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پیشگفتار
نیازهای زندگی انسان  در فرهنگ های مختلف در حال تغییر است و فضاهای معماری برای 
پاسخ گویی به این نیازها با اشکال و کاربری های مختلفی شکل می گیرند. نیازهای جسمی و 
روحی انسان از فضای زندگی و معماری او جدا نیست و هردوی آن ها بر تنظیم رفتار انسان 
مؤثر است. تنظیم رابطۀ محیط و نیازهای انسان، ناخودآگاه و غیرارادی است و روش زندگی و 
خواسته های او را مشخص می کند. اما عنصر ارتباطِی رابطۀ دوسویۀ نیازهای انسان و محیط، 
رفتار انسان درمحیط است. برای همین امروزه رابطۀ دوسویۀ محیط-رفتار به  عنوان یکی از 
مباحث مهم بین  رشته ای و مخصوصاً حوزۀ طراحی محیطی )معماری( مطرح شده است. در 
روان شناسی محیط و مطالعات محیط-رفتار که در این کتاب نیز به آن پرداخته ایم، خواهیم 

دید که رفتار و محیط بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. 

این نتیجه مؤید نظریۀ امکان گرایی در روان شناسی محیطی است. از سویی رفتار روزمرۀ ما به 
محیطی که برحسب نیاز ما به وجود آمده است، شکل می دهد و از سوی دیگر محیط در ایجاد 
یک رفتار و کنترل آن تأثیر بسزایی دارد. شکل گیری یک رفتار، به وجود محیط مناسب برای 
ابراز آن بستگی دارد. اما این به آن معنی نیست که می شود هر رفتاری را با توجه به محیط 

پیش بینی کرد.



بر همین اساس و با توجه به آن چه در این سال ها بر ما گذشته، نوعی نگرانی دربارۀ محیط 
بیشتر  به  مناسب  و  قاطع  پاسخ های  دارد. عدم وجود  امروزی وجود  در مسکن های  زندگی 
نیازهای انسانی باعث تغییر رفتارها، نگرش ها و حتی بیماری های جسمی و روحی شده است. 
در حالی که در گذشته، محیط برای نیاز ساکنانش پاسخ مناسب تری داشت و عرصه را برای 
ایجاد رفتارهای مناسب مهیا می ساخت. اما این مسأله از کجا، چرا و چطور آغاز شد؟ آیا این 

خطر از گذشته به ما به ارث رسیده یا خودمان مسبب آن هستیم؟

نتیجۀ  می کنیم،  تحمل  هرروز  که  امنیتی  و  آسایش  آرامش،  خأل  گفت  می توان  جرأت  به 
تغییرات ناگهانی در سبک زندگی ما در جهت تأمین رفاه ماشینی است و همین مسأله باعث 
گریز از بافت های تاریخی شد. مردمی که در گذشته، در خانه های تاریخی با آن پیشینه و 
هویت عمیق زندگی می کردند، از هر جهت روند رشد را طی کرده بودند. اما امروز با تمایل 
انسان به فناوری، خانه های بافت های تاریخی خالی از سکنه است و ساکنانش در خانه هایی 
جدید اما بی هویت زندگی می کنند. پس اساسی ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود 

این است که آیا نمی توانستیم زندگی مدرن را در آن کالبد کهن جای دهیم؟

عدم تدوین قواعد و الگوهای منظم برای معماری و معماری داخلی در بناهای تاریخی باعث 
شده تا بخشی از معماری متعالی ایران که در طول سالیان دراز شکل گرفته، یا ناگهان از سکنه 
خالی شود یا حفاظت و مرمت - به دلیل شرایط اقتصادی یا فرهنگی- اولویت آخر ساکنانش 
باشد. ساکنان بافت قدیم تالش می کنند؛ به بهانۀ تجدد از آن بگریزند و دلیل این فرار، چیزی 
جز عدم پاسخ گویی به نیازهای جدید و امروزی ساکنانش نیست. امروزه در خانه هایی زندگی 
می کنیم که نه از آرامش دوران گذشته در آن ها خبری هست، نه به طورکامل به نیازهایمان 
پاسخ می دهد. اما غافلیم از این که بخش زیادی از سرگشتگی و استرس روزافزون ما از محیط 
سکونتمان به ما القاء می شود. به نظر می رسد ایجاد فضاهایی پاسخده در کالبد معماری گذشته، 

می تواند افراد را برای بازگشت و سکونت در فضاهای با هویت بافت تاریخی ترغیب کند.

