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 چکیده
 مرهون روابط فرهنگيکه بیشتر دورۀ قاجار روابط زنان و مردان با يکديگر در  فرهنگي دگرگوني

گفتمان  تتحوال بررسيهدف متحول کرد.  ها راخانه های فعالیتي و فضاييست، نظاما ايران با اروپا

 است که اصلي اين سؤال. استهای اعیاني خانه فعالیتي و فضايي هایبر نظامدورۀ قاجار جنسیتي 

ها های فعالیتي و فضايي خانهنظام بر تحولدوران قاجار چه تأثیری  تحول گفتمان جنسیتي در میانه

 و بر اين مبنا بوديدارشناسانه پدتاريخي و -تحلیلي، تفسیری-توصیفي پژوهش وشگذاشته است؟ ر

نظام هااين داده بر اساسد. سپس ششناسايي  کتب و مقاالت معتبر از میان های مورد نیازدادهکه 

 یهااز نظامهايي بخش شد چه مشخصها مورد کنکاش قرار گرفت و خانه های فعالیتي و فضايي

-تحول گفتمان جنسیتي بر نظام اثر ادامهدر اند؛ گفتمان جنسیتي ساماندهي شده بر اساس ادشدهي

اوايل و اواخر قاجار در  متعلق به دورانچهار خانۀ اعیاني  شد. يبررسها خانه های فعالیتي و فضايي

باال  سؤالای های کتابخانهها و مشاهدات میداني و بررسيشهر قزوين انتخاب شد تا با مصاحبه

 فعالیتي گفتمانِ جنسیتي، نظام از تحولد پس دا ي پیدا کند. نتايج تحقیق نشانپاسخي مصداق

اند؛ اندروني با زنان مشارکت داشته های جمعيبیشتر در درون خانه متحول شده و مردان در فعالیت

مچنین نیافتند. ه از خانهای در بیرون زنان، امکان فعالیت گستردهدورۀ قاجار تا پايان  کهيدرحال

بر امکان مالقات زنان و مردان در  عالوه و يافتهیتي رونق بیشتر جنس گفتمان اندروني پس از تحول

 شدهخانه عمالً کارکرد تعريف ی خود را به آنجا آورده و بیرونياندروني، مردان نیز فعالیت اقتصاد

 پیشین را از دست داد.

 فضايي. فعالیتي، نظام ی قاجاری، معماری و جنسیت، نظامهاهای اعیاني، خانهخانه کلیدواژگان:

                                                           
معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوين، دانشگاه آزاد تخصصي  دکتری یدانشجو 1

  mahdokht.kiaee@yahoo.com  ناسالمي، قزوين، ايرا
. گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران اریدانش 2

 h72soltanzadeh@gmail.com  مسئول . نويسندهايران
   ، ايرانقزوين، دانشگاه آزاد اسالمي، قزوينگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد  ارياستاد 3

 maryam.armaghan@gmail.com 
 مهندسي، دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران و دانشکده فني يعلمئتیهعضو ، معماری ارياستاد 4

 aliakbarheidari.iust@gmail.com  



 

 

 

 

 1 شماره ،8 دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 52

 مقدمه و بیان مسئله
که اين شکل رابطه تا پیش از  کردمدرني ارتباط برقرار  با جهان غربيدورۀ قاجار ايران در 

عباس های نوخواهانهتبريز و تحت تأثیر دغدغه آن وجود نداشت. اين ارتباط از دارالسلطنه

دورۀ قاجار در آغاز در عصر ناصری به اوج خود رسید.  شد وه.ق.( آغاز  1203-1249میرزا )

 با يکديگرجنسان ارتباط میان هم ۀيبر پاکهن،  ط میان زنان و مردان با همان شیوۀرواب

کرد( مرد را تقويت مي_زن استوار بود. در اين شرايط، اختالط میان زن و مرد )که دوگانه

با درنیته )که تعامل میان زن و مرد گفتمان مگرفت. ضروريات انجام مي برحسبتنها 

ايران و اروپا وارد  کرد( در اواخر قرن نوزدهم و با افزايش رابطهرا طبیعي قلمداد مي يکديگر

ايرانیان از اين نکته آگاه شدند که کردارهای جنسي و عشق مرد بالغ به مرد که  شد.کشور 

 فرهنگبدين ترتیب شوند. يماخالقي محسوب  داول بود، از ديد اروپايیان رذيلۀدر ايران مت

ی، آبادنجمهای مختلف دستخوش تغییرات مهمي شد )روابط میان زنان و مردان در عرصه

 معماری که رابطۀ هایتوان تحول نظاممي دادهرخ (. پیرو تحوالت فرهنگي۶3و  24: 1397

-فعالیتي )عناصر بي شامل نظامها تنگاتنگي با فرهنگ دارد را نیز انتظار داشت. اين نظام

سه  ادوراد هال گفته ثابت( هستند که به نیمه ثابت و عناصر شکل( و نظام فضايي )عناصر

      (.123-129: 1384)هال، دهند را شکل مي فرهنگخردهاصلي  جنبۀ
       

 فرهنگ با عناصر خانه رابطۀ :1 ريتصو

 
 

دوران  گفتمان جنسیتي در میانۀ تحول :استپژوهش بدين ترتیب  اساسي سؤال

 ها گذاشته است؟های فعالیتي و فضايي خانهقاجار چه تأثیری بر تحول نظام

 

 پژوهش پیشینۀ
جنسیت در  های درباره. پژوهش1بندی کرد: توان به سه دسته تقسیمرا مي پژوهش پیشینۀ

اوضاع  های درباره. پژوهش3قاجار؛  دورههای زندگي در خانه . پژوهش پیرامون شیوۀ2فضا؛ 

منابع گروه اول غالباً بازتاب نقش زنان در قاجار.  دورههای مردم قزوين در اجتماع و خانه

مطالعات جنسیت در معماری  به فضا، قدرت، تمايزاند. در کتاب قرار داده موردتوجهفضا را 

جنسیت، در کتاب . پرداخته شده استجنسیت  ساختار معمارانه يا (1395)کولمان، 
و نقدهای پیرامون مردان  بودن چندهمسر(، 1392)صادقي،  ناسیونالیسم و تجدد در ايران

ها را توان علل برخي تغییرات کالبدی خانهآن مورد توجه قرار گرفته که به کمک آن مي

( به بیان مرز جنسیتي در 1395راد، )سي شناسي فضای خانگيانسان. کتاب کردجستجو 
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شهر بازتابي از روابط اجتماعي است  انتقادی مقدمهور در کتاب بلوف. به تعبیر پردازدفضا مي

 کهاين دسته از منابع . (118: 200۶)مريفیلد،  که روی زمین به تصوير کشیده شده است

زنان و مردان  های خود کمتر به موضوعاند در تحلیلجايگاه زنان در فضا را بررسي کرده

در دو دسته جای دورۀ قاجار زندگي  سبک های پیرامونپژوهش اند.پرداخته زمانهم طوربه

 هانهزنان در خا زندگي سبک های قاجار و ديگری دربارهخانه تاريخ يکي درباره :گیرندمي

ايران و ايرانیان در (، 1384)گوبینو،  سه سال در ايران(، 1384)سلطاني،  آقاجان شازه  مانند
)علیزاده بیرجندی،  حکومت ناصری و گفتمان نو(، 1391)بنجامین،  شاهعصر ناصرالدين

)ارمغان و ديگران، دورۀ قاجار  در تهران اعیاني هایخانه در فرهنگ و معماری ۀمقال. (1391

