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 مقاله پژوهشی

بازتاب روابط خویشاوندی و اقتدار اعضای خانوادهی گسترده بر
ساختارهای فعالیتی و فضاییِ عمارتهای دورهی قاجار
(مطالعهی موردی :عمارت امینی در قزوین)
مهدخت کیائی ،1حسین سلطانزاده ،2حورا معتمد امینی

چکیده
خانوادهی گسترده در خانههای سنتی ایران ،با زندگی چندخانوادهی خویشاوند درکنار یکدیگر بود .اقتدار که
بهمنزلهی قابليت تأثير بردیگران برای انجام خواستههای فردِ تصميمگيرنده است ،بر ساختارهای فعاليتی و
فضاییِ خانههای این خانوادههای گسترده تأثير میگذاشت .هدف پژوهش ،شناسایی ساختارهای فعاليتی و
فضاییِ خانههای اعيانی دوره قاجار میباشد که مبتنی بر روابط خویشاوندی و اقتدار اعضایخانواده شکل
گرفته است .بنابراین سوال اصلی اینست که روابط خویشاوندی و اقتدار اعضای خانواده چه اثراتی بر
ساختارهای فعاليتی و فضایی خانههای سنتی داشته است؟روش تحقيق ،توصيفی-تحليلی ،تفسيری-تاریخی
و پدیدارشناسانه میباشند؛ بدینترتيب که با روش توصيفی -تحليلی روابط خویشاوندی در عمارتهای
قاجاری و عوامل موثر بر ایجاد اقتدار در نظام خانوادهی سنتی ایرانی بررسی و سپس با روش تفسيری-
تاریخی از ميان منابع موجود ،به تبيين مصادیق این الگوها در نظامهای فعاليتی و فضاییِ خانههای سنتی
پرداخته شده است .مصاحبههای عميقی نيز با اعضای خاندان امينی قزوین انجام پذیرفته که با روش
پدیدارشناسانه ،تأثيرات روابطخویشاوندی و اقتدار ميان اعضا بر نظامهای فعاليتی و فضای خانهی امينی
تدقيق شده است .نتایج نشان میدهند برخالف تصور رایجِ نظام مردسری ،زنان از اقتدار قابل توجهی در
اندرونی برخودار بودهاند؛ و اقتدار در ميان زنان بهشکل سلسلهمراتب بوده که نظام فضایی خانه نيز براساس
همين ویژگی ساماندهی میشده است .همچنين نظام فضاییِ خانه ،تأمينکنندهی انواع حریم فعاليتهای
دستهجمعی خانوادههای خویشاوند بوده است.
واژگان کلیدی :خانوادهی گسترده ،اقتدار ،ساختارهای فعاليتی و فضایی ،عمارت امينی قزوین.
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مقدمه و بیان مسأله
عمارتهای ایرانی که در موارد بسياری با زندگیِ چند خانوادهی خویشاوند در کنار یکدیگر
تجلی مینمود ،روابط مشخصی را ميان آنان برقرار میساخت .اقتدار که به منزلهی قابليت تأثير
بر دیگران برای انجام خواستههای فردِ تصميمگيرنده تعریف میشود ،نقش مهمی در ساختار این
خانوادههای سنتی ایفا مینمود؛ چنانکه برخی فعاليتهای درون خانه مبتنی بر روابط
خویشاوندی و اقتدار ميان اعضا بوده و برخی فضاها نيز منطبق بر این روابط ساماندهی شده
بودند .منابع علوم انسانی غالباً سهم مردان را در برخورداری از قدرت در خانوادههای سنتی
بيشتر دانسته و واژههای «مردسری» یا مردساالری را بدان اطالق میکنند .با این همه ،مطالعات
تاریخی بهویژه خاطرات و شرححال افراد دورهی قاجار ،سفرنامههای شرقشناسان و همچنين
مداقه در مصاحبههای با افراد مطلع از ساختارهای فعاليتی و فضاییِ خانههای اعيانی دورهی
قاجار نشان میهند روابط خویشاوندی ميان اعضا و مفهوم اقتدار در خانواده ،الیههای پنهان
دیگری نيز دارد که با پژوهشهای ميانرشتهای میتوان به آنها رسيد .بر این اساس ضروری به-
نظر میرسد که روابط ميان اعضای خانواده و ساختار فضاییِ خانههای سنتی بر پایهی
خویشاوندی و مناسبات قدرتِ افراد خانواده ،باز تعریف شوند .پژوهش پيشرو بر آن است که
بازتاب روابط ميان اعضای خانوادهی گسترده و اقتدار ميان آنها بر نظامهای فعاليتی و فضایی
خانهی سنتیِ ایرانی را مورد بررسی قرار دهد.

خانوادهی خویشاوند و روابط آن
روابط ميان اعضای خانواده و خویشاوندان در طول تاریخ دستخوش تغييرات بوده است؛ چنانکه
در پژوهشی روابط خانواده و خویشان در طول تاریخ را به چهار دستهی زمانیِ «شکارگری و
گردآوری خوراک ،بوستانکاری ،کشاورزی و صنعتی» تقسيم شده است (ستوده.)183 :1398 ،
خانواده در سه دستهی نخست غالباً بهشکل گسترده تعریف گردیده ،حال آنکه در دورهی
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صنعتی خانواده بهسمت تکهستهای شدن رفته است (جمشيدیها و صادقی فسایی و لوالآور،
.)192 :1384
در ایرانِ پيش از صنعتی شدن ،خویشاوندی و روابط آن در درون و بيرون خانهها نقش
مهمی داشته است؛ بيرون از خانه ،یعنی در حوزههای اجتماعی و حکومتیِ دورهی قاجار در
بسياری موارد خانوادههای نسبی و سببی عهدهدار مناصب مهم بودهاند .بررسی شيوهی عزل و
نصب حاکمان شهرها در این دورهی نشان میدهد رسم واگذاری برخی مشاغل حکومتی به
خانوادهی قجری در سراسر کشور ،مشابه بوده است .در پارهای از موارد مردانِ حکومتی،
همسران قجری داشته و یا به اعتبار حکومتی با خاندان قاجار وصلت میکردند .با این ازدواجها،
قدرت و موقعيت اجتماعی مردان تضمين میشد و بدین ترتيب میتوان نقش زنان 1در
قدرتهای درجه اول کشور را دید (ورجاوند .)492 :1311 ،از دیگر سو زنان در دربار نقش
مؤثر ولی پشت پرده داشتند و اعمال نفوذ در ایران به مقدار زیادی ،بستگی به نقشی داشت که
زنان در آن بازی میکردند .وقتی یکی از رجال ایران میخواست برای انجام دادن کاری مقامی
را تحت نفوذ خود قرار دهد ،یکی از زنان خود ،یا همهی آنها را واسطه قرار میداد و زنان او با
همسران مقام مورد نظر یا با همسران کسی که با آن مقام دوست و آشنا بود مالقات میکردند و
با تقدیم هدایا و دادن وعده و وعيد از آنها میخواستند که شوهرشان را وادار به عملی کردن
آن منظور بنمایند (بنجامين.)144 :1381 ،
در خانههای اعيانی (که متعلق به ثروتمندان هر شهر بود) نيز زندگی بيش از دو نسل از
خویشاوندان نزدیک در کنار یکدیگر که از آن تحت عنوان خانوادهی گسترده یاد میشود (آزاد
ارمکی  ،1398بهنقل از سلطانی )122 :1381 ،در عمارتها و حياطهای متعدد صورت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1نقوذ و قدرت زنان درباری در مناسبات اجتماعی و سياسی حکومت بسيار زیاد بوده است .برای نمونه :در جریان
زندانی ساختن گروهی از آزادی خواهان دوران ناصری مخالفان حکومت تا اندرون و حرم ناصرالدینشاه نيز
رسوخ کرده بودند .او دليل آنکه شاه از کشتن او و همبندهایش در گذشته و تصميم به زندانی کردن آنها در قزوین
میگيرد را حاصل دو نامهای میداند که طرفداران آنها توسط زنی به اندرون ناصرالدین شاه انداخته و شاه را دچار
وحشت ميرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه میکنند (سياح و گلکار بهنقل از ورجاوند.)311- 311 :1321 ،
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میگرفت .همچنين خانوادهی گسترده معموالً از تعدادی خدمه در سطوح مختلف فعاليتی
برخوردار بودند که زندگی آنان نيز در قسمتی از همان عمارت و یا همان محلهی عمارت اعيانی
جریان داشت .در خانههایی که خویشاوندان با یکدیگر زندگی میکردند ،معموالً یک نسل با
سن و ثروت بيشتر بهعنوان بزرگ خاندان در عمارت اندرونیِ بزرگتر و فرزندان و یا خواهران و
برادران وی در عمارتهای جنبی زندگی میکردند .زن ایرانی متعلق به دنيای اندرونی و
خصوصی بوده و کمتر میتوانست با دنيای خارج ،تداخلی داشته باشد (عاملی رضایی،1398 ،
 .)41- 42مالقاتهای خانگی صرفاً باهمجنسان 1بوده و معموالً دیدوبازدید در بعدازظهر بود و
در شب هيچوقت دیدوبازدید نمیکردند .مردان نيز که وسيلهی سرگرمی و تفریح نداشتند به-
ندرت از خانه بيرون میرفتند (نجمی .)343 :1312 ،با این زمينه ،ارتباطات خانوادههای
خویشاوند غالباً در درون خانه و بهشکل سلسلهمراتبی صورت میپذیرفت .اقتدار که به معنی
توان دستيابی به خواستههای مدّ نظر است ،قش مهمی در ساماندهی سلسلهمراتب خانوادگی
ایفا مینمود .هرچه اقتدار افراد بيشتر بود جایگاه رفيعتری در سلسلهمراتب خانوادگی داشتند.
قابليت اعمال خواستهها از طریق کنترل ،دستکاری یا نفوذ روی دیگران ،بهرغم رضایت یا
نارضایتی بر سایر اعضای خانواده (تئوردورسون و تئوردورسون )311 :1818 ،4با سلسلهمراتب
خانوادگی رابطه متقابل داشتند؛ به عبارتی گاهی دسترسی به منابع مشخص ،موجب میگردید
فرد مقتدر ،ارادهاش را به دیگران تحميل کند .در اینگونه روابط متقابل ميان خویشاوندان ،در
بسياری از موارد لزومی نداشت فرد ،اقتدار رسمی و یا رابطهی خویشاوندیِ نزدیک با بزرگتر
خانواده داشته باشد تا بتواند اعمال قدرت کند بلکه با تکيه بر قدرت غير مستقيم (قدرت نوع
دوم :که به زور محض نيز متکی نيست) ،به نتایج مدّ نظر میرسيد (کپر .)129 :1892 ،3همچنين
گاهی تواناییِ اعمال تصميم یک فرد از خانواده به سایر اعضا موجب میگردید که علیرغم سن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1اوليویه در زمان آغا محمدخان مینویسد":زنان یک حصه از روز را صرف آرایش و شستوشوی خود ساخته و
حصهی دیگر را برای تجمالت خود صرف می کنند یا اینکه به مهمانی و تفریح ،برای گذرانيدن وقت به خانه هم
رفته و در یکجا گردآمده و وقت میگذرانند" (مهرآبادی.) 383 :1318 ،
2Theodorson et al.
3Kupper et al.
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کمتر و یا نسب دورتر با بزرگتر خانواده ،در سلسله روابط خانوادگی در رتبهی بهتری نسبت به
افراد مشابه خود قرار گيرد .در ادامه روابط خویشاوندی و منابع زایندهی اقتدار که در این
پژوهش از آن با نام «مولدهای اقتدار» یاد شده تدقيق گردیده است.

