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 قاجار يسلسله ییروا فرمان ییکارآ از انتقاد به دست یرانیا طلباصطالح روشنفکران از یگروه ،نوزدهم يسده انیپا در
 با مطبوعات رشد و مدرن مدارس گسترش لیدل به ،1275 در شاه نیناصرالد شدن هکشت از پس .زدند )1304 ـ 1174(

 رانیا ،انهیماجراجو يهارمان و یعلم يهارفتشیپ تا گرفته یاسیس يهايناسازگار و ییایجغراف يها افتهی از یهای نومضم
 .گشود انیرانیا يرو به رانیا يفراسو ییایدن يسو به را ییهاپنجره یآموزش يهاراه نیا .دید خود به را ياتازه ریناگز دوران
 آشوب اما ،کند ادهیپ را يترافتهیتمرکز کنترل که دینکشا یهای نوقان سینوشیپ نوشتن به را مجلس 1285 مشروطه انقالب
 زمان تا دهد رییتغ راآن يهامحله و شهرها منظر که ياررساختیز اصالحات و زد اصالحات به يترمز اول یجهان جنگ

 .نشد برده شیپ شاه رضا دست به يپهلو يتازه يسلسله يگذار انیبن
 راه از تنها نه شده، داده رییتغ شدت به يشهر یهمگان يفضاها يهنجارها )1320ـ1304( شاه رضا یپادشاه دوران در
 و تعامل يبرا یهمگان يهامکان یمعرف با نیچنهم بلکه ،مدرن يادار يبناها و تازه يهافروشگاه ،پهن يهاابانیخ ساختن

 نماهایس ساختن دست در دست ،بهداشت و وپرورشآموزش مانند یخدمات  ينوساز  ،يترابر رساختیز توسعه .یاجتماع حیتفر
 ختیرکی يطبقه تا کرد کمک 1300 يها سال در یآموزش اصالحات .دیرس یهمگان يحوزه گسترش به ،تازه يهاپارك و
 رانگرِیو اتتأثیر به نسبت که دولت .بودند شده گرفته کار به یدولت ينهادها در آن ياعضا شتریب که دیآ وجود به یحالانیم

 از ياجامعه و کند يریجلوگ ینظمیب از تا برد کار به را خود تالش تمام ،نبود اعتنایب يشهر ي شدهیصنعت تهیمدرن يکنار
 تیجمع بودکین با ارتباط در یدولت يتازه يهاپروژه گسترش ازمندین مهم نیا .ندیافریب کارآ و منضبط ،کردهلیتحص افراد
 عنوان به یخانگ یزندگ بهبود .بود ینظمیب و یآنارش از يریجلوگ و يریسربازگ ،اتیمال یسنت يهاحوزه يفراسو یحت



 .کرد افتیدر يشتریب توجه يپهلو يسلسله نخست دوران در کارآتر و ترسالم یرانیا يجامعه ساختن در عامل نیتر مهم
 شتریب شهیهم از را کل در جامعه و خانواده سالمت بر شتأثیر و گاهستیز تیاهم يندا زنان ژهیو مطبوعات و ها مجله
  .دادند یسرم

 در .بود بهتر يهاخانه ساختن یپ در که شد دهیکش دولت استیس يحوزه به کمکم خانواده و خانه يباره در وشنودگفت
 1330 تا 1300 يهاسال از .شدیم ادهیپ یفرنگ کارانمانیپ راه از شتریب يسازخانه توسعه يهابرنامه ،شاه رضا یپادشاه زمان
 مانیمسجدسل و آبادان مانند ییشهرها ،کرد رونیب را یرانیا یسینگلا نفت یکمپان و شد یمل یرانیا نفت صنعت که یزمان

 از فارس جیخل يکناره يهادولت و هند ،اروپا ،آمریکا از که نفت صنعت کارشناسان و کارگران جادادن يبرا یشگرف گسترش
 يشهرها در یمسکون يهامحله ساختن در یفرنگ يمعمار مشاوران و هاشرکت از ياریبس .دندید خود به ،بودند دهیرس راه

 يمجار یشیاطر یصنعت بنگاه و SENTAB بتَنس ییایناویاسکاند ومیکنسرس جمله از ،داشتند دست رانیا يشده یصنعت
برده شیپ ییایتالیا مشاوران دست به شتریب رانیا آهنراه يسراسر شرکت کارمندان يبرا يسازخانه ،گذشته نیا از .سکوداا 

 که بود )1358ـ1320( يپهلو شاه محمدرضا یپادشاه آغاز در تنها و شدیم ادهیپ یفرنگ يستارهایا به بنا هاپروژه نیا .شد
 .شدند ادهیپ توسعه يهانقشه راه از ستارهایا نیا .کرد يسازخانه يبرا خود يارهایمع يزیرقالب به شروع  رانیا دولت
 از یکی آن لوازم و خانه ،ندیایب کنار ریگهمه کردنینیباخترزم يستانهآ در یرانیا تیهو با که دندیکوشیم انیرانیا
 اریبس يهابحث به موضوع نیا .بود یزندگ بهتر سطح به افتنیدست و کردن مدرن فشار با یسنت يهاوهیش برخورد يها کانون
 (معاصر) روزگارهم سندگانینو .زد دامن یرانیا يجامعه درون در یقوم و یاخالق مشکالت يباره در يادیز يوگوهاگفت و داغ
 یاخالق و یفرهنگ خصلت اصالح خواهان آن يجا به و ستندینگریم دیترد يدهید به را یخانگ کردن مدرن روند ،رانیا در

 ،دیتردیب ینیباخترزم يهاانگاره چند هر .کردندیم یزندگ شده ساخته یتازگ به يهاخانه در که بودند ییهاخانواده
 آن یپ در فعاالنه اما انیرانیا خود ،بودند ،سودمند يفناور يریکارگ به امکان و رانیا روزشدن به جنبش اتتأثیر و زورهایکاتال
 پرسش به امدیپ .نبود هاجنبه کدام و بود کارساز آنان يبرا یراست به ینیباخترزم یخانگ یزندگ يهاجنبه کدام که بودند

 شیپ توانستندیم تینها در انیرانیا خود تنها که يزیچ ـ بود وابسته زمانه پرشتاب رییتغ با یشخص و یمل تیهو سازگارکردن
 .ببرند

 
 چپ يخانه تصاداق :نداشت جا خانه در
 
 دولتش و مصدق محمد یمردم ریوزنخست برابر در که 1332 تا شد یپادشاه رهاکردن به ریناگز رضاشاه که 1320 سال از
 رانیا در یاسیس فعاالن ،شد برده شیپ ییودتاک سیانگل کسیس ياام و آمریکا يایس یمال یبانیپشت با )1331ـ1330(

 یستیمارکس گروه نیتربرجسته دوره آن در .کنند تجربه ،نداشت وجود گذشته در که را آزاد انتخابات و انیب يآزاد توانستند
 هر که ما يداریب زنان يمجله .گرفتیدربرم هم را فرهنگ بلکه ،نبود کرانمند استیس به تنها شیهاتیفعال که بود توده حزب

 دست به حزب نیا يکارها نیا از يازنده ينگاره ،داشت ياتوده حزب یستیمارکس يهاشیگرا و ،آمدیدرم بارکی ماه دو
 را زنان و دانستندیم خردانهناب را یخانگ يکاالها نیآخر و تازه يمدها  يبرا طمع و دوختنچشم که آن سندگانینو .دهد یم

 آب خشبشفا خواص بر نمونه يبرا .باشند »گرابوم« یواردات شیآرا لوازم و داروها بر کردن هیتک يجا به تا کردندیم قیتشو
 از کند درمان را یبدن يهايماریب از ياریبس تواندیم آب که شدیم گفته و دهید ییبایز دیکل آن ادیز دنینوش و شدیم دیتاک

