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چکیده
دگرگوني فرهنگي روابط زنان و مردان با يکديگر در دورۀ قاجار که بیشتر مرهون روابط فرهنگي
ايران با اروپا است ،نظامهای فعالیتي و فضايي خانهها را متحول کرد .هدف بررسي تحوالت گفتمان
جنسیتي دورۀ قاجار بر نظامهای فعالیتي و فضايي خانههای اعیاني است .سؤال اصلي اين است که
تحول گفتمان جنسیتي در میانه دوران قاجار چه تأثیری بر تحول نظامهای فعالیتي و فضايي خانهها
گذاشته است؟ روش پژوهش توصیفي-تحلیلي ،تفسیری-تاريخي و پديدارشناسانه و بر اين مبنا بود
که دادههای مورد نیاز از میان کتب و مقاالت معتبر شناسايي شد .سپس بر اساس اين دادهها نظام
های فعالیتي و فضايي خانهها مورد کنکاش قرار گرفت و مشخص شد چه بخشهايي از نظامهای
يادشده بر اساس گفتمان جنسیتي ساماندهي شدهاند؛ در ادامه اثر تحول گفتمان جنسیتي بر نظام-
های فعالیتي و فضايي خانهها بررسي شد .چهار خانۀ اعیاني متعلق به دوران اوايل و اواخر قاجار در
شهر قزوين انتخاب شد تا با مصاحبهها و مشاهدات میداني و بررسيهای کتابخانهای سؤال باال
پاسخي مصداقي پیدا کند .نتايج تحقیق نشان داد پس از تحول گفتمانِ جنسیتي ،نظام فعالیتي
بیشتر در درون خانه متحول شده و مردان در فعالیتهای جمعي اندروني با زنان مشارکت داشتهاند؛
درحاليکه تا پايان دورۀ قاجار زنان ،امکان فعالیت گستردهای در بیرون از خانه نیافتند .همچنین
اندروني پس از تحول گفتمان جنسیتي رونق بیشتر يافته و عالوه بر امکان مالقات زنان و مردان در
اندروني ،مردان نیز فعالیت اقتصادی خود را به آنجا آورده و بیروني خانه عمالً کارکرد تعريفشده
پیشین را از دست داد.
کلیدواژگان :خانههای اعیاني ،خانههای قاجاری ،معماری و جنسیت ،نظام فعالیتي ،نظام فضايي.
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مقدمه و بیان مسئله
ايران در دورۀ قاجار با جهان غربي مدرني ارتباط برقرار کرد که اين شکل رابطه تا پیش از
آن وجود نداشت .اين ارتباط از دارالسلطنه تبريز و تحت تأثیر دغدغههای نوخواهانه عباس
میرزا ( 1203-1249ه.ق ).آغاز شد و در عصر ناصری به اوج خود رسید .در آغاز دورۀ قاجار
روابط میان زنان و مردان با همان شیوۀ کهن ،بر پايۀ ارتباط میان همجنسان با يکديگر
استوار بود .در اين شرايط ،اختالط میان زن و مرد (که دوگانه زن_مرد را تقويت ميکرد)
تنها برحسب ضروريات انجام ميگرفت .گفتمان مدرنیته (که تعامل میان زن و مرد با
يکديگر را طبیعي قلمداد ميکرد) در اواخر قرن نوزدهم و با افزايش رابطه ايران و اروپا وارد
کشور شد .ايرانیان از اين نکته آگاه شدند که کردارهای جنسي و عشق مرد بالغ به مرد که
در ايران متداول بود ،از ديد اروپايیان رذيلۀ اخالقي محسوب ميشوند .بدين ترتیب فرهنگ
روابط میان زنان و مردان در عرصههای مختلف دستخوش تغییرات مهمي شد (نجمآبادی،
 24 :1397و  .)۶3پیرو تحوالت فرهنگي رخداده ميتوان تحول نظامهای معماری که رابطۀ
تنگاتنگي با فرهنگ دارد را نیز انتظار داشت .اين نظامها شامل نظام فعالیتي (عناصر بي-
شکل) و نظام فضايي (عناصر ثابت و عناصر نیمه ثابت) هستند که به گفته ادوراد هال سه
جنبۀ اصلي خردهفرهنگ را شکل ميدهند (هال.)123-129 :1384 ،
تصوير  :1رابطۀ فرهنگ با عناصر خانه

سؤال اساسي پژوهش بدين ترتیب است :تحول گفتمان جنسیتي در میانۀ دوران
قاجار چه تأثیری بر تحول نظامهای فعالیتي و فضايي خانهها گذاشته است؟

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ پژوهش را ميتوان به سه دسته تقسیمبندی کرد .1 :پژوهشهای درباره جنسیت در
فضا؛  .2پژوهش پیرامون شیوۀ زندگي در خانههای دوره قاجار؛  .3پژوهشهای درباره اوضاع
مردم قزوين در اجتماع و خانههای دوره قاجار .منابع گروه اول غالباً بازتاب نقش زنان در
فضا را موردتوجه قرار دادهاند .در کتاب فضا ،قدرت ،تمايز به مطالعات جنسیت در معماری
(کولمان )1395 ،يا ساختار معمارانه جنسیت پرداخته شده است .در کتاب جنسیت،
ناسیونالیسم و تجدد در ايران (صادقي ،)1392 ،چندهمسر بودن مردان و نقدهای پیرامون
آن مورد توجه قرار گرفته که به کمک آن ميتوان علل برخي تغییرات کالبدی خانهها را
جستجو کرد .کتاب انسانشناسي فضای خانگي (سيراد )1395 ،به بیان مرز جنسیتي در
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فضا ميپردازد .به تعبیر لوفبور در کتاب مقدمه انتقادی شهر بازتابي از روابط اجتماعي است
که روی زمین به تصوير کشیده شده است (مريفیلد .)118 :200۶ ،اين دسته از منابع که
جايگاه زنان در فضا را بررسي کردهاند در تحلیلهای خود کمتر به موضوع زنان و مردان
بهطور همزمان پرداختهاند .پژوهشهای پیرامون سبک زندگي دورۀ قاجار در دو دسته جای
ميگیرند :يکي درباره تاريخ خانههای قاجار و ديگری درباره سبک زندگي زنان در خانهها
مانند آقاجان شازه (سلطاني ،)1384 ،سه سال در ايران (گوبینو ،)1384 ،ايران و ايرانیان در
عصر ناصرالدينشاه (بنجامین ،)1391 ،حکومت ناصری و گفتمان نو (علیزاده بیرجندی،
 .)1391مقالۀ معماری و فرهنگ در خانههای اعیاني تهران در دورۀ قاجار (ارمغان و ديگران،
 )1392به تبیین ساختار خانه بر اساس ساختار خانواده و نقش افراد واسطه میان زنان و
مردان (خواجه) پرداخته داده است .درباره سبک زندگي زنان قاجار نیز کتابهايي نظیر
تاريخ خانمها (حجازی ،)1388 ،حکايت يک زن در زيروبم روزگار ،زندگینامه عزتالسلطنه
نظام مافي (اتحاديه ،)1391 ،دختر ايران (فرمانفرمايیان ،)1378 ،در اندرون (اتحاديه،
 ،)1395ديگری در اندروني (بهرامي برومند ،)1395 ،زن در تاريخ و فرهنگ ايران
(غالمرضايي ،)1394 ،زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان (کو لیور رايس ،)1383 ،زنان
سیبیلو و مردان بيريش؛ نگرانيهای جنسیتي در مدرنیته ايراني (نجمآبادی ،)1397 ،زناني
که زير مقنعه کالهداری کردند ،زندگاني ملک تاج خانم نجمالسلطنه (اتحاديه،)1388 ،
سايهسار مهرباني ،ستايش میالد و کارنامۀ دکتر منصوره اتحاديه (زمانينیا ،)1382 ،مهین
بانو (غفاری )1389 ،را ميتوان نام برد.
گفتمان جنسیتي در قزوين دورۀ قاجار را ميبايستي در میان منابع تاريخي اين شهر
جستجو کرد .کتاب سهجلدی سیمای تاريخ و فرهنگ قزوين (ورجاوند )1377 ،از
معتبرترين کتبي است که بهطور جامع دوران تاريخي قزوين را مورد مالحظه قرار داده است.
اطالعات اين کتاب در تجسم و تفهیم روابط زنان و مردان قزويني در دورۀ قاجار ياری مي
رساند .در کتاب سرشماری شهر قزوين (دبیرسیاقي )1380 ،که در آن اولین سرشماری
قزوين در سال  12۶0مورد مالحظه قرار گرفته ،تعداد افراد ساکن در خانههای هر هفده
محله قزوين بر اساس اسامي و القاب ساکنین خانهها آورده شده است .اين اطالعات در
شناساييِ جايگاه و نسبت زنان و مردان در خانهها و تحلیل آن ميتواند ياری رساند .منابع
ديگری نظیر قزوين (از بلديه تا شهرداری) (صمدیها ،)1388 ،شصت سال صبوری و
شکوری (يزدی ،)139۶ ،نسیم قزوين ،فرهنگ ،هنر ،ادب (حضرتي ،)137۶ ،دو بلبل روی
شاخههای پسته (بالدران ،)139۶ ،قزوين در گذرگاه هنر (آصفزاده ،)1374 ،حمامهای
خاموش (بهرامي ،)139۶ ،فارسي قزويني (خادم الشريعه ساماني )1388 ،اطالعاتي درباره
اوضاع اجتماعي و خانههای قزوين در دورۀ قاجار را به دست ميدهند.
تاکنون پژوهشي دربار معماری خانههای قزوين از نگاه گفتمان جنسیتي در دورۀ
قاجار انجام نشده است و مبحث گفتمان جنسیتي ،در نظامهای فضايي و فعالیتي خانههای
قاجار نیز به شکل متمرکز مورد بررسي قرار نگرفتهاند .پژوهش پیشرو به چگونگي
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نمودپذيری گفتمان جنسیتي در خانههای دورۀ قاجار پرداخته و سپس به سراغ خانههای
قزوين از اين نگاه ميرود.