نقش افراد واسطه میان زنان و و خانواده  ساختار بر اساس خانه ساختار تبیین به (1392

هايي نظیر زندگي زنان قاجار نیز کتاب سبک درباره داده است. پرداختهمردان )خواجه( 

السلطنه در زيروبم روزگار، زندگینامه عزتحکايت يک زن (، 1388)حجازی،  هاتاريخ خانم
)اتحاديه،  در اندرون(، 1378)فرمانفرمايیان،  دختر ايران(، 1391)اتحاديه،  ينظام ماف

زن در تاريخ و فرهنگ ايران (، 1395)بهرامي برومند،  ديگری در اندروني(، 1395
زنان (، 1383)کو لیور رايس، زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان (، 1394، ييرضاغالم)

زناني (، 1397، آبادی)نجم های جنسیتي در مدرنیته ايرانيريش؛ نگرانيسیبیلو و مردان بي
(، 1388)اتحاديه،  السلطنهداری کردند، زندگاني ملک تاج خانم نجمکه زير مقنعه کاله

مهین (، 1382نیا، )زماني دکتر منصوره اتحاديه ۀر مهرباني، ستايش میالد و کارنامساسايه
 . توان نام برد( را مي1389)غفاری،  بانو

منابع تاريخي اين شهر  در میانبايستي را ميدورۀ قاجار گفتمان جنسیتي در قزوين 

( از 1377)ورجاوند،  تاريخ و فرهنگ قزوينسیمای  یجلدسهکتاب  کرد.جستجو 

طور جامع دوران تاريخي قزوين را مورد مالحظه قرار داده است. که به است يکتبمعتبرترين 

ياری ميدورۀ قاجار در تجسم و تفهیم روابط زنان و مردان قزويني در اين کتاب اطالعات 

اولین سرشماری در آن  ( که1380)دبیرسیاقي،  سرشماری شهر قزوينرساند. در کتاب 

های هر هفده خانه درمورد مالحظه قرار گرفته، تعداد افراد ساکن  12۶0قزوين در سال 

ها آورده شده است. اين اطالعات در اسامي و القاب ساکنین خانه بر اساسقزوين  محله

منابع تواند ياری رساند. ها و تحلیل آن ميدر خانهنسبت زنان و مردان جايگاه و شناساييِ 

شصت سال صبوری و (، 1388ها، )صمدی قزوين )از بلديه تا شهرداری(ديگری نظیر 
دو بلبل روی (، 137۶)حضرتي،  نسیم قزوين، فرهنگ، هنر، ادب(، 139۶)يزدی،  شکوری

های حمام(، 1374زاده، )آصف قزوين در گذرگاه هنر(، 139۶)بالدران،  های پستهشاخه
 ( اطالعاتي درباره1388)خادم الشريعه ساماني،  فارسي قزويني(، 139۶بهرامي، ) خاموش

  .دهنددست مي را بهدورۀ قاجار های قزوين در اوضاع اجتماعي و خانه

دورۀ های قزوين از نگاه گفتمان جنسیتي در معماری خانه دربارتاکنون پژوهشي 

های های فضايي و فعالیتي خانهمبحث گفتمان جنسیتي، در نظام و انجام نشده استقاجار 

 يچگونگرو به . پژوهش پیشاندنگرفتهمتمرکز مورد بررسي قرار  به شکلقاجار نیز 
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های خانه به سراغپرداخته و سپس دورۀ قاجار های نمودپذيری گفتمان جنسیتي در خانه

 رود.قزوين از اين نگاه مي

 

 آن و تحوالتدورۀ قاجار گفتمان جنسیتی 
قرار داشت  روند عرفي و سنتي و محمدشاه قاجار در ادامه فتحعلي شاه دورهايران تا  جامعۀ

 ينترمهمکردند. را مالقات مي جنسانشانهمکه در مجامع آن معموالً زنان و مردان صرفاً 

: 1389، عاملي رضايي از نقل )ملکم به زن، به دنیا آوردن فرزند و نگهداری از او بود ۀوظیف

 نقل به )دلريششد ينوعي سرگرمي محسوب م ،زنان طبقات متوسط بازار رفتن(. برای 23

ساير زنان گاه بههفته به حمام رفتن و ديدار گاهبه(. هفته29 -27: 1389، عاملي رضايي از

مراسم  شرکت در( و نیز 308- 307: 1388حجازی،  به نقل ازخويشاوند و دوستان )شیل 

 .زادگان از ديگر موارد حضور زنان در اجتماع بودامام ۀو زيارت مقبر يخوانروضه، عزاداری

شده که ها طوری ساختهواگن»شد. يعمومي رعايت م یهاتفکیک مردان از زنان در مکان

ها در آنجا بنشینند و با مردان مخلوط ها محفوظ و پوشیده باشد تا زنقسمت وسط آن

تفکیک زن و مرد که تا حدی تحت (.۶2 :1389، ييرضا يعاملفووريه به نقل از ) «نشوند

به ها اگر زني در کوچه»(. 357: 2017)مهدوی،  تأثیر مالحظات مذهبي آن دوران نیز بود

قدر رو به ديوار که بتواند بگذرد آن ودقدر کافي پهن نبو راه هم به آمدميرو دروبهک مرد ري

 هاییاباندر خ(. 318: 13۶3پور، )انصاف «بگذرد آمدهيرو متا مردی که از روبه ايستاديم

ها از آباد و امیريه عصرها مقرر بود مردها از طرفي و زنشاه ،زارپرجمعیت تهران مانند الله

 غدغنبعدازظهر  چهارها از يک سمت از ساعت طرف ديگر عبور کنند. راه رفتن مردها و زن

خواهر و  اگر شکه حتيسوارشدن زن و مرد در يک در و (30 :1384ريان، )سانسا شديم

(. هنجارهای اجتماعي در روابط 77: 13۶8، برادر يا زن و شوهر بودند، ممنوع بود )ناهید

  (159: 200)دونون،  ها مشابه يکديگر بودندمیان زنان و مردان و روابط خانوادگي درون خانه

تفکیک فضاهای زنانه  ینهشکني در زم، اولین شالودهدولتتکیه حضور زنان و مردان در

(. 235: 13۶1)پوالک،  صورت پذيرفت شاهينکه به دستور ناصرالد و مردانه باشد

دست چپ من »: نويسديمچنین از مجلسي در حضور پادشاه انگلستان  شاهينناصرالد

ها در زن و احترام به آن ۀلمسئ. فر نشسته بودپادشاه نشسته بود، پهلوی او زن گرای

 (.85 :1378)رضواني،  «فرنگستان چیز عجیبي است. مثالً اين زن صاحب کارخانه است

 ساز اقداماتي نظیر اختالط زن و مرد درزمینه ین مشاهداتي از سوی پادشاه ايرانچن

فرنگي، نشر کتاب و  یو، مدارس موسهايارتباط بیشتر ايرانیان با خارج. شودميدولت تکیه

زنان درباری  يژهوارتباط خاندان سلطنت و بهبا د. ندنبو تأثیريروزنامه در اين تحوالت ب

با ايجاد  .(110: 13۶2، شد )سرنا بسیاری از آداب و عادات فرنگیان توسط زنان درباری اخذ

و مردان  انتقادی نسبت به روابط زنانتغییرات هويتي در اعضای خاندان سلطنت، گفتمان 

زنان بیشتر در  ازآنپس(. 319: 1391، علیزاده بیرجندی) شکل دادرا  ايران در جامعه

زيارت يا سر خاک مردگان خود رفتن از  از زنان به بهانهشدند. بسیاری يجامعه مشاهده م
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شدند يها بر مزار گذشتگان حاضر مهم برای ديدن آنآقايان  و آمدنديخانه بیرون م

