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مقدمه

نمودار:1رابطهسهگانهبررسيشدهدرپژوهشحاضر

فرهنگ و شیوه زندگي همواره در
رابطهای تنگاتنگ با فضای معماری بوده

ساختارخانه
ساختارخانواده
استتاجاييکهمعماریبهعنوانابزار
سنجش فرهنگ مردمان يک جامعه
معرفيعملميکند.کالبدخانهوساختار

فرهنگزندگي
خانواده ،به واسطه رويدادها و رفتارها
(فرهنگ زندگي) ،در تعامل با يکديگر
منبع:نگارندگان
هستند.بهاينترتیبتغییردرهريکبر
رویدوعنصرديگرتاثیرخواهدگذاشت
(نمودار.)1دوره قاجاربهاذعانبسیاریمحققانوشواهد،اوجساختنخانههایاعیانيوکاخها
است؛امااغلبگزارشهاازمعماریآندوره بهويژگيهایکالبدیوعناصرمجزاشده معماری
يا کیفیت زيباييشناسي کالن اختصاص يافته (میرمیران1323 :؛ آيتاللهي1335 :؛ درودگر:
1331؛قباديان1335:؛گودرزی)1333:وعاملاساسيشکلدهندهکالبدخانهيعنيساختارو
شیوه زندگيخانوادهموردبررسيقرارنگرفتهاست.بخشيازکتابخانه،فرهنگ،طبیعت به
دنبالشناسايي معیارهایمؤثردرسازمانيابي فضایخانههایقاجار،باتأکیدبرکالبد فضاها
است(حائریمازندراني) 1333،وليساختارخانوادهرابهصورتعمیقموردمالحظهقرارنداده
است .
درزمینهخألتحقیقاتيموجود،بررسيسهموضوعضروریمينمايد :
 )1بررسيساختارخانواده
کالبدخانهورويدادهایرخدادهدرآنهابرایتبیینرابطه

 )1بررسيعناصرشکلدهنده 
بینفرهنگزندگيوکالبدمعماری 
 )3بررسيرابطهساختارخانوادهوساختارخانه 


چارچوب نظری
1

ساختار خانه و فرهنگ زندگي خانگي موضوعي است که در نوشتههای راپوپورت (،)1333
سخنازآنبهمیانآمدهاست.ازنظراو،عواملمتعددیبهخانهشکلميدهندکهازآنمیان
يتوانبهاعتقاداتمذهبي،ساختارخانواده،نظاماجتماعي،شیوه معیشتوروابطاجتماعي
م
میانافراداشارهکرد.ميبايستدرنظرداشتکهبحثراپوپورتخانههایبوميراموردمالحظه
يدهد و راجع به شیوههای سنتي همراه با الگو صحبت ميکند و خانههای اعیاني که
قرار م 
Rapoport

1
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هایخاصجامعهدربحثاوقرارنميگیرد.همچنیناو


تعلقبهروشنفکران،ثروتمندانياگروه
م
استدالل ميکند که آنچه برای شکل ساختهشده اهمیت دارد ،نوع پاسخي است که از نظر
فرهنگي به نیازها داده ميشود (راپوپورت 151 :1333 ،ـ  .)155بر اساس چنین نگرشي،
مطالعاتکريستیانبرومبرژه()1325بررویمسکنجامعهروستاييگیالنقابلمالحظهاست.
درپژوهشبرومبرژهبررسيساختاروشکلخانه،براساسارتباطآنباشیوه زندگيونقشو
روابطافراددرخانوادهتبیینشدهاست .
1
یها برایتعريفوتبیینمشاهداتونظريههایاستفاده
همجوار 
ادواردهال1ازاصطالح 
انسانازفضااستفادهکردهاستکهبهعنوانجلوهایازخردهفرهنگدارایسهجنبه اصلي
است :سیمای ثابت ،3سیمای نیمهثابت و بيشکل( 4هال 113 :1334 ،ـ  .)113ساختمانها،
سیمايي از الگوهای ثابت هستند که از داخل بر اساس طرحهای فرهنگي معیني تقسیمبندی
ميشوند .
در پژوهش حاضر رفتارها و موقعیت فضاها مورد مالحظه قرار گرفتهاند تا از طريق
شناساييطرحهایفرهنگيبهشناساييالگوهایثابتطراحيخانهدستيافت .


پرسشهای پژوهش
برای مطالعه کیفي حوزهها مرتبط با علوم اجتماعي و انساني ،سوالهای پژوهشي باز طراحي
ميشوندتاضمنجستجودرباره موضوعموردپژوهش،ازبهکارگرفتننقشپژوهشگریکه

خود را کارشناس ميپندارد و سعي در مطرح کردن بهترين پرسشها را دارد ،پرهیز شود.
پرسشهایاصليبهشکلزيرميتواندمطرحشوند :
 )1تاثیرساختارخانوادهوفرهنگزندگيبر ساختار معماریخانههایاعیانيقاجارچه
بودهاست؟ 
 )1تاثیرتغییرساختارخانوادهبرکالبدخانهچهبودهاست؟

روش پژوهش
شیوهتحقیقتفسیریـتاريخيکمکميکندتابتوانتعبیرصحیحيبرایهرمسئلهدرارتباط
شناختهشده ارائه داد و واقعیتهای مربوط به زندگي را از آنها استنتاج نمود؛ بنابراين

با اثر 
جستجوی پديده فرهنگي ـ اجتماعي و کالبدی خانه در زمینه پیچیده زماني و مکانياش ،با
جهتگیری تبییني روايتي و کل نگر همراه است و در سه مرحله صورت گرفته است؛ ابتدا
1

Hall, Edward Twitchall
Proxemics
fixed-feature space
4
informal space
2
3
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گردآوریمنابعکهميبايستموردبررسيقرارگیرند،سپسجستجووسازماندهيدادههاودر

مرحلهآخر،ارزيابي،توصیفوتحلیلدادهها .
پژوهشحاضر،خانههایاعیانوتجارراموردتوجهقرارميدهد .ساختارخانه،خانوادهو
فرهنگزندگياشرافي،بعدازنخستینسفرناصرالدينشاهبهفرنگدچارتغییراتيشد؛امااين

پژوهشآثارتنهادرپيآشکارساختننقشساختارخانوادهوفرهنگزندگيدرشکلدادنبه
ساختارخانهاست .
ساختارخانهودگرگونيهایآن،بدونمطالعه ساختارخانوادهوشیوهوفرهنگ