هدف این کتاب، دست یابی به قواعد و الگوهایی با توجه به رفتارها و نیازهای انسان امروزی 
و در نظر گرفتن استانداردهای زندگی در فرهنگ ایرانی است. بنابراین در فصل اول، ضمن 
بررسی مفهوم مسکن و خصوصاً مسکن تاریخی، نظریه های مربوط به مرمت و احیاء بناهایی از 
این دست به اختصار معرفی شده و در فصل دوم بعد از مرور نظریه های رفتارشناسی و مفاهیم 

رفتاری، نیازهای انسان از دید نظریه پردازان شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.



از نتیجۀ بررسی های انجام  شده در فصول سوم و چهارم، در قالب مدل سازی و با عنوان »مدل 
مفهومی نیازسنجی رفتاری در بناهای تاریخی« به عنوان الگوی سنجش و ارزیابی در فصل پنجم 
استفاده شده و در سه بنای مسکونی تاریخی شاخص کاشان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج 
حاصل از این مدل مفهومی، برای دست یابی به راه کارها، راه حل ها و الگوهای مناسِب بهره برداری 

از فضاهای تاریخی و پاسخ گویی به نیازهای زندگی امروز استفاده خواهد شد.

شکل گیری این کتاب مرهون درس آموخته هایی دربارۀ انسان و محیط در حوزۀ روان شناسی 
محیطی است و فرصتی بود که یک پژوهش مشترک صمیمانه بین نویسندگان کتاب ایجاد 
مطالعات  کاربرد  معماری،  حوزۀ  در  مطرح  بین رشته ای  گرایش های  تازه ترین  از  یکی  شود. 
محیط-رفتار در قرارگاه های فیزیکی و به کارگیری دانش روان شناسی معماری در حوزه های 

عملی معماری است.

در تدوین این کتاب نیز تلفیق تجارب نویسندگان از حضور مداوم در ابنیۀ تاریخی و مرمت 
آن ها با این گرایش می تواند تالش نوآورانه ای در این حوزه به  شمارآید. اما هر کار تازه ای برای 
رفع نواقص و رسیدن به نسخۀ نهایی، به دقت و توجه مضاعف نیاز دارد. بنابراین انعکاس نظر 
شما خوانندگان و مخاطبان بزرگوار، بزرگ ترین لطف و حمایت شما برای رفع نواقص کتاب 

در چاپ های بعدی است.

عباسظهیریفرد
پژوهشگر دوره دکتري معماري

رضانقدبیشی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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فصل 1؛ مقدمه





پرسشهایآغازین
خانه های تاریخی با پیشینه و هویتی عمیق در گذشته، سکونت گاه مردمی بوده که از هرجهت 
روند رشد را طی کرده  بودند. امروزه با تمایل انسان به فناوری، این خانه ها از سکنه خالی شده 
و جمعیت داخل بافت های تاریخی با خروج از آن در فضایی جدید و بی هویت زندگی می کنند. 
فضاهایی که نیاز ساکنان را تغییر داده و هویت را از معماری داخلی خانه های ایرانی گرفته است. 

عدم تدوین قواعد و الگوهای منظم برای معماری و معماری داخلی در بناهای تاریخی باعث 
شده تا بخشی از معماری متعالی ایران که در طول سالیان دراز شکل گرفته، یا ناگهان از سکنه 
خالی شود یا حفاظت و مرمت - به دلیل شرایط اقتصادی یا فرهنگی- اولویت آخر ساکنانش 
باشد. ساکنان بافت قدیم تالش می کنند، به بهانۀ تجدد از آن بگریزند و دلیل این فرار، چیزی 
جز عدم پاسخ گویی به نیازهای جدید و امروزی ساکنانش نیست. نیازهایی که البته بخش 

بسیاری از آن کاذب و غیرواقعی است. 

بناهای تاریخی در گذشته، پاسخ گوی نیاز کسانی بود که با فناوری امروز میانه ای نداشتند. 
در طول سال ها به کالبد بنای خود هویت دادند و به  تناسب نیازشان معماری فاخر آفریدند. 
هویت آن ها با چیزی مثل خانه عجین بود و برای همین باعث می شد خانه برایشان جایی 
دوست داشتنی و آرامش بخش باشد. در حالی که ما امروز در خانه هایی زندگی می کنیم که نه 
کاماًل به نیازمان پاسخ می دهد، نه در آن از آرامش گذشته خبری هست. غافلیم از سرگشتگی ای 

که بخش زیادی از آن توسط محل سکونتمان به ما القاء می  شود.



