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  چكيده
بخ به عنوان يكـي از  هاي جديد، تغييراتي در معماري مط اوايل قرن بيستم با ظهور فناوري

اين تغييرات در هاي حضور زنان در واحد مسكوني صورت گرفته است.  مهمترين عرصه
هـاي فرهنگـي، اقتصـادي و     فضاي مطبخ متناسب با ويژگـي  ماريساختار، جانمايي و مع

هاي مختلف نمود يافته است. هـدف ايـن    نان بوده كه در گذر زمان به صورتاجتماعي ز
هاي تكنولوژي و نقش جنسيتي زنـان بـه    تأثير سبك زندگي در قالب مؤلفه تحقيق بررسي

هاي معماري و سازماندهي فضايي آشپزخانه بـه عنـوان    تقل بر ويژگيعنوان متغيرهاي مس
هاي تحقيق در اين پژوهش،  باشد. روش است و دورة پهلوي متغير كنترل مي متغير وابسته

ها به صـورت   ردآوري دادهتفسيري و ميداني است. گ - تحليلي، تاريخي - از نوع توصيفي
دهـد   بوده است. نتايج تحقيـق نشـان مـي   اي، اسنادي و مشاهدة مستقيم و ميداني  كتابخانه
هاي مربوط به جنسيت در اين دوره باعث تساوي زن و مرد به ويـژه در طبقـات    شاخص

متوسط و مرفه اجتماع شده است كه به تبعِ آن، فضـاهاي انـدروني و بيرونـي بـه تـدريج      
به داخل خانه منتقل شده است و به عنـوان   حذف و آشپزخانه از گوشة حياط و زيرزمين

يك فضاي بينابين (عرصه مشترك) در ارتباط با ساير فضـاها قـرار گرفتـه اسـت. ظهـور      
  دستاوردهاي معماري مدرن نيز، امكان اين تغيير و تحوالت را ميسر كرده است.
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  زن، تكنولوژي، آشپزخانه، معماري مسكوني، دورة پهلوي. ها: كليدواژه
  

  . مقدمه 1
دهنده در معماري مسكوني، نمايانگر كليت نظام اجتماعي، فرهنگـي   فضاهاي مختلف شكل

و اقتصادي حاكم در جامعه است. در اين راستا، مطالعة ابعاد مختلف فضاهاي سكونتگاهي 
هـاي   هاي حكـومتي، سياسـت و نيـز ويژگـي     هاي مختلفي همچون برنامه تحت تأثير پديده

تواند مورد توجه قرار گيرد. معماري گذشته ايران،  و فرهنگي ساكنان مي اجتماعي، اقتصادي
از آغاز تا دورة قاجار سير تغيير و تحول را پشت سر گذاشته اسـت، امـا از ايـن دوره، بـه     
سبب آشنايي با فرهنگ مغرب زمين، تقابل معماري سنتي با معماري غرب شـكل گرفـت.   

زاده و سـيروس،   (الهيبا شتاب بيشتري ادامه يافت تقليد از معماري غرب، در دورة پهلوي 
. با روي كار آمدن دولت نـوگراي رضاشـاهي، پـروژة نوسـازي آغـاز گرديـد.       )43: 1393

گـرا، تجـددگرايي و    ه بر سه محور ناسيوناليسم باستاناصالحات و نوسازي فرهنگي رضاشا
طيت آغاز شده بود، چرخيد. توجه به مسائل زنان كه پيش از نهضت مشرو مذهب زدايي مي

هاي فرهنگي قرار گرفت. اين مسأله كه با تبليغـات   تمام جريان در اين دوره در كانون توجه
هـايي   كم نمايان ساخت. جمعيت محافل همراه بود، آثار خود را كمگسترده در مطبوعات و 

توسـط دولـت   » جمعيت تمدن نسـوان «و » خواه جمعيت نسوان وطن«، »كانون بانوان«نظير 
كردگان اروپا بودند كه با هدف اعطاي آزادي  شدند و اغلب اعضاي آنها از تحصيلأسيس ت

. دورة پهلـوي دوم بـا   )25: 1384(زريـري،  به زنان و متجدد كـردن آنـان تشـكيل شـدند     
هاي ويـژه   ميالدي است كه از دهه 70و  60، 50هاي حاكميت محمدرضاشاه، مقارن با دهه

والت فكري و تكنولوژيكي است و طبيعتاً بر ايـران آن زمـان   تاريخ معاصر جهان از نظر تح
نيز تأثيرگذار بوده است. در دوران پهلوي، تمركز روزافزون قدرت و نظام كشوري، جنـگ  

هاي توسـعه و افـزايش مبـادالت     ، اجراي برنامهشه. 1332مرداد  28جهاني دوم، كودتاي 
فرهنگي وسيعي بـر جـاي گذاشـت    اقتصادي و فرهنگي با غرب اثرات جمعيتي، كالبدي و 

هـاي توسـعه    . در شهر تهران، تمركزگرايي، مهاجرت و سياسـت )31 -  32: 1385(حبيبي، 
، پايتخت را فراگيرد. در شه. 50تا  1310هاي  باعث شد كه موج افزايش جمعيت طي دهه

ع پي افزايش جمعيت و مهاجرت از روستاها به پايتخت با نمودهاي متفاوتي از ظهور و تنو
فرهنگ و طبقات اجتماعي (اعم از كارگري، كارمندي و مرفه) در سـطح شـهر تهـران و از    

ها، انزواي جمعيت روستايي،  شويم. حاصل اين مهاجرت جمله در ساختار مسكن مواجه مي
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خالي شدن روستا از سكنة اوليه و كمبود مسكن شهري است. دولت براي رفع اين معضـل  
هاي مسكوني نمود. زندگي در شهر مدرن  اقدام به ساخت كويبه عنوان يكي از راهكارها، 

از نظر خدمات، شيوة مديريت، مفهوم زندگي يا كيفيت زنـدگي و كليـة مناسـبات روزمـره     
فاصله عميق و آشكاري با روستا دارد. اين تغييرات، نمود خود را در زندگي روزمـره و بـه   

نه بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين     زخاتبع فضاهاي مسكوني گذاشته است. از اين منظر، آشـپ 
هاي حضور زنان در خانه، از جمله فضاهايي است كه بر اثر تحوالت مختلف به ويژه  عرصه

هاي تكنولوژيكي و تغيير در سبك زندگي دچار دگرگوني  با توجه به ظهور كاالها و فناوري
ضـاي  تكنولـوژي در ف  شده است. پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه چگونه پيشـرفت 

ا آشپزخانه به عنوان يكي از هاي معماري و سازماندهي فضايي مطبخ و بعده خانه بر ويژگي
هاي حضور زنان در معماري مسكوني دورة پهلوي تهران، تأثير گذاشته است؟ هدف  عرصه

 از اين پژوهش، تبيـين چگـونگي تأثيرگـذاري تكنولـوژي مـدرن و جنسـيت بـر طراحـي        
  ) است.1304- 1357ترين فضاهاي خانه، در دورة پهلوي ( نانهآشپزخانه به عنوان يكي از ز

  
  . پيشينة پژوهش 2

در ارتباط با سير تحول آشپرخانه در معماري مسكوني ايـران تـا كنـون مقـاالت پژوهشـي      
 آشپزخانة مدرن و مفهوم اجتماعي«مختلفي تدوين شده است: از جمله ناري قمي در مقاله 

اجتماعي آشپزخانه در زندگي امـروزي   -  فاهيم فرهنگيكه م 1393در سال » فرهنگي آن - 
هش پيمايشي در پـي  كند و بر اساس يك پژو زن ايراني در شهر قم را بررسي مياز ديدگاه 

اي تحت  ط زنان است. آزاد ارمكي در مقالهشده از اين فضا توس هاي تعريف بازتعريف مؤلفه
بـة زيسـت   در صدد كـاوش تجر  1392 در سال» درايران وآشپزخانه نشيني آپارتمان«عنوان 

شوندگان از هاي باز از طريق مصاحبه با زنان تهراني است. مصاحبه زنان ايراني در آشپزخانه
اند تـا  قشرهاي مختلف زنان و به ويژه از محالت و طبقات اجتماعي مختلف برگزيده شده

هاي فرهنگـي   ؤلفهفت. در تحقيقات اشاره شده، مبتوان به جامعيت در نتايج تحقيق دست يا
ود. همچنين در تعدادي از ش هاي معاصر بررسي و ارزيابي مي در ارتباط با زنان در آشپزخانه

توسـط  » سير تحول و الگوهـاي طراحـي آشـپزخانه   «ها، مقاالتي تحت عنوان كلي  كنفرانس
محمـدي   )، جباريـه و شـاه  1388نثـارنوبري (  )،1388نويسندگان مختلف همچون فـدايي ( 

ه تحرير درآمده كه همگي نگاه كلي و گذرا در تحول فضاي آشـپزخانه در طـول   ) ب1391(
نمونه جهت استناد بسنده تاريخ از گذشته تا به امروز دارد و در تعدادي از آنها به ذكر چند 
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فرهنگـي   -  ها نيز ديد جزئي و تحليلي با توجه به شـرايط اقتصـادي   كند؛ لكن در نمونه مي
اير مقـاالت نيـز ضـمن بررسـي     ه كار گرفته نشده است. در سـ اي مشخص ب زنان در دوره

هاي  شناسي خانه ايراني و مفاهيم فرهنگي مرتبط با آن به اين موضوع در ضمن تحليل گونه
كلي و گاه شخصي (بدون بررسي ميداني) اشاره شده است، اما تحليل عميقي درباره نحـوة  

ر مختلف صورت نگرفته است؛ يگانه نمونة تأثير مدرنيزاسيون اين فضا به ويژه در ميان اقشا
خانـه، فرهنـگ،   «قابل ذكر، سير تحول تصويري و توصـيفي اسـت كـه حـائري در كتـاب      

