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  )شمسی تا دهٔه چهل غاز پهلوی اولآخانه (از 

  مؤلف: سید محمد بهشتی

  

  خالصه مقاله
سازی و باالتر از آن نبض حیات شهری دانست؛ حال خوش یک توان همچون نبض معماری و شهر خانه را می

نیز  احوالی مدنی دهد و به عکس ناخوش های عموم مردم نشان می جامعه در بدو امر خود را در کیفیت خانه
کند. چراکه خانه اولین جایی است که باید پاسخگوی تقاضای ما  ها ظهور پیدا می در وهلٔه نخست در خانه

» خانٔه خوب«برای زندگی باکیفیت و پرمعنی باشد. دیرزمانی است که تنها راه بیان تصور ذهنی ما از 
شیم باید از به زبان آوردنش و عملکرد شده است. چیزهایی که اگر متوجه با  م و کمیترقو  عدد تعدادی

رضایت » خوب بودن«باعث شد ما به این اندازه از  کهشاید اگر بدانیم چه سیری طی شد  شویم! شرمگین 
  دهیم، بتوانیم تغییری در این تقدیر پدید آوریم.

عمده  آشنایی ما با تفکر مدرنپس از  درحالیکه دانیم؛ مسبب اصلی این وضعیت را مدرنیسم میمدتهاست 
تر شدن مطالبٔه آسایش بود و این چیزی نبود که با معنای اصلی  پررنگ امد، تغییری که در تقاضای ما پدید

های خوب گرفت. از ان پس  شد سراغ از خانه تی داشته باشد و نتیجتا تا نیم قرن پیش هنوز میخانه منافا
. این سقوط چیزی بود ها خانه زل کیفیچیزی که دیدیم تهی شدن خانه از هر گونه کیفیت بود و نه حتی تن

ما تقاضای کیفیت نداریم؛ ها آشکار شد. نیم قرنی است که  که نخست در ذهن ما روی داد و سپس در خانه
  های ما شده است.  ی شدن همٔه سنجهتصور ما از کیفیت کامال مخدوش است و این منجر به کّم

اصالحات  ایم؛ بحران مدنی. سی گرفتارش شدهبحرانی است که از اواخر دهٔه سی شممسبب این سقوط 
اش از بین رفتن  شهری و روستایی بحرانی پدید آورد که نتیجه امعٔهج» هم خوردن«در پی آن ارضی و 

اندیشیم. در  آخرین چیزی باشد که به آن می »کیفیت«مناسبات شهری و روستایی بود. بحران سبب شد که 
میدان و کوی و همسایگی و ... لطمه دید و طبعا خانه هم از این این جریان معنای آشنای شهر و محله و 

  ضربٔه مهلک جان سالم به در نبرد.
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  مقدمه
این حس نارضایتی به خصوص در کنونی همٔه ما را به تأمل واداشته است؛ کیفیت معماری عدم رضایت ما از 

چرا «مواجهیم و آن اینکه  یبزرگ سؤال همٔه ما با عالمتها که باید مأمن قرار و آرام ما باشد حادترست.  خانه
مدرن «آن یعنی  های ترین جواب ساده است درصورتیکه به فرخنده؛ این سؤال بسیار »ایم؟ به اینجا رسیده

 ایم که ایم و مقصری یافته دلخوش کرده ها مدتی است به این پاسخراضی نشویم.  »مدرنیزاسیون«یا » شدن
به این باور برسیم که جایی که اکنون هستیم تقدیر ماست  شده سبب ها این قسم پاسخخود را مبری بدانیم. 

زندگی قدیمی  یها و در آن خانه برگردیم »یسنت زندگی« توانیم به و گریزی از آن نداریم؛ نه ما دیگر می
  ما محکوم به همین وضعیتیم. دهد پس گویی ای به ما می کنیم و نه دیگر زمانه چنین اجازه

و ... اصطالحاتی است که از فرط استعمال دیگر به » سنت«، »زاسیونمدرنی« ،»مدرنیسم« ،»مدرن شدن«
 ایم زیستهاست که هزاران سال بر آن منوال  یک روشکنیم سنت  اغلب ما تصور می اندیشیم. معنایشان نمی

های امروز  گرفتاریما را از مسیرمان منحرف کرد و دچار مدرنیسم وارد شد و  به اسم ای پدیدهو ناگهان 
ها دیگر چیزهایی به ما داد که تصور زندگی بدون آنگویی همه باور داریم مدرنیسم در عین اینکه  شدیم؛

  ممکن نیست. نمابرای

  !یا مدرن شدن سنتی ماندن. ۱
تفاوتی قائل نیستند. آیا این دو  »مدرن شدن«و  »مدرنیسم«بین  دانند؛ را مقصر می اغلب کسانیکه مدرنیسم

و  است» نو به نو شدن«متحول شدن و یا به عبارتی  معاصر زیستن و مدرن شدن به معنی ین هم است؟ع
ویژگی هر موجود پویایی است و در عوض  نوخواهی و نو شدن این موضوع بالذاته امری پسندیده است؛

به  بدانیم مشکالتمانآیا اینکه مدرن شدن را بانی  است. به معنی رکود و مرگهمواره به یک صورت ماندن 
ایم؟ در حالیکه عیان است که همواره در  ها به یک نحو زندگی کرده ایم هزاره این معنی نیست که پذیرفته

در ها  . شاهد آن تحول خانهایم شدهتغییر کرده و نو  با حفظ هویْت ،از جمله در معماری ،همٔه وجوه زندگی
ها برای رسیدن به  های یزد مسیر تحول خانه ثال در خانهچه در کلیات و چه در جزئیات است؛ مطول تاریخ 

داده  مدرن شدن همواره روی می این اعتبار دهد که به حلی چون بادگیر در مقابل گرما به خوبی نشان می راه
  است. 

