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چکیده
آن چه امروز ذهن همگان را به خود مشغول کرده  ، تصور جهان پس از کروناست ؛ تصور این که با پایان این اپیدمی 
جهانی زندگی و تفکر انسان ها چگونه تغییر خواهد کرد. آیا بشر دوران پساکرونا شباهتی با بشر پیش از کرونا 
دارد ؟ یا در این حین انسانی جدید با تفکرات جدید و نیازهای جدید زاده خواهد شد. مهندسان معمار نیز از این 
دغدغه ها مستثنی نیستند و به این می اندیشند که در آینده کارفرمایان از فضاهای زندگی ، سکونت ، کار ، تفریح 
و حتی آموزش چه انتظاری خواهند داشت. در مورد خانه ها به عنوان اولین و تنها مأمن و پناهگاه انسان رانده شده 
از فضاهای جمعی و گروهی قرن بیست و یک میالدی ، این دغدغه ها پررنگ تر و پراهمیت تر خواهد بود. در این 
مقاله سعی شده  است به چالش ها و دغدغه های مرتبط با این موضوع پرداخته و جوانب گوناگون مؤثر در طراحی 
خانه های آینده بررسی شود. » چگونه اپیدمی جهان گیر کرونا معماری خانه ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد ؟ « 
این مهم ترین پرسشی است که باید به دنبال یافتن پاسخ برای آن بود. به عنوان یک نتیجه  ی کلی می توان اظهار 
داشت خانه  مفهومی بسیار وسیع تر از آن چه در سال های پیش به ویژه در معماری مدرن به خود گرفته ، خواهد 
یافت. خانه ، همان گونه که در معماری زمینه گرای پست مدرن تا حدودی به آن توجه شد ، به معنای تمام کلمه ، 
فضایی برای زندگی است ، برای آسایش و برای شاد بودن افرادی که در آن ساکن هستند و این امر مسئولیت 

مهندسان معمار را بیش از پیش در طراحی خانه ها و توجه به تمام نیازهای ساکنان افزایش خواهد داد.

کلیدواژه
کرونا ، خانه ، طراحی معماری ، پسا کرونا ، طراحی خانه

مقدمه 
اگر در طول تاریخ کمی به عقب بازگردیم ، خواهیم دید بیماری سل یکی از مهم ترین نگرانی های بهداشتی عمومی در 
اوایل قرن بیستم بوده  است. بخش اعظم معماری مدرن را می توان به عنوان نتیجه ی ترس از این بیماری و تمایل به از 
بین بردن اتاق های تاریک و گوشه های پر از گرد و خاک که محل زندگی باکتری بود دانست. به عنوان مثال ، خانه هایی 
که لوکوربوزیه طراحی کرد ؛ باالتر از سطح زمین ساخته شده اند تا بدین ترتیب از انتقال آلودگی و رطوبت جلوگیری 
شود. آدولف لوس در ویال مولر که در سال 1930 در پراگ طراحی کرد ، فضایی را برای قرنطینه ی کودکان بیمار در نظر 
گرفت. بیتریز کلومینا1 استاد دانشگاه پرینستون در ویرایش جدید کتاب خود تحت عنوان » معماری اشعه ی ایکس«2 ، 

بیماری همه گیر کرونا و تأثیر بر خانه های آینده

فروغ سلمان پور
کارشناس ارشد مهندسی معماری

1.  Beatriz Colomina
2.  X-Ray Architecture
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می نویسد : » سل به مدرن شدن معماری مدرن کمک کرده است «. در باب اهمیت 
تأثیر بیماری ها در معماری می توان به آسایشگاه طراحی شده توسط آلتو نیز اشاره 
کرد که در این آسایشگاه ، معماری بخشی از درمان بود. دغدغه ها و تحوالت ناشی 
میس  لودویگ  آثار  زده  صنعتی  و  حد  از  بیش  سادگی  در  واگیردار  بیماری های  از 
از تزئینات ، کف های ساده و مبلمان فلزی  ون دروهه ، در دیوارهای سفید عاری 