 از رونیب کار ترمهم همه از .دادیم ارائه هم یختیدورر مواد افتیباز يبرا يانندهیآفر يهاروش .را تیعصب و اضطراب جمله
 که کردیم دیتاک يعلو لقافرح »مدرن دوران در شیهاکرانه و خانه« نام به 1323 آبان در يامقاله در .کردیم قیتشو را خانه

 از فراتر را )آن و نیا و خوراك کردن آماده ،کودکان آموزش مانند( زنان یسنت يهاتیمسئول شتریب دیبا جامعه اکنون
 خانه از را زنان که بود نیا ما يداریب یواپسدل نیترمهم ،يشورو نیآغاز يدوئولوژیا با گامهم .ردیبگ عهده به خانه يها کرانه

 .بکشد رونیب
 دادیم نشان خانه صورت به را ملت مجله آن در که شدیم برده شیپ نینماد یراه از شتریب يمدارخانه ارِکانرد و  نیا

 خانه نیا در یحقوق هم )یرانیا زنان( ما« :بود نیا شماره هر جلد سرخط .است دشمن انیرانیا تمام با بلکه زنان با تنها نه که



 ،»دیشو داریب« نام به يامقاله در )توده حزب زنان يشاخه گذارانیبن( روزیف میمر مجله، نیا يشماره نینخست در ».میدار
 خانه نیا ریاس که مردمان ،مواد نیا نفوذ ریز .است شده پر اكیتر و گاریس دود با که دیدیم یکیتار يخانه را یرانیا يجامعه
 گاه خانه ساکنان .شود تازه هوا تا کنند باز را پنجره نداشتند حوصله یحت آنان .اندشده ماریب و تنبل و عالقهیب ،اندشده

 اشاره سندهینو .بگذارند رونیب پا توانستندینم یخستگ خاطر به اما ،دندیدیم پرده نیا پشت از را رونیب يبایز ي منظره
 آن از شهیهم زنان اما ،برند درون به را ياتازه يهوا دیشا و کینزد پنجره نیا به تا داشتند را بخت نیا گاه مردان که کرد یم

 یزندگ يکرانمند لیدل آن فیوظا و خانه .نداشتند رونیب يایدن به یرسدست يبرا یفرصت چیه و شدندیم داشته نگاه دور
 .شدیم پنداشته زنانه

 نیترفتهشریپ خانواده و زنان امور مورد در را يشورو يجامعه مجله آن و شدیم رد یکل طور به يمدارخانه بیترت نیا به
 آن یفرهنگ يدادهایرو در تا کردیم سفر هیروس به گاه از هر که یسینف دیسع ،دانشگاه ستیمارکس استاد يگفته به .دیدیم

 ییهاگزارش مجله .دادیم نشان فعال و شیاندروشن یاجتماع يحوزه در را يوشور زنان ،ما يداریب مجله ،کند شرکت کشور
 یعیطب يهمتایب ییبایز کی يدارا یمعمول يهالباس و ساده ظاهر وجود با يشورو زنان که کردیم چاپ رابطه نیا در هم را

 اندامخوش و تروتازه تا دادیم اجازه زنان نیا به ادیز کار« :سدینویم یسینف .رفتیم فراتر گرید يهاملت زنان از که بودند
 نظر به .دینیبیم جوان يهازن خود رامونیپ هاوقت شتریب و دارد وجود ياافتاده ختیر از و چاق زن چیه یسخت به« .»بمانند

 فعال ،کولونتال االکساندر يهادگاهید يفتهیفر یسینف که دینمایم نیچن .»شوندینم ریپ هرگز يشورو زنان که رسدیم
  .آوردیدرم نگاره به رالغ و ساده اریبس ياگونه را ستیکمون یآرمان زن که بود کیبلشو
 نام با 1331 سال در يامقاله در .ندنداشت يشورو یزندگ به یمثبت دگاهید نیچن یرانیا پسندمردم يهاروزنامه شتریب

 یزندگ يهايدشوار از یگزارش دیرسیم چاپ به بارکی هفته دو هر که یترق نامههفته »يشورو ریجماه اتحاد در عشق«
 :بود آمده ،بودند هم تنگ کوچک خواب اتاق کی در که ياخانواده از یعکس ينوشته در .دیرسان چاپ به يشورو در ییزناشو

 یزندگ و عشق که شدیم رفتهیپذ کهیحال در ».ندارند اتاق دو یکی از شیب هاخانواده شتریب :يشورو در یخانوادگ یزندگ«
 يشورو ریجماه اتحاد نخست يهاسال در یخانوادگ مسائل نیا هنوز روزنامه ،بود متفاوت نیاستال از شیپ دوران در یخانوادگ

 و يزیستازدواج ،آزاد عشق از ياعده که کندیم اشاره نیلن زمان به کولونتال از ییهابازگفته با مقاله .دیدیم سازمشکل را
 خطر به را تیجمع ازین مورد شیافزا تنها نه هايشورو هاانگاره نیا يجهینت در .کردندیم دفاع يهمسرتک با زیست
 ریجماه اتحاد از ییانتقادها نیچن .شدندیم تنها مادران و نیجن سقط يباال نرخ باعث گذشته نیا از بلکه ،انداختند یم

 .نبودند هم هیپایب و کردیم پر ستیب دهه آخر از را پسندردمم مطبوعات صفحات ياندهیفزا شکل به یستیالیسوس يشورو
 ادامه را جنگ زمان در رانیا يهابخش آن اشغال که کردند دیتهد هايشورو کهیزمان ،جانیآذربا در 1325 بحران

 نگاه دور يبرا هاییآمریکا کشاکش .راند سرد جنگ تیذهن يسو به را متحده االتیا که بود یاصل مسائل از یکی ،دهند یم
 نیا .دیرس انگلستان کسیسياام و ایس يرهبر به مصدق دکتر وقت ریوز نخست برابر در ییکودتا به مسیکمون از رانیا داشتن
 دولت ،يشورو دامان به رانیا افتادن از يریجلوگ يبرا تالش در .گشت يپهلو یپادشاه از آمریکا دیشد یبانیپشت سرآغاز
 یپلماسید« خشونت و جنگ يجا به که بود دواریام متحده االتیا واقع در .نکرد کرانمند »یاسیس« يهاراه به را خود آمریکا
 نیا .»است یکاف داشتن حق تنها گاه ،دیشو برنده دیتوانمین اگر دیبزن جنگ به دست دینبا« .برسد دلخواه جینتا به »آرام
 جمهور سیرئ یسخنران با لمیف نیا .رفت پرده يرو به جانیآذربا بحران از پس یاندک که است ییآمریکا یکوتاه لمیف از گفته
 از را »کوچک ملت کی نجات و جانیآذربا يناسازگار در آمریکا يروزیپ و شودمی آغاز رانیا يباره در ترومن يهار آمریکا
 داده نشان ییروستا یعروس کی در یعروس صورت به لمیف نیا در رانیا که است جالب .ردیگمی جشن شدن ستیکمون
 رونیب و هاییآمریکا کمک دنیرس از پس درنگیب اما ،شودمی ختهیر هم به یروس سربازان شدن کینزد با مراسم .شد می

 ییبایز و ردیگمی را کیتار زمستان يجا بهار .شودمی زنده روستا کل و شودمی گرفته سر از یعروس هايشورو شدن رانده
 .شودمی شکوفا عتیطب

 يسو از مرز نییتع يمعاهده و شد گرفته سر از يشورو و رانیا انیم یاسیس و ياقتصاد روابط 1330 سال تا حال نیا با
 یعال وانید یقاض اریدست که شد باعث کشور دو تفاهم حسن نیا .دیرس امضا به تهران در يشورو و رانیا مشترك ونیسیکم

 خود سدیبنو را ها آن خیتار يشورو میبگذار کهآن يجا به )آمریکا متحده االتیا( ما« که دارد اظهار دوگالس امیلیو آمریکا



