
Analyzing alternative futures of the Iranian-
Islamic house in accordance with the new 

values of urban lifestyle based on the Future 
studies approach 

Mohammad Ali Key nejad  
Professor of Civil Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, 
Iran. 
ma_kaynejad@tabriziau.ac.ir 
Azita Belali Oskoyi  
Associate professor of the department of Architecture and Urban planning, Islamic 
Art University of Tabriz, Iran (Corresponding author). 
a.oskoyi@tabriziau.ac.ir 
Ali Mirzaie 
PhD student of Urban Planning, Faculty of Architecture and  Urban Planning, 
Islamic Art University of Tabriz, Iran. 
a.mirzaie@tabriziau.ac.ir 

Abstract 
The concept of house and housing has been changed in the modern urban lifestyle 
and its values have been interpreted in a different way and it also takes on a new 
concept every day. In the modern urban lifestyle, housing is not merely a home but 
it is more of a private place that one experiences and while reflecting on , it is free 
from the permanent and inflexible habits dictated by tradition, and  by it impute 
selection nature, a relative and flexible state. Therefore; the idea of house and its 
changes in accordance with contemporary era is an issue which should be taken 
into account by city planners, urban designers and architects. New models and 
concepts of house should be taken into account to not only have the necessary 
compatibility with the needs and demands of the modern society but also match the 
needs and life-style of the past and future Iranian-Islamic society. 

The purpose of this study is to achieve alternative futures based on housing 
alternative metaphors as well as to identify the possible scenarios of the house and 
housing in the future so as to preserve the cultural, social and physical values of the 
house. Accordingly, the present study with a futuristic approach using the Layer of 
Causes Analysis (CLA) method, analyzed the change of house pattern in four 
layers of analysis including litany, macro-social causes, discourse / worldview and 
myth / metaphor. And it intends to achieve a clear understanding of the causes of 
these changes to provide alternative scenarios for the concept of house and housing 
in the future based on alternative metaphors of the concept. 

Using purposive sampling, in-depth semi-structured interviews were conducted 
with experts who had sufficient knowledge and experience in the subject matter, 
and sampling continued until the stage of theoretical saturation. According to the 
study results, four scenarios of smart house including; netted house, flexible house 
and a  rational house were presented. 
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  چکیده

اي دیگـر   گونـه  هاي آن بـه  مفهوم خانه و مسکن در سبک نوین زندگی شهري متحول شده و ارزش
گیرد. در سبک نوین زندگی شهري، مسکن لزوماً خانـه   گردیده و هر روزه مفهومی نوین میتفسیر 

هـا و   کند و در تفکر آن، از عادت نیست و بیشتر یک فضاي خصوصی است که فرد آن را تجربه می
کند، رها است و ویژگی برگزیـدن و انتخـاب    هاي ثابت و نا منعطفی که سنت به آن دیکته می رویه

رو انگـاره خانـه و تغییـرات آن در انطبـاق بـا       بخشد ازایـن  لتی نسبی و منعطف به آن میگري، حا
اي است که بایـد موردتوجـه شهرسـازان، برنامـه ریـزان، طراحـان شـهري و         دوران معاصر، مسئله

اي جدید از مفهوم خانـه بـود تـا عـالوه بـر داشـتن        معماران قرار گیرد و باید به دنبال الگو و انگاره
ها و سبک زنـدگی گذشـته و آینـده     هاي جامعه نوین،  با خواسته ري الزم با نیازها و خواستهسازگا

هـاي   اسالمی نیز تطابق داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی بـه آینـده   - جامعه ایرانی
، هاي بدیل از خانه و شناسایی سناریوهاي محتمل خانه و مسـکن در آینـده   بدیل بر مبناي استعاره

باشـد. بـر ایـن اسـاس،       هاي فرهنگی، اجتماعی، کالبدي خانه می منظور حفظ و صیانت از ارزش به
)، تغییر انگـاره خانـه را   CLAها( اي علت پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی به روش تحلیل الیه

سـتعاره،  بینی و اسطوره/ ا ي تحلیل شامل لیتانی، علل کالن اجتماعی، گفتمان/ جهان چهار الیه در
هـاي ایـن تغییـرات،     مورد واکاوي قرار داده و بر آن است تا ضمن دستیابی به درك روشن از علت

هاي بـدیل ایـن مفهـوم     سناریوهاي بدیلی را براي مفهوم خانه و مسکن در آینده بر مبناي استعاره
بــا  هــاي عمیــق نیمــه ســاختاریافته گیــري هدفمنــد، مصــاحبه ارائـه دهــد. بــا اســتفاده از نمونــه 

نظرانی که در زمینه موضوع موردبحث، داراي دانش و تجربه کافی بودند، صـورت گرفتـه و    صاحب
گیري تا مرحله اشباع نظري ادامه یافـت. بـر اسـاس نتـایج تحقیـق ، چهـار سـناریوي خانـه          نمونه

  اند. شده  خانه عقالنی ارائه اي، خانه منعطف، خانه شبکه هوشمند،
  

  .یپژوه ندهیآ ،يشهر یزندگ نیه، سبک نوانگاره، خان ها: کلیدواژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

هاي نـوینی در نظـام    تأثیرپذیري از اروپا، ارزشزمان با ورود مدرنیته و آغاز دوران  هم

هـاي موجـود در راسـتاي     معماري و شهرسازي ایران شکل گرفت. ایـن تغییـر ارزش  

گیري عناصر و فضاهایی کـه   تغییر تدریجی نیازهاي مردم به وجود آمد. نیاز به شکل

نیتـه بـه   بـاره مدر  اما متأسفانه به علت ورود یک اي جدید بودند؛ دهنده خواسته نشان

هـاي بـومی    ایران و عدم وجود زمان الزم براي هماهنگ و سازگار شدن آن با سیستم

ها بـه   هاي این سرزمین تنها برداشتی التقاطی از تفکرات دیگر فرهنگ موجود و ارزش

وقوع پیوست. ازآنجاکه مدرنیته این فرصت را نیافت تا مسیري آرام و منطقی را براي 

گونـه   هـاي خـارجی کـه هـیچ     ی کند تنها به تقلید از نمونهگذار از سنت به تجدد، ط

رو شـکاف   هاي زیستی این مردم نداشـت، پرداخـت. ازایـن    سنخیتی بافرهنگ و ارزش

اي پیشین ایجاد شـد.   شده در این دوران با نمونه هاي جدید ساخته عمیقی بین نمونه

آن  شـکل، ظـرف مکـان معلـومی اسـت از فرهنـگ      « محققین فرهنگ گرا معتقدنـد 

 اي فرهنگـی اسـت و شـکل خانـه     خانه، پدیده بنا به این تعریف، ساختن یک ».جامعه

فرم کالبدي و سازمان فضایی آن)، شدیداً از محیط فرهنگی که خانـه بـه آن تعلـق    (

پذیرد. مفهوم خانـه و سـبک زنـدگی جزئـی از فرهنـگ جامعـه را در        دارد، تأثیر می

قـرار   دگرگـونی  در مسـیر  و فرهنـگ  جامعـه  که همچنان اخیر، گیرد. در دوران برمی

 ایـن  تـرین  از مهـم  یابـد و یکـی   مـی  نیز تغییـر  آن الگوي و سکونتی سبک گیرند، می

 از جامعـه  گـذار  .اسـت  سـکونتگاه  و زنـدگی  شیوه بین کامل سازگاري نبود تغییرات،

 با را خود نتواند مسکن الگوي که است شده باعث شبه مدرن یا جامعه مدرن به سنتی

کنـد. ایـن رونـد را     سـازگار  و اقتصـادي  اجتماعی هاي خواسته و جدید زندگی گويال

 مسـکن و  بـا الگوهـاي   نیـاز اجتمـاعی   و زنـدگی  الگـوي  انطبـاق  عـدم  تـوان بـه   مـی 

زندگی کنونی بـا خواسـت و نیـاز جامعـه      سبک توانایی موجود و عدم هاي سازي خانه

اسالمی دانست و باید به دنبال الگویی جدید از مفهوم خانه بود تا عـالوه بـر داشـتن    

هـا و سـبک زنـدگی     هاي جامعـه نـوین بـا خواسـته     سازگاري الزم با نیازها و خواسته

اسـالمی نیـز تطـابق داشـته باشـد. خانـه در گذشـته         -گذشته و آینده جامعه ایرانی

هـاي چنـد دهـه     لیگاه امنیت و متضمن حریم در محیط خانواده بوده، اما در خانهتج

دار  طـور محسوسـی خدشـه    شهرها، وجوه مختلف امنیت بـه  خصوص در کالن اخیر، به
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شده است. این در حالی است که در شهرسازي امروز و در نظام غالب سـکونت یعنـی   

ـ   نشینی، ماهیت تعاریف و حریم آپارتمان طـورکلی متحـول شـده اسـت.      ههاي فـوق ب

هـا در کنـار    هاي اجتماعی خاص خود را دارد؛ همسـایه  نشینی، ویژگی پدیده آپارتمان

هـاي   اند. گرچه در این نظام برخالف خانه که باهم غریبه کنند، درحالی هم زندگی می

اند، ازنظر عاطفی از هم  ها به لحاظ مکانی و کالبدي به یکدیگر نزدیک سنتی، همسایه

هـا نسـبت    هاي امروزي، ساخت مشرف ساختمان یار دورند. تضعیف حریم در خانهبس

هـاي امـروزي،    مراتـب در خانـه   به هم محدود شدن روابط همسـایگی، نبـود سلسـله   

ها همچون دیگر  جاي نگاه ارزشی به خانه، تبعیت خانه گیري نگرش اقتصادي به شکل

دهنـده تغییـر در    همگی نشان ار و ...کاالها از قوانین عرضه و تقاضا و سازوکارهاي باز

  باشد. الگوي سکونتی و فرهنگ خانه می

هـاي آن   مفهوم خانه و مسکن در سبک نوین زندگی شهري متحول شده و ارزش

گیرد. در سبک نوین زنـدگی   اي دیگر تفسیر شده و هر روزه مفهومی نوین می گونه به

صـی اسـت کـه فـرد آن را     شهري، مسکن لزوماً خانه نیست و بیشتر یک فضاي خصو

هاي ثابت و نامنعطفی که سنت به آن  ها و رویه کند و در تفکر آن، از عادت تجربه می

کند، رها است و ویژگی برگزیدن و انتخاب گري، حالتی نسـبی و منعطـف    دیکته می

 یـک  هویتی، لحاظ به ما ي یک واقعیت است که جامعه بخشد اما اکنون این به آن می

بـر   در آن، هـویتی  منـابع  تکثـر و تنـوع   باشـد کـه   مـی  چندگانه هاي هویت با جامعه

نـوعی از سـاختارها و پیونـدهاي گذشـته خـود       به افزوده صدچندان اوضاع پیچیدگی

متفاوت شـده و قـرار و سـکون خـود را در سـاختارها و پیونـدهاي جدیـد جسـتجو         

 ن جامعـه اثـر  گشتگی، در نحـوه زنـدگی و رفتـار افـراد ایـ      نماید، بالطبع این جدا می

بر ایـن اسـاس    ها خواهد داشت. گذاشته و تغییرات بنیادي در سبک و نوع زندگی آن

اسـالمی   ایرانی و گرایش آن به سبک زندگی غیر -تغییراتی در سبک زندگی اسالمی

ماحصـل آن؛ رواج ضـد    در انتخاب نوع خانه و الگوي سـکونتی را نیـز سـبب شـده و    

هاي مـادي در جامعـه    مصرف و خودنمایی و رقابتهایی همچون توجه به مد و  ارزش

 قـرار  مسـئولین  و هـا  پیشروي خـانواده  در را زیادي منظر مشکالت لیکن از این است.

هایشـان   خـانواده  و ما جوان نسل مشکل ترین مهم که گفت جرئت بتوان به شاید داده،

پـژوهش   وضعیتی، انجام بنابرین در چنین. است پیچیده و متکثر هویتی فضاي همین

شناسـی سـبک و فرهنـگ     عمیق این تغییـرات و آسـیب   حاضر را براي فهم درست و

هـا بـدیل از    زندگی کنونی جامعه ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن با واکـاوي 

ناپـذیر سـاخته؛    اسالمی متناسب با سبک زندگی شهري اجتنـاب  -مفهوم خانه ایرانی
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 نماید، می تر را گسترده ها خانواده انتخاب ي دایره اینکه ضمن تالش، اي که این گونه به

 این با سازد و می مطرح در عصر جدید را زندگی و ایرانی اسالمی الگوهاي طرح امکان

 آینـده  اسـالمی  و غیـر  غربـی  زنـدگی  هـاي  سبک به ها خانواده اجباري گرایش از کار

 یعنـی  باشـد؛  مـی  جامعـه  از ضروریات دینی حیات سلوك رو گسترش ازاین کاهد؛ می

 زندگی از سبک متفاوت خدامحوري، برمبناي از زندگی توحیدي تفسیري ارائه که این

 بر آن است تا به سازندگان مسـکن  درنهایت هدف محققان .است غربی مدارانه انسان

این را متذکر شود که با آگاهی کامل از دیدگاه اسالم، تمدن اسالمی را که خانه نیـز  

 ایـن  از بر مبناي سرچشمه راسـتین آن بسـازند.   آید؛ ه شمار میبخش بزرگی از آن ب

 فرهنگـى کشـور   گـذاري  سیاست مهم امور از زندگى یکى سبک حوزه به توجه منظر

  باشد. بسیار راهگشا اجتماعى و فرهنگى مشکالت حل براي تواند می باشد که می

  . هدف و سؤال پژوهش1

اسالمی، قبل از  - خانه) ایرانی( هاي مسکن انگارهمنظور نگهداشت  رسد باید به به نظر می

هاي مختلف از خانه را  ها و انگاره ورود به آینده، سناریوهاي محتمل برمبناي استعاره

شناسایی کرده و نگاشت مناسبی از ادبیات موضوع در کنار شالوده شکنی و جستجوي 

تا سبک خاصی در ساخت خانه  آن باشد اي که اگر قرار بر گونه به .داد تر مسئله انجام ژرف

اساس  براي آیندگان خود داشته باشیم؛ بهترین سبک همان سبکی خواهد بود که بر

و الگوي  ایرانی زندگی سبک میان از نسبت اسالمی و قرآنی باشد. وقتی هاي آموزه

 هاي تردید عناصر و مؤلفه بی گوییم، می سازي مبتنی بر اندیشه اسالمی سخن خانه

است  اي رشته میان پژوهشی ها نیازمند آن و بررسی مطالعه که ایم کرده دخیل را گوناگونی

 هاي آن دارند در حوزه شهرسازي براي تداوم و ماندگاري انگاره و پژوهشگران سعی بر

 از قبل خانه، از مختلف هاي استعاره برمبناي محتمل اسالمی، سناریوهاي - ایرانی خانه

لذا این پژوهش سعی دارد که دبحث و واکاوي قرار دهند. شناسایی، مور آینده، به ورود

ترین الیه  عنوان زیربنایی هاي جدید به هاي بدیل را از طریق معرفی انگاره ایجاد آینده

هاي جدید شکل خواهند  گفتمان ها از خانه پیشنهاد نماید. در همین راستا برمبناي انگاره

اي دلخواه و مطلوب، امکان تعدیل و  گونه بهو مسیر رویدادها و روندهاي آینده  گرفت

در سبک  خانه هایی از تغییر خواهند داشت. پرسش اصلی تحقیق این است که چه انگاره

  اند؟ هاي بدیل کدم نوین زندگی شهري وجود دارد و سناریوهاي محتمل آن براي آینده
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  . پیشینه پژوهش2

نـوین زنـدگی شـهري از طریـق     هاي بدیل در سبک  این پژوهش به دنبال ارائه آینده

هاي بدیل از مفهوم خانه است. در ارتباط بـا مفهـوم    تبع آن گفتمان ها و به ارائه انگاره

توان اشاره کرد که در ادامه سـعی شـده    خانه و مسکن شهري به چندین پژوهش می

  گرفته در این حوزه ارائه گردد. ترین تحقیقات انجام نزدیک

  ): پیشینه تحقیق1( جدول

  هاي کلیدي تحقیق یافته  عنوان تحقیق  سال  محققین  ردیف

  2003  1شینر و کسپر  1

اي تحــت عنــوان    در مقالــه 

هـاي زنـدگی، انتخـاب     سبک

جـایی   مکان سـکونت و جابـه  

روزانه، رویکرد سبک زنـدگی  

 ریـــزي و در محــیط برنامــه  

  جایی مکانی جابه

ارائه روشـی مفهـومی و نتـایج اولیـه     

  اي رشته میانپروژه مطالعات 

  2005  2جانگ لی  2

در مقاله تحـت عنـوان تـأثیر    

هاي  سبک زندگی بر ارجحیت

ــاکنان  ســـــــکونتی ســـــ

هـاي داراي چنـد    گاه سکونت

  خانواده

هـا   گـاه  هاي جمعیتی سکونت در خوشه

داراي جهــت مرکــز شــهر بودنــد و     

ترین حس مالکیت هـم متعلـق    ضعیف

منـد بـه    ها عالقـه  به این خوشه بود. آن

هـاي امنیتـی در منـزل     ویژگیداشتن 

اي  هاي پایـه  خود بودند. ساکنان خوشه

کمترین کشش را نسبت بـه آپارتمـان   

حس ضـعیف   داشتند. همچنین دومین

نسبت به مالکیت نیز متعلـق بـه آنـان    

بــود. ســاکنان خوشــه منــزل داراي    

ترین حس مالکیت و عالقه نسـبتاً   قوي

هـایی همچـون طراحـی     زیاد به ویژگی

قیمــت بودنــد. ســاکنان  داخلــی گــران

خوشه محیطی به حاشیه شهر گـرایش  

منـد بـه    ها همچنین عالقـه  داشتند. آن

داشتن فضاي پارك در بیرون از منـزل،  

سیســتم آبیــاري گیاهــان و تعمیرگــاه 

  اتومبیل بودند

                                                        
1. Scheiner & Kasper 
2. Jeong Lee 
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  هاي کلیدي تحقیق یافته  عنوان تحقیق  سال  محققین  ردیف

  2007  1واکر و لی  3

ــق ســبک زنــدگی    در تحقی

پنهان و تصمیم درباره محـل  

  سکونت

و  هـاي سـبک زنـدگی    تخمین گروه

ــر   ــدگی ب ــأثیر ســبک زن چگــونگی ت

گیري در مورد محل سکونت.  تصمیم

سه گروه داراي سبک زندگی پنهـان:  

ــیه ــینان و  حاشـ ــینان، شهرنشـ  نشـ

  رانندگان ترانزیت.

