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جلوههایسنتوتجدددرفضاهایورودی
*
خانـههایتهــراندورهقاجــار
مینارمضانجماعت**،1دکترجوادنیستانی

2

 1کارشناسارشدباستانشناسی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران.
 2استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/6/26 :تاریخ پذیرش نهایی)89/10 /18 :

چکیده:
دوره قاجار ،دوره تضاد در ارزش ها و اندیشه های معمارانه ،و تنوع در گرایش ها و شیوه های معماری شهری است .این تنوع و تضاد
که متأثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف سنت و تجدد است ،بیش از همه ،در حوزه معماری مسکونی نمود پیدا می کند و ساختار
یکنواخت خانه های شهر را به عرصه تفاوت می کشاند .تفاوتی که در تمامی اجزاء تشکیل دهنده یک خانه ،از فضای ورودی تا فضاهای
داخلی رخ می نماید؛ اما بدین خاطر که فضاهای ورودی ،نمودی بیشتر در معماری دارد ،تحوالت رخ داده در این بخش ،ملموس تر و
بررسی ویژگی های ساختاری و تزیینی آنها از اهمیتی دو چندان برخوردار است .در این میان ،موضوع قابل توجه این است که تحول
مذکور ،بر فضاهای ورودی خانه های گروهی از جامعه تأثیرگذار بوده و حتی نوع این تأثیرگذاری ،از محله ای به محله دیگر متفاوت بوده
است؛ گرچه از این طریق ،شاید بتوان شاخصه های بارزی را برای انواع فضاهای ورودی تعیین نمود و سبک غالب ورودی ها را ارزیابی
کرد .بدین ترتیب می توان گفت خانه های تهران دوره قاجار ،سبک های گوناگونی در فضاسازی ورودی داشته که هر یک ،جلوه هایی
از سنت ،تجدد یا تلفیقی از آنها را به نمایش گذاشته است.

واژههایکلیدی:
قاجار ،تهران ،خانه ،ورودی ،سنت ،تجدد.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عن وان نگرشی بر شیوه های خانه سازی ته ران عهد قاجار با تأکید بر
فضاهای ورودی می باشد که در سال  1388در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسیده است.

** نویسنده مسئول :تلفن ، 09124340413 :نماب ر.E-mail: Mina.Jamaat@yahoo.com ، 88220217 :

66
نشریههنرهایزیبا  -معماریوشهرسازی شماره 44زمستان1389

مقدمه
در تاریخ هنر معماری تهران ،دوران قاجار از اهمیت ویژه
ای برخوردار است ،زیرا در این دوره بود که برای نخستین بار،
شیوه های معماری غربی به همراه شاخصه های متعدد آنها وارد
سبک های معماری تهران شد و گاه در تلفیق با معماری سنتی و
گاه مجزا از آن قرار گرفت و در مجموع ،تحولی را در سیر هنر
معماری این شهر ایجاد کرد .یکی از نمودهای بارز این جریان تغییر،
خانه های مسکونی تهران است که همگی با وجود تعلق به یک دوره
تاریخی ،برخوردار از گوناگونی هایی در سبک های معماری و
فضاسازی اند .آنچه در نگاه اول به این خانه ها در نظر می آید،
فضای ورودی آنهاست که هر کدام بسته به شیوه های معماری
خانه و میزان تأثیرپذیری شان از سنت یا تجدد ،جلوه هایی متنوع
از ترکیب فضایی را به تماشا می گذارند و ظاهری ناهمگون به
شهر می بخشند .با توجه به اهمیت این موضوع ،تاکنون دو تحقیق
جامع و بسیار مفید در مورد فضاهای ورودی خانه های تهران
انجام پذیرفته است که می توان به کتاب بسیار ارزنده فضاهای
ورودی خانه های تهران قدیم از حسین سلطان زاده و همچنین
کتاب نقوش سردرهای خانه های تهران قدیم به نگارش افسانه
حاجی علی محمدی اشاره کرد؛ لیکن پژوهش حاضر ،با نگاهی بر
منابع پیشین ،قصد آن دارد تا از منظری متفاوت به بحث فضاهای
ورودی پرداخته و از طریق بررسی متون و سفرنامه ها در کنار
تحقیقات مشاهده ای و مقایسه ای میدانی ،به معرفی شاخصه های
اصلی هر یک از انواع فضاهای ورودی ،تحلیل جلوه های بارز سنت

و تجدد موجود در این فضاها و تفکیک سبکی و شناسایی کیفی
و کمی آنها در محالت گوناگون تهران بپردازد .طی بررسی های
میدانی صورت گرفته 80 ،خانه قاجاری واقع در محله های اصلی
تهران قدیم یعنی عودالجان (در شمال شرقی) ،چال میدان (در
جنوب و جنوب شرقی) ،بازار (در جنوب) ،سنگلج (در غرب) ،ارگ/
دولت (در شمال) و همچنین دیگر مناطق شمالی شهر ،شناسایی و
مستندنگاری گردید .از هر یک از محله های عودالجان ،چال میدان
و سنگلج ،تعداد  20خانه انتخاب شد و ذکر این تعداد هم به این دلیل
است که بافت محله های فوق تا حد زیادی ،دست نخورده باقی
مانده و خانه های بسیاری در آنجا وجود دارد که بررسی فضاهای
ورودی آنها ضروری به نظر می رسد .از محله بازار به دلیل تغییر
شکل خانه ها و تبدیل آنها به مغازه ،دکان ،انبار و پاساژ ،تنها  7خانه
برای بررسی انتخاب شده است .از محله دولت که بیشتر خانه های
آن ،یا تغییر کرده اند و یا میان قاجاری و پهلوی بودن آنها تردید
وجود دارد ،ترجیح ًا  10خانه انتخاب می شود که بدون شک متعلق
به دوره قاجار هستند .از محله های واقع در شمال تهران نیز ،هم
به دلیل معدود بودن خانه ها و هم به سبب شباهت بافت منطقه ای
و تشابه خصوصیات معماری آنها ،تنها  3خانه برای تحلیل در نظر
گرفته می شود.
در جدول مندرج در انتهای مقاله ،تعدادی از خانه های فوق با
جزییات کامل فضاهای ورودی ذکر گردیده است.

