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 چکیده 

خانه باید حریمي داشته باشد كه ساكنش را از دیده . انسان براي رسيدن به آرامش نيازمند خلوت است

كه ساكنش در خلوت خود با خود و خانواده اش  تصاویري راشدن و شنيده شدن ناخواسته باز دارد و 

خانه . دور دارد؛ این خلوت نه آنچنان باشد كه وي خود را تنها و جدا از جامعه پنداردنمي پسندد از او 

باید به گونه اي باشد كه فرد درآن اختيار خلوت كردن با خود وخداي خود را داشته باشد، و درعين حال 

مي كند تا این خلوت به انسان كمک . از وجود خانواده در كنار خود و همسایه در مجاورتش دلگرم باشد

 .پس از گذار از هياهوي محيط آشفته ي بيرون، خود را باز یابد و موقعيت خود را در هستي بازشناسد

در پژوهش حاضر سعي شده است . معماري خانه هاي امروز تالش كمي براي ایجاد این خلوت مي نماید

روش تحقيق به صورت . مورد بررسي قرارگيرد كه سير تحول معماري خانه هاي سنتي تا مسكن امروز

بر اساس نتایج . توصيفي با ابزار مطالعات كتابخانه اي و اطالعات و اسناد جمع آوري شده است -تحليلي

ميتوان گفت آنچه كه در پيمودن هر راه و رسيدن به مقصد نهایي بسيار حياتي  بدست آمده این پژوهش

ما امروز درون خود خانه نيز از تصور نگاه . تو مهم مي باشد نقطه آغاز راه و نحوه قدم گذاشتن در آن اس

هایي كه به آساني از خانه هاي روبرو به عمق خانه هایمان نفوذ مي كند، در امان نيستيم و مجبوریم 

امروزه ما به علت عدم . همان تنها روزنه اي را كه مي تواند منظرگاه قابي از آسمان باشد، بپوشانيم

هاي باز و نيمه باز داریم و بسياري از مواقع شاهد آن هستيم كه همين محرميت كمترین بهره را از فضا

حداقل موجود هم به علت شریک شدن با همسایگاني كه خود غریبه هستند و نيز اشراف خانه هاي 

 .دیگر، قابليت استفاده هایي كه حياط خانه هاي قدیم داشت را ندارد
 

 انه سنتي، خانه امروزيسير تحول مسكن، مسكن ایراني، خ: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

و وابسته با آن همراه بوده است؛ چرا كه  وستهيتا امروز به صورت پ روزیاست كه وجود بشر از د ينينخست دهیخانه مفهوم و پد

 يها در تمدن زيخانه ن يلحاظ معمار نیآن بوده است و به ا ریناپذ یيجزء جدا زيخانه ن  داشته، انیانسان جر يهر جا زندگ

به  تيحساس نیداشته كه ضرورت ا تيموضوع تا به آنجا اهم نیشده؛ا يدنبال م يختلفم يها تيو جذاب تيمختلف با حساس

 يمختص به خود، به نوع يفرهنگ يبر آن داشته كه با نشانه و الگوها يسع يتيشده و هر مل لیتبد ينیصورت جنبه نماد

مرتبط  يبا فرهنگ انسان يهنر هراز  شتريب يگفت كه معمار توان يساس ما نیبر ا.موضوع نشان دهد نیاش را به ا توجه

تا به  يزندگ ياز ابتدا ازين نیمحافظت كند، ا يطيمح راتيبوده است كه او را در مقابل تاث یيفضا ازمنديبشر همواره ن. است

 يها تياز فعال يكه در آن بخش است يظرف ای مكانخانه  يمعمار يفضا گر،ید انينداشته و به ب يچندان راتييامروز تغ

سالها پيش از این  .(tebyan.netview)داردي ناگسستن یيا انسان رابطه يو با زندگ ردیپذ يبشر صورت م يمربوط به زندگ

فضاي زیستي و سر پناه انسان از خواسته ها وتوانائي هاي او جدا نبود بلكه، پيش از این در حقيقت مأمني بود ساخته دست 

كامأل سازگار با محيط و اقليم حاكم ودر راستاي عقاید، فرهنگ و  دنه طي تالشي سر سختانه براي زنده مانخود او ك

افتخار )بدین ترتيب ، خانه سنتي متولد ومتبلور شد . دلبستگي هاي یک خانواده در چند نسل شكل گرفته وتوسعه مي یافت 

، گسست هاي قومي و يفنون ، ضرورتهاي جامعه مدرن و مكانيكاما امروزه با تخصصي شدن علوم و . (25، ص 4831زاده، 

فرهنگي ، ساخت این سر پناه براي خانواده در بهترین حالت بدست معماران وسپس برعهده انبوه سازان نهاده شده است كه 

بي توجه به شرایط  این واحد مسكوني كامأل بدون حضور صاحب آن و. خود براي آن نام برازنده واحد مسكوني را برگزیده اند 

ساكنين به سرعت تشكيل مي گردد و اینچنين تعلق خاطر ، حس امنيت و سكني را از خيا لشان مي  گاقليمي و یا فرهن

این تغير شيوه زندگي، تقریبأ همه جنبه هاي آئيني ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و بالطبع خوراک ، پوشاک (. همان)زداید

