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شناسيفضایخانگييکيازحوزه

انسان
را به خانه های عموم مردم و ارتباط آنها با فرهنگ و نیازهای ساکنانشان معطوف ميسازد.
پژوهشحاضر،ذيلاينحوزهازدانش،قصدبررسيتعدادیازخانههایشهریايران را از

نداشتهاند
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هایپاسخده“ درادبیاتشهرسازی،


محیط
اختیاردارند.بهاينمنظوروباحرکتازمفهوم”
هايدگرازسکونتونیزآموزههایآموسراپاپورتدربارهارتباطذهنوفرهنگباامرِ

تعريف 
بندیوبرایعملیاتي سازیپژوهشنیز،يکگروهخويشاوندیساکن


ساختن؛مسئله،صورت
در استانهای تهران ،البرز و قزوين ،انتخاب شدند 6 .خانواده ،به همراه فضاهای تحت
سکونتشان ،با روش کیفي مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتیجه پژوهش ،تهیه الگويي فرهنگي
بینسالهای

هایساختهشده 

برایگوناگونيياتنوعفضايياستکهنشانميدهدکه 
خانه

،خانههای

27-77همچنانبهلحاظفرهنگي،پاسخگوینیازهایساکنانشانهستند.درمقابل
سازوداراینقشههایطراحيهستند؛مطلوبیتي


دههاخیر؛کهعمومامهندسي
ساختهشدهدر

بهمراتبپايینتردارند .

انسانشناسي،تنوعفضايي،فرهنگ،فضایخانگي،مطلوبیت،معماری .
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مقدمه
سازماندهي اجتماعي فضا است که مانند بسیاری ديگر از

مهمترين اشکال 
خانه ،يکي از  
فرهنگشکلميگیردوبهنوبهخود

مجموعههایساختبشر،ماهیتيدوگانهدارد:تحتتأثیر 

برآنتأثیر ميگذارد.اينفضا ،در کانونتوجهبرخيازفیلسوفان معاصر مانندگاستونباشالر9
هاييدرسايررشتههانیزايجاد


تبعآن،بحث
فرانسویومارتینهايدگر2آلماني قرارگرفتهوبه
دراينخصوصميتوانبهکارپیربورديودرمورد

شدهاست (اسمیتوکرافت .)92:2776،
هایقبیله ایالجزايراشارهکرد.اودراينپژوهش،دوبخشاساسيرادرفضایخانگياين


خانه
قبیله تشخیص ميدهد :نیمه پايیني خانه که تاريک ،شیبدار و مرطوب است و مکاني برای
هایطبیعيانسان:تولد،رابطهجنسي،خوابومرگمحسوبميشود.اينمکان،فضايي


فعالیت
زنانهاستودرمجاورتمحلنگه داریحیواناتقراردارد.نیمهباالييخانهمکانيداراینورو

آتشاستوازمیهمانان درآنجاپذيراييميشود.اينمکان،عمومافضای مردانهخانهاست.
اودوگانه هایباال/پايین،روشن/تاريکونیزمتمدن/طبیعيرادرارتباطبادوگانه

بدينترتیب
مرد /زن قرار ميدهد و با استفاده از آن به تفسیر و تحلیل فرهنگ قبیله ميپردازد (کرنگ،
بخشعمدهایازخاطراتانسان،خانگيهستندواينفضا،منشأ بسیاریاز

 23:9333ـ .)26
تجربههایخوبوبدانسانياست .



يتوان گفت
”محل اولین تجربههای هر فرد از نفرت /اشتیاق ،حمايت/تجاوز .م 
خانه ،يک مکان متناقض است :نقطه آغاز بسیاری از دوگانهها :سفر /آمدن،
استراحت/جنبوجوش ،مقدس/غیرمقدس ،خانواده /اجتماع ،فضا /مکان،

درون/بیرون،خصوصي/عمومي،خانگي/اجتماعي،زنانه/مردانه،قلب/ذهن،بودن/
شدن“(شرت .)x:2776،


سازماندهي اجتماعيفضا

تعريفديگریازخانهوجوددارد”:يکمکانکلیدیدر
گیردوروابطخانوادگيوجنسیتيوهويتهای


است.جايياستکهفضاازمکانشکلمي
کنندوتغییرشکلميدهند“(همان) .خانه را


شوند،کشمکشمي

طبقاتيباهممواجهمي
ميشدامروزبهعنوانبخشيازهويتدر
جدایازنقشسرپناهيکهتامدتهاباآندرک 

ميگیرند :
نظر 


ابتدايياش يعنيسرپناه،چیزهاييهمدربارههويت

”خانهبههمانخوبيکارکرد
طورچیزهاييدربارهفرهنگجامعهایکهدرآن


مالکياساکنوهمین
سازندهيا
ساخته شده نیز بیان ميکند .تاريخ خانه ،تاريخي جدلي است که از خالل دو
Gaston Bachelard
Martin Heidegger
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انگیزهسرپناهوهويتپديدارشدهاست“(اسمیتوکرافت .)93:2776،


مسئله اساسي پیش روی انسان شهرنشین امروز ،زندگي در دنیايي نامتعادل و بیگانه
هایآنخارجازحوزهاختیاروعملاوشکلميگیردوخانه


است،دنیاييکهبسیاریازبخش
شودعمومابرگرفتهازنیازهاوارزشهای


امروزهساختهمي
نیزيکيازهمینبخشهااست.آنچه

انبینيديگراني
فضابهگونهديگریصورتميگیردوجه 

سازماندهي

مردمساکندرآننیست.
هاتجسدمييابدکهلزومانميدانندچهکسانيقراراستدرخانهسکونتيابندو


درقالبخانه
چهمي خواهند.ضوابطومقرراتنیزاغلبتوجهکمرنگيبهمسائلومالحظاتفرهنگيدارندو

خانهها به دو
درک و اجرای آن را به سلیقه و تشخیص سازندگان واگذار ميکنند .سازندگان  
دستهقابلتقسیمهستند:بسازوبفروشهاوکارشناسان .الگوی حاکمبررفتارگروهاولبیشاز

آنکهبرگرفتهازاقلیم،علموفرهنگباشدتحتتأثیر اقتصادوقواعدآناست.برهمیناساس،
سرعت ساختوساز و صرفه اقتصادی ،ارزشهای کلیدی هستند که پرداختن به بسیاری از
مالحظات ديگر را غیرضروری ميدانند .در مورد گروه دوم نیز سنت ترجمه متون دانشگاهي
اغلب فرصت چنداني به مهندسان ايراني ،برای شناخت مدلها و قابلیتهای فرهنگ بومي و
نميدهد ،ضمن آنکه خود اين گروه نیز درگیر محدوديتهای
خالقیت در راستای آنها را  
بنابراين،درخروجيکاراينگروهنیزاثریازمطالعهارزشهاوهنجارها

اقتصادیوبازارهستند؛
وانتظاراتساکنانولحاظکردنشاندرفرآينداجراديدهنميشود.اينموضوعالبتهمحدودبه

ایشناختهشدهدربینمعمارانومهندساندرسطح


شودومسئله

ايرانوشرايطامروزآننمي
جهانياست.نارضايتي کارگرانازسکونتدرخانههايي باسقفهایمسطحونهشیروانيکه
توسطلوکوربوزيهوبااستداللحذففضاهایزايدساختهشدهبود،مثاليبسیارشناختهشدهدر

گیریشاخهانسانشناسيفضایخانگي9رابتواناعتراضيبههمین


اينحوزهاست.شايدشکل
برسالمتوجامعهپذيری

بيتوجهيعمومينسبتبهخانهدانست،فضاييکهنقشوتأثیرش 

افرادغیرقابلکتماناست .
افراددرتجربهدنیایجديد،عمالامکانزيادیبرایتعیینشکلخانهخودندارندودر
مواردبسیاریمجبوربهاستفادهازخانههاييهستندکهپیشازاينساختهشدهاستو اکنون

در اختیار آنها قرار ميگیرد .اهمیت توجه به اين مسئله تا حدی است که برخي از بزرگان
معماری بزرگترين بحران دنیای معاصر را بحران ”خانه“ عنوان کردهاند .از جمله ميتوان به
لوکوربوزيه اشاره کرد که ميگويد ” :اسکان نادرست انسان را بايد علت واقعي و ريشهای
ناآراميهایاجتماعيمعاصردانست“ (شولتز)961:9337،وياشولتز،معمارمتأثر ازهايدگر


domestic space

1
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ميگويد ”:خانهمدرنازهمهنظرعمليوبهداشتيبوداماشباهتيبهخانهنداشت“ (همان:

حاضر،قصدبررسيارتباطساکنانبافضایخانگيمورداستفادهشانرادارد،فضايي

)977مقاله
کهاغلبتوسطخودآنهاومبتنيبرايدههايشان ساختهنشدهاست .


