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 :چکیده

 از. است آمده بوجود پیچیده مقاصد رشته یک راستای در که است نهادی بلکه باشد نمی ساختار یک صرفا مسکن

 محیط از متاثر شدیدا آن، فضایی نظم و سازمان و مسکن شکل است، فرهنگی ای پدیده مسکن، یک ساختن که آنجا

. مشخصاخانه به است فضا اجتماعی واحد یک ایجاد مسکن نقش و هدف. است دارد تعلق آن به مسکن که فرهنگی

 و خانه رابطهعنوان استقرار اولیه و با توجه به زندگی خانواده، می بایست با تعداد و نظام اهالی خانه منطبق باشد. 

 به دارد تاثیراتی خانواده بر نیز خانه و گذارد می تاثیر ها خانه بر خانواده بندی سازمان و نوع: است سویه دو خانواده

 حاصل خانه شکل بلکه نبوده، دیگری واحد سببی عامل هر یا فیزیکی نیروهای نتیجه تنها خانه شکل که ای گونه

. به نوبه خود شکل خانه به وسیله شرایط باشد می آن شکل ترین وسیع در فرهنگی _ اجتماعی عوامل از ای مجموعه

 نتیجه دروب( تغییر می کند. اقلیمی، روشها و شیوه های ساختمانی و تکنولوژی )ابزار الزم برای ایجاد محیط مطل

. نامیم می دهنده تغییر یا ثانویه نیروهای را نیروها دیگر و اصلی و اولیه نیروهای را فرهنگی و اجتماعی نیروهای

خصوصا از وقتی که بسیاری از تغییرات رایج در  .است مهم بسیار داریم، سروکار خانه با که زمانی خانواده، بررسی

ها )و حتی محل های سکونت( با تغییرات متعدد در طبیعت، واحد خانواده رابطه نزدیکی اتفاق شکل و استفاده خانه 

 بررسی به مقاله این  افتاده است. و این امر برسبک زندگی، نقش ها، سیستم فعالیت و غیره تاثیر گذاشته است.

 عواملی تا است نموده سعی و  پردازد،می  مسکن شناسی انسان –خانواده و خانه فضایی روابط  تاثیرگذاری چگونگی

 . کند شناسایی را عامل مهمترین و نماید معرفی را هستند تاثیرگذار خانه شکل بر که

 ساختار فضایی خانه، خانواده، انسان شناسی مسکن.: های کلیدیواژه
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 قدمهم

 با هاآن میان وپیوسته محکم ارتباط دلیل به که اندبوده گذار تأثیر ،محل یک مسکن الگوی گیریشکل در مختلفی عواملتاکنون  

. اندشده سبب را مسکن الگوی دگرگونی نهایت در و شده متحول نیز عوامل سایر، تاریخی هرمقطع در عوامل این از یک هر تحول

 ثابت تاریخ اقلیم، درطول انواع هایویژگی اما، بوده زمان طول در متغیر هایویژگی و هاشاخصه دارای مسکن برتحول مؤثر عوامل

 اقلیمی متغیرهای عنوانبه هستند( فرهنگ) مسکن بر تأثیرگذار دیگر ازعوامل متأثر خود که هاآن با برخورد هایروش تنها و بوده

 سازمان و مسکن در مؤثری بسیار نقش، حیات و ازجهان ها انسان درك و فرهنگ عامل، راپاپورت اعتقاد به. شوندمی مطرح

 آداب و هاآرمان خانواده، تحول ساختار تحول شدن، جانشینیک مانند تحوالت فرهنگی، و فرایندها است. داشته آن فضایی تقسیمات

 الگوهای و کارکردها ها، ریشه وتاثیرآن بر است «فرهنگ »نوعی  شناختی انسان دیدگاه از خانه. گذاردتأثیرمی خانه بر رسوم و

