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  تهران  در مدرن و سنتی هاي خانه تطبیقی مقایسه

)نمونه موردي خانه هاي دوره قاجار و پهلوي(

  3الهه رعیتی ،2گلناز مهرجم ، 1وحدانه فوالدي 

v.fooladi@ymail.com  

  

   چکیده

شـهري  دوره قاجار ، دوره تفاوت در ارزش ها و اندیشه هاي معمارانه، و تنوع در گرایش ها و شیوه هاي معمـاري  

این تنوع و تضاد که متاثر از عوامل گوناگون و رویکردهاي مختلف سـنت و تجـدد اسـت بـیش از همـه در      . است

حوزه معماري مسکونی نمود پیدا می کند و ساختار یکنواخت خانـه هـاي شـهر را بـه عرصـه تفـاوت مـی کشـاند،         

بدین روي . ضاهاي داخلی رخ می نمایدتفاوتی که در تمامی اجزاي تشکیل دهنده یک خانه، از فضاي ورودي تا ف

دوره پهلوي که نمود بارز معماري مدرن در ایـران اسـت،    هاي دوران قاجار و پس از آن سعی شده به بررسی خانه

با دانستن چگونگی تغییرات در معمـاري تحـت   . پرداخته شود، تا چگونگی تغییرات مذکور مورد مطالعه قرار گیرد

ماعی در دوره هاي مختلف، می توان در آینده معمـاري پاسـخگو را  بـا توجـه بـه شـرایط       تأثیر روابط انسانی و اجت

با همین هدف جهت انجام پژوهش حاضر شش خانه بـه صـورت تصـادفی در    . جدید روابط انسانی پیش بینی نمود

دوره پهلوي باشند  تهران در نظر گرفته شده به گونه اي که سه خانه مربوط به دوره قاجار و سه خانه دیگر مربوط به

در نتیجـه تحـول جوامـع    . و  سپس به مقایسه تطبیقی اجزاي مختلف ساختمان ها در دو شـاخه پرداختـه شـده اسـت    

در همین راستا در پژوهش حاضر مشخص شد با تغییر انسان سـنتی  . انسانی، معماري نیز دستخوش تغییراتی می شود

  .کیفی به وسعت جهان بدون مرز گردیده است به مدرن خانه ي او از منظر کمی کوچک و از منظر

  

خانه ، سنتی ، مدرن ، تهران :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
دانشجوي دکتري تخصصی معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران: نویسنده مسئول - 1

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس - 2

ي کارشناسی ارشد مهندسی معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباسدانشجو - 3
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ـ مقدمه 1

 ارتبـاط  کـه  ایـران  در بیستم قرن اقتصادي و ایدئولوژیک سیاسی، هاي دگرگونی ویژه به اجتماعی تغییرات 

 ایـن  و بـود  متقارن غرب دنیاي در صنعتی بزرگ تحوالت با داشت، مشروطه انقالب با نزدیکی فکري و تاریخی

 از یکـی  تولیـد،  و صنعت تکنولوژي،. شود جویی چاره اروپا، نوین راهکارهاي با جامعه معضالت تا بود فرصتی

 بر عمیقی و جانبه همه تأثیرات و شده کشور وارد کم کم مختلف صنایع پس. بود ها شیوه این انگیزترین وسوسه

 همچـون  شـهري  جدیـد  هـاي  جاذبـه . کـرد  تحمیل ایرانیان معماري حتی و فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، روابط

 را روسـتایی  و شـهري  جمعیـت  دیرپـاي  تعـادل  شـهرها،  آراسـته  ظـاهر  و تفریحـی  تازه امکانات رفاهی، خدمات

 فـوق  دالئـل  بـر  مزیـد  نیـز  هـا  سـرمایه  انباشت و توازن جابجایی و تجارت شده متحول هاي شیوه. کرد دگرگون

 تـاریخ  طول تمام با حتی که شدند اي قاعده بی رشد چنان دچار جمعیت و وسعت نظر از شهرها نتیجه در. ندبود

 بـراي  نشـینی  حاشـیه  پدیـده . داشت را سهم بیشترین مرکز، عنوان به تهران طبیعتاً و نبود مقایسه قابل سرزمین این

شروع محسوس این تحوالت از دوره . آمد ودوج به فرهنگی تداخل از مثال بی اي گونه و گرفت شکل بار اولین

