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گونه شناسی خانه های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد،
 از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول

مرتضی فرح بخش* 
پیروز حناچی**

معصومه غنائی***

چكیده
اما  مشهد شهری است با محله های تاریخی كه روزگاری بسیاری از خانه های ارزشمند را در خود جای  داده بود، 
به واسطۀ تغییر شیوۀ زندگی، طرح های توسعه، مهاجرت و تغییرات اقتصادی، بخش وسیعی از بافت ارزشمند شهر در 
طی زمان دچار تغییر شده است. صرف نظر از جنبه های مثبت و منفی این تحوالت، لزوم معرفی و بازشناسی خانه های 
مشهد به عنوان یك شهر تاریخی، امری ضروری و مسجل است. در این نوشتار سعی شده است تا قابلیت گونه شناسی 
  و دسته بندی درخصوص خانه های تاریخی شهر مشهد مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با بررسی و تدقیق مفاهیم 
»گونه شناسی« و »مسكن« بر اساس اسناد و مدارك، به بررسی تاریخچۀ سكونت و ویژگی های بافت و معماری 
مسكونی گذشتۀ هستۀ تاریخی مشهد اقدام شده است. در ادامه، ویژگی های شكلی و جهت گیری واحدهای مسكونی 
متأثر از اقلیم منطقه مورد توجه قرار گرفته و با معرفی تعدادی از خانه های تاریخی بر پایۀ دورۀ زمانی ساخت، به 
بررسی عناصر كالبدی و اجزای آن اقدام شده است. برآیند این مطالعه بیانگر امكان تفكیك و دسته بندی خانه های 
تاریخی شهر بر اساس ویژگی شكل و فرم عناصر، مانند سردر، هشتی، داالن، حیاط، ایوان و همچنین بافت، تزیینات 
نماها و فضاهای داخلی است كه به سه دسته شامل دو گونۀ قاجاری )نیمۀ اول و نیمۀ دوم(  با معماری درون گرا و گونۀ 
سوم پهلوی اول با فرم برونگرا قابل تمایز است كه متأثر از شرایط زمانی و تغییرات ناشی از دگرگونی الگوی معماری 
ایران، تحت تأثیر معماری غرب و تحول در ساختارهای اجتماعی فرهنگی جامعۀ ایرانی در این دوران می توان برشمرد.

كلیدواژه ها: 
گونه شناسی مسكن، خانه های مشهد، دورۀ قاجار، دورۀ پهلوی، شهر تاریخی.

تاریخ دریافت: 1395/9/28    تاریخ پذیرش: 1396/11/3

M_farahbakhsh@semnan.ac.ir ،مربی دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، نویسندۀ مسئول * 

 ** استاد دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 *** دانشجوی كارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشگاه هنر تهران
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پرسش های پژوهش
1. خانه های تاریخی ارزشمند مشهد به كدام دوره های تاریخی تعلق دارند؟

2. از نظر كالبدی این خانه ها را به چند گونه می توان تقسیم كرد؟
3. چه ویژگی هایی بر ساختار كلی خانه های تاریخی مشهد تأثیرگذار بوده اند؟

مقدمه
شهر مشهد با جمعیت 3372660 نفر و وسعت 29580 هكتار، دومین كالن شهر كشور است )URL1(. این شهر امروزه 
به عنوان مركز ناحیۀ مشهد و مركز استان خراسان رضوی، دارای سابقۀ سكونت از قبل از اسالم بوده است. با شهادت 
امام رضا)ع( رشد و توسعۀ این منطقه آغاز شد و تا اواخر دورۀ قاجار، ساختار و كالبد تاریخی مشهد قدیم در محدودۀ 
حصار دفاعی آن باقی  مانده بود كه با طرح های تجددطلبانه و خیابان كشی های پهلوی اول و دوره های بعدی، ساختار 
و بافت شهر تغییر می یابد و »همگام با تحوالت عمدۀ جمعیتی ـ كاركردی و كالبدی در شهر مشهد، محدودۀ مركزی 
شهر به ویژه محالت مسكونی آن نیز به مرور زمان دچار تحول و دگرگونی شد« )زیاری، ایستگلدی، و عباس زاده 
1392(. در دورۀ پهلوی، همراه با احداث خیابان های جدید در بافت قدیمی، با ایجاد مسیر كمربندی مدور به مركزیت 

مرقد مطهر... تحول اساسی در شكل و فرم بافت مسكونی شهر آغاز می شود )عرفانیان 1381(.
مشكالت ناشی از رشد جمعیت، بی توجهی به نحوۀ استفاده از اراضی، توسعۀ نامنظم شهر و سایر مشكالت عمومی، 
باعث شد كه تهیۀ طرح جامع شهر در سال1346ش، به مهندسان مشاور ابالغ گردد. در طرح جامع شهر با توجه به 

افزایش جمعیت، جهت توسعۀ آینده به صورت پیوسته به سمت غرب پیش بینی گردید.
آنچه در توسعۀ شهر مورد توجه بوده، اهتمام بر ایجاد زیرساخت های اقامتی و گردشگری ـ تجاری بر پایۀ معماری 
معاصر و با توجه به ارزش اقتصادی افزودۀ حاصل از تجدید ساختار و نوسازی امالك در این محدوده است و توجه 
چندانی به استفاده از پتانسیل ساختارهای ارزشمند تاریخی ازجمله خانه های نفیس در طرح های توسعه صورت نگرفته، 
كه خود عاملی در تخریب بسیاری از آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی با توجیه نوسازی و احیای بافت است. با تغییر 
شكل شهرها و شیوه های معماری، به ویژه الگوی سكونت، آنچه موجب بازشناسی هویت تاریخی فرهنگی شهرها، 
همچون تناسب و رابطۀ ابعاد فضاها، رنگ ها، فرم های خارجی، نسبت ها و فرم داخلی كالبدهای معماری خانه های 
تاریخی به عنوان عناصر و اجزای سازمان دهندۀ بافت بوده، كم فروغ شد. به همین علت، مسئلۀ اصلی این پژوهش 
معرفی، دسته بندی و گونه شناسی خانه های ارزشمند بافت محله های تاریخی نوغان، باال و پایین خیابان در پیرامون 
حرم رضوی از ابتدای قاجار تا پهلوی اول و بازشناسی ویژگی های آن ها بر پایۀ این سؤال است كه آیا شیوه و سبكی 
بر هر دوره قابل اطالق است یا خیر؟ پیش فرض آن وجود تفاوت به لحاظ فرم و شكل و كالبد در خانه های دورۀ قاجار 

و پهلوی است.

1. پیشینۀ پژوهش در حوزۀ گونه شناسی مسكن
طبقه بندی داده ها بر پایۀ اصول و ویژگی های مشترك، گام مهمی در راستای شناخت پدیده هاست. به همین دلیل، 
طبقه بندی اشیا و آثار به كمك هندسه و نظم یا به عبارتی  دیگر گونه شناسی، در نظریه های معماری از گذشته تعریف  شده 
است )Pfeifer and Brauneck 2008(. گونه شناسی از موضوع های خرد در مقیاس كوچك تا مباحث كالن شهری را 
می تواند در بر گیرد كه معیارهای متفاوتی برای این شناخت قابل  استفاده است. در حوزۀ مسكن، استقرار و جهت گیری 
ساختمان بر روی زمین، موقعیت آن، نسبت فضاهای پر و خالی، دسترسی، حجم و ابعاد، خصوصیات شكلی، فرمی و 
كالبدی همچنین نحوۀ دسترسی و گردش فضاها در داخل خانه، به عنوان عوامل مشترك در تعاریف گونه شناسی قابل 

بهره گیری است، البته تمام این عوامل مادی را در بستری فرهنگی خود باید مورد توجه قرار داد.
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گونه شناسی دسته بندی نمونه ها بر اساس معیارهای مشترك است. حال این معیارها ممكن است شكلی و یا مرتبط 
با عملكرد فضاهای معماری ابنیه باشد. در فرایند گونه شناسانه، با بررسی مجموعه خصوصیات مورفولوژی یا شكلی و 
فضایی بناها و یافتن وجوه افتراق و اشتراك آنان، ابنیه دسته بندی خواهند شد )پاسیان خمری، رجبعلی، و رونده 1396(.