ارائه كرده است. در حوزة منابع خارجي در ارتباط با روند تحول در  1388در سال » طبيعت
 Baden(بـادن پـاول   » طراحـي آشـپزخانه  «معماري فضاي آشپزخانه و تكنولـوژي، كتـاب   

Powell(  اي  تاندارد طراحي آشـپزخانه، تاريخچـه  ، ضمن بررسي الگوهاي اس1997در سال
دهد بـه   پزهاي امروزي دارد كه نشان مي هاي باز تا خوراك غيير از شومينهمختصر از روند ت

آوري باعث كاهش مدت زمان كار در آشـپزخانه   ابداعات فن طور كلي تغييرات اجتماعي و
مقالـه بـا    12كـه مشـتمل بـر    » شناسي فضاي خانگيدر خانه: انسان«تاب شده است و يا ك

 2006در سـال   )Irene Cieraad( راد تمركز بر فضاي خانگي غربي به ويراستاري آيرين سي
هاي خانگي مانند لباس شستن،  ه به يك تحليل اجتماعي در فعاليتاست. اين كتاب با توج

زنان بـه ويـژه آشـپزخانه و غـذاخوري دارد. ايـن      غذا خوردن و ...، نگاهي نو به فضاهاي 
ناسي به مقولـة معمـاري در خانـه    ش فرهنگي و انسان -  ز زاوية اجتماعيپژوهش كه بيشتر ا

  پردازد، فاقد هر گونه مستندات تصويري و تحليلي معماري است. مي
  

  . روش تحقيق 3
صورت آميخته استفاده تحليلي و ميداني به  -  در اين تحقيق از چند روش تاريخي، توصيفي

ي پهلـوي بـر    شده است. در تحقيق تاريخي، شواهد و مدارك موجـود در ارتبـاط بـا دوره   
شود. منابع اطالعاتي پژوهش بر اسـاس مطالعـات    آوري مي هاي تحقيق جمع اساس پرسش

تحليلـي بـه بررسـي و     -  اي و ميداني بوده است. سپس بر اساس روش توصـيفي  كتابخانه
كنندة  هاي تبيين و اسناد پرداخته شده است. حاصل كار، دستيابي به شاخص ارزيابي مدارك

جنسيت زن و نيز چگـونگي تـأثير تكنولـوژي در تحـول طراحـي آشـپزخانه است.سـپس        
شده از بررسي تكنولـوژي و جنسـيت در سـاختار فضـايي مطـبخ دورة       هاي يافت كليدواژه

هاي موردي مسـكن پهلـوي بـه صـورت      اند. نمونه پهلوي مورد تحليل و تفسير قرار گرفته
هدفمند در ميان اقشار فقير، متوسط و مرفه جامعه و بر اساس اسناد موجود انتخـاب شـده   
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هاي  است تا بتوان به جامعيت در نتايج و مقايسة تطبيقي ميان طراحي آشپزخانه از سكونتگاه
مورد مطالعـه قـرار   ها، به صورت ميداني نيز  طبقات مختلف اجتماع دست يافت. اين نمونه

ها به صورت تحليل كيفي بوده كه در نهايت در قالب جـدول رابطـة    اند. تحليل نمونه گرفته
ميان متغيرهاي مستقل يعني زنـان و تكنولـوژي بـر متغيـر وابسـته يعنـي معمـاري فضـاي         

  آشپزخانه در دورة پهلوي تبيين شده است.
  

  كنندة جنسيت زن  هاي تبيين . شاخص4
جنس، همواره رابطة عيني معناداري برقرار بوده است. تقسيم كـار بـر اسـاس    ميان نقش و 
هاي جنسيتي يعني وظايف و انتظاراتي كه  در همه جوامع رخ داده است. نقش جنس، تقريباً

. در دورة مـدرن بـا   )17: 1395(داودي، بر عهدة هر يك از دو جنس گذاشته شـده اسـت   
شود و كار زنان كه در خانه تعريف شده  خانه انجام ميانه كه در خارج از تمايز بين كار مرد

وشوي لباس، پخت غذا، نگهداري  ور خانه از قبيل نظافت خانه، شستاست، سامان دادن ام
از كودكان و به طور كلي مسائلي كه با خانه در ارتباط است، بر عهدة زنـان گذاشـته شـده    

ضا متقارن با يكديگر شـكل گرفـت   رو تقسيم كار جنسيتي و تقسيم جنسيتي ف است. از اين
  . )64: 1392(آزادارمكي، 

خشـي از عوامـل فرهنگـي    عنـوان ب  ، مناسـبات جنسـيتي را بـه   )Rappaport(راپاپورت 
خصوصياتي مانند نوع و زمان "گيري خانه نقش دارد:  داند كه در نحوة شكل اجتماعي مي  ـ

ن در جامعه و ميزان و چگونگي ارتباط اعضاي خانواده، شيوة مالقات با ديگران، حضور زنا
ي مسكن هر دورة تاريخي مؤثر گير بيرون از خانه و درون آن در شكل ارتباط مرد و زن در

هاي جنسيتي بر اساس عوامل مختلفي  . تفاوت در نقش(Rappaport, 1969: 60-63) "اند بوده
پيچيـدگي جوامـع    هاي سازگاري و درجة ضع اقتصادي، محيط زيست، استراتژياز قبيل و

مـرد بـودن در    هاي زن يـا  صورت بديهيات در مورد مشخصه شود و به تبيين و تعريف مي
  .)60: 1390(نرسيسيانس، بندد  اذهان جوامع نقش مي

هـا، وظـايف و    نوان رفتارهاي مـورد انتظـار، نگـرش   توان به ع هاي جنسيت را مي نقش
 :Keller et al, 1994(تعريف كـرد  دهد،  ي كه يك جامعه به هر جنس نسبت ميهاي رجحان

پذيري معتقدند كه رفتار و نقش مناسب براي مردان و زنان، تا حدي  هاي جامعه اه. ديدگ)41
. )South & Spitze, 1994: 215(انـد   پذيري داشـته  گردد كه در طول جامعه هايي برمي به آموزه

از رفتارهايي را كه بر  اي ي است كه به لحاظ فرهنگي، مجموعههاي هاي جنسيتي، نقش نقش
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ئولوژي نقـش جنسـيتي، بـه    كنـد؛ و ايـد   انـد، تعريـف مـي    يافتـه اساس جنسـيت تفكيـك   
هايي كـه   ها و ويژگي دان، يا نشانههاي مناسب زنان و مر ي نقش هاي ارزشي درباره قضاوت

. )Gibbons et al, 1997: 153(كنـد   بايد به نمايش بگذارنـد، اشـاره مـي   هر يك از دو جنس 
گيـري   خانه، بيرون خانه) را بنيـان شـكل   تقسيم كار جنسيتي (درون )Chodorow(چودورو 

. برخـي محققـان در تعيـين هويـت     )184: 1383(معيـدفر،  هويت جنسيتي دانسـته اسـت   
جنسيتي، ساختار خانواده را مؤثر دانسته و در اين حيطه، به عوامل قدرت، نظام پدرساالري 

انـد. بخشـي از قـدرت     ه داشـته اي اشـار  وادة گسـترده يـا هسـته   ي و شيوة خانيا مادرساالر
 ,Ritzer et al(گردد  هاي سنتي جنس زن و مرد برمي نقش گيري در خانواده به كاركرد تصميم

ة خـود  . مردان بايد در قلمرو عمومي و سياست به كسب درآمد و تأمين خـانواد )27 :1979
باشند، به شوهر و فرزندان برسند و به حمايت  نشين قلمرو خانگي بپردازند و زنان بايد خانه

   .)Davidoff et al, 1976(مالي شوهر تكيه كنند 
به اين ترتيب، از مجموعه آنچه گفته شد، طبقة اجتمـاعي و هنجارهـاي مربـوط بـه آن     

هـاي فرهنگـي (شـاخص     (شاخص اجتماعي)، شيوة معيشت (شاخص اقتصادي) و آمـوزه 
هاي  هاي جنسيتي در هر جامعه از شاخص جنسيت و نقش دهي به مفهوم فرهنگي) در شكل

  مهم هستند كه در نمودار زير نمايش داده شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 39   ... سازمان فضايي معماري مسكوني در ايرانتأثير سبك زندگي در 

   
  هاي معرف هويت جنسيتي  شاخص :1جدول شماره 

  هاي نظري) منبع: يافته(
  

  . تشريح شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زن در دورة پهلوي5
پهلوي، شرايط كار در جامعة صـنعتي نـوين كـامالً متفـاوت از      در حوزة اقتصادي در دورة

هاي قبل شد و جدايي كاملي ميان دنياي خصوصي خانواده و دنياي عمومي كار ظاهر  دوره
گشت. زنان و مردان موظف بودند نيمي از روز را در محل كار و بقيـه اوقـات را در خانـه    

رسـيدگي بـه خانـه و فرزنـدان و ايفـاي      بگذرانند و طبيعي بود كه در اين شـرايط، مسـئلة   
هــاي خــانوادگي بــراي هـر دو جــنس در كنــار انجــام وظـايف شــغلي جــدي شــد    نقـش 

گسـتري   . در گذر از جامعة قديم به جامعة نو، طي فرآيند صنعت)17: 1385(رستگارخالد، 
اجتماعي در ساير نهادهاي اجتماعي نظير آموزش عـالي، ارتباطـات    -  و نوسازي اقتصادي

هـاي   جمعي، گسترش شهرنشيني، قوانين كارو خانواده و حتي جنگ سبب گرديد تا زمينـه 
هاي اقتصادي و توليدي جامعـه، بـه ويـژه    مساعد و مطلوبي براي مشاركت زنان در فعاليت

. جنبة اقتصادي در منزلت اجتماعي زن در )19(همان:  اشتغال در خارج از خانه فراهم گردد
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شود كه به ارزشـيابي   هاي خانوادگي زماني بهتر شناخته مي زيع نقشخانواده و تعديل در تو
متفاوت كسب پول براي زنان و مردان توجه كنيم. با افـزايش درآمـد زن، شـوهر حتـي در     