 اقتصاد در رانیا افتهینتوسعه کشور گنجاندن يبرا تالش در آمریکا یخارج استیس يگرهانشان .»میسینومی را ها آن خیتار
 يهاسرفصل مفهوم نیا به .بگذارد رانیا اریاخت در ییهايآورفن و کاالها ،هاانگاره تا کرد آن آهنگ يدارهیسرما یجهان
 يعهستو ترگسترده وشنودگفت با يادیز مشترك يهاکتهن رانیا به ياقتصاد کمک يراستا در ترومن چهار اصل ي برنامه

 و يسازخانه ،يکشاورز ،آموزش ،بهداشت مانند ییهابخش بهبود یپ در که داشت دوم یجهان جنگ از پس یللالم نیب
 .بود يشهر يزیر برنامه

 
 یخانگ يهایکاردان اصالح :الگو يهاخانه

 کی رانیا يبرا ترومن چهار اصل ،شماریب ریواگ يهايماریب یکنشهیر و ییروستا یزندگ بهبود ،جاده و سد ساختن از گذشته
 و هاخانواده کنار در زنان امور .کردمی یسرپرست راآن آمریکا وپرورشآموزش ياداره که کرد برپا خانه اقتصاد بخش
 به کمک .بود خانه در زنان تیوضع بهبود دنبال به برنامه از یبخش .شد رانیا در هاییآمریکا ياندازدست کانون شانیها خانه
 در که شدمی دهید يریمس شانیهاخانه شیآرا در »خوب يقهیسل« رشد و یزندگ ترآسان روش کی دنیآفر در جوان زنان
 .ختیانگمیبر را ینیباخترزم يکاالها به شیگرا میرمستقیغ یشکل به نگرش نیا .دیرسمی بهتر اقتصاد به تینها

 جنگ از پس دوران تا دیبا یرانیا یخانوادگ یزندگ يسراسر و کیستماتیس یدگرگون ،نیآغاز يهاتالش نیا وجود با
 وجود به برنامه که یراتییتغ .رانیا به ترومن چهار اصل یکیتکن و یمال کمک دنیرس زمان تا یعنی ،ماندمی منتظر دوم یهانج

 از که بود ییونرهایمس و یرانیا طباناصالح توجه کانون یخانگ یزندگ بهبود و بهداشت رایز ،نبود همتایب خود يخود به آورد
 یرانیا اقتصاد يمند يسو میرمستقیغ یشکل به راتییتغ نیا که بود نیا در ينوآور .آمدند رانیا به نوزدهم يسده دوم يمهین
 دیبا چه شناخت و تازه يهایکاردان از زنان کردن مندبهره يرو پروژه دیتاک چند هر ،راندمی يبازار ياتوده مصرف يسو به را

 ياگسترده پژوهش ،رانیا در خانه اقتصاد بخش سیرئ و آمریکا آموزش بخش کاردار ،نگیک سیبرن .بود هخان يحوزه در کرد
 یزندگ سطح باالبردن يبرا یواقع فرصت« ینیباخترزم ستیز يالگوها و یخانگ لوازم یمعرف ،او به بنا .برد شیپ رانیا در را
 و یبدن عادت و يخو در نظم و اطانضب رشیپذ رشد ،خانه اقتصاد کارشناسان دید از .آوردمی وجود به را کل در کشور يبرا
 اتحاد جمهور سیرئ انیم مسکو 1338 »آشپزخانه يگوبگوم« .بود ریناگز یرانیا یخانگ یزندگ در راتییتغ آوردن وجود به

 سطوح در سرد جنگ يهایدشمن که داد نشان کسونین چاردیر آمریکا جمهور سیرئ و خورشچف تایکین يشورو ریجماه
 و ییشورخت نیماش ،لیاتومب به بلکه ،دشمین کرانمند عفنام يهاحوزه و موشک به تنها و شدمی دهیکش گوناگون شدت به

 .افتیمی راه هم گاز اجاق
 .کرد آغاز تختیپا در خانه اقتصاد يبرا يواحد يانداز راه با را خود کار ،يکارآموز و وپرورشآموزش چهار اصل يبرنامه

 يهاخانه در و بود شده یطراح یرستانیدب دختران يبرا ییهابرنامه .شد ياندازراه گرید يشهرها در يهمانند يهاواحد رترید
 يدارخانه يبرا وقت هاساعت دیبا آموزاندانش کهییجا ،شدمی اجرا ،بودند شده ساخته منظور نیهم يبرا که الگو
 نیا به که بود نیا چهار اصل کارشناسان يزیربرنامه .گشتندمیباز رستانیدب به هاکالس يهیبق يبرا به سپس و گذاشتند می
 بهبود را خود وپزپخت يهاروش و هاخوراك تیفیک ،دهند پرورش را خود يهایکاردان تا کنند کمک یرانیا جوان زنان

 نشان خود از شانیهاخانه دمانیچ و شیآرا در یخوب يقهیسل ،باشند داشته نظر در را خانواده بهداشت و یسالمت ،بخشند
 در ،نظر مورد يجهینت .نندیافریب کمتر کار صرف با ییهاآشپزخانه و هامنینش ،خود دست به بتوانند راه نیا از تا ،دهند

 کار ندهیآ یرانیا يهاخانه يبرا نیآغاز يالگو عنوان به که بود نیا ها آن از قصد و شدمی داده نشان الگو يهاخانه يها هیآرا
 وارهاید ،هیاثاث و اسباب جمله از ـ اتاق هر يبرا هارنگ زشیآم تا ابانیخ در خانه در يجلو باغچه یطراح از الگو یطراح .کنند

 ،راحت ياکاناپه با الگو يهاخانه از کدام هر .گرفتمیدربر را استفاده مورد ياشهیش و یچوب ،ینیچ ظروف و هاسقف و
 به بنا يخورخوراك اتاق مانند ،داشتند یخاص يکاربر که ییهااتاق .بود شده نیتزئ آن و نیا و مبلمان و يخورقهوه يزهایم

 در خلوت و یخانوادگ تعامل يهاوهیش ،حال هر به .شدمی يبندشکل ياهسته کوچک يخانواده يهیپا بر ییآمریکا يهاانگاره
 تفاوت ،کردندمی یزندگ ها آن در بزرگ ياخانواده و بود ریفراگ یرانیا داراطیح يهاخانه در که ییها آن از الگو يهاخانه

 .)1شکل( .داشت
 



 نیا در .بود آن يسو چهار ای دو در ییهااتاق با بازسر شکللیمستط اطیح کی یسنت نقشه ،یرانیا يشهرها شتریب در
 در هاشب که خوردندمی خوراك یاتاق همان در خانوار هر روزها .کردندمی یزندگ بزرگ ياخانواده از خانوار کی اغلب هااتاق
 توانستیم نمی را منینش و يخورخوراك اتاق مانند ینیباخترزم يجوهر يفضاها .دندیخوابیم و کردندیم پهن خواب رخت آن
 اتاق هر در که ساختندیم را یشکلیب و یاجتماع واحد ،شتریب ها آن رایز .کنیم ییشناسا یرانیا یسنت يهاخانه در درنگیب

 شکل رانیا گوناگون مناطق ییوهواآب و یمکان ،ییایجغراف طیشرا از داراطیح يهاخانه .شدیم برده شیپ کارکرد نیچند
 خاص طرح که نبود خانواده ساختار تنها چند هر ،بود استوار يشاوندیخو روابط بر هاخانه نیا یداخل یکل يهیآرا و گرفت
 از اتیلبن و یخوردن يهافرآورده شتریب و شدندیم داده رشد اطیح در یاهانیگ یسنت يهاخانه در .کردیم نییتع را يمعمار
 نارنجستان نام به یخلوت اطیح کی هاخانه نیا از ياریبس .شدندیم داده پرورش خانواده امالك در که شدیم هیته یجانوران
 مرکبات يهادرخت آن در که دادیم اجازه و داشتیم نگاه را روز گرم يهوا آن میضح وارید چهار و کوچک سایمق که داشت
 دستور یمعرف .بود خودکفا یتیکل یسنت يخانه .نبود یشدن خشک مناطق سرد يهازمستان در نیا جز به که شود هکاشت
 يریپذدسترس .بود ییفضا يهاهیآرا ینیبازب ازمندین خوردن و خوراك هیته در تازه آداب و متفاوت يهاخوراك پخت

