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 چکيده

در    رانیا  تختیتهران به عنوان پا  ،در گذر زمان  ،شهر  کیاست وابسته به فرهنگ مردم   ییواژه ا  ،تیهو

باشد    یشهر م  تیهو  کیاز    یشهرهاست خانه بخش  ریسا  تیهو  یبرا یا هینمونه و پا  صد سال گذشته

انسان را در    یدگزن  یبرا  ییمعمار با ساخت فضا یعنیانسان    ازین نیتر  یاز اصل  یکیبه   یو پاسخ اساس
خانه در شهر تهران در گذر زمان از    یمعمار تیکند که هو یبه عنوان خانه فراهم م  ی ساختار کالبد

خانه ها بر اساس فرهنگ    یمعمار   تیشد در دوره قاجار هو  ی ادیز  راتییدوم دستخوش تغ  یقاجار تا پهلو

آورد    یفراهم م  نیساکن یبرا راخلوت    یپنج در  یسه در یچون هشت  ییو با ارائه فضاها رانیمردم ا

در    لکردهیکردند اما با برگشت معماران تحص  یفاده منسل از خانه ها است  نیسال چند  انیکه سال  یطور
ساخته    یخارج   یکرد و فضاها بر اساس الگوها   ریی گذشته تغ  یمعمار   ی کم کم الگوها  ییاروپا   یکشورها

مقاالت و    ییبا مطالعات کتابخانه ا یل یتحل  یفیبا روش توص  هدف پژوهش حاضر بر آن است که شدند

  تی هو  یو ارائه الگوها   تاش  موریامام جمعه تهران در دوره قاجار و خانه ت  یبنا لینامه ها و تحل   انیپا
خود را ازدست داده    یمعمار  تیتهران هو  یکه خانه ها  ابدیمهم دست   نیدوره ها به ا  نیدر ا  یمعمار

 . شدند  یتیهو  یو دچار ب

پهلو  ،دوره قاجار  ،تهران  یخانه ها  ،شهر تهران  ،یمعمار تیهو :يديکل واژگان  ،اول یدوره 

 . دوم یدوره پهلو
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 3یمانيمهناز سل  .2مریم دوگر  ،1محمد بهزادپور
  .رانی؛ اهشتگرد  ؛یواحد هشتگرد؛ دانشگاه آزاد اسالم ؛یگروه معمار 1
 .  رانیا ن؛یقزو ؛یانتفاع  ریرجا؛ دانشگاه غ  ؛یگروه معمار 2
 .  رانیابهر؛ ا  ؛یواحد ابهر؛ دانشگاه آزاد اسالم ؛یگروه معمار 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم دوگر

 يدوره قاجار تا پهلو يشهر تهران در خانه ها  يمعمار  تی تحول هو  ريس

امام جمعه تهران دوره قاجار و خانه ت ينمونه مورد) دوم تاش   موري:خانه 

 اول( يدوره پهلو
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 مقدمه
هویت در تمام یک ملت ریشه    .مفهوم هویت وابسته به عنصر زمان است و همواره به کیستی و چیستی انسان پاسخ می دهد

  ،طول زمان ادامه می یابد و این ویژگی ها به نحویکه تجربه های مشترکی برای انسان بوجود بیاورد ویژگی های مشترك در   .دارد
شهر را  تیاز هو یشهر تهران که خانه ها جز کوچک تیجا هو نیدارد که در ا یمختلف واعان تیهو  ،مفهوم هویت را تداعی میکند

شد که باز هم بر پایه سبک اصفهان اما در ادامه آن بوده است که می   در دوره قاجاریه شیوه جدیدی در معماری ایجاد  .سازند یم

نام نهاد قدیم معماری ایران را ارتقاء بخشیده و نوآوریهایی از نظر  گوهایمبانی و ال ،اصول ،معماری قاجار  .توان آن را سبک تهران 
ن نوین را  در دوره قاجار بوده است که برای  .داشته استفضا بوجود آورد ولی به نظر می رسد قوت الزم برای خلق یک معماری 

بار در ایران نماها و  ،اولین  )پالنها و  با تهیه مدارك  .  .ساختمان سازی  تاریخی    .( آغاز می گردد.  دوره قاجار از مهمترین ادوار 

به جای گذاشته است بسزایی در الگوی مسکن امروزه  این ضرورت شناخت  بنابر    ،معماری ما به شمار می رود که تأثیرات مهم و 

به مثابه پلی دانست که الگوی مسکن را از سبک سن آن   تیآن را برای معماری ما الزم میداند به طوریکه این دوران را می توان 
به سبک مدرن و معاصرتبدیل گردانده است که این الگوهای معماری متناسب با نیازهای زندگی معاصر صورت پذیرفت که به تبع 

با الگوهای فضایی جدید انجام گرفتآن سبک زندگی ا نمود و منطبق  با بازگشت و   یپهاو  یدر دوره  .یرانیان تغییر  اول و دوم 

برگشته فضاها  یاز کشورها گرید  یکشورهادر  کردهیحضور معماران تحصل   ییقاجار وجود درونگرا  یدر خانه ها  یمعمار یاروپا 
بر ناتیوتز  یودور یو هشت  یو پنج در  یچون سه در  ییو فضاها تیمحرم به الگوها  یها جا یو گچ  نقشه    یخود را  و ضوابط 

ب  یخانه ها  تیغرب دادند و هو  یکش را دچار   یفیپژوهش حاضر بر آن است که روش توص دندکر یتیهو یتهران وشهر تهران 

خانه   یو بررس لیخانه امام جمعه در زمان قاجار و تحل  یها  ینمونه مورد لیو با تحل . . .و مقاالت و یمنابع کتابخانه ا یلیتحل

 . دهد یم  حیرا تو ض یقاجار تا پهلو یمعمار  تیهو یتحول ریس  یدوره ها چگونگ سهیوارائه الگوها و مقا مورتاشیت

 

 قيتحق  نهيشيپ

هو یبررس"تحت عنوان  ییدر مقاله ا راه  تیبه هو  ،داریجهان پد یزمان و مکان به عنوان ظرف حاو" یدرمعمار تیمفهوم 

که در  ییمولفه ها  ،ابندی یدر طول زمان و در مکان معنا م  یاز جمله معمار یانسان یها  تیفعال  ،شمندانیدر نظر اند رایز  افتندی

،  ی )نجف .قرار گرفته است  اتینیع یدر چمبره    دیدر عالم جد یول،  بود اتیو ذهن  اتینیاز ع یبیو ترک یفیبر نوع ک یگذشته مبتن
در طول    ،انجام شده در مکان  یها  تیفعال "یمعمار  تیاز سبک تا هو"تحت عنوان    ییدر مقاله ا  ییتقوا  نیحس  دیس  ،(14:  1395

 یها هطرخا ،باره به آنها نیبا رجوع چند  .باشند یعجم  ای  یکه ممکن است فرد  ،کندیم   جادیرا در ذهن انسان ا  یزمان خاطرات

زمان    .کند  یم  گرید  یبندد و مکان را متفاوت با جاها یدر ذهن انسان نقش م  ،اشندبیبخش انسان م تیکه از عوامل هو یجمع
  یکه زندگ  یآن در نظر گرفته نشده؛ بلکه به عنوان عرص ها  یه  ندیو معطوف به گذشته و متوجه آ  یصرفا در نوع قرارداد زین

  یبازشناس  "تحت عنوان ییو همکارانش در مقاله ا  یمانیدکترمحمدرضا سل .مدنظر قرار گرفته شده است  ،شود یدر آن محقق م

اصول هو و  معمار  تیمفهوم  با عملکرد درون  "یدر اثر  هو  ییدر خوانا  یادیز  ریتأث  یانطباق فرم  عهده دارد  تیمعنا و  بر   .آثار 
  تی معنا و هو  ییمؤثر در خوانا  یاز مؤلفه ها یکیبه عنوان   زین  یبوم  یبا مصالح و فناور یکالبد  یها یژگیانطباق و  نیهمچن

بتواند در    دیطراح موفق با  کی  "رانیمعاصر ا یدر معمار تیهو  گاهیجا "تحت عنوان   ییدر مقاله ا  .دیآ یبه حساب م یآثارمعمار

و   ییعصر حاضر را شناسا  ینیازها  .سرزمین خلق کند نیتمدن اصیل ا ودر خور فرهنگ   یزمان خود آثار یهر دوره طبق نیازها

