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سعی دارد تا ضم شناسایی آیندههای بدی بر مبنای استعارهها و بهتبع آن گفتمانهای
بدی از «خانه»  ،سناریونگاری نموده و سناریوهای یکپارچه و متحول بر مبنرای اسرتعاره
«خانه» در آینرده شرهرها ارا ره دهرد .تحلير الیرهای علرتهرا برا اسرتفاده از مبراحبه
نيمهساختاریافته به من ور شناسایی مضامي اصلی سرطو تحلير در سرطخ نخبگران و
متخببان مرتبط با موضوع ،به کار گرفته شد .طبق یافتهها ،چهار سرناریو در ارتبراب برا
مفهو خانه و خلق آینده بدی ارا ه شد که شام خانه هوشمند ،خانه بهعنروان یرک ابرر
دیجيتال ،خانه انسانی و خانه متحرک است.

واژههای کلیدی :خانه ،سبک نوی زندگی شهری ،CLA ،سناریو

مقدمه
خانه در جامعه سنتی ایران با مفهوم خانواده که واحد بنیادین جامعه است ،کت
میگیرد .در جامعهای که بهکدت مت تی بته ختانواده است ،مفهتوم خانته ب تیار
گ تردهتر از م ان خصوصی محض تلقی میکود .درواقع خانته حرییتی مقتد
اس ،و ساکنان آن باید از دخال ،ناخواستته در امتان باکتند استرا ی .)39 :1391
هایدگر خانه را بهعنوان مأمن ان ان نام برده و لذا خانه تنها م تانی بترای آرمیتدن
نی  ،اکصتی و فالم ی  .)118 :1393م

ن فراتر از سرپناه بوده و نباید گوکته

خلوتی از فضا تلقی کود بل ه باید زندگی در فضا باکد امحیودی  .)5 :1389این
در حالی اس ،که در سبک زندگی معاصر و برنامهریتیی م ت ن کتهری م ت ن
صرفاً یک سرپناه گردیده و ن ب ،به ک
نیاز م

گیری محیط زندگیمحور یا ابعاد متورد

ن در طراحی آن غفل ،میکود.

ارزشهتتای موجتتود در ستتبک زنتتدگی تغییتترات اساستتی در اولویتت،هتتای
ساخ ،وساز خانه ایجاد کردهاند اولنتینگ  .)9 :1394توجه بته ستبک زنتدگی در
جامعه ایرانی اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ی ی از دالی اصلی آن تغییرات
مداوم در کیوههای عینی زندگی مردم اس .،این تغییرات در ستبک زنتدگی افتراد
جامعه اسباب کنج اوی و بعضاً نگرانی صتاح نظتران و سیاست،گتذاران کتده
اس ،االف ،و سالیی  .)9 :1391امروزه هم مفهوم ستبک زنتدگی پررنتگ کتده
اس ،و هم توجه به مصادیق سبک زندگی در زندگی ان انها اکه اغلت

اطالعتی

از مفهوم سبک زندگی نیی ندارند) محوری ،یافته اس ،ابیات  .)46 :1391به نظتر
میرسد مفهوم سبک زندگی در ترکیت

ختود بتا مفهتوم روزمرگتی امتروز بایتد
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بهگونهای دیگر تف یر کود .کاید بتوان گف ،کته ستبک زنتدگی درنهایت ،نتوعی
کنترل بهغای ،سرسختانه جامعه بر فرد اس ،که در جامعه مدرن و پ امدرن نته از
خالل مدارهای جیاعتی بل ه بتر استا

متدارهای اقتصتادی و بتهطتور ختا

مدارهای مصرف تعریف میکود .در این تعریف سبک زنتدگی درنهایت ،چیتیی
نی  ،جی مجیوعه مصارف فرد یا گروه .این مصرف میتوانتد مصترف فرهنگتی
معنا کود اف وهی  .)150 :1387دراینبین م

ن بتهعنتوان ی تی از مؤلفتههتای

اصلی سبک زندگی قاب طرح و بررسی اس.،
طرحهای ساختیانی جدید تنها راهحلی برای پاسخ به نیاز روزافیون م ت ن
بوده و هیچ رابطهای با گذکته خود ندارند .این ساختیانها در ترکی

با خانههتای

فرسوده کهر تنها ارمغانش بیهویتی فرهنگی و متذهبی بتوده است ،االهتیزاده و
سیروسی  .)36 1393در خانه و کهرهای جدید و به عبارتی در زندگی تجددزده
امروز ارتباط با طبیع ،به حداق رسیده حتریمهتا ک

تته کتده است،؛ مجتال

خلوت و تف ر و مجال دیدار با میهیان و هی ایگان تنگ کده است .،محلتههتای
امروز نه م انی برای وقوع دیدار ه تتند و نته م تانی بترای خلتوت و تأمت ؛ از
اینرو هیچ صورتی از حضور را در خود نییپذیرند .بیکک بدون حضور تعلقی
نیی در کار نخواهد بود .این در حالی اس ،کته خانته ستنتی ایرانتی ام تان انتواع
چهارگانه ارتباط ان ان با خود با خدا با طبیع ،و با دیگران را که مقدمه کناخ،
و احراز هوی ،اس ،فراهم مینیود اطباطبایی لطفتی  .)38 :1392از ایتن منظتر
خانه در دوران تاریخی مختلف با تغییراتی کته برآمتده از نیازهتای ختا

متردم

بوده مصادیق عینی متفاوتی یافته؛ لی ن تغییرات دهههای اخیر سرمنشأ آگاهانته و
منطقی نداکته و با تقلید کورکورانه به سی ،مقصدی نگرانکننده پیش رفته است.،
با مرور زمان در سبک نوین زندگی کهری زبتان غیرمعیارانته در اکیریت ،آنهتا
حاکم کده بهگونهای کته در فضتای خانتههتای معاصتر کته وارد متیکتویم گتم
نییکویم؛ اما نییتوانیم خودمان و فضای خودمان را پیدا کنیم .تقریباً بتهیتکبتاره
هیه آنچه فضاهای خانه معاصر را ک

میدهد عیان متیکتود اعلتیالح تابی و

کرانی  25 :1392و  .)23با توسعه کهرنشینی خانه ب یاری از کارکردهای قتدییی
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خود را ازدس،داده و بیش از آن ه خانه استعارهای از کهر باکد بیانگر و توصیف
واقعی ،اس،؛ افراد در خانهای مجازی رکد متیکننتد نته خانته واقعتی افا تلی
 .) 38 :1386اگر خانه با کیوه زندگی و سبک زنتدگی افتراد منطبتق نباکتد متردم
بهناچار یا بخشی از سبک زندگی خود را تغییر میدهند یا بتهستختی آن را تتأمین
میکنند لذا گیینههای افراد را محدود میستازد ابیودولتف  .)15 :1392درنتیجته
تغییر سبک زندگی جنبههای مختلف کام آداب س ون ،را تح ،تأثیر قرار داده
و مفهوم و استعاره از خانه را دگرگون ساخته اس .،امتا برنامتهریتیان طراحتان و
معیاران کهری بایتد بتر ایتن تغییترات م تلط بتوده و تتوان اندیشتیدن و حفت
ارزشهای ان انی فرهنگی و معیاری را بهمنظور کت
مناس

دهتی بته الگتوی م ت ن

داکته باکند.
هیچیک از ما نییتواند آینده را ببیند اما بهکاربردن روی ردهای آیندهپژوهانته

و سناریونوی ی قطعاً به آمادهسازی ما بترای آنچته در آینتده نهفتته است ،کیتک
میکند اکو ن ر و وولف  .)232 :1393آینده تر هتا برنامتههتا م تلولی،هتا
اهداف و آرزوها را دربر میگیرد ازیاری و هی اران  .)25 :1396در هیین راستا
پژوهش حا ر با هدف کناسایی آیندههای بدی بر مبنای استعارههتای مختلتف از
خانه در سبک نوین زندگی کهری انجتام کتده است .،هتدف کناستایی عوامت
ک

دهنده به آینده و نه پیشبینی آینده با توجه به پیچیدگیها عدم قطعیت،هتا و

آکوبناکبودن رویدادهای آینده اس .،لذا سعی دارد که ایجاد آیندههای بتدی را از
طریق معرفی استعارههای جدید بهعنوان زیربنتاییتترین الیته پیشتنهاد نیایتد .در
هیین راستا بر مبنای استعارهها از «خانه» گفتیانهای جدید ک

خواهند گرف،

و م یر رویدادها و روندهای آینده بهگونهای دلخواه و مطلتوب ام تان تعتدی و
تغییر خواهند داک .،پرسش اصلی تحقیق این اس ،که چه استعارههایی از «خانته»
در سبک نوین زندگی کهری وجود دارد و سناریوهای محتی آن برای آیندههتای
بدی کدامند؟
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 .1مروری بر ادبیات پژوهش
 .1-1مفهوم خانه

1

خانته( )1از دیتتدگاه اقتصتتادی نتتوعی «کتتاال» از دیتتدگاه هنتتری «نیتتاد» از دیتتدگاه
جامعهکناسانه «نهاد» از دیدگاه مهندستی و معیتاری «بنتا» از دیتدگاه کهرستازی
«فضا» و از دیدگاه ان انکناختی نوعی «فرهنگ» اس ،افا لی  .)27 :1386خانته
در فرهنگ معیاری ایران عیدتاً بهصورت حیاط مرکیی اس ،که با فضتاهای دور
ب ته میکتود استرا ی  .)26 :1391م ت ن( )2در عتین این ته فضتایی خصوصتی
قلیداد میکود اما چهرهای عیومی از خود به نیتایش متیگتذارد .ایتن در حتالی
اس ،که امروزه م

ن بیشتر به یتک سترپناه صترف تنتیل یافتته است ،و تولیتد

محیطهای زندگیمحور مورد غفل ،قرار گرفته اس .،عوام مختلفی سب

چنتین

رویدادی اس ،که از آن جیله تغییرات جیعیتی نوستانات بتازار م ت ن کترایط
استخدامی و کار الگوهای س ون ،مصرفگرایی و ارزشهتای فتردی قابت ذکتر
اس .،به تعبیر پیرنیا خانه جایی اس ،کته ستاکنانش اح تا
اندرون خانه باید تنوع زیادی داکته باکد تا خ تگی اح ا

نتاراحتی ن ننتد و
نشود اپیرنیتا :1372

 .)154خانه م انی برای «کدن» اس ،و نته «بتودن» صترف .یعنتی خانته هیچتون
ساکن رکد میکند کخصی ،مییابد و اینگونه در پیونتد عییتق بتا ستاکن قترار
میگیرد اکرییی .)33 :1396
خانه نیدیکترین فضای مرتبط با ان ان اس ،و ان ان نخ تین تجربته رابطته
خود با دیگران را در آن میآزماید اسرا ی  .)25 :1391خانه مو وعی آکنا است،
که بشر با آن رابطهای طوالنی و گ ترده دارد اآصفی و اییانی  .)59 :1395تاریخ
فرهنگ و زندگی روزمره ما همزمان در خانه و م
چنانکه م

ن بته هتم گتره ختوردهانتد.

