
 

  معماری   فضای  روی  که   است   جنسیت  ۀشداجتماعی  ۀپدید  نوعی  زندگی  سبک  و  جنسیت   از  منظور

  معماری  و  جنسیت   بین   ارتباط   آماری   ۀجامع   بررسی   با   که   است   این   پژوهش  هدف .  است  گذاشته  ثیرأت

  است   این  تحقیق  پرسش .  شود  تحلیل   و بررسی   مطبخ   مکان   گرفتن   نظر  در   با   اردبیل   قاجاری  هایخانه

  این  در  است؟  داشته  نقش  اردبیل  قاجاری  هایخانه  ساخت  و  طراحی  در  چگونه  جنسیت  موضوع  که

 هایخانه  ، آماری  ۀ جامع.  است  شده  استفاده  تفسیری -تاریخی  و  تحلیلی،-توصیفی  روش  از  پژوهش

  ها داده گردآوری  برای.  ستا  گرفته   قرار بررسی  مورد  نمونه  6  هاآن  بین  از  که است    اردبیل  شهر  قدیمی

  این   بر  تحقیق   نظری  مبانی .  استانجام شده    میدانی   مشاهده   و ؛  مقاالت  و   کتب  از   اسنادی   صورتبه

. است داشته  بازتاب اردبیل هایخانه معماری شکل  در جنسیت و زندگی سبک  که  است استوار دیدگاه

  ها خانه ساخت و  چگونگی بر جنسیت و  زندگی  سبک  ، قدیم  دوران در  که   دهدمی نشان  پژوهش نتایج 

  دور   به  نامحرمان  دید  از  باید  هادوره  آن   اجتماعی  اوضاع  علت  به  زنان  ،دیگر  عبارتی به.  داشت  ثیرأت

  فضای   توانستندمی  آنجا  از   دلیل  همین  به  کردندمی  سپری   مطبخ  در  را   بسیاری  زمان  چون  بودند.می

  درون  از کسی نباید  حال عین در و شوند میهمانان حضور و آمدن متوجه ببینند،  را حیاط  یعنی بیرون

  زیرزمین  در  اردبیل   شهر   در   ها مطبخ  اغلب   که  شد   سبب   پدیده   این.  باشد   داشته   هاآن  به   دید   حیاط 

 .شوند  ساخته خانه
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 دباغ   رمسعودیام، سلطان زاده نیسودابه محمدزاده، حس

 مقدمه 

  صورت  زیادی  مطالعات  جنسیت   و  زندگی   سبک  با   آن  ارتباط   و  قاجار   ۀ دور  در   ایران   مسکونی  هایخانه  معماریدربارۀ  

  مسکونی  هایخانه  ،آمد  وجودبه  قاجار   ۀ دور  در   که   گوناگونی  تحوالت   همچنین   و  اقلیمی   تغییرات   به  توجه  با.  است  نگرفته

  زن  جایگاه اهمیت پژوهش این  اصلی رویکرد  رو، این از هستند؛  ایران سراسر در  هایی تفاوت و تنوع دارای  دوران  این در

  زندگی   سبک   و  جنسیت  با   رابطه  در  فضا  خوانش  است  شده  سعی  . لذاهاستخانه  معماری  فضای  بر  آن  تأثیر  و(  جنسیت )

  .شود  بررسی  هاخانه  معماری  در   آن  بازتاب   و  گیرد   قرار  مطالعه  مورد  ژرف  نگاهی  با  قاجار  ۀدور  در  آن  تغییرات  و

  تحقیق  این   در .  است  زیادی  تاریخی   قدمت   دارای   که   اندشده  انتخاب   اردبیل  جغرافیایی   ۀمنطق  از   مطالعه  مورد  هاینمونه 

  همچنین   .بود  اقلیم  تأثیر  تحت  بیشتر  دوران  این  در  عامه  مردم  هایخانه  زیرا  ؛اندگرفته  قرار  مطالعه  مورد  اعیانی  هایخانه

  دلیل  به  اعیانی  هاینمونه   در.  نیست  موجود  دوران  آن  در   عامه  مردم  هایخانه  از  ارزش  دارای  و  مطالعهقابل  هاینمونه 

  اشرافی   های  خانه  در  زیرا  کرد  بررسی  را  جنسیت  و  زندگی   سبک  تأثیر  توانمی  بهتر  هستند،  اقلیم   تأثیر  تحت  کمتر  اینکه

  و  اجتماعی   شرایط   تابع   زندگی  نوع  خانواده،  ساختار  گستردگی   همچنین   و  آن،   ساکنین  زندگی   خاص   شرایط   دلیل   به

 .تاس خانواده مرد

  خوشدست  مکان   و   زمان  خالل   در  و   شودمی  ایجاد   تاریخی  و  فرهنگی   اجتماعی،  طرق  از   که   است   مفهومی  جنسیت، 

  فلسفی،)  است   معماری   فضای   و   فرهنگ  میان   ارتباط   ابعاد   از   یکی   فضا   و   جنسیت   میان  ۀرابط  بنابراین.  است  تغییر

  تمام  اًتقریب   که   است  اندرونی  نام  به  خانه  از  بخشی   ،ایرانی  زن  اصلی   جایگاه  که   یابیمدرمی  تاریخی  مروری  با.  (1347

  بلندی دیوارهای پس از  کشیدن سرک حال در زنانی از و ؛دارند  اذعان آن بر داخلی نگارانتاریخ حتی  و نویسانسفرنامه

  بیرونی   و  اندرونی  بخش  دو  به  ایرانی  سنتی   هایخانه.  (1362سرنا،)  کنندمی  یاد  ندارد  بیرون  به  ایپنجره  معموالً  که

  با   آن  ارتباط  و   ایرانی  زن  محدودیت  رسد می  نظربه.  شدندنمی  حاضر  بیرونی  بخش  در   معموال  زنان  که  ند شدمی  تقسیم

  ت.اس انکار  غیرقابل ایرانی  هایخانه معماری 

  نظر به  .شوهر  ۀخاندر    دوم  پدر،   ۀخاناول در  :  داشت  امکان   شده  تعریف  کامالً   فضای   دو   در  ایرانی   فرهنگ  در   زنانه   زندگی 

  و  عریض  اجبارهای از بخشی بلکه  ؛نبود فضایی گذاری نام نوعی تنها تعریف این. نداشت  وجود سومی حالت که  رسدمی

  کردمی  معرفی   مردانه   خصوصی  ۀحوز  به   متعلق  عنصری  عنوانبه  را   زنان   که   است  اجتماعی   مناسبات  نامحدود   و  طویل

  همیشه   برای  را   خود   خاص   مکانی   مفهوم   ، آهستگی  به   شدهکنترل  و   اندرونی  فضای   گذشته   های سال  در (.  1370  :صفری)

  هایعرصه  در   تنها   نه   توانایی  این .  کرد  پیدا  را   شهری   بزرگ  فضاهای  و   محله   به  خانه   از   انتقال  توانایی   سپس   ؛ داد  دست   از

  قرارداد  ثیرأت  تحت  را  شهری  محیط  در  زنان  حضور   چگونگی  نوعیبه  بلکه  شد  نمودار  شهر  عمومی

