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چنان  سازیِ معاصر، این مهم در ایرانِ کنونی همهای حاصله در امر مسکنرغم توسعه و پیشرفتعلی

توجهی به ساختارهای  ترین دالیل آن، بییکی از مهم  . باشدهای بنیادین میدارای مشکالت و ضعف

باشد که به نوعی با هویت انسانِ ایرانی نیز  های پیشین میهویتی معماری مسکونی ایران در دوره

خانه بنیادین  اصول  به  دوباره  و رجوع  بازگشت  است. شاید  و  گره خورده  و شناخت  ایرانی  سازی 

  گیر حل اصلی رهایی از مشکالتی باشد که گریبان اهکار و راهها، ربکارگیری صحیح مبانی ساخت آن

است. چرا ایران شده  معاصر  در همهکه خانهمسکنِ  زمانهای سنتی  دورهی  و  به  ها  تاریخی  های 

اند. با عنایت به این موضوع که  گوی نیازهای ساکنان و کاربران خود بودهبهترین نحو ممکن پاسخ

در   سازهویت  عناصر های سنتی ایرانی، بررسیاختارهای هویتی خانهیکی از راهکارهای شناسایی س

ای تحلیلی، و مطالعه منابع کتابخانه  – گیری از روش توصیفی  با بهره. این پژوهش  هاستآن  معماری

های مربوط به این  ها و زیرشاخصشاخص  ، توانسته است  هاو تحلیل محتوایی آن  و اسنادی متعدد 

که با شناخت صحیح    است  حاکی از آننتایج حاصل از پژوهش    شناسایی و استخراج نماید.عوامل را  

ها  کارگیری بهینه و اصولی آنهایرانی و ب  های سنتیخانه  ساز معماری های هویتعناصر و شاخصه

ی قابل توجهی  توان مشکالت فعلی کاربران این فضاهای زیستی را تا اندازهسازی معاصر میدر خانه

رتفع نمود. البته این بدان معنی نیست که این عوامل و عناصر را در معماری مسکونی معاصر به م

ها را با معماری جدید  بلکه الزم است آن  کار گرفت؛شد، بههمان شکلی که در گذشته استفاده می

 مسکونی، هماهنگ و منطبق ساخت.
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 مقدمه 
ی ایران بوده است که این الگوها نشأت  سنتی در طول تاریخ گذشته–گاه الگوهای بومیمعماری سنتی ایرانی همواره تجلی

مردمانی است که در بستر زمان توسط همین مردمان شکل گرفته، رشد یافته، متجلی  گرفته از فرهنگ فردی و جمعی  

  صفات  واجد  ایرانیان، الهی  و معنوی بینیجهان و فرهنگ  از  برخاسته ایران، سنتی اند. آثار معماریشده و به کمال رسیده

  اصولی.  اندداشته  متفاوتی   کالبدی   های تجسم  مکانی،  و  زمانی  شرایط   به  گویی پاسخ   برای  که  اندناپذیری بودهکهنگی  و  ثابت

است. با پیدایش معماری مدرن، این    بوده  مکان  خلق  در  موفق  و  ساله  هزار  سه  تاریخی  استمرار  معماری با   یک   موجد  که

ی ایران، جایگاه مستحکم خود را از دست داد و جای آن را اصولی گرفت که  اصول بنیادین و ارزشمند معماری گذشته

امر در معماری فضاهای سکونتی )خانههیچ   این  ندارند.  بوم  این مرز و  با ساختارهای هویتی  ها( جلوه و نمود  انطباقی 

ارزشبیش و  اصول  به  دوباره  با رجوع  که  است  آن  بر  پژوهش  بنیادین  باور  است.  یافته  از  تری  یا  و  فراموش شده  های 

توان شرایط سکونتی نابسامان فعلی  ها، میاحیای این ارزش  رفته معماری سنتی به ویژه معماری مسکونی سنتی و دست

های سنتی ایرانی را بازشناخت و پس از  ساز خانهرا بهبود بخشید. در این مسیر الزم است که ابتدا ساختارهای هویت

رغم تحقیقات  علی  کار گرفت. متأسفانهسازی معاصر بهها را در امر مسکنانطباق و هماهنگی این اصول با معماری جدید، آن

ساز معماری سنتی، هنوز هم جمع کثیری از  ها و عناصر هویتهای متعدد انجام شده در جهت بازشناسی مؤلفهو پژوهش

روی در این نوشتار، نگارنده  ی معماری معاصر ایران، شناخت درستی از اصول معماری سنتی خود ندارند. از این جامعه

های سنتی ایران مورد بررسی  ساز کالبدی، اجتماعی و فرهنگی را در معماری خانهیتدرصدد آن برآمد تا سه مؤلفه هو

به بررسی مفهوم هویت  باید ها را شناسایی نماید. جهت انجام این کار، ابتدا قرار دهد و پارامترهای مرتبط با هر یک از آن

 وجو نمود.های تاریخی ایرانی جستر خانهها را دکالبدی، اجتماعی و فرهنگی در معماری پرداخته و سپس این مؤلفه

حال  . با  اینتاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است ،درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت 

معماری  ساز در  ای با عنوان »عناصر هویتاند. مقالههای سنتی ایران پرداختهساز در خانهآثاری به بررسی عناصر هویت 

( به رشته تحریر در آمده است.  1389های ایرانی»نمونه موردی خانه رسولیان یزد: به قلم بمانیان و همکاران)سنتی خانه

ها و  ها و هنجارهای ملی، اسطورههای هویت ملی مانند ارزشاند که مؤلفهبندی رسیدهدر این اثر نویسندگان به این جمع

»عناصر    ای دیگر با عنواناند. در مقاله رافیایی در معماری خانه سنتی تأثیرگذار بودهنمادهای ملی میراث فرهنگی و جغ

و  هویت خمسلویی  قلم  به  بروجرد(  افتخار  خانه  موردی  ایرانی)نمونه  های  خانه  ایران   سنتی  معماری  در  ساز 

بیگانه و تغییرات در هویت  عناصر فرهنگی    ده است و نویسندگان  برانند ورود ( به رشته تحریر در آم 1392سجادزاده)

طور مستیقم  های ذکر شده بهپژوهش  های سنتی را ضروری ساخته است. درجامعه ایرانی بازشناسی عناصر هویت در خانه

  رسی این موارد مورد نظر نگارندگانلذا در پژوهش حاضر بر  ،بر عناصر کالبدی، فرهنگی، اجتماعی پرداخته نشده است 

 است.

ساز کالبدی،  بازشناسی عناصر هویتتحلیلی بوده و با هدف    -از نوع توصیفی حاضر    نوشتاردر  تحقیق مورد استفاده  روش  

بخش  در ابتدا که  شکل بودهبه این . فرآیند انجام تحقیق است صورت پذیرفته  های سنتی ایرانیاجتماعی و فرهنگی خانه

با   پژوهش  منابع نظری  اسنادی  ایکتابخانه  مطالعه  جامع و  اطالعات  خانهدر خصوص    ی،  هویت،  نظیر  های  موضوعاتی 

د.  ارائه گردی  های سنتی ایرانیطور هویت کالبدی، اجتماعی و فرهنگی خانههای سنتی ایرانی و همینتاریخی، معماری خانه

دسته با  دادهسپس  آنبندی  تحلیل محتوایی  و  آمده  به دست  اطالعات  و  کالبها  عوامل  و  پارامترها  و  ها،  فرهنگی  دی، 

خانهاجتماعی هویت ایرانی شناسایی گردید.  ساز  سنتی  انجامهای  روند  مرحله1  مرحله:  3طی    تحقیق  در مجموع  ی . 

