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بررسی تاثیرپذیری مفهوم خانه از تحوالت کالبدی آن
در دوران معاصر در شهر تهران
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 1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،96/2/10 :تاریخ پذیرش نهایی)96/12/6 :

چکیده
ایــن نوشــتار ،شــرح تحوالتــی اســت کــه در روزگار معاصــر بــر مفهــوم خانــه نزد ســا کنان تهران گذشــته
اســت .خانهی ایرانی که در روزگار ســنتی به پایایی و پویایی رســیدهبود ،در روزگار معاصر ،قواعدی نو
برخود یافت .این قواعد ،گاه بر پیکر خانه تغییر ایجاد کرد و گاه در ذهن و شــیوهیزیســت سا کنانش.
بدینترتیب مفهوم خانه نزد سا کنان تغییر یافت .در این مقاله ،برای درک این تغییر ،پس از پرداختن
بــه مفهــوم خانــه ،دو عامل تغییرات کالبدی و تغییر ذهنیت ســا کنان بهروشــی کیفــی ازطریق تحلیل
محتــوای مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافته ،مور د مداقه قرار گرفته اســت .پژوهش نشــانگر آن
است که خانه ،فراتر از کالبد مسکن ،معانی مختلفی را در خود جای میدهد و به نوعی ترکیبی تجربی
و انتزاعــی از زمــان و مــکان اســت .همچنیــن نتایــج روشــن میســازد که معنــای خانه ،بیشــتر تجلیگر
مفاهیمــی معنایــی بودهاســت تا مــادی و کالبدی .همچنیــن کیفیات موجود در خانه از نظر ســا کنان
در دهههــای گذشــته تنــزل یافتــه و مفهوم خانه از کیفیات به کمیات وابســته شــده اســت؛ بخشــی از
ایــن موضوع ،بهدلیل تغییرات کالبدی بودهاســت که در شــیوهی تفکیــک فضایی ،مرزبندی فضاها و
مرکزیت و فضای جمعی پدید آمده و امکان خاطرهآفرینی فضای خانه را کمتر نمودهاســت .اما بخش
دیگر ،به تغییر ذهنیت سا کنان و نوع نگرش نسلهای مختلف به عالم ،وابسته بودهاست.

واژههای کلیدی
خانه ،مسکن ،تحوالت کالبدی ،دوران معاصر ،تهران.
*نویسنده مسئول :تلفن ،021 -22431633 :نمابر.E-mail: A_aghalatifi@sbu.ac.ir ،021 -22431630 :
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مقدمه
خانــه و معمــاری خانــه ،ایــن فرا گیرتریــن و در عیــن حــال
اختصاصیتریــن فضــای زندگــی انســانها ،همیشــه ،چــه در ایده
و بیــان کالمــی و چــه در عرصــه خلــق و ســاخت بــرای معمــاران
قابلتوجــه بــوده اســت .کالبــد خانــه یــا همــان مســکن ،یکــی از
ابتداییتریــن و اصلیترین گونههای معماری اســت .شــاید بتوان
پذیرفت معماری با ســرپناه و «مســکن» آغاز شــده اســت .افزونبر
ســابقه ســاخت ،تنهــا کافــی اســت تــا واژه «خانــه» بیــان شــود تــا
ذهن شــنونده بهوجود
خاطرههــا ،آرمانهــا ،نشــانها و یادهــا در ِ
آید .هرچند هر سرپناهی ،برای انسان خانه نیست ،ولی به جرأت
میتوان ادعا نمود که کالبد ،ضرورتی اســت که امکان خانهشــدن
را فراهــم میکنــد؛ چرا که معماری ،ظرف زندگی و شــکلدهندهی
حیــات جــاری در آن اســت و کالبــد خانــه نیــز بــه همیــن میــزان بر
حیــات جــاری در آن اثرگــذار اســت .امــا آنچــه حائــز اهمیت اســت
اینکــه ،صــرف وجــود کالبــد ،در شــکلگیری مفهوم خانــه در ذهن
سا کنان کفایت میکند یا تغییر در آن میتواند بر مفهوم پدیدآمده

نیــز مؤثــر باشــد .این همــان چیزی اســت کــه در پیشــینه موضوع
مهجور مانده و این پژوهش درصدد نزدیک شدن بدان است.
بدینترتیــب این مقاله ،با هدف کشــف ارتبــاط مفهوم خانه و
تحوالت کالبدی آن در دوران معاصر ،به جســتوجوی شــواهدی
بــر میآیــد کــه تغییــرات در کالبــد مســکن را بــه تحــوالت مفهــوم
خانــه در ذهــن ســا کنان پیوند زنــد .بدینمنظور پس از شــناخت
دقیقتــر مفهــوم خانــه ،بــا مــروری بــر گونههای مســکونی در شــهر
تهــران ،ســه نمونــه از آنها گزینش شــده و کالبد آنها بــر پایه نظامی
مشــخص ،به روش تحلیلــی -توصیفی ،مورد مداقــه قرار میگیرد.
ســپس در فرآینــدی پیچیده ،گروهــی از مخاطبان که در این ســه
گونــه زیســتهاند ،گزینــش شــده و بــا انجــام مصاحبههــای عمیــق
نیمهســاختاریافته بــا این افــراد ،مفهوم خانه در ذهن آنها بررســی
گردیــده اســت .در نهایــت بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا،1
دادههــای مصاحبهها اســتخراج و به همراه دیگــر دادهها ،تحلیل
شده و در قالب نتایج پژوهش ارائه میگردد.

 .۱پیشینه پژوهش
پژوهــش در حیط ـهی موضوعــات مرتبــط بــا خانــه ،گســترهی
وســیعی دارد .بــا این وجود میتــوان دو حوزهی خــاص را مرتبط با
آن دانست؛ نخست آنچه مرتبط با مفاهیم خانه ،مسکن و سکونت
است و دوم جستجو برای یافتن معنای خانه در اذهان گروههایی از
جامعه؛ که در ادامه مقاله به این دو حوزه پرداخته میشود.
 .۱-۱سکونت ،مسکن و خانه
ا گــر بــه آغــاز شــکلگیری تمدنهــا بازگردیــم ،درخواهیــم یافت
کــه انســانهای اولیــه ،متحــرک و شــکارورز بودهانــد و تــا زمانی که
اینگونــه زیســتی یکجانشــین نشــد ،دیگــر تواناییهــای او شــکوفا
سنت دینی،
نگردید و امکان رشــد و تعالی انســان فراهم نشــد .در ِ
حضور انســان بــر روی زمین ،یعنی ســکنیگزیدن و آرامشیافتن -
آنچــه کــه در بهشــت بــه او هدیــه شــده و آنرا از دســت داده بود-
محترم شــمرده شده اســت .در این سنت ،انســان میداند از کجا
آمده ،چه چیز را از دست داده و باید به دنبالش باشد .2همچنین
در ایــن جس ـتوجو ،ســکونت و آرامــش ایــن جهانــی ،نمــادی از
آرامــش ابدی آن جهان اســت .ولی ســکونت به شــیوۀ فعلی نه در
ســنت دینی و نه خارج از آن ،از کیفیت الزم برخوردار نیســت .زیرا
"هســتی در جهــان عــاوه بــر «کجا» شــامل «چگونه» نیــز میگردد"
(نوربرگ شولتس.)20 ،1384 ،
دور شــدن کیفیــت از زندگی امروزی و نازل شــدن امر ســکونت
سبب شــده تا این موضوع دغدغۀ ذهنی بسیاری از اندیشمندان
دوران معاصر باشــد .شــاید بتوان اصلیترین جریان تفکر در حوزۀ
ســکونت در دوران معاصــر را ،بــه مارتیــن هایدگر 3نســبت داد .وی

