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 دوم دوره پهلوی اول و دهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتیها و رویکرگرایش
  1جوامیر حق

  2زادهحسین سلطان

  3فرهاد تهرانی

  4سیمون آیوازیان

 چکيده 
اجتماعی بازتاب  وهای خاص خود را به مثابه یک پدیده فرهنگی جغرافیایی، ویژگی معماری، همواره در هر دوره و در هر منطقه

ده اسااو و دهد. معماری هرگز از عوامل تاریخی، اقتصااادی، اجتماعی و فرهنو و رسااوم جامعه در عصاارهای مختلن جدا ن ومی

سو. معماری دوره پهلوی اول و دوم، همتحوالت بروز یافته در جامعه بر معما شته ا سزائی دا مان با تحوالت عظیم زری، نیز تاثیر ب

شه صه معماری غرب همراه بوده و متاثر از اندی شورهای غربی و همها و گرایشدر عر سو. جوار خهای نظری معماری ک ود بوده ا

شناخو کشناخو این گرایش شایانی به  صر امل معماری این دوران کرده و در ت یین جها و رویکردهای معماری، کمک  ایگاه عنا

ری معماس از قت اا وغلب تقلید دوره این ری امعما. تاثیرگذار بر معماری دوره معاصااار ایران نقش حائز اهمیتی ایخا خواهد نمود

به بناهایی به س ک  کلی ش یه رحل بعد به طوامرو در غربی ی مشابه بناهات تزیینااول دارای جه در دربناها د و شومیه یدد غربی

ماری در طراحی ها و رویکردهای نظری معتواند مطرح شود که گرایشسوال اصلی تحقیق به این صورت می اند.هغربی ساخته شد

-تحقیق تاریخی تواند باشااد. برای پاساا  به این سااوال بایسااتی از رو ، چه میپهلوی اول و دوم دوره حکومتیبناهای دولتی و 

رب غاز معماری  دورهرسد تاثیرات معماری این حلیلی استخاده شود تا بتوان به نتیجه مورد نظر که به نظر میت-تحلیلی و توصیخی

 باشد، دسو پیدا کرد.می جوارو کشورهای هم

 

 

 اهداف مقاله:

 اول و دومناخو عوامل تاثیر گذاز بر گرایش ها و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره ش-1

 ناسایی س ک ها و تزیینات و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره اول و دومش-2
 

 سواالت مقاله:

 وامل تاثیر گذاز بر گرایش ها و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره اول و دوم کدامند؟ع-1
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 .معماری غرب، پهلوی اول ودوم دوره، بناهای دولتی و حکومتی، معماری معاصر ایران واژه های كليدی:

                                                 
ری معماری دوره گینظری تاثیرگذار بر شااکل های اجتماعی ونقش جریان» دکتری نویساانده اول با عنوان  ءمقاله حاضاار برگرفته از رساااله *

کتر حسااین دراهنمایی که در دانشااگاه آزاد اسااومی واحد قزوین، تحو  اسااو، « غرب کشااور جغرافیایی شاامال )محدوده پهلوی اول ودوم 

 در حال انجام اسو. زاده و دکتر فرهاد تهرانی و مشاوره دکتر سیمون آیوازیانسلطان

 .ران، قزوین، ایدانشگاه آزاد اسومیگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین،  دانشجوی دکتری معماری، -1

 .سئولمنویسنده دانشگاه آزاد اسومی، تهران، ایران،  حد تهران مرکز،وا، معماری انشیار گروه معماری، دانشکده هنر ود -2

 .ایران تهران، ،شهید بهشتی ، دانشگاهدانشکده معماری و شهرسازی ،دانشیار گروه معماری -3

 .استاد گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران -4
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 مقدمه 

های مختلن همواره دارای یک روند مشخص و استمراری بوده اسو، که در اغلب اوقات با ایران در طول دورانمعماری 

در  تتزییناو  نقاشی نچو هنرهایی ادربتددر ا لتحوو  گرگونید ای منطقی داشته اسو.دوره ق ل و بعد از خود رابطه

در  ارگذدوره  زغاآ ،ندادهن و ارگذ تاثیر ریمعمادر  انچند زهنو اتتغییر ینا که جاییآناز  ماا مدآ دجوو به یصخودوره 

و  تقلید سقت او ا مدآ پدید انیرا ریمعمادر  یشدید ضعندوره  یندر ا نسو.دا رقاجادر دوره  بایدرا  انیرا ریمعما

 دشومی هیدد پاییارو ریمعمااز  سقت او ا تقلید غلبدوره ا ینا ریمعمادر . شد زغاآ انیرا ریمعما در ییاگرطلتقاا نهایتاً

 غربی س ک به بناهایی به ش یه کلی رطو به بعد حلامرو در  غربی یبناها مشابه تتزیینااول دارای  جهدر دربناها و 

 پادر ارو رنمد جن ش زغااز آ ق ل)اکلکتیزم  یی اگرطلتقادوران ا مشابه با انتومی نوعی بهدوره را  یناد. ناهشد ساخته