 ياپرورانده يکنندهمصرف واحد به را خانه گذشته، ياقتصاد ییخودکفا متفاوت يفضاها نیا کردن پر يبرا تازه يها فرآورده
 .کرد دگرگون

 

 
 بخش ،ییکارآموز و وپرورشآموزش اداره ،خانه اقتصاد بخش آلبوم :منبع .رازیش در منینش اتاق يبرا یداخل یطراح از يانمونه .6.1 شکل

 .کنگره کتابخانه ياجازه با .1954 آمریکا وپرورش آموزش
 

 به »زیم کتیات و آداب« بخش با چهار اصل يبرنامه ،خانه لیوسا نشیگز و فضا شیآرا ،خوراك هیته روش از گذشته
 و آموزش بخش ياعضا که شودیم دهید ییهاعکس در زن منضبط يهاتیشخص .اختدپریم هم بدن تیوضع موضوع
 او يهاکتحر و  تیوضع و یرانیا دارخانه زنان يورزشهیاند يوهیش رییتغ رفتن مدرسه از هدف .اندگرفته چهار اصل يکارآموز

 یاموزش گراصالح نظر مورد مفهوم به »فکر بدون روزمره يهابرنامه« يجا به »یمنطق يهاعادت« يریگشکل راه از خانه در
 يهاجارو با نیزم دنیکش جارو مانند ،رانیا در یسنت یخانگ کار ییناکارا يهادام از زیپره يبرا .بود ییوید جان ییآمریکا
 یخودآگاه رشد يبرا ییوید اصل که بود الزم ،)2 شکل( نیزم يرو زدن چمباتمه حال در خوراك پختن ای کوتاه دسته
 ها آن به يشتریب تیحساس با و بوده تر شانهیاندلآم و ترهوشمندانه که رندیبگ شکل ییهاعادت آن« تا شود دنبال زینقدآم

 را ییهاراه توانیم یسخت به چند هر .ترندمانهیصم و ترمیمستق گردند،یبازم چه به که است معلوم شتریب ،شود یم خوگرفته



 یآموزش يهااستیس انیم و کردند،یم سازگار ها آن ياری به را ییوید یآموزش اصول چهار، اصل کارشناسان که کرد یابیرد
 حال هر به کردند،یم برقرار وندیپ ییآمریکا يگرآموزش با وندیپ در روز یآموزش مهم نیمضام با کشور آن از خارج در آمریکا
 اصل ترگسترده يهابرنامه انگرینما یسنت ياجامعه در »یمنطق هاي عادت« قیتزر به شیگرا واقع در .رسدینم ذهن از دور

 کردن ریناگز يبرا تالش ،يکارآموز  .»اموزندیب دنیخز دیبا بروند، راه بتوانند کهآن از شیپ آدمیان مانند هاملت« :است چهار
تیفعال در یگام هر .)3شکل( گرفتیدربرم را یلفظ اریبس مومفه خانه، در شان»گاهیجا« يباره در یشیبازاند به یرانیا زنان
 وجود گذشته در دیتردیب که ییهاتیفعال( هاپنجره کردن زیتم ای نیزم شستن .شدیم ثبت آشپزخانه داخل در زنان يها

   .)5.و 4.يهاشکل( افتییم ياتازه یمعان داشتند تن به ینیباخترزم يهالباس که یزنان با )داشتند
  

 
 بخش ،ییکارآموز و وپرورشآموزش اداره ،خانه اقتصاد بخش آلبوم :منبع .کندیم يآشپز یسنت یاجاق يرو چمباتمه حالت در که یرانیا یزن .2 شکل

  .کنگره کتابخانه ياجازه با .1954 آمریکا وپرورشآموزش
  
 

 
 وپرورشآموزش بخش ،ییکارآموز و وپرورشآموزش اداره ،خانه اقتصاد بخش آلبوم :منبع .تهران در يامدرسه يآشپزخانه در آموزاندانش 3 شکل

 .کنگره کتابخانه ياجازه با .1954 آمریکا
 

 يخانه چارچوب در آن ياجرا با ناگهان باشد »فکر بدون روزمره يبرنامه« توانستیم موارد ياریبس در آنچه ،واقع در
 با برخورد بدون .بود وابسته تازه يهادستگاه و لیوسا ،هالباس ،هاطیمح به برنامه کل .شد تبدیل »یمنطق یعادت« به ،مدرن

 که یمفهوم به( تازه »يریخوگ« آن يهاهیما درون و الگو .شوند مدرن تندنستوایم یسخت به یرانیا زنان ،تازه اقتصاد نیا
 زنان به برنامه نیا که دینمایم نیچن نگاه نینخست در هرچند .شد )کندیم استفاده آن از ویبورد ری یپ يفرانسو شناس مردم



 ستین يدیترد .رفتیم کار به جنس دو هر تیهو يبازساز يبرا روین تمام با یزنانگ و یمردانگ انیب يوهیش اما ،داشت گیبست
 يهاهخواست دنیآفر يمعنا به شدیم داده آموزش مدرسه در که یخانگ يهاتیفعال گرید و بهداشت ،وپزپخت در راتییتغ که

 شیگرا نیا هاينوآور نیا .بود رفتهشیپ يهاخانه و هاآشپزخانه در استفاده يبرا ینیباخترزم يهافراورده يبرا ياتازه يزنانه
 برنامه نیا ياجرا از يادیز مدت هنوز .آورد وجود به دو هر همسر و خانه مورد در ياتازه يمردانه يهاهخواست تا داشت هم را

 يااندازه تا را خانه اقتصاد در يکارآموز نیا هک کنندینم ازدواج يدختر با« گفتندیم یرانیا مردن از ياعده که بود نگذشته
 .»باشد دهیند
 

 گذار حالت در یخانگ مصرف يالگوها :هاخانه یختبدگر
 اصطالحات بر دیکأت و داشتیم نگاه دور بازار یدگرگون يهاپرسش از را خود انیب يوهیش یروشن لیدال به چهار اصل برنامه

 واضحات تکرار نیا ،حال نیا با .دادیم حیترج »یزندگ ترسالم يهاسبک« و »یرسم یخانگ یزندگ« مانند را يخطریب شتریب
 يبرا يبازار تا کردیم کمک خی يساختهشیپ يهاقالب یسادگ به يزیچ .کردیم رو شکل نیترشفاف به را ها آن دست گاه

 بارنینخست را خی يهاقالب .ندیافریب یخانگ مصرف يبرا خی ياتوده شیزا يبرا گرید خوانهم التیتسه و رهیذخ يهادستگاه
 تا .کردند یمعرف انیرانیا به بودن یبهداشت يمتظاهرانه يبهانه به 1330 نخست يهاسال در چهار اصل يبرنامه کارشناسان

 کوه يهادامنه از را یربهداشتیغ اصطالح به یعیطب خی داشتند عادت مردمان کوچک يشهرها و ییروستا ینواح در زمان آن
 وجود عتیطب در که نکنند استفاده یخی از که کنند متقاعد را مردمان نتوانستند چهار اصل کارشناسان یوقت .کنند يگردآور
 با بود ریپذدسترس یآسان به که را آزاد منابع که آوردند رو راه نیا به ،اصفهان شهر ينمونه مانند ،بود گانیرا نیبنابرا و داشت
  .کنند نامطلوب یرنگ يهاعیما به ها آن کردن آلوده

 .کرد یمعرف را خی داشتن نگاه يهادستگاه و آماده شیپ از خی ساخت يبرا یالتیتسه وركی ییآمریکا شرکت ،رترید یکم
 ،رییکر شرکت ،کیالکتر جنرال مانند ـ )ینیباخترزم يهاشرکت ریسا از شتریب( ییآمریکا يهاشرکت که یواردات لوازم نیا