(Anonymouse,2011)  .مختلف،  طبقاتی  و  سنی   های گروه  در   ایرانی  شهری   زنان  ۀ روزمر  زندگی   و  اجتماعی   روابط  

  بیش  ورود   با  ایرانی  ۀجامع  اخیر  ۀده  در.  ((Dickson, 1981  است  محدود  شدتبه  موارد  برخی   در  حتی  و  متفاوت

  نیکنامی)  شد  مواجه  بود،  سنتی  هایدیدگاه  با  تناقض  در  که  آموزش  و  کار  هایمحیط  به  جوان  دختران  و  زنان  پیش  از

  بسیاری  در  هنوز  اندرونی  قوانین  حاکمیت  و  زنان  فعالیت  فضای  بودنبسته  که  است  ذکر  شایان   (.5  :1390  همکاران،  و

  سنتی  هایمحله اغلب در.  (Gholsorkhi, 1995, 143  )دارد وجود سنتی هایخانواده نزد و قدیمی هایمحله از

  بزرگ   فضای   به  خانه  ۀبست  فضای   از  گذر  فضای   از  گذر  فضای  نوعی به  و  دارند   قرار   هاخانه  امتداد  در   ها بستبن  و  هاکوچه
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 دباغ   رمسعودیسلطان زاده، ام نیسودابه محمدزاده، حس

  را  آسیا  سرزمین  مردساالرانه  روابط  تحلیل  در   کاستلز  مانوئل  ،دیگر  سوی  از.  (1385  مشیرزاده، )  شوندمی  تلقی   شهر

  جا آن  در   مردساالری   هنوز  و   است  نبوده   همراه  زمین  مغرب  تمدن   روند  با   آسیا  سرزمین  که   شد   متذکر   و  کرد   مجزا

  ۀ حوز  و  عمومی  ۀحوز  بین  تفاوت.  (130-129:  1380  کاستلز،)  شودمی  طلبیده  چالش  به  ندرت به  و  کندمی  حکومت

  شهرهای  از   بیشتر   غربی   شمال   شهرهای  در   اجتماعی  نقش  و   خانگی  نقش  تقسیم  و   خانه  درون   کار   و   بیرون  کار   خصوصی،

  کشاورزی  هایزمین  در  ایران   غربی  شمال  شهرهای  عمومی  فضاهای  در  زنان  حضور  ؛مثال  برای  .شودمی  دیده  دیگر  نقاط

بنابراین این پژوهش در  .  (1388  : کاظمی) .  بود  پذیرش  قابل  غیر  امری  خانواده  مخارج   مین أت  برای  کارها  دیگر  انواع  و

است: پرسش  این  به  پاسخگویی  بر پالن  پی  اردبیل چگونه  در  بهموضوع جنسیت  و  خصوص محل مطبخ  های خانه 

 اند؟ های اردبیل چه کاربردی داشتههای موجود در مطبخدریچه و پنجره است؟ تاثیرگذار بوده

رشتۀ تحریر درنیامده است اما در  بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون تحقیق مستقلی با این عنوان به

  (1393)ناری قمی های معماری ایرانی و مطبخ یا آشپزخانه پرداخته شده است.  های متعددی به بررسی سازهپژوهش

با عنوان  در مقاله فرهنگی   -   »آشپزخانۀ مدرن و مفهوم اجتماعیای  اجتماعی آشپزخانه در    -فرهنگی آن« مفاهیم 

و بر اساس یک پژوهش پیمایشی در پـی بازتعریف    کرده استزندگی امـروزی از دیدگاه زن ایرانی در شهر قم را بررسی  

آشپزخانه    نشینی وعنوان »آپارتمانباای  در مقاله  (1392)   شده از این فضا توسط زنان است. آزاد ارمکی  های تعریفمؤلفه

های باز از طریق مصاحبه با زنان تهرانی است. در  ایران« در صدد کـاوش تجربـۀ زیسـت زنان ایرانی در آشپزخانه  در

. در  شده استهای معاصر بررسی و ارزیابی  های فرهنگـی در ارتباط با زنان در آشپزخانهتحقیقات اشاره شده، مؤلفه

ایرانی و مفاهیم فرهنگی مرتبط با آن به این موضوع در ضمن    ۀشناسی خانسـایر مقـاالت نیـز ضـمن بررسـی گونه

نحـوۀ تأثیر مدرنیزاسیون   ۀهای کلی و گاه شخصی )بدون بررسی میدانی( اشاره شده است، اما تحلیل عمیقی دربارتحلیل

در کتـاب »خانـه،    (1388)ئریحـااثر  ذکر،  یگانه نمونۀ قابل  /ویژه در میان اقشار مختلف صورت نگرفته استاین فضا به

 فرهنـگ، طبیعت« است.  

در حوزۀ منابع خارجی در ارتباط با روند تحول در معماری فضای آشپزخانه و تکنولـوژی، کتـاب »طراحـی آشـپزخانه«  

مختصر  ای  ضمن بررسی الگوهای استاندارد طراحی آشـپزخانه، تاریخچـه  ،1997در سال  (  Baden Powell)  ول بـادن پـا

طور کلی تغییرات اجتماعی و ابداعات  دهد بـهپزهای امروزی دارد که نشان میهای باز تا خوراکهاز روند تغییر از شومین

شناسی فضای خانگی« کـه  آوری باعث کاهش مدت زمان کار در آشـپزخانه شده است و یا کتاب »در خانه: انسانفن

 2006در سـال  ( Cieraad Irene)   خانگی غربی به ویراستاری آیرین سیراد   مقالـه بـا تمرکز بر فضای   12مشـتمل بـر  

های خانگی مانند لباس شستن، غذا خوردن و ...، نگاهی نو  است. این کتاب با توجه به یک تحلیل اجتماعی در فعالیت

اجت زاویۀ  از  بیشتر  که  پژوهش  ایـن  دارد.  غـذاخوری  و  آشـپزخانه  ویـژه  بـه  زنان  فضاهای  و    -ماعی  به  فرهنگی 

 .پردازد، فاقد هرگونه مستندات تصویری و تحلیلی معماری است انسانشناسی به مقولـۀ معمـاری در خانـه می 
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 جنسیت و عوامل مهم در شکل خانه   -1نمودار  

 

 )منبع: نگارندگان( 

تفسیری است. در دو بخش کتب و مقاالت  -تاریخی تحلیلی و  -صورت توصیفی باشد و بهپژوهش حاضر از نوع کیفی می

ها و ... تهیه گردیده است. بخش اعظم اطالعات، مستخرج از کتب و مقاالت  در دسترس و زمینه اسناد اعم از سفرنامه

 قاجار می باشد. ۀ  بوده است که توسط نگارندگان مورد بازخوانی قرار گرفته است. محدوده زمانی پژوهش دور

باشد. برای گردآوری  ویژه آشپزخانه میهمتغیر مستقل جنسیت و متغیر وابسته چگونگی طراحی خانه و بدر این پژوهش  

آماری    ۀ عمل آمده است. جامعها بازدید بهصورت میدانی از خانهها عالوه بر مواردی که در باال گفته شد همچنین بهداده