 .نسودا

شد.  وعشر یپهلو حکومو نسیدرت رقد به باو  یشیدرخو چهاردهم نقر ایبتداز ا انیرا ریمعمادر  ساسیا تتحوال ماا

 یهاونیر با کشمکشو تقابل در  دتجدو  پیشرفو رشعا با که یددگر ییونیر تشدیدو  یگیرشکل موجب حکومو ینا

 با اههمر ییاگردتجد جمو یناشو. دا ارقر سنتی هایارز و  بطروا هادنها برخی دنبر نمیااز  جهوو در  دبو سنتی

 گرگونید. دبو موثر ریمعمادر  نهایتاو  جامعه کلدر  یهنرو جتماعی ا یها و ارز هارمعیا گرگونیو د طیافرا ییاگربغر

 ریمعما ریگازساو  قنط اا معد  رطوهمینو  دشومی هنامید ارگذدوره  کهای در دوره انیرا ریمعمادر  هازنیاو  هامینهز

تقلید از معماری اروپایی و روسی در دوران ید. دگر انیرا ریمعمادر  گسسو وعشر نقطه هانیگرگود ینا با بومیو  سنتی

خانه و های کامًو غیر ایرانی طراحی و ساخته شدند. ساختمان تلگرافرضاشاه نیز ادامه یافو و بناهای متعددی با طرح

هایی هستند. به ع ارت های چنین اقت اسآباد از نمونهو عمارت پیرامون میدان حسنعمارت بلدیه در میدان توپخانه 

-)سلطاندیگر نه تنها فضاهای معماری، بلکه بسیاری از انواع فضاهای شهری نیز از این تحول و دگرگونی تآثیر پذیرفتند

  .21-25؛ 1385زاده، 

اند. این گرایی دانستهآن را غال اً س ک ملی یا نوعی باستان در این دوره گرایش خاصی در معماری ایرانی پدید آمد که

گرایانه پدید آمده در منطقه نیز تأثیر گرفتن نوعی ناسیونالیسم در ایران که از احساسات ملیگرایش به س ب شکل

ی ایران استخاده صورت س کی بروز کرد که در آن از عناصر معماری باستانپذیرفته، شکل گرفو و بازتاب آن در معماری به

جمشید استخاده شده و های تخوها و کنگرهشد. ساختمان شهربانی کل کشور که در آن از ترکیب حجمی، سرستونمی

هایی آیند. ایوان مدائن نیز از عمارتشمار میهای این نوع بناها بهنیز ساختمان بانک ملی در خیابان فردوسی از نمونه

گرفو. ایوان و طاق عظیم آن در موزة ایران باستان مورد تقلید قرار گرفو و آندره س قرار میبود که در مواردی مورد اقت ا

 .گدار این موزه را با نوعی توجه به معماری باستانی طراحی کرد

 روش تحقيق

نوع تحقیق به صورت نظری، بنیادی خواهد بود و در روند پژوهش در مرحله نخسو شناخو و بررسی رویکردها و 

در دوره پهلوی اول و دوم انجام خواهد شد که رو  تحقیق در این  حکومتیهای نظری معماری بناهای دولتی و گرایش

های معماری پهلوی اول و دوم انجام تحلیلی خواهد بود. در مرحله بعد بررسی نمونه-تخسیری و  توصیخی-مرحله تاریخی

ای صورت میدانی و کتابخانههد بود و  گردآوری اطوعات بتحلیلی خواه-خواهد پذیرفو که رو  تحقیق به صورت توصیخی

ها و تط یقی به بررسی و تحلیل یافته-انجام خواهد گرفو. در مرحله پایانی تدوین پژوهش، با استخاده از رو  تحلیلی

 .ناهای بررسی شده، اقدام خواهد شدهای نظری موفق و تط یق آن با بشناسائی رویکردها و گرایش

 وهشاهداف پژ

 در دوره پهلوی اول و دوم حکومتیی و ها و عناصر معماری بناهای دولتبررسی ویژگی. 

  ی یا کال دی بناهای دولتی و حکومتیساختار ظاهرمعماری در تحول و جریانات نظری و بررسی نقش و تاثیر مخاهیم 

 .اول و دوم پهلوی دوره
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 های پژوهشپرسش
 به چه صورتی بوده اسو؟ اول و دوم پهلوی در دوره حکومتیبناها دولتی و های اصلی روند تحول عناصر و اندام 

  و در دوره پهلوی اول و دوم نقش جریانات فکری، نظری  حکومتیدر سیر تکامل و تغییر کال دی بناهای دولتی و

 ؟چه بوده اسومعماری سایر کشورها 

 پيشينه تحقيق

 ع ارتند از:مهم منتشر شده اسو که معماری دوره معاصر در ایران چند کتاب در زمینه 

معماری دوره بيست  گيریها، پيدایش و شکلپهلوی اول: دگرگونی اندیشه رهمعماری دو ،(1383)، يانی، مصطفیك -

 ، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران.شمسی1299-1320ساله معاصر ایران 

-1320تاری  و تحوالت معماری و شهرسازی معاصر ایران )این کتاب در ده فصل و به طور مشخص دوره بیسو ساله 

طور مشخص بر روی شهر تهران متمرکز شده و تنها هشمسی  را مورد کنکا  قرار داده اسو. موارد مطالعاتی آن ب1299

 غربها به شهرهای دیگر ایران اشاره شده اسو. ولی به طور مشخص و عمیق به معماری محدوده شمالدر بخشی از بخش

 ایران پرداخته نشده اسو.