ن تنها برای بقا و زندهماندن نی  ،و الیامات و اقتضا ات خود را بته

تیامی ،ه تی و کیوه زندگی ان ان تحیی نیوده اس .،درعینحال در دورههای
مختلف تحول تاریخ جامعه ان انی درنتیجه رکتد و توستعه ت نولتو ی افتیایش
جیعی ،توسعه ف ری و معنوی ان ان و ظهور نظامهای معنایی و اعتقادی تحول
1. Home

ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنیبر روش CLA

ساختار خانواده پیدایش ک

93

های پیچیدهتر اجتیاع ان تانی بتهصتورت روستتا و

کهر و تحوالت دیگر ان ان ناگییر از ابداع الگوهای متفاوت و تازهتر خانته کتده
اس .،در هر دوره تاریخی مفهوم و فرم خانه متناس

با کرایطی که ان تان در آن

قرار داکته اس ،تغییر کرده اس .،درعتینحتال خانته را بایتد بتیش از هتر چیتی
«برساخته» یا «سازهای اجتیاعی و فرهنگی» دان ت ،نته صترفاً ستازهای از متواد و
مصالح چوب و سنگ .از اینروس ،که فرهنگهتای مختلتف الگوهتای فرهنگتی
متفاوتی از مفهوم و فرم خانه و م

ن ایجاد کردهاند .اینهیه در حتالی است ،کته

فرایند کهرنشینی مدرن الگوی اجتیاعی متفاوتی از نظر م

ن و خانهسازی پتیش

روی ان ان مدرن و ان ان معاصتر قترار داد .تحتوالت مدرنیتته و تتأثیرات آن بتر
الگوی س ون ،آدمی تنها محدود بته بعتد کیتی و افتیایش جیعیت ،و درنتیجته
افتتیایش خانتتههتتا و ست ونتگاههتتای آدمتتی نبتتود بل تته مهتتمتتتر از آن مدرنیتتته و
فرایندهایش کیفی ،خانه و م

ن ان ان مدرن را بهکدت متتأثر ستاخ .،در ایتن

کرایط ن ب ،بین خانه و فرهنگ را گونهای دیگر باید دید .البته نییتوان ستن ،و
مدرنیته را بهصورت مطلق در تقاب دید زیرا تف یک دقیتق چییهتا امتری ب تیار
دکوار اس .،در واقعی ،هیواره طیفی از سن ،و مدرنیته وجود دارد؛ درعینحتال
هییشه کیوههای زندگی در عصر خود داعیه امروزی و نو بودن داکتهاند درست،
هیانطور که امروز ما کیوه زندگی خود را نو میپنداریم افا لی .)26 :1386
 .2-1سبک زندگی شهری

سبک زندگی  1عیری بهاندازه قدم ،فرهنگها و تیتدن دارد ازرهتانی )8 :1393
و غالباً به روش زندگی اتخاذکده به وسیله یک فترد گتروه ملت ،یتا کشتورهای
مشترکالینتافع گفتته متیکتود ابنتدکیتر  .)201 :1392گیتدنی ستبک زنتدگی را
مجیوعهای کموبیش جامع از عیل ردها تعبیر متیکنتد کته فترد آنهتا را بته کتار
میگیرد؛ چون نهفقط نیازهای او را تأمین میکند بل ه روای ،خاصتی را هتم کته

وی برای هوی ،کخصی ختود برگییتده است ،در برابتر دیگتران متج تم متی-

سازد)1995:81

 .(Giddens,سبک زندگی افراد یک جامعه تأثیر م تتقیم بتر طراحتی
1. lifestyle
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ن دارد و افراد خانههایی را بیشتر طل

میکنند که منطبتق بتر ستبک زنتدگی

ایشان باکد .خانه در وجه نخ  ،یکنهاد اس ،و نه یک سازه و ایتن نهتاد

برای مقاصد ب یار پیچیدهای به وجود آمده است .،از آنجاکته احتدا
پدیدهای فرهنگی به کیار میآید ک

یتک خانته

و سازمان فضایی آن بهکدت تحت ،تتأثیر

فرهنگ و سبک زندگی اس ،که بدان تعلق دارد.
دس ،کم دو برداک ،از سبک زندگی وجود دارد در روایت ،نخ ت ،ستبک
زندگی معرف ثروت و موقعیت ،اجتیتاعی افتراد و کاخصتی بترای تعیتین طبقته
اجتیاعی اس .،در روای ،دوم سبک زندگی ک

اجتیاعی نوینی تلقی متیکتود

که فقط در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رکد فرهنگ مصرفگرایی معنا مییابد
اکاظیی  1392و فا لی  .)1380در معنای دوم سبک زندگی با مصرف و تیتایی
مرتبط اس .،از یک سو مصرف از دهه  1970کاخصی مهم برای فهم دنیای مدرن
کده اس ،و از سوی دیگر مصرف حداق در ک لی که در جوامتع متدرن غربتی
متجلی اس ،ایجادکننتده تیتایی بتین ستبک هتای زنتدگی است .،ستبک زنتدگی
بهاختصار الگو یا مجیوعه نظاممند کنشهای مرجح معرفی میکود امهدویکنتی
 .)228 :1386مفهوم سبک محتدود بته هتمزمتانی یتا م تان نی ت ،بل ته کتام
سازوکارهای متحولکده در گذر زمان در مورد چگونگی درک زندگی مطلوب بتر
استتا

تغییتتر اعتقتتادات ارزشهتتا و تصتتورات در ب تتتری مفتتروی و هیچنتتین

چگونگی استفاده از آن بهعنوان چشماندازی بهسوی آینده است ،ابنتدکیتر :1392
 .) 201این در حالی اس ،که با آغاز هیاره سوم و رکد روزافیون علم و فناوری و
گ ترش ارتباطات تحوالت گوناگونی در سطح زندگی روزمتره ر داده و کتیوه
زندگی مردم نیازها و متعاق

آن کالبد و محتیطزی ت ،آنهتا تغییتر کترده است،

ااهری و دیگران .)6 :1367
ابنخلدون سبک زندگی کهری را برای رسیدن به آسایش میداند و آن را به
کیال رسیدن نقایصی که در سبک زندگی بادیهنشینی وجود دارد دان ته اس .،در
این سبک زنتدگی تیایت بته صتنع ،و یتادگیری اثرپتذیری از دیتن و کتاهش
عصبی ،قاب ذکر اس ،ارحیانیفیروزجاه و سهرابی .)27 :1390
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سبک زندگی در جامعه ایرانی از سالهای آغازین دهه هشتاد کی تی متورد
توجه قرار گرف ،درحالیکه از اوای دهه بی تم میالدی در غترب مطترح است.،
اص بحث سبککناسی مربتوط بته دوره معاصتر است .،درواقتع ستبک زنتدگی
حاص دوران مدرنی تم است .،ستبک زنتدگی هویت،ستاز و حاصت انتختاب و
گیینشگری اس ،که البته انتخاب مهمترین مقولهای اس ،کته ستبک زنتدگی را از
مفاهیم مشابه می روش زندگی و فرهنتگ متیتایی متیستازد ار توی طوستی و
کعبانی اص

186 :1391و 185و الف ،و سالیی  12 :1391و .)36

 .٣-1سبک نوین زندگی شهری

در اوای قرن بی تم اندیشیندان به این نتیجه رستیدند کته ایتده متارکن مبنتیبتر
قشربندی جامعه بر اسا

طبقه امبتنیبر روابط اقتصتادی) قتدرت تو تیح کلیته

تحوالت اجتیاعی و رفتارهای ان انها را ندارد .وبر منیل ،اجتیتاعی را بتهعنتوان
کاخص قشربندی جامعه جایگیین طبقه معرفی کترد .بتهمترور بتهجتای تولیتد
آنگونه که مارکن معتقد بود مصرف مبنای کت

گیتری هویت،هتای اجتیتاعی

مح وب میکد .در سالهای بعد صاح نظران مفهوم سبک زندگی را از طبقته و
روابط اقتصادی زیر سؤال بردند .در حال حا ر برخی از اندیشیندان معتقدند کته
در و عی« ،مدرن» سبک زندگی حداق تا حدی از طبقه اقتصادی م تق است.،
با باالرفتن سطح رفاه عیومی گ تره مطالعتات ستبک زنتدگی عتالوهبتر مبحتث
نیازهای اولیه بر جنبههای ذهنی و نیازهای ثانویه مانند روابط ان انی نگترشهتا و
گرایشها اازجیله اوقات فراغ )،نیی کشیده کد االف ،و سالیی .)12-15 :1391
هم زمان با ورود مدرنیته و آغاز دوران تأثیرپذیری از اروپا ارزشهای نتوینی
در نظام معیاری و کهرسازی ایتران کت

گرفت .،تغییتر ارزشهتای موجتود در

راستای تغییر تدریجی نیازهای مردم به وجود آمد .اما مدرنیتته فرصت ،نیافت ،تتا
بهصورت تدریجی و در م یری آرام برای گذار از سن ،به تجدد گام بتردارد لتذا
نیونههایی به تقلید در کشور بهعنوان م

ن ایجاد کد که ستنخیتی بتا فرهنتگ و

ارزشهای زی تی مردم نداک ،و درواقع یک کت اف عییتق بته وقتوع پیوست.،
ک افی که چالش گذار از سن ،اخانته) بته مدرنیتته ام ت ن) را دربتر متیگیترد
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اسرا ی  .)36-37 :1391در ایران با کروع عصر سرمایهداری و تغییر سبک تولیتد
و معیش ،خانهها کم کتم از حالت ،افقتی بته عیتودی و از حالت ،حیتاطدار بته
مجتیعهای م
اجیای م

ونی و آپارتیانی درآمدنتد اعلتیالح تابی و کرانتی .)28 :1392

ن مدرن در قال

پنج بخش خوابیدن تفریح خوردن پخ،وپی و کتار

دیده کده و دسترسی خانه به فرص،های کغلی مالقات با دوستان دسترستی بته
مراکی گذران اوقات فراغ ،دسترسی به مراکی آموزکی پارکها و مراکی آموزکتی
و دسترسی به مراکی خرید برای آن روری اس ،اپورمحیدی .)4 :1393
 .4-1خانه در دنیای مدرن

در طراحی خانههای معاصر در نظر داکتن واقعی،هتای اقتصتادی -اجتیتاعی بتا
تأثیر م تقییی که بر زنتدگی پایتدار دارنتد

تروری است .،عیتدهتترین آنهتا

دگرگونی خانواده اس .،برای میال آمار نشان میدهد که والدین مجرد افراد مجرد
و سالیندان ن ب ،به نیمقرن پیش درصد بیشتری از جیعی ،را تش ی میدهنتد.
اگر به دنبال خلق جوامع پایدار ه تیم معرفی مفاهیم کاربردی بهمنظتور طراحتی
که متناس

