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 چکیده
ناپرذیر اسرت  بخش زیادی از میراث فرهنگی افراد که از گذشته با او در ارتباط است، غیرمرادی و لس 

یابرد. در اامعرا اقلیرت، فرهنره، بره نسربت   کند، بروز و ظهور می که در مکانی که در آن زندگی می
الی اسرت کره کنرد؛ ایرن در ر شناسایی می تر قابل ای بزرگ پذیر است و فرد را در اامعه لس  بیشتری 
های محدودی دربارۀ سبک زندگی ارامنه انجام شده است. پژوهش  اضر بر این اصل اسرتوار  پژوهش

است که یکی از ارکان اصلی کیفیت مسکن، ارتباط خانه با فرهنه ساکنان آن اسرت. هردا از انجرام 
ی و فرردی این پژوهش، شناخت ارتباط سبک زندگی و مسکن و در پی آن، تأثیرات سبک زندگی اسعر

ارامنه بر محله، ساختار کالبدی خانه، چیدمان داخلی، و روش استفاده از فضاها است. برای دسرتیابی 
اند. هسچنین، در بخرش کیفری،  روش ترکیبی تحلیل شده های موردبررسی به به اهداا پژوهش، نسونه

ای تأثیرگذار بر شیوۀ زندگی ه مطالعه، در خانه و بیرون از آن و مؤلفه زندگی روزمرۀ ساکنان مناطق مورد
هرای میردانی  اسرت. بررای اعتباربخشری بره پژوهش  های کوتراه بررسری شرده ها از طریق مصا به آن

 Depthmapافزار  های ارامنه با استفاده از نرم های فضایی خانه شده، نحو فضا، روابط، و مجسوعه انجام
نرد، افرراد برا تواره بره شریوۀ زنردگی خرود، ده آمده نشران می دسرت اند. نترای  به تحلیل شده و تجزیه

صورت عسلکردی خاص در فضای  دهند که به هایی را در طول روز، هفته، ماه، و سال انجام می فعالیت
ها راهکارهایی را برای طرا ی مسکن مطلروب ارامنرا ایرن  یابد. این یافته مشخصی از خانه بازتاب می

ها بتوان بین سبک زندگی و مسکن ساکنان هساهنگی  از آن گیری دهد تا با بهره محله دردسترس قرار می
 ایجاد کرد.
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 مقدمه
توان هویت فرد را در آن یافت و ازآنجاکه روابط فردی و اسعری و  خانه مکانی است که می

شود، فرهنه و سبک زندگی فرد یا خرانواده در  رفتارهای ااتساعی انسان از خانه شروع می
های  در زمینره رر مسکن ر گیری محل سکونت نقش بنیادینی دارد. رویکردهای طرا ی  شکل

کنرد )برک و  هرا کسرک می ن بیشتر نیازها و تسرکز بیشتر برر فعالیتااتساعی به روشن شد
ای که فرد در آن زندگی  رابطه دوسویا سبک زندگی و خانه..(221-232، 0118، 1تیسدیل

ترین   شود و این بنیرادی تر می رنه روز کم ( روزبه301، 2101، 2کند )سالما و هسکاران می
چه  ای رر آید. گسست این دو عامل، در هر اامعه شسار می مسئله برای انجام این پژوهش به

رر در ال وقوع است، ولری اهسیرت  فرم هسراهنگی خانره و سربک  اقلیت و چه اکثریت
ترین  ترین و کارآمد یکی از مهمتر است.  اسعیت، محسوس زندگی، در اوامع اقلیت و کم

دی است کره ایرن ها برای الوگیری از بحران هویت یک اامعه، مطالعه و تبیین موار روش
دهند و هسچنین، سبب ایجاد منبع ارزشرسندی بررای  هویت را در زندگی واقعی بازتاب می

تک  شود. روش زندگی، ابعاد بسیار پرشساری را در خود اای داده است که تک آیندگان می
 گذارند. با مطالعا محل زندگی فرد و پذیرند و بر محیط زندگی تأثیر می ها از هم تأثیر می آن

 توان به نتایجی دربارۀ علل نحوه استفاده از فضاهای خانه دست یافت. رفتارهای وی می
مسکن یک مسئلا ااتسراعی اسرت و برا پویرایی زنردگی هررروزه رابطره تنگراتنگی دارد 

برردار باشرد و  هرای بهره بایست درخور گروه (. محیط می311، 2102، 3)محسود و هسکاران
ترین ارکان یک خانا باکیفیت، ایجاد و  فم  کننده خود را  فم کند. یکی از مهم انبا تقویت

سازگاری الگوی رویدادها و فضاها اسرت. الگروی رویردادها هسرواره برا الگوهرای صروری 
(. مطالعررات 0، 0310اری و هسکرراران، خاصرری در فضررا پیونرردی ناگسسررتنی دارد )افشرر

دهد که با واود گسترده بودن سبک زندگی، ارتباط آن با موضوع مسکن  پژوهشگران نشان می
های ناشی  رو، ارزیابی محیط زندگی برپایا اولویت است؛ ازاین ای محدود بررسی شده  گونه به

ط زنردگی، بررسری سربک شده نیست. در زمینا ارزیابی محری از سبک زندگی، کاماًل شناخته
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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توانند از طریق آن به یک مجسوعا غنری از  هایی است که پژوهشگران می زندگی یکی از روش
شرناختی  ها، انبرا اامعه (. هسا آن2102اطالعات دسترسی پیدا کنند )محسود و هسکاران، 

تند و رو هسر تر است. ارامنه با کاهش اسعیت در ایران روبه دارند که در اوامع اقلیت پررنه
باشد. افررادی  شاید ضرورت اصلی در این شرایط، غلبه بر از بین رفتن فرهنه و هویت ارامنه 

 رر شران  تر به بقا و اداما زندگی گرایش دارند، به مسرالل فرهنگری و هویتی که در اوامع بزرگ
ذشته و تواه بیشتری دارند؛ که این نوع برخورد با گ ر ارمنستان، تاریخ، فرهنه، آداب و رسوم

 آورد. واود می پیشینیان، روش خاصی از زندگی و نوع رفتار با دیگران را به
اسرت، یعنری   ارامنره در اولویرت نبروده« الگروی مسرکن»با اینکه در پژوهش  اضر، 

های اخیر  در سال اماتعریف الگوهای یکسانی برای خانه ارمنیان در تهران موردنظر نیست، 
انداز فرهنه و  الگوهای مسکن بومی در سراسر ایران از چشمهای پرشساری دربارۀ  پژوهش

هرا را  ها و روند دگرگونی آن ها این خانه است. برخی از آن  شرایط بومی آن منطقه انجام شده
انرد ترا سررانجام، الگروی  در کنار دگرگونی فرهنگری در طرول چنردین سرده بررسری کرده

 کنند. آمده را معرفی  دست به
 

 شپیشینه پژوه. 1
های بومی با  بندی فضایی خانه وتحلیل پیکره تجزیه»( در پژوهش 0311مدا ی و معساریان )

های بومی در شرهر بشررویه خراسران انروبی را  بندی فضایی خانه پیکره، «رویکرد نحو فضا
بندی و سرازمان فضرایی  اند که تا اوایل دوره پهلوی اول، پیکره تحلیل کرده و نشان داده و جزیهت

است. اگرچه روند   های بنیادین شده بعد، دچار دگرگونی ای بومی،  فم و از آن دوره بهه خانه
کار نرفته است، ولی در بررسی شیوۀ برخورد با فرهنه برومی و  تاریخی، در پژوهش  اضر به

زاده بر این نظرنرد  تأثیر آن بر سازمان فضایی و شکل خانه، بسیار اهسیت دارد. میری و شاکری
ها دارد )فال ی و  لی خانواده در ارتباط با خانه، ریشه در فرهنه، آداب، و سنن آنکه تصور ک

( در 2110و هسکراران ) 1(. بیسریش0311زاده،  نقل از میری و شراکری ؛ به0313پور،  مهدی
نشران  -« مسرکن حراتیبرر ترا یسربک زنردگ ریتاث» -پژوهشی برپایا ارکان سبک زندگی 
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هرا بسریار وابسرته اسرت.  دهند که به سربک زنردگی آن ای را ترایح می اند که افراد، خانه داده
 میو  رر یزنردگمسکن به عنروان بازتراب فرهنره: »( در پژوهش 2112) 1هسچنین اوزاکی

لری  و ژاپرن دربرارۀ های انجام شرده در انگ با تواه به بررسی«در انگلستان و ژاپن یخصوص
خانه، بره ایرن نتیجره رسریده  رر کالبد رر فیزیکیهای فرهنگی و شکل  واود ارتباط میان ارزش

تواند در شکل خانه بسیار مؤثر  ها می سازی بیشتر و اولویت دادن به  ریم است که خصوصی
 باشد. 

در  یااتسراع یابعراد سربک زنردگ»( در پژوهش خود با عنروان 0118بک و تیسدیل )
پ  از بررسی میزان گرایش به  فم خلوت در خانه و هسچنین، مشرارکت «اسعیمسکن 

کانادایی و  ر هررای آمریکایی هررای اسعرری بیرررون از خانرره یررا در خانرره )خانواده در فعالیت
کننرد( بره ایرن نتیجره  کانادایی که در چند مجتسع مسکونی گونراگون زنردگی می ر فرانسوی

های گوناگون، نیازهای طرا ی متفاوتی در  فرهنه اند که افراد در اوامع مختلف و با رسیده
تر، افرادی کره روابرط ااتسراعی پویراتری دارنرد،  بیان روشن شان دارند. به روابط ااتساعی

های خرود دنبرال  تر هستند، نیازهای متفاوتی را در طرا ی خانره نسبت به افرادی که منزوی
ای از  ، دربردارنردۀ مجسوعرههرا از سربک زنردگی ااتسراعی در خانره کنند. تعریرف آن می

هرای ااتسراعی، شخصریت،  فردی است که برپایرا ارزش های اسعی و روابط بین فعالیت
ها به چه شرکلی  اند که هسسایه ها دریافته شود. آن های محیطی تنظیم می فرهنه، و طرا ی

گی هرای زنرد هرا، روش هرا و فرهنره آن کنند و براساس فعالیت با یکدیگر ارتباط برقرار می
 شود.  های ساکن در یک شهر دیده می مشترکی میان هسا خانواده

، دارای واوه آشکار و پنهانی است که محیط «روش زندگی انسان»نظر پژوهشگران،  به
(. 3، 0310دهد )افشاری و هسکاران،  طور پیوسته تغییر می شده را متأثر ساخته و به ساخته

سبک زندگی انسان است و اگر فرهنه، رکرن  گویی به درواقع، کارکرد اصلی مسکن، پاسخ
فرهنه و »( با عنوان 2111) 2با تواه به پژوهش اباریناساسی سبک زندگی دانسته شود، 

توان بره ایرن نکتره اشراره کررد کره تررایح  می ،«مسکن در شهر در  ال توسعه حاتیترا
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

951 
تأثیر متقابل سبک زندگی و 

 ... مسکن و بازتاب آن

هرا برپایرا  ساکنان برای انتخاب مسکن، بر فرهنه و سبک زندگی استوار اسرت. بیشرتر آن
دهند که در نزدیکی خانوادۀ خود ساکن شوند  باورها و روش زندگی زنان اامعه ترایح می

هرا و برانوان  در  رریم آن توانرد کنند، زیرا می های متراکم پرهیز می و از زندگی در مجسوعه
 ( پ  از استقالل فلسطین )های این پژوهش، به معساران آینده  خانه اختالل ایجاد کند. یافته

ها را  های سبک زنردگی شرهروندان، بهتررین خانره کسک خواهد کرد که با تواه به اولویت
در  یدگرگرون»( در پژوهشی با عنروان 2111و هسکارش ) 1هسچنین، ازدمیر طرا ی کنند.