اکنون  ،شدندمي ها مراقبتخواجهتوسط  ازاينیشپ(. زناني که تا 89-90: 1388 )اتحاديه،

زنان، بلکه مردان نیز  تنهانهيافتند. دلیل چنین تحوالتي بدون آنان در جامعه حضور مي

 هعباس میرزا در تبريز نوشت به پسرش یا، در نامهه.ش. 1291فرمانفرما در سال بودند؛  

السلطنه يکي از برادرهای عزت کهينمحمدولي )پسر ديگر فرمانفرما( يا ابنويسید »: است

 ها را بیاوريد. الزم به خواجه وبا درشکه آن ... ها را حرکت بدهند)همسر عباس میرزا( آن

خواجه را بايد دور انداخت، بايد به هر نوکری يا برادری که  ... ديگر رشته اوضاع نیستاين 

 (. 89: 1388)اتحاديه،  «و رجوع کنیداطمینان داريد به ا
 

 گفتمان جنسیتی بر پایهدورۀ قاجار های های فعالیتی و فضایی خانهنظام

 قبل از ناصری نظام فعالیتی

 اوالً در ادامه هادهند نظام فعالیتي خانهنشان ميدورۀ قاجار در اوايل  شدهثبتشرح احوال 

زنان در اندرونيِ خانه و مردان در جامعه فعالیت  های پیشین خود بوده وروند فعالیتي دوره

تنها اختالط زن و مرد وجود داخل خانه نه جمعيهای دستهاند. دوماً در فعالیتداشته

 های خانگي صرفاً باچشمگیری اين کار مذموم بوده است. مالقات تا حدنداشته بلکه 

و بدون حضور هیچ  زود هایصبح يا در بعدازظهرها با يکديگربود و ديدار مردان  جنسانهم

پدر يا برادر او کرد ازدواج ميوقتي دختری (. 115: 1391پذيرفت )بنجامین، زني صورت مي

 میان خودنیز ها مردها میان خود و زن . بدين ترتیبدنبه ديدن او برو توانستنديم

حق  اییگانههیچ مرد نامحرم و ب(. 308 - 309: 13۶3داشتند )رضازاده ملک،  يدوبازديدد

خدمتکاران اندروني تعدادی زن بودند که کار نظافت  ؛ورود به قسمت اندروني را نداشت

 (. زنان21: 1378يیان، فرمانفرما) ها را بر عهده داشتندو شستن لباس ييشوخانه، ظرف

داشتند بدون حضور مردان،  وافر ایعالقه خود دوستان کردن سرگرم و مهماني به ايراني که

ترتیب در مهماني نیبه همدادند و ای را در اندرونِ خانه ترتیب ميهای صرفاً زنانهنيمهما

  .(123و  14۶: 1383رايس،  لیور )کو های مردانه نیز زنان جايي نداشتند
 

 ثروتمند ايراني بدون حضور زنان تاجر ناهار مهماني :)راست( 2 ريتصو

عزيرالملوک شیخ با حضور.ش. ه 1379االسالمي قزويني جمعي از خاندان شیخعکس دسته :)چپ( 3 ريتصو 

 عکس. االسالمي( در میانهدختری میرزا مسعود شیخ االسالمي )نوه
 

    
 1383منبع چپ: نورمحمدی، ؛ 243: 1383رايس،  لیور منبع راست: کو 
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مردانه از  هایفعالیتخانه بیشتر بود، اين جدايي هرچه تمکن مالي و قدرت صاحب

الملک مؤتمن خاندیسعپسر  خان يمصطف .شديزنانه در خانه يا عمارت بیشتر مشاهده م

اش کتابچه فصل ازشرح اندروني و دستورات پدرش که در آخرين  درخارجه ايران( وزير)

صدای حرف و دعوا و خنده بلند کردن و غیره بیرون  از اندرون»چنین آمده است: نوشته 

بکند و نصیحت گوش نکند بابا مأذون است  یرازاينغاگر . نیايد. کلفت بايد با نوکر حرف نزند

جز سرشان بکند. کسي مرخص نیست به اندرون برود و به چوب و جوال بیاورد و پوست از

و  شونديوند. به حرم محترم که مشرف مام اهل اندرون نبايد جايي برجاهايي که معین کرده

بهرامي ) «بايد با آدم و نوکر متعدد بروند و مراجعت نمايند رونديکه م ييبه حمام، هرجا

های درآمدزای زنان شهری نظیر نگهداری بچه، خدمتکاری، (. فعالیت7۶-77: 1395برومند، 

-محیط خانه انجام ميو اغلب در  جنسانشانهمگری نیز صرفاً در جمع دايگي و مشاطه

(. مردان نیز در خارج از خانه با مراجعان 29: 1389، عاملي رضايي از نقل پذيرفت )ملکم به

 های اقتصادی بودند.خود، مشغول فعالیت جنسو مخاطبان هم
 

 بعد از ناصری نظام فعالیتی

به شناس و... های سفیر، گردشگر، شرقشاه حضور مردان اروپايي در قالبدر عصر ناصرالدين

توانستند با اعضای خاندان ها ميرفت که آن پیش تا آنجاهمسرانشان در ايران  همراه

شاه مييندختری ناصرالد ۀمعیرالممالک نوباشند.  داشته يمالقاتسلطنتي و زنان حرم 

ها در آن زمان دو خانواده با اروپايیان مقیم تهران مراوده داشتند که يکي از آن»نويسد: 

به  معیرالممالک) «اندبوده الدولهینخان ام یرزاعليم خاندان معیرالممالک و ديگری خانواده

با مردان اختالط اعیاني نیز در عمارت زنان (. 317: 1391، علیزاده بیرجندی نقل از

(. حرم که 772-8۶5 :1350)اعتمادالسلطنه،  آمدنديو يا مردان به ديدن آنان م کردنديم

، با تغییرات جامعه، دگرگوني مانديجامعه سنتي بود و حريمش همواره بايد محفوظ ميادگار 

مردان در  (.۶7 :1350)اعتمادالسلطنه، کرد يو تغییر وضعیت تدريجي را تجربه م

، زنان آنان نیز با زنان خارجي کردنديم رسمي با زنان خارجي معاشرت هایهمانيم

نفر زن فرنگي هم  پانزدهعهد با دختر کامران میرزا، آمدورفت داشتند. در عروسي پسر ولی

تر شدن (. طوالني1۶ -17: 1388)اتحاديه،  ها میز و صندلي گذاشته بودندو برای آن هبود

های دستهها در برخي فعالیترفته موجب گرديد که آنمدت حضور مردان در خانه رفته

شرکت کنند. همچنین برداشته شدنِ منع دادند از آن تنها زنان انجام مي تا پیشجمعي که 

های اقتصادی از بیروني به حضور مردان غريبه در خانه موجب گرديد که برخي فعالیت

 پذيرد.و قرارهای کاریِ مردان در بخشي از اندروني انجام  مالقاتاندرونيِ خانه منتقل شده و 
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 نظام فضایی

 نظام فضایی قبل از ناصری

در  (13: 2000)رندل،  و ساختاربخشي مناسبات جنسیتي نقش دارد فضا که در نمادسازی

های اندروني و بیروني بوده که در خانه مشتمل بر دو بخش اصليهای اوايل قاجار خانه

 هایاتاق های بزرگخانه شد. درمشخص مي اني اين دو بخش با مرزهای کالبدی روشناعی

 داشتند. از قرار جداگانه حیاطي در موارد بیشتر در مجزا بوده و کامالً و زنان مردان خاص

