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 چكيده
و معمارى از مسايل اساسى معمارى ايران مى باشد. ايرانى جامعه اجتماعى ـ فرهنگى هاى بنيان بين رابطه از كافى شناخت عدم
ـ اجتماعى را در ارتباط با فرهنگى عوامل بتواند كه است مناسبى علمى هاى زمينه ــناخت ش عدم مساله اين ــى اساس علل از يكى
، ارتباط فرهنگ با معماري تدقيق مى گردد. معماري در فرهنگي شناسي انسان رويكرد معرفي با بحث اين در كند. بررسى معمارى
و خانه هاي ايراني طبيعت بين رابطه مورد در مدلي ارايه تحقيق از حاصل نتايج است. توصيفى كيفى- رفته كار به تحقيق روش
و ارزيابي آن خواهد بود، نتايج نشان مى دهد در انسان شناسى فرهنگى عالوه بر آن كه عوامل فرهنگى به عنوان عوامل اساسى
ـ فرهنگى را كنار هم اجتماعى گوناگون متغيرهاى آن در بتوان كه آورد مى فراهم را اى زمينه ــند، باش مي معمارى دهنده ــكل ش

بررسى نمود.
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مقدمه

هاى روش از استفاده شهرسازى و معمارى تحقيقات در اخير، هاى دهه در
ــيار و نگاه هاى جديد رواج بس رويكردها ارائه دليل به اى ــته رش ميان
يافته است. اين رويكرد جديد بيشتر ريشه در ماهيت چند بعدى معمارى
و هر آن چيزى كه  انسانى مفاهيم با طرف يك از كه دارد شهرسازى و
و نيازهاى روانى اجتماع فرهنگ، قبيل از گيرد مى قرار عرصه ــن اي در
و مسائل روز جهانى از طبيعى محيط با ديگر طرف از و است ارتباط در
و غيره نيز جديد هاى آوري فن و مصالح پايدار، توسعه اكولوژى، قبيل
فرهنگ و انسان با رابطه در بيشتر كه ها رشته اين از يكى دارد. ارتباط
شناسى فرهنگى1 انسان دارد وجود زيست محيط شرايط با آن ى رابطه و
ــت. هدف اين علم شناخت الگوهاى فرهنگى مسلط بر زندگى بشر اس
و پالگ،37،1387). از حضور اين علم به (بيتس ــت اس امروز و ــته گذش در
ــات محققان فرهنگ ــناخت در معمارى در تحقيق ش روش يك عنوان
ــاول اليور بيش از پ و راپاپورت آموس ــاندر، الكس ــتوفر كريس مانند گرا
ــه دهه نمى گذرد. اين علم در معمارى به شناخت رابطه متقابل بين س
و زندگى ــيوه ش آن، ى دهنده ــكيل تش فرهنگى الگوهاى و ــارى معم
ــه آرمانى يك ملت مى پردازد. لذا در بحث چارچوبى مفهومى از انديش
و مفاهيمى كه معماران فرهنگ گرا  فرهنگى شناسى انسان علم مفاهيم
ــناخت الگوهاى فرهنگى ش جهت در برند مى كار به خود تحقيقات در
فرهنگ تعريف لذا است. گرديده ارائه ايران گذشته معمارى دهنده شكل
فرهنگى ــى شناس ــان انس علم در فرهنگ با ارتباط در كه مهمى مفاهيم و
فرهنگى2 كه ــى شناس بوم ــپس س گرفت، قرار بحث مورد دارند نقش
و معمارى با ــتر بيش ارتباط در علم اين مختلف هاى ــش گراي ــن بي در
و آنگاه به ارايه مدل مفهومى گرديد، معرفى دارد قرار ــكونت س الگوى
ــد. در نهايت، مدل ش پرداخته ــى بوم معمارى فرهنگى ــل تحلي ــراى ب
ــت آمده با انجام يك مطالعه آزمايشى در رابطه با طبيعت مفهومى بدس
ــه از عوامل فرهنگى- محيطى  ك ايران، ــنتى س هاى خانه معمارى در
در آن نقش و حضور ــابقه س و ــت اس ايران معمارى دهنده ــكيل تش
ــال مى رسد، س هزار چندين به ايرانى ــنتى س هاى خانه گيرى ــكل ش

مورد سنجش قرار گرفت.

 چارچوب نظرى بحث
مفهوم فرهنگ و ويژگي هاي آن در انسان شناسى فرهنگى

و نقش فرهنگ  محيط و ــان انس تطبيق فرهنگي ــي شناس ــان انس در
ــياري از نظريه پردازان فرهنگ ــيار اساسي است. بس در اين تطبيق بس
ي محيط مي دانند»  ــاخته س ــان انس بخش را فرهنگ عرصه،« اين در
ــت آمدن اين ــث به دس ــه باع ك ــزي چي آن .(Herskovits, 1985,106)

ــه در ماهيت ــد ريش ش محيط و ــان انس با ارتباط در فرهنگ از تعريف
ــاني به ــل انتقال بودن فرهنگ دارد. هر انس و قاب بودن آموزش ــل قاب
و همكنش با ديگران، آغاز ناآگاهانه و آگاهانه ــري يادگي فراگرد كمك
ــنت فرهنگي از س يك كردن ذهني درون يا ــازي ذهنس ى ملكه ــه ب
ــرى فرهنگ نمادها مي كند. در يادگي ــوزي آم فرهنگ فراگرد ــق طري
ــتند كه پيوند ضروري يا ــانه هايي هس ــى دارند. نماد ها، نش نقش اساس
مي كنند  داللت آنها بر نمادين بهگونهاي كه ندارند چيزهايي با طبيعي
به  عنوان ــناس، فرهنگ را (kottak,2002,366). كليفورد گيرتز انسان ش

ــتوار و نماد ها اس فرهنگي يادگيري ــر ب كه ميكند ــف تعري ــي مفاهيم
ــتر جا و نماد هاي پيش معاني نظام ــانها انس .(Geertz,1975,44) ــت اس

آن ها اين نظام فرهنگي  ميسازند. ــان ذهنش ى ملكه بهتدريج را افتاده
و انجام هايشان ــاس احس بيان ــان، پيرامونش جهان ــايي شناس براي را
و رفتار ميكند كمك آنها به نظام اين ميبرند. بهكار ــان داوريهايش
به نظر كنند. هدايت خاصي ــير مس در و زندگي طي را ــان دريافتهايش
وايت «فرهنگ، زماني آغاز گرفت كه نياكان ما توانايي كاربرد نماد ها را

