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 چکیده
شناسيفرهنگياستکهتوجهخودهایجديدانسانشناسيفضایخانگييکيازحوزهانسان

خانه به نیازهایساکنانشانمعطوفميرا فرهنگو با ارتباطآنها و مردم سازد.هایعموم

قصدبررسيتعدادیازخانه دانش، از ذيلاينحوزه ازرايراناهایشهریپژوهشحاضر،

اندنداشتهساکنانيکهعمومادرطراحيوساختخانهخودمشارکتيمنظرساکنانشاندارد،

همیندلیل،باشکافيبینتصاويرمطلوبذهنيوفضایواقعيمواجهخواهندبود.پرسشبه

اصليدراينمقاله،چیستيگوناگونيفضاييمطلوبساکنانوبررسيفضاهايياستکهدر

درادبیاتشهرسازی،“دههایپاسخمحیط”کتازمفهوماختیاردارند.بهاينمنظوروباحر

هایآموسراپاپورتدربارهارتباطذهنوفرهنگباامرِهايدگرازسکونتونیزآموزهتعريف

سازیپژوهشنیز،يکگروهخويشاوندیساکنبندیوبرایعملیاتيساختن؛مسئله،صورت

استان در انتخاب قزوين، و البرز تهران، های تحت6شدند. فضاهای همراه به خانواده،

گرفته قرار مطالعه روشکیفيمورد با تهیهسکونتشان، نتیجهپژوهش، الگوييفرهنگياند.

تنوعفضايياستکهنشانمي هایبینسالشدههایساختهخانهدهدکهبرایگوناگونييا

های،خانهدرمقابلستند.همچنانبهلحاظفرهنگي،پاسخگوینیازهایساکنانشانه77-27

هایطراحيهستند؛مطلوبیتيسازوداراینقشهدههاخیر؛کهعمومامهندسيشدهدرساخته

تردارند.بهمراتبپايین

فضایخانگي،مطلوبیت،معماری.شناسي،تنوعفضايي،فرهنگ،انسانکلید واژگان:
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 مقدمه
 از يکي ترينمهمخانه، ازاجتمدهيسازماناشکال ديگر بسیاری مانند که است فضا اعي

گیردوبهنوبهخودفرهنگشکلميتأثیرهایساختبشر،ماهیتيدوگانهدارد:تحتمجموعه

9مانندگاستونباشالرمعاصرکانونتوجهبرخيازفیلسوفاندرگذارد.اينفضا،ميتأثیربرآن

هانیزايجادهاييدرسايررشتهتبعآن،بحثقرارگرفتهوبهيآلمان2ومارتینهايدگریفرانسو

شدهاست 2776)اسمیتوکرافت، توانبهکارپیربورديودرمورددراينخصوصمي.(92:

ایالجزايراشارهکرد.اودراينپژوهش،دوبخشاساسيرادرفضایخانگياينهایقبیلهخانه

تشخیصمي تاريقبیله که پايینيخانه نیمه شیبدهد: مکانيبرایک، مرطوباستو و دار

شود.اينمکان،فضاييهایطبیعيانسان:تولد،رابطهجنسي،خوابومرگمحسوبميفعالیت

داریحیواناتقراردارد.نیمهباالييخانهمکانيداراینوروزنانهاستودرمجاورتمحلنگه

پذيراييمي آنجا میهماناندر از ايآتشاستو فضایمردانهخانهاست.شود. عموما نمکان،

هایباال/پايین،روشن/تاريکونیزمتمدن/طبیعيرادرارتباطبادوگانهاودوگانهیبترتينبد

مي زنقرار تفسمرد/ آنبه از استفاده با و ميدهد تحلیلفرهنگقبیله و )کرنگ،دپردازیر

بسیاریازمنشأ،خانگيهستندواينفضا،ایازخاطراتانسانبخشعمده.(26ـ9333:23

هایخوبوبدانسانياست.تجربه


تجربه” اولین محل هر ازهای حمايت/تجاوز.فرد اشتیاق، گفتيمنفرت/ توان

است: متناقض مکان يک دوگانه خانه، از بسیاری آغاز آمدن،نقطه سفر/ ها:

اجتمااستراحت/جنب خانواده/ مقدس/غیرمقدس، مکان،وجوش، فضا/ ع،

بودن/ زنانه/مردانه،قلب/ذهن، درون/بیرون،خصوصي/عمومي،خانگي/اجتماعي،

.(x:2776)شرت،“شدن


 اجتماعيفضادهيسازمانيکمکانکلیدیدر”تعريفديگریازخانهوجوددارد:

هایگیردوروابطخانوادگيوجنسیتيوهويتاست.جايياستکهفضاازمکانشکلمي

راخانه)همان(.“دهندکنندوتغییرشکلميشوند،کشمکشميطبقاتيباهممواجهمي

درشدامروزبهعنوانبخشيازهويتميآندرکهاباجدایازنقشسرپناهيکهتامدت

گیرند:مينظر


يعنيسرپناه،چیزهاييهمدربارههويتاشابتداييخانهبههمانخوبيکارکرد”

ایکهدرآنطورچیزهاييدربارهفرهنگجامعهمالکياساکنوهمینسازندهيا

مي بیان نیز شده دوساخته خالل از تاريخيجدلياستکه خانه، تاريخ کند.

                                                           
1Gaston Bachelard 
2Martin Heidegger 
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(.2776:93)اسمیتوکرافت،“انگیزهسرپناهوهويتپديدارشدهاست



نا دنیايي در زندگي امروز، شهرنشین انسان اساسيپیشروی بیگانهمسئله و متعادل

گیردوخانههایآنخارجازحوزهاختیاروعملاوشکلمياست،دنیاييکهبسیاریازبخش

هایشودعمومابرگرفتهازنیازهاوارزشامروزهساختهميآنچههااست.نیزيکيازهمینبخش

بینيديگرانيانگیردوجهفضابهگونهديگریصورتميدهيسازمانمردمساکندرآننیست.

دانندچهکسانيقراراستدرخانهسکونتيابندويابدکهلزومانميهاتجسدميدرقالبخانه

خواهند.ضوابطومقرراتنیزاغلبتوجهکمرنگيبهمسائلومالحظاتفرهنگيدارندوچهمي

اجرای ميآنرادرکو تشخیصسازندگانواگذار سازندگانبهسلیقهو بهدوخانهکنند. ها

حاکمبررفتارگروهاولبیشازیالگوهاوکارشناسان.دستهقابلتقسیمهستند:بسازوبفروش

،همیناساساقتصادوقواعدآناست.برتأثیرآنکهبرگرفتهازاقلیم،علموفرهنگباشدتحت

ساخت ارزشسرعت اقتصادی، صرفه و بسوساز به پرداختن که هستند کلیدی ازهای یاری

غیرضروریمي را سنتترجمهمالحظاتديگر نیز دوم گروه مورد در دانشگاهيدانند. متون

برایشناختمدل ايراني، مهندسان قابلیتاغلبفرصتچندانيبه و هایفرهنگبوميوها

را آنها راستای در محدوديتنميخالقیت درگیر نیز گروه اين خود آنکه ضمن هایدهد،

هاوهنجارهابنابراين،درخروجيکاراينگروهنیزاثریازمطالعهارزش؛بازارهستنداقتصادیو

شود.اينموضوعالبتهمحدودبهوانتظاراتساکنانولحاظکردنشاندرفرآينداجراديدهنمي

شدهدربینمعمارانومهندساندرسطحایشناختهشودومسئلهايرانوشرايطامروزآننمي

خانهج نارضايتيکارگرانازسکونتدر سقفهانياست. نهشیروانيکههاييبا هایمسطحو

شدهدرتوسطلوکوربوزيهوبااستداللحذففضاهایزايدساختهشدهبود،مثاليبسیارشناخته

رابتواناعتراضيبههمین9شناسيفضایخانگيگیریشاخهانساناينحوزهاست.شايدشکل

پذيریبرسالمتوجامعهتأثیرشيعمومينسبتبهخانهدانست،فضاييکهنقشوتوجهبي

افرادغیرقابلکتماناست.

افراددرتجربهدنیایجديد،عمالامکانزيادیبرایتعیینشکلخانهخودندارندودر

اکنونهاييهستندکهپیشازاينساختهشدهاستومواردبسیاریمجبوربهاستفادهازخانه

مي قرار آنها اختیار در مسئله اين به اهمیتتوجه حدگیرد. بزرگانیتا از برخي استکه

بحرانمعماریبزرگ را جملهميعنوانکرده“خانه”ترينبحراندنیایمعاصر از توانبهاند.