معتقد است" ،سکونت کردن حاصل اندیشیدن و ساختن است.
ولــی ا گــر ایــن دو ،در کنــار یکدیگــر قــرار نگیرنــد ،ســکونت تحقــق
نخواهد یافت"(شوای .)439-437 ،1375 ،بدینترتیب سکونت
در اشــکال امروزی آن ،از نظر هایدگر بیریشــه است و تا به مفاهیم
عمیــق و ریشــههای واقعــی خــود متصــل نشــود ،محقــق نخواهــد
شــد .دیگــر متفکری کــه درمورد ســکونت بحث میکنــد ،نوربرگ-
شــولتس 4اســت .وی ســکونت را “برقــراری پیونــدی پرمعنــا بیــن
انســان و محیطــی مفــروض” میداند کــه البته این پیوند ناشــی از
تــاش در جهــت هویتیابی و احســاس تعلق به یک مکان اســت.
( .)Norberg Schulz, 1996, 422همچنیــن بــه اعتقــاد کریســتوفر
الکســاندر ،5ماهیــت مــکان حاصــل اتفاقاتی اســت کــه در آن روی
میدهــد (طهــوری .)98 ،1381 ،پس فضای ســکونتگاه در معنای
عام خود ،متأثر از آن سکونتی است که در آن اتفاق میافتد .لیکن
فضای شــهر ،محله و یک مســکن ،به یک میزان از امر ســکونت اثر
نپذیرفتهانــد .هایدگر معتقد اســت که مرکز هســتی 6در خانه تبلور
مییابد و امتداد این هســتی تا الیتناهی کشیده میشود (پرتوی،
 .)45 ،1382از اینرو به جهت تحقق امر سکونت ،این خانه است
که مشحون از رخداد سکونت میشود.
واژه «خانه» ،شــاید مهمترین کلمهای باشــد که برای شناخت
مفهــوم زیســت در هــر فرهنگ بایــد بــه آن پرداخت .تعــدد و تنوع
کلمــات زبــان فارســی بــرای اشــاره به خانــه ،مایۀ شــگفتی اســت.
در گذشــته در زبــان فارســی ،واژه «خانه» به معنــای «بیت» عربی
و اطاق امروزی اســتعمال میشــد و ســرای به معنی «دار» عربی و
خانه امروزی« .خانه» همچنین به معنای منزل و مســتقر اســت.
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ولــی درعینحــال در معانــی مختلــف ،با لغــات متعــددی مترادف
اســت؛ از جمله ســرا ،منزل ،مستقر ،بیت ،اطاق ،سرای سلطنتی،
دارالحکومه ،محبس ،دنیا ،مقبره ،گور ،همســر ،میدان ،آشــیانه،
کعبــه ،وطــن ،و بلد (لغتنامــه دهخدا ،ذیل واژه خانــه) .همچنین
مســکن از زبــان عربــی بــه فارســی وارد شــده و بــه معنــای جــای
بــاش ،منــزل و بیــت ،جــای ســکونت و مقــام و آرام ،آرامــگاه ،مقر،
جــای ،جایــگاه و نشــیمن آمده اســت (لغتنامه دهخــدا ،ذیل واژه
مســکن) .7لذا در میان واژگان رایج برای فضای زندگی انســان ،دو
واژه «خانه» و «مسکن» ،بیش از دیگر واژگان بهکار بسته میشود.
بــا وجــود مترادف قــرار دادن این دو واژه در متــون عمومی ،کاربرد
ایــن واژگان بــه یک شــکل و با یک منظور نبوده اســت .با توجه به
دامنه گستردهی کاربرد واژه خانه و نیز ارجاع واژه مسکن محدود
به فضای ســکونت ،به نظر میرســد واژه خانه در ادبیات فارســی،
شتــری نســبت بــه مســکن (و ســاختار
دارای معانــی وابســتهی بی 
کالبدی) است.
در زبان انگلیسی نیز مفهوم خانه ( ،)Homeمفهومی وسیعتر از
محل فیزیکی اقامت ( )Houseاســت Home .در فرهنگ انگلیســی
ً
بهعنــوان ســاختار کالبدی کــه در آن زندگی شــود (و عمدتا به یک
خان��واده تعل��ق داش��ته باش��د) ،اط�لاق ش��ده اس��ت (Wehmeier,
 .)2005, 744همینطوــر م��کان ،منطقه یا ســرزمینی که به کس یا
کســانی تعلق دارد ،نیز معنا شــده اســت ( .)Morley, 2000, 4پس
یکــی مــکان اســت و دیگری بنــا .8در ادبیات انگلیســی تفاوت بین
واژگان  Home، Houseو  Dwellingنیــز قابــل بررســی اســت 9و بــر
سـ�ر مرز کاربـ�رد واژگان مذکـ�ور توافق عمومی وجود نـ�دادردLaw�( 10
 .)rence, 1995ولــی بــا وجــود ایــن میتــوان ادعــا نمــود کــه عموم
اندیشــمندان حوزههــای مختلــف ،واژه  Homeرا خانــه به معنای
ســاختار کالبــدی و تعلقــات احساســی و معنایــی میداننــد و واژه
 Houseنیز به ساختار کالبدی آن یعنی مسکن ،اطالق میشود.
با توجه به آنچه ذکر شد ،در ادبیات تخصصی ،دو واژه «خانه»
و «مســکن» متفــاوت از یکدیگــر اســتفاده شــدهاند؛ «مســکن»
بهعنوان ســاختار کالبدی و «خانه» بهعنوان مجموع این ساختار
کالبدی و معانی و مفاهیم وابسته به آن بهکار برده شده است.
 .۲-۱جستجو برای فهم خانه
ســابقه پرداختــن بــه موضــوع خانــه ،بــه میزان ســابقه زیســتن
انســان اســت؛ لیکــن توجه به امر ســکونت در دوران بعــد از مدرن -
بهواســطهی عــدم پاس ـخگویی محیــط خانه بــر تمامــی جنبههای
زندگــی -افــزون شــد و در پــی آن بررســیهای پدیدارشناســی و
روانشناســی دههی  1960و  1970میالدی ســبب گردید که جریانی
بین رشتههای مختلف در حوزه مطالعات خانه شکل گیرد (�Rapo
.)port, 1969; Altman & Low, 1992; Cooper Marcus, 1997
ب به
هیــوارد 11اولیــن کســی اســت کــه فهرســتی از معانی منتس ـ 
خانــه را اعــم از ســاختار کالبدی ،قلمرو ،مکان مشــخص در جهان،
خــود و هویــت ارائــه نمــود .)Hayward,1975( 12پــس از ایــن طــرح
موضــوع ،مطالعــات مختلفــی آغــاز شــد .در همــان دوران ،کلر کوپر
مارکــوس« 13خانه بهعنوان نماد خویشـ�تن» را مطرح کـ�رد (Cooper

 .)Marcus,1974همچنین اپلیارد 14بر اساس مدل نیازهای مازلو،15
ادعــا نمــود که خانه ،آرامش روانی و نیازهای اجتماعی انســان را نیز
تأمی��ن مینمای��د ( .)Appleyard, 1979در ایــن زمان ،در حوزه علوم
16
اجتماعی نیز مطالعاتی مرتبط با خانه آغاز شده بود؛ پروشانسکی
بیان کرده بود که محیط کالبدی انسانســاخت ،بیشتر پدیدهای
اجتماع��ی اس��ت ت��ا فیزیک��ی ( )Proshanski, 1978و در عیــن حــال
مطالعــات راپوپورت 17ســبب شــده بــود که بــه ابعاد فرهنگــی خانه
بیشتر توجه شود (.)Rapoport, 1969 & 1976 & 1980
در ده ـهی  1980میالدی ،مطالعات در حیطهی معنای خانه،
بهویــژه در حــوزه روانشناســی ادامــه یافــت .ازجملــه میتــوان به
پژوهــش توگنولــی 18اشــاره داشــت کــه در آن ،پنــج مشــخصه برای
خانه معرفی شد :مرکزیت ،تداوم ،خلوت ،تجلی خویشتن (هویت
ش��خصی) و رواب��ط اجتماعی ( .)Tognoli, 1987وی تأ کید داشــت
که این پنج مشخصه ،تمایز بین مسکن و خانه را ایجاد مینماید.
در این زمان ،دو مطالعه مسـ�تقل و مهم نیز توسط سا گرت (�Sae
 )gret, 1985و دانکن ( )Duncan, 1981بر این تمایز تأ کید داشــت.
ن و پوتنــام 19در دهــه  1990میــادی بــه ایــن نتیجه
در ادامــه نیوتــ 
رســیدند که تحقیقــات در معنای خانه ،مفاهیــم خلوت ،امنیت،
خانــواده ،صمیمیــت ،آســایش و کنتــرل را ،بهطــور تکرارشــونده با
تعابیر مختلف ارائه میدهند (.)Newton and Putnam, 1998
یکی از جامعترین فهرستهای معانی مترتب بر خانه را کارولین
دســپرس 20در ســال  1991میــادی تهیــه کــرد .وی با مــرور ادبیات
موجود از سال  1974تا  1989میالدی 10 ،رده عمومی برای معنای
خانــه ارائــه داد .ایــن ده رده عبارتنــد از :امنیت و کنتــرل؛ انعکاس
ایدههــا و اعتقــادات فــردی؛ دخــل و تصــرف در مســکن؛ تــداوم و
بقــا؛ ارتباطــات با خانــواده و دوســتان؛ فعالیتهــا (از فعالیتهای
اولیــه زندگــی تــا تفریحــات)؛ پنــاه؛ شــاخص شــأن فردی ،ســاختار
کالب��دی و مالکی��ت ( .)Despres, 1991 in Lewis, 2006, 6 ,7ایــن
دســتهبندی ،بیشــتر یک نمایــه فرا گیــر از بعد روانشــناختی و نیز
اجتماعـ�ی -فرهنگـ�ی بودهاسـ�ت ( .)Moore, 2000, 210همچنین
ســندی اسمیت 21در ســال 1994میالدی ،پژوهشــی تجربی انجام
داد تا کیفیتهای ضروری مســکن برای اینکه بهعنوان یک خانه
تجربــه شــود را تشــخیص دهــد .در ایــن پژوهش که بــه کمک 23
مصاحبۀ عمیق انجام شــده اســت ،کیفیاتی نظیــر تداوم ،خلوت،
بروز شــخصی ،هویت فردی ،ارتباطات اجتماعی ،گرمی و ســاختار
کالبدی مورد سنجش قرار گرفته است (.)Smith, 1994
نتیجــه پژوهشهــای انجــام شــده در دهههــای اخیــر در حوزه
علــوم اجتماعــی ،تأ کیــد بــر فاصله بیــن ایــدهآل و واقعیت داشــته
اســت .همچنین این پژوهشها ســبب شــد تا موجی از مطالعات
بــا موضــوع خانه ایــدهآل آغاز شــود .رایــت 22در ســال  1993مطرح
نمــود که در پس مفهــوم خانه ،ایدئولوژی پیچیــدهای وجود دارد
کــه شــامل انتظــارات و آرزوهای مــا از خانه اســت .وی خانه را یک
ای��دهآل ق��وی ف��ردی و فرهنگ��ی معرف��ی نم��ود (Wright, 1993 in
.)Moore, 2000 , 212
افــزونبــر این مــوارد ،از ایــنزمان تا کنــون ،بــروز مالحظات در
مورد خانه ادامه داشته است؛ گاهی درخواست تمرکز بر بسترهای
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خــاص افزایــش یافتــه و گاه تمرکــز بر معنــای خانه بــرای گروههای
ویــژه (ماننــد افراد مجرد ،مســن ،شــاغالن خانگــی ،بیخانمانان،
مالکیــن مشــترک و گروههای قومی خاص) بوده اســت .همچنین
اندیشــمندان حــوزه روانشناســی و جامعهشناســی ،بــر نیــاز بــه
اسـ�تخراج عوامل فرهنگی مؤثر بر خانه نیز تأ کید داشـ�تهاند (�Gur
.)ney, 1990; Benjamin et al., 1995; Lawrence, 1995
در ســال  2000میــادی ،جیــن مــور 23بیــان نمــود که “بــا وجود
تأ کید بر رابطه مستقیم و ثابت بین فرد و خانهاش ،خانه بهعنوان
مجموعهای از معانی و فرآیندهای روانشناختی که موجب ارتقاء
زمینه کالبدی میشود ،دیده شده است” (.)Moore, 2000, 212
بدینترتیــب مطابــق بــا نظــر متخصصــان حوزههــای مختلف،
همانطــور کــه کالبد ،جــزء جداناشــدنی مفهوم خانه اســت ،توجه
بــه آن نیــز جــزء جداناشــدنی مطالعــات این حــوزه بوده اســت .با
ایــن وجــود ،تمرکز بیشــتر مطالعــات بر مفهــوم خانه ،نــزد گونهای
خــاص بوده اســت و کمتر شــاهد پیگیری تغییر این مفهوم ناشــی
از تحــوالت کالبــد بودهایم .بدین ترتیب این موضوع را میتوان به
نوعی بخش مغفولمانده در مطالعات پیشین دانست.

