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ی مسکن بر اساس معیارهای معماربررسی مشخصه های  

سبک زندگی: یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و  فرهنگ  و

 مدرن

 1رسول صمدزاده*

 2هادی رضانژاد اصل بناب

 3رقیه سالک قهقرخی

 4بهنام قاسم زاده

 چکیده:
این مقاله در جستجوی یافتن روابط مشخصه های معماری مسکن بر اساس 

فرهنگ و سبک زندگی می باشد. برای رسیدن به هدف مذکور سعی شده معیارهای 

است با استفاده از رویکردهای نظری در ارتباط با مفاهیمی از قبیل سبک زندگی، 

فرهنگ خانه، هویت یابی و عناصر ذهنی و عینی معماری خانه در نهایت ارتباط این 

لحاظ هدف جزء پژوهش های  مفاهیم در قالب مدلی منسجم ارائه گردد. این پژوهش به

بنیادی و اکتشافی بوده که مدل سازی روابط متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق را هدف 

اصلی خود قرار داده است. در این مقاله نشان داده شده است که معماری خانه به عنوان 

 یکی از تجلی های بیرونی فرهنگی تحت تاثیر عناصر مفهومی و ذهنی فرهنگ قرار داشته

و این اثرات از کانال هویت یابی و تشخص بخشی به طبقه یا گروه اجتماعی و تغییر 
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زندگی اتفاق می افتد.سعی کرده ایم با تطبیق معماری مدرن و سنتی عناصر سبک های 

      سبک زندگی مدرن را در معماری مدرن نشان دهیم.

 . : فرهنگ خانه، سبک زندگی، هویت یابی، معماری خانهکلید واژه

 

 مقدمه

وعی ندر دوران مدرن با وقوع انقالب صنعتی و شکل گیری جهان بینی جدید  

رت معماری صورت گرفت که مدعی بود می تواند در تمامی نقاط دنیا به صو

 هماهنگ و هم شکل اجرا شود. این گرایش با فاصله گرفتن از ارزش های

و عقالنیت  فرهنگی و اجتماعی و ویژگی های منطقه ای، خردگرایی محض

ز د که ایج شابزاری را تبلیغ می کرد. از این رو نوعی معماری عملکردگرایانه را

مهدوی نژاد و (هنجارهای فرهنگی و سنتی فاصله معنی دار داشت

 (.1389همکاران،

یکی از مهمترین تغییرات مدرنیزاسیون در جهان معاصر تغییر تلقی انساان نسابت باه    

(.ایاان 81:1389ر عااالم هسااتی بااودانقی زاده، موقعیاات و جایگاااه و نقااش وی د 

تغییرات بود که زمینه شکل گیری مسائل جدیادی در زمیناه هاای مختلفای از قبیال      

(.شاید بتاوان یکای از دتلات هاای     80:1386هویت و سبک زندگی گشتاقطبی

تغییر جهان بینی و تلقی های انسان نسبت به  محیط اطاراف خاود را در سابک هاای     

دهای مصاانوع بشااری جسااتجو نمااود. فرهنااگ صاانعتی سااازی   معماااری و دسااتاور

ساختمان همراه با فرهنگ مصارف انباوه و استانداردساازی بناهاای مساکونی سابب       

جاایگزینی خردگرایای و عقاال ماداری محااض بجاای شاارایط اقلیمای، محیطاای و       

فرهنگی بود.بازتاب این دیدگاه در معماری باه عملگرایای منجار گردیاد و کیفیات      

در » معتقاد اسات:  1(. الکسااندر 36:1372تااثیر قارار دادااحمادی،   زیست را تحت 

مقطعی از معماری مدرن به مظروف معماری توجه مفارط شاد و اکتفاا باه بخشای از      

                                                                 
1 Alexander 
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زندگی انسان، یعنی کارکردهای ماادی و جسمانی،نهضات مادرن را از پدیاد آوردن     

اتوان فضاهای در خور زندگی کامل انسانی یعنی فضااهای زناده و ساعادت بخاش، نا     

( فرهنگ همگن ساز جهاان معاصار کاه تحات تااثیر      9:1381الکساندر،«ا ساخت.

ساابب  (Meternick,2010,Najjarzadeh,2013)فراینااد جهااانی شاادن اتفاااق افتاااد 

نزدیک شدن فرهنگ ها به هم دیگر و حل شدن تنوع های فرهنگای در درون یاک   

کاه نتیجاه ایان     (Kim,2007)بافت کلی و جهان شمول فرا منطقه ای و بومی گردیاد 

انحاالل را ماای تااوان در وجااوه بیروناای فرهنااگ از قبیاال ساابک زناادگی و ساابک    

افراد در تجربه دنیای جدید، عماال امکاان زیاادی بارای     معماری مدرن مشاهده نمود.

هاایی  تعیین شکل خانه خود ندارناد و در ماوارد بسایاری مجباور باه اساتفاده از خاناه       

گیارد.  هاا قارار مای    اسات و اکناون در اختیاار آن   هستند که پیش از این ساخته شده 

تارین  است که برخی از بزرگان معمااری بازر    یاهمیت توجه به این مسئله تا حد

تااوان بااه انااد. از جملااه ماای عنااوان کاارده “خانااه”بحااران دنیااای معاصاار را بحااران  

اسکان نادرست انسان را بایاد علات واقعای و    ”گوید: اشاره کرد که می 1لوکوربوزیه

( و یاا شاولتز،   169: 1387اشاولتز،   “های اجتماعی معاصر دانستای ناآرامییشهر

خانه مدرن از همه نظار عملای و بهداشاتی باود اماا      ”گوید: معمار متأثر از هایدگر می

 (170: 1387اشولتز، “شباهتی به خانه نداشت

نسبت آن با مدرنیته کمتر ماااااااورد بررسی و  و فرهنگ خانه مسئله ایران در تاکنون

»معماری مدرن« و حتی مباحث »معماری  توجه واقااااااا  شده است. گرچه موضوع

اما سخن در اینجا معماری مدرن پست مدرن« سوژه نا آشنایی برای ایرانیان نیست،

بستر اجتماعی »فرهنگ  یا پست مدرن نیست، بلکه بررسی خانه و فرهنگ آن در

فرهنگی که معاصر«است، یعنی فرهنگی که اکنون آن را مشاهده و تجربه میکنیم.

 شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی آن آمیختگی با فرآیندهای مدرنیته است. 

                                                                 
1 Corbusier Le 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLe_Corbusier&ei=a46XVYmiKqa07Qap0aCwCw&usg=AFQjCNHUo5VoIWgSIatAkrG25ijz2E6JRQ&sig2=9MnnZPH1sK3jrstxFmlaPg
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 ادبیات نظری تحقیق 

 فرهنگ خانه

 ه جامعاه گا، از دیاد «نمااد »، از دیادگاه هناری   «کاات »خانه از دیدگاه اقتصادی ناوعی  

دگاه یااا ساااختمان، از دیاا  « بنااا»، از دیاادگاه مهندساای و معماااری   «نهاااد»شناسااانه 

بعااد  اسات کاه تماامی ا   « فرهناگ »و از دیدگاه انسان شناسی ناوعی  « فضا»شهرسازی 

وهااای مااذکور را در باار دارد. فرهنااگ خانااه دربردارنااده ریشااه ها،کارکردهااا و الگ 

 (.1386،فرهنگی مسکن در هر جامعه معین استافاضلی

مطابق تعااری  ارائاه شاده از فرهناگ و جما  بنادی صاورت گرفتاه، ارتبااط باین           

هااای پنهاان مقولااه  فرهناگ و مظااهر بیروناای آن از طریاق عناصاار محتاوایی و تیاه     

تار از ایان ارتبااط مساتلزم     گیارد. لاذا درو و شاناخت دقیاق    فرهناگ صاورت مای   

در ایاان راساتا برخاای  هاای پنهااان ماذکور اسات.    شاناخت عناصار محتااوایی و تیاه   