 معماری معاصر ایران )در تکاپوی بين سنت و مدرنيته(، نشر هنری معماری قرن، تهران. ،(1388)، مسعود، اميربانی -

این کتاب در هخده فصل تدوین شده اسو و محور اصلی بحث مطالعه سیر تحول معماری ایران و تاثیرات مهم برگرفته 

باشد. در فصل اول تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران اجار تا بعد از انقوب اسومی میاز معماری غرب از دوره ق

ها و معماری غرب بر معماری های دوم تا چهارم، تاثیرات اندیشهدر دوره قاجار مورد بررسی قرار گرفته اسو. در فصل

های نهم تا اول اختصاص یافته اشو و در فصل های پنجم تا هشتم به معماری دوره پهلوایایران بیان شده اسو و فصل

یازدهم تحوالت معماری دوره پهلوی دوم بررسی شده اسو و از فصل دوازدهم تا هخدهم نیز معماری دوره بعد از انقوب 

 اسومی مطالعه شده اسو.

 تهران.، نشر علم هنر، سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران(، 1393قبادیان، وحيد، )  -

های تاریخی معماری ایران اختصاص یافته این کتاب در سه بخش کلی تدوین شده اسو و هر بخش آن به یکی از دوره

اسو که ع ارتند از عصر قاجاریه، دوره پهلوی اول و دوم و معماری دوره بعد از انقوب اسومی. نگارنده کتاب در هر بخش 

اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته و سپس وارد مسائل شهرسازی و معماری شده  ابتدا به اوضاع و احوال سیاسی، تاریخی،

توان گخو در این کتاب معماری ها در هر دوره مشحص شده اسو در کل میاسو. تشریح و ت یین تشابهات و تخاوت

 ایران از دوره قاجار تا عصر حاضر ار در سه عصر و هخو دوره تقسیم بندی کرده اسو.

 ها اشاره کرد:در زیر به آنتوان مقاالت مهمی نیز منتشر شده اسو که میدر این خصوص  

(، ساختمان مفاهيم سنتی معماری و شهرسازی ایران: مطالعات آغازی، وزارت آبادانی و مسکن، 1350اردالن، نادر، ) -

 تهران.

 (، بررسی تطبيقی معماری و شهرسازی معاصر ایران و اروپا، ميراث فرهنگی، تهران.1374اعتصام، ایرج، )  -

معماری  بيرونی(فضا در معماری مسکونی مدرن ایران،-تاملی بر تداوم دوگانگی )اندرونی ،(1380)، بانی مسعود، امير -

 ، تهران.8و فرهنگ 

 ، تهران.84ای معماری معاصر ایران، معماری و شهرسازی (، بررسی رویکرده1385دیبا، داراب، ) -

، مجله معماری و فرهنگ، انیرا ریمعمادر  شکستو  گسستدر  موثر ملاعواز  برخی(، 1381زاده، حسين، )سلطان -

 ، تهران.12شماره 
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 تهران. ،84(، بازتاب سنت در معماری ایران، مجله معماری و شهرسازی، شماره 1385زاده، حسين، )سلطان -

 بغر ریمعماو  ارگذدر دوره  انیرا ریمعما .1

 ریمعما ساسیا یژگیو. دشو میاول  یپهلوو دوره  رقاجا خراوا مانیدوره ز ریمعما شامل انیردر ا ارگذدوره  ریمعما

 انعنو به نیز ریمعمادر ...  و سیاسیو  فرهنگی جتماعیا یهانیگرگود ثردر ا که سوا لتحوو  گرگونید زغاآ دورهیندر ا

 ت:سا دهبو بغر ریمعمادر  یرز ییشهااگرو جن شها با نماز هم مانیدوره ز یناد آمده اسو. بوجو جامعه فرهنو کال د

 میودی 1919-1933معماری مدرن   .1.1

 میودی 1917-1932جن ش کانستراکتیویسم:  .1.2

 میودی 1910-1890نهضو هنر نو:  .1.3

 معماری مدرن اولیه .1.4

 های التقاطیگرایش .1.5

 ی نئوکوسیکهاگرایش .1.6

 .اکسپرسیونیسم .1.7

توان چنین عنوان در حالو کلی میند. اشتهدا انیرا ریمعما بر یبیشتر تاثیر 7تا  3 اردمو هشد حمطر یها یاگر نمیااز 

