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چکیــده | خانه-مغــازه یکــی از انــواع معــروف ســازههای ســاختمانی در شــهرهای مالــزی اســت کــه در آن
بهصــورت همزمــان از طبقــۀ همکــف اســتفاده تجــاری و از طبقــۀ بــاالی آن اســتفاده مســکونی میشــود.
نخســتین خانه-مغازههــا تحتتأثیــر ســبک خانههــای بومــی ماالیــی قــرار گرفتنــد .بعــد از آن ،ســبکهایی
توســاز اســتفاده میکردنــد ،بســیار محبــوب
کــه بــه تأثیــر از غــرب از آجــر ،گــچ و تکنیکهــا و قواعــد ساخ 
شــدند .ماهیــت تلفیقــی ایــن ســبک باعــث شــده کــه محققــان مخالــف طبقهبندی دقیــق و منفــرد آن باشــند.
بااینحــال ،بعضــی از ســبکها ماننــد اتــپ (ســبک بومــی ماالیــی  )Attapو آرت دکــو ( )Art Decoبــه دلیــل
ویژگیهــای متمایزشــان ،بــه آســانی قابــل تشــخیص هســتند .چندیــن محقــق ایــن ســبک از خانه-مغازههــا
در مالــزی را بــه شــیوههای مختلــف ،طبقهبنــدی کردهانــد .ایــن مقالــه ،شــش طبقهبنــدی براســاس ســبک
نمــای خانه-مغازههــا در مالــزی را بررســی میکنــد و ســپس بــا تمرکــز بــر انــواع آن در مناطــق کوچکــی
مثــل جــرج تــاون و پنانــگ ســعی در تکمیــل انــواع آن دارد .در ایــن مطالعــه 403 ،خانه-مغــازه ساختهشــده
در دورههــای مختلــف در امتــداد هفــت خیابــان مــوازی در منطقــۀ جــورج تــاون بررســی شــده اســت .ایــن
مجموعــه براســاس  28اصــل بصــری در  5دســتهبندی معمــاری از نمــای خانه-مغازههــا آغــاز شــده اســت.
ایــن بررســی تمامــی مســتندات ،مشــاهدات و ابــزار بصــری بــرای مطالعــه اصــول نمــای بیرونــی خانه-مغازههــا
را مــورد اســتفاده قــرار داده اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش یــک طبقهبنــدی خــوب و منظــم براســاس ســبک
خانه-مغازههــا کــه طبــق مطالعــات قبلــی ( )Hassan & Yahya 2012انجــام شــده اســت معرفــی میکنــد،
ســبکی کــه بــا محیــط و موقعیــت مالــزی متناســب اســت.

واژگان کلیدی| خانه-مغازه ،معماری اســتعماری ،مطالعات براســاس سبک ،تحلیل نمای ساختمان ،جرج
تاون.