اناد. از آن  محققان نظریاتی بارای ساطب بنادی عناصار محتاوایی فرهناگ ارائاه داده       

در سطب بنادی مقولاه فرهناگ، ارزشاها را باه عناوان تیاه درونای و          1جمله، هافستد

ی هاا و الگوهاای رفتاار اجتمااعی از قبیال نحاوه      مناساک و شاعائر ا شاامل فعالیات    

یگااران، تشاریفات اجتمااعی و ... ( بااه عناوان تیااه    تعاارف و احتارام گذاشااتن باه د   

هاا باه عناوان    بیرونای معرفای کارده و از نمادهاا یاا الگوهاا و قهرماناان یاا شخصایت         

 & Hofstede, 2010;Hauge,2007;Haugeاکناد  سطوحی واسط بین آنها یاد می

Kolstad,2007.)     در واقا  بااه نظاار او باورهااا و ارزشااها ابتاادا در نمادهااا کااه حاااوی

باشاد یاا در شخصایتهایی کاه     معانی خاص و قابل درو بارای ماردم آن جامعاه مای    

کناد و بعاد در   های خاص مورد تحسین مردم هساتند، باروز پیادا مای    بواسطه ویژگی

 شود.تر ظاهر میسطوح بیرونی

                                                                 
1 Hofstede 
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همانگوناه کااه در مقدمااه مقالااه حاضاار ذکرگردیااد در نتیجااه فراینااد جهااانی شاادن    

  بایش از پاایش افازایش یافتاه و فرهناگ باه دیااگ      ارتباطاات فرهنگای باین جواما    

جوشانی می ماند که عناصار مختلفای را در خاود جاای مای دهاد. ایان مسااله سابب          

 در فرهنگخانه و سکونت الگوهای بر آن فرایندهای و مدرنیته تأثیرات شناخت

جوام  بخصوص کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده و دشوار شده است، تمام 

تحوتت مدرن و گستردة فرآیندهای ارتباطی بین ملتها و ادغام و  زیرا در نتیجة

یکدیگر، فرهنگ دیگر آن کلیت منسجم و یکپارچهای نیست  اشاعة فرهنگها در

 و اقوام کوچک سنتی مشاهده و مطالعه میکردند.  که انسانشناسان در قبایل

بینای را منشاا ارزشاها معرفای     بینای و ساپج جهاان   فرهنگ را منشا جهاان  1رتراپاپو

هاا را باه عناوان عوامال اصالی ساازنده سابک زناادگی        کناد. در اداماه نیاز ارزش   مای 

 & Rapoport,1998اگاذارد  معرفی کرده است که بالفصل بر شکل خانه تاثیر مای 

جاام مای گیارد عامال     از نظر وی سبک زندگی و فعالیت هایی که در خاناه ان (.2005

-Rapoport, 1980: 10 & 1998: 8اپیوند دهنده فرهنگ و شاکل خاناه مای باشاد.     

 3ی پنهاان و جنباه  2ی آشاکار وی فعالیت های مرتبط به خانه را به دو نوع  جنبه(.11

هاا در هار   ی ناامعلوم یاا پنهاان فعالیات    تقسیم می کند و عناوان مای کناد کاه جنباه     

تواند منجر به درو چگاونگی ارتبااط   و تحلیل آنها می فرهنگی منحصرند و تجزیه

 & Kokurina, 2006اسلسله مراتبای ارزشاها، سابک زنادگی و شاکل خاناه شاود        

Rapoport, 1998)     بنابراین می توان گفت باورها و ارزش ها باه عناوان ابعااد اصالی .

ن ( جهاا 1384یا منشااابوالقاسمی،  (Rapoport,1998 & 2005)هر فرهنگی زاییده

بینی هساتند کاه در تیاه هاای بیرونای فرهناگ ایان ارزش هاا و باورهاا خاود را باه            

                                                                 
1 Rapoport 
2 Manifest 

3 Latent 
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اشکال مختلفی از جمله سبک های معماری و سابک هاای زنادگی خاود را نمایاان      

 این ارتباط به صورت شماتیک نشان داده شده است.   1می سازد. در شکل شماره 

 

 نفر وا مختل  زندگی، ماخذ: یزداه: سطب بندی مقوله فرهنگ در ارتباط با عرصه1شکل

 1392همکاران،

ا یانی رمتوانند نقش سطوح ی زندگی میدر نتیجه، مبانی نظری معماری و شیوه

رهنگ، طب فسترین بین باورها و ارزشهای منتج از نوع جهان بینی به عنوان درونی

ر ضوع دوین مو شکل خانه به عنوان یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ، ایفا نمایند . ا

 به شکل شماتیک نشان داده شده است.  2شکل شماره 
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 و: مدل کلی برای سطب بندی فرهنگ در رابطه با شکل خانه، ماخذ: یزدانفر 2 شکل

 1392همکاران،

 مسکن وهویت یابی 

انساانها ناه فقاط باا رفتارهاا و اظهاارات شافاهی بلکاه باا مالکیات و محایط فیزیکاای            

بنااابراین   .(Goffman,1959)ادراو ماای کننااد خودشااان را مطاارح و دیگااران را   

مسکن را می توان نوعی بیان هویات هام بارای خاود و هام دیگاران دانسات. محال         

زندگی و مفاهیمی از قبیل درون و برون خانه بیانگر گروههایی هساتند کاه انساان هاا     

به آنها تعلق دارناد و اطالعااتی در ماورد سابک زنادگی و ذائقاه انساانها فاراهم مای          

انسان هاا باه شاکل تعجاب آوری باه هنگاام ارزیاابی سابک زنادگی، منزلات            کند.

اجتماعی و ویژگی های اجتماعی دیگران بار اسااس اطالعااتی کاه از درون و بارون      

 ;Nasar,2011, 1989)خاناه هاای آنهاا باه دسات ماای آورناد قضااوت مای کنناد         

)Sadalla & Sheets, 1993; Borzooeian,2014 2200و همکاارانشا  1. اساپلر )

نشان می دهند که چگونه هویت انسانها تحت تاثیر تغییارات فضاای محایط زنادگی     

 آنها قرار می گیرد.

ا بارای  ساختمان و مسکن مفاهیم فرهنگی هستند. تغییرات فرهنگی ترجیهات انساانه 

مساکن را تغییار مای دهاد. اماروزه باا وجاود گساترش ساری  فرایناد جهاانی شاادن            

ب ر نزدیک شده و این قرابات هاای فرهنگای ساب    فرهنگ ها بیش از پیش به یکدیگ

 قرابت و تشابه در سبک زندگی و نیازهای فرهنگی انسان ها شده است.  

 ومحققین مختلفی در مورد رابطه باین فرهناگ و ساازمان اجتمااعی از یاک طارف       

تماانی  محیط ساخته شده از طرف تحقیق کرده اند. اغلب مطالعاه ایان رواباط در گف   

 رهنگ مادی و سبک زندگی قرار می گیرد.  بزرگتر در مورد ف

                                                                 
1 speller 
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 از این نقطه نظر یک سبک معمااری را مای تاوان نماادی از هویات گروهای جدیاد       

 ا منتشار ردانست. بنابراین معماری وسیله ای برای ارتباط خواهد باود کاه آن هویات    

ساانی کاه   ایجاد می کند. اعضاا گاروه و ک  « ما»و « آن ها»ساخته و مرز جدیدی میان 

ر واحاد  ز گروه قارار دارناد از طریاق فزایناد ادراو و ارتبااط همادیگر را د      خارج ا

در برخاای از مواقاا   (Rappaport,1981)اجتماااعی خاصاای طبقااه بناادی ماای کننااد. 

مای   رقابت و مسابقه ای در استفاده از اشکال خاصی از سبک های معمااری صاورت  

ز فاده ارا باا اسات   گیرد. گروه های قدرتمند در جامعه می توانند فرهنگ ماادی خاود  

ان تولیدات خیلی گران قیمت شکل دهناد و از ایان طریاق خودشاان را بارای دیگار      

 دسترس ناپذیر سازند.    