  2011  2جانسن  4

افزوده  در طرح پژوهشی ارزش

ــدگی:   ــبک زن ــاي س متغیره

  پژوهش همچنان ادامه دارد

گروه موردمطالعه ازنظر سن، درآمـد،  

آموزش، تجربه کاري، جنسیت و نوع 

هـاي   مسکن متفاوت هستند. ویژگی

مند به تغییـر   منازل افرادي که عالقه

محــل ســـکونت خـــود نیســـتند و  

هـاي موردعالقــه   مشخصـات مســکن 

افــرادي کــه خواســتار تغییــر محــل 

سکونت خود هستند مـورد مقایسـه   

هاي منازل چهـار   قرار گرفت. ویژگی

یاري گــروه موردمطالعــه تفــاوت بســ

وجـود بعـد از تصـحیح     داشت. بـااین 

ــاعی  ــاي اجتم ــی  ـ   متغیره جمعیت

ــاوت  ــن تف ــین  بســیاري از ای ــا از ب ه

دهـد کـه    روند. این امر نشان مـی  می

 ها ناشی از متغیرهاي اجتماعی تفاوت

جمعیتــی هســتند و از تفــاوت در  ــ 

هاي محـل سـکونت ناشـی     ارجحیت

هــا بــر    شــوند. تــأثیر ارزش   نمــی 

  باشد اندك می هاي سکونتی ارجحیت

5  
و  انوار محمود

  3همکاران
2012  

در مقاله جهت سبک زنـدگی  

ــی   ــکونی: روش ــیط مس و مح

  اکتشافی

گـذاري   رابطه سبک زنـدگی و ارزش 

محیطی مغفـول مانـده اسـت. بـراي     

هــاي  ریــزي در مــورد محــیط برنامــه

تـر از   مسکونی آینده، ارائه درکی کلی

گـذاري   نیازهاي افراد بـراي سیاسـت  

  است.الزامی 

                                                        
1. Walker & Li 
2. Jansen 
3. Anwar Mahmud & et al. 
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  هاي کلیدي تحقیق یافته  عنوان تحقیق  سال  محققین  ردیف

6  
فرنکل و 

  1همکاران
2013  

ــل   ــاب محـ ــه انتخـ در مقالـ

سکونت براي دانـش آمـوزان:   

نقش امکانات رفـاهی، محـل   

  کار و سبک زندگی

ترین عوامل مؤثر سطح زنـدگی   اصلی

اجنماعی، توان مالی، زمان -اقتصادي

باشد. عوامل تأثیرگـذار   وآمد می رفت

درجه دوم سـبک زنـدگی و مسـائل    

  باشد. فرهنگی می

7  
وان آکر و 

  2همکاران
2014  

توصیف دسترسی به اتومبیل 

با استفاده از رابطه بین سبک 

زنــدگی، محــل ســکونت و   

ــدگاه افـــراد در مـــورد    دیـ

  مسافرت و محل سکونت

نتایج معادله ساختاري نشانگر تـأثیر  

عمده محله سکونت بر دسترسی بـه  

تـأثیر ایـن    باشـد. البتـه   اتومبیل می

زنـدگی،   متغیر در مقایسه با مرحلـه 

ــر    ــافرت کمت ــورد مس ــدگاه در م دی

  باشد. می

  1386  فاضلی  8

در مقاله تحت عنوان مدرنیته 

ــردم ( و مســکن ــردي م رویک

سـبک  نگارانه به مفهوم خانه، 

زنـدگی روسـتایی و تحـوالت    

  امروزي آن)

ایــن پــژوهش بــا ارائــه تبیینــی واژه 

شناسانه از مفهوم سبک زنـدگی، بـه   

حـوزه  بررسی ابعـاد مفهـومی آن در   

علوم اجتماعی پرداخته است. نتیجـه  

اینکه، مفهوم سبک زندگی با مفاهیم 

و سلیقه در علـوم   دیگري چون ذائقه

 اجتماعی، ارتباط و پیوند وثیقی دارد.

  1391  زاده نقی  9

در مقالـه تــأملی در شــناخت  

  مبانی مسکن اسالمی ایران

تأثیرگـذار بـر    هـاي  مجموعه ویژگـی 

ازجمله طراحـی  هاي انسان و  فعالیت

و ســاخت مســکن وي متشــکل از   

قوانین حاکم بر عالم وجـود و اصـول   

باشد.  شده براي حیات وي می توصیه

ترین صفاتی  صفات فعل الهی از اصلی

عنوان صـفات   به توانند هستند که می

هاي مسکن اسـالمی ایرانـی    و ویژگی

  مطرح شوند.

10  

نیازي و 

کارکنان 

  نصرآبادي

1392  

تحــت عنــوان   اي  در مقالــه 

 میـزان  بـین  بررسـی رابطـه  

 زنـدگی  سـبک  داري و دیـن 

مــوردي  شــهروندان مطالعــه

 کاشـان  شهرستان شهروندان

این تحقیق از نوع مطالعـه پیمایشـی   

هاي تحقیق با اسـتفاده از   بوده و داده

ــاحبه   ــنامه و مصـ ــک پرسشـ تکنیـ

آوري گردیده است. درمجمـوع،   جمع

ــه   ــاري مربوط ــت آم ــایج فعالی ــا نت ب

                                                        
1. Frenkel & et al. 
2. Van Acker & et al. 
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  هاي کلیدي تحقیق یافته  عنوان تحقیق  سال  محققین  ردیف

ــتگی     90 سال در ــریب همبسـ ــتفاده از ضـ اسـ

اسپیرمن، رابطـه معنـادار دو متغیـر    

داري و هریــک از ابعــاد  میــزان دیــن

سبک زندگی و نـوع سـبک زنـدگی    

درصد  99افراد را در سطح اطمینان 

قرار داده است. همچنین،  مورد تأیید

نتــایج تحلیــل رگرســیونی بــه روش 

بعد اعتقـادي و بعـد    گام، اثرات به گام

 و 29 داري را به ترتیب با آگاهی دین

سبک زندگی شهروندان  بر درصد 28

  دهد. نشان می

  1393  ترابیان ابو  11

ــاي ســبک    ــه نماده در مقال

ــا   ــل ب ــی در تقاب ــدگی غرب زن

  سبک زندگی اسالمی

ــی پیشــرفت     ــگ غرب ــته فرهن پوس

ظاهري اسـت امـا بـاطن آن سـبک     

گناه آفرین  آلود، زندگی مادي، شهوت

 .اســتمعنویـت   و هویـت زداي ضــد 

اصل اصالت لـذت و اصـالت منفعـت    

 عنوان دو اصـل اساسـی جـاري در    به

اسـاس   زندگی مردم مغرب زمین بـر 

ــف   ــم تعری ــفه اومانیس ــاهیم فلس مف

ــاده .شــود مــی ــی،  اومانیســم، م گرای

خردگرایی، فردگرایـی و   سکوالریسم،

شدن پایـه و اسـاس تفکـر در     جهانی

  .دهند مغرب زمین را شکل می

12  
الهی زاده و 

  سیروسی
1393  

ــه تحـــت عنـــوان    در مقالـ

ــه   ــر پای الگوســازي مســکن ب

  سبک زندگی اسالمی

هاي دولـت در   بار سیاست نتایج زیان

هاي معماري مـدرن و   تقلید از روش

توجهی به فرهنگ ایرانی اسالمی،  بی

هـویتی،   ترویج فرهنگ فردگرایی، بی

گردانـی   تمرکز بر مسکن انبوه و روي

این جهت، هاي بومی بود. در  از روش

ســازان مســکن، بـــا    بایــد برنامــه  

درنظرگـــرفتن تعـــالیم اســـالم و   

معماري گذشته ایران، از  الگوگیري از

بـدیهی   .تسلط معماري غرب بکاهند

بایسـت   است که در ایـن زمینـه مـی   
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  هاي کلیدي تحقیق یافته  عنوان تحقیق  سال  محققین  ردیف

جاي توجه کمی به ساخت مسکن،  به

  .به کیفیت تغییر جهت داد

13  
باقري و 

  همکاران
1393  

زبـان   در مقاله ارزیابی تحـول 

 الگـــو در معمـــاري مســـکن

هـاي   بررسی مـوردي: خانـه  (

دوره قاجار و مسـکن معاصـر   

  در شهر زنجان)

استنتاج نهایی تحقیق آن اسـت کـه   

ــا بــذل توجــه عمیــق بــه الگوهــاي  ب

رفتاري) و سازمان فضایی، ( فرهنگی

زبان الگـوي سـکونت قابـل بازیـابی     

ــري و   ــه بصـ اســـت. تقویـــت رابطـ

تنی دسترسی به طبیعت، طراحی مب

بر حواس محیطـی، حفـظ تشـخص،    

ــاف  ــوع و انعط ــاهاي   تن ــذیري فض پ

پــذیري خــانواده و  ســکونتی، تعامــل

همسایگان و تداعی گري خاطرات در 

ــان   ــازآفرینی ســازمان فضــایی و زب ب

  الگوي سکونت تأثیرگذار است.

  1393  زاده نقی  14

ــکن اســالمی    در مقالــه مس

هـاي   مبانی نظري تـا جلـوه  (

  عینی درگذشته و حال)

یـابی برخـی از    در این مقاله به ریشه

هاي اصـلی مسـکن از متـون     ویژگی

شـده اسـت کـه هـم ازنظـر       پرداخته

گیري، گسـترش   امنیت، شکل( مادي

خانواده و رفع نیازهـاي اولیـه)، هـم    

آرامش و امنیت فکري و ( ازنظر روانی

تفکـر و  ( روانی) و هم ازنظر معنـوي 

سازد  عبادت) نیازهاي او را مرتفع می

  شده است. بررسی

15  
شصتی و 

  فالمکی
1393  

در مقاله رابطـه میـان سـبک    

بـا  ( زندگی و مسـکن ایرانـی  

ــه  تکیـــه ــه جامعـ ــر نظریـ بـ

مدت و نظریه راهبـرد و   کوتاه

ــه   ــرزمینی جامع ــت س سیاس

  ایران)

ایـــن پـــژوهش نســـبت میــــان    

هاي سبک زندگی در ایـران   مشخصه

ــین    ــکونت را تبی ــل س ــکل مح و ش

ــن دو را کنــد و رابطــه میــان  مــی ای

دهد و حکایت از  موردبررسی قرار می

این مطلب دارند که نه همیشـه، امـا   

توجهی از موارد، مسئله  در شمار قابل

ــونی و   ــدم همگ ــاهنگی، ع ــدم هم ع

آشــــفتگی در فردیــــت و ســــبک 

ــدگی ــه ریشــه در زن ــتگاه  اي ک خاس

شـکل و   تاریخی و اجتماعی دارد، در
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  .کالبد محل سکونت نیز مشهود است

16  
نژاد و  حمزه

  صدریان
1393  

در مقاله اصول طراحی خانـه  

از منظر اسـالمی و الگوهـاي   

  کاربردي معاصر

ایـــن پـــژوهش بـــا اســـتفاده روش 

استداللی و همچنین روش تاریخی و 

ترین اصـول   تطبیقی به برخی از مهم

طراحی خانـه در دو دسـته سـلبی و    

ها نشـان   ایجابی پرداخته است. یافته

معمـاري اسـالمی از   دهد اصـول   می

قبیل محرمیـت و محصـوریت، عـدم    

پذیري، تعادل در متراژ  اشراف، مهمان

طـور عمـده در    خانه و تزیینات که به

هـاي سـنتی ایـران     هـا و خانـه   بافت

شد؛ امروزه نیز در طراحی  رعایت می

هاي معاصر مورد تأیید و تأکیـد   خانه

ــه ــرح   نظری ــاران مط ــردازان و معم پ

خـی مـوارد نیـز    جهانی بـوده و در بر 

هـاي   هـا و مصـداق   عدم تطابق آموزه

مشـاهده   معاصر با اصول اسالمی قابل

  است.
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در مقاله باز تعریف الگوهـاي  

طراحـــی مســـکن مطلـــوب 

ــا  -ایرانــی اســالمی معاصــر ب

ــاي   ــه ه ــی خان ــابی کیف ارزی

  سنتی

 شناســــایی پارامترهــــاي پــــی در

جهت تـدوین   معیارهایی و مطلوبیت

راهکارهاي مؤثر براي افزایش کیفی، 

 نتـایج  انـد. طبـق   مسکن معاصر بوده

 بـین  معنـاداري  این پژوهش، رابطـه 

 انســان، ســنتی، هــاي خانــه کیفیــت

ــدگی ســبک و معمــاري  گذشــته زن

 هاي ارزش و ها سنت از که دارد وجود

 همچنـین . گیرد می اصیل سرچشمه

 محــیط و مســکن خانــه، انطبــاق

 ترین مهم از زندگی سبک با مسکونی

 مطلوبیــــت کیفیــــت معیارهــــاي

 در بایسـتی  لذا و شده است شناسایی

 تـا  داشـته باشـد   جـایی  معاصر خانه

 واقعی آرامش بازنمود نیز معاصر خانه

  باشد. انسان براي



 579آزیتا باللی اسکویی   ♦ ...یـ اسالم یرانیاز انگاره خانه ا لیبد يها ندهیآ يواکاو

  هاي کلیدي تحقیق یافته  عنوان تحقیق  سال  محققین  ردیف
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اي تحت عنوان معنـا   در مقاله

در مسکن، بـازخوانی روایـت   

مسکن دیـروز بـراي زنـدگی    

  امروز

 در سکونت مفاهیم بررسی وي هدف

 و ایـران  سـنتی  هـاي  خانـه  معمـاري 

. است مدرن زندگی مفاهیم با مقایسه

 روش در تعمق با گیرد می نتیجه وي

 سـکونت  سـازوکار  به توجه و زندگی

 اصـول  بـا اصـالح   تـوان  مـی  اسالمی

 احیاي موجبات شهرسازي و معماري

 در را اسـالمی  سکونت مفاهیم مجدد

  آورد. فراهم امروز مسکن و خانه

  )1398 مطالعات اسنادي نگارندگان،(منبع: 
  

خانـه و  پیشین مشاهده گردید، مفهوم دقیـق   هاي پژوهشکه در ارائه  طور همان

مـورد   سـبک زنـدگی شـهري   در شـهرهاي معاصـر براسـاس     اسالمی -مسکن ایرانی

امـروزه  باشـد.   و این گویاي نوآوري تحقیق حاضـر نیـز مـی    واکاوي قرار نگرفته است

هاي سنتی کـه واجـد معنـا و     صورت یک خوابگاه صرف جایگزین خانه مفهوم خانه به

افراد درون خانه نیز در تغییر مفهوم خانـه در سـبک    خاطره ساز بود، گردیده است و

اجتماعی در داخل خانـه  نوین زندگی شهري به هم خوابگاهی تغییر یافته و تعامالت 

در  خانـه در ایـن زمینـه بررسـی اینکـه      رسد میبه نظر  نیز بسیار کمرنگ شده است.

