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 چکیده 
هاي ضروري و اولیه انسان است. خانه از دیرباز پاسخگوي این نیاز بشر بوده است. نقش و جایگاه سرپناه و سکونت از نیاز نیاز به

الگوهاي متنوعی مشاهده شده است. این الگوها  هااین خانهدر طراحی  است. ادعاخانه در معماري سنتی ایران نیز گواهی بر این 
 است.اقلیم، فرهنگ، روش زندگی، اقتصاد، سیاست و غیره متاثر از عوامل گوناگونی چون 

یکی متعلق به دوره قاجار و دیگري متعلق به  -قزوینهدف از این مطالعه بررسی الگوي سازماندهی فضایی در دو خانه سنتی 
 ها در دو دوره متوالی آشکار شود.تا تغییرات در الگوي فضایی خانه ؛دوره پهلوي اول در قزوین است

اي اي و میدانی براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است. به این ترتیب که با بررسی کتابخانهاین تحقیق از روش کتابخانهدر 
ها امکان هاي سنتی این شهر و توصیف آنتحقیقات انجام شده در این زمینه و مطالعات میدانی از ابنیه سنتی قزوین به ویژه خانه

نتایج به دست آمده نشان  خانه ایرانی در دو دوره تاریخی(قاجار و پهلوي) در شهر قزوین، محقق گردد. هايتحلیل و مقایسه نمونه
می دهند که الگوي سازماندهی فضایی خانه بهروزي کامال مطابق یک خانه سنتی ایرانی و مطابق با اقلیم شهر قزوین است ولی در 

خانه ایرانی حذف و در کنار الگوهاي فضایی ایرانی عناصري از معماري غرب سازماندهی فضایی خانه آرازي بسیاري از فضاهاي یک 
 (شیوه نئو کالسیک) به آن افزوده شده است. 
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 مقدمه  -1
 امکانات لیه و ضروري بشر بوده است. این نیاز در هر جامعه بسته به نیازها، زمان، مکان،نیاز به خانه و سرپناه همواره از نیازهاي او

تاثیرگذار بر فرم شکل متفاوت و خاصی یافته است. از میان عوامل متعدد  خویش، فرهنگی اجتماعی و اقتصادي، هايمحدودیت و
اند. اقلیمی خاص گیرند. اقلیم و فرهنگ از جمله این عواملمی تأثیرگذاري در سطح باالتري قرار و اهمیت میزان نظر خانه برخی از

 سازد. الگوي خاصی را می
هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه عناصر تشکیل دهنده سازماندهی فضایی دو خانه سنتی و بومی قزوین در دوره زمانی 

فرهنگ و شیوه زندگی مردم با گذر از دوره قاجار و ورود . در واقع فرض بر این است که با تغییر متفاوت (قاجار و پهلوي اول)است
 هاي سنتی ایرانی دچار تغییراتی شده است. ، الگوي سازماندهی فضایی خانهنوزاییبه دوره پهلوي و عصر 

در شهر قزوین نیز مانند مناطق مرکزي ایران به صورت حیاط مرکزي احداث می هاي سنتی خانه ،براساس تحقیقات انجام شده
شود. این الگوها با توجه به وسعت خانه و جهت استقرار توده ساختمانی ها تنوع زیادي مشاهده میشود و در الگوي فرم این خانه

) خانه هایی که توده ساختمانی 1ها در سه دسته قرار می گیرند: خانه ست. به طور کلی الگوي فرم در ایننسبت به حیاط متفاوت ا
خانه هایی که توده ساختمانی در دو جهت حیاط قرار دارد. در این الگو دو بخش ) 2 .ر گرفته استفقط در یک جهت حیاط قرا

هایی که توده ساختمانی در هر چهار طرف حیاط ) خانه3گیرند. و گاهی در مجاورت هم قرار می ساختمان گاهی مقابل هم هستند
غربی شامل بخش خدماتی  شرقی وهاي لی بنا هستند و جبههتعریف شده است. در این صورت دو جبهه شمالی و جنوبی بخش اص

 ).4، 1392(احدي، دمی گردن
 

 هانمونه موقعیت قرارگیري -2
و از مساحتی حدود  به دوره قاجار است. این خانه متعلق ي زرگرها واقع شده استخانه بهروزي در قزوین، خیابان امام، کوچه

هاي درونگرا) در دو هاي سنتی قزوین (خانهبرخوردار است. خانه به شیوه معماري خانهمتر مربع  1355متر مربع و زیربناي 1210
چیدمان فضایی بنا نیز پیرامون هسته مرکزي (حیاط اندرونی)  ).100:1385 رکاشوند،ت( طبقه رو همکف و زیرزمین بنا شده است

خانه،  دري، کرسیدري، دوهاي سهقانی و زستانی، اتاهاي تابستنشینهاي ایرانی از جمله شاهاست و شامل فضاهاي سنتی خانه
اشاره  هاي گچیآجرکاري، ارسی، نقاشی روي چوب و سرستونتوان به بنا می باشد. از تزئینات بارز مطبخ،  ایوان، داالن و غیره می

 27با ظرفیت پذیر سنتی ه مهمانو ببا حفظ فضاي سنتی نوسازي و تجهیز شده است این خانه اکنون  .)100:1385(ترکاشوند،  کرد
 .تغییر کاربري یافته استتخت، رستوران و حمام سنتی، آتلیه عکاسی و... 

