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 چکیده

 نیتدو ه،یهمنابع مختلف و اطالعات مربوط به هم؛ به دنبال ت بیبا ترک یخیتار یشناسباستان

 یهاخاص پژوهش تیگرفتن ماه با در نظر پژوهش نیکامل از گذشته است. ا ریو ارائه تفس

 ریبه دنبال تفس یفرد زندگمنحصربه یایمشخص از زوا یشناسو با روش یخیتار یشناسباستان

 یخیتار یهاکزج را موردمطالعه قرار داده است. خانه یروستا یخیتار یهاخانه گذشته؛در« خانه»

جوامع  را در ارتباط با بافت یاژهیو یهایروشنگر توانندیهستند که م یدرواقع اسناد در دسترس

 یمعمار فیبر اساس توص یکیهرمنوت یریروش تفس قیحاضر از طر قیآورند. تحقگذشته فراهم 

 نی. در ادهدیروستا را موردمطالعه قرار م نیا یهاخانه ستهی، تجارب ز«کزج» یروستا در یخیتار

شده و از  دارشناسانهیپد یفیوصتر؛ تکوچک هایداده یآورروستا با جمع یراستا منظر فرهنگ

 شده است. ریاستحصال و تفس یبشر یسه مرحله از زندگ ،یکیدور هرمنوت قیطر

معنا، کزج. ،یدارشناسیپد ک،یخانه، هرمنوت ،یشناسباستان :کلیدی واژگان
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 مسئله انیب-1-1

باشند که در  يم يزندگ خياز تار یاسرار یايخود گوبا  ،يمحل یرا در دل دارد؟ خانه ها یچه راز ،یمعمار

 نيتر ياند. خانه، اساس افتهيکرده و دوام  يکه خود ساخته اند، زندگ یا یکالبد یآن، آدم ها در فضاها يط

خانه ها عموما ساده و هم سان  تا،روس کياست. در  یا يستيز یو هر مجموعه  خيتار یدهنده  لیسازه تشک

حال  نیمتفاوت و در ع يمانده است که طراح یکزج، دو نوع خانه از گذشته به جا یروستا وجود دارد. اما در

 ياز تجربه زندگ یریتفس يانیحال، ب نیدر ع سته،يشود در آن ها به دقت نگر يکه دارند، موجب م ييبايز

آن است که تجربه  قیتحق نينمود. هدف ا انیخانه ها ب نيدر ساخت ا جوداز آن را با توجه به عناصر مو يآدم

دو سازه از  نيبر ا يکه متک ييروستا یاز فضا يکرده، بر هم کنش انیدو خانه را ب نيمردم کزج در ا يزندگ

است که ساخته شده است. به عالوه بر  یخانه ا وهیش نياز چند يکيکزج،  ی. خانه هادينما انیخانه است را ب

خانه ها گواه  نيا ييفضا شيآرا يه و ساخته شدن و حتاست که در دل کوه ساخته شد ييکه کزج، روستا نيا

نهفته آن محسوس  یمعناها و احساس ها نییاست که ضرورت تب ييساده روستا یاز معمار ياز حس و حال

بستر بر  نينمود، از ا ریرا تفس امطالعه و آن ه ييروستا یدر مورد خانه ها يستيکه چرا با نيباشد. اما ا يم

 یسفرها یبرا يتکلف، موضوع يساده و ب يزندگ کيبه عنوان  ييروستا ي، زندگکه امروزه زدیخ يم

کزج  یدر روستا یبصر یشود. وجود شاخصه ها يخانه ها م نياز ا نیمردم شهرنش دیتقل يو حت یگردشگر

 به عمل آورد. قیدر خصوص آن مداقه و تحق ده،يگرد دیتوجه و تأک شتریخصوص ب نيدارد تا درا يم نيبر ا

 تحقیق سؤاالتو  فرضیات-1-2

 ست؟یآن چ يميقد یبر خانه ها دیکزج با تأک یدر روستا ستهيتجربه ز: هیفرض

 از اجرا هدف-1-3

و جذاب  نينماد یدارد که فضاها يبر آن م یبر توسعه گردشگر يمتک ييروستا یمعمار ييمعنا شيگشا

فضاها، در  نيا غیو تبل جيترو تیه به اهمبا توج گر،يد یمورد توجه قرار گرفته، از سو شیاز پ شیب ييروستا

بوده  قیو عم یمکاشفه ا ،یریتفس قیبه دست آورد. تحق قیو عم باشناسانهيز يانیموجود، ب یخصوص فضاها
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 نییو تب يمعرف یبرا یا هيدهد تا بتواند به عنوان سرما يارائه م ييفضاها نیو کنجکاوانه از چن رایگ يانیو ب

 .ردیگروستا قرار  نيا يفرهنگ

 قیتحق نهیشیپ-1-4

است که در درون خود گوهر  یباشد، اما هماننند پوسته ا بايز ييمسکن و خانه روستا یهر قدر نما(1) 

وابسته به شناخت فضا است و از  ييفهم خانه روستا دیفضا را محصور نموده است. کل يعني یمعمار یگرانبها

 ييروستا يبوم یخانه ها رچهروستا به وجود آورد. اگ یبرا نیمطلوب و دلنش یفضا دياست که با قيطر نيا

و بر حسب تصادف نبوده  يخانه ها اتفاق نيا يشکل گرفته اما شکل و سازمانده يطبق فرهنگ و رسوم محل

در  یکننده ا نیینقش تع انیروستائ ييتصور فضا يانسان اجاتیو احت ازهایبه ن ييبلکه در کنمار پاسخ گو

 (.1389پور،  يپیاست )سرت آن ها داشته یریشکل گ

در يک  رگذاریشکل خانه متأثر از عوامل متعددی است که تمامي آنها از نظر میزان اهمیت و تأثی (1)

ف مختل سطح قرار ندارند. يکي از مهمترين آنها، ويژگیهای فرهنگي میباشد که توجیه کننده اشکال

شان انه ها نخاز  يراتبوژيکي مشابه، است. سلسله مسکونتگاهها در نواحي با شرايط اقلیمي، اقتصادی و تکنول

ر عرصه دامعه میدهد که فرهنگ مقوله ای است منتج از نوع جهان بیني که با تعیین ارزشهای مورد قبول ج

با جهت  ک طرفيهای مختلف زندگي از جمله معماری نمود پیدا میکند. اين نمود در حوزه معماری خانه، از 

اری آن ری معمبا تحت تأثیر قرار دادن مباني نظ ديگرفعالیتهای مردم و از طرف  دادن به شیوه زندگي و

 (.1392 گران،يو د زدانفريجامعه صورت میگیرد )

 ينیارتباط، اوقات فراغت، گسترش شهرنش شياز حوادث مانند افزا یاریدوم، همراه با بس یخانه ها (3)

آن با  عيو رشد سر دهيپد نيا شيدایغرب واقع شده است. پآن ابتدا در  شيدایشد که پ دایو .. در روستاها پ

 يو آلودگ تیتراکم جمع شيفزاا ،يکيزیبا رشد ف ژهيکشور و شهر تهران و به و ياجتماع یتحوالت اقتصاد

 ابیدر غ ،ييروستا يدر نواح يدوم به طور خودجوش یشهر در رابطه است. خانه ها نيا يطیمح ستيز

و  ييروستا يبر نواح دهيپد نيا قیعم یامدهایبا توجه به پ افته،يگسترش  یزيرنظارت،و کنترل  و برنامه 

 يخانه ها م نيهدفمند ا تيکنترل و هدا یبرا یراهبرد یبه طرحها ازیبر شهر تهران، ن تاًيو نها يکوهستان

 (.1382 ،يباشد )رضوان
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 یاه يژگيواست. به  يير فضادر بستر ساختا يطیماحصل تعامل انسان با عناصر درون مح يادراک مکان(4)

شده،  اختهخانه ها پرد نيا نیساکن ييمعنا يو نگاه ذهن عتیحضور طب يچگونگ ،يسنت یخانه ها یساختار

در  يعیطب عناصراز  یحاصل شده که حضور متنوع و مستمر مجموعه ا یا جهینت نیچن ينیع ياز بررس

 وها  هنیوجود زم ،يسنت یساختار خانه هاخاص در  یها يژگيوجود و ن،یساکن يتیو فعل يتعامالت حس

 کان خانهمبه  نسبت تاًيو نها عتینسبت به طب نیادراک و تعلق ساکن عت،یدر نگاه به طب يمذهب یها هیتوص

 (.1393پور،  ياست )داع افتهي يم شيافزا

نند، یشنند، مي مي پز ابیانه ايها خانه تنها اتاقي نیست که در آن منزل کرده اند، در آن مي خوابند،  (5)

 مخت جزء اين به خانه. دهند¬از میهمان ها پذيرايي مي کنند و وسايل ضروری زندگي را در آن جای مي

ان اده ابیانه ای ناند. خانو راکندهپ روستا در غیرمنسجم بهطور که فضاهايي از است ای مجموعه بلکه نمیشود،

 اشد. گاهبي اش ممکن است اتاقي دور از محل زندگ را در نانوايي عمومي مي پزد، انبار وسايل و آذوقه اش

وازم لار و اجاقش کنار کوچه جای دارد، چهارپايش را درون طويله ای گوشه ديگری از ده مي بندد، ابز

ند مي ک کشاورزی و دامداری و هیزم و چوب و ... را اطراف روستا در فضای حفرشده در کوه نگهداری

 موجب مي بیانهارا به همراه دارد. شناخت مفهوم خانه در  "خانه"ی مفهومومجموعة اين فضاهاست که برای و

در  تماليشود که با درک درست و صحیح از يک گونة خاص و پیچیدة سکونت و ويژگیهای آن، مداخالت اح

 (.1389 گران،يو د انهیاب یدر ساير روستاها نیز مفید واقع شود )شاکر هاين روستا و بلک