 .1است معین جامعه درهر مسکن فرهنگی

 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

-وتعلق یافتن به جاومکان مشخصها و اقوام نیز تنها از راه تثبیتحس تعلق داشتن به جاومکان، اگرچه ظاهری فردی دارد اما گروه  

 فرهنگی است.مفهومی و سکونت صرفًا ایجادیک سرپناه نیست(. 1931)راپاپورت، وقدرت خودراتثبیت کنندتوانند هویتاست که می

هایدگر با توجه دادن به بعد ، «سکونت سقفی را سایبان قراردادن یا چند مترمربع زمین را زیر پا گرفتن نیست»به نظرهایدگر

داند. به نظر او سکونت گزیدن، سکونت را ساختن یک بنا واقامت درآن نمیانسان به سکنی «بودن»فرهنگی سکونت و منوط دانستن 

رااز راپاپورت میل به اسکان(.1931)غزنویان، میان چهار عنصرخود، خدا، زمین و آسمان حاصل می شودی برقراری تعادلدر نتیجه 

-فرهنگیبعدیبلکهصرفاًسرپناهینهکارکردیبهنخستین،قائلهایگاهسکونت یداند وحتی دربارههای زیربنایی رفتار انسان میویژگی

 (.1931)راپاپورت، است

 انسان شناسی

اجتماعی مردم و جامعه نیز با درنظر گرفتن تمامی وجوه نمادین، نهادین، مادی و زیبایی درك خانه و جایگاه آن در نظام روابط  

جامع یا همه جانبه نگریستن به امور انسانی امکان پذیر است. در انسان شناسی، این شیوه« فرهنگ خانه»خانه یا همان      شناسانه 

خانه و شناسیانسان»نگر، عبارت است از دیدن همه چیز درباره یک چیز. در نامند. رویکرد کلمی 1«نگرکلرویکرد»اجتماعی را و 

-را می« خانه و خانوادهفرهنگ»و  (،1931مایس، )فونیابندبه کمک مفهوم فرهنگ این ابعاد انسجام و ارتباط متقابل می« خانواده

 سازند. 

                                                           
1 Rapaport,1969: 47. 
2 .Holistic Approach 
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 موضوع پیشینه

 راپاپورت نظر به بنا (1931)راپاپورت، است بوده محققان از بسیاری مطالعات موضوع یکدیگر بر 9(EBSرفتار) و محیط متقابل تأثیر  

 مهم بسیار انسان- رفتار بر موثر عامل عنوانبه فرهنگ نقش و (،1931)الکساندر، دارد رفتار محیط رابطه بر مهمی تأثیر شناسی انسان

 (. 1است )نمودار شده ارائه مقابل نمودار در وی توسط( EBSرفتار) محیط رابطه است. انواع

 محیط                           رفتار

 رفتار                            محیط

 محیط                          رفتار

             ها( مکانیسم1نمودار

 همراهبه شده ساخته محیط و فرهنگ بین ارتباط است الزم و کندمی ایفا نمودار حالت هرسه در مهمی نقش فرهنگ او نظربه بنا

 میان این از که شود شامل بایستمی را زیادی هایدانش و است ای رشته میان شدت به( EBSشود. ) ه( مطالعEBSچارچوب )

-راپاپورتنظر به بنا .4است  مفیدتری رویکرد آن، فرهنگ در به پرداختن ویژهبه و شود متصل آن به تواندمی مستقیما شناسیانسان

 شرایط و اقتصاد مذهبی، آئین فرهنگ، اجتماع، از متأثر بُعدی عملکردی چند با است نهادی باشد کالبدی ساختاری ازآنکه بیش خانه

 آن محصول که خانه است ازفرهنگی متأثر نیز، آن وسازمان شکل است، فرهنگی امری خود «خانه»که ساخت  آنجا از و محیطی،

 گذشته فرهنگ مطابق کنندکه زندگی هاییخانه در دهندمی ترجیح افراداغلب دهدمی نشان گیفوردتحقیقات .(1313)راپاپورت، است

)گیفورد، هستند آن فرهنگ رفتاری الگوهای مکمل باشند می فرهنگ ازتبلوریکههاییسکونتگاه کهاست دلیل آن به این باشد. آنان

1333 .)  

