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 ـــــده چکی

 دوران مدرنیته  خوش تغییراتدست ی اول حکومت پهلوی، بخشی از معماری معاصر ایران است که  ی قاجار تا دهه اواسط دوره
را تحت تاثیر قرار داده و سبکی تلفیقی   کالبدشانها و خانهفضایی مراتب سلسله مدرن، اشکالها و به مرور زمان، فرم است.گردیده 

دهد.  این تغییر را نشان می  خوبی سیر تحول  بهسنندج  های سنتی شهر  اصلی خانه  یفضاها و اجزااجمالی    است. بررسیهبه وجود آورد
ی سنت به  دورهدوران گذار از  سنندج در    یهاخانهمراتب فضایی ورود به  سلسلهبررسی سیر تحول  هدف از انجام پژوهش حاضر،  

گیرد. بخش نظری با  تفسیری و تحلیل محتوا انجام می-پژوهش حاضر با رویکرد نظری و به روش تاریخی  باشد.ی مدرن میدوره
های فضایی حاصل درگونه   هایکیفیت  سنجش بر    تاثیرگذارمعیارهای    و  ؛ گردآوری شدهبه ادبیات نظری    با توجه  و  کیفی   روش

در دو مرحله   پژوهیمورداز طریق  پژوهش  بخش عملی  همچنین  .  ه استقرار گرفتتجزیه و تحلیل  د  ، مورابنیه مسکونیمختلف  
و    ، ی سنت و مدرنهای دورهخانه  یاجزامختصر  بررسی    ی نخست،لهچارچوب نظری در مرح  ،. از این حیثه استانجام پذیرفت

واسطهها بر مبنای دورهشناسایی خانه  ،همچنین به  خانه و    برداری، ترسیم پالنمطالعات میدانی، برداشت، عکس  های تاریخی، 
و نقشهبهره تحقیق و  جهت    ، شرایط  حائز   ابنیه مسکونیکلیه    ،بعدیمرحله    . در استهصورت گرفت،  موجود  هایگیری از مدارك 

و    ؛شده  ، تحلیل و شناساییروش استدالل منطقی، مقایسه  با استفاده از  ،ایانهمیدانی و مطالعات کتابخ   هایدادهاساس    بر بررسی  
  دهدکههای تحقیق نشان مییافته ند.  اقرار گرفته   تجزیه و تحلیلیمورد    رویکرد تحقیق،  بر اساسها  خانه  یورود مراتب فضایسلسله 
که کمتر در اولویت توجه   استنیازهای ساکنان  باو درخور ، متناسب با معماری قبل از دوره ناصری یهایخانه مراتب ورود بهسلسله 

محرمیت،    ، عالوه بر ایجادفضاهای حد واسط و بینابینی در معماری  از  استفاده،  جهتقرارگرفته است. از این    دوره پهلوی  معماران
درکاربری و هویت دیگر فضاها  درهم تنیدگیو از ارائه دهد در خانه  خصوصیتعریف درستی از فضاهای خصوصی و نیمه دتوانمی
نشدنی از هویت در معماری و  که اصلی جدا  ؛محرمیت شودایجاد  ارائه الگویی برای    تواند موجبدر نهایت می  و   ؛کندگیری  جلو

 ت. اس اسالمی -فرهنگ ایرانی

 
  مراتب فضایی، ورودی خانه، معماری قاجار، معماری پهلوی، سنت و مدرنیتهدوران گذار، سلسله :های کلیدیواژه
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 مقدمه
در طول تاریخ معاصر، از اوایل قاجار تا به امروز، اواسط دوره قاجار 

ترین دوران در  )دوره ناصری( تا اوایل دوره پهلوی، یکی از مهم

به شمار می و شهرسازی  بررسی معماری  زمینه معماری  با  رود. 

های موجود در معماری این مونهبرد که نتوان پیمعاصر ایران می
ها به جریانات ویژه در معماری ایران دوره بر اساس نوع شاخص

و  هنر  در  بسیاری  تحوالت  گذشته  قرن  دو  طی  است.  وابسته 

پهلوی اول    ناصری تا  معماری دورهاست.  معماری ایران رخ داده

)قاجاریه( و معماری مدرن    بین معماری سنتی  1دوره انتقال یا گذار

 (. 25، 1383 )کیانیشود طرح میم

ریشه نفوذ  و  غرب  در  صنعتی  انقالب  فرهنگ  با ظهور  از  هایی 
مغرب زمین، جامعۀ سنتی ایران نیز به نوعی این رویداد جهانی و  

و جهشی   با سرعت  و  تجربه نمود  را  آن  جانبی  فکری  تحوالت 

تر از آنچه در غرب در حال روی دادن بود؛ به تدریج به  سطحی

دورهسوی جه در  برداشت.  گام  نوین  و  ان  تغییر  روند  پهلوی  ی 

حاکمیت  شروع  از  که  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت 

محمدرضا پهلوی آغاز شده بود؛ سرعت بیشتری یافت و شهرهای  
های گسترش مدرنیزاسیون تحوالت زیادی عنوان پایگاهکشور به

انه جایگاه ها و عملکردهای موجود شهر، خیافتند. در بین کاربری

است که در این دوران متأثر از جو موجود دستخوش  خاصی داشته 

در شیوه  در تغیراتی  ایران  به  ورود مدرنیسم  با  ی ساخت گردید. 

دگرگونی در  را  خود  نمود  قاجار،  سازهدوران  و  های  کالبدی  ای، 

و  به-فضایی   سطحی  تجددگرایی  و  تجدد  از  نمادی  عنوان 
ری درونگرای سنتی به معماری برونگرا  با گذار از معما -دستوری

 (. 2، 1393نمایان ساخت )منتظر 

  ترین بناهایی هستند که اصلی و مسکونی جز بناهایبه اینکه  نظر

دوره داشته در  اساسی  نقش  ایرانی  معماری  مختلف  و  های  اند 

معماری  آنطراحی  در    معماران رویکردهای  و  تحوالت  از  ها 

 ها در یکبررسی سیر تحول خانه  ؛اندکرده   الگوبرداریتأثیرگذار  
تواند کمک شایانی به شناخت میمشخص    جغرافیاییی  محدوده

بر معماری آن محدوده داشته    ها و رویکردهای تأثیرگذارگرایش 

اصلی   اجزاءمختلف تقریبا    هایهای سنتی ایران در دوره باشد. خانه

قاجار ی  دورهاواسط  که از    فتتوان گاند؛ ولی میخود را حفظ کرده

  های چشمگیر تفکرات و رویکردها و گرایش   نفوذ  با  )دوره ناصری(

در   اساسی  تحوالت  غربی،  فضاهامعماری  ساختارچیدمان   ، 

بر این اساس    .های سنتی در ایران پدید آمدعملکردی و نمای خانه 

سنتی که تا آن   هایخانهمراتب فضایی ورود به چیدمان و سلسله 

اقلیمی شهر  زم کنار مسائل  در  بودن  سنندجان  به درونگرا   الزام 

 یخصوص از دوره هها، ببا شروع روند تحول معماری خانه  ؛داشتند

  سعی   ی حاضرلهاول، با رویکرد دیگری ساخته شدند. در مقاپهلوی  
تحول  بررسی    با  است  شده فضاییسلسله سیر  به    مراتب  ورود 

ی دوره  یاولیه  هایدهه   تا قاجاری دوره  از اوایل  سنندجهای خانه

خانه  اساسی  تغییرات  دورانپهلوی،  این  در  و عرضه    کنکاش  ها 

توان به در این خصوص، اهداف مهم پژوهش حاضر را مید.  شو

 :بیان کرد صورت زیر

سنندج  یهاخانهمراتب فضایی ورود به سلسلهبررسی سیر تحول 
 ی مدرن. رهی سنت به دو دوران گذار از دورهدر 

برای بررسی بهتر اهداف پژوهش و مشخص کردن روند منطقی  

 بیان کرد: اینگونههای اصلی پژوهش را توان پرسشمی تحقیق

تحول فضاییسلسله  روند  به    مراتب  در سنندج  های  خانهورود 

 بوده است؟ صورتی  چه بهپهلوی  قاجار و  یدوره

 روش تحقیق 
تفسیری  - به روش تاریخی پژوهش حاضر با رویکرد نظری و  

  و   کیفی   روش گیرد. بخش نظری با  و تحلیل محتوا انجام می 

  تاثیرگذار معیارهای  و  گردآوری شده به ادبیات نظری  با توجه 

درگونه   های کیفیت   سنجش بر   حاصل  مختلف  فضایی  های 

مسکونی  مورد  ابنیه  تحلیل  ،  و  گرفت تجزیه  است قرار  .  ه 
عملی  همچنین   دو    پژوهی رد مو از طریق  پژوهش  بخش  در 