در کنار رقابت بین گروه ها، می توان در درون یک گاروه نیاز ایان رقابات را درو     

نمود جایی کاه معمااری مساکن مای تواناد در تشاخیص قشاربندی اجتمااعی ماورد          

. یک خانوار می تواناد خاود را بواساطه کااربرد     (Hannerz,1992)شود استفاده واق 

رقابت گونه ذائقه ها و اصالت معماری و مصرف بی رویاه تولیادات در یاک گاروه     

( رقابات در سابک یاا ذائقاه خصالت      1992ا1اجتماعی مطرح ساازد. از نظار هاانرز   

شاکل مای   جوام  پیچیده است که در آن ها اغلب روابط بار مبناای شایساتگی فارد     

 گیرد.  

( بر زیبایی شناسی تمایز طبقاتی در جواما  پیچیاده مای پاردازد و بار      1989بوردیوا

خطوط تمیز کننده آشکاری که باین ذائقاه نخبگاان حااکم فرهنگای و اقتصاادی و       

انسان هاای عاادی تمرکاز مای کناد. در ایان دیادگاه افارادی کاه در بااتی سلساله            

نساان هاایی پاالوده شاده هساتند کاه جواناب        مراتب قشربندی اجتماعی قرار دارناد ا 

زیباایی شاناختی مصاارف بارای آنهاا خیلاای حاائز اهمیات ماای باشاد در حاالی کااه          

انسانهایی که در ساطوح پاایین سلساله مراتاب اجتمااعی قارار دارناد باه جنباه هاای           

                                                                 
1 Hannerz 
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تنازل سیساتماتیک   »کاربردی و ضروری مصرف توجه دارند. او تاکید می کند کاه  

در طبقاااات پاااایین جامعاااه اتفااااق مااای     « ء زنااادگی اشااایاء هناااری بااار اشااایا   

محققین دیگر با توجه به زمیناه هاای پژوهشای خاود عناوان      . (Bourdieu,1989)افتد

می کنند که نه فقط افراد طبقات باتی جامعه بلکه در طبقاات پاایین نیاز ذائقاه هاای      

 .   (Miller,1994;Holston,1991)مرتبط با زیبایی شناختی مطرح می باشد

 الصه می توان گفت استفاده از یک سبک معماری خااص ناوعی اساتراتژی   بطور خ

بیات  مصرفی است که افراد را قاادر مای ساازد تاا موقعیات خودشاان را در گاروه ت        

نهاا  آب کناد.  کنند یا به گروه این امکان را فراهم می سازد تا موقعیتی در جامعه کس

ت بهتاری در  از طریق انتخاب یک سابک معمااری خااص ساعی مای کنناد موقعیا       

 .(Klaufus,2000)جامعه برای خود ایجاد کنند

 

 

 

 ارتباط فرهنگ و سبک زندگی:

عناصر .داند ها می ی همه تفاوت فرهنگ را تقریبا ریشه )2000(  1هریسون

 یاجتماع یها واقعیت یها و تصورات فرهنگ ها، ایدئولوژی ایدهفرهنگی از قبیل 

مورد توجه اهل نظر قرار بگیرند و در آورند و بر این اساس، باید  را پدید می

: 2000میرسپاسی، ارا به خود اختصاص دهند  یها جای مهم های آن تحلیل

 نامیم جز همان فشرده تجربه ؛ و آنچه فرهنگ می(1393؛شصتی و فالمکی،13

یا  مستقیمنیست که از راه تجربه و آموزش  (تاریخاهای بشری در طول زمان 

رساند و او را در جهان ویژه خویش قرار  باز می یرد بشرجهانی را به فغیرمستقیم 

 (.225:1387، یآشورایابد  دهد که او در آن هویت بشری خویش را می می

                                                                 
1 Harrison 
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ردی، فرهای شود و با طیفی از متغی سبک زندگی مفهومی وابسته به زمینه تلقی می

ند فرهنگی، دینی و اجتماعی گره خورده است که در توصی  و تحلیل نیازم

ردی و فای میباشد. به عبارت دیگر تفاوتها و تمایزهای  رشته یکردی میانرو

 های ف نظریهالروانشناختی به ویژه در موضوعی مانند، سبک زندگی بر خ

 شود، سیک روانشناختی، امری صرفا فردگرایانه و شخصیتی محسوب نمیالک

ل عامت بلکه به شدت با ساختار و متن اجتماعی و بافت و سرمایه فرهنگی در

 (.1392اابراهیم آبادی،هستند

 ه م ابهب ترگ زندگی روزمره نیز پیوندی عمیق یافته و بیشفرهن با زندگی سبک

 کهالی ح در دارد؛ روکاردهد و با آن س د انجام میفر که می شود شناخته چیزی

د، توسط فر:شناسیازمنظرجامعه زندگیی ا معن جستجوی بر زندگی سبک مفهوم

ک زندگی و سب همفاهیم شیو«ت دارد. تلنمودهای فرهنگی د فردی و هتوسع

 شیوه یک درون. وندعنوان مکمل همدیگر در نظر گرفته ش توانند به زندگی می

 هحظه کرد که در آن، همالهای زندگی متفاوتی را م توان سبک ی میزندگ

 یشباهت ها برای یله هاییها و اشکال مختل  نمودهای فرهنگی، وس النکا

اینگانی و ابها هستند ی تمایز از سایر فرهنگبرا مرزهایی حال عین در و یفرهنگ

 (.1392همکاران،

در بررسی سبک زندگی محققین عمدتا به متغیرهای مرتبط  1970تا قبل از دهه 

اجتماعی افراد توجه نشان می دادند اما از این  -با طبقه اجتماعی یا منزلت اقتصادی

و کاتیی  (Roberts,2008)ه وسایل ارتباط جمعیدهه به بعد با گسترش فزایند

( در جوام  1393شدن فرهنگ و رشد ارزش های مصرفیاایمان و مرحمتی،

غربی بود که بسیاری از اندیشمندان اجتماعی بویژه اندیشمندان مکتب فرانکفورت 

را به کش  ارتباط بین عوامل معناساز و هویت بخش نوین به عنوان عناصری 

وه مصرف و سبک زندگی انسان ها سوق داد. آن ها کاتیی شدن فرهنگی با نح
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فرهنگ و پیوند خوردن آن با سلطه و مکانیسم های بازتولید نظام سرمایه داری را 

 (. 1391موضوع محوری پژوهش های خود قرار داده بودندامحمدی و همکاران،

و  گیمناسبات دیالکتیکی بین سبک زندگی و سرمایه فرهنگی در نظریه فرهن

و، ظر اناجتماعی پیر بوردیو به تفصیل مفهوم پردازی و تبیین شده است. طبق 

 د عاملی برعالوه بر عوامل اقتصادی ، منش فرهنگی که فرد از خانواده به ارث م

مهمی در موفقیت ها و پیشرفت های گوناگون است،زیرا منش وخصلت های 

اشته اه دهای زیادی به همرفرهنگی دربردارنده منابعی هستند که می تواند سود

 (.Weininger & Lareau,2007  ،Dumais & Ward,2010اباشد

اری معم شاید بتوان عمیق ترین ارتباطات میان فرهنگ و سبک زندگی را در هنر

 شکل یافت. بسیاری از معماران مدرن معتقدند که اصول فرهنگی و مذهبی در

ه یرنده و تکنولوژی تصمیم گگیری نوع معماری خانه ها  چندان اهمیت نداشت

دند اصلی در طراحی منازل می باشد. از طرف دیگر معماران دیگری هم معتق

رهنگی نی فتکنولوژی و ابزارهای مادی تنها ابزاری برای خلق معماری برای انسا

نیم، کمی  هستند.این دسته از معماران معتقدند زمانی که ما یک خانه را طراحی

ن ز جو اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی محلی که در آباید اطالعات کاملی ا