طراحی شده است و متر مربع است. خانه به سبک درونگرا  458خانه آرازي در قزوین، خیابان بوعلی واقع شده است. مساحت بنا 
توان به کاشی بنا می  باشد. از تزئینات بارزلف) و فضاهاي خدماتی میدري (عملکردهاي مختهاي دواتاقشامل حیاط مرکزي، 

 ).114:1385(ترکاشوند، گچی اشاره کرد يهاهاي هفت رنگ، تزئینات چوبی زیر سقف و سرستونکاري
 

 اهنمونه گیريجهت چگونگی-3
 حرکت وضعیتجمله،  از مختلفی واملع به اصل این .است سنتی اصول معماري از یکی بومی، و قدیمی بناهاي در گیريجهت

 سنتی، هايخانه اکثر در .دارد بستگی بنا، هايدسترسی و زمین وضعیت ؛مختلف بادهاي وزش جهت ؛تابش جهات و خورشید
 دو در فرعی فضاهاي و حیاط جنوب و شمال سمت دو در زندگی اصلی فضاهاي و است بنا اصلی محور جنوبی،-شمالی محور
 در خانه غربی و شرقی ضلع دو که شودمی باعث جنوبی شمالی گیريجهت ).26: 1375 (قائم، شدندمی عبیهت غرب و شرق سمت
 فضایی کیفیت افزایش منظور به سنتی معماران رو این از باشند. نداشته خورشید نور از مناسبی برخورداري فصول؛ از یک هیچ



                             
 
 

  
 
 

. چرخاندندمی اندکی جنوبی، -شمالی راستاي به نسبت را ساختمان لیاص محور منطقه، اقلیم به توجه با غربی، و شرقی اضالع
-2) راسته رون( غرب جنوب-شرق شمال-1ازجمله؛. است آمده پدید هاساختمان براي مختلفی هايگیريجهت ترتیب بدین

  ).1373:16 (معماریان،ی) ون کرمان(رشرقی _غربی  -3اصفهانی)  شرق (رون جنوب-غربشمال
 .)1(جدول کنداصفهانی تبعیت می گیري ساختمان ها، خانه بهروزي از رون راسته و خانه آرازي از رونه بندي جهتبراساس دست

 
 نمونه   گیريجهت) 1جدول (

 خانه آرازي خانه بهروزي هانمونه

 تصویر

  
 اصفهانی) شرق(رون جنوب-شمالغرب (رون راسته)  جنوب غربی-شمال شرقی گیريجهت

 
 هانمونه یفضای ساختار الگوي -4

 در را نقش بیشترین محیطی هايپدیده که دهدمی نشان کشور گوناگون نواحی و شهرها در سنتی مسکونی واحدهاي بررسی
 پدیده از ،نآ نورگیري نحوه و ساختمان تهویه و محیطی شرایط تنظیم زیرا دارد، باز فضاي با ساختمان ترکیب گیريشکل چگونگی

 ).80: 1389(سلطانزاده، است مسکونی فضاهاي سازماندهی در اساسی داراي تأثیر که است مهمی هاي
 درون فضاهايکند.  درونگرا تبعیت میباز از الگوي فضاهاي یک سویه  فضاي با ساختمان ترکیب چگونگی جنبه خانه بهروزي از

 دسترسی و نور همچنین و تهویه و دارند سرا انمی یا مرکزي حیاط چند یا یک که هستند هاساختمان از اي گونه سویه یک گراي
 بیرون سمت به و روزنی پنجره هیچ معمول طور به و شودمی تأمین شان داخلی باز فضاي از هاآن درونی فضاهاي به

 تنهاآن ي با این تفاوت که فضاهاکند.  الگوي فضاهاي یک سویه درونگرا تبعیت می از خانه آرازي نیز. )80:1390(سلطانزاده،ندارند
 .)2(جدول اندجبهه حیاط (رو بروي هم) سازمان یافتهدو در 

 
 ییفضا ساختارالگوي ) 2جدول (

 خانه آرازي خانه بهروزي هانمونه

 تصویر

 
 