مي که کرد اشاره لوکوربوزيه ريشه”گويد: و واقعي علت بايد را انسان نادرست ایاسکان

“هایاجتماعيمعاصردانستناآرامي معمار9337:961)شولتز، شولتز، ازهايدگرمتأثر(ويا

                                                           
1 domestic space 
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مي شباهتيبهخانهنداشت”گويد: )همان:“خانهمدرنازهمهنظرعمليوبهداشتيبوداما

شانرادارد،فضاييحاضر،قصدبررسيارتباطساکنانبافضایخانگيمورداستفاده(مقاله977

ساختهنشدهاست. هايشانکهاغلبتوسطخودآنهاومبتنيبرايده

 

 های پژوهش پرسش
تجربه افراد از وقتي که بود آن گويای نگارنده اولیه میداني خصوصهای خانگيدر فضای

دهند:موقعیتخانهميارجاعآنهابهطیفوسیعومتنوعيازمفاهیمشودميسؤالمطلوبشان

انگیزبودنونسبتثابت،خاطرهها،تزئیناتآن،چیدمانعناصرنیمهدسترسيدرفضایشهریو

بیرونوخیال نوعارتباطبا نبودنباخانهدورانکودکي، انگیزبودنيا بنابراينمحدودکردن؛

هایکاردامنهپرسش،گرچهبرایخودپژوهشگرسختبودوليباتوجهبهملزوماتومحدوديت

رسید.بهاينمنظورتربهنظرميلهگرفتنازيکپروژهصرفااکتشافي،منطقيدانشگاهي،فاص

نظریتقلیل يکابزار از مبحثيجديداستفاده فضایخانگي، اما فاقددهندهضرورتيافت، و

زبانيکهبهصورتخاصبهمعرفيهاييخاصخوداست.هردوکتابانگلیسيهاونظريهروش

مي پردازناينحوزه سال در شده2776د مجموعهمنتشر درواقع، و مقالهاند از هستندای ؛ها

حوزه ابزارهاینظریساير از استفاده بنابراين مورد و ناگزير منابعتأکیدهاینزديک، همین

بههمیندلیلازمفهوم “دههایپاسخمحیط”جديدنیزهست.
حوزهشهرسازیاستفادهدر9

 خاطرنشان که مفهومي ميميشد، ساکنان نیازهای به پاسخگو و مطلوب شهر بايستکند

هم به مؤلفه7زمان شامل که کند بصری”،“خوانايي”توجه حسي”،“تناسبات ،“غنای

“گوناگوني”،“نفوذپذيری” مي“پذيریانعطاف”و به تنها حاضر مقاله گوناگونيمؤلفهشود.

بهشکلزيرمحدودشدهاست:اصليپژوهشبنابراين،پرسشو2فضاييپرداختهاست

 است؟هایفضايييکفضایخانگيمطلوبازنظرساکنان،دارایچهگوناگونيـ9

 آيافضاهایخانگيموجود،پاسخگویگوناگونيفضاييموردنیازساکنانشانهستند؟ـ2



 چهارچوب نظری و پیشینه موضوع
انبودوتنهادرمواردیکهبنا،دارایهایفیلسوفانومعمارفضایخانگي،پیشترموضوعبررسي

ويژهويژگي مکانرويداد رشتههایخاصييا ديگر توجه مرکز در ميایبود قرار ها بهگرفت.

                                                           
توضیحدادهشدهاست.ایين(9162)ده؛کتابراهنمایطراحانهایپاسخمحیطاينمفهوم،درکتابيبهنام-9

 نويسندگانکتابهستند.بنتلي،آلنالکک،پالمورين،سومکگلینوگراهاماسمیت

پذيریبرایپژوهشمذکورانتخابشدوليمرحلهنفوذپذيریوانعطافگوناگوني،مولفهگفتنياستدرابتداسه-2

ضرورتبازمحدود باالیاطالعاتمیدانيو حجم حاکياز بودسازیپرسشآزمايشي، نیزمولفهبنابراين؛ها سوم

 حذفشدوپژوهش،گوناگونيونفوذپذيریفضاييموجودومطلوبراازمنظرساکنانموردبحثقرارداد.
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هادانست.نیزبايدحاصلکارهمینگروهآنراهمیندلیلورودرويکردهایفرهنگيدرخوانش

ساختن،سخنرانيمعروفيباعنوان9129هايدگر،فیلسوفپديدارشناسآلمانيدرسالینمارت
زند.هایبسیاریدامنميکندوبهبحثمعماریمعاصررانقدميسکونتگزيدنوانديشیدن

برایاشیاء،روینهمپديدارشناسي،رويکردیبرایشناختاحوالمردمودنیایآنهااستوبه

منظر،مکاننیزچیزیبیشترازشانقائلاست.ازاينموضوعوماهیتيبیشازسطحظاهری

بحث هايدگر چنینقالبي، در است. عناصر از منفرد انسان”يکمجموعه و“فضائیتوجود

کهآنهاهافکرکنیمبدوناينتوانیمبهانسانکندمبتنيبراينکهمانميرامطرحمي“سکونت”

بهعنوانموضوعاتيکهدرجهانجایگرفته انددرنظربگیريمرا )کرنگ، اوبا9333:922. )

انسانبودن”کندکهمنهستميعنيمنسکونتدارموميتأکیدشناختي،هاييزباناستدالل

(.هايدگر9331:39)شار،“ایبررویزمینبودن،يعنيسکونتداشتنيعنيهمچونمیرنده

امامنظورهايدگراز؛دکندکهساختن،تنهابناکردننیستومفهوميفراترازآنداراشارهمي

توانسکونتيافتندرآننامید؟اومقیمسکونت،چیست؟آياصرفجايگیریدريکفضارامي

کندکهدرميتأکیدداندوبودنوحضورداشتندرجاييرامتفاوتازسکونتداشتندرآنمي

روینمي سکونتگزيدن مسکني، دهدهر استکه؛ کیفیتي ازبنابراينسکونت، تنها انسان

يابدولينههرساختنيونههرحضوری.اوازدوگونهحضوردرطريقساختنبهآندستمي

کند:اقامتوسکونت.اقامت،هردومفهومگرچهنوعيجایگرفتندرفضاهستندفضايادمي

افتدکهاقميوليهايدگرمعتقداستکهتفاوتيبنیادينبینآنهاوجوددارد.اقامت،زمانياتف

انساندرفضاهایديگریچونمحلکارقراردارد.خوداوازمثالرانندهکامیوندربزرگراهويا

حالاومفهومسکونترابهعنوانمفهوميعامبرایکند.بااينسرمهندسدرنیروگاهاستفادهمي

نمي کار فضایمسکونيبه نوع سکونهر کیفیتخاصياز و نوع بلکه، دارد.برد مدنظر ترا

مي اشاره برایخیليهايدگر کمبودمسکنامروزی، داشتنيکفضایمسکونيکندکهدر ها

مسکني،سکنيهرگونهکندکهدربخشاستوليخوداوباترديدبهاينمسئلهنگاهميآرامش

استدالل با اينجا در باز او دهد. روی زبانگزيدن ميهای نشان منشناسانه که ازدهد ظور

توانمتصورشد:جلوگیریازبروزاستکهبرایآننیزدومعنامي“محافظتکردن”سکونت،

هاوخانهدرواقع،حصاریاستکهآسیبونیزرهاکردنوبهذاتخويشواگذارکردنپديده

سازد.ميیآزادانسانبرای

انسانبهعنوانمحافظتحقیقيازنظرهايدگر،همینمعنایدوماستيعنيحفظذات

عناصرچهارگانه موجودیفانيبررویيکياز “زمین”ایقديمي: زير پیشگاه“آسمان”، در ،

“عالم”.اواينچهارگانهراکهوحدتيذاتيباهمدارند“فانیان”ودرارتباطباساير“خدايان”

نامد.مي
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رهاييمي” زمینرا که مادام سکنيدارند )نفناپذيران، فقطرهاييازبخشند ه

فناپذيران، ذاتخودشباشد(... به کردنشتا رها و نکردن استثمار بلکه خطر

يابندوخدايانراانتظارگزينندمادامکهآسمانراهمچونآسماندرميسکنيمي

نشانهمي منتظر و راکشند خويش خدايان خود، يعني هستند آنها ورود های

شانگزينندمادامراذاتخاصخودراکهتوانايييسازند...فناپذيرانسکنيمنمي

.(32ـ9331:32)شار،“برمردناستدرککنند



راتبديلبه“مکانِبودن”فرآيندیاستکهآدميدرجريانآن”سکونتازنظرهايدگر،

کندوباچهارمنبعاصليتفکريعنيخدا،خود،آسمانوزمینبهبرقراریهماهنگيخانهمي

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

(ومفهوميفراتر9337:1)نوربرگشولتز،“دادنياچندمترمربعزمینرازيرپاگرفتننیست

(.97)همان:“برقراریپیوندیپرمعنابینانسانومحیطيمفروضاست”ازايناست.درواقع،

(.92)همان:“بايدبازمینوآسمانبهانجامبرساندایداردکهميخانه،فريضه”رويکرد،رايند

مرتبطيدگرها حاصل او نظر اصیلدر گزيدن سکني استو معماریمدرن منتقد ساختن،

چهارعنصرکلیدیجهاناست.ازنظراوذاتسکونتايناست،زندگيبررویزمینوینهم

يعنيکشيازآنهابااستفادهازفناوری،حفاظتازآنهاودريافترازشانونهبهرهزيرآسمان،

افتد.امریکهامروزهدارداتفاقمي

کمبودمسکننمي مصیبتواقعيسکونترا نوعيشاخصکیفیتراهايدگر به داندو

راوشدهاست.کهسکونتکردنفاقدفکرکردنوبناکردنيمناسبودرخوکند،اينمطرحمي

دربیگانگيازتعادلاست،خانمانينیزبهنظراو،بیشازآنکهنداشتنسقفباالیسرباشدبي

چگونگيبهنسبتفراموشيبهمدرنآدمیان”تعادلبینامرمادیومعنوی،بینزمینوآسمان.

سپارند.مياموشيفربهنیزراساختنوبودنخانهدرچگونهسبببديناند.گشتهدچارسکونت

)ياراحمدی،“دارندحضورآندرتنهادرآورندخودسکونتتحترامکانآنکهبدونآناناکنون

9373:222.)

چهره و جديرويکردها بحثمعماریدهای اين نتیجه گرفتهدر شکل آموسها اند.