چنین    نیبنابرا  .قرار گیرد  تیکند که مورد توجه و تأکید اکثر یاز اصالت طراح  ییمتناسب با زمان اما با دورنما  یخود اثر  تیبا درا
 یآم.  دارد( رانیمعاصر ا یگاه آن در معماریمهم جلوه دادن و تثبیت جا ،تیهرچه بیشتر هو  ییبسیار به شناساکمک   ییپژوهشها

محمود  یاحمد عنوان  یی(در مقاله ا10: 1396،  یو  بناها یکالبد  تیهو  یمشخصه ها  "تحت  د یدر    ستوفریکر دگاهیکهن از 

  نی ( از اینظم  ینظم و ب  انی)تعادل م  یکالبد تیالکساندر درباره هو  ستوفریکر دگاهید"بوشهر    می: بافت قدیالکساندر نمونه مورد
با معمار  تیجهت هم عموم و الگو    بوشهر  یمعمار  رد یکالبد  تیهو  یشناخت مشخصه ها  .بوشهر مطابقت دارد  یدارد و هم 

هم در بناها در  ینظم  ینظم و ب  انیمتنوع ومتکثر است و تعادل م  ارینظر بس  نیخاص خود را دارد و از ا یو فضاها  یکالبد  یبند

و  یدر ساختار شهر  تینقش هو "تحت عنوان یی( در مقاله ا1393،  نیالد معراج، یمیکر  ،ی)دوالب. برقرار شده است  یبافت شهر
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 یگذشته حاصل بازتاب ارزش ها  یبودن آثار معمار  تیمطالعات صورت گرفته نشانگر آن است که با هو  "رانیا  وزامر  یمعمار

با ساخت معمار  یسنت یبه شکل آثار معمار ییساخت دوباره بناها  دیاما نبا  .است یدر ساحت معمار یانسان   یک ی تیبا هو یرا 

 یچرا که معمار .دانست  یکی تیبا هو یبوده است و ساخت معمار یسنت ندورا  یازهایمطابق با ن یسنت یچرا که معمار .دانست
نم یسنت نخواهد   اتیبا مقتض ،بوده است و ساخت دوباره آن ها در زمان حال یدوران سنت یازهایطابق  دوران معاصر هماهنگ 

برا بازشناس  یو معنو  یماد یازهاین ستیبا  یدر دوران معاصر م تیهو  یایاح  یبود و  پور و همکاران. کرد یمخاطب را  ، )اسد 

همبستگی و تعریف    "هویت مکانیِ یک فضایِ شهری  "تحت عنوان ییدر مقاله ا یگنج یاشرف  یفالح و محمد عل  نی( حس1393

)فراهم آوردن آستانه آرامش انسان در یک تجربه   ،مقوله مشارکت ساکنان شهر ها  ،  ،گذرهای شهری ماهیت فضای آرام شهری 
( پرداختگی در نماها بیرون به واحد های معماری  ،مبلمان و فضای سبز شهری، شهری  و از واحد های معماری به فضای   دید از 

با حضور در آنها احساس تعلق به مکان    ،شهری ایجاد فضاهای عمومی شهری ) توجه به شناخت رفتار های اجتماعی ( که مردم 

اول  یپهلو، تهران در زمان حکومت قاجار یمعمار تیهو "نوانتحت ع ییدر مقاله ا  .شهری و درك هویت مکانی را تجربه کنند
پهلو برگرفته از صفات خوب و خصوص  تیهو"دوم یو  باشد یبوم اتیما  غ  ،خودمان  ما    ،یمعمار  تیصورت ذات و هو نیا ریدر 

با توجه به تمدن ها میدار یسع که مسلما در   یمعمار ندرك افراد از علم و ف زانیساخت بنا و م یراه ها و روش ها ،که افراد را 

 (1397 ،یوفتح  ی)فضل. میشود قضاوت کن ینجام مافراد آنجا ا  خاصی وهیهر قسمت از جهان به ش

نوشتار علمو    تیرا رعا  سین نگارش فاریینکات و آ  ،سندگان محترمیشود که نویم یه جدیتوص    .لحاظ کنند  یدر 

 )ماخذ:نگارنده( يمعمار تیدر مورد هو قيتحق نهيشيپ يجمع بند -1جدول شماره

 انتشارات عنوان ردیف
سال  

 چاپ
 خروجی نویسندگان 

1 
مفهوم   بررسی

هویت در 

 معماری

همایش ملی 
فرهنگ 

گردشگری و 

 هویت شهری

1395 
عمادالدین  

 نجفی

در این مقاله به منظور روشن شدن حقیقت مفهوم  

هویت   ،سعی شده به بررسی مفاهیم هویت ،هویت

در معماری و بحران هویت در معماری معاصر ایران 
که هویت بیش   و نتیجه آن این است  .پرداخته شود

از آنکه معطوف به گذشته باشد به بینش افراد  

ضا زمان حال را در بر میگیرد و تقا  ،مرتبط است

برای بهره مندی از آن ریشه در نیازهای فردی و  
 جمعی در محیط شهر دارد

2 

از سبک تا 

هویت در 
 معماری

  -هنرهای زیبا

معماری و 
 شهرسازی

 1391تابستان  

1391 

سید 

حسین 
 تقوایی

معماری و    ،ما را به انسان ،شناسی هویتواژه
های مولفه  .رساندی آن میدهندهتمیز هایمولفه

  ،ی معماری شامل انسان و باورهایشدهندهتمیز

در این مقاله ضمن بررسی   .باشندمکان و زمان می
به بررسی  ،بردار از معماریجایگاه انسان مولف و بهره

شناس و پردازان پدیدارمکان از دیدگاه نظریه

ی آن با  روانشناسان محیطی و ارتباط در هم تنیده

 شوده مکانی پرداخته میانسان و تاثیر خاطر

3 

  بازشناسی

 اصول و  مفهوم
 اثر در هویت

 معماری

 هویت شهر

  و  بیست شماره
 دهم سال/   پنجم

 1395 بهار/

1395 

 دکتر

  محمدرضا
  ،سلیمانی

 ایرج دکتر

  ارتباط  نیز معماری آثار در هویت  مفهوم طرفی از

  به داشته انساندر  هویت  مفهوم  تعریف  با عمیقی
  شخصیت  از  نمادی عنوان  به  ،اثر  یک که گونه های

 در  گوناگون  تناقضات رغم  علی  .آید می شمار  به فرد
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 ،اعتصام

 فرح دکتر
 حبیب

  اغلب ،معماری حوزه در  مفهوم  این با کاربرد رابطه

 سطحی یا  معنا  عنوان به را آن  تعریف پردازان  نظریه
با  ،معنا  این  .هاند  پذیرفت معنا از  میزان  مرتبط 

 کنش در و  بوده مصنوع محیط و فرد میان  تعامل

 .می گردد  تعریف  آنها میان  متقابل

4 

جایگاه هویت در  

معماری معاصر  
 ایران

کنفرانس  نیسوم

ساالنه پژوهش 

  ،یمعمار یها
و   یشهرساز

 یشهر  تیریمد

1396 

 آمی  مهدیه

  ،احمدی
 آزاده

 محمودی

  زمانی بازهی  سه در مفهوم آن و هویت  شناسایی

 .دارد را مدرن از پس  و  مدرنیته ،مدرن از پیش

  امروز  به تا  گذشته از ایرانی معماری بررسی  به سپس
  توجه  با .میپردازد  معاصر معماری در هویت  و جایگاه

 نمود خصوص  به و  حال زمان در  هویت بحران  به

5 

  یشخصه هام

  یکالبد تیهو
کهن  یدر بناها

  دگاهیاز د

 ستوفریکر

الکساندر نمونه  
: بافت  یمورد

 بوشهر  میقد

 یمل شیهما

شهر   ،یمعمار

و توسعه  یساز

 داریپا

1393 

 یدوالب  ایپو
  باقر

 یمیکر

 میمر

معراج 
 نیالد

کریستوفر الکساندر معتقد است که شهرها و بناهای 

  ،کهن با زبان الگو ساخته شده اند و در دیدگاه

این دیدگاه    .دارندتفاوتی اساسی با بناهای امروز  

موجب می شود تا بناهای سنتی که در طی هزاران  
عالم ساخته   سال در همه جوامع سنتی در سرتاسر 