 الگوي سازماندهی فضایی
فضاها  -پیرامون هسته مرکزي(حیاط) سازماندهی فضاها

 در چهار جبهه حیاط
 ط مرکزي و روبروي همسازماندهی فضاها در دو جبهه حیا



                             
 
 

  
 
 

 ورودي-4-1
شد که افراد به صورت ناگهانی و یک هاي سنتی به تبعیت از اهداف مذهبی و اجتماعی به صورتی طراحی میفضاي ورودي خانه

(سلطانزاده،  مرتبه وارد فضاي خانه نشوند و همچنین از فضاي ورودي به فضاي داخلی خانه دید مستقیم وجود نداشته باشد
60:1384 .( 

خانه وجود فرورفتگی در ورودي . کوچه است حرکت در چگونگی کیفیتدرون خانه  به مراتب ورود یکی از عوامل موثر در سلسله
ایجاد کرده است. در کنار در ورودي تعبیه دو سکو براي استراحت  فضاي نیمه خصوصی ، سمت در خانه وه برکشش بهالعبهروزي 

 .)3(جدولکندمی بیان به خوبی را فضاي ورودي شدن خصوصی و انتظار مالقات کنندگان  نیمه
 

 ورودي) 3جدول (

 تصویر اجزا ورودي پالن ورودي هانمونه نام فضا

 ورودي

 خانه بهروزي

 

 کوبه و حلقه-
 سکو-

 ورودي در فرورفتگی وجود -
 هالل تزئینی(سردر)-

 

 خانه آرازي

 

 کوبه و حللقه-
 هالل تزئینی(سردر)-

 
 

 یاط بیرونیح -4-2
در اختیار قلمرو  هاحیاط یکی از آن وجود دارد. هاي سنتی با چند حیاط، معموال یک حیاط بزرگ و یا چند حیاط کوچکخانهدر 

هاي بهداشتی تخصیص داده شده است. تر مانند آشپزخانه و سرویستخصصی يهاعمومی است و بقیه به قلمرو خصوصی یا فعالیت
گویند. حیاط می» بیرونی«و حیاط کوچکتر را که به قلمرو عمومی اختصاص دارد » اندرونی« بزرگتر را در اصطالح رایج، حیاط 

  ).123: 1388 (حائري،شده است بیرونی براي پذیرایی میهمانان و اهل بیرون در نظر گرفته می
ایوان  کند.رونی به اندرونی را ایفا میدر خانه بهروزي پس از ورودي حیاط کوچکی قرار دارد که نقش فضاي مکث و رابط فضاي بی

واقع ایوان فرعی شاه نشین اصلی خانه است. پلکان موجود در ضلع جنوبی حیاط بیرونی به این  ستوندار رو به این حیاط بیرونی در
-مالیاي در راستاي شدر خانه آرازي نیز همچون بهروزي، پس از ورودي حیاط مستطیل شکل کشیده شوند.ایوان منتهی می

 ).4(جدولجنوبی عملکرد فضاي مکث را دارد و جدا کننده فضاي درونی خانه از کوچه است
 
 
 
 
 



                             
 
 

  
 
 

 حیاط بیرونی)4جدول (

 تصویر پالن حیاط بیرونی هانمونه نام فضا

 حیاط بیرونی

 خانه بهروزي

 
 

 خانه آرازي

 
 

 
 حیاط اندرونی -4-3

 در حیاط بودن محور عارفانه؛ نگاهی با و سنتی انسان دید از .دهدمی را شکل تیسن يخانه درونی ارتباطات اساس و محور حیاط،
 طبیعت عالم با و هستی کل با مداوم پیوستگی سنتی، خانه در زندگی است که؛ معنی بدین سنتی يخانه داخلی ارتباطات

عملکردي  فضاهاي حیاط می شود. اطراف محسوب تهویه و حیاط مرکزي خانه بهروزي مرکز نور ).60: 1392(اکرمی و دیگران،دارد
غربی دو  -است. در راستاي محور شرقی شده زندگی واقع فضاهاي جنوبی)-(شمالی اصلی محورهاي در است. گرفته قرار مختلف

اندازي، نوري و کارکردهاي دیگر همچون خواب در فصول گرم تابستان و همچنین برگزاري مراسم صفه رو باز به منظور بسط چشم
 اند.انمایی شدهج

ترکیب هندسی حیاط ساده و فرمی مستطیل دارد. در مرکز آن حوض مستطیل شکل و چهار باغچه با طرح چند ضلعی نامنتظم 
 اند.  اند. طرح هندسی باغچه ها و حوض نسبت به محور افقی و عمودي فرضی قرینهقرار گرفته
اند. پلکان ورودي دو طرفه در جبهه  شرقی و غربی حیاط استقرار یافته و فضاها درمرکزي خانه آرازي مربع شکل است  پالن حیاط