گفتمان جنسیتی دورۀ قاجار و تحوالت آن
جامعۀ ايران تا دوره فتحعلي شاه و محمدشاه قاجار در ادامه روند عرفي و سنتي قرار داشت
که در مجامع آن معموالً زنان و مردان صرفاً همجنسانشان را مالقات ميکردند .مهمترين
وظیفۀ زن ،به دنیا آوردن فرزند و نگهداری از او بود (ملکم به نقل از عاملي رضايي:1389 ،
 .)23برای زنان طبقات متوسط بازار رفتن ،نوعي سرگرمي محسوب ميشد (دلريش به نقل
از عاملي رضايي .)29 -27 :1389 ،هفتهبههفته به حمام رفتن و ديدار گاهبهگاه ساير زنان
خويشاوند و دوستان (شیل به نقل از حجازی )308- 307 :1388 ،و نیز شرکت در مراسم
عزاداری ،روضهخواني و زيارت مقبرۀ امام زادگان از ديگر موارد حضور زنان در اجتماع بود.
تفکیک مردان از زنان در مکانهای عمومي رعايت ميشد« .واگنها طوری ساختهشده که
قسمت وسط آنها محفوظ و پوشیده باشد تا زنها در آنجا بنشینند و با مردان مخلوط
نشوند» (فووريه به نقل از عاملي رضايي .)۶2 :1389 ،تفکیک زن و مرد که تا حدی تحت
تأثیر مالحظات مذهبي آن دوران نیز بود (مهدوی« .)357 :2017 ،اگر زني در کوچهها به
يک مرد روبهرو درميآمد و راه هم بهقدر کافي پهن نبود که بتواند بگذرد آنقدر رو به ديوار
ميايستاد تا مردی که از روبهرو ميآمده بگذرد» (انصافپور .)318 :13۶3 ،در خیابانهای
پرجمعیت تهران مانند اللهزار ،شاهآباد و امیريه عصرها مقرر بود مردها از طرفي و زنها از
طرف ديگر عبور کنند .راه رفتن مردها و زنها از يک سمت از ساعت چهار بعدازظهر غدغن
ميشد (سانساريان )30 :1384 ،و سوارشدن زن و مرد در يک درشکه حتي اگر خواهر و
برادر يا زن و شوهر بودند ،ممنوع بود (ناهید .)77 :13۶8 ،هنجارهای اجتماعي در روابط
میان زنان و مردان و روابط خانوادگي درون خانهها مشابه يکديگر بودند (دونون)159 :200 ،
حضور زنان و مردان در تکیهدولت ،اولین شالودهشکني در زمینه تفکیک فضاهای زنانه
و مردانه باشد که به دستور ناصرالدينشاه صورت پذيرفت (پوالک.)235 :13۶1 ،
ناصرالدينشاه از مجلسي در حضور پادشاه انگلستان چنین مينويسد« :دست چپ من
پادشاه نشسته بود ،پهلوی او زن گرایفر نشسته بود .مسئلۀ زن و احترام به آنها در
فرنگستان چیز عجیبي است .مثالً اين زن صاحب کارخانه است» (رضواني.)85 :1378 ،
چنین مشاهداتي از سوی پادشاه ايران زمینهساز اقداماتي نظیر اختالط زن و مرد در
تکیهدولت ميشود .ارتباط بیشتر ايرانیان با خارجيها ،مدارس موسیو فرنگي ،نشر کتاب و
روزنامه در اين تحوالت بيتأثیر نبودند .با ارتباط خاندان سلطنت و بهويژه زنان درباری
بسیاری از آداب و عادات فرنگیان توسط زنان درباری اخذ شد (سرنا .)110 :13۶2 ،با ايجاد
تغییرات هويتي در اعضای خاندان سلطنت ،گفتمان انتقادی نسبت به روابط زنان و مردان
در جامعه ايران را شکل داد (علیزاده بیرجندی .)319 :1391 ،پسازآن زنان بیشتر در
جامعه مشاهده ميشدند .بسیاری از زنان به بهانه زيارت يا سر خاک مردگان خود رفتن از
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خانه بیرون ميآمدند و آقايان هم برای ديدن آنها بر مزار گذشتگان حاضر ميشدند
(اتحاديه .)89-90 :1388 ،زناني که تا پیشازاين توسط خواجهها مراقبت ميشدند ،اکنون
بدون آنان در جامعه حضور مييافتند .دلیل چنین تحوالتي نهتنها زنان ،بلکه مردان نیز
بودند؛ فرمانفرما در سال  1291ه.ش ،.در نامهای به پسرش عباس میرزا در تبريز نوشته
است« :بنويسید محمدولي (پسر ديگر فرمانفرما) يا اينکه يکي از برادرهای عزتالسلطنه
(همسر عباس میرزا) آنها را حرکت بدهند  ...با درشکه آنها را بیاوريد .الزم به خواجه و
اين اوضاع نیست  ...ديگر رشته خواجه را بايد دور انداخت ،بايد به هر نوکری يا برادری که
اطمینان داريد به او رجوع کنید» (اتحاديه.)89 :1388 ،