پهلوي به جهت تغییر رو به پیشرفت شیوه زندگی مردم و خواسـته هـایی اسـت کـه بـه جهـت رفـاه مـردم باعـث          

و همین امر باعث شد که به بررسی تحوالت این دوره بـا  . دگرگونی در نوع نگرش به زندگی آنها شده می باشد

پرداختن بـه دوره اي کـه در آن معمـاري    . ر آن دیده می شود پرداخته شوددوره قبل خود که تفاوت ملموسی د

. مدرن همچنان به عنوان یک هنر شناخته می شده و آثار با ارزشی از معماران آن دوره مـی تـوان بـه زبـان آورد    

ي قبـل آن  البته در پژوهشهایی که به همین عنوان تا کنون انجام شده دوره معماري پهلوي را هم عصر با دوره ها

شمرده اند و به بررسی تفاوتهاي معماري بی هویت بعد انقالب و قبل آن پرداختـه انـد و بـه آغـاز خواسـته هـاي       

  .مردم مبنی بر برونگرایی چه در زندگی روزمره و چه در روش زندگیشان پرداخته نشده است

  

  عوامل مؤثر بر معماري خانه -2

نباید بدون توجه به محیط طرح کرد زیرا محیط هـم بـر معمـاري     هیچ اثر معماري را نمی توان و: محیط ـ 1

مسکونی تأثیر بسیار دارد و هم از آن تأثیر می پذیرد، مواد یا از محیط کلیه عوامل طبیعی و یا سـاخته و پرداختـه   

تی و آب و هـوا، پسـ  : اجزاي محیط عبارتنـد از  . انسان است که معمار آن را در جوار آن یا در میان آن می سازد

یا عوامل ساخته و پرداخته انسان ماننـد فضـاي   ) دشت، کوه، صحرا و رودخانه(بلندي زمین، مظاهر کالبدي زمین 

  . شهري و ساختمان ها و خیابان ها، به همین دلیل سبک معماري مسکونی

وابسـته  در معماري اساسی ترین عامل مردم هستند از این رو معماري هر اثـر معمـاري بـدین معنـا     : مردم ـ 2

مـردم نـه   . است که این اثر تا چه حد آسایش مردم را تامین می کند و در پاسخ به نیازهاي انسان کارآمدتر اسـت 

در معماري و تحلیل هاي معماري اهمیت دارند بلکه نیازها و خواسته هـا،  ...) تعداد، جنس(تنها از نظر دموگرافی 
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ز در معمـاري اهمیـت فـوق العـاده اي دارد و معمـاري بـدون       عادات و اعتقادات و باورها و شیوه زندگی مردم نی

  .توجه به معمار و مردم طراحی نمی شود

منظور از امکانات تمام عوامل اعم از کالبدي یا غیر کالبـدي اسـت کـه سـبب تحقـق یـک اثـر        : ـ امکانات3

یـا غیـر صـحیح     معماري  می شود و توجه و یا عدم توجه به مصالح و روش هاي ساختمان و بکـارگیري صـحیح  

  .مفاهیم و شیوه هاي فرم ساخت سبب موفقیت و یا عدم موفقیت یک اثر معماري می شود

از یک طرف این اندازه ها در پاسخ به نیازهاي کالبدي آدمـی در معمـاري بایـد    : ـ اندازه ها و استانداردها4

توان تعیین کرد که اندازه یـک فضـاي    پاسخ گفته شود اما از نظر تأثیر آن بر روان آدمی نیز نباید غافل شد و می

کوچک مثل اتاق بر زندگی انسان به اندازه یک فضاي بزرگتر مثل حیاط بر زندگی انسان تا چـه میـزان اثـر مـی     

  . گذارد

معماري مسکونی به حکم ماهیت خود در فضا تحقق می یابد و چون چنـین اسـت بـه نظـم     : ـ تنظیم فضایی5

و هر چقدر بهتر روابط اجزاي معماري را در دو بعد تنظیم کنیم در حقیقت آنچه باید فضایی نیز نیاز دارد از این ر

مورد توجه قرار گیرد روابط اجزاي معماري در فضا و نظم است، فضـا نـه تنهـا بایـد پاسـخگوي نیازهـاي مـادي        

مداوم در پی آن باشـد  این معماري نباید غافل بود چون معماري باید ) روانی(آدمی باشند بلکه از تأثیر غیر مادي 

