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 چکیده

آن است كه در گذشته  یایگو، هاژه خانهیوبه یآثار معامر  یبررس

و  یوه زندگید سازندگان آن قرار داشته كه متأثر از شیمورد تأك یاصول

گوناگون، به  یهامختلف و زمان ییایجغراف یهام در محدودهیاقل

انتقال با رجند در دوره یباشكال مختلف به كار گرفته شده است. 

 یاژهیل ویپتانس یدارا یو خارج یگوناگون داخل عواملاز  یر یرپذیتأث

بوده  یآن معامر  تبعبهو  یاسیو س یرات و تحوالت فرهنگییجهت تغ

رات ییتأثیر تغ ریل و تفسیتحلحارض،  پژوهشهدف رو، نیاز ا .است

اول( بر  ی، در دوره انتقال )اواخر قاجار و دوره پهلو ینحوه زندگ

ن اساس، پژوهشگران در یرجند است. بر ایها در شهر بخانه یمعامر 

مردم، چه  یوه زندگین پرسش هستند كه تطور شیبه ا ییپاسخگو یپ

رجند یب یهاخانه یمیو اقل یمعامر  یهای كالبدبر مؤلفه یر یتأث

 یهاانه دارد و از روشیگرااثبات یكردیرو پژوهش داشته است؟

دن به هدف، بهره گرفته یدر جهت رس یلیتحل یر یتفسو  یخیتار

صورت  یدانیو م یوه اسنادیها مطابق با دو شداده یآور است. جمع

كه متعلق به دوره موردنظر  ییهاخانه ین اساس متامیگرفته است. بر ا

انتخاب  یعنوان جامعه آمار اند بهشده یهستند و ثبت مل

ز همسو با یرجند نیآن است كه ب یایج گویو نتا هاافتهی .انددهیگرد

ن بازه یدر ا یرات سبك زندگییران متأثر از تغیبزرگ ا یگر شهرهاید

هامنند تهران و  ییآن نسبت به شهرها یعد مكانب   بوده است و یزمان

مصون  یرات اجتامعییرجند را از تغینتوانسته است ب غیرهمشهد و 

و  هامؤلفهدوره انتقال، در  یبازه زمان یط رات،ییغن تینگه دارد و ا

 .افته استیمنود  یمیو اقل یعنارص كالبد

 یرجند، معامر یم، بی، دوره انتقال، اقلیوه زندگیشواژگان کلیدی: 

 خانه

 

Abstract 

The study of architectural works, especially houses, 

shows that in the past, some principles have been 

emphasized by its builders, which have been 

originated from lifestyle and climate in various 

geographical areas and times. Birjand in the transition 

era, under the influence of various internal and 

external factors, had a special potential for cultural 

and political changes, developments and 

architecture. Therefore, the aim of this study is to 

analyze and interpret the effect of lifestyle changes in 

the transition era (late Qajar and the first Pahlavi era) 

on the architecture of houses in the city of Birjand. 

Accordingly, researchers seek to answer the question 

How the evolution of people's lifestyle have affected 

the physical components of the architecture and 

climate of Birjand houses? Using a positivist 

approach, the research applies historical and 

Interpretive-analytical Methods to achieve the goal. 

Data collection was carried out by documentary and 

field procedures. Therefore, all nationally- registered 

houses belonged the era selected as the population. 

Findings indicate that Birjand, along with other 

Iranian big cities has been affected by lifestyle 

changes during this era. Being far from cities 

including Tehran, Mashhad etc., has not protected 

Birjand against social changes and they have reflected 

in physical and climatic components and elements 

during the transition era. 

Keywords: Lifestyle, Transition era, Climate, Birjand, 

House architecture 
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 مقدمه ...

و  ی، اجتامعیبوم و مسائل فرهنگستیتعامل با ز یچگونگ

از جمله  یشهرها و عنارص معامر  ی، ساختار كالبدیاسیس

شهرها و  یبندرو، استخواننیها را رقم زده است. از اخانه

رات یی، تغیرات حكومتییخ متأثر از تغیبناها در بسرت تار

(. 31: 1399و همكاران،  یرا بوده است )جاللیرا پذ یار یبس

که در دوره  شودیاستنباط م خ،یتار یبا مرور اجامل

 یغرب یمعامر  یهاوهیورود ش یشاه قاجار و پهلو نینارصالد

كه  یران، تنوع و تضاد در آثار معامر یا یمعامر  یهابه سبك

 یخواهو تجدد ییگرامختلف سنت یكردهایاز رو یناش

 یلیك دالیسان هر ینوخیاست را شکل داد. پژوهشگران و تار

ان یآن ب یرگذار یزان تأثید و میجد یهاشهیورود اند یرا برا

ر اشاره كرد: فرهنگ یتوان به موارد زیاند. ازجمله مكرده

: 1387)پوپ،  یناپخته سلسله قاجار و ركود اقتصاد

، ینصار ایر یران و اروپا )نصیتوسعه ارتباط ا ،(3/1411

ران و یكردگان اروپا رفته به الیبازگشت تحص ،(280: 1350

ان، یها توسط آنان )قبادپستالكارت یاز رو  یمعامر  یاجرا

 یفتگیش ،هاغات آنیگانگان و تبلینفوذ باعامل ،(68 :1383

 یهاوهیبهرت ش ییمدرن و كارا یدر مقابل مظاهر معامر 

سفر به اروپا و همراه آوردن آثار  ،(226 هامن:) ید غربیجد

رنگ  ین تحول در پیا .(142 :1376، ی)صارم نآنا یهرن 

دوران قبل مانند  یاجتامع تیهو یمبان یجیباخنت تدر

در حوزه  یار آشكار یو زبان، منود بس تیمذهب، قوم

به عرصه چالش  یدا كرد و ساختار معامر یپ یمسكون یمعامر 

ل شد یتبد یزات طبقاتیان سنت و تجدد و ابراز متایم

آن  یر یگكه جهت یچالش ،(333 :1396 ،خمسهی)سعادت

و  یرات كالبدییبدون تحول در فن ساختامن، منجر به تغ

 یمیاقل یهایژگیو یر در برخییو تغ یدر نظام گردش ییفضا

 د.یها گردخانه یمعامر 

موجب  نچهجه گرفت كه آ یتوان نتیبا توجه به موارد فوق، م

 یفكر  یران شده است، دگرگونیا یو تحول در معامر  یدگرگون

ه آغاز و در دوران یكه از دوره صفو بود یرانیجامعه ا یو فرهنگ

رجند با یبد. یاول به اوج خود رس یخصوص پهلو قاجار و به

افغانستان،  یبه مرزها یكیهامنند نزد یعواملاز  یر یرپذیتأث

و جنوب  ر مستعمرات انگلستان در جنوبیدر مس یر یقرارگ

ن نقطه كمربند برخورد در یتردر مهم یر یا، قرارگیرشق آس

هند و اروپا،  یاستقرار در محور تجار اول و دوم،  یجنگ جهان

ن یرشق به جنوب و جنوب رشق كشور و همچن یر تجارتیمس

رات و ییمنصبان، همسو با تغن و صاحبیسكونت متمول

 یر و معام یاسی، سی، اجتامعیتحوالت گسرتده فرهنگ

ها را تجربه كرده یران در دوره انتقال، دگرگونیبزرگ ا یشهرها

رات ییتغ یپژوهش حارض به دنبال بازشناس بنابراین، .است

و متأثر از  تقالرجند در دوره انیب یهادر كالبد خانه یاصل

ق دو حوزه را یمسئله تحق ،رونیاست. از ا یر سبك زندگییتغ

 یات كالبدیاز خصوص یابتدا مطالعه برخ .دهدیپوشش م

رجند و سپس، یدوره انتقال در ب یهارات آن در خانهییو تغ

 ها.خانه یمیاقل یهایژگیر بر وییاثر تغ یبازشناس

ل و یتحلحارض  پژوهش یتوجه به مقدمه فوق، هدف اصل با

رجند، یب یهاخانه یمیو اقل یرات كالبد معامر ییتغر یتفس

ن اساس یاست. بر ا مردم یوه زندگیرات شییمتأثر از تغ

در دوره  یوه زندگیر شیین است كه تغیق ایتحق یپرسش اصل

داشته  یر یرجند چه تأثیشهر ب یهاخانه یانتقال بر معامر 

 یكه پژوهشگران در پ یاهیپژوهش حارض فرض راست. د

ط یرشا یر در برخیین است كه تغیآن هستند، ا یاعتبارسنج

رجند در دوره انتقال، یمردم ب یو فرهنگ ی، اجتامعیاسیس

ر در كالبد ییتبع آن تغو به یدر سبك زندگ یمنجر به دگرگون

 رجند شده است.یب یهاخانه یمیو اقل یمعامر 

 پیشینه پژوهش

 یخیتار یرا در بسرت  یبا توجه به ماهیت پژوهش كه معامر 

ها، هامنند سفرنامه یخیدهد، كتب تاریموردبررسی قرار م

كه به دوره موردنظر  غیرهو  یمومخ عیها، توارحالرشح

ط یدر جهت شناخت رشا یاند، اطالعات ارزشمندپرداخته

كنند. یمؤثر بر موضوع ارائه م یطیو مح یرونیو عوامل ب

رشح ، لیسفرنامه دروو یهاتوان به كتابین منابع میازجمله ا

ران یا یاجتامع خیتار و گرگرمكاثر  الت خراسانیبه ا یسفر 

 کهنیلس اشاره كرد كه عالوه بر ایمز ویجاز  هیدر عهد قاجار

د، نپرداز یم گذشتهران در زمان یا یو نظام یاسیبه اوضاع س

، باورها یبه فرهنگ، زندگ یدر اكرث فصول اشارات ارزشمند

 .دنران دار یمردم ا یهانییو آ

 ی، فرهنگیخیط تاریز به رابطه رشاین یمتعدد یهادر مقاله

اشاره شده است. از  یو شهرساز  یبا معامر  یاسیو س

 در دوره قاجار یو شهرساز  یمعامر  یبررس جمله مقاالتآن
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 یبناها یبر معامر  ییگرایتأثیر مل ،یفرهاد و كاشاناز 

