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عوامل تأثير گذار بر تحول مسكن از گذشته تا آينده

**نعيمه كراني/ *مهران علي الحسابي

23/11/1390:تاريخ دريافت مقاله

10/04/1391:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

و انتظارات جديد و متفاوتي از آن را انقالب كشاورزي و صنعتي با تغيير نيازها و شيوه زندگي انسان، خانه و محل زندگي او را تغيير داده

را نيـز  هاانسانافته است كه در مسير خود خانه و مسكن امروز با شروع انقالب ديجيتالي موج عظيمي از تحول جريان ي. وجود آوردندبه

آنچه كه در اين سرآغاز تحول مهم است سعي بر شناخت نوع و حوزه تغييرات الگوي مسكن كشورمان و . كنددچار تغيير و دگرگوني مي

تحول عظيم آمادگي الزم براي تغيير بـه  ارائه رهنمودها و الگوهاي مناسب براي مواجهه با اين دگرگوني است تا پيش از رويارويي با اين

.آيدوجود

تواندمىبهتربوده و سرزمينهاي مختلف ايندر دورانمسكن ايرانيهمبستگىواشتراكعامل،مسكنگذشتهتاريخعبارتىبهوگذشته

خصوص در كشورمان بررسـي  ر جهان و به بنابراين بايد آنچه كه تاكنون بر تحول مسكن تأثيرگذار بوده را د.باشدآيندهمسكن ساززمينه

هـايي درخـور   بر حوزه مسكن، قدمي به سوي آينده بهتر و زندگي در خانههاآنكرده و با نگرش به آينده اين عوامل و نحوه تأثيرگذاري 

.برداريم

قدم گذاشتن در آن است، بـه همـين   آنچه كه در پيمودن هر راه و رسيدن به مقصد نهايي بسيار حياتي و مهم است، نقطه آغاز راه و نحوه

هـاي مسـكن   يابي به الگوي مسكن آينده، حفظ هويـت و ارزش براي مراحل اوليه دستهاييدليل در اين مقاله تالش شده است پيشنهاد

كان بشـر تـا كنـون    ها، از بدو اسبدين منظور عوامل مؤثر بر تحول مسكن و حوزه تأثير آن. يجيتالي ارائه گردددايراني در گذار از انقالب 

.اندمعرفي شدهمسكن فرداگيري شناسايي شده و با مطالعه روند تحول اين عوامل در آينده، عوامل مؤثر بر شكل) مسكن ديروز(

.تحول مسكن، عوامل تحول، مسكن ايراني، خانه سنتي، خانه آينده:واژگان كليدي

 Alalhesabi@iust.ac.ir.عضو هيئت علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران-دكتراي طراحي شهري *

.گرايش مسكن دانشگاه علم و صنعت ايران-دانشجوي كارشناسي ارشد معماري**

طراحـي مجموعـه   -مسـكن سـازگار بـا زمـان    "عنـوان  نامه كارشناسي ارشد رشته معماري با اين مقاله حاصل تحقيقات بخشي از پايان-

.باشدمي"مسكوني همساز با عصر فناوري اطالعات و ارتباطات
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)طرح مسئله(مقدمه
عصـر سـه طـول تـاريخ و در  دربشـر هـاي پيشرفت

موج تغييراتسهبه عنواناطالعاتوصنعتكشاورزي،

،امـروزه انقـالب ديجيتـالي   . اسـت افتـاده اتفـاق اساسـي 

رهاي انساني و شـيوه زنـدگي   ها رفتاها و دادهانقالب بيت

تـر  ، اين تحول روز به روز پيشـرفته داده استييراو را تغ

بـه  . دهـد شده و گستره بيشتري را تحت تـأثير قـرار مـي   

زنــدگي ) ICT(ارتباطــات وفنــاوري اطالعــاتواســطه

روابـط مـابين   ؛واقعي با دنياي مجازي گره خواهد خـورد 

هـر يـك از   و حتي روابط درونيعناصر و اجزاي شهري

شـد، حضـور و هزينـه حضـور در     دها دگرگون خواهآن

در فضـاي مسـكوني   اما كم شده ي شهربسياري از فضاها

.بيش از پيش خواهد گرديد

تتعامال، هاي زندگيديهي است با دگرگوني در شيوهب

مسـكن و  يـژه فضاي كالبدي بـه و ،و ارتباطات اجتماعي

والت جدي هاي سكونتي و اقامتي دستخوش تحمجموعه

و بـوم بايـد بـراي ايـن     معماران اين مرزخواهند گرديد،

اي مناسـب بـراي طراحـي و    و گزينـه بـوده  تحول آمـاده  

دوبـاره بـه بايـد  .بيابنـد 21ساخت بناهاي ايراني در قرن 

ا شهرهوعمومياماكنبناها،و نوآوري در برپايي نويسي 

پرداخت و با بررسي روند تحوالت مسكن از گذشـته تـا  

هـاي سـنتي و نحـوه    آينده، عناصر مفيـد و كارآمـد خانـه   

ها از گذشته تا كنـون، عوامـل تأثيرگـذار بـر     دگرگوني آن

هاي تحول الگوي مسـكن آينـده را   تحول مسكن و حوزه

شناخت و در سرآغاز انقالب ديجيتالي براي حفظ مسكن 

.درخور ايراني هوشيارانه عمل كرد

راگـذار خودتاريخازمختلفيمراحلدرجامعه ايران

ازنيـز كـه  مدرنيتـه بـه سنتازگذار. استكردهتجربه

وايرانجامعهدراست،شروع شدهپيشقرنيكحدود

كهداشته،بسياريتأثيراتكالبدومعماريدرآنمتعاقب

آنچـه در  . اسـت بـوده مخـرب بسـيار گاهومطلوبگاه

د تعـويض  مواجهه با تجددگرايي در شهرهاي ما اتفاق افتا

هاي تـاريخي  مداخله به موقع در بافت. به جاي ترميم بود

بـا دنيـاي صـنعت صـورت     هـا آنبراي هماهنـگ كـردن   

هاي قديم در بافت سنتي قربـاني  نگرفت و در نتيجه خانه

هـاي  هاي جديد شـهري، مثـل خيابـان و سـاختمان    پديده

امروزه بـار ديگـر در شـرف    . و بلندمرتبه شدندآپارتماني 

ب جديدي هستيم و اگر هوشمندانه و خالقانه با اين انقال

پديده برخورد نكنيم و خـود را بـراي تغييـر متناسـب بـا      

جامعه، فرهنگ، هويت و شرايط كشورمان آماده نسـازيم،  

بار ديگر با تقليـد از نخبگـان   سازي در كشورمان يكخانه

.كشورهاي بيگانه مواجه خواهد بود

سئواالت تحقيق
طالعات، پيشرفت روز افزون دانـش را در  تبادل سريع ا

هاي بشري در پي داشته است، به نحوي كه حجم دريافت

توسـعه  . اي قابل قياس نيسـت چند دهه اخير با هيچ دوره

انقالب ديجيتالي مفاهيم جديدي را به زندگي بشر افزوده 

است كه تأثيري انكار ناپذير بر ذهنيت و در نتيجه رفتارها 

بـر  ) مسـكن (هـا  سان و محل زندگي آنو شيوه زندگي ان

در اين مقاله براي شناخت هر چه بيشتر . جاي نهاده است

دهد و به همين دليـل  اين تحول عظيم كه در آينده رخ مي

بسياري از ابعاد و حواشي آن بر بشر امروز پوشيده است؛ 

ها در ابتداي سئواالتي مطرح گرديده كه دريافت پاسخ آن

مسكن آينده الزامي و بسـيار مـؤثر   راه شناخت و طراحي 

:است، از جمله

چه عواملي سبب تحول مسكن در طول تاريخ شده −

ها كدامند؟و حوزه تأثير آن

عوامل تأثيرگذار بر تحول مسكن چه روندي را در −

يي از آن تغييـر ايجـاد   هاحوزهآينده پيش گرفته و در چه 

كنند؟مي
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ه، به چـه  يابي به الگوي مسكن آينديند دستادر فر−