  . که عالوه بر آسایش و تنوع بر یکنواختی و حالت کسالت آور ناشی از زندگی عادي خواب و خور فائق آید

زیبـایی  . مالحظات زیبایی را نمی توان بر معماري نصب کرد یـا از آن آویخـت  : ـ کیفیات هنري و بصري6

رون بتراود و تالش براي زیبا گردانیدن معمـاري شـبیه   معماري چیزي است که باید از درون آن تجلی کند و به ب

در معماري مسکونی ریتم، حرکت، تضاد و وحـدت تـوازن و هـم آهنگـی کیفیـاتی       .زیبایی سازي ظاهري است

از آنجا که از اهداف مهم معماري پاسخ گویی به نیازهاي آدمی است پـس  . است که معتبر و داراي ارزش است

  .یک اثر هنري صرف نیست

  :ز دیگر ویژگیهاي خانه و معماري که سبب ارزشمند شدن آن می شود می توان به موارد زیز اشاره کردا

  .ارتباط با طبیعت، امنیت خاطر، فضاي برون خانه 

  

  تجزیه و تحلیلـ 3

از آنجا که روش تحلیلی در اطالعات بر مبناي کنش اجتماعی و کارکردگرایی مطرح است لذا بـا توجـه بـه    

اجتماعی اعم از منطقه اي و جهانی را مورد بررسی قرار داده و وجود این رویدادها و تأثیرات آن بـر   رویدادهاي

روي عوامل مختلف از جمله معماري مسکن مورد بررسی قرار داده شده لـذا در ایـن تـأثیر متقابـل و بـه عبـارتی       

ها چیزي جز نمود تـأثیر متقابـل   کنش اجتماعی به کارکردهاي اجزاء ساخت مسکن می پردازیم لذا این کارکرد

بر زندگی انسان نیست و در این راسـتا اسـت کـه سـاختار خـانواده نیـز دسـتخوش        ) تکنولوژي(محیط و فرهنگ 
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تغییراتی می گردد که معماري خانه و بالتبع کارکردهاي آن را دگرگون می سازد بنابراین در این رابطه دو سویه 

واقع می شوند مفهوم کنش متقابل بیش از پیش خـود را   تأثیر گذارثر و هم که بر یکدیگر تأثیر گذارنده، هم مؤ

نمایان می سازد بر این اساس با روش تحلیلی مذکور به کارکردهاي اجزا مسکن پرداخته، تـأثیر متقابـل آنـرا بـر     

  .روي خانواده متذکر می شویم

  بررسی نمونه ها 3-1

  خانه هاي قاجار 3-1-1

  خانه گیو: الف  

گیو در اواخر دوره قاجار ساخته شده است که بعدها در نبش جنوب غربی خیابانهـاي انقـالب و شـهید     هخان

داراي یـک زیـرزمین کوچـک     واین ساختمان در دو طبقه احداث شده . قرار گرفته است)  صباي جنوبی(مظفر 

متر مربـع واقـع    1600حدود ساختمان فوق عالوه بر قرارگیري در نبش دو خیابان در زمینی به مساحت . می باشد

  .به عبارت دیگر نماهاي ساختمان از تمام جهت ها قابل رویت می باشد. شده و اطراف آن خالی است

  

  

  نماي شمالی خانه گیو: 1شکل

  

  خصوصیات بارز بنا

ساختمان در نگاه اول، استوار، متعادل و متوازن به نظر می آید، به عبارت دیگـر تعـادل و تـوازن موجـود در     

ضمن اینکه پیش بینی ستونهایی در نما و ایجاد گـچ  . حجم بناست که ساختار معماري آن را مطلوب نموده است

معماري بنا چه در . هایی در ستونها و بخشی از بدنه و نیز رعایت تناسبات به اهمیت معماري آن افزوده است بري

عماري سنتی بهره گرفته است که در پالن رعایت نه کامالً از م. پالن و چه در نما از ویژگی خاصی برخودار است

حریم هاي عمومی و خصوصی شده باشد و در نماها از نظم دقیق بهره بـرده باشـد و نـه از معمـاري مـدرن الهـام       
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گرفته است که در پالن و نما از روابط آزادتري برخوردار باشد به عبـارت دیگـر بـا پـیش بینـی سـاختمان در دو       

  .اند حریم هاي عمومی و خصوصی معماري سنتی را در ذهن تداعی نمایدطبقه تا حدودي می تو

عموماً معماري سنتی ایران درونگرا هستند ولی بناي موردنظر که یک بناي ساده مسکونی است بـا توجـه بـه    

