


سـال هشتم، شماره 16،پاییز و زمستان  1398
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبي انصـــاري. دانشـــیار دانشـــگاه تربیـــت مدرس
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــیار  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ایران
دكتر غالمحســـین معماریان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ایران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛
نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی مهاجران افغان در ایران

 

مسعود ناری قمی*
مهدی ممتحن**

معصومه احسانی***

چكیده
خانوادۀ گسترده در میان انواع گونه های خانواده، كهن ترین شكل جوامع انسانی است كه در روزگار معاصر كمرنگ 
شده است؛ این در حالی است كه كیفیت حیات اجتماعی مورد تأكید در ادبیات علوم اجتماعی، در این نوع از خانواده، 
بسیار فراتر از انواع دیگر است. در این پژوهش با هدف تالش برای احیای وجوه مثبت این الگو، موضوع خانوادۀ 
گسترده و نقش آن در شكل گیری مسكن، در دو بخش مطالعه شده است. در بخش نخست، پیشینۀ الگوهای سنتی 
و مدرن خانوادۀ گسترده، بررسی شده است كه دستاورد آن، معرفی تعداد زیادی الگو، به جز حیاط مركزی، در جوامع 
سنتی اسالمی برای خانوادۀ گسترده و معرفی گسترۀ وسیعی از قالب های كالبدی مرتبط با خانوادۀ گسترده در جوامع 
سنتی خارج از عالم اسالم است. همچنین با بازتعبیر از مفهوم گستردگی خانواده در این پژوهش، نمونه های زیادی از 
دورۀ مدرن )مذهبی و غیرمذهبی( با موضوع خانوادۀ گسترده، پیوند داده شده است. در بخش دوم مقاله، برای روشن تر 
كردن وضعیت خانوادۀ گسترده به عنوان یك الگوی ایدئالی در اسالم در دورۀ معاصر و امكان بازتولید این الگو در 
جامعۀ غیرسنتی پیمایش میدانی روی مهاجران افغانی )به واسطۀ شایع بودن نسبی خانوادۀ گسترده در جامعۀ معاصر 
افغانستان و سكونت طوالنی مدت آنان در جامعۀ ایرانی( در نظر گرفته شد كه تعداد 36 خانوار افغان از ناحیۀ قم با 
فرایند مشابه روش گلوله برفی انتخاب شدند. برای تهیۀ اطالعات مردم نگاری دو مرحله مطالعه انجام شد. در مرحلۀ 
اول با استفاده از ابزار مشاهده، پرسشنامۀ باز، و نیمه باز و مصاحبه، اطالعات خانواده های مهاجر برداشت شد. برای 
مرحلۀ دوم از مصاحبۀ عمیق با سه نفر، كه تجارب زندگی آن ها پركننده طیف نسبتاً كاملی از خاطرات زیسته باشد، 
استفاده شد. اطالعات مزبور در سه محور مفهومی تحلیل شده است: تداوم ذهنیتی، عاطفی، تداوم رفتاری و تداوم 
كالبدی ساختار خانوادۀ گسترده؛ بررسی حاضر نشان داد كه افرادی كه پیشینه و تجربۀ زیست در خانوادۀ گسترده 
درون كالبد سنتی داشته اند، نه تنها نسبت عاطفی با الگوهای رفتاری مربوط به خانوادۀ گسترده را تا حد زیادی حفظ 
می كنند، بلكه امكانات اندك كالبد مدرن را نیز در جهت باز تولید الگوهای فضا ـ رفتار گذشته به فعلیت درمی آورند.

كلیدواژه ها: 
خانوادۀ گسترده، الگوی مسكن، مهاجران افغانی، تداوم كالبدی، تداوم رفتاری.

تاریخ دریافت: 1398/02/08          تاریخ پذیرش: 1398/11/07

msnarighomi@ut.ac.ir ،استادیار، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشكدۀ پسران قم. نویسندۀ مسئول *

** استادیار، دانشكده معماری و هنر، دانشگاه كاشان

*** كارشناس معماری، دانشگاه كاشان
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پرسش های پژوهش
1. كدام الگوهای فضایی در معماری مسكونی گذشته و معاصر، الگوی خانوادۀ گسترده را پشتیبانی كرده 

است؟
افغانستان )به عنوان یك نمونه( چه  با توجه به شایع بودن نسبی خانوادۀ گسترده در جامعۀ مهاجران   .2
نسبتی میان كیفیت تعامل الگوهای فضایی خانۀ بومی و خانۀ مهاجری با روابط خانوادۀ گسترده، در میان 

