
 ی تاریخی انجمن ایراننامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
 0ـ62، صص 0410 بهار، ویکمپنجاهی ، شمارهسیزدهمسال 

 (پژوهشی)مقاله علمی ـ 
 

 های فرهنگ روستايی بررسی ساختار خانه
 (7431ـ7431در ايران دورة پهلوی )
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 چکیده 

ههایی های اصالحات ارضی، برنامههحکومت پهلوی دوم به منظور تحقق برنامه
رای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در چند مرحله بهه ارهرا را ب

آغهاز  1431درآورد. یکی از تحوالت مرحلة سوم اصالحات ارضی که از سها  
بهود. بهه  1431شههریور  24های فرهنه  روسهتایی در شده بود، تأسیس خانه

را بهرای  های فرهن ، روستاییان سراسر کشورگفتة متولیان فرهنگی ایران، خانه
مسهللة اصهلی مقالهه، بررسهی سهاختار کهرد. خدمت به انقالب سفید آماده مهی

بها رو   (1431هه1431ههای فرهنه  روسهتایی در ایهران دورل پهلهوی  خانه
ههای توصیفی و تحلیلی است. پرسش مقاله این است که هدف از تشکیل خانه
ههای هفرهن  روستایی و فلسفة ورهودی آن چهه بهودن اندیشهة تأسهیس خانه

ههای  ای شکل گرفته بهودن یافتههفرهن  روستایی بر پایة چه الگو و چه تجربه
های فرهن  روستایی در حل برخهی هر چند خانهکه  دهداین نوشتار نشان می

ههای اماها  شهدل از مشکالت روستاییان مؤثر واقع شد، اما به دلیهل سیاسهت
 د.حکومت پهلوی دوم کارکرد واقعی خود را از دست دا

های فرهن ، اصهالحات ارضهی، آمهوز ، روسهتاییان، خانه های کلیدی:واژه

 پهلوی دوم

                                                 
 دانشکدل ملوم ارتاامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  نویسندل مسلو (  دانشیار گروه تاریخ .1
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 تاریخ دانشکدل ملوم ارتاامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران مدرس گروه .2

Mohsen.parvish@yahoo.com 
 14/4/1341تاریخ تأیید  -14/2/1341تاریخ دریافت: 
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 مقدمه 
 ةی در زمینهیهای وزارت اصالحات ارضی و تعاون روسهتاو فعالیت فاهدا تریناز مهم

های سهامی اررای قانون اصالحات ارضی، شرکت به ،اررای اصالحات ارضی در ایران
های ارتاهامی روسهتاییان و های تعهاونی روسهتایی، بیاههدیههها و اتحازرامی، شرکت

بهه منظهور  1431باید اشاره کرد. محادرضا پهلوی در سها   های فرهن  روستاییخانه
 یپهرور  اسهتعدادهاسهازی بهرای ی، زمینههو ارتاام یباالبردن سطح اطالمات ماوم

 یهادر رههت برنامههارشاد افکار کشاورزان  ،کشور نانیروستانش ی و فن یهنر ی،ورزش
 و تعهاون یشهةگستر  اصو  و اند ی وارتاام تیحس مسلول تیتقو ،مالکت یآبادان

 بخشهی بههیرهوار و آگهاهههم یروسهتاها بهین بسط ارتباط ی،مادت به خدمات راع
های فرهن  روسهتایی ، خانهدیو اصو  انقالب سف یفرهن  و سنن مل دربارل انییروستا

های فرهن  روستایی را ایجاد کهرد تها گر، پهلوی دوم خانهرا تأسیس کرد. به سخن دی
 هایخانهه سهازمان مالکهرد و اقهدامات نیازهای ردید فرهنگی ایران را روابگو باشد.

سهوادی بهرای دختهران مبهارزه بها بی ههایکالس ، برگهااریاستخدام مددیارانفرهن  
کودک و مهوارد دیگهر را  ، ایجاد مهدهای آموزشی تربیت مربیرهدو برگااری ،روستایی
گیهری از های گوناگون برای بههرهشد. متولیان حکومت پهلوی دوم از سازمانمی شامل

کردنهد. در های فرهن  روستایی اسهتفاده مهیخدمات داوطلبانه در رهت پیشرفت خانه
های فرهن  روستایی کایته های مختلفی قرار داشهت کهه هریهز از آنهها ساختار خانه

برمهده داشتند. اما آشنا کردن روستاییان با فرهن  و سهنن و پاسهداری  وظایفی خاصی
از انقالب سفید در ایران و هاچنین آماده کردن کشاورزان برای خودیهاری و تعهاون در 

پژوهشهی  های آنها مشهود بود. در باب پیشینة پژوهش باید اشهاره کهرد کههرأس برنامه
 یههاو مالکهرد انجاهن خانهه یریگشکل یچگونگ یبررسو مستقل مبتنی بر  منسجم

بها رو  اسهنادی انجهام نشهده اسهت. مقالهة حاضهر  (1431هه1431  ییفرهن  روستا
 شود.پژوهشی مستقل در این باب محسوب می

 
 روستایی ایران ةتأثیرات اصالحات ارضی بر جامع

« انقهالب سهفید»ان گانة دولت پهلوی با منوبر طبق نظر دولتاردان پهلوی، اصو  نوزده
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، سرآغاز سلسلة تغییرات ارتاامی، فرهنگی و اقتصادی بهود. «انقالب شاه و مردم»و، یا 
 و رقابهت دوگانهه ههدف بها که سفید انقالب شروع با آبراهامیان، محادرضاشاه گفته به

 را هایش برنامه بود، شده طراحی پایین از سرخ انقالب یز وقوع از رلوگیری هاچنین
(. شالودل انقالب سفید هاان اصل او  آن یعنهی، 241: 1431 آبراهامیان،  یدبخش شتاب

ل ویشه رییهتغ ی بود که هدف آن بهه ظهاهرتیارباب و رم میرژ یو الغا یاصالحات ارض
 نیآن بهل دوبهار عیهو توز یبهه خهرده مهالکی از فلهودال یکشهاورز یههانیزم تیمالک

شد، چرا کهه در روستاییان قلاداد می بود. تحقق این اهداف نقطة مطفی برای کشاورزان
داد راعیت روستایی ایران، دو سوم راعیت کل کشور را تشهکیل مهی 1434اوایل دهة 

(. در مشروح مهااکرات مجلهس نهوزدهم شهورای ملهی، 142: 1431 اشرف، بنومایای،
مایدی نوری ناایندل مجلس، هنگام بحث دربارل برنامة ماشینی کردن کشاورزی اشهاره 

 میلیون 13شهرها هستند و  ةمیلیون نفر سکن 3فقط  ،میلیون راعیت ایران 11ه از کرد ک
کنند  مشهروح مهااکرات مجلهس نهوزدهم شهورای ملهی، در روستاها زندگی می دیگر
 (.34: رلسة 1443

محادرضا پهلوی مدمی بود که به کاز اصالحات ارضی روسهتاییان  آزاده شهده از 
شهوند. او، ارهرای تاهام و منهد مهیایای انقالب سفید بهرهقید نظام ارباب رمیتی، از ما

. بهه نظهر (34: 1431 ،ی پهلهودانسهت کاا  اصالحات ارضهی را یهز ضهرورت مهی
: 1411زاده، ارسنجانی اصالحات ارضی مورد نظر شاه منشهأ خهارری داشهت  لهسهایی

رفهت های دولت آمریکا و شخص رهان کنهدی بهه شهاار مهی( و بخشی از برنامه134
داد و برآن بود خود را پادشهاهی ( اما شاه آن را به نبوغ خود نسبت می131: 1411 بیل،

(. طرحهی 144: 1431نشان دهد که به رفاه مردم کشور  مالقة فراوان دارد  هوگالنهد،
دار های تعاونی را مهدهکه ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت امینی ارائه داده بود، شرکت

(؛ 332: 1411داد  ارسههنجانی،حات ارضههی نشههان مههیبخههش مهاههی از وظههای  اصههال
ای که مورد تأکید مجلس شورای ملی نیا بود  مشروح مااکرات مجلس نهوزدهم مسلله

های بایست در تعاونی(. برای دریافت زمین، روستاییان می21: رلسة 1443شورای ملی،
مها انقهالب شهدند. اروستایی وابسته به وزارت کشاورزی و ماران روستایی مضهو مهی

تورهی از راعیت روسهتایی کشهور بها شکسهت سفید در تأمین زمین برای بخش قابل
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   (.231: 1431رو شد  آبراهامیان،روبه
اصالحات ارضی در ایران، در بعد ارتاامی تأثیرات زیادی بررای گااشت. لابتهون 

