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چكيده

بیان مسئله :معماری خانه موضوعی مهم در مطالعات مربوط به سبکهای معماری است و مطالعۀ
تحوالت آن میتواند آموزههایی برای اندیشۀ معمارانه ارائه دهد .این مقاله به شناخت دگرگونی فضایی
خانههاي تاريخي ،از طريق مقايسۀ گونههای حیاط مرکزی دورۀ قاجار و پهلوی اول در شهر کرمان
پرداخته و دو سؤال مطرح میکند )1 :چه دگرگونیهایی در خانههای دورۀ قاجار و پهلوی اول در شهر
کرمان به لحاظ توده شامل هندسه و چیدمان فضایی رخ داده است؟  )2نقش ساختاری حیاط در این دو
دوره دچار چه دگرگونیهایی شده است؟
هدف پژوهش :هدف از پژوهش تعیین وجوه تمایز بین خانههای قاجار و پهلوی اول در ارتباط با چیدمان
فضایی و هندسی فضاها که مبین دگرگونیهای بین دو دوره است.
روش پژوهش :متأثر از ماهیت سؤاالت ،مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده کرده و پس از انتخاب
خانهها ،شاخصهایی برای بررسی نظمهای موجود در پالنهای هر دو گونه (قاجار و پهلوی اول) تعریف
میکند .با تحلیل شاخصها و مقايسۀ نمونهها ،تشابهات و تحوالت فضایی و ساختاری دو گونه از طریق
استدالل منطقی در قالب نتایجی کیفی بیان میشود.
نتیجهگیری :بر اساس تحلیل نمونهها ،هرچند تشابهاتی میان خانههای دو دوره از نظر برخی ویژگیهای
هندسی در نماها و وجود الیۀ فضایی دوم در پالن وجود دارد ،اما در مجموع میتوان گفت آزادی عمل
بیشتری در طراحی خانههای دورۀ پهلوی اول نسبت به خانههای قاجار دیده میشود که از نشانههای
آن میتوان به افزایش تنوع در جایابی الیۀ فضایی دوم در پالن ،چیدمان فضاهای پیرامون حیاط و نیز
عدم تأکید بر لزوم هماهنگی نماهای متقابل یا حفظ تقارن اشاره کرد .چرخش محور و تغییر الگوی
سازماندهی حول حیاط به معنای دگرگونی و تغییر تدریجی نقش حیاط در خانههاي دورۀ پهلوي اول
كمرنگشدن نقش محوري و مرکزیت حياط است.
واژگان کلیدی :خانه ،حیاط ،چیدمان ،قاجار ،پهلوی اول ،کرمان.

مقدمه

در بررسی معماری ابنیۀ تاریخی میتوان تقسیم دوگانۀ
خانه و بناهای عمومی را متصور شد .خانه چه در عصر
پیشینیان و چه در عصر حاضر به دلیل ماهیت کارکردی
*نویسندهمسئول09133977844،m_aganjouei@uk.ac.ir :

خود همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران بوده
است .برخی آن را مهمترین فضای ساختهشده برای انسان
و برخی آن را نمودی از خود دانسته و برخی خانه و
غیرخانه را اصلیترین تقسیمبندی فضاهای جغرافیایی
میدانند (سلطانزاده .)19 ،1396 ،خانهها خود از یک سو
در کنار یکدیگر و در مجموعهای منسجم و عموماً پیوستۀ
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بافتهای شهری را شکل میدادند (سطح کالن) و از سوی
دیگر به عنوان تکعنصر(سطح خرد) مورد توجه بودهاند.
واکاوی در معماري خانه در هر دو سطح کالن و خر د
میتواند آوردههایی برای علم بشری و معرفت او داشته،
دانش و مهارت پیشینیان و نیز ویژگیهای معمارانۀ خانه را
عیان کند .این آوردهها بنا به ماهیت خانه در وجوه مختلف
اجتماعی ،فرهنگی و  ...یا شاخصهها و تدابیر معمارانه نظیر
چگونگی شکلگیری ،اقلیم ،کارکرد مصالح و یا تمرکز بر
گونهشناسی و تکیه بر وجوه شکلی و هندسی بنا (همسو با
این مقاله) بیان و عرضه میشوند .در هر حال این بررسیها
نشان میدهند كه معماري تاريخي چگونه توانسته ضمن
استفاده از امكانات و مقدورات محيطي و زماني خود
پاسخهايي در خور براي خواستههاي كاربر و محدوديتهاي
محيطي بيابد و طبيعتاً بروز اين تالشهاي خالقانه در كالبد
خانه و به طور مشخص در پالن آنها نمود پيدا كرده است.
بر اين اساس اين مقاله بررسي و مقايسۀ خانههای مربوط
به دو دورۀ تاريخي قاجار و پهلوي اول در شهر كرمان را
مدنظر قرار داده است .انتخاب دورۀ قاجار و پهلوی اول
بدان جهت بوده که مدارک و نقشههای خانههای این دو
دوره و یا خود خانهها در دسترس بوده ،به عالوه تغییرات
اجتماعی و نیز کالبدی اعم از شیوۀ ساخت و مصالح و  ...در
گذار از معماری قاجار به پهلوی اول گسترده بوده و احتماالً
تأثیراتی بر معماری خانهها داشته است .هدف غايي مقاله
ارتقاء شناخت نسبت به معماري خانههاي تاريخي و کشف
تأثیرات احتمالی عامل «زمان» بر تغییرات مربوط به آنها
بوده و ميكوشد برخي شاخصهها و ويژگيهاي آنها را بررسي
و بيان كند .هدف ثانويه شناخت شاخصههاي مشترك ميان
نمونهها با بررسی توده شامل چیدمان عناصر در پالن و
سازماندهی آنها و رسیدن به الگوهای احتمالی از یک سو و
شناخت رابطۀ حیاط و ساختار خانهها است .فرض مقاله آن
است که خانههای هریک از این دو دوره از الگوهای مشابهی
در چيدمان عناصر و ترکیبات پالنی بهره بردهاند و در این
جهت تالش میکند به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 )1چه دگرگونیهایی در خانههای دورۀ قاجار و پهلوی اول
شهر کرمان به لحاظ توده شامل هندسه و چیدمان فضایی
رخ داده است؟  )2نقش ساختاری حیاط در این دو دوره
دچار چه دگرگونیهایی شده است؟
مقاله برای دریافت پاسخ با تمركز بر خانهها (پالن)،
مؤلفههايي تعريف و به مقايسۀ آنها در نمونهها ميپردازد.

