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Encompassing the social and cultural variations,
lifestyle is of great significance in the daily lives of
residents in the field of architecture and housing; since
it involves the interactive relationship of individuals'
actions with the semantic system and objective
structures. In other words, the thought and behavioral
patterns of individuals and social groups, which are the
main elements of values and value systems, in
coexistence to meet needs, lead to the development
of lifestyles in different social groups; architecture, on
the other hand, acts as a medium and diverts people's
habitus and actions. The concept of residence in the
Iranian Islamic culture, as settling in a place to gain
peace with the family and find individual and collective
self by communicating with God and surrounding
nature, is based on selecting a way to achieve
excellence and avoid degradation. Thus, architecture
and lifestyle are formed in interaction with each other.
The present study examines the components and
characteristics of lifestyle and its practical
implementation in the public living space using a
qualitative method and inductive approach to form a
conceptual framework of how to represent the Iranian
Islamic lifestyle in architecture, based on the theories
of Islamic thinkers. In addition, Bourdieu's theory has
been considered as a research model aided by the
theory of Grounded theory. Consequently, the lifestyle
of thirty families living in newly built residential
complexes in the city of Tabriz, in the living room and
catering section has been surveyed by a questionnaire,
interview, and observation.The results indicate a
complete mismatch of the living room and reception
design with the lifestyle of residents and also the
inefficiency of design or inflexibility and adaptation of
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equipment and space designs to the needs of
individuals due to lack of in-depth study of values in the
social and cultural context. While the lifestyle of the
residents is relatively in accordance with Iranian
Islamic values in the field of education of family
members, body management, gender stereotypes,
consumption patterns and promotion of religious life
patterns, human relationship with God, with others,
with oneself and with nature. However, popular beliefs
have also created problems such as luxury, which is not
in line with Islamic values such as moderation and
having harmony with the general conditions and has
also affected tastes. There are obstacles in the
formation of neighborhood institutions-organizations
and relations, but architecture has not created a basis
for solving these obstacles in the dimensions of
worship, social, moral, beliefs, finance, thinking and
science, chronology, family, health, but the Individuals
have either subconsciously adapted to the current
situation or tried to overcome these obstacles by
making internal changes. Therefore, it should be
considered that Islamic values are the main
components of meeting the resident needs, and this
development by the cultural class and by transferring
awareness, as a media of architectural art, can provide
the right to choose by creating a desirable option. In
this context, people's interests and tendencies are
directed towards Islamic values and culture, and
individuals become aware of their beliefs.
Keywords: Grounded theory, Iranian Islamic Lifestyle,
Living and Reception rooms, Residential Complexes.
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چکیده
سبک زندگی با دربرگرفتن تحوالت اجتماعی و فرهنگی ،اهمیت شایانی در زنددگی روزمدر سداکنان در عرصدۀ
معماری و مسکن دارد .مفهوم سکونت در فرهنگ اسالمی ایرانی بهمثابه مکدانی بدرای کسد

آرامد  -در کندار

خانواده و یافتن خود فردی و جمعی با حصول ارتباط با خداوند و در زمینۀ طبیعت -بر اساس گزین

و انتخاب

طریق جهت نیل به تعالی و اجتناب از تنزل است .مطالعۀ حاضر ،با روش کیفی و رویکرد استقرایی انجامگرفته و
جهت شکلدهی چارچوب مفهومی چگونگی بدازنمود سدبک زنددگی اسدالمی ایراندی در معمداری ،از نظریدات
اندیشمندان اسالمی استفاده شده و نظریۀ بوردیو بهعنوان مدل تحقیق در نظر گرفتهشده و در این راسدتا از نظریده
مفهومسازی داد بنیاد بهره گرفتهشده است .بدین منظور ،سبک زندگی تعداد سی خدانوار سداکن در مجتمعهدای
نوساز مسکونی در شهر تبریز ،در بخ

نشیمن و پذیرایی ،توسط پرس نامه ،مصداحبه و مشداهده ،موردبررسدی

قرار دادهشده است .یافتههای تحقیق گویای عدم تطابق کامل طراحی نشیمن و پذیرایی با سدبک زنددگی سداکنان
است و ناکارآمدی طراحی یا عدم انعطافپذیری و تطابق تجهیز و طراحی فضا با نیاز افراد را سب

شدده کده بده

دلیل فقدان بررسی عمیق ارزشها در بستر اجتماعی و فرهنگی این اتفاق صورت گرفته است .درصورتیکه سبک
زندگی ساکنان ،نسبتاً مطابق با ارزشهای اسالمی ایرانی در موارد تعلدی و تربیدت اعضدای خدانواده در راسدتای
الگوهای دینی ،مدیریت بدن ،کلیشههای جنسیتی است .اگرچه باورهای رایج ،مشکالتی چون تجملگرایی را نیدز
ایجاد کرده است؛ و در رابطه با شکلگیری نهادها و تشکلها و روابط همسایگی موانعی وجود دارد ،ولی معماری
نیز بستر حل این موانع را ایجاد نکرده است و افراد بهصورت ناخودآگاه ،یا با شرایط موجود کنار آمدهاند و یا بدا
ایجاد تغییرات داخلی سعی در برطرف نمودن آن کردهاند.

واژگان کلیدی
نظریۀ داده بنیاد ،سبک زندگی اسالمی ایرانی ،نشیمن و پذیرایی ،مجتمعهای مسکونی.
*این مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد خان پیراسته نعیمی طرئی با عنوان «بررسی ویژگیهدای سدکونت در مجتمعهدای
مسکونی معاصر در مقایسه با سبک زندگی اسالمی ایرانی» به راهنمایی آقای دکتر محمدتقی پیربابایی در دانشدگاه هندر اسدالمی
تبریز است.
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مقدمه
سبک زندگی از دیدگاههای مختلد ،،موردتوجده و مطالعدۀ

را تحت تیریر قرار میدهد و در بُعد کالن به وجود آورندد

اندیشمندان قرارگرفته است .تعاری ،متفاوت اندیشمندان از

معضالت اجتمداعی بسدیاری اسدت .مدواردی چدون چندد

مفهوم سبک زندگی ،مواردی را شامل میشود که در ظدرف

فرهنگی شدن شدهرها و تغییدر سدبک زنددگی و مناسدبات

تاریخ ،فرهندگ و جغرافیدای انسدانی بسدته بده نیداز افدراد

اجتمدداعی (ازجملدده تغییددر سددط اعتمدداد اجتمدداعی ،زوال

تغییراتی را پذیرفته است و این بستر ،بالطبع کن های افدراد

همسایگی و کاه

مذه  ،مددت زنددگی در خانده،

را نیددز تحددت تددیریر قددرار داده اسددت .درک کلددی مباح د

فاصددلههای اجتمدداعی ایجادشددده ،بیتفدداوتی مدددنی ،تغییددر

مطروحه در باب سبک زندگی ،رابطۀ تعاملی کن

افدراد بدا

نق

نق های خانوادگی) و ...که فاضلی ( )Fazeli 2013بهعنوان

نظام معنایی و ساختهای مادی را نشان میدهد کده سدب

چرخ

میشددود الگوهددای فکددری و رفتدداری افددراد و گروههددای

گویای این مطل

اجتماعی-که سازند ارزشهدا و نظدام ارزشدی اسدت -در

با چارچوب گذشته جوابگدوی نیازهدای سداکنان باشدند و

ه نشینی با یکدیگر برای رفع نیازها ،منجر به ایجداد سدبک

برداشت از الگوهای غربی نیز نمیتواند الگوی مناسبی برای

زندگی در گروههای مختل ،اجتماعی شدود؛ و ایدن بددین

برآورده کردن احتیاجات انسدان بدا بسدتر فرهندگ اسدالمی

معنا است که در تعامل معماری و سبک زندگی ،پیوند بُعدد

ایرانی باشد.

مادی و معنایی تا چه میزان میتواند حائز اهمیت باشد.

هدف این پژوه  ،تبیین نسبت میان سبک زندگی اسدالمی

مسکن و فضای زندگی آدمی کالبددی اسدت کده نشدانی از

ایرانی و معماری مسکن است و نیاز به مطالعه میانرشدتهای

خود فردی و جمعی وی را منعکس میسدازد .ایدن امدر در

دارد .در این زمینه ،این سؤال مطدرح میشدود کده بدازنمود

مورد همه جوامع ،ازجمله جامعۀ ایران ،صادق است( Shasti

سددبک زندددگی اسددالمی ایرانددی در معمدداری مجتمعهددای

انتظددار مددیرود

مسکونی چگونه است؟ بدین سب  ،تعامالت انسان و سبک

دینی و مفاهی ارزشهای اسالمی ایرانی

روح و سدکون و

 .)and Flamaki 2014, 117بدددین سددب
کسانی که به بین

فرهنگی در گفتمدان شدهری مطدرح کدرده اسدت،
است که مجتمعهای مسکونی نمیتوانندد

زندگی وی با مسکن -که محدل آرامد

پایبند هستند ،بهتدریج و بهصورت عینی و در متن زندگی

استقرار او است -بهعنوان رهیافت این پژوه  ،جهت نیدل

از الگوهای مختص بده آن بهدره گیرندد و ایدن آموزههدا در

به نیازهای افراد در محیط زندگی و نقاط ضع ،و قوت هر

بستری مناس

جهت زندگی سعادتمندانه تجلی یابد.

فضا مدنظر است.

ایدن در حدالی اسدت کده سدکونتگاههای امدروزی بدددون

در یک واحد مجتمع مسدکونی سده عرصده ،قابلشناسدایی

بدا فرهندگ و سدبک زنددگی اسدالمی ایراندی و در

است« :عرصۀ خصوصی» که فضای خلدوت بدرای اعضدای

بهترین حالت ،با اکتفا به نیازهدای فیزیکدی افدراد ،طراحدی

خانواده را فراه میسازد و شامل اتاقهدای خدواب اسدت؛

با روحیات انسان بده

«عرصۀ خدماتی» که در جهدت خدماترسدانی بده عرصدۀ

او تحمیل میشود و بدهمرور زمدان بدر خواسدتههای او نیدز

خصوصی و عمومی خانده کمکرسدانی مدیکندد و شدامل

سایه میافکند ،بهطوریکه دیگر دغدغدۀ تعدالی روح را نیدز

ورودی ،آشددخزخانه ،حمددام ،سددرویس بهداشددتی ،تددراس یددا

فراموش میکند« .بحران کمیت گرایی» مقولدهای اسدت کده

بالکن و پاسیو است و «عرصۀ عمومی» که در جهت پیوندد

گریبانگیر مطالعات نظری درزمینۀ معماری میشود و کمتدر

اعضای خانواده و دیگران تعبیهشدده و نشدیمن ،پدذیرایی و

به خصوصیات کیفی فضا توجه میشود و بیتوجهی بده آن

بعضاً نهارخوری را در برمیگیرد .بدا توجده بده گسدتردگی

موضددوعی عددادی در بطددن زندددگی همددۀ افددراد اسددت.

