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ــزی اســت کــه در آن  ــواع معــروف ســازه های ســاختمانی در شــهرهای مال چکیــده | خانه- مغــازه یکــی از ان
ــود.  ــکونی می ش ــتفاده مس ــاالی آن اس ــۀ ب ــاری و از طبق ــتفاده تج ــف اس ــۀ همک ــان از طبق ــورت هم زم به ص
نخســتین خانه-مغازه هــا تحت تأثیــر ســبک خانه هــای بومــی ماالیــی قــرار گرفتنــد. بعــد از آن، ســبک هایی 
کــه بــه تأثیــر از غــرب از آجــر، گــچ و تکنیک هــا و قواعــد ساخت و ســاز اســتفاده می کردنــد، بســیار محبــوب 
شــدند. ماهیــت تلفیقــی ایــن ســبک باعــث شــده کــه محققــان مخالــف طبقه بندی دقیــق و منفــرد آن باشــند. 
بااین حــال، بعضــی از ســبک ها ماننــد اتــپ )ســبک بومــی ماالیــی Attap( و آرت دکــو )Art Deco( بــه دلیــل 
ویژگی هــای متمایزشــان، بــه آســانی قابــل تشــخیص هســتند. چندیــن محقــق ایــن ســبک از خانه -مغازه هــا 
در مالــزی را بــه شــیوه های مختلــف، طبقه بنــدی کرده انــد. ایــن مقالــه، شــش طبقه بنــدی براســاس ســبک 
ــواع آن در مناطــق کوچکــی  ــر ان ــز ب ــا تمرک ــد و ســپس ب ــزی را بررســی می کن ــا در مال نمــای خانه-مغازه ه
مثــل جــرج تــاون و پنانــگ ســعی در تکمیــل انــواع آن دارد. در ایــن مطالعــه، 403 خانه-مغــازه ساخته شــده 
در دوره هــای مختلــف در امتــداد هفــت خیابــان مــوازی در منطقــۀ جــورج تــاون بررســی شــده اســت. ایــن 
مجموعــه براســاس 28 اصــل بصــری در 5 دســته بندی معمــاری از نمــای خانه-مغازه هــا آغــاز شــده اســت. 
ایــن بررســی تمامــی مســتندات، مشــاهدات و ابــزار بصــری بــرای مطالعــه اصــول نمــای بیرونــی خانه-مغازه هــا 
را مــورد اســتفاده قــرار داده اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش یــک طبقه بنــدی خــوب و منظــم براســاس ســبک 
خانه-مغازه هــا کــه طبــق مطالعــات قبلــی )Hassan & Yahya 2012( انجــام شــده اســت معرفــی می کنــد، 

ســبکی کــه بــا محیــط و موقعیــت مالــزی متناســب اســت.
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ــه اســت  ــه طبق ــا س ــاختمان دو ی ــک س ــازه ی ــه | خانه-مغ مقدم
ــاخته  ــن س ــه زمی ــک قطع ــک از ی ــوار باری ــک ن ــر روی ی ــه ب ک
شــده اســت. ایــن ســاختمان شــامل فضــای مســکونی در طبقــۀ 

بــاال و فضــای تجــاری در طبقــۀ همکــف همــراه بــا طاق هایــی بــه 
ســمت خیابــان اســت. طبقــۀ همکــف ممکــن اســت کارکردهــای 
ــا  ــکاران ی ــکونت خدمت ــل س ــار، مح ــازه، انب ــد مغ ــی مانن مختلف
ــک  ــازه ی ــر خانه-مغ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش ــر اداری داش دفت
ــرای کســب و کار  ــا فضایــی برجســته ب ســاختمان چند منظــوره ب
ــاال اســت.  ــۀ ب ــک محــل ســکونت در طبق ــۀ همکــف و ی در طبق
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در حقیقــت ایــن نــوع ســاختمان ترکیبــی از کاربــری مســکونی و 
تجــاری اســت. بااین حــال، گاهــی اوقــات نیــز صرفــاً بــرای اهــداف 
ــیاری از  ــی بس ــرد. به تازگ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــکونی م مس
ــرای  ــف ب ــۀ همک ــدد از طبق ــتفادۀ مج ــی اس ــا در پ خانه-مغازه ه
کاربری هــای جدیــد ماننــد هتل هــا، بانک هــا و رســتوران ها 
 Chang & Teo, 2009; Young, Langston & Chan,( هســتند
2014(. عمومــاً خانه-مغازه هــا به صــورت طرحــی ردیفــی و در 
مجــاورت یکدیگــر قــرار دارنــد. مجموعــۀ آنهــا بــا هــم یــک بلــوک 
بــا یــک مســیر در جلــو بــرای پیــاده روی عابــران  پیــاده و یــک راه 
ــات تشــکیل می دهــد. ــرای خدم پشــتی در عقــب ســاختمان ها ب

