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چکیده
معماری2بومی2هر2منطقه2تحت2تأثیر2اقلیم،2فرهنگ2و2معیشت2مردم2شكل2می2گیرد؛2بر2همین2اساس2شكل2خانهها2در2این2
مناطق2تحت2تأثیر2عوامل2متعددي2مي2باشد2كه2تمامي2این2عوامل2از2لحاظ2میزان2اهمیت2و2اثرگذاري2در2یك2سطح2قرار2
نخواهند2داشت.2یكي2از2مهم2ترین2ویژگي2ها،2فرهنگ2میباشد.2با2بیان2این2مشكل2هدف2اصلي2این2پژوهش2بررسي2شناخت2
و2معرفي2برخي2از2ویژگي2هاي2معماري2بومي2و2فرهنگي2مساكن2شمال2ایران2در2گذشته2جهت2بهره2برداري2در2خانه2هاي2
معاصر2می2باشدكه2براساس2دو2نگرش2بومي2و2فرهنگي2مورد2بررسي2قرار2مي2گیرد.2براي2دستیابي2به2اهداف2پژوهش2با2روش2
تركیبي2نمونه2هاي2موردي2با2برداشت2میداني2خانه2هاي2بومي2روستایي2حوزه2مركزي2استان2مازندران2در2شهرستان2هاي2بابل2
و2بابلسر،2مورد2بررسي2قرار2گرفته2شد.2جهت2تعمیم2هر2چه2بهتر2نتایج2داده2هاي2به2دست2آمده2از2مطالعات2بررسي2شده2بر2
روي2نمونه2ها،2آن2ها2را2به2صورت2تصادفي2و2در2منطقه2هایي2كه2پراكندگي2مناسب2براي2پوشش2دادن2كل2منطقه2را2داشته2
باشد،2انتخاب2شدند2و2نیز2در2روش2كیفي2با2مطالعه2مردم2شناسي2از2طریق2مصاحبه2با2ساكنان2این2خانه2ها،2به2مؤلفه2هاي2
فرهنگي2و2سبك2زندگي2تأثیرگذار2بر2فرم2خانه2ها2پرداختیم2و2در2نهایت2نتایج2به2صورت2جداولي2كه2در2آن2ها2مقوله2فرهنگ2
در2ارتباط2با2شكل2خانه2مشخص2شده،2ارائه2شد؛2نتایج2بررسي2روي2نمونههاي2مورد2مطالعه2در2پژوهش2حاضر2مؤید2این2
نكته2است2كه2كشف2نحوه2تأثیرپذیري2شكل2خانه2از2فرهنگ2در2گرو2شناخت2وجوه2مختلف2و2عناصر2محتوایي2فرهنگ2و2
ارتباط2آن2ها2باهم2ميباشد.2این2عناصر،2به2صورت2سلسله2مراتبي2از2دروني2ترین2سطح2تا2بیروني2ترین2سطح،2با2هم2ارتباط2

داشته2و2در2معماري2خانه2شكل2و2جهت2ميدهند.
2
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1. مقدمه
است2 ساختمان2هایي2 ساخت2 در2 بومي2 معماري2 توانایي2
كه2هماهنگي2ذاتي2با2اقلیم2و2فرهنگ2داشته2و2فرم2غالبي2
2.)Wang & Liu, 2002( می2دهد  شكل2 ساكنین2 براي2 را2
معماري2بومي2در2طي2این2سال2ها2با2پیشرفت2همراه2بوده2
كه2در2این2میان2عواملي2همچون2فرهنگ2و2آب2وهوا2نقش2
 Singh, Mahapatra, & Atreya,(2مهمي2را2ایفا2كرده2است
تجربیات2 حاصل2 منطقه2 هر2 بومي2 ساختمان2هاي2 2.)2009
جمع2آوري2شده2زیادي2از2سنت2ها2و2ارزش2ها2است.2استفاده2
با2محیط،2 این2مصالح2 بومي2و2همگني2 از2مصالح2محلي2و2
فرهنگ2و2اقلیم2پیرامون،2عواملي2هستند2كه2هویت2معماري2
Oikon-( مي2آورن  وجود2 به2 منطقه2 یك2 براي2 را2 دمجزایي2
باساكمان21مشخصه2هاي2 2.)omou, & Bougiatioti, 2011
معماري2بومي2را2به2دو2اصل2معاصر2و2پایدار2)دایمي(2نسبت2
مي2دهد.2واقعیات2اساسي2و2مفهومي2مانند:2انعكاس،2شیوه2
تفسیر2 و2 ساختار2 و2 مصالح2 در2 تفكر2 محیط،2 در2 زندگي2
تركیب2 مجموع2 در2 و2 محیطي2 روابط2 ساختمان،2 ساختار2
باشد2 معتبر2 زمان2 و2 دوره2 هر2 براي2 است2 ممكن2 آن2ها،2

.)Başakman, 1991(
یكي2از2پدیده2هاي2مهم2فرهنگي2ساختن2یك2خانه2است،2
به2طوري2كه2ساختار2و2شكل2خانه،2كالبد2و2سازمان2فضایي2
آن2 فرهنگي2 محیط2 از2 زیادی2 بسیار2 تأثیرپذیری2 آن،2
منطقه2دارد2)راپاپورت،13882(؛2با2توجه2به2این2كه2مي2دانیم2
شناسنامه2هر2ملت2فرهنگ2آن2ملت2است2در2نتیجه2ملتي2
Kara-( 2كه2شناسنامه2ندارد2عماًل2هویتي2نیز2نخواهد2داشت
2.)na, Barati, Rognoli, & Zeeuw Van Der Laan, 2018
دانش2ها2 بین2 قبول2 قابل2 و2 مشترک2 مجموعه2اي2 فرهنگ2
مي2كند2 پیروي2 خاصي2 بینش2 از2 كه2 هست2 ارزش2هایي2 و2
اصول2و2منش2 به2صورت2یك2سري2 ایجاد2هویت2 براي2 كه2
Varmaghani, Soltanzadeh, &(2در2جامعه2ارائه2مي2شود
مقوله2 اهمیت2 و2 جایگاه2 كه2 آنجایي2 از2 2.)Tahaee, 2019
فرهنگي2در2شكلدهي2به2ساختار2كالبدي2و2سازمان2فضایي2
خانهها2تأثیر2مي2گذارد،2شناخت2تمامي2عناصر2محتوایي2در2
فرهنگ،2بر2مقوله2طراحي2و2شكل2خانه2نیز2مؤثر2بوده2است2

2.)Juergensmeyer & Anhe, 2011(
براي2پایداري2اجتماعي2محل2سكونت2كنوني2افراد22باید2هم2
چنان2نظام2و2فرهنگ2موجود2بر2خانه2و2محالت2گذشته،كه2
نتیجه2تعامل2انسان2با2محیط2است،2حفظ2و2بازسازي2شود؛2
زیرا2این2رابطه2دو2طرفه2بین2محیط2كالبدي2و2رفتار2انساني2
هویت2فرهنگی2را2شكل2مي2دهد.2هر2نوع2عملكرد2و2رفتار2و2
اعتقادات2افراد،2محیط2كالبدي2مناسب2خود2را2الزم2دارد.2از2
این2رو2روان2شناسي2محیط2و2شاخه2هاي2مرتبط2با2آن2مي2تواند2
رابطه2بین2حریم2خصوصي2با2عرصه2هاي2زندگي2اجتماعي2
و2رفتار2انسان2را2بیان2كند؛2رفتاري2كه2نتیجه2انگیزش2هاي2
دروني2و2تعالیم2دیني2ماست2)علي2آبادي،13902(.22نكته2مهم2
دیگري2كه2در2حوزه2روانشناسي2بوم2شناختي2نیز2وجود2دارد2
اهمیت2دادن2به2ابعادكالبدي2فضایي2محیط،2به2عنوان2عامل2

تعیین2كننده2رفتار2انسان2و2روابط2بین2فردي،2درون2گروهي2
و2اجتماعي2مي2باشد،2چرا2كه2انسان2و2محیط2به2شكل2پویا2
موجب2تكامل2هم2دیگر2مي2شوند.2پژوهشگران2در2خصوص2
از2 بیش2 خانه2 كه2 هستند2 معتقد2 معماري2 فرهنگي2 وجه2
عملكردي2 با2 است2 نهادي2 باشد،2 كالبدي2 آن2كه2ساختاري2
چند2بعدي2كه2از2اجتماع،2فرهنگ،2آئین2مذهبي،2اقتصاد2
و2اوضاع2محیطي2تأثیر2مي2گیرد.2از2آن2جا2كه2ساخت2خانه2
آن2 ساختار2 و2 مي2شود،2شكل2 محسوب2 فرهنگ2 یك2 خود2
نیز2از2فرهنگ2تأثیر2مي2گیرد2به2نوعي2كه2خانه2محصول2آن2