در اروپا روند تغير سازمان فضائي خانه بر اساس تغير تدریجي روابط اجتماعي و با .شده است و آداب سكونت را هم شامل 

. سرعت كمتر از ایران صورت گرفت و در ضمن صنعتي شدن و استاندارد شدن در همه جنبه هاي شيوه زندگي رسوخ كرد 

نيز  ديو یا با آنها هماهنگ شده و در موار بدین معنا كه در مواردي دستاورد هاي صنعتي شدن دقيقأ جایگزین عناصر خانه

بنا بر مطالب فوق الذكر ضرورت پرداختن به موضوع جایگزیني مفهوم ومصداق  (.4832،  حائري)ه شدت آ نها را دگرگون كردب

 .خانه به واحد مسكوني و پيامدهاي منفي ناشي از آن ، به عنوان یک نياز جدي حائز اهميت مي باشد
 

 سواالت پژوهش
 ير تحول معماري خانه هاي سنتي چگونه بوده است؟س .4

 الگوهاي معماري خانه هاي سنتي و تاثير آن در خانه هاي امروزي به چه صورت بوده است؟ .5

 ؟ي توجه شده استبه چه نكات ،امروزي مسكن يبه الگو يابی دست ندیدر فرآ .8
 

 فرضیه پژوهش
 .ي در خانه هاي امروزي هویت معماري ایران را زنده كندنظر مي رسد  بكارگيري الگوهاي معماري خانه هاي سنت به .4

 .تاثير مثبت داشته باشد مسكن امروزي در  يسنت يخانه ها يمعماربه نطر ميرسد استفاده از عناصر  .5

 

 مواد و روش تحقیق

ابق موجود در در مرحله مطالعات كتابخانه اي از سو. روش تحقيق این پژوهش با ابزار مطالعات كتابخانه اي انجام گردید

 .ارتباط با موضوع پژوهش، كتاب ها و پژوهش هاي مرتبط استفاده گردیده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 پیشینه تحقیق
 

 برخی مطالعات نویسندگان ایرانی در مورد خانه های ایرانی. 1جدول شماره 

 نتایج و یافته ها عنوان منبع نویسندگان تاریخ ردیف

4 
زمستان 

4831 

محمد رضا 

 بمانيان

 و دیگران

 الهمق

عناصر هویت ساز در 

معماري سنتي خانه 

 هاي ایراني

نمونه موردي خانه »

 «رسوليان یزد

با توجه به تعاریفي كه از هویت ارائه شده، مي توان به اهميت مقاله  نیدر ا

در این مقاله سعي . هویت در جامعه و در پي آن هویت در معماري پي برد

یراني چگونه توانسته است با شد تا به این پرسش كه معماري سنتي خانه ا

 .مولفه هاي هویت ساز جامعه آن زمان ارتباط برقرار نماید پاسخ دهد

5 

 

 

بهار 

4815 
 

 

مهران 

ي و الحساب يعل

 دیگران

 

 

 مقاله

 

 

بر  رگذاريعوامل تأث

تحول مسكن از 

 ندهیگذشته تا آ

ظ گذشتگان و حف يو نكات مهم و با ارزش زندگ ها یيبایبه زدر این مقاله 

 يضرور كه امري  ندهیتر در آ بهتر و سالم يا يبه زندگ دنيرس يها برا آن

فضاي عمومي موجود  واینكه وارث بافت شهري . .پرداخته شده است

استمرار حضور گذشته، . است در آینده  يهستيم متضمن استمرار وجود

 شهیفایده است كه ر زند، همان قدر تقليد از گذشته بي آینده را رقم مي

تا كنون  روزیتغييرات پارادایمي در مفاهيم و جهان از د رایردن آن، زك

ایجاد  ندهیتغيير سيستماتيكي را در متن فرهنگي، اجتماعي و صنعتي آ

رفتار، معماري و به خصوص مسكن را در خود غرق  ،يخواهد كرد كه زندگ

 .كند يم

 

 

8 

 

 

4831 

 

 

 حامد يتيب

 

 

 

 مقاله

 

بررسي نقش حياط در 

دهي خانه هاي سامان

تاریخي مطالعه 

موردي خانه هاي 

 قاجار تبریز

عناصر تشكيل دهنده خانه هاي دوره قاجار وطراحي سردر  مقاله به در این

در  اطينقش ح يبررس .در خانه هاي این دوره پرداخته شده است

عناصر  زیقاجار تبر يخانه ها يمطالعه مورد يخیتار يخانه ها يسامانده

 .دوره نیا يسردر در خانه ها يدوره قاجار وطراح يه هادهنده خان ليتشك

 

 عاریف خانهت

آنجائي كه در آن : لغتنامه دهخدا -.جائي كه در آن زیست كنند، منزل، مأوي -8دار  سراي، -5اتاق، بيت -4:واژه نامه معين

 .(415، ص 4881دهخدا، )سرا، منزل، مستقر. آدمي سكني مي كند

 

 اهمیت داد؟ مثل خانه تهچرا باید به بناهای گذش

این مكان مي تواند  با بررسي یک مكان در یک شهر مي توان الیه هاي تاریخي معماري و هویت وجودي شهر را بازشناخت ،

یک عبادتگاه مانند مسجد باشد كه به علت تقدس و حرمت آن الیه هاي تاریخي از ابتدا تا كنون كمتر ناشناخته مانده و  