پذیرفت  انجام  است مرحله  در    . ه  نظری  چارچوب  این حیث  از 

نخست، له مرح  اجزا   ی بررس   ی    ی دوره   ی ها خانه ی  مختصر 

مدرن  و  همچن   ، سنت  خانه   ن، ی و  مبنای  شناسایی  بر  ها 

برداشت،  دوره  میدانی،  مطالعات  واسطه  به  تاریخی،  های 

بهره عکس  و  خانه  پالن  ترسیم  و  برداری،  مدارك  از  گیری 
کلیه    بعدی مرحله    در   است. های موجود، صورت گرفته نقشه 

اساس    بر تحقیق و بررسی  جهت    ، شرایط   حائز   ابنیه مسکونی 

و مطالعات ک   های داده  روش    با استفاده از   ، ای انه تابخمیدانی 

و شناسایی  تحلیل  مقایسه،  منطقی،  سلسله  و    شده   استدالل 

مورد    رویکرد تحقیق،  بر اساس ها  خانه مراتب فضایی ورود به 

 ند. ا قرار گرفته   تجزیه و تحلیلی 
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 ادبیات پژوهش
خانه بررسی  و  مطالعه  خصوص  دوره  سنندجهای  در   هایدر 

می تاریخی  عناوینمختلف  تحت  کتاب  دو  به  تنها    ر ثاآ   توان 

ابراهیم   یه نوشت  نستادکر  ن ستاا  یخیرتاو    باستانی  فرهنگی

 ینوشته   ،هیقاجار  انیاز آغاز تا پا  سنندج  یهنر و معمارزارعی، و  

صورت کلی به   مقاله به  اشاره کرد. همچنین تعدادیبالل شانواز  

شرح   1که در جدول اند پرداخته  سنندجهای بررسی برخی از خانه

.استشده داده 

 (نگارندگان)تدوین شده توسط  سنندج یهاخانه رامونیدر خصوص مطالعات پ قیتحق ۀنیش یپ .1جدول 

 عنوان اثر  نوع  نویسنده   رویکرد 

  های تاریخی،خانه  در آن، د موجو یخی رتا رثا آ حیث از   نستادکر ن ستاابه معرفی 
 . ستآن پرداخته ا فرهنگیو   فیاییاجغر ، یخیر تا ى یژگیهاو

آثار فرهنگی باستانی و   ( 1392کتاب ) زارعی  ابراهیم 
 تاریخی استان کردستان 

تالش  همچنین  و  است؛  پرداخته رانیا  یا ی وجغراف خ یکردستان در تار گاه یو جا ت ی به اهم
  یازشناسبه بو  شود ح یتشر و  نیی تب  خ یتار انی سنندج در جر ی معمار  یشده تا دستاوردها 

 .پردازدی م  ه یدر زمان قاجار یمسئله اصل

 سنندج  ی هنر و معمار ( 1394کتاب ) بالل شانواز  
 ( هیقاجار  ان ی )از آغاز تا پا

از  ی  تطالعاا ، مقاله متن . در ستا ختهداپر هللا ماللطفو    انیودمشیر  ،صفآ ىخانهها  به
  یل ذ ؛هستند طالعات توصیفیا  بیشتر که   هددمی  ئهارا بنا  کالبد و   نندگازسا،یخچهرتا

  مطالبی و  هشد  معرفی نیز  نها آ  یهندهدتشکیل  ى فضاها ، خانهها ین از ا  یک هر توصیف
 است. ه مدآ  هم  نماز  طیدر   خانهها ى فضادر  ى کالبد  اتتغییر صخصودر

معرفی سه خانه به سبک   ( 1390)مقاله  ابراهیم زارعی  
معمارى درونگرا در دوران  

صفوى و قاجار در شهر  
 سنندج 

استفاده از   زانیم و احمدزاده  ی هآصف و خان  یخانه دو  ی معمار های ی ژگیو یبه بررس 
  و وسازها ساخت  هوا، نور، حرارت آفتاب و... در  ان یهمچون جر ر یدپذتجدی های انرژی 

  های ی ژگیمقاله ابتدا و ن ی اند. در ااطراف، پرداخته  یعی طب طی به مح شی گرا زانیم ن همچنی
  بنای دو  نی ا ی میاقل  ات ی و جزئ اتیسنندج و شرح کل  یکوهستان و مناطق سرد  ی میاقل

  نهی ارتباط معماری گذشتگان در جهت استفاده به ق یطر ن یو از ا بررسی نموده؛ شاخص را 
شتری  یمورد توجه ب  امروزی  ابنیه نوع انرژی را در  ن یا  ریگیو بهره  ط یمح  دار یاز انرژی پا 

 است. شدهقرار داده

  ، یمانیسل سارا 
  ن یالدصالح
  ،ییموالنا
  یمرتض

و   ،ی مانیسل
 ی نرگس فتاح

های  الگوهای خانه  ی بازخوان ( 1396)مقاله 
سنندج و   ی و سنت یبوم

 م یاقل کارکرد آن با زان یم
  ۀ)نمونه موردی: خان 

 آصف( ۀاحمدزاده و خان 

  ،یخچهرتا ن بیا شامل  که  ست داده ا ئهارا صف آ خانۀ از   مفصلی  نسبتاً توصیف و  حشر
و   قسمتها  حشر ، بنادر  نما ز  لطو در  هشد منجا ا  اتتغییر  ن، ندگازسااز  بعضی معرفی 

  هشد اههمر ى مفصلتر ر یتصاو با  ه نویسند ت توضیحا ینجا. در استا خانه مختلف   ىفضاها 
 .  میکند ترنسارا آ هشد گفته مطالبدرك   که  ست ا

 عمارت آصف  ( 1383مقاله ) ابراهبم زارعی  
 )خانۀ کرد(   

 ن اشناسی کردستموزة مردم 

  نگاهی  در  که  ترتیب  بدین  است؛  های قاجاری سنندج پرداختهخانه  معماری   به محقق
  وةنح ها،خانه  جهت  و  کلی  شکل  ،هاشامل اندازة خانه  هاخانه  کلی  اندام  و  صورت تر،کلی

  موضوع  تر،جزئی  سپس در مقیاسی ها،خانه  بیرونی  سیمای و بسته  و  باز   فضای  امانتظ
  مورد  در اول باب . استکرده  بررسی  باب  دو در را   فضاها«  ترکیب و  هاعرصه دهی»سازمان 

نشینی با حیاط و باب دوم به بررسی  ها در هم و نیز موقعیت آن  هاآن  بندی مرتبه  ها،عرصه
 . دارد اختصاص  هاساختار درونی عرصه 

تأملی در صورت معماری   ( 1393رساله ) وحید کلیایی  
 های قاجاری سنندج خانه 

ینات وابسته به معماری و  ئتز ساختارمعماری،  در  تغییر گیری، روند شکل   به سابقه تاریخی،
 است.  های شهر سنندج پرداخته بر سایر خانه عمارت خسروآباد  گذاری تاثیر 

و   رى معما ى یژگیهاو ( 1390) مقاله    یزارعابراهیم 
  د باوآ خسر رت عما ىیهها آرا

 ج سنند

های پیشین انجام شده در زمینه شناخت معماری ابنیه  در پژوهش 

های بیشتر به معرفی خانه  همانگونه که اشاره شد؛،  تاریخی سنندج

تاریخی شهر به صورت کلی و محدود به یک یا چند خانه خاص  

تا با تامل در معماری    . نوشتار حاضر بر آن استپرداخته شده است

عناصر  های شهر سنندج در بستر تاریخی مورد هدف پژوهش،  خانه

های  دهه تا   قاجار یدوره  از اوایل سنندج  هایخانهاصلی ی اجزاو 
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دوره قرار    یاول  بررسی  مورد  قیاسی  صورت  به  و   گیردپهلوی 

در جهت روشن به تر شدن سیر تحول سلسله گامی  ورود  مراتب 

خانه در  این  دورهدر  ها  از  دورهدوران گذار  به  ی مدرن  ی سنت 

 . برداشته شود

 مبانی نظری

 گذار از سنت به مدرنیته 
های متوالی را  ویژه دوره  های مختلف، به دورهتوان معماری  نمی

تدریج رخ   طور کامل از هم جدا کرد. تغییرات در معماری به  به

و کممی به دهند  در    کم  را  خود  دوره،  هر  صورت عناصر خاص 

می نشان  جدید  سبکی  مطال  دهند.قالب  کتبعهبا    مقاالت   و   ی 
، سنندج  هایخانهتحول    سیر  بررسی  یزمینه   در  مختلف

های خانه  بندیتوان گونهی قاجار و پهلوی، میخصوص در دورههب

ایندر    سنندج دوره    طول  دورهتاریخی  دو  به سه  معماری   یرا 

کر تقسیم  می  د.کلی  دیگر  عبارتی  از  به  گذار  دوران  توان طیف 

 سنت به مدرنیته را از طریق بیان این سه دوره تشریح کرد.

