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شــهر و معمــاری بــه عنــوان بخشــي از بارزتريــن مظاهــر فرهنگ يك 
جامعــه ی انســانی، بــه مثابــه ی آينــه اي تمام قــد پيــش روي ويژگي هاي 
فرهنگــي انســان هاي پديدآورنــده ی خــود قــرار دارنــد. شــيوه ی تأثيــر 
الگوهــای فرهنگــی بــر مصنوعــات انســانی در ســرزمين هايی كــه مهــد 
ــوردار  ــی  برخ ــت طوالن ــابقه ی زيس ــوده و از س ــن ب ــای كه فرهنگ ه
ــا  ــران ب ــرزمين اي ــت و س ــی اس ــای خاص ــتند، دارای پيچيدگی ه هس
برخــورداری از بيــش از چنــد هزارســال ســابقه ی تمــدن از جملــه ی اين 
سرزمين هاســت. عــالوه بــر آن تنــوع طبيعــي و فرهنگــي فوق العــاده ی 
ســرزمين ايــران، در معمــاري بومــي هركــدام از شــهرها و بــه ويــژه در 
معمــاري خانــه، بــه عنــوان عام تريــن جنبــه ی معمــاري و مأنوس تريــن 

فضــا بــراي انســان بــه روشــني قابــل مشــاهده اســت.
بنــا بــر جايــگاه معماري در فرهنــگ و انديشــه ی ايراني و بــه اعتبار تأثير 
ناگزيــر فضــا بر انســان، فضــاي معمــاري زمانــي مي تواند زمينه ســاز رشــد 
و تعالــي انســان ها در مراتــب مــادي و معنــوي وجــود انســان باشــد كــه در 
هماهنگــي بــا باورهــا، ويژگي هــاي فرهنگــي و شــيوه ی زندگــي انســان ها 
شــكل گرفتــه و جريــان زندگــي آن هــا را در تطابــق بــا نيازهــاي آشــكار 
و پنهــان ، بــه بهتريــن وجــه ســامان دهــد. ايــن مقولــه بــه خصــوص در 
زمينــه ی معمــاري خانــه، كــه مي بايســت موجــد مكانــي بــراي ســكونت 

انســان و آرام يافتــن او باشــد از اهميتــی مضاعــف برخــوردار اســت. 
امــا علي رغــم برخــورداري از ســابقه ی درخشــان در معمــاري دوره ی 
تاريخــي و تنــوع عظيــم فرهنگــي و طبيعــي در عرصــه ی ســرزمين، در 
ــتر  ــاي بس ــه ويژگي ه ــتيم ك ــه هس ــي مواج ــا بناهاي ــر ب دوره ی معاص

ــط و  ــي محي ــي و طبيع ــاي فرهنگ ــم از ويژگي ه ــود، اع ــتقرار خ اس
لــزوم هماهنگــي بــا ايــن مختصــات را يكســره بــه فراموشــي ســپرده  و 
ــه ی جــاري در دنيــاي معاصــر، در تقليــل انســان  ــا روي ــي ب در هم نواي
بــه مراتــب مــادي وجــود او، زمينــه ی تنــزل معمــاري بــه ســاختمان  و 

ســرپناه  را فراهــم آورده اســت. 
ــه منظــور قــدم گذاشــتن در مســير ارتقــاء  در چنيــن شــرايطي و ب
كيفيــت بناهــاي مســكوني و فراهــم ســاختن زمينــه ی تحقــق مفهــوم 
ســكونت، گام اول مطالعــه ی موشــكافانه معمــاري خانــه در دوره ی 
ــي  ــاي بســتر فرهنگ ــه ويژگي ه ــخ گويي آن ب ــيوه ی پاس تاريخــي و ش

و طبيعــي هركــدام از شــهرهاي ســرزمين اســت. 
موضوعــي كــه در شــرايط محــو تدريجــي شــواهد معمــاري دوره ی 
ــيوه ی  ــود و ش ــاي موج ــودن خانه ه ــتند نم ــرورت مس ــي، ض تاريخ

ــد. ــرز مي نماي ــا را مح ــي در آن ه زندگ
بــر اين اســاس معاونت شهرســازي و معمــاري وزارت راه و شهرســازي 
در راســتاي اقدامــات ترويجــي، نســبت بــه حمايــت از سلســله 
ــي شــهرهاي  ــاي بوم ــاري خانه ه ــه بررســي معم ــه ب ــي ك پژوهش هاي
كشــور مي پــردازد اقــدام نمــوده اســت. اميــد اســت كتــاب حاضــر بــه 
ــورد توجــه و  ــه، م ــن مجموع ــن اي ــوان يكــي از پژوهش هــاي آغازي عن
ــرد. ــرار گي ــي ق ــه فرهنــگ و معمــاري ايران ــدان ب اســتفاده ی عالقه من

پيروز حناچي
 معاون شهرسازي و معماري

سخن آغاز 





گذشــته ی تاريخــی ايــن مــرز و بــوم سرشــار از خالقيت هــای فــردی 
ــردی  ــدی و كارك ــای كالب ــاخت فضاه ــا در س ــدران م ــی پ و اجتماع
اســت . ارتبــاط تنگاتنــگ كالبــد بــا فرهنــگ در طــول تاريــخ ، فضاهــای 
ــر فرهنــگ مــردم  كالبــدی را شــكل داده اســت كــه كامــاًل مبتنــی ب
ــا گذشــت زمــان در  ــوده اســت . ب و براســاس الگــوی رفتــاری آن هــا ب
دوره ی معاصــر اوالً فضاهــای كالبــدی ايجــاد شــده كيفيــت و ويژگــی 
فضايــی آنچــه را در گذشــته بــه منصــه ظهــور می رســيد نــدارد . ثانيــاً 
بيــن الگوهــای رفتــاری مــردم و ســاحت های كالبــدی هيــچ انطباقــی 
ديــده نمی شــود. ايــن چالش هــا حاصــل عــدم تــداوم فضا هــای 
ــای  ــر و در جغرافي ــخ معاص ــته در تاري ــای گذش ــا ويژگی ه ــدی ب كالب

بومــی ايــن ســرزمين اســت.
ــه  ــته روی داده اســت، بيشــتر ب ــا آنچــه در گذش ــر ب ــال حاض در ح

صورت هــای زيــر برخــورد می شــود:
ــگاه ضمــن تحســين  ــن ن ــه گذشــته : اي ــتالژيك ب ــگاه نوس ــف( ن ال
گذشــته و حســرت نســبت بــه آن ، صرفــاً در مقوله ی احساســی انســان را 
بــه گذشــته پيونــد می دهــد  پيونــدی كــه هيــچ ردپايــی از آن در حــال 

ــود. ــده نمی ش دي
ــدی  ــاختارهای كالب ــگاه س ــن ن ــته : در اي ــه گذش ــوزه ای ب ــگاه م ب( ن
ــق  ــی ح ــه كس ــد ك ــوه می كن ــم جل ــدر مه ــود و آن ق ــتيده می ش پرس

ــدارد. ــه آن را ن ــدن ب ــك ش نزدي
ــاختارهای  ــی س ــاط منطق ــداوم ارتب ــرای ت ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــدم اول  ــاری ، ق ــای رفت ــی الگوه ــگ ، يعن ــه ی فرهن ــا مقول ــدی ب كالب

ديباچه 

ــت . ــته اس ــی گذش ــای عين ــی نمونه ه معرف
كتــاب حاضــر بــه معرفــی ســاختار رفتاری-كالبــدی خانه های شــهر 
مراغــه می پــردازد. در آينــده خانه هــای ســاير شــهرهای كشــور نيــز در 

قالــب الگــوی رفتاری-كالبــدی معرفــی خواهند شــد.
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اهميــت خانــه بــه عنــوان مهم تريــن مــكان زندگــی بشــر بــه منظــور 
فراهــم ســاختن محيطــی ســازگار بــا روش زندگــی انســان، بــر كســی 
ــبك  ــيوع س ــد و ش ــر جدي ــال در عص ــن ح ــا اي ــت. ب ــيده نيس پوش
ــی  ــازها در تمام ــه ی ساخت وس ــی، كلي ــت فعل ــاز بی هوي ــاخت و س س
نقــاط كشــور بــه ســمت يكســان شــدن پيــش رفتــه و بــه علــت ناديــده 
انگاشــتن كاربــران و يــا عــدم شــناخت كافــی نســبت بــه نيازهــای آنــان، 
منجــر بــه بــروز مشــكالتی چــون كاهــش رضايت منــدی، از بيــن رفتــن 
هويــت فرهنگــی و مكانــی، دگرگونــی در رفتار هــای اجتماعــی ســاكنان 
و ... شــده اســت. درحالــی كــه توجــه بــه معمــاری برخاســته از شــيوه ی 
زندگــی، باورهــای جامعــه ی بومــی و بســتر شــهر كــه طــی زمــان تحــت 
تأثيــر عوامــل مكانــی و فرهنگــی، شــكل و محتــوای خاصی يافته اســت، 
ــور  ــه ط ــا و ب ــه فض ــق ب ــدی، تعل ــش رضايت من ــبب افزاي ــد س می توان

كلــی بــرآوردن نيازهــای واقعــی ســاكنان شــود.
ــتر  ــاكنان، بس ــگ س ــت و فرهن ــا هوي ــكن ب ــازگاری مس ــدم س ع
ــه از  ــرداران ك ــی بهره ب ــای واقع ــته ها و نيازه ــكل گيری آن و خواس ش
شــيوه ی زندگــی آنــان نشــات می گيــرد، از مشــكالتی اســت كه مســكن 
امــروزه بــا آن مواجــه اســت و بــه جــای آن كــه تاميــن كننــده ی تمامــی 
نيازهــای انســان اعــم از كمــی وكيفــی و اجتماعــی باشــد، صرفــاً بــه رفع 

نيازهــای مــادی بســنده كــرده اســت.
بــا توجــه بــه اين كــه عمدتــاً خصوصيــات كالبــدی فضاهــا، بــر اســاس 
فرهنــگ مــردم و ســاكنان آن ســازمان می يابــد، شــناخت ويژگی هــای 
بومــی مســكن، بــه عنــوان كالبــد فرهنــگ جامعــه، امــری ضــروری بــه 
ــكن  ــی از مس ــناخت كاف ــز ش ــر ني ــی معاص ــد. در طراح ــر می رس نظ
بومــی منطقــه و شــيوه ی ســكونت در آن و توجــه بــه نيازهــای امروزيــن 

ســاكنان، می توانــد بــر ميــزان كيفيــت خانــه بيفزايــد.
ــذر  ــوی مســكن در گ ــق، شــناخت الگ ــن تحقي ــداف اي ــه اه از جمل

زمــان و ســير تحــول شــيوه ی زندگــی ســاكنان و بررســی تأثير شــيوه ی 
ــر الگــوی مســكن مراغــه می باشــد. زندگــی ب

بنابراين سؤاالتی كه در اين راستا مطرح می شوند، عبارتند از:
- خانه های بومی مراغه و تغييرات آن در گذر زمان چگونه بوده اند؟

- شــيوه ی زندگــی در ايــن خانه هــا و ســير تحــول آن در گــذر زمــان 
چگونــه بــوده اســت؟

- تغييــرات شــيوه ی زندگــی در گــذر زمــان، چــه تأثيــری بــر الگــوی 
مســكن ايــن شــهر داشــته اســت؟

بــرای پاســخ گويی بــه ايــن ســؤاالت كتــاب حاضــر در 7 فصــل تدويــن 
گرديــد. در ابتــدا و در فصــل نخســت بــه توضيــح مختصــری در رابطــه با 
موضــوع و علــل انتخــاب، اهميــت و ضــرورت آن و واژه هــای بــه كار رفتــه 
در آن ماننــد معمــاری بومــی، فرهنــگ و ســكونت و شــيوه ی زندگــی و 
ــه شــده اســت. در فصــل دوم  ــف از آن هــا پرداخت ــراد مختل ــف اف تعاري
ــم. در  ــق می پردازي ــام تحقي ــروژه و روش انج ــوب پ ــی چارچ ــه معرف ب
فصــل ســوم بــه شــناخت مختصــری از شــهر مراغــه دســت می يابيــم. 
در ســه فصــل بعــدی بــه معرفــی خانه هــا و شــيوه ی زندگــی در آن هــا 
در دوره هــای مختلــف خواهيــم پرداخــت. در فصــل هفتــم و فصــل آخــر 
نتايــج تحقيــق و مقايســه ی الگوهــای كالبــدی و شــيوه های زندگــی در 

ــود. ــف آورده می ش ــای مختل دوره ه
الزم بــه ذكــر اســت كــه هدف كتــاب حاضــر، بررســی الگــوی كالبدی 
صرفــاً بــا توجــه بــه شــيوه ی زندگــی و الگوهــای رفتاری ســت. مســلماً 
عوامــل ديگــری نظير اقليــم، تكنولــوژی، اقتصــاد و ... در تغييــرات الگوی 
كالبــدی بی تأثيــر نبوده انــد. امــا تمركــز ايــن پژوهش بيشــتر بــر فرهنگ 
ــر الگــوی كالبــدی  و شــيوه ی زندگــی می باشــد و فقــط تأثيــرات آن ب
بررســی شــده اســت. در پژوهش هــای بعــدی عوامــل ذكــر شــده نيــز 

مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

پيش گفتار 
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مطالعات 14

معماری بومی
ــروز  ــی ب ــتم در پ ــرن بيس ــط ق ــی در اواس ــاری بوم ــه معم ــه ب توج
ــع  ــه و جوام ــی كــه مدرنيت مشــكالت و كمبودهــای حاصــل از تغييرات
صنعتــی ايجــاد كــرده بــود، آشكارشــد. ايــن عالقــه بــه بررســی معماری 
بومــی كــه يــا در واكنــش بــه گمنامــی معمــاری خــودی و يــا بــه منظور 
ــرای حــل مشــكالت شــكل گرفتــه، ايجــاد شــده بود؛  يافتــن اصولــی ب
طيــف گســترده ای از زمينه هــای مختلــف از جملــه ابعــاد انســانی، نياز ها 
ــرژی و ... را  ــم، ان ــح ســاختمانی، اقلي ــواد و مصال ــران، م و فرهنــگ كارب

ــی، 1391، 6( ــادق پ ــد. )ص ــامل می ش ش
در كنــار توجــه بــه معمــاری بومــی، توجــه به تأثيــر مباحــث فرهنگی 
ــد.  ــه آن پرداخته ان ــادی ب ــراد زي ــه اف ــت ك ــی اس ــاری موضوع در معم
راپاپــورت و اليــور زمينه هــای فرهنگــی را عامــل مؤثــر در شــكل گيری 
معمــاری بومــی می داننــد. اليــور كــه در كتــاب اولــش پناهــگاه و جامعــه 
ــی را در  ــاری بوم ــن معم ــالً روش ــور كام ــه ط “shelter&society” ب
داخــل تئــوری اســتداللی معماری قــرار داد و عوامل اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگــی و جنبه هــای تكنولــوژی معمــاری و پايــداری آن از جنبه هــای 
فرهنگی را در معمــــاری بومی مؤثر دانســــته و در كتــــاب ديگـــرش

 ”Build to meet needs cultural issues in vernicular ar-
chitecture“ 

بــا اشــاره بــه رويكردهــای ســاختارگرايانه، پديدارشناســانه و ... بــه لــزوم 
توجــه بــه رويكــرد رفتارگرايانه و الگوهــای فرهنگی و آداب و رســوم تأكيد 
كــرده و معمــاران را در كنــار برداشــت تحليلــی، ضبــط عينــی و ســاختار 
فرمــی بناهــای بومــی به لــزوم توجه بــه كار ميدانــی و مشــاهدات مردمی 
 )Oliver, 2006( .انســان شناســان و مطالعات فرهنگــی ســوق می دهــد
در كشــورهای در حــال توســعه نيــز كتاب هــا و مقــاالت بســياری در ايــن 
رابطــه در حــوزه ی مســكن بــه چــاپ رســيده اســت. پــاول بــا مطالعــه ی 
خانه هــای جنــوب شــرقی آســيا، هالت ســميزی افغانســتان، دنــل تركيه، 
ابوترابــی نيجريــه، پيرنيــا ايــران و... لــزوم نگاهــی بــه مســكن بومــی را 
اذعــان داشــته اند. بــه طــور مثــال دنــل  بــه شــرح تحــوالت خانه ســازی 
در تركيــه پرداختــه و تحــوالت غرب گرايانــه را در معماری امــری ظاهری 
می دانــد در حالی كــه معمــاری ســنتی از بيــن رفتــه را واجــد ارزش هــای 
فرهنگــی بومــی و محلــی دانســته كــه بيانگر احساســات و نيازهــای كلی 

 )Danel,1991( .مــردم هــر منطقــه می باشــد

ــر  ــرات آن ب ــدن و اث ــزه ش ــورد مدرني ــز در م ــی ني ــات ابوتراب تحقيق
خانه ســازی و الگوهــای زيســتی كشــور نيجريــه صــورت گرفتــه اســت. 
وی در نوشــتار خــود بــه توضيــح پيرامــون مشــكالت پديــد آمــده در اثــر 
تغييــرات ســريع مدرنيــزه بــر جنبه هــای گوناگــون معمــاری كشــورش 
پرداختــه اســت. )صادق پــی، 15،1391( و يــا العــزاوی اجــزا و ويژگی هــای 
ــردی  ــراق را در رويك ــنتی ع ــاط دار س ــای حي ــی خانه ه ــكلی و فضاي ش
اقليمی-فرهنگــی تحليــل كــرده و درصــدد يافتــن عامــل وجــودی هــر 
يــك از عناصــر ايــن خانه هاســت. در بررســی خصوصيــات ايــن نــوع خانــه 
بــه عوامــل اقليــم، فرهنــگ و در برخــی مــوارد هــر دوی ايــن عوامــل بــه 
عنــوان عوامــل شــكل دهنده اشــاره می شــود و نتيجــه می گيــرد كــه بــا 
درنظرگرفتــن معيارهــای فرهنگــی، مذهبــی، اقليمــی، بســتری مناســب 
ــرای مســكن چــه در زمينــه ی زندگــی خصوصــی و چــه در زمينــه ی  ب

)Al-azzawi, 1969(.ــد ــم خواهد ش ــه ای فراه ــط محل رواب

▲ جدول1. رويكردهای مطرح شده در رابطه با معماری بومی
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فرهنگ و سكونت
در ميــان آثــار معمــاری، خانــه مهم تريــن بنايــی اســت كــه در تعامــل 
بــا فرهنــگ ســاكنانش شــكل می گيــرد. پــس پرســش از خانــه می تواند 
راه گشــای فهــم فرهنــگ صاحبــان خانــه و فرهنــگ ســاكنان راه گشــای 
فهــم خانــه باشــد. ايــن ارتبــاط متقابــل گويــای آن اســت كــه انســان 
خانــه ی خــود را آگاهانــه يــا ناآگاهانــه مطابــق بــا فرهنــگ ســكونت خود 
ــارش  ــری در اختي ــات بهت ــادی و امكان می ســازد و هــر چــه شــرايط م
ــری مظهــر فرهنــگ  ــه صــورت كامل ت ــه ای كــه می ســازد ب باشــد خان

ســكونت او بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــت ك ــی اس ــژه ای از زندگ ــيوه ی وي ــگ ش ــاب »فرهن ــن كت در اي

)Rapoport, 1998, 11( تصوير1: دياگرام تركيبی عوامل مؤثر بر شكل خانه بر پايه ی فرهنگ ▲

ــكل  ــرزمين، آن را ش ــادی و س ــداف م ــا، اه ــنت ها، باوره ــا، س ارزش ه
می دهــد. در معنــای عــام، فرهنــگ شــامل همــه ی جزئياتــی اســت كــه 

)Williams,1958( ».زندگــی روزمــره را می ســازد
-راپاپــورت يكــی از محققانــی اســت كــه خانه هــا را از منظــر 
ــر  ــت ه ــد اس ــد. وی معتق ــل می كن ــی تحلي ــی فرهنگ انسان شناس
بنايــی تحــت تأثيــر فرهنــگ ســاكنان آن شــكل می گيــرد و مطابــق 
ــك فرهنــگ  ــت و خصوصيــت ي ــا شــناخت هوي آن اداره می شــود و ب
ــكونت  ــوه  ی س ــی نح ــه بررس ــوان ب ــای آن می ت ــه ارزش ه ــوف ب و وق
در آن فرهنــگ پرداخــت؛ ســكونتی كــه بايــد بــه طــور هم زمــان هــم 
ــی.  ــای فرهنگ ــم متغير ه ــی باشــد و ه ــای فيزيك پاســخ گوی متغير ه

ــورت، 1388( )راپاپ
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- الرنــس )Lawrence( معتقــد اســت كــه در مطالعات انجام شــده از 
خانه هــا و فرهنگ هــا ، بايــد ديدگاه هــای اجتماعــی، سياســی، فرهنگــی 
و تاريخــی را در نظــر بگيرنــد. او بيــان می كنــد كــه متغيرهــای فرهنگــی 
بايــد بــه دو گــروه تقســيم شــوند كــه مربــوط بــه يكديگــر باشــند. گــروه 
اول شــامل عوامــل پنهــان اســت كــه توســط مفاهيــم هنجاری تشــكيل 
می شــود و معنــی می دهــد . او اخــالق و اصــول زيبايی شناســی از 
ديــدگاه جهــان ايــده آل را نيــز در ايــن گــروه قــرار می دهــد. متغير هــا 
در گــروه دوم شــامل رفتارهــای فــردی و گروهــی می باشــند كــه تبديــل 
ــه  ــه الگــو می شــوند. وی در مجمــوع، فرهنــگ را از دو مســير جداگان ب
تعريــف می كنــد: بــه عنــوان مفاهيــم هنجاری)فرآيندهــای مربــوط بــه 
)Lawrence,1987( .)رفتار انســان( و عوامــل فرهنگی)مرئــی و نامرئــی

- آلتمــن )Altman( بــا انجــام تحقيقاتــی بــا چشــم انداز فرهنگــی و 
تاريخــی، مســكن را بــه عنــوان بازتابــی از روابــط ميان فرهنــگ و محيط 
زيســت مــورد مطالعــه قــرار داده و فهرســتی از عوامــل فرهنگــی مؤثر در 
خانــه را بــه شــرح زيــر بيــان می كنــد: جهــان بينــی، شــناخت محيــط 
ــر،  ــای ديگ ــم خصوصــی، نظــم و ارزش ه ــظ حري زيســت و ادراک، حف

ســاختارهای اجتماعــی و ســاختار خانــواده.
- هليــا تــرگات )Turgut( بــه ارائــه ی اصولــی از ارزش ها بــرای تنظيم 
ــه های  ــل ريش ــه و تحلي ــا تجزي ــه ب ــر تركي ــای معاص ــای خانه ه فضاه
ــای  ــر ارزش ه ــد ب ــا تأكي ــردازد. او ب ــنتی می پ ــای س ــی خانه ه فرهنگ
هنجــاری جامعــه كــه هماهنــگ كننــده ی ســبك زندگــی در گذشــته 
بوده انــد ، راهــكار مقابلــه بــا كپــی كــردن از الگوهــای فرهنگــی غربــی 
را مطالعــه ی تحليلــی ايــن ارزش هــا و هماهنــگ كــردن ســاختار فضايی 

)Turgut, 1995( .ــد ــا آن می دان ــه ب خان

▲ تصوير2. نمونه گونه بندی و تحليل خانه های تركيه 
)Turgut 1995( بر پايه ی هنجارهای فرهنگی
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- در ايــران نيــز معماريــان و همــكاران به مقايســه ی تطبيقی بخشــی 
ــلمانان  ــان و مس ــتيان، يهودي ــه ی زرتش ــان در محل ــای كرم از خانه ه
ــن  ــد و اي ــی پردازن ــاری م ــگ و معم ــل فرهن ــر متقاب ــاس تأثي ــر اس ب
ــر  ــالمی نظي ــگ اس ــای فرهن ــه ارزش ه ــد ك ــه می گيرن ــن نتيج چني
حفــظ حريــم خصوصــی، رعايــت حقــوق همســايه و تكريــم مهمــان به 
عنــوان فرهنــگ حاكــم، اليــه ی اول وحدت بخــش معمــاری خانه هــای 
كرمــان بــوده و اليــه ی دوم را ذيــل عقايــد و رســوم مذهبــی آن هــا، بــا 
بازتعريــف و حدودبخشــی بــه ايــن اصــول و در پاســخ گويی بــه موضــوع 
امنيــت، معيشــت و دســتورات شــريعت در رابطــه بــا زنــان و هم كيشــان 

ــكاران،1389( ــان و هم ــد. )معماري می دانن
- شــامپا و ســاندا مازومــدا از طريــق مطالعــات قوم نــگاری بــه بررســی 
ارتبــاط بيــن مذهــب، روابــط ميــان گروهــی اكثريــت و اقليــت و فرهنگ 
بــا خانه هــای بومــی  زرتشــتيان ايــران پرداختــه و ويژگی هايــی 
ــدم حضــور  ــا ع ــاع، حضــور ي ــا، ارتف ــای خانه ه ــكان و طرح ه ــد م مانن
دســتگاه های خــاص، بادگيرهــا و فضاهــای قربانــی را نمــود هويــت دينی 

ــر می شــمارند. و فرهنگــی ب
)Mazumdar and Mazumdar, 1997()1389،تصوير3. رعايت حريم در خانه های زرتشتيان و مسلمانان كرمان )معماريان و همكاران ▲

▲ جدول2. رويكردهای مطرح شده در رابطه با فرهنگ و سكونت
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شيوه ی زندگی
يكــی از مــواردی كــه هــدف اصلــی در اســتفاده از فرهنــگ در خانــه 
ــی  ــيوه زندگ ــوی اســت. ش ــادی و معن ــی م ــيوه ی زندگ ــد، ش می باش
ــب  ــی تصوي ــوه ی زندگ ــه نح ــه ب ــت ك ــی اس )Life style( اصطالح

ــوم اطــالق می شــود. ــن ق ــا چندي ــك ي ــروه و ي ــك گ شــده ی ي
 )Benedikter, Juergensmeye r& Anhe, 2011(

شــيوه ی زندگــی عبارتســت از روشــی كــه مــردم انتخــاب می كننــد 
كــه چگونــه رفتاركننــد يــا چگونــه بــه فعاليتــی بپردازنــد. 

 )Rapoport, 1980, 10(
ــا  شــيوه و ســبك زندگــی اغلــب  بيــان روش زندگــی مــردم تــوأم ب
طيــف كاملــی از ارزش هــا، عقايــد و فعاليت هــای اجتماعــی اســت كــه 
می تــوان گفــت از الگوهــای فرهنگــی، رفتــاری و عاداتــی شــكل می گيرد 
و افــراد بــه طــور روزمــره آن هــا را در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود 
ــامل  ــی ش ــيوه ی زندگ ــی، ش ــام و كل ــای ع ــد. در معن ــه كار می گيرن ب
ــه اســت كــه شــخص آن هــا را در زندگــی  ــی روزان فعاليت هــای معمول
خــود بــه كار می گيــرد. بنابرايــن از ايــن حيــث، مجموعــه ای كــم و بيــش 
جامــع و منســجم از عملكردهــای روزمره اســت كــه برآورنــده ی نيازهای 

مــادی و معنــوی انســان می باشــد.
تحقيقــات سيســتماتيك بر شــيوه ی زندگی بيشــتر در زمينــه ی علوم 
اجتماعــی و در ســال های 1940 در ايــاالت متحــده آمريــكا بــه عنــوان 
ــای  ــرو جنبش ه ــال های 1980 پي ــد. در س ــاز ش ــی آغ ــزاری سياس اب
ســاختارگرايی و پســت مدرنيســم بــا فيلســوفانی نظيــر بــارت، دريــدا، 
ليوتــار و ... تمركــز روی روابــط اجتماعــی شــيوه ی زندگــی ادامــه يافــت 
كــه بــه اهميــت يافتــن بيشــتر مفهــوم فرهنــگ و مشــتقات آن در علوم 
ــه  ــه ب ــن زمين ــش در اي ــه ی 1990 پژوه ــد. در ده ــی منجر ش اجتماع
ــه تحقيقــات ميان رشــته ای فرهنگــی، روانشناســی،  ــده ای ب طــور فزاين
ــه های  ــد. ريش ــيده  ش ــخصی كش ــای ش ــادی و نگرش ه ــفه، اقتص فلس
تكويــن مفهــوم ســبك زندگــی را می تــوان در كار كســانی چــون ماركس 
وبر،كئــورگ زيمــل و تورشــتاين وســل در ســال های آغازيــن قــرن 20 
دانســت. هــم اكنــون در غــرب مســأله ی شــيوه و ســبك زندگــی يكــی از 
موضوعــات اصلــی مطالعــات علــوم اجتماعــی، فرهنگــی، زنــان، خانــواده، 

روانشناســی، اقتصــاد و... مــی باشــد.

