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مسكن و مدرنيته
سبك مفهوم خانه، به  (رويكردي مردمنگارانه

آن) امروزي تحوالت و روستايي زندگي
۱

فاضلي  نعمتاهللا
لندن دانشگاه آفريقاي و شرقي مطالعات مدرسة و طباطبايي عالمه دانشگاه فرهنگي مطالعات عضو گروه

مسكن» و و لباس طعام است: سه چيز دنيا «اصل
محمدغزالي ابوحامد

  
چكيده:

مثابة  به را خانه مي پردازد و اكنون و گذشته در روستايي خانة تحليل فرهنگي به مقاله  اين

ميكند. مطالعه روستايي زندگي جهت فهم كلّيت زندگي سبك اصلي مؤلفههاي از يكي

شدن، امروزي چون زمينهها يي در فرهنگ خانه تحول بر مدرنيته اثرات ابتدا نوشتار اين در

شدن، دموكراتيك شدن، فردي شدن، جهاني شدن، عرفي شدن، شهري شدن، عقالني

توضيحي با ارائه سپس و ميشود بررسي شدن بوروكراتيك و شدن شدن، تجاري رسانهاي

ميشود. بررسي ايران روستايي خانة يك در تحوالت اين نگارنده زادگاه از نگارانه مردم

اقتصادي كاالي از عبارت بودند كه روستايي خانه ويژگي هاي ميدهد كه نشان مطالعه اين

و با اسطورهها بودن، آميختگي پرورشگاه زادگاه و روستا، با ناپذير پيوند گسست نبودن،

شده دگرگون خصوصي حريم فقدان و طبيعت با همزيستي خانوادگي، تاريخي روايتهاي

شهر و سنت مقر را روستا كه با رويكردهاي كالسيك توان نمي ديگر رو اين است و از

روستايي «مدرنيته نوعي نگارنده مطالعه آن پرداخت. به باور به مي دانستند مدرنيته مقر را

است. گرفته شكل ايران روستاهاي در ايراني»

ايراني. مدرنيته روستايي مردمنگاري، زندگي، سبك روستايي، خانة واژگان كليدي:  

nfazeli@hotmail.com
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مقدمه
مدرنشدن، جمله از معاصر  فرهنگي تحوالت و  فرآيندها تأثيرات بررسي به مقاله  اين
خانواده، تحول اطالعاتي، و ارتباطي تکنولوژيهاي گسترش رسانهايشدن، جهانيشدن،
سبک مفاهيم بر تکيه با و خانه و زندگي سبک بر فردگرايي، و تکنولوژيک شدن عرفي شدن،
مردمنگاري روش کمک با و انسانشناختي منظر  از ايران در روستايي مسکن و زندگي
روستا، متفاوت کامال فرهنگي بستر سه  در زندگي طوالني نسبتًا تجربه  نگارنده ميپردازد.

فرهنگ «نسبتًا سه از طيفي متفاوت فرهنگي بستر سه اين
۱
است. داشته را و لندن تهران

را امکان اين متفاوت، اين بسترهاي از اين رو تجربة زيستن در مدرن» اند؛ تا «کامال سنتي»
خانه از مدرن و سنتي تلقي هاي بين که را تفاوتهايي بتواند تا است آورده فراهم نگارنده براي
ملموس تري نحو به است آورده بهوجود فرهنگخانه در مدرنيته که را تحوالتي دارد و وجود
«تجربة محض» صرفًا ميشود ارائه که برداشتهايي  و  تحليلها اما نمايد؛ تحليل  و درک
تحليلگر و انسانشناس عنوان به نويسنده  بلکه  نيستند،  ناشده  تبيين خام» «تجربههاي يا
را براي خود تجربه هاي علوم اجتماعي، مفاهيم و پرتو نظريهها در تا است کرده تالش فرهنگ
بستر فرهنگي تا كوشيدهام همچنين گيرد. بهخدمت فرهنگخانه تحوالت تبيين و توصيف
اين بررسي، در شود. داده نشان مردمنگارانه شيوهاي به ميشود، معنا و ساخته خانة مدرن که
پيشامدرن خانة و مدرن خانة مردمنگارانه، توصيفهاي و انسانشناختي نگِر" "کل منظر از
فرهنگخانه، نوع دو مطالعه در اين است. شده داده آنها نشان تفاوتهاي و تبيين و توصيف
نخست، در بخش ميشود. توضيح داده آن امروزي بستر پيشامدرن، در و ديگري مدرن يکي
خواهد ارائه روستايي خانة از جامعي مردمنگارانة توصيف پاياني، بخش در و شهري خانة

شد.
نظري چارچوب مثابة به اين مفاهيم الگوها»، و ريشهها، کارکردها «فرهنگخانه: بخش در
استفاده با مقاله اند. اين اساسي از مفاهيم مدرنيته» نيز و «سنت همچنين است. شده مطالعه

در فرهنگخانه الگوي و  مفهوم تحول چگونگي
۲
مدرنيته، و بين سنت تطبيقي مقايسه از

تا ۱۳۸۵ در لندن ۱۳۷۶ از و تهران و در تبريز در روستا، از ۱۳۶۲ به بعد سالگي ۱۸ تا (۱۳۴۳) .من از لحظة تولد ۱
ام. کرده زندگي

چيزها، دقيق تفکيک زيرا ديد، تقابل در مطلق بهصورت مدرنيته را و سنت نمي توان که مي کنم تاکيد حال عين در . ۲
شيوه هاي «همه نيچه به تعبير دارد. و مدرنيته وجود از سنت همواره طيفي در واقعيت و است دشوار بسيار امري
نو را خود شيوه زندگي ما امروز که طور همان درست اند، داشته بودن نو و امروزي خود داعية عصر در زندگي

ميپنداريم.»
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پشتيباني منظور به همچنين است. شده داده شرح فرهنگ خانه» تحول و «مدرنيته بخش
خانه از  نويسنده  زيسته تجربة نگارانة  مردم مطالعة به «فرهنگخانه»،  مباحث از  تجربي 
بخش در فرهنگخانه» و «مردمنگاري مدرنيته عنوان با که  پرداختهشده زادگاهش روستاي
خانه و تحوالت مفهوم تحليل به پاياني نيز، بخش در شده است. ارائه «نتيجه»، قبل از پاياني،

ايران پرداخته ميشود. در روستايي زندگي سبک تحول توجه به روستا با در

شناختي مالحظات روش و مسئله طرح
ديدگاه جامعهشناسانه از «نماد»، هنري ديدگاه از «کاال»، نوعي اقتصادي ديدگاه از خانه
و از ديدگاه «فضا» از ديدگاه شهرسازي ساختمان، يا و معماري «بنا» مهندسي «نهاد»، از ديدگاه
جايگاه و خانه درک دارد. بر در را مذکور ابعاد تمام که است «فرهنگ» نوعي انسانشناختي
نهادين، وجوه نمادين، تمامي گرفتن در نظر با جامعه نيز و مردم روابط اجتماعي نظام در آن
انسانشناسي، اين در است. پذير امکان «فرهنگخانه» همان يا خانه زيباييشناسانة مادي و

مينامند.
۱
کل نگر» «رويکرد و اجتماعي را امور انساني نگريستن به جانبه همه يا جامع شيوه

چيز. همه دربارة چيز يک نه چيز، يک چيز دربارة همه ديدن از عبارت است کل نگر، رويکرد
مختلف ابعاد مسکن، و زيباييشناسانه مادي نمادين، نهادين، وجوه تمام ديگر، تعبيري به
اين فرهنگ مفهوم کمک به خانه» «انسانشناسي در باشند. مختلف چيزهاي آنکه نه خانه اند،

ميسازند. را
۲
و «فرهنگ خانه» متقابل مييابند و ارتباط انسجام ابعاد

مسکن فرهـنگي الگوهاي و کارکردها ريشهها، دربردارنده همچنين «فرهنگخانه»
دوحيـطة در انسـانشناسي  در فرهنگ خـانه و مبحث خـانه اسـت. معين جامـعة  هر در
مبحث در کالسيک صورت به که خانه است. شده بررسي فضا و مادي مشخص فرهنگ
انسان شناسي گفتمان  از پارهاي اکنون مي شد، بررسي انسانشناسي در مادي»  «فرهنگ

بستر مثابة به  هم ،۱۹۹۰ دهه از
۳
«فضا» مسئله  انسانشناسي در است. فضا  حيطة در

1. holistic approach
مورد معناي در آدمي سکونت گاه هاي فرهنگي جنبه توصيف براي کلمات مشابه ساير و مسکن از خانه» » واژه .۲
و هم مسکوني کليت واحد و ساختمان، بنا معناي به فارسي زبان در خانه است، زيرا مقاله، مناسبتر اين نظر در
«خانة براي تنها را ما اين واژه ازاين رو، است. انساني سکونتگاه بر حاکم و روح معنايي سکونتگاه درون معناي به
داروخانه و زورخانه قهوهخانه، کتاب خانه، نمازخانه، مثل است ساخته انسان که مکانهايي يا آدمي اقامتگاه و خدا»
موجودات ساير محل توصيف براي را آن امثال و زيستگاه سکونتگاه، مسکن، مفاهيم حالي که در ميبريم. كار به

بريم. مي بهکار
3. Space



سال اول
۱ شماره
بهار ۱۳۸۷

پژوهشي علمي_ فصلنامه

۲۸
 مدرنيته
مسكن و

۲۹
پژوهشي علمي_ فصلنامه

برآيند اجتماعي» که «سازهاي مثابة به فرهنگـي و هم و اجتماعـي و پديدههـاي فرآيندها
شده  بدل شناسي انسان در کانوني موضوعي صورت به است، اجتماعي شرايط بازتاب و

و
۲
منظر» «انسان شناسي 

۱
مكان» و فضا «انسان شناسي دانشهاي گسترش باعث  و است 

فضا، انسانشناسي پيشـگام ـورت،  راپاپ ـوس  آم اسـت.  شـده  
۳و۴

معماري» «انسانشناسي
ويژگيهايي چه .۱ ميکند: بيان  زير صورت به را فضا شناسي  انسان اصلي پرسشهاي
ميدهند؟ شكل را محيط اجتماعي  گروههاي و  افراد  انسان، نوع عنوان  به انسان ها از
چه تحت ؟ چيست تأثيرات ؟ اين مي گذارد تاثير گروهها و بر افراد محيط از جنبههايي چه .۲

۵
چيست؟ متقابل تأثيرگذاري اين سازوكارهاي .۳ ميشوند؟ ايجاد چرا و شرايطي

فضا انسانشناسي گفتمان  در که  آن ضمن  ميکند، دنبال  مقاله  اين در  نويسنده آنچه
راپاپورت، پرسشهاي مهم آموس به با توجه مفهوم خانه وارسي و تالشي است براي ميگنجد
دانست. خانه» نگاري مستقلي بهنام «مردم حوزة ميتوان اين مطالعه را به گونهاي حال عين در
زيسته تجربيات و هر چيز بر مشاهدات از بيش روش شناختي، در اين مطالعه لحاظ از زيرا
بستر در خانه مفهوم پرمايه از غني و تحليلي و ارائة توصيف سعي بر و شده تکيه نويسنده
به مسائل بخشيدن وضوح را مردمنگارانه مطالعات هدف گيرتز کليفورد است. تحوالت کنوني
که است فعاليتي «مردمنگاري ناشناخته و مبهماند و مينويسد: ما براي که ميداند فرهنگياي
۶
«زمينهاي روشنگر» ساختن راه فراهم از مبهم واضح موضوعات و فهم قابل آن ارائه ...هدف

در که  
۷
روششناختي راهبرد مهمترين اين رو از (گيرتز۱۵۲:۱۹۸۳) است» آنها براي گويا  و

که تاريخي است و اجتماعي بستر و زمينه شناختن ميشود دنبال انسانشناسي مطالعات 
۸
«زمينهيابي» اصطالحًا را امر اين است. شکلگرفته وتکامليافته آن در بررسي مورد موضوع

1. anthropology of space and place
2. anthropology of landscape
3. anthropology of architecture   

است. پرداخته معماري شناسي انسان معرفي به کوتاهي مقاله در خود اينترنتي پايگاه در فکوهي ناصر .۴
http://www.fakouhi.com/ant_fragment.asp?ID=۸۲

است: شده معرفي انسان شناسي پرتال در پايگاه فضا شناسي انسان .۵
http://www.anthropology.ir/node/508
6. informing context
7. methodological strategy
8. contextualization
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زمان بستر در بررسي مسئله مورد آن که در است
۱
گاه «زمينهيابي تاريخي» زمينهيابي مينامند.

۲
اجتماعي» را «زمينهيابي است که آن تاريخي غير گاه به صورت ميشود، و مطالعه تاريخ و
فهم و الزمة تأکيد دارند دو پيوند اين بر بعد به ۱۹۸۰ دهه مينامند. مطالعات انسان شناختي از

ميدانند. تاريخي آن زمينة دانستن اجتماعي را زمينة
مطالعة را در شناسي انسان ديدگاه از فرهنگخانه مطالعة کالسيِک بتوان نمونه شايد
بررسي به مطالعه اين در بورديو دانست. (۱۹۷۴) «قبيله» عنوان با بورديو پيير مردمنگارانة
سازگارشدن «فرآيند را آن و ميپردازد توسعه از الجزاير شهري پرولتارياي و دهقانان تجربة
ابداع يعني تحميلي، و وارداتي اقتصادي ساختارهاي با ايدئولوژيها و و تمايالت گرايش ها
جنکينز ۱۳۸۵: نقل از اقتصادي» (به ضرورت تحت خوها و خلق تمايالت و نوين نظام دوباره
بربر خانههاي در يافته تجسم نمادگرايي تفسير به «قبيله» نگاري تک در بورديو ميداند. (۵۵
و بزرگتر فرهنگي دنياي از است جهاني «خرده بربر خانة بورديو اعتقاد به مي پردازد. (قبيله)
خانه پيچيده رمزهاي بورديو کليد معناست» (پيشين،۶۴). از ماالمال فشردهاي جهان کامل تري،
او «آشکارترين اعتقاد به مي کند. جستجو در اين خانه تجسميافته دوتايي در تقابلهاِي را بربر،
محور در راستاي معموال خانه اين (طول غربي شرقي/ بيرون، و درون از: عبارتند تقابلها اين
عمومي از دنياي (يعني داخل خانه / جلو. با ورود به عقب ميگيرد) و جنوب قرار / شمالي
(همان، ۶۵). ميشود» روبرو دوتايي هاي متضادي با خيل آدمي زنان) خصوصي حيطه مردان به
فيزيکي، ساختارهاي و اثاثيه و کاالها مصنوعات، ملموس «حضور که مي کند بورديو استدالل

۳
است» (همان،۶۵). اخالقيات از تفسيري ارزشها و فرهنگي و انتزاعي نظم از نمادي

تأثيرات  درباره نظري  و تجربي مطالعات کمبود به است اينجا الزم در عين حال، در
اشاره ايران در مردمنگارانه مشخص بهطور و انسانشناسي ديدگاه از فرهنگخانه بر مدرنيته

مطالعه اين  
۴
مي داشت، وجود کافي تجربي مطالعات و منابع اگر که است پرواضح  کرد.