حاضر ،عرصۀ عمومی -فضاهای نشدیمن

تناس

میشوند و روش زندگیای بیتناس

درصورتیکه بهصورت ناخودآگاه آرام
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و آسای

شخص

موضوع ،پژوه

و پذیرایی و ناهارخوری تعبیهشده در بخد

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال ششم ،شماره اول -بهار و تابستان 1400

عمدومی  -در

تحلیلی بر بازنمود سبک زندگی اسالمی -ایرانی در معماری مجتمعهای مسکونی

مجتمعهای مسکونی شهر تبریدز را موردبررسدی قدرار داده

بازداشته و هدف آن ،ساخت انسانی دینی است.

است.

ناری قمی ( )Nari Ghomi 2014آشخزخانۀ مددرن و مفهدوم

 .1پیشینۀ پژوهش

اجتماعی-فرهنگی آن را در زندگی خانوادگی قشدر مدذهبی

معظمددی و حجددت ( )Moazemi and Hojjat. 2017در

در شهر ق بررسی میکندد و بامطالعدۀ تداریخی آشدخزخانه،

«ریشددههای گسسددت و گ گشددتگی فرهنگددی در معمدداری

سیر تحول آن را موردتوجه قرار داده و بح

را با رویکدرد

معاصر ایران» به مشکالت فرهنگی در معماری اشاره کدرده

کیفددی و تحلیددل تطبیقددی پاسددخها در مصدداحبههای عمیددق،

اند که مطالبشان گویای آن است که معماری ما پیوند خدود

جهت یافتن مفاهی فرهنگی در زندگی معاصر در قیداس بدا

را با گذشته ازدستداده است و حیثیت تاریخی و فرهنگدی

زندگی پیشین ،موردمطالعه قرار داده است و نتدایج تحقیدق

خود را واگذاشته ،درحالیکه چیزی را جدایگزین آن نکدرده

گویای اهمیت بدازبینی نحدو طراحدی آشدخزخانه بده دلیدل

است ،در تعامل بدا الگوهدا و نسدخههای غدرب ،پیدروی از

برآورده نشدن نیازهای ساکنان است .بهعالوه ،سبک زندگی

سبکها و گرای های جهانی را در پی داشته و در گدرداب

اسالمی و ایرانی مباحثی جدا از یکدیگر نیسدتند و پیوندد و

سلیقههای شخصی و رقابتهای بازاری گرفتار آمده اسدت.

دره آمیختگی آن در طول تداریخ سدب

حفد بسدیاری از

قرهبیگلددو و روحیفددر ( Gharehbaglou and Roohifar

ارزشها در زندگی فردی ،بستر خانواده و در جامعده شدده

 )2018این جدایی آشکار ذهنیت ساکنان و کالبدد بناهدا را،

هر یک از آنهدا در زنددگی

موج

تنزل کیفیت در محیطهای مسدکونی میدانندد .ایدن

پژوه  ،توجه به ابعاد ذهنی و عینی را در خصوص سدبک

است .زیرا موجودیت ک وبی

امروز نشانگر این پیوند مانا در بطن زندگی ایرانیان است.
مطالعات سبک زندگی اسدالمی ایراندی ،علدیرغ نظریدات

زندگی یادآور میشود.

تدوینیافتددهاش و بدداوجود عمددق و عددر

به گفتۀ مهدوی کنی ( )Mahdavi Kani 2008دین میتواندد

آنچنانکه بایدد بدر ذهدن و عمدل تیریرگدذار نبدوده اسدت.

در ایجاد عادتوارهها ،سدلیقه و زیباییشناسدی و درنتیجده،

خداوند متعال با در دسدترس قدرار دادن قدرآن ،آموزههدا و

ایفدا کندد و جددای از سدبکهای

ارزشهای اسالمی برای سدیر سدلوک ،راهدی تدا بینهایدت

زندگی بهخصوص دینی ،در شدکلگیری دیگدر سدبکهای

برای افراد فراه ساخته است .در فرهندگ ایراندی سدالکانی

زندگی نیز دخیل باشد .سبک زندگی در این عل  ،تجدویزی

را بدرای

سبکهای زنددگی نقد

فرهنددگ غنددی،

در این مسیر ،راه پارسایی پی گرفتند و ایدن مدن

و متکی بر آگاهی ،گزینشدگری و خالقیدت فدرد همدراه بدا

زندگی خوی

پذیرش تیریر محیط فیزیکی و اجتماعی بهعنوان بستر بدروز

ناخودآگاه خود از سبک زندگی خوی

است ()Jabaran 2015؛ که تیریر و تیرر «مسکن»« ،انسدان و

از حکمت یونان و رم و نه از تمدن غرب به دست میآیدد.

روابط اجتماعی او» و «سبک زندگی دینی» را مطرح میکند.

حقیقتی که جامعۀ ایرانی در جستجوی آن هسدتند ،از آنهدا

رمددین شددریفی میدداوقی و همکدداران ( Samin Sharifi

دور نیست و هست .زیرا ایران در پیوند با اسدالم ،فرصدت

 )Miyaveghi et al. 2020در «ارزیدابی مؤلفدههای ارزشدی

این سدلوک را در سداخت فرهندگ و در ذهنیدت تداریخی

معماری مسکن مطلوب بر اساس نظام معرفتدی اسدالم» بده

داشته است و تنها مانند کتابی که در کتابخانۀ خداک

این موضوع اشاره میکند که مکت

خوی

انتخاب کردند و امروز ،آنچه افراد در ضمیر
جستجو میکنند ،نه

اسدالم نسدخهای بدرای

خورد هدر خانده یافدت میشدود ،نیداز بده بدازنگری دارد.

سعادت بشر ارائه میدهد کده در همدۀ زمانهدا و مکانهدا،

علیرغ کارهای انجامگرفته در باب سبک زندگی ،مدوردی

جامع ،مانع و کامل به نظر میرسد و در پاسخگویی به نیداز

که در بستر مسکن ،مؤلفهها و شاخصههای سبک زنددگی و

انسان در شرایط گوناگون کارساز است .این نظام ،انسدان را

نحو عملی به اجرا آمدن آن را در حوز عمومی نشدیمن و

از موارد غیرضروری و تجربیاتی که ارزش آزمدودن نددارد،

حاضدر

پذیرایی بررسی کند ،انجام نگرفته است و پدژوه
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بددهمنظور تکمیددل مطالعددات فددوق و کدداربردی کددردن آن

میکننددد ( .)Tabatabai 2008, 141-142در هدد تنیدددگی

انجامشده است.

سدداخت و عامددل مبتنددی بددر دوسددویگی سدداخت در چنددین
دیدددگاهی نق د

 .2چارچوب نظری

اساسددی دارد ،زیددرا پی فددر

پددذیرش

اعتباریات ،پذیرش اراده است و انسان بهعنوان کنشگر ،ایدن

«سبک زندگی» از مفاهی بسیار مه علدوم اجتمداعی اسدت

دسته از مفاهی را در هنگام عمل یا کدن

که اغل  ،برای بیان «روش زندگی مردم» به کدار مدیرود و

( Gharehbaglou et al. 2018, 104 Quted by Hasani and

منعکسکنند طی ،کاملی از ارزشها ،عقاید و فعالیتهدای

 .)Mousavi 1992با توجه به اینکه مفهوم سبک زنددگی در

اجتماعی است .میتوان گفدت سدبک زنددگی از الگوهدای

جوامع مختل ،و در شهرها و مناطق مختل ،متغیدر اسدت،

فرهنگی ،رفتاری و عاداتی شکل میگیرد کده افدراد بدهطور

نمیتوان کلیۀ مفاهی عنوانشده توسط نظریهپردازان در این

روزمره آنها را در زندگی فردی و اجتماعی خدود بده کدار

زمینه را برای هر جامعه و نمونۀ آماری تعمی داد .بدا توجده

میگیرنددد ( .)Niazi 2011,130بدده گفتددۀ عالمدده طباطبددایی

بدده ایددن موضددوع ،از نظریددات بوردیددو کدده جددامعترین و

فرهنگ ،همان آفریدههای رانوی انسان اسدت کده بدا آنهدا

نزدیکترین بین

را در دربرگیرندگی سبک زندگی اسالمی

زندگی میکند و از طریق آنهدا نیازهدای خدود را بدرآورده

ایرانددی دارد ،جهددت اخددذ مؤلفددهها و شاخصددههای سددبک

میسازد ( .)Tabatabai 1983, 224در نظدر ایشدان اگدر بده

زندگی ،بهره گرفتهشده است .دیدگاههای مدرتبط بدا سدبک

ازای مفاهی موجود در ذهن ،وجودی در خدارج باشدد ،آن

زندگی اسالمی در ایران نیز مباحثی را در اختیدار میگدذارد

مفهوم را حقیقی و در غیر این صدورت ،اعتبداری مینامندد

که میتواند مکمدل تددوین شاخصدهها و مؤلفدهها در ایدن

( Pirbabaei et al. 2020, 109 Quted by Tabatabai

رابطه باشد.