انرد کره هسرا عرواملی کره برر طرا ری مسرکن ترأثیر  کرده بیران «مسکن یفرهنه و طرا 
شوند. این پرژوهش  گذارند، در سه  وزه فرهنگی، ااتساعی، و روانشناختی خالصه می می

، سرعی کررده «نقش فرهنه و سنت در ایجاد مسرکن»با استفاده از نظریا الرن  با عنوان 
هرا  های مطلوب، تعریف کند. آن سنتی در ترکیه را، با تواه به نسونهاست ارکان اصلی خانا 

اند، زیرا این تراریخ در ترکیره  برگزیده 0181های پیش و پ  از سال  ها را از میان خانه خانه
های زیادی در زندگی سیاسی، ااتسراعی و هسچنرین، در نیازهرای معسارانره  آغاز دگرگونی

ای ارالره  های ترکیره رهرایی بررای معسراری آینردۀ خانرهاست. در این پرژوهش، راهکا  بوده
 است. شده 

ای ااتساعی است و چینش و نوع فضاها و هسچنین، شکل ظاهری آن از  مسکن، پدیده
آوردن   واود پذیرد. هدا اصلی مسکن، بره عوامل فرهنگی، ااتساعی، و اقتصادی تأثیر می

-011، 0310یلکا و هسکراران، محیطی سازگار و هساهنه با روش زندگی انسان است )ا
کسفورد، سبک زندگی را این لغت (.011 روشری »گونه تعریف کرده اسرت:  نامه انگلیسی آ

نیرز در چرارچوب « یمفهوم سبک زنردگ»( در 0113) 2ویل«. کند که فرد با آن زندگی می
تشخیصی از رفترار شخصری و ااتسراعی فررد یرا  ای، آن را الگوی قابل یک تعریف مقایسه

  داند. ه میاامع
ای از  ای از الگوهای روش زنردگی اسرت کره برپایرا مجسوعره سبک زندگی، مجسوعه

هرای افرراد  هرا، و ارزش ها، باورهرا، تسرین وخو، فعالیت های متسایز، اعم از خلق شاخص
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مفهروم داللرت دارنرد؛ نخسرت اینکره سربک  چهارها بر  تشخیص است. این تعریف قابل
شناختی مشخص شود؛ دوم  فرهنگی، یا روان ر تواند با مرزهای فیزیکی، ااتساعی زندگی می

تواند به یک امر یگانه، یک پدیده، یا مکان وابسته باشد؛ سوم اینکه،  اینکه سبک زندگی می
و انتخابی است، سرانجام ها بستگی دارد  ها، سبک زندگی به اولویت در بسیاری از پژوهش

هسراه دارد )محسرود و هسکراران،  اینکه، سبک زندگی، هویت اامعه و فررد را برا خرود بره
، به ایرن «مفهوم سبک زندگی در مسکن»ها به  تواهی پژوهش رسد، بی نظر می به. (2102

معنی است که به توانایی آن برای تبدیل شدن بره یرک مجسوعرا غنری از اطالعرات تواره 
گونه استدالل کرد که با نادیده گرفتن این مفهوم، به یکی  توان این است. هسچنین، می نشده 

هرای  ها و تفاوت های بنیادین پژوهش یعنی بررسی میزان اهسیت فرهنه و شرباهت از انبه
 است. های گوناگون تواه نشده  ها و زیرفرهنه مواود بین فرهنه

ها نیز از ایرن  شده است که برخی از آنهای بسیاری دربارۀ سبک زندگی انجام  پژوهش
انرد.  هایی در ایرن زمینره انجرام داده و  تی طرا ی  رویکرد در قالب معساری استفاده کرده

 ( اراله شده است.0ها در ادول شساره ) ای از این پژوهش خالصه
 

 شده دربارۀ سبک زندگی/فرهنگ و محیط مسکونی های انجام ای از پژوهش . خالصه4جدول 

 شده بررسی های مؤلفه سال گردآورنده یفرد

0311ایسانی و آصفی0
 اعم ها کیفیت این کننده بیان متغیرهای سنتی، و ایرانی مسکن کیفیت
معاصر های طرا ی در ها آن نقش و تأثیر زندگی، سبک از

 0311 معساریان و مدا ی 2
 متغیرهای تحول سیر بشرویه، بومی های خانه فضایی تحلیل و تجزیه

 زندگی سبک و فرهنه از اعم بومی های خانه طرا ی بر تأثیرگذار

 0310 هسکاران و ایلکا 3
 شناسانه، اامعه رویکردی با مسکونی محیط و فرهنه دوسویا تأثیر

 در فرهنگی های پارادایم سکونت، و مسکن پدیدارشناختی مفهوم
 مسکونی های مجسوعه پیدایش

 0310 اخوت و بلوکی 0
 یزد، در زرتشتیان و مسلسانان های خانه های ناهسسانی و ها هسسانی مقایسه

 خانه کالبدی ساختار بر دینی باورهای و ها ارزش متغیرهای تأثیر

 0310هسکاران و افشاری1
 و «قابلیت» مفاهیم بر تکیه با زندگی روش با محیط سازگاری شرح

 مسکن و محیط از خاصی شکل چرایی فهم قشقایی، ایل در «معنی»
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 شده بررسی های مؤلفه سال گردآورنده یفرد

 0313 فالمکی و شصتی 1

 اامعه» نظریه بر تکیه با ایرانی مسکن و زندگی سبک بین رابطا
 تأثیر ،«ایران اامعه سرزمینی سیاست و راهبرد نظریه» و «مدت کوتاه

 سبک هسیشگی و پایا تأثیر مسکن، نوع بر معاصر ایرانی هویت
 مسکن داخلی چیدمان و بیرونی کالبد بر فردی هویت و زندگی

 0311 پوردیهیسی و افشاری 1
 بر آشکار فرهنگی مؤلفا یک عنوان به «زندگی روش های مقیاس» تأثیر

 بومی، های خانه در ها مقیاس این تحلیل و مسکونی محیط و مسکن
 خانواده مسکن محیطی ر رفتاری تحلیل

 0310 هسکاران و سالک 8

 و ارمنی بازرگانان های خانه تزلینات و سازماندهی بین های تفاوت بیان
 تعامالت و اعتقادی لحاظ به صفوی سبک در اصفهان مسلسان

 خانه از برداشت فرهنه، دربارۀ راپاپورت آرای از استفاده با ااتساعی
 نوع ازاسله ها آن های تفاوت بیان و مسلسان و ارمنی بازرگانان

 خانه در ها  ریم

 از برداشت خانه؛ شکل بر آن های مؤلفه و فرهنه تأثیر اهسیت 0312 هسکاران و یزدانفر 1
 رامسر و تنکابن سنتی های خانه

 ایران روستاهای بافت و ها خانه ساز دگرگون فرهنگی عوامل بررسی 0311 مهدی شیخ و پور خاک 01
 معاصر دنیای در )گیالن(

 هویت شناسایی برای سنتی معساری در ساز هویت عناصر بررسی 0381 هسکاران و بسانیان 00
 ایرانی سنتی اامعه

 بررسی و آن های زمینه و زندگی سبک های تعریف بر اکتشافی مروری 2102  02
مسکن معساری های پژوهش بر آن تأثیر

 شده تعریف مسکونی های مجسوعه در )انتخاب( مسکن ترایحات 2111  03
 فرد فرهنه برپایا

00  2111 
 آن( نوع و مسکن )انتخاب مسکونی ترایحات بر فرهنه تأثیر بررسی

 فرهنگی های مؤلفه برپایا غزه شهر مانند پیشرفتی در ال شهرهای در
 راپاپورت آموس

01  2111 
 شناختی روان و ااتساعی، فرهنگی، لحاظ به زندگی سبک تأثیر بررسی

 ترکیه، سنتی خانا بررسی فرهنگی، یها نظریه بررسی مسکن، شکل بر
 سنتی مسکن بر زندگی سبک دگرگونی تأثیر

01  2112 
 و انگلستان امروزی های خانه بر فرهنه و زندگی سبک تأثیر بررسی
 بر امروزی تر خصوصی های  ریم و خصوصی زندگی تأثیر ژاپن،

 ها خانه شکل

 ها، ارزش تحصیالت، ااتساعی، طبقا فرهنه، مانند عواملی تأثیرات 2110  01
 مسکن نوع انتخاب بر و...