مقدمــه | خانه-مغــازه یــک ســاختمان دو یــا ســه طبقــه اســت
کــه بــر روی یــک نــوار باریــک از یــک قطعــه زمیــن ســاخته
شــده اســت .ایــن ســاختمان شــامل فضــای مســکونی در طبقــۀ
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بــاال و فضــای تجــاری در طبقــۀ همکــف همــراه بــا طاقهایــی بــه
ســمت خیابــان اســت .طبقــۀ همکــف ممکــن اســت کارکردهــای
مختلفــی ماننــد مغــازه ،انبــار ،محــل ســکونت خدمتــکاران یــا
دفتــر اداری داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر خانه-مغــازه یــک
ســاختمان چندمنظــوره بــا فضایــی برجســته بــرای کســب و کار
در طبقــۀ همکــف و یــک محــل ســکونت در طبقــۀ بــاال اســت.
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در حقیقــت ایــن نــوع ســاختمان ترکیبــی از کاربــری مســکونی و
تجــاری اســت .بااینحــال ،گاهــی اوقــات نیــز صرفـاً بــرای اهــداف
مســکونی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بهتازگــی بســیاری از
خانه-مغازههــا در پــی اســتفادۀ مجــدد از طبقــۀ همکــف بــرای
کاربریهــای جدیــد ماننــد هتلهــا ،بانکهــا و رســتورانها
هســتند (Chang & Teo, 2009; Young, Langston & Chan,
 .)2014عمومــاً خانه-مغازههــا بهصــورت طرحــی ردیفــی و در
مجــاورت یکدیگــر قــرار دارنــد .مجموعــۀ آنهــا بــا هــم یــک بلــوک
ن پیــاده و یــک راه
بــا یــک مســیر در جلــو بــرای پیــادهروی عابــرا 
پشــتی در عقــب ســاختمانها بــرای خدمــات تشــکیل میدهــد.
خانه-مغــازه یکــی از انــواع معــروف ســازههای ســاختمانی در
آســیای جنــوب شــرقی اســت و نمونههــای اولیــۀ آن در دورۀ
اســتعماری در تنگــۀ ملــکا ( ،)Strait Melakaپنانــگ و ســنگاپور
معرفــی شــد (& Chun, Hassan & Noordin, 2005; Han
 .)Beisi, 2015محققــان دریافتهانــد کــه مبنــای آنهــا اســتان
جنوبــی چیــن و براســاس چیدمــان و طــرح باریــک و بادگیــر آنهــا
اســت ( .)Li, 2007; Tjoa-Bonatz, 1998در قــرن هجدهــم ،قبایل
چینــی ماننــد هوکیــن ( ،)Hokkienکانتونــس ( ،)Cantoneseتــه
اوچــاو ( )Teochewو هــاکا ( )Hakkaتوســط حاکمــان بریتانیــا
بهعنــوان کارگــر صنعــت معــدن قلــع بــه جنــوب شــرقی آســیا
لونقــل دریایــی
آورده شــدند .مشــارکت آنهــا در فعالیتهــای حم 
و صنایــع معدنــی منجــر بــه ســکونت چینیهــا در ایــن منطقــه
شــد .در نتیجــۀ ایــن امــر ،بســیاری از چینیهــا فعالیتهــای
بوکارهای خانوادگــی) را در میــان خــود
اقتصــادی (از طریــق کسـ 
آغــاز کردنــد تــا بتواننــد نیازهــای روزانــۀ مــردم خــود را تأمیــن
کننــد؛ زیــرا تجــارت خانوادگــی یــک ویژگــی رایــج جامعــۀ چینــی
در ســرزمین اصلــی بــود .بعدهــا اســتمفورد رافلــز (Stamford
 )Rafflesیکــی از مقامــات اســتعماری بریتانیــا ،بــرای محفــوظ
نگهداشــتن مشــتریها از بارندگیهــای مکــرر کــه در آن
منطقــه وجــود داشــت ،دســتور ایجــاد فضایــی بــرای فعالیتهــای
تجــاری در زیــر پیادهروهــای ســقفدار آن منطقــه را صــادر کــرد
( .)Mohit & Sulaiman, 2006از دیــگاه کاربــردی ،قــرار گرفتــن
خانه-مغازههــا در یــک ردیــف ،نشــاندهندۀ اشــتراک آن بــا
ســاکنان و بازارهــای کنــار خیابــان در جنــوب شــرقی آسیاســت.
بــرای مثــال میتــوان انــواع بازارچههــای محلــی بانکــوک کــه
هــم در خشــکی و هــم در قایــق و روی آب (بازارچههــای قایقــی)
هســتند را نــام بــرد.
جــورج تــاون اولیــن محــل ســکونت بریتانیاییهــا در جنــوب
شــرقی آســیا اســت کــه توســط فرنســیز الیــت ()Francis Light
در ســال  1786تأســیس شــد ( .)Hassan, 2009از 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 ســاختمانهای متنــوع از دورۀ اســتعماری،
ایــن شــهر بهعنــوان میــراث جهانــی یونســکو نیــز شــناخته شــده
اســت ( .)Ismail & Mohd- Ali, 2011شــهر جــرج تــاون بــه
علــت قدمــت و آغــاز تحــول آن از قــرن نوزدهــم ،توانســته طیــف
وســیعی از خانه-مغازههــا را بــرای مطالعــۀ مــوردی در خــود جــای
دهــد .در تحقیــق پیــش رو ،ضمــن بررســی انــواع ادبیــات موجــود
در خصــوص ایــن موضــوع ،شــش مــورد آن نیــز بــه تفصیــل
بررســی شــده اســت .خانه-مغازههــای مــورد مطالعــه کــه در
امتــداد هفــت خیابــان مــوازی واقــع شــدهاند ،همگــی براســاس
اصــول نمــای بیرونــی ســاختمان مــورد بررســی شــدهاند .بررســی
بصــری ایــن منطقــه در جــورج تــاون نشــان میدهــد کــه چگونــه
نمــای ســاختمان و اصــول آن بــا گذشــت زمــان تغییــر کــرده
اســت .حســن و یحیــی توضیــح میدهنــد کــه نمــای بیرونــی
ســاختمانها و اصــول آن بــا زمانــی کــه در آن ســاخته شــدهاند،
ارتبــاط داشــتند ( .)Hassn & Yahyah, 2012ایــن تحقیــق بــا
تشــخیص طبقهبندیهــای فرعــی ،تحقیــق پیشــین از حســن و
یحیــی را تأییــد میکنــد.