 .۲شرح پژوهش
ایــن مقالــه بــه دنبــال "تاثیرپذیــری مفهــوم خانــه از تحــوالت
کالبــدی آن در دوران معاصــر شــهر تهــران" اســت .در ایــن راســتا،
افزونبر شــناخت مفهوم خانه در ادبیات تخصصی ضروری اســت
تا این مفهوم در بســتر فرهنگی و جغرافیای تهران مورد مداقه قرار

ن رو ،پژوهش دارای دو بخش مجــزا بوده که هر بخش
گیــرد .از ایــ 
روش پژوهــش خــاص خــود را طلب نموده اســت .در گام نخســت
ضــروری بوده اســت تا تغییرات کالبدی و کارکردی مســکن معاصر
تهران بررســی شــود و در گام بعدی مفهوم خانه در ذهن ســا کنان
بررســی گــردد .در نهایت نتایــج حاصل از این دو بخــش با یکدیگر
قیاس و تحلیل شوند.
 .۱-۲در جســتوجوی تغییــرات کالبدی و کارکردی در مســکن
معاصر تهران
ایــن بخــش بهدنبــال شناســایی تغییــرات کالبدی مســکن در
شــهر اســت .بدینمنظــور در دو بخش مجزا ،ابتــدا تغییرات کلی و
در مرحلــه دوم بــا انتخاب گونههای منتخب ،تحوالت کالبدی در
این گونهها بررسی میگردد.
• روند تحوالت کالبدی مسکن در شهر تهران
ریش ـهی تحوالت در مســکن تهران را بایستی در توسعه دوران
قاجــار جســتوجو کرد .همان زمان که ناصرالدین شــاه برآن شــد
تــا شــهر را توســعه دهــد و دلیــل آن ،افزایــش جمعیــت ،گســترش
روزافزون و کمبودن زمین در محدوده شــهر تلقی گردید (سمســار
و ســراییان .)9 ،1392 ،ازایــنرو معمــاری مســکن در اواخــر دوران
قاجــار ،آثــار تحــول و تغییــر را بــه تدریــج در خود بــروز داد تــا جایی
ً
کــه گونههای مســکن در شــروع حکومــت پهلوی ،کامال بر شــا کلۀ
ظاهــری مســکن ســنتی تطابــق نداشــت .با وجــود آن کــه -به جز
معدود خانههای کوشکی بزرگان شهر -روحیه درونگرای خانهها

تصویر  -1پالن و نمای مجتمع تجاری -مسکونی جامی تهران اثر وارطان هوانسیان.
ماخذ( :سروشیانی و همکاران)1386 ،
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ماننــد خانههــای ســنتی بــود ،لیکــن تغییراتــی ماننــد ســقفهای
چبــری بــه ســبک اروپایــی ،طاقنماهــای
شــیروانی ،تزیینــات گ 
دایــرهای و حتــی نقاش ـیهای دیوارهــای داخلــی ،از ســبکهای
غربی در بسیاری از نمونههای مسکونی به عاریت گرفته شده بود
(جانیپور .)91 ،1380 ،البته این نشــانهها ،ابتدا بیشــتر در مسکن
طبقه فرادســت شــهر مشــاهده میشــد و آنچه در جریان معماری
مسکونی در سطح جامعه بروز داشت ،پیروی از الگوهای سنتی و
هماهنگی حدا کثری با آن بوده است.
آنچــه در ده ـهی اول قــرن حاضــر نمایــان بــود ،برنامههــای
اصالحــات ،نوســازی و توســعه و در ادامــه آنهــا ساختوســازهای
فــراوان در دوران حکومــت پهلــوی بــود .به همیــن جهت ،صورت
دولتــی در معمــاری ایــن ســالها ،ممتازتریــن مشــخصههای این
روزگار گردید (کیانی .)266 ،1393 ،بهوجود آمدن ساختمانهایی
بــا عملکردهــای جدیــد و بــا شــا کلهی متفــاوت از ابنی ـهی ســنتی
کــه بهواســطهی رویکــرد نمادیــن آن ،بیشــتر منجر به شــکلگیری
ســاختمانهای عمومــی و دولتــی شــده و کمتــر ابنیه مســکونی را
مخاطب قرار داد .با این وجود ،میتوان نمونههایی از گرایشهای
مشــترک -کــه شــاید آن را بتــوان تبعیــت از ســاختمانهای بــزرگ
دانست -را جستوجو نمود.24
در گــذر از الگــوی ســنتی بــه الگــوی مــدرن ،نوعــی از مســکن تا
ده ـهی  1320بهرهبــرداری میشــد ،کــه منطبــق بــا الگوی زیســت
ً
ســنتی بــوده ولــی ماننــد گذشــته کامــا گردا گــرد حیــاط مرکــزی
شــکل نگرفتــه بود .اینگونه مســکن ،در دو یا ســه طــرف از حیاط
نگــرا بــر آن حا کــم بــوده و مرکزیت
قــرار داشــته و هنــوز روحیــه درو 
فعالیتها ،در بخش حیاط قرار داشــته اســت .در نمونههای این
دوران ،به دقت میتوان تطابق با شــیوه زیســت سنتی را مشاهده
نمــود .اتاقهــا هنــوز بــا کارکردهــای معین تعبیه نشــده اســت و با
وجــود آن کــه کمتــر شــاهد حیاطهــای بیرونــی و اندرونــی در این
نــوع از ابنیــه هســتیم ،جایگیری اتاقهــا بهنحوی اســت که اتاق
یــا اتاقهایــی به محــدوده بیرونــی تعلــق دارد که بــه درب ورودی
و راهروهــای ارتباطــی نزدیکتــر اســت .در ضمن ماننــد خانههای
ً
دوران ســنتی ،بازشوها عمدتا روبه حیاط بوده و با فضای خیابان
ً
کمتــر مرتبــط اســت و از نمــای بیــرون عمدتــا تنهــا فضــای ورودی
طراحی و تزیین میشد.
در این دوره ،ا کثر مردم برای ســاخت خان ه به معماران ســنتی
رجــوع میکردنــد و ایــن گــروه ،بــا الگوبــرداری از ســاختمانهای
مهندسان مطرح ،سعی نمودند نکتههایی را با دانستههای خود
از معمــاری ســنتی بیامیزنــد .از آنجایــی کــه ایــن معمــاران هنوز با
منبــع غنــی معماری ایرانی اتصال داشــتند ،از ایــن آمیزش ،نتایج
جالــب توجــه پدید آمــد (بانــی مســعود )187 ،1388 ،که با شــیوه
زیســت ســا کنان آن روزگار تطابــق حدا کثــری داشــت .در ادامــه،
گون ـهای از مســکن رواج یافــت کــه کمتــر حالــت درونگرایــی دارد؛
مانند گذشــته به خیابان پشــت نکرده و حتی دارای پنجره است.
هرچنــد ایــن پنجرهها ،تنهــا در طبقــات اول و دوم قــرار دارند و در
همکف پنجرهای یافت نمیشود و یا در ارتفاع باالتری ایجاد شده
اســت .لیکــن هنوز نمای اصلــی رو به حیاط اســت .در عین حال،

