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معماري بومي زمان فضايي خانه و شيوه زندگي درخوانش پيوند سا   
)موردي: شهر بشرويه (مطالعه  

   ** غالمحسين معماريان ، * سيد مهدي مداحي  

  16/10/1394                                                                        تاريخ دريافت مقاله:                                                                          
  25/09/1396                                       تاريخ پذيرش مقاله:                                                                                                           

  چكيده  
عنوان عيني ترين بيان هاي فرهنـگ سـكونت    را به بسياري از نظريه پردازان حوزه محيط و رفتار، شيوه زندگي و نظام رفتاري حاصل از آن

 صـورت گيـرد،   به درسـتي  چنانچه كه است آن ميان روابط و فضا طراحي در اصلي عامل محققان، نظر طبق او نيازهاي و دانند. انسان مي

 تعامل  و اجتماعي تماس تا قلمرويابي و خلوت به نياز از انسان نيازهاي متنوع باشد. طيف راهگشا تر مطلوبهاي  محيط خلق در واندت مي

و  عمومي نيمه عمومي، فضاهاي استقرار نحوه و فضايي سازمان لحاظ به ويژه به را خانه طراحي خانواده، افراد دروني روابط در ديگران با
  سازد. مي تأمل قابل و حساس بسيار يكديگر كنار در و خانه درون خصوصي

 نظاير و زندگي روزمره رفتارهاي قوانين، قواعد، ها، لا هايد بر و گردد مي مربوط كنند مي كه انتخاب ها انسان زندگي نحوه زندگي، به روش

گيـري فـرم و سـازمان فضـايي      بر شـكل  شي از آنلذا خوانش و فهم چگونگي اثر بخشي شيوه زندگي و آداب رفتاري نا .است استوار آن
  باشد. هاي بومي بسيار حائز اهميت مي خانه

مصـاحبه و تهيـه      هـاي توصـيفي، تحليلـي و در نهايـت     اين تحقيق از گونه پژوهش موردي با استفاده از روش تحقيق تركيبي شامل روش
باشد. در اين بافـت معمـاري مسـكوني     ت تاريخي شهر بشرويه ميباف ،پرسشنامه و قياس تطبيقي صورت گرفته است. نمونه انتخاب شده

اش، عالوه بر سالم بودن، تداوم و نفوذ  شود كه ويژگي اساسي هاي خود مشاهده مي ترين شكل هاي تيموري، صفوي و قاجار در بومي دوره
  آن در مناطق پيراموني است.

هاي خـاص اسـتقرارها و    هاي فعاليت ناشي از آن به ويژگي ومي و سيستمهاي شيوه زندگي ب دهد ويژگي نتايج حاصل از پژوهش نشان مي
دهند. لذا بايسـتي اذعـان    ها و در نتيجه ارتباط بين شيوه زندگي و محيط ساخته شده مصنوع را شرح مي ها انجاميده و داليل تنوع آن محيط

ريـزان را در رسـيدن بـه     ار مفيد هستند و طراحان و برنامههاي فعاليت، هر دو باهم، در تحليل و طراحي بسي داشت شيوه زندگي و سيستم
 د.نرسان الگوي مسكن مناسب منطقه ياري مي

  
  

  .معماري بومي بشرويه،  سازمان فضايي خانه،  ها)،  (سيستم فعاليت نظام رفتارها شيوه زندگي،  كلمات كليدي:
  

. صنعت ايران و وران مشهد، دكتراي معماري از دانشگاه علمسسه آموزش عالي خاؤتاديار دانشكده معماري و شهرسازي ماس *
m.madahi@profs.khi.ac.ir  

 .دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايراناستاد  **
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  مقدمه   
اجتماعي در معمـاري   -توجه به تأثير مباحث فرهنگي

موضوعي است كه بسـياري از انديشـمندان ايـن حـوزه     
 ,Rapaport,1999:52-64;Oliver( نـد ا بدان پرداختـه 

2006: 231- 503; Hohmann, 2005: 11; Said, 
2001:41;Baydar,2004:19;Robbins,1984:175(. 

پردازان معتقدند مفهوم فرهنگ  از طرفي بسياري از نظريه
مظاهر و نمودهاي آن نه تنها در برداشت مردم، باورهـا،  

ــه در    ارزش ــار، بلك ــوم و رفت ــا، آداب رس ــا، هنجاره ه
هـا و   طراحي اشيا و محيط زيست مصنوع از جمله خانه

 & Altman(تگــذار اســ  رهــا نيــز تــأثي   محلــه

Chemers,1980:335-394; Malkawi & Al-
Qudah, 2003: 25-48; Triandis, 1994:12-22 (. 

ــه و طراحــي درون آن   در نتيجــه پيكــره ــدي فضــايي خان بن
  هــا در يــك منطقــه   (ســازمان فضــايي) و شــكل خانــه   

ــي ــد  م ــل نماي ــا مخت ــت ي ــاكنان را حماي ــگ س ــد فرهن  توان
)Ozaki,2002:107-110; Rapaport,1969:49-50.( 

عنـوان عامـل    هاي فرهنگي را بـه  راپاپورت و اليور زمينه
داننـد و همـان    گيري معماري بومي مـي  مؤثري در شكل

ا گونه كه راپاپورت بيان داشـته اسـت، فضـا داراي معنـ    
است و گروت و وانگ نيز بر لزوم توجه طراحان محيط 

 ,Rapaport(فرهنگي تأكيد نمودند -به وجوه اجتماعي

1969:46-82; Oliver, 2006:244-250  .(  از ايـن رو
منظور  بندي آن به بايستي الگوي سازماندهي فضا و پيكره

فهم ارتباط بين طراحي فضـاهاي سـاخته شـده و ابعـاد     
 فرهنگــي متعاقــب آن، مــورد بررســي قــرار گيــرد     

.(Napadon, 2001:81) 
 هـاي  ارزش مـدل  ارائـه  بـا  تا است آن بر پژوهش اين

اسـاس شـيوه    بـر  خانه فضايي سازمان 1)پروفيل(طراحي
 فضـاهاي  ميـان  روابط طراحي براي زندگي بومي مبنايي

  دهد. بومي به دست خانه درون اصلي
  
 

  پيشينه پژوهش
 موضوع يكديگر ) برEBSرفتار ( و محيط متقابل تأثير

؛ 1381لنـگ، ( بـوده اسـت   محققـان  از بسـياري  مطالعات
 ). بنـا 1387؛ الكساندر،1386مايس، فون ؛1391راپاپورت،

 هرابطـ  بـر  مهمـي  تـأثير  شناسـي  انسـان  2نظر راپاپورت به
 بـر  مؤثر عنوان عامل به نقش فرهنگ و دارد فتارر -محيط
رفتـار  -محـيط  رابطـه  انـواع  .است مهم بسيار انسان رفتار

)EBS( رائه شده اسـت.  ا 1شماره  نمودار در وي توسط
 ارتبـاط  حالت سه هر مهمي در نقش فرهنگ او نظر به بنا

 بـين  اسـت ارتبـاط   الزم و مـي كنـد   ايفـا  رفتار و محيط
 EBSچـارچوب   همـراه   بـه  شده ساخته محيط و فرهنگ
 و اسـت  اي رشـته  ميـان  شـدت  بـه EBS  . شـود  مطالعـه 
 ميـان  ايـن  از كـه  شـود  شـامل  بايـد  را هاي زيادي دانش
 و شـود  متصل آن به تواند مي طور مستقيم به شناسي  انسان

ـ  ويژه به  مفيـدتري   رويكـرد  آن، فرهنـگ در  بـه  رداختنپ
  ).42پيشين،( است
  
  
  
  
  
  
  
  
 سـاختاري  كـه  آن از بـيش  خانـه  راپـاپورت  نظـر  به بنا

 متـأثر  بعـدي  چند عملكردي با است باشد نهادي كالبدي
 محيطي شرايط و اقتصاد آيين مذهبي، فرهنگ، اجتماع، از
 اسـت،  فرهنگي امري خود "خانه"ساخت  كه جا آن از و