به2حساب2مي2آید2)قرباني2سي2سخت2و2یزدانپور،13922(.
در2این2نوشتار2قصد2بر2این2است2تا2با2شناخت2وجوه2مذكور2و2
رابطه2آن2ها2با2هم،2مقوله2فرهنگ2به2سطوح2كوچك2تري2كه2
در2ارتباط2با2هم2و2به2صورت2سلسله2مراتبي2روي2شكل2خانه2
ابتدا2مدلي2براي2سطح2بندي2 اثر2مي2گذارند2پرداخته2شود.2
مذكور2ارائه2مي2شود2و2سپس2مدل2مذكور2به2صورت2موردي2
در2رابطه2با2معماري2خانه2هاي2بومي2بابل2و2بابلسر2به2صورت2
تطبیقي2مورد2ارزیابي2قرار2مي2گیرد.2در2انتها2با2سطح2بندي2
و2 فرهنگ2جامعه،2سلسله2مراتب2 از2 منتج2 عناصر2محتوایي2
مذكور،2 نمونه2 بومي2 خانه2هاي2 شكل2 بر2 آن2ها2 تأثیر2 نحوه2
مشخص2و2در2قالب2جداولي2ارائه2خواهد2شد.2برایناساس،2
سؤاالت2زیر2براي2رسیدن2به2اهداف2مطالعه2مطرح2شده2اند:2
بومي2شمال2 بر2فرم2خانه2هاي2 2.1عناصر2محتواي2فرهنگ2

ایران2چگونه2تأثیر2گذارده2است؟2
2.2سبك2زندگي2چه2تأثیري2بر2فرم2خانه2هاي2بومي2شمال2

ایران2گذاشته2است؟

2. روش تحقیق 
روش2تحقیق2در2این2پژوهش،22با2استفاده2از2روش2تحلیلي-2
به2 نیز2 آمده2 به2دست2 اطالعات2 و2 گرفته2 صورت2 توصیفي2
روش2كتابخانهاي2جمعآوري2شده2است؛2لذا2بر2این2اساس،2
ارتباط2منظم2 مدل2مورد2نظر2در2این2پژوهش2براي2ایجاد2
داده2هاي2 است.2 خانه2طراحي2شـده2 و2شكل2 فرهنگ2 بین2
مركزي2 منطقه2 بومي2 خانه2هاي2 با2شكل2 رابطه2 در2 حاصل2
استان2مازندران،2بابل2و2بابلسر2به2عنوان2نمونه2اي2از2مطالعات2
قرار2 بررسي2 و2 تحقیق2 مورد2 ایران2 شمال2 بومي2 معماري2
حاصل2 نتایج2 این2كه2 هدف2 بـا2 روستاها2 انتخاب2 گرفت.2
دارا2 را2 آماري2 جامعه2 كل2 به2 تعمیم2 قابلیت2 نمونهها2 از2
با2 تصادفي2 بهصورت2 نمونهها2 همچنین2 شد.2 انجام2 باشند،2
پراكندگي2مناسب2جهت2پوششدادن2به2كل2منطقه2مورد2
روستاي2 چند2 به2 عملي2 بخش2 در2 شدند.2 انتخاب2 مطالعه2
حضوري2 مشاهدات2 ضمن2 و2 نموده2 مراجعه2 منطقه2 این2
مصاحبه2 آن2ها2 ساكنان2 با2 عكس2برداري(2 نقشه،2 )برداشت2
شد،2مصاحبه2شوندگان2از2افرادي2برگزیده2شدند2كه2مدت2
كافي2 اطالعات2 از2 و2 داشتند2 سكونت2 روستا2 در2 زیادي2

برخوردار2بودند.
روش2 از2 استفاده2 با2 آمده2 به2دست2 داده2هاي2 نهایت2 در2
مطالعه2تطبیقي2به2همراه2استدالل2هاي2منطقي2در2رابطه2
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مورد2 تحقیق2 این2 در2 شده2 طرح2 نظري2 چارچوب2هاي2 با2
تجزیه2و2تحلیل2قرار2گرفته2اند2و2نتایج2به2صورت2جدول2هاي2
سلسله2مراتب2 تأثیر2 دادن2 نشان2 جهت2 شده2 سطح2بندي2
فرهنگ2بر2ساختار2خانه2هاي2مورد2مطالعه2در2منطقه2ارائه2

شدند.

3. پیشینه پژوهش
فرهنگ2یك2موضوع2با2تأثیر2گسترده2بر2طراحی2است.2بر2
همین2اساس2بهتر2است2قبل2از2تجزیه2و2تحلیل2در2زمینه2
چگونگي2اثر2فرهنگ2بر2شكل2خانه2هاي2سنتي2و2بومي،2ابتدا2
با2مقوله2فرهنگ2آشنا2شده2تا2با2نزدیك2كردن2آن2به2موضوع2
طراحي2شناخت2دقیق2تری2از2ارتباط2بین2آن2ها2پیدا2نمود.2
نوع2 یك2 دارد،2 اعتقاد2 متمایز2 فرهنگ2 نوع2 دو2 به2 هافستد2
آن2 امثال2 و2 ادبیات2 نقاشي،2 موسیقي،2 در2 كه2 فرهنگي2
تأكید2 بر2یك2محصول2»دست2ساخته«2 و2 آشكار2مي2شود2
دارد2و2میراث2فرهنگي2جامعه2را2تشكیل2ميدهد2و2دیگري2
است2 تجمیعي2 پدیدهاي2 كه2 است2 ذهني«2 »نرم2افزارهاي2
به2طوري2كه2همه2مردمي2كه2در2یك2محیط2زندگي2ميكنند2
از2 را2 گروه2 یك2 اعضاي2 درنتیجه2 هستند.2 شریك2 آن2 در2
مي2تواند2 فرهنگ2 نوع2 این2 ميكند.2 آشكار2 دیگر2 گروههاي2
شامل2نظام2قانوني،2نهادها،2چگونگي2اداره2جامعه،2الگوهاي2
Hofstede, Hofst-( باش اجتماعي2 و2هنجارهاي2 دخانواده2
ede, & Minkov, 2010(.2مكیونیس2فرهنگ2را2نوعي2طرز2
فكر،2احساس2و2عملكرد2افرادي2كه2در2كنار2یكدیگر2سبك2
Ma-( 2زندگي2آن2ها2را2تشكیل2مي2دهد،2معرفي2كرده2است

.)cionis & Keen, 2009
و2 فرهنگ2 كلیات2 به2 میالدي2 21971 دهه2 در2 راپاپورت22
عوامل2مؤثر2آن2بر2محیط2هاي2ساخته2شده2پرداخته2است،2
فرهنگ2 اجزای2 از2 بخشي2 به2عنوان2 را2 زندگي2 سبك2 لذا2
انتخاب2 بر2 نهایت2 در2 و2 فعالیت2ها2 سیستم2 بر2 كه2 دانسته2
خواهد2 اثر2 شده2 ساخته2 محیط2 و2 زندگي2 كیفیت2هاي2
گذاشت )Rapoport, 1998(.2همچنین2ایشان2بیان2نمودند2
كه2هدف2اصلی2خانه2ایجاد2محیطي2با2بهترین2شكل2بوده2
)راپاپورت،2 باشد2 قوم2 یك2 زندگی2 سبك2 با2 هماهنگ2 كه2
1388(.2الرنس2در2زمینه2سبك2زندگی2و2چگونگی2استفاده2
در2 نهفته2 معانی2 كه2درک2 بیان2می2كند2 این2چنین2 فضا2 از2
در2 فعالیت2ها2 و2 رفتارها2 انتظام2 چگونگی2 خانه2ها،2 طراحی2
قواعد2 و2 قانون2مندی2 طریق2 از2 كه2 مسكونی2 محیط2های2
مرسوم2پدید2می2آیند،2باید2مورد2تجزیه2و2تحلیل2قرار2گیرند.2
سبك2زندگی2نقش2محوری2در2این2ارتباط2ایفا2می2كنند،2كه2
می2توانند2در2كشف2شیوه2استفاده2از2فضاها2بسیار2سودمند2

2.)Lawrence, 1995( باشند
اول2 ارزش2ها،2 از2 فرهنگ2 مقوله2 از2 سطح2بندي2 در2 شاین2
به2عنوان2الیه2دروني2و2مظاهر22فرهنگ2یا2مفروضات2اساسي2
مي2شنود2 میبیند،2 نفر2 یك2 كه2 پدیده2هایي2 همه2 )شامل2
و2 می2كند2 یاد2 بیروني2 الیه2 به2عنوان2 كه2 ميكند(2 لمس2 و2
سپس2به2هنجارها2و2قواعد2رفتاري2بین2آن2ها2به2عنوان2سطح2

2.)Schein, 2010(2واسطي2اشاره2می2نماید
بومي2 خانه2هاي2 خصوص2 در2 میداني2 تحقیق2 تاكنون2
روستایي2منطقه2مركزي2مازندران2صورت2نگرفته2است،2اما2
پژوهش2های2زیر2به2عنوان2كارهای2مرتبط2با2پژوهش2حاضر2
قابل2توجه2است،2هر2چند2به2گونه2مستقیم2به2موضوع2مورد2

بحث2نپرداخته2است:
فرهنگ،2 خانه،2 كتاب2 در2 مازندراني2 حائري2 محمدرضا2 2-
طبیعت،2برخي2از2خانه2هاي2سنتي2شهرهاي2رشت،2همدان،2
كاشان،2بوشهر2و2شیراز2را2تحت2بررسي2و2تحقیق2قرار2داده2
و2آن2ها2را2با2خانه2هاي2معاصر2مقایسه2نموده2است.2بخشی2
معماری2 فضایی2 سازمان2 و2 زندگی2 بررسی2شیوه2 كتاب2 از2
خانه2های2تاریخی2و2معاصر2است2كه2هدف2آن2را2فهم2تأثیر2
متقابل2شیوه2زندگی2و2شیوه2شهرنشینی2بر2سازمان2فضایی2