خانه-مغــازه یکــی از انــواع معــروف ســازه های ســاختمانی در 
ــۀ آن در دورۀ  ــای اولی ــت و نمونه ه ــرقی اس ــوب ش ــیای جن آس
ــکا )Strait Melaka(، پنانــگ و ســنگاپور  اســتعماری در تنگــۀ مل
 Chun, Hassan & Noordin, 2005; Han &( شــد  معرفــی 
Beisi, 2015(. محققــان دریافته انــد کــه مبنــای آنهــا اســتان 
جنوبــی چیــن و براســاس چیدمــان و طــرح باریــک و بادگیــر آنهــا 
اســت )Li, 2007; Tjoa-Bonatz, 1998(. در قــرن هجدهــم، قبایل 
چینــی ماننــد هوکیــن )Hokkien(، کانتونــس )Cantonese(، تــه 
ــا  ــاکا )Hakka( توســط حاکمــان بریتانی اوچــاو  )Teochew( و ه
ــوب شــرقی آســیا  ــه جن ــع ب ــدن قل ــت مع ــر صنع ــوان کارگ به عن
آورده شــدند. مشــارکت آنهــا در فعالیت هــای حمل و نقــل دریایــی 
ــه  ــن منطق ــه ســکونت چینی هــا در ای ــی منجــر ب ــع معدن و صنای
ــای  ــا فعالیت ه ــیاری از چینی ه ــر، بس ــن ام ــۀ ای ــد. در نتیج ش
اقتصــادی )از طریــق کســب و کار های خانوادگــی( را در میــان خــود 
ــۀ مــردم خــود را تأمیــن  ــا بتواننــد نیازهــای روزان ــد ت آغــاز کردن
کننــد؛ زیــرا تجــارت خانوادگــی یــک ویژگــی رایــج جامعــۀ چینــی 
 Stamford( ــز ــتمفورد رافل ــا اس ــود. بعده ــی ب ــرزمین اصل در س
ــوظ  ــرای محف ــا، ب ــتعماری بریتانی ــات اس ــی از مقام Raffles( یک
آن  در   کــه  مکــرر  بارندگی هــای  از  مشــتری ها  نگه داشــتن 
منطقــه وجــود داشــت، دســتور ایجــاد فضایــی بــرای فعالیت هــای 
تجــاری در زیــر پیاده روهــای ســقف دار آن منطقــه را صــادر کــرد 
ــردی، قــرار گرفتــن  )Mohit & Sulaiman, 2006(. از دیــگاه کارب
خانه-مغازه هــا در یــک ردیــف، نشــان دهندۀ اشــتراک آن بــا 
ــان در جنــوب شــرقی آسیاســت.  ســاکنان و بازارهــای کنــار خیاب
ــه  ــوک ک ــی بانک ــای محل ــواع بازارچه ه ــوان ان ــال می ت ــرای مث ب
هــم در خشــکی و هــم در قایــق و روی آب )بازارچه هــای قایقــی( 

ــام بــرد. هســتند را ن
ــوب  ــا در جن ــکونت بریتانیایی ه ــل س ــن مح ــاون اولی ــورج ت ج
 )Francis Light(  شــرقی آســیا اســت کــه توســط فرنســیز الیــت
در ســال 1786 تأســیس شــد )Hassan, 2009(. از زمــان تأســیس 
ایــن شــهر یــک مرکــز تجــاری نیــز در آن شــروع بــه فعالیــت کــرد. 
ایــن مرکــز تجــاری هنــوز هــم در مرکــز شــهر در حــال فعالیــت 

اســت. بــه دلیــل وجــود ســاختمان های متنــوع از دورۀ اســتعماری، 
ایــن شــهر به عنــوان میــراث جهانــی یونســکو نیــز شــناخته شــده 
اســت )Ismail & Mohd- Ali, 2011(. شــهر جــرج تــاون بــه 
علــت قدمــت و آغــاز تحــول آن از قــرن نوزدهــم، توانســته طیــف 
وســیعی از خانه-مغازه هــا را بــرای مطالعــۀ مــوردی در خــود جــای 
دهــد. در تحقیــق پیــش رو، ضمــن بررســی انــواع ادبیــات موجــود 
ــل  ــه تفصی ــز ب ــورد آن نی ــش م ــوع، ش ــن موض ــوص ای در خص
ــه در  ــه ک ــورد مطالع ــای م ــت. خانه -مغازه ه ــده اس ــی ش بررس
ــی براســاس  ــع شــده اند، همگ ــوازی واق ــان م ــت خیاب ــداد هف امت
اصــول نمــای بیرونــی ســاختمان مــورد بررســی شــده اند. بررســی 
بصــری ایــن منطقــه در جــورج تــاون نشــان می دهــد کــه چگونــه 
ــرده  ــر ک ــان تغیی ــت زم ــا گذش ــول آن ب ــاختمان و اص ــای س نم
ــی  ــای بیرون ــه نم ــد ک ــح می دهن ــی توضی ــن و یحی ــت. حس اس
ــی کــه در آن ســاخته شــده اند،  ــا زمان ســاختمان ها و اصــول آن ب
ــا  ــق ب ــن تحقی ــتند )Hassn & Yahyah, 2012(. ای ــاط داش ارتب
ــن و  ــین از حس ــق پیش ــی، تحقی ــای فرع ــخیص طبقه بندی ه تش