 
 هیزند ه،یافشار دوران در ساخت الملک،ل یوک خانه پرنده دید. 1 تصویر

 هیقاجار و

  ی معماری مهمعماری این دوره در ادا: معماری سنتی یدوره

تا  تاریخی  هایدوره  سنتی دوره  ایران  از  ناصرالدینقبل  شاه ی 

های خانهدر معماری  است.    (میانی حکومت قاجاریه  یدوره)  قاجار
اند و نمود آن  طور مشخصی از هم تفکیک شده ها بهسنتی عرصه 

های اندرونی و بیرونی  در مقیاس کالن یا به صورت ایجاد بخش

های جدا از هم است و یا در مقیاس  های متعدد با ورودیو حیاط 

عناصر  ساخت  یا  و  داخلی  فضاهای  روابط  طریق  از  خرد 

مانند  تثبیت نیمه از  شده  که  یا مات  رنگی  و شیشه  دیوار مشبک 

هم در  کته بسیار مکند. ندسترسی و یا دید مستقیم جلوگیری می
مراتب در معماری سنتی، پیوستگی فضایی است. ارتباط با سلسله 

ورودی، ورودی، هشتی، داالن و راهرو  قرارگیری جلوخان و پیش

نشان  و حیاط و سپس سایر فضاهای عملکردی در پیوند با حیاط،

گر اصل  های سنتی ایرانی است که تداعیاز الگویی مشابه در خانه

 (.  9 ،1386ان و دیگران مراتب است )سیفیسلسله 

)سرآغاز    معماری  یدوره.  2 اکلکتیک  یا  التقاطی 
 بینابینیاکلکتیزم یا سبک  معماری  مدرنیته دوران ناصری(:  

خن گفته  ساز آن ی التقاطمعماری ح الکه در این پژوهش با اصط

تمای  شود؛می با  خود  بستر ظهور  در  که  اندازه  همان  به  البه  ت 

های مختلف به های مختلف و معماری سرزمینگیری از سبک وام

های شرقی نیز در جهت در سرزمین  ؛صورت گزینشی همراه بود

شناسانه به اقتباس از معماری غرب منجر  های زیباییناتأمین آرم
وام  ؛شد این  البته  صورت  گیرو  به  از    غیرمستقیمی  گذر  با  و 

مود و تنها از طریق تلفیق  نسرزمینی به سرزمین دیگر ممکن می

ویژگی میبا  خودی  معماری  سازد های  هموار  را  راه    توانست 

چیانه) به طور  (1394  محمدزاده  یا  قاجاریه  اواسط  از  دوره  این   .

شود. هجوم عناصر جدید ناصری شروع می  یتر از دورهمشخص

ی فضای  ساختار  تزئینات و  ی مختلفشاخهبه معماری ایرانی در دو  
خانه  معماری  در  یافت  ایرانیهای  که  خاصی  همچنین    .ارزش 

  اقتصادی ایجاد شد  برونگرایی که در پی تغییر فکری، فرهنگی، و 

 (. 124، 1397جو و دیگران )حق

 
 قاجار  نیناصرالد یدوره التجار،ملک  خانه رش. ب2 تصویر

  را  اول پهلوی دورانپهلوی اول(: ) معاصر معماریی دوره

  ایران   در  مدرنیته  و  انتقادی  اندیشه  تداوم  و   رسوخ   دوران  توانمی

دوره(.  26،  1371)فالمکی  .  نمود  تلقی اول  معماری  پهلوی  ی 

ی اواخر قاجار و شیوه ی قبل یعنی معماری  ترکیبی از معماری دوره 
متاثر از    های متنوع  معماریمعماری نئوکالسیک غرب، گرایش

خصوص شیوه معماری اوایل مدرن و ادامه آن در  هب  و  آرت نوو

دوره کرد. اواخر  پیدا  رواج  نیز  در شیوه معماری مدرن  ی مذکور 

ترین خاصیت معماری این دوره این است که  مهم   .(1376)پاکدامن  
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 ...  مدرن   ی سنت به دوره   ی گذار از دوره   رات ی : تاث و همکاران   ززاده ی خالد عز  5
  

استقرار بنا در یک  باشد. های غرب می ها، برگرفته از نقشه پالن آن 

استفاده از  گرایی و  گرایی به برون ، روی آوردن از درون سوی زمین

ویژگی طبقات   داراست.  از جمله  است که معماری این دوره  هایی 

وارداتی در این    مالً ی کا عنوان یک پدیده همچنین پنجره و بالکن به 

های شخصی و کاربرد اجتماعی قرار  دوره به شدت در عملکرد خانه 
و  می مختصر  ساده،  هرچند  دوره  این  معماری  در  تزئینات  گیرد. 

 . (1378)فسایی  هنوز نگاه در گذشته دارد  است؛  متحول شده

مراتب یکی از اصول  سلسله گذار از یک فضا به فضای دیگر:  

هایی است که یا به طور طبیعی  اجزا و پدیده   ها،وعه حاکم بر مجم 

  و یا به دست انسان   ؛ عنوان یک کل وجود دارندهستی به   در جهان 

موجودات   شوند و با توجه به آنکه اصوالً هستیطراحی و ایجاد می 
نقش غیرقابل  ؛  استشده   مراتبی متقن و تعریفدر کائنات تابع سلسله 

ها  بخشی به آن یک مجموعه و هویت   کل  یانکار آن در تعریف اجزا 

 (. 8،  1386)سیفیان و محمودی    قابل ذکر است
ویژگی از  انکار  یکی  غیرقابل  ایرانی، خانههای  سنتی    های 

درون آنان  خصوصیت  و    ؛استگرایانه  مبانی  در  ریشه عمیق  که 

یکی از این مبانی .  داردران  اصول فکری اجتماعی و فرهنگی ای
مهم از  که  است  سلسلهمحرمیت  رعایت  دالیل  در ترین  مراتب 

گیری گیری از این اصول شکلباشد و با بهرهمعماری سنتی می

مشاده  سنتی    ابنیهخلوت در  و    هایی هم چون امنیت، آرامشارزش

طور مشخصی  هها بهای ایرانی عرصهدر معماری خانه .شده است

اند و نمود آن در مقیاس کالن یا به صورت  از هم تفکیک شده 

اندرونیبخش  ایجاد حیاط  های  و  بیرونی  با و  متعدد  های 
های جدا از هم است و یا در مقیاس خرد از طریق روابط ورودی

نیمه  عناصر  ساخت  یا  و  داخلی  دیوار  ما  ،شدهتثبیت فضاهای  نند 

مشبک و شیشه رنگی یا مات که از دسترسی و یا دید مستقیم 

 (.1393زاده )شاهینی، صادقی و مهدی کندجلوگیری می

 
 اول یخانه احمدزاده، دوره پهلو. 3 ری تصو

برخی برای  که  است   با هدفافراد، محرمیت    کامینسکی معتقد 

افراد دیگر بدون رضایت تبدیل   با  مجاورت   جلوگیری از تماس یا

جدایی   یو داوطلبانه  یمحرمیت را شرایط موقت  نیزاست. نیول  شده 

پیوند  ،  «اانزو »  عبارت با واژه  کند. اینعمومی تعریف می  فضایاز  

اجتماعی   و  عمومی  اشتراکی،  مفاهیم  با  و  است داشته  متضاد 
   (.2006 2گورجیو)

ب سلسلهنکته  با  ارتباط  در  مهم  درسیار  سنتی،    مراتب  معماری 

ورودی، ورودی،  خان و پیش . قرارگیری جلو پیوستگی فضایی است

هشتی، داالن و راهرو و حیاط و سپس سایر فضاهای عملکردی 

های ایرانی است  در پیوند با حیاط، نشان از الگویی مشابه در خانه

تداعی سلسله که  اصل  استگر  سلسله .  مراتب  سبب  اصل  مراتب 
تنوع با  فضایی  قلمروهای  می  ایجاد  میان  کارکردی  گردد. 