نكاتي بايد توجه داشت؟

روش تحقيق
منظـور  بـه ، با رويكرد بـه آينـده  از آنجا كه اين پژوهش 

در شـود  انجام مـي اي تازه پيدايش انديشهوتدوين برنامه

گيـرد و در آن از  زمره تحقيقات توسعه محـور قـرار مـي   

عيني و كيفيتحليلي براي بيان و تصوير -روش توصيفي

گيري الگوي مسكن تأثير گـذار بـوده و   لآنچه كه بر شك

ينـد  افر. استفاده شده اسـت مندصورت نظامبهخواهد بود 

يند تحول مسـكن در طـول   امورد بررسي در اين مقاله، فر

ي تـاريخي در ايـن   هادادهيابي به دستتاريخ است، براي 

،اينترنتـي مطالعـه اسـناد  ،اياز مطالعـات كتابخانـه  حوزه 

ن آالگوي مسكن و تغييرات باي مرتبطهامقاالت و كتاب

ـ افراستفاده گرديد و با بررسـي در بستر تاريخي ايران  د ين

گيـري  هـا در طـول زمـان بـه تحليـل و نتيجـه      محور داده

.پرداخته شد

قــرار گــرفتن موضــوع ايــن تحقيــق در زمــره مطالعــات 

شناسي سـبب شـده اسـت اصـول و     بيني آينده و آيندهپيش

از جمله ايـن اصـول   . حكمفرما گرددشرايطي خاص بر آن 

موجـود اسـت كـه    وضـع اسـتمرار كنـار گذاشـتن فـرض   

در زمينـه هـا كوششتمامياعتباري و ناكاميبيموجبات

حتـي .آوردفراهم ميي آينده راگذارياستسوريزيطرح

باوكامپيوتريهاي پيچيدهمدلوسيلهها بهريزيطرحاگر

)10: 1378تور، دي.(شندباال صورت گرفته بارياضيدقت

عوامل تأثير گذار بر تحول مسكن

مسـكن  الگـوي  گيـري  مختلفي در شكلتاكنون عوامل

اند كه به دليل ارتبـاط محكـم و   گذار بودهتأثير يك محل 

ها با تحول هر يك از ايـن عوامـل در هـر    پيوسته ميان آن

مقطع تاريخي، ساير عوامل نيز متحول شـده و در نهايـت   

در ايـن بخـش   . اندني الگوي مسكن را سبب شدهدگرگو

ا معرفي عوامل مؤثر بر تحول الگوي مسـكن سـعي بـر    ـب

ـ ـهـ أثير آنـشناخت نحوه ت ن ـوي مسكـ ـير الگـ ـا در تغي

.شده است

قابل ذكر است كه با وجود اهميت عامل اقلـيم و آب و  

گيـري الگـوي مسـكن از عنـوان كـردن آن      هوا در شـكل 

ثر بر تحول خودداري شده است؛ زيـرا  عنوان عوامل مؤبه

ــر تحــول مســكن داراي شاخصــه   ــؤثر ب ــل م ــا و عوام ه

هاي متغير در طول زمـان بـوده و بـا مـرور زمـان      ويژگي

انـد امـا   هايي جديد و متفاوت با گذشته پيدا كردهشاخصه

گرم و خشك، گـرم و مرطـوب،   (هاي انواع اقليم ويژگي

ول تاريخ ثابت در ط) سرد و كوهستاني، معتدل و مرطوب

ها كـه خـود متـأثر از    هاي برخورد با آنبوده و تنها روش

) فرهنگ و تكنولـوژي (عوامل ديگر تأثير گذار بر مسكن 

.شونديمعنوان متغيرهاي اقليمي مطرح هستند به

و هويتفرهنگ 
ازهـا  انسـان دركوفرهنگراپاپورت، عاملاعتقادبه

و سـازمان مسكندربسيار مؤثريحيات، نقشوجهان

فراينـدها و تحـوالت   . داشـته اسـت  آنفضاييتقسيمات

، خـانواده سـاختار  تحول يكجانشين شدن، مانند، فرهنگي

بر خانه و مفهوم آن تـأثير  ها و آداب و رسوم تحول آرمان

» فرهنـگ «از ديدگاه انسان شناختي نوعي خانه. گذاردمي

كن در ها، كاركردها و الگوهاي فرهنگي مسـ ريشهو است

)Rapaport,1969: 47.(هر جامعه معين است

اعتقادات مذهبي هر جامعه و تنوع آن در طـول تـاريخ   

هاي انسان جامعه مذهبي گيريبيانگر بسياري از جهتنيز 

خداوند در ، براي مثالدر برخورد با موضوع مسكن است

ما مسكن را محلي براي آرامـش انسـان،   «: فرمايدقرآن مي

اين انسـان  . )80يه آ: نحلسورهقرآن كريم، (».قرار داديم

براي ايجاد مسكني كه محل آسايش و آرامـش خـاطر او   
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زيرا كه اين انسـان،  ؛كندباشد، اقدام به تعريفي خاص مي

دانـد و  آرامش خود را در توجه به تعاليم مذهبي خود مي

اين توجه او را به سوي احداث بنايي خاص كـه نمـود و   

ايـن امـر در   . كنـد باشد، هدايت ميتگر اين توجهاجلوه

ائليمسـ . شـود ديده مـي هاي قديمي معماري مسكن خانه

گرا بودن، تقدس آسـتانه ورودي  همچون محرميت، درون

همگي هاي منقش به آيات قرآني استفاده از كاشيخانه و 

كـار،  نقـره (.هسـتند باورهـاي مـذهبي انسـان    دهنده نشان

1387 :534-531(

اقتصاد
عنـوان بهاست و»كاال«از ديدگاه اقتصادي نوعي خانه 

ازراآنكههايي استويژگيداراياقتصاديكاالييك

بازاروتقاضاوعرضهتحليلكند ومتمايز ميكاالهاساير

كـاالي سـو، مسـكن  يـك از.نمايـد تر مـي پيچيدهراآن

تـرين نيـاز  مهـم پوشـاك وغذاازكه پساستمصرفي

خـانوار ضـروري كـاالي ترين گرانواستبشراساسي

منقوليرغكااليعنوان، بهديگرسويازوشودتلقي مي

آن، گـذاري در سـرمايه كهاستايسرمايهبادوام، كااليي

عالوهورودميشمارخانوار بهداراييبخشترين بزرگ

بـااليي جـذابيت نيزهاي اقتصاديبنگاهخانوار، برايبر

متأسفانه ايـن  ) 162: 1389و ديگران، ميدانيناجي(.دارد

و بـا الزامـات اقتصـادي   هـا  امر سبب شده است خـانواده 

ي فراواني كه به خصوص امروزه با آن هاي زيستدشواري

هـاي خـود را در مسـكني    مجموعـه نيـاز  شوندمواجه مي

د كه به واقع حداقل سطح مـورد نيـاز سـكونت را    نبرآور

نـاتوان شهاي سـاكنان زدر پاسخ گويي به نياودارا است

.باشدمي

هـاي  هاي معيشتي و زيستي گوناگون ماننـد شـيوه  شيوه

صنعتي هر كـدام نظـام مسـكوني    و ، كشاورزييرورپدام

روسـتا و  تفاوت مسكن . اندوجود آوردهخاص خود را به

خـاص  هاي اقتصـادي و اجتمـاعي  نظامنيز ناشي از شهر 

ايري كـه  و عشـ نشـيني  زنـدگي كـوچ  . هاستحاكم بر آن

همچنان موجود است نيز نوعي متمايز از نظام سكناگزيني 

اي، كـوچ  متناسب با محيط طبيعي و نظام اجتماعي عشيره

.استبه وجود آوردهيزيستي و دامپرور

تكنولوژي
شناخت و تعيين درجه و ميـزان برخـورداري از دانـش    

فني هر جامعه از موارد مهم تجزيه و تحليـل هـر جامعـه    

هــاي تكنولــوژيكي در توســعه را كــه نــوآوريچــ. اســت

ها، ساختارهاي اجتمـاعي و توليـدات   ها، فرهنگجمعيت

بـا  ) 14: 1389مهـرآيين،  (مادي تـأثيرات فراوانـي دارنـد    

كـه در  توان نتيجه گرفـت  يممطالعه تاريخ معماري ايران 

هـاي جديـد   هر دوره معماران در استفاده از مصالح و فرم

هـاي صـاف بـه    هاي سقفتغيير فرمالً مث. اندپيشگام بوده

هاي گنبدي، به تكنولوژي ساخت گنبد تبـديل شـد و   فرم

نيزدر سطح جهان. يك نوآوري را در تاريخ خود رقم زد

، با ابداع بتن، فـوالد تاكنونرويكردهاي جديد تكنولوژي

هاي سـاختماني  تغيير در سيستمانواع مصالح ساختماني و 

فروتنـي،  (.انـد هبه وجود آوردشكل خاصي از معماري را 

يـا  » بنا«از ديدگاه مهندسي و معماري خانه نيز كه ) 1388

است، از جهـت سـاخت و حتـي نـوع روابـط      ساختمان

فضاهاي داخلـي خانـه متـأثر از تكنولـوژي در هـر دوره      

امـروزه بـه دليـل پيشـرفت     چنانچـه  بوده اسـت تاريخي 

ــوژي  ــط وتكنول ــيمرواب ــديتقس ــش بن ــومي و بخ عم

هـم  بـه  خشـك و تـر   و فضاهاي وصي، شب و روزخص

.اندتر شدهنزديك

روابط اجتماعي
توسعه كشاورزي در چند هزار سال قبل منجر به ظهور 

نخستين شهرها شد زيـرا توانـايي توليـد غـذا در محـل،      
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بـا ايـن حـال در    ". امكان اسكان دايمي را ميسر سـاخت 

قابـل  اي در منـاطق  طـور گسـترده  طول تاريخ، جمعيت به

سكونت جهان پراكنده شد اما تنها در قرن بيستم بـود كـه   

ريزي توزيـع جمعيـت در هـر كشـور مـورد      يند برنامهافر

شـهرها  نطي قرن بيستم و با ظهور كال. توجه قرار گرفت

، نياز بـه آگـاهي از توزيـع    و مناطقي با تراكم جمعيتي باال

جمعيت و تجزيه و تحليل آن احساس شد زيرا مناطق پر

و توجـه  تـر خـدمات عمـومي   ريزي دقيـق ازدحام، برنامه

ــاي محــ    ــه راهبرده ــتر ب ــتيزيطبيش ــدت را يس درازم

در نتيجـه  ) 1380و ديگـران،  ايـران محبـوب  (".طلبيدمي

توان گفت با افزايش جمعيت تأثير روابط اجتماعي بـر  مي

.محيط زيست و مسكن روز به روز بيشتر شده است

نظيـر افـزايش جمعيـت و    عالوه بر تحوالت اجتماعي

ها در شهر و روسـتا  مهاجرت كه بر سازماندهي سكونتگاه

؛ سـاير تحـوالت اجتمـاعي بـر سـاختار      گذاشته استاثر 

بنـابراين تأثيرگـذاري   . انـد ها تأثيرگـذار بـوده  دروني خانه

توان به دو بخش كمـي و  عامل اجتماعي در مسكن را مي

هاي كمـي  شاخصدر بخش كمي . بندي كردكيفي تقسيم

در بخـش و، خـدمات  تسهيالت،بعد خانوار، تراكممانند

خصوصـياتي ماننـد نـوع و زمـان ارتبـاط اعضـاي       كيفي 

خانواده، شيوه مالقات با ديگران، حضور زنان در جامعـه  

و ميزان و چگونگي ارتباط مرد و زن در بيرون از خانـه و  

گيري مسـكن هـر دوره تـاريخي مـؤثر     درون آن در شكل

)Rapaport,1969: 60-63(.ندابوده

سياست
عـواملي كـه همـواره در تحـوالت مسـكن بـه       يكي از 

بـوده  خصوص پس از رشد جمعيـت شـهرها تأثيرگـذار    

هـا بـراي سـاخت    كه در دولـت استهاييسياستاست

هـايي چـون   ياسـت س.شـود پيگيـري مـي  اتخاذ و مسكن

جهـت خـاص مقـررات وضـوابط تـدوين وتشـويق 

بدونتسهيالتمانند اعطاياي مسكونيهبافتساماندهي

واحـدهاي مرمـت وساخت، خريـد اي براييارانهسپرده

وپايـه تـراكم وپروانـه صـدور مسكوني، تخفيف هزينـه 

بهسـازي و نوسـازي   ) 1: 1387ايـزدي و ديگـران،   (مازاد،

هاي فرسوده شهري، اجـراي طـرح بهسـازي مسـكن     بافت

ف جامعه از جمله هاي مختلگروهمسكنروستايي و تأمين

درآمـد جامعـه از  ديده پس از جنگ و قشر كـم يبآسقشر 

هاي گذشته بـر چگـونگي سـاخت مسـكن اثـر گـذار       دهه

چنانچه در ايران نيز امروزه برنامه سـاخت هـزاران   . اندبوده

، با حمايت دولت در سراسـر  "مسكن مهر"واحد مسكوني 

از داد زياديـكشور پيگيري شده است تا مشكل اسكان تع

.برطرف كنددرآمد راهاي جوان و كمخانواده

آنچه كه از مطالعه در روند تغيير عوامل ذكـر شـده بـر    

آيد اين اسـت كـه تمـامي عوامـل فرهنگـي، سياسـي،       مي

اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي بر يكديگر تأثير گذاشـته  

ها بر الگوي مسـكن در هـر   و مجموعه تأثيرات متقابل آن

)1شماره نمودار.(اثرگذارنددوره و تحول آن 

تأثير متقابل عوامل مؤثر بر تحول مسكن و نحوه اثر گذاري .1ن

.تاريخيگيري الگوي مسكن هر دورهها بر شكلمجموعه آن
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)مسكن ديروز(ايرانيتغييرات الگوي مسكن