یا ميتواند یک خانه باشد كه هر چه شهر پيشرفت مي كند تأثيرات بيشتري را در نحوه ساختار خانه  رفته ،مورد تخریب قرار گ

در شهر گراش یكي از علت هاي آشفته بودن و سردرگمي در طراحي خانه  .و حتي فرهنگ ساكنان آن مي توان مشاهده كرد

خانه بهترین ویترین . ت از سير تحول خانه در گذشته استكه مهمترین عنصر زندگي انسان است نبود اطالعات كافي  و غفل

زندگي انساني است چرا كه با فرهنگ، آداب و رسوم، اقتصاد، سياست و هر آنچه كه در جامعه تعریف مي شود در بعد فضا و 

وانيم سرلوحه امروز ما نمي توانيم مانند گذشتگان زندگي كنيم ولي این واقعيت را مي ت درست است. مكان خالصه مي شود

نگرش معماري . امور خود قرار دهيم هر آنچه كه به دنبال آن هستيم باید با تفكر و اطالع از محيط زندگي مان انجام دهيم

مدرن با آمدنش گذشته را كنار گذاشت و این تئوري بيان كرد همه با هم باید به یک مفهوم مشترک بنگریم و طراحي كنيم 

ه مي شود مي توان همين بنا را در احمد آباد هند ساخت، دنيا یک مسير پيش رو دارد و آن تعریف اگر بنایي در آمریكا ساخت

 .((blogfa.compost-95.aspxتئوري هاي جدید و كنار گذاشتن گذشته است
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 تا امروز روزیدر تحول مفهوم خانه از د یریس

مانند  قيعم يميپرداخته شود تا با ذكر مفاه يگریه ددر تحول مفهوم خانه از نگا يريشده به موضوع س سعي مقاله  نیا در

دست  دیجد يقیبه مصاد يواد نیدر ا تمحرمي و تقارن مراتب، سلسله ،خانه يدر فضا تیمحور تيشفاف

 (.tebyan.netview)ميابی

 

 تیمفهوم شفاف

 شتريوجه در ب نیا به بهترمفهوم ر نیا وستهيپ ران،یا ياست، چرا كه معمار تيشفاف ريس يرانیا يمعمار ريس ندیگو يم

 يمفهوم در معمار نیحصول ا رياست تا آنجا كه س دهيو مفهوم خانه نمود بخش يمسكون ياز جمله در كاربر ها يكاربر

 البته. ساخته است دایرا هو شیظهور خو تیو قاجار نها هیدوره صفو رد تیو در نها مودهيقاجار ره پ يهخامنش تا معمار

 يمانند اندرون یيفضاها ريتاث شيو كماب كند يم يرويپ يرانیا يها كهن خانه يدوره قاجار، از الگو يها خانه يسبک طراح

 شتريدر آن ب یيجلوه برونگرا م،یشو يم کیاول نزد يپهلو يمعمار ياما هر چه كه به سو  در آنها مشهود است، يرونيوب

، خود را "تيشفاف" ران،یدر ا سميو با ظهور سبک مدرن رود يم نيالگو كامال از ب نیا ضاتا آنجا كه در دوره محمدر شود؛ يم

 .سازد يم انینما... و وانیا ،ارسي آب، مهتابي، ،اطيهمچون ح يگرید يها در عرصه

 

 اطیح

درون و برون فراهم  يفضا نيها و قوام گرفتن ارتباط ب خاطره دنيكش ریبه تصو ياست كه عرصه را برا يته فضایي ،اطيح

 .آورد يم

 

 آب

 نیا يها كوچک خانه يها گرفته تا حوض يرانیا يها مختلف، از باغ يها در عرصه يرانیا يآب، در عمق معمار نهیرید مفهوم

 .ساخته است دایمتفاوت هو يها به شكل ار،یمرز و بوم، حضور شفاف خود را به نماد صورت 

 

 یارس

آن از كف تا آسمانه  يبلندا. شود يرفتن باز و بسته م نیيپااست كه با باال و  یيدار كشو و شبكه يپنجره چوب يا گونه ،يارس

هر  يبهشت را برا از  يریمشاهده كرد كه تصو يرانیا يها يارس يها شهيدر رنگ ش توان يرا م اريرنگ تمام ع تیحكا.است

و سرور را  شادي جشن درواقع ،افتی توان يرا نم يهمانند  دو لحظه چيجشن رنگ كه در آن ه نیا. كنند يم انینما يا نندهيب

 .آورد يخانه به ارمغان م نيساكن يابر...يقرمز، سبز، زرد و آب يرنگها يدر لوا

 

 وانیا

  ،يجنوب يها وانیدوره قاجار، ا يها در خانه. طرف باز است کیاست كه از سه طرف محدود و از  يباز مسقف مهين يفضا وانیا

خانه كه اغلب در  ياتاق بزرگ و اصل) ها يكه در بطن آن معموال طنب نمایي .سازد يم انیخانه را در پس پرده خود نما ينما

ارتفاع  جهيكه در نت يدر طبقه فوقان ياتاق  واقع در دو طرف طنب)ها  يا ، كله(است يسپنجره ار يدل خانه واقع شده و دارا