پرسشهای پژوهش
تجربههای میداني اولیه نگارنده گويای آن بود که وقتي از افراد در خصوص فضای خانگي

ميدهند:موقعیتخانه
ميشود آنهابهطیفوسیعومتنوعيازمفاهیمارجاع  
مطلوبشانسؤال  
ثابت،خاطرهانگیزبودنونسبت


ها،تزئیناتآن،چیدمانعناصرنیمه

دسترسي
درفضایشهریو
باخانهدورانکودکي،نوعارتباطبابیرونوخیالانگیزبودنيانبودن؛بنابراينمحدودکردن

دامنهپرسش،گرچهبرایخودپژوهشگرسختبودوليباتوجهبهملزوماتومحدوديتهایکار

تربهنظرميرسید.بهاينمنظور


لهگرفتنازيکپروژهصرفااکتشافي،منطقي
دانشگاهي،فاص
استفادهازيکابزارنظریتقلیلدهندهضرورتيافت،امافضای خانگي،مبحثيجديدو فاقد

هاييخاصخوداست.هردوکتابانگلیسيزبانيکهبهصورتخاصبهمعرفي


هاونظريه

روش
اين حوزه ميپردازند در سال  2776منتشر شدهاند و درواقع ،مجموعهای از مقالهها هستند؛
بنابراين استفاده از ابزارهای نظری ساير حوزههای نزديک ،ناگزير و مورد تأکید همین منابع
هایپاسخده“ 9در حوزهشهرسازیاستفاده


محیط
جديدنیزهست.بههمیندلیلازمفهوم”
شد ،مفهومي که خاطرنشان ميکند شهر مطلوب و پاسخگو به نیازهای ساکنان ميبايست
همزمان به  7مؤلفه توجه کند که شامل ”خوانايي“”،تناسبات بصری“”،غنای حسي“،

ميشود .مقاله حاضر تنها به مؤلفه گوناگوني
انعطافپذيری“  

”نفوذپذيری“”،گوناگوني“ و ”
بنابراين،پرسشاصليپژوهشبهشکلزيرمحدودشدهاست :

فضاييپرداختهاست2و
9ـيکفضایخانگيمطلوبازنظرساکنان،دارایچهگوناگونيهایفضايياست؟
2ـآيافضاهایخانگيموجود،پاسخگویگوناگونيفضاييموردنیازساکنانشانهستند؟


چهارچوب نظری و پیشینه موضوع
فضایخانگي،پیشترموضوعبررسيهایفیلسوفانومعمارانبودوتنهادرمواردیکهبنا،دارای

ويژگيهای خاصي يا مکان رويداد ويژهای بود در مرکز توجه ديگر رشتهها قرار ميگرفت .به

هایپاسخده؛کتابراهنمایطراحان()9162توضیحدادهشدهاست.ایين


محیط
 -9اينمفهوم،درکتابيبهنام
بنتلي،آلنالکک،پالمورين،سومکگلینوگراهاماسمیتنويسندگانکتابهستند.
نفوذپذيریوانعطافپذيریبرایپژوهشمذکورانتخابشدوليمرحله

-2گفتنياستدرابتداسهمولفهگوناگوني،
آزمايشي ،حاکي از حجم باالی اطالعات میداني و ضرورت بازمحدودسازی پرسشها بود؛ بنابراين مولفه سوم نیز
حذفشدوپژوهش،گوناگونيونفوذپذيریفضاييموجودومطلوبراازمنظرساکنانموردبحثقرارداد.
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نیزبايدحاصلکارهمینگروههادانست.

همیندلیلورودرويکردهایفرهنگيدرخوانشآنرا
مارتینهايدگر،فیلسوفپديدارشناسآلمانيدرسال9129سخنرانيمعروفيباعنوانساختن،
هایبسیاریدامنميزند.


کندوبهبحث

معماریمعاصررانقدمي
سکونتگزيدنوانديشیدن 
پديدارشناسي،رويکردیبرایشناختاحوالمردمودنیایآنهااستوبههمین رو برایاشیاء،
موضوعوماهیتيبیشازسطحظاهریشانقائلاست.ازاينمنظر،مکاننیزچیزیبیشتراز

يک مجموعه منفرد از عناصر است .در چنین قالبي ،هايدگر بحث ”فضائیت وجود انسان“ و
هافکرکنیمبدوناينکهآنها

کندمبتنيبراينکهمانميتوانیمبهانسان


رامطرحمي
”سکونت“ 
رابهعنوانموضوعاتيکهدرجهانجایگرفتهانددرنظربگیريم(.کرنگ)922:9333،اوبا

هاييزبانشناختي،تأکید ميکندکهمنهستميعنيمنسکونتدارمو”انسانبودن


استدالل
يعنيهمچونمیرندهایبررویزمینبودن،يعنيسکونتداشتن“ (شار.)39:9331،هايدگر

اشارهمي کندکهساختن،تنهابناکردننیستومفهوميفراترازآندارد؛امامنظورهايدگراز
سکونت،چیست؟آياصرفجايگیریدريکفضاراميتوانسکونتيافتندرآننامید؟اومقیم
بودنوحضورداشتندرجاييرامتفاوتازسکونتداشتندرآنميداندوتأکیدميکندکهدر

هر مسکني ،سکونت گزيدن روی نميدهد؛ بنابراين سکونت ،کیفیتي است که انسان تنها از
طريقساختنبهآندستمي يابدولينههرساختنيونههرحضوری.اوازدوگونهحضوردر

فضايادمي کند:اقامتوسکونت.اقامت،هردومفهومگرچهنوعيجایگرفتندرفضاهستند

اقميافتدکه

وليهايدگرمعتقداستکهتفاوتيبنیادينبینآنهاوجوددارد.اقامت،زمانياتف
انساندرفضاهایديگریچونمحلکارقراردارد.خوداوازمثالرانندهکامیوندربزرگراهويا
کند.بااينحالاومفهومسکونترابهعنوانمفهوميعامبرای


سرمهندسدرنیروگاهاستفادهمي
هر نوع فضای مسکوني به کار نميبرد بلکه ،نوع و کیفیت خاصي از سکونت را مدنظر دارد.
هايدگر اشاره ميکند که در کمبود مسکن امروزی ،برایخیليها داشتن يک فضای مسکوني
بخشاستوليخوداوباترديدبهاينمسئلهنگاهميکندکهدرهرگونهمسکني،سکني


آرامش
گزيدن روی دهد .او باز در اينجا با استداللهای زبانشناسانه نشان ميدهد که منظور از
استکهبرایآننیزدومعناميتوانمتصورشد:جلوگیریازبروز

سکونت”،محافظتکردن“ 
آسیبونیزرهاکردنوبهذاتخويشواگذارکردنپديدههاوخانهدرواقع،حصاریاستکه
ميسازد .
انسانبرایآزادی 
محافظتحقیقيازنظرهايدگر،همینمعنایدوماستيعنيحفظذاتانسانبهعنوان
يکياز عناصرچهارگانهایقديمي :موجودیفانيبرروی ”زمین“،زير ”آسمان“ ،درپیشگاه
”خدايان“ودرارتباطباساير”فانیان“.اواينچهارگانهراکهوحدتيذاتيباهمدارند”عالم“
مينامد .
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”فناپذيران ،سکني دارند مادام که زمین را رهايي ميبخشند (نه فقط رهايي از
خطر بلکه استثمار نکردن و رها کردنش تا به ذات خودش باشد) ...فناپذيران،
گزينندمادامکهآسمانراهمچونآسماندرمييابندوخدايانراانتظار


سکنيمي
ميکشند و منتظر نشانههای ورود آنها هستند يعني خود ،خدايان خويش را

گزينندمادامراذاتخاصخودراکهتواناييشان

نميسازند...فناپذيرانسکنيم 
ي

برمردناستدرککنند“(شار32:9331،ـ .)32


سکونتازنظرهايدگر”،فرآيندیاستکهآدميدرجريانآن”مکانِبودن“راتبديلبه
خانهمي کندوباچهارمنبعاصليتفکريعنيخدا،خود،آسمانوزمینبهبرقراریهماهنگي

ميپردازد“ (ياراحمدی)223:9373،بهعبارتديگر”،سکونتازنظراوسقفيراسايبانقرار

دادنياچندمترمربعزمینرازيرپاگرفتننیست“(نوربرگشولتز)1:9337،ومفهوميفراتر
ازايناست.درواقع”،برقراریپیوندیپرمعنابینانسانومحیطيمفروضاست“ (همان.)97:
ایداردکهميبايدبازمینوآسمانبهانجامبرساند“(همان.)92:


خانه،فريضه
دراينرويکرد”،
هايدگر  ،منتقد معماری مدرن است و سکني گزيدن اصیل در نظر او حاصل مرتبط ساختن
همین  چهارعنصرکلیدیجهاناست.ازنظراوذاتسکونتايناست،زندگيبررویزمینو
حفاظتازآنهاودريافترازشانونهبهرهکشيازآنهابااستفادهازفناوری ،يعني

زيرآسمان ،
امریکهامروزهدارداتفاقميافتد .

هايدگر مصیبت واقعي سکونت را کمبود مسکن نميداند و به نوعي شاخص کیفیت را
کند،اينکهسکونتکردنفاقدفکرکردنوبناکردنيمناسبودرخوراوشدهاست.


مطرحمي
بي خانمانينیزبهنظراو،بیشازآنکهنداشتنسقفباالیسرباشد دربیگانگيازتعادلاست،

تعادلبینامرمادیومعنوی،بینزمینوآسمان”.آدمیانمدرنبهفراموشينسبتبهچگونگي
ميسپارند.
گشتهاند .بدين سبب چگونه در خانه بودن و ساختن را نیز به فراموشي  
سکونت دچار  
اکنون آنان بدون آنکه مکان را تحت سکونت خود درآورند تنها در آن حضور دارند“ (ياراحمدی،
 .)222:9373
رويکردها و چهرههای جديد معماری در نتیجه اين بحثها شکل گرفتهاند .آموس
ستانياالصل،

راپاپورت ،معمار و طراح شهری معاصر از جمله همین افراد است .اين معمار له
فرهنگراواردمباحثمعماری کردهاستومعتقداستشکلبنارادر نهايت،بینشيکهيک
قوم از زندگي آرماني دارد تعیین ميکند .او توجه ويژهای به خانه دارد .کتاب شکل خانه و
انسانشناسي مسکن به فارسي ترجمه شده است.
فرهنگ وی ( )9161به تازگي با عنوان  
را پاپورت در اين کتاب برای اثبات ادعای خود درباره نقش فرهنگ در شکلدهي به معماری،
مثالهای متعددی از اقوام مختلف ميآورد ،مثال مسئله مهاجران را پیش ميکشد که شیوه

برندوحتيعليرغمتضادبااقلیمجديد،همچنانبرحفظ

خانهسازیخودرابهمکانجديد 
مي
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ینهساز
يتوانند زم 
آن تأکید دارند يا توضیح ميدهد که چگونه محرمات و منعیات مذهبي م 
حلهاييناسازگاربااقلیمشوند.بهعنواننمونه،اقوام”شام“ازآنجاييکهسايهدرختانرا
راه 

دانندازکاشتندرختدرمحلسکونتخودجلوگیریميکنند.درنتیجه،


شوموبديمنمي
خانههاومعاب رآنهادر معرضتابشسوزانخورشیدقراردارد.راپاپورتشکلخانهراحاصل

يداندوازاينعواملبهعنوان
ایازعواملاجتماعيـفرهنگيدروسیعترينشکلآنم 


مجموعه
نیروهایاولیهيااصليدرمقابلنیروهای ثانويهياتغییردهندهایچوناقلیمو مصالحو...ياد
ميکند .بنابراين راپاپورت ،ساختن را يکي از رفتارهای مهم بشر ميداند و در مورد معني و

فلسفه آن تأمل ميکند .او در خصوص فلسفه ساختن و میل انسان برای شکل دادن به
هایذهنبشرربطميدهد.