ابعاد و  ،یونسیو  یراز یش، از اول یدوره پهلو  یحكومت

 یهادر پهنه یخیهای نگرش استمرار و گسست تارمؤلفه

ضمن اشاره به  و همکاران یجاپلق از  رانیا یست اجتامعیز

جه گرفته شده است كه از ینت یكننده در معامر نییعوامل تع

آن  یدر پجاد شد. یا یدر معامر  یدیوه جدیدوره قاجار ش

از  ی، ناشیمتضاد در معامر  یمتفاوت و گاه یهاشیگرا

بر  یك مبتنیدئولوژیو ا یاسیس یهاشیاختالف در گرا

دوره  لیاواخر دوره قاجار و اوا یاسیو س یدتیعق یهاانیجر

 .بوده است یپهلو 

و همكاران  یعسكر ز یرجند نیدر ارتباط با مقاالت مرتبط با ب

در  یشت و طبقات اجتامعیمطالعه نقش معدر 

و  یصارمو  رجندیم بیبافت قد یهاخانه یشناسگونه

رجند در یب یخیتار یهاخانه یمطالعه و بررسدر  یمسعود

وه یش، یشناسگونهها، خانه یخیبافت تاربه  دوره قاجار

ن یاند. همچنپرداختهرجند یب یخیتار یایش و جغرافیدایپ

در  یدار یسنجش مفهوم پاق و بذرافشان در مقاله یوث

رات ییتغ یبه بررس منطقه خراسان یمسكون یمعامر 

خصوص در دوران معارص و به یمیو اقل یكالبد یهامؤلفه

اند. ن منطقه پرداختهیا یمسكون یدر معامر  یدر دوره پهلو 

و  یسبك زندگتوان به كتاب یم یدر ارتباط با سبك زندگ

اشاره كرد  و همكاران یلیسهاثر  رانیمسكن معارص ا یمعامر 

 یر یگدر شكل یتأثیر تحوالت سبك زندگ یكه در آن به بررس

معارص پرداخته  یمسكون یهامجتمع یكالبد یهاتیفیك

در  یان سبك زندگیمانند رابطه م ین مواردیو همچن شده

 یمسكون یهادر برج یمندتیزان رضایدوم و م یزمان پهلو 

سبك  بر یمعامر  یفضا اسیآن دوره و تأثیر الگوها و مق

در كتاب  یان و زندی. مبانگرفته استموردبررسی قرار  یزندگ

موارد مختلف ازجمله  یبا بررس یك زندگو سب یرانیمسكن ا

، خانه و خانواده یاسالم یرانیا یمسكن مطلوب، سبك زندگ

رگذار یعوامل تأث غیرهو  یث، مسكن سنتیات و احادی، آیرانیا

و به  آن را موردبررسی قرار داده یر الگو ییبر تحول مسكن و تغ

 .اندز اشاره منودهیمسكن فردا ن یر یگعوامل مؤثر در شكل

گاه تعامالت یجا یواكاو و همكاران در  یز یزاده ترشیمغن

ن ییبه تع یسنت یهاخانه ییدر ساختار فضا یاجتامع

 یتعامالت اجتامع یآنها در چگونگ یابیها و ارزشاخص

 یسبك زندگ یز به بررسین یگر یاند. مقاالت متعدد دپرداخته

ل ص در جدو یاند كه جهت تلخپرداخته یو رابطه آن با معامر 

ر اشاره شده است.یبه مقاالت پنج سال اخ 1

 ریدر پنج سال اخ یو سبك زندگ یرابطه معامر مقاالت مرتبط با : 1جدول 

 عنوان مقاله
 سال

 نرش
 جهینت سندگانینو

 یرات آن بر كالبد معامر یو تأث یرات سبك زندگییتغ یبررس

  یبوم یهاخانه ییفضا یبندكرهیو پ
1400 

و  ییبازا

 همکاران

 یهاخانه ییگرال به برونیها نشان از متاخانه یرات كالبدییتغ

 نسبت به دوره قاجار دارد. یدوره پهلو 

و كالبد خانه  یارتباط عوامل مؤثر بر سبك زندگ یبررس

 معارص در شهر مشهد
1399 

پور و یعل

 همکاران
 .یزندگت سبك یكل یبرا یحیو ترج ینیف وجوه عیتعر

 یخانه و فرهنگ زندگ یعوامل مؤثر بر تحول كالبد یبررس

خانه در  ی: تحوالت الگو یران موردپژوهیر ایك قرن اخیدر 

 الر یخیشهر تار

1399 
شناس و حق

 یحناچ

 یرات كالبدیینه بروز و ظهور تغیزده، زمیقرن س یتحوالت ابتدا

 ر است. یكصد سال اخیمسكن در 

 یدر الگو  یطبقات اجتامع یل نقش روش زندگیتحل

ل یاواخر دوره قاجار و اوا یها: خانهیمسكن، منونه مورد

 لیدر اردب یپهلو 

1398 
  ینیمحمدحس

 و همکاران

گاه، روابط و یهمچون جا یان در مواجهه با موضوعاتیطبقه اع

اند كه ز عمل كردهیبر حس متا یو ... مبتن یت اجتامعیهو

 یمهامن و فضا یفضا، منا، یآن در ورود ییمنود فضا

 مشاهده است.قابل یخدمات

رات یخانه و تأث یكالبد یو الگو  یوه زندگیرات شییتغ

 ه تا امروز یها از دوره زندمتقابل آن
1398 

زدانفر و ی

 نارصدوست

 یاند از: الگوهاها، عبارتخانه یرگذار بر طراحیتأث یهامؤلفه

رات آن در طول زمان، ییمسكن منطقه و تغ ی، الگو یرفتار 
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فضاها و ارتباط با  یم، توجه به مفاصل ارتباطیت حریرعا ...

 عت.یطب

در  یمسكون یمعامر  ییدر سازمان فضا یتأثیر سبك زندگ

 ران یا
1397 

 یراز یش یكام

 و همکاران

 ی، سبب تساو یت در دوره پهلو یمرتبط با جنس یهاشاخص

شده  یاجتامعژه در طبقات متوسط و مرفه یوزن و مرد به

حذف و آشپزخانه به  یرونیو ب یاندرون یتبع آن، فضااست. به

 یافته است.داخل خانه انتقال

در  یوه زندگیخانه و ش ییوند سازمان فضایخوانش پ

  یبوم یمعامر 
1397 

و  یمداح

 انیمعامر

از  یفعالیت ناش یهاستمیو س یبوم یوه زندگیش یهایژگیو

ها شده است طیخاص استقرارها و مح یهایژگیآن منجر به و

ط یو مح یوه زندگین شیكننده ارتباط بفیو درنتیجه تعر

 شده مصنوع است.ساخته

 مبانی نظری

ازآنجاکه واژه سبك در علوم مختلف كاربرد  :یسبك زندگ

ان یب یمختلف یها معناهانامهف آن در لغتیدارد، در تعر

 یجمله در فرهنگ وبسرت به روش نوع زندگاست. از آنشده 

 Websterاشاره شده است ) یا فرهنگیو  ی، گروهیفرد

online dic, 2009یرا روش ی(. راپاپورت سبك زندگ 

ت یت و شخصیرفتار، فعال یكننده چگونگنییداند كه تعیم

ر ی(. پRappaport, 1969: 15ز افراد جامعه است )یمتام

كار به یسبك زندگ یزكننده را برایمتام یهانشانهر یو تعبیبورد

ها ازجمله خانه، ییرا مرتبط با دارا یوه زندگیش اوبرد. یم

ف كرده است كه در یتعر غیرهه، پوشش و ین، اثاثیال، ماشیو

، ویبوردشود )یم ییزكننده فضا بازمنایقالب ساختار متام

1984 :54.) 

دهنده لیو عنارص تشك ییدگاه سازمان فضاین دیبر اساس ا

ر و تحول یی، دامئاً در حال تغیوه زندگیخانه، نسبت به نوع ش

را مرتبط با عمل سكونت،  ین واسول سبك زندگیاست. چاپ

 ینیع یهار جلوهیمن و سایل اتاق نشینوع خانه و وسا

با محل  یرا در هامهنگ یز سبك زندگین نیداند. ابریم

معنا كرده  غیره، نوع مدرسه، منزل و ی، مشاركت محلیزندگ

و خانه را در  ین سگالن رابطه سبك زندگیاست. همچن

 یخانه و فضاها یداخل یفضا یبندمیتقس یچگونگ

ز معتقد است یكند. الرنس نیعنوان م یو عموم یخصوص

ها در تیانتظام رفتارها و فعال یل چگونگیه و تحلیكه تجز

رند، یگیو قانومنند شكل م خانه، كه منطبق با قواعد مرسوم

گردد. گئورگ یآن م ینهفته در طراح یمنجر به درك معان

 یهاارزش یرا تالش انسان در جستجو  یمل سبك زندگیز

اش و تالش ینیت فرد در فرهنگ عیفرد یر ین و به تعبیادیبن

ز ازجمله یآدلر ن .كندیگران عنوان میدر شناساندن آن به د

ن مفهوم اشاره كرده است و سبك یاست كه به ا یپژوهشگران

 یداند كه متامیم یفرد یگانه زندگیت یرا كل یزندگ

، یكنی)مهدو  ل آن قرار دارندی، ذیزندگ یعموم یندهایفرا

1396 :206.)  