 )Benedikter, Juergensmeyer & Anhe, 2011(
ــه و روش  ــه ی خان ــه در زمين ــی ك ــات و نظريه هاي ــن تحقيق مهمتري

ــر می باشــد : ــرح زي ــه ش ــت، ب ــورت گرفته اس ــی ص زندگ
- راپاپــورت در دهــه ی 1971 بــه ســاختار كلــی فرهنــگ و عوامل مؤثر 
بــر محيط هــای ســاخته شــده می پــردازد و روش زندگــی را بــه عنــوان 
ــر سيســتم فعاليت هــا و در  ــد كــه ب بخشــی از اجــزای فرهنــگ می دان
نتيجــه بــر انتخــاب كيفيت هــاي زندگــي و محيــط ســاخته شــده ، تاثير 
ــدرت و  ــر ق ــه اگ ــد ك ــان می كن ــذارد. )rapoport 2005( او بي می گ
ــه  ــه باشــد، هــدف فعــال خان ــی خان ــوان يــك پناهــگاه، نقــش انفعال ت
ايجــاد محيطــی اســت كــه بــه بهتريــن شــكل بــا شــيوه ی زندگــی يــك 

قــوم هماهنــگ و مرتبــط باشــد. )راپاپــورت، 1388(
- الرنــس در زمينــه ی شــيوه ی زندگــی روزمــره و چگونگــی اســتفاده 
ــي  ــه در طراح ــي نهفت ــور درک معان ــه منظ ــد ب ــان می كن ــا  بي از فض
كاشــانه ها، بايــد چگونگــي انتظــام رفتارهــا و فعاليت هــا در محيط هــاي 
مســكوني كــه از طريــق قانون منــدي و قواعــد مرســوم پديــد مي آينــد، 
مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار گيرنــد. او نتيجــه می گيــرد رســوم زندگــي 
ــد در  ــد، مي توانن ــا مي كنن ــاط را ايف ــن ارتب ــوري در اي ــش مح ــه نق ك

كشــف شــيوه ی اســتفاده از فضاهــا بســيار ســودمند باشــند.
)Lawrence, 1995(

- تومــاس هجــراپ )Hojrup( قوم شــناس دانماركــی در كتابــی 
ــل  ــاس تحلي ــی: اس ــيوه ی زندگ ــگ و ش ــت، فرهن ــوان “مل ــت عن تح
شــيوه ی زندگــی” بــه معرفــی ســه نــوع شــيوه ی زندگــی می پــردازد كــه 
شــامل خــود اشــتغالی )عــدم جدايی بيــن كار و فضــای خانه(، دســتمزد 
ــه معيشــتی( و  ــداف تفريحــی و ن ــرای اه ــی ب ــا مكان ــه تنه نان آور)خان
پيشــه ی حرفــه ای )خانــه منعكس كننــده ی برنامه هــای شــخصی( بــوده 
و در ايــن دســته بندی نشــان می دهــد كــه ســطح درآمــد ، محــل كار و 

ــد. ــر می ده ــه را تغيي ــای خان ــا و اولويت ه ــردی، نيازه ســبك كار ف
- مــاری داگالس )Douglas( انسان شــناس انگليســی در ســال 
ــت و  ــامل رقاب ــه ش ــرده ك ــی ك ــگ را معرف ــرده فرهن 1966، چهارخ
فرديــت، اجتنــاب از كنترل هــای اجتماعــی، تســاوی حقــوق و مذاكــره و 
جوامــع سلســله مراتبــی بــوده و بيــان می كنــد كــه چگونــه می تــوان بــا 
ايــن خــرده فرهنگ هــا بــه بررســی محيــط خانــه پرداخــت. تيپولــوژی 
ــه،  ــی خان ــر كل ــايگی و تصوي ــه ، همس ــدازه ی خان ــر ان ــا از نظ ــه ه خان

)salama, 2006, 72( .منعكس كننــده ی ايــن تئــوری می باشــد
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ــار  ــوان معي ــه عن ــی ب ــيوه ی زندگ ــف ش ــا توصي ــه ب ــی ك - تحقيقات
ارزش هــای مشــترک، بــه بررســی انتخــاب نــوع، كيفيت و موقعيــت خانه 
می پــردازد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه تحقيــق تيلــی)Tilly( كــه 
بــه بررســی ســطح تحصيــالت و درآمــد بــا نــوع مســكن مــی پــردازد، 

)william and Reed, 1970( .ــرد ــاره ك اش
ــه،  ــاب “خان ــری در كت ــی حائ ــا مازندران ــز محمدرض ــران ني - در اي
ــدادی از خانه هــای ســنتی شــهرهای همــدان،  فرهنــگ، طبيعــت” تع
رشــت، كاشــان، شــيراز و بوشــهر را بررســی كــرده و آن هــا را بــا 
ــن  ــاب را چني ــف اهــداف كت ــد. مؤل خانه هــای معاصــر مقايســه می كن

ذكــر می كنــد:
- دريافــت و فهــم تأثيــر متقابــل شــيوه ی زندگــی و شــيوه ی 
ــذار از در  ــگام گ ــه هن ــه ب ــه، ك ــی خان ــازمان فضاي ــر س ــينی ب شهر نش

ورودی خانــه بــه درون خانــه روی می دهــد.
- دريافــت و فهــم چگونگــی توجــه ســازمان فضايــی شــهر و خانــه تــا 

▲ جدول3. رويكردهای مطرح شده در رابطه با شيوه ی زندگی و سكونت

پيــش از ســال های 1300 بــه شــيوه ی زندگــی و انعــكاس فضايــی آن و 
در مقابــل بی توجهــی ســازمان فضايــی شــهر و خانــه پــس از ســال های 

1340 بــر شــيوه ی زندگــی امروزيــن.
ــاری را  ــينی، معم ــه در آن دوران شهرنش ــه چگون ــتن اين ك - دانس
ــه رســميت  ــه شــيوه ی زندگــی ب ــی در پاســخ ب ــك تواناي ــه ي ــه مثاب ب
ــيوه ی  ــه ش ــه مثاب ــور ب ــر كش ــينی معاص ــرا شهرنش ــناخته و چ می ش
مســلط زندگــی، خانــه را بدون معمــاری می پذيــرد. )حائــری، 30،1388(

ــازمان  ــی و س ــيوه ی زندگ ــه بررســی ش ــور ب ــاب مذك بخشــی از كت
ــدف  ــردازد. ه ــر می پ ــی و معاص ــای تاريخ ــاری خانه ه ــی معم فضاي
نويســنده شناســايی تفاوت هــای خانه هــای تاريخــی و معاصــر و پاســخ 
بــه ايــن ســؤال اســت كــه آيــا واقعــاً طی چنــد دهــه، طبيعــت و فرهنگ 
ــه  ــان تغييــر می كنــد كــه چنيــن تغييــری در ســاختار خان ــا آن چن م
ــه فهــم شــيوه ی زندگــی از تكنيــك  ــرای دســتيابی ب ــر باشــد. ب ناگزي

مصاحبــه و پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت.
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تعيين چهارچوب تحقيق
ســؤال اصلــی انتخــاب ايــن تحقيــق ايــن بــود كــه خانــه ای كــه يــك 
فــرد مراغــه ای بــا توجــه بــه فرهنــگ و شــيوه ی زندگــی اش نيــاز دارد، 

چگونــه اســت؟
بــرای دريافــت پاســخ ايــن ســوال ابتــدا نيازمنــد ايــن هســتيم كه يك 
فــرد مراغــه ای را بــه خوبــی بشناســيم. اين كــه او چگونــه فــردی اســت؟ 
ــزرگ شــده؟ چــه ايده آل هايــی  ــا چــه ويژگی هايــی ب ــی ب در چــه مكان
در ذهــن خــود دارد؟ نيازهايــش كدامنــد؟ رفتارهــای روزمــره ی زندگــی 
او چيســت؟ ارزش هــا و باورهــا و انديشــه های او چگونــه هســتند؟ آداب و 

رســوم و ســنت هايش چيســتند؟ و ...
بــه عبــارت ديگــر او كجــا زندگــی می كنــد و صاحــب چــه فرهنــگ 
مــادی و معنــوی اســت و شــيوه ی زندگــی متناســب بــا آن در رابطــه بــا 

او چگونــه اســت؟
ثانيــا خانه هايــی كــه از گذشــته تاكنــون در آن هــا زندگــی می كــرده را 
بررســی كنيم. فضاها و عملكردها و شــيوه ی ســكونت در آن ها را بشناســيم.

بنابرايــن در ايــن تحقيــق الگــوی مســكن مراغــه و شــيوه ی زندگی در 
آن هــا در دوره هــای مختلــف و ســير تحــول ايــن تغييــرات از گذشــته تــا 

امــروز بررســی می شــود.
در ايــن راســتا خانه هــای شــهر مراغــه را بــر اســاس تغييــرات الگــوی 

كالبــدی می تــوان بــه 3 دوره ی مقابــل تقســيم بندی كــرد:
1.  خانه های سنتی:

خانه هايــی هســتند كــه بــه صــورت كامــالً ســنتی در شــكل واقعــی 
خودشــان باقــی مانده انــد. قدمــت ايــن خانه هــا بــه دوران زنديــه و قاجــار 
ــه  بازمی گــردد. خانه هــای ايــن دوره براســاس الگــوی كالبــدی، خــود ب
4 دوره قابــل تقســيم بندی هســتند: ســنتی الف، ســنتی ب، ســنتی ج و 

▲ نمودار1. تقسيم بندی خانه های مراغه
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ســنتی معاصــر. كــه در ادامــه توضيحــات بيشــتری خواهــد آمد.
2.  خانه های معاصر:

ايــن خانه هــا مربــوط بــه دوره ی بعــد از انقالب اســالمی هســتند و تصوير 
كلــی خانه هــای ســنتی معاصــر از دوره قبــل را دارنــد امــا با گذشــت زمان و 

متناســب بــا آن به ســوی معاصــر شــدن تغييراتــی كرده اند.
3. خانه های امروزی:

خانه هــای كامــالً امــروزی بــا الگــوی خانه ســازی و شــيوه ی زندگــی 
ــی  ــه ی حاضــر می باشــند و شــيوه ی زندگ ــه ده ــوط ب ــه مرب ــی ك غرب
ــوی دوم و پــس از انقــالب اســالمی  ــه اواخــر پهل ــوط ب ــی كــه مرب غرب
می باشــند. خانه هــای معاصــر بــه 2 دوره تقســيم شــدند: معاصــر الــف و 

ــروزی(. ــای ام ــر ب )خانه ه معاص
ابتــدا بــا شــناخت خانه هــای هــر دوره كــه توســط برداشــت ميدانــی و 
بــه صــورت تصادفــی صــورت گرفــت، بــه معرفــی فضاهــا و عملكردهــای 

▲ نمودار2. ساختار پژوهش

هــر خانــه می پردازيــم، ســپس شــيوه ی ســكونت در ايــن خانه هــا را از 
ــه صــورت تصادفــی انجــام شــده اند،  ــا مــردم كــه ب طريــق مصاحبــه ب
بررســی می كنيــم. در ايــن روش بــا بيــان فعاليت هــای مــادی و معنــوی 
روزانــه و ســاالنه در خانــه بــه نقــش اهميــت فضاهــا، كاربــرد و معنــی 
فضاهــا، علــت حضــور يــا عــدم حضــور عناصــر و تنــوع و فراوانــی آن هــا 

می توانيــم پــی ببريــم.
در نهايــت در يــك فرآينــد مقايســه ای تغييــر الگوی ســكونت بــا توجه 

بــه تغييــر شــيوه ی زندگــی را بررســی و تحليــل می كنيم.

محتوا و روش انجام تحقيق
انتخــاب خانه هــا در دوره هــاي مختلــف تاريخــي بــه گونــه ي تصادفــي 
ــز   ــاكنين و ني ــش از س ــاس پرس ــر اس ــا ب ــت خانه ه ــايي قدم و شناس
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مشــاهده ي حضــور و افــول عناصــر معمــاري در دوره هاي مختلــف زماني 
صــورت گرفــت.

در حــوزه ی مربــوط بــه مطالعــات مردم شناســانه، جمــع آوري 
اطالعــات در ايــن مــوارد از طريــق مصاحبه هــاي شــفاهي انجــام شــده 
بــا اهالــي شــهر صــورت گرفــت. بــراي ايــن كار در مــورد جوامع ســنتي 
مصاحبــه شــوندگان از افــرادي برگزيــده شــدند كــه ســن بااليي داشــته 
و از اطالعــات كافــي در مــورد مــردم ســنتي و شــيوه ی زندگــي آن هــا 
برخــوردار بودنــد. در مــورد جوامــع معاصــر نيــز از افــراد ميانســال كــه 
ــد.  ــه ش ــره گرفت ــد به ــي كرده ان ــر زندگ ــاي معاص ــود در خانه ه خ
مــواردي كــه در مصاحبــه بــا ســاكنين مــد نظــر قــرار گرفــت شــامل 
ــات  ــايگي و ارتباط ــواده، همس ــاي خان ــك اعض ــك ت ــاي ت فعاليت ه
اجتماعــي و كالبــدي دوره هــاي مختلــف زندگــي در خانــه و پرســش از 
نــوع فعاليــت و رابطــه ي آن بــا فضاهــاي خانــه، حضــور مهمــان درخانه، 
فعاليت هــاي جمعــي مــكان و زمــان انجــام كار، آداب و رســوم، حيــاط 
و نقــش آن در خانــه و در نهايــت توصيــف كامــل يــك روز زندگــي در 

ــه مي باشــد. چهــار فصــل ســال در خان
ــي،  ــاي حاصــل از مشــاهدات ميدان ــل داده ه ــه و تحلي ــس از تجزي پ
ــورت  ــه ص ــده ب ــتخراج ش ــاي اس ــش نامه ها، يافته ه ــا و پرس مصاحبه ه
تحليلــي توصيــف و تشــريح شــده اســت. بديــن ترتيــب در يــك نــگاه 

كلــي كار در دو بخــش انجــام گرفــت:
ــي(  ــيوه ی زندگ ــدي و ش ــي كالب ــا )گونه شناس ــع آوري داده ه 1. جم
ــه ي  ــه گون ــا ســاكنين ب ــي و مصاحبــه ي شــفاهي ب ــا برداشــت ميدان ب

تصادفــي.
2. تحليــل داده هــا و مقايســه ي تطبيقــي الگــوي كالبــدي و شــيوه ي 

زندگــي در گــذر زمــان بــا روش تحليلــي توصيفــي.
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كمتــر كســی اســت كــه مــروری ســطحی در تاريــخ دوران ايلخانــان 
ايــران انجــام داده باشــد و بــا نــام مراغــه برخــورد نكــرده باشــد. معروفيت 
مراغــه بيشــتر مربــوط بــه زمانــی اســت كــه هالكوخــان در ســال 656 

هجــری قمــری آنجــا را بــه پايتختــی برمی گزينــد.
از نظــر جغرافيايــی، َمراغــه يكــی از شــهرهای مهــم اســتان آذربايجان 
شــرقی اســت كه در ســاحل شــرقی درياچــه ی اروميه و دامنــه ی جنوبی 
كــوه ســهند قــرار گرفتــه اســت. ايــن شــهر از مشــرق بــه هشــترود و از 
جنــوب بــه جلگــه ی درياچــه ی اروميــه محــدود اســت. مســاحت مراغــه 
ــد و در 37  ــع می باش ــر مرب ــدود 5388 كيلومت ــر در ح ــال حاض در ح
ــول  ــه ط ــه و 14 دقيق ــمالی و 46 درج ــرض ش ــه ع ــه و 23 دقيق درج
ــه را از  ــوه ســهند مراغ ــرار دارد. ك ــچ ق ــار گرينوي شــرقی از نصــف النه
ــای آزاد 1485  ــطح درياه ــه از س ــاع مراغ ــازد. ارتف ــدا می س ــز ج تبري
متــر اســت. مراغــه بــا دارابــودن 162،275 نفــر جمعيــت در ســال 1390 
خورشــيدی، دوميــن شــهر بــزرگ و پرجمعيــت اســتان پــس از تبريــز 
بــه شــمار مــی رود. ايــن شــهر در 135 كيلومتــری جنــوب مركــز اســتان 

ــت.  ــع شده اس واق

وجه تسميه ی شهر
دربــاره ی وجــه ی تســميه ی »مراغــه« اقــوال گوناگــون اســت. فراعتــه 
يــا فراســپا يــا فراآثــا، قريــه المراغــه )محــل غلتيــدن چهارپايــان(، مــاراوا 
)جايــگاه مــاد(، ماراغــا )اســقف نســطوری(، ماركيانــا )درياچــه اروميــه( و 

رغــه )زادگاه زرتشــت( از آن جملــه هســتند.
ــد كــه »مراغــه« كلمــه تركيبــی تركــی  ــن عقيده ان ــر اي برخــی ب
اســت. در زبــان تركــی »مــارا« بــه معنــی جايــگاه و مــكان و ســرزمين 
ــان  ــاب، خ ــزرگ، ارب ــی ب ــه معن ــان ب ــن زب ــز در اي ــا« ني اســت و »آغ
ــوده،  ــا« ب ــل »ماراآغ ــه در اص ــه مراغ ــن كلم ــد. بنابراي ــر می باش و امي
ســپس در اثــر گذشــت زمــان بــه »ماراغــا« و بعــد بــه »مراغــه« تبديــل 
شــده اســت؛ و از ايــن نظــر كــه از روزگاران قديــم شهرســتان مراغــه 
يكــی از مناطــق مهــم و آبــاد و پرجمعيــت آذربايجــان و مــورد توجــه 
اشــراف و بــزرگان و امــرا بــوده، بنابرايــن بی مناســبت نيســت كــه كلمه 
ــگاه اشــراف و  ــه جاي ــی اطــالق شــود ك ــه مكان ــه ب ــام شــهر مراغ و ن

▲تصوير1. موقعيت جغرافيايی شهرستان مراغه

اعيــان و امــرا و بــزرگان و خوانيــن بــوده اســت.
شــهر در امتــداد يــك دره ی سرســبز كشــيده شــده  اســت كــه آن را 
كوه هــا و تپه ماهورهايــی چنــد احاطــه كرده انــد. از ويژگی هــای مراغــه، 

ــزرگ اطــراف شــهر و خيابان هــای مشــجر اســت.  باغ هــای ب
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تاريخ شهر
مراغــه در افــواه عــوام بــه ســومين شــهر دنيــا از نظــر قدمــت معــروف 
ــد كــه اول شــهری كــه  ــاب ســير و تواريــخ نقــل كرده ان اســت. اكثــر ارب
بنــا شــد قبــه االســالم بلــخ اســت، دوم دارالمومنيــن آمــل، ســوم قصبــه 

طيبــه ی مراغــه، چهــارم داراالرشــاد اردبيــل. 
ــای 12  ــت . قرن ه ــاد بوده اس ــالم آب ــل از اس ــهر از دوران قب ــن ش  اي
تــا 14 ميــالدی دوران رشــد و شــكوفايی آن محســوب مــی شــود؛ زمانــی 
كــه پايتخــت سلســله های متعــدد محلــی از جملــه احمديليــان و اتابكان 

آذربايجــان و در نهايــت مركــز حكومــت ايلخانــی بــوده اســت.
اوج شــهرت و آبادنــی مراغــه در زمان اســتقرار هالكو در آذربايجان اســت 
كــه مراغــه را بــه ســبب آب و هــوای خنــك و مراتــع خــرم، پايتخــت خود 
قــرار داد. بــه فرمــان هالكــو دانشــگاهی بــزرگ، رصدخانــه و ســاير مراكــز 
تحقيقــات علمــی بــه دســت خواجــه نصيرالديــن طوســی بــا همــكاری 
چنديــن دانشــمند و ستاره شــناس ديگــر تأســيس شــد و دانش پژوهانــی 

از اطــراف و اكنــاف عالــم بــرای مطالعــه بــه ايــن شــهر رو آوردنــد. 
بــا توجــه بــه اين كــه هالكــو بودايــی و زن و مادرش مســيحی بودنــد، در 
ايــن دوران مراغــه و حوالــی آن مركــز مســيحيت به شــمار می رفته  اســت. 
روميــان، ارامنــه، نســطوريان، بــه ويــژه دانشــمندان و هنرمنــدان ايــن فرق 

در مراغــه گــرد آمدند و كليســاهای متعددی ســاخته شــد. 
در اوايــل دوره ی  قاجــار، مراغــه جــزء ده شــهر بــزرگ و پرجمعيــت ايران 
بوده اســت كــه شــهرهای بنــاب، عجبشــير، ملــكان، هشــترود، ميانــدوآب، 
مهاباد )ســاوج بــالغ(، آذرشــهر)دهخوارگان(، شــاهين دژ و قره آغــاج از توابع 

ــد.  آن بوده ان

ويژگي هاي طبيعي 
مراغــه بطــور كلــي از دو ناحيــه كوهســتاني و جلگــه اي تشــكيل يافته 
ــه غــرب  ــه جنــوب و از شــرق ب اســت. در ايــن شهرســتان از شــمال ب
ــه و  ــواحل درياچــه ی ارومي ــه س ــا ب ــته شــده ت ــا كاس ــاع كوه ه از ارتف

ــد.  ــدوآب مي رس ــه ی ميان جلگ
وجــود كوهســتان هاي مرتفــع و متعــدد، بارندگــي نســبتاً فــراوان و 
ــه  ــاي اقليمــي آذربايجــان موجــب شــده اســت ك ــي ويژگي ه بطوركل
ــاط  ــب نق ــي در اغل ــب و مطلوب ــي مناس ــش گياه ــه پوش ــن منطق اي

كوهســتاني داشــته باشــد. 
آب و هــوای مراغــه متعــدل متمايــل بــه ســرد و نســبتاً مرطــوب اســت. 

بيشــينه ی دمــای ايــن شــهر در تابســتان ها حــدود 35 درجــه ســانتی گراد 
بــاالی صفــر و كمينــه آن در زمســتان ها حــدود 20 درجــه ســانتی گراد زيــر 
صفــر اســت؛ همچنين ميزان بــارش ســاالنه در مراغــه حــدود 330 ميلی متر 
و ايــام يخبنــدان آن، حــدود 114 روز در ســال اســت. به جهــت قرارگرفتــن 
ــی ســهند، رودخانه هايــی نظيــر صوفی چــای و  ايــن شــهر در دامنــه جنوب
مردق چــای كــه از ايــن كوهســتان سرچشــمه می گيرنــد، از داخــل مراغــه 

عبــور كــرده و در رونــق و آبادانــی شــهر تأثيــر به ســزايی داشــته اند. 

▲تصوير2. مراغه در 1889 ميالدی1267- شمسی )اهدايی صمد دائمی اقدم(

▲تصوير3. مراغه در 1889 ميالدی - 1267 شمسی 
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قبــل از اين كــه شــهر در اثــر احــداث ســاختمان ها و خيابان هــا و معابــر 
جديــد توســعه يابــد و بــه صــورت امــروزی در آيــد، تعــداد خيابان هــای 
عمــده شــهر محــدود بــه دو خيابــان عمــود بــر هــم می شــد كــه شــهر را 

بــه چهــار قســمت يــا محلــه بــزرگ تقســيم می كــرد. 
محدوده ی هر يك از كوی های چهارگانه به شرح زير بوده است:

1-كــوی ســاالرخانه: ايــن كــوی از طــرف شــمال بــه خيابــان اوحــدی 
و از مشــرق بــه خيابــان خواجــه نصيــر و از مغــرب بــه خيابــان بلــوری و 
صافــی رود محــدود بــوده و در قســمت جنوبی درگذشــته باغــات و در حال 

حاضــر ايســتگاه راه آهــن واقــع شــده اســت.
2-كــوی ميــدان: از طــرف شــمال بــه خيابــان اوحــدی و از مغــرب بــه 
خيابــان خواجــه نصيــر محــدود اســت. ســمت جنوبــی ايــن كــوی نيــز 
درگذشــته بــه باغــات و مــزارع محــدود می شــد. در حــال حاضــر قســمت 
اعظــم ايســتگاه راه آهــن و ســيلو، و همچنيــن گنبــد ســرخ در ايــن ناحيه 

واقــع شــده اســت.
3-كــوی اتابــك )آتابيــگ(: از طــرف جنــوب بــه خيابــان اوحــدی و از 
مشــرق بــه خيابــان خواجــه نصيــر محــدود می باشــد. در قديــم منــازل 
ــه صوفــی  ــه ســاحل رودخان ــه از ســمت مغــرب ب ــن ناحي موجــود در اي
محــدود می شــد و قســمت شــمال آن را باغــات تشــكيل می دادنــد. گنبــد 
مشــهور غفاريــه در ايــن ناحيــه قــرار گرفته اســت. كــوی اتابــك از محالت 
بســيار قديمــی شــهر اســت كــه از ده قــرن پيــش بــه هميــن نــام خوانــده 

ــت. ــده اس می ش
ــه  ــان اوحــدی و از غــرب ب ــه خياب 4-كــوی دروازه: از طــرف جنــوب ب
خيابــان خواجــه نصيــر محــدود می باشــد. شــمال و شــرق ايــن ناحيــه نيز 

در ســابق بــه باغــات و مــزارع محــدود می شــد.

دين و زبان
اكثريــت قريــب بــه اتفاق مــردم مراغــه مســلمان و دارای مذهب شــيعه 
هســتند. اقليتــی از ســاير اديــان از قبيــل چنــد خانــواده ی ارمنــی نيــز در 

ــاكن هستند.  آن س
مــردم مراغــه بــه زبــان تركــی آذربايجانــی تكلــم می كننــد. زبــان ارمنی 

نيــز در بين مســيحيان ســاكن رواج دارد. 

 اقتصاد 
تركيــب مشــاغل و توزيع منابــع درآمد در شهرســتان مراغــه در مجموع 

نشــان می دهــد ايــن شهرســتان در قالــب فعاليت هــای اقتصــادی يــك 
مركــز كشــاورزی محســوب می شــود. عمــده فعاليت هــای صنعتــی توليد 
محصوالتــی از قبيل كشــمش، خشــبار، عســل، مــواد لبنی، پوســت، فرش 
و ســاير مــواد غذايــی اســت، لــذا می تــوان نتيجــه گرفــت كــه فعاليت های 

صنعتــی نيــز وابســته بــه فعاليت های كشــاورزی اســت. 

▲تصوير 4. عكس هوايی مراغه 1335 شمسی
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روند گسترش شهر
بافــت قديــم شــهر داراي بافتــي تقريبــا ارگانيــك اســت. هســته ی اوليه 
شــهر در شــرق رودخانــه صوفــي چــاي شــكل گرفتــه و گســترش يافتــه 
اســت. از زمــان شــكل گيري تــا ســال 1320 شــهر در داخل حصــار و قلعه 
رشــد كــرده و واحدهــاي مســكوني، كهنــدژ، بــازار و باغــات داخــل حصــار 
قــرار داشــتند. در ايــن دوره هيچ گونــه توســعه در ســمت غــرب رودخانــه 
انجــام نگرفــت و رودخانــه بــه عنــوان مانــع فيزيكــي، از گســترش شــهر به 

ســمت غــرب جلوگيــري كرد. 
ــده  ــهر برچي ــار ش ــا حص ــه و ي ــوار قلع ــد دي ــه بع ــال 1340 ب از س
شــده و تــا ســال 1357 شــهر رشــد خــود را در تمــام جهــات در داخــل 

كمربنــدي شــهر ادامــه داد.
از ســال 1357 تــا 1365 وقــوع انقــالب و افزايــش مهاجــرت جمعيــت 

ــژه  ــه وي ــه قســمت هاي خــارج كمربنــدي ب ــه شــهر، شــهر ب روســتايي ب
بخش هــاي شــمال شــرقي و غــرب رودخانــه صوفي چــاي گســترش يافت.

از ســال 1365 تــا ســال 1375 جهــت گيــري رشــد شــهر عمدتــاً بــه 
ســمت شــرق متمايــل شــد.

در فاصلــه ســال هاي 1375-85 ســاخت و ســاز در اراضــی بايــر و 
ــت .  ــه ياف ــات ادام ــاورزی و باغ ــی كش ــن اراض همچني

در مجمــوع مــی تــوان گفــت شــهر مراغه هســته ی اوليــه ی خــود را در 
شــرق صوفــی چــای بنيــان نهــاد و بــه تدريــج گســترش خــود را در تمــام 
جهات آغاز نمود. اما بيشــترين توســعه در ســمت شــرق و شــمال شــرقی 
صــورت گرفــت. نقشــه ی زير رونــد رشــد و گســترش شــهر را در دوره های 

مختلــف نشــان می دهــد. 

▲تصوير 5. نقشه روند گسترش شهر
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معرفی خانه ها ی سنتی و شيوه ی زندگی در آن ها
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مقدمه
خانه هــای ســنتی معمــوال محــل زندگــی تنهــا يــك خانــواده بوده انــد و 
يــك خانــه ی ســاده متشــكل از يــك دهليــز، يــك يــا دو اتــاق، حياط و ســاير 

بخش هــای خدماتــی )انبــاری، طويلــه، مطبــخ، مســتراح( بــوده اســت.
ــه  ــته جمعی عالق ــی دس ــه زندگ ــهر ب ــی ش ــی قديم ــه اهال ــا ك از آن ج
داشــتند، بعضــی خانه هــا را طــوری طراحــی می كردنــد كــه بــه جــز واحــد 
اصلــی، واحدهــای مجزايــی هــم بــرای پســران خانــواده در نظــر گرفتــه شــود 
كــه بعــد از ازدواج كنــار هــم و در يــك خانــه زندگــی كننــد. و اين بــه صورتی 
بــوده كــه هــر پســری بــرای خــود واحــدی جــدا بــرای زندگــی داشــته كــه 
بــه زبــان مــردم محلــی بــه آن » بيــر اتــاق بيــر دهليــز « )يــك اتــاق و يــك 
دهليــز( می گفتنــد. بــا ايــن حــال در كل، بخش هــای خدماتــی بــه صــورت 

مشــترک اســتفاده می شــد. 
بخش هــای خدماتــی ايــن خانه هــا عبــارت بودنــد از: ميطبــاخ، آشــپزخانه، 
ــدرت  ــه ن ــا هــم ب ــه )خانه ه ــدد، مســتراح، طويل ــای متع ــا، انباره صانديخان
حمــام داشــتند و مــردم بيشــتر از حمام هــای عمومــی اســتفاده می كردنــد(.

اگــر مســاحت خانــه ايــن امــكان را نمــی داد كــه همه ی پســرها بــرای خود 
واحــدی مجــزا داشــته باشــند، خانــه بــه صورتــی طراحــی می شــد كــه يــك 
واحــد اصلــی بــرای پــدر و مــادر و يــك واحــد كوچكتــر در قســمتی از خانــه 
كــه بــه آن » اِشــيه يِری« می گفتنــد، بــرای پســر خانــه در نظــر گرفتــه شــود. 
وقتــی يكــی از پســرهای خانــه ازدواج می كــرد تــا زمانــی كــه پســر بعــدی 
ازدواج نكــرده بــود می توانســت در آنجــا اقامــت كنــد. در خانه هــای بــا قدمــت 
كمتــر ايــن واحــد تبديــل بــه واحــدی هم انــدازه ی واحــد اصلــی و در طبقــه 

روی واحــد اصلــی قــرار گرفــت.
يــك خانــه در كل يــك طبقــه ســاخته می شــد بعضــی خانه هــا زيرزميــن 
هــم داشــتند و در بعضــی قســمت های كوچــك يــك طبقــه روی همكف هم 
ســاخته می شــد. در دوره هــای بعدتــر خانه هــا دو طبقــه نيــز ســاخته شــدند.

ــی  ــه و باق ــرار می گرفت ــع شــمالی ق ــه معمــوالً در ضل ــی خان واحــد اصل
ــه  ــا شــمالی واقــع می شــدند. ب ــا شــرقی و ي ــی ي قســمت ها در بخــش غرب
خانه هايــی كــه بخشــی از خانــه در يــك ضلــع و بخشــی در ضلــع مقابــل قرار 

ــد. ــاش« می گفتن ــی ب ــاش ب ــه، خانه هــای »اُب گرفت

واژه شناسی فضاها 
ــته بندی  ــه رو دس ــدول روب ــا در ج ــن خانه ه ــود در اي ــای موج فضاه

▲جدول 1. واژه شناسی فضاهاشــده اند:
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معرفی خانه های سنتی
خانه های اين دوره به 4 دسته قابل تقسيم بندی هستند:

1. خانه های سنتی الف
2. خانه های سنتی ب
3. خانه های سنتی ج

4. خانه های سنتی معاصر

و زنديه

معاصر

▲جدول 2. خانه های سنتی الف

▲جدول 5. خانه های سنتی معاصر▲جدول 3. خانه های سنتی ب

▲جدول 4. خانه های سنتی ج
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◄تصوير 1. 
موقعيت خانه ها در شهر طبق 
عكس هوايی مراغه 1335 شمسی

موقعيت خانه ها در شهر:
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1. خانه های سنتی الف : 
ــت  ــال قدم ــی 400 س ــه 200 ال ــود ك ــامل می ش ــی را ش خانه هاي
ــا  ــن خانه ه ــتند. اي ــار هس ــه و قاج ــه دوره ی زندي ــوط ب ــد و مرب دارن
معمــوالً متشــكل از يــك واحــد اصلــی و چنــد واحــد فرعــی می باشــند.

1.1. خانه ی جهان پيما 1 
قدمت: 400 سال

موقعيت قرارگيری: كوی ساالرخانه و تقريباً در مركز آن

ايــن خانــه شــامل يــك واحــد اصلــی در جبهــه ی شــمالی و غربــی 
اســت بــا دو دهليــز و دو اتــاق و يــك صانديخانــا، و يــك واحــد مســتقل 
ديگــر در جبهــه ی شــرقی بــا دو دهليــز و دو اتــاق و يــك صانديخانــا، و 
يــك واحــد مســتقل در جبهــه ی غربــی و پشــت خانــه بــا يــك اتــاق و 

يــك دهليــز و يــك حيــاط كوچــك و ورودی مســتقل بــه كوچــه.