خودبااتخاذرويکردیساختارگرايانه،آنرابهويژگي
محیطزيست 

يکند که ساخت مجتمعهای
اينکه انسان با طبقهبندی ،جهان بينظم را برای خود منظم م 
زيستينیزحاصلهمینفعالیتذهنيانساناست؛ ”تالشبرایمفهومبخشیدنبهجهانو
نامگذاری
سازماندهيو 

انسانيکردنآنازطريقاعمالنظميخاصبرآن،نظميآگاهانهکهبا
حاصلميشود“ (راپاپورت.)97:9366،اومعتقداستکهدرحقیقت انسان،الگوييآرمانياز

زيستخودرادرذهنداردوآنرادرمحیطمصنوعبهشکليناقصبهتصويرميکشد.


محیط
هایانسانوبیانکنندهآرزوهایاو


هاوبهيکمعناخودشهر،درواقعبیانفیزيکيايده

ساختمان
هایمطلوبرفتارنیزميشود؛


اعثتقويتوترغیبشیوه
هستندکهيادآوریمدامايننظم،ب
بنابراين،تصويرهرقومازنظامکائناتوافسانه هادرساختارکالبدیآنقومازواحدمسکوني

گرفتهتامجتمعزيستيآنبازتولیدميشود .

پژوهش هاومنابعيکهبااينرويکردودرموردايرانانجامشدهباشندوجودندارند.تنها

استثناء شايد کتاب مسکن و معماری در جامعه روستايي گیالن اثر انسانشناس فرانسوی
کريستینبرومبرژهباشد.اودراينکتاب،بهبررسيمسکنروستاييرادرگیالنازحیثمصالح،
مترين
هایبارزاينمعماریميپردازد.مه 


ساختونیزهماهنگيبااقلیمبهذکرخصیصه
فنهای

دربارهرابطهساکنانوفضاارائهميدهد

موضوعاينکتاباماتحلیليفرهنگياستکهبرومبرژه
و نقش نظام ذهني در تولید فضاهای عیني خانه را به تصوير ميکشد .او سه محور را در
هایروستاييگیالنتشخیصمي دهدکهشاملمحورازراستبهچپنمای

سازماندهي  
خانه

بیر وني،محورازپشتبهجلوونیزمحورازپايینبهباالاست.محورراستبهچپ،اشارهبه
اختصاصداشتنسمتچپخانهبهفضایمیهمانانوسمتراستخانهبهمحفلخانوادگي
است.محورپشتبهجلو،اشارهبهمراکزناپاکيچونمستراح،زبالهدانيوطويلهدرپشتخانه

مقابل،فضایپاکتولیدومصرفدرجلویخانهقرارميگیرد.تحلیلبرومبرژهاز

داردکهدر
نقلمکانساکنانازبخش
محورپايینبهباالنیزجالبتوجهاست.گذرازفصلسرمابهگرما،با 
پايین خانهبهبخشباالييوبیرونيآنهمراهاست.همچنینپسرخانهپسازازدواج،درطبقه
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باال ساکن ميشود .با اين توصیف ،برومبرژه نتیجه ميگیرد که در خانههای روستايي گیالن،
هرچهدرباالاستنشانه ایازفصلگرما،دورهجوانيوروابطعاشقانهاستوهرچهدرپايین

است نشانهای از فصل بیکاری و محیط نیمهعمومي است که چیزی برای کتمان ندارد .او
همچنین به باور فقدان تقسیمبندی فضای خانه بر حسب جنس در خانههای گیالن اشاره
ميکند ،مسئلهای که باعث ايجاد باورهای عامیانهای درباره سبک بودن زنان اين ناحیه شده

است .برومبرژه عدم تمايزگذاری جنسي در فضا را رد و در مقابل ،از حجابهايي نامرئي در
هایگیالنواصرارساکنانبرطردگذشتههای


کند.تغییراتخانه

بندیفضاهاصحبتمي

تقسیم
هایبومي،پايانبخشکتاباست .


سختشانبهواسطهدوریگزيدنازخانه
سهموردیکهتااينجا  مطرحشدبیشترمربوطبهکلیتارتباطخانهوفرهنگبودولي
مؤلفههای گوناگونيفضاييصحبتينشد”.گوناگوني“ کیفیتيفضايي
بهطورخاصودرمورد 
برای جلوگیری از يکنواختي و تککاربرده شدن فضاها است .درواقع نقطه مقابل ”اختصاصي
شدن“ و ”اقتصادی شدن“ فضا است که به سمت ايجاد حوزههای تخصصي با کاربری واحد
خاصيبراستقرارانواعکاربریهای همسنخوهماهنگدريک

پیشميرود.گوناگوني،تأکید 

فضایمشخصداردچراکه معتقداستتنوعدرذاتخودارزشمندوبرکیفیتفضاتأثیرگذار
است .هدف از طرح اين ويژگي ،ارتقاء حق انتخاب کاربران در مواجهه با فضا است؛ بنابراين
منظور از اصل گوناگوني ،تنوع قابلیتهايي است که يک فضا به مردم عرضه ميکند يا
استفادههایمختلفيکهميتوانازيکفضابهعملآورد .

کتابمحمدرضاحائریمازندراني،معمارايرانيمعاصرباعنوانخانه،فرهنگوطبیعت
در  اينزمینهقابلتوجهاست.دغدغهاصلينويسندهدراينکتاب،استخراجراهکارهاييبرای
هایجديدبااستفادهازمنطقخانههایقديمياستوطبیعتامؤلفه گوناگونييا


طراحيخانه
مهمترين ويژگيهای
تنوع فضايي در کار او حضوری حاشیهای دارد .با اين حال او يکي از  
خانههایتاريخيرادرهمینويژگيميبیند :


هایتاريخي،تنوعفضاييگستردهایرابرایساکنانشعرضه


سازمانفضاييخانه
”
ميکند و مشوق تجربهها و فعالیتهای متنوع است و ابعاد هر فعالیت به ظاهر

ساده را بااين ارائه تنوع فضايي افزايش ميدهد ...اين تنوع فضايي که از طريق
تنوعدر میزان محصوريت فضاها ،کیفیت نور و حضور جريان هوا ايجاد ميشود
ساکناناينخانههارانسبتبهکیفیاتفضاييحساسکردهاست.چنانکهادراک

هاراشاملشدهوميتوانندآنرا بیانوبه

آنانازفضایخانهتمامياينتنوع
توصیفدرآورند“(حائری .)37:9333،
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درکحائریازتنوعفضايي صرفامعطوفبهعناصرمعماری چوننور،ارتفاع،دما،متراژ،
بازوبستهبودنو...استونیازهایفرهنگيوفعالیتها یخاصموردنیازافراددراينبین

بررسيمفهومونقشتنوعدرخانهيکيازچندموضوعپیشنهادیاو

حضورندارد.بااينحال ”
برایپژوهشدرحوزهفضایخانگياستکهدرکتابخودشنتوانستهاستبهآنبپردازد .

روششناسی
سطوحسهگانهپژوهشدرعلوماجتماعي،شاملاکتشاف،9توصیف2وتبیین3است.اينپژوهش

ارزشهاوهنجارهایساکنان
بیشترجنبهتوصیفيداردوبرهمیناساسقصددارد”چیستي“ 
تشريحنمايد.ازآنجاييکهپیشنیازهرتحلیلي،

راموردسؤال قراردهدوابعادمختلفآنرا 
داشتنيکمرحلهتوصیفيفربه2وجامعاستانجاماينمرحلهضرورتبسیاریدارد؛بهعبارت
پیشینيتر

ديگرماپیشازآنکهبپرسیمبرایبهبوداوضاعچهبايدکرد؟بايدبتوانیمبهدوسؤال
پاسخ دهیم :مردم چگونه فکر و رفتار ميکنند و چرا اينگونه؟ اين پژوهش درواقع فرايند
مراحلسهگانهتحقیقاجتماعي

چیستيافکارورفتارمردمراتوضیحميدهدکهگاماولدر

است .از اين منظر ،جزء پژوهشهای بنیاديني محسوب ميشود که برای ساير پژوهشهای
ميکند .
کاربردیآينده(ازجملهتغییر،ارزشيابيوتأثیر)دادههاييراتأمین 

2
پژوهش مذکور را به لحاظ روشي ميبايست جزء پژوهشهای کیفي و يکهنگارانه 
طبقه بندی کرد که دغدغه آنها نه اثبات يک قانون و سپس تعمیم آن ،بلکه درک کامل يک
موضوعوتماميعواملدخیلدرآناست؛بنابرايندغدغهتعمیمپذيرینداردوبهدنباليک
مطالعهموردیاست.استراتژیاينپژوهشنیزتفهمي6باهدفدرکمعانيومفاهیمکنشگران
نهسنجشدرکهاینظریموجودوتأيید دوبارهآنهاويابهآزمونگزاردن