 خانـه  كـه  فرهنگي اسـت  از متأثر نيز، آن سازمان و شكل
  ).Rapaport, 1969:46(است آن محصول

 . EBSدر  رفتـار  -محـيط  رابطـه  انـواع . 1 ن
  .1391 راپاپورت،: منبع

 رفتار

محيط

محيط  رفتار
 مكانيسم ها

محيط

 رفتار
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 تـرجيح  افـراد  اغلـب  دهد مي نشان 3تحقيقات گيفورد
 فرهنـگ  مطـابق  كـه  كنند هايي زندگي خانه در دهند مي

كــه  اســت آن دليــل بــه ايــن باشــد. آنــان گذشــته
 مكمـل باشـند   مـي  فرهنگ از تبلوري كه هايي سكونتگاه
ــاري الگوهــاي  ,Gifford(هســتند فرهنــگ آن رفت

1998:85.(  
هــاي شــيوه زنــدگي بــومي و  خــوانش و فهــم ويژگــي

هاي فعاليت ناشي از آن بسيار مهم بوده چـرا كـه    سيستم
ها انجاميده  هاي خاص استقرارها و محيط ها به ويژگي آن

ها و در نتيجه ارتباط بين شيوه زندگي و  و داليل تنوع آن
دهند. لـذا بايسـتي    اخته شده مصنوع را شرح ميمحيط س

  هاي فعاليـت، هـر دو   اذعان داشت شيوه زندگي و سيستم
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    باهم، در تحليل و طراحي بسيار مفيد هستند.
 هر نيازهاي و مقتضيات مطابق با بايد فضا سازماندهي

 هـا  آن بـر  هـاي مبتنـي   ارزش و بينـي  جهـان  و فرهنـگ 
ــرد صــورت ــاپورت، ( گي    نمــودار وي ).39: 1391راپ
  تحليـل  در هـم  مختلف عوامل اثرگذاري در را 2 شماره

) 142پيشـين :  (دهـد  مـي  ارائه ها طراحي محيط در هم و
 اجزاي كاربرد سهولت و نسبي احتمال ها ضخامت فلش

 طراحـي  و تحليـل  بـراي  را هاي فرهنـگ  نشانه و متنوع
 شـود  مـي  ديـده  نمودار در اين كه چه آن. دهد مي نشان

 گيـري  برشـكل  جهـانبيني  و فرهنـگ   اوليـه  اثرگـذاري 
سـاخته   محـيط  بـر  مـؤثّر  مراحل ساير تبع به و ها ارزش
  .است فضا سازماندهي و شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سهولت و امكان با ها فلش ضخامت خانه، مثل شده ساخته محيط با آنها ارتباط و فرهنگ هاي اليه تفكيك. 2ن 

  .14: 1391راپاپورت، منبع: دارد، مطابقت مختلف اياجز با رابطه
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 سازمان حاصـل  و نظم حضور بدون  "خانه "ساختن

 از .دشـوار اسـت   بسيار معمارانه و هاي ماندني كنايه از

 اي لهئمسـ  هويت خصوصـي  مكاني با قخل مايس، نظر

 قشـر  بـراي  چـرا كـه   دارد جدي توجه به نياز كه است

در  نشـان  و بـي نـام   هاي خانه از انبوهي مردم از كثيري
). 167؛1386فـون مـايس،  (اسـت  توليـد  و سـاخت  حال

 استفاده با "خويشتن نماد  خانه" مقاله كوپر ماركوس در
 رابطه تر در ژرف نگاه با روانشناسي يونگ هاي نظريه از

 انسان روان عمق خانه، در به ويژه محيط با انسان روان

 در نمـادين خانـه   مفهـوم  بودن دار به ريشه تاريخ، در و

 بايـد بـه   طراحـان  گويد مي و كند مي اشاره  انسان روان

كننـد.   توجـه  ها انسان رواني وضع بر خانه تأثير طراحي
 اوقـات،  تربيشـ  در و آگاهانـه  كمتر در سطحي او نظر به

 محـيط  اصلي پشتيبان كه انتخاب مي كند را خانه انسان

، 4باشـالر  ).گاسـتن 4:  1382مـاركوس،  (اوسـت  داخلي
 گونـه كـه   همان است، درست گفته فرانسوي فيلسوف

 جغرافيـايي  فضـاي  اصـلي  بندي غيرخانه تقسيم و خانه

 روح فضاي بندي تقسيم هم ناخويشتن و است خويشتن

 هـم  و )اندرون(كند مي محصور را هم فضا خانه .است

 جـزء  دو خانـه  پـس   ،)بيـرون خانـه  (زنـد  مي پس را آن

  .نما و درون : دارد مهم بسيار و متفاوت
  

 خود به چگونه انسان كه دهد مي نشان زيبايي به خانه

 بـر  تنهـا  كـه  خويشـتن  يـا  صـميمي  اندروني :نگرد مي

 آشكار شوند مي دعوت آن به درون كه صميمي دوستان

 قرار همگان ديد معرض در كه بيروني نماي و دگرد مي

  ).12:  1391باشالر، ( گيرد مي
 فضاي نبود دهد مي نشان انگلستان در اخير تحقيقات

 تـأثيرات  خانـه  در فضـاها  ميان و روابط نادرست كافي

 -Roberts(خـانوادگي دارد  روابـط  بـر  اداري معـين 

Hughes, 2011 .(  

 بيشـتر  ادامـه  رد كـه  )1381لنـگ (  رفتارشناسي نظريه
 از مختلفـي  مطالعـات  محـور  اسـت،  شده بدان پرداخته

) 1382،1386،1379فر، عيني(است بوده خانه طرح جمله
 در شـده  بيـان  هاي تأثير ويژگي ). تحت2012( غفوريان
 ايجـاد  پـذيري را از نظـر   انعطـاف  موضوع لنگ، ادبيات
توسعه،  چندگانه، عملكردهاي شامل فضايي هاي ظرفيت
 بـراي  ريـزي  برنامـه  .اسـت  كـرده  بررسـي  ... و تفكيك
 ميـان  روابـط  هاي قابليت ها، ويژگي اساس اين بر مسكن
 بـر  آن تـأثير  زمـان و  عامـل  بـه  توجـه  بـا  هـا  عرصـه 

 نيـاز را  مورد كالبدي فضاي از خانواده افراد رضايتمندي
 شـدن  زيـاد  و كـم  اينجـا  در خانواده نياز .دهد مي شكل
 و مختلـف  زمـاني  هـاي  يـف ط در خانه خانواده در افراد

  .است دوره هر به تناسب گوناگون كالبدي نيازهاي
   سواالت پژوهش

. شيوه زندگي و نظام رفتاري سـاكنان بـومي چگونـه    1
 در تصور و صورت خانه و اجزاي آن تجلي يافته است؟

هاي فعاليت (نظام رفتـاري) سـاكنان    . كيفيت سيستم2
بـا كيفيـت    چـه ارتبـاطي   ،ناشي از شيوه زنـدگي بـومي  

  ؟ سازمان فضايي خانه بومي دارد
  روش پژوهش

انتخاب روش انجام تحقيق وابسته به هـدف، ماهيـت   
باشد. لذا اين  موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن مي

بـا اسـتفاده از    است كـه  تحقيق از گونه پژوهش موردي
هاي توصيفي، تحليلـي   روش تحقيق تركيبي شامل روش

ــي صــورت گ  ــاس تطبيق ــا  و قي ــق ب ــه اســت. تحقي رفت
شناسي تركيبي بيانگر بيشترين همگرايـي ميـان دو    روش

روش يا بيشتر است. مزيت اين رويكرد ايـن اسـت كـه    
هــاي مختلــف، مكمــل يكديگرنــد و  هــاي روش قــوت

هــاي هــر روش بـه ميــزان زيــادي پوشــش داده   ضـعف 
). پـژوهش حاضـر بـر آن    368: 1392(گـروت،  شود مي
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زمان دو روش زير به خوانش است تا با به كارگيري هم
 و شناخت شيوه زندگي و سازمان فضا نايل آيد:

هـاي   بررسي شـيوه زنـدگي و نظـام    -مردم نگاري -1
شناسـي   گونـه  -2هاي فعاليـت) سـاكنان    رفتاري(سيستم

  فضا و الگوهاي فضايي سكونت.
هـاي مربـوط بـه     آوري داده هاي جمـع  ترين روش مهم

 ان بـومي عبارتنـد از  شيوه زندگي و نظام رفتـاري سـاكن  
آوري  هــاي جمــع يكـي از روش  ه.مصـاحبه و پرسشــنام 

اطالعــات در ايــن پــژوهش مصــاحبه حضــوري بــراي 
صـورت   هاي رفتاري ساكنان است. لذا بـه  شناخت مؤلفه

حضوري از افراد يا گروهي از ساكنان بومي، كساني كـه  
 سـواالت  انـد،  هاي بومي را داشته تجربه زندگي در خانه

پيش انديشيده و تعيين شده اسـت. بنـابراين    مصاحبه از
گيرنـد و   ها قـرار مـي   ساكنان بالفاصله در جريان پرسش

  ند.كن مي بيان تجارب و خاطرات كودكي خود را 
كسـب اطالعـات معـين در     هدف از ارائه پرسشـنامه 

مــورد شــيوه زنــدگي و نظــام رفتــاري ســاكنان اســت.  
باز و بسته  هاي پرسشنامه مورد استفاده تركيبي از پرسش

   . بوده و شامل سه بخش اصلي است
  

بخش اول: اطالعات مختصري از ساختمان، ساكنان و 
  هاي روزانه (روزمره) فهرست فعاليت

بخش دوم: اطالعات سـاختمان و اسـتفاده از فضـاي    
خانه بومي در بافت تـاريخي،  30داخلي در اين پژوهش 

 40مشاهده و برداشت شده و مصاحبه شوندگان حـدود  
فر از افراد مسن، بزرگسـاالن و جوانـان كـه از اهـالي،     ن

بزرگان و كسبه شهر بشرويه بـوده و تجربـه زنـدگي در    
  .ندهاي بومي را دار خانه

تحليـل اسـناد: چـون     بخش سوم: فضـاهاي گروهـي  
هـاي   پژوهش مـرتبط بـا شـيوه زنـدگي مـردم در دوره     

ها و كتب مربوط به  باشد لذا بررسي سفر نامه گذشته مي
رهنگ سـكونت و شـيوه زنـدگي مردمـان بـومي و يـا       ف

خاطرات مربوط بـه زنـدگي در يـك خانـه خـاص، در      
هـاي   تواند به جمع آوري داده هاي مورد مطالعه مي دوره

  .رفتاري كمك شاياني نمايد
هاي طراحي سازمان فضايي مـؤثر   ، مدل ارزشآخردر  و

 – هـاي محـيط   گيري از پروفيل بر روابط خانوادگي با بهره
رفتار راپـاپورت، بـه روش اسـتداللي، بـا ارائـه گرافيكـي       

هاي  ها قادرند كه اولويت سازي شده است. اين پروفيل مدل
اسـتفاده از   .استفاده كنندگان، طراحان و بقيه را تحليل كنند

هاي مختلف را  ها از گروه ها، تشخيص و مقايسه پروفيل آن
  ).95: 1391(راپاپورت، سازد نيز ممكن مي

  رچوب نظري پژوهشچها
  معرفي بافت تاريخي بشرويه

نوشته ميرزا عبداهللا اصـفهاني كـه   » العلما رياض«كتاب 
زيست از جملـه اسـنادي اسـت كـه      صفوي مي  در دوره

 .ساختار شهري بشرويه به آن استناد كـرد   توان درباره مي
محلـه   4بر ايـن اسـاس بافـت تـاريخي بشـرويه داراي      

ل، پايين محله، ميـان ده و مقـري   هاي سرپ تاريخي به نام
  . )45:1366(اصفهاني، بوده است

در گذشته دور تا دور اين محالت را بارويي فرا گرفتـه  
كه احتماالً در دوره زنديه ساخته شده اسـت ايـن بـارو را    

شناسـند. ميـدان اصـلي     در بشرويه به نام ديوار شهربند مي
يداني مستطيل محله قرار داشته كه م 4شهر در نقطه تالقي 

 شكل بوده (حدود ميدان امام خميني فعلي) و از آن معـابر 
  .شده است اصلي شهر (معبر رقه و معبر رباطي) جدا مي

  هاي بومي و تاريخي بشرويه معرفي خانه
 مطالعات انجام شده اسـنادي، كتابخانـه اي و ميـداني   

 در بيشـتر  ،هـاي تـاريخي بـا ارزش    دهد خانـه  نشان مي
دوره تيموري تـا اواخـر قاجـار سـاخته      محدوده زماني

ــا انجــام مطالعــات 13:1383زاده، انــد (ســلطان شــده ). ب
خانـه متعلـق بـه     30اي و كـار ميـداني حـدود     كتابخانه

هاي تيموري، صفوي و قاجار شناسايي و برداشـت   دوره
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هـاي مختلـف    ها و بخش علت اينكه جبهه شده است. به
د و به مرور زمان اساس نياز، عملكر هاي تاريخي بر خانه

هـايي   هاي تاريخي بخش خانه  بيشترشدند در  ساخته مي
 .هاي متفاوت وجود دارد متعلق به زمان

   هاي بومي بشرويه فضاهاي اصلي زندگي در خانه
هاي بشرويه از فضاهاي زير تشكيل  طور عمده خانه به
  : اند شده

هاي بشرويه همگي حياط مركزي، گـاه   مون سرا: خانه
صورت هشت ضـلعي   شكل مربع يا مستطيل و گاه بهبه 

اند. اين فضا به لهجه محلي مون سرا يا ميـان سـرا    داشته
 ،هايي با ابعاد كوچـك و متوسـط   شود. درخانه ناميده مي

ايــن حيــاط بســيار كوچــك اســت. ايــن فضــا يكــي از 
فضاهاي مهم و شاخص در معماري مسكوني اين منطقه 

مون   هاي چهار صفه است كه موجب تفاوت اصلي خانه
 باشد. هاي شهر زواره مي  سرايي اين منطقه با چهار صفه

مشهور شده است، يـك    آنچه كه تحت عنوان چهارصفه
تركيب از نه واحد فضايي است كه با تقسيم هر ضلع يك 

شود. واحد مركزي، فضاي  مربع به سه قسمت، حاصل مي
اسـت. واحـدهاي وسـطي هـر ضـلع،        مركزي چهارصـفه 

دهنده  اي نيز، نشان و واحدهاي گوشه  دهنده هر صفه ننشا
هـا    تواند از صـفه  اي است كه به نوعي مي چهار اتاق گوشه

  ).1شماره  صويرها، ورودي داشته باشد(ت يا همان ايوان
  
  
  
  
  
  

تـري   اين فضا از سطح كوچه (معبر) در سـطح پـايين  
شده در تابستان نسبت به فضـاي   واقع شده كه باعث مي

تـر باشـد. همچنـين در     چه سردتر و در زمستان گـرم كو

موقع زلزله با توجه به اينكه خانه در عمـق قـرار گرفتـه    
  گيـرد  هاي افقي زلزلـه را مـي   تا حدودي جلوي حركت

  .گرفته است واغلب در مركز خانه قرار مي
شـود،   ناميـده مـي    : ايوان كه به لهجه محلي صفه صفه

هـاي نشـيمن بـه آن     داالني مسقف است كه درهاي اتاق
در تابستان خنك اسـت و اهـل خانـه       شود. صفه باز مي

دهنـد   هاي خود را در اين مكان انجام مـي  بيشتر فعاليت
اصـلي خانـه واقـع      كه در اكثر موارد اين فضا در جبهـه 

هـا يـاد    هاي چهـار صـفه از آن   عنوان خانه شود. و به مي
  .شود مي

دو، كنـدو (محـل    هبنجه دو: انبار آذوقه است. در بنجـ 
نگهداري گندم) و پرخـو (محـل نگهـداري آرد) تعبيـه     