نظامهای فعالیتی و فضایی خانههای دورۀ قاجار بر پایه گفتمان جنسیتی
نظام فعالیتی قبل از ناصری
شرح احوال ثبتشده در اوايل دورۀ قاجار نشان ميدهند نظام فعالیتي خانهها اوالً در ادامه
روند فعالیتي دورههای پیشین خود بوده و زنان در اندرونيِ خانه و مردان در جامعه فعالیت
داشتهاند .دوماً در فعالیتهای دستهجمعي داخل خانه نهتنها اختالط زن و مرد وجود
نداشته بلکه تا حد چشمگیری اين کار مذموم بوده است .مالقاتهای خانگي صرفاً با
همجنسان بود و ديدار مردان با يکديگر در بعدازظهرها يا صبحهای زود و بدون حضور هیچ
زني صورت ميپذيرفت (بنجامین .)115 :1391 ،وقتي دختری ازدواج ميکرد پدر يا برادر او
ميتوانستند به ديدن او بروند .بدين ترتیب مردها میان خود و زنها نیز میان خود
ديدوبازديد داشتند (رضازاده ملک .)308 - 309 :13۶3 ،هیچ مرد نامحرم و بیگانهای حق
ورود به قسمت اندروني را نداشت؛ خدمتکاران اندروني تعدادی زن بودند که کار نظافت
خانه ،ظرفشويي و شستن لباسها را بر عهده داشتند (فرمانفرمايیان .)21 :1378 ،زنان
ايراني که به مهماني و سرگرم کردن دوستان خود عالقهای وافر داشتند بدون حضور مردان،
مهمانيهای صرفاً زنانهای را در اندرونِ خانه ترتیب ميدادند و به همین ترتیب در مهماني
های مردانه نیز زنان جايي نداشتند (کو لیور رايس 14۶ :1383 ،و .)123
تصوير ( 2راست) :مهماني ناهار تاجر ثروتمند ايراني بدون حضور زنان
تصوير ( 3چپ) :عکس دستهجمعي از خاندان شیخاالسالمي قزويني  1379ه.ش .با حضور عزيرالملوک شیخ
االسالمي (نوه دختری میرزا مسعود شیخاالسالمي) در میانه عکس.
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هرچه تمکن مالي و قدرت صاحبخانه بیشتر بود ،اين جدايي فعالیتهای مردانه از
زنانه در خانه يا عمارت بیشتر مشاهده ميشد .مصطفي خان پسر سعیدخان مؤتمنالملک
(وزيرخارجه ايران) در شرح اندروني و دستورات پدرش که در آخرين فصل از کتابچهاش
نوشته چنین آمده است« :از اندرون صدای حرف و دعوا و خنده بلند کردن و غیره بیرون
نیايد .کلفت بايد با نوکر حرف نزند .اگر غیرازاين بکند و نصیحت گوش نکند بابا مأذون است
چوب و جوال بیاورد و پوست از سرشان بکند .کسي مرخص نیست به اندرون برود و بهجز
جاهايي که معین کردهام اهل اندرون نبايد جايي بروند .به حرم محترم که مشرف ميشوند و
به حمام ،هرجايي که ميروند بايد با آدم و نوکر متعدد بروند و مراجعت نمايند» (بهرامي
برومند .)7۶-77 :1395 ،فعالیت های درآمدزای زنان شهری نظیر نگهداری بچه ،خدمتکاری،
دايگي و مشاطهگری نیز صرفاً در جمع همجنسانشان و اغلب در محیط خانه انجام مي-
پذيرفت (ملکم به نقل از عاملي رضايي .)29 :1389 ،مردان نیز در خارج از خانه با مراجعان
و مخاطبان همجنس خود ،مشغول فعالیتهای اقتصادی بودند.
نظام فعالیتی بعد از ناصری
در عصر ناصرالدينشاه حضور مردان اروپايي در قالبهای سفیر ،گردشگر ،شرقشناس و ...به
همراه همسرانشان در ايران تا آنجا پیش رفت که آنها ميتوانستند با اعضای خاندان
سلطنتي و زنان حرم مالقاتي داشته باشند .معیرالممالک نوۀ دختری ناصرالدينشاه مي
نويسد « :در آن زمان دو خانواده با اروپايیان مقیم تهران مراوده داشتند که يکي از آنها
خاندان معیرالممالک و ديگری خانواده میرزاعلي خان امینالدوله بودهاند» (معیرالممالک به
نقل از علیزاده بیرجندی .)317 :1391 ،زنان اعیاني نیز در عمارت با مردان اختالط
ميکردند و يا مردان به ديدن آنان ميآمدند (اعتمادالسلطنه .)772-8۶5 :1350 ،حرم که
يادگار جامعه سنتي بود و حريمش همواره بايد محفوظ ميماند ،با تغییرات جامعه ،دگرگوني
و تغییر وضعیت تدريجي را تجربه ميکرد (اعتمادالسلطنه .)۶7 :1350 ،مردان در
مهمانيهای رسمي با زنان خارجي معاشرت ميکردند ،زنان آنان نیز با زنان خارجي
آمدورفت داشتند .در عروسي پسر ولیعهد با دختر کامران میرزا ،پانزده نفر زن فرنگي هم
بوده و برای آنها میز و صندلي گذاشته بودند (اتحاديه .)1۶ -17 :1388 ،طوالنيتر شدن
مدت حضور مردان در خانه رفتهرفته موجب گرديد که آنها در برخي فعالیتهای دسته
جمعي که تا پیش از آن تنها زنان انجام ميدادند شرکت کنند .همچنین برداشته شدنِ منع
حضور مردان غريبه در خانه موجب گرديد که برخي فعالیتهای اقتصادی از بیروني به
اندرونيِ خانه منتقل شده و مالقات و قرارهای کاریِ مردان در بخشي از اندروني انجام پذيرد.

بازتاب تحول گفتمان جنسیتي دوره قاجار بر 57...