ــد. ــد می کن ــی را تأیی یحی

پیشینۀ تاریخی
در گذشــته، بیشــتر پاســخ های ابتدایــی بــه ساخت و ســاز و ســبک 
ــوده اســت و به طــور عمــده  ســاختمان ها در هــر منطقــه بومــی ب
ــاز  ــرای ساخت و س ــود ب ــواد موج ــی و م ــرایط اقلیم ــیلۀ ش به وس
ــه ایــن ترتیــب شــخصیت بومــی ســاختمان ها  کنتــرل می شــد. ب
دســت نخورده باقــی می مانــد، مگــر اینکــه مهاجــرت یــا حملــه ای 
ــد  ــر چن ــوذ و تأثی ــا نف ــا ب ــت. بعده ــورت می گرف ــرون ص از بی
ســبک خارجــی، معمــاری تلفیقــی به وجــود آمــد. ایــن امــر بســیار 
ــی  ــه حاصــل زمان ــۀ آنهاســت ک ــگ درهم آمیخت ــه فرهن ــبیه ب ش
ــا هــم  اســت کــه مــردم از تمدن هــای مختلــف در یــک جامعــه ب
ــع  ــر جوام ــه تغیی ــد ب ــن فراین ــدند )Ali, 2013(. ای ــام می ش ادغ
ــات باعــث  ــز کمــک کــرد و حتــی گاهــی اوق ــا نی و معمــاری آنه
ایجــاد یــک ســبک ســاختمانی جدیــد نیــز شــده اســت. در فراینــد 
ــه از  ــن نمون ــیا، اولی ــرق آس ــوب ش ــا در جن ــل خانه-مغازه ه تکام
ــا ســبک  ــی ب ــاری بوم ــه ســبک معم ــبیه ب ــن ســاختمان ها ش ای
ــد.  ــمار می آم ــب  به ش ــج و غال ــه رای ــه در آن منطق ــود ک ــپ ب ات
ســبک اتــپ از اولیــن نمونه هــای خانه-مغــازه اســت کــه توســط 
ــع  ــادن قل ــی مع ــم و در نزدیک ــرن هجده ــی در ق ــران چین مهاج
ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــن خانه-مغازه ه ــدف ای ــت. ه ــده اس ــاخته ش س
کاال و خدمــات در اختیــار کارگــران معــادن قــرار گیــرد. اســکلت 
ــا  ــا، میله ه ــل پایه ه ســاختمان شــامل ســازه های محکمــی از قبی
و تیرهــای چوبــی بــود. بام هــای نیمــه شــیروانی و بام هــای 
ــود و تمــام  ــا برگ هــای نخــل پوشــانده شــده ب ــر ب تیــزه دار چندب
ســاختمان شــخصیت بومــی ماالیــی را در خود داشــت. تنهــا تفاوت 
ــک  ــه روی ی ــود، ن ــن ب ــاختمان روی زمی ــف س ــه ک ــود ک ــن ب ای
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ســطح پایــه. در حــال حاضــر نمونــه ای از ایــن ســبک بــه شــکل 
اصیــل آن موجــود نیســت، زیــرا مــواد اصلــی ســاخت ایــن خانــه-

مغازه هــا چــوب بــوده اســت و چــوب بــه دلیــل وجــود حشــرات و 
میکروارگانیســم ها در شــرایط گــرم و مرطــوب، پوســیده می شــود 
 Matthiesen, Jensen, Gregory, Hollesen( و ازبیــن مــی رود
ــوع  ــت وق ــه عل ــم ب ــرن نوزده ــر ق Elberling, 2014 &(. در اواخ
حوادثــی چــون آتش ســوزی، مــواد پایدارتــری ماننــد آجــر و 
ــرای حفاظــت و جلوگیــری ســاختمان ها  ــدار( ب کاشــی )آجــر لعاب
از تخریــب اســتفاده شــد. ایــن امــر عصــر جدیــدی از پیشــرفت در 
ــاختمان های  ــن س ــال، ای ــرد. بااین ح ــاز ک ــازه آغ ــخ خانه-مغ تاری
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی بودن ــر تزئین ــردی و کمت ــتر کارب ــه بیش اولی
دورۀ تهاجــم هلندی هــا، پرتغالی هــا و بریتانیایی هــا بــه ایــن 
ــا  ــی ب ــه طرح های ــی ب ــای قبل ــذر از طرح ه ــوان گ ــه، می ت ناحی
دکوراســیون و تزئینــات زنــده و واضح تــر را مشــاهده کــرد. عــالوه 
ــا  ــاال بایــد گفــت کــه نمــای ایــن ســاختمان ها ب بــر توضیحــات ب
ــبک  ــۀ 1920، س ــود. در ده ــده ب ــن ش ــی تزئی ــای قوس پنجره ه
ــرای  ــژه ب ــا به وی ــل در طراحــی خانه-مغازه ه ــور کام ــی به ط اروپای

تزئینــات آنهــا مورداســتفاده قــرار گرفــت.

پیشینۀ پژوهش
ــهری در  ــت ش ــج باف ــای رای ــی از ویژگی ه ــه یک ــازه ک خانه-مغ
جنــوب شــرق آسیاســت، توجــه محققــان را به عنــوان یــک 
ــۀ  ــن جامع ــینی چندی ــل هم نش ــه حاص ــی ک ــول فرهنگ محص
ــت  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــوده، ب ــه ب ــک ناحی ــف در ی مختل
 .)Savage, 2001; Wakita & Shiraishi, 2010; Yung et al., 2014(
ــوان  ــان آن را به عن ــیاری از محقق ــه بس ــت ک ــی اس ــن درحال ای
 Al-Obaidi, Wei, Ismail,( ــد ــر گرفته ان ــدار در نظ ــی پای الگوی
 .)& Kam, 2017; Aranha, 2013; Elnokaly & Wong, 2015
ــه- اطالعــات فراوانــی نیــز در زمینــه مستندســازی و حفــظ خان
 Baroldin( ــود دارد ــاختمانی وج ــراث س ــوان می ــا به عن مغازه ه
 & Din, 2012; W. H. W. Ismail & Shamsuddin, 2005;
Lee, Lim, & Nor’Aini, 2008(. اطالعــات و ادبیــات مرتبــط 
ــرای ایجــاد  ــه ای ب ــا، ضمــن اینکــه زمین ــا ســبک خانه-مغازه ه ب
گفتمــان میــان محققــان آغــاز کــرده، بــه علــت ماهیــت ترکیبی و 
متمایــز آن، دلیلــی نیــز بــرای ابــراز مخالفــت بــه آنهــا داده اســت. 
ــا  ــرای خانه-مغازه ه ــی ب ــبک های مختلف ــان، س ــن رو محقق ازای
 Ahmad, 1994; Hassan &( کرده انــد  پیشــنهاد  مالــزی  در 
 Yahaya, 2012; Mansor, Mydin, Sani, Rahim, Roosli
Hassan, 2012 &(. مطالعــات زیــادی در مــورد طبقه بنــدی 
ــورد  ــش م ــه ش ــود دارد ک ــزی وج ــا در مال ــبک خانه-مغازه ه س
ــت.  ــه اس ــرا گرفت ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــق م ــن تحقی آن در ای
ــیلۀ )Ahmad )1994 و  ــوع به وس ــن موض ــی در ای ــات قبل مطالع
)Idid )1995  انجــام گرفتــه اســت. احمــد، خانه-مغازه هــا را بــه 