 یاشاره به شكل رفتارها یف، سبك زندگین تعاریا یدر متام

 یهابر مجموعه گزاره یها دارد كه مبتناز انسان یجمع

ها دو مؤلفه ابد و در آنییم ینیع یها، تجلنآ  یمعرفت

ابتدا مفهوم وحدت است و سپس  .شودیافت می یاساس

ن ییدر تع یعامل مهم یسبك زندگرو، نی. از ازیمفهوم متا

افراد جامعه است و  یذهن یهاشیو گرا یرفتار  یالگوها

 یسكونت انسان یفضا یر یگرگذار بر نحوه شكلیتبع آن تأثبه

را متأثر  یرات در سبك زندگییاست. پژوهشگران تحوالت و تغ

ل یشدن جامعه را متام یدانند؛ چراكه صنعتیسم میاز مدرن

رشفت در یمنود و به دنبال پ یبه تكرث در سبك زندگ

 ی، فناور یالت، دموكراسیهامنند ثروت، تحص ییهاشاخص

 د.یان گردیز منایجوامع ن یدر سبك زندگ غیرهو 

، منظور از یسنّت یدر معامر  :یمیو اقل یی كالبدهامؤلفه

بنا  یط داخلیدر ساختامن، كنرتل رشا یمیتطابق اقل

را در  ییط نامطلوب آب و هوایاست كه تأثیر رشا یاگونهبه

رساند و حداكرث استفاده را از  به حداقل یداخل یفضا

ن رابطه معامران یدر ابه عمل آورد.  یمیعوامل مطلوب اقل

 یه بر منابع بومیو تك ییط آب و هوایبا در نظر گرفنت رشا یرانیا

را در  یش حرارتیط آسایمنودند كه رشا یاقدام به ابداع آثار 

(. 50: 1399معصوم، یفراهم آورند )فتاح یداخل یفضا
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، یداخل یكنرتل دماجهت ن نوع نگاه در گذشته یبر ا یمبتن

 یمیاقل طیدر مناطق گرم و خشك )رشا فضا، هیرطوبت و تهو

در تابستان، كاهش  یتابش ی، كاهش جذب انرژ رجند(یب

 موردتوجهش رطوبت یدر زمستان و افزا یاتالف حرارت داخل

هامنند نسبت توده  ییهاشاخصنه ین زمیبوده است. در ا

وارها یشده به دزان سطح مقطع اختصاص دادهیبه فضا، م

با  زان سطوح مرتبطینسبت به توده )نسبت جرم به توده(، م

ت ی)نسبت سطوح با قابل یاط نسبت به توده ساختامنیح

 كننده هستند.نییبه توده( و نوع مصالح تع یر ینورگ

جاد بسرت مناسب یرضورت ا، یمیاقل یهاعالوه بر مؤلفه

 یگران، لزوم وجود ساختار یروابط افراد خانواده باهم و د یبرا

بخشد؛ از یرضورت مز ینمتناسب با آن را  ییو فضا یكالبد

 ییخانواده، سازمان فضا یعنوان محفل اصلرو، خانه بهنیا

ن یك فضاها و نوع رابطه بیطلبد كه به لحاظ تفكیرا م یاژهیو

باشد.  توأماً  یمیط اقلیو رشا سازمان خانواده یها، جوابگو آن

فضا و  یهای كالبدر رابطه مؤلفهیاخ یهااز پژوهش یار یبس

ها ن پژوهشیج ایاند. نتاقرار دادهرا موردتوجه  یسبك زندگ

افراد، در گذر زمان  یوه زندگیرات در شیید آن است كه تغیمؤ

ها شده خانه ییتوجه در سازمان فضارات قابلییسبب تغ

 یخانه، موضوع ییشناخت سازمان فضا ،رونیاست. از ا

ك یسو منجر به درك و كنرتل كیار مهم است كه از یبس

الزم جهت  یگر ابزار ید یو از سو  شودیده میچیستم پیس

 منسجم است. یعملكرد و ساختار  یطراح

از  یجدانشدن یرات همواره جزئییتحوالت و تغ :1دوره انتقال

خ اقوام و كشورها بوده است. رسعت تحّوالت متأثّر از یتار

 یرگذار یزان تأثیعملكرد عوامل تحول و م یو چگونگ یستیچ

ن تحوالت را تحت یا یه زمانآن بر جوامع است. پژوهشگران باز 

 یو اسالم یمیبرند. ابراهیا انتقال نام میعنوان دوران گذار و 

ر یگر تعبیت دیبه وضع یتیر از وضعییاز واژه گذار به تغ

 یر یگرد و موجب شكلیگیزمان صورت م یكنند كه در طیم

 یهاتیاز هو یار یدر بس ینو و دگرگون یهاتیموجود

رگذار و پر یتأث یادوره گذار، دوره ،رونیموجود است. از ا

گردد و شناخت آن منجر به درك بهرت یتشتت محسوب م

ها ساختریز یمجدد متام یرات و كمك به سازماندهییتغ

                                                           
 
1 . Transition Era 

از واژه  ی(. رمضان4: 1388، یو اسالم یمیاست )ابراه

كند و در ارتباط با یر میتعب یرات اساسییانتقال، به تغ

در  یرات اساسییر دوره انتقال تغمعتقد است كه د یمعامر 

، یبه وجود آمده است )رمضان یكالبد و كاركرد معامر 

رشق  یهاخانه یو همكاران با بررس یموسو  (.73: 1390

و  ی، اجتامعیاسیرات سییاند كه تغجه گرفتهیكشور نت

نه ی، زمیدر دوران اواخر قاجار و پهلو  یفرهنگ یساختارها

رات ییها تغوجود آورد. آنشهرها را به یر در ساختار كالبدییتغ

رات در سبك یین دوره را متأثر از تغیا یدر معامر  جادشدهیا

ك شبه به وجود آمده است یو نه  جیتدردانند كه بهیم یزندگ

(Mousavi and Et al, 2021: 108.) 

تا  ش1260اواخر دوره قاجار ) یحارض بازه زمان قیتحق

( را ش1320تا  ش1304اول ) ی( و حكومت پهلو ش1304

 یجیرات در دوره قاجار تدرییرد. با توجه به آنكه تغیگیدر بر م

نسبت به  یدر معامر  یخاص یو آهسته بوده است و دگرگون

آن  یامده است، اصطالح گذار برایدوران قبل به وجود ن

رات دوران رضاشاه یینكه تغیاما با توجه به ا ،مناسب است

در اصول، شكل و  یساسا یراتیی، تغنسبت به دوره قاجار

آن در  یر انتقال را برایبوده است، تعب یرانیا یسازه معامر 

 م.یاپژوهش استفاده كرده

 یاها در هر دورهخانه یمعامر : هاخانه یخیتحوالت تار

ن یابد و اییر میین تغیساكن یهاازها و خواستهیمتناسب با ن

خانه است. خانه  ییفضاكننده ابعاد و روابط نییرات، تعییتغ

د آورد، بلكه از ابعاد زمان و تداوم یباره پدكیتوان یرا من

خانواده و فرد با  یجیق تدریبرخوردار است و متأثر از تطب

 یر روندیاخ یهارات در دههیین تغیا ایاما گو، جهان است

 یدیران با تقلیرا دنبال نكرده است و در ا یآگاهانه و منطق

كند. رشوع یرا دنبال من یناآگاهانه، مقصد و هدف مشخص

شاه دانست. تا قبل از نیتوان از زمان نارصالدین روند را میا

نه یگرفت اما پس از آن زمیهمواره از سنت الگو م یآن معامر 

م تحول در یحك. دیغرب در تهران فراهم گرد یبروز معامر 

معامران  را همزمان با بازگشت یت منازل مسكونیفیك

 ی، به دوره اول قرن چهاردهم شمسیكرده خارجلیتحص

 (.65: 1381م، ی)حك دهدینسبت م
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و  یاط مركز یگرا و حمتاماً درون یتا زمان قاجار، معامر   ...

 یانگر ساختار یم منایرمستقیك و غیتنگ و بار یهاكوچه

 ییبود. آشنا یو چه از نظر فرهنگ یچه از نظر كالبد یسنت

ن یان قاجار با مظاهر متدن در غرب و همچنیشاهان و دربار

 یكرده در فرنگ و معلامن معامر لیحضور معامران تحص

از  یمنجر به ورود بخش غیرهدر دارالفنون و  ییاروپا

ر ییتغ جهیران و درنتیگانه به ایب یكشورها یفرهنگ یهافراورده

ساز  و ر در اصول ساختییط جامعه و به دنبال آن تغیدر رشا

 یانسان ستیز یدر فضاها یغرب یحضور عنارص زندگو 

ارشاف،  یهاخانه ابتدا دررشوع روند تحوالت فوق با شد. 

