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Aims: Residential and residential use is a complete example of Iranian architecture that 

is full of aesthetic and technical teachings for modernity in the present time. The main 

purpose is to introduce architectural guidelines in the concepts of sustainability, taking 

into account local traditions and values. 

Methods: The method of qualitative research is based on logical reasoning. The study 

sample has been purposefully selected from among the modified houses by the Tehran 

City Beautification Organization and Tehran Municipality. The enamel house is located 

between Naser Khan Ansha and Kamraniyeh alleys on Valiasr Street, above Moniriyeh 
Square in Moniriyeh neighborhood, which has been given to the citizens after changing 

the use. 

Findings: The research results show the lasting values of the enamel house as an 

example of the precious stones of traditional Iranian architecture. The results show that 

the change of use of this house has caused more interaction between home and city, a 

dilapidated house has become a source of inspiration for architecture today and in the 

future, concepts that are all in the direction of moving towards sustainability. 

Conclusion: Enamel house is a valuable model of the treasures of traditional 

Iranian architectural teachings and the ancient texture of Tehran, which can be 

considered a valuable example of the manifestation of sustainability in Iranian 

architecture and urban planning. Conclusion The article comes with guidelines 

that will be useful as guides or guidelines for designing sustainable homes.
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نمونه    ران؛یا  یدر معمار  یداری پا  یجلوه ها

 تهران یینای: خانه میمطالعات

 
 2 دانا رزادهی الناز ام،  1 پناه  یبهرام ری ام

 

معمار،  معماریگروه   -1 و  هنر  خوارزم  یدانشکده   ،یدانشگاه 

 . رانیتهران، ا

اسالم،  معماریگروه   -2 آزاد  قزو  یدانشگاه  قزوین،    ن،یواحد 

 ایران.

 

 چکیده 

است   یرانیا یکامل از معمار یو مسکن نمونه ا یمسکون یکاربر اهداف:

در روزگار    یمعاصرساز   یبرا   یشناسانه و فن  ییبایز  یکه مملو از آموزه ها

 یدار یپا  می معمارانه در مفاه  یرهنمودها  یمعرف  یحاضر است. هدف اصل

 است.  یبوم   یبا در نظر گرفتن سنت و ارزش ها

است.    یبر استدالل منطق  یمبتن  یفـ یروش پژوهـش ک  ابزار و روش ها:

  افتهی  یکاربر   رییتغ  یخانه ها   انی به صورت هدفمند از م   ینمونه مطالعات

تهران انتخاب شده است.  یشهر تهران و شهردار  یباسازیتوسط سازمان ز

م  کامران   نیب  یینایخانه  انشاء و  ناصرخان    عصر ی ول  ابانیدر خ   هیدو کوچه 

در   ،یکاربر  رییقرار دارد که پس از تغ هیریدر محله من  هیرین م دانیباالتراز م 

 شهروندان قرار گرفته است. اریاخت 

ها:   ها  ق ی تحق  جینتایافته  ارزش  از  م  داریپا  ینشان  عنوان    یینای خانه  به 

دهد    ینشان م  جیدارد. نتا  رانیا  یسنت   یاز آثار گرانسنگ معمار  ینمونه ا

خانه و شهر شده است، خانه    شتری خانه، باعث تعامل ب   نیا  یکاربر  رییکه تغ

  است، شده    لی تبد  ندهیامروز و آ  یمعمار  یمخروب به منبع الهام برا  مهین  یا

 است.  یردایحرکت به سمت پا  یکه همه در راستا یمیمفاه 

م  گیری:نتیجه  گنج  یالگو  یینای خانه  از  ها  نهی ارزشمند    ی معمار  یآموزه 

ارزشمند   یتوان نمونه ا  یو بافت کهن تهران است که آن را م  رانیا  یسنت

مقاله    یر یگ  جهیدانست. نت  یرانیا  یو شهرساز   یدر معمار  یداریپا  یاز تجل

  یبرا  ییدستورالعمل ها  ایاست به عنوان راهنما و    ییهمراه با رهنمودها

 خواهند بود.  دیمف داریپا  یخانه ها یطراح

  ی باسازیسازمان ز  ،یمعاصرساز  ، یداریمعاصر، پا  راثی م  کلمات کلیدی:

 تهران  یشهر تهران، شهردار

 

  مقدمه
است، به خصوص    یمعمار  یشکل ها  نیاز مهمتر   یکیخانه  

از جنبه    ،یکه »خانه« عالوه بر مفهوم ماد  یرانیا  یدر معمار

از خانه   دارشناسانهیپد ریبرخوردار است. تفس ز ین یمعنو  یها

ا  یف یک   یکردهایرو  نیاز مهمتر  یکی ادب  نیدر    اتیحوزه در 

کمتر    یرانیا یجهان است که در مورد خانه ها یمعمار ینظر

بررس است   ی مورد  گرفته  اقرار  در  مقابل  در  همچون    رانی . 

