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تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان
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همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
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شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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پيروز حناچی/ يلدا شاه تيموری

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر دورة صفوی و پیش از آن
علی شهابی نژاد

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی در شهر قزوین
مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخیـ  كالبدی مسجدجامع ارومیه
مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی

تأملی بر چالش ها و راهكارها در آموزش مكانیک سازه در معماری برای نوآموزان
فرزين ايزدپناه/ عيسی حجت

سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 193-213

تاريخ دريافت: 1399/09/08          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد 
مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت*

محمد مرتاض هجری**
سيد عباس يزدانفر***
سيد باقر حسينی****

چكیده
ساخت وسازهای يكسان و بی توجهی به الگوهای فرهنگی و رفتاری كاربران در بسياری از شهرهای ايران، در تغيير 
تدريجی رفتار ساكنان و كاهش رضايتمندی آن ها از محيط زندگی خود تأثيرگذار است. خانه عالوه بر كاركرد زيستی اش 
به عنوان سرپناه، محلی است برای آرامش انسان. هماهنگی اين فضا با شيوۀ زندگی مردم يك منطقه، به ايجاد حس 
تعلق در كاربران آن می انجامد. پژوهش پيش  رو تغييرات كالبدی و شيوۀ زندگی و تأثير متقابل آن ها را در خانه های شهر 
رشت از دورۀ قاجار تا امروز بررسی می كند. برای رسيدن به اهداف پروژه با روش تركيبی، 38 نمونۀ مطالعاتی از خانه های 
دورۀ قاجار تا امروِز شهر رشت، برداشت و سازمان فضايی آن ها مشخص شد، سپس با روش كيفی، به شيوۀ  پيمايشی و 
مصاحبۀ نيمه  ساختاريافته با ساكنان اين خانه ها، الگوی سكونت و مؤلفه های تأثيرگذار در شيوۀ زندگی هر دوره شناسايی 
گرديد. نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه با گذشت زمان، فضاهای باز و نيمه باز خانه مانند حياط و ايوان، كاركردهای 
خود را از دست داده و عملكردهای مربوط به اين فضاها به داخل خانه انتقال يافته  است. تغييرات كالبدی و شيوۀ  زندگی 
تقريباً تا دورۀ پهلوی ثابت بوده ولی بعد از آن، دچار تغييرات زيادی شده است. درمجموع، ساختار كالبدی تحت تأثير 
دانش زمانه، به طور پيوسته و آهسته تغيير كرده و به شدت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معيشتی از شيوۀ زندگی تأثير 

گرفته است، ولی در فعاليت های مربوط به بُعد زيستی، لزوماً چنين ارتباطی وجود ندارد و كاركرد يكسانی داشته است.

كلیدواژه ها: 
الگوی كالبدی، الگوی مسكن، خانه، رشت، سازمان دهی فضايی، شيوۀ زندگی. 

* اين مقاله مستخرج از پايان نامۀ دورۀ كارشناسی ارشد محمد مرتاض هجری با عنوان الگوی مسكن شهر رشت با توجه به شيوۀ زندگی در گذر زمان، با 
راهنمايی نويسندگان دوم و سوم است.

** كارشناس ارشد معماری، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

yazdanfar@iust.ac.ir ،دانشيار، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران، نويسنده مسئول ***

**** دكترای معماری و شهرسازی، دانشكده معماری، دانشگاه اشتوتگارت آلمان
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پرسش های پژوهش
1. ساختار كالبدی خانه های بومی رشت و تغييرات آن از دورۀ قاجار تاكنون چگونه بوده است؟

2. شيوۀ زندگی در خانه های رشت و سير تحول آن، چه مسيری را طی كرده است؟
3. تغييرات شيوۀ زندگی در گذر زمان، چه تأثيری بر الگوی خانه های شهر رشت داشته است؟

مقدمه
كشور پهناور ايران با وجود فرهنگ ها و معماری های  بومی متفاوت در نقاط مختلف خود، امروزه شاهد ساخت وسازهای 
يكسان و ناديده گرفتن نياز كاربران در بسياری از شهرهای خود است. اين بی توجهی منجر به تغيير تدريجی رفتار 
ساكنان و كاهش رضايتمندی آن ها از محيط زندگی خود می شود. نتيجۀ ديگر اين يكسان سازی، دوره ای شدن معماری 
و پيروی كوركورانۀ ساختمان سازان از يكديگر است. مهاجرت مردم به سمت شهرهای بزرگ و توسعۀ بيش از اندازۀ اين 
شهرها، نياز شديد به مسكن را با خود به همراه می آورد. ساخت سريع مسكن بدون توجه به اقليم و فرهنگ، با الگويی 
واحد در تمامی نقاط كشور، باعث ظهور ساختمان هايی می شود كه فقط سرپناهی است برای ساكنان خود. خانه عالوه بر 
كاركرد زيستی اش به عنوان سرپناه، محلی است برای آرامش انسان. هماهنگی مسكن با شيوۀ زندگی مردم يك منطقه، 

باعث ايجاد حس تعلق در ساكنان آن می شود.
شناخت الگوهای بومی منجر به آشنايی با فرهنگ مناطق شده و طراحان را بر آن می دارد كه طراحی خود را معطوف 
به نياز ساكنان منطقه كنند. شهر رشت با معماری بومی غنی خود، متأسفانه از گزند ساخت وسازهای يكسان در امان 
نبوده است. شناخت الگوی مسكن در گذر زمان، سير تحول شيوۀ زندگی ساكنان و بررسی تأثير شيوۀ زندگی بر الگوی 

خانه های شهر رشت، از جمله اهداف پژوهش پيش  روست.
برای پاسخ گويی به سؤاالت پژوهش، مقالۀ حاضر در چهار بخش تدوين شده است: بخش اول شامل مبانی نظری و 
مرور ادبيات موضوع است كه به بررسی تحقيقات انجام شده در اين زمينه و نگارش چهارچوب نظری پژوهش می پردازد. 
در بخش دوم، روش انجام پژوهش و چگونگی جمع آوری اطالعات شرح داده شده و بخش سوم دربرگيرندۀ داده های 
جمع آوری شده از مطالعات ميدانی در خصوص خانه های شهر رشت است. در بخش آخر نيز به منظور جمع بندی و 

نتيجه گيری، الگوهای كالبدی و شيوۀ زندگی تمامی دوره ها مورد بررسی و مقايسه قرار می گيرد.

1. مبانی نظری پژوهش 
اصطالح شيوۀ زندگی به صورت عام عبارت است از روشی كه مردم انتخاب می كنند تا چگونه رفتار كنند يا چگونه 
به فعاليتی بپردازند كه دارای شخصيت متمايز باشد (Rapaport 1980, 10). روش زندگی مفهومی است كه در 
محيط های ساخته شده بر اساس ارزش ها يعنی ايدئال ها، تصورات، طرح واره ها و... شكل می گيرد )پورديهيمی 1390، 
10(. پارنل و همكارانش نيز در تعريف شيوۀ زندگی معتقدند شيوه های زندگی بيان برداشت فرد از خويش و ارزش هايی 
فردی  هستند كه در انتخاب ها و رفتارهای مصرفی افراد انعكاس می يابند و مظهر يا الگوهای واقعی رفتارهايی هستند 