 سو:ا متاثر صلیا من ع سهاز کرد که معماری معاصر ایران، 

 پشتوانه فرهنو معماری ایران -

 های معماری رنسانسی اروپاشیوه -

  .21-26؛ 1383های معماری مدرن جهانی)فومکی، ها و مصداقاندیشه -

 معاصردر دوره  ریمعما گرگونید بر موثر ملاعوو  مينههاز .2

 قابل بررسی اسو:یر ز یستههادر د کلی رطو به معاصردر دوره  ریمعما گرگونیو د لتحو بر موثر ملاعو

 ریمعمادر  نو یهادکررکاو  جدید یهازنیا وزبر -

 فرهنگیو  جتماعیا یها مینهز -

 سیسیاو  یخیرتا یها مینهز -

 یکژتکنولوو  فنی یها مینهز -

 ییاجرو ا دیقتصاا یها مینهز -

 .یرمعما ز موو آ رانمعما اتتاثیر -

 معماری در دوره پهلوی اول .3

برای اولین بار در دوره پهلوی اول هنرمندان معماری ایرانی و غربی که سازنده بناهای دولتی و آموزشی و صنعتی بودند، 

فهمیدند که از چه دوره و چگونه و به چه مقدار انتخاب کنند. معماران با نوعی انتخاب تاریخی روبرو شدند. آنان باید می

گرایی را گرایی بودند، توانستند با تعدد بناهای ساخته شده فضای معماری باستاناگر چه متاثر از فضای سیاسی باستان

نازی در آلمان و ارت اط نزدیک  شدن دهه دوم حکومو پهلوی اول با روی کارآمدن و اقتدار حزبزمان هم. تنوع بخشند

اختمانی توسط متخصصین آلمانی خود به خود رویه س و عمرانی هایفعالیو انجام آن آمدپی وسابقه ایران و آلمان و بی

ای ملموس روی نمای ساختمان بود که به گونه نظامی را در ساخو بناهای این دوره دو چندان نمود. این تاثیرات بر

آموختگان ایرانی از فرنو برگشته که در مکتب معماری مدرن به وسیله دانش. گرفوهی و و شکل نظامی به خود می
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چون های آخر دوره پهلوی اول به ایران بازگشتند به ارمغان آورده شد. از آن رو که نهضو مدرنیسم در معماری همسال

ها مورد توجه و آموز  قرار گرفو. آثار مطرح و به جا مانده از مکتب معماری مدرن را کاتب نخسو در دانشگاهدیگر م

های و در ساختمان و شهرهای بزرگ مانند ت ریز های پیدایش آن در ایران به طور عمده باید در تهراندر نخستین سال

  .148-152؛ 1388مسعود، )بانیعمومی و دولتی مشاهده کرد

گذرانید. ایران این مسیر را بعد از جنو جهانی ایران هنگامی که به دوره صنعتی رسید که غرب دوران اوج صنعتی را می

اول شروع کرد. حقیقو این اسو که معماری صنعتی ایجاد شده به شیوه صنعتی و شکلی از معماری مدرن اسو که در 

شود. از این رو بناهای مورد نظر آن دسته از ماری صنعتی گخته میبیشتر کشورها و از جمله ایران به شکل نارسای مع

در ایران  ها هستند که با انقوب صنعتی نیمه دوم قرن هیجدهم به وجود آمده و توسعه یافتند؛ اماکارخانه بناها و عمدتاً

که شهرهای پیش از آنهای بزرگ صنعتی در بافو کهنه و سنتی شهرها و وار کارخانهدر دوره رضاشاه تاسیس سلسله

ایران زمینه توسعه صنعتی نظیر اروپا داشته باشند، معماری خاصی ایجاد کردند که باید شروع معماری صنعتی ایران را 

-32؛ 1374)اعتصام، های مهم تاریخی ایران اسویکی از دوره و اقتصادی ها از نظر تاریخیاز این تاری  دانسو. این سال

29.  

 کردهای معماری دوره پهلوی اولها و رویگرایش .1.3

های سیاسی و ایدئولوژیک این عصر از گرایشها متخاوت و بعضًا متضاد در معماری این دوره ناشی از اختوف در گرایش

های مذکور تاری  ایران اسو که ریشه در جریانهای عقیدتی و سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی دارد. جریان

 به سه دسته تقسیم کرد:را می توان 

های هزار ها هماهنگی دین با سیاسو و احیاء و توسعه سنوکه اساس تخکر و بینش دینی آن گروه اول، سنت گرایان: -

داران این نهضو در آن برهه از زمان شی  فضل اهلل نوری بود و بعد از ایشان سید حسین ساله جامع ایرانی بود. پرچم

 وی گشو.مدرس ادامه دهنده راه 

زاده بر تقلید از فرق سر تا انگشو پا از غرب در همه شئون که اساس ذهنیو آنها به گخته تقی گروه دوم، غرب گرایان: -

دادند که تازه از اروپا به ایران کردگان ایرانی تشکیل میاقتصادی اجتماعی، سیاسی بود. هسته اصلی این گروه را تحصیل

 برگشته بودند.