مطالعه 
زندگي در آن ،امری غیرممکن است؛ به اين ترتیب مطالعه شرححالها و مصاحبهها ضروری
است،چراکه زندگيخصوصيدردورهیقاجار،موضوعينیستکهاطالعاتِاولیه زيادیازآن
دردسترسباشد.ازجملهمنابعدستاولميتوانبه:روزنامه خاطراتعینالسلطنه(،)1324
خاطرات تاجالسلطنه ( )1321و شرح زندگاني عبداهلل مستوفي ( 1331و  )1321اشاره کرد.
مصاحبههاومستنداتموجوددرسايتاينترنتيدنیایزناندرعصرقاجار(دانشگاههاروارد)به
غني کردن يافته ها بسیار کمک کرد .در اين زمینه منابع معتبردست دوم بسیاری نیز وجود
دارند،ازجملهنوشتههایمنصورهاتحاديه( 1311و)1333وجعفرشهری( 1323و)1333

قابلذکرهستند کهشرايط اجتماعي،فرهنگيوسیاسيآندورهراموردبررسيقراردادهاند.به

اينترتیب،ازطريقمتونيادشده،ساختارخانوادهوخانهوفرهنگزندگيدرخانههایاعیاني
قاجارموردمالحظهقرارگرفتهاست .
در اين مقاله ،ابتدا ساختار خانواده و نقش اعضا مالحظه ميشود .سپس ،بخشهای
مختلفخانه،رويدادهاوکارکردآنموردبررسيقرارميگیرد.درنهايتارتباطساختارخانهبا
وبررسيچندخانهتبیینميشود .

فرهنگزندگيوساختارخانوادهازطريقمطالعه


یافتههای پژوهش
مطالعاتوگردآوریدادههاازمنابعپیشتريادشده،پیرامونِسهمحورصورتگرفتهاست)1:
ساختار خانواده )1 ،ساختار خانه و فرهنگ زندگي خانگي و  )3تبیین ساختارخانه بر اساس
ساختارخانواده .


ساختار خانواده
اعضای خانواده  اعیاني دوران قاجار مدام در حال تغییر بودند؛ اين تغییر به دلیل ازدواجهای
متعدد مرد يا فرزندان خانه بود .متعاقباً تعداد خدمه که در خدمت اعضای خانواده بودند نیز
متغیربود.تعداداعضاوخدمه خانه اعیانيميتوانستبسیارزيادباشد؛همانگونهکهصورت
اجزاء و مستخدمین داخلي محوطه خانه و باغ شاهزاده فرمانفرما که شبانهروز در آنجا ساکن
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بودندمنزلداشتهاند 110،نفربرآوردگشتهبود(اتحاديهوسعدونديان 100:1311،ـ.)104
فرمانفرمارفتوآمدداشتهاندکهدرخارجازمحوطه

البتهاجزاءومستخدمینديگرینیزبهخانه
خانهوباغمسکونيشاهزادهفرمانفرماساکنبودند(همان103:ـ.)101بهمنظورتبیینساختار
خانوادهميبايستنقشهایمتعددياهمانعناصرشکلدهندهخانوادهوچگونگيروابطبینآنها
رابررسيکرد.بهطورکلينقش هایخانهشاملپنجدستهبود:مرد(همسرياپدر)،زن(همسر
يامادر)،فرزندان،خواجههاوخدمه .
فرمانبرداریازايشان
پدرساالریدرخانوادهدورهقاجارحاکمبود.احترامبهبزرگترهاو 
ازلزوماتبود”:پرسشهاييکهدراينروزگارهمهبهخوداجازهميدهنددرزمانپدرانما
مرسومنبودهواختیارآقایخانهنامحدودبودهاست“ (مستوفي.)111:1331،تأمیننیازهای
اقتصادیخانوادهبهطورعمدهبرعهدهمردبود.برایمرداناعیانيچندهمسریرايجبود،اين
معاونالملک

موضوعدرنوشتههایآندورهبسیاربهچشمميخوردچنانکهعینالسلطنهعروسي
قوامالدولهرابادخترظهیرالدولهگزارشدادهاست :

” خیليمفصلوبادستگاهعروسراآوردند.تماشاداشت.اينمردشصتسالهاين
قسمعروسيکندوپسازچهارپنجزنوپسرودخترهایبزرگونوهاعلیحضرت
دختردوازدهسالهرابگیرد.اسبابتفريحومضحکهبود“( .)002:1324


زناندردوره قاجارازکودکيبرایازدواجآمادهميشدند.به عنوانمثال،هنگامي که
.درحاليکههنوزکودکي

تاجالسلطنهبه3سالگيرسیدهبود،همهازعروسياوصحبتميکردند

بیش نبود و مشغول بازی با عروسکهايش بود .ملیجک نیز در حالي خواهر تاجالسلطنه را
انتخابکردکهخودطفليبیشنبود(تاجالسلطنه.)13:1321،انتخابهمسرمناسبثروتمند
لکردهوازخانوادهایقدرتمندبرایدخترانهمانقدرباارزشبودکهتحصیالتوثروت
وتحصی 
برایپسران.زندگيزنبهتنهاييپسنديدهنبودونهتنهامنعيبرایازدواجمجددبهخصوص
برایزنانقاجاراشرافيوجودنداشتبلکهتشويقنیزميشدند(اتحاديه.)43:1333،گلدوزی،
ازمادربهدخترمنتقلميشد.

خیاطي،آشپزیوشیرينيپزیازهنرهایزنانآندورهبودهکه
زنان برای تهیه مايحتاج از خانه خارج نميشدند و همواره تعدادی نوکر و پیشکار برای اين
منظورداشتند.کلفت هاوکنیزهانیزدرونخانه،گوشبهفرمانزنانبودندوزنانراحتيدر
انجام وظیفهی مادری ياری ميکردند؛ تاجالسلطنه در ضمن نقد رابطه مادر با فرزند در
خانوادههایاشرافي،بهاينموضوعاشارهمي کندکهظاهرارسمبودهاستبعدازتولد،فرزندبه

دايه،ددهوننهسپردهودرسراييمجزاازمادرنگهداریميشدوبااجازهميتوانستبهحضور

مادربرود.بهاينترتیبالفتبیشتریبینکودکوددهبودتاکودکومادر.حتيبرایشیر

هایانسانشناسيايران،دوره،3شماره1


پژوهش
34

دادن به نوزاد ،دايهای استخدام ميشد و فاصلهای بین کودک و مادر ايجاد ميگشت
(تاجالسلطنه15:1321،ـ )2

