خانه )از آغاز پهلوی اول تا دهٔه چهل شمسی(
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خالصه مقاله
خانه را میتوان همچون نبض معماری و شهرسازی و باالتر از آن نبض حیات شهری دانست؛ حال خوش یک
جامعه در بدو امر خود را در کیفیت خانههای عموم مردم نشان میدهد و به عکس ناخوشاحوالی مدنی نیز
در وهلٔه نخست در خانهها ظهور پیدا میکند .چراکه خانه اولین جایی است که باید پاسخگوی تقاضای ما
برای زندگی باکیفیت و پرمعنی باشد .دیرزمانی است که تنها راه بیان تصور ذهنی ما از »خانٔه خوب«
تعدادی عدد و رقم و کمیت و عملکرد شده است .چیزهایی که اگر متوجه باشیم باید از به زبان آوردنش
شرمگین شویم! شاید اگر بدانیم چه سیری طی شد که باعث شد ما به این اندازه از »خوب بودن« رضایت
دهیم ،بتوانیم تغییری در این تقدیر پدید آوریم.
مدتهاست مسبب اصلی این وضعیت را مدرنیسم میدانیم؛ درحالیکه پس از آشنایی ما با تفکر مدرن عمده
تغییری که در تقاضای ما پدید امد ،پررنگتر شدن مطالبٔه آسایش بود و این چیزی نبود که با معنای اصلی
خانه منافاتی داشته باشد و نتیجتا تا نیم قرن پیش هنوز میشد سراغ از خانههای خوب گرفت .از ان پس
چیزی که دیدیم تهی شدن خانه از هر گونه کیفیت بود و نه حتی تنزل کیفی خانهها .این سقوط چیزی بود
که نخست در ذهن ما روی داد و سپس در خانهها آشکار شد .نیم قرنی است که ما تقاضای کیفیت نداریم؛
تصور ما از کیفیت کامال مخدوش است و این منجر به ک ّمی شدن همٔه سنجههای ما شده است.
مسبب این سقوط بحرانی است که از اواخر دهٔه سی شمسی گرفتارش شدهایم؛ بحران مدنی .اصالحات
ارضی و در پی آن »هم خوردن« جامعٔه شهری و روستایی بحرانی پدید آورد که نتیجهاش از بین رفتن
مناسبات شهری و روستایی بود .بحران سبب شد که »کیفیت« آخرین چیزی باشد که به آن میاندیشیم .در
این جریان معنای آشنای شهر و محله و میدان و کوی و همسایگی و  ...لطمه دید و طبعا خانه هم از این
ضربٔه مهلک جان سالم به در نبرد.
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مقدمه
عدم رضایت ما از کیفیت معماری کنونی همٔه ما را به تأمل واداشته است؛ این حس نارضایتی به خصوص در
خانهها که باید مأمن قرار و آرام ما باشد حادترست .همٔه ما با عالمت سؤال بزرگی مواجهیم و آن اینکه »چرا
به اینجا رسیدهایم؟«؛ این سؤال بسیار فرخنده است درصورتیکه به سادهترین جوابهای آن یعنی »مدرن
شدن« یا »مدرنیزاسیون« راضی نشویم .مدتی است به این پاسخها دلخوش کردهایم و مقصری یافتهایم که
خود را مبری بدانیم .این قسم پاسخها سبب شده به این باور برسیم که جایی که اکنون هستیم تقدیر ماست
و گریزی از آن نداریم؛ نه ما دیگر میتوانیم به »زندگی سنتی« برگردیم و در آن خانههای قدیمی زندگی
کنیم و نه دیگر زمانه چنین اجازهای به ما میدهد پس گویی ما محکوم به همین وضعیتیم.
»مدرن شدن«» ،مدرنیسم«» ،مدرنیزاسیون«» ،سنت« و  ...اصطالحاتی است که از فرط استعمال دیگر به
معنایشان نمیاندیشیم .اغلب ما تصور میکنیم سنت یک روش است که هزاران سال بر آن منوال زیستهایم
و ناگهان پدیدهای به اسم مدرنیسم وارد شد و ما را از مسیرمان منحرف کرد و دچار گرفتاریهای امروز
شدیم؛ در عین اینکه گویی همه باور داریم مدرنیسم چیزهایی به ما داد که تصور زندگی بدون آنها دیگر
برایمان ممکن نیست.
 .۱سنتی ماندن یا مدرن شدن!
اغلب کسانیکه مدرنیسم را مقصر میدانند؛ بین »مدرنیسم« و »مدرن شدن« تفاوتی قائل نیستند .آیا این دو
عین هم است؟ مدرن شدن به معنی معاصر زیستن و متحول شدن و یا به عبارتی »نو به نو شدن« است و
این موضوع بالذاته امری پسندیده است؛ نوخواهی و نو شدن ویژگی هر موجود پویایی است و در عوض
همواره به یک صورت ماندن به معنی رکود و مرگ است .آیا اینکه مدرن شدن را بانی مشکالتمان بدانیم به
این معنی نیست که پذیرفتهایم هزارهها به یک نحو زندگی کردهایم؟ در حالیکه عیان است که همواره در
ت تغییر کرده و نو شدهایم .شاهد آن تحول خانهها در
همٔه وجوه زندگی ،از جمله در معماری ،با حفظ هوی ْ
طول تاریخ چه در کلیات و چه در جزئیات است؛ مثال در خانههای یزد مسیر تحول خانهها برای رسیدن به
راهحلی چون بادگیر در مقابل گرما به خوبی نشان میدهد که به این اعتبار مدرن شدن همواره روی میداده
است.
در این معنی مدرن شدن به سان نو شدن شاخ و برگ یک درخت است؛ در این تغییر فصلی و طبیعی