له اينمعمار است. افراد همین جمله از شهریمعاصر طراح و معمار الصل،استانيراپاپورت،

نهايت،بینشيکهيککردهاستومعتقداستشکلبنارادریفرهنگراواردمباحثمعمار

تعیینمي دارد آرماني زندگي از ويژهقوم توجه او کتابکند. دارد. خانه وایبه خانه شکل
و 9161)یفرهنگ عنوان با تازگي به انسان( بهشناسي است.مسکن شده ترجمه فارسي

شکلرا نقشفرهنگدر درباره اينکتاببرایاثباتادعایخود دهيبهمعماری،پاپورتدر

مختلفميمثال اقوام از متعددی های مثال پیشميآورد، را مهاجران شیوهمسئله که کشد

رغمتضادبااقلیمجديد،همچنانبرحفظبرندوحتيعليميسازیخودرابهمکانجديدخانه
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 ميدتأکیدآن توضیح يا ارند منعیاتمذهبي و محرمات چگونه که سازینهزمتواننديمدهد

اقوامحلراه بهعنواننمونه، اقلیمشوند. با ازآنجاييکهسايهدرختانرا“شام”هاييناسازگار

نتیجه،دانندازکاشتندرختدرمحلسکونتخودجلوگیریميشوموبديمنمي در کنند.

معابخانه و حاصلها راپاپورتشکلخانهرا دارد. معرضتابشسوزانخورشیدقرار در آنها ر

وازاينعواملبهعنواندانديآنمترينشکلایازعواملاجتماعيـفرهنگيدروسیعمجموعه

تغییردهنده مقابلنیروهایثانويهيا اصليدر يادنیروهایاولیهيا مصالحو... ایچوناقلیمو

ميينبنابراکند.مي بشر رفتارهایمهم از يکي را ساختن وراپاپورت، معني مورد در و داند

 آن ميتأملفلسفه او خصوصکند. بهدر دادن شکل برای انسان میل و ساختن فلسفه

دهد.هایذهنبشرربطميخودبااتخاذرويکردیساختارگرايانه،آنرابهويژگيزيستمحیط

طبقه با انسان بياينکه جهان بندی، منظم خود برای را هایساختمجتمعکهکنديمنظم

 تالشبرایمفهومبخشیدنبهجهانو”زيستينیزحاصلهمینفعالیتذهنيانساناست؛

گذارینامودهيسازمانانسانيکردنآنازطريقاعمالنظميخاصبرآن،نظميآگاهانهکهبا

اومعتقداستکه9366:97)راپاپورت،“شودحاصلمي الگوييآرمانيازدرحقیقت(. انسان،

کشد.زيستخودرادرذهنداردوآنرادرمحیطمصنوعبهشکليناقصبهتصويرميمحیط

کنندهآرزوهایاوهایانسانوبیانهاوبهيکمعناخودشهر،درواقعبیانفیزيکيايدهساختمان

ب ؛شودهایمطلوبرفتارنیزمياعثتقويتوترغیبشیوههستندکهيادآوریمدامايننظم،

هادرساختارکالبدیآنقومازواحدمسکونيبنابراين،تصويرهرقومازنظامکائناتوافسانه

شود.گرفتهتامجتمعزيستيآنبازتولیدمي

رند.تنهاهاومنابعيکهبااينرويکردودرموردايرانانجامشدهباشندوجودنداپژوهش

 کتاب شايد استثناء گیالن روستايي جامعه در معماری و انسانمسکن فرانسویاثر شناس

سکنروستاييرادرگیالنازحیثمصالح،مبررسيبهومبرژهباشد.اودراينکتاب،کريستینبر

ترينممهپردازد.هایبارزاينمعماریميساختونیزهماهنگيبااقلیمبهذکرخصیصههایفن

دهددربارهرابطهساکنانوفضاارائهميتحلیليفرهنگياستکهبرومبرژهاماموضوعاينکتاب

مي تصوير به را خانه عیني فضاهای تولید در ذهني نقشنظام درو را محور سه او کشد.

دهدکهشاملمحورازراستبهچپنمایهایروستاييگیالنتشخیصميخانهدهيسازمان

اشارهبهبیر محورراستبهچپ، محورازپشتبهجلوونیزمحورازپايینبهباالاست. وني،

اختصاصداشتنسمتچپخانهبهفضایمیهمانانوسمتراستخانهبهمحفلخانوادگي

دانيوطويلهدرپشتخانهاست.محورپشتبهجلو،اشارهبهمراکزناپاکيچونمستراح،زباله

فضایپاکتولیدومصرفدرجلویخانهقرارميداردکهدر تحلیلبرومبرژهازمقابل، گیرد.

ساکنانازبخشمکاننقلمحورپايینبهباالنیزجالبتوجهاست.گذرازفصلسرمابهگرما،با

خانهبهبخشباالييوبیرونيآنهمراهاست.همچنینپسرخانهپسازازدواج،درطبقهپايین
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سا ميکنميباال نتیجه برومبرژه اينتوصیف، با خانهشود. در که هایروستاييگیالن،گیرد

ایازفصلگرما،دورهجوانيوروابطعاشقانهاستوهرچهدرپايینهرچهدرباالاستنشانه

نشانه نیمهاست محیط و بیکاری فصل از اوای ندارد. کتمان برای چیزی که است عمومي

باور به تقسیمهمچنین خانهفقدان جنسدر حسب بر خانه فضای اشارهبندی گیالن های

مسئلهمي باورهایعامیانهکند، باعثايجاد شدهایکه اينناحیه زنان سبکبودن ایدرباره

تمايز عدم برومبرژه است. و رد را فضا مقابلگذاریجنسيدر حجابدر از در، نامرئي هايي

هایهایگیالنواصرارساکنانبرطردگذشتهکند.تغییراتخانهبندیفضاهاصحبتميتقسیم

بخشکتاباست.هایبومي،پايانسختشانبهواسطهدوریگزيدنازخانه

مطرحشدبیشترمربوطبهکلیتارتباطخانهوفرهنگبودولياينجاسهموردیکهتا

کیفیتيفضايي“گوناگوني”د.گوناگونيفضاييصحبتينشهایمؤلفهبهطورخاصودرمورد

تک يکنواختيو برایجلوگیریاز مقابل نقطه درواقع است. شدنفضاها اختصاصي”کاربرده

“شدن حوزه“اقتصادیشدن”و بهسمتايجاد استکه کاربریواحدفضا هایتخصصيبا

پیشمي گوناگوني، انواعکاربریتأکیدرود. نگدريکسنخوهماههایهمخاصيبراستقرار

تأثیرگذارمعتقداستتنوعدرذاتخودارزشمندوبرکیفیتفضاچراکهفضایمشخصدارد

است فضا با مواجهه انتخابکاربراندر حق ارتقاء ويژگي، اين طرح هدفاز است. بنابراين؛

قابلیت تنوع گوناگوني، اصل از ميمنظور عرضه مردم به فضا يک که است ياهايي کند

توانازيکفضابهعملآورد.هایمختلفيکهمياستفاده

یعتطبخانه،فرهنگوکتابمحمدرضاحائریمازندراني،معمارايرانيمعاصرباعنوان
استخراجراهکارهاييبرایدر دغدغهاصلينويسندهدراينکتاب، اينزمینهقابلتوجهاست.

گوناگونييامؤلفهقديمياستوطبیعتاهایهایجديدبااستفادهازمنطقخانهطراحيخانه

حاشیه حضوری او کار در فضايي تنوع با دارد. حاليناای از يکي هایويژگيترينمهماو

:بینديميژگيوهایتاريخيرادرهمینخانه


عرضهایرابرایساکنانشهایتاريخي،تنوعفضاييگستردهسازمانفضاييخانه”

مشوقتجربهمي و فعالیتکند و ظاهرها فعالیتبه هر ابعاد استو هایمتنوع

تنوعفضاييافزايشمي اينارائه با را طريقساده از اينتنوعفضاييکه دهد...

ايجادمي جريانهوا وحضور کیفیتنور میزانمحصوريتفضاها، شودتنوعدر

انکهادراکهارانسبتبهکیفیاتفضاييحساسکردهاست.چنساکناناينخانه

شاملشدهوميآنانازفضایخانهتمامياينتنوع را بیانوبهآنراتوانندها

(.9333:37)حائری،“توصیفدرآورند
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چوننور،ارتفاع،دما،متراژ،یصرفامعطوفبهعناصرمعماردرکحائریازتنوعفضايي

استونیازهایفرهنگيوفعالیت یخاصموردنیازافراددراينبینهابازوبستهبودنو...

يکيازچندموضوعپیشنهادیاوبررسيمفهومونقشتنوعدرخانه”اينحالحضورندارد.با

استبهآنبپردازد.برایپژوهشدرحوزهفضایخانگياستکهدرکتابخودشنتوانسته

 

 شناسی روش
است.اينپژوهش3وتبیین2توصیف،9گانهپژوهشدرعلوماجتماعي،شاملاکتشافسطوحسه

هاوهنجارهایساکنانارزش“چیستي”بیشترجنبهتوصیفيداردوبرهمیناساسقصددارد

مورد ازآنجاييکهپیشآنراقراردهدوابعادمختلفسؤالرا نیازهرتحلیلي،تشريحنمايد.