کشورها  یاریبس مثل    ت ی معنو   یکردهای رو  ، یشرق  ی از  گرا 

  یمورد توجه قرار دارد. معرف  شتر یب   یمعنو   انینگرش سنت گرا

 دارشناسان،یو پد  یمعنو   انی خانه را از منظر سنت گرا  میمفاه

کننده ارزش    انیب  ؛یرانیا  یسنت  یخانه ها  یهمراه با درک کالبد

  ی است. در بزرگداشت جنبه ها  یرانیا  یسنت  یخانه ها  یها

  یرانیا  ی خانه سنت  یی توان به جوابگو   یم  ، یرانیخانه ا  یمعنو 

شناخت روان  ابعاد  طب  ی وجود  ،یبه  نگرش    عت یو  در  گرا 

ابعاد ملکوت  دارشناسانهیپد در نگرش    ی و معنو   یشهود  ،یو 

  یارزش ها  ی[ بازخوان2-1اشاره کرد. ]  یمعنو   ییسنت گرا 

  ی ابیدست    یابزار برا  نیگذشته، مهمتر  ینهفته در آثار معمار

  یدر معمار  یری[ با هدف به کارگ 6-3آن ها، ]   یواال  میبه مفاه

 .دآییبه شمار م رانیمعاصر ا

 م یدانسته اند. تعال  یفرهنگ اسالم  یرا نمونه متعال  «یرانیا  خانه»

در    یخداوند تبارک و تعال  نی ه عنوان جانشانسان را ب  یاسالم

بنابرادینمایم  یمعرف  نیزم خل  نی.  پ  دیبا  اهللفهیانسان   ی در 

  یزندگ   یبرا  یمناسب  طیمح  جادیباشد که به ا  یاتیفیک   دادنیتجلّ

و   هادهینجامد. انسان در برخورد با پدیب  نیانسان و توسعه زم

دارد که اهم آن    یرا مرع  یاصول  دیبا  شیاعمال خو   نطوریهم

قابل استنباط و استنتاط    ،یبه عنوان خلق اله  زین  عت یها از طب

مهمتر  از جمله  و  رعا  نیهستند  ها  برا  ت ی آن  است.    یعدل 

  یعیو عناصر طب  عت یکه حفاظت از طب  یتفکر  یشناخت مبان

جا  در  عنوان    یامعهرا  باور  ک یبه  و    جادیا   یقو   ی فرهنگ 

آن تفکر ضرورت دارد.   یتوجه به منابع و مأخذ اصل  کند،یم

 ن یتراز مهم  یکی  یعیو عناصر طب  عت یدر مواجه و تماس با طب

دهنده آن جهت   میاست که تعال  میقرآن کر  یرانیمنابع فرهنگ ا

حوزه    در[ مطالعه  7است. ] بوده  یرانیبخشنده فرهنگ ا و کمال

نقاط   یی شناساو جهان عالوه بر    رانیمعاصر ا  یتحوالت معمار

کارگ  به  احتمال  ،یریقوت جهت  نقاط ضعف  دهنده   ، ینشان 

 نی[ ا 12-8. ] شودیمحسوب م  یمعمار  ندهیدر آ  زیجهت پره

الگو  عنوان  به  خانه  در  فرهنگ   یمعمار  یمتعال  یی مفهوم  و 

 .شود یمشاهده م یبه خوب ،یرانیو ا یاسالم
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  ی از معمار  یریادگیموضوعات در    نیاز مهمتر   یکی  یداریپا

