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مقالۀ پژوهشی

چکیده
بیان مسئله: از نظر محققین، سبک زندگی تأثیر زیادی بر معرفی الگوهای رفتاری، گرایش های ذهنی و شیوۀ زندگی 
افراد یک جامعه دارد. به عبارتی، مفهوم سبک زندگی به طور ویژه معرف کیفیت زندگی افراد یک جامعه است و بر 
معماری نیز تأثیر می گذارد. در رابطه با معماری خانه های مسکونی ایران در دوران قاجار و ارتباط آن با سبک زندگی 
مطالعات چندانی انجام نشده است. این موضوع، به ویژه، با توجه به تغییرات اقلیمی و همچنین تنوع خانه ها در دوران 
قاجار اهمیت بیشتری می یابد. در همین راستا، این پژوهش در پی خوانش فضا در رابطه با شیوۀ زندگی و تأثیر آن بر 
فضای معماری خانه های اعیانی دوران قاجار در استان مازندران است؛ و برای این منظور، الزم است گفتمان فضا در 
رابطه با شیوۀ زندگی و تغییرات آن در دورۀ قاجار با نگاهی ژرف مورد بررسی قرارگیرد و بازتاب آن در معماری این 
خانه ها بررسی شود. علت انتخاب خانه های اعیان نشین این است که در دوران قاجار خانه های مردم عادی اغلب متأثر 

از اقلیم بوده و تأثیر سبک زندگی ساکنین در این خانه ها کمتر از خانه های اعیان نشین مشهود است.
هدف پژوهش: هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثربخشی سبک زندگی مردم طبقۀ اعیان مازندران در دورۀ 

قاجار بر عرصه ها و روابط فضایی خانه های محل سکونتشان است. 
روش پژوهش: در این پژوهش از روش های توصیفی، تحلیلی و در نهایت استدالل منطقی استفاده شده است. 
منابع اطالعاتی پژوهش بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی متکی و به دو صورت اسنادی و شفاهی قابل دسترسی 
است. برای انتخاب نمونه ها، تمامی خانه های مربوط به دوران قاجار در مازندران که دارای اسناد مطالعاتی بودند و 

امکان مطالعات میدانی دربارۀ آن ها فراهم بود مورد بررسی قرار گرفتند. 
نتیجه گیری: مطابق نظر صاحب نظران، سبک زندگی به مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دسته بندی شده 
است. در پژوهش حاضر تأثیر هر کدام از این مؤلفه ها در ساختار روابط فضایی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. 
در ادامه، پس از بررسی چیدمان فضایی خانه های منتخب، با ترسیم نمودارهای توجیهی توسط نرم افزار نحو فضا، 
اطالعات به دست آمده تحلیل شد. سپس خانه های هر دورۀ قاجار با یکدیگر مقایسه شدند و این نتیجه حاصل 
شد که حتی خانه هایی که در یک دورۀ مشترک از دوران قاجار ساخته شده اند از نظر نوع و تعداد فضاها، عمق 
قرارگیری فضاها و همچنین چگونگی نحوۀ ارتباطشان با یکدیگر دارای تفاوت هایی هستند. این تفاوت ها از عواملی 
همچون روابط اجتماعی خانواده، شغل و معیشت ساکنین ناشی می شود و می توان آن ها را با الگوهای متفاوتی 

دسته بندی کرد.
واژگان کلیدی: سبک زندگی، روابط فضایی، خانه های اعیان نشین، قاجار، مازندران.
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مقدمه و بیان مسئله
دوران  در  ایران  مسکونی  خانه های  معماری  خصوص  در 
قاجار، و ارتباط آن با سبک زندگی، مطالعات زیادی صورت 
همچنین  و  اقلیمی  تغییرات  به  توجه  با  است.  نگرفته 
تحوالت گوناگونی که در دوران طوالنی قاجار به وجود آمده 
دارای  دوران  این  در  ساخته شده  مسکونی  منازل  است، 
رویکرد  لذا،  هستند؛  ایران  سراسر  در  تفاوت هایی  و  تنوع 
اصلی این پژوهش خوانش فضا در رابطه با شیوۀ زندگی و 
است  و سعی شده  خانه هاست  معماری  فضای  بر  آن  تأثیر 
در  آن  تغییرات  و  زندگی  شیوۀ  با  رابطه  در  فضا  گفتمان 
بازتاب  و  قرارگیرد  مورد مطالعه  نگاهی ژرف  با  قاجار  دورۀ 
آن در معماری خانه ها بررسی شود. نمونه های مورد مطالعه 
دارای  که  شده اند  انتخاب  مازندران  جغرافیایی  منطقۀ  از 
از  قاجار  سلسلۀ  خاستگاه  و  است  زیادی  تاریخی  قدمت 
اعیانی  خانه های  تحقیق  این  در  است.  بوده  منطقه  این 
در  عامه  مردم  خانه های  زیرا  گرفته اند،  قرار  مطالعه  مورد 
و همچنین  است  بوده  اقلیم  تأثیر  تحت  بیشتر  دوران  این 
مردم  خانه های  از  ارزش  دارای  و  مطالعه  قابل  نمونه های 
به  اعیانی،  نمونه های  نیست. در  عامه در آن دوران موجود 
می توان  بهتر  هستند،  اقلیم  تأثیر  تحت  کمتر  اینکه  دلیل 
تأثیر سبک زندگی را بررسی کرد، زیرا در خانه های اشرافی 
همچنین  و  آن،  ساکنین  زندگی  خاص  شرایط  دلیل  به 
شرایط  تابع  زندگی  نوع  خانواده،  ساختار  گستردگی 
تعریف شدۀ  طبقات  از  که  است  خانواده  مرد  و  سرپرست 
دوران  در  اشراف  است طبقۀ  ذکر  شایان  است.  دوران  این 
افراد  که  است  بوده  مختلف  طبقۀ  چندین  شامل  قاجار 
دارای شغل  نوع طبقه،  اساس  بر  این طبقات،  از  کدام  هر 
همچنین،  بوده اند.  متفاوتی  خانوادگی  شرایط  و  دارایی  و 
آن  پادشاهان  شرایط  به  توجه  با  می توان  را  قاجار  دوران 
کلی  دستۀ  سه  به  اقتصادی  و  سیاسی  بسترهای  و  دوران 
در  توجهی  قابل  عامل  نیز  موضوع  این  که  کرد  تقسیم 
برخی  است.  قاجار  اشرافی  خانوادۀ  ساختار  شکل گیری 
سه  به  را  زندگی  سبک  تغییردهندۀ  مؤلفه های  محققین 
و  تقسیم  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مؤلفه های  دسته 
کرده اند  بررسی  سکونت  فضای  در  را  آن  مفهومی  بازتاب 
که این تغییرات در مرحلۀ اول در معماری خانه های طبقۀ 

اعیانی و تجار به منصۀ ظهور رسیده است.
به  این پژوهش در پی پاسخگویی  برای تبیین بهتر مسئله، 

سؤاالت زیر است:
1. رابطۀ میان سبک زندگی و چگونگی قرارگیری فضاها در 

معماری مسکونی دوران قاجار چیست؟
ارائۀ  به  تعبیر  که  فضاها،  روابط  در  زندگی  سبک  آیا   .2

الگوهای جدید می شود، تأثیر گذاشته است؟

همچنین این پژوهش فرضیه های زیر را دنبال می کند: 
1. بین سبک زندگی و نحوۀ قرارگیری و سلسله مراتب فضاها 
مستقیم  ارتباط  قاجار  اشرافی  منازل مسکونی  معماری  در 

وجود دارد.
الگوهای جدیدی در  2. سبک و روش زندگی موجب ایجاد 
شده  دوران  این  مسکونی  معماری  در  فضاها  چیدمان  در 

است.

