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ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه

اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻈﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﯽ و ارزش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و
ﺑﺎ ارزﺷﮕﺬاریﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶﺷﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺎر آﻣﺪهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از زﯾﺴﺖ ،ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ منﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻧﻘﺶ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ متﺎﻣﯽ منﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ »زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار« ﻧﺸﺪه و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﮐﻮدن از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ »زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار« ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوﺷﺎن )ﺧﺎﻧﻪ( ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای از ﻣﴫف را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﴫف و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آن را دﭼﺎر
اﺧﺘﻼل ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ درک ﺧﻮدﺷﺎن از ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ »زن ﺧﺎﻧﻪدار« را از ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺸﻪای »ﻣﴫف
ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﻔﻌﻞ« ،ﺑﻪ ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪهای ﴎﮐﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن و دور
زدن ﴍاﯾﻂ اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﴫف در »زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه« را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان در اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻧﺌﻮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﻫرنی ﻟﻮﻓﻮر« ) (Henri Lefebvreﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺪ از ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزی ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ،در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻮزهی
ﻣﻌامری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن »زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه« ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ »زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار« در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟامﻟﯽ ﺑﯿﻨﺪازد .آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋامل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻫﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻔﺮوض ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ
منﻮدﻫﺎی ﺑﺎرزی دارد ﮐﻪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮه اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن را ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺴﱰش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،در ﺷﮑﻞ دادن ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ
منﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﮑﻞ ﴎﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن را زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮔﺮد ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﻣﻼت ﺑﺪل
ﺷﺪ و ﮐﺎﻟﺒﺪش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﻬﺮی ﺳﺎﮐﻦ آن ،ﻫﻮﯾﺖ داد .در ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯿﻼدی و ﺑﺎ ﮔﺴﱰش روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎر
ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘامن ﻣﺮداﻧﻪی ﻗﺪرت ،زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻗﻠﻤﺮو واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺷﯿﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻗﺮن در ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن و ﻫﻤﱰاز ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ »ﻫرن وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎﯾﯽ« ) (Victorian Artﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ زﻧﺎن داده ﺷﺪ و »زن ﺟﺪﯾﺪ« ۱ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
در ادﺑﯿﺎت و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻧﺎن» ،ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ« ) (The Angel of The Houseﺑﻮدﻧﺪ ۲؛ زﻧﺎن اﯾﺪهآﻟﯽ
ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج منﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺪام ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ
آرام و زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ از ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺎﺷﻨﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
۳
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﺷﺘﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﺷﻠﻮغ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس و اﺣﯿﺎی ارزشﻫﺎی ﻣﺘامﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪهی اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،را از او زدوده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮهی زﯾﺴﺖ او ،ﺷﺄﻧﯽ را
ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،متﺎم و ﮐامل ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ واﻣﺪار ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﮔﺮوﭘﯿﻮس اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺧﺮدورزی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺻﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻌامری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﴏﻓﺎً ﺧﺎﻟﺺ آن اﺳﺖ اﻣﺎ آن دﯾﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روح ﺑﴩی ،ﺑﻪ ﻫامن
اﻧﺪازه رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدی اﻫﻤﯿﺖ دارد ۴«.اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻌامری ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌامری ﻣﺪرن ﺣﺬف ﺷﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪرن در ﻣﻌامری ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد» .ﻟﻮﮐﻮرﺑﻮزﯾﻪ« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻌامری در اﯾﻦ دوران ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در
۵
ارزشﻫﺎ و ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  ۱۹۲۳ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﴫ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎدل اﺟﺘامع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد«.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی روح ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را »ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﻧﺴﺎن،
زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻧﻈﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راهاﻧﺪازی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ« را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﺑﺎ ﺑﺪن اﯾﺪهآل رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺮد(،
ﻫﻢاﻧﺪازه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﻮد و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮ ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزی ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن از اﻧﮕﺎره ) (Imageﺗﻬﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی منﺎدﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ »ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ« ،ﺑﺪون اﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻓﻀﺎﯾﯽ ﴏف ) (Containerﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻢﮐﻢ اﻧﺴﺎن از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
۶
ﺟﻬﺎن روزﻣﺮهاش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و از ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﴏف را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و
ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ورود وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرن ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ،ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ و  ...و رواج ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده،

ﺧﺎﻧﻪداری از ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺑﺪﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ﺧﺎﻧﻪداری و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﱰی از ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ
و ﻗﻠﻤﺮوی اﻗﺘﺪارﺷﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻪ زدن
»ﻓﻼﻧﻮر«ﻫﺎی ﻣﺮد در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺗﻼشﺷﺎن ﺑﺮای از آن ﺧﻮد
ﮐﺮدن ﺷﻬﺮ ،زﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ،دﮐﻮراﺳﯿﻮن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻼت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﮐﻮراﺳﯿﻮن در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﺪ در
ﺻﺪر ﻧﴩﯾﺎت ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ زﻧﺎن درآﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﴫﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻔﮑﺮ راﯾﺞ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﴏﻓﺎً ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪهی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره
در ﻧﺤﻮهی ﻣﴫﻓﺸﺎن دﺧﻞ و ﺗﴫف ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ
زﻋﻢ »ﭘﺎرﺗﯿﻨﮕﺘﻮن« )(Angela Partingtonدر اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺎﻧﮕﯽ
از اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
»وامنﻮده« ) (Simulationﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد  .۷زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار
ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً در راﺳﺘﺎی ﻣﺪ روز اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻬﻪ
و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫامن ﺣﺎل از دل آن،
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻓﺮدی ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘامﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﻔﺎدهی زﯾﺎد از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و اﺷﯿﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﮐﺮدی در
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ اﻏﻠﺐ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﮐﻮراﺳﯿﻮن
داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪروی زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار
از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﻧﮕﺎرهﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی اﮐرث زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻪدار ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ و رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﻨﺎﴏ
ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﮑﻪ ﮐﻨﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،واﮐﻨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﮔﺮﭼﻪ در اﻧﺪوﺧنت
ﴎﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﮔﺮدآوری آﻧﭽﻪ »ﺑﻮردﯾﻮ« ) (Pierre Bourdieuآن را
»ﴎﻣﺎﯾﻪی منﺎدﯾﻦ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪ و
ﻋﺎدتوارهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»ﻟﻮﻓﻮر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷام ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮ،
ﻣﺮاﻗﺐ ،ﻧﮕﺮان و ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪ روز ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮد و
اﻧﮑﺎر ﺑﺎزمنﻮد ﮐﺎذب زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﴎﻣﺎﯾﻪداری

اﺧﯿﺮ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫرنﻣﻨﺪان دوران
ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮی ) (Self-expressionدﺳﺖ زده و
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫرن ﭘﯿﻮﻧﺪ زدﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم »ﻫرن
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه« را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎری آواﻧﮕﺎرد ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای متﺮﯾﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺧﻼل آن ﻫﻮﯾﺖ زن ﺧﺎﻧﻪدار
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ
اﺑﮋهی ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﻖ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﭘﺎراداﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﺘﯽ دادن ﻫرن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﺸﺎن در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن در ﺳﯿﻄﺮهی زﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﻦ ﺣﻮزه،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ،در ﺑﺎور راﯾﺞ،
ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﭼﻨﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪی ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ دﻧﯿﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺮون و درون ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐﺳﺎز
ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻃﺮاﺣﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﻌامران ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﻌامران ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﻮراﺗﻮرﻫﺎ در
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﻌامر
را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻼﯾﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ
دﮐﻮراﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪای ،زن آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮاد آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﯾﺎ داﻧﺶ ﻫرنی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮیاش از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزی
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺎد ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﻌﺪ از امتﺎم ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﴍوع دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﻮد .از دﻫﻪی  ۷۰ﺷﻤﺴﯽ و در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت
در ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮج ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزی و ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﻠﮑﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آﭘﺎرمتﺎنﻫﺎی
 ۴اﻟﯽ  ۵ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﱰاژ ﺣﺪودی  ۷۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺣﺪود ۲۰۰
ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﺧﻮاﺑﻪ و ﺳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت دارای ﭘﻼنﻫﺎی ﺗﯿﭗ ﺑﻮده و ﮔﻬﮕﺎه ﺗﺮاﺳﯽ
ﻫﻢ در منﺎی اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ از :ﯾﮏ ﴎﴎای ورودی ﮐﻪ ﴎوﯾﺲﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﻀﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪی
۸

❊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺰرو ،ﺷامرهی  ۵در ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۷ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ.
❊ ❊ ﻣﻌامر و ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ۱۲#
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۱۲۷

ﺑﺎز و راﻫﺮوﯾﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻪ درب اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﯾﯽ راﯾﺞ را اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در منﺎ و ﻧﺎزکﮐﺎری داﺧﻠﯽ اﯾﻦ آﭘﺎرمتﺎنﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ؛ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن آﻧﻬﺎ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌامران
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺎزار ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﺤﺪودﺷﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ
ﻏﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﮐﻤﱰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ در ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ ،ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮمﻫﺎی
ﺟﺬاب در منﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﺧﻮش ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻪ از روح زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎری اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎی
زﯾﺴﺘﺸﺎن ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺪری در راﺑﻄﻪی زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی راﯾﺞ ﺷﻬﺮی ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ در ﻣﺎل ﺧﻮد ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫرنی ﻓﻀﺎﯾﺸﺎن
را منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺑﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﴍاﯾﻂ ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺑﺪن دوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪی
ﺳﻠﯿﻘﻪ ،متﺎﯾﺰ و ﻣﴫف ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار را
ﻋﯿﺎن ﺳﺎزد .از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ذاﺋﻘﻪ،
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘامﻋﯽ »زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار« را ﺣﺪس زد.
آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺗﺮاسﻫﺎ ﺑﺮ
ﺑﺪن ﺷﻬﺮ ﺣﮏ ﮐﺮده و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را منﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻی اﮐرثﯾﺖ ﻣﻌامران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺟﺘامﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
اﻧﺘﺰاﻋﺎت ﻓﮑﺮﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﴎاﭘﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻬﺮداریﻫﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻫامن
ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان منﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌامران ﻧﺤﻮهی
زﯾﺴنت ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر
ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻀﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻌامران در ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﱰاق ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎزمنﻮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﻌامران را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ آدمﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر آﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار
و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رواﺑﻄﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻟﻮﻓﻮر« ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻣﻌامراﻧﻪی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
) ،(Conceived Spaceﻓﻀﺎی درک ﺷﺪهی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
) (Perceived Spaceو ﻓﻀﺎی زﯾﺴﺘﻪ و اﺟﺘامﻋﯽ )Lived
 ۹.(spaceﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻓﻀﺎﯾﯽ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن
زﻧﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
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ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

 .۱اﺻﻄﻼح  New Womanﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎرا ﮔﺮاﻧﺪ  Sarah Grandدر ﺳﺎل  ۱۸۹۴ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ زودی در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ راﯾﺞ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدهای ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ راﯾﺞ دوران وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
و ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زن ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۱۹ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 .۲اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوف ﮐﺎوﻧﱰی ﭘﺎمتﻮر ) (Coventry Patmoreاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
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