▼ شماره ی فضاها مطابق با جدول واژه شناسی فضاها می باشد.

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
6- صانديخانا

8- دهليز
12- آشپازخانا

13- ميطباخ
14-حياط

15- چشخانا
16- ورودی
17- آمبای
20- طوله
▲تصوير 2. خانه ی جهان پيما 221- توالت
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2.1. خانه ی جهان پيما 2
قدمت: 400 سال

موقعيت: كوی ميدان و در مركز نيمه شمالی

ايــن خانــه شــامل يــك واحــد اصلــی در جبهــه ی شــمالی با ســه اتاق 
ــه  ــك واحــد »اشــيه يری« در جبه ــا، و ي ــز و دو صانديخان ــك دهلي و ي
شــمالی امــا بــا نورگيــری جهــت غربــی بــا يــك اتــاق و يــك دهليــز و 

ــد. ــی می باش ــاط نيمه خصوص ــك حي ي

همان طــور كــه در عكــس روبــه رو 
مشــاهده می كنيــم، واحــد اشــيه يری بــه 
همــان شــكل قديمــی خــود باقــی مانــده 
امــا تغييراتــی درنمــای واحــد اصلــی بــه 

مــرور زمــان صــورت گرفتــه اســت. 

طبقه ی همكف

طبقه ی زيرزمين برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
6- صانديخانا

8- دهليز
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
22- توالت

▲تصوير 3. خانه ی جهان پيما 2
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3.1. خانه ی تاجر محمد حسين
قدمت: 200 سال و مربوط به دوره ی قاجاريه

موقعيت: كوی اتابيك

ايــن خانــه شــامل يــك واحــد اصلــی در جبهــه ی شــمالی و ســمت 
چــپ بــا دو اتــاق و يــك دهليــز، و يــك واحــد »اشــيه يری« در كنــار آن 
در همــان جبهــه و ســمت راســت بــا يــك اتــاق و يــك دهليــز در طبقــه 
همكــف، و دو واحــد اشــيه يری ديگــر در جبهــه شــرقی در طبقــه ی اول 

و هــر كــدام بــا دو اتــاق و يــك دهليــز می باشــد. 
ــاش بــی  بــه گفتــه ســاكنان، ايــن خانــه قبــالً از نــوع خانه هــای »اُب
بــاش« بــوده. )قســمتی از خانــه در ضلــع شــمالی و قســمتی ديگــر در 
ضلــع جنوبــی( و در طــول زمــان بــه ايــن شــكل تغيير پيــدا كرده اســت.

در حيــاط ايــن خانــه چشــمه ای بيــن دو باغچــه ســمت چــپ وجــود 
ــده و  ــه رد می ش ــاط خان ــم از حي ــات ه ــير قن ــالوه مس ــه ع ــته، ب داش

محــل آن كنــار مســتراح كنونــی بــوده اســت. 

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
6- صانديخانا

8- دهليز
12- آشپازخانا

13- ميطباخ
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
22- توالت

▲تصوير 4. خانه ی تاجرمحمدحسين
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4.1. خانه ی دکتر عزيززاده
قدمت: 200 سال و مربوط به دوره ی قاجاريه
موقعيت:  كوی دروازه و انتهای شمال غربی 

ــی محســوب می شــود كــه در  ــه ی كامــالً اعيان ــه يــك خان ايــن خان
باغــی بنــا شــده اســت. 

كل بخــش مســكونی در ضلــع شــمالی قــرار دارد. دو اتــاق و دو دهليــز 
در يــك نيمــه و دو اتــاق و دو دهليــز در نيمــه ی مقابــل واقــع شــده اند. 
بازشــو های فضاهــای نيمــه شــمالی كــه ايــوان بزرگــی هــم در مقابــل 
دارد بــه بــاغ بــاز می شــود. و بازشــوهای نيمــه جنوبــی هــم بــه حيــاط. 
بازشــويی كــه در جنــوب شــرقی حيــاط قــرار گرفتــه مســتقيماً بــه 

ــود. ــاز می ش ــر ب ــب دكت مط

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا

13- ميطباخ
14-حياط

16- ورودی

17- آمبای
20- طوله

21- حامام

▲تصوير 5. خانه ی دكتر عزيززاده22- توالت
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2- خانه های سنتی ب: 
ــی 150  ــت 100 ال ــا قدم ــه ب ــتند از دوره ی قاجاري ــی هس خانه هاي
ســال. كــه در ادامــه ی گــروه قبــل ســاخته شــده اند بــا ايــن تفــاوت كــه 
تعــداد فضاهــا كمــی بيشــتر شــده و روابــط آن هــا نيــز در دو طبقــه حل 

شــده اســت.

2-1-  خانه شماره ی 1
قدمت: حدود 100 الی 150سال و مربوط به دوره ی قاجار

موقعيت: كوی دروازه و در مسير كوچه ی موسوی ها

ايــن خانــه از يــك واحــد اصلــی در طبقــه ی اول بــا يــك حيــاط در 
طبقــه ی اول و يــك واحــد كوچك تــر در طبقــه ی همكف تشــكيل شــده 
اســت. ورودی هــای ايــن دو واحــد كامــال مســتقل از هم هســتند. ورودی 
واحــد اصلــی از زيرزميــن و ورودی واحــد كوچك تــر از حيــاط می باشــد. 

ايــن دو واحــد از داخــل خانــه بــا راه پلــه ای بــه هــم متصــل می شــوند.
ايــن خانــه بــا ســه در بــا خانــه ی همســايه در ارتبــاط اســت. دو تــا از درهــا 
بــه داخــل ســاختمان و يكــی بــه حيــاط خانــه بــاز می شــود. ورودی خانــه ی 
همســايه هــم از زيــر طبقــه ی اول واحــد اصلــی صــورت می گيرد. بــه احتمال 

زيــاد ايــن دو خانــه بــا هــم نســبت فاميلی بســيار نزديــك داشــته اند. 

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

14-حياط
15- چشخانا
16- ورودی
17- آمبای

26- زی زمی
22- توالت

▲تصوير 6. خانه ی شماره1
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2.2. خانه ی صدراالسالمی
قدمت: حدود 100 الی 150 سال و مربوط به دوره ی قاجاريه

موقعيت: كوی دروازه و در مسير كوچه ی موسوی ها

ايــن خانــه متشــكل از يــك واحــد اصلــی در جبهــه ی شــمالی بــا يك 
ــك ســالن در  ــاق و ي ــه ی همكــف و دو ات ــز در طبق ــك دهلي ــاق و ي ات
طبقــه ی اول و يــك واحــد اشــيه يری در جبهــه ی غربــی بــا دو اتــاق و 

ــز می باشــد.  ــك دهلي ي
اين خانه از گوشه ی باال سمت راست به خانه ی همسايه راه دارد.  

طبقه ی همكف

برداشت: نگارندگان

طبقه ی اول

طبقه ی زيرزمين
1- اتاق

2- ال اتاقی
3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

13- ميطباخ
14-حياط

15- چشخانا
16- ورودی
17- آمبای
20- طوله

21- حامام
22- توالت

▲تصوير 7. خانه ی صدراالسالمی



معرفیخانههایسنتیوشیوهیزندگیدرآنها 42

3.2. خانه ی چاووشی
قدمت: حدود 100 الی 150 سال و مربوط به دوره ی قاجار

موقعيت: كوی اتابيك و در مركز بخش جنوبی آن

ايــن خانــه متشــكل از يــك واحــد در دو طبقــه و در جبهــه ی شــمالی 
ــك آشــپزخانه در  ــك ســالن و ي ــز و ي ــك دهلي ــاق و ي می باشــد. دو ات

طبقــه ی همكــف، دو اتــاق و يــك ســالن هــم در طبقــه ی اول.
ايــن خانــه دو ورودی دارد. يكــی از حيــاط و انتهــای كوچــه بــن بســت 

و يكــی از خــود ســاختمان در جبهــه ی شــمال غربی.
يــك فضــای مطبــخ و آشــپزخانه جــدا بــا يــك حيــاط كوچك تــر در 
بخــش جنــوب شــرقی بنــا وجــود دارد كــه در آن امــور پخــت و پــز بــه 
ــم  ــع شــرقی ه ــه انجــام می شــود. در ضل ــالً مســتقل از خان طــور كام

بازشــويی بــه حيــاط خانــه كنــاری وجــود دارد.   

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
13- ميطباخ

14-حياط
16- ورودی
17- آمبای
20- طوله

21- حامام
22- توالت

▲تصوير 8. خانه ی چاووشی
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3. خانه های سنتی ج : 
قدمــت ايــن خانه هــا 60 الــی 90 ســال اســت و شــامل دوره ی اواخــر 

قاجــار، پهلــوی اول و نيمــه ی اول پهلــوی دوم می شــوند. 

1.3. خانه ی صدقی
قدمت: 90 سال و مربوط به دوره ی اواخر قاجار و اوايل پهلوی

موقعيت: كوی دروازه و در مسير كوچه ی موسوی ها

ــك  ــاش می باشــد و شــامل ي ــوع خانه هــای اُباش بی ب ــه از ن ــن خان اي
واحــد در ضلــع شــمالی اســت بــا چهــار اتــاق و يــك ســالن و يــك دهليز 

و چنــد اتــاق و انبــاری در ضلــع جنوبی.
ــق  ــم از طري ــد. ورودی ه ــم می كن ــا را فراه ــاط اتاق ه ــالن ارتب س

ــرد. ــورت می گي ــخانا ص چش

ماخذ: ميراث قرهنگی شهرستان مراغه

طبقه ی همكف

طبقه ی زيرزمين
▲تصوير 9. خانه ی صدقی

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

13- ميطباخ
14-حياط

15- چشخانا
17- آمبای
20- طوله
22- توالت
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2.3. خانه شماره 3
قدمت: 90 سال و مربوط به دوره ی اواخر قاجار و اوايل پهلوی

موقعيــت: كــوی اتابيــك و در گوشــه ی جنــوب شــرقی آن و نزديــك بــه 
ــهر مركز ش

ــك  ــع شــمالی اســت. ي ــك واحــد در ضل ــه هــم شــامل ي ــن خان اي
دهليــز در مركــز و دو اتــاق در يــك طــرف و دو اتــاق در طــرف ديگــر آن 
قــرار دارنــد. ايــن دهليــز عــالوه بــر ارتبــاط ايــن اتاق هــا بــا هــم، ماننــد 

ــد. ــاط وصــل می كن ــه حي ــی در ورودی را مســتقيم ب راه روي

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
3- طنبی

6- صانديخانا

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام

22- توالت 8- دهليز
13- ميطباخ

14-حياط

▲تصوير 10. خانه ی خانه ی شماره 3



45الگوی مسکن مراغه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

ماخذ: ميراث قرهنگی شهرستان مراغه

3.3. خانه ی آصف
قدمت: 90 سال و مربوط به دوره ی اواخر قاجار و اوايل پهلوی

موقعيت: ميدان پير روشنايی، كوچه ی آصف

فضاهــای خدماتــی در طبقــه ی همكــف و بخش مســكونی در طبقه ی 
اول واقع شــده اســت.

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

1- اتاق
3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا

13- ميطباخ
14-حياط

15- چشخانا

16- ورودی
21- حامام
22- توالت

▲تصوير 11. خانه ی آصف
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4.3. خانه ی حيدرانلو
قدمت: 90 سال و مربوط به اواخر قاجار و اوايل پهلوی 

موقعيت: كوی دروازه و انتهای شمال غربی

ــك  ــد. ي ــمالی می باش ــع ش ــد در ضل ــك واح ــامل ي ــه ش ــن خان اي
دهليــز و يــك اتــاق در طبقــه ی همكــف قــرار گرفتــه و يك طنبــی با دو 

ــه ای در دو طــرف در طبقــه ی اول.  چلّ

ماخذ: ميراث قرهنگی شهرستان مراغه

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی

4- كله ای
5- سالن

6- صانديخانا

8- دهليز
14-حياط

16- ورودی

17- آمبای
20- طوله
22- توالت

▲تصوير 12. خانه ی حيدرانلو
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5.3. خانه ی محمدی
قدمت: 80 سال و مربوط به دوره ی پهلوی اول تا نيمه ی اول پهلوی دوم

موقعيت: خيابان خـواجه نصيـر شمالی، پشت بانك ملی شعبه مركزی

ماخذ: ميراث قرهنگی شهرستان مراغه

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

▲تصوير 13. خانه ی محمدی
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6.3.  خانه ی قازانچايی
قدمت: 80 سال و مربوط به دوره ی اواخر قاجار و پهلوی اول

موقعيت: خيابان خواجه نصيرـ  كوچه ی خان

ماخذ: ميراث قرهنگی شهرستان مراغه

طبقه ی همكف

طبقه ی زيرزمين

2- ال اتاقی
3- طنبی

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
14-حياط

15- چشخانا
16- ورودی

17- آمبای
20- طوله

21- حامام
22- توالت

▲تصوير 14. خانه ی قازانچايی
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7.3. خانه ی حاج مختار
قدمت: 75 سال و مربوط به دوره ی پهلوی اول تا نيمه ی اول پهلوی دوم

موقعيت: كوی اتابيك و در مركز بخش جنوبی آن )كوچه ی مال محمود(

ايــن خانــه شــامل يــك واحــد اصلــی در ضلــع شــمالی و يــك واحــد 
ــك  ــا ي ــی ب ــع شــرقی اســت. واحــد اصل ــاق در ضل ــا دو ات اشــيه يری ب
طنبــی و دو چلــه ای و دو صانديخانــا و يــك ســالن در طبقــه ی اول قــرار 
دارد و دهليــزی در طبقــه ی همكــف ارتبــاط حيــاط و بخــش مســكونی 
ــر بخــش  ــف و زي ــه ی همك ــم در طبق ــا ه ــد. انباری ه ــرار می كن را برق

مســكونی قــرار دارنــد.
بــه گفتــه ی ســاكنين قبــالً نمــا آجــری بــوده  و 10 ســال پيــش بــه 
ايــن شــكل تغييــر كــرده اســت. باغچه هــا و حــوض نيــز تغييــر كرده اند.

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

▲تصوير 15. خانه ی حاج مختار

2- ال اتاقی
3- طنبی

4- كله ای
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
13- ميطباخ

14-حياط
15- چشخانا
16- ورودی
17- آمبای

20- طوله
21- حامام
22- توالت

29- اشيه يری
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8.3.  خانه ی فاطمی
قدمت: 70 سال و مربوط به دوره ی پهلوی اول تا نيمه ی اول پهلوی دوم

موقعيت: كوی ساالرخانه، محله ی چهل پا

ــع  ــه در ضل ــی در دو طبق ــد اصل ــك واح ــامل ي ــم ش ــه ه ــن خان اي
ــه ی  ــی اســت. در طبق ــع غرب ــيه يری در ضل ــد اش ــك واح ــمالی و ي ش
همكــف ال اتاقــی بــا دو دهليــز و در طبقــه ی اول طنبــی بــا دو چلــه ای 
قــرار دارنــد. از هــر دو دهليــز راه پلــه ای ارتبــاط طبقــه ی همكــف را بــا 

ــد.     ــر می كن ــه ی اول ميس ــالن طبق س

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
4- كله ای

5- سالن
6- صانديخانا

8- دهليز
12- آشپازخانا

13- ميطباخ
14-حياط

15- چشخانا
16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

▲تصوير 16. خانه ی فاطمی26- زی زمی
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9.3. خانه ی حيدر وش
قدمت:  65 سال و مربوط به دوره ی پهلوی اول تا نيمه ی اول پهلوی دوم

موقعيت: خيابان خواجه نصير- روبه روی مخابرات و مسجد شيخ بابا

ماخذ: ميراث قرهنگی شهرستان مراغه

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
22- توالت

▲تصوير 17. خانه ی حيدری وش
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10.3. خانه شماره 10
قدمت: 60  سال و مربوط به دوره ی پهلوی اول تا نيمه ی اول پهلوی دوم

موقعيت: كوی دروازه در راستای خيابان اوحدی

ايــن خانــه تنهــا شــامل يــك واحــد بــا يــك دهليــز و دو اتــاق در ضلع 
شــمالی اســت. انباری هــا در ضلــع جنوبــی و بخشــی در زيرزميــن بخش 
ــق  ــی و از طري ــوب غرب ــه ی جن ــد. ورودی از گوش ــرار دارن ــكونی ق مس

فضــای چشــخانا صــورت می گيــرد.

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
6- صانديخانا

8- دهليز
12- آشپازخانا

14-حياط
15- چشخانا

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

▲تصوير 18. موقعيت خانه شماره 10
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4. خانه های سنتی معاصر: 
ايــن خانه هــا قدمتــی حــدود 40 الــی 50 ســال دارنــد و مربــوط بــه 

نيمــه ی دوم پهلــوی دوم هســتند.

1.4. خانه ی وهاب پور
قدمت: 50 سال و مربوط به دوره ی نيمه ی دوم پهلوی دوم

موقعيت: كوی دروازه و در قسمت شمال شرقی آن

ايــن خانــه متشــكل از يــك واحــد اصلــی در دو طبقه در ضلع شــمالی 
ــی اســت. )واحــد  و يــك واحــد اشــيه يری در دو طبقــه در ضلــع جنوب
اصلــی چنــد ســال بعــد تخريــب شــده و بــا اســكلت فلــزی بنــا شــده 

اســت.(

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
13- ميطباخ

14-حياط
16- ورودی
17- آمبای
21- حامام

22- توالت
29- اشيه يری

▲تصوير 19. خانه ی وهاب پور
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2.4. خانه ی کتابچی
قدمت: 40 سال و مربوط به دوره ی نيمه ی دوم پهلوی دوم

موقعيت: كوی اتابيك و در گوشه شمال شرقی آن

ايــن خانــه متشــكل از يــك واحــد در طبقــه ی همكــف و يــك واحــد 
در طبقــه ی اول می باشــد. ارتبــاط ايــن دو واحــد از طريــق راه پلــه  ايســت 
كــه در قســمت دهليــز ورودی قــرار دارد. بــه گفتــه ی ســاكنان خانــه ی 

طبقــه ی اول بعــداً ســاخته شــده اســت.

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

طبقه ی زيرزمين

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
13- ميطباخ

14-حياط
16- ورودی
17- آمبای
21- حامام

22- توالت

▲تصوير 20. خانه ی كتابچی



55الگوی مسکن مراغه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

3.4. خانه ی مويدی
قدمت: 50 سال و مربوط به دوره ی نيمه ی دوم پهلوی دوم

موقعيت: كوی اتابيك، كوچه ی مالمحمود

ايــن خانــه شــامل يــك واحــد اصلــی در ضلــع شــمالی و يــك واحــد 
اشــيه يری در ضلــع جنوبــی و در طبقــه ی اول می باشــد. دسترســی بــه 
واحــد اشــيه يری از فضــای چشــخانا و بــا راه پلــه ای كــه در آن قــرار دارد، 

ميســر می شــود.

برداشت: نگارندگان

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
8- دهليز

12- آشپازخانا
13- ميطباخ

14-حياط
15- چشخانا
16- ورودی
17- آمبای

21- حامام
22- توالت

29- اشيه يری
▲تصوير 21. خانه ی مويدی
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▲◄تصوير 22. كل خانه های سنتی برداشت شده از سنتی الف تا سنتی معاصر
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تحليل کالبدی خانه های سنتی
هندسه ی بنا

نحــوه ی قرارگيــری فضاهــا در زميــن بــه ايــن صــورت اســت كــه بخــش 
مســكونی در ضلــع شــمالی قــرار می گيــرد تا فضاهــای اصلــی ماننــد ال اتاقی 
و طنبــی نــور مناســب قبلــه را بگيرنــد. باقــی فضاها كــه بخش هــای خدماتی 
و يــا واحــد اشــيه يری هســتند اغلــب در ضلــع روبــرو )كــه در ايــن صــورت به 
ــی  ــا گاه ــد. ام ــرار می گيرن ــد( ق ــاش می گوين ــا اُباش بی ب ــوع خانه ه ــن ن اي
بــر حســب نــوع زميــن در ضلــع شــرقی يــا غربــی نيــز قــرار می گيرنــد و يــا 
بــر حســب نيــاز تعــدادی از فضاهــای خدماتــی بــه فضــای زيرزميــن بخــش 
مســكونی انتقــال می يابنــد. در برخــی خانه هــا همــه بخش هــای خدماتــی در 
زيرزميــن بخــش مســكونی قــرار می گيرنــد و ديگــر نيــازی بــه اشــغال زمين 
توســط بخــش خدماتــی در ضلعــی ديگــر نيســت. در دوره هــای بعدتــر واحد 

اشــيه يری نيــز بــه طبقــه بــاالی بخــش مســكونی انتقــال می يابــد.
بنابرايــن شــكل كلــی خانه هــا بــه ايــن صــورت بــوده كــه فضاهــای اصلی 
بــه صــورت يــك اليــه در ضلــع شــمالی و بخش هــای خدماتــی بــه صــورت 

اليــه ای ديگــر در يكــی از ضلع هــای حيــاط قــرار می گرفــت.

ــاش«  ــی خانه هــای »اُباش بی ب همان طــور كــه مشــاهده می كنيــم فراوان
ــی را  ــوده و پــس از آن شــكل L ماننــد بيشــترين فراوان از همــه بيشــتر ب

داشــته اســت.

▲تصوير 23. هندسه ی بنا در خانه های سنتی از سنتی الف تا سنتی معاصر
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الگوی پالن خانه های سنتی
الگــوی پــالن بخــش مســكونی غالــب خانه هــای ســنتی بــه صــورت 
“بيــر اتــاق بيــر دهليــز” )يــك اتــاق و يــك دهليــز( يــا “ايكــی اتــاق بيــر 
دهليــز”  )دو اتــاق و يــك دهليــز( بــوده اســت. اتــاق بزرگتــر بــه عنــوان 
»طنبــی« و اتــاق ديگــر بــه عنــوان »ال اتاقــی« اســتفاده می شــد. فضــای 
دهليــز نيــز ارتبــاط دهنــده ی اتاق هــا بــه همديگــر و بــه حيــاط می باشــد.

الگوهای موجود ديگر نيز به صورت زير می باشد:

ايكی اتاق ايكی دهليز )دو اتاق دو دهليز(
در ايــن الگــو هــم بــرای »ال اتاقــی« و هــم بــرای »طنبــی« يــك دهليــز 
در نظــر گرفته شــده اســت. گاهــی اوقــات »ال اتاقــی« و »طنبــی« در كنار 
هــم قــرار می گرفتنــد و دهليــز در دو طــرف ايــن دو فضــا قــرار می گرفــت.

اتاقدهليز طنبي

حياط

دهليز

حياط

دهليز اتاق طنبي

حياط

دهليز

حياط

دهليز اتاقطنبي

حياط

اخ
طب

مي

خانا
پاز

آش

انبارها ت
وال

ت
صانديخانا صانديخاناصانديخانا

طبقه همكف

خانا
چش

اتاقدهليز

حياط

اتاقدهليز طنبي

حياط

سنتی الف:
فضاهــای صانديخانــا پشــت فضاهــای اصلــی قــرار می گيرنــد و 
ــرد.  ــورت می گي ــا ص ــود فضاه ــتقيماً از خ ــا مس ــه آنه ــی ب دسترس

ــد. ــر راه دارن ــه همديگ ــوال ب ــا معم صانديخاناه
بخش هــای خدماتــی ماننــد انبارهــا، ميطبــاخ، آشــپازخانا، توالــت و ... 

در ضلعــی از حيــاط قــرار می گيرنــد.
در صــورت كافــی نبــودن فضــا بــرای بخش هــای خدماتــی، از زيرزمين 

بخــش مســكونی بــه ايــن منظور اســتفاده می شــود.
ــورت  ــز ص ــا از دهلي ــخانا و ي ــاط، چش ــق حي ــه از طري ــه خان ورود ب

می گرفتــه اســت.
واحــد اشــيه يری در صــورت وجــود، در ضلعــی از حيــاط و يــا معمــوال 

بــر روی بخش هــای خدماتــی قــرار می گرفــت.

طبقه ی همكف

▲تصوير 24. الگوی پالن بخش مسكونی خانه های سنتی

▲تصوير 25. الگوی خانه های سنتی الف
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سنتی ج:
در ايــن دوره بــه عــرض بخــش مســكونی اضافــه شــده و آشــپازخانا از 
بخــش خدماتــی بــه بخــش مســكونی منتقــل می شــود و بجای يكــی از 
صانديخاناهــا قــرار می گيــرد. امــا امــور پخــت و پــز همچنــان در ميطباخ 

ــرد. صــورت می گي
سازماندهی باقی فضاها مانند دوره های پيشين است.

ليز
ده اتاقاتاق

حياط

اخ
طب

مي انبارها ت
وال

ت

راه پله آشپزخاناصانديخانا

طنبياتاق

راه پله صانديخاناسالن

طبقه همكف طبقه اول

خانا
چش

ليز
ده اتاقاتاق

حياط

اخ
طب

مي

خانا
پاز

آش
انبارها ت

وال
ت

راه پله صانديخاناصانديخانا

طنبياتاق

راه پله صانديخاناسالن

طبقه همكف طبقه اول

خانا
چش

سنتی ب:
ســازماندهی فضاهــا در ايــن دوره ماننــد دوره   ســنتی الــف اســت با اين 
تفــاوت كــه طنبــی به جــای طبقــه همكــف در طبقــه اول قــرار می گيرد 
ــا و  ــت فضاه ــه در پش ــك راه پل ــده و ي ــه ش ــا اضاف ــداد اتاق ه ــه تع و ب
يــك ســالن در طبقــه ی اول بــه عنــوان مفصــل ارتباطــی فضاهــا، در نظر 

ــه می شــود. گرفت

▲تصوير 26. الگوی خانه های سنتی ج▲تصوير 26. الگوی خانه های سنتی ب
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ورودی
سلسله مراتب ورود به خانه به سه حالت زير بوده است:

ورودی خانه هــا غالبــاً بــه صــورت نــوع دوم و ســوم می باشــد و ورودی 
ــی مشــاهده  ــدارد و در خانه هاي ــی وجــود ن ــه تنهاي ــوع اول معمــوال ب ن

ــد. ــه دو ورودی دارن ــود ك می ش
سلســله مراتــب ورود از حيــاط بــه ال اتاقــی نيــز بــه دو صــورت زيــر 

بــوده اســت:

ــف و  ــه ی همك ــی در طبق ــه ال اتاق ــت ك ــی اس ــت اول در صورت حال
حالــت دوم درصورتــی كــه ايــن فضــا در طبقــه اول و بــه جــای يكــی از 

ــرد. ــرار گي ــی ق ــر طنب ــا در دو س چلِّه ای ه
ــالن  ــز و س ــخانا، دهلي ــم چش ــه مشــاهده می كني همان طــور ك
مفاصــل ارتباطــی فضاهــا هســتند و در قســمت های داخلــی خانــه بــه 

عنــوان فيلتــر هــوا نيــز عمــل می كننــد. 

ال اتاق

ليز
ده

خانا
پاز

آش

حياط

اخ
طب

مي انبارها ت
وال

ت

صانديخانا راه پلهراه پله
صانديخانا

راه پله

طبقه همكف طبقه اول

طنبي

اق
ات

اق
ات

صانديخانا راه پلهراه پله

هرو
را طنبي

اتاق

حياط

اخ
طب

مي انبارها ت
وال

ت

سالن دهليز
آشپازخانا

طبقه همكف

صانديخانا

حامام صانديخانا

بالكن

خانا
چش

ــه عــرض بخــش  در ايــن دوره ب
مســكونی بــاز هــم اضافــه می شــود 
و كشــيدگی برخــی فضاهــا تغييــر 
می كنــد. فضــای دهليــز بــه دو 
فضــای راهــرو و ســالن تبديــل 
شــده و بــه جــای آن، فضای ســالن، 
ــت. از  ــده ی فضاهاس ــاط دهن ارتب
تعــداد صانديخاناهــا كاســته شــده 
و بــه بخش هــای ميانــی خانــه 
در  بالكــن  می شــوند.   منتقــل 
ــردد.  ــه می گ ــا اضاف ــل فضاه مقاب
همچنــان مطبــخ و تعــدادی از 
ــرار  ــاط ق ــی از حي ــا در ضلع انباره

ــد. دارن
از آن جايــی كــه در ايــن دوره بــه 
ــه كشــی آب  ــج سيســتم لول تدري
شــهری در خانه هــا رايــج می شــود، 
برخــی فضاهــای خيــس بــه بخش 

مســكونی اضافــه می شــوند. 

الگــوی ديگــری كــه در دوره ی ســنتی ج رايــج بــوده و در دوره هــای 
بعــد ادامــه پيــدا نكــرده اســت بــه صــورت زيــر می باشــد:

▲تصوير 28. الگوی خانه های سنتی ج

▲تصوير 29. الگوی خانه های سنتی معاصر
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ساير ويژگی های کالبدی
نحــوه ی قرارگيــری بخــش اشــيه يری در خانــه ماننــد بخــش خدماتی 
ــوده و معمــوال روی بخــش  ــا غربــی ب در جبهــه ی جنوبــی، شــرقی و ي

خدماتــی قــرار می گرفتــه اســت.
برخــی خانه هــا كــه ابعــاد بزرگتــری داشــتند، بــه جــای يــك واحــد 
ــار  ــواده در كن ــرای پســران متاهــل خان اشــيه يری، چنــد واحــد از آن ب

ــد. ــی در نظــر می گرفتن واحــد اصل

ــرار  ــاط ق ــر از ســطح حي ــه باالت ــد پل ــواره چن بخــش مســكونی هم
می گرفــت.

فضــای پلــه جــزء فضاهــای فرعــی به حســاب آمــده و در قســمت های 
انتهايــی خانــه و دور از ديــد مســتقيم قــرار می گرفت.

ــت. در  ــورت می گرف ــاط ص ــوالً از حي ــن معم ــه زيرزمي ــی ب دسترس
تعــداد كمــی از خانه هــا فضايــی از زيرزميــن كــه مخصــوص انبــار كــردن 

مــواد غذايــی بــود بــا پلــه ای بــا دهليــز يــا آشــپزخانه ارتبــاط داشــت.
فضــای صانديخانــا بــه انــدازه ی اتاق هــای يــك خانــه مهــم و تعــداد آن 
در خانه هــا زيــاد بــود. معمــوالً در ضلــع جنوبــی ســاختمان كــه می تواند 
نــور قبلــه را بگيــرد، فضاهــای اصلــی مثــل اتــاق، طنبــی، كلــه ای و در 
ــد.  ــرار می گرفتن ــا ق ــا صانديخاناه ــن فضاه ــت اي ــمالی و پش ــع ش ضل

صانديخاناهــا هــم مثــل باقــی فضاهــا بــه هــم راه داشــتند. 
همــه فضاهــا بــه جــز صانديخانــا ابعــاد مناســب و شــكل مشــخصی 
دارنــد. حتــی دهليــز، هــال يــا ســالن هــم كــه بيشــتر نقش يــك مفصل 
ارتباطــی را دارنــد، از آنجــا كــه برخــی كارهــا در آن انجــام می شــود، ابعاد 

مناســب و قابــل اســتفاده ای دارند. 
امــا صانديخانــا گاهــی اوقــات حتــی شــكل مشــخصی هــم نــدارد و 

ــد. ــا حــل می كنن ــن فضاه ــن را در اي كجــی زمي
در برخــی خانه هــا بيــن فضــای طنبــی و يكــی از چلِّه ای هــا درهايــی 
ســه يــا چهــار لنگــه تعبيــه می شــد كــه بــه آن »آياَچْســمه« می گفتنــد. 
در صــورت نيــاز بــه بزرگ تــر كــردن فضــای طنبــی بــا بــاز كــردن ايــن 

درهــا فضــای يكپارچــه و بزرگ تــری بــه دســت می آمــد. 
در برخــی خانه هــا نيــز بيــن دو فضــا پنجره هايــی داخلــی بــرای ايــن 

منظــور وجود داشــت.