.(Parnell, Singh, and  Spillan 2006) كه با فعاليت ها، عاليق و عقايد مصرف كننده تبلور می يابند
تحقيقات سيستماتيك بر شيوۀ زندگی، بيشتر در زمينۀ علوم اجتماعی، و در دهۀ پنجم قرن نوزدهم در اياالت متحدۀ 
آمريكا آغاز شد. در دهۀ نهم اين قرن، پيرو جنبش های ساختارگرايی و پست مدرنيسم، با فيلسوفانی نظير بارت1، دريدا2 
و ليوتار3، تمركز روی روابط اجتماعی شيوۀ زندگی ادامه يافت كه به اهميت يافتن بيشتر مفهوم فرهنگ و مشتقات آن 
در علوم اجتماعی منجر شد. در دهۀ آخر قرن نوزده، پژوهش در اين زمينه به طور فزاينده ای به تحقيقات ميان رشته ای 
فرهنگی، روان شناسی، فلسفه، اقتصادی و نگرش های شخصی كشيده شد. هم اكنون در غرب، مسئلۀ شيوه و سبك 
زندگی يكی از موضوعات اصلی مطالعات علوم اجتماعی، فرهنگی، زنان، خانواده، روان شناسی، اقتصاد و بهداشت است 
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.(Benedikter, Juergensmeyer, and Anhe 2011(
در دهه های اخير، در تحقيقات معماری استفاده از روش های ميان رشته ای، به دليل رويكرد و نگاه های جديد، رواج 
بسيار يافته و دليل آن ريشه در ماهيت چند بعدی معماری دارد. رويكردهای تئوريك در مورد رابطه شيوۀ زندگی با الگوی 
سكونت گزينی از دهه ششم قرن بيستم مورد توجه انديشمندان در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، رفتاری، معماری 
و شهرسازی بوده است. از ميان متفكرينی كه در رابطه با شيوۀ زندگی و شيوه  سكونت به مطالعه پرداخته اند می توان به 

چاپين4 و اسول5، بورديو6، سگالن7، راپاپورت8 و توماس هجراب9 اشاره كرد. 
از نظر واسول، مؤلفه شيوۀ زندگی در ارتباط با عمل سكونت، نوع خانه، وسايل اتاق نشيمن و ساير جلوه های عينی 
معنا دارد. بورديو شيوۀ زندگی را در دارايی ها نظير خانه، ويال، ماشين، اثاثيه و فعاليت های متمايزكننده نظير پوشش لباس، 
بازی ها و رسيدگی به ظاهر بدن تعريف كرده  است. از سوی ديگر، سگالن ارتباط شيوۀ زندگی با خانه را در تقسيم بندی 

فضای داخلی خانه و تقسيم بندی فضاهای خصوصی و عمومی می داند )ابراهيمی، سلطان زاده، و كرامتی 1396، 31(.
فرهنگ مقوله ای است منتج از نوعی جهان بينی كه با تعيين ارزش های مورد قبول جامعه در عرصه های مختلف 
زندگی از جمله معماری نمود می يابد. اين نمود در حوزۀ معماری خانه، از يك طرف به شيوۀ زندگی و فعاليت های مردم 
جهت می دهد و از طرف ديگر، بر مبانی نظری معماری آن جامعه تأثير می گذارد )يزدانفر، حسينی، و زرودی 1392(. 
سازندگان يك بنا با كمك فرهنگ محلی معماری، بخشی از هويت خود را می سازند )معماريان 1387(. يكی از محققان 
ارزشمندی كه روش زندگی را بخشی از اجزای فرهنگ می داند، آموس راپاپورت است. از ديدگاه راپاپورت، اگر قدرت 
و توان پناهگاه، نقش انفعالی خانه باشد، هدف فعال مسكن ايجاد محيطی است كه به بهترين شكل با شيوۀ زندگی 
يك قوم هماهنگ و منطبق باشد. بناها و مجتمع ها بيان و تصور روشنی است از اهميت نسبی كه به شيوه های مختلف 

زندگی و روش های مختلف درك از واقعيت داده می شود )راپاپورت 1929، 82(. 
پی بردن به مصداق های عينی شيوۀ زندگی در شيوۀ سكونت، نيازمند پاسخ به اين پرسش هاست كه مردم چه 
فعاليتی را در خانه انجام می دهند و اين فعاليت ها را چگونه انجام می دهند؟ با توجه به اينكه شيوۀ زندگی مجموعه ای 
از عملكرد های روزانه و فعاليت های انسان تعريف شد، به منظور بررسی همه جانبۀ آن، به تعريفی عملياتی و سطح بندی 
آن بر اساس فعاليت های ساكنان خانه های گذشته تا امروزی نياز است. برای درك مؤلفه های شيوۀ زندگی در قالب های 
كلی، نظريه پردازان علوم اجتماعی عناوين متعددی را بيان كرده اند )يزدانفر، ضرابی، و ناصردوست، 1395(؛ برای مثال 
فرن10 مؤلفه های شيوۀ زندگی را در سه دستۀ فعاليت، عالقه مندی ها و عقايد تقسيم بندی می كند )مهدوی كنی 1387، 
214(. وليچكو دوبريانوف11، جامعه شناس مؤسسۀ جامعه شناسی بلغارستان چهار عرصه برای شيوۀ زندگی عنوان كرده 
است كه به شناسايی اين فعاليت ها كمك شايانی می كند. اين عرصه ها عبارت اند از: 1. فعاليت های كاری؛ 2. فعاليت های 

عمومی و سياسی؛ 3. فعاليت های فرهنگی؛ 4. فعاليت های روزمره و بازتوليد زندگی )رضوی زاده 1384، 115(.
با تطبيق اين فعاليت ها و مصاحبه های صورت گرفته از عملكردهای روزانۀ زندگی ساكنان، ابعاد شيوۀ زندگی به چهار 
دستۀ كلی مطابق جدول 1 تقسيم بندی شد كه هريك خود به مؤلفه های متعددی تقسيم پذير است: 1. فعاليت های 

زيستی؛ 2. فعاليت های معيشتی؛  3. فعاليت های اجتماعی؛ 4. فعاليت های فرهنگی.

جدول 1: مدل كلی برای سطح بندی شيوۀ زندگی در رابطه با خانه )يزدانفر و ضرابی 1394(
مؤلفه هاابعادمتغیر

گی
زند

وۀ 
شي

فعاليت های مرتبط با خوردن، خوابيدن، تدارك وعده های غذايی و...فعاليت زيستی

فعاليت های مرتبط با كار فردی، خانوادگی، گروهی و كارهای توليدیفعاليت  معيشتی

 مهمانی، ارتباط با همسايگان، نحوۀ  گذران اوقات فراغت جمعی نظير بازی های گروهیفعاليت اجتماعی

آداب ورسوم محلی، رسوم اعتقادی و فرهنگیفعاليت فرهنگی
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2. روش انجام پژوهش
سؤال اصلی پژوهش پيش رو اين است كه خانه ای كه يك ساكن بومی با توجه به فرهنگ و شيوۀ زندگی اش در اين 

شهر به آن نياز دارد چگونه است؟
به منظور پاسخ به اين سؤال می بايست ابتدا با فرهنگ شهر رشت و ويژگی های يك ساكن بومی اين منطقه آشنا 
شويم. اينكه او چگونه فردی است؟ در چه مكانی با چه ويژگی هايی بزرگ شده است؟ رفتارهای روزمرۀ زندگی او 
چيست؟ نيازهايش كدام اند؟ آداب ورسوم و سنت هايش چيست؟ و... . به  عبارت ديگر، در كجا زندگی می كند؟ صاحب چه 
نوع فرهنگی است؟ شيوۀ زندگی او كدام است؟ در مرحلۀ بعد بايد خانه هايی را كه از گذشته تاكنون يك فرد رشتی در 

آن زندگی كرده، بررسی كرد و فضاها و عملكردها و شيوۀ سكونت در آن ها را شناخت.
برای دستيابی به اهداف اين پژوهش، الگوی خانه های رشت و شيوۀ زندگی در آن در دوره های مختلف و سير 
تغييرات آن از گذشته تا امروز بررسی شد. در اين راستا خانه های شهر رشت را می توان به سه دورۀ زير تقسيم بندی كرد:

1. خانه های قاجار: خانه هايی هستند متعلق به دورۀ قاجار، كه يا به صورت كامال سنتی در شكل واقعی خودشان و يا 
پس از مرمت با تغييرات كالبدی و عملكردی باقی مانده اند.

2. خانه های پهلوی: اين خانه ها مربوط به دوران پهلوی اول و دوم هستند. در عين حال كه تصوير كلی خانه های 
سنتی را دارند، با گذشت زمان و متناسب با آن، به سوی معاصر شدن، تغييراتی در آن ها صورت گرفته  است. 

3. خانه های معاصر: خانه های امروزی با الگوی خانه سازی و شيوۀ زندگی غربی كه مربوط به دوران پس از انقالب 
اسالمی است.