. 2ها؛  ساز معماری خانههای سنتی، عوامل هویتهای هویت، معماری خانهپیرامون مقوله  تحقیق  ادبیات   نخست: بررسی 
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

ی سوم: . مرحله3ها؛ و  آن  محتوایی   های به دست آمده و تحلیلبندی اطالعات و دادهبندی و طبقهی دوم: دستهمرحله

 های سنتی ایرانی انجام پذیرفته است.ساز کالبدی، اجتماعی و فرهنگی خانهاستخراج و شناسایی عوامل هویت

 

 معماری شناسی هویت.1

  که همسان( مشتق شده  و  مشابه )به معنای  Idem از  و  دارد Identitas التین   زبان در  ریشه Identity  یا هویت یواژه

  که به  است  تمایز  معنای  به  آن  دوم  معنای  است.  مطلق  تشابه  مفهوم  بیانگر  آن  معنای  اولین:  است  اصلی  معنای  دو  دارای

  کلمه   اصل   و  ریشه   بیان   در   نیز   دهخدا   ی نامهلغت  (. در 66:1383  گیرد)محرمی، می   فرض   را   تداوم   و   سازگاری   زمان   مرور

از   است عبارت  که  شودمی  اطالق تشخیص  یا  ماهیت بر گاه و خارجی وجود بر گاه هویت. است شده آورده هو لفظ هویت

اصطالح هویت، مفهومی انتزاعی است که در عین سادگی از  (.  5288:1387  دهخدا،   از  نقل   به  )بهزادفر  جزییه  حقیقت 

نظر از موضوعی عام و کلی در  (. هویت صرف92:1393)کامیار،  برخوردار استهای معنایی بسیاری  ها و حوزهپیچیدگی

در    گذارد.می  تأثیری نیازهای انسان بر ساختار محیط  ای کیفی است که به واسطههای معرفت بشری، مقولهاغلب حوزه

سبب عدم ارتباط انسان با  پردازد. کیفیتی که کمبود یا نبود آن  ی کیفی مابین انسان و محیط میواقع هویت به مقوله

فاقد خوانایی و معنا می  گویی به نیازهای اساسی انسان بر  گردد. بنابراین ایجاد خوانایی و پاسخ محیط و ایجاد محیطی 

 از  هویت مفهوم (.1:1394)جوادی و همکاران،  ن عامل مداخله انسان در محیط است تریهای فضایی او، مهماساس کیفیت

  که یک  داندمی   شدن   حال  در   روند   یک  را  هویت«  1هال  استوارت . »بود  خواهد  توجهقابل  نیز   ننظراصاحب  برخی  نگاه

هویت دو معنای اصلی دارد: اولین معنای    ،2(. به اعتقاد ریچارد جنکینز 1:  1382)هال،   اس  شدن   شناخته   عامل  شناسنامه و

آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است؛ یعنی این با آن مشابه است. معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان،  

  همزمان میان افراد یا اشیا، دو نسبت محتمل برقرار  طوربهمفهوم هویت    ،گیرد. به این ترتیبسازگاری و تداوم را فرض می 

 (. 5:1381سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تمایز )جنکینز،  می

  دیگر هویت  عبارت   به.  دارد  آگاهی  آن   به  فرد   که   است  چیزی  همان   هویت":  نویسدمی  شناسی جامعه   کتاب   در   گیدنز 

طور به  را  آن  باید  فرد  که  است  چیزی  بلکه  باشد،  شده  تفویض  او  به  اجتماعی  هایکنش  یادامه  در  که  نیست  چیزی  شخص

(. به  82:1378  )گیدنز،  "دهد  قرار   پشتیبانی  و  حفاظت   مورد  بازتابی خویش  هایفعالیت  در   و  کند   ایجاد   روزمره  و   مداوم

هویت به خودی خود در دسترس نیست، بلکه همواره با فعل شناسایی همراه بوده و باید تثبیت شود.   ،تعبیر جان مارشال

ی آنی  و افراد و مرتبط ساختن خود با چیزی یا کس دیگر است. پس هویت یک پدیده  ء بندی کردن اشیای آن طبقهالزمه

های انجام  شود که طبق بررسیمی  هویتهایی  انگیزش  چون رفتار بایابی همباشد. فرآیند هویتنیست، بلکه یک فرآیند می

های اصلی  عنوان یکی از معرفت، هویت را به(. راپاپور8:1381ریو،  )مارشالباشند ها، نیازای فطری میانگیزششده، این  

(. وی معتقد است »ماهیت هویت« شرایطی است که چیزی را  Rapaport, 2005:98کند ) تعریف فرهنگ بیان می 

ایجاد خاطره و تداعی در  »باشد:  کند. اما »چگونگی هویت« به دو قسم میکند و با دیگران متمایز می به فرد می  منحصر

  جمله  از«  شیرازی  صدرالمتألهین»(.  47:1375)پاکزاد به نقل از راپاپورت،    و استقالل در شخص«تشخیص  »و    «شخص

  که  است  واحده  هویت  انسان،  در  گویدمی  و  داندمی  او  وجودخاص    ینحوه  را  موجودی  هر  هویت  اسالمی،  نظرانصاحب

نویسد که  باره میحجت در این.  (540:1386شیرازی به نقل از اکبریان،    )صدرالمتألهینشودمی  مختلف  شئون  به  متشأن
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چون شخصیت یا  چه موجب شناسایی شخصی باشد ]همهویت در نگرش کالن به معنای تشخّص، هستی و وجود و آن

  که به  است   مشخصاتی  را  باشد. وی معتقد است »افراد انسانیای میهای هر فرد یا پدیدهگر ویژگی یت[ است و بیان کیف

  هر پس . گویند  هویت آن به  و  است  باقی  ها آن شخصیت در  وحدت عمر آخر  تا و متمایزند   دیگری از  هر یک آن  یواسطه

  ساختن   مرتبط   و  افراد   و  اشیا   بندی طبقه  (. به تعبیر تاجیک، هویت57:1384است« )حجت،    هویتی   دارای   اثری   هر  فردی، 

(. بنابر تعاریف و تعابیر  9:1384است )تاجیک،  (...حزب،  قهرمان، یک   دوست، یک  دیگر )مثال یک کسی  چیزی یا  با خود

عنوان موضوعی  گردید که هویت بههوم هویت، مشخص  خصوص مف پردازان مختلف درارائه شده از سوی اندیشمندان و نظریه

های انسانی، ملی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی، و ... قابل  های بسیار کالن اعم از حوزهپیچیده و گسترده، در حوزه

 بحث و تفسیر است.  