ری معما"اختمان سازی روستايي گیالن به منظور شناخت يکي از گونه های (روش های سنتي س6)

ه حکايت ين هما، ما را به تعامل کامل انسان و محیط پیرامون خود رهنمون مي سازد، که "همساز با طبیعت

 مايد.از دانش بشری هوشمند در زماني با محدوديت های تکنیکي ساخت و حس احترام به طبیعت مي ن

شرايط  ص، بااصر معماری و اجزاء ساختماني همه در جهت ساخت معماری پويا، در اين منطقه خاچنانکه عن

ب بیعي موجران طزيست محیطي ويژه آن مي باشد. در اين نوع خاص از بناها نه تنها امکان بهره مندی از کو

عناصر  يه ای ازا التاني بتامین آسايش اقلیمي در بهار و تابستان مي شود، بلکه در زمستان نیز اتاق های زمس

اهد کي مي نیمه باز محصور شده، مانند فاکن از میزان تبادل حرارت فضای داخلي و محیط باز پیرامون

 (.1385)خاکپور، 
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 توجيهي و ضرورت اجنام طرح داليل-1-5

از  يکيمورد توجه قرار نگرفته است و  ديچندان که با ،يفعل طيدر شرا ل،یدر استان اردب ييتوسعه روستا

 يو ادب يتوجه کرده، از نقطه نظر فرهنگ يو عمران یتجار یاست که به آن صرفًا از جنبه ها نيدالئل آن ا

در  يبه دست آوردن چشم انداز ادب رد،یگ يمد نظر قرار م قیتحق نيقرار نگرفته است. آن چه در ا دیمورد تأک

خوانندگان قرار دهد. لذا  اریو در اخت انیب نهباشناسايز يتوسط متن قیروستا است تا آن را به صورت عم نيا

 .ردیمورد توجه قرار گ زیحاضر به صورت مکتوب ن قیتحق جهیضرورت دارد چاپ نت

 مفهومی چهارچوب-1-6

 خانه یشناسباستان -1-6-1

و  یمعمار یهابر جنبه يطور سنتباستان به کياز خانه و خانواده در شرق نزد يشناسباستان مطالعات

متمرکز بوده است.  یشاونديخو یوندهایو پ يقوم یهاروش نمودن گروه یبرا يخانگ یه ابزارهامجموع

 ،یو هنر يدستعيصنا یهاتخصص لیموضوعات متنوع از قب يتمرکز خود را بر بررس شتریحاضر ب قاتیتحق

اند. رداختهخانه پ يشناختباستان یايبقا ریمحوطه و ظواهر آن و تفس لیتشک نديفرآ ،يتیجنس یهانقش

 یريرا در فرهنگ پذ يمهم اریجامعه، نقش بس ادیبن نيتريعنوان اساسباستان به کيخانواده در شرق نزد

و در جامعه  جاديهنجارها ا شد،يداده م ادي يتماعاج یبود که هنجارها يياعضاء خانواده داشته است. خانه جا

 یو معنو یماد یریگو اساس شکل هيو خانواده پا استدالل کرد که خانه گونهنيا تواني. مشديبازنشر م

 های¬سلول ی¬. درواقع، خانواده به مثابهآمديقالب به شمار م نيها در ادرواقع جسم و روح تمدن ايها تمدن

 یایکوچک در دن ی¬عنوان جامعهروزانه مردم گذشته است و به یهاتیبه فعال یارو، پنجره شیپ یروستا

 رییتغ یهایتئور نیماب يعنوان عوامل ارتباطبه تواننديم نیها همچن. خانوادهماسیشنياست که م يبزرگ

 ديها باکنند، بلکه آن یحفار زیها را نخانواده توانندنمي شنان. باستاننديعمل نما يو مواد فرهنگ ياجتماع

 يکيزیف ييايبقا قيا از طرها گذشته رها داشته باشند. آنآن تیها و فعالبرداشت خود را از آثار خانواده

. کننديم يابيها است ارزو خانه يو ترک منازل محل بيکه شامل ساختارها، استقرارها و تخر هاتیفعال

ها . اگرچه خانوادهکننديم یباز ايکار و  ،يخانواده، زندگ ءاست که در آن اعضا يکيزیساختار ف خانه؛کي

باستان شناسان  نيبنابرا باشند؛يخانه نم یو معمار يکيزیف طیمحهستند که محدود به  يقيعال یمعموالً دارا
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روزمره  يو آنچه مربوط به زندگ دمثلیوپز، غذا خوردن، خواب، تولپخت یدر مورد رفتارها یبه دنبال شواهد

 يمحل ياجتماع یهاو گروه ياجتماع رییتغ یندهايموارد را در فرآ نيا ریتأث ق،يطر نيتا از ا باشنديم تهس

 نهیزم نيدر ا يشاه یهاها و کاخهمانند معابد و دروازه يبزرگ عموم یهاساختمان ی. حفارندينما يابيارز

و  ياسیس خيموارد مربوط به تار نيا هک کننديم دیتأک يطور سنتبه هاهيبرجسته و مهم هستند هرچند نظر

مؤثر  نديفرآ نيدر ا يرگان مذهبهستند و پادشاهان و بز يو اجتماع یاقتصاد یهابزرگ نظام اسیدر مق

 یدر توسعه يمهم ارینقش بس ياجتماع راتییو تغ ياقتصاد خانوادگ تیاهم ریسال اخ 25هستند؛ اما در 

نگرش  مبنای بر شناسانداشته است. امروزه باستان باستان کيدر شرق نزد يو مذهب یو اقتصاد ياسیس

 نديخانواده و فرآ دهندهلیتشک ليها و وساو مجموعه یارمعم بیخانواده، ترک کرديبه رو یجامع تالش وافر

 ،ياجتماع یخانه به مطالعه در مورد عملکردها، رفتارها و ساختارها يشناسها دارند. باستانمحوطه یریگشکل

 پردازديها مآن یهاتیو فعال يخانوادگ یهانسبت قيمجموعه مرتبط از طر اي يخانوادگ یهاو گروه يفرهنگ

(Foster,2013: 3500بس .)ها و طرح خانه يکيزیف ييايبقا یخانه بر رو يشناساز مطالعات باستان یاری

ها در که تنها پالن خانه امعن نياستوار است به ا انیبن کيخانه معمواًل بر  يشناسمتمرکز است. باستان

که  یها. در محوطهشوديم هیهت ايبقا نياز ا یاغلب طرح دوبعد ن،يهستند؛ بنابرا صیتشخقابل يشناسباستان

 یبعدسه یاز فضا یدرک بهتر توانيم ا،یتاليا يبه دست داد، همانند پمپ توانيخانه م یاياز بقا یدرک بهتر

 یهااز محوطه یاریدر بس نیو تناسبات و ... به دست آورد. همچن هانجرهپ ون،یهمانند؛ دکوراس خانهکياز 

مثال، عنوان. بهشوديخانواده استفاده م يرفتار داخل حیتوض یبرا يخلدا یاز ابعاد فضا يشناختباستان

 لیو تحل يدر جوامع بررس ايجامعه و  کيناهمگن بودن در درون  ايهمگن  یها براخانه يعموم یهاطرح

 یفضاها بیو از ترت خود را برساخته یهاکه جوامع خانه ييها( به روشAllison,2008:1451) شوديم

-متأمالنه هایجوامع و جوامعِ گذشته و تجربه نيا یو اقتصاد يدر مورد مسائل اجتماع يها، اطالعاتداخل آن

 به دست آورد.  توانيم يزندگ ی

 شناسی تفسیریباستان-1-6-2

و ارائه  نيتدو ه،یمنابع مختلف و اطالعات مربوط به هم جهت ته بیترک يخيتار يشناسباستان ياصل فهیوظ

 نهیدرزم یاديز یفکر یهانحله يخيتار يشناس( کامل از گذشته است. در باستانInterpration)«ریتفس»
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که در خصوص  يخيتار واقع(؛ درMicro history«)مختصر خيتار»چون  ييهاحوزه ریوجود دارد. تفس ریتفس

که در ارتباط با  يخي(؛ تارMacro history«)مفصل خيتار» ايشده است؛ و فرد نوشته کي يزندگ

را داشته  ریو تفس نییتب یبرا يشده است تا اطالعات کافنوشته يو جهان يالمللنیب اسیها در مقالعملعکس

 يفرد زندگمنحصربه یايزوا توانديم يخيتار يشناسباستان یهاخاص پژوهش تیماه حالنیباشد. درع

و  یرياز اسناد تصو تواننديم نیهمچن يخيشناسان تارکند. باستان میخانواده را درگذشته ترس کيروزمره 

 یهایروشنگر ن؛یچننيا ی. کارهاندينما یاديکه در دسترس هستند، استفاده ز يزمان هايطرح و نقاش

را  ستیبه آن ن يابيامکان دست وجهچیهبه گريد یهارا در ارتباط با بافت جامعه زنده خود که از راه یاژهيو

آمده دستبه یخاص خود از بافت و ابزارها یهانشیبر اساس ب يخياس تارشنباستان نيبنابرا آورد؛يفراهم م

از  يامر حاک ني. اکنندياستفاده م زیمکتوب ن ریاز منابع غ يخيشناسان تار. باستانکنديم یگذشته را بازساز

 یدر حوزه نوع از اطالعات نيا نکهيا لیدارد به دل يشناسو انسان يخيتار يشناسباستان نیماب یارتباط قو

شامل  يو اجتماع يشناسان فرهنگمورداستفاده انسان یهاکیعملکرد و کار انسان شناسان قرار دارد. تکن

 یهااز روش یاریاست. بس يمردمان محل یهااز گروه میاهباورها و مف نيو تدو يفرهنگ یهانسبت یگردآور

به  يشناسانسان یهااز روش يو محل يمومع يخيدر مورد تار در ارتباط با پژوهش يخيتار يشناسباستان