1. historical contextualization
2. social contextualization
سوي شناخت استراتژيهاي رفتار بر حاكم فرهنگي قواعد و كشف ساختارگرايي او از چرخش هنوز كه داد انجام زماني اين تحقيق را بورديو .۳
بحث اين اهميت بورديو بپردازد. خانه ساختاري قواعد كشف به ميكند سعي قبيله مطالعه در بورديو اينرو از بود. نگرفته صورت كنشگران

ميآورد. (Bourdieu) كنش» «منطق را در كتاب آن كه ميدانست برجسته چنين را خود
فکوهي همچنين .(۱۳۷۰) برومبرژه و االميني (۱۳۸۴)، روح مثال براي دارد. وجود ايران در خانه فرهنگ مطالعات از هاي پراکنده اي نمونه .۴
چادرها درباره اتنوگرافيک فرارواني موضوع دارد.گزارش هاي توصيفي اين اشاره هاي پراکندهاي به (۱۳۸۳) شناسي شهري انسان کتاب در نيز
ترکمن: ايرانيان عنوان با (۱۳۷۴ ) کمالي شريف محمد و خانقاه عسگري اصغر اثر آن برجستة نمونة شايد دارد. وجود عشايري هاي آالچيق و
معماري بررسي به بخشي نيز ايران کوچک شهرهاي و روستاها مردمنگاري در معموال باشد. شناسي جمعيت و شناسي مردم پژوهشي در
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و فرهنگخانه مسئله به ايران در تاکنون شود. تدوين تجربيتر و دقيق تر نحوي به مي توانست
موضوع گرچه است. شده توجه و بررسي کمتر انسانشناختي ديدگاه از مدرنيته با آن نسبت
۱
ايرانيان نيست، براي آشنايي نا سوژه مدرن» پست «معماري مباحث حتي و «معماري مدرن»
آن در فرهنگ و خانه بررسي بلکه نيست، مدرن پست يا مدرن معماري اينجا در اما سخن
ميکنيم. تجربه و مشاهده را اکنون آن که فرهنگي معاصر»است، يعني «فرهنگ اجتماعي بستر
از است. مدرنيته فرآيندهاي با آميختگي ويژگي آن مهمترين گفت بتوان شايد که فرهنگي
مورد خانة با ايران معماري در و محققان نظر معماران مورد و مسکن خانه اساسًا منظر اين
اغلب به تاريخ معماري ايران، و معماري مباحث در معماران اينجا متفاوت است. در نظر ما
شايد مردم.  عامة و اقامتگاههاي خانه ها ميکنند و نه تاريخي توجه بناهاي يا بناهاي باشکوه
بلکه نيست، معماري موضوع «فرهنگ خانه» اصوًال که است اين موضوع اين براي دليل يک

سروکار دارد. بيشتر آن ساختمان و خانه معماري با
تا ميپردازند ايدهال» «نمونههاي يا به«نمونه»ها بيشتر معماران و معماري ديگر، طرف از
اينرو، بشناسند. از بناها را مادي و فني هنري، وجوه در تحوالت و پيشرفتها بتوانند اوج
فلورانس، تختجمشيد، بناهاي رمباستان، تاجمحل، واژة معماري بيشتر محققان اين براي
و کاهگلي گنبدي خانهاي چادرها، آالچيقها، سيه نه ميکند را تداعي اينها امثال و اصفهان
در معماري ايران، مدرنيته مسئلة امروزي. مدرن ساختمانهاي و حتي آپارتمانها روستايي يا
سبکهاي معماري شيوع بر و با تکيه معماري» در مدرن» يا «مدرنيته «معماري با عناوين اغلب
بناهاي يا اول ساخته شد پهلوي دورة که در دولتي  مانند ساختمانهاي خاص  بناهاي در
فرهنگ خانه بر تأثيرات آن و بحث ميشود، محدود ايجاد کردند پادشاهان قاجار که مدرني
علوم قلمرو در بيشتر «فرهنگ خانه»  مطالعه گفت ميتوان حدودي تا  نميشود. پيگرفته
كرد؛ توجه نيز مي توان موضوع اين بين رشتهاي ماهيت به گرچه نه معماري؛ مي گنجد اجتماعي
«فرهنگخانه» منظر از مسکن ابعاد اجتماعي به نيز کمتر ايران اجتماعي مسائل محققان اما

جز و فراتر نميروند مادي و ساختماني وجوه توصيف اغلب از اين بررسيها مي شود. داده اختصاص مسکن و صفحه قبل) از (ادامه
اينگونه از نمونه يک ميشود. توجه کمتر آن معاصر وجوه بهخصوص و مسکن فرهنگي ابعاد و انساني روابط به پراکنده اشارات
پراکندهاي آثاري نيز نظري لحاظ است. از (۱۳۸۴) شهشهاني اثر سهيال ميمند روستاي تكنگاري ميمند: سراي نام با کتابي بررسيها،
دهم، فصل در (۱۳۸۵) دوپويي اثر اقتصادي انسان شناسي کتاب مثال براي است. دست در خانه به شناختي انسان رويکردهاي درباره

است. پرداخته روستايي نظام خانه در به بررسي اهميت جوامع روستايي اقتصاد بررسي در نويسنده
با جهانبگلو رامين گفتگوي ميتوانيد به معماري اين به ايرانيان آشنايي و ايران مدرن به معماري ورود زمينه در .۱

كنيد. ايرانيان» مراجعه بر اروپايي «تأثيرمعماري عنوان با مدرنيته» و در كتاب«ايران مقتدر رضا
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جنبههاي برخي حدودي گرچه تا نيز شهري برنامهريزي و مطالعات شهرسازي در پرداختهاند.
بررسي ايران فضاهاي شهرهاي کالبد و و و فرم ساختار بر پهلويها  مدرنيزاسيون  تأثيرات
و مفهوم خانه از تلقي جامعه در کيفي تحوالت دربارة بررسيها اين همچنان اما ميشود،

است. مانده مسکوت مسکن
«خانهدار کردن بوده و برنامههاي دولت مهم مسائل اخير، از چند دهة در مسئلة مسکن
بحثهاي مطالعات و اينروش، از است. ايران بوده حاکم دولتهاي از شعار بسياري مردم»
همچنين است. شده انجام تحقيقاتي مراکز و علمي رشتههاي برخي و مطبوعات در بسياري
نظامهاي به مربوط مباحث با مسکن اجتماعي» «بعد معموًال برنامه ريزي» و مباحث «رفاه در
ارزشيابي شيوههاي و قيمتگذاري مسکن، برنامه ريزي و سياستگذاري ساختوساز،
اجتماعي متغيرهاي نقش مختلف، همچنين گروههاي خانهسازي براي الگوهاي تنوع مسکن،
رشتههاي در مسکن مباحث ميشوند.  بررسي و مطرح مسکن مديريت  و برنامه ريزي در
جغرافياي انساني، جغرافياي و ساختمان، مهندسي راه عمران، مهندسي معماري، مهندسي
مي شود؛ بحث و بررسي هم ديگر رشته هاي بسياري و شهري برنامهريزي و شهرسازي شهري،
مي نامد، يا «فرهنگخانه» خانه» «بعد فرهنگي را نويسنده آن که نيز چيزي مطالعات اين در اما

است. نداشته اصًال جايي يا جاي ناچيزي داشته

الگوها و کارکردها ريشهها، فرهنگخانه:
با منطق و کارکردگرايانه زبان به غريزه. و طبيعت نه است فرهنگ جنس از خانه، مقولهاي

نياز اين پاسخگويي به براي است که «فرهنگخانه» زيستي» «نياز نوعي  خانه
۱
مالينوفسکي،

است. سازگار شده ادغام و انساني فرهنگ و اجتماعي نظام در کليت و گرفته است شکل
چگونگي و چيستي است که معاني و ارزشها «مجموعه منظر انسانشناختي از فرهنگخانه
چگونه را خانه تعيين ميکند». اينکه و تعريف را و ملت قوم گروه يا يک در خانه مفهوم

ميدهد و مفصٌال شرح خود را ۱۳۷۹) نظريه كاركردگرايي ) براي فرهنگ  علمي كتاب نظريه در مالينوفسكي .۱
كه است اين و خاصيت آنها وجود نميداشت. و گرنه فايدهاي دارد خاصيت و از اجزاي فرهنگ هريك ميگويد:

ميكند. تقسيم دسته سه به را نيازها وي ميدهند. پاسخ افراد جمعي و فردي نيازهاي به
و … پوشيدن ، خوردن مثل زيستي ۱. نيازهاي

و … قوانين ، ، پرورش آموزش وسيلهاي مثل ۲. نيازهاي
و مبادله و تفاهم و امكان ارتباطات كه بيني ها جهان ايدئولوژي ، ، دين مثل انسجام بخش يا ۳. نيازهاي يكپارچگي

فراهم ميكنند. را فكري زيستي هم زباني و هم
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بکار بريم؟ دربارة آن در نشانههايي و چه نمادها بگيريم؟ بهره موادي و چه مصالحي بسازيم؟ از
انجام يا بدهيم انجام در آن فعاليتهايي کارهاي و چه داشته باشيم؟ تلقي و احساس چه آن
کساني كنيم؟ چه ترسيم و توصيف خود را خانه کنيم؟ چگونه ممنوع را خانه آنها در دادن
بدانيم؟ عرفي خانه را مقدس يا امري کنيم؟ اجتناب و از ورود چه کساني ببريم خانه در را
خانه درون را آيينهايي چه كنيم؟ برقرار اجتماعي زندگي ابعاد ساير و خانه بين نسبتي چه
جامعه، هر در «فرهنگخانه» واسطة به مقوالت اين آوريم؟ تمام جا به آن کدام را بيرون و
هر اينرو از است. جامعه فرهنگ کليت از زيرمجموعهاي فرهنگخانه، ميشود. داده پاسخ
يک تجربههاي و جغرافيا تاريخ، با متناسب که فرهنگي دارد، را خود خاص فرهنگ جامعهاي
و تغيير ميکند نيز فرهنگخانه اجتماعي، شرايط و فرهنگ تغيير با و ميگيرد قوم شکل و ملت
است آورده بهوجود را مختلف خانه فرهنگ هاي تاريخي مختلف دورههاي که اينروست از
به با «فرهنگخانه» خانه و فرهنگ بحث در ما منظر، اين از آورد. بهوجود خواهد همچنان و
مثابة به خانه» «فرهنگ هاي بلکه با نداشته، کار سرو و جهان شمول انتزاعي و منفرد مقولة مثابة

داريم. سروکار متنوع و متکثر عيني، تجربي، مقولهاي
خوردهاند. گره بههم مسکن و خانه در همزمان ما، روزمرة زندگي و فرهنگ تاريخ،
به را خود اقتضائات و الزامات بلكه نيست، ماندن زنده و بقا براي تنها مسکن چنانکه
و عناصر حال تمام اجزا عين در و است نموده تحميل انسان و شيوة زندگي تماميت هستي
و اسطوره ها سياست، اقتصاد، تکنولوژي، علم، هنرها، شناسي، جهان مذهب، يعني فرهنگ
گوناگون، معيشت شيوههاي که است چنين درآميختهاند. مسکن با همگي زيباييشناسي،
به وجود را خود خاص مسکوني نظام کدام هر صنعتي کشاورزي، دامپروري، شيوههاي مانند
در و انسان مسکن سازي و گزيني مسکن نظام نوعي نمايندة يک هر شهر و روستا آورده اند.
هنوز که عشايري وزندگي زيستي کوچ متفاوتاند. اجتماعي و اقتصادي نظامهاي حال عين
نظام و محيط طبيعي با متناسب سکونت و سکناگزيني نظام از متمايز نوعي دارد نيز ادامه هم
اينجا تعريفي در دهيد است. اجازه آورده بهوجود دامپروري کوچ زيستي و اجتماعي عشيره اي،
آن در که انسانها را مسکوني فضاي آن ارائه کنيم. شکلگيري تاريخي و روند خانه مفهوم از
در سقف و ديوارها، کف، با مسکوني فضاي اين مينامند. «خانه» زندگي ميکنند اقامت و
باد، مقابل در انسان براي «جانپناه» يا «پناهگاه» ساختار اين ميکند. پيدا هويت ورودي اش
ميكند. خانه، فراهم را ديگر» جمله «انسانهاي و از حيوانات حال عين در و سرما باران، گرما،
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ممکن است. افراد چند نفره) يا (يک خانوار يا خانواده پايدار يا نسبتًا دائم اقامت محل معموًال
خانه «همخوابگي» به «خواب» و براي حداقل اما شوند، خارج خانه فراغت از يا براي کار است
اندام است، زيرا بوده خانه و داشتن ساختن از الجرم تاريخ طول همواره در انسان، برميگردند.
در پناه جان داشتن بدون نيست قادر طفوليت و تولد نخست سالهاي در به خصوص انسان

دهد. ادامه خود حيات به طبيعت
تکنولوژي، توسعة و نتيجة رشد در  انساني، تاريخ جامعه تحول  مختلف دورههاي در
تحول اعتقادي، و معنايي ظهور نظامهاي و معنوي انسان و فکري توسعه جمعيت، افزايش
و تحوالت شهر و روستا بهصورت انساني اجتماع پيچيدهتر شکلهاي پيدايش ساختار خانواده،
تاريخي دوره هر است. در خانه شده تازه تر متفاوت و ابداع الگوهاي ناگزير از انسان ديگر،
اين تحول است. کرده تغيير داشته آن قرار که انسان در شرايطي با متناسب خانه فرم مفهوم و
مشاهده امروزي اقوام تا نخستين اقوام خانههاي موجود بقاياي و نمونه ها روي از ميتوان را

دو در ميکردند، ارتزاق شکار و چيني خوشه راه از تنها که
۱
خوراک، گردآور و شکارگر اقوام کرد.

شروع و کشاورزي ابداع تا يعني سال ميليون يک مدت پالئولتيک دوره در پيش سال ميليون
شکارگر گروههاي از تعدادي همچنان ميکردند. زندگي دشتها و جنگلها در نئولتيک دوره
اقيانوس در آندمان» و در «جزاير ويکتوريا» بزرگ استراليا در «دشت غرب در چين خوشه و
مالزي، باراني جنگلهاي و جنوب آفريقا در کاالهاري بزرگ در دشت جنگلهاي آمازون، هند،

در هوايي و آب و محيطي زيست شرايط به بسته اقوام اين
۲
ساکن اند. در سيبري و آالسكا

علف، از شده ساخته خانههاي زمين و دل در بزرگ چادرها، چاله هاي چوبي، خانههاي غارها،
ميکنند. زندگي و سيبري)  آالسگا در (اسکيموها يخ و برف از شده ساخته خانههاي و

و تغيير حداقل يا عدم و شيوه زندگي مثابة به «پذيرش طبيعت» اقوام اين براي کلي اصل
است. النة حيوانات از متفاوت چيزي آنها براي خانه امر، اين بهرغم است. آن در دستکاري
اوست، آگاهي و محصول اراده و ندارد غريزي جنبه انسان، که خانهسازي جهت آن از تنها نه
«جنبة انسان براي نياز به ادامه حيات، و مادي خانه افزون بر جنبه هاي که حيث اين از بلکه
آناتولي ترکيه در دهکدهاي کشف به موفق اخير سالهاي در باستانشناسان دارد. نمادي» هم
است. ميالد مسيح از قبل سال ۷۵۰۰ يعني نئولتيک دوره و برنز عصر به متعلق که شدهاند

1. hunter-gatherer people
2. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Hunter-gatherer
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است. انسان اقامتگاه نخستين هويوک» «چاتال دهکده معتقدند باستان شناسان برخي
خانه است. اين شناسايي شده حفاريها در چاتالهويوک، خانه هاي نمونه از خوشبختانه يک
شناسان است که روان تزئينهايي و نقاشيها داراي قراردارد، سقف روي ورودي آن بر دِر که

۱
ميکنند. تحقيق آنها درباره هنر تاريخ محققان و

تأمين  براي تنها را خانه تاريخ، ابتداي همان از انسان، که ميدهد نشان تاريخي، شاهد  اين
تعبير به و احساسش و انديشه رشد متناسب و نميخواست پناهگاهي و زيستي نيازهاي
خويش خانه درخور ساختن درصدد خلق ميکرد، که تمدني و فرهنگ متناسب نوع دقيق
و است تمدن و کليت فرهنگ آن با آميختن همين جالب مي سازد خانه را آنچه است. بوده
و در نوعي «هنر» مثابه به «معماري» و ميکند متمايز حيوانات «النه» از را انسان خانه که اين
النه خود از خانه کردن متمايز و سازي خانه براي انسان يافته سازمان تالش «علم» عين حال
دنبالکنيم، معماري را و خانهسازي تاريخ شناسانه انسان و تاريخي اين زوايه از اگر است.
اقتصادي، ساختارهاي و خانواده نوع با متناسب تاريخي مختلف مراحل در خانه درمييابيم