گونه و گونه شناسی، موضوعی با گسترۀ جهانی است. بسیاری از محققان مانند آلدورسی1، آرگان2 آیمونینو3 كرایر4 
به آن پرداخته اند. در دهۀ 1990 میالدی، موضوع گونه شناسی در دانشگاه های هاروارد، ام آی تی و بیرمنگام به بحث 
گذاشته شد و محصول آن ده ها مقاله بود )معماریان و طبرسا 1392(. در ایتالیا شیوۀ برخورد مدرسۀ موراتوری با این 
موضوع به منظور بهره گیری كاربردی از گونه شناسی در جهت دستیابی به الگوی طراحی مناسب مورد توجه قرار گرفته 

است )معماریان، هاشمی طغرالجردی، و حمزه نژاد 1391(.
درخصوص این نوع پژوهش، به دسته بندی خانه های حیاط دار لس آنجلس بر اساس شكل و نحوۀ قرارگیری حیاط 
توسط محققان آمریكایی )Polyzoides et al. 1992(، گونه شناسی خانه های روستایی و شهری آمریكای شمالی 
توسط استیون هال )Holl 1995(، روند شكل گیری شهر نیویورك بر اساس الگوی مسكن از اواسط قرن 19 تا 21 
توسط پالنژ )plunz 2016( و سیر تكامل خانه های انگلیسی توسط سیدنی ادی می توان اشاره كرد. این موضوع در 

طی دهه های اخیر در كشور ما مورد توجه قرار گرفته است. 
خاكپور  و همكارانش )1389( با گونه شناسی خانه های بافت قدیم رشت به دسته بندی و تفكیك انواع الگوهای معماری 
خانه های این بافت پرداخته اند. قاسمی و معماریان )1389( به بررسی و گونه شناسی خانه های اصفهان پرداخته و دورۀ 
قاجار را نقطۀ اوج خانه سازی دانسته اند. مطالعۀ گونه شناسی معماری مسكونی در استان گلستان، سه گونه معماری 
مسكونی برای نواحی دشت، كوهپایه و كوهستانی معرفی كرده است )سلطان زاده و قاسمی نیا 1390(. مطالعه ای دربارۀ 
خانه های بافت تاریخی بوشهر به معرفی عناصر و اجزای سازنده و تشكیل دهندۀ این خانه ها پرداخته است )هدایت و 
طبائیان 1391(. معماریان و طبرسا )1392( نوع نگاه و دانش مخاطب به موضوع گونه را واجد تفاسیر متفاوت دانسته 
و گونه شناسی را امری متكثر از زوایای مختلف ارزیابی نموده اند. در طی دهه های اخیر رشد سریع شهر مشهد موجب 
تغییر كلی سیما و معماری آن شده است. به منظور حفظ و صیانت از هویت معماری شهر مشهد، بازشناسی و معرفی 
خصوصیات كالبدی، به ویژه الگوی خانه ها قدیمی آن حائز اهمیت است. در نیل به این مقصود سعی شده شناختی از 

ویژگی های خانه های تاریخی شهر در غالب گونه شناسی كالبدی و فضایی صورت گیرد.

2. روش تحقیق
روش تحقیق موردپژوهی، با استفاده از راهكارهای تركیبی است )Groat and Wang 2002( كه از روش توصیفی و 
تحلیلی استفاده  شده است. با بهره گیری از روش گونه شناسی معماری، خانه های تاریخی مشهد، بر اساس ساختار شكلی 
فضایی در بستر تاریخی و توجه به تغییرات جامعه از بعد فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. درك موقعیت، 
نحوۀ استقرار و چگونگی ارتباط بین اجزای نظام دهندۀ معماری )فضاها و عناصر پدیدآورندۀ آن( به عنوان یك ساختار 
متأثر از پویایی فرهنگ جامعه را می توان جزئی از یك مطالعۀ روشمند محسوب نمود. برای این منظور در این تحقیق 
تالش شده است با رجوع به منابع مكتوب و كتابخانه ای، هم زمان با مطالعۀ میدانی و مراجعه به نمونه  خانه های بافت 
تاریخی شهر مشهد كه 32 خانۀ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را به عنوان جامعۀ آماری در بر می گیرد، بررسی 
گونه شناسی بر پایۀ تمایزات شكلی خانه ها همچون نحوه و نسبت استقرار فضاها، كیفیت و جزئیات عناصر و اجزای 

كالبدی معماری و روابط و پیوند بین آن ها و نحوۀ همبستگی با معابر عمومی حاصل گردد. 

3. تاریخچۀ سكونت در شهر مشهد
ساختار ذهنی و ادراكی انسان برگرفته از محیط زیست خود بوده و هویت او در چارچوب فضا و مكان مورد ادراكش 
شكل می گیرد و »هویت بشر و هویت مكان الزم و ملزوم یكدیگرند« )شولتز 1382، 115(. به اعتقاد كوپر )1379( 
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خانه دو جزء بسیار متفاوت دارد. فضاهای داخلی كه متشكل از فضای محصور درونی و خصوصی است و صورت 
خارجی كه فضای باز و بیرونی و عمومی را در بر می گیرد )امین پور و همكاران 1394(.

ساخت مكان سكونت و خانه امری فرهنگی و مرتبط با سنت ها، نگرش های اجتماعی ـ فرهنگی و اقلیمی بوده 
به گونه ای كه »خانه نمادی از خود )انسان( و تجلی گاه سنن فرهنگی آن جامعه تلقی می شود« )پورمند و ریخته گران 

 .)1385
از قرن سوم هجری قمری همراه با تدفین حضرت امام رضا)ع( در قریۀ سناباد در كنار شهر تاریخی نوغان توس، 
هستۀ اولیۀ مشهد الرضا شكل  گرفته است. با حملۀ مغول، بازماندگان از نیشابور و توس به این شهر مهاجرت كردند 
و با احداث »حصار به دور بارگاه حضرت، نقش ارگ را به آن داده و بازار به تدریج در داخل حصار شكل  گرفته و شهر 
از رونق نسبی برخوردار می گردد و مردم پیرامون بارگاه مطهر سكنی می گزینند« )رضوانی 1384(. »محور تاریخی 
بازار مشهد كه دو محلۀ نوغان و سرشور را به هم متصل می كرد، با ساخت بناهایی چون مسجد گوهرشاد، مدرسۀ 
پری زاد، مدرسۀ باالسر، مدرسه دو در و دو بنای مقبرۀ امیر شاه ملك و گنبد خشتی در دو طرف آن، تبدیل به یكی از 
محورهای تاریخی و باارزش ایران شد. از سوی دیگر، ساخت بنای حكومتی چهارباغ تنها عنصر باقی ماندۀ یك شهر 
را به مشهد اضافه نمود« )پاكزاد 1390، 70(. با تثبیت مذهب تشیع در دورۀ صفوی، اولین توسعه های صحن و شهر 
همراه با احداث خیابان های پایین )صفوی( و باال )شیرازی( به عنوان قوی ترین محور و عنصر شهری مشهد آغاز شد. 
در دورۀ افشاریه، شهر به مركز سیاسی و نظامی كشور تبدیل  شده و احداث ارگ، بارو و مركز حكومتی مورد توجه 
قرار گرفت و در دورۀ قاجار با احداث ارگ در چهارباغ، بخش جنوب غربی شهر اهمیت یافت و خانه ها و باغ هایی در 
آنجا احداث گردید. وجود باغ های متعدد، خانه های وسیع و اسامی محله ها همچون چهارباغ، سر سوق، سراب، ارگ و... 
نشان دهندۀ این موضوع است. در دورۀ پهلوی اول، با احداث خیابانی مدور و عریض پیرامون حرم و توسعۀ محورهای 

ارتباطی، پیوند بافت تاریخی و حرم را با تغییر فرم كالبدی بافت ایجاد می كنند )تصویر 1(.
در سال 1354ش، طرح توسعۀ حرم اجرا شد كه تعداد زیادی از بازارچه ها، مساجد، مدارس قدیمی، واحدهای تجاری 
و مسكونی تخریب و بازار رضا)ع( نیز به منظور واگذاری به صاحبان مغازه های تخریبی در مشرق میدان آب ساخته 

شد. در ادامه، طرح های متنوعی تا زمان حال در این محدوده تجربه شده است.