در  يبه درک نقش دانش بوم يخيشناسان تارباستان ستمیشده است. ابتدا در اواخر قرن بگرفته هيعار

در خاطرات  یفرداطالعات منحصربه يخيشناسان تاراز باستان یاریپس بس. ازآنندبرد يپ شيخو قاتیتحق

پژوهش  یدر غنا زبانیجامعه م یبا اعضا ی. تعامل و همکارنداداکردهیموارد پ ريافراد و سا يشخص

را  نیرزميو کاوش در ز یعموماً حفار يشناسمؤثر بوده است. کلمه باستان اریها بسآن ریو تفس يشناسباستان

اصـطالح درواقع اشاره به  ني. اپردازديم زین نیزمـ یبه کار بر رو يـخيتار يشناساما باستان کنديم يتداع

 گريقبرها و ... است که دهمانند سنگ يراثیو م يآثار فرهنگ گريها و ساختارها و دها، سـازهساختمان يبررسـ

 یکردهايرو عیوس فیاز ط ،يخيتار شناسانباستان(. Eorser 2008: 1445-1447ندارد ) یبه حفار ازین

و  ياسناد شفاه تياز وجود و مزهمچنان  کهياستقبال کردند درحال يشناسمورداستفاده در باستان ینظر

به  ليتما ،يخيتار يشناس(. امروز باستانB Lees2008: 1442) کردندياستفاده م زیگذشته ن يکتب

آن  يو ... است؛ درواقع هدف اصل یچندبعد یهاتيهو ،ياجتماع يدگها، مناطق زنمکان تيهو ينیبشیپ
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دارد  یترقیو مطالعات چندجانبه و عم هايبه بررس ازیو ن تردهیچیگذشته است که قطعاً پ تيهو یبازساز

(Orser 2010: 125ارتباط با بافت .)یهاو حفاظت از ارزش یو مردم ساکن در آن به نگهدار يخيتار یها 

 يشناس(. باستانJameson2008: 1544مخاطبان کمک کرده است ) یهمه یمختلف برا یهافرهنگ

 یالگوها ریکه باستان شناسان در تفس دهنديم لیرا تشک ييهاو مدل منطق ات،یاز فرض یامجموعه یریتفس

(. Howard walker2008:1553) کنندياز آن استفاده م يشناختکردن مواد باستان دایو پ یاستقرار

. برديسود م يخيتار های رتجربهیتفس یبرا يکیهرمنوت یبا استفاده از ساختارها یریتفس يشناسباستان

 شان¬رامونیافراد در انضمام پ ياجتماع یهاتیمعنا و فعال نیمتقابل ماب یکنشگر ؛يکیتهرمنو کرديرو

فرد و  یها-برساخته از فهم يانیب کیهرمنوت ،ينعی و شناسانه فن یندهايفرآ یجا. بهدهديموردتوجه قرار م

طبقه  ،تیاز وجود همانند جنس يمتنوع های به هدف و برساخته شدن تجربه يابیدست ریجمع در مس

متمرکز است. انگاره  یدیعنوان عامل مهم و کلبه ستيزطینژاد، مح ت،یقوم ،ياسیس یهاگروه ،ياجتماع

است که  مودهیمعنا پ های تجربه یو ماده دارا ایاش يفرض استوار است که تمام نيبر ا يکیساختار هرمنوت

 :Hardesty 2008است ) ياجتماعفرد، اهداف و روابط در تجارب منحصربه يشگیهم رییکننده تغمنعکس

1415.) 

 یشناسروش-1-7

 ی¬فهم بهتر و مواجهه یبرا يشناخت دارياز مکان و روش پد يکیهرمنوت ریتفس ی وهیبه ش ق،یتحق نيا

ور شده و ها در آن غوطهپردازد که انسان يم يجهان يکزج انجام شده است. لذا به بررس یخالقانه تر از روستا

 یریتفس يعنوان روشک است که بهیهرمنوت يشناخت داريپد قیاز امکانات تحق نديفرا نيا اند؛افتهي يهست

 ی¬انسان، مقوله تیجهان ی (. خانه به مثابه132، 1392 ،یموردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است )پرتو

 شیشاپیرا پ نياز دازا يکاف لیتحل شناسيقوم»  دگر،ياست. به نظر ها یوجود یاز فهم تجربه يجهان شناخت

است  يتیو توجه به وضع يشناخت يهست شيپاال ازمندیو ن ردگیيمفروض م شيراه خو یوارههمچون چراغ

 یفهم را در خالل تجربه دگريمنظر، ها ني(. از ا116 1389 دگر،ي)ها« مکشوفه است  یفرد بدو یکه برا

( وجود )و شهود آن(، از  یریتفس انی) و بفهم  د،گويي. او مدانديبه وجود خود و جهان م یانسان از قصدمند

 یرو شیمتکثر در پ اءیاش انیفرد در م يکه از واقع شدگ يرامونیاست. جهان پ سریآن م رامونیفهم جهان پ
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 ردگیيکه مورد پردازش قرار م يمتکثر سر و کار داشتن فرد، دقت نظر او و تعامالت هایوهیاو قرار دارد. ش

 شناختيهانیو ک مندخيارت یوجود یمثابهبه ييروستا هاييگفت خانه توانيم نظر ني(. با ا179)همان، 

اند. فلذا، برساخته شده ستهيز یو تجربه عتیطب نیب کیالکتيو از دل د يطوالن خيهستند که در خالل تار

فهم  يعني شهود با تا اند؛کرده ياست که در آن زندگ یافراد ستهيز یمطالعه، خانه و تجربه يمحمل اصل

 معنای به اندکرده ياست که در آن زندگ هاييانسان فهميو لذا هم رامونیخانه، پ یآنان از معنا یقصدمند

 نیمردم نگارانه از ساکن هایبا روش ،يشناخت داريپد لیتحل رغمي. لذا، علافتيخانه و خانواده درگذشته دست

به بحث درباره  ،يشناختو اسطوره يخيتار هایيسمکان و حضور همدالنه در مکان و برر ريمحل، تصاو نيا

آن در  تيموجود يروستا و حت تیصورت گشتالت، کلبه جهیشده است. درنتدر آن پرداخته يوزندگ خانهذات 

 دیآن را با تأک اتی( و سپس جزئ70، 1384 ،يکه قرار دارد را موردتوجه و مطالعه قرار داده )ساکالوسک يمکان

 زین قیتحق یاجزا يو نمادها و عالئم مشهود آن موردمطالعه قرار داده است. در بررس ييروستا یهابر خانه

 هایبرآمده از خاستگاه یهاو نشانه میمفاه شيدایبرساخت خانه و پ اينگاه تبارشناسانه به شکل گرفتن 

 یروستا یخانه یالگو ز،یمنظر ن ني(. در ا206، 1387آن موردتوجه قرارگرفته است )شرت،  یدهندهلیتشک

در  متنوع هایتجربه و هاخانه یواحد، بلکه به مثابه یستهيز یو تجربه اهاز خانه يانبوه یکزج نه به مثابه

 دنیو رس يکیکزج، بر اساس دور هرمنوت یروستا یرو شیمنظر پ لیتحل تي. درنهاشوديم دهيطول زمان د

کزج  هایتجربه جواریهم کیو هم در فهم هارمون ياختوجود شن هایتجربه تکاز جز به کل هم در فهم تک

 (. 176، 1389 دگر،يمورد توجه قرار گرفته است )ها

 یریگنمونه-1-7-1

به صورت گشتالت، روستا را مورد توجه قرار داده و  یری. نمونه گباشديکزج م یکل روستا ق،یتحق نينمونه ا

و نمادها و عالئم مشهود آن صورت خواهد  ييروستا یبر خانه ها دیآن را با تأک اتیسپس جزئ

 يو سواالت مبتن يشفاه خيتار قياز طر سته،يز اتی(. ضمنا در خصوص تجرب70، 1384 ،يگرفت)ساکالوسک

  روزمره با مردم منطقه مصاحبه به عمل خواهند آمد.   يبر زندگ
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 لیتحل وهیش-1-7-2

 يوشر ،يکیورت خواهد گرفت. دور هرمنوتاز اجزا به کل ص دنیو رس يکیبر اساس دور هرمنوت لیتحل

 انیبر ب ستقرمو  يفیداند که اجزاء آن به صورت ک يم یریتفس کیاز هرمنوت یا وهیاست که گادامر آن را ش

 موجود در فضا به دست خواهد آمد. یخود ابژه ها

 مورد انتظار جیـ نتا ب

تا ردم روسمجاهن  ستيارزشمند در ز يخيتار های بافت به ويژه یماد يفرهنگ راثیم رینشان دادن تأث

ی هر حوزدو همچنین نشان دادن تحقیق و پژوهش  یروستا یتوسعه گردشگر یو  استفاده از آن در راستا

 به صورت عملي که در اليه سوم پژوهش و به صورت انضمامي انجام يافته است.شناسي باستان
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 فصل دوم:

 خانهتفیسری شناسی باستان
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 باستان شناسی و خانه-2-1

 شناسیباستان-2-1-1

 ي. وقتدينمايم یو بازساز ریگذشته انسان )نوع بشر( را تفس ؛یو معنو یماد یايبر اساس بقا يشناسباستان

ها، اسباب نوشتهاز گذشتگان مانند دست ماندهيافکارمان به آثار باق شود،يم يشناسباستان یهاصحبت از داده

موضوع  نيبنابرا شود؛يما را پرکرده است، معطوف م یهاکه موزه يها و آثار فرهنگخانه ندهمایباق ل،يو وسا

 ریغ ايصورت عمد است که نوع انسان در طول زمان به يانسان یهاساختهانسان و دست يشناسباستان ياصل

از گذشته نقش به  یريتصو جادياطالعات در ا یآورناآگاهانه( به وجود آورده است. جمع ايعمد )آگاهانه 