بهعبارت؛ضرورتبسیاریداردجامعاستانجاماينمرحلهو2داشتنيکمرحلهتوصیفيفربه

ترپیشینيسؤالديگرماپیشازآنکهبپرسیمبرایبهبوداوضاعچهبايدکرد؟بايدبتوانیمبهدو

مي رفتار و فکر چگونه مردم دهیم: اينپاسخ چرا و فرايندکنند پژوهشدرواقع اين گونه؟

توضیحمي چیستيافکارورفتارمردمرا گانهتحقیقاجتماعيمراحلسهدهدکهگاماولدر

پژوهش جزء منظر، اين از مياست. محسوب بنیاديني پژوهشهای ساير برای که هایشود

کند.ميتأمینهاييرا(دادهتأثیريابيوکاربردیآينده)ازجملهتغییر،ارزش

مي روشي لحاظ به را مذکور پژوهشپژوهش جزء يکهبايست و کیفي 2نگارانههای

بلکهدرککامليکهطبق سپستعمیمآن، اثباتيکقانونو نه آنها دغدغه که بندیکرد

پذيرینداردوبهدنباليکبنابرايندغدغهتعمیم؛موضوعوتماميعواملدخیلدرآناست

هدفدرکمعانيومفاهیمکنشگرانبا6مطالعهموردیاست.استراتژیاينپژوهشنیزتفهمي

دوبارهآنهاويابهآزمونگزاردنتأيیدهاینظریموجودونهسنجشدرکهايشانوازکنش

گراست.فرضیاتپژوهش

اينمقاله،حاصلپژوهشيمیدانيوکیفياست،پژوهشيکهبرفهمدنیایذهنيگروه

بهاينرويکرددرانسانتأکیدموردمطالعه 7شناسي،نگاهازدروندارد. يا“نگارینوينمردم”،

(.اينرويکرد،ارزيابيمقوالتمفهوميرا9372:972گويند)ژ.پلتو،مي“شناسيقوميمعني”

هایخودبندی،بهدنبالدرکمقولهدرمقابلداندواعتبارميبانظريات،بيارتباطآنهابراساس

شاهده،مآوریدادهدراينپژوهش،جمعفنترينمهمجامعهموردمطالعهدرقبالمسئلهاست.
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شانراهاازافرادخواستهشدتجربهخودوخانهمصاحبهوتهیهعکسونقشهاست.درمصاحبه

دهندگيمحیطروايتکنند.بهواسطهمشاهدهنیزسعيشدهایپاسخبرخيشاخصبراساس

گفته تجربهارتباط و پژوهشها مطالعه مورد گروه مستندسازیشود. درکو بهتر فضا با ها

نسبتحاض درواقع هستند. نزديکشخصپژوهشگر خويشان خويشاوندیاز يکگروه هایر،

هاازسمتهمسرنگارندهخويشاوندیپدر،مادر،خواهر،برادروفرزندانشانونیزهمیننسبت

بريکگروهخويشاوندیبرایمطالعهموردنظربوده شايداينپرسشمطرحشودکهچرا اند.

بودنشدهاست؟دتأکید راينجافرضبرآنبودهاستکهيکگروهخويشاوندیباوجوددارا

(تاحدودیدارای...اشکاليازتنوعدروني)مانندسن،نسل،جنسیت،تحصیالت،شغل،قومیتو

تواندبهنتیجهرسیدنمييتتنوعدرنها.اينويژگيهمگنيدرعینهستیزنهمگنيفرهنگي

سازیوشايدشايدبتوانازآنبهاشتراکاتيرسیدکهامکانمفهومترسازدوپژوهشراممکن

اماپرسشديگریکهممکناستطرحشودآناستکهچرا؛رابیشترفراهمآورندالگوسازی

اند؟اينمسئله،فوايدوموانعيگروهخويشاوندینزديکبهپژوهشگربرایمطالعهانتخابشده

هستند؛کهفضایخانگي،يکفضایشخصياستوورودبهلتأمبرایپژوهشداردکهقابل

هايشنیازمندحدزيادیازآشنايي،صمیمیتواعتمادبهپژوهشگرآنومشاهدهتماميبخش

مي اينامکانرا طبیعتا نزديکيبهافرادمختلفاست. بهدستتاحدیتوانباصرفزمانو

م پژوهشحاضر، نیاز آنجاييکه ولياز استآورد بوده فضاها و افراد بیشتریاز تعداد طالعه

برهمینگنجید.نامهتحصیلينميهایيکپايانایدرمحدوديتکسبچنینسرمايهاجتماعي

اساستصمیمبرآنشدکهگروهخويشاوندینزديکبهپژوهشگربرایمطالعهانتخابشوند.

گروهخويشاوندیدراينجايکگروهدرحالبايدبهاينپرسشپاسخدادهشودکهچراايندو

هااست،بهواسطهوصلتفرزندانشانازاند؟علتاينمسئله،تجربهواقعياينخانوادهنظرشده

توجهيششسالپیش،روابطخويشاوندینزديکيبینايندوگروهبرقرارشدهاستوحدقابل

مورد گروه در دارد. وجود آنها بین آشنايي و صمیمیت حداز و میزان روابط، نوع بررسي،

بهحدیاستکهپژوهشگرآنهارايکگروهدرنزديکي،واژگانخطابدرروابطخويشاوندیو...

 اصطالح همین از نیز آنها خود استچون گرفته هستیم”نظر يکخانواده ديگر برای“ما

خويشاوندیتوضیحدادهکنند.حالالزماستکميبیشتردربارهاينگروهخودشاناستفادهمي

شريف بیدستانو )محمديه(، زيباشهر نیز کرجو شهرهایتهرانو در اينگروه، ازشود. آباد

استانقزوينسکونتدارندوهمگيازقشرمتوسطومالکخانهخودهستند.مالکیت،مسئله

راايجادکردهوازتریازنگاهبهمسکنرودسطحباالتروانتقادیانتظارميچراکهمهمياست

کلاينگروه زوجدرسنین6نفرهستندکهشامل92رويکردیحداقليفاصلهگرفتهباشد.

سالزندگيمشترکدر2سالزندگيمشترکتازوجيبا22مختلفهستند.اززوجيباسابقه

زوج زوجدارایفرزندنوزاد، همچنینزوجفاقدفرزند، وجوددارد. رایفرزندانهایدابینآنها
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ازهاييکهفرزندانشانازدواجکردهوتنهاشدهجوانمجردوزوج انددراينگروهوجوددارند.

دهد.ازخانهشخصييکطبقههایمختلفموجوددرجامعهراپوششميهانیزگروهنظرخانه

برج و واحد کم آپارتمان تا جديد و قديمي طبقه دو وجو گروه اين در شلوغ دارد،های ود

خانه حدود با خانه2هايي نیز و قدمت دهه تنها که مي2هايي ساختنشان از گذرد.سال

خانه و افراد اين به مربوط بیشتر آمدتوضیحات خواهد خود به بخشمربوط در اينها در .

دويابيبهایبرانجاممصاحبهدرفضایخانگيافرادموردمطالعهبرایدستويژهتأکیدپژوهش،

فعالشدنسیستمتداعي اول، است: داشته دوم،هدفوجود مطالعهو مورد هایذهنيافراد

 فراهمشدنامکانمشاهدهفضابرایشخصپژوهشگر.

 

 مطلوب ییفضا یگوناگون
درموروضعیتخانه درپرسشاولپژوهشحاضر، هایموجودازحیثگوناگونيفضاييبود.

مي سعي استفاداينجا با دادهشود از استخراجه مصاحبههای خالل از و”ها،شده گوناگوني

خواهندکهندارندويابهشانميمطلوبتوضیحدادهشود.افرادچهفضاهاييرادرخانه“تنوع

است:آمدهدستبههااينمواردبندیمصاحبهشکلمطلوبشاننیست.ازجمع


هایمسکونيفضاييخانهتنوع:9جدول  

هاها/فعالیتويژگيفضا

ساکتوعايق
هایپرصدا،خوابیدنوقتيديگرانیتفعالهایفکری،برایموسیقي،فعالیت

بیدارندو...

ترکهاشرافبهفضاهایداخلينداشتهباشدهایبیرونيمجزاازنشیمنودراليهفضایمیهماني

جداازفضاهایخودمانيخانهفضایکاری

مانومتعددبرایاجناسمختلفمثالجاييخنکبرایآذوقهسالیانهداخلساختهاانباری

حمام
کنجداگانهعدماشرافبهپذيرايي،کوچکبهطوریکهگرمشودودارایجامه

باشد.

داراینورطبیعيوامکانشستناصالحکردن

خیليکوچکوبدمنظرهنباشدواشرافازفضایعمومينداشتهباشدفضایشخصي

امکانارتباطاتباحیواناتشهریونیزنگهداریحیواناتخانگينگهداریحیوان

پرورشوتولیدگل،درختمیوه،سبزیوصیفيو...نگهداریگیاه

آبوآبتني
بازیياشنیدنصدایبهشکلحوض،استخر،فوارهبرایذخیرهآب،آبیاری،آب

آب

نوفعالیتکردنجسمي،بزرگوخاليازوسیلهفضاييبرایشتابگرفتتحرکوراهرفتن

جاييهاومحافظداخلبههنگامجابهدریباهمسايهکن،امکانارتباطاتدمکفشورودی
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فضایباز

تریداشتهبرایتفريحوکاروزيبايي،ترجیحاحیاطواگرتراساستاندازهبزرگ

نیمهپوشیدهزيباهمهاديدهنشوی،يکبخشباشدکهتوسطسايرهمسايه

داشتهباشد

فضایآزادوزيرآفتابوليجاييکهدرمعرضديدنباشدپهنکردنلباس

سیگارکشیدن،پیازسرخکردنو...هایبودارفعالیت

هایفعالیت

کثیف

واکسزدنکفش،تعمیراتبرخيوسايل،سبزیپاککردن،قالیچهياپتوشستن

و...