ای از  جموعهگیرند و انسان نیز مها از انسان معنا می زیرا مکان  ،توان تجلی فرهنگ در محیط )خانه( دانستهویت را می

توان  دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در مکان و محیط میست که فرهنگ او را شکل میهایباورها و اندیشه

شود و  تنها با حضور من انسان با معنا می  . مشاهده نمود که همان هویت اوست. مکان یعنی جایی که ما به آن تعلق داریم

ی اتصالی وجود دارد که به آن هویت گویند، پس هم  خواهد شد. در این میان، حلقه  معنا   با انسان نیز تنها با داشتن مکان  

شوند که  بخشد و هم مکان به انسان، محیط )مسکن( تنها در صورتی به محیط با معنا بدل میانسان به مکان هویت می

ری سنتی( است که به مکان معنای  امکانات غنی در تعیین هویت به ما ارزانی کنند و این همان هویت کالبدی )معما

شوند. برای برقراری ارتباط  ناپذیر از هم می زند و مکان و انسان دو جزء جداییدهد و انسان را با مکان پیوند میخودی می 

گیریم. شولتز در کتاب »معماری: حضور، زبان و مکان« از امر  میان هویت و معماری از سخنی از نوربرگ شولتز بهره می

را سویه مشترك هستیدر زندگی سخن میکیفی   آن  و  انسانشناسانهگوید  ما  تعریف میی میان  و هنر مکان  ها  کند 

توان همان هویت مکانی و  هنر مکان را می   کند.میخواند که ما را به این امر کیفی نزدیک  )معماری( را همان چیزی می

توان یافت. همان وحدت میان امر عملی )کارکرد(  در آن میمعماری سنتی دانست که حضور و وحدت اندیشه و احساس را  

های خود از هایدگر  و امر بیانگر )زیبایی( که لوکوربوزیه آن را از اصول معماری مدرن شمرده است. شولتز در آثار و اندیشه

ریف کرد و گسست میان  جا« با تأکید بر حضور تعی دازاین یا »هستی آنمتأثر بوده است، زیرا هایدگر انسان را با واژه

از میان برداشت و انسان را از ناظر صرف بودن    ، اندیشه و احساس را که از زمان دکارت بر سرتاسر جهان سایه انداخته بود

رهایی بخشید و در جهان هستی مشارکت داد و این اصل را تثبیت کرد که در معماری، وحدت میان اندیشه و احساس  

شکل انتزاعی بلکه در پیکربندی شاعرانه و    صورتبهنه    ؛شکارسازی تصویری از زندگی استوجود دارد. معماری سنتی، آ

های  ها و مشخصهتر، به یکی از مؤلفهقابل دریافت به تعبیری بیانگر مفهوم نزدیکی به مکان است و به نوعی ما را هر چه بیش

 (.8:1395)عسگری، کند بخش و معنابخش انسان نزدیک میهویت

 

 کالبدی، اجتماعی و فرهنگی معماری   . هویت 2

(. 33:1389شود )بوردیو،  ی فضا محسوب میساختار فیزیکی و کالبد در معنای عام، مفهومی است که تعریف و تحدیدکننده 

  کالبد   به  توجه  با   را  کنند   بیان  خواهندمی  فضا  در   معماران   را  چه آن  چراکه  دانست؛   فضا   زبان  توانمی  را  در حقیقت کالبد

  به   استقالل،  نوعی   ایجاد  برای  معماران .  است  فضا  آفرینش  در  ایویژه  اهمیت  دارای  کالبد  دلیل  همین   به  کنند، می  بیان

  که   گیردنمی  قرار  نقد  مورد  مخاطبان  طرف  از  نگردیده  ابراز  تا  فرد  هر  خاص  و  درونی  دنیای  واقع  در  دادند،  اهمیت  کالبد

  در  آورد.می  وجود  به  فضا  و   ناظر  بین  را  درونی  اتصالی  که  داشت  بیان  کالبد  عنوان  تحت  معماری،   در  توانمی  را  ابراز  این

  اختیار   در  آمدکار  ابزاری  عنوانبه  که   نمود   بیان  انسان  به  فضا   مفهوم   انتقال   برای  واسطی  یا  زبانی  را  کالبد   توان می  واقع
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

کالبدی است.    های مطالعه هویت محیط مصنوع، روشی صرفا  از روشیکی  (.  1:  1390)رایگانی،  دارد   قرار  معماران   و  طراحان

ی  حال دربرگیرندهجا که هویت در مباحث کالبدی، به مفهوم نوعی حس و درك انسانی مطرح نیست، ولی در عیناز آن

فعالیتاندیشه باورها،  میها،  بنابراین  است.  جامعه  فرهنگ  سطح  و  مفهومها  از  نیز   توان  کالبدی«  استفاده    »هویت 

های معنایی عام )ادبیات غیرتخصصی(  بررسی مفهوم هویت و کالبد به صورت جداگانه در حوزه(.  85:1391)اصانلو،  نمود

 باشد.میو خاص )ادبیات تخصصی معماری و طراحی شهری( دارای معانی زیر  

 (87: 1391 )منبع: نگارنده برگرفته از اصانلو،  کالبد  و هویت مفهوم . بررسی 1تصویر 

 

را   خود  تعریف  که  است  آن  پذیرای  همواره  مکان  یک  دهدواقعیت  جای  اجتماعی  فرآیند  یک  دل   & Logan)در 

Molotch, 1987:47 سازد. به عبارت  ها را آشکار میها و تفاوتست از چهارچوبی که شباهتا  (. هویت اجتماعی عبارت

ها در خالل تعامالت  ها و تفاوتکه شباهتچرا  های اجتماعی هستند؛هویتانی  ی انسهای مربوط به حوزهتمام هویت  ،دیگر

ریچارد جنکینز هویت اجتماعی را دستاوردی عملی، یعنی یک فرآیند    (.2:1383یابند )عباسی،  اجتماعی ظهور و بروز می

در مورد انسان    3ی سارتر هی هویت دارد انسان است. زیرا به گفتای که دغدغه (. تنها پدیده1381:45داند )جنکینز،  می

ی آن خود را تبیین  گردد که به واسطه(. وی همواره به دنبال ابزاری می 64:1380»وجود بر ماهیت تقدم دارد« )قاسمی، 

پذیر نیست؛ زیرا انسان به عنوان یک موجود اجتماعی  صورت متنوع از سایرین امکاند. بدیهی است که تبیین خویشتن بهکن

 
3 Richard Jenkins 

جایگاههویتمعاصر،شهریطراحیومعماریادبیاتدرخودی؛باتشابهوغیرازتمایزمعنایبه•
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رالتحوعیندرتداوممفهوم؛(نماندنهمانولیماندنخود)زمانهشرایطبهتوجهباخالقیت

ثباتهمکانماواعتقادبه.کردمشاهدهشولتزنوربرگکریستینهاییافتهدرخوبیبهتوانمی
ثبات،.باشدیدریافتنآسانیبهکهنیستاینکتهاینواست،تغییرپذیریازبرخوردارهمودارد

کارهبهایصورتوفرمفضا،بامکانآنویژهارتباطهمانتعبیریبهواستمکانروحهمان
هایشیوهبهکانمتاویلبازوتاویلبهنیازدلیلبهمکانثباتیبیوتغییرپذیریوآن،دررفته
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تواند بدون کمک اطالعاتی دیگران خود را  گروهی عمل کند و به دلیل برقراری ارتباط با سایر افراد نمی  تا   مجبور است 

(.  6:1373زاده،  یابی به هویت شخصی نیز تابع یک فرآیند اجتماعی است )تركبیابد و احراز هویت نماید. بر این مبنا دست

سازد. فرد با  خواه ناخواه مفهوم هویت جمعی را نیز مطرح میی بحث پیرامون هویت،  وارد شدن مفهوم اجتماع در عرصه

حضور و رشد یافتن در جمع عالوه بر آن که دارای هویت شخصی یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط مشخص با دیگران  

دارای    ائلی این مس یابد و با مجموعهشود هویت جمعی میشود، بلکه با گرفتن عناصر مشخصی که فرهنگ خوانده می می

ی  ای به زمینه ها ممکن است تغییر کنند، دگرگون شوند و از زمینه(. این هویت102:1375پاکزاد،  )شودتاریخ مشترك می 

گیری  (. در مورد حس مکان و ارتباط آن با شکل 1:  2000،  5و پینج   4)ناکس به شخص دیگر تفاوت یابند دیگر و از شخصی  

چه هویت فردی در خانه و متعلقات آن منعکس شود، هویت  دهند. چناناهمیت میمحله به هویت فردی و اجتماعی  