درخت تغییر ماهیت نمیدهد و تبدیل به چیز دیگری نمیشود .خانههای ایرانی نیز در سیر تحول
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تاریخیشان همواره ماهیتشان و در واقع »خانه بودن« و »ایرانی بودن«شان حفظ شده است ولی هر زمان
ن طبیعی نیست.
مطابق مقتضیات آن زمان تغییر صوری کردهاند .به این ترتیب عامل مشکالت ما مدرن شد ِ
اما معنای »سنت« چیست؟ آیا منظور بر یک منوال ثابت و بیتغییر زیستن است؟ احتماال برای کسانیکه
سنت را تحجر و در بند کهنگی ماندن میدانند موالنا یکی از مظاهر سنت است .در حالیکه موالنا انسان را به
»ابن الوقت« بودن دعوت میکند؛ در غالب آموزههای سنتی ما »فرزند زمانٔه خویش« بودن ارزش شمرده
شده است؛ بنابراین سنت در معنای واقعیاش تحول طبیعی را در خود دارد و با این معنی از سنت ما همواره
سنتی بودهایم با اینکه هر دم نو شدهایم.
پاسخ دقیقتر به ریشهیابی مشکالت امروز ما احتماال این است که منظور از مدرن شدن ،مدرن شدن با تأسی
به تفکر بیگانه و غربی است؛ تفکری که با منش ما همخوان نبوده است؛ برخی بر این تغیی ِر احوال نام
خ پاسخ دقیقتری است ولی باز هم اشکاالتی دارد؛ مهمترین آن این است که
»مدرنیسم« میگذارند .این پاس ْ
جز ایران هستند کشورهای دیگری که در یکی دو قرن اخیر بسیار از تفکر غربی متأثر شدند ولی به
مشکالت امروزین ما دچار نشدند! پس ابتنای به تفکر مدرن غربی نمیتواند بالذاته مایٔه این گرفتاریها باشد.
ضمن اینکه اغلب کسانیکه مدرنیسم را عامل مشکالت فعلی میدانند؛ این آخرین مواجهٔه ایرانیان با غرب را
تنها مواجهٔه تاریخی ایرانیان با تفکری جدید و غیرخودی میدانند .در صورتیکه مرور تاریخ ایران نشان
میدهد این مواجهه نیز یکی از بیشمار برخورد ایران با تفکری غیرخودی بوده است.
نگاهی به تاریخ ایران از پس از مشروطه نشان میدهد که مواجهٔه ایرانیان با تفکر غربی در ابتدا بسیار
محتاطانه و با اعتماد به نفس و در ادامه بدبینانه و از سر ضعف و تا حدی واکنشی بوده است؛ در بدو امر
آنچیزی از غرب که برای ایرانیان جالب بود دستاوردهایشان بود و ایرانیان خواستند که از این مظاهر تفکر
غربی بهرهمند باشند بیآنکه خود را ملتزم به جوهرٔه تفکر غربی بدانند .به این اعتبار ایرانیان در بدو امر به
»مدرنیزاسیون« تن دادند و نه »مدرنیسم« .مدرنیزاسیون در خانهها همچون دیگر دستپروردههای ایرانیان
سبب تغییراتی در کالبد و شیؤه زندگی شد .آیا میتوانیم مدرنیزاسیون را مسبب نارضایتی کنونی بدانیم؟
مدرنیزاسیون دستکم از دورٔه مشروطه بدنٔه جامعه را درگیر خود کرده بود و اثراتش را بسیار پیش از امروز
بر روی خانهها گذاشته بود ولی منجر به تنزل کیفی خانهها تا به این اندازه که در این نیم قرن اخیر با آن
مواجهیم نشده بود! از اواسط دورٔه قاجار تأثیر مواجهٔه ایرانیان با تفکر غربی در همٔه مظاهر زندگی آنان خود
را نشان داد .این موضوع در ابتدا بر مدار طبیعی خود بود؛ ایرانیان پیش از این نیز بارها موفق شده بودند در
عین حفظ منش خودی ،دستاوردهای بیگانه را از هاضمه عبور دهند و خودی کنند .این بار نیز این تالشها
به خصوص از سوی فرزانگان جامعه در جهت پیوند زدن نورسیدهها به داشتهها صورت گرفت .این تالشها
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شتهها و
ظور اعتالء داش
نفس و به منظ
شادهنظری و اعتماد به فس
بلکه کامال با گش
نه از سر ضعف و خوددباختگی ه
ی ترجمه
فرنگی را به فارسی
ی
سو کتب
خان نجمالدوله که از یک و
تالشهای امثال عبدالغفار ن
افزودن بر آنها بود .ش
دست بود .در این زمان در
کرد از این ت
دیگر آثار فارسی ککهن را تصحییح و مجددا ممنتشر می د
میکرد و از سوی ر
چون دانستهههای آنان
شت و صرفا چ
اندیشٔه رووشنفکران رهآآوردههای غربی رجحانی بر داشتههای خودی نداش
فایده نبود« ،وارد ممیشد.
خالی از ه
برای ما »خ
اگر خود نرفته ببودند در
شتند و یا ر
سفر کردن به فرنگ را داش
که استطاعت س
در خانههاای اشراف و متمولینی ه
ینات پیدا شدد؛ تزئیناتی ککه تحت
سیون در تزئین
شتند ،بارقهههای مدرنیزاس
شنیدههای دیگگران قرار داش
معرض ش
گلفرنگی در گگچبری و
ی از نقشمایهها به عنوان ممثال نقش ل
میشناسیم ،سپپس الگوگیری
عنوان کاررتپستالی ی
کاشیکاری و . ...
های فرنگی آورده میشد
اسلوب کلی خانهها بر همان سییاق قبل بود و تنها در تزئیینات مایه ی
ب
ی
داشت و چیزی بییش از این نبوود.
که بیشتر حکم نمک و فلفل را ت