و انسان و  آورنديبه دست م ييو فضا يزمان یهاخود را از بافت ازیاطالعات موردن اساندارد. باستان شن ييسزا

 ند؛ينمايم ریتفس يخيو تار يمختلف فرهنگ یهاانسان را در طول زمان و دوره ياجتماع يزندگ یهايژگيو

 ،يمطالعات مذهب ،يشناساقتصاد، جامعه ،يشناساست که با مردم ياجتماع -يدرواقع علم انسان يشناسباستان

با  يشناسمختلف، باستان یهامحدوده رشته نيبا توجه به ا عتاًیهنر سروکار دارد. طب يو حت يشناس استیس

دانش موردمطالعه هستند را هرگز  نيکه در ا يروبرو است چراکه؛ اشخاص یادهيعد یهامشکالت و چالش

به آن  هيماالبالغه گرانو نهج ميها که بارها قرآن کراز آن ماندهيآثار باق یشاهده کرد؛ مبادا بر مبنام توانينم

را  يشناساسالم توجه به باستان نیمب نيد یهاگذار بر آموزه یکرده و موردتوجه قرار داده است. مروراشاره

و در  تيبشر يتمام یو نگاه متوازن برا کرديرو نيا د؛ينمايم دیگذشتگان تأک راثیمنظور عبرت گرفتن از مبه

است؛ چراکه تعدد و تکرار موضوع به  نیقران مب نيادیبن افتیو ره کرديرو کيها ها و مکانزمان يتمام

 اتیبر تداوم و ح دیبه دنبال تأک وستیپ ني. ادينمايامر را اثبات م نيمختلف ا یهاانیو ب هاوهیش

مشخص  یدر راستا ميکر انمحقق نمودن دستور قر یدر راستا يفرهنگ تیلعنوان فعابه يشناسباستان

 نیچن تياست و درنها اتیدر حال ح یهاعبرت گرفتن انسان یها براانسان یاينمودن، کشف و ارائه بقا

و  ميو دستورات قرآن کر شاتيآن همسو و هماهنگ با فرما یهاتیو فعال يشناسکه باستان ردیگيم جهینت

 شیازپشیب دياست که با ياسالم نيبر اساس مواز امروزبشر  یو معنو يتوسعه فرهنگ یالغه در راستاالبنهج

 .ردیقرار گ یموردتوجه جد
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 روستایی خانه -2-1-2

فضا را محصور نموده است.  يعني یمعمار یاست که در درون خود گوهر گرانبها یپوسته ا ؛ ييخانه روستا

 نیمطلوب و دلنش یبه فضا دياست که با قيطر نيبه شناخت فضا است و از ا وابسته ييفهم خانه روستا دیکل

شکل گرفته اما شکل و  يطبق فرهنگ و رسوم محل ييستارو محلي هایروستا توجه کرد. اگرچه خانه

 يانسان اجاتیو احت ازهایبه ن ييو بر حسب تصادف نبوده بلکه در کنار پاسخ گو يخانه ها اتفاق نيا يسازمانده

شکل (. 1389 پور،يپیآن ها داشته است )سرت یریدر شکل گ یکننده ا نیینقش تع انیروستائ ييور فضاتص

خانه متأثر از عوامل متعددی است که تمامي آنها از نظر میزان اهمیت و تأثیرگذاری در يک سطح قرار ندارند. 

 با نواحي در هاگاهمختلف سکونتباشد که توجیه کننده اشکال يکي از مهمترين آنها، ويژگیهای فرهنگي مي

 مقوله فرهنگ که میدهد نشان هااز خانه يراتبم سلسله. است مشابه، تکنولوژيکي و اقتصادی اقلیمي، شرايط

 از زندگي مختلف های عرصه در جامعه قبول مورد هایارزش تعیین با که بیني جهان نوع از منتج است ای

 زندگي شیوه به دادن جهت با طرف يک از خانه، معماری حوزه در مودن اين. کندمي پیدا نمود معماری جمله

گیرد با تحت تأثیر قرار دادن مباني نظری معماری آن جامعه صورت مي ديگر طرف از و مردم فعالیتهای و

حضور که  شودميحاصل  یاجهینت نیچنهای روستايي خانه ينیع يبررس با (.1392 گران،يو د زدانفري)

خاص  یها يژگيوجود و ن،یساکنفعالیتي و  يدر تعامالت حس يعیطب ناصراز ع یتمر مجموعه امتنوع و مس

 نیادراک و تعلق ساکن عت،یدر نگاه به طب يمذهب یها هیها و توص نهیوجود زم ،يسنت یهادر ساختار خانه

 یخانه یمعمار (.1393پور،  ياست )داع افتهي يم شينسبت به مکان خانه افزا تاً يو نها عتینسبت به طب

تبلور  هاکف و هاسقف وارها،يبرساختن د یو ... برا اهینور، آب، باد، گ يواژگان نرم تن یریبا به کار گ يرانيا

سقف و کف  وار،يهستند که در قالب سخت برساخته از د يواژگان نرم تن عتیاست. مظاهر طب افتهي یکالبد

 ،يرانيا یخانه یمعمار یگردد. در تجربه انیب ياحساس وساخته شود  ایشوند تا جمله يبه کار گرفته م

 یاحساس در فضا انیم یامروز ران،اي در. اندمتن معمارانه بوده یدهنده لیتشک یآواها عتیمظاهر طب

 يمناسب تمدن تیوضع جاديا ايکردن  لیتخ یبرا تیگفت و گو با انسان ها و خلق موقع یساخته شده برا

 (.278و277 ،ياشد ) کرامتب يتوسط انسان ها اصل م
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 باستان شناسی خانه -2-1-3

و  یمعمار یبر جنبه ها يباستان به طور سنت کياز خانه و خانواده در شرق نزد يمطالعات باستان شناس

متمرکز بوده است.  یشاونديخو یوندهایو پ يقوم یروش نمودن گروهها یبرا يخانگ یمجموعه ابزارها

 ،یو هنر يدست عيصنا یتخصص ها لیموضوعات متنوع از قب يود را بر بررستمرکز خ شتریحاضر ب قاتیتحق

خانه پرداخته اند.  يباستان شناخت یايبقا ریمحوطه و ظواهر آن و تفس لیتشک نديفرآ ،يتیجنس ینقش ها

 یريرا در فرهنگ پذ يمهم اریجامعه، نقش بس ادیبن نيتر يباستان به عنوان اساس کيخانواده در شرق نزد

و در  جاديشد، هنجارها ا يداده م ادي يتماعاج یبود که هنجارها ييء خانواده داشته است. خانه جااعضا

و  یماد یریو اساس شکل گ هياستدالل کرد که خانه و خانواده پا نگونهيتوان ا يشد. م يجامعه باز نشر م

 کيخانواده ها در واقع  آمد. يمنطقه به شمار م نيدر واقع جسم و روح تمدن ها در ا ايتمدن ها  یمعنو

 يبزرگ م یایجامعه کوچک در دن کيکند. به عنوان  يمردم در گذشته باز م انهروز یها تیبه فعال یپنجره ا

و مواد  ياجتماع رییتغ یها یتئور نیماب يتوانند به عنوان عوامل ارتباط يم نیباشد. خانواده ها همچن

 رداشتب ديکنند، بلکه آنها با یخانواده ها را حفار مایستقتوانند م ي. باستان شنان نمنديعمل نما يفرهنگ

ها که  تیفعال يکيزیف ييايبقا قيآنها داشته باشند. آنها گذشته را از طر تیخود را از آثار خانواده ها و فعال

خانه  کيکنند.  يم يابيباشد ارز يو خانه ها م يو ترک منازل محل بيشامل ساختارها، استقرارها و تخر

کنند. اگر چه خانواده ها معمواًل  يم یباز اي وکار  ،ياست  که در آن اعضاء خانواده، زندگ يکيزیر فساختا

باستان شناسان به  نيباشند. بنابرا يخانه نم یو معمار يکيزیف طیهستند که محدود به مح يقيعال یدارا

 يآنچه که مربوط به زندگ مثل و دیپخت و پز، غذا خوردن، خواب، تول یدر مورد رفتارها یدنبال شواهد

 یو گروه ها ياجتماع رییتغ یندهايموارد را در فرآ نيا ریتأث قيطر نيا زباشند، تا ا يروزمره هست م

 یهمانند معابد و دروازه ها و کاخ ها يبزرگ عموم یساختمان ها ی. حفارندينما يابيارز يمحل يخانوادگ

موارد  نيکنند که ا يم دیتأک يها به طور سنت هيظربرجسته و مهم هستند هر چند ن نهیزم نيدر ا يشاه

هستند و پادشاهان و بزرگان  يو اجتماع یاقتصاد یها ستمیبزرگ س اسیو در مق ياسیس خيبه تار بوطمر

نقش  ياجتماع راتییو تغ ياقتصاد خانوادگ تیاهم ریسال اخ 25موثر هستند. اما در  نديفرآ نيدر ا يمذهب

. امروزه باستان استباستان داشته  کيدر شرق نزد يو مذهب یو اقتصاد ياسیس یدر توسعه  يمهم اریبس
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 لیتشک ليو مجموعه ها و وسا یمعمار بیخانواده، ترک کرديبه رو ینگرش جامع تالش وافر یشناسان بر مبنا

 یهامطالعه در مورد عملکردها، رفتارها و ساختار نيمحوطه ها دارند. ا یریشکل گ نديدهنده خانواده و فرآ

آنها  یها تیو فعال يخانوادگ ینسبت ها قياز طر مرتبطمجموعه  اي يخانوادگ یو گروهها يفرهنگ ،ياجتماع

و طرح خانه  يکيزیف ييايبقا  یخانه بر رو ياز مطالعات باستان شناس یاری(. بسFoster,2013: 3500است)

معنا که تنها پالن خانه ها در  نيبه ااستوار است  انیبن کيخانه معموال بر  يها متمرکز است. باستان شناس