شده اند با اینکه شکل های بسیار گوناگون دارند؛ 

این وجه مشترك هویت   .وجه مشترکی بیابند
در  .کالبدی است و مشخصه های خاص خود را دارد

بافت قدیم بوشهر   این پژوهش با مطالعه بناها در 

مشخصه های این هویت از دیدگاه الکساندر بررسی 

 .می شود
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 در هویت نقش
 و شهری ساختار

  امروز معماری

 ایران

 شیهما نیاول

 یدر جستجو یمل
شهر فردا  

و   میمفاه ی»واکاو

در شهر   قیمصاد
 «یرانیا -  یاسالم

1393 

فائزه  

 ،اسدپور
عاطفه  

 ،اسدپور

امیر 
 حسینی

طول زمان با انسان و باورهایش متحول می در 

نظام معنایی و  ،گردد با بهره گیری از  در ایران امروز 
نظام اندیشی معنایی طی یک فرایند تاریخی با وصل 

کردن خودبه هویت معماری و شهرسازی اصیل 

ایرانی می تواند در عصر معاصر به صورت بدیل زنده  
 .سیاسی جلوه نماید

7 

  مکانیِ هویت

 فضایِ  یک
 شهری

عمران   شیهما

و  یمعمار
 کرمان  یشهرساز

1384 

حسین 

 ،فالح

  محمدعلی
اشرف 

 گنجوی

 مقوله ،  ،شهری گذرهای  تعریف و همبستگی

 شهری  آرام  فضای ماهیت  ،ها شهر  ساکنان مشارکت
 تجربه  یک در  انسان  آرامش  آستانه آوردن فراهم)

 سبز فضای و  مبلمان، نماها در پرداختگی(    شهری

  از و معماری های واحد  به بیرون از  دید  ،شهری
  فضاهای ایجاد  ،شهری  فضای به معماری های واحد

  های  رفتار شناخت  به توجه)  شهری عمومی

  احساس تعلق آنها در  حضور با مردم که(   اجتماعی

 .کنند تجربه را  مکانی هویت درك و شهری مکان  به

http://www.racj.ir/
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 معماری هویت
  زمان در  تهران

، قاجار حکومت

 و اول پهلوی

 دوم پهلوی

 نیچهارم
کنفرانس ساالنه  

 یمهندس یمل

و  یمعمار ،عمران

 رانیا  یشهرساز

1397 
 ،یرضا فضل

 یفتح دیام

  دارد وجود معماری کمتر ،معاصر دوران معماری در

  ،باشد خود خاص  سبک و هویت  دارای وی آثار که
 معماران  دیگر آثار  از دنبال تقلید  به  بقیه  بلکه

 خاص  هویت  دارای که ما  خاص بناهای  یا و هستند

تاریخی  و معماری  هوای و  حال از  است کشور خود

 کسب و تشریفاتی مکان  یک  به و شده خارج خود
 .شده  تبدیل درآمد

 
  انسان ستیز  یو نشان دهنده فضا یخیفرهنگ هر قوم و هر دوره تار یها یژگیو و ینشانه   نیاز مهم تر یفن و هنر معمار

  یاستوار و ناگسستن   یوندیاست و پ یو شناخته شده ا  نیو در همه حال تابع اصول و ضوابط مع شهیهم  یمعمار .در هر زمان است

از فرهنگ و هنر   یانعکاس ،دورههر  یاست که سبک معمار  لیدل نیدارد و به هم  جامعه یو ارزش ها یرفتار یالگوها ،با فرهنگ
م معمار  راتییهمچنان که تغ،  شود  یآن دوره محسوب    ونددیپ  یبه وقوع م یزندگ  یعرصه ها  ریکه در سا  یراتییبا تغ  یدر 

بتواند ن  ایپو یالزمه معمار راتییتغ نیمتناسب است و ا را  یپس اگر معمار .د انسان را پاسخگو باشدیجد یازهایو زنده است تا 

ن  یمعمار  ،یمعمار  ،میدر فرهنگ و سنت معنا کن نه گذشته باشد معمار ازیکه بر اساس فرهنگ و سنت و    یت یبا هو  یامروز و 

 .  با ماست و خواهد بود شهیهم تیهو نیاست و ا

 

 قيروش تحق

نگرش توص  نیدر ا استفاده شده   یو کتابخانه ا  یاطالعات از منابع اسناد  یجمع آور  یدر راستا  ،یلیتحل  -یفیپژوهش با 

بررس تیهو  میو شناخت مفاه یاست در ابتدا با بررس و استفاده از  یدر معمار تیهو یالگوها انیب صاحب نظران و  دگاهید یو 

مبان  یمولفه ها دوره قاجار تا   یخانه ها تیهو یعنیپژوهش    ینمونه مورد  یبه بررس  ینظر یبدست آمده از  شهر تهران را از 
 .  صورت گرفته است  لیو تحل یجمع آور یاز منابع اسناد ازیمورد ن یداده ها  .شود  یپرداخته م یپهلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نگارنده(: )ماخذ تحقيق روش دیاگرام :1 نمودار

 

 

 

الگوهای هویت 

 شناسی

 از

 تحلیلی-توصیفی
 هویت تعریف 

از هویت شهری 

 دیدگاه اندیشمندان

 بررسی دوره قاجار

 سیر تحول بررسی

 هویت خانه های

دوره قاجار تهران در 

 و پهلوی

 بررسی دوره پهلوی

 بررسی خانه های تهران

 خانه امام جمعه و تیمورتاش
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 ي نظر یمبان

 (20-19: 1386: )بهزادفر:یو عرب یفارس يدر واژه نامه ها تیهو یواژه شناخت فیو تعار یمعان

 ،پرداخته اند  تیکه موضوع هو  یپژوهشگران  نیب. شود یشرع م  یبا جست وجو در منابع فارس تیچون هو یواژگان  یفهم معن

 میلذا شروع گفتار با نقل قول مستق. تر و قابل استناد تر است  کیپزوهش نزد نیدانشپور به ا یپژوهش  ینحوه نگرش و انگاره ها

نوشته ها به بار م نیا یاز  است و   یعرب  یدر اصل واژه ا تیهو تیاز هو فیدر تعر  کلسونی( ن25-1379:17)  ندینش یپژوهشگر 
غا ری))هو(( که ضم  یاز مصدر جعل اما  ،ستین  یاصال عرب  تیکلمه هو  .(7:  1374،  کلسونیگرفته شده است)ن،  باشد یم  بیمفرد 

  دال بر ارتباط محمول یکه در زبان عرب یحرف  یعنیرا از حرف ))رباط (( بودنده اند و آن  ریمترجمان از استعمال آن ناگز  یبعض

آورده شده است و هو ))خود((    لفظ ))هو((  تیو اصل کلمه هو  شهیر  انیدر ب  .(677:  1366،  بایاند)صلمشتق کرده   ،به موضوع است
ن  ریمشاهده آن غ  یپنها ن غا تیهو.  (  20847:  1372،  )دهخدا  شده است فیتعر  دیایاز درست  به    ارهو آن درب  است  تیاشاره 

به کنه ذات او به اعتبار اسماء و صفات و با اشعار به غ یتعال یخدا  یاطالق م یگاه بر وجود خارج تیهو.  آن  تیبوبیاشاره است 

 اشاره شده است  زیبه نام ))تشخص ((ن یگریبه واژه د  تیهو  یمعن  انیدر ب.  (20866، )همان  هیجزئ قایشود که عبارت است از حق

: جدا  .شود یم  ستهینگر تیهو یفارس  ادلکه در واقع به آن عنوان مع و   تیشخص،  انفراد،  افتنی نییتع  ،و ممتاز شدن ییتشخص 
غ  یزیو آنچه بدان چ  یبزرگ غ  ریاز  نباشد  زیدر آن چ گرید  ریخود ممتاز شود چناچه  )همان   فیتعر ،مشارك آن    ،شده است 

 ،یهست-2  یتعال  یذات بار-1است :ت ذکر شده  یواژه هو  یبرا  (یخاص)فلسف  یمعن  کیعام و    یسه معن  نیدر فرهنگ مع  .(5908