مفهوم »حس مکان« را    گردد. وجود چنین روابطی میان مکان و مردماجتماعی در محیط »منظر فرهنگی« منعکس می

  (.316:1385زادگان، )عباسکند القا می 
  کورز،   از   به نقل  تایلور)دانست  جامعه   یک  رسوم   و  آداب   هنرها،  باورها،ها،  دانش  از  پیچیده   ای مجموعه  توانمی  را  فرهنگ

-می   پیروی  آن  از  اجتماعی  ساختار   در  و  دارند  آن پایبندی  به  گروهی  که  است  هاییارزش  بر  مبتنی  ( که401:1378

فرهنگ،55:1379  )گیدنز،نند ک حقیقت  در  توسط  است  اجتماع  یک   شناختی  هایگنجینه  از  نمادینی  هاینظام  (.    که 

(. 1380:63  7و گرهارد،   6نوالن)دهد    قرار اجتماع  آن  از   فردی در دسترس را  امروز  تا   است  گردیده  استوار  پیشین   هاینسل

  لذا   است،   انتقال   قابل   آموزش  و   اجتماع  طریق  از   فرهنگی   هایمایهبن  که   است   آن   دارد  اهمیت  فرهنگ  ماهیت  در   چهآن

  از  و  شودمی  پرورده  و  زاده  آن   درون  در  فرد  که  است  زندگی اجتماعی   معنوی  و  مادی  هایمایهبن  یهمه  شامل  فرهنگ

  یافتن  رشد   یعنی   دهد؛می  قرار  تأثیر  تحت  را  او  های رفتاری گرایش  کل  که  شود می  ارزانی  "فرهنگی   هویت"  او  به  راه  این

  نشاند می  او  طبیعت  یا  فرد   وجود  ژرفنای   در  را چنان   رفتاری  هنجارهای  و  معناها   و  هاارزش  از  نظامی  فرهنگی،  فضای  یک   در

یا حس تعلق به یک گروه   هویت ی،  هویت فرهنگ(. در واقع  Rapaport, 1969:1)آوردمی  پدید   را   او   رفتاری   نظام   کل   که

، یا  اجتماعیی  هطبق  ، دین ،قومیت  ،تابعیت بخشی از خودآگاهی و درك شخصی شخص و مربوط به  ، است. این احساس

و هم گروه افرادی که هویت   فرد ۀکنندیز خود است. هویت فرهنگی هم مشخص متما  فرهنگ  هر گروه اجتماعی دارای

معماری    با  فرهنگی(  هایارزش  بگوییم  بهتر  )و یا  فرهنگ  (.Ennaji, 2005:19)   کندفرهنگی یکسان دارند را مشخص می

 بر  معماری و شهرسازی   که  تأثیری  ویژهبه  تأثیرات   این  ،متعددی  دالیل  به.  دارند  یکدیگر  بر  متقابلی  تأثیر  و شهرسازی، 
  زیست  یشیوه  بر  جامعه  فرهنگ   اوال    که  گفت   توانمی  اجمال   به.  باشدمی  توجه  و قابل  پیچیده  بسیار  گذارند، می   فرهنگ

  سعی که  کسانی  حتی  و محققین غالب  که جایی تا  دارد،   مستقیمی تأثیر فضا   خلق بر روند  بالنتیجه  و  انسان های فعالیت و

  فرهنگی  دگرگونی  به  اول  ی وهله  در  ها دارند،ملت  زندگی   فضای   و  محیط   و  شهرسازی  و  معماری   استحاله  و   دگرگونی  در

یکدیگر    با   ها انسان  ارتباط  و زیست  ی شیوه  و   زندگی بر  وسیعی  تأثیرات   معماری و شهرسازی   ثانیا    و   ورزند می  کید تأ  جامعه

 .دارند  جامعه فرهنگ  بر بالنتیجه و
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

  رخ   که   مباحثی   خلط   دالیل  به  چنین هم  و  شهرسازی   و  معماری  نظری   مبانی   اصول   بودن  پنهان   جهت  به   حاضر،  عصر  در

  و  )معماری   محیط که  گفت  توانمی مورد این در .  است یافته ای ویژه اهمیت شهرسازی،  و  معماری  تأثیر  به دهد، توجهمی

 هستند:  زیر  قرار  به آن اهم  که  دارد مقوالتی و از مفاهیم نشان هویت این  که  است هویتی واجد شهر(

 باشد.می جامعه بر حاکم هایارزش گربیان مصنوع محیط هویت ❖

  در  را  خویش  و  داشته  تمایل  هاآن  به  بودن  متصف  به  جامعه   که  است  هاییارزش  بیانگر  مصنوع  محیط  هویت ❖

 پندارد.می ترقی  و مسیر کمال در ها،ارزش آن رعایت  و بودن واجد  صورت

 شود. شناخته هویت آن به دارد  تمایل جامعه که هستند  هویتی بیانگر مصنوع محیط هایویژگی ❖

 کند. می  زیست  آن  در  و آورده پدید را  محیط آن که هستند  ایجامعه هویت بیانگر مصنوع محیط هایویژگی ❖

  خواهندمی  شهر(  مدیران  و   ریزانبرنامه  )طراحان،  ایعده  باشد که می  هویتی   بیانگر  مصنوع  محیط   های ویژگی ❖

 (.2:1392زاده و همکاران، آورند )حسین وجود به جامعه برای

 

 یایرانسنتی  هایخانهشناسی .هویت3

  جای  به  سرا   واژۀ   از  نامیدند؛ می   )وثاق(   یا   )گستاخ(   یا  )وستاخ(   را  اتاق خصوصی.  شدمی  اطالق  ، اتاق  به  گذشته   در   خانه  واژۀ

ی  قدیمی ایران، شیوه  شهرهای  های تاریخی درخانه  (.154:  1374  )پیرنیا،شدمی  استفاده  آن،   امروز  اصطالح  در  خانه  کلمۀ

  فرهنگ   نگرش،  نوع  از   ها برگرفته آن  معماری گذارند و  ظهور می ی  های مختلف به منصهها را در زمانزندگی و تفکر انسان

  محصوریت،   امنیت،  چون  مفاهیمی   با  (. خانه سنتی ایرانی1:1394)زارعی و همکاران،  است  بوده  ایرانیان  زندگی   سبک   و

  ها،آیین  اجتماعی،  روابطحضور انسان،    آن  در  توانمی  ای کهگونهبه  دارد.  رابطه  قبیل   این  از   و  خاطرتعلق  و الفت،  انس

  حیران آنکه بی اندیشید و  آن هایهشتی و ها ارسی ها،سردابه دهلیزها، به توانمی. خواند و  دید   را و رسوم  آداب و فرهنگ

  معماری  (. در6:1392پور،  سخت و یزدان سی)قربانیبازشناخت  و   برگرفت  را   هایشنکته  و  نشست   تحلیل  به  را  آن   شد  آن

  اعیانی   هایخانه  در  چه  را  اصول   این.  است  شدهمی  و ساخته  طرح  ویژه،  الگوهای  و  اصول  یبر پایه   خانه  معماری  ایران،  کهن

معماری   کهن  در فرهنگ  هاخانه(. 147:1387 کردند)معماریان،می  دنبال همواره عادی مردم هایدر خانه چه و اشرافی و

به  ،ایران با فضاهای دور بسته می  اندبودهصورت حیاط مرکزی  عمدتا     ، فضای حیاط  ی محصورکننده  یبدنه  اند.دهش که 

-ای در خدمت منافع انسان و محیطهای سنتی، طراحی هوشمندانهساختار کالبدی خانه  (.23:1367)توسلی،    ندبودها  اتاق