شود. در محوطه  يم هیته ايبقا نياز ا یاغلب طرح دو بعد ن،يهستند. بنابرا صیتشخ قابل يباستان شناس

 یاز فضا یتوان درک بهتر يم ا،یتاليا  يتوان بدست داد، همانند پمپ يخانه م یاياز بقا یکه درک بهتر یها

از  یاریدر بس نیپنجره ها و تناسبات و ... بدست آورد. همچن ون،یوراسخانه همانند؛ دک کياز  یسه بعد

شود.  به  يخانواده استفاده م يرفتار داخل حیتوض یبرا يداخل یاز ابعاد فضا يباستان شناخت یمحوطه ها

در جوامع  ايجامعه و  کيناهمگن  بودن در درون  ايهمگن  یخانه ها برا يعموم یعنوان مثال، طرح ها

داخل  یفضاها بیرا ساخته اند و از ترت دخو یکه جوامع خانه ها ييشود. به روش ها يم لیو تحل يبررس

توان  يجوامع، و روابط متقابل اعضاء خانواده ها م نيا یو اقتصاد يدر مورد مسائل اجتماع يآنها، اطالعات

 (. Allison,2008:1451بدست آورد) 

 معماری در شمال غرب ایران -2-2

 نینخست لیبرداشت و موفق به تشک يگام بزرگ شيخو طیانسان در راه تسلط بر مح وسنگي،دوره ندر 

مناسب،  میو اقل ييایجغراف تیبه لحاظ موقع رانيغرب ا شمال (.17: 1391 ،یاوريشد ) ييروستا یهاگروه

که در آن  يعجوام نیاول. بوده است رانيا خيازتارشیپمتنوع و گسترده در  ييهافرهنگهمواره شاهد حضور 

 اي ين یوارهايد اتاق کي ،ينیرزميز مهین یمانند غارها و فضاها يعیاستفاده از پناهگاه طب یجابهمردم 

روستاها شامل چند  ينوسنگ یدورهاتفاق افتاد. در  ينوسنگ یدورهشروع به ساخت خانه نمودند در  یریحص

 يطیمحستيز طي. شراگرفتنديم دربرر را خانوا نيکه چند يشکل منظم خشت لی، ساختار مستطخواباتاق

 ازآنپسمساعد نبوده است؛  ستيز یهزاره هفتم ق.م برا ات هیاروم اچهيحوضه در ژهيوبه  رانيشمال غرب ا

فراهم  را روزیفيحاجمانند  يجوامع نوسنگ نیاست که امکان استقرار اول يراتییشاهد تغ هیاروم اچهيحوضه در

است؛  شدهکشفی زيادی هامحوطهآثار معماری در شمال غرب ايران در (. 71-72: 1390 ننده،ی)ب آورديم
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شمال  یروستاهانام خود را به دوره استقرار دائم در  يي است کههامحوطهی ازجمله روزیفيحاجی محوطه

 .داده است رانيغرب ا

 

 گرادرونمعماری -2-2-1

 عناصرمي، خت بناها و اماکن با توجه به شرايط اقلیونگي ساهنر يا علمي است که با بررسي و چگ معماری،

کونت سايجاد محل  ررا دو مظاهر فرهنگي، تأثیرپذيری روح و ذوق و سلیقه و فطرت انسان وخاک آب ،يعیطب

الح نه از مصو استفاده بهی ستيزطیمحدر نظر دارد. اين علم در طول سالیان دراز با توجه به شرايط 

پردازد. مي فضای مسکوني برای راحتي انسان فضاها ازجملهمختلف به بررسي  یهاسبکساختماني محلي با 

 یمعمار توانيم را ینمود هنر معمار نيشتریبوده و ب هازماندغدغه بشر در همه  نيترمهم يمسکون یمعمار

 .ستا موردتوجه زیچهمهاز  شتریامن و آرام ب یفضا جاديکه در آن ا یمعمار ينوع مالحظه کرد. يمسکون

ز ا ردیبگ به خود یاررنگ معم نکهيواژه قبل از ا نينمود. ا انیب يمختلف فيبا تعار توانيمرا  ييگرادرون

و  يناالت دروحبه  شيبودن، گرا تودار. است يمیو مفاه يمعان یرندهیدربرگ زین يو عرفان ياخالق دگاهيد

از  زیرهپو  يرونبه حاالت د شيبودن، گرا ودارت. است میو مفاه يمعان نياز ا يبعض از نشان دادن آن زیپره

 یرو رکاربو در عوض  ظاهربه. بحث نپرداختن است يمعان نياز ا يتظاهر، بعض صورتبهنشان دادن آن حاالت 

 شده دهیشک زیعرصه ن ني، به داخل ایبه مباحث معمار انياز کار آشنا ي، از طرف بعضيدرون و حاالت درون

 .است

اع  به علت اوضصرفاً ینوع معمار نيا یریگشکلکه  اندداشتهاصرار  يسنت یان معمارگر لیاز تحل يبرخ

 شانيمقابل ا ینقطه. میکنيممالحظه  ینزد مورخان ماد شتریتفکر را ب نيبوده است. ا يمیو اقل ياجتماع

ه عوامل ب یاديو توجه ز کننديم لیتحل يو فلسف یمعنو دگاهيرا صرفاً از د يسنت یهستند که معمار يکسان

ن، چون درو يماتکل تیواقع نيا افتيدر یبرا یمعمار اتیآن است که امروز در ادب گريندارند. نکته د يطیمح

 .البد استکو  کریپشتوانه پ عنوانبه يالهام دگاهيو ... آمده که روشن گر د شهيباطن، جوهر، ر

صول او  يدر مبان قیعم یاشهيراست که  نیزمرانيادر  یاریبس یهیابنآثار و  انکاررقابلیغ يژگيو نيا از

 (.1382. انيدارد )معمار ياجتماع
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 نیاصل چن نيا حيدر تشر ی، وبرديمنام  يرانيا یاز پنج اصل معمار يکي عنوانبه ييگرادروناز  ایرنیپ

 اریبس مردم، یباورها، يسنت یهاخانه ژهيوبهگوناگون ساختمان و  یهااندام ي: اصوالً در ساماندهسدينويم

 نفسعزت زیو حرمت آن و ن يشخص يارزش نهادن به زندگ رانيمردم ا یباورهااز  يکيبوده است.  کارساز

 (.1382، یمعمار ،ایرنیپساخته است. ) گرادرونرا  رانيا یمعمار یاگونهبهامر  نيبوده است که ا انیرانيا

 ييگرادرون»:سدينويماين اصل  معماری در بیان مفهوم اصلي از عنوانبه ييگرادرونديبا عالوه بر بیان  داراب

ع، متنو های صورتبهيک اصل در معماری ايران وجود داشته و با حضوری آشکار،  صورتبهمفهومي است که 

کاروانسرا،  مانند خانه، مسجد، مدرسه، یاهیابنآثار و  انکاررقابلیغو مشاهده است. ويژگي معماری  درکقابل

ي اين ي ـ فلسفعمیق در مباني و اصول اجتماع یاشهيره به خصوصیت درون گرايانه آن است که حمام و غیر

 پشتوانهبا  شرايط کالبدی در آندر جستجوی حفظ حريم محیطي است که  ييگرادرونسرزمین دارد. ... 

به  درون، صیل دررسیدن به اصل خويش و يافتن طمأنینه خاطر و آرامش ا منظوربهتفکر، تعمق و عبادت 

  «.نظمي موزون و متعالي رسیده است

ن هان بیروجان را از ساختمان در گرداگرد يک يا چند میانسرا، ساختم یهااندامايراني با ساماندهي  معماری

 . داديمو تنها يک هشتي اين دو را به هم پیوند  کردنديمجدا 

 درون گرا یعمارمنمود  نیمهمتر اطیح-2-2-1-1

 باغ کي جاديا یرابمناسب  يطیدر داخل خانه مح اطی. حگراستدرون یمعمار یهايژگيو نيرتمهماز  اطیح

ت ر حمالو حفظ خانواده در براب يجان تیمطالب موضوع امن نيبتوان به ا ديکوچک و حوض آب است. شا

 .وده نمرا اضاف ستا شدهيم يبلند عمل یوارهايدبسته و  طیمح کي جادياز غارت گران که با ا يبعض

 رانيا یگرادرون یهاخانه خياست که حداقل، تار ي، بحثریغ ديخانواده از د مقدس ميداشتن حر دورنگه بحث

از  ترشیپ اریبه بس گرادرون یهاخانه شيدایپ خيتار وجود نيپس از ظهور اسالم را دگرگون کرده است، اما با ا

 يسوده است. بررب لیدخ زین ييایجغراف سائله مهموار شدهمطرح یهايژگيو ني. در ارسديم يدوران اسالم

 دار اطیح یبناهاو مجموعه  هاخانهاز  يمختلف یهانمونه يخيو تار خيازتارشیپدر دوران  رانيا یمعمار خيتار

 یهاشکلبه  يرانيا یهاخانهدر  اطی. از حشونديم افتي ييایکه در نقاط مختلف جغراف سازديمرا مشخص 

 :است صورتنيبدموارد  نياز ا ياست. بعض دهشاستفاده يمختلف
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 تملک ميحر ینشانهبه  اطیح -

 چند عنصر یدهندهوحدت  اطیح  -

 چند فضا یدهندهارتباط اطیح -

 باغ جاديا یبرا اطیح  -

  يداخل یفضاها یهوا یهيتهو عنوانبه اطیح  -

 ییگرادروندار منطبق بر اصل  اطیح یبناها ینهیشیپ-2-2-1-2

ص تا اخ طوربهحیاط دار در ايران قدمتي در حدود هشت هزار سال دارند. بناهای مختلف و خانه  هایبنا

های ورهاز د هرکداماند و در رسیدن به شکل حیاط مرکزی کامل، زماني در حدود شش هزار سال را طي کرده