ــنتی،  ــای س ــه، خانه-مغازه ه ــای اولی ــبک: خانه-مغازه ه ــد س چن
خانه-مغازه هــای اکلکتیــک یــا تلفیقــی )ســبک حاصــل از تلفیــق  
معمــاری شــرق و غــرب( و خانه-مغازه هایــی بــا ســبک آرت دکــو 
ــران  ــه مهاج ــی ب ــا تلفیق ــک ی ــبک اکلکتی ــرد. س ــدی ک طبقه بن
ــاالکا  ــد در م ــه بع ــم ب ــرن پانزده ــه از ق ــردد ک ــی بازمی گ چین
ســاکن شــدند. ایــن ســبک، ترکیبــی از ســبک چینــی، ماالیــی 
ــاختمان ها  ــای س ــژه در نم ــر آن به وی ــه تأثی ــت ک ــی اس و اروپای
به طــور  آیدیــد   .)Ahmad ,1994( اســت  شــده  منعکــس 
ــل و  ــه قب ــور را ب ــا در کواالالمپ گســترده ای ســبک خانه-مغازه ه
ــای  ــبک آلونک ه ــورد اول س ــرد. م ــدی ک ــد از 1884 طبقه بن بع
اتــپ اســت. یعنــی همــان خانه هــای ســنتی ماالیــی کــه از بــرگ 
ــه  ــتر ب ــورد دوم بیش ــوند و م ــه می ش ــا تهی ــل نیپ ــت نخ درخ
ســبک های کاربــردی مثــل نئوکالســیک و آرت دکــو طبقه بنــدی 
شــده اســت )Idid , 1995, 194-195(. علــی و همــکاران در مطالعــۀ 
خــود، خانه-مغازه هــای ایپــو )Ipoh( را بــه ســبک های : گــذار، اکلکتیک 
)تلفیقــی(، نئوکالســیک، آرت دکــو، مــدرن اولیــه و مــدرن طبقه بنــدی 

  .)Ali, Hadi & RizallindaIshak, 2015( کرده انــد 
 حســن و یحیــی آنهــا را بــه چهار ســبک : اتــپ، پایــدار اولیه، نمــای گذار 
 .)Hassan & Yahya, 2015, 137( ــد ــیم کرده ان ــی تقس ــالً اروپای و کام
ــدی  ــته طبقه بن ــه 9 دس ــا را ب ــان خانه-مغازه ه ــی از محقق برخ
کرده انــد )Mansor et al., 2012(. ایــن مطالعــه ویژگی هــای 
ــه همــان میزانــی کــه اکلکتیــک  بســیار متمایــز هــر ســبک را ب
ــا  ــد. آنه ــان می ده ــت نش ــب اس ــا غال ــان آنه ــی( در می )تلفیق
معتقــد هســتند کــه اولیــن نمونه هــای خانه-مغازه هــا بــه 
ســبک هلنــدی بــود و هلندی هــا اولیــن کســانی بودنــد کــه ایــن 
ــا  ــه، ب ــن نظری ــاختند. ای ــاالکا س ــازه را در م ــبک از خانه-مغ س
ــا را  ــه در آن چینی ه ــازه ک ــل خانه-مغ ــای تکام ــر نظریه ه دیگ

ــرت دارد.  ــته اند، مغای ــبک دانس ــن س ــران ای مبتک
ــرده  ــیم ک ــته تقس ــه 5 دس ــگ را ب ــای پنان ــان، خانه-مغازه ه ت
ــن،  ــوب چی ــی جن ــبک تلفیق ــگ، س ــۀ پنان ــبک اولی ــت: س اس
ســبک تلفیقــی اولیــه، ســبک تلفیقــی نهایــی، آرت دکــو و ســبک 
ــرن  ــا از اواســط ق ــوذ قابل توجــه چینی ه ــه نف ــه. او ب ــدرن اولی م
نوزدهــم تــا ســه ماهــۀ اول قــرن بیســتم بــه ســبک اروپایی اشــاره 
ــای  ــۀ خانه-مغازه ه ــبک اولی ــز س ــد به ج ــا می کن ــرده و ادع ک
پنانــگ کــه نمــای ســاده داشــتند، عناصــر معمــاری جنــوب چین 
ــای  ــوا، بام ه ــای ه ــده، دریچه ه ــک ش ــی ح ــای چوب ــد دره مانن
شــیب دار و هواکش هــا در طــول دورۀ تکامــل خانه-مغازه هــا 
ادامــه یافتــه اســت )Tan, 2015(. در مطالعــۀ خانه-مغازه هــا 
ــذار،  ــبک های گ ــه س ــکاران آن را ب ــی و هم ــو، عل ــهر ایپ در ش
تلفیقــی، نئوکالســیک، آرت دکــو و ســبک مــدرن اولیــه و مــدرن 
ــدی  ــدول 1 طبقه بن ــد )Ali et al., 2015(. ج ــدی کرده ان طبقه بن
ــان  ــف را نش ــان مختل ــط محقق ــا توس ــبک های خانه-مغازه ه س