خانه،2بیان2می2كند2)حائري2مازندراني،13882(.2
پیرنیا،2 كریم2 پوپ،2 ابهام2 آرتور2 تحقیقات2 مجموعه2 در2 2-
نادر2اردالن2و2همچنین2نوشته2هایي2 كریستین2برومبرژه2و2
از2جعفر2شهري،2عبداهلل2مستوفي2و2ناصر2نجم،2مي2توان2به2
نقش2فرهنگ2بر2معماري2خانه2هاي2بومي2مازندران2پي2ببرد2
به2طوري2كه2هر2یك2از2این2موارد2مي2توانند2جهت2دستیابي2
به2معیارهاي2طراحي2براي2خانه2هاي2معاصر2در2نظر2گرفته2
صورت2 خصوص2 این2 در2 عمیق2تري2 پژوهش2هاي2 و2 شود2

پذیرد2)حائري2مازندراني،13882(.2
عنوان2 با2 پژوهشي2 در2 2)1387( عبدالحسیني2 جواد2 2-
»سازگاري2نمودن2طراحي2منزل2هاي2مسكوني2در2تبریز2و2
اقلیم2بومي«2به2منظور2بررسي2تحوالت2 با2فرهنگ2و2 باكو2
ساختاري2ساختمان2هاي2مسكوني2شهر2با2هدف2تأثیرپذیري2
از2فرهنگ2و2اقلیم2بومي2منطقه2مطالعاتی2انجام2داده2است.2
در2این2پژوهش2نویسنده2اعتقاد2دارد2كه2ساخت2یك2مسكن،22
نمونه2اي2از2پدیدهاي2فرهنگي2بوده2و2شكل2مسكن،2ساختار2
و2نظم2فضایي2آن،2عمیقا2ًمتأثر2از2محیطي2فرهنگي2مي2باشد2

كه2مسكن2به2آن2تعلق2خواهد2داشت.2
با2توجه2به2تعاریف2صورت2گرفته،2فرهنگ2بهعنوان2نظامي2
منسجم2دیده2مي2شود2كه2از2آن2مي2توان2در2دو2سطح2كلي2
به2 مربوط2 بیروني2 سطح2 یا2 اول2 سطح2 نمود:2 تقسیم2بندي2
زندگي2 در2عرصه2های2مختلف2 فرهنگ2هستند2كه2 مظاهر2
خانواده،2 الگوهاي2 فعالیت،2 الگوهاي2 و2 رفتار2 )اخالق،2
دوم2 سطح2 و2 مي2كنند2 2 پیدا2 عینیت2 غیره(2 و2 مصنوعات2
از2آن2 اشاره2مي2كند2كه2ميتوان2 به2اشتراک2هاي2فرهنگي2
اشاره2 فرهنگ2 دروني2 یا2سطوح2 محتوایي2 عناصر2 بهعنوان2
كرد.2این2مشتركات2طبق2تعاریف،2عناویني2هستند2كه2به2
واسطه2عالقه2اي2كه2بین2عموم2مردم2جامعه2وجود2دارد2كه2
به2سطوح2مختلف2زندگي2آن2جهت2داده2و2نسل2به2نسل2

منتقل2می2شوند2)پوردیهیمي،13902(.

4. چارچوب نظري فرهنگ
با2توجه2به2تعاریف2بیان2شده2از2فرهنگ2و2جمع2بندي2هاي2
صورت2گرفته،2بین2فرهنگ2و2مظاهر2بیروني2ارتباطی2است2
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مقوله2 پنهان2 الیه2هاي2 و2 محتوایي2 عناصر2 طریق2 از2 كه2
فرهنگ2صورت2مي2گیرد )Tong, & Robertson,2008(؛2لذا2
شناخت2و2درک2عمیق2تر2این2ارتباط2مي2تواند2به2شناخت2
عناصر2محتوایي2و2سطوح2پنهان2آن2كمك2كند.2به2همین2
دسته2بندي2 براي2 نظریاتي2 پژوهشگران2 از2 بسیاري2 منظور2
جمله2 آن2 از2 نموده2اند.2 ارائه2 فرهنگي2 محتوایي2 عنصرهاي2
ارزش2هاي2 فرهنگ،2 مقوله2 سطوح2بندي2 در2 كه2 هافستد2
معنوي2را2به2عنوان2الیه2دروني2و2شعایر2و2مناسك2ها2شامل:2
فعالیت2ها2و2الگوهاي2رفتار2اجتماعي2از2قبیل2نحوه2تعارف2
و2احترام2گذاشتن2به2دیگران،2تشریفات2اجتماعي2و2غیره2
را2به2عنوان2سطوح2بیروني2فرهنگ2معرفي2نموده2است2و2از2
یاد2نموده2 نمادها2و2شخصیت2ها،2به2عنوان2سطوحي2میاني2
در2 ابتدا2 باورها2 و2 ارزش2ها2 ایشان2 نظر2 به2 واقع2 در2 است.2
الگوهایي2كه2شامل2معاني2مشخص2و2قابل2درک2براي2عموم2
جامعه2هستند2یا2در2شخصیت2هایي2كه2به2جهت2ویژگي2هاي2

برجسته2مورد2تعریف2و2تمجید2مردم2قرار2مي2گیرند،2آشكار2
مي2شود2و2در2الیه2هاي2بیروني2تر2ظاهر2مي2شود.2سطح2بندي2
دیگري2كه2در2ارتباط2با2موضوع2پژوهش2ما2به2طور2مستقیم2
مي2باشد2 فرهنگ2 براي2 راپاپورت2 سطح2بندي2 دارد،2 نقش2
كه2به2طور2مشخص2در2رابطه2با2شكل2خانه2صورت2گرفته2
است.2در2سطح2بندي2راپاپورت2برای2محدود2نمودن2موضوع2
الیه2ها2 به2كشف2 اول2 خانه2ها،2 با2شكل2 ارتباط2 در2 فرهنگ2
را2 فرهنگ2 ایشان2 است.2 پرداخته2 فرهنگ2 نهفته2 ابعاد2 و2
سرچشمه2 را2 جهان2بیني2 سپس2 و2 جهان2بیني2 سرچشمه2
ارزش2هاي2معنوي2معرفي2مي2كند.2در2نهایت2این2ارزش2ها2را2
به2عنوان2عامل2اصلي2سازنده2سبك2زندگي2معرفي2مي2نماید2
كه2با2جهت2دادن2به2چگونگي2انجام2این2فعالیت2ها2مي2تواند2
به2طور2مستقیم2به2شكل2و2ساختار2خانه2ها2تأثیرگذار2باشد2

22.)Rapoport, 1969; 1998(

شکل1: تجزیه فرهنگ از منظر راپاپورت )2003(

 

5 

 

 ايشاندر واقع به نظـر  نموده است.بـين آنهـا يـاد  ميانيبه عنوان سـطوحي  ،و از نمادها و شخصيتها است نمودهمعرفي 
يا در شخصيتهايي كـه به  هستندجامعه  عمومو قابـل درك براي  مشخصمعـاني  شاملكه  الگوهاييباورهـا ابتدا در ارزشها و 

 مي گردد.تر ظاهر  بيروني اليه هايو در  آشكار مي گردد، قرار ميگيرندمـردم  تعريف و تمجيدمورد  برجستهويژگيهاي  تجه
كه  مي باشدفرهنگ  برايپاپورت  دارد، سطح بندي راما بطور مستقيم نقش ارتباط با موضوع پژوهش درسطح بندي ديگري 

 برايمقولـه فرهنـگ  نمودنمحـدود  با راپاپورتسطح بندي رفتـه است. گ صورتدر رابطه بـا شـكل خانـه  مشخصبه طور 
بيني و  جهان سرچشمهاست. او فرهنگ را  الزممقوله فرهنگ  ناپيدايو ابعـاد  روابطبه كشف نياز ، ابتدا ها خانه شكلبا  رابطه

شيوه  ايعنوان عامل اصلي سازنده ارزشها را به اين نهايتمعرفي ميكند. در سرچشمه ارزشهاي معنوي بيني را  سپس جهان
و ساختار شـكل  هبـ مستقيمطور بهمي تواند فعاليـتهـا چگونگي انجام اين كـه بـا جهـت دادن بـه  مي نمايدزندگي معرفي 

   (Rapoport.)1998 & 1969 , تـأثير گـذارد ها خانـه

  ).2003( راپاپورتمنظرازفرهنگتجزيه :1شكل

پيدا  برايرا اين ارزشها و شيوه زندگي آن با ارتباطات وفرهنگ مقوله  بويژهمطالعـه ارزشهاي ذاتي و ايشان بـر ايـن اساس، 
به  مي تواند فعاليتهااين تمامي لذا  .(Rapoport)1998 & 1969 ,را ضروري مي داند ها خانـه ساحتاررابطه بين فرهنگ و  كردن

 و ساختار شـكل مي تواند بهفرهنگ ه چگـوناينكه  دركبراي باشدكليدي  تاثير گذاشته و ها انهصورت مستقيم بر شكل خ
 ي جنبه : جنبه معلوم وجنبه ي نامعلوم.مي باشد بررسي قابلمورد  لحاظفعاليتها از دو اين  راپاپورتاز نظر  اثر گذارد.ها خانـه 

 دهدارائه نمي تواند مطلب خاصي در مورد فرهنگ همچينكه  باشدليت كاركرد ساده آن فعا نشان ازمي تواند معلوم هرفعاليت 
و در  داردخواسته هاي افراد توجـه  در ارتباط باجنبـه نـامعلوم هـر فعاليـت،  ولي. مرتبط استنيازهـاي افـراد  او بيشـتر بـ

ايـن خواسته ها به چگونگي انجام مي تما بطوريكه .باشـند مهـمتـر از نيازهـا مـيبرتر وخواسـته هـا اين مـوارد  بيشتر
منحصر به پنهان در هر فرهنگي همان فعاليتهاي جنبه نامعلوم يا هر دهند. از اين رو  معنا مي وشـكل  ي مورد نيازفعاليتهـا

  . رددگمي شيوه زندگي و شكل خانـه ها بينارتبـاط  شناختميتواند منجر به  اين فعاليتهاتجزيه و تحليل لدا و  مي باشدفرد 
(2006,Kokurina&98, 19Rapoport).  

