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Abstract

Social Identity, Cultural identity and to some extent the economic identity of

individuals in society is determined by gender. And many factors such as cultural

beliefs, family structure, values, etc. play a decisive role in determining this identity.

The purpose of this study Investigating the impact of the lifestyle of the aristocratic

people of the Qajar period on the spatial relations of the houses where they live is

used in the division and separation of public areas from private areas used by

women. Research studies are field and library And were analyzed using space

syntax software.General lifestyle components are categorized into minor

components including social relationships, family structure, livelihood and

economy, occupation and social identity And the effect of each of these components

on the separation of women's private spheres was studied. And it is concluded that

the number of private spaces and how they are located, as well as their relationship

with public spaces in the home, is influenced by lifestyle and family structure and
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the number of women living. And the number of women's private arenas in all three

Qajar periods are different from each other, And new spaces have been formed as

interface spaces (separators) in these houses.

Keywords: Lifestyle, Spatial relations, aristocratic houses, Qajar, Mazandaran,

Woman.
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هاي عرصههاي عمومی ازعرصهثیر سبک زندگی بر تفکیکأت
هاي اشرافی قاجار در مازندرانخانهدر زنان ةاستفادموردخصوصی 

*سودابه مهري

***حسین ذبیحی،**الدین سهیلیجمال

چکیده
هویت اجتماعی، فرهنگی و تا حدودي هویت اقتصادي افـراد در جامعـه، بوسـیله جنسـیت     
تعیین می شود.و عوامل متعددي مانند باورهاي فرهنگی، ساختار خـانواده، ارزش هـا و... در   
تعیین این هویت نقش تعیین کننده دارند. هدف از انجام این پـژوهش بررسـی تـاثیر سـبک     

خانـه هـاي محـل سـکونت شـان در      قاجار بـر روابـط فضـایی    زندگی مردم اشرافی دوران
هـاي خصوصـی مـورد اسـتفاده     بنـدي و تفکیـک  عرصـه هـاي عمـومی از عرصـه      تقسیم

باشد. مطالعات پژوهش بصورت میدانی وکتابخانه اي است و با استفاده از نرم افـزار  میزنان
مولفه هاي جزیی شـامل  نحو فضا مورد تحلیل قرار گرفتند. مولفه هاي کلی سبک زندگی به

روابط اجتماعی، ساختار خانواده، معیشت و اقتصاد، شغل و هویـت اجتمـاعی دسـته بنـدي     
تفکیـک عرصـه هـاي خصوصـی زنانـه      شده است و تاثیر هر کـدام از ایـن مولفـه هـا بـر      

تعداد فضاهاي خصوصی و نحـوه  مطالعه قرار گرفت.و این نتیجه حاصل شده است کهمورد
و همچنین ارتباط آنها با عرصه هاي عمومی موجود در خانه، متـاثر از سـبک   گیري آنها،قرار

زندگی و ساختار خانواده و تعداد زنان ساکن است.و تعداد عرصه هاي خصوصـی زنانـه در   
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هر سه دوره قاجار متفاوت از یکدیگر مـی باشـند، و فضـاهاي جدیـدي بعنـوان فضـاهاي       
ته اند.(جداکننده) در این خانه ها شکل گرفواسط

.سبک زندگی، روابط فضایی، خانه اشرافی، قاجار، عرصه خصوصی، زنانها:دواژهیکل

. مقدمه1
در خصوص چگونگی ارتباط فضاها در منازل مسکونی ایران در دوران قاجـار و ارتبـاط آن   
با سبک زندگی، مطالعات زیادي صورت نگرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه تغییـرات اقلیمـی و        

چنین اتفاقات سیاسی مختلفی که در دوران طـوالنی قاجـار بوجـود آمـده اسـت، منـازل       هم
مسکونی داراي تنوع و گوناگونی هایی در سراسر ایران مـی باشـند. و یکـی از عـواملی کـه      

عرصـه بنـدي و یـا تقسـیم بنـدي      سبک زندگی ساکنین خانه ها  بر آن تـاثیر مـی گـذارد،     
صه ها در خانه ها و بخصوص خانه هاي قدیمی، نقـش و  باشد. در دسته بندي عرمیفضاها

حضور زن بسیار تعیین کننده می باشد. زیرا موضوعات و مسائلی ماننـد محرمیـت، حجـاب    
. و بخصـوص در خانـه هـاي اعیـانی     نقش مهمی در فعالیت زن در منزل داشـته اسـت  ...و
خدمـه زن و مـرد و   دلیل گسترش ساختار خانواده و روابط اجتماعی و همچنـین حضـور   به

گاها چند همسري مردان در این خانه ها، عرصه هاي مختلفی تعریف شـده اسـت کـه ایـن     
د. زیـرا در خانـه مـردم عامـه     دسته بندي و عرصه ها در خانه مـردم عامـه دیـده نمـی شـو     

ر بودنـد. دوران قاجـار بـه سـه     اجتماعی محدودتر بـود و عمومـا مـردان تـک همسـ     روابط
ــل تدوره ــاریخی قاب ــه  ت ــه از دوران دوم ک ــت ک ــک اس ــلطنت  فکی ــا دوران س ــان ب همزم

شاه می باشد و روابط با کشورهاي خارجی صورت می گیرد، شـرایط اجتمـاعی   ناصرالدین
در منـازل در مناسـبت اجتمـاعی    زنان دستخوش تغییراتی می شود و کم کـم بجـز فعالیـت    

می گـردد و کـم کـم بـه عامـه      شوند و این تغییرات در وهله اول از زنان دربار آغازمیدیده
). و چـون خواسـتگاه اولیـه سلسـله قاجـار از گلسـتان و       67:1390سرایت می کند( قبادیان،

ــ  ــارتی از جرجــان و طبرســتان ق ــی و بعب ــدران فعل ــل  مازن ــه همــین دلی ــی باشــد  ب دیم م
جغرافیایی مازندران فعلی که در دوران قاجار یک منطقه مشترك  با اسـتان گلسـتان از   منطقه

ت تـاریخی زیـادي مـی باشـند و     حاظ فرهنگی بوده اند انتخاب گردیدنـد کـه داراي قـدم   ل
هاي مورد مطالعه از این مناطق انتخاب گردیدند. در ایـن تحقیـق خانـه هـاي اشـرافی      نمونه

مورد مطالعه قرار گرفته اند. زیرا خانه هاي مردم عامه بیشتر تحـت تـاثیر اقلـیم مـی باشـد و      
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ین خانه ها گسترده نمی باشد . اما در نمونه هاي اشرافی بهتر مـی تـوان   ساختار خانواده در ا
تاثیر سبک زندگی را بررسی نمود. زیرا در خانه هاي اشرافی به دلیل شرایط خـاص زنـدگی   
ساکنین آن، و همچنین گستردگی ساختار خانواده، نوع زنـدگی ، تـابع شـرایط سرپرسـت و     

یف شده این دوران است. و شایان ذکـر اسـت طبقـه    مرد خانواده می باشد که از طبقات تعر
اشراف در دوران قاجار شامل چندین طبقه مختلـف مـی باشـد کـه افـراد هـر کـدام از ایـن         
طبقات به دلیل نوع طبقه داراي شغل و دارایی و شرایط خـانوادگی متفـاوت بـوده اسـت. و     

پادشـاهان آن دوره و  چنین دوران قاجار را می توان مطابق نظـر محققـین بـدلیل شـرایط     هم
نمـود کـه ایـن موضـوع نیـز عامـل       و اقتصادي به سه دسـته کلـی تقسـیم    اسیبسترهاي سی

توجهی در ساختار خانواده اشرافی قاجار می باشد. و در همین راستا ، سبک زنـدگی بـه   قابل
اب مفهـومی  سه دسته مولفه هاي اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي تقسیم بندي می شود و بازت

کلـی  ایـن تغییـرات و مـوارد     خانه ها بررسی شده است که بطورا درعرصه بندي هايآن ر
و تجار به منصه ظهور رسـیده اسـت   در مرحله اول در معماري خانه هاي طبقه اعیانیمشابه

).  15:1395ابراهیمی،(
فرضیه تحقیق این می باشد که تاثیر سبک زندگی ساکنین در تفکیک عرصـه خصوصـی   
زنانه از سایر عرصه هاي عمومی  باعث بوجود آمدن الگوهـاي متفـاوت روابـط فضـاها در     

خانه هاي اشرافی شده است.  