▲تصوير 30. واحد اصلی و اشيه يری در خانه های سنتی
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شيوه ی زندگی در خانه های سنتی1
خانواده و فعاليت های آن ها 

شــغل مــرد خانــه معمــوالً باغبانــی، كشــاورزی و يــا مغــازه داری بــود. 
در بــاغ شــهر مراغــه معمــوالً همــه خانواده هــا صاحــب حداقــل يــك بــاغ 

بودنــد و بــه نــدرت پيــش می آمــد كــه كســی باغــی نداشــته باشــد.
ــه  ــه ب ــای خان ــه ی كاره ــد و هم ــه دار بودن ــم خان ــه ه ــای خان زن ه
عهــده ی آن هــا بــود. حتــی قســمت اعظــم كار باغــداری را هــم آن هــا 

انجــام می دادنــد. 
بچه هــا هــم در كار باغــداری و در كار خانــه نيــز كمكشــان 
ــود كــه معمــوالً  ــازی ب ــن فعاليــت آن هــا ب ــی مهم تري ــد. ول می كردن
ــورت  ــك ص ــتگان نزدي ــوام و بس ــای اق ــا بچه ه ــه و ب ــاط خان در حي
ــاط  ــا حي ــه و ي ــايه ها در كوچ ــای همس ــا بچه ه ــازی ب ــت. ب می گرف

يكــی از خانه هــا انجــام می شــد.
جيزيغــی«،  »اَيــاخ  بــه  می تــوان  رايــج  بازی هــای  جملــه  از 
»تــوپ عربــی« يــا همــان »آيــادان ويْدلّلــی«، »جيزلَــن پارانــج«، 
ــدو« و »هفــت  »داغدان دغيالتــدی«, »جيدچــان اوينامــاخ«, »تــوَن ُدويْ
ســنگ« اشــاره كــرد. كــه »جيزلَــن پارانــج« جــزء بازی هــای محبــوب 
ــازی مخصــوص  ــز ب ــال ني ــال و واليب ــد. فوتب ــمار می آم ــه ش ــا ب بچه ه

ــد. ــام می ش ــه انج ــه در كوچ ــود ك ــرها ب پس
در فصــل ســرد نيــز كــه شــرايط آب و هــوا امــكان بــازی در محيــط 
ــوز  ــش داش، ُدّگ ِ ــل »اوش داش، ب ــی مث ــی داد، بازی هاي ــرون را نم بي
ــود. ــج ب ــه راي ــا« و »گــول گــول« در فضــای داخــل خان داش«، »دابين

سطح سواد و تحصيالت
فــرد تحصيــل كــرده در شــهر بســيار كــم بــود، شــايد از هــر خانــه 

فقــط يــك نفــر ادامــه تحصيــل مــی داد.
ــر  ــد و عــرف ب ــا پنجــم ابتدايــی درس می خواندن دختر هــا معمــوالً ت
ايــن بــود كــه فقــط ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــته باشــند. اما پســرها 

محدوديتــی بــرای  درس خوانــدن نداشــتند.

زندگی در چهار فصل
زندگــی در چهــار فصــل در مراغــه بــه ايــن صــورت اســت كــه فصــل 

ــت.  ــاغ اس ــوالت در ب ــت محص ــن و كاش ــخم زدن زمي ــل ش ــار فص به
ــه فصــل تابســتان نزديــك می شــويم و مدرســه ها هــم  كم كــم كــه ب
ــاده  ــاغ آم ــه ســمت ب ــوچ ب ــرای ك ــواده ب ــوند، كل خان ــل می ش تعطي
ــر  ــه س ــاغ ب ــل در ب ــور كام ــه ط ــتان را ب ــاه تابس ــه م ــوند و س می ش
می برنــد. حتــی 15-10روز هــم از فصــل پاييــز را كــه موقــع برداشــت 
محصــول اســت در بــاغ مشــغول كار هســتند. در ايــن فصــل آذوقه های 
الزم بــرای فصــل ســرد را نيــز تهيــه و آمــاده می كننــد. بعد از برداشــت 
محصــول دوبــاره بــه شــهر و خانــه برمی گردنــد و تــا آخــر زمســتان را 

ــد. ــی می كنن در شــهر زندگ

يك روز زندگی 
نمــاز  و  می شــدند  بيــدار  همــه  می شــد  كــه  صبــح  اذان 
ــدن نمــاز هــر كســی پــی كاری می رفــت.  ــد. بعــد از خوان می خواندن
مــادر خانــه ســماور را آمــاده می كــرد. بچه هــا حــوض را از آب چــاه 
ــه  ــه، همــه دور هــم ب ــد و پــس از آمــاده كــردن صبحان پــر می كردن
ــه ســر كار و بچه هــا هــم  صــرف آن می پرداختنــد. ســپس مــرد خان

ــد. ــه می رفتن ــه مدرس ب
ــد از  ــغول می ش ــه مش ــای خان ــام كاره ــه انج ــم ب ــه ه ــادر خان م
ــداركات  ــو، ت ــور شستش ــا، ام ــاری باغچه ه ــردن، آبي ــارو ك ــه: ج جمل

ــن آن و... ــار و پخت ناه
مــرد خانــه حــدود ســاعت دو بــرای صــرف ناهــار بــه خانــه می آمــد. 
ــار را همــه دور  ــب ناه ــن ترتي ــد و بدي ــا هــم از مدرســه می آمدن بچه ه

ــد. ــم می خوردن ه
ــرد  ــتراحت می ك ــاعتی اس ــه نيم س ــرد خان ــوال م ــار معم ــد از ناه بع
ــه  ــاره ب ــم دوب ــا ه ــه محــل كار برمی گشــت. بچه ه ــاره ب و ســپس دوب
ــا احــوال  ــه و ي ــای خان ــه كاره ــم ب ــه ه ــادر خان ــد. م مدرســه می رفتن

ــا بســتگان مشــغول می شــد. پرســی از همســايگان ي
ــه  ــه خان ــاره ب ــه دوب ــد هم ــك می ش ــه تاري ــوا ك ــه ه ــم ك كم ك
ــغول  ــپس مش ــد. س ــم می خوردن ــم دور ه ــام را ه ــتند. و ش برمی گش
صحبــت و گپ و گفتگــو و خــوردن ميــوه و تنقــالت می شــدند، بچه هــا 
هــم بــه انجــام تكاليــف باقــی مانــده و دخترها هم بــه بافتــن بافتنی های 

ــد.  ــرآن می پرداختن ــدن ق ــا خوان ــف و ي مختل
ســپس آمــاده خــواب می شــدند. در فصــل ســرد ســال بــه دليــل طوالنی 

بــودن شــب هــا، پــس از شــام مراســم شب نشــينی برپــا بود.

1. اين بخش بر اساس مطالعات ميدانی و مصاحبات تصادفی انجام شده با مردم، تنظيم و دسته بندی شده است.
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حضور مهمان در خانه 
ــود.  ــه ب ماه هــای آذر، دی، بهمــن و اســفند ماه هــای حضــور مهمــان در خان
فصــل بهــار كــه فصل كاشــت محصــوالت و رســيدگی به آن هــا و فصل تابســتان 
هــم تــا مــاه آبــان از فصــل پاييــز، فصــل برداشــت محصــوالت و اواخر اســفند هم 
زمــان خانه تكانــی و آمــاده شــدن بــرای عيــد و ســال جديد بــود. بنابرايــن در اين 

ماه هــا فرصتــی بــرای پذيرايــی از مهمــان نمی مانــد.
فضايــی كــه در خانــه فقــط اختصاص بــه مهمــان داشــت، » قونــاخ اتاقی« يا 
همــان »طنبــی« بــود. ايــن فضــا همــواره تميــز و مرتــب نگــه داشــته می شــد 
ــرش  ــاده ی پذي ــن وســايل تزيينــی آراســته می شــد و همــواره آم ــا بهتري و ب
مهمــان بــود. از لحــاظ موقعيت قرارگيــری در خانــه معموالً در بهترين قســمت 

آن، هــم از لحــاظ نورگيــری و هــم ديــد و منظــر، قــرار داشــت.
امــا پذيرايــی از مهمان هــای خودمانــی مثــل خالــه، دايــی، عمــو و عمــه در 
»ال اتاقــی« صــورت می گرفــت و بــه ايــن ترتيــب از كســانی كــه بــه نســبت 

فاميــل دورتــری بودنــد در طنبــی پذيرايــی می شــد. 
در مهمانی هــا و مراســم ها معمــوالً بــرای زن هــا و مردهــا اتاق هــای 
مجزايــی در نظــر گرفتــه می شــد. در صــورت زيــاد بــودن تعــداد مهمان هــا، از 
طبقــات جــدا  و يــا حتــی از خانه هــای همســايگان نيــز بــرای اين كار اســتفاده 

می كردنــد، حتــی ورودی هــای ايــن دو نيــز مجــزا بودنــد. 
ــور  ــه ط ــت. ب ــينی ها داش ــه شب نش ــاص ب ــتان ها اختص ــب های زمس ش
معمــول 6-5 خانــواده كــه همــه بــا هــم بســتگان نزديك بودنــد بعــد از خوردن 
شــام تصميــم می گرفتنــد كــه هــر شــب بــرای شب نشــينی بــه خانــه يكــی 

از اقــوام برونــد. 
ــی  ــی و دور كرس ــك و در ال اتاق ــتگان نزدي ــا بس ــوالً ب ــينی ها معم شب نش
ــدان قصــه ای  ــزرگ خان ــن شب نشــينی ها معمــوالً ب صــورت می گرفــت. در اي
تعريــف می كــرد و همــه مشــتاق شــنيدن ايــن قصه هــا بودنــد. تعريــف بعضــی 
ــی  ــيد. بعض ــول می كش ــتر ط ــی بيش ــا حت ــم ي ــاعت و ني ــك س ــا ي قصه ه
ــه ی  ــه ادام ــرای اينك ــا ب ــت و مهمان ه ــه داش ــب ادام ــا 3 ش ــم ت ــا ه قصه ه
ــر  ــد. عــالوه ب قصــه را بشــنوند ايــن شب نشــينی ها را مرتــب دنبــال می كردن
قصــه، گاهــی اوقــات همــه بــا هــم بازی هــای دســته جمعی ای مثــل »دابينــا« 

ــد. ــام می دادن ــول« انج ــول ج و »ج
ــود. بعضــی مهمان هــا  ــا ب ــه عهــده بچه ه ــی از مهمان هــا هــم ب كار پذيراي
كــه از شــهر های دور می آمدنــد، ماه هــا در خانــه فاميلشــان می ماندنــد. 
ــد. دوســت  ــد و اكثــرا ســرزده می آمدن مهمان هــا هــم فقــط از فاميل هــا بودن

ــه نمی شــد. ــود و وارد خان ــه دوســت ب ــا دم در خان ــْل داش«، ت ــا »يُ ي
در ايــام عيــد، برنامــه ی ديــدو بازديــد همــواره برپــا بــود و همــه بــرای تبريك 

عيــد بــه خانــه همــه ی فاميل هــا می رفتنــد.
در مــاه رمضــان معمــوالً افطــاری هــر شــب را يكــی بــه عهــده می گرفــت. در 
محــرم و صفــر هــم هــر روز خرجــی و صبحانه هــای نــذری برپا بــود. و هــر كدام 

از روزهــا را خانــواده ای بــه عهــده می گرفــت .
ــرای  ــم ب ــا ه ــد. خانم ه ــا بودن ــر پ ــه هميشــه ب ــم ك ــزاداری ه ــای ع هيئت ه
ــينيه ها  ــا حس ــا ي ــه در خانه ه ــی ك ــه روضه هاي ــزاداری، ب ــم ع ــركت در مراس ش
برگــزار می شــد، می رفتنــد. هــر خانــواده ای كــه می توانســت، بــه مــدت چنــد روز 
مراســم روضــه را در خانــه خــود برگــزار می كــرد. بــه ايــن مراســم روضــه »مرثيــه« 
ــی می شــد در صــورت  ــی پذيراي ــاق طنب ــا معمــوالً در ات ــد. از مهمان ه می گفتن
زيــاد بــودن مهمان هــا، از اتاق هــای كنــاری »كلــه ای« نيــز اســتفاده می كردنــد 
بــه خصــوص در مراســم های پايانــی كــه معمــوالً تعــداد مهمان هــا بيشــتر بــود.

از جملــه ديگــر مراســمی كــه در خانــه برگــزار می كردنــد، مراســم »ُجئوش« 
بــود. اگــر عضــوی از خانــواده بــه ســفری زيارتــی می رفــت، بعــد از بازگشــت از 
ســفر، بــه اصطــالح مــردم محلــی، يــك روز را بــرای »ُجئــوش« می نشســت، تــا 
بســتگان و آشــنايان بــرای زيــارت او بــه ديدنــش بياينــد. )ايــن مراســم هــم در 

طنبــی برگــزار می شــد.(
ــه آن نيــز همــه در خانه هــا برگــزار می شــد. ــوط ب عروســی ها و مراســم  مرب

گاهــی اوقــات جشــن ها را در حيــاط نيــز می گرفتند. خانه را بســيار ســاده تزيين 
می كردنــد. و ســازهايی مثــل »قــوال«، »زينــا«، »دهــول« می زدنــد و عــده ای هم 
بــه نوبــت می رقصيدنــد. در دو ســمت دامــاد دو نفــر بــه عنــوان »ســاغدوش« و 
ــه  »ُســغدوش« او را همراهــی می كردنــد و هــر كــدام در دســت خــود يــك الل
داشــتند كــه شــمعی در آن روشــن بــود. هزينــه و خــرج يــك روز از ايــن مراســم 

جشــن را »ســاغدوش« و روز ديگــر را »ُســغدوش« بــه دوش می گرفــت.

▲تصوير 31. مهمان های خودمانی در ال اتاقی
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عــروس را بــا اســب يــا االغ بــه مراســم می آوردنــد. رســم بــود وقتــی عــروس 
ــد. معتقــد  ــاب می كردن از كوچــه رد می شــد، ســيب قرمــزی را ســمت او پرت
بودنــد كســی كــه بتوانــد ايــن ســيب را بگيــرد، شــفا می يابــد. چــون آن روز، 
روز بــا عظمتــی بــود، اعتقــاد بــه ايــن داشــتند كــه آن ســيب می توانــد مريضی 

را شــفا دهــد.

ارتباط با همسايه ها 
ارتبــاط بــا همســايه ها بســيار خــوب بــود بــه طــوری كــه هــر روز از حــال 
هــم خبــر می گرفتنــد. معمــوالً زن هــای خانــه همديگــر را در حيــاط خانــه يــا 
اگــر مــردی در خانــه نبــود، درون خانــه، همديگــر را می ديدنــد . امــا مردهــا بــه 
نــدرت يكديگــر را می ديدنــد معمــوالً زن هــا خبرهــا را بــه مردهــا می دادنــد.

ــی  ــه تنهاي ــه ب ــد ك ــش می آم ــواده ای پي ــرای خان ــی ب ــكل بزرگ ــر مش اگ
نمی توانســت آن را حــل كنــد همــه همســايه ها كمــك می كردنــد.

معموالً خانه ها از حياط يا داخل ساختمان به هم راه داشتند. 
گاهــی اوقــات كــه مهمــان خانــواده ای بســيار زيــاد بــود از خانــه همســايه 
ــه  ــود ك ــورت ب ــن ص ــه اي ــوالً ب ــرد. معم ــتفاده می ك ــی اس ــرای پذيراي ــز ب ني
مهمان هــای خانــم و آقــا هــر كــدام در يــك خانــه پذيرفتــه می شــد. هــر خانــه 
ورودی جــدا داشــت. خانم هــا از يــك كوچــه و آقايــان هــم از كوچــه ای ديگــر 
ــتند. و  ــم راه داش ــه ه ــا ب ــه خانه ه ــم ك ــل ه ــدند. از دا خ ــا می ش وارد خانه ه
پذيرايــی از مهمــان بــه راحتــی صــورت می گرفــت. در پذيرايــی از مهمان هــا 

همــه حتــی افــراد خانــه همســايه بــا هــم همــكاری می كردنــد. 

▲تصوير 33. جشن ها و مراسم ها▲تصوير 32. ارتباط خانه های مجاور
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شيوه ی تأمين آب
تأميــن آب خــوردن از مســير های قناتــی كــه زمانــی در شــهر جريــان 
داشــت، صــورت می گرفــت. در حيــاط بعضــی خانه هــا چشــمه های آب 
ــد  ــر بودن ــی نزديك ت ــه رود صاف ــی كــه ب ــز وجــود داشــت. )خانه هاي ني

معمــوالً از ايــن ويژگــی برخــوردار بودنــد.(
بعد هــا كــه آب قنــات خشــك شــد، هــر كــس چاهــی در حيــاط خانه 

خــود كنــد و آب خــوردن را از آن تاميــن كرد.
بــرای اســتفاده از آب، آن را از چــاه بــا »تورومبــا« باال می كشــيدند و در 
حــوض می ريختنــد و از آن بــرای شست و شــو و كارهــای ديگــر اســتفاده 
ــطح آب  ــد، روی س ــرد می ش ــوا س ــه ه ــتان ها ك ــد. در زمس می كردن
يــخ می بســت و بــرای اســتفاده مجبــور بودنــد يــخ رويــش را بشــكنند. 
مخصوصــاً زمانــی كــه بــرای نمــاز صبــح بيــدار می شــدند بــرای وضــو 

ــد. گرفتــن ايــن كار را می كردن
امــا ايــن آب چــاه بــه تنهايــی بــرای تمــام مصــارف خانــه، كافــی نبود. 
ــدار  ــه مق ــی ك ــا زمان ــوی لباس ه ــرای شست وش ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ــد آن هــا  ــور بودن ــود، آب چــاه جــواب نمــی داد و مجب ــاد ب لباس هــا زي
را بــه رودخانــه صوفــی چــای ببرنــد يــا بــه خانــه ای كــه مســير قنــات 
ــاس شســتن  ــه لب ــك روز كامــل را ب ــا ي ــاط آن رد می شــد. آن ه از حي

ــد. ــاص می دادن اختص

نحوه ی گرمايش
ــی  ــی( و طنب ــو” )كرس ــوی س ــا “چ ــی ب ــای ال اتاق ــش فض گرماي
ــا “ادون بخــاری ســی”  ــا “نفتــی بخــاری” )بخــاری نفتــی( و ســالن ب ب

ــد. ــن می ش ــوب( تأمي ــوخت چ ــا س ــاری ب )بخ

استحمام
خانه هــا نيــز بــه نــدرت حمــام داشــتند و همــه از حمام هــای عمومــی 

اســتفاده می كردنــد. )حمام هــای عمومــی در ايــن شــهر زيــاد بــود(
ــام چاالســر وجــود  ــه ن ــخ قســمتی ب ــن حــال در فضــای مطب ــا اي ب

ــد. ــتفاده می ش ــروری اس ــای ض ــرای حمام ه ــه ب ــت ك داش

نقش حياط در خانه های سنتی
ــی  ــدی« يعن ــن ياري ــط اُويَن ــه »َحَي ــد ك ــاد دارن ــی اعتق ــردم محل م

▲تصوير 34. نگهداری گوسفند در حياط برای قربانی كردن

ــت دارد. ــه بيشــتر اهمي ــه بلك ــود خان ــدازه ی خ ــه ان ــاط ب حي
آن هــا از حيــاط اســتفاده های مختلفــی می كردنــد. معمــوالً كارهايــی 
را كــه انجــام آن نيــاز بــه فضــای بزرگ تــری داشــت را در حيــاط انجــام 

می دادنــد. 
ــی  ــن می شــد. آب ــود تامي ــاط ب ــه در حي آب آشــاميدنی از چاهــی ك
كــه از آن بــرای شست وشــو اســتفاده می كردنــد از آبــی كــه در حــوض 
ريختــه می شــد، تأميــن می شــد. )شســتن لبــاس، ظــرف و ظــروف و ...(

لباس ها را برای خشك كردن در حياط آويزان می كردند.
ــت  ــورت می گرف ــاط ص ــز در حي ــی ني ــواد غذاي ــی م ــه ی برخ تهي
ــام  ــاط انج ــف را در حي ــات مختل ــور و عرقيج ــيره ی انگ ــن ش . گرفت
ــه ی  ــد و هم ــاط می پختن ــتان در حي ــل تابس ــد. رب را در فص می دادن
ــت. ــورت می گرف ــاط ص ــه در حي ــز، هم ــه آن ني ــوط ب ــای مرب كاره

ــه  ــدن پشــم گوســفند( ك ــاخ« )كوبي ــون چيّب ــخ« و »ي ــون ديدَم »ي
ــورت  ــاط ص ــز در حي ــد ني ــتفاده می كردن ــك اس ــاف و تش ــرای لح ب
ــپس  ــتند و س ــاط می شس ــفند را در حي ــم های گوس ــت. پش می گرف
آنهــا را می كوبيدنــد تــا گره هايشــان بــاز شــده و بــرای درســت كــردن 

لحــاف و تشــك مناســب شــود.
هيزم را در حياط می شكستند.

اگــر می خواســتند گوســفندی قربانــی كننــد آن را در حياط نگــه داری 
ــوط  ــای مرب ــه ی كاره ــد و هم ــی می كردن ــا قربان ــد و همان ج می كردن

بــه قربانــی كــردن را در حيــاط انجــام می دادنــد. 
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مرغ و خروس ها را در حياط نگه داری می كردند.
ــاط  ــه آن در حي ــوط ب ــای مرب ــد، كاره ــذری می دادن ــذای ن ــر غ اگ

صــورت می گرفــت.
ــام  ــاط انج ــز در حي ــم زخم ني ــرز چش ــرای ح ــالماخ« ب ــر س »خمي

می دادنــد. 
بچه ها در حياط بازی می كردند.

ــود،  ــر ب ــه خنك ت ــاط ك ــام را در حي ــات ش ــی اوق ــتان گاه در تابس
می خوردنــد. و شــب ها را هــم در حيــاط می خوابيدنــد.

بعضــی محصــوالت بــاغ را در حيــاط پهــن می كردنــد تا خشــك شــود 
مثــل گردو يــا آلوچــه ...

اگــر حيــاط بــه انــدازه ی كافــی بــزرگ بــود، جشــن های عروســی را 
در آن می گرفتنــد. خالــی كــردن چــاه مســتراح هــم در حيــاط صــورت 
می گرفــت . هــر وقــت ايــن چــاه پــر می شــد، كســی را می آوردنــد كــه 
كارش خالــی كــردن چــاه بــود. او بديــن ترتيــب ايــن كار را انجــام می داد 
كــه در بخشــی از حيــاط مقــداری »چــول« بــه شــكل دايــره می چيــد و 
فاضــالب چــاه را درون آن می ريخــت و ســپس آن هــا را بــا هــم تركيــب 
ــتفاده در  ــرای اس ــه ب ــد ك ــی می ش ــود خوب ــه ك ــل ب ــرد و تبدي می ك

مــزارع ســبزيجات بــرده می شــد.
ــا و گل و  ــی درخت ه ــت برخ ــل كاش ــاط مح ــا حي ــر اين ه ــالوه ب ع

گياهــان بــود. از جملــه درختانــی كــه در حياط كاشــته می شــد، گيالس، 
آلوچــه، آلبالــو، بــه، تــوت و انگــور بــوده كــه بعدها خرمالــو و ســيب و زرد 
آلــو هــم اضافــه شــد. از گل هــا، شــمعدانی معمــوالً در همــه حياط هــا 
بــود. گل رز بــه نــدرت در خانه هــا يافــت می شــد. اغلــب ثروتمنــدان در 
حيــاط خــود ايــن گل را داشــتند. ســبزی های مختلفــی مثــل جعفــری، 

ريحــان و تــره نيــز در حيــاط كاشــته می شــد.

بام 
معمــوالً پشــت بام ها مســطح بــوده و همــه بــه هــم راه داشــتند. جنس 
ــو می شــد. در  ــود. كــه هــر ســال بايــد عــوض و ن آن هــا از »ســوواخ« ب
صورتــی كــه ايــن كار را انجــام نمی دادنــد، موقــع باريــدن بــرف و بــاران، 
از ســقف آب می چكيــد. هــر موقــع كــه بــرف می آمــد بايــد برف هــا را 

ــام پــارو می كردنــد و در حيــاط می ريختنــد.  از ب
ــا »ســينكا« )ورق هــای فلــزی  امــا از اواخــر ايــن دوره اكثــر بام هــا را ب
شــيروانی( پوشــاندند و پوشــش آن ها از مســطح به شــيروانی تبديل شــد.

ــردن برخــی  ــرای پهــن ك ــی نمی شــد جــز ب ــام اســتفاده چندان از ب
ــتان . ــب های تابس ــدن در ش ــبزی و خوابي ــل س ــوالت مث محص

▲تصوير 35. بازی بچه ها در حياط

▲تصوير 35. فضای حياط
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تحليل شيوه ی زندگی در خانه های سنتی
ــد  ــز نيازمن ــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی در خانه هــای ســنتی ني ب
ــه صــورت  ــه و هــم ب ــه صــورت روزان بررســی شــيوه ی زندگــی هــم ب

ســاالنه هســتيم.
بــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی روزانــه، زندگــی روزانه در يــك خانه ی 
ســنتی بررســی و عملكردهــای برآورنــده ی نيازهــای مــادی و معنــوی 

ــت گرديد. ليس

▲جدول 6. ليست عملكرد روزانه در فضاهای خانه
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جريان شيوه ی زندگی روزانه در خانه ی سنتی
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►▲ تصوير 35. شيوه ی زندگی روزانه در پالن خانه ی سنتی
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جدول فعاليت های روزانه 
و ما به ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 7. 

فعاليت های روزانه و ما به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی استفاده از فضاها 
در زندگی روزانه

◄ جدول 8. 

فراوانی استفاده از فضاها در زندگی روزانه
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جدول تنوع فعاليت های ساالنه 
و مابه ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 9. 

فعاليت های ساالنه و ما به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی تنوع فعاليت ها 
در زندگی ســاالنه 

و مابه ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 10. 

فراوانی استفاده از فضاها در زندگی ساالنه
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فراوانی استفاده از فضا )روزانه(
همان طــور كــه در نمــودار مشــاهده می شــود، بيشــترين فعاليت هــای 

روزانــه در ال اتاقــی و ســپس در حيــاط انجــام می پذيــرد.

در نقشــه ی زيــر فراوانــی اســتفاده از فضاهــا در يــك روز بــه ترتيــب از 
پررنــگ بــه كم رنــك نشــان داده شــده اســت.
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▲ نمودار 1. فراوانی استفاده از فضا با توجه به فعاليت های روزانه )مطابق جداول صفحات قبل(روزانهنمودار تعدد فعاليت هاي 

▲ تصوير 36. فراوانی استفاده از فضا در زندگی روزانه
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ساالنهنمودار تعدد فعاليت هاي 

فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(
در فعاليت هــای ســاالنه، حيــاط بيشــترين اســتفاده را چــه از لحــاظ 
بــرآوردن نيازهــای معيشــتی و چــه از لحــاظ برگــزاری آداب و رســوم بــه 

خــود اختصــاص می دهــد.

در نقشــه ی زيــر فراوانــی اســتفاده از فضاهــا در يــك ســال بــه ترتيــب 
از پررنــگ بــه كم رنــك نشــان داده شــده اســت.

▲ نمودار 2. فراوانی فعاليت های ساالنه )مطابق جداول صفحات قبل(

▲ تصوير 37. فراوانی استفاده از فضا در زندگی ساالنه



معرفیخانههایسنتیوشیوهیزندگیدرآنها 78

مدت زمان استفاده از فضا
بررســی تعــدد فعاليت هــای روزانــه بــدون در نظرگرفتن زمان اســتفاده 
از فضــا جهــت انجــام فعاليــت، امــری ناكامــل می باشــد. بــا درنظرگرفتن 
زمــان انجــام فعاليت هــای روزانــه همچنان كــه در نمــودار زير نشــان داده 
شــده اســت، بيشــترين زمــان اســتفاده از فضــا متعلــق بــه ال اتاقــی و 

ــاط می باشــد.  حي

اهميت فضا
ــی،  ــيوه ی زندگ ــای ش ــر مبن ــوان ب ــه را می ت ــای خان ــت فضاه اهمي
كالبــد خانــه و نيــز اهميــت ذهنــی از ديــدگاه ســاكنان بررســی نمــود:

اهميت فضا بر مبنای شيوه ی زندگی:
تعــدد اســتفاده از فضــا بيانگــر اهميــت آن در زندگی روزمره می باشــد. 
ــاط از مهم تريــن عناصــر درخانه هــای  ــی و حي ــن ترتيــب ال اتاق بدي

ســنتی بــر مبنــای شــيوه ی زندگــی می باشــند.

اهميت فضا بر مبنای کالبد خانه:
بــا توجــه بــه هندســه ی پــالن خانه هــای قديمــی، وجــود حياط هــای 

بــزرگ در قلــب خانــه، بيانگــر اهميــت آن از لحاظ كالبديســت.
فضــای طنبــی نيــز بــا قــرار گرفتــن در طبقــه   اول و در بهتريــن مكان، 
هــم از نظــر جايــگاه و هــم از نظــر ابعــاد و... از جملــه فضاهــای مهم خانه 

به شــمار مــی رود.  

اهميت ذهنی فضا از نظر ساکنين:
ــن فضــا  ــی را مهم تري ــی، ســاكنين فضــای ال اتاق ــا از لحــاظ ذهن ام
ــه  ــن ب ــد. هم چني ــتفاده می باش ــال اس ــواره در ح ــون هم ــد. چ می دانن
اعتقــاد آن هــا »حيــط اوينــن ياريــدی« يعنــی حيــاط بــه انــدازه ی خــود 
خانــه اهميــت دارد. وجــود فضــای طنبــی نيــز از نظــر آن هــا اجتنــاب 

ناپذيــر اســت. و همچنيــن صانديخانــا.
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▲ نمودار 3. مدت زمان حضور در فضامدت زمان حضور در فضا

▲ جدول 11. اهميت فضا در خانه های سنتی
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تطبيق شيوه ی زندگی با کالبد خانه های سنتی
بــا تقســيم شــيوه ی زندگــی بــر مبنــای نيازهــای معيشــتی، فرهنگی 
و آداب و رســوم و نيازهــای زيســتی، فضاهــای كالبــدی وابســته بــه آن را 

می تــوان در جــدول زيــر خالصــه نمــود.

