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دريافت1مقاله:94/10/281

پذيرش1مقاله:95/09/161

چكيده
معماری1و1شهرسازی1ايران1و1به1تبع1آن1معماری1خانه1در1دو1دوره1قاجاريه1و1پهلوی1اول1دچار1دگرگونی1های1زيادی1
شده1است.1بی1شك1معماری1مسکونی1هر1دوره1ای1با1تغييرات1نيازها1و1خواسته1های1ساكنين1تغيير1می1كند1و1اين1تغييرات1
به11طور1ويژه1ای1بر1ابعاد1و1روابط1فضايی1خانه1تأثير1می1گذارد.1همانند1ساير1نقاط1ايران،1معماری1شهر1گرگان1نيز1پذيرای1
تحوالت1گوناگونی1بوده1كه1ساختار1خانه1های1تاريخی1در1دو1دوره1را1متمايز1كرده1است.1اين1تحوالت،1در1عرصه1كالبدی،1
منجر1به1تغيير1در1فضای1بسته1)توده(،1فضاهای1سرپوشيده1)ايوان(1و1فضای1باز1)حياط(1خانه1ها1شده1است.1پژوهش1
حاضر1با1هدف1بررسی1روند1تغييرات1عرصه1و1اعيان1خانه1های1بومی1گرگان1از1دوره1قاجاريه1به1پهلوی1اول1صورت1گرفته1
است؛1بنابراين1پرسش1های1اصلی1پژوهش1اين1گونه1تدوين1شده1اند:11-1روند1تغييرات1نسبت1های1عرصه1و1اعيان1در1بين1
خانه1های1تاريخی1گرگان1از1دوره1قاجاری1تا1پهلوی1اول1چگونه1بوده1است؟21-1چيدمان1ارتباطی-1فضايی1مسکن1از1
قاجاريه1به1پهلوی1اول1چه1تغييری1كرده1است؟1بدين1ترتيب1با1بهره1گيری1از1روش1تحقيق1توصيفی1تحليلی،1از1آزمون1
1مقايسه1ميانگين1ها1در1نرم1افزار1spss1استفاده1شده1تا1با1تعيين1خطای1%15معناداری1تغييرات1ميانگين1ابعاد1فضايی1
داده1ها1ثابت1شده1و1پس1از1آن1روند1تغييرات1فضايی1)فضای1باز،1سرپوشيده1و1بسته(1از1طريق1توابع،1تحليل1گردند1كه1
نتايج1به1صورت1نمودار1تشريح1شده1اند.1برای1اين1منظور1خانه1های1ارزشمند1و1تاريخی1گرگان1با1شرط1اين1كه1از1لحاظ1
كالبدی1و1برداشت1ميدانی1قابل1بررسی1باشند،1به1عنوان1نمونه1پژوهش1انتخاب1شدند.1تعداد1101خانه1در1گروه1خانه1های1
قاجاری1و181خانه1از1دوره1پهلوی1اول1انتخاب1و1ابعاد1فضايی1عرصه1و1اعيان1آنها1مورد1آزمون1قرار1گرفت.1نتايج1تحقيق،1
نه1تنها1معناداری1روند1تحوالت1ابعاد1فضايی1عرصه1و1اعيان1خانه1ها1را1طی1دو1دوره1ثابت1می1كند،1بلکه1تابعی1رياضی1را1

نشان1می1دهد1كه1می1تواند1روند1تغييرات1فضايی1مسکن1را1از1دوره1قاجاريه1به1پهلوی1اول1تبيين1كند.

كليدواژه ها:1خانه،1قاجاريه،1پهلوی1اول،1فضای1باز،1بسته1و1سرپوشيده،1گرگان
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مقدمه

تاريخی1شهر1گرگان،1 از1معماری1 باقی1مانده1 1خانه1های1
مربوط1به1دوره1قاجاريه1و1پهلوی1اول1است1كه1ميراث1ارزشمند1
كالبدی1بافت1گرگان1به1شمار1می1رود.1كنکاشی1در1روابط1و1
ابعاد1فضايی1اين1خانه1ها،1می1تواند1عالوه1بر1اين1كه1حاوی1نکات1
مهمی1از1مستند1نگاری1معماری1بومی1باشد،1منجر1به1تحليل1
عملکردی-1فضايی1الگوی1سکونتی1شود1كه1بيانگر1نيازها،1
خواسته1ها1و1شرايط1زندگی1ساكنين1آن1دوره1ها1بوده1و1روند1
تغييرات1اجتماعی1و1سبك1زندگی1را1نشان1دهد.1اهميت1و1
ضرورت1چنين1پژوهش1هايی1در1بازشناسی1و1تحليل1الگوهای1
تحليلی-1عملکردی1فضای1سکونتی1به1شيوه1ای1علمی1و1كمی1
است1كه1مسائل1كيفی1و1تفسيری1سکونتی1را1كه1ناشی1از1روند1
تغييرات1برونی1و1تحوالت1اجتماعی1جامعه1است،1بيان1كند.1
اين1پژوهش1با1هدف1شناسايی1فرآيند1تحوالت1صورت1گرفته1
در1روند1تغيير1الگوی1مسکن1بومی1گرگان1از1دوره1قاجاريه1به1
پهلوی1اول،1ابعاد1فضايی1عرصه1و1اعيان1خانه1ها1را1مورد1هدف1
بدين1صورت1 اين1پژوهش1 اصلی1 قرار1داده1است.1سؤاالت1
تنظيم1شده1اند:1روند1تغييرات1نسبت1های1عرصه1)فضای1باز1و1
سرپوشيده(1و1اعيان1)فضای1بسته(1در1بين1خانه1های1تاريخی1
گرگان1از1دوره1قاجاريه1به1پهلوی1اول1چگونه1بوده1است؟1
چيدمان1ارتباط1فضاها1در1مسکن1از1قاجاريه1به1پهلوی1اول1چه1
تغييری1كرده1است؟1برای1پاسخ1به1اين1سؤال1ها،1خانه1هايی1از1
دو1دوره1زمانی1در1بافت1تاريخی1شهر1گرگان1به1عنوان1نمونه1
پژوهش1انتخاب1گرديد1و1با1برداشت1ميدانی،1ابعاد1و1اندازه1های1
آنها1موردبررسی1و1آزمون1واقع1شد1و1روند1تغييرات1فضاهای1
آنها1از1دوره1قاجار1به1پهلوی1اول1به1لحاظ1معناداری1از1طريق1

روش1های1آماری1مورد1تحليل1و1ارزيابی1قرار1گرفت.

روش پژوهش

اين1پژوهش1بر1اساس1طرح1واره11تحقيق1اثبات1گرايی1بر1
رويکرد1تحقيق1كمی1استوار1است1كه1در1گردآوری1داده1ها1از1
روش1كتابخانه1ای1و1ميدانی1بهره1می1برد.1همچنين1اطالعات1
سازمانی1نيز1اساس1مقايسه1نمونه1های1پژوهش1قرارگرفته1اند.1
يافته1های1پژوهش1بر1مبنای1روش1تحليلی1-توصيفی1و1همچنين1
استدالل1منطقی1تحليل1شده1اند1تا1سنجش1داده1ها1از1نظر1كيفی1
نيز1صورت1گرفته1باشد.1برای1تحليل1داده1ها،1181خانه1)110
خانه1مربوط1به1دوره1قاجاريه1و181خانه1مربوط1به1دوره1پهلوی1
اول(1به1عنوان1نمونه1های1پژوهش1انتخاب1گرديده1اند.1روش1
آماری1منتخب،1روش1مقايسه1ميانگين1هاست1كه1برای1بررسی1
تفاوت1ميان1گروه1ها1و1معنی1دار1بودن1تفاوت1ميانگين1ها1به1كار1
می1رود.1عمده1ترين1روش1استفاده1در1مقايسه1ميانگين1ها،1آزمون1

1Tاست1و1چون1دو1گروه1در1نظر1گرفته1شده1نمونه1ها1در1اين1
پژوهش1مستقل1هستند،1از1آزمون1T1مستقل12استفاده1شده1است.1
پيش1فرض1های1اين1آزمون،1توزيع1نرمال1داده1ها،1واريانس1تقريبا1ً
برابر1نمونه1ها1و1سطح1سنجش1فاصله1ای1و1نسبی1داده1هاست.1
عدد1بزرگ1تر1از10/051در1آزمون1لون1،3همگنی1واريانس1ها1را1
ثابت1می1كند1و1همچنين1(Pvalue<0/05)1بيانگر1معناداری1
تفاوت،1بين1ميانگين1های1دو1گروه1است.1در1پژوهش1هايی1
كه1بر1داده1های1كّمی1استوار1است،1موقعيت1هايی1به1وجود1
می1آيند1كه1پيامدهای1اصلی1مطالعه1در1قالب1متغيرهای1كمی1
اندازه1گيری1می1شوند1و1تحليل1ثانويه1بر1حسب1اين1داده1های1
كمی،1استدالل1های1عقلی1و1منطقی1و1تفسيری1خواهد1بود؛1
بنابراين1در1اين1پژوهش1برای1تبيين1روند1تغييرات1فضاهای1
باز،1بسته1و1سرپوشيده1ميان1دو1گروه1مستقل1خانه1ها1)بر1حسب1
قرار1گرفتن1هر1خانه1در1دوره1پهلوی1اول1يا1قاجاری(،1ابتدا1بايد1
معناداری1تفاوت1بين1ميانگين1فضاهای1مذكور1در1دو1گروه1
ثابت1شود.1پس1از1اين1كه1تفاوت1بين1ميانگين1دو1گروه1ثابت1
گرديد1می1توان1توابع1روند1تغييرات1را1نيز1تحليل1كرد.1برای1
فهم1بهتر1روند1تغييرات1و1چگونگی1تغييرات1ابعاد1فضايی1در1
دو1دوره1تاريخی،1تغييرات1در1چيدمان1فضايی-1عملکردی1
خانه1ها1نيز1بررسی1می1گردد.1بر1اين1اساس1داده1ها1در1نرم1افزار1
1EXCEL1201311آزمون1شده1و1نمودارها1با1نرم1افزارSPSS119

ترسيم1يافته1اند.