هاي جانبي مطبخ به حسـاب مـي    و از بخش  شده است
  .دسترسي مستقيم با اين بخش است دريد و آ 

  هاي دوره صفوي، قاجار و پهلوي نمونه خانه
 ،هـاي صـفويه   متعلق بـه دوره  ،خانه 30در اين بخش 

اند كـه   و بررسي قرار گرفتهقاجار و پهلوي مورد تحليل 
خانه  10 ،خانه دوره صفويه 10اند.  در ادامه معرفي شده

نمونه در  5خانه پهلوي كه البته از هر دوره  10قاجار و 
  ).1شماره  دولاين بخش ذكر شده است(ج

اجتمـاعي   -فهم چگونگي اثربخشي متغيرهاي فرهنگي
گيري  مطرح شده در چارچوب نظري پژوهش بر شكل

   زمان دهي انواع فضاها در نمونه مورد مطالعهو سا
بندي  هاي دسته در اين بخش به مقايسه تطبيقي ويژگي

شده مربوط به شكل و كالبد هر فضا با الگوهاي فعاليتي 
شود تا مشخص شود كدام جزء از  ها پرداخته مي خانواده

باشـد.   بيان كالبدي مشاهده شده مـي    نظام رفتارها ريشه
اينكه هر الگوي رفتاري به كدام بخـش   سپس با بررسي

 -از شيوه زندگي بومي مربوط است متغيرهاي فرهنگـي 
اجتماعي را كه موجب ظهور آن بخش از شيوه زنـدگي  

هاي ساكنان اسـتدالل نمـوده و    شده از ميان پاسخ  بومي

با مون سرا در بشـرويه بـا     ار صفهمقايسه خانه چه. 1 ت
هاي بشرويه  الگو خانه 4و3چهار صفه شهر زواره(شماره 

  هاي زواره). منبع: نگارندگان. الگو خانه 5و شماره 
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هايي مشخص بدان اشاره شده اسـت.   صورت مصداق به
ردم نگـاري نشـان   هاي كيفي مـ  تحليل داده  عنوان مثال به
هـا   هـاي چنـد عملكـردي در گونـه     دهند وجود اتاق مي
هاي جمعي متنوع  منظور پاسخگويي به الگوي فعاليت به

كـه    نشيني بوده است نظير غذا خوردن، خوابيدن و شب
باشـد.   خانواده گسترده مي   خود ناشي از زندگي به شيوه
ي تواند مصداقي باشد بـرا  اين شيوه زندگي خود نيز مي

 اجتماعي ساختار خانواده كه خود تحـت  -متغيرفرهنگي
عنـوان يـك مفهـوم ارزشـي كـه در       تأثير اصل تعاون به

 شكل گرفته است. ، هاي ديني آنان مطرح شده آموزه

يك اتاق هميشه تميز و آراسته ويـژه مهمـان پاسـخي    
است به الگوي رفتاري اولويت مهمـان بـر كاركردهـاي    

د منـتج از شـيوه زنـدگي در    درون خانه بر اهالي كه خو
جهت تكريم همنوع، انسان دوستي و صله ارحام بوده و 

اجتمـاعي روابـط اجتمـاعي و     -حاصل متغيـر فرهنگـي  
  .)2شماره  دولخويشاوندي است (ج

   هاي پژوهش يافته ها و داده
ها (نظـام رفتـاري)    هاي مربوط به سيستم فعاليت يافته

  ساكنان بومي
شـده در چـارچوب نظـري    با توجه به مباحث مطرح 

تـوان   ها (نظـام رفتـاري) را مـي    پژوهش، سيستم فعاليت
هـاي فرهنـگ    تـرين بيـان   ترين و ملمـوس  يكي از عيني

سكونت و شيوه زندگي معرفي نمود. لذا براي خـوانش  
هاي فعاليت در محيط مصنوع (خانه بومي بشـرويه   نظام

 را به سلسله مراتبي تفكيك توان آن در پروژه حاضر) مي
) چگونگي انجام دادن 2) فعاليت محض، 1كرد ازجمله: 
ــت،  ــا    3آن فعالي ــت ب ــاري آن فعالي ــونگي همك ) چگ

دهـي بـه نظـام     هـاي وابسـته در راسـتاي شـكل     فعاليت
  ي فعاليت.ا) معن4 و  ها فعاليت

هـا اعـم از خـوراكي،     اين الگو بـراي تمـامي فعاليـت   
 پوشاكي، گفتاري، ديـداري، حركتـي و... قابـل اسـتفاده    

نكته مهم اين است كه هر چه از جنبـه كـاركردي    است.
  پــيش رويــم ميــزان  ،بــه ســمت وجــوه پنهــان فعاليــت

 4و  3و  2هـاي   يابـد. تنـوع در گزينـه    تنوع افزايش مي
رود كه به تبع در  ها به شمار مي علت اصلي تنوع فعاليت

هـا نيـز    هـا و ارتبـاط مـابين آن    ها، موقعيـت  تنوع صحنه
ه غير از فعاليت محض كه وابسـته بـه   تأثيرگذار است. ب

هاي ديگـر تحـت    ثابت و نوعي انسان است گزينه  جنبه
تأثير فرهنگ سـكونت، شـيوه زنـدگي و نظـام رفتـاري      

  حاصل از آن قرار دارند.
فرانسيس بـيكن بـه پژوهشـگران      گفت در انتها بايستي 
آوري  تواننـد داده جمـع   كند هر چـه مـي   آينده توصيه مي

طـور مـنظم    ها به لي طراحي كنند كه اين دادهكنند و جداو
بدين ترتيب قانون علمي خود  ،اند ها قرار داده شده در آن

تـوان   ها بيرون خواهد آمد. در واقع مي به خود از دل داده
هـا را كشـف نمـود و سـپس آن را در      نظم حاكم بر داده

  ).ladyman, 2002(يك استدالل استقرايي تعميم داد 
(سيســتم  يربخشــي نظــام رفتــارفهــم چگــونگي اث

دهي  گيري و سازمان ها) ساكنان بومي بر شكل فعاليت
   هاي بومي بشرويه انواع فضاها در خانه

هـاي مربـوط بـه نظـام      بندي و تحليـل داده  پس از دسته
هاي اجتماعي و خوانش كالبد و سازمان  ها و متغير فعاليت

ي از گيـر  هـا و بهـره   هاي بـومي و تلقيـق داده   فضايي خانه
در مـورد سـاز و    3شـماره  جدول  ،روش استدالل منطقي

گيـري   هـا بـر شـكل    كار و نحوه تأثيرگذاري نظام فعاليـت 
  گردد. كالبد و سازمان فضاي خانه بومي حاصل مي

  اين جدول از دو ستون اصلي تشكيل شده است:
  ها ستون اول: نظام فعاليت

  ها ستون دوم: بيان كالبدي منتج از نظام فعاليت
 ان گونه كه اشاره شد بـراي فهـم نحـوه اثـر بخشـي     هم

گيـري   شكل هاي حاصل از شيوه زندگي بر سيستم فعاليت
  ها به اجزا نظام فعاليت كالبد و سازمان فضايي خانه بايستي
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زير مجموعه ستون  در و مراتبي تفكيك گردند. كه اين امر
  يك در چهار مرتبه انجام پذيرفته است.