ً
ن مســکن دارای دری جدا از درب حیاط اســت که مســتقیما به
ای 
سرســرای خانه راه دارد و ســا کنان بدون نیاز به تردد از حیاط ،به
داخل فضای خانه راه مییافتند.
الزم به ذکر اســت دهههای ســوم و چهارم قــرن حاضر ،نه تنها
زمــان حضــور معماران خارجــی در ایران بوده اســت ،بلکه فضایی
بــرای حضــور معماران ایرانی تــازه فار غالتحصیل از خارج از کشــور
نیــز بــود که دغدغــه تغییر و تحول در کشــور را داشــتهاند (شــافعی
و دیگــران .)20 ،1384 ،بدینترتیــب معمــاران جدیــد ،بــا آمــوزش
ً
مدرن ،عمال پیشگامان تغییر شدند و با خلق انواع جدید مسکن-
در ابتــدا بــرای گروههــای خاص -تحــول معماری مســکونی را رقم
زدنــد .25ازجمله شــاخصترین این معمــاران ،وارطان هوانســیان
بود .حتی میتوان وی را در شــکلگیری برخی گونههای مسکونی
از جملــه آپارتمانهــای مســکونی بــه عنــوان مفهومی جدیــد مؤثر
دانســت (بانــی مســعود .)223 ،1388 ،وی نهتنهــا از مدافعــان
سرســخت معماری مدرن بود ،بلکه با تقلید از شــکلهای ســنتی
مخالفــت مینمــود .اما بهنظر میرســید که ضــرورت تطبیق کالبد
مــدرن بــا نیازهــای فرهنگــی و اقلیمــی ایــران را بهخوبــی حــس
میکرد( 26سروشیانی و دیگران.)1386 ،
در میان کارهای مهم وارطان ،آپارتمانهای او جایگاه ویژهای
ً
دارد .این ساختمانها ،عموما در سه تا پنج طبقه ساخته میشد
و بــه ســبب حــذف حیــاط ،تراسهــا و بامهــای کاربــردی ایجــاد
میگردیــد (بانــی مســعود .)223 ،1388 ،همینطــور میتوان این
آپارتمانهــا را ،جزء نخســتین نمودها برای همنشــینی واحدهای
مســکونی دانســت .در این دوره ،تغییر در الگوی طراحی فضاهای
داخلــی و نمای خارجی مســکن مانند فرمهــای مدور ،پنجرههای
پیشآمــده کمانــی و بالکنهــای کمانــی (معرفــت)124 ،1375 ،
ً
کامــا مشــهود اســت .همچنین تخصصیشــدن نامگــذاری فضاها
و واردشــدن اصطالحاتــی چون بالکن ،تراس ،اتــاق خواب و غیره،
حاصل تحوالت معماری مســکن در این دوره است .عالوه بر این،
نــوآوری در حجــم ،اســتفاده از مصالــح متفــاوت و طراحی نمادین
اجــزای بنــا نیز منجر به تغییر در عرصهی ســاخت و ســاز مســکونی
شده است( 27سروشیانی و دیگران.)1386 ،
با ســاخت نمونههای مختلف از مســکن توسط معماران شهیر
آن روزگار ،شــاهد ایجــاد مــوج جدید از ســاختمانهای همســبک
در شــهر تهــران بودهایــم کــه از ادبیــات مشــترک مــدرن اســتفاده
مینمودنــد .از این رو در دههی  1330و  1340خورشــیدی ،تعداد
زیادی مســکن با این شــا کله کلی ساخته شــد .این بناها ،برونگرا
و دارای فضاسازی مدرن هستند و از احجام و اشکال خالص بهره
ً
میگیرند .ساختمان اصلی کامال با حیاط در ارتباط است و اتاقها
نیــز دارای عملکــرد معینــی اســت ،لیکــن فرهنگ ســکونت ســبب
میشــد تــا در ایــن دوران هنوز به شــیوه نیمهســنتی از این فضاها
بهرهبرداری شود.
از ســوی دیگــر ،در اواخــر دهــهی  1330خورشــیدی ،همــگام
بــا رونــد رشــد شهرنشــینی ،سیاســت تولیــد مســکن انبــوه در قالب
مجموعههای مسکونی بهعنوان یکی از راههای پاسخ به نیاز مسکن
به سرعت گسترش یافت .همچنین آغاز دههی  1340خورشیدی،
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مصــادف با آغاز بلندمرتبهســازی 28در تهران (جــوادی) 110 ،1374 ،
از یکســو و رواج ایده احداث کویها و شــهرکهای مســکونی برای
اســکان اقشار متوسط و کمدرآمد (مانند نازیآباد و نهم آبان) بوده
است (بسکی .)87،1375 ،در دهههای بعد ،در ساخت محلههای
ن بر مسکن حیاطدار ،آپارتمانهای
طراحی شده مانند شهرآرا ،افزو 
مســکونی یــک تا س ـهخوابه نیــز پیشبینی شــد (طالبــی و دیگران،
 .)24 ،1393در همین دوره ،در محلهی تهرانویال ،ساخت در %60
قطعات تفکیکی به شــکل دو طبقه ،رعایت شــده اســت؛ هرچند با
اندک فاصله زمانی ،با تصویب طرح جامع ،ساخت در  % 60قطعات
تفکیکی در تمامی نقاط شهر الزامی گردید .29در ادامه الگویی شکل
گرفت که به ســرعت در قســمتهای مختلف شــهر گسترش یافت.
از ویژگیهــای این دوره ،اعمال ســاخت  %120ترا کم در  %60شــمال
زمین بود که اعمال این ترا کم ،اغلب به ساخت مسکن در دو و نیم
طبقه منجر میشــد .بدینترتیب تعداد زیــادی خانه در زمینهای
عرض شش یا هشت متر ساخته شد که هنوز بسیاری از آنها موجود
اســت .در اینگونــه بنا ،ارتباط نســبی بیــن فضای داخلــی و حیاط
وجــود دارد؛ همچنیــن هنوز بــرای حیــاط فعالیتهــای غیرعبوری
لحــاظ میشــود .30همینطــور در ایــن دوره ،فضایــی در پشــت
آشپزخانه تعبیه میشد که با نام حیاط خلوت بهرهبرداری میشد.
ــمی خــود را دارند،
بــا وجود آنکــه فضاها در اینگونه ،نام
ِ
کاربری اس ِ
لیکن بهرهگیری از «دیوار -درها» ســبب شــده بود تا فضای داخلی،
ف مناســبی باشــد .ســاخت این الگو تا دهه اول پس از
دارای انعطا 
انقالب اسالمی ادامه یافت.
افزون بر این الگوها ،دهههای  1340و  1350خورشیدی در ایران،
یکی از پربارترین و مهمترین دهههای شکوفایی معماری مسکونی
بوده است .از تجربیات بسیار پرا کنده میتوان طراحانی را شناسایی
کــرد کــه به دلیــل نــوع مواجهه بــا معمــاری مســکونی ،دارای نقاط
تمایزی هســتند؛ برخی از این معماران مانند یوســف شریعتزاده،
مهدی علیزاده ،لطیف ابوالقاسمی ،فرامرز شریفی و ایرج کالنتری،
آثــار ارزشــمندی را در مســکن گــروه فرادســت بــه جــای گذاشــتند.
رونــد ساختوســاز بــا وقــوع انقالب جهتــی متفــاوت یافت .به
واســطهی شــرایط آن ســالها ،وجــود ســاختمانهای رهاشــده و
محدودیتهای روزگار جنگ ،ساختوساز مسکن در بخش میانی
شــهر ،از ُبعد کمی و کیفی کاهش یافت؛ هرچند ساختوســازهای
محدودی برای گروه فرادســت جامعه انجام میشــد ،ولی شــهر با
ساختوســازهای گســترده بیضابطــه در بخشهــای حاشــیهای
مواجه بود.

تصویر  -3گونههای اول ،دوم و سوم از مسکن منتخب.

در ده ـهی دوم پــس از انقــاب اســامی ،بــا گســترش شــهر و
تشــکیل هســتههای بــزرگ محلــهای ،تهران بــه پهنــای نزدیک به
 50کیلومتــر رســید (حبیبــی و هــورکاد .)45 ،1384 ،از ایــنزمان ،با
افزایــش قیمت زمین و تبدیل شــدن پدیده مســکن بــه یک کاالی
توساز ،شهر را فرا گرفت .بدینترتیب
سودآور ،موجی جدید از ساخ 
خانههای قدیمی (با برچسب کلنگی) جای خود را به آپارتمانهای
ً
نوســاز دادنــد .اینگونــه آپارتمانها ،لزومــا از الگــوی خاصی تبعیت
نمیکردند؛ نه مبتنی بر زندگی یا ســنت ســکونت بودند و نه مبتنی
بــر معمــاری مــدرن .تنهــا شــکلدهنده اینگونه مســکن را میتوان
معــدود ضوابــط از جملــه ضابطــهی تأمیــن پارکینــگ دانســت.
بدینترتیب تعداد زیادی از زمینهای کوچک  -مسکن دهه 1430
و  1350خورشیدی -جای خود را به آپارتمانهای چهار یا پنجطبقه
بهصــورت هــر طبقــه دو واحــد ،دادنــد .در اینگونــه از آپارتمانهــا،
همجواری بین واحدهای مسکونی ،تعریفشده و قانونمند نبوده و
این موضوع ،پیامدهای خاصی را ایجاد نمود.
آنچــه در ایــن ســیر صعــودی و نزولــی رواج گونههــای مختلــف
مســکن اهمیــت مییابــد ،فرا گیری الگــوی جدید و رشــد ّکمی آن
ً
در ســطح شــهرهای بزرگ و کوچک است .این رشــد کمی ،عموما
بــا رشــد کیفــی همــراه نبــوده و پاســخگوی خواســتهها و نیازهــای
سا کنان نبوده است.
• مرور تغییرات کالبدی در گونههای مسکونی منتخب
بــه منظــور شــناخت تغییــرات کالبــدی در گونههای مســکونی
منتخــب ،ضــروری بوده اســت تــا ویژگیهای کالبــدی آن در قالب
نظامات مشــخصی دســتهبندی شــود تــا بتوان پــس از قیاس بین
آنهــا ،مصادیقــی را انتخــاب کــرده و تحلیــل نمود .بــه منظور درک
دقیــق و کامل ویژگیهای کالبدی هر مســکن ،میتوان پنج نظام
مختلــف را درنظــر گرفت؛ ایــن نظامات عبارتنــد از :نظام جایگیری
بنــا در بافــت شــهری (ماننــد نظــام همنشــینی در محلــه ،بلــوک و
بناهای اطراف)؛ نظام اســتقرار بنا (مانند جهتگیری ،تودهگذاری
و ســازماندهی کلــی فضــا)؛ نظــام شــکلگیری بنــا (ماننــد ســاختار
فضای داخلی ،تنوع فضایی ،نظام هندســی شکلدهنده فضاها،
نحوهی دسترسی به فضاها ،ارتباط با طبیعت)؛ نظام شکلگیری
اجــزای بنــا (ماننــد کارکــرد فضاهای بســته ،نیمهباز و بــاز؛ نحوهی
تفکیک و انعطافپذیری فضاها)؛ نظام ساختوساز (مانند سازه،
مصالــح و آرایههــا) .بدین ترتیب تالش شــده اســت تــا ویژگیهای
کالبدی نمونههای منتخب ،در قالب این نظامها بررسی شود.

47
بررســی تاثیرپذیری مفهــوم خانه از تحوالت کالبــدی آن در دوران معاصر در
شهر تهران

همانطــور کــه ذ کــر شــد ،مســکن عام ـهی مــردم در ابتــدای
دوران معاصر بســیار به مســکن ســنتی نزدیک بوده اســت .اما موج
تجددگرایــی ،تغییــر شــیوه زندگــی خانوادههــا ،تغییــر تکنولــوژی و
مصالح و حضور رسانهها و ابزارها سبب شد که به جای الگوی واحد
ســنتی ،الگوهــای مختلفی برای ســاخت مســکن پدید آیــد .نظر به
ً
اینکه دوران معاصر ،حدودا بر ســه نســل انســانی تطابــق دارد ،این
انتخاب میتواند به گزینش سه گونه از مسکن منجر شود .31ازاینرو
مصادیق پیشگفته ،از نظر نظامهای پنجگانه و نیز شیوه زندگی در
آنها ،موردبررسی قرار گرفت و سه گونه کلی انتخاب شد.
بــا توجه به مــرور انجامشــده میتوان دریافت که گونه مســکن
دوره پهلــوی اول ،بــه جهــت ســازمان فضایــی و روحی ـهی ســنتی
جدول -1مقایسه ویژ گیهای کالبدی سه گونه منتخب.

جدول  -1مقایسه ویژگی های کالبدی سه گونه منتخب.
گونه نخست

(گونه رایج در دهه اول قرن)
نظام

جایگیری بنا
در بافت
شهری

بنا

شمسی)
 همنشینی در بافت شطرنجی با قطعاتمیانمقیاس ،احاطه شده از دو جهت و
ارتباط مستقیم با معبر
 دارای سلسله مراتب فضایی در محله وهمسایگی

 -تناسب بین تودة پر و خالی

 -تناسب نسبی بین تودة پر و خالی

 عدم تناسب بین تودة پر و خالی( -شکلیگیری مسکن تنها در توده)

سازماندهی کلی

 -مسکن کامالً درونگراست.

 -مسکن برونگراست

 -مسکن برونگراست

ساختار فضایی

 ساختار فضایی از الگوی واحد تبعیتمیکند

 ساختار فضایی از الگوهای متحد تبعیتمیکند

 ساختار فضایی دارای الگوهای متعددیاست

 -مسکن دارای مرکزیت حیاط است

 مسکن دارای مرکزیت اصلی نشیمن وفرعی حیاط است

 مسکن دارای مراکز متعددی است( -مرکز اصلی نشیمن و مراکز فرعی)

 مسکن شامل تنوعی از فضاهای بسته،نیمهباز و باز

 مسکن شامل تنوع نسبی از فضاهایبسته ،نیمهباز و باز

 مسکن از فضاهای ،نیمهباز و باز کمبهرهاست.