 محیطی رفتار برپایا مسکن مطالعه 2111  08
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با درنظر داشرتن ایرن نکتره کره ترأثیر رفتارهرا برر شرکل خانره و روش زنردگی، امرری 
انکارناپذیر است، و هسچنین، فرد هسا آن چیرزی اسرت کره از گذشرتگانش بره او رسریده 
است، پژوهش دربارۀ گذشتا ارامنه مفید و دارای اهسیت است. دربارۀ تأثیر سربک زنردگی 

هرای محردودی دردسرترس اسرت.  اکن هسرتند، پژوهشها س هایی که در آن ارامنه بر خانه
با انجام برخی « اایی ارمنیان در تهران اابه»در پژوهش خود با عنوان ( 0311پطروسیان )

آوری اطالعات مفید دربرارۀ ارامنره، کسرک بسرزایی بره پرژوهش  اضرر  ها و گرد پژوهش
نظر از  صرا اسرت رررهایی که دربرارۀ ارامنره ایرران انجرام شرده  است. نتای  پژوهش کرده 

رر  راکی از یرک  دانند ها و ساسانیان هسراه ایران می  هایی که ارامنه را از دورۀ پارت پژوهش
هرا بره اصرفهان  آن واقعا مشترک در تاریخ است که  ضور ارامنا امروز را نتیجا کوچانردن

، سبب ها در سراسر دنیا دانند. مهاارت ارامنه و پخش شدن آن توسط شاه عباس صفوی می
ها شده است که درواقرع، پاسرخ بسریاری از رفتارهرای  واود آمدن اامعا دیاسپورایی آن به

ها را شکل داده و رفتارشان  ها در اامعا میزبان است که سبک زندگی روزانه آن ااتساعی آن
رو، در پری شرناخت، بررسری، و تعیرین شریوۀ  کند. پژوهش پریش در خانه را نیز توایه می

های گوناگون سبک زندگی بر خانه )ارمنیان(، و هسچنرین واکراوی رابطرا  ؤلفهتأثیرگذاری م
میان این دو عامل است. درواقع، هدا این پژوهش، شناخت تأثیرات سبک زندگی اسعی 

خانره  رکت فضایی، و نحوۀ استفاده از فضاهای و فردی ارامنه بر محله، ساختار کالبدی، 
سبک زندگی و مسکن، »اند از اینکه:  های اصلی پژوهش عبارت راستا، پرسش است؛ دراین

هرا نسرود پیردا  چگونه شیوه زنردگی ارامنره در مسرکن آن»، «چه تأثیری بر یکدیگر دارند؟
یک خانوادۀ ارمنی با تواه به شیوه »فرعی پژوهش نیز این است که:   و پرسش« است؟ کرده

 «دهد؟ اش اهسیت می فضاهایی در خانهزندگی خود به چه 
 
 . چارچوب نظری پژوهش2

کنند، بلکره فضرایی بررای  مسکن، تنها یک فضای فیزیکی نیست که افراد در آن زندگی می
های نامحسوس فرهنگری  است. خانه، ارزشرسوم  و انجام آداببرقراری روابط ااتساعی و 

کنرد  خرابی را مرزبنردی و محردود میدهد که امکان اسرتفاده از فضراهای انت را نسایش می
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شده بررای انسران اسرت کره نقرش بسریار  (. خانه، نخستین محیط ساخته2112)اوزاکی، 
انرد، بلکره  عنوان یک سرپناه انتخراب کرده تنها آن را به بنیادینی در زندگی افرادی دارد که نه

ارتقرا دهنرد. توانند هویت خود را بیران کننرد و شخصیتشران را  محیطی است که در آن می
گیری  مسکن، محیطی است که رفتارهای فردی و روابط ااتسراعی در آن شرروع بره شرکل

(. هرر نا یرا 2111و هسکراران،  1دهنرد )لری در آن رخ می  ترین رویردادها کنند و مهم می
مسکونی باید با تواه به سراختارهای گونراگون خرانوادگی و نیازهرای مکرانی و ااتسراعی 

هرای فضرایی و ااتسراعی ویرژه خرود، محریط  برا داشرتن ویژگیمختلف سراخته شرده و 
های تاریخی، فرهنگری، ااتسراعی، و محیطری ازاسلره  فردی را اراله دهد. زمینه منحصربه

ویژه مسکن، بسیار تأثیرگذارند )آصرفی و  گیری آثار معساری، به عواملی هستند که در شکل
فضرای زیسرتی در یرک محلره،  (. کالبد خانه، معساری داخلی، و طرا ری0311ایسانی، 

 (.2111تحت تأثیر فرهنه ساکنان آن است )ابارین، 
 . سبک زندگی و رابطۀ آن با مسکن1-2

ها در یک منطقره  پیکربندی فضایی خانه و طرا ی درون آن )سازمان فضایی( و شکل خانه
(. 0311توانرد فرهنره سراکنان آن را  سایرت یررا مخترل کنرد )مردا ی و معساریرران،  می

(، فرهنه، مفهومی بسیار کلی و انتزاعی دارد. وی بر این 0118نظر راپاپورت ) درمقابل، به
دلیل  تقریبًا نامسکن است و امکان دسرتیابی بره آن بره« طرا ی برای فرهنه»نظر است که 

تر هستند و امکان ایجاد رابطه  تر و در دسترس مهم« ها ارزش»گسترده بودنش واود ندارد. 
سربک کنرد.  را پیشرنهاد می« سبک زنردگی»مورد، مفهوم   کنند. راپاپورت دراین را فراهم می

ر و ارتبراط آن  مسکن تواند دلیل تنوع محیط ر ای از رفتارهایی است که می زندگی، مجسوعه
ای است که افرراد یرک اامعره، رفتارهرای  با فرهنه را توضیح دهد. زندگی روزمره، عرصه

هرا،  واره دهند. زنردگی روزمرره، آشرکارکننده عادت انجام میگوناگون روزمرۀ خود را در آن 
تروان از درون آن، عناصرری را بررای  الگوها، و شیوۀ عسلکرد افراد یک اامعه است کره می

دست آورد. زندگی روزمره از منظری  های دیگر مرتبط با آن، به داده در عرصه تبیین وقایع رخ
دلیل ترالش بررای خودسرامانی کامرل و  ابل، بهکلی و عینی،  قیر و ناچیز است، اما درمق
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آور اسرت )تبریرزی نرور و  ، پیروزمند و نشاط«کاربرد درونی»منظور  تفسیر دوباره اهان به
کننرد؛  ها در فضا زندگی می دهد و انسان زندگی روزمره در فضا رخ می (.0311هسکاران، 
شروند و آن را تغذیره  ن تغذیره میهای متقابل با آن دارند: از آ ای پیوسته از کنش یعنی رابطه

کننرد و برا ایرن  دهند؛ در آن فضرا  رکرت می کنند؛ از آن تغییر پذیرفته و آن را تغییر می می
های معناداری برای خود تبدیل  آفرینند؛ اازای فضا را به نشانه  رکت خود در فضا معنا می

(. سبک زندگی 0313مکی، افزایند )شصتی و فال هایی از بیرون بر فضا می کنند یا نشانه می
شود، بلکه به روش زندگی کرردن مربروط  به مبل و میز خانه یا اتومبیل خانواده محدود نسی

تروان یکری از  هرا )نظرام رفتراری( را می (. نظرام فعالیت2110است )بیسیش و هسکاران، 
های فرهنه سکونت و شیوۀ زندگی معرفری کررد )مردا ی و  ترین بیان ترین و ملسوس عینی

افراد یک اامعه در عرین اینکره در (. 0310الحسینی،  ؛ یزدانفر و ضرابی0311معساریان، 
ترتیب،  این آفریننرد و بره های خود، ساختار می زمان با کنش ای کنش دارند، هم ساختار ویژه

کننرد )شصرتی و فالمکری،   دود ساختارهای مواود را نیز دستخوش تغییر و دگرگونی می
ای ااتساعی است و چینش و نوع فضاها و هسچنین، شکل ظاهری  (. مسکن، پدیده0313

پررذیرد. کررارکرد اصررلی مسررکن،  آن از عوامررل فرهنگرری، ااتسرراعی، و اقتصررادی تررأثیر می
بین، روابط ااتساعی در چارچوب فرهنره  گویی به سبک زندگی انسان است و دراین پاسخ

ر خانه بر سربک زنردگی و شرکل تر، تأثی بیان روشن شود. به و سبک زندگی  اکم انجام می
 ای تقریبًا نهفته از رابطه بین سبک زندگی و مسکن است. دادن به هویت فرد، انبه

 . دالیل ایجاد فرهنگ کنونی ارامنه2-2

ها، مانند ایرانیران، مربروط بره  گیرند و پیدایش آن ارمنیان از تباری باستانی سرچشسه می
یت قومی/ ملی بسیار نیرومندیدوران آمیخته با اساطیر است. آنان دارا هسرتند کره   ی هو

مریالدی(  310طور رسرسی ) هایشان واود دارد. نخستین ملتی کره بره هسواره در اندیشه
های تاریخی بسریار  مسیحیت را پذیرفت، ارمنیان بودند. پ  از تقسیم شدن و کشسکش

، بره شروروی برود اا مانرده  نشین بره های ارمنی میالدی هرآنچه از سرزمین 21در سده 
سال پیش، بخش کوچکی از آن با نام اسهوری ارمنستان، استقالل  21الحاق شد و تنها 

 (.0311یافت )پطروسیان، 
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ویژه در  شرده را در منراطق مرکرزی ایرران، بره داده  شاه صفوی بخش عسردۀ ارامنرا کو 
رود سراکن کررد )درور،  های سلطنتی  اشیا انروبی زاینرده و در زمین ر اصفهان رپایتخت 

داننرد. در  (. ارامنه در هر کشوری ازاسله ایران، خرود را ارزج اوامرع دیاسرپورا می0311
 سررزمین از فیزیکری صورت به که مذهبی یا هر اقلیت قومی»است:  تعریف دیاسپورا آمده 

 اینکره بره تواره بدون و پراکندگی رفتن علتگ درنظر بدون شده است، پراکنده خود اصلی
 دارد، واود ا ساسی یا، فیزیکی، فرهنگی ارتباطات اش اصلی سرزمین و او میان  د چه تا

. اعضررای دیاسررپورا، «آیررد شررسار می به دیاسررپورا نرردارد، یررا دارد ای رابطرره چنررین اصررالً  یرا
گاهی ملی عسیقی دارند و به گراهی، زنردگی  خودآ ااتسراعی و فرهنگری سبب هسین خودآ

که مهاارت، در بسیاری از  کنند؛ در الی فعالی داشته و آثار هنری و ادبی فراوانی خلق می
یک از عناصرر یادشرده دربرارۀ مهرااران صردق  مواقع، فرایندی موقت و کوتاه است و هیچ

پایا آن گزینی است که بر الگوی رابطا فرهنگی ارامنه با اامعه ایرانی از نوع امتزاج کند. نسی
هرای  انرد. گروه برخی عناصرر فرهنگری بیگانره را دریافرت و برا فرهنره خرودی درآمیخته

ها و تعامالتشان برا  زنند که بازتاب تجربه می« های ارتباطی نظام»فرهنه دست به خلق  هم
ای  هرای اقلیرت معسرواًل ترا انردازه (. گروه0313زاده،  گروه مسلط است )بشریر و سرلیسان

ها، شهرها، یا مناطق  تر ادا هستند و در محله و ااتساعی از ااتساع بزرگ لحاظ فیزیکی به
هرای تراریخی و میردانی نشران  پژوهش(. 0313ند )بشیر و فالقی،  معینی از کشور متسرکز

هرا بره عناصرر  سبب شدت و قروت دلبسرتگی آن دهد که بقای قومی ملت ارمنی هم به می
شران  هرایی بررای پاسربانی از مرزهرای فرهنگی هویتی خود و هم درنتیجا ایجراد سرازوکار

 (.0310کند )رسولی،  ها را هدایت می های ااتساعی آن است و فعالیت بوده 
 

 
 
 

 
یخ و سنت که بیشتر ارامنه با آن هویت« عینی». عناصر 4تصویر   کنند ها زندگی می بخش برگرفته از تار



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

911 
 2شماره  ،41 دوره

 4111تابستان 
 41پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررای را و نبایدهایی بایدها هنجارها،، گروهی های عضویت، شناختی اامعه دیدگاه از
ها است. یرک گرروه در یرک اامعرا میزبران،  از آن پیروی ناگزیر از فرد که فرد در پی دارد