نظام فضایی
نظام فضایی قبل از ناصری
فضا که در نمادسازی و ساختاربخشي مناسبات جنسیتي نقش دارد (رندل )13 :2000 ،در
خانههای اوايل قاجار مشتمل بر دو بخش اصلي اندروني و بیروني بوده که در خانههای
اعیاني اين دو بخش با مرزهای کالبدی روشن مشخص ميشد .در خانههای بزرگ اتاقهای
خاص مردان و زنان کامالً مجزا بوده و در بیشتر موارد در حیاطي جداگانه قرار داشتند .از
عبارتهای کتاب استر نظیر «حیاط زنانه يا بیرون منزل زنان» چنین برميآيد که اين رسم
يعني مجزا بودن قسمت مردانه و زنانه ،رسمي ايراني و کهن است (کو لیور رايس:1383 ،
 .)122بیروني محل پذيرايي مهمانان مرد و کارهای اداری و ملکي آنها بوده و اندرون محل
زندگي خانواده محسوب ميشد (اتحاديه و فرمان .)155-15۶ :1391 ،متصل به حیاط و
ساختمان بیروني قسمت اندروني بود که حیاط و ساختمان مخصوص به خود را داشته و
فقط رئیس خانواده حق ورود به آنجا را داشت (بنجامین .)92-93 :1391 ،بسته به اينکه
مرد خانه چند همسر داشته و يا فرزندان متأهل وی با اون زندگي ميکردند ،عمارت ممکن
بود چند حیاط و خانه مجزا داشته باشد« .به محل زندگي ما يعني خانوادۀ پدرم اندروني
ميگفتند .اندروني ،خانههايي بود که همسران و فرزندان پدرم در آن زندگي ميکردند و
ورود مردان به آن خانهها ممنوع بود .خارج از آن خانهها را بیروني مينامیدند .رابط اندروني
با بیرون ،دو خواجه بودند .آنها فقط حق داشتند پیامهای داخل را به بیرون و بیرون را به
داخل برسانند» (فرمانفرمايیان .)19 :1378 ،فضای ورودی خانه يا اصطالحاً هشتي ،بهعنوان
فضای ارتباطي و اتصالدهنده ،تعیینکنندۀ طول حرکت زنان و مردان ساکن خانه و مهمانان
آنها بود .وقتي نميخواستند يک شخص نامحرم به داخل خانه ديد داشته باشد و نیز برای
تأمین حداکثر امنیت و محرمیت سعي ميکردند مسیر حرکت در داخل فضای ورودی را تا
حد امکان طوالني کنند (سلطانزاده)7۶ :1372 ،؛ در اين فضا تعیین ميشد زنان و مردان
مجاز به حرکت در کدام جهت هستند .چنین توجهي به طراحي فضای ورودی ميتواند
نشاندهندۀ اهمیت توجه به میدان حرکت زنان و مردان در خانهها باشد .حیاط خانه
بهعنوان عنصری مهم در سازماندهي فضايي مطرح بود که همه فضاهای دور آن را آرايش
ميداد (پیرنیا .)1۶1 :1378 ،بزرگترين حیاط خانه که مخصوص ساکنان و محارم آن بود،
حیاط اندروني نامیده ميشد که در پشت ساختمان اصلي و با ديوارهای بلند ،محصورشده و
اغلب سايه داشته و بهترين مکان برای فعالیتهای زنان در طول روز محسوب ميشد .از
سمت کوچه و خیابان هیچ پنجرهای در ديوار محوطه ديده نميشد (کو لیور رايس:1383 ،
 .)122اهمیت حضور خدمه و بهويژه خواجهها بهعنوان رابط زنان و مردان بین اندروني و
بیروني موجب ميشد در بخشي از حیاط فضايي جهت زندگي اين افراد نیز وجود داشته
باشد (ارمغان و ديگران.)35 :1392 ،
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نظام فضایی بعد از ناصری
شرح احوال و گزارشها رسیده از دورۀ ناصری به بعد نشان ميدهد رفتهرفته عناصر ثابت و
نیمه ثابت خانه دگرگون شدند؛ چنانکه تحت تأثیر مراودات زنان درباری با زنان فرنگي
تغییرات ظاهری مانند تغییر در لباس زنان اندرون ،استفاده از پارچههای فرنگي ،استفاده از
اشیاء و لوازم فرنگي چون میز ،صندلي ،مبلمان و وسايل تزئیني در گزارشهای فرنگیان به
چشم ميخورد (عاملي رضايي .)120-121 :1389 ،اگرچه مبلمانِ تازهوارد ،پرده و
تختخواب تا مدتها بیشتر جنبه تزئیني داشته است (مهدی.)۶53 :1999 ،
تصاوير  5 ،4و  :۶استفاده تزئیني از مبلمان در عکسهای خاندانهای اعیان قزوين در دوره قاجار

منبع :نورمحمدی1383 ،

با ايجاد امکان حضور مردان غريبه در اندروني ،مراجعان و مهمانان مرد خانه در
قسمتي از اندروني با يکديگر مالقات ميکردند .صاحبخانه با برداشتن مبلمان خانگي نظیر
رختخواب اين فضا را با مبلمانهای تازه واردشده به کشور نظیر میز و صندلي و پذيرايي
فرنگي مثل قهوه رسميتر جلوه ميداد .با مذموم شمردن شیوههای چندهمسری مردان در
اين دوره ،عمده فضاها و حیاطهايي که تا پیش از آن به چند همسر اختصاص يافته بود
تغییر کاربری داده و يا واگذار شدند .همچنین با انتقال کار مردان از بیروني به اندروني
فضای بیروني عمالً کاربری تعريفشده خود را از دست داده و به برخي کاربریهای تازه
نظیر انبار مواد يا اقامت شبانه مهمانان اختصاص يافت (يزدی و شیرخورشیدی .)1397 ،از
اهمیت هشتي که خروج و ورود زنان و مردان از آن انجام ميپذيرفت ،از عصر ناصری به بعد
رفتهرفته کاسته شده و گاه حیاط اندرون ،از کوچه ،دری جداگانه داشته و میان دو حیاط
اندروني و بیروني دری يا پردهای نصب بود (کو لیور رايس .)123 :1383 ،با امکان اختالط
میان زنان و مردان ،از حیاط اندروني برای پذيراييهای مردان و زنان استفاده ميشد .در اين
شرايط زنان و مردان در دو سمت مجزا نشسته و دو سفرۀ جدا برايشان پهن ميشد
(شیرخورشیدی .)1397 ،در پژوهش پیش رو چهار خانۀ اعیاني از شهر قزوين جهت
بررسيهای مصداقي اين کار انتخاب شدند.
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فرایند پژوهش
روند تحقیق با مطالعه درباره ويژگيهای فرهنگي دورۀ قاجار آغاز شد .جستجوها نشان دادند
روابط میان زنان و مردان در میانه دورۀ قاجار دچار تحول چشمگیر شده است .در اين
مرحله فرضیهای شکل گرفت که برخي نظامهای فعالیتي و فضايي خانهها تحت تأثیر روابط
حاکم بر زنان و مردان شکل گرفته و با تحول اين روابط در میانۀ دوره قاجار ،نظامهای
يادشده نیز متحول شدهاند .از میان کتب ،مقاالت و اسناد معتبر تاريخي ،با روشهای تحقیق
تفسیری_تاريخي و توصیفي_تحلیلي به آن دسته از مطالعات تاريخي پرداخته شد که
مربوط به نظام فضايي خانههای قاجار و فعالیتهای زنان و مردان درون آن بودند .در اين
مرحله مشخص شد برخي نظامهای فعالیتي و فضايي خانه ،تحت تأثیر تحول گفتمان
جنسیتي دورۀ قاجار تحول يافتهاند .بهمنظور بررسيهای مصداقي ،چهار خانۀ اعیاني قزوين،
متعلق به دوران قبل و بعد تحول گفتمان جنسیتي انتخاب شده تا از طريق روش تحقیق
پديدارشناسانه با مشاهدات میداني ،مصاحبه با بازماندگان ساکنان خانهها و مراجعه به
سايتها ،کتب و مقاالت معتبر تاريخي و معماری نظامهای فعالیتي و فضايي آنها که متأثر
روابط حاکم بر زنان و مردان شکل گرفتهاند مورد بررسي قرار گیرند .بنا بر سرشماری سال
 1231محله آخوند بیشترين تعداد خانههای اعیاني ( 30خانه) در میان محلهها و بیشترين
تعداد دکاکین نیز در محله خندقبار ( 50دکان) واقع شده (دبیرسیاقي .)302 :1380 ،خانه
های انتخابي در محلههای اعیاني قزوين قرار دارند.