با روشهای جدید زندگی و رونتد جیعیتتی معاصتر باکتد

تروری

1

اس ،افریدمن  .)43 :1396بترمن بتهدرستتی بتر ایتن ن تته تأکیتد متیکنتد کته
«مدرنبودن یعنی زی تن یک زندگی سرکار از معیا و تناقض؛ یعنی غالباً تخریت
اجتیاعات و ارزشها بهجای کنترل آنها .جنگیدن بهقصد تغییر جهان و تصتاح
آن» و اما پ امدرن به تعبیر لیوتار 2در هیان خط و روندی که بترمن دیتده است،
«به ان انهایی مربوط میکود که قتدرت آنهتا هرچته بیشتتر توستعه متییابتد و
درعینحال ناچار به بندگی و اطاع ،هرچه بیشتر ه تند» .مدرنیته و در تتداوم آن
پ امدرنیته با ایجاد سو ه عامت و بتا قتراردادن او در متوقعیتی ولتو کت ننده امتا
تأثیرگذار فرایندی دوجانبه از اسارت /قتدرت را بته وجتود آوردنتد کته هرچنتد
موقعیتی ب یار خطرناک و گاه حتی ناامیدکننده اس ،اما درعینحال پتان تی هتای
زیادی را نیی دارد اف وهی  .)144-145 :1387متأسفانه در زندگی امتروز نتوعی
1. Berman
2. Lyotard
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تحول و انفصال در ج م و جان معیاری خانهها پدید آمده کته پیوستتگی و رف
معنایی حیات را خدکهدار کرده و روح زندگی جاری در خانه را متتالطم ستاخته
اس ،اکرییی  .)99 :1395درواقع خانهای که تعادل خود را بهواسطه حرک،های
اجتیاعی -فرهنگی حف کرده بود ناچار از قبول یک حرک ،جدیتد و غیرمترقبته
بود افوکانی و دول ،آبادی  .)2 :1396جدول کیاره  1عوام تأثیرگذار و نحتوه
تأثیر آن را در مفهوم خانه در دنیای مدرن نشان میدهد.
جدول  .١خانه در دنیای مدرن -عوامل تأثیرگذار و نحوه تأثیر

عامل تأثیرگذار
زمان :تغییر و تحول مفاهیم درگذر زمان -تغییر
نیاز انسان درگذر زمان
تاریخ :مفهومی انتزاعی که هم گذشته را دربر دارد
و هم بررسی وقایع گذشته و مطالعه آن را دربر
دارد .مجموعه عوامل فرهنگی ،طبیعی ،اجتماعی،
 ...و رویدادهایی است که در گذشته و در زمان و
مکان زندگی انسانها رخ داده است.
اقلیم :اثرات پدیده تغییر اقلیم ،دگرگونیهای
اقلیمی
فرهنگ :همجواری فرهنگها در حال شکلگیری
است .پدیده یکنواختی و همگنسازی فرهنگ.
هویت :ظهور هویتهای چندگانه.
اقتصاد :اقتصاد مبتنی بر اطالعات .از بین رفتن
کارخانهها و افزایش کارهای الکترونیک
(دگرگون شدن خصلت واقعی کار) -وضعیت
اقتصادی حاکم و وضعیت بازار .نرخ سرمایهگذاری
در بازار مسکن.
جمعیت :میزان جمعیت خود عاملی مهم در روند
توسعه مسکن و مفهوم آن خواهد بود.
سازمان فضایی :تداخل عملکردها روی داده است.
حریمها از بین میرود و سلسلهمراتب کمرنگ
میشود.
تکنولوژی :مجازیسازی -شکلگیری عناصر

نحوه تأثیر
با تغییر نیازهای انسان با توجه به شرایط زمانی ،مفهوم «خانه» و
مسکن در حال تغییر است .نوع الگوی خانه ،شرایط و تجهیزات
آن و  ...امکان تغییر در گذر زمان دارند.
تاریخ گذشته مسکن و خانه بر مفهوم آن تأثیرگذار است .تأویل و
فهم «خانه» در مجموعه عوامل تأثیرگذار نهفته در تاریخ مدنظر
قرار دارد .انقطاع مفهوم خانه به لحاظ تاریخی به اندازه تقلید
صرف و انتقال آن به آینده ،مورد نکوهش قرار دارد.
احتمال تغییر مفهوم خانه و مسکن همساز با تغییرات اقلیمی .تأثیر
تغییرات اقلیم بر شکلدهی خانه و سکونتگاههای شهری (مثالً
وضعیت تجمع یا پراکندگی).
مفهوم خانه برای انسان ،آن مفهوم سنتی را ندارد .فرهنگ
معماری بومی در ساخت خانه فراموش می شود .در معرض خطر
قرار گرفتن فرهنگ خانه سازی .الگوی مسکن و شکل مسکن
بهتبع تغییر فرهنگ و سبک زندگی در حال تغییر است.
عدم حفظ سبکهای محلی معماری و خانهسازی.
از بین رفتن زمان و مکان .انتقال مسائل کاری به درون خانهها.
امکان انجام کار ،یادگیری ،خرید و درمان از راه دور و در خانه .در
بیشتر اوقات فرم خانه را وضعیت اقتصادی تعیین میکند .احتمال
تنگنایی قدرت خرید خانوار.
افزایش و بهطورکلی میزان جمعیت خود بر مفهوم ،الگو ،شکل و
توسعه مسکن مؤثر است .چون مسکن نیاز اساسی و حق همه
افراد است.
قلمروهای گوناگون در شهر و از شهر تا خانه در یکدیگر تداخل
کردهاند ،لذا فضای بینابینی و مقیاسی از بین رفتهاند .مثالً یک
خانه مستقیم به یک بزرگراه اتصال مییابد .خانه خود نیز هیچ
قلمرو و سازمان فضایی ندارد.
بازتعریف مرزهای سنتی کار و خانه .جابهجایی بسیاری از
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مکانهای فیزیکی با فضاهای مجازی .تزلزل مفهوم مکان و حس
تعلق .فرم خانه به جزئی از یکروند توسعه تدریجی تبدیل
می شود .جایگذاری عناصر مدرن در بنای خانه -تجهیزات
پیشرفت در خانه کمک به افزایش یادگیری در محیط خانه-
کاهش مصرف انرژی -کنترل انرژی
استفاده از فناوری بهعنوان جزء الینفک در ارتقای کیفیت زندگی.
ابعاد خانه کاهش مییابد( .رونق خانههای مجردی ،خانوادههای
بدون فرزند .)... ،رنگ باختن زندگی جمعی گذشته در مقابل
فردگرایی رایج امروزی.

مدرن -پیشرفتهشدن تجهیزات خانه

روابط اجتماعی :ا نطباق انسان با فناوری در
دسترس.
سیاست :انقالب دیجیتالی و سیاست جهانی واحد.
دولتهای ملی تنها نهاد تأثیرگذار بر زندگی و
مسکن مردم نیستند.
ارتباط معمار و خانه :خانه بیش از هر چیز امری
خص وصی تلقی شده و به کمک معماران طراحی
میشود.
ارتباط خانه با طبیعت :تسلط بیشتر بر طبیعت و
نادیدهانگاشتن آن.

کاهش سیاستهای تأثیرگذار بر حفظ هویت معماری بومی.
بحران هویت.
هنر معماری روزبهروز اجزایی کوچکتر خواهد داشت و انتظارات
از معماران و طراحان واحد مسکونی تغییر خواهد کرد .انتظاراتی
که فراتر از تأسیسات مناسب و سازمان فضایی است .استفاده از
تکنولوژی پیشرفته در خانه.
ناپدیدشدن نشانههای طبیعی در پی توسعه شهر ،کمرنگشدن
حضور عناصر طبیعی در طراحی خانهها.
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ییری و هی اران .)69 :1394

مفهوم خانه و م

ن در ستبک نتوین زنتدگی کتهری متحتول کتده و هتر روزه

مفهومی نوین مییابد .گاهی در عی در حد یک سترپناه تنتیل یافتته و گتاهی در
مبانی نظری فراتر از یک سرپناه بوده و برای آن روح و اح ا

در نظر میگیرنتد.

اینهیه یعنی این ه خانه به یک مفهوم در حال تحول و گذار مبدل کده اس .،این
در حالی اس ،که خانههای سنتی در ایران در برقتراری ارتبتاط مناست

بتا ستبک

زندگی ایرانی به نظر موفق بوده و در پی این امتر کیفیت ،محتیطهتای م ت ونی
مضاعف بوده اس .،سبک نوین زندگی کهری از عادتهتا و رویتههتای ثابت ،و
نامنعطفی که سن ،به آن دی ته متیکنتد رهتا است ،و ختودژ ویژگتی برگییتدن و
انتخابگری حالتی ن بی و منعطتف بته آن متیبخشتد .در ستبک نتوین زنتدگی
کهری م

ن لیوماً خانه نی  ،و بیشتر یک فضای خصوصی اس ،که فرد آن را

تجربه میکند .در چنین اندیشهای این پژوهش به دنبال ارا ه آینتدههتای بتدی در
سبک نوین زندگی کهری از طریق ارا ه استعارهها و به تبع آن گفتیانهای بتدی از
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مفهوم خانه اس.،
در ارتباط با مفهوم خانه و م

ن کهری به چندین پژوهش متیتتوان اکتاره

کرد:
فا لی ا )1386در پژوهشی در وارسی مفهوم خانته روستتایی بتا توجته بته
پرسشهای آمو

راپوپورت

ین آن ه مطالعه خود را در گفتیان ان انکناستی

فضا میداند درعینحال آن را در زمره حوزه م تقلی به نام «مردمنگاری خانته» در
نظر میگیرد .از لحاظ روشکناختی وی بیش از هر چیی بر مشاهدات و تجربیات
زی ته خود ت یه کرده و سعی بر ارا ه توصیف و تحلیلی غنی و پرمایته از مفهتوم
خانتته در ب تتتر تحتتوالت کنتتونی دارد .طبتتق نتتتایج فا تتلی دیگتتر نیتتیتتتوان بتتا
روی ردهای کالسیک که روستا را مقر سن ،و کهر را مقر مدرنیته میدان تتند بته
مطالعه پرداخ .،به باور وی نوعی مدرنیته روستایی -ایرانی ک

گرفته اس.،

سرا ی ا )1391تطور س ون ،کهری از مجیوعههای فتامیلی تتا بلتوکهتای
آپارتیانی را مبنای پژوهش خود قرار داده است .،تحقیتق در پتی برج تتهنیتودن
تفاوت ماهوی خانه و م

ن اس .،وی اکاره میکند که م ت ن امتروزی حاصت

کاهش تدریجی هوی ،و عیل رد خانههای سنتی اس ،که نتوان تته بترای عناصتر
کالبدی آن جایگیینی بیابد و الگویی عاریتی و تک عیل ردی برای ست ون ،و بته
عبارتی صرفاً یک خوابگاه کده اس.،
الهیزاده و سیروستی ا )1393در مقالته «الگوستازی م ت ن بتر پایته ستبک
زندگی اسالمی» ویژگیهای اصلی معیاری ایرانی -اسالمی در خانههای سنتی را
درونگرایی ارتباط طبیع ،و وسع ،ذکر کرده و اذعتان متیدارنتد بتا توجته بته
نیازهای کنونی باید خانه منطبق با ارزشهای الهی و نیازهای روز جامعه باکد.
آصفی و اییانی ا )1395در پتژوهش ختود بتا عنتوان «بتازتعریف الگوهتای
طراحی م