ها منتهی می شود. قرارگیري پلکان درمحور حیاط در جبهه شرقی بر روي محور وسط ساختمان قرار دارد و به ایوان مقابل اتاق
نشان از نمادهاي سبک  ،مانی در نماهاي ک،  قوستزئینات گچبري برگ کنگري سرستون هایشانبه همراه ها وسط ورودي، ستون

 .)5(جدول  نئوکالسیک در خانه آرازي است
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 
 

  
 
 

 حیاط اندرونی)5جدول (

 تصویر پالن حیاط اندرونی هانمونه نام فضا

 حیاط اندرونی

 خانه بهروزي

 
 

 خانه آرازي

  
 

 داالن -4-4
 در آید.می شمار به آن اصلی کارکرد مهمترین مکان، دو بین ترسیدس و ارتباط تأمین که است ورودي فضاي جزء ترینساده داالن
 که توسط داالنی را محرمیت مسئله ترتیب این به است. گرفتهمی صورت داالن در عبور مسیر جهت و امتداد تغییر هاخانه برخی

 داالن عرض است و عرض کم و اریکب فضایی کالبدي لحاظ از کردند. داالنمی حل شد،می ختم حیاط به مستقیم غیر امتدادي در
 ).1384:78(سلطانزاده، است متر یک حدود کوچک هايخانه

متر دسترسی به حیاط اندرونی خانه را میسر  20/1*3در خانه بهروزي پس از حیاط بیرونی داالنی مستطیل شکل با ابعاد تقریبی 
خصوصی خانه است. فضاي داالن نیمه تاریک است و به تدریج  بهسازد. در واقع نقش داالن ارتباط دهنده قلمرو نیمه عمومی می

رسیم. خانه آرازي فاقد داالن است و ارتباط حیاط بیرونی و شود، آنقدر که همزمان و هم مکان به روشنی و به حیاط میروشن می
 .)6(جدول گردددورنی آن از طریق راهرویی سرپوشیده (حریم) مابین اتاق ها میسر می

 
 حیاط اندرونی)6جدول (

 تصویر پالن داالن هانمونه نام فضا

 داالن
 خانه بهروزي

 
 

 - - خانه آرازي
                                                                                                      

 



                             
 
 

  
 
 

 ایوان-4-5
اند. این فضاها هم در سازماندهی هاي ایران بودهاز عناصر مهم خانهدر گذشته فضاهاي نیمه باز به طور اعم و ایوان به طور اخص 

-اند و هم خود به عنوان فضایی مستقل که عملکردهاي متنوعی را پذیرا میکردهکلی بنا در کنار دو فضاي باز و بسته نقش ایفا می
اي گذار و ارتباط دهنده دو فضاي باز و بسته اند. در معماري سنتی فضاهاي نیمه باز همچون ایوان به عنوان فضشده، مطرح بوده

هاي سنتی سه گروه فضایی معماري خانه اند. درکنند و فضاهاي بسته به واسطه فضاهاي نیمه باز با فضاي باز در اتباطنقش ایفا می
و عنوان مثال ایوان بسط تاالر  دهند. بهاند بلکه هر کدام در امتداد دیگري معنا میباز، بسته و نیمه باز به صورت مجزا ساخته نشده

 ).57: 1384(محمودي، بسط ایوان است  تاالر
اند. ایوان اصلی، مشرف به شکلی را تشکیل داده Lبهروزي دو ایوان دارد. که در کنار هم ساختار تابستان نشین (شاه نشین) خانه 

ارسی و سه ستون چوبی  ايایوان اصلی داراي پنجرهدي خانه است. وحیاط اندرونی و ایوان فرعی آن مشرف به حیاط بیرونی و ور
بسط فضایی و چشم اندازي ، تاالر هايکردن ارسیبه همراه دو ستون الحاقی دیگر با تزئینات سرستونی کالسیک رومی است. با باز

حیاط مرکزي قرار گرفته هاي خانه در دو جبهه شرقی و غربی هاي مستطیل شکل در مقابل اتاقشود. در خانه آرازي ایوانایجاد می
 اند. در جبهه غربی فضاها در دو طبقه تعریف شده است و ایوان در مقابل فضاهاي هر دو طبقه وجود دارد. 