به دست آوردند، يعني توانستند به يك چيز يا رويداد معنايي نسبت دهند 
.(white,1959,3) و فهم كنند» درك خاصي نماد طريق از را معنا اين و
ي ابزارها، وسايل، دربرگيرنده و است نمادسازي به ــته وابس «فرهنگ،
ــاك، آرايه ها، رسوم، هنرها، نماد ها، باورها، مناسك، بازي ها، زمان پوش
مي توان چنين گفت كه فرهنگ پديده اي  .(Ibid,5) ــت» و نظاير آن اس
ي انسان هاست. براي انسان ويژه نمادين ي ــه انديش و ــت اس نمادين
و تطبيق فرآيند در بنابراين دارد. تعيينكنندهاي نقش فرهنگ يادگيري
بُعد در چه فرهنگ انتقال خاص، محيط يك در ــان انس فرهنگي تكامل
و به زبان نمادين روي نماد طريق از آن مكاني بُعد در چه و آن ــي زمان
ــند آن فرهنگ ــناخت باش ش قابل و پايدار نمادها زمانيكه تا و ميدهد
كه مطرح پرسشي اّما .(1 ــكل ــناخت خواهد بود (ش ش قابل و پايدار نيز
و تكامل پديده هاي تطبيق فرآيند ميتوان چگونه ايناستكه ــود ميش

فرهنگي و به تبع آن نمادها را در يك محيط خاص باز شناخت؟

بوم شناسي فرهنگي (بوم شناسي تكاملي3)
ــى فرهنگى (يا همان بوم  ى بوم شناس نظريه در مذكور سوال ــخ پاس
ى كه توانسته پديده هاي فرهنگي نظريه است. نهفته تكاملى) شناسى
ــكونت را در س الگوي همچنين و ــد كن ــي بررس محيط با ــل تقاب در را
ــه بحث گذارد، اين نظريه كه ب اجتماعي و فرهنگي نهادهاي با ــل تقاب
نظام هاي فرهنگي از ــت، بر تكامل ــتيووارد4 مطرح شده اس ــط اس توس
و تكامل  تنوع به ــتيووارد اس رويكرد دارد. تأكيد محيطي تطبيق طريق
فرهنگي مستلزم آن است كه فن آوري، فرهنگ، محيط مادي (از جمله
و منابع طبيعي)، الگوهاي  زمين هوا، و آب نيز و ــايه همس جمعيتهاي

دكتر شادى عزيزى، مهنس عليرضا دلپذير، مهندس پريسا مقدم
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انسان شناسي فرهنگي وسيله اي براي بررسي عوامل شكل دهنده معماري

 .(Steward,1972,108) ــوند ش ــي بررس هم با همزمان هنر و ــكونت س
"تكامل گرايان تك خطي" ي نظريه مقابل نقطه ــتيووارد اس ي نظريه
ــري مورد تأكيد قرار گيرد تا ــت كه معتقد بودند بايد كل فرهنگ بش اس
(white,1959,33). او بر اين  ــردد گ ــخص مش آن بر حاكم عام ــن قواني
ــن قوانيني مى گردد، به اين ــف چني باور بود رهيافتي كه منجر به كش
و بدون در  انتزاعي ــهاي بهگون را فرهنگ كه ــت اس بوده ناموفق دليل
ــي در نظر گرفته ــاي خاص فرهنگ ــول واقعي نظام ه ــر گرفتن تح نظ
ــال 1972 اين پيشنهاد را مطرح  س به وى .(Steward,1972,90) ــت اس
ــام تكامل گرايي چند خطي (يا ن به ديگري رويكرد ــت اس بهتر كه كرد
ــمول يا تك ش جهان تكاملگرايي جاي فرهنگي) ــي بومشناس ــان هم
ــر او اين رهيافت تازه بايد به نظ .(Steward,1972,106) ــي را بگيرد خط
تحّول فرهنگ ها يا جمعيت هاي جداگانه تأكيد ورزد، بدون اصرار بر  ــر ب
ــان تكاملي پيروي ي فرهنگ ها بايد از الگوي يكس همه ــه ك امر ــن اي
ــت جهت گيري نظري كه در بوم شناسي فرهنگي كنند. چنان كه پيداس
و  فرهنگ تطبيقي ــت اهمّي بر دارد ــود وج خطي) ــد چن ــي (تكاملگراي
ــاوندي گرفته تا الگوهاي و خويش خوراك ــدارك ت نظامهاي از ــار، رفت
بعدها كه چيزي ــيورزد. م تأكيد مذهبي و ــي سياس زندگي و ــكونت س
ــي تكاملي» شهرت يافت. بوم شناسي تكاملي دو اختصار به «بوم شناس
ــي. بوم شناسي،  و ديگري علم بوم شناس تكامل مفهوم يكي دارد، جنبه
ي عوامل مجموعه عبارت است از «بررسي روابط ميان سازواره ها»5و

مي گذارد  ها سازواره اين بر متقابل تأثير كه ــناختي زيستش و محيطي
به عبارت ديگر، بوم شناسي به بررسي روابط متقابل .(Pianka,1974,78)

ــاع (يا جمعيت هايي كه و اجتم فرهنگ ي ــكيلدهنده تش عوامل ميان
آن ها محيط و دارند) ــق تعل آنها به اجتماعي و ــي فرهنگ عوامل ــن اي

ــي در اين نظريه مي پردازد. مفهوم تكامل كه در پيوند با علم بوم شناس
ــتر از طريق فرآيند ــت، بر اين مفهوم تأكيد دارد كه تكامل بيش آمده اس
و پالگ،131،1387). اين بدان معناست  (بيتس مي كند عمل طبيعي گزينش
مي يابد رواج پيش از ــش بي ملّت يك ميان در ويژگيها از ــي برخ ــه ك
ي عرصه در افراد به ويژگيها اين جمعيت، محيطي چارچوب در ــرا زي
ــان در آن محيط توانايي و پايداري زيست ش تطبيق و بقاء براي رقابت
ــاله در مورد معناهايي كه افراد از پديده هاي ــد. حتي اين مس مي بخش
ــت مي كنند صادق است. براساس مدل بوم شناختي اطرافشان براداش
و ادراك مي شود پيش از آن در  ــاس احس چه آن مفهوم و معني ادراك
ــده است (شاهچراغي،1388، ش آموخته محيط هر اجتماعي فرهنگي عرف
ــا نيز در جهت ه پديده از ــده ش ــت برداش معاني ديگر عبارت ــه ب .(75