تصویر 1: راست ـ محدودۀ شهر در داخل حصار تا دورۀ قاجار )آرشیو مركز اسناد سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی ثامن(؛ 
چپ )باال( محورهای اصلی و موقعیت مركزی حرم مطهر در دورۀ قاجار )سیدی 1392، 45(؛ چپ )پایین( خیابان صفوی و 

دروازه های شهر )غالمی 1389(
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4. ویژگی بافت كهن شهر مشهد
حضور سالیانه میلیون ها زائر در بارگاه رضوی، ایجاد فضاهای خدماتی در پیرامون حرم را به ضرورتی مهم تبدیل كرده 

كه همین موضوع، اهمیت نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی پیرامون حرم را دوچندان ساخته است.
وجود پیوندهای عاطفی و ذهنی بین ساكنان، كالبد و فضای بافت های قدیمی در گذشته، از عوامل استمرار حیات 
این ساختارها در طی زمان بوده كه ریشه در باورها، سنن و تفكر خاص حاكم بر معماری این سرزمین داشته و مرحوم 
پیرنیا )1382، 26ـ38( آن ها را به صورت اصول پنج گانۀ پرهیز از بیهودگی، بوم آورد بودن، درون گرایی، مردم واری، و 
فناوری ساخت مطرح كرده است. طی سالیان گذشته، در بخش مركزی شهر مشهد، سه الیه )تجاریـ  اقامتی، اقامتی 
مسكونی، مسكونی( در پیرامون حرم مطهر شكل  گرفته است و بارگاه امام رضا)ع( به عنوان عنصر اصلی و محوری 

توسعۀ شهر در این حوزه قرار دارد. 
امروزه در كنار تعداد معدود از خانه های تاریخی به سبك معماری اصیل و بومی ایرانی كه در بافت مركزی شهر 
مشهد واقع  شده اند، شیوه های معماری جدید و نامتجانس با شرایط اقلیمی و فرهنگی شهر به طور روزافزون در حال 
رشد و گسترش است. ابنیۀ قدیمی محله رنگ و بوی معماری قدیم ایرانی را دارند. این ویژگی را می توان در فرم نما، 
ورودی ها، شكل خاص پنجره ها، كاشی كاری، آجركاری و تقسیم فضای داخلی ابنیه )اندرونی، بیرونی و حیاط مركزی( 
تشخیص داد. این نوع بافت و فضاهای مسكونی عالوه بر ارگانیك بودن از ویژگی های همسازی و هماهنگی مقیاس 
با محیط، انسان و شرایط زندگی برخوردارند. اما ساختارهای جدید همراه با دگردیسی در بافت كهن با توجه به رشد 

فزایندۀ جمعیت، شكل، رنگ و بوی معماری دیگری را ارائه می دهند. 

5. بررسی و معرفی خانه های تاریخی مشهد
با تخریب و نوسازی گستردۀ بافت شهری در طی دهه های اخیر، بسیاری از خانه ها و بناهای تاریخی تخریب و در 
معرض پاك سازی قرار گرفته و فقط بخش محدودی از آن ها تاكنون بر جای  مانده اند. اغلب خانه های تاریخی وسعت 

و تعدد فضای خانه های نواحی گرم و خشك را نداشته و از تزیینات كمتر و ساده تر برخوردار بودند.
محمدكریم پیرنیا )1382، 282( معماری دوران قاجار را مربوط به آخرین شیوۀ معماری ایران )شیوۀ اصفهانی( می داند 
كه دورۀ نخست این شیوه از كمی پیش از صفویان، یعنی در دورۀ قراقویونلوها، آغاز شده و در پایان روزگار محمدشاه 
قاجار )1270ق( به پایان می رسد. دورۀ دوم را كه تقریباً منطبق بر نیمۀ ]دوم[ عصر قاجار می شود، زمان پسرفت و 
انحطاط معماری ایرانی می شمارد. از نظر استاد پیرنیا، روند معماری و هنر این سرزمین كه تا زمان فتحعلی شاه و 
محمدشاه همچون زنجیری به هم پیوسته بود، به ویژه در زمان ناصرالدین شاه از هم گسست و به پسرفت دچار شد 
)همان، 348( و پس  از آن را دورۀ انتقال در معماری ایران از اواخر قاجار تا انتهای پهلوی اول می توان به شمار آورد 

كه موجب دگرگونی در همۀ اركان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه شد.
بر اساس دسته بندی فوق، خانه های محدودۀ بافت تاریخی مشهد از اوایل قاجار تا اواسط آن )دورۀ اول(، از میانه 
تا آخر قاجار )دورۀ دوم( و به دورۀ پهلوی اول )دورۀ سوم( تفكیك  شده كه با معرفی نمونه هایی برای هر مورد، به 
تدقیق در ویژگی های شكلی و كالبدی هر بازه زمانی بر اساس اطالعات و شواهد موجود اقدام شده است )جدول 1 

و تصویر 2(.

6. ویژگی شكلی خانه های مشهد
 Almusaed( شكل گیری فرم، پالن و جهت گیری در خانه های بومی و سنتی، به شدت تحت تأثیر عوامل طبیعی است
2011(. در عین  حال، تأثیر عوامل دیگر ازجمله فرهنگ و اقتصاد را در شكل دهی به واحدهای مسكونی نمی توان نادیده 
انگاشت، لذا الگوی معماری خانه ها در اغلب بافت های تاریخی متأثر از نظام های طبیعی انسانی هستند. بر اساس شواهد 
حاضر، در شهر مشهد از دورۀ صفوی، خانه ای قابل  شناسایی نبوده و اكثر خانه های تاریخی باقی مانده مربوط به دوران 
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جدول 1: معرفی خانه های مورد بررسی در بخشی از بافت تاریخی شهر مشهد
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قاجار و به خصوص دورۀ پهلوی اول است. با توجه به اوضاع اقلیمی، بخش قدیم شهر مشهد از بافتی فشرده و متراكم 
برخوردار و واجد درون گرایی اقلیمی بوده است، فرهنگ درون گرایی در معماری ایرانی به صورت حیاط مركزی متناسب 
با شرایط محیطی در اینجا نیز جلوه گر است. با تغییر دیدگاه حكومت به ویژه در دورۀ پهلوی نسبت به توسعه و پیشرفت 
همچنین رشد جمعیت، گسترش روابط با دولت های دیگر، حضور دانش آموختگان معماری از كشورهای غربی، اشتغال 
اقشار جامعه به ویژه زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نوین، زمینۀ دگرگونی در شیوۀ زندگی جامعه را فراهم آورد. 
دگرگونی در ساختار سنتی خانوادۀ  ایرانی به سوی خانوارهای مستقل به دلیل تغییر شیوۀ معیشت، شكل گیری مشاغل و 
صنایع نوین، موجب شد تا فضاهای خانه كه در گذشته تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی و اوضاع اقلیمی در پیرامون حیاط 
مركزی شكل  گرفته بود، با كوچك شدن ابعاد خانوار و افزایش جمعیت و تغییر ذائقۀ معماری و ساختمان سازی دچار 
تحول گردد. این امر در ساختار معماری و فضای خانه ها نمود عینی یافت؛ چنان كه ویژگی های درون گرایی همچون 
حضور هشتی و داالن برای تعریف نحوۀ دسترسی به داخل خانه و تفكیك فضای اندرونی، بیرونی و سازمان دهی 
فضاهای خانه پیرامون حیاط مركزی در دورۀ قاجار، به تدریج با حذف اجزای ورودی و استقرار حیاط در یك سوی زمین 