 1ـ زمینه تاریخی بحث
شهر تهران در اوایل پایتختی خود ،چه از نظر کالبدی و چه
از نظر فرهنگی برخوردار از ساختاری سنتی بود؛ بدین معنی که
مراسم ،مشاغل ،روابط اجتماعی ،فرم لباس ،نوع وسایل حمل و نقل،
بافت شهر ،ساخت و ساز شهری و غیره کام ً
ال حال و هوایی سنتی
داشت و با دوره های پیش از خود ،چندان فرقی نمی کرد (قبادیان،
 .)63 ،1383اما در پی تغییرات چشمگیری که در نتیجه عواملی
چون وقوع انقالب صنعتی و بروز تحوالت سیاسی و اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی اروپا (حبیبی ،)234 ،1387 ،شکست های نظامی
ایران ،استعمار ،تجارت وابسته ،اعزام دانشجو به فرنگ ،استخدام
مهندسان و متخصصان اروپایی و غیره ،در تهران صورت گرفت
(آدمیت ،)163 ،1354 ،ارزش ها و سنت های حاکم بر جامعه تا
حدودی رنگ باخت و به جای آن ،گرایش های تجددطلبانه و فرهنگ
نوگرایانه برگرفته از غرب اوج پیدا کرد و عدم درک درست دولت
قاجار از این شرایط تاریخی جدید موجب شد تا تحول به وجود

آمده ،همراه با تقابل های بسیار صورت گیرد که مهمترین آنها،
تقابل سنت و تجدد در جامعه بود (حبیبی.)235 ،1387 ،
در دوره حکومت ناصرالدین شاه ،تحوالت و جریان نوگرایی
که در جامعه آغاز شده بود ،جلوه بارزتر و دامنه گسترده تری پیدا
کرد (قبادیان )240 ،1383 ،که در نتیجه آن ،دستاوردهای مدرن
تمدن غرب ،هرچه بیشتر و بیشتر وارد فضای شهری شد و تأثیر
خود را بر تمامی ارکان جامعه از جمله بر معماری مسکونی باقی
گذاشت .معماری خانه های تهران نیز که تا این زمان ،در ارتباط با
اصول معماری سنتی و در قالب ساختارهای یک شهر سنتی شکل
گرفته بود ،به تدریج فرم های کهن خود را از دست داد و ظاهری
غربی به خود گرفت .اندیشمندان و نویسندگان گوناگون ،هر یک
دالیلی را برای ورود اندیشه های جدید غربی و تأثیرگذاری آن
بر سنت های معماری مسکن تهران بیان کرده اند که از جمله آنها
می توان به فرهنگ ناپخته سلسله قاجاریه و رکود اقتصادی (آپم
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پوپ)1411 ،1387 ،؛ بازگشت تحصیل کردگان اروپا رفته به ایران
و اجرای معماری کارت پستالی 1توسط آنان (قبادیان)68 ،1383 ،؛
ارتباط بیشتر ایران با اروپا (نصیری انصاری)280،1350 ،؛ اعمال
نفوذ بیگانگان و تبلیغات آنها (پیرنیا)270،1369 ،؛ سفر به اروپا و
همراه آوردن آثار هنری آنان (صارمی142،1376 ،ـ)143؛ احساس
حقارت و عقب ماندگی در مقابل برتری های علمی و فنی و هنری
غرب (نوحی)614 ،1374 ،؛ شیفتگی در مقابل مظاهر معماری مدرن
و کارایی بهتر شیوه های جدید غربی (قبادیان)226 ،1383 ،؛ حضور
معلمین و مهندسین و معماران اروپایی در مدرسه دارالفنون (حبیبی،
 )238 ،1387و همچنین معرفی شیوه های شهرسازی غربی و
گونه های جدیدی از سبک های معماری و تزیینات متداول آن زمان
اروپا توسط مهندسان غربی اشاره کرد (پاکدامن.)54 ،1373 ،
بدین ترتیب در دوره قاجار ،عوامل گوناگونی بر معماری
خانه های تهران اثر گذاشت که در این میان ،مهمترین عامل ،نفوذ
فرهنگ و هنر غرب بود که بسته به میزان و موارد تأثیرش ،سه
سبک گوناگون خانه سازی با شاخصه های متفاوت سنتی ،تلفیقی
و جدید را شکل داد.

تصویر -1دیوارهای بلند و ساده خانه ای سنتی واقع در حاشیه معبری
باریک در محله چال میدان.

 2ـ فضاهای ورودی بر مبنای
گونه شناسی خانه ها
 1ـ  2ـ خانه های سبک سنتی

خانه های سنتی ،خانه هایی درونگرا و حیاط محور بودند که
اغلب در اطراف معابر فرعی یعنی کوی ها و کوچه ها و گذرها و
بن  بست ها قرار می گرفتند و تمام ًا ـ چه خانه مردم عادی و چه
خانه اشراف ـ به سبک سنتی و مطابق با اصول بنیادین معماری
ایرانی احداث می شدند .نمای این خانه ها معمو ً
ال خشتی یا آجری
بود و روی دیوارهای بلند و ساده آنها ،هیچ روزن یا پنجره ای به
چشم نمی خورد (قریب206 ،1374 ،؛ تصویر.)1
 1ـ  1ـ  2ـ فضاهای ورودی سنتی
در معماری فضای ورودی خانه های سنتی ،تمامی اصول
ترکیب کالبدی از جمله اصل سلسله مراتب ،اصل تقارن و اصل
درونگرایی به صورتی کامل به اجرا در می آمد؛ بدین ترتیب ورودی
خانه ها ،فضایی شاخص ،متقارن ،غیر مستقیم و تنها بخشی از
نمای بیرونی خانه ها بود که غالب ًا تزیین می شد؛ البته با توجه به
درونگرا بودن خانه ها و عدم امنیت در جامعه ،به شکلی ساده
تزیین می گردید تا توجه دیگران به آن جلب نشود .این ورودی که
معمو ً
ال در نزدیکی یکی از گوشه های خانه قرار می گرفت ،2یا حالتی
گشوده و باز به سوی معبر داشت و یا فضایی بسته و اختصاصی
بود ،به این صورت که در ورودی دو یا چند خانه در یک محیط
واحد مانند کوچه بن بست یا هشتی متصل به معبر قرار می گرفت
و فضای واقع در ابتدای این کوچه یا هشتی به مثابه فضای ورودی
خانه ها ،طراحی و تزیین و توسط یک در به لبه راه متصل می شد؛
به این فضای محصور و بسته ،کوچه دردار نیز می گفتند (سلطان
زاده174 ،146 ،1372 ،؛ تصویر.)2

تصویر -2نمایی از یک کوچه دردارسنتی در محله چال میدان.