دارد و  انيدر م يكه حوض يو مرتفع هديسر پوش يفضا)ها  ، حوضخانه(دارد دیو اغلب به آن د دیآ يبه وجود م يبلند طنب

گذشته  نینماد يتر شدن غنا شاهد كمرنگ امروزه .عناصر خانه وجود دارد گریو د( مرتبط است گرید يمعموال با فضاها

 )ميبدان آنكه يب م،يو ترک هر آنچه كه در گذشته داشت سميمدرن تیو حكا مينما هست يعناصر خانه در متن معمار

.(tebyan.netview 
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 در فضا تیمحور

بر شالوده  محورها و  يهندسه پنهان معمار يو به عبارت شوند يمحسوب م يمعمار ياصل يبند به عنوان استخوان محورها،

    .اجتماع هستند يساختار ذهن ندهیعنوان كرد كه محورها نما توان يم يو از طرف ستدیا ياستراكچر بنا م

 

 سلسله مراتب در فضا

 افتی توان يدرون نم يبرون را در آهنگ حال و هوا فضاي حس چراكه ،درون و برون انياست م ياتب، سخنسلسله مر بحث

در سلسله مراتب نقش   تحول، نیا .به درون راه داد توان يخواص است و احوال برون را نم نیدرون، فاقد ا ،يو به عبارت

كه  يورود ياصل يفضا) يمانند هشت فضایي در و درگاه از پس كه است تحول و ورود شرط ي،چرا كه آستانه ورود بندد، يم

 يبا رنگ باختن فضاها ،ياما در دوره پهلو گرفت؛ يقرار م يو طنب زيدهل ،يرونيب اطي، ح(رديگ يمعموال بعد از سردر قرار م

 . ديفرو پاش زيساختار ن نیو برونگرا شدن فضاها، ا يرونيو ب ياندرون

  

 تقارن در فضا 

 ياصل يبا رنگ باختن فضاها رایز آورد، يبه ارمغان م زيخود، تعادل و تنوع را ن تمیبا ضربآهنگ و ر يرانیا هاي خانه در ،تقارن 

رنگارنگ،  يها يپارچه و ارس کی وانیو ا ها يا كله يو فضاها( شود يو قلب خانه محسوب م يكه هسته اصل)خانه  يمانند طنب

 نیا د،یآنگونه كه با ،يمانند راه پله در آكس مركز ياز عناصر فرع يقرار گرفتن برخو با  تندرف انياز م زين يفرع يمحورها

  .سپرده شد يبه فراموش زين ساخت يرا در عرصه خانه مطرح م يداریاز پا يحس تقارن كه مفهوم

 

 خانه یدر فضا تیمحرم

 ژهیو ،ياندرون يچراكه درون و فضا ،بندد يتفاوت درون و برون بر ذهن نقش م د،یآ يم انيبه م تيسخن از محرم هرگاه

نقش بسته و  زيما ن نيسرزم ياست، در كالبد معمار ياز فرهنگ كهن شرق يناش زیتما نیخانه است و از آنجا كه ا ياهال

 يمختلف اندرون يفضاها نيماب يو درون يرونيب يعالوه بر فضاها تيمحرم نیا لبته(.  (tebyan.netviewنبوده است ريتاث يب

تر كرده و در درون  را پر رنگ تيمحرم نیا زين يرونيب يحضور سلسله مراتب در متن فضاها ،يحكمفرماست و به عبارت زين

 يها ها و كوبه از همان بدو ورود توسط حلقه تيمحرم بحث .كند يم زیرا از هم متما زهايها و دهل اتاق يدرون ت،يمحرم ز،ين

و فرو  ليتحل با .خانه است اطيو ح يهشت گانه،ينفوذ ب تیتا آنجا كه نها دشو يمشخص م( تيحوزه محرم نياول)درب خانه 

رنگ باختن با حذف  نیشد و سرانجام، ا يراتييدستخوش تغ زين تيمحرم ،يرانیخانه ا يسلسله مراتب در فضا تمیر يپاش

 .شد فيتضع زين يدرگاه و هشت
 

 عناصر هویت ساز معماری ایرانی در خانه

لكم  اهلل جعل’ و: سكون و آرامش است. تي از خانه كه در عمل خانه ها با توجه به آن شكل گرفته انددر تمدن اسالمي صف

، (سكون) صفتً  اسم مكان از این. خداوند خانه هایتان را مایه آرامش براي شما قرار داد( 31نحل آیه ) من بيوتكمُ سكناً

اللت دارد، چندین مرتبه در قرآن آمده و براي اینكه خانه ها به یعني مسكن كه بر همين خصوصيت از محل زندگي خانواده د

      (.4835هال، ) واقع مظهر و مایه آرامش شوند؛ معماران گذشته تدابير گوناگوني را در كار داشته اند
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     گذار بر تحول مسکن ریعوامل تأث

 انيم وستهيارتباط محكم و پ لياند كه به دل  گذار بوده ريمحل تأث کیمسكن  يگيري الگو كنون عوامل مختلفي در شكل تا

مسكن را  يالگو يدگرگون تیمتحول شده و در نها زيعوامل ن ریسا ،يخیعوامل در هر مقطع تار نیاز ا کیها با تحول هر  آن