می دهــد.
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روش شناسی پژوهش
امتــداد  در  تحقیــق،  ایــن  در  بحــث  مــورد  خانه-مغازه هــای 
 Jalan( ــن ــالن مگزی ــان ج ــامل خیاب ــوازی ش ــان م ــت خیاب هف
ــن  ــگ انتخــاب شــده اند. در ای ــاون، پنان ــورج ت Magazine( در ج
ــان  ــت خیاب ــن هف ــی در ای ــه همگ ــازه ک ــه 403 خانه-مغ مطالع
بودنــد، مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد: حداکثــر 95 مــورد از خیابــان 
 Lebuh Cecil و حداقــل 38 مــورد از خیابــان Leguh Presgrave
ــق بررســی نشــدند  ــن تحقی ــد در ای ــای جدی اســت. خانه-مغازه ه
ــوژی، ســبک   ــر شــدید و ســریع تکنول ــل تغیی ــه دلی ــا ب ــرا آنه زی
معمــاری مناســبی را منعکــس نمی کننــد. بااین حــال، خانــه-

مغازه هــای بازسازی شــده و حفظ شــده بــا اصالحــات جزئــی ماننــد 
ــره ای  ــای کرک ــا  پنجره ه ــی ب ــی چوب ــای سفارش ــی دره جایگزین

فلــزی در ایــن تحقیــق گنجانــده شــده اســت. مشــاهدۀ مســتقیم 
جهــت تشــخیص ویژگی هــای اســتاندارد در نمــای خانه-مغازه هــا 
ــت  ــده اس ــام ش ــی انج ــن و یحی ــی حس ــات قبل ــاس مطالع براس
جــدول 2 طبقه بنــدی ســبک و  .)Hassan & Yahaya, 2012(
ــام  ــی انج ــن و یحی ــط حس ــه توس ــا را  ک ــات خانه-مغازه ه جزئی

ــد. ــان می ده ــت، نش ــده اس ش
ــی  ــا یعن ــای خانه-مغازه ه ــاری در نم ــی معم ــل اساس ــج اص پن
تقســیم بندی چندبخشــی طبقــۀ بــاال، ســبک طراحــی بــام، ســردر 
و طــاق، تزئینــات و ورودی بررســی شــده اســت. ســپس آنهــا بــه 
28 اصــل بصــری تقســیم شــدند. بــه دلیــل ویژگی هــای مشــترک 
گروه هایــی  بــه  انتخاب شــده  خانه-مغازه هــای  تمــام  نماهــا، 
ــا  ــباهت ها و تفاوت ه ــاس ش ــپس براس ــده و س ــیم بندی ش تقس
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. باتوجــه بــه ویژگی هــای هــر 
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جدول 1 : تحلیل و بررســی تطبیقی کلیۀ مطالعات انتخاب شــده. مأخذ: نگارندگان.

.142-137 ,2012 ,Hassan & Yahya جدول 2: ویژگی های هر ســبک، پیشنهاد شده توسط

ویژگی های هر سبک سبک 

خانه-مغازه های 
مدل اتپ 

ــا اســتفاده  ــر بســتر زمیــن، ب چــوب به عنــوان مصالــح ســاختمانی ماننــد تیرهــای اصلــی و تیرچه هــا، بــدون کرســی چینــی )ســاخت ب
از الوارهــای چــوب نــرم بــرای پوشــش نمــا و بــرگ درخــت نخــل بــرای پوشــش آن، بام هــای نیمــه شــیروانی و چنــد بــر )تیــزه دار(.

خانه-مغازه های 
سبک پایدار اولیه

آجــر و کاشــی به عنــوان مصالــح ســاختمانی، گاه بــه صــورت ســه و چهــار طبقــه، عــدم تزئینــات، نمــای ســاختمان طبقــۀ بــاال بــدون 
ــرای امنیــت اســتفاده  ــی پوشــانده و از میله هــای افقــی ب ــه پارتیشــن بندی جهــت جداســازی، پنجره هــا توســط پنل هــای چوب هیچ گون

شــده اســت.

خانه-مغازه ها با 
سبک نمای گذار

ــدازۀ یکســان کــه روی دیــوار آجــری تعبیــه  ــا ان ــا ســه پنجــره ب ــا مصالــح ســاختمانی آجــر، نمــای فوقانــی توســط دو ی ساخته شــده ب
شــده اند تقســیم شــده اســت، ســطوح تزئینــی بیشــتر، پشــت بام جــک روف )Jack roof( و ایــوان، ســایبان های اضافــی و تهویــه هــوا.