 و مهم اساسي ركن هاي، باورها و ارزشها را ميتوان به عنـوان شده استبندي هـايي كـه از فرهنـگ ارائه  دستهبا توجه به 
 استخراج از كجا بيان شدهاين است كه باورها و ارزشـهاي ي قابل توجهي كه وجود دارد  . اما نكتهبحساب آوردمقوله فرهنگ 

در  .مي بينندنوع جهانبيني مردم يك جامعه برگرفته از را  فعاليت هاي ارزشي ياد شده، راپاپورتنظير  پژوهشگرانيميشوند؟ 
  .)1384،ابوالقاسمي( منتج مي گرددمـورد تأييـد در يـك جامعه  يباورها و ارزشـها زاييدهديــدگاه دينــي نيــز جهانبيني را 

 فرهنگ بينيجهان   هاارزش  

هاآلايده  

 تصورات

هاطرحواره  

 معاني و غيره

هاهنجار  

هااستاندارد  

 قوانين

 توقعات و غيره

 روش زندگي هاسيستم فعاليت  

)راپاپورت،20032(

را2 بین2فرهنگ2و2شكل2خانه2 رابطه2 ایشان2 اساس،2 این2 بر2
نیز2 و2 فرهنگي2 گروه2 ویژه2 و2 ذاتي2 ارزش2هاي2 مطالعه2 در2
ارتباطات2بین2این2ارزش2ها2و2سبك2زندگي2و2فعالیت2هاي2
لذا2 )Rapoport, 1969; 1998(؛2 مي2كند2 جست2جو2 آن2ها2
تمامي2این2فعالیت2ها2مي2تواند2به2صورت2مستقیم2بر2شكل2
این2كه2 درک2 براي2 باشد2 كلیدي2 و2 گذاشته2 تأثیر2 خانه2ها2
اثر2 خانه2ها2 ساختار2 و2 شكل2 به2 مي2تواند2 فرهنگ2 چگونه2
مورد2 لحاظ2 دو2 از2 فعالیت2ها2 این2 راپاپورت2 نظر2 از2 گذارد.2
بررسي2مي2باشد:2جنبه2معلوم2و2جنبه2نامعلوم.2جنبه2معلوم2
هر2فعالیت2مي2تواند2نشان2از2كاركرد2ساده2آن2فعالیت2باشد2
كه2مطلب2خاصي2در2مورد2فرهنگ2نمي2تواند2ارائه2دهد2و2
بیش2تر2با2نیازهاي2افراد2مرتبط2است.2ولي2جنبه2نامعلوم2هر2
فعالیت،2به2خواسته2هاي2افراد2توجه2دارد2و2در2بیش2تر2موارد2
این2خواسته2ها2برتر2و2مهم2تر2از2نیازها2مي2باشند.2به2طوري2كه2
تمامي2این2خواسته2ها2به2چگونگي2انجام2فعالیت2هاي2مورد2
نیاز2شكل2و2معنا2مي2دهند.2از2این2رو2هر2جنبه2نامعلوم2یا2
فرد2 به2 منحصر2 فرهنگي2 هر2 در2 پنهان2 فعالیت2هاي2 همان2
منجر2 مي2تواند2 فعالیت2ها2 این2 تحلیل2 و2 تجزیه2 و2 مي2باشد2

به2شناخت2ارتباط2بین2شیوه2زندگي2و2شكل2خانه2ها2شود2
.)Rapoport, 1998; Kokurina, 2006(

با2توجه2به2دسته2بندي2هایي2كه2از2فرهنگ2ارائه2شده2است،2
و2 اساسي2 ركن2هاي2 به2عنوان2 مي2توان2 را2 ارزش2ها2 و2 باورها2
اما2نكته2قابل2توجهي2 مهم2مقوله2فرهنگ2به2حساب2آورد؛2
كه2وجود2دارد2این2است2كه2باورها2و2ارزش2هاي2بیان2شده2
راپاپورت،2 نظیر2 پژوهشگراني2 مي2شوند؟2 استخراج2 كجا2 از2
مردم2 جهان2بیني2 نوع2 از2 برگرفته2 را2 شده2 یاد2 ارزش2های2
یك2جامعه2مي2بینند.2در2دیدگاه2دیني2جهان2بیني2را2زاییده2
می2دانند2 جامعه2 یك2 در2 تأیید2 مورد2 ارزش2هاي2 و2 باورها2

)ابوالقاسمي،1384(.
تفاوت2هایي2بین2این2دیدگاه2ها2وجود2دارد؛2در2اولین2دیدگاه،2
فرهنگ2از2جهان2بینی2سرچشمه2گرفته2بود،2ولي2در2دیدگاه2
در2 است.2 شده2 زاییده2 جهان2بیني2 نوع2 از2 فرهنگ2 دوم2
پژوهش2حاضر2دیدگاه2دوم2مورد2بحث2و2تأیید2قرار2گرفته2
یا2غیرمادي2 به2جنبه2هاي2معنوي2 شده2كه2در2آن2بیش2تر2
بر2 است.2 گرفته2 قرار2 توجه2 مورد2 ملت2ها2 فرهنگ2 بر2 مؤثر2
این2اساس،2مي2توان2نتیجه2گرفت2كه2فرهنگ2دارای2عناصر2
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بیروني2به2هم2پیوست2هاي2است2كه2دروني2ترین2 دروني2و2
نوع2 از2 و2 مي2گیرد2 قرار2 باورها2 و2 ارزش2هاي2 آن،2 سطح2
جهان2بیني2مردم2استخراج2مي2شود2و2در2بیروني2ترین2سطح2
آن2مظاهر2فرهنگ2آشكار2مي2شود2و2به2واسطه2این2مظاهر2كه2
در2عرصه2هاي2مختلف2زندگي2وجود2دارد2قادر2به2شناسایي2

فرهنگ2ها2و2متمایز2كردن2آن2ها2از2هم2دیگر2خواهیم2بود.2در2
واقع،2براي2پي2بردن2به2چگونگي2تأثیرپذیري2این2عرصه2ها2
از2فرهنگ،2باید2سطوح2قبلي2و2ارتباط2آن2ها2را2با2هم2مورد2

تحلیل2قرار2داد2)یزدانفر،2حسیني،2و2زرودي،13912(.

شکل 2: مدل کلي براي سطح بندي فرهنگ در رابطه با شکل خانه

 

6 

 

 بودهسرچشمه گرفته جهان بيني  ازفرهنـگ  ،ديـدگاهاولين ديدگاه هاي وجـود دارد، در اين نيـز بـين  هايي تفاوت هرچند
كه  شدمورد بحث و تاييد قرار گرفته ديـدگاه دوم ما پژوهشزاييده شده است كه در جهان بيني  ازولي در ديدگاه دوم فرهنگ 

بر اين اساس، ميتوان نتيجـه گرفـت مي كند. تها بيشتر توجه كرده يـر مـادي مـؤثر بـرفرهنگ ملعنـوي يـا غبه جنبه هاي م
قرار مي باورهـا ارزشـهاي و ،كه دروني ترين سطح آن دارداي  بيرونـي بـه هم پيوستههم ها درونـي و  الگو همكـه فرهنـگ 

و  آشكار مي گرددفرهنگ در بيرونـي تـرين سـطح آن يعنـي مظاهر  و مي گردد استخراج از نوع جهانبيني مردم و گيرد
آنها از همديگر  متمايز كردنقـادر بـه شناسايي فرهنگ ها و  وجود داردرصه هاي مختلف زندگي در غبواسطه اين مظاهر كـه 

ارتباط  بارصـه هـا از فرهنـگ، بايـد سـطوح قبلـي غتـأثير پذيري اين  چگونگيدر واقع، براي پـي بـردن بـه . گرديد خواهد
  .)1391، زرودي و حسيني، يزدانفر،( دادقرار  تحليلم را مورد آنها با ه

  

.)1391، زرودي و حسيني، يزدانفر،( خانهشكلبارابطهدرفرهنگبنديسطحبرايكليمدل : 2شكل 

  مطالعه موردي و يافته ها. 5
در وص خانه هاي بومي روستايي منطقه مركزي مازندران صورت نگرفته است با توجه به اينكه تا كنون تحقيق ميداني در خص

به معماري  مباني نظريمولفه هاي  مورد ارزيابي قرار گيرد. نمونه ها) 3مدل ارائه شده شكل (با اين مرحله قصد بر اين است تا 
در جامع ما بدست آمده و مولفه هاي اورها و ارزشهاي مطرح شده شناخت مستقيم ب براساس استناد نظر بسياري از محققان

سبك زندگي بر اساس مطالعه مردم شناسي از طريق مصاحبه با ساكنان اين خانه ها ، به مولفه هاي فرهنگي و سبك زندگي 
  تاثير گذار بر فرم خانه ها مطرح شده.