پژوهشۀپیشین.2
ون تـا کنـ  رافیک زندگی در نحوه قرار گیري فضاها در خانـه هـاي اشـ   در ارتباط با تاثیر سب

، بـا عنـوان   1392مـریم ارمغـان در پژوهشـی در سـال     پژوهش هایی انجام شده اسـت: کـه  
معماري و فرهنگ در خانه هـاي اعیـانی تهـران در دوره قاجـار، نقـش سـاختار خـانواده و        

شـن مـی سـازد و ایـن نتیجـه حاصـل       فرهنگ وابسته به آن را در شکل دادن بـه خانـه، رو  
گیري و تغییر کالبد انعطاف پـذیر خانـه، بـر اسـاس سـاختار      است که چگونگی شکلشده

خانواده است که خود تحت تاثیر اعتقادات مذهبی و نظام اجتماعی ساختار خانه را مبتنی بـر  
جدایی فضاهاي زنانه و مردانه شکل مـی داده اسـت. هرگونـه تغییـر در تعـداد یـا نیازهـاي        

سـلطان زاده و  نبـال داشـته اسـت .و همچنـین    را به داعضاي خانواده باز تعریف کالبد خانه 
ــارانش در  ــال همک ــوان  1393س ــا عن ــه اي ب ــی و   ، در مقال ــاري داخل ــول معم ــیر تح س
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زندگی در عمـارت هـاي اعیـانی دوره ي قاجـار، بـه بررسـی تغییـرات رخ داده در        فرهنگ
معماري خانه بر اساس فرهنگ زندگی می باشد و یافته هـاي تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه       

تغییرات فرهنگی روي داده شامل ایجاد نوعی زندگی نمایشـی التقـاطی، تغییـر شـیوه     برخی
زندگی، سست شدن مرزهاي زنانه و مردانـه، بـازتعریف زن در جامعـه و خـانواده و تغییـر      

ساختار خانواده می باشد.
از میان عوامل حایز اهمیت بـر کالبـد و شـکل خانـه،     1392یزدانفر و همکاران در سال 

را تاثیر گذارترین مولفه برشمردند. در ایـن مقالـه، شـیوه زنـدگی و نظـام معنـایی از       فرهنگ
سطوح فرهنگ به شمار می رود و در تحلیل نمونه هاي مورد مطالعه نقـش دارنـد. سـاختار    
کالبدي خانه هاي سنتی غرب مازنـدران از لحـاظ عناصـر فضـایی، سـازمان فضـایی و فـرم        

سته بندي علل تاثیرگذار بر شـکل خانـه، در قالـب مفـاهیم     کالبدي بررسی شده است. و با د
ارزشی، سلسله مراتب تاثیر مقوله فرهنگ بر شکل خانه هاي مورد مطالعه سطح بنـدي شـده   

نهایت مدلی براي سطح بندي عناصر محتـوایی فرهنـگ و سلسـله مراتـب تـاثیر آن بـر       درو
در تحقیق با عنـوان بازتـاب   1395شکل خانه ها ارایه شده است. غالمرضا ابراهیمی در سال 

فرهنگ غرب در تحول سبک زندگی و معماري خانه هاي اواخـر قاجـار شـهر همـدان کـه      
گی در معمـاري خانـه هـاي    برگرفته از رساله دکترا ایشان با عنوان تـاثیر تحـول سـبک زنـد    

مـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي کـه     ، سـبک زنـدگی را بصـورت سـه مولفـه اجت     معاصر است
مفهـومی سـبک   زندگی می باشد بیان نمودند و سپس بـه بررسـی بازتـاب   شیوهدهندهتغییر

در پـژوهش  1395غـان نیـز در سـال    زندگی در فضاي سـکونت پرداختـه اسـت. مـریم ارم    
عنوان باز تعریف نقش زن در خانواده و تاثیر آن بر تزیینات نقاشـی و سـاختار خانـه هـاي     با

رسیده است که ظـاهر شـدن زنـان در جامعـه، کـه      اعیانی تهران در دوره قاجار به این نتیجه
مردانه اعث ایجاد تغییـر در  –پیش تر پوشیده و پنهان بودند، و کم رنگ شدن مرزهاي زنانه 

به تـدریج لـزوم وجـود خواجـه هـا      فرهنگ زندگی شد، تا جایی که از اواخر دوره ناصري
همسري، اندرونی هاي متعـدد و  عنوان رابط دنیاي زنانه و مردانه از بین رفت. با رواج تکبه

فضایی براي خواجه ها نیز کنار گذاشته شدند و به این ترتیب، خانـه کالبـد متمرکزتـري بـه     
وره نیـز روایتگـر تغییـرات یـاد     خود گرفـت. مضـامین تزیینـات نقاشـی خانـه هـاي ایـن د       

و وي دیوارهـا و سـقف تـاالر هـا    است؛ به گونه اي که تصاویري از زنان فرنگی بـر ر شده
ن و مـردان نیـز از میانـه هـاي     نشین هـاي خانـه هـاي اعیـانی ظـاهر شـد و کالبـد زنـا        شاه

) در پژوهشـی بـا عنـوان رابطـه     1393ناصري به شکلی متمایز نگاشته شـد. ورمقـانی(  دوره



265و دیگران)سودابه مهري (...هايتأثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه

جنسیت و فضا در عرصه هاي خصوصـی و عمـومی دوره قاجـار، ضـمن تعریـف هویـت       
ختلف بر رابطه جنسیت و فضـا مـی پـردازد و در    جنسیتی و هویت فضایی، به تاثیر عوامل م

هـاي اصـلی پـژوهش    همین راستا سه عامل اجتماع، اقتصاد و فرهنـگ را بعنـوان شـاخص    
بررسی قرار داده است.مورد

)، در تحقیق بـا عنـوان معنـاي نمـادین فضـاها و پیـام هـاي        1397برومند و اسفندیاري(
هـاي درون گـراي دوره قاجـار،    ي خانـه  جنسیتی، به این نتیجه رسیده اند که سـبک معمـار  

ـ        زمینه ت فرزنـدان  اي را براي زنـان فـراهم آورده اسـت کـه بـه نقـش همسـربودگی و تربی
بپردازند.بهتر

در بررسی تحقیق هاي انجام شده در گذشته در خصوص تـاثیر حضـور زن در شـکل و    
نگـاه جزیـی و   فرم خانه، عموما در یک نگاه کلی به ایـن تـاثیر پرداختـه شـده اسـت. و بـا      

بصورت موردي بدان نپرداخته اند و البته همین نگاه کلـی زمینـه را بـراي تحقیقـات آتـی و      
ضرورت انجام آن فراهم آورده است.

روش تحقیق.3
اي مـوردي اسـتفاده شـده اسـت.     در این پژوهش از روش ترکیبـی در خصـوص نمونـه هـ    

استدالل منطقـی مـورد اسـتفاده قـرار     ترتیب روش هاي توصیفی، تحلیلی و در نهایت بدین
اي، خانـه گرفته است. همچنین در شرح مراحل و فرایند پژوهش از ابزارهاي مطالعات کتـاب 

ـ      اس تطبیقـی  نمونـه هـا اسـتفاده     مشاهده، مطالعات و برداشـت میـدانی، شـبیه سـازي و قی
خانـه هـاي   است. براي انجام پژوهش با استفاده از روش مطالعات میدانی، پـالن هـاي   شده

دوره قاجار در مازنـدران، شناسـایی، برداشـت و ترسـیم گردیـد. و سـپس نظـام رفتـاري و         
هاي شکل گرفته در خانه هاي مورد مطالعـه بـا مولفـه هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و       فعالیت

فرهنگی بررسی گردید تا پس از شناسایی تداوم و تغییرات در پیکره بندي فضـایی از طریـق   
افزار نحو فضا همخوانی با نظام رفتـاري سـاکنان و شـیوه سـکونت آنـان،      شبیه سازي و نرم

نحوه قرار گیري فضاهاي خصوصی و عمومی زنانه در نمونه ها مورد تحلیـل قـرار گرفـت.    
در نرم افزار نحو فضا،  با نمودار هاي توجیهی نشان داده می شود. ساختار این نمودار بسـیار  

دایره و خط است. دایـره خـالی و پـر : نمـودار تمـامی      ساده است و اجزا تشکیل دهنده آن
: رکت یـا خـارج و خـط عمـودي    دایره همراه با ضربدر یا به اضافه : نمودار مبدا حوفضاها
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نمودار عمق و ارتباط رده اي فضاها و خط افقی: نمودار ارتباط فضـاهاي هـم رده و اعـداد:    
)80:1381(معماریان،نشان دهنده عمق رده ها هستند

بررسی نظرات دانشمندان در مورد سبک زندگی

مؤلفه هاي مفهومی اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی

بررسی مولفه هاي فوق در هر یک از خانه ها و 
انالیز خانه ها بر اساس نمودار نحو فضا در 
خصوص فضاهاي عمومی و خصوصی زنانه

مدل تحلیلی پژوهش.1دیاگرام

هاي مفهومی سبک زندگیلفهمؤتعریف سبک زندگی و.4
مـیالدي  1929عبارت سبک زندگی در شکل نوین اولین بـار توسـط آلفـرد آدلـر در سـال      

شد که در آن ویژگیهاي زندگی آدمیان مورد بهره بـرداري قرارگرفـت. سـبک زنـدگی     بداعا
زي مجموعه اي از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه هاي رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیـ 

را در بر می گیرد. و جامعه شناسی که به مفهوم سبک زنـدگی افـزود، پیربوردیـو اسـت. در     
نظریه پیر بوردو سبک زندگی که شامل اعمال طبقه بندي شده و طبقه بنـدي کننـده فـرد در    
عرصه هایی چون تقسیم ساعات شبانه روز، نوع تفریح، شیوه هاي معاشرت، اثاثیـه و خانـه،   

افتـه و تجســم یافتـه ترجیحــات   عینیـت ی راه رفــتن اسـت، در واقــع  ن گفـتن و آداب سـخ 
است. از یک سو سبک هاي زندگی شیوه هـاي مصـرف عـامالن اجتمـاعی اسـت کـه       افراد

داراي رتبه بندي هاي مختلفی از جهت شان و مشـروعیت اجتمـاعی انـد. ایـن شـیوه هـاي       
وردیـو در کتـاب تمـایز    چنانچـه ب مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبـی اسـت؛ امـا   

ــ  بر ــد مصــرف ص ــی ده ــالکتیکی نشــان م ــراي نشــان دادن  حســب منطــق دی رفا راهــی ب
). 100، 1386نیست، بلکه خود راهی براي ایجاد تمـایزات نیـز هسـت( شـالچی ،     تمایزات

بوردیو عقیده دارد که همیشه کشمکشـی بـراي کسـب قـدرت و منزلـت نـه تنهـا در درون        
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دارد. این کشمکش ها در فضاي اجتماعی رخ می دهد جـاي  طبقات گوناگون جامعه وجود
رمایه اجتمـاعی،  سـ ل متفـاوت ( که روابط بین طبقات مطایق با میـزان و دسترسـی بـه اشـکا    