است. داشته گوناگون اشکال محيطي و اجتماعي و سياسي
هر دارد. خانه از نزديک پيوندي نيز انسان محيط زيست و طبيعت با عين حال، مسکن در
طبيعت آمده از به دست استفاده از مواد با و طبيعت و بر روي طبيعت در الجرم باشد نوعي
پايدار دهد. خانهاي ادامه حيات خود طبيعت به بدون سازگاري با و نميتواند ميشود. ساخته
رنگ تنها نه مسکن بنابراين، باشد. سازگار تر خود محيط زيست طبيعت با بتواند که است
بر و طبيعت ميپردازد دستکاري به انسان نيز اينجا در اما دارد. نيز رنگ جغرافيا بلکه تاريخ،
جهانشناسي و و زيباييشناسي اعتقادات، با  بسازد که  خانهاي بتواند تا ميشود آن مسلط
معماري و مسکن الگوهاي تنوع مقتضيات طبيعت. صرفًا با نه باشد او سازگار فرهنگ کليت
به سر برجهاي تا کوير، گنبدي و گلي خانههاي عشاير، آالچيق برفي اسکيموها، از خانههاي
هنر فلسفه، دين، جغرافيا، تاريخ، طبيعت، تعامل حاصل همگي نيويورک، کشيده منهتن فلک
خلق و ابداع آنها را طوالني تاريخي بستر يک در که است انسانهايي متعدد زيباشناسي هاي و
فرهنگي» و اجتماعي «سازهاي يا چيز «برساخته» از هر بيش بايد را خانه اينرو، از کردهاند.
مختلف فرهنگهاي که اين روست سنگ. از و چوب و مصالح مواد از سازهاي صرفا نه دانست

کردهاند. ايجاد مسکن و خانه فرم و مفهوم از متفاوتي فرهنگي الگوهاي
1. http://www.en.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk
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شده روشن نظري لحاظ آن از الگوهاي و کارکردها خانه، حدودي مفهوم تا بايد اينجا تا
به کارکردگرايانه نه و نشانهشناسانه  و تفسيري  نحو  به اينجا ميخواهد در نويسنده باشد.
فرهنگي وجه مهمترين گفت بتوان منظر شايد از اين بپردازد. فرهنگ و خانه نسبت توضيح
خانه جمعي ماست. و هويت فردي دادن و شکل تثبيت در تأثير آن و مکان نقش و خانه
از است. هستي و عالم بلکه کليت کره خاکي، روي ما در تثبيت اتصال و نقطة تنها نه انسان،
خاكي كره بخشي در «ثبات و تثبيت» «حس ايجاد در اول وجه در خانه اهميت معنايي اينرو
از هرچيز بيش استيجاري خانه از رهايي و شدن صاحبخانه براي افراد است.» تالش جهان و
و جهان هستي و روي خاک در اتکا براي نقطهاي پيداکردن به نياز معنوي از احساس ناشي
مي کند زمين متعلق به را ما خانة است. پنهان سرگشتگي و بودن معلق يافتن از نجات براي
اگرچه مکان، و جا به تعلق داشتن حس ميسازد. متعلق ما را به زمين بگوييم است بهتر يا
مکاِن و جا به تعلق يافتن و تثبيت راه نيز تنها و تنها از اقوام و اما گروه ها دارد، فردي ظاهري

کنند. تثبيت را خود قدرت هويت و ميتوانند که است مشخص
به را آنها تاريخي، سرگشتگي از نجات و سرزمين آوردن بهدست براي يهود قوم تالش
کرد گرچه قوم کشاند. مسلمانان و اعراب با طوالني سالها جنگ سرزمين فلسطين و اشغال
کرد» «مملکت يا «سرزمين مستقل» نداشتن سبب به اما جمعيت دارد، ميليون سي از بيش
پراکنده جهان و سراسر ايران عراق، سوريه، ترکيه، در تاريخي و مبارزهاي سخت در همچنان
جان دفاع ميکنند تا پاي سرزمين «وطن» و آن رو از حدي از تا شدهاند. تمام ملت هاي جهان
هويت بلکه نيست، خاک دادن دست از به معناي تنها سرزمين دادن دست از مي دانند كه
تنها سقف و است بدون ممکن ميشود. ما سست رفتن سرزمين دست با از اجتماعي انسان
هراسناکتر چيز هيچ باشد! نميتواند متزلزل پايمان زير کنيم، اما زندگي بتوانيم آسمان زير در
بيش است، نيازمند اتکا براي محلي به انسان نيست. انسان پاي زير بودن متزلزل احساس از

۱
بخواهد. سايهبان براي سقفي آنکه از

سرگشتگي از رهايي و تثبيت معناي  به تنها نه خود، از آن خانه اي و سرزمين داشتن
انسان است که حريم، جايي نيز است. خصوصي» به «حريم معناي دستيابي بلکه به است،

معماري مدرن مانند نظريهپردازان برخي كه است از معناي مسكن ابزاري تلقي مقابل در خانه، از اين نحوه تلقي .۱
رابطه يك به سكونت و تصور ميكردند كه ميدانستند ابزار و ماشين و خانه را مطرح ساختند را آن لوكوربوزبه
اين با آشنايي است. براي سكونت همسو و از شهر هايدگر با رهيافت اينجا ما در مييابد. ديدگاه كاهش مصرفي

شود. مراجعه لطيفي (۱۳۸۴) مقاله به بحث
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رفتار ميکند زندگي و او ايجاب فرديت خود و و آن گونهاي که باشد ميتواند آرامش داشته
به که تجاوز از اينروست آن پاس داشته ميشود، انسان در که حرمت است حريم جايي كند.
از را که ما است فرهنگي» خانه «حريم اوست. حيثيت هويت و تماميت به فرد، تجاوز حريم
مفهوم ميكند. ديگران را ممکن با ما همزيستي و زندگي حال و در عين ميکند جدا ديگري
جوامعي در ميکند. تفاوت ديگر فرهنگ به فرهنگي از که فرهنگياند مفاهيم فرديت و حريم
حريم غلبه دارد، مقوله آن در فردگرايانه ارزشهاي و است يافتهتر آن رشد فردگرايي در که
مفاهيم اساسي حيات از اجتماعي آن يکي معناي و هم در مکاني در معناي خصوصي هم
اعضاي از که هر يک است خانهها بهگونهاي فرهنگها معماري است. در اينگونه اجتماعي
خانه هاي از اينرو، در باشند. داشته را خود خصوصي» «حريم درون خانه بتوانند در خانه
بندي تقسيم و شيوة توزيع فضا بلکه نيست، خانه فرم يا مهمترين مسئله مساحت بريتانيا
خودش مستقل و خاص فضاي کس هر باز باشد کوچک قدر هر اگر خانه اين که است. آن
دارد، غلبه گرايانه اجتماع ارزشهاي که فرهنگهايي و جوامع در بالعکس، باشد. داشته را
صيانت و حفظ هر چيز از بيش خانه فرهنگي کارکرد و است خصوصي متفاوت حريم مفهوم

است. جمعي ارزشهاي از
حفظ و ديني ارزشهاي سنتي به بخشيدن تجّلي براي محلي ايراني، خانه فرهنگ در
نزديک و معاني مشترک شناسانة زبان آهنگ خانواده و خانه مفاهيم اينرو، است. از خانواده
بيگانه تا بيروني داشته باشد و اندروني حريم بايد خانه ايراني، در فرهنگ سنتي دارند. بههم
وجود خانه ساکن محرمان ميان فرهنگ، مرزي اين در  اما نيفتد؛ خانه ناموس به چشمش
امروز خانههاي وضعيت ندارند. را خود خصوصي اتاق کدام هر خانه فرزندان از اينرو، ندارد.
سنتي ريشه و است مدرن تحوالت از متأثر دارند، مخصوص اتاق والدين و که فرزندان ايراني
مفاهيم اين به انسان اجتماعي هستي و هويت با سرزمين و مکان خانه، پيوند همچنين ندارد.
اينکه ميآميزد. در آن الجرم کالن و در سطوح خرد قدرت و با گسترده ميدهد ابعاد سياسي
نمايشي ميخواهد استکه جهت بدان پيل»، خورد در بسازد «خانهاي تا ميکند تالش کس هر
پرتو در زيبايي آن حتي و خانه فراخي و امنيت و آسايش کند. ارائه ديگران خود به قدرت از
يا کوچک شهري در بزرگ ميتوانيم خانهاي ما اساسي ميشود. تغيير دستخوش قدرت مفهوم
آپارتماني اما باشد، آن ايدهال زيست امکانات که داشته باشيم کوچک شهرکي در کاخي حتي
در مناطقي زندگي مي دهيم، زيرا ترجيح کوچک شهر در کاخ آن را به تهران در شمال کوچک
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زيستن دارد که قدرتمندي معنايي بار نشين، اعيان مناطق ساير و الهيه جردن، ميرداماد، چون
ندارد. شهرهاي ديگر يا شهر جنوب در خانههاي بزرگ در

قدرت مفهوم شدت با به است، ملي» ملت که «خانه سرزمين نيز مفهوم ملي سطح در
بگذاريد اما نمي طلبد؛ بيشتر توضيح که  است واضح  چنان موضوع اين است. گرهخورده
بزرگي نمايشگاه لندن، در «تيت» قديم موزه در کند؛ بيان را خود مشاهدات از يکي نويسنده
ديدهام. موزه را اين نگه داري مي شود. من بارها ۱۷ ۱۶ و بريتانيا از قرون نقاشيهاي تاريخ از
توجه جالب بسيار امپراتوري بريتانيا كشيدن تصوير به نقاشيها، چگونگِي و تصاوير اين در
كنار يكي در لندن، را شهر بزرگ از سنت پل، كليساي تصويري نقاشيها يكي از مثًال، است.
فاصله با هم کيلومتر هزاران ونيز و لندن ميدانيم مي دهد. نشان ونيز زيباي رودهاي شهر از
ونيز اهميت سبب به اين و شده ايجاد لندن ونيز و بين خيالي پيوندي نقاشي اين در دارند.
ادغامها دست از اين است. بوده زمان آن در جهان تجاري مركز مهمترين بزرگترين و بهمنزلة
ديده نقاشيها اين در شده ايجاد مكان و پيوندهاي از كه مفهومي ميخورد. چشم به هم باز
روزگاري ملتها همة ميكند. ايجاد بريتانيا  بزرگ امپراتوري  سرزمين از تصوري ميشود،
و ويکتوريا) (دوره بريتانيا مانند نيز داشتهاند و برخي جهانگشايي آرزوي هم) هنوز (وشايد

رانده اند. حکم عالم از بزرگي بخش بر روزگاري هخامنشي) (عصر ايران
معماري و خانه زيباييشناسانة جنبههاي آدمي مسکن و خانه ديگر بارز فرهنگي وجه
و ميراث تبار تنها نه که است فرهنگي و تاريخي نشانههاي و نمادها از موزهاي هر خانه است.
براي حفاظت محلي تنها نه است. خانه مشخص و ملت قوم ميراث بلکه خاندان مشخص،
انساني خانة آنها بدون که است نشانهايي و نام ها از حفاظت موزه بلکه آدمي، بدنهاي از
و انساني ملي قومي، خانوادگي، نگهداري حافظة خانه محل بود. نخواهد حيوان النة جز چيزي
ميگيرد شکل آن در خاطرات ما ماست که فرهنگي همان حافظه دقيق تر خانه بياني به است.
که وملتي است قوم تاريخي ميراث خانهها، معماري شناختي زيبايي عناصر تداوم مييابد. و
درها، منبت بريها، گچ ظروف، گليمها، فرشها، از خانه درون اشياي داريم. تعلق به آن ما
وجود و به ميکنند حمل ما را هستي همگي خانه، شکل اشکال هندسي و کاريها، پنجرهها
طبقاتي اجتماعي و پاسدار هويت فرهنگي، خانه ميبخشند؛ براي همين ما عينيت هويت و
خويش اقتصادي  و اجتماعي توان و  فرهنگي هستي و  وجود فراخور به کس هر ماست. 
نياز پاسخگوي صرفًا اينكه نه است، مرتبط ما وجود کليت با خانه بنابراين، ميسازد. خانه اي
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باشد. ما بقاي و مادي
  

فرهنگخانه تحول و
۱
مدرنيته

نداده بود، رخ بهداشتي و پزشکي شگرف پيشرفت هاي که مدرن» «دورة ظهور انسان تا
فراگير بيماريهاي راه از انسان ها کشتار با طبيعت زيرا نداشت، پناه جان نظر از مشکلي
با را انساني ...) جمعيت  خشکسالي و آتشفشان، طبيعي (سيل، زلزله، طوفان، حوادث و
مدرن تکنولوژي و علم اما پيشرفتهاي ميکرد؛ و سازگار مطابقت خود بالفعل تواناييهاي
و مسکن به انسان نياز ديگر کفايت سنتي روشهاي و شد  انساني جمعيت افزايش موجب
تحوالت و صنعتي انقالب نتيجه در که شهرنشيني و شهرها گسترش را تأمين نميکرد. خانه
مدرن الگوي شهرنشيني فرايند کرد و پيدا بيشتري روز سرعت هر بود، داده رخ از آن بعد
نهاد؛ معاصر» «انسان مدرن» و «انسان سازي پيش روي خانه و نظر مسکن از متفاوتي اجتماعي
افزايش کمي بعد محدود به تنها آدمي، سکونت الگوي بر آن تأثيرات مدرنيته و تحوالت اما
و آن مدرنيته بلکه مهمتر از نبود، آدمي سکونت گاههاي و در نتيجه افزايش خانه ها و جمعيت

ساخت. شدت متأثر به را معاصر مدرن و مسکن انسان و خانه فرايندهايش، کيفيت
تمام در  فرهنگ خانه سکونت و الگوهاي بر آن فرايندهاي مدرنيته و تأثيرات شناخت 
نتيجة در زيرا شده است، دشوار و بسيار پيچيده توسعه حال کشورهاي در بخصوص جوامع
در فرهنگ ها اشاعة و ادغام  و ملتها بين ارتباطي فرآيندهاي گستردة  و مدرن تحوالت
قبايل در انسانشناسان که نيست يکپارچهاي و منسجم کليت آن ديگر فرهنگ يکديگر،
يا جوش» درهم «ديگ به فرهنگ ها ميکردند. مطالعه و مشاهده سنتي کوچک اقوام و
هر از و چيز از هر که تبديل شدهاند «سوپر مارکت هاي» بزرگ يا «چل تکه» موجوديتهاي
فرهنگ و خانه بين نسبت بايد شرايط اين در ميشود. يافت نمونه اي و تکهاي آنها در جايي
خانه و فرهنگ بين سنتي و تاريخي تناسب آن مواقع بسياري در اکنون ديد. ديگر گونه اي را
به بيتوجه ايراني مسلمان خانوادههاي ميبينيم، آشکار نحو به همچنانکه است. رفته ميان از
كمتر نيست و خانهها در بيروني و اندروني ديگر و مي پذيرند را باز آشپزخانه باورهاي شرعي،

ويژگي هايي زيرا ارجاع نداده ام، معيني منابع به آنها ويژگيهاي و پسامدرنيته تحليل مدرنيته، و تجزيه و بيان در .۱
منابع عين حال، شده اند. در شناخته اجتماعي علوم مخاطبان براي عمومًا ميکنيم صحبت آنها درباره در اينجا که
و نوذري (۱۳۷۹) نمونه، برمن براي  است. شده منتشر زمينه اين در اخير سال هاي فارسي در زبان به بسياري 

.(۱۳۸۰ ،۱۳۷۸)
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آنان شناخت. خانه هاي روي از را افراد مذهبي جهتگيري نشانهشناسانه تحليل ميتوان با
نيز تغيير خصوصي حريم مفهوم ديگر جمعگراي جوامع و ايران در فردگرايي رشد همچنين با
خانه نشانههاي درون نمادها و دارند. مخصوص اتاق خانه درون نيز در و فرزندان است کرده
فرهنگ بين ارتباط قطع معناي اين امور به فرهنگ سنتي است. روح بيانگر کمتر ديگر نيز
که فرهنگ معاصر طور همان ديگر است. گونهاي و از نوع نسبت اين مسکن نيست، بلکه و