پيشينه پژوهش

ريشه1تحقيق1های1تحليل1عملکردی-1فضايی1مسکن1تاريخی1
را1بايد1در1مطالعات1مربوط1به1مسکن1بومی1)تاريخی(1جستجو1
كرد.1بيشتر1اين1پژوهش1ها1در1قالب1گونه1شناسی1صورت1
گرفته1اند.1گونه1شناسی1در1واقع1طبقه1بندی1آثار1بر1حسب1
ويژگی1های1مشخص1و1تعيين1گونه1های1مختلف1است1كه1در1
گونه1شناسی1های1مسکن،1روابط1و1ابعاد1فضايی1عملکردی1و1
اجتماعی1مهم1ترين1عامل1شکل1گيری1گونه1های1مختلف1بوده1اند.1
معماريان1)1387(1در1كتاب1هايی1با1»عنوان1آشنايی1با1معماری1
مسکونی1ايرانی:1گونه1شناسی1درون1گرا«1و»1آشنايی1با1معماری1
مسکونی1ايرانی:1گونه1شناسی1برون1گرا«كه1در1زمينه1شناخت1
معماری1بومی1ايران1نگارش1يافته1است،1تيپولوژی1مسکونی1
انواع1خانه1در1سراسر1ايران1را1بر1حسب1ويژگی1های1مختلفی1
از1جمله1شکل1گيری1و1ارتباط1فضايی1مشخص1كرده1است.1
حائری1مازندرانی1)1388(1در1كتابی1با1عنوان1خانه،1فرهنگ،1
طبيعت1كه1در1باب1بررسی1خصوصيات1معماری1و1فرهنگی1
خانه1های1تاريخی1ايران1و1تطبيق1آن1با1معماری1معاصر1در1501
سال1گذشته1ايران1نگاشته1شده1است،1انواع1سازماندهی1فضا1در1
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مقياس1خرد1و1كالن1را1بررسی1كرده1است.1خاكپور1)1389(1در1
پژوهشی1تحت1عنوان1»گونه1شناسی1خانه1های1تاريخی1شهر1
رشت«1با1بررسی1عناصر1و1اجزاء1كالبدی1خانه1های1رشت،1چهار1
گونه1خانه1تاريخی1معرفی1می1كند.1نوع1دسته1بندی1گونه1ها1بر1
اساس1جهت1كشيدگی،1نوع1كاركرد1فضای1باز1و1فضای1بسته1
خانه1و1تركيب1شکل11بوده1است.1همچنين1معماريان1و1قاسمی1
سيچانی1)1389(1در1»گونه1شناسی1خانه11دوره1قاجار1اصفهان«،1
با1استفاده1از1روش1تركيبی1به1گونه1شناسی1خانه1های1قاجار1
كه1بيشترين1سهم1را1در1خانه1های1تاريخی1اين1شهر1دارند1
پرداخته1اند.1نتايج1حاصل1از1اين1مطالعه1نشان1داده11است1كه1
خانه1های1اصفهان1با1استفاده1از1مشخصه1های1اقليم1نيمه1گرم1
و1خشك،1عمدتا1ًدرون1گرا1ساخته1شده1اند1و1آن1ها1را1بر1اساس1
ويژگی1های1فضای1معماری،1سازه1و1تزيينات،1می1توان1به1سه1

گونه1دوره1اول،1دوم1و1سوم1قاجاريه1تقسيم1كرد.
رويکرد1ديگری1به1مطالعات1مسکن1بومی1تاريخی،1نگاه1
جزئی1تر1و1موشکافانه1تری1به1ابعاد1و1تناسبات1فضايی1دارد.1چنين1
پژوهش1هايی1با1هدف1شناخت1روابط1عملکردی1و1فضايی1در1
يك1الگوی1خانه1صورت1گرفته1اند.1سلطان1زاده1)1390(1در1
پژوهشی1با1عنوان1نقش1جغرافيا1در1شکل1گيری1انواع1حياط1در1
خانه1های1سنتی1ايران،1با1بررسی1آثار1به1جای1مانده1از1خانه1های1
كهن1تاريخی1در1نقاط1مختلف1ايران1و1با1توجه1به1شرايط1آب1
و1هوايی،1نقش1حياط1در1خانه1ها1را1تبيين1می1كند.1نتايج1اين1
پژوهش،1نشان1مي1دهد1كه1چگونگي1شکل1گيری1فضاي1باز1
يا1حياط1در1خانه1هاي1سنتي1ايران1تحت1تأثير1پديده1هاي1
جغرافيايي1بوده1است.1زارع1و1همکاران1)1391(1در1پژوهشی1
با1عنوان1»رابطه1طبيعت1و1حياط1مركزی1)با1نگاه1به1معماری1
مسکن1ايرانی-كاشان(«،1خانه1های1حياط1مركزی1كاشان1را1
موردمطالعه1قرار1داده1و1نسبت1های1سطوح1اشغال1و1عناصر1
مختلفی1چون1آب1نما،1فضای1سبز1و1حياط1خانه1را1نسبت1به1
هم1سنجيده1اند1و1الگويی1برای1شکل1گيری1حياط1در1خانه1های1
جديد1پيشنهاد1داده1اند.1كمالی1پور1)1391(1در1مقاله1ای1با1
عنوان1»تركيب1شکلی1و1پيکره1بندی1فضايی1در1مسکن1بومی:1
مقايسه1تطبيقی1عرصه1بندی1فضای1مهمان1در1خانه1های1سنتی1
كرمان«1به1طبقه1بندی1شکلی1مسکن1بومی1در1نمونه1كرمان1
پرداخته1و1نيز1چگونگی1پيکره1بندی1فضايی1در1ارتباط1با1عرصه1
بندی1فضای1مهمان1نشين1در1خانه1های1سنتی1كرمان1را1بررسی1
كرده1است.1نيکقدم1)1392(1در1مقاله1ای1با1عنوان1»الگوی1
فضاهای1نيمه1باز1خانه1های1بومی1دزفول،1بوشهر1و1بندرلنگه1
در1ارتباط1با1مؤلفه1های1اقليم1محلی«،1فضاهای1باز1و1نيمه1باز1
را1از1عوامل1مؤثر1در1شکل1دادن1به1الگوهای1اقليمی1خانه1های1
بومی1دانسته1و1به1كارگيری1اين1الگوها1را1در1طراحی1مسکن1

معاصر1اين1اقليم1سبب1ارتقای1سطح1آسايش1حرارتی1می1داند.
رويکرد1سوم1ادبيات1اين1پژوهش1به1تحقيقات1مربوط1به1
مسکن1بومی1گرگان1است1كه1نسبت1به1دو1رويکرد1قبلی1گستره1
كمتری1دارد.1در1اين1زمينه1سلطان1زاده1و1قاسمی1نيا1)1390(1
در1مقاله1ای1با1عنوان1گونه1شناسی1ساختار1كالبدی-1كاركردی1
معماری1مسکونی1استان1گلستان1به1گونه1شناسی1مسکن1بومی1
در1سه1حوزه1دشت،1كوهپايه1و1كوهستان1در1استان1گلستان1
پرداخته1اند.1نگارندگان1بيان1می1كنند1كه1معماری1بومی1استان1
گلستان1به1دليل1شرايط1متنوع1محيطی1گونه1های1مختلفی1را1
شامل1می1گردد.1نتايج1اين1پژوهش،1نشان1می1دهد1كه1به1سبب1
برخی1از1پديده1ها1مانند1ويژگی1های1اقليمی1محلی،1محيط1
فرهنگی-1اجتماعی1و1خصوصيات1جمعيتی1سکونتگاه1ها،1سه1
گونه1واحد1واقع1در1نواحی1دشت،1نواحی1كوهپايه1ای1و1نواحی1
كوهستانی1وجود1دارد1كه1خانه1های1گرگان1در1گونه1واحدهای1
كوهپايه1ای1قرار1می1گيرد.1قليچ1خانی1و1همکاران1)1391(1در1
مقاله1ای1با1عنوان1تحليل1تحوالت1كالبدی1خانه1های1گرگان1
در1دوران1قاجار،1ضمن1اين1كه1خانه1های1دوران1قاجار1را1به1
لحاظ1كمی1و1كيفی1مهم1ترين1دوره1خانه1های1تاريخی1ايران1
به1حساب1می1آورند،1به1تحليل1تحوالت1كالبدی1خانه1های1
ان1در1اين1دوره1با1توجه1به1زمينه1های1فن1ساختمان،1 گرگ
كيفيت1معماری1و1تأثيرپذيری1تغييرات1معماری1خانه1ها1از1
تحوالت1بيرونی1پرداخته1اند.1يافته1های1پژوهش1نشان1داده1
است1كه1برون1گرايی1و1افزايش1ارتباط1با1محيط1در1خانه1های1
قاجاری1گرگان1رخ1داده1و1اين1تحوالت1با1سبك1زندگی،1فضای1
اجتماعی1و1همچنين1ساليق1روزگار1پيوستگی1داشته1است.

1به1رغم1پژوهش1های1مذكور،1همچنان1پژوهش1های1تاريخی1
در1باب1مسکن1بومی1)به1ويژه1در1گرگان(1بيشتر1معطوف1به1
بررسی1شکلی1و1گونه1شناسی1مسکن1و1جنبه1های1مرمتی1
ه1های1تاريخی1است1و1پژوهشگران1كمتر1به1جنبه1های1 خان
تحليلی1و1كمی1تحوالت1عرصه1ها1و1فضاها1و1اجزاء1معماری1

خانه1های1تاريخی1پرداخته1اند.

روابط عملكردی- فضايی در خانه های تاريخی

در1معماری1كهن1ايران،1معماری1خانه1بر1پايه1اصول1و1
الگوهای1ويژه1طرح1ساخته1می1شده1است.1معماران1اين1اصول1
را1چه1در1خانه1های1توانگران1يا1اعيانی1و1اشرافی1و1چه1در1خانه1
مردم1عادی1همواره1دنبال1می1كردند1)معماريان،1471:13871(.1
اين1اصول1و1الگوهای1ويژه1تا1حد1زيادی1تابع1تعريف1فضا1در1
معماری1ايران1بوده1است.1تعريف1فضا1در1معماری1ايران1بر1
اساس1ميزان1پوشيدگی1)تحديد1شدن(1صورت1گرفته1است.1
ان1پوشيدگی1يا1محصوريت،1به1چگونگی1وجود1سقف،1 ميز
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كف1و1ديوارها1مربوط1می1شود.1بر1اين1اساس،1در1تمامی1بناها1
و1شهرهای1ايرانی1پيش1از1اسالم1و1عصر1اسالمی،1سه1گونه1
فضا1در1اشکال1و1ابعاد1مختلف1مورداستفاده1قرار1می1گرفت.1
در1يك1ديد1كلی،1اين1سه1نوع1فضا1شامل1فضاهای1باز،1نيمه1باز1
)سرپوشيده(1و1فضاهای1بسته1است1كه1همواره1با1هم1شکل1
می1گرفتند1و1به1صورت1توأمان1نزد1اقوام1ايران1مطرح1بودند.1
الگوی1نوعی1اتاق،1ايوان،1حياط1به1ترتيب1مصاديق1فضاهای1
بسته،1نيمه1باز1و1باز1هستند.1)رحمانی1و1همکاران،631:13901(.1
در1معماری1ايران،1فضاهای1باز1و1بسته1آن1چنان1در1هم1تنيده1و1
به1هم1پيوسته1اند1كه1هر1كدام1شکل1ديگری1را1تعيين1می1كنند1
و1به1جرئت1می1توان1گفت1غنای1معماری1سنتی1مرهون1فهم1
درست1و1تلفيق1مناسب1اين1دو1فضا1است.1)احمدی،13881(.1
هر1جزء1فضا1امکان1تركيب1با1يك1يا1چند1جزء1فضای1ديگر1را1
برای1تبديل1شدن1به1يك1فضای1تواناتر1را1داراست.1فضاهای1
بسته،1سرپوشيده1و1باز1در1كنار1هم1و1در1تركيب1با1هم1بسط1
فضايی1يکديگر1محسوب1می1شوند1)حائری1مازندرانی،1:13881
142(.1تركيب1سه1گروه1فضاهای1باز،1بسته1و1سرپوشيده1به1
نحوی1است1كه1يکديگر1را1تعريف1می1كنند.1فضاهای1باز1فضاهای1
بسته1را1و1بالعکس.1در1اين1ميان،1فضاهای1سرپوشيده1فضاهای1
گذار1را1در1حد1فاصل1فضاهای1باز1و1بسته1به1عهده1می1گيرند.1
به1طور1متداول1در1اكثر1نقاط1اقليمی1مرسوم1بوده1است1كه1
فضاهای1بسته1به11طور1غيرمستقيم1و1عمدتا1ًاز1طريق1فضاهای1
سرپوشيده1با1حياط1مرتبط1باشند.1اين1سه1گونه1فضايی1در1