پیشینۀ پژوهش
در ارتباط با تأثیر سبک زندگی در نحوۀ قرارگیری فضاها در 
خانه های اشرافی و اعیانی، تا کنون پژوهش هایی انجام شده 

است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
داخلی  معماری  تحول  عنوان »سیر  با  پژوهشی  در  ارمغان 
نقش  قاجار«  اعیانی دورۀ  زندگی در عمارت های  فرهنگ  و 
در شکل دادن  را  آن  به  وابسته  فرهنگ  و  خانواده  ساختار 
چگونگی  که  می گیرد  نتیجه  و  می سازد  روشن  خانه  به 
شکل گیری و تغییر کالبد انعطاف پذیر خانه متأثر از ساختار 
خانواده است که خود، تحت تأثیر اعتقادات مذهبی و نظام 
اجتماعی، ساختار خانه را مبتنی بر جدایی فضاهای زنانه و 
مردانه شکل می داده است. هرگونه تغییر در تعداد یا نیازهای 
داشته  دنبال  به  را  خانه  کالبد  بازتعریف  خانواده  اعضای 
)ارمغان، 1393(. همچنین سلطان زاده و همکاران در  است 
اعیانی  فرهنگ در خانه های  و  عنوان »معماری  با  پژوهشی 
تهران در دورۀ قاجار« به بررسی تغییرات رخ داده در معماری 
این  یافته های  می پردازند.  زندگی  فرهنگ  براساس  خانه 
روی داده  فرهنگی  تغییرات  برخی  می دهد  نشان  تحقیق 
شیوۀ  تغییر  التقاطی،  نمایشی  زندگی  نوعی  ایجاد  شامل 
زندگی، سست شدن مرزهای زنانه و مردانه، بازتعریف زن در 
جامعه و خانواده و تغییر ساختار خانواده است )سلطان زاده، 

ایرانی بهبهانی و ارمغان، 1392(.
و شکل  »فرهنگ  عنوان  با  مقاله ای  در  و همکاران  یزدانفر 
و  تنکابن  )مطالعۀ موردی: خانه های سنتی شهرستان  خانه 
رامسر(« از میان عوامل حائز اهمیت بر کالبد و شکل خانه، 
فرهنگ را تأثیرگذارترین مؤلفه برمی شمرند و شیوۀ زندگی 
و نظام معنایی را از سطوح فرهنگ به شمار می آورند که در 
مقاله  این  در  دارند.  نقش  مطالعه  مورد  نمونه های  تحلیل 
لحاظ  از  مازندران  غرب  سنتی  خانه های  کالبدی  ساختار 
بررسی شده  کالبدی  فرم  و  فضایی  فضایی، سازمان  عناصر 
قالب  بر شکل خانه، در  تأثیرگذار  با دسته بندی علل  است. 
بر شکل  فرهنگ  مقولۀ  تأثیر  ارزشی، سلسله مراتب  مفاهیم 
خانه های مورد مطالعه سطح بندی شده ودر نهایت مدلی برای 
سطح بندی عناصر محتوایی فرهنگ و سلسله مراتب تأثیر آن 
بر شکل خانه ها ارائه شده است )یزدانفر، حسینی و زرودی، 
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با عنوان »بازتاب  ابراهیمی و همکاران در تحقیقی   .)1392
خانه های  معماری  و  زندگی  تحول سبک  در  فرهنگ غرب 
اواخر قاجار شهر همدان« سبک زندگی را به صورت سه مؤلفۀ 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که تغییردهندۀ شیوۀ زندگی 
است معرفی کرده و سپس به بررسی بازتاب مفهومی سبک 
زندگی در فضای سکونت پرداخته اند )ابراهیمی، سلطان زاده 
با  پژوهشی  در  نیز  همکاران  و  ارمغان   .)1396 کرامتی،  و 
عنوان »بازتعریف نقش زن در خانواده و تأثیر آن بر تزئینات 
قاجار«  دورۀ  در  تهران  اعیانی  خانه های  ساختار  و  نقاشی 
زنان در جامعه، که  نتیجه رسیده اند که ظاهرشدن  این  به 
پیش تر پوشیده و پنهان بودند، و کم رنگ شدن مرزهای زنانه-
مردانه باعث ایجاد تغییر در فرهنگ زندگی شد، تا جایی که 
از اواخر دورۀ ناصری به تدریج لزوم وجود خواجه ها، به عنوان 
رابط دنیای زنانه و مردانه، از بین رفت. با رواج تک همسری، 
اندرونی های متعدد و فضایی برای خواجه ها نیز کنار گذاشته 
شدند و به این ترتیب، خانه کالبد متمرکزتری به خود گرفت 
و  ورمقانی   .)1394 بهبهانی،  ایرانی  و  )ارمغان، سلطان زاده 
فضا  و  »رابطۀ جنسیت  عنوان  با  پژوهشی  در  نیز  همکاران 
در عرصه های خصوصی و عمومی دورۀ قاجار«، ضمن تعریف 
هویت جنسیتی و هویت فضایی، به تأثیر عوامل مختلف بر 
رابطۀ جنسیت و فضا می پردازند و در همین راستا سه عامل 
اصلی  شاخص های  به عنوان  را  فرهنگ  و  اقتصاد  اجتماع، 
پژوهش مورد بررسی قرار می دهند )ورمقانی، سلطان زاده و 

دهباشی شریف، 1394(. 

مبانی نظری 
از  است  عام عبارت  و  به صورت کلی  زندگی  اصطالح سبک 
تا  می کنند  انتخاب  فعالیت  یا  رفتار  برای  مردم  که  روشی 
 Rapaport, 1969,( دارای شخصیتی متمایز از دیگران باشند
15(. به نقل از اباذری و چاوشیان، در ادبیات جامعه شناسی 
به  زندگی  مفهوم سبک  از  متفاوت  گونۀ  دو  و  برداشت  دو 
وجود آمده است. در دسته بندی نخست، که پیشینۀ آن به 
دهۀ 1920 میالدی بازمی گردد، سبک زندگی معرف ثروت و 
موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین 
طبقۀ اجتماعی به کار رفته است. در دسته بندی دوم، سبک 
زندگی نه تنها راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل 
تغییرات  متن  در  تنها  که  دانسته می شود  نوینی  اجتماعی 
فرهنگی مدرنیته و فرهنگ مصرف گرایی معنا می یابد )اباذری 
و چاوشیان، 1381، 149(. سبک زندگی مجموعه ای از طرز 
تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها را در 
هر زمینه ای دربر می گیرد. یکی از جامعه شناسانی که مفهوم 
سبک زندگی را توسعه بخشید، »پیر بوردیو«1 است. در نظر 
و  طبقه بندی شده  اعمال  شامل  که  زندگی،  سبک  بوردیو 

ساعات  تقسیم  چون  عرصه هایی  در  فرد  طبقه بندی کنندۀ 
شبانه روز، نوع تفریح، شیوه های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب 
سخن گفتن و راه رفتن است، در واقع عینیت یافتۀ ترجیحات 
مصرف  شیوه های  زندگی  از طرفی، سبک های  است.  افراد 
از  رتبه بندی های مختلفی  دارای  اجتماعی است که  عامالن 
این شیوه های مصرفی  اجتماعی اند.  و مشروعیت  نظر شأن 
بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما، چنانچه بوردیو 
در کتاب »تمایز«2 براساس منطق دیالکتیکی نشان می دهد، 
مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود 
راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست )شالچی، 1387، 100(. 
بوردیو عقیده دارد که همیشه کشمکشی برای کسب قدرت 
این  دارد.  و منزلت در درون طبقات گوناگون جامعه وجود 
کشمکش ها در فضای اجتماعی رخ می دهد؛ جایی که روابط 
متفاوت  اشکال  به  دسترسی  میزان  با  مطابق  طبقات  بین 
شده اند.  ساخته  اقتصادی(  و  فرهنگی  اجتماعی،  )سرمایۀ 
قدرت  به  تنها  می کند  اشاره  آن  به  بوردیو  که  کشمکشی 
نیز دربر  را  فرهنگی  بلکه سلطۀ  نمی شود،  مربوط  اقتصادی 
و  طبقات  بین  سلطه،  برای  کشمکش  و  مبارزه  می گیرد. 
خرده طبقات، به تداوم تغییرات سبک زندگی منجر می شود؛ 
بنابراین فضای اجتماعی سبک های زندگی مطابق با احکام و 
دستورات قدرت ساخته شده است. در نتیجه طبقات و خرده 
طبقات قدرتمند سبک زندگی را برجسته و مسلط می کنند 
)Bourdieu, 1989, 20(. در جدول 1 دیدگاه صاحب نظران 