است. جنس ديگري از خود
مدرنيته که خاستگاه شمالي) آمريکاي و (اروپا  غربي در کشورهاي شدن مدرن تحول
نحو به غرب فرهنگ اجتماعي و مجموعه نظام زيرا تاريخي است، تحول طبيعي نوعي بوده اند،
بحرانهاي و و مدرنيته سنت تعارضهاي و تغييرکردهاند همسو بايکديگر و هماهنگ نسبتًا
نکرده مواجه فرهنگي هويت بحران فرهنگي و تأخر شدن يا مدرن برابر در مقاومت از ناشي
تحوالت برخوردارند سنت طوالني و تاريخ از که ايران مانند غير غربي کشورهاي در اما است؛
با تعارضات گسترده موجب زندگي مردم در سبک تغييرات گسترده ايجاد در عين مدرنيته
جامعه و زندگي وجوه و سطوح تمام در تعارضات را و اين تحوالت است. نيز شده سنت
و کرد مشاهده مي توان تحوالت مدرنيته بودهاند معرض در که غربي غير تمام جوامع ايران و

توضيحات، اين به با توجه
۱
است. نمايان بيشتر وضوح اين مانند مسکن، عينيتر امور در

شدن، عقالني  مانند: آن فرآيندهاي و مدرنيته تأثيرات چگونگي بررسي نيازمند ما اکنون
شدن، شهرنشين و شهري شدن، صنعتي شدن، دموکراتيک شدن، بورکراتيک شدن، عرفي
ديگر «پست تعبيري به معاصر (يا يا مدرنيته متأخر تحوالت و شدن پذير تفکيک و تخصصي
يا عامه (فردگرايي)، زنانهشدن، فرديشدن شدن، ديجيتالي رسانهايشدن،  مانند مدرنيته»)
توضيح به تفکيک فرآيندها اين تأثير ادامه در هستيم. خانه بر بصريشدن پسندشدن و مردم
به شدن امروزي زيرا آغاز مي کنيم فرآيند «امروزي شدن» را با بحث شد. خواهد داده شرح و

است. مدرنيته نهادينه شدن و شدن مدرن همان تعبيري،

خانه شدن امروزي و عقالني
اين فرآيند مي کند. سنت زدايي خانه کارکردها و درون از فرم، مختلف اشکال مدرنيته به

ابعاد و از برخي (۱۳۸۶) ايران» در فنّاوريهاي تازه و نوآوريها در برابر فرهنگي» «مقاومت مقاله در ۱. نگارنده
است. داده توضيح را ايران در شدن مدرن چالش هاي
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و گذشته از خانه بريدن امروزي شدن، از مراد ناميد. خانه امروزي شدن ميتوان را سنتزدايي
مصالح از استفاده است. سوي ديگر از حال زمان شرايط شدن با هماهنگ و سو يک از تاريخ
است تاريخي هويت داراي پيشامدرن جامعه در خانه ساختمان در امروزي تکنولوژي و
و داراي شناسنامه افراد مانند ميکند. خانهها را حمل گذشته و تاريخ نوعي با خود همواره و
پيشامدرن خانه جامعه در اعتبار ميدهد. و منزلت خانه تبار به و هويت اين و و نسباند اصل
و بعد نميشود هرگز جابهجا خود طول عمر تمام اغلب در و خانواده دارد موقتي کمتر جنبه
است ثابتي نسبتًا پايگاه خانه طريق اين از مييابد. انتقال نوادگان و فرزندان به نيز خانه آن از
به را آن خانه، يک نسل در چندين کنند. استمرار زندگي آن نسل در چندين است ممکن که
از حراست معناي از خانه به اينرو حراست از خاندان ميسازد. مادِي تبار و و عيني حافظة
و ظاهر شد بيست نخست قرن دهه هاي ابتدا در مدرن»، که است. «معمارِي ميراث خانوادگي
بهوجود آورد. اولين آن جديد کارکردهاي با متناسب خانه از تازهاي الگوي بعدها توسعه يافت،
حداكثر استفاده از ساده بودن؛ ۳. .۲ كوچك بودن؛ .۱ چند ويژگي داشت: موج «معماري مدرن»
هسته اي» که «خانوادة كار فضايي.همان طور برمبناي تقسيم رنگ؛ ۵. نشانه و فاقد .۴ فضا؛
سادهتر هم کوچکتر، مدرن» «خانه بود، گسترده» «خانواده سادهتراز محدودتر و و کوچکتر
مسكن شده عقالني دقيقًا وجوه مدرن، ويژگيهاي معماري اين بود. لعابتر و رنگ بدون و
بلكه نمادين، وجوه و معنا براساس نه را خانه كه خانه از ومصرفي ابزاري تلقي يعني است،

مي سنجد. آن كاركردهاي محاسبهپذير كمي براساس

خانه شدن شهري
سينما، خانهها (مدرسه، خيابان، از به بيرون فرزندان جامعه پذيري هويتيابي و اکنون
منتقل (... و شهربازيها، ورزشگاهها، کتابخانهها، شاپها، کافي پارکها، اينترنت، تلويزيون،
است. به آمده به وجود نسبت به سابق خانه نقش و متفاوتي از جايگاه كامًال تلقِي و شده
معنا خودمان، ارتباط با نه در شهر، با در ارتباط و شهر از جزء كوچكي به منزلة خانه عبارتي،
و اين شکلگرفتهاست شهري ويژگيهاي براساس خانه ها يك دست سازي نوعي پيدا ميکند.
كه به بوده اند خانههايي آن. صاحبان نه است خانه هويت كنندة تعيين بيشتر كه شهر است
اين گونه چندان ديگر مدرن دنياي در اما داشتهاند، ربط تاريخي فردي، ملي، حافظة سه هر

نيست.
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محل بهمثابه مانند خانه سنتياش، کارکردهاي از بسياري نيز شهرنشيني، خانه توسعة با
آيين ها برگزاري و جشنها ميهماني، محل مالقات و محل آسايش، و تفريح محل خوردن، غذا
منتقل کرده به فضاهاي شهري را خواب محل به جز چيز توليد، همه البته  و محل کار و
باشد، آنکه خانه «استعارهاي» براي شهر از بيش ما خانة ما» «شهر اکنون ديگر شعار است.
و فضاها و شهر در از اوقات زندگي بخش عمدهاي «واقعيت» است. امروزه توصيف و بيانگر
كمتر بسيار به درون منزل مختص اوقات نتيجه در مي شود. گوناگون شهري سپري مكانهاي
شكل ميگرفت آن در كودكي تجربيات و خاطرات كه جايي منزلة به خانه است. زماني شده

نيست. به محيط خانه مختص ديگر حاضر خاطرات ما عصر در اهميت بود، اما حائز

خانه شدن عرفي
اغلب است، بسط يافته کشورها ديگر در و شده تجربه اروپا و غرب در آنگونه که مدرنيته،
متافيزيکي مدرنيته روح گسترش با است.  بوده فرهنگ همراه «سکوالرشدن» يا شدن عرفي با
و عرفي ارزشهاي به را خود جاي بود، رفته رفته فرهنگ مختلف ابعاد بر حاکم که قدسي و
ارزشهاي حامل مختلف صورتهاي به پيشامدرن جوامع در سنتي مسکن و خانه داد. دنيوي
نمادهاي از خانه ديگر مدرن شرايط  در اما بود، متافيزيکي و  اسطوره اي باورهاي و ديني
معماري که عقالني قواعد خانه تحت و ساز خالي ميشود. ساخت متافيزيکي نشانههاي و
ميکند ايجاب و تعيين شهرنشيني را و فضاهاي شهري شرايط وهمچنين مدرن دانش و
به و بود ملکوت و آسمان از نمادي گنبد ايراني، معماري در مثال، براي ميگيرد. صورت
ديگر نشانههاي مي داد. برخي مذهبي و زيارت گاهي اماکن و معماري مسجد از صورتي خانه
کاشيهاي نصب مانند ديني نمادهاي بردن بهکار ساختن، روبهقبله فيروزهاي، رنگ از عبارتند
و اسالمي خانه روح مجموعه به ديگر. اين ديني نمادهاي ديني و و ادعيه آيات قرآني به مزين
کاربرد رنگ مدرنيته خانههاي گنبدي، و توسعه مدرن گسترش معماري اما با ديني ميبخشيد؛
به تنها محدود نشانههاي مذهبي و نمادها ديگر و قرآن آيات به کاشيهاي مزين فيروزهاي و
و داده رخ تغييرات ديگري کنوني، مدرن پست درفضاي شد. متبرکه بقاء حسينيهها و مساجد،
فرم، از مجدد براي استفاده تالش در نوعي به مدرن پست معماري گرچه است. وقوع حال در
است، امروزي مدرن دانش و مواد و با تکنولوژي آن تلفيق و سنتي الگوهاي و رنگها طرح،
است. کنوني مدرن پست دوره در معماري ساختمانها و فرم تحول از بيش خانه تحوالت اما
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شد. خواهد داده توضيح بهاختصار تحوالت اين از برخي ادامه در من

خانه جهان/محلي شدن
اجتماعي زندگي واقعبينانه از درکي نميتوان جهانيشدن، گرفتن فرآيندهاي نظر در بدون
تنيدگي درهم و فشردگي و جهانيشدن فرآيندهاي گسترش آورد. به دست معاصر انسان
ساخته مجازي (فضاي به «فضا» و ميکاهد هر روز را مکان رفتهرفته اهميت مکاني، و زماني
حتي ميدهد. بيشتري اهميت  ارتباطي) و ديجيتالي تکنولوژيهاي و  اينترنتي شبکه هاي
در امروز جهاني» «شهروند است. مواجه شده با چالش نيز زادگاه و وطن سرزمين، اهميت
ميپردازد. کار به مختلف سرزمينهاي و در تحصيل ميکند ديگر جاي در مي آيد، بهدنيا جايي
در اين کند. ابداع و همگاني نوين را جهاني زيستي نوعي کوچ مي خواهد امروز جهان سيال
حس آن و خانه خصوصي ديگر اجدادي، وطن و آباء مفهوم خانه، خانة پدري، سرزمين شرايط
که و خانهسازي معماري الگوهاي گسترش ديگر، طرف از نميكند. را تداعي سنتي حال و
ديگر به و سپس شد ظاهر آنها و متناسب ارزشهاي غربي کشورهاي در ابتدا بيشتر عمدتًا

است. آورده بهوجود را فرهنگخانه سازي» «همگن نوعي يافت، گسترش کشورها
شهري فضاهاي  و ساختمانها نظر از تهران  و  توکيو نيويورک، شباهتهاي تشخيص 
آپارتمانها دهد. انجام را آن ميتواند توريستي و شهروند هر مسلح غير چشم که است کاري
شيشه، سنگ، چون مصالحي مستطيلي با و مکعبي بناهاي کشيده و به فلک سر برجهاي و
خانه سازي گسترش سبکهاي محلي معماري و و نميتوان از عين حال، نبايد آهن. در و سيمان
شدن غربي جلوگيري از منظور به غربي، دولت هاي غير سويي از بود. جهاني غافل سطح در
گسترش ارزشهاي معماري و احيا به تا تالشاند در هم ميگويند) شدن آمريکايي گاه (که
غربي کشورهاي بهسوي مردم مهاجرت ديگر گسترش سوي از و بپردازند خود محلي و سنتي
تعداد افزايش شايد مرکز ميشود. در حاشيهاي سنتهاي فرهنگ و هرچهبيشتر رواج باعث
غرب اسالميدر معماري حضور نشانه هاي بارز از اروپا يکي و آمريکا شهرهاي در مساجد
از بيش اروپا و آمريکا بزرگ شهرهاي در مهاجر اجتماعات و محالت شکلگيري اما باشد؛
و شرقي و آفريقايي ژاپني، چيني، معناي در «خانه» است توانسته معماري سبک هاي گسترش
چيني کالب ها ورستوران هاي فروشگاهها، کند. وارد کشورها اين به را آن غربي غير بهطورکلي
عصر تاريخي بناهاي از لندن بيش در و سنتي خود ملي نمادهاي فرهنگ با هندي و ژاپني و
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را اين نکته ميکند. جلب لندن ديدن ميکنند به خود که از را توريست هايي ويکتوريا توجه
کرد. مشاهده غرب بزرگ شهرهاي تمام درباره ميتوان

خانه شدن فردي
يافتن فردگرايي اهميت مراد از است. بوده مدرنيته رشد شاخصهاي مهم يکي از فردگرايي
جمعي تاريخي کلي و ساختارهاي ارزشها خواستهها، در برابر فردي ترجيح خواستههاي و
عرصه هاي در فرديت رشد دارد.  اخالقي و اجتماعي سياسي، جنبههاي فردگرايي است.
خانه شخصي داشتن به ميل است. خانه، يکي از اين عرصهها باشد. تأثيرگذار مختلف ميتواند
به هريک خصوصي تخصيصيافتن فضاي خانة پدري، و خانواده گزيني از جدايي مستقل و
تنوع خصوصي، حريم کارکرد يافتن اهميت والدين)، خواب اتاق فرزندان، (اتاق خانه افراد از
همگي بخشي همسايگي روابط شدن محدود و منزل، آرايش و دکوراسيون يافتن سبکهاي
نمونه و پدريام روستايي خانه مردمنگارانه گزارش در من است. خانه فرديشدن از فرآيند
مشاهده خانه با ميتوان ملموستري نحو به آنجا در مي کنم. ارائه فرديناشده خانه شاهدي از
رشد مدرنيته که مانند بريتانيا کشورهايي در ديد. را فرديشدن مدرنيته و تأثيرات پيشامدرن
(گانون، گانون کرد. مارتين مشاهده را شدن خانه فردي بارز ميتوان مصداق نيز است يافته
و خانوادة فرهنگ در (که خود شخصي تجارب و تحقيقات زندگينامهها، به با استناد (۲۰۰۱
شصت، دهة تا بريتانيا يافته) نشان ميدهد كه فرهنگ طبقة کارگر تربيت انگليسي کارگري
نظم و کنترل بر خودشکوفايي و بر خودانگيختگي تأکيد بهجاي و محدود را فرد آزاديهاي
تا ميدهد نشان طبقه کارگر انگليسي» سنتي خانه «الگوي تحليل او با است. ميکرده تأکيد
کودکان بودهاست. افراد فرديت کنندة محدود و سرکوبگرانه انگليسي سنتي فرهنگ ميزان چه
تيره سايهاي زندگي تمامي مردساالرانه بر فرهنگ و ميشدند تربيت پدرساالرانه ارزشهاي با
طبقة خانة منزلة به مود و لوييس آنچه دادند نشان همکارانش و فيرث ريموند اما بود؛ افکنده
خانة سنتي مود و لوييس است. اساسي تغيير شرف در بودند کرده توصيف بريتانيا متوسط در
منتظم، بيش کم و است متوسط، خانهاي طبقة «خانة توصيف کردهاند: را اينگونه بريتانيايي