پیشینۀ تاریخی

توســاز و ســبک
در گذشــته ،بیشــتر پاسـخهای ابتدایــی بــه ساخ 
ســاختمانها در هــر منطقــه بومــی بــوده اســت و بهطــور عمــده
توســاز
بهوســیلۀ شــرایط اقلیمــی و مــواد موجــود بــرای ساخ 
کنتــرل میشــد .بــه ایــن ترتیــب شــخصیت بومــی ســاختمانها
دس ـتنخورده باقــی میمانــد ،مگــر اینکــه مهاجــرت یــا حمل ـهای
از بیــرون صــورت میگرفــت .بعدهــا بــا نفــوذ و تأثیــر چنــد
ســبک خارجــی ،معمــاری تلفیقــی بهوجــود آمــد .ایــن امــر بســیار
شــبیه بــه فرهنــگ درهمآمیختــۀ آنهاســت کــه حاصــل زمانــی
اســت کــه مــردم از تمدنهــای مختلــف در یــک جامعــه بــا هــم
ادغــام میشــدند ( .)Ali, 2013ایــن فراینــد بــه تغییــر جوامــع
و معمــاری آنهــا نیــز کمــک کــرد و حتــی گاهــی اوقــات باعــث
ایجــاد یــک ســبک ســاختمانی جدیــد نیــز شــده اســت .در فراینــد
تکامــل خانه-مغازههــا در جنــوب شــرق آســیا ،اولیــن نمونــه از
ایــن ســاختمانها شــبیه بــه ســبک معمــاری بومــی بــا ســبک
اتــپ بــود کــه در آن منطقــه رایــج و غالــب بهشــمار میآمــد.
ســبک اتــپ از اولیــن نمونههــای خانه-مغــازه اســت کــه توســط
مهاجــران چینــی در قــرن هجدهــم و در نزدیکــی معــادن قلــع
ســاخته شــده اســت .هــدف ایــن خانه-مغازههــا ایــن بــود کــه
کاال و خدمــات در اختیــار کارگــران معــادن قــرار گیــرد .اســکلت
ســاختمان شــامل ســازههای محکمــی از قبیــل پایههــا ،میلههــا
و تیرهــای چوبــی بــود .بامهــای نیمــه شــیروانی و بامهــای
تیــزهدار چندبــر بــا برگهــای نخــل پوشــانده شــده بــود و تمــام
ســاختمان شــخصیت بومــی ماالیــی را در خود داشــت .تنهــا تفاوت
ایــن بــود کــه کــف ســاختمان روی زمیــن بــود ،نــه روی یــک
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جســتار
ســطح پایــه .در حــال حاضــر نمون ـهای از ایــن ســبک بــه شــکل
اصیــل آن موجــود نیســت ،زیــرا مــواد اصلــی ســاخت ایــن خانــه-
مغازههــا چــوب بــوده اســت و چــوب بــه دلیــل وجــود حشــرات و
میکروارگانیس ـمها در شــرایط گــرم و مرطــوب ،پوســیده میشــود
و ازبیــن مــیرود (Matthiesen, Jensen, Gregory, Hollesen
 .)& Elberling, 2014در اواخــر قــرن نوزدهــم بــه علــت وقــوع
حوادثــی چــون آتشســوزی ،مــواد پایدارتــری ماننــد آجــر و
کاشــی (آجــر لعابــدار) بــرای حفاظــت و جلوگیــری ســاختمانها
از تخریــب اســتفاده شــد .ایــن امــر عصــر جدیــدی از پیشــرفت در
تاریــخ خانه-مغــازه آغــاز کــرد .بااینحــال ،ایــن ســاختمانهای
اولیــه بیشــتر کاربــردی و کمتــر تزئینــی بودنــد .بــا توجــه بــه
دورۀ تهاجــم هلندیهــا ،پرتغالیهــا و بریتانیاییهــا بــه ایــن
ناحیــه ،میتــوان گــذر از طرحهــای قبلــی بــه طرحهایــی بــا
دکوراســیون و تزئینــات زنــده و واضحتــر را مشــاهده کــرد .عــاوه
بــر توضیحــات بــاال بایــد گفــت کــه نمــای ایــن ســاختمانها بــا
پنجرههــای قوســی تزئیــن شــده بــود .در دهــۀ  ،1920ســبک
اروپایــی بهطــور کامــل در طراحــی خانه-مغازههــا بهویــژه بــرای
تزئینــات آنهــا مورداســتفاده قــرار گرفــت.