ورودی خانه های سنتی دارای اجزاء و ترکیبات تقریب ًا واحدی
چون پیشطاق ،سکو ،درگاه ،در ـ به همراه اجزایی چون آستانه،
کوبه ،کلون ،گلمیخ و گاهی روزن ـ سردر ،هشتی و داالن بود که
این اجزاء و عناصر نه تنها امکان دیدار ،گفتگو ،توقف ،انتظار و ورود
را فراهم می کرد ،بلکه واردشوندگان را بر حسب جنس (زن یا
مرد) ،کیفیت حضور (حضور در شب یا روز ،در خواب یا بیداری،
در هنگام استراحت یا زمان کار ،در تنهایی یا جمع ،در زمستان یا
تابستان ،در کنار طبیعت یا دور از آن) و رابطه آنها با خانواده (رابطه
فردی یا جمعی ،شخصی یا اجتماعی ،کوتاه مدت یا درازمدت) به
فضاهای مختلف خانه هدایت می کرد (هاشمی .)2،1375 ،پیشطاق
خانه ها معمو ً
ال به شکل جناغی و گاه به صورت بیضی یا هاللی بود
و سقف آنها اغلب ساده و یا با کاربندی های آجری و گچی تزیین
می شد .سکوهای آجری یا سنگی دو سوی پیشطاق ،حالتی نیمه
خصوصی داشت ،زیرا هم هنگام گفتگوی صاحبخانه با همسایه ها
یا مراجعین با اهالی خانه ،از آن استفاده می شد و هم هنگام انتظار
و رفع خستگی ،بدون کسب اجازه از صاحبخانه ،مورد استفاده
مراجعان یا عابران قرار می گرفت و این کار ،یکی از الگوهای
رفتاری و عادات بارز مردم آن زمان محسوب می شد (میرزایی
و دیگران .)190 ،1385 ،اندازه درگاه خانه ها معمو ً
ال  1/5متر و
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عمق آن حدود  0/5متر و در خانه ها بیشتر مستطیل شکل و دارای
ابعادی در مقیاس انسانی بود (سلطان زاده)128 ،1371 ،؛ البته در
3
مواردی ،درهای کوتاه نیز دیده می شد ،اما آستانه بلند پای در
که گذرنده را وادار به پاییدن پیش پای خود می کرد ،خطر اصابت
سر به آن را تا حدی از بین می برد .این درها معمو ً
ال چوبی و دو
لنگه بود 4و هیچ لوالیی در آنها تعبیه نشده بود ،بلکه روی پاشنه
می چرخید .5روی در ،گلمیخ های فلزی (با اشکال متنوع) و دوکوبه
به شکل های گوناگون ـ هر کدام بر روی یک لته در ـ نصب می شد
که کارکرد آنها ،اطالع رسانی برای حفظ محرمیت بود .گاهی نیز
در قسمت داخلی در ،چفت و کلون به کار می رفت که مقاومت در
را تکمیل می کرد (ابوالقاسمی .)123 ،1384 ،این درها معمو ً
ال فاقد
روزن بود ،اما در مواقعی که نور کافی برای هشتی تأمین نمی شد،
در باالی در ،روزنی کوچک قرار می گرفت (سلطان زاده،1372 ،
 )102تا نور معبر را به درون هشتی هدایت کند .سردر خانه ها یا
کام ً
ال ساده بود و یا تزیینات کم مایه ای از آجرکاری ،گچبری یا
تلفیقی از آنها را بر سطح خود داشت که این تزیینات نیز متناسب
با وضعیت و موقعیت اجتماعی و به فراخور حال صاحبخانه بود.
اورسل در این باره می نویسد« :اگر صاحبخانه به زیارت مکه
توفیق یافته بود تصویر درختان سرو را باالی سردر خانه اش
گچبری می کرد و مردم از این تصاویر می دانستند که اینجا خانه
یک حاجی است» (اورسل .)117 ،1353 ،بر سطح سردر ،کتیبه های

کاشی یا مرمری به شکل های مختلف و با مضامین آیات قرآنی و
احادیث ،نام پنج تن (ع) ،نام بانی ،تاریخ ساخت خانه و عدد  7تعبیه
می گردید تا در هنگام خروج از خانه ،ساکنان را از شر شیطان و
چشم بد در امان نگه دارد (تصویر .)3گاهی اوقات نیز در باالی
سردر ورودی ،فضایی به نام باالخانه قرار می گرفت که معمو ً
ال
دری به پشت بام داشت (تصویر .)4اکثر خانه ها دارای هشتی و
داالن بودند که از آنها یک یا چند راه به بخش های مختلف خانه
منشعب می شد .قاعده هشتی ممکن بود به شکل های مختلف
هشت ضلعی (پیرنیا ،)160 ،1372 ،نیمه هشت ضلعی ،شش ضلعی
و یا چهارگوش باشد ،اما اندازه هشتی ،بستگی به استطاعت مالی
صاحبخانه داشت .سقف هشتی اغلب با تیرهای چوبی ،پوششی از
گچ یا کاربندی های گچی و آجری پوشیده می شد و به این خاطر
که هشتی ،محلی برای انتظار محسوب می شد ،گاه در اطراف آن،
سکوهایی برای نشستن تعبیه می کردند .داالن خانه ها نیز با عرض
حدوداً  1متر ،در اکثر موارد ،مستقیم یا  Lشکل و در موارد معدودی
مارپیچ و متصل کننده هشتی به فضای حیاط بود (امیرکبیریان و
مرادی116 ،1381 ،؛ تصاویر 5و .)6
این سبک از فضاهای ورودی را می توان به تبع گونه معماری
خانه ها ،ورودی سنتی نامید که تمامی اجزاء و عناصر آن ،معرف
شیوه های ساختاری و تزیینی معماری مسکونی ایرانی و متناسب
با جایگاه و اعتقادات و احتیاجات ساکنان خانه بوده است.

تصویر -4نمایی از باالخانه سنتی خانه ای در
محله چال میدان.
تصویر -3ورودی سنتی خانه ای در محله
عودالجان.

تصویر -5فضای هشتی و ورودی داالن خانه ای سنتی
در محله عودالجان.

تصویر -6داالن مستقیم خانه ای سنتی در
محله چال میدان.
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 2ـ  2ـ خانه های سبک تلفیقی

خانه های سبک تلفیقی ،در حقیقت ،خانه هایی سنتی بودند که طی
جریان تأثیرپذیری از فرهنگ و هنر اروپا ،برخی از اجزاء ،عناصر،
تزیینات و نقوش معماری دوره رنسانس و تا حدی نئوکالسیک
غرب را در معماری بومی خود به کار گرفتند و به خانه هایی با
سبک تلفیقی یا شیوه التقاطی تغییر کردند .این خانه های درونگرا
و حیاط محور که اغلب به صورتی گشوده و گاه به صورت بسته
و اختصاصی ،در حاشیه معابر فرعی یا معابر اصلی (کوچه های
پهن) قرار می گرفتند ،اکثراً متعلق به اعیان ،رجال ،درباریان و یا
طبقات متوسط وابسته به آنها بودند.