 .ياد شد را داشته است ازآنچهتاريخي حیاط يک يا چند کاربرد 

ده است. ششم ق.م کاوش ش ههزارهای باستاني تپه زاغه متعلق به رابط بین چند فضا در خانه عنوانبه حیاط

ه اند. فضاهای بسته ببوده يرمسکونیغروباز )حیاط( و بسته با فضاهای مسکوني و  ها متشکل از دو بخشخانه

رای به دو بخش ته ب. فضاهای بساندهبود يرمسکونیغدو بخش روباز )حیاط( و بسته با فضاهای مسکوني و 

است.  شدهمیستقهای روزانه، نگهداری از حیوانات يا انبار کردن تولیدات کشاورزی استراحت و خواب و فعالیت

 .اندحیاط بوده چندکيها دارای اند خانهآغل، آشپزخانه و بعضي انبارها نیز در حیاط قرار داشته

ر تمان سوخته دکزی در يک ساختمان، معروف به ساخخود و نزديک به حیاط مر ترکامل یهاشکلدر  حیاط

. ه استحصار دامغان کاوش شده است. اين ساختمان در فواصل مختلف، حصار دفاعي، برج و بارو داشت

 .شدنديفضاهای مختلف مثل سالن مرکزی، انبارها، آشپزخانه و چند اتاق ديگر رو به حیاط باز م

 شدهختهساق.م( با حیاط  800ـ  1000باستاني حسنلو ) تپه ديگر به نام ساختمان سوخته در ساختمان

وني ضای مسکفجالب اين ساختمان دارا بودن دو حیاط و ارتباط دو حیاط از طريق يک  یهايژگيواست. از 

 .است

بود. او معتقد است که اين ساختمان در  شدهساختهبه نظر گیرشمن چغازنبیل در ابتدا با حیاط مرکزی  بنا

ها دورادور خود فضاهای استراحت حمام و از اين حیاط هرکداميین دارای حیاط مرکزی بوده، طبقات پا
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و يا  يک فضای مرکزی روباز ایهای شهر باستاني شوش نیز دارآشپزخانه داشته است. همچنین احتمااًل خانه

 .شده استباز مي ه آن،بسته بوده که ديگر فضاها ب

اجه از کوه خو جاماندهبهاند. آثار به مفهوم خاص حیاط مرکزی استفاده کرده در معماری خود، از حیاط هاپارت

رن اول میالدی در کاخي با حیاط مرکزی و دو ايوان از ق بنای .در سیستان و هترا و آشور مؤيد اين نظر است

بصری  شده و با بیرون ارتباطکوه خواجه کاوش شده است. فضاهای بخشي از اين کاخ رو به حیاط باز مي

ر چهار هار ايوان دنقشه و با چ یهايژگيوآشور از اول و دوم قرن میالدی نیز دارای همین  کاخ .نداشته است

اني شناس اين طرح الگويي برای ساخت مساجد چهار ايواست. محققان معماری ايران شدهساختهطرف حیاط 

 .اندبا حیاط مرکزی در صدر اسالم معرفي کرده

 

 ون گرامعماری بر-2-2-2

ر برقرا ونریب یبا فضا میمستقکه در ارتباط  ييبناها؛ گفت توانيم اي در تعريف معماری برونگراجمال صورتبه

  شوديمآن محسوب  ميکه جزو حر ياطیح ايسبز  یرا فضا دورتادورشانبرونگرا هستند. اگر  کننديم

 .برونگرا است یشود بنا فراگرفته

 زین نیکاخ سالط و يحکومت یبناها شتریبرونگرا هستند. ب يهمگ يرانيا یاهباغمنفرد واقع در  یهاکوشک

نگرا برو صورتبه يمسکون یبناها زین یو امروز ديجد یو در معمار رونديمبرونگرا به شمار  یجزو معمار

 .ستندنوع برونگرا ه زماسوله ا هيکوهپا یاغلب روستاها زیروستاها ن یدر معمار شونديمساخته 

 رابرونگ یو توازن در معمار تقارن -2-2-2-1

مجموعه فرار  کيممکن است در  نی. همچنهاکوشکنما باشد مانند  4 یبرونگرا ممکن است دارا یمعمار

متقارن  اي: شونديم میبه دو نوع تقس زین هاکوشک باشد. تيرؤقابلآن در وهله اول  ياصل یگرفته و فقط نما

که در داخل باغ  ييهاکوشک. اندمتقارن باهم دودوبهنماها  ايند و دار وزنهم ینما 4 يعني، اندکامل

کوشک متقارن  ی. معمارشوديمبرقرار  رونیب طیبا مح وانيا لهیوسبه شاني، معمواًل ارتباط نماهااندشدهواقع

نوع بناها  ني. نماها در اشونديم میو فضاها با دو محور عمود برهم تقس پالن معمواًل متقارن است چراکهاست، 

حتمًا  ينباشند، ول نهيتناسبات کامالً قر یبندمیتقسو  ناتيیتز ازنظرممکن است  يعني، اندينسبتقارن  یدارا



20 

 

بهره گرفته که در همان وهله اول  بامهارت چنانآن دهندهلیتشکاز عوامل  ياز بعض درواقع يعني؛ اندمتوازن

نسبت به  تاق نماها اي هاپنجره درا در ابعا ياختالفات توانيم رشتیبا دقت ب ي. ولشوديم دهيکامالً متقارن د

 ظاهربهتوازن ممکن است در پالن  نيا نی. همچنشوديم دهيد نهيکه به علت متوازن بودن قر ديمحور آن د

 يآن وجود داشته باشد، به صورت نهيقر ظاهربهتوازن ممکن است در پالن  نيا نی. همچنشوديم دهيد نهيقر

پالن متقارن و با دو  يشالوده اصل يگوشه پالن برابر نباشد، ول 4در  آن شدهمیتقسو ابعاد  هااتاقتعداد که 

 .باشد شدهکیتفکمحور عمود بر هم 

 يلاست. و نهيآن قر یبنا نسبت به ورود ياصل یمجموعه قرار دارند، نما کيکه داخل  ييهاساختمان در

 يتميررچند هنباشند،  نهياز مجموعه هستند، ممکن است کامالً قر یجزبه دو طرف بنا که  دهیچسب یفضاها

 ييبنا ييتنهابهرار دارد اصفهان ق جهاننقش دانیکه در م قاپويعالمثال، ساختمان  یمتقارن داشته باشند. برا

 در نابخود  يول، اندنهيقرتد مم تميقرار دارند که با ر ييهامغازهو  هاحجرهکامالً متقارن است. در دو طرف بنا 

اقع وبنا  یبروو کاماًل رو دانیم طرفآنکه از  انسان ديوصف، نسبت به د نيمحور تقارن قرار نگرفته است. با ا

بنا  یریکه محل قرارگ شوديم دهيکرده متقارن د جاديکه ا يثابت تمي، بنا و مجموعه کنار آن با رشوديم

 .است نهيقر ریغ دانینسبت به ابعاد م

 يعوامل رگيد و هیمثل گذر، سهم یخود شامل عناصر شهر يرونیب یهستند که با فضا ييرونگرا بناهاب یبناها

بناها،  نوع نيا ارندد يرونیب یارتباط را با فضا نیهم زیآن ن يداخل یبوده و فضاها میدر ارتباط مستق يرونیب

 يونمسک یعمارو هم در قالب م انند آنو م هازادهامام در مقابر و مساجد، شتریو ب يعموم یهم در قالب معمار

 رانيا یقسمت مرکز یناهابخصوص ب گريد یکه با بناها ی، تفاوت بارزاندشدهساخته رانيدر نقاط مختلف ا

 .است اطیبه نام ح یدارند در عنصر

 یفضا مختلف یضاهافو انسجام دادن به  يارتباط یبر عملکردها عالوه ،گرادرون اصطالحاً  یدر معمار اطیح

با  يمک اریط بسارتبا خانه بیترت نيو بد شونديمبر آن باز  يداخل یرا به داخل آورده و اغلب فضاها رونیباز ب

 .است شدهواگذارختلف برونگرا به عناصر م یهاخانهدر  يو ارتباط یامور عملکرد نيا کنديم دایخود پ رونیب
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ر د اطید حعملکر اما؛ خانه ارتباط دارند رونیب یبا فضا ماً یخانه مستق یبرونگرا فضاها یمعمار در درواقع

 یضاهاف نیدن بعامل ارتباط دا رونیخشک ب یاز فضا ييعالوه بر محدود کردن فضا رانيا یمرکز یهاخانه

 .بوده است زیمختلف داخل خانه ن

 وخرم  سبز و یضاف ي. به عبارتکنديم فايا رونیب یکشور نقش اول را فضا يشمال یهاقسمت یهاخانه در

 یروتوهاي، ثل تاالرم ييفضا جاديبا ا هاخانهخاطر است که اغلب  نیآن وجود دارد و به هم رونیدر ب ييبايز

 .سازديم سریم راارتباط  نيا ينوعبه شگاهیو پ شیتاالر و تاالر پ ( وي)اتاق تابستان

را  سولهو ما انهیاب یبسته بخصوص برا اطیاست که اجازه ساخت ح یگريعامل مهم د زین يعیطب تیموقع

 .کنديم نیزم يعیطب بیبا ش پلهراهرا داالن و  ينقش ارتباط هاخانه ني. در ادهدينم

ر اثآ نيمطالعه ا ،ميکرمان دار مندیو م جانياز کندها را در کندوان آذربا ييبايز اریبس ینمونه ها نیهمچن

ونه گ ؛نیغالمحس ان،ياهد نمود. )معمارخو رانيمسکن در ا يخيتار یریکمک به روند شکل گ قیبصورت عم

 (.5برون گرا،  يشناس

 برون گرامعماریی  ود نم نیشاخص تر وانیا-2-2-2-2

 یریرگز قرامختلف دارد و نسبت به طر یفضا عملکردها نياست ا ييمهم و شاخص از برونگرا ييفضا وانيا