هاو...لديواروطاقچهبرایگذاشتنقابعکس،آينهوشمعدان،يادگاریمثفضاهایديواری

بامدسترسيراحتونهازطريقنردهپشتبام

توالت
اشرافیتبهپذيرايي،داراینورطبیعيبرایعدمبیشازيکي،بیرونوداخل،

اصالح

جایوسايل

مختلف

يچونجانمازوياماشیندستمحلقرارگیریوسايلدرخانه،مثلوسايلدم

شدهودارایکمدهابهصورتيطراحي؛وو...خیاطيچرخلباسشوييورختچرک،

 ريزفضاهایبیشتر

برایتعمیرات،ساختنوبروزخالقیتفضایکارگاهي

منظره،پرنور،بزرگوخلوتوشادخوشنشیمن

زیواستفادهازامکاناتورزشيتختدرحیاط،تاب،فضایسرپوشیدهبرایباتفريحوورزش

تهويهمنظرهوخوشبزرگ،اشرافنداشتنازپذيرايي،گوشهبودن،خوشآشپزخانه

منبع:نگارنده



 فضای ورودی

شوند،فضاييکهدرارتباطداخلوخارجخانههمیشهبهواسطهفضاييمرزگونهازهمجدامي

اف دارد. خروجقرار و مناسکورود نیازمندآمادهنزديکيبا خانه برایخروجاز سازیخودراد

بهاينمعناکهلباس بردارندوبپوشند.کفشهستند، تمیزکنندوواکسهايشانرا هايشانرا

از بردارندوعازمبیرونشوند. کلیدوکیفرا نیزورودبهخانهبازنیازمندهمینسوآنبزنند.

ایباشدکهبايستبهگونهارتباطدرونوبیرونميمراحلبهصورتمعکوساست.ضمنآنکه

نیزفراهمآورددریباهمسايهحريمداخلراحفظکندوامکانارتباطاتبهاصطالحدم ؛هارا

درحالي است ورودی فضايي نیازمند خانه آپارتمانبنابراين، از بسیاری مرزیکه نوساز، های

ايجادمي ندکهازنظرساکنانآزاردهندهاست.خصوصاآنکهکنمخدوشبیندرونوبیرونرا

مفروشهستندوتمیزنگهداشتنفرشوواردنشدنخاکوخانه وسنتا عموما هایايراني،

بودهاست.تأکیدآلودگيبهداخل،مورد
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 آشپزخانه

زرسدآشپزخانهدرسیرتکامليخودبهفضاييدووجهيتبديلشدهاستکههرکدامابهنظرمي

تجربه اساس بر خانه، مياعضای تعريف را فضا اين وشان کثیف و صحنه پشت بعد کنند:

بخشياز شیکو را مرداناغلبآشپزخانه محصولي. و تمیز و بعدجلویصحنه فرآيندیو

هاافکردنکابینتدیدانند.برایهمینتمايلزيادیبهامدکوراسیون،پرستیژوچهرهخانهمي

و انبار آننشانميسايلو ابزارهایبرقيجديددر ميو اينفضا از تجربهمردانه توانددهند.

بارمانندفضای”ازاصطالحبارهيندراصحنهآنباشد.بهطورمثال،نويدبسیارمتفاوتباپشت

استفادهمي“آشپزخانه هایگرددورشاستکهاينفضا،ديواراوپنآشپزخانهوصندلي”کند:

آيد،خوباست،ماند.اينبخشيازفضایخانوادگيماستکهخیليازآنخوشمميلبارميمث

،زنانوجهديگریازآشپزخانهدرمقابل.“صمیمياستوبهمعنایواقعيکلمه،خانوادگياست

درکمي ميرا آنها تالشکنند. داشتنآشپزخانه، نگه تمیز و کردن برایتمیز گرچه گويند

دهندوليتقريباداشتنيکآشپزخانهکامالتمیزوشیک،يکموقعیتایانجامميوزیرشبانه

استثناوموقتياستوبهمحضواردشدنبهآنوشروعفرآيندپختيکغذا،فضازندهوپويا

مي ناديدني و آشفته جبرا و بخشکافهچراکهشود. از جدای ديدنيآشپزخانه و اش،تريايي

هاييطلوبيهمداردکهمربوطبهجمعشدنظروفکثیف،زبالهو...است،بخشهاینامبخش

پشت اعضایآنراصحنهمانندکهزنانهمواره مواقعيکهديگر ازجلویصحنهخانوادگيو

ايندقتنظربهمحیطوخواهنددرخانهوآشپزخانهحاضرشوندحذفميخانوادهمي کنند.

پشت و صحنه حفظ به انرژیتوجه فرآيندی صحنه، جلوی و ازصحنه استفاده و است بر

کند.همچنینبسیاریازآنهادوستندارندوقتيکههایفعليرابرایزنانسختميآشپزخانه

ترازآن،فرآيندتولیديکمحصولرابهتصويربکشند.بهنظرآنهاکنندديدهشوندومهمکارمي

آشپزخانهوقتي”گويد:مثالمنیرمي؛گذاردميتأثیرحصولنهايياينبردرکافرادازکیفیتم

داندغذاچیستبرایجلویچشماستنوعغذاوبویغذاهمجلویچشماست.آدموقتينمي

.“شودتاوقتيکهازقبلديدهوبويشراچشیدهاستترميخوردنحريص

درسبکزندگيچراکهاوپننیستدراينجابهمعنایمخالفتباآشپزخانهيادشدهموارد

نمي خودزناننیزاغلبرفتنبهحاشیهرا بودنبخشامروز، تمیزو”پذيرنداماضرورتجدا

ازنظرآنهابسیارمهماستکههنوزدرساختبسیاری“کثبفوفرآيندی”وبخش“محصولي

ايمهایمعاصرماننتوانستهخانهشود.ازنظرآنهاماهنوزدرمعماریهابهآنتوجهينميازخانه

بهالگویمناسبيبرایآشپزخانهبرسیم.
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 اتاق پذیرایی

و میهماني خودماني/ ديگری، روابط...خودی/ و شناختي دنیای که هستند آشنايي واژگان

مي شکل را اليهاجتماعي ذات همین دلیل به برخوردارند. اساسي اهمیتي از و ودهند اليه

دوگانهمراتبسلسله طراحي نیز خانه فضای اجتماعي، روابط وي پذيرايي شدن يکي دارد. ای

تأثیرهااستکهدرعالمشناختيوذهني،حريمريختگيهمبههایجديد،نوعينشمیندرخانه

مفهومفرهنگي کنار آنکهدر خصوصا بهاعتقاد“آبروداری”ایچونمطلوبيندارد. گیرد. قرار

حريم مطلوبایمتداخلخانههساکنان، حدیبرخوردارندکه شفافیتبیشاز از هایجديد

زندگياجتماعينیستوهموارهحدودیازپوشیدگي،ضرورتدارد.

اندوفضادراينمسئله،شده“گريزمیهمان”گويندکههایجديدميبرخيساکنانخانه

به ناگزير فضاييکهحريمخانهرا و“خودی”فضاینقشياساسيداشتهاست؛ تبديلکرده

دراينحريمخودیکاهشدادهاست.ديگریدراغلب“ديگری”شانرابرایپذيرشآمادگي

آراييمجددحريمخودیاستکهاينفضاهاجايينداردوحضورشنیازمندتغییراتوصحنه

گويد:برایساکنانچندانخوشايندنیست.بهعنواننمونهمنیرمي


ازايناحساسکههرآنممکناستکسيدربزندوواردشودوخانهمنواقعا”

اين نه ناراحتم. باشد خانهنامرتب بگويم که نه. است، آشفته منظمکههمینام

نباشدوچیزهاييرویزمینباشد.نداشتنتفکیکبینايندوفضابرروابطبین

مريلکساست...همینگذارد.چونمنحساسموشوهرميتأثیرمنوهمسرمهم

مي تنشايجاد راحتبینمان من داشتیم فضایجدا اگر که صورتي در ترکند

“بودم



بندیبرایپذيرشديگریدرکنارساکنانمعتقدندخانهايرانيهنوزنیازمندسیستماليه

گويد:مثالوحیدمي؛کنندخودیاستوبرایتقويتايننظربهمصاديقبسیاریاشارهمي


هاييازدوراننامزدیياازدواجشانرابهديواربزنندهادوستدارندعکسبعضي”

خودشانهرروزکهخوبشايدنخواهندجلویديدبقیهباشدوليترجیحدهندکه

بعضي...نگاهشکنند دوستدارنديا استو بیدار کودکدرونشان هنوز که ها

فضایعروسکشا باشدموردعروسکنگهداریکنندشايداگر بقیه نجلویديد

“تمسخرقراربگیرند



سازیفضا،جبرتوقفکارهایجاریوتغییرصحنهونیزضرورتسختينظافتوآماده

حفظحدودیازرسمیتوفاصلهباديگران،داشتنتفکیکبینفضایخودمانيومیهمانيرا
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کافيضروریمي اينفضایمجزا صرفوجود اينحال، با توجهسازد. مورد مسئله نیستو

بهعبارتديگر،اتاق؛ترآناستهایبیرونيديگر،جايگاهشدرکلیتخانهواستقرارشدراليه

داشتهباشندوحتيمیهمانبايدطوریباشدکهديگراهلخانهبتوانندزندگي معمولشانرا

انيتبديلآورند،مثاليکهایبرایپذيراييازجلویصحنهمیهمبتوانندخانهرابهپشتصحنه

زند:منیردراينرابطهمي


خانه” نداشتيمیهماننميدر فهمیدولياالنهایقديمياگرچیزیداشتييا

همهچیزشفافشدهومناينشفافیترادوستندارم.اگربخواهيخريدکنييا

و بروی و شوی رد میهمان چشم جلوی از بايد قرضکني چیزی همسايه از

“فضاهایپوشیدهوپنهانوبهاصطالحپسلهنداری



 انباری

شودکهطرحمياشیامروزخانهبامفهومانباروانباریپیوندیتاريخيداردوزمانيبهمعنای

انبارکردنو آوردنگردهمشیوهمعیشتتغییرکردوچیزیبرایانبارکردنموجوداست؛

بنابراينانباریازجايگاهمهميدرخانهبرخوردارو؛ادخوراکيها،وسايلوابزارهاوموفعالیت

شدهمعاصرنیزهمچنانهایحداقليساختهدرخانههمینروجزءکارکردهایذاتيآناست.به

نظرفضاييبهايننام اغلبحذفشنميگرفتهميدر برخيخانهشودو در هایجديد،کنند.