اين دسته بندی صرفاً بر مبنای مشاهدات نويسندگان از تغييرات كالبد و شيوۀ زندگی ساكنان است. ابتدا با شناخت 
خانه های هر دوره كه توسط برداشت ميدانی صورت گرفت، به معرفی فضاها و عملكردهای هر خانه پرداخته و شيوۀ 
سكونت در اين خانه ها از طريق اطالعات مربوط به مصاحبه با مردم مورد بررسی قرار گرفت. در اين روش با بيان 
فعاليت های جسمی و ذهنی روزانه و ساالنه در خانه، به نقش اهميت فضاها، كاربرد و معنی فضاها، علت حضور يا عدم 
حضور عناصر و تنوع و فراوانی آن ها می توان پی برد. در نهايت در يك فرايند مقايسه ای، تغيير الگوی سكونت با توجه 

به تغيير شيوۀ زندگی بررسی و تحليل شد.
به منظور تحليل خانه های رشت، 38 نمونۀ مطالعاتی از خانه های دورۀ قاجار تا امروز شهر مطالعه شد. ابتدا خانه های 
از خانه های  از طريق رولوه و عكس برداری  ثبتی ميراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت، سپس برداشت ميدانی 
بافت شهر انجام شد. در حوزۀ مربوط به مطالعات مردم شناسانه و شيوۀ زندگی، برای استخراج الگوهای رفتاری، ابتدا 
جمع آوری اطالعات از طريق مصاحبه  با اهالی شهر صورت گرفت و سپس با توجه به فراوانی استفاده از فضاها در 
فعاليت های روزانه و ساالنۀ كاربرد، نقش و اهميت آن ها با يكديگر مقايسه شد. برای اين كار در مورد جوامع سنتی 
مصاحبه  شوندگان از افرادی برگزيده شدند كه مسن بوده و از اطالعات كافی دربارۀ مردم و شيوۀ زندگی آن ها برخوردار 
بودند. در مورد جوامع معاصر نيز از افراد ميانسالی كه خود در خانه های معاصر زندگی كرده اند، بهره گرفته  شد. مواردی 
كه در مصاحبه با ساكنان مدنظر قرار  گرفت، شامل فعاليت های تك تك اعضای خانواده، همسايگی و ارتباطات اجتماعی 
و كالبدی دوره های مختلف زندگی در خانه و پرسش از نوع فعاليت و رابطۀ آن با فضاهای خانه، حضور مهمان در خانه، 
فعاليت های جمعی، مكان و زمان انجام كار، آداب ورسوم، نقش حياط و ايوان در خانه و در نهايت توصيف كامل يك 
روز زندگی طی چهار فصل در خانه بود. در آخر، پس از تجزيه وتحليل داده های حاصل از مشاهدات ميدانی، مصاحبه ها 
و پرسش نامه ها، يافته های استخراج شده به صورت تحليلی، توصيف و تشريح شده است. در يك نگاه كلی، روند اين 

پژوهش در دو مرحله انجام گرفت:
1. جمع آوری داده ها )گونه شناسی كالبدی و شيوۀ زندگی( با برداشت ميدانی و مصاحبۀ نيمه ساختار يافته با ساكنان 

به گونۀ تصادفی.
2. تحليل داده ها و مقايسۀ تطبيقی الگوی كالبدی و شيوۀ زندگی در گذر زمان با روش تحليلی توصيفی.
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2. 1. شناخت شهر رشت
شهر رشت در مسير تردد دو اميرنشين غربی و شرقی استان گيالن، يعنی فومن و الهيجان، قرار گرفته بود. از سويی 
ديگر در زمانی كه پايتخت ايران شهر قزوين بود، بندر پيربازار نقطۀ اتصال ايران به اروپا بوده است. بدين ترتيب دو محور 
شرقی غربی و شمالی جنوبی در اين نقطه از استان به وجود آمد. بر مبنای جغرافيای سياسی و كنش های اقتصادی اين 
منطقه، شهر رشت از ابتدا بر مبنای انتقال مناسب مال التجاره به عنوان يك شهر تجاری پايه گذاری شد. وجود بازار و 
كاروان سراها در محورهای يادشده نيز بر اين موضوع تأكيد می كند )خاكپور 1386(. به دليل موقعيت ممتاز جغرافيايی و 
اقتصادی، اين شهر عالوه بر تجارت و بازرگانی، از نظر صنايع كارخانه ای و محصوالت صنعتی نيز قابل توجه بوده است. 
واحدهای توليدی بسياری هم زمان با ديگر شهرهای بزرگ ايران، در آن راه اندازی شده و به فعاليت پرداخته اند )پندی 

1387، 417(. در تصوير 2، محدودۀ شهر در سال های 1249، 1346 و 1396 مشخص شده است.
اين شهر در بخش های دشتی و جلگه ای استان گيالن، بين كوه و دريا قرار گرفته است. چنين جغرافيايی سبب به 
 وجود آمدن آب وهوايی خاص در اين منطقه شده است؛ آب وهوايی متفاوت از فالت مركزی ايران. رطوبت باال و بارندگی 
زياد از ويژگی های بارز اقليم اين شهر است. بارش های فراوان و مساعد بودن آب وهوای جلگۀ گيالن در ادوار گوناگون، 
موهبتی هميشگی برای مردم اين منطقه به منظور كشت و زراعت بوده  است. برنج كاری، چای كاری، توتون كاری و 
پرورش كرم ابريشم از مهم ترين محصوالت زراعی اين منطقه به  شمار می رود. عالوه بر زراعت، صنايعی همچون 

قالی بافی، حصيربافی، خراطی با چوب و قالب دوزی در اقتصاد اين شهر نقش مهمی ايفا می كنند.
برای جامع بودن نمونه های انتخاب شده و قابليت تعميم آن ها به معماری كل شهر، پنج مشخصۀ فرهنگی )مذهب(، 
تاريخی )توسعۀ شهر(، اجتماعی )قوميت(، كالبدی )بافت مسكونی( و اقتصادی در نظر گرفته  شد. بدين ترتيب، خانه ها از 
ساختارهای مختلف كالبدی، منازل اقشار مختلف با فرهنگ های متفاوت و در دوره های مختلف تاريخی انتخاب شدند. 

در جدول 2، فهرست نمونه های بررسی شده در دوره های مختلف نشان داده  شده است.

تصوير 1: فرايند پژوهش

تصوير 2: سير تحول رشت )از چپ به راست: سال های 1249، 1346 و 1396ش(
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جدول 2: خانه های بررسی شده در دوره های مختلف

شمای كلیدورهنام خانهشمای كلیدورهنام خانهشمای كلیدورهنام خانهشمای كلیدورهنام خانه

معاصرشمارۀ 5پهلویمصلحت جوقاجارطارمسریقاجارمقيمی

معاصرشمارۀ 6پهلوینويد جوجهقاجارسواررخشقاجارابريشمی

معاصرشمارۀ 7پهلویصفاكارپهلویمميزیقاجارسميعی

معاصرشمارۀ 8پهلویمرزبانپهلویانتقال خونقاجاراشكوری

معاصرشمارۀ 9پهلویسهيلیپهلویشفيعیقاجارپورعباس

معاصرشمارۀ 10پهلویرضوان طلبپهلویمهرعلیقاجارآوانسيان

تصوير 3: خانه های دورۀ قاجار و پهلوی شهر رشت
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معاصرشمارۀ 11معاصرشماره 1پهلویقديریقاجارميرزا

معاصرشمارۀ 12معاصرشماره 2پهلویچهاردهیقاجارشيرازی

معاصرشماره 3پهلویبازرگانیقاجاركاشانی

معاصرشمارۀ 4پهلویعالمیقاجارمفخم

3. یافته های پژوهش
در اين بخش، پس از تحليل الگوهای كالبدی و شيوۀ زندگی در خانه های هر دوره، سير كلی تحوالت مربوط به اين دو 

مؤلفه، به صورت تطبيقی در گذر زمان بررسی شده اند. 
3. 1. خانه های قاجار

الگوی كالبدی: الگوی پالن خانه ها در اين دوره بر مبنای قرارگيری ايوان يا ايوان هايی سرتاسری در اطراف بنا به دور 
اتاق هايی رديفی يا تودرتو است. بيشتر خانه ها دوطبقه بوده و معمواًل پالن طبقات مشابه است. اين تشابه می تواند نتيجۀ 
حركت فصلی ساكنان در فصول گرم و سرد سال در بين طبقات باشد. فضاهای خيس و خدماتی خانه نظير سرويس و 