پیشینۀ پژوهش

خانه-مغــازه کــه یکــی از ویژگیهــای رایــج بافــت شــهری در
جنــوب شــرق آسیاســت ،توجــه محققــان را بهعنــوان یــک
محصــول فرهنگــی کــه حاصــل همنشــینی چندیــن جامعــۀ
مختلــف در یــک ناحیــه بــوده ،بــه خــود جلــب کــرده اســت
(.)Savage, 2001; Wakita & Shiraishi, 2010; Yung et al., 2014
ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از محققــان آن را بهعنــوان
الگویــی پایــدار در نظــر گرفتهانــد (Al-Obaidi, Wei, Ismail,
.)& Kam, 2017; Aranha, 2013; Elnokaly & Wong, 2015
اطالعــات فراوانــی نیــز در زمینــه مستندســازی و حفــظ خانــه-
مغازههــا بهعنــوان میــراث ســاختمانی وجــود دارد (Baroldin
;& Din, 2012; W. H. W. Ismail & Shamsuddin, 2005
 .)Lee, Lim, & Nor’Aini, 2008اطالعــات و ادبیــات مرتبــط
بــا ســبک خانه-مغازههــا ،ضمــن اینکــه زمین ـهای بــرای ایجــاد
گفتمــان میــان محققــان آغــاز کــرده ،بــه علــت ماهیــت ترکیبی و
متمایــز آن ،دلیلــی نیــز بــرای ابــراز مخالفــت بــه آنهــا داده اســت.
ازایــنرو محققــان ،ســبکهای مختلفــی بــرای خانه-مغازههــا
در مالــزی پیشــنهاد کردهانــد (& Ahmad, 1994; Hassan
Yahaya, 2012; Mansor, Mydin, Sani, Rahim, Roosli
 .)& Hassan, 2012مطالعــات زیــادی در مــورد طبقهبنــدی
ســبک خانه-مغازههــا در مالــزی وجــود دارد کــه شــش مــورد
آن در ایــن تحقیــق مــورد نقــد و بررســی قــرا گرفتــه اســت.
مطالعــات قبلــی در ایــن موضــوع بهوســیلۀ ( Ahmad )1994و
( Idid (1995انجــام گرفتــه اســت .احمــد ،خانه-مغازههــا را بــه
46
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چنــد ســبک :خانه-مغازههــای اولیــه ،خانه-مغازههــای ســنتی،
خانه-مغازههــای اکلکتیــک یــا تلفیقــی (ســبک حاصــل از تلفیــق
معمــاری شــرق و غــرب) و خانه-مغازههایــی بــا ســبک آرت دکــو
طبقهبنــدی کــرد .ســبک اکلکتیــک یــا تلفیقــی بــه مهاجــران
چینــی بازمیگــردد کــه از قــرن پانزدهــم بــه بعــد در مــاالکا
ســاکن شــدند .ایــن ســبک ،ترکیبــی از ســبک چینــی ،ماالیــی
و اروپایــی اســت کــه تأثیــر آن بهویــژه در نمــای ســاختمانها
منعکــس شــده اســت ( .)Ahmad ,1994آیدیــد بهطــور
گســتردهای ســبک خانه-مغازههــا در کواالالمپــور را بــه قبــل و
بعــد از  1884طبقهبنــدی کــرد .مــورد اول ســبک آلونکهــای
اتــپ اســت .یعنــی همــان خانههــای ســنتی ماالیــی کــه از بــرگ
درخــت نخــل نیپــا تهیــه میشــوند و مــورد دوم بیشــتر بــه
ســبکهای کاربــردی مثــل نئوکالســیک و آرتدکــو طبقهبنــدی
شــده اســت ( .)Idid , 1995, 194-195علــی و همــکاران در مطالعــۀ
خــود ،خانه-مغازههــای ایپــو ( )Ipohرا بــه ســبکهای  :گـذار ،اکلکتیک
(تلفیقــی) ،نئوکالســیک ،آرتدکــو ،مــدرن اولیــه و مــدرن طبقهبنــدی
کردهانــد (.)Ali, Hadi & RizallindaIshak, 2015
حســن و یحیــی آنهــا را بــه چهار ســبک  :اتــپ ،پایـدار اولیه ،نمــای گذار
و کامــ ً
ا اروپایــی تقســیم کردهانــد (.)Hassan & Yahya, 2015, 137
برخــی از محققــان خانه-مغازههــا را بــه  9دســته طبقهبنــدی
کردهانــد ( .)Mansor et al., 2012ایــن مطالعــه ویژگیهــای
بســیار متمایــز هــر ســبک را بــه همــان میزانــی کــه اکلکتیــک
(تلفیقــی) در میــان آنهــا غالــب اســت نشــان میدهــد .آنهــا
معتقــد هســتند کــه اولیــن نمونههــای خانه-مغازههــا بــه
ســبک هلنــدی بــود و هلندیهــا اولیــن کســانی بودنــد کــه ایــن
ســبک از خانه-مغــازه را در مــاالکا ســاختند .ایــن نظریــه ،بــا
دیگــر نظریههــای تکامــل خانه-مغــازه کــه در آن چینیهــا را
مبتکــران ایــن ســبک دانســتهاند ،مغایــرت دارد.
تــان ،خانه-مغازههــای پنانــگ را بــه  5دســته تقســیم کــرده
اســت :ســبک اولیــۀ پنانــگ ،ســبک تلفیقــی جنــوب چیــن،
ســبک تلفیقــی اولیــه ،ســبک تلفیقــی نهایــی ،آرت دکــو و ســبک
مــدرن اولیــه .او بــه نفــوذ قابلتوجــه چینیهــا از اواســط قــرن
نوزدهــم تــا ســه ماهــۀ اول قــرن بیســتم بــه ســبک اروپایی اشــاره
کــرده و ادعــا میکنــد بهجــز ســبک اولیــۀ خانه-مغازههــای
پنانــگ کــه نمــای ســاده داشــتند ،عناصــر معمــاری جنــوب چین
ماننــد درهــای چوبــی حــک شــده ،دریچههــای هــوا ،بامهــای
شــیبدار و هواکشهــا در طــول دورۀ تکامــل خانه-مغازههــا
ادامــه یافتــه اســت ( .)Tan, 2015در مطالعــۀ خانه-مغازههــا
در شــهر ایپــو ،علــی و همــکاران آن را بــه ســبکهای گــذار،
تلفیقــی ،نئوکالســیک ،آرتدکــو و ســبک مــدرن اولیــه و مــدرن
طبقهبنــدی کردهانــد ( .)Ali et al., 2015جــدول  1طبقهبنــدی
ســبکهای خانه-مغازههــا توســط محققــان مختلــف را نشــان
میدهــد.