در این معنی مدرن شدن به سان نو شدن شاخ و برگ یک درخت است؛ در این تغییر فصلی و طبیعی 
های ایرانی نیز در سیر تحول  شود. خانه دهد و تبدیل به چیز دیگری نمی نمی درخت تغییر ماهیت
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شان حفظ شده است ولی هر زمان »ایرانی بودن«و » خانه بودن«شان همواره ماهیتشان و در واقع  تاریخی
  طبیعی نیست. به این ترتیب عامل مشکالت ما مدرن شدِن اند. مطابق مقتضیات آن زمان تغییر صوری کرده

تغییر زیستن است؟ احتماال برای کسانیکه  چیست؟ آیا منظور بر یک منوال ثابت و بی» سنت«اما معنای 
است. در حالیکه موالنا انسان را به   دانند موالنا یکی از مظاهر سنت سنت را تحجر و در بند کهنگی ماندن می

ارزش شمرده بودن » زمانٔه خویشفرزند «های سنتی ما  کند؛ در غالب آموزه دعوت میبودن » ابن الوقت«
ما همواره با این معنی از سنت اش تحول طبیعی را در خود دارد و  ؛ بنابراین سنت در معنای واقعیشده است
  ایم. ایم با اینکه هر دم نو شده سنتی بوده

ا تأسی بدن احتماال این است که منظور از مدرن شدن، مدرن ش یابی مشکالت امروز ما ریشهتر به  پاسخ دقیق
احوال نام  ؛ برخی بر این تغییِرما همخوان نبوده است منشکه با  تفکری تفکر بیگانه و غربی است؛ به
 مهمترین آن این است کهاشکاالتی دارد؛ تری است ولی باز هم  پاسخ دقیق این پاسْخگذارند.  می» مدرنیسم«

به تفکر غربی متأثر شدند ولی  در یکی دو قرن اخیر بسیار ازجز ایران هستند کشورهای دیگری که 
 .باشد بالذاته مایٔه این گرفتاریهاتواند  نمیابتنای به تفکر مدرن غربی  پس مشکالت امروزین ما دچار نشدند!

این آخرین مواجهٔه ایرانیان با غرب را  دانند؛ ضمن اینکه اغلب کسانیکه مدرنیسم را عامل مشکالت فعلی می
. در صورتیکه مرور تاریخ ایران نشان ندندا با تفکری جدید و غیرخودی میایرانیان تاریخی تنها مواجهٔه 

  ه است.دهد این مواجهه نیز یکی از بیشمار برخورد ایران با تفکری غیرخودی بود می

دهد که مواجهٔه ایرانیان با تفکر غربی در ابتدا بسیار  نگاهی به تاریخ ایران از پس از مشروطه نشان می
در بدو امر واکنشی بوده است؛ از سر ضعف و تا حدی و در ادامه بدبینانه و  ماد به نفسو با اعت محتاطانه

این مظاهر تفکر از که خواستند  آنچیزی از غرب که برای ایرانیان جالب بود دستاوردهایشان بود و ایرانیان
به در بدو امر بار ایرانیان د. به این اعتداننملتزم به جوهرٔه تفکر غربی ب خود را آنکه بی مند باشند بهرهغربی 

های ایرانیان  پرورده ها همچون دیگر دست مدرنیزاسیون در خانه ».مدرنیسم«و نه  تن دادند »مدرنیزاسیون«
  توانیم مدرنیزاسیون را مسبب نارضایتی کنونی بدانیم؟ سبب تغییراتی در کالبد و شیؤه زندگی شد. آیا می

 امروزنٔه جامعه را درگیر خود کرده بود و اثراتش را بسیار پیش از کم از دورٔه مشروطه بد دستمدرنیزاسیون 
رن اخیر با آن ها تا به این اندازه که در این نیم ق ها گذاشته بود ولی منجر به تنزل کیفی خانه بر روی خانه

زندگی آنان خود مظاهر از اواسط دورٔه قاجار تأثیر مواجهٔه ایرانیان با تفکر غربی در همٔه  مواجهیم نشده بود!
در را نشان داد. این موضوع در ابتدا بر مدار طبیعی خود بود؛ ایرانیان پیش از این نیز بارها موفق شده بودند 

 ها دهند و خودی کنند. این بار نیز این تالش بیگانه را از هاضمه عبور عین حفظ منش خودی، دستاوردهای
ها  این تالش ها صورت گرفت. داشته ها به زدن نورسیدهعه در جهت پیوند به خصوص از سوی فرزانگان جام



ها و  شته
ی ترجمه 
 زمان در 
های آنان 

در  بودند
که تحت 
گچبری و 

شد  ه می

ظور اعتالء داش
ی را به فارسی
ت بود. در این
ه چون دانسته

ب  ر خود نرفته
ی کتزئیناتد؛ 
فرنگی در گ ل

ی فرنگی آورد

 

و به منظ فس
و کتب فرنگی
د از این دست
شت و صرفا چ

شتند و یا اگر
پیدا شدینات 

گلمثال نقش 
های ینات مایه

 اعتماد به نفس
 که از یک سو

کرد منتشر می
نداش ی خودی

 فرنگ را داش
تزئین در سیون

ها به عنوان م 
و تنها در تزئی

  ود.
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و نظری شاده
الدوله ن نجم