  .)199(همان: كند  آماده كردن غذا بيشتر از سابق و بيشتر از مردان ديگر كمك مي
هـايي   نـان در دوره پهلـوي بيانيـه   اجتماعي، فعاالن حوزه جنبش ز -  در حوزة فرهنگي

جزو نخستين گروه از زنان ايرانـي   1323اند؛ مانند خانم نجمي علوي در تيرماه  منتشر كرده
است كه به فعاليت در جنبش زنان پرداخته است. در بخشي از خاطرات نجمـي علـوي در   

دومـين كنگـرة    به نقل از خانم اراني در» ما هم در اين خانه حقي داريم«كتابي تحت عنوان 
زن، خواهان آزادي طبقاتي خويش اسـت. در ايـن راه، نخسـتين    "نويسد:  زنان در تهران مي

گويند كه زن بايد به كـار   گام تدارك كار براي زنان است. اما بر خالف اين رأي، برخي مي
هـاي   پذيريم، اما بايد ديد غرض از خانه چيسـت. در زمـان   خانگي اكتفا ورزد. ما اين را مي

زيست. اما بـه تـدريج خانـه     يشين خانه عبارت بود از يك چهارديواري كه بشر در آن ميپ
گسترش يافت. ديوارها عقب كشيدند تا اينكه از محدوده يك كشور گذشت. تا جـايي كـه   

. بـانو فـرح   )55: 1387(احمدي،  "»كانون اتحاد جهاني«توان گفت امروز خانة زن يعني  مي
بيداري «اي در وصف زن در مجله  دانشگاه و فعاالن زن، سرودهكرده  علوي از زنان تحصيل

كند كه بخشي از آن كه نشانگر روشنفكري در ميان زنان و خارج شدن آنها از  چاپ مي» ما
  ميان چهارديواري خانه است، به شرح زير است:

  )65(همان: 

گيري كانون بانوان تحت نظارت مستقيم خانوادة پهلوي، بستري بود كـه   همچنين شكل
در آن برخي تحوالت در زمينة حقوق زنان به وقوع پيوست. اين تحوالت دربارة زنان بيشتر 

(صـادقي،  شـد   زنان طبقه باال و متوسط به ويژه در مورد تحصيل و اشـتغال مربـوط مـي   به 
، زمينة تحصيل زنان 1314. در حوزه فرهنگي، با تأسيس دانشگاه تهران در سال )62: 1384

التحصيلي اولين زنان پزشـك ايرانـي را    مراسم فارغ» بيداري ما«در دانشگاه فراهم شده بود. 
تصويري از اين زنان پزشك، سخنراني را كه در ايـن جلسـه ايـراد    جشن گرفت و با چاپ 

ــدن    ــومي بري ــرد آن ق ــع از م ــد و طم ــم امي چش
ــد  ــار باشـ ــتور از انظـ ــه زنـــش در رده و مسـ كـ

ــرد و زن    ــه م ــر جمل ــم از به ــط عل ــاد و بس اتح
خوار باشـد  بهترين دفع بالي ارتجاع و دشمن خون
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شود كه اين دسـته   شده بود، در مجله منعكس كرد. در بخشي از اين متن سخنراني گفته مي
داري و شوهرداري متكفـل هزينـة    از زنان، ضمن كسب دانش و عالوه بر امور دشوار خانه

  .)75: 1387(احمدي، اند  زندگي خود نيز بوده
اجتمـاعي زنـان در دورة پهلـوي در حـوزة كشـف       -  برخي ديگر از تحوالت فرهنگي

 1314شــود. كشــف حجــاب در  حجــاب و حضــور در امــاكن تفريحــي و عمــومي مــي 
هاي تاريخي زيادي بوده است. در واقع از اواخر قرن  زمينه ميالدي داراي پيش 1936هجري/

هـاي   مخالف بودند. برخي از آنها لباسنوزدهم به بعد بسياري از زنان با فرم سنتي حجاب 
پوشـيدند.   كردند و برخي چادرهاي رنگي را به جاي چادر سـياه مـي   رنگي سنتي به تن مي

از پوشـاندن سـر خـودداري     گرفـت،  اي به رغم برخوردهايي كه با آنان صـورت مـي   عده
ـ   مي اي كردند. در كشف حجاب اجباري نيز بيش از تمايل دستگاه به آزادسازي زنـان، پ

. كشف حجاب )46-48: 1384(صادقي، مدرنيزاسيون اجباري به سبك نظام در بين بود 
ها منجر به آن  ها و هتل هاي عمومي مانند سينماها، كافه و اختالط زنان و مردان در مكان

هـاي   شد كه ميان زن سنتي و زن مدرن تمايز و شكافي عميق ايجاد شـود كـه سياسـت   
  .  )52(همان: پهلوي دوم را شدت بخشيد 

  
  : اولين زنان پزشك ايراني در دوره پهلوي1تصوير 

  )78: 1387(منبع: احمدي، 
  

  عرصه حضور زن در خانة دورة مدرن  -  فضاي آشپزخانه .6
شود و كار زنان كـه در   در دورة مدرن با تمايز بين كار مردانه كه در خارج از خانه انجام مي

وشـوي لبـاس،    امور خانه از قبيل نظافت خانه، شستخانه تعريف شده است، سامان دادن 
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پخت غذا، نگهداري از كودكان و به طور كلي مسائلي كه با خانه در ارتباط است، بر عهـدة  
وجوي كار و كسب درآمد بيشتر براي مردان در  كه جست زنان گذاشته شده است؛ در حالي

جنسيتي فضا متقارن با يكديگر  رو تقسيم كار جنسيتي و تقسيم نظر گرفته شده است. از اين
فشار براي وجـود  "معتقد است  )Freeman(. فريمن )62: 1392(آزاد ارمكي، شكل گرفت 

و سپس  "هاي صنعتي و مجهز قرن بيستم، هرگز خاستگاه كمپين زنان نبوده است آشپزخانه
در هاي مجهز بخشي از اهـداف يـك كمپـين     دارد كه پيشرفت در ايجاد آشپزخانهاظهار مي

هـاي مجهـز، طراحـي     در آشـپزخانه "است و » حفظ زن در موقعيت خود در مكان«جهت 
 ,Freeman( "كارانه باعث بهبود در سـاير امـور در خانـه اسـت     خالقانه و سياست محافظه

را به عنوان يك شـغل  » داري خانه«،تعداد زيادي از زنان 1950هاي  . در سال)99-101 :2004
گرفتنـد.   گيـرد) در نظـر مـي    تـي نسـبت بـه آن صـورت نمـي     مهم (علي رغم اينكـه پرداخ 

هاي رويايي و ابزارهاي تكنولوژيكي پيشرفته، زنان جوان را دوباره به داخل خانـه   آشپزخانه
كه زنان مدير خانه هستند، به جاي آنكه در محـيط بيـرون از خانـه در نقـش      كشاند؛ جايي

به يك سيستم اشـاره   )Hayden(هايدن منشي ايفاي نقش نمايند. در تحليل اين دورة ويژه، 
كنند و در قبـال آن مسـئول تـأمين     مردان دسترنج خانواده را دريافت مي"كند كه در آن  مي

كه همسرانشان مديران خانه هستند كه مسـئول توجـه بـه همسـر و      معاش هستند، در حالي
فضاهاي مـورد  . آشپزخانه عمدتاً جزو )Hayden, 1981: 267( "نگهداري از فرزندان هستند

پـردازان، فضـاهاي معمـاري و پيرامـوني را بـه       استفادة زنان در روز است. بسياري از نظريه
تر را  تر و بخشنده تر، ايمن اند. آنها فضاهاي مهربان بندي كرده فضاهاي مذكر و مونث تقسيم

تر چون فضاهاي كاري و پرجنجال را  تر و غيرملموس جزو فضاهاي زنانه و فضاهاي خشن
گونه بيان كرده است كه  اين )Wajcman(اند. اين موضوع را واجكمن  ضاهاي مردانه ناميدهف
از جمله فضاهاي جنسيتي، خانه است. خانه براي زن چون مكـان و بـراي مـرد همچـون     "

  . )66: 1392، به نقل از آزاد ارمكي، 1991(واجكمن،  "باشد پناهگاه مي
بـاز و بسـته)،    - انند متـراژ، فـرم (بـاز، بسـته    در طراحي فضاي آشپزخانه نكات مختلفي م

جانمايي و موقعيت قرارگيري آن نسبت ساير فضاها وجود دارد كه در كميت و كيفيـت ايـن   
فضا تاثيرگذارند. از سويي پيشرفت تكنولوژي و ظهور ابـزار صـنعتي، معمـاري ايـن فضـا را      

صنعتي مـدرن مقـارن بـا دورة    دستخوش تحوالتي كرد. در ايران، ورود و استفاده از اين ابزار 
  گيرد. گيرد. در ادامه، مروري بر تاريخچة ظهور اين تكنولوژي صورت مي پهلوي صورت مي
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. مروري بر تاريخچة پيدايش ابداعات تكنولوژيكي در ابزارهاي آشپزخانه و تأثير 7
  )ميالدي 1925 -  1978(آنها در طراحي و چيدمان آشپزخانه در دورة پهلوي 

مـيالدي اسـت. بـا توجـه بـه       1925 - 1978هـاي   پهلوي در تاريخ اروپا معادل سـال دورة 
اي از تحـوالت فنـاوري    تأثيرپذيري دورة پهلوي از فرهنگ و تكنولوژي غـرب، تاريخچـه  

مـيالدي)   1925- 1978ابزاري مورد استفاده در آشپزخانه به طور مختصـر در همـين دوره (  
ولين دهة قرن نوزدهم اختراع شدند، اما تـا سـال   پزهاي گازي در ا شود. خوراك بررسي مي

هـا و مؤسسـات اسـتفاده     پزهـا در هتـل   كاربرد عمومي نداشتند. در آغاز اين خوراك 1850
كننده (رگالتور)  (پهلوي آغازين) و پيدايش تنظيم 1924شدند، اما استفادة خانگي تا سال  مي