طبقهبندی سبکی خانه-مغازهها ،در محلههای چینیتبار مالزی | احمد سنوسی حسن ،آصف علی و فاطمه خزاعی
جدول  : 1تحلیل و بررســی تطبیقی کلیۀ مطالعات انتخاب شــده .مأخذ :نگارندگان.
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خانه-مغازههــای مــورد بحــث در ایــن تحقیــق ،در امتــداد
هفــت خیابــان مــوازی شــامل خیابــان جــان مگزیــن (Jalan
 )Magazineدر جــورج تــاون ،پنانــگ انتخــاب شــدهاند .در ایــن
مطالعــه  403خانه-مغــازه کــه همگــی در ایــن هفــت خیابــان
بودنــد ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد :حداکثــر  95مــورد از خیابــان
 Leguh Presgraveو حداقــل  38مــورد از خیابــان Lebuh Cecil
اســت .خانه-مغازههــای جدیــد در ایــن تحقیــق بررســی نشــدند
زیــرا آنهــا بــه دلیــل تغییــر شــدید و ســریع تکنولــوژی ،ســبک
معمــاری مناســبی را منعکــس نمیکننــد .بااینحــال ،خانــه-
مغازههــای بازسازیشــده و حفظشــده بــا اصالحــات جزئــی ماننــد
جایگزینــی درهــای سفارشــی چوبــی بــا پنجرههــای کرکــرهای

فلــزی در ایــن تحقیــق گنجانــده شــده اســت .مشــاهدۀ مســتقیم
جهــت تشــخیص ویژگیهــای اســتاندارد در نمــای خانه-مغازههــا
براســاس مطالعــات قبلــی حســن و یحیــی انجــام شــده اســت
( .(Hassan & Yahaya, 2012جــدول  2طبقهبنــدی ســبک و
جزئیــات خانه-مغازههــا را کــه توســط حســن و یحیــی انجــام
شــده اســت ،نشــان میدهــد.
پنــج اصــل اساســی معمــاری در نمــای خانه-مغازههــا یعنــی
تقســیمبندی چندبخشــی طبقــۀ بــاال ،ســبک طراحــی بــام ،ســردر
و طــاق ،تزئینــات و ورودی بررســی شــده اســت .ســپس آنهــا بــه
 28اصــل بصــری تقســیم شــدند .بــه دلیــل ویژگیهــای مشــترک
نماهــا ،تمــام خانه-مغازههــای انتخابشــده بــه گروههایــی
تقســیمبندی شــده و ســپس براســاس شــباهتها و تفاوتهــا
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .باتوجــه بــه ویژگیهــای هــر

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

ویژگیهای هر سبک

خانه-مغازههای
مدل اتپ

چــوب بهعنــوان مصالــح ســاختمانی ماننــد تیرهــای اصلــی و تیرچههــا ،بــدون کرســی چینــی (ســاخت بــر بســتر زمیــن ،بــا اســتفاده
از الوارهــای چــوب نــرم بــرای پوشــش نمــا و بــرگ درخــت نخــل بــرای پوشــش آن ،بامهــای نیمــه شــیروانی و چنــد بــر (تیــزهدار).

خانه-مغازههای
سبک پایدار اولیه

آجــر و کاشــی بهعنــوان مصالــح ســاختمانی ،گاه بــه صــورت ســه و چهــار طبقــه ،عــدم تزئینــات ،نمــای ســاختمان طبقــۀ بــاال بــدون
هیچگونــه پارتیش ـنبندی جهــت جداســازی ،پنجرههــا توســط پنلهــای چوبــی پوشــانده و از میلههــای افقــی بــرای امنیــت اســتفاده
شــده اســت.