یی اصالحات ارضهی در نظهام روسهتا معتقد بود که اصالحات ارضی در ایراندر کتاب 
 هدر بهبهودی وضهع اقتصهادی زیهادی  تهأثیر از نظر افاایش درآمد، تعهاونی و... ،ایران

داشت. لابتون روستای آبرود تربت حیدریه را به منوان ناونهه یهاد  روستاییان ارتاامی
انهد کهه اصهالحات در مقابل محققان دیگری بر این مقیده .(211: 1413 لاتون،  کندمی

زمان با اصالحات ارضهی، امیهان و اشهراف ا افاایش داد. همهای ارتاامی رارضی تنش
های گاشته بر دهقانان و ایالت سلطه داشتند، تضعی  شهدند و در روستایی که در سده

زمین به ورهود آمدنهد کهه مقابل، شاار قابل تورهی از کشاورزان مستقل و کارگران بی
تاهای زیادی از بهر،، آب آمدند. روسبه لحاظ سیاسی در حکم نومی باب به شاار می

 بهر شده تعیین هایقیات نیا بهره بودند. دولتکشی، راه و دیگر امکانات رفاهی بیلوله
 کهه حهالی در .بهود کهرده بنها شههری مناطق رهت منفعت در را کشاورزی محصوالت

: 1431کردنهد  آبراهامیهان،مهی پرداخت باید روستاییان را هاگااریقیات این هایهاینه
توره بهه ، بی(. بنابراین تعجبی نداشت که ساکنان روستاها و شهرهای کوچز233ه234

های باال، تراکم راعیت و آلودگی ههوا، بهه امیهد هایی مانند ارارهمشکالت و گرفتاری
(. بنهابراین، تههران کهه 231یز زندگی بهتر به مهاررت به تهران تاایل داشتند  هاهان،

رسهیده بهود،  1431میلیون نفر در سها   3به  1431سا  میلیون نفر در  3/2راعیتش از 
(. بهه 311: 1431شهد  فهوران، بارگترین کانون این انفجار مظیم راعیتی محسوب مهی

های دیگری برای روستاییان و مشهارکت آنهها در توسهعة دنبا  اصالحات ارضی، برنامه
ن  روستایی بود کهه های فرهارتاامی و اقتصادی انجام شد که یکی از آنها ایجاد خانه

 در بسیاری از روستاهای کشور به مرحله اررا درآمد. 1431از سا  
 

 های فرهنگ و طراحان آنعلل تشکیل خانه
با اصالحات ارضی و تقسیم زمین میان زارمان، هاکاری و کار راعی در کشاورزی که 

. بها تقسهیم ناشی از طرز تولید فلودالی بود، به کار فردی و فعالیت خصوصی تبدیل شد
زمین بین زارمان و کثرت و افاایش خودمالکی و بسط و توسهعة اقتصهاد خصوصهی و 
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داری زرامی و به کاربردن اباار ردید کشاورزی و توسعة کشهاورزی مکهانیاه و سرمایه
ههای ارتبهاطی و رواو و ماومیهت وسهایل ارتبهاطی ماننهد هاچنین ایجاد و توسعة راه
کتاب، فرهن  فلودالی هم دسهتخو  تغییهر و تحهو  شهد.  رادیو، تلویایون، روزنامه و

بنابراین با توره به وضعیت اقتصادی و ارتاامی ردید که در روسهتاهای ایهران شهکل 
گیری بود که به نیازها و احتیارات ردیهد پاسهخ گرفت، فرهن  ردیدی در حا  شکل

تایی بهه ههای فرهنه  روسهدهد. بر اساس این نیازهای ردید فرهنگی است کهه خانهه
ورود آمد تا بخشی از فرهن  ردید را در روستا رواو دهد و رایگاین فرهن  سهنتی 

که در نهاین سالگرد تصهویب قهانون اصهالحی قهانون و، یا مالکیت فلودالی کند. چنان
تشهکیل ، محادرضا شاه پهلهوی مهدمی شهد کهه 1431ماه دی 11اصالحات ارضی در 

ایش سهطح اطالمهات ماهومی و ارتاهامی بها های فرهن  روستایی در رهت افاخانه
های روانان کشاورز و سهازمان است و کوشش رو شدهاستقبا  روستانشینان کشور روبه

های باشهگاه ،از نظهر ایجهاد کتابخانهه ه هاگوناگون دولتی و ملی برای تجهیا این خانه
ور تلویایههون و فههراهم کههردن امکانههات الزم در راه بههروز و ظههه و رادیههو ،ورزشههی

 را های فرهن  روسهتایینقش مؤثر خانه ه استعدادهای فنی و هنری کشاورزان مالکت
 دهد.نشان میهای مورد نظر از تشکیل آنها نیل به هدف برای

دادنهد کهه های فرهن  روستایی را مسلوالن فرهنگی انجهام مهیاداره و رهبری خانه
(. وظیفهه وزارت 3111/244کارمندان وزارت تعاون و امهور روسهتاها بودنهد  سهاکاا، 

های فرهن  روستایی، به ورودآوردن زمینهة اسهتفاده تعاون و امور روستاها دربارل خانه
های متعدد در روسهتاها بهود. ها و سازمانهای وزارتخانهاز این مراکا برای اررای برنامه

ی را های دولتهی و ملهرانبة سازماناز این رو، وزارت تعاون، هاکاری و مسامدت هاه
کهه ایجهاد های فرهن  روسهتایی خواسهتار بهود. چنهانهای خانهبرای رسیدن به هدف

ههای ها را بهه منهوان یکهی از پدیهدهها و شهرستانهای فرهن  روستایی در استانخانه
انقالب سفید و یکی از موامل اصلی تغییر طهرز تفکهرات ارتاهامی روسهتاییان مطهرح 

 (.31111/214کرد  ساکاا، می
 1344ین خانة فرهن  روستایی در روستای روقین شهریار در زمینی به مساحت اول

ههای ورزشهی ایهن خانهة هاار متر مربع زمین هم برای ایجاد زمهین 24مترمربع بنا شد. 
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فرهن  اختصاص داده شد  نشریة خبری وزارت اصالحات ارضی و تعهاون روسهتایی، 
بهود. در مهوارد لهاوم، بهه پیشهنهاد  (. مرکا انجان در تهران4: 1431، دی ماه1  ،2س

هها و وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب شورای مهالی، در هریهز از مراکها اسهتان
شهد  بهه اسهتثنای ههایی کهه الزم تشهخیص داده مهیههای کهل و شهرسهتانفرمانداری
ههای فرهنه  ههای کهل(، انجاهن ملهی خانههها و فرمانداریهای مراکا استانشهرستان
 (.14111/214شد  ساکاا، وابسته به انجان مرکای تشکیل میروستایی 
هها دار، دبیهر و کایتهههای فرهن  روستایی از هیلت مدیره، مدیر مامل، خاانههخانه

داشتند. در باب نحهول ایجهاد یهز  شد که هشت کایته وظای  آن را برمهدهتشکیل می
وزارت اصهالحات ارضهی و نامهة خانه فرهن  روستایی الزم به ذکر است که طبق آیین

نفهر و یهز هکتهار زمهین داشهت،  344تعاون روستایی، هر روستا که راعیتی بالغ بهر 
توانست درخواست کتبی خود را به این اداره تحویل دهد. ادارات مابور درخواسهت می

دادند و مجهوز الزم را بهرای را به وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی ارراع می
کردند. هر خانة فرهن  روستایی دو فهرم بهه ة فرهن  روستایی صادر میایجاد یز خان

داشت. در فرم شاارل هفت مشخصات خانة فرهنه  روسهتایی آمهده  3و  1های شااره
تهاریخ تأسهیس شهرکت سههامی  .2. نهام روسهتا؛ 1 شهد:بود که موارد زیر را شامل می

تأسهیس شهرکت تعهاونی  . تهاریخ3. مده امضای شهرکت؛ 3سرمایه شرکت؛  .4زرامی؛ 
 . 3. فاصهله روسهتا تها شهرسهتان و آسهفالت؛ 1روستاهای حوزل شرکت؛ . 1یی؛ روستا

گهروه  .11تعداد زنهان روسهتا؛  .14تعداد مردهای روستا؛  .1تعداد خانوار ساکن روستا؛ 
آیا در روسهتا دبیرسهتان ورهود  .14 آیا در روستا دبستان ورود داردن؛ .12سنی روستا؛ 

تعداد سپاهیان انقالب  دانش، بهداشت،  .13.تعداد باسوادان زن و مرد روستا؛ 13داردن؛ 
ها و مؤسسهات . سازمان11. دیگر مأموران دولت در سطح روستا؛ 11ترویج و آبادانی(؛ 
  مورود در روستا.