مطبخ، از بنای اصلی جدا بود و در گوشه ای از حياط قرار می گرفت.
شيوۀ زندگی: فرهنگ زندگی و اشتغال مردان و زنان گيالن زمين در كنار يكديگر، شيوۀ زندگی و معماری اين ناحيه 
را از ساير نقاط كشور كاماًل جدا ساخته است. در معماری اين منطقه، خبری از پيچيدگی ها و حريم بندی های خانه های 
بخش های مركزی ايران نيست. فضاهای خانه بر اساس مالحظات اقليمی در كنار يكديگر، مشرف به كوچه يا حياط 

قرار می گيرند.
در اين اقليم، زندگی روزمره در بسياری از ساعات شبانه روز در ايوان جريان داشت. افراد در اين فضا پخت وپز 
می كردند، غذا می خوردند، استراحت می كردند و گاه حتی از مهمان پذيرايی می كردند. شفافيتی كه در معماری خانه ها 
بوده، در زندگی و تعامالت ساكنان نيز وجود داشت. برخالف مناطق مركزی ايران، ساكنان بسياری از ساعات روز را 
در فضاهای نيمه باز يا شفاف خانه كه رو به حياط يا كوچه است، سپری می كردند. همچنين بين واحدهای همسايگی 
نيز حائل های بصری قوی وجود نداشت؛ به خصوص در روستاها و اطراف شهر كه واحدهای مجاور تنها توسط پرچين12 

كوتاهی از هم جدا می شدند.
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خانه ها اكثراً دوطبقه بودند و ساكنان در فصول سرد سال، اتاق های طبقۀ پايين را به وسيلۀ بخاری يا كرسی گرم و 
بيشتر در همين طبقه زندگی می كردند. گاهی كرسی را در اتاق مركزی طبقۀ پايين قرار می دادند و از آن اتاق به عنوان 
كرسی خانه ياد می كردند. اما در فصول گرم سال، يك حركت فصلی عمودی در خانه ها ديده می شود. ساكنان به طبقۀ 
باال رفته و از كوران و باد مساعدی كه در اين فصل وجود دارد، استفاده می كردند تا به آسايش حرارتی دست يابند. 

ايوان های سرتاسری و بزرگی كه در طبقۀ باال وجود دارند، مكانی برای فعاليت های روزانۀ ساكنان بوده است.

تصوير 4: ارتباط بين واحدهای همسايگی در شهر و روستا

تصوير 5: الگوی كالبدی خانه های قاجار 

نمودار 2: فراوانی فعاليت های ساالنه و ما به ازای كالبدی آن هانمودار 1: فراوانی فعالیت های روزانه و مابه ازای كالبدی آن ها
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سرويس بهداشتی و مطبخ در گوشه ای از حياط قرار می گرفت. ساكنان خانه برای آشپزی و پخت نان، بيشتر از 
فضاهای نيمه باز و باز ايوان و حياط استفاده می كردند. در خانه های افراد متمول، بناهايی در اطراف حياط شمالی جدا از 
بنای اصلی، مربوط به فضاهای خدماتی در نظر گرفته می شد. با گذر زمان و بر اثر بازسازی، ساكنان امروزين خانه های 

به جامانده چنين فضاهايی را به داخل بنای اصلی انتقال داده اند.
جدول 5: تطبيق شيوۀ زندگی با كالبد خانه های قاجار

فضای كالبدی وابسته به آنشیوة زندگینیازها

معیشتی

  ـتاجر بودن افراد و عدم تداخل فضای كار و زندگی
حياط شمالیتهيۀ مواد غذايی مصرفی
حياط شمالی و جنوبینگهداری حيوانات اهلی

وجود انبارهای متعددذخيره كردن مواد غذايی نظير برنج
وجود انبارهای متعددذخيرۀ هيزم

حياط جنوبیجشن های عمومی نظير عروسیفرهنگی )سنت ها(

اجتماعی
اتاق، تالر و مهمان خانهشب نشينی و پذيرايی از مهمان

اتاق، تالر، ايوانجمع شدن اعضای خانواده

زیستی
اتاق، تالر، ايوانغذا خوردن، خواب
اتاقنگهداری البسه

جدول 4: فراوانی تنوع فعاليت ها در زندگی ساالنه و ما به ازای كالبدی آن هاجدول 3: فراوانی تنوع فعاليت ها در زندگی روزانه و ما به ازای كالبدی آن ها

                               فضای كالبدی

بی فعالیت ها
جنو

ط 
حیا

لی
ما

 ش
اط

حی

اق
ات

انه
ن خ

ما
مه

ان
یو

ا

الر
ت

بار
ان

بخ
مط

ره
كو

 خشك كردن برخی محصوالت )سبزيجات
معطر، كشمش و...(

پذيرايی از مهمان
خوابيدن )اقوام درجۀ1(

خوابيدن )مهمان(
 نگهداری از حيوانات خانگی مانند مرغ

و خروس
تهيۀ مواد غذايی

بازی بچه ها
معاشرت با همسايه ها

استحمام ضروری در خانه
شكستن هيزم و آماده سازی سوخت كرسی

انبار گندم و جو برای مصرف ساالنه
برگزاری جشن های بزرگ نظير عروسی

پخت نان
تبادل كاال با همسايگان

برگزاری جشن های كوچك

                    فضای كالبدی

بی فعالیت ها
جنو

ط 
حیا

لی
ما

 ش
اط

حی

اق
ات

انه
ن خ

ما
مه

ان
یو

ا

الر
ت

بار
ان

بخ
مط

صبح تا ظهر
جمع آوری تشك و لحاف
شستن دست ها و صورت

آماده كردن صبحانه
صرف صبحانه

تهيۀ آب برای شست وشو
بازی بچه ها

تداركات نهار
ظهر تا بعد از ظهر

پختن غذا
صرف نهار

استراحت و گپ و معاشرت
بازی بچه ها

ارتباط با همسايگان
تدارك شام

بعد از ظهر تا شب
پختن شام
صرف شام
شب نشينی

آوردن تنقالت و خوردن آن
آوردن تشك و لحاف

خوابيدن
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3. 2. خانه های پهلوی
و  دارند  بزرگ تری  ابعاد  اتاق ها  برخی  شده اند.  پيش  دورۀ  از  بيشتر  كمی  اتاق ها  تنوع  دوره،  دراين  كالبدی:  الگوی 
مخصوص پذيرايی از مهمان هستند. هرچه به اواخر دورۀ پهلوی نزديك می شويم، ايوان های سرتاسری كمرنگ تر شده 
و فضای جديدی به نام هّره كه ايوان هايی بيرون زده از نما هستند، در خانه ها ديده می شود. فضاهای سرويس و مطبخ 

در اين دوره نيز همچنان در حياط اما كمی نزديك تر به بنای اصلی قرار گرفته اند.
شيوۀ زندگی: در خانه های ايوان دار، افراد، بسياری از فعاليت های خود را در ايوان انجام می دادند؛ اما خانه هايی كه 
ايوان نداشت، افراد تمايل به استفاده از حياط در طول شبانه روز را داشتند. در اين دوره، در بعضی مناطق فضای مسكونی 
و تجاری با  هم تلفيق شده و در كنار يكديگر قرار می گرفتند. در چنين بناهايی، ايوان های سرتاسری طبقۀ دوم به 
تراس های كوچكی رو به خيابان تبديل شدند. اين تراس های كنسول شده به سمت خيابان به نظر می رسد بيشتر جنبه 
تزيينی در نما داشته باشد. به دليل شلوغ بودن خيابان ها و اِشراف زياد افراد، اين فضا در بسياری از خانه ها بدون استفاده 
رها شده  است؛ در بعضی خانه ها به صورت انبار مورد استفاده قرار گرفته و در برخی ديگر از خانه ها با ايجاد تغيير شكل 

و محدود كردن ديد از خيابان، اكنون مورد استفاده قرار می گيرد. 