اوضاع اجتماعی زنان و مردان قزوین در دوره قاجار
تهران بهعنوان پايتخت جديد قاجاری تا حد زيادی اولین مرکز تحوالت فرهنگي به شمار
ميرفت و شهر قزوين به دلیل همسايگي با آن در جريان اين تحوالت قرار ميگرفت .از
طرف ديگر قزوين از نظر بازرگاني شهری ثروتمند و در رديف تهران بوده تا آنجا که تولیدات
اروپايي از طريق قزوين و تبريز وارد تهران ميشده است (عیسوی.)171-180 :13۶2 ،
ترتیب قزوين مستقیماً با اروپا در ارتباط بود و ميتوانست بهعنوان مبدأ برخي آگاهيها از
اوضاع اروپا مطرح باشد .ايران در دوران صفوی نیز به شکل محدودتر از دورۀ قاجار با اروپا
در ارتباط بوده و قزوين بهعنوان دومین پايتخت صفوی ،در قلب اين ارتباط مطرح بود .در
شرح پذيرايي از سفیر اسپانیا در قزوين آمده است پادشاه ايران هنگام ورود وی بازی چوگان
ترتیب داده و زنان قزويني بهدور از مردان و در باالی بام خانهها برای تماشای بازی جمع
شده بودند .از نوشتههای سفیر برميآيد که از نبود هیچ زني در مراسم پذيرايي در کاخ
شاهي متعجب شده است (بندرچي .)15 :1393 ،جنبش و حضور زنان در جامعۀ قزوين
بیشتر بهصورت خودجوش و فاقد پشتیبانيهای قانوني صورت ميپذيرفته است (چنانکه در
بند پنجم قوانین شهرداریِ تازه تأسیس در عصر ناصری آمده :طايفه نسوان حق رأی دادن و
کانديدا شدن در تشکیالت شهرداری را ندارند (صمدیها .))31 :1388 ،با اين همه مشاهده
ميشود در قرن سیزدهم مدارس ديني خاص زنان همچون مدرسۀ صالحیه در قزوين وجود
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داشته که مدرسان آن زنان بودند .زنان ميتوانستند آرای علمي و ذوقیات ادبي خود را از
طريق رساله و کتاب و ديوان شعر در جامعه منتشر کنند و به ثبت برسانند؛ نظیر تألیف
تفسیر سورۀ فاتحهالکتاب از أم کلثوم برغاني قزويني (حضرتي .)150 :137۶ ،در قرون بعدی
حضور اجتماعي زنان قزويني گستردهتر شده تا آنجا که حتي در جنبشهای اجتماعي نیز
نقش مؤثری ايفا کردند .با امکان حضور زنان در خارج از خانه جامعه ،آمادگي خوبي جهت
تحول گفتمان جنسیتي ايجاد شده بود .خانههای اعیاني نیز تحت تأثیر جريان نوين گفتمان
جنسیتي قرار گرفتند ،چراکه در دورۀ قاجار اين اعیان و نخبگان بودند که از طرفي امکان
سفر به فرنگ داشته و ميتوانستند از نزديک معماری و فرهنگ مردم آنجا را مشاهده کنند
(علیزاده بیرجندی )175 :1391 ،و از طرف ديگر اروپايیان حاضر در ايران نیز غالباً با همین
طبقۀ اجتماعي مراوده داشتند؛ بنابراين طبیعي به نظر ميرسد که هرگونه تحول در نظام
فعالیتي و نظام فضايي از خانههای اعیاني آغاز شود .خانههای اعیاني به دلیل وسعت بیشتر و
زمینههای مالي بهتر صاحبخانه ،امکان حضور طیفهای متنوعتری از زنان و مردان را در
يک خانه فراهم ميساخت؛ بدينجهت مطالعه خانههای اعیاني برای موضوع مدنظر پژوهش
مناسبتر است .تصوير زير موقعیت چهار خانۀ اعیاني در شهر قزوين را نشان ميدهد .اين
خانهها به همراه دهها اثر تاريخي ديگر قزوين در جنوب شهر واقع شدهاند.
تصوير  :7موقعیت مکاني چهار خانۀ اعیاني انتخابشده در محدوده جنوبي شهر قزوين

ترسیم :نگارندگان1397 ،

بازتاب تحول گفتمان جنسیتي دوره قاجار بر ۶1...

نظام فعالیتی پیش از تحول گفتمان جنسیتی  /خانههای امینی و محمود بهشتی
زنان در برخي از فضاها نظیر باالخانه مشرف به تاالر يا کرسيخانه (معروف بهه شهاهنشهین)
هنگام برپايي مهمانيهای خانوادگي و يها مراسهم مهذهبي مثهل عهزاداری جمهع مهيشهدند.
مهمانيهای زنانه نیز در اندرون برپا شده و خدمۀ آنها نیز زنان بودند .اگر زني سید بهود ،در
مراسم عید غدير ،زنان آشنا و فامیل بدون همراهي مردی به ديدن وی ميرفتند .مردان نیهز
در بیروني و يا خارج از خانه مالقاتهای کاری و دوستانۀ خود را انجام مهيدادنهد .در توزيهع
خدمه نیز خدمۀ زن در اندروني و خدمۀ مرد در بیروني مشغول بودند و معموالً اقامهت آنهها
در خانه به شکل دائمي بود .عالوه بر رايج بهودن رسهم چندهمسهری ،گهاهي سهاير اعضهای
خانواده مرد نظیر مادر ،خواهر و برادر متأهل نیز در يک خانه زنهدگي مهيکردنهد .واههههايي
نظیر «خاخو (خهواهر) ،پسهرِ خوچرچچهه (پسهر خواهرکوچهک) ،پیهرهچسهال (پیهرزن) ،خسهرگ
(مادرشوهر) ،عمهزاده ،جاريه (جاری) ،اوالد ذکور و زوجهاش» که در اولین سرشماریِ قزوين
از خانهههههها در سههال  1231ه.ش .آمههده اسههت (ورجاونههد 783-784 ،1377 ،و دبیرسههیاقي،
 )1380نشان ميدهند چند خانواده در يک خانه با يکديگر زندگي ميکردند.
نظام فعالیتی پس از تحول گفتمان جنسیتی  /خانههای امامجمعه شهیدی و یزدی
جامعۀ قزوين پس از عصر ناصری بهويژه در دوران مشروطه با حضور زنان در خارج از خانه
مواجه شد (ورجاوند .)425 :1377 ،از آنسو مردان نیز امکان حضور در اندروني خانه را
يافتند .مهمانيهای خانوادگي در حیاط اندروني با مشارکت زنان و مردان صورت ميگرفت
که البته دو سفرۀ مجزا برای زنان و مردان انداخته ميشد.
تصوير ( 8راست) :برگزاری مهمانيهای خانوادگي با حضور زنان و مردان در حیاط اندروني خانه امام
جمعه شهیدی
تصوير ( 9چپ) :خدمه سیاه که در کنار خانوادههای اعیانِ قزوين ،عکس گرفتهاند.