ازکنشهايشانو 

فرضیاتپژوهشگراست .
اينمقاله،حاصلپژوهشيمیدانيوکیفياست،پژوهشيکهبرفهمدنیایذهنيگروه
مردمنگارینوين“ يا
دارد.بهاينرويکرددرانسانشناسي،نگاهازدرون ”،7

موردمطالعهتأکید 
معنيشناسيقومي“ ميگويند(ژ.پلتو.)972:9372،اينرويکرد،ارزيابيمقوالتمفهوميرا
” 
بندیهایخود
،بهدنبالدرکمقوله 

اعتبارميداندودرمقابل


بانظريات،بي
براساسارتباطآنها
جمعآوریدادهدراينپژوهش،مشاهده،
مهمترينفن 
جامعهموردمطالعهدرقبالمسئلهاست .
1

exploration
description
3
explanation
4
thick
5
ideographic explanation
6
abductive
7
emic
2
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هاازافرادخواستهشدتجربهخودوخانهشانرا


مصاحبهوتهیهعکسونقشهاست.درمصاحبه
برخيشاخصهایپاسخدهندگيمحیطروايتکنند.بهواسطهمشاهدهنیزسعيشد

براساس 
ارتباط گفتهها و تجربهها با فضا بهتر درک و مستندسازی شود .گروه مورد مطالعه پژوهش
حاض ر ،يک گروه خويشاوندی از خويشان نزديک شخص پژوهشگر هستند .درواقع نسبتهای
خويشاوندیپدر،مادر،خواهر،برادروفرزندانشانونیزهمیننسبتهاازسمتهمسرنگارنده

موردنظربوده اند.شايداينپرسشمطرحشودکهچرابريکگروهخويشاوندیبرایمطالعه

تأکید شدهاست؟د راينجافرضبرآنبودهاستکهيکگروهخويشاوندیباوجوددارابودن
اشکاليازتنوعدروني(مانندسن،نسل،جنسیت،تحصیالت،شغل،قومیتو)...تاحدودیدارای
ميتواندبهنتیجهرسیدن
همگنيفرهنگينیزهست.اينويژگيهمگنيدرعینتنوعدرنهايت 
شايدبتوانازآنبهاشتراکاتيرسیدکهامکانمفهومسازیوشايد

پژوهشراممکنترسازدو 

الگوسازی رابیشترفراهمآورند؛ اماپرسشديگریکهممکناستطرحشودآناستکهچرا
گروهخويشاوندینزديکبهپژوهشگربرایمطالعهانتخابشدهاند؟اينمسئله،فوايدوموانعي

برایپژوهشداردکهقابلتأمل هستند؛کهفضایخانگي،يکفضایشخصياستوورودبه
آنومشاهدهتماميبخشهايشنیازمندحدزيادیازآشنايي،صمیمیتواعتمادبهپژوهشگر

است.طبیعتااينامکانراميتوانباصرفزمانونزديکيبهافرادمختلفتاحدی بهدست

آورد ولي از آنجايي که نیاز پژوهش حاضر ،مطالعه تعداد بیشتری از افراد و فضاها بوده است
نامهتحصیلينميگنجید.برهمین


هایيکپايان

ایدرمحدوديت

کسبچنینسرمايهاجتماعي
اساستصمیمبرآنشدکهگروهخويشاوندینزديکبهپژوهشگربرایمطالعهانتخابشوند.
حالبايدبهاينپرسشپاسخدادهشودکهچراايندوگروهخويشاوندیدراينجايکگروهدر
اند؟علتاينمسئله،تجربهواقعياينخانوادههااست،بهواسطهوصلتفرزندانشاناز


نظرشده
ششسالپیش،روابطخويشاوندینزديکيبینايندوگروهبرقرارشدهاستوحدقابلتوجهي

از صمیمیت و آشنايي بین آنها وجود دارد .در گروه مورد بررسي ،نوع روابط ،میزان و حد
نزديکي،واژگانخطابدرروابطخويشاوندیو...بهحدیاستکهپژوهشگرآنهارايکگروهدر
نظر گرفته است چون خود آنها نیز از همین اصطالح ”ما ديگر يک خانواده هستیم“ برای
خودشاناستفادهميکنند.حالالزماستکميبیشتردربارهاينگروهخويشاوندیتوضیحداده

شود .اين گروه ،در شهرهای تهران و کرج و نیز زيباشهر (محمديه) ،بیدستان و شريفآباد از
استانقزوينسکونتدارندوهمگيازقشرمتوسطومالکخانهخودهستند.مالکیت،مسئله
رودسطحباالتروانتقادیتریازنگاهبهمسکنراايجادکردهواز


انتظارمي
مهمياستچراکه 
رويکردیحداقليفاصلهگرفتهباشد.کلاينگروه 92نفرهستندکهشامل 6زوجدرسنین
مختلفهستند.اززوجيباسابقه22سالزندگيمشترکتازوجيبا2سالزندگيمشترکدر
بینآنهاوجوددارد.همچنینزوجفاقدفرزند،زوجدارایفرزندنوزاد،زوجهایدارایفرزندان
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هاييکهفرزندانشانازدواجکردهوتنهاشدهانددراينگروهوجوددارند.از


جوانمجردوزوج
هایمختلفموجوددرجامعهراپوششميدهد.ازخانهشخصييکطبقه


هانیزگروه

نظرخانه
و دو طبقه قديمي و جديد تا آپارتمان کم واحد و برجهای شلوغ در اين گروه وجود دارد،
خانههايي با حدود  2دهه قدمت و نیز خانههايي که تنها  2سال از ساختنشان ميگذرد.

توضیحات بیشتر مربوط به اين افراد و خانهها در بخش مربوط به خود خواهد آمد .در اين
ایبرانجاممصاحبهدرفضایخانگيافرادموردمطالعهبرایدستيابيبهدو

پژوهش،تأکید 
ويژه
هدف وجود داشته است :اول ،فعال شدن سیستم تداعيهای ذهني افراد مورد مطالعه و دوم،
فراهمشدنامکانمشاهدهفضابرایشخصپژوهشگر.

گوناگونی فضایی مطلوب
پرسشاولپژوهشحاضر،درموروضعیتخانههایموجودازحیثگوناگونيفضاييبود.در

اينجا سعي ميشود با استفاده از دادههای استخراجشده از خالل مصاحبهها”،گوناگوني و
شانميخواهندکهندارندويابه


مطلوبتوضیحدادهشود.افرادچهفضاهاييرادرخانه
تنوع“
دستآمدهاست :
به 
بندیمصاحبههااينموارد 


شکلمطلوبشاننیست.ازجمع

فضاييخانههایمسکوني

جدول:9تنوع
فضا 

ها/فعالیتها 


ويژگي

ساکتوعايق 

یتهایپرصدا،خوابیدنوقتيديگران
برایموسیقي،فعالیتهایفکری،فعال 

بیدارندو ...

هایبیرونيترکهاشرافبهفضاهایداخلينداشتهباشد 


مجزاازنشیمنودراليه
فضایمیهماني 
فضایکاری 

جداازفضاهایخودمانيخانه 

انباریها 


داخلساختمانومتعددبرایاجناسمختلفمثالجاييخنکبرایآذوقهسالیانه 

حمام 

عدماشرافبهپذيرايي،کوچکبهطوریکهگرمشودودارایجامهکنجداگانه

باشد .

اصالحکردن 

داراینورطبیعيوامکانشستن 

فضایشخصي 

خیليکوچکوبدمنظرهنباشدواشرافازفضایعمومينداشتهباشد 

نگهداریحیوان 

امکانارتباطاتباحیواناتشهریونیزنگهداریحیواناتخانگي 

نگهداریگیاه 

پرورشوتولیدگل،درختمیوه،سبزیوصیفيو ...

آبوآبتني 

بهشکلحوض،استخر،فوارهبرایذخیرهآب،آبیاری،آببازیياشنیدنصدای

آب 

تحرکوراهرفتن 

فضاييبرایشتابگرفتنوفعالیتکردنجسمي،بزرگوخاليازوسیله 

ورودی 

هاومحافظداخلبههنگامجابهجايي 


دریباهمسايه

کن،امکانارتباطاتدم

کفش
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فضایباز 

برایتفريحوکاروزيبايي،ترجیحاحیاطواگرتراساستاندازهبزرگتریداشته

باشدکهتوسطسايرهمسايههاديدهنشوی،يکبخشنیمهپوشیدهزيباهم

داشتهباشد 

پهنکردنلباس 

فضایآزادوزيرآفتابوليجاييکهدرمعرضديدنباشد 

فعالیتهایبودار 


سیگارکشیدن،پیازسرخکردنو ...

فعالیتهای

کثیف 

واکسزدنکفش،تعمیراتبرخيوسايل،سبزیپاککردن،قالیچهياپتوشستن
و ...

فضاهایديواری 

لديواروطاقچهبرایگذاشتنقابعکس،آينهوشمعدان،يادگاریهاو ...