خانه-مغازه های 
با سبک کاماًل 

اروپایی

ــتون های  ــزی، س ــای ونی ــدی، طاق ه ــر هلن ــیب دار چندب ــای ش ــی(، بام ه ــک )تلفیق ــبک اکلکتی ــی، س ــاری اروپای ــه از معم تأثیرگرفت
ــوراخ های  ــیروانی، س ــرد زیرش ــای گ ــه، پنجره ه ــن تهوی ــت بام)جان پناه(، ف ــاظ پش ــه، و حف ــای راه پل ــری، نرده ه ــای آج ــی، طاق ه یونان

ریــز.
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ــه- ــه، خان ــدار اولی ــه گروه هــای خانه-مغازه هــای پای گــروه، آنهــا ب
ــاًل  ــبک کام ــا س ــای ب ــذار و خانه-مغازه ه ــای گ ــا نم ــای ب مغازه ه
ــبک،  ــر س ــخصه های ه ــداد مش ــدند. تع ــدی ش ــی طبقه بن اروپای

ــد. ــن می کن ــبک را تعیی ــه )ارزش( آن س رتب

بحث و تحلیل
ــی،  ــاس دورۀ زمان ــیاء براس ــدی اش ــرای طبقه بن ــی ب ــبک مفهوم س
ــت  ــنت ها اس ــا س ــا ی ــخصه ها، فرهنگ ه ــی، مش ــۀ جغرافیای منطق
ــه  ــد ک ــد می آی ــی به وج ــبک زمان )Ahmad & Chase, 2012(. س
مجموعــه ای از مشــخصه ها یــا قالب هــا چندین بــار در چندیــن 
محصــول تکــرار شــوند. ایــن مشــخصه ها یــا قالب هــا ممکــن اســت 
هــر نــوع طــرح، قالــب و فــرم  فیزیکــی و رفتــاری و یــا بافــت و حتــی 
 Wang, Vergeest, Wiegers, van der Pant, & van( ــد ــگ باش رن
den Berg, 2003(. تعــداد مشــخصه های اســتاندارد موجــود در یــک 
محصــول ارزش آن ســبک را تعییــن می کنــد. اگــر محصــول تعــداد 
ــبک  ــذارد، س ــتراک بگ ــه اش ــج را ب ــخصه های رای ــتری از مش بیش
 .)Chan, 2001(  ــود ــایی می ش ــخیص و شناس ــل تش ــی قاب به راحت
از ایــن رو بــرای دســته بندی ســبک ها، مجموعــۀ مشــخصه های 
ــت  ــبک اس ــری س ــی اندازه گی ــد اصل ــول واح ــر محص ــج در ه رای
ــود  ــبک وج ــخیص س ــرای تش ــز ب ــؤال هایی نی )Chan, 2000(. س
دارنــد مثــل چــه تعــداد مشــخصه بایــد در یــک اثــر باشــد تــا ســبک 
خــاص آن اثــر دریافــت شــود. چــن )Chan )1994 در یــک مطالعــه 
نشــان می دهــد کــه بــرای دریافــت و فهمیــدن ســبک یــک محصول 
حداقــل ســه مشــخصه رایــج )مشــترک( بایــد در آن محصــول وجود 
داشــته باشــد. او همچنیــن ادعــا می کنــد کــه کیفیــت مشــخصه ها 
نیــز بــه کمیــت آن یعنــی انــدازه و محــل آن مشــخصه در محصــول 
ــوازی در  ــان م ــت خیاب ــداد هف ــا در امت ــتگی دارد. خانه-مغازه ه بس
 Magazine Road منطقــۀ فروشــگاهی جــاالن شــامل خیابــان
ــادی در  ــگاه های زی ــه فروش ــاون ک ــورج ت ــی در ج ــان معروف )خیاب
 Lebuh Noordin، Lebuh ــد. خیابان هــای ــرار دارن ــرار دارد( ق آن ق
 Presgrave، Lebuh Tye Sin، Lebuh Macallum، Lebuh Katz

ــه  ــرای مطالع ــگ ب ــاون در پنان ــورج ت ــهر ج و Lebuh Cecil در ش
ــی از  ــواع مختلف ــه ان ــن منطق ــر1(. در ای ــده اند )تصوی ــاب ش انتخ
ــکان  ــی وجــود دارد اگرچــه ام ــا در ســبک های مختلف خانه-مغازه ه
ــود  ــابه وج ــبک مش ــا س ــی ب ــوک، خانه-مغازه های ــک بل دارد در ی
داشــته باشــد. ایــن نشــان می دهــد کــه ســاخت آن بلــوک در همــان 
دورۀ زمانــی صــورت گرفتــه اســت؛ مثــالً در یــک بلــوک در منطقــۀ 
جــاالن، 9 مغــازه وجــود دارد و همــۀ آنهــا در ســبک مشــابه یکدیگــر 
هســتند. عــرض ایــن مغازه هــا بیــن چهــار تــا شــش متــر اســت و 

تعــداد آنهــا در یــک بلــوک از دو تــا یــازده مــورد متفــاوت اســت.
ــج دســته بندی اصــول  ــا 28 مشــخصۀ شناخته شــده براســاس پن ب
ــا ویژگی هــای مشــترک تشــکیل  ــز ب معمــاری، شــش گــروه متمای