نمای سکونت در بناهای تاریخی 4

می تواند  امروز،  انسان  نیازهای  رفع  جهت  در  گذشته  فضاهای  پاسخدهی  می رسد  نظر  به 
ترغیب کنندۀ بازگشت به بافت تاریخی و سکونت در فضاهای با هویت آن باشد. از آن جا که 
بناهای تاریخی، قواعد سازه ای یا مرمتی خاص خود را دارند، معماری داخلی آن ها به عنوان 
متغیر، می تواند مورد بازنگری قرار گیرد. امکان تعریف قواعد یا الگوهایی برای بازآفرینی فضای 
داخلی، با توجه به نیازهای انسان امروزی در قالب کالبد تاریخی، مسأله ای است که در این 
کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز با بررسی این نیازها از دیدگاه روان شناسی 
محیطی، به بازآفرینی الگوها و ارائۀ پاسخ های جدیدی خواهیم پرداخت که به ایجاد رفتار 

مطلوب در بناهای تاریخی کمک می کند. 

پرسش های اساسی کتاب از این قرار است:
فضاهای مسکونی امروزی تا چه اندازه ای پاسخ گوی نیازهای انسان معاصر است؟ و عوامل - 1

پاسخ گو به نیازهای سکونت انسان معاصر چیست؟ 
شاخصه های رفتاری تأثیرگذار در بازآفرینی فضاهای مسکونی تاریخی چیست؟ - 2
تغییرات کالبدی مبتنی بر نیازسنجی رفتاری موثر در طراحی داخلی قرارگاه های رفتاری - 3

تاریخی چیست؟ 

پیشینۀپژوهش
اصالت فرهنگی هر شهر یا منطقه، با داشته های تاریخی آن رقم می خورد. بازگشت به گذشته 
و حتی الگوبرداری از آن در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و... امری غیرقابل 
 انکار است. در این بازخوردها و رجوع به گذشتگان، حفظ آن چه که بوده ایم امری ضروری است. 
چرا که پیشرفت در هر مرحله و هر عرصه را مدیون همان الیه های پیشین و گذشته هستیم 

که امروزه به شیوه ای تأسف بار فراموش گشته یا مورد کم توجهی و بی مهری قرارگرفته است.

چیزی که در مطالعات پیشین بیش تر به آن پرداخته  شده، مسألۀ تغییرکاربری بناهای تاریخی 
جهت احیای آن ها است. تغییر کاربری در بناهای معماری به  جا مانده از گذشته، از تفکر حفظ 
و نگهداری آن ها الهام می گیرد؛ مرمت با چشم اندازی برای ارائۀ بنا در عملکردی نو و در قالب 

یک بنای قدیمی، که قادر است به حیات کالبدی خود ادامه دهد.
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باززنده سازی و احیاء به  معنای استفاده مناسب از بناها و سایت های تاریخی به  عنوان بهترین 
گزینه برای حفاظت از آن ها، به طور طبیعی همواره با تغییرات اصولی در اثر همراه هست. 
طرح های نو می توانند در قالب تغییر کاربری در بناهای قدیمی واجد شرایط نمود پیدا کنند. 

این تغییر برآیندی از معماری داخلی، بستر، محیط طبیعی و بافت اطراف خواهد بود. 

در این میان معماری داخلی اهمیت زیادی دارد و اگر درست و به  جا اجرا نشود، کاربری جدید 
مثل یک عضو ناهمگون در قالب و کالبد قدیم نمی نشیند. این ناهماهنگی به طور مستقیم بر 
مخاطب تأثیر می گذارد و باعث می شود نتواند آن طور که باید با مجموعه ارتباط برقرار کند. 
عدم حضور مخاطب، عدم فعالیتی پویا را در پی دارد. تغییر کاربری سازگار تغییری است که 
به بستر و جایگاه ویژۀ بنا احترام بگذارد و در یک تعامل پایاپای بتواند جنبۀ جدید خود را به 
مخاطب عرضه نماید. اولویت بندی نیازها برای استفادۀ کارآمد ]حداکثر[ از فضاهای داخلی، 

یکی از اصول مهم تغییر کاربری است. 

هدف اصلی معماری داخلی، هدفمند کردن و ساماندهی فضاهای داخلی برای استفادۀ بهتر 
مخاطبان است. اولین چیزی که در ابتدای یک تغییر کاربری سازگار باید مد نظر قرارگیرد، 

عملکرد و نحوۀ استفاده از فضای داخلی است.

اهمیتوضرورتپژوهش
با اطمینان می توان گفت که در این مقطع از تاریخ، نیازهای انسان نسبت به گذشته بسیار 
تغییر کرده و باز هم با گذشت زمان دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. انسان امروز با 
وجود رفتارهای استرس زا و مخاطره آمیزی که از خود نشان می دهد، برای رفع نیازهایش 
با خطراتی روبرو است که گاهی نسبت به آن ها آگاه نیست. ترک و تخریب بناهای ارزشمند 
گذشته که تأثیر بسیاری بر کیفیت زندگی، آرامش و رضایتمندی از زندگی داشت، یکی از 

این مخاطرات است. 