تصوير 6: الگوی كالبدی خانه های پهلوی

در اين دوره، در خانه های افراد متمّول كه معمواًل شامل دو طبقه می شود و مساحت بيشتری دارد، فضاهای خدماتی 
به بنای اصلی نزديك تر شده اند. در اين نمونه ها فضاهايی نظير آشپزخانه و سرويس چسبيده به بنا يا حتی در برخی 
نمونه ها در داخل خانه قرار می گرفتند. چنين فضاهايی غالباً در جبهۀ غربی ساختمان كه نور مناسبی برای فضاهای 
اصلی زيستی نداشته، جانمايی می شد. در اين بناها فضای پذيرايی از مهمان در طبقۀ باال در اتاقی به نام تاالر بوده است. 
به طور كلی، می توان گفت در اين دوره، تنوع ابعاد اتاق ها در پالن و نوع كاربری آن ها كمی متنوع تر از دورۀ پيش است. 
در خانه های معمولی مربوط به قشر متوسط و پايين جامعه، فضای سرويس هنوز بيرون از بنای اصلی و در گوشه ای از 
حياط قرار داشت. در اين واحد های مسكونی، گاهی فضای سرويس و حمام برای دو خانۀ مجاور هم به صورت مشترك 
نيز مورد استفاده قرار می گرفت. در اين نمونه ها كه معمواًل يك طبقه هستند، فضای ايوان رو به حياط قرار داشت و 

بسياری از فعاليت های روزانه را در خود جای می داد.
در واحدهای مسكونی يك طبقه، گاهی در زير فضای مسكونی، فضايی شبيه به زيرزمين با ارتفاع كم ديده می شود. 
تراز كف اين فضا، دو تا سه پله از كف حياط فاصله می گرفت. ارتفاع زيرزمين در برخی موارد تا حدی كم بوده كه به حالت 
خميده می بايست وارد آن شد. اين فضا كه كاربرد آن انبار وسايل، هيزم و گاهی مطبخ بوده است، می توانست در تابستان ها 

نيز با چرخش جريان هوا در خود زير فضای مسكونی، رطوبت خانه را كاهش دهد و موجب آسايش ساكنان شود.
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فضای كالبدی وابسته به آنشیوة زندگینیازها

معیشتی

  ـعدم تداخل فضای كار و زندگی

حياط و ايوانتهيۀ مواد غذايی مصرفی

 حياطنگهداری حيوانات اهلی

وجود انبارهای متعددذخيره كردن مواد غذايی نظير برنج

حياط و انبارذخيرۀ هيزم

حياط و تالرجشن های عمومی نظير عروسیفرهنگی)سنت ها(

اجتماعی
اتاق و تالرشب نشينی و پذيرايی از مهمان

اتاق و ايوانجمع شدن اعضای خانواده

زیستی
اتاق و ايوانغذا خوردن، خواب

اتاقنگهداری البسه

3. 3. خانه های معاصر
الگوی كالبدی: در دورۀ معاصر، به تدريج تعداد طبقات خانه ها افزايش يافت و زندگی در خانه های آپارتمانی رايج شد. 
طبقۀ همكف خانه ها مسيری برای عبور هوا از زير بنا شده و فضايی برای پارك وسايل نقليه. فضاهای خدماتی سرويس 
و آشپزخانه به طور كامل به داخل بنا انتقال يافت و تنوع فضاهای داخلی از دورۀ پيش نيز بيشتر شد. فضای اتاق انعطاف 
سابق خود را از دست داد و فقط محلی برای استراحت و خلوت ساكنان شد. همچنين محل نشيمن، پذيرايی از مهمان 

و خوردن غذا هركدام به فضايی جداگانه در خانه تبديل شدند.
شيوۀ زندگی: در سال های ابتدايی دورۀ مورد نظر، استفاده از فضاهای باز و نيمه باز، نظير حياط و ايوان، هنوز مانند 
گذشته در بين ساكنان بسيار رواج داشت. با توجه به همه گير شدن تأسيساتی مانند لوله كشی آب و فاضالب، فضاهای 

خدماتی مانند سرويس و مطبخ در اين دوره، به طور كامل به داخل خانه انتقال يافتند.
زندگی روزمرۀ ساكنان بيشتر در پذيرايی و نشيمن خانه اتقاق می افتد؛ فضايی كه در بسياری از خانه ها به صورت 
يكپارچه در نظر گرفته می شود. معمواًل گوشه ای از اين فضا به دورهمی های خانوادگی و گوشۀ ديگر به پذيرايی از 
مهمان اختصاص می يابد.13 اتاق كه معمواًل در نزديكی نشيمن قرار می گيرد، فضايی برای خواب و فعاليت های درسی 

و كاری ساكنان منزل است. 
در نيمۀ دوم اين دورۀ زمانی با باال رفتن تراكم ساختمانی در معابر، فضاهای نيمه باز و باز مانند بالكن و حياط به علت 
اِشراف ديد همسايگان، برای فعاليت های روزانه اغلب كاربرد ندارند. در اين مقطع زمانی، حياط به صورت مشترك بين 
ساكنان استفاده شده و نقش گذشتۀ خود را از دست داده است. اكنون بيشترين مسئله ای كه در اين فضا اهميت می يابد، 

حل كردن حركت وسايل نقليه در آن و تعبيۀ پاركينگ های متعدد است.

نمودار 4: فراوانی فعاليت های ساالنه و مابه ازای كالبدی آن هانمودار 3: فراوانی فعاليت های روزانه و مابه ازای كالبدی آن ها

جدول 6: تطبيق شيوۀ زندگی با كالبد خانه های پهلوی
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فضاهای داخلی معمواًل به دو گروه تقسيم می شوند؛ در يك سمت، فضاهای خصوصی اتاق و نشيمن و در سمت 
ديگر، فضاهای عمومی نظير پذيرايی قرار می گيرد. آشپزخانه كه اكنون ديگر به فضايی بدون ديوار و قابل رؤيت تبديل 
شده  است، حائلی بين فضاهای خصوصی و عمومی است. با توجه به ديده شدن صاحب خانه هنگام آشپزی توسط 
مهمان و پيچيدن بوی غذا در خانه، وجود آشپزخانۀ مخفی در كنار آشپزخانۀ باز، امروزه برای متقاضيان مسكن بسيار 

پرطرفدار شده  است.

نمودار 5: فراوانی فعاليت های روزانه و ما به ازای كالبدی آن ها

تصوير 7: الگوی کالبدی خانه های معاصر

نمودار 6: فراوانی فعاليت های ساالنه و مابه ازای كالبدی آن ها
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فضای كالبدی وابسته به آنشیوة زندگینیازها

معیشتی

آشپزخانهدسترسی به بيشتر مواد غذايی در تمام سال

اتاقانجام  برخی از كارهای درآمدزا در خانه

انباریذخيره كردن مواد غذايی نظير برنج

پذيرايیمراسم های مذهبی مانند روضهفرهنگی )سنت ها(

اجتماعی
نشيمنجمع شدن اعضای خانواده و تماشای تلويزيون

نشيمن، پذيرايیشب نشينی و پذيرايی از مهمان

زیستی

سرويس، آشپزخانه، بالكنشست وشوی ظروف و البسه

آشپزخانه، غذاخوریتدارك، پختن و خوردن غذا

اتاقخوابيدن و نگهداری تجهيزات وابسته به آن

3. ۴. سیر كلی تحول كالبدی
در دورۀ قاجار، بيشتر خانه ها در قسمت شمالی زمين قرار گرفته و حوض و درختان در حياط اصلی بنا در قسمت جنوبی 
زمين، چشم اندازی برای تمامی بازشو های جنوبی بنا بود. بخش های خدماتی نظير مطبخ و سرويس نيز جدا از ساختمان 
اصلی در گوشه ای از حياط قرار داشتند. در خانه های اعيانی14، حياط شمالی خانه مربوط به فعاليت های خدماتی بود. 
كشيدگی ساختمان ها عمدتاً شرقی غربی بوده و بازشو های شمالی و جنوبی خانه به خوبی هوا را در خانه به جريان 
می انداخت. كوران ايجادشده، رطوبت زيادی را كه در اين منطقه وجود دارد، كاهش می داد و موجب آسايش ساكنان 