ل در به عنوان م ا .(Shabani etal,2011)ساختمان ایجاد می شود داشته باشیم

ن را یم آآمریکا حیاط خانه ها معموت بدون دیوار و حصار هستد و ما می توان

دی بخشی از خیابان بدانیم.آن یک فضای نیمه عمومی محسوب می شود و ورو

ان کاییانه درب ورودی آن می باشد. این موضوع بیانگر نگرش باز آمریاصلی خ

جود ونسبت به زندگی است.در حالیکه در انگلستان دور حیاط دیوار وحصاری 

رانی( یاایدارد و ورودی اصلی بنا در ورودی حیاط می باشد. در خانه های اسالم

ی بلند یوارهاا دبیاط خانه این مساله بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در این بناها ح

وری ی ضرو عریض محصور بوده و دیوارها نه بعنوان حصار بلکه به عنوان عناصر

 .(Shabani etal,2011)برای حفظ محرمیت محسوب می شود
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 سبک زندگی و معماری مسکن

 ارزشهای یافتن برای است انسان تالش تجسم ،زندگی سبک 1زیمل نظاااااااااار  از

برتر خود در فرهنگ عینیاش وشناساندن آن به   بنیادی یا به تعبیری فردیت

مورد نظر خود افردیت برتر(، شکل  دیگران؛ به عبارت دیگر، انسان برای معنای

اصورت(های رفتاریای را برمیگزیند. امهاادوی کناای، 1386( بنااابراین از نظاار  

زیمل سبک زندگی عبارت از مجموعه صورت های بیرونی منطباق بار انگیازه هاای     

درون و سالئق و ذائقه های فردی است که تحات تااثیر محایط بیرونای و فرهناگ      

سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی میداند. این در جاااایی   2وبلااانقااارار دارناااد. 

اجتماعی و روشهای فکریاند اوبلن، 1899( و  رفتارها از جنج رسوم و عادات

رفتاری مکانیسم روحی، عادات فکری  در جای دیگر، سبک زندگی فرد را تجلی

سبک زنادگی را الگاویی از    3(. وبر۵۰۱: 1919، و معرفت او قلمداد میکند اوبلن

زندگی می داند که سبب ایجااد هویات گروهای شاده و زمیناه ساازگاری انساان باا         

( 1969ا4(.باه تعبیار ماک کای    1373نیازهای روانی را فاراهم مای سازداتوسالی،   

سبک زندگی از نظر وبر روش هایی از زنادگی اسات کاه یاک طبقاه اجتمااعی یاا        

یک گروه اجتماعی تحت تاثیر جهان بینی متفاوت و تجربیات زنادگی خاود ماورد    

اساااتفاده قااارار مااای دهااااد    ایوث، 1996(. وبر، سبک زندگی را از جنج رفتار 

تمایالت، آن را هدایت میکند و فرصتهای زندگی، بستر بروز آن را  میداند که

 و همکاران، ۱۸۳۱(. فراهم میکنداهندری

                                                                 
1 Simmel 
2 Veblen 
3 Weber 
4 McKee 
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 همة که زندگی فردی و بیهمتا کلیت یعنی ،زندگی سبک میگوید 1آدلر آلفرد 

فرآیندهای عمومی زندگی، ذیل آن قرار دارندادادستان، ۶۷۳۱ و محفوظی و 

 نظاممندی فعالیتهای را زندگی سبک( 1984ا2بوردیو(. 1378همکاااااااااااران،

فرد ناشی میشوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند  میداند که از ذوق و سلیقة

فرد هویت میبخشند و میان اقشار مختل    و در عین حال به صورت نمادین به

 »کلیت: میگوید زندگی سبک تعری  در 3ونزل .میکنند ایجاد تمایز اجتماعی

هنجاری ... که از طریق فرآیندهای اجتماعی تکامل  الگوهای رفتاری و تمایل

 مییابند.« اهندری و همکاران، 1381(.

 »رفتارهایی: میگویند زندگی سبک مورد در (1994همکاااااارانا  و 4لسلی جرالد 

اعتباری مرتبطاند، سبک زندگی نامیده میشوند. سبک  که با قشربندی حی یتی و

دارد نیست. بلکه چگونگی نمایش آنها  زندگی فقط آنچه یک فرد از آن موارد

را شامل میشود و هم  توسط فرد است. سبک زندگی هم الگوهای مصرف

منزلة عالئم  قدرتی که از این ناحیه کسب میشود. سلیقه، آداب معاشرت و مد به

داشتن جا در نردبان اجتماعی شناخته میشوند«. آنتونی گیدنزا1996( در بحث از 

سیاست  سیاست زندگی به »سبک زندگی« نیز میپردازد: »سیاست زندگی،

 فرصتهای زندگی نیست؛ سیاست زندگی، سبک زندگی است. سیاستی است که

با منازعات و کشمکشهای در باب یک سؤال پیوند دارد: چگونه ما ابه نام افراد 

کلیت جامعة انسانی( باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه به  یا به منزلة

ت بیت شده بود اکنون موضوع تصمیمگیری انسان قرار  وسیلة طبیعت یا سنت

 گرفته است.«.

                                                                 
1 Adler Alfred 

2 Bourdieu 
3 Venzel 

4 LeslieGerald  

https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0,5&q=Alfred+Adler
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هویت یابی از طریق انتخاب سبک زندگی یکی از مهمترین دتلت هاای مهام بارای    

زنادگی در یاک   . (Clapham,2002)مسکن گزینی و سبک معمااری آن مای باشاد    

محله خاص یا نوع خاصی از مسکن را مای تاوان باه عناوان ناوعی از سابک زنادگی        

( سابک  1991ا1در شاکل گیاری هویات اجتمااعی دخیال دانسات. از نظار گیادنز        

زندگی کم و بیش مجموعه منسجمی از اعمالی است که یاک فارد انجاام مای دهاد      

رف کننده نیازهای انسان مای باشاد،بلکه باه    نه فقط به این دلیل که چنین اعمالی بر ط

ایان دلیال کاه آنهاا تجسام ماادی روایات هاای خاصای از هویات فارد مای باشااند.             

( عنوان می کند که انسان ها سبک زندگی را برای تشاخص بخشای و   1996ا2چنی

تشریب پیچیادگی هاای عمیاق هویات در زنادگی روزماره ماورد اساتفاده قارار مای           

مدرن هرچه از سنت هاا فاصاله بگیاریم انتخااب هاای ماا        دهند. در زندگی اجتماعی

برای نوع سبک زندگی از میاان تناوع بسایار بزرگای از سابک هاای مختلا  بیشاتر         

 .(Giddens,1991)خواهد بود

در مراحال اولیاه پاژوهش در ماورد مساکن، ارزش هاای مارتبط باا مساکن مفاااهیم          

ه ای خااص از مساکن   مهمی در بیان ترجیحات و سلیقه های ماردم در انتخااب گونا   

ارزش مهاام مسااکن را  10( 1955و همکااارانشا 4( و بیاار1974ا 3بودنااد. کاااتلر

اینگونه عنوان کرده اند: زیباایی، آساایش، آرامش،محال، بهداشات، عالئاق فاردی،       

خصوصی، امنیت، فعالیت های دوساتانه، و اقتصااد. از نظار آنهاا خاناه ای کاه        حریم

شد دارای ارزش اقتصاادی اسات، در حاالی کاه     هم ارزان باشد و هم قابل سکونت با

خانه ای که به ازاء هر نفر یک اتاق خواب وجاود داشاته باشاد بیاانگر ارزش حاریم      

 خصوصی است.  