آن   ت ی و اهم  گاهیکه روز به روز به جا   یگذشته است؛ موضوع 

مفهوم،   نی[ ا18-13شود. ]   یافزوده م  رانیمعاصر ا  یدر معمار

در بناها و    رانیا  یاسالم  یارزشمند معمار  یاز آموزه ها  یکی

  هاییانبحر[  19است. ]   یخی و تار   یباارزش فرهنگ  هایبافت 

 فمصر  سطهوا  به   یاگلخانه  های زگا  شیافزو ا   قلیما  تغییر  مانند

آن    هان ساختما  سهمو    یژنرا  هیروبی   هپوشید  کسی  بردر 

 ل طو در    تیارحر   رفتار  بر  هندسی   شاخصهای  تاثیر.  نیست 

  ه شد  تجربه  نیز   نگیاهاو    رانجانو   طبیعت در    تجربه  به  هههاد

 طبیعت   نیناقو   به  تکاا  با  خی رتا  ل طو در    نیز  رانمعما.  ست ا

  طی اشر  تامین  یابر  مناسب   حلهای راه  انددهکر  سعی  ارههمو 

را  هاننساا  شسایآ  که  کنند  جادیا  قلیما  با  تطابق  ستایدر 

 [20] . ست ا جملهاز آن  ،بستهوا تتناسباو  مفر بنتخاا

 یداریپا  قیموضوع، با آموختن از مفهوم عم  یتخصص  اتیادب

معمار اجرا  یالگوها  ،یرانیا  یدر  قابل  و  برا   ییموفق    یرا 

- 21دهد. ]   ی م  شنهادیو خانه در تهران پ  رانیمعاصر ا   یمعمار

در  26 کل  کی[  و  جامع   با   ننساا  ندگیز  دبعاا  متما  ،ینگاه 

از    یربسیا  بر  قلیم. است ا  طتبا او در ار  قلیمیا  محیط   رساختا

آداب    حتیو  ک پوشا   راک،خو  عنو  ،یرمعما  شکل  مانند  اردمو 

  محیط در    یستیز  شسایآ  شک  ونبد.  اردمیگذ  تاثیر  مسو و ر

ا  محیطی  طی اشر  تاثیر  تحت   ننساا  عمصنو    ، ست ا   قلیمیو 

  د خو   محیط  قلیمیا  ط یاشر  شناخت  به   رناگزی   ن نساا  ن یابنابر

ا  دهستفاا  ربهمنظو  در    باشدن    هجامو و    تمکانااز    طیاشرآن 

است ا   یرگاز سا  یابر  سخت  و    قلیما  مطالعه  همیتا  وزهمر . 