ن مطلوب ایرانی -اسالمی معاصر با ارزیابی کیفی خانههتای ستنتی»

اکاره میکند که خانههای سنتی ایتران هیتواره توان تتهانتد بتا برقتراری ارتبتاطی
کای ته با سبک زندگی و کرایط اجتیاعی زمان خود از مطلوبی ،باالیی برخوردار
باکند .ایشان در پی کناستایی پارامترهتای چنتین مطلتوبیتی و معیارهتایی جهت،
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تدوین راه ارهای مؤثر برای افیایش کیفی ،م

ن معاصر بتودهانتد .طبتق نتتایج

ایشان رابطه معناداری بین کیفی ،خانههای سنتی ان ان معیاری و سبک زنتدگی
گذکته وجود دارد که از سن،ها و ارزشهای اصی سرچشیه میگیرد .هیچنتین
انطباق خانه م

ن و محیط م

ونی با ستبک زنتدگی از مهتمتترین معیارهتای

مطلوبی ،کیفی ،کناسایی کده اس ،و لذا بای تی در خانته معاصتر جتایی داکتته
باکد تا خانه معاصر نیی بازنیود آرامش واقعی برای ان ان باکد.
محیودی مهیاندوس ،ا )1395معتقد اس ،که خانه خانواده و زندگی جاری
در پیوند با هم قرار دارند چییی که با رستو اندیشته متدرن در مفتاهیم عییتق و
سنتی زندگی کیتر یاف ،میکود .هدف وی بررسی مفاهیم ست ون ،در معیتاری
خانههای سنتی ایران و مقای ه با مفاهیم زندگی مدرن اس .،وی نتیجه میگیرد بتا
تعیق در روش زندگی و توجه به سازوکار س ون ،اسالمی متیتتوان بتا اصتالح
اصول معیاری و کهرسازی موجبات احیای مجدد مفاهیم س ون ،استالمی را در
م

ن امروز فراهم آورد.
نقیزاده ا )1395مبانی نظری م ت ن استالمی در گذکتته و حتال را بررستی

نیوده و اکاره میکند که اصلیترین مو وع س ون ،اس ،که کرایط آن عبارتنتد
از ویژگی طبیعی تنظیم کرایط محیطی دسترسی به ام انات و امنی .،امروز ن ب،
به گذکته فرمها و فضاهای زی تی کامالً دگرگون کدهاند .وی توصیههتایی بترای
م
مناس

ن و توسعه آن ارا ه میدهد درعینحتال اذعتان متیدارد کته نبایتد مصتادیق
و مطلوب تاریخی را بهعنوان الگتوی ثابت ،بترای هیته دورانهتا و هیته

سرزمینها و هیه ان انها قاب ت ری و ت رار دان ت .،در هیتین زمینته الفت ،و
سالیی ا )1391در پژوهش خود بر ریشهکناستی مفهتوم ستبک زنتدگی و مبتانی
نظری آن پرداخته اند .هیچنتین ح تینپتور و هی تاران ا )1396راه ارهتایی در
جه ،تداوم سبک زندگی اسالمی در جامعه ایرانی ارا ه میدهند.
این در حالی اس ،که هیچکدام از پژوهشهای باال به مفهوم دقیق «خانته» در
سبک نوین زندگی کهری نپرداختهاند .بیشتر معیاری سنتی از مفهوم خانه استنباط
کده و سعی در ارتباط معیاری معاصر با معیاری سنتی دارند .به نظر متیرستد در

ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنیبر روش CLA

101

این زمینه یک خأل جتدی وجتود دارد و آن این ته دقیقتاً «خانته» در ستبک نتوین
زندگی چه مفهومی اس .،بدیهی اس ،کته در ستبک نتوین زنتدگی کتهری قترار
داریم و صرف مطالعه گذکته و راه ارگیینی بترای ت تری آن بته حتال و آینتده
نییتواند پاسخگو باکد و لذا رورت دارد با نگاهی به آیندههتای بتدی

مفهتوم

عییقتری از استعاره خانه در نظر گرفته کود .در این پژوهش با اتختاذ روی تردی
آیندهنگرانه و بهطور خا

تحلی الیهای عل،ها این ام ان فراهم خواهد کتد تتا
«م

ن» الیه به الیه مورد تحلیت قترار گیترد و

ابتدا واقعی ،موجود درخصو

سپن برای ساخ ،واقعی،های بدی

از عییقترین الیه یعنی «اسطوره /استتعاره»

واقعی ،های بدی معرفی کوند )3(.در خاتیه برمبنای استعارهها ستناریوها نگاکتته
خواهند کد.
 .2روششناسی پژوهش
پژوهش حا ر با استتفاده از روش تحلیت الیتهای علت،هتا ا )CLAدر تلفیتق بتا
سناریونوی ی انجام کده است .،روش  CLAدر رده روشهتای کیفتی بتا روی ترد
اکتشافی قلیداد میکود .مبنای نگارش سناریوهای بدی

استعارهها خواهنتد بتود.

معیوالً اکیر روشهای آیندهپژوهی در سطحیترین الیهها بتاقی مانتده و کیتتر بته
عیق پدیدهها نفوذ میکند .کاربرد روش  CLAبیشتر این اس ،که با ایجاد فضاهای
دگرگونکونده زمینه الزم برای خلق آیندههای بدی را فراهم مینیاید اخیا تی و
هی اران  73 :1392و  .)88تحلی الیهای عل،ها باعث میکود از چارچوبهتای
متعارف صورت بندی م ا

خارج کده و تحلی در الیههای بیشتری مدنظر قترار

گیرد.
 .1-2الیههای اصلی تحلیل در  CLAو نگارش سناریو

تحلی الیتهای علت،هتا در چهتار الیته اصتلی صتورت متیگیترد .الیته لیتتانی

1

سطحیترین الیه بوده و معرف دیدگاه رسیی و پذیرفتهکده از واقعیت ،است .،در
این سطح روندهای کیی و مش الت غالباً بهصورت مبالغهآمیی معرفی میکتوند.
1. litany
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سطح دوم الیه مربوط به دالی اجتیتاعی کتام اقتصتادی فرهنگتی سیاستی و
عوام تاریخی اس .،در این سطح دادههای سطح لیتانی تو یح داده کده و مورد
سؤال قرار میگیرند .سطح عییقتر سوم با ساختارها و گفتیان /جهانبینی 1کته آن
را حیای ،میکند ارتباط دارد .در این سطح کالودههای نیایش سطح لیتانی مورد
نقد و پرسش قرار میگیرند .سطح چهارم تحلی استعاره 2و اسطورهها 3اس .،این
سطح متش

از داستانهتا و روایت،هتای عییتق آرکتیو قتدییی الگوهتا ابعتاد

ناخودآگاه م لله و اغل

انگییکی یا متناقضنیا اس ،امیالً نگرش غیرآمتاری بته

جیعی ،اجتیاع به جای جیعی ،یا متردم را منتابع ختالق دیتدن) .ا

Inayatullah,

 / Inayatullah, 2004: 8 / 1998: 820خیا ی و هی اران  .)90-92 :1392پتنازاین ته
نگارندگان بر مبنای مصاحبههای انجام گرفته و استعارههتای بیتانکتده اقتدام بته
نگارش سناریوها کردند برای اعتبار بیشتر بته ستناریوها مجتدداً ستناریوها را بته
مصاحبهکوندگان ارا ه نیوده و تعدیالتی در آنها اعیال کردند.
 .2-2جامعه آماری و روش نمونهگیری

با اذعان به این مطل

که تجربههتای کارکناستی در آینتدهپژوهتی کتاربرد فتراوان

دارند امعصومی اک وری  )102 :1389جامعه آماری این پژوهش کام نخبگان
و متخصصان امور کهری در حوزه م ت ن و برنامتهریتیی م ت ن کتهری ایتران
مطابق جدول کیاره  2ه تند .در این پژوهش از مصاحبه نییتهستاختاریافته بترای
دستیابی به دادههای اولیه استفاده کده اس .،پرسشهتای نیونته طراحتی کتده و
سپن مصاحبهکننده بحث را پیرامون این پرسشهتا بتهصتورت منعطتف هتدای،
کرده اس .،کیوه نیونهگیری در پژوهش نیونهگیری نظری با روش گلولته برفتی
بوده اس ،نحوه انتخاب افراد بر اسا
روند قدیم تا به حال م

تخصص در امور کهری و کناخ ،از سیر

ن کهری در ایران بوده اس .،برای گردآوری اطالعتات
1. structure and the discourse/worldview

 .2استعاره معموالً به بیانی اطالق میشود که در آن ،یک حوزه معنایی یا مفهومی ،از طریق حوزه معنایی یا
مفهومی دیگر ،درک و تجربه میشود .استعارهها که زمانی بهعنوان زینت سخن ،تلقی میشدند ،امروزه ابزار
و به یک اعتبار ،سازوکار تفکر و شناخت بهحساب میآیند (کرامتاهللزاده.)22 :1395 ،
3. metaphor or myth
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برقرار کردهاند که در زمینه مو وع بحث یا جنبههای

آن دارای اطالعتاتی باکتند اتعامت بتا افتتراد مطلتع) و ستپن بتتر استا

معرفتتی

مصاحبهکوندگان اولیه به مصاحبهکوندگان بعدی مراجعه کده و ایتن رونتد ادامته
یافته اس .،تحلی الیهای عل،ها

CLA

با مصاحبه نییهساختاریافته تا مرحله اکباع

نظری و کناسایی مضامین اصلی سطوح تحلی به کتار گرفتته کتد .یعنتی جریتان
مصاحبه با متخصصان تا زمان ت راریکدن پاسخها و نبود دادههای تازه اجرا کتد.
فرایند نیونهگیری تا زمان اکباع مفهومی ادامه یاف .،مالک حجم نیونته را کفایت،
تلوریک و اکباع نظری مو وع تعیین نیوده است ،احجتم نهتایی نیونته مطتابق
جدول کیاره  2اس .)،مقبولی ،دادهها اقاب پتذیرش بتودن دادههتا -جیتعآوری
دادههای حقیقی) با انواعی از روشها بررسی کد؛ بررسی مداوم تحلی هتمزمتان
دادهها و بازخورد به مصاحبهکوندگان تخصتیص زمتان کتافی انتختاب مطلعتان
اصلی و بازنگری ناظری بدین منظور انجتام کتد .در ارتبتاط بتا اعتبتار و اعتیتاد
دادهها دادههای این مطالعه با کرک،کنندگان هی اران و متخصصان حوزه متورد
بررسی قرار گرف .،هیچنین اطالعاتی از مصاحبه بهطور هتمزمتان بتا استتفاده از
روش مقای های مداوم تجییهوتحلی کد.
جدول  .2تخصصهای مصاحبهشوندگان