برتریفرزندپسرنسبتبهدخترتاحدزيادیوجودداشت(همان 13:ـ.)11احترام
بزرگتر مرسومبود.فرمايان()1333بهرابطهخوبمیانفرزندانياز
گذاشتنبهخواهروبرادر 
مادران مختلف در خانه فرمانفرما اشاره کرده است .البته کودکان خانواده سلطنتي عالوه بر
خواهران و برادران با چند تن از کودکان طبقه متوسط بزرگ ميشدند .در سن هفت سالگي
مکتب ميرفتند و برای آنها معلم و لَله و خواجه معین ميشد (تاجالسلطنه15 :1321 ،؛
ظلالسلطان13:1311،ـ .)12

جداييدنیایزنانهومردانهکهخودتحتتاثیرمالحظاتمذهبيآندورانبود(مهدوی:
 )302 :111باعث ميشد زنان در فضای بیروني جامعه حضور کمرنگي داشته باشند ،بنابراين
حضورخواجههابهعنوانواسطه بینايندودنیاضروریبود.بهعنواننمونهدرخانه شاهزاده
فرمانفرما،آحسینِخواجهودرخانه یپدریِمرضیهخانمنصرتمظفریثابتي،حاجيبشارت
خان نقش رابط فضای اندروني و بیروني و زنانه و مردانه را ايفا ميکردند (فرمايان1333 ،؛
مظفریثابتي .)1333،
باتوجه بهنیازهایساکنانخانه،خدمتکارانمتعددیبرایخانهاستخدامميشدند.به
عنواننمونهباتولدکودک،لَلهودايهوبارسیدنبهسنتحصیل،معلمياستخدامميشدکه
گاهي در خانه سکونت ميگزيدند .خدمتکاران ديگری نیز به خدمت آقا و خانمهای خانه
درميآمدند.زيادیبندگانوچاکرانواسبهاوچهارپايانازجمله تجمالتبودهاست(عبداهلل

مستوفي .)331:1331،
تعداد همسران مرد يا زندگي فرزندان پسر پس از ازدواج با خانواده پدری ،ميتوانست
شکلهای متفاوتي از خانواده را ايجاد کند ،اما بر اساس آنچه از زندگينامهها و شرححالها

ستخراجشدهاست،ميتوانبهتصويریازساختارخانوادهدردورهقاجاردستيافت(نمودار .)1

ا
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نمودار:1ساختارخانوادهاعیاني،ارتباطاعضایخانواده،حريمهایجداگانه،خواجههادرمرزدنیایمردانهوزنانه
فرزند

لَلِه،دايه،ننه

فرزند

لَلِه،دايه،ننه

زن(همسر،مادر)
خدمه

مرد(همسر،پدر)

خواجهها

پیشکار
کلفت

زن(همسر،مادر)

پیشکار

فرزند

کلفت
لَلِه،دايه،ننه

فرزند

لَلِه،دايه،ننه

منبع:نگارندگان

ساختار خانه و فرهنگ زندگی خانگی 
پرداختنبهساختارخانهبدوندرنظرگرفتنرويدادهاوفرهنگزندگيدرآن،ممکننیست،
بنابراين در اين قسمت ،ساختارخانه و فرهنگ زندگي در آن ،با هم مورد بررسي قرار گرفته
است .
خانههایتهرانتاسال 1134ه.قغالبادرونحصارناصریقرارداشتند.پسازآنبا
توسعه ش هر،حصارديگریدراطرافشهرکشیدهشد.بهدلیلآبوهواینامناسبتهراندر
ماههایگرم،اغلبخانوادههابهبخشهایيیالقياطرافميرفتندکهخارجازحصارجديدبود،
يتوانبهخانهـباغهایشمیراناتاشارهکرد .داشتنچندمنزلبرایاعیان
بهعنواننمونه م 
رايجبود”.صبحخانمبابچههاعازمشمیرانگرديدندوبندهطرفعصرتنهاسوارشده،تقريباً
نیمساعتازشبواردمنزلتجريشگرديدم“(معیرالممالک.)13:1311،خانوادهفرمانفرمانیز
باغ هایيیالقيدرتجريشداشتندکهچنديناتاقوآشپزخانهداشتوليدرتابستانچادرهايي
بهاسمپوشميزدندکهدارایدروپنجرهبودهاست(فرمايان .)1333،
خانه هایاعیانيتهرانچهدرونحصارشهروچهبیرونآنغالباازپنجقسمتتشکیل
وکالسکه خانه،بیروني،اندرونيوفضایخدمه.الزمبهذکراستکه

ميشد:ورودی،سرطويله 
اينفضاها،معموالبهصورتاتاقهایيکروکههمگيبههمراهداشتند،هموارهتوسطيک
فضایبازهمچونحیاطياباغساماندهيميشدند.عالوهبرفضاهایمذکور،خانهميتوانست
فضایمجزاييمانندحسینیهبرایبرگزاریمراسممذهبيداشتهباشد(تصوير .)1
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ورودی
ورودی شامل جلوخاني بود که از کوچه عقبنشیني داشت و پس از آن سردر ورودی قرار
ميگرفتکهارتفاعواجزایآننمايشدهنده جايگاهاجتماعيـاقتصادیخانوادهبود.هرچند

تجاری همچون حاج محمدحسن امین الضرب تمايلي برای جلب توجه ديگران نداشتند و از
ورودیهایاستادکارانهپرهیزمينمودند(مهدوی.)1333،ازآنجاييکهکوچههاچراغعمومي
نداشتند،تنهاخانههایاعیانمجهزبهچراغيبودندکهعظمتفانوسآنازحیثیتاجتماعيِ
صاحبآنحکايتميکرد(مستوفي.)332:1331،پسازسردر،راهروييتاريکقرارداشتکه
بههشتي،محلاستقرارقاپوچي(دربان)ميرسید.هشتيدارایسکوهاييبرایافرادواردشدهبه
بنابودکهپسازتشخیصهويتودريافتاجازهبهداخلراهدادهميشدند(فرمايان.)1333،از
هشتيدرهاييبهاندرونيوبیرونيراهداشتهاست(مستوفي102:1331،ـ.)104

تصوير  :1رسم الگويي از خانه حاج محمدحسن امینالضرب
پسازسال1144ه.ق)1:.اندروني)1،بیروني)3،حسینیه

تصوير  :1نقشه منزل میرزا يوسف خان
بیانالممالککهنوهاشبهمنبیانيکشیدهاست.