هـنـرمـنـدان و معماران ايــراني در طـول تـاريخ، بــه     

هاي بـااليي دارنــد و   دنـيـا ثـابـت كـردند كـه تـوانايـي

فـراوانـي كــه  به فردآثار تـاريخـي مـنـحـصر به خاطر

اند، شايسته احترام و قدرداني ذاشـتـهاز خـود بـجـاي گـ

هـايي كـه در   ايـن آثـار و بـه خصـوص خانـه     . هـسـتـند

اند با تـغـيـيـراتي هاي مختلف تاريخي ساخته شدهدوران

هـاي كـه بـرآمـده از نـيـازهـاي خـاص مـردم در زمـان

اما اين تغييرات در . اند؛ شكل گرفتهبوده استمـتـفـاوت 

آگاهانه و منطقي نداشته و با تقليـد  منشأسرهاي اخير دهه

. انـد كننده پـيش رفتـه  كوركورانه به سمت مقصدي نگران

توان از ورود معماري غرب به تهران، شروع اين امر را مي

ين شـاه يعنـي نيمـه قـرن نـوزده      ناصرالداز زمان سلطنت 

تا پيش از اين تاريخ معماري در ايران همـواره از  . دانست

در دوران قاجـار  ) 34: 1384شيخ، (فت، گرسنت الگو مي

آيند كه تمايل بـه  هاي معماري مختلفي پديد مينيز سبك

دهنـد،  برونگرايي در واحدهاي مسـكوني را افـزايش مـي   

همچنين از دهه اول قرن چهـاردهم  ) 95: 1374اعتصام، (

معمـاري  بـه بعـد  )دهه سوم قرن بيستم ميالدي(شمسي 

نازل مسـكوني بـا بازگشـت    ايراني و همراه با آن كيفيت م

: 1381حكـيم،  (.كرده خارج متحول شديلمعماران تحص

تحوالت و تغييرات مسكن كه در طول تـاريخ  حوزه) 65

انـد گرفتهگيري آن صورت و با تغيير عوامل مؤثر بر شكل

:انددر ادامه طبقه بندي شده

ييگرادرون
يي كه از صفات مميزه و اساسي خانـه ايرانـي   گرادرون

محسوب شده، صـفتي اسـت كـه بـر حسـب مقتضـيات       

بيني و فرهنگ قوم ايراني به معماري خانه اقليمي يا جهان

افزوده شده و عنصر بنيادي و جهت اساسي پديـد آمـدن   

يي خانه ايراني آن گرادرونمنظور از اصطالح . ستاخانه

است كه در خانه ايراني بيرون هم بـه درون آورده شـده،   

و و همزيسـتي ميـان درون و بيـرون، در    يعني آغاز گفتگـ 

دهـد، در حيـاطي كـه مثـال     داخل خـود خانـه روي مـي   

گونـه  يـن ا. كوچكي از باغ دلخواه يا پنجره آسـمان اسـت  

توان يي، يعني آوردن نمونه بيرون به درون را ميگرادرون

ناشي از شرايط اقليم گرم و خشك و شايد جهان بينـي و  

) 2: 1375مي، هاش.(فرهنگ قوم ايراني دانست

هــاي ســنتي حــريم درون هماننــد ســرزمين و در خانــه

در فرهنـگ  ، بـوده اسـت  هويت، مهم و شايسته پاسداري 

تـا ندحريم اندروني و بيرونـي داشـت  ها سنتي ايراني خانه

مـرزي ميـان   ؛ بنـابراين چشم بيگانه به ناموس خانه نيفتد

و اعضـاي  فرزنـدان  ونداشـته محرمان ساكن خانه وجود 

ــاقواده در خــان ــدمشــترك زنــدگي مــييات امــا در . كردن

يـي و حفـظ حرمـت    گرادرونهاي امروزي ايران به خانه

هـا  شود، ديد به داخـل خانـه  خانه و خانواده توجهي نمي

هـاي  ها را از بين برده و جدايي اتاقامنيت رواني خانواده

والدين و فرزنـدان، ميـان محرمـان خانـه مـرز و جـدايي       

متأثر از تحوالت مدرن اسـت  اين جداييو انداخته است

امروز ديگـر بيـرون بـه درون خانـه     . و ريشه سنتي ندارد

شود، بلكه اين درون و حريم درون اسـت  فراخوانده نمي

.شودكه به بيرون كشيده مي

هاي خانهسازمان فضايي و عملكرد اندام
ها جملگي حاكي از تفاوت شـيوه زنـدگي   نتايج بررسي

در . ها در مقايسه بـا گذشـته اسـت   خانهييو سازمان فضا

ها محـدود و مـرتبط بـا فضـا و     درون اتاقگذشته اشياي

هـا از درون بـه هـم راه داشـته و در     شخص بودند، اتـاق 

امكـان ايجـاد   . اندازه و تناسبات با يكديگر متفاوت بودند

يك اتاق بسيار زياد بود و تفكيك در هاي عملكردي تنوع

هـاي  ضاي خـوردن و انجـام فعاليـت   فضاهاي خواب از ف

روزمره وجود نداشت؛ سازمان فضايي خانه امكان ارتبـاط  
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آورد، در حياط حضور آب، ساكنان با طبيعت را فراهم مي