در  1890الكتريكـي در سـال    وپـز  كنندة حرارت (ترموستات) ممكن نبـود. پخـت   يا تنظيم
انگلستان به وجود آمد، اما به واسطة طبيعت پراكنده و منقطع شبكه برق به كندي گسـترش  

تـر در دسـترس قـرار گرفـت،      تر و با قيمتي پايين يافت. با اين وجود زماني كه برق عمومي
(پهلوي  1930پزهاي برقي به آرامي گسترش و رواج خود را آغاز كردند اما تا سال  خوراك

، نمونـة  )Ferdinand Carre(فردينانـد كـاره    1860مياني) كاربرد عمومي نداشتند. در سـال  
كـرد امـا تـا     اي براي يخچال توليد كرد كه از آمونياك به عنوان سردكننده اسـتفاده مـي   اوليه
(پهلوي آغازين) به توليد انبوه نرسيد. فريزر در جنگ جهـاني دوم   1930و  1920هاي  دهه
بـه   1865لوي مياني) گسترش يافت. به طور مشابهي ماشين ظرفشويي دسـتي در سـال   (په

 1940هاي ظرفشويي امروزي به اجبار بايـد تـا سـال     ثبت رسيد، اما براي توليد انبوه ماشين
هاي الكتريكـي كـه در ابتـدا ايـن      (پهلوي مياني) منتظر بمانيم. دورريزهاي آشغال يا سينك

(پهلـوي   1935اختراع شدند و در سـال   1929هاي عجيب و غريب را داشتند، در سال  نام
. توليد ماشين لباسشويي خودكار )24- 26: 1391(بادن پاول، آغازين) در امريكا توليد شدند 

(سـيراد،  ، به طور مشخص عمل رختشويي بيـرون از خانـه را خـانگي كـرد     1950در دهه 
وشوي خانگي به سـرعت در ايـاالت متحـده     هاي شست . توليد صنعتي ماشين)214: 1395

هاي برقـي شـايع شـد؛ ولـي در      شوينده 1950- 1930هاي  امريكا افزايش يافت و بين سال
هاي برقي براي دستيابي به موفقيت، تا پس از جنگ جهاني دوم بايـد  اروپاي غربي، شوينده

ي مـدرن بـا اسـتفاده از    دار طبقـه متوسـط، پيشـتاز رختشـوي    ماندنـد. زنـان خانـه   منتظر مي
دار طبقة متوسط، بلكه همچنين براي زنان طبقة تنها براي زنان خانه هاي برقي بود. نه شوينده

دار به داري به موقعيت كدبانوگري ارتقا يافت. كار خانگي نشانة عالقة زن خانهكارگر، خانه
وقوع ناگهاني جنـگ   . در طول بخش اوليه قرن بيستم تا زمان)229(همان: اش شد خانواده
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پيشرفت كـرد. سـپس خـدمتكاران زن    جهاني اول، طراحي آشپزخانه با سرعت بسيار كمي 
ها شغلي يافتند كه بـراي اكثـر   طور چشمگيري كاهش يافتند. بسياري از زنان در كارخانه به

ج داد. بنـابراين بـه تـدري   آورد و استقالل بيشتري به آنها مـي آنان پول بيشتري به ارمغان مي
هاي طبقة متوسط مجبور شدند بدون كمك خدمتكاران، كارهاي خانه خود را اداره  خانواده

پزهـاي برقـي و گـازي    كنند. ابزارهاي كوچك و تجهيزات جديد اختراع شدند و خـوراك 
و اوايل  1920. در اواخر دهة )26: 1391(بادن پاول، ها با قالب آهني شدند جايگزين اجاق

هاي آشپزخانه يافتند. اي را براي كابينتسازندگان مبلمان، بازار آماده (پهلوي آغازين) 1930
ها طوري طراحي شده بود كه تقريبا هر چيزي را كه در آشپزي مورد نيـاز بـود،   اين كابينت

(پهلوي مياني) سه مركز كاري تعريف  1940. در اوايل دهة )30(همان: در خود جاي دهند 
ســازي و نيــز آشــپزي و ســازي و آمــادهگهــداري، پــاكشــد كــه عبارتنــد از: ذخيــره و ن

اين مطالعات در دانشگاه كورنل ادامه يافـت. جـايي كـه مفهـوم      50رساني. در دهة  خدمت
آشپزخانة مثلثي از آن نشأت گرفته است و آن ارتباط سـه وسـيله در آشـپزخانه اسـت كـه      

يخچال. بعـد از جنـگ جهـاني    پز و بيشترين كاربرد را دارند كه عبارتند از: سينك، خوراك
هـاي   ها به جز خانـه  دوم (اواسط پهلوي مياني و پهلوي پاياني)، خدمتكاران در تمامي خانه

اي ناپديد شدند. از ميان رفتن آشـپزخانة مجـزا، بـا    افراد بسيار متمول، به طور قابل مالحظه
 آشـپزخانه  اسـت كـه در اغلـب مـوارد     زوال تدريجي اتاق نهارخوري رسمي نيـز در ارتبـاط  

  .)32- 34(همان: غذاخوري جايگزين آنها شده است   ـ
 

  ها . معرفي نمونه8
به عنوان يكي  - ظهور تكنولوژي و ابزار مدرن صنعتي با عملكردهاي مختلف در آشپزخانه 

شود.  موجب تغييراتي در معماري اين فضا مي - هاي حضور زن در خانه ترين عرصه از زنانه
هايي از معماري مسكوني كه بـراي اقشـار مختلـف فقيـر،      نمونه در اين پژوهش با انتخاب

) و پايـاني  1320- 1340)، مياني (1304- 1320متوسط و مرفه در سه دورة پهلوي آغازين (
) طراحي و ساخته شده است، به بررسي تطبيقي و تكاملي معمـاري فضـاي   1340- 1357(

  پردازيم. آشپزخانه تحت تأثير تكنولوژي و جنسيت مي
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  )1304- 1320هاي مرتبط با دورة پهلوي آغازين ( نمونه 1.8
هاي مسـكوني اسـت. هـر     سازهاي مسكوني به صورت خانه و در اين دوره، عمده ساخت

هاي آپارتماني به چشـم   چند در ميان كارهاي برخي معماران مانند وارطان هوانسيان مجتمع
ومـاً  ري و مسكوني داشـتند و عم ها كاربري مختلط تجاري، ادا خورد، لكن اين ساختمان مي

. در اين تحقيق، خانة مينايي به )6: 1391شيرازي،  (كاميشدند  در سه تا پنج طبقه ساخته مي
شده اسـت. متأسـفانه    عنوان نمونة مورد بررسي قشر مرفه با توجه به اسناد موجود انتخاب 

لذا بـه بررسـي ايـن    هاي اقشار ديگر در دسترس نبود.  گونه اطالعات مستندي از خانه هيچ
  كنيم. نمونه از اين دوره بسنده مي

 خانة مينايي (قشر مرفه) 1.1.8
است  نشين تهران واقع مترمربع در خيابان وليعصر در محله اشراف 480اين خانه با مساحت 

هاي تـو در   هاي قديمي اتاق باشد. اين خانه مثل بيشتر خانه ميو مربوط به دورة پهلوي اول 
: 1394(اربـاب معـروف،   تو دارد كه داخل تعدادي از آنها شومينه كار گذاشته شـده اسـت   

. طراحي اين خانه مشتمل بر دو طبقه است كه طبقة همكـف آن شـامل چهـار اتـاق،     )194
پذيرايي، آشپزخانه، حياط اصلي، حياط خصوصي، راهرو و سرويس بهداشتي است و طبقة 

پذيرايي، راهرو، حمام، انبار و آشپزخانه است. قابـل ذكـر اسـت كـه     دوم شامل چهار اتاق، 
مطابق گفتة احمدرضا مينايي ايجاد يك آشپزخانه در طبقة دوم، تنها تغييـري اسـت كـه در    

(گزارش ثبتي ميـراث فرهنگـي، بـه نقـل از      تر زندگي كنند ها راحت پالن انجام شده تا بچه
  .)195: 1394ارباب معروف، 
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  : خانة مينايي 2تصوير 
  )194: 1394(منبع: ارباب معروف،  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  : پالن همكف خانة مينايي3تصوير 
  (منبع: آرشيو ميراث فرهنگي)
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 )1320- 1340هاي مرتبط با دورة پهلوي مياني ( نمونه 2.8
هـاي   هـا و مجتمـع   اً از طريـق سـاخت خانـه   در اين دوره، گرايش به معماري مدرن، عمدت

، »بانك ساختماني«شد:  ن گرايش از سوي دو نهاد حمايت ميمسكوني، در اوج خود بود. اي
هـاي داخـل و    التحصيالن معماري دانشـگاه  ، و فارغ»قيمت هاي ارزان ساخت خانه«با شعار 

هـاي ايـن دوره، كـوي     . در انتخاب نمونـه )254- 253: 1389(باني مسعود، خارج از كشور 
قشر فقير، كوي نارمك در بررسي قشر متوسط باال و خانة زند  چهارصد دستگاه در بررسي

  نوابي در بررسي قشر مرفه انتخاب شد.