 .)1992وی انسان را دارای دو وجه میداند که بُعد طبیعدی

بوردیو شبکهای از مفاهی را به کار مدیگیدرد کده نمیتدوان

و اعتباری است .در بُعد اعتباری ،با تولد یافتن ،بده نداگزیر،

برای آنها تقدم و تیخری قائل شد .هفت مفهوم اصدلی کده

رنگ محیط و شدرایط و تربیدت و خصوصدیات احساسدی،

به فه ایدههای بوردیو دربار سبک زندگی کمدک میکندد

ادراکی ،رفتاری خاصی به خود میگیرد .این وجده باتربیدت

بهقرار زیر است« :میدان ،سدرمایه ،مدن

یدا عادتپدذیری،

در یک فرهنگ خاص آغداز میشدود (Mosleh 2014, 34-

عمل ،نماد ،طبقه و قریحه» ( )Fazeli 2013,36که در جدول

 .)35گرچه معانی اعتباری رابت هستند ،اما مصادیق آنها بدا

 1به آنها پرداختهشده است:

ارادی مدیسدازد

تغییر نیازها ،زمانها ،فرهنگهدا و محدیط جغرافیدایی تغییدر
جدول  :1مفاهیم نظری بوردیو در مدل سبک زندگی
Table1: Bourdieu's theoretical concepts of the lifestyle model

تعاریف بوردیو از مفاهیم نظری در مدل سبک زندگی

مفاهیم نظری
بوردیو من

را یک نظام آمادگیهای پایدار میداند ،یک ساختار ساختهشده و ساخت دهنده .بهعبارتدیگر

مجموعۀ منسج از عادتها ،نشانگریهای بدنی که فرد را از گرتهبرداری ناآگاهانه درونی کردن شکل میدهد،
من

یا عادتواره

(حوز ذهنی)

بهگونهای که مخصوص یک محیط باشد ) .(Hinick 2005, 76بنابراین عادتواره ه با وضعیت بودن ساختهشده و ه
مولد کن ها ،باورها ،تمایالت و احساسات در تطابق با ساختار حاک بر خود است ) .(Grenfell 2019,106چیزی
است که شخص کس

کرده و بهطور ماندگار و دائمی بهصورت تمایالت دائمی او درآمده است

(Grenfell

).2019,113
عمل یا کن
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│

مفهومی که مستقیماً بر مبنای نظر بوردیو دربار من

ارائه میشود ،عمل است ...عمل ،نوع عادت شده رفتار است
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تحلیلی بر بازنمود سبک زندگی اسالمی -ایرانی در معماری مجتمعهای مسکونی

که چندین جزء دارد -1 :شکل فعالیتهای بدنی  -2شکل فعالیتهای ذهنی  -3چیزها و کاربردشان  -4دان
پی زمینهای در قال

شناختی  -5راهکار  -6حالت عاطفی و آگاهی انگیزشی ...فرد بر اساس ملزومات عمل کن

میکند و حامل الگوهای مختلفی از رفتار بدنی ،آگاهی و شناخت است ).(Fazeli 2013,41
میدان
(حوز عینی)

بوردیو معتقد است برای درک تعامل بین مردم ،یا برای تبیین واقعه یا پدیدهای اجتماعی...،الزم است فضای
اجتماعی را که تعامل ،تبادل و اتفاقات در آن رخداده ،بررسی کنی ) .(Grenfell 2019,126میدان  ...بلکه بهعنوان
ابزاری برای تبدیل مشکالت عملی به عینی و تجربی به کار میآید ).(Grenfell 2019,145
بوردیو  ...به انواع سرمایهها اشاره میکند .سرمایۀ اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی که هرکدام قابلیت دارند تا به دیگری

سرمایه و انواع
آن:
سرمایه اقتصادی
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی
سرمایه نمادین

تبدیل شوند .سرمایۀ اقتصادی شامل درآمد و بقیۀ انواع منابع مالی است که در قال

مالکیت جلوه نهادی پیدا

میکند .سرمایۀ فرهنگی دربرگیرند تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته میشود.
بوردیو تحصیالت را نمودی از سرمایۀ فرهنگی میدانست اما گرای

به اشیاء فرهنگی و جمع شدن محصوالت

فرهنگی در نزد فرد را سرمایۀ فرهنگی میخواند .سرمایۀ نمادین جزئی از سرمایۀ فرهنگی است و به معنای توانایی
مشروعیت دادن ،تعری ،کردن ،ارزشگذاردن یا سبک ساختن در میدان فرهنگ است ) .(Fazeli 2013,37سرمایۀ
اجتماعی شامل همۀ منابع واقعی و بالقوهای است که میتواند در ارر عضویت در شبکۀ اجتماعی کنشگران به دست
آید .حج و ترکی

سرمایهها جایگاه میدان را نزد فرد تعیین میکند .سه منبع سرمایۀ فرهنگی یعنی خانواده،

آموزش و فرهنگ شغلی از عواملی هستند که تیریر آنها بر سبک زندگی قابلمطالعه است ).(Fazeli 2013,39
طبقه

در تبیین طبقه ... ،اعضای هر طبقه در هر میدان ،جایگاهی مخصوص به خود دارند که بر اساس ترکی

انواع

سرمایه تعیینشده است ).(Fazeli 2013,41
بوردیو شیوههای مختل ،تملک سرمایه در درون هر طبقه را موجد ذوق و قریحه متفاوتی میداند .قریحه به این
معنا است که گروهی از اشیاء یا اعمال را بهصورت مادی و نمادین و به معنای مجموعهای از ترجیحات متمایزکننده

قریحه

بهکارگیری ) .(Fazeli, 2013,41-42بوردیو نشان داد که نشانهها ،سبکها ،سلیقهها و عادتها بر روی یک محور
منابع اقتصادی صرف ،قابل تحصیل نیستند .بلکه مجموعهای از سرمایههای سمبلیک فرهنگی افراد در کنار سرمایه
اقتصادی ایفای نق

میکنند ).(.Hinick, 2005, 74

بر اساس آنچه مرور شد ،میتوان مدعی شدد کده در وجده

معیاری است که بایدها و نبایددها را در تصدمی های انسدان

اعتباری انسان ،بر مبنای فرهنگ حاک بر جامعه ،ارزشهای

مشخص میسازد .بنابراین ،بداور امدری حقیقدی اسدت کده

خاصی نیز بارز خواهند شد که آن ارزشها ،هرچند اعتباری

مبنای ایجاد ارزش (که امری اعتباری است) قدرار میگیدرد.

و ویژ آن جامعۀ خاص است ،اما درروند توسعۀ آن جامعه،

ارزش نیز متمایز از نظام ارزش است ،زیدرا ارزش تنهدا بده

حیاتی خواهند داشت .نتیجه آنکه ،بُعد طبیعی انسدان،

محتوا میپردازد و نه ارتباطات و اولویتها و از ایدن منظدر

محرک بُعد اعتباری او خواهد بود و بنابراین ،آدمی بر مبنای

است که مفهوم نظام ارزشها برای تحلیل اعمدال انسدان در

وجه طبیعی خود و نیازهای اولیه ،دارای احساسداتی چدون

محیط ساختهشده ،اهمیدت مییابدد ( Gharehbaglou et al

خواستن ،نخواسدتن ،دوسدت داشدتن ،دوستنداشدتن و ...

 .)2018, 104ایددن موضددوع در جهددتگیری نظددام ارزشددی

میشود .مبانی فعلیای که بر اساس یک سلسله ارزشهدای

جامعه در شدکلدهی بده سدبک زنددگی اسدالمی در کندار

حاک بر افکار و ادراکات انسان (اعتباریات) ،جهتگیریهدا

مفهومی که بوردیو تحت عنوان دوگزا 1یا باور رایدج عندوان

بددرای تددیمین وجدده طبیعددی او را تضددمین خواهنددد کددرد

میدارد ،قابلیت بررسی دارد.

( .)Pirbabaei et al. 2019, 312-313از این منظدر ،دیدن را

باور رایج ،مجموعهای از باورهای بنیادین است کده نیدازی

نق

گزارههایی روشن و آگاهانه نیست

میتوان مرتبط بدا عقیدده و متمدایز از ارزش دانسدت؛ زیدرا

بهتصری آنها در قال

منظور از باور و عقیده ،موضوعی است که انسان به آن عل

) .(Grenfell 2019,189هددر کددن

حقیقی پیدا میکند (عقالیی یا غیر عقالیدی) و مدراد ارزش،

گفتمانی و علمدی شدکلگرفته باشدد -علیده مفروضدات و

مددؤرر -کدده بهگونددهای
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تمایالت باورهای حاک  ،به توانایی شناسایی عناصدر پنهدان

معاصر نشیت گرفته باشد ،گاهاً با ابعاد منفی در جامعده رخ

در روابددددط اجتمدددداعی ،سدددداختارها و دسددددتهبندیهای

مینماید .ازاینرو نظام ارزشی بهتنهایی نمیتواندد بدهعنوان

بیچددونوچرای بدداور پذیرفتهشددده 2بسددتگی دارد .عددامالن

مسیری کامالً راهگشا برای سبک زندگی افراد در نظر گرفته

اجتماعی باید در جهت تعمی  ،فراگیر کدردن و دمدوکراتیزه

شود .زیرا قدرت سرمایهها گاهاً این نظام را تحت تیریر قرار

علمدی

میدهد و افراد را در انتخاب مسیر دچار ابهام میکند .مبدد

هدایت شوند تا از این طریق دسترسی به امر عدام کده تنهدا

ارزشها در اسالم ،خداوند است ...و بدا او همدهچیز کوتداه

روش مددؤرر تزلددزل پایدههای بدداور رایددج اسددت ،فراگی در و

است و بی او همهچیز عظی و شکوهمند .شدرط رهیددن از

همگانی شود ) .(Grenfell 2019, 202-203در نتیجه ،کدن

ارزشهای وهمی ،نظر دوختن به حقیقتی است ورای وه ،

افراد که در تعامل با عامدل (عدادتواره) و سداخت (میددان)