 و کیالکتر امرسون ،هاروستر نترنشنالیا ،کولمن،)اباسکو( شر یکمپان و باند کیالکتر ،سونیاد گرومک شرکت ،هوور شرکت
 ،ییشولباس نیماش ،کولر ،یساختمان صالحم هاشرکت نیا و افتی ياندهیفزا کنندگانمصرف کردندیم دروا ـ دیت نیسرت

 آخر يهاماه در .کردند یمعرف یرانیا يهاآشپزخانه به را خود براق هاوچنگالقاشق و کارد و ییشوظرف نیماش ،یجاروبرق
 ییآمریکا کیالکتر جنرال و هوور ،لکویف از ییهاشرکت يهادستگاه که،رانیا یهمگان خدمات شرکت ،)57 بهمن( يپهلو میرژ
  .بود انداخته جا شهر دو و ستیب در را خود کردیم عیتوز را ییایتانیبر تیندسیا تا
  

 

  
  



 
 و وپرورشآموزش اداره ،خانه اقتصاد بخش آلبوم :منبع  .رندیگیفرام رازیش در يامدرسه در را خانه کردن زیتم روش آموزاندانش 5و 4 شکل

 .کنگره کتابخانه ياجازه با .1954 آمریکا وپرورشآموزش بخش ،ییکارآموز
 

 و ندکردیم قیتشو شتریب يهادستگاه دیخر به ییآزمابخت راه از را خود يپابرجا کنندگانمصرف ،گانکنندعیتوز
 ،بعد دهه دو یکی در .بود لندن در خوب یهتل در اقامت روز ده و انگلستان به برگشت و رفت سفر تیبل ،برندگان ي زهیجا

 جوجه از ـ شد زیلبر ها آن از رانیا بازار ،1350 يهاسال دوم مهین در بیترت نیا به و افتی گسترش رانیا به آمریکا صادرات
 کهیحال در ،دیرس دالر ونیلیم 326 به رانیا به آمریکا صادرات ارزش 1349 در .هاوسنگیوست يهاخجالی تا گرفته یکنتاک

 که طورهمان کاالها نیا يمطالبه .شد دوبرابر از شیب يبعد سال پنج در و افتی شیافزا شدت به رقم نیا 1352 تا 1349 از
 تنها و شدیم یسامانده و دیتول یاجتماع لحاظ از که شد ياتکانه« تینها در ،کندیم انیب يگرید شکل به يآپادورا آرجون
  .»نبود فرد ازین ای هوس و ساخته
 کتوریو .درآورد نگاره به را تختیپا در ندهیآ یمسکون يهامحله شکل تا افتی گسترش 1345 در انهیگرامصرف نگرش نیا
 که( است نامدار آمریکا يشهرها به میعظ دیخر مراکز یمعرف خاطر به که شیاطر يزاده يتجار يهاساختمان معمار ،نئگرو
 تختیپا در ییگرامصرف که يانشانه ،داد تهران يبرا ياتازه طرح )آورد ارمغان به شیبرا را »ییآمریکا يایؤر معمار « لقب

 ،بود شهرانهآرمان ياپروژه که تهران يبرا نگروئ يجانبههمه و جامع ينقشه .است افتهی ممحک و استوار یگاهیپا رانیا
 يبرا هامحله نیا .)6 شکل( گرفتندیم شکل دیخر مراکز رامونیپ در که گرفتیدربرم را یمسکون يهامجموعه دیترد یب

کسب مرکز کی به یدگرگون و رشد حال در تمام شتاب با نگروئ ذهن در که بود مناسب یتختیپا در هم »لیاتومب يجامعه«
 شکل راه از بود قرار که بود یآرمان یزندگ کی انگرینما او جامع ينقشه يهاشرح و هاشکل .بود منطقه در التیتعط و وکار
راه در نه و بود شدهیهندس نه تهرا يبرا نگروئ طرح ،ترشیپ يابتکارها برخالف .ونددیبپ تیواقع به شهر يشده ينوساز
 و دهد يجا خود در را يتجار يبازارها که بود شده يزیربرنامه یشکل به نقشه .بود آورنخفقا ،کنترل و نظم يبرا ییکارها

  .کند آسان را هالیاتومب حرکت
 سال همان در اما ،بود وستهیپ تیواقع به يااندازه تا تنها نگروئ ينقشه ،1357 در يپهلو شاه رضامحمد میرژ انیپا در
 و کاالها به بنا را شانیهاخانه رییتغ )کردندیم یزندگ ترکوچک يشهرها در که یکسان ازجمله( انیرانیا از ياریبس 1339
 نه تازه یساختمان مواد و منزل لوازم ،هادستگاه یمعرف .بودند کرده آغاز ،بود شده ریپذدسترس یتازگ به که ییهايتکنولوژ

 .کرد تازه و يبازساز را موجود یسنت یخانگ يساختارها گذشته نیا از بلکه ،دیرس مدرن يهاخانه و هامحله ساختن به تنها
 که يزیچ صورت به تنها خانه کردن زهیمدرن دنید از بود رییتغ حال در آن راه از یرانیا يهابرداشت که ياوهیش افتنیدر
 شکل به بود گرفته هدف را تریبهداشت طیمح که وشنودگفت .است راتپرمعن کردیم کتهید و لیتحم سرد جنگ يهااستیس

 و شود هااتاق وارد نور تا دادیم اجازه ياشهیش بزرگ يهاپنجره .دهند رییتغ را شانیهاخانه تا ختیانگیبرم را انیرانیا یموفق
 ینیباخترزم يهادستگاه یمعرف .کرد فرش را یگل يهااطیح یمانیس يهاکیموزائ ای یکاش .گردند رهیت يهاشهیش نیجانش



 .داد رییتغ شتریب یحت را خانه یکیزیف ينما
 شده ساخته زنجان شهر در 1300 در که يخانوارتک ياخانه اطیح در را یدگرگون نیا یصارم یعل معاصر یرانیا معمار

 فیتوص داد يرو 1340 تا 1330 دهه در که است یمشخص مرحله پنج او دید از که را يزیچ یصارم .است ردهک یابیزرا ،بود
 یاهداف با تازه يفضاها به داشتند یسنت يکارکردها که را ییهااتاق ای تازه يهادستگاه و یساختمان مواد زمان نیا در .کندیم
 در که شد یچوب یمیقد يرهایت نیگزیجا یآهن يرهایت ،نخست .برد انیم از یکل به را یخاص يفضاها ای کرد دگرگون نو

ردمم ستمیب يسده آغاز در که بود ینیباخترزم يادهیپد خود گوشسه یروانیش( شدیم دهیپوش گوشسه یروانیش با گذشته
 ییجا و کرد یشدن را آشپزخانه در یذغال يهااجاق کنارگذاشتن ،شیگرما و وپزپخت يبرا نفت از استفاده دوم .)شد پسند

صرفه وقت در کاربردشان که ییهادستگاه گرید و ،یجاروبرق ،ییشورخت نیماش افزودن سوم ،.کردیم باز یبرق خچالی يبرا
 .باشد يگرید خواب اتاق تا کردیم یخال را کارخدمت اتاق نیبنابرا ،بردیم انیم از را کارخدمت به ازین شدیم ییجو
 

 
 و نیگروئ کتوریو مشاوره گزارش :منبع  .تهران يبرا يشنهادیپ جامع ينقشه از )آن مرکز در دیخر مرکز با( نینشانیاع يامحله یطراح .6 شکل