 .(۱۹۶۹ همكاران، و (فيرث مناسک» و آيين حتي و نظم مراتب سلسله مبتني بر
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خانه شدن دمکراتيک
بيانگر هر چيز از بيش «خانه پدري» مفهوم است. داشته تلقي سنتي در مفهومي نابرابر خانة
مذکر اجتماعي مقوالت ديگر است. خانه مانند تلقي سنتي آن در خانه «پدرساالرنه» خصلت
استوار پدر اقتدار و تحت مديريت مرد و رفاه و بر ايجاد آسايش خانه اساس زيرا است، بوده
بهشمار او داراييهاي از بخشي خانه، فرزندان نيز مانند و زن و بود پدر مالکيت در خانه بود.
اموال بلکه تجاوز به ناموس مرد، شرف و به تجاوز نه تنها ساکنان خانه ميآمدند. تجاوز به
اينرو از داشت. را خانه کدبانوي نقش کار سنتي تقسيم نظام در زن بود. او داراييهاي و
انجام بهدرستي را خانه» «کارهاي است که بتواند دار» خانه «زن سنتي، مرد مطلوب همسر
پوشش و لباس که نقشي است، بوده زنان از حفاظت خانه، کارکردهاي از يکي دهد. بهعالوه،
زمينة جنسيت در سنت گرايان اصلي يکي از نزاعهاي مي دهد. انجام را آن ديگري به نحو نيز
در را او وظايف و زن خود ايدهال الگوي در گرايان سنت که است اين جنسيتي تبعيض و
در و داري ميبينند، و خانه کدبانوگري خانه، محيط داشتن گرم نگه تربيت کودک، شدن، مادر
جامعه» به «محيط خانه» از«چارديواري را زن تا اند در تالش نوگرا فمينيست و منتقدان مقابل
اين ديدگاه از كنند. فراهم خانه از بيرون جامعه و در او براي بيشتري فرصت هاي بکشانند و

است. زنان براي حريم جنسيتي خانه، ايجاد کارکرد گفت ميتوان
رسانهها تأثير اين است. يافته کاهش خانه بسيار پنهانسازي کارکرد گفتيم، که طور همان
رشد فرديت و کلي تر فرآيند بستر در حدودي تا ميتوان را خانه سازي حريم در تقليل کارکرد
لباس تلقي از که طور دانست. همان خانه جنسيت تغيير خصوصي و حريم بازترشدن قلمرو
روابط از انسان فيزيکي پنهان کردن بعد ديگر براي پوشاندن بدن و لباس و است کرده تغيير
ديگري با تسهيل ارتباط و تسريع براي رسانهاي پوشش بالعکس، نيست، بلکه او اجتماعي
فرهنگ را در و غير خود خود فاصله بين ايجاد کمتر نقش خانه نيز ديگر مسکن و است.
در معرض را خود و خود، بيان خود، افشاي مايل به بيشتر معاصر انسان ميکند. معاصر ايفا
به نيازي است که نمانده داشتن پنهان زيادي براي چيزهاي ديگر گويي نهادن است. ديگران
و از اموال حفاظت ميبخشد، اهميت را ديوارهايش و خانه آنچه باشد. خانه ديوارهاي بلند
و روابط اجتماعي نه بماند،  سارقان در امان که از دسترس است درون خانه داراييهاي مادي
افزايش و زنان جنبش رشد و جنسيتي آگاهيهاي افزايش با خانه. بهعالوه، ساکنان معنوي
تغيير با و خانه از بيرون و جامعه در بيشتر آنها حضور و زنان اجتماعي و شغلي فرصتهاي
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ميکند. ايفا خود را جنسيتي سنتي ديگر کمتر کارکرد نيز کارکردهاي خانواده، خانه کاهش و
همچنين خانه و متعلقات تزئينات و دکوراسيون، نحوه در تنها ميتواند نه تغيير جنسيت، اين
باشد. ميتواند خانه نيز درون روابط نوع کننده تعيين بلکه بگذارد، آن تأثير معماري مؤلفههاي
بيروني، و اندروني برداشتهشدن اتاقها،  رؤيتبودن قابل آشپزخانه،  ديوارهاي برداشتهشدن
گشودگي و پنجرهها افزايش يک نسبت، به پسران دختران و به شخصي اتاق يافتن تخصيص
مدرن جوامع اغلب در گستردهاي نحو به است که تغييرات اين از برخي بيرون فضاهاي به
دموکراتيکتريا مفهوم پدري» «خانة بهجاي ديگر کنوني شده مدرن شرايط در ميشود. مشاهده

ميرود. بهکار
۱
خانوادگي» «خانه

خانه رسانه ايشدن
مهمترين را شدن رسانه اي (۱۳۷۸) مدرن فرهنگ و ايدئولو   ژي کتاب در تامپسون جان
و تسهيل توسعه و بازنمايي راه رسانهها از ترديد ميداند. بدون معاصر فرهنگ فرآيند تحول
دربارة تاکنون ميکنند. ايفا معاصر فرهنگ در مهمي نقش اطالعات گردش تسريع و ارتباطات
اين در تجربي بررسيهاي اينرو از نديدهام. مطلبي خانه بهخصوص و مسکن بر رسانه تأثير

ميدهم. توضيح مسکن را رسانهاي شدن ابعاد از برخي اينجا است. در اندک زمينه
از يکي دادن تقليل خانه، زمينة در رسانهاي و ارتباطي تکنولوژيهاي تأثير مهم ترين
خانه، کارکردهاي مهمترين از يکي  خانهاست. يعني حريمسازي خانه کارکردهاي مهمترين
را از «ديگري» «ما» خانه، ديوارهاي بود. خصوصي» «حريم ايجاد کرديم طور که اشاره همان
و خانه کمک به ما ميشود. ما  حريم به  ديگري ورود از  مانع و  ميکند جدا «غريبهها» و
درون به نميتوانند ديگران مي مانيم. و پنهان پوشيده جامعه و ديگران» «چشم از ديوارهايش
آن به آمد و رفت بتوان تا دارد قفل و در خانه بخواهيم. ما آنکه مگر بکشند سرک ما خانة
نگه امان در ديگران دسترس از را نه تنها اموال ما است که فرهنگي قلعه خانه کرد. کنترل را
رسانهها وسيلة به خانه، از اين تلقي اما ماست. بر رفتارهاي پوششي لباس، مثل بلکه ميدارد،

است. دگرگوني حال در تلويزيون بيشتر و
پشت را که وقايعي لحظه به لحظه خانوادگي سريالهاي بهخصوص سريالها فيلم ها و

1. Home Family
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در ميگذارند. نمايش به ميگذرد بيرون خانه و  درون در شهروندان روزمره زندگي صحنه
پخش جلوگيري از و کنترل دولت سبب اين پديده به ايران به خصوص در اسالمي کشورهاي
همچنين و دو جنس بين و روابط زناشويي و جنسي به مسائل مربوط جنبه هاي خاص برخي
غربي، در کشورهاي ميشود؛ اما ديده کمتر ايدئولوژيک و بهره برداري آموزشي براي تالش
ميکنند. جلب خود سوي به را مخاطبان  مردم، خانههاي درون  نمايش طريق از تلويزيون

را آنها غربي شبکههاي اغلب که (
۳
دوستان و   

۲
همسايهها

۱
(ايستندرز، مانند سريالهايي

روزمرة زندگي گذران اساس نحوة بر که هستند ميکنند، برنامههايي پخش که سالهاست
تصويري، رسانههاي ظهور از پيش خانهها ساخته شدهاند. و کالب ها پاب ها، در مردم واقعي
جذابي دقيق و گزارشهاي زندگينامهها خود و زندگينامه کتاب هاي و رمانها، مطبوعات
خانوادگي زندگي بخش از آن رمانها دقيقًا مي دادند. آنها نشان اسرار و مردم زندگي نحوة از
قرار خصوصي حريم حيطه در و است پنهان ديدهها از که خانهها درون اجتماعي روابط و
رفتارهاي بسياري از پايان عمر که در ژانژاکروسو و ميکنند. اعترافات افشا ميکردند ميگيرد
که افشاگري روابطي زمينه در بود واقع آغازي كرد، در فاش را و هنجارشکنانهاش نابهنجار
زندگينامه ها کتابها (رمانها، امروز ميدهد. رخ بسته» «پشت درهاي و خانه ديوارهاي پشت
ميپردازند. درونخانه و اندرونيها نمايش و افشا به اينترنت و سينما تلويزيون، کنار در ( و..
حريم خصوصي ايجاد و  حفظ براي خانه حصاري گفت  ميتوان ديگر شرايط،  اين در  آيا

است؟
 

تجاري شدن خانه
سرمايه دارانه ارزش هاي غلبه نقش بسيار داشته است، خانه مفهوم تحول در که نکتهاي
نوعي اقتصادي ديد  از خانه کرديم، اشاره ابتدا در که همانطور است. مسکن  زمينه در
است. بازار سازوکارهاي تقاضا و و عرضه قوانين تابع ديگر کاالها مانند کاال «کاال»ست. اين
تمام زيمل(۱۳۸۶)، گئورگ  تعبير به مدرن، جامعه در پول سلطه و کمي  ارزشهاي غلبه
ساخته آن توسط ساکنان از آنکه و ميکند. خانهها بيش دگرگون کرده مدرن را فرهنگ ارکان
و ساخته دولتي سازمان هاي يا «بسازوبفروش»  اقتصادي بنگاههاي  توسط شوند، طراحي و

1. Eastenders
2. Neiybours
3. Friends
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فعاليت مادي ارزش و «سود» معيار اساس واسطه اي نيز بر توليدي بنگاه هاي مي شوند. عرضه
جايي خانه ها تا ساکنان فرهنگي» «ارزشهاي زيباييشناختي» و «ذائقة شرايط اين ميکنند. در
نيز زمينه اين در شوند؛ اما بنگاهها براي بيشتر «مشتري» موجب جذب که ميشود مالحظه
نيز خانهها عرضهکنندگان و سازندگان درهرحال، گفت. سخن بدبينانه و مبالغه آميز نبايد
نهايت، در اما چندان درنظرنميگيرند؛ را مشتريان مصرفکنندگان و فردي مالحظات گرچه
در سطح ميکنند. حتي فعاليت آن ارزش هاي و معاصر فرهنگ کلي در چارچوب نيز آنها 
که بهگونهاي کرد. خانهها مشاهده مشتريان و سازندگان بين تعامل فعال نوعي ميتوان جزييتر
بويژه و و معماري فرم انتخاب حدودي در تا ميتوانند مالي خود توانايي توجه به با مشتريان

کنند. مشارکت بنا تزئينات

خانه شدن بوروکراتيک
در شهرداريها و  دولت کالن  برنامهريزيهاي و سياستها معاصر، و مدرن دورة در 
خانة فرهنگ  چگونگي در  مؤثري نقش انبوه، توليد و خانهسازي شهري،  فضاهاي زمينة 
خانه سازي زمينه در نقشي  دولتها پيشا مدرن،  شرايط جامعة در اما دارد.  و داشته معاصر
از بخشي خانه امروزه، ميشد. خصوصي تلقي امري مقوله و بيشازهرچيز خانه، و نداشتند
همچنين و و شهري محلهاي محلي، ساختارهاي با متناسب بايد الجرم و شهر است فضاي
به قادر خانهها» «درون تنها در زمينه شرايط مردم شود. در اين ساخته ملي کالن سياستهاي
با مالحظه بايد خانه و ساختار بيرون» و«نماي خود هستند خاص سليقه و انتخاب سبک
از يکي صورت به سازي خانه و خانه چگونه اينکه، درک شايد شکل گيرد. شهري قوانين
درآمده شهرداري ها عمومي مثل دولت و سازمانهاي و برنامهريزي بوروکراسي نظام اجزاي
خانه احداث براي که دارند  را تجربه اين همه زيرا باشد، نداشته توضيح  به نيازي است،
مجوز فرآيند اخذ و در اخذ کنند گوناگون سازمانهاي بايد «مجوزهاي» مختلفي از جديد
که ميشوند اين نکته متوجه افراد کمتر اما كنند؛ رعايت را معيني ضوابط استانداردها و بايد
سبک رسمي ميتواند استانداردهاي رعايت و مجوز اخذ بوروکراتيِک طيکردن فرآيند چگونه

دهد. تغيير را آنها خانههاي درون روابط حتي و خانه
بودم بريتانيا نوشته در مسکن» در زمينه «انقالب را که مردم نگارانهاي گزارش من اينجا در
فرهنگخانه در دولت نقش چگونگي و تأثير از روشني مثال تا ميکنم ارائه (۱۳۸۵ (فاضلي
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نيم به نزديک  آلماني هواپيماهاي «لووف» دوم جهاني بمبارانهاي جنگ در نشان دهم. را
مسکن شديد بحران به منجر امر اين کردند. ناپذير سکونت يا خراب بريتانيا در را خانه ميليون
را آن جنگ اما داشت، وجود مسکن کمبود بحران نيز جنگ از قبل در البته شد. بريتانيا در
ميکردند. زندگي شرايط بد، با اجارهاي خانههاي در مردم ٪۶۰ پايان جنگ در کرد. تشديد
«خانه دولت شعار کرد. طراحي را دهسال خانه در طي ميليون پنج ساخت براي برنامه اي دولت
از پس دوران در مسکن بحران نتيجه در که جديد عمومي» «خانههاي ظهور بود. همه» براي
از ساختن حمايت به وجود آورد. دولت به زندگي سبک انقالب بزرگي در آمد، وجود به جنگ
شدت به شهرها دهه، چهرة دو در و پرداخت مسکن انبوه توليد و استاندارد شده خانه هاي
دهه بودند، اما در پايان صاحبخانه بريتانيا در نفر ميليون سه فقط کرد. در دهه ۱۹۵۰ تغيير

رسيد. هشت ميليون رقم به اين ۱۹۶۰
و  برداشته کرد. ديوارها رشد دکوراسيون صنعت يافت. بسيار ۱۹۵۰ اهميت دهة در خانه  
جستجوي در و همه مي گرفتند جشن را صاحبخانهشدن مردم شد. سنتي دورريخته بخاريهاي
با ميکردند. خانهها صرف را خود مردم بيشترين درآمد اينرو از بودند، مدرن سبک و معماري
«ادوارد»ي و ويکتوريايي  و نگار نقش پر خانه هاي يکدست، عصر آساي خانههاي سيل ورود
،۱۹۵۰ دهه در کرد. ايجاد مردم زندگي عظيمي در سبک تحول جديد خانههاي رسيد. پايان به
رنگهاي داشت. شهرت معاصر» «نماي به که کردند ظهور تازه «نماي» نوعي با خانهها
را جنگزده و دلمرده ملت تا رفت کار ساختوساز ها به در هندسي جديد اشکال و روشن
بيشتر جاي نور با چراغها و همراه و اتاقهاي باز ريختند دهد. ديوارها فرو نشاط شادي و
با ديواري و کاغذ کرد پيدا ساختمانها اساسي در اهميت رنگ، را گرفتند. سنتي سبک هاي
آن مصرف و شد ُمدروز زندگي بخش، طرحهاي نشاطآفرين و با آبي و قرمز شاد رنگ هاي
و داشت زيادي جذابيت کجوکوله اشکال و زاويه يافت. عموميت بريتانيا در بار نخستين براي
و ديد و ميهماني ها عروسيها، کريسمس، مراسم ويژه براي فقط که پذيرايي اتاق مد روز بود.
در شد. تبديل دايمي استفاده و فضاي نشمين به پاره اي از ميشد، استفاده يکشنبه بازديدهاي
آشپزخانه و پذيرايي اتاق برخوردار شدند. بيشتري فضاي مسکوني از عمًال خانوادهها نتيجه
شدن ادغام با نداشت. قرار دور يا نقطه اي گوشه حياط آشپزخانه ديگر و شدند ادغام هم در
مرکزي گرم سيستم شدند. مختلف اتاقها داراي کارکردها تمام نشيمن اتاق و اتاق پذيرايي
به نبود. خود در خانههاي نصب آن به قادر کارگر طبقه و هنوز متوسط بود طبقه نشانه کننده
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ميداد. گرمي اشرافي صاحبخانههاي به عظمتي و شکوه چه کننده گرم مرکزي راستي سيستم
از بريتانياييها روزگار، آن بود که درکي اين ميکرد. گرم آنها را روح و استخوان ها عمق تا آن
بدون خانه که تصور چرا است، شده مضحک حرفها اين ديگر حاال داشتند. سيستمگرم کننده