ادامه1به1طور1مفصل1تشريح1می1گردند:

فضای باز 

برای1نخستين1بار1در1سال1 باز1احتماال1ً اصطالح1فضای1
11833ميالدی1در1انگلستان1مورداستفاده1بوده1است.1نخستين1
تعاريف1از1فضای1باز1در1قرن1بيستم1حاصل1نوعی1پنداشت1تهی1
از1فضاست1و1يا1هر1آنچه1از1باقی1مانده1احجام1پر1قابل1تصور1است.1
(Simoforidi, 1993:323).1تعاريف1متعدد1بعدی،1بيشتر1بر1
فضاهای1باز1شهری1)كه1خود1فضای1محصور1ميان1جداره1های1
شهری1است(1تأكيد1داشته1و1بر1مؤلفه1های1آن1تمركز1می1كرده1
است.1دو1عامل1اصلی1چنين1تعاريفی1بر1نيازهای1فيزيکی1و1
روان1شناختی1انسان1ها1استوار1بوده1است1كه1اين1چنين1می1توان1
ميزان1عمومی1يا1خصوصی1بودن1فضای1باز1را1مشخص1ساخت1
)مظفر1و1همکاران،95:13921(.1در1اين1تقسيم1بندی،1فضای1باز1
مسکونی،1فضايی1خصوصی1يا1نيمه1خصوصی1قلمداد1می1شود1
و1فضاهای1شهری،1فضايی1عمومی1يا1نيمه1عمومی.1همچنين،1
به1لحاظ1فيزيکی،1فضای1باز1به1فضايی1گفته1می1شود1كه1فاقد1
پوشش1سقف1است1و1جداره1ها1نيز1در1صورت1وجود1از1تمامی1

جهات1اين1فضاها1را1مسدود1نمی1نمايد.
ميان1ساختمان1ها،1 باز،1فضای1 تعريفی1ديگر1فضای1 در1
قسمت1های1خالی،1تهی1و1فضاهای1منفی1دانسته1شده1است1
كه1در1فرايند1معماری1و1شهرسازی1در1كنار1فضاهای1بسته،1
مثبت1و1پر1پديدار1می1گردند.1البته1مطلب1مذكور1به1اين1معنی1
نيست1كه1فضای1باز1فضای1كم1ارزشی1در1مقابل1فضای1بسته1
است.1در1واقع1در1معماری1سنتی1و1خانه1های1سنتی،1فضای1باز1
عنصر1اصلی1شکل1دهنده1و1تعريف1كننده1و1عامل1هويت1بخش1
به1فضاهای1بسته1بوده1و1همواره1به1آن1جهت1می1بخشيده1
است.1)فضای1باز1نقش1مثبت1ايجاد1می1كرده1است(1)فرخ1زاد1
و1همکاران،82:1392(.1بر1حسب1اين1اهميت،1فضای1باز1در1
معماری1سنتی1خانه1ايرانی1به1شکل1های1مختلفی1همچون،1
باغ،1حياط1نارنجستان،1گودال1باغچه،1سرابستان،1پستو،1مهتابی1
يا1بهار1خواب1درآمده1است)سلطان1زاده،82:13901(.1تعامل1
معماری1و1طبيعت،1ايجاد1وحدت1كل1و1جزء،1تناسبات،1خلق1
معماری1پايدار1و1ايجاد1حس1مکان1از1ديگر1نقش1های1فضای1
باز1به1ويژه1به1شکل1حياط1در1خانه1های1سنتی1است.1متأسفانه1
امروزه1با1گذشت1زمان1و1به1داليل1مختلف،1اهميت1نقش1فضای1
باز1و1توجه1به1خلق1فضاهای1باز1پويا1و1هماهنگ1با1زندگی1
ساكنين1به1فراموشی1سپرده1شده1و1نقش1فضای1باز1به1اماكنی1
چون1پاركينگ،1انبار1يا1مسير1تردد1كاهش1پيداكرده1است1
)فرخ1زاد1و1همکاران،81:13921(1و1همچنين1نقش1طبيعت1
كه1در1فضای1باز1حياط1شکل1می1گرفته1است1به1سهم1ناچيزی1

تقليل1پيداكرده1است1)خاك1زند1و1بقاليان،20:13941(.

فضای بسته 

منظور1از1فضای1بسته1چيزی1نيست1به1جز1همان1احجام1
و1ساختمان1هايی1كه1موضوع1اصلی1معماری1هستند1و1عناصر1
تشکيل1دهنده1آن1عبارت1اند1از:1سقف،1كف1و1جداره1ها.1بخش1
مهم1و1اصلی1فضاهای1بسته1خانه1را1اتاق1ها1تشکيل1می1دهند.1
در1معماری1سنتی1ايران1فضای1بسته1بيشتر1در1جوابگويی1به1
نيازهای1كاربردی1قابل11لمس1عرضه1می1گردد.1نظم1دادن1به1
فضای1داخلی1از1فاكتورهای1زياد1و1متفاوت1تبعيت1می1كند.1
پيروی1از1سلسله1مراتب1و1روابط1موجود1بين1فرد1و1گروه1و1
مسائل1زيست1محيطی1از1قبيل1نور،1تهويه،1شرايط1كالبدی1
شهر1و1بسياری1از1موارد1ديگر1در1خلق1تركيب1حجم1يك1فضای1

بسته1دخالت1دارد.

فضای سرپوشيده )نيمه باز/نيمه بسته(

حضور1فضای1باز1در1مسکن،1عرصه1ديگری1را1طلب1می1كند1
تا1رابطه1بين1فضای1باز1و1بسته1را1بهبود1بخشد.1بدين1سان1
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فضای1نيمه1باز1نيز1به1عنوان1يکی1از1عناصر1اصلی1مسکن1سنتی1
ايرانی1مطرح1شدند.1ايوان،1طارمی،1سرداب1و1حوضخانه1برخی1
از1شکل1های1فضای1نيمه1باز1در1خانه1ايرانی1است1)فرخ1زاد1و1

همکاران،87:13921(.
فضای1نيمه1باز1يکی1از1انواع1فضاهای1معماری1است1كه1به1
وسيله1ميزان1مشخصی1از1حصارهای1مادی1تعريف1می1شود.1
ميزان1اين1حصارها1توسط1مفهوم1فضای1نيمه1باز1تعيين1می1گردد.1
فضای1نيمه1باز،1هم1فضای1استقرار1است1و1هم1می1تواند1مفصل1
بين1فضای1باز1و1بسته1باشد1و1آنها1را1از1يکديگر1متمايز1كند.1
اين1فضا1عرصه1ای1برای1زندگی1نيمه1جمعی1يا1نيمه1خصوصی1
به1شمار1می1آيد1و1در1مقياس1های1مختلف1متجلی1می1شود.1از1
تعاريف1فوق1متوجه1می1شويم1فضای1نيمه1باز1صرفا1ًبر1پايه1تعاريف1
فيزيکی1)محصوريت(1شناخته1نمی1شود1و1مفاهيم1اجتماعی1چون1
عمومی1يا1خصوصی1بودن1يا1خلوتی1و1نيم1خلوتی1را1نيز1شامل1
می1گردد1)كه1البته1اين1تعاريف1خود1تابع1فرهنگ1است(؛1بنابراين1
نيمه1باز1بودن1عالوه1بر1اين1كه1به1محصور1بودن1فضا1وابسته1است،1
به1خصوصيات1عناصر1احاطه1كننده1آن1مانند1شفافيت1و1كدری1
نيز1بستگی1دارد.1همچنين1فضای1نيمه1باز1به1لحاظ1اجتماعی1
تركيب1خلوت1و1تعامل1است1و1حد1فاصل1فضای1خصوصی1و1
عمومی؛1بنابراين1نيمه1باز1بودن1يك1مفهوم1كمی1نبوده؛1بلکه1
مفهومی1كيفی1است.1تعريفی1كامل1از1اين1فضا1را1می1توان1يك1
كل1متشکل1از1مفاهيم1هم1باز1و1هم1بسته،1بينابينی،1وحدت1
اضداد1)بازی1و1بستگی(،1انتقال،1احساس1نيمه1محصوريت،1نيم1
خلوتی،1نيمه1عمومی1و1جو1نيمه1سازگار1با1نيازهای1روانی1فرهنگی1

و1اجتماعی1دانست1)زركش،93-99:13901(

 الگوی فضايی خانه های قاجاری گرگان

به1طور1كلی1معماری1دوره1قاجاريه1را1معلول1افزايش1حجم1
ساخت1مسکن1معماری1خانه1سازی1و1معماری1خانه1های1مسکونی1
می1دانند1)زمرشيدی،21:1390(.1خانه1های1قاجاری،1با1تركيبی1
از1اصول1معماری1سنتی11و1برخی1تقليدهای1غربی1شکل1گرفته1
است1كه1بيشتر1اين1تغييرات1در1ابتدا1در1زمينه1تزيينات1و1سپس1
در1ساختار1كالبدی1و1فضايی1بوده1است.1به1لحاظ1كّمی،1تعداد1
خانه1های1تاريخی1ارزشمند1و1باقی1مانده1در1شهر1گرگان1بسيار1
كمتر1از1شهری1مانند1اصفهان1است.1در1اين1باره1بايد1متذكر1شد1
كه1در1171فروردين1سال113231هجری1شمسی،1شهر1گرفتار1
زلزله1شد1و1اغلب1بناهای1آن1آسيب1ديد.1وقوع1حوادثی1از1اين1
دست1به1همراه1اقليم1پرباران1و1مرطوب1منطقه1و1همچنين1نوع1
تعامل1مردم1شهر1با1بناهای1تاريخی1را1می1توان1علل1كم1بودن1
تعداد1خانه1های1تاريخی1گرگان1برشمرد؛1ولی1همين1دسته1
كوچك1از1خانه1ها1به1لحاظ1كيفی،1نوعی1قابل1تأمل1از1معماری1

مسکونی1را1نمايش1می1دهند.1خانه1های1قاجاريه1گرگان،1به1
لحاظ1ويژگی1های1معماری1برخوردار1از1نوعی1درون1گرايی1و1
برون1گرايی1هم1زمان1هستند.1ارتباط1زياد1فضاهای1بسته1با1
فضاهای1سرپوشيده1و1باز1از1طريق1بازشوهای1متعدد،1ميل1
به1ارتباط1فضايی1با1معابر1اطراف1خانه1از1طريق1بازشوها1و1
بعضا1ًايوان1هاست.1ايوان1ها1همچون1فضای1بسته1محل1فعاليت1
زندگی،1همچون1غذا1خوردن1و1استراحت1و1پذيرايی1كردن1
است.1كمرنگ1بودن1كلی1عنصر1هندسه1در1نگاهی1كالن1به1
اين1دوره1است.1 از1ويژگی1های1كالبدی1خانه1های1 معماری1

)قليچ1خانی1و1همکاران،53:13911(.
1ويژگی1مهم1و1بارز1ديگر1خانه1های1قاجاری1گرگان1حياط1های1
داخلی1يا1مركزی1است.1عموما1ً)نه1هميشه(1توده1ساختمانی1
)فضای1بسته(1در1بخش1شمالی1در1دوطبقه1با1كشيدگی1شرقی-
غربی1قرار1دارد.1ساير1جبهه1های1حياط1معموال1ًيك1طبقه1هستند1
و1اغلب1در1ضلع1جنوبی1حياط1مركزی،1توده1ساختمانی1قرار1
ندارد1تا1مانع1دريافت1آفتاب1نشود.1حياط1خانه1به1عنوان1فضای1
باز1به1صورت1چندگانه1و1با1هندسه1های1نامنظم1و1شکسته1شکل1
می1گرفت.1اين1حياط1ها1معموال1ًبا1درختان1مركبات1سرسبز1
شده1است1و1محل1ارتباط1با1طبيعت1در1خانه1های1قاجاری1برای1

ساكنين1بوده1است1)تصوير11(.