مث

پشتبام 

دسترسيراحتونهازطريقنردهبام 


توالت 

بیشازيکي،بیرونوداخل،عدماشرافیتبهپذيرايي،داراینورطبیعيبرای
اصالح 

جایوسايل
مختلف 

محلقرارگیریوسايلدرخانه،مثلوسايلدمدستيچونجانمازوياماشین

کمدهابهصورتيطراحيشدهودارای

چرخخیاطيو...؛و
لباسشوييورختچرک ،
ريزفضاهایبیشتر

فضایکارگاهي 

برایتعمیرات،ساختنوبروزخالقیت 


نشیمن 

خوشمنظره،پرنور،بزرگوخلوتوشاد 


تفريحوورزش 

تختدرحیاط،تاب،فضایسرپوشیدهبرایبازیواستفادهازامکاناتورزشي 

آشپزخانه 

منظرهوخوشتهويه 


بزرگ،اشرافنداشتنازپذيرايي،گوشهبودن،خوش
منبع:نگارنده 


فضای ورودی

داخلوخارجخانههمیشهبهواسطهفضاييمرزگونهازهمجداميشوند،فضاييکهدرارتباط

نزديکي با مناسک ورود و خروج قرار دارد .افراد برای خروج از خانه نیازمند آمادهسازی خود
هستند،بهاينمعناکهلباسهايشانرابردارندوبپوشند.کفشهايشانراتمیزکنندوواکس
آنسو نیزورودبهخانهبازنیازمندهمین
بزنند.کلیدوکیفرابردارندوعازمبیرونشوند.از 
بايستبهگونهایباشدکه


ارتباطدرونوبیرونمي
مراحلبهصورتمعکوساست.ضمنآنکه
دریباهمسايههارانیزفراهمآورد؛


حريمداخلراحفظکندوامکانارتباطاتبهاصطالحدم
بنابراين ،خانه نیازمند فضايي ورودی است درحاليکه بسیاری از آپارتمانهای نوساز ،مرزی
مخدوشبیندرونوبیرونراايجادميکنندکهازنظرساکنانآزاردهندهاست.خصوصاآنکه

خانه هایايراني،عموماوسنتامفروشهستندوتمیزنگهداشتنفرشوواردنشدنخاکو

آلودگيبهداخل،موردتأکیدبودهاست .
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آشپزخانه

بهنظرمي رسدآشپزخانهدرسیرتکامليخودبهفضاييدووجهيتبديلشدهاستکههرکداماز

اعضای خانه ،بر اساس تجربهشان اين فضا را تعريف ميکنند :بعد پشت صحنه و کثیف و
فرآيندی و بعد جلوی صحنه و تمیز و محصولي .مردان اغلب آشپزخانه را شیک و بخشي از
افکردنکابینتها

دانند.برایهمینتمايلزيادیبهام 
دی


دکوراسیون،پرستیژوچهرهخانهمي
وانباروسايل وابزارهای برقيجديددرآننشان ميدهند.تجربهمردانهازاينفضاميتواند
ينباره ازاصطالح”فضایبارمانند
بسیارمتفاوتباپشتصحنهآنباشد.بهطورمثال،نويددرا 

اينفضا،ديواراوپنآشپزخانهوصندليهایگرددورشاستکه

استفادهميکند”:

آشپزخانه“ 
ماند.اينبخشيازفضایخانوادگيماستکهخیليازآنخوشمميآيد،خوباست،


لبارمي
مث
صمیمياستوبهمعنایواقعيکلمه،خانوادگياست“.درمقابل،زنانوجهديگریازآشپزخانه
را درک ميکنند .آنها مي گويند گرچه برای تمیز کردن و تمیز نگه داشتن آشپزخانه ،تالش
ایانجاممي دهندوليتقريباداشتنيکآشپزخانهکامالتمیزوشیک،يکموقعیت

شبانهر 
وزی

استثناوموقتياستوبهمحضواردشدنبهآنوشروعفرآيندپختيکغذا،فضازندهوپويا
و جبرا آشفته و ناديدني ميشود .چراکه آشپزخانه جدای از بخش کافهتريايي و ديدنياش،
طلوبيهمداردکهمربوطبهجمعشدنظروفکثیف،زبالهو...است،بخشهايي

بخشهاینام

پشتصحنهمانند کهزنانهموارهآنرا  ازجلویصحنهخانوادگيو مواقعي کهديگراعضای

خانوادهميخواهنددرخانهوآشپزخانهحاضرشوندحذفميکنند.ايندقتنظربهمحیطو

توجه به حفظ صحنه و پشت صحنه و جلوی صحنه ،فرآيندی انرژیبر است و استفاده از
هایفعليرابرایزنانسختميکند.همچنینبسیاریازآنهادوستندارندوقتيکه


آشپزخانه
کنندديدهشوندومهم ترازآن،فرآيندتولیديکمحصولرابهتصويربکشند.بهنظرآنها


کارمي
مثالمنیرميگويد”:آشپزخانهوقتي

ميگذارد؛
اينبردرکافرادازکیفیتمحصولنهاييتأثیر  
جلویچشماستنوعغذاوبویغذاهمجلویچشماست.آدموقتينميداندغذاچیستبرای

ترميشودتاوقتيکهازقبلديدهوبويشراچشیدهاست“ .


خوردنحريص
موارديادشدهدراينجابهمعنایمخالفتباآشپزخانهاوپننیستچراکهدرسبکزندگي
امروز،خودزناننیزاغلبرفتنبهحاشیهرانميپذيرنداماضرورتجدابودنبخش”تمیزو

محصولي“وبخش”کثبفوفرآيندی“ ازنظرآنهابسیارمهماستکههنوزدرساختبسیاری
هایمعاصرماننتوانستهايم

هابهآنتوجهينميشود.ازنظرآنهاماهنوزدرمعماری 
خانه


ازخانه
بهالگویمناسبيبرایآشپزخانهبرسیم .
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اتاق پذیرایی

خودی /ديگری ،خودماني /میهماني و ...واژگان آشنايي هستند که دنیای شناختي و روابط
اجتماعي را شکل مي دهند و از اهمیتي اساسي برخوردارند .به دلیل همین ذات اليهاليه و
سلسلهمراتبي روابط اجتماعي ،فضای خانه نیز طراحي دوگانهای دارد .يکي شدن پذيرايي و

حريمهااستکهدرعالمشناختيوذهني،تأثیر
همريختگي 
به 
نشمیندرخانههایجديد،نوعي 

مطلوبيندارد.خصوصاآنکهدرکنارمفهومفرهنگيایچون”آبروداری“ قرارگیرد .بهاعتقاد

ساکنان ،حريمهای متداخل خانههای جديد از شفافیت بیش از حدی برخوردارند که مطلوب
زندگياجتماعينیستوهموارهحدودیازپوشیدگي،ضرورتدارد .
شدهاندوفضادراينمسئله،
میهمانگريز“  

برخيساکنانخانههایجديدميگويندکه”

نقشياساسيداشتهاست؛فضاييکهحريمخانهراناگزيربه فضای”خودی“ تبديلکردهو
آمادگيشانرابرایپذيرش”ديگری“ دراينحريمخودیکاهشدادهاست.ديگریدراغلب

اينفضاهاجايينداردوحضورشنیازمندتغییراتوصحنهآراييمجددحريمخودیاستکه

برایساکنانچندانخوشايندنیست.بهعنواننمونهمنیرميگويد :



”منواقعا ازايناحساسکههرآنممکناستکسيدربزندوواردشودوخانه
همینکه منظم

نامرتب باشد ناراحتم .نه اينکه بگويم خانهام آشفته است ،نه .
نباشدوچیزهاييرویزمینباشد.نداشتنتفکیکبینايندوفضابرروابطبین
ميگذارد.چونمنحساسموشوهرمريلکساست...همین
منوهمسرمهمتأثیر 
بینمان تنش ايجاد ميکند در صورتي که اگر فضای جدا داشتیم من راحتتر
بودم“ 


ساکنانمعتقدندخانهايرانيهنوزنیازمندسیستماليهبندیبرایپذيرشديگریدرکنار

مثالوحیدميگويد :

خودیاستوبرایتقويتايننظربهمصاديقبسیاریاشارهميکنند؛


هادوستدارندعکسهاييازدوراننامزدیياازدواجشانرابهديواربزنند

” 
بعضي
کهخوبشايدنخواهندجلویديدبقیهباشدوليترجیحدهندکههرروزخودشان
نگاهش کنند ...يا بعضيها که هنوز کودک درونشان بیدار است و دوست دارند
عروسک نگهداری کنند شايد اگر فضای عروسکشان جلوی ديد بقیه باشد مورد
تمسخرقراربگیرند“ 


سختينظافتوآماده سازیفضا،جبرتوقفکارهایجاریوتغییرصحنهونیزضرورت

حفظحدودیازرسمیتوفاصلهباديگران،داشتنتفکیکبینفضایخودمانيومیهمانيرا




ساکنانخانههایشهریتهران،البرزوقزوين  23

بررسيانسانشناختيتنوعفضاييمطلوبازمنظر



ضروری ميسازد .با اين حال ،صرف وجود اين فضای مجزا کافي نیست و مسئله مورد توجه
ديگر،جايگاهشدرکلیتخانهواستقرارشدراليههایبیرونيترآناست؛بهعبارتديگر،اتاق

میهمانبايدطوریباشدکهديگراهلخانهبتوانندزندگي معمولشانراداشتهباشندوحتي
بتوانندخانهرابهپشتصحنهایبرایپذيراييازجلویصحنهمیهمانيتبديلآورند،مثاليکه

منیردراينرابطهميزند :


”در خانههای قديمي اگرچیزی داشتي يا نداشتي میهمان نميفهمید ولي االن
همهچیزشفافشدهومناينشفافیترادوستندارم.اگربخواهيخريدکنييا
از همسايه چیزی قرض کني بايد از جلوی چشم میهمان رد شوی و بروی و
فضاهایپوشیدهوپنهانوبهاصطالحپسلهنداری“ 

انباری

طرحميشودکه

یاش
خانهبامفهومانباروانباریپیوندیتاريخيداردوزمانيبهمعنایامروز 
شیوهمعیشتتغییرکردوچیزیبرایانبارکردنموجوداست؛انبارکردنوگردهم آوردن
فعالیتها،وسايلوابزارهاوموادخوراکي؛بنابراينانباریازجايگاهمهميدرخانهبرخوردارو

هایحداقليساختهشدهمعاصرنیزهمچنان


درخانه
جزءکارکردهایذاتيآناست.بههمینرو
کنند.دربرخيخانههایجديد،

گرفتهميشودواغلبحذفش نمي

فضايي بهايننام درنظر 
انباریدرکنارپارکینگوبخشي  ازفضایبیرونيخانهاستکهازنظرساکنان،جزومحدوده
شود.شاخصيهمکهافرادبرایآنمطرحميکنندضرورتتغییر