و قرارگیری فضاهای زیستی در جبهۀ دیگر در دورۀ پهلوی، به سوی برون گرایی فرهنگ سكونت پیش رفت.
6. 1. نحوۀ تطابق سكونت با اقلیم و دگرگونی های آن در شهر مشهد

شهر مشهد دارای آب وهوای متغیر، اما معتدل و متمایل به سرد و خشك است و از تابستان های گرم و خشك و 
زمستان های سرد و مرطوب برخوردار است )URL2( وزش بادها در شهر مشهد بیشتر در جهت جنوب شرقی به شمال 

.)URL3( غربی است
به منظور استفادۀ بهینه از تابش خورشید در بخشی از خانه های تاریخی بافت كهن مشهد، جبهۀ اصلی ساختمان 
به صورت دوطبقه در بخش شمالی قرار داشته كه طبقۀ اول به عنوان تابستان نشین و طبقۀ دوم به عنوان شاه نشین و 
زمستان نشین استفاده  شده است. بخش جنوبی به فضاهای خدماتی، تابستان نشین و همچنین، زیرزمین و حوض خانه 

تصویر 2: معرفی پراكندگی موقعیت خانه های تاریخی در محدودۀ مورد مطالعه
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توان  در  تفاوت  زمین ها،  تفكیك  ارگانیك  شكل  ابتدا،  در  غفوری(.  خانۀ  اردكانی،  )نمونه خانۀ  می یافت  اختصاص  
اقتصادی و منزلت اجتماعی خانواده ها نقش اساسی در تنوع فضاها و شكل دهی به معماری خانه ها داشت، اما به تدریج 
از نیمۀ دوم قاجار و به خصوص در دورۀ پهلوی اول با احداث خیابان ها و معابر سواره رو و تأثیر آن بر تقسیمات و شكل 
زمین در شهر و همچنین ارزش  افزودۀ اقتصادی آن، شكل گیری فضاهای خانه را متحول كرد. حیاط مركزی به عنوان 
یك عنصر نظم دهنده به آرایش فضایی خانه، با توجه به جنبه های اقلیمی، به تدریج نقش خود را به حیاط میانی واگذار 
كرد و با تغییر شكل زمین به صورت طولی و كاهش عرض آن، بخشی از فضاهای خانه در كنار معابر و بخش دیگر در 
جبهۀ مقابل شكل  گرفت و در دورۀ پهلوی، حیاط میانی به حیاط جانبی تبدیل شد و ساختار خانه به طور كلی دگرگون 
شد و فضای خانه در یك سمت زمین متمركز گردید. تغییر نقش حیاط از مركزیت خانه به عنصر جانبی، بر تعداد، 

كیفیت و ارتباط بین فضاها تأثیر می گذارد.
6. 2. جهت گیری بناهای مسكونی شهر مشهد 

در گذشته، جهت گیری غالب خانه ها با كشیدگی شمالی غربی ـ جنوبی شرقی )رون اصفهانی( به منظور بهره گیری 
بیشتر از تابش خورشید بوده است )نمونه خانۀ سبزواری(. عالوه بر جهت گیری فوق به صورت پراكنده، جهت گیری 
به سمت قبله )رون راسته( و جهت گیری به سمت حرم مطهر به صورت شعاعی )نمونه خانۀ امیری( نیز رایج و متداول 
بوده است. البته تعمد در جهت بهره گیری بهتر از نور خورشید و جریان راحت بادها در ساختمان برای تهویۀ مطلوب 
از عوامل اصلی در سوگیری غالب ساختمان ها، فارغ از نسبت های قطعات مسكونی بود. البته در شهرهای مذهبی 
همچون مشهد، قم و... عالوه بر عوامل طبیعی، نقش عنصر مذهبی در جهت گیری خانه های بافت تاریخی می تواند 

مورد توجه قرار گیرد )جدول2(.
جدول 2: الگوی اقلیمی و معماری بافت تاریخی مشهد

الگوی اقلیمی شهر مشهد

ویژگی

باددماآب وهوا

و  سرد  به  متمایل  و  معتدل 
خشك

تابستان گرم و خشك
زمستان سرد و مرطوب

باالترین دما 35 درجۀ سانتی گراد
پایین ترین دما 15ـ  درجۀ سانتی گراد

نیاز به گرم كردن هوای داخل 6  در طول سال 
برابر نیاز به سرد كردن آن است.

باد غالب از غرب به شرق
باد سرد از جنوب شرقی

تأثیر اقلیم بر معماری 
خانه های تاریخی 

مشهد

بافت فشرده و ساختمان های متراكم و به هم چسبیده، بام های مسطح، حداقل سطوح خارجی بنا و مساحت كم بازشوها، 
ارتفاع كم ساختمان ها، مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی باال و مقاوم در برابر رطوبت )آجر(، استفاده از فضاهای 
خارجی قابل  استفاده در تابستان )ایوان، مهتابی(، اجتناب از ایجاد پنجره های بزرگ در نمای شمالی، كشیدگی عمودی 
بازشوها و كم عرض بودن آن ها به جای عریض و افقی بودن، كاهش جبهۀ شرقی، پایین تر بودن نسبت به سطح خیابان، 

استقرار ورودی اصلی در جبهۀ پشت به باد

6. 3. دوره بندی تاریخی خانه های مشهد
6. 3. 1. دورۀ قاجار )اوایل تا اواسط(

معماری خانه ها در این دوره با دو بخش اندرونی و بیرونی، كاركرد خود را حفظ نموده كه وجه تمایز اصلی خانه های 
منسوب به این دوره از سایر دوره ها می توان برشمرد. امروزه اغلب این آثار تخریب و فقط بخشی از این گونه خانه ها 
بر جای  مانده است. خانه ها به صورت درون گرا با حیاط مركزی بوده و حفظ درون گرایی و حرمت فضاها با استفاده از 
هشتی و راهروها به عنوان فضای واسط تأمین  شده است. فضاهای سكونتی در دو سمت حیاط استقرار یافته و بخش 
رو به آفتاب معمواًل در دو طبقه بنا شده كه بخش فوقانی اتاق های شاه نشین، پنج دری و هفت دری را در بر می گرفت 
و در بخش پشت به آفتاب )نسر( از ایوان نیز استفاده  شده بود. فضاهای خدماتی و انبار در سوی دیگر حیاط استقرار 
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می یافتند. همچنین حضور ایوان در نمای اصلی ساختمان، فارغ از جهت گیری آن كاربرد داشت. ورودی خانه ها با 
جلوخان و پوشش نیم طاق و تزیینات آجركاری و استفاده از آیات قرآنی، در قالب كاشی كاری مشخص می شد. به دلیل 
دخل و تصرف و تغییرات از خانه های این دوره، نمونۀ كامل با عناصر و جزئیات باقی نمانده و فقط به بخش های 

باقی ماندۀ خانۀ كوزه كنانی، خانۀ سبزواری ها و زرین زاده می توان اشاره كرد )جدول 3(.
جدول 3: چند نمونه از خانه های اوایل قاجار
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به  ویژگی خانه های این دوره، تقارن در نما و پالن، حیاط مستطیل شكل، پله و راه ارتباطی اشكوب ها به  دور از دید 
و همچنین اجرای سقف اول )زیرزمین و حوض خانه( به صورت طاق های چهار ترك، ضربی و با خیز كم و سقف دوم 
و سوم تیرپوش با لمبه كوبی به صورت تخت، می توان اشاره كرد. در این بناها از بازشوهای منفرد و دو لته كه سطح 
نورگذر آن در طبقۀ فوقانی بیشتر از طبقۀ همكف بوده، استفاده  شده است. مصالح عمدۀ خانه ها به ویژه نماها از آجر 
بوده كه در بخش داخلی جرزها و دیوارها از خشت نیز بهره گرفته  شده است و به منظور تقویت سازه ای، كالف بندی 
چوبی در داخل دیوارها به كار می رفت. تزیینات نمای بیرونی از انواع نقوش گل انداز آجری و آجرترش، كاشی كاری 
و معقلی بوده و در لبۀ بام با تكرار گیلویی ها به صورت قطاربندی و مقرنس آجری یا همراه كاشی و دندانه موشی های 
لعاب دار كاربرد داشته است كه در نمای سردر ورودی خانه نیز تكرار می شد و در فضاهای داخلی تزیینات گچ بری و 