دا شد و پس از آن ینات پیون در تزئیزاسیاز مدرن ییمنودها

ت كرد ینات به مبلامن و انتظام فضاها رسایاز تزئ یر یرپذیتأث

چند  ن دوره، عمریگرفت. در اواخر ا یخانه جا یو در الگو 

 یدیجد یافت و معامر یان یران پایا یهزار ساله معامر 

 یدوره انتقال، معامر  ید كه از آن به معامر یمتولد گرد

(. 1383 ان،یقبادرك: شود )یاد میش و اختالط یگشا

ه را دوره تفاوت در یدوره قاجار یستانیجامعت و نرمضان

ها شین تنوع در گرایمعامرانه و همچن یهاشهیها و اندارزش

ش از همه در یدانند كه بیم یشهر  یمعامر  یهاوهیو ش

جامعت و ابد )رمضانییمنود م یمسكون یعرصه معامر 

 یز معتقد است كه معامر ین ی(. باقر 65: 1389، یستانین

 یك معامر یتحقق  یكه قدرت الزم را براآن باوجودقاجار، 

 یگذشته معامر  یو الگوها ین نداشت، اصول و مبانینو

وجود فضا به یر یگدر شكل ییهایرا ارتقاء داد و نوآور  رانیا

 (.38: 1389، یآورد )باقر 

هامنند اتاق  یفضاها و عنارص  یدوره قاجار دارا یهاخانه

ساده در اطراف اتاق  ییهادار، اتاقستون یهاوانی، ایمركز 

انداز جاد چشمیهامنند: ا ییهایژگیهستند كه و یمركز 

 یر برایه حوضخانه، رواج بادگیتعبها، ع توسط پنجرهیوس

ها، یجاد رسستون و ستون در ورودیخنك كردن فضا، ا

ل سه یبنا، تبد یبلند، پلكان دوطرفه در محور اصل یهاوانیا

م به داخل بنا، سقف ی، وارد شدن نور مستقیبه دو در  یدر 

 یاز معامر  یازهیش فضاها و آمی، گشایروانیبدار و شیش

نكه در یتا ا (39: هامندر آن مشهود است ) ییو اروپا یرانیا

كرده لیاز معامران تحص یان دهه اول قرن چهارده، تعدادیپا

پرداختند.  یت مسكن عمومیفیدر فرنگ، به انتقاد از ك

مه دوم دهه چهل در مجله یان در نیازجمله وارطان هوانس

ران در منازل فاقد یت مردم ایاكرث»تكت نوشت یآرش

 یهاكنند. در محلهیم یزندگ یراحتن وسائل یكوچكرت

بدون  یهاگاهگر پناهیا به عبارت دیها و تهران، خانه یمیقد

كه استحكام ندارند و  ییوارهایده و دیمه پوشیا نیسقف 

م، ی)حك« شوندیمشاهده م غیرهشه و یبدون ش یهاپنجره

1381 :69 .) 

، توجه معامران به یشمس چهاردهمدر دهه سوم قرن 

مردم در ارتباط با  یو اجتامع یخصوص یزندگ یازهاین

و  یرگذار و مهم در طراحیتأث ی، عاملیبهداشت عموم

خصوص مسكن بود. افزودن ن دوره، بهیا یساخت بناها

آشپزخانه  یر در فضاساز ییحامم و توالت در داخل خانه و تغ

 ین موارد است. در قبل از آن حامم در خانه سنتیازجمله ا

اط قرار یز در گوشه حیوجود نداشت و توالت و آشپزخانه ن

ان آشپزخانه را به سمت رشق برد یگرفت. وارطان هوانسیم

اط داشته باشد و بزرگ و پرنور باشد. یرو به ح یاتا پنجره

خواب به  یهاو اتاق ییرایحامم و توالت هم در ارتباط با پذ

ابان یت خبه سم ییش فضاید. گشایداخل خانه منتقل گرد

اول است كه منجر به كمرنگ  یگر دوره پهلو یرات دییاز تغ

ن و ینشرات، شاهیین تغید. به دنبال ایگرد ییگراشدن درون

بزرگ در وسط  یهابه رسرسا و پله یدر خانه سنت یوان مركز یا

 یهاشیجه گشایجاد پنجره و تراس و در نتیل شد. ایآن تبد

 یدوره پهلو  یرات معامر ییگر تغیابان از دیخ یبه سو  ییفضا

 یو دقت در فضاساز  یت اصول بهداشتیاول است. رعا

ان، ی، گوركانین دوره ازجمله فروغیتوسط معامران ا

شرت موردتوجه قرار گرفت كه متأثر از تحول یب غیرهان و یهوانس

 است. یده غربیبر ا یمبتن یمعامر 

رسعت ن تحوالت بر یمردان ازجمله بازرگان با ادولت یهمراه

ت مسكن دگرگون یپس از آن مفهوم و هو ،رونیآن افزود. از ا

، یروح یازهای، نیكه توجه به ابعاد انسان یشد. خانه سنت

م، فرهنگ و اعتقادات ساكنان از ی، اقلیو جسامن یروان

، یان رفت و انقالب صنعتیآن بود، از م یهامشخصه

رات را ییغاستمرار و ادامه روند ت غیرهل، ارتباطات و یاتومب

وه یش کیبر  یرا سبب شد كه مبتن ییهامنود و خانه یدامئ

افراد اجتامع  یمتام یاست كه متناسب با زندگ یخاص زندگ

رات و ییمجموعه تغ(. 208: 1396، یان و زندیست )مبانین
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توان یرگذار بر خانه را میدهد كه عوامل تأثیتحوالت نشان م

ط و یمنود. مح یبنددستهر یبه عامل ثابت و عامل متغ

ثبات است و  یدارا یمیا تحت عنوان عامل اقلیجغراف

و غیره با  ی، اجتامعیاسی، سی، فرهنگیعوامل اقتصاد

ها است، در دوره یكننده سبك زندگنییعنوان جامعه كه تع

خانه را  یكالبد یهاابند و مؤلفهییر مییط گوناگون تغیو رشا

توان ادعا منود كه رابطه یمل ین دلیدهد؛ به همیر مییتغ

 و كالبد خانه وجود دارد. ین سبك زندگیب یمیمستق

اندك در  یتأمل یاز نظر كالبدپژوهش:  یچهارچوب نظر 

ت طرح یها در كلانگر اشرتاك آنیب یخانه سنت یمعامر 

مرتاكم و درونگرا و رو  یهاها از پالنآن تیاکرثاست؛ چراكه 

 یر یگطرح و شكل یساختار كلكنند. یم تیتبعاط یبه ح

 یوارهاید بوده است. یآن، تابع نظم هندس یاجزا یمتام

نات و ساده است در مقابل یكه بدون تزئ یبلند خارج

بعد از  یهشت یا فضایو  شدهنیتورفته و تزئ یهایورود

و عدم  ییگرا، درونتیمحرمجاد یو غیره با هدف ا یورود

 یسنتبارز خانه  یهایژگیو غیره از و مراتبسلسلهارشاف، 

گرا و ، خانوادهیسنت یهاخانه ،رونیاز ا(. 76است )هامن: 

اند و از افراد خانواده شكل گرفتهیبه ن ییبا هدف جوابگو

سازمان  .را شكل داده است یخانه سنت ییسازمان فضا

تعامل فضاها و افراد با  یخانه با متركز بر چگونگ ییفضا

ر نظم و سازمان متأثر از روابط نه را جهت حضو یگر زمیكدی

معامرانه سبب  یدر ساختار  یافراد خانواده و عوامل خارج

اما در طول ، (Kazemi and Soheili, 2019: 39شود )یم

توسعه  یو فرهنگ یاجتامع یزمان و در سطوح كالن هنجارها

 یهازمان خود و نسل یاجتامع یو بر رفتارها افته استی

رات ین جهت منود تأثی، به هماستبوده رگذار یبعد تأث

ر در ییتبع آن تغو به یبر فضا و معامر  یاجتامع یهایژگیو

 .میشاهد هستخانه را  ییسازمان فضا

ت، یچهار مورد موقع یمنابع پژوهش یبندبر جمع یمبتن

سازمان  یهامؤلفه نیترعملكرد، روابط و تناسبات را از مهم

م بوده یو اقل یكه متأثر از سبك زندگ یخانه سنت ییفضا

 یمیط اقلی، اما باوجود ثبات رشاتوان نام بردیماست، 

 یهار در مؤلفهیی، تغیرات و تحوالت در حوزه سبك زندگییتغ

ك یرا سبب شده است. اگرچه هر یمیو اقل ییسازمان فضا

نگاه دهد، اما نوع یرا پوشش م یعیوس یهاها حوزهاز مؤلفه

م یها در پژوهش حارض در ارتباط با اقلك از مؤلفهیبه هر

بسته و باز، خواهد بود و در  مهیبسته، ن یمحدود به فضاها

وان یاط، توده و اینحوه ورود، ح یارتباط با سبك زندگ

ك از یرو، جهت هر نیموردبررسی قرار خواهند گرفت. از ا

 یعه آمار جام یهافوق سه شاخص كه در منونه یهامؤلفه

 یك معرفیبه تفك 2اند در جدول ی بودهر یگاندازهقابل

اند.شده

 )مأخذ: نگارندگان( ییرات سازمان فضاییتغ یهاها و شاخص: مؤلفه2جدول 

 اس و تناسباتیمق روابط عملكرد ت فضاهایموقع هامؤلفه

ص
خ
شا

ها
 ی

د
لب
كا

ی
 

 توده و فضانسبت  اطیو ح یرابطه ورود ینقش ورود ینظم توده و ورود

 ر به تودهینسبت نورگ اطیها و حرابطه اتاق اطینقش ح تعداد طبقات

توده  ییایت جغرافیموقع

 یاصل
 مساحت عرصه گریكدیها با رابطه اتاق وانینقش ا

 شده است. یمعرف 1پژوهش طبق منودار  یص مطالب چهارچوب نظر یبا توجه به موارد فوق و جهت تلخ
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 نظری پژوهش )مأخذ: نگارندگان(: چهارچوب 1منودار 