که بنیاد فکری آنها بازگشو به عظمو امپراتوری هخامنشی و ساسانی بود. این گروه فرهنو  لی گرایان:گروه سوم، م -

عنوان جایگزین آنها، بازگشو به فرهنو آریایی دو هزار و پانصد دانستند و بهاسومی و فرهنو اروپایی را غیر ایرانی می

گرایی و توسعه و ترویج نظریات سوسیالیسم و نخکرانه مادیساله با دین و مذهب بود. که این امر ناشی از جریان روش

دید و سعی مارکسیسم در بین ط قه تحصیل اروپا بود. این دو جریان فکری اث ات خود را در تخریب آثار گذشته می

  .109-111؛ 1383داشو هر چه را بوی گذشته می داد، از بین ب رد)کیانی، 

بندی شرح زیر دستهبه 1های معماری دوره پهلوی اول در جدول شماره س ک ها وتون گخو گرایشدر حالو کلی می

 شود:می

ی دوره 
معمار

ی
پهلو

 
اول

 

(
1320-1304

ی( 
خورشيد

 

 آوری جدیدشیوه اصخهانی و تلخیق آن با عملکرد و یا فن گراییو سنت اسالمیمعماری 

 غربتلخیق معماری تاریخی ایران با معماری معاصر  معماری تلفيقی

 شامل س ک نئوکوسیک و س ک نئوکوسیک خردگرا معماری نئوكالسيک



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی

  

  ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دومگرایشعنوان مقاله: 

159 

 

 

 

 سبک ملی
-انالگوبرداری از معماری دوره هخامنشی و ساسانی با گرایش باست

 گرایی

 لمللادکو و بینهای معماری مدرن مانند س ک آرتگیری از س کبهره معماری مدرن متعالی

  نگارنده با الهام از کتاب معماری معاصر ایرانهای معماری دوره پهلوی اول ) من ع: ها و س ک: گرایش1جدول شماره 

 

 دوره پهلوی اول حکومتیبناهای دولتی و  .2.3

های مختلن مملکو، بناهای بسیاری با توجه به تغییر حاکمیو و خواسو دولو جدید برای مدرنیزاسیون در بخش

در این دوره اجرا شد. نهادهای جدید حکومتی و خدماتی نیاز به های عمومی و حکومتی متعددی خصوصاً ساختمان

های مختلن معماری غرب داد.س کبایسو اقتدار و شکوه دوره جدید را نوید میبناهای عظیم داشو که در عین حال می

سترده معماران فرنگی از این دوره در ایران تاثیر بیشتری دارند. دلیل ان را باید افزایش اعزام دانشجو به خارج، فعالیو گ

و همچنین سهولو سخر به غرب و توسعه امکانات ارت اطی مانند نشریات، پسو، تلگراف و تلخن دانسو. با توجه در ایران 

 توان بناهایی را از هر دوره به شرح زیر عنوان کرد:های معماری دوره پهلوی اول در بخش ق ل، میبندی گرایشبه ط قه

 ز در تهران. دبيرستان البر1.2.3

ها تاسیس شد، دبیرستان ال رز واقع در تقاطع خیابان انقوب و حافظ تهران اسو. این مدرسه که در ابتدا توسط آمریکایی

در ایران طراحی کرد ساختمان مرکزی  هایی که نیکوی مارکنبه نام کالج آمریکایی معروف بود. یکی از اولین ساختمان

صورت یک مستطیل کشیده اسو که دو بال مستطیل شکل در دو انتهای آن اضافه ساختمان بهپون دبیرستان ال رز بود.

شده. قسمو ورودی در وسط ساختمان اسو که به صورت یک حجم مکعب مستطیل از بدنه اصلی ساختمان خارج شده 

ران طراحی شده اسو. سنتی ایاسومی و اسو. بر خوف پون، کلیه نماهای این ساختمان به ت عیو از س ک معماری 

باشد و از کاشی برای تزئینات در نما مصالح عمده و اصلی ساختمان آجر می های ساختمان تقری اً جناغی هستند.قوس

  .142-144؛ 1393استخاده شده اسو)ق ادیان، 

 
  سازمان میراث فرهنگیمن ع: )گرایانه دبیرستان ال رز ، تهران، دوره پهلوی اول، س ک معماری سنو .1

 مجلس مشروطه –. بازسازی مجلس شورای ملی 2.2.3

سال سپهساالر بین  شاه در  1255-58های کاخ  صرالدین  صدر اعظم نا سپهساالر،  شیدی برای میرزا حسین خان  خور

شد. بعد از انقوب مشروطه در سال  شورای  1285شرق میدان بهارستان احداث  خورشیدی این کاخ به عنوان مجلس 

خورشیدی، استاد جعخرخان معمار باشی نمای غربی ساختمان مجلس را  1303ملی مورد استخاده قرار گرفو. در سال 

ی که یادآور سااا ک نئوباروس اساااو، اجرا کرد. اگرچه معماری باروس در اروپا با یها و انحناهابا نمای آجری و با قوس

ستخاده از آجر مهرهسنو اجرا شده  سو، اما جعخرخان جزئیات نمای سنو را با ا کننده از دار با ظرافو و زی ایی خیرها