با توجه به این که نیازهای اولیۀ انسان امری ثابت است؛ می توان نتیجه گرفت تغییر محیط به 
نسبت گذشته عامل ایجاد این استرس بوده و محیط های امروزی دارای اضافه باری است که 
به انسان منتقل می کند. قطعاً با رفع نیازهای انسان امروز در این فضاهای ارزشمند، می توانیم 
امیدوار باشیم جامعه به آن فضاها برگردد. این بازگشت بر کل جامعه، سبک زندگی و کم 
شدن فشار روانی محیط های نامطلوب، تأثیر زیادی دارد و با باال رفتن حس رضایت از زندگی، 



نمای سکونت در بناهای تاریخی 6

آسایش و اعتماد به محیط، پیشرفت جامعه باالتر می رود. ایجاد حس رضایتمندی از محیط 
تا حد زیادی وابسته به خواسته های ما از محیط است و خواسته های انسان وابسته به نیازهای 
انسان و محیط  نیاز  ارتباط دو سویه بین  اوست. نحوۀ رفتار در محیط، واسطه ای است که 
سکونت را برقرار می کند. بنابراین الزم است با بررسی این موضوع برای آن الگویی تعریف کنیم 

تا با رعایت آن در طرح ها به این هدف مهم دست  پیدا کنیم.

اهدافپژوهش
هدف این پژوهش، ارائۀ راه کارهایی برای رسیدن به فضاهای داخلی مطلوب در بناهای تاریخی 
انسان معاصر و  الگوهایی برای بهینه  سازی مفهوم سکونت بر اساس نیازهای  از  با استفاده 
ارتقای زندگی در این فضاها است. از زاویۀ دیگر، هدف ما دست یابی به الگوهایی جهت اصالح 
رفتارهای انسان در محیط سکونت خود است تا در رابطه ای متقابل بین محیط داخلی و رفتار، 

سکونت در بناهای تاریخی و رفع نیازهای انسان ممکن شود.

چارچوبنظری)مبانیعلمی(
مستقل  متغیر  بعنوان  قرارگرفته اند،  تحلیل  و  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  که  متغیرهایی 
)نیازهای انسان برای سکونت( و متغیر وابسته )فضاهای مسکونی قدیمی ایران( هستند که 
برای  قدمی  تاریخی،  بناهای  در  داخلی  فضاهای  دادن  سامان  و  تغییر  با  می رود  آن  انتظار 

دستیابی به مقصود پژوهش که امکان سکونت مجدد در آنهاست فراهم شود. 

در این کتاب با تغییر در ابعاد مختلف متغیر وابسته، تالش می کنیم به الگوهایی در بناهای 
تاریخی و امکان سکونت مجدد در آن ها در جهت ایجاد آسایش فضایی و رفتاری مطلوب دست 

پیدا کنیم.

متغیرهای این تحقیق، متغیرهایی کیفی چون هیجان، ازدحام، خلوت، فضای شخصی و ... 
هستند که با کیفیت فضایی رابطۀ مستقیم دارند.

اعمال متغیرهای  با  ارزش معماری است که  تاریخی واجد  بنای  این تحقیق،  متغیر وابستۀ 
تعدیل کننده یا مداخله گر چون عناصر معماری داخلی به  عنوان متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای 
مستقل )نیازهای انسان( ، به بوتۀ آزمایش گذاشته می شود. نتایج تحقیق، قواعدی پیشنهادی 
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به هدف در  بود و رسیدن  ارزش معماری خواهد  تاریخی و واجد  بناهای  آزمایش در  برای 
نمونه های مشابه را تسهیل و تسریع می کند.

در این کتاب تالش می کنیم به مدلی دست پیدا کنیم که رابطۀ بین نیازهای انسان، مفاهیم 
رفتاری و فضاهای مسکونی تاریخی را توضیح دهد و تأثیر همجواری و همپوشانی این عناصر 
را بر هم آشکار کند. سپس برای آزمودن این مدل، آن را در نمونه های موردی منتخب آزمایش 

می کنیم و پس از ارزیابی نتایج به دست آمده را به راه کارهای معماری تبدیل خواهیم کرد.

فرضیهها
یکی از دالیل اساسی خالی شدن فضاهای مسکونی قدیمی، پاسخگو نبودن آن ها به نیازهای 
انسان معاصر است. گسترۀ وسیع معماری داخلی، بنیادی ترین تأثیر را در ایجاد و تأثیر فضا بر 
رفتارهای محیطی انسان دارد و می تواند با توجه به الگوهای رفتاری، یک فضای بدون  استفاده 

را به فضایی کاربردی و مطلوب تبدیل کند. 