 رسم اين که آيدبرمي چنین «زنان منزل زنانه يا بیرون حیاط»نظیر  استر کتاب هایعبارت

: 1383رايس،  لیور )کو است کهن و ايراني رسمي زنانه، و مردانه قسمت بودن مجزا يعني

اندرون محل  ه وها بوداداری و ملکي آنبیروني محل پذيرايي مهمانان مرد و کارهای (. 122

 و حیاط به (. متصل155-15۶: 1391و فرمان،  )اتحاديه شديزندگي خانواده محسوب م

را داشته و  خود به مخصوص ساختمان و حیاط بود که قسمت اندروني بیروني ساختمان

به اينکه (. بسته 92-93: 1391داشت )بنجامین،  را آنجا به ورود حق خانواده رئیس فقط

کردند، عمارت ممکن مرد خانه چند همسر داشته و يا فرزندان متأهل وی با اون زندگي مي

پدرم اندروني  ۀبه محل زندگي ما يعني خانواد»مجزا داشته باشد.  بود چند حیاط و خانه

و  کردنديبود که همسران و فرزندان پدرم در آن زندگي م ييهاخانه ،. اندرونيگفتنديم

. رابط اندروني نامیدنديها را بیروني مها ممنوع بود. خارج از آن خانهمردان به آن خانه ورود

داخل را به بیرون و بیرون را به  هاییامها فقط حق داشتند پبا بیرون، دو خواجه بودند. آن

عنوان (. فضای ورودی خانه يا اصطالحاً هشتي، به19: 1378يیان، فرمانفرما) «داخل برسانند

طول حرکت زنان و مردان ساکن خانه و مهمانان  کنندۀدهنده، تعیینفضای ارتباطي و اتصال

يک شخص نامحرم به داخل خانه ديد داشته باشد و نیز برای  خواستنديوقتي نمها بود. آن

مسیر حرکت در داخل فضای ورودی را تا  کردنديتأمین حداکثر امنیت و محرمیت سعي م

شد زنان و مردان ؛ در اين فضا تعیین مي(7۶: 1372زاده، کنند )سلطانحد امکان طوالني 

تواند مجاز به حرکت در کدام جهت هستند. چنین توجهي به طراحي فضای ورودی مي

خانه حیاط ها باشد. اهمیت توجه به میدان حرکت زنان و مردان در خانه دهندۀنشان

 آرايشکه همه فضاهای دور آن را  ح بودمطر فضايي يدهعنصری مهم در سازمان عنوانبه

حیاط خانه که مخصوص ساکنان و محارم آن بود،  ينتر(. بزرگ1۶1: 1378پیرنیا، ) دادمي

محصورشده و  ،ديوارهای بلند ي و بادر پشت ساختمان اصل که شديحیاط اندروني نامیده م

 شد. ازروز محسوب ميهای زنان در طول و بهترين مکان برای فعالیتاغلب سايه داشته 

: 1383رايس،  لیور )کو شدنمي در ديوار محوطه ديده ایپنجره هیچ خیابان و کوچه سمت

رابط زنان و مردان بین اندروني و  عنوانبهها خواجه يژهوبه(. اهمیت حضور خدمه و 122

اين افراد نیز وجود داشته  در بخشي از حیاط فضايي جهت زندگي شدبیروني موجب مي

 (.35: 1392باشد )ارمغان و ديگران، 
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 از ناصری بعدنظام فضایی 

رفته عناصر ثابت و دهد رفتهنشان مي به بعد دورۀ ناصریرسیده از  هاگزارششرح احوال و 

ثابت خانه دگرگون شدند؛ چنانکه تحت تأثیر مراودات زنان درباری با زنان فرنگي نیمه

فرنگي، استفاده از  یهازنان اندرون، استفاده از پارچهتغییرات ظاهری مانند تغییر در لباس 

فرنگیان به  یهامبلمان و وسايل تزئیني در گزارش ،صندلي ،اشیاء و لوازم فرنگي چون میز

وارد، پرده و اگرچه مبلمانِ تازه (.120-121 :1389)عاملي رضايي، خورد يچشم م

  (.۶53: 1999مهدی، ) تزئیني داشته است جنبهها بیشتر تختخواب تا مدت

 
 های اعیان قزوين در دوره قاجارهای خاندانتزئیني از مبلمان در عکس : استفاده۶و  5، 4تصاوير 

 
 1383منبع: نورمحمدی، 

 

با ايجاد امکان حضور مردان غريبه در اندروني، مراجعان و مهمانان مرد خانه در 

با برداشتن مبلمان خانگي نظیر خانه صاحبکردند. با يکديگر مالقات ميقسمتي از اندروني 

کشور نظیر میز و صندلي و پذيرايي شده به وارد تازههای اين فضا را با مبلمانرختخواب 

مردان در  یچندهمسرهای . با مذموم شمردن شیوهدادميتر جلوه رسمي فرنگي مثل قهوه

همسر اختصاص يافته بود  هايي که تا پیش از آن به چندفضاها و حیاط اين دوره، عمده

کار مردان از بیروني به اندروني  تغییر کاربری داده و يا واگذار شدند. همچنین با انتقال

های تازه خود را از دست داده و به برخي کاربری شدهتعريف فضای بیروني عمالً کاربری

از  (.1397دی، )يزدی و شیرخورشیمهمانان اختصاص يافت  نظیر انبار مواد يا اقامت شبانه

پذيرفت، از عصر ناصری به بعد اهمیت هشتي که خروج و ورود زنان و مردان از آن انجام مي

 حیاط دو میان داشته و جداگانه دری کوچه، از اندرون، حیاط رفته کاسته شده و گاهرفته

اختالط (. با امکان 123: 1383رايس،  لیور نصب بود )کو ایيا پرده اندروني و بیروني دری

شد. در اين های مردان و زنان استفاده ميمیان زنان و مردان، از حیاط اندروني برای پذيرايي

شد جدا برايشان پهن مي ن در دو سمت مجزا نشسته و دو سفرۀشرايط زنان و مردا

از شهر قزوين جهت چهار خانۀ اعیاني رو  در پژوهش پیش (.1397)شیرخورشیدی، 

 شدند.ن کار انتخاب های مصداقي ايبررسي
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 پژوهش فرایند
. جستجوها نشان دادند شدآغاز دورۀ قاجار های فرهنگي ويژگي درباره روند تحقیق با مطالعه

. در اين است گیر شدهدچار تحول چشمدورۀ قاجار  انهیدر مروابط میان زنان و مردان 

ها تحت تأثیر روابط خانههای فعالیتي و فضايي ای شکل گرفت که برخي نظاممرحله فرضیه

های قاجار، نظام دوره فته و با تحول اين روابط در میانۀحاکم بر زنان و مردان شکل گر

های تحقیق اند. از میان کتب، مقاالت و اسناد معتبر تاريخي، با روشنیز متحول شده ادشدهي

شد که  تحلیلي به آن دسته از مطالعات تاريخي پرداخته_تاريخي و توصیفي_تفسیری

آن بودند. در اين های زنان و مردان درون های قاجار و فعالیتفضايي خانه مربوط به نظام

ثیر تحول گفتمان های فعالیتي و فضايي خانه، تحت تأد برخي نظاممرحله مشخص ش

قزوين، چهار خانۀ اعیاني مصداقي،  هایبررسي منظوربهاند. تحول يافتهدورۀ قاجار  جنسیتي

انتخاب شده تا از طريق روش تحقیق  ان قبل و بعد تحول گفتمان جنسیتيدور متعلق به

ها و مراجعه به ات میداني، مصاحبه با بازماندگان ساکنان خانهپديدارشناسانه با مشاهد

ها که متأثر های فعالیتي و فضايي آنها، کتب و مقاالت معتبر تاريخي و معماری نظامسايت