 .بودجه و برنامه سازمان ویآرش .1345 تهراُن انیفرمان فرمان زیعبدالعز
 

 یهمگان يهاحمام و بود خانه اطیح از ياگوشه در )توالت( زگاهیآبر گذشته در .گرفتیدربرم را یکشلوله گام نیچهارم
 آورده خانه داخل به دوش و زگاهیآبر تا کردیم کمک تازه یکشلوله   . گذاشتینم یباق خانه در دوش داشتن يبرا يازین محله
 ریبادگ اتاق نیا يخاور يشهرها در .شد تبدیل گرفتن دوش يبرا ییجا به شد، می استفاده هاتابستان در که خانهحوض .شود
 پوشانده کیموزائ با و شد پر حوض نیهم يبرا .گذاشتینم یباق اطیح يانهیم در حوض يبرا يااستفاده یکشلوله .بود هم
 کردن بزرگ و هاباغچه دنیبرچ اطیح به نیماش آوردن ،سرانجام .آوردیم وجود به نیماش پارك يبرا يشتریب يجا و شد
 تیجنس صیتشخ يبرا کوچک و بزرگ کوبه دو با( یچوب و يورود ییدوتا کوچک يدرها ینیگزیجا ،)يورود داالن( یهشت
     .ساخت ریناگز را يفلز بزرگ دروازه با )در پشت فرد

 پس دوران راتییتغ که است يادامنه انگرینما ینیباخترزم يهافرآورده و هاانگاره یمعرف راه از خانه کردن دگرگون روند
 نیا کهنیا از یپوشچشم با( گذاشت تأثیر  شانیهاخانه کردن زهیمدرن به نسبت انیرانیا يهاهخواست يرو یجهان دوم جنگ از
 يهاچرخش يرو ادهیز توانیم یحت لحاظ نیا از .)باشد ینیباخترزم يهاياندازدست گرید و آمریکا يابتکارها آمدیپ راتیینغ
 چگونه« نام به يامقاله ،نمونه يبرا .افتی زمان آن پسندردمم يهارسانه یتمام در را کردن ـ ینیباخترزم یحت ـ مدرن 
 وجود یسنت يهاخانه در که یمبل ای یصندل از استفاده با که کرد یم دیکأت 1325 ی در سالترق مجله از ،»د؟ینینش یم

 ،اندشده داده نشان مقاله در که یمردمان که کند یم ادعا سندهینو .گذاردیم شینما به را یراستگیپ از یسطح فرد ،نداشت
 وركیوین شهر يهاخانم و انیآقا نشستن هاي عادت از تا کردیم قیتشو را خود خوانندگان و بودند یواقع يهاییآمریکا

 در و دارد خود يجلو در يریتحر زیم که دهدیم نشان را افتاده هم يرو يپاها با یرانیا يمرد یعکس .کنند يالگوبردار
 که داندینم ،ردیگیم شیپ را نشستن يوهیش نیا که »یرانیا يشدهییآمریکا یتازگ به جوان« آمده عکس ي نوشته



 در یخاص يهاعادت به يادرآمدهنگاره به يهاسفارش نیچن .نندینشینم شکل نیا به هرگز افتهیپرورش يها یورکیوین
 کرانمند ییآمریکا یخانگ لوازم و هادستگاه دیخر به تنها کردن یمدرن نشیب .دیبخش شکل یواردات یخانگ لوازم از يور بهره
 ،بود يماد يتازه طیمح با برخورد در هادینبا يدرباره یاجتماع يهاترس از سرشار که را ها آن از استفاده بلکه ،شدینم

 با هم و باشند پاهم ینیباخترزم کنندگانمصرف با هم که بودند آن یپ در انیرانیا ،دوم یجهان جنگ از پس .گرفتیدربرم
  .بودند کرده يداریخر را یفرنگ يهافرآورده ترشیپ کهانی هنیم هم

 خچالی کنار یمنخا .)7 شکل( دیریبگ نظر در را 1330 چاپ مصور تهران پرفروش يمجله يشماره کی از یغیتبل
 کندیم کار نفت با هم و برق با هم که من الکترولوکس خچالی« :دیگویم و ستادهیا یخوراک از پر و باز در با الکترولوکس

 يباره در ییآمریکا يهانوشته ينهیزمشیپ در که شودیم ترجالب یزمان غیتبل نیا ».است شده دوستانم حسادت باعث
 در هیسرما يریگشکل مشکالت نام با کتابش در سنورک راگنار ییآمریکا ییایاستون اقتصاددان .شود دهید ياقتصاد توسعه
 يانگاره به یزندگ يشرفتهیپ يستارهایا از ندهیفزا یآگاه ،رشد حال در يکشورها در« :سدیونیم افتهینتوسعه يکشورها

 دیتقل به که است شینما به وابسته .… کردن خرج به شیگرا« :دیفزاایم و ستین وابسته »بودن زمانه و گرانید يپا هم«
 افق .بود ناشناخته گذشته در که کندیم باز یامکانات به را چشمان تازه یمصرف يالگوها با تماس ای شناخت و دانش .رسد یم
 مورد در نورکس يگفته ،حال نیا با. »ستین یاجتماع یفخرفروش تنها نکته .بخشدیم گسترش را هاخواسته و يپردازالیخ
  .امدین کار از درست ادیز انیرانیا
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 نورکس يگفته حال نیا با .ستا ها آن از یکی »یچشمهم و چشم« اصطالح .نداشت کم ها»ییپاهم« نیا از یسنت رانیا
 کردن یاجتماع ریتداب نیچن به یروشن به که را رانیا در یفرنگ يکاالها مصرف شیگرا و خواست میبتوان تا کندیم کمک
 دهدیم نشان و کندیم يپردازنمونه را هخواست دیتول نیا الکترولوکس خچالی غیتبل .میابیدر يااندازه تا کمدست آوردیروم
. است بودن مدرن يبرا انیرانیا خواست از ياجلوه یزندگ یفرنگ يهاوهیش از دیتقل و یچشمهم و چشم يانگاره چگونه که

 به نسبت انیرانیا گاهیجا :شدیم برده شیپ جوارهم »دیشد حسرت« دو با بیترت نیا به خانه طیمح در رییتغ يبرا فشار
 شناسمردم را يبورژواز خرده شیگرا نیا. شرفتهیپ يتکنولوژ با ینیباخترزم يکشورها به نسبت رانیا گاهیجا و شانگانیهمسا
 محکوم شان،یهايبلندپرواز يایدن در یندگیپا يبرا« او ينوشته به. است کرده فیتوص یخوب به ویبورد ری یپ يفرانسو

 شود،یم ظاهرشان به که یواکنش يهانشانه نیترنامحسوس به نسبت وستهیپ و کنند یزندگ »درآمدشان يفراسو« تا شوند یم



 که رساندیم رانیا ستمیب يسده يانهیم در یرانیا غاتیتبل که رسدیم نظر به .»باشند حساس ازهدانیب حساس، پرتوجه،
 لقمه ای( ستندیزیم »درآمدشان يفراسو« ییاروپا يبورژواز خرده مانند و کردندیم دنبال را نیباخترزم ریمس دیبا انیرانیا

 .)داشتندیبرم شاندهان از تربزرگ
 لیاوا در کسنور که آنچه با یرانیا یخانوادگ یزندگ که دهدیم نشان ما به دیتردیب بازمانده، دوره نیا از که ییهانوشته

 چیه که باشند بوده یکشاضتیر شیگرا با یمردمان« است ممکن چند هر کهنیا :داشت يسازگار بود نوشته 1330 يها سال
 ییکاالها …دارند دوست را ها آن مردمان شتریب که دینمایم نیچن ،باشند نداشته ییآمریکا يهاآشغالو  آت يبرا يااستفاده

 ییآمریکا ينوآورانه يهاتالش گرید و چهار اصل برنامه بیترت نیا به .سازندیم را ییآمریکا یمصرف يالگوها از یبخش که
 را جینتا .داشت یواقع و یمفهوم لحاظ از آن درون یرانیا اداب و خانه مورد در انیبوم يهابرداشت بر یژرف تأثیر ینیباخترزم