طرح های مارسل برور بی تأثیر نبوده  است.
   در ماه های اخیر نیز بشر به فصل مشترکی از بیماری و معماری رسیده  است ، پس 
از سال ها مجدداً ترس از آلودگی و بیماری ، تعیین می کند که می خواهیم در چه نوع 
فضایی بمانیم. همان گونه که سل ، مدرنیسم را شکل داد ، کوید 19 و تجربه ی جمعی 
از ماه ها ماندن در خانه در نهایت معماری را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. بدون 
فضاهای مسکونی دست خوش  از  اعم  فضاها  ، طراحی  کرونا  پسا  دوران  در  تردید 
تغییر خواهند شد و خود را با شرایط و نیازهای جدید ساکنان منطبق خواهند کرد. 
در دوران قرنطینه از مردم خواسته شد تا در سلول های کوچک خود بمانند ؛ چرا که 
خیابان ها ، فضاها و حمل و نقل عمومی همه آلوده بودند و تنها خانه ها فضای امن 
بودند. زیبایی  شناسی مدرنیسم در سال های پیشین ، سبب شد که خانه ها و دفاتر 
طراحی جعبه هایی خالی و عاری از تزئینات باشند. عالوه برآن ، ساختمان های بلند با 
این هدف طراحی شدند که تا آن جا که ممکن است ، تعداد افراد بیش تری را در یک 
مکان جای دهند، در این ساختمان ها سالمتی و بهداشت کم تر مورد توجه بوده است. 
در زمان شیوع پانادمیک ها ، الزم است تماس با هرچیزی در ساختمان های چند طبقه 
مانند آسانسورها ، دکمه های آسانسورها ، دستگیره های در ، سطوح و مهم تر از همه، 
همسایگان کاهش یابد. پس از قرنطینه ی اجباری در طبقات مختلف ساختمان های 
بلند ، که اغلب بدون بالکن یا تراس هستند ، تمام ما به این اندیشیدیم که به جای 
آپارتمان ، خانه ای ویالیی داشته باشیم ؛ خانه ای هرچند کوچک اما با یک حیاط یا 
تراس که بتوان صبح ها در آن چایی نوشید. به بیان دیگر ، این روزها بیش از پیش 

.)chayka ,2020( تأمین مسکن مطلوب اهمیت یافته است

فضاهای باز ، حیاط ها و تراس ها در خانه های پساکرونا
در طول تاریخ زندگی بشر ، خانه  محلی امن برای دوری از گزند حیوانات وحشی و 
حفاظت از آسیب ناشی از تغییرات جّوی بوده است. شهرها و قلعه ها نیز محلی برای 
دفاع جمعی در برابر مهاجمان و دشمنان بوده اند. از آن جایی که در دوران اوج مبارزه 
با کرونا ، فضای خانه تنها مأمن افراد بود ؛ این حضور مداوم ساکنان در فضای خانه 
باعث شد مسکن نسبت به سایر عمل کردها عالوه بر بُعد کالبدی ) سطح عینی ( از 
نظر مفهومی ) سطح ذهنی ( نیز تحت تأثیر قرار گیرد. برای اولین بار در تاریخ بود 
که فضای خانه می بایست بتواند نیازهایی که برآورده شدنشان مرتبط با فضای بیرون 
است را برآورده کند. این خانه نشینی اجباری برای آپارتمان نشین ها بسیار سخت و 
طاقت فرسا است ، در بسیاری از آپارتمان ها ساکنان حتی دسترسی به بالکن و نور 
مستقیم خورشید ندارند چه برسد به حیاط و یا باغچه ای کوچک. در دوران کرونا ، 
سالمت و بهداشت روان در صدر انتظارات از مسکن قرار گرفت و این موضوع برای 
اهمیت   ، داشتند  سالمندان  و  کودکان  چون  آسیب پذیر  گروه های  که  خانواده هایی 
دوچندانی پیدا کرد. افراد برای ُپر کردن خالء ارتباط با فضای بیرون به دنبال فضای 
جایگزین می گشتند ، فضایی که واسط زندگی اجتماعی افراد باشد ) نگین تاجی ، 

.)1399
   خانه ها این توانایی را دارند که شادی و ارتباط معنا دار با دنیای فیزیکی را فراهم 
کنند. در این روزهای ماندن اجباری در خانه ، نه تنها به فضاهای داخلی انعطاف پذیر 
نیاز است تا فعالیت های روزانه را سامان دهی کنند ؛ بل که مهم تر از آن ، ساکنان نیاز 
دارند تا از بودن در آن فضا لذت ببرند. با بهره مندی از مصالح با کیفیت ، نور طبیعی، 
هوای مطلوب داخلی و دسترسی به فضای زنده و پویای خارج می توان از حضور در 
فضا لذت برد و خوشحال شد. کرونا دوباره به ما یادآوری کرد که خانه ها مکان هایی 

