
 

 4 عمیداالسالم ثقته السالمی 3   خسروصحاف2   خسرو افضلیان، ،1 بهاره ترکاشون

 Torkashvan.bahareh@gmail.comایران  دانشگاه آزاد اسالمی ، مشهد،  گروه معماری،واحد مشهد،  روه معماری،گ  دانشیجوی دکتری، 1 

 khosrow.afzalian@gmail.com،،ایران  واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد  گروه معماری،استادیار  )نویسنده مسئول(  *  2

  Khosro.sahaf@gmail.comایران  دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد،  ، واحد مشهد  گروه معماری،استادیار 3
     Saghatoleslami@mshdiau.ac.irایران  مشهد،دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد،واحد    گروه شهرسازی،استادیار 4

 

پیدایش نوگرایی و ورود تدریجی جریان مدرنیسم به ایران در دوره قاجار بر زوایای مختلف جامعه  

ار بود، مختصات معماری بود. در این  هایی که مدرنیسم در آن تأثیرگذایران مؤثر بود. یکی از عرصه

دوره دستاوردهای عصر مدرنیته غرب، هرچه بیشتر وارد کالبد و روح معماری زمانه شهر از جمله  

دامنه و ابعاد تأثیرگذاری مدرنیسم    ،گردد ای که اینجا مطرح می مسئلههای آن شد.  ابنیه و عمارت

هش حاضر در صدد آن است تا عالوه بر شناخت پژوهای مسکونی در این دوره است.  بر معماری خانه

ها بپردازد.  بندی آنوجوه اثرگذار بر معماری بناهای مسکونی اواخر قاجار در شهر مشهد، به اولویت

ها  تحلیلی است. روش گردآوری داده  -پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

باشد. همچنین از روش دلفی برای  نامه خبرگان میاسنادی و تکمیل پرسش  - ایبه صورت کتابخانه

های پژوهش حاکی از این است ها استفاده شد. یافتهها و شاخصدهی به مؤلفهتعیین اهمیت و وزن 

بر اساس تحلیل از منابع موجود و  ها و شاخص های صورت گرفته و مؤلفهکه  به دست آمده  های 

ها تعیین  و وزن هر دسته و ترتیب اهمیت شاخص  شاخص تدوین   20مؤلفه و    5نظرسنجی، مدلی با  

های »پالن«، »عناصر ساختمانی« و »تزئینات« و نیز سه شاخص »محوریت شد. بدین صورت مؤلفه

شیب »بام  و  »بالکن«  پله«،  رتبهراه  سنتوری«  و  تأثیرات  دار  نمودند.  کسب  را  سوم  تا  اول  های 

طور شاخص به عناصر و  ها، فضاهای داخلی و بههای مختلف در پالن، نما، ورودیمدرنسیم به شکل

 شود.اجزای معماری دیده می
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 مقدمه 

واسطه ارتباط با غرب پیشرفت چشمگیری داشت و هنرمندان زیادی در این دوران به اروپا  هنر ایرانی در زمان قاجار به

ای سلیقه  لبی، معماران محلی نیز تا اندازهها و تغییرات حاصل از تجددطدنبال نوآوریکردند.  و کشورهای غربی سفر  

های مسکونی به سطح خاصی از  ماندر این دوران، معماری ساخت تازه را پذیرفتند و در کارهای خود منظور کردند.

ها،  شد و در فضاسازیطراحی می  ،ها طبق اصول و موازینی که در آن زمان حاکم بر جامعه بودطرح و اجرا رسید. خانه

ای بود که  گونه، طراحی بهشد. در این دورهرعایت می  ترین اصول بود،ها که در فرهنگ ایرانی یکی از مهممحرمیت

پاس  فرهنگ  فضاهای خانه  بر  منطبق  کامالً  ارتباطات و چیدمان پالن  و  بوده  فطری خانواده  و  نیازهای ذاتی  خگوی 

ایرانی طراحی شده بود قاجاربه  .خانواده  به جایگاه طبقاتی مردم    ،عبارتی در دوره  با توجه  بناهای مسکونی  ساخت 

سنت و مدرنیته در  تقابل  توان آغاز  برخورد تمدن ایران با تمدن توسعه یافته غربی در دوره قاجار را می  .متفاوت بود

ی چون  دانند. شرایط ایران دانست. به همین خاطر، نقطه صفر دوران مدرنیته در ایران را مصادف با حکومت قاجار می

گلستان و ترکمنچای، ارتباط نزدیک با غرب، اشاعه فکر نو، مسافرت  ها، امضای قراردادهای  های ایران از روسشکست