هاي خانه آرازي نمادهاي معماري کالسیک و همچنین هاي طبقه اول از طریق ایوان امکانپذیر است. در ایوانارتباط حیاط با اتاق
هاي تزئینی برگ ها با سر ستونشود. حضور چهار ستون به صورت جفت در مرکز ایوانتزئینات آن دیده می رسبک آرت نوو د

  ).7(جدول کنگري (تزئینات کالسیک) و نرده هاي فلزي با طرح هاي گیاهی و منحنی وار بیانگر سبک آرت نوو است
شویم که به انتهاي جریان آرت نوو در غرب نزدیک می 1925ي قاجار یعنی در حدود دهد که تا انتهاي دورهمطالعات نشان می

پهلوي اول و سرعت بخشیده شدن به  ها در معماري ایران دیده نمی شود. لیکن به تدریج و با شروع دورانهنوز اثري از این گرایش
ر معماري پهلوي اول به نوعی این گرایش د هایی از تحول معماري به چشم می خورد.فرآیند ورود محصوالت مدرن به تدریج نشانه

 )65 :1387حقیر،( بیشترین تاثیرات را گذاشته است
 
 ایوان)7جدول (

 تصویر پالن ایوان هانمونه نام فضا

 ایوان

 خانه بهروزي

 
 

 خانه آرازي

 
 

 



                             
 
 

  
 
 

 صفه-4-6
رانی کمی باالتر از حیاط قرار دارد هاي ایدر ضلع شرقی و غربی حیاط مرکزي دو صفه قرار گرفته است.  واژه صفه در معماري خانه

تر است و از سه طرف با گویند. این فضا به صورت ایوان بدون سقف بوده و چند پله از کف حیاط بلندکه به آن بهار خواب نیز می
ها گسترده می شده و دید داشته است. در مواقع لزوم که در و پنجره اتاقدیوارهاي اطراف محصور و از طرف چهارم به حیاط باز می

باشند. به عالوه در شب هاي بهار و تابستان این فضاهاي سرباز مشرف به حیاط شود، به عنوان ادامه فضایی اتاق، قابل استفاده می
در خانه بهروزي ضلع شرقی و غربی حیاط  .)124 :1388(حائري مازندرانی، گرفته اند براي خوابیدن نیز بسیار مورد استفاده قرار می

 ).8(جدول فه اختصاص داده شده استبه ص
 

 صفه)8جدول (

 تصویر پالن صفه هانمونه نام فضا

 صفه
 خانه بهروزي

 

 

 - - خانه آرازي
 

 حریم-4-7
اند. هاي معماري گوناگونی یافتهشوند. حریم ها جلوهها تمهیداتی معمارانه هستند که در حد فاصل فضاها به کار گرفته میحریم

ها در دیوارها نیز گونه دیگر حریم هستند هاي تاریخی است. استقرار در و پنجرهاز تجلیات این مفهوم در معماري خانهدیوارها یکی 
را  هاي فضاکه براساس جایگاه فضا در سازمان فضایی خانه، امکان ترکیب یک فضا با فضاهاي همجوارش از یک تا تمامی جبهه

راهروها) و همچنین فضاهاي پوشیده اند و در غالب دو گونه فضاهاي ارتباطی (یی یافتهکند. گونه سوم حریم جلوه فضافراهم می
 ).102 :1388(حائري مازندرانی، کنندنقش فضاهاي بینابینی را ایفا می

هاي بخش جنوبی شود. گونه سوم حریم (فضاي ارتباطی) تنها در میان اتاقدر خانه بهروزي گونه اول و دوم حریم دیده می
 سرد و برودت هواي قزوین در اکثر فصول سال و بارش برف فراوان در زمستان ها شود. این موضوع به علت آب و هوايهده میمشا

هاي حیاط مرکزي در این اقلیم در مقایسه با الگوي مشابه آن در در خانه نیمه بازاست که موجب، کمتر شدن نسبت فضاهاي 
هاي هاي بخش غربی حیاط و دیگري در بخش اتاقزي نیز دو راهرو یکی در میان اتاقدر خانه آرااقلیم گرم و خشک شده است. 

 ). 9(جدول  شرقی حیاط قرار دارد
 
 
 
 



                             
 
 

  
 
 

 حریم)9جدول (

 تصویر پالن حریم هانمونه نام فضا

 حریم

 خانه بهروزي

 

 

 خانه آرازي

 
 

 
  اتاق-4-8

ها این اتاق اند.ساخته شده و هر کدام ویژگی خود را داشته غیرهي، تاالر و ها به صورت سه دري، پنج درهاي ایرانی اتاقدر خانه
ها ایجاد ارتباط بصري بین اتاق و فضاي بیرون آن یکی از عالئق ایرانیان در ساخت خانه شدند.براساس تناسب طالیی طراحی می

ها بسته به نوع آن متفاوت بوده است. بعضی از اتاق گشودگی، فراخ و دید آزاد داشتن جزء طبیعت ایرانی است. نورگیري اتاق ؛است
 .)162: 1388(پیرنیا، گذاشتندتابید و نور کم داشت روشندانی در باالي آن میها که مطلقا آفتاب به آنجا نمی