یعنی خداوندد ) .(Soroush 2014, 132سدبک زنددگی کده

است ،در بازتولید یکدیگر مؤرر هستند و این کن ها بسدته

اسالم ارائه میکند ،طرح مهندسی ویژهای را برای کداربرد در

به نیاز افدراد در بعدد فدردی ،در بسدتر ارزشهدا و در بعدد

زندگی فردی و اجتماعی فدراه میکندد ( Gholizadeh and

اجتمداعی بددا توجدده بددهنظام ارزشددی حدداک و در ظرفددی از

 .)Saboktakin Rizi 2016, 84ابعاد و عوامل سدبک زنددگی

کردن شرایط فرهنگی -اقتصادی دسترسی به داند

محدودیتها و امکانات ،بستر پدیداری مکان را فراه می-

اسالمی ،ازنظر کاویانی عبدارت اسدت از بعدد عبدادی ،بعدد

سازد و از کنار ه قرار گرفتن گروههدای اجتمداعی ،سدبک

اجتماعی ،بعد اخالقی ،بعد باورها ،بعد مدالی ،بعدد تفکدر و

زندگی شکل میگیرد .به دلیل بازتولیدد عدادتواره ،میددان و

علد  ،بعدد امنیتدی -کده در رابطده بدا معمداری در مقیداس
مصددداق ندددارد ،-بعددد

کن  ،مصادیق ارزشها و نظام ارزشی نیدز بسدته بده نیداز،

موردبررسددی در ایددن پددژوه

بازتولید میشود .نظام ارزشی میتواندد ریشده در باورهدایی

زمانشناسی ،بعد خانوادگی و بعد سدالمتی ( Kaviani 2012,

داشته باشد که از فرهنگ ایرانی در حافظۀ عامه شدکلگرفته

 .)20با توجه به ابعاد سبک زندگی اسالمی ،شاخصههای آن

باشد ،اما بعد دیگر آن ،باورهای رایج است که چه از حافظۀ

در نظریات اندیشمندان اسدالمی در جددول  2عندوان شدده

تاریخی گذشته ناشی شده باشد و چه از تغییدر و تحدوالت

است:

جدول  :2شاخصههای سبک زندگی اسالمی ایرانی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی ایرانی
Table 2: Characteristics of Iranian Islamic lifestyle from the perspective of Iranian Islamic thinkers

ابعاد سبک

شاخصههای سبک زندگی اسالمی

زندگی اسالمی

 -1ارتباط باخدا :آدمی در ارر قرب به خدا ،صفات الهی را بهتر متجلی و منعکس میکند ) -2 .(Soroush 2014,312اعتدال و
عبادی

میانهروی :پیمودن و گزین

راه میانه و عدم تمایل بهافراط و تفریط شامل اعتدال در امور فردی (عبادت ،گفتار ،رفتار)...،

).(Davaei and Hatem 2017
 -1ارتباط با دیگران :اسالم برای دستیابی ...به «امت»  ...و برای ایجاد جامعهای دارای هماهنگی و روحیه تعاون ،فرد
مسلمان را ملزم میکند تا با دیگر اعضای جامعه خود روابطی گرم و قوی برقرار سازد .هدف دیگر ،حمایت فرد در مقابل
عواق
اجتماعی

روحی و روانی انزوا گرایی است ( .)Morteza 2008, 67اسالم همسایهداری را بهمثابه ستون فقرات میداند و اخالق

همسایهداری را در دو اصل مه میتوان یافت :ال )،روابط مستحک همسایگی ،ب) حف
 -2 .)2008, 5کلیشههای جنسیتی :رابطۀ مرد و زن بر اساس مکمل بودن ،افزای

حقوق همسایگان (

Morteza

رزق و روزی ،آرام  ،تکمیل شدن دین

( .)Seidi and Byrqy 2012, 30-31بر اساس کلیشههای جنسیتی ،زنان و مردان در جامعه دارای ویژگیهای خاص ،رفتارهای
خاص و حاالت روانی خاص هستند ،درنهایت قابلیت انجام وظای ،و کارهایی را دارند که بهصورت معمول با یکدیگر
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متفاوتاند

(2001, 45

 -3 .)Ezaziمصرف کاالهای فرهنگی :کاالهایی  ...که دارای ویژگیهای زیر باشند :مولد یا حاصل
فکری یا حسی فرد یا گروهی از افراد است که هدف

اندیشه هستند ،زبان یا بیانی نمادین دارند ،نتیجه خالقیت یا آفرین

اصلی آن انتقال معنا است ،عالوه بر ارزش اقتصادی ،ارزش فرهنگی دارند ...غالباً پایدار هستند و مدت ماندگاری آنها بستگی
به سط غنای اندیشهای دارد که حاصل آن هستند ( .)Seidi and Byrqy 2012, 29پرهیز از تظاهر و فروتنی و تعمق و تدبر
بیشتر در دین و توانایی تیریرگذاری در تعامالت ( -4 .)Seidi and Byrqy 2012, 30-31نهادها و تشکلها :در حیطه همبستگی
اجتماعی ،برابری و برادری ،اسالم حد آزادی فردی که با نظام اجتماعی سازگار است را فراه میآورد ،مادامیکه هر دو به
ربات و پیشرفت جامعه منجر شوند ،کل زندگی فردی و اجتماعی بشر در اصل تمرینی برای پیشرفت و تقویت رابطه با
خداوند است .ایمان و اعتقاد نقطۀ عط ،و شروع این رابطه است و اقدامات فرد مسلمان باید نشاندهند این ایمان باشد
(.)Salehi 2011,25
 -1امربهمعروف و نهی از منکر :برای رسیدن انسانها به تعالی و تقویت ارزشهای اسالمی (-2 .)Davaei and Hatem 2017
اخالقی

نق

رسانه در ترویج الگوهای زندگی دینی :تثبیت فرهنگ خودی برای جلوگیری از آرار منفی ورود فرهنگ بیگانه–

برنامهریزی فرهنگی و دینی برای رسیدن به ارزشها و اهداف و ژرفا بخشیدن به اندیشۀ انسانها در نظام معنایی توحیدی و
تعهد به آموزههای دین برای گزین

الگوهای سبک زندگی دینی (.)Davaei and Hatem 2017

ارتباط انسان با خویشتن :آگاهی و بصیرت از موضع خود در برابر هوی و هوس ،رهایی از اسارت دنیا به پاداش قرب الهی،
زداییدن تفرق خاطر  ...و بازنگری در غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،سخن گفتن ،روابط دوستانه ،شغل و غیره (
باورها

Soroush

 -2 .)2014,66ارتباط با دیگران :اسالم ،تعهد به تشکیل امت که الزمه آن استحکام واحدهای اصلی اجتماعی (خانواده ،اهل
محل یا همسایگی) است را تقویت میکند که این تعهد سب

میشود نوعی احساس وفاداری ،همبستگی و انسجام در

جامعهای که بر اسالم پایدار باشد ،ایجاد شود (.)Salehi 2011,17
-1الگوی مصرف :مصرفگرایی و مصرفزدگی بهعنوان نیازهای کاذب انسان .جلوگیری از اسراف و تبذیر و برآوردن نیاز

بهانداز نیاز انسان–آموزش درست مصرف کردن برای مبارزه با اسراف و فخرفروشی -جلوگیری از عادتها ،سنتها و
مالی

روشهای غلط در مصرف -زهد و قناعت -توجه به نیازهای حقیقی  -میانهروی برای جلوگیری از تنگدستی و فشار روحی
به جامعه -2 .پرهیز از تجملگرایی و هماهنگی با شرایط عمومی جامعه :بازماندن از تولید و پیشرفت اقتصادی -جلوگیری از
مدگرایی و مدپرستی که فرهنگ نیست (.)Davaei and Hatem 2017
-1تعهدات نسبت به تعلی و تربیت :دان

و هر چه از قبیل اندوختههای روانی آدمی را به حال خود وانمیگذارد یا به او

حیات ابدی میبخشد یا هالک ابدی -تکیهبر احوال شخص در معارف دینی است و نه بر عل خاصی؛ زیرا از ممزوج شدن
تفکر و علم

عل با اوصاف و احوال ،نفع یا ضرر ظاهر میشود (-2 .)Soroush 2014,80ارتباط انسان با طبیعت :این دنیا درودیوارش درس
است و تمام سرزمین

برای زراعت آماده است .امکان ندارد که کسی بهیقین بداند و بفهمد که این دنیا مسافرخانه و مزرعه

است و با دلبستگی و ...زندگی کند و این موقت دانستن زندگی در یکایک تصمیمات ما تیریر دارد (.)Soroush 2014,123
-1شیو گذران اوقات فراغت :فرصتی همراه با سالمتی و بهدوراز گناه ،خواستههای شیطانی در مسیر رشد و شکوفایی و
زمانشناسی

کس
مستح

خانوادگی

رضایت و قرب الهی .مقبوح بودن بیبرنامگی و بیکاری و مباح شمرده شدن استراحت دادن جس و تفری و ورزش و
بودن فعالیتهای هدفمند و برنامهدار (.)Davaei and Hatem 2017

-1سبک زندگی اسالمی در خانه :خانواده بهعنوان هسته اصلی اجتماع که کانون حف سنن ملی و مرکز رشد احساسات و
عواط ،است ،بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمی (.)Davaei and Hatem 2017
-1مدیریت بدن :خدامحوری و استفاده از بدن بهعنوان وسیلهای در جهت پیمودن کمال الهی و تقرب الی اهلل

( Davaei and

.)Hatem 2017
سالمتی

اسالم «تنپروری» به معنى «نفسپروری» و شهوتپرستی را شدیداً محکوم کرده است ،اما پرورش بدن را به معنى مراقبت و
حف

سالمت و بهداشت ،از واجبات شمرده است و هر نوع عملى را که برای بدن زیانبخ

باشد حرام شمرده است

(.)Motahari 1994, 29-30
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ارتباط سبک زندگی و مسکن ،از مبادالت تعداملی معندا در
مسکن با عدادتواره ،میددان و کدن

افدراد ناشدی میشدود.