اند تا از  کردهواحدهای بومی در هر زمان و مکان تالش می( و سازندگان این  Basiago, 1999:146اند )یست داشتهز

زیست، فرهنگ و فرم معماری، فضاهای زندگی را در جهت انسانی شدن سوق    ای دوستانه بین محیط طریق ایجاد رابطه

در  هایی درونگرا و حیاطهای سنتی، خانهدر مجموع خانه(.  Hoon Hwang, 1994:1دهند ) اغلب  بودند که  محور 

ها معموال خشتی یا آجری بود و  گرفتند. نمای خانهها قرار می بستها، گذرها و بنها، کوچهراف معابر فرعی یعنی کویاط

  شاخص و ممتاز ویژگی (.2: 1389خورد )پیرنیا، ای به چشم نمیها، هیچ روزن یا پنجرهی آنروی دیوارهای بلند و ساده

  قابل   ...و    ها ارسی  ها، پنجره و   در  ها، کنج  نما،   در  که   جزییاتی .  باشدمی  جزییات   دقیق  پرداخت  ایرانی،   هایخانه  معماری  در

  معماری   جزییات .  باشدمی  جزییات  حس  بر  مبتنی  ترکیب  اصول  و  شودمی  تشکیل  جزییات  از  ترکیب  چراکه  ؛دریافت است

  ایرانی،  معماری  به  ساخت  مصالح  همراه  به  جزییات.  دهندمی   انتقال   را  تقارن  و  نظم  و ریتم،  هستند   تکرار  قابل  ایرانی

 (.1: 1385دهند )صارمی، می انسانی ایچهره
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 ایران  سنتی  هایخانه کالبدی، اجتماعی و فرهنگی سازهویت .عوامل و عناصر4

  گان گذشته  از   ارزشمند   میراثی  ،هاخانه  این  است. کالبد پنهان  های سنتی ایران، در کالبد آن  بخشی از هویت معماری خانه 

  ها ساختار کالبدی خانه  گیریشکل   .(36:1391)هدایت و طبائیان،  است  رسیده   ما   دست  به  از تاریخ  دوره   این   در  که  بوده  ما

  سه الگوی  ( این17:1387  مازندرانی، حائری)گرفته است می  صورت  باز و نیمه  بسته  باز،   فضای  الگوی   سه  ترکیب   بر اساس

  های در خانه  چه   و  جمشید(   تخت  ی )بر صفه  جای مانده  بر  اسالم   از   قبل   که  ایران  هایخانه  ترینقدیمی  در   چه  فضایی 

های فضایی  (. گونه8:1394  عیدیوندی،   زاده وشود )صادقمی  دیده  رضا )ع((  امام  حرم  )اطراف  اسالم  از  بعد  ساخته شده

  یابند،می  وجود  جداره  و  کف  با تعریف  باز  شوند. فضاهایتعریف میها بر اساس وجود یا عدم وجود عناصر کالبدی  این خانه

کف،   عنصر  سه  هر  بسته   فضاهای  و  باشند می  قابل تشخیص جداره   از  خاصی   تعریف  و  سقف کف، ادراك  باز با نیمه  فضاهای

 (.44:1391گذارند )هدایت و طبائیان، می  نمایش  معرض  در کامل  طوربه را  جداره و سقف

  مسکونی  های محیط ارزش  با   مردم   مسکونی،   مناطق  در.  است  خود  به  محیطی مختص   هایارزش   دارای   زیستی  مجموعۀ  هر

معماری    و  فضایی بافت  هایخصلت   از  فرهنگی،  و  اجتماعی  هایخصلت  رسد کهمی  نظربه  رواین  از.  گیرندمی  انس  خود

  که  است  محیطی  عناصر اصلی  از  یکی  مصنوع،  محیط  عبارتی  به  یا  انسان  عناصر ساختۀ  دیگر،  بیانی  به.  شودمی  ناشی  شهر

  است  زندگی  ظرف  معماری که  فرض  این  پذیرفتن  (. با68:1381  زاده،)نقیگذارداثر می  او  فرهنگ  شکل  و  انسان  بر  متقابال 

  دارای هویتی  معماری  که   کرد  اذعان  توانمی  خیزد،برمی  فرهنگ جامعه  از  که  ها انسان  ارتباط  و  زیست  شیوۀ  یعنی  و زندگی

  و در  جامعه  بر  حاکم  هایارزش  بیانگر  اول،  یوهله  در  معماری  است. لذا  آن  پدیدآورنده  فرهنگی  هویت  بیانگر  که  است

شکل،    کالبد،   که   بپذیریم   اگر  رو این  از  (.57:1389)بمانیان،  تمایل دارد  آن   به  جامعه   که   است  هایی ارزش  مبین   دوم   یوهله

جامعه،   هایارزش القای  واسطۀ به معماری  که  گرفت  توان نتیجه می گذارد، می اثر انسان  رفتار بر معماری  در  روابط  و  فضا

عملکردی،    و  بصری  ماهیتی   بودن  دارا   واسطۀبه  زیرا  شود،محسوب می  نماد   نوعی  معماری   دیگر،  سوی   از.  است  سازهویت

فرهنگ،    هر  در  نمادها  سازهویت  نقش  به  توجه  با   حال.  دهدشکل می  را  بشری  فرهنگ   نمادهای  پرمحتواترین  و  ترینمهم

 (.  224:1385 )ویسی، شودمحسوب می جامعه هر فرهنگ  در  سازهویت عنصری نیز معماری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرایی، کاشان.  ورودی خانه جهان : 1تصویر ( منبع: )نگارنده  

 

ترین بخش ساختمان یعنی »سردر« آغاز گردد.  خارجیتواند از  های سنتی میدهد هویت در خانه، نشان می1تصویر شماره

  مثال،   عنوانبه.  بگیرد  معماری نشأت  هایویژگی  نیز   و  اقلیمی   شناختی، بوم  مسائل  از  توانداجتماعی نیز می  هویت  تفاوت 
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

  تدریج  به  تواندمی  خود  ی حیات ادامه  در   و  بعد   اما  است،  آمده  پدید  اقلیمی   دلیل  به  گرا، نخستدرون  معماری  کالبد  چه  اگر

  معماری کالبد به عالقه گرا نیزدرون  شخصیت مقابل در. باشد گراییدرون  از ناشی  رفتار اخالق و فرهنگ، ایجاد ساززمینه

 سراغ   تواننمی  انسانی را  یفرآورده  حتی  و  ساخته  هیچ  که  کنیم  اذعان  باید   (. در واقع93:1389کار،  )نقرهدارد  گرادرون

 (. 63:1381 زاده،)نقی اثر نگذارد آن بر یا  و  نپذیرفته تأثیر فرهنگ  از  که  گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: )نگارنده( .هشتی خانه رسولیان، یزد :2تصویر

 

های اجتماعی و خصوصی،  شود و به این ترتیب با جداسازی حوزه فعالیتاز هشتی امکان دسترسی به هر دو فضا تأمین می

بخشی به ساختار معماری سنتی در  شود. این مؤلفه در نوع خود نقش مهمی در هویتحفظ میحریم و آسایش اهل خانه  

 ایران داشته است. 
  در  گرفته  شکل   مفاهیم   که  است  مهم   این   باشد،  کارا  فرهنگی  اجتماعی،   مفاهیم  نظر  از  سنتی  مسکن  گردیده  باعث  چهآن

  یدوره   در  و  زمانیهم  مناسبات  از  ثرمتأ  که  ارتباط  این  نتیجۀ  و  گرفتند  قرار  یگدیگر  با  فضاساز  ارتباطی  در  مسکن سنتی