حیاططويله حیاطحمام
داالن

1

هشت
3

2

اندروني

بیروني

ی

اندروني

منبع:مهدوی011:1333،

منبعwww.qajarwomen.org/fa/items/31b077.html :


لزومجداکردنمسیرهاازهشتيبهاينمسئلهبازميگشتهاستکهزنانراحتيبا

چادرچاقچورازنگاهمردانمحفوظداردتاآنهادررفتوآمدخودمجبوربهعبورازوسطمردان

ومهمانهانشوند.دلیلديگرانتقالهیزم،ذغالوخواربار ازوسطبیرونيبودهاست(مستوفي،
 .)102:1331
معمواليکيدواتاقمجزابررویهشتيبهنامباالخانهساختهميشد.خانه بدونهشتيو
بدونراهيمجزاازکوچه،مجاز بهساختنباالخانهنبودهاست(شهری.)142:1333،ظاهرا
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باالخانه محل زندگي خودِ صاحبخانه نیز ميتوانست باشد ،چنانچه عینالسلطنه با توجه به
هايشخاطراتشرادرآنجانوشتهاست(عینالسلطنه.)142:1324،درخانهپدریعبداهلل


اشاره
مستوفي،دوباالخانه،يکيبررویهشتيوآبرومند وروبهرویآنباالخانه ديگریبراینوکر
بودهاست(مستوفي.)101:1331،درجاييديگربهاستفادهازباالخانه،بهعنوانمکتبخانه،
اشارهشدهاست(همان .)313:

سر طویله و کالسکهخانه
” همانطورکهامروزگاراژجزءلوازمخانهاست،درآنروزهاهمطويلهایکهدارایهمهچیز
حتيآبانباربرایآبدادنبهاسبهمباشدازلوازمخانهبود“(مستوفي.)102:1331،ازدری
در هشتي (خانه  پدری عبداهلل مستوفي) و گاهي از دری در داالن پیش از ورودی (خانه
نصیرالدوله) و گاهي از دری مجزا از کوچه (خانه میرزا يوسف خان بیانالملک) وارد طويله
ميشدند .

اندرونی و بیرونی
اتاقهایخانهبهگونهایساختهميشدکهبهتمامينیازهاپاسخدهد .

”هراتاقشاملبودبرطاقچههایمتعددبرایچیدنظروفدمدستيوکتههاو
گنجه هاييبرایکتابووسائلپنهانداشتنو(رف)برایظروفواشیاءکوچک

قیمتي و غیرضرور و صندوقخانهای برای جا دادن کرسي و رختخواب و صندوق
البسهوظروفآشپزخانهواسبابسماور“(شهری .)141:1323،


امکانتوسعه  اتاقبهاينترتیبتوسطپستووصندوقخانهازيکسووايوانيدرجلوی
مهبازتابستهمهیابودکه
آنازسوييديگرمیسرميشدوطیفيازفضاهایمتنوعزندگيازنی 
بهنیازهایمختلفساکنانآنپاسخميداد.
اثاثیه اتاق تا میانه حکومت ناصرالدينشاه بسیار ساده بود .هر اتاق يک دست فرش و
تشکداشتهاست.بهطوریکهتشکراهنگامشبرویفرشپهنوصبحجمعميکردهاند
(اولیويه.)100:1321،تجمالتدراثاثخانهوطعامکمتر ودرالبسهوزينتهاييکهحمل
ميکردندوياتعدادزنانبیش تربودهاست.چنانکهدرايندوران،میزوصندليوتختخوابو
پردهدرخانه ايرانيمعمولنبوده(مهدوی)103:1333،چراکه کفبرایمنظورهایمختلف
نشستن،خوردنوخوابیدناستفادهميشدوکفشهاقبلازورودبهاتاق،درکفشکن،کنده
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ميشد و جوراب سفید ميپوشیدند .اين موضوعها در نوشتههای عبداهلل مستوفي نیز ديده
ميشود”:پستتريننوکرهارعايتپاکیزگيپاوجورابراداشتند“(مستوفي .)110:1331،

اتاق فرد مسن خانه به نام بيبي در خانه حاج محمدحسن امینالضرب در سمت رو به
غربقرارداشتوحتيدارایراهروييبهسمتکوچه(جداازورودیاصليخانه)بود.عروسها،
پسرهاونوههابرایديدنِبيبيبهآنجاميرفتندامابرایخوابوصرفغذابهبخشهایخود
بازميگشتند(مهدوی .)103:1333،
گاهيبخشيازيکاتاقبهفضایشخصياختصاصمييافت؛بهعنوانمثال،درتابستان
دلپذير آقاوخانمخانهبود.اتاق با مخدهها وبالشهاپر ميشدو
پنجره روبهحیاط،مکان 
گوشهبرگزيدهاتاقميتوانستدفترکاروکتابخانهصاحبخانهباشد(نجمي .)311:1320،
اندروني در خانه حاج محمدحسن امینالضرب ،شامل بخشهايي رو به جنوب برای
زندگياووهمسرشبود(مهدوی .)101:1333،درحاليکهدرخانه شاهزادهفرمانفرما،درهر
اندروني ،يکي از زنان او به همراه فرزندان و خدمه زندگي ميکرد و محل زندگي مرد خانه،
بیرونيبود .
حافظفرمايان،فرزندعبدالحسینمیرزافرمانفرما،سیستماداره خانه پدرشراباحکومت
ملوکالطوايفي مقايسه کرده است که اندرونها مستقل بودند؛ آشپزخانه ،خدمتکاران و بودجه

خودشان را داشتند .مادران در هر اندرون ،به خوبي ميتوانستند هزينههای اندرون خود را
بنويسندوحسابکنند.درعیناستقالل،معموالاندرونهابههمراهداشتند.اندرونهابهنام
فرزند بزرگ پسر ،خوانده ميشد .مثالً در عمارت فرمانفرما (تصوير  )3اندرون جمشید میرزا
متعلقبهفاطمهبیگم،اندرونصبارمیرزامتعلقبهمعصومهخانمواندرونمنوچهرمیرزا،متعلق
بهبتولخانمبودهاست(فرمايان .)1333،

تصوير:3نقشهعمارتعبدالحسینمیرزافرمانفرما،اندرونيهایمتعددهمسرانفرمانفرماواتاقآحسینخواجه

منبعhttp://www.qajarwomen.org/fa/items/1015A5.html :
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درقسمتبیرونيگاهياتاقيبرایاقامتمهماناندرنظرگرفتهميشد.چراکه 

”دراينوقتدرتهرانغیرازکاروانسرا،جاييکه شخصغريبدرآنمنزلکند
وجودنداشتهکلیه خانههاييکهسروکاریباوالياتداشتند،مجبوربودندمحل
نسبتاآبرومندیدربیرونيخودداشتهباشندتاواردينخارجراکهگاهيبااسبو
نوکرهمميآمدندبتوانندپذيراييکنند“(مستوفي .)111:1331،