▲ جدول 12. تطبيق شيوه ی زندگی با كالبد خانه های سنتی
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معرفی خانه ها ی معاصر و شيوه ی زندگی در آن ها
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مقدمه:
)توضيحاتی در رابطه با خانه های معاصر(

ايــن خانه هــا هــم ماننــد خانه هــای دوره هــای قبــل تنهــا از آن يــك 
ــتند.  خانواده هس

واحــدی بــه نــام اشــيه يری هــم كــه بــرای فرزنــدان پســر خانــواده در 
نظــر گرفتــه می شــد، در ايــن دوره حــذف شــده اســت.

خانه هــای ايــن دوره همگــی از دو نيــم طبقــه تشــكيل شــده اند. نيــم 
ــه  ــره در نيم طبق ــی روزم ــن. زندگ ــه زيرزمي ــف و نيم طبق ــه همك طبق
همكــف و كارهــای خدماتــی در نيم طبقــه زيرزميــن جريــان دارد. تعــداد 
معــدودی خانــه هــم عــالوه بــر دو نيم طبقــه، طبقــه ی اول نيــز دارنــد و 

يــا نيم طبقــه زيرزميــن را ندارنــد.
يــك خانــه متشــكل بــود از يــك يــا دو اتــاق، يــك طنبــی، هــال يــا 
ســالن، روشــنايی )پاســيو يــا گلخانــه(، آشــپزخانه، حيــاط، زيرزميــن و 
ــه،  ــاری، موتورخان ــام، انب ــتراح، حم ــی )مس ــای خدمات ــاير بخش ه س

راه پلــه(
ورودی نيز از نيم طبقه صورت می گيرد.

ايــن دوره، دوره ی ورود برخــی تكنولوژی هــا مثــل تلويزيــون، تلفــن، 
ــهر  ــه ش ــی و ... ب ــن نفت ــی و آبگرم ك ــماور برق ــاق گاز، س ــال، اج يخچ
می باشــد. در اكثــر خانه هــا وجــود چنيــن وســايلی رايــج شــده و ايــن 
بــه نوبــه خــود تغييراتــی در الگــوی كالبــدی خانه هــا ايجــاد كرده اســت.

واژه شناسی فضاها 
فضاهــای موجــود در ايــن خانه هــا در جــدول زيــر دســته بندی 
شــده اند:  )فضاهــای حــذف شــده از دوره قبــل نيــز در ايــن جــدول قابــل 

مشــاهده هســتند(.

▲ تصوير 1. واژه شناسی فضاها در خانه های معاصر
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معرفی خانه های معاصر
ــالب اســالمی هســتند.  ــد از انق ــه دوره ی بع ــوط ب ــا مرب ــن خانه ه اي
روابــط فضاهــا تــا حــدودی حــال و هــوای خانه هــای ســنتی معاصــر را 
دارنــد امــا نمــای كار شــده در بناهــا بــا دوره هــای قبــل تفــاوت فاحشــی 
دارد. خانه هــای برداشــت شــده از ايــن دوره بــه صــورت زيــر هســتند: 
ــه  ــر، ب ــه همديگ ــن دوره ب ــای اي ــاد خانه ه ــباهت زي ــل ش ــه دلي )ب

ــت.( ــده اس ــنده ش ــه بس ــداد خان ــن تع ــت همي برداش

▲ تصوير 2. موقعيت خانه ها در شهر

◄ جدول 1. 

معرفی خانه ها
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1. خانه ی سروری
موقعيت: خيابان قدس، كوچه ی مال محمود

ايــن خانــه تنهــا بــرای يــك خانــواده اســت. تعــداد اعضــای آن 8 نفــر 
ــرور  ــه م ــوده و جــزو خانواده هــای پرجمعيــت محســوب می شــوند. ب ب
زمــان همــه فرزنــدان ازدواج كــرده و ازيــن خانــه رفته انــد. امــا رفــت و 
آمــد آن هــا و فرزندانشــان هنــوز هــم باقيســت. بنابرايــن رفــت و آمــد در 

ايــن خانــه و تعــداد بچه هــای آن زيــاد اســت.
زندگــی روزمــره در نيم طبفــه ی همكــف صــورت می گيــرد. از طبقه ی 
ــی از مهمان هــا در مراســم ها اســتفاده می شــود. الزم  ــرای پذيراي ــاال ب ب
بــه ذكــر اســت كــه رســم و رســومات ايــن خانــه ماننــد گذشــته اســت 
ازيــن رو مراســمات متعــدد و زيــادی در طــول ســال در ايــن خانــه برگزار 
می شــود.  شــماره ی فضاهــا در جــدول واژه شناســی فضاهــا آمــده اســت.

نيم طبقه ی همكف

طبقه ی اول

نيم طبقه ی زيرزمين

برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی
31- موتورخانا

▲ تصوير 3. خانه ی سروری
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2. خانه ی مهری
موقعيت: خيابان قدس, كوچه مال رستم

ايــن خانــه در انتهــای يــك كوچــه بن بســت قــرار گرفته و در قســمت 
شــمالی و شــرقی و جنوبــی آن همســايگی وجــود دارد. نورگيــری بنــا از 

جبهــه ی جنــوب و غــرب تأميــن شــده اســت.
ايــن خانــه از آِن يــك خانــواده بــا 5 نفــر جمعيــت اســت. مــادر و پــدر 

هنــوز جــوان هســتند و ســن فرزندانشــان هــم كــم اســت.

نيم طبقه ی همكف

نيم طبقه ی زيرزمين

برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی

▲ تصوير 4. خانه ی مهری
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3. خانه ی ناصردوست 1
موقعيت: خيابان قدس, كوچه ی مال محمود

ــن بســت قــرار دارد و از چهــار  ــه در انتهــای يــك كوچــه ب ايــن خان
طــرف توســط همســايگی ها احاطــه شــده اســت. نورگيــری آن از ســمت 
شــرق می باشــد. يــك نورگيــر ســقفی كوچــك هــم بــه نــام روشــنايی 
در ســمت غــرب وجــود دارد كــه نورگيــری فضاهــای اطــراف را تاميــن 
ــاق, يــك طنبــی، يــك  ــك ات ــد. نيم طبقــه ی همكــف شــامل ي می كن
ــم شــامل دو  ــن ه ــه ی زيري ــالن و آشــپزخانه و روشــنايی و نيم طبق س
اتــاق و يــك ســالن و يــك آشــپزخانه و مســتراح می باشــد. ورودی هــم از 

ــرد. ــاط صــورت می گي حي
ايــن خانــه از آن يــك خانــواده بــا 4 نفرجمعيــت اســت. مــادر و پــدر 

هنــوز جــوان هســتند و ســن فرزندانشــان هــم كــم اســت.

نيم طبقه ی همكف

نيم طبقه ی زيرزمين

▲ تصوير 5. خانه ی ناصردوست 1برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی
30- روشنايی
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4. خانه ی ناصردوست 2
موقعيت: كوچه ی شيخ تاج

ــاط دارد.  ــاختمان و حي ــود س ــه خ ــه ب ــه دو ورودی از كوچ ــن خان اي
ــی و  ــرقی و جنوب ــوهای ش ــق بازش ــا از طري ــای آن ه ــری فضاه نورگي
ــامل دو  ــف ش ــه ی همك ــود. نيم طبق ــن می ش ــی تامي ــيوی ميان پاس
ــاق, يــك طنبــی، يــك ســالن و آشــپزخانه و روشــنايی و مســتراح و  ات
حمــام و نيم طبقــه ی زيريــن هــم شــامل دو انبــاری و يــك ســالن و يــك 

ــد.  ــه می باش موتوخان
ايــن خانــه از آن يــك خانــواده بــا  5 نفــر جمعيــت اســت. مــادر و پــدر 

هنــوز جــوان هســتند و ســن فرزندانشــان هــم كــم اســت.

نيم طبقه ی همكف

طبقه ی اول

نيم طبقه ی زيرزمين

برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی

▲ تصوير 6. خانه ی ناصردوست 2
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5. خانه ی ميرزاپور
موقعيت:  شهرک وليعصر

ايــن خانــه يــك ورودی از كوچــه بــه خــود ســاختمان دارد. نورگيــری 
فضاهــای آن هــا از طريــق بازشــوهای شــمالی و جنوبی و پاســيوی ميانی 

تاميــن می شــود. 
ايــن خانــه از آن يــك خانــواده بــا 5 نفــر جمعيــت اســت. مــادر و پــدر 

هنــوز جــوان هســتند و ســن فرزندانشــان هــم كــم اســت.

نيم طبقه ی همكف

طبقه ی اول

نيم طبقه ی زيرزمين

برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی
30- روشنايی

▲ تصوير 7. خانه ی ميرزاپور
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6. خانه ی درخشان
موقعيت:  شهرک وليعصر

ايــن خانــه يــك ورودی از كوچــه بــه حيــاط دارد. نورگيــری فضاهــای 
آن هــا از طريــق بازشــوهای شــمالی و جنوبــی و پاســيوی ميانــی تاميــن 
می شــود. بــه دليــل كشــيدگی بســيار زيــاد زميــن ، بــرای آن دو حيــاط 
ــرغ و  ــداری م ــرای نگه ــمالی ب ــاط ش ــه از حي ــد ك ــر گرفته ان در نظ

خروس هــا اســتفاده می كننــد. 
ايــن خانــه از آن يــك خانــواده بــا 5 نفــر جمعيــت اســت. مــادر و پــدر 

هنــوز جــوان هســتند و ســن فرزندانشــان هــم كــم اســت.

نيم طبقه ی همكف

نيم طبقه ی زيرزمين

برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی
30- روشنايی
31- موتورخانا

▲ تصوير 8. خانه ی درخشان
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7. خانه ی زرين نشان
موقعيت: ده متری مطهری

ايــن خانــه دو ورودی از كوچــه بــه خــود ســاختمان و بــه حيــاط دارد. 
نورگيــری فضاهــای آنهــا از طريــق بازشــوهای شــرقی و جنوبــی تاميــن 
می شــود. نيم طبقــه ی همكــف شــامل دو اتــاق, يــك ســالن و آشــپزخانه 
و مســتراح و حمــام و طبقــه اول هــم شــامل يــك اتــاق و يــك طنبــی و 

يــك ســالن و يــك آشــپزخانه می باشــد. 
ايــن خانــه از آن يــك خانــواده با 5 نفر جمعيت اســت. مــادر و پدر ميان ســال 

هســتند و فرزندانشــان هم در ســن نوجوانی و جوانی به ســر می برند.

نيم طبقه ی همكف

طبقه ی اول

برداشت: نگارندگان

1- اتاق
2- ال اتاقی

3- طنبی
5- سالن

6- صانديخانا
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی

▲ تصوير 9. خانه ی زرين نشان
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▲ تصوير 10. كل خانه های برداشت شده از دوره ی معاصر
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تحليل کالبدی خانه های معاصر
ــای  ــم خانه ه ــاهده كردي ــا مش ــه های خانه ه ــه در نقش ــور ك همانط
ايــن دوره همگــی از دو نيم طبقــه تشــكيل شــده اند. نيم طبقــه ی 
همكــف و نيم طبقــه ی زيرزميــن. زندگــی روزمــره در نيم طبقــه ی 
ــان دارد.  ــن جري ــه ی زيرزمي ــی در نيم طبق ــای خدمات ــف و كاره همك
ــن دو  ــك طبقــه ی ديگــر هــم روی اي ــا ي تعــداد معــدودی از خانه ه
در نظــر گرفته انــد كــه معمــوالً اختصــاص بــه پذيرايــی از مهمان هــا در 

ــف دارد. ــم های مختل مراس
ــه ی  ــت، نيم طبق ــدک اس ــا ان ــداد آن ه ــه تع ــم ك ــا ه ــی خانه ه برخ
زيرزميــن را ندارنــد، در ايــن صــورت بخــش خدماتــی خانــه در يــك ســر 

ــرد. ــرار می گي ــاط ق حي

هندسه ی بنا
تغييــری كــه نســبت بــه دوره هــای قبــل رخ داده اســت، حــذف برخی 
بخش هــای خدماتــی و انتقــال آن بــه زيــر بخــش مســكونی اســت. واحد 
اشــيه يری هــم بــه كلــی از خانــه حــذف شــده اســت. بــه ايــن ترتيــب 
هندســه بنــا بــه صــورت حجمــی در ضلــع شــمالی خانــه قــرار دارد كــه 
ــه  ــای آن اضاف ــه پهن ــر و ب ــل كم ت ــای قب ــه نســبت دوره ه طــول آن ب

شــده اســت.
 همانطــور كــه مشــاهده می كنيــم فراوانــی نــوع اول از همــه بيشــتر 
اســت. فضاهــای تشــكيل دهنده نيم طبقــه ی همكــف عبارتنــد از: 
ــپزخانا،  ــا، آش ــال، صانديخان ــاق، ه ــی(، ات ــاخ اتاق ــی )قون ــی، طنب ال اتاق

ــنايی. ــتراح و روش مس
نيم طبقــه ی زيريــن هــم كــه بــه آن »زِْی َزمــی« می گوينــد، از يــك 
فضــای يكپارچــه بــه نســبت بــزرگ كــه يــك حــوض و شــير آب ســرد 
ــه  ــه گفت ــرد، تشــكيل شــده و همان طــور ك ــرار می گي ــرم در آن ق و گ
شــد، اكثــر كارهــای شست وشــو و برخــی كارهــا كــه نيــاز بــه فضــای 

ــرد. ــورت می گي ــد در آن ص ــری دارن بزرگ ت
يــك يــا دو انبــار و ســرويس بهداشــتی و حمــام هــم در نيم طبقــه ی 
زيريــن قــرار می گيــرد. بعضــی خانه هــا در ايــن قســمت پاركينــگ هــم 
دارنــد. از آنجــا كــه گرمايــش اكثــر خانه هــای ايــن دوره از طريــق شــوفاژ 
تاميــن می شــود، موتورخانــه ای نيــز در ايــن نيم طبقــه قــرار می گيــرد.

▲ تصوير 11. هندسه ی بنای خانه های معاصر
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الگوی مقاطع خانه های معاصرالگوی پالن خانه های معاصر

▲ تصوير 12. الگوی خانه های معاصر
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ــا  ــب خانه ه ــاً اغل ــاط دار هســتند و تقريب ــا حي ــه ی خانه ه ــن دوره، هم در اي
يــك در ورودی از كوچــه بــه حيــاط نيــز دارنــد. اگــر موقعيــت قرارگيــری خانــه 
ايــن اجــازه را نمــی داد،  خانــه طــوری طراحــی می شــد كــه بتــوان از نيم طبقــه ی 

زيرزميــن بــه راحتــی بــه حيــاط دسترســی پيــدا كــرد. 
فضــای دهليــز كــه در دوره ی قبــل مفصــل ارتباطــی فضاها بــود، در ايــن دوره 

بــه دو فضــای راهــرو ورودی و هــال تبديــل شــده اســت. 
هــال مفصــل ارتباطــی فضاهــای داخلــی از جملــه اتــاق، طنبــی، آشــپزخانا، 
ــا و روشــنايی می باشــد. روشــنايی هــال هــم از فضــای روشــنايی يــا  صانديخان

ــن می شــود. همــان پاســيو تأمي
راهــرو ورودی كــه ارتبــاط تــراس بــه هــال را ممكــن می ســازد، بــه عنــوان يــك 
فيلتــر هــوا عمــل می كنــد و فضــای كفش كــن و رختكــن هم محســوب می شــود.

گاهــی اوقــات ورود مهمــان بــه طنبــی از هميــن راهــرو و بــدون ورود بــه هــال 
صــورت می گيــرد. معمــوالً يــك در ديگــر نيــز فضــای هــال را بــه طنبــی متصل 

می كنــد. طنبــی دو در دارد يكــی از راهــرو و يكــی از هــال ارتباطــی.
هنــوز »صانديخانــا« يكــی از فضاهــای مهــم محســوب می شــود و مســاحت 
نســبتاً بزرگــی دارد كــه بــرای گذاشــتن لحــاف و تشــك ها اســتفاده می شــود. 
عــالوه بــر اينكــه در صورت امكان، يك ســرويس بهداشــتی در بخش مســكونی 
و در نيم طبقــه ی همكــف قــرار داشــت، يكــی در حيــاط و يكی هــم در نيم طبقه ی 
زيرزميــن در نظــر گرفتــه می شــد. امــا حمام معموال فقــط يكــی بــوده و آن هم در 

نيم طبقــه ی زيرزميــن يــا در همــان بخش مســكونی قــرار می گرفت.
در ايــن دوره فضايــی بــه نــام ميطبــاخ حــذف شــده اســت. آشــپزخانه و همــه 
كارهــای مربــوط بــه پخــت و پــز هــم بــه داخــل بخــش مســكونی انتقــال يافتــه 
اســت. ايــن فضــا بــرای خــود حريمــی كامــال جــدا دارد و هــال مفصــل ارتباطــی 

آن بــا ديگــر فضاهــا و ال اتاقــی اســت.
ــت  ــورت اس ــن ص ــه اي ــكونی ب ــش مس ــا در بخ ــری فضاه ــوه ی قرارگي نح
كــه فضاهايــی ماننــد ال اتاقــی و طنبــی در بخــش جنوبــی و فضاهايــی ماننــد 
ــه واقــع شــده اند. باقــی  آشــپزخانه و راه پلــه و مســتراح در بخــش شــمالی خان

▲ تصوير 13. پنجره های داخلی در خانه های معاصر

بخش هــا مثــل هــال و صانديخانــا و روشنايی)پاســيو(، در مركــز قــرار گرفته انــد 
كــه نــور و تهويــه آن هــا از طريــق پاســيو موجــود صــورت می گيــرد. تقريبــاً همه  
خانه هــا بــرای نورگيــری فضاهــای ميانــی از پاســيو اســتفاده كرده انــد. كــه بــه 

زبــان مــردم محلــی بــه آن »روشــنايی« يــا »جولخانــا« )گلخانــه( می گوينــد.
فضــای بــدون نــور در خانــه وجــود نــدارد. همــه ی فضاهــا يــا نــور مســتقيم 
ــی  ــد. حت ــت می كنن ــتقيم درياف ــر مس ــور غي ــی ن ــه طريق ــا ب ــد ي می گيرن
»صانديخانــا« هــم پنجــره   داخلــی كوچكــی بــه راهــرو يــا هــال اصلی و يا پاســيو 
دارد. )معمــوال قســمت كتيبــه درهــا هــم شيشــه ای بــوده كــه باعــث جريــان نور 

ــت( ــده اس ــا می ش در فضاه
ــه ايــن ترتيــب كــه معمــوال  حمــام و ســرويس، تهويــه ی طبيعــی دارنــد. ب
پنجــره ای كوچــك و مســتقيم بــه فضــای بيــرون خانــه يــا بــه روشــنايی )همان 

پاســيو( داخــل خانــه دارنــد.
ــش از  ــت. در دوره ی پي ــده اس ــته ش ــه كاس ــای خان ــن دوره از انباری ه در اي
انباری هــا بــرای انبــار مــواد غذايــی، برخــی وســايل، هيــزم و ... اســتفاده می شــد. 
امــا در ايــن دوره بــرای نگــه داری مــواد غذايــی از يخچــال آشــپزخانه اســتفاده 
می شــود حتــی گاهــی از پشــت پنجــره آشــپزخانه هــم بــرای نگهــداری مــواد 
غذايــی اســتفاده می شــود و سيســتم گرمايــش خانــه هم ديگــر از طريق كرســی 
نبــوده و نيــازی بــه فضــای انبــاری بــرای هيزم كرســی نيســت. اما هنوز وســايلی 

هســتند كــه بــه انبــاری ای در خانــه نيــاز دارنــد.
در بعضــی خانه هــا عــالوه بــر حيــاط جنوبــی يــك حياط شــمالی هــم در نظر 
می گيرنــد كــه مســاحت نســبتاً كوچكتــری دارد و برای نگهــداری مــرغ و خروس 

يــا كاشــت درخــت مــو اســتفاده می شــود.
در ايــن دوره درهــا يــك لنگــه می شــوند و بــه جــای اينكــه در وســط ديــوار 
ــه  ــد، در گوشــه ای از آن تعبيــه می شــوند. جايــی كــه ســاختمان ب ــرار بگيرن ق
ــوار  ــی ســاختمان دو ســه متــری روی دي ــوار لبــه ی انتهاي حيــاط می رســد دي
حيــاط ادامــه می يابــد تــا ديــد ســاختمان كنــاری بــه تــراس يــا حيــاط را كــم 

كنــد )در مقاطــع مشــخص اســت(.
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ورودی 
معمــوالً خانه هــا دو ورودی داشــتند، يــك ورودی بــه خود ســاختمان 
و از فضــای راه پلــه و يــك ورودی بــه حيــاط. فضای»چشــخانا« نيــز در 

ايــن دوره حــذف شــده اســت. 
راه پلــه تبديــل بــه عنصــری جــدا از بخــش مســكونی شــده و حجــم 
شــاخصی بــه خــود اختصــاص داده اســت. ارتبــاط طبقــات از طريــق 
ايــن راه پلــه برقــرار می شــود. همچنيــن ايــن عنصــر دسترســی بــه بــام 
را نيــز ممكــن می كنــد. ورودی از حجــم راه پلــه نســبت بــه ســاختمان 

ــد.  ــه می باش ــی از نيم طبق اصل

 هال راه پله در ورودي كوچه 

 هال راهرو تراس پله حياط در ورودي كوچه

در ايــن دوره ســردر حــذف شــده و ورودی بــا يــك در و يــك تــو 
ــه  ــبت ب ــی نس ــن تورفتگ ــف اي ــود. ك ــف می ش ــوار، تعري ــی در دي رفتگ
ــم  ــه اول ه ــه در طبق ــرد راه پل ــت. پاگ ــر اس ــه باالت ــی دو پل ــه يك كوچ
ــاد  ــاالی ورودی ايج ــی ب ــك پيش آمدگ ــرون زده و ي ــم بي ــداری از حج مق
 می كنــد كــه ايــن خــود بــه تعريــف بهتــر ورودی كمــك می كنــد.

سلســله مراتب ورود بــه بخــش مســكونی و هــال كــه ارتباط دهنــده ی همه ی 
فضاهــای بخش مســكونی اســت، بــه دو صــورت زير اســت:

▲ تصوير 14. ورودی در خانه های معاصر
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شيوه ی زندگی در خانه های معاصر1
همان طــور كــه گفتــه شــد ايــن خانه هــا هــم ماننــد دوره هــای قبــل تنهــا از آِن 
يــك خانــواده هســتند. واحــدی بــه نــام اشــيه يری هــم كــه بــرای فرزنــدان پســر 

خانــواده در نظــر گرفتــه می شــد، در ايــن دوره حــذف شــده اســت.
تعــداد فرزنــدان يــك خانــه نســبت بــه دوره هــای پيشــين بســيار كمتــر شــده 
اســت. خانه هايــی كــه ســن صاحبخانــه در آن هــا باالســت )كــه تعــداد آن هــا بســيار 
ــه  ــا ك ــر آن ه ــا در اكث ــند. ام ــر می باش ــه 7-6 نف ــای خان ــداد اعض ــت( تع ــم اس ك
ــر تجــاوز  ــه از 5 نف ــراد خان صاحبخانه هــا در دوره ی ميان ســالی هســتند، تعــداد اف

ــر شــده اســت. ــن دوره كمت ــه در اي ــداد اعضــای خان ــد. در كل تع نمی كن
ســاكنان خانه هــای ايــن دوره معمــوالً افــرادی هســتند كــه در زمــان ازدواجشــان 
ــرای خــود  ــد و حــال خــود ب ــدری ســاكن بوده ان ــه پ ــای اشــيه يری خان در واحده
ــود، هــم اكنــون  ــه ای ســاخته اند. از آنجــا كــه ســن ازدواج در آن دوره پاييــن ب خان
صاحبخانه هــا نهايتــاً 40 ســال ســن دارنــد. بنابرايــن اعضــای ســاكن در ايــن خانه هــا 

مــادر و پــدری هســتند جــوان بــا 2 يــا 3 فرزنــد كوچــك.
ايــن دوره، دوره ی ورود برخــی تكنولوژی هــا مثــل تلويزيــون، تلفن، يخچــال، اجاق 
گاز، ســماور برقــی، آبگرم كــن نفتــی و ... بــه شــهر نيــز می باشــد . و در اكثــر خانه هــا 
وجــود چنيــن وســايلی رايــج شــده اســت. تعــداد اتومبيل هــا هــم كم كــم در شــهر 
زيــاد می شــود. امــا هنــوز خانواده هــای زيــادی هســتند كــه وســع مالــی اجــازه ی 

خريــد اتومبيــل بــه آنهــا را نمی دهــد.

خانواده و فعاليت های آن ها 
از نظــر شــغلی مردهــای خانــه نســبت به گذشــته صاحــب شــغل های متنوع تری 
شــده اند. عــده ای كارمنــد برخــی شــركت ها هســتند. برخــی مغــازه ای دارنــد و برخی 
معلــم و يــا صاحــب شــغل هــای ديگــری هســتند. در كنــار اين مشــاغل اغلــب آن ها 
يــك يــا دو بــاغ هــم دارنــد و بــه كار باغــداری هــم مــی پردازنــد . معمــوالً روزهــای 

تعطيــل را كل خانــواده در بــاغ بــه ســر مــی برند.
زن هــای خانــه هــم اكثــراً خانــه دار هســتند و تعــداد زنانــی كــه معلمنــد و يــا در 
ســاير ادارات كار می كننــد، بســيار كم انــد. بچه هــا هــم در همــه فصل هــا بــه جــز 
تابســتان ها مشــغول تحصيل انــد. البتــه در تابســتان ها برخــی كالس هــای تابســتانی 
ــا  ــی آن ه ــغوليت اصل ــا مش ــد. ام ــركت می كنن ــا ش ــه در آن ه ــود دارد ك ــز وج ني
همچنــان بــازی اســت. هنــوز هــم بچه هــا بعضــی بازی هــا را وقتــی دور هــم جمــع 
ــواده  ــراد خان ــداد اف ــا اينكــه تع ــد. ب ــازی می كنن ــا كوچــه ب ــاط ي می شــوند در حي
در ايــن دوره نســبت بــه گذشــته كمتــر شــده امــا از آنجــا كــه هنــوز ديــدو بازديــد 
ــار هــم  ــواده هميشــه كن ــا ســه خان ــاد اســت، بچه هــای دو ي خانواده هــا از هــم زي

هســتند و مشــكل هم بــازی ندارنــد.

حضور مهمان در خانه 

1. اين بخش بر اساس مطالعات ميدانی و مصاحبات تصادفی انجام شده با مردم، تنظيم و دسته بندی شده است.

در ايــن دوره، خانه هــا هنــوز هــم اتاقــی جــدا بــرای مهمــان دارنــد كــه هميشــه 
تميــز و مرتــب نگــه داشــته می شــود و نامــش طنبــی اســت. هنــوز رفــت و آمــد 
اقــوام و آشــنايان در خانه هــا زيــاد اســت. بســتگان نزديــك ناهــار يــا شــام را در چنــد 
روز هفتــه بــا هــم و در خانــه يكــی و معمــوالً بزرگتر هــا ميل می كننــد. و هنــوز روابط 

بســيار نزديــك و صميمــی اســت. مهــر و محبــت در خانه هــا جريــان دارد.
ــدان  ــزرگ خان ــای ب ــای قصه گويی ه ــای آن ج ــون و فيلم ه ــن دوره تلويزي در اي
را پــر كــرده اســت. بســتگان نزديــك بــرای تماشــای فيلمــی در يــك خانــه جمــع 
ــود.  ــيار داغ ب ــی بس ــی ايران ــای قديم ــدی و فيلم ه ــای هن ــازار فيلم ه ــوند. ب می ش

ــود. ــا ب ــر مشــغوليت های مهمانی ه ــز از ديگ ــز ني ــای طن تماشــای برنامه ه
در كل مشــغوليت های مهمانی هــای خودمانــی در ايــن دوره، تلويزيــون و يــا 
فيلم بــرداری از خودشــان و تماشــای آن هــا اســت. از طرفــی وجــود تلفــن برخــی رفــت 
وآمدهــا را كمتــر كــرده اســت. چراكــه از طريــق صحبــت تلفنــی می توانســتند از حال 
هــم جويــا شــوند. از مهمان هــای خودمانــی مثــل خالــه، دايی، عمــو و عمه يــا خواهر و 
بــرادر در »ال اتاقــی« پذيرايــی می شــود. آن هــا خانه هــای همديگــر را ماننــد خانــه خود 
می داننــد. امــا فاميل هــای بــه نســبت دورتــر در طنبــی كــه هميشــه تميــز و مرتــب 
نــگاه داشــته می شــود، پذيرايــی می شــوند. در مهمانی هــای خودمانــی زن هــا و مردهــا 

همــه در يــك اتــاق و در غيــر آن جــدا از هــم و در اتاق هــای مجــزا می نشــينند.
ــان  ــاه رمض ــت. در م ــرار اس ــد برق ــدو بازدي ــه دي ــان برنام ــد همچن ــام عي در اي

می شــوند. برگــزار  خانه هــا  در  روضه هــا  وفات هــا  در  و  افطاری هــا 
برخــی مراســم های عروســی مخصوصــاً مراســم عقــد و حنابنــدان در خانــه گرفته 
ــه برگــزار می شــود و تعدادشــان  می شــود. مرثيه هــا، جئوش هــا و جشــن ها در خان
بــه نســبت امــروز زيــاد اســت. برخــی مراســم ها را هــم در تاالرهــا يــا مســاجد برگزار 
می كننــد. در ايــن دوره هنــوز مهمان هايــی هســتند كــه شــب را در خانــه ميزبــان 

می ماننــد امــا تعدادشــان بســيار كمتــر شــده اســت.

ارتباط با همسايه ها 
ــی  ــت وقت ــوم اس ــند. مرس ــر را می شناس ــايه ها همديگ ــه ی همس ــاً هم تقريب
ــه كوچــه ای می آيــد، همــه ی همســايه ها جمــع می شــوند  همســايه ی جديــدی ب
ــا همديگــر آشــنا  ــا ب ــد ت ــه آن هــا می رون ــه خان و روزی را اختصــاص می دهنــد و ب
شــوند. صميمــت و ارتبــاط بــا همســايه ها نســبت بــه گذشــته كــه خيلــی زيــاد بود 
ــا  ــاط ي ــوز وجــود دارد.  ديگــر، خانه هــا هــم از حي ــی هن ــر شــده ول هــر چندكمت
فضايــی ديگــر بــه هــم راه ندارنــد و همــه به صــورت مســتقل و چهــار ديــواری كاماًل 

ــاری عمــل می كننــد. اختي

شيوه ی تأمين آب 
طريقــه ی تأميــن آب در ايــن دوره از طريــق آب لوله كشــی شــهر تأمين می شــود، 
تقريبــاً در همــه خانه هــا لوله كشــی آب شــهر جريــان دارد. در كنــار ايــن آب اغلــب 
خانه هــا بــرای خــود چاهــی در حيــاط حفــر كرده انــد و اغلــب كارهــای شست وشــو 
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ــا آن انجــام می دهنــد. فاضــالب خانه هــا هــم از  و هم چنيــن آبيــاری باغچه هــا را ب
طريــق اگــوی شــهری از خانــه خــارج می شــود.