پيشينۀ پژوهش

آنچه در بررسي و شناخت خانه (و هر اثر معماري) اهميت
مييابد نقطۀ تمركز پژوهش بوده و الزم است توجه شود كه
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محقق در بررسي خود بر کدام شاخص تأكيد داشته است.
فارغ از برخي پژوهشها از جمله كاراپتيان ( )1385كه صرفاً
به توصيف خانهها و اجزاء آنها پرداختهاند و قرابت كمتري
با جهتگيري اين مقاله دارند ،ميتوان به تحقيق حائري
( )1387اشاره كرد كه در بحثي جامع به مطالعۀ خانه در
معماري ايران با تاكيد بر «چگونگی توجه سازمان فضایی
شهر و خانه  ...به شیوۀ زندگی و انعکاس فضایی آن» (همان،
 )31می پردازد .بر اين اساس او ضمن بيان «سامانيابي
آگاهانۀ فضا مبتنی بر فرهنگ و شیوۀ زندگی» مراتبي از
فضا و شكلگيري خانه را بر اساس آن ارائه ميدهد .ديبا،
ریوالت و سانتلی ( )1392در وجوه مختلف به بررسي
خانههاي اصفهان پرداختهاند و در بخشهايي از تحليل
با تأكيد بر شكل ،الگوهايي نيز از تركيبات فضايي خانهها
ارائه كردهاند .معماريان ( )1387با محوريت حياط ،خانهها
را به دو الگوي كلي برونگرا و درونگرا تقسيم كرده است.
خاكپور ،انصاری و طاهرنیان ( )1389با معرفي مؤلفههايي
چون همسایگی ،عرصهبندی ،جهتگیری ،تناسبات ،مصالح
و  ...سه گونه خانه معرفي كردهاند .فرحبخش ،حناچی و
غنایی ( )1396براي شناخت و دستهبندي خانهها به
ویژگیهای شکلی ،اقلیم ،سازه ،و ویژگیهای کاربردی
(اجزاء) توجه كردهاند .قاسمي و معماريان ( )1389نيز
روندي مشابه (با مؤلفههايي متفاوت) را در تحقيق خود طي
كرده وگونههايي از خانه معرفي كردهاند .برخی پژوهشها
عواملی چون اقلیم یا دین را مدنظر قرار داده و به بررسی
آن در خانهها و تأثیر بر چیدمان یا تناسبات پالن ،طراحی
اجزاء و  ...پرداختهاند (یزدی ،مفیدی و اعتصام1400 ،؛
Memarian, Hashemi Toghr-oljerdi & Kamalipour,
. )2012

تحقيقاتي كه روي خانههاي كرمان انجام شده چندان
گسترده نیستند .معماریان و همکاران او كوشيدهاند نشان
دهند خانههاي كرمان چگونه با اجزاء مختلف خود گونههاي
متفاوتي از خلوت را ايجاد كردهاند (Memarian, Hashemi
 .)Toghr-oljerdi & Ranjbar, 2011كماليپور ،معماریان،
فیضی و موسویان ( )1391با استفاده از روش نحو فضا
به بررسي عرصهبندي فضاي مهمان در خانههاي سنتي
كرمان پرداختهاند .در جمعبندي تحقيقات ميتوان گفت
كه اوالً بستر يا مبناي غالب تحقيقات ،شكل (عمدتاً پالن
و بعضاً نما و مقطع) بوده ،ثانياً در اكثر تحقيقات به دلیل
بررسي نقش
اشاره به مؤلفهها و متغيرهاي متعدد ،كنترل و
ِ
و اثرگذاري همۀ آنها دشوار شده و به عبارتی ،همزمان با
گسترش دامنۀ تحقيق از عمق و دقت آن كاسته شده است.1
ثالثاً مقایسۀ خانههای دو دوره (از نظر سبک و گونه) نیز در
تحقیقات کمتر مورد توجه بوده است .بر اين اساس به نظر
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مبنای تحقیق حاضر موردپژوهی است و در سه گام پیاده
میشود .در گام نخست با مطالعات کتابخانهای ،نمونهها
(خانهها) در سطح شهر کرمان و متناسب با اهداف مقاله

تعریف مؤلفهها

مباني تحقیق

بررسي و به ويژه مقايسۀ بناها در دو دورۀ مختلف ميتواند
بر اساس وجوه مختلفي صورت گيرد كه متأثر از اهداف
مقاله ،نوع دادهها و اطالعات ،رويكرد پژوهش و ...است .برخي
ي میتوان به محیط،
معتقدند برای تحلیل یا بررسی اثر معمار 
مردم ،امکانات ،اندازهها و استانداردها ،نظم فضایی ،و کیفیات
هنری و بصری توجه كرد (چرمايف و الکساندر.)26 ،1391 ،
برخي در بررسيهاي خود به نگرش اقليمي ،شكلي ،تاريخي،
فضاگرا ،فرهنگي اجتماعي ،و معناگرا اشاره كردهاند (معماريان،
 .)1397در نگاهی دیگر برخی معتقدند نگاه به معماری (و
خانه) میتواند در دو سر طیفی قرار گیرد که از نگاهی عینی به
معماری تا نگاهی ذهنی نوسان کند (حائری1387 ،؛ چرمایف
و الکساندر .)1391 ،در ميان اين رويكردها و نگرشها ،قياس
بر اساس شكل از رايجترين آنهاست كه میتوان خاستگاه آن را
دوراند 2دانست .او در خصوص گونهشناسی مطالعات متعددی
انجام داده که تا به امروز مورد توجه است .مبنای روش دوراند
استفاده از نمودارهای فضایی و گرافیکی است که به طور خالصه
دیاگرامهای گرافیکی نامیده میشود ) .(Jacoby, 2015دوراند در
تحلیلهای خود از پالنهای انتزاعی معماری استفاده میکند
که مبین ایدههای ساختاری و سازماندهی فضاهای معماری
است و معتقد است که از طریق تحلیل ساختاری و فرمی است
که ذات تاریخ معماری بوجود میآید ( .)Vidler, 1977روش
دوراند اغلب متکی بر تحلیل ویژگیهای پالن است و مقطع
و نما در مراتب بعدی اهمیت هستند .در تحلیل پالن ،ارتباط
جزء با جزء و نیز جزء با کل بررسی میشود (Madrazo,
) .1994به طور خالصه در گونهشناسی پالن به موضوعاتی
مانند ظاهر فرمی-هندسی و ارتباطات فضایی توجه ویژهای
میشود ) .(Schneider et al., 2013از سوی دیگر نگاه به
شكل و هندسه سبب حذف دادههاي احياناً نادرست و كنترل
متغيرهاي مزاحم شده و به نوعي رويكردي اثباتگرايانه به
پژوهش میدهد كه در آن دخالت محقق در نتيجهگيريها
كاهش مييابد .اين امر به ويژه در پژوهشهاي تاريخي نظير
مقالۀ حاضر كه منابع در دسترس اندك و اعتبارسنجي دادهها
دشوار است ،اهميت بيشتري مييابد.