ازفضایبیرونيخانهاستکهازنظرساکنان،جزومحدودهانباریدرکنارپارکینگوبخشي

شاخصيهمکهافرادبرایآنمطرحميفضایخانگيمحسوبنمي کنندضرورتتغییرشود.

اتبهآنلباسبههنگاممراجعهاست،عموماجايينیستکهبتوانيباهمانلباسداخلخانه

م اينمسئلهدر رفعکني. نیازترا ابزارهاييکهکمتراستفادهمراجعهو وردوسايلکثیفيا

دستيبااستفادهزياداگردرگويندکهوسايلدمسازنیست،اماساکنانميشوندخیليمسئلهمي

بنابراينضروریاستکهانباروسايل؛هاقراردادهشوندچندانقابلیتاستفادهندارنداينانباری

گزارهديگرینهفتهوآن،ضرورتِضروری،جدایازفضایداخلينباشد درداخلاينگزاره، .

هایمتعدداست.اين،موضوعياستکهدراينپژوهشبهآناشارهشدهاستوداشتنانباری

شوندازيکجنسنیستندوقابلیتقرارگرفتندرگويندمقوالتيکهدرخانه،انبارميافرادمي

ندارند فضاييواحدرا در کنارهمو اين؛ مثالحامددر معتقداست: هایمختلفيانباری”باره

ويامنیروروشنکبهاينموضوع“برایوسايلسفر،وسايلماشینووسايلخوراکينیازاست

مي آذوقهاشاره کردن فضایخنکيبرایانبار به نیاز خانه، که خشک،کنند میوه هاييچون

خوراکي فضاييکهدريوسالیانهخريدميهایاضافهکهبهصورتکلترشي، دارد، شوندو...

رسدهرخانهحداقلنیازمنددوبنابراينبهنظرميازائيندارد.ینبودواالنمابهگذشتهزيرزم







 2،شماره2،دورهشناسيايرانهایانسانپژوهش 22

دسترسبرای ابزار”فضایانباریدر “وسايلکثیفو نیز خوراکي”و و است.“وسايلتمیز

دستبهتغییرکاربریسايرفضاهابزنند.شودکهاهاليفقداناينفضاهاباعثمي


 های بهداشتی سرویس

بهداخلساختمانآمدهاست.اتفاقيکههایکنونيازگوشهحیاطدستشوييوتوالتدرخانه

سختي از که کساني شد، مواجه ساکنان برخي استقبال با ابتدا ودر زمستانه استفاده های

هایکودکانوسختياستفادهبراینوزادان،سالمندانخصوصاشبانهشاکيبودندومسئلهترس

انتقالسرويسبهداشتيبهفضایداخليخانه،بهمرور،اينحالکردند.باوبیمارانرامطرحمي

انقباضاتجسمانيوينارضايت ازسختشدنفرآينددفعو افراد امروز نیزسببشد. هاييرا

برخالفانتظار،بهتسهیلفرآينددفعکمکنکردهاست.کهکنندواينهايشصحبتميناراحتي

اينمسئلهخصوصادرحضورديگریوزمانيکهخانه،پذيرایمیهماناناستهمبرایمیزبانو

سختمي میهمان برای گروههم همان بین، اين در و مينمايد گمان که راحتهايي ترشد

کنندوموضوعابابتکنترلبدنخوداحساسميخواهندبود)مانندسالمندان(بیشترينفشارر

آوریفرآينددفعهمبهلحاظصوتيوهمخودبهيکمسئلهتبديلشدهاست.اينشرم“شرم”

اين ازداخلفضاینشمینوپذيراييبهلحاظبصریاست. کهفضایداخلسرويسبهداشتي،

سازد.وکودکاندشوارميبرایافرادخصوصاسالمندانآنراديددارداستفادهاز

نکتهقابلتوجهديگردراينمورد،ورودقدرتمندگفتمانپزشکيشدنبهفضایخانگي

هایفرنگي،بیشازپیشهایايرانيوضرورتاستفادهازتوالتاستبهطوریکهانتقادبهتوالت

قوتميمطرحمي نزديکانآن، يا شدناهلخانه پیر با خصوصا و اينگیردشود نتیجه در .

خانه نیمياز راهفرايند به اقدام بررسي، فضایموجودشانهایمورد کنار در اندازیاينفضا

اضافهشدنتوالتکرده دشواریاند. خانه، بهدنبالداشتهاست،هایفرنگيبهساختار هاييرا

چراکه برایآن فضايي ابتدا نظراز در ناچارند افراد استو نشده راآگرفته ازن بخشي به

هایفضایموجودتحمیلنمايندکهعمومافضایحماماست.کوچکيمکانونیزعدمکاربری

نمايد.تفکیکمناسب،عمالاستفادهازهردویاينفضاهارادشوارودرمواردیحتيمختلمي

دانند.ناگزيرميآنرااهلخانهاينحالبا

بیرونيرسدبندیبهنظرميبهعنوانجمع داشتندوتیپسرويسبهداشتيداخليو

درصورتفقداناينامکان،حداقلهاووضعیتها،فصلبرایگروه هایمختلفضروریاست.

خصوصامي و نشیمن به مشرف که شود تعبیه خانه از بخشي در بايستسرويسبهداشتي

همچنیندرطراحيخانه بايدفکریبهحالتوپذيرايينباشد. هایفرنگيبهعنوانيکالتها

نداشتنتفکیکفضايي فضایحمام مورد در انديشید. جايگزينيجديد نه تکمیليو مطالبه

هایتمیزيکموضوعمهماست.اينمسئلهداخليبهمنظوررختکنيانگهداریحولهولباس
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بهآنجهتکهحمامدربرخيموارد،مشرفبهاتاقپذيراييونشیمناس تاهمیتخصوصا

يابد.بیشترمي


 ها اتاق

ابعادخانهخواباتاق ادبیاتکنونيبهاصطالحيرايجبرایصحبتکردندرباره وحتيدر ها

شمارشفضاهایداخليتبديلشدهاستبهطوریکهمعمارانحتياگرفضاهایبسیاریرابا

درنظراييبااينعنوانهانیزفضترينخانهاستداللکمبودنزمینحذفکنند،برایکوچک

بررسيمي موارد در ولي اتاقگیرند؛ نامشده، با عموما نباشند پذيرايي يا نشیمن که اگر ها

اتاقشوند)ماننداتاقبهرام،اتاقکارو...(وکمتربهآنهاميگذارینامهايشاناشخاصياکاربری

شود.خوابگفتهمي

اهمیتدانست.درعلوماجتماعيبسیاريکمسئلهبيتوانرانميگذاریناماينشیوهاز

دهياستوبررفتارهایاجتماعي،نوعيفرآيندهويتگذارینامشودکهميتأکیدبراينموضوع

ميتأثیر نام”گذارد. سرِ استدعوا هیچ“ها استکه اينجريانتبديلشده پرچم رابه چیز

نظرتصادفي استداللآنهانميدر گیرند. “مجرم”ايناستکه نامیدنيکمعتاد“بیمار”يا

بنابراين،؛دهددرنهايتجامعهرابهسمتدوشیوهرفتاریمتفاوتنسبتبهاينگروهسوقمي

برمدلطراحيآنداشتهباشدوتأثیراتيتواندفضاييدردرازمدتميگذاریناماينشیوهاز

کاربری و عملکردها راهایساير شبناديدهآن استکه جايي خواب، اتاق برایبگیرد. و ها

شودبنابراينکمشدننور،کوچکشدنابعاد،نداشتنمنظرهياديدخوبخوابیدناستفادهمي

ايندستدرآنبي کوچکوسادهپیشومسائلياز اهمیتاستوبهسمتفضاييتاريک،

امکانپرداختنبهفعالیتمي فراهمنميهایديگررودکهنهتنها کندبلکهعمالدرخدمترا

خوابیدننیزنیست.

فضاظاهرادردرکسنتيايرانیانازخانهوجودنداشتهگذاریناماينشیوهازتخصیصو

عنوانيک اتاقخوابهمچنانبه از مطالعه مورد نمونه فرهنگامروزِ در بااست. چنداتاق

مي استفاده آنعملکرد به کردن نگاه و معموليشود امر برایخواب، عنوانفضاييصرفا به

دانمچرانمي”گويد:شوندگانبااعتراضبهاينمسئلهمينیست.حتيروشنک،يکيازمصاحبه

استروزهاخوابماناتاقکهشمارند؟مندراتاقيکردهوميگذارینامهاراباناماتاقخواباتاق

خوبيدارخیاطيمي نور به نیاز تاريککنمو گفتهايناتاقبه.“کندامميبودنشافسردهم.

خوبميساکنانبايدهمان همداشتهطورکهافرادرا تواناييخوببیدارکردنشانرا خواباند،

باشد.منظورازاينجمله،امکاندريافتنورطبیعيبهداخلآنباآمدنصبحوحرکتتدريجي

هایخوابازانجامآن،کاریکهدربسیاریازموارداتاقافرادبهسمتبیداریوسرزندگياست

همیناستدالل،اندناتوان يکزوجازگروهموردمطالعهبا چونفقطفضاهاييتاريکهستند.
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خوابیدندرآنچراکهاند،تبديلبهانباریخانهکردهآنراخوابندونميخوابشاناتاقديگردر

شدند.یشهباکسليازخواببیدارميوهمکردميفضا،پرخوابشان

متفاوتمي استداللي با اتفاق همین ديگری، زوج مورد ودر خانه کوچکبودن افتد.