 .3روش پژوهش
ارزشددمندی روشهددای پددژوه

بدده اهددداف و مقاصددد

فرهنگ با معناهای مشترک سروکار دارد .زبان ه وسدیلهای

بهرهگیددری از آنهددا بسددتگی دارد و هیچکدددام نمیتوانددد

است که بهواسطۀ آن چیزها را درک میکنی و از این طریق

جایگزین دیگدری شدود .انتظدار مدیرود کده پژوهشدگران

تولید و مبادلۀ معنا صورت میگیرد .ما در زبدان ،نشدانهها و

متخصص در حوزه کمّی با داشتن جامعه آماری یکسدان یدا

نمادهایی چون اشیاء را به کار میبری تا مفاهی  ،تصدورات

نمونهگیری مناس

از جامعۀ آماری به نتیجدۀ یکسدان و یدا

و احساسات ما را به دیگدران بنمایاندد؛ و معندا همدواره در

بسیار نزدیک به ه برسند؛ حالآنکه الزمۀ ورود پژوهشدگر

متقابل شخصدی و اجتمداعی کده مدا در آن

در تحقیقات کیفی ناگزیر از توان اجتهداد بداالی محقدق در

مشارکت میکنی  ،تولید و مبادلده میشدود (Hall 2012, 16-

اسدتنباط از یافتدههای اولیدۀ تحقیدق اسدت ( Taslimi et al

 .)17اشیاء ،فعاالنه میانجیگر شیوههای بودن ما در جهدان و

 .)2016, 12در ایددن مقالدده ،نحددو بددازنمود سددبک زندددگی

معنددادار کددردن آن هسددتند و آنهددا را شددکل و سدداخت

اسالمی ایرانی در فضاهای نشدیمن و پدذیرایی مجتمعهدای

میبخشند .اشیاء مردم را نیدز گدرد هد آورده و کانالهدای

مسکونی موردبررسی است ،بنابراین استفاده از روش کیفدی

را در اختیددار میگذارنددد .اشددیاء ذهددن مددا را

اجتنابناپذیر به نظدر مدیرسدد و رویکدرد

جریان هر کن

بددره کن

در این پژوه

فرامیگیرند؛ به خود ما تبدیل میشدوند .درنتیجده ،بده یدک

پددژوه  ،اسددتقرایی اسددت .گددردآوری و تحلیددل دادههددا

معنا میتوان گفت که اشیاء همان جایگاهی را بدرای هدوش

بهصددورت ه زمددان انجامگرفتدده و شناسددایی شاخصددههای

انسان دارندد کده چشد بدرای دیددن سدازنده و بااینحدال

سبک زندگی اسالمی ایرانی ،مبتنی بر آرای پژوهشگران ،بدا

نادیدنی ( .)Malafouris 2014, 50مسدکن اسدالمی ایراندی،

توجه بده کدارایی آن در معمداری بدازنگری شدده اسدت و
آن جهددت تحلیددل دادههددا در بخدد

بهعنوان یک رسانۀ فرهنگدی اسدت کده هددف آن نیدل بده

چددارچوب مناسدد

خداوند است .اینکه هرکدام از عوامل تیریرگذار بدر سدبک

مطالعات موردی شکل میگیرد .ایدن فرآیندد در سدهگام بده

زندگی افراد و گروههدای مختلد ،اجتمداعی تدا چده حدد

شرح زیر صورت میپذیرد:

میتواند بر شکلگیری آن مؤرر باشد ،نیازمندد پژوه هدای
تجربی در بستر زمینه  -مجتمعهای مسکونی شدهر تبریدز-

گام اول :انتخاب محدود پژوهشی موردمطالعه ،با توجه به

است؛ زیرا افراد دارای دیدگاه باورهای درونی شده متفاوت

سؤال پژوه  ،مجتمعهدای مسدکونی نوسداز شدهر تبریدز

بددا ایددن آمددوزههددا ،محددیط و زندددگی

(بیست سال اخیر) در نظر گرفتهشده است .انتخاب نمونهها

پیرامونشددان را شددکل مددیدهنددد و بهصددورت خودآگدداه یددا

از نقاط مختل ،شهر ،جهت شمول طبقدات مختلد ،بدوده

ناخودآگدداه از محددیط زمیندده و جزئیددات فضددایی آن تددیریر

است که نحو تعامل معماری بخ های مختلد ،شدهر بدا

میپذیرند که شکل ویژهای به زندگیشان میبخشدد و ایدن

افراد از اقشار متفاوت موردتوجده قدرار گیدرد .سدی واحدد

بره کن  ،دربردارند معنا و معدرف سدبک زنددگی آنهدا

مسکونی موردمطالعه به دلیدل شدباهت الگدوی فضدایی ،در

است.

هفت صورت زیر (جدول  )3طبقهبندی شده است.

هسددتند و متناس د
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جدول  :3الگوی فضایی واحدهای مسکونی
Table 3: Spatial pattern of residential units
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نقطهچینها در الگوی فضایی ،بخ هایی هستند که
بسته به پالنهای مختل ،موجود بوده یا نبودهاند.
اتاق خواب

R

تراس

T

اتاق نشیمن و

L

R
E

WC

پذیرایی
حمام

B

انباری

WA

اتاق ناهارخوری

D

سرویس بهداشتی

WC

ورودی

E

پاسیو

P

آشخزخانه

گام دوم :مشخص کردن جامعۀ آماری پدژوه

L

B

WA
D
K

K

کده شدامل

گااام سااوم :جهددت درک عمیددق و شددکلدهی چددارچوب

ساکنان مجتمعهای مسکونی از طبقات مختلد ،اجتمداعی،

مفهومی ،از نظریۀ مفهومسدازی داده بنیداد بهدره گرفتهشدده

اقتصادی و فرهنگی بوده و متغیرهایی چون سدن ،وضدعیت

است.

تیهل و تحصیالت نیز در این تحقیق دخیل شده است .افراد

نظریۀ داده بنیاد 3نوعی روششناسی عمدومی بدرای تددوین

دارای باز سنی  22تا  68سال بودهاند و مصاحبه با  14مرد

نظریههایی است که از دادههایی نظاممند که حاصل تحقیدق

و  16زن صدددورت پذیرفتددده اسدددت .تعدددداد  23نفدددر از

اجتماعی باشند ،تکوین مییابد .اید اصدلی ایدن راهبدرد آن

مصاحبهشوندگان متیهل و  7نفر مجرد و دارای تحصدیالت

اسددت کدده نظریددهپردازی از دادههددای در دسددترس ناشددی

دیخل تا دکتری هستند.

نمیشدددود بلکددده بدددر اسددداس دادههدددای حاصدددل از
مشارکتکنندگان که فرایند موردپژوه

را تجربده کردهاندد
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و از رهگذر تعامل مستمر بین گدردآوری و تحلیدل دادههدا

خاندده و خددانواده شددما دارای اهمیددت اسددت؟ نددوع روابددط

ایجاد یا مفهومسازی میشود (.)Strauss and Corbin 1998

اعضای خانواده ،اطرافیان و همسدایهها و میدزان حضدور در

کرِسوِل ،سه رهیافت متمدایز در نظریدهپردازی داده بنیداد را

کنار ه به چه صورت است؟ آیا تمایلی به نزدیدک کدردن

ذیل عناوین نظاممندد ،نوظهدور و سداختگرا مطدرح کدرده

فرزندان و اطرافیان خدود بده سدمت دینداریدد و در مدورد

هددف

خانواده شما به چه طریقی صورت میگیرد؟ اوقات فراغدت

است ( .)creswell 2005,138در این مقاله ،بهتناس

از رویکرد نظاممند بهره گرفتهشدده اسدت .در ایدن

پژوه

خانواده در خانه شامل چهکارهایی میشود؟»

رویکرد ،در پی جمدعآوری و تحلیدل دادههدا ،مفداهی و از

در نمونهگیری ،محقق ه زمان دادهها را گردآوری مدیکندد،

کنار ه قرار گرفتن چند مفهوم ،مقولده شدکل مدیگیدرد و

تحلیل میکند و با توجه به این تحلیل تصمی میگیدرد کده

درنهایت با بیان روابط تعمی یافته بین یک مقولده و مفداهی

در مرحلۀ بعد (مصاحبه یدا مشداهده بعددی) چده دادهای را

آن و بین مقولههای معین و سدخس طبقهبنددی روابدط ایدن

گردآوری کند و کجا آنها را بیابدد تدا بهتددریج بده پاسدخ

عناصر در بستر و فرایند آن پدیده ،مدل مفهومی تبیینکنندده

سئواالت دست یابد؛ بندابراین نموندهگیدری نظدری ،جهدت

پدیده آشکار میشود ( Shamaei Kopai and Esmaeili Givi

گردآوری دادهها را در مراحل بعدی مشخص میکند و ایدن

.)2014

فرایند بهطور چرخهای تداوم مییابد تا مقدوالت بده اشدباع

برای انجام این گام از پژوه  ،ضدمن انجدام مطالعدات در

برسدددند ( .)Mohammadpour 2011, 86-90مراحدددل

این زمینه ،مصاحبۀ عمیق  -با سؤاالتی کلی اما هدفمند -بدا

تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت -1مفهدومپردازی از دادههدا

اشخاص ساکن در مجتمعهای مسکونی ،مشاهد نمونههای

 -2کش ،مقولهها  -3گسترش مقولهها و مراحل کدگذاری

مرتبط با موضوع و قرارگیری در محل ،برای بررسی صحت

شامل  -1کدگدذاری بداز و  -2کدگدذاری محدوری اسدت.

گفتدددهها از مشددداهدات و مشددداوره بدددا افدددراد آشدددنا بدددا

بنابراین ،در مصاحبه با  30نفر اشباع نظدری حاصدل شدد و

مصاحبهشوندگان جهت تکمیل تدریجی تحقیق همگدام بدا

پس از پیادهسازی متن مصاحبهها بده تحلیدل دادههدا اقددام

تعامل و رشد فرایند پژوه

و محقق بدا تحلیدل اطالعدات

شده است.