ارزه و کشــمکش بــراي قــدرت ) ســاخته شــده انــد. بوردیــو بــه مبــفرهنگــی و اقتصــادي
ه سلطه فرهنگـی را  کند، کشمکشی که تنها به قدرت اقتصادي مربوط نمی شود بلکمیاشاره

نیز در بر می گیرد. مبارزه و کشمکش براي سلطه، بین طبقـات و خـرده طبقـات بـه تـداوم      
تغییرات سبک زندگی منجر می شود. بنابراین فضاي اجتماعی سبک هاي زندگی مطـابق بـا   

منـد  حکام و دستورات قدرت ساخته شده است. در نتیجه طبقـات و خـرده طبقـات قـدرت    
وبطور کلی می توان این طـور عنـوان نمـود کـه     رجسته و مسلط می کنند.سبک زندگی را ب

سبک زندگی انسان، احاطه کننده تمامی رفتار و کـردار اوسـت و بـه لحـاظ معنـا و مفهـوم،       
)73:1398تمامیت آدمی را شکل می دهد(علی پور و همکاران،

یف سبک زندگی از نگاه صاحب نظرانتعر.1جدول 
منبع: نگارندگان

تعریف سبک زندگینام محققردیف
سه گروه فعالیت ها ( مانند کارو سرگرمی) ، عالقمندي ها ( مانند خانواده و رسانه )فرنادوارد 1
رفتارهاي بهداشتی و پر خطر–شیوه گذراندن اوقات فراغت –مصرف فرهنگی محمد فاضلی2

محمد سعید 3
مهدوي کنی

بندي می شود: اموال ،فعالیت ها ، نگرش ها و عناصر مذکور در چهار مقوله طبقه 
گرایش ها و روابط انسانی

سیاست زندگی ، سبک زندگی استآنتونی گیدنز4
طیف کامل فعالیت هایی است که افراد در زندگی روزمره خود انجام می دهند .رضوي زاده5
است.الگو هاي ویژه اي از فعالیت روزمره  است که معرف یک فرد ریمیر6

ادگار و 7
الگوهاي مصرف و استفاده از کاالها و نمادین که مرتبط با طبقات اجتماعی است.سدویک

ساتیش و 8
راجموهان

، عقاید و رفتارهاي مشهود سیستم یکپارچه اي از نگرش ها ، ارزش ها ، عالیق
است.افراد

است که مشخص کننده سبک زندگی ، الگوهاي متمایز رفتارهاي فردي و اجتماعی ویل9
یک فرد یا گروه است.

هندریکس و 10
راسل

ویژگی هاي متمایز یا الگوهاي تشخیص پذیر رفتارها که منعکس کننده آن عالیق 
مشترك و مو قعیت هاي زندگی است

سبک زندگی کلیت نمادهاستشیز11

ادگار و 12
سدویک

ادي و نمادین که مرتبط با سبک زندگی به الگوهاي مصرف و استفاده از کاالهاي م
ها و طبقات اجتماعی استگروه
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الگوهایی از کنش است که متمایز کننده افراد از یکدیگر است.چانی13

ساتیش و 14
راجموهان

سبک زندگی سیستم یکپارچه اي از نگرش ها ، ارزش ها، عالیق ، عقاید ، و 
رفتارهاي مشهود افراد است

که با مطالعه نظرات صاحب نظران در این حوزه می توان بطور کلی مولفـه هـاي سـبک    
دسته بندي کرد.قتصاديو افرهنگی، اجتماعیزندگی را به مولفه هاي 

ها در خانهبندي عرصههاي سبک زندگی و تقسیمؤلفهارتباط م.5
متخصصــین بــه اینکــه خیلــی از در خصــوص رابطــه مســکن و ســبک زنــدگی بــا توجــه 

دارند که مسکن نمود بـارز از روش و سـبک زنـدگی مـی باشـد مطالعـاتی صـورت        اعتقاد
پذیرفته است. از  میان متفکرینی که در رابطه با سبک زندگی و شیوه سکونت پرداختـه انـد،   
می توان به چاپلین واسول، ابرین، بوردیو، سگالن، راپاپورت و توماس هجـراب، ون هـوتن   

ه کرد. از نظر چـاپلین واسـول مولفـه سـبک زنـدگی در ارتبـاط بـا عمـل         و پوردیهمی اشار
سکونت، نوع خانه و وسایل اتاق نشیمن و سایر جلوه هـاي عینـی معنـا دارد. ابـرین سـبک      

) ...زندگی، مشارکت محلی، نوع منزل (با حیاط ، گاراژ ، کارگـاه و زندگی را در قالب محل
ده است. بوردیو شیوه زنـدگی را در دارایـی هـا    نوع مدرسه، محل تحصیل فرزندان معنی کر

نظیر خانه، ویال، ماشین، اثاثیه و فعالیت هاي متمایز کننده نظیـر پوشـش لبـاس، بـازي هـا و      
رسیدگی به ظاهر بدن تعریف کرده است. از سوي دیگر در نظـر سـگالن سـبک زنـدگی بـا      

صـی و عمـومی در   خانه در تقسیم بندي فضاي داخلی خانه و تقسیم بندي فضـاهاي خصو 
ارتباط است. از نظر راپاپورت روش زندگی به عنوان بخشی از اجزاي فرهنگ است کـه بـر   

، )1390ارد.  از دیـدگاه پـوردیهمی (  کیفیت هاي زندگی و محیط ساخته شده تاثیر مـی گـذ  
روش زندگی به انتخاب کیفیت هاي محیطی، کیفیت هاي زندگی، فعالیت ها و شـیوه انجـام   

ربوط می گردد . روش زندگی مفهومی است که بـه هـر حـال، در محـیط هـاي      فعالیت ها م
ورات ، طــرح واره هــا و ... ســاخته شــده بــر اســاس ارزش هــا یعنــی ایــده آل هــا ، تصــ 

گیرد و در جوامع پدید می آیـد. آنچـه در ماهیـت روش زنـدگی در محـیط هـاي       میشکل
صر به یک فضا نیست، بلکـه  ساخته شده اهمیت پیدا می کند آن است که روش زندگی منح

در مقیاس هاي مختلف و در محیط هاي گوناگونی پدید می آید، به همـین سـبب تنوعـات    
). مهم ترین جنبه هاي روش زندگی که بـر شـکل بنـا    1388زیادي پیدا می کند (راپاپورت، 
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و تاثیر می گذارند شامل پنج مورد دانسته است؛ پـاره اي از نیازهـاي اساسـی، خـانواده، جـا      
.  مقام زن، محرمیت و روابط اجتماعی

ظران،بررسی رابطه سبک زندگی با مسکن گزینی از دیدگاه صاحبن.2جدول
ماخذ: ابراهیمی

مولفه هاي تعریف سبک زندگیصاحبنظرانردیف
ریز مولفه هاي مفهومیمفهومی

چاپین1
و محل سکونت ، نوع خانه

وسایل اتاق نشیمن ، سایر 
منزلتهاي شان و جلوه

اجتماعی
سکوت به مثابه تمایز 
اجتماعی و طبقات 

اجتماعی

ابرین2
محل زندگی ، مشارکت محلی ، 

نوع مدرسه محل نوع منزل و
تحصیل فرزندان

سکونت به مثابه تعامل اجتماعی
اجتماعی

بوردیو3
دارایی مثل خانه ، ویال ، ماشین ، 
اثاثیه و فعالیت هاي متمایز کننده 

و تفریحمانند ورزش 
اجتماعی

سکونت به مثابه بازنمایی 
الگوي رفتاري جهت تمایز 

اجتماعی

مسکن ، معاشرت و روابط سگالن4
سکونت به مثابه تعامل اجتماعیخویشاوندي

اجتماعی

الرنس5
شیوه زندگی روزمره و چگونگی 
استفاده از فضا و درك معانی نهفته 

در آن
- اجتماعی 
فرهنگی

بازنمایی سکونت به مثابه 
فضا

راپاپورت6
خانه به عنوان بخشی از اجزاي 
فرهنگ مادي و تاثیرگذاري بر 
کیفیت هاي زندگی و محیط 

ساخته شده
سکونت به مثابه بازنمایی فرهنگی

الگوي فرهنگی

توماس 7
هجراب

تغییر اولویت هاي خانه با سطح 
در آمد ، محل کار و سبک کار 

فردي ، نیازها
به مثابه بازنمایی سکونت اقتصاد

توان اقتصادي

تراکم جمعیت ساکن در خانه و ون هوتن8
نوع و ویژگی هاي اشتغال

اجتماعی
فرهنگی

سکونت به مثابه تعامل 
اجتماعی و بازنمایی توان 

اقتصادي

پوردیهمی9
انتخاب کیفیت هاي محیطی ، 
و کیفیت هاي زندگی ، فعالیت ها 

شیوه انجام فعالیت ها 
گردد.میمربوط

سکونت به مثابه روابط اجتماعی
اجتماعی و تعامل اجتماعی
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، سـبک زنـدگی را بـه    2مبـانی نظـري و جـدول شـماره     با مطالعات صورت گرفتـه در 
. و در ادامـه بـه بررسـی ایـن     مولفه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دسته بندي نموده ایـم سه

ها در خانه هاي مورد مطالعه پرداختیم.مولفه

قاجار اشرافیۀ قاجار و طبقات اجتماعی سلسلادوار تاریخی.6
) دوران قاجار را  به سه زمان تاریخی تقسیم می نماید. که در هر یـک از ایـن   1395قبادیان (

اعی، سیاســی، اقتصــادي و  دوران شــاهد تحــوالت مختلفــی در زمینــه هــاي ، اجتمــ     
ه.ش می باشد کـه مصـادف   1229ل ه.ش تا سا1164باشیم. که دوره اول از سال میفرهنگی

شـاه مـی باشـد.و    محمد- عبـاس میـرزا  - فتحعلـی شـاه  - با سلطنت پادشاهان آقا محمد خان
ه.ش می باشد که دوره دوم مصادف بـا سـلطنت   1260ه.ش تا 1229دوم قاجار از سال دوره

ــ   ــه از س ــوم ک ــد.و دوره س ــی باش ــاه م ــرالدین ش ــا 1260ال ناص ــت، 1304ه.ش ت ه.ش اس
احمدشاه حکومت کردند.- محمدعلی شاه- شاهمظفرالدین

) دسـته بنـدي طبقـات اجتمـاعی اشـرافی آن شـامل خـانواده        1373و بنا به نظر اجاللی(
سلطنتی و شاهزادگان، درباریان، صدر اعظـم و تشـکیالت دولـت، روحانیـت، زمـین داران      

ها آنج دو عامل مالکیت زمین و ازدواو بزرگ، بازرگانان و سران ایالت بزرگ می باشند.
.را با هم متحد می کرد

قاجارة. شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زن در دور7
هاي زیادي در نظر گرفت، از منظـري ایـن   بنديبراي زنان در جامعه قاجار شاید بتوان تقسیم

کـه عمومـا   توان در سه طبقه جاي داد: زنان نیازمند، زنان متوسط و زنان بافرهنگزنان را می
دربار براي این افراد جاي مناسـبی بـراي تحصـیل و    از طبقه اشراف و اعیانی قاجار بوده اند.