چه مفهومی دارد؛ قابل بررسـی اسـت. بـدیهی اسـت، بررسـی       دقیقاًشهرهاي معاصر 

گذشته و ارائه راهکارهایی براي انتقال آن به حـال و   هاي خانهدهنده به  عوامل شکل

پاسخگو باشد و ضرورت دارد با نگاهی به آینـده و واکـاوي    تواند نمی تنهایی بهآینده، 

در نظـر گرفتـه شـود. در ایـن      خانـه بدیل براي مفهوم  هاي استعارهبدیل،  هاي آینده

الیه  »خانه«، ابتدا واقعیت موجود در خصوص مفهوم ها علت اي الیهپژوهش با تحلیل 

الیـه یعنـی    تـرین  عمیـق شـروع از   و سپس بـا  قرارگرفته وتحلیل تجزیهبه الیه مورد 

از نگـاه متخصصـین    خانـه بدیل براي مفهوم  هاي استعاره ارائهبه  »اسطوره/ استعاره«

بــدیل از ســوي  هــاي بینــی جهــانگفتمان/ ارائــه. نگــارش ســناریوها بــا پــردازیم مــی

علـل کـالن اجتمـاعی بـدیل      ارائـه  درنهایتبدیل و  هاي استعارهمتخصصین برمبناي 

  گیرد. میبدیل انجام  هاي بینی جهانمان/گفت برمبناي
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  . چارچوب نظري پژوهش3

  قرآن در خانه و مسکن با مرتبط . مفاهیم1 –3

 .است کاررفته به ...و منزل مسکن، دار، بیت، هاي معادل خانه واژه براي کریم قرآن در

 73 مختلـف  معناهاي به بیت ریشه از که است بیت واژه خانه براي واژه پرکاربردترین

 آنچه و معمولی هاي خانه معناي در بار 40 حدوداً است. شده استفاده کریم قرآن در بار

  .رود می کار به است شده شناخته خانه عنوان به عوام نزد

)، 84البقره/( )، دیار، دار، مسکن80نحل/( سکونتگاه در قرآن با عباراتی مانند بیت

، 19توبـه/ ( )، عمـارت 7فجر/( لعماد)، بنیان مرصوص، قصر، ا12)، (الصف/127(االنعام/

) 23اعـراف/ ( )، مدینه97، صافات/26نحل/( )، بنا42، کهف/259بقره/( )، عروش9روم/

  شود. یاد می

)، عمد و عماد به معنی 77کهف/( کلماتی دیگر مانند جدار به معناي دیوار سازي

ه شده بـر  هاي چید )، ارم به معنی سنگ7، الفجر/9، همزه/10، لقمان/2رعد/( ها ستون

) و قاعـده بـه معنـی    26نحـل/ ( )، سقف به معنـی پوشـش سـکونتگاه   6فجر/( هم روي

  شالوده سازي اشاره به ساخت انسانی دارد.

بـه معنـاي آرامـش و سـکون     » سکن« بر وزن مفعل، اسم مکان از ریشه عربی مسکن

 گوینـد کـه   باشد که به معناي محل آرامش و سکون است و در اصطالح به مکـانی مـی   می

گزینـد تـا    کند. واژه مسکن یعنی جایی که آدمی در آن سکنی می انسان در آن زندگی می

باشـد و   به سکینه دست یابد و این همان تعریف خانه است. درواقع مسکن، همان خانه می

  ).20: 1391بمانیان،( نمایند هر دو یک مکان را معرفی می

در آن آرامـش باشـد؛ آمـده    واژه مسکن به معنی جایی که  صراحتاً کریم در قرآن

  ).96و  13االنعام/( است

 از یکـی  آیـه  ایـن  .اسـت  شـده  شـمرده  سـکینه  مایه خانه نحل، سوره 80 آیه در 

 آرامـش  و سـکن  مایـه  را بیـت  که در خانه است آرامش و سکونت بحث کلیدهاي شاه

) و مسـکن  سـکنا  بیـوتکم  من( و از دو نوع سکونتگاه؛ مسکن ثابت است شمرده انسان

وثیـق و  ( داند ها را نعم الهی می ) یادشده که آنبیوتا األنهام جلود من لکم جعل( سیار

  ).97: 1389همکاران، 

 تسـتخفونها  بیوتـاً  األنهام جلود من لکم جعل و سکنا بیوتکم من لکم جعل واهللا«

 »حـین  إلـی  متاعـاً  و اثاثـاً  اشعارها و اوبارها اضوافها و من و أقامتکم یوم و ظعنکم یوم

  ).80(نحل/
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 ها خیمه چهارپایان برایتان پوست از و داد قرار آرامشتان جاي را هایتان خدا خانه«

 و پشـم  و از نیفتیـد  رنـج  در ها آن از حمل اقامت هنگام به و سفر هنگام به تا ساخت

  »ساخت زندگی اسباب و خانه اثاث برایتان روز قیامت تا مویشان و کرك

استنباط از  بر اساس در شهر اسالمیسالمی ا هسکونتگا يهارمعیادخر ):2(جدول 

 هاي قرآنی یهآ

  هاي قرآن استنباط از آیه  کاربرد  جوار مفهوم هم  معیارها

  رفتارهاي مکانی  تجربه معنوي  انسان

 و یـنروا هاي جنبه داراي سالمیا سکونت

ــتع  هگادآناخو دفر آن در که ستا املیـــ

 پـردازد  ن مـی اــ مک -راــ فتر بـترکی هـب

 را کتیرشاـم شـنق انسان الذ )125بقره/(

ــب دارد و ــصا یگرزاــ  مکانی لی سنجشــ

  ست.ا هسکونتگا

  شهري روانی امنیت  آرامش  روانشناسی

آرامش و زندگی مطبـوع بـا شـرط قـرار     

)، 35بقـره/ ( گرفتن در مسیر فیض الهـی 

ــاطنی   ــاهري و ب ــد ظ ــش در دو بع  آرام

)، دارا بودن آرامش در زنـدگی  43اعراف/(

  )6طالق/( دنیوي

ریزي  برنامه

ساخت 

  ها سکونتگاه

جویی و  حق

  اعتدال

 شهري ریزي برنامه

 به توجه با

  خرد هاي سکونتگاه

گزیدن، از  سکنی لـحامر امیـند تمخداو

ــس ــابر مینز بنتخاا ،مسکن اختـ  اي بن

 چگونگی نیز و هرــ ش و ناختماـسکردن 

 سـازي  ساختمان نیناقو به بشر یابی دست

ــی ــه اله ــی را هدی ــد م ــان و نام  خاطرنش

 مسیر در کـه  مادامی ها آموزه ینا شود می

 دتسعا و شدر باعث باشد حقیقت و حق

ــجتما شدر آنپی در  و نسانیا  اعیــــــ

 هــ کلم هـیآ نـی)، ا74اف/العرا( گردد می

 ال وعتدا حد از وجخر ىــــیعن و»ــــعث«

 و نیناقواز  نساــ نا ندـش رجاـخ رمنظو

 هداخو دفسا باعث که ستا لهیا سنن

 داــ نه و تــ طبیع در نیناوــ ق ینا ،دـش

ــب ــم ي درشرـــ  در چه سکونت سئلهـــ

 در هـــچ و يهرـــش یـــکل ریــزي برنامــه

 ارقر مورداستفاده آن نقشه و بنا يگیرارقر

ــیا د؛گیر  لعماا رتصو در راتستود نـــ
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  هاي قرآن استنباط از آیه  کاربرد  جوار مفهوم هم  معیارها

 گــردد مــی عاـــجتما ترـــمغف موجب

  )،161اعراف/(

شرافت 

  جغرافیایی

گذاري  ارزش

  فضایی

ها  کاربرياختصاص 

  ها در سکونتگاه

یگر د طنقا بر طنقا برخی در بهشـــــــت

ــا آن از و شتهدا بیشتر فتاشر ــام با هـ  نـ

ي سکنا لــ ه محــ کشـود   د میاـی خاص

ــریف مانیدمر ــر ش ــیگد از ت ــسا انرـ ت. ـ

ــکلم  تجنا و نعد تجنا مانند اتیــــــ

 عموضو نــــیا هـــ ب اي ان اشـــارهوـــ ضر

ــی  گــذاري ارزشنکه آ طشر الذ. باشــد م

آن  يگیرارقر شته باشددا بخو مسکنی

 ستا مناسب نموابا پیراي  نقطــــه  در

  ).72توبه/(

کارکرد 

  سکونت
  خانه و شهر اسالمی  فضاي قدسی

 در را سختی با نسکنیگزید خداونــــــد

ــد يفضا ــسق  يفضا در سکونت رـــب یـ

 رجیحـــت روـــمحه اـــفر یـــلو غیرقدسی

 رچها از یکی سکنـم)، 16کهف/( هددمی

ی ـــمعرف ننساا صلیا تیاورضرو  ستهاخو

  ).119طه/( شود می

ارگانیسم 

  سکونت

همسازي با 

  طبیعت
  شهر طیب

 شایسته اشـاره بـه مکـانی   » صدق«کلمه 

 از بایست می ناـمکاین  ).93یونس/( دارد

ــقعیوا ــحاطر بر که دهکر ويت پیرــ  یــ

ــگونومیار ــنی و کــــ ــنق زــــ و  شهــــ

ــم و يشهر يیابیهانمکا ــأثیرسکونی ـ  ت

 را يشهر ،نداوخدداشت،  دـهاخو یـمهم

 و نبوستا و غبا آن حیاطر در که

را د ــ باش شـده  دیـده  طبیعت طـورکلی  به

 هـــ ک را اغیـــ ب و هدــنامی طیب شهري

نعمتی ، سکونتگاهی باشد اــب طاــتبار در

)، 35، بقــره/15ســبا/( شــمرد برمــیلهی ا

 آب ناـــ می دـــ پیون هــک مکان مناسب

 ننشا را سکونت و منیتا ،(طبیعت)

د ــــناوخد)، 50المومنــون/ ( دهــد  مــی 

ــیک را مناسبه سکونتگا ــحقاز  یــ ق وــ

  ).26نور/( داند ن میاـپاک
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  سودمندي  کالبد

 نظم و قانونمندي

 بنا؛ و شهر آرایش

 عادالنه؛ تزئینات

 شهر؛ افقی توسعه

 و انداز چشم

  مالحظات اقلیمی

محور انتخاب مسکن و سکونت، جاي آن 

ــادت  ــق عبـ ــاخت، توفیـ  و هـــدف از سـ

ــد 56عنکبــوت/( ــه نبای )، در ســاخت خان

نمادي از گردنکشی یا سـعی بـر علـو در    

به » ءوـتَب« )، کلمه83قصص/( زمین باشد

ــه«و  ئمىدا مسکن دادن ىمعنا » غرفـــ

اف شراف، اطرا بر کهى اســـت  محل بلند

 )، داشــتن58عنکبــوت/( دـــته باشـــشدا

 روـــن ،بهترانــداز  ، چشــمباال طبقه و غرفه

 نظــر در نیز تــر لطیــف اىهو، رـــیشتـــب

 در آنرــق )20؛ زمر/13سبا/( دشو گرفته

 هر منهدا در: فرماید می نشزرــس ماــمق

 کنیـد  میا ـبن دـبلن هاي ساختمان کوهى

  )128شعراء/(

  حضور محرمیت  مراتب سلسله
 شهري مراتب سلسله

  خانه هاي اندام و

در نظر گـرفتن مراتـب بـراي فضاسـازي     

رعایت حـریم  ها و سکونت اسالمی با  خانه

گرایـی،   ها، درون ها، حریم همسایگی خانه

ها و پرهیز از  پرهیز از اشراف متقابل خانه

 28 و 27نور/( جواري هر نوع مزاحمت هم

؛ 59و  33؛ احزاب/189؛ بقره/61 و 37 و

  ).3؛ معارج/36و  23نساء/

  ها مکان جواري هم  مساوات  عدالت

عدم ایجـاد بسـتر بـراي طبقـاتی شـدن      

هاي  تفاوت قائل شدن میان توده جامعه با

مردم در توزیع امکانـات و ... بـه محـالت    

  )4قصص/( خاص

  کالبدي -هویتی   مرکزیت  وحدت

 هبرگزید هاي شاخص از تحدو و کزیتمر

 مسلمین ست. قبلها برتر نمکا ندــــــش

ــیا ايبر ريمعیا دخو  که ستا رتعبا نــ

ــمعن مرکزیتی داراي هم ــه و يوـ  ویتیـ

 مــ ه و تــ سا المیــ سا المـع به نسبت

ست. ا یگرد مکانی هاي هویت بخش وحدت

 و مساجد سالمیا هرـش در را شـنق نـیا

. دارد عهـده  بر اءرـلقمی داراسالا ملک در

  )87یونس/( )،96عمران/ (آل



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4 ارهمش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  584

  هاي قرآن استنباط از آیه  کاربرد  جوار مفهوم هم  معیارها

  جهت و تناسبات  هندسه
 آیینه در مادي نظم

  الهی نظم

رعایت هندسه معقول در فضـاهاي خانـه   

رعایت ارتفـاع  ( متناسب با مقیاس انسانی

)، هندسه در اسالم به 28مناسب)(نازعات/

در قـرآن،  » قـدر « دلیل پیوند نزدیک بـا 

ها در ظرف و  گیري اشاره به تقدیر و اندازه

وجــه خــاص اســت همچنــین در ظــرف  

)، رعایــت هندســه و 3طــالق/( ســکونتی

تناسبات نیکو به تبعیت از نظام هماهنگ 

گیـري خانـه بـه سـمت      جهـت ( آفرینش

  ).87ونس/قبله)(ی

  اخالق
اصول اخالقی در 

  سکونت

مردم واري، پرهیز 

از بیهودگی، 

خودبسندگی، 

  گرایی، نیارش درون

رعایت اصول اخالقی مانند پرهیـز از هـر   

پرهیز از ( نوع خودنمایی، تظاهر و اسراف

؛ 31اعـراف/ ( بیهودگی) در حوزه سکونتی

)، ارج نهادن به حضور مهمـان  3مؤمنون/

)، 29واري)(مؤمنــون/ مــردم ( در خانــه

گیــري از مصــالح  رعایــت قناعــت و بهــره

ــود در دســـــــــــترس   موجـــــــــ

)، ایجاد استحکام 80خودبسندگی)(نحل/(

  ).88نمل/( گیري از نیارش و بهره

  عوالم معرفتی  کلیات

 بافتی هم

 خرد هاي سکونتگاه

  شهري توده و

 و رصاـــــح نوـــــچ گـــرا درون هــــخان

 محافظت را دگیـــ نزوهر ـــ ج، یــظرف

ــد مــــی  و آب رحصا ینا درون در و کنــ

 دهنــــد مــــی غنا را فضا ننساا و ختدر

 هـب رحصا همین یـنوبیر بدنه که درحالی

انی ـــجه هـــخان هــر دارد. قـــتعل هرـــش

ــپوس که ستا کوچک ــخ تهـ  در را ادهانوـ

  گیرد. برمی

  )1398مطالعات اسنادي نگارندگان، (منبع: 
  

  خانهمفهوم اصطالحی . 3-2

 رسد می ذهن به هایدگر از گفتاري آید، می میان به خانه و مسکن از سخن که هنگامی

 است اي خانه کردن پیدا دنبال به و شد پرتاب جهان به غربت غم با انسان گوید: که می
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 نیسـت؛  آرمیـدن  بـراي  مکانی تنها خانه نگاه، این با دهد. قرار خویش را مأمن آن که

 معنایی که است هایی نشان بلکه کرد انکار را مسئله این خالف توان وجود نمی هرچند

و  اسـت  پنهـان  عمیق سخنانی اش چهره پس در که است دارد؛ کالبدي نهفته خود در

 ).118: 1393شصتی و فالمکی،( دارد بیرون تراویدن براي هایی شادي و ها غم

 از دیدگاه ،از دیدگاه هنري «نماد» ،کاال»« خانه از دیدگاه اقتصادي نوعی

از دیدگاه  ،از دیدگاه مهندسی و معماري «بنا» یا ساختمان ،«نهاد»شناسانه  جامعه

نوعی «فرهنگ» است که تمام ابعاد شناختی  انساندیدگاه  شهرسازي «فضا» و از

درك خانه و جایگاه آن در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه بردارد. مذکور را در 