نقاشی یا آجركاری به صورت محدود استفاده  شده است. 
6 .3. 2. دورۀ قاجار )اواسط تا اواخر(

این دوره معماری ایران تحت تأثیر هنر و معماری غرب قرار گرفته و كاربرد قوس های نیم دایره به تقلید از معماری 
غرب گسترش می یابد. تزیینات نماهای رو به حیاط بیشتر می شود. تزیینات ستون ها و سرستون ها ساده تر و با الهام 
از ویژگی های آجر است. تأكید بر ورودی با ایجاد جلوخان ساده و سكوهای پیرنشین، كشیدگی و ارتفاع دادن به 
سردر، همراه با تزیینات گیلویی به شكل قطاربندی مقرنس آجری ساده و كاشی كاری در محل اتصال رخبام به خط 
آسمان مشاهده می شود. در زیر سقِف فضاهای داخلی از تزیینات گره بندی چوبی استفاده  شده و برای اولین بار ایجاد 
نورگیرهای كوچك بیضوی، مدور و مستطیل شكل حد فاصل بازشوها در جدارۀ خارجی و در دو سوی بازشوی اصلی 
در محور تقارن نما مورد توجه قرار می گیرد. حتی از این فضا به عنوان محل چراغ برای روشنایی استفاده  شده است. 
تلفیق معماری سنتی با نمادهای معماری كالسیك اروپا به خصوص استفاده از فرم های سنتوری و مثلثی شكل در 
باالی بازشو و پنجره ها در نماهای اصلی و همچنین به كارگیری تزیینات آجری و كاشی كاری برای نماهای اصلی و 
استفاده از گچ بری و نقاشی رنگی در داخل بنا از ویژگی های بارز این دوره به شمار می آید )شكل های 3 تا 8(. راه پله ها 
و پلكان ها در این دوره، به لحاظ عناصر تزیینی، دارای شخصیت مستقل و قابل  توجه می شوند. از بناهای این دوره به 

خانۀ اردكانی، بلخاست، غفوری، امیری، ناظران و سیدان می توان اشاره كرد.

تصویر 3 و 4 و 5: از سمت چپ، نمای خانه داروغه )اواخر قاجار( 
و پنجرۀ كوچك حد فاصل دو بازشوی خانۀ غفوری )اواخر قاجار(، خانۀ بلخاست

تصویر 6 و 7 و 8: از سمت چپ، نمای ایوان خانۀ ناظران )اواخر قاجار(، نقاشی گیلویی كنار سقف چوبی خانۀ بلخاست )اواخر قاجار(، 
تزیینات بازشوهای خانۀ حناساب )اواخر قاجار(
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6 .3. 3. دورۀ پهلوی اول
در این دوره، ابعاد و مساحت زمین ها تحت تأثیر رشد جمعیت و توسعۀ شبكۀ معابر شهری، نسبت به دوره های قبل 
محدودتر است. از هشتی و داالن ها در طرح فضاها كاسته شده و خانه ها درون گرایی كمتری دارند كه ناشی از تغییر 
فرهنگ، اقتصاد خانواده ها و اجتماع دورۀ مورد نظر است. الگوی تزیینات ساختمان، مطابق دورۀ قبلی بوده ولی از 
حجم محدودتر و سادگی بیشتری برخوردار شده اند؛ به ویژه آجرهای قالبی و مهری به مقدار كمتری در نماها مشاهده 
می شود. بخش ورودی ساختمان ساده تر و سردر بیرونی خانه به صورت نمایی تخت فاقد فضای جلوخان و پیرنشین با 
تزیینات كمتر اجرا می گردد حال  آنكه در گذشته سردرها دارای شخصیت خاص معماری بوده اند. سازمان دهی فضاهای 
داخلی خانه تحت تأثیر این دوره دچار تغییرات شده، حضور ایوان در خانه های این دوره بسیار محدود می شود. خانه های 

امینی، احمدیان، موسوی، زارعی، طالیی و یزدان پرست را برای این دوره می توان نام برد )جدول 4 و تصویر 9(.

جدول4: ویژگی تعدادی از خانه های مورد مطالعه

7. ویژگی های كالبدی 
معماری ایران تا اوایل دورۀ قاجار كمابیش تحت تأثیر عوامل و پدیده های داخلی نوعی تطور و تحول كند و آرام و 
پیوسته داشت )سلطان زاده 1396، 116(. اما در ادامه به تدریج تحت تأثیر گسترش روابط با كشورهای غربی عناصر 
و آرایه های معماری اروپایی همچون سرستون ها، سنتوری و سایر موارد تقلید شد كه شهر مشهد از این امر مستثنی 
نبوده است. در این دوره، اغلب جرزها و بخش های اصلی و نمای خانه ها را با آجر و سایر قسمت ها را از خشت 
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می ساختند. دیوارهای باربر و جرزها، ضخیم تر از سایر دیوارها بودند و اتاق ها بر اساس ارزش و جایگاه خود در بنا 
دارای ابعاد متفاوت از اتاق كوچك سه دری تا اتاق های بزرگ پنج و هفت دری ساخته می شدند. اتاق های مهم تر 
در امتداد محورهای تقارن اصلی بنا واقع  شده و درها و پنجره ها از ابعاد هماهنگ به شكل چهارگوش با شبكه بندی 
هندسی برخوردار بودند. به تدریج در اواخر دورۀ قاجار تا دورۀ پهلوی با دگرگونی در »فناوری ساختمان و همچنین 
فناوری لوازم زندگی و الگوهای فرهنگی و رفتاری مربوط به سكونت... ساختار، بافت و سیمای واحدهای مسكونی 
دگرگون شد« )همان، 126(. استفاده از مصالح مقاوم در اغلب بخش های ساختمان، سادگی فرم پالن و كاهش تعداد 
فضاها به دلیل دگرگونی الگوی زندگی و همچنین حذف فضای هشتی و تغییر ارزش مكانی حیاط و فرم قسمت 
باالی پنجره و درها به قوس هاللی از ویژگی این دوره محسوب می شود. در اوایل دورۀ قاجار تا اواسط آن، بیشتر 
خانه های اعیانی برای تأمین آب حوض خانه، آب انبارها، حوض های حیاط و بهره گیری از پتانسیل حرارتی زمین، 
پایین تر از كف معابر احداث  شده اند كه ارتباط آن با مسیر شیب دار یا پله دسترسی به داخل صحن فراهم می شد. 
به تدریج در دورۀ پهلوی با تغییر الگوی سكونت سطح خانه ها نزدیك تر به كف معابر واقع  شده و دسترسی با پله های 

كمتر فراهم شد )جدول 5(.
7 .1. حیاط 

فرهنگ  و  اقلیمی  اوضاع  از  برگرفته  ایرانی،  معماری گذشتۀ خانه های  در  باز  تنها فضای  به عنوان  و حیاط  صحن 
اسالمی »به منظور تأمین امنیت و ایجاد حریم خصوصی و خلوت« )پوردیهیمی 1390( در مركز خانه جای می گرفت 
كه در فصول مناسب سال، بسیاری از عملكردهای فضاهای داخلی به این مكان منتقل  شده و حضور حوض و باغچه 
از اجزای اصلی این فضا به شمار می رفت. وجود حیاط های متعدد به منظور حفظ كرامت مهمان و اعضای خانواده 
از ویژگی خانه های بزرگ مقیاس در معماری نواحی گرم و خشك و اقلیم های غیرمرطوب بوده است »هنگامی  كه 
بیش از یك خانوار در خانه های سنتی ایران زندگی می كردند، خانه به وسیلۀ حیاط های به هم پیوسته سازمان می یافت. 
این گونه خانه ها در دهۀ 1310 شمسی جای خود را به خانه های چندخانواری با ریختی متفاوت، متناسب با شهر داد« 
)عالمی 1387(. در بررسی حیاط اغلب خانه های نام برده شده از دورۀ قاجار، وجود سلسله مراتب دسترسی، حفظ حریم 
بصری و حرمت فضای خصوصی به راحتی قابل  تشخیص است. در دورۀ پهلوی، بااهمیت یافتن خیابان و تخریب و 
تعریض معابر، چیدمان فضاهای مسكونی به شكل شمالی و جنوبی تغییر یافت و نحوۀ دسترسی به فضای داخلی خانه، 

شفاف تر و فارغ از حریم گذاری های گذشته و بدون واسطه گردید. 