انتقال مشاهدات به هموطنان و ظهور ورود پدیده انتقال و  ای فنی و فرهنگی سبب شد تا  هدانشجویان به فرنگ و 

سازی فرهنگ  ، اقدامات تجددطلبان برای هماهنگن. در این میاروی مدرنیته گشوده شوداندک درهای ایران به اندک

های ایرانی و عناصر وارداتی غرب  سو با سنتهای دوره قاجار، همدر معماری نیز ساختمانتا  غربی و ایرانی سبب شد  

شاهان و  در بر داشت.  که، سفرهای مکرر شاهان به اروپا و غرب، در زمینه معماری، نتایجی  طوریطراحی شوند. به

معماران   از  و  بودند  معماری غرب در سرزمین خود  پیاده کردن طرح  تأسیس چنین  خواستار  شاهزادگان خواستار 

یابد  های شهری نیز سوق میقصر شاهان به سمت خانه ا اینکه طرح معماری یابد ت شوند. این روند ادامه میبناهایی می

آید و تا حدی  معمای شاهان یا غربی از خاص بودگی بیرون میشود و  و در سطح شهر هم طرح معماری غرب دیده می 

 شود. عمومی می

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است اما آثاری  

بررسی  "تحت عنوان:    (، در پژوهش خود1394همکاران)اند. مومنی و  ها در دوره قاجار پرداختهبه بررسی معماری خانه

های دوران  های تزئینات خانهها و ویژگیلفهسعی بر آن دارد که مؤ  "انه شاکری( های قاجاری شهر قم)ختزئینات خانه

قاجار را در یکی از بناهای شاخص شهر قم مورد مطالعه قرار دهد. نتایج بررسی گویای آن بود که عمده و تزئینات  

های  هایی از هنر ایرانی دورهباشد. هرچند که هنوز شمههای سنگی یک پارچه و برجسته می ها و ازارهجرکاری، ستونآ

طور نقوشی مانند گل و گلدان، فرشته، انسان و برگ کنگر  شود. همینهایی از تزئینات بنا دیده میگذشته در قسمت

(، در پژوهشی  1389غالمحسین معماریان)و    شود. قاسمی سیچانی  ه میگرایانه و رئال در تزئینات بنا دیدبه صورت واقع 

های تاریخی  اد خانهکنند که به دلیل آنکه بیشترین تعدبیان می   "های قاجار در اصفهانشناسی خانه گونه"تحت عنوان  

وش تحقیق ترکیبی  باشند. شهر مورد نظر را در پژوهش اصفهان برگزیدند و با بهره از رموجود در اصفهان قاجاری می

های اصفهان با مشخصات معماری اقلیم نیمه گرم و خشک، عمدتاً درونگرا ساخته  که خانه  نتایجی حاصل آمد به شیوۀ
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های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل  شناسی خانهگونه"طور در پژوهش دیگری تحت عنوان  اند. همینشده

(، نوشته شده است. بعد از معرفی مشهد،  1396بخش و همکاران)ضی فرحکه توسط مرت  "قاجار تا اواخر پهلوی اول 

کند. در مقاله  اشاره می ها در این دوران  روش تحقیق ترکیبی به معرفی خانه  شناسی بناها با بهره ازتاریخچه و گونه

ینی در  مقایسه وجوه تزی، به بررسی و  "راز های قاجار شهر شینوگرایی در تزئینات خانه"عنوان    (، تحت 1396نظربلند)

کند  پردازد. و در انتها در قالب جداولی وجوه معماری سنتی ایرانی را از وجوه وارداتی غرب جدا می های شیراز میخانه

ها از تزئینات  کند که تمامی بناهای مورد مطالعه دارای سبک تلفیقی در تزئینات هستند و در آنگیری میو نتیجه

معماری هر ملت کتابی مصور از فرهنگ آن ملت است. از این رو پرداختن به  استفاده شده است.  ایرانی و غربی توامان

اثرگذار دوران قاجار در حوزه معماری و همین اولویتوجوه  نوآوری و  طور  این دوران که عصر  این وجوه در  گذاری 

 کنون به آن پرداخته نشده است. ا شد از اهداف این پژوهش است که تتحوالت در زمینه هنر و معماری مسکن می با

( بنیان شده است. بر این اساس تحقیق  1393این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر مبنای طرح پژوهش کرسول)

حاضر از نوع استراتژی؛ اکتشافی متوالی بوده و از شیوه ترکیبی)کیفی و کمی( بهره برده است. استراتژی اکتشافی  