خانه یا زیبایی شناسانه مادي و  ،نهادین ،دیننیز با در نظر گرفتن تمامی وجوه نما

  ).27: 1386فاضلی،( استپذیر  امکان» فرهنگ خانههمان «

 کرد. ارائه را آن از واحدي تعریف توان نمی و است پیچیده و گسترده مسکن مقوله

 حساب به خانوار اساسی و اولیه نیاز سرپناه، عنوان به و است فیزیکی مکان یک مسکن

 و استراحت خوراك، مانند فرد یا خانواده اولیه نیازهاي از برخی سرپناه این در آید. می

 فیزیکـی،  مکـان  بر عالوه مسکن مفهوم شود. می تأمین جوي شرایط برابر در حفاظت

 ضـروري  تسهیالت و خدمات کلیه شامل که گیرد می دربر نیز را محیط مسکونی کل

 اسـت  افـراد  بهداشـت  و آمـوزش  اشتغال، هاي و طرح خانواده زیستن به براي موردنیاز

  ).3: 1387 پورمحمدي،(

  نظران هاي پیرامون مسکن و سکونت از منظر صاحب دیدگاه ):3(جدول 

 تعریف خانه و مسکن سال اندیشمندان

 1969 1راپاپورت

 مقاصد براي نهاد این و سازه یک نه و است نهاد یک اول جهدر در خانه

 اي پدیـده  خانـه  احداث ازآنجاکه است. آمده وجود به اي پیچیده بسیار

 تحـت  شـدت  بـه  آن سازمان فضایی و شکل آید، می شمار به فرهنگی

 تعلّق دارد. آن به که است فرهنگی تأثیر

 1974 2مور
 در بنا ترین شاخص اش محلّه و براي جهان مرکز ساکنانش براي خانه،

 است. مکان تحکیم

 1975 3لوکوربوزیه

 را صحیحی رابطه از شرایط، برخی با تطابق در که است پوششی خانه،

 خانـه  در سازد. می برقرار زیستی انسان هاي پدیده و خارج محیط بین

 بکشـد،  دراز بـرود،  راه بخوابـد،  کند؛ یعنی زندگی خانواده یا فرد باید

                                                        
1. Rapoport 
2. Moore 
3. Le Corbusier 
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 تعریف خانه و مسکن سال اندیشمندان

 کند. فکر و ببیند

 هاست. طراحی خانه براي مداخله در وضع روانی انسان 2000 1کوپر

 2002 2الکساندر

و توصـیه   مطـرح  مسـکن  و را در محـیط » کیفیـت بینـام  « الکساندر

راه شکل دادن بـه محـیط زنـدگی را بنـا بـر       کند؛ گوهري را که می

کنـد،   ي هزاران سال نـوع بشـر بـه آنـان عرضـه مـی       فطرت و تجربه

همچون اعصـار گذشـته بیـرون کشـند، چراکـه آن را بـه فراموشـی        

 اند. سپرده

  )1398اسنادي نگارندگان، مطالعات (منبع: 
  

 مفهوم سبک زندگی و سبک نوین زندگی شهري .3-3

 وجـود  سـازي  مفهـوم  و برداشـت  دو زنـدگی  سبک مفهوم از شناسی جامعه ادبیات در

 اجتمـاعی  موقعیـت  و ثروت معرف زندگی سبک که ،1920 دهه به مربوط دارد، یکی

؛ 1995چـاپین، ( اسـت  کاررفته به اجتماعی طبقه تعیین شاخص عنوان به غالباً و افراد

 تغییـرات  مـتن  در تنهـا  کـه  نـوینی  اجتمـاعی  شـکل  عنوان ) و دوم به1935 چاپمن

 ؛1984 بوردیـو  ؛1991 گیـدنز ( یابـد  مـی  گرایی معنـا  مصرف فرهنگ رشد و مدرنیته

 راهـی  زنـدگی  سـبک  معنـا  این در ) و1987یوري  و لش ؛1991و  1987 فدرستون

 بــراي آن اهمیـت  کـه  رفتارهـاي افــراد  و هـا  نگـرش  و هــا ارزش تعریـف  بـراي  اسـت 

 ).6: 1381اباذري و چاوشیان،( یابد می افزایش روز روزبه هاي اجتماعی تحلیل

 حـداقل  غیـرممکن،  اگرنـه  زندگی سبک از قطعی و دقیق تعریف یک ارائه اگرچه

 توجه به تعاریف فوق که از سوي اندیشـمندان در عرصـه   رسد؛ اما با می نظر به دشوار

و  ندارنـد  جـوهري  تفـاوت  هـا بـاهم   رسد تعریف سبک زندگی ارائه گردید؛ به نظر می

 اند از: تعریف که عبارت اعم جزء عنوان گزینش عناوینی از تعاریف فوق به

 4گیـدنز  اي از عملکردهـاي  مجموعـه  -2 )1984( 3یوردبو منـد  نظـام  فعالیـت  -1

 رفتـاري و  الگـوي  -4 )1969( 6کی مکو  5وبـر  ها و باورها ها، ارزش رسم -3 )1995(

الگویی  -5 )1969( 3، سوبل2رلیز، 1لنزو، )1919( 7وبلن تجلی رفتاري و طرز زندگی

                                                        
1. Cooper 
2. Alexander 
3. Bourdieu 
4. Giddens 
5. Weber 
6. Mackey 
7. Veblen 
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 -7) 1985( 5کالکهـون  فردي ترجیحات خودآگاه الگوي -6 )2002(  4چنیاز کنش 

 8لسلیو یو ردبو هـا  دارایـی  -9) 1908( 7زیمـل  تـالش  تجسـم  -8 6آدلـر  فرآیندهاي

)1994.(  

 ذیـل  صـورت  به جامع تعریف یک در را ها آن همه توان تعاریف فوق می با تجمیع

  :کرد جمع

 هـا، عملکردهـا و فعالیـت    اي از کـنش  سبک زندگی عبـارت اسـت از مجموعـه   «

اي از فرآیندها،  جامعه برمبناي پاره یا فرد که ذهنی یا عینی رفتاري الگوي مند از نظام

 از را او نمـادین،  صورت به تا گزیند برمی ها و ترجیحات فردي یا جمعی باورها و ارزش

 شود، می تمایز موجب و نمایانده نماد، این آنچه با کند. متمایز دیگر هاي گروه یا افراد

 و روحـی  سـازوکار  یـا  ها منزلت اجتماعی، دارایی هویت جمعی، فردیت، است؛ ممکن

  ).1398نگارندگان، »(باشد فکري عادات

ان به این نتیجه رسیدند که ایده مارکس مبتنی بر در اوایل قرن بیستم اندیشمند

قـدرت توضـیح کلیـه     مبتنی بـر روابـط اقتصـادي)   ( قشربندي جامعه بر اساس طبقه

عنـوان   هـا را نـدارد. وبـر منزلـت اجتمـاعی را بـه       تحوالت اجتماعی و رفتارهاي انسان

گونـه   آنجاي تولید،  مرور به شاخص قشربندي جامعه، جایگزین طبقه معرفی کرد. به

هـاي اجتمـاعی محسـوب     گیـري هویـت   که مارکس معتقد بود، مصرف مبناي شـکل 

نظـران مفهـوم سـبک زنـدگی را از طبقـه و روابـط        هاي بعد صـاحب  شد. در سال می

اقتصادي زیر سؤال بردنـد. در حـال حاضـر برخـی از اندیشـمندان معتقدنـد کـه در        

 دي مستقل است. بـا بـاال  سبک زندگی حداقل تا حدي از طبقه اقتصا وضعیت مدرن،

رفتن سطح رفاه عمومی گستره مطالعات سبک زندگی عالوه بر مبحث نیازهاي اولیه 

 ها ازجملـه  ها و گرایش هاي ذهنی و نیازهاي ثانویه مانند روابط انسانی نگرش بر جنبه

  ).15 -12: 1391الفت و سالمی، ( نیز کشیده شد) اوقات فراغت(

هـاي نـوینی در    آغاز دوران تأثیرپذیري از اروپـا، ارزش زمان با ورود مدرنیته و  هم

هاي موجود در راستاي  نظام معماري و شهرسازي ایران شکل گرفت. این تغییر ارزش

گیري عناصر و فضاهایی کـه   تغییر تدریجی نیازهاي مردم به وجود آمد. نیاز به شکل

                                                                                                                    
1. Wenzel 
2. Lazer 
3. Sobel 
4. Chaney 
5. Clockhon 
6. Addler 
7. Simmel 
8. Leslie 
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بـاره مدرنیتـه بـه     یکاما متأسفانه به علت ورود  اي جدید بودند؛ دهنده خواسته نشان

هـاي بـومی    ایران و عدم وجود زمان الزم براي هماهنگ و سازگار شدن آن با سیستم

ها بـه   هاي این سرزمین تنها برداشتی التقاطی از تفکرات دیگر فرهنگ موجود و ارزش

وقوع پیوست. ازآنجاکه مدرنیته این فرصت را نیافت تا مسیري آرام و منطقی را براي 

گونـه   هـاي خـارجی کـه هـیچ     به تجدد، طی کند تنها به تقلید از نمونه گذار از سنت

رو شـکاف   هاي زیستی این مردم نداشت، پرداخـت. ازایـن   سنخیتی با فرهنگ و ارزش

اي پیشین ایجاد شـد.   شده در این دوران با نمونه هاي جدید ساخته عمیقی بین نمونه

سـرائی،  ( گیرد کن) را در برمیمس( خانه) به مدرنیته( شکافی که چالش گذار از سنت

داري و تغییر سبک تولید و معیشت،  در ایران با شروع عصر سرمایه ).37 -36: 1391

هاي مسـکونی   کم از حالت افقی به عمودي و از حالت حیاط دار به مجتمع ها کم خانه

  ).28: 1392الحسابی و کرانی،  علی( و آپارتمانی درآمدند

وپز و کار  نج بخش خوابیدن، تفریح، خوردن، پختاجزاي مسکن مدرن در قالب پ

هاي شغلی، مالقـات بـا دوسـتان، دسترسـی بـه       شده و دسترسی خانه به فرصت دیده

ها و مراکـز آموزشـی و    مراکز گذران اوقات فراغت، دسترسی به مراکز آموزشی، پارك

  ).4: 1393پورمحمدي، ( دسترسی به مراکز خرید براي آن ضروري است

  خانه مدرن و شهريندگی ز . سبک3-4

 ايبر مهم هـاي  داللـت  ترین مهم از یکی ندگیز سبک بنتخاا طریق از یابی هویت

ــد. مـــی آن سبک و گزینی مســـکن  از خاصی عنو یا صخا محله یک در ندگیز باشـ

 جتماعیا هویت گیــري شـکل  در ندگیز سبک از نوعی عنـوان  بـه  تـوان  مـی  را مسکن

  .نستدا خیلد

ــاي ارزش ،مسکن ردمو در هشوپژ لیهاو حلامر در  مفاهیم مسکن با مرتبط هــــ

 مسکن از صخا اي گونـــه بنتخاا در دممر هـــاي ســـلیقه و تترجیحا نبیا در مهمی

 گونـه  این را مسکن مهم ارزش 10) 1995( 2نشراهمکا و بیر و )1974( 1کاتلر. نددبو

  :اند کرده انعنو

 حریم - 7 ديفر عالئق - 6شت ابهد - 5محل  - 4مش آرا - 3 سایشآ - 2 یباییز - 1

  .دقتصاا - 10ستانه دو هاي فعالیت - 9منیت ا - 8 خصوصی

 ارزش داراي ،باشد سکونت قابل هم و باشد ارزان هم که اي خانــه  هــا آن ازنظــر

                                                        
1. Cutler 
2. Beyer & et al. 
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 شتهدا دجوو خـواب  اتـاق  نفر یک هر ازاي به که اي خانـه  کـه  درحـالی  ،ستا ديقتصاا

  .ستا خصوصی حریم ارزش بیانگر ،باشد

 وزهمراده؛ اخانو مسکن عنو بنتخاا بر مسکن يهارهنجا و هــا ارزش تأثیر ردمو در

ــم ندگیز سبک ؛گفت انبتو شاید ــرین مهـ  مسکن ريمعما عنو بنتخاا در را تأثیر تـ

 هسرپنا فقط «ما: گوید ) می1995( 1نتلینگو جیمز مبنا رمشهو رانمعما از یکی. دارد

  ».هستیم ندگیز سبک بر مبتنی ندگیز محیط نندگازسا ما. کنیم نمی دیجاا

کنند.  طور فیزیکی تغییر می الگوي ساخت مسکن مطابق با فرایندهاي فرهنگی به

این تغییر فیزیکی منجر به دگرگونی استفاده از مکان، الگوي مسکن و خانه و محـیط  

شود. فرآیند تغییرات فرهنگی، انواع مکـان و الگوهـاي مسـکن را در     نزدیک به آن می

ترتیـب تغییـرات فرهنگـی     ایـن  دهـد. بـه   ن محدود تحت تأثیر قرار میزمان و مکا یک

هـا   مستمر، محیط فیزیکی را تغییر داده و الگوي مسکن و خانه را نیز به خاطر سـبک 

  سازد. و آداب مختلف زندگی متمایز می

هـاي سـنتی و    خصـوص تغییـر از ارزش   چوگر معتقد است؛ تغییرات فرهنگـی بـه  

هاي مسکونی اثـرات متعـددي    بر الگوي مسکن و طرح گرایش به سبک زندگی غربی

. دارد دجوو مختلف ندگیز هـاي  سـبک  .)Turgut, 2001: 51-52( برجاي نهاده اسـت 

ــی سعی یگرد برخی و هستند جابجایی و كتحر لحا در ئمدا دممر از برخی ــد م  کنن

 سکونت سساا بر ادفرا ندگیز سبک همچنین. هندد تغییر را دخو ندگیز محل کمتر

 سبک داراي دممر از برخی. دبو هداخو متفـاوت  شـهرها  کـالن  و رقماا حیانو در ها آن

 عنو سه )1968( 2بل لندوند. دار رنمد ندگیز سبک یگرد برخی و سنتی ندگیز

  :کند می انعنو گونه این را يشهر ندگیز سبک از وتمتفا

 محل به دنبو یکدنز ندگیز سبک از عنو ینا در که ر؛محو شغل ندگیز سبک .1

  باشد. می همیتا حائز رکا محل به نسیدر ايبر کمتر نماز فصر و رکا

 گیادخانو هاي فعالیت ايبر زمال يفضا بر تأکید که ر؛محو ادهخانو ندگیز سبک .2

 دارد. ادهخانو خدمت در نشد يسپر ايبر کافی نماز و

. کنـد  مـی  تأکید تخدما و کاالها جدیدترین شتندا بر که گـرا؛  مصرف ندگیز سبک 

 ارقر مورداسـتفاده  ترکیبی صـورت  بـه  را مختلفی ندگیز هـاي  سبک ها خانواده و ادفرا کثرا

  .کنند دیجاا دخو ايبر فردي منحصربه ندگیز سبک تا دهند، می

اجتمـاعی بـا    ـهاي اقتصـادي    هاي معاصر در نظر داشتن واقعیت در طراحی خانه

                                                        
1. Wentling 
2. Wendell Bell 
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هـا دگرگـونی    ترین آن عمدهتأثیر مستقیمی که بر زندگی پایدار دارند، ضروري است. 