 هندسه از درون به بیرون شکل میگیرد -فضای داخلی نظاممند ادراک می شود

 هندسه (تابع قوانین) از بیرون به درونشکل میگیرد ولی فضای داخلی نسبت ًا
نظاممند ادراک میشود

 هندسه (تابع قوانین و شکل خارجی) ازبیرون به درون شکل میگیرد و فضای
داخلی نظاممند ادراک نمیشود

همنشینی در
محله

توده و فضا

مرکزیت

نظام شکل
گیری بنا

تنوع فضایی
نظام هندسی
شکلدهندة
فضاها

نحوة دسترسی
به فضاها

ارتباط با طبیعت

 ارتباط با طبیعت در درون مسکن تعریفشده است

 ارتباط نسبی با طبیعت در درون مسکنتعریف شده است

 ارتباط با طبیعت در درون مسکن تعریفنشده است

تفکیک فضاها

 -مساله مسکن ترکیب فضایی است

 -مساله مسکن ترکیب فضایی است

کارکرد فضاها

 فضاها چندعملکردی است و نام فضاهامتاثر از عملکرد نیست

 فضاها نسبتاً چندعملکردی است و نامفضاها متاثر از عملکرد اصلی است

 سلسه مراتب قلمرو عمومی تانیمهعمومی -خصوصی و خصوصی
تعریف شده است

 سلسه مراتب نسبی قلمرو عمومی تانیمهعمومی -خصوصی و خصوصی
تعریف شده است

 مرز بین قلمروهای عمومی تا خصوصیبه حداقل رسیده است

 مرز داخلی فضاها به حداقل و مرز خارجیبه حداکثر اهمیت رسیده است

 مرز داخلی فضاها انعطافپذیر است و مرزخارجی اهمیت دارد

 -مرز داخلی به حداکثر اهمیت رسیده است

 انعطاف پذیری فضایی در کلیت مسکنمعنی می یابد

 انعطاف پذیری فضایی در جز فضاها وساختار داخلی معنی می یابد

 فضای مسکن در کلیت و جز فضاهافاقدانعطافپذیری است

نمای خارجی

 نماهای خارجی اهمیت ندارد وشکلگیری مسکن مبتنی بر آن نیست

 نماهای خارجی اهمیت دارد و نما ازالگوی مشخصی تبعیت می کند

 نماهای خارجی اهمیت دارد و میتواند برفضای داخلی تأثیر گذارد

سازه و مصالح

 -با سازه باربر و مصالح سنتی و بومآورد

 با سازه فلزی و مصالح نیمهسنتی حضور مصالح در فرم متمایز از گذشتهمانند شیشه در پنجرههای معروف به
مهندسی

 با سازه فلزی یا بتنی و مصالح نیمهسنتیحضور مصالح جدید وارداتی و حضور تنوع
مصالح در نما

 -ترکیب آرایهها با ساخت فضا

 تفکیک آرایهها از ساخت فضا (ولیملحق به اجزای معماری)

 تفکیک آرایهها از ساخت فضا و بروز بهصورت مبلمان

فضایی

مرز بندی فضاها
انعطاف پذیری
فضا

نظام

 -تنوع حرکتی در سه بعد وجود دارد.

 -تنوع حرکتی در سه بعد وجود دارد.

 تنوع حرکتی به حداقل رسیده و دوبعدیشده است.

 -مساله مسکن تفکیک فضایی است

قلمروهای

اجزای بنا

 همنشینی در بافت بهصورت ارگانیک باقطعات احاطه شده از سه جهت
 دارای سلسله مراتب فضایی در محله وهمسایگی

 فضاها تکعملکردی است و نام فضاهامتاثر از یک عملکرد است

عرصه بندی و
نظام شکل

گونه دوم

(گونه رایج در دهه چهل و پنجاه

گونه سوم

(گونه رایج در دهه هفتاد و هشتاد

شمسی)
 همنشینی در بافت شطرنجی با قطعاتمیانمقیاس و بزرگمقیاس ،احاطهشده از
دو جهت و ارتباط مستقیم با معبر
 کاهش سلسله مراتب فضایی در محله وحذف فضای همسایگی در بیرون

نحوة استقرار
نظام استقرار

بهطــور کامــل از گونههــای دیگــر مجزاســت .بدینترتیــب نســل
نخست ،به این گونه اختصاص مییابد .از دیگر گونهها ،بهجهت
فرا گیر بودن در شــهر تهران میتوان به الگوی مســکن دو طبقه در
زمینهای زیر  200متر اشــاره داشــت .اینگونه از مسکن ،مشمول
قانــون اشــغال  %60زمیــن بــوده و در عین حــال ،هنوز شــیوههای
زیســت نیمهســنتی ،در آن جریان دارد .در آخر از میان نمونههای
متاخــر ،میتــوان بــه نوعــی از آپارتمانهــای چهــار و پنجطبقــهی
جایگزینشــده در زمینهــای گونــهی قبــل ،اشــاره داشــت.
بدینترتیــب ،وجــه تمایــز بیــن ســهگونه انتخابــی ،به حــد کفایت
وجود دارد.
در گونه نخست میتوان مشاهده نمود که حیاط ،نقش مرکزی

ساختوساز
آرایهها
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داشــته و کلیــه فضاهــا از طریــق آن مرتبــط میشــوند .فضاســازی
در ایــن نــوع ،بهگونهای اســت که از ســطوح مختلــف ارتفاعی بهره
گرفته میشود .درعینحال فضای باز ،بسته و نیمهبسته با هم در
ارتباط هستند و به کارکردهای هر فضا تنوع میبخشند .ارتباط با
طبیعت به حد کمال بوده و به جهت محدودیتهای تأسیســاتی
(ماننــد عــدم وجــود آب لولهکشــی در فضــای بســته) ،بســیاری از
کارکردها در حیاط و در کنار حوض استقرار یافته است.
درگونــه دوم ،ارتبــاط با حیاط هنوز حفظ شــده اســت ،فضای
نیمهبــاز ایــوان در حــد فاصل حیــاط و فضای بســته داخلی عمل
نموده و بسیاری از کارکردها را در خود جای میدهد .حیاط عالوه
بــر امــکان حضور اعضای خانواده ،فضایی بــرای اتومبیل هم بوده
اســت .بــه ایــن جهــت ،ورودی از تناســبات انســانی بــه تناســبات
خــودرو تغییــر یافتــه و یــا یــک درب اختصاصــی بــرای آن در نظــر
گرفته شــده است .مســکن این دوره ،از انعطاف بیشتری برخوردار
اســت؛ زیرا نهتنهــا تغییرات دوران مدرن را تــا حدی در خود جای
داده ،بلکــه بــه گذشــته نیــز حرمت نهــاده و امــکان برخــورداری از
شــیوه ســکونت نیمهســنتی را فراهــم میکنــد .دیوار بین نشــیمن
و مهمانخانــه (پذیرایــی) بــه صورت دیوار -در تعبیه شــده اســت
کــه درصــورت لــزوم ،دو فضا به یک فضــای بزرگتر تبدیل شــوند و
در عیــن حــال امــکان تفکیک حریمها نیز وجود داشــته باشــد .در
اینگونه مســکن ،برخی عــادات قدیمی مانند بهرهگیری ســرویس
بهداشــتی در حیــاط هنــوز حفظ شــده اســت .درعینحــال مانند
دیگــر خانههــای مــدرن از ســرویس بهداشــتی و حمــام داخلی نیز
اســتفاده میشد .همینطور به جهت دور شدن فضای آشپزخانه
از حیــاط و زیرزمیــن ،یک نورگیر بهعنوان حیــاط خلوت ،خدمات
فضاهــای مذکــور را به آشــپزخانه میدهد .همینطور بایــد ذکر کرد
کــه در اینگونــه ،رســانه در قالــب رادیــو در عمــدهی خانوادههــا و
تلویزیــون در برخــی از خانوادههــا ،به فضای خانگــی راه یافته و در
فضای جمعی جای گرفته است.
ً
گونــه ســوم کــه مســکن آپارتمانــی اســت ،دریــک فضــای کامال
بســته ،فاقــد حیــاط مجــزا و در محدودتریــن ارتبــاط بــا طبیعــت،
شــکل گرفته اســت .مســاحت این گونــه ،کمتر از گونههــای قبلی
اســت و الگوی واحدی بر فضای داخل حکمفرما نیســت؛ هرچند
نحــوهی تفکیک فضاها به گونهای اســت که جــزء فضاها ،اهمیت
یافتــه و فضاهــای جمعــی بــه حداقــل رســیده اســت .همچنیــن
حا کمیــت مبلمــان بــر فضاســازی را مــی توان بــه خوبی مشــاهده
نمود .جمعبندی مقایســه ویژگیهای این سه گونه را میتوان در
جدول  ،1مشاهده نمود.
 .۲-۲درجس ـتوجوی مفهــوم خانــه در ذهــن ســا کنان در
مسکن معاصر تهران
برای پاســخ به هدف این پژوهــش که درک تأثیرپذیری مفهوم
خانــه از تغییــرات کالبــدی نــزد ســا کنان اســت ،عــاوه بــر بررســی
تغییــرات کالبــدی در ســه گونــه منتخــب ،ضــروری بــوده اســت تا
بــه درک انســانها از خانههایشــان در ایــن س ـهگونه کالبــدی نیــز
پرداختــه شــود .در ایــن مرحلــه ،بــا انجــام مصاحبههــای عمیــق