تصویر 9: نمونۀ سردرهای موجود در بافت؛ از راست به چپ: سردر خانۀ رحیمیان 
)قاجاری( با سكوی پیرنشین، خانۀ اكبرزاده )قاجاری( و امینی )پهلوی(
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خانۀ زارعیخانۀ موسوی )پریشانی(خانۀ احمدیانمشخصات

1. ورودی )در ورودی، 
 .3 حیاط   .2 هشتی( 
)اتاق،  فضای زیستی 
سه دری،  شاه نشین، 
 .4 و...(  پنج دری 
خدماتی  فضای 
سرویس،  )آشپزخانه، 
و...(  انبار   حمام، 
 .6 ایوان   .5
ارتباطی  فضای 
راهرو...(   )راه پله، 

7. حوض خانه

محلۀ عیدگاهمحلۀ عیدگاهمحلۀ پایین خیابان )نوغان(موقعیت قرارگیری

پهلوی اولپهلوی اولپهلوی اولدورۀ ساخت بنا

جنوبغربجنوبورودی

طول: 17/6 متر، عرض: 12 متر، ارتفاع بنا: 7 مترابعاد و اندازه 
عرصۀ تقریبی: 211 مترمربع، اعیان: 146 مترمربع

ارتفاع:  طول: 20 متر، عرض: 19 متر، 
7/3 متر

اعیان:  مترمربع،   380 تقریبی:  عرصۀ 
280 مترمربع

طول: 15/5 متر، عرض: 15 متر، ارتفاع: 6/5 متر
 170 اعیان:  مترمربع،   232 تقریبی:  عرصۀ 

مترمربع

فضای معماری 

بخش زمستان نشین در شمال و تابستان نشین 
در جنوب در دوطبقه واقع شده است.

بخش  در  مهمان  و  سه دری  اتاق  و  آشپزخانه 
اتاق ها برای جذب نور  شمالی قرار دارد. عمق 

آفتاب كمتر از جبهۀ دیگر است.
در بخش جنوبی اتاق حوض خانه و آب انبار در 
ایوان در طبقۀ اول  اتاق سه دری و  زیرزمین و 

وجود دارد.

بخش اعیانی بنا در جبهۀ شمالی قرار 
اتاق سه دری و  دارد كه در طبقۀ اول 
در  دارد.  قرار  جانبی  گوشوار  اتاق های 
دارد.  وجود  سه دری  اتاق  نیز  همكف 
خدماتی  فضاهای  جنوبی،  جبهۀ  در 
گرفته  قرار  تابستان نشین  اتاق های  و 
است. ایوان و راه پله ای در بخش شمال 

ورودی قرار گرفته است. 

بخش اندرونی و اسطبل آن تخریب  شده است. 
بخش اعیانی در دوطبقه در شمال و جنوب باقی 
بخش  در  پنج دری، حوض خانه  فضاهای  است. 
جنوبی بوده و آشپزخانه و اتاق سه دری و تعدادی 
گرفته  قرار  دیگر  بخش های  در  دیگر  فضای 
است. حوض و باغچه در فضای باز حیاط قرار 

دارد. دخل و تصرف در بنا صورت گرفته است.

خانۀ غفوریخانۀ بلخاستخانۀ اردكانی

محله عید گاهمحلۀ عیدگاهمحلۀ پایین خیابانموقعیت قرارگیری
اواخر قاجاراواخر قاجاراواخر قاجاردورۀ ساخت بنا

شمال شرقشمالورودی

ابعاد و اندازه 

طول: 27 متر، عرض: 20 متر، ارتفاع بنا: 7/5 
متر

 450 اعیان:  مترمربع،   514 تقریبی:  عرصۀ 
مترمربع

طول: 25 متر، عرض: 17 متر، ارتفاع: 
7 متر

اعیان:  مترمربع،   425 تقریبی:  عرصه 
358 مترمربع

طول: 30/6 متر، عرض: 10 متر، ارتفاع: 6 متر
عرصۀ تقریبی: 306، اعیان: 150 مترمربع

معماری 

بخش زمستان نشین در شمال و تابستان نشین 
در جنوب در دوطبقه واقع شده است.

بخش  در  مهمان  و  سه دری  اتاق  و  آشپزخانه 
اتاق ها برای جذب نور  شمالی قرار دارد. عمق 

آفتاب كمتر از جبهۀ دیگر است.
در بخش جنوبی اتاق حوض خانه و آب انبار در 
ایوان در طبقۀ اول  اتاق سه دری و  زیرزمین و 

وجود دارد.

بخش اعیانی بنا در جبهۀ شمالی قرار 
اتاق سه دری و  دارد كه در طبقۀ اول 
در  دارد.  قرار  جانبی  گوشوار  اتاق های 
دارد.  وجود  سه دری  اتاق  نیز  همكف 
خدماتی  فضاهای  جنوبی،  جبهۀ  در 
گرفته  قرار  تابستان نشین  اتاق های  و 
است. ایوان و راه پله ای در بخش شمال 

ورودی قرار گرفته است.

بخش اندرونی و اسطبل آن تخریب  شده است. 
بخش اعیانی در دوطبقه در شمال و جنوب باقی 
بخش  در  پنج دری، حوض خانه  فضاهای  است. 
جنوبی بوده و آشپزخانه و اتاق سه دری و تعدادی 
گرفته  قرار  دیگر  بخش های  در  دیگر  فضای 
است. حوض و باغچه در فضای باز حیاط قرار 

دارد. دخل و تصرف در بنا صورت گرفته است.

جدول 5: بازشناسی كالبدی و فضایی تعدادی از خانه های تاریخی
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7 .2. ایوان
این عنصر، فضایی نیمه باز در جلوی اتاق ها با حداقل محصوریت است كه ارزش خاصی به نمای ساختمان می دهد 
و همچنین در تهویۀ فضای اتاق های مرتبط با خود مؤثر است. غالب خانه های بافت تاریخی مشهد تا اواخر قاجار، از 
این عنصر بهره مند بوده كه اغلب در نمای جبهۀ اصلی ساختمان قرار می گرفت و به عنوان فضای واسط بین فضاهای 

اتاق ها و حیاط بود؛ حضور این عنصر در خانه های دورۀ پهلوی اول به شدت كم رنگ می شود.
7 .3. راه پله و پلكان

با توجه به آنكه اغلب خانه های ارزشمند شهر دوطبقه اند، راه دسترسی بین آن ها به عنوان یك فضای واسط و رابط 
در هر دوره دارای ارزش متفاوتی بود؛ چنان كه در نمونه خانه های اوایل قاجار با توجه به وسعت و گستردگی بنا، در 
جبهه های متفاوت، راه پله های متعدد در نظر گرفته  می شد به گونه ای كه كمتر در محورهای اصلی ساختمان قرار بگیرد، 
اما در اغلب خانه های دورۀ پهلوی، این عنصر جای خود را در داخل بنا و در راستای محور تقارن اصلی ساختمان 

تعریف می كند. 
7. 4. بازشو و پنجره

در  بوده اند،  اقلیمی  و  زیستی  نیازهای  تأمین  و  با ساكنان  تعامل  در  قدیم شهرها  بافت  خانه های  آنكه  به  توجه  با 
جهت گیری بناها توجه به بهره گیری از نور خورشید و تهویۀ درون بنا مورد اهتمام بوده است. ازاین رو، شكل و ابعاد 
درها و پنجره ها به منظور تطبیق با اصول اقلیمی از تناسب عمودی با نسبت عرض به ارتفاع نزدیك به 1 به 2 برخوردار 
است. اغلب درها و پنجره ها دولنگه و نسبت بازشوها به سطح نما كمتر از 35درصد است كه با توجه به طول مدت 
سرما در شهر مشهد، این تمهیدات در جهت كاهش جریان هوای سرد در داخل بنا و بهره گیری از نور بیشتر در عمق 
فضاها بوده است. با توجه به جدول زیر، این ویژگی در تمام دوره های مورد بحث به تقریب رعایت شده است )جدول 6(.