با استفاده از تکنیک هایی که در نتیجه این پژوهش به دست خواهد آمد می توان با بهینه سازی 
فضاهای داخلی در جهت رفع نیازهای انسانی منتظر بازگشت جامعه به بافت تاریخی و رونق 

سکونت در خانه هایی با معماری متعالی گذشته باشیم.

روشپژوهش
این پژوهش با بررسی نحوۀ سکونت انسان در معماری گذشته و حال، با توجه به نیازهای خود 
و واکاوی نظریه های ارائه  شده توسط متخصصان آغاز می  شود. سپس با نقد و بررسی بیشتر، 
آن دسته از راه کارها و نظریاتی که با معماری داخلی همخوانی بیشتری دارد و مطلوب تراست، 

انتخاب می شود و مبنای ارائۀ راه کارهای جدیدتر قرار می گیرد. 

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و در آن از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. 
روش کتاب و تحلیل داده ها، کیفی و بر اساس کیفیت محیط های پاسخده خواهند بود. برای 
گردآوری اطالعات در روش کتابخانه ای، از شیوۀ اسنادی-  تاریخی و نیز گردآوری و تجزیه و 

تحلیل تصویر و در روش میدانی از شیوۀ مشاهده و بررسی مستقیم بهره گرفته ایم.



جامعۀآماری
با توجه به این که آگاهی از سازماندهی جامعۀ آماری می تواند بر درک بهتر فرآیند و دستاوردها 
تأثیر داشته باشد، لذا جهت وضوح هرچه بیشتر مراحل کتاب، جامعه ای آماری از نمونه های 

موفق و مشابه با موضوع، انتخاب شده و سپس به بررسی آن پرداخته می شود. 

نکتۀ قابل  توجه این بناها، شباهت بسیار زیاد کاربری فعلی آن با کاربری آن ها در گذشته است. 
همۀ این خانه ها در گذشته مسکونی بوده اند و در حال حاضر هم مسکونی هستند. با این تفاوت 
که در گذشته، سکونت در آن ها دائمی و در قالب خانواده بود و اکنون به عنوان اقامتگاه موقت 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
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مقدمه
مسکن مکانی برای آسایش و آرامش زندگی انسان است. جایی که باید قابلیت پاسخ گویی به  
همۀ جنبه های عملکردی زندگی، احساسی و فیزیکی فرد را دارا باشد تا بتواند به زندگی اش 

آرامش و لذت ببخشد. 

معماری خانه های قدیم طوری بود که عالوه بر تأمین آسایش جسمی فرد، آسایش روانی او 
را نیز به همراه داشت، خانه های ساده یا فاخری که با الگوبرداری از ماهیت ساکنانش ساخته 
می شد، یکی از مقدمات آسایش روانی جامعه بود. درحقیقت تأثیر کالبد بناها برتک تک افراد 

در جامعه، جریان رفتاری جامعه را به سمت آسایش، دوستی و نشاط هدایت می کرد. 

در این بخش با ارائۀ تعریفی از مسکن و مسکن تاریخی به بررسی الگوها، نشانه ها و کالبد آن 
می پردازیم تا دریابیم نتایج روانی حاصل از تأثیر کالبد بر افراد از چه مسیری به دست می آید.

مسکن

تعریفمسکن
مسکن از مادۀ سکن، به معنی آرامش، اسکان قلب و اطمینان آمده است. این لغت با کلماتی 
مثل خانه، کاشانه، دار، سرا و ... هم معنی است. با این که کلمۀ »خانه« بدیهی و بی نیاز از تفسیر 
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به نظر می رسد و از مناظر متعدد نیز تعاریف گوناگونی دربارۀ آن عرضه  شده، این پدیده هنوز 
جای بحث بسیار دارد.4 

در لغت نامۀ دهخدا »کاشانه« این گونه معنی شده است: طرز. )اقرب 
الموارد( . روق. )منتهی االرب( . رواق. بیت کالفسطاط. )اقرب الموارد(. 

کاشان. خانه زمستانی. خانه. || دارالشفاء. || خانۀ کوچک. خانۀ محقر.1

کاشانه در اصل به  معنی  هم چنین ذیل این کلمه در فرهنگ دهخدا آمده است که ظاهراً 
خانه ای است که شیشه ها را برای روشنی در تابدان های آن تعبیه کرده باشند؛ مرکب از کاش 
به  معنی شیشه و آنه که کلمۀ نسبت است. بعد از آن به  معنی مطلق خانه استعمال شده و 

حتی به معنی آشیانۀ مرغان نیز آمده است.