                                                                 
1 Giddens 
2 Chaney 

3 Cutler 
4 Beyer 
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محققین مختلفی در مورد تاثیر ارزش ها و هنجارهای مسکن بر انتخااب ناوع مساکن    

تااثیر را   خانواده تاکید کرده اند. امروزه شاید بتوان گفات سابک زنادگی مهمتارین    

در انتخاااب نااوع معماااری مسااکن دارد. یکاای از معماااران مشااهور بنااام جیمااز         

ما فقط سرپناه ایجاد نمای کنیم.ماا ساازندگان محایط     »( می گوید:1995ا1ونتلینگ

سابک زنادگی تحات تااثیر عوامال مختلفای       «.زندگی مبتنی بر سبک زندگی هستیم

تمااعی، درآماد، ثااروت،   اج-قارار دارد از قبیال سان، تحصایالت، پایگاااه اقتصاادی     

وجود فرزند، وضعیت زناشویی، محل زندگی و تفریحات. ما مای دانایم کاه تماامی     

میلیاون توماان حقاوق     2کسانی که ازدواج کرده اند و بدون فرزند هساتند و در مااه   

دریافت می کنند کامال سبک زنادگی مشاابهی ندارناد اماا هرچاه ویژگای هاای دو        

شاد سابک زنادگی آنهاا نیاز مشاابهت بیشاتری خواهاد         خانواده بیشتر به هام شابیه با  

 داشت.  

سبک های زنادگی مختلا  وجاود دارد. برخای از ماردم دائام در حاال تحارو و         

جابجایی هستند و برخی دیگر ساعی مای کنناد کمتار محال زنادگی خاود را تغییار         

دهند. همچنین سبک زندگی افراد بر اساس سکونت آنهاا در ناواحی اقماار و کاالن     

فااوت خواهاد باود. برخای از ماردم دارای سابک زنادگی سانتی و برخای          شهرها مت

( ساه ناوع متفااوت از سابک     1968ا 2دیگر سبک زندگی مادرن دارناد. ونادل بال    

زندگی شهری را اینگونه عنوان می کند:سبک زندگی شغل محاور کاه در ایان ناوع     

از سبک زندگی نزدیک بودن به محل کاار و صارف زماان کمتار بارای رسایدن باه        

ل کار حائز اهمیت می باشد؛ سبک زندگی خانواده محور، کاه تاکیاد بار فضاای     مح

تزم بارای فعالیات هااای خاانوادگی و زمااان کاافی بارای سااپری شادن در خاادمت        

خاانواده دارد؛ و سابک زنادگی مصارف گارا کاه بار داشاتن جدیادترین کاتهااا و          

تلفای را  خدمات تاکید می کند. اک ار افاراد و خاانواده هاا سابک هاای زنادگی مخ       

                                                                 
1 Wentling 

2 Wendell Bell 
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بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار مای دهناد تاا سابک زنادگی منحصار باه فاردی         

 برای خود ایجاد کنند. 

انتخااب ناوع معماااری مساکن تحاات تااثیر مساتقیم هنجارهااای مساکن قاارار دارد.        

هنجارهای مسکن فیلترهاایی هساتند کاه از طریاق ان هاا سابک زنادگی بار سابک          

رهااای خاناااه نظیاار دیگااار هنجارهاااا،   معماااری مساااکن تاثیرگااذار اسااات. هنجا  

 ارتبااط  استانداردهای تعری  شده رفتار هستند. هر جامعه ای رفتارهاای مطلاوب در  

د فتاار خاو  با مسکن گزینی انسانها را مشخص نموده است و اک ر افراد جامعاه بایاد ر  

اماال فرایناد تاثیرگاذاری عو   2را باا ایان هنجارهاا مطابقاات دهناد.در شاکل شااماره      

 بک زندگی بر طرح معماری خانه نشان داده شده است.   اجتماعی و س

 

 فرایند تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و سبک زندگی بر طرح معماری -3شکل 

 (Source:Beamish etal,2001)خانه

 

 پیشینه تحقیق
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از مهمترین نمونه هاای کالسایک در ماورد ارتبااط فرهناگ و سابک زنادگی مای         

غییار  تمقالاه باه    اشااره نماود.او در ایان   « قبیلاه »عناوان  توان به مطالعه پی یر بوردیو باا  

اثیر خلق و خوها و تماایالت دهقاناان و طبقاه پرولتاریاای شاهری الجزایار تحات تا        

سات از  اخارده جهاانی   »الزامات اقتصادی مای پاردازد. باه اعتقااد بوردیاو خاناه بربار       

دنیااااای فرهنگاااای بزرگتاااار و کاماااال تااااری، جهااااان فشاااارده ای ماتمااااال از   

قابال  ت(.بوردیو کلید رمزهای پیچیاده خاناه بربار را در    55:1385جنکینز،معناستا

یان  رترین اهای دوتایی تجسم یافته در این خانه جستجو می کند. به اعتقاد او آشاکا 

اخاال دتقابال هاا عبارتنااد از دروننبارون، شاارقینغربی و عقاب و جلاو. بااا ورود باه       

تاایی  ان( آدمای باا خیال دو   خانهایعنی از دنیای عمومی مردان به حیطه خصوصای زنا  

 (.1387های مواجه هستیمافاضلی،

مدرنیتاه و مساکن ارویکاردی    »( در مقاله ای تحت عناوان  1387نعمت ا... فاضلیا

باه  ، مردم نگارانه به مفهوم خاناه، سابک زنادگی روساتایی و تحاوتت اماروزی آن(      

م اباه   تحلیل فرهنگی خاناه روساتایی در گذشاته و اکناون مای پاردازد و خاناه را باه        

یکی از مولفه های اصلی سبک زندگی جهت فهم کلیات زنادگی روساتایی مطالعاه     

می کند. در این نوشتار ابتدا اثرات مدرنیته بر تحاول فرهناگ خاناه در ز میناه هاایی      

، عرفای شادن، جهاانی شادن، فاردی      نچون امروزی شدن، عقالنی شدن، شهری شد

و بوروکراتیاک شاادن   شادن، دموکراتیاک شادن، رساانه ای شاادن، تجااری شادن      

بررسی مای شاود و ساپج باا ارائاه توضایحی ماردم نگاراناه از زادگااه نگارناده ایان            

تحوتت در یک خانه روستایی ایران بررسی می شاود. ایان مطالعاه نشاان مای دهاد       

که ویژگی های خانه روستایی که عباارت بودناد از کااتی اقتصاادی نباودن، پیوناد       

ی باا اساطوره هااا و   گا و پرورشااگاه باودن، آمیخت  گسسات ناپاذیر باا روساتا، زادگااه     

ان حاریم خصوصای   روایت های تااریخی خاانوادگی، همزیساتی باا طبیعات و فقاد      

دگرگون شدن اسات و از ایان رو دیگار نمای تاوان باا رویکردهاای کالسایک کاه          

روستا را مقر سنت و شهر را مقر مدرنیته می دانستند به مطالعه آن پرداخات. باه بااور    
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در  .نگارنده نوعی مدرنیته روستایی ایرانی در روساتاهای ایاران شاکل گرفتاه اسات     

 نظر مسکن مدرن نشان داده شده است.ویژگی های مورد  1جدول شماره 

فاضلیا1385( در مقاله دیگری با موضوع »انقالب مسکن در بریتانیاا « تااثیر دولات   

را در فرهنگ خانه نشان می دهد. در این مقاله ایشان به بحاران مساکن در بریتانیاا در    

نتیجه بمباران های جنگ جهانی دوم و تخریب نیم میلیون خانه اشااره مای کناد. د   ر 

این دوران دولت برای جبران کمبود مساکن باه ایجااد    »خاناه هاای عماومی   « همات  

خانهها با  گماشته و انقالبی در سبک زندگی ماردم ایجااد مای کناد.     در دهه 1950،

 نوعی «نمای» تازه ظهور کردند که به «نمای معاصر» شهرت داشت. رنگهای

روشن و اشکال جدید هندسی در ساختوسازها به کار رفت تا ملت دلمرده و 

شادی و نشاط دهد. دیوارها فرو ریختند و اتاقهای باز همراه با  جنگزده را

سبکهای سنتی را گرفتند. رنگ، اهمیت اساسی در  چراغها و نور بیشتر جای

رنگهای شاد قرمز و آبی با طرحهای  ساختمانها پیدا کرد و کاغذ دیواری با

برای نخستین بار در بریتانیا  نشاطآفرین و زندگیبخش، مدروز شد و مصرف آن

مد روز بود.  عمومیت یافت. زاویه و اشکال کجوکوله جذابیت زیادی داشت و

 اتاق پذیرایی که فقط برای مراسم ویژه کریسمج، عروسیها، میهمانیها و دید و

بازدیدهای یکشنبه استفاده میشد، به پارهای از فضای نشمین و استفاده دایمی 

نتیجه خانوادهها عمال از فضای مسکونی بیشتری برخوردار شدند.  تبدیل شد. در

در هم ادغام شدند و دیگر آشپزخانه گوشه حیاط یا   اتاق پذیرایی و آشپزخانه

اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن تمام اتاقها  نقطهای دور قرار نداشت. با ادغام شدن