طیفی  باید  فضایی  مختلف  ای  قلمروهای  گذار  و  ج برای  شود  اد 

نامطلوب    دیگر، غالباً   آنی از یک قلمرو فضایی به قلمرو  حرکت

 (. 8، 1386 )سیفیان و محمودیاست 

یم از خیابان وارد  گاه به شکل مستقهای قدیمی ایرانی هیچ در خانه

همیشه یک معبر که به آن دربند    . شویمفضای داخلی خانه نمی
پس از    .کندفضای حائلی بین خیابان و خانه برقرار می  ؛گوییممی

رسیم سپس به داالن یا هشتی می  .شویمآن وارد سربند خانه می

می حیاط  به  پا  آن  از  بعد  جنبه    .گذاریمو  کمتر  که  فضاهایی 

دارند شده   ؛خصوصی  ساخته  حیاط  ابتدایی  مناطق  و    ؛انددر 

در انتهای منزل  ؛ شوندهایی که قلمرو خصوصی محسوب میاتاق

های مراتب درخانه سبب انسجام وتمایز عرصهسلسله.  اندواقع شده
دو از طریق فضاهای واسط    انسجام هر  پیوستگی و.  شودآن می

می از  خانه  در  .شوندحاصل  جز  هر  سنتی،  عین  های  در  فضا 

و استقالل  از  ترکیب   برخورداری  یکدیگر  با  مشخص،  تعریف 

فضاها را در درون سازمان فضایی تشکیل دهند و زءاند تا جگشته 

خانه ایرانی، نحوه    فضاها نیز کلیت فضایی را تشکیل دهند. درءجز

ای بود که امکان  ها به گونهپنجره  جانمایی در و  ساخت دیوار و 
شد. یک یا چند جبهه فراهم می  مجاورش از  ترکیب فضا با فضای

به  این )حریم( و امکان  بینابینی  نام  به  فضاهایی  وجود  اسطه 

ترین وظایف فضای بینابینی کنترل قلمرو است. یکی از اصلیبوده 

است مالکیت  مازندرانی    و  فضای91،  1388)حائری   بینابینی  (. 

بخش  شودمی  ساخته  ابتدا  در  که  است  وجودی   مختلف   هایو 

 شوندمی  مرتب  خارجی  با فضاهای  طریق  این  از  داخل  فضاهای
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فضای  (.1998  3نورالدین)   از   تغییر  ۀلحظ  یعنی  بینابین  همچنین 

 این .. .، و.دیگر  عملکرد  به  عملکردی  از  دیگر،  فضای  به  فضایی

 ابزار آستانه، عبارت دیگر  به. کند بروز تا است آستانه نیازمند تغییر

 (.  2005 4راماسوامی)است  تغییر

است  فضایی    مراتبگیری یک بنای معماری اصل سلسله در شکل
  متمایز به قلمروهای فضایی با کارکردهای  دادنشکل  موجبکه 

 . آنگاه کهآوردبه وجود میهای فضایی را  بندیگردد و حریم می

از   متمایزعناصر یک بنا به قلمروهای متفاوت با کالبد و عملکرد  

دیگر  انتقال و گذر از قلمروی به قلمرو   اساساً  شود؛یم  یکدیگر تقس 

صورت   و    ایلحظهبه  روانی  از  اعم  الزم  شرایط  ایجاد  بدون  و 

و   هاعدم رضایت حریم   گفتتوان  و می  ؛فیزیکی نامطلوب است
های مشابه و یکسان  تداخل نامناسب قلمروها و یا استخدام ویژگی

مطلوبیت    عملکرد متفاوت ازکالبدی و فضایی برای دو قلمرو با  

مراتب در کاهد و اینجاست که نقش پررنگ سلسلهکیفی فضا می

  گردد تر میبندی و ایجاد فضای رابط میان دو قلمرو پررنگحریم 

 (. 1380)اردالن و بختیار 

را ویژه خود  هویت  هر فضا  ایران  از    در معماری سنتی  داراست. 
اند هم قرار گرفته   بالهای مختلف به دنهنگام ورود به فضا بخش

به کالبد مجموعه شکل    مراتب فضایی مناسبتا با ایجاد سلسله 

 : معماری سنتی ما انجام پذیرفته است  دهند. این امر بدین گونه در

بودن  - و روشن  تعریف شده  کالبدهای  با  فضاها  مرز    مرزبندی 

 میان فضاها؛

میان    « میاندر»  انداز به نام  گیری از فضاهای واسط و فاصلهبهره  -
 فضاهای اصلی؛

   پرهیز از یکپارچه کردن فضاها یا از میان بردن مرزها؛ -

متمایز   ها و تمایزات کمی و کیفی هر فضا براییداشتن ویژگ  -

 (. 1387 کارنقره) شدن و تفرد در بین فضاهای دیگر

به دین ترتیب توان  را میی سنتی  هاخانه ی  مراتب فضاهایسلسله 

فضاهای عمومی    عمومی شهری،فضاهای نیمه   بندی کرد:تقسیم
و  (حیاط)خصوصی خانوادگی )هشتی(، فضاهای  خاص یک گروه

 (. هااتاق ) فضاهای خصوصی افراد

خانه  درهای سنتی:  ورودی خانه  ایرانی معماری  های سنتی 

آنکه بر  بیرون  هاخانهاین    درون  عالوه  دید    آن  از  ؛  نیستقابل 

نحوی ساخته شده است که اگر در   ها بهورودی بسیاری از خانه

و درون خانه به هیچ وجه قابل مشاهده   حیاط  ؛خانه نیز باز بماند 
خانهنباشد.   ورودی  فضای  معماری  اصول در  تمام  سنتی،  های 

از جمله اصل سلسله  کالبدی  اصترکیب  و  تقارن  اصل  ل مراتب، 

آمد؛ بدین ترتیب ورودی درونگرایی به صورتی کامل به اجرا درمی

ها فضایی شاخص، متقارن، غیرمستقیم و تنها بخشی از نمای  خانه

خانه تزبیرونی  غالباً  که  بود  میئها  ،  1372زاده  )سلطان  شدین 

های سنتی دارای اجزا و ترکیبات تقریباً واحدی (. ورودی خانه146
سکو،  طاق،  پیش  بود   چون  داالن  و  هشتی  سردر،  در،    درگاه، 

اجزا  (.2،  1375  )هاشمی کنار هم  این  ورودسلسله   در  به    مراتب 

ترتیب محرمیت فضای درون خانه را   بدینو  دادهتشکیل را  خانه

  توجه به عدم دید  4 . در تصویرکرده استساکنان تأمین می برای

داخلی   فضاهای  و  حیاط  به  ورودی  از  کهخانه  مستقیم    برای   را 

حریم   درخصوصی  حفظ  غریبه  افراد  برابر  خانه    معماری  در 

.گرددمشاهده می است؛ رعایت شدهمشیردیوان 

 
(ماخذ: نگارنده) اطیبه ح میمستف  دیو توجه به نداشتن د وانید ریدر ورود به خانه مش ییمراتب فضاسلسله تیرعا .4 ری تصو

 معبر

 پیرنشین

جلوخانی سردرب دهلیزداالن و  هشتی   حیاط 

 حوض
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شماره   الگوی  در  الکساندر  گرادیان - خود    127کریستوفر  به  که 

کند که در هر ساختمان توجه به مطرح می   -صمیمت معروف است 

ر مراتب فضای عمومی به خصوصی بسیار بااهمیت است. در ه سلسله 

مردم نیاز به تنظیمات دارند که با توجه به درجات مختلف   ساختمان،

شکل  صمیمی گرفته صمیمیت  خلوت  یا  خواب  اتاق  ترین است. 
از  بعد  ترتیب  به  که  عمومی   فضاست  فضاهای  اتاق آن  نظیر  تری 

نهایت ورودی در  فضای پذیرایی و    مطالعه، فضای نشیمن و آشپزخانه، 

دارند. زمانی که همچنین   قرار  ؛ نه استترین بخش خا خانه که عمومی 

های مختلف به موقعیت   توانند درمردم می ؛  گرادیانی وجود داشته باشد

معتقد است که فضاهای داخلی و خارجی . الکساندر  دقت رفتار کنند 

باید به نحوی طراحی کرد که با یک ورودی شروع  یک ساختمان را 
خصوصی   های حریم   و سپس به   ؛ ترین بخش آن رسیدبه عمومی   شود؛ 

 (.1389)الکساندر   ترین مناطق رسید و باالخره به خصوصی 

بر اساس آنچه عنوان شد؛ در این مقاله سعی بر آن است که 

دسترسی  ی نحوه مراتب فضایی ورود به خانه، بر اساس  سلسله 

و گذر از ورودی به اتاق پذیرایی مهمان بررسی و مطالعه گردد 

میان فضاهای عمومی،   این دسترسی در  و چیدمان  جایگاه  تا 

 عمومی و خصوصی خانه مورد کنکاش قرار گیرد.نیمه 
ی خانه  یک  ایرانی:  سنتی خانۀ  اجزای   تصویری  معرفی 

نشین )شامل ن که اغلب دارای دو بخش تابستان کهن در ایرا 

و زمستان  بیرونی(  و  بیرونی(  اندرونی  و  اندرونی  نشین )شامل 

است که نام   هایی اندام است؛ از بیرون و گذر تا درون، دارای  

در آن  دارد.  اهمیت  خانه  فضایی  در شناخت سلسله مراتب  ها 

سلسله   2جدول   اجزای  معرفی  خان به  ورودی  فضای  ۀ مراتب 
های سنندج پرداخته های تصویری از خانه سنتی ایرانی با مثال 

. شود می 

 ( جدول از نگارنده میترس) یرانیا یسنت ۀخان یاجزا یریتصو یمعرف. 1جدول 
 تصویر جزء  تعریف جزء  نام جزء 

 اندرونی 

Andarūni 
 

  خدمتکاران و اهل خانه بوده است. فرزندان،   بخشی از خانه که مخصوص زن و
که  گرفته است مراتبی صورت می سلسله  ارتباط این بخش باورودی خانه، طی 

  معماری و دانشکده   اسناد و تحقیقات )مرکز محرمیت اهل خانه حفظ شود
 (. 11 ، 1375بهشتی  شهرسازی دانشگاه شهید 

برش افقی طبقه اول، اندرونی، خانه ساالر  
  اجار. سعید، سنندج ، ق 

 بیرونی 
Birūni 

های بزرگ  بخشی از خانه که مخصوص افراد غیر از ساکنین خانه است. در خانه 
  بخشی است که مخصوص اقامت روزانۀ مردان و مهمانان و انجام کارها است 

 )همان(.