ــت. پس ــت او در يك محيط اس و پايداري زيس ــان انس دهي ــق تطبي
بوم شناختي است كه همان عامل تعيين كننده در فراگرد تكاملي، عامل

سازگاري ميان عوامل فرهنگي،  اجتماعي و محيط است. 
ــازي، چنين  و شهرس معماري در ــده ش عنوان مباحث از حاصل نتايج
ــت كه الگوي سكونت در هر منطقه را نمي توان بدون در نظرگيري اس
ي  نظريه منظر از ــناخت. بازش بهطوركامل محيطي و فرهنگي ــل عوام
ــكيل يك الگوي سكونت خاص در يك ــي تكاملي، علل تش بوم شناس
و تكاملي  ــي بومشناس عوامل با آن پيوند يعني حوزه دو در بايد ــه منطق
و نمود پيدا ــق تطبي ي نحوه ــي، بومشناس در گيرد. قرار ــي بررس مورد
نوع قبيله، خانواده، ــاوندي، خويش نظام جمله از فرهنگي ــل عوام كردن
عوامل محيطي و سو يك از اقتصادي و اجتماعي ساختار دين، ــت، معيش
گيرد. قرار نظر مد بايد ديگر، سوي از غيره و ــتر بس جغرافيا، اقليم، چون
ــت ــي معماري حايز اهميت اس ــه اي كه در تحقيقات انسان شناس نكت

و جامعه يك از مكاني انتقال
جا به محيطمحيط و معه

ديگر

زماني يكانتقال داخل در
محيط

سازنده عوامل
فرهنگ

زبان

هنرها

آئين

نظام

رسوم

شكل 1. نحوه ي انتقال فرهنگ در قالب نمادين طي زمان و مكان
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و محيط در پيوند با الگوي فرهنگ ي تشكيلدهنده عوامل تمام اينكه
ي تحقيق كه مبحث ــوزه ح اين ــعت وس بهدليل ندارند. قرار ــكونت س
و طيف گسترده اي از عوامل تشكيل دهنده يك فرهنگي ــي انسانشناس
ــكونت س الگوي با ارتباط در عوامل اين همه ميگيرد، دربر را فرهنگ
و بعضي از مسائل زناشويي (همچون زنا زبان مثال، بهعنوان نميباشند.
ي يك فرهنگ تشكيلدهنده اساسي عوامل جزء كه همسرى) درون و
ــكونت ندارند. در شكل س الگوي با پيوندي تحقيق، ميدان در ــتند، هس
(2)، عواملي را كه اغلب انسان شناسان در پيوند با الگوي سكونت بيان
ــن عوامل، خود به زير عواملي  ــت. هر كدام از اي مي كنند، گرد آمده اس

تقسيم مي شوند كه تشكيل دهنده مفهوم آن عامل مي باشند.

 ارايه مدلي براي تحليل فرهنگي معمارى بومي
و فرهنگى در محيطى عوامل از گروهى فرهنگى ــى شناس ــان انس در
ــزايى دارند. از طرف ديگر نگرش ــكل گيرى سكونتگاه ها نقش بس ش
و اجتماعى به معمارى از حدود سى سال پيش توسط معماران فرهنگى
ــد. از ديدگاه ش مطرح و پاول اليور7 ــى چون آموس راپاپورت6 و محققان
مي باشند كه مؤثر بومي مسكن شكل تعيين در عامل گروه دو راپاپورت

عبارتند از: عوامل تعيين كننده و عوامل تغيير دهنده.
ــورت، فرهنگ عامل  ــياري از محققان از جمله راپاپ ــه اعتقاد بس ب بنا
ي بومي از ديدگاه واژه ــت. اس بومي خانههاي ــكل ش ي ــده تعيينكنن
ي توسعه از معيني حد واجد كه دارد ابتدايي جوامع به اشاره انسانشناسي
از عصر قبل جوامع عمومًا كه جوامع اين در ــند. ميباش اقتصادي و فني
ــاط دنيا وجود دارند را ــز جوامعي كه امروزه در بعضي از نق و ني ــت صنع
و كلي شناخت از مردم اند، مانده باقى ابتدائى شكل به و ميشود شامل

ي جنبه هاي زندگي همه و هستند برخوردار امور همه به نسبت سطحي
(Red�eld,1941,45). در اين گونه جوامع در آن جامعه به هم ارتباط دارد

تقريبًا فعاليت هاي تخصصي  و ميباشد خود خانه ساختن به قادر فرد هر
و يك خانواده معمولي كليه آگاهي هاي نبوده مطرح «حرفه» بهصورت
فني موجود را در اختيار دارد. هر عضو اين گروه قادر به ساختن بناهاي
ــع به داليل  ــياري از مواق ــت. اگرچه در بس ــاز براي گروه اس ــورد ني م
مي شده اند ــاخته س بزرگتر گروهي ــط توس ــتركًا مش بناها اين خاصي
(Mumford,1952,78). در اين گونه جوامع روشي كه براي انجام هر كار

به كار رود از قبل تحت مفهومي به نام سنت تعيين بايد آن از پرهيز يا و
ــنت در اين گونه جوامع در نقش س .(Rapaport,1969,56) ــت اس ــده ش
و ارزش قانون را دارد. بنابراين همه به اتفاق آن را محترم ــت اس قدرت
به عنوان كه جمعي حاكميت زيرا ــت اس قبول مورد سنت ــمارند. ميش
مي گردد. در جوامع حاصل ها سنت به احترام اثر در ميشود مطرح نظام
ــكوني مورد قبول، ــتي واحد از زندگي جمعي، الگوي مس ــنتي برداش س
و دارند وجود شده پذيرفته مراتبي سلسله نهايتًا و ــكوني مس هاي گونه
ــاخت مورد قبول عامه وجود خواهد داشت. اين س الگوي يك نتيجه در
به صورت كه دارند ــتمرار اس و اعتبار زماني تا شده پذيرفته ــكلهاي ش
خواهد بود پايدار زماني تا نيز الگو و ــند باش پايدار و قبول مورد الگويي
به عبارت ديگر .(Ibid ,88) ي الگو، پايدار باشد آورنده بهوجود سنت كه
، طراحي بومي كه همان نشان دهنده سنت مردمي نمود عنوان ميتوان
Ibid)ــت اس آن تغيير و تنظيم و الگو انتخاب ــامل ش ــت، اس طراحي در
ــت براي بيان ــي از روي الگو در اين گونه جوامع، راهي اس 68,). طراح