 1ـ 2ـ 2ـ فضاهای ورودی تلفیقی
نمای خانه های تلفیقی ،بیشتر از آجر و ورودی آنها دارای
عناصری مانند پیشطاق (گاهی بدون پیشطاق) ،سکو (گاه فاقد
سکو) ،درگاه ،در ـ با روزن و گاهی کوبه و کلون ـ سردر ،هشتی
(زمانی بدون هشتی) ،داالن (گاه بدون داالن) یا راهرو بود .عمق
ورودیها معمو ً
ال در حدود  0/5متر ،عرض آنها بین  3تا  4متر و
ارتفاع آنها بین  3تا  4/5متر بود (سلطان زاده.)134 ،44 ،1371 ،
پیشطاق بیشتر خانه ها ،هاللی شکل و دارای تزیینات آجر یا کاشی
بود .گاهی اوقات نیز در طرفین پیشطاق ،دو طاقنما ،دو ستون یا نیم
ستون تزیینی و دو سکو قرار می گرفت که اغلب اوقات این سکوها،
سطح کافی برای نشستن نداشت و تنها برای ایجاد ترکیب شکلی
و فضایی یا به عنوان عنصری تزیینی به کار می رفت (تصاویر7
و .)8

بر خالف خانه های سنتی ،در باالی اکثر درهای ورودی ،روزن
دیده می شد که این روزن ها ،شکلی مستطیلی و گاه بیضی و
کارکردی دو جانبه داشت؛ به این ترتیب که در روز ،نور را به درون
هشتی می رساند و در شب ،نور ناشی از چراغ واقع در هشتی را
به فضای جلوی در هدایت می کرد (همان123 ،44 ،؛ تصویر .)9در
موارد معدودی نیز در یکی از طرفین ورودی ،وجود تک پنجره
ای کوچک به چشم می خورد .سردر خانه ها یا ساده بود و یا
با گچ ،آجر ،کاشی یا ترکیبی از آنها و به ندرت با طرحهای هاللی
و سنتوری 6آراسته می شد و اغلب بر سطح آن ،کتیبه کاشی یا
مرمری به خط نستعلیق و با همان مضامین قبل به چشم می خورد
(تصویر .)10گاهی نیز در باالی سردر برخی از خانه ها ،عنصر
باالخانه به کار می رفت که تا حدی متفاوت از نمونه های پیشین
بود و معمو ً
ال در فضای آن ،ستون هایی ساده ،طاق هایی هاللی یا
نرده هایی صراحی شکل مشاهده می شد (تصویر.)11

تصویر -9روزن بیضی شکل خانه ای تلفیقی واقع در
هشتی متصل به معبر محله چال میدان.

تصویر -7نمایی از ورودی خانه ای تلفیقی واقع درحاشیه
معبری فرعی در محله بازار .

تصویر -8ورودی اختصاصی و سبک تلفیقی خانه ای در محله سنگلج.

تصویر -10سردر سنتوری خانه ای به سبک تلفیقی در محله
عودالجان.
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بدین ترتیب می توان گفت که قرارگیری عناصر و تزیینات
بومی در کنار طرح ها و موتیف های فرنگی و ترکیب آنها با یکدیگر،
این گونه از فضاهای ورودی را در ردیف فضاهای ورودی سبک
تلفیقی قرار داده بود .ساختاری که جلوه هایی از سنت و تجدد را
همراه و همگام با هم به معرض تماشا می گذاشت.

 3ـ  2ـ خانه های سبک اروپایی

تصویر -11باالخانه ستوندار خانه ای تلفیقی درمحله بازار .

در مورد سردر و پیشطاق باید گفت که تزیینات آنها ،رابطه
نسبت ًا مستقیمی با وضعیت اقتصادی ،موقعیت اجتماعی ،روحیه
مذهبی و سلیقه صاحبخانه داشت .خانه ها دارای هشتی و داالن
(گاه هشتی و داالن به صورتی مجزا) و یا تنها یک راهرو بودند.
هشتی دارای تزییناتی متنوع تر از گذشته بود و سقف آن ،گاهی
ساده و آجری بود و گاه با تیرهای چوبی ،یک الیه گچ یا کاربندی
های آجری و گچی پوشیده می شد .داالن نیز در بیشتر خانه ها با
همان عملکرد پیشین خود باقی ماند ،اما در برخی موارد ،پوشش
روی داالن را برداشته و آن را تبدیل به راهرو کرده اند (تصاویر12
و .)13

تصویر -12نمایی از هشتی سکودار و داالن خانه ای تلفیقی در محله سنگلج.

تصویر -13راهروی ورودی خانه مؤتمن االطباء در محله عودالجان.

خانه های سبک اروپایی ،خانه هایی برونگرا و راه پله محور
(نک کیانی )236 ،1383 ،با ترکیب های شکلی غیر سنتی و طرح های
کام ً
ال فرنگی بودند که به طبقات مرفه جامعه و خواص تعلق داشتند
و نمای خارجی مخصوص ًا فضای ورودی آنها نسبت به نمونه های
قبل ،بسیار متفاوت و حائز اهمیت بود .این خانه ها در اغلب موارد،
به صورتی گشوده در حاشیه معابر اصلی یعنی کوچه های پهن،
خیابان ها و میدان ها قرار می گرفتند و به این خاطر که بخشی
از نور و منظر آنها از طریق این معابر تأمین می شد ،دارای نمای
شاخص و طراحی شده و پنجره هایی رو به معبر بودند (سلطان
زاده 17 ،1373 ،ـ .)18

 1ـ  3ـ  2ـ فضاهای ورودی اروپایی
فضای ورودی خانه های سبک اروپایی ـ مخصوص ًا آنهایی
که در کنار خیابان ها قرار می گرفتند ـ در میان یکی از جبهه های
اصلی بنا و روی محور تقارن ،طراحی و ساخته می شد ،اما باز
شدن پنجره هایی که معمو ً
ال در یک سمت ورودی یا در دو سوی
7
ورودی ولی با فاصله هایی مختلف از آن یا با اختالف عدد قرار
می گرفتند ،تا حدودی این اصل تقارن را به هم می ریخت .دیوار
خانه ها ،آجری و گاه کوتاه تر از دوره های قبل بود و فضای
ورودی در درگاه ،در ـ معمو ً
ال با ترکیباتی چون روزن و پنجره ـ،
سردر (گاه بدون سردر) و در مواردی راهرو خالصه می شد و
از دیگر اجزاء و عناصر ورودی مانند پیشطاق ،سکو ،کوبه ،هشتی
و داالن ـ که بیانگر سلسله مراتب ورود ،نشان دهنده درونگرایی
خانه ها و تأمین کننده محرمیت و امنیت بودند ـ در آنها خبری نبود؛
بدین ترتیب د ِر خانه ها مستقیم ًا به داخل حیاط یا فضای اصلی خانه
گشوده می شد و نحوه ورود کام ً
ال مستقیم بود (تصویر.)14