 شده  فیتعر هیحزئ قتیبه حق تیهو در فلسفه  -4(شناسنامه، تیشخص باشد )مثل ورقه هو  ییآنچه موجب شناسا -3وجود 
هو  یبرا (ی)فلسف  خاص  یمعن کیعام و    یسه معن نیمع  یفارس  فرهنگ : تیواژه  بار-1ذکر شده است  - 2  یتعال یذات 

  فی تعر  هیحزئ  قتیبه حق  تیهو  در فلسفه  -4(شناسنامه، تیشخص باشد )مثل ورقه هو  ییاآنچه موجب شناس -3وجود   ،یسته

 صیاست و مراد تشخ  یوجود خارج  یمعن  تبهیو گاه هو  ندیگو  تیهو  ،با تشخص لحاظ و اعتبار شود  تیهرگاه ماه  یعنی، شده است

 .  (5228:  1371  ،نیگاه بالذات و گاه بالعرض است)مع تیاست و هو
 

 :نيدر زبان الت تیهو مفهوم

برابر ) تیواژه هو نیالت  یزبان ها  در کاربرد داشته  یسیدر زبان انگل 16واژه از قرن   نیا  .اند دهی( برگز( Identity)را در 

( از  (Identites))  .متاخر گرفته شده است نی(در الت(Identites)از واژه)  ییارو پا یزبان ها  ریدر سا  گرآنید یاست و شکل ها

  شی دایاز زمان پ  Identityواژه   .شده است  لی))وجود((تشک ی( به معنا(entities)(( و )همان)) ی( به معنا(Iden)دو بخش )
 تاکنون برپنج معنا داللت است:

 .  ییکتای  یوجود  ایمطلق  ی))همان(( بودن ؛ همان  تیوضع ای  تیفیک-1

 (11:  1377،  زاده می() رح.  م  1682)از سال    ی(؛ وجود فرد  .م1638)از   تیشخص  ،تیفرد-2

 ذکر شده است: یاصل  یچهار معن  Identityدر برابر واژه   597:  1988 ،فرهنگ وبستر در
مختلف )شباهت( یکل ای  یاساس صهیو خص یژگیوتشابه و  یهمانند  .الف-1 و تشابه در همه آن   ی)ب( همانند ،در موارد 

کننده   زیمتما  تیشخص ای یژگیو-2بودن(  یکی  قتیحالت و حق  ،تیفیاست)ک یئیش  ینیع تیدهنده واقع  لیکه تشک  یزیچ

در . نمادها جوابگو است ریمقاد یکه برا یمعادله ا-4ادعا شده  ای  دهش  انیب  یزیو تشابه با چ یاز هماهنند  یحالت-3(تیفرد)فرد
 آورده شده است: تیواژه هو  فیدر تعر یدو دسته معن  زی(ن  620:  1989)فرهنگ آکسفورد  

بودن در موادکسانی( تی)وضع  طیشرا  ای  تیفی)الف( ک-1 )ب(    ،ژهیو  اتیفیدر ک  ای اتیخصوص ،طبعت  ،بیترک  ،) همان( 

نه چ  یزیچ ای یو تشابه شخص ی)الف( همانند-2  یگانگیبودن و    یکی)ج( یمطلق و اساس یکسانی )ج(   گرید  زیخودشباشد و 

)و( در حوزه  ،قیشناخته شدن در احساسات و عال  طیبودن )د( شرا زیخود همان چ  ،یو فرد یشخص  وجود، تیشخص ،تیفرد
 . شود یم  انی(بیهمان  نی)ا  هیکه درقض  یاصل  ،اصل اتحاد  ایمنطق :قانون  

  یژگ یو  .باشد یو تداوم م  ییفعل شناسا ،تشابه  ،زیتما یو مفهوم اصل  یژگیواژه معرف چند و  نیا یذکر شده برا  یمعان  یبررس

بوده که از آن جمله م نیوجوه متضاد ا  انگریذکر کرد که ب  ییدوتا  یتوان در وجود تقابل ها یواژه را م نیا  گرید توان به   یمفهوم 
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تقابل   .اشاره کرد  یرونیب  تیدر برابر هو  یدرون  تیو هو  یاکتساب تیدر برابر هو  یانتساب  تیهو ،یعجم  تیدر مقابل هو یفرد  تیهو

ب یدرون یایدن انیم یدر مرزبند تیهو یژگیو نیمهم تر  انگریب  قتیدر حق یو درون  یرونیدوگانه ب   فی باشد که تعر  یم  یرونیو 

گردد به گونه    یم  انیب  تیخود و شخص  میبا مفاه  گرید یریبه تعب لتقاب  نیا  .باشد یمن « م  ریکننده مفهوم »من « در مقابل »غ
به    .ردیگ یزمان شکل م یباشد که در ط یم تیهو  یو اجتماع  یرونیمعرف وجه ب  تیو شخص یکه خود دربردارنده وجه درون  یا

 میفرد و مفاه  یشخص  یایدن  انیم  یرونیب  -یدرون  کیالکتید  ندیفرا  کیمحصول   تیهو یریتوان گفت که شکل گ یم بیترت نیا

 (17:  1391 ،و همکارانش  یمانی)سل.  باشد یم یاجتماع

 (19: 1395 ،)سليمانی و همکارانش. : مفهوم هویت در زبان التين منبع4جدول شماره

 ردیف 
نظریه  

 پردازان
 استتنتاج اصول معماری در هویت  مفهوم  با رابطه در ها  هدیدگا

1 

 

 

 جان

 لنگ

  به  مردم هویتی  نیازهای  به پاسخ  برای  باید »طراحان است معتقد او
 شود شرایط عوض  که هرگاه  .باشند داشته توجه  آنها تمایالت و خواسته ها

 همچنین  او  .(  272  ،1390  ،)لنگ « است  نیاز مورد  جدیدی  های  استدالل

 اجتماعی نهادهای  معرف داند که می فرهنگی  رمزی را شده  ساخته محیط
  ،جامعه  عملکرد به  نسبت انسان ادراك تغییر  با و بوده  آنها آورنده به وجود

  را طراحی  هدف وی  .(  202 ،)همان  تغییرمی کند نیز محیط  کالبدی فرم

 می داند  انسان تجربه  ساختن غنی و  انسانی نیازهای  به  پاسخ ،مسأله حل

 که طراحی خالق کار هر که است معتقد او مبنا  این  بر)  .277 ،)همان
درك   و  مردم  با همدلی  طریق از تواند می  ،است  جامعه  خدمت  در حقیقتاً

  .(279  ،)همان کند رشد فرهنگی  تفاوتهای از آگاهی و محیط قابلیت های

 از  استفاده  با  گذشته را  به  نسبت انسان  تجربه بردن  باال  این بر عالوه او
 ،)همان  می کند  بیان طراحان اصلی  وظایف از  یکی عنوان  به ،خالق  تفکر

282.  ( 

 ،زمان  روح  با انطباق

 ،انسان نیازهای  با انطباق

 ،سازی  شخصی  قابلیت

 ،بافت  با انطباق

 ،فرهنگ  با انطباق

 نوآوری و خالقیت

2 

 

  کوین

 لینچ
 

 کرده  تعریف «  محل  یک  »معنی یا  معنی شکل ساده ترین  به را هویت او

  با نزدیکی ارتباط می بخشد و مکان  به را نظیر بی و مشخص  شخصیتی که

  اجزاء از  را  خوانایی و شفافیت ،سازگاری  او  .کند می  پیدا  شخصی هویت

می   بیان را  غیرفضایی شهای و ارز شکل  میان  ارتباط که  می داند معنی
 مکانی ،خوب  مکان  »یک  که  است  معتقد وی  .(  172  :  1390  ،)لینچ  کنند

 از  را وی  ،باشد داشته تناسب  وی فرهنگ و با شخص حدودی تا که است

 همه که  فضا و زمان  جهان  و  زندگی  شبکه از  ،گذشته اش از  ،جامعه اش
 می خاص -  فرهنگ  هر  به وابسته  نماها این  .سازد آگاه کرده را احاطه چیز

 و سرما زندگی نظیر عمومی و مشترك  تجارب  از  دسته آن از  لیکن  .باشند

 ،مرده  و  زنده ،کوچکی و  بزرگی ،تاریکی و روشنی  ،تر و خشک ،گرما

  نیز  محدودیت و  آزادی، کثافت و  پاکیزگی ،غفلت و توجه  ،ثابت  و  متحرك
 )  .181 ،)همان «  برد می بهره