شــده اســت. جــدول 3 مشــخصه های موجــود در یــک گــروه خــاص 
را نشــان می دهــد. گــروه اول، بــا یــک پنجــرۀ واحــد در طبقــۀ بــاال، 
ــرح  ــد ط ــه مانن ــی اولی ــای دائم ــای خانه-مغازه ه ــام ویژگی ه تم
ــان  ــر را نش ــات کمت ــفال و تزئین ــی از س ــک، بام های ــای کوچ بام ه
می دهــد. اگرچــه در ســاختمان های اولیــه، پنجره هــای چوبــی آنهــا 
ــا شیشــه و میله هــای افقــی  ممکــن اســت از بیــن رفتــه باشــد و ب
ــل  فــوالدی جایگزیــن شــده باشــند، امــا هنــوز هــم ســبک آن قاب
ــر2(. از ســوی دیگــر، گــروه پنــج و  درک و محســوس اســت )تصوی
ــاال، طــرح بام هــای بلنــد  ــا ســه بخــش در طبقــۀ ب ــاً ب شــش عمدت
و نماهــای بــه شــدت تزئینــی مشــخص شــده اســت. ایــن دو گــروه 
ــای  ــروه اول دارای طاق ه ــاوت هســتند و گ ــای خــود متف در طاق ه
تکــه ای )کمانــی( اســت درحالی کــه گــروه دوم بــا طاق هــای 
نیم دایــره ای تزئیــن شــده اســت )تصویــر3(. درهــای چوبــی و 
پنجره هــا هنــوز بــه ایــن ســبک باقــی مانده انــد، زیــرا ایــن ســازه ها 
بعــد از دهــۀ 1920 ســاخته شــده اند. ســبک گــذار در گــروه دو، ســه 
و چهــار، منعکــس شــده اســت. یعنــی جایــی کــه در آن گــروه ســه 

تصویــر1 : طرح کلی ناحیه مورد مطالعه.

.www.google.com/maps/ :مأخذ
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گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 سبک  عناصر 

EPS هیچ بخشی در طبقۀ باال وجود 
ندارد.

تقسیم بندی 
بخش ها بر 

روی طبقات 
TFSباال دو بخش در طبقۀ باال

TFS سه بخش در طبقۀ باال

EPS بام شیب دار منحنی  سبک پشت 
بام

EPS بام با پیش آمدگی کم 

FES بام  با پیش آمدگی زیاد 

EPS بام های پوشیده با سفال

MOD بام های پوشیده با ورق های فلزی

TFS ستون )پایه( سردر سردر و طاق

FES طاق های تقسیم شده )کمانی( با تاج

FFS طاق های نیم دایره با تاج تزئین شده

FES تزئینات ستون های یونانی تزئینات

FFS تزئینات ستون های کرنتین 
EPS ستون بدون تزئینات

TFS ستون با  تزئینات کمتر 

FES ستون های شیاردار عمودی 

FES ستون های با شیار های افقی

TFS/FES  قرنیز )گچبری باالی دیوار زیر 
سقف(

FES نمای به شدت تزئینی )الگوی گل(

TFS نماها با  تزیینات کمتر )الگوی 
هندسی(

FES روزنه های دایره ای  بازشوها 

FES روزنه های کنگره ای شکل 

TFS دریچه هایی به شکل پره پنکه 

MOD پنجره شیشه ای با قاب های مربعی 

MAL میله های افقی

EPS پنجرۀ کرکره ای چوبی

EPS درب چوبی با قاب های مستطیلی 

MOD پنجره های کرکره ای فلزی

جدول3: مشــخصه های هر گروه. مأخذ: نگارندگان. EPS= خانه-مغازه های اولیه، FES= خانه-مغازه های اروپایی، TFS= خانه-مغازه های سنتی.
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ــات  ــه ای و تزئین ــای تک ــا طاق ه ــاال ب ــۀ ب ــش در طبق ــز دو بخ به ج
هندســی، شــبیه بــه ســبک دائمــی اولیــه اســت )تصویــر 4(. گــروه 
ســوم و چهــارم بــا ســه بخــش در طبقــۀ بــاال و تزئینات کمتر مشــابه 
ــای  ــت بام و طاق ه ــای پش ــدازۀ طرح ه ــا در ان ــتند، ام ــر هس یکدیگ

ســردر بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد.
ــتری  ــای بیش ــروه اول ویژگی ه ــه گ ــد ک ــان می ده ــدول 4 نش ج
از خانه-مغازه هــای دائمــی اولیــه را نشــان می دهــد درحالی کــه 
گــروه پنــج و شــش بیشــتر متمایــل بــه ســبک اروپایــی هســتند. 
ــه ســبک  ــه بیشــتر ب ــار ک ــای دو، ســه و چه مشــخصه های گروه ه
نمــای گــذار متمایــل هســتند، دورۀ گســترده تری از مرحلــه گــذار 
ــته  ــذار آهس ــوالت دورۀ گ ــه تح ــان می دهند.چنانچ ــول را نش و تح
بــوده و تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه بــه ســبک کامــالً اروپایــی تبدیل 
ــذار  ــرای تقســیم نمــای گ ــی ب ــه روشــنی مبنای ــر ب ــن ام شــود. ای
ــا  ــد. ب ــاد می کن ــی ایج ــه و نهای ــتۀ اولی ــه دو دس ــا ب خانه-مغازه ه
اســتفاده از جــدول می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه خانــه-

مغازه هــای ســبک گــذار اولیــه بــا دو پنجــره در طبقــۀ بــاال و تزئینات 
کمتــر روی ســتون ها و نماهــا مشــخص می شــود. بااین حــال شــدت 
ــراه  ــه هم ــی ب ــذار نهای ــۀ گ ــخصه ها در مرحل ــن مش ــتفاده از ای اس
ــه  ــش یافت ــبک، افزای ــر دو س ــترک در ه ــخصه های مش ــر مش دیگ
اســت. حضــور چنــد مشــخصه از ســبک دیگــر، وجــود مــرزی باریک 
ــه  ــف را نشــان می دهــد. همچنیــن مجموع بیــن ســبک های مختل
ــاً از  ــه می شــود، عمدت ــی  ارائ ــه توســط حســن  و یحی ــی ک نام های
ــکاس  ــاص انع ــبک خ ــک س ــه در ی ــوده ک ــی ب ــخصه های غالب مش

یافتــه اســت.