دهد که والدین مجرد، افراد مجرد و سالمندان  خانواده است. براي مثال آمار نشان می

اگر به دنبـال   .دهند قرن پیش، درصد بیشتري از جمعیت را تشکیل می نسبت به نیم

منظور طراحی کـه متناسـب    خلق جوامع پایدارتر هستیم، معرفی مفاهیم کاربردي به

فریـدمن،  ( ي جدید زندگی و روند جمعیتی معاصـر باشـد، ضـروري اسـت    ها با روش

1396 :43.(  

 یـک  زیسـتن  یعنـی  مـدرن بـودن   کـه  کند می تأکید نکته این بر درستی به برمن

 جـاي  بـه  هـا  ارزش و اجتماعـات  تخریـب  غالباً یعنی تناقض؛ و معما از سرشار زندگی

 تعبیـر  بـه  پسـامدرن  امـا  و تصـاحب آن  و جهان تغییر قصد به جنگیدن. ها آن کنترل

 کـه  شود می مربوط هایی انسان به است، دیده برمن که روندي و خط همان در لیوتار

 اطاعـت،  و بنـدگی  بـه  ناچـار  حـال  درعین و یابد می توسعه بیشتر هرچه ها آن قدرت

 قرار با و عامل سوژه ایجاد با پسامدرنیته آن تداوم در و مدرنیته. هستند هرچه بیشتر

 را قـدرت / اسـارت  از فرآیندي دوجانبه تأثیرگذار اما شکننده ولو موقعیتی در او دادن

 اسـت،  ناامیدکننـده  حتـی  گاه و خطرناك بسیار موقعیتی هرچند که آوردند وجود به

). 145 -144: 1387فکــوهی، ( دارد نیــز را هــاي زیــادي پتانســیل حــال درعــین امــا

 هـا  خانـه  معمـاري  جـان  و جسـم  در انفصال و متأسفانه در زندگی امروز نوعی تحول

 جاري زندگی روح و کرده دار خدشه را حیات معنایی ژرف و پیوستگی که آمده پدید

 خـود  تعادل که اي خانه ). درواقع99: 1395کریمی، ( ساخته است متالطم را خانه در

 یـک  قبـول  از ناچـار  بـود،  حفـظ کـرده   فرهنگـی  ـ  اجتماعی هاي حرکت واسطه به را

  بود. غیرمترقبه و حرکت جدید

ــه ايبر را هــایی مؤلفــه )1386( فاضــلی  در که ستا دهکر حمطر رنمد هــاي خان

  ست.ا شده داده ننشا ها مؤلفه ینول زیر اجد

ــونی آن و خانه  درون ،هادکررکا م،فر از مختلف لشکاا به نیتهرمد و فضــاي پیرام

زنـدگی را   کنـد و سـبک و شـیوه    مـی  ییزدا سنت در ارتباط با محله، شهر و جامعـه 

 بطها، روا ، حریمجمعی فردي وکلی  يهارساختا و ها ارزش دهد. طورکلی تغییر می به

 نمکا همیتا رفتـه  کند؛ همچنین رفتـه  و روابط اجتماعی و... را محدود میهمسایگی 

ــد مـــی هـــرروز را  و ینترنتیا هـــاي شـــبکه ساخته زيمجا ي(فضا «فضا» به و کاهـ

  دهد. می يبیشتر همیتا ی)تباطار و یجیتالید هاي تکنولوژي
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ي سنتی و اسالمی و مدرن بر اساس ها خانههاي  یژگیومقایسه  ):4(جدول 

  رنمد يها خانه ییها مؤلفه

  هاي مسکن مدرن ویژگی  هاي مسکن سنتی و اسالمی ویژگی  معیارها

  عقالنیت

 شتندا ،خانه نشد وزيمرا و عقالنی

 ،نسلی بین لنتقاا و تثبا ،یخیرتا هویت

 بر مبتنی اده،خانو میراث عنوان به خانه

  داراي نشانه و رنگ. ده،گستر ادهخانو

 سو یک از یخرتا و گذشته از خانه نبرید

 ل،حا نماز یطاشر با نشد هماهنگ و

 وزي،مرا ژيتکنولوو لح مصا از دهستفاا

 ادهخانو بر مبتنی ،خانه دنبو موقتی

استفاده کثر احددن، بو کوچک اي، هسته

  نشانه بودن.از فضا، فاقد 

  نشد يشهر

هویت  د،خو با طتباار در نهخا

 با مرتبط خانه ها، خانه فرد منحصربه

 داراي خانه ،یخیرتا دي،فر ،ملی حافظۀ

 اغذ محل قبیل از سنتی يهادکررکا

 محل ،سایشآ و تفریح محل ردن،خو

 و ها جشن محل ،میهمانی و تقامال

ها و محل کار و البته تولید  اري آیینبرگز

  دارا است.را 

 در و شهر از کوچکی ءجز منزله به خانه

 ها، خانه یکدست هویت، شهر با طتباار

 تمامی خانه ،خانه دنبو هویت بی

 و شهر به را دشخو سنتی يهادکررکا

و  دهکر ارگذوا جتماعیا يهادنها یگرد

 هشد ابخو ايبر محلی به تبدیل صرفاً

  ست.ا

  نشد عرفی

 و ینیدنیته رمدهاي  ارزش حامل خانه

 خانه، متافیزیکی اي و اسطوره يهاوربا

 ،گنبد قبیل از هبیمذ يهادنما داراي

 دهستفاا ،ختنسا قبله اي، روبه فیروزه نگر

  ت قرآنی.یاآ به منقش هاي کاشی از

 متافیزیکی هاي نشانه وها دنما از خانه

 هاي نشانه نشد ودمحد شود، می خالی

  و اماکن مذهبی.مساجد  به مذهبی

محلی  جهانی/

  شدن

ناهمگنی فرهنگ خانه، کاهش اهمیت 

  مکان.

همگنی فرهنگ خانه، افزایش اهمیت 

  فضا.

  فردي شدن

 سایه ،خانه در خصوصی يفضاها انفقد

  هنگ مردساالرانه بر خانه.فر

 و شخصی مستقل خانه شتندا بهمیل 

 ري،پد خانۀ و ادهخانواز گزینی  ییاجد

 به خصوصی یافتن فضاي تخصیص

 یافتن همیت، اخانه ادفرا از هریک

 یافتن عتنو خصوصی، حریم دکررکا

 ل ومنز یشآرا و نسیورادکو هاي سبک

  همسایگی. بطروا شد ودمحد

  دموکراتیک شدن

 «خانه ،برانابر مفهومی عنوان به خانه

، خانه نهراساالدمر خصلت بیانگر» ريپد

  و مالکیت پدر. مدیریت در خانه

 و خصوصی حریم وقلمر شدن بازتر

 نشتهشددابر، خانه جنسیت تغییر

 بودن رؤیت ، قابلشپزخانهآ يهااریود
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  هاي مسکن مدرن ویژگی  هاي مسکن سنتی و اسالمی ویژگی  معیارها

، نیوبیر و نیروندا نشتهشددابر ها، اتاق

 انخترد به شخصی قتاا یافتن تخصیص

ها  پنجرهیش افزا ،نسبت یک به انپسر و

  ون.بیر يفضاها بهگشودگی  و

  اي شدن رسانه
 حریم فتنر بین از در سانهر تأثیر  ........................

  .خصوصی

  تجاري شدن

 ريمعما د،فر توسط حیاطر و ساخت

 ئقهذا و فرهنگی هاي باارزش سبمتنا خانه

  شناختی. زیبایی

 هاي بنگاه توسط حیاطر و ساخت

 ايبر ريمعما ها، سازمان یا بسازوبفروش

  ي.مشتر بجذ

  بروکر اتیک شدن

 سازي خانه مینهز در نقشی ها دولت

 و مقوله چیز هر از بیش ،خانه و شتنداند

  شد. میتلقی  خصوصی يمرا

 لتدو نکال يهايیزربرنامه و ها سیاست

 ي،شهر يفضاها مینۀها در ز شهرداري و

 در يمؤثر نقش ه،نبوا تولید و سازي خانه

 و شتهدا معاصر خانۀ فرهنگ چگونگی

  دارد.

  )1386 با اقتباس از فاضلی،(: منبع
  

 انـد  بوده تأثیرگذار محل یک مسکن يلگوا گیري شکل در مختلفی ملاعو نتاکنو

ــا آن نمیا پیوسته و محکم طتباار لیلد به که  هر در ملاعو ینا از یک هر لتحو با هـ

ــت و هشد لمتحو نیز ملاعو سایر ،یخیرتا مقطع  را مسکن يلگوا گرگونید درنهایـــ

 متغیـر  هاي ویژگی و ها شاخصه داراي مسکن تحول بر مؤثر عوامل زیرا اند؛ شده سبب

 .اند پیداکرده گذشته با متفاوت و جدید هایی شاخصه زمان مرور با و بوده زمان طول در

 هنحو شناخت بر سعی مسکن يلگوا لتحو بر مؤثر ملاعو معرفی با بخش ینا در

 .ستا هشد مسکن يلگوا تغییر در ها آن تأثیر

 بسیار نقش حیات، و جهان از ها انسان درك و فرهنگ عاملفرهنگ و هویت:  -الف

 هر مذهبی است. اعتقادات داشته آن فضایی تقسیمات سازمان و مسکن در مؤثري

 جامعه انسان هاي گیري جهت از بسیاري بیانگر نیز تاریخ طول در آن تنوع و جامعه

 بودن، گرا درون محرمیت، همچون است. مسائلی مسکن موضوع با در برخورد مذهبی

همگـی   قرآنـی  آیـات  به منقش هاي کاشی از استفاده و خانه ورودي آستانه تقدس

  ).534-531: 1387کار، نقره( هستند انسان مذهبی باورهاي دهنده نشان

 یـک کـاالي   عنـوان  بـه  و نـوعی کـاال اسـت    اقتصادي دیدگاه از خانه اقتصاد: -ب

 و عرضه تحلیل و کاالها متمایز سایر از را آن که است هایی ویژگی داراي اقتصادي
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 از پس که است مصرفی کاالي مسکن سو، یک از کند. می پیچیده را آن بازار و تقاضا

 خـانوار  ضـروري  کاالي ترین گران و است بشر اساسی نیاز ترین پوشاك مهم و غذا

 اي سـرمایه  کاالیی غیرمنقول بادوام، کاالي عنوان به دیگر، سوي از و شود می تلقی

 و رود مـی  شـمار  به خانوار دارایی بخش ترین بزرگ آن، در گذاري سرمایه که است

 و میـدانی  ناجی( دارد باالیی جذابیت نیز اقتصادي هاي بنگاه خانوار، براي بر عالوه

 الزامـات  بـا  هـا  اسـت؛ خـانواده   شده سبب امر این ). متأسفانه162: 1389دیگران،

 شوند، می مواجه آن با امروزه خصوص به که فراوانی زیستی هاي دشواري و اقتصادي

 موردنیـاز  سـطح  حـداقل  واقـع  به که برآورند مسکنی در را نیازهاي خود مجموعه

  .هست ساکنانش ناتوان نیازهاي به گویی پاسخ در و دارا است را سکونت

 جامعه هر فنی دانش از برخورداري میزان و درجه تعیین و شناختتکنولوژي:  -پ

 در تکنولـوژیکی  هـاي  نـوآوري چراکه  است. جامعه هر وتحلیل تجزیه مهم موارد از

 تـأثیرات  مـادي  تولیـدات  و اجتمـاعی  سـاختارهاي  ها، فرهنگ ها، جمعیت توسعه

معمـاري،   و مهندسـی  دیدگاه از خانه نیز که ).14: 1389مهرآیین، ( دارند فراوانی

 متأثر خانه داخلی فضاهاي روابط نوع حتی و ساخت جهت بنا یا ساختمان است؛ از

  است. بوده تاریخی دوره هر در از تکنولوژي

 مهـاجرت  و جمعیت افزایش نظیر اجتماعی تحوالت بر عالوهروابط اجتماعی:  -ت

 تحـوالت  سـایر  گذاشته اسـت؛  اثر روستا و شهر در ها سکونتگاه دهی سازمان بر که

 عامـل  تأثیرگـذاري  بنـابراین  اند؛ بوده تأثیرگذار ها خانه درونی ساختار بر اجتماعی

 در کـرد.  بنـدي  تقسـیم  کیفـی  و کمی بخش دو به توان را می مسکن در اجتماعی

 در و تسـهیالت، خـدمات   خـانوار،  بعد مانند تراکم، کمی هاي شاخص کمی بخش

 بـا  مالقات شیوه خانواده، اعضاي ارتباط زمان و نوع مانند خصوصیاتی کیفی بخش

 از بیـرون  در زن و مـرد  ارتبـاط  چگونگی و میزان و در جامعه زنان حضور دیگران،

  اند. مؤثر بوده تاریخی دوره هر مسکن گیري شکل در آن درون و خانه

 از رشد پس خصوص به مسکن تحوالت در همواره که عواملی از یکی سیاست: -ث

 ساخت براي ها در دولت که است هایی سیاست است بوده تأثیرگذار شهرها جمعیت

 و ضـوابط  تـدوین  و تشـویق  هـایی چـون   سیاست شود. می پیگیري و اتخاذ مسکن

 بـدون  تسـهیالت  اعطاي مانند مسکونی هاي ساماندهی بافت جهت خاص مقررات

 هزینـه  تخفیـف  مسـکونی،  واحـدهاي  مرمت و خرید براي ساخت، اي یارانه سپرده

 مطالعه از ). آنچه1: 1387و ...(ایزدي و دیگران،  مازاد و پایه تراکم پروانه و صدور
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 فرهنگـی،  عوامـل  تمـامی  اسـت کـه   ایـن  آید برمی ذکرشده عوامل تغییر روند در

 مجموعـه  و گذاشـته  تـأثیر  بـر یکـدیگر   تکنولـوژي  و اقتصادي، اجتماعی سیاسی،

  اثرگذارند. آن تحول و دوره هر مسکن در الگوي بر ها آن متقابل تأثیرات

  پژوهی . آینده3-5

 در اقـدام  و ریـزي  طرح گیري، تصمیم سپس و مطالعه هاي روش و اصول پژوهی، آینده

 و فلسـفی  تفکـرات  پژوهـی،  آینـده . اسـت  آینـده  بـا  مـرتبط  فنـاوري  و خصوص علوم

 از استفاده با و مطرح را آینده ي مطالعه و بررسی هاي مختلف مدل و علمی هاي روش

 بـراي  ابـزاري  پژوهـی،  آینده لذا،. نماید ترسیم می را احتمالی و بدیل هاي آینده ها، آن

 . بـه )Gordon & Glenn, 1993: 150اسـت ( آینـده   هوشـمندانه  مهندسی و معماري

 آن مسـتقل،  اي ي رشتهجا به است بهتر پژوهی، آینده در مطرح هاي موضع تنوع دلیل

 و یمنـی،  ضرغامی محمودنیا، نجاریان،( یمبناماي  فرا رشته یا اي چندرشته اي حوزه را

وجـود  تنهـا   نـه  امـروز  پژوهی آینده برگزینیم، آن براي که نامی هر همه، ین. باا)1391

 موضوعی هاي حوزه. کند می ایفا مهم نقشی نیز بشر ي آینده گیري شکل در بلکه دارد

 برابـري  جهان در موجود متنوع هاي پدیده شمار با تعدادازنظر  پژوهی، در آینده بالقوه

 هـم  حـوزه  این است؛ اي فرارشته یا اي چندرشتهالزاماً  آینده پژوهی کنند. بنابراین می

 اسـت  داده جاي خود در را کارشناسانی هم و گیرد می بر در را هاي گوناگونی موضوع

 و پژوهی آینده اي فرا رشته ي حوزه واقع، در. اند دیده آموزش هاي مختلف رشته در که

 راهـا   آن پژوهـان،  آینده گرایی عمل. ندارد مشخصی مرز قلمرو و پژوهان آینده تخصص

 در یکـدیگر  بـه  را هـا  پدیـده  ي پیچیـده  متقابـل و  هـاي  وابسـتگی  تـا  کند یم ترغیب

 رویکـردي  بـا  را اجتمـاعی) اقـدام (  هـر  نتـایج  و دهند قرارموردتوجه  خود محاسبات

 بـر  اگـر  اي حـوزه  از هـر  را دانشـی  هـر  پژوهان آینده رو، ین. ازاکنند ارزیابی نگرانه کل

 رغـم  پژوهـی بـه   آینـده . کرد اهندخو مطالعه باشد، تأثیرگذار بررسی حال در ي پدیده

 ي زمـره  در را آنناچـار   بـه  که است برخوردار هایی ویژگی از خود، اي فرارشته ماهیت

 برخـی  البتـه . اي فرارشته و آفرین وحدت اجتماعی، علمی دهد می قرار اجتماعی علوم

 پردازنـد؛  مـی  فنـاوري  بـر  مبتنی تغییرات نظیر هایی موضوع به پژوهی مطالعات آینده

 قبیـل  این در حتی اما رسند نمی نظر به اجتماعی چندان اول در نگاه که هایی موضوع

 تغییراتـی  چنـین  اجتمـاعی  پیامـدهاي  یـا  همیشـه، ملزومـات   تقریبـاً  نیز ها پژوهش

 سیاسـی،  ی،شـناخت  روان پیامـدهاي  ملزومات یـا  همیشه تقریباً دارند؛ قرارموردتوجه 

. )Bell,2003: 2( گیرند قرارمیمدنظر  جامعه سطح در فرهنگی یا اجتماعی اقتصادي،
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 و اسـت  اجتماعی برخـوردار  هاي جنبه از تردید بدون گرچه پژوهی آینده دیگر، یانب به

 وحدت اي و فرارشتهالزاماً  اما دارد اجتماعی بوي و رنگ بیشتر علم، جایگاهی یک در

بایـد   اجتمـاعی  آفرینـان  نقش اطالعاتی نیازهاي به پاسخگویی براي. هست نیز آفرین

 و ترکیبـی  هایی بسته قالب در فیزیکی و زیستی هاي دانش نظیر نامتجانس هاي دانش

 بـا  متناسب کامالًها  آن از بتوان که يا گونه به شوند؛ بازآرایی ویژه، طرحی با و نگر کل

  .گرفت بهره ریزي برنامه اهداف بر حاکم تاریخیِ معین شرایط

 دلیـل  بـه  کـه  اسـت  آینـده نگـاري   روش بـه  مربوط تکنیک هاي از یکی سناریو

 آسـان  و سادهها  سازمان مدیران و رهبران براي آن درك قدرت داستان گونه، ساختار

 بـر  تـوان  یمـ  را محتمـل  ي یندهآ که شود یم شناخته اي یلهوس عنوان به سناریو. است

 محتملـی  آینـده  هر و باشند داشته تحقق قابلیت باید ها آن؛ و نمود کنترل آن اساس

 سـناریوها  که است معنی این به موضوع این. کرد قلمداد سناریو عنوان به توان ینم را

 هـا  آن اتفـاق  چگـونگی  و باشد ممکن ها آن افتادن اتفاق که شوند طراحی جوري باید

گذاشـت   خواهد یزير برنامه تصمیمات براي تأثیري چه که شود بیان و باشد مشخص

)Bell, 2003: 32(.  