م داشت روشندانی ها که مطلقا آفتاب به آن جا نمی تابید و نور کها بسته به نوع آن متفاوت بوده است. بعضی از اتاقنورگیري اتاق
ها محدود بوده به این صورت نورگیري می هایی مثل تجر یا تابستان خانه، چون در میان دیگر اتاقگذاشتند. اندامدر باالي آن می

 )65:1384(کاتب، شده است
 

 تاالر (کربال یا تلوار) -4-8-1
گرفت، تاالر بود. تاالر، عموماً فضایی ستفاده قرار میورد ارم و مخصوص متمانان محیکی از فضاهاي خانه، که براي پذیرایی از مه

هاي سنتی کامالً مشهود بود. تاالر با گچبري، آئینه هاي ساده زندگی در خانهار اتاقنبود با تزئینات بسیار زیبا و پرکار که در ک
هاي پنج دري یـا هفت با ارسی شدند. جبهه رو به حیاط تاالرکاري، نقاشی روي گـچ، مقرنس و با نقاشی روي چوب تزئین می

 )126 :1384شدند (کاتب، دري به حیاط خانه مربوط می
تاالر(تابستان نشین) قرار گرفته است. این فضا در سازماندهی فضایی این خانه بهروزي،  هاي جنوبی حیاط مرکزيدر مرکز اتاق 

هاي هفت دري ضلع شمالی تاالر را ارسی اند.ان یافتهکند و دیگر فضاها پیرامون آن سازمبخش به عنوان هسته مرکزي عمل می
هاي کنند. در ضلع شرقی و غربی تاالر حریماندازي ایجاد میشوند و بسط فضایی و چشمتشکیل داده است که رو به ایوان باز می

-دو اتاق دیگر را امکان پذیر میشود. راهرو در ضلع غربی، ارتباط بین تاالر مرکزي و فضایی (ایوان و راهرو سرپوشیده) مشاهده می
 .)10(جدول در ضلع جنوبی تاالر نیز اتاق دیگري قرار دارد که امکان ترکیب این فضا و تاالر وجود دارد سازد.

 



                             
 
 

  
 
 

 تاالر)10جدول (

 تصویر پالن تاالر هانمونه نام فضا

 تاالر
 خانه بهروزي

 
 

 - - خانه آرازي

 
 پنج دري-4-8-2

اتاقی که در نقش اتاق پذیرایی؛ ناهار خوري و اتاق شمالی حیاط مرکزي اتاق پنج دري قرار گرفته است.  بخش هايدر مرکزاتاق
در دو طرف این اتاق، دو کرسی خانه به صورت قرینه جانمایی  شد.تجمالت در بهار؛ پاییز و به ویژه زمستان به خدمت گرفته می

 ).11(جدول ق دو دري مرتبط است ها به یک اتاشده است. هر کدام از این کرسی خانه
 

 پنج دري)11جدول (

 تصویر پنج دري هانمونه نام فضا

 پنج دري
 خانه بهروزي

  
 - - خانه آرازي

 
 سه دري -4-8-3

. کندهار؛ پائیز و به ویژه زمستان را ایفا میبا در سه لنگه که نقش اتاق نشیمن یا خواب یا صرف غذا در فصول باست اتاقی سه دري 
ها از نصف براي طراحی این اتاق). -،1384(کاتب،هاي دیگري مانند آشپزخانه؛ انبار؛ داالن و انبار غله قرار دارندها؛ اتاقپشت اتاق در

شود. در خانه بهروزي چهار اتاق سه دري مشاهده می .)162:1388(پیرنیا، گرفته اندتناسب طالیی (مستطیل شش ضلعی) کمک می
به محور فرضی  تها نسباند. این اتاقجنوبی حیاط مرکزي استقرار یافتهدر بخش اتاق دیگر  در بخش شمالی و دودو اتاق سه دري 

هاي سه ارتباط بین تاالر و اتاقاند. اتاق سه دري شمالی با دو کرسی خانه در اتباط غربی حیاط مرکزي قرینه یکدیگرند. دو-شرقی
گردد. در فضاي پشت اتاق سه دري فضایی (ایوان و داالن در طرفین تاالر) میسر می هاياز طریق حریمبخش جنوبی خانه، دري 

پذیر است، پستو یا انبار قرار گرفته است. از طریق حیاط بیرونی نیز امکان اول که دسترسی به آن از طریق ایوان شرقی تاالر امکان
تاالر قرار گرفته است که ارتباط آن با تاالر از طریق یک داالن دسترسی به این انبار وجود دارد. اتاق سه دري دوم در ضلع غربی 

 ).12(جدولستو دارد گردد. این اتاق نیز یک پمیسر می



                             
 