این کلمه در فرهنگ معین به معنی خانۀ خرد و کوچک و خانۀ زمستانی آمده است.25 در 
فرهنگ واژگان مترادف و متضاد نیز هم معنی با آشیانه، بیت، خانه، سرا، عریش، کلبه، النه، 

مقام، منزل در نظر گرفته  شده است.

اما در فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان، »واحد مستقلی در یک ساختمان « معنا شده است. 
هم چنین »خانه« در فرهنگ دهخدا با تعریف »جایی که در آن سکنی می گزینند.« تعریف  

شده و در پاورقی آمده که در قدیم به معنای بیت عربی و اتاق امروزی به کار می رفته است. 

 »سرای « نیز به معنی  داِر عربی و خانۀ امروزی استفاده می شده است.

اما مفهومی که امروزه از مسکن برداشت می شود، همان سرپناه است؛ مفهومی که در آن تنها 
رفع نیازهای اولیه مطرح است. تجربه در حوزۀ معماری به ما آموخته است که اکتفا به چنین 
تعریفی از مسکن، الگوی سکونتی مناطقی نظیر سکونتگاه های نابهنجار را ایجاد خواهد کرد.9 

ظاهراً در همۀ دنیا تعاریف و تفاسیر مفهوم خانه کم  و بیش یکی است. اما واقعیت آن است که 
اوالً نگاه جوامع و فرهنگ های مختلف به پدیده ای به نام خانه متفاوت است و ثانیاً این مفهوم 

در طول تاریخ بسیار متحول شده است.4 

1-تفاوت  در تعاریف و تقدم و تأخر در استفاده از این لغات نیز نشان دهندۀ تغییر انتظارات از یک فضای مسکونی در مسیر 
زمان است.
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از آن جا که این مکان متضمن تشکیل نوعی از هم زیستی گروهی در بین انسان هایی است که 
با یکدیگر نسبت های مشخص دارند، می توان آن را بعد از سرپناه اولیه، از قدیمی ترین اماکن 
بشری شمرد. خانه یک کاشانه نیست. یک  خانه )کاشانه یا چادر یا هر محل مسکونی( یک 
ساختار فیزیکی است. کاشانه یک مجموعۀ غنی از معانی فرهنگی جمعیتی و روانی در حال 
تکامل است که ما به ساختار فیزیکی متصل می کنیم. بنابراین نمی توانیم یک کاشانه بخریم، 
بلکه می توانیم جایی را به  عنوان محل سکونت بخریم یا اجاره کنیم و با گذشت زمان، با تالش 

و البته قدری شانس آن را به یک کاشانه تبدیل کنیم.

راپاپورت در این باره می گوید که خانه بیش از آن که ساختاری کالبدی باشد، نهادی است با 
عملکرد چند بعدی. وی هم چنین معتقد است که در جوامع سنتی قبل از آن که اقلیم و مصالح 
و فناوری، شکل و سازمان و تقسیمات فضایی خانه را تعیین کند، درک انسان ها از جهان و 
حیات و نیز فرهنگ آنان شامل اعتقادات مذهبی، ساختار قبیله و خانواده، سازمان اجتماعی، 
روش زندگی و شیوۀ ارتباطات اجتماعی افراد ساختار کالبدی خانه را تعیین می کرده است.10

وی معتقد است: »خانه در درجۀ اول یک  نهاد است و نه یک سازه، و این نهاد برای مقاصد 
بسیار پیچیده ای به  وجود آمده است. از آن جا که احداث یک  خانه، پدیده ای فرهنگی به شمار 
می آید، شکل و سازمان فضایی آن به  شدت تحت تأثیر فرهنگی است که بدان تعلق دارد. 
حتی از آن زمان که خانه برای بشر اولیه به عنوان سرپناه مطرح بود، مفهوم عملکرد تنها در 
فایده رسانی صرف یا فضای عملکردی محض خالصه نمی شد. وجه سرپناهی خانه به عنوان 
وظیفۀ ضروری مطرح بود و جنبۀ اجتماعی مفهوم خانه، ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی 

خانواده به  شمار می رفت«.10

بر  دنیا عالوه  برای ساخت خانه در همه جای  دریافت که  راپاپورت می توان  نظر  اساس  بر 
محدودیت های فیزیکی و اقلیمی، فرهنگ، مذهب و جامعه نیز نقش بسیار مؤثری داشته است. 
ساخت خانه یک امر فرهنگی است و طبعاً شکل و سازمان آن نیز متأثر از فرهنگی است که 
خانه محصول آن است.4 در نتیجه خانه چیزی بیش از یک سرپناه است و  جز جنبۀ فیزیکی، 

جنبه های معنوی و روحی عمیقی دارد. 