آنان وجود دارد؟

مقدمه
ساختار خانواده، در طول دوران سّنتی كمابیش ثابت بوده و همان شكل ثابت مبنای برنامه ریزی مسكن سّنتی بوده 
بر وجود  )مبتنی  بر آن عارض شده است. اصالت خانوادۀ گسترده  تغییرات زیادی  به تدریج  اخیر  است و در دوران 
بیش از یك زوج یا نقش های برخاسته از زوجیت در یك خانه( در انواع جوامع بومی دیده می شود )سگالن 1370، 
22( اما توجیهات آن متفاوت است. برخی بر اساس موضوعات اقتصادِی تولیدی مصرفی به توجیه آن پرداخته اند كه 
مجموعه ای از افراد شامل ارباب تا برده و مستخدم، جزئی از آن بوده اند )اعزازی 1394، 11( دیدگاه دیگر ظهور خانوادۀ 
گسترده را به جای یك الزام تجمیعی، یك اتفاق تفكیكی تلقی می كند؛ یعنی خانوادۀ گسترده در اثر انحالل كلیت 
قبیله ای یا تیره و تفكیك آن به قطعات كوچك تر ایجاد شده است )مظاهری 1373، 3( درحالی كه این دو نگاه به طور 
طبیعی با تغییر شرایط اجتماعی رأی به اضمحالل نهایی این نوع از خانواده می دهد )ساروخانی 1370، 17( و ساختار 
گستردۀ خانواده سّنتی، در دنیای مدرن شدۀ شهری نیز كمتر به چشم می خورد، برخی پدیده های معاصر نشان از دوام و 
حتی احیای این ساختار دارد. دوام ساختارهای اجتماعی سنتی در بسیاری از نقاط جهان و ظهور نیاز مجدد به استفاده 
از همیاری خانوادگی برای بهبود وضع اقتصادی یك نمونه این موارد است )بستان 1383، 51(. این نگاه اقتصادی 
باعث شده كه در الگوهای نوین استراتژی كارآفرینی به برنامه ریزی های متكی بر خانوادۀ گسترده برای زندگی مدرن 
مجدداً توجه شود )Hausner and Freeman 2009(. در این میان، وجه انسانی ـ اخالقی خانوادۀ گسترده كه با 
مفاهیم حمایت و مراقبت از یكدیگر در تمام عمر درآمیخته است )بستان 1383، 52( آن را به صورت یك الگوی 
مثالی بی زمان و بی بدیل برای نگرش دینی مطرح ساخته است؛ به طوری كه تعلیمات اسالمی، چنان كه مستندات 
آن خواهد آمد، به این امر به عنوان یك الزام دینی نگریسته است. مدرنیسم در معماری، به اشكالی متفاوت و غالبًا 
متعمدانه، بر این تغییر ساختار تأثیر داشته است و بنیاد برخاسته از تفكرات عصر روشنگری اروپا و تفكر ماركسیستی 
بسیار از متفكران مدرنیست، الگوی سّنتی خانواده را برای آنان به عنوان یك طاعون كه باید با آن مقابله شود، مطرح 
كرد )Teige 2002, 10( و آنان برای رفع این مانع از مقابل آرمان هایشان تالش زیادی كردند كه تا امروز نیز ادامه 
دارد )برای مثال نك: اعزازی 1394، 22 و 23(. تأثیر این امر در كشورهای اسالمی، به صورت اجبار از باال به پایین و 
با برنامه ریزی های متكی به تحصیل كرده های دانشگاهی درس خوانده در سیستم غربی، آثار خود را در دهه های اخیر 
آشكار كرده است، اما از آنجا كه مسكن،كیفیت خودروی خود را حفظ كرده، همچنان تأكید بر ساختار گستردۀ خانواده 
را می توان دید. با این حال در میانۀ دنیای مدرن نیز ظهور قابل توجه انواع خاصی از خانوادۀ گسترده را در شكل 
 Sanoff( و زیستگاه های گروه های تحول خواه اجتماعی )Schmitz and Sen 2015, 24( زیستگاه های مهاجری

199-181 ,2000( می توان دید.
این پژوهش متمركز است بر نوع خاصی از زیست كه در شهر معاصر ایران، رگه هایی از خانوادۀ گسترده در آن دیده 
می شود. این زیست مربوط به مهاجرانی است كه پیش تر در ساختار خانواده های گسترده رشد كرده اند و این مطالعه به 
بررسی میزان امتداد ساختار اجتماعی و كالبدی خانودۀ گسترده در زندگی حال حاضر این افراد می پردازد تا از طریق 

آن قابلیت های محیط معاصر را برای احیای این مفهوم و تداوم آن ارزیابی كند. 
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1. مقایسۀ خانوادۀ گسترده در فرهنگ دوران سنتی عالم اسالم و فرهنگ های سنتی و 
معاصر دیگر

بررسی های جامعه شناسی خانوادۀ گسترده نشان می دهد كه این الگو و ساختارهای كالبدی مرتبط با آن در اكثر جوامع 
سنتی وجود داشته است )نك: جدول 1 و 2(. الگوهای كالبدی استقرار خانوادۀ گسترده عمدتاً به صورت حیاط مركزی 
است اما در نواحی سردسیر ممكن است یك راهرو میانی یا فضای مركزی سرپوشیده، نقش جایگزین حیاط را ایفا كند.