یح و مجددا م
یها  بر داشته

سفر کردن به
مدرنیزاسهای

مایه ی از نقش
یاق قبل بود و
یش از این نبو

  رۀ ناصری

ه کامال با گش
خان عبدالغفار

کهن را تصحی
بی رجحانی

  شد.  می

طاعت سسته ا
ه بارقه شتند،

پس الگوگیری
ها بر همان سی
ت و چیزی بی

به سبک جديد؛ دور

دباختگی بلکه
های امثال ش

ر آثار فارسی ک
های غر آورده
، وارد م»ه نبود

 متمولینی که
گران قرار داش

، سپشناسیم ی
ها ب کلی خانه

و فلفل را داشت

سعوديه با مبلمانی ب

 ضعف و خود
ا بود. تالش آنه
سوی دیگر از 

آ وشنفکران ره
خالی از فایده

ای اشراف و
های دیگ شنیده
می پستالی رت

اسلوب ی و ... .
 حکم نمک و

ر بزرگ عمارت مس

 

نه از سر
افزودن بر

کرد و می
اندیشٔه رو

خ«برای ما 

ها در خانه
ش معرض
کار عنوان

کاشیکاری
که بیشتر

تاالر -١ شکل

  



فضاها  ام
 چند در 

ن کوشک 
خوابگاه  ت

ثابٔه خانه 
السلطنه  م

نی کامال 
؛ بودپایی 

 

انتظا عبارتی 
هرمینه و ... 

  ی.

باغهایشان خانه
عمارت  یافت.

ی شهری به مث
ک، خانٔه قوام

به معن» ویال«
 ویالهای اروپ

 مبلمان و به
 لوستر و شوم
 سبک زندگی

را داشت و خ
نیز تسری ن

ی کوشکهای
ستوفی الممالک

«توان آنها را  ی
ی در ایران و

از تزئینات به
ز و صندلی و
 شد بر تحول

یاط مرکزی ر
آنان ی شهری

ها  ستین نمونه
، خانٔه مسالک
د ولی نمیشدن

 باغهای ییالقی
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تر شد؛ ا جدی
میزت. آمدن

ودآگاه عاملی

مان الگوی حی
های بی به خانه

یمی جزو نخس
شهری معیرالما

شخته ربی سا
شکهای میانٔه

   دانست.

های اشرافی ج
ه نیز راه یافت
شت ولی ناخو

ی اشراف هم
 ویالهای غرب
نه اندرون قدی

شخانٔه   شد.
از ویالهای غر
لفیقی از کوش
 آنها را ایرانی

  یمظفر ۀور

ه یری در خانه
ه اسلوب خانه
ن تزئینات نداش

های شهری خانه
ی به تأسی از

السلطن ط فروغ
ی رایج تبدیل

به تأسی ا گی
ها تل  این خانه

توان می دگی

دو ؛یانياع یا خانه ر

 این تأثیرپذی
رد و سپس به

ای جز همان ی

ش از این خا
لگوی کوشکی

شاه در حیاط ن
دها به الگویی

و ... همگ ینه)
چراکه؛ نست

ساده هنوز به 

 

تاالر -٢ شکل

  

رفته رفته
سرایت کر
ابتدا معنی

اگر تا پیش 
بود، این ال
ناصرالدین
بود که بعد
(موزٔه آبگی

دانسفرنگی 
تلفیقی که
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با یشھر یھا خانه  یانيم اطيح 

  لدين شاه

خ ؛یناصر ۀدور ن؛

شک خوابگاه ناصرا

 

تھرا -٣ شکل

کوش -٤ شکل
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  یناصر ر

  یاحمدشاھ لج؛

اواخر سنگلج؛ لک؛

سنگل حصار، چاله

رالمماليمع یشھر ۀ

الممالک؛ یمستوف ۀ

 

ۀخان -٥ شکل

  

ۀخان -٦ شکل

  

  

  



میانی   و
قع حیاط 
ه معموال 

ی یعن گی
و داالن و 
رودی، به 

دهد که  ی
بود که از 
ی آبیاری 
د، حوض 
حتی اگر 

 

 فضای اصلی
شدند؛ در واق ی

رتهایی بود که
زندگ ی اصلی

وارد هشتی و
 جلوی در ور
ینها نشان می
یاط حوضی بو

ها برای ابستان
ط همین نبود
خود داشت؛ ح

معنی یاط به
 آن وارد نمی
حدود به عمار
گر آن فضاهای
مه باید ابتدا و
وجود نداشت،

. همٔه ای شود
ه. در میانٔه حی
رفتن و چه تا
دوانه. ولی فقط
زی که جای خ

؛ هنوز حیبود
 در ورودی به
م از دو سو مح

و سوی دیگ خ
 و نتیجتا هم
 به هر علت و
ی ورودی جدا
خیابان به خانه
رت و وضو گر
یی چون هند
خت و سرسبز

٨ 

  ی

به سان قبل
ه مستقیما از
کم حیاط دست

و مطبخستراح
 خدماتی بود

ورودی  پیش
حیاط از فضای
 رسیدن از خ
ن دست و صور

های ن میوهکرد
داد. درخ ه می

یاحمدشاھ ؛)ريت یس

توسط وضع ب
مستقل بود که
کوچک بود، ح

مسیر انبار و
سوی فضاهای
نین فضاهای
 که فضای حی
 مفصلی برای
 برای شستن
حتی خنک ک
 به خانه هدیه

  .ت

س( السلطنه قوام بان

های طبقٔه مت 
فضایی م واره

ی اگر خانه ک
 خدماتی نظی
. ورودی از س
. حتی اگر چن

کشیدند ی می
خانه بود و نه

شد؛ چه ف می
ها و ح تن میوه

ع روشنایی را
شد کاشت ت می

ابيخ السلطنه؛ قوام ۀ

در خانهاجار 
کرد و همو  می

خانه بود؛ حتی
ف آن فضاهای

بود. ن و اتاقها
شدند. یاط می

ای از در، پرده
از خمهم شی 

های مختلف ده
حیاط و شستن
مان و در واقع
ط یک درخت

 