تصویر .1رابطهی خانوادهی گسترده و اقتدار میان اعضای آن؛ منبع :نگارندگان.

مولدهای اقتدار میان اعضای خانوادهی گسترده
خانواده در خانههای دورهی قاجار با مشخصاتی اعم از برجستگی نقش خانواده بهعنوان یک
واحد اقتصادی ،نداشتن پویایی و تحرک جغرافيایی ،وابستگی به خاک و زمين ،داشتن فرزند
زیاد بهعنوان نيروی کار و نگهداری از سالخوردگان شناخته میشد (عنایت.)121 :1393 ،
همزیستی ميان اعضای خانواده که غالباً خویشاوند بودند از دیگر ویژگیهای خانوادههای
گسترده در خانههای سنتی بوده و برخی فضاها نظير آشپزخانه ،انبارها ،سرویس بهداشتی و
حياطها نيز اغلب بهشکل مشترک ميان اعضای خانواده استفاده میشد .در خانههای بزرگتر با
چند حياط ،هر خانواده در فضاهای پيرامون حياطها مستقر میشدند و در خانههای کوچکتر
که حياطِ بخش ان درونیِ آن ،تنها یکی بود ،عمارت دورِ حياط به چند بخش تقسيم میگردید و
هر خانواده در یکی از آن فضاها زندگی میکردند .بدین ترتيب خانه بهعنوان یک واحد
اجتماعی ،مکانی بود که پيوندهای خانوادگی و ساختار فعاليتیِ آنان را در ارتباط با نظام فضایی
خانه قرار میداد (راپاپورت )199 :4113 ،1اعضای خانوادهی گسترده بهدليل ازدواجهای متعدد
مرد یا فرزندان خانه و یا حضور چند نسل متوالی و موازی میتوانست بسيار مفصل باشد.4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rapoport et al.

 4چنانکه صورت اجزاء و مستخدمين داخلی محوطه خانه و باغ شاهزاده فرمانفرما  412نفر برآورد گشته است
(اتحادیه و سعدونيان.)122-122 :1314 ،
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حضور افراد متعدد در یک خانه نيازمند ساماندهی بود تا نيازهای مختلف خانواده طی سلسله-
مراتبی که اعضای خویش اوند نسبت به یکدیگر داشتند برطرف گردد .اقتدار افراد ،عامل مهمی
در ساماندهی سلسلهمراتب خانه بهشمار میرفت که عوامل پيدا و پنهانِ زایندهی اقتدار بر نظام-
های فعاليتی و فضایی خانه نيز موثر بودند؛ در ادامه منابع زایندهی اقتدار (مولدهای اقتدار) در
خانههای سنتی ایران معرفی و تأثير آن بر نظامهای فعاليتی و فضاییِ خانه تدقيق شده است؛ این
منابع ،نتيجهی روابط متقابل خویشاندی در خانههای سنتی میباشند:
 .1اقتصاد :در خانههای سنتی ،خانواده یک واحد اقتصادی بوده و پيوندها در زندگی
خانوادگی بيش از هر چيز به علل اقتصادی و گاهی دالیل استراتژیک شکل میگرفت (گيدنز،
 .)143 :1312اهميت اقتصاد در خانواده که در منابع متعدد بدان اذعان شده از دالیل ایجاد اقتدار
ميان افراد خانواده بوده است؛ مرد به منزلهی مالک اموال ،تصميم گيرندهی مطلق اقتصاد خانه و
زندگی تک تک اعضا خانواده بوده ،فعاليتهای خانگی را تنظيم کرده و وظایف هر یک از اعضا
را مشخص میکرد .این امر اقتدار پدر خانه را تقویت میکرد و بعد از پدر به پسر ارشد خانه
منتقل میشد (سلطانی .)129 :1381 ،در اندرونی نيز گاهی زنان به کارهایی نظير قالیبافی،
کالهبافی و ...مشغول بودند که میتوانستند آنها را بفروشند .این زنان که از هنر بيشتری نيز
نسبت به سایر زنان اندرونی برخوردار بودند در فعاليتهای اندرونی نيز بيشتر موثر بودند.
 .2جنسیت :از دیدگاه ميلت ،خانواده با آموزش و ارزشگذاریِ نقشها برای هر جنس،
نقشی مهم در انتقال و درونی کردنِ ایدئولوژی قدرت دارد( 1دونُوان .)128 ،4111 ،4بنابراین بر
پایهی ارزش گذاری خانواده ،اقتدار در خانه از آن کسانی بود که حضور و کار اجتماعی و
درآمدزایی داشتند .در جامعهی سنتی ایران در دورهی قاجار که مرزهای تقسيم کار سنتی مبتنی
بر جنسيت بود (عنایت ،)121 :1393 ،سهم مردان در امور اجتماعی ،اقتصادی و سياسی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1برپایهی جامعه شناسی جنسيت ،اگر تقسيم کار در یک جامعه جنسيت یافته باشد و کارها بر حسب جنس افراد
تعریف و توزیع شود ،به مرور ،مردان منابعی بيش از زنان به دست می آورند (ترنر 1888بهنقل از ورمقانی،
.)31 :1382
2 Donovan et al.
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به طورکلی در خارج از خانه بسيار بيشتر از زنان بوده و بدین ترتيب منزلت مردان در خانه نيز
بيشتر بود .تا دورهی قاجار زن ،مطيع شوهر بود و مطابق خواست اون زندگی میکرد .مرد می-
توانست همسران متعدد بگيرد و زنش را طالق دهد (فرمانفرمائيان .)112 :1391 ،همسران و
پدران که فرصت حضور در نقشهای متنوع را داشتند به تبع قدرتی بزرگ را از آنِ خویش
کردند .اما خانوادهی مادرسر از یک سو امتداد اجتماعی نيافت و از سویی دیگر اقتدار وی نيز با
دایه تقسيم یافت و در نتيجه قدرت پدرسری را پيدا نکرد( 1ساروخانی .)31 :1392 ،برتری
فرزند پسر نسبت به دختر نيز تا حد زیادی دیده میشده است .تا جایی که تاجالسلطنه میگوید:
"و دیگر اینکه به واسطهی پيشبينیهای عجيب و آمال ]و[ آرزوهای خيلی بزرگ دور ،پسر را
بر من مقدم میداشته .ولی نه در ظاهر بلکه باطناً" (تاجالسلطنه  1311بهنقل از ارمغان1383 ،
 .)43-44اقتداری که بهموجب جنسيت ،نصيب مردان میشد تقسيم فضاهای مطلوبتر خانه را
به نفع آنان تمام میکرد؛ چنانکه غالبا به هنگام تقسيم ارث ،جبههی پرتزئينات و آفتابگير
شمالی در خانههای درونگرا به پسر خانواده و جبههی جنوبی به دختران میرسيد .همچنين
اقتدار مردان موجب شده بود که دختران خانوادهی گسترده غالباً با پسران خانوادههای پدری
خود ازدواج کرده و عروس عمه یا عمو بشوند.
 .3نسبها و پیوندهای خانوادگی :محرميّت خانوادهی شوهر به مرد خانه و داشتن رابطهی
خونی با وی که به دليل عامل مهم اقتصادی ،اقتدار بيشتر را از آن مرد کرده بود جملگی موجب
میگردید که سهم زیادی از اعضای خانوادهی گسترده از آنِ خانوادهی مرد (اعم از مادر و
خواهران و برادران کوچکتر وی) شود (کيائی .)18 :1381 ،فزونیِ جمعيت خانوادهی شوهر
نسبت به زن در زندگی خانوادهی گسترده و پيوند خانوادگی با مردِ مقتدر ،اقتدار بيشتر را نيز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1مفهوم  Partiarchalرا در فارسی پدرشاهی و پدرساالری ترجمه کردهاند .مفهوم پدرسری را در ترجمهی مفهوم
التين فوقالذکر غالم حسين صدیقی مطرح کرده با این استدالل که ساالر پسوندی در معنای سردار و فرمانده است.
در خانواده ی پدرسری ،پدر تنها فرمانده و سردار نيست بلکه کارفرما نيز هست و وظيفهی جامعهپذیری فرزندان را
نيز بر عهده دارد؛ بنابراین پسوند پدرسری مناسبتر است (ساروخانی .)31 :1392 ،برخی منابع نيز از واژهی
«دودهساالر »sālār-dūdag -بهمعنی اصل اختيار پدر خاندان یاد کردهاند (مزداپور.)14 :1398 ،
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نصيب خانوادهی مرد مینمود .مادر و خواهران شوهر در اندرونی گاهی از چنان اقتداری
برخوردار بودند که نهتنها زن خانه از تصميمگيریهایشان پيروی میکرد بلکه آنان بر روی
تصميمات مرد خانه نيز تأثيرات مهمی میگذاشتند.
 .4ویژگیهای شخصیتی اعضای خانواده :برخی ویژگیهای فردی در ميان اعضای
خانوادهی گسترده نظير داشتن هنر خاص ،ذکاوت و هوش باالتر موجب میگردید که برخی
افراد در خانه علیرغم سن و قدرت اقتصادی کمتر ،از اقتدار بيشتری برخوردار باشند .این
ویژگی نهتنها برای مردان در بيرونی بلکه برای زنان در اندرونی نيز جاری بود و چهبسا زنی که
با سن کم خود نسبت به سایر زنان اندرونی اما مقتدرانه تصميمگيری بر ساختار فعاليتی خانه را
بر عهدهی خویش نگه میداشت.
 .5طول مدت استقرار در خانه :در خانههای سنتی ،خانوادهی گسترده عالوهبر اعضای چند
خانواده که با یکدیگر پيوند خونی داشتند شامل خدمهی خانه نيز میگشت .داشتن نوکر و
خدمهی بسيار ،از تجمالت دورهی قاجار بهشمار میرفته است (ارمغان .)81 :1383 ،زمان
استقرار تمام خدمه به یک اندازه نبود و بسته به اینکه چه فعاليت خدماتی را انجام میدادند ،به-
شکل شبانهروزی ،روزانه ،هفتگی ،ماهانه یا حتی فصلی (کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت)
در خانه مستقر میشدند .خدمهی شبانهروزی بهموجب طول بلند مدت استقرار در خانه ،در ميان
همصنفهایشان و حتی ميان اعضای خانوادهی گسترده دارای اقتدار زیادی بودند .چنانکه دایهها
و لَلِههای خانه که گاهی تا سه نسل از خانواده را دایگی و للگی میکردند از نفوذ و اقتداری
بيش از اندازهی یک خدمهی معمولی با طول کوتاهمدت استقرار در خانه برخوردار بودند
(معتمد امينی .)1389 ،این اقتدار موجب میشد برخی از آنان در مهمانیهای خصوصی اندرونی
مثل سایر اعضای خانواده شرکت کنند.
 .6نژاد :در شرح برخی از خانههای اعيانی ایران ،حضور خدمههای رنگين پوست گزارش
شده است؛ چنانکه سَتّاره فرمانفرمایيان در توصيف خانهی پدری از حضور "مستخدمهای
سياهپوست بهنام دلربا" خبر داده است (فرمانفرمایيان .)41 :1319 ،در شرح و عکسهای بهجا
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مانده از خانهی امينی قزوین نيز حضور خدمهی مرد سياهپوست مالحظه میگردد؛ خدمهای که
اجازهی حضور در اندرونی را بههيچ وجه نداشتند امينی و همکاران .)1389 ،این خدمه که
تعدادی از آنها از زنگبار آفریقا و از طریق نواحی جنوبی ایران ،وارد کشور شده بودند از اقتدار
کمتر نسبت به سایر خدمه برخوردار بودند و گاهی محدودیت فضایی و فعاليتی ،بيش از
خدمههای مشابه برای آنان وضع میشد (بالدران1381 ،؛ امينی و همکاران.)1389 ،
 .7روابط زنانه در اندرونی :تا دورهی ناصری که زنان در اندرونی صرفاً با همجنسانشان
معاشرت داشتند ،این معاشرتِ مدام گاهی موجب شکلگيریِ مجادلههای نهان و آشکاری ميان
زنان اندرونی میگشت .برای جلوگيری و یا کاهش آن ،معموالً تازهعروسها در اتاقهای
نزدیک محل زندگی مادرشوهر بهعنوان مرکز قدرت در اندرونی اسکان داده میشدند تا اقتدار
مادرشوهر او را خدشهی دیگر زنان مصون بدارد (کيائی .)131 :1381 ،در ساختار کالبدیِ این
خانهها زنان و مردان مقتدرتر در فضاهای مطلوبتر به لحاظ کالبد و تزئينات معماری مستقر
بودند و بدین ترتيب میتوان اثر متقابل اقتدار بر ساماندهی و رتبهبندی فضای معماری را
مشاهده نمود.