نگاه اسالم به ساختار اجتماعی، خانواده محور است كه این امر به وضوح در منابع اصلی سنت اسالمی دیده می شود. 
در میان الگوهای مختلف زندگی خانوادگی، تأكید دین بر خانوادۀ گسترده مبتنی بر همزیستی نسل های متوالی است. 
الگوی اصلی مورد نظر اسالم در آیۀ 23 سورۀ اسرا تشریح شده است: »َو َقضی  َربَُّك أاَلَّ تَْعُبُدوا إاِلَّ إِیاُه َو بِالْوالَِدیِن 
ا یْبُلَغنَّ ِعْنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهما أَْو ِكالُهما َفال تَُقْل لَُهما أُفٍّ َو ال تَْنَهْرُهما َو ُقْل لَُهما َقْواًل َكریماً« )و پروردگارت  إِْحساناً إِمَّ
فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیكی كنید! هرگاه یكی از آن دو، یا هر دوی آن ها، نزد تو به سن پیری 
رسند، كمترین اهانتی به آن ها روا مدار! و بر آن ها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آن ها بگو( 
)مكارم 1373، ج. 1: 284(. این آیه را مفسران )قرائتی 1383، ج. 5: 41( مستند لزوم نگهداری پدر و مادر در سّن پیری 
در خانۀ فرزندان دانسته اند و این امر، كاری حداقلی در قبال محبت آنان در نگهداری از كودك دانسته می شود. به این 
صورت، زندگی خانوادگی به شكل گسترده و باالخص شكل عمودی آن در اسالم مؤكداً توصیه شده است و این امر 
با توجه به روایت اصول كافی )كلینی رازی 1375، ج . 4: 465(، منحصر به پدر و مادر مسلمان نیست و خانواده، جدا 
از مسئلۀ مذهب، خود در اسالم واجد اصالت است و ساختار آن باید در خانه حفظ شود. آیۀ 61 سورۀ نور، بعد خانوادۀ 
گسترده را به اقوام درجه اول نظیر عموها، خاله ها، عمه ها و... توسعه می دهد. حكم ارائه شده در این آیۀ قرآن، روابط 
خانوادگی را در شكل گستردۀ آن، بسیار تسهیل می كند و آن را از حوزۀ شمول قواعد سخت جزایی، تا حّد زیادی خارج 

می كند. زندگی خویشاوندان در یك خانه با چنین مجوزی، كمتر می تواند منجر به درگیری شود.

تصویر 1: ساختار غالب خانواده های ساكن در یك خانه در جهان اسالم در دوران سّنتی، از الگوی 
خانوادۀ گسترده پیروی می كرده است كه عمدتًا عمودی )نسل های مختلف( است و در مناطق قبایلی، 

ساختار افقی )فرزندان یك پدر و مادر یا زنان متعدد یك نفر( نیز دیده می شود )مرتضی 1387(.
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در كنار الگوی عمودی فوق، الگوهای افقی خانوادۀ گسترده در قالب »الگوی خانوادۀ گستردۀ چندهمسری« و 
سپس »همزیستی متكی بر ارتباط خدماتی )كارفرماـ  كارگر، اربابـ  برده، صاحب خانهـ  خدمتكار و...(« در دورۀ سنتی 
در جوامع اسالمی وجود داشته است. این الگوی زندگی خانوادگی در شكل مسكن جوامع اسالمی تأثیر بنیادی داشته 
است به نحوی كه مبدأ توجه ویژه به الگوی حیاط مركزی را در سرتاسر عالم اسالم می توان به آن نسبت داد )راپوپورت 
1388؛ Petrocciell 2006( وقوع این الگو در نواحی فاقد توجیه اقلیمی مانند سواحل جنوبی ایران، سواحل مدیترانه، 
و یا حتی نواحی كوهستانی، مؤید اصالت نقش سبك زندگی در شكل گیری این الگوست. اگرچه فرایند شكل گیری 
یك خانه حیاط مركزی بر اساس الگوی خانوادۀ گسترده دربارۀ خانه های تاریخی قابل اثبات تجربی نیست، یك 
 .)Ozdeniz et al. 1998( نمونۀ مطالعه شدۀ معاصر در نواحی روستایی تركیه این نسبت را به وضوح بیان می كند
نسبت خانوادۀ گسترده با فرم معماری، تنها در الگوی حیاط مركزی خالصه نمی شود. در مدل چندهمسری، معمواًل 
 Anwarul( حیاط مركزی، گزینۀ اصلی است كه امكان گسترش برابر خانه را برای زوجات مختلف امكان پذیر می كند