ۀخان -٧ شکل

  

تا اواخر قا
نقش ایفا

در میانٔه خ
یک طرف
شاه نشین
سپس حی

ای ا فاصله
حیاط بخش
آن استفاد
باغچه و ح
آب و آسم
فقط و فقط



ی عموم 
ای کهنه 
ر نزدیک 
های تازه 
ن موضوع 

نش بیت 
 کردند و 

گر صرفا 
ن است؛ 
 نو شدن 

فراموش  

 

ها سی بر خانه
ها ش بر ریشه

ی دورٔه قاجار
هآورد کردن ره

این. کرد پیدا 
دیگری ماهیت
حساس ضعف

دیگ ن اصطالح
بری آن پنها
ارد. این روند
سم به معنی

ی تأثیری اساس
اش ی تکیٔه اصلی

ر چه به انتهای
هضم ک   معنی

کردن آنها را
 این زمان و د

به تدریج اح 

رسد. در این ی
به معنی جب 

تفاوت د »ون
. مدرنیس بیگانه

 شده بود ولی
را داشت یعنی

هرگرفت.   می
 بیش از انکه
 و جایگزین ک
ٔه ایرانیان در

نوظهوردیدٔه

ب به نظر می
ری و بینشی

مدرنیزاسیو«ا
دستاوردهای
  و فرمایشی.

٩ 

  اجار

جدی یغرب
 درونی خود ر
ز غرب تأثیر
ن شدن دیگر
ها ن از داشته

کی ضعف بنیٔه
جهٔه با این پد

ی آن مناسب
فکر» سیطره«

یا »درن شدن
د خودی کردِن

جبری وندی

قا اواخر ؛یانيم اطي

مظاهر تمدن
سیر طبیعی و

کرد و یا از می
مدرن ،اول وِی

نظر کردن صرف
 عمدٔه آن یک

رانیان در مواج
  ست دادند.

برای» مدرنیسم
«نوعی   بلکه

مد«درنیسم با
خضم کردن و

در ر بودغرب

يح چند یدارا یا نه

که مواجهٔه با
همان سشدن

مر تغییراتی م
 در دورٔه پهلو
باشد معنی ص
ولی دو علت

ایر غرب بود.
 خود را از دس

م«ه اصطالح
 مراد نیست

 این معنی مد
هضنه حاصل

غنای به تفکر

خان مقدم؛ ۀموز و ه

ن زمان با اینک
شت و مدرن ش
ا در ظواهر ام
و به خصوص
ی را داشته ب
راوان داشت و
واه جدید در
تماد به نفس

وعی است که
تحول مظاهر

درفکر غربی. 
و ن بودطبیعی 

ابتنخود و  ش

 

خانه -٨ شکل

  

پس تا این
نداش مردم

بود و تنها
شویم و می

و غیرخود
ی فرعلتها

خو تمامیت
نتیجتا اعت

این موضو
تغییر و تح
سیطرٔه تف
نه دیگر ط

منش کردن



 جنگهای 
د. تالش 
ی، وقت و 

 

 مضاعف 
د؛ تصویر 

دهد   می
 هوم خانه

 قاجار و طی
طمینان داشتند
 چنین تفکری
  آن هستند.

ای ت سیطره
ن پدید آورد
د و این نشان
نسبت به مفه

  ش بود.

 

در دورٔهیان 
 هضم آن اطم
یاِن بیگانه با
 درک و هضم

ت حکومتحمای
برای ایرانیان 

وان پیوند دارد
شان ن  پیشین

ت و آن آسایش

ایرانیه هرچند 
ان خود برای
هد، برای ایرانی

درگیررانیان

هم به مدد ح
 مفهوم خانه
و درخت و ایو

و تلقی  قبل
وضوعیت یافت

١٠ 

قعیتی بود که
مچنان به توا

خواه  خود می
هنوز هم ایرم

 زور خود و ه
ی اساسی در
اط و حوض و

از کیفیات ا
ر این دوره مو

 دارد؛ این واق
خوردند ولی هم
چیز را شبیه

بینیم نانکه می

، هم به مدد
نست تغییری
ین آنها با حیا

ایرانیان ر ،ی
کیفیت دری از

  یپھلو ۀور

   آسایش
جو تی سلطه

صدمه خو آن
شی که همه چ

چنف طلبید و

رٔه پهلوِی اول
 توانش نتوان
حتی محقرتری

زندگیدر  ربی
ی نوع جدیدی

دو اوائل کارش؛ حل

د مدرنیسم:
ی مدرن ماهیت

ازوس بسیار 
ی کردن بینش

ای مضاعف ژی

 در ایراِن دور
با همٔهولی  

 پهلوی اول، ح
منش غری با 
ولی. بودکرده 

مح در ھرتسفلد ست

 

آورد ره. ۲
تفکر غربی
ایران و رو
برای خود
توان و انرژ

رنیسممد
پیدا کرد

های خانه
که آشنایی
منصرف نک

ارنس -٩ شکل

  

  

  



پھ خانه؛ از آشنا ی  اول ھلوی

 

تصويری صبا؛ حسن ابوالح خانۀ -١٠ کل

  .دارند ی

١١ 

شک 

یمرکز اطيح یشھر ش یھا خانه اغلب ز ھنوز ؛١٣٣۵ سال تھران؛ يیھوا کس

 

  

عک -١١ شکل

  

  