 خانه

توان تعریفی جامع و کامل برای آن ها و جوامع مختلف نمیوپیچیده است با ابعاد و اجزاء متفاوت که در فرهنگخانه مفهومی وسیع  

 جا احساس ناراحتی نکنند، اندرون خانه جایی است که زن و فرزندان در آن به ارائه داد. خانه جایی است که ساکنان در آن

. خانه اولین فضایی است که انسان احساس تعلق فضایی را در آن (1931)شولتز، برند و باید در آن احساس خستگی نکنندسرمی

 .کند.تجربه می

                                                           
3 Environment-Behavior Studies. 
 ر.ك. کتاب فرهنگ، معماری و طراحی اثر ایموس راپاپورت. 4
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 ساختارخانواده

است. ترین جامعه و اولین نمونه اجتماعات سیاسی گوید: خانواده اولین گروه طبیعی است. به عقیده روسو خانواده قدیمیمیهگل  

-جامعه شناسان، خانواده را هسته اولیه جامعه می دانند و معتقدندکه خانواده مبداء تشکیل سازمانهای اجتماعی بوده است. بنظر می

واحدهای بزرگتری چون قبیله، طایفه، جامعه    رسد که اولین واحد اجتماعی خانواده بوده که به تدریج توسعه یافته و به شکل

قدیمیترین و ساده ترین شکل خانواده گروه وسیع  (.1931 ،)هام و کمبلفی و باالخره جامعه ملی درامده استروستائی، جامعه شهر

 شود.نامیده می (Clan Familyخانوادگی است که کالن )

 انواع خانواده

 خانواده زیستی 

 خانواده مرکب 

 خانواده هسته ای زن و شوهری 

 خانواده گسترده 

 خانواده عشایری 

 گستردهخانواده 

ای است که براساس بستگی های نسبی و سببی استوار است. و شامل چند گروه خونی و چند گروه زناشویی خانوادهگستردهخانواده

دهد و گسترش آن نیز بهمین لحاظ است و به این ترتیب است. خانواده گسترده فرزندان خود را پس از ازدواج در خود جای می

سقف و در یک خانه مشترك زندگی کنند. این نوع خانواده که بیشتر اختصاص به جوامع مبتنی بر  ممکن است چند نسل زیر یک

، پدرمکانی یا مادرمکانی و صورتهائی (1931)راپاپورت، اقتصاد کشاورزی و شبانی دارد، ممکن است شکل  پدرساالری یا مادرساالری

رت و تسلط مادر ویا پدر خانواده به انواع مختلف در می آید. در این شکل از این قبیل را به خود بگیرد. به عبارت دیگر، بر حسب قد

از خانواده، پدر و مادر اصلی، مرکز ثقل خانواده را تشکیل می دهند و پسرها و نوه ها و عروس ها از آنها اطاعت می کنند و اگر پدر و 

رشد جای آنها را می گیرد. دخترها پس از ازدواج خانه پدری مادر به علت سالخوردگی نتوانند وظائف سرپرستی را انجام دهند، پسر ا

را ترك می کنندو بنابراین غالبا خانواده گسترده بشکل پدر مکانی است و مواردی که داماد در خانه پدر زن مسکن گزیند، نادر است. 