خانه-مغازهها با
سبک نمای گذار

ساختهشــده بــا مصالــح ســاختمانی آجــر ،نمــای فوقانــی توســط دو یــا ســه پنجــره بــا انــدازۀ یکســان کــه روی دیــوار آجــری تعبیــه
شــدهاند تقســیم شــده اســت ،ســطوح تزئینــی بیشــتر ،پش ـتبام جــک روف ( )Jack roofو ایــوان ،ســایبانهای اضافــی و تهویــه هــوا.

خانه-مغازههای
با سبک کام ً
ال
اروپایی

تأثیرگرفتــه از معمــاری اروپایــی ،ســبک اکلکتیــک (تلفیقــی) ،بامهــای شــیبدار چندبــر هلنــدی ،طاقهــای ونیــزی ،ســتونهای
یونانــی ،طاقهــای آجــری ،نردههــای راهپلــه ،و حفــاظ پشــتبام(جانپناه) ،فــن تهویــه ،پنجرههــای گــرد زیرشــیروانی ،ســوراخهای
ریــز.
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گــروه ،آنهــا بــه گروههــای خانه-مغازههــای پایــدار اولیــه ،خانــه-
مغازههــای بــا نمــای گــذار و خانه-مغازههــای بــا ســبک کامــ ً
ا
اروپایــی طبقهبنــدی شــدند .تعــداد مشــخصههای هــر ســبک،
رتبــه (ارزش) آن ســبک را تعییــن میکنــد.

بحث و تحلیل

ســبک مفهومــی بــرای طبقهبنــدی اشــیاء براســاس دورۀ زمانــی،
منطقــۀ جغرافیایــی ،مشــخصهها ،فرهنگهــا یــا ســنتها اســت
( .)Ahmad & Chase, 2012ســبک زمانــی بهوجــد میآیــد کــه
مجموعــهای از مشــخصهها یــا قالبهــا چندینبــار در چندیــن
محصــول تکــرار شــوند .ایــن مشــخصهها یــا قالبهــا ممکــن اســت
هــر نــوع طــرح ،قالــب و فــرم فیزیکــی و رفتــاری و یــا بافــت و حتــی
رنــگ باشــد (Wang, Vergeest, Wiegers, van der Pant, & van
 .)den Berg, 2003تعــداد مشــخصههای اســتاندارد موجــود در یــک
محصــول ارزش آن ســبک را تعییــن میکنــد .اگــر محصــول تعــداد
بیشــتری از مشــخصههای رایــج را بــه اشــتراک بگــذارد ،ســبک
بهراحتــی قابــل تشــخیص و شناســایی میشــود (.)Chan, 2001
ازایــنرو بــرای دســتهبندی ســبکها ،مجموعــۀ مشــخصههای
رایــج در هــر محصــول واحــد اصلــی اندازهگیــری ســبک اســت
( .)Chan, 2000ســؤالهایی نیــز بــرای تشــخیص ســبک وجــود
دارنــد مثــل چــه تعــداد مشــخصه بایــد در یــک اثــر باشــد تــا ســبک
خــاص آن اثــر دریافــت شــود .چــن ( Chan (1994در یــک مطالعــه
نشــان میدهــد کــه بــرای دریافــت و فهمیــدن ســبک یــک محصول
حداقــل ســه مشــخصه رایــج (مشــترک) بایــد در آن محصــول وجود
داشــته باشــد .او همچنیــن ادعــا میکنــد کــه کیفیــت مشــخصهها
نیــز بــه کمیــت آن یعنــی انــدازه و محــل آن مشــخصه در محصــول
بســتگی دارد .خانه-مغازههــا در امتــداد هفــت خیابــان مــوازی در
منطقــۀ فروشــگاهی جــاالن شــامل خیابــان Magazine Road
(خیابــان معروفــی در جــورج تــاون کــه فروشــگاههای زیــادی در
آن قــرار دارد) قــرار دارنــد .خیابانهــای Lebuh Noordin، Lebuh
Presgrave، Lebuh Tye Sin، Lebuh Macallum، Lebuh Katz
و  Lebuh Cecilدر شــهر جــورج تــاون در پنانــگ بــرای مطالعــه
انتخــاب شــدهاند (تصویــر .)1در ایــن منطقــه انــواع مختلفــی از
خانه-مغازههــا در ســبکهای مختلفــی وجــود دارد اگرچــه امــکان
دارد در یــک بلــوک ،خانه-مغازههایــی بــا ســبک مشــابه وجــود
داشــته باشــد .ایــن نشــان میدهــد کــه ســاخت آن بلــوک در همــان
دورۀ زمانــی صــورت گرفتــه اســت؛ مثـ ً
ا در یــک بلــوک در منطقــۀ
جــاالن 9 ،مغــازه وجــود دارد و همــۀ آنهــا در ســبک مشــابه یکدیگــر
هســتند .عــرض ایــن مغازههــا بیــن چهــار تــا شــش متــر اســت و
تعــداد آنهــا در یــک بلــوک از دو تــا یــازده مــورد متفــاوت اســت.
بــا  28مشــخصۀ شناختهشــده براســاس پنــج دســتهبندی اصــول
معمــاری ،شــش گــروه متمایــز بــا ویژگیهــای مشــترک تشــکیل
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شــده اســت .جــدول  3مشــخصههای موجــود در یــک گــروه خــاص
را نشــان میدهــد .گــروه اول ،بــا یــک پنجــرۀ واحــد در طبقــۀ بــاال،
تمــام ویژگیهــای خانه-مغازههــای دائمــی اولیــه ماننــد طــرح
بامهــای کوچــک ،بامهایــی از ســفال و تزئینــات کمتــر را نشــان
میدهــد .اگرچــه در ســاختمانهای اولیــه ،پنجرههــای چوبــی آنهــا
ممکــن اســت از بیــن رفتــه باشــد و بــا شیشــه و میلههــای افقــی
فــوالدی جایگزیــن شــده باشــند ،امــا هنــوز هــم ســبک آن قابــل
درک و محســوس اســت (تصویــر .)2از ســوی دیگــر ،گــروه پنــج و
شــش عمدت ـاً بــا ســه بخــش در طبقــۀ بــاال ،طــرح بامهــای بلنــد
و نماهــای بــه شــدت تزئینــی مشــخص شــده اســت .ایــن دو گــروه
در طاقهــای خــود متفــاوت هســتند و گــروه اول دارای طاقهــای
تکــهای (کمانــی) اســت درحالیکــه گــروه دوم بــا طاقهــای
نیمدایــرهای تزئیــن شــده اســت (تصویــر .)3درهــای چوبــی و
پنجرههــا هنــوز بــه ایــن ســبک باقــی ماندهانــد ،زیــرا ایــن ســازهها
بعــد از دهــۀ  1920ســاخته شــدهاند .ســبک گــذار در گــروه دو ،ســه
و چهــار ،منعکــس شــده اســت .یعنــی جایــی کــه در آن گــروه ســه