نقشحیاطوباغساماندادنبهفضاهایبستهونیمهبازاطرافبود همچنینفضای


فعالیت هاييمانندبازیکودکان،دورهمجمعشدناعضایخانهومهمانيها.درشرحپذيرايي

نصیرالدولهازحاجسیاحآمدهاست”:هنگامغروباسبونوکریفرستادهبودندسوارشدهوارد
شدهایداشتداللتکردنددروسطباغچند
ت 
منزلايشانشدم.نوکرهایبسیارمؤدبوتربی 
کرسينهادهبودند“(سیاح .)25:1341،
تصوير:4مراسمروضهخوانيدرحیاطِخانهقاجاری

منبعwww.qajarwomen.org/fa/items/1257A87.html:


”ازشاهزادگانواعیانورجالهمهريککهخانهآنهاوسعتپذيراييبساطتعزيه
وخودآنهاتواناييپرداختانعاماتقاطرچيوساربانونقارهچيوموزيکالچيهای
[موزيکانچي]دولتيکهدرتعزيهبود،داشتند،تعزيهميخواندند.حتيبعضيهمان
طورکهچادرخاصبهاندازه  حیاطبزرگتدارکديدهبودند،حیاطراهمطوری
ختهبودندکهدرايامتعزيهخوانيبتواندبهتکیهتبديلبشود“ (مستوفي:1331،

سا
 .)433-433
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دیگر فضاهای اندرونی و بیرونی
آشپزخانه،آخرينبنایخانهبودکهاجاقبندیميشدچراکهاولینپختوپزدرآنولیمهخانه
بودوبنّابااتماممطبخانعامميگرفتهاست(شهری151:1333،ـ.)155اجاقمطبخدرشمال
وجنوبمکروهوممنوعبود؛چراکهدرسمتجنوب،آتشکده زرتشتیانراتداعيميکردودر
سمتشمال،آشپزِجلویاجاقپشتبهقبلهبود.جهتشرقپسنديدهتربود .
حاليکه همگي خانواده
خانوادههای خويشاوندی که در يک خانه سکونت داشتند ،در 
شدهاینیزداشتند.بهمنظورحفظ
ف 
گستردهوبزرگيراشکلميدادنداماحريمخصوصيتعري 
اينحريميکخانهميتوانستدارایآشپزخانههایمتعددیباشد.خانه عبداهللمستوفيکهدر
آنخودوهمسرش،برادروهمسربرادرشوفرزندانايشان ومادرشسکني داشتنددارایدو
اندرونيبود؛دردوحیاطاندرون،آشپزخانهوقفسههاييبرایلوازمزندگانياندرونيتعبیهشدند
وآشپزخانه عبداهللمستوفيبامادرشيکيگشتوازآشپزخانه برادرِديگرجداشد(.مستوفي،
 .)430 :1321آشپزخانهی بیروني فرمانفرما ،کارخانه نام داشت که غذا را برای شاهزاده و
مهمانان او در بیروني مهیا ميساخت .آشپز و خدمهی اين آشپزخانه ،مرد بودند (فرمايان،
 .)1333
حمامسرخانهبرایاعیانازبخشهایحتميخانهبود،تماميبخشهایحمامعموميرا
داشتودرتزيیناتازآنهابهتروکاملتربود.زماناستفادهازآنبرایاعضایخانوادهمشخص
بود .هرچند که در برخي خانهها ،حمام جداگانهای برای مردان ،زنان و خدمه وجود داشت
(شهری.)155:1333،درخانه فرمانفرماحمام،بینچنداندرونمشترکبودوهراندرون،روز
مشخصيازآناستفادهميکرد.گاهينیزتمامکودکان(فرزنداندختروپسرقبلاز1سالگي)
به همراه ننههايشان به حمام آورده ميشدند ،گاهي مادرانشان نیز حضور داشتند (فرمايان،
.)1333باوجوداينکهبرخيحمامها،دوش داشتهاندوليبه دلیلاعتقاداتراجعبه پاکيو
نجسي،ازخزينهاستفادهميکردند .
مستراحغالبادرپرتافتادهتريننقطهزيرزمینساختهميشد(شهری)143:1323،واز
جهترعايتحرمتقبله،شرقيـغربيقرارميگرفتودستورنشیمنشپشتبهمغرببود
(شهری .)151 :1333 ،در نوشتههای عبداهلل مستوفي ( 102 :1331و  103و  )115به جای
واژهی مستراح از واژه ضروری استفاده شده است .جای آن در گوشه بنا ،نزديک به پلههای
باالخانه،درکنارانبار،اتاقخدمهوياهیزمدانبودهاست .
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تبیین ساختار خانه بر اساس ساختار خانواده 
برخالفساختارخانوادهکهباارتباطدرونياعضایخانوادهوخدمتکارانشانشکلميگرفت،در
ساختارخانه،تعاملباديگرانوروابطاجتماعينقشپررنگيايفاميکندبهعنواننمونهتعريف
ورودیياشاهنشینآبرومندبرایپذيرايي .


نمودار:3ساختارخانهبراساسساختارخانواده(حريمهایجداگانه،اندرونيهایزنانمتعددوخواجههادرمرز
دنیایمردانهوزنانه)
مکتبخانه

حسینیه

اتاقلَلِه،

حمام

دايه،دده

فضاهای

فرزندان

خدماتي

کالسکه

اتاق

خانه

اندروني

آشپزخانه

زن

ورودی

اتاقزن

اندروني

اتاق

اتاق
خدمه

خواجه
اتاقزن

بیروني

اندروني
زن

آشپزخانه

اتاق

اتاق

خدمه

مهمانان

اتاقمرد

اتاقلَلِه،

اتاق

دايه،دده

فرزندان

آشپزخانه

اتاق
خدمه

منبع:نگارندگان


بسته به تعداد همسران مرد ،تعداد درونيها افزايش مييافت .هر چند فضاها قابلیت
استفادهبرایمنظورهایمتعددیراداشتندودائمادرطولعمربناتغییروتبديلمييافتند.در
صورتوجوديکهمسر،ارتباطفضای مردخانهباهمسرشبدونوجودواسطه خواجهصورت
ميگرفت.ساختارخانهوفرهنگزندگيدرخانهباشناختزندگيروزمره زناندرهمتنیده

است  .خانه اساسا برای سکونت زنان بوده است ،چنانکه پدر شوهرِ تاجالسلطنه به او ميگويد:
درحاليکهگردش[و]تفرجبرایجوانهاعی بنیستومردنبايددرخانهمانندزناننشسته“

”
(تاجالسلطنه)34 :1321 ،؛ بنابراين ساختار خانه تحت تاثیر تعريف جايگاه زن در خانواده و
چگونگيارتباطاوبادنیایمردانهاست.همانگونهکهپیشتردرساختارخانواده،مرزهایزنانه