سبزي و گياه، آسمان، آفتاب و باد كـامالً محسـوس بـود؛    

كـرد؛ تنـوع   حياط مركزي همانند قلـب خانـه عمـل مـي    

آورد؛ دها را پديد مـي ها و فضاها امكان تنوع عملكرمكان

عنوان يك مكان تعريف شده فضايي مسـتقل بـراي   بام به

تحقق عملكردها بود؛ گروه فضاهاي بسته، گروه فضاهاي 

، گـروه فضـاهاي بـاز و    )نيمه بـاز / نيمه بسته(سرپوشيده 

همه فضاهاي بسته به طور غير مستقيم و عمدتاً از طريـق  

سازمان فضايي فضاهاي سرپوشيده با حياط مرتبط بودند؛ 

ها با خانواده به حسب رابطه آنر خانه، وارد شوندگان را ب

دري، سـه (هـا  كرد، تنوع اتاقفضاهاي مختلف هدايت مي

سـرداب،  (تنـوع سـطوح و ترازهـا    ) دري و گوشـوار پنج

آب، (هـاي كـف   ، تنوع پوشـش )خانه و بامخانه، باالپايين

اع درخت و گل و سـبزي، انـواع آجرهـا، كاهگـل و انـو     

تنـوع نـور در هشـتي و داالن و حيـاط و     ) مصالح ديگـر 

. زيرزمين، سازمان فضايي خانه را بسيار متنوع كرده بود

،هـا اما با مرور زمان و تغيير در سـازمان فضـايي خانـه   

. شـده اسـت  هـا حـاكم   زبان غير معمارانه در اكثريـت آن 

شويم، گـم  هاي معاصر وارد ميدر فضاي خانهكه هنگامي

توانيم خودمان و فضاي خودمان را پيدا ينميم اما شوينم

هاي معاصر تقريباً به يكباره همه آنچه فضاهاي خانه. كنيم

بينـي  همه چيز قابل پيش. شونددهند عيان ميرا شكل مي

دسـت مـا را نگيـرد و هـدايتمان     خانـه صاحباگر . است

هاي آماده براي نشستن اندكي دور از ديد نكند و اگر مبل

مــا را هــدايت د جــايي بــراي رفــتن نيسـت، اشــياء  باشـن 

هاشـان  درها كه به سبب فقدان درگـاهي، حـريم  . كنندمي

شوند و بـدين  يمشود، تنها با بسته بودن آشكار درهم مي

ترتيب با بسته بـودن درهـا تشـخيص آشـپزخانه، حمـام،      

بوي غذا شايد . نمايندتوالت و گاه در خروجي مشكل مي

مان كند و چك چـك شـيرهاي آب و   به آشپزخانه هدايت

هـا را  مكان پنجره. يي و توالتشودستصداي سيفون به 

هـاي آويـزان بـر ديـوار     بيشتر از طريق پارچه يـا كركـره  

بايسـت از  اندازهايي كه مـي توان تشخيص داد نه چشممي

)20-25: 1375حائري، .(درونشان ديده شود

در ايـران  از دهه بيست ميالدي در اروپا و از دهه سـي  

با توجـه معمـاران بـه علـم جديـد پزشـكي و بهداشـت        

در سازمان فضايي خانه جـايي در  حمام و توالت عمومي، 

و تاريـك هاي قديميمطبخهاي خواب يافت و كنار اتاق

آشـپزخانه  و كـاربردي  به فضاهاي بهداشتيخود را جاي

و با تغيير سوخت و منابع انرژي مـورد اسـتفاده در   دادند

مــدرن، تميــز و مجهــز بــه آخــرين فضــاي بــه يــك آن،

مكـان آشـپزي يـا    . تبـديل شـدند  اختراعات عصر حاضر 

آشپزخانه به داخل خانه و معموالً به اشـكوب اول منتقـل   

و دخمه ماننـد  فضايي اندوهناكو ديگر مانند گذشته شد

) 66: 1381حكيم، .(نبود

شيوه زندگي
. شـناخت يمن،خانهباعنوانموضوعيتاريخماقبلبشر

تاكردميفراهمپناهسرعنوانبهمحلي راتنهااوليهانسان

باشد اما با گذشت زمان و پيشرفت اماندربارانوباداز

وجود آورد كـه از چنـد اتـاق    هايي را بهدر ساخت، خانه

اتـاق اصـلي درجـه اول اهميـت را     . تشكيل شـده بودنـد  

زندگي، . شديمتمامي فضاي خانه شامل داشت و تقريباً 

پخت و پز و خواب نيز در همين فضـاي مشـترك انجـام    

امـا  . كـرد مـي شد و آرامش و آسايش ساكنان را فراهم مي

به مرور زمان و با تغيير شيوه زندگي، تفكيك هر يـك از  

عملكردها در خانه روز به روز بيشتر شده و سـبب شـده   

ـ است اندام ت هاي خانه از يكديگر جدا شده و در دو حال

فضايي كه حضور سـاكنين  (انفكاك كامل از فضاي اصلي 

.و يا مجاورت با آن شكل بگيرند) در آن بيشتر است

خانـه هـاي بـزرگ سـنتي ماننـد     شيوه زندگي در خانه

كه) قاجاردوره(هاي كاشانطباطباييخانهوها بروجردي
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انبـار،  حمام، آبمانندامكاناتازوسيعيمجموعهداراي

هـاي  خـواب، زمسـتانه، بـادگير، آشـپزخانه    اربههاياتاق

تـاالر،  متعـدد،  هـاي  دان، حياطبزرگ، انبارها، هيزممتعدد

ومالقـات، انـدروني  وپـذيرايي هاي خانه، سالنمهمان

هاي هستند؛ با زندگي در خانهقلعه گونهوبلندديوارهاي

اسـت، بـا رشـد    معاصر و مدرن امروزي بسـيار متفـاوت   

شـد و  ديوارهـا برداشـته  ، وراسـيون دكسـاخت و  صنعت 

نـد،  هـاي سـنتي را گرفت  جـاي سـبك  ) باز(هاي اوپن اتاق

نماسازي را متنـوع  ها در جبهه بيروني خانهحضور پنجره

.و برونگرايي را تقويت كرد

بسـياري از كاركردهـاي   ، خانـه نيزبا توسعه شهرنشيني

اش مانند محل غذا خوردن، محل تفريح و آسـايش،  سنتي

هـا و برگـزاري   مالقـات و ميهمـاني، محـل جشـن    محل

جز محل خواب را همحل كار و توليد، همه چيز ب،هاآيين

شعار در اكنون ديگر . تقل كرده استنبه فضاهاي شهري م

بـراي  » اياسـتعاره «نكـه خانـه   آبيش از » شهر ما خانه ما«

امـروزه  . اسـت »واقعيـت «شهر باشد، بيـانگر و توصـيف   

وقـات زنــدگي در شـهر و فضــاها و   اي از ابخـش عمــده 

متعاقباً اوقـات  . گرددهاي گوناگون شهري سپري ميمكان

زماني خانـه  . استمختص به درون منزل بسيار كمتر شده

عنوان جايي كـه خـاطرات و تجربيـات كـودكي در آن     به

امـا در عصـر حاضـر    . گرفت حائز اهميـت بـود  شكل مي

تولـد و  . خاطرات ما ديگر مختص به محيط خانه نيسـت 

بزرگ شدن در خانـه پـدري هـم ديگـر رسـم پابرجـايي       

ــت ــي  . نيس ــد م ــگاه متول ــدان در زايش ــوند و در فرزن ش

ــدكودك  ــيرخوارگاه، مه ــه وش ــت  مدرس ــزرگ و تربي ب

فضاي «نيز اغلب در اندكه در خانهحتي اوقاتي. شونديم

هاي تلويزيوني ها و فيلمهاي رايانه، كارتونبازي» مجازي

رشد » اي مجازيخانه«به واقع در ؛ انداينترنتيا در شبكه 

) 38: 1386فاضلي، .(»خانه واقعي«كنند نه مي

هاي آئيني، سياسـي،  تغيير شيوه زندگي تقريباً همه جنبه

اجتماعي، اقتصادي و بـالطبع خـوراك و پوشـاك و آداب    

اقبـال  (انقـالب غـذايي  . شده اسـت سكونت را هم شامل 

اختـراع و  (انقـالب اتومبيـل  ، )عمومي به غـذاهاي آمـاده  

آالت كمكـي در  ماشين(ابزار انقالب ، )يلاتومبتوليد انبوه 

انقالب ، ...)وشوييظرفماشين ،جارو برقيها مانند خانه

و حمـل و  گاز، شدن خدمات آب، برقيعموم(خدمات 

و ) آزادي در انتخاب سبك زندگي(ان انقالب جوان، )نقل

از جملـه  ) اي و سـرگرمي ابـزار رسـانه  (انقالب تلويزيون

هــاي اخيــر عوامــل مــؤثر بــر تغييــر شــيوه زنــدگي دهــه

تغيير در شـيوه زنـدگي،   ) 25-28: 1385فاضلي، .(هستند

شـود و تغييـر در مسـكن،    تغيير در مسكن را موجب مـي 

كنـد و ايـن   رفتارها و شيوه زندگي جديدي را طلـب مـي  

.تأثير و تأثر همچنان ادامه دارد

شيوه ساخت
ها هميشگي و جاوداني پايداري سازه ساختماناصول 

اي، هستند، اما توسعه و پيشرفت در توليد مصالح سـازه 

ها، كـاربرد  هاي طراحي و تكنيك اجراي ساختمانروش

هـا دسـتخوش تغييـر    اين اصول را در ساختن ساختمان

نمايد و تجديد نظرهاي مكـرر در زمينـه كاربردهـاي    مي

) 5: 1385سـالواداري،  (.سازدساختماني را ضروري مي

پيشرفت دانش بشر از آغاز اسكان تا به امـروز موجـب   

هاي سـاخت متنـوع و متفـاوت در هـر     استفاده از شيوه

ايـــن .شـــده اســـتهـــا دوره تـــاريخي و تكامـــل آن

اســتفاده از شــاخ و بــرگ بــاهــاي ســاخت تكنولــوژي

ها گرفتـه  ها و گنبدها، تويزهها، تاقدرختان، تير و ستون

هاي پيش ساخته بتنـي و فلـزي، همـه بـر ميـزان      پانلتا 

چيرگي دانش و خالقيت بشري بر شيوه ساخت در هـر  

.دوره تاريخي حكايت دارند
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هاي طبيعـي الهـام   انسان در طرح خانه همواره از شكل