اما مامفرد بر این عقیده است که دلیل پرداختن به جنبه های غیر فیزیکی خانه این است که 
انسان قبل از آن که حیوانی »ابزارساز« باشد، حیوانی »نمادساز« است. دلیل این ادعای او آن 
است که انسان پیشتر از آن که در ساخت ابزار مهارت پیدا کند، به اسطوره و مذهب و آیین 
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پرداخته و بیشتر توان خود را در این راه صرف کرده است. به همین علت شاید برای تحلیل 
بیشتری  اهمیت  از  فیزیکی  معیارهای  به  نسبت  نمادین  معیارهای  انسان،  خانه های  شکل 
برخوردار باشند.4 این در حالی است که مکاتب فکری معاصر به خانه، بیش تر به عنوان ماشین 

نگاه کرده اند و تأثیر عوامل دیگری غیر از عوامل فیزیکی را نادیده انگاشته اند.19 

هایدگر از تولید ماشینی برای رفع نیازهای بشری انتقاد می کند و می گوید: »در جهان توده ای 
امروز با تولیدات انبوه و وسایل ارتباط  جمعی و انواع سرگرمی های گسترده، جامعۀ جهانی به 
شکلی ناپیدا حق انتخاب را نه تنها از افراد بلکه از فرهنگ ها نیز می گیرد و نوعی یک شکلی و 

هم شکلی یکنواخت به همه تحمیل می شود.«21 

هایدگر از نادر فیلسوفانی است که به مفهوم واقعی و چیستی خانه توجه خاصی دارد. وی در 
تالش برای توجیه چیستی مسکن و سکونت به لغت گوتیک wunian به معنای »منزل کردن« 

و »اقامت گزیدن« و در ضمن »خوشحال بودن« و »در آرامش بودن« اشاره می کند.13

از نظر او سکونت نشانۀ روشن و بارز وجود است و تفکر در پدیدۀ سکونت و مسکن امری 
ضروری است. 

سکونت کردن حاصل اندیشیدن و ساختن است و اگر این دو در کنار یکدیگر قرار نگیرند، 
سکونت تحقق پیدا نمی کند. بدین ترتیب از نظر هایدگر سکونت در اشکال امروزی بی ریشه 

است؛ و تا به مفاهیم عمیق و ریشه های واقعی خود متصل نشود، محقق نخواهد شد.13

تغییراتی که در مفهوم خانه و سکونت ایجاد شده، خانه را از محصولی شبه  طبیعی و پاسخگو به 
نیازهای مادی و معنوی انسان به محصولی غیرطبیعی و مکانیکی تبدیل کرده است. به طوری 

که سکونت به معنی آرامش یافتن جای خود را به اسکان به معنای مستقرشدن داده است.27

سکونت کردن رابطه ای است که توسط فعالیت خودآگاه و هدفمند انسان، میان کارکردهای 
حیاتی او مثل اقتضائات معیشتی، رفتارهای اجتماعی و حیات خصوصی و یک مکان خاص 
برقرار می شود. این رابطه، مولد مفاهیم بنیادینی است کـه هرکدام از آن ها در جای خود، 

مفهوم سکونت به شمار می آیند: »فضای شخصی، قلمروپایی و فضای قابل دفـاع«18 

سکونت، عینیت بخشیدن به حس تعلق و تمنای حضور، نشانۀ برقراری 
پیوند و صمیمیت با محیط پیرامون و در سلسله مراتبی بزرگ تر، با 

هستی است.11 
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به اعتقاد لوکوربوزیه: »خانه پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط، رابطۀ صحیحی 
را بین محیط خارج و پدیده های زیستی انسان برقرار می کند. در خانه باید یک فرد یا یک 

خانواده زندگی کند. یعنی بخوابد، راه برود، دراز بکشد، ببیند و فکر کند.«19 

اندازه های مناسب آن  و  تغییر کرده و فقط دربارۀ عملکردها  در دوران معاصر مفهوم خانه 
بحث شده است. حتی گاهی الگوی مسکن به سمتی رفته که نیازهای مادی فرد را نیز تأمین 
نمی کند. این الگوها با تغییر کیفیت فضایی در خانه، نگاه مردم و خواسته های آن ها را از زندگی 
تغییر داده و از طبیعت و فطرت انسان دور شده، بدون  آن که به سؤاالتی مثل ماهیت خانه یا 

تأثیرش بر زندگی افراد پاسخ بدهد.

انحطاط معنایی در خانه، به انحطاط حس انسان از فضا و از دست دادن حس زیبایی شناسی و 
اغتشاش در انگاره های ذهنی استفاده کننده -که برخی آن را زبان فضا نامیده اند- می انجامد. 