هایی بود کهه تها آن مقطهع تشهکیل شهده بهود. فرم شاارل هشت شامل اسامی کایته
انی خانة فرهن ، نام واگاارکنندل سهاختاان، وضهعیت زمهین هاچنین، وضعیت ساختا

ورز  و آماده بودن ساختاان برای تشکیل خانهة فرهنه  روسهتایی، در آن درو شهده 
 بود.
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روز سه  12های فرهن  روستایی، سامت مالی انجان ملی خانهاولین رلسة شورای
و نیابت ریاست مالیة  به ریاست آقای ملم وزیر دربار شاهنشاهی 1431شنبه هفتم آبان 

انجان در وزارت دربار شاهنشاهی برگاار شد. در آن رلسهه مبهدالعظیم ولیهان، وزیهر 
ههای فرهنه  اصالحات ارضی و تعاون روستایی و دبیر کل انجان، دربارل اهداف خانه

 .(3های فرهن  روستایی، بیتا، سخنرانی کرد  صورت رلسات شورای مالی انجان
نفهر از  331/114 خانهة فرهنه  روسهتایی بها مضهویت 1411عداد ت ،1433تا سا  

 311خانة فرهنه  سهاختاان مناسهب داشهت و  331روستاییان تشکیل شد. از آن میان 
های استیجاری و اهدایی روستاییان مسهتقر بهود. تعهداد کشهاورزان دیگر در محل واحد

کهه در حهوزل ماهل نفر بود و تعداد سهاکنان دههاتی  331/114 های فرهن مضو خانه
(. در برخهی 3113/244های فرهن  روستایی بود، بیش از دو میلیون نفر  سهاکاا، خانه

ملهت مهدم ه به، بهه روسهتای دیگهر روستااز یز فرهن   ةانتقا  تأسیسات خانموارد، 
، مشهکالت فراوانهی بهرای ایهن اررای تعهد اهالی به احداث ساختاان در مومهد مقهرر

 (.  121313/214آورد  ساکاا، رود میو های فرهن  بهخانه

 
 های فرهنگ روستاییاساسنامه و وابستگی سازمانی خانه

های فرهن  روستایی، پنج فصل تعری  شده است. فصهل او  رارهع در اساسنامة خانه
به نام مرکا، هدف و وظای ، مدت و منابع درآمدی آن بهود. مهادل یهز ایهن اساسهنامه 

های فرهن  روسهتایی بهه ریاسهت محادرضها پهلهوی، انهاشاره دارد که انجان ملی خ
کند که مرکا انجان در تهران است و ذکر می 2وظای  محوله را انجام خواهد داد. مادل 

در موارد الزم به پیشنهاد وزیر اصالحات ارضی و تعاون روسهتایی و تصهویب شهورای 
های فرهن  ان ملی خانههای کل نیا انجها و فرمانداریمالی، در هریز از مراکا استان

مهدت تشهکیل  4روستایی وابسته به انجان مرکای تشکیل خواهد شد. بهر طبهق مهادل 
های فرهن  روسهتایی، ههدف از اساسنامة خانه 3انجان نامحدود است. بر اساس مادل 

های فرهن  روستایی مبارت بود از راهناایی و تقویهت مهادی تشکیل انجان ملی خانه
فرهن  روستایی، به منظور فراهم آوردن موربات استفاده از اوقهات  هایو معنوی خانه

فراغت و آزاد روستانشینان برای باال بردن سهطح اطالمهات ماهومی و ارتاهامی آنهان، 
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های سازندگی مالکت، ایجاد حهس مسهلولیت هدایت افکار روستاییان در رهت برنامه
پاسداری از اصو  انقالب شهاه  ارتاامی و آشنا کردن روستاییان با فرهن  و سنن ملی،

و ملت و آماده کردن کشاورزان برای رمایت اصل خودیاری و تعهاون و مشهارکت ههر 
چه بیشتر در کارهای دسته راعی و ارتاامی و ارتباط روستاهای مجاور با یکدیگر بهه 

ای منظور ایجاد هابستگی بیشتر برای حل مسائل ارتاامی و اقتصهادی مشهترک منطقهه
کنهد کهه اساسنامه هم منابع درآمدی آن را مشهخص مهی 3(. مادل 33241/214 ساکاا، 

ههای ماهومی و متفرقهه؛ ب( شامل موارد زیهر اسهت: اله ( ههدایا و مطایها و کاهز
 درآمدهای اختصاصی انجان.
کنهد کهه شهامل های فرهن  روستایی به ارکان آن اشاره میفصل دوم اساسنامة خانه

مالی، دبیر کل، هیلت نظارت اسهت. امضهای الیه، شورایریاست مالیه، نیابت ریاست م
دربهار  ریهوزز: ا بودنهد مبهارت ییفرهنه  روسهتا یهاخانهه ی مله انجان  ی مالیشورا

فرهنه  و  ریهوز، رانیهنفت ا یمامل شرکت مل ریو مد رهیرئیس هیلت مدی، شاهنشاه
 یی،اون روسهتاو تعه یاصالحات ارض ریوز ،اطالمات ریوز ،و مسکن یآبادان ریوز ،هنر
 یرههان کاریپ یمل تهیمامل کا ریمد ،مامل سازمان برنامه ریمد ،آموز  و پرور  ریوز
 ریشه تیمامل راع ریمد ی،خدمات ارتاام یمامل سازمان شاهنشاه ریمد ی،سوادیبا ب

پیشهاهنگی  سئهیر، سالم حاتیو تفر یبدن تیسازمان ترب سئیر ،رانیسرخ ا دیو خورش
کهه بها  داشهت های فرهنه  روسهتایی هیلهت نظهارتملی خانه نجان. هاچنین ارانیا

های فرهنه  روسهتایی را در رو  ارهرای خانهه ،ارن راهناای سیّامورأگرفتن از مبهره
دبیهر هم شامل افراد زیهر بهود:  هیلت نظارت امضای. کردمیها راهناایی و ارشاد برنامه

 ،ت ارضی و تعاون روستاییناایندگان وزارت اصالحا ،کل شورای مالی فرهن  و هنر

 .ناایندگان وزارت فرهن  و هنر
های فرهن  روستایی، وزیر تعاون و امور روستاها بها انجان خانه 11بر اساس مادل 

شد. دبیر کل مسهلو  کلیهة منوان دبیر کل انجان و با دستور محادرضاشاه منصوب می
ت اداری و کارمنهدان و تاهامی تشهکیال امور اررایی، اداری و مالی انجاهن بهود و بهر

کنهد کهه انجاهن دارای اساسنامه هم اشاره می 11وابستگان انجان ریاست داشت. مادل 
ههای کهرد. رئهیس سهازمان خانههبود که تحت نظر دبیر کل انجام وظیفه می ایدبیرخانه
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فرهن  روستایی وزارت تعاون و امور روستاها با حفظ سات، رئیس دبیرخانهه انجاهن 
رلسات مهااکرات مالی، مسلولیت تنظیم صورتا حضور در رلسات شورایهم بود و ب

 مالی را بر مهده داشت.و ابالغ تصایاات شورای
های سالیانه اختصاص داشهت. فصل سوم اساسنامه به ترازنامه و رسیدگی به حساب

  ، سا   مالی  انجان از او  فروردین ماه آغاز و آخر اسفند ماه هاان سها13بر طبق مادل 
که بهر یافت. فصل چهارم اساسنامه به مقررات مختل  اختصاص داشت. چنانخاتاه می
توانستند به منظهور توسهعة های فرهن  روستایی میاساسنامة انجان، خانه 24طبق مادل 
های مشابه کشورهای دیگر روابط مستقیم برقرار کنند. فصل های خود، با انجانفعالیت

هها و های وابسته به انجان مرکای در مراکا اسهتانل انجانپنجم اساسنامه هم به تشکی
ها ریاست انجان ملهی بهه مههدل که در شهرستانها اختصاص یافته بود. چنانشهرستان

فرماندار بود و رئیس ادارل تعاون و امور روستاها با سات دبیر، مسهلو  امهور دبیرخانهة 
سهتان یها فرمانهداری کهل بهود انجان و برقراری ارتباط بین انجان محلهی و انجاهن ا

 (.3113/244 ساکاا، 
 

 های فرهنگ روستاییحوزۀ عملکرد و اهداف خانه
تهرین آنهها بهه کرد که از مههمهای مختلفی را اررا مییز خانة فرهن  روستایی برنامه