تصویر .2مولدهای اقتدار در عمارتهای سنتی ایران؛ منبع :نگارندگان.
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فرآیند پژوهش
روند پژوهش پيشرو با مداقه در ساختارهای فعاليتی و فضایی عمارت اعيانی امينی با استفاده از
کتب ،مقاالت ،سایتهای معتبر علمی و نيز مصاحبههای عميق با تعداد قابل توجهی از اعضای
این خاندان آغاز گردید .انتخاب این روند از آن رو بوده است که دربارهی سبک زندگی و نظام
کالبدی خانههای تاریخی قزوین ،اطالعات محدودی وجود دارد .همچنين امکان مصاحبه با
اعضای متعدد خاندان امينی ،وسعت بنا ،امکان تصویربرداری از خانه ،دسترسی به برخی اسناد
مصور و مکتوب و امکان برداشت و باز ترسيم نقشهی خانه از دالیل انتخاب خانهی امينی
قزوین بهجهت انجام پژوهش بوده است .ضمن آنکه نگارندگان طی چند سال پژوهش دربارهی
خانههای اعيانی قزوین ،برخی اطالعات بدیع پایهای را از خانهی امينی بدست آورده بودند که
تحقيق را از گام نخست به مرحلهی بعدی هدایت مینمود .در روند مطالعاتی جدید ،روابط
خویشاوندی ميان اعضای خانواده و اقتدار پيدا و پنهانی که افراد در جهتدهی برخی
ساختارهای فعاليتی و فضاییِ خانه داشتند کشف و مورد توجه قرار گرفت.
از دیگر سو بهنظر میرسد ميان معماری و منابع علوم انسانی در برخورد با موضوع خانواده،
خویشاوندی و ساختار فعاليتی آنان ارتباطی برقرار باشد .رابطهای که با پيوند ميان آنان میتوان
به نتایج جامعتر و معتبرتری دست یازید .بنابراین بررسی دیدگاههای پژوهشگران حوزهی علوم
انسانی دربارهی خانواده و خویشاوندی گام بعدی پژوهش پيشرو بوده است .با استفاده از منابع
علوم انسانی ،مشخص گردید ميان روابط خویشاوندی و اقتدار اعضای آن رابطهی دو سویه
برقرار میباشد که این نوع رابطه بر ساختارهای فعاليتی و فضایی عمارتهای اعيانی سنتی تأثير
گذار بوده است.
در ادامه تأثير روابط خویشاوندی و اقتدار آن بر ساختارهای فعاليتی و فضایی عمارت اعيانی
امينی در قزوین مورد بررسیِ مصداقی قرار گرفته است .عالوهبر اطالعات بدیع ارائه شده درباره
ساختار فعاليتی در پژوهش پيشرو ،دانستيم که گذر زمان ،ساختار کالبدی این خانههای قاجاری
را تغيير داده است .از آنجا که در یک پژوهش تاریخی هرچه بتوان به مبدأ اثر نزدیک شد،
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اطالعات دقيقتر و معتبرتری میتوان عرضه کرد ،نقشههای ارائه شده از خانهی امينی قزوین
برای نخستينبار در این مقاله منتشر میگردد که محصول مداقهی نگارندگان در منابع معتبر
تاریخی و معماری ،و نيز مصاحبههای مفصل با تعدادی از اعضای خاندان امينی میباشد که
برخی از آنان تا سال 1391ه.ش .در بخش اندرونیِ خانه زندگی میکردند.

تصویر . 3دو تن از تاجران سرشناس دوران ناصرالدین شاه از خاندان امينی در قزوین؛ از راست به چپ :حاج ميرزا
محسن امينی یمنالسلطنه ،حاج ميرزا علی اصغر امينی ناظم التجار (برادر کوچکتر) ،صفرعلیخان مشير دیوان منشیِ
تجارتخانه .از نکات جالب در این تصویر ،وضع دستهای سه شخصيت است :نفر اول که معتبرتر از دو نفر دیگر
است هر دو دستش زیر خرقه ترمه قرا ر دارد .برادر کوچکتر به احترام او یک دست را روی سينه قرار داده و نفر
سوم فرد منشی ،بدون خرقه و هر دو دست از زیر پوشش بيرون است.

یافتهها
 .1خانواده و عمارت امینی در قزوین
سردودمان خاندان امينی ،حاج عبداهلل تبریزیست که در زمان فتحعلی شاه بههمراه پنج پسر
خود از تبریز به قزوین آمده و در «باغ لَـِله» منزل کرده است .او با سرمایهای در حدود سيصد
تومان در قزوین به کار کالهدوزی مشغول بوده است .پدران حاج عبدا ...که همگی تاجر بوده-
اند ابتدا از اسپانيا به قفقاز ،از آنجا به ترکيه ،سپس به تبریز و نهایتاً از آنجا در زمان شاه
طهماسب صفوی به قزوین مهاجرت 1کردهاند .اینکه چرا این خانواده از اسپانيا به ایران و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1البته تعدادی از اعضای خانواده نيز به سایر شهرهای ایران از جمله شهرهای شمالی مهاجرت کردهاند که نام
فاميلی آنها «نعيمی اکبر» است.
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سرانجام قزوین رفتهاند بهنظر میرسد دو موضوع مهمِ امنيت و موقعيت تجاری قزوین موثر
بوده باشد .پایتختی قزوین در زمان شاه طهماسب صفوی که زمان مهاجرت خاندان امينی به
قزوین میباشد از امنيت نسبتاً قوی و پایداری برخوردار بوده ،همچنين بهدليل وجود قناتهای
زیاد اطراف شهر و دشتهای وسيع شرایط مطلوبی برای کشاورزی 1نيز وجود داشته است؛ این
دو دليل را میتوان از جمله دالیل مهاجرت و استقرار خاندان ثروتمند امينی به قزوین برشمرد.
در این زمان البته این خانواده کشاورز نبودند اما باثروت خود زمينهای زیادی را خریداری کرده
و عالوهبر تجارت ،وارد حرفهی کشاورزی نيز شدهاند .ثروت این خاندان چنانی بوده است که
گویا در ميان مردم به کيمياگری شهرت یافته بودند .فرزندان پسر حاج عبداهلل عبارتاند از :حاج
محمدرحيم ،4حاج محمدحسن ،حاج محمدعلی ،حاج محمدابراهيم و حاج محمدحسين
امينالرعایا .پسر دومِ حاج عبداهلل ،حاج محمدحسن ،مردی وارسته و ثروتمند بود .حاج
محمدحسن چهار پسر داشت که یکی از آنها حاج محمدرضا نام داشت .او بهعنوان تاجر
غالت 3از ثروت بسياری برخوردار بود و مجموعهی ارزشمندی را در قزوین پایه گذارد که
امروز جالبترین بخش آن با نام «حسينيهی 2امينیها» ،یکی از ارزندهترین بناهای دوران قاجار
شهر قزوین بهشمار می رود( 2ورجاوند .)1811-1828 ،1311 ،عمارت بزرگ امينی در محلهی
خندقبار قزوین در سال 1431ه.ش .در زمين بزرگی در محلهی مسکونی دراویش با حياطها و
عمارتهای تودرتو و پيوسته بهیکدیگر ساخته شده که اکنون بخش کوچکی از آن یعنی یک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ناصرالدینشاه در یکی از سفرهای خود به فرنگ به مکانی سرسبز بهنام «های پارک ) »(High Parkبرخورد
میکند و بههمراهان خارجی خود میگوید ما نيز در ایران شهری داریم که تمام اطراف آنرا درختان فراگرفته است؛
که منظور وی شهر قزوین بوده است (تکميلهمایون.)1389 ،
 4نخستين پسر حاج عبداهلل ،حاج محمدرحيم به کرمان رفت .نوه پسری او به نام حاج ميرزامحمود که در نجف
تحصيل کرده بود ،یکی از علمای مذهبی صاحبنام قزوین بهشمار میرفت.
 3از بار انداز کاالهای خاندان امينی ،یکی "سرای حاج رضا" از کاروانسراهای معروف در نزدیکی بازار قزوین واقع
در خيابان کوروش بوده است.
 2در قزوین به حسينيه« ،چارتاقی و تکيهی مذهبی» نيز گفته میشد (بالدران.)1381 ،
 2در وقفنامه ی مربوط به این اثر حاجی محمدرضا ،برادر دیگر خود حاجی محمدتقی را بعد از مرگ برای توليتِ
مجموعه برگزیده است .او خود اوالدی ندا شت و حاجی محمدتقی پنج پسر داشت که دو تن از آنان به نامهای:
حاج ميرزا علیالنقی وکيلالتجار و حاج شعبان معتمدالتجار از بازرگانان معروف قزوین بهشمار میرفتند.
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بيرونی (حسينيه) ،یک اندرونی ،زیر زمينهای آنها و چهار حياط باقیمانده است (گلریز،
.)122 :1394

تصویر .2موقعيت مکانیِ عمارت امينی در محدودهی شهر قزوین در سال 1389ه.ش.