الگوی فضايی خانه های گرگان در دوره پهلوی اول

ايران1 پهلوی،1رشد1و1توسعه1معماری1 از1دوره1 تا1پيش1
هماهنگ1با1رشد1و1تکامل1فرهنگی1و1اجتماعی1بوده1و1نيازها1
متناسب1با1داشته1ها،1پاسخ1داده1می1شد؛1اما1دگرگونی1های1
گسترده1در1ساختار1اجتماعی،1اداری،1اقتصادی1و1فرهنگی1با1
شروع1سلطنت1رضاخان1صورت1گرفت1)كيانی،1261:13831(.1
در1كنار1اين1موضوع،1مصالح1و1سازه1های1جديد1ساختمانی1پديد1
آمده1بود1كه1حاصل1تکنولوژی1و1علوم1جديد1بود.1معماران1كه1
عموما1ًدانش1معماری1خود1را1از1خارج1كشور1كسب1كرده1بودند،1

تصویر 1. خانه باقری، دوره قاجاریه  )نگارندگان، 1392(
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الگوهای1فضايی1جديدتری1را1عرضه1كردند1كه1چون1مجهز1به1
آب1لوله1كشی،1برق،1تلفن1و...1بود،1به1شدت1مورد1استقبال1قرار1
گرفت.1راحتی1خانه1های1كوچك1در1مقابل1مشکالت1خانه1های1
قديمی،1نزديکی1حمام1و1دستشويی1و1توالت1به1اتاق1ها،1پيدايش1
اشياء1جايگزين1فضاها1مانند1يخچال1و1فريزر1و...1در1زمانی1
بسيار1كوتاه1گذار1خانه1و1سکونت1را1به1بديل1های1ديگری1
تبديل1ساخت1)حائری1مازندرانی،541:13871(.1در1اين1دوره،1
فضای1معماری1با1اهميت1يافتن1راهروها1و1پله1ها1در1پالن1به1
شکل1خطی1درآمده1و1معماری1حياط1مركزی1نقش1كمرنگ1

پيدا1كرد1)كيانی،2361:13831(.
در1شهر1گرگان1نيز1همزمان1با1خيابان1كشی1های1صليبی1
در1شهر1)در1سال1های113111تا13181(1بسياری1از1خانه1های1
محالت1تخريب1شد1و1عملکردهای1جديد1با1ساختمان1هايی1
اين1گونه،1سازمان1 و1 به1خيابان1های1جديد1گذاردند1 رو1 نو،1
فضايی1شهر1متحول1گرديد1)موسوی1سروينه1باغی1و1همکاران،1
71:1394(.1اين1تحوالت1در1ساختار1خانه1ها1نيز1رسوخ1كرده1
و1به1تبعيت1از1تحوالت1عمده1در1معماری1و1شهرسازی1ايران،1
خانه1های1پهلوی1گرگان1نيز1ساختار1برون1گرا1پيداكرده11و1با1
پنجره1ها1و1ديوارهای1كم1ارتفاع1در1مقابل1معابر1عريض1شهری1
قرار1گرفتند.1تغيير1زندگی1چند1خانواری1به1تك1خانواری،1منجر1
به1احداث1خانه1های1كوچك1تر1گرديد1و1با1استفاده1از1وسايل1
گرمايشی1جديد،1استفاده1از1جرزهای1وسيع1باربر1با1ظرفيت1
حرارتی1باال1كاهش1پيدا1كرد1و1ضخامت1جرزها1كمتر1شد.1در1
خانه1های1پهلوی1گرگان،1سازماندهی1كلی1پالن1ها1به1صورت1
خطی1با1يك1هال1در1مركز1خانه1و1دو1يا1چهار1اتاق1در1اطراف1آن1
است1كه1رو1به1هال1مركزی1باز1می1شوند.1پله1ارتباطی1به1طبقه1
فوقانی1نيز1معموال1ًدر1همين1هال1مركزی1قرار1دارد.1فضاهای1
نيمه1باز1و1ايوان1ها1عملکرد1خود1در1نقش1يك1فضای1زيستی1را1
از1دست1می1دهند1و1به1عنوان1يك1بالکن1يا1تراس1تنزل1نقش1
پيدا1می1كنند.1حياط1ها1در1اين1دوره1نسبت1به1گذشته1متقارن1تر1
هستند؛1نظم1بيشتری1يافته1اند1و1در1مقابل1حجم1اصلی1خانه1
با1كشيدگی1شرقی-غربی1سازماندهی11می1شوند1و1اين1تقارن1
در1خانه1ها1نيز1ديده1می1شود.1همچنين،1در1اين1خانه1ها1شاهد1
عوامل1جداكننده1ديد1به1داخل1از1جمله1داالن،1پيش1فضا1يا1
ديگر1عوامل1تأمين1كننده1محرميت1و1سلسله1مراتب1فضايی1
محيط1خارج1به1داخل1نيستيم1و1عناصر1سنتی1جلوخان1معموال1ً

حذف1و1شکل1درگاه1ساده1تر1از1گذشته1شده1است.

معرفی محدوده پژوهش و نمونه های پژوهش

شهر1گرگان1مركز1استان1گلستان،1در1بخش1غربی1استان،1
در1ارتفاع11551متری1از1سطح1دريا1واقع1شده1است.1مساحت1

شهر1گرگان1در1سال135601،13851هکتار1برآورد1شده1است1
)پوراحمد1و1همکاران،6:13891-4(.1بافت1تاريخی1گرگان1اولين1
بافت1تاريخی1ثبت1شده1كشور1و1به1لحاظ1وسعت1بزرگ1ترين1
بافت1تاريخی1شمال1و1سومين1بافت1تاريخی1كشور1پس1از1يزد1و1
اصفهان1است.1خانه1های1تاريخی1و1ارزشمند1گرگان1كه1در1اين1
پژوهش1موردبررسی1بوده1اند1درون1اين1بافت1جای1گرفته1اند.1
در1بافت1تاريخی1گرگان1171خانه1ارزشمند1قاجاری1و1121خانه1
مربوط1به1دوره1پهلوی1اول1شناسايی1شد.1از1اين1ميان،1101خانه1
قاجاريه1و181خانه1پهلوی1اول1به1عنوان1نمونه1های1پژوهش1
انتخاب1گرديدند1كه1در1جدول1شماره1يك1به1صورت1موجز1
معرفی1شده1اند1و1در1تصوير1شماره1دو1موقعيت1اين1خانه1ها1در1
بافت1تاريخی1گرگان1نشان1داده1شده1است.1نمونه1های1پژوهش1
با1توجه1به1پراكندگی1در1بافت1تاريخی،1نداشتن1بخش1های1
الحاقی1گسترده1و1قابل1تفکيك1بودن1دوره1های1قاجاريه1و1
پهلوی1اول،1امکان1بازديد1و1داشتن1شرايط1كالبدی1مناسب1و1

عدم1تخريب1انتخاب1شده1اند.

تغييرات تناسبات فضايی از دوره قاجاريه به پهلوی 
اول در خانه های تاريخی گرگان

برای1تعيين1تغييرات1ابعاد1فضايی1از1قاجاريه1به1پهلوی1اول،1
ابتدا1نقشه1های1موجود1از1خانه1ها1تهيه1و1سپس1با1توجه1به1
مقياس1های1هر1نقشه،1مساحت1فضاهای1بسته،1باز1و1سرپوشيده1
محاسبه1و1ثبت1گرديد.1مشاهدات1ميدانی،1بيانگر1نوعی1تغيير1
در1ابعاد1فضايی1از1خانه1های1قاجاری1به1دوره1پهلوی1اول1است.1
بدين1ترتيب1برای1تبيين1چگونگی1تحوالت1فضايی،1مقادير1ابعاد1
عرصه1و1اعيان1خانه1های1هر1دوره1پس1از1ثبت،1برای1تحليل1
آماری1داده1ها،1نرمال1سازی1گرديد.1نرمال1سازی1روشی1است1
كه1داده1ها1را1در1زمانی1كه1در1يك1دامنه1نيستند،1در1دامنه1
مشابه1قرار1می1دهد1)به1طور1مثال1همه1اعداد،1مقياسی1از1يك1

تصوير1.21موقعيت1تقريبی1نمونه1ها1در1بافت1تاريخی1گرگان1)نگارندگان(
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جدول1.11معرفی1خانه1های1تاريخی1قاجاريه1و1پهلوی1اول1گرگان1به1همراه1طرح1واره1سه1بعدی

اين1خانه1مربوط1به1اواسط1دوره1قاجاريه1است1
و1در1محله1سرچشمه1قرار1دارد.1فضای1بسته1
نامنظم1و1ذوزنقه1ای1حياط1 در1اطراف1فرم1
سازماندهی1شده1است.1توده1بسته1خانه1نشان1
از1اين1دارد1كه1فضاهای1خانه1بر1اساس1نقشه1
قبلی1ساخته1نشده1و1بعدها1زمين1های1اطراف1
خريداری1و1به1خانه1الحاق1شده1اند.1خانه1باقری1
در1بين1خانه1های1قاجاريه1گرگان1بيشترين1

تراكم1را1دارد.

خانه1باقری
)قاجاری(

اين1خانه1در1محله1سرچشمه1گرگان1قرار1دارد1و1
از1چند1حياط1مركزی1ذوزنقه1ای1شکل1)اندرونی،1
بيرونی،1خدمه1و1اصطبل(1تشکيل1شده1و1زندگی1
در1آن1چند1خانواری1بوده1است.1ساخت1اين1
خانه1منسوب1به1حاج1ميرزا1محمدتقی1تقوی1
)تقی1اف1از1تجار1منطقه1استرآباد(1در1اوايل1
دوره1قاجاريه1است.1طبقه1همکف1زمستان1
نشين1خانه1و1طبقه1دوم1با1ايوان1های1وسيع1

اختصاص1به1فصل1تابستان1دارد.