برپایا عوامرل و شررایط گونراگونی، ازاسلره شردت و قروت عناصرر هرویتی قروم اقلیرت، 
ط شود، هسچنین، شرای سازوکارهایی دارد که سبب ماندگاری آن در برابر فرهنه اکثریت می

زاده،  کنرد )بشریر و سرلیسان ها کسک می ااتساعی اامعا میزبان به بقای عناصر هویتی آن
اند از: مذهب یا کلیسای ارمنری، زبران، خرط،  عناصر عینی هویت ارمنی عبارت(. 0313

ها و اعیراد  های ارمنری )اشرن رسوم و سنت و موسیقی، سرزمین و مرزهای سرزمین، آداب
پاشی، اشن اختراع خط ارمنری، و اشرن تراسره(،  شن آبخاص کلیسای ارمنی مانند ا

اند از: ا ساس تعلق بره اامعره  نسادها )آرارات(، و .... عناصر ذهنی هویت ارمنی عبارت
ارمنی، ا ساس برگزیدگی )اسطوره برگزیدگی، اسطوره هایرک و برل(، ایردۀ بازگشرت بره 

؛ مهدوی 0311سکاران، )عربی و ه کشی ارامنه( سرزمین اصلی، رخدادهای تاریخی )نسل
 (.0388و توکلی قینانی، 

رسرد.  آن می از آغاز سکونت ارمنیان در تهران، ا تسااًل بره دورۀ ساسرانی و  تری پریش
توان تصور کرد که از آن هنگام نامشخص، تا  ردود سرده دهرم خورشریدی، شرهر برا  می

(. در 0311شتاب و یکنواخت، بالندگی و گسرترش داشرته اسرت )پطروسریان،  آهنگی بی
گراه  اند، امرا هیچ وبیش به سکونت در نزدیکی یکدیگر گرایش داشته  شهرها نیز ارمنیان، کم

است. البته شرهرک  ، واود نداشته «گتو»نشین مانند پدیده اروپایی  های کاماًل ارمنی بخش
دسرتور  شرده و ا تسرااًل به ریزی الفای اصفهان را باید استثنایی دانسرت کره آن هرم برنامه

های دیگرر، کوچره ارامنره، خیابران ارامنره، و محلرا  است. در شهر  ص شاه عباس بودهشخ
شد و معسواًل نوعی از  معنا بود که  ضور ارمنیان در آنجا ا ساس می این  نشین تنها به ارمنی

هایی که   های اخیر(، باشگاه یا انجسن و مغازه بناهای عسومی مانند کلیسا، مدرسه )در سده
فروختند، واود داشت. ا تسال کسری دارد کره پریش از دورۀ قاارار  منیان را میهای ار نیاز

توان آغاز مهاارت ارمنیان به تهرران  باشد، ولی درمجسوع می ای به تهران نیامده  هیچ ارمنی
زمان با پایتخت شدن آن در دوره قااار انگاشت. اسعیت ارمنیان تهرران در آن دوران  را هم

اسرت. از هسرین هنگرام، مهراارت نسربتًا مالیرم ارمنیران از   شردهنفر برآورد  311 دود 
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های دیگری مانند عثسانی و روسیه به تهرران آغراز شرد.  های دیگر ایران و گاهی کشور شهر
بخش کلی تقسیم کرد که  ردودًا از سرال  1توان به  مرا ل سکونت ارمنیان در تهران را می

 خورشیدی طول کشیده است. 0311تا  0012
 

 بندی سکونت ارمنیان در تهران . مرحله2جدول 

 وضعیت سال و دوره نام
 دارالخالفه

 خ0211-0012م/0111-0811
 (2 شساره )تصویر

 فرهنگی؛ و دولتی کارهای و داری، دکان سکونت، در ارامنه    قابل  ضور ر
 ارمنی؛ کارآفرینان از برخی مهاارت ر
 ونک. محله در اندکی و بازار محلا در گسترش و ورود ر

 مظفری ر ناصری
 خ0281-0211م/0811-0111

 (3 شساره )تصویر

 ارامنره از بسریاری آشنایی و غربی زندگی سبک با ایران مردم عسوم آشنایی افزایش -
 اروپایی؛ های زبان به
 دروس. مانند شهر شسال در هایی محله آمدن واود به و بازار محلا گسترش ر

 اول اهانی انه و مشروطیت
 خ0311-0281م/0111-0121

 (0 شساره )تصویر

 تهران؛ به روسی و عثسانی تبعا مهاارت ر
 هادی، شیخ آباد،  سن دولت، های محله در ارامنه شدن پخش و شهری درون کو  ر

 و...؛ آباد، یوسف
 منصورآباد. محله آمدن واود به هسچنین، و پیشین های محله گسترش ر

 دوم اهانی انه و نخست پهلوی
 خ0320-0211م/2101-0101

 (1 شساره )تصویر

 سال؛ 1 مدت به ارامنه مطبوعات و مدارس و ها انجسن شدن بسته ر
 امرام چوبی، پل مانند تر شرق کسی ویال، خیابان مانند پیشین های زیرمحله به کو  ر

 امروز؛  سین
 تهران. شرق سوی به پیشروی ر

 آباد بهجت سقوط و ظهور
 خ0330-0320م/0101-0111

 (1 شساره )تصویر

 از بسرریاری مانرردگاری و ارمنسررتان( )برره ارامنرره مهرراارت از روسرریه الرروگیری ررر
 از پ  تهران ارمنیان اسعیت افزایش و تهران در دیگر های شهر ساکنان و روستاییان

 دوم؛ اهانی انه
 آباد؛ بهجت نشین  اشیه محلا پاکسازی ر
 ایجراد و تهرران شررق در آبراد جتبه از شرده خارج ارامنرا برای زمین خرید امکان ر

  شستیه. و زرکش خیابان نارمک، و یدیه، مجیدیه، در نشین ارمنی های محله
 شتابان رشد

 خ0311-0331م/0111-0181
 (1 شساره )تصویر

 کشور؛ دیگر شهرهای به نسبت تهران ارامنا افزایش ر
 ر.شه سطح در ها آن شدن پخش آغاز و ارمنی های محله در تسرکز کاهش ر

 کنونی دوره
 خ0311-0311م/0181-2101

 (8 شساره )تصویر

 تحسیلی؛ انه طول در خارج به مهاارت آغاز ر
 ارمنیان. ویژه ااتساعی های زیرساخت چشسگیر کاهش ر
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. ارمنیان در تهران در سال 2تصویر 
م: تمرکز در محله بازار به 4841

 عالوه ده ونک

 . ارمنیان در تهران در سال3تصویر 
م: گسترش محله بازار و اضافه  4881

هایی در شمال شهر مانند شدن محله
 دروس، قلهک/خوردین

های . ارمنیان در تهران در سال1تصویر 
م: گسترش محله بازار و اضافه  4921

های شمال شهر و شدن محله
 آبادمنصور

های . ارمنیان در تهران در سال4تصویر 
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م:  4981. ارمنیان در تهران در سال 8تصویر 
ارمنیان در کل شهر وگسترش به پخش شدن 

 شرق، شمال و جنوب

  میالدی 4981تا  4841. پراکندگی ارامنه از 9تصویر 
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 . روش پژوهش3

اسرت. در فراینرد پرژوهش،  در این پژوهش از روش ترکیبی )کیفی و کسی( اسرتفاده شرده 
سرازی و  ای، مشراهده، برداشرت میردانی، مصرا به، شبیه های کتابخانره ابزارهای پژوهش

هرای  است. پژوهش کار رفته  به افزار  نحو فضا، نرم  تحلیل و سرانجام برای تجزیه
به اسناد و منابع دست اول مواود دربارۀ مفاهیم خانه، سبک زندگی، ای با مرااعه  کتابخانه

است. در بخش مشراهده و برداشرت میردانی،   ها گردآوری شده فرهنه، ارامنه، و تاریخ آن
سرال برا سراکنان ارمنری در محلره  01خانه با قدمت براالی  21برپایا روش موردپژوهی، 

خانره  01اند.  ( شناسایی و بررسری شرده8قه نشین واقع در منطقه نارمک تهران )منط ارمنی
اند. بررای شناسرایی انرواع  صورت تصادفی گزینش شده و در پژوهش  اضر معرفی شده به

های  گرفته در فضراهای خانره و نظام رفتاری شکل  ر بیشتر مربوط به فرهنه خاص فعالیت ر
منظور  . هسچنین، بهموردمطالعه، از مصا به و نیز تجربا ساکنان محله، استفاده شده است

صرورت نحرو فضرا برا  ها به ها، مجسوعا فضایی  اصل از این فعالیت اعتباربخشی به یافته
های وابسرته بره فرهنره و  تحلیل شده است تا بتوان فعالیت افزار  استفاده از نرم

 فت.یا  رسوم ارامنه را شناسایی و از طریق آن به روابط سازمان فضایی خانه دست و آداب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . ساختار پژوهش4شکل 

 تطبیق بیشتر

 ارامنههای خانه
 محله نارمک تهران

 تراصیل

 تطبیق الگوی داخلی و خارای با شیوه زندگی

 شیوه زندگی الگوی کالبدی

 نوساز سال 01باالی  در ال ساخت

 توضیحات:
 های مطالعاتی پژوهشسال = نسونه 01های باالی خانه
 ساله 01های نوساز =  داکثر خانه
 .شوندتبدیل می «نوساز»در آینده به  و هایی که در دست ساخت هستنندتسانآپارهای در  ال ساخت = خانه

 ساختار کالبدی
 محله

 داخلی معساری

 عک 

 نسا
 مقطع

 پالن

 سبک زندگی

 فرهنه
 ارامنه

 مسکن

 برداشت
 مشاهده

 مصاحبه

 مطالعات و تحقیقات نظری

 مطالعات میدانی

 ثبت مدارک

 هاتطبیق داده

 هایافته

 یریگنتیجه
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 تهران 8. موقعیت موردمطالعه: محلۀ ارامنه در منطقه 1-3

هکتار که در  وزه شرقی تهران واقع شده است، از سرست  0322تهران به وسعت  8منطقه 
، و از سرست 03، از انوب به شهرداری منطقره 0شهرداری منطقه شسال و شسال شرقی به 

 0321شود. نخسرتین محلرا مهاارنشرین از سرال  محدود می 1غرب به شهرداری منطقه 
پای آن،  تردری  و پابره واود آمده که به های اوادیه در انوب غربی تهران به بعد در زمین به

نیرز شرروع شرده اسرت. مجسوعرا  ضابطا شهری در شرق تهران و نوا ی دیگرر توسعا بی
 واقع شده است. 81موردمطالعه در محلا زرکش و در قسست شرقی میدان 