برای آرامش روزانه هستند. هم چنین یادآور شد که 
فضاهای باز و حیاط ها باید هم چون سابق در طراحی 
و در سایه ی  دیده  شوند  پررنگ تر و قوی تر  خانه ها 
صرفه های اقتصادی رنگ نبازند. در خانه های با متراژ 
باال این مسئله کم تر بحرانی به نظر می رسد ، اما در 
موارد  به  بخشیدن  تحقق  پایین  متراژ  با  خانه های 
نیاز به طراحی دقیق تر داشته و کار را دشوارتر  باال 
می کند ، چرا که باید با اندیشیدن تمهیداتی خاص، 
باال  نیازهای  که  کرد  تعبیه  را  جایگزینی  فضاهای 
تنها چشم انداز یک  تأمین کنند. گاهی  تاحدودی  را 
منظره ی خوب هم شرایط را خیلی بهتر می کند. شاید 
حداقل های  از  سکونت  سرانه های  رسیده  آن  زمان 
ممکن فاصله گرفته و با هدف تأمین آسایش ساکنان 
فضای  تأمین  این که  کالم  خالصه ی  یابد.  افزایش 
واحدهای  تمام  برای  آزاد  هوای  به  دسترسی  و  باز 
در  را  نقش  این  نظر می رسد.  به  مسکونی ضروری 
قبیل  از  خصوصی  باز  فضاهای  ما  قدیم  معماری 
حیاط ، ایوان و ... بازی می کردند ، اما در چند دهه ی 
اخیر به دلیل رویکرد اقتصادی حاکم بر بازار مسکن 
این نوع فضاها از معماری خانه حذف شده اند. مردم 
برای پر کردن این خالء به دنبال یک حرکت جمعی 
فضاهای پشت بام و تراس را بدون این که برای چنین 
فضای  عنوان  به   ، باشند  شده  طراحی  عمل کردی 
جمعی مورد استفاده قرار دادند. مشکل این جاست که 
امروزی  آپارتمان های  معماری  در  معمول  حالت  در 
برای تراس عمل کردی بیش از خشک کردن لباس ، 
قراردادن کولر و حتی گذاشتن چند گلدان تصور نشده 
است. حتی در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان 
الزامات عمومی ساختمان می پردازد در مورد  به  که 
با  کرده  است.  اکتفا  عمل کردها  همین  به  تراس ها 
کارکرد  با  تراس  است  اخیر الزم  تحوالت  به  توجه 
شود  شناخته  رسمیت  به  خانه  معماری  در  جدیدش 
شود.  تعریف  آن  برای  حداقل هایی   ، قوانین  در  و 
شده ی  فراموش  فضای  شد  موجب  کرونا  هم چنین 
پشت بام هم مورد توجه قرار گیرد. برخالف گذشته 
بهترین  تابستان  شب های  خنکای  در  کودکان  که 
حال  در   ، دارند  خانه هاشان  پشت بام  از  را  خاطرات 
حاضر این فضا تقریبًا فراموش شده و به صورت لجام 
و  گرفته  است  قرار  تأسیسات  اختیار  در  گسیخته ای 
این امر به این دلیل است که پشت بام ، در حالت عام 
به عنوان یک فضای معماری مدنظر قانون گذار نبوده 

است )نگین تاجی ، 1399(. 
   به عنوان یک نمونه ی موفق ، می توان از شیوه ی 
زندگی مردم ژاپن نکات بسیاری را استخراج کرد. در 
خوبی  به   ، جمعیت  باالی  تراکم  وجود  با  کشور  این 
توانسته اند از حریم خصوصی و فضاهای شخصی افراد 
به  نسبت  حساسیت  از  حال  عین  در  کنند،  محافظت 
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نیز  همسایگی  واحد  با  خانواده  ارتباط  و  خانواده  با  شخص  ارتباط 
و  شده اند  طراحی  بهینه  متراژ  با  فضاها  اغلب  است.  نشده  کاسته 
طراحی  دقیق  بسیار  عمومی  به  فضای خصوصی  از  مراتب  سلسله 
شده است ، به این ترتیب دسترسی به فضای بیرون به خوبی تأمین 
می شود. در نهایت یک باغ کوچک ، با مساحت حدود 4 متر مربع 
 ،Hipwood( تقویت کند  را  باز  می تواند تجربه ی حضور در فضای 