اندرونی، خانه ساالر  افقی طبقه اول، برش 
  ، سنندج، قاجار. سعید

 آستانه 

Āstāneh 

پیشگاه، کریاس، قسمتی از خانه که در آغاز ورود دیده شود. قدمگاه ورودی،  درگاه، 
قسمت پیشین اتاق به در، بخشی از چارچوب که در پایین چارچوب قرار دارد و  

 )همان(. ممکن است از جنس های مختلفی مثل سنگ یا چوب ساخته شود 

 
 

عمارت   ،پرنده  اسکیس دید
 آصف، سنندج، صفویه. 

 هشتی 
Hashti 

و تنها جایی است که با بیرون خانه   هشتی فضایی است که بعد از سردر قرار دارد 
مانع دیدبه   این فضا و راهروهای غیرمستقیم منتهی به حیاط داخلی،  ارتباط دارد. 

باشد.  ایجاد مکث، تقسیم فضایی از عملکردهای این فضا می  است.حریم خانه شده
ای برای رفتن به اتاق  دان و پلهند سکو، چراغفضای هشتی، عناصر مختلفی مان در

 ( 160 ، 1390)پیرنیا  شده استباالی هشتی )فروار( در نظر گرفته می 
 هشتی، بخشی از عمارت خسروآباد، سنندج، قاجار. 

 داالن 
Dālān 

ی است که معموالً معبر است. همچنین به راسته  اداالن فضای سرپوشیده و کشیده 
گویند.  ای که آغاز و انجام مشخصی دارد نیز داالن می سرپوشیده باریک و  کوتاه و 

  اسناد و تحقیقات  سرا است)مرکز محل قرارگیری آن در خانه، میان هشتی و میان
 (. 11  ،1383بهشتی    شهرسازی دانشگاه شهید معماری و انشکده  د

 
 

داالن ورودی، عمارت 
 آصف، صفویه 
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 (جدول از نگارنده میترس) یرانیا یسنت ۀخان یاجزا یریتصو یمعرف. 2جدول ادامه 

 تصویر جزء  تعریف جزء  نام جزء 

 حیاط 
Hayāt 

 

 شوندسرا یا صحن، بخش سرگشاده میان خانه که فضاهای دیگر بدان باز مى میان 
 . (136، 1384پور )عمرانی

 
 سنندج، قاجار حیاط مرکزی عمارت مشیر دیوان، 

 ایوان 
Eyvān 

بازی است که معموالً از سه طرف بسته و از یک طرف مشرف به  ایوان فضای نیم 
فضای باز است )مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه  

  (. 11 ،1375شهید بهشتی 
 سنندج، افشاریه و زندیه.  ایوان خانه وکیل، 

 تاالر 

Tālār 

به شکل چلیپا باشد. این شکل معموالً حاصل وجود   اشقاعدهتاالری است که 
تاالر دارای   کن و پستو در چهار گوشه تاالر است. عناصری چون بادگیر و کفش 

ها معموالً  ای مستطیل شکل است. در خانه فضای بسته، مرتفع و مجلل و با قاعده 
این فضا معموالن برای پذیرایی   ضلع بزرگ تاالر مجاور حیاط است و ارسی دارد. از

گردید )مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی  مهمانان استفاده می 
 سنندج، قاجار.  دیوان،  عمارت مشیر  برش افقی طبقه اول، تاالر،  (. 11 ، 1383 دانشگاه شهید بهشتی 

 ی انتخاب نمونه شیوه
چندان   به خصوص،دوره زمانى یک  و بررسى آثار معمارى در   تحلیل 
چراکه معمارى و شکلگیرى کالبد مادى آن در جریانى   نیست؛ دقیق  

ایجاد مى  به معمارى معاصر پیوسته  رو نحوه نگرش  این  از  و  شود 
تواند نمى ؛  اى و منجمد در زمان معین استایران، که رویکردى سامانه 

که ضمن آنکه   نستسعى بر آ   مقاله در این    بر این اساسکافى باشد. 
دوره   در  معمارى  شود   گذاربه  توجه  بهنگاه   ؛بیشتر  و   ی  گذشته 

آن  چشم  آینده  گیرد.دوره  انداز  نظرقرار  مورد   هشو پژ   ینا در    هم 
 که  مورد مطالعه قرار گرفته است  ج سنند   شهردر    یخی ر چندین بنای تا

ی از بناها در دوران اد تعد   نها آ   بین و در    قاجار و پهلوی   مربوط به دوران 
آن  بررسی  از  هدف  که  شده  ساخته  قاجار  از  از قبل  بهتر  درك  ها 

بعد از انجام مطالعات میدانی بر روی این بناها، . معماری سنتی است
بررسی سیر تحول عنوان نمونه مطالعاتی در این مقاله جهت  بنا به   12

ی دوران گذار از دوره سنندج در    یها خانه مراتب فضایی ورود به  سلسله 
متعلق   ى خانهها   است. گرچه ، انتخاب گردیده ی مدرنسنت به دوره 
 بنای  12  ماا   ست؛ا   بیشتر   اد تعد   یناز ا   ج سنند   شهر در    به این دوران،

 شهر یخی ر تا  بناهای  مهمترین   اًلاو  که  ند ا ه شد  ب نتخاا رى طو  ر مذکو 
 بهو    هستند؛   ع متنو   سبک معماری   حیث از    ثانیًاو    میشوند؛   شامل را  

 دموجو   ى خانهها از    خوبی  ى نمونهها را    نهاآ   انمیتو   خاطر  همین 
 اىمطالعه   گید گستر و    سو  یک از    ابنیه   ین ا   ع تنو   به  توجه   با.  نست دا 

 منجا ا  شهر یخی ر تا ى بناها  یگر د  به جع را  هش و پژ ین ا  ی بهانه  به  که 
 انمیتو را    هش و پژ  ین از ا   هشد   حاصل  نتایج   ،یگر د   ىسو از    ست ا   ه شد 
 ینا   با. نستدا   تعمیم  قابل  شهر ،د موجو   یخیر تا   بناهایاز    رىبسیا در  

 بناها همۀ   به نتایج  تعمیم   ىعا اد   جهو  هیچ   به  حاضر  یمقاله در    د جو و 
 ست.ا   ی منتخبابنیه   به  منحصر  ه شد   گفته  نسخنا و   نیست  ح مطر 

 بررسی چیدمان فضایی 
را در  سنندج  های  هایی از خانهبندی، نمونهبا توجه به این تقسیم 

می دوره  مطالهر  ادامه  در  کرد.  تحلیل  و  بررسی  ی عه توان 
  با استفاده از تصویر و مشخصات   سنندجهای  هایی از خانهنمونه

  معماری با نقشه و توضیحات کلی در مورد تاریخ بنا و مشخصات 
ها اندامها در هر بخش عرضه خواهد شد. عناصر و  عمومی خانه

ها مطالعه در هر یک از خانه   ،مبحث پیشین  مطرح شده دراصلی  
سیر تغییرات    و  یا  سلسله تحول  فضاییدر  خانه  مراتب  های  در 

و در آخر این بخش در قالب یک جدول   بررسی گانههای سه دوره
 شده است.کلی ارائه 
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 مقاله از نظر دوره و محل ساخت  نیمورد مطالعه در ا هیابن .3جدول 

 
 

 
 الملک  لیبرش خانه وک . سمت راست:5 ری تصو

و   : حیاط. سمت چپ: پالن4: راهرو، 3: هشتی، 2: ورودی،  1 
 خانه  یالملک از در ورودلیمراتب ورود به خانه وکسلسله 

 ر( قاجامعماری سنتی )قبل از قاجار تا اواسط  یدوره  ـ
و   درونگرا  این عمارت دارای پالنی ساده و :  الملکلی خانه وک

به  ا  اصل ساخت عمارت وکیل ر  بناهای دوره اصفهانی است.  مانند
می ربط  زندیه  بعددوره   درکه  هند  ددوره  تکمیل    از  های  تاریخ 

بزرگی درسمت غرب  چوبی  ورودی اصلی دارای در گردیده است.