 فرانسوی معمار ونئآتش سوزی شد. پس از آتش سوزی، ل دچارخورشیدی  1310کار در آورده اسو. مجلس در سال 

 هایساتون مشاابه ساتون، ردین یک و کردند بازساازی را مجلس جنوبی نمای بود، سااز مجسامه که بوریس اتخاق به
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سیک سمو روی بر نئوکو شیدی، کریم طاهرزاده بهزاد نمای  1314 سال در. نمودند اجرا و طراحی نما ورودی ق خور

ستون ساختمان را با به کارگیری  شورای ملی، شمالی  ساختمان مجلس  های تخو جمشید طراحی کرد. به این ترتیب 

های نمای غربی آن به س ک نئوباروس، بدنه نمای جنوبی به شیوه تهرانی و ستون تلخیقی اسو.نماد کاملی از یک بنای 

ستون شیوه تهرانی  شمالی به  س ک نئوکوسیک و بدنه نمای  شیوهمقابل آن به   هخامنشی معماری  های مقابل آن به 

 .اسو

 

 تبریز( شهرداری) بلدیه بنای .3.2.3

 جمله از و شده سیتأس مشروطه جن ش صدر در که اسو رانیا  یتار در  هیبلد) ریشهردا نهاد نیاول زیت ر یشهردار

 هنوز دوره نیا در. شد لیتشک یدیخورش 1286 سال در زین زیت ر شهر انجمن. رودیم شمار به جن ش نیا یمدن جینتا

شده جادیا یشهر انجمن و هیبلد رانیا یشهرها از کیچیه در ساحو با ییبنا زیت ر یشهردار کاخ .بود ن  متر9600 م

سو مربع ش 1318 تا 1314 سال از آن ساخو که ا ستور به و یدیخور شاه د ضا ستان محل در یپهلو ر  و متروس گور

 کاخ .شااد انجام یلیجل الملکارفع حاج یشااهردار اسااویر زمان در و یآلمان مهندسااان نظارت با نوبر یکو یمخروبه

صخحه ساعو برج کی یدارا زیت ر یشهردار سو متر 30٫5 ارتخاعبه یاچهار  آن تا ینینچنیا یهایکاربر وجود عدم. ا

 به مجموعه .بودند مجموعه ساااخو بر ناظر یآلمان معماران .بود آلمان و هیروساا یمعمار از آن یریالگوپذ موجب زمان

 زمان آن در کینئوگوت س ک یبناها

پا هو ارو نا نیا در .دارد شااا ا  از ب

 استخاده رانیا گذشته یمعمار عناصر

در حد بساایار جزئی اسااتخاده شااده 

ش اهو سو اما همان  های اندس در ا

مایش در  به ن ماری غرب  لب مع غا

 آمده اسو.

  شهرداری ت ریز: عکسساختمان شهرداری، ت ریز، دوره پهلوی اول، س ک نئوگوتیک )  .2

 بنای ایستگاه راه آهن تهران .4.2.3

شانه سیونیکی از اولین ن سرتاسری از شمال به جنوب  های مدرنیزا در دوره پهلوی اول در ایران، کشیدن خط راه آهن 

خورشیدی، اجرای ساختمان ایستگاه راه آهن تهران در  1306می باشد. همزمان با آغاز احداث خطوط راه آهن در سال 

وط به ورودی تاالر جنوب شهر آغاز گردید.ترکیب حجمی ساختمان به صورت یک بخش میانی مرتخع و به جلو آمده مرب

ساختمان در نما و پون )به ت عیو از معماری  سو.  شرق و غرب بخش میانی ا سمو  ساختمان و دو بال در دو  صلی  ا

ساختمان فاقد  سو.نماهای  صورت عمودی ا صلی به  سیمات بر روی نمای ا سو. تق سیک  دارای تقارن کامل ا نئوکو

 ستون ها، سرستون ها و تزئینات کوسیک اسو.

 ساختمان شهرداری اروميه .5.2.3
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بنا نهاده  خورشیدی 1310، در حدود سال ”مو اوستا“این بنا توسط طراحان آلمانی ترسیم و توسط معماری معروف به 

شته و پنجره شد. شهرداری، دو نیم برج دا ساختمان  ساختمان دارای قابنمای خارجی  سوهای این  فرم پون . بندی ا

صورت عقابی با بال س و به به  صل طراح مج ور به رعایو تقارن ن سو. در پیروی از این ا شده ا شوده طراحی  های گ

درجه طراحی نموده اسو. مصالح عمده به کار رفته در این  45هایی از پون بنا با زاویه شده و نیز قسمو یمحور عرض

و تقسیمات سه قسمتی اسو. در قسمو این بنا هم در پون و هم در نما دارای تقارن  باشد.بنا آجر، چوب و سنو می