کننده نشانه طبقه متوسط بود  دارای کارکردها مختل  شدند. سیستم مرکزی گرم

راستی سیستم  و هنوز طبقه کارگر قادر به نصب آن در خانههای خود نبود. به

 مرکزی گرم کننده چه شکوه و عظمتی به صاحبخانههای اشرافی میداد. گرمی

آن تا عمق استخوانها و روح آنها را گرم میکرد. این درکی بود که آن روزگار، 

 سیستمگرمکننده داشتند.  بریتانیاییها از
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( مولفه هاایی را بارای خاناه هاای مادرن مطارح کارده اسات کاه در          1387فاضلیا

اناه  عقالنی و اماروزی شادن خ  این مولفه هاا نشاان داده شاده اسات.     1جدول شماره 

ناد.  کن خاناه سانت زدایای مای     مدرنیته به اشکال مختل  از فارم، کارکردهاا و درو  

شادن   مراد از امروزی شدن، بریدن خانه از گذشته و تاریخ از یاک ساو و هماهناگ   

 تلقای ابازاری   منظاور از عقالنای شادن   با شارایط زماان حاال از ساوی دیگار اسات.       

اس ومصاارفی از خانااه کااه خانااه را نااه براساااس معنااا و وجااوه نمااادین، بلکااه براساا   

 .منظور از شاهری شادن آن اسات کاه    آن می سنجدپذیر کمی  کارکردهای محاسبه

ن، ا خودماا جزء کوچکی از شهر و در ارتبااط باا شاهر، ناه در ارتبااط با       هخانه به منزل

 شاکل  یشاهر  یمعنا پیدا میکند. نوعی یک دست سازی خانه هاا براسااس ویژگیهاا   

بان هویات خاناه اسات ناه صااح      هاست و این شهر است که بیشتر تعیین کنند گرفته

ر دیگار  فی شدن خانه مدرنیته، آنگونه کاه در غارب و اروپاا تجرباه شاده و د     آن. عر

 فرهناگ هماراه  « سکوترشادن »کشورها بسط یافته است، اغلاب باا عرفای شادن یاا      

ختلا   مبوده است. با گسترش مدرنیته روح متافیزیکی و قدسی که حااکم بار ابعااد    

 یوی داد.های عرفی و دن فرهنگ بود، رفته رفته جای خود را به ارزش

تاوان   شادن، نمای   جهاننمحلی شدن خانه بدون در نظار گارفتن فرآینادهای جهاانی    

بینانااه از زناادگی اجتماااعی انسااان معاصاار بااه دساات آورد. گسااترش     درکاای واقاا 

رفتاه   شادن و فشاردگی و درهام تنیادگی زماانی و مکاانی، رفتاه        فرآیندهای جهانی

جاازی سااخته شابکه هاای     افضاای م « فضاا »کاهاد و باه    اهمیت مکان را هر روز می

دهاد. حتای    هاای دیجیتاالی و ارتبااطی( اهمیات بیشاتری مای       اینترنتی و تکنولوژی

اهمیت سرزمین، وطن و زادگاه نیز با چالش مواجاه شاده اسات. ماراد از فردگرایای      

هااا و  هااا، ارزش هااای فااردی در براباار خواسااته  اهمیاات یااافتن و تاارجیب خواسااته 

 رشاد فردیات در عرصاه هاای مختلا  مای       ساختارهای کلی جمعی تاریخی است.

هاا اسات. میال باه داشاتن خانااه       تواناد تأثیرگاذار باشاد. خاناه، یکای از ایان عرصااه      

یاافتن فضاای    شخصی مستقل و جدایی گزینی از خانواده و خاناة پادری، تخصایص   
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خصوصی به هریک از افاراد خاناه ااتااق فرزنادان، اتااق خاواب والادین(، اهمیات         

هاای دکوراسایون و آرایاش     وصای، تناوع یاافتن سابک    یافتن کارکرد حاریم خص 

شادن خاناه    منزل، و محدود شدن روابط همسایگی همگی بخشای از فرآیناد فاردی   

 تغییر و خصوصی حریم قلمرو بازترشدنمنظاااور از دموکراتیاااک شااادن    اسااات.

این تغییر جنسیت، نه تنها میتواند در نحوه دکوراسیون، اسااااااااااتا خانه  جنسیت

مؤلفههای معماری آن تأثیر بگذارد، بلکه تعیین  تزئینات و متعلقات خانه و همچنین

(، خانه کمتار باه عناوان ابازاری بارای      کننده نوع روابط درون خانه نیز میتواند باشد.

برداشتهشدن دیوارهای فاصااله انااداختن بااین خااود و دیگااری بااه کااار ماای رود،      

تخصیص  آشپزخانه، قابل رؤیتبودن اتاقها، برداشتهشدن اندرونی و بیرونی،

 یافتن اتاق شخصی به دختران و پسران به یک نسبت، افزایش پنجرهها و گشودگی

مهام تارین تاأثیر    از نشانه های دموکراتیک تار شادن خاناه اسات.      به فضاهای بیرون

در از بااین رفااتن حااریم   ای در زمینااة خانااه،   نههااای ارتباااطی و رسااا   تکنولااوژی

خصوصی خانه می باشد.منظور از تجاری شدن خانه ساخت و طراحای توساط بنگااه    

هااای بساااز و بفااروش یااا سااازمانها، معماااری باارای جااذب مشااتری و منظااور از       

 و دولت کالن برنامهریزیهای ، سیاستهابروکراتیاک شادن خانااه ایان اسات کااه     

زمینة فضاهای شهری، خانهسازی و تولید انبوه، نقش مؤثری در  در شهرداریها

 .معاصر داشته و دارد چگونگی فرهنگ خانة

 (1387ویژگی های مسکن مدرن و سنتیاماخذ:برگرفته از فاضلی، -1جدول
 ویژگی های مسکن مدرن ویژگی های مسکن سنتی معیار

ان ه به عنو، داشتن هویت تاریخی، ثبات و انتقال بین نسلی، خانخانه شدن امروزی و عقالنی عقالنیت

 میراث خانواده، مبتنی بر خانواده گسترده، دارای نشانه ورنگ. 
و  تاریخ از یک سو و هماهنگ شدن با شرایط زمان حال، استفاده از مصالب و گذشته از خانه بریدن

تکنولوژی امروزی، موقتی بودن خانه، مبتنی بر خانواده هسته ای، کوچک بودن، حداک ر استفاده از 

 فضا، فاقد نشانه بودن.