در خصوص سبک زندگی به طور خالصه بیان شده است.
با مطالعۀ نظرات صاحب نظران در این حوزه می توان به طور 
اجتماعی،  مؤلفه های  به  را  زندگی  سبک  مؤلفه های  کلی 

فرهنگی و اقتصادی دسته بندی کرد.
و  کیفیت ها  انتخاب  به  ویژه  به طور  زندگی  سبک  مفهوم 
بوردیو  پیر  از نظر  ایدئال زندگی منجر می شود.  فعالیت های 
سبک زندگی همان کارهای طبقه بندی شده و یا نشانه های 
متمایزکننده ای است که در قالب ریختار متفاوت فضا بازنمایی 
می شود )Bourdieu, 1977, 24(. در این رویکرد، خانه به مثابۀ 
افراد  متقابل  رفتار و کنش های  انجام  برای  بازنمایی فضایی 
نسبت به یکدیگر و به عنوان مکانی شناخته می شود که نسبت 
به نوع شیوۀ زندگی، سازمان فضایی و عناصر آن دائماً در حال 
رو، مکانی است که می تواند  از همین  و تحول است.  تغییر 
نیازها و انتظارات خانواده را برآورده سازد. از میان متفکرینی 
پرداخته اند  بین سبک زندگی و شیوۀ سکونت  رابطۀ  به  که 
»راپاپورت«5،  »بوردیو«، »سگالن«4،  به »گیدنز«3،  می توان 
»پوردیهیمی«، »چاپین«6، »اسول«7، »برگر«8، »ون هوتن«9 و 
»هجراب«10 اشاره کرد. بوردیو سبک زندگی را در دارایی هایی 
نظیر  متمایزکننده  فعالیت های  و  اثاثیه  ماشین،  نظیر خانه، 
پوشش و رسیدگی به ظاهر بدن تعریف می کند. سگالن ارتباط 
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داخلی  تقسیم بندی های فضای  در  با خانه  را  زندگی  سبک 
خانه، به ویژه در تقسیم بندی آن به فضای خصوصی و عمومی، 
می داند. پیتر برگر محقق دیگری است که فعالیت گسترده ای 
در مورد رابطۀ سبک زندگی و مسکن گزیدن انجام داده است. از 
نظر برگر مدرن سازی زندگی مالزم رشد اقتصادی است. توماس 
با سکونت گزینی  رابطه  به تحول فضای سکونت در  هجراب 
با سطح  خانه  اولویت های  تغییر  است  معتقد  و  دارد  اشاره 
درآمد، محل کار و سبک کار فردی در ارتباط است )ابراهیمی، 
سلطان زاده و میرشاهزاده، 1396، 508(. پوردیهیمی )1390( 
با انتخاب کیفیت های محیطی، کیفیت های  سبک زندگی را 
انجام فعالیت ها مربوط می داند. از  زندگی، فعالیت ها و شیوۀ 
با عمل  ارتباط  زندگی در  اسول مؤلفۀ سبک  و  نظر چاپین 
و سایر جلوه های  نشیمن  اتاق  و وسایل  نوع خانه  سکونت، 
عینی معنا دارد. ابرین سبک زندگی را در قالب محل زندگی، 
مشارکت محلی، نوع منزل )با حیاط، گاراژ، کارگاه و ....( نوع 
مدرسه، محل تحصیل فرزندان معنی کرده است )ابراهیمی، 
راپاپورت سبک  نظر  از  و کرامتی، 1396، 31(.  سلطان زاده 
اجزای فرهنگ شناخته می شود  از  به عنوان بخشی  زندگی 
که بر کیفیت های زندگی و محیط ساخته شده تأثیر می گذارد. 
در محیط های ساخته شده  است که  مفهومی  زندگی  سبک 
 ،... و  ایدئال ها، تصورات، طرح واره ها  ارزش ها، یعنی  براساس 
شکل می گیرد و در جوامع پدید می آید. آنچه در ماهیت سبک 
آن  پیدا می کند  اهمیت  در محیط های ساخته شده  زندگی 

بلکه در  به یک فضا نیست،  است که سبک زندگی منحصر 
مقیاس های مختلف و در محیط های گوناگونی پدید می آید، 

.)Rapoport, 1998( به همین سبب تنوع زیادی پیدا می کند
با توجه به مطالعات صورت گرفته و جمع بندی مبانی نظری 
در جدول 2، می توان سبک زندگی به سه مؤلفۀ اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی دسته بندی کرد. مؤلفه اقتصادی بازنمایی 
از شغل و طبقۀ اجتماعی پدر خانواده است؛ مؤلفۀ اجتماعی 
بازنمایی از ساختار خانواده، روابط اجتماعی، ازدواج خانوادگی و 
... است؛ و مؤلفۀ فرهنگی بازنمایی از محرمیت، مذهب و ... است.

روش پژوهش
نمونه های  بررسی  برای  ترکیبی  روش  از  پژوهش  این  در 
موردی استفاده شده است. بدین ترتیب، روش های توصیفی، 
تحلیلی و در نهایت استدالل منطقی مورد استفاده قرار گرفته 
ابزارهای  از  پژوهش  فرایند  و  مراحل  در شرح  و همچنین، 
برداشت میدانی،  مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مطالعات و 
شبیه سازی و قیاس تطبیقی نمونه ها استفاده شده است. برای 
انجام پژوهش با استفاده از روش مطالعات میدانی، پالن های 
خانه های دورۀ قاجار در مازندران شناسایی شد. سپس نظام 
رفتاری و فعالیت های شکل گرفته در خانه های مورد مطالعه 
با مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بررسی شد تا پس 
از شناسایی تداوم و تغییرات در پیکره بندی فضایی، از طریق 
شبیه سازی و نرم افزار نحو فضا، هم خوانی پیکره بندی فضایی 

تعریف سبک زندگیصاحب نظر

فعالیت ها )مانند کار و سرگرمی(، عالقمندی ها )مانند خانواده و رسانه(، عقاید )مانند موضوعات سیاسی و اجتماعی(ِفرن

مصرف فرهنگی، شیوۀ گذراندن اوقات فراغت، رفتارهای بهداشتی و پرخطرفاضلی

اموال )سرمایه ها(، فعالیت ها )عادات، شغل، گذراندن اوقات فراغت(، نگرش ها و گرایش ها و روابط انسانی )فردی تا اجتماعی(مهدوی کنی

سیاست زندگی  گیدنز

طیف کامل فعالیت هایی که افراد در زندگی روزمره خود انجام می دهند.رضوی زاده 

 الگوهای ویژه ای از فعالیت روزمره که معرف یک فرد است.ریمیر

الگوهای مصرف، استفاده از کاالهای مادی و نمادین مرتبط با گروه ها و طبقات اجتماعیادگار و سدویک

سیستم یکپارچه ای از نگرش ها، ارزش ها، عالیق، عقاید و رفتارهای مشهود افرادساتیش و راجموهان

الگوهای متمایز رفتارهای فردی و اجتماعی که مشخص کنندۀ یک فرد یا گروه است.ویل

ویژگی های متمایز یا الگوهای تشخیص پذیر رفتارها که منعکس کنندۀ آن عالیق مشترک و موقعیت های زندگی است که ارزش ها، هندریکس و راسل 
نگرش ها و کنش های مرتبط را شکل می دهد و هویت های ویژه ای ایجاد می کند.