به دلیل نقشی که خانه از ابتدای تولد در زندگی انسان دارد، درک و زبان فضایی انسان به شدت 
وابسته به چگونگی و چیستی این فضا است. 

هرچه خانه به کمال معنایی خود نزدیک تر باشد، درک و زبان فضای آموخته  شده از طریق آن 
کامل تر خواهد بود. برعکس، از فردی که در خانه ای ناقص و نامتناسب بزرگ  شده، نمی توان 
توقع درک فضایی در مرتبه ای متعالی را داشت؛ تا جایی که شاید بتوانیم او را دچار عارضۀ 
فلج ادراک فضایی بدانیم. مسلماً این امر در زندگی فردی و به  ویژه اجتماعی انسان ها و نیز 

شکل گیری فضا تأثیر مستقیم خواهد داشت.4

انسانی  می توان گفت سکونت کردن، تالشی در جست وجوی هویت 
از طریق برقراری پیوندی سرشار از معنا با هسـتی است.29 بنابراین 
اولین مفهومی که از سکونت کردن استنباط می شود، وقوف طبیعی و 
مصنوعی بر محیط و ساختن چیزی نظیر یک  خانه است. این وقوف به 

معنای شکل گیری یک  گونۀ کالبدی از فضاست.

در مرحلۀ بعد، تداوم و پایداری و به  عبارت  دیگر معنادار شدن این گونه، مستلزم برقراری رابطه 
و پیوند معنادار میان انسان و محیط برای احراز هویت انسانی است.11 
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لذا برای احیای معنای خانه، باید با گذشتۀ غنی خودمان آشتی کنیم. آشتی با گذشته به 
از معماری گذشته تقلید کنیم. بلکه باید آن معماری را درست   معنای این نیست که عیناً 
بشناسیم و با عقبۀ فرهنگی، فضا و محیط خودمان را باز طراحی کنیم، مفهوم سکونت را درک 
کنیم، نیازهای فرهنگی و طبیعی خود را بشناسیم و تالش کنیم آن ها را تأمین کنیم. بدین 
ترتیب می توان به جای پیروی کورکورانه و ناقص از معماری مدرن وارداتی یا تقلید نادرست و 

سطحی از معماری گذشته به ایجاد پیوند بین امروز و دیروز امیدوار بود.3

مسکندرایران
در معماری کهن ایران، خانه  بر پایۀ اصول و الگوهای ویژه ای ساخته می شد. اصولی که معماران 

چه در خانه  اعیان و اشراف و چه درخانۀ مردم عادی همواره دنبال می کردند.22 

خانۀ ایرانی، جلوۀ مستقیم ارزش های معنوی و فرهنگی و شیوۀ زندگی بود. درحالی که امروزه 
متصدیان تهیۀ مسکن بر عوامل کمی و به  ویژه عوامل اقتصادی متمرکز شده اند.

یکی از اصلی ترین مباحث، توجه به ویژگی های کیفی و عناصر شاخص معنوی و ارزش های 
فرهنگی است که در تهیۀ غالب برنامه ها و طرح های معماری مسکن گذشتگان مورد استفاده 
قرارگرفته است. چرا که خانه تنها مکانی است که اولین تجربه های بی واسطه با فضا، در انزوا و 
جمع در آن صورت می گیرد. خلوت خود یا همسر و فرزندان یا دوست و دیگران همه و همه 

بی تعرض غیر در آن ممکن می گردد.7

خانه به  معنای محل سکونت است و حریم امن یک انسان به شمار می آید. ابعاد مادی آرامش 
و آسایش )مثل فقدان سر و صدا و آلودگی صوتی و تنظیم شرایط محیطی( و آرامش خیال، 
جملگی از ویژگی های اصلی مسکن مطلوب به  شمار می آیند و نبود آن ها ممکن است آرامش 

قلبی و روحی انسان را مخدوش نمایند. 8 

خانۀ ایرانی بر اساس فرهنگ ایرانی شکل  گرفته و تکامل  یافته است. این فرهنگ که در طول 
بر مشی  ارزش هایی که  و  اصول  باورها،  از دانش ها،  سالیان دراز شکل  گرفته، عبارت است 
حیات اجتماعی و فردی ایرانیان تسلط دارد. با توجه به نقش فرهنگ در ایجاد محیط می توان 
گفت که اوالً فرهنگ بر شیوۀ زیست و فعالیت های انسان و در نتیجه بر روند خلق فضا تأثیر 
مستقیمی دارد. ثانیاً معماری و خلق فضا تأثیر بسیار وسیعی بر زندگی و شیوۀ زیست و ارتباط 

انسان ها با یکدیگر و در نتیجه بر فرهنگ جامعه دارند. 