خانه1محمدتقي1تقوي
)قاجاری(

اين1خانه1منسوب1به1رضا1قلی1نژاد1مربوط1به1
اواسط1دوره1قاجاريه1است1و1خانه1ای1گسترده1
با1چند1حياط1مركزی1است.1حياط1ها1دارای1
اشکال1هندسی1منظم1هستند1كه1نشان1از1
برنامه1جهت1ساخت1خانه1در1يك1دوره1كوتاه1
زمانی1برخالف1خانه1های1باقری1و1تقوی1دارد.

خانه1رضا1قلی1نژاد
و1)قاجاری( دارد1 قرار1 اين1خانه1در1محله1سرچشمه1

و1 درون1گرا1 مركزی1 حياط1 چند1 الگوی1 از1
چند1خانواری1پيروی1می1كند.1حياط1ها1مربع1
مستطيل1هستند1و1نسبت1به1خانه1های1اوايل1

قاجاريه1ابعاد1بيشتری1دارند.

خانه1شفيعی
)قاجاری(

خانه1مفيديان1مربوط1به1اواخر1قاجاريه1است.1
معماری1خانه1های1اواخر1قاجاريه1معموال1ًبا1يك1
حياط1مركزی1و1تك1خانواری1است.1در1ضلع1
شمالی1حياط1جبهه1اصلی1در1دوطبقه1قرار1
دارد1و1نور1جنوب1می1گيرد.1معموال1ًطبقه1دوم1
ضلع1شمالی1تابستان1نشين1و1طبقه1همکف1

آن1زمستان1نشين1است.

خانه1مفيديان
)قاجاری(

اين1خانه1مربوط1به1اواخر1قاجاريه1است1و1
دارای1يك1حياط1مركزی1است.1فضای1بسته1
به1شکل1U1و1حجم1اصلی1در1جبهه1شمالی1در1
دوطبقه1قرار1دارد1و1جبهه1شرقی1و1غربی1جنبه1
خدماتی1دارند.1در1ضلع1جنوبی1خانه1های1تك1
حياطه1معموال1ًتوده1ساختمانی1قرار1نمی1گرفت1

تا1كوران1هوا1به1راحتی1انجام1شود.

خانه1كالنتری
)قاجاری(

خانه1امير1لطيفی1در1محله1نعل1بندان1قرار1دارد.1
اين1بنا1در1اواخر1دوره1قاجار1توسط1مرحوم1
مهدی1خان1ملك1به1عنوان 1منزل1مسکونی1
ساخته1شده1بود1كه1بعدها1در1اختيار1آقا1سيد1
ابوالقاسم1امير1لطيفی1قرار1گرفت.1همنشينی1
فضای1باز1و1بسته1به1صورت1U1شکل1است1و1
فضای1شمالی1خانه1نسبت1به1ساير1بخش1ها1

اهميت1بيشتری1دارد.

خانه1امير1لطيفی
)قاجاری(

اين1خانه1مربوط1به1اواخر1دوره1قاجاريه1است1
و1شکلی1خطی1دارد.1تنها1حجم1بسته1خانه1در1
دو1طبقه1در1ضلع1شمالی1حياط1است1و1حياط1
خانه1از1فضای1بسته1خانه1تفکيك1شده1است.

خانه1ابراهيم1شيرنگی
)قاجاری(

خانه1خراسانی1مربوط1به1اواسط1قاجاريه1است1
و1همانند1خانه1ابراهيم1شيرنگی1از1الگوی1خطی1
پيروی1می1كند.1در1اين1خانه1ايوان1در1مركز1
فضای1بسته1قرار1دارد1و1اتاق1های1ديگر1در1
اطراف1آن1سازماندهی1شده1اند.1فضاهای1بسته1
و1نيمه1باز1از1فضای1باز1خانه1تفکيك1شده1اند.

1خانه1خراسانی
)قاجاری(

خانه1كبير1در1محله1دوشنبه1اي1قرار1دارد1و1
متعلق1به1اواخر1دوره1قاجاريه1است.1الگوی1
خطی1خانه1و1توده1در1مركز1قرار1دارد1و1خانه1
را1به1دو1بخش1مجزا1اندرونی1و1بيرونی1تقسيم1
كرده1است.1فضای1نيمه1باز1خانه1رو1به1جنوب1
در1مركز1خانه1قرار1دارد1و1اتاق1های1اطراف1رو1
به1آن1باز1می1شوند.1بخش1های1شرقی1و1غربی1

عملکرد1خدماتی1دارند.

خانه1كبير
)قاجاری(

و1 دارد1 قرار1 اين1خانه1در1محله1سرچشمه1
مربوط1به1اوايل1پهلوی1اول1است.1پالن1خانه1
خطی1و1يك1هال1به1عنوان1فضای1تقسيم1در1
مركز1است1و1ساير1اتاق1ها1بازشوی1اصلی1شان1
رو1به1اين1بخش1از1خانه1باز1می1شود.1مساحت1
حياط1نسبت1به1فضای1بسته1و1فضای1نيمه1باز1

خانه1رشد1چشمگيری1دارد.

خانه1حسين1تقوی-1مدرسه1
تقوی

)پهلوی1اول(

اين1خانه1جزو1خانه1های1قاجاريه1و1در1حال1
گذار1از1ساختار1درون1گرا1به1برون1گرا1است.1
فضای1بسته1دارای1كشيدگی1شرقی1غربی1
است1و1ايوان1رو1به1جنوب1نور1می1گيرد.1ابعاد1
فضای1باز1نسبت1به1ساير1فضاهای1بسته1و1

ايوان1بيشتر1است

خانه1كيا
)پهلوی1اول(
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كنار1 در1 ساخته1شده1 و1 الحاقی1 خانه1 اين1
تقوی1 قاجاريه1خانه1محمدتقی1 بخش1های1
است1با1اين1تفاوت1كه1برخالف1بخش1قاجاريه1
كاماًل1برون1گرا1است1و1حياط1حجم1اصلی1خانه1
را1احاطه1می1كند.1اين1خانه1در1گذشته1محل1
تشکيل1جلسات1تجار1و1جلسات1عمومی1شهر1
استرآباد1بود.1آجركاری،1استفاده1از1شيرسرهای1
چوبی1رنگ1آميزی1شده،1گره1چينی1چوبی1و1
نقاشی1های1رنگی1از1تزيينات1موجود1در1خانه1

تقوی1است.

خانه1متأخر1تقوی
ساختار1فضايی1خانه1به1صورت1باغ1است1و1يك1)پهلوی1اول(

كوشك1دوطبقه1در1انتهای1حياط1قرارگرفته1
كه1از1نظر1ظاهری1شباهت1زيادی1به1خانه1
محمدتقی1تقوی1)متأخر(1دارد.1هر1طبقه1دارای1
چهار1اتاق1است1كه1به1يك1هال1مركزی1باز1
می1شوند1و1يك1ايوان1نيز1در1مقابل1هال1مركزی1
خانه1قرار1دارد.1اين1خانه1دارای1حياطی1وسيعی1

و1ساختمان1نسبتا1ًكوچکی1است.

خانه1شايگان
)پهلوی1اول(

اين1خانه1در1دو1طبقه1احداث1شده1و1جبهه1
تزيينات1 اصلی1در1ضلع1شمالی1قرار1دارد.1
غربی،1عمود1گرايی1و1سنگينی1حجم1اصلی1
از1مشخصات1معماری1پهلوی1اول1است1كه1
در1اين1خانه1مشاهده1می1شود.1ايوان1اين1خانه1
كوچك1است1و1بر1روی1ورودی1خانه1قرار1دارد.

خانه1فاطمی
)پهلوی1اول(

خانه1محمدرضا1شيرنگی1در1محله1سرچشمه1در1
كنار1ساير1خانه1های1مربوط1به1خانواده1شيرنگی1
قرار1دارد.1اين1بنا1از1الگوی1خانه1باغ1تبعيت1
می1كند.1حجم1اصلی1به1شکل1كوشك1دوطبقه1با1
كشيدگی1شرقی-غربی1در1مركز1حياط1قرارگرفته1
و1تزيينات1آن1غربی1است.1حياط1بيشتر1مساحت1

خانه1را1به1خود1اختصاص1می1دهد.

خانه1محمدرضا1شيرنگی
)پهلوی1اول(

ا1

خانه1بابا1صادقيان1در1اواخر1دوره1پهلوی1اول1
ساخته1شده1و1برون1گرا1است.1اين1خانه1فاقد1
ايوان1است1و1بيشتر1مساحت1خانه1در1آن1به1
حياط1اختصاص1دارد.1بازشوهای1وسيع1و1عريض1
رو1به1معابر1از1مشخصات1اين1خانه1است.1آنچه1
در1اين1خانه1مشهود1است1ساده1تر1شدن1فضای1

زيستی1نسبت1به1دوره1های1گذشته1است.

خانه1بابا1صادقيان
نه1دارويی1مربوط1به1اواخر1دوره1پهلوی1)پهلوی1اول( خا

اول1است1و1در1تزيينات1آن1از1شيوه1های1غربی1
مربوط1به1دوره1باروك1و1روكوكو1استفاده1شده1
است.1اين1خانه1ايوان1ندارد1و1تراس1های1رو1به1

معابر1جايگزين1ايوان1شده1است.

خانه1دارويی
)پهلوی1اول(

)نگارندگان(1

ادامه1جدول1.11معرفی1خانه1های1تاريخی1قاجاريه1و1پهلوی1اول1گرگان1به1همراه1طرح1واره1سه1بعدی

باشند(.1به1بيان1ديگر،1در1اين1پژوهش،1چون1ابعاد1حياط1در1
يك1خانه1با1كوچکی1و1بزرگی1خانه1قطعا1ًتغيير1می1كند،1پس1
داده1های1ابعاد1فضايی1به1دست1آمده1از1نقشه1ها1در1يك1دامنه1
يکسان1قرار1ندارند1و1تفاوت1ها1بين1آن1ها1قابل1مقايسه1نبوده1و1
نمی1توان1بر1روی1آنها1تحليل1های1آماری1نمود.1بدين1منظور،1
ابتدا1مقادير1به1دست1آمده1از1ثبت1فضاها1در1نرم1افزار1اكسل1با1

روش1ميانگين1تجربی1نرمال1شد1)جدول21(.
بر1حسب1جدول1،21بيشترين1مساحت1فضای1باز1به1خانه1
شايگان1تعلق1دارد1كه1خانه1ای1پهلوی1است1و1كم1ترين1آن1
به1خانه1قاجاری1تقوی1تعلق1دارد.1بيشترين1مساحت1فضای1
سرپوشيده1در1خانه1قاجاری1باقری1بوده1كه1با1روند1تنزلی،1
در1خانه1پهلوی1اول1بابا1صادقيان1به1صفر1می1رسد.1بيشترين1
توده1ساختمانی1به1خانه1قاجاری1رضاقلی1نژاد1تعلق1می1گيرد1و1
كم1ترين1توده1ساختمانی1مربوط1به1خانه1پهلوی1اول1محمدرضا1
شيرنگی1است.1به1طور1كلی1خانه1های1قاجاری1از1فضای1بسته1و1
سرپوشيده1بيشتری1نسبت1به1خانه1های1پهلوی1اول1برخوردارند1

و1در1عوض1فضای1باز1كم1تری1دارند.1روند1تحولی1نسبت1های1
فضايی1در1قالب1تصوير131قابل1مالحظه1است.