سعوديه با مبلمانی ببه سبک جديد؛ دوررۀ ناصری
تاالر بزرگ عمارت مس
شکل  -١ر
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تاالر خانهای اعيانی؛ دوورۀ مظفری
شکل  -٢ر

جدیتر شد؛ ااز تزئینات به مبلمان و به عبارتی انتظاام فضاها
رفته رفته این تأثیرپذییری در خانهههای اشرافی ج
میز و صندلی و لوستر و شوممینه و  ...هر چند در
ت .آمدن ز
خانه نیز راه یافت
به اسلوب ه
سرایت کررد و سپس ه
ی.
شت ولی ناخوودآگاه عاملی شد بر تحول سبک زندگی
همان تزئینات نداش
معنیای جز ن
ابتدا ی
ن کوشک
خانهباغهایشان
شهری اشراف هممان الگوی حییاط مرکزی ررا داشت و خ
ی
خانههای
پیش از این خا
اگر تا ش
ت خوابگاه
آنان نیز تسری یافت .عمارت
های شهری ن
کوشکی به تأسی از ویالهای غرببی به خانه ی
ی
بود ،این اللگوی
کوشکهای شهری به مثثابٔه خانه
ی
ستین نمونههای
حیاط فروغالسلطننه اندرون قدییمی جزو نخس
ناصرالدینشاه در ط
ن
ک ،خانٔه قواممالسلطنه
ستوفی الممالک
شهری معیرالماالک ،خانٔه مس
الگویی رایج تبدیل شد .خانٔه ش
ی
بود که بعددها به
نمیتوان آنها را »ویال« به معننی کامال
شدند ولی ی
)موزٔه آبگیینه( و  ...همگگی به تأسی ااز ویالهای غرربی ساخته ش
ییالقی در ایران و ویالهای اروپپایی بود؛
ی
شکهای میانٔه باغهای
نست؛ چراکه این خانهها تللفیقی از کوش
فرنگی دانس
که هنوز به ساددگی میتوان آنها را ایرانی دانست.
تلفیقی ه
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خانهھای شھری با حياط ميانی
شکل  -٣تھران؛ دورۀ ناصری؛ خ

شک خوابگاه ناصرالدين شاه
شکل  -٤کوش

٦

اواخر ناصری
ر
شکل  -٥خانۀ شھری معيرالمماللک؛ سنگلج؛

شکل  -٦خانۀ مستوفیالممالک؛ چاله حصار ،سنگللج؛ احمدشاھی
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شکل  -٧خانۀ قوامالسلطنه؛ خياببان قوامالسلطنه )سیتير(؛ احمدشاھی

تا اواخر قااجار در خانههای طبقٔه متتوسط وضع ببه سان قبل بود؛ هنوز حییاط به معنی فضای اصلی و میانی
نمیشدند؛ در واققع حیاط
که مستقیما از در ورودی به آن وارد ی
نقش ایفا میکرد و هموواره فضایی ممستقل بود ه
حدود به عماررتهایی بود کهه معموال
کم از دو سو مح
حیاط دست م
حتی اگر خانه ککوچک بود ،ح
خانه بود؛ ی
در میانٔه خ
فضاهای اصلی زندگگی یعنی
ی
مطبخ و سوی دیگگر آن
ستراح و خ
طرف آن فضاهای خدماتی نظییر انبار و مس
یک ف
سوی فضاهای خدماتی بود و نتیجتا هممه باید ابتدا ووارد هشتی و داالن و
بود .ورودی از س
نشین و اتاقها .
شاه ن
سپس حییاط می
شدند .حتی اگر چننین فضاهای پیشورودی به هر علت ووجود نداشت ،جلوی در وررودی ،به
.
میدهد که
فضای ورودی جدا شود .همٔه ایینها نشان ی
حیاط از ی
ای میکشیدند که فضای حی
فاصلهای ااز در ،پرده ی
بود که از
خیابان به خانهه .در میانٔه حییاط حوضی بو
خانه بود و نه مفصلی برای رسیدن از خ
شی مهم از خ
حیاط بخش
برای آبیاری
شستن دست و صوررت و وضو گررفتن و چه تاابستانها ی
ن
مختلف میشد؛ چه برای
ف
آن استفاددههای
فقط همین نبودد ،حوض
حتی خنک ککردن میوههاییی چون هنددوانه .ولی ط
شستن میوهها و ح
حیاط و تن
باغچه و ح
حتی اگر
خود داشت؛ ح
خت و سرسبززی که جای خ
هدیه میداد .درخ
واقع روشنایی را به خانه ه
آب و آسممان و در ع
کاشت.
درخت میشد ت
ط یک ت
فقط و فقط
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خانه و موزۀ مقدم؛ خاننهای دارای چند حياط ميانی؛ اواخر قااجار
شکل  -٨ه