ورودی دیگری که  و    نگهبانی بوده که اطراف آن اتاق  است  بوده

عمارت دارای سه حیاط   قسمت کوچه وکیل است. در دارد این بنا

ابتداورودی ساختمان جنوبی به گونه  .باشدمی وارد    ای است که 

از که  و   داالنی شده  خیابان  پا  سطح  )به علت   است  ترین یحیاط 
 . باشد(مستقیم به درون حیاط نداشته  واردشونده دیدآنکه شخص 

 
 وان، ید ری برش خانه مشسمت راست:  .6 ری تصو

بزرگ.  اطیح .4)داالن(،  زیدهل .3 ،یهشت :2 ،یسردرب جلوخان :1
 ه مراتب ورود به خانسلسله  وان،ید ریسمت چپ: پالن خانه مش

اصلی  قولبراساس نقل:  آصف  خانه بنای  احداث  های مختلف 
احتماالً مربوط    ؛ عمارت آصف که به تاالر تشریفات معروف است

دوره  در  که  است  صفویه  دوران  ببه  بعدی  دوران ه های  در  ویژه 

هایی به آن افزوده شده است. این  تدریج بخشقاجار و پهلوی به

به   که  حیاط  چهار  دارای  ازساختمان  عبارتند  بیرونی،    ترتیب 

که دو حیاط آن سالم مانده  و حیاط اصطبل؛  مطبخ،  ندرونی، حیاط  ا

ها تخریب شده است. سردر ورودی بنا با نمای آجری و یکی از آن
متاثر از سبک باروك ساخته شده  -هشتی استکه به شکل نیم-

است. در پشت سردر ورودی و متصل به آن هشتی مستطیل شکل  

می ادامهدیده  در  داالنیشود.  آن  قرارگرفته  ی  راه دراز  است. 

 دسترسی به مجموعه عبور از سردر، هشتی و داالن بوده است.

در :  وانید  ری مش  خانه واقع  خیابان شهدای    خانه مشیردیوان 

دارای   این بنا   است.، در اوایل دوره قاجاریه ساخته شدهسنندج  شهر
جدای   و  طرح متعدد  با  حیاط دارای آبنما  هر   باشد؛ و میهفت حیاط  

است.  اجرا  یکدیگر  از گره   در  ابتکار  شده  و صنعت  چوب   چینی 

  کننده ودعوت و   فضاهای بازشو در چشمگیر سازی به نحوسیو ار

و   حد بسته  فضاهای  استادکاران   باز  و   بازنیمه   فاصل  توسط 

اساس    سازی برمجموع تفکیک  در  واست؛  سنندجی انجام یافته  

  اجرای سکوی متعدد  ورودی با سردرب  باشد. شئونات اسالمی می
اصطالح  و  که  جلوخانی«  اًقرینه  می  »سردرب   وجود  شدعنوان 
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  بعد   نیز  اتاق قاپچی و   هشتی داالن و   وارد  محض ورود،هب  و   ؛دارد

فضای حیاط بزرگ ازبخش مرکزی که    وارد  دهلیزاز  گذشتن    از

 گردد.است می دارایوان ستون و شامل تاالر

 
 آصفبرش خانه  سمت راست:. 7 ری تصو

 : حیاط.  4: راهرو، 3: هشتی، 2: ورودی، 1
 ورود به خانه آصف ییمراتب فضاپالن خانه آصف، سلسله سمت چپ:

سعید(:  بیحب   خانه )ساالر  سلطنت ی  مقارن  عمارت  این 

حدود  ناصر در  قاجار  شاه  از    150الدین  یکی  توسط  پیش  سال 

القضاء منطقه  االسالم قاضیاله شیخسنت به نام لطفعلمای اهل  

ب بخش  دو  در  زیریکردستان  و  تشریف  )تاالر  یا  رونی  زمین 
هایی در دو طبقه( و  خانه به انضمام فضاهای جنبی و اطاقحوض 

بخش اندرونی )ساختمان دو طبقه شمالی و ساختمان غربی با دو  

ا در  وسیع  و  ضفضای  غربی  و  شرقی  شده  الع  ساخته  سردرها( 

حبیبیمحض  هبکننده  مراجعه  .است خانه  ورودی  از  وارد   ،عبور 

  دهلیز از گذشتن  از بعد  نیز وشود میاتاق قاپچی  داالن و ،هشتی

 . گرددایوان می و  شامل تاالرمرکزی فضای حیاط  وارد

 
 ، یبحبی سمت راست: برش خانه .8 ری تصو

 .دریو پنج  اطیح: 3داالن، : 2ی، هشت: 1
مراتب ورود به خانه با رنگ  سلسله ،یبیسمت چپ: پالن خانه حب 

 قرمز مشخص شده است.

دوره ناصریی  ـ  )دوره  التقاطی  اواخر    معماری  تا 
 قاجار( 

این بنا که به عمارت ملک التجار شهرت دارد :  التجارخانه ملک
های خاندان آصف ساختمان  مربوط به بعد از اواسط دوره قاجار و از 

ملک به  مشهور  الجوردی  خانواده  توسط  بعدها  که  التجار  بوده 

و   و غربی  در چهار بخش شمالی، شرقی  بنا  این  خریداری شد. 

جنوبی احداث گردیده که بخش شرقی آن به هنگام احداث مجمع  

صنفی کال تخریب گردید. بخش شمالی در دو طبقه و زیر زمین  

بزرگی رو به حیاط احداث شده است. بخش غربی  به انضمام تاالر  
نیز در دو طبقه و به سبک هفت دری و سه دری با نمای آجری 

سبک چپ راست و با استحکام بیشتری ساخته شده است بخش 

طبقه   که  طبقه  دو  در  شود  می  محسوب  بنا  ورودی  که  جنوبی 

یک  صورت  به  آن  فوقانی  طبقه  و  دری  هفت  یک  آن  همکف 

 باشد. ه سمت حیاط میفضای رو باز ب
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 التجار سمت راست: برش خانه ملک .9 ری تصو

  و  التجارخانه ملک : حیاط. سمت چپ: پالن2ورودی،   :1 
 مراتب ورود به خانه سلسله 

 
 .یپالن خانه مجتهد : سمت راست: 10 ری تصو

با رنگ قرمز و   یشرق یورود به خانه از ورود ییمراتب فضاسلسله 
 است. دهیمشخص گرد یبا رنگ نارنج یغرب یورود

 اط یبه داخل ح یغرب ی: ورودسمت چپ 

بنای خانه مجتهدی دارای دو ورودی است که  ی: خانه مجتهد

ی شرقی یکی در جبهه  وکند  این خانه را با محیط بیرون مرتبط می

معماری  داخل حیاط،  و دیگری در جبهه غربی ساختمان قرار دارند.  

استدرون مشاهده  قابل  ایران  سنتی  و  به  گرا  که  ورودی  از   .

پله به طبقه باال  یک راه   ؛تر استی شرقی ساختمان نزدیک جبهه 
نشین دری و شاهدری و هفتوجود دارد یک راه ارتباطی به اتاق سه

با تمام مشخصات در طرف    این ورودی  .قابل مشاهده استنیز  

پله با این تفاوت که به جای راه  ؛ شوددری نیز تکرار میدیگر هفت 

 ارتباطی به طبقه دوم در این قسمت اتاق دو دری وجود دارد.

ای فرعی از بافت اصلی  این ورودی با کوچه  ورودی شرقی: 

شده مجزا  است  خیابان  مخفی  تقریباً  ورودی   و   ؛و  عنوان  به 
این ورودی شامل سر دروازه    .گیردخصوصی مورد استفاده قرار می

و دو سکو در دو طرف در    ؛باشدچینی تزئینی میها و آجربا قوس

قرار دارند. اولین فضای بعد از ورودی شرقی هشتی است که باعث  

 .نشودشود بعد از ورودی مستقیم وارد فضای حیاط می

سنگی با پهنا و ارتفاعی قابل توجه که از   ده پله ورودی غربی:

  . شودآید به در آهنی کم ارتفاعی ختم میبلوار کردستان باال می
است ورودی عمومی  از   ؛این  ولی پس  نمای خارجی ساده  در  و 

پله در ابتدای ورود به  9وارد شدن به فضای داالن و باال آمدن با 

خنچه قوس  باالی  حیاط  آجرچینی  تزئینات  و  قوس پوش  این 

باشد .  ی این ورودی در نمای داخلی ساختمان میکننده مشخص

بعد از ورودی غربی داالن وجود دارد که فضای ارتباطی کم ارتفاع  

پله    9کند که ارتباط ورودی را با حیاط با  و مسقفی را ایجاد می
 کند. میسر می

قاجاریه منزل مالیی از بناهای متعلق به اواخر دوره  یی:  مال  منزل 

ینات وابسته به آن و مصالح بکار  ئباشد که سبک معماری و تزمی

گرفته شده در آن، از پیروی بنا از الگوهای معماری اصیل سنتی 

از معماری مدرن حکایت می متاثر  تا حدی  و  در ایرانی  بنا  کند. 