آید  های کمی به دنبال آن میشود و سپس دادههای کیفی شروع میمرحله گردآوری و تحلیل دادهمتوالی، در ابتدا با 

آوری  (. لذا در این پژوهش برای جمع1:1393خورند)کرسول،   های این دو مرحله با هم پیوند میو در نهایت یافته

های مرتبط با  جهت دستیابی به شاخص  ها، از طوفان فکری با تکیه بر رویکرد منتخب پژوهش استفاده شد. درشاخص

پرداخته شد. شاخص موضوع  با  رابطه  در  منتشر شده  اسناد  و  نشریات  مرور  به  از طریق  پژوهش  آمده  بدست  های 

ها، حذف موارد  ها مورد مطرح شده پس از ترکیب همپوشانیمصاحبه با خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و از میان ده

های اواخر دوره قاجار شهر مشهد  شاخص به عنوان وجوه اثرگذار مدرنیسم در خانه  20ات الزم،  ارتباط و انجام اصالحبی

از روش دلفی گویه استفاده  با  و  ترتیب طی سه مرحله  بدین  به حوزه مطالعاتی  های مختلف م شناسایی شد.  ربوط 

دسته    5از منظر خبرگان، در    پژوهششود. شایان ذکر است که همه متغیرهای شناسایی شده  یید میتلخیص و تأ

نفره قرار    5گروه    2دار انتخاب گردیدند. خبرگان در  بندی شدند. گروه خبرگان نیز به صورت غیر تصادفی هدفطبقه

فعالیت داشتند، دسته دوم: شامل مدیران،  اول اساتید گروه معماری که در خصوص مباحث مرتبط    گرفتند: دسته 

های به دست آمده مورد  باشند. در نهایت پاسخ های مرتبط با حوزه مورد مطالعه میسازمان  مسئوالن و دست اندرکاران

های اعیانی شهر مشهد  های مدرنیسم بر خانهها و شاخصتجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه

  20مولفه و    5ای صورت گرفته تعداد  هدر نهایت با توجه به مطالعات اسنادی، پرسشنامه و مصاحبهاستخراج گردید.  

 بندی شدند. شاخص تبیین، تدقیق و اولویت 
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های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تاریخ سرزمین ایران است. این دوره را ای مهم در زمینهقاجار، دورهدوره  

با غرب نیز نامید که دارای جریان دوسویه تأثیرپذیری از  توان عصر مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فکری  می

می بیشتر  را  دوسویه  جریان  این  فرهنگی،  تأثیرات  حوزه  در  و  بوده  هجوم  این  مقابل  در  مقاومت  نیز  و  توان  غرب 

از اواخر دوره قاجار با گسترش روابط خارجه در کشور و افزایش موج  (. همچنین  1:  1398)رسولی و همکاران،  دید

ت در ابتدا بیشتر معطوف به  الگرفت. این تحو سازی، آرام آرام تحوالت منسوب به مدرنیته، ایران را فرا قه به فرنگیالع

)ضمیری و  برگرفت   های دیگر آموزشی، فرهنگی و همچنین هنری را نیز در مسائل نظامی بود اما با گذر زمان حوزه

های نیم  تأثیر هنر و معماری غرب قرار گرفته و کاربرد قوس(. در این دوره، معماری ایران تحت  2:  1398همکاران،  

یافت  دایره غرب گسترش  معماری  از  تقلید  تبه  ش .  بیشتر   حیاط  به  رو  نماهای  ستون  ، دزئینات  تزئینات  و  ولی  ها 

شین،  کید بر ورودی با ایجاد جلوخان ساده و سکوهای پیرنهای آجر است. تأتر و با الهام از ویژگیها، سادهسرستون

کاری در  کشیدگی و ارتفاع دادن به سردر، همراه با تزئینات گیلویی به شکل قطاربندی مقرنس آجری ساده و کاشی 

بندی چوبی استفاده  شود. در زیر سقف فضاهای داخلی از تزئینات گرهمحل اتصال رخبام به خط آسمان مشاهده می

دور و مستطیل شکل درحد فاصل بازشوها و جداره خارجی  شده و برای اولین بار ایجاد نورگیرهای کوچک بیضوی، م

گیرد. حتی از این فضا به عنوان محل چراغ برای و در دو سوی بازشوی اصلی در محور تقارن نما، مورد توجه قرار می 

های  روشنایی استفاده شده است. تلفیق معماری سنتی با نمادهای معماری کالسیک اروپا به خصوص استفاده از فرم

کاری  کارگیری تزئینات آجری و کاشیها در نماهای اصلی و همچنین بهنتوری و مثلثی شکل در باالی بازشو و پنجرهس