های آموزشی و تفریحی، آموز  صهنایع های هنری، ناایش فیلماررای ناایش و برنامه
ههای ورزشهی، تشهکیل باشهگاه ههای سهیّار، برگهااری برنامههاایشگاهدستی و برپایی ن

ههای سهوادی، تشهکیل مههد کهودک و برنامهههای مبارزه با بهیرادیویی، تشکیل کالس
ههای فرهنه  بهداشت و تنظیم خانواده باید اشاره کرد. حوزل مالکرد و وظهای  خانهه

 روستایی مبارت بودند از:
وآزاد روسهتاییان بهه منظهور  تفاده از اوقات فراغت.فراهم آوردن موربات برای اس1

اشتغا  به کارهایی از قبیل صنایع دستی روسهتایی و مطالعهة کتهب و نشهریات مفیهد و 
های انجاهن ملهی خانههرا « روسهتا»های مناسب. برای ناونه نشهریة مجالت و روزنامه
 تها 1431 ایههسها  در فاصهلة« حاب رستاخیا ملت ایهران»وابسته به  فرهن  روستای

رستاخیا »با منون « نحاب رستاخیا ملت ایرا»نشریه را  ردید لدور و دکرمنتشر  1433
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ههای فهراوان (. این مجله در نسخه1221/11انتشار داد  کاام،  1433بعد از سا  « روستا
شد  ساکاا، های فرهن  روستایی سراسر کشور ارسا  میو با باربری رایگان برای خانه

2124/213  .) 
بسط هاکاری و اشتراک مسامی با ساکنان روسهتاهای مجهاور بهه منظهور ایجهاد  .2

 ای.هابستگی بیشتر برای حل مسائل اقتصادی، ارتاامی و رفع مشکالت مشترک منطقه
ههای تعهاونی روسهتایی و تشویق و راهناایی روستاییان به مضهویت در شهرکت .4

روستایی به منظور بهتهر بهه ثاهر  هاکاری با شرکت اساسی زرامی و انجان ده و واحد
 ها.رساندن برنامه

ترغیههب و ارشههاد روسههتاییان بههرای تشههریز مسههامی در کلیههة امههور اقتصههادی،  .3
الانفعه، نوسازی فرهنگی روسهتا و هاچنهین هاکهاری ارتاامی، آبادانی، بهداشتی، مام

 های ورزشی.های ورزشی و زمینالزم رهت ایجاد دبستان و ساختاان
 ناایی و مشاورل روستاییان برای حل مسائل ارتاامی.راه .3
 ربط برای حفظ و مراقبت آثار باستانیهای ذیهاکاری با سازمان .1
هاکاری و اشتراک مسامی با مدیر دبستان و آموزگاران و سپاهیان دانش  ساکاا،  .1
3111/244.) 

تهرویج  تهوان در مههد کهودک،ههای فرهنه  را مهیههای خانههبه طور کلی فعالیت
هها خالصهه کهرد. تهرویج داری، کتابخانه، ناایش فیلم، ورز  و برگهااری رشهنخانه
هایی هاانند خیاطی، گلدوزی، آشپای، کاردستی، کاموابافی و داری با اررای برنامهخانه

شهد ههای مشهابه انجهام مهیداری و فعالیتداری و بچهچند حرفة دیگر به انضاام خانه
های فرهن  به مددکاران و محو  وزارت تعاون با سپردن خانه (.122111/214 ساکاا، 

های فرهن  به آنها، ماالً خانه فرهنه  را بهه یهز مؤسسهة دولتهی کردن وظای  خانه
تبدیل کرده بود و این برخالف اهدافی بود که در اساسنامة خانة فرهن  آمده بود و نیها 

فرهن  و تقویت اصهو  تعهاون های خانة برخالف اصل مشارکت روستاییان در فعالیت
های اقتصادی، ارتاامی، مارانی، آموزشی و فرهنگی روستا بهود. و هاکاری در فعالیت

 شدند:های خانه های فرهن  روستایی به چند دسته تقسیم میبه طور کلی کایته
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 .کمیتة عضویت5
 داشتند:تعداد امضای این کایته پنج نفر بود که وظای  زیر را برمهده 

. رسیدگی و اظهار نظر دربارل تقاضای داوطلبان مضویت در خانة فرهن  روسهتایی و 1
 ارسا  آن برای هیلت مدیره رهت اتخاذ تصایم؛

تشویق روستاییان و فراهم آوردن موربات مضهویت افهراد وارهد شهرایط در خانهه  .2
 فرهن  روستایی؛

ههای فرهنه  نامهة خانههمفهاد آئهینتفهیم هدف و اصو  و مبانی و برنامه و کهار و  .4
 (.11112/214روستایی به داوطلبان مضویت در خانة فرهن  روستایی  ساکاا، 

 
 کمیتة صنایع دستی .2

 کایتة امور صنایع دستی روستایی وظای  مختلفی را برمهده داشت:
ههای تشکیل مرتب رلسات کایته و بررسی اقدامات و اخها تصهایم بهرای فعالیهت .1

 قسیم وظای  بین امضا کایته و پیگیری آن تا حصو  نتیجه؛ردید و ت
های مربهوط بهه صهنایع دسهتی ها به منظور توسعة فعالیتکوشش برای اررای برنامه .2

 روستاها؛
ههای مربهوط بهه گسهتر  ربط برای اررای برنامههای ذیاشتراک مسامی با سازمان .4

 صنایع دستی روستایی؛
   (.11112/214و تسلیم آن به هیلت مدیره  ساکاا، تنظیم گاار  کار کایته  .3

اگرچه اغلب روستاییان به منوان شغل دوم و درآمد رهانبی، در اوقهات فراغهت بهه 
های صنایع دسهتی تها حهد پرداختند، اما در بسیاری از روستاها فعالیتصنایع دستی می

اورزی و دامهداری کار اصلی و یکی از منابع مادل درآمد بود. در مناطقی که امکان کشه
تهرین درآمهد های صنایع دستی کهار اصهلی و ماهدهبسیار ضعی  و ناچیا بود، فعالیت

دسهتی چهه  های صنایعداد. بنابراین در روستاهای ایران، فعالیتروستاییان را تشکیل می
از نظر اشتغا  و چه از نظر اوقات فراغت و چهه از نظهر کسهب درآمهد، اهایهت فهو، 

های مربوط به صنایع دستی کایتة صنایع دستی به منظور توسعة فعالیت ای داشت.العاده
ههای مربهوط بهه گسهتر  ربط برای اررای برنامهههای ذیو اشتراک مسامی با سازمان
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ههای فرهنه  روسهتایی بها آمهوز  صنایع دستی روستایی، وظیفة خاصی داشت. خانه
ئاهی از صهنایع دسهتی و ههای کوچهز دا.. ناایشگاه.گلدوزی، خیاطی، پولز دوزی و

 (.  41143/244دادند  ساکاا، خانگی روستایی را در ادارات فرهن  و هنر تشکیل می
ای به نام کایتهة صهنایع های فرهن  روستایی کایتههای خانهبا ورود آنکه در اساسنامه

بینی شده بود، اما وزارت تعاون و امور روستاها فعالیت قابل تورهی در ایهن دستی پیش
دهد که در برخی از این های فرهن  روستایی نشان میرد انجام نداد. مروری بر خانهمو

ههای فرهنه  خانههها، اساسا کایتة صهنایع دسهتی تشهکیل نشهده بهود. در دیگهر خانه
روسههتایی کههه کایتههه تشههکیل شههده بههود، فعالیههت قابههل تههورهی انجههام نشههد 

 (.  3111/244 ساکاا،
 
 ات سالمبدنی و تفریحکمیتة تربیت .4

 ایهای فرهن  روستایی به ورز  اختصهاص داشهت و کایتههبخشی از اساسنامة خانه
ههای فرهنه  روسهتایی در زمینهة هایی که خانهمسلو  آن کار شده بود. یکی از فعالیت
های العاده بود. خانههای فو،دادند، اررای برنامهتربیت بدنی و تفریحات سالم انجام می

و  به دنبا  ایجاد میادین ورزشی و اسهتفاده از روانهان ورزشهکار و فرهن  در مرحلة ا
ههای فرهنه  های روستایی سراسر کشور بودند. برای مثا  رئهیس خانههرقابت با خانه

دهد که خهود را بهرای مسهابقات فوتبها  روستایی بوشهر از تربیت تیم فوتبالی خبر می
ای فرهنه  روسهتایی کهه در تههران هرام گندم طالیی یا هاان مسابقات قهرمانی خانه

 بهین فوتبها  مسهابقات برگهااری(. 41143/244کهرد  سهاکاا، شد، آماده میبرگاار می
مالیر  و از راله روستاهای نهاوند، تویسرکان هادان استان روستاهای فرهن  هایخانه