.)2020

 تغییر نگرش در  سلسله مراتب و تقسیمات فضایی خانه ها
تجربه ی قرنطینه بی شک تأثیرات زیادی خواهد گذاشت. بسیاری 
از مردم در سبک زندگی خود بازنگری خواهند کرد و این امر بر 
معماری خانه ها تأثیر خواهد گذاشت. حضور مداوم در خانه سبب 
شده  مردم بیش از گذشته درباره ی تأثیر محیط های داخلی بر خوب 
بودن حال خود بیاندیشند و بهره برداری از نور طبیعی و دسترسی 
به طبیعت و فضای باز برایشان اهمیت یابد. بنابراین تقاضا برای 
یافته که فضاهای طراحی شده آن ها عالوه بر  افزایش  خانه هایی 
تأمین سالمتی جسمی و روحی ساکنان ، پاسخ گوی نیازهای جدید 
هم چون خانه _ مدرسه و خانه _ کار نیز باشد. پیش از این کم تر 
اتفاق می افتاد که تمام اعضای خانواده زمان زیادی را در کنار هم 

در محیط خانه سپری کنند ) افشار، 1399(.
   پیش بینی می شود دیدگاه اقتصادی دوران مدرن به مسکن که 
با شعار فرم تابع عمل کرد و عاری از هرگونه تزئیناتی بود ، بیش 
از پیش دست خوش تغییر قرار گیرد. هانس میر ، معمار باهاوس 
در سال 1926 در مقاله ی خود با عنوان دنیای جدید نوشت : هر 
ایده آل برای  اتاق  دورانی فرم خود را می طلبد. او در قرن بیستم 
کارگران دنیای مدرن را معرفی کرد. به گمان او ، اتاق پیشنهادی 
یک  برای  الگویی  بل که  ؛  سکونت شخصی  فضای  یک  تنها  نه 
تخت  یک  شامل  که  خالی  جعبه ی  یک  میر  طرح  است.  تمدن 
خواب ، یک میز با گرامافون روی آن ، یک قفسه ی کوچک به 
همراه دو صندلی که می توانستند جمع شوند و جابه جا شوند ، بود. 
این مجموعه با موج جدید تکنولوژی که میر در مقاله ی خود دیده 

برای  که  بود  فضایی خواهد  آخرین  اتاق  این  قطعًا  اما  ؛  داشت  مطابقت  کاماًل  بود 
قرنطینه انتخاب خواهد شد )Makhno ، 2020(. هرچند جنبش پست مدرن سبب شد 
طراحان بیش از گذشته به زمینه گرایی ، خصوصیات فرهنگی و تاریخی ساکنان ، 
ویژگی های بافت پیرامونی و شرایط اقلیمی محلی که قرار است در آن خانه احداث 
شود توجه کنند ، در ماه های اخیر دنیای جدیدی که به واسطه ی بیماری همه گیر 
کرونا ایجاد شده ، اهمیت این امر را دوچندان کرده است و بار دیگر به ما یادآور شد 
که خانه نه تنها محل خواب ؛ بل که محلی برای تفریح و آسایش ، محل مالقات و 
مهمانی ، محل غذا خوردن ، محل جشن ها و برگزاری آیین ها و محل کار و تولید 

است. 
   اما در مورد فضاهای داخلی ، ابتدا ورودی خانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه 
به اهمیت جداسازی محیط آلوده بیرون از فضای پاک درون خانه ، طراحی فضاهای 
ورودی بیش از پیش اهمیت می یابد. پیش از این در برخی طراحی ها فضای ورودی 
به دست فراموشی سپرده شده بود ، از این پس نیاز است فضای ورودی به صورت 
مشخص و با توجه به عمل کرد جدید ، به طراحی معماری واحد مسکونی اضافه شود. 
این مسأله در مجتمع های مسکونی که درب چند واحد به یک فضای مشترک باز 
می شود از اهمیت به  سزایی برخوردار است. به نظر می رسد در آینده راه روها ، راه پله ها 
ایجاد  به  نیاز  اجتماعی  فاصله ی  رعایت  لزوم  داشت.  خواهیم  وسیع تری  درهای  و 