  شناسی پژوهش روش .4

) در تلفیـق بـا   CLA( هـا  اي علـت  پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از روش تحلیـل الیـه     

 کــردیبــا رو یفــیک هــاي روشدر رده  CLAروش شــده اســت.  سناریونویســی انجــام

بـود و   خواهنـد  هـا  استعاره ل،یبد يوهاینگارش سنار ي. مبناشود میقلمداد  یاکتشاف

 هاي روش اکثر معموالً. یی و عمیق کردن سناریوهاعنوان ابزاري است براي رمزگشا به

. کنـد  مینفوذ  ها پدیدهو کمتر به عمق  مانده باقی ها الیه ترین سطحیدر  پژوهی آینده

الزم  نـه یدگرگون شونده، زم يفضاها جادیاست که با ا نیا شتریب CLAکاربرد روش 

ها، روشی شده است  علت يا هیال لیتحلنماید.  میرا فراهم  لیبد هاي آیندهخلق  يبرا

حال، این روش ابزاري بـراي   کند. بااین که ماهیت گذشته، حال و آینده را جستجو می

بینی آینده نیست. بلکه یک تحلیل منطقی است که از آن براي باز کردن مسئله  پیش

هـاي بـدیل    شود؛ بعدازاین مرحله، آینـده  هاي آن در حال و آینده استفاده می و سبب

عنوان رونـدي سـودمند بـوده     ها، به علت يا هیالتحلیل  خود را نشان دهند.توانند  می

انـد تـا در موضـوع ژرفـا ایجـاد کننـد و        کنندگان، سعی داشته است که در آن شرکت

 ها بهتر وارد مسئله شوند. این کار، باعـث  نکاتی را شناسایی کنند که با استفاده از آن

 هـاي  الیهدر  لیو تحل شده خارجمسائل  يبند ورتمتعارف ص يها از چارچوب شود می
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  .ردیمدنظر قرار گ يشتریب

هـا، مبتنـی بـر پساسـاختارگرایی      اي علت ي نظري تحلیل الیه که شالوده ازآنجایی

ي اصلی اسـت کـه    گیرد و شامل چهار الیه اي به خود می است، این رویکرد شکل الیه

خواهد بود.  »واقعیت« ي سازندهي  دهد، اجراي نتایج، مطابق با چهار الیه اطمینان می

اي  انداز: الیه لیتانی: نخستین سـطح تحلیـل در روش تحلیـل الیـه     ها عبارت این الیه

شـود.   هاست که در این سطح، الیه ظاهري موضوع موردنظر مطالعه و بررسی می علت

الیه سرعت وارد  ها با عبور از الیه اول، به اي علت هاي علّی: روش تحلیل الیه الیه نظام

هاي مسئله موردنظر در ایـن   شود و به واکاوي ریشه هاي علّی می دوم یعنی الیه نظام

شده در الیـه قبـل اسـت.     پردازد. این مرحله نمایانگر شاهدي بر ادعاي ارائه ها می الیه

تـر پشـت موضـوع و     بینی: در این سطح، یافتن ساختارهاي عمیق الیه گفتمان/ جهان

هـاي نمـایش    ار مهم و حیاتی اسـت. در ایـن سـطح شـالوده    نیز بازتعریف مسئله بسی

گیرند. الیه اسطوره/ استعاره: در این الیه کـه   سطح لیتانی مورد نقد و پرسش قرار می

هاي پنهان در متن است.  ترین سطح کار است، به دنبال استعاره ترین و خالقانه عمیق

ختاریافته با متخصصـین،  هاي عمیق نیمه سا در پژوهش حاضر، با استفاده از مصاحبه

شـده   ها پرداخته اي علت به بررسی وضع موجود مفهوم خانه در چهار الیه تحلیل الیه

هاي بدیل  ترین الیه یعنی اسطوره/استعاره به تبیین استعاره و سپس با شروع از عمیق

شده است. در قسمت دوم با حرکت از  براي مفهوم خانه از دیدگاه متخصصان پرداخته

کنند،  هاي بدیل حمایت می هایی که از استعاره بینی رین الیه به گفتمان/جهانت عمیق

هاي بدیل بـه تبیـین علـل     بینی شده و در مرحله بعد، برمبناي گفتمان/جهان پرداخته

در راسـتاي ایـن    شده است. در انتهـا نیـز، سـناریوهایی    کالن اجتماعی بدیل پرداخته

ی سـناریوها، مجـدداً سـناریوها بـه افـراد      ها تبیـین شـده و بـراي اعتبارسـنج     تحلیل

  ها اعمال شد. متخصص ارائه گردید و تعدیالتی در آن

 حـوزه  در شـهري  امور متخصصین و نخبگان شامل آماري پژوهش حاضر؛ جامعه

 نیمـه  مصـاحبه  از پـژوهش  ایـن  در. هسـتند  شـهري  مسـکن  ریـزي  برنامـه  و مسکن

 بـر  افـراد  انتخـاب  نحوه. گردید استفاده اولیه، هاي داده به دستیابی براي ساختاریافته

 در مسـکن  حال تابه قدیم روند سیر از شناخت و شهري امور در تخصص درجه اساس

 اي الیـه چهارگانه تحلیـل   هاي الیهبراي دستیابی به اطالعات مرتبط با است بوده ایران

/گفتمان بینی جهانشامل الیه مشهود مسئله، علل کالن اجتماعی و همچنین  ها علت

؛ ضـمن مطالعـه ادبیـات    کنند میکه از وضع موجود پشتیبانی  هایی اسطورهو استعاره/

هدفمنـد بـه    گیـري  نمونـه اولیه مصاحبه، با اسـتفاده از   سؤاالتموضوع براي طراحی 
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متخصصین موضوع که بیشترین درگیري را با موضوع مطالعه دارند، مراجعه و پس از 

 بـراي ایـن افـراد بـا آنـان مصـاحبه عمیـق نیمـه         ها علت اي الیهتشریح روش تحلیل 

در این پژوهش  کنندگان مشارکتبراي انتخاب  موردنظرانجام شد. معیار  ساختاریافته

بـود. همچنـین، بعضـی از     موردبحـث شامل آگاهی داشتن و فعـال بـودن در زمینـه    

شـنهاد  اختیاري افراد خبره دیگري را براي انجام مصـاحبه پی  طور به شوندگان مصاحبه

مـالك حجـم نمونـه را    باشد.  می گلوله برفی برداري نمونهدادند که خود گویاي روش 

سـنتی، یکـی از    طـور  بـه کفایت، تئوریک و اشباع نظري موضوع تعیین نموده اسـت.  

ر پـژوهش کیفـی،   . درویکرد موردکاوي سـنجش اعتبـار نتـایج آن اسـت     هاي دغدغه

توجه به مورد مناقشـه   با .واقعیت است شباهت نتایج با جهمعنی در سنجش اعتبار به

اتکـا بـر ادبیـات موضـوع و مقایسـه      . با 1هاي کیفی  بودن سنجش پایایی در پژوهش

 نیمـه  صـورت  به ها مصاحبهطراحی دستورالعمل مصاحبه و برگزاري  -2با آن  ها یافته

 .4 هـا  دادهفرآینـد مـدون بـراي ثبـت، ضـبط و تحلیـل        کـارگیري  به .3ساختاریافته 

نفر از خبرگان دانشگاهی اعتبار و  3پژوهش به  هاي یافتهارائه  .5نظري و  گیري نهنمو

  .پایایی پژوهش مهیا گردیده است

  هاي پژوهش . یافته5

هـا در واکـاوي مفهـوم خانـه      اي علـت  . کاربرد روش تحلیل الیه1 -5

  متناسب با سبک نوین زندگی

در سـبک نـوین زنـدگی     خانـه  هـایی از  پرسش اصلی تحقیق این است که چه انگـاره 

در ابتـدا   انـد؟  هاي بدیل کـدم  شهري وجود دارد و سناریوهاي محتمل آن براي آینده

هاي تحقیـق، بـا ایـن     قبل از پرداختن به هدف اصلی پژوهش حاضر در قسمت یافته

ها  داري و تغییر سبک تولید و معیشت، خانه مقدمه که در ایران با شروع عصر سرمایه

هاي مسـکونی و   ت افقی به شکل عمودي و از حالت حیاط دار به مجتمعکم از حال کم

. روند ورود نوگرایی به ایران بـا ظـاهرنگري شـروع شـد، درنتیجـه      آپارتمانی درآمدند

هـا،   تـوان دیـد. در درجـه دوم فـرم پـالن      هـا مـی   بیشتر تغییرات را در نمـا و تـزیین  

صـالح مورداسـتفاده در ایـن    عملکردي مدرن به خود گرفت. در مسیر این تحـوالت م 

ها نیز دچـار دگرگـونی    اندك عوض شدند. با ورود مفاهیم جدید، پالن بناها نیز اندك

اشـاره کـرد. دومـین عامـل     » طبقـه «توان به تغییـر در   شدند. در کنار این تغییر می

تأثیرگذار، افزایش طبقات بنا بود که باعث اضافه شدن فضاهاي جدید به خانـه شـد.   
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صورت بـالکن   شده و به هاي مدرن، حیاط به طبقات باال منتقل ساختمان همچنین در

هـاي   و تراس درآمده است، حتی استفاده از اجزاء تزئینی که قبالً فراوان در ساختمان

  شد، تحت تأثیر این دگرگونی قرار گرفت. ایرانی استفاده می

و تغییـر در   با پیشرفت تکنولوژي و ابداع بـتن، فـوالد، انـواع مصـالح سـاختمانی     

بنـدي   . روابـط و تقسـیم  هاي ساختمانی شکل خاصی از مساکن به وجود آمد سیستم

بخش عمومی و خصوصی، شب و روز و فضاهاي خشک و تر بـه هـم نزدیـک شـدند.     

هـاي خـواب یافـت و     حمام و توالت در سـازمان فضـایی خانـه جـایی در کنـار اتـاق      

اهاي بهداشـتی و کـاربردي   قـدیمی و تاریـک جـاي خـود را بـه فضـ       هـاي  آشپزخانه

سازي صنعتی، با جـایگزینی شـیوه    . گسترش الگوهاي معماري و خانهآشپزخانه دادند

هـاي   که شباهت طوري اند. به ساخت جدید، نوعی همگن ساري خانه را به وجود آورده

درك است. چراکـه   ها و فضاهاي شهري قابل بین شهرهاي بزرگ دنیا ازنظر ساختمان

به فلک کشیده و بناهاي مکعبی و مستطیلی  هاي سر ها و برج پارتمانها آ در همه آن

خـورد. همچنـین تسـلط یـافتن      با مصالح سنگ، شیشه، سیمان و آهن به چشم مـی 

آالت مربوط به آشپزخانه، دگرگونی اساسی در فضاها را به وجـود آورده اسـت.    ماشین

اهاي باز جـاي سـبک   با رشد صنعت ساخت و دکوراسیون، دیوارها برداشته شد و فض

هــا در جبهـه بیرونــی خانـه، نماســازي را متنــوع و    سـنتی را گرفــت، حضـور پنجــره  

برونگرایی را تقویت کرد. بـا توسـعه شهرنشـینی نیـز، خانـه بسـیاري از کارکردهـاي        

چیـز   ها، محل کار و تولید، همـه  اش مانند محل میهمانی و مالقات، محل جشن سنتی

هاي امروزي ایـران   ي شهري منتقل کرده است. در خانهجز محل خواب را به فضاها به

هـا،   شود، دید به داخل خانـه  خانه و خانواده توجهی نمی گرایی و حفظ حرمت به درون

هـاي والـدین و فرزنـدان، میـان      ها را از بین برده و جـدایی اتـاق   امنیت روانی خانواده

تحوالت مـدرن اسـت و    محرمان خانه مرز و جدایی انداخته است، جدایی که متأثر از

هـاي   ریشه سنتی ندارد، تفکیک فضاهاي خـواب از فضـاي خـوردن و انجـام فعالیـت     

شود. از بین رفتن حـریم و وجـود    هاي خانه امروزي محسوب می روزمره نیز از ویژگی

اشراف و در نظر نگرفتن آن، حذف قسمت یا تمامی دیوار حیاط، عدم وجود فضاهاي 

و حذف فضاهاي بینابین، بلندسازي نامناسب و عدم نور  خصوصی و نیمه عمومی نیمه

شـدن   تبدیل .و تهویه مناسب، ارتباط مستقیم با شهر از نمودهاي مسکن معاصر است

شهر سنتی به شهر مـدرن باعـث ایجـاد یـک دگردیسـی در معمـاري شـد. احـداث         

اده از اسـتف  ها اهمیت بخشید. هاي جدید به نماي بیرونی ساختمان ها و میدان خیابان

هـا و   هاي کمانی وارد طـرح خانـه   هاي پیش آمده کمانی، بالکن هاي مدور، پنجره فرم
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هـا و   هاي خواب رو به جنوب و داراي بـالکن  هاي تجاري ـ مسکونی شد. اتاق  آپارتمان

شده اسـت و   جاي نشیمن طراحی استفاده، قرار دادن فضاي هال که به هاي قابل تراس

شود. عدم  پزخانه و از طرف دیگر به ورودي اصلی مربوط میمستقیماً در ارتباط با آش

هـاي   مراتب فضایی و ارتباط مستقیم بیرون با درون یکی دیگر از ویژگی وجود سلسله

طورکلی؛ کوچک بودن، ساده بودن، حداکثر اسـتفاده   هاي مدرن است. به بارز در خانه

دانـد. عـالوه بـر ایـن      ن مـی از فضا، فاقد نشانه و رنگ از اثرات مدرنیته بر تحول مسک

سازي بـا استانداردسـازي از آثـار مدرنیسـم بـر       شکل سازي، همسان و هم تراکم، انبوه

سازي  ونقل، ذخیره ویژه در حمل هاي تکنولوژي به زیرا پیشرفت تحوالت مسکن است؛

هـا آدم در   دهد، میلیـون  کردن اجسام سنگین و آسانسور و غیره اجازه می مواد و بلند

هـاي بسـیار بلنـد و متـراکم سـاخته شـود،        متراکم شوند، شهرها با ساختمانشهرها 

هـا سـاخته شـود و     اي هـزاران بلکـه میلیـون    دهد که از هـر وسـیله   ماشین اجازه می

  شود. شکل می چیز هم همه

پژوهش حاضر با این دیدگاه که مفهوم خانـه و مسـکن در سـبک نـوین زنـدگی      

یابـد. گـاهی در عمـل در حـد یـک       وین میشهري متحول شده و هر روزه مفهومی ن

سرپناه تنزل یافته و گاهی در مبانی نظري فراتر از یک سرپناه بوده و براي آن روح و 

که خانه به یک مفهوم در حال تحـول و گـذار    گیرند و نظر به این احساس در نظر می

رتباط هاي سنتی در ایران در برقراري ا که خانه این در حالی است مبدل شده است و

مناسب با سـبک زنـدگی ایرانـی بـه نظـر موفـق بـوده و در پـی ایـن امـر، کیفیـت،            

منظور واکاوي تغییر مفهوم خانه متناسـب   هاي مسکونی مضاعف بوده است؛ به محیط

هـا ایـن موضـوع در     اي علـت  اساس روش تحلیل الیه با سبک نوین زندگی شهري، بر

ینی یا گفتمان و اسطوره/ استعاره مورد ب مند، جهان هاي نظام چهار سطح لیتانی، علت

تحلیل قرارگرفته و عواملی که در چهار سطح بر مسئله تغییر مفهوم خانه متناسب با 

اساس  باشند، واکاوي و موردبررسی قرار گرفت. بر سبک زندگی شهري، تأثیرگذار می

و در ها در الیـه اول   مطالعات صورت گرفته پیرامون موضوع پژوهش و نتایج مصاحبه

ارتباط با مسائل مشهود مفهوم خانه در شهرهاي معاصـر، آنچـه مـورد اجمـاع اسـت،      

هاي بلنـد مسـکونی و    تغییر بسیار، مفهوم خانه است. تغییر خانه به آپارتمان، مجتمع