روش پژوهش

به منظور تحليل و بررسي مستدل نمونهها ،شاخصها یا
مؤلفههایی بر اساس سؤاالت و اهداف مقاله تعريف شده و
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ميرسد انجام پژوهشي در باب خانههاي تاريخي كرمان با
تأكيد بر یک شاخص (شکل) و تحديد ديگر مؤلفهها ضروري
است.

انتخاب میشوند .در گام بعد برای بررسی و مقایسۀ نمونههای
مربوط به هر دوره مؤلفههایی بر اساس ویژگیهای هندسی،
چیدمان فضایی و رابطۀ اجزاء با یکدیگر و با کل به نحوی طرح
میشوند که مقایسۀ دادهها و شناسایی نقاط مشترک و متمایز
مقدور باشد .در گام سوم براساس روش توصیفی-تحلیلی
به بررسی و تحلیل نمونهها بر اساس مؤلفهها پرداخته شده،
مقایسۀ تطبیقی میان ساختارها ،دگرگونی و تحوالت آنها انجام
و در نهایت با استدالل منطقی به نتایجی در ابعاد مختلف و
غالباً کیفی اشاره میشود .از مزایای این شیوه آن است که
با اضافهشدن احتمالی نمونهها ،به هر تعداد و در هر زمانی
امکان واردکردن دادههای جدید به تحلیل و آزمون دوباره
نتایج وجود دارد ،ثانیاً میتوان همین قیاس را با خانههایی
از دورههای دیگر یا مناطق و شهرهای دیگر نیز انجام داد و
به نوعی معیارهایی فارغ از زمان و مکان برای تحلیل معرفی
میکند.
•نمونهها
انتخاب و پیداکردن نمونهها (خانهها) با مطالعۀ کتابخانهای
انجام میشود .متأسفانه بافت تاریخی شهر کرمان متأثر از
غفلت و ناآگاهی ،آسیبهای جبرانناپذیری دیده است .برخی
از این آسیبها به دلیل توسعۀ شهری و برخی معطوف به
آسیبهایی است که به کالبد خانهها و دیگر اجزاء بافت ،ناشی
از بیتوجهی در حفظ و نگهداری و یا مرمت آنها وارد شده
است .این خسران جبرانناپذیر سبب شده تا تعداد خانههایی
که قابل بررسی و کنکاش هستند ،اندک بوده و غالب آنها از
نظر کالبدی در وضع پایداری نباشند .در کنار این نقیصه به
جز طرح پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران ( 3)1368و گلیجانی
( )1386تحقیقات اندکی روی خانههای شهر کرمان و
مستندسازی آنها انجام شده که خود مانعی دیگر برای تحقیق
بود .به هر روی از آنجا که صحت نمونهها برای مقاله اهمیت
داشت و برای جلوگیری از نیاز به کنترل و راستیآزمایی
مدارک نمونههایی انتخاب شدند که مدارک ثبتی آنها در
سازمان میراث فرهنگی کرمان موجود بود .در مجموع پالن
 28خانه مربوط به دو دورۀ پهلوی اول و قاجار وارد لیست
تحقیق شدند ،سپس با توجه به اهداف مقاله (تركيبات پالن و
نقش حياط)  13نمونه که اوالً پالن آنها در دسترس بود ،ثانیاً
دارای صرفاً یک حیاط مرکزی بوده و ثالثاً حداقل در دو جبهۀ
حیاط ،فضای معماری وجود داشت ،وارد لیست نهایی تحقیق
شدند .از این تعداد  7خانه مربوط به دورۀ قاجار و  6خانه
مربوط به دورۀ پهلوی اول بودند (جداول  2 ،1و .)3
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جدول  .1لیست خانهها .مأخذ :نگارندگان.
دورۀ قاجار

آدرس

دورۀ پهلوی اول

آدرس

ردیف
1

اعظمی

محلۀ ته باغ هلل

غفاری

خيابان مطهري

2

جواد امرالهی

سهراه چمران

رستم فرخزاد

خيابان زريسف

3

امینیان

محلّۀ ته باغ هلل

اکبرکاظمی

خيابان زريسف

4

 نژاد معصوم

خيابان مطهري

کریمنژاد

خيابان فتحعلي شاه

5

افالطون نفیسی

بازار -كوچه مدني

یزدانی

خيابان زريسف

6

پرداختی

خيابان زريسف

حکاک

گلبازخان

7

سروشیان

خيابان زريسف

----

----

جدول  .2پالن خانههای قاجار .مأخذ :نگارندگان.
نام خانه

تصویر پالن

اعظمی

نفیسی

امرالهی

پرداختی

امینیان

سروشیان

....................................................................