نواختنـد یـا   تعـدادي سـاز مـی   دانسـتند، هاي خـارجی مـی  پیشرفت بود. بعضی از آنها زبان
توان فعاالن اجتماعی و سیاسی را هم دید  کشیدند. از میان آنها میمینقاشی
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ج)ب) الف)      

طبقه زنان اشرافیازمند، ب) طبقه زنان متوسط و ج)الف) طبقه زنان ن.1تصویر
(سفرنانه))(منبع: آنتوان خان

و از دوران ناصرالدین شاه، زنان عیانی قاجار به مقایسـه خـود بـا زنـان غربـی پرداختـه      
همین موضوع بتدریج باعـث بوجـود آوردن تغییراتـی در تعریـف نقـش زن در خـانواده و       

ــلطان زاده،  ــد(ارمغان و س ــاع گردی ــ20:1395اجتم ــی را ). و از ای ــن دوره تغییرات ن رو از ای
خصوص زنان در وهله اول از زنان دربار و سپس زنان عامه شاهد هستیم.در

هـاي  اشراف بود که در دربار و خانوادهطبقه نظام داشتن چند همسري معموال مختص به
وابسته به دربار، مناسبات خاص خود را داشته است و در مردم عامه بدلیل شـرایط نامسـاعد   
اقتصادي معموال تک همسر بودند. و هر زن از طبقه اعیان خدمتکارانی داشت کـه بـا توجـه    

ام می شدند. بعد از بـدنیا آمـدن   به نیاز ساکنان خانه هاي اشرافی، خدمتکاران متعددي استخد
و یا دایه حضور داشتند و بعنوان ساکنین خانه هاي اشرافی بودند.للهکودك یا کودکان 

حضور اجتماعی زنان در دوره قاجار شرکت در مراسم عزاداري ماه محـرم،  عدفعالترین ب
ع بازسـازي  هاي تعزیه بود. مشاهده مراسم نمایشی تعزیـه کـه در واقـ   خوانی و نمایشروضه

بطوریکـه در برگـزاري مراسـمات مـذهبی در تکیـه      حوادث خونین عاشوراي حسینی بود،
دولت، زنان اعیان و اشراف در حجره ها و جایگاه هاي مخصوص به خود حضـور داشـتند.  

عـده  ). در خصوص فعالیت فرهنگی زنان دوره قاجار باید عنوان نمـود کـه   1374(بروگش،
محدودي از دختران این امکان را داشتند که در محدوده خانه بـا اسـتفاده از اعضـاي باسـواد     

و یا معلمی اسـتخدام مـی شـد کـه گـاه در      خانه مثل پدر یا برادر به آموختن سواد بپردازند. 
هـا موفـق بـه آمـوختن     خانـه کتـب دختران عامه اجتماع از طریـق م خانه سکونت می گزید. 

در خصوص نقش اقتصادي زنان باید عنوان شود کـه در منـاطق مختلـف در    شدند.میسواد
زنان عامه متفاوت بود و در کارهاي کشاورزي و قالیبافی در منزل و ... فعالیـت داشـتند. امـا    
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زنان اعیان و اشراف آن چنان نقش موثري در کمک به اقتصـاد خـانواده نداشـتند. و نقـش و     
). و در 1393پدر و یا همسرشان بـوده اسـت (سـلطانی،    شرایط اقتصادي آن ها تابع شرایط

مازندران در عصر قاجار زنان اعیان که همسرانشان از مالکین بـوده انـد، نقـش مـدیریتی بـر      
بانوییدر مـورد کـد  در سفرنامه خود "کارالسرنا"خانم کشاورزي زمین ها را بعهده داشتند.

ه مربا و شیرینی سلیقه خاص و طوالنی دارنـد.  هاي ایرانی در تهینویسد: خانمزنان ایرانی می
رونـد، بـه عنـوان ابـراز محبـت مقـداري از       اغلب اوقات وقتی که آنها براي دیدار کسی مـی 

هـایی کـه   خدمتکاران، آنها را در سینی.فرستندهاي دست پخت خود را پیشاپیش میشیرینی
. بردنـد ورد نظـر مـی  رویش روپوش قالبدوزي شده، انداخته شده است، به خانه دوسـت مـ  

ر حضـور پررنـگ تـري در مسـائل     طـور کـل نقـش و حضـور بـانوان از دوره دوم قاجـا      هب
ــف ــیمختل ــدم ــعیدي،باش ــال  50:1362(س ــور مث ــی). بط ــب ــا   یب ــترآبادي ی ــانم اس خ

هاي حبـل المتـین،   استرآبادي از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامهفاطمهبیبی
بیشتر مقاالت او در دفاع از آموزش دختران اسـت. او  .نوشتاله میتمدن و نشریه مجلس مق

خانم استرآبادي بـه خـاطر کتـاب    بیاولین دبستان دختران را بنیان گذاشت. بیشتر شهرت بی
اسـت. او را نخسـتین زن   النسـوان نوشـته  معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب

ازدواج خدیجــه مالبــاجی م اســترآبادي حاصــلخــانبــیبــی. داننــدطنزنــویس ایــران مــی
اسـت مازنـدران انـزان ایلسرکرده شاه از زنان باسواد آن دوران و محمدباقرخانناصرالدین

)1397(موسوي جهرمی و همکاران،

نقاشی از بی بی خانم استرآبادي.2تصویر 
(منبع: مهرانگیز مالح)
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)بیرونی و اندرونی(زنانههاي خصوصی هاي عمومی و عرصه. تعریف عرصه8
فرهنگی مـی دانـد کـه در    - راپاپورت مناسبات جنسیتی را بعنوان بخشی از عوامل اجتماعی

نحوه شکل گیري خانه نقش دارد. خصوصیاتی مانند نوع و ارتباط اعضاي خـانواده، حضـور   
درخانه سنتی ایرانی تفکیک فضاها بـه عمـومی وخصوصـی    زنان در جامعه موثر بوده است. 

تجلی کالبدي روابط بین عرصه هاي خصوصی و عمومی جامعه اسـت شـکل ارتبـاط یـبن     
بخش عمومی و خصوصی خانه و مفاهیمی چون حریم خصوصی و کنتـرل فضـا بسـته بـه     

). حـریم  140:1391(بمانیـان، الگوهاي رفتاري و فرهنگی جامعه و تعریف خانواده درآن دارد
هنـگ هـا دیـده مـی شـود. ایـن حـریم        همـه فر خصوصی به عنوان عالقه بنیادین انسان در 

) و 2008عنوان مکانی است که حدود دارد و نباید بدون دلیل به آن تعرض شود.(هانسـن،  به
طوري که ذکر شده است با موضوع فرهنگ ارتباط مستقیم دارد.بطور کل سـاختارخانه،  همان

ــ    ــفر ناص ــین س ــد از اول ــرافی، بع ــدگی اش ــگ زن ــانواده و فرهن ــاه خ ــگ رالدین ش ــه فرن ب
ارمغـان و سـلطان زاده،   ه هاي گذشـته مقـداري متفـاوت بـود (    شد. که با شیودچارتغییراتی

). و این تغییرات در مرزهاي اندرونی و بیرونی هم تاثیرگذار بوده اسـت. محرمیـت   12:1394
در خانه هاي سنتی اشرافی قاجار، فضاهاي مردانه و زنانه مجزایی را تعریف مـی کـرد. ایـن    

آن و در طراحــی ورودي هــا ر نحــوه ارتبــاط قلمــرو خــارج خانــه بــه داخــلمحرمیــت د
شود.در جدا سازي عرصه هاي عمومی از خصوصـی معمـوال عرصـه هـاي میـانی      میدیده

ا توجـه بـه   بدیگري قرار دارند که می توان از آنها به عرصه هاي جدا کننده یا واسط نام برد.
نیـز تحـت تـأثیر فرهنـگ     قاجـار ا در دورانهـ توصیفات مادام کارال سـرنا، معمـاري خانـه   

هـا و قصـرهایی   مردساالري و نقش آن در قلمرو عمومی بوده است. توصیفات وي از خانـه 
هـاي افـراد   اد شـاه و یـا خانـه   المثـل قصـر دختـر و دامـ    که به آنجا آمد و رفت داشـته، فـی  

ایی فضــاي زنانــه جــد.نفــوذ، همگــی حــاکی از تفکیــک و جــدایی در فضاســتصــاحب
بایست در هر خانـه (یـا قصـري) در پـس و پشـت سـاختمان       که می» اندرونی«عنوان تحت