ــا دارد. همان گونه  آن ه بينى جهان و فرهنگ در ــه ريش كه ــي نمادهاي
و در ــت اس نمادها طريق از فرهنگ آموزش و انتقال راه ــد، ش بيان كه

شكل 2. عوامل تشكيل دهنده ي عوامل فرهنگي ـ محيطي در ارتباط با الگوى سكونت

الگوي
زمين-پستيسكونت شيب و بلندي

دين معيشت شيوه

اجتماعي روابط

اجتماعي ساختار

امنيت قوم و خانواده ساختار

كه محيط و فرهنگ از عواملي مجموعه
استرب موثر سكونت الگوي گيري شكل فرهنگي محيطياجتماعي_عوامل عوامل

فرهنگي ديگر محيطياجتماعي_عوامل ديگر عوامل

اقليم

دكتر شادى عزيزى، مهنس عليرضا دلپذير، مهندس پريسا مقدم
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5-15 صفحات

و معنايي نمادين  بار واجد ميتواند خانه حتي چيز، همه جوامع اينگونه
.(Jung, 1964,34) باشد زيرا كل جهان در ذات خود نمادي بيش نيست
ــود كه  مي ش ــخص مش زماني جوامع اين در آن جايگاه و نماد ــت اهمي
به وجود ــد، باش بوده ابزار ي آورنده بهوجود آنكه از قبل ــان انس بدانيم
آن كه متخصص جنبه هاي مادي فرهنگ از قبل و بوده نماد ي ــده آورن
و آيين هاي مذهبي گشته مذهب ــانه، افس ــاختن س در متخصص گردد،
ــك مذهبي مقدم و توجه به مناس دقت او، براي كه طريقي به ــت، اس
ــاز راه خود ــان زمان كه در آغ ــان از هم ــت. انس بر هر كاري بوده اس
ــكل هاي نمادين  ش اين ايجاد صرف را خود انرژي و ــرو ني ــت، اس بوده
ــك مذهبي، و مناس آيينها آواز، رقص، ــب، ترتي اين به و ــت اس كرده
,Mumford). به 1952,76) ــزار كار او بوده اند و اب ــايل وس از پراهميتتر
اى ــانه افس و ــاعرانه ش نقش و نماد ــنتى س جوامع در مامفورد، اعتقاد
ــت. ردفيلد8 نيز اعتقاد دارد كه ــا مقدم بر كاربرد عقاليى بوده اس ه آن
در جوامع ابتدايي (سنتي) نظم اخالقي بر نظم فني اولويت داشته است
ــتر  مي توان گفت در جوامع ابتدايي بيش ــع واق در .(Red!eld,1961,23)

ــند. بنابراين طراحي برمبناي الگو مي باش آييني ماهيت داراي فعاليتها
در جوامع سنتي از منظر فرهنگي آن، شامل انتخاب نماد هايي بوده كه
و اجتماع آن سنت داشته است. از طرف ديگر، طبق  فرهنگ در ــه ريش
بستر، اقليم، اقتصاد، همچون دهندهاي تغيير عوامل راپاپورت، ي نظريه
دهنده تغيير عوامل عنوان به غيره و آوري فن مصالح، ــي، مكان موقعيت
ــا محدودكننده ظهور ي كننده ــهيل تس نقش ثانويه، نيروهاي همان ــا ي
ــنتي را داشته اند. وى براى س معماري در اجتماعي و فرهنگي الگوهاي
ــده را دارند نه تعيين ــات اين مطلب كه اين عوامل نقش تغيير دهن اثب
و فرهنگ هاى مختلف در  جوامع از هايى مثال معمارى، در شكل كننده
به عنوان مثال در بيان نيروى ثانويه بودن اقليم در كند. مى ارائه جهان
و قبايل ديگري آمازون غرب ي منطقه در شكل مسكن به اقوام بورو9
ــتراكي زندگي  ــه در خانه هاي بزرگ اش ك نموده ــاره اش منطقه اين در
ي ضخيمي از اليه با ــان سقفهايش و ديوارها كه خانههايي ــد. ميكنن
و خانه ي تهويه براي حلي راه هيچگونه و است شده پوشيده غالت الياف
و مرطوب پيش بيني نگرديده تا جريان هوا گرم ي منطقه اين در كوران
و كاهش رطوبت گردد. اين مسأله هيچ گونه هماهنگي دما تعديل باعث
و تابستان نشين اسكيموها خيمه زمستاننشين خانههاي يا ندارد اقليم با
و از يك فضاي مركزي كه اتاق ها ــوده ب ــابه مش طرحي واجد و ايگلو10
مي شود. اين طرح تشكيل گرفتهاند، قرار آن پيرامون شعاعي ــكل ش به
مي كنند، ديده زندگي ــابهي مش اقليم در كه ديگري جوامع در ــو الگ و
ــتند ــر مطابقت با اقليم مؤثر ترين طرح نيس و بنابراين از نظ ــود نميش
(Carpenter,1966,66). از ديدگاه راپاپورت نقش عوامل تغيير دهنده در

مي توان را بومي خانههاي شكل در فرهنگي عوامل ظهور آزادي ميزان

ــرد. در اين مفهوم، بحرانمندى ك بيان ــا مفهومي به نام بحرانمندى11 ب
باال به معناي شديدترين محدوديت هايي است كه توسط يك يا چندين
ــش عوامل فرهنگي  و نماي ظهور در دهنده)، ــر تغيي (عوامل ي ــه مولف
هم چنين بحرانمندي پايين (عوامل و ميشود بيان تعيينكننده) (عوامل
تغيير دهنده) به معناي آزادي بيشتر در جهت حضور عوامل فرهنگي در