صددورت پذیرفتدده ،مکتددوب شددده و از تکنیددک کدگددذاری
استفاده شده است .راهبرد نموندهگیری بدا توجده بده روش

 .4یافتههای پژوهش

کیفی ،نموندهگیری نظدری بدا حدداکثر اشدباع اسدت .روش

پس از کدگدذاری اولیدۀ مدتن مصداحبههدا ،اسدتخراج

گردآوری اطالعات بدینصورت است که پس از مطالعدات

مفدداهی و مقولددههددا انجامگرفتدده اسددت و درمجمددوع،

اسنادی؛ مصاحبه توسط پرس نامهی باز و مشداهده انجدام

تعدادی کدد اولیده شناسدایی شدد کده پدس از حدذف

میگیرد .چندی از سئواالت محوری مطالعه عبارت هسدتند
از« :طراحی فضاهای محدل زنددگی شدما چگونده اسدت و
تعری ،شما از یک جای راحت و دلنشین برای اسدتراحت
و حصول آرام

در خانه چگونده فضدایی اسدت؟ وسدایل

چیدمان خانه چه خصوصیاتی دارد؟ رعایت چه اصدولی در
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تکرارهددا و مفهومسددازی در مرحلددۀ کدگددذاری بدداز،
مفاهیمی استخراج شد .با غربدالگری مفداهی اولیده بده
شددرح ذیددل بدده مقددوالت فرعددی و مقددوالت اصددلی
دستیافتی که در جدول ( )4آمده است.
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جدول  :4استخراج مقوالت فرعی و اصلی
Table 4: Extraction of original subcategories

مقوالت فرعی
روابط صمیمی با افزای

مقوالت اصلی

ساعات کنار ه بودن اعضای خانواده  -صلهرح با فامیل

روابط صمیمی میان اعضای خانواده و مدنظر قرار دادن

و دوستان و استفاده از تجربیات با تمهید تنوع فضایی مناس  ،ارگونومی ،نور،

اهمیت میهمان :فضاسازی متناس

با توجه به شرایط

تهویه ،نظ و تناسبات گرافیکی فضا جهت ایجاد جذابیت بصری -ابعاد و ارتباط

سنی ،سلیقه ،روحیات افراد جهت ایجاد آرام

فضایی مناس

پذیرایی و نشیمن و اولویت ابعاد آن نسبت به اتاقخواب -مبلمان

بصری و شرایط آسای

و نظ

و اولویت فضایی -

متفاوت و بهه پیوسته برای نشیمن و پذیرایی برای بزرگ شدن پذیرایی هنگام

انعطافپذیری مؤرر فضایی -چیدمان فضایی مبلمان

حضور میهمان و چیدمان فضایی بهصورت روبهروی ه جهت تعامل

روبهروی ه و پیوسته بادید به طبیعت -ابعاد و ارتباط

(انعطافپذیری در چیدمان)  -دید و منظر مناس

از پنجرهها  -ایجاد شرایط

فضایی مناس

محرمیت

پدربزرگ و مادربزرگ -تمایل به حف پوش

و در کنار ه بودن و تعامل

برای خان ها و آقایان -قابلیت کنترل بچهها از سوی

آسای

خان ها و آقایان :ایجاد دو فضا در یک بخ

و غیرمستقل برای حضور خان ها و

پذیرایی و نشیمن با حف

والدین.

آقایان -در دیدرس بودن بچهها در خانه و قابلیت کنترل با تعبیۀ فضاهای
نیمهخصوصی در قسمت نشیمن -مبلمانهایی با رویۀ قابل شستشو جهت زیبایی
خانه در تمامی اوقات.
توان مالی مؤرر بر انتخاب وسایل منزل و مصال  -اولویت در نیازها -خرید جنس

بهینه بودن قیمت و کیفیت ،خودکفایی ،توان مالی در

ایرانی در صورت داشتن کیفیت و طول عمر (مبلمان ،پرده )... ،و جنس غیر ایرانی

خرید وسایل و مصال .

در لوازم برقی -حمایت از کاالی ایرانی باکیفیت.
استفاده از وسایل بهروز (مدرن :در خانههای کوچک یا کالسیک) و فاصله گرفتن از

تمایل به تمایز با عالیق و سالیق متفاوت :دلبستگی به

گذشته -تمایل به وجود بخشی سنتی در خانه (فرش و پشتی یا با تخت و پشتی و

زندگی سنتی یا گریز از آن با استفاده از وسایل مدرن یا

پتو) و استفاده از وسایل یادآور گذشته  -کاربردی یا تزئینی بودن وسایل یا تزئینی

کالسیک و وسایل یادآور گذشته  -وسایل خانه حامل

بودن و نداشتن کاربرد (مانند مبلمان اعیانی و ناراحت) مارک بودن وسایل و مصال

پیام زیبایی از دید کاربر :اصالت ،رسانه بودن،

-اهمیت نظر دیگران درباره چیدمان یا مقدم بودن عالقه شخصی (آرام بخ

تجملگرایی و فخرفروشی یا عدم تعلق به وسایل خانه

بودن فضا)  -عدم تقید اکثریت افراد به رعایت ساده زیستی علیرغ ارزش شمردن

و ساده زیستی و اهمیت شاد زیستن -اولویت بودن

آن  -استفاده از مبلمان مدرن و محدود نکردن فضاها برای عملکرد خاص جهت

کارایی یا زیبایی.

مطالعه و کار.
پردههای واالندار برای کنترل نور و دید و زیبایی بخشیدن به منزل طراحی نامناس

تیریر مد -تصحی

پرد تراس یا پنجرهها به دلیل عدم قابلیت جابهجایی پرده -آینه :بزرگ و روشن به

بودن -استفاده از آینه -در نظر گرفتن اقلی و آسای

نظر آمدن فضا -نارضایتی از استفاده از سرامیک و سنگ و آجر در ک ،و دیوار و

حرارتی و صوتی -عدم قرارگیری مستقی سرویس

مصال رسانای صوت ،استفاده گسترده از فرش  -نور مصنوعی غیرمستقی با سق،

و

کاذب و با ارتفاع مناس

ک ،تا سق -،ترجی پردههای بارنگ روشن و با تراک

نحو ساخت محصوالت و کارا

بهداشتی در پذیرایی و فیلتر فضایی در جای مناس
جداسازی بخ

عمومی و خصوصی.

بافت کمتر باوجود محرمیت.
استفاده از ساختههای هنری افراد در منزلشان -قرارگیری ادوات موسیقی و

استفاده از محصوالت فرهنگی.

تلویزیون در نشیمن یا بین نشیمن و پذیرایی جهت ه نشینی با لحاظ آسای

تقدس و رسانه بودن تصویر و اعتقادات مذهبی-
و میز و صندلی مخصوص برای خواندن

صوتی -عکس امامان روی دیوار -فضای دلنشین ،ساده و آرام برای خواندن نماز

فضای مناس

بدون تعبیۀ فضای خاص و میز و صندلی مخصوص برای افراد مسن -عالقهمندی به

نماز برای افراد مسن.

نگهداری از گل و گیاه در نشیمن و پذیرایی و یا عدم استفاده به دلیل نیاز به

توجه به حضور طبیعت در خانه از پنجرهها یا

رسیدگی -بهره از نور طبیعی و دید به مناظر

نگهداری گلدانهای آپارتمانی.

عدم عالقه به رابطه با همسایهها و رابطه در حد احوالخرسی یا شرکت در جلسات

عدم تمایل به روابط همسایگی.

رسمی.

تمایل به جلسات مذهبی گروهی.
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محل سرو غذا برای خانواده و میهمانان :سفره :راحت بودن میل غذا روی زمین یا

استفاده از میز ناهارخوری به دلیل ارگونومی مناس

غذا دادن به کودک و محدودیت انداز میز ناهارخوری برای تعداد افراد زیاد و

سفره به دلیل راحت بودن و یا غذا دادن به کودک و

حضور گرم فامیل و خانواده -میز ناهارخوری :راحت بودن برای افراد دارای

عدم محدودیت تعداد افراد و ایجاد حس صمیمیت-

مشکالت کمر یا زانو .استفاده از اپن و میز ناهارخوری بهصورت ه زمان برای

محرمیت و جدا نشستن خان ها و آقایان هنگام صرف

مهمانیها برای چیدمان سل،سرویس غذا یا جدا نشستن خان ها و آقایان.

غذا  -کارایی اپن برای چیدمان سل،سرویس -تیریرات

میز

مشکالت :دید داشتن میهمانان از پذیرایی به آشخزخانه و ارگونومی نامناس

یا

منفی آشخزخانه اپن بر فضای پذیرایی.

اپن ،انتشار بو و چربی.
جداسازی فضای عمومی و خصوصی -قرار نگرفتن حمام و دستشویی در نشیمن و

عرصهبندی و ابعاد متناس

پذیرایی -مبل راحتی یا تخت یا پشتی روبهروی تلویزیون ،مبل کنار شوفاژ ،مبل

و فیلتر -در نظر گرفتن امتیازات موجود در نقاط

کنار پنجره

مختل ،خانه و طراحی بسته به نیاز فضا

رضایت افراد از قوانین شهرداری (ارتفاع پنجره از  180سانتیمتر به باال یا استفاده از

پنجره در ارتفاع  180به باال یا استفاده از شیشۀ مات و

شیشۀ مات و رابت) :محرمیت -عدم دید به منظر و صرفاً تیمین نور -تیریر کمبود

رابت :عدم دید به منظر و صرفاً تیمین نور -نور طبیعی

بودن ابعاد وسایل با متراژ فضا

فضای ورودی) -ارگونومی وسایل و

نور در سالمت بدن  -طراحی ورودی و یا پنجره با محرمیت – بازنگری ارگونومی

وسایل خانه مانند مبلمان و کارآمدی بیشتر  -متناس

فضاها  -تعری ،پی

فضا

و مصنوعی و تهویه کافی – محرمیت( -فاصله مناس

مجتمعها ،پی
تناس

ابعادی با متراژ خانه.

جدددول ( )5ماتریسددی بددا دو سددتون اصددلی اسددت-1 :

وجه مورد بدازبینی قرارگرفتده اسدت .شاخصدههای سدبک

شاخصههای سبک زندگی (با روش غربدالگری بدر اسداس

زندگی بر اساس مبانی نظری ،مبتنی بر مفاهی سبک زندگی

ارتبدداط بددا معمدداری) و  -2وجدده معمدداری آن در منددازل

بوردیددو (جدددول  )1و همچنددین رویکردهددای اندیشددمندان

مسکونی (که از مقولههای اصلی جدول ( )4بر اساس مددل

مسلمان (جدول  )2اتخاذ شده است.