١٢ 
 

این تفکر  یها آورد و یکی از جذابیت به مدد توانمندی صنعتی و تکنولوژی آسایش را به ارمغان میمدرنیسم 
آسایش کیفیتی است که طبیعتا در خانه بیش از جاهای دیگر موضوعیت پیدا  برای عمدٔه جوامع همین بود؛

و دیگر نه فقط  بودها تغییر سبک زندگی این بار در بدنٔه جامعه  . نمود اهمیت یافتن آسایش در خانهکند می
های  تختخواب جای خود را در خانه مبل و وهای متمکنین و اشراف. در این دوره میز و صندلی  در خانه

بود و  کنه معنای خانه را نزد ایرانیان  سطحی. ولی این تغییر سبک زندگی بسیار کردعموم مردم باز 
  ؟دستخوش تغییر اساسی نکرد. کنه معنای خانه چه بود که عوض نشد

  رامشآ معنای اصیل خانه:. ۳
شود یکبار از خودمان بپرسیم دل ما برای چه چیز  مان تنگ می رویم دلمان برای خانه وقتی به سفر می

 آید؟ خانه خودمان سراغ داریم؟ انچیز چیست و چگونه پدید می چرا انچیز را فقط درشود؟  مان تنگ می خانه
مان دلتنگ  کشی و یا امکانات سرمایشی و گرمایشی خانه آیا برای میز و صندلی و تختخواب یا برای آب لوله

ها چه بسا با استانداردی باالتر از  شویم؟ قطعا اینطور نیست؛ چراکه این امکانات در بیشتر هتل می
هایی که مدتی در آن اقامت  کرد ما باید دلتنگ هتل ن مهیاست. اگر این کیفیات دل را گرفتار میهایما خانه

» خانه«شدیم. پس احساس آسایش فرع بر کیفیت دیگری است که آن کیفیت خانه را  ایم نیز می داشته
  کند. می

است. خانه » آرامش«و همانگونه که از نامش پیداست برای ما تؤام با معنای سکینه » مسکن«یا » خانه«
کنیم. اگر آسایش راحتی جسم است، » آرامش«ماست و جایی است که در آن باید احساس » قرارگاه«

  دهد؟ خانه این آرامش را چگونه به ما هدیه می آرامش راحتی جان است.

ناشی از آن که در نتیجٔه  عدم امکان  ایم و با حس اضطراب اغلب ما تجربٔه به سر بردن در تاریکی را داشته
دانیم  نمیدانیم کجاییم؛ در اصل  کنیم چراکه نمی یابی است آشناییم؛ در این حالت احساس تعلیق می جهت

داریم و نتیجتا همه اطراف ای از اشیاء  دانیم چه فاصله قرار داریم؛ نمی در چه نسبتی با دنیای پیرامونمان
از تاریکی به روشنایی آمدن تؤام با حس در این وضع د. آی و خصم به نظر می تهدیدآمیزدور و بر چیزهای 

آوریم و  . وقتی به تدریج همه چیز را به جای میاست» دا شدنپی«مطبوع رهایی از گمگشتگی و به تبع 
  گردد. شود و آرامش به ما برمی جای ما در میانٔه همه چیز بر ما روشن میمهمتر از آن، روابط چیزها و 

؛ این دهد به نوعی حس از تاریکی به روشنایی آمدن است با برگشت به خانه به ما دست میحس آرامشی که 
دهد و از اینروست که  مان به ما دست می احساس که ما در جای خودمانیم حسی است که تنها در خانه

ند وثیقی با آسمان و این آرامش در پیو های قدیمی ؛ در خانه»شود هیچ کجا خانٔه خودمان نمی«گوییم  می



صی خود 
 حفظ شد.
 دیل کرد

بسیاری  
کومتی و 
تی نظیر 
نای خود 
یدان نزد 
ائز خیال 

سهم اختصاص 
م همچنان ح

ها تبد  در خانه

ه جز خانه در
تصمیمات حک

های دولت تمان
 که چون معن
 خیابان و می
 ولی هنوز حا

 

 یا مجلل بود
مدن مدرنیسم

اصلی فتمان
  ف کند.

ادار بودند؛ به
ن مهمتر از ت
برخالف ساخت

هایی میدان و 
مفاهیم اصیل
دید آمده بود

چقدر فقیرانه
ی بود که با آ
گفت آن را به 

رامش منصرف

 بر اصولی وفا
و مدیریت آن
ق محرز بود. ب

ها دند خیابان
هنوز با م ب،

ادین غربی پد

١٣ 

اینکه چ ارغ از
ت و این چیزی
شاید بتوان گفت
خانه یعنی آر

 نیز همچنان
دم در خلق و
 مفاهیم سابق
غربی بود، بود
تأسی به غرب

از میا ه تقلید

. هر خانه فاد
زمین را داشت

و یا شا تر کرد
کیفیت درن

  ت
جی مدرنیسم
که نقش مرد
همان اصول و
ل تسلط فکر غ
تند با وجود ت

آباد با آنکه به ن

آمد میب پدید
ت و در اصل ز

ها بیشت ر خانه
مهمترینطالبٔه

کیفیت ری به
سیطره تدریج
ی و زندگی ک
وفاداری به هم
 نمایندٔه کامل

گرفت مردم می
 میدان حسن

  

  اول یپھلو ن؛

سرسبزی و آب
ر و درخت و نو

 آسایش را در
مطرانیان را از 

سم و وفادار
یان در زمان س
شئون معماری
 دولتی بود، و
 مخابرات که

وجود مور و 
ند؛یوند داشت

د ایرانیان بود.