 ی. براردیگيمف شکل سق يکردگ شیپ يمباک، وانيا نيترساده. ردیگيمبه خود  يگوناگون یهاشکل هااتاق

ده و ستون بو و ریه از تبه استفاد جبوربمانند م يباق ستايا زننديم رونیحالت ب نيسقف که در ا یرهایت کهنيا

 یستون در جلو في، چند ردهاآن نيتربزرگنوع آن تا  نيترکوچکو  نيترسادهحالت است که از  نيدر ا

صل گرما فت، در بسته درون اس یو فضا رونیباز ب یفضا نیواسطه ب ييفضا نکهياعالوه بر  واني. اخوددارند

 .ردیگيمقرار  همورداستفاد( و... يربافیحص، غذا خوردن و کار )دنیابنشستن، خو یبرا يمحل عنوانبه

، لیدل نی. به هماستباهم  هااتاق، ارتباط دادن يچند اتاق یهامسکندر  وانيمهم ا یاز عملکردها گريد يکي

 نواي، ارندیگقرار  فيرد کيدر  هااتاقمثال اگر  طوربهفرق دارد.  زین هاوانيا یریطرز قرارگ هااتاق عرفبنا بر 

 .است دهیکش يلیمستط صورتبه هاآن یدر جلو

 يوسط ترکوچکطول اتاق  یاندازهبه وانيحالت طول ا نياست، در ا گريد یهااتاقاز  تربزرگاتاق  کي يگاه

 نيدو طرف ا اي کي ،گريد یهانمونهطبقه همکف و در  یهااتاقدورتادور  وانياز بناها، ا گريد يست. در بعضا
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فصول گرما، محل  یتاالر برا ،ردیگيمقرار  ولاست که در طبقه ا وانيبه شکل ا ييتاالر فضا .ردیگيمفضاها را 

معمواًل  واني. کف ااستآن  یدر کف ساز نوايآن با ا يخواب، غذا خوردن و استراحت است و فرق ساختمان

 .است يکف تاالر چوب ياست ول يگل

 هاپله، محل يطورکلبهاما ؛ ردیگيممختلف صورت  یهاشکلدر  يپله چوب لهیوسبه وانيتاالر و ا نیب ارتباط

ر د غال کند.اش زیرا ن يکم یفضا حالنیدرعفضاها بخواند و  يکل یعملکردهاانتخاب شود که با  یطور

 وانيا یهانردهنار کپله در  یتعدادو در  دهیچسب هااتاق واريپله به د ،يموردبررس یهانمونهاز  یتعداد

 )شوديم هیتعب هابچهاز افتادن  یریجهت حفاظت و جلوگ یاهيپا چهيدر ايدر لبه  معموالناست.  قرارگرفته

 (.12،گرابرون يشناس گونه ،نیغالمحس ان،يمعمار

 مشتمل و متصور در ارتباط با بافت های فرهنگی و تاریخی  یهاارزش-2-4

 طیمح کياست.  يزاعانت يبا مردم ضرورتًا ذهن هاآنو رابطه  راثیمرتبط با منابع م يفرهنگ یهاارزش

 .جامعه ما و تکامل آن است یهاشهير یدهندهبازتاب ؛ وکنديماحساس از مکان کمک  فيبه تعر يخيتار

 یو دانشگاه یآموزش یهاارزش

 طیمح یهايژگيوو  هاآناطالعات درباره اجداد ما، تکامل جامعه  يمنبع اصل يخيتار یهاطیمح

 توانيم. هاستآننگ از گذشته و فره ديفهم نسل جد یبرا یالهیوس يخيتار یهاطیمح. هاستآن رامونیپ

 ،يانسان یهاتیعالف درازمدت راتیآموختن از تأث یبرا يشناسباستاندانش  یهاافتیرهاز  نهیزم نيدر ا

 .سود جست ندهيآ یزيربرنامه یبرا قيمصاد نياز ا استفاده هاآنتوسعه  يچگونگ

 یحیتفر یهاارزش

 طوربه. کننديم فاءيمردم ا یبرا ولدت حيتفر تدارکدر ارائه  يمهم ارینقش بس يخيتار یهاطیمح

 .و تجارب روزمره است ياز زندگ يگذشته بخش مهماز  ييايدر حال حاضر بقا نده،يفزا

 یفرهنگ راثیم یاقتصاد ارزش

منبع  کي عنوانبهرا  يشناختباستان راثیو منابع م يفرهنگ راثیکشورها، م شتریب ریاخ یهاسال در

بخش  کي عنوانبه يفرهنگ راثیم یارزش اقتصاد یریگاندازهو  يابيشناخته و ارز تیبه رسم یاقتصاد
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 است شدهشناخته تیهم در اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کالن به رسم ؛يفرهنگ استیاز س ياساس

(Mazzanti 2003:549). یو بناها يشناختباستان یهاتمرکز بر حفاظت و مراقبت از محوطه باوجود 

 یاياز بقا يموجب قدردان ،يشناختباستان راثیم یبر مبنا یمنجر به توسعه اقتصاد یهاتیفعال ،يخيتار

از کشورها شده و گردشگران را  یاریدر بس يشناختباستان راثیو م يفرهنگ یهااز سنت قیم عمگذشته و فه

 راثیبا اقتصاد م يمال یاشتغال و درآمدها یهافرصت جاديا نیخود جذب نموده است. همچن یسوبه

و  ينگاست. منابع فره دهیرا توان مضاعف بخش راثیحفاظت از مة نیدرزمها ها و کوششتالش ،يفرهنگ

انداختن  انيدوباره به جر ازجمله گريد یاقتصاد یهافرصت راث؛یم یعالوه بر گردشگر يشناختباستان راثیم

جنبش،  نيمهم از ا اریبس یرا به دنبال دارد. نمونه يميقد یو معمار ياستفاده از مواد و مصالح ساختمان

 يشناختو باستان يفرهنگ راثی. عناصر ماست يو مسکون یتجار یدر فضاها يميدوباره ساختمان قد يطراح

ملت مشارکت  کي يفرهنگ راثیدر توسعه اقتصاد م تواننديهستند که م يباشناختين و زيارزش نماد یدارا

 یگردشگر ،يتوسعه اقتصاد فرهنگ ،يابيارزش بازار تواننديها مارزش نيا یمجموعه چراکهداشته باشند؛ 

 کي مثابهبه تنهانه راثیم .(Han2001:24; Mazzanti 2003:550) ندو ... در اقتصاد داشته باش راثیم

و  يفرهنگ راثیاست. م يارزش ذات یاست که دارا يو فرهنگ يساختار اجتماع کي، بلکه ينیع تیواقع

 (Market Value) ارزش بازار کنند: دیتول یاصورت گستردهبهدو نوع ارزش را  تواننديم راثیم یهامحوطه

و فروش  ارائهقابلکه  (Non- Market Value) بازار ریو ارزش غ کنديمبازار مشخص  را متیق نییکه تع

 Snowball & Courtney) شوديم اطالق زین يو ارزش فرهنگ یماد ؛ ارزشهاارزش ني. به استندین

 يکيزیفو بعد  تيوابسته هستند. اگر موجود گريمستقل نبوده و به همد هاارزش نيا نیهمچن .(2010:456

قلب  درواقع راثیمحدود خواهد بود. م زیمترتّب بر آن ن یهاارزشنکند. خدمات و  دایحفظ و توسعه پ راثیم

 از يبخش يفرهنگ یهيسرما نياست که ا يفرهنگ یهاهيسرمابا  قیعم وندیپ یاست و دارا يفرهنگ یهاارزش

 يو باستان يفرهنگ راثیم یمحوطه کي نيبنابرا؛ روديمآن به شمار  یندهيآ یهانسلملّت و  کيثروت 

 یهاارزشرا دارد بلکه  یحاصل از گردشگر درآمد مثالعنوانبهدر قالب ارزش بازار و  یارزش اقتصاد تنهانه

ارزش  نییتع یبرا(. Snowball & Courtney 2010:457است )مشهود  زیآن ن یو معنو يفرهنگ

وجود  طيمنطبق بر شرا يمنطق فيتعر کيو  یاصول راهبرد کي ديبا ،يفرهنگ راثیچون م «يعموم ييدارا»
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 يفرهنگ راثیم یموضوع حداقل برا نياما ا کنديمکاال را مشخص  یبازار، ارزش تجار هرچندداشته باشد. 