پارادای استراوس و کوربین استخراجشده)؛ و کن

ایدن دو

جدول  :5سبک زندگی و معماری نشیمن و پذیرایی در مجتمعهای مسکونی
Table 5: Lifestyle and architecture of living and reception room in residential complexes

مؤلفهها و شاخصههای سبک زندگی

مقوالت اصلی مصاحبهها در خصوص معماری و چیدمان فضایی نشیمن و پذیرایی

مرتبط با معماری

شاخصههای معماری پیشنهادی برای تحقق سبک زندگی اسالمی ایرانی

سرمایه

سرمایه اقتصادی

اهمیت بهینه بودن قیمت ،کیفیت ،خودکفایی

تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت

افزای

تعامل خانواده و میهمان با ایجاد انعطافپذیری فضاها (استفاده از نشیمن بهعنوان

قسمتی از پذیرایی)  -قابلیت کنترل فرزندان از سوی والدین (وجود فضاهایی برای
ترغی
سرمایه

سرمایه فرهنگی

الگوهای رفتار الگوهای رفتاری:
ارزشها و نگرشها
ی :ارزشها و نگرشها
الگوهای اسالمی و دین

168

│

مدیریت
بدن

فرزندان برای حضور در نشیمن و پذیرایی)

وجود نور طبیعی و مصنوعی و تهویه کافی  -تصحی ارگونومی محصوالت  -در نظر
گرفتن اقلی و آسای

حرارتی و صوتی-عدم قرارگیری مستقی سرویس بهداشتی در

پذیرایی.
کلیشههای
جنسیتی

ابعاد و ارتباط فضایی مناس

پذیرایی و نشیمن جهت حضور خان ها و آقایان در کنار

ه بهصورت جداگانه با وجود دید بصری و با حف پوش

مناس

و فضاها و جداسازی عرصۀ عمومی و خصوصی و فیلتر فضایی مناس
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 -محرمیت پنجرهها

تحلیلی بر بازنمود سبک زندگی اسالمی -ایرانی در معماری مجتمعهای مسکونی

ارتباط انسان
با طبیعت و
خویشتن
ارتباط
انسان باخدا
و دیگران

شناسایی امتیازات نقاط مختل ،فضایی و طراحی بسته به نیاز افراد -حضور طبیعت در
خانه از پنجرهها یا نگهداری گلدانهای آپارتمانی

فضای مناس

و میز و صندلی مخصوص برای افراد مسن برای خواندن نماز -

فضاسازی متناس

با توجه به شرایط سنی ،سلیقه ،روحیات افراد جهت ایجاد آرام

و

نظ بصری و شرایط آسای  -چیدمان فضایی پیوسته نشیمن و پذیرایی و دید به
طبیعت -انعطافپذیری فضایی و کارایی برای اعضای خانواده و میهمان

شیوه گذران
اوقات فراغت
الگوی مصرف صنایع
فرهنگی و کاالی
فرهنگی در خانه
نهادها و تشکلها رسانه
در ترویج الگوهای
زندگی
قریحه

استفاده از محصوالت فرهنگی مانند ارر هنری افراد یا وسایل قدیمی (اصالت) و انجام
کار فرهنگی (مطالعه ،ساززدن)  -تمایل به برگزاری جلسات مذهبی گروهی در نشیمن و
پذیرایی -استفاده از نمادهای مذهبی به دلیل تقدس یا عدم استفاده از آن به دلیل
اعتقادات مذهبی -تمایل به تمایز با عالیق و سالیق متفاوت :دلبستگی به زندگی سنتی
یا گریز از آن و روی آوردن به طراحی مدرن یا کالسیک

سرمایه اجتماعی

هماهنگی نسبی با
وضعیت عمومی جامعه
در الگوی مصرف

اکثریت افراد یا عدم تعلق به وسایل خانه و ساده زیستی بهصورت محدود.

خانواده

ایجاد روابط صمیمی میان اعضای خانواده در ساعات کنار ه بودن خانواده با فضاسازی

تیریر مد در وسایل ،طرح و مصال با اولویت متفاوت کارایی یا زیبایی  -تجملگرایی در

متناس
همسایگی

و با توجه به شرایط سنی ،سلیقه ،روحیات افراد

عدم تمایل به روابط همسایگی و رابطه در حد جلسات مذهبی گروهی در پذیرایی
میز ناهارخوری :ارگونومی مناس

من

یا سفره :راحت بودن و یا غذا دادن به کودک و عدم

یا عادتپذیری

محدودیت تعداد افراد و ایجاد حس صمیمیت -جدا نشستن خان ها و آقایان هنگام

(عالیق و سلیقهها)

صرف غذا روی میز ناهارخوری و اپن -اپن برای چیدمان سل،سرویس -احساس
محرمیت در خانههای دارای پنجره در ارتفاع باالتر از  180یا دارای شیشۀ مات.

رسانه بودن

توجه به آرام بخ

بودن فضا برای حصول لذت درونی با فضاسازی مناس

و ارتباط

با طبیعت و تابلوهای عکس امامان و آیۀ قرآن بر دیوار
چیزها و

شکل فعالیتهای ذهنی

عمل

کاربردشان

وسایل حامل پیام زیبایی از دید کاربر :اصالت ،رسانه بودن (کنسول عکس و
دستساختههای فرهنگی ،نمادهای مذهبی در خانه یا عدم استفاده از آن)

کاربرد

ارگونومی وسایل و تناس

ابعادی آنها با متراژ خانه  -تیریرات منفی آشخزخانه اپن بر

عرصهبندی و ابعاد متناس

فضاها.

فضای پذیرایی (دید داشتن میهمانان از پذیرایی به آشخزخانه ،انتشار بو و چربی) –

 .5تحلیل و بحث

است .از سوی دیگر میزان تناس

مددوارد مطددرح شددده ،گویددای آن اسددت کدده در مددواردی

سبک زندگی اسالمی نیز دارای اهمیت است.

خواسددتههای سدداکنان در مجتمعهددای مسددکونی و طراحددی

در بعد اجتماعی ،افراد با تغییرات در نحو چیدمان با اتصال

خانددهها همسددو اسددت .در مددواردی نیددز طراحددی خانددهها

نشیمن و پذیرایی و مبلمان پیوسته ،سدعی در فدراه آوردن

جوابگوی نیاز نبوده و افراد را دچار مشکل یا ناراحتی کرده

بستری برای تعامل ،با حف شئون ،کردهاند و تا حد ممکن،

سبک زندگی حاضر و بدا
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بددا نیدداز افددراد ،بددا لحدداظ نمددودن

جای خود را به تجملگرایی ،چش وه چشمی و مددگرایی

فضاسددازی متناسدد

انعطافپذیری ،برنامهریزیشدده اسدت .بده دلیدل خصدلت

داده اسددت و افددراد در اسددارت ارزشهددایی تعری،شددده از

میهماننواز بودن ،تمایل به کوچک بودن اتاقهای خدواب و

سوی قدرتهایی منفعتطل

قرار گرفتدهاندد .ایدن مدوارد،

بزرگ بودن پذیرایی نیز در انتخاب مسکن از سوی سداکنان

قریحه و سالیق را نیز بهصورت فدردی و اجتمداعی تحدت

مؤرر بوده است .با وجود عدم تمایل به روابط همسدایگی –

تیریر قرار میدهد .اینجا است که عل نافع اهمیت پیددا مدی

که به گفتۀ فاضلی ( )Fazeli 2013به علت به وجدود آمددن

کند و آگاهی و شناخت افراد در بهکارگیری مناس

حواس

دغدغههای شهرنشینی و کمرنگ شدن ارزشهدای اخالقدی

برای یافتن حقیقت ارزشمند میشود و اشاره به این موضوع

اسالمی و گسست فرهنگی است -ساکنان ،گاهاً از پدذیرایی

دارد که «مواظبت از چیزی که آدمی نگاه میکند ،کالمی کده

برای جلسات دینی گروهی استفاده میکنند .بنابراین ،توجده

گددوش میکنددد ،چیددزی کدده میخددورد و  ،...هددر کالمددی،

به جدا بودن فضای عمومی و خصوصی اهمیدت بیشدتری-

منظرهای ،بانگی ،رنگی نبایدد اجداز ورود بده روح را پیددا

به دلیل شناخت ک همسایهها از یکددیگر -پیددا مدیکندد.

کند»(.)Soroush 2014,71

استفاد نمادین از محصوالت فرهنگی و دینی نیز در عرصۀ

در بُعد تفکر و عل  ،تعامل خانواده جهت انتقدال تجربیدات،

عمومی برای ساکنان حدائز اهمیدت اسدت .زیدرا «فرهندگ،

افکار و تعلی و تربیت دغدغدهای بدرای تمدامی خانوادههدا

میراری اجتماعی است که بهمثابه یک اصل سازمان دهنده در

است .ایدن موضدوع در نشدیمن و پدذیرایی ،بدا فضاسدازی

و بیانکنند ارزشهای آن جامعده اسدت

مختص به افراد با توجه به سن و روحیات ،بهمنظور حضور

جامعه دارای نق
(.)Kafi 2011,189

با شدرایط متفداوت در کندار هد و همچندین کنتدرل کدافی

در بعد اخالقدی نیدز اسدتفاده از محصدوالت نمدادین دیندی

والدین بر فرزندان ،توسط معماران ،بهطور کامل مدنظر قرار

بهعنوان یک رسانه تیریرگذار بوده است.

نگرفته است و افراد با نحدو چیددمان مبلمدان تالشهدایی

در بعد باورها ،با توجه به طراحیِ صورت گرفتده ،طراحدی

انجام دادهاند تا بستر مناسد

چیدمان بسته به نیاز با لحاظ پتانسیل فضا ،در بعد فدردی و

«شناخت برای همۀ انسانهای جامعه و زندگی انسان امدری

انجامگرفتده اسدت .باورهدا از

ضددروری بددوده و ایددن ضددرورت بدده دورهای مخصددوص،

افراد جدا نبوده و نوع خاصدی از مبلمدان و یدا نحدو

گروهی خاص یا موقعیتی معین در زندگی اختصاص نددارد

شدده اسدت؛ و معمداران نیدز ،بدا

( .»)Mottaghi and Nowrozi 2013فراه کردن ارتبداط بدا

توجه به قوانین شهرداری که جدا از خواستۀ سداکنان نبدوده

طبیعت از طریق بالکن یا پنجرهها صورت گرفته است .ولی

است ،تا حدودی این عادتوارههدا را لحداظ کردهاندد؛ زیدرا

در صورت وجود این امکان ،مالحظات مرتبط با محرمیدت

باورهدددا ،خودآگددداه یدددا ناخودآگددداه در رفتارهدددا نقددد

بددرای آن در نظددر گرفتدده نشددده اسددت .گدداهی افددراد از

تعیینکنندهای دارد (.)Kaviani 2012,22

گلدانهایی نیدز جهدت آوردن طبیعدت بده محدیط زنددگی

اجتماعی ،برای کس
من

آرام

چیدمان وسایل را موج

در بعد مالی ،توجه به خودکفایی ،به دلیل کیفیت مناس
تناس

در

تعامدل را فدراه کنندد .زیدرا

استفاده کردهاند.