خود  فرهنگ   به  مربوط   ساختاری،   فضای  از  اعم  مسکن  مختلف  فضاهای  یعنی  .است  گردیده  تلقی  افزاهم  برآیندی  به 

  در  عمدتا   سنتی،  در مسکن  فرم   هایالیه.  است  گرفته   قرار  یکدیگر  با   مندنظام  در ارتباطی  معنایی  و  زیباشناختی   کارکردی، 

  پاسخی   نیز  را  حفاظتی  و  اقلیمی  نیازهای  لزوما   و  باشدمی  خود  یدوره  نظام ایدئولوژیک   به  مربوط  فضاهای  به  افزاهم  تعاملی

بین    افزاییهم.  باشدمی  سنتی  مسکن  افزایی هم  مند،قاعده  نشینی ی همنتیجه  که   کردندمی   ارائه  را  کالبدساز  و  مناسب

  کارساز  سنتی  مسکن  در  ویژهبه  ساختمان  گوناگون  هایاندام  دهیسامان  و  تثبیت  در  بنا  فرم   و  اقلیمی  اعتقادی،  فضاهای

  اندداشته  افزایشی  رابطۀ  نیز(  ای سازه)  کالبد   با   و   داشته   افزا هم  ی رابطه  ایدئولوژیک  مبانی   و   فضا  تزیینی،   های است. آرایه  بوده

  نیازهای  به  گوییپاسخ  بر  ای عالوهسازه  شگردهای  از  گیریبهره  با  سنتی  مسکن  در  که  معنی  این  به  باشد،می  سازبافت  و

   (.1: 1386پیرنیا، ) است  گردیده توجه نیز اقتضائات زیباشناختی به ایسازه

 

 

محققان؛ ماخذ: نگارنده  دیدگاه  از ایران  سنتی های خانه سازهویت . معیارها و عناصر1جدول   
ساز عوامل هویت ها و معیارها شاخص پژوهشگران    
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ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  فرکیش و میرسجادی
(1395)  

الگوی توزیع و   - 3ارتباط کالبدی فضاها،  الگوی    - 2الگوی توده و فضا،    -1
 الگوی ارتفاعی و خط آسمان - 4چیدمان فضا، 

ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  سادات و  ضرغامی
(1395)  

محرمیت(،    -1 و  )حرمت  خصوصی  حریم  به  عوامل   - 2توجه  از  استفاده 
 کیفیت فضا  -5تواضع در خانه،  -4امنیت و آسایش،  - 3طبیعی، 

ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  آیشم و  میرغالمی
(1395)  

تناسبات، فرم و اندازه، تزیینات، روابط و چیدمان، درجه محصوریت، رعایت    -1
 مقیاس انسانی، رنگ 

ساز  عناصر هویت
 اجتماعی

  آیشم و  میرغالمی
(1395)  

 تعامالت اجتماعی، حس اجتماع، فعالیت و رفتارها  -1

ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  و مقدمزادهحسین 
(1394) فردستاری  

 تزیینات -6ایوان،  -5نشین، شاه  - 4حیاط،  -3هشتی،  - 2ورودی خانه،  -1

ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  و  زادهصادق 
( 1394) عیدیوندی  

پایین شارمی؛ الگوی مهتابی؛ الگوی بام[،    - الگوی فضای باز ]الگوی باال  -1
الگوی    -3سردر؛ الگوی ایوان[،    –الگوی فضای پوشیده ]الگوی ورودی    -2

الگوی فضای بسته  -4دستگاه سرپوشیده ]الگوی حوضخانه؛ الگوی کریاس[، 
 ها[ ]الگوی زیرزمین؛ الوی اتاق 

ساز  عناصر هویت
 اجتماعی

  همکاران و زارعی
(1394)  

 محرمیت  -2گرایی، درون -1

ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  همکاران و زارعی
(1394)  

تناسبات[،  ساختار ]شفافیت فضایی؛ سازمان  -1 ارتباطات   - 2دهی فضایی؛ 
تزیینات ]تزیینات بیرونی و    -3مراتب؛ ارتباط بصری؛ ارتباط فضایی[،  ]سلسله

 درونی[ 
ساز  عناصر هویت
 فرهنگی 

  پورایران و حبیبی
(1393)  

تناسبات، سلسلهحوزه کارکردی ]مردم  -1 رعایت  نور  واری،  ورود  با  مراتب، 
قبله،   محور  به  احترام  مرکزیت،  طراحی،  در  محوریت  گشودگی،  ایجاد 

گرایی، سکون حوزه روانشناختی ]پرهیز از بیهودگی، درون  -2خودبسندگی[،  
و آرامش، اعتقاد به محرمیت و عدم دید مستقیم، تعامل و رفتار اجتماعی با  

قلمروها، و  حرایم  تمایز  و  تعریف  مکان،  خاطر، حس  تعلق  و   افراد،  خلوص 
معماری[،   در  فضا  زیبایی  -3شفافیت  جایگاه  حوزه  ایرانی،  ]هنر  شناختی 

 الگوها[ عناصر طبیعی، هنر ایرانی اسالمی، کهن
ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

  همکاران و زادهحسین 
(1392)  

امنیت و   -4خلوت،    -3محرمیت،    -2تعریف و تمایز حرایم و قلمروها،    -1
 واریمردم - 7گرایی، درون -6آرامش،  -5ایمنی، 

ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

(1392) زارع و اکرمی مرکزی،    -3گرایی،  درون  - 2گیری،  جهت  -1  حیاط    - 4ورودی،    -4وجود 
  - 8سازه،   -7توجه به اقلیم،  -6تنوع فضایی،  -5مرتب فضایی، رعایت سلسله

 مصالح
ساز  عناصر هویت

کالبدی، اجتماعی و  
 فرهنگی 

  ارژمند و زادهعبداهلل
(1391)  

خانه ایرانی و فضاهای   -3خانه ایرانی و خلوت،  -2خانه ایرانی و طبیعت،  -1
خانه ایرانی و ارتباط    -5خانه ایرانی و زندگی جمعی،    -4پذیر،  متنوع و انعطاف

 خانه ایرانی و حس دلبستگی  -7خانه ایرانی و جمالی و زیبایی،    - 6با ساکنان،  
ساز  عناصر هویت
 کالبدی 

 همکاران و  بمانیان
(1389)  

حیاط )حیاط   -5داالن ورودی،    -4هشتی،    -3ورودی،    -2نمای بیرونی،    -1
 نمای داخلی حیاط  -6بیرونی، حیاط اندرونی(،  

 

 بخش کالبدی در معماری سنتی ایران است.های سنتی یکی از عوامل هویتبراساس نظر بسیاری از محققان، حیاط خانه
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:حیاط خانه دهدشتی، اصفهان. منبع: )نگارنده(. 3تصویر  

 

خصوص  گران و محققان مختلف درای و با استناد به نظرات پژوهشطی بررسی اطالعات حاصل از منابع متعدد کتابخانه

اجتماعی و فرهنگی  ساز کالبدی،  های سنتی ایرانی، سرانجام فاکتورها و پارامترهای هویتساختارهای هویتی معماری خانه

ایرانیخانه سنتی  در    ،های  و  دسته  3شناسایی  طبقهگروه  این  در  گردید.  از  بندی  یک  هر  برای  اصلی    مؤلفۀ  3بندی، 

ی  ها تعریف شده است که به ترتیب در )نمودار شمارههایی مرتبط با آنساز )کالبدی، فرهنگی، اجتماعی( زیرمجموعههویت

 اند. ( ارائه شده3

 های سنتی ایرانی )منبع: نگارنده( ساز خانهساز کالبدی، فرهنگی و اجتماعی هویت. عوامل هویت3تصویر 