سرشماری سال  بنا براند مورد بررسي قرار گیرند. ردان شکل گرفتهروابط حاکم بر زنان و م

و بیشترين  هاخانه( در میان محله 30های اعیاني )آخوند بیشترين تعداد خانه محله 1231

خانه (.302: 1380اقع شده )دبیرسیاقي، دکان( و 50بار )خندق تعداد دکاکین نیز در محله

 .    اعیاني قزوين قرار دارندهای های انتخابي در محله
 

 قاجار دورهاوضاع اجتماعی زنان و مردان قزوین در 
 به شمارتا حد زيادی اولین مرکز تحوالت فرهنگي  عنوان پايتخت جديد قاجاریتهران به

گرفت. از همسايگي با آن در جريان اين تحوالت قرار مي به دلیلرفت و شهر قزوين مي

تولیدات  آنجا کهطرف ديگر قزوين از نظر بازرگاني شهری ثروتمند و در رديف تهران بوده تا 

(. 171-180: 13۶2)عیسوی، شده است اروپايي از طريق قزوين و تبريز وارد تهران مي

ها از برخي آگاهي مبدأ عنوانبهتوانست ترتیب قزوين مستقیماً با اروپا در ارتباط بود و مي

با اروپا دورۀ قاجار محدودتر از  به شکلاوضاع اروپا مطرح باشد. ايران در دوران صفوی نیز 

عنوان دومین پايتخت صفوی، در قلب اين ارتباط مطرح بود. در در ارتباط بوده و قزوين به

شرح پذيرايي از سفیر اسپانیا در قزوين آمده است پادشاه ايران هنگام ورود وی بازی چوگان 

ها برای تماشای بازی جمع دور از مردان و در باالی بام خانهداده و زنان قزويني به ترتیب

آيد که از نبود هیچ زني در مراسم پذيرايي در کاخ های سفیر برميبودند. از نوشته شده

قزوين  (. جنبش و حضور زنان در جامعۀ15: 1393شاهي متعجب شده است )بندرچي، 

چنانکه در پذيرفته است )صورت مي های قانونيفاقد پشتیباني صورت خودجوش وبیشتر به

نسوان حق رأی دادن و  بند پنجم قوانین شهرداریِ تازه تأسیس در عصر ناصری آمده: طايفه

با اين همه مشاهده ((. 31: 1388ها، کانديدا شدن در تشکیالت شهرداری را ندارند )صمدی

صالحیه در قزوين وجود  زنان همچون مدرسۀيني خاص شود در قرن سیزدهم مدارس دمي
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آرای علمي و ذوقیات ادبي خود را از  توانستنديزنان م داشته که مدرسان آن زنان بودند.

؛ نظیر تألیف طريق رساله و کتاب و ديوان شعر در جامعه منتشر کنند و به ثبت برسانند

در قرون بعدی  .(150: 137۶، قزويني )حضرتي أم کلثوم برغانيالکتاب از فاتحه تفسیر سورۀ

های اجتماعي نیز تر شده تا آنجا که حتي در جنبشحضور اجتماعي زنان قزويني گسترده

ايفا کردند. با امکان حضور زنان در خارج از خانه جامعه، آمادگي خوبي جهت  مؤثرینقش 

نوين گفتمان  یاني نیز تحت تأثیر جريانهای اع. خانهايجاد شده بودتحول گفتمان جنسیتي 

اين اعیان و نخبگان بودند که از طرفي امکان دورۀ قاجار چراکه در  ،گرفتندجنسیتي قرار 

 نندآنجا را مشاهده ک و فرهنگ مردم از نزديک معماریتوانستند ميو داشته  به فرنگسفر 

ا همین باً ب( و از طرف ديگر اروپايیان حاضر در ايران نیز غال175: 1391، علیزاده بیرجندی)

رسد که هرگونه تحول در نظام مي به نظربنابراين طبیعي ؛ اجتماعي مراوده داشتند طبقۀ

وسعت بیشتر و  به دلیلهای اعیاني خانه شود.های اعیاني آغاز فعالیتي و نظام فضايي از خانه

تری از زنان و مردان را در های متنوعخانه، امکان حضور طیفهای مالي بهتر صاحبزمینه

پژوهش  مدنظرهای اعیاني برای موضوع خانه مطالعه جهتينبدساخت؛ يک خانه فراهم مي

دهد. اين در شهر قزوين را نشان ميچهار خانۀ اعیاني . تصوير زير موقعیت استتر مناسب

 اند.ها اثر تاريخي ديگر قزوين در جنوب شهر واقع شدهده به همراهها خانه

 
 شهر قزوين جنوبي شده در محدودهانتخابچهار خانۀ اعیاني  موقعیت مکاني: 7تصوير 

   
 1397ترسیم: نگارندگان، 
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 های امینی و محمود بهشتیخانه / جنسیتی پیش از تحول گفتمان  نظام فعالیتی

نشهین(  خانه )معروف بهه شهاه  مشرف به تاالر يا کرسي زنان در برخي از فضاها نظیر باالخانه 

شهدند.  جمهع مهي   گي و يها مراسهم مهذهبي مثهل عهزاداری     های خانوادمهماني هنگام برپايي

ها نیز زنان بودند. اگر زني سید بهود، در  آن نه نیز در اندرون برپا شده و خدمۀهای زنامهماني

رفتند. مردان نیهز  وی مي فامیل بدون همراهي مردی به ديدن آشنا و غدير، زنان عیدمراسم 

دادنهد. در توزيهع   خود را انجام مهي  و دوستانۀ های کاریخانه مالقات در بیروني و يا خارج از

هها  مرد در بیروني مشغول بودند و معموالً اقامهت آن  نیز خدمۀ زن در اندروني و خدمۀ خدمه

سهاير اعضهای    يگهاه ، چندهمسهری رسهم   دائمي بود. عالوه بر رايج بهودن  به شکلدر خانه 

ههايي  کردنهد. واهه برادر متأهل نیز در يک خانه زنهدگي مهي   مرد نظیر مادر، خواهر و خانواده

سهال )پیهرزن(، خسهرگ    خاخو )خهواهر(، پسهرِ خوچرچچهه )پسهر خواهرکوچهک(، پیهرهچ      »نظیر 

که در اولین سرشماریِ قزوين « اشزاده، جاريه )جاری(، اوالد ذکور و زوجه)مادرشوهر(، عمه

و دبیرسههیاقي،  783-784، 1377.ش. آمههده اسههت )ورجاونههد، ه 1231ههها در سههال از خانههه

 کردند.  زندگي مي با يکديگردر يک خانه  چند خانوادههند د( نشان مي1380
 

  شهیدی و یزدی جمعههای امامخانه /پس از تحول گفتمان جنسیتی نظام فعالیتی 

ويژه در دوران مشروطه با حضور زنان در خارج از خانه به یعصر ناصرقزوين پس از  جامعۀ

خانه را  مردان نیز امکان حضور در اندروني سوآن(. از 425: 1377)ورجاوند، شد مواجه 

گرفت های خانوادگي در حیاط اندروني با مشارکت زنان و مردان صورت مييافتند. مهماني

 شد.ته ميمجزا برای زنان و مردان انداخ که البته دو سفرۀ
 

امام خانه ور زنان و مردان در حیاط اندرونيهای خانوادگي با حضبرگزاری مهماني)راست(:  8 ريتصو