  كوي چهارصد دستگاه (قشر فقير) 1.2.8
- 1329قيمت دولتـي، كـوي چهارصـد دسـتگاه (     اولين قدم دولت براي احداث مسكن ارزان

س علي صادق طراحي شد. ) واقع در شرق تهران در خيابان پيروزي بود كه توسط مهند1325
اند و به همين دليل مجموعـه   بضاعتي بوده ساكنان اوليه كوي چهارصد دستگاه، گودنشينان بي

(مهندسـين مشـاور نقـش    در آغاز از شأن و مطلوبيت زيستي چنداني برخوردار نبـوده اسـت   
پزخانه ها شامل چهار اتاق در قسمت شمالي حياط و انبار و آش . اين خانه)295: 1377محيط، 

و سرويس بهداشتي در قسمت جنوبي حياط است. يعني براي استفاده از آشپزخانه و سرويس 
بهداشتي افراد خانواده مجبور به عبور از حياط بـه فضـاي بيـرون هسـتند و ايـن در حقيقـت       

   .)40- 39: 1351(كياكجوري، ها را كم كرده است  آسايش ساكنان اين خانه
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي در چهارصد دستگاه وني خانه: منظر بير4تصوير 
  نگارندگان)(منبع: 
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  : حياط دروني خانه5صوير ت
  (منبع: نگارندگان)

  
  
  
  
  
  

  : پالن خانه6تصوير 
  )42: 1351(منبع: كياكجوري، 

  

  كوي نارمك (قشر متوسط) 2.2.8
 هاي دولتـي تـأمين مسـكن، فكـر     با روي كار آمدن دولت ملي دكتر مصدق و تدوين برنامه

هاي مسكوني جهت عموم مردم و كارمندان و كارگران دولتي مطرح شـد كـه    احداث كوي
پـور،   (جهان) از اولين اقدامات آن زمان است 1331شرق تهران (سال  كوي نارمك در شمال

طبقـه و   2تا  1سازي در  . قطعات تفكيكي متنوع كوي نارمك به صورت خانه)122: 1380
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فضـاها شـامل پـذيرايي و نهـارخوري، هـال، آشـپزخانه،        اتـاق اسـت. سـاير    3تا  2تعداد 
  شود. بهداشتي، انبار، حمام و بالكن مي سرويس

  
  
  
  
  
  

  
  

  اي در كوي نارمك  : خانه7تصوير 
  (منبع: نگارندگان)

  

  

  

  

  

  

  

  اي در كوي نارمك : خانه8تصوير
  (منبع: نگارندگان)
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  نارمك: نقشه خانة سه اتاقي در 9تصوير 
  )20: 1336(منبع: خدايار، 

 خانه زند نوابي (قشر مرفه) 3.2.8
ولـي زنـد   «توسط  1324تا  1320شرق ميدان فلسطين حدود سال  اين خانه در ضلع شمال

ساخته شده است. در حال حاضر خالي از سكنه است و متأسفانه بخشـي از آن نيـز   » نوابي
  .)1389(صوابي، تخريب شده است 

  
   
  
  
  
  

  : نماي بيروني خانه زند10تصوير
  ن)(منبع: نگارندگا
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  : نماي دروني خانه زند11تصوير
  منبع: نگارندگان)(

  
  
  
  
  
  

  نه زند: پالن زيرزمين خا12تصوير 
  (منبع: آرشيو ميراث فرهنگي)

  
 )1340- 1357پهلوي پاياني ( ةهاي مرتبط با دور نمونه 3.8

هاي پايين طبقه نفتي، طبقة متوسط بزرگ ميشود. اقشار ردهدر اين دوره با ورود درآمدهاي 
كننـد كـه باعـث    متوسط مثل كارمندان رده پايين و فرهنگيان به سرعت شروع به رشد مـي 
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هاي قومي متفاوت در شود. ساليق گوناگون و فرهنگوسازهاي شهري ميتحول در ساخت
نـه خـود را بـه شـكلي كـه      يابد و اين سنت كه هر كـس خا جاهاي مختلف شهر تبلور مي

هاي مسكوني  . در اين دوره، خانه)195: 1383(فكوهي،  دهد خواهد بنا كند، را رواج مي مي
هـاي   كوي كن (قشر فقير)، كوي مهران (قشر متوسط) و شهرآرا (قشر مرفه) به عنوان نمونه

  موردي جهت بررسي و تحليل فضاي آشپزخانه انتخاب شدند.

 )(قشر فقيركوي كن  1.3.8
غرب تهران و براي اقشار با درآمد پايين در  سازي كوي كن در شمال ساخت پروژة آپارتمان

هاي چهـار   خاتمه يافت. هر واحد مسكوني در آپارتمان 1343شروع و در سال  1339سال 
دستگاه كوي كن داراي دو اتاق در طرف جنوب، يك اتاق، آشپزخانه، سرويس  1000طبقة 

ها بسيار باريك و فاقـد نـور    ف شمال است. راهرو در اين آپارتمانبهداشتي و حمام در طر
طبيعي و مناسب است. موقعيت سرويس بهداشتي، حمـام و آشـپزخانة بسـيار كوچـك در     
سمت شمالي آپارتمان، موجب عدم استفاده از باد شمالي در تابستان است و ايجاد جريـان  

  .)24- 22: 1351(كياكجوري، شود  رو مي ها با اختالل روبه هوا در اتاق
  
  
  
  
  
  
  
  

  : منطقة آپارتماني كن 13تصوير
  )12(منبع: نشريه سازمان مسكن: 
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  : پالن واحد مسكوني آپارتمان كوي كن14تصوير
  )14: 1351(منبع: كياكجوري، 

 كوي مهران (قشر متوسط) 2.3.8
سـاخته   1350هـاي   سـال غرب تهران براي اقشار درآمدي متوسط در  كوي مهران در شمال

هـا   اتاق است و اكثر خانـه  5تا  3هاي يك و دو طبقه با  اي از خانه شد. اين كوي، مجموعه
ها، فضاي هال مركزي نسبت به ساير فضاها بسيار بزرگ بوده  يك طبقه هستند. در اين خانه

ها  وابخ ها كوچك و در بسياري از موارد فاقد نور مناسب هستند. بعضي اتاق و اتاق خواب
به سمت شرق يا غرب پنجره دارند كه از نظر درجـه حـرارت و جريـان هـوا در تابسـتان      

هاي اين دوره، نخستين بار فضـاي پاسـيو در طراحـي ديـده      نامناسب هستند. در پالن خانه
  .)19(همان: گيرد  شود و نورگيري آشپزخانه از طريق اين فضا صورت مي مي
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 مهران: كوي 15تصوير 
  )20: 1351(منبع: كياكجوري، 

  
  
  
  
  
  
 
 

  : پالن خانه يك طبقه در كوي مهران16تصوير 
  )20: 1351(منبع: كياكجوري، 

  

 شهرآرا (قشر مرفه) 3.3.8
تأسـيس   1340هاي درآمدي متوسط باال و مرفه در سـال   شهرآرا در غرب تهران براي گروه

هاي دو طبقـه، اتـاق    . در طرح خانه)407: 1377(مهندسين مشاور نقش محيط، شده است 
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پذيرايي و نهارخوري، آشپزخانه و سرويس بهداشتي در طبقة اول قـرار دارنـد كـه توسـط     
اتاق خواب و حمـام در طبقـة دوم    5كنند،  هالي با اندازه مناسب به يكديگر ارتباط پيدا مي

م محل خوبي بـراي  هاي فراوان رو به شمال در طبقة دو قرار دارند و فضاي بزرگي با پنجره
  اجتماع روزانه اعضاي خانواده است. 

  
  

  
  
  
  
  
  

  : كوي شهرآر17تصوير
  )24: 1393(منبع: طالبي و ديگران، 

  
  
  
  
  
  

  
  هاي دو طبقة شهرآرا : پالن خانه18تصوير

  )  14: 1351(منبع: كياكجوري، 
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  ها . تحليل نمونه9
آنها يكي بر اساس  معيار انتخاب هايي از دورة پهلوي معرفي شدند كهدر بخش قبل، نمونه

طبقة اجتماعي قشر ساكن و ديگري نشان دادن بيشترين تغييرات در ساختار و شكل خانه و 
موقعيت فضاي مطبخ (آشپزخانه) بر اساس مدارك و مستندات موجود بوده است. در ايـن  

  شود. ها پرداخته مي بخش به تحليل نمونه
  
  آشپزخانه دورة پهلوي -  حي فضاي مطبختحليل تأثير تكنولوژي بر طرا 1.9

تكنولوژي بر طراحـي فضـاي مطـبخ داشـته      تأثيرتري از چگونگي  براي اينكه مقايسة دقيق
 باشيم، اشارة كوتاهي بر وضعيت مطـبخ در دورة قبـل (قاجـار) خـواهيم داشـت. در دورة     

كثيف در حوضِ داخل  وپز بوده است و ظروفقاجار، فضاي مطبخ فقط مخصوص پخت 
شد. دو مايع آب و نفت  واد اوليه در زيرزمين نگهداري ميشد و برخي از م حياط شسته مي

گذار بودنـد. در ابتـدا، رسـيدن    تأثيردر تحول ساختاري و كالبدي فضا به شكل امروزي آن 
لولة آب شرب به درب منازل باعث شد كه براي سهولت در استفاده و با توجـه بـه اينكـه    

تر از آب حوض كشي وجود نداشت و آب مصرفي به اين روش بسيار بهداشتيكنيك لولهت
يـابي شـد و چـون    هاي كنار حوض در كنار درب ورودي مكانوشو بود، لگنبراي شست

شـد.   هـا بـراي تخليـه اسـتفاده مـي     ين لگنلولة فاضالب وجود نداشت، از سطلي در زير ا
ه و ذغال در گرمايش ساختمان، روش ديگري شد تـا  استفاده از نفت به جاي هيزم و كنجال

هاي والر (برند تجاري) كمك گيرند و بدين ترتيب بـا قـرار دادن   وپز از بخاريبراي پخت
زاده، (اميني و سـلطان بخاري و سپس اجاق گاز، اين فضا صاحب دومين عملكرد خود شد 

، مطبخ در 1920در دهه  . طبق توصيفات موجود در سفرنامه خانم كوليوررايس)344: 1396
اي است كه بدنه و كف آن از ورق آهن است و زيـر آن حفـره  » داناجاق«دوره قاجار يك 

. اين فضا در طبقه همكف بوده اسـت. ايـن نحـوه    )133، 1366(كوليوررايس،  وجود دارد
ها به زيرزمين انتقال يافت (دوره رضاشاه) و حتـي  بندي تا يك نسل بعد كه آشپزخانهاجاق