نیمهســاختار یافتــه و کاوش در آنهــا ،بــه روش تحلیــل محتــوا و
نیــز گــردآوری دادهها و اطالعــات جانبی (از طریق مشــاهده مکان
زندگی افراد و تحلیل و تطابق بین مصاحبههای مختلف) ،به معنا
و مفهوم خانه در ذهن سا کنان پرداخته میشود.
 .۱-۲-۲رویه برداشت دادههای میدانی
همانگونــه کــه مطــرح گردیــد ،دریافــت دادههایــی از تصــورات
ســا کنان از خانههایشــان ،جــز از طریــق مواجهــه رودررو بــا آنهــا و
انجــام مصاحبهی عمیق امکانپذیر نبوده اســت .با تأمل بر انواع
روشهای انجام مصاحبه ،روش ا کتشافی مبتنیبر مصاحبههای
عمیــق نیمهســاختار یافتــه 32انتخــاب گردیــد .در ایــن روش
پرسشــگر ،شــخص پژوهشــگر بــوده و بــرای کنتــرل مباحــث ،کلیۀ
مصاحبههــا توســط وی ضبط و پس از انجام هــر مصاحبه ،متن از
فایل صوتی پیادهســازی و پس از ویرایش اولیه ،با یادداشــتهای
پژوهشــگر حین مصاحبه تکمیل شــده و کدگذاری میشود .نکته
شــایان توجــه ،دقــت در عکسالعملهــا ،نشــانهها و مشــاهدات
اســت .بــا توجه بــه موضوع خانه ،کــه فراتر از کالبد مســکن بوده و
بــا احساســات و معانی گره خــورده اســت ،عکسالعملهای حین
پاس ـخگویی و تأ کیــد فرد نســبت بــه موضوعــات اهمیــت مییابد.
همینطــور ضــروری اســت مصاحبههــا در محل زندگی فــرد انجام
پذیــرد تــا پژوهشــگر ضمــن توجه به فضاها ،به مشــاهدهی اشــیاء
موجود در خانه بپردازد .33بهتر است مصاحبهها بهصورت پرسش
و پاس ـخهای کوتــاه نباشــد و محقق ،شــنونده خاطــرات زندگی در
خانهها نیز باشــد؛ زیرا خاطرات ،ســرنخهای غیررسمی به نحوهی
زندگی و الگوهای رفتاری نسلهای قبل است.
نظــر بــه تمامــی ایــن مــوارد ،موضوعــات مــورد نیــاز در قالــب
پرس ـشهایی در راهنمــای مصاحبه (یا مصاحبهنامه) طرح شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن موضوعــات ،بیشــتر ناظر بــر ابعــاد معنایی
خانــه (مانند مفهــوم خانه ،ابعــاد معنایی آن) ،ابعــاد مکانی خانه
(ماننــد ویژگــی هــای کالبدی،کارکــردی فضاهــا)  ،شــیوه زندگی در
فضاهــای مختلــف (ماننــد کارکرد فضــای جمعی ونحــوه ارتباط با
همسایگان) ،خانه ایدهآل هر فرد ،شکلگیری زیرمفاهیم از طریق
تأثیــر فضاهــای خانه در ذهــن ســا کن (مانند نحوهی شــکلگیری
قلمــرو ،مرکزیــت ،مــرز ،محرمیــت) و نحــوهی ارتباطگیری بــا خانه
بــوده اســت .تطبیــق کالبــد و ویژگیهای خانــه موردنظر بــا نتایج
مصاحبه ،میتواند راهگشای ارتباط بخشهای پژوهش باشد.
• گزینش مصاحبهشوندگان
بهدلیــل ویژگــی ابــزار تحقیــق ،یعنــی مصاحبــهی عمیــق کــه
برخالف پرسشــنامه ،با تعــداد محدودی انجام میگیــرد ،انتخاب
مصاحبهشــوندگان ،اهمیتــی دو چنــدان مییابــد و نمیتــوان
بــا ســا کنان بهصــورت تصادفــی مواجــه شــد .ازســویدیگر ،نهــاد
اجتماعــی ،مبنــای پژوهشهــای مرتبط بــا خانه ،خانواده اســت.
بدینترتیــب بــه منظور نزدیک شــدن به درک نســلهای مختلف
از خانههایشان در دوران معاصر ،راهکار پیشبینی شده ،انتخاب
افــراد در یــک خانــواده اســت کــه در گونههــای منتخــب ،زیســته
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بــدان جهــت اســت که موضــوع خانه ،بــا زندگی و هویت شــخص،
گــره خورده و پرســش از ایــن موضوعات به مثابــۀ دخالت در حریم
شــخصی تلقــی میشــود .عــاوه بــر آن ،انجــام مصاحبه ،مســتلزم
حضــور محقــق در خانــه هــر ســه نســل و مشــاهده و عکسبرداری
از آنجــا بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه محــدود بــودن ســابقه چنین
پژوهشهایــی در ایــران و نیــز مالحظــات امنیتــی ،مواجهــهی
ً
پژوهشــگر با افراد ناآشنا را تقریبا غیرممکن مینمود .ازسویدیگر،
نزدیکی پژوهشــگر به مصاحبهشوندگان ،خود بهعنوان یک عامل
بازدارنــده از توصیــف و تشــریح تمامــی ابعــاد زندگی ،منجــر به این
شــد که ایــن انتخــاب نتوانــد از بین خویشــاوندان صــورت پذیرد.
بدینترتیب با صرف زمان طوالنی 15 ،نفر از واجدین شرایط در 5
گــروه (خانواده) در دو جنســیت مذکر و مؤنــث مطابق با جدول ،2
انتخاب شدند و مصاحبهها ،به تفصیل انجام گردید.

ن نســلی ،طی مطالعات
باشــند .این روش ،یعنی مقایســه آرای بی 
مختلف بینالمللی نیز به انجام رســیده اســت (بهعنوان نمونه در
مطالعــات گســترد ه در مورد «معنای خانه و تجربه آن» که توســط
کارولین دسپرس 34آزموده شده است).35
از ســوی دیگــر ،باتوجــه بــه اینکه تحلیــل این مرحله بــا مرحله
پیشین تجمیع میگردد ،ضروری بوده است انتخاب افراد ،تطابق
الزم با بازههای زمانی رواج گونههای مســکونی منتخب را داشــته
باشــد .ازاینرو ،حدود فاصلهی ســنی  30 -20ســال برای گزینش
افــراد ،درنظر گرفته شــد .افزونبر این ،جنســیت نیــز عامل مؤثری
در نحــوه ارتبــاط بــا خانه اســت .از اینرو ســه نســل انتخابشــده
بــرای مصاحبــه از یــک جنســیت گزینــش شــدهاند .بدینترتیــب،
مصاحبههــا در گروههــای «مادربــزرگ ،مادر و نوه دختــر» و یا «پدر
بــزرگ ،پدر و نوه پســر» ،صورت گرفته که البته ضروری بوده اســت
تا این گروه ،از افراد بالفصل یک خانواده انتخاب شوند و رابطهی
والد و فرزندی در آنها صدق کند.
عالوه بر این ،بهجهت آن که هدف این پژوهش ،رصد تغییرات
مفهــوم خانــه در بســتر جامعــه اســت و نــه در گروههــای خــاص،
الگوهای کالبدی از مســکن قشر متوسط و مصاحبهشوندگان نیز،
از طبقهی متوســط (از نظر جایگاه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی)
مکانی مطالعات
گزینش شــدهاند .باتوجه به محدودنمودن بستر
ِ
بــه شــهر تهــران ،ســکونت در ایــن شــهر ،یکــی دیگــر از معیارهــای
انتخــاب بوده اســت .بــا توجه به میــزان فراوانی مهاجرت به شــهر
تهــران ،ضــروری بــوده اســت تــا نســل اول از پرسششــوندگان،
تجرب ـهی زندگــی در شــهر تهــران و ســکونت و مالکیــت را داشــته
باشــند .تجرب ـهی ســکونت در گونههــای انتخابشــده در مرحلــه
قبــل نیــز ،یکی دیگر از معیارهای انتخاب مصاحبهشــوندگان بوده
است .افزونبر تجربهی زیست در هر گونه ،ضروری است تا مسکن
از نظر کالبدی با معیارهای معمول برای مسکن رایج در آن گونه،
تطابق داشته باشد.
ـدد در نظر گرفتهشــده جهــت انتخاب
بــا توجــه به عوامــل متعـ ِ
افــراد بــرای انجــام مصاحبــه (جــدول  ،)2آنچــه قاب ـلدرک اســت،
پیچیدگی فرایند جستوجوی افراد با این مشخصات بوده است.
به این موارد ،حساسیت موضوع پژوهش را نیز بایستی افزود .این

• تحلیل محتوای مصاحبهها
همانطور که ذکر شد ،تمامی مصاحبههای صورتگرفته ،ضبط
شــده ،پیادهســازی گردید و یادداشتهای حاصل از مشاهدات و
نشــانگان به آن ملحق شــد .در این مرحله با روش تحلیل محتوا،
متــن کدگــذاری شــد و مصاحبههــا تبدیــل بــه گزارههایــی گردیــد
کــه بــار تحلیلی داشــته و متعلق بــه یک کد مشــخص بودند .برای
انجــام ایــن مرحله ضــروری بود تــا کدهایی بــر مبنــای موضوعات
اصلــی قابلاســتخراج (مبتنیبــر پرســشهای تدوینشــده در
مصاحبهنامه) معین گردد (که در جدول  ،3کدهای تدقیق شــده
معرفــی میشــوند) .در ادامه ،گزارههای اســتخراج شــده بر مبنای
هــر موضــوع (یــا بهعبــارت بهتــر هر بخــش از کــد) بازبینــی گردید و
دستمایه تحلیلها قرار گرفت.
• نتایج حاصل از مصاحبه
نتایــج حاصــل از مصاحبههــا را میتوان در دو دســتهی عمده
تقســیم نمود .دســتهی نخست ،نتایجی اســت که به صورت کلی
از موضوعات موردبحث در مصاحبهها اســتخراج شــده است .این
موضوعــات ،برخــی بیــن گونهها مشــترک و برخی دیگر وابســته به
گونه کالبدی خاصی بودهاند که اهم موارد عبارتند از:

جدول  -2مشخصات مصاحبهشوندگان.

عضویت در یک خانواده

نسبت والد به فرزند

مرفه

متوسط

اطالعات
دیگر

سازمانی

فرودست

سوم

•

تهران

متوسط

•

•

•

مالک

دوم

•

•

تهران

متوسط

•

•

•

•

مستأجر

اول

•

•

تجربه زندگی
در تهران*

متوسط

•

•

•

•

شخصی

نسل

مکان سکونت

نوع
تملک

سطح اجتماعی

طبقه درآمدی

مالکیت
(در حال
حاضر)

مسکن تجربهشده
(حداقل تجربه سکونت)

•
•

•
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جدول  -3جدول کدگذاری مصاحبهها.