ها همچون خطوط درون ، در آن روزگار خانهگرفته است

ه دايـره و مصـالحي از گـل و نـي سـاخت     غار با مقطع نـيم 

ها با الهام از شكل شدند اما با گذشت زمان، پالن خانهمي

رنـگ و  . جديد آجر از دايـره بـه مسـتطيل تحـول يافـت     

هـاي سـاخت بهتـر بـا     مصالح ديگر بـه آن وارد و شـيوه  

اندود كـردن ظاهري زيبا مورد عالقه واقع شد، پس براي 

و كف و ديوارها بـه جـاي گـل از گـچ اسـتفاده كردنـد       

اي و قرمـز را در بيـرون و درون   قهـوه ي خـاكي، هارنگ

)49: 1375گاردينر، .(ها به كار گرفتندخانه

معماران در گذشـته نيـارش سـاختمان را از زيبـايي آن     

ها، هايي براي پوششدانستند، به تجربه، به اندازهجدا نمي

هـا و جرزهـا دسـت يافتـه بودنـد و بـا اسـتفاده از        دهانه

ونه نگرانـي معمـار را از   هاي كوچك و بزرگ هرگپيمون

هـا از  نااستواري، نازيبايي، يكنواختي و يكساني سـاختمان 

همچنـين در سـاخت بناهـا از مصـالح و     . بردنـد بين مـي 

ــي و د  ــومي، محل ــات ب ــرعت  ر امكان ــراي س ــترس ب دس

) خودبسـندگي (بخشيدن به كار ساخت و راحتي نوسازي 

ــرزمين    ــالح س ــواد و مص ــاز از م ــورت ني ــاي و در ص ه

31: 1384پيرنيا و ديگـران،  (.كردنداستفاده ميدوردست

هـا،  خانـه اسـتاندارد شـدن  ها پس از صنعتي و آن) 30-

ها و تجهيزات صنعتي را در برخـورد بـا عناصـر    دستاورد

، )هاداكت(ها شدن با آنهماهنگ -1: خانه، در سه روش

مصالح و شيوه ساخت صـنعتي  (شدن ها جايگزين آن-2

هـا،  دگرگـوني آن -3، )و نيـارش بـومي  به جاي مصـالح 

ها در بنا كه پس از پديدار ايجاد داكت. بندي كردندتقسيم

هـاي  هـا و كانـال  شدن كولر و شوفاژ، امكـان عبـور لولـه   

شـدن بـا   اي از هماهنـگ  تأسيسات را فراهم آورد، نمونه

ــافتن    ــا تســلط ي ــه ب ــاي صــنعت اســت؛ در حــالي ك دني

نه، فضاهايي خاص استقرار آالت مربوط به آشپزخاماشين

اينك در شكل خاص آشـپزخانه  ها شكل گرفت كه همآن

در همه جا معمول شده و دگرگوني اساسـي را در آن بـه   

از طـرف ديگـر، گسـترش الگوهـاي     . استوجود آورده 

صنعتي، با جايگزيني شيوه سـاخت  سازي معماري و خانه

خانـه  » سـازي همگن«نوعي جديد به جاي ساخت بومي، 

توانـد  ند تا جايي كـه هـر انسـاني مـي    ارا به وجود آورده

ها از نظر ساختمانشهرهاي بزرگ دنيا را هاي بين شباهت

هــا چــرا كــه در همــه آن. درك كنــدو فضــاهاي شــهري 

فلك كشيده و بناهاي مكعبي بههاي سرها و برجآپارتمان

بـه  هـن آو مستطيلي با مصالح سـنگ، شيشـه، سـيمان و    

يابي دستامروزه معماران در تالش براي . خوردچشم مي

هاي ساخت مقاوم، پايـدار و سـبز   به مصالح و تكنولوژي

هستند تا بتوانند دنيا را از نابودي امكانات طبيعي برهاننـد  

و در اين راه به تحقيـق در تمـامي اركـان سـاخت بناهـا      

.پردازندمي) سازه، مصالح و تجهيزات(

نينوع و ارتباط واحدهاي مسكو
بشر همـواره از آغـاز دوره اسـكان تـا كنـون در مـورد       

ها انديشـيده و  هاي مناسب و ارتباط ميان آنساخت خانه

. داشته استاي موزون و هماهنگ سعي بر ايجاد مجموعه

و دار حيـاط هاي كوچك، ساده، اين هماهنگي كه در خانه

شـود در ارتبـاط سـاده    هاي بدوي ديده ميابتدايي دهكده

پيرنيا و ديگـران،  .(شودهايي روستايي خالصه ميهبين خان

ــوژي،  ) 153: 1384 ــا شهرنشــيني، گســترش تكنول ــا ب ام

افزايش نياز به روابط اجتماعي، ازدياد مهاجرت و افزايش 

هـا را بـا   و گرايش به انواع خانـه جمعيت در شهرها، نياز

هـاي تـك واحـدي    مانند حومه نشيني، خانـه انواع رابطه

هـاي  هاي حيـاط مركـزي در شـهرها، خانـه    مستقل، خانه

ــه  ــرا، مجموع ــهري برونگ ــتراكي،  ش ــكوني اش ــاي مس ه

هاي مسكوني با ارتفاع متوسـط،  هاي بلند، مجتمعآپارتمان

هــاي چنــد هــاي مســكوني جمعــي و ســاختمانمجتمــع

ــه وجــود مــي ــوع ) 1380شــوئنوئر، .(آوردعملكــردي ب ن
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د روابطي سبب ايجايك از اين انواع خانهر سازماندهي ه

.شودخاص در خانه و محيط همسايگي و محلي آن مي

داري و تغييـر سـبك   در ايران نيز با شروع عصر سرمايه

كم از حالت افقـي بـه شـكل    ها كمتوليد و معيشت، خانه

هـاي مسـكوني و   به مجتمـع دار حياطعمودي و از حالت 

اولـين مجموعـه   ) 88: 1384شـيخ،  (.آپارتماني درآمدنـد 

طبقه بـا  12بلوك و 14، در .)ش. ه1343ـ 49(مسكوني

واحد مسكوني در بهجـت آبـاد تهـران سـاخته شـد     384

و جمعيـــتروز افـــزونافـــزايشو بـــا ) 68همـــان، (

ــي ــهرها تمركزگراي ــده ش ــترشپدي ــاختمانگس ــاي س ه

هـاي تعـاوني هـا توسـط  از آنبعضـي كهمرتفعمسكوني

بخــشتوسـط ياو پــارهدولـت توســط، برخـي مسـكن 

ـ شـده ساختهخصوصي شـدت بـزرگ د، در شـهرهاي ـان

.استهيافت

تعداد و نوع رابطه ساكنين
هاي خـانوادگي  انسان از غار بيرون آمد تا براي گروه"

تر را فراهم كنـد و بـه   امكان زندگي در محيطي خصوصي

پس خانه مـايملكي  . ... اين غريزه ابتدايي خود پاسخ دهد

داد و تداوم هاي خانوادگي را نظم ميندگي گروهشد كه ز

: 1375گاردينر، (". كردها را تضمين ميحيات گروهي آن

محـيط ساز يك، زمينهدر ايرانسنتيمسكونيفضاي) 48

تربيـت خانوارهـا بـه  و بوده است و سالمامنخانوادگي

سينه، تداوماز كار و فعاليتناشيخستگي، رفعفرزندان

در . اختنـد پردمـي تاريخيهايها و پيشينهفرهنگسينهبه

بـه ازدواجدر صـورت خـانواده بـزرگ فضا فرزنداناين

پــدري خانــهاز همــانهمســر خــود در قســمتيهمــراه

بود كهنحويها بهخانهگزيدند، زيرا وسعتميسكونت

در چند خانوار را كـه معمـوالً   امكان زندگي تعداد زيادي 

اما امـروزه، .كردبا هم رابطه خانوادگي داشتند فراهم مي

و مجموعـه آپارتمـاني بـا وجـود آنكـه     بلـوك هـر در

اي ، بـه نـدرت خانـه   كننـد زندگي ميهاي زياديخانواده

اي شود كه سـاكنان آن هماننـد گذشـته خـانواده    يافت مي

ي كـه  فرزنـدان كـه ا گسترده و با تعداد زيـاد باشـند، چـر   

كنند از خانه پدري جداشـده و بـا زنـدگي در    ازدواج مي

.دهنداي خود را شكل مياي مستقل، خانواده هستهخانه

از طرف ديگر در برخي كشورها تمايل بـه اسـتقالل و   

كرده اسـت آزادي از زندگي با ديگران تا جايي ادامه پيدا 

ه اسـت  كه پديده فردگرايي را شدت بخشيده و سبب شد

، 1386فاضلي، .(ساكنين خانه به افرادي مجرد تقليل يابند

46(

رويارويي با اقليم
يابي فضايي هاي خانه سنتي، شيوه جهتيكي از ويژگي

. گفتنـد مـي "رون"آن است كـه معمـاران سـنتي بـه آن،     

هـاي آب و  معماران ما بر پايـه تجربيـاتي كـه از ويژگـي    

و ديگـر عوامـل   هوايي، تابش آفتاب و سـوي وزش بـاد  

اند، از سه رون بنيادي راسـته، اصـفهاني و كرمـاني    داشته

همچنين براي پيشگيري از رخنه گرمـا  .كردنداستفاده مي

هـايي چـون دو اليـه   دهنده از روشو سرما و آفتاب آزار

، )بنـد تـابش (شـكن  هاي آفتـاب كردن بام، استفاده از تيغه

اندازي و سايههاي رنگي استفاده از قطعات كوچك شيشه

هـا اسـتفاده   با ايجاد پستي و بلندي حتي در تزئينات ديوار

در گذشته از ) 31-42: 1387پيرنيا و ديگران، (.كردندمي

سازمان فضايي متناسب با اقليم منطقـه نيـز در مقابلـه بـا     

عنـوان  حياط به. بردندسرمايش يا گرمايش فضاها بهره مي

گرديد و فضـاهاي  ميين عامل تهويه هوا محسوبترمهم

.گرفتنـد نشين در كنار آن شكل مينشين و زمستانتابستان

)25: 1375حائري، (

در رأس قرار گـرفتن تعـاليم مزبـور و بـا استشـهاد بـر       

توفيق معماري سنتي در سازگاري بـا اقلـيم، ايـن تصـور     

كه گويا هدف از سـاختن خانـه يـا هـر     استايجاد شده 
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محـيط زنـدگي انسـان در    محافظـت كـردن  بناي ديگري 