تصویر .5ردیف عکسهای هواییِ باال روند تغییرات عمارت امینی در محلهی خندقبار قزوین را نشان
می دهد .در ردیف پایین حدود تغییرات کالبدیِ بنا با رنگ قرمز مشخص شده که حدود احتمالی عمارت
امینی از سال  1335الی 1393ه.ش .میباشد | .منبع تصاویر هوایی :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی قزوین.
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 .2ساختارهای فعالیتی و فضایی عمارت امینی
عمارت امينی 1در سال 1431ه.ش .توسط حاج محمدرضا امينی ساخته شده؛ وی که فرزندی
نداشت این مجموعه را برای زندگی جمعی  1برادر و  2خواهر خویش در کنار یکدیگر بنا کرده
است .خانه تا سال 1331ه.ش .دارای  11حياط و  11عمارت بوده و از آن سال تا 1312ه.ش.
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 2حياط باقی مانده و اکنون نيز شامل  2حياط بههمراه یک عمارت اندرونی چهار طرفه و یک
عمارت بيرونیِ دو طرفه (حسينيه )3میباشد .در ميان بناهای ذکر شده سه تاالر موازی با
کشيدگیِ شرقی-غربی ،بخش بيرونی (حسينيه) را تشکيل میدهند .در انتهای شرقی و غربیِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1در دورهی ناصرالدینشاه یکی از برادرزادههای مرحوم محمدرضا امينی که فرد امانتداری بوده است نام فاميل
«امينی» را بر روی این خاندان گذاشته است (امينی.)1389 ،
4چنانکه در طرح مرمتی دانشجویان دانشگاه شهيد بهشتی در  1312تعداد حياطهای این خانه در وضعيت فعلی در
آن زمان  2حياط ذکر شده است (بهادری و همکاران.)1312 ،
3زمانیکه سعدسلطنه ،حاکم قزوین در زمان ناصرالدین شاه مصمم میگردد تا حصار ویران شدهی شهر را مرمت و

بازسازی کند ،مرحوم محمدرضا امينی (بانی حسينيه امينی) ساختنِ بخش غربی حصار را تقبل میکند و آجر را به-

عنوان مصالح اصلی بهکار می گيرد .در برابر ،سعدسلطنه کار ساختن باروی شرقی و شمالی را با خشت و گل آغاز
میکند .کمی بعد بين این دو شخصيت اختالف میافتد و سعدسلطنه برای آنکه از مقابل کاروانسراهای تازه ساز

خود در کنار خيابان وافور جادهای به طرف راه همدان و رشت بکشد ،مسير این راه را چنان تعيين میکند و بيرق-

گذاری میکند که خيابان مزبور در امتداد مجموعهی حسينيه امينی قرار گيرد تا در نتيجه مجموعهی مزبور ویران

میگشت .وقتی که سعدسلطنه فراشها را برای خراب کردن حسينيه میفرستد ،حاجی رضا دستور میدهد تا بيرق-
های نشانهگذاری را از روی حسينيه بردارند و فراشهای حاکم را نيز کتک مفصلی بزنند .سعدسلطنه بهشدت
ناراحت شده با آب و تاب ماجرا را بهاطالع ناصرالدین شاه میرساند و از او میخواهد تا حاجی رضا را به سختی
تنبيه کند .حاجی رضا از سوی ناصرالدین شاه احضار میگردد و روزی که شاه بهشدت عصبانی بوده بهحضور وی
میرسد .شاه بهشدت برآشفته و دستور کشتن او را میدهد .حاجی رضا میگوید :شاه جان پرسش ،کُشش» (اول
بپرس بعد بکش) ،ناصرالدین شاه به او اجازه میدهد تا توضيح بدهد ،حاجی رضا میگوید :شما دستور خراب
کردن خانه ی امام حسين (منظور حسينيه امينی بوده است) را داده بودید ،من هم مقاومت کردم .شاه با تعجب ماجرا
را میپرسد و حاجی رضا هم نقشهی مسير خيابان را برای او توضيح میدهد و ناصرالدین شاه متوجه میشود که
سعدسلطنه او را گمراه کرده بوده است .سپس شاه ماجرای سوء استفاده او را در جریان ساختن حصار شهر مطرح
میکند .حاجی رضا توضيح میدهد اختالف قيمت ،مربوط به استفاده از نوع مصالح میباشد ،در حالی که او حصار

را با آجر میسازد ،سعدسلطنه با خشت و چينه آن را بنا کرده است ،سپس میگوید همه آنچه تا بهحال ساختهام به-

شاه بخشش میکنم (ورجاورند.)329-321 :1311 ،
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تاالرهای اول و سوم شاهنشين (گوشوار) وجود دارد که فضایی زنانه برای تماشای تاالر بوده
است (گلریز .)128-122 ،1394 ،این سه تاالر که بهوسيلهی ارسیهای پنجدری از یکدیگر جدا
شدهاند ،هنگام نياز به فضای وسيعتر با باال بردن ارسیهای ذکر شده ،به یک تاالر گسترده تبدیل
میگردیده است .عالوهبر برگزاری مراسم مذهبی در ماههای محرم ،صفر و رمضان ،از این فضا
برای برگزاری مراسم عروسی فرزندان خانواده ،جشن بهدنيا آمدن فرزندان و عيد دیدنی در روز
عيد غدیر نيز استفاده میشده است .در شرقِ همين تاالر چایپزخانه 1و اتاق حاجآقایی 4و در
غرب آن ،شربتخانه و حياط آن 3واقع شده است .دور تا دور حياط اندرونیِ اصلی واقع در
جبههی شمالی ،مهمانخانه ،2عمارتهای اندرونی ،آشپزخانه و حياط 2آن جانمایی شده است.
طبق اظهارات اعضای خاندان امينی ،فضاهای شرق و غرب این حياط ،مشابه یکدیگر بوده
است .همچنين درشکهخانه (کالسکهخانه) در جبههی شرقی بهصورت حياط و نزدیک به هشتیِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1واقع در شرق تاالر ميانیِ حسينيه و محل قرارگيری سماورها ،مَجمَعها و تهيهی چایی برای پذیرایی از مهمانان
آنجا بوده است؛ به چایخانه« ،چاخانه» نيز گفته میشد (بالدران.)1381 ،
 4جنب چایپز خانه و اتاق پذیرایی و انتظار روحانيان و روضهخوانانی که میبایستی بهترتيب جهت منبر و روضه-
خوانی وارد تاالرهای حسينيه میشدند.
 3شربتخانه محل تهيه انواع نوشيدنی شامل چایی ،دوغ و شربت برای حسينيه بوده؛ همچنين ظروف الزم برای
پذیرایی در حسينيه نيز از اینجا برده میشده است .اطراف حياط شربتخانه هيچوقت محل زندگی نبوده اما تا زمانی-
که تخریب نشده بود بهعنوان رابط ميان شربتخانه و حسينيه ،محل عبور ظروف و غذاها بوده است .از حدود اوایل
پهلوی اول بهبعد که حياط خرابیهایی داشته ،از آنجا برای نگهداری مرغ ،خروس ،تخممرغ ،بوقلمون و گوسفند
استفاده میشده است.
2واقع در ناحيه ی شرقیِ اندرونی ،دارای مبل و صندلی که در زمان ورود مهمان به اندرونی از این فضا و عناصر
استفاده می شده است .ظاهراً در این دوران مبلمان نهار خوری وجود نداشته و سه وعدهی غذایی روی زمين و دور
سفره سرو میشده است.
2آشپزخانه واقع در زیر زمين جبههی غربی محل پخت غذاهای گرم که آنها در سينیهای بزرگ بهنام «مَجمع» به
دو سمتِ حسينيه و اندرونی برده میشده است؛ در گوشهای از این بخش فضایی مشرف به آشپزخانه تعبيه شده که
بخشی از آن انبار مواد غذایی و بخش دیگر محل زندگی آشپزهای خانه بوده است.
حياط آشپزخانه :در فضای حياط برخی مقدمات آشپزی نظير پاک کردن سبزی ،خورد کردن پياز و سيبزمينی و...
انجام میپذیرفته؛ ضمن آنکه از آن به عنوان مفصل ارتباطی ميان حسينيه و اندرونی نيز استفاده میشده است.
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خانه 1جانمایی شده که اکنون وجود ندارد .این فضا که بين رودخانهی واقع در محلهی خندقبار
و مجموعهی امينی بوده ،محل نگهداریِ درشکهی صاحبخانه و مراجعين به حسينيه بهشمار
میرفته؛ محل زندگی درشکهچی نيز در گوشهای از همين فضا طراحی و ساخته شده بود .بخش
شرقیِ مجموعه اکنون به خيابان 4تبدیل شده است .زیرزمينها در بخشهای زیرینِ اندرونی و
بيرونی ،محل زندگی در فصل تابستان و نيز برخی فضاهای خدماتی 3را در خود جای داده
است .همانطور که در تصویر  1نيز مشخص شده ،اعضای خاندان امينی دورتادور حياطباغ،2
واقع در جبههی جنوبیِ حياط حسينيه بهشکل خانوادهی گسترده زندگی میکردند که البته تا
دورهی پهلوی اول ،دیواری ميانِ حياط حسينيه و حياطباغِ پُر درخت و دارای دو حوض بزرگ
وجود نداشته؛ فضاهای خدماتی نظير آبانبار ،حمام و تونَک (جامهکن حمام) نيز نزدیک این
فضا واقع شده است .تمام این تمهيدات و این ساماندهی فضایی که منطبق بر استقرار و زندگی
همهی اعضای خانواده در یک مجموعهی بزرگ بوده است ،طبق عکسهای هوایی سال
1332ه.ش( .تصویر )2مجموعهای بزرگ را شامل میشده که آن نيز در خدمت زندگی
خویشاوندان خاندان امينی بوده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1فضای ورودی خانه یا اصطالحاً هشتی ،بهعنوان فضای ارتباطی و اتصالدهنده ،در واقع تعيينکنندهی طول حرکت
زنان و مردان ساکن خانه و مهمانان آنها بود .وقتی نمیخواستند یک شخص نامحرم در جلوی فضای ورودی به
داخل خانه دید داشته باشد و نيز برای تأمين حداکثر امنيت و محرميت سعی میکردند مسير حرکت در داخل
فضای ورودی را تا حد امکان طوالنی کنند (سلطانزاده.)11 :1314 ،
4خيابان مولوی پس از سال  1311ه.ش .در محلهی خندقبار احداث گردیده است (بامداد و رستگار ژاله.)34 :1399 ،
 3فضای خدماتی زیرزمين نظير مسخانه ،محل نگه داریِ ظروف مسی بوده که برای اطعام در حسينيه مصرف
می شده است .تعداد زیاد ظرف های مسی مورد مصرف در حسينيه دليل اختصاص یک فضای مجزا برای
نگهداری آنها بوده است.
2حياط واقع در جنوب حياط حسينيه ،که فرزندان متأهل خاندان امينی دورتا دور آن زندگی میکردند؛ در وقت
عصر ،زنان خانه که اغلب با هم جاری بودهاند در این حياط بازیهای زنانه (نظير بازی چوگان) میکردهاند .این
فضای مشجر ،یيالق خانوادگی نيز محسوب میشده است .درحالیکه سرو وعدههای اصلی ،با حضور خانوادههای
کوچک (و نه بهشکل متمرکز) انجام میگرفته ،اما ميانوعدهی عصرانه در کنجِ سایهدار حياطباغ و با حضور تمام
اعضای خانوادهها بوده است.
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تصویر :6نقشهی تقریبی خانهی امینی در دورهی قاجار؛ بخشهای قرمز رنگ ،اکنون وجود ندارد.
منبعِ نقشهی پایه :پرهیزکاری و محمدزاده35 ،1335 ،؛ بازترسیم :نگارندگان ( )1393بخشهای قرمزرنگ نقشه
برپایه ی اطالعات اعضای خاندان امینی توسط نگارندگان ترسیم شده که برای نخستین بار در تاریخ این خانه
در اینجا منتشر میگردد.
جدول :1آمار اعضای خاندان امینی در نخستین سرشماری رسمی قزوین در سال  1261ه.ش
سرشماری سلسلهی امینی در سال  1261ه.ش127 : .نفر
ردیف