تعداد نام اثر
طبقات

نسبت طول به 
عرض بنا

نسبت سطوح 
بازشو در نمای 

اصلی
نسبت عرض به 

ارتفاع بازشو
تناسب 
بازشوها

ایوان و 
فضای 
نیمه باز

دوره ساخت

پهلوینداردعمودی351/2.2%21.45احمدیان

اواخر قاجار ـ نداردعمودی1/1.6%21.2530اكبر زاده
پهلوی

پهلوینداردعمودی1/2.1%21.530علیزاده

پهلویداردعمودی1/2.2%21.533امینی

اواخر قاجار ـ نداردعمودی1/2%21.635امیری
پهلوی

اواخر قاجارداردعمودی1/1.8%21.3532اردكانی

پهلویداردعمودی1/2%21.128براتی

اواخر قاجارنداردعمودی1/2.1%2334غفوری

قاجارداردعمودی1/2.3%21.3531سیدان

اواخر قاجارنداردعمودی1/2.3%21.2622توكلی

قاجارداردعمودی1/2.2%21.3822كرمانی

جدول6: مشخصات تعدادی از خانه های برداشت شده در شهر مشهد
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7 .5. مصالح و سازه 
با توجه به ویژگی و اهمیت شهر مشهد، بناهای مسكونی تاریخی آن با استفاده از مصالح آجر، خشت، چوب و  بر پایۀ 
دیوارهای باربر احداث  شده است. به منظور استحكام بخشی ساختمان، از كالف های چوبی افقی و عمودی در فواصل 
مشخص در داخل دیوارها استفاده  شده بود. ضخامت زیاد دیوارها، عالوه بر نقش بارپذیری به عنوان یك انبارۀ حرارتی، 

در طول روز با كسب انرژی خورشید و باز پس دادن آن در شب موجب تعادل دمایی داخل بنا می شد )شكل 10(.
در این خانه ها از آجر و شفته آهك در كرسی چینی و پی سازی و همچنین از آجر و مالت های آهكی در فضاهای 
زیرزمین و سرداب و حوض خانه استفاده  شده بود. نمای اصلی ساختمان ها آجری بوده و دیوارهای داخلی و هستۀ 
داخلی دیوارهای ضخیم از خشت همراه با آجر استفاده  شده است. پوشش بام ها به شكل تخت با اندود كاه گل و سازۀ 
آن به صورت تیرپوش با الوار و زیرسازی تزیینی چوبی یا اندود گچ وخاك بود. در اواخر قاجار و اوایل پهلوی، سقف 
شیروانی با پوشش حلبی نیز مورد استفاده قرار گرفت. مصالح تمامی درها و پنجره ها از چوب بوده كه غالباً به صورت 
دولنگه به كار گرفته  شده اند. در تعدادی از خانه های اعیانی دورۀ قاجار، نمونه هایی از ارسی نیز به  كار رفته بود. در 

پوشش های طاقی و قوسی، از آجر و در سازۀ ایوان از چوب استفاده می شد. 
7 .6. تزیینات 

تزیینات و آرایه های معماری خانه ها، تحت تأثیر تغییرات در طول بازه زمانی مورد اشاره، به آرامی دچار تحول شدند. 
تزیینات غنی در بدنه های داخلی رو به حیاط در غالب انواع طرح و نقش آجری، كاشی كاری و گچ بری دیده می شود. 
همچنین در فضاهای داخلی خانه از تزیینات گچ بری، نقاشی و چوب كاری به ویژه در زیر سقف ها و بر روی درها و 
پنجره ها بهره گرفته  شده است و در بدنه های محدود بیرونی خانه، سردر ورودی اصلی دارای تزیینات است و به تدریج 

با گذر زمان سطح تزیینات در خانه ها محدودتر شده و به سادگی تمایل می یابند )تصویر 11 و جدول 7(.

تصویر 10: استفاده از چوب در خانه های مورد مطالعه
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تصویر 11: تزیینات نمای بیرونی و فضاهای داخلی تعدادی از خانه های بافت تاریخی
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نتیجه  

معماری خانه های ارزشمند مشهد در هماهنگی با اوضاع اقلیمی و اجتماعی شكل یافته و اصلی ترین عوامل مورد توجه، 
بهره گیری از حداكثر تابش خورشید در زمستان و كاهش تأثیر بادهای نامطلوب در فصل زمستان بوده است. همراه با 
تحول ناشی از تغییر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نفوذ سبك اروپایی در معماری را كه همراه با تغییر كالبدی 
در بناهای دورۀ قاجار تا پهلوی بوده، نباید از نظر دور داشت. مطالعات بیانگر تخریب بسیاری از خانه های تاریخی مشهد 
در نتیجۀ طرح های توسعه، به ویژه در محدودۀ حرم مطهر بوده است. و بناهای باقی مانده، بیشتر مربوط به اقشار مرفه 
و طبقۀ متوسط شهر است. با جستجو در معماری خانه های برجامانده، می توان خانه های تاریخی مشهد را در سه غالب 
متفاوت دسته بندی كرد. بیشتر خانه ها دورۀ قاجار به صورت گونۀ درون گرا با حیاط مركزی و به صورت چهارفصل بوده 
كه جبهه های اصلی رو به آفتاب معمواًل در بخش شمالی آن استقرار یافته است. از مشخصات خانه های این دوره به  
قرارگیری در سطح پایین تر از معابر عمومی، استفاده از حوض خانه و آب انبار به صورت محدود به ویژه در جبهۀ پشت به 
آفتاب، استفاده از سه نوع فضای باز، نیمه باز و بسته )حیاط، ایوان و اتاق(، قرارگیری ایوان به صورت یك عنصر ارتباطی 
بین فضای خارجی و داخلی به خصوص در جبهۀ رو به آفتاب می توان اشاره كرد. همچنین عدم استفاده از تابش بند و 
آفتاب گیر، استقرار پنجره ها و بازشوها هم سطح با نمای بیرونی ساختمان، ابعاد متناسب بازشوها، دوپوسته سازی سقف ها 

جدول 7: معرفی ویژگی سازه ای و تزیینی
تزییناتاجزای سازه

دورۀ 
تاریخی

سقفعناصر قائم

كالف ها ستوندیوار باربر

اوایل تا 
اواسط 
قاجار

 ـ ضخیم و ستبر
و  آجر  از  زیرزمین 
طبقات تركیب آجر 

و خشت

با  چوبی 
گچ  اندود 
سرستون  و 
گچ بری شده

تویزه  و  طاق  از  غالباً 
زیرزمین،  برای 
و  آب انبار  حوض خانه، 
و  شده  استفاده   طبقات 
از  اول  طبقۀ  در  گاهی 
)تیرپوش(  تخت  سقف 

به  كار رفته است.