  عملکرد  و فرم انطباق

 شفافیت(
 بافت  با انطباق)

 ،)خوانایی(

فرهنگ   با انطباق

 ،سازگاری()
 ،زمان  روح  با انطباق 

  ،سازی  شخصی  قابلیت

 انسان نیازهای  با انطباق

3 
  کریستین
  نوربرگ

 شولتز

  به را آنها  هویت و  دانسته  یکدیگر با مرتبط  را  اشیاء  کجایی  و چیستی او
  (شولتز71:  1387  ،شولتز  )نوربرگ کند می  تعریف  آنها حضور ویژه فرم

  /هواسپهر صورت  به  که می داند  یافته  وحدت و  یکپارچه  مفهومی را هویت

  عملکرد  و فرم انطباق
 ،))شفافیت

 ،))خوانایی  بافت  با انطباق
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 روح به  (که  43  ،گذارد )همانمی   تأثیر  مخاطب بر  مکان جو یا  اتمسفر

  .( 96  ،)همان  ماند می  پایدار زمان و تاریخ  طول در و یشود م شناخته  مکان
 معماری اما است؛  مراقبت اصیل معماری  »معماری که است معتقد او

  .(115  ،1382  ،شولتز  )نوربرگ « است مشارکت معماری لزوماً مراقبت

 که است معتقد و دانسته  جهان زیست اصلی را صفت صوری انسجام شولتز

 حسب بر را آمدن هم گرد این او .می آورد هم گرد را  عالم ،ساختمان  یک
می   شرح را محیط  فضامندی معمار  کار  )یعنی فکری  تجسم  سه اصل

 اضافه می  دارد کم  که  را چیزی محیط  به  ساختمان  یعنی( تکامل)  .  دهد(

  دیگر  مکان به  مکانی از  مفهوم  عالمی جایی  به  جا( نمادآوری و)  کند
 .) 112  ،)همان می کند  تعریف

 فرهنگ  با انطباق

 ،))سازگاری

 ،زمان  روح  با انطباق

 ،سازی  شخصی  قابلیت

 انسان نیازهای  با انطباق

4 
 کریس

 ابل

 داند می  علوم و ها مهارت  از ای  مجموعه  را معماری ،جنکز  دیدگاه  بنابر او
 در را آن  عملکرد اصلی اما  است  ناپذیر تقلیل و نبوده  توصیف  قابل که

 او  .(  275  :  1387  ،)ابل  کند می معرفی مکان  هویت  به دادن شکل

  هویت  درشکل گیری  طبیعی ای  پدیده عنوان  به را فرهنگی  اختالط

 مناسب  عنوان  به  را فرهنگی  تعامل خالق فرایندهای و می داند معماری
 او مبنا  این بر  .)  294 :میکند)همان  بیان فرهنگی  هویت  تعریف ترین

 های منطق و فرهنگی تنیدگی درهم  محصول  را واقعی ای  منطقه معماری

تعریف لهای  مد کردن  ،تعاملی  طراحی  وی  .(312)همان:  کند می  وارداتی 
 برای حلی راه عنوان  به را کننده  مصرف نیازهای  با هماهنگ و مشارکتی

 کند می  بیان معماری آثار  به بخشی  هویت و  پیچیدگی  ،ایجاد تنوع

  اصل بی  پذیرش و  مدرنیته و سنت  تضادگونه  نگرش رد با او  .(  44  )همان:

 اصول از  یکی عنوان  به را  آینده و گذشته  میان وحدت ،نوآوری  بودن زمان
  بیان ونتوری  « آن هم ،»هم این  دیدگاه  با مطابق و مدرن  پست  دوران مهم

  عاملی را مناسب فنّاوری  از استفاده همچنین او  .(  245 ،)همان  کند می

 ) 380  ،)همان های می داند  منطق ارائه معماری در مهم

 ،بافت  با انطباق

 ،اقلیم  با انطباق

 ،فرهنگ  با انطباق

 ،انسان نیازهای  با انطباق

 ،زمان  روح  با انطباق

 فنّاوری با فرم انطباق

 مصالح و

5 
  جفری

 برودبنت

  تنظیم  ،فعالیتها  با  فضاها تناسب مؤلفه  5 مبنای بر را معماری ارزیابی او

  به توجه اقتصادی و  تبعات  به توجه ،فرهنگی داللت ،محیطی شرایط

  وی  .(14:  1388  ،)برودبنت می دهد قرار توجه  مورد محیطی  تأثیرات
به  شامل را  پایدار ساختمان  بارز های ویژگی  از استفاده  ،مکانیابی  توجه 

  به توجه  ،وارداتی انرژی حداقل اساس بر طراحی ،دسترس در  مصالح

می   بیان مناسب دسترسی تأمین کاربران و  به  احترام ،آب  مصرف حداقل
  مکان  یک در  موجود  شرایط  تعدیل و  جرح برای  ای  وسیله را بنا او  .کند

  سهولت با را  ویژه ای های  فعالیت تا سازد می را قادر بشر که  داند می ویژه

 را طراحی همچنین وی  .(  157  )همان:  رساند انجام  به آرامش در و بیشتر
  به  پاسخگویی  آن وظیفه که  داند می مسأله حل  نوعی  یا فرایندی خالق

 (16  )همان:  یباشد  م  انسان نیازهای

 ،فرهنگ  با انطباق

 ،اقلیم  با انطباق

 ،عملکرد  و فرم انطباق

 و فنّاوری با فرم انطباق

 ،مصالح

 انسان نیازهای  با انطباق

6 
 ایموس

 راپاپورت
 و خواست ها  با مطابق و مناسب  هایی محیط خلق ،طراحی اصلی هدف او

  با  او.  (15:  1391 الف  ،)راپاپورت  باشد  می  ه کنندگان  استفاد  فعالیتهای
 ،انسان نیازهای  با انطباق

 ،فرهنگ  با انطباق
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 و  فرهنگ بین »ارتباط که است معتقد معماری در  فرهنگ نقش بر تأکید

  که  آنجا تا طراحی باشد تا  ف پذیر  انعطا  بایست می شده  ساخته شکل
  تداعی  مفهومی  را  معنی  او  .)  179 ،همان( «  باشد  باز انتهای با دارد امکان

  متغییری  را  آن مبنا این  بر و استفاده کنندگان می داند به مربوط و  کننده

  شدن  شخصی  مفهوم با  تنگاتنگی  ارتباط در که  می کند معرفی فرهنگی

 با  -شخصی صورت  به محیط از بسیاری  می نویسد »معنی او  .دارد قرار
  ،)راپاپورت  «  آید می وجود به  آن تغییر و کردن  کامل ،آن بر  شدن مسلط

  بین تشابه و  خوانایی افزایش  »با که است  معتقد  همچنین  (او24:  1391

  افزایش می یابد  معانی ،شود می منتقل  طریق آن که از  هایی پیام و  معانی
 .( 96  ،)همان «

 سازی  شخصی  قابلیت

 ،)انعطاف پذیری(

 خوانایی(  بافت  با )انطباق

7 
 کنت

 فرامپتون

  بایستی که  می داند  ناپذیر  تغییر نسبتاً ای مقوله را محلی فرهنگ او
  توضیح  ودر  (  108  ،1385 ،)فرامپتون شود  تعریف زمان شرایط  بر مبتنی

  عنوان  به  باید  انتقادی  گرایی »منطقه:  نویسد می  انتقادی  گرایی  منطقه

 از انتقاد درعین  آن  طریق  از  که شود درك فرعی  تجربه  نوعی

 میراث  پیشرفت حال در و خواهانه آزادی  های  جنبه ،مدرنیزاسیون
  انتقادی  گرایی  منطقه. .    .نشود  گرفته  نادیده وجه هیچ  به مدرن معماری

  « . .  .می داند  مهمتر را  تکتونیک واقعیت  یک عنوان  به  معمار  تشخیص

 و  محصور معماری  نوعی  انتقادی را گرایی  منطقه  او  .(  118 ،)همان
 توپوگرافی  ،است تأثیرگذار مکانی  خاص عوامل روی بر  که داند می هوشیار

 شرایط  به  پاسخ  برای  خاص ظرفیتی  دارایعبارتی   به و  بخشیده نظم را

  .(  119 ،)همان « است  نور و  هوا و آب  ،محل  سوی از شده  تحمیل معین

  تحریک  با یکسو از انتقادی گرایی »منطقه که است همچنین معتقد وی
عناصر   بازسازی  به معتقد  دیگر  سوی از و است  مخالف بومی  زبان  عاطفی

  ،)همان « است کلی  چارچوبی  قالب در منفصل  اپیزودهای حسب  بر  زبانی

119 ). 