ها و اطالعات  سایر اشکال، نشان از تغییر بسیار در مفهوم و کارکردهاي آن دارد. داده

دارد که بیانگر تغییرات و تحوالتی  سیاري در دسترس قرارهاي کمی و کیفی ب و داده

هـا را   توان آن هاي مسکن شهري هستند و از حیث تجربی نیز می اساسی در خصیصه

تأیید کرد. اینکه چرا چنین تحولی ایجادشده است و چـه عـواملی در بـروز آن مـؤثر     
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  ماعی)، جستجو گردد.ناظر به الیه اجت( تر هاي عمیق اند، اساساً باید در الیه بوده

دهنده مفهوم خانه در سبک نوین  در الیه دوم، دامنه تأثیر و روابط عناصر تشکیل

یابد. در پاسخ به این سؤال که چگونه مفهوم خانـه تغییـر    زندگی شهري گسترش می

، قـانونی و کالبـدي    هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی، سیاسـی      کرده و کدام علت

مفهـومی   شـوند. تغییـر   هاي مفهومی این عوامل معرفی می همسبب تغییر شدند؛ زمین

عنوان یک کاالي اقتصادي حاصل فرصت شناسی و تالش بـراي تعمیـق ایـن     خانه به

 -هـاي اقتصـادي و پاسـخ بـه نیازهـاي اجتمـاعی       سازي صـرفه  ها براي بیشینه فرصت

را مـوازات ایـن تغییـر مفهـومی، بسـترهاي بـروز خـود         که به کالبدي است -فرهنگی

هاي فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و ... در توسعه مفهومی خانه  اند. لذا محدودیت نیافته

اي  عوامل کـالن و مسـائل زمینـه    5خورد. جدول شماره  صورت بارزي به چشم می به

  دهد. تغییر مفهوم خانه را در سبک نوین زندگی شهري نشان می

  ه در سبک نوین زندگی شهريعوامل و مسائل مؤثر بر تغییر مفهوم خان ):5(جدول 

  اي تغییر مفهوم خانه مسائل زمینه  عوامل مؤثر

  فرهنگی - اجتماعی

عدم بسترسازي فرهنگی تبـدیل خانـه بـه آپارتمـان و زنـدگی جمعـی در        ▪

هاي مسکونی نظیر  هاي مسکونی، فضاهاي مشترك موجود در مجتمع مجتمع

، کاهش شدید سـطح  استفاده از آن فرهنگی پله و ... و نبود بستر آسانسور، راه

مـوازات   نشـینی بـه   بسترهاي فرهنگی آپارتمانتعامالت اجتماعی همسایگان، 

ها،  مثالً مشکالتی نظیر محل زباله( اند گونه سکونت رشد داده نشده توسعه این

کنترل سروصدا، عدم کنترل نکات امنیتی درب اصلی، رعایت حریم همسـایه  

کاهش سطح امنیت اجتماعی و تمایل به زنـدگی در   در اوقات استراحت و...)،

، فردگرایی و حس ... هاي آپارتمانی به دلیل وجود سیستم نگهبانی و مجتمع

با وجود  .دهد خانه سوق می طلبی که افراد را به سمت تعویض راحت یک تنوع

اهمیت بسیار شریعت در شکل دادن به مفهوم خانه، از این بعد غفلـت شـده   

سیاري از مشکالت به وجود آمده که با فرهنگ ما ناسازگار بـوده  است و لذا ب

  اند. است، عمق گرفته

  اقتصادي

و درآمدزا و نه  )اي سرمایه(صورت یک کاالي اقتصادي تبدیل مفهوم خانه به ▪

گـذاري در   شرایط ناامن اقتصادي براي سـرمایه  (به مفهوم مکانی براي آرامش

هاي اقتصادي، بسیاري از کارکردهـاي ضـروري    به دلیل صرفه )ها سایر بخش

  اند. شده خانه نظیر پارکینگ حذف

  فناوري

رسانی خانه (با اتومبیل در زمان کمی  ورود اتومبیل و تغییر شرایط خدمات ▪

فضـاهاي   ،)توان برخی خدمات جانبی خانه را در دسترس سریع قـرار داد  می

اند،  ها یکرنگ با گرایش به رنگ خاکستري شده مسکونی فاقد رنگ است، خانه
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  اي تغییر مفهوم خانه مسائل زمینه  عوامل مؤثر

شـود، خـود نیـز     هاي جمعی به تصویر کشیده مـی  که در رسانه چنان خانه آن

گـذارد، گسـترش عمـودي     تأثیر زیادي بر اذهان عمومی از مفهوم خانـه مـی  

  فضاي خانه.افزایش ارتباطات در دنیاي مجازي و ورود آن به  ها، خانه

  فیزیکی - کالبدي

هاي بلندمرتبه، مجـاورت بسـیار نزدیـک     تبدیل خانه به آپارتمان و مجتمع ▪

هاي شخصی، عدم طراحی مناسب فضاهاي باهم  ها و تداخل حریم همسایگی

عـدم   نظیـر هشـتی، ورودي و...)،  ( هاي موجود ها و آپارتمان بودن در مجتمع

جایگـذاري فضـاهاي اصـلی خانـه مثـل      وجود عامل محرمیت در طراحـی و  

ها به هم و عـدم   اشرافیت ساختمان خواب، سرویس بهداشتی، آشپزخانه، اتاق

رعایت اصل محرمیت، حذف برخی فضاهاي اصلی خانه نظیر اتـاق مهمـان و   

هاي رعایـت   اتاق نشیمن، حذف حیاط و کاهش سطح آن، عدم رعایت حداقل

  صوتی. بندي ویژه عایق بندي ساختمان به عایق

  عملکردي - کارکردي

انـد: نظیـر پارکینـگ، حـذف      شـده  برخی کارکردهاي مهـم از خانـه حـذف    ▪

کارکردهایی مثل محل بازي کودکان به دلیـل عـدم وجـود فضـاي مناسـب،      

تبع آن ایجـاد کارکردهـاي جدیـد نظیـر تاالرهـا در       ها و به سازي خانه فشرده

ها که قبالً وجود نداشته است. امروزه بسیاري از مراسـم   شعاع دسترسی خانه

ها به دلیل کمبود فضا، حذف و  هاي نذري و هیئت خانوادگی یا برگزاري سفره

  است یافته یا به مکان جدید انتقال

  قانونی

، عـدم  )% ساخت زمین70% و 60الزام ( وساز نارسایی قوانین موجود ساخت ▪

هـا بـا در نظـر     انسجام الزم در برخی قوانین نظیر میزان ارتفاع مجـاز پنجـره  

کفایت آن  ها و عدم نقص قانون اوکابه پنجره -اشرافیت و جرائم گرفتن رعایت

  .براي کنترل مبحث محرمیت

 ـ اقلیمی

  محیطی زیست

اندازي و نور)، تهویـه هـوا و    رسانی(بحث سایه عدم رعایت کامل مسائل نور ▪

عـدم رعایـت    هاي بلندمرتبه و آپارتمـانی،  مسائل نظیر در بسیاري از مجتمع

خانـه در اقلـیم سـرد بـا اقلـیم گـرم مفهـوم        (ر ساخت خانهالزامات اقلیمی د

بان و یا سیسـتم تهویـه طبیعـی در     اي چون سایه یکسانی دارد یا تدابیر ساده

  ).شود معماري بنا رعایت نمی

  هاي یکپارچه و مستدام. فروش تراکم ساختمانی، عدم اتخاذ سیاست ▪  ها گذاري سیاست

  

ها مبناي فکـري مفهـوم نـوین     هاي حاصل از مصاحبه در الیه سوم بر اساس داده

گیـرد و   شـدن نشـئت مـی    خانه در سـبک نـوین زنـدگی شـهري از گفتمـان جهـانی      

بینی مدرنیته از محتوا و مفهوم خانه در سبک نوین زنـدگی شـهري پشـتیبانی     جهان

دیمی و محتـواي آن  نماید. در چنین شرایطی، شیوه نگرش نسبت، بـه مسـائل قـ    می

کنـد،   روز بـودن تلقـی مـی    طلبی و تالش براي آنچه بـه  باید دگرگون شود. حس تنوع
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انسان را به سمت تغییر مفهومی خانه متناسب بـا نیازهـاي معاصـرش سـوق داد. بـه      

اندازي مدرنیته افراد به دنبـال زنـدگی ماشـین محـور رفتنـد و از مفهـوم        دلیل سایه

ها حال و هواي مدرنیته را  صله گرفتند. حتی دکوراسیون خانههاي ایرانی فا باهمستان

گفته در قالب گفتمـان تجـددگرایی نیـز قابـل      دهد. تحوالت اجتماعی پیش نشان می

تفسیر است. در سایه این گفتمـان مدرنیسـم فرهنگـی روي داد و جامعـه و اقتصـاد      

داري  و سـرمایه صورت مدرنیتـه   بندي سنتی خود خارج ساخت و به ایران را از صورت

درآورد. مدرنیزاسیون اقتصادي به تغییر نگـرش بـه کسـب سـود، فعالیـت اقتصـادي       

عقالیی، استفاده زیاد از تکنولوژي پیشـرفته و تـالش مسـتمر بـراي ایجـاد تغییـرات       

گرایی را به دنبال دارد. فردگرایـی   نوآورانه در سیستم تولید پرداخته و افزایش مصرف

سزایی بر مفهـوم خانـه گذاشـته اسـت. حتـی در       تأثیر به و تقویت حریم شخصی نیز

گذاري فضاهاي داخلی خانه این امر مشهود است. در مفهوم سنتی خانـه بـه اسـم     نام

هر عضو خـانواده فضـایی وجـود نداشـت و غالبـاً برمبنـاي عملکـرد و کـارکرد ایـن          

کـامالً   اما در مفهوم نوین آن، هر فرد یک فضـاي  گرفت؛ بندي فضا صورت می تقسیم

خصوصی که حتی حداقل متراژ را داشته باشد نیاز دارد. فردي که در چنین شرایطی 

کند احتمال اینکه در آینده تمایل داشته باشـد در یـک فضـاي خصوصـی      زندگی می

نفـره) را متصـور    گرایش به زندگی مجردي یا تـک ( کوچک بدون خانواده زندگی کند

اند  یف وضع موجود مفهوم خانه و مسکن عبارتها براي توص سازد. بهترین استعاره می

 حـال  درعین». خوابگاه فاقد معنا«، »کالبد بدون روح و معنا«، »فضاي بدون روح«از: 

دارند؛ اما در تالش براي دادن هویت خود به  اي به خانه سرمایه افراد باوجوداینکه نگاه

ن اقتصادي اسـت،  ترین آ مکان هستند. این در حالی است که شرایط مختلف که مهم

هاي دلخواه خود را در خانـه داشـته باشـد.     دهد که همه مشخصه به انسان اجازه نمی

ها را در ابعـاد کوچـک و مینیمـایز شـده در      این امر سبب شده است که این مشخصه

مسـکن خانـه نمـا) شـاید بهتـرین اسـتعاره بـراي        ( مسکن خود تعبیه کند و درواقع

 مثال در فضاي کوچـک باغچـه   عنوان نی باشد. بهتوصیف مسکن موجود شهرهاي کنو

عنـوان   به کند. از بالکن شده باشد) باغبانی می بام تعبیه که شاید در بالکن یا در پشت(

کنـد تـا حیـاط و     نماها در داخل آپارتمان اسـتفاده مـی   کند، از آب حیاط استفاده می

کند ایده  یر فرد سعی میارتباط با طبیعت خانه خود را تأمین کند. درواقع با این تداب

اي بـه خانـه آرمـانی ذهـن خـود       گونـه  هاي خود را در مسکن وارد کند و آن را به آل

گفتـه   رسد که عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعی و مسـائل پـیش      به نظر می نزدیک سازد.

تنها عامل ایجاد مفهوم جدید خانه متناسب با سبک نوین زندگی هستند، بلکـه در   نه
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تنهـا عامـل بلکـه جزئـی از      یعنـی نـه   مفهومی خانه نیز نقش دارند؛ساختار بازتعریف 

مسئله هستند. در واکاوي وضع موجود مفهوم خانه، نـوعی ناسـازگاري و تقابـل بـین     

خورد که خـود مسـبب یـک اغتشـاش      گرایی و تجددطلبی به چشم می گفتمان سنت

فته است که در الیه چهارم یک پرسش اصلی مدنظر قرارگر محتوایی و مفهومی است.

دهنـد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش،       هـا مفهـوم اصـلی خانـه را شـکل مـی       کدام استعاره

سـازي   هایی را که در ناخودآگـاه جمعـی افـراد مسـئله     ساختارهاي ناآگاهانه و روایت

هاي بـدیل   کنند، کشف خواهد کرد. گردآوري این اطالعات زمینه شناسایی آینده می

کنـد. ایـن    سبک نوین زندگی شـهري را مهیـا مـی    هاي خانه در در ارتباط با استعاره

هاي بـدیل از آینـده مفهـوم خانـه      تر اشاره شد استعاره گونه که پیش ها همان استعاره

هـاي عمیـق تمـدنی     تنهـا الیـه   هـا نـه   ها و اسطوره هستند. بر این اساس فهم استعاره

گـاه و اسـطوره،   سازد، بلکه با ردیابی عوامـل ناخودآ  دهنده به آینده را آشکار می شکل

 شـناور « سـازد. اسـتعاره   هایی متفاوت از وضع موجـود را مهیـا مـی    امکان خلق آینده

شود که نتوان  مفهوم خانه متناسب با تغییرات رایج در سبک زندگی سبب می» بودن

نوبه خود ایـن موضـوع    یک مفهوم مشترك از آن ارائه کرد. بحث فضاي مجازي نیز به

مجازي درواقع حکم یـک میهمـانی خـانوادگی را خواهـد      را تقویت کرده است. گروه

 وآمـد  داشت که یک شیوه رایج معاشرت و خبر گرفتن از یکدیگر، بـدون انجـام رفـت   

توان گفت در سبک جدیـد زنـدگی شـهري، تمایـل بـه       شیوه سنتی) شده است. می(

ارتباط چهره به چهره در سایه زندگی مجازي و دیجیتالی، کم شده اسـت. مکالمـات   

شده اسـت. در  » متن بنیان« که نیازي به مالقات حضوري داشته باشند، بیشتر از این

فـرد در زمـان و    همهمه زندگی پیچیده دنیاي معاصر، در این شیوه برقراري ارتبـاط، 

کند، بلکه پیام را منتقل نموده و فرد مقابل درزمانی که  طور زنده ارتباط برقرار نمی به

که تعامـل چهـره    اسب را خواهد داد. این در حالی استفرصت داشته باشد، جواب من

به چهره، نیاز به مکان دارد و در حال حاضر، مکان این تعامل به یک فضـاي مجـازي   

هاي چهارگانه و عناصـر   شده است که هیچ مکان فیزیکی را نیز الزم ندارد. الیه منتقل

  شده است. ادهنشان د 6نظران در جدول شماره کلیدي هر الیه از دیدگاه صاحب
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نظران  ها از دیدگاه صاحب اي علت هاي چهارگانه روش تحلیل الیه الیه ):6(جدول 

  در ارتباط با مفهوم خانه در سبک نوین زندگی شهري

  ها دیدگاه  ها الیه

مسئله  -الیه لیتانی

  مشهود

تغییر مفهوم خانه در سبک نوین زندگی، تغییر شکلی خانه بـه آپارتمـان و   

  هاي اصلی خانه بلندمرتبه، تغییر خصیصههاي  مجتمع

الیه علل کالن 

  اجتماعی

هـاي فناورانـه،    هـاي اقتصـادي، علـت    فرهنگـی، علـت   -هاي اجتماعی علت

هاي مربوط  عملکردي، علت -هاي کارکردي فیزیکی، علت -هاي کالبدي علت

  محیطی زیست -هاي اقلیمی قانونی، علت -گذاري به نحوه سیاست

الیه گفتمان/ 

  بینی جهان

  سازي طلبی، شخصی سازي، مدرنیته، فردگرایی، تنوع جهانی

الیه استعاره/ 

  ها اسطوره

  خانه متحرك عنوان یک ابر دیجیتال، خانه انسانی، خانه به خانه هوشمند،

  

  

هاي چهارگانه  تحلیل وضع موجود خانه در سبک نوین زندگی شهري در الیه ):1( شکل

  ریزان شهري ها از دیدگاه متخصصان و معماران و برنامه اي علت روش تحلیل الیه
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. سناریوهاي بدیل براي انگاره خانه در سبک نوین زندگی شـهري  5-2

  ها اي علت با روش تحلیل الیه

رشـد  ( )، در نگـارش سـناریوها  1979( جیمـز دیتـور  با توجه به چهار الگـوي اصـلی    

مداوم، فروپاشی، وضعیت باثبات و دگرگونی) چهار سناریو براي انگاره خانه متناسـب  

  شود: با سبک نوین زندگی شهري ارائه می

» هوشـمند  خانـه «سناریوي برگزیده در ایـن حالـت، سـناریوي     سناریوي رشد: - 

با استمرار شـرایط موجـود و البتـه رشـد فزاینـده فنـاوري در چنـین         خواهد بود.