تصویر -14نمایی از ورودی اروپایی خانه قوام السلطنه
واقع در حاشیه خیابانی در محله دولت.
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در دو سوی ورودی بعضی از خانه ها ،عناصر و شکل های
تزیینی مختلفی از جمله ستون ها یا نیم ستون های تزیینی،
طاقنماهای نیم دایره ای شکل ،حجم های بیرون آمده و یا
پنجره هایی هاللی و سنتوری و تخت ،گاه به صورت تک عنصری
و گاهی به صورت ترکیبی به چشم می خورد .ورودی خانه ها
فاقد سکو بود و نبود سکو در کنار ورودی ها ،حاکی از آن بود که
بخشی از کارکرد اجتماعی فضاهای ورودی به عنوان محلی برای
نشستن افراد و گذراندن اوقات فراغت حذف شده است .البته یکی از
دالیل حذف این کارکرد ،عالوه بر تغییر الگوهای رفتاری و طراحی،
وجود معابر و خیابان هایی بود که عرصه ای شهری محسوب
می شدند و برای رفع خستگی عابران یا تجمع های دوستانه ـ در
جلوی خانه های واقع در کنار این خیابان ها ـ مکان مناسبی نبودند
(همان .)34 ،جرزهای دوسوی ورودی غالب ًا ساده و فاقد تزیینات
پرکار و گاه مزین به سفال و آجر مهری بود (سلطان زاده،1371 ،
 .)122 ،50در موارد معدودی نیز برای زیباتر کردن فضای ورودی،
یا جرزهای آجری را رنگ آمیزی و یا قسمت ازاره آن را سنگی
و با تزییناتی زیبا درست می کردند (تصویر .)15در اغلب خانه
های این سبک ،شکل کلی در ورودی ،دیگر آن حالت ساده پیشین
را نداشت ،زیرا این درها ،فلزی و به شکل هایی متنوع ـ معمو ً
ال
بدون کوبه و حلقه ـ ساخته می شد (سلطان زاده )102 ،1372 ،و
در باالی آن ،خورشیدی کله در یا روزن های دایره ای و بیضی
شکلی تعبیه می گردید که وجود این خورشیدی ها و روزن ها در
خانه هایی که در ورودی آنها مستقیم ًا به داخل حیاط باز می شد،
عنصری غیرکاربردی به نظر می رسید (تصویر .)16برخی از
ورودی های این سبکی مخصوص ًا در مناطق شمالی شهر ،سردر
نداشتند (تصویر )17و برخی دیگر دارای سردرهای ساده ،هاللی،
شبه پاالدین یا سنتوری گاه به همراه کتیبه بودند که با انواع تزیینات
آجرکاری ،به ندرت کاشیکاری و یا تلفیقی از آنها تزیین می شدند
(تصویر .)18البته در مواردی نیز دیده می شد که سردر به شکلی
ساده بود و سنتوری در باالی سردر قرار داشت که در این حالت،
ارتفاع سردر با ارتفاع دیوار برابر می گردید.

تصویر -16نمایی از خورشیدی کله در و درب ورودی خانه
اتحادیه در محله دولت.

تصویر -17خانه اروپایی رهنما واقع در منطقه نیاوران.

تصویر -18سردر سنتوری و سرتاسر کاشیکاری شده خانه ای
اروپایی در محله بازار.

همانگونه که پیشتر ذکر شد ،اکثر خانه ها دارای پنجره بودند،
اما این پنجره به تدریج به عنوان عنصری مهم در نمای خارجی ،در
ترکیب معمارانه با فضای ورودی قرار گرفت و در بخش باالیی
سردر بعضی از خانه ها به کار گرفته شد (تصویر .)19البته پنجره
تنها عنصری نبود که در ترکیب با فضای ورودی به کار رفت،
بلکه رخبام ،دست انداز باالی بام ،قرنیز ،ازاره و سطح دیوار هم
از عناصر و سطوحی بودند که در برخی از ترکیب ها به کار برده
شدند و نمایی متفاوت به فضای ورودی بخشیدند.
تصویر -15فضای ورودی خانه ای به سبک
اروپایی در محله چال میدان.
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تصویر -19بخشی از نمای ورودی خانه اروپایی محله چال میدان.

این سبک از فضاهای ورودی را به دلیل کنار گذاشتن سنت و
استفاده چشمگیر از عناصر ،نقوش و موتیف های غربی می توان
فضاهای ورودی اروپایی نامید .ساخت این فضاها اگرچه موجب
تقویت روحیه فرنگی مآبانه معماری مسکونی تهران شد ،اما در
مجموع ،سیر رو به رشد طراحی نقوش تزیینی معماری در فضای
ورودی را تضعیف کرد و بدین ترتیب بود که روند تکاملی طراحی
فضای ورودی خانه متوقف شد و در دوره های بعد ،حتی رو به
انحطاط و انحالل رفت.
مطالب فوق الذکر درباره فضاهای ورودی سنتی ،تلفیقی
و اروپایی ،ویژگی هایی کلی و در حقیقت ،تمامی اجزاء ،عناصر،
ترکیبات و تزییناتی بود که هر یک از انواع فضاها در مجموع
می توانست داشته باشد؛ لذا وجود یا غنای جزییات هر سبکی
ممکن بود خانه به خانه ـ در محله ای یکسان ـ و حتی محله به
محله با یکدیگر متفاوت باشد ،زیرا عالوه بر فرهنگ حاکم (سنت ها
و ارزش ها) ،شیوه زندگی و اهداف و نیازهای مردمی که عامل
مشترک همه آنها بود ،جایگاه اجتماعی ،عالیق و میزان فقر و غنای
ساکنان ،موقعیت مکانی خانه و خصوصیات طبیعی و بافتی محله
نیز نقشی مهم را در چگونگی ساخت ورودی ها ایفا می نمود .در
این بخش ،سعی بر این است تا هر سبک از فضاهای ورودی در
مناطق ششگانه تهران تحلیل و تا حدی تفاوت های آنها با یکدیگر
آشکار گردد:
در خانه های سنتی محله عودالجان ،بیشتر پیشطاق ها ،جناغی
و دارای دو سکو است و به ندرت در اطراف آن ،طاقنمایی دیده
می شود .سردر خانه ها اغلب ساده و کتیبه دار است .خانه ها نیز
معمو ً
ال دارای هشتی و داالن و در مواردی بسیار اندک ،دارای داالن
بدون هشتی هستند (جدول  ،1شماره های  1ـ .)3
پیشطاق خانه های سنتی محله چال میدان ،بیشتر از نوع هاللی
با دو سکو است .سردر نیز به شکلی هاللی و گاه دارای کتیبه است
و در موارد معدودی در باالی سردر ،باالخانه به چشم می خورد.
تمامی خانه ها دارای هشتی و داالن هستند (جدول ،1شماره های
 11ـ .)14
در محله سنگلج ،خانه های سنتی ،پیشطاقی هاللی یا بیضی و
همچنین سردری ساده یا نعلی به همراه کتیبه دارند .خانه ها معمو ً
ال
دارای هشتی و داالن و گاه هشتی بدون داالن یا داالنی تک هستند
(جداول  1و  ،2شماره های .)21 ،20