ها ازلحاظ ساختار  ها بازدید شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند که همگی آنقاجاری اردبیل بوده که تمامی آن  ۀخان  16

آن بین  از  که  بوده  آن  8ها  مشابه  انتخاب  و  شدند  انتخاب  دسترسمورد  در  براساس  خانهها  انجام  بودن  برای  ها 

 برداری بود.عکس

 مدل تحلیلی پژوهش  -2نمودار 

 
 نگارندگان( )منبع: 
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 دباغ   رمسعودیسلطان زاده، ام نیسودابه محمدزاده، حس

 رابطه جنسیت و سبک زندگی .1

های مختلف و همچنین در  و در فرهنگ ؛  گرددمطرح می ،ثر از فرهنگ أعنوان یک عامل اجتماعی و متعامل جنسیت به

لزوم پرداختن به رابطه بین جنسیت و معماری مطرح  -همانند سایر علوم-میالدی  80  ۀطول زمان تغییرپذیر است. از ده

،  3، توسط بتانریس کولومنیا 2" جنسیت و فضا"کتاب    1  ،طلبی زناندر خالل موج سوم جنبش برابری  1992به سال    .شد

موضوع جنسیت و معماری مبحثی پیچیده است و در حال حاضر کسانی که در    .((Colomnin, 1992چاپ گردید  

گیرند؛ زیرا مطالعات  ها الهام میطلبی زنان در سایر زمینهمعماری به مقوله جنسیت توجه دارند از پیروان جنبش برابری 

ناپذیر است. اما براساس تعریف بپایه در رابطه با موضوع جنسیت متعلق به این گروه بود و اشاره به مطالعات آنان اجتنا

 ,Welch)های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند های جنسیتی در فرهنگ جنسیت و توجه به این مهم که رفتارها و نقش

قالب فضای  معنی. بدین(1972 باید در  برای بررسی و حل مسائل و مشکالت، پاسخی بومی دارد که  که هر جامعه 

  .(Stuart mill, 1869) آن پرداخته و مورد قضاوت قرار گیردفرهنگی و اعتقادی خود به 

میان نقش و جنس، همواره رابطۀ عینی معناداری برقرار بوده است. تقسیم کـار بـراسـاس جنس، تقریباً در همه جوامع  

جهانی،  )های جنسیتی یعنی وظایف و انتظاراتی که برعهدۀ هر یک از دو جنس گذاشته شـده اسـت  رخ داده است. نقش

شود و کار زنان که در خانه تعریف  . در دورۀ مـدرن بـا تمایز بین کار مردانه که در خارج از خانه انجام می(385  :1396

طور کلی  وشوی لباس، پخت غذا، نگهداری از کودکان و بهدادن امور خانه از قبیل نظافت خانه، شستشده است، سامان

رو تقسیم کار جنسیتی و تقسیم جنسیتی  ارتباط است، برعهدۀ زنـان گذاشـته شـده است. ازاینمسائلی که با خانه در  

عنـوان بخشـی از    مناسـبات جنسـیتی را بـهت،  راپاپور(.  64  :1392آزاد ارمکی،  )  فضا متقارن با یکدیگر شـکل گرفـت

خصوصیاتی مانند نوع و زمان ارتباط  ":  گیری خانه نقش داردداند که در نحوۀ شکلعوامـل فرهنگـی ـ اجتماعی می

اعضای خانواده، شیوۀ مالقات با دیگران، حضور زنان در جامعه و میزان و چگونگی ارتباط مرد و زن در بیرون از خانه و  

های جنسیتی  تفاوت در نقش.  (Rappaport, 1969)  "اند   گیری مسکن هر دورۀ تاریخی مؤثر بودهدرون آن در شکل

های سازگاری و درجۀ پیچیـدگی جوامـع تبیین  زیست، استراتژیمختلفی از قبیل وضع اقتصادی، محیطبراساس عوامل  

می تعریف  بهو  و  مشخصهشود  مورد  در  بدیهیات  میصورت  نقش  جوامع  اذهان  در  مـردبـودن  یـا  زن  بندد  های 

 .(1390:نرسیسیانس)

هایی که یک جامعه به هر هـا، وظـایف و رجحانانتظـار، نگـرش عنوان رفتارهای مـورد  توان بههای جنسیت را مینقش

پذیری معتقدند که رفتار و نقش مناسب  های جامعهدیدگاه.  ((Keller, 1994, 84  دهد، تعریف کـردجنس نسبت می

های  نقش  .(South, 1994)   انـدپذیری داشـتهگردد که در طول جامعههایی برمیبرای مردان و زنان تا حدی به آموزه

انـد،  ساس جنسـیت تفکیـک یافتـهاای از رفتارهایی را که برلحاظ فرهنگی، مجموعههایی است که بهجنسیتی، نقش

 
1 -Fiminism   

2-   Sexuality and Space    شناسی،  ها نظیر انسانهای ایجاد شده درباره جنسیت را به سایر زمینهاین کتاب اولین مجموعه از کارهایی بود که ایده؛

 معماری کشاند. تاریخ هنر، مطالعات فرهنگ، تئوری فیلم، جغرافیا، روانشناسی و فلسفه، برای ایجاد مطالعات 
3  -Beatariz Colomnia 
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ها  ای مناسب زنان و مردان، یا نشانهنقشه  ۀ های ارزشی دربارکنـد؛ و ایـدئولوژی نقـش جنسـیتی بـه قضاوتتعریـف مـی

 . ( Gibbons, 1997, p 153  )   دکنـجنس باید به نمایش بگذارنـد، اشـاره مـی  هایی کـه هر یک از دوو ویژگی

گیـری هویت جنسیتی دانسـته  کار جنسیتی )درون خانه، بیرون خانه( را بنیـان شـکلتقسیم  (chodorow)  چودورو

حیطه، به عوامل قدرت،  اسـت. برخـی محققـان در تعیـین هویـت جنسیتی، ساختار خانواده را مؤثر دانسته و در این  

هسـته یـا  گسـترده  خانوادۀ  شیوۀ  و  مادرساالری  یا  پدرساالری  داشـتهنظام  اشـاره  قـدرت  ای  از  بخشـی  انـد. 