تجزيه و تحليل داده ها

برای1تبيين1تحوالت1فضايی1از1دوره1قاجاريه1به1پهلوی1اول1ابتدا1
می1بايد1تفاوت1معناداری1ميانگين1های1دو1دوره1در1شاخص1های1
فضای1باز،1بسته1و1سرپوشيده1ثابت1گردد1كه1برای1اين1منظور1با1توجه1
1T1به1مستقل1بودن1دو1گروه1خانه1ها1از1لحاظ1دوره1ساخت،1از1آزمون
مستقل1استفاده1گرديد1)جدول31(.1با1توجه1به1برابری1واريانس1ها1
1كه1توسط1آزمون1لون1در1ستونی1از1جدول131نشان1داده11شده1است1
و(sig< 0.05) 1قرار1دارد،1فرض1برقراری1آزمون1T1صحيح1
بوده1است1و1با1توجه1بهsig.(2tailed) < 0.05 1معناداری1
تفاوت1ميان1ميانگين1های1موردبررسی1در1نرم1افزار1spss1اثبات1
می1گردد.1بدين1ترتيب،1تفاوت1معناداری1بين1ابعاد1فضايی1فضاهای1
باز،1سرپوشيده1و1بسته،1ميان1خانه1های1قاجاری1و1پهلوی1اول1

گرگان1وجود1دارد.
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دوره 
تاريخي

خانه
مساحت كل
)مترمربع(

فضای بستهفضای نيمه بازفضای باز

مساحت
)مترمربع(

مقدار
نرمال شده

مساحت
)مترمربع(

مقدار
نرمال شده

مساحت
)مترمربع(

مقدار
نرمال شده

دوره1قاجاريه

19518380/431750/099360/48باقری

9342240/241400/155690/61محمدتقی1تقوی

4751420/30380/082940/62رضا1قلی1نژاد

7753260/425500/0653990/51شفيعی

5001850/37300/062850/57امير1لطيفی

4611980/43230/052390/52مفيديان

260830/32250/0951520/585كالنتری

8003440/43400/054160/52كبير

3361070/32530/161760/52خراسانی

350178/50/51350/1171/50/49ابراهيم1شيرنگی

دوره1پهلوی1اول

6664390/66360/051910/29كيا

11189300/83580/051300/12حسين1تقوی

186416690/89570/0041880/101شايگان

6143990/6560/012090/34محمدتقی1تقوی21

8267260/885120/015880/1محمدرضا1شيرنگی

8375940/71120/0152310/275فاطمی

11156130/55220/024800/43دارويی

2602050/7900550/21بابا1صادقيان
)نگارندگان( 

جدول1.21نسبت1تناسبات1فضايی1)بسته،1سرپوشيده1و1باز(1خانه1های1قاجاريه1و1پهلوی1اول1گرگان.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
دوره قاجاريهدوره پهلوي اول

  
دوره قاجاريهدوره پهلوي اول

  
قاجاريهدوره دوره پهلوي اول  

تصویر 3. نسبت نرمال شده فضای باز، بسته و نیمه باز به کل 
مساحت خانه ها در دو دوره قاجاری و پهلوی اول گرگان
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جدول1.31آزمون11Tنمونه1مستقل

 Levene’s Test
 for Equality of

Variances
 t-test for Equality of Means )آزمون مقايسه ميانگين ها(

F Sig. t df

Si
g.

 (2
-t

ai
le

d)

 M
ea

n
D

iff
er

en
ce

 S
td

. E
rr

or
D

iff
er

en
ce

 95% Confidence
 Interval of the

Difference

Lower Upper

فضای1
بسته

 Equal variances
assumed 4/395 0/052 8/045 16 0/00 0/32 0/040 0/24 0/41

 Equal variances
not assumed 7/419 9/125 0/00 0/32 0/43 0/22 0/42

فضای1باز

 Equal variances
assumed 3/232 0/091 -7/244 16 0/00 -0/378 0/052 -0/49 -0/27

 Equal variances
not assumed -6/839 10/771 0/00 -0/378 0/505 -0/50 -0/25

فضای1
نيمه1باز

 Equal variances
assumed 2/052 0/171 3/712 16 0/002 0/056 0/015 0/024 0/09

 Equal variances
not assumed 3/983 13/799 0/001 0/056 0/014 0/026 0/09

 )نگارندگان(

شاخص بررسیدوره تاريخی
مساحت كل خانه

)مترمربع(
نسبت فضای 

سرپوشيده به كل
نسبت فضای باز 

به كل
نسبت فضای بسته به كل

قاجاری

19510/160/510/62بيشينه

2600/050/240/48كمينه

648/20/090/3770/542ميانگين

0/0360/0770/047انحراف1معيار

پهلوی1اول

18640/050/970/43بيشينه

26000/550/099كمينه

912/50/020/7550/233ميانگين

0/0180/1290/114انحراف1معيار
)نگارندگان( 

جدول1.41ميزان1بيشينه1و1كمينه1و1انحراف1معيار1در1خانه1های1گرگان

جدول1چهار1به1آمار1توصيفی1نمونه1ها1در1قالب1انحراف1
معيار1و1ميانگين،1كمينه1و1بيشينه1ابعاد1فضايی1خانه1های1
موردپژوهش1می1پردازد1كه1با1تحليل1آن1می1توان1رابطه1تغيير1
ابعاد1فضايی1را1استخراج1نمود.1بيشينه1به1تناسبات1فضايی1
در1بزرگ1ترين1حالت1بررسی1نمونه1ها1و1كمينه1به1تناسبات1

فضايی1در1كوچك1ترين1حالت1بررسی1نمونه1ها1می1پردازد.1از1اين1
شاخص1می1توان1چنين1دريافت1كه1بزرگ1ترين1خانه1قاجاری1
11951مترمربع1است.1بيشترين1نسبت1فضای1سرپوشيده1161
درصد1كل1مساحت1آن1خانه،1بيشترين1نسبت1فضای1باز1يك1
خانه1قاجاری،1511درصد1و1بيشترين1نسبت1توده1دريك1خانه1
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قاجاری1621درصد1است.1اين1مقايسات،1برای1ديگر1شاخص1ها1
،1از1اين1جدول1برای1دوره1پهلوی1اول1نيز1قابل1فهم1است.1مؤلفه1
ميانگين1با1توجه1به1ابعاد1و1اندازه1های1همه1خانه1های1يك1
دوره1به1دست1آمده1است.1از1اين1جدول1استناد1می1شود1كه1
ميانگين1فضای1بسته1از1قاجاری1به1پهلوی1اول1تقريبا1ًبيش1
از1دو1برابر،1فضای1سرپوشيده1بيش1از1چهار1برابر1و1فضای1باز1
نيم1برابر1دوره1پهلوی1اول1است.1انحراف1معيار1به1عنوان1يکی1
ديگر1از1مؤلفه1های1جدول1،41يکی1از1شاخص1های1پراكندگی1
است1كه1نشان1می1دهد1به1طور1ميانگين1داده1ها1تا1چه1اندازه1از1
مقدار1متوسط1فاصله1دارند.1اگر1انحراف1معيار1مجموعه1ای1از1
داده1ها1نزديك1به1صفر1باشد،1نشانه1آن1است1كه1داده1ها1نزديك1
به1ميانگين1هستند1و1پراكندگی1اندكی1دارند؛1در1حالی1كه1
انحراف1معيار1بزرگ1بيانگر1پراكندگی1قابل1توجه1داده1ها1است؛1
بنابراين1می1توان1نتيجه1گرفت1در1ميان1نمونه1های1پژوهش1
از1لحاظ1فضاهای1بررسی،1بناها1در1دوره1قاجاريه1از1همگنی1
و1تشابه1بيشتری1در1فضای1باز1و1بسته1نسبت1به1دوره1پهلوی1
اول1برخوردارند1و1اين1نشان1دهنده11وحدت1ميان1شيوه1های1
طراحی1و1اجرا1در1دوران1قاجار1بوده1كه1به1دليل1تنوع1زياد1

طرح1ها1در1دوره1پهلوی1ديده1نمی1شود.

يافته های پژوهش

از1تجزيه1و1تحليل1داده1ها1و1مشاهدات1تغييرات1فضايی1خانه1های1
دو1دوره1قاجار1و1پهلوی1اول1می1توان1مقايسه1مطلوبی1بين1ابعاد1فضايی1
باز،1سرپوشيده1و1بسته1انجام1داد.1تصوير151به1خوبی1بيان1كننده1
چگونگی1تغيير1ابعاد1فضايی1طی1زمان1در1دوره1است.1اين1تصوير1
نشان1می1دهد1كه1به1تدريج1و1در1طول1زمان1فضای1سرپوشيده1
حذف1گرديده،1فضای1باز1افزايش1يافته1و1توده1ساختمانی1نيز1

كاهش1داشته1است.1جزئيات1يافته1ها1بدين1شرح1است:

بررسی دگرگونی فضای بسته

به1 به1طور1ميانگين1يك1خانه1قاجاری1نسبت1 با1آن1كه1
خانه1پهلوی1اول1مساحت1كمتری1دارد،1در1يك1خانه1قاجاری1
بيشترين1نسبت1فضايی1از1كل1مساحت1خانه1مربوط1به1توده1
و1فضای1بسته1است1كه1اين1موضوع1با1توجه1به1كشيدگی1توده1
ساختمانی1برای1بهره1گيری1اقليمی1و1چند1حياطه1بودن1خانه1ها1
به1ويژه1در1خانه1های1مربوط1به1اوايل1قاجار1امری1معقول1است؛1
اما1فضای1بسته1روندی1كاهشی1را1در1خانه1های1قاجاری1طی1
می1كند.1اين1كاهش1در1خانه1های1ابراهيم1شيرنگی1و1كبير1
مربوط1به1اواخر1دوران1قاجار1با1تغيير1از1خانه1های1چند1حياطی1
به1خانه1های1تك1حياطی1قابل1تأييد1است.1روند1كاهش1نسبت1
فضای1بسته1به1كل1مساحت1خانه1در1دوره1پهلوی1اول1به1

همين1منوال1به1پيش1می1رود؛1به1گونه1ای1كه1خانه1های1دارويی1
و1شايگان1در1اواخر1دوره1پهلوی1اول،1كمترين1نسبت1فضای1
بسته1را1به1خود1اختصاص1می1دهند.1اين1امر1در1دوره1پهلوی1
وابسته1به1برون1گرايی1غالب1بر1جريان1معماری1پهلوی1است1
كه1ساختمان1به1صورت1كوشك1مانند1در1مركز1حياط1)خانه1
شايگان(1يا1چسبيده1به1جداره1خيابان1با1پنجره1هايی1رو1به1
بيرون1)خانه1دارويی(1شکل1می1گيرد.1همچنين1حذف1فضاهايی1
در1قديم1همچون1سرداب،1آب1انبار1و...1كه1با1ورود1تکنولوژی1
جديد1چون1لوله1كشی،1وسايلی1چون1يخچال،1اجاق1گاز1و...1نياز1
به1آنان1از1بين1رفته1است،1بيشترين1تأثير1را1بر1كاهش1توده1
گذاشته1است.1به1طور1كلی،1ميانگين1نسبت1فضای1بسته1به1
كل1مساحت1ساختمانی1از10/5421در1خانه1قاجاری1به10/2331

در1خانه1های1پهلوی1اول1كاهش1يافته1است.