جایگاه و
ترتیب کد

موضوع

موضوعات معرفی شده

عدد اول

دسته
موضوعی

معانی متصور
برای خانه ()1

ویژگی مکانی-
کالبدی خانه()2

ویژگی فضاهای
مختلف خانه ()3

خانه ایدهآل ()4

حرف دوم

گروه

گروه خانوادگی
اول ()A

گروه خانوادگی
دوم ()B

گروه خانوادگی
سوم ()C

گروه خانوادگی
چهارم ()D

عدد سوم

نسل

حرف چهارم

جنسیت

حرف پنجم

ناظر برگونه

حرف ششم

منبع

نسل اول از خانواده ()1

نسل دوم از خانواده ()2

مؤنث ()F
گونه مسکن نوع اول ()H
متن مصاحبه
()I

مشاهده ()O

 مفهــوم خانــه برای کلیه افراد ،بیشــتر بعدی معنایی داشــتهاست تا ماهیتی مادی و کالبدی.
 ابعــاد حســی ،نقــش مهمــی در تبدیل یک مســکن بــه خانهدارد .آرامش و امنیت ،از اصلیترین معیارهای مصاحبهشوندگان
بوده اســت .36تمامی مصاحبهشــوندگان حین مطرح کردن شرح
حــال خانههایشــان ،اصلیتریــن مــکان را ،بــا ابــراز احساســات و
عکسالعملهــای متفــاوت ،شــرح میدادنــد .پیرمــردی وقتی در
مورد خانه محبوبش صحبت میکرد ،میگریســت؛ دیگری دستان
خود را به سینه میفشرد ،گویا خانهاش را به آغوش میکشد.
 شــکلگیری معنای خانه ،با وجود خاطرات مرتبط است .درمصاحبهها ،معانی مطر حشــده به خاطرات گذشته پیوند خورده
است.
ً
 مکانهــای موردعالقه در خانههای نســل اول و دوم ،عمدتافضاهای جمعی است .همینطور نقاطی که کیفیت ویژه فضایی
داشتهاند.
 خانــه بهطــور مســتقیم بــا رضایت از زندگــی در کلیــه ابعاد درارتباط است.
دســتهی دوم از نتایــج ،حاصــل تطابق آرای اعضــای یک گروه
خانوادگی با یکدیگر است .اهم موارد عبارتند از:
 بــا گذشــت زمــان ،ارتباط انســان و خانه ،از تکیــه به کیفیات،ن رو ،توصیفات ذکرشده از نسل
وابسته به کمیات شده است .از ای 
اول خانوادهها از خانههای خود ،با صفاتی مانند "باصفا" و "دلباز"
همراه اســت .این توصیفات در نســل دوم با ترکیب صفات کیفی و
کمی بیان میشود ("خوب ،بزرگ ،دوطبقه و جادار به حدی که سه
تا فرش دوازده متری جا میشد") .این در حالی است که بسیاری از
صفات مطر حشده در نسل سوم ،نهتنها بهنوعی کمی است (مانند
"دوخوابه 75 ،متری") ،بلکه از جنس صفاتی اســت که به کیفیات
ذاتی خانه وابسته نیست ("خانه باالی پاسداران").
 از میــان تمامــی ابعاد کالبدی در مفهوم خانه ،در نگاه نســلســوم ،نمــای بیرونــی اهمیــت مضاعفی یافته اســت .تــا حدی که
یکی از مصاحبهشــوندگان جهت ترسیم فضای خانه فعلی و قبلی
خود ،نماهای این دو را ترسیم نمود.

زیرمفاهیم ()5

نحوه ارتباط با
خانه ()6

گروه خانوادگی پنجم ()E
نسل سوم از خانواده ()3
مذکر()M

گونه مسکن نوع دوم ()K
عکسالعملها
()R

نقشه نگاری
ذهنی ()Y

گونه مسکن نوع سوم ()L
تطابق با اطالعات دیگران ()Z

 بــا مقایســه خانــه ایدهآل از نظــر گروههای مختلــف ،میتوانً
دریافت که خانه ایدهآل از نظر نســل اول ،عمدتا خانه تجربهشده
اســت .این موضوع کمتر در نســل دوم رخ میدهد و آنها به دنبال
خانــه وســیعتر و امکانــات رفاهــی بیشــتر هســتند .در نســل ســوم
نهتنهــا بهدنبــال مکانی اســت کــه تجربــه نکردهاند ،بلکــه عالوه بر
وســیعتر بــودن ،مــکان و موقعیــت شــهری خانــ ه نیز اهمیــت دارد
(الزم بــه ذکــر اســت ،موقعیت شــهری (بــه گفته ســا کنان محلیت
خانه) در نسل اول هم موردتوجه است؛ با این تفاوت که در نسل
ً
اول ،معیار لزوما اقتصادی نیســت؛ ولی در نســل سوم ،انتخابها
بیشــتر از محالت مرفهنشــین شــهر تهران و یا جایی خارج از کشور
بوده اســت) .بدینترتیب با گذشت زمان ،کیفیت فضایی مسکن
از اهمیــت کمتــری برخــوردار شــده اســت .ایــن موضــوع از ُبعــد
اجتماعی -فرهنگی و تحوالت جامعه نیز قابلپیگیری است.
 مفهوم خلوت از منظر نسل سوم از خانوادهها ،متفاوت استو این موضوع به عدم مداخله در حریم شخصی نزدیک شده است.
به عبارت بهتر در خانههای مدنظر نسلهای متأخر ،از بعد ذهنی،
مرزهای بیشتری در فضای داخلی شکل گرفته است.
 اســتفاده از وســایل درون خانه در ســه نسل بهگونهای استکه میتوان نقاط اشترا کی از بهرهبرداری از آنها رؤیت نمود .با این
وجود ،وســایل در خانه نســل اول ،کاربردی و خاطرهای ،در نسل
دوم ،کاربــردی و تزیینــی (و تــا حدی خاطرهای) و در نســل ســوم،
سبکمند و تزیینی بودهاست.
 در نســل اول و دوم ،قلمــروی خصوصــی ،کل فضــای خانــه رادر بــر میگیــرد و قلمروهای نیمهخصوصــی و نیمهعمومی (ثانویه)،
خــارج از مــرز واحــد مســکونی اســت .ولی در نســل ســوم ،منظــور از
قلمروی خصوصی ،بیشتر محدوده داخل اتاقهای شخصی است.
 مرکزیــت در خانههــای گونــه دوم و ســوم ،در فضــای هــال یــانشیمن است .با این وجود اشاره میشود که نسل جوان در گونه
ســوم بــرای خود مرا کــز «خویشفرما» دارند و عمــده زمان خود را،
بهتنهایی و در اتاق خود به سر میبرند.
 در مصاحبههای انجامشده ،مفهوم خانه محدود به فضایداخلی واحد مســکونی نبوده است؛ لیکن این موضوع در سایهی
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تصویر  -4وسایل خاطرهای و کاربردی موجود در خانه نسل اول
یک خانواده.

تصویر  -5وسایل خاطرهای و تزیینی موجود در خانه نسل
دوم یک خانواده.

محدودهشــدن ارتبــاط بــا همســایگان و تعریــف نشــدن ارتبــاط با
خارج از واحد مسکونی غیرشفاف است.
 در قیــاس بیــن پاس ـخهای ســه نســل از خانوادههــا در مــوردخانههایشــان ،میتــوان ادعــا نمــود کــه در ســیر زمانی بــرای افراد
مصاحبهشــونده در نس ـلهای مختلــف ،مــرز ذهنــی خانــه به مرز
کالبدی آن نزدیک شده است.
 بــا تطابــق نظــرات مصاحبهشــوندگان در مســکن گونههــایکنان مســکن آپارتمانــی،
مختلــف ،مشــخص شــد از نظــر ســا ِ
«محرمیــت بصــری» کمتــر موردتوجــه واقــع شــده اســت و مفهوم
محرمیت بیشــتر معطــوف به «محرمیت صوتی» اســت .همینطور
موضوع محرمیت بصری در فضای داخلی ،بین نســل اول و نســل
دوم خانــواده ،دارای اهمیــت زیادی اســت .این موضوع در نســل
ســوم کمتــر موردتوجه قرار گرفتــه و بهطور دائمی بــا دیگر کیفیات
فضای داخلی ،قیاس میشود.
ـات توصیفشــده توســط افــراد از ســه گونــه مســکن،
 کیفیـ ِنشــاندهنده این است که در عرصهی ادرا ک معماری« ،فضا» به
«ســطح» تنزل یافتهاســت و یا بهعبارت بهتر ،در گونههای متأخر،
فضای مسکن کمتر به صورت «فضایی» درک میشود.

 .۳تحلیل :در جستجوی ارتباط بین تغییرات
کالبــدی خانــه و معانــی شــکلگرفته در ذهــن
سا کنان
معانی شکلگرفته در
یافتن ارتباط بین تغییرات کالبدی خانه و
ِ
ذهن سا کنان ،به سه بخش از مطالعات وابسته بوده است؛ نخست
مطالعــات پیشــینه موضوع که مشــخص کــرد مفهوم خانــه ،فراتر از
کالبــد مســکن ،معانی مختلفــی را در خود جای میدهــد و بهنوعی
ترکیبــی ،تجربــی و انتزاعــی از زمان و مکان اســت .همچنین نشــان
داد که ســاختار کالبدی ،همواره بخشــی از معنای خانه را تشــکیل
میدهــد؛ ولــی نحــوهی اثرگــذاری تغییــرات آن ،کمتــر موردتوجــه
محققان قرار گرفته اســت .بدینترتیب تطبیق دادههای دو بخش
بعــدی ،یعنــی تغییــرات کالبــدی و تغییــرات وجوه مختلــف مفهوم
خانه در ذهن سا کنان ،میتواند رابطهی این دو را روشنتر سازد.
بررسی تغییرات کالبدی نشاندهنده آن است که روند تحوالت
در شــهر ،محلــه و مســکن ،منجربــه کاهــش سلســلهمراتب فضایی
در محله و واحد همســایگی شــده اســت؛ تغییرات تودهگــذاری نیز،

تصویــر  -6وســایل تزیینــی -ســبکمند
موجود در خانه نسل سوم خانواده.