  شهیدی جمعه

  اند. های اعیانِ قزوين، عکس گرفتهسیاه که در کنار خانواده خدمه )چپ(:  9 ريتصو

   
 1383نورمحمدی،  تصوير چپ:؛ منبع 1397: نگارندگان، تصوير راست ترسیم

 

کردند و در همسر اختیار ميچندهمسری، اغلب مردان يک  شیوۀ با مذموم شمردن

پدری کمرنگ شد. بدين ترتیب تعداد  متأهل در خانه دامه نیز سنت اسکان فرزندانا
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روزانه، انجام  صورتبه. خدمه يافتخانه نیز کاهش  تعداد خدمۀ تبعبهها و ساکنین در خانه

خدمه در  کمرنگ شدن نقش با(. 1397)يزدی، کار داده و در خانه اقامت دائمي نداشتند 

سفید،  سیاه، خدمه مالزم، مالزم خانگي، خدمه، خادمه، خدمه رینظخانه، عناوينشان 

سرا ، نوکر، غالم، طفل سیاه، خدمتکار، صغار خدمه، خواجهغالم بچهقاپوچي )دربان( و 

خود  ها با اسامي حقیقياز آن رايج بود، از میان رفت و آن تا پیش( که 1380)دبیرسیاقي، 

عید نوروز  يدوبازديدد(. 1397السادات شیرخورشیدی، )حسام شهیدی و عفتشدند صدا مي

گرفت. با امکان حضور مردان در خانوادگي و با اختالط زنان و مردان انجام مي صورتبه

 کارکردهای اقتصادی آنان نیز به اندروني کشیده شده و بیروني عمالً فعالیتخانه، 

اندروني )نظیر  جمعيهای دستهها در برخي فعالیتخود را از دست داد. آن شدۀتعريف

 کردند.خت نان( نیز مشارکت ميپگیری و آبغوره
 

 امینی و محمود بهشتی هایخانه / پیش از تحول گفتمان جنسیتی نظام فضایی

گرفهت.  آن انجام مهي  دری و دو تاالر پشتدر تاالر نُه با يکديگرمالقات مردان خانۀ امیني در 

مهمهان و اتهاق    رد که اتاق غربي، محهل اقامهت شهبانۀ   در طرفین تاالر میاني، دو اتاق قرار دا

مهرد خانهه نیهازی بهه رفهتن       کننهدگان مالقهات خانه بوده است. برای پذيرايي از شرقي چای

ثابت فضا( عنوان عناصر نیمهدو اُرسي )به ادشدهيتاالر  اندروني نبوده است. همچنین بین سه

بهه   سهه تهاالر  ها باال رفتهه و  مردان، اين ارسي کنندهمراجعهجمعیت  که با افزايش شدههیتعب

توانسهت  ا اندروني نیز ميمردان ب ها در تنظیم فاصلۀ. اين ارسيشدميتبديل  کدستيفضای 

هها پهايین   تهاالر، ارسهي   با اقامت مهمان غريبه در اتاق غربي کهینحوبهکارکرد داشته باشد؛ 

 کرد.آمده و ارتباط بیروني و اندروني را قطع مي
 

عنوان عناصر نیمههای میان اين سه تاالر بهبا ارسيخانۀ امیني  سه تاالر بخش بیروني :10 ريوتص

  بیروني با اندروني ارتباط چگونگي کنندهو تنظیمثابت فضا 
 هاسه فضای گسسته با پايین بودن ارسي

 

 هايک فضای پیوسته با باال رفتن ارسي
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 امیني : توزيع نظام فضايي در خانه11تصوير 

 
 1397ترسیم: نگارندگان، 

 

شمالي و غربي، ساماندهي شده که حیاط  خانه با دو حیاط در دو جبهه اندروني

تر با فضاهای اطراف آن متعلق به فرزندان متأهل بوده است. فضاهای اندروني کوچک

راه داشته است. اين  به همتمام فضاها از داخل خانه  کهینحوبهو تودرتو بوده  وستهیپهمبه

به خروج از  زیهای مختلف، نیاکرد جهت دسترسي به حیاطانسجام دروني کمک مي

حیاط بیروني قرار دارد، در روزگار  شرقي خانه که اکنون در جبهه اندروني نباشد. هشتي

به عنوان فضای تقسیم اندروني و بیرون خانه، به شمالي های جبههساير بخش باوجودقاجار 

 اندرونيعمارت، بیروني خانه را از  رفته است. دو حیاط اندروني واقع در شمال و غربمي کار

عبور از اين دو حیاط  جزبهکه از بیروني برای رسیدن به اندروني راهي  يبه شکلجدا کرده، 

 های خانه و اهمیتفضاهای خدماتي از ساير بخش جداييخانۀ امیني وجود نداشته است. در 

وسیع  با کوچ تابستانه به زيرزمین کهینحوبهپررنگي برقرار بوده است.  به شکلحضور خدمه 

گرد( تعبیه شده تا حرکت خدمه در غالمنوان زيرزمین )با ع در اطراف ييراهروها، خانه

 ۀخانمیان حوض است يواسط گرد، خطخانه انجام گیرد. غالماز چشم صاحب دوربهزيرزمین 

های خود( و ساير بخش جنسهممحل مالقات مرد خانه با مهمانان  عنوانزيرزمین )به اصلي

سازمان میراث  نماينده با نگارندگان حضور زنان بوده است )مصاحبهزيرزمین که محل 

 (. 1397امیني،  ۀفرهنگي قزوين مستقر در خان

عنوان فضای تقسیم، زنان و مردان را به اندروني و بیروني بهشتي، به هشتي در خانۀ

که برای امور اقتصادی و يا مهماني قصد ورود به  یابهيغرکرده است. مردان هدايت مي

آن هدايت شده تا وارد  ورود به هشتي، به ضلع شرقي محضبهاند بیرونيِ خانه را داشته

رسانده متصل به هشتي، زنان را به اندروني مي بیروني شوند. همچنین داالن شماليحیاط 
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شده دارد، امکان هرگونه رذک ه اين داالن طوالني نسبت به هشتياست. با اعواجي ک

. تنها راه دسترسي به اندروني نیز شددسترسي بصری افراد غريبه به داخل هشتي سلب مي

به خارج از خانه وآمد زنان از ساير نقاط حیاط اندروني و امکان رفت است يهشتهمان يک 

وم نیست قرار دارد که معل ، فضای روبازیاندرونيدر ضلع غربي حیاط وجود نداشته است. 

 (. 183-20۶، 1389)چگیني، بوده است  چه آن کاربری

 
  محمود بهشتي توزيع نظام فضايي در خانه :12تصوير 

 يزدی توزيع نظام فضايي در خانه : 13تصوير 
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 شهیدی و یزدی جمعههای امامخانه/ پس از تحول گفتمان جنسیتی 

خانه( واقع در دری )کرسيخود را در تاالر پنج های مردميشهیدی مالقات جمعهمرحوم امام

 جمعه مبلمان روزمرهداده است. هنگام مالقات مردم با اماماندروني انجام مي شمالي جبهۀ

و فضا جهت حضور مردم آماده  شدهها منتقل ها و... به ساير اتاقخانه نظیر رختخواب

 زدواج پسر بزرگ خود نیز يک عمارتيک همسر داشته و پس از اآقای شهیدی شد. مي
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پدری مانده اما از محل  تر، پس از ازدواج درون خانۀمجزا به وی داده است. دو پسر کوچک

تر کوچکيک عمارت  جنوبي حیاط خانه نیز جبهۀ مستقل برخوردار بودند. ۀزندگي و پسینه

جمعه بوده است. بیروني تر امامداشته )اکنون خراب شده است( که متعلق به برادر کوچک

حضور مردان در اندروني، کارکرد خود را از  خانه که پس از تحول گفتمان جنسیتي و امکان