 تداوم

 ،زمان  روح  با انطباق

 ،فرهنگ  با انطباق

 و فنّاوری با فرم انطباق
 ،مصالح

 ،نوآوری و خالقیت

 اقلیم  با انطباق

8 
 گوردن

 کالن

  عاملی  عنوان  به  را  انسان  تجربیات  و  خاطرات  ،ادراك نقش بر تأکید  با  کالن

  خاطر این  »منظره به  نویسد می و کند می  بیان  محیط  طراحی در مهم

 عکس  همان  یعنی ،یآورد  م  یاد  به را ما  تجربیات و خاطرات که است مفید
  را ما افکار  روند  قادراند ظهورکردند وقتی  که درونی احساسی  های  العمل

  استفاده  با را  طراحی او مبنا  این  بر  .(7  :  1390  ،)کالن  «  بزنند برهم

  مشاهدات  که او .می کند  مخاطب پیشنهاد  ذهنی شهای ارز  از  خالقانه
 در پی  دید  ایجاد ،داند می محیط ادراك در  مهم اصلی  عنوان  به  را  بصری

  می داند محیط در هماهنگی ایجاد برای حلی مناسب  راه  عنوان  به  را  پی

 .(9 ،)همان

 ،فرهنگ  با انطباق

 ،سازی  شخصی  قابلیت

 ،نوآوری و خالقیت

 بافت  با انطباق
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9 
  چارلز
 آ کوره

 فرایندی  شکل که است معتقد و  داند می فرایند  یک را هویت آ کوره  چارلز

 حل مبنای  و بر زمان طی در  آن توسعه و لگیری  شک موجب ،هویت
 مفهومی  پدیده این که است  معتقد  او طرفی از .گردد می واقعی مشکالت

 )  .  یباشد م مخاطب  درك بیرونی و  نگاه  نیازمند  بلکه نبوده  آگاهانه خود

Correa,1983:10) برداشت  مستلزم را  معاصر معماری  او  مبنا این بر 

  را معماری  که می داند سنتها و اقلیم ،عادات،  مصالح  با آن تطبیق و اصول
  عاملی  را اقلیم  مفهوم آ کوره  .می دهد  تطبیق  محلی هویت و شرایط  با

 و  آداب و  فرهنگ ،بناها فرم تعیین در اساسی نقشی داندکه می اساسی

 گرا کثرت را هویت  دیگر ویژگی آ کوره .( Ibid, 10) دارد  ملتها  رسوم
 و داشته زیادی بسیار ه های جلو  هویت که  مفهوم  این به  ،میداند بودن آن

 از او همچنین  .گرفت نظر در آن برای را  مشخص جواب  یک توان نمی

 (Ibid: 98 ).  می برد نام  هویت دیگر  ویژگی عنوان  به تغییر  و  پویایی

 ،تداوم

 ،سازی  شخصی  قابلیت

 ،انسان نیازهای  با انطباق

 و فنّاوری با فرم انطباق
 ،مصالح

 ،اقلیم  با انطباق

 ،فرهنگ  با انطباق

 زمان  روح  با انطباق

 (21: 1395 ،)سليمانی و همکارانش پردازان نظریه دیدگاه از معماري در هویت سازنده اصول و مفهوم: 4جدول شماره

 
 کریس

 ابل

 جفري

 برودبنت

 ایموس

 راپاپورت

 کنت

 فرامپتون

 گوردن

 کالن

 چارلز

 آ کوره

 جان

 لنگ

 کوین

 لينچ

 کریستين

 نوربرگ

 شولتز

          وحدت

          تداوم

خالقيت و 

 نوآوري
         

 روح بيان

 زمانه
         

 با انطباق

 فرهنگ

 )سازگاري(

         

 با انطباق

 اقليم
         

 با انطباق

 و بافت

 زمينه

 )خوانایی (

 
  

  
 

   

 با انطباق

 نيازهاي

 انسان
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 فرم انطباق

 عملکرد و

 )شفافيت(

         

 با انطباق

 و مصالح

 فنّاوري

 بومی 

  
 

 
     

 انعطاف

 پذیري

 )قابليت

 شخصی 

 سازي(

         

 

به تحل مولفه ها انطباق با   نیکه از ب میرس  یم  جهینت  نیبه ا صاحب نظران  دگاهیاز د تیهو  یمولفه ها سهیو مقا  لیبا توجه 
با بافت)خوانا ،(یفرهنگ )سازگار   دیی مورد تا  شمندانیاز نظر تمام اند گرید  یانسان در مولفه ها  یها  ازیانطباق با ن  ،(ییانطباق 

 . دارد  یسه مولفه از همه نقش پررنگ تر نیگردد که ا یم نییتب  ریدر نمودار ز یاصل  یمولفه ها هک  میریگ یم  جهیاست پس نت

 

 
 )منبع : نگارنده(صاحب نظران دگاهیاز د يمعمار تیهو ی اصل يمولفه ها:2نمودار

 شهر در هویت

تواند منجر  یم یعوامل در صورت نیمعتقد است ا  زین یاما و .و مصنوع است  یعیطب  ،یشهرها وابسته به سه عامل انسان  تیهو

با انسان شامل دو بخش هو تیسپس هو .گردد که توسط انسان درك گردد یبخش تیبه هو   تی مکان و هو تیفضا را در ارتباط 

اه 
دگ

دی
ز 

ي ا
ار

عم
 م

ت
وی

 ه
ی

صل
ي ا

ها
ه 

ولف
م

ن
را

نظ
ب 

اح
ص

خالقیت و نوآوری

زمانهبيان روح 

(سازگاری)انطباق با فرهنگ

(خوانایی)انطباق با بافت

انطباق با نیازهای انسان

ومیانطباق با مصالح و فناوری ب

(شخصی سازی)انعطاف پذیری
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با خاطرات افر  یمکان  تیهو .داندیم یمکان نسبت به آن مکان و هومرتبط  ن  تیاد  شهر   یفضاها ریفضا با سا  زیبه تما زیمکان 

به دو بخش مثبت و منف  یمکان  تیهو  .( 66 -  59ص    ،1389 ،با خاطره ندارد) بهزادفر یکه ارتباط  پردازدیم و   کندیم  میتقس یرا 

 یصورت منف  نیا  ریرا شامل گردد مثبت و در غ  شباارز یبا فضا در اثر خاطرات فضاها یهمان  نیکه ا یکه در صورت داردیعنوان م
 یکند ) تق یهمان نیو خاطره دارد احساس ا کندیم  یکه سالها است در آنجا زندگ یبا مخروبها یممکن است شخص  یعنی .است

 .  (  65:ص    1392  ،زاده

 

 ها  افتهی
  یعمر خانه طوالن ،  بردند یخانه به سر م  کیدر   یینتعد یکرد نسل ها یم ینقش استمرار دهنده فرهنگ را باز یخانه سنت

با خانه امروز  یگریفرق د .آن اندك بود  راتییو تغ با طب  یهم  نم عتیداشت که در تقابل  و  یمصنوع طیمح کی. رفت  یقرار 

و هم در پردازش فضا    نیبا زم بیهم در ساخت و ترک  ،دیکش یکنار نم  عتیطب از، آمد یکنار م  عتیهمه جا با طب ،نبود  یکیمکان

  یو تمام نشدن  یافتنیدست ن  ،مواج ،زیرازآم یمیجهت است که خانه قد نیوبه هم  .کرد یبا آسمان معامله ومشارکت م بیو ترک

  یرفناك تر و از روح و احساس وزندگ را ژ  هخان یتداوم حضورشان فضاها ،کردند یاقامت م شتریبود و هر قدر ساکنانش در آن ب
 (294:  1387، )بهزادفر.  ساخت یآکنده تر م

 

 خانه امام جمعه تهران:

دارائی در کوچه )ناصر خسرو( روبروی وزارت  باریک به نام کوچه امام ساختن در محدوده بافت تاریخی خیابان ناصری  ای 
شده در گذشتهمحله  .جمعه قرار گرفته است به نام محله عودالجان شهرت داشته است و ای که این خانه در آن واقع  های دور 

نشانهتکیه دولت سابق هم در همین محله وبا اند های معماری آن محور شده  کی فاصله از خانه امام جمعه قرار داشته که امروزه 

  .است
 (:یمحل ،ي)شهر تيموقع یبررس

 

 

 (url1:www. googlemap. com:موقعيت امام جمعه تهران در محله عودالجان)1و2عکس شماره 

http://www.racj.ir/


 11 -29 ص ،1400 زمستان ،23شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www. Racj. ir 

 

 
 

 
 

 

 

  طبقه هکف واول خانه امام جمعه تهران :پالن4و3عکس شماره 

 

 :url3( و url2:www. fa. wikipedia. org): نماي بيرونی از خانه امام جمعه و نماي داحلی 8و7و  6و 5عکس شماره 

www. vom. ir)و)( url4:www. irna. ir) 

 مواد و مصالح بکار رفته دربنا :

مصالح به کار رفته برای کرسی چینی از قلوه سنگ و برای دیوارها از کاهگل و آهک را برای تهیه مالت شفته آهک و از آجر 
نماسازی و حفاظت از دیوار و پوشش سقف ها   نماسازی و حفاظت از دیوار و برای  برای  بام و از آجر  و از کاهگل برای پوشش 

از دیوار و پوشش سقف ها و تنپوشه ای سفالی برای  پوشش سقف ها از کاهگل برای پوشش بام و از آجر برای نماسازی و حفاظت

 یجنوب  یورود1-

  یتاالر تابستان2-

               تاالر زمستان3-

 یاتاق خصوص-4

 شاه نشین تاالر زمستانی /1

 / تاالر زمستانی2

 تاالر زمستانی/ ورودی 3

 / ره پله برای ورود به تاالر 4

 / فضای پیش ورود به تاالر تابستانی5

 / گوشوار غربی تاالر تابستانی6

 

 / تاالر تابستانی7

 / گوشواره شرقی )تقسیم فضاهای(8

 / گوشواره شرقی تاالر تابستانی9

 / غالم گردشها 10

 / ایوان11

 / راه پله ورود به ایوان12

 / پستو  13
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ز تیرهای چوبی برای اجرای  برای ساخت مجسمه های سنگی و ساخت حوض و ا  هدایت آب به منزل و درب های چوبی و سنگ

برای اجرای سقف تیرچوبی واز شیشه های رنگی برای استفاده از درب ها و از شیشه های رنگی برای استفاده از  سقف تیرچوبی 

نما استفاده  برای گچبری و ایجاد تزیینات در  درب ها ئ پنجره ها و از مالت گچ برای زیرکاری صاف کردن دیوار وسقف از گچ 
 .  شده است

 

 عمارت تيمورتاش پهلوي اول 

پادگان واقع شده است و در حال حاضر در  نیغرب اپادگان باغشاه سابق و در بخش شمال  یدر محدوده  مورتاشیعمارت ت

 . دانشگاه مورد استفاده است  نیا یو ستاد و به عنوان ستاد فرمانده یدانشگاه فرمانده یداخل محوطه

 

 (url5:www. googlemap. com)موقعيت شهري و محلی تيمور تاش پهلوي اول: بررسی 10عکس شماره

نامش پیداست  1310این بنای تاریخی در حدود سال   وزیر  ،متعلق به عبدالحسین تیمورتاش  ،ساخته شد و همان طور که از 

ابعاد تقریبی   .هایی از ساختمان زیرزمین نیز وجود داردبنای مورد نظر در دو طبقه ساخته شده و در بخش.  دربار پهلوی اول بود
ارتفاع در طبقات مختلف این ساختمان    .ی اول و دوم کامالً برهم منطبق هستندمتر است و پالن طبقه  17×20هر یک از طبقات 

ر زیرزمین از نوع پوشش ضربی و در طبقات دیگر به صورت تخت و به سبب فرم خاص معماری آن و نیز نوع پوشش سقف که د

به ترتیبی که ارتفاع سقف در زیرزمین حدود   ،با تیرچوبی است ی و در طبقه  70/4ی همکف متر و در طبقه  3با هم تفاوت دارد؛ 
نهایی ساختمان .متر است 40/5فوقانی حدود   نهای ،پوشش  با خرپای چوبی است و ارتفاع  محوطه  شیروانی  ی آن تا سطح تراز 

 . متر است  15حدود 

بنا دبه  یانظام سازه و از  رسدیمتر م 1از   شیبه ب نیرزمیکه ضخامت آن در ز  ستیباربر آجر میضخ  یوارهایکاررفته در 
کاررفته در بنا آجر با مالت و چوب است که هر به  یمصالح عمده  .کندیم  تی( تبعیپوشش ضرب  نیرزمی)در ز یپوشش تخت چوب

بن  یبا توجه به خواص خود در بخش  کی  .  (1391،  یرازیش  ی)کام.  اندبه کار رفته  ااز 

استادانه و هنرمندانه    یعمارت که در ساخت آن از آجر به نحو یآجر  یعمارت عبارتند از: نما  نیکاررفته در ابه  ینییتز  عوامل

بسنما استفا نییتز  یبرا و سقف  هاییلویموجود در بنا که در گ یبایو ز سینف یهایکارنهیآ باست؛ینواز و زچشم اریده شده و 
پنجره یهابخش ریها و ساسرستون یبایو ز فیظر  یهایبرچاند؛ گکار شده  یتاالر اصل ها و اشکال  با فرم یچوب یهابنا؛ درها و 

 .  (1383  ،یخاص )موسو
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 (url6:www. aoapedia. ir):نماي خارجی و داخلی خانه تيمور تاش پهلوي اول15و14و 13و12و11شمارهعکس 

 

 (url7:www. aoapedia. ir) :پالن و نماي خانه تيمور تاش17و 16عکس
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و بررسی یافته ها:  تحليل 
 (4: 1394، سروش ياکبر، تورج یليقاجار:منبع)جل  يدوره  یمسکون يها پالن يها یژگیو

 

 (4: 1394، اکبري سروش، )جليلی تورج :ویژگی پالن هاي مسکونی پهلوي اول برگرفته از4نمودار 

 

اکبري ، منبع)جليلی تورج 3و  2و 1:نمونه پالن خانه حاج محمد حسن امين الضرب قاجار بر اساس شماره9عکس شماره

 (4: 1394، سروش

 

 

 

ی 
ها

ن 
ال

ی پ
ژگ

وی
ار

اج
ی ق

ون
سک

م

پالن ها کشيده در امتداد بنا

ایجاد چشم انداز وسيع پنجره

ایجاد زیر زمين با طرح هاي زیبا

تعبيع حوض خانه

رواج بادگيرها براي خنک کردن هوا

ایجاد سرستون ها در ورودي ها

ایوان هاي بلند

ایجاد پله ها در دو طرف در محوري اصلی بنا

تبدیل سه دري به دودري و واردشدن نور مستقيم به داخل بنا

تنوع وسبکی و گشایش فضا هاي بيشتر

آميزه اي از معماري ایرانی و اروپایی

قرار گرفتن ورودي در جهتی که همسایگی نبوده وبه معبر محدود است

قرار گرفتن ورودي ها ته نسبت اهميت محرميت فضا هاي داخلی در طرفين اصلی و فرعی

سه دري ها در راستاي محور فرعی

حياط بيرونی و اندرون

شکل ورودي ها هندسی و متقارن
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 (4: 1394، اکبري سروش، )جليلی تورج مسکونی پهلوي اول برگرفته از:ویژگی پالن هاي 4نمودار 

 

 (4: 1394، اکبري سروش، )جليلی تورج :ویژگی پالن هاي مسکونی پهلوي دوم برگرفته از5نمودار 

 (4: 1394، سروشاکبري ، )جليلی تورج:تحليل مشخصات دوره هاي قاجار و پهلوي اول و پهلوي دوم منبع)5جدول شماره 

 ویژگی اصلی پالن ویژگی معماری عوامل تاثیرگذار بر معماری دوره ردیف

1 
 قاجار

 