اى فاقد چنین خانوادهتماعی زیاد است. پدر نقش اصلی را در تربیت فرزندان به عهده دارد، دایره همسر گزینی محدود و تعهدات اج

 قدرت تحرك جغرافیائى است.
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تقسیم  جامعه شناس فرانسوی، در ارتباط با تاثیر عوامل جغرافیائی و محیطی، تقسیم بندی دیگری از خانواده ارائه داده است. 1لوپله

 را می توان به صورت زیر عنوان کرد. 1بندی لوپله

 حمایت تحت نیز ازدواج از پس حتی فرزندان و داشته مطلق و تام قدرت پدر آن در که ای خانواده خانواده پدر ساالری: یعنی _1

 واقع در خانواده این در.  است اصلی قانون ، گذشتگان سنت به احترام و بزرگتران امر و فرمان رعایت خانواده این در ، هستند خانواده

 . فرد نه و است خانواده عهده بر تصمیم بنابراین و گردیده مستحیل خانواده در فرد شخصیت

 دموکراسی و فردی شخصیت محیطی، هایویژگی و جغرافیائی انزوای بدلیل آن در که است ایخانواده شخصیت پرور: خانواده _1

 در خانواده این ، شود نمی دیده پدرساالری خانواده پرستی سنت و کورکورانه و محض اطاعت آن در دیگر بنابراین و یابد می اهمیت

 .ندارد وجود وسیع جوامع تشکیل امکان و بوده متفاوت استپی نواحی با کامالً  جغرافیائی ازلحاظ گیرندکه می پا مناطقی

 آداب طبق بر را افراد نه که ایخانواده یعنی است نامیده متزلزل و ناپایدار خانواده لوپله را سوم خانواده ناپایدار و متزلزل: نوع _9

 .دهدمی نفس به اتکاء و استقالل حس کودکان به نه و دهدمی پرورش نیاکان

 خانه

 و بیرونی و درونی وابطراز ایمجموعه با است نظامی خانواده است. ایویژه فضایی سازمان نیازمند خانواده اصلی محفل عنوان به خانه

 طراحی بنابراین میباشد. آن درون خانواده افراد روابط و فعالیتها نوع تناسبهب فضاها تفکیک نیازمند آن سکونت محل عنوان به خانه

 سازمان است. شناخت اهمیت بسیارحائز بایکدیگر، فضاها این رابطه نوع و خصوصی و عمومی فضاهای تفکیک به لحاظ ویژه به خانه

 متناسب باجامعه فرهنگی هایارزش تحقق و زندگی سبک به دهیشکل بر خانوادگی که روابط نیاز های موردمولفه طبق خانه فضایی

 اجتماع، از متأثر بُعدی عملکردی چند با است نهادی باشد کالبدی ساختاری ازآنکه بیش خانه راپاپورت نظربه است. بنا اثرگذار ایران،

 است ازفرهنگی متأثر نیز، آن وسازمان شکل است، فرهنگی امری که خود آنجا از و محیطی، شرایط و اقتصاد مذهبی، آئین فرهنگ،

 .است آن محصول ساخت خانه» خانه «که

 

 نظریه مختلف درمورد شکل خانه

 و مصالح سرپناه،نیازبه اقلیم،مانندفیزیکی عوامل اند عبارت از:یی که درشکل خانه موثربودههاجنبه و دالیل ترینوعمدهتریناصلی  

-را عنوان میعامل  در اینجا موثرترین(، 1931)راپاپورت، مذهبی و نظامی اقتصادی، اجتماعی؛ هایجنبه موقعیت، ساخت، تکنولوژی

 کنیم.

                                                           
5 . Le PLay 
6 . Le PLay 
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 فرهنگی و شکل خانه _عوامل اجتماعی 

 _ اجتماعی عوامل از ایمجموعه حاصل خانه شکل بلکه نبوده؛ دیگری واحد سببی عامل هر یا فیزیکی نیروهای نتیجه خانه شکل  

 که فیزیکی محیط) اقلیمی شرایط وسیله به خانه شکل خود نوبه به (.1311)دیویس، باشد می آن شگل ترین وسیع در فرهنگی

 ابزار) تکنولوژی و دسترسقابل مصالح ساختمانی، های شیوه یا هاروش و( سازدمی غیرممکن را بعضی و تسهیل را چیزها از بعضی

 دیگر و اصلی یا اولیه نیروهای را فرهنگی و اجتماعی نیروهای راپاپورت نتیجه در .کندمی تغییر( مطلوب محیط ایجاد برای الزم