 يالگو رييها در تغ آن ريبر شناخت نحوه تأث يمسكن سع يمؤثر بر تحول الگو لعوام يبخش با معرف نیدر ا. اند سبب شده

وان كردن آن مسكن از عن يالگو يريگ و آب و هوا در شكل ميعامل اقل تيذكر است كه با وجود اهم قابل .مسكن شده است

در  ريمتغ يها يژگیها و و شاخصه يعوامل مؤثر بر تحول مسكن دارا رایشده است؛ ز يبه عنوان عوامل مؤثر بر تحول خوددار

گرم و خشک، ) ميانواع اقل يها يژگیاند اما و كرده دايگذشته پ باو متفاوت  دیجد یيها طول زمان بوده و با مرور زمان شاخصه

ها كه خود متأثر  برخورد با آن يها ثابت بوده و تنها روش خیدر طول تار( معتدل و مرطوب ،يكوهستانگرم و مرطوب، سرد و 

 .شوند يم طرحم يمياقل يرهايهستند به عنوان متغ( يفرهنگ و تكنولوژ)گذار بر مسكن  ريتأث گریاز عوامل د
 

 تیفرهنگ و هو  .1

مؤثري در مسكن و سازمان تقسيمات فضایي  ارين و حيات، نقش بسها از جها اعتقاد راپاپورت، عامل فرهنگ و درک انسان به

ها و آداب و رسوم بر  شدن، تحول ساختار خانواده، تحول آرمان نيكجانشیمانند  ،يو تحوالت فرهنگ ندهایفرا. آن داشته است

 يكاركردها و الگوها ها، شهیاست و ر« فرهنگ» ينوع يانسان شناخت دگاهیاز د هخان. گذارد يم ريخانه و مفهوم آن تأث

 (Rapaport,1969: 47).است نيمسكن در هر جامعه مع يفرهنگ
 

 اقتصاد   .2

هایي است كه آن را از سایر كاالها  است و به عنوان یک كاالي اقتصادي داراي ویژگي« كاال» ينوع ياقتصاد دگاهیاز د خانه

ک سو، مسكن كاالي مصرفي است كه پس از غذا و پوشاک از ی. كند متمایز و تحليل عرضه و تقاضا و بازار آن را پيچيده مي

منقول  ريشود و از سوي دیگر، به عنوان كاالي غ كاالي ضروري خانوار تلقي مي ترین ترین نياز اساسي بشر است و گران مهم

عالوه بر خانوار، براي رود و  ترین بخش دارایي خانوار به شمار مي گذاري در آن، بزرگ اي است كه سرمایه سرمایه يیبادوام، كاال

 .(435، ص4831 گران،یناجي ميداني و د) هاي اقتصادي نيز جذابيت باالیي دارد بنگاه
 

 تکنولوژی  .3

چرا كه . هر جامعه است ليو تحل هیدرجه و ميزان برخورداري از دانش فني هر جامعه از موارد مهم تجز نييو تع شناخت

دارند  يفراوان راتيتأث يماد داتيو تول ياجتماع يها، ساختارها فرهنگ ها، تيدر توسعه جمع يكیتكنولوژ يها ينوآور

نتيجه گرفت كه در هر دوره معماران در استفاده از مصالح و  توان يم یرانبا مطالعه تاریخ معماري ا .(41، ص4831، نیيمهرآ)

شد و  لیساخت گنبد تبد يبه تكنولوژ ،يدگنب يها صاف به فرم يها سقف يها فرم رييمثالً تغ. اند بوده شگاميپ دیجد يها فرم

 . خود رقم زد خیرا در تار ينوآور کی
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 وابط اجتماعیر .4

كشاورزي در چند هزار سال قبل منجر به ظهور نخستين شهرها شد زیرا توانایي توليد غذا در محل، امكان اسكان  توسعه

اي در مناطق قابل سكونت جهان پراكنده شد اما  ردهبا این حال در طول تاریخ، جمعيت به طور گست ". دایمي را ميسر ساخت

طي قرن بيستم و با ظهور . توزیع جمعيت در هر كشور مورد توجه قرار گرفت یزير تنها در قرن بيستم بود كه فرآیند برنامه

شد زیرا مناطق پر ، نياز به آگاهي از توزیع جمعيت و تجزیه و تحليل آن احساس  شهرها و مناطقي با تراكم جمعيتي باال ن كال

ایران محبوب ) ".طلبيد درازمدت را مي يستیط زيو توجه بيشتر به راهبردهاي مح تر خدمات عمومي  ریزي دقيق ازدحام، برنامه

 شتريو مسكن روز به روز ب ستیز طيبر مح يروابط اجتماع ريتأث تيجمع شیگفت با افزا توان يم جهيدر نت .(4831 گران،یو د

 .شده است
 

 تاسیس  .5

است  یيها استيبوده است س رگذاريشهرها تأث تيكه همواره در تحوالت مسكن به خصوص پس از رشد جمع ياز عوامل يكی

ضوابط و مقررات خاص جهت  نیو تدو قیچون تشو یيها استيس. شود يم يريگيساخت مسكن اتخاذ و پ يها برا كه در دولت

 ،يو مرمت واحدهاي مسكون دیبراي ساخت، خر يا ارانهیسپرده  ندوب التياعطاي تسه: مانند يمسكون يها بافت يسامانده