خانه های سنتی محله بازار دارای پیشطاق جناغی ،هاللی یا
بدون پیشطاق ،و سردری ساده گاه به همراه کتیبه است .همچنین
ورودی ها دارای هشتی و داالن و گاهی داالن بدون هشتی هستند
(جدول  ،2شماره های .)30 ،29
در محله های دولت و شمال تهران نیز خانه سبک سنتی
مشاهده نمی شود.
از میان خانه های سبک تلفیقی محله عودالجان ،بیشتر
ورودی ها دارای پیشطاقی هاللی با سکو ،طاقنما و به ندرت ستون
هستند و در مواردی ،پنجره هایی از آنها به سمت معبر باز می شود.
سردر خانه ها معمو ً
ال به شکل ساده یا هاللی و دارای کتیبه است.
این خانه ها اکثراً هشتی و داالن ،هشتی مجزا ،داالن مجزا و یا راهرو
دارند و هیچ باالخانه ای در آنها دیده نمی شود (جدول  ،1شماره
های  4ـ .)8
در خانه های سبک تلفیقی محله چال میدان ،بیشتر پیشطاق ها،
هاللی و دارای سکو و طاقنما ،و سردرها ،ساده یا چهارگوش
کتیبه دار است .ورودی ها معمو ً
ال دارای باالخانه ،هشتی ،داالن و
گاه داالنی تک هستند (جدول  ،1شماره های  15ـ .)17
در خانه های تلفیقی محله سنگلج ،پیشطاق بیشتر خانه ها،
هاللی شکل و سکودار است و سردرها عمدت ًا از نوع هاللی و گاه
سنتوری به همراه کتیبه می باشد .در مواردی نیز عناصری چون
طاقنما ،ستون و پنجره در نمای خارجی مشاهده می شود .خانه
ها دارای هشتی و داالن و گاه هشتی بدون داالن هستند (جدول ،2
شماره های  22ـ .)25
خانه های تلفیقی محله بازار ،اغلب پیشطاقی هاللی با دو
سکو ،طاقنما ،ستون های تزیینی یا باالخانه دارند؛ گاهی اوقات نیز
پنجره هایی از خانه به سوی معبر باز می شود .سردرها معمو ً
ال
هاللی شکل و کتیبه دار است و خانه ها دارای هشتی و داالن و در
مواردی تنها دارای داالن می باشند (جدول  ،2شماره های .)32 ،31
خانه های تلفیقی محله دولت در بیشتر موارد دارای پیشطاق
هاللی ،سکو ،طاقنما و پنجره است .سردر خانه ها نیز شکلی بیضی،
هاللی یا سنتوری دارد .خانه ها دارای هشتی و داالن ،هشتی مجزا،
داالن مجزا و یا راهرو هستند و هیچ باالخانه ای در آنها مشاهده
نمی شود (جدول  ،2شماره های .)53 ،34
در خانه های اروپایی محله عودالجان ،جز سردر هاللی گاه ًا
کتیبه دار ،پنجره ،در و راهروی ورودی ،عنصر دیگری به چشم
نمی خورد (جدول  ،1شماره های .)10 ،9
در خانه های اروپایی محله چال میدان ،بیشتر ورودی ها دارای
پنجره ،ستون و سردری ساده و کتیبه دار هستند .در خانه ها نیز
معمو ً
ال به راهروی ورودی و یا فضای اصلی خانه باز می شود
(جدول  ،1شماره های .)19 ،18
خانه های اروپایی محله سنگلج ،بدون سردر و یا دارای
سردری ساده و گاه سنتوری شکل و کتیبه دار هستند و عناصری
چون پنجره ،ستون و در موارد معدودی طاقنما ،در فضای آنها به
چشم می خورد .بعد از درب ورودی این خانه ها اغلب راهرو قرار
دارد (جدول  ،2شماره های  26ـ .)28
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خانه های اروپایی محله بازار دارای سردر سنتوری و کتیبه دار،
ستون ،پنجره رو به معبر ،درب فلزی و راهرو می باشند (جدول
 ،2شماره .)33
خانه های اروپایی محله دولت ،اغلب دارای سردر سنتوری یا
چهارگوش و گاهی نیز بدون سردر هستند و در بعضی موارد ،در
طرفین یا بخش باالی ورودی ،ستون یا پنجره هایی به کار می رود.
ورود به خانه ها نیز معمو ً
ال بدون گذشتن از راهرو و به صورتی
مستقیم صورت می گیرد (جدول  ،2شماره های  36ـ .)38
در مناطق شمالی تهران نیز خانه های سبک اروپایی ،نه سردر
و کتیبه دارند و نه طاقنما و ستون و پنجره و راهرو ،بلکه تنها دارای
در فلزی بزرگی هستند که مستقیم ًا ورود را به داخل حیاط یا باغ
ممکن می سازد (جدول  ،2شماره های .)40 ،39

بدین ترتیب می توان گفت که فضاهای ورودی سنتی ـ در هر
محله تهران و متعلق به هر طبقه اجتماعی که باشد ـ جامع ترین و
اصولی ترین نوع فضای ورودی است .در فضاهای ورودی سبک
تلفیقی ،با وجود آنکه اصول سنتی معماری این قسم از فضاها
حفظ گردیده ،اما گاه ًا از تعداد و غنای فضاهای ورودی کاسته
و به عناصر تزیینی آنها افزوده شده است؛ و در فضاهای ورودی
اروپایی ،نه تنها از تعداد و غنای عناصر ،بلکه گاه از تزیینات ورودی
نیز کاسته و معمو ً
ال به عرض و ارتفاع ورودی و تعداد پنجره های
رو به معبر افزوده گردیده و طی این روند تدریجی ـ از سنت به
تجدد و همچنین از محله های جنوبی به محله های شمالی ـ فضای
ورودی خانه ها ،ابتدا شکل و ظاهری کام ً
ال متفاوت یافته و در نهایت
حذف شده است.