نژاد معصوم

مطالعه و مقایسۀ نمونهها بر اساس آنها صورت گرفته است.
پیش از آغاز تحلیل اشاره میشود فضاهاي خانه به دو دسته
تقسيم میشود :اتاق و راهرو ،اتاق میتواند انواع عملکرد را
داشته باشد و راهرو نقش ارتباطی دارد .در این تقسیمبندی
همچون غالب تحقيقاتي كه مبتني بر شكل هستند عناصر و
اجزاء فارغ از عملکرد آنها وارد تحلیل شدهاند.
الف -توده :در این شاخص سازماندهی و ترکیببندی عناصر

..............................................................................
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تصویر پالن

----

خانه در پالن بررسی میشود و در خالل آن و برای نیل
به درکی شفاف و قابل سنجش از نظم احتمالی یا شیوۀ
چیدمان عناصر در وجوه مختلف حیاط ،پالن در قالب 4
مؤلفۀ زیر تحلیل میشود:
 .1الیهبندی فضاها ،در خانههای با حیاط مرکزی فضاها
حول حیاط چیده میشود اما با گسترش خانه و تعدد اتاقها
امکان قرارگیری همۀ آنها حول حیاط خانه وجود نداشته و
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جدول  .3پالن خانههای دورۀ پهلوی اول .مأخذ :نگارندگان.
نام خانه
غفاری

تصویر پالن

نام خانه
کاظمی

کریم نژاد

فرخزاد

یزدانی

حکاک

حیاط نقشی محوری در خانهها دارد بررسی ساختار خانه در
قالب دو مؤلفۀ مرتبط با حیاط انجام می شود:
.1کشیدگی حیاط ،که به طور غیرمستقیم جهتگیری
جغرافیایی خانه را نیز نشان میدهد.
 .2تناسبات حیاط ،حاصل تقسیم طول به عرض حیاط است.

تحلیل

بر اساس آنچه گفته شد ،تحلیل بر اساس دو شاخص
چیدمان فضاها و ساختار حیاط صورت میگیرد.
•توده
- -الیههای فضایی

برای بررسی مؤلفۀ اليههاي فضايي به چند موضوع توجه
میشود ،نخست آنکه در چند وجه از حیاط بیش از یک الیه
فضايي وجود دارد و ثانیاً در کدام جبههها از بیش از یک الیه
استفاده شده است .بر اساس جدول  4در خانههای قاجار
از  7خانه 6 ،مورد دارای حداقل دو الیه در یکی از اضالع
هستند و در  5مورد در بیش از یک ضلع ،از دو الیه استفاده
شده است .بنابراین بر اساس نمونهها ،چیدمان فضاها در
بیش از یک الیه ،در خانههای دورۀ قاجار مرسوم بوده است.
با مقایسۀ خانههای دورۀ قاجار که دارای دو الیۀ فضایی

...................................................................

برخی از آنها در پشت اتاقهای مجاور حیاط قرار میگیرند.
به عبارتی عالوه بر الیۀ اول و مجاور حیاط یک الیۀ فضایی
دیگر نیز وجود دارد .در این مؤلفه ،محل (جبهۀ جغرافیایی)
الیۀ دوم و چگونگی شکلگیری آن بررسی میشود.
 .2ریتم ،این مؤلفه در پی آن است که ترتیب قرارگیری و
چیدمان اتاقها (فضاهای اصلی) نسبت به راهروها (فضاهای
فرعی) را در جبهههای پیرامون حیاط بررسی کرده و وجود
الگو یا رابطۀ احتمالی میان آنها را بیازماید.
 .3تقارن ،که به بررسی وجود یا عدم وجود تقارن در نماهای
بنا که خود بازتابی از ترکیب عناصر در پالن است ،میپردازد.
 .4هماهنگی نماهای متقابل ،با کمک این مؤلفه میتوان
دریافت که آیا بین نماهای روبروی هم (نماهای اصلی خانه)
و همینطور فضاهای دو ضلع روبروی هم ارتباطي از نظر
ترکیببندی اعم از «تعداد» يا «ابعاد» وجود دارد ،به بیانی
دیگر آیا در سازماندهی فضایی و چیدمان عناصر در دو
جبهۀ اصلی هماهنگی وجود دارد یا مستقل از یکدیگر عمل
میکنند؟
ب -ساختار حیاط :بر خالف شاخص قبل که بر جزییات
پالن و ترکیبات آن تأکید داشت این شاخص به بررسی خانه
و سازماندهی آن به عنوان یک کل میپردازد .از آنجا که

تصویر پالن

..............................................................................
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جدول  .4بررسی الیهبندی فضاهای اطراف حیاط .مأخذ :نگارندگان.
قاجار
نام بنا

نقشه

پهلوی اول

1

1

3

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

جواد امرالهی

فرخ زاد
2

امینیان

کاظمی

نژاد معصوم

1

2

1

1

کریمنژاد

2

2

نفیسی

یزدانی

پرداختی

حکاک

سروشیان

....................................................................

..............................................................................
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نام بنا

ضلع
شمال
2

ضلع
جنوب
2

ضلع
شرق
1

غفاری

اعظمی

ضلع
شمال
2

ضلع
جنوب
1

ضلع
شرق
1

ضلع
غرب
1

نقشه

ضلع غرب
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هستند ،مشخص میشود که الیۀ دوم عموماً در ضلع شمال
قرار میگرفته (  5خانه در میان  6نمونه) و به بیانی توسعۀ
خانه غالباً در جبهۀ شمالی رخ میداده است.
همۀ خانههای پهلوی اول حداقل در یک ضلع دارای دو الیه
هستند و در سه مورد الیۀ دوم در بیش از یک ضلع استفاده
شده است .در خانههای این دوره ،در ضلع شمال و جنوب به
یک میزان (  4از  )6استفاده از دو الیه دیده میشود.
- -ریتم اتاق و راهرو

- -کشیدگی حیاط

در بررسی خان ههای حیاط مرکزی ،عالوه بر جدار ههای حیاط،
کشیدگی حیاط هم بررسی میشود (جدول  .)7در بین 7
خانۀ دورۀ قاجار ،ارجحیت کشیدگی شمالی-جنوبی
(  5از  )7بر شرقی-غربی (  2از  )7است .در بررسی خانههای
حیاط مرکزی دورۀ پهلوی اول ،نکتۀ قابل توجه آن است که
در بین  6مورد مطالعهشده ،بر خالف دورۀ قاجار ارجحیت در
کشیدگی شرقی-غربی (  5از  )6نسبت به کشیدگی شمالی-
جنوبی (  1از  )6است.
- -تناسبات حیاط

جدول  9نسبت طول به عرض حیاطهای خانههای دورۀ
قاجار را نشان میدهد .بر اساس روش خوشهبندی  Kمیانگین
دادههای مربوطه به دو عدد  1 /17و 1 /68قرابت دارد .این

...................................................................