عوامل ذكر  رييكه از مطالعه در روند تغ آنچه (4، ص4833 گران،یو د يزدیا)و مازاد،  هیصدور پروانه و تراكم پا نهیهز فيتخف

گذاشته و  ريتأث گریكدی و تكنولوژي بر ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس ،يعوامل فرهنگ ياست كه تمام نیا دیآ يشده بر م

 .(8شماره  ریتصو)  مسكن در هر دوره و تحول آن اثرگذارند يها بر الگو متقابل آن راتيمجموعه تأث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسکن هر دوره  یالگو یریگ ها بر شکل مجموعه آن یمتقابل عوامل مؤثر بر تحول مسکن و نحوه اثر گذار ریتأث: 3 یر شمارهتصو

 141روستا، شماره  طیمجله مسکن و مح، 1332بهار  ، ی و دیگرانالحساب یعل :منبع  .یخیتار
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 (روزیمسکن د) یرانیمسکن ا یالگو راتییتغ

دارنـد و به خاطر آثار  یيباال يها يثـابـت كـردند كـه تـوانائـ ـايبـه دنـ خ،یدر طول تار يـرانیو معماران ا هـنـرمـنـدان

آثار و به  نیا. اند، شایسته احترام و قدرداني هـسـتـند گـذاشـتـه يكـه از خـود بـجـا يفـراوانـ مـنـحـصر به فرد يخـیتـار

خـاص مـردم  يـازهـايكـه بـرآمـده از نـ يـراتيـياند با تـغـ ساخته شده يخیمختلف تار يها ورانكه در د یيها خصوص خانه

نداشته و با  يسرمنشأ آگاهانه و منطق رياخ يها در دهه راتييتغ نیا اام. اند مـتـفـاوت بوده است؛ شكل گرفته يهـا در زمـان

غرب به تهران، از زمان  ياز ورود معمار توان يامر را م نیشروع ا. اند رفته شيكننده پ نگران يكوركورانه به سمت مقصد ديتقل

همواره از سنت الگو  رانیر اد يمعمار خیتار نیاز ا شيتا پ. قرن نوزده دانست مهين يعنیشاه  نیسلطنت ناصرالد

 .(81 ، ص4831 خ،يش)گرفت يم

 

 ییگرا درون

ها  خانه يرانیا يبوده است، در فرهنگ سنت يپاسدار ستهیمهم و شا ت،یو هو نيدرون همانند سرزم میحر يسنت يها خانه در

یعني آوردن نمونه بيرون به درون  ،يیگرا درون گونه نیا فتد؛يبه ناموس خانه ن گانهيداشتند تا چشم ب يرونيو ب ياندرون میحر

 نیبنابرا. (5، ص4832 ،يهاشم)توان ناشي از شرایط اقليم گرم و خشک و شاید جهان بيني و فرهنگ قوم ایراني دانست را مي

 يها اما در خانه. كردند يم يزندگ مشترک يخانواده در اتاق يمحرمان ساكن خانه وجود نداشته و فرزندان و اعضا انيم يمرز

ها را از  خانواده يروان تيها امن به داخل خانه دید شود، ينم يو حفظ حرمت خانه و خانواده توجه یيگرا به درون رانیا يامروز

 .انداخته است یيمحرمان خانه مرز و جدا انيو فرزندان، م نیوالد يها اتاق یيبرده و جدا نيب

 

 خانه یها و عملکرد اندام ییسازمان فضا 

معاصر  يها در فضاي خانه. ها حاكم شده است آن تیها زبان غير معمارانه در اكثر خانه یيدر سازمان فضا رييتغ با مرور زمان و

تقریباً به یكباره همه آنچه فضاهاي . خودمان و فضاي خودمان را پيدا كنيم ميتوان ياما نم میشو يشویم، گم نم چون وارد مي

خانه دست ما را نگيرد و  اگر صاحب. بيني است همه چيز قابل پيش. ندشو عيان مي دهند ميمعاصر را شكل  يها خانه

ما را هدایت  آماده براي نشستن اندكي دور از دید باشند جایي براي رفتن نيست، اشياء  يها هدایتمان نكند و اگر مبل

و بدین ترتيب با  شوند، يم بسته بودن آشكار باشود، تنها  هاشان درهم مي درها كه به سبب فقدان درگاهي، حریم. كنند مي

بوي غذا شاید به آشپزخانه هدایتمان . نمایند بسته بودن درها تشخيص آشپزخانه، حمام، توالت و گاه در خروجي مشكل مي

 يها ها را بيشتر از طریق پارچه یا كركره مكان پنجره. و توالت یيشو كند و چک چک شيرهاي آب و صداي سيفون به دست

 (.52 -51، ص 4832ي، حائر)بایست از درونشان دیده شود اندازهایي كه مي توان تشخيص داد نه چشم ميآویزان بر دیوار 

 

 یزندگ وهیش

كه داراي مجموعه ( دوره قاجار)كاشان  يها ها و خانه طباطبایي مانند خانه بروجردي يبزرگ سنت يها در خانه يزندگ وهيش

دان،  متعدد بزرگ، انبارها، هيزم يها هاي بهار خواب، زمستانه، بادگير، آشپزخانه وسيعي از امكانات مانند حمام، آب انبار، اتاق