مي ماند! ستون کننده مثل خانه بدون سقف و گرم سيستم
اساس  بر نداشت. عموميت خانه داخل توالت و خانگي حمام از استفاده ۱۹۵۰ سال  تا
و شستشوخانه عمومي حمام از و نداشتند حمام منازل، از نيمي ۱۹۵۰ سال سرشماري در يک
کاهش ۱/۵ به ميليون ۳/۲ بدون حمام از خانههاي دههي ۱۹۶۰ تعداد در ميکردند. استفاده
سه حتي و دو ميشد هفتهاي که گفته اشراف جز هفتگي بود، عمومًا امري استحمام يافت.
مرغابي ها» هم «طبقه آميزي طعنه به طور سبب به همين را اشراف مردم، ميگيرند. بار دوش
تصور ميشد. ساخته نشمين به محل نقطه دورترين و گوشه حياط در توالتها ميناميدند.
همان درست ذهن بود، از دور و مضحک بسيار باشد مسکوني اتاق در گوشه توالت اينکه
باشد. حياط  گوشه در  خانهاش توالت کند  تصور يا بپذيرد  نميتواند کسي  امروز که  طور
شرم هم ميدانستند و بهداشتي اصول مغاير هم را خانه داخل توالت وجود از مردم بسياري
آنها خاطر آسودگي و آسايش باشد، مانع خانه داخل اينکه توالت، مي کردند تصور مردم آور!
ابتداي که گويي از شد پذيرفته چنان ديگر چيزهاي مانند نيز اين اما توالت رفتن مي شود. موقع
تجربي «فرهنگخانه» معناي و بستر بتوانيم اينکه براي بودهاند! يکي توالتها خانهها و تاريخ
متفاوت دورة چند يا چند جامعه مسکن در و مناسب، مقايسة ساده روش يک دريابيم، را
خانه مقايسه يا شهري خانة و روستايي خانة عشايري، خانه مقايسة مثال، براي است. تاريخي

حاضر. دورة قاجار و دوره در
قاجار دورة بزرگ خانههاي از تعدادي ايران، تاريخي شهرهاي ديگر مثل کاشان در
از امروز كه بازسازي کردهاند اخير سالهاي در را طباطباييها خانة بروجرديها و خانة مانند
مانند از امکانات وسيعي مجموعه داراي خانهها اين است. گردشگردان ديدني براي مکانهاي
انبارها، متعدد بزرگ، آشپزخانههاي بادگير، زمستانه، خواب، بهار انبار، اتاقهاي آب حمام،
و ديوارهاي اندروني مالقات، و پذيرايي سالنهاي خانه، مهمان حياطهاي متعدد، هيزمدان،
شدهاند. اين تزئين ايراني سنتي هنرهاي خانهها با انواع اين درعينحال، قلعهگونهاند. بلند و
مالکان خانهها از اين مالکان زيرا است، ايران قاجار دروه در اشرافي مسکن بيان فرهنگ خانه
در ايراني را سنتي خانه عناصر از بخشي ميتوان حال، عين در اما بودهاند. کاشان تجار بزرگ و
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گزارشي در زير و مدرن پيشامدرن خانه تصويري از مفهوم ارائة منظور من به خانهها ديد. اين
اينجا تا مباحثي را که از بسياري گزارش ارائه ميکنم. اين پدريام روستايي مردمنگارانه از خانة
استفاده از ضد آن خانة مدرن دادن نشان من براي دربردارد. کرديم به شيوهاي متفاوت بررسي

جستهام. بهره بشناسيد را با ضد آنها چيزها قاعدة واز کردهام

پدرم روستايي خانة مردمنگاري
کوتاه، عبارت اين شدم. بزرگ و متولد پدري خانة در روستايي درخانه اي پيش سالها
بودهام آن در که پيشامدرني فرهنگ در بستر مفهوم خانه از مرا درک و زيسته» «تجربة تمامي
زيسته تجربة اين  از  مردمنگارانه  توصيفي ارائة بخش، اين نگارش از  هدف  ميکند.  بيان
تربيت و خانه» در «تولد روستايي»، «خانه (يعني کوتاه جمله اين مفاهيم از هيچيک است.
و بديهي نيستند. روشن چيزهاي چندان پدري») ديگر «خانه حتي و در «خانه پدري» رشد و
و محيط از اغلب مردم زيرا اين مفاهيم ندارند. واقع بينانه از و روشن مردم، تصوري از بسياري
آنها معنا گرفته و در درآنها شکل مفاهيم اين که سنتي و باورهاي فرهنگ روستايي و ارزشها
با يا اين مفاهيم شده» «امروزي و امروزي مدرن فرهنگ و جامعه در فاصله گرفتهاند. داشتند،
شده است. «خانه داده اين مفاهيم به متفاوتي و تازه معاني شدهاند يا جا مفاهيم ديگر جابه
در يا سبز سر دل مزرعهاي در «کلبهاي» بيشتر شهرنشينان که براي است مفهومي روستايي»
خانه شنيدن برخي نيز ميکند. براي تداعي را علف و بيآب کوير دشت و در زيبا يا کوهپايهاي
و برق آب و آموزش، بهداشت، از که جايي ميکند، تداعي را فالکت و فقر فرهنِگ روستايي،

و بزرگ روستايي» متولد «خانة در که آنها براي اما
۱
نيست؛ خبري رفاهي خدمات اجتماعي و

با بلکه نوعي مسکن و فالکت، فقر جهنم نه و رومانتيک نه کلبهاي روستايي خانة شدهاند،
و روابط ديگر خانهها، مانند البته و باشد مرفه يا فقيرانه ميتواند است که خود خاص فرهنگ

است. حاکم آن بر اجتماعي روستا و اقليمي شرايط متناسب با فرهنگي الگوهاي
برخي را ندارد. با خانه فرزندان هميشگي و ابدي پيوند آن معناي هم ديگر پدري خانه
از خانه هميشه سالگي براي ۱۷ يا ۱۶ بعد از ميکنند اغلب زندگي جامعه غرب و در اروپا که
تنها فرزندان از که بسياري چرا شوند، بزرگ خانةپدري در اساسًا اگر البته ميشوند، پدري جدا

را با عنوان «آرمان زندگي روستايي به نگاه نوع دو اين (۱۳۷۸) فني تغييرات و جوامع سنتي جورج فاستر در كتاب .۱
.(۴۷-۷۲ :۱۳۷۸ (فاستر است داده شرح به نحو مفصل مطلوب» محدوديت هاي «انگاره و شباني»
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«خانوادة پدري بيشتر معناي خانه هم شهرنشين ايرانيان براي را تجربه ميکنند. مادري» «خانه
تغيير چندگاه از هر ندارند و ثابتي خانه پدرها ديگر زيرا را، خانه ميکند نه تداعي را پدري»
نيست. پابرجايي رسم ديگر هم پدري در خانه بزرگشدن و تولد ميدهند. مسکن و جا
تربيت و بزرگ و… مدرسه مهدکودک، شيرخوارگاه، در و ميشوند متولد زايشگاه در فرزندان
کارتونها رايانهاي، بازيهاي مجازي» «فضاي در اغلب نيز خانهاند در که اوقاتي حتي ميشوند.
ميکنند رشد مجازي» «خانهاي شبکه اينترنت اند. آنها بهواقع در در يا تلويزيوني فيلمهاي و

به با توجه نيز، روستا امروزي نسلهاي بلکه حتي شهرنشينان، تنها نه
۱
«خانه واقعي». نه

«سبک يا شيوه  تغيير و  رفاهي خدمات و امکانات توسعه نتيجة روستاها در تغييراتي که
خانه از خود روستايي خانه مفهوم قادر به تفکيک کمتر است، داده رخ روستايي زندگي»
ادامه در من دارد. وجود روستا و شهر بين بارزي تفاوتهاي همچنان اگرچه هستند؛ شهري
تنها توصيف، اين در ميکنم. ارائه زادگاهم روستاي از توصيفي ابتدا نگارانه مردم گزارش اين
اينرو از دارد. ضرورت روستايي توصيف فرهنگ خانه و درک براي که ميکنم اشاره نکاتي به

نيست. روستا توصيف جامع ارائه قصدم

من روستاي
مردم آبادي ها، ديگر مثل و است خشک و نيمه کويري بياباني، نيمه روستايي من زادگاه
اين اما اکنون ميکردند، پيش قاليبافي چندي تا نيز زنان آن اغلب کشاورزند. دامپرور و آن
تاريخ قرن چهار نيست، اما گرچه تاريخي روستا روستاست. اين از اين وداع حال در صنعت
از سفرنامهاش در ميکند و عبور آن از عجم» «عراق به سفرش شاه هنگام ناصرالدين دارد.
و توسعه نوسازي برنامههاي و تسهيالت از برخوردار تا حدودي روستا اين ميبرد.  نام آن
آن در ،۱۳۱۲ در پرورش آموزش و توسعة و شکل گيري نخستين سالهاي درهمان بودهاست.
و شهرها تهران به روستا جوان و جديد نسل مهاجرت زمينه که ساختند «مدرسه ابتدايي»
ومير مرگ و بيماريها کاهش در که شد «دوشي» آن خزينهاي حمام بعد اندکي کرد. فراهم را

کرد. نقش مهمي ايفا جمعيت،
بهداشت خانه و اصالحات ارضي نام به نفت، شعبة پست، دفتر پي «انقالب سفيد» در

مجازي مختلف ابعاد (۱۳۸۵) ديجيتال» سبك به شدن ايراني و ايراني سبك به شدن «ديجيتالي مقاله در نگارنده .۱
است. داده توضيح را ايراني زندگي شدن ديجتالي يا
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ميزان نشد زيرا روستا جمعيت افزايش سبب اقدامات اين چند هر شد. اجرا ايجاد و آن در
تحول و توسعه عمده مذکور، تحوالت عليرغم  بود. باروري  از  بيشتر مراتب به مهاجرت 
آب فاقد روستا اين اسالمي انقالب از  پيش  تا داد. اسالمي رخ  انقالب از بعد من زادگاه
جادة هنرستان، دبيرستان، تعاوني مصرف،  فروشگاه گاز، تلفن،  بيمارستان،  برق، بهداشتي،
پي در شد. داده آن به خدمات اين از انقالب اما بعد بود؛ و شرکت خدمات کشاورزي آسفالته
و برقي خانگي لوازم از انباشته خانهها و کرد تغيير رفتهرفته مردم زندگي شيوه خدمات، اين
خارجي ظروف سرويسهاي خصوصي، راديو)، اجاقگاز، حمام ضبط، الکترونيکي(تلويزيون،
نوسازي سال هاي اخير در هم ما روستاي حسينيه و مسجد حتي است. خدمات شده ديگر و
مدرن ساختماني مواد و مصالح با رفتهرفته نيز خانهها شرايطي، چنين در شدهاند. مدرن و
و زندگي شيوة تغيير با اين، بر عالوه شدند. ساخته مدرن) تزيينات لوازم و سنگ، آهن، (آجر،
ارزش هاي و روابط نماند. ناخورده» «دست خانوادهها نيز و خانهها درون روابط خانه، محيط
حاکم روستا بر ارزش نوعي مثابة به شهري شدن و يافت غلبه روستا بر رفتهرفته بورژوايي
بازديدکننده اي در و بيينده هر روستاست. همچنان روستا اين تحوالت، تمام وجود با شد.
چوبي، درهاي و گنبدي، خشتي خانههاي خاکي، کوچههاي از چهره نگاه نخستين همان
روستاييان، بسته پينه دستان و خورده آفتاب چهره و گرهخورده درهم و نامنظم کوچههاي
راه از شمار انگشت اگرچه تعدادي روستا اين در اينکه، نيست. مهمتر شهر اينجا درمي يابد
و معيشت شيوة هنوز اما واسطه گري» امرار معاش ميکنند، و «تجاري فعاليت و «خدمات»
بر را خود مهر الجرم نيز اقتصادي اين شيوة دامپروري است. و کشاورزي مردم، گذران زندگي
فعاليت مهمترين گوسفند و گاو پرورش و گندم توليد هنوز مي زند. روستا مختلف جنبههاي
کاهش روستا اقتصاد اين در اساسي تغيير تنها کرديم، اشاره که طور است. همان روستا مردم
هيچگاه نيز مردان و نميدهند قاليبافي مشقتهاي به تن ديگر جوان دختران است. قاليبافي

نميکردند. قاليبافي روستا اين در
محله اي سنتي نظام آن ديگر است. شده روستا فضاي ساختار تغيير باعث تغييرات اين
روستا خانوادههاي در اطراف است. را ازدست داده خود پايين) مفهوم و محله باال (محله
در کردهاند. خانه سازي آمده اند آنجا به ديگر روستاهاي از که مهاجر خانوادههاي و جوان
کتابخانه، بيمارستان، روستايي، مخابرات دفتر شامل جديد، خدماتي تأسيسات حال، عين
حاشيه مواد شيميايي در توليد کارخانه تعاوني مصرف و شرکت دبيرستان، دبستان، هنرستان،
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متمايز فضايي بهصورت ساختار ده شرقي ضلع نتيجه، در ساخته شدهاند. ده غربي و شرقي
ساخته شدهاند مدرن مصالح و از مواد ساختمانها چون اين ميشود. ديده «بافت قديمي» از
ناچسب به روستا چون وصله و شهري دارند مدرن شده فضاي نما و خشت، کاه گل و نه

چسبيدهاند.
را سنتي خود مفهوم ديگر روستاهاي مشابه آن اين روستا و در خانه چنين شرايطي، در
پديدة بلکه نه خانه شهري، عشايري و نه چادر است. خانه جديد روستايي، دست داده از
از شدن روستاها پرداخت. تحوالت مدرن درک به بايد آن شناخت براي که است نوظهوري
شدهاند تبديل انتزاعي مفاهيم آن به در زندگي و خانة پدري روستايي، خانة مفاهيم اينرو
ترکيب و تلفيق خانة روستايي مدرن داشت. آنها از و درستي درک ملموس ميتوان كمتر که
عشايري کپر و شهري و چادر سنتي، خانة روستايي خانه نامتوازن و ناهمخواني از ناهماهنگ،
اين گونه است است. روستايي سنتي خانه و نه چادرعشايري شهري، نه خانه نه است؛ يعني
دنيا به آن در خانهاي که از تبييني و توصيف نيست قادر هم امروزي روستا نسل حتي که
روستايي کلبة آن به از دور تنها امروزي روستايي خانة اين ارائه دهد. مي کند رشد و آمده
شوند نگريسته که درون ميماند. از شهري نشينهاي آباد خانههاي حلبي به يا رومانتيک،
هر مدرنيتهاند که و سنت دستاوردهاي و معاني باورها، ارزشها، از پيچيدهاي مجموعه بسيار
وارداتي قالبي کره با محلي پنير که نشستهاند. همانطور کنارهم ناموزون و عريان نحو به دو
وينستون سيگار او، آزاد دهقاني در تن و گشاد شلوار روز با روستايي، کت مد سفره در شهري
را روستايي مدرنيته و سنت و ناهماهنگي هاي تعارضات روستايي، دست در کربال تسبيح و
سنگ قلوه و مرمر سنگ گل، کاه و سيمان آجر، و خشت نشستن هم کنار ميدهد، تشکيل
تعارضات و تضادها مدرن و سنتي مواد و مصالح کلي بهطور و جنگل، الوار و آهن تير محلي،