 

  
 تهران 8. منطقه 4تصویر 

( 1( مجیدیه؛ 8( کرمان؛ 1( نارمک؛ 1( فدک؛ 1 وض؛  ( هفت0( مداین؛ 3( دردشت؛ 2( تهرانپارس؛ 0اند از:  عبارت 8های منطقه  محله
 ( زرکش.03( و یدیه؛ 02تسلیحات؛ ( 00( سبالن؛ 01لشکر؛ 

 

 

 

 
 تهران  8. محالت منطقه 44تصویر 

شرد،  ضرور ارامنره در ایرن منطقره از تهرران، بیشرتر نتیجرا  گونه که پیشتر گفته  هسان
های دیگر درون و  و هسچنین، کو  0333آباد تهران در سال  اایی پدرانشان از بهجت اابه
ای، یک بنا یرا یرک پرارک یرا یرک  های ارامنه، در هیچ محله شهری است. مرکز محله برون
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های فرهنگی و مذهبی  محله برای چنین اوامعی با تراکم کاربریعنصر یگانه نیست. مراکز 
ها در یک اایگاه مرکزی )نه لزومًا مرکزیت فیزیکی( قرار دارند که  شوند. این بنا تعریف می

هرای دیگرر ارامنره  های مسکونی، وا دهای تجاری، وا ردهای خردماتی، و کاربری خانه
حلا ارمنی، کلیسا و مدرسه است. ارامنرا هرر اند. اازای اصلی یک م پیرامون آن پدید آمده

های مربوطره را  باشند تا بتوانند تا پایان دورۀ متوسطه، درس محله باید مدرسه خود را داشته 
های  بگیرند و باید کلیسایی در نزدیکی خود داشته باشند تا برای اعیراد و مراسرم در آنجا فرا

  ضور داشته باشند.نوعان خود در آن فضا  مذهبی یا دعا و دیدن هم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرکز محله و ارکان آنو محدوده موردمطالعه 8. بخشی از منطقه 42صویر ت

مدرسه 
 ارامنه

 محدوده مورد مطالعه

 کلیسا

مرکز فرهنگی و باشگاه 
 )ورزشگاه(
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 «تارگمانچاتس». کلیسای 43تصویر 
 
هرا، نخسرت، هسرا  منظور تحلیل الگوی مسکن ارامنه با تواره بره سربک زنردگی آن به
هرا  تهران، مشاهده شرده و شرناختی از سراکنان آن 8های محلا ارامنه، واقع در منطقه  خانه

ها  هایی که قدمت آن است. سپ ، با تواه به اهداا و ضرورت موضوع، خانه آمده دست  به
خانه  21ها،  اند، شناسایی، و از میان آن سال بوده و از ابتدا ساکنان ارمنی داشته 01بیش از 

 اند. صورت تصادفی انتخاب و مطالعه شده به
 

 
 
 
 
 
 

 
 شده برداشت های . موقعیت خانه41تصویر 

oشدههای برداشتخانه 

یسمس کلیسا:اخل د  عید کر

یسمس )به صدا  :کلیسامای بیرونی ن عید کر
یسمس(  درآوردن ناقوس کلیسا در شب کر
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 شده خانه مطالعه 41. معرفی اجمالی 3جدول 
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 اتاق خواب مکث )هال( نشیسن و پذیرایی آشپزخانه  سام سروی  تراس نورگیر 
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 های پژوهش . یافته4

 . ساختار کالبدی محله1-4

شهر تهران اسرت کره بره  8محله، تحت تأثیر طرا ی شهرک بزرگی در منطقا ساختار کلی 
بینی و شرطرنجی اسرت. ایرن  پیش محلا نارمک معروا اسرت. پرالن کلری منطقره، قابرل

 81میدان است که محدودۀ موردمطالعه در قسست شرقی میدان  011محدوده، دربردارندۀ 
انه یرا عنصرر خاصری مشراهده لحاظ بصرری، نشر واقع شده است. در ساختار محلره، بره

های نامحسوس و معنوی، بسیار ملسوس است. برای افرراد غیرارمنری،  شود، اما تفاوت نسی
کننرد،  درصد ساکنان آن به زبانی غیر از زبان فارسی صرحبت می 11ای که  مشاهدۀ محله

گر در ها، فروشنده و صا بان ارمنی دارند، افراد هسیشه پ  از دیدن هسدی بسیاری از مغازه
هررا یکرردیگر را  کننررد، بسرریاری از آن پرسرری می آمدشرران صررحبت و ا وال و مسرریر رفت

رسد. نظر می رسد، کسی عجیب و غیرعادی به مشام می شناسند، و بوی قهوۀ خام به می
 . ساختار کالبدی خانه2-4

نسای  ررر توان گفت که تفاوتی میان سراختار کالبردی  شده نسی های انجام با تواه به پژوهش
های ارامنه و غیرارامنه واود دارد. ساختار  رر خانه بیرون یا انتخاب زمین و قرارگیری بنا در آن

ها در مقایسه با  ای که ویژۀ ارامنه باشد در این محله واود ندارد. هندسا کالبد خانه کالبدی
وی غالرب، اند، تفراوتی نردارد. الگر های دیگری کره از ابتردا سراکنان ارمنری نداشرته خانه

مراتب ورودی به خانه نیرز بره دو شرکل کلری تقسریم  غربی است. سلسله ر کشیدگی شرقی
های شسالی، فرد پ  از ورودی اصلی، وارد  یاط شده  (. در خانه2شود )شکل شساره  می

های  ها دسترسی دارد. در خانه شود و به طبقه ها می پله و بدون هیچ اختالا سطحی وارد راه
 شود. پله دسترسی باز می اختالا سطح، ورودی اصلی به راهانوبی، بدون 
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  ها . ساختار خانه2شکل 

 
 مراتب ورود به خانه . سلسله3شکل 

 . معماری داخلی3-4

دسرتا  0شده با آنها، ابعراد شریوه زنردگی بره  های انجام های ساکنان و مصا به با تحلیل فعالیت
هرای  ( فعالیت2های معیشتی؛  ( فعالیت0اند از:  است. این عوامل عبارت بندی شده  کلی تقسیم

رسوم. و ( آداب0ااتساعی؛ های  ( فعالیت3زیستی؛ 
 

   بندی شیوه زندگی . الگوی کلی برای سطح1جدول 
 ها مؤلفه زندگی شیوه ابعاد

 تولیدی کارهای و گروهی، فردی، کار با مرتبط های فعالیت معیشتی
 ... و غذایی، های وعده تهیه خوابیدن، خوردن، با مرتبط های فعالیت زیستی

 و... فردی، و گروهی فراغت اوقات گذران نحوه ارتباطات، ها، مهسانی ااتساعی
  مذهبی و فرهنگی، اعتقادی، محلی، رسوم و آداب رسوم و آداب

گیرررد، مهسانرران و  در بسرریاری از مواقررع در فضررای هررال کرره پرر  از ورودی قرررار می
شرود. از  هرا پرذیرایی می تواننرد  ضرور پیردا کننرد و  تری از آن خویشاوندان نزدیرک می

شرود.  فضاهای عسومی مانند نشیسن و پذیرایی برای مهسانان دور و تعداد بیشتر استفاده می
 21تنها  ر هایی که فضای هال وارود نردارد ر باید به این نکته تواه داشته باشیم که در خانه

افترد. فضراهای  هرای ااتسراعی یادشرده در نشریسن اتفراق می رر فعالیت ها درصد از نسونه
شوند،  های ساالنه که برای اعیاد دینی برگزار می های هفتگی یا مهسانی هسیعسومی در دور

یرزمین پالن یرزمین / دو طبقه با ز  مقطع: سه طبقه بدون ز

 ورودی وا د پله و پاگردراهرو/راه  یاط در ورودی کوچه

 ورودی وا د پله و پاگردراهرو/راه در ورودی کوچه

0. 

2. 
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های  ها و مصا به ها و مشاهدات هنگام بازدید از خانه کاربرد بیشتری دارند. پ  از بررسی
ترین فضای خانره، فضرایی  است که محبوب دست آمده  کوتاه با ساکنان خانه، این نتیجه به

کنند. از هرال  های صسیسی از آن استفاده می هسچنین، مهسان است که خود اعضای خانه و
ها برای خرانواده  کنند که این معاشرت عنوان فضایی برای معاشرت استفاده می یا نشیسن، به

ارمنیان  یاتی است. محبوبیت، تنها ناشی از وابستگی فیزیکی به آن محدوده نیست، بلکه 
افترد، بلکره  تنها بارها اتفاق می که نه  ود؛ فعالیتیش سبب فعالیتی است که در آن انجام می به
 کند. لحاظ معنوی نیز وابستگی ایجاد می به

پایۀ ابعاد سبک زندگی در خانه4جدول   های ارامنه . استفاده از فضا بر

 فضا زندگی سبکنیازها

 معیشتی
  کنند نسی برطرا خانه در را خود معیشتی نیازهای از یک هیچ ر

 و...(. اولیه، مواد تهیه )کار،
 هستند. شاغل خانه از خارج ر

- 

 زیستی
 خوابیدن؛ و استرا ت ر
 روزانه؛ های وعده تهیه ر
 روزانه های وعده صرا ر

 خواب اتاق
 آشپزخانه

 آشپزخانه/هال

 ااتساعی
 قهوه؛ میز دور روزانه دورهسی ر
 شبانه؛ دورهسی ر
 خانواده. هفتگی دورهسی ر

 هال/نشیسن
 پذیرایی
 پذیرایی و نشیسن

 رسوم و آداب
 کریسس ؛ درخت گذاشتن -
 و...( کریسس ، پاک، )عید اعیاد خانوادگی شام ر

 هال/نشیسن/پذیرایی بین متغیر
 پذیرایی

 
شررده، اعررم از هررال، نشرریسن،  شررده، دارای فضرراهای تقریبررًا تفکیک های بررسی هسررا خانرره

هرا  ها دارای تراس هسرتند و نرورگیر در هسرا آن ها هستند. بعضی از آن پذیرایی، آشپزخانه، و اتاق
ها  انرد. برخری خانره شکل در کنار هرم قررار گرفتهاست. بیشتر این فضاها، با چینشی  دیده شده 

اند. طرا ی داخلی فضاها بیشتر برپایرا نقشره زمرین  صورت مستطیل یا مربع چیدمان شده نیز به
هرا  ترین  الت برای زمین موردنظر انجام شده که نیازهای معسولی یک خرانواده نیرز در آن و بهینه

 ها است. کنندۀ هسا فضاها و عسلکرد آن ( بیان1است. ادول شساره ) درنظر گرفته شده 
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 ازای کالبدی ها مابه یت. فعال6جدول 