ورودی و در باالی آن یک بالکن به صورت 

پیش آمده، طراحی شااده اسااو. نمای آن 

به صااورت آجری بوده و از قوس های نیم 

دایره و کمانی در نمای آن اسااتخاده شااده 

ش ه دوریک  صورت  ستونهای نما ب سو.  ا

بوده و بام آن به صورت شی دار و شیروانی 

 اسو.ساخته شده 

  : نگارندهعکس) کوسیک، دوره پهلوی اول، س ک نئوارومیهساختمان شهرداری،  .3

 شعبه مركزی -بانک ملی ایرانساختمان  .6.2.3

خورشیدی در خیابان فردوسی طراحی  1312-1315های نک ملی شع ه مرکزی تهران را بین سالبا آلمانی،  هاینریش

؛ 1355کرد)رج ی، معماری باستانی ایران و معماری اروپا را در یکجا عرضه میو اجرا نمود. در این بنا برای نخستین بار 

ستون های مرتخع   .42 سو. این نما کامو متقارن با  س ک ملی ا صیات بارز  صو ساختمان دارای خ صلی این  نمای ا

ورودی، نقش  هخامنشاای، پله های عرید در مقابل ورودی اصاالی، کنگره های ساارتاسااری بر ل ه بام در دو جانب بدنه

سو. نمای  سر در ورودی آن ا سو. تنها وجه فرنگی این نما، بالکن باالی  شی ا فروهر و تزئینات و حجاری های هخامن

اصلی و روده خیابان آن با سنو ساخته شده اسو سینمایی دیگران که از اهمیو و زی ایی چندانی برخوردار نیستند، با 

  .190-192؛ 1393آجر اجرا کردید اسو)ق ادیان، 

های معماری بناهای مشخصات کلی و ویژگی 2توان در جدول شماره با توجه به بررسی هر یک از بناهای فوق می

 حکومتی و عمومی دوره پهلوی اول را بیان کرد:

 های بنامشخصات و ویژگی نام معمار بنا تاریخ ساخت نام و محل بنا

 دبیرستان ال رز تهران
04-1303 

 خورشیدی
 مارکننیکوی 

ایران برای عملکرد بنا،  اسومیمعماری نمادهای 

 گرا به س ک نئوکوسیک، بام شی دارپون برون

ساختمان مجلس 

 شورای ملی تهران

14-1303 

 خورشیدی

جعخرخان کاشی، 

لئون، بوریس، کریم 

 طاهرزاده

با س ک تهرانی، معماری  اسومیتلخیق معماری 

 دوره هخامنشی، س ک نئوکوسیک و نئوباروس

 کاخ شهرداری ت ریز
18-1314 

 خورشیدی

مهندسان آلمانی و 

 اوهانجانیان

دایره و های جناغی، نیمپون و نما متقارن، قوس

دار و کمانی، نرده صراحی، سازه بتنی، بام شیب

 گن د، س ک نئوکوسیک و نئوگوتیک

-ایستگاه راهساختمان 

 آهن تهران

16-1306 

 خورشیدی

مجری شرکو 

 کامپساکس

تقارن، تقسیم سه قسمتی پون و نما، تقسیمات 

عمودی در نما، نمای سنگی، عدم استخاده از 

 تزئینات
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ساختمان شهرداری 

 ارومیه
 خورشیدی1310

طرح مهندسان 

آلمانی، اجرا مو 

 اوستا معمار

تقارن و تقسیمات سه قسمتی در پون و نما، بالکن 

دایره و کمانی، نمای آجری، قوس نیمباالی ورودی، 

 دار و شیروانیستون ش ه دوریک، بام شیب

ساختمان بانک ملی 

 مرکزی تهران

15-1312 

 خورشیدی

ه. هاینریش، اجرا 

 استاد حسین معمار

با الهام از تخو جمشید و استخاده از معماری 

 گرایی و س ک ملی، معماری دوره هخامنشیتانباس

 من ع: نگارنده هلوی اول )معماری دوره پ دولتیها و مشخصات بناهای حکومتی و : ویژگی2جدول شماره 

 معماری در دوره پهلوی دوم .4

شکل گرفته معماری مدرن شود. در دوره پهلوی دوم، معماری مدرن به جریان غالب و تاثیرگذار معماری ایران ت دیل می

 الملل، مدرسه باهاوسساز اروپا از جمله س ک بینهای جریاندر این دوره عمدتًا از مجرای کارهای معماران و اندیشه

شد و ماحصل های لوکوربوزیه، فرانک لوید رایو، ریچارد نیوترا، آلوار آلتو، جمیز استرلینو و ... حمایو میکارها و اندیشه

جریانی موازی با جو غالب ری گردید. گذانام "ش ه مدرنیستی"درن بود که با عنوان معماری آن صورت ایرانی معماری م

های شد، بین دههکرده های ایرانی چه در داخل و چه در خارج حمایو میمعماری مدرن ایران که عمدتاً از طریق تحصیل

های مذکور بود. روشنخکری ایران در دههخورشیدی شکل گرفو، که شدیدًا تحو تاثیر جو جریانات  1350و  1340

الملل و بوم گرایی بود. اکثر آثار این جریان را تحو معماری شکل گرفته در این جریان، تلخیقی از معماری س ک بین

دانند)بانی مسعود، ها و م احث مطرح شده اروپای بعد از مدرن و م احث مطرح شده در پسو مدرن میتاثیر اندیشه

1388 ،244-243  .  