مي كند. آشکار را مدرنيته و سنت
اين در است. ايران گذار درحال تحوالت جامعة از کاريکاتورگونهاي ماکت روستاي من،
زندگي از رضايت احساس هرروز جديد، امکانات از شدن برخوردارتر ضمن مردم روستا
و است داده دست را از خود سنتي، انسجام يکپارچه روستايي  و ميشود. فرهنگ کمتر آنها
ندارند را گذشته امنيت ديگر خانهها شرايط اين در ندارد. هم را مدرن فرهنگ نظم و انسجام
سرقت، بزهکاريهاي شهري حاليکه در ندارد، وجود روستا در کالنتري نهاد و پليس زيرا
درها مردم ناگزير است. يافته گسترش آن نيز در شرور جوانان باندهاي و مخدر مواد مصرف
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درون آمدهاي و به رفت نسبت  ميسازند. ايمنتر گذشته برخالف را خانهها ديوارهاي و
امنيت مسئلة کلي بطور مي گذارند و تنها را خانههايخود کمتر شدهاند و حساس تر خانهها
اصالحات ارضي (۱۳۴۲)، روستاي از بعد کدخدا نهاد فروپاشي با است. شده جدي خانهها
روستاييان «خانة تا گذشت مدتها بود. سياسي سازمان و مديريت فاقد مدتها نيز براي ما
بپذيرند. تا حدودي سياسي خود سازمان و مديريت نهاد مثابه را به «شوراي ده» و انصاف»
ده» اسالمي «شوراي جديد سازماندهي و بر هم خورد شرايط اين اسالمي، انقالب وقوع با اما
و کند پيدا مردم بين در جايگاهي نتوانسته سال ۲۵ از بعد هنوز شورا اين اگرچه گرفت. شکل
حمايت هاي با اما است، اجتماعي روستا براي سازماندهي سياسي و الزم اقتدار قدرت و فاقد
براي دولت از خدمات امکانات و گرفتن زمينه در و ميشود شورا تشکيل اين دولتي و رسمي

است. داشته نقش فعالي روستاييان و روستا

من پدري خانة
صادق هم من دربارة اين امر و پرورشگاه خانواده روستايي است. زادگاه روستايي، خانة
پدري به دست خانه همان در واليتي هايم هم و برادران مانند ديگر خواهران، هم من است.
و سالگي نوزده و تا ديگر) مکان يا «زايشگاه» در (نه آمدم دنيا به قابله روستا زينب» «خاله
بسيار مادرم براي نکته اين کردم. اگرچه زندگي خانه پدري و روستا در متوسطه ديپلم اخذ
آن از گرفتن و فاصله دوري سال ها نتيجه خانواده فرزندان ديگر و در من اما دارد، اهميت
دارد. و داشته را «زادگاه» حکم ما براي پدري خانه اما است، كرده ايجاد را غربتي حس خانه
تحصيل ادامه براي پدري خانة از من جدايي ميکند. تجربه را آن فرزندي کمتر امروز که چيزي
بسياري مانند نميشدم پذيرفته کنکور در اگر شايد بود. تبريز دانشگاه و تبريز به مهاجرت و
از بعد حتي ميماندم. هميشه براي آن جوار در يا روستايي خانه همان در ديگر روستاييان از
پدري خانه استقالل يافتم، کردم و ازدواج وقتي تا همچنان به تهران بعدتر و به تبريز مهاجرت
آنجا به و تابستانها تعطيالت تمام و بود آنجا من خانه آدرس بود. من رسمي اجتماعي پايگاه
مأواي صاحب منزل و و صاحبخانه اگرچه هم امروز داشتم. گاه طوالني و منظم وآمد رفت

دارم. آمد و رفت و پدري پيوند خانه همچنان با اما شدهام، مستقل
نوعي با خانه پدري هم من پيوند دارد. گسستناپذير پيوند با خانه پدرياش روستايي
زيرا ارتباطي ندارد؛ آنجا من در اقامت طول به چندان است و ناپذير اجتماعي گسست تعلق
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به مرا دارم. خانواده، خانواده با که است پيوندي در ريشه مي دهد پيوند خانه پدري به مرا آنچه
همچنان نبينيم، را خواهرم برادر و اگر هرگزمادر، پدر، که همان طور درست است. گرهزده خانه
رفت اگر بهآنجا حتي هم خانه پدري با پيوند برادري پابرجاست. و فرزندي، خواهري پيوند
پيوند پدري خانه پيوند با براي روستاييان، از اينرو است. همچنان ناگسستني نکنيم، آمد و
۲۳ گرچه اجتماعي است که منطق با اين است. عجين شده آنها خون نيست، اما در خوني
خانه آن به خودم، من و خويشان مردم روستا، ديد اما از ميگذرد، روستا مهاجرتم از از سال
اجتماعي است عيني پيوند بلکه يک احساس عاطفي نيست صرفًا تعلق اين دارم. تعلق پدري
اين کنم. مسئوليت احساس پدريام خانه به نسبت بايد من است. همراه مسئوليتهايي با که
پرورش متولدان و و روستا فرزندان بر دوش اجتماع روستا که است اجتماعي نوعي وظيفه امر
از بپذيرند. را وظيفه اين بايد نخواهند فرزندان اگر حتي مي گذارد، روستايي درخانه يافتگان
تميز به و نسبت ميکشم سرک مان و کنار خانه روستايي گوشه هر به ميروم بار آنجا هر اينرو
و خانه، فرزند بزرگ خانواده نام به برادرم براي وظيفه اين تالش ميکنم. آن نوسازي و کردن
آن از بيشتر را سنتي و ارزشهاي و سنت است که مسنتر اينرو او از است. سنگينتر بسيار

دارد. ما پدري روستايي خانه بيشتري به تعلق و توجه ميداند، خود
ميبرد. به ارث يا ميسازد را خانهاش روستايي نيست. اقتصادي کااليي روستايي خانه
و روح سرمايهداري گرچه تا حدودي هم هنوز نميخرد. کسي را نمي فروشد يا از آن هرگز اما
رونق هم فروش خانه و خريد و است دميده شده روستاي ما کالبد در بورژوايي بازار منطق
که جمعيت است آن به دليل موضوع اين از بخشي ندارد. اما عموميت است، بيشتري يافته
آن در بازار مسکن اينرو از است. اندک نيز روستا خانههاي تعداد و فراوان اندک، زمين روستا
اجتماعي مفهوم و معنا خانه فروش و خريد آن از مهمتر و اين بر عالوه شکل گيرد. نميتواند
زراعتيـ زمين يعني ملکـ حتي  و خانه روستا فرهنگ در ندارد.  و نداشت پسنديدهاي
فروختني ملک و اجتماعي خانه نظر از ازاينرو ميشود. فاميل محسوب ناموس از بخشي
شماتت و سرزنش را دارد که فروشندگان خانه پدري هنجاري شديد وجود فشار نوعي نيست.
به متهم داد. او رخ ۱۳۶۵ سال بزرگم در درگذشت پدر بعد از عمويم براي اين اتفاق ميکند.
و فاميل سرزنش و شماتت سالها بود. را فروخته بزرگم پدر خانه و بود شده نابخشودني جرم
نداد اجازه و بسازد ديگري خانه بزرگم پدر خانه کنار در شد ناگزير عاقبت ميشنيد. را ديگران
يا فروش از براي جلوگيري هنجاري فشار اين بماند. خاموش روستا بزرگم در پدر خانه چراغ
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که صاحبان خانه هايي از بسياري ما روستاي در است شده سبب ديگري به واگذاري خانهها
بود. پدربزرگم استثنا من پدري خانه اما شوند؛ ويران کردهاند مهاجرت يا شان درگذشته اوليه

بود. پدرم خريده براي اهللا» فتح «ميرزا از سال پيش شصت را اين خانه
اينکه براي بزرگم پدر داشت. متفاوتي اجتماعي منطق پدرم براي فتحاهللا ميرزا خانه خريد
خانه اين کند، راضي ازدواج با پسرش بود به آباد کدخداي حاتم مادريام را که بزرگ پدر بتواند
نداشت چنداني ارزش اقتصادي خانه اين انداخته بود. پشت عقدنامهاش و كرده خريداري را
بااليي اجتماعي منزلت از آخوندها طايفه اهللا و زيرا ميرزا فتح اجتماعي داشت، بلکه اهميت
بزرگان جاي بر تکيه پدر بزرگم به گونهاي براي اين خانه و خريد بودند برخوردار ما ده در
پشت را نيز آباد از مزرعه مصلح زراعت سه جو ملک بزرگم اين خانه، پدر بر عالوه زدن بود.
قدرت بخشيدن و زن اجتماعي رعايت حقوق از آنکه بيش اين نيز بود. انداخته عقدنامة مادرم
و قدرت روستا بود در بزرگ مالک خرده عنوان به بزرگم پدر جايگاه دهنده او باشد، نشان به
خانواده بزرگ فرزند پدرم به ويژه اينکه مي بخشيد. را تبلور زمان آن در او اقتصادي ثروت و
و همسر چهار (که صاحب بزرگم پدر خانواده گستردگي گرفتن نظر در با بود و اهللا وسعت حاج
در بااليي اجتماعي موقعيت با خانوادهاي از اولش فرزند همسر تا داشت بود) الزم فرزند هفده
و اجتماعي معناي از هم براي پدربزرگم بلکه براي ما تنها پدرم نه خانة ازاينرو، باشد. روستا
مصلح که در نمي کرد يادي نکته از اين هرگز هم برخورداربود. مادرم خاصي و طبقاتي منزلتي
ما خانه درون در روابط تأثيري و خانه، نقش او بر مالکيت و ملکي است و آب صاحب آباد
پدرساالر خانوادة ايدهآل نمونة ما خانواده نميبخشيد. مادرم به جايگاهي و قدرت و نداشت
دنيا را اين از که چيزي پارسا فرمانبر بگويم زن بهتر است يا فداکار نمونة مادر هم مادرم بود و
هيچکس توقعي از او و ميکند که ميکرد اشاره نکته اين و همواره بر خودش نميخواست براي
مالکيتي و برايش موقعيت نيز هست. حتي داشتههايش و بوده نيز و چنين ندارد چيز هيچ و

نمي کرد. ايجاد
رسيد. ما خانوادة به خانه دانگ شش مالکيت و خريد را عمويم زن سهم پدرم، بعدها
نيمه بابت زيرا است، شده تقسيم ما که مالکيت خانة نميدانستيم سال ها تا خواهرانم و من
خانه کرايه پدرم بود از چون عمو اينکه نه نميکرديم. آنها پرداخت بهايي به ما عمو زن سهم
کرايه چيزي به نام هم و هنوز زمان آن در روستا در اساسًا بلکه ميبخشيد، را آن و نميگرفت
روستا در و ندارد. نداشت مفهومي و معنا مستأجري و اجارهنشيني نام پديدهاي به يا خانه
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ديگري نام به سند مالکيت چند هر دارد، آن به نسبت مالکيت کند، حس اقامت جايي هرکس
ميشناسند. خانه آن مرد نام به نيز اغلب و ساکن خانواده نام به را خانه هر نيز ده مردم باشد.
روستا محله هاي زيرا هستند؛ يا آدرس پالک شماره فاقد خانههاي روستا است که آن نيز علت
زيرا ندارند؛ نياز چيزي به چنين و نشدهاند هويت و داراي نامگذاري شهري مدرن شيوه به
را ميشناسند يکديگر نه تنها ده ساکنان همه و است اجتماعي کوچک و اغلب محيط روستا
و مشخصات نام همان خانه هر اينرو، آدرس از نيز مطلعاند. يکديگر طايفة و از تبار بلکه
اين ما آدرس شديد جويا را ما منزل روزي اگر بنابراين، بيشتر. چيزي نه است خانه ساکنان
که تاريخي روايتهاي و اسطورهها با روستايي  خانه  فاضلي. اهللا نعمت  پدر منزل است:
هم ما مييابد. خانه تاريخي معناي ميسازد خود زندگي حوادث حولوحوش آن را خانواده،
مهمي تاريخچه و هويت تاريخي هم متعدد گره خورده بود و روايتهاي ديني و تاريخي با
فتح ميرزا گفتم طور که همان نيم دارد. يک قرن و بيش از عمري اين خانه، داشت. روستا در
مصلحآباد روستاي و معتبر بودند و آخوندها طايفهاي بزرگ ده بود. آخوندهاي طايفه از اهللا
مرجع اراکي، العظمي آيت اهللا بود. وقتي حضرت آنها  نام خانوادگي  از «مصلحي» برگرفته
که اين مي شد شد زيرا گفته برخوردار آوازهاي و شهرت از درگذشت، خانه پدريم بزرگ شيعه،
اراکي آقاي مرحوم فرزندان البته است. بوده اراکي العظمي اهللا زادگاه آيت و خانه منزل پدري
از با افتخار بالعکس اما مردم روستا باشند، ده و به مصلح آباد منتسب مايل نيستند چندان
معناي و قداست ما به خانه موضوع اين مادرم و پدر نظر از حال، ميکنند. به هر ياد موضوع اين

داشت. بسيار اهميت مادرم و پدر براي ميداد و مذهبي
من کند. دل آن از نميتوان اينرو، هويت است. از خانة و خاطرات خانه روستايي، خانه
خانه اين تاکنون در پيش سال شصت از که ميگويم مادرم و پدر درک و بنابر تجربه را اين
تقاضاي و اصرار عليرغم نشد حاضر مادرم ،۱۳۷۵ در پدرم درگذشت از بعد ميکنند. زندگي
فرزندان ما و ديگر تنها شده بود او مکان کند. ديگري نقل جاي از اين خانه به فرزندانش بسيار
او وجود جز که است گذشتهاي خاطرات و خانه تنها نه اين خانه، او براي اما بوديم. نگرانش
و اعتبار پر خانه که گفتم همانطور شده است، بلکه ناممکن آن برايش از جدايي تصور و شده
حتي دوري که است شده وابسته خانه اين به مادرم چنان است. متبرک حال عين در منزلت و
و درک چرايي از نوههايش اغلب است. نکتهاي که ما فرزندان و برايش دشوار نيز موقت ازآن
کنيم، مکان نقل خانه اي ديگر به خانهايي از سال هر ميتوانيم بهسهولت ما که براي ناتوانيم. آن
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پافشاري و اصرار بار بود زير زنده تا هم پدرم نيست. معنادار به خانه دلبستگي اين گونه تصور
خانهاي که اين بود او استدالل کند. ترک را روستا و بخرد شهر در خانهاي که فرزندان نرفت
تغيير باشد بنا اگر ميگفت همواره است و راحت در آن و ندارد اشکالي هيچ است، آن در که
حال دايم در دارم پدرم ياد به که آنجا تا دهيم. انجام خانه در را کار شود اين تحولي انجام و

کنم. آن ارائه و تحوالت خانه از تصويري دهيد اجازه ما بود. قديمي خانة نوسازي
در دو داراي اينرو از دارد. قرار ده «محله پايين» و باال» «محله نقطهاي ميان در ما خانه
کل است. (جنوب) پايين محله سمت در ديگري و (شمال) باال محله سمت در يکي ورودي،
به و ميگفتيم طويله» «حياط يا بااليي» «حياط را قسمت بااليي قسمت مجزاست. دو خانه
(جنوبي) پايين قسمت داشت. اختصاص طويلةاالغ و نگهداري گوسفندها محل و «گاوداري»
معماري و بود شده ساخته گل و از خشت حياط طويله هست. و بوده ما سکونت محل هم
ناچيزي تغييرات را بخش اين سنتي معماري ساختار پدرم اواخر، اين تا داشت. گنبدي سنتي
گاوداري و کند طور كّلي خراب به را ساختار آن تمام گرفت عاقبت روزي تصميم اما بود؛ داده
و آجر با جديد بنايي و کرد خراب تماما را گلي و خشت بناهاي اين رو از بسازد. مدرنتري
گنبدهاي ميکند، متمايز مسکوني قسمت از را بخش اين آنچه فعًال ساخت. سيمان و آهن
و تکنولوژي تناسب ورود به شد. نوسازي و خراب بارها مسکوني اما قسمت است. آن آجري

مي کرد. تغيير ما هم خانه مسکوني معماري زندگي ما، تغيير سبک و روز مصالح
خانة ماند. قبله به رو و بود قبله است که رو به خانه جهت ماند، ثابت که چيزي تنها
و تنها بودند کرده خراب من تولد از قبل سالها را طبقة بااليي اما بود. طبقه دو ابتدا در ما
و نقش با چوبي درهاي هم اوليه و پنجرهاي بود. درها برجامانده آن از کوچکي ويرانه هاي
محکم چوبي از قلعهمانند، ما دِر چوبِي بااليي حياط درب بود. شده کاري سنتي منبت نگارهاي
را آن پدرم داشت. عظمتي و ابهت و بود دور بسيار سالهاي يادگار داشت. سنگين کوبه هاي و
داشت. نشيمن بخش دو قسمت مسکوني شود. رو ماشين کرد تا عوض آهني در با و فروخت
سالها تا اما ساختيم. پزي نان تنور و انبار بزرگ آن جاي و کرديم خراب را جنوبي تر قسمت
و آشپزخانه بزرگ، اتاق ديوار حياط باقي مانده بود. خانة فعلي سه روي قديمي تاقچههاي
قسمت از بيرون توالت و دستشويي شد. اضافه آن به هم حمام بعدها دارد. بهم متصل انباري