.)Islam and Al-Sanafi, 2006
الگوی حیاط مركزی، امكان توسعۀ منظم خانه را با افزایش بعد خانوار فراهم می كند؛ این افزایش بعد با تعدد 
فرزندان یا تعدد زوجات، واقع می شود و در صورت عدم كفایت بناها در چهار وجه حیاط، توسعه های بعدی با افزودن 
حیاط های بعدی، در بیرون محوطه یا در صورت عدم امكان توسعۀ بیرونی، با تقسیم حیاط مركزی، انجام می شود. 
وقوع این نمونه در پیش از اسالم در مواردی كه تعدد زوجات از نظر فرهنگی ممكن بوده است به صورت استثنایی 
دیده می شود. برای نمونه ابن  اثیر در شرح یك كاخ غیرعادی از هرمز، پسر انوشیروان اشاره می كند كه برخالف 
كاخ های نواحی بین النهرین حیاط مركزی داشته است و ضرورت آن تعدد زوجات بوده است )ابن اثیر 1371، ج. 5: 
141(. به جز الگوی حیاط مركزی در گوشه كنار عالم اسالمی، الگوهای محلی خاصی برای جای دادن خانوادۀ گسترده، 
به ویژه نمونۀ عمودی آن، ایجاد شده است )نمونه های اشاره شدۀ یمن و جده عربستان در جدول 3 و 4(. انواع الگوهای 
فضایی برای استقرار خانوادۀ گسترده در جوامع سنتی اسالمی در جدول آمده است. مدل »حیاط مركزی« با خانوادۀ 
گستردۀ مذهبی الگوی اصلی سكونت سنتی در ایران تا دورۀ مدرن سازی بوده است )معماریان 1387، 154(. در ابتدای 
مدرن سازی ایران )اواسط قاجار( نوع دیگر از خانوادۀ گسترده به صورت استقرار چند خانوار در اتاق های مشرف به یك 

حیاط مركزی، دست كم در تهران رایج شده است )حائری مازندرانی 1387، 57(.
بررسی جداول 1 تا 6 نشان می دهد كه سه امر مفروض دربارۀ خانوادۀ گسترده و نسبت آن با معماری قابل بحث 
است. نخست آنكه الگوی خانوادۀ گسترده یك موضوع صرفاً سنتی نیست و در دنیای مدرن به انحای مختلف ظهور 
كرده، گرچه محتوا و مبانی اخالقی آن مغایر با دوره سنتی است. دومین موضوع، نوعی شباهت الگویی در چیدمان 
فضایی خانه ها در نمونه های سنتی كشورهای شرقی و غربی است كه در نمونه مدرن دیده نمی شود؛ در هر دو وجود 
یك یا چند فضای اشتراكی كه حضور در آن الزامی است، قابل رؤیت است؛ همچنین فضاهای مستقل برای هر خانوار 
به صورت نسبتاً خودكفا و با تعریف حریم اختصاصی در همه وجود دارد. ارتباط بین این دو عرصه نیز با یك فضای 
نیمه عمومی برقرار شده است؛ یعنی سلسله مراتبی از عرصه های عمومی تا كاماًل خصوصی وجود دارد. موضوع سوم، 
عدم انحصار الگوهای سكونت خانوادۀ گسترده به پالن های حیاط مركزی است. در دوران سنتی الكوهای همزیستی 
عمودی، همزیستی مبتنی بر فضای مشترك بسته یا نیمه باز به همان اندازۀ حیاط مركزی در ناحیۀ شرقی گسترش 
دارد. در بناهای سنتی غربی بنا شدن موضوع خانوادۀ گسترده بر روابط شغلی و اقتصادی، نقش فضای مشترك )چه 
باز چه بسته( را كمرنگ می كند و در مقابل، چیدمان زنجیره ای فضاهای نسبتاً مستقل اهمیت می یابد. در نمونه هایی 
دورۀ مدرن، به جای سلسله مراتبی از فضای اشتراكی تا فضای انفرادی، بر گزینه های تك وجهی )یا كاماًل اشتراكی یا 

كاماًل مستقل( تأكید می شود. 
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جدول 1: نمونه های سنتی غیرمسلمانان در استقرار خانوادۀ گسترده