فضایخانگيمحسوبنمي
لباسبههنگاممراجعهاست،عموماجايينیستکهبتوانيباهمانلباسداخلخانهاتبهآن

مراجعهونیازترارفعکني.اينمسئلهدرموردوسايل کثیفياابزارهاييکه کمتراستفاده
سازنیست،اماساکنانميگويندکهوسايلدمدستيبااستفادهزياداگردر


شوندخیليمسئله

مي
اينانباریهاقراردادهشوندچندانقابلیتاستفادهندارند؛بنابراينضروریاستکهانباروسايل

ضروری،جدایازفضایداخلينباشد.درداخلاينگزاره،گزارهديگرینهفتهوآن،ضرورتِ
داشتنانباری هایمتعدداست.اين،موضوعياستکهدراينپژوهشبهآناشارهشدهاستو

گويندمقوالتيکهدرخانه،انبارميشوندازيکجنسنیستندوقابلیتقرارگرفتندر


افرادمي
انباریهای مختلفي

مثالحامددراينبارهمعتقداست”:

کنارهمو درفضاييواحدراندارند؛
برایوسايلسفر،وسايلماشینووسايلخوراکينیازاست“ويامنیروروشنکبهاينموضوع
اشاره ميکنند که خانه ،نیاز به فضای خنکي برای انبار کردن آذوقههايي چون میوه خشک،
يوسالیانهخريدميشوندو...دارد،فضاييکهدر

ترشي،خوراکيهایاضافهکهبهصورتکل

بنابراينبهنظرميرسدهرخانهحداقلنیازمنددو

ینبودواالنمابهازائيندارد .

گذشتهزيرزم
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فضای انباری در دسترس برای ”وسايل کثیف و ابزار“ و نیز ”وسايل تمیز و خوراکي“ است.
فقداناينفضاهاباعثميشودکهاهاليدستبهتغییرکاربریسايرفضاهابزنند .


سرویسهای بهداشتی

هایکنونيازگوشهحیاط بهداخلساختمانآمدهاست.اتفاقيکه


دستشوييوتوالتدرخانه
در ابتدا با استقبال برخي ساکنان مواجه شد ،کساني که از سختيهای استفاده زمستانه و
خصوصاشبانهشاکيبودندومسئلهترسهایکودکانوسختياستفادهبراینوزادان،سالمندان

وبیمارانرامطرحميکردند.بااينحالانتقالسرويسبهداشتيبهفضایداخليخانه،بهمرور،

ي هاييرانیزسببشد.امروزافرادازسختشدنفرآينددفعوانقباضاتجسمانيو
نارضايت 
کنندواينکهبرخالفانتظار،بهتسهیلفرآينددفعکمکنکردهاست.

ناراحتيهايشصحبتمي

اينمسئلهخصوصادرحضورديگریوزمانيکهخانه،پذيرایمیهماناناستهمبرایمیزبانو
هم برای میهمان سخت مينمايد و در اين بین ،همان گروههايي که گمان ميشد راحتتر
خواهندبود(مانندسالمندان)بیشترينفشاررابابتکنترلبدنخوداحساسميکنندوموضوع
خودبهيکمسئلهتبديلشدهاست.اينشرمآوریفرآينددفعهمبهلحاظصوتيوهم

”شرم“
بهلحاظبصریاست.اينکهفضایداخلسرويسبهداشتي،ازداخلفضاینشمینوپذيرايي

وکودکاندشوارميسازد .

ديددارداستفادهازآنرابرایافرادخصوصاسالمندان
نکتهقابلتوجهديگردراينمورد،ورودقدرتمندگفتمانپزشکيشدنبهفضایخانگي
هایايرانيوضرورتاستفادهازتوالتهایفرنگي،بیشازپیش


استبهطوریکهانتقادبهتوالت
مطرح مي شود و خصوصا با پیر شدن اهل خانه يا نزديکان آن ،قوت ميگیرد .در نتیجه اين
فرايند نیمي از خانههای مورد بررسي ،اقدام به راهاندازی اين فضا در کنار فضای موجودشان
هایفرنگيبهساختارخانه،دشواریهاييرابهدنبالداشتهاست،


اند.اضافهشدنتوالت

کرده
چراکه از ابتدا فضايي برای آن در نظر گرفته نشده است و افراد ناچارند آن را به بخشي از
کاربری هایفضایموجودتحمیلنمايندکهعمومافضایحماماست.کوچکيمکانونیزعدم

تفکیکمناسب،عمالاستفادهازهردویاينفضاهارادشوارودرمواردیحتيمختلمينمايد.

ناگزيرميدانند .

بااينحالاهلخانهآنرا
بندیبهنظرميرسد داشتندوتیپسرويسبهداشتيداخليوبیروني


بهعنوانجمع
هاووضعیتهایمختلفضروریاست.درصورتفقداناينامکان،حداقل

برایگروهها،فصل

مي بايست سرويس بهداشتي در بخشي از خانه تعبیه شود که مشرف به نشیمن و خصوصا

التهایفرنگيبهعنوانيک
پذيرايينباشد.همچنیندرطراحيخانههابايدفکریبهحالتو 

مطالبه تکمیلي و نه جايگزيني جديد انديشید .در مورد فضای حمام نداشتن تفکیک فضايي
داخليبهمنظوررختکنيانگهداریحولهولباسهایتمیزيکموضوعمهماست.اينمسئله
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خصوصابهآنجهتکهحمامدربرخيموارد،مشرفبهاتاقپذيراييونشیمناستاهمیت
بیشترمييابد .


اتاقها

اتاقخواب  درادبیات کنوني بهاصطالحيرايجبرایصحبتکردندربارهابعادخانهها وحتي

شمارشفضاهایداخليتبديلشدهاستبهطوریکهمعمارانحتياگرفضاهایبسیاریرابا
ترينخانههانیزفضاييبااينعنواندرنظر


استداللکمبودنزمینحذفکنند،برایکوچک
ميگیرند؛ ولي در موارد بررسيشده ،اتاقها اگر که نشیمن يا پذيرايي نباشند عموما با نام

ميشوند(ماننداتاقبهرام،اتاقکارو)...وکمتربهآنهااتاق
نامگذاری 
اشخاصياکاربریهايشان 

خوابگفتهميشود .

يکمسئلهبياهمیتدانست.درعلوماجتماعيبسیار

رانميتوان 

نامگذاری 
اينشیوهاز 
،نوعيفرآيندهويتدهياستوبررفتارهایاجتماعي

نامگذاری
ميشودکه 
براينموضوعتأکید 
ميگذارد” .دعوا سرِ نامها است“ به پرچم اين جريان تبديل شده است که هیچچیز را
تأثیر  
نميگیرند .استدالل آنها اين است که ”مجرم“ يا ”بیمار“ نامیدن يک معتاد
تصادفي در نظر  
درنهايتجامعهرابهسمتدوشیوهرفتاریمتفاوتنسبتبهاينگروهسوقميدهد؛بنابراين،

نامگذاری فضاييدردرازمدتميتواندتأثیراتي برمدلطراحيآنداشتهباشدو
اينشیوهاز 
ساير عملکردها و کاربریهای آن را ناديده بگیرد .اتاق خواب ،جايي است که شبها و برای
خوابیدناستفادهمي شودبنابراينکمشدننور،کوچکشدنابعاد،نداشتنمنظرهياديدخوب

ومسائليازايندستدرآنبياهمیتاستوبهسمتفضاييتاريک،کوچکوسادهپیش

رافراهمنميکندبلکهعمالدرخدمت

رودکهنهتنهاامکانپرداختنبهفعالیتهایديگر


مي
خوابیدننیزنیست .
اينشیوهازتخصیصونامگذاریفضاظاهرادردرکسنتيايرانیانازخانهوجودنداشته
است .در فرهنگ امروزِ نمونه مورد مطالعه از اتاق خواب همچنان به عنوان يک اتاق با چند
عملکرد استفاده ميشود و نگاه کردن به آن به عنوان فضايي صرفا برای خواب ،امر معمولي
نميدانمچرا
شوندگانبااعتراضبهاينمسئلهميگويد ”:


نیست.حتيروشنک،يکيازمصاحبه
اتاقخوابماناستروزها
کردهوميشمارند؟مندراتاقيکه 

نامگذاری
اتاقهاراباناماتاقخواب 

خیاطي ميکنم و نیاز به نور خوبي دارم .تاريک بودنش افسردهام ميکند“ .اين اتاق به گفته
طورکهافرادراخوبميخواباند،تواناييخوببیدارکردنشانراهمداشته


ساکنانبايدهمان
باشد.منظورازاينجمله،امکاندريافتنورطبیعيبهداخلآنباآمدنصبحوحرکتتدريجي
افرادبهسمتبیداریوسرزندگياست،کاریکهدربسیاریازموارداتاقهایخوابازانجامآن
ناتواناند  چونفقطفضاهاييتاريکهستند.يکزوجازگروهموردمطالعهباهمیناستدالل،
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تبديلبهانباریخانهکردهاند،چراکه خوابیدندرآن

نميخوابندوآنرا 
اتاقخوابشان  
ديگردر 
یشهباکسليازخواببیدارميشدند .