های دو دری اطراف نشین و اتاقباشد که شاه چهار ضلع موجود می
شمالی ضلع  در  بودن    آن  چهاردری  که  دارد  قرار  بنا  )اصلی( 

اتاقشاه و  دو نشین  به  های  قاجاریه  انتقال معماری  دوره  از  دری 

پله جنبی ایوان  ورودی به آن از دو راه   کهگوید  پهلوی سخن می

شود و دهلیزهای ورودی با قوس از نوع جناغی تند مزین  تامین می

های غربی  ضلع  دری با راهرو ورودی وسطشده است. دو اتاق سه 

 باشد.  مشابه و متقارن می دهد که کامالًو شرقی بنا را تشکیل می
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 .ییسمت راست: برش خانه مال. 11 ری تصو

  اط،یح: 2 ز،یو دهل ی ورود :1 
 ورود به خانه ییمراتب فضاسلسله ،ییسمت چپ: پالن خانه مال

سعادتمند:   در  خانه  بنا  توسط اواسط  این  قاجاریه  دوره 
آورد با سبک معماری ایرانی ساخته  استادکاران بومی و مصالح بوم

این بنا دارای حیاط چهارگوش که در پیرامون حیاط    .شده است 

در دو اشکوب و یک اشکوب بناسازی شده که در آن از عناصر  

سردر ورودی دو لنگه   ،راهرو   دریسه  مانندمعماری ایرانی و بومی  

مختص  الحاقات  و  تزئینات  و  اصیل  چوب  سردرهای  سکو ،  به 

 ست.شرقی ساخته شده ا-وبیجن رون ورودی با

 
 : پالن خانه سعادتمند، : سمت راست12 ری تصو

 ورود به خانه با رنگ قرمز مشخص شده است.  ییمراتب فضاسلسله 
 خانه سعادتمند ی: سردرب ورودسمت چپ

 خورشیدی   پنجاه یدهه تا پهلوی یـ دوره
معمارباش دورهاین  ی:  خانه  در  شده بنا  ساخته  که  ای  است 

از ضلع شرقی   قاجاریه  دوره  به  و حمام مربوط  زیرزمین  قسمت 

هم از نظر فضاسازی  شده که    بازسازی  پهلوی  غربی  ضلع   اما؛  است

 و هم از نظر تزئینات حائز اهمیت است.

 
 ورود به خانه ییمراتب فضاسلسله  ،یخانه معمارباش . پالن13 ری تصو

ن از شهر سنندج  واقع در محله قطارچیا  این بنای:  دارگله  خانه

وکیل قرارداردعمارت معروف  و    .الملک  نوع معماری  به  توجه  با 

بناهای این ساختمان از  قاجار   اواخر  تزئینات وابسته به آن  دوره 

  به آن افزوده شده   هاییکه در اوایل حکومت پهلوی بخش  ؛است

مربع متر  200دارای  ن بنا  ای  .است  و تغییراتی به آن اعمال گشته 
رون شرقی ساخته شده   مساحت عرصه و اعیان در دو اشکوب با 

 .است

 
 ییمراتب فضاسلسله ،داریگلهپالن خانه  سمت راست:. 14 ری تصو

و اتاق   اطیبه داخل ح یاز ورود میمستق دید  سمت چپ: ورود به خانه.
 یدرسه

مستطیل    پالن تقریباًطبقه با    بنا ساختمانی دو :  زادهعرب  خانه
  بنا دو.  اطاق دارد  13مجموع    در  .اشدبشکل باحیاط مرکزی می 
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جهت   ورودی اصلی به داخل بنا دراست.  جهت شرقی  ورودی در
راه ورود به حیاط داالنی است که به ارتفاع دو  و  دارد    شرقی قرار

 است.ر گرفته حیاط قرا پله از

 
و اتاق   اط یبه داخل ح یاز ورود میمستق دیدسمت راست: . 15ر تصوی 

  زاده،پالن خانه عربزاده. سمت چپ: ی در خانه عربدرسه
 ورود  فضایی مراتبسلسله 

بنا  :  احمدزاده  خانه که دوره ساخت آن متعلق به اوایل  -این 
است پهلوی  اسلوب معماری    -دوره  و  با طرح  اشکوب  در چهار 

کو حیاط  و  آذربایجان  معماری  از  متاثر  و  بخش  ایران  و  چک 

ساخت سازه  مسکونی و رعایت اصول تقارن و توازن و تعادل در  

بناهای شاخص این    عنوان یکی ازبه  اکنون نیزانجام یافته است؛ و  

واقع  بازدیدکنندگان  و  معماری  و  فن  اهل  استقبال  مورد  منطقه 

حیاط، آبنما،   شامل  عناصر معماری ایرانی در این بنااست.  گشته  

پذیرایی، ح و  تاالر  آشپزخانه، سرویس  انبار،  بهارخواب،  وضخانه، 

 باشد. حمام کوچک و فضای سبز می

 
 پرنده و پالن خانه احمدزاده،  دید .15 ری تصو

 ورود به خانه  ییمراتب فضاسلسله 

 های پژوهشبندی یافتهجمع
دری یا پذیرایی، در اتاق پنجدر این مقاله دسترسی از ورودی به  

طبق آنچه   سه دوره معماری مورد کنکاش قرار گرفته است.این  
و    شناسی فضای ورودیگونه؛  بررسی و تحلیل قرار گرفت  مورد

مورد مطالعه  تاریخی  در ادوار  سنندجهای مراتب ورود خانهسلسله 

جداول ذیل ارائه شده است.در قالب  در این پژوهش

 (ماخذ نگارندگان) سنندج یهاخانه ییغالب ارتباط فضا یالگوها. 4جدول 
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 ( ماخذ: نگارندگان) سنندج هایمراتب ورود به خانهو سلسله یورود هایگونه  بندیجمع . 4جدول

 

سنتی: های  خانه بررسی  معماری  اساس  میدانی  بر  های 

دیوان و  های وکیل الملک، آصف، مشیرگرفته در مورد خانهانجام

به میحبیبی  مطالعاتی،  نمونه  که عنوان  گرفت  نتیجه  توان 

)قبل   یسنت  ی معمارهای دوره  مراتب فضایی ورود به خانهسلسله 

است که بعد از  ایدر شهر سنندج به گونه از قاجار تا اواسط قاجار(
ترین مسیر را به  و کوتاه ؛شودگذر از هشتی و داالن وارد حیاط می

پنج  دارداتاق  فضای    ؛دری  میان  مرز  ایجاد  سبب  خود  که 

پنج نیمه اتاق  و  بزرگ  حیاط  )ورودی،  با عمومی  پذیرایی(  دری 

 گردد. فضای خصوصی خانواده و فضای خصوصی افراد می

های مبنای مطالعات و بررسی بر  های معماری التقاطی:خانه

خانه مورد  در  شده  ملکانجام  و  های  مالیی  مجتهدی،  التجار، 
توان به این نتیجه رسید که عنوان نمونه مطالعاتی، میسعادتمند به

خانهسلسله  به  ورود  فضایی    ی التقاط  یی معماردورههای  مراتب 

ای است در شهر سنندج اغلب به گونه  تا اواخر قاجار(  ی)دوره ناصر

که بعد از ورودی داالن با طول کوتاه وجود دارد که تا حدی دید  

نماید که نسبت به معماری  مستقیم به حیاط مرکزی را محدود می

ها مسیر آورد. در این خانهسنتی درونگرایی کمتری را به وجود می
وسط حیاط عبور  دری و یا پذیرایی از  گذر از ورودی تا اتاق پنج 

 کند.می

مدرن:خانه معماری  مورد    های  در  گرفته  انجام  مطالعات 

گلهخانه معمارباشی،  عربهای  به داری،  احمدزاده  و  عنوان زاده 

می نشان  را  نتیجه  این  مطالعاتی،  سلسله نمونه  که  مراتب دهند 

خانه به  ورود  معماردورههای  فضایی  دوره  )  مدرن   یی  اوایل 

ای است که فضای اتصال  در شهر سنندج اغلب به گونه  (پهلوی

میان ورودی و حیاط از طریق اختالف سطح )پلکان( و یا داالنی  

گردد. که مانع دید مستقیم به حیاط نمی ؛کوچک ایجاد شده است
های این دوره مسیر گذر از ورودی به سمت اتاق پذیرایی در خانه