 را یخانوادگ یزندگ جمله از و است يرفتار يراهنما کتاب که ییها رساله مثال يبرا .افتی جاها نیترذهن از دور در توانیم
  .ابدی یخوانهم انیرانیا یزندگ سبک رییتغ با تا شد ینیبازب بار نیچند ستمیب يسده در ها رساله نیا ..کندیم اداره

 در راآن و دنکنیم فیتعر ینید اندازچشم از راآن درون مدرن آداب و خانه ،نینو يها رساله يرهایتفس و هاشرح
 ياجرا در که یشکل به را ینییآ یپاک ماندگار يزیآمدرهم و دننیچیم مدرن يهاتیفعال و هاتیوضع ،هافرآورده ي نهیزم
 طهارت یدوگانگ مهم نیمضام از یکی .گذاردیم شینما به يداردامنه شکل به یفرهنگ یپاک مفهوم با است الزم ینید فیوظا
 .کندیم یدهسامان را یبدن يهاعادت و يکارکردها که شودیم دهید شکل نیا به که است )یآلودگ برابر در یپاک( نجاست و

 بهره ها آن از یفرنگ لوازم و هادستگاه بردن کار به يبرا دیبا باورمند که کندیم نییتع را ییهاراه ،آب مورد در عهیش احکام
 را دستگاه در استفاده مورد آب منبع و زانیم دیبا شودیم شسته ییشورخت نیماش در که یپوشاک يزیتم رو نیا از .ردیبگ
 مشروع یزمان در تنها ینگفر يهاتوالت از استفاده ،سان نیهم به .ندارد شوشست روند نیا در ییجا ندهیشو مواد .کند نییتع

  .باشد فرد همراه به زگاهیآبر به رفتن از پس شوشست يبرا آب که است
 زبان تا ندکرد کمک نینو يها رساله ،ینیدراست احکام يراستا در یرانیا روزمره یزندگ بازگرداندن يبرا کوشش در

 یخانگ آداب لیتعد  دنبال به نینو يها رساله ،کار نیا با .شود ترجمه پسندانهمردم یقالب در هعیش ینید يهامتن يدهیجیپ
 مدرن يهاچارچوب و نهیزم با نینو يرساله در ینید يهاانگاره که طورهمان درست .ندبود ،شده مدرن يهاخانه ينهیزم در

 يهاسبک با یکامل يسازگار نه که دهدیم نشان 1350 تا 1330 يهاسال از رانیا در روزمره یزندگ تیواقع ،شد سازگار
 .»یسنت يهاارزش« به کامل يبندیپا نه و داشت وجود ینیباخترزم یزندگ
 .افتی دارا و حالانیم يطبقه دو هر يهاخانه در بتوان دیشا را یسنت و یفرنگ آداب و هاشکل ختنیدرآم راهکار نیا
 به 1350 یانیم يهاسال در که بود مندي ثروت بازرگان دخدادا نیحس .است آن ينمونه تهران شمال در دخدادا يخانه
 يمعمار و یرانیا یسنت يمعمار از دورگه يازهیآم که کرد یطراح را ياخانه ،یرانیا يکارصنعت و مدرن يمعمار کمک

 ناتیتزئ و ياریش سه طرح .بود شده گرفته الهام ییاروپا يهاسبک از شتریب آن رونیب که دینمایم نیچن .بود ینیباخترزم
 شیآرا را هاستون یقرنت يهاسرستون .دهدیم شیآرا را بامپشت يهیحاش ریتشاه یونانی معابد از شده گرفته شکللیمستط

 يهاقاب دهیخم يهاشکل گرید و هاجکیپ و هاشاخه با شده يبرگچ و )روکوکو( وبتهپرگل يهابرجستهنقش و بخشدیم
 دهیپوش یشکل به ،دارد رهیت يشهیش از ییهاپانل که ياستاره یچوب يهاقاب با هاپنجره خود .دیبخشیم شیآرا را هاپنجره

 به رونیب از یچشم یدسترس هم و بکاهد یعیطب نور شدت از هم تا رفتندیم کار به داراطیح یسنت يهاخانه در که شدندیم
 .را خانه داخل

 از ییرایپذ يبرا که یقیموس یسنت اتاق کی که دید خانه اول يطبقه داخل در بتوان دیشا را ختهیدرآم برخورد نیهم
 یقیموس اتاق نیا .بود افتهی شیآرا ینیباخترزم سبک مبلمان و وبتهپرگل و یگچ يهابرجستهنقش با رفتیم کار به همانیم

 خداداد یقیموس اتاق .بود شده ساخته )ش.ه 1101 ـ 880( يصفو دوران در که است اصفهان قاپو یعال کاخ روساخت
 یسنت اتاق کی ،رفتیم کار به یرانیا مند ثروت و حالانیم يطبقه يهاخانه از ياریبس در که کندیم يپردازنمونه را يا نقشه

 وام به نیباخترزم از یرانیا يهاخانه داخل و نقشه کل چند هر ،بیترت نیا به .بود مدرن که خانه يهیبق با متفاوت شدت به
 .کند يپاسدار را اسالم از پس و شیپ رانیا بزرگ راثیم تا کردیم کمک »یاتاق تک« ،)خانه لیوسا جمله از( بود شده گرفته

 در مرد همانانیم از یسنت یقیموس و انیقل با اوقات شتریب و شدیم داده شیآرا فرش و یپشت با يوارنمونه شکل به اتاق نیا



 برگزار هم را خود یسنت رسوم و آداب زمانهم یرانیا يخانوارها ،اتاق کی به راثیم کرانمندکردن با .شدیم ییرایپذ آن
 کرانمند آن یرانیا اصطالح به اتاق به را نیزم يرو نشستن رسم خداداد يخانه .راندند یم کناره به هم و دکردن یم
  .)8ری(تصوکند یم

  

  
 .یمیکر پامال از عکس. قاپوستیعال کاخ یقیموس يسرا بازساخت که یقیموس اتاق. خداداد يخانه داخل از یعکس. 8 شکل

 
 و مدرن يشمندیاند ناخواسته دیشا و بود پسندانهمردم اریبس دارا يطبقه انیم در که دارد يگرید اتاق خداداد يخانه

 مرد تیاهم تا کردیم کمک گذشته نیا از اما ،است ینیباخترزم مفهوم کی خود خانه مرد کار اتاق .ختیآمیمدرهم را یسنت
 را زن و مرد ختنیآمدرهم داراطیح یسنت يهاخانه برخالف ،مدرن يهاخانه کهیحال در .کند ماندگار را یخانگ دمانیچ در
 هر ،دیبخشیرومین )مردش دوستان و( او به ییفضاها دادن اختصاص با را مرد یخانوادگ يرهیچ نقش ،کردیم مجاز دیتردیب

 .شدیم یزنچانه سرش بر و  دهیکش چالش به خانواده ییایپو به بسته اغلب هیآرا نیا چند
 

 ناکام دستیته وشنودگفت :وخانوادهخانه
 
 نشان یترق 1325 يمجله آنچه مانند ،یصندل از او يریگبهره يوهیش گرید را فرد یطبقات گاهیجا ،پنجاه يدهه دنیفرارس با
 ،تختیپا در .ندارد ای دارد یصندل خودش فرد که شدیم فیتعر نیا با شتریب همه از بلکه ،کردینم فیتعر چندان ،دادیم

 کهیحال در ،کردیم مشخص را شهر شمال ساکنان مدرن يهاکاال و ینیباخترزم سبک یخانگ لوازم ،بهتر يهاخانه داشتن
 دهید دستیته انیرانیا از ییباال شمار کوتاه یزمان مدت در را شهر جنوب ساکنان ،آلونک ای یسنت يهاخانه در یزندگ