.(Rapaport,1969,87) شكل بناي خانه هاست
مي كند، اين است كه  مطرح زمينه اين در راپاپورت كه مهمي ي نكته اّما
و نيز شديدترين فني اقتصادي، اقليمي، قيود شديدترين درجاييكه حتي
ــاهد ش ميتوان هم باز دارد، وجود مصالح انتخاب نظر از ــا محدوديته
و تأثير روشن عوامل زندگي حضور شاهد ميتوان نيز و بود زيادي تنوع
ــري توزيع نمادين فضا ــاي نمادين به برت و روش ه رفتاري ــورت بهص
(Rapaport,1969,64). از حاصل ــود ب چادر و خيمه ــا ي حياط ــه، خان در
و معمارانى كه ها ــكونتگاه س فرهنگى ــان شناس ــان انس نظريات جمع
حاصل نتيجه اين هستند، معمارى در فرهنگى-اجتماعى نگرش به معتقد
محيطى، منجربه و فرهنگى-اجتماعى عوامل از اى مجموعه كه گردد مى
گيرى معمارى سكونتگاه ها مى شوند. حضور عوامل فرهنگى- ــكل ش
ــوى س از بحرانمندى با كه كننده تعيين ــل عوام عنوان به ــى اجتماع
هرگز قطع شود، مى محدود اقتصاد همچون تاثيرگذار و محيطى عوامل
فرهنگى، حتى هاى انتقال نمادين ماهيت به بنا ديگر عبارت به شود. نمى
گيرد با مى صورت تاثيرگذار عوامل سوى از كه بحرانمندى شديدترين در
ترين سطح انتزاعى در حضور اين ــود. ش نمى قطع عوامل اين حضور
و تزئينات در بحرانمندى هاى باال، تا پائين ترين ها آرايه شامل كه آن
بحرانمندى پائين مى باشد، در فضايى صورت به حضور كه انتزاع از سطح

.(3 بيانگر فرهنگ تشكيل دهنده آن معمارى است (شكل
يابىعواملتشكيلدهندهي  ريشه اينمدلمىتواندر از مواردىكه يكىاز
ــت. ــل طبيعت در معمارى ايران اس ــتفاده كرد عام ــارى ايران اس معم
ــاخص ترين نقاط عطف ارتباط  ش از ايران معمارى تاريخ طي طبيعت
ــتر تحقيقاتى كه تا به امروز ــت. بيش و معمارى ايرانى بوده اس فرهنگ
ــت، نقش طبيعت در ــده اس ش انجام ايران معمارى در طبيعت مورد در
ــارى ايران را به عنوان عامل اقليمى ديده اند تا عامل فرهنگى. لذا معم
تالش گرديد به نقش فرهنگى طبيعت در معمارى ايران بيشتر پرداخته 

شود.

 جايگاه طبيعت در فرهنگ و معماري ايراني
جايگاه طبيعت در فرهنگ ايراني

 در بررسى تاريخ معمارى ايران بيشترين حضور طبيعت در جامعه سنتى 
ي  حوزه كدام در ريشه ايرانى ي جامعه سنتى نظام در طبيعت است. ايران
شناسانى همچون جامعه و شناسان فرهنگ نظريات طبق دارد؟ فرهنگى

انسان شناسي فرهنگي وسيله اي براي بررسي عوامل شكل دهنده معماري
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ــل موس13، موريس هالبواكس14، ويكتور ترنر15، اميل دوركيم12، مارس
ــز19، عالى ترين  گيرت و ــيلز18 ش ادوارد بال17، ــرت راب ــرى داگالس16، م
ــام هاى اجتماعى ــطح فرهنگ (بنيادهاى معنا) كه نظ س ترين ــى كل و
ي خود هنجارهاى ــه نوب به هم اجتماعى نظام (و ــد كن مى ــرل كنت را
ي كنش فردى را تعيين مى كند) دين است (اسميت،1383، ــده ش كنترل
ــازى جمعى» در يك جامعه 20). به عبارت ديگر دين با ارايه ي«نمادس

ــتگى بين افراد مى شود. با قبول اين نظريه و همبس پيوند سبب سنتى
ــران در دو دين بزرگ آن ــنتى اي س ي جامعه در را طبيعت ــوان ت ــى م
و طبيعت زرتشت دين در داد. قرار ارزيابى مورد اسالم و زرتشتى يعنى
و نيكى از مظاهرى نمادين صورت به و دارد گانه دو حالتى آن ــر عناص
و مظاهر بد آن، اهورامزدا ي آفريده طبيعت نيك ــتند.«مظاهر هس بدى
15). به نظر مى رسد ريشه ي اهريمن مى باشند» (آموزگار، 1387، آفريده
و همچنين ايران، ــي اقليم وضعيت با ــته پيوس ارتباط در دوگانگي اين
ها  باشد. در آن دوران پيروان دين زرتشت بيشتر ــكونت آريائى س محل
و آب واجد كه بودند، ساكن امروزى ايران غرب شمال و غرب منطقه در
و اعتقاد ايرانيان باستان، زرتشت دين در است. كوهستانى و سرد هوايى
و اهريمن ي آفريده و بد مظاهر از آبي كم و ــديد ش باد وزش و ــرما س
اَپوش لرزه)، زمين و ــاد گردب و طوفان (ديو ــمك چش همچون ــي ديوان
ي مقابل نقطه در ــند. ميباش سرما) (ديو ملكوس و ــالي) خشكس (ديو
و ايزد (نماد َميينيو، ــَپنته س همچون طبيعت نيك مظاهر بد، مظاهر اين
ــتر به عنوان گرمابخش)، تيش آتش نماد و (ايزد ــت ارديبهش آباد)، زمين
و ايزد (نماد امرداد پاكي)، و آب نماد و (ايزد آناهيتا باران)، نماد و ــزد (اي
و نسيم فضا نماد و (ايزد َويو و دم) سپيده نماد و (ايزد اُوشانس گياهان)،
و اقليم سخت ايران طبيعت مي باشند (يشت ها،1377). دلپذير) و مطلوب
و دين زرتشتى فرهنگ در انسان مرگ از بعد دنياي شكلدهي در حتي
به صورت محيطي با مرگ از بعد خوب دنياي ــت. اس بوده تأثيرگذار نيز

ــايه اي وجود ندارد همراه با س هيچ آن در كه نور از پر و مطبوع گرماي
به صورت مرگ از بعد بد است.دنياي خرم و ــبز سرس زمين و آب آتش،
و يخبندان در آن حاكم است شديد سرماي كه ويران و تاريك محيطي
تصّور شده است (عفيفى،1343). نقش طبيعت در اين مسأله زماني روشن
مي گردد كه دنياي بعد از مرگ در دين زرتشت را با دنياي بعد از مرگ
ي گرم  منطقه آن خاستگاه كه اسالم دين كنيم. مقايسه اسالم دين در
و جهنم خنك محيطي بهصورت را ــت بهش است، عربستان ــوزان س و
ــوره ــت. (قرآن،س و پر از آتش معرفي كرده اس گرم محيطي بهصورت را
ــاره به جايگاه طبيعت در فرهنگ 10و11) اما مطلبى كه در اش ــه فرقان،آي