برخی از نامها و لقبها

تعداد نفرات

1
4
3
2
2
1
1
9

خود جناب مستطاب شریعتمدار آقای حاجی ميرزا محمود سلّمهاهلل
ذکور
اناث
ولد معزیاليه
خواجهسرا
مالزم خانگی
اهل بيت
خدمه و کنيز

1
2
44
1
4
1
1
12

منبع :دبيرسياقی311 :1391 ،
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تصویر  :7اجتماع خانوادگی بر روی تخت در حیاط

تصویر :3تزئینات مهمانخانهی اندرونی عمارت

در ماههای گرم سال

امینی؛ منبع :نگارندگان

خاندان امينی که بهشکل خانوادهی گسترده در سطوح روابط مختلف ،اعم از زنان و مردان با
همجنسانشان و با یکدیگر و در ارتباط با خدمهای که در جدول  1ذکر شدهاند ،در عمارت امينی
زندگی میکردند .آنها مجموعهای از روابط و فعاليتها را در خانه داشتند که در نتيجهی معاشرت
مداومشان در کنار یکدیگر بوده است .مردان پس از کار و فعاليت روزانه در بيرونی ،به همراه
اعضای خانواده و فاميل به شبنشينی و صحبت با یکدیگر میپرداختند .این معاشرت که بر روی
تختههای چوبی ،در ماههای گرم سال و در حياط اصلی اندرونی و چسبيده به لبهی پایين ارسی-
های جبههی اصلی خانه گذاشته میشد ،فضایی برای تجمع خانواده در عصر و یا شب هنگام و با
حضور مردان و زنان خانه بهشمار میرفت .در این شرایط ممکن بود بنا به درخواست بزرگتر
خانواده ،پسران نوجوان برای نشاط و سرگرمی خانواده با یکدیگر کُشتی و در نهایت مورد تشویق
آن بزرگ و سایر خویشاوندان قرار بگيرند .در اوقات بعد از ظهر و عصر نيز زنان خویشاوند در
بخش حياطباغِ خانه به همراه کودکانشان با یکدیگر معاشرت داشتند .وقتی مهمان رسمی به خانه
میآمد بسته به جنسيت آن به بيرونی یا اندرونی هدایت میشد .زنان خاندان امينی که کمتر به
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مهمانی میرفتند 1و اغلب برایشان مهمان میآمد در بخش مهمانخانهی عمارت اندرونیِ اصلی
پذیرای مهمانان همجنس خودشان بودهاند؛ فضای مهمانخانه با عناصر تزئينی بر روی رف 4و
عناصر کاربردی روی طاقچه 3تزئين شده بود که همين عناصر میتوانستند مبين کارکرد فضا نيز
باشند .مراسم استقبال از مهمانان بدین ترتيب بوده که خدمهی خانه مهمانان را تا آستانهی درِ
پذیرایی همراهی کرده و صاحبخانه در آنجا به استقبال مهمان خود میآمده و آنان را در صدر
(باالی) فضا مینشانده است .خدمه ،تنها برای پذیرایی به مجلس مهمانی وارد میشدهاند که البته
در برخی موارد بهدليل روابط صميمی ميان صاحبخانه و خدمه (صغریباجی خانم در خانهی
امينی) آنان نيز اجازهی حضور در مهمانی را داشتهاند .بدین ترتيب میتوان مالحظه نمود که
زندگیِ طوالنی مدت خدمه با اعضای خویشاوند امينی در برخی موارد موجب کمرنگ شدن
مرزبندیهای ميانشان شده بود و خدمه نيز عضوی از خویشاوندان محسوب میشدهاند.
همچنين در قزوین مراسم مهمانی بهنام «جلوس» نيز با حضور زنان خویشاوند اندرونی و
سایر زنان خانواده برگزار میشده است .این مراسمِ صرفاً زنانه ممکن بود ماهی یکبار در
خانههای اعيانی برگزار گردد؛ افراد گاهی روی صندلیهای دورتادور خانه و یا روی زمين
مینشستند و پذیرایی 2آن شامل باقلوا ،ميوه ،شيرینی و کاهو سکنجبين 2بوده است؛ اگر مراسم
بهشکل مفصلتر انجام میگرفت با مولودیخوانی ،دست و رقص نيز همراه بوده است .مراسم
مهمانیِ دیگری که در عمارت امينی برپا میگردید عيد دیدنی از خانم سيد خانواده در روز عيد
غدیر بوده است .در این مراسم ،صرفاً زنان خانواده و خاندانهای اعيانیِ قزوین به دیدن خانم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1مگر برای شرکت در مراسم عروسی و یا زیارت که تا قبل دورهی ناصری با همراهی دایهها صورت میپذیرفته
است.
 4فرو رفتگی داخل دیوار که در نيمهی باالی آن قرار داشته و محل گذاشتن چراغها و ظروف تزئينی بوده است.
 3فرو رفتگی داخل دیوار که در کمر دیوار واقع شده و محل قرارگيری چراغهای نفتیِ مورد مصرف خانواده بوده
است.
 2وقتی مهمان مردی خارج از قزوین میآمده ،یک سينی بزرگ از کباب را برای هر نفر تهيه میدیدهاند .پذیرایی
مفصل از آداب پذیرایی این خانواده بوده است.
2کاهوها را روی طبَق (سينیهای گرد) قرار داده و همراه با ظروف سکنجبين تعارف میکردند.
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میآمدهاند .هنگام تولد نوزادان خانوادههای خویشاوند در عمارت امينی نيز مراسم زنانهی جشن
تولد برگزار میشده؛ همچنين مراسم پنجم متوفی باحضور زنان خویشاوند در خانه برگزار
میگشته است .در ماههای غير از محرم ،صفر و رمضان ،1باتوجه به تعداد باالی مهمانان زن،
فضای وسيعترِ بيرونی (حسينيه) از مردان خالی شده و برای برگزاری مهمانیهای مذکور مورد
استفاده قرار میگرفته است.
در فعاليتهای اندرونی ،بيشتر فعاليتهای خدماتیِ خانگی و نگهداری از کودکان توسط
خدمههای زن و دایهها انجام میپذیرفته است .در این مجال زنان 4خانواده میتوانستند به امور
هنری نظير خطاطی و گلدوزی بپردازند .خدمهها که گاهی بهدليل حضور طوالنیمدت در خانه،
دیگر عضو خویشاوند محسوب میشدند به شکلهای شبانهروزی ،روزانه ،ماهی ،فصلی و دفعی
و با تفکيک جنسيتی ،بهترتيب خدمهی زن در اندرونی و خدمهی مرد در بيرونیِ عمارت امينی
فعاليت میکردهاند .هر خانوادهی کوچک معموالً بهتعداد فرزندان« ،دایهی ایرانی» داشت که از
کودکان مراقبت کرده و به آنها شير میداده است؛ این دایه ممکن بود تا سه نسل از کودکان یک
خانواده را نگهداری کند .یکی از خدمههای مرد با عنوان «سرایدار حسينيه» بههمراه خانوادهی
خویش زندگی میکرده و دارای اتاقی در همان خانه بوده است .برفروبی ،هيزمشکنی و خرید
بيرون از منزل از وظایف بهشمار میرفته است .البته مردانی نيز بودهاند که بچهها را برای
گردش بهبيرون یا حياطباغ میبردهاند .در پارهای از موارد (مثل کرهگيری) ،سرایدار اجازهی
هنگام حضور در اندرونی را داشته است .با اعتمادی که به دایهها و سرایدار وجود داشت با
آنان بهسان عضوی از خاندان برخورد میشده ،بهنحویکه صاحب اختياراتی فراتر از سایر
خدمهها بوده ،به داخل فضاهای خصوصی خانوادگی راه داشته و میتوانستند بر تربيت کودکان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1طبق وقفنامه ی برجای مانده از مرحوم محمدرضا امينی (صاحب عمارت امينی) ،تا  88نسل بعد از ایشان،
بزرگترین پسر خانواده که توان نگهداری از حسينيه را داشته باشد میبایستی در ده روز اول محرم و  49صفر
مراسم روضه خوانی و برخی روزها در ماه رمضان نيز مراسم اطعام در بخش حسنيه (عمارت بيرونی) برگزار نماید.
همچنين حدالمقدور هر شب جمعه نيز از این خانه غذاهایی برای محلههای نيازمند ارسال شود.
 4گویا کار نکردن زنان در خانه چنانی بوده است که وقتی کاری انجام میدادند (یا به اصطالح «کاری میدیدند»)
صبر میکردند تا همسرشان بياید و کارشان را به وی نشان بدهند.
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خانواده موثر باشند .تعداد دیگری از خدمههای زن و مرد در همان محلهی خندقبار در
خانههای کوچکتر زندگی میکردند و پس از فعاليت روزانه در خانهی امينی ،در شب هنگام و
استراحت به خانههای خود بر میگشتند .با رفت و آمدی که بهشکل پياده در محله جریان
داشت ،مردم یکدیگر را بيشتر میشناختند و اعتماد بين آنها شکل میگرفت که این موضوع از
دالیل مهم اجازهی حضور آنان در عمارت امينی بوده است .1در برخی موارد مرد این خانهها
ممکن بوده کارگر باشد اما همسر او بهعنوان خدمه به خانهی امينی رفت و آمد داشته باشد.
تعدادی از خدمه نيز روستایيانی بودند که در فصل گرم در زمينهای کشاورزی مشغول بودند،
بقيهی سال را بهطور شبانهروزی در خانهی امينی خدمت میکردند .فعاليتهایی که بهطورت
فصلی و یا ماهی (و نه بهشکل روزانه) نظير لحافدوزی ،نانپزی در اندرونی انجام میگرفت
توسط خدمهی پارهوقت و بهشکل تخصصی انجام میپذیرفته است .همچنين خانوادهی
گستردهی امينی بهدليل رفت و آمد به تهران (با طول سفر حدود سه روز) و شهرهای زیارتی
مثل مشهد (با طول سفر حدود سه ماه) ،از خدمه برای آشپزیِ روزانه در سفر ،خرید لوازم و
نظافت استفاده میکردهاند .بدین ترتيب میتوان مالحظه نمود زندگی جمعیِ خویشاوندانِ امينی
در یک مجموعه ،تعداد قابل توجهی از خدمه را در مدت خدماتیِ متنوع طلب میکرده که بسته
به زمان خدمت و نيز نوع فعاليتی که داشتهاند با خانوادهی گسترده ارتباط داشتهاند.
 .3بازتاب روابط خویشاوندی بر نظامهای فعالیتی و فضایی خانهی امینی
روابط خانوادههای خویشاوند اقتضا مینمود که افرادِ یک خانه ،حریمهای جمعیِ مختلفی داشته
باشند .حریمی که در آن افراد با یکدیگر محرم و از غير ،بيگانه باشند (خامنهزاده.)32 ،1381 ،
بيشتر نظام فعاليتی خانههای سنتی نيز برپایهی همين حریم جمعی ،بهشکل گروهی انجام میشد
و بر همين اساس نيز نظام فضایی خانه سامان مییافت .بهطور مثال در خانههای بزرگ ،اتاقهای
خاص مردان و زنان کامالً مجزا بوده و در بيشتر موارد عرصه و حياطی جداگانه قرار داشتند .از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1بدینترتيب بهنظر میرسد محلهها بهطور کامل اعياننشين نبوده چنانکه خانههای کوچکی نيز محل زندگیِ
خدمههای خانههای اعيانیِ همان محله بوده است.
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عبارتهای «کتاب استر ،»1نظير «حياط زنانه یا بيرونِ منزل زنان» چنين برمیآید که این رسم
یعنی مجزا بودن قسمت مردانه و زنانه ،رسمی ایرانی و کهن است (کوليور رایس،1393 ،
ص .)144بيرونی ،محل فعاليتِ مردان یعنی پذیرایی مهمانان مرد و کارهای اداری و ملکی آنها
بوده و اندرون محل زندگی خانواده محسوب میشد .موقع ناهار و شام ،غذا را میکشيدند و در
مجمعهای بزرگ قرار داده و آن را به اندرون میبردند .اگر آقای خانه مهمان داشت ،غذا به
بيرونی حمل میشد (اتحادیه و فرمان .)121-122 ،1381 ،متصل به حياط و ساختمان بيرونی،
قسمت اندرونی بود که حياط و ساختمان مخصوص به خود را داشت .این قسمت مختص زنان
حرمسرا و دختران خانواده و فعاليت آنان بوده تا از چشمان نامحرم و کنجکاو هر فرد خارجی
محفوظ باشند و فقط رئيس خانواده حق ورود به آنجا را داشت .موقعی که آقای خانواده در
اندرون بوده و استراحت یا تفریح میکرد ،هيچکس حق نداشت مزاحم او شود و درِ اندرون را
باز کند (بنجامين.)83-84 ،1381 ،
در خانهی امينی بهسبب زندگی خانوادههای خویشاوند امينی در یک مجموعهی بزرگ،
موقعيت اجتماعی ویژهی این خاندان مشهور در قزوین و همچنين موضوع وقفنامه که بخشی
از خانه را در خدمت امور مذهبی قرار داده بود ،جملگی حریمهای جمعیِ گوناگونی را برای
انجام فعاليتهای گوناگون ایجاد مینمود که تقسيمبندی فضاییِ متناسب با آن فعاليتها نيز در
مجموعهی امينی شکل گرفته بود .خانهی امينی محل زندگی زنان و مردان خویشاوندی بود که
هر کدام در گوشهای از اندرونیِ مجموعهی امينی بههمراه خانواده کوچک خود زندگی می-
کردند .فرهنگ جداییِ جمعهای مردان و زنان که در دورهی پيش از عصر ناصری در جامعه
رایج بود (کوليور رایس ،)144-143 ،1393 ،در حریمِ خانه ،اندرونیای را طلب مینمود که
زنان در آن از حریمِ جمعی زنانهای برخوردار بودند که تنها مردان محرم (و در معدودی از
موارد برخی خدمهی مرد نظير سرایدار حسينيه که اعتماد کامل به آن میرفت) اجازه آمد و شد
به آنجا را داشتند .در این شرایط بيرونی خانه ،محل آمد و شد مردان غریبه بود که با مردان خانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1کتاب استر کتابی از عهد قدیم (عتيق).
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کار و مالقات داشتند (تصویر  8محل فعاليتهای زنان و مردان در خانهی امينی را نشان
میدهد) .از طرف دیگر بهدليل شرایطی که در وقفنامهی بانیِ مجموعهی امينی (مرحوم
محمدرضا امينی) آورده شده ،بخش بيرونیِ خانه ضمن کارکرد عرفیِ زمانهی خود محل
برگزاری مراسم مذهبی ماههای رمضان ،محرم و صفر و بهعبارتی وقف امور مذهبی بوده است
به این ترتيب که سه تاالر اصلی محل تجمع مردان و شاهنشين یا گوشوارهای طرفين تاالر محل
حضور زنان به هنگام مراسم مذهبی بوده است .در این شرایط ،امکان حضور زنان و مردان در
یک مکان بدون اختالط ميان آنان که مبين فرهنگ زمانهشان بود فراهم میگردید .همچنين حياط
بيرونی محل اجرای تعزیه بوده است (تصویر  11محل اجرای مراسم مذهبی در عمارت امينی را
نشان میدهد) .در نقل قول یکی از اعضای خاندان آمده :طبق وقفنامه تا  21سال پس از شروع
وقف ،ساکنين اطراف حياطباغ (واقع در ضلع جنوبیِ حياط بيرونی) مجاز نبودند از آنجا بهطور
مستقيم وارد حياط حسينيه شوند بلکه میبایستی با خروج از حياطباغ ،از راه هشتی وارد
حسينيه شوند تا حرمت حسينيه حفظ گردد امينی و همکاران .)1389 ،بدین ترتيب اهميت حفظ
حریمهای جمعی را میتوان مالحظه نمود.