عنوان يك فعاليت خـوراكي   ردن بهعنوان مثال غذا خو به
كه وابسته به جنبه ثابت و نـوعي انسـان اسـت، در شـيوه     

صورت نشستن روي زمـين و   زندگي بومي مورد مطالعه به
افتاده و تحليل نظرات ارائـه شـده    اتفاق مي، دور سفره غذا

  و كيفيت اين فعاليت نشان  ادهد معن ساكنان بومي نشان مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ها)  بحث ( تحليل يافته
   شيوه زندگي بومي پروفيل (مدل ارزشي)كيفيت

هـاي  سيسـتم هـاي   ها نشان داد چگونه ويژگـي  تحليل
هـاي خـاص    هـاي رفتـاري) بـه ويژگـي     فعاليت (نظـام 

  انجامـد و  بـومي مـي     استقرارها و سازمان فضـايي خانـه  

از ادب در هنگام نشستن بر سر سفره غذا و رعايت احترام 
رگترهاي جمع، در حفـظ جايگـاه نشسـتن و ترتيـب     به بز

كه منجر به اين بيان كالبـدي شـده     كشيدن غذا بوده است
است كه سفره غذا براي افراد خانواده و مهمانـان نزديـك   

شده، اما در  در فضاهايي مانند ايوان يا اتاق بادگير پهن مي
هاي رسمي اين كار در اتاق مهمان يـا همـان اتـاق     مهماني
  ).3دول شماره گرفته است(ج صورت ميبزرگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

ارتباط بين شيوه زندگي و شكل و    ها و داليل تنوع آن
  دهد. سازمان فضا را شرح مي

در شيوه زندگي بومي در نمونـه مـورد مطالعـه خانـه     
سـنتي،   -هاي بومي محلي براي تجلي بخشيدن به ارزش

خانه، خـانواده و   ديني و حفظ خانواده است. از اين رو

  

خانه پناهي دو صفه
  

  

خانه نصيري
  

  

خانه كريم
 

زاده
  

  

خانه پناهي چهار صفه
  

  

خانه جهاني
  

  

خانه زليخاني
  

  

خانه مال محمد تقي
  

  

خانه حسين
 

پور
  

  

خانه عدالت
 

پناه
  

  

خانه جاوداني
  

  

خانه عطاي
  ي

  

خانه آشيان پور
  

  

خانه مستوفي
  

  

خانه اكبري
  

  
خانه اكبر
 

نژاد
  

  هاي پهلوي خانه  هاي قاجار خانه  هاي صفويه خانه

  .ن: نگارندگا هاي دوره صفويه، قاجار و پهلوي بشرويه. منبع اي از خانه نمونه. 1 ج

76 



 
 

 
ره 

شما
16

4
 ♦ 

ان 
مست

ز
97 ♦

روابط خانوادگي آهنگ زبان شناسانه مشـترك و معـاني   
هم دارند. در اين شـيوه زنـدگي تحـت تـأثير      نزديك به

نقش حريم (تأثيرگذار بـر روابـط خـانوادگي و جايگـاه     
زنان) خانه بايد حريم اندروني و بيروني داشته باشد. اما 
  در اين شيوه زندگي مرزي ميـان محرمـان سـاكن خانـه    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود نداشته وحـريم جمعـي خـانوادگي بـه حـريم      
خلوت و فردي برتري دارد. از اين رو فرزندان خانه هر 
كدام اتاق خصوصي خود را ندارند. همچنين ارتباطـات  
قوي خويشاوندي و همسايگي، تكريم همنوع و انسـان  

  باشد. هاي بارز اين شيوه زندگي مي دوستي از ويژگي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بيان كالبدي ها(الگوهاي رفتاري) فعاليت شيوه زندگي متغيرهاي اجتماعي

ــانواده  ــاختار خ  س
تحــت تــأثير تعــاون 
(تعاونوا علي البـر و  
التقــــوي) و پــــدر 

  ساالري
 

  هاي گسترده خانواده -
  تأمين نيروي كار براي توليد -
برتــري حــريم جمعــي بــه حــريم  -

  خلوت و فردي
عضاي زندگي جمعي و مشاركتي ا -

 خانواده

  اشتغال موروثي:
زندگي فرزنـدان در خانـه پـدري    
بعد از ازدواج جهت تأمين نيروي 

  انساني براي كار و توليد
ــه   - ــه بـ ــاي درون خانـ فعاليتهـ

صورت جمعي مثل غذا خـوردن،  
 خوابيدنو  شب نشيني

  هاي چند عملكردي(نظير سه دري) اتاق -
  هر اتاق به عنوان يك خانه مجزا -
شتن اتاق مجزا براي افراد يـا عملكـرد خـاص مثـل اتـاق      وجود ندا -

  نهارخوري و خواب انفرادي
ها در كنار يكديگر يا در برخي موارد اضافه كردن اتاق  ساختن خانه -

 به خانه

  زنان 
تحت تأثير حـريم و  

  حجاب
يا ايها الـذين آمنـوا   (

ال تدخلوا بيوتا غيـر  
بيــــوتكم حتــــي  
تستانسوا و تسـلموا  

 علي اهلها)

 تحت تأثير نقش پر رنگ محرميت -

فعاليت زن در حريم خصوصي  -
  و محفوظ از ديد

هاي روزمره  عدم تداخل فعاليت -
هاي مربـوط بـه    خانواده با فعاليت

  ها مهماني
زنان در بعضي مواقع در خـارج   -

 شدن از خانه محدوديت داشتند

  وجود سلسله مراتب فضايي عمومي و خصوصي -
هـا و وجـود    روني و بيروني در بيشـتر خانـه  جدايي كامل حريم اند -

  هايي نظير شست و شوي و... فضاي محرم حياط جهت انجام فعاليت
  آشپزخانه بسته -
پيش بيني يك اتاق ويژه مهمان و ورودي مجزا بـراي آن از فضـاي    -

  هشتي يا داالن (براي اينكه مهمان داخل صحن خانه نشود)
باالي ساباط كوچه بـا ورودي از  ها استفاده از فضاي  در برخي خانه -

 هشتي براي مهمان (نظير خانه مستوفي)

 موقعيت اجتماعي

ــامي   -  ــتند و تم ــه نداش ــوام: خدم ع
خـانواده انجـام    يكارها توسط اعضا

  شده است. مي
 خدمه داشتند اعيان: -

همـــراه  زنـــدگي روزمـــره بـــه -
  فعاليتهاي مربوط به كار و اشتغال

ي هـا  زندگي روزمره و مهمـاني  -
ها و مراسم  فراوان در اعياد، جشن

 سوگواري و...

  يناتيتكلف و فاقد تز بخش بيروني خانه بسيار ساده و بي -
مترمربع (نظيـر   60هايي با متراژ كوچك در برخي موارد حدود  خانه -

  هاي خيري، مال محمد تقي، نصيري) خانه
  ينات و مقرنس كارييسر در رفيع و داراي تز -
هـاي بيشـتر و حتـي تعـداد      بلنـدتر و داراي چشـمه   ارتفاع بـادگير  -

  بادگيرها بيشتر نظير خانه مستوفي  
هـاي بــزرگ و داراي انـدروني و بيرونــي مجـزا و متراژهــاي     خانـه  -

  بزرگتر
 هاي متعدد و فضايي مربوط به خدمه خانه فضاها و اتاق

 روابط اجتماعي
  هميشه آماده پذيرايي از مهمان -
 ان دوستيتكريم هم نوع و انس -

اولويت مهمان بـر كاركردهـاي    -
 درون خانه بر اهالي

  يك اتاق هميشه تميز و آراسته ويژه مهمان -
  اختصاص دادن بزرگترين اتاق خانه به مهمان (مهمانخانه) -
وجود سكوهايي در جلـوي ورودي جهـت نشسـتن و گفتمـان بـا       -

مـل  نحو ديگر كمك به كساني كـه بـاري را بـر دوش ح    ديگران يا به
 كنند (فضاي پيرنشين) مي

  روابط خويشاوندي
ــله   ــأثير ص ــت ت تح

 ارحام

 ديد و بازديد با فواصل زماني كم -

روابط به صورت رفت و آمدي  -
و حضـــــوري و پـــــذيرايي در 

 هاي نهار يا شام وعده

  هايي در كنار يكديگر استقرار خويشاوندان در خانه -
 ها در يك دربند خانوادهها از طريق بام و يا استقرار  ارتباط خانه -

 روابط همسايگي

قوي همسـايگي و محـدود    ارتباط -
هاي  نشدن ديد و بازديدها به مهماني

 فاميلي

صورت شب نشـيني بـه    اكثرا به -
همراه خواندن مختارنامه، شاهنامه 

 و ديوان حافظ

هايي كوتاه و داراي روزنه در مهتابي جهـت مـراوده    وجود جان پناه -
  ر هنگام خواببا همسايگان د

 ها استفاده از راه پله در گذر براي ورود مستقيم به بام خانه -

  .اجتماعي بر كالبد فضايي خانه بومي. منبع: نگارندگان -اثرگذاري متغيرهاي فرهنگي. 2 ج
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 هاي فعاليت نظام

فعاليت  بيان كالبدي
 محض

 ي فعاليتامعن هاي وابسته فعاليت چگونگي انجام

  
  

 شپزيآ

  استفاده از سوخت هيزم،
مواد غذايي و ظـروف مختلـف   

 براي تهيه غذا و مخلفات آن.

