
 چکيده
پردازان عرصه هنر و معماري  هاي طراحي محيط و معماري در بين نظريه گرايشات روزافزون به مطالعه فرهنگي شيوه

توان حاصل تغيير فرايند ساخت و ساز و حرکت از معماري بومي به سمت معماري آکادميک و تبعات حاصلل از   را مي

هلاي منلنو     پردازان همواره بر اهميت فرهنگ در محليط  والً طراحان و نظريهدو دهه اخير معم -يکي در آن دانست.

هلاي   بر محليط  آنهاي  و اجزاء و متغير فرهنگ تأثيراند، اما کمتر در مورد چيستي آن يا چگونگي  تأکيد بسيار داشته

 اند.   به طور واضح سخن گفته تأثيرو تحليل و ارزيابي اين انسان ساخت از جمله خانه 

خوانش سازمان فضايي خانه از منظرگاه مطالعات رفتاري و شيوه زندگي بلومي در االلی يلک     دهد مي نشانها  سيبرر

چار چوب نظري مشخص در ايران کمتر مورد توجه بوده و اين حوزه از مطالعات معملاري در حلار رشلد و در شلر      

 توسعه است که هنوز ابعاد بررسي نشده بسيار دارد.  

تلوان از   باشلند، بله طلوري کله رفتلار و محليط را نملي        هاي مسکوني مي نان بخشي از سيستم محيطمردم و رفتار آ 

شيوه زندگي و رفتلار، خانله را ملورد تهزيله، تحليلل و       تأثيرتوان بدون در نظر داشتن  يکديگر جدا فرض نمود و نمي

 ارزيابي ارار داد.

اجتملاعي زنلدگي سلاکنان     -نواده و شلرايط فرهنگلي  لذا پژوهش حاضر همزمان با شناخت شيوه زندگي، ساختار خا

هلاي بلومي بله دنبلار      هاي )صفويه، ااجاريه و پهلوي اور( در نمونه مورد مطالعه و شناخت و خوانش خانه بومي دوره

)شليوه زنلدگي و   از فرهنلگ سلکونت بومي  متلأثر  ي عواملل  گذارتأثيرهايي درباره نقش و چگونگي  دستيابي به پاسخ

 ها است. بر شکل و سازمان فضايي خانها( سيستم فعاليته

هلاي   ها بهره گرفته شده اسلت. داده  براي انهام پژوهش کيفي حاضر از راهبردي ترکيبي براي گردآوري و تبيين داده

هاي مشاهده مشارکتي و غيرمشارکتي، منلاحبه نيمله    مربوط به فرهنگ سکونت و شيوه زندگي با استفاده از تکنيک

هلاي   هاي مورد مطالعه گردآوري شده و داده شنامه از ساکنان بومي و تحليل اسناد مربوط به دورهساخت يافته و پرس

شناسلي   نيز با استفاده از مشاهده و برداشلت ميلداني، گونله    هاي بومي مربوط به خوانش کالبد و سازمان فضايي خانه

 آوري شده است. معمارانه و رويکرد محدب در نگرش نحو فضا جمعهاي  فضايي براساس اصالت

فعاليت( بله عنلوان   هاي  شيوه زندگي و نظام رفتاري )سيستم دهد حاصل از اين پژوهش نشان مي هاي نتايج و يافته

فرهنگ بومي منهر به بروز ساماندهي عملکردي و سلسله مراتلی فضلايي خاصلي    هاي  بيانترين  و ملموسترين  عيني

مذهبي در االلی کالبلدي کهلن     -باورها و ارزشهاي بومي ،ذهني سنتي شده و همچنين تنورات -بوميهاي  در خانه

هلا   در ايلن خانله   انلد.  بروز يافته و سبی ساز خلق معنلا در فضلاهاي خانله بلومي شلده     ها  ها و استعاره سمبل ،الگوها

 انعکلاس ململوس و غيرململوس در   ، ديداري، حرکتي، گفتاري، پوشاکي، رفتارهاي گوناگون اعم از رفتارهاي خوراکي

محنلور نظلام رفتلاري فلرد و     ، دهي به فضاي پيرامون داشته و هر فضا درخانه با عناصر ثابت و نيمه ثابت خود شکل

 باشد. خانواده مي

اما اين پيکره بندي و سازمان فضايي خانه که تا اوايل پهلوي داراي تداوم بلوده از ايلن دوره بله بعلد دچلار تغييلرات       

 ه زندگي بومي و نظام رفتاري ناشي از آن همخواني ندارد.شگرفي شده که اين تغييرات با شيو

در نهايت اين پژوهش بر آن است تا با ارائه پروفيل )مدر ارزشهاي طراحي( سلازمان فضلايي خانله بلر اسلاس شليوه       

اجتماعي و همسايگي در فرهنلگ سلکونت    ،و منطبق بر روابط خانوادگي ساکنانزندگي بومي و نظام رفتاري مطلوب 

 مبنايي براي طراحي روابط ميان فضاهاي درون خانه به دست دهد. ،بومي
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