سی بر خانههای عموم
ولی تأثیری اساس
این زمان با اینککه مواجهٔه با مظاهر تمدن غربی جدی شده بود ی
پس تا ن
اش بر ریشههاای کهنه
یعنی تکیٔه اصلی ش
سیر طبیعی و درونی خود ررا داشت ی
شدن همان س
شت و مدرن ش
مردم نداش
انتهای دورٔه قاجارر نزدیک
ی
هر چه به
تنها در ظواهر اممر تغییراتی ممیکرد و یا زاز غرب تأثیر میگرفت .ر
بود و ا
پهلو ِ
مدرن شدن دیگر بیش از انکه معنی هضم ککردن رهآوردههای تازه
ی اول ،ن
میشویم و به خصوص در دورٔه و
ن موضوع
کردن از داشتهها و جایگزین ککردن آنها را پیدا کرد .این
صرفنظر ن
و غیرخودی را داشته بباشد معنی ص
ت بینش
بنیٔه ایرانیان در این زمان و ددیگری ماهیت
علتهای فرراوان داشت وولی دو علت عمدٔه آن یککی ضعف ٔه
حساس ضعف کردند و
جهٔه با این پددیدٔه نوظهور به تدریج اح
تمامیتخوواه جدید در غرب بود .ایررانیان در مواج
ست دادند.
نتیجتا اعتتماد به نفس خود را از دس
این اصطالح دیگگر صرفا
میرسد .در ن
مناسب به نظر ی
ب
برای آن
که اصطالح »ممدرنیسم« ی
این موضووعی است ه
تحول مظاهر مراد نیست بلکه نوعی »سیطره« فکرری و بینشی به معنی جببری آن پنهان است؛
تغییر و تح
سیطرٔه تففکر غربی .در این معنی مددرنیسم با »مددرن شدن« ایا »مدرنیزاسیوون« تفاوت دارد .این روند نو شدن
سم به معنی فراموش
خودی کرد ِ
ن ددستاوردهای بیگانه .مدرنیس
ضم کردن و خ
نه دیگر ططبیعی بود و ننه حاصل هض
منش خود و ابتننای به تفکر غغرب بود در روندی جبری و فرمایشی.
کردن ش
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 .۲رهآوردد مدرنیسم :آسایش
که هرچند ایرانییان در دورٔه قاجار و طی جنگهای
ی مدرن ماهیتتی سلطهجو دارد؛ این واققعیتی بود ه
تفکر غربی
طمینان داشتندد .تالش
خوردند ولی هممچنان به تواان خود برای هضم آن اطم
ایران و رووس بسیار از آن صدمه خو
چیز را شبیه خود میخواههد ،برای ایرانییا ِ
ی ،وقت و
ن بیگانه با چنین تفکری
شی که همه چ
برای خودی کردن بینش
بینیم هنوز هم ایررانیان درگیر درک و هضم آن هستند.
مضاعف طلبید و چننانکه می م
ف
توان و انرژژیای
ت
حمایت
ی اول ،هم به مدد زور خود و ههم به مدد ح
مدرنیسم در ایرا ِ
حکومت سیطرهای مضاعف
ن دوررٔه پهلو ِ
ن
تغییری اساسی در مفهوم خانه برای
ی
پیدا کرد ولی با همٔه توانش نتواننست
ایرانیان پدید آوردد؛ تصویر
دارد و این نشان میدهد
حتی محقرتریین آنها با حیااط و حوض و درخت و ایووان پیوند د
خانههای پهلوی اول ،ح
زندگی ،ایرانیان را از کیفیات قبل و تلقی پیشینشان ننسبت به مفههوم خانه
ی
آشنایی با منش غرربی در
ی
که
آسایش بود.
یافت و آن ش
در این دوره مووضوعیت ت
جدیدی از کیفیت ر
ی
ولی نوع
منصرف نککرده بود .ی

حل کارش؛ اوائل دوورۀ پھلوی
ست ھرتسفلد در مح
شکل  -٩ارنس

١٠

تصويری آشنا از خانه؛ پھھلوی اول
ی
حسن صبا؛
کل  -١٠خانۀ ابوالح
شک

شھری حياط مرکزی دارند.
ھنوز اغلب خانهھای ش
کس ھوايی تھران؛ سال ١٣٣۵؛ ز
شکل  -١١عک