 م نجاا  ازمندی ن  م،یهمساز با اقل  یمعمار  یراهکارها  یر یبکار گ 

 [27] .باشد یم  نیادیبن هشهاییوپژو  تمطالعا

وجود    یرانیدر خانه ا  یریادگ ی و قابل    قیعم  یمفهوم  هندسه

گ  بهره  معمار  یریدارد.  در  هندسه  م  یاز  فرم،    انیهمساز 

در تعاملِ سازه و    یجار  یو تناسبات، به عنوان اصل   ییستایا

[ به عبارت 28همواره برقرار بوده است. ]  رانیا یسنت یمعمار

است    رانیا  یسنت  یهنر و معمار  یهاانیاز بن  یکیهندسه    گرید

جا به  فاخر  سراسرآثار  در  م  ی که  گذشته،  از   توانیمانده 

  تیاهم  یمهم در معمار  نیاز آن را مشاهده کرد. ا   یینمودها

  ی »ساختن« است و برا  یکار معمار  یمبنا  رایز  ابدییم  یشتریب

استفاده شود. نه   قیهندسه و نظم دق  کیساختن الزم است از  

  ی از دوره باستان تا دوران اسالم  یرانیا  یسنت   یتنها آثار معمار 

  بندیخود را پا  زین  رانیمعاصر ا  یاند، معماراز هندسه بهره برده

ا معرف  نیبه  اکندیم  یاصول  تا ضمن    ن ی.  است  برآن  مقاله 

دق معمار  یاز اصول هندس  قیشناخت  در  و    یسنت  یموجود 

  یآن را در آثار معمار  یآن، تجل  ینظر  ی و مبان  یفکر   یهاشهیر

 یقرار دهد. استفاده از نظم هندس  ل یو تحل  هیمورد تجز  صرمعا

بهره با  همراه  پالن  ا  یر یگ در  و  پنهان،  هندسه  درک   جادیاز 

ا  یهندس احساس  از  استفاده   میمفاه  ریاز سا   شیب  ،ییستای با 

معمار  ،یسنت  یمعمار  یهندس قرار    یدر  توجه  مورد  معاصر 

بهرهگرفته که  آن  بر  عالوه  ا  یریگ اند.  کهن  و    لگوهااز 

همواره مورد نظر معماران معاصر   یسنت یمعمار یهاهیمانقش 

 [ است.  ادب 29بوده  جا  یتخصص  اتی[  بر    ژهیو   گاهیموضوع، 

 ی [، و آن را رمز34-30]   دینما  یم  دیتاک   یرانیهندسه در خانه ا

  .ندیب یم ییایتداوم و پو 

شود،    ی شناخته م  اءیحفاظت به عنوان گام اول در امر اح  گرچه

 ازمند یهمزمان با حفاظت ن  یخ یاز بناها و مناطق تار  یاریاما بس

 تواند ی م  یخیتار  نهیباشند؛ در واقع توسعه در زم  یم  زیتوسعه ن

شود. اما آنچه   یخیتار  طیمح  افتنیو غناء    خ یسبب تداوم تار

ن  انیم  نیکه در ا دستورالعمل جامع    نیبه تدو  ازیمهم است، 

  ی سنت  یبا الهام از معمار  د،ی جد  یساختارها  یطراح  رامونیپ

توجه و درنظر گرفتن    ز،یاز هر چ  شیراستا و پ  نیاست. در ا

- 35حوزه، ضرورت دارد. ]   نیدر ا  یشده جهان  رفتهیاصول پذ

موجود    یبه حفاظت از بناها   ژهیمهم، ضرورت نگاه و  نی[ ا36

  .دشو  یم ادآوریرا 

م  اتیادب نشان  معاصرساز  یموضوع  که  بازآفر  ی دهد    ی نیو 

و    یدر رشد اقتصاد  یدیعامل کل  یخیارزشمند تار  یخانه ها

 یخیتار  یاست. بافت ها  یارزشمند شهر   یتوسعه بافت ها

ها  یتجل  یرانیا  یشهرها و سنت  ها  ارزش  ما    نیرید  یگاه 

احیم و  حفظ  و  م  ای باشند  ها  فرهنگ  یآن  منبع  و   یتواند 

گذارد.    ادگاریبه    یبعد  ینسل ها  یرا بــرا   یبا ارزش  یاعاجتم

توانسته اند باشند که    ی ما م  اکان ی ن  یاز خرد جمع  یآن ها نمود
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از علم، دانش، هنر و تجربه   یبیرا که ترک   ییساختارها  نیچن

 راث یم  نیما به ارمغان گذارند. پرداختن به ا  یباشند را برایم

گذشتگان    یغن  اتیاز تجرب  ه ارزشمند در واقع ما را به استفاد

که در گرو    یتواند ضامن تداوم فرهنگ  ی سازد و م  یرهنمود م

که همانند  رانیا یخیتار یاست، باشد. خانه ها یخیتداوم تار

ها  یگوهر بافت  جلوه  ی خیتار  ی در    هستند،  گرارزشمند 

هنر، اعتقادات، آداب و رسوم و    ،یزندگ   خی از تار  عصارهای

  یو به نوع  شوندیما محسوب م  یماسال  رانیا  یسبک زندگ 

  یاجتماع  ،یفرهنگ  آداب  یاز تمام   ی توان آن ها را موزه ا  یم

خانه    نیا  گر،ید  ی[ از سو 37به شمار آورد. ]   میقد  ینسل ها

شوند؛ یمحسوب م  عتیبا طب  یاز تعامل معمار  یها، نمود موفق

در هم    عت یبا طب  میرمستقیغ  ایو    میکه به شکل مستق  ییبناها

 عت،یبا طب  یتعامل معمار  گری[ به عبارت د43-38. ] اندختهیآم

 است.  رانیا یسنت  یشناسانه معمار  ییبایاز اصول ز

 

 ها مواد و روش  
 ی مبتن  یفیپژوهش ک   ینوع  ،ی پژوهش از منظر روش شناس  نیا

شوارتزنتروبر،   فیباشد. بر اساس تعر  ی م  یبر استدالل منطق

  کیبا عنوان »ساختن    ی( در مقاله ا2012)  نسترایو ر   چیوس

معرفت منطق  یبرا  یمنطق  ها  «یاستدالل  روش    یچارچوب 

برا  یقیدق  یشناخت  ا  یرا  تحق  نیکاربرد  مطرح   ق،یروش 

مهمتردینمایم برا  نی.  ها  یگام  ساختن    ن،ینچنیا  یپژوهش 

نوع    نیدر ا  رایاست. ز  یاستدالل منطق  یبرا   یمنطق معرفت  کی

شود که در آن    یرا مطالعه م  یچند عامل  طیمح  کیها،  طرح

ا مجموعه  از  عامل  عناصر    ی هر  است.  آگاه  ها  استدالل  از 

را    گریکدیتوانند با ادله و استدالل،    یمختلف مداخله کننده م

تاث چن  ریتحت  در  دهند.    ک یکه    ییکارها  ،یطیشرا  نیقرار 

م  ای  ندهینما انجام  کننده  مداخله   نکهیا  یعنی دهد،    یعنصر 

  ریند، ممکن است به آنچه ساک  یم  ت یرا هدا  یچگونه استدالل

م مطرح  بستگ  یعوامل  پژوهش    ی کنند،  باشد.   ک یداشته 

منطق مجم  ی برا  یچارچوب  مورد  در    وعهاستدالل، 

به سا  یهااستدالل  زم  ریمتعلق  دانش  نهیعوامل  بستر    ی بحث، 

  یمربوط، ارائه م  یدر مورد استدالل ها  یاحتمال  طهیها، ح آن 

 یبرا  یمنطق معرفت  کی  فی با تعر  یچارچوب منطق  کیدهد.  