کلیت نمادهایی که هویت اجتماعی افراد را در تعامالت اجتماعی می سازد و می تواند حس تعلق به اجتماع را در بین آن ها ایجاد کند.شیز

الگوهایی از کنش که متمایزکنندۀ افراد از یکدیگر است.چانی

جدول 1. تعریف سبک زندگی از نگاه صاحب نظران. مأخذ: نگارندگان.
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مؤلفه های تعریف سبک زندگیصاحب نظر
ریزمؤلفه های مفهومیمفهومی

سکونت به مثابۀ تمایز اجتماعی و طبقات اجتماعیمحل سکونت، نوع خانه و وسایل اتاق نشیمن، سایر جلوه های شأن و منزلتچاپین
اجتماعی

محل زندگی، مشارکت محلی، نوع منزل )با حیاط، گاراژ، کارگاه و ...(، نوع ابرین
سکونت به مثابۀ تعامل اجتماعیاجتماعیمدرسۀ محل تحصیل فرزندان

دارایی هایی مثل خانه، ویال، ماشین، اثاثیه و فعالیت های متمایزکننده مانند بوردیو
سکونت به مثابۀ بازنمایی الگوی رفتاری اجتماعیورزش و تفریح

برای تمایز اجتماعی

مسکن )فضای داخلی خانه و تقسیم بندی فضاهای خصوصی و فضاهای سگالن
سکونت به مثابۀ تعامل اجتماعی خانواده اجتماعیعمومی و تفریحی داخلی و خارجی(، معاشرت و روابط خویشاوندی

و جامعه و روابط خویشاوندی

سکونت به مثابۀ بازنمایی فضااجتماعی-فرهنگیشیوۀ زندگی روزمره و چگونگی استفاده از فضا و درک معانی نهفته در آنالرنس

خانه به عنوان بخشی از اجزای فرهنگ مادی و تأثیرگذاری بر کیفیت های راپاپورت
سکونت به مثابۀ بازنمایی الگوی فرهنگیفرهنگیزندگی و محیط ساخته شده

سکونت به مثابۀ بازنمایی توان اقتصادیاقتصادتغییر اولویت های خانه با سطح درآمد، محل کار و سبک کار فردی، نیازهاهجراب

تراکم جمعیت ساکن در خانه و محل )که محدودۀ حریم های خصوصی و ون هوتن
سکونت به مثابۀ تعامل اجتماعی و اجتماعی-فرهنگیمیزان سر و صدا و تعامالت را تعیین می کند(، نوع و ویژگی های اشتغال

بازنمایی توان اقتصادی

انتخاب کیفیت های محیطی، کیفیت های زندگی، فعالیت ها و شیوۀ انجام پوردیهیمی
سکونت به مثابۀ روابط اجتماعی و تعامل اجتماعیفعالیت ها

اجتماعی

روش زندگی، که بر شکل بنا تأثیر می گذارد، شامل پنج مورد است: نیازهای راپاپورت
سکونت به مثابۀ روابط و تعامل اجتماعی اجتماعی-فرهنگیاساسی، خانواده، جایگاه و مقام زن، محرمیت و روابط اجتماعی

و روابط خویشاوندی

خانه به مثابۀ بازنمایی توان اقتصادیاقتصادیمدرن سازی زندگی مالزم رشد اقتصادی است و محرک آن تکنولوژی است.پیتر برگر

جدول 2. بررسی رابطۀ سبک زندگی با مسکن گزینی از دیدگاه صاحب نظران. مأخذ: ابراهیمی، سلطان زاده و کرامتی، 1396.

با نظام رفتاری ساکنان و شیوۀ سکونت آنان مورد تحلیل قرار 
گیرد. تصویر 1 مدل تحلیلی پژوهش را نشان می دهد. 

نمودار توجیهی در نحو فضا
برای خواندن روابط اجتماعی موجود در فضاها از ابزاری ترسیمی 
به نام نمودار توجیهی استفاده می شود11. این نمودار ویژگی های 
ارتباطی داخلی پالن را نشان می دهد و مهم ترین جنبۀ استفاده 

از آن آزمودن سیرکوالسیون داخلی یا کلی هر فضاست.
ساختار این نمودار بسیار ساده است و اجزای تشکیل دهندۀ 
نشان دهندۀ  پر،  و  خالی  دایرۀ  است.  خط  و  دایره  آن 
فضاهاست، و دایرۀ همراه با ضربدر یا به اضافه نمایان گر مبدأ 
حرکت یا خارج است. خط عمودی نمایان گر عمق و ارتباط 
فضاهای  ارتباط  نشان دهندۀ  افقی  خط  و  فضاها،  رده ای 
هم رده است. خطوط مایل، و در برخی موارد خطوط منحنی، 
نشان دهندۀ ارتباط بین فضاها است )این خطوط دو دایره را 
به هم متصل می کند(. اعداد نشان دهندۀ عمق رده ها هستند 
و به سخنی دیگر نشان دهندۀ عمق هر فضا نسبت به فضای 
خارج هستند. در تصویر 2 نمونۀ یک نمودار توجیهی نمایش 

داده شده است.

ادوار تاریخی سلسلۀ قاجار و طبقات اجتماعی اشرافی
این دوران  و تحوالتی که در  تاریخی  لحاظ  از  قاجار  دوران 
به وجود آمده است به سه دوره قابل تقسیم است که در هر یک 
از این دوره ها شاهد تغییراتی در زمینه های، اجتماعی، سیاسی، 
از سال 1164 ه.ش.  اقتصادی و فرهنگی هستیم. دورۀ اول، 
تا سال 1229 ه.ش.، مصادف با سلطنت پادشاهان آقا محمد 
خان، فتحعلی شاه )با والیت عهدی عباس میرزا(، و محمدشاه 
است؛ دورۀ دوم، از سال 1229 ه.ش. تا 1260 ه.ش.، مصادف با 
سلطنت ناصرالدین شاه است؛ و دورۀ سوم، از سال 1260 ه.ش. 
تا 1304 ه.ش.، مقارن با سلطنت مظفرالدین شاه، محمدعلی 
شاه و احمدشاه است. از لحاظ طبقه بندی اجتماعی، خانواده های 
و شاهزادگان،  قاجار شامل خانوادۀ سلطنتی  اشرافی دوران 
درباریان، صدراعظم و تشکیالت دولت، روحانیت، زمین داران 

بزرگ، بازرگانان و سران ایالت بزرگ هستند.