 زمان عملکرد فضا نام
 میانگین

 در ساعت
 روز

 افراد

 استرا ت؛ ر خواب اتاق
  0 روزانه مطالعه؛ ر

 هال

 عسومی فضاهای به رسیدن برای اصلی گذرگاه ر
 خانه؛ خصوصی و
 میرز بررای نزدیک بسیار های مهسان از پذیرایی ر

 کم(؛ تعداد )درصورت قهوه
 تلویزیرون  ضور )درصورت خانواده دورهسی ر

 هال(. در

1 تا 3 روزانه

 
 
 

 نشیسن

 میرز بررای دور و نزدیک های مهسان از پذیرایی ر
 و هرا مهسان تعرداد برودن زیراد )درصرورت قهوه

 هال(؛ نبودن درصورت
  ضررور )درصررورت خررانواده خررود دورهسرری ررر

 نشیسن( در تلویزیون

 روزانه
 هفتگی
 سالیانه

3

 
 

 پذیرایی
 شبانه؛ های مهسانی ر
 خانواده؛ اهالی اسعه روز ناهارهای ر
 خاص. روزهای و اعیاد های مهسانی ر

 هفتگی
 سالیانه

 
 

 آشپزخانه
 غذایی؛ های وعده تدارک ر
 ها؛ دورهسی و مهسانی تدارک ر
 میرز وارود )درصورت روزانه های وعده صرا ر
 صندلی( و

 تررررا روزانرررره
  3 سالیانه

  0 از کستر روزانه گیاهان از مراقبت و نگهداری ر تراس

  یاط
 گیاهران از نگهرداری محل و پارکینه عنوان به ر

 شسالی؛ های خانه در
 در گیاهررران از نگهرررداری و انبررار عنوان بررره ررر

 هسکف وا د برای انوبی های خانه
  0 از کستر روزانه

 

 ترین فعالیت روزانه و هفتگی قهوه؛ اصلی. میز 1-3-4

آیرد،  شرسار می ترین کار روزانا هر خانوادۀ ارمنی به ترین و معروا یکی از آدابی که اساسی
تررین و  طورکلی، برا مهسانران، از مهم کیشران و بره ها است. قهوه نوشیدن با هم میز قهوه آن

شرده،  های انجام های روزانه در خانا ارمنیان است. برپایا پژوهش ترین فعالیت بخش شادی

 خانواده دوستان و آشنایان افراد درجه یک
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عنوان محیط اطالعاتی خود معرفی کردند، منزل اقروام و  حیطی که ارامنا تهران بهنخستین م
ترر از آن برا زنردگی در  شرده و مهم های انجام ها با مصرا به دوستان بود. نتای  این پژوهش

محله و خانوادۀ ارمنی، هساهنگی دارند. نخستین مکان ارتباطات ااتساعی، هال و نشیسن 
عنوان محیط نخسرت بررای تبرادل  ل انتخاب منزل اقوام و دوستان بهها است. شاید دلی خانه

ها باشد. افرراد یرک اقلیرت  اطالعات، صرا اوقات بیشتر و آسانی ارتباط در این نوع مکان
دهند که اوقات بیشتری را با دوستان و آشنایان خود سپری کنند.  خاص، معسواًل ترایح می

کننرد و سرعی  کارانره عسرل می ای محافظه گونره خود، بهآنان در ارتباط با افرادی غیر از قوم 
کنند تا دامکان، افراد بیرون از قوم خود را به خلوت و محافرل خرود راه ندهنرد. شراید  می

بهانا   ها واود دارد، میز قهوه باشد که ارامنه به ترین ارکانی که در این دورهسی یکی از اصلی
دار هستند و  ای که زنان، خانه است(. در خانه  نفر کافی 2شوند ) تی  آن، دور هم اسع می

های روز پ  از سروسامان دادن به کارهای  شغلی بیرون از خانه ندارند، در نخستین ساعت
دار(  کنند که دوست یا آشنا یرا اعضرای خرانواده مشرابه خرود را )خانره مهم خانه سعی می

ها  این اتفاق بیشتر در بعدازظهرصحبت شوند. اگر شاغل باشند،  ها هم مالقات کرده و با آن
ها کسک و نظرر  گیری  دهد که از رخدادهای محلی و فامیلی باخبر شوند، در تصسیم رخ می

های  توان گفت، در خانه ها می بخواهند یا به زبان ساده با هم وقت بگذرانند. در تحلیل خانه
اهای خانه هسرتند، زیررا ترین فض ارامنه، آشپزخانه و هال و در برخی موارد، نشیسن از مهم

طور روزانه در  ها به ترین نیاز ااتساعی و معاشرتی آن ترین نیاز زیستی و هسچنین، مهم مهم
ترین فضای خانره،  توان نتیجه گرفت که اصلی اساس، می گردد. براین این فضاها برطرا می

 ند.ک گذراند و معاشرت می نوع خود وقت می است که خانواده در آن با هم فضایی 
 
 
 
 
 

 های موردمطالعه ای از محل قرارگیری دورهمی قهوه در خانه . نمونه1شکل 

 خصوصی

 آشپزخانه

 ورودی

 نشیسن)قهوه(

 پذیرایی

 نوع دوم:
 هال=دورهسی قهوه

 نوع اول:
 نشیسن=دورهسی قهوه

 خصوصی

 آشپزخانه

 عسومی هال)قهوه( ورودی
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 . تقسیم فضایی2-3-4

از  به ررر شوند و بخش عسومی، هسرواره  ها به دو بخش عسومی و خصوصی تقسیم می خانه
ر نسبت به بخش خصوصی، مسا ت بیشتری را به خود اختصاص داده  ر چند نسونا محدود

ها،  درصد نسونره 81است و در برخی از موارد، بسیار نزدیک به بخش خصوصی است. در 
کنندۀ فضراها اسرت و  وارود دارد کره تقسریم« هال»وان پ  از ورود به خانه، فضایی با عن

گاهی فضای خصوصی، پیرامون آن چیده شده است. این فضا، قسست عسومی را به بخرش 
کند و هسچنین، محل تقسیم خانه به فضای عسومی و خصوصری  دیگری از خانه وصل می

ای است. فضاهای عسومی شامل هرال )درصرورت وارود(، نشریسن، و پرذیرایی و فضراه
ها و فضرای خردماتی، شرامل آشرپزخانه اسرت  ها و سرروی  خصوصی شامل اتاق خواب

اند.  بندی فضاها درنظر گرفتره نشرده ها در مسا ت وا د و بخش (. تراس1)ادول شساره 
ها یکسران نیسرتند و گراهی تفراوت  آمده از سه نوع فضا، در هسا خانره دست های به درصد

دلیل تفراوت مسرا ت اولیرا زمرین و  د. ایرن تفراوت برهشو ها دیده می آشکاری در میان آن
هایی کره مسرا ت کسترری دارنرد،  ها است؛ برای مثال، گاهی در پالن درنتیجه، پالن خانه

 های عسومی خانه کستر است و برعک . بخش
 

 . تقسیم فضایی هر واحد خانه / درصدها7جدول 

 فضایی/درصدها حرکت خانه فضایی/درصدها حرکت خانه
 
 
 
0 

 
 
 

 غوکاسیان

 

 

 
 
 
2 

 
 
 

 0میناسیان

 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 

 میناسرریان
2 

 

 
 
 
0 

 
 
 

 زارع

 

45 17 38 36 15 49 

36 9 55 32 8 60 
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 فضایی/درصدها حرکت خانه فضایی/درصدها حرکت خانه
 
 
 
1 

 
 
 

 نرسیسیان

 

 

 
 
 
1 

 
 
 

 قریبیان

 

 
 
 
 
1 

 
 
 

 باباخانی

 

 

 
 
 
8 

 
 
 

 صفریان

 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 

 پیرنظری

 
 
 

01 

 
 
 

 شاهبندری

 

 

 . ارتباط و دسترسی فیزیکی )عمق( در نحو فضا3-3-4

ارتبراط، انرد از:  شوند کره عبارت شاخص اصلی تحلیل می 1در مبحث نحو فضا، معسواًل 
ترررین  ترین و مرتبط پیونرردی، کنترررل، انتخرراب، و عسررق )دسترسرری فیزیکرری(. نزدیررک هم

هرا اعتبرار ببخشرد،  توانرد بره آن های میردانی نیرز بسرتگی دارد و می هایی که به یافته مؤلفه
دسترسی فیزیکی است. در این بخش، پ  از انتخاب یا « 2عسق دید»و « 1ارتباط»شاخص 

انجام شده  افزار  کسک نرم خانا موردمطالعه و تهیه هسا مدارک، نحو فضا به 01
هایی کره بره  ، ارتباط میان فضاها را با تواه بره میرزان دسترسریافزار  است. نرم

ه ایرن نترای ، فهرم ترأثیر نظرام کند. بررای دسرتیابی بر فضاهای گوناگون دارند، تعریف می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

53 13 34 41 18 41 

41 13 46 44 14 42 

57 13 30 51 12 38 

 ورودی مکث )هال( خدماتی عسومی خصوصی
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گیری و سازماندهی انواع فضراها در خانرا ارمنیران  ها( بر شکل ها )سیستم فعالیت فعالیت
ها که ثابت هستند، بقیا  از فعالیت (. در این نظام، به8تهران ضروری است )ادول شساره 

نه وابسته اسرت. به فرهنه و سبک زندگی ساکنان خا« ها نوع انجام فعالیت»ها مانند  گزینه
آمده در  دسرت هرای به هسچنین، عسق دید هر خانه از در ورودی وا د تحلیرل شرده و داده

 ( نسایش داده شده است.00( و )01های شساره ) ادول

 های عمده( با سازمان فضایی و کالبد خانۀ ارامنه در محله نارمک تهران ها )فعالیت . ارتباط نظام فعالیت8جدول 