مرتبط با زمان گذشته موردبررسی قرار  یادهیبا توجه به آنكه پد

است. در  یر یتفس-یخیشده روش تاررد، روش انتخابیگیم

ده یچیپ یانهیدر زم یكالبد-یاجتامع یادهیپد یكل ینگاه

شود یف مینگر تعرو كل یتی، رواینییتب یر یگبا جهت

 (.136: 1396فر، ینی)ع

رجند در دوره انتقال، یمردم ب یسبك زندگ ق:یتحق یرهایمتغ

ز در یق نیر وابسته تحقیق است. متغیر مستقل تحقیمتغ

خانه  ییسازمان فضا یهامؤلفهق یتحق یهدف اصل یراستا

اط؛ ی، توده، حیت فضاها در حوزه ورودیموقع -: الفشامل

اط و ی، حیك سه بخش ورودیعملكرد فضاها با تفك -ب

گر؛ یكدیها با و اتاق یاط، ورودیح یروابط فضاها -وان؛ جیا

 یر یزان توده، فضا، نورگیاس و تناسبات در ارتباط با میمق -د

ها موردبررسی قرار رات آنییباشند كه تغیمو مساحت عرصه 

 اند. گرفته

ق حارض از دو یدر تحق ها(:كیق )تكنیانجام تحق یهاوهیش

استفاده شده است كه متناسب با  یدانیو م یوه اسنادیش

 كاربرد دارد.  یمعامر  یخیحوزه مطالعات تار

پژوهش  یجامعه آمار  :یر یگ، حجم و روش منونهیجامعه آمار 

دوره سوم از شده ساخته یهاخانه یمتام حارض مشتمل بر

تا  ش1260اول )از  یدوره حكومت پهلو  انیتا پاقاجار 

، به اندثبت شده رجندیب یدر فهرست آثار ملكه ( ش1320

ن یاست. بر ا یك سه مقطع زمانیو به تفك یتعداد مساو 

 اند كهباب خانه موردبررسی قرار گرفته 24اساس تعداد 

باب از آن متعلق به دوره قاجار، هشت باب دوره  هشت

 است. یو هشت باب متعلق به دوره پهلو  یپهلو -قاجار

مشتمل  یموردبررسی دوره پهلو  یهاخانه ها:منونه یمعرف 

، ی، گالو ی، مالكیف، فاطمی، ساجد، رشیبر خانه خرسو 

 یپهلو -دوره قاجار یهااست. خانه یگران و خواصكوزه

، دالكه، فرهنگ، الله، یمراد یبی، بیشامل خانه ادهم

 یهان منونهیاست. همچن دوستفرد و حسنی، راینوران

، ی، هادو یآراسته، پردل یهادوره قاجار شامل خانه

ا ینیزاده و اعتامدمین جعفر، كری، حسیان، طالبیصفار

به مذكور  یهااست. به جهت اختصار، اطالعات منونه

در  یك دوره زمانیها به تفكپالن طبقه همكف آن انضامم

مشاهده است.قابل 3 یال 1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1891آراسته       شامره ثبت:   

01/05/1376  
 

4665ا  شامره ثبت: ینیاعتامد  

16/08/1380  
 

4503شامره ثبت:      یهادو   

05/09/1380  
 

2816ن جعفر   شامره ثبت: یحس  

16/08/1379  
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4663شامره ثبت:       یطالب  

11/10/1380  
 

8936ثبت: زاده    شامره میكر  

10/03/1382  
 

4504ان    شامره ثبت: یصفار  

05/09/1380  
 

1882شامره ثبت:        یپردل  

11/05/1376  
 

 دوره قاجار یهاپالن طبقه همكف خانه :1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4660شامره ثبت:        یادهم

11/10/1380 
 

 17389شامره ثبت:   یمراد یبیب

06/12/1385 
 

 9611دالكه       شامره ثبت: 

27/05/1382 
 

 2871فرهنگ    شامره ثبت: 

16/08/1379 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2941الله          شامره ثبت: 

20/09/1379 
 

 4659شامره ثبت:       ینوران

11/10/1380 
 

 3464فرد       شامره ثبت: یرا

28/12/1379 
 

دوست  شامره ثبت: حسن

6367 

07/07/1381 
 

 یپهلو -دوره قاجار یهاپالن طبقه همكف خانه :2كل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5132شامره ثبت:       یخرسو   

25/12/1380  
 

17390ساجد       شامره ثبت:   

06/12/1385  
 

4505ف      شامره ثبت: یرش  

05/09/1380  
 

3463شامره ثبت:      یفاطم  

28/12/1379  
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4662شامره ثبت:     یمالك  

11/10/1380  
 

5679شامره ثبت:     یگالو   

25/12/1380  
 

4801گران  شامره ثبت: كوزه  

19/12/1380  
 

شامره ثبت:      یخواص

17388 

06/12/ 1385  
 

 یدوره پهلو  یهاپالن طبقه همكف خانه: 3 شكل

 هایافته

اط یتوده و نحوه ورود به ح یر یتعداد وجوه قرارگ یبا بررس 

در  3جدول را به رشح  ییزان درونگرایاز م یفیتوان طیم

با توجه به  رجند مشخص منود.یشهر ب یخیتار یهاخانه

اند قرار گرفته 12تا  6ف یكه در محدوده ط ییهاجدول خانه

برونگرا  -، گونه درونگرا4ف یواقع در ط یهادرونگرا، خانهگونه 

، گونه برونگرا محسوب 4ف كمرت از یواقع در ط یهاو خانه

اند.شده

 )مأخذ: نگارندگان( یبر شاخص توده و ورود یمبتن ییزان درونگرایم: 3جدول 

 

3 2 1 

ورودی از هشتی یا داالن )با 

 واسطه(

واسطه و بدون واسطه ورودی با 

 )هردو(
 ورودی مستقیم )بدون واسطه(

   12 توده در چهار جهت 4

 3 6 9 توده در سه جهت 3

 2 4 6 توده در دو جهت 2

 

سه بخش ت، روابط، تناسبات، ابعاد و عملكرد فضاها در یموقعموارد:  یو اسناد یدانیم یهایبر اساس جدول فوق و بررس

در جدول مذكور توده  اند.شده یابیارز یخیك دوره تاریرجند به تفكیب یخیتار یهامرتبط با خانه 4در جدول  هاوان و اتاقیاط، ایح

و  یهامنند ورود یارتباط یرا شامل شده است و فضاها یزندگ یاصل یاز توده اطالق شده است كه فضاها یبه بخش یاصل

خارج و داخل بنا  یك فضایا داالن در تفكیو  یز چنانچه با كمك هشتیبه مجموعه ن یاند. ورودشده نامستثا انبار یو  هاداالن

ها عالوه بر نقش وانیشده است. ا یابیدهنده ارزارتباط عنوانبهرصفاً  صورت نیار یلرت و در غیف عنوانبهنقش داشته است 

ز خواهند ین یمیواقع شوند نقش اقل یو رشق یشامل یهاچنانچه در بدنهها اط و اتاقیلرت و جداكننده حیف عنوانبهداشنت 

 داشت. 

یورود  

 توده
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 رجند )مأخذ: نگارندگان(یب یهاخانه یمیو اقل یپژوهش درباره كالبد معامر  یهاافتهی: 4جدول 

 

 خانه

 یپهلو دوره  یپهلو  -دوره قاجار دوره قاجار

س
ح

ی
فر
جع
ن 

 

امد
عت
ا

اینی
 

لب
طا

ی
 

ته
س
آرا

 

میكر
ده
زا

 

دل
پر

ی
 

دو 
ها

ی
 

ار
صف

ی
ن
ا

 

ن
س
ح

س
دو ت
گ 
هن
فر

 

له
ال

 

یرا
رد
ف

 

هم
اد

ی
 

اد
مر

ی
 

كه
دال

 

ران
نو

ی
د 
ج
سا

 

طم
فا

ی
 

لك
ما

ی
 

ص
وا
خ

ی
 

الو 
گ

ی
 

وزه
ك

ان
گر

 

یرش
ف
 

رسو 
خ

ی
 

یمق
ت
سبا

تنا
و 
س 

ا
 241 1430 281 190 157 467 192 185 248 741 342 334 430 340 467 455 275 347 342 361 530 532 673 524 مساحت عرصه 

 164 554 202 158 130 282 143 155 164 478 263 249 340 276 383 348 241 278 280 300 417 458 529 405 مساحت توده

 68/0 61/0 73/0 83/0 82/0 60/0 74/0 83/0 66/0 64/0 77/0 75/0 79/0 80/0 82/0 76/0 87/0 80/0 80/0 83/0 78/0 86/0 66/0 77/0 نسبت توده فضا

10/0 07/0 11/0 11/0 ر به تودهینسبت نورگ  10/0  10/0  11/0 09/0 12/0 09/0 09/0 11/0 11/0 13/0 09/0 13/0 14/0 19/0 1/0 16/0 1/0 15/0 13/0 11/0 

قع
مو

ی
ها
ضا
 ف
ت

 

 ینظم توده و ورود
   

            
         

 2 4 3 9 12 4 12 12 6 9 12 9 12 9 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 فیمحدوده ط

گرادرون گونه گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون  گرادرون   
برونگرا 

 درونگرا
گرادرون گرادرون  گرابرون   

برونگرا 

 درونگرا
گرابرون  

 جهت 2 جهت 2 جهت 3 جهت 3 جهت 4 جهت 2 جهت 4 جهت 4 جهت 2 جهت 3 جهت 3 جهت 3 جهت 4 جهت 3 جهت 4 جهت 4 جهت 4 جهت 4 جهت 3 جهت 4 جهت 4 جهت 4 جهت 4 جهت 4 یت توده اصلیموقع

 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 تعداد طبقات

رد
لك
عم

 

  یارتباط  یارتباط  یارتباط لرتیف لرتیف  یارتباط لرتیف لرتیف لرتیف  یارتباط  یارتباط لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف لرتیف ینقش ورود

                         یاط مركز یح

 ندارد ندارد شامل ندارد ندارد ندارد شامل ندارد شامل شامل شامل ندارد غرب شامل رشق رشق ندارد رشق شامل شامل جنوب غرب ندارد رشق وانیت ایموقع

 ندارد ندارد یمیاقل ندارد ندارد ندارد یمیاقل ندارد یمیاقل یمیاقل یمیاقل ندارد لرتیف یمیاقل یمیاقل یمیاقل ندارد یمیاقل یمیاقل یمیاقل لرتیف لرتیف ندارد یمیاقل وانینقش ا

ط
واب
 ر

                         وانیورود اتاق از ا

                         ورود اتاق از داالن

                         اطیورود اتاق از ح

 1 2 1 ندارد ندارد 1 ندارد ندارد ندارد 1 1 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد اطیم به حیمستق یورود

 ندارد 1 ندارد 1 1 1 2 1 1 ندارد ندارد 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 اطیبا واسطه به ح یورود
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 گیریبحث و نتیجه ...