 بررسی دگرگونی فضای باز

فضای1باز1و1حياط1در1خانه1های1مربوط1به1پهلوی1اول،1به1
طور1قابل1مالحظه1ای1افزايش1می1يابند.1در1يك1خانه1قاجاری1
به1طور1ميانگين1351درصد1از1مساحت1خانه1به1حياط،1آن1
هم1به1شکل1های1نامنظم1و1چندگانه1اختصاص1می1يافت؛1اما1
در1خانه1های1مربوط1به1پهلوی1اول1حياط1به1طور1ميانگين1
160درصد1از1مساحت1يك1خانه1را1شامل1می1شد.1عالوه1بر1
اين،1حياط1ها1شکل1منظم1گرفته1و1از1زوايای1تقريبا1ًعمود1
شکل1می1گرفتند.1توده1در1وسط1فضای1باز1حياط1يا1به1صورت1
كوشك1مانند1قرار1می1گرفت1يا1به1صورت1خطی،1كشيدگی1
شرقی1–1غربی1پيدا1می1كرد1و1دو1حياط1شمالی1و1جنوبی1را1
پديد1می1آورد.1)خانه1كيا(1و1يا1توده1به1يك1ضلع1پهلو1می1گرفت1
و1فضای1بازی1يکسره1در1جلوی1ساختمان،1باغ1مانند1ايجاد1
می1شد1)خانه1فاطمی،1شيرنگی،1بابا1صادقيان(.1در1خانه1پهلوی1
شايگان1بيشترين1نسبت1فضای1باز1با189/51درصد1از1مساحت1

خانه1پديدار1می1شود.

بررسی دگرگونی فضای سرپوشيده

در1خانه1های1قاجاريه،1به1طور1ميانگين1حدود1%110از1مساحت1
خانه1به1فضای1نيمه1باز1اختصاص1دارد.1اين1فضای1نيمه1باز1به1
شکل1ايوان1با1كاركردهای1متنوعی1برای1ساكنين،1از1انبار،1
استراحت1و1خواب1گرفته1تا1پذيرايی1مهمان1روبروست.1فضای1
سرپوشيده1در1خانه1های1قاجاريه1به1شکل1ايوان1)خراسانی(،1
غالمگرد1)رضاقلی1نژاد،1امير1لطيفی(،1مهتابی1)تقوی(1و1در1برخی1
موارد1فضاهای1نيمه1باز1مخصوص1انبار1محصوالت1كشاورزی1
)شفيعی(1وجود1دارد.1در1حالی1كه1نسبت1فضای1سرپوشيده1در1
دوره1پهلوی1اول1به121درصد1از1مساحت1خانه1كاهش1می1يابد1
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و1تراس1نام1می1گيرد.1كاهش1فضای1سرپوشيده1در1انتهای1
پهلوی1اول1شدت1يافته1به1گونه1ای1كه1در1خانه1بابا1صادقيان1
به1طور1كلی1فضای1نيمه1باز1از1نقشه1خانه1حذف1می1گردد.1تغيير1
انتظار1از1كاركرد1ايوان1در1دوره1پهلوی1اول1با1تغييرات1سبك1
زندگی1احتماال1ًبيشترين1تأثير1را1در1حذف1فضای1نيمه1باز1در1
خانه1های1گرگان1داشته1است.1تصوير141بيانگر1چگونگی1تغيير1
ابعاد1فضايی1خانه1ها1بر1حسب1گذشت1زمان1از1اوايل1قاجار1تا1

اواخر1پهلوی1اول1است.

تحوالت چيدمان فضايی

بررسی1های1ميدانی1نشان1می1دهد1عالوه1بر1تغييرات1ابعاد1
از1قاجاريه1به1پهلوی1 فضايی1در1خانه1های1تاريخی1گرگان1
تغيير1كرده1 نيز1 اول،1روابط1و1چيدمان1فضايی1در1خانه1ها1
است1كه1تأثير1مهمی1بر1تغييرات1ابعاد1فضايی1داشته1است.1
در1ساختار1شکلی1خانه1های1قاجاريه1حياط1به1وسيله1فضای1
بسته1و1ايوان1احاطه1شده1و1نوعی1ادغام1و1اتصال1در1عرصه1و1
اعيان1ديده1می1شود.1با1شروع1دوره1پهلوی1اول1كاركرد1ايوان1
)فضای1نيمه1باز(1در1نقش1حد1واسط1اتاق1و1حياط1كمرنگ1و1
بعضا1ًحذف1می1شود.1جدول151برای1تبيين1شکل1شناسی1و1
چيدمان1فضاهای1بسته،1سرپوشيده1و1باز1در1خانه1ها1تدوين1
گرديده1است.1برای1شناخت1بهتر1تحوالت1چيدمان1فضايی1

نياز1به1گونه1شناسی1است.

گونه شناسی خانه های گرگان

1برای1تعيين1تغييرات1چيدمان1فضايی1خانه1ها1در1دوره1
تاريخی،1به1علت1تعدد1نمونه1ها1ابتدا1بايد1گونه1شناسی1انجام1
داد.1»گونه1شناسی1عبارت1است1از1دسته1بندی1نمونه1ها1بر1
طبق1مقاصد1مشترك1يا1ساختار1فرم«1)لنگ،70:13831(.1
راپاپورت1گونه1شناسی1را1تالشی1برای1قرار1دادن1مجموعه1ای1

از1اشياء1پيچيده1در1يك1مجموعه1منظم1برای1دستيابی1به1
برنامه1ريزی1تعريف1 عموميت1بيشتر1در1جهت1شناخت1و1
می1كند1(Rapoport, 1990, 142).1در1واقع،1كارگونه1شناسی1
دسته1بندی1نمونه1ها1بر1اساس1معيارهای1مشترك1است،1حال1
اين1معيارها1ممکن1است1شکلی1و1يا1مرتبط1با1عملکرد1فضاهای1
معماری1ابنيه1باشد.1برای1گونه1شناسی1خانه1های1تاريخی1
گرگان،1از1معيار1مورفولوژی1فضا1برای1طبقه1بندی1گونه1ها1
استفاده1می1گردد1و1آنچه1در1اين1معيار1بيشترين1وجه1خود1
را1نشان1می1دهد،1نحوه1ارتباط1توده1و1حياط1و1شکل1گيری1
فضای1بسته1و1باز1است.1بدين1ترتيب1سه1گونه1اصلی1در1

خانه1های1تاريخی1گرگان1شناسايی1شد:
-1گونه1:11خانه1با1الگوی1حياط1مركزی:1اين1خانه1ها1متعلق1
به1دوره1قاجاريه1و1بيشتر1مربوط1به1قشر1متمول1جامعه1هستند.1
اين1گونه1معموال1ًاز1يك1يا1چند1حياط1مختلف1كه1با1هم1ارتباط1
دارند1تشکيل1شده1اند1و1اتاق1ها1در1يك1يا1دوطبقه،1حياط1را1
محصور1كرده1اند1و1معموال1ًبازشوها1به1داخل1حياط1باز1می1شوند1
و1برخی1اتاق1های1طبقه1دوم،1بازشوهای1روبه1معابر1و1فضاهای1
شهری1دارند.1خود1اين1گونه1به1زير1گونه1های1تك1حياطی1يا1
چند1حياطی1قابل1تقسيم1است.1در1اين1گونه1هفت1خانه1باقری،1
محمدتقی1تقوی،1رضاقلی1نژاد،1شفيعی،1امير1لطيفی،1مفيديان1
و1كالنتری1قرار1می1گيرند1كه1چهار1مورد1اول1گسترده1و1چند1
حياطی1هستند1و1سه1مورد1آخر1تك1حياطی1شکل1گرفته1اند.
-گونه1:21خانه1با1الگوی1هندسه1خطی1فضای1بسته:1اين1
خانه1ها1دارای1كشيدگی1شرقی-غربی1هستند1و1از1نور1جنوب1
استفاده1می1كنند.1معموال1ًدر1يك1جبهه1از1خانه1حجم1اصلی1
و1در1سمت1ديگر1حياط1قرار1دارد.1در1اين1گونه1خانه1ها1كه1به1
نوعی1حد1واسط1بين1خانه1های1درون1گرای1قاجاريه1و1خانه1های1
برون1گرای1پهلوی1اول1است،1حياط1ديگر1نقش1يك1عنصر1مركزی1
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هاي گرگانبررسي ابعاد فضايي عرصه و اعيان خانه

فضای نيمه باز فضای باز فضای بسته

دوره قاجاريپهلوي دوره

تصوير1:41روند1تغيير1و1تحوالت1ابعاد1فضايی1خانههای1گرگان1از1دوره1قاجاری1به1پهلوی1اول1)نگارندگان(
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به1عنوان1عامل1سازماندهی1كننده1فضايی1را1ندارد1و1در1ابعاد1
وسيع1تر1نسبت1به1گذشته1از1حجم1بسته1خانه1تفکيك1شده1
است.1خانه1های1گونه1خطی1نيز1خود1دارای1دو1زير1گونه1نسبتا1ً
درون1گرا1و1نسبتا1ًبرون1گرا1هستند1كه1با1وجود1نقاط1تشابه1
خصوصياتی1را1در1خود1دارند1كه1آنها1را1از1هم1متمايز1می1كند.1
زير1گونه1اول1بيشتر1متمايل1به1الگوهای1خانه1های1قاجاريه1و1
درون1گراتر1است1و1ديگری1از1نظر1زمانی1نزديك1به1دوره1پهلوی1
و1برون1گراتر1است.1در1زير1گونه1درون1گرا،1خانه1ها1بازشوهای1
كمتر1رو1به1حياط1دارند1و1بازشوها1به1فضای1ايوان1رو1كرده1اند1
كه1حالت1كنترل1شده1تری1دارند1در1حالی1كه1در1زير1گونه1
برون1گرا1خانه1ها1نسبت1به1الگوی1خطی1قبلی1محصوريت1كمتری1
داشته1و1اتاق1ها1كاركرد1بيشتری1با1فضای1باز1برقرار1می1كنند.1
در1اين1گونه1پنج1خانه1قرارگرفته1اند،1خانه1های1كبير،1شيرنگی1و1
خراسانی1مربوط1به1اواخر1قاجاری1و1به1صورت1خطی1درون1گرا1
و1خانه1های1كيا1و1حسين1تقوی1)مدرسه1تقوی(1مربوط1به1اوايل1

پهلوی1اول1و1به1صورت1خطی1و1برون1گرا1شکل1يافته1اند.
-1گونه1:31خانه1های1منفرد:1اين1گونه1كه1بيشتر1مربوط1به1

اواخر1دوره1پهلوی1است1خانه11در1داخل1حياط1قرار1داشته1و1از1
چهار1طرف1باز1است1و1ايوان1معموال1ًبه1سمت1جنوب1قرار1دارد.1
در1ورودی،1ساده1و1بدون1داالن1يا1هشتی1است1و1سلسله1مراتب1
فضايی1و1محرميت1آن1گونه1كه1در1معماری1درون1گرای1خانه1های1
ديگر1گونه1ها1به1چشم11می1خورد،1وجود1ندارد.1اين1گونه1به1دو1
زير1گونه1خانه1باغ1و1برون1گرای1رو1به1معابر1شهری1تقسيم1شده1
است.1در1اين1گونه1شش1خانه1فاطمی،1شايگان،1بخش1الحاقی1
تقوی1)محمدتقی1تقوی21(،1دارويی،1بابا1صادقيان1و1شيرنگی1
قرارگرفته1اند1كه1غير1از1خانه1های1بابا1صادقيان1و1دارويی1بقيه1
خانه1ها1به1شکل1خانه1باغ1هستند.1جدول151عالوه1بر1گونه1
شناسی1خانه1های1تاريخی،1چيدمان1فضايی1عرصه1و1اعيان1

خانه1ها1را1نيز1نشان1می1دهد.
بر1حسب1گونه1های1شناسايی1شده،1چيدمان1و1روابط1فضايی1
خانه1ها1ترسيم1شده1است.1)تصوير51(.1از1روی1دياگرام1های1تصوير1
15و1جدول151استنباط1می1شود1كه1ارتباط1حياط-1ايوان-1اتاق1
در1خانه1های1قاجاريه1گونه1اول1به1دياگرام1ارتباطی1اتاق-1حياط1

در1خانه1های1پهلوی1اول1گونه1سوم1تبديل1می1شود.