تصویر شماره ی 1 : تراس های مسکونی فضاهایی برای تقویت روح

تصویر شماره ی 2 : تراس هایی که فارغ از ابعاد ، فضایی دلنشین برای گذران 
روزهای قرنطینه دارند

تا فضای خصوصی  مرزی حدفاصل فضای عمومی 
است تا بتواند به عنوان فیلتر میان فضای قابل کنترل 
کنترل عمومی  غیرقابل  فضاهای  سایر  و  خصوصی 

عمل کند. 
گرایش   ، خانه ها  طراحی  در  اخیر  سال های  در     
عمومی به سمت پالن باز بوده است. در این شیوه ی 
طراحی ، فضاهای مختلف به عنوان یک فضای واحد 
در نظر گرفته می شوند و فضاهای چند عمل کردی 
هم چون آشپزخانه ، ناهارخوری ، نشیمن ، فضاهای 
می گیرند.  قرار  هم  کنار  در  کار  فضای  و  خدمات 
این فرض طراحی می شوند که  با  باز  این فضاهای 
والدین در طول روز کارهای خود را در آن ها انجام 
دهند، پیش از آن که سایر اعضای خانواده برای انجام 
مراودات خانوادگی عصرانه در آن جا جمع شوند. این 
شیوه ی طراحی بر پایه ی الگوی مرحله اِی استفاده از 
فضا است. بر اساس این الگو اعضای مختلف خانواده 
استفاده  خانه  فضای  از  روز  مختلف  زمان های  در 
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می کنند. این الگو با الگوی استفاده ی هم زمان بسیار متفاوت است ، الگویی که در آن 
تمام اعضای خانواده به صورت هم زمان از فضاهای مختلف خانه استفاده می کنند. 
در خانه هایی که با الگوی فضای باز طراحی می شوند ، فراهم کردن امکان نظارت 
در  خصوصی  حریم  فقدان  اما  ؛  است  مفید  کار  انجام  حین  در  کودکان  بر  والدین 
فضاهای بزرگ حاصل از این شیوه ی طراحی بی تردید سبب ایجاد چالش هایی خواهد 
شد، به عنوان مثال ، ممکن است به مکانی آرام برای برقراری تماس های آنالین 
خود نیاز داشته  باشیم. پس از مطرح شدن اپیدمی کرونا ، در طراحی  جدید خانه ها 
با توجه به نیازهای جدید آشپزخانه ، ناهارخوری و فضای نشیمن به جای این که با 
اتاق های  بود.  یکدیگر ترکیب شوند ، هرکدام فضاهایی مستقل و جداگانه خواهند 
کار برای جلوگیری از اکوستیک صدا به عنوان فضای کار مناسب در فضایی کاماًل 
مجزا مکان یابی خواهند شد. این شیوه ی طراحی و جانمایی فضاها برای ایرانیان که 
دارای معماری سنتی غنی و حساب شده بودند ، دور از تصور نیست، امروز خانه هایی 
نیازهای  با  منطبق  کاماًل  فضاها  تمام  که  است  مانده  یادگار  به  برایمان  گذشته  از 
ساکنان بوده و در عین حال ، محرمیت ها و فضاهای خصوصی مورد نیاز را تأمین 
می کند. با وجود حیاط های مرکزی که خود یادآور بهشت بودند ، این امکان وجود 
داشت روزهای بسیار در خانه ماند و از بودن در کنار خانواده لذت برد ، دنیای کوچک 
و روحی  فیزیکی  نیازهای  پاسخ گوی  معنا  تمام  به  ایرانی  زیبای خانه های سنتی  و 

 .)2020,Makhno( انسان ها بودند
   تغییرات ایجاد شده در معماری خانه ها ، یا به صورت مستقیم متأثر از پیش گیری 
و درمان کرونا بوده و یا به صورت غیرمستقیم با کرونا در ارتباط هستند ، چرا که 
 ، بهبود شرایط بهداشت روان  اثرات منفی دوران قرنطینه و  بر  برای غلبه  ساکنان 
برای  کاماًل محدود  و  فضاهای خاص  به  نیاز  خانه می زنند.  تغییر فضای  به  دست 
ایزوله و قرنطینه فرد بیمار در محیط خانه هم زمان با امکان دسترسی به هوای آزاد و 
فضاهای بهداشتی ، هم زمان وجود فضاهای بزرگ با تهویه ی مناسب برای مراودات 

جمعی چالشی هست که معماران با آن روبرو شده اند.