تصویر :9محلهای فعالیتهای زنان و مردان در عمارت امینی | تصویر :11محلهای اجرای مراسم
مذهبی در عمارت امینی | تصویر :11کاسهی باالی درِ تاالر وسطی حسینیه که عالوهبر جای شمع ،آکوستیک
فضا را نیز تأمین میکرده است.
منبعِ نقشههای پایه  9و  :11پرهیزکاری و محمدزاده35 ،1335 ،؛ بازترسیم :نگارندگان ( | )1393منبع
تصویر :11نگارندگان (.)1393
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بهطور معمول زمان استفاده از بيرونیِ خانههای سنتی در طول روز و محل فعاليتهای کاری
مردان بوده است .اما بيرونیِ خانهی امينی ،عالوه بر کارکرد عرفیِ زمانهی خود که در روز محل
مالقات مردان خاندان امينی با طبقات مختلف جامعه بوده ،در شب هنگام نيز محل اطعام روزه-
داران و برگزاری مراسم مذهبی نيز بوده است .بههمين دليل اکنون میتوان عناصر روشناییِ
باقیمانده از دورانی که هنوز برقکِشی وجود نداشت را در بخش حسينيه یافت (تصویر .)11
بدین ترتيب نظام فضاییِ حسينيه در هماهنگی با فعاليت جمعیِ صورت گرفته در آن ،برآورنده-
ی نياز به فضایی با حریم مشخص برای انجام مراسم عمومی و با امکانات مناسب زمان انجام
فعاليت را دارا بوده است.
خانهی امينی از سه بخش شامل یک بيرونی و دو اندرونی در طرفينِ شمالی و جنوبی آن
بوده است .ضلع جنوبیِ حياط اندرونی که از یک حياط مشجر به اسم حياطباغ و اتاقهای دورِ
آن تشکيل میشده محل زندگی خانوادههای خویشاوند امينی بوده است (اسامی خانوادههایی که
در اوایل قرن  12شمسی در آن مستقر بودهاند در تصویر 1آورده شده است) .زنان و کودکان در
عصر هنگام در حياطباغ جمع شده و فعاليتهای دستهجمعی نظير بازیهای جمعی و  ...را
انجام میدادند .طبق وقفنامه ،متولی حسينيه بزرگترین مرد خاندان است که بتواند امور
حسينيه را انجام دهد .بدین ترتيب متولی حسينه عالوهبر سِمت مهمی که داشت از نظر سنی نيز
معموالً بزرگترین مرد خاندان امينی بوده است که هر دو ویژگیِ بيان شده ،در ساختار خانوادهی
سنتی جایگاه آن فرد و خانوادهی وی را ممتاز میکرده است .بنابراین اندرونیِ بزرگ خانهی
امينی که بهطور مجزا در ضلع شمالی حسينه واقع شده بود محل زندگی خانوادگیِ متولی
حسينيهی امينی بوده و معموال از حياط آنجا برای فعاليتهای جمعی خانواده نظير آبغورهگيری،
سمنوپزی و  ...استفاده میشده است (تصویر.)14
در بررسی حياطهای اصلی خانهی امينی نيز مشخص میشود که هر سه حياط بزرگ خانه
محل فعاليتهای مورد نظر خاندان امينی بوده است که شرح آن در باال رفته است؛ بنابراین
حياط در این خانه نقش کليدی در اتصال خانوادههای خویشاوند داشته است که اغلب
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فعاليتهایشان را بهطور جمعی و در حریمهای مختلفِ :زنانه-مردانه (حياطباغ) ،خانوادگی
(حياط اندرونیِ شمالی) ،خصوصی و عمومی (حياط حسينيه) انجام میدادهاند (تصویر.)13