تصویــر : 1طرح کلی ناحیه مورد مطالعه.
مأخذ.www.google.com/maps/ :

طبقهبندی سبکی خانه-مغازهها ،در محلههای چینیتبار مالزی | احمد سنوسی حسن ،آصف علی و فاطمه خزاعی
جدول :3مشــخصههای هر گروه .مأخذ :نگارندگان =EPS .خانه-مغازههای اولیه =FES ،خانه-مغازههای اروپایی =TFS ،خانه-مغازههای سنتی.

تقسیمبندی
بخشها بر
روی طبقات
باال

سبک پشت
بام

سردر و طاق

تزئینات

بازشوها

عناصر

سبک

هیچ بخشی در طبقۀ باال وجود
ندارد.

EPS

دو بخش در طبقۀ باال

TFS

سه بخش در طبقۀ باال

TFS

بام شیبدار منحنی

EPS

بام با پیشآمدگی کم

EPS

بام با پیشآمدگی زیاد

FES

بامهای پوشیده با سفال

EPS

بامهای پوشیده با ورقهای فلزی

MOD

ستون (پایه) سردر

TFS

طاقهای تقسیمشده (کمانی) با تاج

FES

طاقهای نیمدایره با تاج تزئین شده

FFS

تزئینات ستونهای یونانی

FES

تزئینات ستونهای کرنتین

FFS

ستون بدون تزئینات

EPS

ستون با تزئینات کمتر

TFS

ستونهای شیاردار عمودی

FES

ستونهای با شیارهای افقی

FES

قرنیز (گچبری باالی دیوار زیر
سقف)

TFS/FES

نمای بهشدت تزئینی (الگوی گل)

FES

نماها با تزیینات کمتر (الگوی
هندسی)

TFS

روزنههای دایرهای

FES

روزنههای کنگرهای شکل

FES

دریچههایی به شکل پره پنکه

TFS

پنجره شیشهای با قابهای مربعی

MOD

میلههای افقی

MAL

پنجرۀ کرکرهای چوبی

EPS

درب چوبی با قابهای مستطیلی

EPS

پنجرههای کرکرهای فلزی

MOD

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5
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تصویــر : 2ســبک خانه-مغازههــای دائمــی اولیه حتی پــس از اصالح نیز
محسوس است .عکس  :آصف علی.1397 ،