، تاریخی ،فردی ،ملی حافظةخانه در ارتباط با خود، هویت ،منحصر به فرد خانه ها، خانه مرتبط با  شهری شدن 

غذا خوردن، محل تفریب و آسایش، محل مالقات و  محل از قبیل سنتی  کارکردهایخانه دارای 

،هویت یکدست خانه ها، بی هویت بودن شهر با ارتباط در و شهر از کوچکی ءجز منزلة به خانه

ا به شهر و دیگر نهادهای اجتماعی واگذار کرده خانه، خانه تمامی کارکردهای سنتی خودش ر
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 وصرفا تبدیل به محلی برای خواب شده است و محل کار و البته تولید را داراست میهمانی، محل جشنها و برگزاری آیینها

دینی و باورهای اسطورهای و متافیزیکی،خانه دارای نمادهای  مدرنیته ارزشهای حاملخانه  عرفی شدن

مذهبی از قبیل گنبد، رنگ فیروزه ای،رو به قبله ساختن، استفاده از کاشی های منقش به آیات 

 قرآنی

و نشانههای متافیزیکی خالی میشود، محدود شدن نشانه های مذهبی به مساجد  نمادهای از خانه

 واماکن مذهبی

 همگنی فرهنگ خانه ناهمگنی فرهنگ خانه شدن محلینجهان

مستقل و جدایی گزینی از خانواده و خانة پدری، تخصیصیافتن فضای  شخصی خانه داشتن به میل نه، سایه فرهگ مردساترانه بر خانهفقدان فضاهای خصوصی در خا فردی شدن

م  خصوصی به هریک از افراد خانه (اتاق فرزندان، اتاق خواب والدینا، اهمیت یافتن کارکرد حری

 یافتن سبکهای دکوراسیون و آرایش منزل، و محدود شدن روابط همسایگی خصوصی، تنوع

و  تیخانه در مدیربیانگر خصلت مردساترانه خانه،« خانه پدری»خانه به عنوان مفهومی نابرابر،  شدن دمکراتیک

 مالکیت پدر،

بازترشدن قلمرو حریم خصوصی و تغییر جنسیت خانهااین تغییر جنسیت، نه تنها میتواند در نحوه  

مؤلفههای معماری آن تأثیر بگذارد، بلکه تعیین  دکوراسیون، تزئینات و متعلقات خانه و همچنین

(، خانه کمتر به عنوان ابزاری برای فاصله انداختن بین کننده نوع روابط درون خانه نیز میتواند باشد.

برداشتهشدن دیوارهای آشپزخانه، قابل رؤیتبودن اتاقها، خود و دیگری به کار می رود، 

تخصیص یافتن اتاق شخصی به دختران و پسران به یک نسبت،  برداشتهشدن اندرونی و بیرونی،

 به فضاهای بیرون افزایش پنجرهها و گشودگی

 تاثیر رسانه در از بین رفتن حریم خصوصی  ------ رسانه ای شدن

 باییساخت و طراحی توسط فرد، معماری خانه متناسب با ارزش های فرهنگی و ذائقه زی تجاری شدن

 شناختی.

 ری.ساخت و طراحی توسط بنگاه های بساز و بفروش یا سازمانها، معماری برای جذب مشت

ی  نهسازیخا زمینه در نقشی دولتها بروکراتیک شدن  نداشتند و خانه، بیشازهرچیز مقوله و امری خصوصی تلق

 میشد.

زمینة فضاهای شهری، خانهسازی و تولید  در شهرداریها و دولت کالن برنامهریزیهای و سیاستها

 معاصر داشته و دارد انبوه، نقش مؤثری در چگونگی فرهنگ خانة

 

( رفتار انتخاب مسکن گروهی از شهروندان روسای را کاه دارای   1997ا 1هومپفری

سبک زندگی غربی مورد مطالعاه قارار داد. وی در ایان تحقیاق نشاان مای دهاد کاه         

افراد مورد مطالعه از طریق گرته برداری و تقلید شکل ساختمان هاای غربای از قبیال    

                                                                 
1 Humphrey 
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نزلت اجتمااعی بااتیی داشاته اناد. ایان مادل از       کلبه های انگلیسی سعی در کسب م

سبک معماری باید به گونه ای مدرن باشد که به این گاروه هویات جدیادی ببخشاد     

و آنها را از گروه های دیگر جدا سازد. باه نظار مای رساد معیاار ارزیاابی بارای ایان         

 گروه از شهروندان مدرن روسی لوکج بودن و قیمت مسکن باشد.  

به نظر می رسد،جنبه های اجتماعی و فرهنگی نقاش مهمای را ایفاا    در موارد دیگری 

( در تحقیااق خااود در زمینااه  1994ا 1ماای کننااد. باارای نمونااه، کلااوردو مانساافلد   

دگردیسی معماری روستایی در شمال اکوادور به ایان موضاوع مای پاردازد کاه آیاا       

ر کاه در  شکافی در سنت های پایدار این روستا ایجاد شده یاا خیار. گروهای از تجاا    

تجارت با شرکت های هنادی و باین المللای توانساته بودناد موفقیات هاایی حاصال         

کنناد و ماال و مناالی جما  کنناد ساعی کردناد از طریاق مصارف آشااکاراوبلن( و          

استفاده از سبک های معماری مدرن منزلات اجتمااعی جدیادی بارای خاود کساب       

، گاروه هاای دیگار    کنند. باه عناوان عکاج العملای در برابار فرایناد توساعه محلای        

اجتماعی رجعتی به سبک های معمااری قادیم داشاته اناد و از ایان طریاق ساعی در        

 حفظ انسجام اجتماعی خود داشته اند.  

 نتیجه گیری

 ارد. ازخانه یکی از مهمترین فضاهای معماری اسات کاه رابطاه مساتقیمی باا انساان د      

نی پاساخ  و ابعااد انساا  این رو صورت زمینی مسکن، به عملکردهای مورد نیااز انساان   

نان می دهد و سیرت معنوی آن، در صدد جوابگاویی باه اعتقاادات و باورهاای سااک     

 نباه هاای  جاست. به باور انسان شناسی، خانه، پدیده ای برای تولید فرهنگ است که 

ساایش  آمادی و غیر مادی دارد. خانه در معنای محتوایی خود، باا مفهاومی همچاون    

 وان و محلی که نیازها را تحقق می بخشد.  و آرامش، امنیت روح و ر

                                                                 
1 Mansfeld-Colloredo 
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 تاری باا  سهایی که نسبت مستقیم و ملماو در رابطه با تجزیه مقوله فرهنگ به گرایش

بنادی درسااتی از  شاکل خاناه داشاته باشاند، در پاژوهش حاضاار ساعی شاد باا جما          

ز اهای مذکور، و مشخص کردن سطوح میانی و واسط باین ارزشاهای مناتج    دیدگاه

رهناگ و  فمعماری خانه، انجام گیرد. می توان گفت معماری مارتبط باا    بینی وجهان

عد در ارتبااط باا آن شاکل خاناه هاا دارای دو بعاد معناایی و سابک زنادگی اسات.ب          

البادی  معنایی بیانگر زمینه های فکاری و فرهنگای تاثیرگاذار بار عناصار ماادی و ک      

تی هنار  زیباایی شاناخ  (.در این بعد نمادها و اصول 1380معماری می باشدانقی زاده،

ین سابک  و از همه مهمتر عناصر مرتبط با مفاهیم دینی و مذهبی نقش مهمای در تعیا  

هاای  های معماری و شکل خانه ها خواهد داشت. در واق ، نظاام معناایی باه سااحت    

تاوان ایان   ب(. شااید  39: 1388تر عوامل موثر بر معماری اشاره دارد احاائری،  نهانی

، بیال تاوازن  قاساالمی در مفااهیم و نمادهاایی از     –اری ایرانی نظام معنایی را در معم

تعااادل و کمااال و وحاادت مشاااهده نمااود. ساارآمد اصااول اینکااه نمااادگرایی و        

 ورد نظار رمزپردازی، به معنای ساحتی معنوی دادن به هر چیز و هر شایء، هماواره ما   

مانی و سا ای، اصالی آ هنرمندان ااز جمله معماران( بوده و بارای هار عملای و پدیاده    

 (. 1380اند انقی زاده، معنوی و م الی قائل بوده

بعد دوم ارتباط فرهنگ و معماری را در ماورد مساکن سابک زنادگی تشاکیل مای       

کنند که چگوناه رفتاار کنناد و    دهد. سبک زندگی یعنی روشی که مردم انتخاب می

ساابک ». بااه بیااانی دیگاار، (Rapoport,1980:10ا «یااا چگونااه بااه فعااالیتی بپردازنااد  