  دسترسي به انبار آذوقه (بنجه دو).
 ايجاد هواكش براي خروج دود.

  تعداد زياد اعضاي خانواده.
  نوازي. مهمان

بيان كننده نقش اصـلي زن در  
 خانواده.

  آشپزخانه در جبهه شمالي.
ــل  ــه مح ــراي   تعبي ــايي ب ــاق و ه اج

  دودكش.
قرار گرفتن انبار آذوقه (بنجـه دو) در  

 داخل يا پشت مطبخ.

 غذا خوردن
نشستن روي زمـين دور سـفره   

 غذا.

  تهيه غذا.
گردهم آمدن تمام اعضاي خانواده 

 بر سر سفره.

رعايت ادب در هنگام نشستن 
  بر سر سفره.

رعايت احترام به بزرگترهـاي  
ــاه   ــظ جايگـ ــع، در حفـ جمـ

 كشيدن غذا.نشستن و ترتيب 

ــراد خــانواده و   ــراي اف ــذا ب ســفره غ
مهمانان نزديـك در فضـاهايي ماننـد    

شده، امـا   ايوان يا اتاق بادگير پهن مي
هـاي رسـمي ايـن كـار در      در مهماني

اتــاق مهمــان يــا همــان اتــاق بــزرگ 
 گرفت. صورت مي

شستن 
ظروف و 
 لباسها

نشســـتن در كنـــار حـــوض و 
 پرداختن به شست و شوي

ــها  ــار  آوردن لباس ــروف كن و  ظ
حـوض جهـت شسـت و شــوي،    
 بستن طناب در صوفه و مون سرا

توجه به نظافت و پـاكيزگي و  
  ي بهينه از آب شرب استفاده

  واهللا يحب المطهرين
 النظافه من االيمان

وجــود حــوض در مركــز مــون ســرا 
 جهت استفاده از آب و انجام فعاليت

 خوابيدن

تعويض لباس و پوشيدن البسـه  
ن بر روي زمين راحت و خوابيد

و اســتفاده از لحــاف، تشــك و 
 بالشت.

جمع كردن ملزومـات خـواب در   
پستو يا گوشه اتاق در زمسـتان و  
جمع كردن آن در گوشه صوفه در 

مـــراوده بـــا و  فصـــل تابســـتان
هـا در هنگـام خـواب در     همسايه
 مهتابي.

به علت نبود بـرق، شـبها زود   
خوابيدنــد و ســحر بــراي  مــي

وجـود   شـدند.  نماز بيدار مـي 
ــين  ــاوندي بـ ــه خويشـ رابطـ

ــايه ــاد و   همس ــا.وجود اعتم ه
 ها. رابطه صميمي ميان همسايه

اهالي خانه در فصل زمستان اغلب در 
خوابيدنـد امـا در    هاي نشيمن مي اتاق

 خوابيدند. فصل تابستان در مهتابي مي
 ها به يكديگر. راه داشتن بام خانه

پذيرايي از 
 ميهمان

ر ايجاد فضايي مناسب و درخـو 
  مهمان.

 پذيرايي با انواع غذا و شيريني.

  تهيه انواع غذاها، چاي و....
 ها. پاكيزه نگه داشتن اتاق

ــردم داري،  ــوازي، م مهمــان ن
  آبرو داري.

  مهمان حبيب خداست
 الضيف دليل الجنه

تخصيص اتاق بزرگ و پـاكيزه بـراي   
 مهمانان (مهمانخانه)

دور هم 
جمع شدن 
 افراد خانواده

مــامي افــراد گــرد هــم آمــدن ت
خانواده جهت گفتگو در مـورد  

 مسائل خانواده

 حضور افراد خانواده در يك مكان

انســجام روابــط خــانوادگي و 
قوي بودن روابط خويشاوندي 

 و استفاده از خرد جمعي

آن در    و اسـتفاده   وجود اتـاق كرسـي  
فصول سـرد و وجـود اتـاق نشـيمن     

 بادگير در فصول گرم

بيدار شدن 
 از خواب

 
ن صبحانه و شروع زنـدگي  خورد

 خانوادگي و روزمره

سحر خيـزي همـراه بـا اميـد     
 واري به شروع زندگي روزانه

گيري نمايي كـه ورودي در آن   جهت
به سمت مشرق اسـت   قرار دارد اكثراً

مگر در صـورت وجـود محـدوديت    
(نوعي ارتبـاط اسـتعاري بـين زمـان     

هـاي   خروج از خانه و شروع فعاليـت 
 شيد)روزمره با طلوع خور

شب زنده 
 داري

هـا يـا    جمع شـدن بـا همسـايه   
خويشاوندان دور هم و صحبت 
 كردن در مورد مسائل گوناگون.

نشســتن دور كرســي در فصــل   
زمســتان و در ايــوان و صــوفه در 

 فصل تابستان.

ــد     ــاد پيون ــم، ايج ــله رح ص
 ها اجتماعي بين همسايه

ايجاد اتاق بزرگ بـراي جمـع شـدن    
ن دور كرســي در زمســتان (زمســتا  

نشــين) و صــفه، ايــوان و مهتــابي در 
 تابستان

خلوت 
 كردن

اي از خانـه و   نشستن در گوشـه 
تفكر و رويا پـردازي در مـورد   

 مسائل زندگي

احساس نياز تفكر و خلوت كردن 
با خويش احساس نياز بـه دوري  

 از اجتماع و پرداختن به خود

نياز انسان براي تفكر به خـود  
 ومسائل گوناگون

هـاي گوشـه    وان، تختكنج صفه يا اي
حياط در روزهـا و مهتـابي و بـام در    

 هاي تابستان و پستو در زمستان شب
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از منظـر   منظور ارائه پروفيل كيفيـت شـيوه زنـدگي    به
 شيوه زندگي كه ها و اجزاي ساكنان بومي بايستي ويژگي

و تشريح گرديـد بـراي اسـتفاده در     بررسي  پژوهشدر 
 گـذاري  رديـف گردنـد و ارزش   شـده،  ها ليست پروفيل
  ).3مودار شماره (ن شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پروفيل (مدل ارزشي) كيفيت سازمان فضايي خانه در 
  بومي هاي شيوه زندگي ارتباط با مؤلفه

منظور پاسخ به اين سـوال كـه آيـا پروفيـل كيفيـت       به
شود  شيوه زندگي در پروفيل كيفيت محيطي منعكس مي

هاي سازمان فضا در ارتباط بـا شـيوه    ه؟ ابتدا ويژگييا ن
زندگي (حاصل از بخش قبـل) ليسـت شـده و پروفيـل     

شـود   كيفيت سازمان فضايي از نگاه ساكنان حاصـل مـي  
). سپس هر دو پروفيـل در يـك مـدل    4مودار شماره (ن

  شوند. ارائه مي
دهد چگونـه   ) نشان مي5مودار شماره اي (ن مدل مقايسه

در يــك بــوم در كيفيــت محيطــي سيســتم شــيوه زنــدگي 

عـالوه بـر اينكـه     ها يابد. اين پروفيل استقرارها انعكاس مي
كمـك بـه    آورد همچنين ميامكان قياس تحليلي را فراهم 

بندي و فشرده كردن مقـدار زيـادي از اطالعـات و     سازمان
 .متغيرهاي ويژه و بسيار مختلف را بر عهده دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قياس تحليلي پروفيل حاصل از نظام رفتاري (سيستم 
    ها) با پروفيل كيفيت سازمان فضايي خانه فعاليت