  .تزئینات گچبري و استفاده از بعضی نمادهاي مذهبی در نما از معماري برونگرا برخوردار است

  تزئینات بنا 

ماري این گونه بناها سیر تاریخی معماري گذشتگان را طی نموده و علی رغم حذف تزئینات مجلل داخل مع

همچنین بدون هیچ گونه پیرایه اضافی داراي تناسـبات زیبـا شناسـانه، و در    . ، شخصیت بناها حفظ شده است آنها

  .عین حال منطق در این گونه معماري به چشم می خورد

هر یک گویاي هنر معماري پیش از اسالم و معماري اسالمی و هنر معمـاري پـیش از مـدرن     در این بنا سرستونها

، رنگ شیشه هاي انتخـابی درهـا و   )پذیرایی(اروپا می باشد، پنجره ها، قوسها، طاق ها، گچ بري اطاقهاي مهمانی 

. خاص برخوردار است گچ بریها و سردرها از تکنیک هنري.پنجره ها گویاي ذوق هنري در معماري بنا می باشد

ستونها، تزئینات و گچ بري خارجی بنا مشابه بناي گراند هتل واقع در الله زار تهران می باشد، که در کتاب تهران 

  .با درج تصاویري از آن یاد شده است

در این ساختمان نماي خارجی داراي تزئینات گچی می باشد که این تزئینات در نمـاي شـرقی در سـر درب    

همچنـین در سـر درب ورودي در   . ختمان دیده می شود حرکتهاي قوسی به طور واضح مشهود اسـت ورودي سا

نماي شمالی بیشتر از نمادهاي آیین زردتشت در روي ستونها و سرستونها نظـر هـر بیننـده را بـه خـود جلـب مـی        

طرحهـاي یونـانی و   نماي جنوبی نیز از اینگونه تزئینات بی بهره نیست، بخصـوص در سرسـتونهاي تـراس،    . نماید

  .ایران باستان به وضوح مشاهده می گردد که گویاي وضعیت ذوق هنري معماري و سازنده، در عصر خود است

  

  رزایم نیناصرالدخانه  :ب

 12این بناي تاریخی در محدوده ي خیابان ناصرخسرو خیابان صوراسرافیل کوچه ي ناصرالدین میرزا پالك 

هجـري شمسـی در بخـش     1285تـا   1280زا بناي مورد بحث را بـین سـال هـاي    ناصرالدین میر. قرار گرفته است

   .شمالی محدوده ارگ سلطنتی و انتهاي خیابان در اندرون و شرق سردر الماسیه بنا نمود

  خصوصیات بارز بنا

، سـقف و زیـر گنبـدي    مـی باشـد   یکی از نادرترین اشکال معماري مسکونی قاجار با سبک و سیاق متفـاوت 

اگر تنها عکس هاي گنبدخانه ي بنا را ببینـیم تصـور مـی نمـاییم بنـا مربـوط بـه شـهرهاي          و. ی داردجالب توجه

مترمربـع و   1000پالن کلی عرصه مستطیل شکل است با وسعتی معـادل   .همچون کاشان، اصفهان و یزد می باشد
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هـه جنـوبی و کنـار    بخش خدمـه نشـین در جب   .ملک در راستاي شمال به جنوب است.متر 2148ابعادي به طول 

  . متر مربع بعنوان حیاط در مرکز و در شمال ملک عمارت اصلی قرار دارد 480ورودي است، فضایی به مساحت 

  

  

  رزایم نیناصرالدخانه نماي شمالی : 2شکل

  

از مهم ترین و فرهنگی ترین خانواده هاي دربار قاجـار مـی باشـد     زمین و یا عالقه ي مالک کهشکل خاص 

بطـوري کـه شـکل    . ا فرم کم نظیري از نظر استقرار اجزا معماري در این محل به یادگـار بـاقی مانـد   باعث شده ت

خاص قرار گیري دو بخش سازه اي همچون شاه نشین و خدمه نشین در مقابل هم بدون هیچ پیوند ساختمانی در 

زادگان قاجـار سـاخته   قالب نمایی که مخصوص سالطین، رجال و شاه .حیاط و در عمارت اعیانی کم نظیر است

  .می شود داراي حیاط مرکزي و فضایی در اطراف است که در این بنا چنین چیزي مشاهده نمی شود