 های فعالیت انجام چگونگی فعالیت
 کالبدی بیان فعالیت معنی وابسته

 سازی آماده
 غذا های وعده

 از استفاده و کردن آشپزی ر
 آشپزخانه امکانات

 از بیرون غذا اولیه مواد تهیه ر
 خانه

 از بیرون از خرید ر
 ها آن آوردن و خانه

 آشپزخانه به

 نوازی؛ مهسان ر
 روزانه های فعالیت ر

 دار خانه عضو
 آشپزخانه ر
 محله ر

 خوردن غذا

 گاهی میز، دور شدن اسع ر
 یا ناهارخوری یا آشپزخانه در

 میز اگر هال، هسان
 داشته قرار آن در ناهارخوری

 «سفره» فرهنه )نبودن باشد
 نشستن( زمین روی و

 غذا سازی آماده ر
 اعضای شدن اسع ر

 میز دور خانواده
 روابط استحکام ر

 زیستی نیاز رفع بر افزون
 آشپزخانه ر
 ناهارخوری ر

 استرا ت/خوابیدن
 کردن آماده و لباس تعویض ر

 خوابیدن برای تخت
 تخت روی خوابیدن ر

 زمین( روی )نخوابیدن

 کسد از استفاده ر
 خواب؛ اتاق

 و سازی مرتب ر
 تخت کردن اسع
 خواب از پ  و پیش

 آرامش ر
 و شدن بیدار زود ر

 فعال  ضور
 خواب اتاق ر

 مهسان از پذیرایی
 )هفتگی(

 به وابسته میز سازی آماده ر
 بازدید ساعت و مهسان نوع

 مهسان از استقبال ر
 میز دور نشستن ر
 میوه و شیرینی قهوه، خوردن ر

 قهوه دورهسی در
 مهسان بعدازظهر و )صبح

 مهسان شب و ظهر قهوه/
شام( و ناهار

 از پ  قهوه سازی آماده ر
مهسان رسیدن

 زمان هماند باقی کردن سپری ر
 و معاشرت و وگو گفت با

 )بیشتر روزانه های صحبت
 ااتساعی( مسالل دربارۀ

 از بیرون از خرید ر
 خانه

 داشتن نگه تسیز ر
 فضا

 به الزم مواد آوردن ر
 از استفاده یا خانه
 خانه داخل مواد

 نوازی مهسان ر
 عاشرتم به نیاز رفع ر
 کیشان هم با
 و ها فعالیت از اطالع ر

 رویدادهای
 گروهی درون

 مشورت و اسعی خرد ر
 ا ساس تقویت ر

 گروهی درون عضویت

 هال ر
 نشیسن ر
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 های فعالیت انجام چگونگی فعالیت
 کالبدی بیان فعالیت معنی وابسته

 مهسان از پذیرایی
 ساالنه( )اعیاد

 میز سازی آماده ر
 مهسان از استقبال ر
 در مهسان از کادو گرفتن ر

 پاک عید و نو سال اعیاد بازدید
 میز دور نشستن ر
 غذاها انواع خوردن ر
 با ها مهسان از پذیرایی ر

اعیاد معسول غذاهای
 غذایی رسوم اعیاد از )بعضی

دارند(
 دور خواندن آواز و صحبت ر

 غذا میز

 از بیرون از خرید ر
 خانه

 به الزم مواد آوردن ر
 خانه

 داشتن نگه تسیز ر
 فضا

 نوازی مهسان ر
 معاشرت به نیاز رفع ر
 کیشان هم با
 نگه زنده و ا ترام ر

 و آبا رسوم و آداب داشتن
 یااداد

 هویت استحکام ر
 روابط استحکام ر

 پذیرایی ر

 اسع هم دور
 خانواده شدن

 افراد اکثر شدن اسع ر
 پ  و عصر هنگام در خانواده

 خانه به هسه آمدن از
 میوه مختصر میز سازی آماده ر
 قهوه یا چای و

 از الزم مواد آوردن ر
 روی بر آشپزخانه

 میز

 روابط استحکام ر
 خانوادگی

 اسعی خرد ر
 نگهداری و دهی شکل ر

 ملی و ااتساعی هویت

 هال ر
 نشیسن ر

 دینی زندگی

 در کردن خلوت و منااات ر
 اتاق

 محله کلیسای به رفتن ر
 یکشنبه بعدازظهرهای

 در محله کلیسای به رفتن ر
 )عسدتاً  ساالنه اعیاد

 پاک( عید و کریسس 

 خواندن کتاب ر
 کردن دعا ر
 خارج های فعالیت ر

 خانه از

 ا ساس تقویت ر
 گروهی درون عضویت

 رسوم و آداب  فم ر
 آرامش ر

 خواب اتاق ر
 هال ر
 محله ر

 فرهنگی زندگی
 )ملی(

 در دیگر اعضای با معاشرت ر
 )باشگاه فرهنگی مراکز

 محله(
 های فعالیت انجام ر

 روزهای در اسعی دسته
 ماه )مانند ارامنه تقویم خاص
 یادبود مراسم برای آوریل

 ارامنه( کشی نسل
 در داوطلبانه های فعالیت ر

 ها باشگاه و مدارس

 شامل بیشتر ر
 خارج های فعالیت

 خانه از
 بخشی سازی آماده ر

 داوطلبانه خدمات از
 در غذا تهیه مانند
 خانه

 ا ساس تقویت ر
 گروهی درون عضویت

  فم و دهی شکل ر
 ملی و ااتساعی هویت

 ملی اهداا استحکام ر

 محله ر

 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

919 
تأثیر متقابل سبک زندگی و 

 ... مسکن و بازتاب آن

 های ارامنه محله نارمک تهران فضایی در خانه «ارتباط». تحلیل 9جدول 

 نام
 فضایی توده

 خانه
 فضاها «ارتباط» گراا خانه فضایی توده نام فضاها «ارتباط» گراا

 غوکاسیان

 
 
 

 

 
 

 قریبیان
 

 

 

 0 میناسیان
 
 

  

 صفریان

 

 

 2 میناسیان
 
 
 

 

 
 

 پیرنظری

 

 

 زارع

  

 باباخانی

  

 نرسیسیان

 
 

 شاهبندری

  

 
 

 
 های ارامنه فضایی در خانه« ارتباط». میانگین عددی 4نمودار 

0 1 2 3 4 5

 راه پله
 هال

 نشیمن
 پذیرایی

 آشپزخانه
 اتاق خواب

 حمام و سرویس
 تراس

 کسترین بیشترین
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 های ارامنۀ محله نارمک تهران )از ورودی( در خانه« دسترسی فیزیکی». تحلیل 41جدول 

 نام
 فضایی توده

 خانه
 فضایی دسترسی

 ورودی در از
 خانه فضایی توده نام

 فضایی دسترسی
 ورودی در از

 غوکاسیان

 
 
 

 
 

 قریبیان

  

 0 میناسیان

 
 
 

 
 
 
 
 

 صفریان

 
 

 

 2 میناسیان

  
 
 
 
 

 پیرنظری

  

 زارع

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 باباخانی

  

 نرسیسیان
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شاهبندری

 
 

 عسق دسترسی فیزیکی )عسق دید( از درب ورودی وا د مسکونی 
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 های ارمنی موردمطالعه در شهر تهران خانه« خوانایی»و « دسترسی فیزیکی. »44جدول 

 نام
 دسترسی
 فیزیکی

 ورودی( )از

 دسترسی
 فیزیکی

یک(  )عمق.متر
 نام خوانایی

 دسترسی
 فیزیکی

 ورودی( )از

 دسترسی
 فیزیکی

یک(  )عمق.متر
 خوانایی

 12/1 1 08 قریبیان 11/1 1/00 11/03 غوکاسیان
 12/1 11/1 00 صفریان 11/1 12/00 82/33 0 میناسیان
 81/1 01 2/00 پیرنظری 83/1 3/1 00 2 میناسیان
 13/1 02/01 1/32 باباخانی 11/1 31/02 83/01 زارع

 110 12/03 1/21 شاهبندری 12/1 00 3/20 نرسیسیان

های نحو فضا در  های ارامنه تهران و هسچنین، تحلیل ها در خانه با تواه به نظام فعالیت
هرایی کره در  فرض توان نتیجه گرفت که ارتباطات فضرایی برا پیش می افزار نرم

دسرت آمرده برود، هسخروانی دارد. بیشرترین ارتبراط فضرایی را در  های میردانی به پژوهش
ترین فضراها هسرتند و  آمرد و توان مشاهده کرد کره پررفت فضاهایی مانند هال و نشیسن می

شود. فضاهایی که در گراا  دیگر انجام میها نسبت به فضاهای  های بیشتری در آن فعالیت
هرایی بررای مانردن،  هرا نسرایش داده شرده اسرت، درواقرع، محیط ارتباط بیشتری بررای آن

کننده و هم فضای مکرث  ها هم تقسیم معاشرت کردن، و رفتن به فضاهای دیگر هستند. آن
به فضاهایی مانند اتاق آیند. کسترین ارتباط  شسار می هستند که پویاترین نقاط در خانه نیز به

ها مربوط است که در واقعیت نیز چنین اسرت. در ایرن  خواب، سروی  بهداشتی، و بالکن
شرد،  گونه کره پیشرتر نیرز گفتره   توان مشاهده کرد. هسان های کستری را می فضاها، فعالیت

ر ای معنوی و گاهی فیزیکی دارد که بیشرت اهسیت و محبوبیت فضاهای خانه ارمنیان، انبه
 های ااتساعی و فردی است رسوم و فعالیت و آمدها، آداب و تحت تأثیر رفت

از در ورودی « عسرق دیرد»یرا « مسا ت دسترسی فیزیکری»های مربوط به  برپایا یافته
های موردمطالعه، بیشتر فضاهای عسومی و در مرواردی بسریار  ها، در بسیاری از خانه خانه

انه در معرض دید هستند. هسچنین، برا تحلیرل کم، فضاهای خصوصی، پ  از ورود به خ
بیان دیگرر،  تروان دیرد یرا بره دورترین فضرایی کره از در ورودی خانره می ها ر خوانایی خانه

باز ماننرد  های خواب و فضاهای نیسه توان دریافت که اکثر اتاق رر می بیشترین فاصله را دارد
 رند و ازج ناخواناترین فضاها هستند.لحاظ ارتباط بصری دا ها، بیشترین فاصله را به بالکن
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 گیری نتیجه
نوعی معررا تراریخ و هویرت و نحروۀ  شود، پشتوانه و به فرهنه و هرآنچه به آن مربوط می

زندگی فرد در خانه و اامعه است. با تواه به این اصل که خانواده، نخستین ااتساع است، 
نردگی او نیرز بازتراب سبکی که  اصل صدها سال زندگی و معاشررت اسرت، در نحروه ز

طور بردیهی،  های بسیاری دارد و ازآنجاکره انسران بره سبک زندگی، مؤلفه ر یابد. فرهنه می
کننرده اصرول مهسری اسرت کره  نوع او بیان مواودی ااتساعی است، نحوه معاشرت با هم

اش کسک کند. نحوۀ رویارویی فررد  تواند به ما در شناخت او و زندگی و سرانجام، خانه می
شد دارند  و مسالل هویتی و قومی، و هسچنین، رفتارش با افرادی که به محل زندگی او آمد با

تواند  رکت فضایی، قرارگیری او و خانواده هنگام مهسرانی و  گذرانند، می و با وی وقت می
 کم نسایان کند هسچنین، در خلوت را تعریف یا دست

های  هرا در یکری از محلره ای آنه بررسی رابطا دوسرویا شریوه زنردگی ارامنره و خانره
های  براسراس شریوۀ زنردگی، در خانره  نشین تهرران نشران داد کره فضرا و کراربرد آن ارمنی

ها را  توان آن ها مشترک هستند و می هایی دارند که تقریبًا میان هسا نسونه موردبررسی ویژگی
 صورت زیر شرح داد: به