می شد. 
در عصر پهلوی، عالوه بر كشيدگی شرقی غربی در بعضی نمونه ها، كشيدگی ساختمان هايی عمود بر جهت اقليمی 
بنا در اين منطقه و به شكل شمالی جنوبی است. در اين عصر، تنوع اتاق ها نسبت به گذشته بيشتر شده و اتاق هايی با 
ابعاد بزرگ تر، برای پذيرايی از مهمان مشاهده می شود. فضاهای خدماتی در اين دوره نسبت به دورۀ پيش، به بنای 
اصلی نزديك تر شده و حتی در برخی نمونه ها به بنای اصلی متصل شده اند. البته اين روند از اواخر دورۀ قاجار شروع و 
تا اواخر پهلوی تكميل شد؛ تا جايی كه فضاهايی نظير سرويس و آشپزخانه به طور كامل به داخل بنا راه  يافتند. در دورۀ 
معاصر، خانه های آپارتمانی به تدريج رايج شدند و نقش حياط كمرنگ تر از گذشته شد. طبقۀ همكف آپارتمان ها خالی 

است و به عنوان پاركينگ استفاده می شود. 
جدول 8: سير تحوالت قرارگيری بنا در زمين

توضیحاتالگوی قرارگیری بنا در زمیندوره

قاجار
ـ  كشيدگی شرقی غربی

 ـ بنا در قسمت شمالی زمين
 ـ سرويس و مطبخ در گوشۀ حياط

پهلوی
 ـ كشيدگی شرقی غربی و شمالی جنوبی

 ـ بنا در قسمت شمالی يا جنوبی زمين
 ـ سرويس و مطبخ در گوشۀ حياط و نزديك به بنا

معاصر
 ـ كشيدگی بنا در جهات مختلف

 ـ قرارگيری بنا در جهات متفاوت زمين
 ـ سرويس و خدمات در دل خانه

جدول 7: تطبيق شيوۀ زندگی با كالبد خانه های معاصر
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معـاصرپهلـویقاجـار

يا  ايوان  قرارگيری  مبنای  بر  پالن  الگوی   -
ايوان هايی سرتاسری در اطراف بنا به دور اتاق هايی 

رديفی يا تودرتو.
- پالن های مشابه در دو طبقه و حركت فصلی در 

طبقات.
- وجود اتاق هايی هم ارزش در طبقات كه از هريك 
از آن ها در طول روز ممكن است برای فعاليت های 

متفاوت روزانه استفاده شود.
در  دوره  اواخر  در  ايوان  از  جديدی  الگوی  - ظهور 
نام  شاه نشين  كه  ايوان  نوع  اين  اعيانی؛  خانه های 

داشته است فضايی باز در دو طبقه از بناست.
در  مطبخ  و  مستراح  نظير  خدماتی  فضاهای   -

گوشه ای از حياط و جدا از بنای اصلی.

اتاق های  الگوی  هنوز  يك طبقه  خانه های  در   -
رديفی و ايوان های سرتاسری ديده می شود.

برخی  پيش؛  دورۀ  از  بيشتر  كمی  اتاق ها  تنوع   -
پذيرايی  مخصوص  و  دارند  بزرگ تری  ابعاد  اتاق ها 

از مهمان اند.
هم  به  را  اتاق ها  راهرو  فضای  خانه ها  برخی  در   -

مرتبط می سازد.
- هرچه به اواخر دوره نزديك می شويم، ايوان های 

سرتاسری كم رنگ تر می شوند.
- فضای جديدی به نام هّره جايگزين ايوان ها شده؛ 

فضايی بيرون زده از نما.
- فضاهای خدماتی سرويس و مطبخ به بنای اصلی 

نزديك تر شده اند.

خانه های  ظهور  و  خانه  طبقات  تعداد  افزايش   -
آپارتمانی.

- خالی شدن طبقۀ همكف و اختصاص فضايی برای 
پارك اتومبيل.

- ورود كامل فضاهای خدماتی سرويس بهداشتی و 
آشپزخانه به داخل خانه.

خواب،  فضاهای  شدن  جدا  و  فضاها  زياد  تنوع   -
نشيمن، پذيرايی و غذاخوری.

در  آن  شدن  باز  و  آشپزخانه  فضای  شكل  تغيير   -
نيمۀ دوم دوره.

- ايوان های سرتاسری و هّره به فضايی به نام بالكن 
تبديل شده اند؛ فضايی مسّقف و نيمه باز.

3. ۵. سیر كلی تحول شیوة زندگی
اجتماعی،  فرهنگ  و سنت ها،  آداب ورسوم  غذايی،  مواد  توليد  كار،  مبنای  بر  را می توان  زندگی  شيوۀ  تغييرات  سير 

اوقات فراغت و تأسيسات و تجهيزات مقايسه كرد.
ـ زندگی بر مبنای كار: در شهر رشت، برخالف روستاهای اين منطقه، فضای زندگی و كار هميشه از هم جدا بوده 
 است. همان  طور كه پيش تر به آن اشاره شد، مبدأ پيدايش رشت، بازار بوده و موقعيت خاص جغرافيايی اين شهر آن را 
به مركز مبادالت كاال در اين منطقه تبديل كرده  است. اگرچه در معماری روستايی اين منطقه فضاهايی در خانه برای 
انبار محصوالت كشاورزی يا دامداری وجود دارد، در معماری شهر رشت، فضاهايی مربوط به كار در بخش مسكونی 

به چشم نمی خورد.
ـ شيوۀ زندگی بر مبنای توليد: تغيير روش زندگی از خودكفايی در توليد مواد غذايی )از پخت نان گرفته تا تهيۀ 
گوشت و رب و پنير( تا جايگزين شدن فرهنگ مصرف گرايی و خريد كاال و همچنين نياز نداشتن به نگهداری و انبار 

كردن مواد غذايی برای استفادۀ ساالنه، از ديگر تغييرات حاصل در شيوۀ زندگی است.
ـ فرهنگ اجتماعی: اتاق های هم ارزش و ايوان های سرتاسری خانه ها در دورۀ قاجار، هركدام می توانستند در مواقعی 
به عنوان فضای پذيرايی از مهمان استفاده شوند. در اين منطقه برخالف مناطق مركزی ايران، فضاهای اندرونی و 
بيرونی )فضای نشيمن خانوادگی و پذيرايی از مهمان( از هم جدا نيست. اين مسئله بيانگر مهمان نوازی و راحتی ساكنان 
با مهمانان خانه است. در خانه های اعيانی، اتاق های بزرگی رو به حياط با عنوان هايی نظير تاالر آينه، تاالر چينی يا 
ارسی خانه، با تزيينات فراوانی، به پذيرايی از مهمان اختصاص می يافتند. از ميانه دورۀ پهلوی به بعد، در پالن خانه ها يك 
اتاق در سمت جنوب وجود داشته كه از باقی اتاق ها بزرگ تر است. اين فضا كه به آن مهمان خانه نيز گفته می شده، 
فضايی مخصوص به مهمان بوده است. با تغيير شيوۀ زندگی در دوران معاصر، اگرچه فرهنگ مهمان نوازی همچنان در 
رشت مشاهده می شود، كاهش مهمانی ها در طول سال و محدود شدن ارتباطات به دوستان و اقوام نزديك، از تغييرات 

سبك زندگی است؛ همچنين امروزه بسياری از جشن ها و مهمانی ها در خارج از خانه برگزار می شود.