ها افتهیر یل و تفسیارائه و سپس تحل 5در جدول  یمنتج از مطالعه كالبد معامر  یلیتحل یهاافتهیها، ابتدا افتهیل یتحل یدر راستا

ت، عملكرد و روابط صورت خواهد گرفت.یاس و تناسب، موقعیدر چهار حوزه مق

 )مأخذ: نگارندگان( هامنونه یمیو اقل یها درباره كالبد معامر افتهی یلیتحل یبندجمع: 5جدول 

 یدوره پهلو  یپهلو  -قاجاردوره  دوره قاجار خانه

ب
س
تنا
و 
س 

قیا
م

 

 ن مساحتیانگیم
 392 420 448 عرصه

 223 312 363 توده

 57/0 74/0 81/0 نسبت توده به فضا

 13/0 11/0 10/0 ر به تودهینسبت نورگ

ت
عی
وق
م

 

 4 3 3 طبقه 2 یتعداد واحدها

 تعداد گونه

 2 0 0 گرابرون

 2 0 0 گراگرا درونبرون

تعداد جهت 

 یتوده اصل

4 7 3 3 

3 1 4 2 

2 0 1 3 

رد
لك
عم

 

 4 6 8 لرتیعنوان فبه یورود

 7 8 8 یاط مركز ینقش ح

 وانینقش ا
 2 6 4 یمیاقل

 0 1 2 لرتیف

ط
واب
ر

 

 ورود به اتاق
 7 5 7 میمستق

 5 7 6 با واسطه

 اطیورود به ح
 4 2 0 میمستق

 6 6 8 با واسطه

 4/1 6/1 2 به اتاق ینسبت تعداد ورود

 ین مساحت عرصه در طیانگیسه میمقااس و تناسب: یمق

افته به هر ینشان از كاهش مساحت اختصاص یخیدوره تار

كاهش  موازاتبهز یواحد دارد. كاهش نسبت توده به فضا ن

را  یمختلف عملكرد یهاحوزه یمساحت عرصه لزوم بررس

در  یق روند كاهشین اساس تطبیبخشد. بر ایرضورت م

با  یلرتها و عنارص ارتباطیها، فتعداد و مساحت اتاق

نسبت  یدر دوره پهلو  یرات و تحوالت اجتامعیید تغیتشد

ده فوق یهمسو بودن روند دو پد یایبه دوره قبل از آن گو

 یقاله خود با بررسپور در میو تق یدر ین ارتباط حیدر ااست. 

اند كه با جه گرفتهینت یسنت یهانسبت توده به فضا در خانه
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 افته استیز كاهش ین ییگرانسبت توده به فضا درون كاهش

د بتوان دوره ی، بنابراین شا(98: 1397پور، یتق و یدر ی)ح

 یهاتیاز فعال یا انتقال برخیو  یسپار انتقال را آغاز برون

رون از خانه دانست كه در زمان معارص یخانه به ب یداخل

 ی، برگزار یآشپز  یندهایاز فرآ یار یبس ینیگزیجا صورتبه

افته یخانه منود  یخارج ی، امور روزمره و غیره در فضایمهامن

 یمیاقل یها(. در ارتباط با مؤلفه3: 1396است )اكربزاده، 

ل یبه توده، متا یر یت نورگینسبت بدنه با قابل یز، بررسین

دهد كه با یرا نشان م یخارج یها با فضارت ارتباط بدنهشیب

ن سطح یدر مناطق گرم و خشك )كمرت یمیاقل یاصول طراح

 ست.ی( همسو نین حجم داخلیشرتیدر مقابل ب یبدنه خارج

ها از دوره سه تعداد طبقات خانهیبا مقا ت فضاها:یموقع

ك تا یشود كه تعداد طبقات به ی، مشخص میقاجار تا پهلو 

مشاهده  یدو طبقه محدود شده است و تفاوت معنادار 

 یت تكنولوژ یاز محدود یتواند ناشین موضوع میشود. ایمن

شرت از دو طبقه یب یهاساخت باشد كه امكان ساخت خانه

در  ینظم توده و ورود یررس؛ اما بمقدور نبوده است

 یتوجهرات قابلییآن است كه تغ یایدوره انتقال گو یهاخانه

 ین اساس متامیذر زمان به وجود آمده است. بر ادر گ

از یامت 12ن یانگیاند و از مگرا بودهدوره قاجار درون یهاخانه

-ن رتبه در دوره قاجاریقرار دارند. ا 11در رتبه  ییف درونگرایط

 یاما همچنان متام ،است افتهیکاهش 1/10به عدد  یپهلو 

ف یگاه در طیجا یاند. در دوره پهلو گرا بودهها درونخانه

ن دوره یاست. در ا افتهیکاهش 25/7ن یانگیبه م ییگرادرون

 منونه 2گرا، منونه درون 4، تعداد شدهیمنونه بررس 8از تعداد 

اند. با توجه به گرا بودهز برونیمنونه ن 2گرا و برون-گرادرون

ق حارض و یمختلف در تحق یهاپیشده به تازات دادهیامت

 یشود كه تا دوره پهلو یها، مشخص ممنونه یمورد یبررس

بر اساس به بعد  یاما از دوره پهلو  ،اندگرا بودهها درونخانه

ل یمتا، یرات سبك زندگییتبع آن تغو به یتحوالت اجتامع

 شود.یها مشاهده مدر خانه ییگرابه برون یتوجهقابل

توده  یر یقرارگ ییایتعداد جهات جغراف ین بررسیهمچن

دهد كه در دوره قاجار در هفت منونه در هر یشان من یاصل

 یمیط اقلیچهار جهت توده قرار گرفته است كه كامالً با رشا

پس از آن تعداد جهات  یهاهامهنگ است، اما در دوره

منونه  16ی كه در اگونهبهاست.  افتهیکاهشتوده  یر یقرارگ

در سه  یمنونه توده اصل 10متعلق به دوره پس از قاجار، در 

 یهاتوده ساختامن یر یا دو طرف قرار گرفته است. قرارگیو 

كند ید میی، ادامه هامن روند را تأجهتکمعارص تنها در ی

 یمیاقل یهابر مؤلفه یرات سبك زندگییغلبه تغ یایكه گو

ارتباط داخل و خارج  یرات بر چگونگیین تغیاست. ا

اط و و نحوه ارتب یداخل یفضاها یبندساختامن، حوزه

رگذار بوده است ینات تأثیگر، مبلامن و تزئیكدیها با تعامل آن

را جهت فضاها  یمتفاوت یگذار ت و نامیتبع آن موقعو به

 نسبت به گذشته سبب شده است.

شابور، نظم توده ین یهاخانه یش با بررسیو فرك یرسجادیم

جه یاند و نتسه كردهیمقا ییایو فضا را بر اساس جهات جغراف

قرار گرفته  یو رشق یاط اغلب در دو بدنه مركز یاند كه حگرفته

 یخانه كه عموممانند مهامن یین فضاهایاست. همچن

 یو در ارتباط با ورود یهستند در بدنه جنوب تا جنوب غرب

(. در 84: 1395ش، یو فرك یرسجادیاند )مواقع شده

ضا راز، نظم توده و فیش یهادر ارتباط با خانه یگر یپژوهش د

( است یاط مركز یگرا )حدوره قاجار عمدتاً درون یهادر خانه

و فقط در دو باب از مجموع هشت خانه توده در سه بدنه از 

(. 231: 1396 و همکاران  یاط قرار گرفته است )زارعیح

 ییسازمان فضا یشناسگونه یان و همكاران در بررسیغفور

اط یكه ارتباط با حاند جه گرفتهیدوره قاجار تهران، نت یهاخانه

، داالن است. ی، هشتیهامنند درب ورود یشامل عنارص 

 یك فضایعنوان كند و بهیر مییاط تغیدر دوران گذار نقش ح

باز  یاط آن نقش فضایگر حیگردد و دیكننده مطرح ممیتقس

: 1396و همکاران،  انیست )غفوریر را دارا نیپذستیو ز

 یهاخانه یخود با بررس پژوهشدر  یو طبس ی(. موسو 138

جه یاند و نتنظم توده و فضا پرداخته یبندفیمشهد، به ط

ها از دوره قاجار اند كه منطبق بر نظم توده و فضا خانهگرفته

 ییبه سمت برونگرا ییگرااول از درون یان دوره پهلو یتا پا

 پژوهش(. 49: 1399، و همکاران یاند )موسو حركت كرده

با  اما ،ن مطلبید همیز مؤیرجند نیب یهاحارض در خانه

 كندتر نسبت به مشهد است. یروند

ن نوع و یو همچن ینظم توده و ورود یبررس عملكرد فضاها:

دهنده آن اط، نشانیفضاها در اطراف ح یر یقرارگ یچگونگ

 یف كه متعلق به اواخر دوره پهلو یخانه رش جزبهاست كه 

اط یح کنندهیتداعها منونه یاط در متامیاست، نقش ح
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د تداوم یز مؤیمرتبط ن یهاگر پژوهشید یاست. بررس یمركز  ...