جدول 2: الگوهای كالبدی استقرار خانوادۀ گسترده )نمونه های سنتی غیرمسلمانان بر اساس جدول 1(
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جدول 3: نمونه های سنتی كشورهای اسالمی برای استقرار خانوادۀ گسترده
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جدول 4: الگوهای كالبدی استقرار خانوادۀ گسترده )نمونه های سنتی كشورهای اسالمی بر اساس جدول 3(
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جدول 5: نمونه های معاصر استقرار خانوادۀ گسترده
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جدول 6: الگوهای كالبدی استقرار خانوادۀ گسترده )نمونه های معاصر بر اساس جدول 5(
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2. مطالعۀ موردی: بررسی تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در میان مهاجران افغانی در ایران
برای روشن تر كردن وضعیت خانوادۀ گسترده به عنوان یك الگوی ایدئالی در اسالم در دورۀ معاصر و امكان بازتولید 
این الگو در جامعۀ غیرسنتی پیمایش میدانی روی مهاجران افغانی در نظر گرفته شد. علت این انتخاب شایع بودن 
نسبی خانوادۀ گسترده در جامعۀ معاصر افغانستان )حصاری 1376، 71( و حضور و سكونت طوالنی مدت آنان در جامعۀ 
ایرانی است. ویژگی اول امكان مردم نگاری جامعۀ انتخابی را در حوزۀ موضوع خانوادۀ گسترده فراهم می كند )در 
مقایسه با جامعۀ ایران كه خانوادۀ گسترده در آن نمود چندانی ندارد( و ویژگی دوم این بررسی را تا حدی برای جامعۀ 
موجود ایران سودمند جلوه می دهد. نزدیگی فرهنگی تاریخی ایران و افغانستان از یك سو و تداوم وجوهی از سكونت 
در قالب خانوادۀ گسترده در شهر ایرانی از سوی این مهاجران، این مطالعۀ موردی را برای بسترسازی بازگشت به 

الگوی ایدئالی اسالمی خانواده، واجد اهمیت نشان می دهد.
از سال 1352 به دنبال سقوط محمدظاهر شاه و متعاقب آن كودتای رهبر حزب خلق در سال 1357 ایران یكی از 
كشورهای پذیرای مهاجران افغانی بود )احمدی موحد 1382(. موج اصلی مهاجرت افغان ها پس از ورود ارتش شوروی 
در سال 1358 آغاز شد )پهلوان 1367(. اقامت مهاجران افغان در ایران برخالف انتظار بسیار طوالنی مدت شد و این 
طوالنی شدن موجب مراودات بین مهاجران و جمعیت ایرانی گردید. كه تعداد آن ها در برخی از سال به 2/8 میلیون 

نفر می رسید )احمدی موحد 1382(.
2. 1. نحوۀ انتخاب نمونه ها و جمع آوری اطالعات

با توجه به پراكندگی سكونتگاه های این مهاجران در اكثر شهرها و در نقاط مختلف بافت های شهری برای مردم نگاری 
نسبت سكونتگاه به ساختار خانوادۀ این مهاجران، برای پژوهش حاضر از نمونه گیری هدفمند با معیار قابلیت دسترسی 
به خود افراد و سوابق آن ها استفاده شد. و تعداد 36 خانوار افغان از ناحیۀ قم و مرتبطان آن ها در شهرهای نزدیك به 
قم انتخاب شدند. با توجه به اینكه اكثر مهاجران شیعۀ افغانی در سه منطقۀ خراسان شمالی، تهران، و قم ساكن شده اند 
)همان(. انتخاب شهر قم می تواند ویژگی های عمومی پرسش تحقیق را مشخص كند. دستیابی به 36 نمونۀ مورد نظر 
با فرایند مشابه روش گلوله برفی انجام شده است. برای تهیۀ اطالعات مردم نگاری دو مرحله مطالعه انجام شد. برای 
این دو مرحله می توان چارجوب نظری مطابق نمودار زیر )جدول 7( در نظر گرفت كه طرح پرسش   ها و تحلیل های 

نتایج بر اساس آن تنظیم شده است.
جدول 7: ساختار نظری طرح پرسشنامه و تحلیل آن
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در مرحلۀ اول با استفاده از ابزار مشاهده، پرسشنامۀ باز، و نیمه باز و مصاحبه، اطالعات خانواده های مهاجر برداشت 
شد. برای هدایت مصاحبه ها، مصادیق تفصیلی و ُخرِد زیسِت خانوادۀ گسترده از لحاظ كالبدی و رفتاری در فاكتورهایی 
متنوعی كه در جداول 8 و 9 دیده می شود، جمع بندی گردید كه همین جداول نیز به عنوان پرسشنامه نیمه باز مورد 
استفاده قرار گرفته است. برای مرحله دوم از مصاحبۀ عمیق با سه نفر، كه تجارب زندگی آن ها پركنندۀ طیف نسبتاً كاملی 
از خاطرات زیسته باشد، استفاده شد. این سه نفر همگی تجربۀ زندگی در افغانستان دارند و هریك، در یكی از دهه های 
سوم، چهارم یا پنجم عمر خود به سر می برند. شواهد به دست آمده از این سه مصاحبه برای تكمیل علت ها و پدیده های 
به دست آمده از مرحلۀ اول به كار گرفته شد. افراد مورد نظر، به ترتیب با كدهای A2 ، A1 و A3 معرفی شده اند. برای 

هدایت بهتر مصاحبه های عمیق از تعدادی پرسش راهنما استفاده گردید كه در جدول 6 معرفی شده است.