تصوير 8: سير تغيير شكل كلی خانه ها
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مشاركت زنان در فعاليت های معيشتی، روابط خويشاوندی و امكان نظارت مستمر بر فضاهای عمومی خانه، حضور 
مداوم آنان را در جامعه تثبيت می كند )نظركرده، دقيقی، و خاكپور 1396(. زنان شهری نسبت به زنان روستاهای منطقه 
كه دوشادوش مردان در مزرعه و خانه مشغول به كار بودند، بيشتر در خانه حضور داشتند؛ اما اين مسئله مانع از حضور 
زنان در عرصه های اجتماعی در شهر نمی شد. در شهر رشت از گذشته تاكنون، برخالف مناطق مركزی ايران، فرهنگ 

پدرساالری بسيار كم رنگ به نظر می رسد.
ـ روحيۀ جمعی و فردی: تخصيص فضای خصوصی به هريك از اعضای خانواده، اهميت كاركرد حريم خصوصی و 
محدود شدن روابط همسايگی، همگی بخشی از فرايند فردی شدن و در تقابل با شيوۀ زندگی گذشته است كه در آن، 

حريمی بين اعضای خانواده نبود و همگی در يك اتاق يا ايوان، به انجام فعاليت های روزانه مشغول می شدند.
3. ۶. تطبیق شیوة زندگی با كالبد خانه

به منظور بررسی تأثير متقابل شيوۀ زندگی با كالبد خانه، سازمان دهی فضا بر اساس فعاليت ها از دورۀ قاجار تا معاصر 
مقايسه شد. بر اين اساس، مجموعه ای از فعاليت های جسمی و ذهنی ساكنان و مابه ازای كالبدی آن ها در هر دوره 

مشخص شدند. 

نمودار 7: ميزان فعاليت های برآورندۀ نيازهای جسمی و كالبد وابسته به آن در دوره های تاريخی

نمودار 8: ميزان فعاليت های برآورندۀ نيازهای ذهنی و كالبد وابسته به آن در دوره های تاريخی

نمودار 9: مقايسه ميزان استفاده از كالبد وابسته به فعاليت های جسمی و ذهنی در دوره های تاريخی
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همان طور كه در نمودار 7 مشاهده می شود، بيشتر فعاليت های جسمی در دورۀ قاجار و پهلوی، در حياط و ايوان و 
در دورۀ معاصر، در آشپزخانه انجام می گيرد. فعاليت های ذهنی نيز در دورۀ قاجار و پهلوی در اتاق و در دورۀ معاصر، در 

حياط و نشيمن، بيشترين فراوانی را دارد.
در نمودار 9 مقايسه ای كلی بين كالبد وابسته به فعاليت های جسمی و ذهنی در بازه های تاريخی نشان داده 

شده  است. 
مطابق با اين نمودار، حياط، ايوان و اتاق در دورۀ قاجار و پهلوی و نشيمن و پذيرايی15، اتاق و آشپزخانه در دورۀ 
معاصر، بيشترين سهم از تعدد فعاليت ها را دارند. همچنين در نمودار فوق، كاهش استفاده از حياط و افزايش استفاده از 

فضای آشپزخانه در دورۀ معاصر قابل توجه  است.

۴. بحث و جمع بندی
به منظور جمع بندی و دسته بندی يافته ها در اين بخش، تغييرات الگوهای كالبدی خانه و شيوۀ زندگی در دوره های 
تاريخی بررسی و در نهايت شيوۀ سكونت در ساختار كالبدی مسكن در ابعاد معيشتی، فرهنگی، اجتماعی و زيستی به 

شرح زير تجلی يافت.
۴. 1. بُعد معیشتی

برخالف بسياری از شهرهای سنتی ايران در گذشته، فضای كار و تجارت در اين شهر تقريباً در تمام دوره های تاريخی، 
از فضای سكونت جدا بوده است؛ ازاين رو هيچ گاه فضايی مربوط به مشاغل ساكنان در خانه وجود نداشت. 

توليد برخی از مواد غذايی برای مصرف ساالنه از جمله فعاليت هايی است كه از گذشته تاكنون، در شيوۀ زندگی مردم 
باقی  مانده است. اين فعاليت در گذشته بيشتر در حياط خانه انجام می گرفت، اما با گذشت زمان، فضای مربوط به آن 

به داخل خانه انتقال يافت.
ذخيرۀ برخی از كاالها و مواد غذايی در فضای انبار خانه در تمام دوره های تاريخی رواج داشت؛ اين فعاليت و كالبد 
مختص به آن تقريباً در سه دورۀ قاجار، پهلوی و معاصر ثابت مانده  است. با گذشت زمان و دسترسی آسان تر به برخی 

از مواد غذايی در تمامی ايام سال، شمار اقالمی كه انبار می شوند، كاهش يافته  است. 

جدول 9: تغييرات الگوی كالبدی و شيوۀ زندگی بُعد معيشتی )توليد مواد غذايی(
معاصرپهلویقاجاردوره

كاركرد

توليد و مصرف مواد غذايیتوليد برخی مواد غذايیتوليد برخی مواد غذايی

حذف عملكرد حياط و انتقال به آشپزخانهحياطحياط ـ ايوانفضا
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جدول 10: تغييرات الگوی كالبدی و شيوۀ زندگی بُعد معيشتی )پرورش گل و گياه(
معاصرپهلویقاجاردوره

كاركرد

پرورش محدود گل و گياهپرورش گل و گياهپرورش گل و گياه

تراس ـ بالكنحياط ـ ايوان/ تالرحياط ـ ايوان/ تالرفضا

۴. 2. بُعد فرهنگی )سنت ها(
با گذشت زمان در طی دوره های تاريخی، فضای باز حياط كاركردهای فرهنگی خود را از دست داده  و امروز تنها محلی 
برای پارك وسايل نقليه و كاشت گل و گياه شده است. در گذشته جشن و سوگواری در درون خانه و در حياط برگزار 
می شد؛ درحالی كه در دورۀ معاصر، برگزاری چنين مراسمی به خارج از خانه انتقال يافته  است. گسترش خانه ها در ارتفاع، 
مشاع شدن فضای حياط و اشراف همسايگان نسبت به حياط همديگر در كوچه و خيابان های معاصر، در كم رنگ شدن 

نقش اين فضا بسيار تأثيرگذار بوده  است.
برپايی آداب ورسومی همچون پخت غذای نذری از جمله فعاليت هايی است كه از گذشته در فضای حياط انجام 
می شد. با كم رنگ شدن نقش حياط و كاهش ابعاد آن در دورۀ معاصر، اين فعاليت امروزه فقط در خانه های محدودی 

مشاهده می شود. 
جدول 11: تغييرات الگوی كالبدی و شيوۀ زندگی بُعد فرهنگی )پخت غذای نذری(

معاصرپهلویقاجاردوره

كاركرد

پختن غذای نذریپختن غذای نذریپختن غذای نذری

حياط برخی از خانه هاحياطحياطفضا

۴. 3. بُعد اجتماعی
همان  طور كه پيش تر گفته  شد، شفافيت زيادی بين واحدهای مسكونی در شهر رشت برخالف روستاهای اطراف آن 

وجود نداشته است، با وجود اين در گذشته بافت محله ای فعال منجر به افزايش ارتباط همسايگان می شد.
انعطاف پذيری فضاهای داخلی خانه با توجه به تغيير شيوۀ زندگی، مفهوم خود را از دست داده است. در گذشته، 
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يك اتاق در ساعاتی از روز می توانست محل خوردن غذا يا آشپزی باشد و ساعاتی ديگر محل پذيرايی از مهمان. اما 
با افزايش تنوع فضاها و كم شدن كاركردهای اجتماعی درون خانه و رواج فردگرايی در خانه های امروزی، هر فضا به 

فعاليتی خاص اختصاص يافته است.
سير نزولی فراوانی استفاده از فضاهای اصلی خانه نظير اتاق، ايوان و حياط در نمودار ميزان استفاده از كالبد وابسته 
به فعاليت های جسمی و ذهنی در دوره های مختلف تاريخی )نمودار 9(، آشكارا بيانگر كاهش انعطاف پذيری فضاهای 

خانه در دوران معاصر است.
فرهنگ مهمان نوازی و پذيرايی از مهمان از گذشته تاكنون، در شيوۀ زندگی ساكنان ثابت باقی مانده، اما كالبد 

مختص به آن با گذشت زمان تغيير يافته است.