١١

مدرنیسم به مدد توانمندی صنعتی و تکنولوژی آسایش را به ارمغان میآورد و یکی از جذابیتهای این تفکر
برای عمدٔه جوامع همین بود؛ آسایش کیفیتی است که طبیعتا در خانه بیش از جاهای دیگر موضوعیت پیدا
میکند .نمود اهمیت یافتن آسایش در خانهها تغییر سبک زندگی این بار در بدنٔه جامعه بود و دیگر نه فقط
در خانههای متمکنین و اشراف .در این دوره میز و صندلی و مبل و تختخواب جای خود را در خانههای
عموم مردم باز کرد .ولی این تغییر سبک زندگی بسیار سطحی بود و کنه معنای خانه را نزد ایرانیان
دستخوش تغییر اساسی نکرد .کنه معنای خانه چه بود که عوض نشد؟
 .۳معنای اصیل خانه :آرامش
وقتی به سفر میرویم دلمان برای خانهمان تنگ میشود یکبار از خودمان بپرسیم دل ما برای چه چیز
خانهمان تنگ میشود؟ چرا انچیز را فقط در خانه خودمان سراغ داریم؟ انچیز چیست و چگونه پدید میآید؟
آیا برای میز و صندلی و تختخواب یا برای آب لولهکشی و یا امکانات سرمایشی و گرمایشی خانهمان دلتنگ
میشویم؟ قطعا اینطور نیست؛ چراکه این امکانات در بیشتر هتلها چه بسا با استانداردی باالتر از
خانههایمان مهیاست .اگر این کیفیات دل را گرفتار میکرد ما باید دلتنگ هتلهایی که مدتی در آن اقامت
داشتهایم نیز میشدیم .پس احساس آسایش فرع بر کیفیت دیگری است که آن کیفیت خانه را »خانه«
میکند.
»خانه« یا »مسکن« همانگونه که از نامش پیداست برای ما تؤام با معنای سکینه و »آرامش« است .خانه
»قرارگاه« ماست و جایی است که در آن باید احساس »آرامش« کنیم .اگر آسایش راحتی جسم است،
آرامش راحتی جان است .خانه این آرامش را چگونه به ما هدیه میدهد؟
اغلب ما تجربٔه به سر بردن در تاریکی را داشتهایم و با حس اضطراب ناشی از آن که در نتیجٔه عدم امکان
جهتیابی است آشناییم؛ در این حالت احساس تعلیق میکنیم چراکه نمیدانیم کجاییم؛ در اصل نمیدانیم
در چه نسبتی با دنیای پیرامونمان قرار داریم؛ نمیدانیم چه فاصلهای از اشیاء اطراف داریم و نتیجتا همه
چیزهای دور و بر تهدیدآمیز و خصم به نظر میآید .در این وضع از تاریکی به روشنایی آمدن تؤام با حس
مطبوع رهایی از گمگشتگی و به تبع »پیدا شدن« است .وقتی به تدریج همه چیز را به جای میآوریم و
روابط چیزها و مهمتر از آن ،جای ما در میانٔه همه چیز بر ما روشن میشود و آرامش به ما برمیگردد.
حس آرامشی که با برگشت به خانه به ما دست میدهد به نوعی حس از تاریکی به روشنایی آمدن است؛ این
احساس که ما در جای خودمانیم حسی است که تنها در خانهمان به ما دست میدهد و از اینروست که
میگوییم »هیچ کجا خانٔه خودمان نمیشود«؛ در خانههای قدیمی این آرامش در پیوند وثیقی با آسمان و
١٢

صی خود
چقدر فقیرانه یا مجلل بود سهم اختصاص
آمد .هر خانه فاارغ از اینکه چ
آب پدید می د
سرسبزی و ب
زمین و س
حفظ شد.
مدرنیسم همچنان ح
م
چیزی بود که با آمدن
داشت و این ی
درخت و در اصل ززمین را ت
از آسمان و نور و ت
گفت آن را به گففتمان اصلی در خانهها تبددیل کرد
شاید بتوان ت
در خانهها بیشتتر کرد و یا شا
مدرنیسم آسایش را ر
منصرف کند.
طالبٔه
ف
مهمترین کیفیت در خانه یعنی آررامش
ن
بیآنکه ایررانیان را از مط
ت
کیفیت
 .۴مدرنیس
سم و وفادارری به
جی مدرنیسم نیز همچنان بر اصولی وفاادار بودند؛ ه
سیطره تدریج
یان در زمان س
پس ایرانیا
به جز خانه در بسیاری
معماری و زندگی ککه نقش مرددم در خلق و مدیریت ن
ی
شئون
دیگر از ش
آن مهمتر از تتصمیمات حککومتی و
سابق محرز بود .ببرخالف ساختتمانهای دولتتی نظیر
همان اصول و مفاهیم ق
فرمایشات دولتی بود ،ووفاداری به هم
کامل تسلط فکر غغربی بود ،بوددند خیابانها و میدانهایی که چون معننای خود
ساختمان مخابرات که نمایندٔه ل
ب ،هنوز با ممفاهیم اصیل خیابان و مییدان نزد
را از حضوور و وجود ممردم میگرفتتند با وجود تتأسی به غرب
به تقلید از میاادین غربی پددید آمده بود ولی هنوز حاائز خیال
حسنآباد با آنکه ه
ایرانیان پییوند داشتند؛ میدان ن
نزد ایرانیان بود.
میدان د

ن؛ پھلوی اول
شکل  -١٢ميددان حسنآباد تھران
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شکل  -١٣خيابان اللهزار؛ پھلوی اول