از    یگسترده ا  فیدهد ط  ینکات قابل طرح، امکان م   شینما

ساختار    یررسب  ی[ برا46-44. ] رندیمورد بحث قرار گ  جینتا

ا  یاستدالل تحق  نیدر  به جا  قینوع  و    یها،    ک یقبول    ایرد 

 .استدالل، کاربرد آن مورد نظر خواهد بود

که    هیرمنیتهران است. محله    یی نایمورد مطالعه، خانه م   نمونه

داشته، امروزه    یسنت  لیاص  یبا بناها   ریو خ   نیساکن  یروزگار

و با    شودیخود شناخته م  یورزش   هایمحله با فروشگاه  نیا

  یکیبه عنوان    هیریخود فاصله دارد. محله من  یخیتار  ت یوضع

  یتهران، به جا  مندمحالت ارزش  نیتر  یمیو قد  نیتر  لیاز اص

 ،یخیو تار  یبا ارزش فرهنگ  یشهرت به خاطر بناها و بافت ها

  ی کنون ت ی شهرت دارد و در وضع  ی تجار  دیجد  یبه حوزه ها 

 .دارد یادی ز اریخود فاصله بس  یبا طرح سنت

است    ماندهیباق   یجز معدود بناها  یی نایخانه م  هیر یمحله من  در

اص  ادآور یکه   ها  ل یصور  من  یمیقد  ی خانه  است.    ه یریمحله 

م سال    ینانیخانه  من  یشمس  1313در  محله  ب  هیریدر   ن یدر 

 ابانیخ   یو کوچه انشاء در ضلع شرق  هیکوچه بن بست کامران

ا  عصریول است.  گرفته  بناها  نیقرار  از  محله   یمیقد  یخانه 

  ی و نوساز  ی میقد  یخانه ها  ب ی که با توجه به تخر  باشدیم

ا در  گرفته  خانه  نیصورت  ه  دیجد  هایمحله،    چ یهمجوار 

ندارند. لذا در زمان حاضر    ینان یبا شکل و سبک خانه م  ینسبت

م  یبنا نقش  یینایخانه  زم  بایز   یمانند  متعدد   یبناها  نهیدر 

 قرار گرفته است.  دیشده و جد ینوساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یینای خانه م یر ی. محل قرار گ1شکل   
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 هایافته
  ی مترمربع در راستا  478/ 8به مساحت    ی نیدر زم  یینایخانه م

ابعاد    یجنوب-یشمال و    33/ 6با  طول  عرض    14/ 25متر  متر 

بنا، در دو    ریمتر مربع ز  406خانه با    نیاست. ا  دهیاحداث گرد

 نیمتر ساخته شده است. طبقه همکف ا  10/ 3طبقه به ارتفاع  

  نیرزمیمتر مربع و ز  190متر مربع و طبقه اول    207  ی بنا دارا

  ی آشپزخانه قسمت شمال غرب  ر یمترمربع است که در ز  9خانه  

در پالن و نما به طور کامل متقارن    یینایخانه قرار دارد. خانه م

از فضا به صورت   یو در بعض  ییجز  و تقارن به صورت  ست ین

 . شودیم دهید ینسب

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از   یورود -1شامل  یینای. پالن طبقه همکف خانه م 2شکل 

 -5ساختمان،  یورود -4باغچه،  -3حوض آب،  -2 ابان،یخ

اتاق   -7 ،یجنوب  یاصل  اطیتاق ها رو به حا  -6 ،یانیراهرو م

یشمال اطیح -9آشپزخانه،  -8 ،یشمال یها  

رو   یاتاق ها -1شامل  یینای. پالن طبقه اول خانه م 3شکل 

 -4آشپزخانه،  - 3 ،یشمال یاتاق ها -2 ،ی اصل  اطیبه ح 

ی انیراهرو م  -5 س،یسرو  
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خانه   یدارند. بنا  یا  ژهیو  ت یدرون خانه اهم  عت یو طب  اطیح

ب کارکردها  یو جنوب   یشمال  اطیدو ح  نیدر  و    یبا  متفاوت 

  یاصل  اطیح   یجنوب  اطیکند. ح  یم  یچشم نواز  یمتنوع به خوب

  یینا یباشد. خانه م  ی م  یشمال  اطی بزرگتر از ح  ار یباشد و بس  یم

  ی جنوب  یها  ربو سواره از د  ادهیپ  یدو امکان دسترس  یدارا

که از    یشمال  اطیبه ح   ادهیپ  یدسترس  کیدر کوچه انشاء، و  

دو بر بودن ملک   لیباشد، به دل  یم  ترنییپا  هیسطح کوچه کامران

حوض    یدارا  ی و جنوب  یشمال  اطیشده است. هر دو ح   ایمه

مانند خرمالو، انار    یو عمق نسبتاً کم با درختان کهن سال  یسنگ

انج که جذاب  یم  ریو  ز  ت ی باشد  ا  یخاص  ییبایو  خانه    نیبه 

فضا  دهیبخش  یخیتار و  آب  حوض  وجود  و    یاست.  سبز 

  ی نشان دهنده جار  اط یرو به ح  یقد  یبازشوها و پنجره ها 

 باشد،یداخل م  یدر کنار فضا  اطیتوامان در ح   یبودن زندگ 

قابل مالحظه    ت یاهم  یداریو پا   یزندگ   ت یفیکه در باالبردن ک 

  ی برا  ی تیسبز محرم  یو فضا  تانوجود درخ  نیچندارد. هم  یا

 .دینما یم جادیداخل نسبت به درب ورود ا یفضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یجنوب  اطیبا ح یدرون یفضاها نیب   می. ارتباط مستق 4شکل 