 سنت

 فرهنگ

 مذهب

 در ها  محرمیت  رعایت توجه

 سازی  فضا

 بنا امتداد در کشیده ها  پالن

 بیشتر  فضا های گشایش و وسبکی تنوع

 ته ها  ورودی گرفتن قرار

ول
ي ا

لو
په

ی 
ون

سک
ي م

ها
ن 

ال
ی پ

ژگ
وی

ایجاد پيش ایوانی

اختالف سطح از زمين

داشتن پله از یک، دو یا سه طرف

ستون هاي مدور یا چند وجهی

ندبا یکدیگر ارتباط داشته باش( توي در توي)طرح هاي سه اتاقه ، پنج اتاقه یا بيشتر که اکثرا 

تفضاهاي ورودي از بين رفته و هشتی یا فضا هاي داخلی بال واسطه با معبر در ارتباط اس

خانه ها عموما داراي یک حياط بيرونی بوده و حياط اندرونی حذف شده

ر اصل قرار گيري ورودي در وجوه جانبی محور اصلی و فرعی و اهميت محور اصلی هنوز معتب
است

اختهشکل حضور عناصر اصلی پيشين مانند طنب ، حوضخانه، کله اب و ایوان سرتاسري رنگ ب

ورودي در مجاورت معبر

راه پله مرکزي و ایوان هاي بيرون زده

وم
 د

ي
لو

په
ی 

ون
سک

 م
ي

ها
ن 

ال
ی پ

ژگ
وی ایجاد ایوانهاي عظيم و مرتفع در ورودي ها

مرکزیت بنا با ستون ها

استفاده از نقش تخت جمشيد

دي باالتر قرار گرفتن ساختمان از سطح زمين و نيز نمایش آشکار آن در وسط و محل ورو
ساختمان

شکل گيري بالکن و پدیده بالکن سازي در نماي خيابان ها
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 درون  های فرم از  استفاده اروپایی  عناصر ورود

 گرا

 و ایرانی معماری تلفیق

 اروپایی

 فضا محرمیت  اهمیت  نسبت

 اصلی  طرفین در  داخلی های

 فرعی و

 اندرون و  بیرونی حیاط

2 
پهلوی 

 اول

 سیاسی روابط

 اقتصادی  وضعیت

 خارجی معماران ورود

 غربی های سبک ورود

 برونگرا  های فرم از  استفاده

 مدرنیزه و  تجدد  برای تالش

 نیازهای به توجه  عدم

 وسنتی فرهنگی

 تکنولوژی از  استفاده

 ایوانی پیش  ایجاد

 زمین از  سطح اختالف

 سه طرف  یا دو ،یک از  پله داشتن

 چندوجهی  یا مدور های ستون

 یک  دارای عموما ها  خانه

 حیاط و بوده  بیرونی حیاط

 شده حذف  اندرونی

 های ایوان و  مرکزی  پله راه

 زده  بیرون

3 
  پهلویی

 دوم

 سیاسی روابط

 اقتصادی  وضعیت

 ایرانی معماران ورود
 تحصیل

 خارج کرده

 اجتماعی تحوالت

 با هماهنگی و همسویی

 مدرن معماری

 برونگرا  های فرم از  استفاده

 تکنولوژی از  استفاده

 ایرانی بومی معماری تلفیق

 عصر جهانی  خصوصیات و

 مدرن

در و  عظی  ایوانهای  ایجاد  ها ورودی مرتفع 

 ها ستون  با بتا  مرکزیت

 تخت جمشید نقش از  استفاده

 از  ساختمان گرفتن  قرار  باالتر

 نمایش نیز و زمین سطح

 محل و  وسط در  آن آشکار

 ساختمان  ورودی

 سازی  پدیده بالکن  و  بالکن گیری شکل

 

 نتيجه گيري 
پاسخ به سیر تحولی هویت در دوره های قاجار و در یک شهر وابسته به عنصر زمان است در این پژوهش برای   مفهوم هویت

به این نتیجه می رسیم که با ورود به عناصر فرهنگی کشورهای غربی در فرهنگ ایران هویت جامعه ایران دچار  پهلوی اول و دوم 

بلکه در مقیاس کوچکتر بر روی خانه ها که بخشی از هویت شهر تهران را تشکیل می  تغییر شده و نه تنها در هویت شهر تهران 

طراحی خانه های قاجار بر اساس   ،با تحلیل خانه امام جمعه تهران و بررسی ویژگی های خانه های قاجار دهند تاثیر بسزایی داشته

فرهنگ ایرانی و حفظ فضاها و هویت ایرانی رعایت محرمیت ها در فضاسازی و استفاده از فرم های درون گرا که معموال دارای 
و تزیینات بی نظیر بود و فضاها دارای هشتی و داالن بودند اما به مرور در  اق های سه دری و پنج دری با ارسیحیاط مرکزی ات

برونگرا و عدم   ،تیمور تاش  پهلوی اول با مطالعه بر روی خانه و ویژگی های پهلوی اول ورود سبک های غربی استفاده از فرم های 

پهلوی دوم کم کم هویت شهر تهران دچار بی  توجه به نیازهای فرهنگی و سنتی در خان ه های شهر تهران و در ادامه دردوره ای 
هویتی شد و خصوصیات معماری مدرن و هویت و فرهنگ های کشورهای اروپایی وارد تهران و خانه های تهران شد و خانه ها بر  

ند و خانه های شهر تهران در انبوه ساخت و اساس الگوهای غربی به تقلید از فضاها و چیدمان اسباب وسایل غربی طراحی شد

سازها به همراه شرایط بد اقتصادی و سرپناهی برای مردم مهاجر شهر های دیگر هویت خود را ازدست دادند و دچار بی هویتی  

 .  شدند
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 .  26تا صفحه   15از صفحه   ;  25, شماره    10, دوره    1395

 تهران ،حکمت. ،یدی،ترجمه منوچهر صانعب دره ب ی، فرهنگ فلسف  1366 ل،ی،جم  بایصل [11]

(معمار یسیرئ  مانی،)ا یانتقاد یی، منطقه گرا1385فرامپتون،ك،  ] [12]  و فرهنگ.  ی،مترجم 

 نیدوم ، چهارم  یاول و پهلو  یتهران در زمان حکومت قاجار،پهلو یمعمار  تی، هو  1397ا ،    یر ،فتح  یفضل [13]
 .رانیا یو شهرساز یعمران، معمار یمهندس یکنفرانس ساالنه مل

 یمهندس  یس ساالنه ملکنفران  نی، هویت مکانیِ یک فضایِ شهری، چهارم1384م،   ،یفالح ح ،اشرف گنجو [14]

 رانیا  یو شهرساز یعمران، معمار

 ، تهران ،دانشگاه تهران.  انیبیدکتر منوچهر طب  ،ترجمهیمنظر شهر  دهی،گز1382کالن ،گ،  [15]

 www. aoapedia.irاول، یپهلو  یدر دوره رانیا  یمسکون ی، معمار1391،   ،میرازیش یکام [16]

  ین ی ع  رضای(، ترجمه عاطیمح یدر طراح  ی)نقش علوم رفتار  یمعمار  یها  هینظر  نشی،آفر  1381لنگ ،ج ،   [17]

 فر، تهران،انتشارات دانشگاه تهران

 ،تهران،دانشگاه تهران. ینیشهر،ترجمه منوچهر مزم  یمای،س1374،   نچ،كیل [18]

 . 2فرهنگ گردشگری و هویت شهری دوره  همایش ملی  ،یدر معمار  تیمفهوم هو  ی، بررس  1395ع ،  ینجف [19]

)نمونه: فضا و مکان(،    ههاینظر ی نهیدر تعامل با فرهنگها در زم ی، تأمالت1394زاده، م ، ینق [20] و اصطالحات، 
 .10تا   89،  8شماره   -  1394و زمستان    زیی، پا رانیا یمطالعات معمار  هینشر  ،یهنر و معمار

 تهران، دانشگاه تهران. ،ی،فرهنگ فارس1381م ،  ن،یمع [21]

 استان تهران. یفرهنگ  راثیاداره کل م یگزارش ثبت مورتاش«،یت  ی، »خانه1383ر ،  ،یموسو [22]

 ،تهران،سخن. یکدکن یعیو رابطه انسان و خدا،ترجمه محمد رضا شف  ی،تصوف انسان1374 کلسون،ر،ین [23]
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