شاود. رفتاار باا    ای است که تمام رفتارهای آدمای را شاامل مای   زندگی عبارت فشرده

خاود، بااا خاانواده، بااا جامعاه؛ رفتارهااای خاوراکی، پوشاااکی، گفتااری، حرکتاای و       

دهای  دیداری. هر یک از ایان رفتارهاا انعکااس ملماوس یاا غیار ملماوس در شاکل        

ی زنادگی فاارد،  یی شاایوهفضاای پیراماون دارد. خانااه، محلاه و شااهر محصاول فضاا     

توان گفت که بیشترین تاثیر این عامال بار   از این منظر می. «باشدخانواده و جامعه می

هاا جساتجو کارد؛ باه عباارت      شکل خانه را باید در چگاونگی ساازمان فضاایی خاناه    
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ی زندگی کنش متقابل فرد، خاانواده، گاروه و جامعاه را باا فضاا شاامل       شیوه »دیگر 

(. از ایان منظار سابک زنادگی یاا ساکونت       39و  30: 1388ی، احاائر  «گردد می

ها و معانی است که چیستی و چگونگی مفهاوم خاناه در یاک گاروه     مجموعه ارزش

-کند. اینکاه خاناه را چگوناه بساازیم، چاه نمادهاا و نشاانه       یا قوم و ملت را تعیین می

چاه کارهاا و   ی آن چه احساس و تلقای داشاته باشایم،    هایی در آن بکار بریم، درباره

هایی در آن انجام دهیم و یا انجام آنهاا را در خاناه ممناوع کنایم، چاه نسابتی       فعالیت

هاایی را درون خاناه   بین خانه و سایر ابعاد زندگی اجتماعی برقرار ساازیم، چاه آیاین   

ی زنادگی یاا   ی شایوه و کدام را بیرون آن بجا آوریم و... مقوتتی هستند که بواسطه

ای از کلیات  شاود کاه در واقا  زیار مجموعاه     ه پاساخ داده مای  سکونت در هر جامع

 (. 1385، فاضلیفرهنگ جامعه است ا

 مناب  فارسی:

هی باه  باا نگاا   . رویکردی میانرشتهای به سبک زنادگی؛  (1392ا .آبادی، ح ابراهیم

 جم، شاماره ای در علاوم انساانی، دوره پان    رشاته  جامعه ایران. فصلنامه مطالعات میان

 .33-53صص ،4

اسات هاای   ای برای دستیابی به سی(، طرح مطالعات زمینه1384ابوالقاسمی، جواد. ا

 کالن توسعه فرهنگ دینی، موسسه فرهنگی هنری عرش پژوه، تهران.

 .10(. نگرش فلسفی به پست مدرن، فصلنامه آبادی،شماره1372احمدی،ب.ا

ید تهااراند دانشااگاه شااه   .معماااری و راز جاااودانگی  .((1381و. ا ،الکساااندر

 .بهشتی

ک (، تبیین جامعه شناختی گارایش جواناان باه ساب    1393ایمان، م.ت؛مرحمتی،ن ا

 (،55زنادگی مادرن. جامعاه شناسای کاربردی،ساال بیسات و پانجم، شاماره پیااپیا         

 .1-20شماره سوم،صص 
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ساابک زناادگی از منظاار  (.1392باینگاانی،ب؛ ایراندوساات،س. ف.؛ احماادی،سا 

. مجلااه واکااوی مفهاوم سابک زنادگی     ای بار شاناخت و   مقدماه  :شناسای  جامعاه 

 .56-74، صص 77مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره

(. نظریااه هااای جامعااه شناساای. انتشااارات ساامت.تهران.چا    1373توساالی،غ.ع.ا

 چهارم.

: هرانت ،چاوشیان حسن و جوافشانی لیال ترجمة. بوردیو پییر( ۱۳۸۵. ار ،جنکینز

 .نی نشر

 موسسهفرهنگی ان،تهر ،فرهنگی فمصر و ندگیز سبک(. 1387ا ط. ن،میادخا

 ب.کتا نجها

 (.خانه،فرهنگ،طبیعت.انتشااارات وزارت مسااکن و 1388حااائری مازناادرانی،م.ر.ا 

 شهرسازی. تهران.

 ابطاه میاان سابک زنادگی و مساکن ایرانای باا       ر (.1393شصتی،ش؛ فالمکی،م.م. ا

 .ایاران  عاة و نظریة راهبرد و سیاست سارزمینی جام  مدت تکیه بر نظریة جامعة کوتاه

،ص ص 3فصاالنامه مطالعااات میانرشااتهای در علااوم انسااانی، دوره ششاام، شااماره     

137-117   . 

(. سایر تحاول نظاام هاای     1377محفوظی،م.ص ؛ جان بزرگی، ف؛ آزاد فاالح، .ا 

 روانشناسی،جلد اول، انتشارات جامعه پژوهشگران.

 مناساابات ساارمایه فرهنگاای و  (.1391محماادی،ج؛ ودادهیاار،ا.ع؛ محماادی،ف.ا 

ساابک زنااادگی: پیمایشاای در میاااان شااهروندان طبقاااه متوسااط شاااهر سااانندج،      

 .1-23،صص4مجله جامعه شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارهکردستان
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بااین . هویاات معماااری، ت ( 1389 .ن.او خاکسااار ،م.رج، بمانیااان.نااژاد، م مهاادو ی

، 7معنای هویات در دور ههاای پیشاامدرن، مادرن و فرامادرن، هویات شهر،شاماره        

 . 113 - 122 صص

 فصلنامهمهدوی کنی،م.س.مفهاوم سابک زنادگی و گساتره آن در علاوم اجتمااعی.       

 .۱9۹ا۲۳۰ صص ،۱ شماره ،اول سال ،فرهنگی تحقیقات

 نیسمربامد انیرا ریمعما سنت هویت بطهرا(. 1379ا ،م زاده، نقی

 .79-7،91رهشما ،یبای زهنرها،ئیانوگرو

 اعلیرض:  ترجمه ،مکان و زبان ،ورحض:  معماری( 1387ا ک. ،شولتز  نورنبر

 .نیلوفر انتشارات:  تهران ،سیداحمدیان

انااه، مدرنیتااه و مسااکن ارویکااردی مااردم نگارانااه بااه مفهااوم خ .( ۱۳۸6. ان ،فاضلی

 ساال  فصلنامه تحقیقاات فرهنگای،   ، سبک زندگی روستایی و تحوتت امروزی آن

 .25 ا63صص ،1 شاول، 

ویری بررسی نقش و تاثیر رساانه هاای ناوین تصا    .( ۱۳93او مختارپور،م.. س تحی،ف

 ،2 شساال ششام،    مجله مطالعات توسعه اجتمااعی ایاران،   ، در تغییر سبک زندگی

 .101 ا118صص

 علوم آموزش رشد مجله ،جوانان و زندگی سبک انقالب،( ۱۳۸۵. ان ،فاضلی

 .۳۱ شمارة ،اجتماعی

هنگ، ترجماه  (.چرا فرهنگ مهم است،درکتاب اهمیت فر2000هریسون،ترنجا

 .1383انجمن توسعه مدیریت ایران، انتشارات امیرکبیر، 
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(. اوقاات فراغات و سابک هاای زنادگی جواناان،       1383هندری،ل.بی و دیگاران.ا 

ن، نسال  ترجمه فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی مالنظر، سازمان ملی جواناان، تهارا  

 سوم.

 خانه مطالعه شکل و . فرهنگ( ۱۳92ا ؛ حسااااااینی،ب.؛ زرودی،م. .ع یزدانفاااااار، 

 ش مساااکن و محااایط روساااتا،   ، مسررا و تنکابن نشهرستا سنتی یخانهها: ردیمو

 .17 ا32صص ،144
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