اط یدر ح  یشدن زندگ یبه منظور جار  

  شمالی اطیبا ح یدرون یفضاها نیب   می. ارتباط مستق 5شکل 

اط یدر ح  یشدن زندگ یبه منظور جار  

  یتوسط فضا رونیدرون نسبت به ب تی محرم  جادی. ا6شکل 

 سبز 
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مینایی   خانه  هستند.  ای  ویژه  نظم  دارای  بنا  این  در  ها  اتاق 

اتاق، دو آشپزخانه و دو دستشویی است که در دو   12دارای  

که  است  اتاق  دارای شش  اول  طبقه  است.  گردیده  بنا  طبقه 

ورودی و دو اتاق بزرگ تر آن رو به حیاط جنوبی و چهار  

ات تمام  و  است  شمالی  حیاط  به  رو  آن  کوچکتر  ها  اتاق  اق 

توسط راهروی میانی به هم متصل شده اند. طبقه اول و دوم  

بنا توسط پلکانی در جنوب شرقی ساختمان به هم متصل شده 

اند. طبقه دوم این بنا نیز دارای شش اتاق است که سه اتاق رو  

به حیاط جنوبی و سه اتاق کوچکتر آن نیز رو به حیاط شمالی  

قه اول راهرویی در وسط،  می باشد. در طبقه دوم هم مانند طب

 تمام اتاق ها را به هم متصل نموده است.  

اتاق های جنوبی خانه مینایی در هر دو طبقه بزرگتر از اتاق  

اتاق  اول،  طبقه  جنوبی  اتاق  سه  میان  در  است.  شمالی  های 

باشد. این وسطی بزرگتر است و دارای طراحی نفیس و زیبا می

طبقه همکف مجلل تر است و  اتاق به نسبت اتاق مشابه در  

دارای آئینه کاری در سقف، گچ بری در حاشیه سقف و دیوار،  

مجسمه فرشته در پیرامون شومینه، شیشه های رنگی و نقاشی  

دارای   نیز  آن  چوبی  های  پنجره  و  درها  است.  دیواری 

های  قوسی شکل است. این اتاق یک درگاه شمالی  چهارچوب

ی شرقی و غربی رو به اتاق های  رو به راهرو دارد و درگاه ها

جهت  الزم  انعطاف  ها  درگاه  این  لذا  شود.  می  باز  پیرامون 

ترکیب و استفاده همزمان و یا جداسازی سه اتاق را مهیا می 

باز  حیاط  به  رو  اول  طبقه  در  اتاق  جنوبی  های  پنجره  کند. 

شود و در طبقه همکف این درگاه در مقابل فضای سبز و  می

 قرار گرفته است.  حوض حیاط جنوبی

 

 

 

 

دید  و  است  شمالی  کوچک  حیاط  به  رو  شمالی  های  اتاق 

محدودتری نسبت به اتاق های جنوبی دارد. در قسمت همکف 

ساختمان راهرویی در امتداد راهروی اصلی دیده می شود که  

در آن آشپزخانه قرار دارد و از بدنه شمالی بنا بیرون زده است.  

دو طبقه و  دستشویی طبقه همکف نیز در زیر پله ارتباطی بین 

دستشویی طبقه اول در انتهای راهروی وسط مابین اتاق ها و  

 آشپزخانه طبقه اول قرار دارد. 