  
  
  
  
  
  

 شكل خانه هافعاليت  

 جنبه معلوم

معلومانجنبه   

 

هانياز  

هاخواسته  

 مباني نظري معماري

 شيوه زندگي

 هاها و ارزشباور

بينيجهان  

  معماري

 فرهنگ

ن تريبيروني
 سطح

 سطوح مياني ترين دروني
 سطح

)یزدانفر،2حسینی،2و2زرودی،13912(

5. مطالعه موردي و یافته ها
خصوص2 در2 میداني2 تحقیق2 تاكنون2 این2كه2 به2 توجه2 با2
خانه2هاي2بومي2روستایي2منطقه2مركزي2مازندران2صورت2
است2 این2 بر2 پژوهش2 قصد2 مرحله2 این2 در2 است،2 نگرفته2
مورد2 نمونه2ها2 2)3( شكل2 در2 شده2 ارائه2 مدل2 اساس2 بر2 تا2
به2 معماري2 نظري2 مباني2 مؤلفه2هاي2 گیرد.2 قرار2 ارزیابي2

استناد2نظر2بسیاري2از2محققان2براساس2شناخت2مستقیم2
باورها2و2ارزش2هاي2مطرح2شده2در2جامعه2ما2به2دست2آمده2
و2مؤلفه2هاي2سبك2زندگي2بر2اساس2مطالعه2مردم2شناسي2از2
طریق2مصاحبه2با2ساكنان2این2خانه2ها،2استخراج2شده2است.2
زندگي2 سبك2 و2 فرهنگي2 مؤلفه2هاي2 به2عنوان2 موارد2 این2

تأثیرگذار2بر2فرم2خانه2ها2مطرح2شده2است.

شکل3: مدل کلي براي سطح بندي فرهنگ در رابطه با شکل خانه

 

7 

 

.(نگارنده) .خانهشكلبارابطهدرفرهنگبنديسطحبرايكليمدل - 3شكل

  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

نمونه ها از خانه ها .در اين راستا ارزيابي مدل مذكور را روي شكل خانه هاي بومي نمونه مورد مطالعه محدود كرده است
ب شده و در نهايت خانه مورد(مشاهده ، عكس برداري و كروكي) انتخا 100بصورت تصادفي از روستاهاي بابل و بابلسر بيش از 

  ..خانه مورد ارزيابي نهايي قرار گرفته 18هاي متشابه ها حذف شده و بر اساس الگوهاي فرمي ديده شده طبقه بندي شده و 
  
  
  
  
  
  
  

 زمينه فرهنگي

  بينيجهان

 سبك زندگي مباني نظري

طهارت و 
 پاكيزگي

  

 نوازيمهمان
  

 رحمصله حريم و 
 حجاب

 مشاركت پرهيز از 
 بيهودگي

اعتقاد و 
 اطاعت

 تالش واميد و 
 پشتكار

تواضع و 
 فروتني

 سلسله مراتب
منظم و  

  شكل خانه

در2این2راستا2ارزیابي2مدل2مذكور2را2روي2شكل2خانه2هاي2
انتخاب2 كرده2ایم.2 محدود2 مطالعه2 مورد2 نمونه2های2 بومي2
از2 بابلسر2 و2 بابل2 روستاهاي2 از2 تصادفي2 به2صورت2 خانه2ها2
بین2بیش2از21002مورد2)مشاهده،2عكسبرداري2و2كروكي(2
بر2 و2 شده2 حذف2 متشابه2 خانه2هاي2 است،2 گرفته2 صورت2

اساس2الگوهاي2فرمي2طبقه2بندي2شده2اند2و2در2نهایت2182
خانه2مورد2ارزیابي2نهایي2قرار2گرفته2است.
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جدول 1: الگوهای سازمان یافته فضاهای داخلی با نحوه جداسازی عرضه عمومی وخصوصی در نمونه خانه های بومی 
منطقه مورد مطالعه

یک طبقهخانه 1               یک طبقهخانه 7               یک طبقهخانه 13               

دو طبقهخانه 2               یک طبقهخانه 8               یک طبقهخانه 14               

دو طبقهخانه 3               یک طبقهخانه 9               دو طبقهخانه 15               

دو طبقهخانه 4               دو طبقهخانه 10               یک طبقهخانه 16               

دو طبقهخانه 5               دو طبقهخانه 11               یک طبقهخانه 17               

یک طبقهخانه 6               دو طبقهخانه 12               یک طبقهخانه 18               

سرویس؛2عرصه2عمومی 2.6 آشپزخانه؛2 2.5 نشیمن؛2 2.4 )پذیرایی(؛2 مهمان2 اتاق2 2.3 اتاق؛2 2.2 ورودی؛2 2.1 خصوصی،2 عرصه2 2
2.7222222حمام؛2.82انبار.

این2 مردمان2 زندگی2 سبك2 و2 فرهنگ2 با2 آشنایي2 براي2
خانه2هایشان،2 شكل2 روي2 بر2 عوامل2 این2 تأثیر2 و2 منطقه2
مشاهدات2میداني2انجام2شده2در2نواحي2روستایي2محدوده2
تحقیق2می2باشد.2با2مشاهدات2انجام2شده،2عناصر2معماري2
شكل2دهنده2این2خانه2ها2را2مي2توان2به2صورت2ذیل2بیان2كرد:

5-1- عناصر فضایي
بومي2 خانه2هاي2 فضایي2 ساختار2 نظام2 ویژگي2 اساسي2ترین2

این2منطقه،2وجود2سه2گونه2فضایي:2گونه2باز2)حیاط(،2بسته2
مي2باشد22 همزمان2 به2صورت2 )ایوان(2 باز2 نیمه2 و2 )اتاق2ها(2

)حسن2زاده2و2فالح،13922(.222

5-1-1- فضاهای باز و نیمه باز )حیاط و ایوان(
بومي2 خانه2هاي2 در2 نشدني2 جدا2 هم2 از2 فضایي2 گونه2 دو2
وجود2 به2واسطه2 كه2 مي2باشند2 حیاط2 و2 ایوان2 منطقه،2 این2
كشاورزي2 )دامپروري،2 زندگي2 در2 روزمره2 فعالیت2هاي2
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همچنین2 هستند.2 برخوردار2 خاصي2 پویایی2 از2 آشپزي(2 و2
ایوان2و2حیاط2به2عنوان2فضایي2براي2ایجاد2ارتباط2با2محیط2

و2همسایه2ها2)جهت2تعامالت2اجتماعي(2نیز2به2كار2گرفته2
مي2شود2)شكل42(.2

شکل 4: نمونه ایوان در خانه های بومی روستاهای مورد مطالعه

5-1-2- فضاهاي بسته
فضاهاي2بسته2یا2فضاهاي2داخلي2خانه2هاي2بومي،2از2یك2یا2
بهداشتي2تشكیل2 و2سرویس2هاي2 آشپزخانه2 اتاق،2 چندین2
می2باشند2 عملكرد2 چند2 با2 بسته2 فضای2 اتاق2ها2 شده2اند.2
خوابیدن،2 قبیل2 از2 خانواده2 یك2 فعالیت2هاي2 تمام2 كه2
غذاخوردن،2دور2همنشیني2و2غیره2مي2تواند2در2آن2ها2انجام2
گیرد.2ازاین2رو،2مردمان2بومی2این2منطقه،2این2فضاي2اتاق2را2
»خانه«2مي2نامند2و2در2نامگذاري2به2مواردي2همچون2محل2
قرارگیري،2عملكرد2و2اندازه2اتاق2توجه2مي2نمایند.2از2آن2جایي2
شرایط2 خاطر2 به2 منطقه2 این2 بومی2 خانواده2هاي2 اغلب2 كه2
شغلي2)كشاورزي2و2دامپروري(2و2نیاز2به2نیروی2انسانی2پر2
جمعیت2بوده2و2پیش2بیني2تعداد2اتاق2هاي2اختصاصي2براي2
هر2نفر2امكان2پذیر2نبوده2است.2لذا2بر2این2اساس،2طراحي2
داخلي2اتاق2ها2به2گونه2اي2مي2باشد2كه2نیاز2تمام2فعالیت2هاي2
خانواده2را2در2بر2مي2گیرد.2وجود2تعداد2زیاد2طاقچه2هاي2براي2

لوازم2كاربردي2و2دكوري،2گنجه2هاي2بزرگ2در2داخل2دیوار2
براي2جا2لباسي2یا2رختخواب،2پشتي2ها2و2تشكچه2هاي2متعدد2
به2منظور2نشستن2در2تمام2اتاق2ها2حكایت2از2این2نوع2و2سبك2
نیز2 زندگي2سنتي2دارد2)شكل52(.2آشپزي2كدبانوي2خانه2
صورت2 آتش2 روي2 منزل2 خارج2 در2 خانه2ها،2 از2 برخي2 در2
خانه2 ایوان2 نمونه2ها،2 این2 در2 به2طوري2كه2 است،2 می2گرفته2
ارتباط2عملكردي2بسیار2نزدیكي2با2آن2دارد.2در2نمونه2هاي2
دیگر2این2خانه2ها،22آشپزخانه2در2انتهایي2ترین2فضاي2داخلي2
امر2 در2 راحتي2 در2عین2 تا2 قرار2گرفته2 استفاده2 مورد2 خانه2
فضاهاي2 دیگر2 از2 شود.2 حفظ2 نیز2 زن2خانه2 حریم2 آشپزي،2
بهداشتي2 سرویس2هاي2 وجود2 بومي2 خانه2هاي2 در2 بسته2
مي2باشد2كه2با2توجه2به2شرایط2اقلیمي2و2نبود2آب2لوله2كشي،2
در2بیرون2از2خانه2ساخته2شده2اند.2این2طرح2عالوه2بر2كمك2
به2حفظ2نظافت2و2پاكیزگي2فضاهاي2داخلي،2مانع2از2انتقال2
رطوبت2به2اجزا2و2ساختار2فضاهاي2داخلي2و2از2بین2رفتن2

آن2ها2بوده2است22)یزدانفر،2حسینی،2و2زرودی،13912(.