است. هشتي در عمارت  شدهدو قسمت انباری و محل اقامت مهمان تبديل  بهو دست داده 

میان اندروني و حسینیه )که اکنون خراب شده( و عمالً کارکرد  است یرعنصشهیدی، 

تر از شهیدی که بزرگ خانۀ اندروني روني و اندروني نداشته است. حیاطبی ای میانواسطه

و مردان در های بزرگ بوده است. در اين شرايط از زنان ، محل مهمانياستحیاط بیروني 

های دستهشدند. از حیاط بیروني برای فعالیتمجزا پذيرايي مي يک حیاط و در دو راستۀ

مطلوب خاندان شهیدی،  شده است. باوجود اوضاع ماليجمعي زنانه و مردانه نیز استفاده مي

ها زنان بودند که در آن غالبروزی در آنجا را نداشته و اين خانه اقامت شبانه بیشتر خدمۀ

 .(1397السادات شیرخورشیدی، م شهیدی و عفت)حساکردند کارهای خانه کمک مي
 

 شمالي اندروني  دری واقع در جبههجمعه در تاالر پنجامام های مردميمالقات : 14 ريتصو

 شهیدی جمعهامام هتوزيع نظام فضايي در خان :15تصوير 
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 شهیدی جمعهامام در خانههای متعدد کوچک وجود پسینه :1۶صوير ت
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مرحوم يزدی در  های تجاریيزدی در سه جبهه ساماندهي شده و مالقات اندروني خانۀ

کارکرد خود را نداشت  عمالًپذيرفته و بیروني که پس از عصر ناصری بخشي از آن صورت مي

هشتي خانه واقع بر ديوار غربي بنا، بدون ت. بوده اس مورداستفادهبارانداز شتران  عنوانبه

خانه مطرح است.  خوانايي بیشتر ورودی به جهتفضای بیروني و اندروني،  کارکرد تقسیم

اند )يزدی، روزی نداشتهشهیدی، در آنجا اقامت شبانه يزد نیز مشابه خانه خدمۀ خانۀ

1397 .) 
 

 هاتحلیل یافته
عنوان فرهنگ نسل به نسل منتقل شده بود، در که به روابط رايج میان زنان و مردان ايراني

های میان زنان و مردان آغاز اين تحول با مالقات دچار تحول چشمگیری شد. دورۀ ناصری

ايرانیان  های سکونتيو اغلب در محیط )سلطنتي و اعیاني( ايراني و زنان و مردان فرنگي

های فعالیتي و فضايي نیز بر برخي نظام در خانه ه و بدين ترتیب اين روابط نوظهورهمراه بود

جمعي های دستهفعالیت تأثر از روابط زنان و مردان شاملتأثیر گذاشت. نظام فعالیتي م

ها )نظیر ريسي، زدن پنیر(، مهمانيگیری، پخت نان، پنبه)نظیر پخت رب و شیره، آبغوره

روزانه، اعیاد ملي و مذهبي، ضیافت در ماه رمضان( و فعالیت خدمه )نظیر  یدهايدوبازديد

های دقیق مردانه و پذيرايي از مهمان و انتقال وسايل( بودند که پیش از عصر ناصری تفکیک

زدند. پس از ها ميزنانه داشتند؛ يعني زنان با زنان و مردان با مردان دست به آن فعالیت

شده نیز رخ داد های ذکرجامعه، اختالط زن و مرد در فعالیت تحول گفتمان جنسیتي در

بازتعريف جنسیتي در فضا  بر اساسهای قزوين ها در خانهدياگرام توزيع فعالیت 20 ريتصو)

 دهد(.را در دوران قبل و پس از ناصری نشان مي
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بازتعريف جنسیتي در فضا های قزوين بر اساس ها در خانه: دياگرام چگونگي توزيع فعالیت17تصوير 

 پیش و پس از تحول گفتمان جنسیتي

 

 
 

زن و مرد دچار  ، پس از دگرگوني فرهنگ روابط میان«فعالیت جمعي»اينکه هر سه 

و  اندفرهنگها نیز وابسته به های جمعي خانهن اين است که فعالیتدگرگوني شدند مبی

ها يک از اين فعالیتديگر آنکه هیچ نکتۀکند. ها را نیز دگرگون ميفرهنگ، آن دگرگوني

اند، بلکه با پیش نرفته« فردی شدن» به سمتپس از تحوالت گفتمان جنسیتي  تنهانه

بنابراين ؛ اندتری را نیز ايجاد کردهمشارکت زنان و مردان در کنار يکديگر، جمع بزرگ

بوده، پس از تحول اجار دورۀ قهای های نظام فعالیتي در خانهکه از مشخصه« حريم جمعي»

روابط زنان و مردان نیز کماکان پايدار مانده است. همچنین با دگرگوني گفتمان جنسیتي 

های فعالیتي شدت و ضعف پس از عهد ناصری و اختالط زن و مرد در خانه، برخي نظام

یت روزی در خانه فعالصورت شبانهای که تا پیش از عهد ناصری بهگرفته است. مثالً خدمه

ها و کردند؛ يا مهمانيها خدمت ميروزانه در خانه به شکلتنها  بعدازآن دورۀداشتند، در 

های مشخصي با هايي که پیش از عهد ناصری زنان و مردان صرفاً در زمانمالقات

حضور مردان به اندروني در اوقات بیشتری  کردند، پس از اجازهبرگزار مي جنسانشانهم

است، چنانکه تأثیر « زمان»وابسته به  توان گفت نظام فعالیتيبنابراين مي؛ شدانجام مي

ها بروز در انجام آن بندیتغییرات زمان به شکلهای خانه تحول گفتمان جنسیتي بر فعالیت

 کرده است. 
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به فضاهای صرفاً  بیبه ترتخانه،  اندروني و بیروني طورکليبه دورۀ ناصریتا پیش از 

جنسیت به اين  برحسبعنوان فضای تقسیم، افراد را زنانه و مردانه تعلق داشته و هشتي به

کرد. به همین ترتیب فضای مربوط به اقامت خدمه نیز زنانه و مردانه بوده دو فضا هدايت مي

و بیرون عنوان رابط میان زنان و مردان در محلي میان اندروني و تنها خواجگان خانه به

کردند. سکني داشتند. مهمانان غريبه که اغلب نیز مرد بودند جايي در بیروني استراحت مي

عنوان محل کار مردان، اقامت پس از تحول گفتمان جنسیتي در جامعه فضاهای بیروني به

عنوان فضای اصلي سرا حذف شده و اندروني بهو مرد، استراحت مهمان و خواجه خدمۀ زن

ضای صرفاً زنانه خارج شده و به فضای زنانه و مردانه تبديل گشت. در چنین خانه، از ف

که فضاهای  طورهمانخود را از دست داد.  کنندگيشرايطي هشتي خانه نیز کارکرد تفکیک

های پیش از تحوالت گفتمان جنسیتي بسیار محدود بوده است، در مردانه در خانه -زنانه 

شدت کاهش پیدا کرده است. صرفاً زنانه يا صرفاً مردانه بهدوران پس از تحول نیز فضاهای 

 دان عمالً موجب کنار گذاشته شدن برخي فضاها ازجمله بیرونياين اختالط میان زنان و مر

ها نیز فراهم تر شدن خانهکوچک و بدين ترتیب پس از تحوالت عصر ناصری، زمینه شده

 آمده است.