در جنوب رو به کوچه    یکی دارد    ی اصل  یدو نما  یینایخانه م

  هیدر شمال رو به کوچه کامران  یگریو د  شتری ب  ناتییانشاء با تز

  یقرار گرفته است. نما  یکه با توجه به اختالف تراز در گود

تقس  یجنوب قسمت  سه  م  میبه  قسمت  و  است  که    یانیشده 

دارا  ضیعر است  م  یتر  طاووس  پرنده  در    وباشد    ینقش 

از    کی. هر  کندیرا به خود جلب م  نندهیمرحله اول توجه هر ب

  ی سه قسمت، نما  ب یسه بخش نما متقارن است اما در کل ترک 

از عناصر تز به لحاظ استفاده  . در  کندیم  جاد یا  ی نیینامتقارن 

دو طبقه بودن خانه کامالً منعکس شده است. هر    یجنوب  ینما

  ک یو خط بام از تکرار    ددار  ی چوب  ییطبقه درها و پنجره ها

 انی شده است که اتصال م  لی نقش، شامل سه قطعه آجر تشک

 باشند.  یو بام م ینما جنوب

است و   یکوچک شمال اطیرو به ح  یینا یخانه م یشمال ینما 

است.    دهیآشپزخانه در ضلع غرب آن واقع گرد  یزدگ   رونیب

ح با  نورگ   اطیارتباط  و   یشمال  هایاتاق  یریو  اول  طبقه 

.  گرددیم  سری م  یشمال  ینما  یآشپزخانه از درها و پنجره ها

نما و   یاز شمال و جنوب آجر  یینایخانه م  یمصالح اغلب 

 اطیو روکش ح  یبدنه ورود  کهیاست و در حال  یآجر  ناتییتز

  اطیح  یشده است. ورود  دهیپوش  مانیبا س  یو جنوب  یشمال

  یگریساکنان و د   یبرا یکیدو درب دارد   ینانیخانه م  ی جنوب

ه رو به کوچ  یباشد. درب ورود  یخودرو م  کی  نگی پارک   یبرا

خانه   نیا  نکهیباشد و با توجه به ا  یبا روکش رنگ سبز م  یآهن

  یکه در ورود   رسدیدارد به نظر م  یچوب  ی درها و پنجره ها

است. درب   دهیگرد  ضیبوده و بعدها تعو   یچوب  زین  یجنوب

و    شود یباز م هیرو به کوچه کامران  یینایخانه م  یشمال  یورود مجاور با   یاتاق ها  ییفضا بی . امکان ترک7شکل 

ان یم یدرگاه ها  
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انشاء و    یهم سطح کوچه ها  یینایخانه م  یدر ورود  ت یموقع

  اطیاختالف دارد و سطح ح  اطی است که با سطح ح  هیکامران

و معابر مقابلشان به اندازه شش    یجنوب  اطی نسبت به ح  یشمال

د.پله اختالف دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

دارد اما   یمتقارن اتییدر هر بخش جز یجنوب  ی. نما8شکل 

ست یمتقارن ن تیدر کل  

تهران  هی ریدر محله من یینای . چشم انداز خانه م9شکل   
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  یینایخانه م  یداخل یفضا ی. بازطراح11شکل 

یینایخانه م   اطیدر ح  داریپا یدوستانه ملهم از معمار  ی. فضا12شکل   

ی معاصرساز هیبر اساس نظر یینای. بازکاربست همساز خانه م 10شکل   
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مصالح ساختار بنا شامل سازه و سفت کاری در این خانه حفظ  

شده است، اما و نازک کاری در بعضی از اتاق ها و حیاط با 

ه سقف طبقه اول با تیر  مصالح جدید مرمت شده است. ساز

با پوشش خشت و آجر اجرا   آهن و به صورت طاق ضربی 

شده و سازه سقف شیبدار طبقه دوم خرپای چوبی با پوشش  

خارجی ورق گالوانیزه می باشد. پی با مصالح شفته آهک و  

پلکان ارتباطی در طبقه اول فلزی و درها و پنجره ها چوبی  

دا و  پیرامونی  دیوارهای  باشند.  در  می  و  است  آجری  خلی 

بعضی از مواضع ترکیب خشت و آجر برای دیوارها استفاده  

شده است. کف حیاط های شمالی و جنوبی که قبالً با پوشش  

آجری کف پوش شده اند، در حال حاضر با موزاییک فرش  

شده اند. سقف اتاق اصلی طبقه اول و برخی از وجوه داخلی  

تزیین شده است. در آیینه کاری  با  پنجره های خانه آن  ها و 

با   همزمان  احتماال  ها  آن  و ساخت  طراحی  و  هستند  چوبی 

ساخت خانه بوده است. شیشه های پنجره های متناسب با فریم 

 پنجره ها طراحی شده است. 

اقدام موفق سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری تهران در  

ی  »تبدیل خانه مینایی به موزه«، یک درس بزرگ در مقیاس مل

بوده است. با توجه به ساخت و سازهایی که در مجاورت این  

خانه صورت گرفته، آسیب های جدی به این ساختمان از نظر  

معماری و سازه وارد شده  است. مقاوم سازی و تقویت عناصر  

ساختاری و معماری آن با اولویت باید در نظر گرفته شود. از 

اصیل به ندرت یافت    آنجایی که در محله منیریه بناها و نماهای

می شود، بنابراین به خانه مینایی به مثابه گوهری ارزشمند که  

می نگاه  است،  محله  سنتی  تاریخچه  در یادآور  باید  که  شود 

حفظ و نگهداری آن کوشید و مکانی برای مطالعه و شناخت  

مفاخر فرهنگی محله منیریه گردد. لذا در شرایط حاضر تبدیل  

خانه مینایی به موزه با هدف حفظ و مرمت این خانه بسیار  

 ضروی است.   