شنایی با
ت؛ در اصل آش
خانههای بیکیفییت ماحصل ممدرنیسم نیست
ساخت و ساز و ه
ت
بنابراین ابتبتالی امروزی ما به
شته بود و نتییجهاش همچوون امروز
غربی و تفوق آن بر ما هر چه ککه بود اثرش را تا دورٔه پههلوی اول گذاش
تفکر ی
نتوانست آن را چنداان تغییر
ت
خواهیاش
شاید خانه از مععدود جاهایی بود که مدرننیسم با همٔه سلطه ی
نبود .د
سایش
اهمیتی مضاف بر آررامش و حتی مرجح بر آن یافت.
ی
سم بر خانهها این بود که آس
دهد .تنها تأثیر مدرنیس
کیفی آن .دیگر ههیچ نوع
حتی تنزل ی
ست و نه ی
میزند قلب مععنای خانه اس
های ما موج ی
آنچه امرووز در خانه ی
یشود از
ن و مجللتریین آنها نمیتتوان سراغ گررفت؛ تنها می
کیفیتی ددر خانههای اامروزی حتی در گرانترین
بال مسببی ددیگر بود.
ی باید به دنبا
سخن گفت .ککمیاتی که ماببهازای کیفی ندارند .برای این گرفتاری
کمیات س
دهد و هر چه متتعالیتر شود دل را گرفتار میکند؛
مخاطب قرار می د
ب
نخست جسم و حوااس را
ت
در وهلٔه
کیفیت ر
شود .برای
خاطره بیشتر میش
ه
شتر باشد مانددگاری
میکند و هر چهه عمق آن بیش
حال کیفیت خاططره ایجاد ی
به هر ل
های ما خاطرهاننگیزی و
پی بردن به زمانیکه کییفیت از زندگگی ما رخت ببربست باید بببینیم از کی دیگر خانه ی
دست داد.
انگیزیاش را از ت
دل ی
ست؛ نیمقرنی است که
نیم قرن اخیرست
صادیق اندکی مربوط به م
کنیم معموال مص
خوب می م
حبت از خانٔه خ
وقتی صح
برای خیال لطیففمان از خانٔه ایرانی پیدا ککنیم .الزم نییست راه
ازای بیرونی ی
دیگر به ددشواری میتووانیم مابه ی
ل از دهٔه
دوری برویم ،خانههای پدری و پدرربزرگهایمان اگر خانهای ببه یادماندنی باشد به احتممال زیاد قبل
ت .در این نیم قرن چه اتفاققی افتاد؟
خته شده است
چهل ساخ

١٤

ی :تغییر بنیاددین در مفهووم خانه
چهل شمسی
 .۵دهٔه چ
آشنای »خانه ویالییی« تغییر کررد .این عمارتتها دیگر
ی
صطالح
از اواخر ددهٔه سی به تتدریج خانههاا به همان اص
حیاط دیگر حییاط میانی نبوود و فضاهای خدماتی
حتی کوشکهای شهری قبل از خود بود .ح
شباهت به ی
کامال بیش
ایوان به تراس تبددیل شد.
خر داد و ن
خود را به استخ
شد و یا جای خ
حوض یا حذف د
شده بود .ض
خانه تلفیق شد
با فضای خ
چند دهٔه
خود گرفت .در چ
چه و درخت به چمن و گللکاری تغییر کرد .حیاط نییز معنی پارککینگ به د
معنی باغچ
حتی از خانهههای ویالیی نییز محروم شدییم و به آپارتممانها آمدیم.
اخیر که ح

خانۀ افشار؛ خانهای وياليی از دورۀ پھللوی دوم
شکل  -١٤ن

گی جدید
مدرنیسم یا در واقع ببا سبک زندگی
م
به این خاطر ککه با
حذف کردیم نه ه
خانههایمان ف
ما این عنااصر را از ه
فراموش کردیم ایننها چه کیفیاتی را به خاننههایمان
ش
نیم قرن
به این خاطر ککه در این یم
منافات داشت ،بلکه ه
محل آرامش روان و جسم ،به مفهوم
هدیه میککرد؛ در واقع در ذهن ما ،مفهوم خانه از معنی »قررارگاه« و ل
ت.
ت ،در سرپناه کمیات مسئللٔه اصلی است
ت مسئله است
»سرپناه« تقلیل یافت .هر قدر که در خانه کیفیات
ی جامعٔه
حرانی بود که از اوایل دهٔه چهل شمسی
به زعم من ،بح
جای کیفیات ،ه
ی جانشینی ککمیات به ی
علت اصلی
ایران را متأثر کررد .تا کنون ددربارٔه
حات اراضی و مهاجرت
شی از اصالحا
تحوالت جمعیتی ناش
ت
شهری و رروستایی ن
ش یکباره
شهرها بسیار سخن گفته شده است .همچنین درربارٔه اثرات ووضعی افزایش
ستاییان به ش
وسیع روس
شهرها و ضرورت گسترش شهرها برای پپاسخگویی به نیاز این افزاییش جمعیت یکباره .لیکن کمتر به
جمعیت ش
شهرهای ایران پرداختته شده است.
ی
واقعه در حیات ممدنی
کیفی این ه
تأثیرات کی
١٥