چیدمان فضاها در اضالع مختلف حیاط ،به شکلهای مختلف
بروز پیدا میکند .جدول  5نشان میدهد که اتاقها (ا) و
راهروها (ر) با چه ترتیبی قرار گرفتهاند .برای مثال (ا-ر-ا)
نشان میدهد که اتاقها در دو طرف و راهرو بین آنها قرار
گرفته است .بر اساس این جدول در اغلب نماهای خانههای
قاجار (22مورد از  27نما) ،از راهرو به عنوان بخش مهمی
از نما استفاده میشود .این موضوع به معنای خلق انواعی از
ریتم است که حاصل ترکیب راهرو و اتاق است .در ضمن
تعداد واحدهای تشکیلدهندۀ نما در  21مورد از  27نما،
فرد است .در ادامه نماهایی بررسی شد که تناوب ریتم
راهرو-اتاق در آنها استفاده شده است .بر اساس جدول ،5
تعداد نماهایی که در آنها از این ریتم استفاده شده در خانۀ
اعظمی ( ،)2امرالهی ( ،)4امینیان ( ،)1نژادمعصوم ( ،)2نفیسی
( ،)3پرداختی ( )3و سروشیان ( )0است .در اکثر خانهها (5از
 )7حداقل در دو نما ،این نظم وجود دارد.
در خانههای پهلوی اول و از  21مورد نما ،در  15مورد
ترکیبی از راهرو و اتاق دیده میشود .از  21نما ،در  5مورد
تعداد واحدها زوج و مابقی فرد است .تعداد نماهایی که ریتم
راهرو-اتاق را در خود دارند در خانۀ غفاری ( ،)1فرخ زاد (،)4
کاظمی( ،)0کریم نژاد ( ،)4یزدانی ( )1و حکاک ( )1است .در
اکثر خانهها (  5از  )6حداقل در یک نما این نظم وجود دارد.
•تقارن
در جدول  6بررسی تقارن (بر اساس پالن) در هر یک از نماها
آورده شده است .در خانه های قاجار ،در  6مورد دو نما دارای
تقارن هستند .در یک خانه ،یک نما و در یک خانه همۀ نماها
فاقد تقارن هستند ،بنابراین به طور غالب اکثر خانهها دو نمای
متقارن دارند.
در خانههای پهلوی اول ،صرفاً در یک مورد  4نما و در یک
مورد دو نما متقارن هستند و بقیۀ خانهها فاقد تقارن (دو
خانه) یا دارای فقط یک نمای متقارن (دو خانه) هستند،
بنابراین نمای غالب خانهها فاقد تقارن است.
•هماهنگی بین نماهای متقابل
برای بررسی وجود یا عدم وجود هماهنگی هندسی در نماها،
نخست ارتباط بین ریتم نماهای متقابل از نظر «تعداد» کنترل
میشود .به این منظور تعداد فضاها (اعم از اتاق یا راهرو)

در هر یک از جبههها شمرده شده و سپس مقایسهای میان
جبهههای شمالی ،جنوبی و شرقی ،غربی صورت میگیرد.
چنانچه تعداد فضاها در دو نما یکسان باشد دو نما هماهنگ
یشوند .بر اساس
و در غیر این صورت ناهماهنگ خوانده م 
جدول  7در خانههای قاجار ،بین نماهای شمالی و جنوبی(
 5از  )7نسبت به شرقی غربی (  2از  )7هماهنگی بیشتری
وجود دارد.
در خانههای پهلوی اول ،از جهت تشابه در تعداد فضاها ،بین
نماهای شمالی جنوبی (  2از  )6و شرقی غربی (  3از  )6تشابه
وجود دارد .لذا از جهت هماهنگی نماهای متقابل به لحاظ
تعداد ،ارجحیت چندانی بین نماهای شمالی جنوبی با شرقی
غربی نیست.
در مرحلۀ بعد ،هماهنگی نماهای متقابل از جهت «ابعاد» یا
«کوچکی و بزرگی» ضلع مجاور حیاط بررسی میشود ،به
طور مثال اگر در یک نما یک فضا با لبۀ بزرگ در وسط و دو
فضا با لبۀ کوچک در دو طرف آن است آیا چنین موضوعی
در نمای روبروی آن نیز وجود دارد یا خیر؟ جدول  8نشان
میدهد در خصوص خانههای قاجار ،برای نماهای شمالی و
جنوبی صرفاً در سه مورد و در دو نمای دیگر صرفاً در یک
مورد هماهنگی وجود دارد ،به عبارت دیگر بر خالف تحلیل
قبلی ،در اینجا آزادی بیشتری برای قرارگیری فضاهای کوچک
و بزرگ برای نماهای متقابل وجود داشته است.
در خانههای پهلوی اول ،چنان که در جدول  8دیده میشود
میان نماهای شمالی و جنوبی هماهنگی وجود ندارد .در مورد
نماهای شرقی و غربی صرفاً در یک مورد هماهنگی وجود دارد
(در خانۀ یزدانی در دو ضلع غرب و شرق فضایی وجود ندارد).
بر این اساس در خانههای این دوره معماران الزام یا تمایل
چندانی به هماهنگی بین نماهای متقابل نداشته و آزادانه عمل
میکردند.
•ساختار حیاط

..............................................................................
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جدول  .5بررسی ریتم اتاق و راهرو پیرامون حیاط (اتاق= ا ،راهرو= ر) .مأخذ :نگارندگان.
نام بنا

ضلع
شمال

ضلع
جنوب

اعظمی

اـاـر

اـاـا

رـ ا ـر

اـر

غفاری

اـاـا

اـرـاـا

اـرـا

ا

جواد امرالهی

اـر

رـاـر

اـرـاـر

اـر

فرخ زاد

اـرـاـرـا

اـرـاـرـا

رـاـر

رـاـر

امینیان

رـاـا

رـاـر

اـاـا

اـرـاـا

کاظمی

اـاـا

اـاـا

اـا

نژاد معصوم

اـاـ ر

رـاـر

رـاـا

رـاـ ر

کریمنژاد

رـ اـ ر

نفیسی

اـ ر ـ ا ـ ر ـ ا

پرداختی

ا ـ ر ـ ا ـ رـ ا

ا ـ ر ـ ا ـ رـ ا

اـاـا

ا ـ ر ـ ا ـ رـ ا

رـاـر

اـاـر

حکاک

ا ـ ر ـ ا ـ رـ ا

یزدانی

اـرـا
اـاـا

رـ اـ ر
ا-ا-ر-ا

رـاـاـا

اـ رـ ا
ا-ا-ا

سروشیان

اـاـاـا

اـاـاـا

اـرـاـاـر
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اـ رـ ا

میانگین در حیاط خانههای دورۀ پهلوی اول به دو عدد /10
 1و 1 /55نزدیک است.