تھران آباد حسن دان

 

زمین و س
از آسمان
مدرنیسم

آنکه ایر بی

مدرنیس. ۴
ایرانیا پس

دیگر از ش
فرمایشات
ساختمان
را از حضو
ایرانیان پی
میدان نزد

ديم -١٢ شکل

  

  

  

  



شنایی با 
 ون امروز

ان تغییر 
   یافت.

هیچ نوع 
شود از  ی

دیگر بود. 
کند؛   می

شود. برای 
نگیزی و 

 است که 
یست راه 
ل از دهٔه 

 

ت؛ در اصل آش
اش همچو یجه

ت آن را چندا
 مرجح بر آن

ی آن. دیگر ه
رفت؛ تنها می
بال مسببی د
 دل را گرفتار
ش ه بیشتر می
ان ی ما خاطره

قرنی نیمست؛ 
الزم نیکنیم. 

مال زیاد قبل

مدرنیسم نیست
شته بود و نتی

نتوانست اش ی
رامش و حتی

ی تنزل کیفی
توان سراغ گر

به دنبا ی باید
تر شود تعالی

دگاری خاطره
های  دیگر خانه

م قرن اخیرست
ک ایرانی پیدا 
 باشد به احتم

یت ماحصل م
ی اول گذاشهلو

خواهی  سلطه
بر آر مضاف ی

ست و نه حتی
ت آنها نمیین

 این گرفتاری
د و هر چه مت
شتر باشد ماند
بینیم از کی

 مربوط به نیم
فمان از خانٔه
به یادماندنی

١٤ 

کیفی های بی ه
 را تا دورٔه په

با همٔهنیسم
اهمیتی سایش

عنای خانه اس
تری و مجلل ن

 ندارند. برای
دهد ب قرار می

ه عمق آن بیش
بربست باید بب

صادیق اندکی
ی خیال لطیف

ای ب  اگر خانه
  قی افتاد؟

ت و ساز و خانه
اثرش که بود

 بود که مدرن
آس این بود که

زند قلب مع ی
ترین  در گران

ازای کیفی به
اس را مخاطب

کند و هر چه ی
بگی ما رخت

م معموال مص
ی بیرونی برای
ربزرگهایمان

 قرن چه اتفاق

  اول ی

 ما به ساخت
ک  بر ما هر چه
عدود جاهایی
ها سم بر خانه

ی ما موج می
حتی امروزی

کمیاتی که ماب
ت جسم و حوا
طره ایجاد می
یفیت از زندگ

  ت داد.

کنیم خوب می
ازای وانیم مابه

 پدری و پدر
در این نیمت.

یپھلو زار؛ الله اباني

بتالی امروزی
ی و تفوق آن
د خانه از مع
 تأثیر مدرنیس

های وز در خانه
های ا خانهدر 

سخن گفت. ک
ر وهلٔه نخست
ل کیفیت خاط
 به زمانیکه کی

اش را از دست ی

حبت از خانٔه خ
تو دشواری می

های یم، خانه
خته شده است

 

يخ -١٣ شکل

ابتبنابراین 
تفکر غربی

شایدنبود. 
دهد. تنها

آنچه امرو
کیفیتی د
کمیات س
کیفیت در
به هر حال
پی بردن

انگیزی دل

وقتی صح
دیگر به د
دوری برو
چهل ساخ



تها دیگر 
 خدماتی 
دیل شد. 
چند دهٔه 

گی جدید 
هایمان  نه

به مفهوم 
  ت.

ی جامعٔه 
 مهاجرت 
ش یکباره 
 کمتر به 

. این عمارترد
ود و فضاهای

ن به تراس تبد
د گرفت. در چ

 

با سبک زندگی
ا به خانتی را

بهو جسم، ن 
لٔه اصلی است

 چهل شمسی
حات اراضی و

افزایش وضعی
. لیکن یکباره

کرتغییر » یی
یاط میانی نبو
خر داد و ایوان
کینگ به خود

   

م یا در واقع ب
انها چه کیفی
ل آرامش روا
 کمیات مسئل

دهٔهیل ااو از 
شی از اصالحا
ربارٔه اثرات و
یش جمعیت

.  

خانه ویالی«ی
حیاط دیگر حی
خود را به استخ
یز معنی پارک

ها آمدیم. مان

که با مدرنیسم
ش کردیم این

و محل» رارگاه
ت، در سرپناه

حرانی بود که
یتی ناشت جمع

 همچنین در
 نیاز این افزای
ته شده است

١٥ 

  خانهوم
صطالح آشنای

ح. بودز خود
جای خد و یا

 کرد. حیاط نی
و به آپارتم یم

ه این خاطر ک
یم قرن فراموش

قر«معنی از 
ت مسئله است

بح ،ه زعم من
تحوالتدربارٔه

. شده است
پاسخگویی به

ایران پرداخت ی

مفهودین در
به همان اصا

 شهری قبل ا
یا حذف شدض

لکاری تغییر
یز محروم شدی

  دوم یلو
ف کردیم نه به
که در این نیم
 مفهوم خانه

ر خانه کیفیات

به ی کیفیات،
تا کنون د. رد

 سخن گفته
 شهرها برای پ
مدنی شهرهای

تغییر بنیاد ی:
ها تدریج خانه

ی کوشکهای
حوضشده بود.

و گل   به چمن
نی های ویالیی

پھل ۀدور از يیاليو

هایمان حذف ه
ه این خاطر ک
 در ذهن ما،
 هر قدر که د

کمیات به جای
ن را متأثر کر
شهرها بسیار

ت گسترشر
ه در حیات م

چهل شمسی
به تسی دهٔه 

شباهت به حتی
خانه تلفیق شد
چه و درخت
ه حتی از خانه

و یا خانه افشار؛ ۀن

خانهاصر را از 
بلکه به ،شت
در واقع ؛کرد

تقلیل یافت. 