 

 

 

 گیرینتیجه
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  تاب مقاومت  جدید  ساختمانی  الگوی  و  زندگی  سبک  ساختار شهرسازی،  مقابل  در   اخیر  هایدهه  در  ایرانی  سنّتی  مسکن

و    مطالعه بی  تشویق  مهاجرت،  و   جمعیّت  رشد   گیری شتاب   با   بنابراین.  نیافت  را  خود  هویتّ  حفظ   و  وجود   ابراز  فرصت   و

  یرابطه  تدریج  به  سوداگری،  در   وساز ساخت  هایی انگیزههمه   شدن  خالصه  و  سازیانبوه  رواج  سازی،متراکم  یعجوالنه

  بومی  زندگی   شده  فراموش الگوی  تدوین   باز   برای  رو،این  از.  شد  قطع ایرانی  زندگی   ظرایف و  خصوصیات   با   معماری مسکن

رسد. شایان  به نظر می  ضروری  ایران   ی معماری گذشته  در   مسکن   به  توجّه   امروز،  زندگی   با  متناسب   تغییرات   ایران با   مردم

ی اول مستلزم  سازی سنتی ایرانی در مساکنِ شهری معاصر، در وهلهگیری مجدد از اصول و قواعد خانهذکر است که بهره

باشد. در این راستا، پژوهش حاضر  های تاریخی میساز معماری این خانههویت های مؤلفهتمامی ی شناخت صحیح و اصول

اصلی هویت مولفه  بازشناسی سه  و  بررسی  فرهنگی  ساز معماری خانهبه  و  اجتماعی  کالبدی،  از  اعم  ایرانی  های سنتی 

تفکیک شناسایی و استخراج نموده است. نگارنده  ها را به  های مربوط به هر یک از آنها و زیرشاخصپرداخته و شاخص

طور دقیق  ها نیز ارائه نموده است تا بهلفه، مصداقی از هر یک از آنمی پارامترهای مرتبط با این سه مؤضمن برشمردن تما

ا  امید است بهای تاریخی استفاده شده است.  در کدام قسمت از خانهمشخصا مشخص شود که هر یک از عوامل مطروحه، 

ی، کالبدی،  های سنتی ایرانی اعم از اجتماعی، فرهنگساز خانهبازشناسی دقیق و موشکافانه تمامی عناصر و عوامل هویت

سازی ایران گام  ها با معماری جدید مسکونی، بتوان در جهت بهبود وضعیت فعلی مسکنانطباق آن سیاسی، مذهبی و ... 

 ثری برداشت.  مهم و مؤ

 

های سنتی ایرانی )منبع: نگارنده(ساز کالبدی، اجتماعی و فرهنگی خانههویت. عوامل 2جدول   

ساز کالبدی، اجتماعی و فرهنگیعوامل هویت  

هامولفه هاشاخص  هازیرشاخص  های سنتیمصداق در خانه   

های مولفه

 کالبدی

 

 فضای سبز در حیاط مرکزی    - جذابیت و سبزینگی  - آسایش محیطی

 موسیقی یا آوای آب   -

 

های مرکزی، حوض آب حوض آب در حیاط -

 خانه، سرداب و ..  نشین و فضای حوضدر شاه

گیری و  کنترل میزان آفتاب، جریان هوا، سایه  - تنظیم خرد اقلیم  -

  ... 

 ابعاد فضای داخلی  - ابعاد فضا   - اندازه

 مقیاس فضا  -

 

 ارتفاع طبقات  -

 طبقاتتعداد  -

 الگوی ارتفاعی و خط آسمان -

 ارتفاع بازشوها   - واری(مقیاس انسانی )مردم -

رعایت تناسبات طالیی میان اجزای نما و   - تناسبات  - پیکره و سیما 

 نقشه 

 رعایت نسبت سطح به توده  -

 تقارن محوری در نما و نقشه - تقارن -
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

 محورهای اصلیتعادل در نما با ایجاد  - تعادل   -

تعادل در نما با ایجاد هماهنگی در فضاهای پر    -

 و خالی 

-تعادل در نما با استفاده از تقسیمات و دهانه  -

 های فرد

 های فرد تعادل در نقشه با تقسیمات و دهانه -

تعادل در نقشه با ایجاد هماهنگی در فضاهای   -

 پر و خالی 

 تعادل در بکارگیری انواع سازه  -

 تعادل در ایجاد تزیینات   -

های منظم در نقشه و نما )مستطیل، مربع فرم  - نظم سازمند   -

 و ...( 

 ریتم )وزن( -

 

 عناصر و اجزای نما  و هماهنگ  درپیتکرار پی   -

 تکرار هماهنگ تقسیمات فرد در نما و نقشه -

 هماهنگی میان اشکال متضاد در اجزای نما - تضاد و تباین  -

پیوستگی کالبدی )انسجام    -

 و پیوستگی اجزا(

 وحدت عناصر واجزا -

 تداوم و پیوستگی بصری -

 

پیوسته در مسیر حرکت انسان یا نگاه    تداوم    -

 او

سازمان فضایی یا 

بندی پیکره  

عرصهمنطقه  - یا  بندی بندی 

 عملکردی

 

 

ورودی،  مرزبندی    - )داالن  عمومی  فضاهای 

)اتاق خصوصی   ،)... و  ایوان،  حیاط،  ها،  هشتی، 

نیمه  ،).. و  و مطبخ،  بهارخواب  )ایوان،  خصوصی 

 ).. 

 ارتباط عملکردی   -

 

باز )ایوان، تفکیک فضای باز )میانسرا و ..(، نیمه  -

 ها و ..(بهارخواب و ..(، و بسته )اتاق

 الگوی حجمی  -

 

)تکحیاط  - خانهدار  حیاط(،  چند  باغ  حیاط، 

 )کوشک(

 تنوع فضایی   -

 

حیاط    - داالن،  هشتی،  )ورودی،  فضاها  تنوع 

 نشین و ..( اندرونی و بیرونی، ایوان، شاه

تفکیک اندرونی و بیرونی )فضای مهمان و اهل    - تفکیک و جداسازی فضایی  -

 خانه(

 گرایی بنا درونگرایی و برون - ی محصوریت فضادرجه -

 هاگیری آنها و جهتهندسه کلی پالن - ساختار هندسی  -
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 چیدمان  و   روابط

 فضا 

)ورودی،    هایاولویت  یا  بندیرده  - فضایی مراتبسلسله  - فضایی 

 هشتی، دهلیز، و ..( 

مراتب در چیدمان فضاهای باز،  رعایت ساسله  -

 ها( ایوان، اتاقباز و بسته )حیاط، نیمه

  فضاها عملکردی ارتباط  -

 

 داخلی  فضاهای حرکتی سیرکوالسیون -

)اندرونی، حیاط  ارتباط   - خانه  بیرونی،    های 

 خدمه و ..( 

 وضوح  و خوانایی  -

 

حرکتی اصلی و    مسیرهای  بودن  واضح  و   گویا   -

 اندرونی و بیرونی  در فرعی

 فضاهای مرتبط با هم جواریهم  - جواری فضاهاهم  -

شناسیزیبایی  نوع تزیینات کالبدی   - 

 

 

 

)آجرکاری، هره  - نما  ...  تزیینات  قالبی،  چینی، 

 بام، سر طاق، دیوارها و ...(،  در رخ

گچ  - )آجرکاری،  داخلی  کاشی تزیینات  -بری، 

 کاری و ...( کاری، لمبه

 تنوع و کیفیت بصری  -

 