..............................................................................
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ضلع
شرق

ضلع
غرب

نام
بنا

نقشه

ضلع
شمال

ضلع
جنوب

ضلع
شرق

ضلع غرب

اـرـاـرـا

....................................................................

نقشه

قاجار

پهلوی اول

----

بحث و مقایسۀ یافتههای دو دوره

در مجموع بررسي خانههاي انتخابشدۀ مربوط به دورۀ
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جدول  .6بررسی تقارن در نماهای اطراف حیاط خانهها .مأخذ :نگارندگان.
نام بنا

نقشه

قاجار

ضلع
شمال

ضلع
جنوب

ضلع
شرق

ضلع
غرب

نام
بنا

نقشه

پهلوی اول
ضلع
شمال

ضلع
جنوب

ضلع
شرق

ضلع
غرب

اعظمی

+

+

غفاری

+

جواد امرالهی

+

+

فرخ زاد

+

امینیان

+

کاظمی

نژاد معصوم

+

+

کریمنژاد

+

نفیسی

+

+

یزدانی

پرداختی

+

حکاک

+

+

+

+

+
+

سروشیان

----

...................................................................

قاجار و پهلوي اول بر اساس مؤلفههای طرحشده ،عالوه بر
ارائۀ شباهتها ،تفاوتهایی را که مبین بروز دگرگونی در
معماری خانههاست عیان کرد .بر اساس جدول  10در ابتدا
الیهبندی فضاها پیرامون حیاط مورد بررسی قرار گرفت تا از
این طریق نوع گسترش فضاها و هندسۀ حاکم بر آن بررسی
شود .در هر دو دوره ،غالب خانهها حداقل در یک ضلع دو
الیه هستند ،اما در حالی که در خانههای قاجار الیۀ دوم

اغلب در ضلع شمال است در خانههای دورۀ پهلوی اول در
هر دو ضلع شمال و جنوب به یک میزان احتمال دو الیه
شدن وجود دارد .همچنین در حالی که اغلب خانههای قاجار
(  5از  )7در بیش از یک ضلع از الیۀ دوم استفاده کردهاند،
این موضوع در خانههای پهلوی اول کاهش مییابد (  3از
 .)6ميتوان گفت با تعدد فضاها و نياز به توسعه يا گسترش
خانه ،در دورۀ قاجار خانهها در هر دو جبهه و غالباً در جبهه

..............................................................................
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جدول  .7بررسی ریتم نماهای متقابل از جهت تعداد فضاهای پیرامون حیاط .مأخذ :نگارندگان.
نام
بنا

نقشه

قاجار

شمالی-جنوبی

اعظمی

هماهنگ

(هر دو سهتایی)

ناهماهنگ

غفاری

ناهماهنگ

ناهماهنگ

جواد امرالهی

ناهماهنگ

ناهماهنگ

فرخ زاد

ناهماهنگ

هماهنگ

(هر دو سهتایی)

امینیان

هماهنگ

(هر دو سهتایی)

ناهماهنگ

کاظمی

ناهماهنگ

ناهماهنگ

نژاد معصوم

هماهنگ

(هر دو سهتایی)

هماهنگ

(هر دو سهتایی)

کریمنژاد

(هر دو سهتایی)

هماهنگ

هماهنگ

(هر دو سه تایی)

نفیسی

هماهنگ

(هر دو پنجتایی)

پرداختی

هماهنگ
ناهماهنگ

(هر دو پنجتایی)

هماهنگ
ناهماهنگ
ناهماهنگ

(هر دو سهتایی)

یزدانی
حکاک

هماهنگ

(هر دو چهارتایی)

ناهماهنگ

هماهنگ

سروشیان
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شمالی-جنوبی

شرقی-غربی

ناهماهنگ

....................................................................

شمالي توسعه يافتهاند اما در دورۀ پهلوي اول اين توسعه
عمدتاً در يك ضلع بوده و ارجحيتي در جبهۀ شمال يا
جنوب ديده نميشود.
در ارتباط با ریتم اتاق و راهرو ،بین هر دو دوره شباهتهایی
وجود دارد اما تناوب راهرو و اتاق در نماهای خانههای قاجار

..............................................................................
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شرقی-غربی

نام
بنا

نقشه

پهلوی اول

----

دوبرابر نماهای دوران پهلوی اول است .به عبارتي استفاده
از راهرو در جبهۀ پيرامون حياط به عنوان يك مفصل و با
الگويي مشخص در دورۀ قاجار بيشتر از دورۀ پهلوي اول ديده
ميشود .بررسي نماهاي متقابل نشان داد تشابه بين دو نماي
متقابل از نظر «تعداد» و «ابعاد» در دورۀ قاجار بيشتر از دورۀ
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جدول  .8بررسی ریتم نماهای متقابل بر مبنای کوچکی و بزرگی فضاهای پیرامون حیاط .مأخذ :نگارندگان.

شمالی-جنوبی

شرقی-غربی

شمالی-جنوبی

اعظمی

هماهنگ

ناهماهنگ

غفاری

ناهماهنگ

ناهماهنگ

جواد امرالهی

ناهماهنگ

ناهماهنگ

فرخ زاد

ناهماهنگ

هماهنگ

امینیان

هماهنگ

ناهماهنگ

کاظمی

ناهماهنگ

ناهماهنگ

نژاد معصوم

ناهماهنگ

ناهماهنگ

کریمنژاد

نفیسی

هماهنگ

هماهنگ

یزدانی

پرداختی

هماهنگ

ناهماهنگ

سروشیان

ناهماهنگ

ناهماهنگ

حکاک

ناهماهنگ
ناهماهنگ

ناهماهنگ

ناهماهنگ
ناهماهنگ

----

این تفاوتها نشاندهندۀ نوعی دگرگونی در پالن خانههای دو
دوره است به گونهای که در سازماندهی عناصر پیرامون حیاط

...................................................................