جدول 8: پرسشنامۀ نیمه باز عوامل كالبدی رفتاری مرتبط با ساختار خانوادۀ گسترده

جدول 9: ادامۀ پرسشنامۀ نیمه باز عوامل كالبدی رفتاری مرتبط با ساختار خانوادۀ گسترده
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از میان 36 خانوار مورد مصاحبه، 20 خانوار با بیش از یك خانوار در ارتباط خانوادگی گسترده هستند. تداوم كلبدی 
خانوادۀ گسترده به صورت هم خانگی تعداد كمی را شامل می شود )2 مورد ـ نك: تصویر2(. اما حضور در فاصلۀ كم 
و قابل رفت وآمد، یك الگوی رایج بین این مهاجران است كه به تبع آن می توانند حضور روزمره برای فعالیت های 
خانوادگی گسترده را تداوم بخشند به نحوی كه تعداد متوسط »سرزدن« این خانواده ها به یكدیگر، در طول هفته به 

بیش از سه مرتبه می رسد.

تصویر 2: تعداد و نحوۀ حضور خانواده مرتبط در نزدیكی خانواده مصاحبه شونده

جدول 10: پرسش های مصاحبۀ عمیق با افراد دارای تجربه زندگی در خانوادۀ جمعی در افغانستان و نسبت آن با ساختار نظری جدول 7

برای تحلیل اطالعات برداشت شده نیز از سه محور مفهومی مرتبط با بحث )مندرج در جدول 7( استفاده شد. یك 
محور ذهنی كه ویژگی های عاطفی نسبت به تداوم خانوادۀ گسترده را پوشش می دهد؛ یك محور عینی ذهنی كه 
رفتارهای فردی و جمعی مرتبط با خانوادۀ گسترده را شامل می شود؛ و یك محور عینی كه كیفیات كالبدی خانه های 
محل سكونت افراد را در ارتباط با موضوع خانوادۀ گسترده تحلیل می كند. در مقالۀ حاضر، محور سوم، یعنی محور 

كالبدی ارائه می شود.
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2. 2. تداوم كالبدی ساختار خانوادۀ گسترده
مقایسۀ الگوی كالبدی سنتی خانه های مناطق مركزی افغانستان )تصاویر 3، 4 و 5( با الگوهای بررسی شده در جدول 
3 و 4 )الگوهای سنتی عالم اسالم( نشان می دهد كه برای استقرار خانوادۀ گسترده در مدل افغانی استقالل بیشتری 
میان خانواده های ساكن در یك خانواده لحاظ شده است؛ به نحوی كه معمواًل هریك، پله و خدمات )آغل، آتش خانه 
و...( اختصاصی خود را دارند و تنها فضاهای كالبدی مشترك، حیاط و مهمانخانه )بهارنشین( است. این مدل كالبدی 
با الگوهای بدون حیاط مربوط به عربستان و تركیه در جدول 3 و 4 قابل مقایسه است. با این حال، این الگو در فصل 
سرد تغییر می كند و یكی از تابه خانه ها تبدیل به فضای استقرار مهمان می شود )A2(. در همان فصل گرم نیز عماًل 

.)A3 و A2 و A1( حیاط نقش آشپزخانۀ اشتراكی را نیز ایفا می كند
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تصویر 3: یك نمونه از خانه های مناطق مركزی افغانستان )حصاری 1376، 115(.

تصویر 4: یك نمونه از خانه های مناطق مركزی افغانستان )همان، 121(
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)A1( تصویر 5: یك نمونه از خانه های مناطق مركزی افغانستان

خانوادۀ  كالبدی  تداوم  »میانگین«  و  »فراوانی«  بر  مبتنی  نمودارهایی  در  مردم نگاری جمع آوری شده،  اطالعات 
گسترده )كه امكان تحقق آن در وضعیت زندگی مهاجری فراهم بوده است(، جمع بندی شده است )تصویر 6 و 7(. 
نمودار 6 نشان دهندۀ آن است كه سه فضای نشیمن، آشپزخانه و حیاط بیش از فضاهای دیگر محل وقوع رفتارهای 
خانوادۀ گسترده است. اگر وضعیت كالبدی این فضاها با مدل خانه های َهزاره جات مقایسه شود، معادل سازی فضاهای 
گذشته در فضاهای جدید قابل ادعا خواهد بود. حیاط و آشپزخانۀ كنونی، عالوه بر كاركرد رایج، مجموعاً وظیفۀ حیاط 
خانه های سنتی را نیز ایفا می كنند. همچنین فضای نشیمن نیز، در نبود حیاط جایگزین آن می شود و در صورت بودن 