مازندران در عصر قاجار
ایل قاجار یکی از طوایف ترک بودند که پس از حملۀ تیمور در 
چند نقطۀ ایران مستقر شدند. سپس شاه عباس صفوی آنها 
را به سه نقطه کوچ داد. یک دسته از آنها در منطقه استرآباد 
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و دشت گرگان، در حاشیۀ رود اترک و رود گرگان، که همان 
از  امروزی( است، مسکون شدند. پس  قلعۀ  )آق  مبارک آباد 
مرگ کریم خان زند، آقا محمد خان قاجار با کمک سران ایل 
به  را  مازندران و گیالن کنونی  اشاقه باش در دشت گرگان، 
تصرف خویش در آورد و پس از آن موفق به ایجاد سلسلۀ قاجار 
در ایران شد. قرارداد گلستان و ترکمانچای تأثیری عمیق بر 
ناحیۀ استرآباد و دشت گرگان گذاشت. ساحل جنوبی دریای 
خزر که شامل ایاالت گیالن، مازندران و استرآباد می شد، محل 
تردد و تجارت تجار روسی و فروش کاالهای آنها شد و بر همین 
اساس، کشور روسیه به عنوان مهم ترین شریک تجاری مازندران 
این عصر شناخته می شود. روس ها، در مبادالت تجاری،  در 
از  را  و پوست حیوانات جنگلی  عموماً محصوالت کشاورزی 
مازندران خریداری می کردند و به جای آن محصوالت صنعتی 
خود را به اهالی مازندران می فروختند. یکی از اقالم صادراتی 
مازندران به کشور روسیه پنبه بوده است. اروپا از طریق راه های 
دریایی برای تجارت با آسیا دو راه داشت؛ اول، راه آبی دریای 
اقیانوس هند؛ و دوم، راه آبی دریای  مدیترانه، دریای سرخ، 
سیاه، رود ولگا، دریای مازندران، آسیا و روسیه. تجار روسی به 
راه دوم عالقمند بودند و می خواستند تمام دریای سیاه و دریای 

مازندران در اختیار آن ها باشد )مکنزی، 1359(.
در منابع این زمان، اگرچه از بارفروش به عنوان بزرگ ترین 
ایالت  این  اما حاکم  )همان(،  است  یاد شده  مازندران  شهر 
داشت.  اقامت  بود،  مازندران  دارالحکومۀ  که  ساری،  در 
قاجار  آقا محمد خان  توسط  و  زندیه  عهد  اواخر  در  ساری 

ــ هنگامی که در پی تاج و تخت جنگ و جدال می کرد و 
نمی کرد ــ  تجاوز  مازندران  و  استرآباد  از  او  قلمرو  حدود 

به عنوان پایتخت انتخاب شد )تصویر 3(.
مهم ترین راه ارتباطی بین شهرهای مازندران در این دوران راه 
شاه عباسی، معروف به خیابان، بود که در زمان شاه عباس اول 
به مباشرت ساروتقی، وزیر مازندران، ساخته شده است )وحید 
قزوینی، 1383، 872(. این جادۀ سنگفرش در سراسر ساحل 
دریا از استرآباد تا گیالن امتداد داشت و از شهرهای اشرف، 

ساری، بارفروش و آمل عبور می کرد )ستوده، 1366، 4(.

معرفی و بررسی نمونه ها
مازندران شامل 12 خانۀ  قاجار در  اشرافی دوران  خانه های 
مسکونی اعیان نشین است که در شهرهای ساری، آمل، بابل، 
بهشهر، گلوگاه و نور واقع شده اند و شامل خانه های کلبادی، 
رمدانی، فاضلی، خان بابا خان، سردار جلیل، قریشی، شفاهی، 
منوچهری، نجفی، آقاجان نسب، شهریاری 1 و شهریاری 2 
بوده اند.  هستند که در دوران قاجار دارای رونق و جایگاهی 
این خانه ها  همان طور که گفته شد، در پژوهش حاضر همۀ 

مورد بررسی قرار گرفتند.
خانه های دورۀ اول قاجار در مازندران   

نمونه های مورد مطالعه در این دوره، که قابل دسترسی و در 
میراث فرهنگی ثبت شده اند، شامل سه خانۀ منوچهری، قریشی 
و شفاهی هستند. هر کدام از این بناها از لحاظ ساختارهای 
با یکدیگر  تفاوت هایی  اقتصادی دارای  و  اجتماعی، فرهنگی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری

 های سبک زندگینظریه

 اجتماعی ۀلفؤم
 اقتصادی ۀلفؤم
 فرهنگی ۀلفؤم

 

 نحو فضا

 ایتحلیل رایانه ابزار

نمودار توجیهی نحو 
 فضا و عمق فضاها

 

 های سبکلفهؤتاثیر م
 هابر خانهزندگی 

 

 سبک ثیرها از لحاظ تأبندی خانهدسته
  زندگی

تصویر 1. مدل تحلیلی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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مأخذ:   مشابه.  فضایی  ساختار  با  طرح  سه  توجیهی  نمودار  نمونۀ   .2 تصویر 

.Kim & Hyun, 2010, 58

تصویر 3. مازندران در دوره قاجار. مأخذ: گلزاری، 1355.
بالف

جدول 3. تصاویر و پالن خانه های دورۀ اول قاجار. مأخذ: نگارندگان.

موقعیت بنا در پالن طبقۀ دومپالن طبقۀ اولتصویر نمای خانهنام خانه
محوطه

خانۀ 
منوچهری

خانۀ 
قریشی

خانۀ 
شفاهی

هستند که در ادامه به آن ها پرداخته شده است. فضای مشترک 
در این سه خانه شامل ورودی، حیاط، اتاق ها )دودری، سه دری(، 

مطبخ و شاه نشین یا مهمانخانه است )جداول 3 تا 6(.
خانه های دورۀ دوم قاجار   

نمونه های مورد مطالعه در این دوره شامل خانه های خان بابا 
خان سلطانی، سردار جلیل، شهریاری 1 و شهریاری 2 است. 
فضاهای مشترک در این خانه ها از لحاظ استقرار فضایی، با توجه 
به نمودارهای نحو فضا، مورد مقایسه قرار گرفته و شامل ورودی، 

حیاط، مطبخ، اتاق ها و شاه نشین است )جداول 7 تا 10(.
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مؤلفۀ اجتماعینام خانه
تأثیر ریزمؤلفه های 

اجتماعی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

مؤلفۀ اقتصادی
تأثیر ریزمؤلفه های 

اقتصادی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

مؤلفۀ 
فرهنگی

تأثیر ریزمؤلفه های 
فرهنگی سبک زندگی 

بر فضاهای خانه

خانۀ 
قریشی

ساختار خانواده:
- چند خانواری
- وجود خدمه 
روابط اجتماعی:

- حضور زن در خانه 
و مرد بیرون از خانه
- کارهای عمومی 

به عهدۀ خدمه

- وجود شاه نشین برای 
فضای مهمان

- چندبخشی بودن فضاها 
- فضاهای دودری و 

سه دری
- تفکیک فضاهای زمستانه 

و تابستانه

شغل:
ماّلک و ثروتمند
طبقۀ اجتماعی:
زمین داران بزرگ

- زیرزمین برای نگهداری 
مواد غذایی
- سردابه

دین و مذهب:
مسلمان و 

شیعه 

- وجود فضاهایی مانند 
هشتی در بدو ورود 
که تأکید بر امنیت و 

محرمیت است.
- سرویس در حیاط و 

دور از فضای خانه

خانۀ 
شفاهی

ساختار خانواده: 
- سه خانوار )سه 

برادر(
- وجود خدمه 
روابط اجتماعی:
- روابط گسترده

- بنا در دو طبقه و دارای 
زیرزمین 

- تعدد اتاق ها و دو حیاط 
شمالی و جنوبی

- اتاق شاه نشین برای 
پذیرایی از مهمان

شغل:
عطار و تاجر

طبقۀ اجتماعی: 
بازرگانان

- چندبخشی بودن پالن
- اتاق شش دری

- وجود اتاق شاه نشین

دین و مذهب:
مسلمان و 

شیعه
محرمیت:

فضای خصوصی 
و عمومی

به دلیل وجود حیاط 
دسترسی به بنا با فاصله 

است.

خانۀ 
منوچهری

ساختار خانواده:
- چندخانواری و 

خان و اربابی
- خانوادۀ گسترده
روابط اجتماعی:

- حضور زن در خانه 
و مرد بیرون از خانه

- پالن در دو طبقه
- اتاق های متعدد

- دسترسی داخلی فضاها
- مطبخ

- چندبخشی بودن خانه 
)بخش صفوی و قاجاریه(

شغل:
 ماّلک و صاحب 
زمین کشاورزی
طبقۀ اجتماعی:
زمین داران بزرگ

- سردابه
- دوطبقه بودن بنا که 
نشان از توان اقتصادی 

است.