پهلوي اول بوده ،به عالوه التزام به رعایت تقارن در نماهای
خانههای دورۀ پهلوی اول نیز کمتر مشاهده میشود .مجموعۀ

شرقی-غربی

نام بنا

نقشه

قاجار

نام
بنا

نقشه

پهلوی اول

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

69

محمدعلی اشرف گنجوئی و محمد سلطان زاده زرندي

جدول  .9بررسی ساختار حیاط .مأخذ :نگارندگان.

محور حیاط

جهت کشیدگی

تناسبات حیاط

محور حیاط

جهت کشیدگی

اعظمی

شرقی ـ غربی

۴۲.۱

غفاری

شرقی ـ غربی

۴۲۱۱

جواد امرالهی

شمالی ـ جنوبی

۴۲۴۱

فرخ زاد

شرقی ـ غربی

۴۲۴۴

امینیان

شمالی ـ جنوبی

۴۲.۲

کاظمی

شرقی ـ غربی

۴۲۱۱

نژاد معصوم
نفیسی

غربی

شمالی ـ جنوبی

پرداختی
سروشیان

جنوبی

شمالی ـ جنوبی

۴۲.۱
۴۲۱۱

شمالی ـ

۴۲۱۱

یزدانی

شرقی ـ غربی

حکاک

غربی

شرقی ـ

شرقی ـ

۴۲۴۱

کریمنژاد

شمالی ـ جنوبی

۴۲۱۴
۴۲۱۱
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۴۲.۱

....................................................................

در خانههای دورۀ پهلوی اول نسبت به قاجار ،رعایت مواردی
چون تقارن و یا تشابه در تکرار عناصر از نظر تعداد یا ابعاد
کمتر دیده میشود .آزادی عمل بیشتر معمار دورۀ پهلوی اول
نسبت به دورۀ قاجار سبب شده تا ترکیبات پالن دارای تنوع
بیشتری بوده و از نظر سازماندهی فضایی الگویی شکل بگیرد
که تفاوتهایی با الگوی قاجار داشته باشد.

..............................................................................
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نام بنا

نقشه

تناسبات حیاط

نام بنا

نقشه

قاجار

پهلوی اول

----

بررسي ساختار و ویژگیهای هندسی حياط نشان از دگرگوني
در نقش و جايگاه حياط در خانههاي دو دوره دارد .در حالي كه
كشيدگي غالب در حیاط خانههای قاجار ،شمالی-جنوبی است،
اين كشيدگي در دورۀ پهلوی اول شرقی-غربی میشود .این
چرخش حاکی از تغییر نگاه به مفهوم حیاط است و به عبارت
دیگر نقش حیاط در دورۀ پهلوی اول متمایز از دورۀ قاجار است.
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جدول  .10مقایسۀ یافتهها ،تشابهات و دگرگونیهای فضایی خانههای دورۀ قاجار و پهلوی اول .مأخذ :نگارندگان.

مؤلفه

زیرمؤلفه

موارد متشابه

الیهبندی فضا

استفاده از الیۀ دوم حداقل در یک
ضلع

ریتم اتاق و راهرو

فردبودن تعداد عناصر

موارد متفاوت

قاجار :اغلب در ضلع شمال

پهلوی اول :ضلع شمال و جنوب

قاجار :اغلب دو الیه در بیش از یک ضلع

توده (هندسه و چیدمان فضاها)

پهلوی اول :استفاده از دو الیه در بیش از یک ضلع در نیمی از
بناها و ترجیح غالب بر استفاده از الیۀ دوم در یک ضلع

قاجار :تناوب قرارگیری راهرو و اتاق ،غالباً در دو نما

تقارن نماها

پهلوی اول :تناوب قرارگیری راهرو و اتاق  ،غالبا در یک نما

پهلوی اول :اغلب فاقد تقارن یا دارای صرفاً یک نمای متقارن

...................................................................

قاجار :اغلب دو نمای متقارن

..............................................................................
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ادامۀ جدول .10

مؤلفه

زیرمؤلفه

بین فضا
هماهنگیبندی
الیه
نماهای
متقابل

موارد متفاوت

موارد متشابه

یک
حداقل در
هماهنگیالیۀ
استفاده از
شمال با
دوم نمای
بین دو
جنوب ازضلع
جهت تعداد

قاجار :هماهنگی بین دو نمای شمالی با جنوبی بر دو نمای دیگر
ضلع شمال
قاجار :اغلب
غالبدراست

کاستهشدن هماهنگی از جهت بزرگی
و کوچکی در مقایسه با تعداد
کشیدگی
(جهت جغرافیایی)

ساختار
حیاطو چیدمان فضاها)
(هندسه
توده

....................................................................

قاجار :اغلب دو الیه در بیش از یک ضلع

دورۀ قاجار :شمالی-جنوبی
پهلوی اول :استفاده از دو الیه در بیش از یک ضلع در نیمی از
بناها و ترجیح غالب بر استفاده از الیۀ دوم در یک ضلع

ریتم اتاق و راهرو

فردبودن تعداد عناصر

تناسبات

قرابت به دو عدد :یکی نزدیک به یک
و دومی نزدیک به 6.1

با این حال در هر دو دوره تناسب حیاط از دو عدد نسبتا مشابه
( 1 /10با  )1/17و (  1 /55با  )1/68تبعیت میکند .بنابراین
تناسبات حیاطهای دوران قاجار ارزش خود را همچنان در
کرده است.
دوران پهلوی اول حفظ
تقارن نماها

نتیجهگیری

نظر به اهمیت خانه و دگرگونیهای آن در تاریخ معماری تالش
شد تا مقایسهای میان خانههای دو گونۀ قاجار و پهلوی اول
صورت پذیرد .از دالیل این انتخاب تغییرات محیطی و اجتماعی
بود که در این دو دوره رخ داده و احتمال بروز تأثیر بر پالن و
مشاهدۀ تغییرات را افزایش میداد .مقاله برای مقایسۀ نمونهها،
بر ویژگیهای توده شامل چیدمان و روابط فضاهای هر گونه