ترسیم تصوير راست :نگارندگان1397 ،؛ منبع تصوير چپ :نورمحمدی1383 ،

با مذموم شمردن شیوۀ چندهمسری ،اغلب مردان يک همسر اختیار ميکردند و در
ادامه نیز سنت اسکان فرزندان متأهل در خانه پدری کمرنگ شد .بدين ترتیب تعداد
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ساکنین در خانهها و بهتبع تعداد خدمۀ خانه نیز کاهش يافت .خدمه بهصورت روزانه ،انجام
کار داده و در خانه اقامت دائمي نداشتند (يزدی .)1397 ،با کمرنگ شدن نقش خدمه در
خانه ،عناوينشان نظیر مالزم ،مالزم خانگي ،خدمه ،خادمه ،خدمه سیاه ،خدمه سفید،
قاپوچي (دربان) و غالم بچه ،نوکر ،غالم ،طفل سیاه ،خدمتکار ،صغار خدمه ،خواجهسرا
(دبیرسیاقي )1380 ،که تا پیش از آن رايج بود ،از میان رفت و آنها با اسامي حقیقي خود
صدا ميشدند (حسام شهیدی و عفتالسادات شیرخورشیدی .)1397 ،ديدوبازديد عید نوروز
بهصورت خانوادگي و با اختالط زنان و مردان انجام ميگرفت .با امکان حضور مردان در
خانه ،فعالیتهای اقتصادی آنان نیز به اندروني کشیده شده و بیروني عمالً کارکرد
تعريفشدۀ خود را از دست داد .آنها در برخي فعالیتهای دستهجمعي اندروني (نظیر
آبغورهگیری و پخت نان) نیز مشارکت ميکردند.
نظام فضایی پیش از تحول گفتمان جنسیتی  /خانههای امینی و محمود بهشتی
در خانۀ امیني مالقات مردان با يکديگر در تاالر نُهدری و دو تاالر پشت آن انجام مهيگرفهت.
در طرفین تاالر میاني ،دو اتاق قرار دارد که اتاق غربي ،محهل اقامهت شهبانۀ مهمهان و اتهاق
شرقي چایخانه بوده است .برای پذيرايي از مالقهاتکننهدگان مهرد خانهه نیهازی بهه رفهتن
اندروني نبوده است .همچنین بین سه تاالر يادشده دو اُرسي (بهعنوان عناصر نیمهثابت فضا)
تعبیهشده که با افزايش جمعیت مراجعهکننده مردان ،اين ارسيها باال رفتهه و سهه تهاالر بهه
فضای يکدست تبديل ميشد .اين ارسيها در تنظیم فاصلۀ مردان با اندروني نیز ميتوانسهت
کارکرد داشته باشد؛ بهنحویکه با اقامت مهمان غريبه در اتاق غربي تهاالر ،ارسهيهها پهايین
آمده و ارتباط بیروني و اندروني را قطع ميکرد.
تصوير  :10سه تاالر بخش بیروني خانۀ امیني با ارسيهای میان اين سه تاالر بهعنوان عناصر نیمه
ثابت فضا و تنظیمکننده چگونگي ارتباط بیروني با اندروني
سه فضای گسسته با پايین بودن ارسيها

يک فضای پیوسته با باال رفتن ارسيها

ترسیم :نگارندگان1397 ،
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تصوير  :11توزيع نظام فضايي در خانه امیني

ترسیم :نگارندگان1397 ،

اندروني خانه با دو حیاط در دو جبهه شمالي و غربي ،ساماندهي شده که حیاط
کوچک تر با فضاهای اطراف آن متعلق به فرزندان متأهل بوده است .فضاهای اندروني
بههمپیوسته و تودرتو بوده بهنحویکه تمام فضاها از داخل خانه به هم راه داشته است .اين
انسجام دروني کمک ميکرد جهت دسترسي به حیاطهای مختلف ،نیازی به خروج از
اندروني نباشد .هشتي خانه که اکنون در جبهه شرقي حیاط بیروني قرار دارد ،در روزگار
قاجار باوجود ساير بخشهای جبهه شمالي خانه ،بهعنوان فضای تقسیم اندروني و بیرون به
کار ميرفته است .دو حیاط اندروني واقع در شمال و غرب عمارت ،بیروني خانه را از اندروني
جدا کرده ،به شکلي که از بیروني برای رسیدن به اندروني راهي بهجز عبور از اين دو حیاط
وجود نداشته است .در خانۀ امیني جدايي فضاهای خدماتي از ساير بخشهای خانه و اهمیت
حضور خدمه به شکل پررنگي برقرار بوده است .بهنحویکه با کوچ تابستانه به زيرزمین وسیع
خانه ،راهروهايي در اطراف زيرزمین (با عنوان غالمگرد) تعبیه شده تا حرکت خدمه در
زيرزمین بهدور از چشم صاحبخانه انجام گیرد .غالمگرد ،خط واسطي است میان حوضخانۀ
اصلي زيرزمین (بهعنوان محل مالقات مرد خانه با مهمانان همجنس خود) و ساير بخشهای
زيرزمین که محل حضور زنان بوده است (مصاحبه نگارندگان با نماينده سازمان میراث
فرهنگي قزوين مستقر در خانۀ امیني.)1397 ،
هشتي در خانۀ بهشتي ،به عنوان فضای تقسیم ،زنان و مردان را به اندروني و بیروني
هدايت ميکرده است .مردان غريبهای که برای امور اقتصادی و يا مهماني قصد ورود به
بیرونيِ خانه را داشتهاند بهمحض ورود به هشتي ،به ضلع شرقي آن هدايت شده تا وارد
حیاط بیروني شوند .همچنین داالن شمالي متصل به هشتي ،زنان را به اندروني ميرسانده
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است .با اعواجي که اين داالن طوالني نسبت به هشتي ذکرشده دارد ،امکان هرگونه
دسترسي بصری افراد غريبه به داخل هشتي سلب ميشد .تنها راه دسترسي به اندروني نیز
همان يک هشتي است و امکان رفتوآمد زنان از ساير نقاط حیاط اندروني به خارج از خانه
وجود نداشته است .در ضلع غربي حیاط اندروني ،فضای روبازی قرار دارد که معلوم نیست
کاربری آن چه بوده است (چگیني.)183-20۶ ،1389 ،
تصوير  :12توزيع نظام فضايي در خانه محمود بهشتي
تصوير  :13توزيع نظام فضايي در خانه يزدی

ترسیم :نگارندگان1397 ،

پس از تحول گفتمان جنسیتی  /خانههای امامجمعه شهیدی و یزدی
مرحوم امامجمعه شهیدی مالقاتهای مردمي خود را در تاالر پنجدری (کرسيخانه) واقع در
جبهۀ شمالي اندروني انجام ميداده است .هنگام مالقات مردم با امامجمعه مبلمان روزمره
خانه نظیر رختخوابها و ...به ساير اتاقها منتقل شده و فضا جهت حضور مردم آماده
ميشد .آقای شهیدی يک همسر داشته و پس از ازدواج پسر بزرگ خود نیز يک عمارت

بازتاب تحول گفتمان جنسیتي دوره قاجار بر ۶5...