 دهد، می شکل آنها روابط و فضا به و کند می تعیین را خانه شکل سرانجام که آنچه .نامدمی دهنده یاتغییر ثانویه  نیروهای نیروهارا

 نیروهای ترجمان( هستیمآنجستجوی در که محیطی) نظر مورد محیط پس. دارد آرمانی زندگی از قوم یک که است بینشی

 شیوه اجتماعی، نظام ،(قوم) قبیله و خانواده ساختار مذهبی، اعتقادات شامل که نیروهایی باشند؛ می متعددی فرهنگی – اجتماعی

 نیازهای از تر متنوع بسیار موجود های حل راه دلیل این به(. 1911مایس، )فونباشند می افراد میان اجتماعی روابط و معیشت

 به نسبت تواند می جنبه یک یا عامل یک فرهنگ یک در علت این به نیز و باشند می اقلیمی شرایط و فنی امکانات و بیولوژیک

خصوصیات ویژه یک فرهنگ یعنی روش مورد قبول آن فرهنگ، که بر اساس آن به انجام امور . گردد غالب دیگر های فرهنگ

و همچنین آرمان های  ضمنی،  (،1931)فاضلی، از نظر اجتماعی پذیرفته شده نیست، پرهیز می گرددشود واز آنچه که پرداخته می

باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا این عوامل برشکل خانه و مجتمع ها تاثیر می گذارند. این توجه یا دقت نظر شامل تفاوت های بسیار 

نگ نیز می گردد. آنچه که در یک فرهنگ، دارای معنا و مفهوم می باشد غالبا ظریف و وجوه کامال مشهود یا کامال کاربردی آن فره

چیزهایی هستند که فرهنگ فوق با ممنوع کردن صریح یا ضمنی آنها، انجام یا پرداختن به آنها را غیر ممکن می کند تا آنچه که آن 

تطبیقی تنها به دلیل آنکه همیشه امکان پذیرهستند پدید های معین و یا حلراه فرهنگ تحقق آن را غیر قابل اجتناب می نماید.

و آداب و رسوم و روش های  1نمی آیند؛ محیط فیزیکی امکاناتی را عرضه می دارد که انتخاب از میان آن امکانات در رابطه با تابو

قرار داریم، انتخاب های واقعی . حتی هنگامی که در برابر امکانات فیزیکی متعدد (1931)توالیی، سنتی آن فرهنگ صورت می گیرد

می توانند شدیدا به وسیله چارچوب فرهنگی محدود گردند؛ این محدودیت می تواند بارزترین وجه یا شکل مسکن و مجتمع ها در 

راپاپورت فرضیه پایه اش چنین است: شکل خانه نتیجه نیروهای فیزیکی یا هر عامل سببی واحد دیگری  یک فرهنگ معین باشد.

فرهنگی در وسیع ترین شگل آن می باشد. به نوبه خود شکل خانه به  _؛ بلکه شکل خانه حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی نبوده

های ساختمانی، ها یا شیوهسازد( و روشوسیله شرایط اقلیمی )محیط فیزیکی که بعضی از چیزها را تسهیل و بعضی را غیرممکن می

کند.در نتیجه راپاپورت نیروهای اجتماعی و فرهنگی بزار الزم برای ایجاد محیط مطلوب( تغییر میمصالح قابل دسترس و تکنولوژی )ا

آنچه که سرانجام شکل خانه را تعیین می کند و به  نامد.را نیروهای اولیه یا اصلی و دیگر نیروها را نیروهای ثانویه یا تغییر دهنده می

ه یک قوم از زندگی آرمانی دارد. پس محیط مورد نظر )محیطی که در جستجوی آن فضا و روابط آنها شکل می دهد، بینشی است ک

فرهنگی متعددی می باشند؛ نیروهایی که شامل اعتقادات مذهبی، ساختار خانواده و قبیله  –هستیم( ترجمان نیروهای اجتماعی 