ی تقارن، تعادل،  واسطهایجاد تنوع فضایی به    -

 ها و عناصر نما و تکرار هماهنگ بافت  ریتم

 رنگ غالب )رنگ خاك(  - رنگ -

استفاده از انواع نورگیرها )روزن، هورنو، گلجام،    - نورپردازی و روشنایی  -

 خورشیدی، و ..( 

رفتگی و عمق دادن  ترکیب نور و سایه با عقب -

 به فضا 

-بوم  بومی و متناسب با اقلیم )مصالح مصالح    - مصالح  -

 آورد(

 ی باربری و اتصال اجزا به یکدیگرنحوه - نوع سازه  - سازه )نیارش(

 شکل، مسطح و ..( ها )طاقیپوشش آسمانه - نوع پوشش  -

های لفهمؤ

 اجتماعی 

اندامسامان  - محرمیت - ایمنی و راحتی حیاط  دهی  حول  بنا  داخلی  های 

 مرکزی

 انگیزی در حیاط بیرونی و اندرونی خاطره - خاطرات و تعلقات - انگیزی خاطره

به واسطهوگفت  - پیوند اهالی محله  - حس اجتماعی  بر گو مردم محله  ی نشستن 

 سکوی پیرنشین جلوی درب ورودی

اقلیمی،    - انطباق بنا با بستر خود - انطباق با زمینه  بستر  با  بنا  و  هماهنگی  اجتماعی، 

 فرهنگی 

ی عناصر طبیعی  ایجاد تعلق مکانی به واسطه  - دلبستگی به مکان  - حس تعلق به مکان 

 حیاط مرکزی )آب و فضای سبز( 
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 انی، حسین کالنتری خلیل آباد فسصادق آهویی، یداهلل احمدی دی

های لفهمؤ

 فرهنگی 

 های مرتفع بادگیرها و ایوان - ها و عناصر مرتفعالمان - ها نمادها و نشانه

باورها و اعتقادات 

 مذهبی

و    - ایدئولوژی  اعتقاد  به  باور 

 اسالمی

سادگی در نمای بیرونی و پرداختن به فضای   -

 داخلی

گرایی و محرمیت با ایجاد داالن یا دهلیز  درون  -

 ورودی، هشتی و حیاط مرکزی 

-تفکیک کلون درب ورودی برای آقایان و خانم  -

 ی کوبه و حلقه ها به واسطه

تفکیک فضای اندرونی و بیرونی برای مهمانان  -

 اهل خانهو 

و  فردی  هویت 

 اجتماعی 

 دری دری و هفتدری و پنجهای سهاتاق  - جویی محلی برای خلوت -

تعامالت    - برای  محلی 

 اجتماعی

 های اندرونی و بیرونی حیاط -

 باز )ایوان، بهارخواب، و ...( فضاهای نیمه -
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 معماری. 
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 روزنه.
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 شناسی«، تهران: نشر نی.های بنیادی جامعه(. »نظریه 1379گیدنز، آنتونی. )
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55- 68. 
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  آموزش  موسسه  مشهد:  پایدار،  شهر  تا  بومی  معماری  از  محوریت  با  پایدار  توسعه  و  شهرسازی  معماری،  ملی  همایش

 خاوران. عالی
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 های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.المللی پژوهش، تهران: کنفرانس بین"اردبیل( موردی: خانه صادقیه 

( ناصر.  وبالگ"فضا   خلق   و  کالبد "(.  1390رایگانی،  سایت    معماری   مقاالت   ،  در  دسترس  قابل  عمران،  و 

www.bastam.blogsky.com. 

های سنتی از درونگرا در دوره قاجار به  ول خانهبررسی سیر تح"(.  1394زارعی، ندا؛ احمدی، لیال و فوالدی، وحدانه. )

پهلوی در شیراز افق"برونگرا در دوره  پژوهشی  اولین کنگره علمی  نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری،  ،  های 

 فرهنگ و مدیریت شهری ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

  بازشناسی   هدف  با  ایران  سنتی  های خانه  در  فضایی  الگوهای  بررسی"  (.1394)  میالد.  عیدیوندی،  نیما؛   زاده،صادق 

صورت   گرا،هویت  شهرسازی  و  معماری   ملی  همایش  ، "جمعی  هویت   معماری،  المللیبین  مؤسسه  الکترونیکی،  به 

 شهر. مهراز  شهرسازی

 . 36ی ه، مجله معمار، شمار"مدرنیته ناتمام در معماری ایران "(.  1385اکبر. )صارمی، علی

اسالمی با مسکن    –های مسکن ایرانی  بررسی تطبیقی شاخصه"(.  1395ضرغامی، اسماعیل؛ سادات، سیده اشرف. )

 . 60-82، صص 6-2، فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان، شماره "آپارتمانی امروز

)عباس نیازهای  1385زادگان، مصطفی.  به  توجه  با  »آفرینش حس شهروندی  در شهرهای  (.  اجتماعی  روانشناختی 

 .جدید«، مجموعه مقاالت هویت شهرهای جدید



 

 
 

 1400،  41، شماره 18دوره 91
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های توسعه مسکن در  ، شانزدهمین همایش سیاست«های سنتیوارهمسکن معاصر و طرح»(.  1395عسگری، مجتبی. )

 ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. 

بخش در معماری«، فصلنامه مسکن و محیط روستا،  هویت  (. »رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل 1393کامیار، سجاد. )

 .146شماره 

ال"(.  1395میرسجادی، سیدامیر؛ فرکیش، هیرو. ) تأارزیابی  ثیرگذار در معماری  گوها و شناخت فاکتورهای کالبدی 

نیشابور جهت دستخانه تاریخی  بافت مسکونی سنتی های  الگوی ساخت منازل در  راهکارهای طراحی و  به  ،  "یابی 

 .92 -72های معماری اسالمی، شماره سیزدهم، صص  فصلنامه پژوهش

  - 32، صص  19، مجله هنرهای زیبا، شماره  "معیارهای شناخت هویت کالبدی شهرها"(.  1383میرمقتدایی، مهتا. )

35 . 

  از دید   اخالق  و  رفتار  بر  محیط  تأثیر  بررسی"(،  1389محسن. )  تفتی،دهقانی  مهدی و  نژاد،حمزه  کار، عبدالحمید؛نقره

 . 79 -  96 صص ، 5 شماره ، فصلنامه آرمانشهر،"محیط در طراحی آن  نتایج و اسالمی  متفکران

- 76  صص   ،11  شماره   زیبا،   هنرهای   ، نشریه "فرهنگی  های ارزش  بر   شهر  و   معماری   تأثیر"(.  1381محمد. )  زاده، نقی

62 . 

 .248 --    235 صص  ، 60 شماره سال دهم،  زریبار، ،"محلی  و انسانی  هویت معماری، "(،  1385الدین. )صالح  ویسی،

، در تکاپوی  1389مهدی، چاپ اول، )مهسا طایع،  ، ترجمه نیما ملک "رمزگذاری و رمزگشایی "(،  1382هال، استوارت. )

 هویت، سایت روزنامه پیمان(.

های بافت  ها در خانهدالیل وجودی آن  دهنده وبررسی عناصر شکل "(.  1391هدایت، اعظم؛ طباییان، سیده مرضیه. )

 .3، نشریه شهر و معماری بومی، شماره "تاریخی بوشهر

 ها: نامهپایان

ثر بر آن در میان کادر آموزشی شهر تبریز«، استاد راهنما: محمد  (. »هویت اجتماعی و عوامل مؤ1383)عباسی، کاظم.  

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، تبریز: دانشگاه تبریز.اهلل تقوی، حریری اکبری، استاد مشاور: نعمت
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