حوزه تخصصی
تعداد

شهرسازی
5

برنامهریزی شهری
3

معماری
4

فناوری معماری
3

 .٣یافتههای تحقیق
 .1-٣کاربرد روش تحلیل الیهای علتها در واکاوی مفهوم خانه متناسب با سبک
نوین زندگی

چهار الیه تحلی در روش

CLA

قابت بررستی و تحلیت ه تتند .طبتق مطالعتات

صورتگرفته پیرامون مو وع پژوهش و نتایج مصاحبههتا در الیته نخ ت ،و در
ارتباط با م ا

مشهود مفهوم «خانه» در سبک نوین زندگی کتهری آنچته متورد

اجیاع اس ،تغییر ب یار این مفهوم در سبک نوین زنتدگی کتهری است .،تبتدی
خانه به آپارتیان مجتیعهای بلند م

ونی و دیگر اک ال نشان از تغییر ب یار در
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مفهوم خانه دارد .اطالعات و دادههای کیی و کیفی ب یاری در دستر

قترار دارد

که نشانگر تحولی بنیادین و اساسی در خصیصههتای م ت ن کتهری ه تتند و از
حیث تجربی نیی میتوان آنها را تأیید کرد .این ه چرا چنتین تحتولی ایجتاد کتده
اس ،و چه عواملی در بروز آن مؤثر بودهاند اساساً ناظر به الیه اجتیاعی اس.،
در الیه دوم دامنه تأثیر و روابط عناصر تش ی دهنده مفهتوم خانته در ستبک
نوین زندگی کهری گ ترش و توسعه یافتهاند .در پاسخ به این پرسش که چگونه
مفهوم خانه متناس

با سبک نوین زنتدگی کتهری تغییتر کترد و عوامت مختلتف

اجتیاعی فرهنگی اقتصادی سیاسی قانونی و کالبدی -فییی تی چگونته باعتث
این تغییر مفهومی کدند زمینههای مفهومی این عوامت معرفتی متیکتوند .تغییتر
مفهومی خانه بهعنوان یک کاالی اقتصادی حاص فرص،کناسی و تتالش بترای
تعییق این فرص،ها برای بیشینهسازی صرفههای اقتصتادی و پاستخ بته نیازهتای
اجتیاعی -فرهنگی -کالبدی اس ،که بهموازات این تغییر مفهومی ب ترهای بتروز
خود را نیافتهاند .لذا محدودی،های فییی ی اجتیتاعی فرهنگتی و  ...در توستعه
مفهومی خانه بهصورت بارزی به چشم میخورد .جدول کیاره  3عوام کالن و
م ا

زمینهای تغییر مفهوم خانه را در سبک نوین زندگی کهری نشان میدهد.
جدول  .٣عوامل و مسائل مؤثر بر تغییر مفهوم خانه در سبک نوین زندگی شهری

عوامل مؤثر

اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی

مسائل زمینهای تغییر مفهوم خانه
عدم بسترسازی فرهنگی تبدیل خانه به آپارتمان و زندگی جمعی در مجتمعهای مسکونی
فضاهای مشترک موجود در مجتمعهای مسکونی نظیر آسانسور ،راهپله و  ...و نبود بستر
فرهنگی استفاده از آن
کاهش شدید سطح تعامالت اجتماعی همسایگان
بسترهای فرهنگی آپارتماننشینی بهموازات توسعه اینگونه سکونت رشد داده نشدهاند
(مثالً مشکالتی نظیر محل زبالهها ،کنترل سروصدا ،عدم کنترل نکات امنیتی درب اصلی،
رعایت حریم همسایه در اوقات استراحت و .)...
کاهش سطح امنیت اجتماعی و تمایل به زندگی در مجتمعهای آپارتمانی به دلیل وجود
سیستم نگهبانی و ...
فردگرایی و حس تنوعطلبی که افراد را به سمت تعویض راحت یک خانه سوق میدهد.
با وجود اهمیت بسیار شریعت در شکلدادن به مفهوم خانه ،از این بعد غفلت شده است و
لذا بسیاری از مشکالت به وجود آمده که با فرهنگ ما ناسازگار بوده است ،عمق گرفتهاند.
تبدیل مفهوم خانه بهصورت یک کاالی اقتصادی (سرمایهای) و درآمدزا و نه به مفهوم
مکانی برای آرامش (شرایط ناامن اقتصادی برای سرمایهگذاری در سایر بخشها)
به دلیل صرفههای اقتصادی ،بسیاری از کارکردهای ضروری خانه نظیر پارکینگ حذف
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فناوری

کالبدی -فیزیکی

کارکردی -عملکردی

قانونهای مرتبط

اقلیمی و
محیطزیستی

سیاستگذاریها
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شدهاند.
ورود اتومبیل و تغییر شرایط خدماترسانی خانه (با اتومبیل در زمان کمی میتوان برخی
خدمات جانبی خانه را در دسترس سریع قرار داد).
فضاهای مسکونی فاقد رنگ است .خانهها یکرنگ با گرایش به رنگ خاکستری شدهاند.
خانه آنچنانکه در رسانههای جمعی به تصویر کشیده میشود ،خود نیز تأثیر زیادی بر
اذهان عمومی از مفهوم خانه میگذارد.
گسترش عمودی خانهها
افزایش ارتباطات در دنیای مجازی و ورود آن به فضای خانه
تبدیل خانه به آپارتمان و مجتمعهای بلندمرتبه
مجاورت بسیار نزدیک همسایگیها و تداخل حریمهای شخصی
عدم طراحی مناسب فضاهای باهم بودن در مجتمعها و آپارتمانهای موجود (نظیر هشتی،
ورودی)... ،
عدم وجود عامل محرمیت در طراحی و جایگذاری فضاهای اصلی خانه مثل آشپزخانه،
اتاقخواب ،سرویس بهداشتی.
اشرافیت ساختمانها به هم و عدم رعایت اصل محرمیت.
حذف برخی فضاهای اصلی خانه نظیر اتاق مهمان و اتاق نشیمن
حذف حیاط و کاهش سطح آن
عدم رعایت حداقلهای رعایت عایقبندی ساختمان بهویژه عایقبندی صوتی
عدم وجود ضابطه دقیق و یا عدم رعایت ارتفاع مناسب برای پیوستگی خط آسمان
برخی کارکردهای مهم از خانه حذف شدهاند :نظیر پارکینگ.
حذف کارکردهایی مثل محل بازی کودکان به دلیل عدم وجود فضای مناسب.
فشردهسازی خانهها و بهتبع آن ایجاد کارکردهای جدید نظیر تاالرها در شعاع دسترسی
خانهها که قبالً وجود نداشته است .امروزه بسیاری از مراسم خانوادگی یا برگزاری
سفرههای نذری و هیئتها به دلیل کمبود فضا ،حذف و یا به مکان جدید انتقال یافته
است.
نارسایی قوانین موجود ساختوساز (الزام  %60و  %70ساخت زمین)
عدم انسجام الزم در برخی قوانین نظیر میزان ارتفاع مجاز پنجرهها با در نظر گرفتن
رعایت اشرافیت و جرائم -نقص قانون اوکابه پنجرهها و عدمکفایت آن برای کنترل مبحث
محرمیت.
عدم رعایت کامل مسائل نوررسانی (بحث سایهاندازی و نور) ،تهویه هوا و مسائل نظیر در
بسیاری از مجتمعهای بلندمرتبه و آپارتمانی
عدم رعایت الزامات اقلیمی در ساخت خانه (خانه در اقلیم سرد با اقلیم گرم مفهوم یکسانی
دارد یا تدابیر سادهای چون سایهبان و یا سیستم تهویه طبیعی در معماری بنا رعایت
نمیشود).
فروش تراکم ساختمانی
عدم اتخاذ سیاستهای یکپارچه و مستدام

در الیه سوم بر اسا

دادههای حاص از مصاحبهها مبنتای ف تری مفهتوم نتوین

خانه در سبک نوین زندگی کتهری از گفتیتان جهتانیکتدن نشتأت متیگیترد و
جهانبینی مدرنیته از محتوا و مفهوم خانه در سبک نوین زندگی کتهری پشتتیبانی
مینیاید .در چنین کرایطی کیوه نگرش ن ب ،به م تا

قتدییی و محتتوای آن
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باید دگرگون کود .حن تنوعطلبی و تالش برای آنچه بهروز بودن تلقی متیکتد
ان ان را به سی ،تغییر مفهومی خانه متناس

با نیازهای معاصترش ستوق داد .بته

دلی سایهاندازی مدرنیته افراد به دنبال زندگی ماکتینمحتور( )4رفتنتد و از مفهتوم
باهی تانهای ایرانی فاصتله گرفتنتد .حتتی دکوراستیون خانتههتا حتال و هتوای
مدرنیته را نشان میدهد .تحوالت اجتیاعی پیشگفته در قال

گفتیان تجتددگرایی

نیی قاب تف یر اس .،در سایه این گفتیان مدرنی م فرهنگی روی داد و جامعته و
اقتصاد ایران را از صورتبندی سنتی خود خارج ساخ ،و بتهصتورت مدرنیتته و
سرمایهداری درآورد .فردگرایی و تقوی ،حریم کخصتی نیتی تتأثیر بتهستیایی بتر
مفهوم خانه گذاکته اس .،حتی در نامگذاری فضاهای داخلی خانه این امر مشهود
اس .،در مفهوم سنتی خانه به اسم هر عضو ختانواده فضتایی وجتود نداکت ،و
غالباً بر مبنای عیل رد و کارکرد این تق یمبندی فضا صورت متیگرفت .،امتا در
مفهوم نوین آن هر فرد یک فضای کامالً خصوصی که حتی حداق مترا را داکته
باکد نیاز دارد .فردی که در چنین کرایطی زندگی میکند احتیال این ه در آینتده
تیای داکته باکد در یک فضای خصوصی کوچتک بتدون ختانواده زنتدگی کنتد
اگرایش به زندگی مجردی یا تک نفره) را متصور میسازد .بهترین استعارهها برای
توصیف و ع موجود مفهوم م

ن عبارتند از« :فضای بدون روح» «کالبتد بتدون

روح و معنا» و «خوابگتاه فاقتد معنتا» .درعتینحتال افتراد بتا وجتود این ته نگتاه
سرمایهای به خانه دارند؛ اما در تالش برای دادن هوی ،خود به م ان ه تند .ایتن
در حالی اس ،که کرایط مختلف که مهمترین آن اقتصادی است ،بته ان تان ایتن
اجازه را نییدهد که هیه مشخصههای دلخواه خود را در خانه داکتته باکتد .ایتن
امر سب
م