جانشینی ک ی
روستایی ایران
ستاییان به ش
رشهرها و ضرو

کیفی این واقعه

 

دهٔه چ. ۵
داز اواخر 
ش کامال بی

با فضای خ
ی باغچمعن

اخیر که ح

خان -١٤ شکل

ما این عنا
منافات دا
ک هدیه می

»سرپناه«

علت اصلی
شهری و ر
وسیع روس
جمعیت ش

ثیرات کیتأ
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های شهری و روستایی در ایران اتفاق افتاد؛ چیزیکه سبب شد  با اصالحات اراضی روندی از جابجایی جمعیت
ی دیگر همه را دچار از اعتبار ساقط شود و سودای زندگی بهتر در جای» بستگی به مکان«و » اهلیت«موضوع 

فروش نفت در این زمان به حکومت اجازٔه دخالت در ارزی ناشی از افزایش درآمدهای سردرگمی کند. 
  مناسبات پیچیده و باسابقٔه تولیدی و زراعی در ایران را داد. 

کنیم عاملی که به مهاجرت روستاییان به شهرها دامن زد افول زندگی روستایی  برخالف چیزی که تصور می
امل شدت بخشیدن به مهاجرت بود و نه جذابیت شهرها. وقتی صحبت از جذابیات شهرها به عنوان ع

توانستند  اینکه روستاییان می مثلدهیم؛  روستاییان میکنیم به این مهاجرت جنبه تفننی و انتخابی می
در حالیکه  ؛هایشان به شهر امدند سیری و برای وسعت بخشیدن سفره همچنان در روستا بمانند و از سر شکم

د و ادامه زندگی در روستا ناممکن شده بود. تنزل زندگی اصالحات ارضی سفره روستاییان را خالی کرده بو
  روستائیان مستأصل و نیازمند برای رفع نیاز به شهرها پناه آوردند. سبب شددر روستا 

که شامل » جامعه«در شهرها و روستاها به جای باعث شد جامعه» هم خوردن«ا و به عبارتی ه این جابجایی
ای از افراد  یعنی مجموعه» جمعیت«شده و ارتباطات قوی است با  تعیینهای  ای از افراد با نقش مجموعه

ارتباط مواجه باشیم. به تعبیر دیگر در این بازٔه زمانی همٔه شهرها پر شد از  متفرق و اجزایی  پراکنده و بی
افرادی که دیگر در روستای خودشان نبودند؛ در شهر خودشان نبودند، در محله و کوی و برزن خودشان 

  ودند. طبیعتا افراد متفرقی که در جای خودشان نبودند معنای شهر و محله و کوی را متأثر کردند.نب

ارتباط و جدای  ای از اجزای بی وعهمبلکه به مج واحد و زنده و پویا را نداشت منظومٔهدیگر معنی یک » شهر«
دهد  می یبه هر جزء نقش وجود ارتباطات و مناسبات صحیح است که منظومهاز هم تبدیل شده بود. در یک 

کند. وقتی ارتباطاِت میان اجزاء مخدوش  پیدا می و معنی جایگاهارزش و آن عضو  ،با آن نقش و متناسِب
بود و نبود هیچ یک از  دهند و نتیجتا شان را از دست می ، در واقع اجزاء نقش و معنیرود شده یا از بین می

  تأثیری نخواهد گذاشت.  منظومهاجزاء در سرنوشت و حیات 

نام گرفته است؛ » جامعه«ای است از کسان و جایها و چیزهای مرتبط با هم که  منظومه شهری نیز مجموعه
شود.  روشن می» چیز«و هر » جا«و هر » کس«در این ارتباط است که نقش و به تبع آن اهمیت و معنِی هر 

» چیز«و هر » ناکس«به » کس«شود هر  ات، سبب میاز هم پاشیدن منظومه و از بین رفتن روابط و مناسب
توان اصالحات ارضی را طلیعٔه طوفان یا به  به این معنی می تبدیل شود.» ناکجا«و هر جا به » ناچیز«به 

  دانست.» بحران مدنی«اصطالح 
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احد از پس از اصالحات ارضی شهر دیگر یک منظومه نبود بلکه بیشتر یک واحد مدیریتی و در واقع به یک و
شد. به همین ترتیب محله و کوی و ... دیگر برای کسی آن مفاهیم آشنا و مبین  آماری و کالبدی اطالق می

کیفیت خاصی از همبستگی و روابط صمیمانٔه انسانی را نداشت. در واقع محله فقط یک نام بود که داللت بر 
  کرد.  حقیقتی بیرونی نمی

  یتبحران مدنیت و از بین رفتن معنای کیف. ۶
آورد. احساس غریبه بودن و ریشه نداشتن در  به طور کلی سر جای خود نبودن اضطراب و اغتشاش پدید می

و طوفانی رخ داده و هر چیز را پاره پاره به طرفی   کند. گویی زلزله جای خود از انسان سلب آرامش می
کنند در این  حساس میکند به آنجایی که هست تعلق دارد؛ همه ا انداخته است. هیچ کس احساس نمی

طوفان صرفا باید به ریسمانی بیاویزند تا در موقع مناسب جای خود را دوباره پیدا کنند. بحران مدنی در 
کند؛ انسانهایی که به هر علتی سر جای خود نیستند و در جای خود ریشه ندارند،  روابط انسانی خلل وارد می