آید. راه  های بارز این دوره به شمار میبری و نقاشی رنگی در داخل بنا از ویژگیرای نماهای اصلی و استفاده از گچب

پلکانپله و  به لحاظ  ها  این دوره  توجه می ها در  قابل  و  تزئینی، دارای شخصیت مستقل  و  عناصر  شوند)فرح بخش 

 (.5: 1396دیگران، 

های زیر)جدول شماره  توان به شاخصههای دوره قاجار میبا توجه به وجوه ذکر شده در مورد اثرات مدرنیسم در خانه

   نظران این حوزه اشاره نمود.یک( با استناد به نظر صاحب

 شاخص مولفه

 

 

 

 تزئینات 

 بام شیبدار و سنتوری 

 گچ بری 

 کاشی کاری 

 شیشه رنگی 

 نصب مجسمه بر روی بنا 

 واقع گرایی در تصاویر گیاهی، انسان و حیوان 

 نقاشی دیواری 

 استفاده از خطوط هندسی یونان و روم 
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عناصر 

 ساختمانی 

 بالکن 

 های کالسیکستون و سرستون

 نرده به شکل صراحی 

 های نیم دایره قوس

 

 نما 

 ایوان بلند

تلفیق نماهای شیوه اصفهانی با نماهای نئوکالسیک  

 اروپا 

 تقلید کامل از نماهای نئوکالسیک بر روی کل بنا 

 

 پالن 

 محوریت راه پله 

 گراییبرون

 پالن مرکزی 

 مصالح آهن سفید برای پوشش بام مصالح 

 نردهمصالح چدن برای ساخت ستون و 

 های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار. )منبع: نگارنده( تأثیرات مدرنیسم بر خانه -1جدول شماره 

نظران در رابطه با آغاز دوران مدرن نظرات متفاوتی دارند. امّا اکثریت متفکران بر این عقیده دارند که شروع و  صاحب

نظرات مختلفی  .  (1:  1393دادور و دیگران،  )دی بوده استالمی  15گیری مدرنیته مقارن با دوره رنسانس در قرن  شکل

شاه و جنگ روسیه با ایران  درباره ورود مدرنیته به ایران نیز وجود دارد. برخی ورود مدرنیته به ایران را از زمان فتحعلی

سفرهای او به اروپا رخ    شاه ودانند و برخی دیگر بر این نظر هستند که ورود مدرنیته به ایران، از زمان ناصرالدینمی

ای در بین  اتفاق عقیده  ، کنند. با این حال ب مشروطیت قلمداد می الداده است. برخی هم ورود مدرنیته به ایران را از انق 

می قاجار  دوره  در  را  ایران  در  مدرنیته  تأثیرات  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  نظرات  بهتمام  مشاهده    توان  وضوح 

توان آغاز  برخورد تمدن ایران با تمدن توسعه یافته غربی در دوره قاجار را میطور  (. همین31:  1389)ابراهامیان،  کرد

جدال میان سنت و مدرنیته در ایران دانست. به همین خاطر، نقطه صفر دوران مدرنیته در ایران را مصادف با حکومت  

 دانند.  قاجارها می

خصوص علوم مذهبی در غرب شکل گرفت و  ستر علوم انسانی بهتب ابتدا در ب ها و مکامدرنیته همچون دیگر سبک 

سازی  اقدامات تجددطلبان برای هماهنگ   گسترش فناوری ظاهر شد. در این میان، سپس در کسوت انقالب صنعتی و  

وارداتی  های ایرانی و عناصر  های دوره قاجار، هم سو با سنتفرهنگ غربی و ایرانی سبب شد در معماری نیز ساختمان

ای سلیقه  ها و تغییرات حاصل از تجددطلبی معماران محلی نیز تا اندازهغرب طراحی شوند. در واقع به دنبال نوآوری

مدرنیته در اصل تحولی  به عبارت کلی،    (.1393تازه را پذیرفتند و در کارهای خود منظور کردند)سجادی و دیگران،  

تواند یک شبه تغییر کند و از طرف دیگر،  ای نمیاز یک طرف، هیچ جامعهتدریج به ایران وارد شد، زیرا    است که به

توان  . دوره قاجار را می)1389آبراهامیان، )پذیرش موج مدرنیته را نداشته استجامعه سنتی ایران به یک باره توانایی 
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ابطه فزآینده و مراودات  دوره نوآوری و شروع تحوالت جدید در هنر و معماری ایران دانست. از جمله این تحوالت، ر 

ها و علوم جدید به ایران، شاهد تأثیرات ویژه این امر بر هنر و معماری و  مختلف با غرب است که به دنبال ورود دانش