باشـد و فرامـوش   مقابل باد و باران و سـرما و گرمـا مـي   

سـازي در  شود كـه همگـي ايـن امـور الزامـات خانـه      مي

سازگاري با نيروهاي طبيعت بـوده و خـود خانـه چيـزي     

است كه به نياز انسـان، يعنـي نيـاز بـه سـكونت، پاسـخ       

ايـن ، زده استدهد و چون انسان به ساختن آن دست مي

امـروزه بـراي   ) 2: 1375هاشـمي،  .(اندالزامات بروز كرده

هـا و تأسيسـات   پاسخگويي بـه ايـن الزامـات از دسـتگاه    

ــي   ــتفاده م ــي اس ــي و سرمايش ــف گرمايش ــود و مختل ش

درجسـت و جــوي اســتفاده دوبــاره از عوامــل اقليمــي و  

هـاي فسـيلي و   نيروهاي طبيعت به جاي مصرف سوخت

واسـط دريافـت و   عنـوان بههايي ناپذير از دستگاهد تجدي

.كنندهاي اقليمي استفاده ميمهاركننده انرژي

ارتباط با طبيعت
پيونديانسانمحيطزيستوطبيعتمسكن همواره با

درالجـرم باشـد يهر نـوع ازخانه. داشته استنزديك 

سـاخته  آنازآمـده دسـت بهموادازاستفادهباوطبيعت

حيـات بـه آنبـا گاريسازبدونتوانستينمشده و مي

رنگ تـاريخ،  تنهانهمسكن. بماندپايدارداده و ادامهخود

امـروز بـا   انسـان ا امـ . داشته اسـت نيزجغرافيارنگبلكه

بر وپردازدطبيعت مييكاردستبهاستفاده از تكنولوژي 

اعتقـادات،  باكهاي بسازدخانهبتواندتاشودمسلط ميآن

اوامـروز فرهنـگ ي و كليـت شناسجهان، شناسيزيبايي

روايت اسـتاد پيرنيـا از خانـه ايرانـي پـر از      . باشدسازگار

اصطالحاتي است كه هر كدام يكي از معـاني خانـه را، از   

يك طرف در رابطه با انسان و از طرف ديگر در رابطه بـا  

فراواني ايـن اصـطالحات حـاكي از    . كنندطبيعت بيان مي

سـان و طبيعـت يـا عـالم     گوناگوني و غناي روابط ميان ان

اين روابط گوناگون و متعددند، امـا همـه   . ماوراي اوست

كنـد كـه عبـارت اسـت از     ها را يك چيز هماهنگ مـي آن

پراكنــدگي و گريزنــدگي طبيعــت خــالي از انســان را بــه 

)2: 1375هاشمي، .(مركزيت حضور انسان گرايش دادن

يـر ارتباط با طبيعت و حضور طبيعت در معمـاري از د 

هـاي شـرقي و همچنـين در ايـران وجـود      از در سرزمينب

هـاي  روحيه ايرانيـان و عالقـه آنـان بـه بـاغ     . داشته است

هـاي  خانـه . پوشيده نيسـت يسرسبز و آب جاري بر كس

بـاز يـا   هـاي دل هـا و پنجـره  خانـه دوره صفويه با حوض

هـاي آن بـه خـوبي    هاي دوره قاجار با ارسي و ايوانخانه

بر فضاسـازي و طراحـي معمـاري ايـران     تأثير اين نياز را

.دهندنشان مي

با طراحي خود، مسكن را يزنمعماران اوايل قرن سيزده 

ــه     ــد و ب ــدش آزاد كردن ــار مانن ــنتي حص ــاي س از مرزه

انسـان و محـيط   . ها اجازه حضـوري آزاد دادنـد  ساختمان

اي مشرف به فضـاي آزاد و  مسكوني او در مركز مجموعه

هاي بـزرگ اهـالي خانـه را بـا     رهپنج. سرسبز قرار گرفت

حكـيم،  (همـرتبط سـاخت  ، طبيعت بيـرون و خيابـان  حياط

و ارتباطي غير مستقيم با طبيعت را به وجـود  ) 68: 1381

ها در ارتفاع و از ميـان  آوردند و به مرور با گسترش خانه

رفتن حياط و فضاي باز طبيعي حضور عناصر طبيعـت در  

براي ارضاي نيـاز خـود   و مردمها به شدت كم شدهخانه

ـ   ـب هـاي  ا آن بـه پـارك  ـه حضور در طبيعـت و ارتبـاط ب

ـ ا روستاـموجود در شهر و ي ـ ـها و من عي خـارج  ـاطق طبي

.برندشهر پناه مي

هويت
مقـدس  سـاحت پـيش هـا  قرنازمامعماريمفاهيمدر

معنـوي توجهـات باوآرامشبرايمحليعنوانبهخانه

شيوه زندگي در نيم شدنعوضاما با . تشده استعريف

جـاي  » سـكونت «و » خانه«قرن گذشته، مفهوم و مصداق 

حـائري،  .(دادنـد » اسـكان «و » واحد مسـكوني «خود را به 

امروز هويت خانه تغيير كرده و بسيار متفاوت ) 19: 1375

، شـهري ،عقالنـي از گذشته آن شده اسـت؛ خانـه امـروز    
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اسـت  شـده دمكراتيـك  و ايرسـانه ،محلي/جهان،عرفي

و از سـوي  را رها كـرده گذشته و تاريخ از يك سويعني 

ـ ه اسـت؛ شدديگر با شرايط زمان حال هماهنگ عنـوان  هب

كوچكي از شهر و يا در ارتباط با شهر نه در ارتبـاط  وجز

هـاي  خالي از نمادها و نشانهكرده و معنا پيدا ساكنانشبا 

هـاي و معنوي و مـذهبي گشـته اسـت؛ ارزش   متافيزيكي

ــان ــومي خــود را در فيمك ــدو ب ــاي رآين ــه رشــد ه رو ب

بـا  فشردگي و درهم تنيدگي زماني و مكاني، ،شدنجهاني

پوشش فرهنگي و حـريم  بيند؛رو ميهتهديد و ترلزل روب

ها از دست داده و ارتبـاطي  يله رسانهبه وسدروني خود را 

.تر  بين اعضاي خانواده را به وجـود آورده اسـت  نزديك

جهان شمولي و مفاهيم دهكده ) 38-44، 1386فاضلي، (

يرات تـأث جهاني، كه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فلسفي 

سزايي در نگرش و ديدگاه بشر امـروز گـذارده اسـت،    هب

ها، هويت و وجوه تمايز تالش دارد تا شيوه زندگي انسان

.را نيز دگرگون سازدهاآنفرهنگي 

داگيري مسكن فرمؤثر در شكلعوامل

كه پيش از اين اشـاره شـد، عوامـل بسـياري     طورهمان

چون فرهنگ، هويت، اقتصاد، جامعه و سياست بر حـوزه  

مسكن تـأثير گـذار هسـتند و اكنـون در آسـتانه انقـالب       

ديجيتالي تمـامي ايـن عوامـل متحـول شـده و در نتيجـه       

گرچـه  . مسكن آينده را نيز دچار دگرگوني خواهنـد كـرد  

هـاي  باب تحـوالت آتـي در اليـه   انديشمندان مختلف در

فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسـي نظـرات متفـاوتي    

اند، اما وجوه تشابه بسياري در ميان نظرات آنان ارائه داده

كننـد، در  شود كه به درك تغييرات آتي كمك ميديده مي

هـا بـر   ادامه به برخي از اين نظريات و تأثيرگذار بودن آن

:استشده حوزه مسكن اشاره 

و هويتفرهنگ 

ها به لحاظ هويتي و فرهنگي و با رشـد  جامعه و پديده

شدنيجهانهاي اطالعاتي و ارتباطي به سمت تكنولوژي

رونــد، هــويتي جديــد بــر اســاس همجــواري پــيش مــي

گيـري اسـت كـه در آن فرهنـگ     ها در حال شكلفرهنگ

دست نخورده چند قرن پـيش فقـط يـك رؤياسـت زيـرا      

. ها ممكن نيسـت طالعاتي و فيزيكي ملتبستن مرزهاي ا

كنـد پديـده چنـد    آنچه كه فرهنـگ امـروز را تهديـد مـي    

فرهنگي كه با . استهاي چندگانهفرهنگي و ظهور هويت

غالـب جوامـع سراسـر    چون و چرا از فرهنگپذيرش بي

هـاي بـومي و تكامـل    آيـد و فرهنـگ  جهان به وجود مـي 

.هددها را در خطر قرار مينآگاهانه آ

بيشتر ميـل بـه افشـاي خـود،     آيندهانسان شود گفته مي

گـويي  .بيان خود و خود را در معرض ديگران نهـادن دارد 

تانخواهد داشتديگر چيزهاي زيادي براي پنهان داشتن 

و تنها نگران بلند خانه باشدو حصارهايديوارهامندنياز

هــاي مــادي درون خانــهامــوال و دارايــياز دســت دادن 

هــاي ، حـريم و ارزش نـه روابــط اجتمـاعي  بـود  خواهـد 

يد، آمييادر جايي به دن» شهروند جهاني«چرا كه. انساني

هاي مختلـف  كند و در سرزميندر جاي ديگر تحصيل مي

مفهـوم خانـه، خانـه پـدري،     بنـابراين . پـردازد به كار مـي 

براي با و اجدادي، وطن و خانه خصوصي ديگر آسرزمين 

نخواهند كرد و با به وجـود  را تداعي يسنتمفهوماو، آن

هـا،  سازي در فرهنگ خانهآمدن نوعي يكنواختي و همگن

. هـاي معمـاري بـومي را فرامـوش خواهنـد كـرد      فرهنگ

به معناي قطع ارتباط بين فرهنـگ و  گرچه چنين نظرياتي

ند امـا نشـان دهنـده در معـرض خطـر قـرار       مسكن نيست

سـازي  هنـگ خانـه  ها و به تبع آن فرگرفتن فرهنگ انسان

هـاي  سـبك حفظتوان از حال نبايد و نميايندر .هستند

بـا دانسـتن   بلكـه . سازي غافل بـود محلي معماري و خانه

اينكه نسبت ميان مسكن و فرهنـگ هرگـز ماننـد گذشـته     

،اي ديگـر از نوع و گونـه ي نسبتنخواهد بود بايد با ايجاد

مي منطقي جديد براي حفظ و تكامل فرهنگ معماري بـو 

.گذاري نمودمناطق مختلف كشور پايه
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.روند تحول مسكن در گذر زمان. 1ت
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اقتصاد
ـ  داري وابسـته بـه  سرمايهگذشتهدر منـابع رمالكيـت ب

جايگـاه بـه توجـه امـا  . بودتجهيزاتوكارخانهطبيعي،

جوامـع اقتصـادي سـاختار واقتصـادي نهاددراطالعات

اطالعـات بـر مبتنياقتصادكهرفتيشپجاييتاامروز

بـه توانميتحولاينآشكارهاينشانهاز. گرديدمطرح

الكترونيكياقتصاديهايفعاليتوتجارتچونخدماتي

.نموداشاره
در برقراري ارتباطات اقتصادي و تجاري دو مانع بـزرگ  

وجــود دارنــد كــه بــه وســيله "ســاخت و تــأخير زمــاني"

. رسـند يكي دنياي مجازي به حد صفر ميارتباطات الكترون

يله دنيـاي الكترونيـك   بـه وسـ  از بين رفتن مكـان و زمـان   

نظـام  . داري اطالعاتي اسـت ترين ويژگي دنياي سرمايهمهم

واحـدهاي توليـد،   تـر كـردن  كوچكجديد توليد، سخن از 

و از شـهر بريـدن توليـد و دگرگـون سـاختن      تمركز كردن

توانـد  ده اسـت كـه مـي   خصلت واقعـي كـار بـه ميـان آور    

"ماننـد زنـدان "هـا و ادارات  ها انسان را از كارخانـه ميليون
آزاد كنـد و بــه مــأواي اصليشــان كــه از ابتــدا بــدان تعلــق  