ومردانهمالحظهگشت،درساختارخانهنیزاينمرزهاوجودداشتوبهواسطه اتاقخواجه،
دروني و بیروني با يکديگر ارتباط مييافت .در خانههای عبداهلل مستوفي و حاج محمدحسن
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امینالضرب،سخنيراجعبهحضورخواجههانیامده،امابروجوداندرونيهایمتعددبرایزنانو
بیروني برای مردان تأکید شده است که نه تنها حريمهای زنانه و مردانه ايجاد ميکرده بلکه
استقاللهريکاززنانومردان،درعینبودندريکخانه،حفظميشدهاست .
اينموضوعدرسهخانه  نصیرالدوله،عمارتمسعوديهوخانهـباغفرمانیهکههريکدر
).باصرفنظراز

موقعیتمکانيوزمانيمتفاوتي ساختهشدهاند ،قابل بررسي است(جدول1
شکلبناها کهتحتتاثیرعواملفرهنگي،اجتماعيومحیطيمتعددیبودهاست،ساختارخانه
همچنانبراساستفکیکفضاهایزنانهومردانهشکلگرفتهاستوعناصرمتنوعيدرتعريف

اند.ازآنجاييکهخانهترکیبيکاملوتمامشدهمحسوبنميشد،باتوجه

اينمرزهانقشداشته
به نیازهای جديد و يا تغییريافته خانه ،امکان تغییر ،تبديل و گسترش فضاها وجود داشت.
عمارتهای متعدد مسعوديه با تقدم و تأخر ساخته شدهاند .بخش غربي مجموعه بیروني و
ساختمانشرقيحیاطديوانخانهکهحدفاصلاندرونيوبیرونيبود،تخريبشدهاند.اندرونينیز
به کلي از بین رفته است ،اما بنا بر پژوهشهای آيتاهللزاده شیرازی ( 11 :1335ـ  )11باغ
نظامیهدرشرقمجموعهمسعوديهاندرونيبهحسابميآمدهاست .
استفادهازديواردرعمارتمسعوديهوباغفرمانیهنقشمهميدرجداسازیحريمهااز
يکديگردارد.ايناتفاقدرخانههایسنتيهمچوننصیرالدولهتوسطفضاهاييرویميدهد که
دورتادورفضایبازکشیدهشدهاست.درعمارتمسعوديه،ديوارهاييديوانخانهراازبیروني
جداميکنند،بهطوریکهحیاطهایبیرونيدرعینيافتنهويتمستقل،بهيکديگرديددارند

وبهنوعيدر تعريفتقارنمنظرفضاموثرهستند.بخشاندرونينیزتوسطديوارهاييمرتفعاز
بیروني جدا شده است که با توجه به ارتفاع زياد بیروني مسعوديه توجیهپذير است .عمارت
اندرونيباغفرمانیهنیزدارایحیاطهاييدرشمالوجنوباست.دورحیاطديواریوجودداشت
مستقیمبهحیاطاندرونيمي شدهاست.ساختمانيکطبقهدرشمالاندروني،

کهمانعازديد
محلکارمنشيهابود کهورودیاصليآنازسمتشمالبود،وليدریبهسمتاندرونينیز
داشت  کهبرایجلوگیریازديدمستقیمبهحیاطاندروني،ديواریهالليشکلروبهرويشقرار
ميگرفت .
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جدول:1ساختارخانهوتفکیکفضاها 
ساماندهيفضاهایمختلف 
خانهـباغفرمانیه 

عمارتمسعوديه 



خانهینصیرالدوله 



محلِکارمنشيها



باغاندروني

حیاطبیروني

حیاط و باغ
اندروني

حیاطخدمه

حیاطبیروني
باغبیروني

حیاطاندروني

ورودی

کالسکهخانه

ورودی

منبع:ادارهکلمیراثفرهنگياستان
منبع:آيتاهللزادهشیرازی 1335،
منبع:نگارندگان 
تهران 14:1331،
ککنندهفضایزنانهومردانه 
ساماندهيِفضاهایزنانهومردانهعنصرتفکی 






جداسازیِفضاهایزنانهومردانه 
ديوارها  و درختان باغ ،اندروني را از ديوارهای موازیِ مرتفع نقش فضاهای بستهو نیمهبازبینابیننقش
جداکنندهرادارند .
جداکنندهراايفاميکنند .
بیرونيجداميکنند .

منبع :




منبع:ذکاءوسمسار112،1321،

www.archnet.org/library/images/on
e-image.jsp?location
_id=18443&image_id=211524


منبع:ادارهکلمیراثفرهنگياستان
تهران 13:1331،

منبع:نگارندگان 


همانطورکهپیشترگفتهشد،ازنظرراپوپورت(،)1333عواملفرهنگيشکلدهنده
فضا عبارتاند از :اعتقادات مذهبي ،ساختار خانواده ،نظام اجتماعي ،شیوه معیشت و روابط
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اجتماعيمیانافراد کهدرجدول 1نقشهريکدرشکلدادن بهفضاهایمختلفخانهبه
اختصارآمدهاست.درساختارخانهکهازطريقفرهنگزندگيخانگيتوجیهگرديد،هرفضای
خانه به صورت قالب رويدادهايي بوده است .اين رويدادها گاهي تکرارپذير و مرتبط با زندگي
روزمرهبودهوگاهيدرايامخاصيصورتميگرفته است.چنانکهکالبدثابتفضابهطیفياز
نیازهایزندگيروزمرهپاسخميدادهاست .


جدول:1ساختاروعواملفرهنگيشکلدهندهفضا 
فهرستفضاهای
خانه 


ورودی 




اندروني 
(اتاقها،حیاط/باغ،
فضاهایخدماتي) 


بیروني 
(اتاقها،حیاط/باغ،
فضاهایخدماتي) 

عواملفرهنگيشکلدهندهفضا 

ساختارفضا 

اعتقاداتمذهبي 

محرمیت،لزومجدانمودن
فضاهایزنانه،مردانهو
خدماتيازيکديگر 

روابطاجتماعي 

کنترلورودوخروج 

وجودفضاييبرایاستقراردربانو
سکوهاييدراطرافهشتيبرای
انتظار 

نظاماجتماعي 

شأناجتماعي 

دارایورودیمرتفعوتزئینات 

اعتقاداتمذهبي 

محرمیت،مرزهایزنانهـ
مردانه 

فضاييمجزاشدهازمحلکارمرد 
درصورتيکهمرددارایچندهمسر
بودهباشد،اتاقکامالًمجزایزنو
مرد 

فرديت،جدابودنزناز
زنانديگر(همسرانيامادر
مرد) 