ها هم آمد (اوايل پهلوي دوم) تداوم داشـته اسـت و در واقـع ورود    زماني كه به داخل خانه
  كند. صنايع فلزي و كابينت است كه آن را به تدريج محو مي
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  1926: آشپزخانة مدرن صنعتي 21تصوير 
(https://en.wikipedia.org)  

  
  
  

 ايراني مطبخهايي از : نمونه20و  19 تصاوير
(https://historyphoto.persianblog.ir) 
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شـد و در اتـاق    ب مـي براي نگهداري غذا نيز از يخچال كه جزو مبلمان تجمالتي محسو
عمـولي  استفاده شد كه به مرور زمان به يك وسيله كامالً ضـروري و م گرفت،  نشيمن قرار مي

تر مواد غـذايي و سـپس    براي نگهداري طوالنيهاي بعد، فريزر  هر زندگي تبديل شد. در دهه
ماشين لباسشويي به اين فضا اضافه شدند و عملكردهاي اين فضـا را بـه شـكل امـروزي آن     

هـاي   . فقدان فضاي الزم در آشـپزخانة مسـكن  )345 :1396زاده،  (اميني و سلطانكامل كردند 
هاي لباسشويي خود را در بالكن و يخچال فريـزر را در هـال    شد افراد ماشين دولتي باعث مي

يا اتاق نشيمن بگذارند، چون فضاي كافي براي آنها در آشـپزخانه در نظـر گرفتـه نشـده بـود      
ه ندرت فضاي مخصـوص خـود را   هايش ب . فرآيند رختشويي و ويژگي)142: 1395(سيراد، 

سازي و معمـاران همراهشـان نـامي بـر آن      كرد؛ فضايي كه اعضاي جنبش عقالني دريافت مي
هـايي بـود كـه در اصـل، بـراي       هـاي شخصـي تنهـا مكـان     ها در خانه نهاده باشند. ظرفشويي

هاي كوچك مدرن همين فضاي ظرفشـويي   وشو ساخته شده بود؛ هر چند در آپارتمان شست
رسـيد معمـاران فرآينـد رختشـويي را بـه نصـب يـك وسـيلة          وجود نداشت. به نظر مـي نيز 

شـود، تقليـل    وشو كه با احتياط به صورت توكار در آشپزخانه يـا در حمـام پنهـان مـي     شست
آوري لبـاس، خشـك كـردن و اتوكشـي را فرامـوش       كه فرآينـدهاي جمـع   دادند؛ در حالي مي

(همـان:  اند  ن هنوز به صورت آواره در خانه باقي ماندههاي لباسشويي سرگردا اند. ماشين كرده
. افراد در صورت وجود فضاي اضافي، تمايل به ايجاد يك اتاق رختشويي جـدا دارنـد.   )230

هاي ممكـن بـراي ماشـين لباسشـويي را محـدود كنـد.        شرايط مادي ممكن است دامنه مكان
گاراژهـا پيرامـون شـير آب و مجـراي     هـا و   هـا، سـرداب   ها، حمام هايي مانند آشپزخانه مكان

هـاي   شوند. عالوه بر تسهيالت مـادي، قراردادهـاي فرهنگـي نيـز مكـان      خروجي ساخته مي
اند. طراحي داخلي قرن نوزدهم، همـه   هاي لباسشويي آواره تعيين كرده مناسب را براي ماشين

حمـام و توالـت   هاي مربوط به تميز كردن را در نواحي پشت خانه ماننـد آشـپزخانه،    فعاليت
  .)231(همان: ديدند  اي كه مهمانان به ندرت آنها را مي كردند؛ نواحي پنهان مي
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  اي واقع در كوي چهارصد دستگاه (پهلوي مياني) چيدمان آشپزخانه در خانه .22تصوير
  (منبع: نگارندگان)

  

 

 

 

هاي تكنولوژيكي در طراحي فضاهاي مطالب ذكر شده، بيانگر سير ورود و نفوذ فناوري
وپز، نگهداري مواد هاي معاصر، سه نقش عمدة پختكه در آشپزخانهمطبخ است؛ به نحوي

گذاري اين فضا از ها در نامشود. در واقع اين تغيير كاربرياوليه و شستن ظروف تعريف مي
  وپز) به آشپزخانه تأثيرگذار بوده است.مطبخ (محل پخت

موقعيت يخچال در اتاق و ماشين لباسشويي در دستشويي به دليل عدم  .24و  23تصاوير 
 براي آنها در آشپزخانه بيني فضاپيش

 (منبع: نگارندگان)
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 آشپزخانه از بعد كمي -  تحليل تأثير تكنولوژي بر فضاي مطبخ 1.1.9
هاي آغـازين تـا    بقات اجتماعي مختلف در دورهها در ميان ط در بيان مقايسة كمي آشپزخانه

دهنـد كـه در    هاي مختلفي را بـه خـود اختصـاص مـي    ها مساحتپاياني پهلوي، آشپزخانه
هـاي   مترمربع است. در ميان گونه 18تا  50/4اي ميان هاي مورد بررسي، اين عدد بازه نمونه

هـاي مرفـه    است و در گونهمترمربع  50/5مسكن اقشار متوسط و فقير، اين مساحت تقريبا 
ي قدرت مالي صاحبان خانه  دهندهمترمربع است. اين اختالف نشان 12اين مساحت حدود 

هاي مرفه امكان ايجاد دو دسترسي بـه  است، ضمن اينكه افزايش وسعت آشپزخانه در گونه
ها) و ديگـري بـه طـرف فضـاهاي     تر (اتاقآشپزخانه كه يكي به طرف فضاهاي خصوصي

هـاي   دهد. از سويي تقليل در وسعت آشپزخانهر (پذيرايي و نهارخوري) است، ميتعمومي
ها تحـت تـأثير    اجتماعي است كه مدرنيستهاي فقير و متوسط، بيانگر تحول فرهنگيگروه

تـوان در آشـپزخانة   پيشرفت تكنولوژي، آن را ترويج كردند. اين ديدگاه را بـه خـوبي مـي   
 Grete(طراحـي گرِتـه ليوتسـكي    » هاي فرانكفـورتي  آشپزخانه«مشهور غرب تحت عنوان 

Levytsky( هاي مسكوني فرانكفورت جديد مالحظه كرد. اين آشـپزخانه كـه بـه     براي طرح
هاي آشـپزخانه در قطـار و   عتي و به بيان خود طراح با الگوگيري از نمونهصورت كامالً صن

بندي و با جرثقيـل   كشتي، طراحي شد و به صورتي بود كه به طور كامل در كارخانه سرهم
هـا شـمرده شـده اسـت      اي واقعي از ماشين زندگي مدرنيستشد، نمونهدر محل نصب مي

  . )8: 1395قمي و ديگران، (ناري

 آشپزخانه از بعد كيفي -  تحليل تأثير تكنولوژي بر فضاي مطبخ 2.1.9
هاي دورة پهلوي عموماً به شكل مستطيل و  در بيان فرم و موقعيت قرارگيري، آشپزخانه

در فرم بسته در تراز واحد مسكوني و يا طبقه همكف بنا قرار دارند. تنها در خانة زند نوابي، 
اي در طبقـة همكـف بـراي    ت كه بعدها نيـز آشـپزخانه  آشپزخانه در طبقه زيرزمين بوده اس
هـا در كنـار راهـروي مركـزي،     شود. تقريباً همة آشپزخانهسهولت ساكنان در نظر گرفته مي

حياط خلوت، انبار و سرويس بهداشتي قرار گرفتند. همجواري آشپزخانه با حيـاط خلـوت   
ها دارد كه در بخش بعـد  نهدر اين دوره تا حد زيادي بستگي به طبقة اجتماعي صاحبان خا

رسد همجواري آشپزخانه و سرويس بهداشتي بـر  شود. عالوه بر اينها به نظر ميبررسي مي
كـاري و مصـالح   كشـي، عـايق  هاي ساخت در زمينة تكنولوژي آبرساني، لولهاساس تكنيك

 خـورد. هاي اين دوره به جز خانة مينـايي بـه چشـم مـي    ساختماني باشد كه در همة نمونه
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راهروي مركزي امكان ارتباط و دسترسي از آشپزخانه بـه سـاير فضـاهاي خانـه را فـراهم      
كند. همچنين همجواري آشپزخانه با انبارها نيز به احتمال زياد براي ذخيره و نگهـداري   مي

  آذوقه و سهولت دسترسي به آن در كنار آشپزخانه در نظر گرفته شده است.
  
ـ طب تحليل رابطـة متغيـر جنسـيت و    2.9 اجتمـاعي  بـر طراحـي فضـاي      ةق

  آشپزخانه  مطبخ
در بيان تأثير جنسيت زنان در طراحي فضاي مطبخ، پيشرفت تكنولوژي و تحوالت فرهنگي 

ترين عرصة زنـان در خانـه دارد؛    اي در سازماندهي اين فضا به عنوان مهمزمان نقش عمده
آغـازين، فضـاي سـرداب كـه در     هاي مسكوني از دورة پهلوي كه در طراحي پالننحوي به

رود و جـاي خـود را بـه     كم از بين مي گذشته براي نگهداري مواد غذايي وجود داشت، كم
هاي فقير و متوسط (چهارصـد دسـتگاه در پهلـوي     دهد. همچنين در حياط خانهمي يخچال

وشـو از طريـق    شود، زيرا شسـت  مياني و مهران در پهلوي پاياني) حوض حياط حذف مي
شود. با آمدن اجـاق   گيرد و اين فضا نيز در آشپزخانه تأمين ميكشي شهري صورت مي لوله

كم وارد خانه  اي از حياط، كم گاز، آشپزخانه از يك فضاي منزوي و دودي و سياه در گوشه
گيرد تا دسترسي آن از فضـاهاي مختلـف خانـه ميسـر     شده و بعدها در مركز پالن قرار مي

گيـرد و   اجتماعي در دورة پهلوي صورت مي -  ا تحوالت فرهنگيباشد. اين تغيير همگام ب
هـاي   هاي مشترك حضور زن و مرد در خانه فراهم شـود و عرصـه  شود تا عرصهباعث مي