 

  
 
 

 سه دري)12جدول (

 تصویر پالن سه دري هانمونه نام فضا

 سه دري
 خانه بهروزي

 
 

 - - خانه آرازي

 
 اتاق دو دري-4-8-4

ها دو طبقه همکف تعریف شده است. دو اتاق در جبهه شرقی حیاط مرکزي و در مقابل آندر خانه آرازي چهار اتاق دو دري در 
ها با حیاط ها از طریق حریم (راهرو میانی) و ارتباط آناند. ارتباط بین این اتاقاتاق دو دري دیگر در ضلع غربی حیاط استقرار یافته

 ).13(جدول گرددها  میسر میمرکزي از طریق ایوان سرتاسري مقابل آن
 

 دودري)13جدول (

 تصویر پالن دودري هانمونه نام فضا

 دو دري

  - خانه بهروزي

 خانه آرازي

  
 

 هاي مهماناتاق-4-8-5
-هاي مهمان و آبریزگاه اختصاص یافته است. دسترسی به این فضاها از طریق حیاط امکانبخش غربی حیاط در زیرزمین به اتاق

تر شامل پذیرایی اتاق بزرگاند. گري براي پذیرایی مهمان در ارتباط با حیاط بیرونی در زیرزمین تعریف شدههاي دیپذیر است. اتاق
شده است. در خانه آرازي اتاق مهمان خانه مهمان است، دو اتاق کوچک دیگر معموال به عنوان فضاي خواب استفاده میو سفره

 ).14(جدول است مجاور حیاط بیرونی و در اتباط با سرسراي ورودي
 
 
 
 
 
 
 



                             
 
 

  
 
 

 اتاق مهمان )14جدول (

 تصویر پالن اتاق مهمان هانمونه نام فضا

 حوضخانه

 خانه بهروزي

 

 

 خانه آرازي

 

- 

 
 حوضخانه -4-8-6

در بخش تابستان نشین خانه بهروزي (ضلع جنوبی حیاط) حوضخانه با پالن چلیپا شکل قرار دارد. راهروي مجاور ضلع غربی آن به 
 . )15(جدولشودانبار ختم مینبار ذغال و آبا

 حوضخانه )15جدول (

 تصویر پالن حوضخانه هانمونه نام فضا

 حوضخانه
 خانه بهروزي

 

 

 - - خانه آرازي

 
 فضاهاي خدماتی-4-9
 مطبخ-4-9-1

دهند. فضاي را تشکیل میشکل، ضلع شرقی و شمالی حیاط مرکزي  Lمطبخ و فضاهاي مرتبط با آن در خانه بهروزي با ساختاري 
مطبخ شامل اتاق اجاق دو تنوره، بخش شست و شوي ظروف، محل آماده سازي غذا، محل صرف غذا و دو اتاق کوچک طرفین آن 

ها نیز از طریق حیاط مرکزي شود. کلیه این فضاها در زیرزمین خانه قرار دارند و دسترسی و نورگیري آنبراي نگهداري غذا می



                             
 
 

  
 
 

. در خانه آرازي مطبخ و محل آماده سازي غذا در ضلع غربی حیاط در زیرزمین قرار گفته اند. ارتباط بین این دو گرددمیسر می
 ).16(جدول شودها میسر میفضا از طریق راهرو مستطیل شکل بین آن

 
 مطبخ )16جدول (

 تصاویر پالن مطبخ هانمونه نام فضا

 مطبخ

خانه 
 بهروزي

 

 ذامکان آماده سازي غ اجاق

  

خانه 
 آرازي

   
 

 آبریزگاه-4-9-2
نخست به دلیل سهولت در استفاده از آب و زهکشی آن؛  .گرفتندتري قرار میدر سطح پایینهاي ایرانی آبریزگاه  و توالت در خانه

اند و ) جانمایی شدهي، دستشویی و حمام در زیرزمین و در جبهه فرعی حیاط مرکزي (ضلع غربیز. در خانه بهرودوم گرماي آن
ضلع شرقی  درگردد. در خانه آرازي همچون خانه بهروزي، دستشویی و حمام ها از طریق حیاط مرکزي میسر میدسترسی به آن

 .)17(جدولاند حیاط و در زیرزمین استقرار یافته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 
 

  
 
 

 آبریزگاه)17جدول (

 تصویر پالن آبریزگاه نمونه ها نام فضا

 آبریزگاه

 بهروزي خانه

 
 

 خانه آرازي

  
 

 نتیجه گیري -5
با این تفاوت که  ؛هاي سنتی اقلیم گرم و خشک ایران نزدیک استبه الگوي خانهخانه آرازي و بهروزي فضاهاي تشکیل دهنده 

یاط و سطح گذر تنوع فضاها و سلسله مراتب فضایی با توجه به اقلیم این ناحیه (سرد و خشک) کمتر شده و اختالف ارتفاع کف ح
 ناچیز است. 