توان به اختراع و های جدید میترین این تحوالت و دانشینات بناها در دوره قاجار هستیم. از جمله مهمویژه بر تزیبه

 های اروپایی اشاره نمود.پستالکاربرد فراوان تمبر در مراسالت پستی و کارت  ورود فن عکاسی و

توان به دلیل آغاز تقابل سنت و مدرنیته در ایران دانست. در این دوره، تحوالت اساسی در  اهمیت دوره قاجار را می

میان ایران و غرب شکل گرفت  ای  ارتباط فزآینده  ،بع معماری روی داد. در دوران قاجار تکلیه شئون زندگی ایرانیان و به

که    ی برای تربیت و تجهیز سپاه ایران فرستادگان نظامتوان این ارتباط را از سه مجرای مشخص دانست. اول؛  که می

ثیر گذاشت. دوم؛ مستشرقین و  عی، سیاسی و فرهنگی و هنری نیز تأهای اجتما این ارتباطات نظامی کم کم در زمینه

مبالغان مذهبی که به دلیل آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از عصر صفوی از سفر به ایران خودداری  

ن اروپایی و  از اواسط حکومت قاجاریان بار دیگر فرصت دیدار از ایران را یافتند. از دیگر عوامل، ورود هنرمندا  کردند،

(. سوم؛ ارتباط با غرب و اعزام محصل  10:  1389ها برای تزئین بناهای مختلف است)ساالری،  مشغول به کار شدن آن

ها به سوی زندگی و فرهنگ غربی  دانش جدید، نخستین دریچهگیری از  بود. این اشخاص پس از بازگشت عالوه بر بهره

 (.1: 1392عه سنتی ایران گشودند)کیانی، مرا برای جا

 های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجارهای اثرگذار مدرنیسم در خانهتبیین مؤلفه و شاخص.2

لیل نظر متخصصان در مورد هر شاخص و  ها در سه مرحله و با بهره از روش دلفی، به منظور تحآوری دادهپس از جمع

آمده است. شایان ذکر  (  2ها استفاده شد که در )جدول  مؤلفه، از روش متعارف یعنی حاصل جمع نمرات و میانگین آن 

 .دهی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت تهیه شددهی پرسشنامه به صورت کمی و از طریق وزناست که پاسخ

جمع  شاخص مؤلفه

 نمره

میانگین   میانگین 

 دسته

 

 

 

 تزئینات 

  2.9 29 گرایی در تصاویر گیاهی، انسان و حیوان واقع

 

 

3.19 

 2.1 21 استفاده از خطوط هندسی یونان و روم 

 2.9 29 نصب مجسمه بر روی بنا 

 4.1 41 بام شیبدار و سنتوری 

 3.9 39 بری گچ

 3.7 37 کاری کاشی 

 3.3 33 شیشه رنگی 
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 2.6 26 نقاشی دیواری 

 

عناصر 

 ساختمانی 

  4.3 43 بالکن 

 3.9 39 های کالسیکستون و سرستون 3.55

 2.6 26 های نیم دایره قوس

 3.4 34 نرده به شکل صراحی 

 

 نما 

نماهای   با  اصفهانی  شیوه  نماهای  تلفیق 

 نئوکالسیک اروپا 

27 2.7  

3.13 

 2.7 27 نئوکالسیک بر روی کل بناتقلید کامل از نماهای  

 4 40 ایوان بلند

 

 پالن 

  4.4 44 محوریت راه پله 

 3.8 38 گراییبرون 3.9

 3.5 35 پالن مرکزی 

 3.15 3.3 33 مصالح آهن سفید برای پوشش بام مصالح 

 3 30 مصالح چدن برای ساخت ستون و نرده

 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت. منبع: )نگارنده( های حاصل از  یافته -2جدول شماره 

پس  در اولویت اول و س 3.9ها، مؤلفه »پالن« با وزن  شود در میانگین مؤلفهطور که در )تصویر یک(، مشاهده میهمان

در رتبه سوم و مؤلفه    3.19در رتبه دوم، »تزئینات« با وزن    3.55های »عناصر ساختمانی« با وزن  به ترتیب مؤلفه

 های چهارم و پنجم قرار دارند. در رتبه 3.13و  3.15»مصالح« و در نهایت »نما« با اوزان 

 

ترین شاخصه و سپس به  مهم  4.4»محوریت راه پله« با وزن  ها،  طور بر اساس میانگین و بدون توجه به مؤلفههمین