 هـاي مربـوط بـه سيسـتم     هـا و يافتـه   كه داده در صورتي
شـده و از   ها، حاصل از مطالعات انجام شده ليست فعاليت

پروفيـل كيفيـت    گـذاري شـوند،   نظر ساكنان بـومي ارزش 
). 6شـماره   مـودار شـود (ن  صـل مـي  هـا حا  سيستم فعاليت

ــا بهــره هــاي حاصــل از روش  گيــري از يافتــه همچنــين ب
و عناصــر   هــا و ارزش گــذاري اجــزا شناســي خانــه گونــه
پروفيـل كيفيـت    دهنده سازمان فضا از منظر كاربران، شكل

شـود   بومي حاصل مـي  سازمان فضايي خانه از نظر ساكنان
دهد كه  ر نشان ميدو نمودا ). مقايسه اين7 مودار شماره(ن

  .. منبع: نگارندگانيوه زندگيپروفيل كيفيت ش .3 ن
پروفيل كيفيت سازمان فضايي خانه بـومي از نگـاه    .4 ن

  .. منبع: نگارندگان ساكنان

 خيلي زياد   زياد     متوسط    كم     خيلي كم

.وجود نداشتن اتاق مجزا براي افراد 1
يــا عملكــرد خــاص مثــل اتــاق     

  نهارخوري و خواب انفرادي
  

  هاي چند عملكردي ق .اتا2
  
ــدروني و  3 .جــدايي كامــل حــريم ان

بيروني و فضاي محرم حياط جهـت  
  انجام فعاليت

  

  طبخ بسته.م4
  
.پيش بيني يك اتاق ويژه مهمـان و  5

ورودي مجزا براي آن از فضاي داالن 
  يا هشتي

 .فضاي پيرنشين6
  

كوتـاه و داراي   .وجود جان پنـاهي 7
روزنه در بام و مهتابي جهت مـراوده  
ــا همســايگان در هنگــام خــواب و   ب

  استراحت 
ــرين و  8 ــاص دادن بزرگتــ .اختصــ

  آراسته ترين اتاق خانه به مهمان
.جهت گيري فضاها براساس قبله و 9

هـا بـراي    هـايي در اتـاق   تعبيه طاقچه
  جانماز، قرآن و مفاتيح 

نامناسبخيلي    نامناسب    مناسب   خوب  خوبخيلي   

ــاركتي  1 ــي و مشـ ــدگي جمعـ .زنـ
  اعضاي خانواده 

  

.برتري حـريم جمعـي بـه حـريم     2
  و فردي خلوت

.فعاليت زن در حريم خصوصي و 3
  محفوظ از ديد

هـاي روزمـره    .عدم تداخل فعاليت4
هـاي مربـوط بـه     خانواده يا فعاليت

  ها   مهماني
.در بعضي مواقع محدوديت زنـان  5

  در خروج از خانه              
.ديد و بازديد بـا خويشـاوندان بـا    6

               فواصل زماني كم
و محـدود   .ارتباط قوي همسايگي7

ــه     ــدها بـ ــد و بازديـ ــدن ديـ نشـ
  هاي فاميلي     مهماني

ع و انسان دوسـتي و  منو.تكريم ه8
  مهمان نوازي     

ــه 9 ــره بـ ــدگي روزمـ ــراه  .زنـ همـ
  هاي  مربوط به كار و اشتغال فعاليت

  

عبادت و مناجـات و ارتبـاط بـا    .10
          خدا

79 



 

 
 

ره 
شما

16
4

 ♦ 
ان 

مست
ز

97 ♦

ساكنان از سازمان فضايي خانه ارتبـاط   مندي ميزان رضايت
هاي فعاليت  و كيفيت سيستم  امستقيمي با نظام رفتاري، معن

  ).8مودار شماره دارد(ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

اي حاصل از كيفيـت شـيوه زنـدگي و     مدل مقايسه .5 ن
  .. منبع: نگارندگان سازمان فضايي خانه

  هايي براي اجاق و دودكش .تعبيه محل1
  خ.قرارگرفتن انبار آذوقه(بنجه دو) در داخل يا پشت مطب2
  .وجود سرداب در خانه در زير اتاق بادگير براي تامين آب شرب3
.وجود حوض آب در مركز مون سـرا جهـت اسـتفاده از آب و انجـام     4

  فعاليت
.استفاده از فضاي ايوان(صفه) و اتاق نشيمن بادگير بـراي پهـن كـردن    5

  سفره و صرف غذا
  غذا .در مهماني ها استفاده از اتاق مهمان(اتاق بزرگ) جهت صرف6
.استفاده از اتاق نشيمن(پنج دري و زمستان نشين) بـراي خوابيـدن در   7

  فصل سرما در زمستان
  ..استفاده از فضاي مهتابي و بام براي خوابيدن در فصل تابستان8
  . اتاق كرسي و استفاده آن در فصول سرد9

  . اتاق نشيمن بادگير در فصول گرم10
بـراي اسـتفاده در فصـل     هـاي آفتابگير(جبهـه شـمالي)    .وجود اتـاق 11

  زمستان
  .فضاي مون سرا12
  ترين فضا) .وجود اتاق مهمان (بزرگترين و آراسته13
  هاي تابستان . استفاده از بام و مهتابي در شب14
هـايي در كـنج    .صفه(ايوان) و مون سرا( همراه با حوض آب و تخت15

  آن) در روزهاي تابستان
  اس جهت قبله.توجه به ساخت و شكل گيري فضاها براس16
هاي سـه دري و نشـيمن بـراي گذاشـتن      هايي در اتاق . ايجاد طاقچه17

  سجاده، قرآن و مفاتيح
  .جدايي فضاي تر از خشك18
  ها و فضاي زندگي .سرويس بهداشتي در بيرون اتاق19

ام رفتـاري)  هـا (نظـ   پروفيل كيفيت سيستم فعاليـت  .6 ن
  .. منبع: نگارندگانساكنان بومي

پروفيل كيفيت سـازمان فضـايي خانـه بـومي در      .7 ن
  .. منبع: نگارندگانهاي رفتاري ارتباط با مؤلفه

 
 
 

پروفيل كيفيت سبك -  
 زندگي

روفيل كيفيت سازمان پ -
 فضايي خانه

      نامناسبخيلي     نامناسب    مناسب   خوب  خوب خيلي

 خيلي زياد   زياد     متوسط    كم     خيلي كم

  .پختن غذا1
  

   .پختن نان2 
  

  .تامين آب3
  

  

  ها .شستن ظروف و لباس.4
  

   هاي غذايي .صرف وعده5
  

  بيدن.خوا6
  

  .دور هم جمع شدن افراد خانواده7 
  

  

   .نگهداري كودكان8 
  

  

  .پذيرايي از مهمان9
  

  داري .شب زنده10
  

  .خلوت كردن11
  

  .مناجات12 
  

   بافي .برك و جاجيم و گليم13
  

  .كارهاي مربوط به شغل (مردان خانه)14
  

  .طهارت و پاكيزگي. 15 

1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  

6  
  

7  
  

8  
  

9  
  

10  
  

11  
  

12  
  

13  
  

14  
  

15  
  

16  
  

17  
  

18  
  

19  

  خيلي كم    كم          متوسط        زياد         خيلي زياد
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براي رسيدن به يك الگـوي  يي راهكارها  و هاپيشنهاد
    طراحي مبتني بر شيوه زندگي بومي

تـوان   هـاي پـژوهش مـي    هـا و يافتـه   با تحليل پروفيل
طراحـي   يزير را براي رسيدن به يك الگـو هاي پيشنهاد

 مد نظر قرار داد:

الف) راهكارهـاي پيشـنهادي در ارتبـاط بـا سـازمان      
   فضايي خانه

گيري فضاهاي اصلي زنـدگي و كـار از نـور و     بهره .1
  تهويه طبيعي

  بيني فضايي مجزا براي پذيرايي پيش .2

وجود فضاي باز و محرم مـون سـرا جهـت انجـام      .3
  ها و بروز رفتارهايي در مقياس خانواده فعاليت