فضای عنوانتنها به اينفضا از استکه باعثشده برایخانهپنهانداشتنهمینيکاتاق

اقبهعنوانفضایخوابتوانازايناتاستقراروسايلمختلفاستفادهشود.درنتیجهديگرنمي

کنند:نشمینبرایخوابیدناستفادهمي_استفادهکردوساکنانازپذيرايي


” اينهمهشلوغي،درآورکمد، همهچیزدوروبرماناست. مبلووسايلپسرم، ،

بهآدمنمي فکرکردنرا عمالانباریاستوامکانتمرکزو اتاقخوابما دهد.

ندارد ديگری فايده حسمي،هیچ هجوممن سمتم به دارند وسايل تمام کنم

“آورندمي


گرايانهوغیرواقعيهمراهاستوبانوعيرويکردتقلیل“اتاقخواب”هابهاتاقگذارینام

بهسمتآشفتگيوعدمبهرهگیردنميدرنظرآنراچندعملکردهبودن وریمناسبوفضارا

دهد.حتيبرایخوابسوقمي

 

 غیربستهفضاهای 

 فضاهایغیربستهدر از )ماننداينجامنظور سرپوشیده نیز و )مانندحیاط( تیپفضایباز دو

هایمختلفآنبهايوانياتراس(است.حیاطگذشتهازامکانيکهبرایارتباطباآسمانوحالت

تاجگیاهيدهدفرصتيبرایباغبانيوکشاورزیاست.فضاييبرایتولیدبرخيمايحهاميانسان

مي تازه روزانهو سبزیکهبهصورتمحدود، بهعنوانمثال، گیرند؛ بايستموردمصرفقرار

خوردن.فرصتيبراینگهداریحیوانخانگييابرقراریشکليازارتباطباسايرحیواناتموجود

یجديدهاهاييکهدرخانهدرمحیط.فضاييبرایبازی،ورزشوتحرکوباالوپايینپريدن

هایکوچکوچندينمصاحبهبهآناشارهشدهاست.خصوصادرموردبچهودرامکانشنیست

حیاطهمچنین بیرونيدارند. فضاهایعموميو فرصتکمتریبرایتحرکدر زنانکه نیز

از گرفتن فاصله پژوهش، اين در که فضايي است، هنر و خیال تفکر، انديشه، برای فضايي

بیاتيازجنسفراروزمرگيعنوانشدهبود.حیاطازقديم،فضاييبرایفراغتروزمرگيوتجر

نشستنوعصرانهخوردندرآنوگپزدندرهوایآزادکهبهتعبیر خانگينیزبودهاست.

تازهمي کند.حیاطهمچنینفضایانجامتعمیراتوبرخيکارهایکثیفخانگيافراد،روحرا

يکموردعنوانشددرنیستند)مانندواکسزدنکفشکهدرفضایداخليمیسر کهدر ها

انجامخیليازکارهایکوچکروزمرهنیزدرفضایداخليوامکانشود(.فضایتوالتانجاممي
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هاروشنایچونشستنفرشوقالیچهکهدرمصاحبهپوشیدهخانهوجودندارد،کارهایساده

 فضایحمام در اجبار، هنگام به سختيصورتميشد با بعضيموادو خشککردن گیرند،

هاخوراکيبرایذخیره)مانندمیوهخشک(،شستنسبزیدرمقیاسزياد،شستنبرخيقابلمه

هایپذيرنیستوياحتيپهنکردنلباسشوييامکانظرفوظروفبزرگيچونمجمعکهدر

شود.ميتأکیدبسیاربراهمیتآنتربرایآفتابخوردنوخشکشدنکهازنظربهداشتينیز

معرض در گرفتن قرار و باز فضای در شدن حاضر امکان بدونهمچنین باآفتاب و حجاب

فقدانهمهايندارد.تأکیدگفتمانپزشکيبرآنکهپوششيکمترازپوششفضایعمومي،

خانهوحتيبیماریاززدگيدلموارددراکثرفضاهایداخليافرادرادچارنوعيازسردرگمي،

کند.مي

آپارتمان از بسیاری در حیاط ندرتجايگزين به که است بالکن تراسيا جديد، های

مصرفياباتوانستهجاييدرفرهنگبرایخودبازکند.اغلبازاينفضابهعنوانيکفضایبي

نهبرایکسانيشودکهنهمطلوبیتيبرایساکنانخودداردوعملکردهایمخدوشاستفادهمي

نظاره )فضایعمومي( بیرون از استقابلیتجبرانکه فضايي تراس، يا بالکن گرشهستند.

داليليازجملهکوچکي،اشرافبیرونيوعدمآموزشساکنانبنابرفقدانفضایبازراداردولي

بهعنوانانباریويامحليدرخصوص برایخشکتوانمندسازیفضاواستفادهازآن،عموما

مي دارایعملکردهایکردنلباساستفاده اينفضا بررسي، مورد موارد يکياز در تنها شود.

فضایبازشاملنگهداریگلوگیاه،حیوان،نشستنوفراغتبودکهمتراژبزرگ،درآنبسیار

کننديرسدبرخالفتصورمعمولسازندگانبناکهفکرمبهنظرمياينحالبودهاست.بامؤثر

نظر از است؛ دادنفضا نوعيهدر گرفتنمساحتبیشتریبرایفضاهایسرپوشیده، نظر در

ساکنان،اينبخشازخانهاهمیتبسیاریدارداگرکهبهمعنایواقعيکلمه،طراحيوتوانمند

تواندبیشازآنکهاسرافتلقيشدهباشد.داشتنيکتراسخوبحتيدريکخانهکوچکمي

ي شود باشد موقعیتويژه يا چنینتجربیاتيدرانسانچراکهکامتیاز کمبود شدتاز به ها

برند.شانرنجميفضایمسکوني


 فضاهای شناختی یا نمادین

شودهایروزانهاستبخشيازجهاننیزمحسوبميکهجايگاهيبرایفعالیتخانه،عالوهبرآن

هایدرونوبیرونفقطبهمثابهمرزوجداکنندهوافراددوستدارندازسقفوديوارهایآن

تررادارندوهمچنیندرمقیاسيکوچکتربزرگاستفادهنکنند.اينفضاهاتوانبازنماييجهاني

متصلسازند.هايشانايروتوانندبهصورتينمادين،افرادرابهگذشتهوخاطراتونیزآيندهومي

کهبیشتر ديوارها اينامر، نقشياساسيدر معرضديدنهستند، بهگفتهبرعهدهدر دارند.

وديواریوجودداشتکهبرخيعناصررادر“دستيدم”هایقديمي،فضاهاييساکنان،درخانه
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نگاه بيمعرض و وقت و مداوم ميهای قرار ساکنان ديوارها،وقت فضاها اين جمله از داد.

اند.افرادازآنهابرایقراردادنگل،وسايلتزئیني،شمع،ههابودهاورفهبخاریها،پیشطاقچه

قابعکس نیز و جانماز و قرآن شمعدان، و عالقهآينه مورد افراد استفادههایيادگاری شان

هایدلپذيرگذشتهقرارشاندرموقعیتهاييازخودوخانوادهکردند.درمواردیهمعکسمي

ممي زيارتي سفر مانند آندادند، به اشاره با هم روشنک که است موضوعي اين شهد.

هارابايدکجابگذاری؟باگذاشتندرچمدانودورازچشم،هاويادگاریقابعکس”گويد:مي

.“عمالبايدخاطراتترامحوکني!
شیوه با ايننقشخانه ساختظاهرا کمهایجديد ميوساز حاشیه به بینکم از روند.

ديواریازسمتيوسستيياسفتيبیشازحدديوارهاازهایيآمدگیرونبهاورفتنفرورفتگي

سمتديگر،قراردادنيانصبکردنعناصرتزئینيونمادينرابررویآنهابامشکالتيمواجه

ازآنجاييکهکاهشوزنساختمانبهمنظورکاهشآسیب پذيریدربرابرزلزله،ساختهاست.

هایجديداستاستفادهازآجرسفالبهجایآجرمهندساندرساختخانههایيکيازدغدغه

خشتيدرساختديوارهامورداستقبالزيادیقرارگرفتهاست.موضوعيکهمقاومتديوارهادر

توانندازفضایديوار،استفادهبرابراتصالچیزهاييبهرويشانراپايینآوردهاستوساکناننمي

ازبرخينمادهایآنراشناختيکنندو استفاده اينمسئله، بهامتدادذهنخودبدلسازند.

فرهنگيوبوميدرزندگيخانوادگيمانندآينهوشمعدانراعمالبامشکلمواجهساختهاست

اندازندويادرونانباریوهایاولیهزندگيدورميبهطوریکهافراديااينعناصررادرسال

درمواردیهمکهابعادخانهاجازهدهدبرخيبرايشکنسولومیزیميکمدقرارشان دهند.

هایکوچکواقعاآينهوشمعدانخودبهچالشيکنندوليدرموردخانهجداگانهخريداریمي

اينموضوعياستکهدرموردسقفبرایساکنانتبديلمي نیزصادقاستوبرخيشود. ها

کنندشانتواننگهداریلوستررانداردوياازخاطراتيتعريفميگويندسقفخانهساکنانمي

 کهبهدلیلجداشدنلوسترازسقفحادثهپیشآمدهاست.

 

 فضاهای جایگاهی

فعالیت از زنان، ابزارهاييصحبتميهایخانگيافرادخصوصا وسايلو کردندکهفضایایيا

 بهگفتهگرفتهنشدهدرنظرمشخصومناسبيبرایآنها کارخانگيرا استوهمینمسئله،

تبديلمي“بخشبانشاطولذت”ونه“آورعذاب”روشنک،بهفعالیتي موضوعيترينمهمکند.