ــت كه در اعتقاد آنان، مظاهر نيك  ــد اين اس ايران مهم به نظر مى رس
ــتعداد آن را  ــتند)، اس و بد (كه در حالت معمولي وجودي غيرمادي داش
و در قالب عناصر تشكيل دهنده باشند داشته مادي صورتي كه ــتند داش
ــده تا ش باعث اعتقاد همين ــت تجلى پيدا كنند (آموزگار،18،1387). طبيع

بهگونه اي سامان دهد كه در اطراف  را خود زندگي محيط ايراني انسان
آن مظاهر نيك وجود داشته باشد. ايجاد فضاهايي در دل شهرها، كاخ ها
ــد  و گياه باش درخت واجد و آب پر زياد، نور تأمينكننده كه خانههايي و
ــالم نيز، حضور طبيعت در خانه هاي ــه در اين باور دارد. بعد از اس ريش

و نشانه اي براي  آيت اسالم نگاه در طبيعت دارد. ديني ــهاي ريش ايراني
شناخت خداوند است (امين زاده،43،1379). به عبارت ديگر برخى از عناصر
ــت بر روي كره خاكي  ــالمي جلوه اي از بهش ي اس ــه انديش در طبيعت
و نور نقش اساسي آب گياه، عناصر، اين ميان در ــت. اس شده ــته دانس
ــالم دارد. گياه ــكونت در معماري بعد از اس س الگوهاي ــكلدهي ش در
به عنوان نماد زندگي، آب آن، ــبزي سرس و ــت بهش از نمادي بهعنوان
و مظهر نماد كه نور و و انعام) بقره فرقان، ي ــوره س (قرآن، ــت و بهش آباداني
ــوره مائده س (قرآن، و حضرت محمد(ص) (35 ي نور آيه ــوره س (قرآن، خداوند

ــد. برخى ديگر از عناصر طبيعت به  مي باش بينايي و هدايت نيز و (15 آيه

دين
اساسي نيازهاي
اجتماعي ساختار
اجتماعي نظام
معيشت شيوة

خانوادهساخ قوم(تار )يا

فضايي روابط
معماري شكل و فرم نوع

فضا چيدمان
در ها خانه استقرار نحوة

هم كنار
فضايي مراتب سلسله

رنگ تزئينات،

دهندعوامل ايتغيير :همچونه
oپناه سر به نياز و اقليم
oو بسترموقيعت
oاقتصاد

بومي معماري
تعيي جوامععوامل در معماري شكل كننده ن

سنتي
درمنديبحران فرهنگ حضور

معماري

معمارينمادينحضور در

شكل 3. مدل ارايه شده براي بيان عوامل تعيين كننده و عوامل تغييردهنده شكل خانه ها در معماري سنتي (بومي)

دكتر شادى عزيزى، مهنس عليرضا دلپذير، مهندس پريسا مقدم
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5-15 صفحات

و اسطوره هاى ايرانى نيز  دين در ( ــرما س ــديد، ش (باد آن بد مظاهر از
هست.

حياط، برقراري ارتباط بين  مانند نيز صّفه شكلگيري علّت ــترين بيش
صّفه يا بهار خواب به رسيدن براي است. بوده ايراني ــان انس و طبيعت
معموًال كه ــت اس بازي فضاي صّفه رفت. باالتر حياط از پله چند ــد باي
و راهروهاي سرپوشيده اتاق چند ميان در و بوده محصور طرف ــه س از
و پنجره ها با فضاي در شدن باز صورت در فضا اين ــت. اس گرفته قرار
مي كند. ابعاد اين فراهم اتاقها براي فضايي بسط و ــده ش تركيب اتاق
ي منظره و بنشينند آن در ميتوانند خانواده يك كه ــت اس حدي به فضا
و تابستان بهار ــبهاي ش در ميتوانند همچنين و كنند ــا تماش را حياط
در آن بخوابند (حائري، 1388). مهتابي نيز نوع ديگري از فضاي باز است

و پايين تر از  (صّفه) بهارخواب و حياط از ــر باالت ارتفاع نظر نقطه از ــه ك
ــا همان طور كه از نام آن ــت. عملكرد اصلي اين فض بام قرار گرفته اس
ــتاني است. اين  شب هاي تابس در آسمان و مهتاب ــاي تماش ــت پيداس
( چون دارد، ايرانيان مذهبي و كيهانشناسي اعتقادات در ريشه ــأله مس
ــت) مهتابي نيز از سه مقّدس در فرهنگ ايرانيان اس عنصري ــمان آس
و متناسب ديوارهايي با بلكه اتاقها توسط نه ولي ــت اس محصور طرف
موزون جهت چهارم مهتابي به سمت حياط است. دسترسي به اين فضا

مي باشد (همان). ميّسر بام به حياط ارتباطي ي پله طريق از
حضور براي فضاهايي ايجاد با تنها طبيعت ــا ب را خود پيوند ايرانيها
اين نيز تزئينات ــطح س در بلكه ــد ندادهان ــان نش آن ديدن و ــت طبيع
ــتند چيزهايى هس بيانگر بعد يك از تزئينات ميخورد. ــم چش به پيوند
تزئينات آن ى آورنده وجود به مردم براى ها آن بيان و شدن ديده كه
در رنگى و شكلى الگوهاى قالب در طبيعت ــت.حضور اس مهم ــيار بس
بيان و شدن ديده كه است مطلب اين ى دهنده ــان نش خانه تزئينات
داخل در كه تزئيناتي ــت. اس مهم ــيار بس ايرانى ــان انس براى طبيعت
حجاريهايي كه و ــا نگارهه و نقش ــامل ش ميگرفت انجام ــا خانهه
شاهدى بود همراه آب ــيد، خورش گل، درخت، همچون موضوعاتي با
و پنجرهها در رفته بهكار رنگهاي ــي زيباييشناس ــت. مدعاس اين بر
در طبيعت دارد موجود هاى رنگ زيباييشناسي در ريشه نيز تزيينات

.(Ardalan and Bakhtiar,1975,84)

هاى خانه معمارى در طبيعت حضور بحرانمندى عوامل
ايران

ــى هاى انجام شده بين عوامل مختلفى كه در مدل ارايه شده  در بررس
بحرانمندى مطرح شدند، سه عامل اقليم،  عوامل عنوان به ،(3 ــكل (ش
ــوان عوامل محدود كننده حضور طبيعت در  ــتر طرح به عن و بس اقتصاد
ــت از منظر معمارى ــتند. حضور مظاهر نيك طبيع معمارى ايرانى هس

و  طوفان سيل، همچون باليايى و خدواند قدرت از هايى ــانه نش عنوان
غيره مى باشند.