از دیگر نکات قابل ذکر در این خصوص عدم وجود زیرزمین در ساختمان اصلی است لـیکن تمـام افکـار و    

ک و مـرتبط بـه هـم، چنـین سـقف      کاربردي یک زیرزمین یک خانه اعیانی از جمله حوضخانه، اتاق هاي کوچ

  .کوتاه و طاقچه بندي هاي خاص در همکف بنا رعایت گردیده است

  تزئینات بنا 

این بنا جامع و کامل یکی از مهم ترین ابنیه اي است که داراي تزئینات خاص معماري سنتی بوده و در هر 

تزئینات  -تزئینات چوبی -تزئینات آجري .مورد نیز این هنر و تزئینات وابسته به معماري را به اوج رسانده است

  تزئینات کاشی کاري -تزئینات سنگی -گچی

  

  خانه فخرالدوله: ج
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در تهران، دروازه شمیران، خیابان مصطفی ) خانه فخرالدوله(هفده شهریوربناي تاریخی مهمانسراي اداره برق 

این بنا متعلـق بـه دوره قاجاراسـت کـه منسـوب بـه خـانم فخرالولـه نـوه          . خمینی، خیابان فخرآباد واقع شده است

  .یکی از بناهایی که در بخش شمالی پارك امین الدوله ساخته شده می باشد. ناصرالدین شاه است

  

  

  ات بارز بناخصوصی

طبقه با پالنی مستطیل؛ بنا بـه شـکل وسـط سـاز در محوطـه اي بـاز و بـزرگ         2بناي موجود ساختمانی است 

است نماي جنوبی کـه نمـایی   ) شهید مشکی(احداث شده نماي اصلی آن رو به شمال و به طرف خیابان فخرآباد 

نماي شـرقی بنـا بسـیار    . نماي غربی است قابل توجه وزیبایی نیز هست به سمت حیاط جنوبی است و نماي  دیگر

ساده و تنها در طبقه اول داراي دو پنجره مربع شکل کوچک است نماي شرقی با یـک در و چنـد پلـه بـه بخـش      

  . مترمربع است 400متر و مساحتی معادل  24در 20پالن طبقه همکف ابعادي حدود . شرقی محوطه متصل است

  

  

  نماي جنوبی خانه فخرالدوله: 3شکل

  

  تزئینات بنا

بخش هایی از نماي شمالی، جنوبی و غربی بنا خصوصا دور قوس هاي پنجره هاي نماي شمالی در طبـق اول  

و همچنین دور قوس هاي تمامی پنجره هاي جنوبی داراي تزیینات کاشیکاري معرق هفـت رنـگ اسـت کـه بـه      

در  1.5اي طبقه اول آن سطحی به ابعاد ضمنا روي دیوار نماي غربی و بین پنجره ه. خوبی حفظ و نگهداري شده

متر با کاشی هفت رنگ و زمینه فیروزه اي باگل هاي قرمز پوشانده شده است جبهه غربی بنا داراي دو بخش  2.5

ستون ها و سرستون هاي مقرنس دار پنجره هاي شمالی و جنوبی که به زیبایی به ترکیـب   .کوچک مقرنس است

بام هاي آن اضافه شده قابل تامل بوده و نگاه معمار به تزیینات ایرانی و اسـتفاده  پنجره چوبی و قوس هاي ایرانی 

گره چینی هاي زیبایی از جنس چـوب در پنجـره   .از تمامی هنرهاي وابسته به معماري در این اثر را نشان می دهد
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قرمـز و آبـی کـه    هاي شمالی و جنوبی بنا وجود دارد که بخش هایی از آن سـالم بـوده و بـا پنجـره هـاي رنگـی       

  .همرنگ با کاشی هاي بدنه می باشند

  

  

  

  خانه هاي پهلوي  3-1-2

  خانه توماس توماسیان: الف

  .   می باشد 131موقعیت فعلی در ضلع شمالی خیابان سمیه حدفاصل خیابانهاي فرصت و ایرانشهر شماره 

ماري مدرن بین المللی در نوع معماري وخصوصیات شکلی و سبکی آن از گونه معماري مدرن همگام با مع

محسوب می شود و معمار طراح آن مهندس آفتاندلیان و معمار سازنده آن مهندس آیوازیان بـوده   30اواخر دهه 