مردان باید    .(Ritzer, 1979, 27)   د گردهای سنتی جنس زن و مرد برمیگیری در خانواده به کارکرد نقشتصمیم

نشین قلمرو خانگی باشند،  درآمد و تأمین خـانوادۀ خـود بپردازند و زنان باید خانهدر قلمرو عمومی و سیاست به کسب  

به این ترتیب، از مجموعه    .(Davidoff, 1976, 56)  به شوهر و فرزندان برسند و به حمایت مالی شوهر تکیه کنند

عیشت )شاخص اقتصادی( و  شاخص اجتماعی(، شیوۀ م)  آنچه گفته شد، طبقۀ اجتمـاعی و هنجارهـای مربـوط بـه آن 

شکلآمـوزه  در  فرهنگی(  )شـاخص  فرهنگـی  نقشهـای  و  جنسیت  مفهوم  به  از  دهی  جامعه  هر  در  جنسیتی  های 

   .ای مهم هستندشاخصه

  بسیاری .  اندپرداخته  بدان  بسیاری  پژوهشگران  که  است  موضوعی  معماری  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مباحث  ثیرأت  به  توجهبا  

  تبیین   و   انسان   به  نگرش  نوع  اصلی،   مسئله   طراحی،   نظری  مبانی   تنظیم   در   که   اندعقیده  این   بر  امروز   نظرانصاحب  از

زمان گذشته سبک زندگی مردم بر تمام جوانب زندگی    . (Sirna, 1984)  باشدمی  شده  ساخته  هایمحیط  با  او  ۀرابط

شد و اهل خانه آرامشی داشتند که در  ها رعایت میحریمسازی که در آن  گذاشت مانند معماری و خانهها تأثیر میآن

از آن نیستخانه اثری  امروز   شهرند  یک   تاریخی  ۀحافظ   از  بخشی  اصیل،  و  بومی  معماری   و  قدیمی  های. خانه های 

.(Parker, 2004)  و   آب   سنگ،   خاک و   با  بودند،   نشده  محصور  فوالد   و  آهن  در   شهر   مردمان   هنوز   که  هاوقت  آن  

  و ما  فرهنگی  میراث  جزو آن  یادگارهای  امروزه  که  دادند سامان  را  فضاهایی  دیرین،   هایتجربه و  آگاهی بستر  در   آفتاب 

  تغییر  هر ناحیه  جغرافیایی  محیط   در   معماری   ساختار   زمان  گذشت   . با(Marcus, 2006: 84)   است   سرزمین  آیندگان

  و   فرهنگ   بومی،  مصالح  اقلیم،   اساس  بر  ناحیه  هر  خاص  تاریخی  و  اصیل  بومی،  معماری  سبک   کهدرصورتی  است  کرده

نکت( (Orhun, 1995 :475 است  شدهمی  طراحی  ناحیه   هر  مردم   زندگی   سبک   یا  مطبخ  وضعیت  توجهقابل  ۀ. 

  و   بود  برخوردار  دیگر دسترسی  راه   یک   از   مطبخ   دیدند، می  را   مطبخ   درون   نباید   هاغریبه اینکه  به   توجه  با  بود،  آشپزخانه

  آن  بیرون  مطبخ،   داخل  از   که  داشته  قرار  سنگی   هایپنجره  کنند  مشاهده  را  مطبخ  از  بیرون  خانه  اعضای  اینکه  برای

مجموع این مشخصات فیزیکی،    .کند  مشاهده   توانستنمی  را   مطبخ   درون  ایستاده   بیرون  که   فردی   اما   هست   مشاهده قابل

قاجاریه تشکیل داده که بر روی معماری خانه آن دوران تأثیرگذار بوده است که از آن   ۀسبک زندگی خاصی را در دور

 .   (425 :1382بخش، تاج) شودعنوان »بایدها و نبایدها« یاد میبه

 جنسیت و شکل خانه .2

  در  حتی  را   روزمره   هایفعالیت  و   زندگی  ابعاد  تمام   و  شده  محسوب   افراد  اجتماعی   زندگی  از   ی زئج  همواره  جنسیت 

  هایاندیشه  و   ها کنش  رفتارها،  مشمول   ، جنسیت.  (Stuart Mill, 1869)  دهد می  قرار   ثیر أت  تحت  آن  مقیاس   خردترین

  های تفاوت  به  اشاره   جنسیت  مفهوم .  گذاردمی  مرد   و  زن  جنس   دو  ۀعهد  به  جامعه  هر  در  حاکم   فرهنگ   که   است   اجتماعی
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 دباغ   رمسعودیسلطان زاده، ام نیسودابه محمدزاده، حس

  هویت  دهیشکل  باعث  هنجارها   و   آموزش  طریق  از   عمدتاً  و   فرهنگی  و   اجتماعی  بستر  در  که  دارد  زنانگی   و  مردانگی

 آن   به  ایویژه  توجه  شناسی جامعه  مختلف  نویسندگان  که است   مسائلی  از  جنسیت  مسئله.  شودمی  هاآن  برای  جنسیتی

  و  دانسته   ژنتیکی   و  شناختی زیست  را   تفاوت   ، رویکردها  برخی .  اندکرده  مطرح   آن   ۀدربار  مختلفی  رویکردهای   و   داشته

  و  دانسته  اجتماعی  ۀبرساخت  را  جنسیت  که  هستند  شناسانجامعه  آن،   مقابل  در  و  کنندمی  رد  را   تفسیر  هرگونه  امکان

راپاپورت مناسبات جنسیتی  .  (Stuart Mill, 1869)  دانند می  ممکن  آن  به  مربوط  مفاهیم  در   را   تغییر  هرگونه  امکان 

خصوصیاتی مانند نوع  . »گیری خانه نقش دارد شکلۀ داند که در نحواجتماعی می-عوامل فرهنگیعنوان بخشی از  را به

و زمان ارتباط اعضای خانواده، حضور زنان در جامعه و میزان و چگونگی ارتباط مرد و زن در بیرون از خانه و درون آن  

. به اعتقاد وی، عامل فرهنگ  ((Rappaport, 1969: 60-63  «اندتاریخی موثر بوده  ۀگیری مسکن هر دوردر شکل

اعتقادات مذهبی، روش زندگی و همچنین شیو م  ۀکه شامل  نقش  افراد است،  اجتماعی  ثری در سازمان  ؤارتباطات 

است  داشته  فضایی مسکن  به(Rappaport, 1969: 47)  تقسیمات  را  اجتماعی سکونت  کاربرد  اریسکون  عنوان  . 

های جمعی  تواند برای فعالیتآورد و یا میوجود میها را برای مردم بهدادن فعالیته امکان باهم انجامداند کابزاری می

کیفیات جوی محیط    و  باره پدید آورد توان یک . در نظر پاالسما، خانه را نمی(Erickson, 1994: 125د)مانع باش

فعالیت آن  باید خلق و خوی  و  نکرده  نیز آشکار سازد  ن میهایی که درونش جریااکتفا  را  شولتز و همکاران،  )یابند 

بر ساختار مسکن    ، طورکلی جامعه، اقلیم، فرهنگ و سبک زندگی از سویی بر ساختار جنسیت و از سوی دیگربه.  (1398

های معیشت و ساختار مسکن  سنتی جنسیت در ارتباط با شیوه  ۀدر جامع.  (134-123  :1397ورمقانی،  )ثیر دارند  أت

 معرفی شده است. 2هایی است که در نمودار در ارتباط با تعریف جنسیت، دارای زیر مولفهنیز 

 

  های مرتبط با سبک زندگی و جنسیت  لفه ؤم   -3نمودار

 
 ( نگارندگان : منبع)
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می   هاخانهمهمانان، پوشیدگی درونی و  های سنتی ایران در برابر افراد غریبهمراتب در خانهدیگر از حفظ سلسله ۀمونن

فضاهای خصوصی خانه همچون  و    گرفتندگاه در معرض دید مهمانان نامحرم قرار نمیای که خانواده هیچگونه؛ بهباشد

شدند که در  طراحی می  چنان کردند؛  بیشتر از آن استفاده می  بانوانهای استراحت را که  ها و اتاقآشپزخانه، سرویس

این مس  اهمیت  نباشند.  بوده ئله  معرض دید عموم  الگوی شماره  چنان  الکساندر در  به فضای    1274  است که  خود، 

های شخصی افراد حفظ  که حریم  افتاد اتفاق میدوستان در صورتی    و  خصوصی اشاره نموده که مالقات با افراد غریبه

یک ورودی شروع  نحوی طراحی کرد که با  باید بهخارجی یک ساختمان را  معتقد است که فضاهای داخلی و    وی"شود.  