شکل 5: تصاویری از تاقچه در خانه های بومی روستاهای مورد مطالعه

5-1-3- سازمان فضایي
ویژگي2هاي2بارزي2كه2ارتباط2مستقیم2با2ساختار2فضایي2این2
خانه2ها2دارد،2الگوي2پالني2این2خانه2ها2و2روابط2عملكردي2
آن2ها2است.2با2توجه2به2بررسي2هاي2انجام2شده،2غالب2الگوهاي2
2"I"2خانه2هاي2بومي2در2این2منطقه2را2مي2توان2به2سه2الگوی
یا2خطي،U"2"2وL"2"2تقسیم2نمود2)شكل62(.2برجسته2ترین2
عواملي2كه2در2این2الگوها2مورد2توجه2سازندگان2این2خانه2هاي2
بومي2قرار2گرفت،2جداسازي2بین2حریم2خصوصي2و2عمومي2
بوده2 به2داخل2خانه2 واردشدن2 از2 قبل2 )خانواده2و2مهمان(2

است2بدین2صورت2كه2در2الگوها2و2نمونه2هاي2ذكر2شده،2یك2
ورودي2مجزا2براي2مهمان2وجود2داشته2كه2از2ایوان2به2عنوان2
پیش2ورودي2استفاده2مي2شده2است؛2یكي2از2نكات2مهمي2
كه2از2اعتقادات2مردم2این2منطقه2سرچشمه2مي2گیرد،2قرار2
دادن2نماي2اصلي2ساختمان2در2جهت2قبله2و2یا2به2سمت2
مشرق2مي2باشد2مگر2در2مواردي2كه2شكل2و2موقعیت2زمین2
اظهارات2 و2 اساس2مشاهدات2 بر2 ایجاد2مي2كرد.2 محدودیت2
دالیل2 به2 نوع2جهت2گیري2خاص2 دلیل2 منطقه2 این2 اهالي2

مختلف2از2جمله2اعتقادات2مذهبي2بوده2است.2
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شکل 6: گونه U شکل )سمت راست(، گونه L  شکل )سمت وسط(، گونه خطی )سمت چپ(

جدول 2: نمونه ای از الگوهای فرمی خانه های بومی منطقه مورد مطالعه
الگو U  شکل: مورد استفاده برای 

خانه های یک و دو طبقه
الگو L شکل: مورد استفاده برای 

خانه های یک و دو طبقه
الگو خطی: مورد استفاده برای خانه های 

یک و دو طبقه

یک طبقهخانه 1               یک طبقهخانه 7               یک طبقهخانه 13               

دو طبقهخانه 2               یک طبقهخانه 8               یک طبقهخانه 14               

دو طبقهخانه 3               یک طبقهخانه 9               دو طبقهخانه 15               

دو طبقهخانه 4               دو طبقهخانه 10               یک طبقهخانه 16               

دو طبقهخانه 5               دو طبقهخانه 11               یک طبقهخانه 17               

یک طبقهخانه 6               دو طبقهخانه 12               یک طبقهخانه 18               
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5-1-4- فرم کالبدي
یكي2از2ویژگي2هاي2برجسته2فرم2خانه2هاي2بومي2این2منطقه،2
با2 متناسب2 منظم،2 و2 از2شكل2هاي2هندسي2ساده2 استفاده2
تفكر2انساني2و2مصالح2بومي2و2طبیعي2منطقه2در2ساختن2
آن2ها2می2باشد.2تمام2موارد2ذكر2شده2نشان2درون2گرا2بودن2
معماري2بومي2این2منطقه2همانند2معماري2بومي2در2سایر2
ساختمان2 بیروني2 ساختار2 كه2 به2طوري2 است2 ایران2 نقاط2
بسیار2ساده2بدون2هیچ2گونه2خودنمایي2و2تجمالت2بوده2كه2
مي2توان2گفت2این2طرح2پوششي2براي2فضاي2نفیس2درون2
خانه2به2حساب2مي2آمد.2در2برخي2از2مواردي2هم2كه2بیرون2
این2 عمده2 به2طور2 مي2شد،2 استفاده2 تزیینات2 از2 ساختمان2

تزیینات2عناصر2طبیعي2همچون2گلدان2هاي2گل2بروي2روي2
ایوان2محدود2مي2شود2 نرده2هاي2چوبي2 یا2 پنجره2ها2 طاقچه2
توجه2 با2 مي2بخشید.2 خاصي2 لطافت2 زندگي2 محیط2 به2 كه2
به2ارتباطي2كه2بین2ساختار2كالبدي2خانه2ها2و2بستري2كه2
ساختمان2در2آن2بنا2شده2است،2سازندگان2توجه2بیش2تري2
استفاده2 مورد2 فرم2هاي2 و2 مصالح2 رنگ،2 در2 هماهنگي2 به2
این2 سقف2 براي2 داشتند.2 منطقه2 اقلیم2 و2 زمینه2 بافت2 در2
ساختمان2ها2از2فرم2شیب2دار2استفاده2مي2كردند2كه2عالوه2بر2
پاسخ2دادن2به2محدودیت2هاي2اقلیمي2)ایجاد2حایل2در2برابر2
سرماي2زمستان،2بارش2شدید2وگرماي2تابستان(،2هماهنگی2
با2خط2آسمانی2ایجاد2شده2بارشته2كوه2هاي2البرز2بود2كه2از2

تمام2نقاط2این2منطقه2قابل2رؤیت2مي2باشد22)شكل72(.2

شکل 7: هماهنگی مصالح و رنگ با  بافت طبیعی اطراف در خانه های بومی روستاهای مورد مطالعه

جدول 3: ارزیابی گونه شناسی معماری و فیزیک ساختمان

نمونه خانه

خانه 15خانه 14خانه 11خانه 10خانه 2خانه 1نمونه
الگوی2فرمی2و2جهت2

قرارگیری
الگوی2خطی2با2
كشیدگی2شرقی2

-2غربی

الگوی2خطی2با2
كشیدگی2شرقی2

-2غربی

الگوی2L2شكل2با2
كشیدگی2شرقی2

-2غربی

الگوی2L2شكل2با2
كشیدگی2شرقی2

-2غربی

الگوی2U2شكل2با2
كشیدگی2شرقی2

-2غربی

الگوی2U2شكل2با2
كشیدگی2شرقی2

-2غربی

پوشش2
ساختمان

بام2با2جرم2حرارتی2بام2ها
متوسط

بام2با2جرم2حرارتی2
متوسط

بام2با2جرم2حرارتی2
متوسط

بام2با2جرم2حرارتی2
متوسط

بام2با2جرم2حرارتی2
متوسط

بام2با2جرم2حرارتی2
متوسط

دیوار2آجری2با2جرم2دیوارها
حرارتی2باال

دیوار2آجری2با2جرم2
حرارتی2باال

دیوار2آجری2با2جرم2
حرارتی2باال

دیوار2آجری2با2جرم2
حرارتی2باال

دیوار2آجری2با2جرم2
حرارتی2باال

دیوار2آجری2با2جرم2
حرارتی2باال

نحوه2بازشوها
محافظت

پیشامدگی2سقف2و2
ایوان2در2جنوب

پیشامدگی2سقف2
و2ایوان2در2چهار2

جهت

پیشامدگی2سقف2
و2ایوان2در2جنوب2

غربی

پیشامدگی2سقف2
و2ایوان2در2جنوب2

شرقی

پیشامدگی2سقف2و2
ایوان2در2شرق

پیشامدگی2سقف2و2
ایوان2در2جنوب

ابعاد2-2
جهت

جنوب=231.8درصد
شمال=21.22درصد2

جنوب=24.22درصد2
شمال=220.5درصد
شرق=245.02درصد2
غرب2=218.22درصد

جنوب=233.2درصد2
شمال=225.0درصد
شرق2=217.22درصد

جنوب=24.22درصد2
شمال=222.5درصد
شرق2=238.02درصد2
غرب2=218.22درصد

جنوب=227.7درصد2
شمال=20.52درصد
شرق=11.02درصد

جنوب=30.12درصد2
شمال=21.0درصد
شرق=13.02درصد

سازماندهی2خطی2و2سازماندهی2فضایی
استفاده2منعطف2از2
فضاها2نسبت2به2نیاز2
استفاده2كنندگان2