ميکردوهم
فضا،پرخوابشان 
در مورد زوج ديگری ،همین اتفاق با استداللي متفاوت ميافتد .کوچک بودن خانه و
پنهانخانه برای
داشتن همین يک اتاق باعث شده است که از اين فضا به عنوان تنها فضای  
استقراروسايلمختلفاستفادهشود.درنتیجهديگرنميتوانازايناتاقبهعنوانفضایخواب

نشمینبرایخوابیدناستفادهميکنند :

استفادهکردوساکنانازپذيرايي_

”کمد،درآور ،مبلووسايلپسرم،همهچیزدوروبرماناست.اينهمهشلوغي،
امکانتمرکزوفکرکردنرابهآدمنميدهد.اتاقخوابماعمالانباریاستو

هیچ فايده ديگری ندارد ،من حس ميکنم تمام وسايل دارند به سمتم هجوم
ميآورند“ 



بانوعيرويکردتقلیلگرايانهوغیرواقعيهمراهاستو

اتاقهابه”اتاقخواب“ 
نامگذاری  

وفضارابهسمتآشفتگيوعدمبهرهوریمناسب

نميگیرد 
چندعملکردهبودنآنرا درنظر  
حتيبرایخوابسوقميدهد .

فضاهای غیربسته

منظور از فضاهای غیربسته در اينجا دو تیپ فضای باز (مانند حیاط) و نیز سرپوشیده (مانند
ايوانياتراس)است.حیاطگذشتهازامکانيکهبرایارتباطباآسمانوحالتهایمختلفآنبه

هامي دهدفرصتيبرایباغبانيوکشاورزیاست.فضاييبرایتولیدبرخيمايحتاجگیاهي


انسان
کهبهصورتمحدود،روزانهو تازهميبايست موردمصرف قرارگیرند؛بهعنوانمثال،سبزی
خوردن.فرصتيبراینگهداریحیوانخانگييابرقراریشکليازارتباطباسايرحیواناتموجود
هاييکهدرخانههایجديد


درمحیط.فضاييبرایبازی،ورزشوتحرکوباالوپايینپريدن
چندينمصاحبهبهآناشارهشدهاست.خصوصادرموردبچههایکوچکو

امکانشنیستودر
نیز زنان که فرصت کمتری برای تحرک در فضاهای عمومي و بیروني دارند .حیاط همچنین
فضايي برای انديشه ،تفکر ،خیال و هنر است ،فضايي که در اين پژوهش ،فاصله گرفتن از
روزمرگيوتجر بیاتيازجنسفراروزمرگيعنوانشدهبود.حیاطازقديم،فضاييبرایفراغت
خانگينیزبودهاست.نشستنوعصرانهخوردندرآنوگپزدندرهوایآزادکهبهتعبیر
افراد،روحراتازهمي کند.حیاطهمچنینفضایانجامتعمیراتوبرخيکارهایکثیفخانگي
کهدرفضایداخلي میسرنیستند(مانندواکسزدنکفشهاکهدريک موردعنوانشددر
فضایتوالتانجامميشود) .امکان  انجامخیليازکارهایکوچکروزمرهنیزدرفضایداخليو
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ایچونشستنفرشوقالیچهکهدرمصاحبههاروشن


پوشیدهخانهوجودندارد،کارهایساده
شد به هنگام اجبار ،در فضای حمام و با سختي صورت ميگیرند ،خشک کردن بعضي مواد
خوراکيبرایذخیره(مانندمیوهخشک)،شستنسبزیدرمقیاسزياد،شستنبرخيقابلمهها

شوييامکانپذيرنیستوياحتيپهنکردنلباسهای

وظروفبزرگيچونمجمعکهدر 
ظرف
ميشود.
تربرایآفتابخوردنوخشکشدنکهازنظربهداشتينیزبسیاربراهمیتآنتأکید 
همچنین امکان حاضر شدن در فضای باز و قرار گرفتن در معرض آفتاب بدون حجاب و با
پوششيکمترازپوششفضایعمومي ،که گفتمانپزشکيبرآنتأکید دارد .فقدانهمهاين
موارددراکثرفضاهایداخليافرادرادچارنوعيازسردرگمي،دلزدگيازخانهوحتيبیماری
ميکند .

جايگزين حیاط در بسیاری از آپارتمانهای جديد ،تراس يا بالکن است که به ندرت
توانستهجاييدرفرهنگبرایخودبازکند.اغلبازاينفضابهعنوانيکفضایبيمصرفيابا
عملکردهایمخدوشاستفادهميشودکهنهمطلوبیتيبرایساکنانخودداردونهبرایکساني
که از بیرون (فضای عمومي) نظارهگرش هستند .بالکن يا تراس ،فضايي است قابلیت جبران
فقدانفضایبازراداردوليبنابرداليليازجملهکوچکي،اشرافبیرونيوعدمآموزشساکنان
درخصوص  توانمندسازیفضاواستفادهازآن،عمومابهعنوانانباریويامحليبرایخشک
کردن لباس استفاده مي شود .تنها در يکي از موارد مورد بررسي ،اين فضا دارای عملکردهای
فضایبازشاملنگهداریگلوگیاه،حیوان،نشستنوفراغتبودکهمتراژبزرگ،درآنبسیار
بهنظرميرسدبرخالفتصورمعمولسازندگانبناکهفکرميکنند

مؤثر بودهاست.بااينحال 
در نظر گرفتن مساحت بیشتری برای فضاهای سرپوشیده ،نوعي هدر دادن فضا است؛ از نظر
ساکنان،اينبخشازخانهاهمیتبسیاریدارداگرکهبهمعنایواقعيکلمه،طراحيوتوانمند
شدهباشد.داشتنيکتراسخوبحتيدريکخانهکوچکميتواندبیشازآنکهاسرافتلقي

انسانها به شدت از کمبود چنین تجربیاتي در
شود يک امتیاز يا موقعیت ويژه باشد چراکه  
شانرنجميبرند .


فضایمسکوني

فضاهای شناختی یا نمادین

هایروزانهاستبخشيازجهاننیزمحسوبميشود


کهجايگاهيبرایفعالیت

خانه،عالوهبرآن
فقطبهمثابهمرزوجداکنندههایدرونوبیرون

وافراددوستدارندازسقفوديوارهایآن 

درمقیاسيکوچکتررادارندوهمچنین

بزرگتر
استفادهنکنند.اينفضاهاتوانبازنماييجهاني 
مي توانندبهصورتينمادين،افرادرابهگذشتهوخاطراتونیزآيندهوروياهايشانمتصلسازند.

دراينامر،ديوارهاکهبیشتر درمعرضديدن هستند،نقشياساسيبرعهده دارند.بهگفته
دمدستي“ وديواریوجودداشتکهبرخيعناصررادر
ساکنان،درخانههایقديمي،فضاهايي” 
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معرض نگاههای مداوم و وقت و بيوقت ساکنان قرار ميداد .از جمله اين فضاها ديوارها،
هاورفههابوده اند.افرادازآنهابرایقراردادنگل،وسايلتزئیني،شمع،


بخاری
طاقچهها،پیش

آينه و شمعدان ،قرآن و جانماز و نیز قاب عکسهای يادگاری افراد مورد عالقهشان استفاده
شاندرموقعیتهایدلپذيرگذشتهقرار


هاييازخودوخانواده
ميکردند.درمواردیهمعکس

ميدادند ،مانند سفر زيارتي م شهد .اين موضوعي است که روشنک هم با اشاره به آن

قابعکسهاويادگاری هارابايدکجابگذاری؟باگذاشتندرچمدانودورازچشم،

ميگويد”:

عمالبايدخاطراتترامحوکني!“ .
ظاهرا اين نقش خانه با شیوههای جديد ساختوساز کمکم به حاشیه ميروند .از بین
رفتنفرورفتگيهاوبیرونآمدگيهایديواریازسمتيوسستيياسفتيبیشازحدديوارهااز

سمتديگر،قراردادنيانصبکردنعناصرتزئینيونمادينرابررویآنهابامشکالتيمواجه
ساختهاست.ازآنجاييکهکاهشوزنساختمانبهمنظورکاهشآسیبپذيریدربرابرزلزله،

مهندساندرساختخانههایجديداستاستفادهازآجرسفالبهجایآجر

يکيازدغدغههای

خشتيدرساختديوارهامورداستقبالزيادیقرارگرفتهاست.موضوعيکهمقاومتديوارهادر
برابراتصالچیزهاييبهرويشانراپايینآوردهاستوساکناننميتوانندازفضایديوار،استفاده
شناختيکنندوآنرا بهامتدادذهنخودبدلسازند.اينمسئله،استفادهازبرخينمادهای
فرهنگيوبوميدرزندگيخانوادگيمانندآينهوشمعدانراعمالبامشکلمواجهساختهاست
هایاولیهزندگيدورمياندازندويادرونانباریو


بهطوریکهافراديااينعناصررادرسال
مي دهند.درمواردیهمکهابعادخانهاجازهدهدبرخيبرايشکنسولومیزی
کمدقرارشان 
کنندوليدرموردخانههایکوچکواقعاآينهوشمعدانخودبهچالشي


جداگانهخريداریمي
شود.اينموضوعياستکهدرموردسقفهانیزصادقاستوبرخي


برایساکنانتبديلمي
شانتواننگهداریلوستررانداردوياازخاطراتيتعريفميکنند


گويندسقفخانه
ساکنانمي
کهبهدلیلجداشدنلوسترازسقفحادثهپیشآمدهاست.
فضاهای جایگاهی

افراد خصوصا زنان ،از فعالیتهای خانگيای يا وسايل و ابزارهايي صحبت ميکردند که فضای
مشخصومناسبيبرایآنهادرنظر گرفتهنشده استوهمینمسئله،کارخانگيرابهگفته
مهمترين موضوعي
تبديلميکند .