ر مسابقات نهایی فوتبا  رام گندم طالیی روستاییان کشو لدر ششاین دور برای حضور
هاسهت  سهاکاا، ، یکهی از هاهین برنامهه1433در سا  های فرهن  روستاییمضو خانه

که مبدالعظیم ولیهان وزیهر اصهالحات ارضهی، در چههارمین رلسهة . چنان(2123/213
های فرهن  روسهتایی، بهه مسهابقات فوتبها  رهام گنهدم مالی انجان ملی خانهشورای

کند که بر اساس فرمان محادرضها شهاه پهلهوی و بهه یطالیی روستاییان اشاره و بیان م
دنبا  اقدامات انجام شده برای ترویج ورز  و بازی فوتبها  در بهین کشهاورزان مضهو 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 26

https://chistorys.ir/article-1-1477-fa.html


 54 | (5411-5441های فرهنگ روستایی در ایران دورۀ پهلوی )بررسی ساختار خانه |

ههای های فوتبا  روستاییان مضو خانههای فرهن  روستایی، برای نخستین بار تیمخانه
ات مقهدماتی بهین ها و فرمانداری های کل تشکیل شد و مسهابقفرهن  روستایی استان

منطقهه برگهاار شهد  صهورت رلسهات  3در  1431تیرماه  11تا  13ها از تاریخ این تیم
 (.23های فرهن  روستایی، بیتا: مالی انجانشورای

های فرهن  روستایی به اردوههای پهالژ بابلسهر و آشهنا شهدن اماام مددکاران خانه
رهن  روستایی و استفاده از امکانهات تفریحهی و های فهای سازمان خانهبیشتر با هدف

پنه  از دیگهر وظهای  کایتهة ورزشی پالژ در این اردوها و شرکت در مسابقات پین 
، 1433که استان یاد در سها  (. چنان13133/214 ساکاا،  ورز  و تفریحات سالم بود

ی سوار را به اتفها، یهز مربهی و یهز سرپرسهت، بهراگیر و یز دوچرخهشش کشتی
کرد  هاهان(. احهداث پهالژ  به اردوی پالژ بابلسر اماام مسابقة کشتی روستاییان کشور

های فرهن  روستایی شهروع شهد و دو سها  توسط سازمان خانه 1434بابلسر در سا  
نفهر از روسهتاییان  2444برداری رسید. هر ساله در فصهل تابسهتان بهیش از بعد به بهره
شهدند و از امکانهات آموزشهی، بهه پهالژ دمهوت مهیهای فرهن  روستایی مضو خانه

 (.2122/213کردند  ساکاا، تفریحی و سرگرمی آن استفاده می
های فرهن  روستایی تا حدی پیش رفته بود که مورد نظر و رائهی ورز  در خانه

های تبلیغاتی در وزارت تعاون و امور روستاها بود. هنگامی کهه وزارت تعهاون از برنامه
ت مسابقات رام گندم طالیی را برگاار کند، تا آنجا که ماکهن بهود تاهامی تصایم گرف

کهرد و شهرایط متوره برگااری این مسابقات  های فرهن  روستایی راهای خانهسازمان
های فرهن  روستایی شد و خانهالزم مالی برای برگااری مسابقات از هر طریقی فراهم 

ایل و فراهم کردن امکانهات ورزشهی بودنهد. در تا مسابقات بعدی به انتظار دریافت وس
گرفهت. های فرهن  روستایی تیم فوتبا  و والیبا  مورد توره بیشتری قرار میاکثر خانه

خانهة  1خانة فرهن  روستایی که کایتة تربیت بدنی و تفریحهات سهالم داشهت،  14از 
مهورد اسهتفاده خانة فرهن  زمین  3فرهن  روستایی فاقد هر گونه وسایل ورزشی بود. 

خانههة فرهنهه  روسههتایی لبههاس و کفههش و تههور و تههو  نداشههت  3نداشههت و 
ههای فوتبها  و والیبها  توان نتیجه گرفت که حتی تهیم(. بنابراین می3111/244 ساکاا،

آیهد کهه گرفتند. این سهؤا  پهیش مهیمورد توره مسلوالن نیا در مال نتیجة مثبتی نای
اانند فوتبا  و والیبا  را بدون زمین و تو  و تور های گروهی هتوان ورز چگونه می
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ههای و تربیت کرد. بعضی از خانهه ترویج کرد و بدون مربی، ورزشکاران را آموز  داد
فوتبها  و  ها و برگااریفرهن  روستایی بنا به تقاضای ادارل تعاون، برای ساختاان خانه

هها بهرای آنکهه بهه طهور ، اما زمینگااشتوالیبا ، زمین را به طور رایگان در اختیار می
هایی مانند کشتی بهه شد. در مقابل به ورز شوند، باید مسطح میمقدماتی قابل استفاده 
ههایی تهورهی بهه ورز شد. بنهابراین بهیهای اصیل تورهی نایمنوان یکی از ورز 

بهر  های شهری در روستاهای ایران، مالوهسنتی و بومی و گرایش سریع به تعایم رشته
های سنتی و سابقة کهن و نقش اقتصادی ارتاامی آن، به فرهن  نابسامان کردن ورز 

زاده ناایندل تربیهت رساند. کافیای بود، زیان میهای منطقهملی نیا که مرکب از فرهن 
های ورز  های فرهن  روستایی کایتهکند که با آنکه خانهبدنی، در گاارشی اشاره می

خانهة  344ههای ورزشهی شده از فعالیتهای تهیهحاصله از چز لیستدارند، اما نتایج 
هها تشهکیل های ورزشی خانهه( کایته1433دهد که تاکنون  فرهن  روستایی، نشان می

 (.3113/244نشده است  ساکاا، 
نفهر ورزشهکار  314/32 تعهداد ،1433به رغم ایهن کابودهها و مشهکالت تها سها  

 11کردند. تعهداد اها از امکانات ورزشی استفاده میراعی در سطح روستروستایی دسته
زمهین  333تور و میلة والیبا ،  311سالن ورزشی،  13پن ، میا پین  213تشز کشتی، 

زمین فوتبها  ورهود داشهت. در ایهن میهان، ارهرای  141دروازل فوتبا  و  213والیبا ، 
نفهر از  113رکت های فرهنه  روسهتایی بها شهمسابقات قهرمانی روستاییان مضو خانه

فوتبها ، والیبها  و کشهتی  استان و فرمانداری کل در سه رشهتة 23ورزشکاران منتخب 
 1433(. به طوری که خانة فرهن  روستایی یهاد در سها  3113/244انجام شد  ساکاا، 

دسهت لبهاس  34رفت کفش فوتبها  و والیبها   34رفت تور،  14مدد تو ، 24تعداد 
ی به مبلغ یکصد هاار ریا  تهیه کرد. هاچنین بهه منظهور دست لباس کامل کشت 14گرم

ههای روار، یز دوره مسابقات فوتبا  بین خانهگستر  ورز  در سطح روستاهای هم
آباد برنده شد  ساکاا، فرهن  روستایی برگاار شد که در نتیجه تیم خانة فرهن  نصرت

های ن مضههو خانهههورزشههکارااز نفههر  211 ،24/1/1431 پنجشههنبه روز .(13133/214
خهود را دریافهت های قهرمانی و کا ناد محادرضا شاه پهلوی رفتند فرهن  روستایی 

 کردند.
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 هاها و جشنکمیته امور نمایشگاه .4
ههای فرهنه  روسهتایی قهرار هایی که بیشتر مورد تورهه مسهلوالن خانههیکی از برنامه

ت در مراسهم روزههای مههم مشهارک ها و دموت از روستاییان برایداشت، برنامة رشن
بود. مبنای فکری ایجاد این کایته نادیز کردن بیشتر روستاییان به یکدیگر و مشهارکت 

راعی و ایجاد و تقویهت میهل دادن آنها در برگااری روزهای مهم سا  به صورت دسته
ترین وظای  ایهن های ناشی از کار مداوم روزانه بود. از مهمبه هاکاری و رفع خستگی

 ه موارد زیر قابل اشاره است:کایت
ههای تشکیل مرتب رلسات کایته و بررسی اقدامات و اخا تصایم برای فعالیهت .1

 ردید و تقسیم وظای  بین امضای کایته و پیگری آن تا حصو  نتیجه؛
های سهیّار از آثهار هنهری و ربط برای ایجاد ناایشگاههای ذیهاکاری با سازمان .2

 صنایع دستی روستایی؛
ههای مکهس از های مربوطه رههت تشهکیل ناایشهگاهاشتراک مسامی با سازمان .4

ههای های مختل  مالکت و هاچنین هاکاری بهرای ایجهاد مهوزهها و پیشرفتفعالیت
 سیّار به منظور باال بردن سطح اطالمات و معلومات روستاییان؛

روزههای  ههای ملهی و بارگداشهتای مربوط بهه رشهناقدام برای اررای برنامه .3
 (.11112/214تاریخی مثل مید نوروز، سده، مهرگان، روز دهقان و... ساکاا، 

های دموت از وزیر فرهن  برای شرکت در رلسة شورای مالی انجاهن ملهی خانهه
های فرهن ، برگااری ناایشگاه روستایی های خانهروستایی، تهیه فیلم مستند از فعالیت
ههایی از اقهدامات کایتهة ناونه ای فرهن  روستاییهو بارگداشت سالگرد تشکیل خانه

(. در واقهع اقهدامات 23414/213رفت  ساکاا، ها به شاار میها و رشنامور ناایشگاه
ههای ملهی و ههای مربهوط بهه رشهنها ارری برنامههها و رشناصلی کایته ناایشگاه

 بارگداشت روزهای تاریخی و هاچنین تشریح اصو  انقالب سفید بود.
 