جهت2فراهم2آوردن2
ارتباط2خوب2میان2
اعضای2خانواده

سازماندهی2خطی2و2
استفاده2منعطف2از2
فضاها2نسبت2به2نیاز2
استفاده2كنندگان22
جهت2فراهم2آوردن2
ارتباط2خوب2میان2
اعضای2خانواده

سازماندهی2خطی2و2
استفاده2منعطف2از2
فضاها2نسبت2به2نیاز2
استفاده2كنندگان2

جهت2فراهم2آوردن2
ارتباط2خوب2میان2
اعضای2خانواده

سازماندهی2
مجموعه2ای2و2

استفاده2منعطف2از2
فضاها2نسبت2به2نیاز2
استفاده2كنندگان

سازماندهی2خطی2
واستفاده2منعطف2از2
فضاها2نسبت2به2نیاز2
استفاده2كنندگان2

جهت22فراهم2آوردن2
ارتباط2خوب2میان2
اعضای2خانواده

سازماندهی2خطی2و2
استفاده2منعطف2از2
فضاها2نسبت2به2نیاز2
استفاده2كنندگان22
جهت2فراهم2آوردن2
ارتباط2خوب2میان2
اعضای2خانواده
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نمونه خانه

خانه 15خانه 14خانه 11خانه 10خانه 2خانه 1نمونه
پله2یك2طرفه2فرم2و2جهت2پله

جنوب
پله2یك2طرفه2

شمال
پله2یك2طرفه2

جنوب
پله2سه2طرفه2

پله2یك2طرفه2پله2یك2طرفه2شرقجنوب
جنوب

ویالیی2با2حیاط،2سایت2و2محوطه2سازی
انبار2و2سرویس2در2

حیاط

ویالیی2با2حیاط2
وسیع،2انبار2و2

سرویس2در2حیاط

ویالیی2با2حیاط2
وسیع،2انبار2و2

سرویس2در2حیاط

ویالیی2با2حیاط2
وسیع،2انبار،2كوتام2
و2سرویس2در2حیاط

ویالیی2با2حیاط2
وسیع،2انبار2و2

سرویس2در2حیاط

ویالیی2با2حیاط2
وسیع،2انبار2و2

سرویس2در2حیاط

شیبدار2دو2طرفه2از2فرم2و2پوشش2سقف
جنس2حلب

شیبدار2چهار2طرفه2
از2جنس2حلب

شیبدار2چهار2طرفه2
از2جنس2حلب

شیبدار2دو2طرفه2از2
جنس22حلب

شیبدار2چهار2طرفه2
از2جنس2حلب

شیبدار2دوطرفه2از2
جنس2حلب

6. تحلیل یافته ها
انجام2 چنین2 هم2 و2 حضوري2 مشاهدات2 و2 بررسي2 طي2
شد2 اشاره2 روستاها،2 در2 بومي2 خانه2هاي2 اهالي2 با2 مصاحبه2
كه2شكل2خانه2ها2تأثیرپذیری2مستقیم2از2الگوي2فعالیت2ها2
و2سبك2زندگي2مردم2داشته2است.2هم2چنین2از2روي2پاسخ2
اهالي،2مشخص2شد2كه2موارد2اشاره2شده2مي2توانند2به2عنوان2
شواهدي2براي2بسیاري2از2مفاهیم2ارزشي2همانند2امیدواري،2
تالش،2توكل2و2اطاعت2نمودن2از2خدا،2قناعت،2نظم،2تعاون،2
و2 مهمان2 تكریم2 ارحام،2 صله2 محرمیت،2 و2 تواضع،2حجاب2

طهارت2باشند.2
ابعادي2 و2 وجوه2 می2توان2 دسته2بندی2 و2 جمع2بندي2 با2
شكل2 بر2 تأثیرگذار2 عوامل2 به2عنوان2 را2 آن2 ساكنان2 كه2
خانه2هایشان2مطرح2نمودند2در2قالب2مفاهیم2ارزشي2قرارداد2
و2سلسله2مراتب2تأثیر2مقوله2فرهنگ2بر2شكل2خانه2هایشان2

را2دسته2بندي2نمود.
در2 مي2تواند2 را2 شده2 ذكر2 دسته2بندی2 پژوهش،2 این2 در2
نظري2 مباني2 به2 مربوط2 اول2 بخش2 كرد:2 بیان2 بخش2 دو2
به2وجود2آمده2كه2مستخرج22از2ارزش2هاي2جهان2بیني2مردم2
بخش2 2.)4 )جدول2 مي2باشد2 بومي2 خانه2هاي2 معماري2 در2

برروي2طراحي2 بیان2شده2 ارزش2هاي2 تأثیر2 به2 دوم2مربوط2
سبك2 به2 جهت2دهي2 طریق2 از2 بومي2 خانه2هاي2 معماري2
زندگي2و2الگوي2رفتاري2افراد2در2این2مناطق2است2)جدول2

.)5
همچنین2 و2 گونه2ها2 بررسي2 و2 مشاهده2 با2 اول2 بخش2 در2
براي2 شده2 تطبیق2 مقایسه2 به2 ویژگي2ها،2 این2 دسته2بندي2
علت2هاي2هر2ویژگي2به2عنوان2مباني2نظري2معماري2ایراني-2
اسالمي،2اشاره2شده2است.2سپس2ریشه2مباني2ذكر2شده2در2
مفاهیم2ارزشي2كه2برآمده2از2نوع2جهان2بیني2مردم2منطقه2
خانه2هاي2 به2 ورود2 براي2 جهت2گیري2 مثال،2 به2طور2 است.2
در2 نمادگرایي2 اصل2 با2 قبله2 سمت2 به2 منطقه2 در2 بومي2
معماري2ایراني-2اسالمي2تطابق2دارد.2تمامي2این2موارد2را2
مي2توان2مصداقی2براي2مفاهیم2ارزشي2همچون2توكل2كردن2
است،2 شده2 اشاره2 آن2 به2 دیني2 آموزه2هاي2 در2 كه2 خدا2 به2
به2حساب2آورد2و2یا2بوم2آوردی،2اصل2پرهیز2از2بیهودگی2و2
اشاره2نمود2كه2 ایراني-2اسالمي2 خودبسندگي2در2معماري2
خود2برگرفته2از2اصل2قناعت2مي2باشد2كه2این2اصل2نیز2در2
آموزه2هاي2دیني2به2عنوان2یكي2از2مفاهیم2ارزشي2مهم2مطرح2
رابطه2صورت2گرفته2 این2 در2 بسیاري2 و2سفارش2هاي2 شده2

است.

جدول 4:  عوامل تأثیرگذار فرهنگي مبتني بر مباني نظري معماري بر فرم خانه
الگوی معماری )فرم خانه(ارزش هاجهان بینی

ي(
الم

2اس
ي-

یران
ي2ا

مار
2مع

ري
2نظ

ني
مبا

ی2)
دین

نه2
پرهیز2از2بیهودگي:2استفاده2حداكثر2از2فضا2و2اجزاپرهیز2از2بیهودگيزمی

مصالح2بوم2آورد:2استفاده2از2مصالح2بومي2در2ساخت2خانه2)سنگ،2چوب2و2كاهگل(
صرفه2جویي2در2مصرف2انرژي:2جهت2گیري2خانه2و2بازشوها2به2سمت2نسیم2خنك2روزانه2)از2
سمت2دریا(2و2شبانه2)از2سمت2كوه(،2وجود2بازشوهاي2متعدد2در2فضاهاي2داخلي2براي2ایجاد2

كوران.
جهت2گیري2به2سمت2قبله:2جهت2گیري2نماي2اصلي2ساختمان2)نمایي2كه2ورودي2در2آن2قرار2اعتقاد2و2اطاعت

دارد(2اكثرا2به2سمت2قبله2است2مگر2در2صورت2وجود2محدودیت2هاي2مربوط2به2شكل2زمین2
)براي2نشان2دادن2جهت2قبله2خصوصا2ًبراي2میهمان2و2نیز2نوعي2ارتباط2استعاري2بین2زمان2

خروج2از2خانه2و2شروع2فعالیت2هاي2روزانه2با2جمله2»خدایا2به2امید2تو«.

امیدواري،2تالش2و2پشتكار
پنجره2برخی2از2اتاق2ها2به2سمت2شرق2بوده2تا2با2طلوع2خورشید2با2امید2به2خدا2برای2كار2
از2خانه2و2شروع2فعالیت2هاي2 ارتباط2استعاري2بین2زمان2خروج2 بیرون2آماده2شوند2)نوعي2

روزانه2با2طلوع2خورشید(.



87
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تأثیر فرهنگ بر فرم خانه های بومی شامل ایران

شامره صفحه مقاله: 90-77
14

00
ن
ستا

تاب
.3

5
اره

شم


الگوی معماری )فرم خانه(ارزش هاجهان بینی

ي2
ظر

ي2ن
بان
2)م

نی
2دی

نه
زمی

ي(
الم

2اس
ي-

یران
ي2ا

مار
مع

تواضع2و2فروتنی

درونگرا2بودن:2برتري2جلوه2هاي2داخلي2خانه2نسبت2به2جلوه2هاي2بیروني2آن
فرم2هماهنگ2با2طبیعت2و2بافت2پیرامون2)از2لحاظ2مصالح2و2رنگ(:2مصالحي2مثل2چوب2و2
كاهگل2كه2داراي2رنگ2هاي2گرم2هستند2و2نیز2رنگ2هاي2روشن2در2پوشش2دیوارها2)به2طور2

عمده2سفید(2كه2مكمل2رنگ2هاي2گرم2مصالح2باشند.