 

 

 

 

 نکات قوت 

 فرهنگی ویژه بنا  -وجود سابقه تاریخی ▪

تفکیک فضایی در مجموعه ساختار دو طبقه و وجود   ▪

 به واسطه تعدد ورودی های بنا 

 دسترسی مطلوب پیاده و سواره  ▪

 

 نکات ضعف 

کاربرهای   ▪ وجود  علت  به  منطقه  نامطلوب  شرایط 

کاهش   و  ورزشی(  )کاالهای  سنخ  هم  غیر  تجاری 

 آمار بازدید کنندگان 

 عدم وجود پارکینگ در هم جواری بنا  ▪

 

 فرصت ها 

و   ▪ اجتماعی  اقشار  از  تنوع  بازدید  توجه  قابل  آمار 

 مجموعه و جذب گردشگر 

کم بودن سرانه فضاهای فرهنگی در محله و نیاز به   ▪

 افزایش آن

نیاز محله منیریه به موزه ای با ماهیت کاربری موزه   ▪

 و یادآور مشاهیر آن منطقه

باال رفته آگاهی عمومی اهالی محله با تاریخچه محله  ▪

 منیریه 

 

 تهدیدها 

 ات شهری متناسب  عدم پیش بینی خدم ▪

تجاری   ▪ کاربرهای  واسطه  به  محله  تردد  و  ازدحام 

 متعدد 
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 بحث و نتیجه گیری 

محله منیریه در گذشته با مسجدها، بازارچه، سقاخانه، خانه ها 

باقیمانده   بناهایی  محدود  جزء  مینایی  خانه  و  بوده  معروف 

تاریخی منیریه می باشد. دستاوردهای حاصل از مطالعه »خانه  

نظریات   کننده  تایید  ک ید  سیفرانسمینایی«،  چی.  در   نگی. 

های  است و تاییدکننده ارزشفرم، فضا و نظم    ی،معمارمعرفی  

اگر مهمترین دستاورهای  معماری سنتی ایران است.  پایدار در  

حاصل از خوانش مفاهیم واال در خانه مینایی را بر اساس سه  

  نیا  یستیتامل در چ؛ همراه با  و یپول  وسی ترویمارکوس وگانه  

دسته    ی زیبایی، سودمندی و استحکامقیحق  یمفهوم و فهم معنا

نماییم،   نبندی  به  میکاربران    ازیپاسخ  خاصی  یابد.  اولویت 

  یهاازی ن  نیپروژه در تام  ییکارامانند سایر بناهای سنتی ایرانی،  

تعریف  کاربران   از  مثالی  خانه  این  لذا  در  است.  عملکرد 

ی سنتی ایران است؛ بنایی که تمامی اجزا در کنار هم، معمار

 ی می سرایند.  آوای وحدت، یگانگی و جاودانگ 

گیری   نتیجه  قابل  موارد  هامهمترین  در    یداریپا  یجلوه 

 عبارتند از:خانه مینایی  یمعمار

 نهیحاکم بر بستر و زم  طیشرامعماری در تعامل با   ▪

 شکل گرفته است.  

  و   ری، شکل مس یورودبا کمک  به بنا    دنیرستعریف   ▪

 و فضا ریمس ات درونارتباط

 در بنا چندسطحی  ونی رکوالسیس ستمیس ▪

جنبه  با تاکید بر    بنا  یسازمانده  یها  نظامبه کارگیری   ▪

 یدر معمار یکیزیف  اتیواقع یبصر یها

سکوت  از طریق    کران یب  عت یطبغوطه ور شدن در   ▪

 و نور

ایجاد محرمیت بر اساس سلسه مراتب ورود با ایجاد   ▪

   موانع بصری نظیر فضای سبز. 

با    مطلوب  ی فضاها  نشیآفر ▪ همراه  غنای حسی  با 

 کران یو خیال ب  احساس

 دهنده فرم و فضا لی عناصر تشکوحدت معنوی  ▪

 .عملکرد رشیپذ ت ی قابلهمراه با  بنافرم  ▪

 متنوع  یفضا را در قبول کارکردها یریانعطاف پذ ▪

  .نیضوابط و قوان  ی، ساختار فناجرای دقیق و اصولی   ▪

با معنا به عنوان نمودی از   تناسبات مصالح و سازه ▪

   کرانی امر کرانمند و بتعامل 

 

از سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری    تشکر و قدردانی:

تهران که مدارک مورد نیاز برای مطالعه را در اختیار نویسندگان  

 قرار داده اند، تشکر و قدردانی می شود.   

گزارش نشده   تاییدیه اخالقی:  نویسندگان  از سوی  موردی 

  ت.اس

منافع: نشده    تعارض  گزارش  نویسندگان  سوی  از  موردی 

 .است 

، ایده مقاله،  نویسنده اول، پژوهشگر اصلی  سهم نویسندگان: 

نویسنده دوم، پژوهشگر  و    %50  کنترل نتایج و تحلیل ها با سهم

 اصلی، برداشت میدانی، تدوین محتوا، مدیریت نتایج با سهم

50% 

 . است موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده  منابع مالی:
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