اصلی قرار گیرد. در این فضاي بسته و به اصطالح اندرونی است که زنان ایرانی عصر قاجـار  
)1362(سعیدي،رفتندزیستند و از دنیا میآمدند، میبه دنیا می
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ها. معرفی و بررسی نمونه9
خانه مسکونی اشرافی می باشـد کـه در   12افی دوران قاجار در مازندران شاملخانه هاي اشر

شهرهاي ساري ، آمل ، بابل ، بهشهر و نور واقع شده انـد کـه شـامل خانـه هـاي : کلبـادي،       
1رمدانی، فاضلی، سردار جلیل، قریشی، شفاهی، منوچهري، نجفی، آقاجان نسب، شـهریاري 

همـه ایـن خانـه هـا     اي رونـق و جایگـاهی بودنـد و   کـه در دوران قاجـار دار  2و شهریاري
گرفتند.بررسی قرارمورد

اول قاجار در مازندرانةهاي دورخانه1.9
نمونه هاي مورد مطالعه در این دوره شامل دو بنا می باشند. که شامل خانه هـاي منـوچهري   

هنگـی و  و قریشی می باشد.که هر کدام از ایـن بناهـا از لحـاظ سـاختار هـاي اجتمـاعی، فر      
تصـاویر و پـالن   3ر جـدول شـماره   اقتصادي داراي تفاوت هایی با یکدیگر می باشند. که د

ها نشان داده شده است.آن

تصاویر و پالن خانه هاي دوره اول قاجار.3جدول
خانه قریشیخانه منوچهري
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بررسی مولفه هاي سبک زندگی در خانه هاي دوره اول قاجار.4جدول 
مولفه فرهنگیمولفه اقتصاديمولفه اجتماعینام خانه ها

خانه قریشی
حضور - گسترده - چند خانواري

زن در خانه و مرد بیرون از خانه 
کارهاي عمومی خدمه

محرمیت- شیعه و مسلمانمالك و ثروتمند

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی بر 
حریم خصوصی 

و عمومی

براي فضاي مهمانوجود شاه نشین
چند بخشی بودن فضاها- 

فضاهاي دو دري و سه دري- 

زیر زمین جهت 
نگهداري مواد 

سردابه- غذایی

فضاهایی مانند وجود- 
ورود که هشتی در بدو 

تاکید بر امنیت و 
استمحرمیت

سرویس در حیاط و دور 
از فضاي خانه

خانه منوچهري

- یو خان و اربابيچند خانوار- 
گستردهخانواده 

رونیحضور زن در خانه و مرد ب- 
از خانه

یتیارباب رعیزندگ- 

ثروتمندان و ارباب- 
شیعه و مسلمان- يمالك و کشاورز- 

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی بر 
حریم خصوصی 

و عمومی

ق هاي اتا- پالن در دو طبقه- 
وجود مطبخ در - متعدد 

همکفطبقه
- سردابه- 
بودن بناطبقهدو

جدا از فضاي سرویس - 
خانه

وجود هشتی در ورودي - 
جیاط - جهت محرمیت 
اندرونی

نمودار توجیهی خانه اي دوره اول قاجار.5جدول 
نمودار توجیهی خانه قریشینمودار توجیهی خانه منوچهري

- 6سردابه - 5حیاط - 4راهرو - 3هشتی - 2ورودي - 1
اتاق سه دري- 9اتاق ها - 8مطبخ - 7پلکان

دو دري پایین - 5اتاق - 4مطبخ - 3حیاط - 2ورودي - 1
شاه نشین- 9سرویس - 8سردابه - 7پستو - 6
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سردابه، اتاق ها، مطبخعرصه خصوصی زنانه:
حیاط، پلکان، اتاق سه دريعرصه عمومی(مهمان):

هشتی، وروديعرصه جداکننده: 

اتاق، دودري پایین، پستو، زنانه:عرصه خصوصی
سردابه، مطبخ

ورودي، حیاط، شاه نشین، سرویسعرصه عمومی:
اتاق مرکزيعرصه جدا کننده: 

ارتباط عرصه هاي خصوصی وعمومی در خانه منوچهري.3تصویر 
منبع: نگارندگان)(

و در خانه منوچهري، وجود هشتی نشان از تفکیک فضاهاي عمـومی و خصوصـی دارد  
مطبخ و اتاق کنار آن از عرصه هاي خصوصی زنانه هستند. که در تصویر باال بـا رنـگ قرمـز    

زرد نمـایش داده شـده اسـت جـز     نمایش داده شده است. سایر عرصه هـایی کـه بـا رنـگ    
هاي عمومی است که هم براي زنان و هم مردان قابل استفاده استعرصه

ارتباط عرصه هاي خصوصی وعمومی در خانه قریشی.4تصویر 
(منبع: نگارندگان)
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در خانه قریشی، عرصه خصوصی و عمومی قابل استفاده زنان، بوسـیله یـک هـال و راهـرو     
مرکزي جدا شده است. و فضاي خصوصی قابل استفاده زنـان در یـک قسـمت از بنـا قـرار      

ی خانه به دو بخـش خصوصـی و عمـومی    گرفته است. و در واقع با استفاده از یک هال میان
تقسیم شده است.

ارتباط فضاها با عمق در خانه هاي اشرافی دوره اول قاجار.6جدول
منبع:نگارندگان

اتاقپستوسردابهمطبخفضاهاي واسطنام خانه ها
6عمق - 4عمق4عمق هشتی، هال مرکزيخانه منوچهري

7و 2عمق 2عمق3عمقدر حیاط0عمق هال مرکزيخانه قریشی

دو دستهدو دستهدو دستهدو دستهدو دستهتوضیحات

، نشان از این دارد که ایـن دو بنـا دوره اول قاجـار، داراي تفـاوت هـایی از      6در جدول 
ـ      عنـوان  هلحاظ استقرار فضاهاي خصوصی زنانه دارند.و تشابه آن هـا وجـود هـال مرکـزي ب

فضاي جداکننده می باشد.

دوم قاجارهاي دورةخانه2.9
نمونه هاي مورد مطالعه در این دوره شامل خانه هاي خان بابا خان سـلطانی، سـردار جلیـل،    

و ملک محمدي می باشد.2،شهریاري 1شهریاري

تصاویر و پالن خانه هاي قاجار دوره دوم.7جدول 
منبع: نگارندگان

پالن دومپالن اولتصاویر
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بررسی مولفه هاي سبک زندگی در خانه هاي دوره دوم قاجار.8جدول 
منبع: نگارندگان

مولفه فرهنگیمولفه اقتصاديمولفه اجتماعیخانه ها

خان بابا خان
و چند يچند خانوار- 

–مهمان رشیپذ- يهمسر
زن ومردهخدموجود

اشرافطبقه - 
سیاسی- 

شیعه و مسلمان- 
تفکیک فضاها- 

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی 

بر حریم 
خصوصی و 

عمومی

چند بخشی بودن خانه و 
وجود یه هال یا فضاي میانی 
که خانه را به دوبخش در هر 

طبقه تقسیم می کند

یاسیسطیبخاطر  شرا- 
مالک خانه، در طبقه اول 

محصور شده واریبا دوانیا
نحوه ورود به بنا - است. 

باشد یمیهشتکیلهیبوس
به بنا راه داردمایکه مستق

چند بخشی بودن بنا و اینکه - 
وجود یک هال مرکزي

سردار جلیل
وجود –چند خانواري - 

پذیرایی از مهمان به - خدمه
دو صورت مجزا

طبقه اشراف و سیاسی- 
- مالك و از امراي ارتش - 

فرمانده
مسلمان و شیعه

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی 

بر حریم 
خصوصی و 

عمومی

بنا بصورت سه طبقه - 
ووجود اتاق ها در طبقات

فضاهایی براي خدمه و –
نگهبان ، داراي دو ورودي

اولین بناي سه طبقه در دوران 
- وسعت بنا- خود می باشد. 

ایوان یا راهرو در طبقه اول و 
دوم محصور می باشد اما 

رطبقه سوم بصورت ایوان د
ستوندار می باشد.

فضاي طهارت دور از - 
فضاي اصلی خانه

ورودي از خیابان به حیاط - 
بزرگی است که با بناي اصلی 

داراي فاصله می باشد
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1شهریاري
يچند خانوار- 

زن در خانه و مرد حضور- 
از خانهرونیب

از طبقه ثروتمندان- 
شیعه و مسلمان- سیاسی- 

مولفه هاي تاثیر 
سبک زندگی 

بر حریم 
خصوصی و 

عمومی

ساختمان بصورت دو طبقه- 
تفکیک فضاها وفضاها - 

دو ورودي - بصورت دو تایی
وجود - دو مطبخ- به بنا

طبقه فضاهاي مشابه در دو
که نشان از تعدد خانوار 

باشد.می

اتاق شاه نشین- 
دو طبقه بودن بنا- 

گستردگی و تعدد فضاها- 

طبقه دوم براي فضاها در - 
افراد ساکن در این بنا 

بصورت خصوصی می باشد 
بطوریکه در طبقه باال راهرو 
بین اتاق هاي سه دري با شاه 

نشین می باشد

خانواده گسترده- 2شهریاري 
روابط اجتماعی گسترده- 

سیاسی و ثروتمند- 
مسلمان و شیعهمالك و حاکم هزار جریب- 

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی 

حریم بر
خصوصی و 

عمومی

تفکیک پالن بصورت دو - 
استقرار فضاها در دو - بخشی

شاه نشین براي پذیرایی - طبقه
از مهمان است

يبرانیوجود شاه نش- 
تعدد فضاها- نمهما

پالن بصورت دو بخشی و 
تفکیک عرصه ها

نمودار توجیهی خانه هاي دوره دوم قاجار. 9جدول 
منبع: نگارندگان

خانه نمودار توجیهی 
خان بابا

نمودار توجیهی خانه 
سردار جلیل

نمودار توجیهی خانه 
1شهریاري

نمودار توجیهی خانه 
2شهریاري

ورودي- 2سرایداري - 1
- 5راهرو - 4هشتی - 3

راهرو - 7ایوان - 6حیاط 
نشیمن - 9پنج دري - 8

اتاق- 11سه دري - 10

- 3حیاط - 2ورودي - 1
اتاق هاي سه - 4راهرو 

راهرو - 6راهرو - 5دري 
مرکزي

- 3حیاط - 2ورودي - 1
- 5پستو - 4ورودي بنا 

- 8- 7مطبخ - 6نشیمن 
شاه - 10اتاق - 9سه دري 

نشین

- 3حیاط - 2ورودي - 1
سه - 5نشیمن - 4پلکان 
- 7شاه نشین- 6دري 

- 8پستو باال و پایین  
اتاقک باال
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عرصه عمومی: ورودي، 
راهرو، حیاط، ایوان، 