اول  یران تا اواخر دوره پهلو یگر اید یدر شهرها یاط مركز یح

نتوانسته است  یرات سبك زندگییاست و تحوالت و تغ

تا زمان ظهور خودرو در  سازتیهو یژگین ویبر ا یرات جدیتأث

 ران داشته باشد.یا یشهرها

 یگر كه متأثر از تحوالت سبك زندگیفضاها و عنارص دازجمله 

است.  یورود یرا تجربه كرده است فضا یارات عمدهییتغ

 یورود یدهد كه فضایدوره قاجار نشان م یهاخانه یبررس

و  یو متعلقات آن، هشت یها شامل در ورودمنونه یدر متام

زمان خود،  یفرهنگ یهایژگیا داالن است كه هامهنگ با وی

ن یلرت بیرا پوشش داده است و ف یمختلف یعملكردها

 یپهلو -داخل و خارج بوده است؛ اما در دوره قاجار یفضا

در شش  یژگین وی، اییل به برونگرایهمسو با تحوالت و متا

 مشاهدهقابلها از منونه یمیتنها در ن یمورد و در دوره پهلو 

 است.

افته است در یوان تظاهر یكه به شكل از ینباز مهین یفضاها

موردبررسی  16منونه از  13در  یپهلو -دوره قاجار و قاجار

 افتهیبه دو مورد کاهش یوجود دارد، اما در دوره پهلو شده 

 یداخل ین فضایها بوانیاست؛ كه با توجه به واسط بودن ا

ها در گرا بودن خانهشرت و درونیب تیمحرم یایاط گویو ح

و  ییگرااگرچه كاهش دروناست.  یپهلو  لیدوره قاجار تا اوا

وابسته به آن  یو فضاها یابتدا در ورود ییگرال به برونیمتا

 یاافته است، اما حذف عنارص واسطهی یتر ینیمنود ع

اط در زمان یبا ح یداخل یوان( و ارتباط بالدرنگ فضاهای)ا

ز یاستمرار هامن روند است كه در زمان معارص ن یپهلو 

گر ینقش دافته است. یتظاهر  یابانیخ یامناه صورتبه

شرت بر یب یانداز هیاست كه موجب سا یمیها كاركرد اقلوانیا

ها وانیا یمیگردد. كاركرد اقلیوارها و بازشوها میسطوح د

قرار  یا شاملیو  یرشق یهاكه در بدنه ییهاوانیا یبرا

 با وانیا یدارا یهااست. كاهش منونه فیتعراند قابلگرفته

توجه كمرت به كاركرد  یای، گویدر دوره پهلو  یمینقش اقل

 قبل است. یهاآن نسبت به دوره یمیاقل

راز، یش یهاو همكاران در ارتباط با خانه یق زارعیدر تحق

ان هر یدرصد از مساحت اع 10جه گرفته شده است كه ینت

وان یبه ا شدهیبررس یهادرصد منونه 76خانه در 

(. 237: 1396، و همكاران یارعاست )ز  افتهیاختصاص

متداول بودن  یایه گویبرشو یهادر خانه یگر یق دیتحق

ها است وان و صفه در خانهیباز به شكل امهین یفضاها

 یهاخانه ی(. در بررس74: 1396 ی و همکاران،)مداح

جه گرفته شده است یو همكاران، نت یمشهد توسط موسو 

 افتهیگسرتش بازمهین یكه در دوره رضاشاه ساخت فضاها

كنند كه یها عنوان مگرا شدن خانهل بر برونیاست و آن را دل

، و همكاران یرت دارد )موسو یق حارض مغایجه تحقیبا نت

1399 :47.) 

رابطه فضاها متأثر از عوامل گوناگون  یچگونگ روابط فضاها:

ا با واسطه باشد. در دوره یم و یمستق صورتبهممكن است 

و  تیمحرمباز و بسته،  یك فضاهایبر تفك دیقاجار تأك

در  یاط و ورودیسبب شده است كه رابطه ح ییگرادرون

ر باشد، اما یپذا داالن امكانیو  یموارد با واسطه هشت یمتام

ف عوامل موجد عنارص واسط، یبعد با تضع یهادر دوره

كند. اگرچه یم ییز خودمنایاط و خارج بنا نیم حیارتباط مستق

 یهادوره یاط در طیها با حارتباط اتاق یچگونگ یبررس

دهد، اما استخراج یرا نشان من یرات معنادار ییمختلف، تغ

ن یدهد كه ایها نشان مبه تعداد اتاق ینسبت تعداد ورود

 یپهلو -نسبت در دوره قاجار دو بوده است و در دوره قاجار

است. كاهش  افتهیکاهش 4/1به  یو در دوره پهلو  6/1به 

ها متأثر از اختصاص شرت اتاقیاستقالل ب یاین نسبت گویا

ان و یغفورشده به هر فضا است. فیتعر یعملكردها

 یامر در مع تیمحرم یر یگهمكاران اصول مؤثر بر شكل

 ییگرامراتب، درونسلسله یرا در قالب سه دسته كل یسنت

سه آن در سه دوره یدهند و با مقایقرار م یبص  یر یو نفوذپذ

سلسله  یكنند كه در دوره قاجار الگو ی، عنوان میخیتار

اط بوده است، در دوره ی، داالن و حی، هشتی، ورودیمراتب

م یتقس یفضا، یدرب ورود یمراتب به فضا، سلسلهیپهلو 

است و در دوره  افتهیرییتغ یخصوص یو فضا یا خطی یمركز 

ا یم یتقس یعنوان فضارا به ییرایمن و پذینش یمعارص، فضا

كنند یمطرح م یو خدمات یخصوص ین فضایواسط ب حد

 (.139: 1396، و همکاران انی)غفور

 یر یگجهینت

آن  یایها گوافتهیل یه و تحلیمطالعات پژوهش حارض و تجز

در رجند یبمردم  یوه زندگیرات در سبك و شییاست كه تغ

 یرات در كالبد معامر ییجاد تغیا سازنهیزمدوره انتقال، 
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هامنند مذهب و ب عد  یگرچه عواملاها بوده است. خانه

رگذار هامنند تهران، مشهد و یتأث ینسبت به شهرها یمكان

 یهای كالبدرات مؤلفهییرسعت تغ کاهشاصفهان بر 

فوق مؤثر بوده است، اما نتوانسته است  ینسبت به شهرها

تحوالت  ، زیرارات آن محفوظ نگه داردیرجند را از تأثیشهر ب

مردم و  یوه زندگیابتدا در ش، یو اجتامع یاسی، سیفرهنگ

است.  افتهی ها تجسمخانه یدر نظام توده و فضاسپس 

اس و یها در چهار حوزه مقافتهیل یو تحل یج بررسینتا

دهد یت، عملكرد و روابط فضاها نشان میتناسب، موقع

گر در جهت كاهش یكدیرات همسو با ییتغ یكه متام

 بوده است. ینه سنتخا ییگرادرون

ه تحوالت یج اولید بتوان از نتایرا شا ییگراكاهش درون

در دوره انتقال دانست كه ابتدا  یو اجتامع یاسی، سیفرهنگ

دهد و یخود را نشان م یدر سبك زندگ ییگرال به برونیمتا

رو نیاز اابد. ییها منود مخانه ییگراسپس در كاهش درون

گرا داشتند در درون یدوره قاجار كه نقش یهااست كه خانه

ازجمله كنند. یدا میپ ییگرال به برونیمتا یدوران پهلو 

توان به كاهش ین روند هست، میدكننده اییكه تأ ییهامؤلفه

ا یكاهش عرصه، كاهش و  موازاتبهنسبت توده به فضا 

ا عنارص واسط فضاها، حذف ی، داالن و یوان، هشتیحذف ا

ا دو یت مختلف و محدود شدن توده به سه و توده از جها

گر دوره انتقال تعداد ید یرهایجهت، اشاره كرد. ازجمله متغ

 2ن آن در دوره قاجار یانگیكه م استبه هر فضا  یدر ورود

ن یاست. ا افتهی کاهش 4/1به  یبوده است و در دوره پهلو 

ش استقالل فضاها و اختصاص عملكرد و یر به افزاییتغ

ر شده است. باوجود یهر فضا تفس یاص براف خیتعار

دوره انتقال  یها در طاط خانهیرات فوق، حییتغ یمتام

شه در یخود را حفظ كند كه ر یتوانسته است نقش مركز 

ها بر روابط مستحكم خانواده و متركز خانواده یرانیفرهنگ ا

ها نشان منونه یبررس یمیاقل یهادارد. در ارتباط با مؤلفه

آن متأثر از سبك  یهاكه مؤلفه یمیاقل یهایژگیدهد ویم

توده و  یر یها، جهات قرارگوانیاند )همچون ابوده یزندگ

اند، افتهیر ییدوره انتقال تغ یر به توده( در طینسبت بدنه نورگ

وه ساخت یا شیو  یكه وابسته به تكنولوژ  ییهااما مؤلفه

اند )همچون مصالح و تعداد طبقات(، تفاوت بوده

 را تجربه نكرده است. یسوسمح

 فهرست منابع

(. 1388. )یدغالمرضا اسالمیسو ه؛ ی، سمیمیابراه .1

 .ت شهریهو. «ران در دوران گذاریا یو شهرساز  یمعامر »

 .14-3(، 6)شامره 

 ییتأثیر نوگرا»(. 1396. )و همکاران، غالمرضا؛ یمیابراه .2

اول، شهر  یدوره پهلو  یهاخانه یدر معامر  یسبك زندگ

 .522-505(، 48. )شامره یت شهر یریمد. «همدان

بازتاب »(. 1396. )و همکاران، غالمرضا؛ یمیابراه .3

 یهاخانه یو معامر  یفرهنگ غرب در تحول سبك زندگ

 .38-29(، 47)شامره  .باغ نظر. «اواخر قاجار شهر همدان

خانه  یهااندام یسپار برون(. »1396اكربزاده، محسن. ) .4

 .3(، 34. )شامره امروزطراح «. كیدمیدر شهر اپ

رات ییتغ یبررس»(. 1400. )و همکاران، محمد؛ ییبازا .5

 یبندكرهیو پ یرات آن بر كالبد معامر یو تأث یسبك زندگ

دوره  یبوم یها: خانهی)مطالعه مورد یبوم یهاخانه ییفضا

 .71-45(، 2. )شامره ایجغراف. «راز(یش یقاجار و پهلو 

تقابل سنت و تجدد در  یبررس»(. 1389ده. )ی، وحیباقر  .6

خانه دوره قاجار  یكرد معامر یمسكن گذشته با رو یمعامر 

 .45-36(، 23. )شامره یتفكر معامر . «زیترب

مسكن (. 1396. )ی؛ و مسلم زندان، محمدرضایمبان .7

 .اول و آخر :تهران .یو سبك زندگ یرانیا

ران یدر هرن ا یر یس(. 1387. )س اكرمنیلی؛ و فپوپ، آرتور .8

 یابندر ی. ترجمه نجف در3ج. خ تا امروز(یش از تاریپ )از دوران

 .یفرهنگ یتهران: علم همکاران.و 

ابعاد و »(. 1398. )و همکارانغالمرضا؛  ،یجاپلق .9

 یهادر پهنه یخینگرش استمرار و گسست تار یهامؤلفه

. )شامره روستا طیمسکن و مح. «رانیا یاجتامعستیز

166،) 109-122. 