تصویر :12حیاطهای دو اندرونیِ شمالی و جنوبی ،محل فعالیت عمومی خاندان امینی | تصویر :13محل
زندگی خانوادهی بزرگتر و خانوادههای کوچکتر امینی
منبعِ نقشههای پایه  12و  :13پرهیزکاری و محمدزاده35 ،1335 ،؛ بازترسیم :نگارندگان ()1393

 .4مولدهای اقتدار در خانوادهی گستردهی امینی
 .1اقتصاد :در خانوادههای سنتی ،عامل اقتصاد بر مناسبات اجتماعی ،شکلگيری ،تعداد و روابط
اعضای خانواده مهم و موثر بوده است؛ این عامل در خاندان امينی بهدليل ثروت بسيار خانواده
که ریشه در قبل از استقرارشان در قزوین نيز داشته در سطوح مختلف اجتماعی 1و خانوادگی
قابل پيگيری میباشد .در توصيف ميزان ثروت خانوادهی امينی از اعضای آن نقل شده است که
"مقدار ليره و اشرفی چنان زیاد بوده که برای انتقال آنها چشمهای خدمه را میبستند و بعد
پولها را سوار بر استران کرده تا آنها این حجم از پول و ثروت را نبينند؛ و نيز نقل شده
هنگامی که ناصرالدین شاه بهقزوین آمده ،از محل استقرار وی تا خانهی امينی ،زمين را با ترمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1اعضای خاندان امينی به اَشکال مختلف در جامعه حضور داشتند .محمدعلی امينی (امينالتجار) در «مجلس وکالی
تجار ایران» حاضر بوده است .این مجلس در در اوایل قرن چهاردهم هجری با تالش جمعی از بازرگانان برای
ایجاد یک حرکت وسيع سازنده ملی در زمينهی مسائل اقتصادی کشور تشکيل گردید .همچنين بيمارستان بوعلی
قزوین را این خانواده ساختهاند.
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فرش کرده بودهاند و هنگام صرف چایی ،سماوری را جلوی شاه گذاشتند که سوخت آن بهجای
ذغال ،اسکناس بوده تا نشانهای از ثروت خاندان امينی باشد؛ همچنين باالی سردر هر خانهای که
متعلق به این خاندان بوده است یک شاخ آویزان میکردند که نمادی از قدرت و ثروت
خانوادگیِ امينی بوده است" امينی و همکاران .)1389 ،ثروت و خوشنامی خاندان امينی موجب
شده بود تا بتوانند تصميمات مهم شهر قزوین تأثير بگذارند و مثالً ساخت باروی دور قزوین در
زمان ناصرالدین شاه ،بهرغم اختالفات ميان سعدالسلطنه (حاکم وقت قزوین) و محمدرضا
امينی ،بر عهدهی این خاندان بوده است.
اقتدار مردانِ ثروتمند خاندان ،که برپایهی فرهنگ مردسریِ دورهی قاجار ،جنسيتشان ،مزید
بر آن میگشت ،به اندرونی نيز کشيده میشد .چنانکه بنا به خواست مرد خانه ،برای اطمينان از
پاکی و تميزی آبی که از رودخانهی واقع در شرق خانه ،توسط ميرآب به داخل آبانبار و
حوض هدایت میشد ،آبگيری در نيمهشب ( 4بامداد) انجام میگرفت تا آبهایی که در طول
روز به علت ظرفشویی و استفادهی اهالی محله آلوده شده بودند وارد آبانبار و حوضِ خانه
نشود و بتوان برای وضو و شستشوی ظروف از آب پاک استفاده نمود .حوضِ اندرونی آنقدر
عميق بود که گاهی مردان محرم به زنان اندرونی در آن شنا میکردهاند.

تصویر :14نحوهی هدایت آب به حوض اندرونی عمارت امینی | منبع نقشه :مرکز اسناد سازمان میراث
فرهنگی قزوین.
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 .2جنسیت :فرهنگ گفتمان زنانه-مردانه در خانوادهی امينی در دورهی قاجار منطبق بر
رسوم متداول در جامعهی زمانهی خودشان بوده است .طبق وقفنامه ،مسئوليت اجرای مراسم
مذهبی در حسينيه برعهدهی «بزرگترین پسر خاندان که بتواند امور حسينيه را انجام دهد»
گذارده شده است .بهنظر میرسد چنين امری به این دليل باشد که مردان در دورهی قاجار از
دایرهی اختيارات وسيعتری برای اجرای تصميمات داخل خانواده برخوردار بودهاند .همچنين در
برگزاریِ مراسم مذهبی ،مردان در تاالرهای حسينيه و زنان در شاهنشينهای مشرف به آن و در
پس پرده به تماشا مینشستهاند .این نوع برگزاریِ مراسم که منطبق بر فرهنگ متداول جامعهی
ایران در دورهی قاجار میباشد (کيائی و همکاران ،)11 :1389 ،فضای معماری فراختر و
راحتتری را به مردان اختصاص داده است که میتواند منتج از اقتدار مردان در برخورد با
اختالط با زنان در مراسم عمومی باشد.

تصویر :15فضای معماریِ زنانه و مردانه در حسینیه امینی؛ منبع :نگارندگان

 .3نسبها و پیوندهای خانوادگی :تا دورهی قاجار که طبق رسوم در قزوین غالباً اعضای
خانوادهی مرد میتوانستند با خانواده زندگی بکنند ،1زنانِ خویشاوند با مرد خانه (که از قدرت
اقتصادی برخوردار بوده است) گاهی از اقتدار بيشتری نسبت به سایر زنان اندرونی برخوردار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1چنانکه از ویژگیهای خاندانهای اعيانی در قزوین ،تمایل به ازدواج دختر با فاميل پدری خود آورده شده است
(ورجاوند.)4121 -4121 ،1311 ،
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بودهاند .چنانکه مادر مرحوم عنایت امينی 1طبق فرهنگ زمانهی خوشان ،به پسر توصيه میکند
که از تحصيل دختران خود جلوگيری کند که تا حدودی نيز چنين میشود و دختر بزرگتر
علیرغم عالقه و استعداد از تحصيل بازمانده است.
 .4ویژگیهای شخصیتی اعضای خانواده :از ویژگیهای زنان اندرونیِ خانهی امينی این
بوده است که هرچه یک زن کاردانتر و در امور خانه نظير آشپزی ،شيرینیپزی و  ...هنر بيشتری
از خود نشان میداد ،اقتدار او نيز بيشتر بوده و دیگر زنان از او تبعيت میکردند .چنانکه خواهر
کوچکتر مرد خانه ،علیرغم سن کمتر ،بهدليل کاردانی و کفایتی که از خود نشان میداده از
اقتدار زیادی در اندرونی برخوردار بوده است.
 .5طول مدت استقرار در خانه :عمارت امينی که از ابتدا برای زندگیِ خانوادهی گسترده
طراحی و ساخته شده بود بسياری از خانوادههای خویشاوند امينیِ مقيم قزوین را نسل اندر نسل
گرد هم نگه داشته است .پایداریِ این اجتماع در بلند مدت ،از دالیل اقتدار امينیهای خانواده
شمرده میشد.
ثروت فراوان ،عمارت وسيع و زندگی چندین خانوادهی خویشاوند امينی در کنار یکدیگر،
خدمههای متعددی را در طول زمانهای شبانهروزی ،روزانه ،ماهی ،فصلی و دفعی در خانه جای
داده بود .برخی خدمهی پارهوقت عمارت امينی عبارتاند از« :خانم نانپز» که در هر ماه تعدادی
نان و در ایام نزدیک به عيد نوروز شيرینیهای مخصوص عيد را میپخته؛ «لحافدوز» که ساالنه
برای ترميم و دوخت رختخواب میآمده («سکينه خانمِ لحافدوز» مسئول دوخت ملحفه در
خانه امينی)؛ «فراش» که بهسبب دریافت کمک از خانواده امينی در انجام برخی امور خانه دست
به فرمان بوده و کودکان خانه را به مدرسه برده و میآورده؛ «پيشکار یا مباشر» فردی که با سواد
بوده و حسابهای اجاره از مستأجران و تحویل آن به مرد خانواده را یادداشت میکرده؛ «خانم
باجی» خانمی که کودکان را تا حمام عمومی همراهی میکرده ،بغچهی لباسهای آنها را نيز برد
و آورد میکرده («صغریباجی» در خاندان امينی)؛ «خانهشاگرد» شاگرد مغازهای که به خانه نيز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1که با لفظ «خانِمجان یا خانجان» خطابشان میکردند.
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رفت و آمد داشته و برخی کاالها نظير ترشی و سبزی که در اندرونی تهيه میشده ،توسط وی
به مغازه برده میشده؛ و «صغار خدمه» خدمهای که خرده فرمایشها را سریع انجام میداده
است .گروه دیگری از خدمه ،بهطور دائمی در خانه حضور داشتهاند که عبارتاند از« :سرایدار
حسينيه» خدمهی مردی که بهطور شبانهی روزی در بخش حسينيه زندگی میکرده و بههنگام
انجام برخی فعاليتهای جمعی نظير کرهگيری اجازهی حضور در اندرونی را داشته؛ «دایه»
خدمهی زنی که وظيفهی شيردهی و نگهداری از کودکان را بر عهده داشته (بهطور مثال اسم
یکی از دایهها در خاندان امينی «نانی» بوده است)؛ و «درشکهچی یا مالزم» درشکهران 1و نگهدار
آن که محل زندگی خانوادگی وی نيز همانجا بوده است .گروه دوم خدمهی عمارت امينی
باتوجه به مدت طوالنی زندگی در کنار خاندان ،احترام باالیی ميان آنان داشته و از اقتدار
بيشتری نسبت به گروه اول خدمه برخوردار بوده و حتی در برخی موارد روی تربيت کودکان
تأثيرات مستقيم داشتهاند.

تصویر :16فعالیت خدمه در آشپزخانه و حیاطِ آن؛ منبع :نگارندگان

 .6نژاد :در عمارت امينی تعدادی خدمهی مهاجر از زنگبار آفریقا با عناوینِ «خدمهی سياه یا
دَدِه» حضور داشته که وظيفهی انجام کارهای سنگين و امور مردانه در بخش بيرونی را بر عهده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داشتهاند .درحاليکه برخی خدمهی مرد (نظير سرایدار حسينيه) میتوانستند در اوقاتی از سال به
اندرونی وارد شوند این مردان بههيچ وجه اجازهی ورود به آنجا را نداشتهاند.

تصویر :17خدمهی سیاه در کنار خاندان امینی (راست :حاج میرزا علینقی امینی؛ وسط :حاج حسن آقا
اعتمادالتجار امینی؛ چپ :نشسته از چپ :میرزا عنایتاهلل مشیرالرعایا (محصص)).
منبع :نورمحمدی1333 ،

 .7روابط زنانه در اندرونی :در اندرونی ،زن یا زنانی بودهاند که بهدليل سن باالیشان،
اقتداری بيش از سایرین داشته و با لقب «محترمه» شناخته میشدهاند؛ در خاندان امينی «حاجيه
بیبی خانم» از چنين اقتداری برخوردار بوده است .همچنين روابط زنان در اندرونی بر اساس
کفایت و کاردانی آنان سلسلهگذاری میشده است .در این خاندان زنانی که عالوهبر سواد قرآنی،
سواد خواندن و نوشتن نيز داشتهاند ،و یا از هنرهای آشپزی ،خياطی و ...برخوردار بودهاند اقتدار
بيشتری داشتهاند.