عمومی به  رسید  شود؛  آن  بخش  حریمترین  به  سپس  وو  خصوصی  خصوصی  های  به  رسید باالخره  مناطق    "ترین 

 .  (1390الکساندر، )

 قاجار ۀسبک زندگی در دور .3

  هایشیوه"  ،" رسوم  و  آداب"  نقش   به  فرهنگی،  عوامل  میان  در  خانه،  شکل  و  فرهنگ   ۀحوز  در  تحقیقات  از  بسیاری

  زن   نمادین  نقش   مثال،   عنوانبه[.  Marcus, 2003] داشتند    توجه  خانه  شکل  تعیین  در  " محرمیت  و  حریم "  ،"زندگی 

  که   محرمیت  و  حریم  همچنین.  گردد  سلطه  بر  مبتنی  های کنش  تشدید  یا  تعدیل  موجب  تواندمی  رسوم  و  آداب  در

  و  واضح   صورتبه  را  موضوع  این.  است  مرتبط   مذهب  و  جنسیت  قدرت،   با   است،  گرفته  شکل   زن   از   حفاظت  براساس

  اعتقادات  و   مذهب)  موجود  شرایط   علت به  قاجار   ۀ دور  در  اردبیل   در   که   نمود   مشاهده   اردبیل  هایخانه  در  توان می  شفاف 

.  باشدمی  " قلمرو"  تعیین  های کنش  در   تشدید   موجب  پدرساالری   نظام   بر  مبتنی   نگرشی  و   باور  به (  متعصبانه  بسیار 

  از یکی . یابدمی محیط  حمایت تحت  را  خود  او  و بوده  انسان در  خاطر  اطمینان  و امنیت  احساس  موجب  قلمرو تعیین »

  چون  متغیرها   دیگر   همچنین.  «نماید  منجسم   را   خود  احساس   فرد  تا   شود می  موجب  که   است   این  قلمرو   عملکردهای

  ۀشیو  .(40  :1397کامی شیرازی و همکاران،  ) بود    خواهد  اثرگذار   مقوله  این   بر  نیز  " فرد  اجتماعی   موقعیت"  یا   " خلوت"

که    ؛ های طبقه مرفه شکلی قدری پیچیدهکارگر شکلی بسیار ساده داشت و نزد خانواده  ۀهای طبق زندگی نزد خانواده

بسته به میزان    ،. مایحتاج خانواده(1369  : جامعی)  نگری و سازماندهی داشتریزی و آیندهنیاز به میزان معینی از برنامه

زنان برای   ( و 29-28:  1356واتسن،  )  شد صورت ساالنه، ماهانه یا روزانه تهیه میدگاری و در دسترس بودنش، بهمان

های  شدند؛ نه زنان طبقات باالی اجتماع و نه زنان طبقات پایین اجتماع. در خانهخرید مواد غذایی از خانه خارج نمی

بود که مس  ،اشراف بئناظری  مایحتاج خانوار  کارگر، مرد در خانواده.  ودول خرید  انجام  ها  خرید  ،خانه  های طبقات  را 

هایی که در  شد به فعالیتنقش زنان در گرداندن خانه محدود می  . عموماً(189  :1393فر و همکاران،  شایسته)  داد می

 . (1390 :اوبن)  کردندگرد خریدهایی میگرفت. البته زنان نیز از فروشندگان دورهداخل خانه انجام می

 
مراتب  کند که در هر ساختمان توجه به سلسلهلكساندر در این الگو مطرح می.  الكساندر به نام »گرادیان صمیمیت« معروف است  127الگوی شماره  -  4

وجه به درجات مختلف صمیمیت شكل گرفته فضای عمومی به خصوصی بسیار بااهمیت است. در هر ساختمان، مردم نیاز به تنظیمات دارند که با ت

تری نظیر اتاق مطالعه، فضای نشیمن و ورودی خانه  ترین فضاست که به ترتیب بعد از آشپزخانه، آن فضاهای عمومیاست. اتاق خواب یا خلوت صمیمی

باشد، مردم میترین بخش خانه است، قرار نهایتاً فضای پذیرایی و دارند. زمانی که همچنین گرادیانی وکه عمومی های  توانند در موقعیتجود داشته 

 .مختلف به دقت رفتار کنند
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بود که میحلم بازار، محلهای خاصی  تهیه کرد.  آنجا  از  را  مایحتاج خانواده  عمدهشد  کاال، محل  اصلی  هر  فروشی 

بودیئجز بخشی    ، و هر صنعتی  ها. کاال (Hendrix, 2009)  فروشی برخی از کاالها و محل عرضه برخی از خدمات 

های آن مایحتاج  وجود داشت که مردم از مغازه  ،ای هم در هر محلهبر این بازارچهعالوه  .مخصوص به خود در بازار داشت 

داشت،  که باید در هر بازارچه وجود می  هایی. یکی از مکان(Marcus, 2006)   کردندرا تهیه می  خوراکی روزانه خود

توانستند در آن استراحت کنند، چای بنوشند  خرید به بازارچه آمده بودند، می  که مردانی که براییی خانه بود. جاقهوه

ای از چند مغازه وجود داشت. از  گفتند. آنجا نیز مجموعهجایی بود که به آن گذر می ،و گپ بزنند. در حاشیه هر محله

  کردند ها نیز تهیه میا از این مغازهخود ر  ۀفروشی و عطاری. مردم مایحتاج روزاننانوایی گرفته تا بقالی، قصابی، سبزی

 .   (1385 :گرانتوسکی)

قرون وسطایی با تعصبات ملی   ۀ رغم تمدن و فرهنگ کهنسال دیرین تقریباً یک جامعقاجار، علیۀ  اوضاع اجتماعی دور

بند آداب و سنت و رسوم ملی  شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه بود، مردم سخت پای مذهبی و

جدید زندگی و تمدن غرب برکنار مانده بودند. عدم تماس با    ۀ ثیر شیوأگونه نفوذ و تخود بوده و از هر  شعائر مذهبی  و

خود   مسلمان با همسایگان معاشرت  ها را از، آنتعصب اروپائیان، تنها به دلیل تقویت مذهب و تظاهر شدید به دینداری و

  : ناری قمی)  پنداشتندخویش می  دشمن ها را فقط به خاطر پیروی از طریقه سنت،نیز دور نگه داشته و آن عثمانی مثل

1393)  . 