کده اس ،که این مشخصتههتا را در ابعتاد کوچتک و مینییتایی کتده در

ن خود تعبیه کند و درواقع «م

توصیف م

ن خانتهنیتا» کتاید بهتترین استتعاره بترای

ن موجود کهرهای کنونی باکد .بتهعنتوانمیتال در فضتای کوچتک

باغچه اکه کاید در بال ن یا در پش،بام تعبیه کده باکد) باغبانی میکند .از بتال ن
بهعنوان حیاط استفاده میکند از آبنیاها در داخ آپارتیتان استتفاده متیکنتد تتا
حیاط و ارتباط با طبیع ،خانه خود را تأمین کند .درواقع با این تدابیر فترد ستعی
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ن وارد کنتد و آن را بتهگونتهای بته خانته

آرمانی ذهن خود نیدیک سازد .به نظر میرسد کته عوامت اقتصتادی اجتیتاعی و
م ا

پیشگفته نهتنها عام ایجاد مفهوم جدید خانته متناست

بتا ستبک نتوین

زندگی ه تند بل ه در ساختار بازتعریف مفهومی خانه نیی نقش دارند یعنی نهتنهتا
عام بل ه جی ی از م لله ه تند .در واکاوی و ع موجتود مفهتوم خانته نتوعی
ناسازگاری و تقاب بین گفتیان سن،گرایی و تجددطلبی به چشتم متیختورد کته
خود م ب

یک اغتشاش محتوایی و مفهومی اس.،

در الیه چهارم یک پرسش اصلی مدنظر قرار گرفته اس ،که کدام استعارههتا
مفهوم اصلی خانه را ک

میدهند؟ پاسخ به این پرسش ساختارهای ناآگاهانته و

روای،هایی را که در ناخودآگاه جیعی افراد م للهسازی میکننتد کشتف خواهتد
کرد .گردآوری ایتن اطالعتات زمینته کناستایی آینتدههتای بتدی در ارتبتاط بتا
استعارههای خانه در سبک نوین زندگی کهری را مهیا متیکنتد .ایتن استتعارههتا
هیانگونه که پیشتر اکاره کد استعارههای بدی از آینده مفهوم خانه ه تتند .بتر
این اسا

فهم استعارهها و اسطورهها نهتنها الیههای عییق تیدنی ک

دهنده بته

آینده را آک ار میسازد بل ه با ردیابی عوام ناخودآگاه و استطوره ام تان خلتق
آیندههایی متفاوت از و ع موجود را مهیا میسازد.
استعاره «کناوربودن» مفهوم خانه متناس
سب

با تغییرات رایج در ستبک زنتدگی

میکود که نتوان یک مفهوم مشترک از آن ارا ه کرد .بحث فضای مجازی نیی

بهنوبه خود این مو وع را تقوی ،کرده اس .،گروه مجازی درواقتع ح تم یتک
میهیانی خانوادگی را خواهد داک ،که یک کیوه رایج معاکرت و خبتر گترفتن از
ی دیگر بدون انجام رف،وآمد اکیوهی سنتی) کده اس .،میتوان گف ،در ستبک
جدید زندگی کهری تیای به ارتباط چهره به چهره در ستایه زنتدگی مجتازی و
دیجیتالی کم کده اس .،م الیات بیشتتر از این ته نیتازی بته مالقتات حضتوری
داکته باکند «متن بنیان» 1کده اس،؛ در هیهیه زندگی پیچیده دنیتای معاصتر در
این کیوه برقراری ارتباط فرد در زمان و بهطور زنده ارتباط برقرار نییکند بل ته
1. Text base
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پیام را منتق نیوده و فرد مقاب در زمانی که فرص ،داکته باکد جواب مناس

را

خواهد داد .این در حالی اس ،که تعام چهره به چهتره نیتاز بته م تان دارد و در
حال حا ر م ان این تعام به یک فضای مجازی منتق کده اس ،که هیچ م تان
فییی ی را نیی الزم ندارد .الیههای چهارگانه و عناصر کلیتدی هتر الیته از دیتدگاه
صاح نظران در جدول کیاره  4نشان داده کده اس.،
جدول  .4الیههای چهارگانه روش تحلیل الیهای علتها از دیدگاه صاحبنظران در ارتباط با مفهوم خانه در
سبک نوین زندگی شهری

الیه لیتانی -مسئله مشهود

الیه علل کالن اجتماعی

الیه گفتمان /جهانبینی

الیه استعاره /اسطورهها

تغییر مفهوم خانه در سبک نوین زندگی
تغییر شکلی خانه به آپارتمان و مجتمعهای بلندمرتبه
تغییر خصیصههای اصلی خانه
علتهای اجتماعی -فرهنگی
علتهای اقتصادی
علتهای فناورانه
علتهای کالبدی -فیزیکی
علتهای کارکردی -عملکردی
علتهای مربوط به نحوه سیاستگذاری -قانونی
علتهای اقلیمی -زیستمحیطی
جهانیسازی
مدرنیته
فردگرایی
تنوعطلبی
شخصیسازی
خانه هوشمند
خانه بهعنوان یک ابر دیجیتال
خانه انسانی
خانه متحرک

 .2-٣سناریونویسی مفهوم خانه در سبک نوین زندگی شهری در تلفیق با روش
تحلیل الیهای علتها

سناریونوی ی چنان بر اهداف آیندهپژوهی منطبق اس ،که معیوالً بهعنوان بهترین
ابیار آیندهپژوهی مطرح اس )5(.،در روش سناریونگاری مبتنیبر

CLA

هتر ستناریو

درواقع معرف یک کیوه متفاوت دان تن آینده اس .،هر سناریو باید بهعنتوان یتک
استعاره عی کند و درواقع میتانبتر یتادآوریکننتده بترای ارا ته ستریع تصتویری
کهودی از سناریو به افراد باکد و در توصیف منطق اصلی موفق باکد امحیودزاده
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و دیگران  .) 237 :1392جییی دیتتور معتقتد است ،کته چهتار الگتوی اصتلی در
نگارش سناریوها وجود دارد:
 .1رشد مداوم :بهبود کترایط فعلتی فنتاوری بیشتتر  ...در ایتن ستناریوها
فناوری راهح تیام م ا

فری میکود.

 .2فروپاشی :این آینده نتیجه ک

 ،رکد مداوم است .،تناقضتات فراوانتی

که در اطراف ما وجود دارد منشأ چنین آیندهای اس.،
 .3وضعیت باثبات :این آینده گویای توقف رکتد و تعتادل میتان اقتصتاد و
طبیع ،اس .،در چنین آیندهای جامعه متعادلتر و عادالنهتر اس .،این سناریو هم
به طبیع ،و هم به گذکته برمیگردد .ارزشهای ان تانی حترف نخ ت ،را در آن
میزنند و به فناوری معیوالً بهمیابه یک مش

نگری ته میکود.

 .4دگرگونی :این نوع سناریوها به دنبال تغییر فتریهتای بنیتادین سته نتوع
سناریوهای پیشین ه تند .دگرگونی از طریق تغییر فتوقالعتاده فناورانته یتا تغییتر
معنوی ر میدهد اخیا ی  86 :1392و .)87
بر این مبنا و بر اسا

یافتههای حاص از اجرای روش تحلی الیهای عل،ها

میتوان چهار سناریو( )6برای مفهوم خانه متناس

با سبک نوین زندگی کهری ارا ه

نیود:
 سناریوی رشد مداوم :سناریوی برگییده در این حالت ،ستناریوی «خانتههوکیند» خواهد بود .با استیرار کرایط موجود و البته رکتد فیاینتده فنتاوری در
چنین خانهای تقریباً فرد به اوج فردگرایی رسیده اس ،و خانه طبتق خواستتههتای
فردی تنظیم کده اس .،در این خانه کاربر مبنا 1در ساع ،دلخواه طبتق برنامته از
پیش تعیینکده خواستههای فردی انجام میکود و کخصیسازی در منتهای خود
قرار میگیرد .تعامالت اجتیاعی تقریباً به صفر می میکند و بر استا

ذا قته هتر

فرد ت نولو ی خانه را برنامهرییی خواهد کرد .این خانه دقیقتاً ت نولتو یمبنتا و
کاربرمبنا خواهد بود.
 سناریوی فروپاشی :سناریوی طرحرییی کتده در ایتن حالت ،ستناریوی1. User base
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«خانه بهعنوان یک ابر دیجیتال» اس .،در این حال ،م ا

کالن مطروحه در الیه

دوم که ابعاد مختلفی را دربر میگرفتند در راه کاریابی بتهمنظتور حت یتا کتاهش
اثرات خود موفق نبوده و بروز تناقضات مختلف خانته را بته یتک ابتر دیجیتتال
صرف تبدی کرده که جدای از تأمین ب یاری از نیازهای فردی ت نولتو ی صترفاً
در ک

دهی به این ابر مجازی کیتک کترده و درواقتع حالت ،متدیری،نشتده و

استیرار روندهای کنونی را نشان میدهد.
 -سناریوی وضعیت باثبات :ستناریوی منتخت

در ایتن حالت ،ستناریوی

«خانه ان انی» اس .،در این حال ،خانه در یک مفهتوم متتوازن و متعتادل ابعتاد
مختلف زی ،محیطی اقتصادی اجتیاعی فرهنگی فناورانته قتانونی و  ...را در
حالتی متواز ن و مطلوب داراس .،این خانه به رکد و پرورش ابعاد ان انی فرد بهتا
میدهد و خانه متناس

با ان ان واجد یک مفهوم هوی،بختش و معنتادار است.،

خانه در این حال ،خاطرهساز خواهد بود و فرد یک ارتباط عییق بتا خانته ختود
برقرار میسازد.
 سنناریوی دگرگنونی :ستتناریوی خانته در ایتن حالتت ،ستناریوی «خانتتهمتحرک» اس .،این خانه از دو بعد درون و بیرون میتواند ویژگی متحرکبتودن و
قابلی ،جابهجایی را داکته باکد .در این نوع خانته بتا این ته متترا خانته کتاهش
خواهد یاف ،اما به مدد فناوری فضای بیشتری در خدم ،افراد قترار متیگیترد و
با محدودی ،فضایی مواجه نی  .،مبلیتان متحترک ی تی از راه ارهتای اصتلی
مورد استفاده در چنین خانهای خواهد بود .در این حال ،بخشی از خانه تا ق یتی
از روز مخصو

کارکرد خاصی خواهتد بتود و از آن لحظته بته بعتد کتارکرد

دیگری را خواهد گرف .،از این منظر فضای خیلی بیشتتری در ختدم ،کتاربران
قرار خواهد گرف .،در این حال ،خانهای کت

خواهتد گرفت ،کته ن تب ،بته

و عی ،موجود فاصله زیادی دارد و بهک مفهوم خانه را متحول خواهد ساخ.،
نتیجهگیری
در سبک نوین زندگی کهری م ت ن لیومت ًا خانته نی ت ،و بیشتتر یتک فضتای
خصوصی اس ،که فرد آن را تجربه میکند .در چنین اندیشهای ایتن پتژوهش بته
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دنبال ارا ه آیندههای بدی در سبک نوین زندگی کهری از طریق ارا ه استعارهها و
به تبع آن گفتیانهای بدی از مفهوم خانه اس .،تحلی الیهای علت،هتا بته منظتور
تعییق آینده مورد استفاده قرار گرف ،و سعی کد تا فضایی برای خلق آینتدههتای
بدی و طراحی سناریوهای مؤثرتر جامعتر عییقتر و بلندمتدتتتر در ارتبتاط بتا
مفهوم و استعاره خانه ایجاد کود .طبق روش انجتامکتده گفتیتانهتا کتیوههتای
ک