 Stale and) وجود دارد راثیناملموس در م صورتبهاستفاده  رقابلیغ ینهفته یهاارزش چراکه ستیصادق ن

Richard2002: 4.) تحقق  یکشورها برا ازین درواقع ديرا با يفرهنگ راثیبخش اقتصاد م گر،ياز طرف د

کرد. پس  يابيملموس و ناملموس ارز راثیدر ارتباط با حفاظت از م ونسکوي یهاونیبه کنوانس دنیبخش

تنوع  ،ينگفره یبا توجه به غنا رانيچون ا یدر کشور ژهيوبهفرهنگ و اقتصاد  انیو تعامل م یهمکار نيبنابرا

 يو فرهنگ ياجتماع طيبا توجه به شرا داريبه حفاظت پا ازیملموس و ناملموس و ن راثیم شماريو تعدد ب

 .است یضرور

داده است. به جهت  شيرا افزا يفرهنگ راثیم یدرباره ياسیتمرکز س ،يفرهنگ راثیم یاقتصاد ریتأث

معضالت  یدر مناطق دارا یاقتصاد یهاتیعالف کيتحر یبرا یالهیوس يراثیم یهااز محوطه يلیخ نکهيا

همواره  راثیم یحوزه شگرانداده است. گرد شيرا افزا راثیعموم مردم به م یعالقه نفسهيفبوده و  یاقتصاد

 راثیم یهامحوطه. کننديمختلف را تقاضا م یهااز بخش يفرهنگ اتیبوده و تجرب شيرو به افزا

اند. در خدمت جذب گردشگران درآمده یمقاصد عنوانبهدر مراکز شهرها  ژهيوبه يخيو تار يشناختباستان

در حال رشد  عيسر يلیکه خ يو آموزش يحيتفر یهاپارکها، جشنواره ل؛یاز قب يابتکارات محل ن،يعالوه بر ا

 راثیارزش م یاقتصاد افتی. رهنديبه جذب گردشگر در جامعه کمک نما تواننديو گسترش هستند، م

 یارزش اقتصاد کننديم ياقتصاددانان سع نکهياست؛ نخست ا يبررسقابلمختلف  هيداقل از دو زاوح يفرهنگ

 یهامحوطه ،يشناختباستان یهاها، پارککنند همانند؛ موزه يابيرزرا ا يمختلف فرهنگ یهاجنبه

 يبازار معمول هستند که در يفرهنگ اءیمستندات و اش ی. موارد فوق مراکز نگهداررهیو غ يشناختباستان

 کيکند و اگر  نییتع متیق تواندينم هاآنبر  يفروشگاه ايمغازه  چیه گريدعبارتبه. شوندينم دوفروشيخر

 يارزش اجتماع چراکهرا انجام دهد.  يدرست یگذارمتیق توانديهم وجود داشته باشد نم متیق نییمرکز تع

 راتیتأث ديبا میکن يتلق يعموم یکاال کي عنوانبهرا  يرهنگف اءیاش اي. اگر کاالها و ردیگيم دهيرا ناد هاآن

مردم به  ليتما گر،يد یهاروش ايو  ي. اقتصاددانان با استفاده از نظرسنجمیآن را لحاظ نکرده باش يرونیب

 یبرا گر،يد افتی. رهکننديم يابيرا ارز يادمانيو  يخيآثار تار ،يفرهنگ یدادهايرو یبرا نهيپرداخت هز

 ياقتصاد محل یبرا يفرهنگ، چه اثرات مثبت یدر حوزه یگذارهيسرما کهپرسش هست  نيدانان طرح ااقتصاد
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 جاديو احداث و ا يميقد یهاو ارتقاء خانه اءیها، احجشنواره یبرگزار ازجمله)اعم از شغل و درآمد( 

 توانيبرآورد کرد، اما مفرهنگ را  «يارزش واقع» توانياست که نم نجايو ... دارد؟ مشکل ا هاخانهسفره

بر فرهنگ و  مترتبو  یبعد راتیتأث درواقعموارد  نيکرد. ا يابيارز يآن را در اقتصاد محل یبالقوه یندهايبرآ

 (.Bowitz and Ibenholt 2009:2) است يفرهنگ راثیم ژهيوبه

 یاطالعات ارزش

 یهع اطالعات دربارمنب نيمترمه يشناختو باستان يفرهنگ راثیم ،يشناسدانش باستان یدر حوزه 

 و دیز تولبا خيارو اسناد، ت يگذشته از مواد فرهنگ یهاتیرخدادها و فعال نییو تب فيگذشته است. با تعر

خاص  یادادهيو رو هاتیاز فعال سندهينو کي ریمکتوب که در واقع تفس خيدر تار کهی. در حالشوديساخته م

 يعموم توانديم فيتحر نيکند. ا فيگذشته را تحر تواندياست که م يسينو خيسنت تار کي باشد،يگذشته م

ه بذشته گاز  يحذف بخش مهم اي يو مردم يفرهنگ ضیآن تعصب و تبع جهیبوده باشد که نت يعموم ریغ اي

و  يردمهم مم یدادهايبه محدود کردن نقاط تمرکز بر رو شيخ مکتوب گراياست. در عمل توار يروش انتخاب

با  مکتوب خيتار ،تیماه نيبا ا تي. در نهاکننديبه نقاط مهم توجه م تيبشر عیوس يفرهنگ یگوهااز ال شتریب

واد م فو کش نییمکتوب هزاران ساله به تب خيتار ديبا تيها آمده، سروکار دارد و در نهاکه در نوشته يمناطق

 .اعتماد کند ،يشناختباستان

مکتوب  خينسبت به تار يرا به لحاظ ارزش اطالعات يتشناخمنابع باستان تیموضوع در واقع اهم نيا

است که آن را در  يشناختباستان ياطالعات یهاافتیبودن ره «کیدموکرات» يژگي. عالوه بر آن ودهدينشان م

از  شیپ یهافهم فرهنگ یارزشمند برا اریبس يشناخت. در کشور ما اطالعات باستاندهديکنار مردم قرار م

اطالعات بدست آمده از مطالعات  نيبه دست آمده است. ا يو اسالم يخيتار یدوره ها تا اواخر خيتار

قابل اعتناء و  يمنبع اطالعات کي ،يشناختو باستان يفرهنگ راثیم یهامحوطه یبر مبنا يشناختباستان

 دیجمشتخت  ینمونه، بدون حفار ی. براباشديآن م یو بازساز میگذشته و ترس تیمهم در فهم وضع اریبس

مبهم و نا  اریدوّم هزاره اوّل ق.م بس مهیدر ن يپادشاهان هخامنش خيما در ارتباط با فهم تار يخياطالعات تار

. کننديگذشته ارائه م یدادهايو مشهود از رو ينیمستندات، مدارک ع يشناخت. منابع باستانبوديآشکار م

اهداف مختلف خوانده شود. منابع  یبرامختلف  یهابه روش توانديم يشناختاگرچه منابع باستان
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. باشديها مزمان یدر همه دادهايو رو یمردم عاد یدرباره ياغلب تنها منبع اطالعات يشناختباستان

و  يفرهنگ راثیم تيريدر مد ياز گذشته نقش مهم یمدارک روشن و بصر هیبا ته يشناسباستان

و  يبررس ديبا يشناختباستان راثیم یهاالقوه محوطهنقاط ب (.Han2001:21کند )يباز م يشناختانباست

 نيفشرده و منظم انتخاب شوند. در ا يبررس ايکاوش  یاز آنها برا يشوند. ممکن است صرفاً برخ يابيارز

محوطه  لیاست و پتانس يشو دان يبعد اطالعات ياسیس ،یمالحظات اقتصاد ارهایمع نيامروزه مهمتر انتخاب؛

 .ردیگيحال و گذشته و اهداف پژوهش مد نظر قرار م ارائه کامل در یبرا

 یتیهو یها ارزش

ت، . قدمخاص است یمحوطه ها ايجامعه با آثار  يعاطف یوندهایدسته از ارزش ها، مربوط به پ نيا

 ننهیم ،ياسیس ،نينماد ،يمذهب ،یمعنو ،يعاطف ،یزیشگقفت انگ ،یافسانه ا ،یادبوديستن، استمرار، 

 ارزش ها هستند. نياز جمله ا ييگرا يو مل يدوست

ر ختالف نظکه ا ارائه تعريف دقیقي از میراث معنوی، نیازمند تعريف دقیق فرهنگ است. به همان اندازه

 ه در اينما هما؛ در تعريف فرهنگ وجود دارد در مورد اين نوع میراث نیز اختالف ديدگاه به چشم مي خورد

لت مفکری  ي معنوی بنیادی ترين جنبه های حیات اجتماعي وفرهنگ واقعیت اشتراک نظر دارند که میراث

 .ها، منشا هويت ها و تنوع و خالقیت است

خلق  گي رافرايندی است که باعث مي شود مردم يک روستا، گروه يا ملت گرد هم جمع شده اثر فرهن 

راث است. می رويداد شي ياتر از خود مهم کنند يا در يک رويداد فرهنگي برنامه اجرا کنند. اين فرايند بعضاَ

ي، دانش ی شفاهاز اين که با زبان، سنتها فرهنگي معنوی تظاهرات و نمادهای متنوع و گسترده ای دارداعم

 .سنتي، خلق فرهنگ مادی، نظام های ارزشي مربوط باشد يا به هنرهای نمايشي و نظاير آن

درج در پیش نويس مقدماتي کنوانسیون اما آخرين تعريفي که از اين نوع میراث وجود دارد، تعريف من 

رويه ها و »حفظ میراث فرهنگي معنوی است. در اين جا میراث فرهنگي معنوی را چنین تعريف کرده اند: 

معرف ها، دانش ها و مهارت ها، ابزار، اشیا، آثار هنری و مکان هايي که اجتماعات و افراد، آن را میراث معنوی 

تداوم و استمرار و احترام حقوق بشر پذيرفته شده در جهان: يعني برابری،خود تلقي مي کنند و با اصول 

متقابل میان اجتماعات فرهنگي سازگار است. به اجتماعات حس تداوم و هويت مي بخشد و اجتماعات نیز در 
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پاسخ به شرايط محیطي، تاريخي ويا زيستي خود، به طور مستمر آن را بازسازی مي کنند. اشکال آن نیز 

ارت است از: اشکال بیان شفاهي، هنرهای نمايشي، رويه های اجتماعي، شعائر، جشن ها و جشنواره ها، عب

 .دانش و رويه های مربوط به طبیعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 



29 
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Abstract 

Historical archeology with combining various sources and related information, to 

prepare, compile and provide full interpretation of the past. This paper considering the 

specific nature of researches field historical archaeology and specific methodology have 

been studied the "house"; Case Study Kazaj village’s historical houses for interpretation 

of unique aspects of life in the past. Historical Houses actually are available documents 

that can provide special revelations in connection with the context of past societies. . 

This research with method of hermeneutic interpretation and based on historical 

architecture in the village of "Kazaj" studied Experiences life in his village of homes. In 

this context, the cultural landscape of the village collected with smaller data and then 

descripted with hermeneutic phenomenological and through the three stages of 

Hermeneutic circle extraction and interpreted. 

Keywords: Archaeology, home, hermeneutics, phenomenology, meaning, Kazaj 
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