 آمده و تأثیرپذیری آن از شیوۀ زندگی  واود ساختار کالبدی، تحت تأثیر شکل زمین به
 نسبت کستر است؛ ارامنه به
  کره استاامعه پایبندی به اصول و عرا تا  د زیادی ناشی از انسجام اامعا ارامنه 

ها به یکدیگر و هسچنین، اسع شدن افرراد در اعیراد و  سبب معاشرت بیشتر و وابستگی آن
آمدهای روزانه هستند، و مانند سال  و تر از رفت شود. این مراسم، چون پراسعیت مراسم می

 گیرند؛ نو و کریسس ، نسادهایی در خانه دارند، در پذیرایی و دور یک میز بزرگ شکل می
 کارانه دست  اند در فضاهای سکونت خود به یک رابطا باثبات و محافظه هارامنه توانست

هرای  لحاظ ارتبراطی،  ریم هرا بره شان را مردیریت کننرد. درواقرع، آن یابند و سبک زندگی
کننرد، بسریار  آمد می و ها رفت تر و محدودتری دارند. ارامنه در انتخاب افرادی که با آن بسته

هرا  ، بقیرا افررادی کره برا آن«دوسرت»از چند نفرر  توان گفت، به میکار هستند و  محافظه
دلیل اسررت کرره فضرراهای  هسین کیشرران خودشرران هسررتند. برره کننررد، از هم آمررد می و رفت



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

915 
تأثیر متقابل سبک زندگی و 

 ... مسکن و بازتاب آن

هرا  انرد و مهسان ها در پیرامون فضای هال یا نشریسن قررار گرفته خواب خصوصی مانند اتاق
ها، هرال و درصرورت نبرودن  ی از خانهیابند.  تی در بعض را تی در این فضا  ضور می به

معنا نیست کره بررای  آن آن، نشیسن، ازج نخستین فضاها پ  از ورود به خانه است. این به
 کیشان است؛ ها تعریفی ندارند، بلکه گواه اعتساد و را تی ذاتی میان هم ارامنه  ریم

 بررای مثرال،  طور مستقیم، تابع شیوۀ زندگی روزمرۀ اعضای خانه است؛ عسلکردها به
ها در آن انجرام  ترین فضا که بسیاری از معاشررت عنوان محبوب استفاده از هال و نشیسن به

شود، یا استفاده از پذیرایی برای اسع شدن تعداد بیشتری از اعضای خرانواده در اعیراد  می
 دینی، نسونا دیگری از عسلکرد فضاها برپایا سبک زندگی ارامنه است؛  ساالنه و مراسم

 گاه می مهم هرای  شروند، اسع ترین فضایی که ارامنه در آن از اخبار اامعا خودشان آ
شان است و این اتفاق نیاز به محلی دارد که افراد در آن  خانوادگی، دوستان، و آشنایان ارمنی

وگو کنند و آن، فضای هال یرا  ساعت، معاشرت و گفت 2-3ای اسع شوند و برای  به بهانه
هایی از روز به میز قهوه و اسع شدن  تی دو نفرر برا هرم  که در ساعتنشیسن خانه است 
 شود؛ اختصاص داده می

 مطرح کرد، زیررا الگروی « تأثیر شیوه زندگی بر کالبد بیرونی»ای دربارۀ  توان نکته نسی
های غیرارمنی هسین محله است و تفاوتی با آنها ندارد. هسچنین، در نسا  ها مانند خانه خانه

های دیگرر اردا   ها را از خانه بخشی که ساکنان آن ها، عناصر هویت ار بیرونی خانهیا ساخت
 کند، واود ندارد.

 شود: می پیشنهادموارد زیر های ارمنی تهران،  وادهاساس، در طرا ی خانه برای خان براین
 بسا  چه ر ترین ابعاد زندگی فرد ارمنی است ر برای  فم زندگی اسعی، که یکی از مهم

کننرد،  هرا زنردگی می ای کره آن رر بهتر اسرت در محلره رنه شده است امروزه بسیار کم که
که افراد هنگرام برقرراری ارتبراط برا دوستانشران در آن باز طرا ی شود  های باز و نیسه مکان

خود، فضررای  خودی های ایرن منطقره بره هرایی ماننرد میردان . مکانا سراس امنیرت کننرد
هرا اسرع  ها، غیرارامنه نیرز در آن دلیل عسومی بودن آن اند، اما به ای را تشکیل داده ااتساعی

کنند. هسچنین، الزم اسرت بره ایردۀ  یراط اصرلی و برزرگ میران  شوند و معاشرت می می
 های مسکونی تواه شود؛ بلوک
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 ای دیاسرپورایی و از  شود، برپایا سبک زندگی اسعی ارامنره تهرران کره از اامعره پیشنهاد می
بینی شرود.  گیرد، فضاهای ااتساعی بسیاری پیش ااتساعی سرچشسه می های شدید درون وابستگی

شده نباشند و کاماًل با وا دهای مسرکونی ترکیرب شروند؛  صورت اداافتاده و تعریف این فضاها به
عنوان فضرای  واود آمده و بره های وا دهای هسسایگی به ای که از کنار هم قرار گرفتن خانه نهگو به

خصوصرری نبرروده، بلکرره  اسعرری خردمقیرراس تشررکیل شرروند. ایررن وا رردهای هسسررایگی، نیسه
 ای در کنار هم قرار گیرند که دردسترس باشند؛ گونه بایست به عسومی هستند و می نیسه
 شردۀ ارامنره بررای افرراد غیرارمنری،  های عسیق و بسیار تعریف منظور رعایت  ریم به

کره مهسران  تواند بیشتر تفکیک شود تا  تی زمانی ها می فضاهای عسومی و خصوصی خانه
بسیاری  ر آید، موضوعیتی برای افراد خانه و هسچنرین، فررد غیرارمنری  غیرارمنی به خانه می

 رر نداشته باشد؛ اوقات ایرانی/ مسلسان
 هرایی بررای  تر، یعنری پرذیرایی و نشریسن، مکان ر است در فضاهای پذیرایی بزرگبهت

شود؛ درنظر گرفته  ر  مانند درخت کریسس   ر  شود میها استفاده  عناصری که در اعیاد از آن
 عنوان فضرایی کره عسلکردهرای اصرلی اسعری  های ارمنی، بره بهتر است هال خانه

 های دیگر باشد. تر از ابعاد معسولی در فرهنه دهد، بزرگ خانواده در آن رخ می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها شده از کنار هم قرار گرفتن خانه واحدهای همسایگی تشکیل .44تصویر 
  

 وا د هسسایگی ایجاد شده وا د هسسایگی ایجاد شده وا د هسسایگی ایجاد شده

 توده مسکونی تراز سوم تراز دومتوده مسکونی  توده مسکونی تراز اول
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(. اسرتاری بره تعرامالت فضرا، 0311نور، نسیم؛ فالمکی، محسدمنصور؛ و بهاری اویلرق، مهردی ) تبریزی
 .023-001(، 1و  0) 2، همهامه  شبمکفرهنه و هویت ایرانی در تقابل با مفاهیم بنیادی معساری ایرانی. 

 .01-28، 23، آبمدیهای سنتی.  (. طرا ی مسکن امروزی و اصول معساری خانه0311، محسدرضا ) الری

(. بررسی تاثیر فرهنه و تغییرات ااتساعی بر مسرکن روسرتایی 0311، مژگان؛ و شیخ مهدی، علی )پور خاک
 .221-201، 21، هییریت شهریگیالن. 

 .2-0، 012هجن  هعممر، (. ارامنه معسار ایران. 0311، آرماند )درور

(. نگاهی به روابط برون گروهی دیاسپورای ارمنی برا تکیره برر مفهروم  افظره اسعری 0310، محسد )رسولی
.303-318، 11، فصنامه  عنوم اجتممع شناختی در ارامنه ایران(.  ای انسان )مطالعه

های بازرگانان ارمنی و مسرلسان  (. مطالعه تطبیقی خانه0310سسانه؛ قرالتی، مهران؛ و اولیاج، محسدرضا ) ،سالک
 .18-13(، 0)2، . نشری  هطملعم  تطبیق  هارهای یازدهم تا سیزدهم هجری قسری اصفهان سده

(. رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی؛ با تکیه برر نظریره 0313، شیسا؛ و فالمکی، محسدمنصور )شصتی
ای در  رشلت  فصلنامه  هطملعلم  هیم مدت و نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی اامعه ایرران.  اامعه کوتاه

 .001-031(، 3)1، انسمن  عنوم

ای و نقرش آن در مشرارکت  (.    تعلق محلره0311، زهرا؛ طاوسی، سسیرا؛ و موسوی، سسیه سادات )عربی
 .33-20(، 0)1، هطملعم  توسع  اجتممع  ایرا ااتساعی؛ مورد مطالعه تهران، محله ارامنه الف. 

(. نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسرازی مسرکن پر  از 0313پور، هاله ) ، علیرضا؛ و مهدیفال ی
. 01-31(، 0)01، هعممری و شهرسلمزی -نشری  هارهمی زیبمازیره قشم روستای گورزین.  0380زلزله 

 

های برومی برا  بندی فضایی خانره وتحلیل پیکره (. تجزیه0311، سیدمهدی؛ و معساریان، غالمحسین )مدا ی
 .01-11، 011، هسکن و هحیط روستمرویکرد نحو فضا؛ نسونه موردی شهر بشرویه. 

(. هویت قومی ارامنه: مطالعه اامعه شرناختی عوامرل 0388، سیدمحسدصادق؛ و توکلی قینانی، فر ناز )یمهدو
 .010-10(، 0)3، نمه  عنوم اجتممع  پژوهشمؤثر در استسرار قومی ارامنه )مطالعه روی ارامنه تهران(. 

(. مهسان در خانه: یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب 0313زاده، محسداواد ) قسی، مسعود؛ و عباس ناری
، همی هعممری اساله  فصنامه  پژوهشدر آستانه دوران مدرن )نسونه موردی: مسکن دوره قاااری تبریز(. 

2(2 ،)011-13. 

.12-11، 00، هارهمی زیبمهای فرهنگی.  (. تأثیر معساری و شهر بر ارزش0380، محسد )زاده نقی

مطالعره مروردی: (. فرهنه و شکل خانره )0312، سیدعباس؛  سینی، سیدباقر؛ و زرودی، مصطفی )یزدانفر
 .01-32، 000، هسکن و هحیط روستمهای سنتی شهرستان تنکابن و رامسر(.  خانه
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تأثیر متقابل سبک زندگی و 

 ... مسکن و بازتاب آن

(. تأثیر شیوه زندگی بر سرازمان فضرایی خانره؛ مطالعره 0310الحسینی، مهسا ) ، سیدعباس؛ و ضرابییزدانفر
.01-10(، 2)1 نشلری  انجملن عنمل  هعملمری و شهرسلمزی ایلرا ،مروردی شهرسرتان ارومیره. 
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