است. در حياط مسکوني
اتاقها تاقچه داشت. رديف خانهها دو از يکي دور تا دور تاقچه بود. از خانهها سابقًا مملو
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رنگ ابراهيم را دايي خانهها رنگ، شدن متداول با اما بودند؛ سفيد شده و گچکاري بيشتر
هم مورد. ايواني يک جز فلزي دادند درهاي به را جاي خود هم قديمي درهاي چوبي کرد.
داده چوبي سقف را به خود جاي پيش سال ها هم گنبدي سقفهاي اضافه شد. اتاقها جلو
حال، عين در کمد ديواري و دکوراسيون گرفت. آن را شدند و جاي هم خراب تاقچه ها بودند.
خانه کنار گوش و در دانه اسفند سنتي و گچ بري و گل، چوب و خشت از تاقچهها، نشانهايي
معماري همنشيني ميدهند. نمايش را آينده و حال گذشته، از ناموزني ترکيب و پيداست
ميکند. ياب دشوار و چيزي پيچيده هر از بيش را ترکيب مدرن اين خانگي لوازم با ناموزون

قرار گرفتند. هم کنار نحو نامناسبي به مدرن لوازم و ديگر برقي جارو تلفن، تلويزيون، ميز
روستايي  دارد. خانه ناگسستني مثل تاريخ پيوندي درست هم، طبيعت روستايي با  خانه
اينرو از عبور مي کند. ما خانه درون ده از چشمة قنات نيست. قاعده بر اين استثنايي نيز ما
ما اقاقيا خانة و گنجشک درختان زبان و درختچه هاست. درختان از مملو جوي آب کنار
به روستايي طبيعي و بويي رنگ و و صفا آنها سبزي و اما سايه ميوهاي نداشتند، اگرچه
در نبودند. شدن خانه روزآمد و تغييرات از مصون هم طبيعت و ميدهند. درختان ما حياط
از اندك اندك اما مينمود. کوچکي جنگل که بود درختان از انباشته چنان خانه حياط ابتدا
کاشتيم. زمين توت سيب و و آلو ميوه درختچههاي آنها جاي به شد و کاسته تعداد آنها
خانه باغچة حال، شدند. بههر خشک ميوه درختان عاقبت و ميوه نبود درختان مناسب خانه
شد. خشک پدرم باغچه هم با درگذشت که افسوس تأمين مي کرد. را سبزي خوردن ما سالها
طبيعت که آباداني و وآب صفا پوشاندند و را ده چشمه قنات جوي روي اخير، سال هاي در
طبيعت روح ديگر درختان سرسبز است، اما گرچه حال، حياط خانه شد. کاسته بود ما خانه

کرده اند. درختکاري را خانه حياط گويي ندارند. را گذشته در وحشي
مشاهدات اساس بر را قاعده اين من نيست. روستايي خانه کارکرد خصوصي، حريم
ما خانة نداشت. نقشي هم هيچگاه چنين ما البته خانة و مي گويم  مختلف روستاهاي در
مي کنند. عبور از آن پايين، و باال محلة به رفتن براي گاهي هم مردم است. آبادي وسط در
حريم تجاوز به کار اين فرزندان ما براي اما نداشت، مشکلي مرورها و عبور گذشته اين در
ده همه مردم از نظر آنها ميپذيرفتند زيرا بهراحتي را کار مادرم اين اما پدر و ما بود. خصوصي
نداشتند که خودشان بهقول هم چيزي دارند. حقوقي و حق هم به نسبت و قوم وخويشاند
داشت وجود کامل امنيت اخير سال چند تا همواره هم روستا در بماند. پنهان ديگر چشم از
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خانه، به مثابه نداشتند. ديوار هم حتي خانهها برخي اينرو، داشتند. از اعتماد مردم به هم و
نميدانند. درک قابل را آن قديمي روستاييان نيز هنوز که است تازهاي مفهوم خصوصي حريم
همسايهها خانهها از از اينرو خانه روستايي نيست. بر گرد حصاري شرايط، ديوار اين در
زندگي از جزيي ما گويي خانه که بود بهگونهاي هم همسايهها با روابط ما ندارند. فاصلهاي
ممد خانم، اوس ماهرخ حاج ريحان، فرزندان دارم خاطر که به آنجا تا و بالعکس. آنهاست
بچه هاي ده بقيه ميدانستند. خودشان بازي و تفريح محل را ما خانة خانم، خاور يا چرخ ساز

داشتند. را احساس همين
در ما به خانه حملة دزدان بعد از تنها بود. خودمان هم، خانههاي ديگران، خانة من براي
با روابط شکل به هر حال، اين کرد. بستي پيدا بند و و شد قفل درهاي خانة ما که بود ۱۳۷۴
خانه به ما بام خانه پشت اينکه نخست نبود. بيتأثير ما خانة در معماري همسايگان و ده
ميکرديم. آمد هم و رفت و آمد کرد از آن رفت و به سهولت ميشد  و راه داشت همسايهها
خانة اصوًال بود. بچهها بازي براي مناسبي محل ما خانة حياط نميشد. بسته هرگز درها هم
اگر فراغتي است. روستايي نيز روستاييان فراغت اوقات گذران و محل روستايي تفريحگاه
من بچهها و شهربازي ما پدري خانه اينرو، از ميگذراند. خانه در اغلب را آن داشته باشد
چشمه از بود. من سرگرميهاي جذاب از يکي ميگفتيم جوق آن ما به که آب چشمه بود. هم
چشمه کنار درختان و قورباغهها و ميکرديم بازي گِل ميکرديم، بازي آب ميگرفتيم، ماهي
که بود نشينيهايي شب شان هم اوقات فراغت و مادرم بودند. پدر بچه ها ما بازيهاي اسباب
روستاييان و براي ديگري فراغت من اين ادامه مييافت. جز بهار تا ميشد شروع پاييز از اواخر
تعطيلي نوعي فراغت، کار. و کار و يعني کار براي روستايي زندگي اساس نميديدم. خانواده ام

است. خانه در اجباري اقامت و

نتيجهگيري
روستاها در تحوالت شيوة زندگي درنظرگرفتن با تنها آن، امروزي بستر در خانه معناي فهم
سبک زندگي اصلي از مؤلفههاي يکي که خانه را من ممکن است. روستايي شيوه زندگي و
و بررسي ارائه اينجا در روستايي سبک زندگي فهم کليت براي موردي مطالعهاي به مثابة است
سبک به مقولة ايران روستاهاي مطالعه در بار است که نخستين اين ميدانم که تا آنجا ميکنم.
زندگي مدرن توصيف و فهم براي زندگي سبک مفهوم زيرا ميشود، توجه زندگي روستايي
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شهري زندگي کالسيک، جامعه شناسيشهري مطالعات در است. رفته بهکار شهري ابداع و
اين از بخشي ميشود. زندگي روستاييتعريف شيوهاي تقابل با در زيستن از شيوهاي مثابة به
زندگي "بيسبکي" حالت يا وضعيت و شهري زندگي سبکمندي موضوع تفاوت و تقابل
معناي در روستايي زندگي گفت زندگي ميتوان نظرية شيوه يا مفهوم برپاية است. روستايي

است: متفاوت شهري با زندگي زير نظر ابعاد از آن سنتي و گذشته
شهري برپايه که زندگي حالي است. در گرفته توليد سامان بر پايه زندگي روستايي ●

مصرف.
معنا کلمه آن فراغت به معناي دقيق در است و روستايي مبتني بر مفهوم کار زندگي ●

است. و فراغت بر کار مبتني اما زندگي شهري ندارد؛
مبتني شهري زندگي که حالي در کاربردي کاالهاست، بر ارزش مبتني روستايي زندگي ●

نمادين. و کاربردي ارزش هاي بر
حاليکه در است، گذشته تکرار و استمرار سنتها و تداوم مبتني روستايي زندگي ●

است. فرهنگي نوآوري بر مبتني شهري زندگي
قدرت به توزيع و طايفگي و سن خويشاوندي از طريق ساختارهاي عمدتًا روستاييان ●
و اجتماعي کار تقسيم شدن تخصصي اساس بر عمدتًا قدرت توزيع شهر در اما ميپردازند،

است. طبقاتي ويژگيهاي
بهوجود را يکپارچهاي کليت آن يک فرهنگ واحد و فرهنگ يک داراي روستا هر ●
فرهنگ اما است، افراد ويژگيهاي زندگي تمام کننده يکپارچه تعيين فرهنگ اين و ميآورد
نژادي و زباني فرهنگهاي تنوع و مختلف خردهفرهنگهاي داراي و است ناهمگون شهر

است. قومي و
شهري زندگي است، اما طبيعت الزامات با سازگاري الگوي بر روستايي مبتني زندگي ●
است. آن از بهره کشي و تسلط محيط و دستکاري و ايجاد تغيير و فرهنگ الگوي بر مبتني

نميداد گذشته اجازه در دوره هاي زندگي روستايي ديگر شيوه و ويژگي هاي ويژگيها اين
فرآيند رشد با اما آيد.  به وجود شهر ديده ميشود  که در معنايي به زندگي  سبک پديده تا
حال در زندگي سبک نيز روستاها در شدن شهري بگويم دقيقتر است بهتر و شهرنشيني
ارزشهاي و زندگي شيوه نظر  از گذشته قرن  نيم  طي ايران روستاهاي  است. شکلگيري
رويکردهاي نميتوان با ديگر اينرو مهميشده است. از تغييرات فرهنگي دستخوش بنيادي
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کرد. در روستاهاي ايران فهم و شهر را مقر مدرنيته ميديد سنت روستا را مقر کالسيک که
مصرف بر مبتني ارزشهاي مثال، براي است. آمده بوجود ايراني» روستايي «مدرنيتة نوعي به
زادبوم و روستا سنتي که آن تلقي مي شود. ديده نيز در روستاها کاالها نمادين ارزشهاي يا
ديگر نيز و در روستاها است رفته ميان از اکنون بود قومي» «فولکلور» يا «فرهنگ زيستگاه
به و کرد مشاهده را فولکوريک موسيقي  و زبان و شعر ميتوان  ندرت به شهرها همانند
حتي صنايع است.  شده پسند جايگزين عامه فرهنگ رسانهاي يا محصوالت همان آن جاي
از بين حال در اينها امثال و سفالگري و بافي گليم و قاليبافي مانند روستايي دستي سنتي
نوين مهارتهاي يادگيري به ميدهند ترجيح ديگر روستايي جوان دختران و هستند رفتن

بپردازند.
معاني كتاب مؤلفان كه همان طور خانه كه داشت را اين مالحظه نكته، بايد آخرين عنوان به
دادهاند، نشان درستي به (۲۰۰۵ يوسف، و (هارت خانه» فرهنگي و سياسي تا روانشناختي
اين در من است. فرهنگي سياسي و روانشناختي، ابعاد از مركب ناسازوارد و پيچيده، معنايي
با تكيه مردمنگارانه شيوه به را خانه از ما كردن تجربه شيوه يا خانه تجربه كردم تالش مقاله
خود روش هاي اتنوگرافي و نگارنده اعتقاد دهد. به شرح زندگينامهام خود زيسته و تجربه بر
در خانه معناي زدايي از آشنايي و سازي آشكار به قادر ديگر روشهاي بهتر از زندگينامهاي
به را كلنگر رويكرد و پديدارشناسانه خانه ابعاد اين روشها زيرا هستند ما جهان زيست
تام» است اجتماعي «پديده اجتماعي، واقعيتهاي ديگر مانند خانه ميگيرند. بر خوبي در
تمامي كرد تا سعي مقاله اين در نگارنده و است كلنگر رهيافت آن فهم مناسب براي راه
در را زندگينامهنويسي خود روش كارآمدي و نمايد تحليل بود ميسر كه آنجا تا را خانه ابعاد
مطالعات در زندگينامهاي روش هاي كاربرد كمبود به توجه با دهد. نشان خانه تحليلي فهم
روش و منبع يك مثابه به آن معرفي در ناچيز چند هر سهمي است اميدوار نگارنده اجتماعي،
در حد ممكن تا كه بود اين نگارنده جهان اجتماعي نشان دهد. تالش تحليلي فهم به رسيدن
تحوالت امروز بستر در خانه عينيسازي و آشناييزدايي از نظري به مفهومهاي و فهمها پرتو
و بزرگ تر فرهنگي دنياي جهاني از عنوان خرده «خانه» به نشان دهم و بپردازم ايران جامعه
است خانه مطالعه از بورديو نتيجه عبارت معناست.» اين از ماالمال فشردهاي كاملتر، جهان

(۶۴ :۱۳۸۵ (جنكينز
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.۲۵-۴۹ صص

.۳۱ اجتماعي، شمارة آموزش علوم مجله رشد جوانان»، زندگي و «انقالب سبک ن. (۱۳۸۵) فاضلي،
علوم آموزش رشد مجله ايران»، تازه در فنّاوري هاي نوآوريها و برابر فرهنگي در «مقاومت (۱۳۸۶) ن. فاضلي،

.۴ صص۱۰ـ يازدهم، دوره ،۳۶ ش اجتماعي،
ني. نشر تهران: شهري، شناسي انسان (۱۳۸۳) ن. فکوهي،

. ۶۷-۹۱ صص ،۳۰ ش علوماجتماعي، فصلنامه شهرسازي، در هايدگر ديدگاه از غ.(۱۳۸۴) هرمونتيك لطيفي،
نو. گام قلم، تهران: عبدالحميد زرين ترجمة فرهنگ، علميدرباره ب. نظريهاي مالينوفسکي،

جهان. انتشارات نقش تهران: مدرنيسم، پست و مدرنيته پست (۱۳۷۸) نوذري، ح.
جهان. نقش انتشارات مدرنيسم، تهران: و مدرنيته نوذري، ح.(۱۳۸۰)

نقش جهان. انتشارات تهران: انصاري، منصور ترجمه مدرن، جامعه و سنتي جامعه (۱۳۸۱) واترز. م.
Bourdieu, P. (1990) The Logic of Practice, Cambridge: Polity Press.
Gannon M.  J. (2001) Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 23 

nations. Second edi. London: SAGE.
Geertz, C. (1983) “The way we think now: toward an ethnography of modern thought”. In 

Local knowledge: further essays in interpretive anthropology.  New York: Basic Books. 
Hart, M. and Ben-Yoseph, M. (eds) (2005) Psycholgical, Political, and Cultural Meaninigs of 

home USA: The Haworth Press INC.
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Modernity and Housing

Nematollah fazeli
1

Department of Cultural Studies, Allameh Tabataba`i University

Abstract:

This article analyzes rural housing from a cultural point of view in the 

past and present. It studies housing as one of the main elements of lifestyle 

to understand the rural life as a whole. The author, first, studies the effects 

of modernity on housing culture in the areas such as modernization, 

rationalization, secularisation, globalization, individualization, 

democratization, urbanization, mediatization, commercialization and 

bureaucratization. Then, he describes these developments in an Iranian 

village which is the birthplace of the author using on ethnographical 

explanation. This study shows that the characteristics of rural housing 

which were: noncommodification, strong connection with village, being 

a birth place and somewhere to be nurtured, being mixed with family 

1. nfazeli@hotmail.com
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and historical myths and narratives, coexisting with the nature, lack of 

privacy have undergone charges. Therefore, we can not address them by 

adopting a classical approach considering village as the locus of tradition 

and city as the locus of modernity. The author believes that a kind of 

“Iranian rural modernity” has been formed in Iranian villages.

Keywords: Ethnography, Iranian Rural Modernity, Lifestyle, Rural 

Housing.
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