با اصالحات اراضی روندی از جابجایی جمعیتهای شهری و روستایی در ایران اتفاق افتاد؛ چیزیکه سبب شد
موضوع »اهلیت« و »بستگی به مکان« از اعتبار ساقط شود و سودای زندگی بهتر در جایی دیگر همه را دچار
سردرگمی کند .افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در این زمان به حکومت اجازٔه دخالت در
مناسبات پیچیده و باسابقٔه تولیدی و زراعی در ایران را داد.
برخالف چیزی که تصور میکنیم عاملی که به مهاجرت روستاییان به شهرها دامن زد افول زندگی روستایی
بود و نه جذابیت شهرها .وقتی صحبت از جذابیات شهرها به عنوان عامل شدت بخشیدن به مهاجرت
روستاییان میکنیم به این مهاجرت جنبه تفننی و انتخابی میدهیم؛ مثل اینکه روستاییان میتوانستند
همچنان در روستا بمانند و از سر شکمسیری و برای وسعت بخشیدن سفرههایشان به شهر امدند؛ در حالیکه
اصالحات ارضی سفره روستاییان را خالی کرده بود و ادامه زندگی در روستا ناممکن شده بود .تنزل زندگی
در روستا سبب شد روستائیان مستأصل و نیازمند برای رفع نیاز به شهرها پناه آوردند.
این جابجاییها و به عبارتی »هم خوردن« جامعهباعث شد در شهرها و روستاها به جای »جامعه« که شامل
مجموعهای از افراد با نقشهای تعیینشده و ارتباطات قوی است با »جمعیت« یعنی مجموعهای از افراد
متفرق و اجزایی پراکنده و بیارتباط مواجه باشیم .به تعبیر دیگر در این بازٔه زمانی همٔه شهرها پر شد از
افرادی که دیگر در روستای خودشان نبودند؛ در شهر خودشان نبودند ،در محله و کوی و برزن خودشان
نبودند .طبیعتا افراد متفرقی که در جای خودشان نبودند معنای شهر و محله و کوی را متأثر کردند.
»شهر« دیگر معنی یک منظومٔه واحد و زنده و پویا را نداشت بلکه به مجموعهای از اجزای بیارتباط و جدای
از هم تبدیل شده بود .در یک منظومه وجود ارتباطات و مناسبات صحیح است که به هر جزء نقشی میدهد
ت میان اجزاء مخدوش
ب با آن نقش ،آن عضو ارزش و جایگاه و معنی پیدا میکند .وقتی ارتباطا ِ
و متناس ِ
شده یا از بین میرود ،در واقع اجزاء نقش و معنیشان را از دست میدهند و نتیجتا بود و نبود هیچ یک از
اجزاء در سرنوشت و حیات منظومه تأثیری نخواهد گذاشت.
منظومه شهری نیز مجموعهای است از کسان و جایها و چیزهای مرتبط با هم که »جامعه« نام گرفته است؛
ی هر »کس« و هر »جا« و هر »چیز« روشن میشود.
در این ارتباط است که نقش و به تبع آن اهمیت و معن ِ
از هم پاشیدن منظومه و از بین رفتن روابط و مناسبات ،سبب میشود هر »کس« به »ناکس« و هر »چیز«
به »ناچیز« و هر جا به »ناکجا« تبدیل شود .به این معنی میتوان اصالحات ارضی را طلیعٔه طوفان یا به
اصطالح »بحران مدنی« دانست.
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از پس از اصالحات ارضی شهر دیگر یک منظومه نبود بلکه بیشتر یک واحد مدیریتی و در واقع به یک واحد
آماری و کالبدی اطالق میشد .به همین ترتیب محله و کوی و  ...دیگر برای کسی آن مفاهیم آشنا و مبین
کیفیت خاصی از همبستگی و روابط صمیمانٔه انسانی را نداشت .در واقع محله فقط یک نام بود که داللت بر
حقیقتی بیرونی نمیکرد.
 .۶بحران مدنیت و از بین رفتن معنای کیفیت
به طور کلی سر جای خود نبودن اضطراب و اغتشاش پدید میآورد .احساس غریبه بودن و ریشه نداشتن در
جای خود از انسان سلب آرامش میکند .گویی زلزله و طوفانی رخ داده و هر چیز را پاره پاره به طرفی
انداخته است .هیچ کس احساس نمیکند به آنجایی که هست تعلق دارد؛ همه احساس میکنند در این
طوفان صرفا باید به ریسمانی بیاویزند تا در موقع مناسب جای خود را دوباره پیدا کنند .بحران مدنی در
روابط انسانی خلل وارد میکند؛ انسانهایی که به هر علتی سر جای خود نیستند و در جای خود ریشه ندارند،
تا مدتها نمیتوانند »جامعه« ایجاد کنند.
احساس تزلزل دائمی و غریبگی با مکان و احساس به سر بردن در طوفان طبیعتا برای کسی تمنای کیفی به
جا نمیگذارد؛ در شرایط بحرانی خانه برای ما جایی نیست که قرار باشد نسلهای طوالنی در آن زندگی