..............................................................................
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پهلوی اول :هماهنگی بین دو نمای شمالی با جنوبی کمتر شده
جنوب
اول :ضلع
پهلوی
دیگر است.
شمال ونمای
هماهنگی دو
میزان
و به اندازۀ
قاجار :سه مورد نمای شمالی-جنوبی و دو مورد شرقی-غربی
پهلوی اول :حذف کامل این موضوع در نماها
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دورۀ پهلوی اول :شرقی ـ غربی
قاجار :تناوب قرارگیری راهرو و اتاق ،غالباً در دو نما

تمرکز کرد .از آنجا که حیاط نقشی محوری در خانههای هر دو
دوره دارد شاخصهای تحلیل بر اساس مقایسۀ چیدمان عناصر
شدند.
و اجزاء در جدارههای حیاط و نیز ساختار حیاط معرفی
پهلوی اول :تناوب قرارگیری راهرو و اتاق  ،غالبا در یک نما
تحلیل نمونهها نشان داد هر چند در هر دو دوره در صورت
افزایش فضاها از الیۀ دوم استفاده میشود ،میتوان به
دگرگونیهای هندسی مهمی اشاره کرد .در غالب خانههای
قاجار ،در بیش از یک ضلع ،فضاها در دو الیه جای میگرفتند
و ضلع شمال نیز عموماً دارای دو الیه بود ،اما در دورۀ پهلوی
متقارن
ی دو
اغلب
اول الیۀ دوم کمتر قاجار:
استفاده از آن غالباً
نمای نیز
شود و
دیده م
فقط در یک جبهه و بدون ارجحیت جغرافیایی (شمال یا
جنوب) بوده است .در نتیجه میتوان این فرضیه را طرح
کرد که گرچه توسعۀ خانه در دورۀ پهلوی اول صرفاً در یک
پهلوی اول :اغلب فاقد تقارن یا دارای صرفاً یک نمای متقارن
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پینوشتها
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جبهه رخ میداده اما محدودیتی در انتخاب جهت جغرافیایی
جبهه وجود نداشته است .این آزادی و عدم تقید سبب شده که
خانههای دورۀ پهلوی اول نسبت به دورۀ قاجار از تنوع هندسی
بیشتری برخوردار باشند .بررسی ریتم نما (تناوب اتاق و راهرو)
و تشابه و هماهنگی کامل دو نمای روبرو نشان میدهد يكساني
چيدمان فضاها در دو ضلع متقابل ،در خانههاي دورۀ پهلوی اول
كمتر از خانههای قاجار بوده است .به عبارتي تفاوت در چیدمان
فضاهاي دو ضلع در خانههای دورۀ پهلوی بیشتر بوده و تأکید بر
هماهنگی دو نمای شمال و جنوب کمرنگ میشود و ميتواند
یکسانی
بدين معني باشد كه معماران خود را ملزم به تبعیت از
ِ
چیدمان در دو ضلع نمیدانستند .در خانههاي دورۀ پهلوی اول
همچنین تناوب قرارگیری راهرو-اتاق کمرنگتر شده که نشان
از دگرگونی نگاه به نحوۀ ارتباط فضاها در اين دوره است .به
بیانی دیگر تفاوت خانههای دو دوره صرفاً در جایابی الیههای
پشتی (اليۀ دوم) نیست بلکه در سازماندهی فضاها و در نتیجه
در لبههای حیاط نیز تفاوتهایی مشاهده میشود ،به گونهای که
در خانههای دورۀ پهلوی اول تمايل به ايجاد تقارن و هماهنگي
بين دو جبهۀ روبرو كمتر بوده و در تركيبات پالن نسبت به
خانههاي دورۀ قاجار تنوع بیشتری دیده میشود .این موضوع با
مشاهدۀ افزایش استفاده از تقارن (تقریباً دو برابر) در خانههای
دورۀ قاجار نسبت به پهلوی اول تایید میشود .در پاسخ به سؤال
دوم پژوهش ،بررسی ویژگیهای هندسی حیاط در خانهها نشان
داد گرچه تفاوتی در تناسبات حیاط در خانههای دو دوره دیده
نمیشود اما دگرگونی مهم در جهتگیری جغرافیایی حیاطها در
دورۀ پهلوی اول از راستای شمالی-جنوبی به شرقی-غربی رخ
داده است .این دگرگونی هندسی همراه با تغییری که در شیوۀ
گسترش اضالع (الیهها) پیرامون حیاط دیده میشود میتواند
نشانی از کمرنگشدن مرکزیت اهمیت حیاط باشد.
در مجموع از آنجا که این مقاله به دنبال دگرگونیهایی فضایی در
خانههای دو دورۀ قاجار و پهلوی اول در شهر کرمان بوده در کنار
برخی تشابهات میتوان به دگرگونی ساختاری در ویژگیهای
حیاط (جهت کشیدگی) و همینطور نقش آن در سازماندهی
تودۀ ساختمانی اشاره کرد .از سوی دیگر کاهش هماهنگی
نماهای متقابل و رعایت تقارن در نماهای پیرامون حیاط و نیز
آزادی در گسترش توده (مکانیابی الیۀ فضایی دوم) در خانههای
دورۀ پهلوی اول سبب بروز تنوع بیشتری در خانههای این دوره
شده ،به گونهای که میتوان گفت معماران این دوره نسبت به
دورۀ قاجار آزادی عمل بیشتری در چیدمان و شکلدهی به پالن
داشتهاند .این موضوع میتواند متأثر از بروز ایدههای مدرن در
معماری دورۀ پهلوی اول باشد که تأکید بر آن نیازمند تحقیقات
فزونتری است .این مقاله تالش کرد با نگاهی علمی و مستدل
به ویژگیهای دو گونه از خانه بنگرد و گرچه قلت تعداد نمونهها
از محدودیتهای این مقاله بود اما روش پژوهشی که در مقاله به

کار رفته میتواند در پژوهشهای مشابه به ویژه برای گونههای
حیاط مرکزی ،معیارهایی برای تحلیل بنا فارغ از مکان و زمان
مطرح و امکان بحث مستدل را در نتیجهگیری فراهم کند.
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