 کمیتة پیشاهنگی .1
بینی شده بهود، بهه مهوارد زیهر بایهد ترین وظایفی که برای کایتة پیشاهنگی پیشاز مهم

 اشاره کرد:
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ههای تشکیل مرتب رلسات کایته و بررسی اقدامات و اخا تصایم برای فعالیهت .1
 ؛ردید و تقسیم وظای  بین امضای کایته و پیگری آن تا حصو  نتیجه

کوشش برای آشنا کردن روستاییان با هدف و وظای  مربوط به امهور پیشهاهنگی  .2
 و سعی در اررا و توسعة برنامه های آن؛

اشتراک مسامی با سپاهیان انقالب و مأموران دولهت و نااینهدگان سهازمان ملهی  .4
ههای پیشهاهنگی ایهران و واحهدهای پیشهاهنگی روسهتا رههت ارهرا و پیشهبرد برنامهه

 نگی؛پیشاه
هاکاری بها مهأموران سهازمان ملهی پیشهاهنگی ایهران بهرای تشهکیل اردوههای  .3

 پیشاهنگی؛
 بینی و اقدامات الزم رهت تدارک وسایل و لوازم پیشاهنگی؛پیش .3
 (.11112/214تنظیم گاار  کار کایته و تسلیم آن به هیلت مدیره  ساکاا،  .1

یران در اکثهر مهدارس بهه صهورت های مربوط به آن در اپیشاهنگی و اررای برنامه
ای بهه ایهن های فرهن  روستایی نیها کایتهههای خانهنامهشد. در آیینابتدایی انجام می

ههای پیشهاهنگی آشهنا کنهد و بها منظور اختصاص داده شد تها روسهتاییان را بها ههدف
هاکاری سازمان ملی پیشاهنگی و تشکیل اردوهای پیشاهنگی برای روستاییان، آمهادگی 

ههای فرهنه  روسهتایی زم را در روستاییان برای انجام این امر فراهم کند. اما در خانهال
ههای برنامة پیشاهنگی اصوالً مطهرح نشهده یها بسهیار نهاچیا مطهرح شهده بهود. برنامهه

بهه دسهت  های فرهن  روستایی مالکرد خاصی نداشت و مهوفقیتیپیشاهنگی در خانه
ناهااهن  بود و در روستاها احساس نیهازی بهه آن  نیاورد، چرا که با زندگی روستاییان

 شد. نای
 

 های فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش. کمیته6
 وظای  کایتة فرهن  و آموز  مبارت بود از:

ها به منظور آشنا کردن روستاییان با فرهن  و سنن ملهی . کوشش در اررای برنامه1
 و تاریخ روزهای پرافتخار مالکت؛

 ربط در حفظ مراقبت آثار باستانی؛یهای ذازمانهاکاری با س .2
هاکاری و اشتراک مسامی با مهدیر دبسهتان و آموزگهاران و سهپاهیان دانهش بهه  .4
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سوادی و تشویق روستاییان برای فرستادن فرزندان خود به دبسهتان و منظور پیکار با بی
 های مبارزه با بیسوادی؛ترغیب آنان برای شرکت در کالس

و اشتراک مسامی با سپاهیان انقالب و مأموران دولت در سهطح روسهتا  هاکاری .3
 (.11112/214های آموزشی و فرهنگی  ساکاا، برای پیشبرد برنامه

سهوادی را بها های پیکار با بهیهای فرهن  و هنر و آموز  و پرور ، کالسکایته
 پهرور  کانون هاکاری کردند.های فرهن  روستایی برگاار میهاکاری سپاهیان خانه

ههم در دسهتور کهار  دانهش سهپاهیان از اسهتفاده و روسهتایی فرهنه  خانهة با کودکان
ههای پیکهار بها کالس (.122113/214های فرهن  روستایی قرار داشهت  سهاکاا، خانه
کردنههد  سههاکاا، ی برگههاار مههیهای فرهنهه  روسههتایروسههتایاران خانههه راسههوادی بی

فرهن  هایهههای سهههوادآموزی خانههههاز کالس دیهههای زیهههاگاار (. 132/424/31
، در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة چگونگی تدریس به سواد آموزانایران و روستاهای 

های فرهن  روستایی به منظور استفاده خانه(. 2124/213ملی ایران ورود دارد  ساکاا، 
ای رهنه  کتابخانههههای فاز اوقات فراغت کشاورزان و روستاییان، در هریهز از خانهه

های یومیه، کردند و با تجهیا آن به کتب، نشریات مختل  و روزنامهنسبتاً مجها دایر می
آوردنهد در باال بردن سطح اطالمات ماومی روانان روستایی نقشی مههم بهه ماهل مهی

فرهنه   ةخانه بهه نشهریات و مجلهه کتهاب، ارسا طور کلی (. به41134/244 ساکاا، 
شهد انجهام مهی ل میهنهی و پهرور  شهغلیئمسها ابهکردن آنها  آشنا منظور به روستایی

اطالمهات و کیههان بهه  ی هااننهدهایارسها  روزنامهه(. 121431/214  ساکاا،   سند
از دیگر اقداماتی بود که برای آموز  و باالبردن سهطح سهواد افهراد های روستایی خانه

 (. 3431/424/11شد  ساکاا، انجام می
ههای تأسیس کتابخانه و تشهویق روسهتاییان بهه خوانهدن کتهاب، بخشهی از تهال 

ههای فرهنه  ههدف های فرهن  روستایی به شاار مهی آمهد. در اساسهنامة خانههخانه
اساسی این تال ، ایجاد تغییرات مطلوب و دگرگونی در شیول تفکر روسهتاییان منهوان 

آوری تعدادی کتاب با محتوای گونهاگون در رسیدن به این هدف، راع شده بود. رو 
ههای دایهر شهده در در کتابخانهه 1433های فرهن  در قالب کتابخانه بود. تا سها  خانه
رلد کتهاب گهردآوری شهده بهود  سهاکاا،  412/111 تعدادهای فرهن  روستایی، خانه
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3113/244.) 
ههای های مدیرل خانهن مامل و امضای هیلتنفر از مدیرا 1244، تعداد 1433تا سا  

دیدنهد کهه وظهای  مربهوط بهه ادارل های خاصی آمهوز  فرهن  روستایی، در کالس
نفههر از روانههان مضههو خانههة فرهنهه  در  1134داد. هههای فرهنهه  را تعلههیم مههیخانههه

های روزانهه در مهورد نفر در کالس 3244ای به طور شبانه روزی و های حرفههنرستان
غل مورد نیاز رامعة روسهتایی بهه کهارآموزی مشهغو  بودنهد. مهالوه بهر ایهن، در مشا
داری و تنظیم خانواده برای زنان های فرهن  روستایی کالس خاص تعلیاات خانهخانه

مهددکار و  111هها بها اسهتفاده از شهد و در ایهن کهالسو دختران روستایی تشکیل می
(. در 3113/244شد  سهاکاا، به آنها داده میسپاهی دختر و مددیار محلی تعلیاات الزم 

به اردوهها و  روستایی فرهن  هایروستایی  خانه هایحرفه کارآموزان اماام مرحلة بعد،
واقهع در شههرهایی هااننهد  آموزی در هنرستان صنایع روسهتاییهای آموزشی کاردوره

 (.2133/213گرفت  ساکاا، اصفهان، در دستور کار قرار می
در هر خانة فرهن  روستایی، یز مهد کودک ورود داشت که یز نفر مهددکار بهه 