  ایجاد کنند.» جامعه«توانند  تا مدتها نمی

به ساس تزلزل دائمی و غریبگی با مکان و احساس به سر بردن در طوفان طبیعتا برای کسی تمنای کیفی اح
های طوالنی در آن زندگی  ؛ در شرایط بحرانی خانه برای ما جایی نیست که قرار باشد نسلگذارد جا نمی

خانه صرفا پناهگاهی موقت در کنیم و نتیجتا قرار نیست آرامش و احساس قرار و آرام را در ما پدید آورد؛ 
 فقط ؛ در این حالهاست شود کیفیت شرایط طوفانی است. در بحران مدنی نخستین چیزی که قربانی می

را به از اواسط دهه چهل به مرور این موضوع کاری ترین ضربه . کند ها موضوعیت پیدا می عملکردها و کمیت
  به کمیت و عملکردها تقلیل پیدا کرد. خانهرفته  ن پس رفتهمفهوم خانه وارد کرد و از آ

کرد تا بر  در گذشته فضای اصلی خانه دور حیاط مرکزی اسمهایی داشت که بیشتر بر کیفیتشان داللت می
نشین، ایوان، بهارخواب، سرداب و ... . این نامها بیشتر به حال و  عملکردشان؛ تاالر، سه دری، پنجدری، شاه

رکردهای فضا؛ از میان این فضاها شاید تنها مطبخ باشد که بر عملکرد طبخ هوای فضا اشاره داشت تا به کا
هایی چون پذیرایی و ناهارخوری و خواب و  اشاره داشت. اما از پس از دهٔه چهل ما فضاهای خانه را با نام

تر مربع های خواب و بهای هر م شناسیم. برای معرفی یک خانه باید متراژ آن و تعداد اتاق آشپزخانه و ... می
کنندٔه صفا به خانه و نه حتی حیاِط اختصاصی و فضای سبز  آن را بگوییم. حیاط دیگر نه حیاط میانی و هدیه

  درصد آن اجازٔه ساخت داشتیم! ۶۰درصد باقیمانده از زمینی بود که در  ۴۰خانٔه ویالیی که اصال به معنی 

و طلوع کمیت و  توانیم غروب کیفیت را می بنابراین تحول ماهیت خانه از اواسط دورٔه قاجار تا به امروز
  رنگ شدن کیفیت بدانیم؛ از ابتدای قرن اخیر شاهد اولویت پیدا کردن کیفیت ناظر بر آسایش و کم کارکردها
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شاهد افول موضوعیت داشتن کیفیت، چه از نوع آرامش و چه از نوع و در نیم قرن اخیر   ایم امشاز نوع آر
گرفت  را توان سراغی از تمنای آرامش در خانه تنها از وجود تابلوهای نقاشی میامروزه  آسایش، هستیم.

های بهداشتی و  یعنی آرامش صورتی انضمامی یافته است. مفهوم آسایش نیز به نوع آسانسور، جنس سرویس
  ها و ... تقلیل پیدا کرده است. جنس کابینت آشپزخانه و کفپوش

ها و کارکردها منحصر به خانه نبود؛ خیابان  یل کیفیت فضاها به کمیتتقلدر بحران مدنی پنجاه سال اخیر، 
که خیال پهلوی اول خیابانهایی ساخته شد دورٔه اگر در و میدان و بازار و ... هم دچار همین بال شدند.

پروردند ولی هنوز پیوندشان با مفهوم خیابان ایرانی، یعنی جایی برای حضور  های غربی را در سر می خیابان
  . از این جمله بود الدوله همزمان آب و درخت و انسان، قطع نشده بود؛ خیابان نادری، خیابان وصال یا عین

ها تنها جاده و معبری برای  از پس از دهٔه چهل دیگر خیابان با چنین مفهومی ساخته نشد و همٔه خیابان
، »متری دوازده«، »متری سی« های با نام ها ش وفور خیابان. شاهداندن ما از جایی به جای دیگر شدرس
این زمان عرصه  . و ازاست که گویای نگاهی کّمی به خیابان بودو ...  » چهل و پنج متری«یا » بیست متری«

بر اتوبان و آزادراه و بزرگراه یعنی عناصری کامال کارکردی گشوده شد. اگر در دورٔه رضاشاه یا به اصطالح 
» فلکه«ضوعیت داشت، از دهٔه چهل به بعد بود که مفهوم میدان به ها هنوز کیفیت مو مدرنیسم، در میدان

  ترین شکل ممکن تغییر یافت. یعنی کارکردی

شناسیم حاصل سیر طبیعی تأثیرگذاری فکر  آنچه امروز به عنوان شهر و خیابان و میدان و خانه و ... می
زندگی و ذهنیت ما تأثیر  غربی و سیطرٔه آن نیست؛ این موضوع چیزی بود که حداکثر تا دهٔه چهل بر

فکر غربی و مدرن تعامل با های ما دیگر نه آیینٔه  گذاشت. از دهٔه چهل به بعد شهر و خیابان و میدان و خانه
  آحوالی ما شد.  شدن یا مدرنیسم که آینٔه ناخوش

در  مقصر دانستن مدرن شدن و مدرنیسم دیگر معتبر نیست؛ در همٔه این ادوار تا پیش از بحران مدنیت ما
هایمان بودیم. حتی در اوج زمان تجدد و نوخواهی و مدرنیسم در پی این بودیم  جستجوی کیفیت در خانه

یم. فارغ از هایمان را اعتال بخش دهیم و داشته های آشنای خودمان آشتی های جدید را با کیفیت که کیفیت
ر این نیم قرن فراموش شد و ما در ای که د چقدر موفق بودیم به هر حال طلب کیفیت داشتیم. مطالبهاینکه 

  گردابی از اعداد و ارقام و عملکردها گرفتار شدیم. 

  

  

 