ترتیب اولویت »بالکن« و »بام شیبدار و سنتوری« و »ایوان بلند« به ترتیب چهار اولویت اول هستند. شایان ذکر است  

و    ره قاجار شهر مشهد می باشدهای اواخر دوبندی جهت میزان تأثیرپذیری وجوه مدرنیسم در خانهکه این اولویت

ها چشم پوشی کرد. ولذا به کار بردن لفظ مؤخر برای وجوه این حوزه، دال بر بی  توان از اهمیت هر یک از شاخصنمی

 های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار. )منبع: نگارنده(های شناسایی شده بر خانهگذاری مؤلفهاولویت  -1تصویر  
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آ این مسائل در ردیفناهمیتی  از  اما واقعیت آن است که در نظرسنجی صورت گرفته برخی  های پایانی  ها نیست 

»استفاده از خطوط هندسی یونانی و رومی« و »نقاشی دیواری« و  اند. با این توضیح سه شاخص؛  جدول قرار گرفته

که »استفاده از خطوط هندسی یونانی و رومی« با وزن  طوری باشند. بههای نیم دایره« دارای کمترین اولویت می»قوس

 (. 3در اولویت آخر قرار دارد)جدول  2.1

 

ترتیب  

 اولویت 

وزن  شاخص مولفه

 شاخص

 4.4 محوریت راه پله  پالن 1

 4.3 بالکن  عناصر ساختمانی  2

 4.1 بام شیبدار و سنتوری  تزئینات  3

 4 ایوان بلند نما 4

 3.9 گچ بری  تزئینات  5

 3.9 ستون و سرستون های کالسیک عناصر ساختمانی  5

 3.8 برون گرایی  پالن 6

 3.7 کاشی کاری  تزئینات  7

 3.5 پالن مرکزی  پالن 8

 3.4 شکل صراحی نرده به  عناصر ساختمانی  9

 3.3 شیشه رنگی  تزئینات  10

 3.3 مصالح آهن سفید برای پوشش بام مصالح  10

 3 مصالح چدن برای ساخت ستون و نرده مصالح  11

 2.9 واقع گرایی در تصاویر گیاهی، انسان و حیوان  ینات ئزی 12
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 2.9 نصب مجسمه بر روی بنا  ینات تزی 12

اصفهانی با نماهای  تلفیق نماهای شیوه  نما 13

 نئوکالسیک اروپا 

2.7 

تقلید کامل از نماهای نئوکالسیک بر روی   نما 13

 کل بنا 

2.7 

 2.6 نقاشی دیواری  ینات تزی 14

 2.6 قوس های نیم دایره عناصر ساختمانی  14

 2.1 استفاده از خطوط هندسی یونان و روم  ینات تزی 15

 ها. )منبع: نگارنده( ها بر اساس وزن شاخصشاخصها و بندی مؤلفهاولویت –  3جدول شماره 

مؤلفه، با توجه به روش دلفی    5شاخص در    20های اواخر دوره قاجار در مشهد  با  های خانهدر نهایت، مدل شاخص

ها در هر مؤلفه معنی دارد و به ترتیب اهمیت است و وزن هر مؤلفه  ها ترتیب شاخصباشد. در این نمایه قابل ارائه می

 (.2شود)تصویر های اواخر دوره قاجار شهر مشهد دیده میدر میزان تأثیر آن بر خانه

 های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار. )منبع: نگارنده( اثرات مدرنیسم بر خانه  -2تصویر شماره  
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گذاری وجوه مؤثر مدرنیسم بر  اولویت ای که در حوزه معماری وجود دارد، ایده شناسایی و  در مجموع مسائل عدیده

کید است. اگرچه اظهار نظرهای متکثری در مورد این  نظران مورد تأهای تاریخی، توسط اندیشمندان و صاحبخانه

نظران بیان شده لیکن نظران مدون و متکی به تحقیق محدود بوده و نظم و ارتباط الزم را ندارند.  وجوه توسط صاحب

ها، هدف اصلی  گذاری آنخصوص خانه اعیان و اولویتهای قاجاری بهای مؤثر مدرنیسم بر خانههلذا شناسایی شاخص

نظران داخلی بوده  این پژوهش است. این هدف و نتایج حاصل از این تحقیق که متکی به نظرات کارشناسان و صاحب

تواند در فرآیند  مطالعه را معرفی نموده که میاست الگویی بومی و متناسب با واقعیات محیطی و پیرامونی شهر مورد  

های  شناخت و بهره از این وجوه در شهر مشهد مورد استفاده قرار گیرد. در این فرآیند برخی نتایج این پژوهش با یافته