نشــانگر کاهش تناســب بین توده و فضا شــده ،بهنحویکه در گونه
ســوم واحد مســکونی ،تنها در توده تعریف شده است؛ سازماندهی
کلی بنا از مسکنی درونگرا با هندسه شکلدهنده از درون به بیرون،
به مسکنی برونگرا با هندسه شکلدهنده از بیرون به درون ،تغییر
یافتهاســت؛ ایــن درحالیاســت کــه برونگرا شــدن خانــه ،نهتنها به
معنی گشایش به فضای با کیفیت بیرونی نبوده ،بلکه با کمتوجهی
به موضوع محرمیت ،نیاز به پوشــش بازشــوها را افزون کرده است.
همچنینبرونگرایی ،گاهدر تضادباارتباطباطبیعتقرار گرفتهاست.
در بررســی فضاهای موجود در سهگونه منتخب درمییابیم که
رونــد تغییــرات ،منجر به تفکیک بیشــتر فضاها و ترکیــب کمتر آنها
گردیده است که خود منجر به کاهش انعطافپذیری فضایی شده
اســت .افزونبــر ایــن مــوارد ،رونــد تحوالت منجــر به کاهــش تنوع
فضایــی و تنــوع حرکتــی در فضاها ،کاهش ســهم فضاهای جمعی
و افزایــش مرزبنــدی بین فضاهای داخلی شــده اســت .درنهایت،
روند تحوالت کالبدی نشــانگر آن اســت که در گونههای متاخرتر،
به نمای خارجی بیشتر پرداخته شده است.
پــس از تطبیق این مطالــب با نتایج حاصل از مصاحبهها ،این
موارد قابلاستنتاج بوده است:
 درحالیکــه رونــد تغییــرات کالبــدی منجــر بــه کاهــش تنــوعفضایی ،تنزل کارکردهای هر فضا و کاهش ارتباط با طبیعت شده
اســت ،خاطــرات کمتــری از خانــه و فضاهایــش در ذهن ســا کنان
نقــش بســته اســت .در مصاحبهها ،بهروشــنی میتــوان خاطرات
موجــود در فضاهایــی را یافــت کــه ضمــن ایجــاد تنــوع فضایــی و
کارکردی ،نقشــی خاطرهساز داشــتهاند .بدینصورت ،آن دسته از
کالبدهای ســکونتی که امکان خاطرهآفرینی بیشــتری داشــتهاند،
راحتتــر بــه عنوان خانــه برگزیده شــدهاند (ذکر ایــن نکته ضروری
اســت کــه همزمــان بــا ایــن رونــد ،تحــوالت اجتماعــی -فرهنگی و
اقتصــادی جامعــه و نیز تغییر ســبک زندگی افراد ،منجربه آن شــد
کــه عرصــه خانه کمتر محمــل برگزاری مراســم و آیینهــای جمعی
که خود خاطرهساز بوده است ،باشد .این موضوع نیازمند بررسی
بیشتر در مطالعات تحوالت اجتماعی -فرهنگی است).
ً
 مکانهــای موردعالقه در خانههای نســل اول و دوم ،عمدتافضاهــای جمعــی اســت .همینطــور نقاطــی کــه کیفیــت خــاص
فضایــی داشــتهاند .ولــی در نســل ســوم ،بســیاری از مکانهــای
محبــوب افــراد در فضایــی بیــرون از خانــه قــرار دارد .ایــن درحالی
اســت که در روند تحوالت کالبدی ،شــاهد افول این فضاها از بعد
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کارکردی و نیز کیفیت فضایی بودهایم.
 رونــد تغییــرات کالبــدی به نوعی اســت کــه تفکیــک فضاها،کاهــش انعطافپذیــری آنهــا و غلبــه مبلمــان ،ســبب شــده اســت
ً
تــا ســا کنان بــا فضایی نســبتا ثابت روبرو باشــند .از ایــنرو ،هرچه
در زمــان پیــش میرویم ،مرزهای داخلی نقشــی جدیتــر برعهده
میگیرنــد .ایــن موضــوع ســبب میشــود تــا حرکــت یــا اســتقرار در
فضاهای مختلف ،برای انجام آیینهای روزانه یا فصلی کمتر شده
و تجربهی فضاهای مختلف و نیز حس تعلق به آنها ،کاهش یابد.
میان تمامی وجوه کالبدی در مفهوم خانه ،در نگاه نســل
 از ِســوم ،وجههی بیرونی ،اهمیت مضاعفی یافته اســت .همزمان با
ایــن موضــوع ،کالبد نیــز برونگراتر شــده و نمای ســاختمانها نیز
بیشتر موردپردازش قرار گرفته است.
بدینترتیــب میتــوان ادعــا نمــود کــه رونــد تحــوالت کالبــدی،
بهنوعــی همســو بــا تغیییــرات مفهــوم خانــه در ذهن ســا کنان بوده

است .درحالیکه تغییرات کالبدی حکایت از کاهش تنوع فضایی،
کاهــش تنوع حرکتی ،کاهش ارتبــاط فضایی ،غلبه مبلمان بر فضا،
افــول فضــای جمعی و تقویت فضــای فــردی دارد ،خاطرهآفرینی در
خانهها کمتر شــده اســت؛ آیینهــای روزانه و فصلی کمتــر در درون
خانه رخ میدهد؛ تجربهی فضاها در زمانهای مختلف رو به زوال
نهاده و ارتباط تنگاتنگ با خانهها ،دســتخوش تغییر شــده اســت.
یکــه شــیوه ســکونت در خانــه دگرگــون شــده اســت ،بــا تغییر
درحال 
شــرایط ارتباطی ،همسایگی نوینی در خانه پدیدار شده که مرکزیت
خانــه را در عالــم متصــور برای ســا کنانش ،دچــار تزلزل کرده اســت.
هرچنــد ایــن موضوعــات در بخشهایــی منتج از تحــوالت کالبدی
است؛ اما نمیتوان آن را ،جدا از دگرگونیهای اجتماعی -فرهنگی و
اقتصادی جامعه ،تغییرات در بنیان و ارزشهای جاری در خانواده،
تحوالت در عرصه ارتباطات و رسانه و بسیاری موارد وابسته بررسی
نمود که مفهوم خانه را برای اعضایش متفاوت مینماید.

نتیجه
پس از تحلیل آنچه در بخشهای مختلف پژوهش بهدست آمد،
روشن شد که خانه ،فراتر از کالبد مسکن ،معانی مختلفی را در خود
جای میدهد و بهنوعی ترکیبی تجربی و انتزاعی از زمان و مکان است.
دارای وجــوه و ابعــاد مختلفی نظیــر کالبدی ،کارکــردی ،اجتماعی،
ذهنــی -ادرا کــی ،حســی و معنــوی بــوده و در زمان معنــی مییابد.
نتایج دادههای میدانی نشــانگر آن است که ابعاد حسی نقش
مهمی در تبدیل یک مســکن به خانه دارد .در ضمن شــکلگیری
معنــای خانــه بــا وجــود خاطــره در مــکان مرتبــط بــوده اســت و با
کالبدی رخ داده در مسکن معاصر و کاهش تنوع فضایی
تغییرات
ِ
ِ
و ارتبــاط با طبیعت ،امکان خاطرهآفرینی فضای خانه کمتر شــده
تغییرات رخ داده در شــیوه تفکیک فضایی در
اســت .همچنین با
ِ
مســکن متأخــر ،مرزهــای داخلــی فضاهــا تقویت شــده و مرکزیت و
فضای تجمع در این خانه ها تضعیف شــده اســت که این موضوع
نیــز بر شــکلگیری مفهوم خانــه در ذهن ســا کنان ،تاثیرگــذار بوده
است .همچنین نشانگر آن است که با گذشت زمان ارتباط انسان
و خانــه در دوران معاصــر از تکیــه بــه کیفیــات وابســته بــه کمیــات
شــده اســت .بهنوعیکــه خانه ایــدهآل از نظــر نس ـلهای مختلف،

متفــاوت بــوده اســت؛ بهصورتیکه خانــه ایدهآل از نظر نســل اول،
ً
عمدتــا خانــه تجربــه شــده بــا کیفیــت ،بــوده اســت؛ حالآنکــه در
نظرات منعکسشــده از نســل ســوم ،خانــه ایدآل ،خانهای اســت
کــه فــرد تجربهی زندگــی در آن را نــدارد و بهعبارت بهتر با گذشــت
زمان ،کیفیت فضایی مســکن در نظر نســلهای بعدی از اهمیت
کمتری برخوردار شــده و عوامل بیرونی بیشــتر اثرگذار شــدهاند .در
نهایت از نظر این ســه نســل از ســا کنان ،مفاهیمــی مانند خلوت،
قلمرو و مرکزیت که در تعریف خانه برایشــان موثر بوده اســت ،خود
دستخوش تغییر شدهاند.
بدین ترتیب نتایج نشــانگر آن اســت که روند تحوالت کالبدی
بهنوعــی همســو بــا تغیییــرات مفهــوم خانــه در ذهــن ســا کنان
بــوده اســت؛ همچنیــن این تحــوالت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بر
شکلگیری مفهوم خانه در ذهن سا کنان و نیز پدیدآمدن ارتباطی
تنگاتنــگ یــا فاصلــهدار بــا خانــه ،مؤثــر بــوده اســت .اما ایــن تغییر
مفهوم ،افزونبر تغییرات کالبدی ،به تغییر ذهنیت سا کنان و نوع
نگرش نســلهای مختلف نیز وابســته بودهاســت و ایــن موضوعی
است که میتواند در پژوهشهای آتی پیگیری شود.
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he present research intends to narrate
changes which contemporary home have
undergone. The meaning of home has been studied from many different perspectives such as
psychology, phenomenology, sociology and environment behavior studies. Several authors have
argued that a more integrative and interdisciplinary approach is needed in which physical, sociocultural, psychological and economic dimensions
are interrelated. However, in most research only
physical transformation has been reviewed and
its impression on meaning of home has been neglected, because it is absolutely complicated. In
addition, there are even more complexities in Iran.
The presentation of a certain quality of life in Iranian traditional houses and the quick evolution of
residential patterns in contemporary Iranian architecture make the decline of quality more obvious
in current home, and leave the inhabitants with
nostalgia for old homes. The distance between
the Iranian traditional home, which used to be the
up-bringing locus of humans who were looking after humanity in this mortal world, and its contemporary being is increasing. The traditional homes
had been reached to their dynamism and durability but the contemporary homes found new rules
for shaping. So many different questions have
aroused accordingly. One of them is “how changes in house form in contemporary era has affected on meaning of home for residents?” Therefore,
in addition to study the meaning of home and its
difference with house, it is necessary to select two
factors -of changing in house forms and changing in residents’ intellectual about home- from different factors that effect on meaning of home. In
this regards, this research has been two separate

parts. In the first stage, the physical evolution of
houses is briefly reviewed, three different types of
contemporary houses are chosen, and physical
differences between them as well as influences
imposed on the concept of home are analyzed.
The purpose of the second stage is to understand
the meaning of home for different people. The
research achieves this end by finding people in
the same family but from three successive generations (with the same culture) which has been
lived in three types of houses in previous part
and doing deep semi-structured interview with
these groups. So this research has a qualitative
approach. Nevertheless, it occasionally takes advantage of different approaches and tools such as
documentary studies and semi-structured deep
interviews. As the consequence have revealed, a
home includes many different meanings besides
simply being a house. In a way, it is an abstract
synthesis of time and space. It also has different aspects -namely physical, functional, social,
mental-cognitive, sensory and spiritual aspectswhich acquire meaning only when the element of
time is added. And also the results indicates that
meaning of home for all of interviewees tend to
be a cognitive phenomenon more than a physical
or material issues, However parts of its meaning
tend to be changed to material phenomenon. In
addition in the mind of residents quality of space
in home has been reduced and meaning of home
has been depending of quantitative factors more
than qualitative factors.
Keywords: Home, House, Meaning, Form Transformation, Tehran.
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