مجزا به وی داده است .دو پسر کوچکتر ،پس از ازدواج درون خانۀ پدری مانده اما از محل
زندگي و پسینهۀ مستقل برخوردار بودند .جبهۀ جنوبي حیاط خانه نیز يک عمارت کوچکتر
داشته (اکنون خراب شده است) که متعلق به برادر کوچکتر امامجمعه بوده است .بیروني
خانه که پس از تحول گفتمان جنسیتي و امکان حضور مردان در اندروني ،کارکرد خود را از
دست داده و به دو قسمت انباری و محل اقامت مهمان تبديل شده است .هشتي در عمارت
شهیدی ،عنصری است میان اندروني و حسینیه (که اکنون خراب شده) و عمالً کارکرد
واسطهای میان بیروني و اندروني نداشته است .حیاط اندروني خانۀ شهیدی که بزرگتر از
حیاط بیروني است ،محل مهمانيهای بزرگ بوده است .در اين شرايط از زنان و مردان در
يک حیاط و در دو راستۀ مجزا پذيرايي ميشدند .از حیاط بیروني برای فعالیتهای دسته
جمعي زنانه و مردانه نیز استفاده ميشده است .باوجود اوضاع مالي مطلوب خاندان شهیدی،
بیشتر خدمۀ اين خانه اقامت شبانهروزی در آنجا را نداشته و غالب آنها زنان بودند که در
کارهای خانه کمک ميکردند (حسام شهیدی و عفتالسادات شیرخورشیدی.)1397 ،
تصوير  :14مالقاتهای مردمي امامجمعه در تاالر پنجدری واقع در جبهه شمالي اندروني
تصوير  :15توزيع نظام فضايي در خانه امامجمعه شهیدی

ترسیم :نگارندگان1397 ،
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تصوير  :1۶وجود پسینههای متعدد کوچک در خانه امامجمعه شهیدی

ترسیم :نگارندگان1397 ،

اندروني خانۀ يزدی در سه جبهه ساماندهي شده و مالقاتهای تجاری مرحوم يزدی در
بخشي از آن صورت ميپذيرفته و بیروني که پس از عصر ناصری عمالً کارکرد خود را نداشت
بهعنوان بارانداز شتران مورداستفاده بوده است .هشتي خانه واقع بر ديوار غربي بنا ،بدون
کارکرد تقسیم فضای بیروني و اندروني ،به جهت خوانايي بیشتر ورودی خانه مطرح است.
خدمۀ خانۀ يزد نیز مشابه خانه شهیدی ،در آنجا اقامت شبانهروزی نداشتهاند (يزدی،
.)1397

تحلیل یافتهها
روابط رايج میان زنان و مردان ايراني که بهعنوان فرهنگ نسل به نسل منتقل شده بود ،در
دورۀ ناصری دچار تحول چشمگیری شد .آغاز اين تحول با مالقاتهای میان زنان و مردان
(سلطنتي و اعیاني) ايراني و زنان و مردان فرنگي و اغلب در محیطهای سکونتي ايرانیان
همراه بوده و بدين ترتیب اين روابط نوظهور در خانه بر برخي نظامهای فعالیتي و فضايي نیز
تأثیر گذاشت .نظام فعالیتي متأثر از روابط زنان و مردان شامل فعالیتهای دستهجمعي
(نظیر پخت رب و شیره ،آبغورهگیری ،پخت نان ،پنبهريسي ،زدن پنیر) ،مهمانيها (نظیر
ديدوبازديدهای روزانه ،اعیاد ملي و مذهبي ،ضیافت در ماه رمضان) و فعالیت خدمه (نظیر
پذيرايي از مهمان و انتقال وسايل) بودند که پیش از عصر ناصری تفکیکهای دقیق مردانه و
زنانه داشتند؛ يعني زنان با زنان و مردان با مردان دست به آن فعالیتها ميزدند .پس از
تحول گفتمان جنسیتي در جامعه ،اختالط زن و مرد در فعالیتهای ذکرشده نیز رخ داد
(تصوير  20دياگرام توزيع فعالیتها در خانههای قزوين بر اساس بازتعريف جنسیتي در فضا
را در دوران قبل و پس از ناصری نشان ميدهد).

بازتاب تحول گفتمان جنسیتي دوره قاجار بر ۶7...

تصوير  :17دياگرام چگونگي توزيع فعالیتها در خانههای قزوين بر اساس بازتعريف جنسیتي در فضا
پیش و پس از تحول گفتمان جنسیتي