تفكيك جنسيتي به ويژه در طبقات فقير و متوسط كاهش يابد؛ هر چند عوامـل ديگـري از   
ه در دورة پهلوي مياني با توجه ريزي در حوزة تأمين مسكن به ويژهاي برنامهجمله سياست

وسازها از حالت ها از روستا به شهر و كمبود زمين باعث شد تا ساختبه افزايش مهاجرت
خصوصي (گسترده در مقياس افقي) به آپارتماني (توسعه در مقياس عمودي) تغيير كند كه 

معه را در هاي تفكيك جنسيتي براي اقشار فقير و متوسط جااين خود امكان طراحي عرصه
نتيجة كمبود فضا، كم كرده است. اين موضوع در نارمك (طبقة متوسط پهلوي مياني)، كـن  
(طبقة فقير پهلوي پاياني) و مهران (طبقة متوسط پهلوي پاياني) مشهود است كه آشـپزخانه  

ها نفوذ كرده است. لكن در ميان قشر مرفه، به دليل بنية مالي صاحبان خانه در قلب اين خانه
هـاي جنسـيتي همچنـان    ها فعاليت دارند، عرصـه اينكه غالباً كارگران خانگي در اين خانه و

اند. در خانة مينايي (طبقة مرفـه پهلـوي آغـازين)، مطـبخ     هويت مستقل خود را حفظ كرده
همچنان فضايي با دسترسي مجزا از حياط خصوصي در پشت عمارت اسـت. هـر چنـد از    
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ي خانه نيز راه دارد. از طريق اين راهـرو، دسترسـي بـه    طريق يك ورودي به راهروي مركز
رسد دو حياط به صورت انـدروني  ها ميسر خواهد بود. به نظر مياتاق پذيرايي و ساير اتاق

هاي جداگانه در طرح پالن اين خانه، تأكيد بر فضاهاي زنانه و مردانـه  و بيروني با دسترسي
خانه در فضايي بينابين اندرون و بيرون در هاي جنسيتي دارد. موقعيت آشپزوتفكيك عرصه

نظر گرفته شده است كه دسترسي را به اتاق پذيرايي آسان كند. در خانة زند نـوابي (طبقـة   
مرفه پهلوي مياني) نيز، موقعيت آشپزخانه در زيرزمين و دسترسي به آن از طريق يك درب 

يتي دارد. در طـرح  مجزا در طرف ديگر عمارت نيز تأكيدي بر ايـن تفكيـك عرصـه جنسـ    
هاي دو طبقه شهرآرا (طبقة مرفه پهلوي پاياني) نيز آشپزخانه دو ورودي جداگانه دارد  خانه

كه يكي به طرف اتاق و ديگري پس از گذر از يك فضاي فيلتر به طرف فضاي نهارخوري 
شود. اتاق نهارخوري در اين دوره در طرح پالن به صـورت مجـزا و    و پذيرايي هدايت مي

شود. اين عملكرد در معماري گذشـته در اتـاق    ارتباط با آشپزخانه و پذيرايي پديدار ميدر 
افتاده است. اضافه شـدن   شده، اتفاق مي هاي ساكنين خانه انجام مي سه دري كه كليه فعاليت

مبلمان مـدرن بـراي هـر عملكـردي خـاص باعـث گشـت فضـاها از چنـدعملكردي بـه           
عملكردي مثل نهار خوردن وجود نداشت، فضايي مجـزا   عملكردي تغيير كنند و يا اگر تك

  براي آن ساخته شود.

 سير تغييراتي كمي و كيفي مطبخ در دوره پهلوي  .1جدول 

بندي دورة  تقسيم
  پهلوي

نمونة مورد 
  قشر  بررسي

  هاي كمي و كيفي مطبخويژگي

  
  

  تمساح

  شكل

موقعيت   همجواري
  قرارگيري

  فرم باز،
 -  بسته
 باز و
  بسته

- 1320( آغازين
1304(  

خانه آقاي 
  18  مرفه  مينايي

  مستطيل
 حياط خلوت

  طبقه همكف  راهرو

  فرم بسته  



 63   ... سازمان فضايي معماري مسكوني در ايرانتأثير سبك زندگي در 

- 1340( مياني
1320(  

 چهارصد
  50/4  فقير  دستگاه

  مستطيل
حياط  انبار

 خلوت
سرويس 
  بهداشتي

  همكف

  

  فرم بسته

  50/6  متوسط  نارمك

L  شكل  
سرويس  انبار

 هال بهداشتي
  پذيرايي

  درون واحد

  
  فرم بسته

خانه زند 
  50/10  مرفه  نوابي

 انبار اتاق  مستطيل
سرويس 
 بهداشتي

 راهرومركزي
  حياط خلوت

  زيرزمين

  
  فرم بسته

- 1357( پاياني
1340(  

  50/6  فقير  كن

  مستطيل
سرويس 
 بهداشتي

 راهرومركزي
  اتاق

  درون واحد

  

  فرم بسته

  11  متوسط  مهران
پاسيو   مستطيل

 (نورگير)
نهارخوري و 

  پذيرايي
  همكف

  
  فرم بسته

  16  مرفه  شهرآرا

  مستطيل
سرويس 
 بهداشتي
  نهارخوري

  همكف

  
  فرم بسته

  (منبع: نگارندگان)
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  گيري . نتيجه10
دهـد   هاي دورة پهلوي نشان مـي  هاي انجام گرفته در ارتباط با فضاي مطبخ در خانه بررسي
هاي حضور زنان در خانه، بر اثر تحوالت مختلف  ضا به عنوان يكي از مهمترين عرصهاين ف

هاي تكنولوژيكي و تغيير در سبك زندگي دچـار   با توجه به ظهور كاالها و فناوريبه ويژه 
هاي مربوط به جنسيت از جمله طبقه اجتماعي و هنجارهاي  دگرگوني شده است. شاخص

هاي فرهنگـي   اجتماعي)، شيوة معيشت (شاخص اقتصادي) و آموزه مربوط به آن (شاخص
(شاخص فرهنگي) در اين دوره باعث تساوي زن و مرد به ويژه در طبقات متوسط و مرفـه  

يابد كه ايـن خـود بـر     شود و زن نيز در عرصة اجتماع در كنار مردان حضور مياجتماع مي
كـه   پزخانه تأثير گذاشته؛ بـه نحـوي  طراحي فضاهاي داخلي معماري مسكوني و به ويژه آش

موقعيت آشپزخانه از حالت منزوي در گوشة حياط در دورة پهلوي و يا از طبقـة زيـرزمين   
در دورة پهلوي مياني به درون واحد و يا طبقة همكف در دورة پهلوي پايـاني نقـل مكـان    

كـه  بـه نحـوي  يابـد؛   يابد. از سويي جانمايي آن نسبت به ساير فضاهاي خانه تغييـر مـي  مي
هاي فضاي هاي اندروني كه زماني فعاليتكنندة حريم جنسيتي، مانند حياطفضاهاي تفكيك

گرفت و يا راهروهاي طويـل كـه جـزو مسـيرهاي     مطبخ در ارتباط با اين فضا صورت مي
شد، جاي خود را به حريم جنسيتي از مطبخ به ساير فضاها در پهلوي آغازين محسوب مي

دهند. ايـن فضـا كـه هسـتة اصـلي      ال) در اواخر پهلوي مياني و پاياني ميفضاي بينابين (ه
تعامالت اجتماعي و حضور اعضاي خـانواده در كنـار هـم اسـت، در ارتبـاط مسـتقيم بـا        

يابـد. از سـويي   آشپزخانه قرار گرفته و به اين ترتيب حضور زن در كليت خانه تحقـق مـي  
، تحـوالت تكنولـوژيكي دورة مـدرن    همگام با تحـوالت اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي    

كه اين فضا از كـاربري  شود. به نحويساز تغييرات اساسي در طراحي فضاي مطبخ مي زمينه
وشو و نگهـداري  وپز، شستهاي پختوپز (مطبخ) در دورة پهلوي آغازين به كاربريپخت

هاي ر ساير تكنولوژييابد. اين امر در كنامواد اوليه (پهلوي مياني و پهلوي پاياني) تغيير مي
كشي آب و گاز شهري باعث انتقال آشپزخانه از خارج از خانـه بـه   وساز اعم از لولهساخت

شود. همچنـين فضـاهاي جديـدي در ارتبـاط بـا آشـپزخانه ماننـد هـال و اتـاق          داخل مي
گيــري فضــاهاي گيــرد كــه از مقتضــيات شــكلنهــارخوري در پهلــوي پايــاني شــكل مــي

اثربخشـي تحـوالت جنسـيتي زنـان و      3و  2درن اسـت. جـداول   عملكـردي دورة مـ   تك
   تكنولوژي مدرن را در ارتباط با تحوالت فضاي مطبخ و سپس آشپزخانه نمايش داده است.
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  آشپزخانه دورة پهلوي  -  تأثير زنان در طراحي معماري فضاي مطبخ .2جدول 
هاي  شاخص

اصلي هويت 
  جنسيتي

هاي فرعي  شاخص
  ها در فضاي اجتماعي شاخص بازتاب  هويت جنسيتي

ها در  بازتاب شاخص
 ـ فضاي معماريِ مطبخ

 آشپزخانه

عوامل 
  اجتماعي

تساوي زن و مرد به ويژه در طبقات متوسط   ساختار قدرت
  و مرفه اجتماع

عدم تفكيك اندروني و 
بيروني و انتقال 

آشپزخانه از گوشة 
حياط و زيرزمين به 

  داخل خانه

هاي  زنان در كنار مردان در عرصهحضور   هنجارهاي اجتماعي
  عمومي و خصوصي

قرارگيري آشپزخانه در 
هاي مشترك زن  عرصه

و مرد درون خانه در 
  ارتباط با ساير فضاها

  طبقة اجتماعي

  مرفه

پذيري و آزادي  اجتماع
تشكيل  حقوق زنان

  هاي بانوان كانون
انتشار مجالت در 

  حوزة زنان

زن 
  مدرن

مجهز شدن فضاي  - 
آشپزخانه توسط 
تكنولوژي مدرن 
مانند كابينت، 

يخچال، لباسشويي و 
در نظرگيري آنها در 

طراحي داخلي 
 -  فضاي آشپزخانه

در قشر متوسط و 
موماً مرفه، ع

آشپزخانه به يك 
مانند  فضاي هال

(نشيمن) راه دارد كه 
موقعيت بينابيني 

دارد و همة فضاها 
را به يكديگر مرتبط 

كند. به اين  مي
ب بر عدم ترتي

هاي  تفكيك عرصه
جنسيتي تأكيد 

شود و حضور  مي
زنان مدرن در كليت 
فضاي خانه تحقق 

يابد.مي  

  متوسط
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  فقير
عدم برخورداري زنان 
از تحصيالت، اشتغالِ 