ین دلیل راه حل های موجود بسیار متنوع تر از )قوم(، نظام اجتماعی، شیوه معیشت و روابط اجتماعی میان افراد می باشند. به ا

نیازهای بیولوژیک و امکانات فنی و شرایط اقلیمی می باشند و نیز به این علت در یک فرهنگ یک عامل یا یک جنبه می تواند نسبت 

                                                           
7 .Tabou 
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ی را میان خود تقسیم به فرهنگ های دیگر غالب گردد. خانه، ده و شهر بیانگر این پدیده می باشند که جوامع مختلف اهداف مشترک

می کنند و به زبان دیگر، جوامع مختلف دارای اهداف مشترکی می باشند. شکل بناهای ابتدایی و بومی بیشتر حاصل اهداف و 

های گروهی هستند تا اهداف و خواسته های فردی؛ خواسته ها و اهداف گروهی وحدت یافته و منسجمی که برای ایجاد خواسته

ها به یک ن استفاده می گردد. به این دلیل بناهای ابتدایی و بومی دارای ارزش نمادین هستند؛ زیرا سمبولمحیطی آرمانی از آ

فرهنگ امکان می دهند تا احساس ها و اندیشه های خود را ملموس، روشن و قابل دریافت بنمایند. از سویی اشکال خانه ها بیشتر از 

ی اقلیمی، سایت و انتخاب آن، امکان دسترسی به مصالح و انتخاب آن و تکنیک های صنایع بشر به وسیله نیروها« تولیدات»دیگر 

  گردند.ساختمانی تحت تاثیر قرار گرفته و یا تعیین می

زمان دارای نقش سمبولیک و نیز نقش کاربردی کشور مالی هر شیئی و یا واقعه اجتماعی هم 3و بامباراهای 3هامثال در قبایل دوگون  

های دیگر ها که در زمینهها همه این کیفیت یا خاصیت سمبولیک را دارند و تمدن دوگونها، وسایل خانه و صندلیخانه باشند.می

های روستایی و مزارع کشاورزی ساخته هایی که در آنها خانهباشند. اراضی و زمیننسبتا فقیر هستند دارای هزاران عنصر نمادین می

ها به صورت دوتایی یاجفت کنند. مثال روستاهای دوگونها، این نظم کیهانی را منعکس و بیان میشوند و تمام منطقه دوگونمی

شوند تا آسمان و زمین را معرفی کنند و مزارع آنها به شکل اسپیرال آباد و آماده کشت شده است زیرا عقیده دارند که ساخته می

اند؛ در اند که اعضاء بدن نسبت به یکدیگر قرار گرفتهیبی قرار گرفتهروستاها به ترت خلقیت جهان به صورت اسپیرال بوده است.

یا رهبر ربانی که مقامی بسیار واال دارد( نمونه یا الگویی است از کیهان در مقیاسی  عالی         صورتی که خانه دوگون )رهبر 

باشند و ترین روسای مذهبی و سیاسی میونی مهمهای چندطبقه سمبل قدرت و یکی از امتیازات و حقوق مسلم و قانتر. خانهکوچک

هایی برای دور کردن کنند؛ مثال به صورت ماسکها به منظور اهداف مختلف استفاده میهای کوچک این خانهبه همین علت از مدل

 .و راندن ارواح مردگان

 

باشد که ترین بخش خانه میگوشه عبادت مهماین شیوه سازماندهی هنوز دراروپای مرکزی رواج دارد.  "گوشه متعلق به خدا"

 تواند علت اختصص جابه افراد رابیان کند.می

                                                           
3 .Dogon. ،مردم سیاه پوست آفریقای باختری که مدت زیادی فرهنگ مخصوص به خود را حفظ کردند. تعداد آنان که اکنون در کشور مالی میکنند 