فضاييکاملباآشپزخانه،مهمانخانه
و...جداگانهبرایزندگيهرزن 

نقشزن،زايندهاماتربیتو
رسیدگيبهفرزندانبر
عهدهدايهوننهولَله 

اتاقجداگانهمادرازفرزندان 

میزانمحبوبیتزن 

تعیینمحلقرارگیریواندازهی
اندرونيمجزا 

روابطِاجتماعي 

پذيراييازمهمانها 

درنظرگرفتنبزرگترينو
باشکوهترينفضاياهمانتاالراصلي

اندروني 

اعتقاداتمذهبي 

محرمیت 

فضاييمجزاشدهازفضایزندگي
زنانوفرزندان 

ساختارخانواده 

نقشمرد،مطلقالعناندر
خانواده،گاهدارایچند
همسر 

فضاييدارایدسترسيبهاندروني-
هایمتعدد 

ساختارخانواده 

دارایسلسلهمراتبفضايي(جلوخان،
سردر،داالن،هشتي) 
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نکنندهنیازاقتصادی
تأمی 
خانواده 

قرارگرفتنبخشيازفضایکاردر
خانه 

پذيراييازمهمانانِمرد 

دارایمهمانخانهوتاالرآبرومند 

اعتقاداتِمذهبي 

حريمهایزنانهـمردانه 

محلقرارگیریفضایخواجههادر
مرزاندرونيوبیروني 

ساختارخانواده 

درخدمتزنانيامردان
خانه 

محلقرارگیریفضایخدمهنزديک
بهاندرونييابیروني 

اعتقاداتمذهبي 

برگزاریمجالسمذهبي 

گاهياختصاصبخشيازحیاطويا
فضاهایاندرونيوبیروني 

روابطاجتماعي 

امکانِدرخدمتگرفتن
فضاتوسطافرادیديگر 

بخشيمجزادرکنارخانهبا
دسترسيمجزا 

اعتقاداتمذهبي 

مالحظهجهاتمقدس
زرتشتيهاومسلمانان 

محلقرارگیریاجاقدرشرق 

اعتقاداتمذهبي 

مالحظهپاکيونجسي 

داشتنخزينهحتيباوجوددوشدر
حمام 

روابطاجتماعي 

گاهيپذيراييازمهمانان 
نمايششأناجتماعي 

دارایتزئیناتبسیارزيبا 


اعتقاداتمذهبي 

احترامبهجهتقبله 
مالحظهپاکيونجسي 

دارایجهتشرقيـغربي 
درپرتافتادهترينبخشخانه 

روابطاجتماعي 


فضایخدمهو
خواجهها 

حسینیه 

فضاهای
آشپزخا
خدماتي 
نه 
وابسته
به
اندروني
حمام 
و
بیروني 
ضروری 

منبع:نگارندگان 


مشخصکنندهموقعیتوياشکلشانوبهندرتبراساسکارکرد

اساسافضاهابانامهای
نامگذاریميشدند؛چنانکهنامفضاها،شاهنشین،سهدری،پنجدری،باالخانهو...بودهاست.

انعطافپذيریفضاهابهاسبابواثاثیهمختصفضانیزتسریمييافتهاست.انعطافپذيریخانه

امکان مطابقت آن با شکل جديد خانواده را ممکن ميساخت؛ به گونهای که حريم خصوصي
نحال ارتباطآنهاراباخانواده گسترده
جديدیرابرایخانواده کوچکنوپاشکلميدادودرعی 
پیشینحفظمينمود.بهعنواننمونهميتوانبهتبديلاندرونيوبیرونيبهيکديگردرخانهی
عبداهللمستوفياشارهکرد”:منزلاختصاصيعروسودامادبیرونيتازهسازتعیینشدهبودکه
بايدمنومادرمدراينحیاطمنزلکنیمواندرونوسطبیرونيشود“(مستوفي.)430:1321،
پیشبینيهایالزمبرایساختنبیرونيآبرومندنیزانديشیدهشدهبود 

”البته  حیاطوسط برای بیروني خیلي آبرومند نبود ولي چون خیال داشتیم در
آتیهحیاطکوچکجنبهشتيمدخلوطويلهیقرينهآنواينحیاطوسطيرا
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بههمکوبیدهوزمینيبهطولچهلپنجاهوعرضبیستمترايجادکردهودر
سمتشمالآنچهاراتاقوچهارزيرزمینبسازيموباقيراحیاطوباغچهکنیم
واينساختمانرابهبیرونيتخصیصدهیم،اگربیرونيموقتاهمچندانآبرومند
نبود،چیزمهميبهشمارنمي آمد.اينفکرخوبيبودزيرااصلدوریودوستيرا
بین جاری ها محفوظ داشته و بیروني دو برادر که در همه چیز زندگي با هم
شريکبودند،بیندواندروناتفاقافتاده( “...همان) .


اندرونيوبیرونيمکان هایهموارهثابتينبودندودرطولعمرساختمانباتغییرساختار
خانواده،شکلوجایآنهاعوضميکردند.خانه عبداهللمستوفيپیشترنیزبهسببعروسي
برادرشتغییرشکلدادهبود.بهطوریکهبیرونيقديمبرایسکونتعروسودامادتعمیرشد.
شام و نهار از آشپزخانهی عمومي خانه برای عروس ،داماد و خدمتکارهايشان برده ميشد .با
تغییرساختارخانواده،کالبدوکارکردفضاهایخانهبهگونهایشکلعوضکردتاتغییرچنداني
درزندگيسايرساکنینخانهونظاممديريتيِآنپديدنیايد”:بنابرايندروضعزندگيتغییر
زيادی حاصل نشده بود و مادرم کماکان کارهای عمومي خانه را اداره ميکرد و خانوادهی
جديدالتأسیسازروزاولگرفتارزحمتودردسرزندگينبود“(همان .)311-311:
حاجمحمدحسنامین الضرب،بعدازتوسعهوپیشرفتاوضاعکاری،همسرجديدیبه
نامصغریخانمگرفتوبهاينمنظورخانهاشرابزرگترکرد.بهاينترتیبکهقسمتاندروني
قديمراخرابکردوچندخانه اطرافخانهاشراخريد.اندرونيسهطبقهایبايکحیاطو
حمام باباقيالحاقاتساخت.درپشتحیاطتاالر،خانه کوچکيخريدکهصغریخانمدرآن
مست قرشد.دراينجانیزجداييبیندواندرونيتوسطبیروني،ياهمانقضیهیدوریودوستي
یشدهبهحسینیهتبديلشد.پسازتوسعهخانه،بیروني
شود.يکيازخانههایخريدار 