و فرهنگ ايرانى مى توان دو نكته را استنباط  طبيعت بحث مجموعه از
و چه بعد از آن، ــالم اس از قبل دوران در چه طبيعت كه اين اول نمود،
و در زندگى آرمانى ايرانى ها همواره حضور است. داشته دين در ــه ريش
بندى انديشهيدينىطبقه دو هر طبيعتدر عناصر كه اين دوم است. داشته
طبقه اختصاص يك ندارد؛ قرار ستايش مورد آن عناصر ي همه و است شده
ــند است همچون آب، گياهان، به عناصرى از طبيعت دارد كه مورد پس
و غيره كه در شكل دهى محيط زندگى نيك پس از مرگ  نور درختان،
ــل اين ها قرار دارد ي مقاب نقطه در كه ديگر ي طبقه و ــد دارن ــش نق
و غيره است تندبادها سوزان، گرماى شديد، سرماى خشكسالى، ــامل ش

كه در شكل دهى محيط زندگى بد پس از مرگ نقش دارند.

جايگاه طبيعت در ارتباط با معماري خانه هاى سنتى ايران
ــت در  ــته اس طبيعت كه در زندگى آرمانى ايرانى ها همواره حضور داش
دو بعد در شكل دهى معمارى خانه هاى ايرانى عامل تعيين كننده بوده 
1) در شكل دهى فضاهاى باز در خانه هاى سنتى يكى از عوامل  است.
تعيين كننده بوده است. به عبارت ديگر مى توان عنوان نمود طبيعت در 
آن ها  دهى شكل در باشد، باز فضاهاى واجد آن هاى خانه كه جايى هر
تزئينات نيز گيرى شكل در طبيعت (2 است. بوده اى كننده تعيين عامل

عامل تعيين كننده بوده است.
ــمت بررسى را محدود به خانه هاى باقيمانده از اواخر دوره  در اين قس
و هم از  است تر نزديك حال زمان به زمانى نظر از هم كه نموده قاجار
هاى دوره هاى خانه به نسبت بيشترى تنوع در فضايى هاى گونه لحاظ
حياط دار ايراني از سطح حياط خانههاي در باز فضاهاي دارد. قرار گذشته
مي گيرند. شكل مختلف سطوح در آسمان، جهت در و ميشوند ــروع ش
صّفه قرار دارد كه به آن بهارخواب حياط، از باالتر كمي ها خانه اين در
صّفه شارمي است كه مسير پياده سر بازي از باالتر كمي ميگويند. نيز
مي باشد كه براي تأمين دسترسي به فضاهاي واقع در باالخانه قرار دارد.
ي فضاهاي باز، همه از باالتر باالخره و مهتابي ــارمي، ش از باالتر كمي

بام خانه واقع شده است.
ــال است  س هزار ــت هش حدود در ايران در آن حضور قدمت كه حياط
مي دهد. اين ــكيل تش را ايراني خانه هر مركزيت ،(10 ــان،1384ج، (معماري

ــت (حائرى،  اس ــته داش وجود اغنيا خانه در هم و فقرا ي خانه در هم فضا
ــقف با بدنه هايي مشخص، كه س بدون بوده اتاقي واقع در حياط .(1388

ــد (حائري، 1388).  ــت فعاليت هاى زيادى را در خود جاى ده ــى توانس م
حياط عالوه بر نقش ارتباط دهندگى بين فضاهاى مختلف خانه، تجلى
و دورى  آب) و ــاه گي و گل درخت، قبيل (از طبيعت ــك ني ــر مظاه گاه

انسان شناسي فرهنگي وسيله اي براي بررسي عوامل شكل دهنده معماري
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و تزئينى نمادهاى قالب در انتزاعى حضور و فضايى حضور ــد، بع دو در
و اقتصادى اين اقليمى بحرانمندى شديدترين در كه ــد، باش مى رنگى

حضور قطع نمى شود.
توسط  كه ايران اقليمى ي چهارگانه بندى ــيم تقس در اقليمى بعد در
هاى اقليم در ــده، ش پيشنهاد ــمائى،83،1382) (كس گنجى ــن حس دكتر
و يزد،شيراز،كاشان همچون ــهرهايى مركزى(ش فالت ــك خش و گرم
بندر بوشهر، همچون جنوبى(شهرهايى سواحل مرطوب و گرم زواره)،
و ــرد س و (1384 (معماريان،ب گنگ)، بندر و لنگه بندر ــيراف، س عباس،
ــهرهايى همچون همدان، ش ) كشور غرب ــمال ش و غرب ــتانى كوهس
و اروميه) طبيعت در هر دو بعد خود حضور دارد. نكته اى اردبيل تبريز،
حياط دهى ــكل ش در طبيعت فرهنگى نقش دارد وجود جا اين در كه
اقليمى كه بينى مطلق ديدگاه از ــد. باش مى مرطوب و گرم اقليم در
ديگر و معمارى فضاى گيرى ــكل ش در ــت نخس عامل را هوا و آب
اقليم اين در ــان درخت و گياه وجود ــان،19)، (هم داند مى آن ــزاى اج
هوا زياد رطوبت و گرما دليل به اقليم اين در زيرا نيست. پذير توجيه
94). همچنين (كسمائى،1382، ندارد چندانى اهميت طبيعى ي تهويه ميزان
گرما تشديد و شود مى ــتر بيش ــرجى ش باعث گياهان و درختان وجود
ديگر عبارت به (16 ب1384، (معماريان، دارد همراه به را هوا ــت رطوب و
بيانگر مظاهر ــه منطق اين معمارى ــود ش نمى باعث اقليمى ــاى نيازه
بزرگى سبز فضاى بوشهر شهر در مثال عنوان به ــد. نباش طبيعت نيك
شامل ايران) مركزى نواحى در باغچه همان ــود( ش مى ناميده باغ كه
هاى گل و ــل نخ ترنج، ليمو، ــج، نارن مثل: ها گل و ــان درخت ــواع ان
اقليم در (همان،93). ــد باش مى غيره و جعفرى الدن، مانند: ــتانى زمس
ــراى حضور حياط مركزى وجود ندارد ب توجيهى نيز مرطوب و ــدل معت
كنار مظاهر در و باز فضاهاى در اقليم اين هاى خانه از ــيارى بس زيرا
صورت به طبيعت حضور ديگر طرف از گيرند. مى ــكل ش طبيعت نيك
اقتصادى بعد در آيد. مى چشم به منطقه اين در گياهى تزئينى نمادهاى
حياط يك حداقل داراى هاى خانه از آن عناصر و طبيعت حضور ــز، ني
حياط چندين ــورت ص به كه اعيانى ــاى ه خانه تا اندك ــات تزئين ــا ب
حياط ــامل (ش ــود ش مى گفته نيز عمارت اصطالح در ها آن ــه ب ــه ك
دهد مى نشان زياد گياهى تزئينات با ــتان) نارنجس و بيرونى اندرونى،
معمارى و خانه در طبيعت حضور از مانع نيز اقتصادى بحرانمندى كه
بوشهر همچون ــهرهايى ش در الف،142). 1384 (معماريان، ــت نيس ايرانى
ــيراز ش غيره)، و ــول عبدالرس ــيخ ش رضا، حاج التجار، رئيس (عمارت
دو با كدام هر الملك فروغ سرهنگ، خانه نصيرالملك، و تابنده (خانه
حياط، يك با باقرى (خانه ــزد ي و حياط) ــه س با نصيرى خانه و حياط
رضوى نواب خانه و حياط سه با گلشن خانه حياط، دو با مجاهد خانه