دین و مذهب:
مسلمان و 

شیعه
توجه به اصل 

محرمیت

- سرویس جدا از فضای 
خانه

- وجود هشتی در ورودی
- حیاط اندرونی

جدول 4. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در خانه های دورۀ اول قاجار. مأخذ: نگارندگان.

 خانه شفاهی خانه قریشیخانه منوچهری

نمودار 
توجیهی

اجزای خانه
1. ورودی؛ 2. هشتی؛ 3. راهرو؛ 4. حیاط؛ 5. 

سردابه؛ 6. پلکان؛ 7. مطبخ؛ 8. اتاق ها؛
 9. اتاق سه دری.

1. ورودی؛ 2. حیاط؛ 3. مطبخ؛ 4. اتاق؛ 5. 
دودری پایین؛ 6. پستو؛ 7. سردابه؛

 8. سرویس؛ 9. شاه نشین.

1. ورودی؛ 2. دسترسی و پله؛ 3. اتاق سه دری؛ 
4. پستو؛ 5. حیاط جنوب؛ 6.  اتاق؛ 7. زیرزمین؛ 

8. مطبخ؛ 9. راهرو؛ 10. حیاط شمال.

تحلیل
فضاهای این بنا در 8 عمق قرار گرفته اند. 
فضاهای طبقۀ باال در دورترین عمق واقع 

شده اند که شامل اتاق های سه دری باال هستند.

فضاهای این بنا در 7 مرحله یا عمق قرار 
گرفته اند. اتاق ارسی در طبقۀ باال در 

دورترین عمق قرار گرفته است و ورودی و 
حیاط در نزدیک ترین عمق واقع شده اند.

فضاهای این بنا در 7 عمق قرار دارند؛ 
به طوری که پستو در دورترین عمق واقع شده 
است و فضاهایی مانند حیاط جنوب، ورودی، 

ایوان جنوب، و یکی ازسه دری ها در نزدیک ترین 
عمق قرار دارد.

جدول 5. نمودار توجیهی خانه های دورۀ اول قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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شاه نشین-مهمانخانهسه دری-دو دریحیاطمطبخورودیخانه ها

با داالن و هشتیمنوچهری

عمق 6 و 8عمق 3عمق 4

فاقد شاه نشین است.

در ارتباط با حیاطقریشی

عمق7عمق 2 و 6عمق 2عمق 2

در ارتباط با حیاطشفاهی

-عمق 0 و 2 و 4عمق 0 و 4عمق 2

در 2 دستهدر 4 دستهدر 4 دستهدر 2 دستهدر 2 دستهتوضیحات

جدول 6. ارتباط فضاها با عمق در خانه های اشرافی دورۀ اول قاجار. مأخذ: نگارندگان.

پالن طبقۀ دومپالن طبقۀ اولتصویر نمای خانهنام

خان بابا 
خان

سردار 
جلیل

شهریاری1

شهریاری2

جدول 7. تصاویر و پالن خانه های دورۀ دوم قاجار. مأخذ: نگارندگان. 
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مؤلفۀ اجتماعیخانه ها
تاثیر ریزمؤلفه های 

اجتماعی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

مؤلفۀ اقتصادی
تأثیر ریزمؤلفه های 

اقتصادی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

مؤلفۀ فرهنگی
تأثیر ریزمؤلفه های 

فرهنگی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

خان بابا خان 

ساختار خانواده:
- چند خانواری و دو 

همسری
- وجود خدمه
روابط اجتماعی:
- پذیرش مهمان

- گسترده

- چندبخشی بودن خانه
- وجود یک هال یا 

فضای میانی که خانه را 
به دوبخش در هر طبقه 

تقسیم می کند.

شغل و معیشت:
حکمران شهرهای 

نور و بلده
طبقه:

تشکیالت دولت

- به خاطر  شرایط 
سیاسی مالک خانه، در 
طبقۀ اول ایوان با دیوار 

محصور شده است.
- نحوۀ ورود به بنا به 

وسیلۀ یک هشتی است 
که مستقیماً به بنا راه 

دارد.

دین و مذهب:
مسلمان و شیعه 

محرمیت:
 تفکیک فضاها

- چندبخشی بودن بنا
- وجود یک هال 

مرکزی

سردار جلیل

ساختار خانواده:
- چند خانواری
- وجود خدمه
روابط اجتماعی:

گسترده

- بنا به صورت سه 
طبقه و وجود اتاق ها در 

طبقات
- فضاهایی برای خدمه 

و نگهبان 
- دارای دو ورودی

- اتاق مرکزی در طبقۀ 
دوم و سوم

شغل و معیشت: 
- ماّلک و از 
امرای ارتش
- فرمانده
طبقه: 

تشکیالت دولت

- اولین بنای سه طبقه 
در دوران خود 
- وسعت زیاد بنا

- ایوان یا راهرو در طبقۀ 
اول و دوم محصور، اما 
در طبقۀ سوم به صورت 

ایوان ستون دار

دین و مذهب:
مسلمان و شیعه

- فضای طهارت دور از 
فضای اصلی خانه

- ورودی از خیابان به 
حیاط بزرگی که با بنای 

اصلی فاصله دارد.

شهریاری 1

ساختار خانواده: 
- چند خانواری
روابط اجتماعی:

- حضور زن در خانه 
و مرد بیرون از خانه 

- ساختمان دو طبقه
- تفکیک فضاها و بعضاً 
فضاها به صورت دوتایی

- دو ورودی به بنا
- دو مطبخ

- وجود فضاهای مشابه 
در دو طبقه به دلیل 

تعدد خانوارها 

شغل و معیشت:
از طبقۀ 
ثروتمندان

طبقۀ اجتماعی: 
سیاسی

- اتاق شاه نشین 
- دو طبقه بودن بنا

- گستردگی و تعدد 
فضاها

دین و مذهب:
مسلمان و شیعه

- خصوصی بودن فضاها 
برای ساکنین در طبقۀ 

دوم 
- وجود راهرو بین 
اتاق های سه دری و 

شاه نشین در طبقۀ باال

شهریاری 2
ساختار خانواده: 
- خانوادۀ گسترده

-دارای مهمان

- تفکیک پالن به صورت 
دو بخشی

- استقرار فضاها در دو 
طبقه

- شاه نشین برای 
پذیرایی از مهمان

شغل و معیشت:
ماّلک و حاکم 

هزارجریب
طبقۀ اجتماعی: 
زمین داران بزرگ

- وجود شاه نشین برای 
مهمان

- تعدد فضاها
دین و مذهب: 
پالن به صورت دوبخشیمسلمان و شیعه

جدول 8. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در خانه های دورۀ دوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.

خانه های دورۀ سوم قاجار   
آقاجان نسب،  کلبادی،  این دوره شامل خانه های  خانه های 
به تفکیک در جدول 11  فاضلی، رمدانی و نجفی است که 
نشان داده شده است. فضاهای مشترک در خانه های دورۀ سوم 
قاجار شامل حیاط، مطبخ، اتاق سه دری یا دودری و شاه نشین 
یا مهمانخانه است و استقرار این فضاها در هر یک از خانه ها در 

ادامه مورد بررسی قرار گرفته است )جداول 11 تا 14(.

دسته بندی فرم های جدید متأثر از سبک زندگی
سبک زندگی و مؤلفه هایش در وهلۀ اول موجب ایجاد روابط 

فضایی متفاوت و جدیدی در معماری خانه های اشرافی استان 
مازندران شده که تا حدودی ساختار بومی آن را تغییر داده و 
به تبع آن باعث ایجاد الگوهای جدید شده است. در جدول 15 
فرم های مشترک در روابط فضایی این خانه ها نمایش داده می شود.