  .و این خانه به عنوان نمونه اي گویا نشانگر خصوصیات سبکی این معماري در دوره مذکور محسوب می گردد

  خصوصیات بارز بنا

مترمربع بوده و مساحت اعیان آن با احتساب یک طبقه زیـر زمـین    830لغ بر حدود این بنا داراي عرصه اي با

محـور قرارگیـري بنـا در    . مترمربـع مـی گـردد    550یک طبقه همکف و یک ونیم طبقه برروي آن بالغ بر حـدود 

امتداد شمالی جنوبی واقع است و نماي اصلی آن در ضلع جنوبی قـرار گرفتـه اصـلی تـرین موضـوع در طراحـی       

ماي ساختمان  سادگی و در عین حال ایجاد نمایی متناسب موزون و زیباست که از لحـاظ تناسـب و فـرم بسـیار     ن

  . قابل توجه است و از لحاظ اجرا و مصالح از استحکام، ریتم، رنگ و فرم خوبی برخوردار است

  تزئینات بنا

سرویسـهاي مـدرن و زیبـاي    نیم طبقه فوقانی، کفسازي با سـنگهاي زیبـاي طبقـه همکـف و طـرح و اجـراي       

از دیگر مشخصه هـاي بسـیار قابـل     .بشمار می روند اط قوت در طراحی و اجراي این خانهفضاهاي خدماتی از نق

روي بستر .توجه در خانه وجود یک نقاشی دیواري بسیار زیبا بر روي دیواره ضلع غربی سالن طبقه همکف است

اساطیر ارامنه را به تصـویر کشـیده کـه ایـن اثـر توسـط معمـار        سیمانی وبا تکنیک گواش اجرا شده صحنه اي از 

  . متراست 5در  9مجري بنا، مهندس آیوازیان اجرا شده و داراي اندازه اي بالغ بر 
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  نماي جنوبی خانه توماس توماسیان: 4شکل

  

خانه مهندس علیزاده: ب

سـکونی اللـه و مشـرف بـه تپـه اي      در کنار مجتمـع م  5پالك-خیابان گلنار-تقاطع مدرس-در بزرگراه افریقا

  .ع شده استقکوچک وا

  

  نماي غربی خانه ي مهندس علیزاده: 5شکل

  

  خصوصیات بارز بنا

بخـش از شـهر    نماي معماري این اثر ارزشمند در تضاد با نماهاي برج هاي کناري یکی از مناظر جداب ایـن 

شده است و در ترکیبـات حجمـی نسـبتا پـر      ساختمان از احجامی با ابعاد بزرگ تشکیل با وجود اینکه. ست=اش

حرکت می باشد، ولی جاي خود را بـه آرامـی در میـان بناهـاي اطـراف پیمـود نمـوده و در چشـم انـدازهایی از          

  . مسیرهاي مجاور به این ساختمان، چندان خودنمایی نمی کند
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  تزئینات بنا

ن با توجه به نوع نگرش معمار داراي است لیکینات معماري سنتی به دلیل شکل معماري مدرن خود فاقد تزی

همچنین استفاده از . تزیینات ساده اي همچون آجرچینی ساده نماهاي بیرونی و بخشهایی از فضاهاي درونی است

  .و پنجره هاي ساده و متناسب نیز کمک فراوانی به زیبایی بنا نموده است در

  

  خانه پرفسور عدل: ج

بنـا بـه اظهـارات وکیـل مالـک معمـار       . ش بنا شده اسـت .ه 1310درسال این بنا بر اساس متن کتیبه سردر آن 

سازنده بنا روسی بوده از اینرو با توجه با تاریخ ساخت بنا وسبک ساخت آن این اثررا می توان به لئون مـارکوف  

ي کـاخ  این بنا در خیابان ولیعصر روبه رو. روسی در دو دهه اول قرن معاصر در تهران قعالیت داشته منتسب نمود

  .واقع شده است 6و4مرمر، نبش شهید سخن ور پالك 

  خصوصیات بارز بنا

مترمربع، شامل یک طبقه ساختمان ایانی  1000مترمربع وزیربناي حدود 2700این بنا با مساحت عرصه حدود 

ی، با زیرزمین همراه با آپارتمان سرایدار و سینما خانگی است، پالن بنا از نوع روسی شامل بخـش هـاي خصوصـ   

  . پذیرایی، محل بیتوته مهمان، مطب، منزل سرایدار و راننده وخدمه، همراه با سه ورودي می باشد