تصوير1.51دياگرام1های1روابط1و1چيدمان1فضايی1خانه1های1گرگان1از1دوره1قاجاری1به1پهلوی1اول1)نگارندگان(

 

)قاجاريه اوايل( مركزي حياط -اول گونه فضاييروابط )اولپهلوياوايل(خطي توده -دوم گونه فضاييروابط
 

 

 

)قاجاريه اواخر( خطي توده -دوم گونه فضاييروابط )اولپهلوياواخر(منفرد خانه -سوم گونه فضاييروابط
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1111111111فضای1نيمه1باز1 1111فضای1باز1 راهنمای1جدول:1فضای1بسته1

يه
جار

قا

رضا1قلی1نژاد1)گسترده1و1حياط1مركزی(محمدتقی1تقوی1)گسترده1و1حياط1مركزی(باقری1)گسترده1و1حياط1مركزی(

مفيديان1)مستقل1و1تك1حياط(خانه1امير1لطيفی1)مستقل1و1تك1حياط(شفيعی1)گسترده1و1حياط1مركزی(

ابراهيم1شيرنگی1)خطی1و1نيمه1درون1گرا(خانه1كبير1)خطی1و1درون1گرا(كالنتری1)مستقل1و1تك1حياط(

ول
ی ا

لو
په

حسين1)مدرسه(1تقوی1)خطی1و1نيمه1برون1گرا(كيا1)خطی1و1نيمه1برون1گرا(خراسانی1)خطی1و1نيمه1درون1گرا(

 
بخش1الحاقی1تقوی1)تقوی21(1)خانه1باغ(شايگان1)خانه1باغ(فاطمی1)خانه1باغ(

خانه1محمدرضا1شيرنگی1)خانه1باغ(1بابا1صادقيان1)برون1گرا1رو1به1معبر1شهری(دارويی1)برون1گرا1رو1به1معبر1شهری(
)نگارندگان( 

جدول1.51گونه1شناسی1و1محل1قرارگيری1فضايی1عرصه1و1اعيان1در1خانه1های1قاجاری1و1پهلوی1اول.
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نتيجه گيری
اين1پژوهش1به1دنبال1سير1دگرگونی1ابعاد1فضايی1عرصه1و1اعيان1در1خانه1های1دو1دوره1تاريخی1قاجاری1و1پهلوی1
اول1گرگان1و1با1هدف1شناسايی1روند1تغييرات1انجام1گرفته1است؛1بنابراين،1با1تحليل1های1آماری1ابتدا1تفاوت1معناداری1
ميانگين1های1فضاهای1باز،1سرپوشيده1و1بسته1در1دو1گروه1خانه1ها1با1استفاده1از1آزمون1T1مستقل1انجام1گرفت.1بدين1
ترتيب1مشخص1گرديد1در1خانه1های1دوره1قاجاری،1به1طور1متوسط1بيش1از1نيمی1از1مساحت1خانه1)154درصد(1به1توده،1
19درصد1به1فضای1سرپوشيده1و1371درصد1مساحت1به1فضای1باز1و1حياط1اختصاص1دارد.1در1حالی1كه1در1خانه1های1
پهلوی1اول1به1طور1متوسط،1231درصد1از1مساحت1خانه1را1توده،121درصد1فضای1سرپوشيده1و1751درصد1را1حياط1شکل1
1A،1نشان1داد1كه1در1اين1تابعA1می1دهد.1مقايسه1تناسبات1فضايی1در1دو1دوره1تاريخی1را1می1توان1به1شکل1تابع1رياضی
برابر1است1با1تابع1تغيير1ابعاد1فضايی1خانه1قاجاری1به1پهلوی1اول1و1B11برابر1است1با1نسبت1فضای1سرپوشيده،1B21برابر1
است1با1فضای1باز1و1B31برابر1است1با1فضای1بسته؛1يعنی1اگر1در1تابع1A1ابعاد1فضايی1عرصه1و1اعيان1يك1خانه1قاجاری1را1

قرار1دهيم،1ابعاد1فضايی1عرصه1و1اعيان1خانه1ای1متناسب1با1همان1ابعاد1در1دوره1پهلوی1اول1ديده1می1شود.
A=0.25B1+2B2+0.5B3

طبق1اين1تابع1يك1خانه1پهلوی1در1مقايسه1با1يك1خانه1قاجاری1با1همان1مساحت،1دو1برابر1حياط1دارد،1نصف1خانه1
قاجاری1توده1و1يك1چهارم1خانه1قاجاری1فضای1نيمه1باز1خواهد1داشت.

در1بررسی1تغييرات1چيدمان1فضايی1نيز1پژوهش1مشخص1ساخت1كه1بر1حسب1عناصر1فضايی،1سه1گونه1مسکونی1
وجود1دارد.1گونه1اول1به1شکل1حياط1مركزی1مربوط1به1اوايل1دوران1قاجاری1است1كه1خود1به1دو1زير1گونه1تك1حياطی1
و1چند1حياطی1منفك1می1گردد.1گونه1دوم،1گونه1فضای1بسته1خطی1مربوط1به1اواخر1قاجار1و1اوايل1پهلوی1اول1است1كه1
خود1به1دو1زير1گونه1توده1خطی1درون1گرا1در1اواخر1قاجار1و1توده1خطی1برون1گرا1در1اوايل1پهلوی1اول1مجزا1می1گردد1و1
گونه1سوم،1گونه1خانه1های1منفرد1مربوط1به1اواخر1پهلوی1اول1نام1می1گيرد1كه1خود1به1دو1زير1گونه1خانه1باغ1و1برون1گرای1
رو1به1معابر1شهری1تقسيم1می1شود.1يافته1های1تحقيق1نشان1دادند1كه1در1اين1سير1تحول،1چيدمان1فضايی1از1الگوی1
حياط-1ايوان-1اتاق1به1الگوی1حياط-1اتاق1تبديل1شده1است1و1فضای1ميانی1ايوان1حذف1گرديده1است1و1حياط1و1توده1

به1دو1شکل1منفك1از1هم1پديد1آمده1اند.
در1نهايت1بايد1گفت،1روند1تحوالت1فضايی1تحت1تأثير1عوامل1مختلفی1به1نظر1می1رسد.1به1طور1نسبی1می1توان1شرايط1
اجتماعی1فرهنگی1و1تحوالت1برونی1را1مرتبط1با1اين1تغييرات1دانست1كه1البته1نيازمند1پژوهش1های1بيشتر1و1جداگانه1ای1
است.1قطعا1ًتحوالت1اجتماعی1فرهنگی1هر1جامعه1ای1در1خانه1های1مسکونی1آن1دوره1به1شکل1ملموسی1ديده1خواهد1شد.1
در1اين1باره1به1طور1كلی1می1توان1گفت،1ابعاد1وسيع1تر1فضای1بسته1در1دوره1قاجاری،1نسبت1به1پهلوی1اول،1به1احتمال1
زياد1به1دليل1سبك1زندگی1چند1خانواری1و1همچنين1تفکيك1فضاهای1مختلف1به1نوعی1خاص1از1كاركردها1)مهمان1
نشين،1خدماتی،1خواب(1بوده1است1كه1با1تغيير1سبك1زندگی،1تغيير1تکنولوژی1های1ساخت1و1پيدايش1شبکه1های1برق1
و1آب1در1دوره1پهلوی1اول،1اين1فضاها1حذف1گرديده1اند.1همچنين1فضای1نيمه1باز1يا1همان1ايوان1در1دوره1قاجاری،1يك1
فضای1زيستی1و1كاركردی1همچون1تابستان1نشين1بوده1كه1در1دوره1پهلوی1اول1بيشتر1جنبه1نمادين1پيدا1می1كند1و1

كاربرد1آن1محدود1می1شود1و1مساحت1آن1كاهش1می1يابد.

پی نوشت
1. Paradigm
2. Independent Samples T-Test
3. Leven
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7 Abstract
Architecture and Urbanism of Iran and consequently, the house architecture in the 

Qajar and the first Pahlavi periods has changed greatly. Gorgan city’s architecture, like 
other places in Iran, has received different developments which have made the structure 
of historic houses of the Qajar and the first Pahlavi different from each other. These 
developments in the physical field have led to changes in three fields of houses: indoors, 
semi-open spaces (balcony), and outdoors (yard). These changes have their roots in 
different factors like alteration in habitation style, conversion of multi-family living in 
single-family one, novel building materials, westernization, conversion of traditional 
introverted housing into foreign extroverted one, or generally speaking change in life 
style. This research makes an attempt to study the process of changes in indoor and 
outdoor spaces of Gorgan’s native houses from the Qajar to the first Pahlavi period. Thus, 
using descriptive-analytic research method, test of the means at spss software was used 
to prove that changes of the means of spatial dimensions of data are significant with 
an error of 0.05 (p value<0.05).Then determining the process of prediction, the relation 
between changes of spatial dimensions of indoors and outdoors is specified and the results 
are shown in diagrams. To this end, all worthy and historic houses of Gorgan city which 
were suitable physically for field survey were chosen as a sample. So 10 houses related to 
the Qajar and 8 houses related to the first Pahlavi have been chosen and their indoor and 
outdoor spatial dimensions were measured. The results of the  study not only prove that 
process of changes in spatial dimensions of indoor and outdoor spaces of houses over two 
periods  is significant, but also introduces A=025/B12+B25/0+B3  as a change function of 
spatial dimensions over two periods. In this function B1 represents semi-open space, B2 
represents outdoor space, and B3 represents an indoor space. This research also tries to 
say that overall process of changes in spatial dimensions more than any other factor is a 
function of social changes and change of lifestyle. 

Keywords: House, Qajar, Pahlavi periode, indoors, semi-open and outdoors spaces, 
Gorgan

Evolution process indoor and semi-open space and 
outdoors (yard) in the historic house in the Qajar and 
the first Pahlavi periods
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