در  يپذیرایي و مالقات، اندروني و دیوارهاي بلند و قلعه گونه هستند؛ با زندگ يها خانه، سالن انمتعدد، تاالر، مهم يها حياط

 يها خت و دكوراسيون، دیوارها برداشته شد و اتاقاست، با رشد صنعت سا متفاوت  اريبس يمعاصر و مدرن امروز يها خانه

 تیرا تقو یيرا متنوع و برونگرا ينماساز  خانه يرونيب هها در جبه را گرفت، حضور پنجره يسنت يها سبک يجا( باز)اوپن 

 .كرد

داب سكونت را هم آئيني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بالطبع خوراک و پوشاک و آ يها شيوه زندگي تقریباً همه جنبه تغيير

، انقالب ابزار (ليانبوه اتومب دياختراع و تول)، انقالب اتومبيل (آماده يبه غذاها ياقبال عموم)انقالب غذایي . شامل شده است

شدن خدمات آب، برق، گاز،  يعموم)، انقالب خدمات (شویي ماشين ظرف ،يها مانند جارو برق در خانه يكمك آالت نيماش)

از جمله عوامل ( يو سرگرم يا ابزار رسانه)و انقالب تلویزیون ( يدر انتخاب سبک زندگ يآزاد)ب جوانان ، انقال(حمل و نقل
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در مسكن را  رييتغ يزندگ وهيدر ش رييتغ .(52 -53 ، ص4832 ،يفاضل) هستند رياخ يها دهه يزندگ وهيش رييمؤثر بر تغ

 .و تأثر همچنان ادامه دارد ريتأث نیو ا كند يرا طلب م يدیجد يزندگ وهيدر مسكن، رفتارها و ش رييو تغ شود يموجب م

 

 ساخت وهیش

ها و  ها، دهانه پوشش يبرا یيها به تجربه، به اندازه دانستند، يآن جدا نم یيبایساختمان را از ز ارشيدر گذشته ن معماران

 يكنواختی ،یيبایناز ،يار را از نااستوارمعم يكوچک و بزرگ هرگونه نگران يها مونيبودند و با استفاده از پ افتهیجرزها دست 

سرعت  يو در دسترس برا يمحل ،يدر ساخت بناها از مصالح و امكانات بوم نيهمچن. بردند يم نيها از ب ساختمان يكسانیو 

دوردست استفاده  يها از مواد و مصالح سرزمين ازيو در صورت ن( يخودبسندگ) ينوساز يبه كار ساخت و راحت دنيبخش

 يصنعت زاتيها و تجه ها، دستاورد شدن خانه ردو استاندا يها پس از صنعت  آن .(84 -81، ص 4831 گران،یو د ايرنيپ) دندكر يم

 :را در برخورد با عناصر خانه، در سه راه

 (ها داكت)ها  شدن با آن هماهنگ 

 ( يبوم ارشيمصالح و ن يبه جا يساخت صنعت وهيمصالح و ش)شدن  ها  آن نیگزیجا

 .كردند يبند ميها، تقس آن يوندگرگ

 

 یمسکون ینوع و ارتباط واحدها

 يا مجموعه جادیبر ا يو سع دهيشیها اند آن انيمناسب و ارتباط م يها همواره از آغاز اسكان تا كنون در ساخت خانه بشر

مهاجرت و  ادیازد ،يبه روابط اجتماع ازين شیافزا ،يگسترش تكنولوژ ،ينياما با شهرنش. موزون و هماهنگ داشته است

مستقل،  يتک واحد يها خانه ،ينيمانند حومه نش  ها را با انواع رابطه به انواع خانه شیو گرا  ازيدر شهرها، ن تيجمع شیافزا

 يها بلند، مجتمع يها آپارتمان ،ياشتراك يمسكون يها برونگرا، مجموعه يشهر يها در شهرها، خانه يمركز اطيح يها خانه

 .(4831 ،شوئنوئر) آورد يبه وجود م يچند عملكرد يها و ساختمان يجمع يمسكون يها اع متوسط، مجتمعبا ارتف يمسكون

 رانیا در. شود يآن م يو محل يگیهمسا طيخانه و مح رخاص د يروابط جادیسبب ا  انواع خانه نیاز ا کیهر  ينوع سازمانده

و از حالت  يبه شكل عمود يكم از حالت افق ها كم خانه شت،يو مع ديسبک تول رييو تغ يدار هیبا شروع عصر سرما زين

  .(33 ، ص4831، خيش)درآمدند يو آپارتمان يمسكون يها به مجتمع دار اطيح
 

 میبا اقل ییارویرو

اند، از سه رون  عوامل داشته گریوزش باد و د يتابش آفتاب و سو ،یيآب و هوا يها يكه از ویژگ ياتيتجرب هیمعماران ما بر پا

دهنده از  از رخنه گرما و سرما و آفتاب آزار يريشگيپ يبرا نيهمچن كردند؛ ياستفاده م يو كرمان يراسته، اصفهان يدايبن

با  يانداز  هیو سا يرنگ يها شهياستفاده از قطعات كوچک شتابش بند،  يها غهيكردن بام، استفاده از ت  هیدو ال: چون یيها روش