:A2 حیاط، نقش بهارنشین )فضای مهمان( را ایفا می كند. بنا بر اظهارات مصاحبه شوندۀ
خانۀ ما یك آشپزخانه، یك اتاق جدا و دو اتاق تودرتو دارد. هركدام از اتاق ها 20 مترند. حیاط اختصاصی دارد كه 
برای شست و شو و خشك كردن فرش و لباس، آشپزی در مهمانی های بزرگ و... استفاده می شود. وقتی مهمان ها 
شب می مانند مردها در اتاق های تودرتو می خوابند و خانم ها در اتاق جدا. در مراسم ها هم به همین شكل مردها در 

اتاق های تودرتو جمع می شوند و زن ها در اتاق جدا.
 

تصویر 6: نمودار تعداد وقوع )سمت راست(                        تصویر 7: نمودار میانگین اهمیت )سمت چپ(
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 A1 در عین حال، این تداوم الگو ممكن است با نوعی نوآوری در استفاده از فضاها ایجاد شود؛ مثاًل مصاحبه شوندۀ
چنین اظهار می كند:

خانۀ ما آپارتمانی است. پاركینگ و سه طبقه كه هركدام یك پذیرایی و دو خواب 9 متری دارند. حیاط نداریم، 
اما از پشت بام به جای حیاط استفاده می كنیم. به غیر از جای كولر و آنتن و این طور چیزها برای پهن كردن لباس 
و پرورش گل و گیاه هم استفاده می كنیم. وقت هایی كه مراسم می گیریم در پاركینگ آشپزی می كنیم. مردها 

.)A1( آشپزی می كنند و من كارهای خرده ریزه را انجام می دهم

تحلیل پاسخ ها نشان می دهد كه اكثر خانواده ها انواع امكانات مادی و كالبدی خود را با خانواده های مرتبط به میزان 
زیاد به اشتراك می گذارند. این نحوۀ برخورد در الگوی اصلی خانوادۀ گسترده در افغانستان، از جنبه های مختلف رایج 

بوده است. پاسخ دهندۀ A2 در این رابطه موارد قابل توجهی را ذكر می كند:
معمواًل در خانواده ها اگر فرزندی ازدواج می كرد كه قدرت فراهم كردن خانه جدا را نداشت، یكی از اتاق های 
خانه به او و همسرش تعلق می گرفت. كه برای خواب از آن استفاده می كردند. اما در طول روز همۀ كارها از 
قبیل پخت وپز، شست وشو و خوردن غذا را مشترك با سایر اعضای خانواده انجام می دادند. وقتی كه مهمان 
می آمد تابه خانه در اختیار آن ها قرار می گرفت و از آن ها پذیرایی می شد. فقط خانۀ برادرشوهرم و خانۀ پدرشوهرم 
در همسایگی ما بودند. در آنجا چه فامیل چه غیرفامیل با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. در كشاورزی، چون از یك 
جوی آب زمین های اهالی تأمین می شود، مردم به نوبت زمین خود را آبیاری می كنند. در مراسم های مذهبی 
همه جمع می شوند و با هم تدارك می بینند. وقتی كسی فوت می كنند همۀ همسایه ها برای تسلیت و همدردی 
به خانوادۀ داغدار سر می زنند. در جایی كه ما زندگی می كردیم، زمین هموار بود و خانه ها فشرده، نزدیك به 

نزدیك هم، ساخته شده بودند.
 A1 با انتقال این افراد به ایران تمایل به نوع ارتباط ذكرشده در وضعیت بومی كاماًل وجود دارد همانند پاسخ دهندۀ
كه همان الگوی رفتار را با خانوادۀ خواهر خود دربارۀ مهمانی ها ادامه داده است. پاسخ دهندۀ A3 موانع ادامۀ این الگو 
را در شكل مخالفت های جامعۀ اطراف و كمبود امكانات كالبدی ذكر می كند. وضعیت وقوع رفتارها در تصویر 8 )پالن 
خانۀ A1 در ایران( كه امكانات نسبی برای به اشتراك گذاری فضا دارد، نشان می دهد كه در صورت وجود تسهیالت 

مادی، رفتارهای اشتراكی كاماًل امكان رخ دادن دارد.