جدول 12: تغييرات الگوی كالبدی و شيوۀ زندگی بُعد اجتماعی )برگزاری مهمانی(
معاصرپهلویقاجاردوره

كاركرد

برگزاری مهمانی در خانهبرگزاری مهمانی در خانهبرگزاری مهمانی در خانه

 پذيرايیمهمان خانه در طبقۀ باالايوان ـ اتاقفضا

بازی كودكان در گذشته، بيشتر در فضاهای باز حياط و كوچه يا فضاهای نيمه باز ايوان و تالر انجام می گرفت، اما 
با گذشت زمان و كم رنگ شدن نقش حياط در خانه ها، در دورۀ كنونی، كودكان بيشتر در فضاهای بستۀ داخل خانه 

بازی می كنند. 
۴. ۴. بُعد زیستی

فضای مربوط به پخت غذا و استحمام16 و سرويس، طی گذشت زمان، از گوشه ای از حياط به داخل خانه انتقال 
يافته است. 

در دورۀ قاجار، صرف غذا در هركدام از فضاهای ايوان، اتاق يا تالر می توانست صورت بگيرد. با گذشت زمان و 
تفكيك تدريجی فضاها در دورۀ كنونی اين فعاليت فقط در آشپزخانه يا غذاخوری انجام می پذيرد.

فضای خواب در دورۀ قاجار در فصول گرم سال، فضاهای نيمه باز مانند ايوان يا تالر بوده است. در ايام سرد نيز 
معمواًل ساكنان در اتاق می خوابيدند. در خانه هايی كه اتاق های متعددی داشتند، هر اتاق می توانست در ساعاتی از 
شبانه روز، فضای استراحت يا خواب ساكنان باشد. با توجه به اولويت عرصه های خصوصی بر عرصه های عمومی در 

دوره های بعد، فضای خواب فقط به اتاق خواب انتقال پيدا كرد.
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جدول 13: تغييرات الگوی كالبدی و شيوۀ زندگی بُعد زيستی )صرف غذا(
معاصرپهلویقاجاردوره

كاركرد

صرف غذاصرف غذاصرف غذا

آشپزخانه ـ غذاخوریايوان ـ اتاقايوان ـ تالر ـ اتاقفضا

نتیجه
بررسی تأثير متقابل تغييرات »الگوهای كالبدی« خانه و »شيوۀ زندگی« در دوره های تاريخی هدف اصلی اين پژوهش 
است. در اين راستا تغييرات صورت گرفته در كالبد و شيوۀ زندگی به صورت عينی، در 38 نمونۀ موردی شهر رشت، از 
دورۀ قاجار تا امروز بررسی شد. پس از تعيين گونه های مختلف كالبدی و رفتاری می توان به چند قاعدۀ كلی دربارۀ 

تغييرات اين گونه ها در گذر زمان دست يافت.
در بخش فعاليت های مربوط به كار و معيشت و ذخيرۀ برخی كاالها و مواد غذايی، در دورۀ پهلوی نسبت به دورۀ 
قاجار و دورۀ معاصر نسبت به پهلوی، در شيوۀ زندگی تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. در هر سه دوره، فضای كار اغلب 
خارج از منزل بوده  است. فضای كالبدی مربوط به اين رفتارها نيز در هيچ يك از اين دوره ها تغييری نكرده است. توليد 
برخی مواد غذايی برای مصرف ساالنه، پرورش گل و گياه، برگزاری مهمانی در خانه، بازی كودكان، استحمام، تهيه و 
صرف غذا و استراحت و خواب، از جمله فعاليت هايی هستند كه در طول سه دوره، شيوۀ زندگی شان تقريباً ثابت مانده ولی 
فضای كالبدی آن ها در دورۀ معاصر تغيير كرده  است. رفتارهايی مانند برگزاری مراسم عروسی يا سوگواری در خانه در 
دورۀ معاصر نسبت به دورۀ پهلوی و قاجار، هم در شيوۀ زندگی و هم فضای كالبدی مرتبط با آن ها دچار تغييراتی شده اند.

در دورۀ پهلوی نسبت به دورۀ قاجار در چهار بُعد معيشتی، فرهنگی، اجتماعی و زيستی، در اغلب موارد شاهد ثابت 
ماندن شيوۀ زندگی هستيم. در اين دوره، فضای كالبدی برخی از رفتارها تغيير كرده و انعطاف پذيری فضاهای خانه 
اندكی كاهش يافته  است. كم رنگ شدن تدريجی نقش فضاهای نيمه باز خانه و محدود شدن فعاليت هايی كه در اين 
فضاها انجام می شد، از پر رنگ ترين تغييرات اين دوره به  شمار می آيد. در دورۀ معاصر، شيوۀ زندگی در برخی از رفتارها 
مانند پذيرايی از مهمان، ارتباطات همسايگی و ذخيرۀ مواد غذايی ثابت مانده اما نقش فضاهای باز و نيمه باز، تقريباً به طور 
كامل از بين رفته  است. تفكيك عرصه های خصوصی و عمومی خانه باعث كاهش انعطاف پذيری فضاها و به وجود آمدن 
دو محدودۀ جدا از هم در خانه شده  است. به طور كلی، بايد گفت تغييرات كالبدی و شيوۀ زندگی تقريباً تا دورۀ پهلوی 
ثابت بوده ولی بعد از آن دچار تغييرات زيادی شده است. درمجموع، ساختار كالبدی تحت تأثير دانش زمانه به طور پيوسته 
و آهسته تغيير كرده، ولی در خصوص شيوۀ زندگی می توان دو نكته را مطرح كرد:  الف. از آنجا كه تأمين نيازهای زيستی 
به طور دائمی در تمامی دوره ها وجود داشته و دارد، تغيير كالبدی در اين بعد مستقل از شيوۀ زندگی اتفاق می افتد؛ ب. در 

بُعد معيشتی، فرهنگی و اجتماعی، تغييرات شيوۀ زندگی تقريباً به صورت موازی با كالبد صورت گرفته  است.
الگوی كالبدی در ابعاد مختلف به شدت از شيوۀ زندگی تأثير گرفته و بر آن تأثير می گذارد، ولی در بُعد زيستی لزومًا 

چنين ارتباطی وجود ندارد.
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7. Martine Segalen

8. Amos Rapoport

9. Thomas hojrup

10. Jessica Fern

11. Velichko Dobrianov

12. حصارهايی از جنس نی با ارتفاعی كم، كه برای مشخص كردن حدود زمين به  كار می روند.
13. تنوع فضاهای داخلی متناسب با مساحت خانه ها نيز افزايش می يابد. در خانه هايی كه مساحت بيشتری دارند، فضای نشيمن 

و پذيرايی از هم مستقل می شوند.
14. بيشتر خانه هايی كه از اين دوره باقی  مانده  و برای نمونه انتخاب شده اند، از خانه های اعيانی و بزرگ شهر بوده اند.

15. در اين جمع بندی، فضای نشيمن و پذيرايی به صورت يكپارچه و در يك خانه با مساحت متوسط در نظر گرفته شده  است. 
16. در دورۀ قاجار، استحمام به طور معمول در خارج از خانه انجام می شد. با توجه به اينكه بيشتر نمونه های اين دوره مربوط به افراد 

متمول بوده، در برخی از اين خانه ها در گوشه ای از حياط، فضايی برای استحمام وجود داشته  است.
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Monotonous housing constructions neglecting the cultural-behavioral patterns of 
residents in many cities of Iran have gradually affected their behavior and reduced their 
satisfaction with their living environments. In addition to its function as a shelter, housing 
is a place for human comfort. Coordination of housing design with the lifestyle of people 
creates a sense of belonging for them. This research examines the interrelationships of 
physical changes in residential design and lifestyle in houses of Rasht from the Qajar 
period to the present day. A combined method was used to achieve the research goal. A 
total number of 38 cases were selected dating from the Qajar period to the present and 
studied using qualitative methods including surveys and semi-structured interviews with 
the residents of these houses, which helped identify the housing models and influential 
components of lifestyle. The results show that over time, open and semi-open spaces 
of the houses, such as the yard and the porch, lost their functions and so they were 
transferred to the interior. Until the Pahlavi period, physical and lifestyle changes were 
almost insignificant, but they have changed a lot since. As a result, the physical model 
of houses has changed slowly under the influence of the knowledge of the time besides 
cultural, social, and other living conditions, but there is not necessarily such a change 
regarding biological activities.

Keywords: lifestyle, physical model, spatial organization, housing model, Rasht, house