نتیجه گیری
اولیــن واکنش هــا بــه ســبک معمــاری هــر منطقــه در درجــۀ اول 
ــه  ــی منطق ــه شــرایط آب وهوای ــی توجــه آن ب ــودن آن یعن بومی ب

و مــواد و مصالــح موجــود در آن منطقــه بــرای ساخت و ســاز بــوده 
اســت. ایــن پدیــده را می تــوان در مــورد ســیرتکاملی خانه-مغازه هــا 
در مالــزی مشــاهده کــرد. خانه-مغازه هــای اولیــه کاماًل بومــی بودند 
و مصالــح اولیــه آنهــا الــوار بــود کــه در خانه هــای بومــی اتــپ نیــز 
از آن اســتفاده می شــد. اگرچــه کامــاًل غیرممکــن اســت کــه بتــوان 
خانه-مغازه هــای ســبک اتــپ را در مطالعــۀ حاضــر پیــدا کــرد؛ امــا 
شــواهدی از حضــور ایــن ســبک در گذشــته وجــود دارد. بــا نفــوذ و 
ادغــام اصــول طراحــی خارجــی و نیــاز بــه یــک ســاختار دائمــی که 
ــی در منطقــه محافظــت  ــد ســاختمان ها را از حــوادث احتمال بتوان
کنــد، ســبک خانه-مغازه هــا بســیار تغییــر کــرده اســت. در نتیجــه، 
ســاختارهای ســنگی تکامــل یافتنــد و رونــد ترکیــب مشــخصه های 
ــف بیشــتر از  ــا اصــول طراحــی مختل ــا ب ــف در خانه-مغازه ه مختل
گذشــته ادامــه یافــت و مشــخصه های جدیــد خارجــی را نیــز قــرض 
ــا  ــف خانه-مغازه ه ــبک های مختل ــان س ــک می ــرز باری ــت. م گرف
باعــث عــدم توافــق میــان محققــان در شــناخت ســبک های متمایــز 
شــد. یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه تنهــا دو ســبک 
ــود  ــه ش ــر گرفت ــته در نظ ــاًل برجس ــوان کام ــت عن ــد تح می توان
یعنــی ســبک اتــپ و ســبک آرت دکــو )تصویــر 5(. اکثــر محققــان 
ــم و  ــرن نوزده ــی اواخــر ق ــک خــط، یعن ــه ی ــا را در منتهی الی آنه
ــا  ــق ب ــن تحقی ــد )Widodo, 2011(. ای ــرار دادن اواســط بیســتم ق
توجــه بــه رویکــرد اکلکتیــک )تلفیقــی( آنها، بــه محققان پیشــنهاد 
ــای  ــد. یافته ه ــز ایجــاد کنن ــه در طبقه بندی شــان تمای ــد ک می کن
ــدی براســاس ســبک  ــن طبقه بن ــد ای ــق نشــان می ده ــن تحقی ای
کــه به وســیلۀ حســن  و یحیــی انجــام گرفتــه، بــرای جــورج تــاون 
پنانــگ مناســب اســت. اگرچــه، به نظــر می رســد دورۀ گــذار 
گســترده تر از آن اســت کــه بتوانــد بــه دورۀ اولیــه و نهایــی تقســیم 
ــه  ــورت دوره ای ب ــد به ص ــز می توان ــو نی ــبک آرت دک ــود و س ش

ســبک کامــاًل اروپایــی اضافــه شــود )جــدول 5(.

تصویــر2 : ســبک خانه-مغازه هــای دائمــی اولیه حتی پــس از اصالح نیز 
محسوس است. عکس : آصف علی، 1397.

تصویر3 : ســبک کامــاًل اروپایی با طاق های نیم دایــره. عکس : آصف علی، 
.1397
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گروه 6  گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 سبک 

xx xxx xxx xx xxx xxxxxx

خانه مغازه های اولیه
  EPS

xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx خانه مغازه های سنتی
 TFS

xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx خانه مغازه های اروپایی
 FES

جدول4 : تعداد مشــخصه های هر گروه. مأخذ: نگارندگان.

تصویــر4 : خانه-مغازه هایــی با دو طاق کمانــی در طبقۀ اول. عکس : آصف 
علی، 1397.

تصویر5 : ســبک آرت دکو. عکس : آصف علی، 1397.

سبک ها و ویژگی های آنها 

سبک نمای گذارسبک کاماًل اروپاییسبک آرت دکو
گذار نهایی

سبک نمای گذار
گذار اولیه

سبک اتپسبک دائمی اولیه

مشخصه های برجستۀ 
آرت دکو مثل ظاهر 

خطی و تزئینات

سه بخش در طبقۀ باال، 
تزئینات زیاد

سه بخش در طبقۀ باال، 
تزئینات کمتر

دو بخش در طبقۀ باال، 
تزئینات کمتر

طبقۀ باال تک بخشی، تزئینات 
کمتر، بام کوتاه

کاشی به عنوان پوشش بام

ساختمان چوبی و 
برگ های درخت نخل 

به عنوان پوشش بام

جدول 5 : طبقه بندی براســاس سبک خانه-مغازه ها. مأخذ: نگارندگان. 
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