اين بازگشت به خانه سـبب  . اند، يعني خانه بازگرداندداشته

هاي آينـده خواهـد   بروز تغييراتي اساسي در بخشي از خانه

بـه  هاي آنها و گرفتاريختيشد چرا كه مسائل كاري و س

ها كه هميشـه مكـاني بـراي آرامـش و آسـايش      درون خانه

يابند، بـا امكـان انجـام كـار،     اند انتقال ميشدهمحسوب مي

بيشـتر  يادگيري، خريد و درمان از راه دور حضور در خانه

پذيري فضاها را بـراي  پذيري و انعطافشده و نياز به تنوع

آرامش و آسايش فضاي مسـكوني  حفظ مطلوبيت، كيفيت، 

.بيش از پيش خواهد كرد

تكنولوژي
ين تحــوالت آينــده مســائلي ماننــد فنــاوري تــرمهــماز 

سـازي اسـت كـه سـبب     اطالعات و ارتباطات و مجـازي 

. تحــول اساســي در شهرســازي و معمــاري خواهــد شــد

ها سازي بسياري از فعاليتتكنولوژي اطالعات باعث آزاد

خانه و /است و مرزهاي سنتي محل كاراز قيد محيط شده 

است آنچه كه در عمومي و خصوصي را باز تعريف كرده 

شـود معمـاري ديجيتـال، سـيال،     بسياري متون مطرح مـي 

هوشمند و فرامعماري است، دنيـا و آن معمـاري كـه بـه     

جــاي كالبــد و بافــت كالبــدي واجــد اعصــاب و بافــت  

انيتور و از الكترونيكي است و در آن به جاي پنجـره از مـ  

.شودكلمه عبور به جاي پاسپورت صحبت مي

آنچه در توسعه تحوالت تكنولوژيكي و ارتباطي قطعـي  

است، به وقوع پيوستن انقالبي است كه ارتبـاط مـردم بـا    

اســتفاده از . كنــدمكــان و محــل زنــدگي را متحــول مــي

ها در اداره محيط كالبـدي  افزارفضاهاي الكترونيكي و نرم

سـازي فضـاهاي   خواهد گرديـد و جانشـين  بيش از پيش

مجازي به جاي بسياري از فضـاهاي فيزيكـي بـه چشـم     

رسد نقـش مكـان و   در اين ميان به نظر مي. خواهد خورد

در نتيجه بسياري از مفـاهيم چـون حـس تعلـق بـه يـك       

رســوم آن مــورد تزلــزل واقــع و مكــان، فرهنــگ و آداب 

هـاي  نولـوژي خواهند شد بنابراين بايـد در اسـتفاده از تك  

جديد هوشمندانه عمل كرد تا موقعيت اين مفاهيم اساسي 

. در زندگي به خطر نيافتند

روابط اجتماعي
شـود  صنعتي جايگزين جامعـه صـنعتي نمـي   اجامعه فر

كه جامعه صنعتي جايگزين جامعه سنتي مبتني گونههمان

امـا تغييـر بسـياري در جامعـه     . بر اقتصاد كشاورزي نشد

سريع خـود خيليهاانساندهد چرا كه يفراصنعتي رخ م

اي دهند، بـه گونـه  ميتطبيقدسترسهاي درفناوريبارا

الينفكجزوعنوانبهديجيتالعصرفناوريازكه استفاده

شود و سبب غـرق  كيفيت زندگيشان مطرح ميارتقايدر

نتيجـه بـه وجـود    ر هـاي روز و د شدن انسان در فنـاوري 

.شوددر رفتار او ميآمدن تغييراتي نامحسوس
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تـوان  ها مـي با مطالعه روند تغيير تعداد ساكنين در خانه

ها بـه سـمت حـداقل    نتيجه گرفت كه ابعاد و اندازه خانه

تافلر نيز موج سوم تحول را قرين بـا پايـان   . رودپيش مي

داند و معتقـد اسـت همـان    اي ميهاي هستهعمر خانواده

ــه كــه مــوج دوم خــانواده ــان هــاي گســتگون رده را از مي

اي را هدف گرفتـه  هاي هستهبرداشت، موج سوم خانواده

است؛ مردم در موج سوم در چـارچوبي غيـر از خـانواده    

اي زندگي خواهند كرد و فرهنگ زندگي بدون بچه هسته

هاي اين الگوي جديد خـانواده  ها ويژگيو افزايش مجرد

.در موج سوم است

ضـاي زنـدگي، آرامـش،    عنوان فبنابراين معناي خانه به

آسايش و مهر و محبت ميان اعضاي يـك خـانواده مـورد    

هــا و تهديــد قــرار گرفتــه اســت و بــا تبليــغ ارزش     

هاي زندگي خانوادگي بايد در حفظ و اسـتمرار  سودمندي

.آن كوشيد

سياست
تافلر معتقد است در روزهاي آتي اقتصاد به هم پيوسته، 

هـاي  فرامليتي، حتي رسانههاي المللي، انجمنينبنهادهاي 

. گذارنـد ها تـأثير مـي  فرامرزي، بر روي نظام سنتي دولت

هـاي  ها بـه دولـت  تجزيه دولت(نيروهايي از پايين به باال 

فشــار (و از بــاال بــه پــايين ) تــر و خــود مختــاركوچــك

ها را مورد هـدف قـرار   اين تماميت) هاي فرامليتيسازمان

الب ديجيتــالي، سياســت بــا انقــ) 1373تــافلر، (.انــدداده

هاي گيرد و سرنوشت همه بخشجهاني واحدي شكل مي

خورنـد، مـرز   كره زمين از طريق شبكه بـه هـم گـره مـي    

ــي  ــرو م ــورها ف ــاي  كش ــزد و عملكرده ــري ــي ينب الملل

افتنـد؛  ها بـه چـالش مـي   هاي كالن و قلمرو آنسكونتگاه

هـاي ملـي ديگـر تنهـا نهـاد تأثيرگـذار بـر        بنابراين دولت

.گي و مسكن مردم نيستندزند

اسـت تـأثير   در ميان چنين نظريـاتي آنچـه كـه قطعـي    

هايي فراتر از مرزهاي يك كشور بر آن است، اين سياست

هاي جهاني بر همه اجـزا از جملـه مسـكن يـك     سياست

هاي بنابراين تقويت سياست. كشور تأثيرگذار خواهند بود

هويـت  تواند در حفظ خردمندانه ساخت و ساز محلي مي

معماري بومي هر منطقه به خصـوص مسـكن كـه بخـش     

دهـد، اثـري مثبـت    اي از كالبد شهر را تشـكيل مـي  عمده

و بحـران  شـدن يجهانداشته و در برابر روند رو به رشد 

.هويت سر فرو نياورد

ارتباط معمار و خانه

هــا و در دوره معاصــر سياســت قابــل ذكــر اســت   

هـا در زمينـه   ريهـاي كـالن دولـت و شـهردا    ريزيبرنامه

ثري در ؤسازي و توليد انبوه، نقش مفضاهاي شهري، خانه

چگونگي فرهنگ خانه معاصر داشته و دارد اما در شرايط 

سـازي  ها نقشـي در زمينـه خانـه   جامعه پيشامدرن، دولت

نداشتند و خانه بيش از هر چيز مقوله و امري خصوصـي  

دند شـ و به كمك معماران طراحي و ساخته ميشدهتلقي 

اما امروزه با گسترش ساخت و ساز و نگاه اقتصـادي بـه   

بسـاز و  بـه واسـطه  مسكن فاصله ميان معماران و ساكنان 

ها بيشـتر شـده اسـت و ايـن فاصـله بـا انقـالب        بفروش

هاي ساخت و ساز بسيار ديجيتالي در آينده و شيوع شيوه

شود منعطف و قابل مديريت فضايي روز به روز بيشتر مي

"ريزي كردنفضا را برنامه"كه نقش معماران از تا جايي
.يابدتغيير مي"ريزفضا برنامه"به

بنابراين علم و هنر معماري نيز متفاوت با گذشته بـوده،  

تــر تجزيــه شــده و بــا روز بــه روز بــه اجزايــي كوچــك

انتظـارات از  . تر مواجـه خواهـد بـود   هاي جزييتخصص

يير خواهند كرد معماران و طراحان واحدهاي مسكوني تغ

هايي فراتـر از  هاي مهم در طراحي مسكن به آيتمو حوزه

.سازمان فضايي و تأسيسات مناسب بدل خواهند گشت
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جمع بندي و ارائه پيشنهادها
هنوز در كنار سـبك زنـدگي   كهايرانيان مابرايامروزه 