در گذشته از سازمان  .(15 -84، ص4833 گران،یو د ايرنيپ)كردند ياستفاده م ها وارید تنايدر تزئ يحت يو بلند يپست جادیا

عامل  نیتر به عنوان مهم اطيح. بردند يفضاها بهره م شیگرما ای شیدر مقابله با سرما زيمنطقه ن ميمتناسب با اقل یيفضا

 (.52، ص4832 ي،حائر) گرفتند يمنار آن شكل در ك نينش و زمستان نينش تابستان يو فضاها دیگرد يهوا محسوب م هیتهو

 

 عتیارتباط با طب

است كه هر كدام یكي از معاني خانه را، از یک طرف، در رابطه با انسان و  اتيروایت استاد پيرنيا از خانه ایراني، پر از اصطالح

وني و غناي روابط ميان انسان و فراواني این اصطالحات حاكي از گوناگ. كنند از طرف دیگر، در رابطه با طبيعت بيان مي

: كند كه عبارت است از ها را یک چيز هماهنگ مي این روابط گوناگون و متعددند، اما همه آن. طبيعت یا عالم ماوراي اوست

 (.5، ص4832 ي،هاشم)پراكندگي و گریزندگي طبيعت خالي از انسان را به مركزیت حضور انسان گرایش دادن 
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 گیری نتیجه

گذشته و  انيمعلق م ران،یا يكنون يدار فرهنگ است و معمار گذشته ما، امانت ين گذشته وجود ندارد، معماربدو ندهیآ

معاصر صرف  يكه خالقان فلسفه معمار يادیز اريمانده؛ متاسفانه، توجه بس يباق شیخو ريمس افتنی يدر تكاپو ندهیآ

 يها سبک .كنند يفضا زندگ انيدر م ستیبا يآن مردم م كه در شده یيها وهيبه ش ياند، باعث كم توجه كرده يتكنولوژ

تنوع دچار تزلزل شده و  نیا انيامروز در م يمتنوع است و معمار داًیشدن آنها، شد يغرب زانيمردم امروز بر حسب م يزندگ

 ادیرا از  شتنیچرا كه ما خو. كند يم دیانسان را دچار ترد يگاه ،يدگرگون نیماحصل ا شهیاما اند. است يدر حال دگرگون

مان  مخاطبان يرا برا يكالن يمختلف، سردرگم يها به عالوه، تجمع متن. بزرگ یيبا ادعا ميمان يرا م يا و تنها پوسته میا برده

هنوز در كنار سبک زندگي مدرن،  كهایرانيان  ما برايامروزه،  .سازد يم گانهيمان ب خانه يكرده كه آنان را كامالً با فضا جادیا

ها و نكات مهم و با ارزش زندگي گذشتگان و حفظ  توجه به زیبایي ،كنيم كهن را تجربه مي ي از سبک زندگي سنتي وعناصر

اینكه وارث بافت شهري و فضاي عمومي موجود . تر در آینده بسيار ضروري است اي بهتر و سالم ها براي رسيدن به زندگي آن

قدر تقليد از گذشته ن زند، هما تمرار حضور گذشته، آینده را رقم مياس. است هستيم متضمن استمرار وجودي در آینده 

آن، زیرا تغييرات پارادایمي در مفاهيم و جهان از دیروز تا كنون تغيير سيستماتيكي را در متن  كردن یشهرفایده است كه  بي

. كند مسكن را در خود غرق مي فرهنگي، اجتماعي و صنعتي آینده ایجاد خواهد كرد كه زندگي، رفتار، معماري و به خصوص

چرا كه با سرعت گرفتن . بنابراین امروز كه با سرعت زیاد در حال گذر از انقالبي جدید هستيم باید هوشيارانه عمل كنيم

الگوي مسكن در  .هاي انساني، فرهنگي و معماري گذشته خود را نخواهيم داشت تحوالت، دیگر توان اندیشيدن و حفظ ارزش

هاي فرهنگ، اقتصاد، سياست، تكنولوژي و اجتماع، فرایند تكاملي  گيري اساسي است و در آن همگرایي حوزه شرف باز شكل

ها و فضاهاي جدیدي كه اكنون طراحي و ساخته شده، با آینده  وگوي ميان فرم آورد؛ احتماالً گفت ناپذیري را پدید مي پایان

تر خواهد شد، بنابراین براي حفظ زنجيره مسكن ایراني در  روز كمرنگ ها وجود خواهد داشت؛ ارتباطي كه روز به بالقوه آن

طول تاریخ باید گذشته را ورق زد تا بتوان راه آینده را با درس گرفتن از گذشته هموار ساخت و با تجزیه عوامل مؤثر بر 

حال ر ین امر در زمان كنوني كه دا. ها پرداخت مسكن و فضاهاي زندگي، از گذشته تا امروز به تحليل، بررسي و ارزشيابي آن

ها و  ي آن، سهم بخشدستاوردهایابي به  با انجام این تحقيق و دست .گذار به دنيایي جدید هستيم حياتي و بسيار مهم است

یابي به الگوي  بنابراین تنظيم هر راهكاري براي دست. گردد مفاهيم تأثيرگذار غير معماري بر معماري بيش از پيش نمایان مي

 .نتيجه خواهد ماند هاي متخصصين علوم دیگر ناقص و بي سكن بدون كمک رهنمودم
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