معرف ،و جهانبینیهای مؤثر در ک

بتتر غنتتای تحلی ت هتتا در خصتتو

گیری آینده با هم ادغتام و در نتیجته

آینتتده مفهتتوم خانتته افتتیوده کتتد .هیچنتتین

سناریونوی ی بر پایه کناخ ،ن بتاً مناس

و عییق از مو وع و ابعاد آن در و ع

موجود و یک افق بلندمدت در دستتور کتار قترار گرفت .،روش تحلیت الیتهای
عل،ها تضادها و هیاهنگی روای،های درونی صاح نظران متورد بررستی را بتا
تصویری که از آینده دارند روکن میسازد .طبق نتتایج تحقیتق در ستطحیتترین
الیه که معرف دیدگاه رسیی و پذیرفتهکده از واقعیت ،مفهتوم خانته است ،ایتن
مفهوم نشان از یک تغییر ماهوی مفهوم خانه در سبک نتوین زنتدگی دارد .در ایتن
سطح روندهای کیتی و مشت الت پیرامتون م تلله خانته و م ت ن بتهصتورت
مبالغهآمیی معرفی کدهاند و نشان از دگرگونی ک

و خصیصههتای مفهتوم خانته

دارد .رویدادها و مو وعات کلی در این سطح بهظاهر با ی دیگر ارتباطی ندارنتد؛
برای میال کیوه آپارتیاننشینی و تغییر فرم ست ون .،ایتن ستطح بیشتتر حالت ،و
و عی« ،هشداردهنده»ای را ظاهر میستازد کته نشتان از یتک و تعی ،بحرانتی
جدی برای بررسی بیشتر میدهد .در سطح دوم عل،های اجتیتاعی کتالن متورد
واکاوی قرار گرفته و عوام اجتیتاعی اقتصتادی فرهنگتی سیاستی فناورانته و
سیاس،گذاری -قانونی مورد تحلی قرار گرف .،سطح سوم تحلی الیهای عل،ها
ساختار گفتیان و جهانبینی پشتیبان مفهوم خانه را تحلی و به ایتن نتیجته دست،
یاف ،که گفتیان جهتانیستازی و جهتانبینتی مدرنیتته از ایتن ستازوکار حیایت،
میکنند .در این سطح فراتر از عل،های م تب

مفهتوم خانته ستاخ ،مو توع

مورد واکاوی قرار گرف ،و گفتیان م لط بهطتور تینی در تعریتف چتارچوب
مو وع تدوین کد .در الیه چهارم استعارههای خانه مدنظر قترار گرفت .،تین
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اذعان به تغییر مداوم ماهی ،و مفهوم خانه متناس

با ستبک زنتدگی بتا استتیرار

روندهای کنونی مفهوم خانه در آیندهای نهچندان دور به این سی ،خواهد رفت،
که فضاهای به ن ب ،کوچکتری را دربر بگیترد و مقیتا

خانته در ازای حتذف

کارکردهای خدماتی او جایگیینی آن با م انهای ارا ه این خدمات بهعنتوانمیتال
ف  ،فود رستوران و  )...خردتر میکود .فضاهای خدماتی داخ خانه به ن تب،
ابعاد خود خانه نیی کوچکتر کده بهعالوه با ورود فضتای مجتازی بته خانتههتا
فضاهای باهم بودن انظیر فضای نشیین) کوتتاهتتر یتا حتذف کتده و در عتوی
فضاهای خصوصی بیرگتر میکوند .عالوهبر این ه خانه بهصورت یتک خوابگتاه
صرف نقش ایفا خواهد کرد افراد درون خانه نیی در تغییر مفهوم خانته در ستبک
نوین زندگی کهری به همخوابگاهی تغییر خواهند کرد و تعتامالت اجتیتاعی در
داخ خانه نیی ب یار کمرنگ خواهد کد .در این حال ،اجتیاعی که خود م تب
و خواستار خانه در سبک نوین زندگی و تغییر آن بوده اس ،به دلی نیول کتدید
سطح تعامالت اجتیاعی و ابعاد تعتادل روحتی -روانتی ان تان در خانته متضترر
خواهد کد .درعینحال مهمترین استعارههای مفهوم خانه در بلندمدت بهصتورت
خوشبینانه و با تعدی روندهای کنونی به این صورت قاب تبیین اس ،که خانه از
حال ،کبریتی و محدود خود خارج کده و با دربرگیری معنای درخور یک فضای
زی تی برای کنار هم بودن تلقی خواهد کد .خانه به لحاظ ابعتاد فناورانته ب تیار
پیشرفته کده و خواهد توان  ،نقتش باهی تتان در ختانواده را ایفتا نیایتد .لتذا
عالوه بر آن ه م انی برای استراح ،اس ،کار تفریح و م انی برای باهم بتودن و
برقراری بیشتر تعامالت اجتیاعی را نیی پشتیبانی نیوده و تصویر ذهنی میبتی را در
ذهن افراد ایجاد میکند .هیچون خانه سنتی که واجد معنا و خاطرهساز بود خانته
در آینده نیی مفهوم یک فضای دارای معنی و خاطره را دربتر خواهتد گرفت .،بتا
دربرگیری معنا تصویر ذهنی میبتی برای افراد از مفهوم خانه ایجتاد خواهتد کتد.
آنچنانکه بخشی از بهترین خاطرات افراد در خانه ک

خواهتد گرفت .،چنتین

خانهای در ارتباط کام با طبیع ،قرار خواهد داک ،و کارکردهای بیشتری از یک
سرپناه صرف را دربر می گیرد .این نوع خانته بتا توجته بته رونتد رو بته افتیایش
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وکار در فضای ال ترونی ی و دورکاری به دلی ارتباط بیشتر بتا طبیعت ،در

مترا کیتر و با وجود استفاده  24ساعته حتی در زمان کار میتواند مأمنی مناست
و آرامشبخش تلقی کود و کارکرد فراغتی نیی داکته باکد.
درعینحال ی ی از م ا

عیده در و عی ،کنونی کهرسازی در ارتبتاط بتا

مو وع خانه این اس ،که کهرسازی و ع حا ر از جهانبینی قبلی خود فاصتله
گرفته اس ،و و عی ،آکفتهای دارد .کهرسازی ما فاقد جهانبینی اس ،و بهطتور
در ارتباط با مفهوم خانه متناس

خا

ندارد .بهعنوانمیال در توسعه م

با سبک نوین زنتدگی گفتیتان مشتترکی

ن کهری ادعای مدرن بتودن دارد امتا درواقتع

بیشتر تقلید انجام میدهد و در ظاهر مدرنیته را مدنظر قرار داده اس .،لذا میتتوان
گف ،بیشتر از این ه از یک گفتیان خا

تبعی ،کند یتا ستبک خاصتی را ایجتاد

کند بیشتر تقلید را پیشرو گرفته اس .،بدینسان آینتدهپژوهتی ب تتر مناستبی را
برای خلق آیندههای بدی با بهکارگیری استتعارههتای مختلتف از خانته در ستبک
نوین زندگی کهری فراهم میکند و ام ان گذار از و ع موجود به آینده مطلتوب
را فراهم میسازد .استفاده از تحلی الیهای عل،ها و حرک ،میتان الیتههتا و درک
ابعاد مختلف مو وع در کنار کناسایی کرحهای متفاوت از واقعی ،و آکتنایی بتا
الیههای زیرین آن کرحها درک دیدگاه مت یر و الیههای عییتق آنهتا عتالوهبتر
کیک در دستیابی به فهم مشترک فضای مناسبی را برای طترح ستناریوهای بتدی
خلق مینیاید .تغییر مفهوم خانته و فاصتلهگترفتن آن از معتانی هویت،ستاز و تتا
حدودی در تقاب با مفهوم سنتی آن بهعنوان یک آسی

جدی در هتر چهتار الیته

روش تحلی الیهای عل،ها نیایان اس.،
باید پذیرف ،که گرییی از تغییر و تحول م

ن در طول زمان بتا توجته بته

سبک نتوین زنتدگی کتهری نی ت،؛ ولتی سیاست،گتذاران کشتور بتا هی تاری
متخصصان م

ن میتوانند بتا ارا ته و تترویج تصتویری از م ت ن مطلتوب در

جامعه بحران موجود در این حوزه را تا اندازهای کنتترل کننتد .ایتن برنامتهریتیی
برای ک

دادن به آینده مطلوب مانند دیگر حوزهها جیء اولوی،هتای کلیتدی در

کشورمان مح وب میکود .بر این اسا

تأکید بر موارد زیر بهعنوان راهبردهتای
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اصلی مورد نظر پژوهش

روری به نظر میرسد که مورد توجه خطمشیگتذاران

قرار بگیرد:
 -توسعه ب تر الزم برای سناریوپردازی در زمینه مفهتوم «خانته» متناست

بتا

سبک زندگی و گیینههای تغییر آن با تش ی تیمهای تخصصی مرتبط و کناسایی
نخبگان مؤثر در حوزه کای ته اس ،در این حالت ،بته اهییت ،تخصتصگرایتی
بهعنوان عاملی مهم در سناریوپردازی توجه کود.
 -توجه به سناریوپردازی در برنامههای بلندمدت بخش م

ن جه ،آمادگی

برای مواجهه با تغییترات مفهتومی م ت ن و برنامتههتای عیلیتاتی آن و افتیایش
انعطافپذیری مفهوم خانه در طرحهای توسعه م

ن.

 توسعه مطالعات و پژوهشهای بنیادی کاربردی و توسعهای در امر م ت نکهری و مفهوم «خانه» متناس

با تحوالت در سبک زندگی مردم با ت یهبر دانتش

روز دنیا و استفاده از ظرفی،های علیی و تخصصی ذیربتط در کشتور .متیتتوان
ایدههای جیعآوریکده از پژوهشهای حاصله در مطالعات مختلف را جیعبنتدی
و در پن های تخصصی بررسی کرد تا بهترین سناریوهای محتی کناسایی کود.
 ارتقتتا و اصتتالح ستتاختار متتدیری ،و توستتعه م ت ن کتتهری بتتهمنظتتورمتناس سازی الگوهای م

ن کهری با سبک زندگی با هدف حداکیرستازی رفتع

نیازهای معاصر مردم در عین حف ارزشهای سنتی خانه.
 آمتتوزش و فرهنتتگستتازی بتترای م ت ن مطلتتوب در جامعتته متناستارزشهای جامعه و سبک زندگی مردم.