نشیمن، پنج دري
عرصه خصوصی زنانه: 

اتاق
عرصه جداکننده: هشتی

عرصه عمومی: ورودي، 
حیاط، راهرو

عرصه خصوصی زنانه: اتاق 
ها، مطبخ

عرصه جداکننده: راهرو

ورودي، عرصه عمومی: 
حیاط، شاه نشین

عرصه خصوصی زنانه: 
مطبخ، اتاق ها، راهرو هاي 

مرکزي
عرصه جداکننده: راهرو، 
ورودي هاي مجزاي بنا

عرصه عمومی: ورودي، 
حیاط، پلکان، نشیمن، 

شاه نشین
عرصه خصوصی زنانه: 
پستو، مطبخ، اتاقک باال

ه جداکننده: راهرو، عرص
هاي پلکان، ورودي
مجزا بنا

در خانه خان بابا خانخصوصی و عمومی و نمودار توجیهی تفکیک عرصه هاي.5تصویر
(منبع: نگارندگان)

)  که از مالکین داراي اعتبـار و مشـهور در منطقـه نـور و     3در خانه خان بابا خان(تصویر
بلده بوده است، ورود به بنا با کنترل و توسط هشتی انجام شده است. و ارتبـاط مسـتقیم بـه    

هـاي  فضاي جداکننده را دارند. و اتاقخانه برقرار نبوده است.و یک هال و راهرو بسته نقش
خصوصی مورد استفاده زنان در کناره هاي پالن قرار گرفته اند.  
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عرصه بندي فضاها در خانه سردار جلیل.6تصویر
(منبع: نگارندگان)

بـوده اسـت کـه در سـه طبقـه      ) ، بلندترین خانه زمان خـود 4خانه سردار جلیل(تصویر 
همکف، اول و دوم بنا شده است. به دلیل امنیت صاحب خانه که از افراد مشـهور و سیاسـی   
زمان قاجار بوده است، دور تا دور ساختمان محصـور اسـت. و طبقـه اول شـامل فضـاهاي      
واسط و جداکننده شامل راهرو و راه پله می باشد و این راهرو هـا در سـایر طبقـات حالـت     
عمومی تري می یابد و اتاق هاي کناري بطور خصوصی است. و بطور کل این خانـه محـل   

اعیـان بـوده انـد امـا صـاحب خانـه       استقرار یک خانواده بوده است. و با اینکـه از خـانواده   
.همسر بوده است. و به همین دلیل نسبت فضاي عمومی به خصوصی بیشتر استتک

1ه شهریاريبندي فضاها در خان. عرصه7تصویر
منبع: نگارندگان)(

)، خانه در دو طبقه همکف و اول بنا شـده اسـت .و تمـام    5(تصویر1در خانه شهریاري 
فضاها بصورت دوتایی است و محـل اسـتقرار دو خـانوار بـوده اسـت. و داراي دو ورودي      

مجزا است که از همان ورودي ها می توان وارد فضاي شاه نشین و مهمان شد.  



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش282

2عرصه بندي فضاها در خانه شهریاري.8تصویر
منبع: نگارندگان)(

)، تمام فضاهاي خصوصی بصورت دوتایی هستند زیرا در ایـن  6(تصویر2خانه شهریاري
خانه نیز دو خانوار زندگی می کردند.داراي دو ورودي مجزا به ساختمان مـی باشـد و داراي   

دو مطبخ است که براي هر خانواده بطور مجزا می باشد.

ارتباط فضاهاي خصوصی و واسط با عمق در خانه هاي اشرافی دوره دوم قاجار.10جدول 
منبع: نگارندگان

هال مرکزي و اتاقک- اتاقپستومطبخفضاهاي واسطخانه ها
خصوصی

2عمق4عمق- 2عمق هشتیخان بابا خان
1عمق 3و2و1عمق - 1عمق راهروسردار جلیل

هاي راهرو، ورودي 1شهریاري
مجزاي بنا

عدد و در 2
- 4عمق - 3عمق 

2شهریاري
راهرو، پلکان، 

هاي مجزا ورودي
بنا

عدد در عمق 2
- 6عمق 5عمق 4

توضیحات
طریق متفاوت 4به 

که مختص هر خانه 
می باشداي 

دسته 4در 
شوندتقسیم می

دسته 2در 
شوندتقسیم می

دسته 3در 
شوندتقسیم می

دسته 3در 
شوندمیتقسیم 
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سوم قاجارهاي دورةخانه3.9
خانه هایی این دوره شامل خانه هاي کلبادي، آقاجان نسب، فاضلی و نجفی می باشد. که بـه  

تفکیک در جدول ذیل نشان داده شده است.

تصاویر و پالن خانه هاي دوره سوم قاجار. 11جدول 
منبع: نگارندگان

پالن طبقه دومپالن طبقه اولتصاویر
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بررسی مولفه هاي سبک زندگی در خانه هاي دوره سوم قاجار. 12جدول
منبع:نگارندگان

مولفه فرهنگیمولفه اقتصاديمولفه اجتماعیخانه ها

کلبادي
وجود خدمه و - چند خانواري - 

نگهبان
پذیرایی از مهمانان ویژه و - 

بزرگان

طبقه اشراف و سیاسی- 
نماینده مجلس- 

جداگانه يفضاجادیا- 
مردانه و زنانه

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی بر 

حریم خصوصی و 
عمومی

وجود اتاق ها در طبقات با دو - 
مجزا امکان ورود به يورود

فضاهایی–باشدیممکن میاندرون
خدمه و نگهبانيبرا

و تاالردر نیدو شاه نشوجود- 
طبقات خانه

حیاط هاي متعدد و - 
اتاق خدمه –نیمه مرکزي 

اصطبل–
وجود چندین حیاط و - 

نحوه ورود به فضا با 
بصورت کنترل و فرم  بنا 

نیمه مرکزي می باشد.

وجود حمام بصورت - 
یک مجموعه کامل

داراي اندرونی و - 
بیرونی و حیاط بیرونی 
که مخصوص کسانی 
بود که اجازه ورود به 

اندرونی را نداشتند

- يو چند همسريچند خانوار- آقاجان نسب
شیعه- ثروتمند- وجود خدمه- مهمانرشیپذ

تفکیک فضا- 
تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی بر 

حریم خصوصی و 
عمومی

تعدد فضاها- 
وجود مهمانخانه- 

حیاط میانی- 
مهمانخانه- 

سرویس در فضاي - 
حیاط

و خدمهوجود–يچند خانوار- خانه فاضلی
از مهمانییرایپذ- نگهبان

یاسیس- 
معلم- 

عهیمسلمان و ش- 
بستهفضا- 

تاثیر مولفه هاي 
سبک زندگی بر 

حریم خصوصی و 
عمومی

وجود اتاق ها در طبقات- 
- وجود اتاق اصلی و مرکزي- 

آشپزخانه، اتاق در دو طبقه
طیقهبنا در سه - 
سرویس در حیاطوجود شاه نشین- 

خانه نجفی
روابط اجتماعی - يچند خانوار- 

زن در خانه و حضور- متوسط
از خانهرونیمرد ب

و مسلمانعهیش- ثروتمندان- 
و طهارتیپاک- 

مولفه هاي تاثیر 
سبک زندگی بر 

حریم خصوصی و 
عمومی

بنا در دوطبقه- 
دو اتاق سه دري- 

ياصطبل و فضا- 
اسبينگهدار

بنا در دو طبقه- 
سرویس در حیاط- 
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پالن هاي خانه هاي اشرافی دوره سوم قاجار.13جدول
منبع: نگارندگان

نمودار توجیهی خانه 
کلبادي

نمودار توجیهی خانه 
آقاجان نسب

نمودار توجیهی خانه 
فاضلی

نمودار توجیهی خانه 
نجفی

هشتی ، پلکان - 2ورودي - 1
- 3و فضاهاي حرکتی  

- 5حمام - 4حیاط ها  
شاه - 7مطبخ - 6اصطبل 

- 9مسکن خدمه - 8نشین 
اتاق ها و - 10مهمانخانه 

صندوقخانه

- 2ورودي ها  - 1
سه دري- 4بنا - 3حیاط

- 7پله - 6سرویس- 5
- 9مهمانخانه - 8راهرو 

اتاق ها

- 3هشتی - 2ورودي- 1
مسکن خدمه - 4حیاط 

سرویس  - 6مطبخ - 5
شاه نشین - 8اصطبل - 7

اتاق ها- 9

- 3حیاط - 2ورودي - 1
مطبخ - 5حمام - 4سرویس 

ق و اتا- 8ایوان- 7انبار - 6
پله- 9اتاق سه دري 

پلکان، عرصه عمومی: 
حیاط پیشین، حمام، 
مهمانخانه، شاه نشین

: عرصه خصوصی زنانه
اتاق هاي گوشواره،، اتاق ها

صندوقخانه،مطبخ،
عرصه جداکننده:

هشتی،حیاط میانی،حیاط 
پشتی، حیاط بیرونی

ورودي عرصه عمومی:
ها، پله، راهرو، 

مهمانخانه، سه دري، 
سرویس

:عرصه خصوصی زنانه
اتاق ها، مطبخ

:عرصه جدا کننده
راهرو

ورودي، عرصه عمومی: 
حیاط، سرویس، شاه 

نشین
: عرصه خصوصی زنانه

اتاق ها، مطبخ
هشتی، عرصه جداکننده: 

حیاط

ورودي، : عرصه عمومی
حیاط، سرویس، حمام، 

ایوان، پله
عرصه خصوصی زنانه: 

اتاق، مطبخ
هال عرصه جداکننده:  

مرکزي
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تفکیک عرصه هاي عمومی و خصوصی و نمودار توجیهی در خانه کلبادي.9تصویر 
منبع: نگارندگان)(

)، از بناهاي اواخر دوره قاجار می باشـد. و صـاحب آن از امـراي    7خانه کلبادي ( تصویر
ارتش و بعدها نماینده مجلس بـوده اسـت. و بـدلیل شـرایط خـاص صـاحب آن، از نمونـه        

مشابه آن در مازندران وجود ندارد بطوریکه داراي چهار حیـاط اسـت کـه    بناهایی هست که
یرایی مــی کــرد و شــامل حیــاط بیرونــی کــه صــاحب خانــه افــراد غریبــه را در آن جــا پــذ

انی و پســین بعنــوان عرصــه هــاي پیشــین و حیــاط میــانی و پســین، کــه حیــاط میــحیــاط
از زنان اعیان بودنـد کـه همسـر و    بودند. بطور کلی زنان ساکن در این خانه، دسته اي واسط

فرزندان صاحب خانه بوده اند و دسته اي از زنان خدمه بودند که عرصه بندي خصوصـی و  
عمومی براي زنان خدمه هم رعایت شده است. بطوریکه توسط حیاط میـانی محـل زنـدگی    

خدمه و مطبخ از سایر فضاها جدا شده است.
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جان نسبعرصه بندي ها در خانه آقا.10تصویر
(منبع: نگارندگان)

پهلـوي مـی باشـد کـه بخـش      - )، داراي دو بخش قاجـاري 8خانه اقاجان نسب(تصویر
قاجاري مورد مطالعه قرار گرفت. داراي سه حیاط می باشد.و بوسـیله هـال مرکـزي واسـط     

بخش هاي عمومی و خصوصی  زنانه از یکدیگر جدا شده اند.

نجفیعرصه بندي فضاها در خانه.11تصویر
منبع: نگارندگان)(

)، فضـاي خـدماتی و خدمـه و اصـطبل در یـک      9در بخش قاجاري خانه نجفی(تصـویر 
قسمت از حیاط خانه واقع شده است. و توسط یک فضاي واسط بخش هاي مختلف بنـا در  

ختمان اصــلی در کنــار مســکن طبقــات از یکــدیگر جــدا شــده انــد.و مطــبخ جــدا از ســا 
.باشدمیخدمه
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عرصه بندي فضاها در خانه فاضلی.12تصویر
(منبع: نگارندگان)

پهلوي است. در ورود به بنا اصـل  - )،  از دسته خانه هاي قاجاري10خانه فاضلی(تصویر
ــتی    ــک هش ــد از ی ــت و بع ــده اس ــت ش ــت رعای ــاي  محرمی ــط وارد فض ــال واس ــا ه و ی

ي شدند. و در بخش قاجـاري عرصـه هـاي عمـومی در ابتـداي بنـا و عرصـه هـا        میحیاط
خصوصی در انتهاي بنا قرار دارند. و اتاق هاي مطبخ و خدمه در قسـمت دیگـري از حیـاط    

.  واقع شده است

خانه هاي اشرافی دوره سوم قاجارارتباط فضاهاي واسط و خصوصی زنانه با عمق در.14جدول
منبع: نگارندگان

اتاق مطبخفضاي واسطخانه ها
اتاق صندوقخانهدريدو

گوشواره

- ورودي بوسیله داالن و هشتیکلبادي
6عمق 6عمق 6عمق4عمقحیاط بیرونی، پیشین، میانی، پسین

در حیاط تعدد حیاط- ورودي بوسیله هشتیآقاجان نسب
0در عمق

عمق 
- - 5و3

- ورودي بوسیله هشتی و داالنفاضلی
- - 6عمق3عمقتعدد حیاط
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عمق 2عمقتعدد حیاط- ورودي بوسیله داالننجفی
- - 5و2

4در دسته کلی4در توضیحات
دسته

3در
دو دستهدر دو دستهدسته

مشاهده می شود، هر کـدام از ایـن خانـه هـا داراي شـیوه      14طوري که در جدول همان
فضـاهاي خصوصـی زنانـه در همـه     متفاوتی در نحوه ورود به خانه می باشـند، و برخـی از  

ها وجود ندارد.خانه

گیري. نتیجه10
کـه  - 1در پژوهش صورت گرفته درراستاي فرضیه تحقیق، این نتایج حاصـل شـده اسـت :    

ارتبـاط مسـتقیم دارد و در   تعداد فضاهاي خصوصی در هر خانـه بـا تعـداد زنـان آن خانـه     
کـه  انه هایی که خدمه هایی داشـته انـد  هایی که مرد خانه دو همسر داشته است و در خخانه

و زن در خانه اربابی زندگی می کردند، تعداد  تفکیک عرصـه هـاي   با خانواده بصورت مرد 
فضـاهاي خصوصـی زنانـه در دوره اول    کمتـرین تعـداد  - 2خصوصی زنانه بیشـتر اسـت.   

ـ   قاجار در - 3ه هـا زیـاد نبـوده اسـت.     است. به این دلیل که گسترش خـانواده در ایـن خان
خصـوص زن و عرصـه هـاي زنانـه     ر هاي دوره دوم قاجار که بیشـترین تغییـرات را د  خانه

و 1هستیم تعداد فضاهاي خصوصی زنانه بیشتر است بطور مثـال در خانـه شـهریاري    شاهد
اما در دوره سوم قاجار، شـاهد  - 4بخاطر وجود دو خانوار، دو مطبخ وجود دارد.2شهریاري

ترین تغییرات می باشیم و عرصه ها کامال تفکیک شـده مـی باشـد و فضـاي خدمـه و      بیش
طبخ از فضاي خانه جدا شده هست و خانه ها با توجه به تفکیک عرصه هـا داراي چنـدین   م

فضـاي جـدا کننـده    حیاط مـی باشـند و ورودي خانـه هـا توسـط هشـتی و داالن بعنـوان        
گیرد. بطور مثال در خانه کلبادي حیاط بیرونـی فقـط جهـت پـذیرایی از مـردان      میصورت

اتی داشتند. که همه این موارد به این دلیـل اسـت کـه    غریبه اي بود که با صاحب خانه مراود
مالکین خانه هاي دوره سوم قاجار داراي مناصب ویـژه اي بودنـد و بـه همـین دلیـل داراي      
ساختارهاي خانوادگی گسترده تري بوده اند و در ایـن خانـه هـا، فضـاهاي واسـط و میـانی      

هــاي خصوصــی و عرصــهشــکل گرفتــه انــد کــه نقــش آنهــا ارتبــاط میــان  (جداکننــده)
الگوهاي قرار گیري فضاهاي خصوصی زنانه بـا سـایر فضـاها در تمـام     - 5باشدمیعمومی

، ع سبک زندگی و مولفـه هـاي اجتمـاعی   خانه متفاوت از یکدیگر بوده است که ناشی از نو



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش290

نحوه قرار گیري فضاهاي خصوصی زنانـه، کمتـرین تشـابه    - 6اقتصادي و فرهنگی می باشد. 
ري کـه در جـدول ذیـل نشـان داده     هـم عصـر خـود دارا اسـت، همـانطو     را در خانه هـاي 

است، در تمام خانه ها از یک الگوي مشترك پیروي نمی نماید. و پراکندگی قرارگیـري  شده
ها با وسعت خانه و خانواده ارتباط مستقیم دارد.آن

رمقایسه استقرار فضاهاي خصوصی زنانه در خانه هاي دوران مختلف قاجا.15جدول
منبع:نگارنده

توضیحات- طبقه دومطبقه اولطبقه همکفخانه هادوره

جار
ل قا

ه او
دور

منوچهري
فضاهاي خصوصی 
زنانه در طبقه همکف

و در یک قسمت از بنا 
قرار دارند

در دو طبقه و در یک قریشی
طرف بنا  واقع شده اند

جار
م قا

 دو
وره

د

در دوطبقه و در خان بابا
هاي متفاوتقسمت

سردار 
جلیل

1شهریاري
در دو طبقه واقع شده 

اند و الگوي قرار 
گیري در هر طبقه 

متفاوت است

جار
م قا

سو
ره 

دو

کلبادي
در دو طبقه واقع شده 
اند و بصورت پراکنده 

اندقرار گرفته 
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آقاجان 
در دو طبقه قرار داردنسب

فاضلی
در یک طبقه بصورت پراکنده 

متناسب با نوع فضاها قرار گرفته 
اند

در دو قسمت مختلف

در دو طبقه و حیاطنجفی

هایادداشت
کلیه پالن هاي این مقاله توسط نگارندگان تنظیم  شده است.ـ
کلیه نمودار هاي توجیهی توسط نرم افزار اسپیس سینتکس تنظیم شده است.ـ

نامهکتاب
). بازتـاب فرهنـگ غـرب در تحـول     1396کرامتی، غـزل(  ی، غالمرضا؛ سلطان زاده، حسین؛ابراهیم