ــت. مدعاس اين بر ــاهدى ش ها خانه هاى حياط تعدد ــاط) حي پنج ــا ب
ــت كه اس ديگرى مهم عامل ــوان عن به نيز زمين ــى طبيع ــت موقيع
ــد به باش مى ها خانه داخل در طبيعت عناصر ــور حض كننده ــدود مح
ي اجازه كه زمين ــت موقيع بحرانمندى ــديدترين ش در مثال عنوان
(معماريان، دهد نمى را ماسوله و ابيانه براى ويژه به بسته حياط ساخت
و ها گلجام همچون ــى تزئينات صورت به طبيعت ــر عناص ل) 1384ب،

گل تهيه زرده نام به گياهى از كه ــوله ماس در زرد (نماى رنگى نماى
ــود) تجلى مى يابد. ش مى

نتيجه گيرى

انسان كه نمود ــتداالل اس چنين توان مى فوق مطالب بندى جمع از
از دارد( خود درون در كه هايى قابليت ــطه واس به فرهنگى ــى شناس
آوري، فن اقتصاد، دين، مثل حوزه اين در مطرح مباحث ــف طي قبيل
دهد)، مى ارايه ــه ك تحقيقى هاى روش همچنين و ــى اجتماع ــام نظ
عوامل بتوان كه آورد ــى م فراهم معمارى ــات مطالع در را اى ــه زمين
كرد. به بررسى شوند مى معمارى گيرى ــكل ش باعث كه را ــى اساس
بين شناخت اى واسطه ي حلقه عنوان به را فرهنگ اگر ديگر عبارت
و اجتماعى ــام نظ ــت، معيش دين، قبيل (از اجتماعى ــاى ه ــاخت س و
ــون،1387،25)، انسان شناسى فرهنگى سبب مى شود غيره) بدانيم  (تامس
در  منطقه يك معمارى دهنده ــكيل تش عوامل اساسى داليل يا دليل
گردد. جستجو اجتماع آن در زندگى ي شيوه و اجتماعى هاى ــاخت س
ايرانى نيز هاى خانه در آن نمود ي نحوه و طبيعت ــل عام كه ــزى چي
آن از قبل ها خانه ــن اي در طبيعت حضور ــت. اس مطلب همين ــد موي
يعنى تجلى فرهنگى نياز به ــت اس پاسخى باشد اقليم به ــخى پاس كه
عامل ايرانى، هاى خانه در طبيعت فرهنگى بررسى در آرمانى. زندگى
با طبيعت ــى گزينش صورت به ــتى) زرتش و ــالم اس دين دو (هر دين
جزء مظاهر درختان و گياهان نور، آب، كه طورى به كنند مى برخورد
و گرما و است انسان مرگ از پس خوب محيط سازنده كه است نيكى
سازنده كه آن بد مظاهر جزء غيره و خشكسالى تندباد، شديد، سرماى
شده باعث فرهنگى ي انديشه چنين باشد. مى مرگ از پس بد محيط
حضور مظاهر بيانگر تزئينات و فضاها ايجاد با ايرانى هاى خانه ــرح ط
ــت اس اهميت حائز كه اى نكته ــد. باش آن بد مظاهر از دورى و نيك
ــت. اس ايران در معمارى به اقليمى نگرش با ــه انديش اين ــويى همس
ــه اقليم هاى مختلف موجود در ايران، ب توجه با نيز اقليمى ــى طراح در
ــكل ش ايرانى هاى خانه در طبيعت با ارتباط در كه فضاهايى و ها ــكل ش
شود) مشابه گرفته نظر در فرهنگى ي انديشه كه آن (بدون گيرد مى
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5-15 صفحات

خانه ها  در طبيعت از فرهنگى ي ــه انديش در كه بود خواهد هايى آن
فرهنگ بر به گيرى ــكل ش ي نحوه اين اولويت جا اين در اما ــد. ش ارئه
مانند مرطوب و گرم اقليم هاى ــهر ش از برخى در كه اين كما گردد مى
گياه واجد حياط فضاى شرجى، ي پديده بودن مطرح وجود با ــهر بوش

ــد. درختمىباش و

پى نوشت ها

1. Cultural anthropology 
2. Cultural ecology 
3. Evolutionary ecology
4. Steward
و اجتماع مانند:  فرهنگ ي ــكيلدهنده تش عوامل همان متن در ــازواره س .5

دين،معيشت، روابط اجتماعى مى باشد.
6. Amos Rapaport
7. Paul Oliver 
8. Redfield
9. Boro
10. Igloo                          
11. Criticality
«Criticality» ى واژه از ــت اس آزادى ى ترجمه مندى» «بحران ى واژه
ــى تا تاريخ چاپ مقاله معادل دقيق ترى كه هنوز براى اين واژه در زبان فارس

ايجاد نشده است. 
12. Emile Durkheim 
13. Marcel Mauss 
14. Maurice Halbwachs
15. Victor Turner
16. Mary Douglas
17. Robert Bellah
18. Edward Shils 
19. Geertz
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