بانشاطولذتبخش“ 

عذابآور“ونه”
روشنک،بهفعالیتي” 
مسئلهماشین لباسشويي  ومواردپیرامونآناست.جاييکهبايداينوسیلهرادرآنقرارداد
آوریلباسهای


ونیزفرصتيبرایجمع
کجاست؟جاييکهفضا،دسترسيبهبرق،امکانتخلیه
چرک و سبد لباسها در کنارش وجود داشته باشد؟ برخي آن را در آشپزخانه قرار ميدهند،
برخيبهدنبالقراردادنشدرتراسخانهبودهاند،برخينیزدرفضایپاسیو،جاييبرايشپیدا
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دلباسچرکهانوعيسرگردانيرا

کردهاندوليدرنهايتاينمسئلهحلنشدهاستوهنوزسب

گويدکهدرنهايتمنصرفشدهاستولباسهایچرکراداخلخود


کند.سکینهمي

تجربهمي
کنند،مسئلهایکهخالفمالحظاتبهداشتياست.منیژهآنها را


ماشیندرآشپزخانهجمعمي
درتراس،انبارميکند،روشنکدرحمام،منیردرآشپزخانهونفیسهدرپاسیووليدرنهايت،

هایامروزايرانيهاوجوددارند .


همهبااينموضوع،مشکلدارند.تجربیاتيازايندستدرخانه
مثالهاييازاينقبیلکمنیستند،مثالمحلقراردادناتوبرقي،جاروبرقي،جایلباسي

خیاطيام همداخلکمداستوبرایدوختن

کجاست؟روشنکميگويد ”:
چرخ

چرخخیاطي 
يا 
يک درز کوچک همیشه بايد کلي عذاب بکشم .داخل کمدهايمان نیز جاهای مشخصي برای
طوریوسايلمانرارویهمميچینیم“ .


وسايلتعبیهنشدهوفقطهمین
ساکنانسعيميکنندبخشيازاينمشکلراباخريدکمدووسايلچوبييافايلهای

پالستیکي رفع کنند و بخشي از وسايل سرگردان را ساماندهي نمايند ولي با توجه به حجم
کنندهوعذابآورکاردرخانهتبديل


اينکارواقعامشکلاستوبهيکيازعواملخسته
وسايل 
ترميشوند،مثالساکناندر


هایسنتخیليبغرنج

شدهاست.اينموضوعدرموردبرخيبازمانده
نگهداری نان خشک ،دبههای ترشي و سرکه و ...دچار مشکالت عديدهای هستند .لیست اين
توانبابررسيهایبیشترتکمیلکردوليقدرمسلم،يافتنتعدادزيادیوسیلهيا


مواردرامي
فعالیتقديميوجديداستکهجایمشخصيازآنخودندارند .


گوناگونی فضایی موجود
ميتوان
مجموعا 6فضایخانگيدراينپژوهش،موردبررسيقرارگرفتهاست(جدول )9که 
آنها  رابهدودستهاولودومتقسیمکرد.دستهاول،شاملخانههاييقديمي( 33ـ 27ساله)،
مترمربع)وشخصي(يکطبقهيادوطبقه)هستند.دردستهدومخانههايي

بزرگ(377ـ977
گیرندکهدرگونههایمختلفيچون

جديد( 7ـ 2سال)،کوچک( 976ـ 27مترمربع)قرارمي
آپارتمان ،برجوشخصي قابلتفکیکهستند .بیشترينسرانهدراين نمونه 927،مترمربعبه
ازای هرنفروکمترينسرانه 96،مترمربعاست.درستونيکيماندهبهآخرجدولشماره،2
رضايتساکنانازفضایداخليخانهشانبرحسبپاسخ آنهابهسؤال مربوطهآمدهاست.اين

دهندهآناستکهسهزوجراضيازفضایداخلي،همگيبهخانههایگروه


ستونجدول،نشان
اول اختصاص دارند .آخرين ستون هم به تعداد فضاهای موجود در هر خانه اختصاص دارد.
آيدخانههایگروهاول،بیشترينتنوعفضاييرادارندکهايندر


طورکهازجدولبرمي

همان
کنار ويژگي های ديگر چون بزرگي ،سرانه باال و شخصي بودن ،رضايت و نیز میل به ماندن
کند.درخانههایگروهدوم،ارتباطباماوراءطبیعت،طبیعت،جامعه،


توجیهمي
ساکناندرآنرا
ترصورتميگیردارتباطبا خانواده(به


آنچهراحت
زمانونیزاشیاءامریدشوارشدهاست و
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معنيدورهمجمعشدناعضاء،خوردندرکنارهم تلويزيونتماشاکردن)است.9همچنین
پرداختنبهبخشيازنیازهایجسمانيفردی(ازجملهخوردن،خوابیدنونظافت)رانیزبايدبه
اينمورداضافهکرد.ميتوانچنیننتیجهگرفتکهخانهدرحالتبديلشدنبهانباریازاموال

خانوادگي است که امکان بازتولید خانواده در کنار هم و پرداختن به نیازهای جسمي افراد را
فراهمميکند.درمقابل،نسبتبهطیفديگریازنیازهاکمتوجهاست .


هاورضايتمندیساکنان 


شناسيخانه
جدول 2
:گونه
شکلخانه 

رضايت تعداد
مدت تعداد
سرانهفضا 
متراژ  قدمت 
افراد  فضاها 
سکونت  نفرات 

گروهاول 
گروهدوم 

شخصيدوواحدی  33  377سال  33سال 

2

927متر  دارد 

 92

شخصييکواحدی  27  937سال  9سال 

2

13متر 

دارد 

 93

شخصيدوواحدی  33  977سال  22سال 

3

26متر 

دارد 

 99

7  976سال  7سال 

2

26متر  ندارند 

1

آپارتمان6واحدی   22

2سال 

2ماه 

2

27متر  ندارند 

7

شخصييکواحدی   27

2سال 

2ماه 

3

96متر  ندارند 

7

برج 


منبع:نگارنده 

نتیجهگیری
ساکنانبهلحاظ فرهنگيچهمدليازگوناگونيفضاييرابرای خانه،مطلوبتلقي ميکنند؟
هایپژوهشموجودنشانداد،خانهایکهبتواندتنوعفضاييموردنیازساکنانراتأمین


يافته
کند،بهاينمعناکهبهعنوانيکانسان،امکانداشتنسطوحمختلفارتباطيرابرايشفراهم
کند .به اين منظور و برای خالصهسازی مواردی که پیشتر ذکر شد الگوی فرهنگي برای
گوناگونيفضاييپیشنهادميشود،مدليکهمبنایخودراتأمین سطوحمختلفارتباطيمورد

نیاز انسان قرار داده است .در اين مدل ،ارتباط با”ماوراءطبیعه“” ،طبیعت“” ،جامعه“،
مهمتلقيميشود(جدول .)3

”خانواده“”،خود“(ذهنوجسمانسان)”،اشیاء“و”زمان“

9

البتهاينگفتهبهآنمعنانیستکهخانهدروضعموجودشدرخدمتزندگيخانوادگيوباالبردنکیفیتآن
آن،جایسوالدارد..تنهانکتهایکهدر

ستبلکهازبینسايرنیازهابیشتربهايننیازپاسخميدهدکهعلت 

ا
اينجا ميبايست به آن اشاره کرد اين ا ست که همین پاسخگو نبودن خانه به ساير سطوح نیازهای آدمي باعث
ميشود که افراد آنها را در محل ديگری خارج از خانه بجويندکه خود ميتواند در درازمدت به زدگي از خانه و

خانوادهمنجرشود.
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طورکهپژوهشهای


گوناگونيوتنوعفضاييبهمرورازخانهايرانيحذفشدهاست.همان
پیشین نشان دادهاند تکثر واژگان فضايي منتسب به خانههای تاريخي ايران ،گواهي از تنوع
فضايي باالی موجود در آنها است .يافتههای پژوهش موجود نیز به شکل ديگری مؤيد همین
مطلب هستند .اين يافتهها نشان ميدهند که در بین خانههای معاصر نیز که عمری کمتراز
خانههایساختهشدهتااوايلدهه77همچنانازحداقلتنوعفضاييموردنیاز
چهاردههدارند ،
هایساختهشدهدردههاخیررويکردیکامالحداقلي


،خانه
ساکنانبرخورداربودهاند.درمقابل

هایبسیاریراازساکنانشانسلبکردهاند.اينخودتأثیرات رواني،


دارندوامکانانجامفعالیت
دگي،فرهنگيواجتماعيبسیاریرابهدنبالداردکهپرداختنبهآنهاپژوهشهاييبیشتر

خانوا
راميطلبد .


جدول:3الگویفرهنگيپیشنهادیبرایگوناگونيفضاييخانه 
نیازارتباطي 

توضیحات 

مابهازایفضايي 


ماوراءطبیعه 

نمادآنآسماناستچراکهدرادبیاتعامیانه،عرش
هاتصورميشود .


درآسمان
خداوندی

فضایبازوسرپوشیده 

طبیعت 

مظاهربيجان(آب،خاک،بادو)...وجاندار(گلو

وحیوان)راشاملميشود .

گیاه

فضایسرپوشیده،
فضایبازوپاسیو 

جامعه 

باهمسايهها،دوستانوآشنايانونیزگاهاروابط

کاریکهجدایازفضایاهلخانهباشد .

فضایکار،میهمانيو
ورودی 

خانواده 

خانوادهدارایفرزندوفاقدفرزند،ازحیثفضايي
نیازمندمالحظاتمتفاوتيهستند .

نشیمن،محرمانهو
خلوت 

شخصي(جسم) 

رفعنیازهایجسميافرادشاملخوردن،خوابیدن،
تحرکونظافت 

آشپزخانه،سرويس
بهداشتي،خواب 

شخصي(ذهن) 

رفعنیازهایذهنيوروحيافرادشاملتفکر،
ساختن،موسیقيو ...

اتاقشخصي،فضاهای
حرفهای 


اشیاء 

محلقرارگیریهرشيء،فضاهاييبرایانباریونیز
تعمیراشیاء 

استقرار،انبار،تعمیرگاه 

زمان 

ايجادپیوستاریبینگذشتهوحالوآيندهدراطراف
بهواسطهحضورنمادينخاطرات،روياهاو ...

طاقچه،ديوار 

منبع:نگارنده 
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