)A1( تصویر 8: یك نمونه از مسكن مهاجرین ناحیۀ هزاره جات در ایران
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نتیجه
به رغم اهمیت خانوادۀ گسترده در اسالم، تحلیل الگوهای كالبدی و رفتاری مرتبط با آن، تاكنون به نحوی انجام نشده 
است كه بتواند زمینه ای برای تداوم آن در روزگار كنونی فراهم كند. نخستین دستاورد این پژوهش در حوزۀ تاریخی 
سنتی، معرفی تعداد زیادی الگو، به جز حیاط مركزی، در جوامع سنتی اسالمی برای خانوادۀ گسترده است. موضوع 
دوم، وجود گسترۀ وسیعی از قالب های كالبدی مرتبط با خانوادۀ گسترده در جوامع سنتی خارج از عالم اسالم است 
كه به عنوان دستاورد دوم پژوهش، در جداول 2 و 4 و 6 معرفی شده است. همچنین با بازتعبیر از مفهوم گستردگی 
خانواده در این پژوهش، نمونه های زیادی از عالم مدرن )مذهبی و غیرمذهبی( با موضوع خانوادۀ گسترده، پیوند داده 
شده است. این سه نتیجه، خود بستر وسیعی را برای پژوهش های آینده دربارۀ موضوع خانوادۀ گسترده باز می كند 
الگوهای  تداوم  آن،  و  پیگیری شد  مباحث  این  از  یكی  افغانستان،  مهاجران  روی  انجام شده  موردی  پژوهش  با  و 
كالبدی رفتاری از جامعۀ سنتی به خانه های مدرن بود. بررسی حاضر نشان داد كه افرادی كه پیشینه و تجربۀ  زیست 
در خانوادۀ گسترده درون كالبد سنتی داشته اند، نه تنها نسبت عاطفی با الگوهای رفتاری مربوط به خانوادۀ گسترده 
را تا حد زیادی حفظ می كنند، بلكه امكانات اندك كالبد مدرن را نیز در جهت بازتولید الگوهای فضا ـ رفتار گذشته 
به فعلیت درمی آورند. بخشی از این گونه بهره برداری از قابلیت های محیطی ظاهراً نامتجانس با خانوادۀ گسترده، در 
مقیاس كالن رخ می دهد و بخشی در مقیاس خرد. در مقیاس كالن شبكه ای از نقاط كالبدی محلی در قطعاتی از 
زمان به هم متصل می شوند و فعالیت های مشترك خانوادۀ گسترده در آن رخ می دهد. نزدیكی این وضعیت، با مفاهیم 
محله و واحد همسایگی، می تواند راه را برای پژوهش های بعدی از منظر نقش مقیاس محله در تداوم الگوی خانوادۀ 
گسترده هموار كند. اما در مقیاس ُخرد،  استفاده از حیاط برای پخت وپز و همكاری جمعی، اختصاص یك طبقه به 
مهمان ها، استفاده از پاركینگ به عنوان آشپزخانۀ جمعی، جلوه هایی از این تداوم الگوهای فضا ـ رفتار است. به این 
صورت می توان پیش بینی كرد كه در صورت ارائۀ قابلیت های محیطی كافی به این نوع كاربران، امكان احیای الگوی 

كالبدی خانوادۀ گسترده به خوبی وجود دارد. این خود می تواند موضوع پژوهش های بعدی باشد.

تصویر 9: وضعیت به اشتراك گذاری فضاها برای رفتارهای خانوادگی گسترده در نمونۀ A2 )ترسیم حین مصاحبه با ساكنان(
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This research is aimed at reviving the positive aspects of extended family households. 
The impacts of extended family living on housing design are studied in two steps. 
In the first step, the history and precedents of extended family housing are explored 
in both traditional and modern societies. Aside from courtyard houses, numerous 
other models of extended family housing are introduced and it is shown that there 
are many such architectural models within and outside the Islamic societies. With 
the reinterpretation of the “extension” of family, many alternative types of modern 
communities and housing can also be regarded as relating to this study. In the second 
step, research was conducted on Afghan immigrants to recognize their extended 
family conditions as an ideal model within the Islamic context and the feasibility of 
its contemporary reproduction. The selection of Afghans for the study was reasonable 
for their relatively long presence within Iranian society. Ultimately, thirty-six families 
were selected with semi-snowball sampling. The ethnographic study was done in two 
stages. At the first stage, data was collected through direct observation, open-ended 
questions, semi-open-ended questions, and interviews with families. For the second 
stage, in-depth interviews with three of the thirty-six families were conducted. They 
were those families whose life experiences covered almost all ranges of extended-
family lived memories.  Data analysis was done through three conceptual frames: 
mental-emotional persistence, behavioral duration, and bodily (physical) continuity 
within new houses. The study shows that people with previous experience of extended 
family living inside traditional houses not only preserve their emotional relationships 
with those behavioral patterns but also try to regenerate those space-behavior patterns 
inside the not-so-compatible modern house designs.

Keywords: extended family, house model, behavioral persistence, physical continuity, 
Afghan immigrants
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