: 14، شـماره  ر همـدان، مجلـه بـاغ نظـر    خانه هـاي اواخـر قاجـار شـه    سبک زندگی و معماري
.29- 38صص

1398ابریشمی، فرشاد، سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران، انتشارات خانه و تاریخ ابریشمی، 
) . باز تعریف نقـش زن در خـانواده و تـاثیر آن بـر     1394مریم؛ سلطان زاده ،حسین؛ ایرانی( ارمغان،

.11- 24: صص34نی تهران در دوره قاجار، تزیینات نقاشی و ساختار خانه هاي اعیا
). معمـاري و فرهنـگ در خانـه هـاي اعیـانی تهـران در       1392(، حسـین ارمغان، مریم؛ سـلطان زاده 

.  29- 1: صص 50قاجار ، پژو هش هاي انسان شناسی ایران ، شمارهدوره
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ازاوایــل نامه هــاي فرانســویان ). تصــویر زن در ســفر1395پنــاهی، عبــاس؛ محمــدزاده ، اســداهللا( 
قاجار تا انقالب مشروطه  (بر اساس نظریه بازنمـایی اسـتوارت هـال ) ، پـژوهش نامـه ي      دوره

1- 23: صص 21انجمن ایرانی تاریخ ، سال هفتم ، ش 
: 134کن و محــیط روســتا ، شــماره ). فرهنــگ و مســکن، مجلــه مســ1390پــوردیهمیمی، شــهرام(

3- 18صص
.173- 187، صص 20سبک زندگی، مجله قبسات، سال ). تحلیل مفهومی 1394جباران، محمدرضا(
پایان نامـه ). رویکردي تحلیلی به سیر تحول خانه ي ایرانی در عهد قاجار ،1391قلیچ خانی، بهنام (

دکتري ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران.
کـارکردي معمـاري   –تار کالبـدي  ). گونه شناسی سـاخ 1390سلطان زاده، حسین؛ قاسمی نیا ، مریم(

.1- 15، 7مسکونی استان گلستان ، آرمان شهر ، شماره 
). سبک شناسی و مبانی نظري در معماري معاصر ایران ، چاپ سـوم، موسسـه   1394قبادیان ، وحید(

صفحه.352علم معمار، تهران، 
، ري معاصـر تهـران  نت و تجـدد در معمـا  س–). معماري در دارالخالفه ناصري 1382قبادیان، وحید(

صفحه264نشر پشوتن ، تهران، 
)، بررسـی تطبیقـی تـاثیر تغییـرات فرهنگـی بـر       1394علی محمدي، فرزانـه؛ بمانیـان، محمدرضـا (   

، 27محرمیت در ورودي خانه هاي سنتی دوره قاجاریه، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، شـماره  
140 -115

ضـایی و سلسـله مراتـب ورود در    ه شناسـی سـازمان ف  ). گونـ 1396غفوریان، میترا؛ پی سخن، مینا (
129- 144، 3هاي ایرانی با تاکید بر محرمیت،نشریه برنامه ریزي توسعه کالبدي، شماره خانه

سـنت و تجـدد در فضـاهاي ورودي    ). جلـوه هـاي   1389رمضان جماعت، مینـا؛  نیسـتانی، جـواد(   
- 65: صـص 44و شهرسازي، شـماره  معماري - زیبانشریه هنرهاي ،هاي تهران دوره قاجارخانه
75.

).  بررسی مشخصه هاي معماري بر اساس معیارهاي فرهنگ و سـبک  1395رسول زاده اقدم، صمد(
.33- 1زندگی، مجله جامعه شناسی سبک زندگی، صص

–). مازندران در سـفرنامه و متـون جغرافیـایی عصـر قاجـار، فصـلنامه علمـی        1389فروزش، سینا (
.75- 102: صص 13، شماره 5پژوهشی مسکویه ، سال

اسـالمی، آرمـان شـهر،    –). بازتاب اصل سلسله مراتب در شـهرهاي ایرانـی   1390طبیبیان، منوچهر(
.63- 76: صص7شماره 
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). مدل معادالت ساختاري مولفه هاي سبک زندگی موثر بـر هویـت اجتمـاعی،    1393کفاشی، مجید(
.105- 120: صص3مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ، شماره 

. تاثیر سبک زندگی در سـازمان فضـایی معمـاري    1397کامی شیرازي،م .سلطان زاده، ح. حبیب، ف. 
70- 33مسکونی در ایران، مجله پژوهش نامه زنان، شماره دوم 

ــا( ــودرزي، غالمرض ــتبدا  1389گ ــه شناســی اس ــر جامع ــدي ب ــار ،  ). درآم ــران ، مازی ــی ، ته د ایران
صفحه176نخست، چاپ

نگـی ، جامعـه پژوهـی فرهنگـی،     ). مفهـوم سـازي سـبک زنـدگی فره    1396حسن(حسنی، محمد
33- 45اول : صصشماره

، سبک زندگی اسالمی در طراحی مسـکن ). شاخص هاي1394حمزه نژاد، مهدي؛ افتخاریان، مازیار(
همایش ملی معماري و شهرسازي بومی ایران ، یزد

ساختار فضایی خانه هـاي سـنتی ایـران بـا     ). تحلیل1396حیدري، علی اکبر؛ قاسمیان اصل، عیسی(
استفاده از روش نحو فضا مطالعه موردي: مقایسه خانه هـاي یـزد، کاشـان و اصـفهان، فصـلنامه      

.33- 21: صص 28مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره 
). مطالعـه و بررسـی چیـدمان فضـایی کاروانسـراي      1392جمـال الـدین.؛ رسـولی، نسـترن(    سهیلی،

از دیدگاه نحو فضاي معماري (اسپیس سینتکس)، همایش ملی نظریـه هـاي نـوین    سعدالسلطنه 
در معماري

1362سعیدي، علی اصغر، سفرنامه مادام کارالسرنا: آدمها و آیین ها در ایران، انتشارات زوار، 
). بررسی مشخصه هاي معماري مسکن بر اساس معیارهاي فرهنـگ و  1395رسول زاده اقدم، صمد(

یک رویکرد تطبیقی از معماري سنتی و مدرن ، فصـلنامه جامعـه شناسـی سـبک     سبک زندگی ؛
.1- 23: صص 6زندگی ، سال دوم ، شماره 

.  بررسی کارکرد تجاري راه سازي عصر ناصـري در ایالـت مازنـدران،    1397رستم نژاد نشلی، علی .
.33- 64، صص 38فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم و ایران، شماره 

). رابطـه میـان سـبک زنـدگی و مسـکن ایرانـی ، فصـلنامه        1396منصور؛ شصـتی ، شـیما(  فالمکی،
.  117- 137، صص 3مطالعات میان رشته اي در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 

). تجزیه و تحلیل پیکره بندي فضایی خانه هاي بـومی بـا   1394معماریان، غالمرضا؛ مداحی، مهدي(
: 156: شهر بشرویه)، مجله مسـکن و محـیط روسـتا، شـماره     رویکرد نحو فضا ( نمونه موردي 

.49- 66صص 
.83–75: صص 35). نحو فضاي معماري ، مجله صفه ، شماره 1381معماریان، غالمرضا(
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هی بر تغییـرات سـبک زنـدگی معاصـر     ). الگوي مسکن با نگا1393مرادي ،آمنه؛ سعدوندي، مهدي(
زي ، مـدیریت شـهري و توسـعه    ملـی شهرسـا  مطالعه موردي : مسکن شهر کـرد ) ،کنفـرانس  (

، تهرانپایدار
مالح، مهرانگیز، زنان پیشگام ایرانی: افضل وزیري دختر بی بی خـانم اسـترآبادي، بـه کوشـش زیبـا      

1385جاللی نایینی و افسانه نجم آبادي، نشر شیرازه، 
تصـادي زنـان در   ). بررسی تـاریخی فعالیـت اق  1397موسوي جهرمی، یگانه؛ فرزین معتمد، ارغوان (

253- 259دوره قاجار، پژوهشنامه تاریخ محلی ایران، صص 
). مفهوم سبک زندگی و گسـتره آن در علـوم اجتمـاعی ، فصـلنامه     1386مهدوي کنی، محمد سعید(

.199- 230: صص1تحقیقات فرهنگی ، سال اول ، شماره 
: 19ام بهارستان،شـماره  ). زندگی روزمـره در اواخـر ایـران عصـر قاجـار ، پیـ      1392مهدوي، شیرین(

.114- 132صص 
). تحلیل نقش حیـاط در سـاختار فضـایی خانـه هـاي ایرانـی بـا        1397مظاهري، مجتبی؛دژدار، امید(

.108- 97، صص 34گیري از روش نحو فضا، مجله هویت شهر، شماره بهره
تانه یـان ایـران و غـرب در آسـ    ). مهمان در خانه : یـک بررسـی تطبیقـی م   1393ناري قمی، مسعود(

.93- 108مدرن، پژوهشهاي معماري اسالمی، شماره سوم: صص دوران
). رابطـه جنسـیت و فضـا در عرصـه هـاي خصوصـی و       1394ورمقان، حسنا؛ سلطان زاده ، حسین(

29- 40: صص 37عمومی دوره قاجار، باغ نظر ، شماره 
طراحـی شـهري   رهیافتی در معمـاري و ). بازاندیشی نظریه نحو فضا، 1394همدانی گلشن، حسین(

: 2شــماره 30هــاي زیبــا ، دوره مطالعــه مــوردي خانــه بروجــردي هــاي کاشــان ، نشــریه هنر
.85- 92صص

بر مسکن و کالبد فضـایی خانـه هـا    ). تاثیر فرهنگ و اخالق اسالمی 1395یاران، علی؛ بهرو، حسین(
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