هزارنفر است. هنرآنان قبل از هرچیز هنر آئینی است.111حدود  
3 . Bambara قوم سیاه که بیشتر درکشور مالی و سنگال به سر میبرند و امپراطور قدرتمند سهگوآ را بهوجود آوردهاند. هنرآنان بیشتر مجسمههای کوچک 

.ای نسبت به کشاورزی متاثر استاستیلیزه است که از بینش افسانه  
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درخانه سنتی  باشد.ودیگرنیروهای اجتماعی برشکل خانه بسیارزیادبوده وبه روشنی قابل مشاهده میتأثیرساختارخانواده درآفریقا

رودوهمسران زیراهرروزبه دیداریکی ازهمسران خود می              ای ندارد؛درحقیقت مردخانه باوضعیت چندهمسری، ،آفریقایی

 گرددکه دونمونه ازیک منطقه؛تأثیرعامل ساختارخانواده برشکل آن هنگامی روشن می مردهریک خانه ای مخصوص به خوددارند.

 یم.)شکل زیر(یکی متعلق به خانواده چندهمسری ودیگری متعلق به یک خانواده تک همسری رابایکدیگرمقایسه کن

 

هردوخانه دارای یک مقیاس هستند. )برداشت شده ازکاربکن وکالت، ازکتاب مسکن درکامرون صفحات  –مقایسه خانه درکامرون 

91-25.) 

رودو مراقبت آنهامی یا به دیدن او باشدومردازهمسران خودجدامی مانند شود؛نوع خانه خصوصیات مشابهی دیده میدو  در هرچند

 خانه، حصارپیرامون خانه وانبارهابااواست؛ ولی چیدمان یانحوه قرارگیری فضاهابسیارمتفاوت ازیکدیگرند. دربرخی مناطقازتنهاورودی

 توانیم تغییرات ایجادشده درخانه های یک قبیله رابه زمانی نسبت دهیم که به مسیحیت گرویده اندومی آفریقا مانندکشورغنا،

مسئله شایسته است خاطرنشان گرددکه  . برای پرهیزازساده کردن بیش ازحد(1313)راپاپورت، باشدی میدیگرخانواده ی تک همسر

های متفاوت درمیان اقوام چندزنی تیپ و هاتأثیرمی گذاردوباعث ایجادخانه هایی باشکل -برشکل خانه-نیروهای دیگری هم زمان

 باشدکه ازطریق محل قرارگرفتن موقعیت مرددرمرکزمحوطه، شاخصدرکشورکامرون می 11گردند. یک نمونه آن درقبایل فولبهمی

تواندبه گردند)شکل زیر(. درچنین حالتی وضعیت پیچیده ای میهمسران،پیرامون خانه اومستقرمی( 1311)الکساندر، گرددمی

سطوحی ازمحرمیت، وفضاهای اختصاص یافته  ،زیراخانه دارای زیرتقسیمات مختلفی چون ورودی های مجزاو)کنترل شده( وجودآید،

 کند.تبدیل می 11مسئله ای که مجموعه رابه چیزی شبیه البیرنت به میهمانان و...است؛

 

 خانه مزرعه فولبه درکامرون )برداشت شده از کتاب آبیتا(

 

 

                                                           
10 .Foulbe 
11 .Labyrinhe 
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 :گیرینتیجه

اما از میان آنها عامل فرهنگ موثرترین تاثیر را برساختارخانه و  ،را عنوان نمودیم وخانواده تاثیرگذارهستندبرساختارخانهکهعواملی   

 است، محیطی هایکیفیت از کاملتر کیفی)ساختارها(گردند، شرایطمی مندقاعده انتخابها که زندگی روش در کند.خانواده ایفا می

 هایشرایطی کیفیت چنین در گرفت. ظرن در انسان فرهنگی و کیفیت عادی و محیطی های کیفیت از ترکیبی را آن توانزیرامی

 بسیار تحقیقات چنین هم و ارزیابی ریزی، طراحی، نامه بر در دیدگاه این بالقوه طور گیرند. بهقرارمی تعامل در زندگی روش با محیطی