ر  های خود وجوه اثرگذار د(، در یافته1391که بانی مسعود)طوریباشد. بههای مرتبط دارای انطباق میسایر پژوهش

ها به فرم فرنگی،  دار، سر ستونکاری، نقاشی دیواری، ایوان ستونهای دوران قاجار را شامل وجوهی همچون؛ آینهخانه

های این پژوهش انطباق  داند که با یافته حوض خانه، هماهنگی پالن با نما، قرارگیری راه پله در محور اصلی و غیرو می 

( مطابقت دارد. وی به وضوح نشان داد که تزئینات  1396های نظر بلند) با یافتهدارد. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر  

خانه بر  مدرنیسم  تأثیرات  اصلی  وجوه  میاز  قاجار  دوران  بههای  از طوریباشد.  برخی  بررسی  با  وی  پژوهش  در  که 

های چوبی، شیشه رنگی،  کاری، آرایهسازی، گچ کاری، مجسمههای قاجار به وجوهی همچون: نقاشی دیوار، آینهخانه

 های این پژوهش از نگاه متخخصان شناخته شده است.  بری، بام شیروانی و غیرو دست یافت که مورد تطابق با یافته گچ

ها؛ در این دوره  (، تأکیدی است بر وجه پالن، به نقل از آن1392طور قسمتی از پژوهش جلیلی و همکاران)همین

ی خانه پاسخگوی نیازهای ذاتی و فطری خانواده بوده و ارتباطات و چیدمان پالن  ای بود که فضاهاگونهطراحی به

کامالً منطبق بر فرهنگ خانواده ایرانی طراحی شده. در همین راستا خلق فضاهایی چون هشتی، اندرونی و بیرونی  

های این پژوهش  یافتهکامل توجیح شده و موجه بود. از دیگر توجهات این پژوهش محوریت راه پله بود که همسو با  

 و آن  انتزاعی  هنر یک ایران  در تذهیب  و ترسیم  هنر قاجار زمان  (؛ تا 1393می باشد. از طرفی دیگر به نقل از قبادیان)

 سایه و پردازی چهره آناتومی آن پرسپکتیو،  در  زیرا  نبود، گراواقع  ی ش نقا یک نیز مینیاتور  های نقاشی حتی  .جهانی بود

 در اما صفویه دارد دوران در ریشه قاجاریه نقاشی هنر در  نوگرایی  و تحوالت  که متذکر شد باید  .نداشت وجود روشن

 سازینساختما هنر از قبل  تزئینات  و  سازیمجسمه هنر نقاشی،  .نماید می وزیدن به شروع تغییرات نسیم قاجار  دوران

چون عناصر نما، پالن، مصالح و تزئینات و غیره  اشاره  گرفت. عالوه بر آن وی به وجوهی   قرار غرب نفوذ هنر تحت

 باشد. های این پژوهش همخوان میدارد که با یافته

 گیرینتیجه

ها در دوره قاجار حاکی از تأثیرات مدرنیسم بر معماری در این  دوره است. تأثیرات مطالعه و واکاوی معماری خانه 

خانه در  دوران  مدرنیسم  اواخر  میهای  متعددی  وجوه  دارای  متنوعی  قاجار  اشکال  و  ابعاد  دارای  وجوه  این  باشد. 

ها  باشد. این وجوه به عنوان اجزای اصلی خانههمچون؛ »عناصر ساختمانی«، »مصالح«، »تزئینات«، »پالن« و »نما« می
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است. این تأثیرات برای هنرمند  های اعیان و اشراف دارای این وجوه بوده  ها به ویژه خانهرفت و تمام خانهبه شمار می

توان عصر نوآوری و تحوالت در زمینه هنر و  چراکه دوره قاجار را میاهمیت باالیی برخوردار بوده است؛  معمار از  

ای بر محتوای بناهای دوره قاجار  معماری دانست. در این دوره اتفاقات مهم و اساسی رخ داد که نقش مؤثر و ویژه

های اعیانی دوره قاجار در جهت ارائه  گذاری اثرات مدرنیسم در خانهدف شناخت و اولویت داشت. این پژوهش با ه

صورت ترکیبی و با استراتژی اکتشافی متوالی و بهره از روش دلفی در کالنشهر  ویی بومی و متناسب با واقعیات بهالگ

می نشان  نتایج  و  پذیرفته  صورت  شده، مشهد  شناسایی  مؤلفه  پنج  میان  در  »عناصر  مؤلفه  دهد؛  و  »پالن«  های 

شاخص تدقیق شده، بدون    20طور از میان  ها هستند. همینتری نسبت به سایر مؤلفهساختمانی« واجد توجه جدی