خانه بهروزي توده ساختمانی در هر چهار طرف حیاط و در . در الگوي سازماندهی فضایی این دو خانه پیرامون هسته مرکزي است
 حیاط و در مقابل هم قرار دارد. سمتخانه آرازي توده ساختمانی در دو 

ها (تاالر، پنج دري، سه دري، دو دري، حوضخانه و ...) بهروزي انواع اتاق در خانهتوان گفت که فضاهاي این دو خانه میبا در رابطه 
 . و به ایوان وجود دارددودري ر يهاها حذف و تنها اتاقیاري از این اتاقسمشاهده می شود؛  در مقابل در خانه آرازي ب

نتی ایران است ولی در خانه بهروزي حوض هاي سها مطابق ساختار حیاط مرکزي خانهبنديدر حیاط خانه بهروزي حوض و باغچه
بندي در حاشیه حیاط قرار دارند. پلکان دو طرفه مستقر در مرکز محور ایوان نیز برگرفته از الگوي کوچکی در مرکز حیاط و باغچه

  کالسیک غربی است.
اند ولی در خانه آرازي در ي و... ایرانیکارها، آینهطاق کاري،تمامی تزئینات به کار برده شده در خانه بهروزي از آجرکاري، چوب

آرت  هاي فلزي به سبکو نرده برگ کنگربه صورت ها سرستونهاي کنار تزئینات ساده شده ایرانی الگوهاي غربی همچون گچبري
 هاي مسکونی استفاده شده است.الگوهایی که بیشتر در دوره پهلوي در ساختمان شود.نوو دیده می

پیروي قزوین ایرانی هاي الگوي ساخت خانه دوره قاجار از سنتی در قزوین و متعلق به وزي به عنوان نماینده خانهخانه بهربنابراین 
هاي ساختار فضایی مولفهبسیاري از  دوره پهلوي اول، قزوین و متعلق به درسنتی خانه آرازي به عنوان نمونه خانه در  ولی کند؛می

ه ایرانی قرار گرفت فضایی و تزئینات عناصري از الگوهاي غربی در کنار الگوياند و  هازي شدسحذف و سادههاي سنتی ایرانی خانه
  است.



                             
 
 

  
 
 

  مراجع   -6
، همایش معماري پایدار و توسعه »قزوین بومی مسکونی معماري در اقلیمی ساختار بررسی«)، 1392احدي، پریسا، حائري، نورا، ( -1

 1-7شهري، تهران، 
 18 دوره شهرسازي و معماري -زیبا هنرهاي ، نشریه»شهري سنتی بافت در خانه طراحی«)، 1392فائزه، ( زارع، اکرمی، غالمرضا؛ -2

 55-68، تهران، 2 شماره
 )؛ آشنایی با معماري اسالمی ایران، تهران، سروش دانش.1388پیرنیا، محمد کریم، ( -3
سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان ، قزوین، یادگار ماندگار: نقشه بناهاي تاریخی استان قزوین)؛ 1385( ،احمد ،ترکاشوند -4

 قزوین.
هاي طراحی خانه، )؛ بررسی معماري خانه هاي تاریخی و معاصر به منظور تدوین فرآیند و معیار1388حائري مازندرانی، محمدرضا، ( -5

 تهران، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري.
 63-73، تهران: 35، نشریه هنرهاي زیبا، شماره»نوو در معماري معاصر ایران-سبک شناسی آرت«)، 1387حقیر، سعید، ( -6
 .تهران شهرداري فرهنگی و اجتماعی رامو ایران، تهران، معاونت سنتی معماري در ورودي فضاهاي )؛1372زاده،حسین، ( سلطان -7
 انسانی، جغرافیاي هاي، پژوهش»ایران سنتی هاي خانه در حیاط انواع گیريشکل در جغرافیا نقش«)، 1390سلطانزاده، حسین، ( -8

 69-86، تهران: 75 شماره
 22-27ران: ، ته21-22 شماره ، صفه،»ایران گذشته معماري در مسکن ساخت مشترك زبان« )،1375گیسو، ( قائم، -9

 .نتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشادایرانی، تهران، ا هاي خانه )؛ معماري1384کاتب، فاطمه، ( -10
 53-62، تهران: 22، نشریه هنرهاي زیبا، شماره »بازنگري اهمیت ایوان در خانه هاي سنتی«)، 1384محمودي، عبداهللا، ( -11
 .تهران ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران، ایران، مسکونی ريمعما با آشنایی )؛1373غالمحسین، ( معماریان، -12
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