 یخیل تاریتحل(. »1399همكاران. )، آزاده؛ و یجالل .10

 یاسالم یرانیا یشهرهادر كهن یتیهو-یتحوالت ساختار 

پژوهشنامه خراسان «. شهر كاشمر(: كهنی)مطالعه مورد

 .48-31(، 38. )شامره بزرگ

در  رانیا یاجتامع خیتار(. 1363) .چارلز لس،یو مزیج .11

ان: تهر  .کنامیدودانگه و مهرداد ن دیترجمه جمش .هیعهد قاجار

 طلوع.
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، یاسالم -یعرب یشهرها(. 1381م. )یسلمیم، بسیحك .12 ...

ن ملك ی. ترجمه محمدحسیو ساختامن یاصول شهرساز 

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران ،مقدم یو عارف اقوام یاحمد

 .یاسالم

ل یتحل»(. 1397پور. )یحه تقیملو اكرب؛ ی، علیدر یح .13

بر اساس نسبت توده به فضا  یسنت یهات در خانهیمحرم

. «م گرم و خشك(یدر اقل اطیتک ح یها: خانهی)منونه مورد

 .77-99 (،8. )شامره م گرم و خشكیاقل یمعامر 

ترجمه  .لیسفرنامه دروو(. 1388ل، گاسپار. )یدروو .14

 .فرجامكین :تهران .یجواد محب

 راتییروند تغ یقیتطب یبررس»(. 1390) .بهاره ،یرمضان .15

 یمورد یهاکالبد و کارکرد خانه در دوره انتقال )منونه

اصفهان:  .ارشدیکارشناس نامهانیپا«. اصفهان( یهاخانه

 دانشگاه هرن.

 یالگو  یبازشناس(. »1396؛ و همكاران. )ی، هانیزارع .16

کرد یه با رویراز در دوره قاجاریش یخیتار یخانه ها یطراح

(، 13. )شامره رانیا یشناسباستان یهاپژوهش«. یمیاقل

225-242. 

دو  یقیتطب یبررس»(. 1396. )یمهد ،خمسهیسعادت .17

. یت شهر یریمد. «خانه در دوره قاجار یو غرب یسنت یالگو 

 .350-333(، 48)شامره 

 یسبك زندگ(. 1398. )و همكاران نیالد، جاملیلیسه .18

. رانیمسكن معارص ا یو معامر  ی: سبك زندگیو معامر 

 .گوهر دانش :تهران

تأثیر »(. 1390. )یونسیالد یمو اصغر؛ ی، علیراز یش .19

. «اول یدوره پهلو  یحكومت یبناها یبر معامر  ییگرایمل

 .69-59(، 4)شامره  .یاسالم یرانیمطالعات شهر ا

 یهاارزش(. 1376. )رادمرد ی؛ و تقاكربی، علیصارم .20

 .كشور یراث فرهنگیتهران: سازمان م ،رانیا یدار در معامر یپا

(. 1389. )یالله مسعودحیذبو ، داوود؛ ینینائ یصارم .21

. «در دوره قاجار رجندیب یخیتار یهاخانه یمطالعه و بررس»

: دانشگاه آزاد گنبدکاووس .یرانیخانه ا یامنطقه شیهام

 .یاسالم

مطالعه »(. 1395خرداد . )و همکاران، رضا؛ یعسكر  .22

 یهاخانه یشناسدر گونه یشت و طبقات اجتامعینقش مع

 یپژوهش ین كنفرانس علمیسوم. «رجندیم بیبافت قد

و  یمعامر  یز یرا و برنامهین در علوم جغرافینو یهاافق

ج علوم و فنون یانجمن توسعه و ترو :تهران ،رانیا یشهرساز 

 .نیادیبن

 یگونه شناس»(. 1396) ؛ و همکاران.رتایم ان،یغفور .23

با  یرانیا یهامراتب ورود در خانهو سلسله ییسازمان فضا

 (،7)شامره  .یتوسعه کالبد یز یربرنامه. «تیبر محرم دیتأک

129-144. 

(.  1399سادات؛ و همكاران. )معصوم، آمنهیفتاح .24

 هیاثیمدرسه غ یبر معامر  یمیعوامل اقل راتیتأث ییشناسا»

 -33(، 39. )شامره پژوهشنامه خراسان بزرگ«. خرگرد خواف

52. 

 یبررس»(. 1389. )یك كاشانیار و فرهاد، رشاره؛ .25

و  یش معامر یهام. «در دوره قاجار یو شهرساز  یمعامر 

، واحد یدانشگاه آزاد اسالمراز: یش .معارص یشهرساز 

 ضاء.یب

 یدر دارالخالفه نارص  یمعامر (. 1383د. )یان، وحیقباد .26

 .تهران: پشوتن .معارص تهران( ی)سنت و تجدد در معامر 

 یسبك زندگتأثیر (. »1397. )و همکاران؛ یراز یش یكام .27

ران )منونه یدر ا یمسكون یمعامر  ییدر سازمان فضا

ش تا 1304ی هاسال: آشپزخانه حدفاصل موردمطالعه

 .70-22(، 24. )شامره نامه زنانپژوهش«. ش(1357

ل یتحل»(. 1398. )و همکارانسا؛ ی، پرینیمحمدحس .28

مسكن، منونه  یدر الگو  یطبقات اجتامع ینقش روش زندگ

. «لیدر اردب یل پهلو یواخر دوره قاجار و اواا یها: خانهیمورد

 .44-31 (،76. )شامره باغ نظر

خوانش و »(. 1396) .و همکاران ی؛مهد دیس ،یمداح .29

شهر  یخراسان؛ منونه مورد یبوم یفهم کالبد خانه در معامر 

)شامره  .روستا طیمسکن و مح. «یدوره ماقبل پهلو  هیبرشو

159،) 63-78. 

ان. ین معامریغالمحسی؛ و مهد دیس، یمداح .30

 یوه زندگیخانه و ش ییوند سازمان فضایخوانش پ(. »1397)

و  مسكن«. ه(ی: شهر برشوی)مطالعه مورد یبوم یدر معامر 

 .84-69(، 164. )شامره ط روستایمح

(. 1399؛ و همكاران. )ی، مهدیز یترشزادهیمغن .31

 ییدر ساختار فضا یگاه تعامالت اجتامعیجا یواكاو »
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پژوهشنامه «. : شهر كاشمر(ی)مطالعه مورد یسنت یهاخانه

 .97 -114(، 40. )شامره خراسان بزرگ

الت یبه ا یرشح سفر  .(1366ام. )یمك گرگر، س .32

 زاده.ید مهدی. ترجمه مجافغانستان یخراسان و شامل غرب

 .یآستان قدس رضو مشهد: 

 یتأثیر دگرگون»(. 1399. )و همکارانده؛ ی، سپیموسو  .33

مشهد در  یهانات خانهیتزئ و یبر كالبد معامر  یوه زندگیش

-29(، 58. )شامره ییو روستا یت شهر یریدم. «دوره انتقال

52. 

مفهوم سبك (. »1396. )دیمحمد سع، یكنیمهدو  .34

. یقات فرهنگیتحق«. یو گسرته آن در علوم اجتامع یزندگ

 .230-199(. 1)شامره 

(. 1395ش. )یرو فركیه؛ و ریام دی، سیرسجادیم .35

در  رگذاریتأث یکالبد یالگوها و شناخت فاکتورها یابیارز»

به  یابیجهت دست شابورین یخیتار یهاخانه یمعامر 

 یساخت منازل در بافت مسکون یو الگو  یطراح یراهکارها

-72 (،13. )شامره یاسالم یمعامر  یهاپژوهش. «یسنت

94. 

 یدر معامر  یر یس(. 1350، محمود. )یانصار یر ینص .36

 .یعال یتهران: هرنرسا ،رانیا

سنجش (. »1399بذرافشان. ) یق، بهزاد؛ و مجتبیوث .37

«. منطقه خراسان یمسكون یدر معامر  یدار یمفهوم پا

 .17 -32(، 39، )شامره پژوهشنامه خراسان بزرگ

(. 1398زهره نارصدوست. )و عباس؛  دیزدانفر، سی .38

رات یخانه و تأث یكالبد یو الگو  یوه زندگیرات شییتغ»

: شهرستان یه تا امروز )مطالعه موردیها از دوره زندآن متقابل

 .60-37(، 17)شامره  .رانیا یو شهرساز  یمعامر . «مراغه(
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