سلسله2مراتب2و2نظم2
تناسبات2فرم،2فضا2و2عملكرد

وجود2سلسله2مراتب2فضایي2باز،2نیمه2باز2و2بسته
وجود2سلسله2مراتب2فضایي2عمومي2و2خصوصي

استفاده2از2الگوي2خطي2و2مركزي2در2فرم2و2سازمان2فضایي

در2بخش2دوم2به2مقایسه2تطبیقی2ویژگي2هاي2دسته2بندي2
تا2 شد2 پرداخته2 خانواده2ها2 فعالیتي2 الگوی2 با2 گونه2ها2 شده2
الگوي2 ریشه2 فعالیتي،2 الگوی2 كدام2 در2 كه2 شود2 مشخص2
هر2 این2كه2 بررسي2 با2 سپس2 است.2 شده2 مشاهده2 شكلي2
شده2 پرداخته2 است2 مرتبط2 زندگي2 سبك2 كدام2 به2 الگو2
است،2مفاهیم2ارزشي2را2كه2موجب2پیدایش2این2شیوه22در2

زندگي2مردم2منطقه2شد2می2توان2آشكار2نمود2كه2به2صورت2
مصادیقی2برگرفته2از2نوع2جهان2بیني2خانواده2است.2به2عنوان2
به2 نمونه2ها،2 در2 عملكردي2 چند2 اتاق2هاي2 وجود2 مثال،2
اشتغال2موروثی2به2عنوان2الگوي2فعالیتي2منطبق2بوده2و2خود2
ناشي2از2زندگي2به2شیوه2خانواده2گسترده2است2كه2می2تواند2

مصداقی2برای2اصل2تعاون2در2آموزه2های2دینی2باشد.2

جدول 5: عوامل تأثیرگذار فرهنگي مبتني بر سبک زندگی بر فرم خانه
الگوی معماری )فرم خانه(سبک زندگیارزش هاجهان بینی

گی
زند

ك2
سب

ی2
نگ
ره

ه2ف
مین

ز

2مشاركت براي2- كار2 نیروي2 تأمین2 گسترده:2 خانواده2
تولید

2 و2- خلوت2 حریم2 به2 جمعي2 حریم2 برتري2
فردي

2 از2- بعد2 پدري2 خانه2 در2 فرزندان2 زندگي2
ازدواج2جهت2تأمین2نیروي2انساني2براي2كار2

و2تولید

2 اتاق2هاي2چند2عملكردي:2هر2اتاق2به2عنوان2-
یك2خانه2مجزا

2 یا2- افراد2 براي2 مجزا2 اتاق2 نداشتن2 وجود2
نهارخوري2 اتاق2خواب،2 مثل2 عملكرد2خاص2

و2غیره.

2حریم2و2حجاب با2- عدم2تداخل2فعالیت2هاي2روزمره2خانواده2
فعالیت2هاي2مربوط2به2مهماني2ها2تحت2تأثیر2

نقش2پر2رنگ2محرمیت

2 آشپزخانه2- فضای2خصوصی2 در2 زن2 فعالیت2 2
بسته2و2در2انتهاي2خانه2یا2در2بیرون

2 ورودي2- و2 ویژه2مهماني2 اتاق2 پیش2بیني2یك2
مجزا2براي2آن

2 از2روي2ایوان-
2صله2ارحام دید2و2بازدید2با2فواصل2زماني2كم-

2 ارتباط2قوي2همسایگي2و2محدود2نشدن2دید2-
و2بازدیدها2به2مهماني2هاي2فامیلي

2 برای2- فضایی2 به2عنوان2 ورودی2 ایوان2
فعالیت2های2دیداری2یا2رفت2و2آمدهای2ساده2

روزمره
2مهمان2نوازی 2همیشه2آماده2پذیرایي2از2مهمان- یك2اتاق2همیشه2تمیز2و2آراسته2ویژه2مهماني-

2طهارت2و2پاكیزگی فطري2بودن2پاكیزگي-
2 جدایي2فضاي2تر2از2خشك2و2تمیز2از2كثیف-

2 سرویس2بهداشتي2در2بیرون2از2خانه-
2 كفشكن2قبل2از2ورود2به2خانه2)پله2ایوان(-

7. نتایج 
نمونه2هاي2مطرح2شده2در2خصوص2نحوه2 تجزیه2و2تحلیل2
وجوه2 شناخت2 گرو2 در2 فرهنگ2 از2 خانه2 فرم2 تأثیرپذیري2
و2 زندگی2 سبك2 و2 فرهنگ2 محتوایي2 عناصر2 و2 مختلف2
سطح2 دروني2ترین2 از2 عناصر،2 این2 است.2 آن2 بین2 ارتباط2
در2 هم2 با2 سلسله2مراتبي2 صورت2 به2 سطح،2 بیروني2ترین2 تا2
و2جهت2 معماري2خانه2شكل2 به2 نهایت2 در2 و2 بوده2 ارتباط2
مي2دهند.2ارزش2ها2و2باورهایی2كه2خود2منتج2از2جهان2بینی2
مردم2جامعه2است2جزء2درونی2ترین2سطح2محسوب2می2شود،2
یكي2 عنوان2 به2 خانه2 شكل2 در2 نیز2 سطح2 بیرونيترین2 در2
فرهنگ2جاي22 مظاهر2 نتیجه2 در2 و2 معماري2 2شاخه2هاي2 از2

ميگیرد2كه2در2نمونه2های2مورد2مطالعه2مورد2بررسی2قرار2
گرفته2كه2مبانی2نظری2معماری2و2سبك2زندگی2را2شامل2
می2شود2كه2از2آن2طریق2بر2فرم2خانه2اثر2خواهد2گذاشت.2
یكسان2 دلیل2 به2 مختلف2 جوامع2 در2 سطح2بندی2 نوع2 این2
كه2 دارد2 را2 قابلیت2 این2 هر2سطح2 در2 مطرح2 كلیات2 بودن2
مورد2استفاده2قرار2گیرد2با2توجه2به2این2كه2عناصر2محتوایی2
هر2سطح2در2جوامع2دیگر2می2تواند2متغیر2باشد.2در2بررسي2
حاصل2 نتیجه2 این2 منطقه2 این2 بومي2 معماري2 و2 فرهنگ2
با2 مستقیم2 رابطه2 یك2 رسوم2 و2 آداب2 و2 فرهنگ2 كه2 شد2
معماري2داشته،2معماري2خانه2ها2براساس2قالبهاي2مباني2
نظري2معماري2و2سبك2زندگي2شكل2گرفته2است.2بنابراین2
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محیط2 از2 متأثر2 منطقه2 هر2 معماري2 سازماندهي2 و2 شكل2
عظیم2 تحوالت2 با2 اخیر2 دهه2 چند2 در2 است.2 آن2 فرهنگي2
تكنولوژي2 پیشرفت2 فرآیند2 پي2 در2 كه2 مختلف2 در2جوامع2
نیز2تغییر2 و2فنون2به2وجود2آمد،2جلوه2هاي2مختلف2زندگي2
یافته2و2در2واقع2روند2تكامل2فرهنگ2كه2در2جوامع2سنتي2
به2آهستگي2صورت2مي2گرفت2اكنون2با2سرعت2فزآیندهاي2
فرهنگ2 در2 گرفته2 صورت2 تغییرات2 یافت.2 متفاوت2 معاني2
و2سبك2زندگي2بي2شك2در2فضاي2سكونتي2مردم2روستا2
پدیدار2شده،2روستاهاي2كوچك2با2خانه2هاي2بزرگ2و2فضاي2
باز،2جاي2خود2را2به2ساختمان2هاي2عظیم2و2چند2طبقه2داده2
است.2در2واقع2این2صورت2هاي2معماري2جدید2نیز2به2نوعي2
در2 زندگي2 نوین2 روش2هاي2 و2 جدید2 فرهنگ2 اخذ2 بازتاب2

با2بررسي2نقش2فرهنگ2 جوامع2جدید2هستند.2امید2است2
بر2شكل2خانه2هاي2بومي2روستاهاي2جلگه2اي2بخش2مركزي2
از2 تأثیریافته2 بومي2 فرم2هاي2 ارتقاي2 و2 انطباق2 با2 مازندران2
روش2هاي2 به2كارگیري2 همراه2 به2 زندگي2 سبك2 و2 فرهنگ2
بومي،2 فناوري2هاي2 شناخت2 در2 نوین2 مهندسي2 تحلیلي2
شبیه2سازي2مجازي2و2آزمایشگاهي2الگوهاي2موفق2معماري2
با2 بتوانیم2 این2خانه2ها2 نظري2 مباني2 تئوریزه2كردن2 و2 بومي2
شاخص2هاي2 افول2 یا2 و2 رشد2 با2 رابطه2 در2 ریشه2اي2 نگاهي2
كیفي2فرهنگي2و2سبك2زندگي،2در2اصالح2و2تقویت2مطلوب2
مثمر2 منطقه2 این2 روستاهاي2 در2 مدرن2 خانه2هاي2 طراحي2

ثمر2باشیم.

پی نوشت
1. Başakman
2. Rapoport
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