 قاجار دورۀ در زنان اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  شرایط تشریح  .4

  قاجار  یعنی)  مدرنیته  با  مواجهه  از  پیش  دوران  در  ایران  شهری  ترپایین  و  متوسط  طبقات  زنان  وضعیت  از  گفتن  سخن

  دست   در   دوران   آن   از   که  اطالعاتی   اندک .  است  دشوار   بسیار   تاریخی   شواهد   و   اسناد   کمبود  به  توجه  با (  آن   از  پیش  و

  پرورش   و   آموزش  طریق از   مدرنیته   با   شان آشنایی  اندک از   پس   اشراف   و   دربار   زنان   هاینوشتهدست  از   برگرفته   یا  داریم 

  نگاهی   با  و  داشته   اندرونی  زنان  به  نگاهی  دورادور  که  است  اعتمادالسلطنه  مانند  درباری  مردان  ۀنوشت  از   برگرفته  یا  است

  طبقات   زنان  به  همه  که  است  این  موارد  این  تمامی  مشترک  وجه.  است  داده  قرار  کاوش  مورد  را  هاآن  روزگار  نقدآمیز

  جزئیات  به  بیشتری   نگاه  زیرا  هستند؛  زمینه  این   در   ارزشمندی   منابع   نیز   خارجی   هایسفرنامه.  اندپرداخته  اعیان   و  اشراف

  تفاوت   ۀدربار  5فیگوئورا  .(1391شیرودی،  )اند  داشته  فرهنگی،  متفاوت   عینک   با  هرچند  ایرانی،  زن  معمولی   زندگی

  شهر  در   بودن، محجبه  از  گذشته   پایین،   طبقات  و   ورانپیشه  دختران   و   زنان : » نویسدمی  مختلف   اقشار   در   زنان   موقعیت

  گاههیچ  متشخص   و  متعین  زنان   اما .  رفتندمی  تماشا  و  تفریح  و  گرمابه  به  جمعی  دسته   یعنی .  کردندمی  حرکت  گروهی

.  (1388فیاضی،  )   « داشتند  خصوصی  حمام  خودشان   و  گرفتند می  قرار  مراقبت  مورد  همواره  و  رفتندنمی  بیرون  خانه  از

  فراوانی   هاینشیب  و  فراز  دارای  همواره  زنان  اجتماعی  زندگی  که  دکرتوان چنین برداشت  می  ایران  تاریخ  با مشاهده

منزوی بودن    مانند:  فراوانی تحقیرهای   و   هاناعدالتی  با   همواره  شدند، می  شامل   جمعیت کشور را  از   نیمی  اینکه   با   و  بوده

  فراگیر  و   درست  آموزش  عدم  خود،   اجتماعی   حقوق   از  کافی   نداشتن آگاهی  شوهران،  مهریبی  اثر  در   ماندن پناهو بی

 
  فیلیپ  سفیر عنوان به م 1614 سال در که. بود اول عباس شاه دربار در اسپانیا سفیر( D.Garcia de Silva Figueroa) فیگوئروآ دسیلوا گارسیا دن- 5

 . شد اعزام کبیر عباس شاه دربار به سوم

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
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طلب،  وحدت)  شماردندمی  اهمیتبی  را  زنان  ۀمشغل  و  دانستندمی  مهم   را  خود  ها و اموراتفعالیت  مردان  بودند.  روروبه

1398: 459-479.)   

  شدید   خرافات   و  تعصبات   رواج  با   و   زراعی  یل فئودا  روابط  پیش   از  بیش   شدن   حاکم  و  صفوی  ۀ سلسل  آمدن   کار  روی   با

  اکثر  در   زنان   موقعیت .  ( 400  :1365نوابخش،  )آید  می  فراهم  ایران  ۀ جامع  در   زن   مقام   تزلزل   ۀ زمین  دیگر  بار   مذهبی 

  از   اغلب  زنان  بودند.  مردان   ۀ سلط   زیر    آنان  همگی   تقریباً  و   شد می  تعیین  اجتماعی مردان   موقعیت   براساس  موارد

  هرگز   رو،این  از   و   کنند   جلوه  دلربا   خود   همسر  نظر  در   تا  کردند می  استفاده   دیگری   موهبت   یا    خود    هوش  یا   زیبایی

 [.  78 :1383زاده، قلی)  کنند  وپادست خود برای مناسبی  اجتماعی موقعیت  و شخصیت یا  عنوان توانستند نمی

 
 جنسیت و فضا    ۀثر بر رابطؤعوامل م   -4نمودار  

 

 نگارندگان : منبع

 

 های تاریخی ایرانیدر معماری خانه قلمروهای جنسیتی  .5

های جنسیتی است که در قالب تفکیک یا  دادن به عرصهرابطه جنسیت و فضا، چگونگی شکل  ۀموضوع مهم در زمین

در  .   (1371زاده،  سلطان) یابد  های عمومی و خصوصی و درجه محصوریت فضاها، نمود کالبدی میپیوستگی عرصه

که رفت و آمد اهل  بردند؛ درحالیسر میطور دائم و در تمام ساعات روز در فضای اندرونی بههای اردبیل زنان بهخانه

خانه در قلمروهای عمومی، زمان و شرایط خاص خود را داشته است و بر حسب عرف اجتماعی، تخطی از آن مجاز  

اندرونی و بیرونی، موانع صلب و    های اردبیل در ترکیبرابطه جنسیت و فضا در خانه.  (1385زاده،  سلطان)نبوده است  

های دیگر تا  های اردبیل در مقایسه با خانهگرایی خانهاگرچه درون.  (1370صفری،  )دیوارهای بلند شکل گرفته است  

استفاده از    ۀخانه و نحوقرارگیری مطبخ و فاصله آن با مهمان  ۀشود، اما شیوحد زیادی به الزامات اقلیمی مربوط می

   مستقیم با تعریف جنسیت در فرهنگ اردبیل دارد. ۀطبخ و زاویه دید، رابطها در مپنجره

 

 

یاقتصاد

اجتماعی

فرهنگی
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  محیطی،   اقتصادی،  عوامل  و   پدیده  هزاران  از   و  بوده  تحول  و   پذیریشکل  حال   در  همواره تاریخ،  طول   در مسکن  ساختار 

  مقاصد  رشته   یک   راستای   در   که   مسکن.  (82  :1389قمی،    ناری )  است   پذیرفته   ثیر أت  آیینی  و   فرهنگی  روانی،   اجتماعی، 

  واحد  یک  ایجاد   آن  هدف  و  است   فرهنگی  ای پدیده  بلکه  ؛ یستن  کالبدی   ساختار   یک  صرفاً   آمده است،  وجودبه  پیچیده

  آگاهی   بدون   و  است   بوده  دوران   آن   اجتماعی   و   اعتقادی   تکنولوژی،   شرایط   در   کاربران  نیازهای  براساس   سنتی،   اجتماعی 

  مسکن  مفهوم   ،دیگر  سوی  از .  (15-5  :1398هروی و همکاران،  )بود    نخواهد  درک   قابل  سنتی   های محیط  ها، آن  از

  و   انتظارات   تابع   مفهوم   این  و  بوده است   متفاوت   همواره  مکان،   و  زمان   در   انسان   برای  خانوادگی  زندگی   کانون  عنوانبه