بحث و نتیجهگیری
عمارتهای اعيانیِ سنتی ایران با زندگی خانوادههای گسترده همراه بوده است؛ خانوادههایی
غالباً ثروتمند از نسلهای متوالی و موازی که بایکدیگر خویشاوند بهشمار میرفتند .تأثير روابط
خویشاوندی بر ساختار فعاليتی خانههای اعيانی شامل :تعداد زیاد فرزندان ،مراقبت از اعضای
سالخورهی فاميل ،ازدواجهای تنظيمشده با هدف تقویت روابط خویشاوندی ،برقراریِ روابط
صميمی (در حد خویشاند) با خدمههایی که در خانه بهشکل دائمی زندگی میکردند ،ساماندهی
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روابط زنان و مردان با همجنسانشان بر پایهی سلسلهمراتب گوناگون ،ایجاد گفتمان زنانه-مردانه
در اندرونی بهدليل تعدد مردان فاميل با برگزاری مهمانیها و شبنشينیهای خانوادگی و اقتدار
برخی زنان و مردان خویشاوند بوده است .روابط خویشاوندی بر سازماندهیِ برخی فضایی نيز
موثر بوده است؛ وجود حياطهای متعدد در عمارت خاندانهای ثروتمند که هر حياط می-
توانست به یک خانواده کوچک از فاميل تعلق گيرد ،اختصاص بخشی از اندرونی برای برگزاری
مهمانیهای خویشاوندیِ زنانه ،انعطاف کاربریِ برخی فضا برای خدماترسانی به نيازهای
خویشاوندان و اختصاص برخی فضاها با ویژگیهای معماری مطلوبتر برای خانوادهی مقتدرتر
را از جملهی این تأثيرات میتوان برشمرد.
عمارتهای بزرگ اعيانی با جمعيت فراوانی از زنان و مردان مجموعهای از فعاليتها و
فضاهایی را برپایهی روابط خویشاوندی داشته ساماندهی آنها ناشی از سلسلهمراتب ميان
خویشاوندان و تصميمهای افراد مقتدر خانه بوده است .گرچه ویژگیِ داشتنِ سن بيشتر،
امتيازاتی را برای بزرگترهای فاميل ایجاد مینمود اما مداقه در شيوهی زندگی و ساختار فعاليتی
خانوادههای خویشاوند ویژگیهای دیگری را نيز برای کسب اقتدار نشان میدهد.
عمارت اعيانیِ امينی در قزوین بر پایهی همزیستی اعضای خویشاوند خاندان امينی طراحی
و ساخته شده است .بهدليل ثروت بسيار ،خانه از جمعيت فراوانی از زنان و مردان خویشاوند
بههمراه خدمههای متعدد برخوردار بوده است .مردان که بيشتر اوقات خود را در بيرونی
(حسينيه) ،سرکشی به یيالقهای اطراف قزوین ،بازرگانی و سفر به اروپا میگذراندند ،شب
هنگام با دورهمیهای خانوادگی که با حضور زنان و کودکان همراه بوده در جمع خویشاندان
حاضر میشدند .زنان خویشاوندِ اندرونی در ایام مختلف سال بهبرگزاری دورهمیهای زنانه در
مهمانخانهی اندرونی و با بيشتر شدنِ جمعيت مهمانی را در تاالرهای حسينيه (بيرونی) برگزار
میکردند .بدین ترتيب میتوان مالحظه نمود بيرونیِ این خانه که بهدليل وقفِ بانیِ عمارت
(محمدرضا امينی) به حسينيه تبدیل شده کارکردی فراتر از سایر بيرونیهای مشابه زمانهی خود
داشته است .همچنين زندگی و فعاليت جمعی بهشکل خانوادههای خویشاوند حریمهای مختلف
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از جمله حریم زنانه-مردانه ،حریم عموم مردم-خصوصی خانواده ،حریم بزرگ خاندان-سایر
اعضای خاندان ،حریم خانواده-خدمه ،را نيز ایجاد مینمود .در کالبد خانهی امينی با چندین
اندرونی و بيرونی با کارکرد حسينيه ،حریمهای مذکور در زمانهای مختلف کوتاهمدت (روزانه)،
ميانمدت (فصلی) و بلندمدت (ساالنه) تأمين میشد .تاالرهای حسينيه که بهعنوان بيرونی ،به-
طور روزانه محل مالقاتهای مردان با طبقات مختلف اجتماعی بود در ماههای رمضان ،محرم و
صفر محل برگزاری مراسم مذهبی بوده و در سایر اوقات میتوانست محل برگزاری جشنهای
زنانهی خاندان امينی ازجمله تولد کودکان خانواده و یا مراسم خانوادگیِ این خاندان مثل مراسم
نامگذاری کودکان باشد .همچنين از حياط اندرونی برای برگزاری شبنشينیهای خانوادگی در
فصول گرم سال و یا فعاليتهای روزانهی زنان بدون حضور مردان استفاده میشده است .بدین
ترتيب میتوان تأمينکنندگیِ کالبد خانه در حفظ انواع حریمهای فعاليتهای جمعیِ خانوادهی
خویشاوند امينی را مالحظه نمود (تصویر.)18

تصویر :13روابط خویشاوندی در خاندان امینی
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تصویر :19حیاطهای اندرونی و حیاط بیرونی ،تأمینکنندهی حریم فعالیتهای جمعی مختلف خاندان
امینی /منبع :نگارندگان

در ميان مولدهای اقتدار در خانهی امينی ،عامل اقتصاد از جایگاه ویژهای برخوردار است.
ثروت بسيار زیاد این خاندان موجب حضور و نفوذ گستردهای اعضای مختلف خویشاوند امينی
در سطوح مختلف اجتماعی-سياسی دورهی قاجار بوده است .این ویژگی نشان میدهد اقتصاد
نهتنها امروزه بلکه در گذشته نيز از عوامل موثر بر تصميمگيریها و مناسبات اجتماعی بوده
است .صاحب ثروتمند عمارت امينی با قدرتی که ناشی از ثروت ،اعتبار اجتماعی و خانوادگی
و ...بود توانست در برابر سعدالسلطنه ،حاکم وقت قزوین در دورهی ناصرالدینشاه بایستد و با
تدبير خویش ،عمارت امينی را از هدیه شدن به پادشاه حفظ میکند .نظام مردسری که الگوی
غالب در خانوادههای سنتی ایرانی بوده است ،امتياز ویژهای برای مردان در تصميمگيریهای
مختلف درون خانوادهی گسترده به ارمغان آورده بود .در چنين شرایطی ،مردان میتوانستند بر
فعاليتهایی که بيشتر زنانه بهنظر میآمد موثر باشند .پيوندهای خویشاوندی ميان اعضای
خانوادهی گسترده امينی موجب تقویت و اهميت پيوندهای خونی درون خانواده در سطوح
مختلف شده که ازدواجهای درون خانوادگی و نفوذ زنان امينی بر تصميات مردان از جمله
مصادیق آن است .بنابراین میتوان تعدد اعضای خویشاوند را در استحکام و اقتدار اعضای
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خانواده موثر دانست .زندگیِ دائمیِ خانوادههای خویشاوند امينی در کنار یکدیگر را میتوان
عامل دیگر تقویت اقتدار خانوادگی آنان دانست .زندگیِ نسلهای متعدد خاندان امينی بهشکل
منسجم در محلهی خندقبار قزوین ،عامل مهم شناخته شدن و اقتدارشان در جامعه قزوین بوده
است .همچنين خدمههایی که گاه تا سهنسل در خانه حضور داشتند باتوجه به مدت طوالنی
زندگی در کنار خانواده جایگاه ویژهای در ميان اعضای خانواده مییافتند و بدین ترتيب میتوان
تأثير زمان بر تغيير جایگاه اجتماعی افراد را مالحظه نمود .توجه به نژاد افراد در خانهی امينی که
موثر بر اقتدارشان بوده را میتوان از عوامل غيرقابل کنترل و تغييرناپذیر برشمرد .زنانی که به-
دالیل گوناگون در اندرونی خانهی امينی از اقتدار قابل توجهی برای تصميمگيری در اندرونی و
حتی در بيرونی برخوردار بودند خبر از نادرست بودنِ فرضيهی حاکميتِ نظامِ مردسریِ مطلق
در عمارتهای سنتی ایران میدهد .درحالیکه این زنان نه لزوماً بزرگتر و ثروتمندتر از سایرین
بودند و بهدليل برخورداری از صفات نيک شخصيتی و هنرمندی از اقتدار ویژهای برخوردار
بودند تصميماتشان بر فعاليتهای سطوح مختلفِ زنان اندرونی ،خدمهی خانه و مردان موثر
بوده است .بنابراین چنين بهنظر میرسد که عمارتهای اعيانی قاجاری نهتنها عوامل خارجی،
بلکه عامل شخصيتِ انسانی بر روابط خویشاوندی موثر و جهتدهنده بوده است.
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Reflection of Kinship Relations and Authority of
Members of Extended Families on the Activity and Spatial
Structures of Mansions in Qajar Era
(Case study: Amini Aristocratic in Qazvin)

Mahdokht Kiaee1, Hossein Soltanzadeh2, Houra Motamed Amini3

Abstract

Extended family were formed by several related families living
together in traditional Iranian houses. Authority, defined as the
ability to influence others to fulfill the wishes of the decisionmaker, affected the activity and spatial structures of the homes of
these extended families. The aim of this research is to identify the
activity and spatial structures of the aristocratic houses of the
Qajar era, formed based on kinship relations and the authority of
family members. Therefore, the main question of is what the
effects of kinship and authority of family members are on the
functional and spatial structures of traditional houses. The
research method is descriptive-analytical, interpretive-historical
and phenomenological; Thus, by descriptive-analytical method,
kinship relations in mansions in Qajar era and the factors
affecting the establishment of authority in the traditional Iranian
family system have been studied. The examples of these patterns
in the activity and spatial systems of traditional houses are
explained. [In-depth interviews were conducted with members of
the Amini family in Qazvin, which examined the effects of
kinship and authority among members on Amini's activity and
spatial systems using the phenomenological method. The results
show that contrary to the common perception of the masculine
system, women had considerable authority within the inner
space; And the authority among women was hierarchical, upon
which the spatial system of the house was organized. Also, the
spacial system of the house provided various forms of privacy for
the collective activities of relatives.

Keywords

Extended Family, Authority, Activity and Spatial Structures, Amini
Qazvin mansion.
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