بتتا

پینوشتها
 .1فرق «خانه» با «م ن» چی ،؟ خانه فراتر از بعد م انی با روح و اح ا فرد تنیده
است ،استرا ی  .)24 :1391خانته هویت ،ختا ان تان را تح تیم متیبخشتد
امحیودی  )5 :1389خانه چییی بتیش از م ت ن است ،اقربتانی و یتیدانپتور
 .)3 :1392می ن اس ،نیاز فرد به سرپناه در قال م ن اجارهای رفتع کتود یتا
یک واحد م ونی را خریداری کند اما خانه نوعی ایتده و برستاخ ،اجتیتاعی
اس ،داستانی که درباره کی تیمان به خود میگوییم و این ه دوست ،داریتم چته
کن و چه چییهایی را در نیدیکترین فاصله به خودمان داکته باکیم .هیچ م انی
می خانه نی  ،چون خانه د رواقع اصالً یک م ان نی  .،امتا م ت ن وجتود ی
فییی ی اس .،کاید آن را بتوان گوک ،و استخوان خانه دان ت ،امتا نیتیتوانتد
روح خانه را دربرگیرد.
 .2وا ه م ن برگرفته از ریشه س نی به معنای آرامش یافتن اس ،اگرجی و هی تاران
.)1393
 .3سهی عنای،اله امعرفتیکننتده روش  )CLAاز اصتطالح Deconstructing the future
 Reconstructing andبرای توصیف این روند استفاده مینیاید.
 .4در مفهوم نوین خانه ماکین سهم دقیقاً مشخصی دارد ا وابط مشتخص حتداق 25
مترمربع) که چهب ا از سهم هر فرد آن خانه نیی بیشتر باکد.
 .5وا ه سناریو به مفهوم چشماندازهای آیندههای می ن به کتار متیرود .آینتده صترفاً از
طریق دو یا چند متغیر تعریف نییکود بل ه از راه پیوندزدن ب یاری از جی یات
تصویری ملیو تر فراهم میسازد اسازمان توستعه صتنعتی ملت متحتد :1392
 158و .)159
 .6تعداد سناریوها دقیق ًا مشتخص نی ت ،امتا معیتو ًال بیشتتر از دو و کیتتر از ده است،
اپیل ان .)134 :1396
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منابع
ن مطلوب ایرانی-

آصفی مازیار و الناز اییانی ا« .)1395بازتعریف الگوهای طراحی م
اسالمی معاصر با ارزیابی کیفی خانههای سنتی» پژوهشهتای معیتاری استالمی
سال چهارم کیاره .58-75 11
اهری زهرا اصغر حبیبی سیدمح ن ارجیندنیا و فرهتاد خ تروخاور ا .)1367م ت ن
حداق تهران :مرکی تحقیقات ساختیان و م ن.
الف ،سعیده و آزاده سالیی ا« .)1391مفهوم سبک زندگی» مطالعات سبک زندگی سال
اول کیاره .9-36 1
الهیزاده محیدح ین و را یه سیروستی ا« )1393الگوستازی م ت ن بتر پایته ستبک
زندگی اسالمی» سبک زندگی دینی سال اول پیشکیاره .35-52 1
بندکیتر روالند ا« )1392سبکهای زنتدگی» ترجیته محیدر تا ح تنزاده مطالعتات
سبک زندگی سال دوم کیاره  5و .201-212 6
بیات سجاد ا« )1391سبک زندگی چرا آمد؟» سوره اندیشه کیاره  64و .46-48 65
بیدولف مایک ا )1392مقدمهای بر طراحی نتواحی م ت ونی ترجیته محیتد بتاقری
ملیحه هاکیی تهران :آذرخش.
پورمحیدی محیدر ا ا )1393برنامهرییی م ن تهران :سی.،
پیرنیا محیدکریم ا )1372آکنایی با معیاری اسالمی ایران تدوین غالمح ین معیاریان
تهران :دانشگاه علم و صنع.،
پیل ان اولف ا )1396توسعه استراتژی :آینتدهپژوهتی و ستناریوپردازی ترجیته وحیتد
خاکعی و مازیار مل ی تهران :آدینه.
ح ینپور ر ا و آزیتا باللی اس ویی و محیدعلی کینژاد ا« )1396تبیین سبک زندگی
اسالمی ار وی)؛ راه ارهایی در جهت ،تتداوم آن در جامعته ایتران» فرهنتگ
ر وی سال پنجم کیاره .7-40 19
خیا ی سعید و علیر ا نصرتی و فاطیه ت لوی ا« .)1394واکاوی پدیتده آواتاری تم بتا
روش تحلی الیهای عل،ها» چشمانداز مدیری ،دولتی کیاره .27-40 21
خیا ی سعید و محیدر ا جلیلوند و لتیال نصترالهی وستطی ا« )1392بررستی نظتری
روش تحلی الیهای عل،ها در حوزه آیندهپژوهی» مطالعات آیندهپژوهتی ستال
دوم کیاره .71-102 6
راپاپورت آمو ا )1395ان انکناسی م ن ترجیته خ ترو افضتلیان چتام ستوم
مشهد :کتاب ده ک ری.
رحیانی فیروزجاه علی و سعدیه سهرابی ا« )1390رابطه ستبک زنتدگی و دیتنداری از
دیدگاه ابن خلدون» پژوهشهای علم و دین سال دوم کیاره .17-32 3
ر وی طوستی معصتومه و فاطیته کتعبانی اصت ا« )1391چی تتی ستبک زنتدگی»
مطالعات سبک زندگی سال اول کیاره .185-190 1
زرهانی سیداحید ا« )1393سبک زندگی» پیوند کیاره .8-12 425
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زیاری کرام،اهلل و ربانی رامین طاها و ساعدموچشی ا )1396آیندهپژوهتی؛ پتاراداییی
نوین در برنامهرییی کهری و منطقهای امبتانی مفتاهیم روی ردهتا و روشهتا)

چام دوم تهران :دانشگاه تهران.
سازمان توسعه صنعتی مل متحد ا )1392روشکناسی آیندهنگاری ترجیه سعید خیا ی
و امیر محیودزاده اصفهان :علم آفرین.
سرا ی محیدح ین ا« )1391تطور س ون ،کهری از مجیوعههای فامیلی امحلهای) تا
بلوکهای آپارتیانی اتفاوتهای اساسی خانه و م ن در کهر یید)» پژوهش و
برنامهرییی کهری کیاره .23-42 10
کصتی کییا و فالم ی محیدمنصور ا« )1393رابطه میان سبک زندگی و م ن ایرانی
با ت یهبر نظریه جامعه کوتاهمدت و نظریهی راهبرد و سیاس ،سرزمینی جامعتهی
ایران» مطالعات میانرکتهای در علوم ان انی سال کشم کیاره .117-136 23
کو ن ر برکهارد و تورستن وولف ا .)1393برنامهرییی استراتژیک مبتنی بر سناریو اتدوین
استراتژیها در دنیای نامطیلن) ترجیه محیدح ین بیرامی تهران :دنیای اقتصاد.
ییری محیدر ا مه ا ییری و مهین ن ترن ا« )1394روشهتای کیتی در تحلیت
توسعه فضایی م ن کهری بجنتورد ا »)1384-1394مطالعتات کتهری ستال
پنجم کیاره .67-75 17
طباطبایی لطفی زکیه ال ادات ا« .)1392کاالی م ن یا خانهی حضور؟ تناظر زنتدگی و
معیاران» سوره اندیشه کیاره  69و .35-39 68
علیالح ابی مهران و نعییه کرانی ا« )1392عوام تأثیرگذار بر تحول م ن از گذکتته
تا آینده» م ن و محیط روستا کیاره .19-36 141
عنای،اهلل سهی ا )1395آیندهپژوهی با روش تحلی الیهای عل،ها ترجیته علتیر تا
نصراصفهانی مریم یوسفیان مهدی مبصری جلد اول تهران :ک ی .
فا لی نعی،اهلل ا« )1386مدرنیته و م ن اروی ردی متردمنگارانته بته مفهتوم خانته
سبک زندگی روستایی و تحوالت امروزی آن)» تحقیقتات فرهنگتی ستال اول
کیاره .25-63 1
فریدمن آوی ا )1396مبانی م ن پایدار ترجیه هانی منصورنژاد زیر نظر علی غفاری
مشهد :کتاب ده ک ری.
ف وهی ناصر ا« .)1387خردهفرهنگهای اقلیتی و سبک زندگی روندها و چشماندازها»
تحقیقات فرهنگی ایران سال اول کیاره .143-174 1
فوکانی فاطیه و فریبرز دول،آبادی ا« )1396تبیین معانی و مفهتوم م ت ن اخانته) در
معیتتاری کنتتونی» مجیوعتته مقتتاالت کنفتترانن بتینالیللتتی عیتتران معیتتاری و
کهرسازی ایران معاصر تهران :گروه معیاری واحد تهتران غترب دانشتگاه آزاد
اسالمی.
قربانی سیسخ ،پورمند و آناهیتا ییدانپور ا« .)1392کن اکی بر تأثیر متقابت معیتاری
م ن بر فرهنگ و هوی ،در جامعه ایرانی» مجیوعه مقاالت هیتایش هشتتیین
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مشهد :موس ه آموزش عالی خاوران.
کرام،اهللزاده عبدالیجید ا )1395نقش استعارههای کناختی در آیندهپژوهتی بتا تحلیت
دیدگاههای سهی عنای،اهلل آیندهپژوهی ایران سال اول کیاره .15-31 1
کرییی مهشید ا« )1396م ن خوانشپذیر تبیین عوام مؤثر بر خوانشپذیری م ت ن
در جه ،ارتقای پیوند ساکن و م ن» معیاری اقلیم گرم و خشک سال پنجم
کیاره .33-50 5
گرجی ازندریانی علیاکبر یونن فتحی و محیدح ین رمضتانیقتوام ا .)1393حتق بتر
م ن مناس تهران :جنگ .
محیودزاده امیر و کهرام کاکریان و کاهقلی قهفرخی ا )1392روشهای تحلیت آینتده
یاء و علمآفرین.
با روی ردی راهبردی اصفهان :پار
محیودی مهیاندوس ،مرتضی ا« )1395معنا در م ن بازخوانی روای ،م ن دیروز
برای زندگی امروز» دو فصلنامه اندیشه معیاری سال اول کیاره .98-112 2
محیودی محیدمهدی ا )1389توسعه م ن هی از با توسعه پایدار چام دوم تهران:
دانشگاه تهران.
معصومی اک وری سیدح ن ا )1389راهنیای عیلی برنامهرییی و آیندهپژوهی تهران:
پیام.
مهدوی کنی محیدسعید ا« )1386مفهوم سبک زندگی و گ تره آن در علوم اجتیتاعی»
تحقیقات فرهنگی سال اول کیاره .199-230 1
نقیزاده محید ا« )1395م ن اسالمی مبانی نظری تا جلتوههتای عینتی در گذکتته و
حال» اندیشه معیاری سال دوم کیاره .47-67 2
ونتلینگ جییی ا )1394طراحی م ن بر پایه ستبک زنتدگی ترجیته حبیت قاستیی
چام دوم مشهد :کتاب ده ک ری.
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