كهـن را تجربـه   مدرن، عناصري از سبك زندگي سنتي و

هـا و نكـات مهـم و بـا ارزش     زيبـايي توجه بـه ،كنيممي

هـا بـراي رسـيدن بـه يـك      زندگي گذشتگان و حفـظ آن 

اينكه . تر در آينده بسيار ضروري استبهتر و سالمزندگي

وارث بافــت شــهري و فضــاي عمــومي موجــود هســتيم 

استمرار حضـور  . استمتضمن استمرار وجودي در آينده 

ليـد از گذشـته   قـدر تق ن هما.زندگذشته، آينده را رقم مي

ييـرات  آن، زيـرا تغ كـردن كـن  يشـه رفايده اسـت كـه   بي

از ديـروز تـاكنون،   پارادايمي در مفاهيم و مكـان فيزيكـي  

تغيير سيستماتيكي را در متن فرهنگي، اجتماعي و صنعتي 

آينده ايجاد خواهد كرد كه زندگي، رفتار، معمـاري و بـه   

وز بنـابراين امـر  . كندخصوص مسكن را در خود غرق مي

كه با سرعت زياد در حال گذر از انقالبي جديـد هسـتيم   

چـرا كـه بـا سـرعت گـرفتن      . بايد هوشيارانه عمل كنـيم 

هاي انساني، تحوالت، ديگر توان انديشيدن و حفظ ارزش

.فرهنگي و معماري گذشته خود را نخواهيم داشت

گيري اساسي است و الگوي مسكن در شرف باز شكل

ي فرهنـگ، اقتصـاد، سياسـت،    هـا در آن همگرايي حـوزه 

ناپذيري را پديـد  تكنولوژي و اجتماع، فرايند تكاملي پايان

هـا و فضـاهاي   وگـوي ميـان فـرم   آورد؛ احتماالً گفـت مي

جديدي كه اكنون طراحي و ساخته شده، با آينـده بـالقوه   

هـا وجـود خواهــد داشـت؛ ارتبــاطي كـه روز بــه روز     آن

فظ زنجيره مسـكن  تر خواهد شد، بنابراين براي حكمرنگ

ايراني در طول تاريخ بايد گذشته را ورق زد تا بتـوان راه  

آينده را با درس گـرفتن از گذشـته همـوار سـاخت و بـا      

تجزيه عوامـل مـؤثر بـر مسـكن و فضـاهاي زنـدگي، از       

هــا گذشـته تـا فـردا بــه تحليـل، بررسـي و ارزشـيابي آن      

حـال گـذار بـه    ر اين امر در زمان كنـوني كـه د  . پرداخت

.نيايي جديد هستيم حياتي و بسيار مهم استد

ي آن، دسـتاوردها يـابي بـه   با انجام اين تحقيق و دست

ها و مفاهيم تأثيرگذار غير معماري بر معماري سهم بخش

بنابراين تنظيم هر راهكـاري  . گرددبيش از پيش نمايان مي

يابي بـه الگـوي مسـكن آينـده بـدون كمـك       براي دست

نتيجـه  وم ديگـر نـاقص و بـي   هاي متخصصين علرهنمود

.خواهد ماند

معماري به خصوص نخبگاندوشبربزرگيمسئوليت

شود با انجـام يـك كـار    است و پيشنهاد ميحوزه مسكن 

تحقيقي و گسترده بـا همكـاري فرهنگيـان، اقتصـاددانان،     

شناسان و دانشمندان آشـنا بـه رونـد    سياستمداران، جامعه

ثيرات و مقصـد عوامـل   تحوالت متغيرهاي آتي، روند، تـأ 

گانه مؤثر بر تحول مسكن كه پـيش از ايـن ذكـر شـد     پنج

ـ جـامع  با شناختي بدينوسيله.شوندبررسي  عناصـر د رون

گذاري شده و مهم مسكن ايراني آينده، شناسايي و ارزش

به صورت قوانيني درآينـد كـه در جهـت حفـظ فرهنـگ      

با . سازي و ماندگاري مسكن ايراني مؤثر واقع گردندخانه

تر شدن مداوم مطالعات انجام شده و با توجه به تخصصي

تقليـد  تمامي علوم، نجـات مسـكن در ايـران از گـرداب     

ناآگاهانه از روند ساخت مسكن نـوين جهـاني، تنهـا بـه     

وسيله معماران تحقق نخواهد يافت و نيـازي اساسـي بـه    

.همكاري دانشمندان و متخصصان ساير علوم دارد

توانـد  د در ابتداي اين راه خطير مـي توجه به نكاتي چن

راهگشا باشد كه با تحقيق، تحليل و تفكـر در ايـن زمينـه    

:استدر راهكارهاي زير خالصه شده

با همكـاري معمـاران و دانشـمندان علـوم شـيمي،      −

ــي،   ــاد، روانشناسـ ــازه، اقتصـ ــامپيوتر، سـ ــوژي، كـ بيولـ

، تحـوالت مسـكن در تمـامي    ريزيبرنامهشناسي و جامعه

ــاي هحــوز ــرد  گرادرونه ــازمان فضــايي و عملك ــي، س ي

هاي خانه، شيوه زندگي، شيوه ساخت، نوع و ارتباط اندام

واحدهاي مسكوني، تعداد و نـوع رابطـه سـاكنين، نحـوه     
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رويارويي با اقليم، چگونگي ارتباط بـا طبيعـت و هويـت    

.بيني و الگوي مناسب مسكن آينده ارائه گرددخانه، پيش

ــالي − ــول س ــه در ط ــمندي  آنچ ــبب ارزش ان دراز س

گرايـي،  درونمعماري ايراني شده است توجه به پنج اصـل  

بـوده  واري، خودبسندگي و نيارشپرهيز از بيهودگي، مردم

محلـي و  با در معـرض خطـر قـرار گـرفتن هويـت     . است

معماري بومي در آينده توجه بـه ايـن اصـول و سـعي بـر      

انـد در حفـظ   توها با شرايط انقالب ديجيتالي مـي تطبيق آن

طراحـي  . مسكن بومي هر منطقه از كشور ايران كمك كنـد 

توانـد همچـون گذشـته    ها ميخالقانه سازمان فضايي خانه

گيـري از معـاني،   بهره، ها را تضمين نمايدگرايي خانهدرون

و سازهاي تواند مانع از ساختمفاهيم و فرهنگ محلي مي

بـر اجـزاي   معنا و حفظ سلسله مفـاهيم حـاكم  بيهوده و بي

فيزيكي و غير فيزيكـي خانـه گـردد، همكـاري و تحقيـق      

شناســان، متخصصــان فرهنــگ و جامعــه مشــترك بــا روان

افزار و فضاهاي هوشمند مبتنـي بـر   شناسي، دانشمندان نرم

توانـد نـه تنهـا در حفـظ تناسـبات      هـا مـي  يي دادهجـا جابه

فيزيكي انساني در فضاها، بلكه در حفـظ تناسـبات روانـي    

گيـري از  ها تأثيرگذار باشد، بهـره ني و انتقال داده به آنانسا

تواند از مصـالح و  علمي همچون شيمي، فيزيك و سازه مي

هاي جديد و هوشـمند  مواد بومي هر مكان، مصالح و سازه

گيـري از امكانـات محلـي    بسازد تا هر منطقه بتواند با بهره

ـ      ه خود وابستگي به نقاط ديگـر را بـه حـداقل رسـانده و ب

.حفظ هويت بومي منطقه كمك نمايد

هاي متناسب با هر محـل  ها و برنامهتدوين سياست−

گيري احكـام بـه   رتواند در جهـت اسـتحكام و بـه كـا    مي

.دست آمده از مراحل پيشين كمك نمايد

منابع
معمـاري و  ،)1389(.ابراهيمي، سـميه؛ اسـالمي، غالمرضـا   −

سـال چهـارم،   هويـت شـهر،  . "شهرسازي ايران در دوران گـذار 

.بهار و تابستان، 6شماره 

آثار خانه در ايران از نوسنگي تا ، )1384(.بهمن، اديب زاده−

وزارت مسـكن و شهرسـازي،   . ساساني به روايت گنجينـه خـاك  

.سازمان عمران و بهسازي شهري ايران

شهرسـازى ومعمـارى بررسـى "، )1374(.ايـرج اعتصام،−

ومعمـارى تاريخكنگرهقاالتممجموعه."اروپاباايرانمعاصر

.فرهنگىميراثتهران، سازمانبم،ارگشهرسازى

بررسـي  "، )1382(.مير فردي، اصـغر ؛ ايران محبوب، جليل−

. "ينـد افـزايش جمعيـت و شهرنشـيني در ايـران     اتأثير متقابـل فر 
ت اخيـر و آينـده   شناسي ايـران، تحـوال  نخستين همايش جمعيت

.جمعيت ايران

نقـش بررسـي "، )1387(.شـيخها، معصـومه  ؛ايزدي، حسن−

ي هـا بافـت نوسـازي دردولـت تشـويقي وحمايتيهايياستس

اولـين  . "شـيراز  شهرقديمبافتموردينمونه��شهريفرسوده

20ي فرسوده شهري، مشهد، هابافتهمايش بهسازي و نوسازي 

.آذر21و 

ــين   − ــان، غالمحس ــريم؛ معماري ــد ك ــا، محم ، )1384(. پيرني

.نشر معمار، چاپ چهارمتهران،. اسي معماري ايرانيشنسبك

آشـنايي  ، )1384(. پيرنيا، محمد كريم؛ معماريان، غالمحسين−

.نشر سروش دانش، چاپ دهم. با معماري اسالمي ايران

معماري ، )1387(. پيرنيا، محمد كريم؛ معماريان، غالمحسين−

.نشر سروش دانش، چاپ اول.ايراني

ســازمان گســترش و . خلــق ســرمايه، )1390(. تــارو، لســتر−

.نوسازي صنايع ايران

طراحـي مسـكن امـروزي و    "، )1375(. حائري، محمد رضا−

،، زمستان23مجله آبادي، شماره . "ي سنتيهاخانهاصول معماري 

�19-28صص 

تحول معمـاري مسـكن ايرانـي در    "،)1381(.حكيم، نگار−

.، تابستان17معمار، شماره . "هاي نخست قرندهه

عنـوان دانشـي   آينـده پژوهـي بـه   "، )1378(.تور، جيمزدي−

فصـلنامه  . فـر ترجمه احمـد ابراهيمـي؛ عقيـل ملكـي    . "كاربردي

.رهيافت، شماره بيستم، بهار

ترجمه محمود . سازه در معماري، )1385(. سالواداري، ماريو−

.انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم. گالبچي

، حومه و شـهر، ترجمـه   مسكن، )1380(. شوئنوئر، نوربرت−

.هيمي، انتشارات روزنه چاپ اوليشهرام پورد
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). خانه(مقايسه معماري سنتي و مدرن ، )1384(. شيخ، زهرا−

مردم ارشد كارشناسي پايان نامه . محمد صادق فربد:استاد راهنما

.، دانشگاه آزاد اسالمي، تهرانشناسي

در سـبك  نقـالب اجوانـان و  "،)1385(.اهللافاضلي، نعمـت −

، 31شـماره  مجله جامعـه شناسـي و علـوم اجتمـاعي،     . "زندگي

.22–31صص ، تابستان

رويكـردي  : مدرنيتـه و مسـكن  "، )1386(.اهللافاضلي، نعمت−

مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبك زندگي روسـتايي و تحـوالت   

،1فصلنامه تحقيقـات فرهنگـي، سـال اول، شـماره     . "امروزي آن

.25–63صص ، پاييز 

تهران، انتشارات . مصالح و ساختمان، )1388(. فروتني، سام−

.روزنه، چاپ هفتم، ويراست دوم

. "مـدرن دورهاز آغـاز تـا   : خانه"، )1375(. گاردينر، استفن−
.23ترجمه شهرزاد مهدوي، آبادي، شماره 

تـرين  يميقـد كشـف  "، )1367(. قملك شـهرزادي، صـاد  −

مجلـه سـاختمان، آبـان مـاه،     . "روستاي پيش از تـاريخ در ايـران  

. 56-67،  صص 6شماره 

هـايي در فرهنـگ و   ديـدگاه "، )1389(. مهر آيين، مصـطفي −

.دانشگاه آزاد اسالمي. "تكنولوژي

. مـريم ي؛ ذبيحـي، محمد عل؛ فالحي،اكبريعلميداني، ناجي−

نوساناتبراقتصاديكالنعواملپويايثيرتأبررسي"، )1389(

توسعه،ودانشمجله.")1386تا 1369(ايراندرقيمت مسكن

.تابستان، 31شمارههجدهم،سال

درآمدي بر هويـت اسـالمي در   ، )1387(. كار، عبدالحميدنقره−

تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، چـاپ  . معماري و شهرسازي

. اول

مجله آبادي، شـماره  . "خانه و معمار"،)1375(. هاشمي، رضا−

.2-3، زمستان ، صص 23
− Rapoport, Amos (1969), House Form and 
Culture (Foundations of Cultural Geography Series).
Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hal.
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