کودکان و خانه 
برای کودکاِن متولد شده در یک سال اخیر ، خانه ، جهانی کوچک است. تمام آن چه 
این کودکان از بدو ورودشان به این جهان دیده اند ، فضاهای خانه هایشان بوده  است. 
کودکان باید در محیط خانه با تنوع فضایی و سلسله مراتب ها آشنا شوند ، بازی نور 
و سایه را بشناسند ، درک و تصور فضایی آن ها شکل بگیرد  ، مقیاس های فضایی 
را درک کنند  ، طبیعت را لمس کنند و جهان بزرگ پیرامونی را بشناسند. گوناگونی 
فضای خانه باید به حدی باشد که گذران زمان های طوالنی ، خسته کننده و کسالت 
بار نباشد و عدم تنوع فضایی و یک نواختی مانع رشد ذهنی و روحی کودکان به اجبار 
در خانه مانده نشود. خانه های امروز ، جهان کوچکی هستند که مسئولیت بازسازی 

تصویر شماره ی 3 : فراهم کردن شرایط بازی و گذراندن اوقات فراغت برای کودکان در محیط خانه

کودکان  برای  را  بیرونی  بی انتهای  و  بزرگ  جهان 
و  دویدن  امکان  باید  خانه  محیط  دارند.  عهده  به 
بازی کردن بدون هیچ محدودیتی را برای فرزندان 
حفظ  برای   ، امروز  آپارتمان های  در  کند.  فراهم  ما 
آسایش همسایگان طبقات پایین به ناچار باید فعالیت 
کودکان را محدود کرد؛  بهتر است برای جلوگیری 
به  که  کنیم  استفاده  دیوارهایی  از  صدا  انتقال  از 
خوبی وظیفه ی حفظ حریم واحد همسایگی را به جا 
می آورند تا بیش از این مانع آزادی عمل کودکان مان 
نشویم ؛ در غیر این  صورت ، گذراندن ماه ها  قرنطینه 
و  است  امکان پذیر  سختی  به  خانه هایی  چنین  در 
آسیب های جدی به کودکاِن به اجبار محبوس شده 

وارد خواهد کرد. 
   برای دانش آموزان نیز این روزها داستان به گونه ای 
دیگر است. فضای خانه نه تنها فضای بازی و تفریح 
برای  فضایی  بل که  ؛  است  مدرسه  تکالیف  انجام  و 
چالش  این  با  والدین   ، بنابراین  هست.  نیز  آموزش 
آموزش های  برای  را  خانه  فضای  که  شده اند  روبرو 
باال  درجه  مدارس  جایگزین  است  قرار  که  مجازی 
شوند منطبق کرده و فضایی راحت و خصوصی برای 
این امر جدا از فضاهای جمعی خانه مشخص کنند. 

خانه ها به عنوان فضای کار
نیاز به فضایی برای کار در خانه ، تغییرات اساسی در 
طراحی معماری داخلی خواهد گذاشت ؛ پس از این، 
اتاق  مانند  داخلی  طراحی  در  آشنا  واژه های  بین  در 
خواب ، آشپزخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی ، انبار و 
... نام اتاق کار نیز بیش تر به گوش مان خواهد رسید. 
تجربه ی دورکاری برای بسیاری از کاربران ، اتفاقی 
جدید و نیازمند تغییر نظم موجود در خانه و بازنگری 
به سنت  اگر  اما  ؛  بود  آن  فضایی  در عمل کردهای 
تاریخی معماری ایران مراجعه کنیم این اتفاقی جدید 
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و ابداعی تازه نیست. درگذشته هر فضا بیش از آن که بر اساس عمل کردش تعریف 
شود ، بر اساس کیفیت فضایی و ابعاد و تناسبات شناخته و با عناوینی مانند تاالر ، سه 
دری ، پنج دری ، ایوان و طنبی خوانده می شد. قرنطینه تمام شاغالن را وادار کرد که 
زمان زیادی را در خانه بمانند و این امر سبب شد بسیاری از محدودیت های خانه ها 
از جمله کمبود نور روز ، نیاز به فضاهای بیش تر و ... را درک کنند. این روزها تمام 
آن چیزی که باید به آن اندیشه شود فضاهای معماری در خانه ها است. این دوران 
برای معماران یک تمرین جست وجوگر روح است ؛ به ویژه اگر معمار ، خود در خانه ای 
مفهوم  درگیر  زیادی  زمان  مدت  معماران  نیست.  مناسب  برایش  که  کند  زندگی 
»حداقل وجود« ، یا » حداقل مسکن « بودند ، همان گونه که کارل تیگ کتابش 
را در سال 1932 به این عنوان نام گذاری کرد. او در کتاب خود برای حل مشکل 
کمبود مسکن پیشنهاد داده بود که برای هر زن و مرد بزرگسال یک اتاق کوچک 
و مستقل کافیست. این ایده توسط جنبش متابولیست ژاپن در سال 1916 تکمیل 
شد ، جنبشی که در آن ساختمان هایی پیش بینی شده که می توانند بنا به نیاز یک 
شهر توسعه یابند یا جمع شوند. برج کپسول ناکاگین توکیو که توسط کیشو کوروکاوا 
طراحی شده است ، یکی از معدود سازه های ساخته شده در جنبش متابولیسم است. 
این ساختمان تعدادی جعبه های شخصی و جداگانه است که در اطراف خوشه های 
مرکزی قرار گرفته اند. هر جعبه شامل تمام حداقل هایی است که یک انسان برای 
زندگی در زمان کوتاه نیاز دارد که شامل : یک پنجره ی دایره ای ، یک تلوزیون ، یک 
میز ، یک تخت خواب و حمام های مشترک است. امروز ناکاگین در خطر تخریب قرار 