ههای منوان سرپرست و یز نفر سپاهی دختر و یز خدمتکار مسلولیت ارهرای برنامهه
های فرهن  روستایی، روزانهه های فرهن  روستایی را برمهده داشت. در این خانهخانه
های مهد کهودک شهامل دو قسهات بهود. شد. برنامهداری مینگهساله  1تا  4کودک  44

ههای غهاایی. در قسهات سهرگرمی یکی برنامة سرگرمی و آموزشهی و دیگهری برنامهه
شدند. طرز غاا خهوردن بها کودکان با مشخصات برخی از پرندگان و حیوانات آشنا می

و صهندلی را  دیدنهد و طهرز نشسهتن و اسهتفاده از میهاقاشق و چنگا  را آموز  مهی
سهاله بها صهرف  1تها  4نفر کودک روسهتایی  433/23 تعداد 1433آموختند. تا سا  می

 (.1331/244بردند  ساکاا، صبحانه و غاای نیاروز، از تعلیاات کودکستانی بهره 

 
 کمیتة امور اجتماعی .1

 وظای  کایتة امور ارتاامی مبارت بود از:
ویت در شرکت تعاونی روستایی و هاکاری تشویق و راهناایی روستاییان به مض .1

های زرامی و انجان ده و واحد روسهتایی بهه منظهور بهتهر بهه ثاهر رسهاندن با شرکت
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 ها؛برنامه
ترغیههب و ارشههاد روسههتاییان بههرای تشههریز مسههامی در کلیههة امههور اقتصههادی،  .2

هاکهاری الانفعه، نوسازی و فرهنگی روستا و هاچنین ارتاامی، آبادانی، بهداشتی، مام
 های ورزشی؛های ورزشی و زمینالزم رهت ایجاد دبستان، ساختاان

 راهناایی و ارشاد روستاییان برای حل مسائل ارتاامی؛ .4
 ها؛انداز وروه خود در بانزانداز و ترغیب روستاییان به پستفهیم فواید پس .3
رهت پیشبرد اشتراک مسامی با سپاهیان انقالب و مأموران دولت در سطح روستا  .3
 های ارتاامی؛برنامه
ربط برای مقابله با حوادث و وقهایع های ذیهاکاری و اشتراک مسامی با سازمان .1

 غیرمترقبه مانند زلاله، سیل، خشکسالی و غیره.
ههای های امور ارتاامی طی رلساتی با شرکت اهالی روستاها تحت نظر خانهکایته

تا از قبیل بهداشت ماومی، معرفی بیاهار بهه فرهن  روستایی امور مسائل مختل  روس
 (.41143/244دادند  ساکاا، درمانگاه، بهداشت و تنظیم خانواده را مورد توره قرار می

 
 کمیتة امور مالی . 8
دار برای وصو  حق مضویت امضا و ایجاد امکانهات . هاکاری با مدیر مامل و خاانه1

هها. بهرای ناونهه در سها  اررای برنامهه ها و هدایا به منظورمالی از طریق رلب کاز
 بهرای ربالبهارز ریرفهت آمهادگی خهود را بخهش روسهتاهای از تعهدادی ، اهالی1434

امههالم کردنههد  سههاکاا، فرهنهه  روسههتایی  ةسههاخت خانههة هاینهه درصههد 44پرداخههت
های فرهن  روستایی مناطق مینهاب و بنهدرمباس در سها  (. یا اینکه خانه113/214/11
آوری شهده ریا  از طریق خودیاری مردم راع 433/313 دهد که مبلغیگاار  م 1431

از درآمهد  درصهد 3تخصهیصها بهه (. دولت برای تأمین هاینه41143/244بود  ساکاا، 
(. 1421/214/11اقدام کرد  ساکاا،  فرهن  روستایی ةخان ةتوسع برایکشت خشخا  

ازمان و احااب بود. در سا  های سهای فرهن  روستایی، کازبخشی از کاز به خانه
دو پهلهوی،  یاهشهناهش ااریگانینب ا س نیدمصاناار و پدو ه نشر تباسنم هب 1434

 ایههانخبهه  ،نوین رانای ابحبهه  هتسهواب اورزانشکسازمان  یادایه لامح ونیامک
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 (.2132/23امطا شد  ساکاا،  درانازنم انتاس یایتروس  نرهف
 تنظیم گاار  کار کایته و تسلیم آن به هیلت مدیره .2

های فرهن  روستایی از هدایا و کاز های ماهومی، به طور کلی منابع درآمدهای خانه
ههای فرهنه  خانهه های انجاهن ملهیدرآمدهای ارتاامی، حق مضویت امضا و کاز

 رلسهاتصورت(. 11112/214شد  ساکاا، روستایی و هاچنین بودره دولت تأمین می
ههای فرهنه  های تخصیصی خانهههاینه بارلدرروستایی  فرهن  هایخانه ملی انجان

 های ضهروری،سازی، تأمین نیازمندیروستایی مانند هاینه تعایرات ساختاان و محوطه
شههد  سههاکاا، در ایههن کایتههه انجههام مههی کههودک وغیههره دوسههایل و تجهیههاات مههه

1113/214/11). 

 
 های فرهنگ روستاییهای از دست رفتن کارکردهای اولیة خانهدالیل و زمینه

های فرهن  روستایی، این نهاد کارکرد اصلی خود را از دست مدتی بعد از تشکیل خانه
به دست فراموشی سهپرده و حهاف ها به ملل مختل ، به تدریج داد و بسیاری از برنامه

های فرهن  روستا، گاهی با خود روستاییان مشکالتی داشتند. چهون شد. مسلوالن خانه
شهناختند و مداخلهه و مشهارکتی در روستاییان خانة فرهن  را یز مؤسسة دولتهی مهی

 ای نشهانها و اداره و اررای آن نداشتند، به هاکاری با مسلو  خانة فرهن  مالقهبرنامه
توانسهتند صهریح و روشهن مخالفهت و که به دالیل مختل  ناهیدادند و از آنجایینای

ههای فرهنه  های خانههای دولت به طور امم و برنامهناراحتی خود را نسبت به برنامه
طور غیرمستقیم، با ایجهاد ها را بهها و ناراحتیطور اخص ابراز کنند، این نوع مخالفتبه

کردند. بهرای مثها  در یکهی از ای مسلو  خانة فرهن  اظهار میمشکالت و ناراحتی بر
هایی که های خانة فرهن  را شکستند و اسباب بازیهای فرهن ، روستاییان پنجرهخانه

به مناسبت ورود بازرسان شاهنشاهی برای مهد کودک خریداری شده بود، شبانه بردنهد 
ا قههرار دهنههد  سههاکاا، و حتههی حاضههر نشههدند اتههاقی بههرای سههکونت در اختیههار آنههه

3111/244.) 
گیهری از خهدمات داوطلبانهه در بهرای بهره بشهر خدمتگااران لژیون 1433در سا  

 سهازمان پیشهنهادی خهود را بهه ، طهرحهای فرهن  روستاییرهت پیشرفت امور خانه
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ههای فرهنه  قهرار گرفهت ارائه داد که مورد اسهتقبا  خانهههای فرهن  روستایی انهخ
لژیون بشر تاایل داشت که برای تأمین مشارکت رامعة روسهتایی  (.3111/244 ساکاا، 

ههای های فرهنه  روسهتاییان، سههم مهؤثری در ادارل خانههدر پیشبرد هدف های خانه
ههای فرهنه ، خصوصهیات محلهی، ریای خانههفرهن  روستایی داشته باشد. در برنامه

ه دقیق قرار گیهرد. هاچنهین آداب های رامعة روستایی مورد توراحتیارات و نیازمندی
هها ریایو رسوم و سنن ارتاامی روستایی درنظر گرفته شوند و نقش بسیاری در برنامه

ایهن، معتقهد  بر و اقدمات و خدمات مختل  برای روستاییان در نظر گرفته شود. مالوه
سهتایی مشهارکت رو کنندلتواند تأمینریا ( نای 3بود که دریافت حق مضویت  ماهانه 

ههایی در کار خانة فرهن  باشد، بلکه برای تحصیل و تأمین این مشارکت بایهد فرصهت
ها سهم و وظیفهه داشهته های مختل  خانهفراهم شود که روستاییان در خدمات و برنامه

 .(3113/244باشند و برای بهبود وضع آن کوشش کنند  ساکاا،
فرهن  با سامات کهار مههد کهودک برابهر بهود.  هایمالوه بر این سامات  کار  خانه