ثابتي تأثیر گذاشته خانه با عناصر ثابت و نیمه گفتمان جنسیتي بر نظام فضاييتحول 

زنان و مردان از يکديگر تأکید  اند؛ عصری که بر جداييبوده که بقايای پیش از عصر ناصری

 طرف يک ازهايي هستیم که پس از ناصری شاهد خانه دورۀداشته است. بدين ترتیب در 

آن، بر جدايي زنان و مردان از يکديگر و از طرف ديگر نظام فعالیتي آن بر  نظام فضايي

بخش« تحول کارکرد»اين تناقض،  حلراهاختالط آنان تأکید داشته است. در ابتدای امر 

گوی فرهنگ جديد گفتمان ها بوده است تا بتواند پاسخهای مختلف نظام فضايي خانه

اختالط زنان و مردان  ۀيبر پا، شدهساخته های جديدر خانهمروجنسیتي باشد. در ادامه نیز به

 اند.طراحي و ساخته شدند که با کاهش تعداد فضاها نیز همراه بوده

 
های قزوين بر اساس بازتعريف جنسیتي در فضا : دياگرام چگونگي توزيع فضاها در خانه18تصوير 

 پیش و پس از تحول گفتمان جنسیتي
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 گیرینتیجه
 موردنقدها رابطه با اروپايي ايراني با برقراری زنان و مردان در جامعۀ روابط سنتي رايج میان

کردند و خود را عادی تلقي مي جنسانهمو بازنگری قرار گرفت. زنان و مرداني که ارتباط با 

زن و  گفتمان مدرنیته )که تعامل میانگذراندند، با ورود ها مياوقات خود را با آن جاهمهدر 

خود  جنسانهممعاشرت زن و مرد بالغ با کرد( دريافتند را طبیعي قلمداد مي با يکديگرمرد 

حضور زنان و شود. يماخالقي محسوب  داول بود، از ديد اروپايیان رذيلۀکه در ايران مت

 ینۀدرزمشکني اولین شالوده ،انجام گرفت یشاه ناصرکه به دستور دولت تکیه مردان در

مردان و زنان اعیاني ايراني با زنان  بود و در ادامه آشناييتفکیک فضاهای زنانه و مردانه 

اين روند قرار دارد. بدين ترتیب  ن ايراني با مردان فرنگي در ادامۀاروپايي، سپس معاشرت زنا

نتايج تحقیق شدند. عنوان پیشگامان اين تحول فرهنگي معرفي صاحبان قدرت در ايران به

مرور به خانه کشیده سنتي میانِ زنان و مردان، به اين بازنگری و تحول روابطدهد نشان مي

تأثیر قرار داد. تفکیک فضاهای خانه به خانه را نیز تحت  های فعالیتي و فضايينظام شده و

اغلب فعالیت کهنحویبهمردانه کرده؛ -خانه را زنانه خش اندروني و بیروني، نظام فضاييدو ب

پذيرفت و انجام مي جنسانشانهم يبا همراههای زنان در اندروني و مردان در بیروني 

ها و مهمانياين دو فضا را داشتند. زنان در اندروني فعالیت ای میانها نقش واسطهخواجه

دادند که حضور مردان در آن ای را در حیاط و يا تاالرها ترتیب ميزنانه جمعيهای دسته

بودند و تنها هنگام بیرون رفتن از  جنسانشانهمآنان نیز از  فرمانتحت دمهجايز نبود. خ

بايستي مرداني با زنان همراهي ميو يا زيارت درگذشتگان( مي حمام رفتنخانه )برای 

ينیبشیپ ورود به اندروني نداشته و هشتي اجازه وجههیچبهمردان غريبه  سوآنکردند. از 

گشت. کار در ابتدای ورودی با اعواجي که داشت مانع هرگونه ديد به داخل اندروني مي شده

-بیروني و يا خارج از خانه صورت مي در بخش جنسانشانهماقتصادی و مالقات مردان با 

روشني منطبق  طوربه ذکرشدههای فعالیتي و فضاييِ شود نظامپذيرفت. چنانکه مالحظه مي

 تي ايران بوده است. بر فرهنگ رايج جنسی

های فعالیتي مرور در نظامبه با تحول گفتمان جنسیتي در جامعه پس از عصر ناصری

های خود دربار و اعیاني در عمارتزنان مردانه کمرنگ شد. -خانه نیز مرزهای زنانه و فضايي

قات مالرسمي با زنان خارجي  هایهمانيدر منیز مردان  طرفآنکردند. از ديدار ميبا مردان 
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صرفاً زنانه خارج شده و  شد اندروني از فضایغريبه موجب  داشتند. ديدار زنان با مردان

های فعالیتي و فضايي حضور در آن داشته باشند؛ اين تغییرات در نظام مردان نیز اجازه

 کهنحویبه ،شده موجب تغییر جايگاه زن در ساختار خانواده و نیز روابط فضای خان مروربه

 مورداستفادۀو فضاهای  شد تمرکز قدرت از مردان به تقسیم آن میان زن و مرد خانه منتقل

-اين روند برخي فعالیت . در ادامهجا شدجابهخانه به متن  زنان نظیر آشپزخانه نیز از حاشیه

خود را  شدهمرد خانه، به اندرون کشیده شد و بدين شکل بیروني، کارکرد تعريف های کاری

ني و بیروني نیز کمرنگ شده و زن و مرد در اندرو های پررنگ خدمۀاز دست داد. مرزبندی

ها های اندروني را پیدا کرد. در اين شرايط، خواجهانجام برخي فعالیت مرد هم اجازه خدمۀ

م که تا پیش از آن در تعريف حريم اندروني و بیروني مه کنار گذاشته شدند. عنصر هشتي

 فضا ادامه کنندۀتقسیم زمینه از دست داده، بیشتر در نقش عنصربود، اهمیت خود را در اين 

 حیات يافت. 

عصر ناصری، تعامل  دهد پس ازهای قزوين نشان ميهای موردی از خانهبررسي نمونه

بیشتر در محیط خانه بوده؛ چنانکه آمارهای اشتغال سرشماری قزوين در  میان زن و مرد

دهد هنوز هیچ زني به استخدام کار بیرون از خانه درنیامده است. نشان مي 1300سال 

کردند. های جمعي مشارکت ميمردان به اندرون خانه راه يافته و در فعالیت وجودبااين

پسران متأهل خانه،  ايل به داشتن استقاللهمسر شدن مردان و تمهمچنین رواج تک

صاص خانه افزايش يافته تا هر فضا به يک فرزند اخت خدماتي فضاهای ريزشد تعداد موجب 

پیش از عصر ناصری، خدمه به تفکیک  کهدرحاليخانه نیز  پیدا کند. پیرامون وضعیت خدمۀ

عصر  ازاينپساند، ائم داشتهو در آنجا اقامت د خانه، فعالیت در اندروني و بیرونيجنسیت 

با زنان هنگام خروج از منزل از میان  خدمۀ مرد همراهي ازجملهها، برخي کارکردهای آن

فعالیتي و  برخي نکات همهبااينيافته است. وقت ادامه پاره به شکلها رفته و حضور آن

ناصری همچنان دهد نظام مردساالری تا چند دهه پس از عهد فضايي خانه به ما نشان مي

ها نشان داد خانواده موردمطالعههای خانه مانده است: اول آنکه بررسي نظام خانوادگي باقي

ها، فضايي خانه در نظامپدری وصلت کنند. دوم آنکه  دادند دخترانشان با خانوادهترجیح مي

متأهل به ترين پسر نشین خانه با جزئیات بیشتر و تزئینات زيباتر، به بزرگزمستان جبهۀ

نشین( با تزئینات ساده مربوط به خواهر يا برادر کوچک مقابل )تابستان ارث رسیده و جبهۀ

 بوده است.
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