 نگارخیتار که آنچه به ها آن .بودند ناکام ،بود شده هم فراوان که ینیباخترزم يماد يکاالها از يریگبهره از که شدند یم
 کندیم فیتوص »یفراوان شناخت و دانش فرهنگ« عنوان به مدرن ژاپن در خانواده و خانه ينهیزم در ندس جوردن یفرهنگ
 یمطبوعات راه از توانستیم ژاپن نوزدهم يسده آخر يکردهلیتحص اریبس تیجمع ،ندس ي گفته به بنا .نداشتند یدسترس
 با .)باشد داشته را ها آن الزاما که آنیب( باشد داشته وندیپ ینیباخترزم لوازم و هادستگاه با يمعمار و زنان يهامجله مانند
 بودند ینیباخترزم يکاالها انیجر تماشاگر تنها ،هیمایب یراست به و دستیته يطبقه سوادیب انیرانیا شتریب ،نیا وجود

 توانستندیم یسخت به داشتند ها آن با هم يوندیپ که ییها آن یحت .بدانند يزیچ ها آن به مربوط فرهنگ يدرباره که آن یب
 .کنند يداریخر را ینیباخترزم يکاالها نیا

 مرد کی .گذاردیم شینما به را دهیپد نیا یروشن به لهُگ دونیفر یرانیا سازلمیف يساخته )1373( شب پوست ریز لمیف
 بوده قرار که کندیم مالقات ییآمریکا جوان گردشگرزن  کی با فروشدیم تیبل تهران در یینمایس در که یرانیا دستیته

 دو هر گرید شامگاه تا و کند یهمراه شهر در اقامتش آخر روز نیا در را او که دهدیم شنهادیپ مرد .برود رانیا از شبهمان



 و دیخوابیم یهمگان يهاسرپناه در هاشب ،بود کرده مهاجرت شهر به تازه که مرد اما .شوند ترکینزد هم با که دارند دوست
 تخت به شانچشم و رسندیم هیاثاث و اسباب فروشگاه کی به شانیهایسرگردان در .ببرد را دختر که نداشت ییجا نیهم يبرا

 .کندیم دنبال را مرد يپردازالیخ نیدورب .افتدیم نیتریو پشت در یبزرگ
 ي گسترده يخانواده مشترك خواب اتاق برابر در ـ وشوهرزن يبرا تازه یاصل خواب اتاق ،دیآیم بازار به لمیف که یزمان تا

 شده ترکیرمانت و تریخصوص یرانیا يهاجفت انیم در یجنس روابط .بود داده رییتغ را مرد و زن يرابطه نیترکینزد ـ یسنت
 که داشت خود در را يزیچ صحنه .کرد لیتبد یهمگان یچرانچشم يبرا ياصحنه به را دهیسرپوش اتاق برداشت لمیف .بود

 ییرایگ که است خواسته دوربودنِ نیا .کندیم اشاره آن به خود پول يفلسفه کتاب در ملیز جورج یآلمان شناسجامعه
 ترك شانخواسته برآوردن يبرا یفرصت داشتن بدون را گریکدی یاصل تیشخص دو ،لمیف آخر در .بخشدیم آن به يشتریب
 و اسباب مانند يپردازالیخ یفرنگ موضوعات گرید دیشا و( جذاب و رایگ ییآمریکا زن کی ،دستیته یرانیا يبرا .کنند یم

 ریناپذدسترس تینها در اما رسد،یم آن به هم دست و هست که شودیم يزیچ از یلیتمث )فروشگاه زیبرانگالیخ يهاهیاثاث
 اما شده دهیبر یسنت یزندگ تیامن از که است دستیته يطبقه یآزردگ و یسرخوردگ انگریب یدرست به شب پوست ریز .است

 .است ناکام هم شده مدرن يجامعه يهاثروت از
 یرانیا روشنفکران .شدینم کرانمند يشهر دستانیته به یراست به ،کمبود يهااحساس با یفرهنگ تیهو بحران نیا
 که بودند شهیاند نیا در تنها نه ها آن .کردیم یندگینما را شاه میرژ که کنند زیست ياجامعه با تا داشتند يادیز لیدال

 یکل به هاخانواده نیا که کردندیم يپافشار هم شهیاند نیا بر بلکه ستند،ین راحت مدرن یواردات یزندگ با یرانیا يها خانواده
 نیا به ،)1341( دیآیم غرب از که یآفت ،یزدگغرب خود کتاب در احمد آل جالل یاجتماع منتقد و سندهینو .اندگانهیب آن با

 گانهیب خود با مانفرهنگ ترخطرناك همه از و خانه، پوشاك، و خوراك در همه ما« :سندینویم احمد آل .پردازدیم هاینگران
 سرآغاز یرانیا یسنت عیصنا زوال که دیگویم .دهدیم پرورش را ینیباخترزم يتکنولوژ از يتند نقد احمدآل .»میهست

 احمدآل امیپ مرگش، از پس دهه کی .»بود نیخاورزم بر ینیباخترزم )الیستانسیاگز( يشناسانهیهست يهايروزیپ و اقتصاد«
 .بود ياقتصاد ییخودکفا و صنعت کردنیمل بر دشیتاک که شد رانیا انقالب يدئولوژیا از یبخش

 نقد به يتجار يکاالها و یخانگ لوازم یاخالق خصلت از شانیابیارز در را ینیباخترزم واردات یانقالب ختگانیفره
 نجاست و طهارت و حرام، و حالل مانند ییهایدوگانگ .دندیکش یمشخص مرز ساختهفرنگ و یمحل يکاالها انیم و کشاندند

 کار به یواردات يکاالها يباره در يشتریب يروین با نکیا ،رفتیم کار به طشیمح و یمآد تن مورد در شتریب یزمان که
 انقالب از پس نخست يهاسال يهاکتاب در که شدیم پنداشته حرام یشکل همان به ینیباخترزم ـ یرانیا مونتاژ .رفت یم

 و مسکن مانند يمعمار يهامجله سان نیهم به .شدیم فیتوص فردییتوانا حسن شرك اقتصاد :مونتاژ کارخانجات کتاب مانند
 به را رهبران يفروتنانه يخانه هارسانه .کردیم قیتشو را يازاهدانه یخانگ یزندگ و رد را ینیباخترزم يهنجارها انقالب،

 يمونتاژ اصطالح به فرهنگ یانقالب ختگانیفره آن، با سازهم .سربرآورد ینینشکاخ برابر در ینینشکوخ .گذاشتندیم شینما
 .باشند شده چسبانده هم به که بود بد قهیسل با تباه، و فاسد يزیچ انگریب که یاصطالح کردند، فیتوص مبتذل را شاه دوران

 يهاينوآور یدرون يباز انگرینما شده کاوش فصل نیا در که روزمره یزندگ و هدخانوا و خانه به مربوط يهاانگاره
 خواه .بود شانیازهاین با ها آن جورکردن يبرا اتتأثیر نیا زدنپس و دنیبخش دوباره شکل در انیرانیا فعال سهم و ینیباخترزم

 يآواها ،ینیباخترزم یفروشعمده يهاانگاره نقد ای کردن مدرن با آن یگامهم يبرا عهیش یخانگ آداب لیتعد يبرا تالش در
 کردن مدرن که آن يجا به شتریب شدند، یمعرف فصل نیا در که یسردمداران .دارند هم با یمشترک ينکته شده،لیتحل متفاوت

 کردن دگرگون يبرا ینیگزیجا يهاراه يوجوجست در ،پندارند ینیباخترزم يهنجارها و نهادها ریناگز گرفتن شیپ در را
 انینیباخترزم شتریب نیا که دگذاریم يبرجا را تأثیر نیا یاسالم يخانواده و خانه مطالعات شتریب .بودند خود یسنت يجامعه
 که است یبوم يهاتیشخص نقش بر فصل نیا دیتاک .دندیبخش شکل یرانیا يخانه درون در مدرن يهاهیرو به که بودند
 شتریب بلکه د،ید آن واربرده رشیپذ ای ینیباخترزم نفوذ يانهیگراواپس انکار و رد صورت به تنها دینبا را کارشان و هاانگاره
 .نباشد ینیباخترزم که است ياتهیمدرن نشیآفر در يدیکل یعامل