ها؛ »محوریت راه پله« و پس از آن »بالکن« و سپس »بام شیبدار و سنتوری«، »ایواند بلند«،  در نظر گرفتن مؤلفه

به سایر وجوه داشته و واجد توجه بیشتری از نظر خبرگان هستند. به این ترتیب   تری نسبتبری«، نقش پررنگ »گچ

گذاری  شاخص اولویت  20مؤلفه و    5های اعیانی دوره قاجار شهر مشهد بر اساس  کلیه وجوه اثرگذار مدرنیسم در خانه

ر ساختار و مصالح تحت تأثیر  های اشرافی در مشهد در دوره قاجار دها نشان داد که خانهشدند. بررسی و تحلیل داده

 ایران به واسطه جریان مدرنیسم است. معیارها و الگوهای وارد شده به  
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 منابع: 

 ها: کتاب

 (، تاریخ ایران مدرن، مترجم محمد ابراهیم فتاحی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.1389آبراهامیان، یرواند. )

 معاصر ایران، چاپ پنجم. تهران: نشر هنر معماری قرن. (، معماری 1391بانی مسعود، امیر، )

(. جستاری در سنت و مدرنیسم، تهران: انتشارات مرکب  1393نیا، فرناز. )دادور، ابوالقاسم؛ قریب پور، نازنین و عرب

 سفید. 

 م معمار. (. سبک شناسی در مبانی نظری در معماری معاصر ایران. چاپ دوم، تهران:  نشر عل 1393قبادیان، وحید. )

(. طرح پژوهش رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی، چاپ دوم، ترجمه دکتر علیرضا کیامنش  1393کرسول، جان دبلیو. )

 و مریم دانای طوس، نشر: جهاد دانشگاهی)دانشگاه عالمه طباطبایی(.

بیست  ها، پیدایش و شکل گیری معماری دوره  دوره پهلوی اول: دگرگونی اندیشه  (. معماری1392کیانی، مصطفی. )

 سسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. ساله معاصر ایران، تهران: مؤ

 مقاالت:

دوم، اولین کنفرانس  (. بررسی تحوالت پالنهای مسکونی از دوره قاجار تا پهلوی 1392جلیلی، تورج؛ اکبری، سروش. ) 

 ی معماری، شهرسازی و مدیریت شهری. هاساالنه پژوهش

قالی ایرانی دوران قاجاریه)(. سیاست1398ی، آذر و همکاران. )رسول (،  1344تا1329های فرهنگی، هنری و تجاری 

 . 1-23، صص 33، شماره 15فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 

ای تاریخی چالش سنت و تجدد در معماری معاصر  (. ریشه ه1393سجادی، فریبرز؛ رستمی، محسن و رستمی، ثریا. )

 .85-94، صص2قاجاریه، نقش جهان، سال چهارم، شماره 

(. بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف  1398ضمیری، چکامه؛ افشار مهاجر، کامران. )

 . 24-43، صص 33شماره ، 15شهری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 

های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از  شناسی خانه(. گونه1396معصومه. )فرح بخش، مرتضی؛ حناچی، پیروز. غنائی،  

 .97-116، صص 12اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول، فصلنامه معماری ایرانی)مطالعات معماری ایران(، شماره 

های قاجاری شهر قم)مطالعه  (. بررسی تزیینات خانه1394رضا. )و قراملکی،    مومنی، کوروش؛ عطاریان کوروش، قدردان

 .128-142، صص 8و  7موردی: خانه شاکری قم(، فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمی، شماره 

 . 79-94، صص 18(، بررسی آثار مدرنیته غرب بر شهرسازی ایران، مجله صفه، دوره 1390محمدزاده، رحمت )

 .57-61، صص 95های قاجار شهر شیراز، مجله گزارش، شماره (. نوگرایی در تزئینات خانه1396)ال. نظربلند، نازی
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 ها: نامهپایان

( معصومه.  طالقانی،  نقوش کاشی1389ساالری  تطبیقی  بررسی  استاد  (.  قاجار،  و  راهنما: حسین  کاری عصر صفویه 

نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، تهران:  تاد مشاور: اسکندر مختاری، پایانزاده و اسسلطان

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

( مریم.  سیچانی،  هویت  1387قاسمی  از  بخشی  بازشناسی  گونه(.  تحلیل  بوسیله  ایرانی  خانهمعماری  های  شناسانه 

دکتری معماری، تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و    اصفهان در دوره قاجار، استاد: راهنما غالمحسین معماریان، رساله

 تحقیقات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