ومواردپیرامونآناست.جاييکهبايداينوسیلهرادرآنقراردادييلباسشوینماشمسئله

هایآوریلباسونیزفرصتيبرایجمعکجاست؟جاييکهفضا،دسترسيبهبرق،امکانتخلیه

سبدلباس برخيچرکو باشد؟ داشته کنارشوجود در ميآنراها قرار آشپزخانه دهند،در

اند،برخينیزدرفضایپاسیو،جاييبرايشپیدابرخيبهدنبالقراردادنشدرتراسخانهبوده
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هانوعيسرگردانيرادلباسچرکاندوليدرنهايتاينمسئلهحلنشدهاستوهنوزسبکرده

هایچرکراداخلخودگويدکهدرنهايتمنصرفشدهاستولباسکند.سکینهميتجربهمي

راایکهخالفمالحظاتبهداشتياست.منیژهآنهاکنند،مسئلهماشیندرآشپزخانهجمعمي

انبارمي منیردرآشپزخانهونفیسدرتراس، روشنکدرحمام، هدرپاسیووليدرنهايت،کند،

هاوجوددارند.هایامروزايرانيهمهبااينموضوع،مشکلدارند.تجربیاتيازايندستدرخانه

نیستند،مثالمحلقراردادناتوبرقي،جاروبرقي،جایلباسيکمیلقبهاييازاينمثال

 استوبرایدوختنهمداخلکمدامخیاطيچرخ”گويد:کجاست؟روشنکميخیاطيچرخيا

جاهایمشخصيبرای نیز داخلکمدهايمان کليعذاببکشم. بايد کوچکهمیشه يکدرز

.“چینیمطوریوسايلمانرارویهمميوسايلتعبیهنشدهوفقطهمین
باخريدکمدووسايلچوبييافايلساکنانسعيمي هایکنندبخشيازاينمشکلرا

بخشيا و کنند حپالستیکيرفع به توجه با ولي نمايند ساماندهي را وسايلسرگردان جمز

آورکاردرخانهتبديلکنندهوعذاباينکارواقعامشکلاستوبهيکيازعواملخستهوسايل

شوند،مثالساکناندرترميهایسنتخیليبغرنجشدهاست.اينموضوعدرموردبرخيبازمانده

دبه مشکالتعديدههایترشنگهدارینانخشک، دچار و... سرکه لیستاينيو ایهستند.

مي بررسيمواردرا يافتنتعدادزيادیوسیلهياتوانبا هایبیشترتکمیلکردوليقدرمسلم،

فعالیتقديميوجديداستکهجایمشخصيازآنخودندارند.


 فضایی موجود  گوناگونی
توانميکه(9هاست)جدولررسيقرارگرفتفضایخانگيدراينپژوهش،موردب6مجموعا

ساله(،27ـ33هاييقديمي)رابهدودستهاولودومتقسیمکرد.دستهاول،شاملخانهآنها

هاييمترمربع(وشخصي)يکطبقهيادوطبقه(هستند.دردستهدومخانه977ـ377بزرگ)

هایمختلفيچونگیرندکهدرگونهميمترمربع(قرار27ـ976سال(،کوچک)2ـ7جديد)

 ايننمونه، بیشترينسرانهدر برجوشخصيقابلتفکیکهستند. مترمربعبه927آپارتمان،

،2مترمربعاست.درستونيکيماندهبهآخرجدولشماره96هرنفروکمترينسرانه،ازای

بهشانبرحسبپاسخرضايتساکنانازفضایداخليخانه اينؤالسآنها مربوطهآمدهاست.

هایگروهدهندهآناستکهسهزوجراضيازفضایداخلي،همگيبهخانهستونجدول،نشان

اختصاصدارد. خانه هر در موجود فضاهای تعداد به هم ستون آخرين اختصاصدارند. اول

داآيدخانهطورکهازجدولبرميهمان بیشترينتنوعفضاييرا اول، رندکهايندرهایگروه

ويژگي ماندنکنار به میل نیز رضايتو بودن، شخصي و باال سرانه بزرگي، چون ديگر های

هایگروهدوم،ارتباطباماوراءطبیعت،طبیعت،جامعه،کند.درخانهتوجیهميآنراساکناندر

خانواده)بهگیردارتباطباترصورتميآنچهراحتوزمانونیزاشیاءامریدشوارشدهاست
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 کنار خوردندر استهممعنيدورهمجمعشدناعضاء، کردن( همچنین9تلويزيونتماشا .

پرداختنبهبخشيازنیازهایجسمانيفردی)ازجملهخوردن،خوابیدنونظافت(رانیزبايدبه

ازاموالتوانچنیننتیجهگرفتکهخانهدرحالتبديلشدنبهانباریاينمورداضافهکرد.مي

را نیازهایجسميافراد پرداختنبه همو کنار در امکانبازتولیدخانواده خانوادگياستکه

توجهاست.،نسبتبهطیفديگریازنیازهاکمدرمقابلکند.فراهممي


مندیساکنانهاورضايتشناسيخانه:گونه2جدول

قدمتمتراژشکلخانه
مدت

سکونت

تعداد

نفرات
فضاسرانه

رضايت

افراد

تعداد

فضاها

ول
ها
رو
گ



92داردمتر2927سال33سال37733شخصيدوواحدی

93داردمتر213سال9سال93727شخصييکواحدی

99داردمتر326سال22سال97733شخصيدوواحدی

وم
د
وه
گر



1ندارندمتر226سال7سال9767برج

7ندارندمتر227ماه2سال222واحدی6آپارتمان

7ندارندمتر396ماه2سال272شخصييکواحدی

منبع:نگارنده

 

 گیری نتیجه
مطلوبتلقيمي برایخانه، گوناگونيفضاييرا کنند؟ساکنانبهلحاظفرهنگيچهمدلياز

خانهيافته ایکهبتواندتنوعفضاييمورهایپژوهشموجودنشانداد، تأمیندنیازساکنانرا

کند،بهاينمعناکهبهعنوانيکانسان،امکانداشتنسطوحمختلفارتباطيرابرايشفراهم

خالصه برای و منظور اين به برایکند. فرهنگي الگوی شد ذکر پیشتر که مواردی سازی

تباطيموردسطوحمختلفارتأمینشود،مدليکهمبنایخودراگوناگونيفضاييپیشنهادمي

با ارتباط مدل، اين در است. داده قرار انسان “ماوراءطبیعه”نیاز “طبیعت”، ،“جامعه”،

(.3شود)جدولمهمتلقيمي“زمان”و“اشیاء”)ذهنوجسمانسان(،“خود”،“خانواده”

                                                           
البتهاينگفتهبهآنمعنانیستکهخانهدروضعموجودشدرخدمتزندگيخانوادگيوباالبردنکیفیتآن9

بیشتربهايننیازپاسخميا نیازها بینساير نکتهدهدکهعلتستبلکهاز تنها جایسوالدارد.. ایکهدرآن،

مياين اينجا کرد سطوحنیازهایآدميباعثابايستبهآناشاره ساير به نبودنخانه ستکههمینپاسخگو

مي افراد که بجويندکهخودميآنهاشود خانه محلديگریخارجاز در ورا خانه زدگياز درازمدتبه توانددر

 خانوادهمنجرشود.
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هایطورکهپژوهشگوناگونيوتنوعفضاييبهمرورازخانهايرانيحذفشدهاست.همان

ن دادهپیشین خانهشان منتسببه فضايي واژگان تکثر تنوعاند از گواهي ايران، تاريخي های

يافته است. آنها در بهشکلديگریفضاييباالیموجود نیز همینمؤيدهایپژوهشموجود

اينيافته نشانميمطلبهستند. بینخانهها ازدهندکهدر کهعمریکمتر نیز هایمعاصر

همچنانازحداقلتنوعفضاييموردنیاز77هایساختهشدهتااوايلدههخانهچهاردههدارند،

ساکنانبرخورداربوده شدهدردههاخیررويکردیکامالحداقليهایساخته،خانهدرمقابلاند.

رواني،تأثیراتاند.اينخودهایبسیاریراازساکنانشانسلبکردهدارندوامکانانجامفعالیت

هاييبیشتردگي،فرهنگيواجتماعيبسیاریرابهدنبالداردکهپرداختنبهآنهاپژوهشخانوا

طلبد.رامي


:الگویفرهنگيپیشنهادیبرایگوناگونيفضاييخانه3جدول

ازایفضاييمابهتوضیحاتنیازارتباطي

ماوراءطبیعه
درادبیاتعامیانه،عرشچراکهنمادآنآسماناست

شود.هاتصورميدرآسمانخداوندی
فضایبازوسرپوشیده

طبیعت
جان)آب،خاک،بادو...(وجاندار)گلومظاهربي

شود.وحیوان(راشاملميگیاه

فضایسرپوشیده،

فضایبازوپاسیو

جامعه
ها،دوستانوآشنايانونیزگاهاروابطباهمسايه

کاریکهجدایازفضایاهلخانهباشد.

یکار،میهمانيوفضا

ورودی

خانواده
خانوادهدارایفرزندوفاقدفرزند،ازحیثفضايي

نیازمندمالحظاتمتفاوتيهستند.

نشیمن،محرمانهو

خلوت

شخصي)جسم(
رفعنیازهایجسميافرادشاملخوردن،خوابیدن،

تحرکونظافت

آشپزخانه،سرويس

بهداشتي،خواب

شخصي)ذهن(
هنيوروحيافرادشاملتفکر،رفعنیازهایذ

ساختن،موسیقيو...

اتاقشخصي،فضاهای

ایحرفه

اشیاء
محلقرارگیریهرشيء،فضاهاييبرایانباریونیز

تعمیراشیاء
استقرار،انبار،تعمیرگاه

زمان
ايجادپیوستاریبینگذشتهوحالوآيندهدراطراف

..بهواسطهحضورنمادينخاطرات،روياهاو.
طاقچه،ديوار

منبع:نگارنده
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