 شناسی(ساکنان )انسان انتظارات و محیطی هایبرکیفیت را ساختارفضایی خانه و خانواده تأثیرات توان می زیرا .بود اهمیت خواهد پر

 .نمود تحلیل و مطالعه امکان سنجی بر را هامحدودیت تأثیر توان می یا داد، قرار موردمطالعه ها محیط از

 پیشنهادات

توان از طریق مطالعه و ها می آن ارزشیابی و بررسی تحلیل، به فردا تا ازگذشته زندگی، فضاهای و مسکن بر مؤثر عوامل باتجزیه   

 و داده ارتقا صحیح ارزشهای بر مبتنی را خانواده در افراد تعامالت سطح تواندمی خانه فضایی فرهنگ بدان پرداخت. سازمانبررسی 

 اجتماعات کوچکتر امکان ایجاد عین در خصوصی ایجاد نماید. سازمان فضایی ازجمله عرصه ایبهبودیافته اجتماعی و رفتاری نتایج

 نماید. می تأمین جداگانه بطور را والدین و فرزندان حریم خصوصی، نشیمن در خانواده افراد

 منابع

 .ساری شلفین، انتشارات نیاپاشا، یوسف مجید و برزگر ماریا ترجمه طراحی، و معماری فرهنگ،(.1931)ایموس راپاپورت،

 مشهد. (. انسان شناسی مسکن، ترجمه خسرو افضلیان، انتشارات کتابکده کسری،1933راپاپورت، ایموس)

 (. معنی محیط ساخته شده، ترجمه فرح حبیب، انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، تهران.1931راپاپورت، ایموس)

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات آیوازیان، سیمون ترجمه مکان، تا فرم از معماری، مبانی به نگاهی ،(1931)یر پی مایس، فون

 .هنر فرهنگستان علیقیان،فصلنامه احمد ترجمه، " خویشتن از نمادی خانه" (.1931)کلر مارکوس، کوپر

 119- 31صص صفه، مطلوب، نشریه مسکن کیفی های (، ویژگی1913محمد،) زاده، نقی

 بناهای امور در ریزی برنامه و بررسی و تحقیق بخش معماری، گروه ایران، سازی خانه شرکت معماری، و اقلیم مرتضی، کسمایی،

 1363 شهریور اول، چاپ درمانی،

 1 دوم، چاپ تهران، دانشگاه مزینی، منوچهر ترجمه شهر، سیمای کوین، لینچ،

 .، تابستان194(، فرهنگ و مسکن، مسکن و محیط روستایی، شماره 1931پوردیهیمی، شهرام )
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 1دوره ی جدید، شماره  ، سال هفتم،نامه ی پژوهش فرهنگیفرهنگی، -توالیی، نوین، فضای شهری و روابط اجتماعی

، ترجمه راضیه رضازاده، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت منشا فرهنگی مجتمع های زیستی(،1911راپاپورت، ایموس )

 ایران، تهران

 ، زمستان3، شماره فصلنامه خیالترجمه صدف ال رسول و افرا بانک،  "خاستگاه های فرهنگی معماری"( 1931راپاپورت،ایموس )

 ، ترجمه سید محسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.شهرسازی؛ واقعیات و تخیالت(، 1911شوای، فرانسواز )

، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، انسان شناسی فضای خانگی شهری؛ از مطلوبیت تا واقعیت( 1931غزنویان، زهرا )

 عی دانشگاه تهراناستاد راهنما: ناصر فکوهی، دانشکده علوم اجتما

 ، پاییز1، سال اول، شمارهفصلنامه ی علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی(، مدرنیته و مسکن، 1931فاضلی، محمد )

 تهران، نی، انسان شناسی شهری  (،1939فکوهی، ناصر)

 هران، نشر آگه.، ترجمه محمود امیریار احمدی، تمفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی(، 1931شولتز، کریستیان) -نوربرگ
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