باقیمت تا حدود زیادی در اکثر وسایل خانه (غیر از

در بُعد زمانشناسی و چگونگی گذران اوقدات فراغدت نیدز

وسایل برقی) -در رابطه با سرمایۀ اقتصادی افدراد  -وجدود

کارایی فضاها برای خانواده و میهمان بدا توجده بده عالیدق،

دارد .استقالل اقتصادی و خودکفایی یکدی از اصدول قدانون

بهصورت ایدهآل نبوده اسدت و افدراد خدود را بدا شدرایط،

اساسددی جهددت جهدداد اقتصددادی و دارای اهمیددت اسددت

سازگار کردهاند.

(.)Ahmadi and Marvi Samavarchi 2012

در بعد خانوادگی ،نیاز به ارتباط آشخزخانه و نشدیمن بدرای

در الگوهای مصرف ،هماهنگی با وضعیت عمدومی جامعده،

تعامل اعضای خانواده در هنگدام رسدیدگی بده امدور خانده
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تحلیلی بر بازنمود سبک زندگی اسالمی -ایرانی در معماری مجتمعهای مسکونی

موردنیاز به نظر میرسدد و از سدوی دیگدر محرمیدت ایدن

خاندده نیددز امکددان اسددتفاده از آشددخزخانۀ بسددته را مقدددور

مجموعه در ارتباط با فضای عمومی خانه ،مدنظر است؛ کده

نمیسازد .زیرا در مطالعۀ حاضر ،تمایدل افدراد بده بزرگتدر

در مجتمعهای ساختهشده موردتوجه کدافی قدرار نگرفتده و

بودن بخ

نشیمن و پذیرایی است .بنابراین ارائدۀ راهحلدی

گاهی در جامعۀ فرهنگی نیز ،ارائۀ راهحدل بدا اولویتبنددی

که همۀ جوان

حقددوق بددر اسدداس موضددع مقالدده صددورت گرفتدده اسددت؛

جای تیمل دارد؛ بهعنوانمثال شاید بتدوان بدا عناصدری غیدر

بددهعنوانمثال ندداری قمددی ( .)Nari Ghomi 2014در مقالددۀ

سازهای و باز و بسته شونده ،ارتباط آشدخزخانه و نشدیمن را

«آشخزخانۀ مدرن و مفهوم اجتماعی فرهنگدی آن در زنددگی

را برای برآوردن نیازها در نظر داشته باشدد،

– با توجه به استفاده از نشیمن بهعنوان بخشی از پدذیرایی-

خانوادگی قشر مذهبی ایران» با توجه به ویژگیهای حرکتی

مطلوبتر کرد.

رفتار در فرهنگ ایرانی که متکی برنشستن روی زمین بدرای

در بُعد سدالمتی ،ندور و تهویدۀ مناسد  ،آسدای

صرف غذا است ،میز ناهدارخوری وسدیلهای معرفدی شدده

ارگونومی ،ارتباطات صحی الگوی فضایی ازجمله مدواردی

است که افراد ،باالجبار از آن استفاده میکنند و در مطالعات

اسددت کدده بهصددورت نیمدده تخصصددی در حددوز اجرایددی

موردی مقالۀ ایشان این موضوع صادق به نظر میرسد ،ولی

موردتوجه قرار میگیرد و نیازمند بازنگری ،از سوی معمدار

بنا به مشدکالت جسدمی ،خانوادههدایی هسدتند کده امکدان

و تیمی متخصص در هرکدام از زمینههای مرتبط است.

استفاده از سفره ،جهت صرف غذا برای آنها مقدور نیست.

گدداطع زاده و اسددکندری ( Gatezadeh and Eskandari

تمایل به استفاده از میز ناهدارخوری یدا سدفره و بسدتر آن-

 )2017مقدددار شددایان تددوجهی از ارددر سددبک زندددگی بددر

آشددخزخانه و یددا بخشددی از نشددیمن و پددذیرایی بددهعنوان

افسردگی را بهواسطۀ متغیرهای واسطهای سالمت و کیفیدت

ناهارخوری ،-بسته به نیاز خدانواده طراحدی را سمتوسدو

زندگی مطرح میکند.

میبخشد .در مقالۀ مذکور ،طراحی آشخزخانهای که به سمت

در بعد عبادی ،فضای مناس

روابددط جمعددی خددانگی رود ،انطبدداق فکددر نشددد غربددی
مطرحشده است و آشخزخانۀ باز ،متناس

روح اغل د

صدوتی،

برای ارتبداط باخددا و تسدلی

بدده انتخدداب سدداکنان سخردهشددده اسددت؛ و در

با فرهندگ ایراندی

مواردی افراد ،به علت باز یا آرام بودن ،نشیمن یا پذیرایی را

دانسته نشده است .این موضوع از جهات مطروحه از سوی

بددرای راز و نیدداز انتخدداب کردنددد؛ اگرچدده ایددن امکددان،

حاضدر،

قابلاحترام است ،ولدی بسدتر ارتبداط باخددا بایدد بدهدوراز

افراد ،مزایایی را نیز از ارتباط نشیمن و آشخزخانۀ باز عندوان

تجملگرایی و دلبستگی به دنیا باشد« .چراکده بلنددی آرزو

میکردنددد؛ از آن جملدده نظددارت بددر فرزندددان و ارتبدداط بددا

مایۀ فراموشی آخرت است» (.)Soroush 2014,282

نویسنده مقبول است؛ ولی در مصاحبههای پژوه

خانواده به دلیل ساعات ک در کنار ه بدودن و مصداحبت
در حین انجام کارهای خانه را میتوان نام برد .گاهی متدراژ

نتیجهگیری
در این پژوه  ،چگونگی بازنمود سبک زنددگی اسدالمی

را تغذیه و تعری ،میکند و این رابطۀ تعاملی ،نشانگر عددم

ایرانی در حوز نشیمن و پذیرایی در مجتمعهای مسدکونی

هماهنگی کامل طراحی مسدکن بدا سدبک زنددگی سداکنان
بدودن طراحدی و ناکارآمددی

نوساز در شهر تبریز بررسی شده است .با تعمق بدر مفداهی

است و کمبود فضا ،نامناسد

مطددرح شددده ،درمییددابی کدده معمدداری و سددبک زندددگی

پی بینی عملکردها و عدم انعطافپذیری یا تطابق تجهیز و

بهصورت تعاملی با یکدیگر کار میکنند و هرکددام دیگدری

طراحی فضا با نیازهای افراد مالحظه میشود .این در حدالی
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است که در بیشتر موارد سدبک زنددگی سداکنان ،در سدط

سازگاری افراد با شرایط موجود ،هرچند نامناسد  ،شدود و

بدداالیی مطددابق باارزشهددای اسددالمی ایرانددی قددرار دارد و

عادتوارههای آنها را بهصورت غیرآگاهانه تغییر دهدد و یدا

معماری با آن به میزان ک مطابقت دارد؛ ایدن مدوارد شدامل

برای آنها احساس نارضایتی ایجاد کندد کده بددین ترتید

تعهدات نسبت به تعلی و تربیت ،روابط اعضدای خدانواده،

افراد در حد توان ،به تغییرات داخلی دکوراسدیون و مبلمدان

مدیریت بدن ،کلیشههای جنسیتی ،الگوی مصرف و تدرویج

اقدام میکنند تا شرایط را تعددیل کنندد .ازایدنرو ،معمداری

الگوهای زندگی دینی ،ارتباط انسان باخددا ،بدا دیگدران ،بدا

برای برآوردن نیاز ساکنان در راسدتای ارزشهدای اسدالمی

خویشتن و با طبیعت است .در مواردی نیز چدون گسدترش

ایرانی ،نیاز به بازنگری دارد .این تحدول ،از سدوی عدامالن

تجملگرایی -که مطابق با اعتدال و میانهروی و هماهنگی با

قدرتی که منافع آنها در گرو ساختوسداز مسدکن امدروز

وضددعیت عمددومی جامعدده و ارزشهددای اسددالمی نیسددت-

است ،نمیتواند بدون جهتگیری صورت پذیرد .بندابراین،

قریحه را نیدز تحدت تدیریر قدرار داده و سدبک زنددگی تدا

طبقۀ فرهنگی به دلیل نافع نبودن ،میتوانند با انتقال آگداهی،

حدودی درگیر باورهای رایج شده است .همچنین مانعهایی

بهعنوان رسانۀ هنر معماری ،حق انتخاب را با ایجداد گزیندۀ

در ذهنیتهای سداکنان در رابطده بدا شدکلگیری نهادهدا و

مطلوب فراه سازند .بددین طریدق عالیدق و گرای هدای

تشددکلها و روابددط همسددایگی وجددود دارد کدده بدده لحدداظ

افراد ،به سمت ارزشهای اسالمی و فرهنگ ،سوق پیدا مدی

معماری نیز ،ظرفیت حدل ایدن مانعهدا وجدود نددارد .ایدن

کند و افراد نیز خود را نسدبت بده باورهدای خدوی

آگداه

شاخصهها ،در ابعاد اجتماعی ،اخالقی ،باورها ،مالی ،تفکر و

مییابند .در خاتمده ،پیشدنهاد میشدود مطالعدات کداربردی

عل  ،زمانشناسی ،خانوادگی ،سالمتی و عبادی بررسی شده

مشابه ،در سایر شهرها نیز انجام گیرد و با بهکارگیری عملی

و ازآنجاکده معمداری همچدون یدک رسدانه عمدل میکنددد،

مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ایرانی در حدوز مسدکن و

افراد را در

تحقددق آن در طراحددی ،بددرای نیازهددای واقعددی سدداکنان

میتواند بهصورت ناخودآگاه ،عادتوارهها و کن

ابعاد مختلد ،سدبک زنددگی سمتوسدو دهدد و موجد

مجتمعهای مسکونی پاسخ مناس

فراه شود.

پی نوشتها
1Doxa
2 Doxic

Grounded Theory

3
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