ــره .4 ــاي    به ــت در فض ــر آب و طبيع ــري از عنص گي
  سرا مون
بــودن فضــاي پــذيري و چنــد عملكــردي  انعطــاف .5

   زندگي خانوادگي
عنوان نشيمن خصوصي در عرصـه   ايجاد فضايي به .6

  منظور روابط بيشتر خانوادگي) خصوصي (به
و ايوان) براي ارتباط   وجود فضاهاي نيمه باز (صفه. 7

  بيشتر افراد خانواده و انجام فعاليت
  وجود فضايي جهت انبار مواد غذايي و لوازم. 8

ادي در ارتباط با حـريم بصـري   راهكارهاي پيشنه ب)
   فضاها

  ايجاد حريم بصري بين ورودي و فضاي دروني .9
عدم ارتباط بصري بين فضاي پـذيرايي مهمـان و    .10

  عرصه خصوصي خانه
ايجــاد حــريم بصــري بــين مطــبخ (آشــپزخانه) و  .11

  فضاي پذيرايي مهمان (مهمان خانه)
ايجاد ارتباط بصري بين فضاي نشيمن خصوصـي   .12

  مون سراو 
و   ايجاد ارتباط بصري بين فضاي نيمه بـاز (صـفه   .13
  فضاي باز مون سرا ) و ايوان

ج) راهكارهاي پيشنهادي در ارتباط با سلسله مراتـب  
   دسترسي

ايجاد دسترسي آسان بين فضاي نيمه باز و فضاي . 14
  باز مون سرا

دسترسي آسان فضاي نشيمن خصوصي به فضاي  .15
  ) ايوانو   (صفه نيمه باز

  دسترسي آسـان بـين فضـاي انبـار موادغـذايي و      .16
  ) فضاي مطبخ (آشپزخانه

هـا و   اي كيفيـت سيسـتم فعاليـت    مدل مقايسـه  .8 ن
  .. منبع: نگارندگانسازمان فضايي خانه بومي

خيلي كم  كم          متوسط         زياد      خيلي زياد   

هـاي   فعاليـت  مندي ساكنان بومي از نحوه انجـام  پروفيل ميزان رضايت _
  روزمره

  
  پروفيل كيفيت سازمان فضايي خانه بومي _
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هـا و فضــاي   سـرويس بهداشــتي در بيـرون اتــاق   .17
  زندگي

  
  نتيجه

براي فهم بهتر ارتباط كالبد خانه و شيوه زندگي بايـد  
، هايي را شناخت كـه براسـاس آن فضـا    الگوها و ارزش

چــرا كــه مفهــوم  يابــد. جريــان مــي ،سـازمان و زنــدگي 
رسد نه تنهـا در   نظر مي فرهنگ، مظاهر و نمودهاي آن به
 هــا، هنجارهــا، آداب و برداشــت مــردم، باورهــا، ارزش

رسوم و رفتار، بلكه در طراحي اشـياء و محـيط زيسـت    
ها تأثيرگـذار اسـت. در    ها و محله مصنوع، از جمله خانه

ها  نآ  ها و طراحي درون ها، پالن نتيجه فرم و شكل خانه
توانـد فرهنـگ    (سازمان فضايي)، در يك همسايگي مـي 

  سكونت ساكنانش را حمايت (پشتيباني) يا مختل نمايد.
ها (چگونگي انجام،  شيوه زندگي و وجوه نهان فعاليت
تواننـد بـه راحتـي بـه      ديگر، معني و كيفيت فعاليت) مي

محيط ساخته شده (كالبد و سازمان فضايي خانه بـومي)  
و طراحي مـرتبط شـوند. نكتـه اصـلي ايـن اسـت كـه        

زيـاد   دهـد تنـوع   هاي حاصل از پژوهش نشان مـي  يافته
محـض اسـت كـه بـه تنـوع      هـاي   فعاليـت    وجوه نهفته

هـاي   هـا و تنـوع سيسـتم    استقرارها بـراي ايـن فعاليـت   
  و شـود  ها منجـر مـي   هاي فعاليت استقرارها براي سيستم

ها مانند انـواع سـازمان فضـايي را در     سپس تنوع محيط
  شوند. هاي مسكوني بومي مختلف سبب مي محيط

هـاي شـيوه زنـدگي     بنابر اين خوانش و فهـم ويژگـي  
هاي فعاليت ناشي از آن بسيار مهم بـوده   تمبومي و سيس
ها  هاي خاص استقرارها و محيط ها به ويژگي چرا كه آن

ها و در نتيجه ارتباط بين شيوه  انجاميده و داليل تنوع آن
  دهنـد.  زندگي و محيط ساخته شده مصنوع را شرح مـي 

  

هـاي   لذا بايستي اذعان داشت شيوه زنـدگي و سيسـتم  
ــاهم،   ــر دو ب ــت، ه ــيار  فعالي ــي بس ــل و طراح   در تحلي

  مفيد هستند.
  

   پيشنهاد براي آينده
سنجش و تحليـل نتـايج حاصـل از اجـراي سـازمان      

ــه  ــان شــده در طراحــي خان ــزان   فضــايي بي ــر مي ــا، ب ه
هـاي رفتـاري    رضايتمندي ساكنان بومي و تحقق مؤلفـه 

مورد نظر آنـان و نـوع و ميـزان روابـط افـراد خـانواده       
ي آينده باشد. همچنين آناليز ها تواند موضوع پژوهش مي

ايجـاد تغييـرات      ها نشان دهنـده  بندي فضايي خانه پيكره
ها از دوره  بندي و سازمان فضايي خانه در پيكره  شگرف

پهلوي به بعد بوده كه در نتيجه به مرور زمان فضـاها بـا   
اند تا نقش  از دست دادن ارزش مكاني خود موجب شده

وني شود. حال بايستي ديـد  افراد در خانواده دچار دگرگ
اين تغيير نقش تـا چـه حـدي بـر روابـط خـانوادگي و       
اجتماعي تأثيرگذار بوده و سبب ساز تغييـرات بيشـتري   

  ها شده است. بندي و سازمان فضايي خانه در پيكره
  

  نوشت پي   
 متنـوع  هـاي  كيفيـت  محيط، طراحي هاي پروفيل از راپاپورت تعبير. 1

 آورد مي فراهم مردم براي رضايت است، تمثب وقتي كه هاست محيط

 رد را منفـي  هـاي  ويژگـي  با هاي محيط گردند، مي انتخاب كه وقتي و

 از فرهنگـي  و اجتمـاعي  بيـو  روانشناختي، هاي كيفيت ها اين .كنند مي

 تواننـد  مـي  محيطـي  كيفيـت  اجزاي يا ها ويژگي اين .هستند ها محيط

 مـرتبط  و رديف گردنـد  شوند، ليست گردند، مطالعه شوند، شناسايي

 محيطـي  هـاي  كيفيـت  هاي پروفيل توسط وجه بهترين به ها آن .شوند

، 1391گردنـد(راپاپورت   مي مرتبط تر ساده بسيار و شوند مي داده شرح
 »يطراح و معماري فرهنگ، «به كتاب بيشتر مطالعه ). جهت 91-89
 گردد. مراجعه راپاپورت آموس وشتهن

2. Amos Rapoport 
3. Gifford 
4. Gaston Bachelard 
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  منابع فهرست  
 .دهاقاني، قم )، مفاخر بشرويه،1376اسدي مقدم، حسين.( -
)، زبـان الگـو: شـهرها، مركـز     1387الكساندر، كريستوفر.( -

  مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري، تهران.
)، بوطيقاي فضا، ترجمه مريم كمالي 1391باشالر، گاستن.( -

روشـنگران و مطالعـات زنـان،     ريچه، انتشـارات و محمد شي
 تهران.

 )، شناخت كاربردي1389؛ ريسمانچيان، اميد.( بل، سايمون -
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