  تزئینات بنا

سقف از کارهاي گچبري استفاده شده در بخش شرقی بنا نیز در سطوح داخلی بنا با اندود گچ ساده است اما 

هاي خارجی ترکیبی از آجـر و گـچ سـفید مـی     نما. از کاشی هاي خشتی منقوش در ازاره دیوار استفاده گردیده

  .باشند که در محل رخ بام با گچبري تزیین شده است

نماي غربی از داخل حیاط خانه پرفسور عدل: 6شکل
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  مقایسه ي تطبیقی بناهاي قاجار و پهلوي -4

  

بـر ایـن اسـاس     و نیز کارکردگرایی است لـذا »  کنش اجتماعی«از آنجا که مبناي تحلیل اطالعات بر اساس 

  . منطبق می سازیم خانه هاي قاجارتعامالت میان معماري سنتی و مدرن مقایسه شده و آن را با یافته هاي توصیفی 

با توجه به یافته هاي توصیفی که واحدهاي مسکونی را از نظر بنا بطور کامل تشریح نمود اینـک بـه بررسـی    

لدین میرزا و فخرالدوله مطرح شد در اصل در مورد یـک خانـه   آنچه در مورد خانه گیو، ناصرا: آنها می پردازیم

نبود بلکه راجع به مجموعه هاي مسکونی بود که به نام خانه مطرح می شد و ایـن مـورد مهـم تـرین خصوصـیت      

مشترك میان آنها به شمار می رفت زیرا اطالق خانه به مجموعه مسکونی از آنجا ناشـی مـی گـردد کـه خـانواده      

، خانواده گسـترده کـه اقـوام و نزدیکـان را نیـز در بـر مـی        )نه هسته اي(واده هایی گسترده بودند هاي سنتی، خان

گرفت و به عبارتی خانواده اي که در درون آن چند نسل با یکدیگر زندگی می کردند، ایـن شـکل خـانواده در    

اص حاصل می شود و حقیقت شکلی است که از برخورد احتیاجات کلی بشر با در نظر گرفتن شرایط موجود خ

با تغییر شرایط عوض می گردد و نیز اگر احتیاجاتی که زیر بناي جامعه است تغییر پذیرد شکل خانواده نیز تغییـر  

بر این اساس خانواده دوره قاجاري با خانواده کنونی متفاوت می گردد زیرا شرایط خاص اجتماعی که . می کند

خـانواده  . غییرات اجتماعی جامعه در حال حاضر اختالف پیـدا مـی کنـد   به عنوان تغییرات اجتماعی اشاره شد با ت

گسترده به خانواده هسته اي تبدیل می گردد و لذا می بینیم که در حال حاضر اگر چه خانه هاي گیو، ناصرالدین 

خانه  میرزا و فخرالدوله شکل پیشین خود را حفظ نموده اند ولی از کارکردهاي سابق هیچگونه اثري نیست، مثال

گیو به عنوان آثار باستانی مورد بهره برداري پژوهشکده فرهنگ و هنر قرار گرفته است ویا خانه ناصرالدین میرزا 

در اینجا بحث درباره خانواده به قدري داراي اهمیت است که تمامی کارکردهـاي خانـه را   .در حال ویرانی است

ترین سازمان اجتماعی به شمار می رود که داراي کارکرد نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد زیرا در زمره عمومی 

مشاهده می شود که خانـه پرفسـور عـدل     1همانطور که در جدول )136:  1370ساروخانی. (هاي گوناگون است

) قاجاریه( شباهت هاي بیشتري به خانه هاي دوره قبل خود ) پهلوي(به دلیل قدیمی بودن نسبت به دو نمونه دیگر

.  دارد
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  جدول مقایسه خانه ها: 1جدول

  

  فضاها  نوع  تزیینات  فضاي ورودي  سردر  نام خانه  

  

  قاجار

  

آجرکارخانه گیو               

  ي      

  زیرزمین.ایوان.اتاق.مطبخ.پذیرایی.راهرو.پله  برونگراشیشه رنگی                 .ستون.گچبري  حیاط و راهرو       