  تاریخی،   طبیعی،  عوامل  برآیند  معماری   و  مسکن   الگوهای  تنوع  بنابراین.  است  بوده  آن  به  هاپاسخ  و  ساکنان  از   توقعات

  و   ابداع  را  هاآن  طوالنی،  تاریخی  بستر   یک  در   که  است  هاییانسان  شناسی زیبایی  و  هنری  دینی،   فلسفی،   جغرافیایی،

 .  (1395قمی و همکاران،   ناری)اند  کرده خلق
 های قدیمی مراتب در خانه توجه به نداشتن دید مستقیم از ورودی به حیاط و فضاهای داخلی و رعایت سلسله  -1تصویر

 
 (1392نیری فالح و همکاران،    :منبع)

 های قاجاری اردبیل بررسی جنیست در مطبخ خانه  .6

پردازیم. در ابتدا هر  باشند، میهای قدیمی شهر اردبیل میآماری که همان خانهۀ  در اینجا به تحلیل و بررسی جامع

قدمت خانه را بیان کرده و در نهایت با رنگ بنفش محل مطبخ نمایان    ، دادهخانه را معرفی کرده و پالن موجود را نشان

  آماری داشته باشد. ۀدست آورد تا بتواند تصویر ذهنی از جامعکه بیننده اطالعات اولیه را به  شده است

ثیرپذیری آن را  أتوان اینگونه پنداشت که جنسیت سهم بزرگی در معماری خانه داشته و ته میبا توجه به بررسی اولی

ها و دسترسی جداگانه این مکان امری بداهه  رسد که مجزابودن آشپزخانهنظر میها مشاهده کرد. بهتوان در پالنمی

 . است شده رعایت متفاوت  اشکال با  محرمیت حس  این هاپالن همه  در  چراکه ؛نبوده است
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   های مورد مطالعه )با اکتساب محل قرارگیری آشپزخانه و زاویه دید به بیرون(معرفی خانه   -2جدول  

)رنگ بنفش محل  پالن زیرزمین  پالن همکف  نام خانه 

 آشپزخانه( 

 توضیحات 

 ابراهیمی

 
 

 قدمت: زندیه 

  زیرزمین  در  آشپزخانه

 جداگانه   دسترسی  با

 ارشادی 

  

 قدمت: قاجاریه

  زیرزمین  در  آشپزخانه

 جداگانه   دسترسی  با

 صادقی

  

قدمت: صفویه ،  

 قاجاریه 

  زیرزمین  در  آشپزخانه

 جداگانه   دسترسی  با

 زاده خلیل

 
 

 قدمت: قاجاریه

آشپزخانه در زیرزمین  

قرار گرفته و با  

 دسترسی جداگانه 

 آقازاده 

 
 

 قدمت: قاجاریه

آشپزخانه در زیرزمین  

قرار گرفته و با  

 دسترسی جداگانه 

 توضیحات  پالن طبقه اول  )رنگ بنفش محل آشپزخانه( پالن همکف   نام خانه 

 زاده   مناف

 
 

 قدمت: قاجاریه

  با   همکف  در  آشپزخانه

 جداگانه   دسترسی

 )منبع: نگارندگان( 
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 زاویه دید از داخل مطبخ به محیط خارج  .6.1

ها در مطبخ نسبت به محیط خارج،  دید خانم  ۀدادن زاویها و نشاناست که با استفاده از مقاطع خانهدر اینجا سعی شده  

ها که اغلب  اند. خانمها در داخل دید و منظر مناسبی نسبت به محیط خارج داشتهبه این نکته توجه شود که خانم

ود و خروج افراد به منزل آگاهی پیدا میکردند پس  ای از ورگونهبایست بهگذراندند پس میساعات روز را در مطبخ می

  ای که فقط دید از داخل به بیرون باشد بی دلیل نبوده است.گونهها در مطبخ بهرسد که دلیل گذاشتن پنجرهنظر میبه

  های قدیم جنسیت در محل قرارگیری مطبخ و معماریتوان چنین در نظر گرفت که در زمانبا دقت و بررسی بیشتر می

 ثیر داشته است.  أآن ت
   شده )با اکتساب موقعیت آشپزخانه و زاویه دید(های انتخابپالن و مقاطع خانه   -3جدول  

 دید بانوان در داخل مطبخ نسبت به محیط بیرون  ۀ تحلیل زاوی خانه ها 

 

 

 ابراهیمی 

 

 

 مقطع

 
 آقازاده

 مقطع

 
 

 

 ارشادی 

 

 

 مقطع

 
 

 

 زاده مناف 

 

 

 مقطع
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 زاده خلیل

 

 

 مقطع

 
 

 

 صادقی 

 

 

 مقطع

 

 )منبع: نگارندگان( 

 دید افراد در خارج خانه نسبت به داخل مطبخ ۀ بررسی  زاوی .6.2

ورکه  طدید افراد خارج از خانه نسبت به افراد داخل مطبخ نشان داده شود. همانۀ  در اینجا سعی شده است که زاوی

اند که چه بسا آن حداقل دید هم به علت  کمی به داخل مطبخ داشتهشود افراد در محیط خارج دید بسیار مشاهده می

 توان این برداشت را داشت. ها میشد. در تمامی پالنتاریکی محیط مطبخ به ناممکن هم تبدیل می

ثیر  أهای قدیم به علت اوضاع اجتماعی آن دوره محرمیت )جنسیت( تحال با دقت بیشتر به این موضوع که در زمان

 بیشتر قابل لمس خواهد بود.    ،تسخصوص مطبخ داشته ایادی بر معماری بهبسیار ز

   دید(  ۀهای انتخاب شده )با اکتساب موقعیت آشپزخانه و زاویپالن و مقاطع خانه   -4جدول  

 دید افراد در بیرون نسبت به مطبخ  ۀ تحلیل زاوی هاخانه

 

 

 ابراهیمی 

 

 

 مقطع

 
 

 

 آقازاده

 

 

 مقطع
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 ارشادی 

 

 

 مقطع

 
 

 

 زاده مناف 

 

 

 مقطع

 
 

 

 زاده خلیل

 

 

 مقطع

 

 

 

 صادقی

 

 

 مقطع 

 
 )منبع: نگارندگان( 

 ها و محل دقیق مطبخ و بازشوها عدی از خانهتصاویر سه بُ .6.3

خانه ترسیم  با  که  است  شده  پیشین، سعی  جداول  در  شده  گفته  نکات  بیشتر  درک  بُبرای  سه  حالت  به  و  ها  عدی 

تر نشان داده  ها، نگاه دقیق معماران قدیم را به بحث جنسیت و محرمیت دقیقکردن محل دقیق مطبخ و پنجرهنمایان

داده شده است.  ها، نمای پنجره و ... نشانای محل دقیق مطبخ، تعداد پنجرهبرای این منظور در تصاویر جداگانه  شود.