  مناسب و آزادي
زن 
  سنتي

مندي از بهره - 
حداقل مساحت 

جهت تجهيز 
آشپزخانه از 

تجهيزات مدرن. 
بعضاً به دليل عدم 

استطاعت مالي 
مناسب اين گروه در 

تأمين تجهيزات 
  تكنولوژيكي

در قشر فقير،  - 
عموماً آشپزخانه به 
يك راهروي مركزي 
راه دارد و از آنجا 

هاي به طرف اتاق
- مختلف هدايت مي
شود. اين نحوه 
طراحي با هدف 
صرفة اقتصادي 
زمين براي اين 
گروه، با نگرش 
سنتي و تفكيك 

جنسيتي فضايي زن 
سنتي 
  دارد.  هماهنگي

عوامل 
  فرهنگي

آشپزخانه به عنوان   گسترش آموزش عالي  آموزش
يك فضاي بينابين 
(عرصه مشترك) 
ميان فضاهاي 
ها و خصوصي اتاق

فضاهاي عمومي و 
جمعي (نشيمن و 

پذيرايي) قرار 
كه باعث  گيرد مي

تعامالت بيشتر 
اعضاي خانواده و 

به ويژه زنان با ساير 
ه شود و ب اعضا مي

اين ترتيب از حالت 
بسته و دور از 
خانواده خارج 

  شود. مي

  گسترش ارتباطات اجتماعي  ارتباط اجتماعي

  شيوة زندگي

خانه زن به مثابه كانون اتحاد جهاني و نه 
تعديل در توزيع  يك چهارديواري بسته

كشف  هاي خانوادگي براي زن و مردنقش
نفوذ فرهنگ غرب و گسترش  حجاب زنان

  مشترك  هاي عرصه
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عوامل 
  اقتصادي

  شيوة معيشت
 - جامعة صنعتي و نوسازي اقتصادي

همكاري زنان در تأمين معاش (اقتصاد) 
  خارج از خانه

ازبين رفتن  - 
  اندروني و بيروني

تغيير سازماندهي  - 
فضاي آشپزخانه به 
عنوان يك فضاي 
زنانه و استفادة 

مشترك زن و مرد از 
  فضاي آشپزخانه

خانگي زن در درون خانه و اشتغال در كار   محيط
  بيرون از خانه

  (منبع: نگارندگان)

آشپزخانه  -  تأثير تكنولوژي و معماري مدرن در سازماندهي و طراحي فضاي مطبخ .3جدول 
  پهلوي   دورة

  دوره

  دياگرام فضايي مسكن در ارتباط با فضاي آشپزخانه

  توضيحات

  

  آغازين

  

زيرزمين (هنوز يخچال وارد فضاي سرداب در طبقه  - 
احتماالً حوض در حياط اندروني براي  -  خانه نشده)

گيرد. (هنوز هاي شستشو مورد استفاده قرار مي كاربري
  كشي آب شهري وجود ندارد.)لوله

  مياني

  
نقش حوض در حياط كمرنگ شده و حتي حذف  - 

 كشي آب)شود. (با توجه به لولهمي
كنار فضاي آشپزخانه قرار سرويس بهداشتي در  - 

  كشي مشترك استفاده شود.گيرد تا از يك لوله مي
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  پاياني

شود. موقعيت آشپزخانه، داخلِ فضاي بسته خانه مي -   
اين فضا با توجه به دسترسي به آب و گاز شهري، تغيير 

اي از حياط يافته و ديگر يك فضاي منزوي در گوشه
  نيست.

شود.  هاي خانه تفكيك مياتاق پذيرايي از ساير اتاق - 
در دوره مدرن، براي هر عملكرد، يك فضاي مشخص 

  شود. تعريف مي

تحت تأثير معماري مدرن، هال در ارتباط با آشپزخانه  -   
آيي اعضاي خانواده و  گيرد كه جهت گردهم شكل مي

  هستة ارتباطي فضاهاي مختلف خانه است.
معماري  اتاق نهارخوري به عنوان محصول ديگري از - 

شود و  مدرن با مبلمان خاص خود وارد فضاي خانه مي
  گيرد. حد واسط اتاق پذيرايي و آشپزخانه قرار مي

  (منبع: نگارندگان)

  
  نامه كتاب

فصـلنامه مطالعـات فرهنگـي و    ، »نشـيني و آشـپزخانه در ايـران    آپارتمـان ). «1392ارمكي، مرضيه ( آزاد
  .31، شماره ارتباطات

، چـاپ سـوم،   ما هم در ايـن خانـه حقـي داريـم (خـاطرات نجمـي علـوي)       ). 1387احمدي، حميد (
  اختران.		تهران:

گيـري از معمـاري    ارائه الگوهاي طراحي مسكن معاصـر ايـران بـا بهـره    ). 1394ارباب معروف، آزاده (
: محسـن  نامه كارشناسـي ارشـد معمـاري، اسـتاد راهنمـا      ، پايانمسكوني دوره پهلوي اول در تهران

  طبسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد.
، »الگوسازي مسكن بـر پايـه سـبك زنـدگي اسـالمي     ). «1393زاده، محمدحسن؛ سيروس، راضيه (الهي

  .1شماره ، سال اول، پيشفصلنامه سبك زندگي ديني
ازي و بررسي تحليلي پيرامون بحران معماري و شهرسـ ). «1396زاده، حسين (اميني، اميرحسين؛ سلطان

  .46، شماره فصلنامه مديريت شهري، »هاي خانهشناسي گونهپديده
، چاپ سوم، تهران: نشر معماري معاصر ايران در تكاپوي بين سنت و مدرنيته). 1389مسعود، امير (باني

  هنر معماري قرن.
  يزدا.، ترجمه محمدرضا شاهي، چاپ اول، تهران: نشر طراحي آشپزخانه). 1391بادن پاول، شارلوت (

  .، رساله دكتري معماري، دانشگاه تهرانسير تحول مسكن در دوره پهلوي.)1380(پور، بهروز جهان
، چاپ اول، هاي فكري معماري و شهرسازي در ايران معاصرشرح جريان). 1385حبيبي، سيد محسن (

  هاي فرهنگي.تهران: دفتر پژوهش
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  ششم.		، سال اول، شمارهمجله بانك ساختماني، »سازي به سيستم كاالد خانه). «1336خدايار، اميرمسعود (
  .گزارش فرهنگ، رسانه و اجتماع). مطالعه ارزش كار خانگي، 1395داوودي، محبوبه (

  ، تهران: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.جنسيت- كار- خانواده). 1385رستگارخالد، امير (
، سـال چهـارم،   ماهنامـه زمـان  ، »نـي در عصـر پهلـوي   تجددگرايي و هويت ايرا). «1384زريري، رضا (

  .40		شماره
، ترجمـه غزنويـان و ديگـران، تهـران:     شناسـي فضـاي خـانگي    در خانه؛ انسـان ). 1395سيراد، آيرين (

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  سرا. ، تهران: نشر قصيدهوتجدددرايران (دوره پهلوي اول) جنسيت،ناسيوناليسم). 1384صادقي، فاطمه (

  .4708، سال هفدهم، شماره كشكول، »خانه زند نوابي در خطر تخريب).«1389صوابي، آذر (
). بررسـي نقـش حكومـت، مـردم و معمـاران در      1393طالبي، حامد؛ حجت، عيسي؛ فرضيان، محمد (

، 1مرتبه تهران در دوره پهلوي دوم، نشريه هنرهـاي زيبـا، شـماره     هاي مسكوني كوتاه پيدايش كوي
  .23- 32بهار، صص 

فصــلنامه ، »ي پهلــوي اول معمــاري مســكوني ايــران در دوره). «1391شــيرازي، ســيده مهســا (كــامي
  .25، شماره هنرمعماري

، ترجمه اسـداله آزاد، مشـهد: آسـتان    زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان). 1366كوليوررايس، كالرا (
  قدس رضوي، معاونت فرهنگي.

محله شهر تهـران (جـزوه    9مطالعه درباره مشخصات كويها و مساكن در ). 1351كياكجوري، خديجه (
  ، دفتر مطالعات و معيارهاي ساختماني، وزارت آباداني و مسكن.منتشر نشده)

  ، دفتر روابط عمومي سازمان مسكن، تهران: چاپخانه بيست و پنجم شهريور.گزارش سازمان مسكن
هـاي مسـكوني مصـوب     ها و مجتمع هيز محيطي شهركطرح تج). 1377مهندسين مشاور نقش محيط (

شناسي عمومي (جلد دوم)، شهرداري تهران: شركت پردازش و  ، مرحله اول: شناسايي و روشتهران
  ريزي شهري. برنامه

فرهنگي آن در زندگي خانوادگي قشر  -  آشپزخانه مدرن و مفهوم اجتماعي). «1393قمي، مسعود (ناري
، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي، سـال پـنجم،     هي فرهنگيجامعه پژو، »مذهبي ايران
  شماره سوم.

رفتار توليدي در خانه (مطالعه موردي: ). «1395قمي، مسعود؛ اميني، محمدمسعود؛ فروتن، مهدي (ناري
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