ها در  جایی که خانهاز آنگذرد و  دری از وسط حیاط میو یا پنج

های  برای دسترسی به اتاق ؛انداین دوره در چند طبقه ساخته شده 

خصوصی   فضای  میان  از  مسیر  این  باالتر  طبقات  در  پذیرایی 

 گذرد.خانواده می

 گیری نتیجه
مراتب ه ات گذار از سنت به مدرنیته بر سلسلبررسی تاثیربه منظور 

مسکونی   بنای  12  شهر سنندج،های مسکونی  فضایی ورود به خانه

پهلوی   و  قاجاریه  دوران  طول  و  در  بررسی  قرار کنکاش  مورد 

دوره معماری و به طبع آن    3گرفت. نتایج این پژوهش به وجود  

سبک   از سه  فضاییسلسله   ساختار  متفاوت  این    به  ورود   مراتب 
، های سنتیخصوصیت خانهترین  ارزواقع، ب   در  .ها اشاره دارد خانه

خانه  فضای بیرون و درون    واسط )میاندر( میان  اهای حدوجود فض

به وجود به محرمیت،    دست یافتن  برای  یامشخصهاست. چنین  

ورود، برای    را در بدو مراجعین به خانه    ،جهتو بدین    آمده است
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برای حفظ    .نمایدمیداخل و برعکس آماده    گذار از خارج بنا به

مراتب فضایی سلسله   محرمیت فضای خصوصی افراد داخل خانه،

خانه به  گونه ورود  به  سنتی  به  های  خانه  ورودی  از  که  ایست 

 ترین بخش خانه رسید.  عمومی

خانه قاجاراوایل  های  در  ناصری  دوران  دوره  اوایل   ساختار،  تا 
ی، ورودی، هشتفضایی ورود به خانه، شامل درگاه    مراتبسلسله 

حیاط   و  کوتاهداالن  در  که  پنجاست  اتاق  به  مسیر  دری  ترین 

از   گوناگونیعالوه بر استفاده از طیف    الگو  این  رسد.)مهمان( می

این   ایجاد حریم خصوصی برای ساکنان  موجبمتباین،    فضاهای

سلسله   .شودمی  ابنیه خانهچنین  ورودی  در  دوره های  مراتبی 

ای است که بعد از ورودی،  ه گونهناصری تا اواخر قاجار، اغلب ب
داالن با طول کوتاه وجود دارد که تا حدی دید مستقیم به حیاط 

نسبت به معماری سنتی درونگرایی    ونماید  مرکزی را محدود می

ها مسیر گذر از ورودی تا  آورد. در این خانهکمتری را به وجود می

. در دوران کنددری و یا پذیرایی از وسط حیاط عبور می اتاق پنج 

  برای کمتری  واسط  فضای حد،  پس از گذر از درب ورودی  پهلوی،

مراتب فضایی ورود  سلسله   .شودفضای خصوصی خانه مشاهده می
در شهر    (اوایل دوره پهلوی)  مدرن  یی معماردورههای  به خانه

از   حیاط  به  ورود  که سیرکالسیون  است  به نحوی  اغلب  سنندج 

  ؛ طریق اختالف سطح )پلکان( و یا داالنی کوچک ایجاد شده است

حیاط نمی به  دید مستقیم  مانع  خانهکه  در  دوره  گردد.  این  های 

مسیر گذر از ورودی به سمت اتاق پذیرایی مهمان از وسط حیاط  

ها در این دوره در چند طبقه ساخته انهجایی که خگذرد و از آنمی
های پذیرایی در طبقات باالتر این  برای دسترسی به اتاق  ؛اندشده 

 گذرد.مسیر از میان حریم خصوصی خانواده می

ساخته شده در طول    هایانجام شده برروی خانه  هایتحلیل  طبق

  های که خانهشود این نتیجه حاصل میقاجار و پهلوی اول  دوران

هنوز عناصر سنتی خود را حفظ کرده و سنندج شهر  ی قاجارهدرو 

های سنتی، حیاط  در خانه معماری سنتی هنوز رنگ نباخته است.  
به میانسرا  فصول یا  در  فضا  سازماندهی  اصلی  عنصر  عنوان 

به شمار می خانه  و گردشی  اصلی  فضای  و  مختلف،  است  آمده 

وحدت و  همچنین  است  خانه  فضاهای مختلف  و  حریم دهندة  ها 

های جدید نماید. در خانهمحدودة مورد تملک فضایی را معین می

عنوان فضای شکل گرفته در دورة پهلوی سنندج، حیاط دیگر به

و در سازماندهی فضاها نقشی  است؛  اصلی و گردشی خانه نبوده  

ندارد. آنچه به وضوح قابل مشاهده است تغییر نظام دسترسی به  

ط از فضاهای خصوصی سکونت رفته فضای باز است؛ نقش حیا

رفته حذف و تبدیل به فضای نیمه خصوصی و بعضاً عمومی شده 

های پیشین خود را از دست  ای که بسیاری از نقش است؛ به گونه
خانه سازماندهی  است.  به  داده  کوچه  و  خیابان  سوی  دو  در  ها 

کند و  ای است که حیاط را تبدیل به یک فضای محصور میگونه

ت و آمد ساکنین آن از درون به بیرون است و بخشی از  محل رف

 دهند. آن را برای گذر خودرو به پارکینگ اختصاص می

باز و بسته(،  )باز، نیمه  مراتب فضایی از جهت درجۀ پوشیدگیسلسله 

اما به لحاظ کمّی و کیفی افت    ؛های جدید وجود دارداگرچه درخانه 
باز  توان از فضای نیمهای که میبه گونهاست؛  چشمگیری داشته  

سلسله  و  تدّرج  اصل  پوشید.  کامالً  چشم  )فضای  حرمتی  مراتب 

عمومی، فضای کامالً خصوصی( در آن دیده  عمومی، فضای نیمه

شود و ارتباط از بیرون به درون ساختمان و یا فضاهای داخلی نمی

به   تمایل  دوران  این  در  است.  بالواسطه  و  مستقیم  طور  به 

شود و مرز میان  ای خصوصی و عمومی دیده میکردن فضنزدیک 
زندگی خصوصی افراد و زندگی بیرونی آنها به اهمیت سابق نیست.  

شود و هر مکان  ها ختم میها مستقیم به سالن و اتاقورودی خانه

باشد و امکان گسترش فضایی  فقط قابل استفاده در مورد خاص می

  در  میاندریا  بینابینی در نظر گرفتن فضای  مبنااین  بر وجود ندارد.

محرمیت،   ،هاخانهمعماری   ایجاد  بر  بندی پهنهموجب    عالوه 

در   آشفتگی و از ایجادگشته فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی 
 د. شوعملکرد سایر فضاها جلوگیری می

 هانوشتپی 
که   ؛است گرید تیبه وضع یتیاز وضع رییتغ «گذار»  یمنظور از واژه. 1

نو و   هایت یو موجب هست شدن موجود ؛دهدیزمان روی م یط

و  یمی)ابراه گرددیموجود م هایت یاز هو ارییدر بس یدگرگون

 (.4، 1389 یاسالم

2 .Georgiou 

3 .Nooraddin 

4 .Ramaswamy 
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Abstract 

The period spanning middle of Qajar era to the first decade of Pahlavi is a part of Iran contemporary 

architecture which is influenced by inevitable alterations caused by modernity. Modern forms and 
figures have gradually changed spatial hierarchy of houses and their structure and consequently have 

led to a combinational style. A brief survey of spaces and chief elements of traditional houses of 

Sanandaj demonstrates these changes quite well. This paper tries to shed light on the prevalent style of 

spatial hierarchy of house entrances in transitional time period from tradition to modernity in Sanandaj. 
This research has been conducted using a theoretical approach and by a historical-interpretational 

method. In theoretical part, a qualitative approach is adopted and considering the literature history, 

effective factors on spatial quality evaluations are analyzed. The practical part of the research is carried 
out in two phases and by taking case studies under account. In this viewpoint, the theoretical part is 

firstly a brief appraisal of the architecture of the historical eras of Qajar and Pahlavi, evolution criteria 

and social revolutions of those periods as well. Moreover, assessment of houses based on historical 

periods has been done utilizing field studies, local survey, photography, house plan depicting and 
existing documents and plots. Secondly, based on acquired field and librarian information, all qualified 

houses for this research are compared and analyzed to attain a comprehensive understanding of their 

entrance spatial hierarchy. Findings of the research indicate that there has been a hierarchy in entrance 
of houses with traditional architecture pertinent to the needs of residents which is neglected to some 

extent by the designers in Pahlavi period. In conclusion it is admitted that by intermediate spaces, 

alongside the provision of confidentiality, it would be possible to achieve a proper definition of private 
and semi-private spaces in houses. Furthermore, disruption in functions and entities of other spaces 

could be avoided, which in turn leads to introducing a pattern for obtaining confidentiality; an 

inseparable principle of entity in Iranian architecture and culture. 

 
Keywords: transition period, spatial hierarchy, house entrance, Qajar architecture, Pahlavi architecture, 

privacy 
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