 ها و نتایج اشاره داشت.   هشود به صحت و درستی یافتکه با بررسی بیشتر می
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های موردی )جانمایی مطبخ در تصاویر سه بعدی(  عدی از نمونه تصاویر سه بُ  -5جدول    

 
بزرگ نمایی پنجره های   توضیحات 

 مطبخ 

 نام خانه  محل دقیق آشپزخانه 

مطبخ در زیرزمین بوده   

است که با رنگ بنفش  

دیده میشود. در تصویر  

طبقه همکف بازشوهای  

 مطبخ دیده میشوند. 

 B  پنجره  نمایی  بزرگ

 

 

 ابراهیمی 

  بوده   زیرزمین  در  مطبخ

  دیده   بنفش  رنگ  با  که  است

  طبقه   تصویر  در.  شودمی

  مطبخ   بازشوهای  همکف

 . شوندمی  دیده

 Aنمایی پنجره  بزرگ 

 

 

 ارشادی 

  بوده   زیرزمین  در  مطبخ

  دیده   بنفش  رنگ  با  که  است

  طبقه   تصویر  در.  شودمی

  مطبخ   بازشوهای  همکف

 . شوندمی  دیده

  C پنجره  نماییبزرگ 

 

 

 صادقی 

  بوده   زیرزمین  در  مطبخ

  دیده   بنفش  رنگ  با  که  است

  طبقه   تصویر  در.  شودمی

  مطبخ   بازشوهای  همکف

 . شوندمی  دیده

  E پنجره  نماییبزرگ 

 

 

 زاده خلیل
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  بوده  زیرزمین  در  مطبخ

  بنفش  رنگ  با  که  است

  تصویر  در.  شودمی  دیده

  بازشوهای  همکف  طبقه

 . شوندمی  دیده  مطبخ

  D پنجره   نمایی  بزرگ

 

 

 آقازاده

  است  بوده  همکف  در  مطبخ

  دیده  بنفش  رنگ  با  که

  طبقه  تصویر  در.  شودمی

  مطبخ  بازشوهای  اول

 اند. نمایان شده 

  F پنجره  نماییبزرگ 

 

 

 زاده مناف 

 )منبع نگارندگان( 
 

 گیری نتیجه 

  مطبخ   در  بانوان  کامل  اشرافیت  ها،پالن  با توجه به  ها چنین برآمد کهتحلیل و بررسی آنهای موجود و با  براساس نمونه 

  هانمونه  دقت در  با.  است  بوده  گریزناپذیر  امری  هایی با عمق زیادحیاط با استفاده از پنجره  در  موجود  افراد  به  نسبت

  بتوانند   دارند  حضور  مطبخ   در   بیشتری  زمان   مدت   که   بانوان.  است  نبوده   دلیل  بدون   و   تصادفی  امر  این   که   رسد می  نظربه

  شرایط  اقتضای  به  توجه  با  پیشین  هایدوره  در  که  داشت  بیان  گونهاین  توانمی  و.  کنند  کنترل  را  آمدها  و  رفت  آنجا  از

  زندگی  سبک  متقابالً   که   است  داشته   ها خانه  معماری   بر   بسزایی  ثیر أت  جنسیت  همان   یا   محرمیت  حس   دوره   آن  اجتماعی 

 . رسید  نتیجه این به ها  خانه این  تحلیل در  دقت  با  میتوان و باشد می حاضر حال به نسبت تر متفاوت دوره آن

  محیط)  حیاط  در  موجود  افراد  که  است  بوده  ایگونهبه  بیشتر   هاخانه  معماری  توجه  هادوره  آن   در  که  رسد می  نظر  به

  افراد.  باشند مشغول  آشپزی به راحتی  و  آرامش  کمال  با  بانوان  و باشند  نداشته  مطبخ  داخل   به دیدی   گونههیچ( خارج

  حیاط از قسمتی یک در  اگر  حتی . باشند نداشته  مطبخ   داخل  محیط به دیدی  گونههیچ شوندمی حیاط وارد  که  غریبه

  نظربه  و  داد، نمی  را  دید  اجازه  هاپنجرهمطبخ و عمق زیاد    فضای  تاریکی  کردندمی  تماشا   را  مطبخ   داخل  و   ایستادندمی

 . است شده رعایت اردبیل قدیمی هایخانه اکثر در  زیرا نباشد تصادفی امر این که  رسد می

  از   متأثر  هم  معماری  حالدرعین  هست،  معماری  از  متأثر  شهری  هر  فرهنگ   و  دارد  متقابل  ارتباط  فرهنگ   با  معماری

  هافعالیت  از  خاصی   گروه  که  آموزندمی  شدن،اجتماعی  فرآیند   طول  در  جامعه  نثمؤ  و  مذکر  افراد  همه.  است  فرهنگ 

  زن  به  نسبت  هادیدگاه  و  تعاریف  ایران،  تاریخ  مختلف  دوران  در.  شوندمی  تلقی  مردانه،  رفتارها  از  دیگری  ۀنحو  و  زنانه

  دخیل   هادیدگاه  این  تحوالت  در  توانمی  را  آیینی   و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  غالب  هایپارادایم  که   بوده  متفاوت
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های پیشین  طورکه در جداولی که در قسمتهمان  .توان به تغییر در شکل و جانمایی آشپرخانه اشاره داشتمی  .دانست

حس محرمیت    ،توان به این نتیجه رسید که با گذشت زمان و تغییر فرهنگ در جامعه رسد میبه آن اشاره شد به نظر می

های پژوهش  ها دچار تغییر بسیاری شده است. یافتهبع آن سبک زندگی تغییر کرده و معماری خانهتو جنسیت و به

  بین ارتباطی پل برقراری اند. باثیرگذار بودهأگیری فضاها تمشخص می سازد که عوامل اجتماعی و جغرافیایی در شکل

  کافی  منظور این برای .آورد فراهم  را ها انسان آرامش و آسایش  برای منطقی  هایشیوه توانمی مدرن و سنتی  معماری 

  که   آورد   پدید   نو  اثری   و   طراحی  منطقه   هر   سنتی  فضاهای  در   موجود  الگوی  به  توجه  با   و  گرایانهبوم  و   جامع   نگرش  است

  به باید اما است تحول و  تغییر حال در زندگی  سبک  نخواهیم چه  و بخواهیم  چه روی هر به .باشد  ایرانی هویت معرف

  و بود حوض  آن  در که  معماری.  برنبندد رخت  هایمان خانه معماری  از  نیز ایرانی  اصیل  فرهنگ که   کنیم حرکت  سمتی 

ها و جدابودن فضاهای خصوصی و  شد، یک هشتی برای ورودیمی چیده حوض  دورتادور  که  شمعدانی های گل  ماهی،

 .نرودعمومی با یکدیگر، که همگی امری مهم بودند، از بین 
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 تهران: نشر مهرازان. ، ینی حس د یفرش  :ترجمه . یاستاندارد در معمار ی الگوها(. 1389الکساندر، ک. )

 . شیراز نوید انتشارات : شیراز قاجار.  دوره  در  فرهنگ  و  تمدن تاریخ .(1382)  .احمد تاج بخش،
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های  گیری خانه )مقایسه خانه(. »نقش جنسیت و فرهنگ معیشتی در شکل1397)  .زاده، حسینورمقانی، حسنا؛ سلطان
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