جدول  -1مشخصات خانه های قاجاری واقع در محالت عودالجان ،چال میدان و سنگلج .

جدول  -2مشخصات خانه های قاجاری واقع در محالت سنگلج ،بازار ،دولت و مناطق شمالی تهران.

74
نشریههنرهایزیبا  -معماریوشهرسازی شماره 44زمستان1389

نتیجه
بررسی فضاهای ورودی خانه های تهران عهد قاجار و تحلیل
ویژگی های کالبدی ،ساختاری و تزیینی آنها نشان دهنده جلوه هایی
متنوع ،متغیر و گاه ترکیبی از ارزش های بومی و باورهای غربی
حاکم بر معماری است .جلوه هایی که خود از شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،اعتقادی ،فرهنگی و همچنین بافت شهری هر مقطع زمانی
از دوره قاجار تأثیر می پذیرد و به نوبه خود ،بر روند ساخت و
ساز خانه های تهران اثر می گذارد.
طی تحقیقات انجام گرفته بر روی فضاهای ورودی خانه های
قاجاری ،نتایجی چند محقق است که می تواند پاسخگوی فرضیات
طرح شده در این رابطه باشد:
 )1در روند تغییرپذیری فضاهای ورودی از شیوه سنتی به
تلفیقی و سپس از شیوه تلفیقی به اروپایی ،تمامی اجزاء و
عناصر ورودی ها دچار تحول می گردد ،اما باید در نظر
داشت که این تغییر ،در ابتدا به صورتی ظاهری و سطحی
و در آنچه که به چشم می آید رخ می دهد و سپس به شکلی
جزئی و ساختاری و در آنچه که کمتر به چشم می آید نمود
پیدا می کند؛ به این ترتیب که بدواً تزیینات ورودی متحول
می شود و کاربرد آجر ،کاشی ،گچ و یا ترکیبی از آنها ـ
جهت ایجاد فضایی آراسته تر ـ رواج پیدا می کند .در مرحله
بعد ،عناصری چون ستون یا نیم ستون ،طاقنما ،حجم،
سنتوری ،روزن و پنجره به ترکیبات ورودی افزوده می شود
و عناصری مانند سکو و داالن ،یا تغییر پیدا کرده و یا به
طور کلی حذف می گردد .سپس نمای ورودی تحت تأثیر
قرار می گیرد و با حذف تمامی عناصر ساختاری و تزیینی
چون سکو ،هشتی ،ستون ،طاقنما و غیره ،به ظاهر بناهای
مسکونی نئوکالسیک اروپا در می آید و در مرحله پایانی،
مصالح مورد استفاده در ساخت ورودیها متحول می شود که
به عنوان مثال می توان به درهای فلزی و جرزهای پایه سنگی
خانه های سبک اروپایی اشاره کرد.
 )2در ساخت فضاهای ورودی خانه های قاجاری و همچنین در
سیر تأثیرپذیری آنها از ویژگی های معماری غربی ،علی رغم
مؤلفه های دیگر ،دو عامل موقعیت اجتماعی و وضعیت
اقتصادی ،نقشی بسیار اساسی را ایفا می کند و همانگونه که
شاهد آن هستیم ،خانه های اعیان ،خواص ،رجال ،درباریان
و طبقات متوسط وابسته به آنها ،اولین و شاید تنها خانه
هایی هستند که در معرض این جریان تغییر قرار می گیرند