و بعضی از روزها تا سامت یز بعداز ظهر مشهغو  بهه کهار  12تا  3یعنی، بین سامت 
های فرهن  از نظر پرسنل و اماام مددکار و سپاهی نیا دچار مشکل بودنهد. بودند. خانه

نهة فرهنه  خا 13خانة فرهن  روستایی اصهفهان در ایهن دوره، فقهط  44برای مثا  از 
های فرهنه  مسهلولیت های فرهن  که بعد از افتتاح خانهمسلو  داشت. مسلوالن خانه

دار بودند و، یا مهددکارانی کهه در تههران یهز را به مهده گرفته بودند، یا مروران خانه
دورل مددکاری یکساله را دیده بودند. هر یز از آنها بهه منهوان مسهلو  خانهة فرهنه  

گونه مالقه و آمادگی برای زندگی در روسهتا و ادارل نها در مال هیچمشکالتی داشتند. آ
ههای فرهنه  (. تجربیهات خانهه3111/244 خانة فرهنه  روسهتایی نداشهتند  سهاکاا،

دهد که شهروندان رغبت چندانی نداشتند که برای خدمت دائاهی روستایی هم نشان می
ههای أمین کادر مهورد نیهاز خانههدر سطح روستاها به استخدام درآیند و به هاین دلیل ت

فرهن  روستایی و مهدهای کودک از بین افراد تحصیل کرده با مدرک دیپلم و، یا سهوم 
به بعد، دولهت درصهدد برآمهد  1433شد. از این رو از سا  متوسطه با مشکل مواره می

 های فرهن  را از بین روستازادگان محلی، با مهدرک تحصهیلیمددکاران مورد نیاز خانه
ششم ابتدایی و یا سوم متوسطه استخدام کند. از آنجا که به مورهب قهوانین و مقهررات 
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توانستند فردی با مهدرک ششهم را بهه منهوان مهددکار اسهتخدام کننهد، استخدامی، نای
پیشنهاد شد کهه امتبهار حقهو، و ماایهای آنهها بهه صهورت کاهز و امانهه در اختیهار 

(. مجاهوع 332/224گااشته شهود  سهاکاا،  های فرهن  روستاییهای ملی خانهانجان
ههای فرهنه  این مشکالت بامث شده بود که در برخی از نقاط کشور مسهلوالن خانهه
شوند. بازرسهی محل مأموریت خود را ترک کنند و، یا به صورت نامنظم سر کار حاضر 

ده به مال آمه 1434های فرهن  روستایی مریوان در استان کردستان که در سا  از خانه
ماه محل مأموریت خود  2دهد که مأمور خدمت در آن خانة فرهن ، مدتبود، نشان می

را ترک کرده و خانة فرهن  روستایی به طور کلی تعطیل شده بود، به طوری که وسایل 
کار از بین رفته بود. اهالی هم اظهار داشتند که مأمور خانة فرهن  ههیچ گونهه خهدمتی 

به طور نامنظم، در محل کار حاضهر  12الی  14 ، از سامت داد و در طو  ساانجام نای
 (.2444/213شد  ساکاا، می

کایته تقسیم شهده  3های فرهن  روستایی بین طور که اشاره شد وظای  خانههاان
توان نتیجه گرفهت کهه می ها انجام شد،هایی که دربارل این کایتهبود. با توره به بررسی

ها و احهداث های فرهن  را دو مورد یعنی، برگااری رشننظر به تاامی وظای  خانه
ها اختیاراتی در حد اقهدام های ورزشی و تدارک وسایل ورزشی که در آن به کایتهزمین

ها نقش تشهویقی و ارشهادی داشهتند. داد، در بقیة موارد هیلت مدیره و کایتهو مال می
اشهتی و تنظهیم خهانواده ههم در های بهدداری و آموز هایی هاانند ترویج خانهبرنامه
ههای های خانههبینی نشده بود که بعداً به برنامههای فرهن  روستایی پیشنامة خانهآیین

 (.3111/244فرهن  روستایی افاوده شد  ساکاا، 

 
 گیرینتیجه

بهاالبردن سهطح اطالمهات های فرهنه  بهه اذمهان متولیهان آن، گیری خانهفلسفة شکل
هنههری و فنههی  ،پههرور  اسههتعدادهای ورزشههی زمینههةیجههاد ماههومی و ارتاههامی و ا

های آبهادانی روستانشینان کشور و ضرورت ارشهاد افکهار کشهاورزان در رههت برنامهه
ای بود کهه در گانههای هشت، بر مهدل کایتهمالکت و تقویت حس مسلولیت ارتاامی

رضهی و های فرهن  روستایی زیر نظر وزارت اصهالحات اتأسیس شد. خانه 1431سا 
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ههای روسهتایی شهامل کردند. مبنای سهاختار سهازمانی خانههتعاون روستایی فعالیت می
هشت کایته بود که بهرای هریهز وظهای  و اههدافی طراحهی شهده بهود. از مجاهوع 

های فرهنه  فقهط ورز  و ناهایش فهیلم و نامة خانهبینی شده در آیینهای پیشبرنامه
رغهم ها، بهها و فعالیتییان قرار گرفت و بقیة کایتهکتابخانه مورد قبو  و استقبا  روستا

های فرهن  روستا، به تدریج به دست فراموشهی های ادارل تعاون و مسلوالن خانهتال 
سپرده و ماالً از برنامه حاف شد. چرا که تشویق و راهناایی روستاییان به هاکاری بها 

ه مبهانی و اصهو  آن تورهه توانست مؤثر واقع شهود کهه بههای فرهن  زمانی میخانه
شد و برنامه با احتیارات و زندگی و مقاید و افکار مردم و به طور کلهی بها فرهنه  می

تهرین نیازههای روسهتاییان منطبهق ترین و مهمداشت و با ضروریروستایی مطابقت می
 بود.می
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 منابع 
 اسناد منتشر نشده الف(

 .41143/244سند شاارل  ا(، ساکا ی ایرانسازمان اسناد و کتابخانه مل
 .33241/214هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .14111/214هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .111141/244ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 

 .3113/244ههههه، سند شاارل ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .3111/244هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .11112/214ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .13133/214ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 

 .23414/213هههههههههههه، سند شاارل ههههههههههههههههههههههههههههههه
 .122111/214هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .121431/214هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .1113/214/11ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 

 .121313/214ههههههههههههههههههه، سند شاارل ههههههههههههههههههههههه
 .122113/214ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل

 .2133/213ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .1421/214/11ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 

 .2132/23هههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل هههههههههههههه
 .2124/213ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .2123/213ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 
 .132/424/31ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، سند شاارل 

 1221/11ابخانه، موزه و مرکا اسناد مجلس شورای اسالمی کاام(، سند شاارل کت

 ب( مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی
 . 21(، رلسة 1443آبان ماه 3شنبه مشروح مااکرات مجلس نوزدهم شورای ملی سه
 . 34رلسة  (،1443آذرماه 21شنبه مشروح مااکرات مجلس نوزدهم شورای ملی سه

 هاکتاب ج(
 ، ترراة محاد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.تاریخ ایران مدرن( 1431اهامیان، یرواند  آبر
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 ، تهران: قطره.زمان نهییدر آ یدکتر ارسنجان(، 1411  نینورالد ،یارسنجان
، ترراهة طبقات ارتاامی دولهت و انقهالب در ایهران(، 1431و ملی بنومایای   اشرف، احاد

 نیلوفر. سهیال ترابی فارسانی، تهران:
 .فاخته :(، تهرانیفروزنده  رهانشاه انیبرل ة، ترراو مقاب ریش (1411  اایر ل،یب

 : کتابخانة سلطنتی.تهران ،دیانقالب سف (،1431  محادرضا ،یپهلو
با امضای اسداهلل ملم، مبدالعظیم ولیان،  های فرهن  روستاییرلسات انجان ملی خانهصورت

 .11232جلس شورای اسالمی، نسخة خطی، شاارل کتابخانة م  بیتا(حسین خطیبی
مهیالدی تها  1344مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت ارتاامی ایران از سا (، 1431فوران، ران  
 ، ترراة احاد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا.انقالب

 ان،یاسهحاق یمههد ترراهة ران،یهدر ا یاصالحات ارضه(، 1413  نفوردیسوا نیابتون، آن کترل
 .ریرکبین: امتهرا

 .دی: نورازیش ،رانیا یدر روستاها یتحوالت ارتاام(، 1411  یمبدالعل زاده،ییلهسا
 .رازهیمهارر، تهران: ش روزیف ةتررا ،رانیو انقالب در ا نیزم(، 1431  زیهوگالند، ار

 نشریات  د(.
 .1، شاارل 2(، سا 1431نشریة خبری وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی 
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