 .)2020،Mphuthing( دارد و تنها به عنوان یک اثر هنری حفظ شده است

نتیجه گیری
یکی از بزرگ ترین تحوالت شهرسازی به اختراع ماشین بازمی گردد. همان روزگاری 
که کوچه های تنگ و باریک با مقیاس انسانی ، جای خود را به خیابان های پهن تر 
برای عبور و مرور غول های آهنی دادند. از دیگر اتفاقاتی که موجب تغییرات زیادی 
در شهرها شد می توان به جنگ های جهانی اشاره کرد ؛ زمانی که خرابی های گسترده 
نیاز به ساخت وساز سریع برای تأمین مسکن ، سبب تغییر سبک معماری شد و  و 
سازه های آهنی و ساختمان های بلند از آن زمان تاکنون در شهرها جاخوش کرده اند. 
انسان ها  زندگی  در  که  تغییراتی  و  شدنش  جهان گیر  با  کرونا   ، نیز  حاضر  قرن  در 
ایجاد کرده ، به طور قطع معماری و شهرسازی را دست خوش تغییرات فراوان خواهد 
ساخت. زین پس فضاهای خانه های ما وظایفی بیش از پیش به عهده دارند ، برخالف 
آن چه در سال های اخیر از تعریف خانه در ذهن ما نقش بسته و خانه را تنها به مکانی 
برای خواب تبدیل کرده  است ؛ اکنون همگان به این نتیجه رسیده اند که خانه رسالتی 
بیش از این به عهده دارد ؛ عالوه بر تأمین فضاهایی باکیفیت برای گذراندن روزهای 
 ، کار  فضاهای  باید  فردی  و  خانوادگی  جمعی  فضاهای  کنار  در  قرنطینه  طوالنی 
آموزش و ... را هم تأمین کند. امروز در خانه های خود به فضاهای متنوعی نیاز داریم، 
انجام کارهای روزمره ی  از روز برای  از فضاهای خصوصی که هر فرد در ساعاتی 
خود نیاز دارد ، تا فضاهایی که کودکان در آن ها بازی کنند. این فضاها باید به قدری 
تنوع داشته باشند که پاسخ گوی روح جست وجوگر و ذهن کنجکاو کودکان باشند. 
کودکانی که تمام تجربه شان از دنیای خارج ، محدود شده به خانه هایی که به اجبار 
در آن حبس شده اند. جدای از تمام این ها تأمین فضاهایی با نور ، دید و منظر مناسب 
در کنار تأمین فضای باز مورد نیاز ، از جمله ضروریاتی است که باید به آن ها توجه 
کرد. در یک کالم می توان اظهار داشت در این روزگار بیش از پیش رسالت معماران 
اندیشیدن به کیفیت فضاها و تأمین هرآن چه انسان های مدرن برای گذران مدت های 

طوالنی در خانه بدان نیاز دارند ، است. 
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