خانه ناصرالدین 

  زا        میر

حیاط و حوض گچکاري     

  وپله       

  زیرزمین.اتاق.مطبخ.پذیرایی.ایوان.پله   درونگرا  کاشیکاري           .ستون.گچبري

آجرکارخانه فخرالدوله         

  ي      
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  گیري نتیجهـ 5

ز ها و تمایالت ایشان نیز تغییر خواهـد کـرد، در   جوامع انسانی مداوم در حال تغییر و تحول می باشند در نتیجه نیا

در این . این میان معماري نیز مانند دیگر مصنوعان بشر در راستاي پاسخگویی به نیازهاي نوین متحول خواهد شد

میان معماري خانه به عنوان بنیادي ترین مأمن انسان نیز دستخوش تغییراتی می گردد ؛ در تعامل دوسـویه اي مـی   

طالعه تغییرات در نحوه ي عملکرد خانه  به چگونگی تحول نیازهاي انسانی و در مقابل نیـز بـا مطالعـه ي    توان با م

  . نیازهاي انسانی به تغییرات معماري خانه دست یافت

و در نتیجه ي آن معماري به طور محسوس در ایران مربوط ...) فرهنگی، اجتماعی و فناوري و(سرآغاز تحوالت 

با شروع رشد و توسعه در زمینه هاي مختلف و تمایل به برونگرایـی از هـر   . پس از آن می باشدبه دوره پهلوي و 

انسان سنتی در اجتماعی مشتمل بر خویشان و اقـوام و هـم محلـه    . لحاظ، تغییرات بر معماري بناها را شاهد هستیم

، انسان ... براي هم محله اي ها و اي ها زندگی می کند؛ اتاقی دارد براي خانواده، حیاطی براي اقوام و کوچه اي

بنابراین حیاط خانه اش به وسعت دهکده ي . کنونی در اتاقی زندگی می کند گرچه کوچک اما به وسعت جهان

امید اسـت بـا مطالعـه    . خانه ها کوچک می شوند تا به عرصه هاي عمومی فرصت حضور داده شود. جهانی است

واسته ها و تمایالت انسانی با توجه به ارتقاي انسان، روند سـاخت وسـاز   بیشتر معماري خانه ها و پیگیري بیشتر خ

  .را بهبود بخشیم

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

13

   مراجع

   .انتشارات بین المللی المهدي: ،تهرانچاپ اول،)تاریخ هنر(کتاب ایران ،)1380...( آیت اللهی، حبیب ا-

دفتـر   انتشـارات  :هـران ، چـاپ دوم ،ت )راهنماي جامع سبک کالسیک(معماري کالسیک  ،)1381(،آدام، رابرت-

  .پژوهش هاي فرهنگی

  .انتشارات پشوتن: ، چاپ اول، تهرانمعماري در دارالخالفه ناصر ،)1383(،قبادیان، وحید-

و  مطالعـه    سـازمان : هـران ، ت اولچـاپ   /تاریخ هنر معماري ایران در دوره اسـالمی  ،)1374(،کیانی،محمدیوسف-

. )سمت(دانشگاهها  انسانی  علوم   کتب  تدوین

مجموعه مقاالت اولین کنگـره  ، بررسی تطبیقی معماري و شهرسازي معاصر ایران با اروپا، )1374(،اعتصام، ایرج-

  .1374/انتشارات میراث فرهنگی: تهران، جلد سوم،ي معماري و شهرسازي ایران

  .انتشارات روشنگران: ، چاپ اول،تهران)2و1ج (هران ت،)1370(کوبان، سیما،-

  .انتشارات معین: ، چاپ سوم ، تهران)4و1ج(طهران قدیم  ،)1371(شهري، جعفر،-

  .انتشارات زمرد : ،چاپ پنجم، تهران معماري ایران ،)1383(،زمرشیدي، حسین-

  .روشانتشارات س: ، چاپ اول،تهرانجامعه شناسی خانواده ،)1370(،ساروخانی، باقر-

   .مؤسسه نشر هنر: تهران ،شیوه هاي معماري ایرانی،)1369(پیرنیا، محمدباقر-

  .1390، دانشگاه هنر اصفهانپایان نامه  ، بررسی ویژگیهاي معماري ورودي خانه ها ،)1390(،یزدیان، محسن -

اطـالع  اول ، ، نقش وتاثیر عوامل دولتی در معماري بناهاي خصوصی در دوره پهلـوي )1388(زرکش ، افسانه  ، -

  . 1388، دي 136شماره  ،کتاب ماه هنر،رسانی و کتابداري

.آرشیو سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان تهرانگزارشات -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