کنیم و نتیجتا قرار نیست آرامش و احساس قرار و آرام را در ما پدید آورد؛ خانه صرفا پناهگاهی موقت در
شرایط طوفانی است .در بحران مدنی نخستین چیزی که قربانی میشود کیفیتهاست؛ در این حال فقط
عملکردها و کمیتها موضوعیت پیدا میکند .از اواسط دهه چهل به مرور این موضوع کاری ترین ضربه را به
مفهوم خانه وارد کرد و از آن پس رفتهرفته خانه به کمیت و عملکردها تقلیل پیدا کرد.
در گذشته فضای اصلی خانه دور حیاط مرکزی اسمهایی داشت که بیشتر بر کیفیتشان داللت میکرد تا بر
عملکردشان؛ تاالر ،سه دری ،پنجدری ،شاهنشین ،ایوان ،بهارخواب ،سرداب و  . ...این نامها بیشتر به حال و
هوای فضا اشاره داشت تا به کارکردهای فضا؛ از میان این فضاها شاید تنها مطبخ باشد که بر عملکرد طبخ
اشاره داشت .اما از پس از دهٔه چهل ما فضاهای خانه را با نامهایی چون پذیرایی و ناهارخوری و خواب و
آشپزخانه و  ...میشناسیم .برای معرفی یک خانه باید متراژ آن و تعداد اتاقهای خواب و بهای هر متر مربع
ط اختصاصی و فضای سبز
آن را بگوییم .حیاط دیگر نه حیاط میانی و هدیهکنندٔه صفا به خانه و نه حتی حیا ِ
خانٔه ویالیی که اصال به معنی  ۴۰درصد باقیمانده از زمینی بود که در  ۶۰درصد آن اجازٔه ساخت داشتیم!
بنابراین تحول ماهیت خانه از اواسط دورٔه قاجار تا به امروز را میتوانیم غروب کیفیت و طلوع کمیت و
کارکردها بدانیم؛ از ابتدای قرن اخیر شاهد اولویت پیدا کردن کیفیت ناظر بر آسایش و کمرنگ شدن کیفیت
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از نوع آرامشایم و در نیم قرن اخیر شاهد افول موضوعیت داشتن کیفیت ،چه از نوع آرامش و چه از نوع
آسایش ،هستیم .امروزه تنها از وجود تابلوهای نقاشی میتوان سراغی از تمنای آرامش در خانه را گرفت
یعنی آرامش صورتی انضمامی یافته است .مفهوم آسایش نیز به نوع آسانسور ،جنس سرویسهای بهداشتی و
جنس کابینت آشپزخانه و کفپوشها و  ...تقلیل پیدا کرده است.
در بحران مدنی پنجاه سال اخیر ،تقلیل کیفیت فضاها به کمیتها و کارکردها منحصر به خانه نبود؛ خیابان
و میدان و بازار و  ...هم دچار همین بال شدند.اگر در دورٔه پهلوی اول خیابانهایی ساخته شد که خیال
خیابانهای غربی را در سر میپروردند ولی هنوز پیوندشان با مفهوم خیابان ایرانی ،یعنی جایی برای حضور
همزمان آب و درخت و انسان ،قطع نشده بود؛ خیابان نادری ،خیابان وصال یا عینالدوله از این جمله بود.
از پس از دهٔه چهل دیگر خیابان با چنین مفهومی ساخته نشد و همٔه خیابانها تنها جاده و معبری برای
رساندن ما از جایی به جای دیگر شد .شاهدش وفور خیابانها با نامهای »سیمتری«» ،دوازدهمتری«،
»بیست متری« یا »چهل و پنج متری« و  ...است که گویای نگاهی کمّی به خیابان بود .و از این زمان عرصه
بر اتوبان و آزادراه و بزرگراه یعنی عناصری کامال کارکردی گشوده شد .اگر در دورٔه رضاشاه یا به اصطالح
مدرنیسم ،در میدانها هنوز کیفیت موضوعیت داشت ،از دهٔه چهل به بعد بود که مفهوم میدان به »فلکه«
یعنی کارکردیترین شکل ممکن تغییر یافت.
آنچه امروز به عنوان شهر و خیابان و میدان و خانه و  ...میشناسیم حاصل سیر طبیعی تأثیرگذاری فکر
غربی و سیطرٔه آن نیست؛ این موضوع چیزی بود که حداکثر تا دهٔه چهل بر زندگی و ذهنیت ما تأثیر
گذاشت .از دهٔه چهل به بعد شهر و خیابان و میدان و خانههای ما دیگر نه آیینٔه تعامل با فکر غربی و مدرن
شدن یا مدرنیسم که آینٔه ناخوشآحوالی ما شد.
مقصر دانستن مدرن شدن و مدرنیسم دیگر معتبر نیست؛ در همٔه این ادوار تا پیش از بحران مدنیت ما در
جستجوی کیفیت در خانههایمان بودیم .حتی در اوج زمان تجدد و نوخواهی و مدرنیسم در پی این بودیم
که کیفیتهای جدید را با کیفیتهای آشنای خودمان آشتی دهیم و داشتههایمان را اعتال بخشیم .فارغ از
اینکه چقدر موفق بودیم به هر حال طلب کیفیت داشتیم .مطالبهای که در این نیم قرن فراموش شد و ما در
گردابی از اعداد و ارقام و عملکردها گرفتار شدیم.
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