نتیجه گیری
مطالعات صورت گرفته نشان دهندۀ این موضوع است که بناهای 
مسکونی اشرافی قاجار، که در سه دورۀ اول، دوم و سوم ساخته 
شده اند، با اینکه از لحاظ زمان ساخت مشابه هستند، اما دارای 
تفاوت های بسیاری در نحوۀ قرارگیری فضاها در کنار هم هستند 
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خانۀ شهریاری 2خانۀ شهریاری 1خانۀ سردار جلیل خانۀ خان بابا خان

نمودار 
توجیهی

اجزای 
خانه

1. سرایداری؛ 2. ورودی؛ 3. هشتی؛ 
4. راهرو؛ 5. حیاط؛ 6. ایوان؛

 7. راهرو؛ 8. پنج دری؛ 9. نشیمن؛
10. سه دری؛ 11. اتاق.

1. ورودی؛ 2. حیاط؛ 3. راهرو؛
 4. اتاق های سه دری؛ 5. راهرو؛

6. راهرو مرکزی.

1. ورودی؛ 2. حیاط؛ 3. ورودی 
بنا؛ 4. پستو؛ 5. نشیمن؛

 6. مطبخ؛ 7. سه دری؛ 8. اتاق؛ 
9. شاه نشین.

1. ورودی؛ 2. حیاط؛ 3. پلکان؛ 
4. نشیمن؛ 5. سه دری؛

 6. شاه نشین؛ 7. پستوی باال و 
پایین؛ 8. اتاقک باال.

تحلیل

فضاها در این بنا در 4 عمق 
قرار گرفته اند. فضاهای عمومی 
مانند ورودی، هشتی و حیاط 
در نزدیک ترین عمق دسترسی 

واقع شده اند و اتاق ها در دورترین 
دسترسی یا عمق قرار گرفته اند.

فضاها در این بنا در 3 عمق قرار 
گرفته اند؛ به این دلیل که اغلب 

فضاها در سه طبقۀ همکف، اول و 
دوم  قرار دارند. بیشترین تفاوت در 
فرم ایوان اطراف فضاهاست که در 
طبقۀ همکف به دلیل امنیت شکل 
گرفته است و البته تقسیم بنا به دو 

قسمت زمستانه و تابستانه است.

فضاها  در این بنا در 4 عمق 
قرار گرفته اند. اتاق های طبقۀ باال 
به صورت موازی در دورترین عمق 
قرار دارند و ورودی و حیاط در 

نزدیک ترین دسترسی واقع شده اند.

فضاها  در این بنا در 4 عمق قرار 
گرفته اند. پستوی باال در دورترین 

عمق و ورودی و حیاط در 
نزدیک ترین عمق قرار گرفته اند.

شاه نشین-مهمانخانهسه دری-دودریحیاطمطبخورودیخانه ها

ارتباط با هشتی خان بابا خان
-و داالن

عمق 4عمق 2

-

-ارتباط با حیاطسردار جلیل

عمق 2عمق 0

-

ارتباط با حیاطشهریاری 1

عمق 3عمق 4عمق 1عمق 3

-ارتباط با حیاطشهریاری 2

عمق 3 و 4عمق 1

-

به 2 دستهبه 3 دستهبه 3 دسته به 3 دستهبه 2 دستهتوضیحات

جدول 9. نمودار توجیهی خانه های دورۀ دوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.

جدول 10. ارتباط فضاها با عمق در خانه های اشرافی دورۀ دوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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پالن طبقۀ دومپالن طبقۀ اولتصویر نمای خانهنام خانه

کلبادی

آقاجان 
نسب

فاضلی

نجفی

رمدانی

جدول 11. تصاویر و پالن خانه های دورۀ سوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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مؤلفۀ اجتماعینام خانه
تأثیر ریزمؤلفه های 

اجتماعی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

مؤلفۀ اقتصادی
تأثیر ریزمؤلفه های 

اقتصادی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

مؤلفۀ فرهنگی
تأثیر ریزمؤلفه های 

فرهنگی سبک زندگی 
بر فضاهای خانه

کلبادی

ساختار خانواده:
- چند خانواری

 - وجود خدمه و 
نگهبان

روابط اجتماعی:
- به دو صورت 
درون خانگی و 

گسترده 

- وجود اتاق ها در طبقات 
با دو ورودی مجزا 

- امکان ورود به اندرونی 
- فضاهایی برای خدمه و 

نگهبان
- وجود دو شاه نشین و 

تاالر در طبقات خانه
- فضای آشپزخانه، اتاق 

خدمه و فضایی در قسمت 
ورودی برای رسیدگی به 

امورات

شغل و معیشت: 
نمایندۀ مجلس

طبقۀ اجتماعی: 
اشراف و سیاسی

- حیاط های متعدد و 
نیمه مرکزی
- اتاق خدمه

- اصطبل
- وجود چندین حیاط
- کنترل نحوۀ ورود 

به فضا
- فرم بنا به صورت 

نیمه مرکزی 

دین و مذهب:
- مسلمان و 

شیعه
- پاکی و طهارت

محرمیت: 
سلسله مراتب 

- وجود حمام به صورت 
یک مجموعۀ کامل
- دارای اندرونی و 

بیرونی و حیاط بیرونی 
که مخصوص کسانی 
بود که اجازۀ ورود به 
اندرونی را نداشتند.

آقاجان 
نسب

ساختار خانواده:
- چند خانواری و 

چند همسری
روابط اجتماعی:
- پذیرش مهمان
- وجود خدمه

- تعدد فضاها
- وجود مهمانخانه

شغل و معیشت:
تاجر

طبقۀ اجتماعی:
بازرگانان

- حیاط میانی 
- مهمانخانه

دین و مذهب:
- مسلمان و 

شیعه
محرمیت:

تفکیک فضا 

سرویس در فضای 
حیاط

 فاضلی

ساختار خانواده:
- چند خانواری

- وجود خدمه و 
نگهبان 

روابط اجتماعی:
درون خانوادگی و 

برون خانوادگی

- وجود اتاق ها در طبقات
- وجود اتاق اصلی و 

مرکزی
- آشپزخانه

شغل و معیشت:
معلم

طبقۀ اجتماعی:
علما

- بنا در سه  طبقه
- وجود شاه نشین

دین و مذهب:
- مسلمان و 

شیعه
محرمیت:

- حیاط نیمه 
مرکزی

سرویس در فضای 
حیاط

 نجفی

 ساختار خانواده:
- چند خانواری
روابط اجتماعی:

- متوسط
- حضور زن در خانه 
و مرد بیرون از خانه

- بنا در دو طبقه
- دو اتاق سه دری

 شغل و معیشت:
ماّلک

طبقۀ اجتماعی:
بازرگانان و 
ثروتمندان

- اصطبل و فضای 
نگهداری اسب

- بنا در دو طبقه

دین و مذهب:
- مسلمان و 

شیعه
- پاکی و طهارت

سرویس در فضای 
حیاط

 رمدانی

ساختار خانواده:
- چند خانواری

- وجود خدمه و 
نگهبان

روابط اجتماعی:
- پذیرایی از مهمان 
به دو صورت مجزا

- وجود اتاق ها در طبقات
- فضاهایی برای خدمه و 

نگهبان
- ساختمان اول به صورت 

مجزا برای مهمانان

شغل و معیشت:
تاجر و ماّلک

طبقۀ اجتماعی: 
بازرگانان

- اتاقی برای مهمانان 
در ابتدای ورودی

- بخش های مجزا و 
ساختمان مهمان

دین و مذهب:
- مسلمان و 

شیعه
محرمیت:

مجزا کردن افراد 
خانواده از نامحرم

- سرویس در حیاط و 
دور از خانه

- ساختمان جلویی 
برای پذیرایی از 

مهمانان

جدول 12. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در خانه های دورۀ سوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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و اینکه الگوی این بناها هم از لحاظ نحوۀ قرارگیری ساختمان 
در محوطه، چندبخشی بودن، گستردگی، و همچنین ارتباط با 
فضای حیاط، و هم از لحاظ نحوۀ قرارگیری فضاها در کنار هم 
دارای تفاوت های زیادی هستند. در پاسخ به سؤال اول پژوهش 
این نتیجه حاصل شده است: 1( ورودی، حیاط، مطبخ، اتاق و 
شاه نشین یا مهمانخانه، که پاسخگوی نیازهای اولیه ساکنین 
است، در اکثر خانه ها وجود دارد و سایر فضاها، که شامل انواع 
حیاط ها، هشتی، اتاق خدمه، اتاق ارسی، فضای مرکزی، اتاق 
گوشواره و پستو است، متناسب با سبک زندگی ساکنین به طور 
موردی در خانه ها وجود دارد؛ 2( نحوۀ ارتباط فضاهای مختلف 
با یکدیگر در هر یک از خانه ها متفاوت است. به طور مثال، نحوۀ 
ورود به فضا در سه خانۀ دورۀ اول قاجار سه شکل متفاوت دارد 
و از لحاظ عمق هم، مطابق با نرم افزار اسپیس سینتکس، فضاها 
با یکدیگر متفاوت هستند. به طور مثال، عمق حیاط در خانه های 
دورۀ سوم در چهار دسته قابل تقسیم بندی است. در پاسخ به 
سؤال دوم پژوهش این نتیجه حاصل شده است: 1( در سه خانۀ 
دورۀ اول قاجار می توان دو الگوی جدید را برای روابط فضایی 
دسته بندی کرد؛ در پنج خانۀ مربوط دورۀ دوم، سه الگوی جدید 
برای روابط فضایی قابل شناسایی است؛ و در پنج خانۀ مربوط 
به دورۀ سوم می توان پنج الگوی جدید را برای روابط فضایی 
دسته بندی کرد. در مجموع، می توان چنین نتیجه گرفت که 
حتی بناهای واقع شده در یک شهر و در یک دورۀ تاریخی با 
یکدیگر متفاوت هستند و این گوناگونی در خانه های دورۀ سوم 
قاجار بیشتر است. 2( تعداد فضاهای مشابه در خانه ها با یکدیگر 

متفاوت است؛ به طور مثال، تعداد اتاق ها در خانه های با ساکنین 
بیشتر و دارای چند خانوار با نسبت فامیلی، بیشتر از نمونه های 
دیگر است و در خانه هایی که چند خانواری است تعدد حیاط ها 
بیشتر به چشم می خورد. این موضوع در خانه های دورۀ سوم قاجار 
مشهود است و خانۀ کلبادی ساری و خانۀ فاضلی نمونه هایی از 
این موضوع هستند. به طور کلی خانه های چند بخشی در پالن و 
در طبقات از ساختار خانوادگی ساکنین متأثر هستند که خانۀ 
شهریاری 1 در بهشهر نیز از مصادیق این موضوع است. همچنین 
شغل و وضعیت اقتصادی مالک خانه ها تأثیر زیادی در شکل 
خانه ها دارد. این موضوع در خانه های دورۀ سوم، که صاحبخانه ها 
صرفاً ماّلک نیستند و به شغل های دیگر هم اشتغال دارند، بیشتر 
مشهود است. همین امر باعث شده نوع روابط فضایی خانه های 
دورۀ سوم با دوره های اول و دوم متفاوت باشد. از میان سه مؤلفۀ 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی 
دارای تأثیر بیشتری در ساختار پالن خانه ها هستند. در نهایت، 
نتایج حاصل از این پژوهش، در مقایسه با پژوهش های مشابه 
دیگر، حاکی از این است که در پژوهش های پیشین، همۀ عوامل 
دخیل در سبک زندگی در نمونه ها مورد تحلیل قرار نگرفته است 
و هر یک از این تحقیقات بخشی از این عوامل را مورد مطالعه 
قرار داده اند. به طور کلی می توان گفت در پژوهش های پیشین 
مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند 
و در پژوهش حاضر سعی شده است که مؤلفه های اصلی سبک 
زندگی در این نمونه ها تحلیل شود و قطعاً نتایج این پژوهش 

می تواند در پژوهش های آتی سایر محققین راه گشا باشد.

خانۀ نجفیخانۀ فاضلیخانۀ آقاجان نسبخانۀ کلبادی

نمودار توجیهی

اجزای خانه

1. ورودی؛ 2. هشتی، پلکان و فضاهای 
حرکتی؛ 3. حیاط ها؛ 

4. حمام؛ 5. اصطبل؛ 6. مطبخ؛ 
7. شاه نشین؛ 8. مسکن خدمه؛ 

9. مهمانخانه؛ 10. اتاق ها و صندوقخانه.

1. ورودی ها؛ 2. حیاط؛ 3. بنا؛ 
4. سه دری؛ 5. سرویس؛ 

6. پله؛ 7. راهرو؛ 8. مهمانخانه؛ 
9. اتاق ها.

1. ورودی؛ 2. هشتی؛ 3. حیاط؛ 
4. مسکن خدمه؛ 5. مطبخ؛ 6. 

سرویس؛ 7. اصطبل؛ 
8. شاه نشین؛ 9. اتاق ها.

1. ورودی؛ 2. حیاط؛ 3. سرویس 
4. حمام؛ 5. مطبخ؛ 6. انبار؛

7. ایوان؛ 8. اتاق و اتاق سه دری؛ 
9. پله

تحلیل

اتاق ها در دورترین عمق و 
فضای هشتی و حیاط میانی در 
نزدیک ترین عمق  قرار دارند و 
فضاها در 6 عمق قرار گرفته اند.

بناها و فضاهای این خانه در 8 
عمق قرار گرفته اند. اتاق ها در 
دورترین عمق و حیاط ها در 
نزدیک ترین عمق قرار دارند.

مؤلفۀ ارتباط به طور مستقیم  با 
عمق مرتبط است. اتاق ها در 
دورترین عمق واقع شده اند.

فضاها در 6 عمق قرار گرفته اند و 
ورودی و حیاط در نزدیک ترین 

عمق و بالکن در عمق 6 یا 
دورترین عمق قرار دارد.

جدول 13. نمودار توجیهی خانه های اشرافی دورۀ سوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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 خانه های دورۀ سوم قاجارخانه های دورۀ دوم قاجارخانه های دورۀ اول قاجاردوره ها

فرم ها

          

تعداد الگوهای 
پنج فرم یا الگو از میان پنج نمونهسه فرم یا الگو از میان چهار نمونهدو فرم یا الگو از میان سه نمونهمشترک

جدول 15. دسته بندی خانه ها براساس فرم های مشترک. مأخذ: نگارندگان.

شاه نشین-مهمانخانهسه دری-دودریمطبخحیاطورودیخانه ها

کلبادی

عمق 5عمق 6عمق 4عمق 2 و 3 و 4در ارتباط با داالن و هشتی

آقاجان نسب

عمق 1 و 2 و3 و 4در ارتباط با حیاط

-

عمق 6عمق 3 و 5

فاضلی

عمق 5عمق 6عمق 3عمق 2 و 3در ارتباط با حیاط

در ارتباط با داالننجفی

عمق 2 و 5عمق2عمق 1 و 3

-

رمدانی

عمق 5عمق 3عمق 3عمق 2در ارتباط با هشتی

در 3 دستهدر3 دستهدر 4 دسته در 5 دسته در 4 دستۀ کلی توضیحات

جدول 14. ارتباط فضاها با عمق در خانه های اشرافی دورۀ سوم قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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سودابه مهری و همکاران
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