و دچار تحوالتی بنیادین می گردند .این موضوع را می توان
در سبک غالب فضاهای ورودی خانه های محالت گوناگون
تهران نیز جستجو کرد .در محله چال میدان ،بیشتر فضاهای
ورودی از نوع سنتی است که این مسأله تا حدی اشاره به فقر
اقتصادی ساکنان محله فوق دارد .در محله های عودالجان،
سنگلج و بازار که محالتی بزرگ و نیمه اعیان نشین هستند،
اکثر خانه ها ،ورودی هایی سبک تلفیقی دارند .در محله دولت
و مناطق شمالی تهران نیز به ترتیب ،اکثریت خانه ها و تمامی
خانه ها به شیوه ای اروپایی ساخته شده اند که نشان از اعیان
نشین بودن این محالت دارد.
 )3با توجه به بررسی های صورت گرفته در مورد انواع سبک های
حاکم بر فضاهای ورودی خانه ها می توان ویژگی هایی کلی
را برای سنتی یا متجدد بودن این گونه فضاها تعیین نمود و
بر مبنای آن ،به تشخیص نوع فضاهای ورودی و تفکیک آنها
پرداخت.
شاخصه های سنت در فضاهای ورودی عبارت اند از:
قرارگیری در حاشیه معابر فرعی؛ قرارگیری ورودی در نزدیکی
یکی از گوشه های خانه؛ ورودی گشوده یا محصور؛ رعایت
اصل سلسله مراتب و درونگرایی (ورود غیر مستقیم)؛ رعایت
اصل تقارن؛ نمای خشتی ،کاهگلی یا آجری؛ دیوارهای بلند و
ساده (بدون روزن و پنجره)؛ وجود پیشطاق و سکوهای عریض
و کاربردی؛ وجود درگاه های کم عرض و کم ارتفاع؛ وجود
درهای چوبی مستطیل شکل با آستانه ،کوبه ،گلمیخ ،چفت ،کلون
و گاه روزن های بسیار کوچک؛ وجود سردرهای ساده کتیبه
دار؛ وجود باالخانه ،هشتی و داالن؛ و از شاخصه های تجدد در
فضاهای ورودی می توان به قرارگیری ورودی در حاشیه معابر
اصلی؛ قرارگیری در میان یکی از جبهه های اصلی بنا؛ ورودی
گشوده و باز؛ عدم رعایت اصل سلسله مراتب و درونگرایی
(ورود مستقیم و فضای برونگرا)؛ گاه عدم رعایت اصل تقارن؛
نمای آجری؛ دیوارهای کوتاه یا بلند تزیینی (با روزن ،پنجره،
ستون یا نیم ستون ،طاقنما ،حجم های بیرون آمده و جرزهای
آراسته)؛ فقدان پیشطاق؛ وجود سکوهای کم عرض کاربردی ـ
تزیینی یا فقدان سکو؛ وجود درگاه های عریض یا مرتفع؛ وجود
درهای فلزی متنوع الشکل با روزن یا خورشیدی کله در؛ وجود
سردرهای هاللی ،سنتوری یا شبه پاالدین تزیینی و گاه فقدان
سردر؛ فقدان باالخانه ،هشتی و داالن و وجود راهرو اشاره کرد.
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پی نوشت ها:
 1منظور از معماری کارت پستالی ،معماری تقلیدی بر مبنای عکسها و کارت پستالهای بناهای اروپایی بود.
 2ورودی را در نزدیکی یکی از گوشه های خانه قرار می دادند ،به این خاطر که محل اتصال ورودی از چنان اهمیتی برخوردار نبود که آن را در میان یک
جبهه طراحی کنند (سلطان زاده.)106 ،1372 ،
 3آستانه را گاه اندکی بلند می ساختند تا تمایز بین دو فضا ،به بهترین شکل صورت گیرد و افراد در هنگام انتقال از فضایی به فضای دیگر ،با تأنی رفتار
نمایند.
 4به جز خانه یهودیان که درها باید یک لنگه ساخته می شد (پوالک .)51،1361 ،خانه ای با این ویژگی ،هنوز در محله کلیمی های عودالجان موجود است.
 5به این ترتیب که در قسمت باال و پایین در ،دو نوک چوبی قرار می دادند که همان پاشنه بود؛ سپس در جرز باالی در ،سوراخی ایجاد می کردند که
پاشنه باالیی داخل آن جای می گرفت (همان)52 ،؛ روی آستانه یعنی قسمت پایین چهارچوب در نیز حفره ای ایجاد می کردند و داخل آن مالت گچ می
ریختند (شاردن ،ج )326 ،1366 ،4و قسمتی از پوست گوسفند را ـ که تبدیل به خیک روغن و فرسوده شده بود ـ روی آن قرار می دادند و سپس پاشنه
پایین را روی آن گذاشته می چرخاندند؛ جای پاشنه ،داخل مالت باقی می ماند و بعد از خشک شدن گچ ،پاشنه داخل آن می چرخید (ابوالقاسمی ،1384 ،
 121ـ .)122
 6طرح های سنتوری شامل سنتوری ساده ،سنتوری شکسته (سنتوری هایی که بخشی از لبه باالیی یا لبه پایینی آنها حذف شده) و سنتوری متشکل از
چند قوس (سنتوری هایی که در لبه باال ،یک قوس واحد یا ترکیبی داشتند) بود (سلطان زاده .)76 ،1375 ،
 7منظور از اختالف عدد در پنجره های دو سوی ورودی این است که به عنوان مثال در یک طرف ورودی ،دو پنجره و در طرف دیگر ،سه پنجره تعبیه
می گردید که نمونه چنین فضایی را می توان در خانه کوچه نصراللهی در محله عودالجان مشاهده نمود.

فهرستمنابع:
ابوالقاسمی ،لطیف ( ،)1384هنر و معماری اسالمی ایران ،به کوشش علی عمرانی پور ،سازمان عمران و بهسازی شهری ،تهران.
آپم پوپ آرتر ،و فیلیس اکرمن ( ،)1387سیری در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا امروز) ،ج :3معماری دوران اسالمی ،ترجمه نجف دریابندری و
دیگران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
آدمیت ،فریدون ( ،)1354امیرکبیر و ایران ،خوارزمی ،تهران.
امیرکبیریان ،آتس سا ،و اصغرمحمد مرادی ( ،)1381معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگیهای فضایی آنها ،تعاون ،تهران.
اورسل ،ارنست ( ،)1353سفرنامه اورسل ،ترجمه علی اصغر سعیدی ،افست ،تهران.
پاکدامن ،بهروز ( ،)1373نگاهی کوتاه بر شیوه ها و گرایشهای معماری در تهران ،تهران ،ج.54 ،4
پوالک ،یاکوب ادوارد ( ،)1361سفرنامه پوالک :ایران و ایرانیان ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،خوارزمی ،تهران.
پیرنیا ،محمدکریم ( ،)1369شیوه های معماری ایرانی ،تدوین غالمحسین معماریان ،مؤسسه نشر هنر اسالمی ،تهران.
پیرنیا ،محمدکریم ( ،)1372آشنایی با معماری اسالمی ایران ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
حبیبی ،سیدمحسن ( ،)1378مکتب اصفهان ،دولت قاجار و سبک تهران ،مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،ج235 ،2ـ.234
سلطان زاده ،حسین ( ،)1371فضاهای ورودی خانه های تهران قدیم ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
سلطان زاده ،حسین ( ،)1372فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
سلطان زاده ،حسین ( ،)1373نماهایی از ساختمانهای تهران (از معماری دوران انتقال) ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
سلطان زاده ،حسین ( ،)1375پنجره های قدیمی تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
سمیعی سیروس ،و رضا شیخ ( ،)1374ستونها و سرستونهای بناهای تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
شاردن ( ،)1336سیاحت نامه شاردن ،ج ،4ترجمه محمد عباسی ،امیرکبیر ،تهران.
صارمی ،علی اکبر ،و تقی رادمرد ( ،)1376ارزشهای پایدار در معماری ایران ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
قبادیان ،وحید ( ،)1383معماری در دارالخالفه ناصری (سنت و تجدد در معماری معاصر تهران) ،پشوتن ،تهران.
قریب ،فریدون ( ،)1374معابر تهران در دوره قاجاریه ،مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،ج.206 ،2
کیانی ،مصطفی ( ،)1383معماری دوره پهلوی اول (دگرگونی اندیشه ها ،پیدایش و شکل گیری معماری در دوره بیست ساله معاصر ایران) ،مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،تهران.
میرزایی ،رضا ،و دیگران ( ،)1385بررسی مصالح بافت و رنگ در طراحی فضاهای توقف و استراحت در دوره معماری و شهرسازی مدرن ایران ،مجموعه
مقاالت سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،ج.190 ،3
نصیری انصاری ،محمود ( ،)1350سیری در معماری ایران ،هنرسرای عالی ،تهران.
نوحی ،حمید ( ،)1374پدیده حرکت اعوجاجی در تاریخ معماری معاصر ایران :سنت پرستی و سنت ستیزی ،مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و
شهرسازی ایران ،ج.614 ،1
هاشمی ،سیدرضا ( ،)1375معماری خیابان ،آبادی ،ش ،20ص.2