نقش حياط در خانه های معاصر 
ــدی« يعنــی  ــن ياري ــط اُويَن ــد كــه »َحَي ــاد دارن ــی اعتق ــوز هــم مــردم محل هن
حيــاط بــه انــدازه خــود خانــه بلكــه بيشــتر اهميــت دارد. آن هــا هنــوز هــم از حيــاط 
اســتفاده های مختلفــی می كننــد. معمــوالً كارهايــی كــه انجــام آن نيــاز بــه فضــای 
ــه  ــوها از جمل ــی شست وش ــد.  برخ ــام می دهن ــاط انج ــری دارد را در حي بزرگ ت
ــاط صــورت  ــا وســايل ديگــر در حي ــاد، شســتن فــرش و ي شســتن لباس هــای زي
ــن  ــپزخانه و همچني ــه در آش ــروف روزان ــرف و ظ ــوی ظ ــا شستش ــرد. )ام می گي
لباس هــا در حمــام انجــام می شــود. و در حيــاط خشــكانده می شــود.( هنــوز هــم 
گرفتــن شــيره ی انگــور و عرقيجــات مختلــف، پختــن رب، قربانــی كــردن گوســفند، 
خميــر ســالماخ و »يــون ديدَمــخ« و »يــون چيّبــاخ« )كوبيــدن پشــم گوســفند( را در 
حيــاط انجــام می دهنــد.  هنــوز هــم بچه هــا در حيــاط بــازی می كننــد. مخصوصــاً 
ــا  ــه آنه ــه را ب ــردن در كوچ ــازی ك ــازه ب ــان اج ــه مادرش ــر ك ــای كوچك ت بچه ه
نمی دهنــد. اگــر خانــواده ای صاحــب اتومبيلــی بــود امــا خانــه اش پاركينــگ نداشــت 
آن را در حيــاط پــارک می كــرد. شست وشــوی آن هــم در حيــاط صــورت می گرفــت. 
نفــت بــرای ســوخت بخاری هــای نفتــی از تانكــر موجــود در حيــاط تهيــه می شــود.

ــوند.  ــته می ش ــاط كاش ــم در حي ــوز ه ــف هن ــای مختل ــان و گل و گياه ه درخت
چنــد باغچــه و يــك حــوض آب كوچــك بــا فــواره و شــير آب در حيــاط وجــود دارد. 
امــا حــوض ديگــر نقــش عملكــردی گذشــته را نــدارد كــه مصــارف روزانــه آب از آن 
تأميــن شــود. گاهــی اوقــات از حــوض بــرای نگهــداری از ماهی هــا اســتفاده می شــود 

يــا بــرای شستشــوی برخــی چيزها.
ــاز  ــا هــم ب ــد و فواره ه ــر از آب می كنن ــرم تابســتان حــوض را پ در عصرهــای گ
می گذارنــد و تختــی چوبــی كنــار آن گذاشــته و روی آن می نشــينند. گاهــی اوقــات 
شــام را در حيــاط كــه خنك تــر اســت، صــرف می كننــد. و شــب ها را هــم همان جــا 
می خوابنــد. خانه هايــی كــه تــراس مناســبی دارنــد، عصرهــای تابســتان را همان جــا 

ــد. ــد و شــب را هــم همان جــا می خوابن می گذرانن

بام
بــام اســتفاده چندانــی نــدارد. تنهــا گاهــی اوقــات محصــوالت بــاغ را در بــام پهــن 
ــا  ــن فض ــرم از اي ــب های گ ــدن در ش ــرای خوابي ــم ب ــات ه ــی اوق ــد. گاه می كنن

ــد. ــتفاده می كنن اس

آشپزخانه 
تمامــی امــور پخــت و پــز و تــداركات غــذا در آشــپزخانه صــورت می گيــرد. مــواد 
ــه  ــاق گاز پخت ــذا روی اج ــوند. غ ــداری می ش ــپزخانه نگه ــال آش ــی در يخچ غذاي
ــه در ســينك ظرفشــويی شســته می شــوند.  می شــود و ظــرف و ظروف هــای روزان

گاهــی اوقــات صبحانــه، ناهــار و شــام هــم در ايــن فضــا ميــل می شــود. ســماور در 
هميــن فضــا و روی كابينت هــا قــرار دارد. ظــرف و ظــروف هــم داخــل كابينت هــا 

ــود. ــداری می ش نگه

زيرزمين 
كــه بــه آن »زِْی زَمــی« می گوينــد از يــك فضــای نســبتاً بــزرگ تشــكيل شــده 
ــرار می گيــرد و اكثــر كارهــای  كــه يــك حــوض و شــير آب ســرد و گــرم در آن ق
شست وشــو كــه نيــاز بــه فضــای بزرگتــری دارنــد در آن صــورت می گيــرد. از ايــن 
فضــا بــرای انبــار كــردن وســايل دم دســتی، بــرای خشــكاندن لباس ها در فصل ســرد 
و پختــن غــذا در مراســم ها و نذری هــا يــا حتــی بــازی بچه هــا اســتفاده می شــود. 
معمــوالً در ايــن فضــا بچه هــا بــرای خــود تابــی داشــتند و در فصــل ســرد در ايــن 
فضــا بــازی می كردنــد. حتــی بازی هــای ديگــری از جملــه: تــوپ بــازی، خالــه بــازی، 
دوچرخــه ســواری در ايــن فضــا انجــام می شــد. هنــوز هــم بعضی محصــوالت بــاغ را 

در حيــاط پهــن می كننــد تــا خشــك شــود مثــل گــردو يــا آلوچــه ...

گرمايش
گرمايــش خانه هــا از طريــق شــوفاژ و يــا بخــاری نفتــی تأميــن می شــود. در برخی 
ــر از  ــر را پ ــدا آن تانك ــه در ابت ــود دارد ك ــاط وج ــت در حي ــای نف ــا تانكر ه خانه ه
نفــت می كننــد و ســپس بــا گالنــی مخصــوص نفــت را بــه بخاری هــای داخــل خانه 

ــانند. می رس

يك روز زندگی
اذان صبــح كــه می شــود مــادر و پــدرِ خانــه بــرای انجــام فرايــض بيدار می شــوند و 
پــس از خوانــدن نمــاز و قــرآن، مــادر صبحانــه همســرش را حاضــر می كنــد. پدر پس 
از صــرف صبحانــه بــه محــل كار خــود مــی رود. مــادر هــم بــه ســراغ بچه هــا مــی رود 
تــا بيدارشــان كنــد و آن هــا را بــرای رفتــن بــه مدرســه آمــاده كنــد. پــس از راهــی 
كــردن بچه هــا، بــه كارهــای خانــه می پــردازد. از جملــه: جــارو كــردن خانه، تــداركات 
ناهــار، آب دادن گل هــا، شســتن لباس هــا، رســيدگی بــه گل و گياهــان در حيــاط و ... 
موقــع ناهــار پــدر بــه خانــه برمی گــردد، بچــه هــا نيــز از مدرســه برگشــته اند، مــادر 

هــم ناهــار را آمــاده كــرده و همــه دور هــم بــه صــرف ناهــار می پردازنــد.
بعــد از ناهــار و كمــی اســتراحت دوبــاره مــرد خانه به محــل كار خــود برمی گردند. 
مــادر خانــه هــم دوبــاره مشــغول كارهــای خانــه می شــود. از جمله شســتن ظــرف و 
ظــروف و غيــره. اگــر وقتــی باقــی مانــد بــه بافتن بافتنی هــای مختلــف و يــا اينكه به 

ديــدو بازديــد و احــوال پرســی از بســتگان و يــا همســايه ها می پــردازد.
 زمــان شــام كــه فــرا می رســد او تــداركات شــام را می بينــد و بــاز هــم همــه دور هم 
ســر ســفره شــام را ميــل می كننــد. پــس از صــرف شــام تا زمــان خــواب همــه دور هم 
هســتند و بــه صحبت هــای هــم گــوش می دهنــد، يــا اينكــه بــه تماشــای تلويزيــون 

می پردازنــد. ســپس لحــاف و تشــك ها را پهــن كــرده و آمــاده خــواب می شــوند.
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تحليل شيوه ی زندگی در خانه های معاصر
ــز نيازمنــد  ــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی در خانه هــای معاصــر ني ب
ــه صــورت  ــه و هــم ب ــه صــورت روزان بررســی شــيوه ی زندگــی هــم ب

ــيم. ــاالنه می باش س
بــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی روزانــه، ماننــد دوره ی قبــل، زندگــی 
ــده ی  ــای برآورن ــی و عملكرده ــر بررس ــه ی معاص ــك خان ــه در ي روزان

ــد. ــادی و معنــوی ليســت گردي نيازهــای م
شماره ی فضاها در جدول واژه شناسی فضاها آمده است.

▲ تصوير 15. ليست عملكرد روزانه در فضاهای خانه
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جريان شيوه ی زندگی روزانه در خانه های معاصر

▲◄ تصوير 16. شيوه زندگی روزانه در پالن خانه های معاصر
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جدول فعاليت های روزانه 
و ما به ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 2. 

فعاليت های روزانه و ما به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی استفاده از فضاها 
در زندگی روزانه

◄ جدول 3. 

فراوانی استفاده از فضاها در زندگی روزانه
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جدول تنوع فعاليت های ساالنه 
و مابه ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 4. 

فعاليت های ساالنه و ما به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی تنوع فعاليت ها 
در زندگی ساالنه 

و مابه ازای کالبدی آن ها  

◄ جدول 5. 

فراوانی استفاده از فضاها در زندگی ساالنه
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فراوانی استفاده از فضا )روزانه(
همان طــور كــه در نمــودار )طبــق جــداول صفحــات قبــل( مشــاهده 
می شــود، بيشــترين فعاليت هــای روزانــه در ال اتاقــی، هــال و آشــپازخانا 

ــرد. انجــام می پذي

در نقشــه ی زيــر فراوانــی اســتفاده از فضاهــا در يــك روز بــه ترتيــب از 
پررنــگ بــه كم رنــك نشــان داده شــده اســت.

فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(
در فعاليت هــای ســاالنه، حيــاط بيشــترين اســتفاده را چــه از لحــاظ 
بــرآوردن نيازهــای معيشــتی و چــه از لحــاظ برگــزاری آداب و رســوم بــه 

ــد. خــود اختصــاص می ده

در نقشــه ی زيــر فراوانــی اســتفاده از فضاهــا در يــك ســال بــه ترتيــب 
از پررنــگ بــه كم رنــگ نشــان داده شــده اســت.

▲ نمودار 2. فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(▲ نمودار 1. فراوانی استفاده از فضا )روزانه(

▲ تصوير 17. فراوانی استفاده از فضا روزانه و ساالنه
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مدت زمان استفاده از فضا
بررســی تعــدد فعاليت هــای روزانــه بــدون در نظرگرفتن زمان اســتفاده 
از فضــا جهــت انجــام فعاليــت، امــری ناكامــل می باشــد. بــا درنظرگرفتن 
زمــان انجــام فعاليت هــای روزانــه همچنان كــه در نمــودار زير نشــان داده 
شــده اســت، بيشــترين زمــان اســتفاده از فضــا متعلــق بــه ال اتاقــی و 

هــال و ســپس اتــاق، آشــپازخانا و طنبــی می باشــد. 

اهميت فضا
اهميــت فضاهــای خانــه را می تــوان بــر مبنــای شــيوه ی زندگی،كالبد 

خانــه و نيــز اهميــت ذهنــی از ديــدگاه ســاكنان بررســی نمود:

اهميت فضا بر مبنای شيوه ی زندگی
تعــدد اســتفاده از فضــا بيانگــر اهميــت آن در زندگی روزمره می باشــد. 
بديــن ترتيــب ال اتاقــی، حيــاط، آشــپزخانه و هــال از مهم تريــن 

عناصــر درخانه هــای معاصــر بــر مبنــای شــيوه ی زندگــی می باشــند.

▲ نمودار 3. مدت زمان استفاده از فضا

▲ جدول 6. اهميت فضا در خانه های معاصر

اهميت فضا بر مبنای کالبد خانه
ــن  ــرار گرفت ــر، ق ــای معاص ــالن خانه ه ــه ی پ ــه هندس ــه ب ــا توج ب
فضاهــای ال اتاقــی و طنبــی در جبهــه ی جنوبــی بــرای بهره گيــری از 
نــور مناســب قبلــه و هم چنيــن اســتفاده از ديــد  و  منظــر حيــاط، بيانگــر 

اهميــت ايــن فضاهاســت.
قرارگيــری فضــای هــال در مركــز، بــه عنــوان يــك ارتبــاط دهنــده ی 

فضاهــای داخلــی نيــز بيانگــر اهميــت كالبدی آن اســت.

اهميت ذهنی فضا از نظر ساکنين 
ــی را  ــای ال اتاق ــم فض ــوز ه ــاكنان هن ــی، س ــاظ ذهن ــا از لح ام
ــن فضــا می داننــد چــون همــواره در حــال اســتفاده می باشــد.  مهم تري
هم چنيــن هنــوز هــم بــه اعتقــاد آن هــا »حيــط اوينــن ياريــدی« يعنــی 
حيــاط بــه انــدازه ی خــود خانــه اهميــت دارد. وجــود فضــای طنبــی 
ــه  نيــز از نظــر آن هــا اجتناب ناپذيــر اســت. فضــای آشــپزخانه نيــز ب

دليــل انجــام اغلــب امــور خانــه در آن بســيار مهــم اســت.
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تطبيق شيوه ی زندگی با کالبد خانه های معاصر
بــا تقســيم شــيوه ی زندگــی بــر مبنــای نيازهــای معيشــتی، فرهنگی 
و آداب و رســوم و نيازهــای زيســتی، فضاهــای كالبــدی وابســته بــه آن را 

ميتــوان در جــدول زيــر خالصــه نمــود.

▲ جدول 7. تطبيق شيوه زندگی با كالبد خانه های معاصر
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معرفی خانه ها ی امروزی و شيوه زندگی در آن ها
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 مقدمه 
خانه هــای امــروزی خانه هايــی هســتند كــه بــدون توجــه بــه اقليــم و 
فرهنــگ و ... بــه تقليــد از مســكن غربــی در همــه ی نقاط كشــور ســاخته 
می شــوند. ســرعت رشــد ايــن نــوع مســكن در شــهر مراغــه بشــدت رو 

بــه افزايــش اســت. 
ــد. برخــی  ــه خــود گرفته ان خانه هــای امــروزی گونه هــای مختلفــی ب
يــك واحــده دوبلكــس هســتند كــه تعــداد آن هــا كــم اســت. برخــی دو 
طبقــه دو واحــده هســتند كــه گونــه غالــب محســوب می شــوند. برخــی 
ــواده ای  ــا چهــار طبقــه هســتند كــه در هــر طبقــه خان خانه هــا ســه ي
ســاكن اســت. ايــن خانه هــا معمــوالً بــه صــورت فاميلــی نيــز خريــداری 
ــادر و در  ــدر و م ــه ی اول پ ــه در طبق ــورت ك ــن ص ــه اي ــوند ب می ش
ــوند.  ــاكن می ش ــل س ــرهای متأه ــدام از پس ــر ك ــر ه ــای ديگ طبقه ه
بديــن ترتيــب خانــواده غريبــه ای در يــك چهــار ديــواری وجــود نــدارد. 
ــن  ــد از اي ــف دارن ــه خانه هــای ســنتی ال ــه بســيار شــباهت ب ــن گون اي
ــرای  ــم ب ــی ه ــد فرع ــد واح ــی، چن ــد اصل ــز واح ــه ج ــه ب ــت ك جه
پســران در نظــر گرفتــه می شــد بــا ايــن تفــاوت كــه ايــن واحدهــا خــود 
ــد.  ــرار می گيرن ــی ق ــه روی واحــد اصل واحدهــای مســتقلی هســتند ك
برخــی نيــز آپارتمان هــای 5 الــی 10 طبقــه و يــا بيشــتر هســتند كــه در 
هــر واحــدی خانــواده ای زندگــی می كنــد. هــر طبقــه يــك يــا دو واحــد 
در نظــر گرفتــه می شــود. بــه ايــن ترتيــب تعــداد زيــادی خانــواده در يك 

ــد. زميــن مشــخص زندگــی می كنن

واژه شناسی فضاها 
فضاهــای موجــود در ايــن خانه هــا در جــدول زيــر دســته بندی 
ــن جــدول  شــده اند:  )فضاهــای حــذف شــده از دوره ی قبــل نيــز در اي

ــل مشــاهده هســتند.( قاب

▲ جدول 1. تطبيق شيوه زندگی با كالبد خانه های معاصر
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معرفی خانه های امروزی
ــه  ــر، ب ــه همديگ ــن دوره ب ــای اي ــاد خانه ه ــباهت زي ــل ش ــه دلي ب

ــد. ــنده ش ــه بس ــد خان ــت چن برداش
خانه های برداشت شده از اين دوره به صورت مقابل هستند: 

▲ موقعيت خانه ها در شهر

◄ جدول 2. 

معرفی خانه ها
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1. خانه ی ناصردوست 1
موقعيت: كمربندی شمالی، كوی نصر

ــواده  ــك خان ــا ي ــك آن تنه ــد. مال ــا دو واح ــه ب ــت دو طبق خانه ايس
ــده. ــاره داده ش ــه ی اول اج ــت. طبق اس
اعضای اين خانواده چهار نفر هستند. 

شماره ی فضاها در جدول واژه شناسی فضاها آمده است.

8- راهرو
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

1- اتاق
2- اتاق خواب

5- هال پذيرايی
6- صانديخانا

26- زی زمی
30- روشنايی
31- موتورخانا
32- پاركينگ

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

▲ تصوير 1. خانه ی ناصردوست 1
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2. خانه ی ناصردوست 2
موقعيت: كمربندی شمالی، كوی گلباد

خانــه ای تــك واحــد و دوبلكــس بــا چهــار اتــاق خــواب. ايــن خانــه از 
آِن يــك خانــواده چهــار نفــره اســت.

8- راهرو
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

1- اتاق
2- اتاق خواب

5- هال پذيرايی
6- صانديخانا

26- زی زمی
30- روشنايی
31- موتورخانا
32- پاركينگ

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

▲ تصوير 2. خانه ی ناصردوست 2
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3. خانه ی يوسف زاده
موقعيت : شهرک خليل اهلل

خانــه ای تــك واحــد بــا دو نيم طبقــه ايــن خانــه از آن يــك خانــواده 
چهــار نفــره اســت.

8- راهرو
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

1- اتاق
2- اتاق خواب

5- هال پذيرايی
6- صانديخانا

26- زی زمی
30- روشنايی
31- موتورخانا
32- پاركينگ

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

▲ تصوير 3. خانه ی يوسف زاده
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4. خانه ی سروری
موقعيت: محله ی چهل پا

اين خانه آپارتمانی است سه طبقه با سه واحد.
در طبقــه ی همكــف و طبقــه ی اول دو برادر ســاكن هســتند و طبقه ی 

دوم نيــز بــه فــروش رفته اســت.

طبقه همكف

طبقه اول

▲ تصوير 4. خانه ی سروریطبقه دوم

1- اتاق
2- اتاق خواب

5- هال پذيرايی
6- صانديخانا

8- راهرو
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی
30- روشنايی
31- موتورخانا
32- پاركينگ
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5. خانه ی وهابپور
موقعيت:  شهرک وليعصر

آپارتمانی با چهار طبقه و چهار واحد.
در طبقــه ی اول مــادر آقــای وهاب پــور و در طبقــه ی دوم بــرادرش و 
در طبقــه ی ســوم خــودش ســاكن اســت. طبقــه ی همكــف نيــز بــرای 

مهمان هــای هــر ســه خانــواده در نظــر گرفتــه شــده اســت.

1- اتاق
2- اتاق خواب

5- هال پذيرايی
6- صانديخانا

8- راهرو
10- تراس

12- آشپازخانا
14-حياط

16- ورودی
17- آمبای
21- حامام
22- توالت

26- زی زمی
30- روشنايی
31- موتورخانا
▲ تصوير 5. خانه ی وهاب پور32- پاركينگ
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▲ تصوير 6. كل خانه های برداشت شده از دوره ی امروزی
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تحليل کالبدی خانه های امروزی
هندسه ی بنا 

ــه  ــا ب ــای خانه ه ــه ی بن ــم، هندس ــه مشــاهده می كني ــور ك همان ط
صورت مســتطيلی كشــيده اســت كه كشــيدگی آن شــمالی جنوبيست. 
بخــش مســكونی 60 % قســمت شــمالی آن و حيــاط تنهــا 40 يــا 30 % 

از زميــن را در برگرفتــه. 
تعــداد طبقــات قــرار گرفتــه در بخــش مســكونی، غالبــاً دو طبقــه بــا 
ــه  ــن دوره ب ــای اي ــن خانه ه ــالً مجــزا می باشــد. همچني دو واحــد كام
صــورت آپارتمان هــای 4-3 يــا 5 طبقــه و حتــی بيشــتر بــا همــان اندازه 

ــاط، می باشــند. حي
ــش  ــر بخ ــمتی از زي ــا در قس ــت و تنه ــده اس ــذف ش ــن ح زيرزمي

ــرار دارد. ــگ ق ــد پاركين ــا چن ــك ي ــكونی ي مس
فضاهــای تشــكيل دهنده ی يــك خانــه عبارتنــد از: اتاق خــواب، 
هال پذيرايــی، آشــپزخانا )اُپــن(، صانديخانــا، ســرويس بهداشــتی و حمام.

حجم کلی

الگوی پالن خانه های امروزی

▲ تصوير 8. الگوی خانه های امروزی▲ تصوير 7. هندسه ی بنای خانه های امروزی
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الگوی مقاطع خانه های امروزی

ورودی 
معمــوالً خانه هــا دو ورودی دارنــد يــك ورودی بــه خــود ســاختمان و 

از فضــای راه پلــه و يــك ورودی بــه حيــاط. 
سلســله مراتب ورود بــه بخــش مســكونی و هال پذيرايــی كــه ارتبــاط 
ــده ی همــه ی فضاهــای بخــش مســكونی اســت، و سلســله مراتب  دهن
ورود بــه بخــش مســكونی و هال پذيرايــی بــرای طبقــه ی همكــف، بــه 

صــورت زيــر اســت:

راه پلــه عنصــری جــدا از بخــش مســكونی اســت و حجــم شــاخصی 
بــه خــود اختصــاص داده اســت ارتبــاط طبقــات از طريــق ايــن راه پلــه 
برقــرار می شــود. همچنيــن ايــن عنصــر دسترســی بــه بــام را نيــز ممكن 

می كنــد.
ــی  ــود. در برخ ــف می ش ــك در تعري ــا ي ــا ب ــن دوره ورودی تنه در اي
ــف  ــه و در، ورودی را تعري ــد پل ــا چن ــی و ي ــو رفتگ ــك ت ــا ي خانه ه

می كننــد.
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شيوه ی زندگی در خانه های امروزی1
ــواده هســتند.  ــه نــدرت محــل زندگــی تنهــا يــك خان خانه هــای امــروزی ب
افزايــش طبقــات در خانه هــا، چنــد واحــدی شــدن آن هــا را باعــث شــده  اســت. 
غالــب خانه هــای امــروزی بــه ايــن صــورت هســتند كــه يــك خانــواده صاحب 
يــك خانــه دو طبقــه بــا دو واحــد كامــالً مســتقل اســت كــه در يكــی از واحد هــا 
ــد پســرش  ــا فرزن ــا اجــاره می دهــد، ي خــود ســاكن می شــود و واحــد دوم را ي
ــرای پذيرايــی از  ــا واحــدی كامــالً خاليســت و آمــاده ب در آن ســاكن اســت و ي

ــف. ــم های مختل ــا در مراس مهمان ه
در ايــن ميــان، هنــوز خانه هايــی هســتند كــه تــك واحــدی می باشــند و تنهــا 
يــك خانــواده در آن هــا ســاكن اســت. ناگفتــه نمانــد كــه غالــب ايــن خانه هــا در 
دوره ی معاصــر بنــا شــده اند و امــروزه زندگــی در آن هــا بــه همــان شــيوه جريــان 

دارد.
امــا گونــه ی رايــج ديگــری كــه امــروزه در حــال گســترش اســت، آپارتمان های 
ســه و چهــار طبقــه هســتند. هر طبقه خــود واحدی مســتقل بــوده و خانــواده ای 
در آن ســاكن اســت. گاهــی اوقــات چنــد بــرادر بــا هــم ســاكن ايــن نــوع خانه هــا 
هســتند بــه صورتــی كــه در هــر طبقــه يكــی از برادر هــا زندگــی می كنــد. در اين 

نــوع خانه هــا معمــوالً در طبقــه ی اول پــدر و مــادر آن ها ســاكن هســتند.
آپارتمان هــای بيشــتر از چهــار طبقــه هــم بــه تعــداد طبقــات خــود و يا حتی 
دو ســه برابــر آن واحــد دارنــد كــه خانــواده ای در آن هــا ســاكن هســتند. بــه ايــن 
ترتيــب در يــك زميــن مشــخص، تعــداد بســيار زيــادی از خانواده هــا زندگــی 

ــد. می كنن

 خانواده و فعاليت های آن ها
تعــداد اعضــای خانواده هــای امــروزی بــه نــدرت بــه پنــج نفــر می رســد. اغلــب 

آن هــا دو فرزنــد بيشــتر ندارند.
ــغل هايی  ــد ش ــت. همانن ــری اس ــغل های متنوع ت ــب ش ــه صاح ــدر خان پ
كــه امــروزه در همــه شــهرها رواج دارنــد. عــده ای از آن هــا در كنــار شغلشــان 
باغــداری هــم می كننــد امــا تعــداد آن هــا نســبت بــه دوره ی قبــل كمتــر شــده 
ــود  ــاغ خ ــده اند در ب ــته ش ــون بازنشس ــه هم اكن ــی ك ــب پدرهاي ــت. اغل اس

مشــغول كار هســتند.
تعــداد مادرهــای خانــه دار هــم نســبت بــه دوره  قبــل كمتــر شــده اســت. زنان 
امــروزه در كارهــای خــارج از خانــه هــم مشــاركت می كننــد. حتــی برخــی در 
مغازه هــا هــم مشــغول كار هســتند. عــده تحصيــل كــرده آن هــا در اداره هــا و 
ــه خــود ســهمی در  ــه نوب ــای مــردان كار می كننــد و ب ــه پ ــا ب شــركت ها و ... پ

خــرج و مخــارج خانــه دارنــد.

فرزنــدان جدی تــر از گذشــته مشــغول تحصيــل هســتند. در ايــن دوره درس 
ــه  ــا جايــی كــه ب ــادی پيــدا كــرده ت و مشــق و تحصيــالت اهميــت بســيار زي
مشــغوليت و دغدغــه اصلــی آن هــا تبديل شــده اســت. در حالــی كــه در دوره های 

پيشــين، بازی هــا مشــغوليت اصلــی بچه هــا بودنــد. 
در كنــار تحصيــل بازی هــای كامپيوتــری بخصــوص بــرای پســر بچه ها بســيار 
رايــج شــده اســت. امــروزه آن هــا بازی هــای درون خانــه و پشــت ميــز كامپيوتــر 
را بــه بازی هــای دســته جمعی بــا بچه هــای ديگــر ترجيــح می دهنــد. البتــه بــه 
دليــل كــم بــودن تعــداد فرزندان يــك خانــواده و كم شــدن رفــت و آمدهــا، آن ها 
مشــكل هم بــازی نيــز دارنــد كــه ايــن خــود باعــث روی آوردن بيشــتر آن هــا بــه 

ــری می شــود. بازی هــای كامپيوت
فرزنــدان نســبتاً بزرگ تــر نيــز تقريبــاً بــه صورت تمــام وقــت در حــال خواندن 
درس هــا و آمــاده شــدن بــرای كنكورنــد. كنكوری هــا اغلب مشــغله ای جــز درس 
خوانــدن در خانــه ندارنــد. حضــور آن هــا در خــارج از خانــه محــدود به شــركت در 

كالس های درســی مختلــف و آزمون هاســت.
فرزندانــی هــم كــه مرحلــه كنكــور را گذرانده انــد در دانشــگاه های شــهر خــود 

يــا ســاير شــهرها مخصوصــا تبريــز و تهــران ادامــه تحصيــل می دهند.

حضور مهمان در خانه 
امــروزه رفــت و آمــد مهمــان در خانه هــا بســيار كمتــر از گذشــته شــده اســت. 
ــالت  ــا و تحصي ــن دوره درس و مشــق بچه ه ــه شــد در اي ــه گفت همان طــور ك
آن هــا بســيار اهميــت پيــدا كــرده. ايــن مســئله خــود يكــی از داليــل كم شــدن 
رفــت و آمــد در خانه هاســت. از نظــر آن هــا شــركت در مهمانی هــا، يعنــی عقــب 

ــان. ــا از درس و مشق ش ــدن بچه ه مان
ــان اشــاره كــرد. از  ــه عــدم آســايش ميزب ــوان ب امــا از داليــل ديگــر آن می ت
آنجــا كــه امــروزه فضاهــای خانــه به صــورت يكپارچــه طراحــی شــده اند و فضای 
مهمــان و نشــيمن خصوصــی در واقــع يــك فضــا می باشــد، باعــث شــده كــه 
ميزبــان بــه هنــگام حضــور مهمــان در خانــه آســايش كافــی نداشــته باشــد. اپن 

بــودن آشــپزخانه نيــز ايــن مســئله را حادتــر می كنــد.
در حالــی كــه در دوره هــای پيشــين هميشــه اتاقــی جــدا بــه نــام طنبــی 
بــرای مهمــان در نظــر گرفتــه می شــد. ايــن فضــا عــالوه بــر اينكــه هميشــه و 
در همــه حــال آمــاده پذيرايــی از مهمــان بــود، نحــوه ی قرارگيــری آن در خانــه 
بــه صورتــی در نظــر گرفتــه می شــد كــه ديــد بــه فضاهــای خصوصــی خانــه از 
جملــه ال اتاقــی ميســر نباشــد و ايــن يكــی از عوامل آســايش ميزبان بــه هنگام 

حضــور مهمــان بود.
بــا ايــن وجــود رفــت و آمــد بســتگان نزديــك در خانه هــا هرچنــد كــم امــا 
ــه گذشــته بســيار  ــا نســبت ب ــا و صميميــت در خانه ه ــوز وجــود دارد. صف هن

ــت. ــده اس ــگ ش كم رن

1. اين بخش بر اساس مطالعات ميدانی و مصاحبات تصادفی انجام شده با مردم، تنظيم و دسته بندی شده است.
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فضــای پذيرايــی از مهمــان، همــان نشــيمن خصوصی و همــان هــال ارتباطی 
فضاهاســت. امــروزه فضاهــای هــال و ال اتاقــی و طنبــی يكــی شــده اند و فضــای 
يكپارچــه ی بزرگــی بــه نــام هال پذيرايــی ايجــاد كرده انــد كــه همــه عملكردهای 
فضاهــای پيشــين در هميــن يك فضــا انجام می شــود. حتــی ســاكنان خانه های 
باقيمانــده از دوره هــای پيشــين كه امــروزه زندگــی در آن هــا ادامــه دارد، فضاهای 
گفتــه شــده را يكپارچــه كرده انــد تــا بــه فضــای بزرگ تــر و دلبازتــری دســت 

ــدا كنند.     پي
در مهمانی هــا هــم زن هــا و مردهــا، همــه در هميــن فضــا می نشــينند و اتــاق 
جدايــی بــرای تفكيــك وجــود نــدارد. تنهــا نحــوه ی نشســتن آن ها ايــن تفكيك 

را انجــام می دهــد.
در ايام عيد همچنان برنامه های ديد و بازديد برپاست.