هـاي فـردي    اي تقریباً فرد به اوج فردگرایی رسیده است و خانه طبق خواسته خانه

شده است. در این خانه کاربر مبنـا، سـاعت دلخـواه طبـق برنامـه از پـیش        تنظیم

منتهاي خود قرار سازي در  شود و شخصی هاي فردي انجام می شده، خواسته تعیین

کند و بر اساس ذائقه هـر فـرد،    گیرد. تعامالت اجتماعی تقریباً به صفر میل می می

ریزي خواهد کرد. این خانه دقیقاً تکنولوژي مبنـا و کـاربر    تکنولوژي خانه را برنامه

 مبنا خواهد بود.

خانـه  «شـده در ایـن حالـت سـناریوي      ریـزي  سـناریوي طـرح  سـناریوي زوال:    -

است. در این حال، مسائل کالن مطروحه در الیه دوم که ابعاد مختلفـی  » اي شبکه

منظور حل یا کاهش اثرات خود موفق نبوده و  گرفتند در راه کاریابی به را دربر می

بروز تناقضات مختلف خانه را به یک شـبکه دیجیتـالی صـرف تبـدیل کـرده کـه       

دهی به این ابر  اً در شکلجداي از تأمین بسیاري از نیازهاي فردي، تکنولوژي صرف

مجازي کمک کرده و درواقع حالت، مدیریت نشده و استمرار رونـدهاي کنـونی را   

 دهد. نشان می

است. » خانه عقالنی« سناریوي منتخب در این حالت، سناریويسناریوي پایدار: - 

محیطـی،   در این حالت، خانه در یک مفهوم متوازن و متعادل ابعاد مختلف زیسـت 

، اجتمــاعی و فرهنگــی، فناورانــه و قــانونی و ... را در حــالتی متــوازن و  اقتصــادي

دهـد و خانـه    مطلوب داراست. این خانه به رشد و پرورش ابعاد انسانی فرد بها مـی 

بخش و معنادار است. خانه در این حالت،  متناسب با انسان واجد یک مفهوم هویت

 سازد. نه خود برقرار میخاطره ساز خواهد بود و فرد یک ارتباط عمیق با خا

» خانـه منعطـف  « سناریوي خانه در ایـن حالـت، سـناریوي    سناریوي دگرگونی:- 

تواند ویژگی منعطف و قابلیت انعطـاف   است. این خانه از دو بعد درون و بیرون می

خانه کاهش خواهد یافت اما  پذیري را داشته باشد. در این نوع خانه، بااینکه متراژ
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گیـرد و بـا محـدودیت     اي بیشتري در خـدمت افـراد قـرار مـی    به مدد فناوري فض

کارهـاي اصـلی مورداسـتفاده در     فضایی مواجه نیست. مبلمان متحرك، یکی از راه

اي خواهـد بـود. در ایـن حالـت، بخشـی از خانـه تـا قســمتی از روز         چنـین خانـه  

مخصوص کارکرد خاصی خواهـد بـود و از آن لحظـه بـه بعـد کـارکرد دیگـري را        

گرفت. از این منظر فضاي خیلی بیشتري در خدمت کاربران قـرار خواهـد   خواهد 

اي شکل خواهد گرفت کـه نسـبت بـه وضـعیت موجـود       گرفت. در این حال، خانه

  کل مفهوم خانه را متحول خواهد ساخت. فاصله زیادي دارد و به

آمـده سـناریوي منتخـب بـراي خانـه مسـلمان        دسـت  با توجه به سـناریوهاي بـه  

باشد با این تفسیر که حقیقت انسان عقل است، پس حقیقت خانـه   وم میسناریوي س

شود، هـدف و خانـه   رسد ساکن میو نیز باید خانه عقل باشد. عقل وقتی به هدف می

شـود کـه همـان ایمـان     عقل، عقل کل است. اگر عقل به عقل کل برسد، سـاکن مـی  

رسد و صـاحب  امنیت میاي که به است. ایمان یعنی اندیشه به کمال رسیده، اندیشه

 این عقل مؤمن است.

یک معمار و شهرساز مسلمان باید مجتهد باشد، باید فتوا بدهد، در حقیقت معمار 

و شهرساز مسلمان در هر موقعیتی باید اصول ثابت عقالنی را در ظرف جدید که همان 

از  مسئله و نیاز جدید است؛ بریزد، عقل واحد را در ظرف خاص بریزد تا ظرف خاصی

خانه پدید آید. پس انسان در حقیقت پدیدارکننده عقل است و این انسان باید شب به 

اصلش بازگردد، ذکر بگوید یعنی به یاد آورد، عقل باید بیندیشد تا به عقل کل برسد. 

سوي خدا رفتن. خانه عقل در کجاست؟ عقل باید بیندیشد تـا بـه    اندیشیدن یعنی به

سوي خدا رفتن. خانه عقل در کجاست؟ انسـان در   ی بهعقل کل برسد. اندیشیدن یعن

  کالمی کند. نشینی و هم عبادات خود است که با معبود خودش هم

ظرف با خدا بودن و اندیشیدن عبادتگاه است. پس خانه ما باید یـک عبادتگـاه و   

  یا اتاقی براي عقل و حقیقت انسان داشته باشد.

  گیري نتیجه

که مفهوم خانه و مسکن در سبک نوین زنـدگی شـهري   پژوهش حاضر با این دیدگاه 

یابد. گاهی در عمل در حد یک سرپناه تنزل  متحول شده و هرروزه مفهومی نوین می

یافته و گاهی در مبانی نظري فراتر از یک سرپناه بوده و بـراي آن روح و احسـاس در   

ر مبـدل شـده   که خانه به یک مفهوم در حال تحول و گذا گیرند و نظر به این نظر می

هاي سنتی در ایران در برقراري ارتباط مناسـب بـا    که خانه این در حالی است است و
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هاي مسـکونی   سبک زندگی ایرانی به نظر موفق بوده و در پی این امر، کیفیت محیط

منظور واکاوي تغییر مفهوم خانه متناسب با سبک نوین زندگی  مضاعف بوده است؛ به

هـا ایـن موضـوع در چهـار سـطح لیتـانی،        اي علت الیه اساس روش تحلیل شهري، بر

بینی یا گفتمان و اسطوره/ استعاره و عـواملی کـه در چهـار     مند، جهان هاي نظام علت

سطح بر مسئله تغییر مفهوم خانه متناسب با سبک زندگی شهري، تأثیرگـذار بودنـد،   

اي  ل الیـه بنـابراین در ایـن پـژوهش، روش تحلیـ    واکاوي و موردبررسی قرار گرفـت.  

هـاي   زدایی و ساختاردهی مجدد به آینده و براي خلق آینده منظور ساختار ها به علت

هاي بدیل از مفهوم خانه پرداخته شد  اساس استعاره بدیل و ارائه سناریوهاي بدیل بر

هاي بـدیل و طراحـی سـناریوهاي مـؤثرتر،      و سعی گردید تا فضایی براي خلق آینده

  تر در ارتباط با مفهوم و استعاره خانه ایجاد شود. ندمدتتر و بل تر، عمیق جامع

طبق نتایج تحقیق، در الیه اول در ارتباط با مفهوم خانه در شهرهاي معاصر، الیه 

مشـهود مفهــوم خانــه مــورد واکــاوي قـرار گرفــت و موضــوع مــورد اجمــاع در نظــر   

ز یـک تغییـر   این مفهـوم نشـان ا   متخصصین، تغییر بسیار مفهوم و انگاره خانه است.

ماهوي مفهوم خانه در سـبک نـوین زنـدگی دارد. در ایـن سـطح رونـدهاي کمـی و        

اند و نشان  شده آمیزي معرفی صورت مبالغه مشکالت پیرامون مسئله خانه و مسکن، به

هاي مفهوم خانه دارد. رویدادها و موضوعات کلی در این  از دگرگونی شکل و خصیصه

نشینی و تغییر فرم  براي مثال شیوه آپارتمان ندارند؛ ظاهر با یکدیگر ارتباطی سطح به

سـازد کـه    را ظاهر مـی » اي هشداردهنده« سکونت. این سطح بیشتر حالت و وضعیت

دهـد. ایـن سـطح بیشـتر      نشان از یک وضعیت بحرانی جدي براي بررسی بیشتر مـی 

اي  یـه باشـد. روش تحلیـل ال   نمایانگر مواجهه با مشکالت موجود در رابطه با خانه می

سرعت وارد الیه دوم یعنـی الیـه علـل کـالن اجتمـاعی       ها با عبور از الیه اول، به علت

پردازد. ایـن مرحلـه    ها می هاي مسئله موردنظر در این الیه شود و به واکاوي ریشه می

شده در الیه قبل است؛ که عوامل اجتماعی، اقتصـادي،   نمایانگر شاهدي بر ادعاي ارائه

قـانونی مـؤثر بـر تغییـر مفهـوم خانـه        -گـذاري  ناورانه و سیاستفرهنگی، سیاسی، ف

بینـی کـه از    موردبررسی قرار گرفت. در سطح سوم تحلیل، به بررسی گفتمان/ جهـان 

از نظـر متخصصـین،    کنـد، پرداختـه شـد.    وضع موجود مفهوم محلـه پشـتیبانی مـی   

سی براي تغییر طلبی زمینه اسا سازي، فردگرایی و تنوع هاي مدرنیته و جهانی گفتمان

تـرین   تـرین و خالقانـه   عنـوان عمیـق   اند. در الیه چهارم بـه  مفهوم خانه را فراهم کرده

هاي تشریح کننده مفهوم فعلی خانه در ذهن متخصصین بررسی شـد   سطح، استعاره

هاي بدیلی براي نگـارش سـناریوهاي بـدیل     و درنهایت از آنان خواسته شد تا استعاره
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توان بیـان کـرد    به تغییر مستمر مفهوم خانه و ادامه این روند میارائه دهند. با توجه 

سـو سـوق خواهـد داشـت کـه فضـاهاي بـه نسـبت          که خانه در آینده بیشتر به ایـن 

تري را دربر بگیرد و مقیاس خانه در ازاي حذف کارکردهاي خـدماتی و جـاي    کوچک

رستوران و ... خردتر  مثال فست فود، عنوان هاي ارائه این خدمات به گزینی آن با مکان

تـر شـده،    شود. فضاهاي خدماتی داخل خانه به نسبت ابعاد خود خانه نیز کوچـک  می

فضـاي نشـیمن)   ( ها، فضاهاي باهم بودن نظیـر  عالوه با ورود فضاي مجازي به خانه به

شوند. عالوه بـر ایـن،    تر می شده و در عوض، فضاهاي خصوصی بزرگ تر یا حذف کوتاه

ک خوابگاه صرف نقش ایفا خواهد کرد. افراد درون خانه نیز در تغییر صورت ی خانه به

مفهوم خانه در سبک نوین زندگی شهري به هـم خوابگـاهی تغییـر خواهنـد کـرد و      

تعامالت اجتماعی در داخل خانـه نیـز بسـیار کمرنـگ خواهـد شـد. در ایـن حالـت،         

ییـر آن بـوده   اجتماعی که خود مسبب و خواستار خانه در سـبک نـوین زنـدگی و تغ   

روانـی   -است، به دلیل نزول شدید سطح تعامالت اجتمـاعی و ابعـاد تعـادل روحـی     

هاي مفهوم خانـه در   ترین استعاره حال، مهم انسان در خانه متضرر خواهد شد. درعین

بینانه و با تعدیل روندهاي کنونی به این صورت قابل تبیین  صورت خوش بلندمدت به

شده و با دربرگیري معناي درخور  یتی و محدود خود خارجاست که خانه از حالت کبر

یک فضاي زیستی براي کنار هم بودن تلقی خواهد شد. خانه به لحاظ ابعاد فناورانـه،  

بسیار پیشرفته شده و خواهد توانست، نقش باهمستان در خانواده را ایفـا نمایـد. لـذا    

مکانی بـراي بـاهم بـودن و     که مکانی براي استراحت است، کار و تفریح و عالوه بر آن

برقراري بیشتر تعامالت اجتماعی را نیز پشتیبانی نموده و تصویر ذهنی مثبتـی را در  

کند. همچون خانه سنتی که واجد معنا و خاطره ساز بـود. خانـه    ذهن افراد ایجاد می

در آینده نیز، مفهوم یـک فضـاي داراي معنـی و خـاطره را دربـر خواهـد گرفـت. بـا         

آن  .عنا، تصویر ذهنی مثبتی براي افراد از مفهوم خانه ایجاد خواهـد شـد  دربرگیري م

اي  چنانکه بخشی از بهترین خاطرات افراد در خانه شکل خواهد گرفـت. چنـین خانـه   

در ارتباط کامل با طبیعت، قرار خواهد داشت و کارکردهاي بیشتري از یـک سـرپناه   

هـاي مختلـف،    ر مفهوم خانـه در الیـه  بنابراین با توجه به تغیی گیرد؛ صرف را دربر می

عنوان ابزار بیانی، بستر مناسبی را  ها با استفاده از سناریونویسی به اي علت تحلیل الیه

هاي بدیل براي گـذر از وضـع موجـود بـه آینـده مطلـوب را فـراهم         براي خلق آینده

ز خانـه،  توانند با ارائه تصویري مطلـوب ا  کند و طراحیان و برنامه ریزان شهري می می

   هاي موجود در این زمینه را مدیریت کنند. بحران
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  پیشنهادها

اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی در دو حوزه براي اسـتفاده اعضـاي آکادمیـک و     بر

  گردد: مدیران شهري به شرح زیر ارائه می

  ریزي) برنامه( پیشنهادهاي مدیریتی

سـازي   متناسـب  منظـور  بـه ارتقا و اصالح ساختار مدیریت و توسعه مسکن شـهري   -

سازي رفـع نیازهـاي معاصـر     الگوهاي مسکن شهري با سبک زندگی با هدف حداکثر

  هاي سنتی خانه. مردم در عین حفظ ارزش

هاي جامعه و  سازي براي مسکن مطلوب در جامعه متناسب با ارزش آموزش و فرهنگ

  زندگی مردم. سبک

 آکادمیک)( پیشنهادهاي پژوهشی

ها و مفاهیم همچون، محلـه، بـازار و... توسـط     ها در دیگر استعاره تاي عل تحلیل الیه

صورت تطبیقی انجام شود تا با بسـط و تکمیـل    مند به این حوزه به پژوهشگران عالقه

هـاي   بینـی  هاي اجرایی این پژوهش توسط اندیشمندانی که مبانی نظري و پیش یافته

هـاي پـژوهش حاضـر و دیگـر      عنـوان پشـتیبان یافتـه    پذیرنـد، بـه   این پژوهش را می

هاي مشابهی که توان مسـئله بینـی و حـل مسـئله را مـورد شناسـایی قـرار         پژوهش

  اند، باشد. داده

هاي مشابه از طریق تعریـف و ارزیـابی سـناریوهاي رقیـب و انجـام       انجام پژوهش -

هـاي   هاي تجربی و نیمه تجربی که بتوانـد توصـیه   هاي علی از طریق طرح پژوهش

مـدت و   هـاي کوتـاه   سازي را در افـق  خصوص بخش مسکن و خانه در این پژوهش

  مدت و بلندمدت ارزیابی نماید. میان

پژوهـان مجـامع دانشـگاهی جهـت      هاي تخصصی از نخبگـان و آینـده   تشکیل تیم -

هـاي احتمـالی و قریـب بـه واقعیـت بـا        سناریو پردازي و ارائه تصویري از واقعیت

ل بـا رصـد کـردن مطالعـات سـایر کشـورها       شناسایی بهترین سناریوهاي محتمـ 

ها در ایـن   بینی ها و پیش تر شدن شناخت هاي تطبیقی، به غنی خصوص به شیوه به

  حوزه پژوهشی پرداخته شود.
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