بازشوها،  روی  درگاه  نعل  به عنوان 
ایوان،  ستون های  كالف بندی 
نیروهای  برابر  در  مقاومت  موجب 
را  سازه  یكپارچگی  و  شده  افقی 

افزایش می دهد.
برای  پهلوی  و  قاجار  اواخر  در 
از  دیوارها  داخل  سازه ای  استحكام 

كالف عمودی استفاده شده است

گچ بری روی ستون و سرستون
نقاشی دیواری 

نیم طاق و كاربندی 
گچ بری داخل فضاها

كاشی كاری و آجركاری نما 
قطاربندی و مقرنس آجری لبۀ بام

ارسی و شیشه های رنگی

اواسط تا 
پایه آجر و خشتاواخر قاجار ـ  آجری 

سنگی

تیرهای  با  فضاها  اغلب 
تخت(  )سقف  چوبی 
است.  شده  پوشیده 
بخش ایوان و شاه نشین 
با تخته كوبی تزیین شده 
به واسطۀ  فضاها  است. 
تیرهای  از  استفاده 
و  منظم  ابعاد  از  چوبی، 
برخوردار  مستطیل شكل 

می شوند.

انواع سنتوری و نیم دایره روی بازشوها 
در نما و داخل فضا

كاشی كاری و آجركاری نما )معقلی(
آجر مهری و آجر قالبی به اشكال متنوع 

ردیف قطاربندی مقرنس در لبۀ بام 

پهلوی اول
نازك تر  جرزها  ـ 

شده 
ـ مصالح عمده آجر

 ـ آجری 
سرستون 

ساده 

و  تیرپوش  سقف های 
تزیینات چوبی زیر سقف، 
هندسۀ  دوپوسته،  سقف 
منظم در فضاها به دلیل 
استفاده از تیرهای چوبی

آجرهای پیش بر و مهری
به  كاشی كاری  و  آجركاری  تزیینات 

حداقل رسیده است.
تزیینات داخلی محدود به گچ بری و گچ 

كاری ساده شده است. 
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و قیدبندی چوبی جداره ها و استفاده از مصالح همساز با اقلیم، قرارگیری فضاهای واسط بین فضاهای ارتباطی و اتاق ها 
جهت جلوگیری از اتالف حرارتی و هماهنگی بین مصالح، فرم، سازه و تزیینات بر اساس اقلیم به عنوان شاخص های 
این دوره می توان اشاره كرد. در دورۀ پهلوی با تغییر ذائقه جامعه و دگرگونی در بافت خانواده ها از وضعیت سنتی گسترده 
به سوی كوچك تر شدن و تحول در ساختار شهر و فضاهای عمومی )معابر، خیابان ها و...( همراه با تقلیل فضاهای 
موردنیاز برای زیستن در خانه های این دوره نسبت به گذشته و محدود شدن مساحت زمین ها، معماری بناهای مسكونی 

به لحاظ شكل و فرم وارد مرحلۀ جدید شد و نحوۀ استقرار و تناسب فضاهای باز و بسته دچار تغییر گردید.
بررسی ها بیانگر آن است كه در دورۀ قاجار، احداث بناهای عمومی و عام المنفعه همچون دورۀ صفویه صورت نگرفته، 
اما فضاسازی خانه های مسكونی در نقطۀ اوج خود قرار داشته است. امروزه، با توجه به معدود خانه های تاریخی موجود 
در شهر مشهد آن ها را به سه گونه، بر اساس استقرار فضاها، عناصر كالبدی و تزیینی در بازه زمانی قاجار تا پهلوی 

اول می توان دسته بندی كرد.
گونۀ اول

خانه های نیمۀ نخست قاجار، به صورت درون گرا با چند حیاط و فضای اندرونی و بیرونی بوده كه حیاط مستطیل شكل، 
پالن با پیچیدگی فراوان و تودۀ حجمی بنا در دو یا سه جبهه واقع  شده بود؛ خط آسمان صاف، اتاق های مستطیل شكل 
همراه با استقرار در تراز پایین تر از سطح معبر و عدم توجه چندان به موقعیت پله ها و ارتباط عمودی، همچنین استفاده 

از قوس های تیزه دار و كشیدگی بنا در جهت رون اصفهان را از ویژگی های این گونه می توان ذكر كرد.
گونۀ دوم 

خانه های دورۀ دوم قاجار، آغاز تأثیرپذیری معماری ایران از معماری غرب و كشورهای مجاور به ویژه در تزیینات مربوط 
به نماها، همچون استفاده از فرم سنتوری بر روی بازشوها در نمای اصلی مشخص است. استفاده از سرستون هایی 
كرنتی و رومی و رواج نقاشی دیواری و نقوش چهره نما عالوه بر توجه به نماهای رو به حیاط همچنین استفاده از 

بافت و تزییناتروابط و چیدمانشكل و اندازۀ عناصرویژگی

سردر، ورودی حیاطنوع
و ایوان

نورگیری و 
دسترسی به راه پلهبازشوها

تزیینات فضای تزیینات حیاط و نمادسترسی از معابرفضاهای خانه
داخلی

خانه های دورۀ 
اول قاجار

سردر در ورودی اندرونی
خانه، ایوان 

شاخص، هشتی 
و داالن

نورگیری مناسب 
از حیاط، تناسبات 
عمودی بازشوها

در گوشه ها به 
شكل پنهان و به 

تعداد زیاد
از طریق حیاط

معمواًل دسترسی 
به صورت 
غیرمستقیم

 آجركاری و كاشی كاری و 
طاق نماهای تزیینی، حوض آب، فواره 

و باغچه

سقف های چوبی 
با گره چینی، 

گچ بری، 
بیرونی

خانه های دورۀ 
دوم قاجار

دارای حیاط 
مركزی

سردر ورودی 
خانه، ایوان 
به صورت 

محدود و با ابعاد 
كوچك تر، هشتی 

و داالن

نورگیری مناسب 
از حیاط، تناسبات 
عمودی بازشوها

به تعداد كمتر 
و به صورت 

شاخص تر در 
حیاط و داخل 
فضای زیستی 

خانه

از طریق حیاط
معمواًل دسترسی 

به صورت 
غیرمستقیم

آجركاری و كاشی كاری، فرم سنتوری 
بر روی در و پنجره ها و نمای اصلی، 

حوض آب، فواره و باغچه

سقف های چوبی 
با گره چینی 

گچ بری و نقاشی

دارای حیاطپهلوی اول
سردر ساده، 
ایوان، فاقد 

هشتی
نورگیری از حیاط

راه پله در فضای 
زیستی و در 
محور اصلی 

خانه

از طریق حیاط 
و همچنین از 

طریق معبر
آجركاری، تیشه داری و كاشی كاریبه صورت مستقیم

سقف چوبی 
با گره چینی 
و اندود گچی، 
تزیینات ساده 

گچ بری

جدول 8: دسته بندی خانه های محدودۀ مورد مطالعه بر اساس ویژگی ها
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سقف های تخت و تیرپوش به جای شیوۀ طاقی از خصوصیات این دوره است. بهره گیری از حوض در میان حیاط و 
حوض خانه در جبهۀ پشت به آفتاب و جهت گیری رو به حرم مطهر و اهمیت یافتن راه پله و ارتباط عمودی به طبقۀ 

فوقانی و استفاده از ایوان به عنوان یك عنصر تزیینی را از شاخصه های این دوره می توان برشمرد.
گونۀ سوم

از  خانه  فضاهای  و  شده  برون گرا  پالن ها  معماری جدی،  فرهنگ  از  تأثیرپذیری  با  اول،  پهلوی  دورۀ  خانه های 
پنج دری گذشته  و  و مستطیل جای فضای سه دری  مربع  تناسبات  گردید،  فارغ  پیش  دوره های  تنوع  و  پیچیدگی 
را گرفت، تقارن و سادگی در نما و پالن، كاهش سطح اعیانی نسبت به قبل، محدودیت مساحت زمین ها ناشی از 
طرح های توسعه، تغییر شیوۀ زیست نسل جدید همراه با كاهش ضخامت جداره ها، به حداقل رسیدن تزیینات در 
بدنه های داخلی و بیرونی همراه با استقرار بنا در ترازی نزدیك تر به سطح معابر، استقرار تودۀ حجمی بنا در یك جبهه 

را می توان از ویژگی های این دوره برشمرد )جدول 8(.

پی نوشت ها
1. Aldo Rossi

2. Arghan

3. Aymonino

4. Krier
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