ديدهمي
توسطآشپزخانه اختصاصي،زيرنظرآشپزمردواندرونيتوسطآشپزخانهایزيرنظرآشپززن،
خدماتدادهميشد(مهدوی.)011 :1333،پسازتولدپسرش،دايهایبهاعضایخانهاضافه
شد که او نیز در خانه اقامت ميکرد چرا که نگهداری از فرزند توسط مادران خانوادههای
ثروتمند ،مرسوم نبود .زماني که پسرش بزرگتر شد ،امینالضرب يکي از خانهها را به مکتب
سرخانها ینیزبعدابهآموزشفرزنداوگماشتهشدکهاونیزجزئيازاعضای

تبديلکرد.معلم
خانهگشت .
درعمارتفرمانفرمانیزاندرونخدادادمیرزا،درواقعبخشيازاندرونيکيازدوهمسر
قبلياوبودهاست  کهپسازازدواجبااينزن،بخشيازاندرونيسابقرابهاوتخصیصدادند
(فرمايان .)1333،
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نتیجهگیری
عوامل متعددی به کالبد خانه شکل ميدهند که از میان آنها ميتوان به فرهنگ زندگي و
ساختارخانوادهاشارهنمود.فرهنگزندگي،خودتحتتاثیرعواملمتعددیاست؛برخيازاين
عواملعبارتانداز:ساختارخانوادهوتعريفنقشاعضایآن،تعريفجايگاهوچگونگيارتباط

زنومرد و نیازهایاعضایخانواده.شواهدتاريخيبرگرفتهازمتوننشانميدهدکهفرهنگ
زندگياعیاندرکالبدخانهتجلي مييافتهاست:گاهدرشکلخانهوگاهدرلوازمومبلمانو
شیوهآرايشبنا .
ساختار خانواده از عواملِ مهمِ تاثیرگذار بر شکلِ خانه است .چنانکه وجود حیاطهای
مرکزیمتعددودرکنارهمبهگونه ایکهدرعیناستقالل،بهيکديگرراهداشتهباشند،حضور
چندزن(همسر،مادرو)...رادرخانهیمردايرانيدورهقاجارممکنميکردهاست.نظامخاصي
از روابط انساني و فضاهای معماری در خانه ايراني وجود داشته است؛ خانه عبداهلل مستوفي،
منزلدوبرادربههمراهمادر،همسروفرزندانشانبودهاست.درخانه فرمانفرما،دراندرونيهای
متعدد ،همسران و فرزندان او زندگي ميکردند .اعضای خانواده در عین زندگي در يک خانه،
شدهای را تجربه ميکردند .موقعیت هر عضو خانواده ،نقش مهمي در
حفاظت 

حريم خصوصي 
تعیینجايگاهاوداشتهاستچنانکهجاومقامزن،باعثاختصاصاندرونيهاييباويژگيهای
متمايز به او ميشده است .اندروني زنان مسنتر از جايگاه خاصي برخوردار بوده است .شکل
ارتباطاعضایخانهبايکديگروباديگران،باعثايجادفضاهایمجزاومشترکميشد.معموال
اتاقمادروکودکازيکديگرجدابود،چراکهدرخانههایاعیاني،کودکتوسطافرادیهمچون
لَله،دايهوننهبزرگميشد .
توسعهخانوادهمنجربهتغییرشکلخانهباجابهجاييکارکردفضاها(درونيوبیروني)ويا
ايجادفضاهایموردنیاز(همچونآشپزخانهمجزا)ميشد.اينتغییراتبامالحظهآسايشافرادو
يگرفته است.
همچنین حفظ جايگاه افراد و روابط بین اعضای خانه و محرمیت صورت م 
محرمیت درخانههایاعیانيسنتيقاجار،فضاهایزنانهومردانهیمجزاييراتعريفميکرد.
اينمحرمیتدرنحوهارتباطقلمروخارجخانهبهداخلآنودرطراحيورودیهاديدهميشد.
جايگیر یفضاهایاندرونيوبیرونينیزتحتتاثیرچنینتدبیراتيبودهاست.البتهميبايست
توجهکردکهتعريفمحرمیتومرزهایزنانهـمردانه،خودمتاثرازاعتقاداتمذهبيبودهاست.
نمودديگراعتقاداتمذهبيراميتواندرساختارمطبخوجایاجاقمالحظهکرد.همچنین
برگزاریمراسممذهبي کهآدابمنحصربهخودراداشتهاستونیازبهفضایمناسبيبرایاين
منظورراايجادميکردهاست .
چگونگيروابطاجتماعيومالقاتبرشکلخانهتاثیرميگذاشت.اينروابطبرایمالقات
مردبا مردانديگر دربیرونيرویميداد.زنانخانه ميبايستباحجاب کاملدرآنحضور
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مييافتند.اگردراندروني،معمارینقشحجابراايفاميکرد،دربیروني،پوششوخواجههااين

وظیفهرابرعهدهداشتند.خواجههاواسطه ارتباطزنانبادنیایمردانهبودند .درمهمانيهاو
مراسم بخشهای مختلف بنا به کار گرفته ميشد .درجه آشنايي با مالقاتشونده ،بر مکان
برگزاریمالقاتتاثیرگذاربود.مبلمانوتزئیناتاينفضاهانیزوابستهبههمینموضوعاست.
چنانچهداشتنبیرونيآبرومندبرایعبداهللمستوفيبسیارضروریبودهاست .
پاسخگوييبهديگرنیازهایاساسيزيستکنندگانخانه،تعريفکارکردفضاهااست؛اما
اين کارکرد در خانههای سنت قاجار ميتوانست در فضاهای مختلفي روی دهد ،چنانچه نام
برخيازفضاهافارغازکارکردآنهابودمانندباالخانه،زيرزمین،اندروني،بیرونيو...کهبراساس
موقعیت فضاها نامگذاری شده اند .گاهي نیز نام فضاهای خدماتي با کارکرد آنها مرتبط بود:
،آبدارخانه،هیزمخانهو ...بهاينترتیب،ابعاداتاقهاتوسطمبلمانمشخصکارکردها

قهوهخانه

تعییننميشد.باتعريفنیازهایجديدياتغییرساختارخانواده ،گاهکارکردبخشهایمختلف
کردوگاهفضاهایهم جواربهيکديگريابهبیرونازکالبدبناتوسعهمييافتند.بهطور

تغییرمي
مثالپسازتولدفرزندیتازه،دايهایبهخانهاضافهميشدواتاقيبرایزندگياوميبايستدر
نظرميگرفتند.ياباازدواجمجددمردخانه،درونيتازهایشکلميگرفتکهياباخريدزمیناز
همسايگانخانهيابادرهمکوبیدنفضاهایخانهوتغییرشکلآنهابناميشد.
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