تعــداد افطاری هــا در مــاه رمضــان بســيار كمتــر شــده و اغلــب بــه هتل هــا و 
تاالرهــای پذيرايــی كشــيده شــده اســت. زيــرا هــم فضــای كافــی بــرای ايــن امر 

وجــود نــدارد و هــم ميزبــان توانايــی پذيرايــی را مانند گذشــته نــدارد.
هنــوز مراســم روضــه در وفات هــا در برخــی خانه هــا برگــزار می شــود. 
مجالــس قــرآن معمــوالً هــر هفتــه در بعضــی خانه هــا وجــود دارد. معمــوالً در هر 

چنــد كوچــه يــك خانــه برگــزاری مراســم قــرآن را بــه عهــده می گيــرد.
غالــب مراســم های عروســی در تاالرهــا و هتل هــای پذيرايــی گرفتــه می شــود. 

معمــوالً مراســم عقــد و جئوش هــا در خانــه صــورت می گيــرد. 
امــروزه مهمان هايــی كــه شــب را در خانــه ميزبــان می ماننــد در صورتــی كــه 

ســاكن شــهرهای دور باشــند، هنوز وجــود دارد.

ارتباط با همسايه ها 
ارتبــاط بــا همســايه ها در خانه هــای گونــه  ی اول ماننــد دوره پيــش اســت. امــا 

در خانه هــای آپارتمانــی ايــن ارتباطــات بســيار كم رنــگ شــده اســت. 
ارتبــاط بــا همســايه ها معمــوالً در ايــام عيــد نــوروز بــه صــورت ديدوبازديــد 
ــه در كوچــه يكديگــر را  ــرار اســت. در باقــی روزهــا معمــوالً خانم هــای خان برق
مالقــات می كننــد و از احــوال هــم جويــا می شــوند يــا اينكــه مجالــس قــرآن 

ــرای آن هــا فراهــم مــی آورد. ــن فرصــت را ب موجــود در خانه هــا اي

شيوه ی تأمين آب 
طريقــه ی تأميــن آب ماننــد دوره ی پيش از طريق آب لوله كشــی شــهر اســت. 

فاضــالب خانه هــا هــم از طريــق اگــوی شــهری از خانــه خــارج می شــود.

نقش حياط در خانه های امروزی 
اغلــب خانواده هــای ايــن دوره در خانه هــا و واحدهايــی زندگــی می كننــد كــه 

بــه جــز فضــای بســته ی داخل خانــه، حيــاط و فضــای بــاز خصوصــی ای ندارند.
ــدی  ــه دو واح ــای دو طبق ــه خانه ه ــن دوره ك ــای اي ــب خانه ه ــه ی غال گون
هســتند، حيــاط فقــط از آن يــك خانــواده كــه ســاكن طبقــه ی همكف هســتند 
می باشــد. خانــواده ای كــه ســاكن طبقــه ی اول اســت از داشــتن فضــای حيــاط 

محــروم اســت. 
خانه هــا و آپارتمان هــای ســه يــا چهــار طبقــه و يــا بيشــتر هــم تنهــا فضــای 
بــازی مقابــل ســاختمان بــرای تاميــن نــور در نظــر می گيرنــد كــه صرفــاً يــك 
فضــای عبــوری و كوچــك اســت و عملكــرد حيــاط ماننــد دوره هــای پيشــين را 
نــدارد. در صــورت بــزرگ بــودن آن هــم بــه دليــل عــدم شــخصی بــودن فضــا 
ــه  ــاختمان ب ــی س ــا طراح ــی از آن ه ــرد. در برخ ــرار نمی گي ــتفاده ق ــورد اس م
گونــه ای صــورت می گيــرد كــه فضــای حيــاط بــرای طبقــه ی همكــف و فضــای 
عبــوری و دسترســی ســاير واحدهــا مســتقل از آن عمــل كنــد. بــه ايــن ترتيب از 
بيــن تعــداد زيــادی واحــد حداقــل يــك خانــواده صاحــب حياطی كوچك اســت.

ــه همــه  ــق ب ــاط متعل ــی حي ــه فاميل ــار طبق ــا چه ــای ســه ي در آپارتمان ه
واحدهاســت. بــه دليــل نســبت فاميلــی ای كــه بيــن واحد هــا برقــرار اســت ايــن 

ــرای ديگــران نيــز قابــل اســتفاده می شــود. فضــا ب
امــا در رابطــه بــا حياط هــای امــروزی ، مــردم ديگــر اعتقــاد پيشــين را ندارنــد. 
همان طــور كــه گفتــه شــد در گذشــته مــردم محلــی اعتقاد داشــتند كــه »َحَيط 
اُويَنــن ياريــدی« يعنــی حيــاط بــه انــدازه ی خــود خانــه بلكــه بيشــتر اهميــت 
دارد. و ايــن امــر بــه دليــل عملكــرد و كاركرد هــای زيــاد حيــاط بــود كــه قســمت 

اعظــم امــور زندگــی در آن صــورت می گرفــت.
امــروزه ديگــر حيــاط نقــش حياط هــای گذشــته را نــدارد. تنهــا عملكــردی 
كــه باقــی مانــده، كاشــت گل و گياهــان مختلــف در آن اســت كــه ايــن هــم در 
صــورت خصوصــی بــودن حيــاط اتفــاق می افتــد. وگرنــه تنهــا فضــای عبــوری و 

يــا فضايــی بــرای پاركينــگ اتومبيل هاســت.
ــل  ــی در داخ ــور زندگ ــی ام ــروزه تمام ــت ام ــوان گف ــی می ت ــور كل ــه ط ب
ــه  ــارج از خان ــز خ ــط مراك ــر آن و توس ــا در غي ــته  و ي ــای بس ــه و در فض خان
ــن و  ــاط تأمي ــالً در حي ــه قب ــتی ك ــای معيش ــر نيازه ــرد. اكث ــورت می گي ص
ــود. رب،  ــن می ش ــات تامي ــا و كارخانج ــون از مغازه ه ــد، هم اكن ــرآورده می ش ب
ــن  ــا تأمي ــف و... همگــی از كارخانجــات و مغازه ه شــيره انگور، عرقيجــات مختل
می شــوند. خانواده هايــی كــه اعتقــاد بــه مصــرف مــواد غذايــی خانگــی دارنــد، 
آن هــا را از افــرادی كــه ايــن مــواد را بــه طــور ســنتی و خانگــی در خانــه ی خــود 

ــد. ــداری می كنن ــند، خري ــد و می فروش ــه می كنن تهي
شست وشــوی لباس هــا هــم بــه ماشــين های لباس شــويی ســپرده شــده اند. 
ــوی  ــوند. شست وش ــكانده می ش ــك خش ــای كوچ ــم در بالكن ه ــا ه لباس ه
اســباب و وســايل بــزرگ و حجيــم ماننــد فرش هــا نيــز در قاليشــويی ها و مراكــز 

مربــوط صــورت می گيــرد.
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ــم ها و  ــزاری مراس ــف، برگ ــای مختل ــفندان، دادن نذری ه ــردن گوس قربانی ك
ــه می شــود.  ــا گرفت ــا و تاالره ــد مســاجد، هتل ه ... در مكان هــای ديگــری مانن
تعــداد خانواده هايــی كــه ايــن مراســم ها را در خانه هــای خــود برگــزار می كننــد، 
بســيار انــدک اســت و تنهــا در خانه هايــی صــورت می گيــرد كــه فضــای كافــی 

بــرای انجــام ايــن كارهــا را داشــته باشــند.
ــا در  ــر و ي ــز كامپيوت ــت مي ــه و پش ــل خان ــب داخ ــم اغل ــا ه ــازی بچه ه ب
ــد. ــاق می افت ــا اتف ــا در كوچه ه ــهربازی ها و ي ــا و ش ــا و پارک ه مهدكودک ه

امــا حيــاط بــرای عــده ای كــه بــاغ دار هســتند معنــای ديگــری دارد. زندگــی 
ــه  ــه گفت ــت و ب ــن اس ــر ممك ــاط دار غي ــر حي ــای غي ــا در خانه ه ــرای آن ه ب

ــتند. ــه نيس ــا خان ــان آن خانه ه خودش
قســمتی از كار باغــداری آن هــا بــه حيــاط خانه شــان كشــيده می شــود. آن هــا 
محصــوالت خــود را در حيــاط پهــن كــرده و كارهــای مربوطــه را انجــام می دهند 

. خشــكاندن محصــوالت بــاغ هــم مثــل گذشــته در حيــاط صــورت می گيرد.
بــا توجــه بــه روحيــه ای كــه مــردم مراغــه دارنــد و همــواره در باغ هــای ســبز 
و خــرم زندگــی كرده انــد ، عالقــه آن هــا بــه كاشــت گل و گياهــان مختلــف در 
حيــاط خانه شــان قابــل توجــه اســت. در حالــی كــه ايــن امــكان بــرای خانه هــای 

غيــر حيــاط دار وجــود نــدارد.

بام
بــام اســتفاده چندانــی نــدارد. تنهــا بــرای نصــب آنتــن و ماهواره هــا اســتفاده  

می شــود.

آشپزخانه 
ــات  ــی اوق ــرد. گاه ــپزخانه صــورت می گي ــز در آش ــور پخــت و پ ــی ام تمام
ــی انجــام می شــود.  ــذا خــارج از آشــپزخانه و در هال پذيراي ــداركات غ برخــی ت
ــا  ــه از مغازه ه ــا اين ك ــده ي ــداری ش ــپزخانه نگه ــال آش ــی در يخچ ــواد غذاي م
خريــداری می شــوند. غــذا روی اجــاق گاز پختــه می شــود و تهويــه آن بــا هــود 
ــا  ــويی ي ــينك ظرف ش ــه در س ــای روزان ــرف و ظروف ه ــرد. ظ ــورت می گي ص
ماشــين ظرف شــويی شســته می شــوند. گاهــی اوقــات صبحانــه و  ناهــار و شــام 
هــم در هميــن فضــا و معمــوالً روی ميــز ناهارخــوری ميــل می شــود. ســماور 
در هميــن فضــا و روی كابينت هــا قــرار می گيــرد. ظــرف و ظــروف هــم داخــل 

ــوند. ــه داری می ش ــا نگ كابينت ه
در برخــی خانه هــا ماشــين لباس شــويی هــم در هميــن فضــا قــرار می گيــرد 
ــن فضــا و توســط ماشــين لباس شــويی شســته  ــز در اي ــا ني ــن لباس ه بنابراي
ــن  ــات در اي ــی اوق ــز گاه ــواری ني ــر دي ــا غي ــواری و ي ــن دي ــوند. آبگرم ك می ش
فضــا گذاشــته می شــود. بــه جــرأت می تــوان گفــت، امــروزه قســمت اعظــم امور 

زندگــی و بــرآوردن نيازهــای زيســتی در آشــپزخانه صــورت می گيــرد.  

 
زيرزمين

فضــای بــه نــام زيرزميــن در خانه هــای امــروزی معمــوالً وجــود نــدارد. بســيار 
ــك  ــای ت ــا خانه ه ــوالً تنه ــد. معم ــا را دارن ــن فض ــه اي ــی ك ــد خانه هاي كم ان
واحــدی حيــاط دار و مســتقل بخشــی از فضــای زيــر همكــف را بــه عنــوان انباری 
و پاركينــگ در نظــر می گيرنــد بــدون اين كــه كل فضــای زيــر همكــف را اشــغال 

. كنند
ــه  ــاال معمــوالً طبقــه ی همكــف را ب ــه ب ــی ســه طبقــه ب خانه هــای آپارتمان
پاركينــگ اختصــاص می دهنــد و طبقــه ی زيرزميــن را بــه فضــای تاسيســات. 
در برخــی آپارتمان هــا پاركينــگ بــه صــورت چنــد طبقــه در زيــر زميــن قــرار 
می گيــرد. امــا چيــزی كــه واضــح اســت فضــای زيرزمين ديگــر عملكرد گذشــته 

را نــدارد و صرفــا تبديــل بــه فضايــی بــرای پــارک ماشــين ها شــده اســت.

 تأمين گرمايش
گرمايــش خانه هــا از طريــق بخاری هــای گازی و يــا شــوفاژ تأميــن می شــود. 
لوله كشــی گاز هــم ماننــد لوله كشــی آب در همــه ی خانه هــا تعبيــه شــده اســت.

يك روز زندگی
موقــع اذان صبــح همــه بــرای اقامــه نمــاز بيــدار می شــوند. بعــد از خــوردن 
صبحانــه، پــدر ســركار مــی رود و مــادر خانــه هم بــه امور خانه مشــغول می شــود. 
فرزنــدان نيــز بــه مدرســه می رونــد. تــداركات ناهــار را مــادر خانــه انجــام می دهد 

و بيــن كارهايــش تلفنــی از حــال و احــوال بســتگانش خبــر می گيرد.
حــدود ســاعت 3-2 پــدر بــه خانــه برمی گــردد و ناهــار را همــه دور هــم صرف 

می كننــد و پــس از كمــی اســتراحت دوباره ســركار مــی رود.
مــادر خانــه نبــز دوبــاره بــه امــور خانــه می پــردازد. فرزنــدان هــم بــه انجــام 

ــازی مشــغول می شــوند. تكاليــف درســی و يــا ب
شــب پــدر بــه خانــه بــر می گــردد و همــه شــام را دور هــم می خورنــد. پــس 
از شــام و پــس از اندكــی گــپ و گوفتگــو و تماشــای تلويزيــون و صــرف ميــوه بــه 

ــد. رختخــواب می رون
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تحليل شيوه ی زندگی در خانه های امروزی
بــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی در خانه هــای امــروزی نيــز نيازمنــد 
ــورت  ــه ص ــم ب ــه و ه ــورت روزان ــه ص ــم ب ــی ه ــيوه زندگ ــی ش بررس

ســاالنه هســتيم.
بــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی روزانــه، ماننــد دوره ی قبــل، زندگــی 
ــده ی  ــای برآورن ــی و عملكرده ــروزی بررس ــه ام ــك خان ــه در ي روزان

ــد. ــوی ليســت گردي ــادی و معن ــای م نيازه

شماره ی فضاها در جدول واژه شناسی فضاها آمده است.

▲ تصوير 9. ليست عملكردهای روزانه در فضاهای خانه امروزی
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جريان شيوه ی زندگی روزانه در خانه ی امروزی

▲◄ تصوير 10. شيوه ی زندگی در پالن خانه های امروزی
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جدول فعاليت های روزانه 
و مابه ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 3. 

فعاليت های روزانه و مابه ازای كالبدی آن ها



129الگوی مسکن مراغه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

فراوانی استفاده از 
فضاها در زندگی روزانه

◄ جدول 4. 

فراوانی استفاده از فضا در زندگی روزانه



معرفی خانه ها ی امروزی و شیوه ی زندگی آن ها 130

جدول تنوع فعاليت های ساالنه 
و مابه ازای کالبدی آن ها

فراوانی تنوع فعاليت ها 
در زندگی ساالنه 

و مابه ازای کالبدی آن ها  

◄ جدول 5. 

فعاليت های ساالنه و مابه ازای كالبدی آن ها

◄ جدول 6. 

فراوانی استفاده از فضا در زندگی ساالنه
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فراوانی استفاده از فضا )روزانه(
ــل( مشــاهده  ــق جــداول صفحــات قب ــه در نمودار)طب همان طــور ك
ــپزخانه  ــی، آش ــه در هال پذيراي ــای روزان ــترين فعاليت ه ــود، بيش می ش

و اتاق خــواب انجــام می پذيــرد.

در نقشــه ی زيــر فراوانــی اســتفاده از فضاهــا در يــك روز بــه ترتيــب از 
پررنــگ بــه كم رنــك نشــان داده شــده اســت.

فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(
ــپس در  ــاط  و س ــای حي ــم در فض ــاالنه ه ــای س ــدد فعاليت ه تع

هال پذيرايــی و پاركينــگ بيشــتر اتفــاق می افتــد.

در نقشــه ی زيــر فراوانــی اســتفاده از فضاهــا در يــك ســال بــه ترتيــب 
از پررنــگ بــه كم رنــك نشــان داده شــده اســت.

▲ نمودار 1. فراوانی استفاده از فضا )روزانه(

▲ تصوير 11. فراوانی استفاده از فضا در پالن خانه های امروزی

▲ نمودار 2. فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(



معرفی خانه ها ی امروزی و شیوه ی زندگی آن ها 132

مدت زمان استفاده از فضا
ــان  ــن زم ــدون در نظرگرفت ــه ب ــای روزان ــدد فعاليت ه ــی تع بررس
ــا  ــت. ب ــص اس ــری ناق ــت، ام ــام فعالي ــت انج ــا جه ــتفاده از فض اس
درنظرگرفتــن زمــان انجــام فعاليت هــای روزانــه همچنان كــه در نمــودار 
زيــر نشــان داده شــده اســت، بيشــترين زمــان اســتفاده از فضــا متعلــق 
ــد.  ــپازخانا می باش ــپس آش ــی و س ــواب و هال پذيراي ــه اتاق خ ب

اهميت فضا
ــی،  ــيوه ی زندگ ــای ش ــر مبن ــوان ب ــه را می ت ــای خان ــت فضاه اهمي
كالبــد خانــه و نيــز اهميــت ذهنــی از ديــدگاه ســاكنين بررســی نمــود:

اهميت فضا بر مبنای شيوه ی زندگی
اســتفاده های متعــدد از فضــا بيانگــر اهميــت آن در زندگــی روزمــره 
ــواب از  ــپزخانا و اتاق خ ــی، آش ــب هال پذيراي ــن ترتي ــت. بدي اس
ــای شــيوه ی زندگــی  ــر مبن ــروزی ب ــن عناصــر درخانه هــای ام مهم تري

می باشــند.

اهميت فضا بر مبنای کالبد خانه
بــا توجــه به هندســه ی پــالن خانه هــای معاصــر، قــرار گرفتــن فضای 
هال پذيرايــی در جبهــه ی جنوبــی بــرای بهره گيــری از نــور مناســب 
قبلــه و هم چنيــن اســتفاده از ديــد و منظــر حيــاط، بيانگــر اهميــت اين 
فضاهاســت. هم چنيــن هال پذيرايــی عنصــر ارتباط دهنــده ی فضاهــای 

داخليســت ازيــن جهــت ايــن موضــوع بــر اهميــت آن اضافــه می كنــد.

اهميت ذهنی فضا از نظر ساکنين 
امــا از لحــاظ ذهنــی، ســاكنان فضاهــای اتاق خــواب و تعــداد آن هــا 

و هــم چنيــن هال پذيرايــی و آشــپزخانا را مهــم می داننــد. 

▲ نمودار 3. مدت زمان استفاده از فضا

▲ جدول 7. اهميت فضا در خانه های امروزی
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تطبيق شيوه ی زندگی با کالبد خانه های امروزی
بــا تقســيم شــيوه ی زندگــی بــر مبنــای نيازهــای معيشــتی، فرهنگی 
و آداب و رســوم و نيازهــای زيســتی، فضاهــای كالبــدی وابســته بــه آن را 

می تــوان در جــدول زيــر خالصــه نمــود.

▲ جدول 8. تطبيق شيوه ی زندگی با كالبد خانه های امروزی
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مقايسه خانه ها ی سنتی تا امروزی
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مقدمه
در ايــن فصــل بــه بررســی و تحليــل ســير تحــول داده هــای حاصــل از 

مطالعــات فصــل قبــل پرداختــه می شــود. 
مطالبــی كــه در ايــن قســمت ارائه می شــود به دو قســمت ســيرتحول 
كالبــدی خانه هــا و ســير تحــول شــيوه ی زندگــی اختصاص يافته اســت. 
ــالن،  ــا الگــوی پ ــه ت ــدی از واژه شناســی فضــا گرفت ســيرتحول كالب
ــورد بررســی  ــا و ســطوح اشــغال، م ــا و مقايســه ی زيربن هندســه ی بن
قــرار گرفتــه و ســير تحــول شــيوه ی زندگــی شــامل مقايســه ی شــيوه ی 
زندگــی ســنتی تــا امــروزی و نيــز مقايســه ی ســازماندهی فضا براســاس 

ــد.  ــت می باش فعالي
در پايــان نيــز تطبيــق ســير تحــول شــيوه ی زندگــی بــا كالبد خانــه از 

ســنتی تــا امــروزی درقالــب جدولــی جمع بنــدی خواهــد شــد.

مقايسه ی کالبدی خانه های سنتی تا امروزی
ويژگی هــای شــاخصی كــه در رابطــه بــا تغييــر فــرم كالبــدی خانه هــا 

در گــذر زمــان مــی تــوان مطرح كــرد، عبارتنــد از: 
- واژه شناسی فضاها
- شكل كلی خانه ها

- الگوی پالن
- تغييرات مربوط به مساحت زمين و حياط، زيربنا و سطوح اشغال 

▲ تصوير 1. ارتباط متقابل شيوه ی زندگی با كالبد بنا
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مقايسه ی واژه شناسی فضاها
طبــق جــدول روبــه رو مشــاهده می كنيــم كــه بــا گذشــت زمــان برخــی 
ــه  ــی ب ــل و برخ ــر تبدي ــای ديگ ــه فضاه ــا ب ــی فضاه ــذف، برخ ــا ح فضاه
فضاهــای ديگــر اضافــه شــده اند. از جملــه فضاهايــی كــه بــه تناســب تغييــر 
ــا،  ــه ای، چايْخان ــده اند، َچلِّ ــذف ش ــنتی ح ــی، از دوره ی س ــيوه ی زندگ ش
ُچْشــْچ، ميْطبــاخ، ِچْشــخانا، ميالخ آمبــای، ِهْيزان آمبــای، ُطــوَل و اِشــيهْ يِری 
می باشــند. بــا گذشــت زمــان فضاهــای ال اتاقــی و طنبــی نيــز حــذف شــده 
و بــه همــراه هــال يــا ســالن بــه يــك فضــای يكپارچــه بــه نــام هال پذيرايــی 
در دوره ی امــروزی تبديــل شــده اند. دهليــز نيــز بــه مــرور زمــان و در دوره ی 
معاصــر ، جــای خــود را بــه يــك راهــرو و هــال يــا ســالن و ســپس بــه يــك 

راه پلــه داده اســت.
در دوره ی ســنتی دهليــز هــم بــه عنــوان مفصــل ارتباطــی اتاق هــا عمــل 
می كــرده و هــم فضــای ورود بــه ســاختمان و كفش كــن و رختكن محســوب 
می شــده اســت. كــه در دوره ی بعــد از آن راهــرو، نقــش ورودی و كفش كــن و 
رختكــن را ايفــا می كنــد و ســالن، مفصــل ارتبــاط دهنــده ی فضاهــای داخلی 
ــی(  ــوارد خــود هال پذيراي ــه )و در برخــی م ــز راه پل اســت. در دوره ی بعــد ني
ــه  نقــش ورودی و كفش كــن را دارد و فضــای رختكــن از آن جــدا شــده و ب
ــن دوره  ــت. در اي ــه اس ــال يافت ــا انتق ــا صانديخان ــا و ي ــل اتاق خواب ه داخ
)امــروزی( هال پذيرايــی عــالوه بــر نقــش خــود، نقــش ارتبــاط دهنــده باقــی 
فضاهــا را هــم ايفــا می كنــد. طبــق جــدول زيــر در دوره ســنتی دهليز، ســالن 
و حيــاط و در دوره ی معاصــر هــال يــا ســالن و دردوره ی امــروزی هال پذيرايــی 
نقــش ارتباط دهنــده ی فضاهــا را بــه عهــده دارنــد. از جملــه فضاهــای اضافــه 
شــده در دوره ی معاصــر می تــوان بــه پاســيو و موتورخانــا و در دوره ی امــروزی 

ــه اتاق خــواب اشــاره كــرد . ب

▲ جدول 1. مقايسه ی واژه شناسی فضاها از دوره ی سنتی تا امروزی
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سير تحول الگوی پالن
همان طــور كــه گفتــه شــد شــكل كلــی خانه هــا بــه ايــن صــورت بــوده 
كــه فضاهــای اصلــی بــه صــورت يــك اليــه در ضلــع شــمالی و بخش هــای 
ــرار  ــاط ق ــای حي ــی از ضلع ه ــر در يك ــه ای ديگ ــورت الي ــه ص ــی ب خدمات

ــت. ــه اس می گرفت

الگــوی پــالن بخــش مســكونی خانه هــای ســنتی بــه صــورت “بيــر اتــاق 
بيــر دهليــز” يــا “ايكــی اتــاق بيــر دهليــز” می باشــد. )يك اتــاق و يــك دهليز 

و يــا دو اتــاق و يــك دهليــز(

فضــای دهليــز بــه عنــوان مفصــل ارتباطــی فضاهــای داخلــی بــا هــم و بــا 
حيــاط عمــل می كــرده. يكــی از اتاق هــا بــه عنــوان ال اتاقــی و اتــاق دوم كــه 
معمــوالً بزرگ تــر اســت، بــه عنــوان اتــاق مهمــان و طنبــی اســتفاده می شــد. 
فضاهايــی ماننــد صانديخانــا و يــا راه پله در پشــت ايــن فضاها قــرار می گيرند. 

سير تحول شكل کلی خانه ها
ــن صــورت  ــه اي ــروز ب ــا ام ــته ت ــا از گذش ــی خانه ه ــرات شــكل كل  تغيي
بــوده كــه در ابتــدا فضاهــای اصلــی بــه صــورت يــك اليــه در ضلــع شــمالی 
ــا  ــی و ي ــع جنوب ــر در ضل ــه ای ديگ ــه صــورت الي ــی ب ــای خدمات و بخش ه
برحســب شــكل زميــن در ضلــع شــرقی و يــا غربــی قــرار می گرفتــه اســت. 
ــی در پشــت  ــای خدمات ــی فضاه ــدن برخ ــه ش ــا اضاف ــه ی اول ب ــق الي عم

ــد. ــدا می كن ــان افزايــش پي ــرور زم ــه م ــی ب فضاهــای اصل
در دوره ی ســنتی معاصــر بــا تغييــر در كشــيدگی برخــی فضاهــا و اضافــه 
شــدن برخــی فضاهــای خدماتــی ديگــر بــه اليــه ی اول، بــاز هــم عمــق آن 
زيادتــر شــده و از ابعــاد و مســاحت حيــاط و فضــای بــاز كاســته می شــود.

ســپس بــا گذشــت زمــان و تغييــر شــيوه ی زندگــی در دوره ی معاصــر و 
ــع  ــه ی دوم واق ــه در الي ــی ك ــای خدمات ــی بخش ه ــه برخ ــاز ب ــذف ني ح
می شــدند، ايــن اليــه حــذف شــده و تنهــا از آن يــك مســتراح باقــی می مانــد. 
ــل  ــه ی اول منتق ــن الي ــه زيرزمي ــاز ب ــورد ني ــی م ــای خدمات ــی بخش ه باق
می شــود. همچنيــن بــا تغييراتــی كــه در الگــوی پــالن بــه وجــود می آيــد، 

ــاز هــم عمــق اليــه ی اول بيشــتر و مســاحت حيــاط كمتــر می شــود.  ب
در دوره ی امــروزی بــاز هــم بــه ايــن عمــق اضافه و از مســاحت حياط كاســته 
ــداد  ــات و تع ــداد طبق ــه تع ــان ب ــی اســت كــه هم زم ــن در حال می شــود و اي
واحدهــای يــك خانــه نيــز اضافــه می شــود و در واقــع اين مســاحت كــم حياط، 

بــرای چنــد خانــواده بــه طــور مشــترک در نظــر گرفته شــده اســت.
ــا گذشــت زمــان نســبت  ــب بيــان شــده، ب ــه مطال ــا توجــه ب ــن ب بنابراي
فضاهــای بســته بــه بــاز افزايــش قابــل توجهــی داشــته اســت. بــه طــوری كه 
در گذشــته زندگــی هــم در فضــای بســته و هــم در فضــای بــاز جريان داشــته 
امــا بــا تغييراتــی در شــيوه ی زندگــی، هــم اكنــون بــرآوردن غالــب نيازهــا در 
درون خانــه و در فضــای بســته و يــا كامــالً بيــرون از خانــه صــورت می گيــرد.

جــدول زيــر نشــان دهنــده  ســير تحــول شــكل كلــی خانه هــا از ســنتی 
تــا امــروزی اســت.

▲ جدول 2. سير تحول شكل كلی خانه ها از سنتی تا امروزی
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بخش هــای خدماتــی كــه در اليــه ی دوم و در يــك ضلــع حيــاط قــرار 
می گرفته انــد، شــامل انبارهــا، مطبــخ، آشــپزخانه و ســرويس بهداشــتی 
و ... هســتند. در صــورت نيــاز بــه انبارهــای بيشــتر، از زيرزميــن بخــش 

مســكونی نيــز اســتفاده می شــده اســت.
ــه ی دوم  ــه طبق ــا ب ــب خانه ه ــی، در غال ــنتی ب، طنب در دوره ی س
منتقــل شــده و يــك راه پلــه در پشــت فضاهــا در طبقــه ی همكــف و يك 
ســالن كــه ارتبــاط دهنــده ی فضاهــای طبقــه ی اول اســت، بــه فضاهــای 

ــه می شــود. موجــود اضاف
ــه  ــوده، ب در دوره ی ســنتی ج، آشــپزخانه كــه در ســمتی از حيــاط ب
داخــل بخــش مســكونی و پشــت فضاهــای اصلــی منتقــل می شــود. امــا 
ــز در مطبــخ و در ضلعــی از حيــاط صــورت  همچنــان امــور پخــت و پ
می گيــرد. باقــی بخش هــای خدماتــی ماننــد دوره هــای پيشــين اســت.

ناگفتــه نمانــد كــه در هــر ســه دوره  ی ســنتی گفتــه شــده، در برخــی 
ــا  ــك ي ــام اشــيه يری كــه شــامل ي ــه ن خانه هــا واحدهــای مســتقلی ب
دو اتــاق و يــك دهليــز بــوده نيــز وجــود داشــته كــه فرزنــدان متأهــل 
ــی  ــی اهال ــی از بخش هــای خدمات ــد. ول ــواده در آن هــا ســاكن بودن خان

ــد. ــتفاده می كرده ان ــترک اس ــورت مش ــه ص ــه ب خان
در دوره ی سنتی معاصر كشيدگی برخی فضاها تغيير می كند.     

يك تراس در مقابل فضای ال اتاقی قرار می گيرد. 
ــده  ــاط دهن ــه ارتب ــالن ك ــرو و س ــه دو فضــای راه ــز ب فضــای دهلي

فضاهــای داخلی اســت تبديــل می شــود. 
از آنجايــی كــه در ايــن دوره بــه تدريج سيســتم لوله كشــی آب شــهری 
در خانه هــا رايــج می شــود، برخــی فضاهــای خيــس بــه داخــل بخــش 
مســكونی اضافــه می شــود. )اما مســتراح همچنــان در گوشــه ای از حياط 
و بــه دور از بخــش مسكونيســت.( بنابرايــن تعــداد فضاهــای موجــود در 

بخــش مســكونی و در نتيجــه عمــق آن افزايــش پيــدا می كنــد. 
مطبخ و تعدادی از انبارها هنوز در ضلعی از حياط قرار گرفته اند.