اينکه هر سه «فعالیت جمعي» ،پس از دگرگوني فرهنگ روابط میان زن و مرد دچار
دگرگوني شدند مبین اين است که فعالیتهای جمعي خانهها نیز وابسته به فرهنگاند و
دگرگوني فرهنگ ،آنها را نیز دگرگون ميکند .نکتۀ ديگر آنکه هیچيک از اين فعالیتها
نهتنها پس از تحوالت گفتمان جنسیتي به سمت «فردی شدن» پیش نرفتهاند ،بلکه با
مشارکت زنان و مردان در کنار يکديگر ،جمع بزرگتری را نیز ايجاد کردهاند؛ بنابراين
«حريم جمعي» که از مشخصههای نظام فعالیتي در خانههای دورۀ قاجار بوده ،پس از تحول
روابط زنان و مردان نیز کماکان پايدار مانده است .همچنین با دگرگوني گفتمان جنسیتي
پس از عهد ناصری و اختالط زن و مرد در خانه ،برخي نظامهای فعالیتي شدت و ضعف
گرفته است .مثالً خدمهای که تا پیش از عهد ناصری بهصورت شبانهروزی در خانه فعالیت
داشتند ،در دورۀ بعدازآن تنها به شکل روزانه در خانهها خدمت ميکردند؛ يا مهمانيها و
مالقاتهايي که پیش از عهد ناصری زنان و مردان صرفاً در زمانهای مشخصي با
همجنسانشان برگزار ميکردند ،پس از اجازه حضور مردان به اندروني در اوقات بیشتری
انجام ميشد؛ بنابراين ميتوان گفت نظام فعالیتي وابسته به «زمان» است ،چنانکه تأثیر
تحول گفتمان جنسیتي بر فعالیتهای خانه به شکل تغییرات زمانبندی در انجام آنها بروز
کرده است.
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تا پیش از دورۀ ناصری بهطورکلي اندروني و بیروني خانه ،به ترتیب به فضاهای صرفاً
زنانه و مردانه تعلق داشته و هشتي بهعنوان فضای تقسیم ،افراد را برحسب جنسیت به اين
دو فضا هدايت مي کرد .به همین ترتیب فضای مربوط به اقامت خدمه نیز زنانه و مردانه بوده
و تنها خواجگان خانه بهعنوان رابط میان زنان و مردان در محلي میان اندروني و بیرون
سکني داشتند .مهمانان غريبه که اغلب نیز مرد بودند جايي در بیروني استراحت ميکردند.
پس از تحول گفتمان جنسیتي در جامعه فضاهای بیروني بهعنوان محل کار مردان ،اقامت
خدمۀ زن و مرد ،استراحت مهمان و خواجهسرا حذف شده و اندروني بهعنوان فضای اصلي
خانه ،از ف ضای صرفاً زنانه خارج شده و به فضای زنانه و مردانه تبديل گشت .در چنین
شرايطي هشتي خانه نیز کارکرد تفکیککنندگي خود را از دست داد .همانطور که فضاهای
زنانه  -مردانه در خانههای پیش از تحوالت گفتمان جنسیتي بسیار محدود بوده است ،در
دوران پس از تحول نیز فضاهای صرفاً زنانه يا صرفاً مردانه بهشدت کاهش پیدا کرده است.
اين اختالط میان زنان و مردان عمالً موجب کنار گذاشته شدن برخي فضاها ازجمله بیروني
شده و بدين ترتیب پس از تحوالت عصر ناصری ،زمینه کوچکتر شدن خانهها نیز فراهم
آمده است.
تحول گفتمان جنسیتي بر نظام فضايي خانه با عناصر ثابت و نیمهثابتي تأثیر گذاشته
که بقايای پیش از عصر ناصری بودهاند؛ عصری که بر جدايي زنان و مردان از يکديگر تأکید
داشته است .بدين ترتیب در دورۀ پس از ناصری شاهد خانههايي هستیم که از يک طرف
نظام فضايي آن ،بر جدايي زنان و مردان از يکديگر و از طرف ديگر نظام فعالیتي آن بر
اختالط آنان تأکید داشته است .در ابتدای امر راهحل اين تناقض« ،تحول کارکرد» بخش
های مختلف نظام فضايي خانهها بوده است تا بتواند پاسخگوی فرهنگ جديد گفتمان
جنسیتي باشد .در ادامه نیز بهمرور خانههای جديد ساختهشده ،بر پايۀ اختالط زنان و مردان
طراحي و ساخته شدند که با کاهش تعداد فضاها نیز همراه بودهاند.
تصوير  :18دياگرام چگونگي توزيع فضاها در خانههای قزوين بر اساس بازتعريف جنسیتي در فضا
پیش و پس از تحول گفتمان جنسیتي
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نتیجهگیری
روابط سنتي رايج میان زنان و مردان در جامعۀ ايراني با برقراری رابطه با اروپاييها موردنقد
و بازنگری قرار گرفت .زنان و مرداني که ارتباط با همجنسان خود را عادی تلقي ميکردند و
در همهجا اوقات خود را با آنها ميگذراندند ،با ورود گفتمان مدرنیته (که تعامل میان زن و
مرد با يکديگر را طبیعي قلمداد ميکرد) دريافتند معاشرت زن و مرد بالغ با همجنسان خود
که در ايران متداول بود ،از ديد اروپايیان رذيلۀ اخالقي محسوب ميشود .حضور زنان و
مردان در تکیهدولت که به دستور شاه ناصری انجام گرفت ،اولین شالودهشکني درزمینۀ
تفکیک فضاهای زنانه و مردانه بود و در ادامه آشنايي مردان و زنان اعیاني ايراني با زنان
اروپايي ،سپس معاشرت زنان ايراني با مردان فرنگي در ادامۀ اين روند قرار دارد .بدين ترتیب
صاحبان قدرت در ايران بهعنوان پیشگامان اين تحول فرهنگي معرفي شدند .نتايج تحقیق
نشان ميدهد اين بازنگری و تحول روابط سنتي میانِ زنان و مردان ،بهمرور به خانه کشیده
شده و نظامهای فعالیتي و فضايي خانه را نیز تحت تأثیر قرار داد .تفکیک فضاهای خانه به
دو بخش اندروني و بیروني ،نظام فضايي خانه را زنانه-مردانه کرده؛ بهنحویکه اغلب فعالیت
های زنان در اندروني و مردان در بیروني با همراهي همجنسانشان انجام ميپذيرفت و
خواجهها نقش واسطهای میان اين دو فضا را داشتند .زنان در اندروني فعالیتها و مهماني
های دستهجمعي زنانهای را در حیاط و يا تاالرها ترتیب ميدادند که حضور مردان در آن
جايز نبود .خدمه تحتفرمان آنان نیز از همجنسانشان بودند و تنها هنگام بیرون رفتن از
خانه (برای حمام رفتن و يا زيارت درگذشتگان) ميبايستي مرداني با زنان همراهي مي
کردند .از آنسو مردان غريبه بههیچوجه اجازه ورود به اندروني نداشته و هشتي پیشبیني
شده در ابتدای ورودی با اعواجي که داشت مانع هرگونه ديد به داخل اندروني ميگشت .کار
اقتصادی و مالقات مردان با همجنسانشان در بخش بیروني و يا خارج از خانه صورت مي-
پذيرفت .چنانکه مالحظه ميشود نظامهای فعالیتي و فضاييِ ذکرشده بهطور روشني منطبق
بر فرهنگ رايج جنسیتي ايران بوده است.
پس از عصر ناصری با تحول گفتمان جنسیتي در جامعه بهمرور در نظامهای فعالیتي
و فضايي خانه نیز مرزهای زنانه-مردانه کمرنگ شد .زنان دربار و اعیاني در عمارتهای خود
با مردان ديدار ميکردند .از آنطرف مردان نیز در مهمانيهای رسمي با زنان خارجي مالقات
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داشتند .ديدار زنان با مردان غريبه موجب شد اندروني از فضای صرفاً زنانه خارج شده و
مردان نیز اجازه حضور در آن داشته باشند؛ اين تغییرات در نظامهای فعالیتي و فضايي
بهمرور موجب تغییر جايگاه زن در ساختار خانواده و نیز روابط فضای خانه شد ،بهنحویکه
تمرکز قدرت از مردان به تقسیم آن میان زن و مرد خانه منتقل شد و فضاهای مورداستفادۀ
زنان نظیر آشپزخانه نیز از حاشیه خانه به متن جابهجا شد .در ادامه اين روند برخي فعالیت-
های کاری مرد خانه ،به اندرون کشیده شد و بدين شکل بیروني ،کارکرد تعريفشده خود را
از دست داد .مرزبندیهای پررنگ خدمۀ زن و مرد در اندروني و بیروني نیز کمرنگ شده و
خدمۀ مرد هم اجازه انجام برخي فعالیتهای اندروني را پیدا کرد .در اين شرايط ،خواجهها
کنار گذاشته شدند .عنصر هشتي که تا پیش از آن در تعريف حريم اندروني و بیروني مهم
بود ،اهمیت خود را در اين زمینه از دست داده ،بیشتر در نقش عنصر تقسیمکنندۀ فضا ادامه
حیات يافت.
بررسي نمونههای موردی از خانههای قزوين نشان ميدهد پس از عصر ناصری ،تعامل
میان زن و مرد بیشتر در محیط خانه بوده؛ چنانکه آمارهای اشتغال سرشماری قزوين در
سال  1300نشان مي دهد هنوز هیچ زني به استخدام کار بیرون از خانه درنیامده است.
بااينوجود مردان به اندرون خانه راه يافته و در فعالیتهای جمعي مشارکت ميکردند.
همچنین رواج تکهمسر شدن مردان و تمايل به داشتن استقالل پسران متأهل خانه،
موجب شد تعداد ريز فضاهای خدماتي خانه افزايش يافته تا هر فضا به يک فرزند اختصاص
پیدا کند .پیرامون وضعیت خدمۀ خانه نیز درحاليکه پیش از عصر ناصری ،خدمه به تفکیک
جنسیت در اندروني و بیروني خانه ،فعالیت و در آنجا اقامت دائم داشتهاند ،پسازاين عصر
برخي کارکردهای آنها ،ازجمله همراهي خدمۀ مرد با زنان هنگام خروج از منزل از میان
رفته و حضور آنها به شکل پارهوقت ادامه يافته است .بااينهمه برخي نکات فعالیتي و
فضايي خانه به ما نشان ميدهد نظام مردساالری تا چند دهه پس از عهد ناصری همچنان
باقي مانده است :اول آنکه بررسي نظام خانوادگي خانههای موردمطالعه نشان داد خانوادهها
ترجیح ميدادند دخترانشان با خانواده پدری وصلت کنند .دوم آنکه در نظام فضايي خانهها،
جبهۀ زمستاننشین خانه با جزئیات بیشتر و تزئینات زيباتر ،به بزرگترين پسر متأهل به
ارث رسیده و جبهۀ مقابل (تابستاننشین) با تزئینات ساده مربوط به خواهر يا برادر کوچک
بوده است.
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