تصویر : 3ســبک کامــ ً
ا اروپایی با طاقهای نیم دایــره .عکس  :آصف علی،
.1397

بهجــز دو بخــش در طبقــۀ بــاال بــا طاقهــای تکــهای و تزئینــات
هندســی ،شــبیه بــه ســبک دائمــی اولیــه اســت (تصویــر  .)4گــروه
ســوم و چهــارم بــا ســه بخــش در طبقــۀ بــاال و تزئینات کمتر مشــابه
یکدیگــر هســتند ،امــا در انــدازۀ طرحهــای پشــتبام و طاقهــای
ســردر بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد.
جــدول  4نشــان میدهــد کــه گــروه اول ویژگیهــای بیشــتری
از خانه-مغازههــای دائمــی اولیــه را نشــان میدهــد درحالیکــه
گــروه پنــج و شــش بیشــتر متمایــل بــه ســبک اروپایــی هســتند.
مشــخصههای گروههــای دو ،ســه و چهــار کــه بیشــتر بــه ســبک
نمــای گــذار متمایــل هســتند ،دورۀ گســتردهتری از مرحلــه گــذار
و تحــول را نشــان میدهند.چنانچــه تحــوالت دورۀ گــذار آهســته
بــوده و تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه بــه ســبک کامـ ً
ا اروپایــی تبدیل
شــود .ایــن امــر بــه روشــنی مبنایــی بــرای تقســیم نمــای گــذار
خانه-مغازههــا بــه دو دســتۀ اولیــه و نهایــی ایجــاد میکنــد .بــا
اســتفاده از جــدول میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه خانــه-
مغازههــای ســبک گــذار اولیــه بــا دو پنجــره در طبقــۀ بــاال و تزئینات
کمتــر روی ســتونها و نماهــا مشــخص میشــود .بااینحــال شــدت
اســتفاده از ایــن مشــخصهها در مرحلــۀ گــذار نهایــی بــه همــراه
دیگــر مشــخصههای مشــترک در هــر دو ســبک ،افزایــش یافتــه
اســت .حضــور چنــد مشــخصه از ســبک دیگــر ،وجــود مــرزی باریک
بیــن ســبکهای مختلــف را نشــان میدهــد .همچنیــن مجموعــه
نامهایــی کــه توســط حســن و یحیــی ارائــه میشــود ،عمدتــاً از
مشــخصههای غالبــی بــوده کــه در یــک ســبک خــاص انعــکاس
یافتــه اســت.

توســاز بــوده
و مــواد و مصالــح موجــود در آن منطقــه بــرای ساخ 
اســت .ایــن پدیــده را میتــوان در مــورد ســیرتکاملی خانه-مغازههــا
در مالــزی مشــاهده کــرد .خانه-مغازههــای اولیــه کام ً
ال بومــی بودند
و مصالــح اولیــه آنهــا الــوار بــود کــه در خانههــای بومــی اتــپ نیــز
از آن اســتفاده میشــد .اگرچــه کامـ ً
ا غیرممکــن اســت کــه بتــوان
خانه-مغازههــای 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
بتوانــد ســاختمانها را از حــوادث احتمالــی در منطقــه محافظــت
کنــد ،ســبک خانه-مغازههــا بســیار تغییــر کــرده اســت .در نتیجــه،
ســاختارهای ســنگی تکامــل یافتنــد و رونــد ترکیــب مشــخصههای
مختلــف در خانه-مغازههــا بــا اصــول طراحــی مختلــف بیشــتر از
گذشــته ادامــه یافــت و مشــخصههای جدیــد خارجــی را نیــز قــرض
گرفــت .مــرز باریــک میــان ســبکهای مختلــف خانه-مغازههــا
باعــث عــدم توافــق میــان محققــان در شــناخت ســبکهای متمایــز
شــد .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه تنهــا دو ســبک
میتوانــد تحــت عنــوان کامــ ً
ا برجســته در نظــر گرفتــه شــود
یعنــی ســبک اتــپ و ســبک آرت دکــو (تصویــر  .)5اکثــر محققــان
آنهــا را در منتهیالیــه یــک خــط ،یعنــی اواخــر قــرن نوزدهــم و
اواســط بیســتم قــرار دادنــد ( .)Widodo, 2011ایــن تحقیــق بــا
توجــه بــه رویکــرد اکلکتیــک (تلفیقــی) آنها ،بــه محققان پیشــنهاد
میکنــد کــه در طبقهبندیشــان تمایــز ایجــاد کننــد .یافتههــای
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد ایــن طبقهبنــدی براســاس ســبک
کــه بهوســیلۀ حســن و یحیــی انجــام گرفتــه ،بــرای جــورج تــاون
پنانــگ مناســب اســت .اگرچــه ،بهنظــر میرســد دورۀ گــذار
گســتردهتر از آن اســت کــه بتوانــد بــه دورۀ اولیــه و نهایــی تقســیم
شــود و ســبک آرت دکــو نیــز میتوانــد بهصــورت دورهای بــه
ســبک کامـ ً
ا اروپایــی اضافــه شــود (جــدول .)5
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