)شماره ی فضاها در جدول واِژه شناسی فضاها آمده است(

▲ جدول 6-3. تغييرات الگوی پالن از سنتی تا امروزی
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ــر  ــل تغيي ــه دلي ــه ب ــا ك ــی از انباره ــخ و برخ ــر، مطب در دوره ی معاص
شــيوه ی زندگــی ديگــر نيــازی بــه وجــود آن هــا نيســت، از بخــش خدماتــی 
حــذف می شــوند و آشــپزخانه و تمامــی امــور پخــت و پــز بــه داخــل بخــش 
مســكونی و پشــت فضاهــای اصلــی منتقــل می شــود. آشــپزخانه نســبت به 
دوره ی قبــل فضــای بزرگ تــر و مفصل تــری بــه خــود می گيــرد. يخچــال، 
اجــاق گاز، ســماور برقــی و ... از جملــه لوازمــی هســتند كــه در ايــن دوره 
ــود.  ــزوده می ش ــا اف ــداد اتاق ه ــه تع ــن ب ــوند. همچني ــا می ش وارد خانه ه
فضــای راه پلــه حجــم شــاخصی بــه خــود می گيــرد. حمــام و مســتراح بــه 
ــا فضاهــای اصلــی ندارنــد.  بخــش مســكونی اضافــه شــده، امــا تداخلــی ب
ــان  ــه زب ــا ب ــه می شــود، پاســيو ي ــن دوره اضاف ــه در اي ــری ك فضــای ديگ
مــردم محلــی روشــنايی اســت كــه روشــنايی فضاهای ميانــی مانند ســالن و 
صانديخانــا را تأميــن می كنــد. همچنيــن ايــن فضــا نقــش گلخانــه و فضای 

ســبز داخــل خانــه را نيــز ايفــا می كنــد.
ــد.  ــالن رخ می ده ــوی پ ــده ای در الگ ــوالت عم ــروزی تح در دوره ی ام
ــه خــود  ــدام حــوزه ی مخصــوص ب ــر ك ــه ه ــی و ســالن ك ــی، طنب ال اتاق
داشــتند و از هــر يــك بــه منظورهــای متفاوتــی اســتفاده می شــد، اكنــون 
يكپارچــه شــده و فضــای بزرگ  تــری بــه نــام هال پذيرايــی ايجــاد كرده انــد. 
از ايــن فضــا هــم بــه عنــوان نشــيمن خصوصــی و هم اتــاق مهمــان و طنبی 
و پذيرايــی از مهمان هــا اســتفاده می شــود و هــم مفصــل ارتباطــی باقــی 
فضاهاســت! فضايــی بــه نــام اتاق خــواب كــه اتــاق شــخصی اعضای خانــواده 
ــت  ــی از حال ــده و زندگ ــه ش ــا اضاف ــر فضاه ــه ديگ ــود، ب ــوب می ش محس
جمعــی اعضــای خانــواده كــه در ال اتاقــی رخ مــی داد، بــه زندگــی فــردی 
ــواده،  ــم نشســتن اعضــای خان ــد و دوره ــر می ياب ــا تغيي درون اتاق خواب ه
ــون محــدود می شــود. مســتراح و  ــا تماشــای تلويزي ــار و ي ــه صــرف ناه ب
ــه داخــل بخــش مســكونی منتقــل می شــود و حتــی در برخــی  حمــام ب
خانه هــا بــه صــورت بی واســطه در ارتبــاط بــا فضــای هال پذيرايــی 
ــز خبــری نيســت. از  ــن فضاهــا ني ــه ی طبيعــی اي ــرد. از تهوي ــرار می گي ق
ــا  ــه طــوری كــه تنهــا يــك ي ــر شــده ب ــا كمت تعــداد فضاهــای صانديخان
ــه از  ــد. فضــای راه پل ــا می كنن ــا را ايف دو فضــای كوچــك نقــش صانديخان
طرفــی و حيــاط از طرفــی ديگــر تنهــا مفصــل ارتباطــی كوچــه بــا فضــای 
ــه  ــوان گفــت درب همــه ی فضاهــا ب هال پذيرايــی می باشــند. تقريبــاً می ت
ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــی بي ــچ تفكيك ــود و هي ــاز می ش ــی ب هال پذيراي
وجــود نــدارد. همچنيــن در ايــن دوره معمــوال در يــك زميــن مشــخص، دو 
ــواده و يــا بيشــتر در طبقــات جــدا زندگــی می كننــد و يــك  يــا ســه خان

زميــن مشــخص از آن چنــد خانــواده اســت.

ــداول  ــف در ج ــای مختل ــالن در دوره ه ــوی پ ــی الگ ــرات كل تغيي
صفحه هــای بعــد قابــل مشــاهده اســت:
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◄◄ جدول 7. 

جمع بندی تغييرات الگوی كالبدی در گذر زمان از سنتی تا امروزی

جمع بندی تغييرات الگوی کالبدی
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◄◄ جدول 8. 

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها
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◄◄ جدول 9. 

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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◄◄ جدول 10. 

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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◄◄ جدول 11. 

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی



153الگوی مسکن مراغه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان



مقایسه خانه های سنتی تا امروزی 154

◄◄ جدول 12. 

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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◄◄ جدول 13. 

تغييرات موقعيت قرارگيری فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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تغييرات موقعيت ورودی 

تأمين روشنايی و نور فضاها
بــرای تأميــن روشــنايی فضاهــا در گذشــته از بازشــوهايی كــه غالبــاً 
در جبهــه ی  جنوبــی و رو بــه حيــاط بــوده اســتفاده می كردنــد. تأميــن 
روشــنايی فضاهــای پشــتی ماننــد صانديخانــا، از طريــق شيشــه هايی كه 
بــاالی درب هــا وجــود داشــت صــورت می گرفــت. در برخــی از آن هــا نيــز 
ــد. در دوره ی معاصــر  ــور فضــا را تأميــن می كردن نورگيرهــای ســقفی ن
كــه عمــق ســاختمان افزايــش يافــت، از فضايــی بــه نــام پاســيو بــرای 

روشــنايی فضاهــای ميانــی اســتفاده شــد. 

و در دوره ی  امــروزی بــا يكپارچــه در نظــر گرفتــن فضاهــا، بــا وجــود 
ــرای  ــی ب ــمالی و جنوب ــای ش ــا از پنجره ه ــاختمان، تنه ــاد س ــق زي عم
تأميــن روشــنايی اســتفاده می كننــد. بنابرايــن قســمت ميانی ســاختمان 
ــه  ــن ب ــی آن دارد و اي ــه جبهــه شــمالی و جنوب ــور كمتــری نســبت ب ن
صورتــی اســت كــه فضاهايی ميانــی و خدماتی روشــنايی خــود را از طريق 
شيشــه های بــاالی درب هــا از ايــن فضــا تاميــن می كننــد كــه مطمئنــاً 

كافــی نبــوده و بــا روشــنايی مصنوعــی نــور آن هــا تأميــن می شــود.
در مجمــوع می تــوان گفــت بــه مــرور زمــان بهره منــدی از نــور طبيعی 

و كافــی بــرای تمامــی فضاهــا كاهش يافته اســت.

▲ جدول 15. تغييرات تأمين روشنايی فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی

▲ جدول 14. تغييرات موقعيت ورودی در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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مقايسه سطح اقتصادی، 
تعداد طبقات، مساحت زمين، 

زيربنا و حياط در خانه ها

▲ جدول 16. 

مقايسه مساحت ها
)ادامه صفحه بعد(
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سطح اقتصادی 
اگــر بــه وضعيت هــای عالــی، بســيارخوب، خــوب، متوســط و بــد، نمره 
)+3 ، +2 ، +1 ، 0 ، -1 ( را دهيــم. ميانگيــن تغييــرات ســطح اقتصــادی در 

خانه هــای برداشــت شــده بــه شــرح زيــر اســت. 

همانطــور كــه می بينيــم وضعيــت اقتصــادی در خانه هــای برداشــت 
شــده در ســطح متوســط، خــوب و بســيارخوب قــرار دارد. 

ــای  ــادی خانه ه ــت اقتص ــوی وضعي ــر پهل ــار و اواخ ــر قاج در اواخ
ــد ــوب می باش ــط و خ ــن متوس ــی بي ــر از 1 يعن ــده كمت ــت ش برداش

تعداد واحدها و تعداد طبقات 

 

ــوده و  ــه ب ــك طبق ــورت ي ــه ص ــا ب ــب خانه ه ــف، اغل ــنتی ال - در دور ه ی س
روابــط فضاهــا درآن هــا بســيار ســاده اســت. در برخــی خانه هــا قســمتی از بخش 
خدماتــی، در فضــای زيرزميــن در زيــر ايــن يــك طبقــه در نظــر گرفتــه می شــد. 
برخــی از خانه هــا نيــز در ضلعــی از زميــن بــه صورت دو طبقه ســاخته می شــدند 
كــه در ايــن صــورت ديگــر بخشــی بــه نــام زيــر زميــن وجــود نــدارد و بخش های 
خدماتــی در طبقــه ی همكــف جــای گرفته انــد. از نظــر تعــداد واحدهــا در يــك 
خانــه بنابــر شــيوه ی زندگــی بيــان شــده، تمايــل بــه زندگــی دســته جمعی زيــاد 
بــوده، بنابرايــن عــالوه بــر يــك واحــد اصلــی چنــد واحــد فرعــی بــرای پســران 
خانــه نيــز در نظــر گرفتــه می شــد. تعــداد واحدهــا در ايــن دوره حداقــل دو واحد 

در يــك خانــه می باشــد.
- در دوره ی ســنتی ب، اغلــب خانه هــا در دو طبقــه ســاخته شــده اند و روابــط 
فضاهــا در دو طبقــه حــل شــده اســت. بخــش زيرزميــن هم بر حســب نيــاز بوده 
اســت. همچنيــن كم كــم تعــداد واحدهــا هــم كمتــر شــده و حتــی در برخــی 
مــوارد تنهــا بــه يــك واحــد هم رســيده اســت. امــا اغلــب خانه هــا دو واحــد درون 

خــود دارنــد، يــك واحــد اصلــی و يــك واحــد فرعــی بــه نــام اشــيه يری.
- در دوره ی ســنتی ج، اغلــب خانه هــا بــه صــورت دو طبقــه در نظــر گرفتــه 
ــای  ــتند. فض ــه هس ــك طبق ــه ي ــود دارد ك ــم وج ــی ه ــا خانه هاي ــده اند. ام ش
زيرزميــن هــم بــر حســب نياز بــوده اســت. اگــر فضاهــای خدماتی كــه در ضلعی 
از زميــن قــرار می گرفــت، كافــی بــود ديگــر نيــازی بــه فضــای زيرزميــن در زيــر 
بخــش مســكونی نبــود.  از آنجــا كــه ســطح بخــش مســكونی معمــوالً در ارتفــاع 
باالتــری )4 يــا 5 پلــه و يــا بيشــتر( نســبت بــه حيــاط قــرار می گيــرد، بــه ايــن 

ترتيــب فضــای زيرزميــن می توانــد از نــور وتهويــه كافــی برخــوردار باشــد. 
از نظــر تعــداد واحدهــا هــم خانه هــا بــه صــورت تــك واحــد هســتند. حتــی 
بــا وجــود اين كــه اغلــب دو طبقــه ســاخته شــده اند هــر دو طبقــه بــرای يــك 
خانــواده در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــا هنــوز هــم خانه هايــی وجــود دارنــد كه 

عــالوه بــر واحــد اصلــی يــك واحــد اشــيه يری هــم داشــته باشــند.

▲ تصوير 2. تغييرات تعداد طبقات از سنتی تا امروزی

▲ نمودار 1. ميانگين سطح اقتصادی خانه های بررسی شده

▲ جدول18. مقايسه ی تعداد واحدها و تعداد طبقات

▲ جدول 17. مقايسه ی سطح اقتصادی
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ــورت  ــه ص ــه  ای ب ــدرت خان ــه ن ــروزی ب ــای ام ــب در خانه ه ــن ترتي ــه اي ب
تــك واحــد ديــده می شــود اغلــب خانه هــا 2 يــا 3 واحــد هســتند. هــر واحــد 
بــه صــورت كامــالً مســتقل روی واحــد زيريــن قــرار می گيــرد. در خانه هــای 
ــر حســب تعــداد طبقــات بيشــتر و بيشــتر  آپارتمانــی هــم تعــداد واحد هــا ب
شــده اســت. و در يــك چهــار ديــواری بيــش از 10 خانــواده زندگــی می كننــد.

بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده ميانگيــن تعــداد طبقــات و تعــداد واحدها 
در يــك زميــن مشــخص بــه صــورت زيــر تغييــر كــرده اســت:

مساحت زمين

ــطح  ــن و س ــاحت زمي ــن مس ــم ميانگي ــاهده می كني ــه مش ــور ك همان ط
اشــغال و مســاحت حيــاط و فضــای بــاز بــه مــرور زمــان كمتــر شــده اســت. 
ــدن  ــر ش ــب كمت ــه تناس ــان ب ــرور زم ــه م ــا ب ــای خانه ه ــر بن ــن زي ميانگي
ــا از  ــی دارد ام ــا دوره ی معاصــر ســير نزول ــر شــده و ت ــن، كمت مســاحت زمي
ايــن دوره بــه بعــد بــا افزايــش تعــداد طبقــات و آپارتمانــی شــدن واحدهــای 
مســكونی، ســير صعــودی بــه خــود می گيــرد. در حالــی كــه حيــاط و فضــای 
بــاز همچنــان ســير نزولــی دارد. و ايــن نشــان دهنــده ی عدم تناســب ســير اين 

ــد. ــل می باش دو عام

- در دوره ی ســنتی معاصــر، اغلــب خانه هــا دو طبقــه و دو واحــده هســتند و 
فضــای زيرزميــن نيــز دارند. 

- خانه هــای دوره ی معاصــر اغلــب يــك طبقــه و دارای زيرزميــن هســتند. 
ايــن خانه هــا بــه صــورت نيم طبقــه طراحــی شــده اند. نيم طبقــه ی زيريــن بــه 
فضــای زيرزميــن و بخش هــای خدماتــی و نيم طبقــه ی اول به بخش مســكونی 
اختصــاص يافتــه اســت. البتــه خانه هايــی هــم هســتند كــه عــالوه بــر ايــن دو 
ســطح يــك طبقــه ی ديگــر نيــز روی آن هــا دارنــد امــا تعــداد آن هــا كم اســت. 
ــواده اســت كــه در ايــن صــورت  ــه از آن يــك خان در برخــی از آن هــا كل خان
معمــوالً ســن صاحبخانــه زيــاد بــوده و از آنجــا كــه رفــت و آمــد در ايــن خانه ها 
بــه نســبت بقيــه زيــاد بــوده يــك طبقــه كامــالً جــدا را بــه مهمــان و مراســم ها 
اختصــاص می دادنــد. در برخــی از آن هــا هــم يــك واحــد بــا نيــم طبقــه ی اول 
و زيــر زميــن بــرای يــك خانــواده و نيم طبقــه ی دوم بــه صــورت مســتقل بــا 
ورودی مســتقل از آن يــك خانــواده ديگــر بــوده اســت. امــا در كل همــه ی خانه 

از آن يــك خانــواده اســت و واحــد نيم طبقــه ی دوم اجــاره داده می شــد.
ــن دوره  ــتند. در اي ــده هس ــك واح ــن دوره ت ــر اي ــای معاص ــب خانه ه اغل
هــر خانــواده بــرای خــود خانــه ای جــدا دارد. بــه نــدرت خانــه ای بــا دو واحــد 
ديــده می شــود. اگــر خانــه ای بــه ايــن صــورت باشــد، ديگــر واحــد دوم آن بــه 
صــورت اشــيه يری در دوره هــای قبــل نيســت و خــود بــه عنــوان واحــدی كاماًل 

مســتقل در طبقــه ای جــدا روی واحــد اصلــی قــرار می گيــرد.
- خانه هايــی كــه امــروزه ســاخته می شــوند حداقــل دو طبقــه هســتند. يــا 
يــك واحــد بــه صــورت دوبلكــس بــرای يــك خانــواده كــه تعدادشــان بســيار 
كــم اســت و يــا دو واحــد بــه صــورت مســتقل بــرای دو خانــواده می باشــند. امــا 
بــاز هــم كل خانــه از آن يــك خانــواده اســت و واحــد دوم اجــاره داده می شــود.

خانه هــای ســه و يــا چهــار طبقــه هــم كــه از آن يــك خانــواده باشــند نيــز 
ــد كــه واحدهــای ديگــر اجــاره داده می شــوند و در برخــی مــوارد  وجــود دارن
چنــد خانــواده كــه نســبت فاميلــی نزديــك بــه هــم دارنــد )معمــوالً بــرادر هــم 
هســتند( در هــر طبقــه ســاكن می شــوند و بــه ايــن صــورت خانــواده غريبــه ای 
در يــك خانــه وجــود نــدارد. در اغلــب مــوارد در ايــن چنيــن خانه هايــی بــه اين 
صــورت اســت كــه پــدر و مــادر در طبقــه اول، پســر اول در طبقــه دوم و پســر 
دوم در طبقــه ســوم و ... زندگــی می كننــد. ايــن شــيوه زندگــی بــا توجــه بــه 
فرهنــگ خانــواده دوســتی و توجــه و رســيدگی بــه پــدر و مــادر، از نظــر اهالــی 

ايــن شــهر مناســب بــه نظــر می رســد.
ــه و  ــا 10 طبق ــن دوره 4-5 و ت ــی اي ــای آپارتمان ــات در گونه ه ــداد طبق تع
حتــی بيشــتر هــم پيــش رفتــه اســت كــه هــر طبقــه بــه عنــوان واحــدی مجزا 
بــه فــروش می رســد و در مجمــوع در يــك آپارتمــان تعــداد زيــادی خانــواده 
كــه نســبت فاميلــی هــم بــا هــم ندارنــد، زندگــی می كننــد. در ايــن گونــه ديگر 

مفهــوم چهــار ديــواری اختيــاری معنايــی نــدارد.

▲ نمودار 2. مقايسه ی تعداد طبقات و واحدها

▲ جدول 19. مقايسه ی مساحت زمين و سطح اشغال



163الگوی مسکن مراغه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

بــا توجــه بــه جــدول و نمــودار بــاال ميانگيــن زيربنــا بــه مســاحت كل 
ــه مشــاهده  ــا همان طــور ك ــودی دارد ام ــاط ســير صع و مســاحت حي
می شــود، شــيب نمــودار زيربنــا بــه حيــاط بســيار زيــاد اســت بــه ايــن 
معنــا كــه نســبت فضــای بســته بــه فضــای بــاز به مــرور زمــان بيشــتر و 

مســاحت حيــاط نســبت بــه زيربنــا بســيار كمتــر شــده اســت.

ميانگين نسبت زيربنا به مساحت کل و حياط

همان طــور كــه مشــاهده می كنيــم درصــد اشــغال زميــن بــه مــرور 
ــش فضــای  ــر نشــان دهنده افزاي ــن ام ــان بيشــتر شــده اســت. و اي زم

بســته نســبت بــه بــاز اســت.

درصد اشغال

▲ نمودار 3. مقايسه ی مساحت زمين و سطح اشغال

▲ جدول 20. مقايسه ی درصد اشغال

▲ نمودار 4. مقايسه ی درصد اشغال

▲ نمودار 5. مقايسه ی ميانگين نسبت زيربنا به مساحت كل و حياط

▲ جدول 21. مقايسه ی ميانگين نسبت زيربنا به مساحت كل و حياط
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سير تحول شيوه ی زندگی
همان طــور كــه در جــدول رو بــه رو مالحظــه می شــود، تغييــرات 
ــی، آداب و  ــد موادغذاي ــای كار، تولي ــر مبن ــوان ب ــی را می ت ــيوه ی زندگ ش
ــات و  ــت و تأسيس ــات فراغ ــی، اوق ــگ اجتماع ــنت ها، فرهن ــوم و س رس

ــود. ــزات مقايســه نم تجهي
ــاورزی  ــنتی، كار كش ــای كار: در دوره ی س ــر مبن ــی ب ــيوه ی زندگ -  ش
و باغــداری از خانــه جــدا نبــوده و حتــی در تابســتان ســكونت بــه روســتا 
منتقــل می گرديــده اســت. ايــن شــيوه ی ســكونت كــه فعاليت هــا و آداب 
خــاص خــود را در پــی داشــت، در دوره هــای معاصــر كم كــم حــذف شــده 
و بخــش اعظــم مــردم مراغــه اگرچــه هنــوز باغ هايــی صرفــا بــرای تفريــح و 
گذرانــدن اوقــات فراغــت دارنــد، ليكــن كار حرفــه ای جايگزيــن گرديــده كه 
ايــن نــوع از اشــتغال تحولــی شــگرف در شــيوه ی زندگــی و ســكونت بــه 

همــراه داشــته اســت.
- شــيوه ی زندگــی بر مبنــای توليد: تغييــر روش زندگــی از خودكفايی در 
توليــد مــواد غذايــی )از پخــت نــان گرفتــه تــا تهيــه ی گوشــت و رب و پنيــر 
و... ( تــا جايگزيــن شــدن فرهنــگ مصرف گرايــی و خريــد كاال و همچنيــن 
عــدم نيــاز بــه نگهــداری و انبــار كــردن مواد غذايــی برای اســتفاده ی ســاالنه 

از ديگــر تغييــرات حاصلــه در شــيوه ی زندگــی می باشــد.
- فرهنــگ اجتماعــی: در هر خانهای اغلب اتاقي را به پذيرايي از مهمان 
ــه   ــاق ك ــن ات ــگاه اي ــود. جاي ــی« معروف ب ــد كه به »طنب اختصاص ميدادن
ه از جهــت آفتاب گيــر بــودن، روبــه حيــاط بــودن و ابعــاد  ـاق خاـن بهتـرين ات
بزرگ تــر آن می بــود، مويــد اهميــت مهمــان در نظــر مــردم مراغــه می باشــد. 
بــا تغييــر شــيوه ی زندگــی در دوران معاصــر اگرچــه فرهنــگ مهمان نــوازی 
همچنــان در مراغــه مشــاهده می شــود، ليكــن كاهــش مهمانی هــا در طــول 
ــرات  ــك از تغيي ــوام نزدي ــه دوســتان و اق ســال و محدودشــدن ارتباطــات ب
ســبك زندگــی محســوب می شــود. هم چنيــن امــروزه بســياری از جشــن ها 

ــردد. ــزار می گ ــاالر برگ ــه و در ت ــارج از خان ــا در خ و مهمانی ه
- روحيــه ی جمعــی و فــردی: تخصيــص يافتــن فضــای خصوصــی به هر 
يــك از افــراد خانــه )اتــاق فرزنــدان، اتــاق خــواب والديــن(، اهميــت يافتــن 
ــط همســايگی، همگــی  ــم خصوصــی، و محــدود شــدن رواب كاركــرد حري
بخشــی از فراينــد فــردی شــدن می باشــد كــه در تقابــل بــا شــيوه ی ســنتی 
كــه حريمــی بيــن اعضــای خانــواده نبــوده و همگــی در يــك اتــاق بــه انجام 
فعاليت هــای روزانــه )خــوردن، اســتراحت كــردن، بازی كــردن و...( مشــغول 

ــرار داد. ــدند، ق می ش

-  اوقــات فراغــت: بــر خــالف دوران ســنتی كــه اوقــات فراغــت در خانــه 
و در حيــاط و نهايتــا كوچــه ســپری می شــد، در دوران معاصــر هويت يابــی 
و جامعه پذيــری فرزنــدان بــه بيــرون از خانه هــا )خيابــان، ســينما، 
ــگاه ها و  ــا، ورزش ــاپ ها، كتابخانه ه ــا، كافی ش ــت، پارک ه ــون، اينترن تلويزي
اســتاديوم ها، شــهربازی ها، و ...( منتقــل گرديــده و تلقــِی كامــالً متفاوتــی از 

جايــگاه و نقــش خانــه نســبت بــه ســابق بوجــود آمــده اســت.
- تأسيســات و تجهيــزات: تغييــر شــيوه ی زندگــي تقريباً همــه جنبه های 
ــاک و  ــوراک و پوش ــع خ ــادي و بالطب ــي، اقتص ــي، اجتماع ــي، سياس آيين
آداب ســكونت را هــم شــامل شــده اســت. انقــالب غذايــي )اقبــال عمومــی 
بــه غذاهــای آمــاده(، انقــالب اتومبيــل )اختــراع و توليــد انبــوه اتومبيــل(، 
انقــالب ابــزار )ماشــين آالت كمكــی در خانه هــا ماننــد جــارو برقــی، ماشــين 
ــرق، گاز،  ــات آب، ب ــات )عمومــی شــدن خدم ظرف شــويي(، انقــالب خدم
حمــل و نقــل(، انقــالب جوانــان )آزادی در انتخاب ســبك زندگــی( و انقالب 
تلويزيــون )ابــزار رســانه ای و ســرگرمی( از جملــه عوامــل مؤثــر بــر تغييــر 

شــيوه ی زندگــی دهه هــای اخيــر هســتند. )فاضلــی، 1385، 25(

▲ جدول 22. سير تحول شيوه زندگی در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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▲◄ جدول 23. سير تحول شيوه ی زندگی و مابه ازای كالبدی آن در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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▲◄ جدول 26. تغييرات عملكرد فضاها در گذر زمان از سنتی تا امروزی
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تطبيق کالبد با شيوه ی زندگی در گذر زمان
مقايسه سازماندهی فضا بر اساس فعاليت از سنتی تا امروزی

همانطــور كــه در ادبيــات موضــوع اشــاره شــد، شــيوه ی زندگی شــامل 
فعاليت هــای معمولــی روزانــه جهــت بــرآوردن نيازهــای مــادی و غيــر 
مــادی انســان می باشــد. ايــن فعاليت هــا بــه نوبه ی خــود در ســازماندهی 
فضاهــای خانــه بســيار موثــر اســت. بديــن منظــور فعاليت هــای شــكل 
دهنــده ی شــيوه ی زندگــی را دســته بندی كرده و ســپس در ســه دوره ی 

ســنتی، معاصــر و امــروزی باهــم مقايســه می نماييــم.

▲ جدول 26. مقايسه ی سازماندهی فضا بر اساس فعاليت از سنتی تا امروزی▲ جدول 25. فعاليت های برآورنده ی نيازهای مادی و غيرمادی
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فعاليت های برآورنده 
نيازهای مادی 

و کالبد وابسته به آن 
در دوره سنتی، 
معاصر و امروزی

◄ جدول 27. 

مقايسه ی كالبد وابسته به فعاليت های 
برآورنده ی نيازهای مادی
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فعاليت هــای  بيشــترين  می كنيــم  مشــاهده  كــه  همان طــور 
ــاط و در دوره ی  ــنتی در حي ــادی در دوره ی س ــای م ــده ی نيازه برآورن
معاصــر در حيــاط و آشــپزخانه و زيرزميــن و هــال )بــه ترتيــب اولويــت( 
و در دوره ی امــروزی در آشــپزخانه و ســپس هال پذيرايــی صــورت 

می گرفتــه اســت.

سنتیمعاصرامروزی

نكتــه ی ديگــری كــه از جــدول برداشــت می شــود، كاهــش 
ــت  ــروزی اس ــان و در دوره ی ام ــت زم ــا گذش ــادی ب ــای م فعاليت ه
علــت آن نيــز مصرف گــرا شــدن خانواده هــا و عــدم توليــد موادغذايــی 
و نگــه داری آن هــا می باشــد فعاليت هايــی كــه در گذشــته بخــش قابــل 
ــی داد. ــاص م ــود اختص ــه خ ــاالنه را ب ــه و س ــی روزان ــی از زندگ توجه

▲ ▲ نمودار 6. فراوانی كالبد وابسته به فعاليت های برآورنده ی نيازهای مادی
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فعاليت های برآورنده
نيازهای غيرمادی 

و کالبد وابسته به آن 
در دوره سنتی، 
معاصر و امروزی

◄ جدول 28. 

مقايسه ی كالبد وابسته به فعاليت های 
برآورنده ی نيازهای غيرمادی
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همان طــور كــه مشــاهده می كنيــم بيشــترين فعاليت هــای برآورنــده 
ــی  ــی و طنب ــاط و ال اتاق ــنتی در حي ــادی در دوره س ــر م ــای غي نيازه
)بــه ترتيــب اولويــت( و در دوره ی معاصــر در حيــاط و ال اتاقــی و طنبــی 
و هــال و در دوره ی امــروزی در هال پذيرايــی صــورت می گرفتــه اســت. 
ــی آداب و  ــروزی برخــی فعاليت هــا چــون برپاي همچنيــن در دوره ی ام

رســوم بســيار كمتــر شــده و برخــی فعاليت هــا نيــز بــه خــارج از خانــه 
منتقــل گرديــده اســت.

ــن برخــی  ــدم اختصــاص يافت آنچــه از جــدول برداشــت می شــود، ع
فعاليت هــا بــه مكانــی خــاص در دوره ی امــروزی می باشــد. ايــن امر ناشــی 
از ادغــام شــدن فضاهــای خانــه و در نتيجــه تداخــل عملكردهــا می باشــد.

سنتیمعاصرامروزی

▲ ▲ نمودار 7. فراوانی كالبد وابسته به فعاليت های برآورنده ی نيازهای غير مادی
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▲ نمودار 8. فراوانی كالبد وابسته به فعاليت های برآورنده نيازهای مادی و غيرمادی

▲ جدول  29. مقايسه ی اهميت فضا از سنتی تا امروزی

ــه   ــته ب ــد وابس ــن كالب ــه ای بي ــوع مقايس ــم در مجم ــر بخواهي و اگ
فعاليت هــای مــادی و غيرمــادی در دوره هــای ســنتی، معاصــر و امــروزی 
ــی بيشــترين  ــاط و ال اتاق ــه حي ــم ك داشــته باشــيم، مشــاهده می كني
ســهم از تعــدد فعاليت هــا در دوره ی ســنتی و حيــاط و ال اتاقــی و هــال 

اهميت فضا از دوره ی سنتی تا دوره ی امروزی
ــی  ــی و طنب ــاط، ال اتاق ــم حي ــاهده می كني ــه مش ــور ك همان ط
)بــه ترتيــب اولويــت( در دوره ی ســنتی و ال اتاقــی، حيــاط، آشــپزخانه، 
طنبــی و هــال در دوره معاصــر و هال پذيرايــی، آشــپزخانه و اتاق خــواب 

ــه ترتيــب مهم تريــن فضاهــا هســتند. در دوره ی امــروزی ب

و زی زمــی و آشــپازخانا در دوره ی معاصــر و هال پذيرايــی و آشــپزخانا در 
ــد. ــروزی را دارا می باش دوره ی ام

ــر و  ــی در دوره ی معاص ــنتی و ال اتاق ــاط در دوره ی س ــن حي بنابراي
هال پذيرايــی در دوره ی امــروزی ، مهم تريــن فضــا هســتند. 

درنتيجــه می تــوان گفــت زندگــی بــا گذشــت زمــان از فضــای بــاز بــه 
فضــای بســته منتقل شــده اســت.
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تطبيق سير تحول شيوه ی زندگی 
با کالبد خانه از سنتی تا امروزی

▲ ▲ جدول 30 تا 40. تطبيق سير تحول شيوه ی زندگی با كالبد خانه از دوره های سنتی تا معاصر
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