 رویکردهای معماری دوره پهلوی دوم .1.4

شوند، در قلمرو یک مثلث فرهنگی قابل بیان هستند: معماری دوره پهلوی دوم که به نام پیشگامان نسل دوم شناخته  می

تاثیر فرهنو و تمدن غرب، میراث تاریخی ایران )با نقش پررنو معماری ق ل از اسوم  وبرآمدن معماران از بطن این دو. 

غرب تاثیری قطعی بر شیوه های فلسخی، علمی، اقتصادی و نظامی همیو عامل نخسو در این واقعیو نهخته که قابلیوا

اصلی هویو فرهنگی و زندگی و تخکر در ایران بر جای گذاشته اسو. عامل دوم از این نظر اهمیو دارد که سرچشمه 

عیین کننده اسو که معماران، در مقام آفریننده و راویان دهد. عامل سوم به این دلیل تفکری ایرانیان را تشکیل می

 50و  40های اند. در دههگری بین فرهنو غربی و میراث فرهنگی ایران ایخا کردهفرهنو، نقشی حیاتی در میانجی

 در ایران، دو رویکرد عمده برای معماران وجود داشو: خورشیدی

که سعی در ایجاد بناهایی با کال د نوین و استخاده از مصالح مدرن رویکرد اول به شدت متاثر از معماری غرب بود  -

 داشو.

)ق ادیان، بودند "معماری خودی"گرایی فرهنگی بود. معماران این رویکرد در جستجوی یافتن رویکرد دوم گرایش به بوم -

1393 ،186-181.  

 یر تقسیم بندی نمود:توان رویکردهای معماری دوره پهلوی دوم را به صورت زدر حالو کلی می

 گراییسنتمعماری اسالمی و رویکرد  1.1.4

چنان به قوت خود باقی بود. با در دوره پهلوی دوم نیز گرایش به معماری سنتی با نگر  به معماری باستانی ایرانی هم

کلی این شیوه گردید. در حالو این وجود این نوع معماری بیشتر در بناهای عمومی مذه ی و غیرمذه ی مشاهده می

هایی با عملکرد نوین به س ک چنین ساختمانمعماری در قالب بناهای جدید با عملکرد سنتی مانند بناهای مذه ی و هم

 گرایی طراحی و اجرا شدند.سنو
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  گرایی. رویکرد مدرن2.1.4

های گیری واحدها و شهرسعمرانی و شکل تحوالتی که در عصر پهلوی دوم انجام شد، تحول در برنامهترین از مهم

مسکونی اسو. رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن کشاورزی و احداث کارخانجات در اطراف شهرها و همچنین ارائه 

روزانه  جایی جمعیو گردید و ساکنان عمدتاً کشاورز در روستاها به عنوان نیروی کارخدمات جدید در شهرها باعث جابه

المللی در آن دوره رواجی تام داشو و فرم از کارکرد ت عیو س ک بین  .25، 1382ان، کارخانجات در شهرها شدند)ق ادی

 روند زمان همان در اما شد.می افزوده بودند وفادار مهندسی شناسیزی ایی به که بناهایی تعداد بر  روزکرد و روزبهمی

های مدرن ایران در سازه معماری میراث از دوباره تع یری دادن دسو به همانا که کردمی ظهور باال روند کنار دیگری در

  .1382)مقتدر، کردندو خارج از کشور طراحی می داخلکرده که معماران ایران تحصیل ،بود

 . رویکرد شبه مدرنيسم ایرانی 3.1.4

یز یک جریان در این معماری ن گذراند و اصوالًهای آخر خود را میبه بعد که معماری مدرن سال خورشیدی1350از سال 

چند معمار ایرانی نیز کوشیدند آثاری در پیوند با معماری گذشته ایران پدید آوردند که کیخیو  ،گرا پدید آمده بودتاری 

این آثار نیز روح و اصول معماری ایران را به درستی درس نکرده بودند و به  ولیباالتری از آثار مشابه به پیش داشو 

معماری این دوره با استخاده از  کاملی نس و به معماری گذشته ایران قرار نداشتند.خصوص اینکه در یک مرحله ت

شناسی مدرنیستی درصد برآمدند تا تع یری دیگری از معماری سنتی ایران به دسو های مدرن ساخو و زی اییتکنولوژی

و به  "گرابوم"یا  "معماری خودی"توان گخو، معماری ش ه مدرنیستی ایران، که از آن با نام در حالو کلی می .دهند

شود، در صدد ارج نهادن به هویو اصیل و راستین خویش و آرزوی بازگشو به سنو نیز یاد می "گراتاری "ت ع آن 

گرایی پسو مدرنیته، نه از گرایی و بومفرهنگی آلوده نشده بومی بوده اسو. الزم به توضیح اسو که گرایش به تاری 

های نظری اندیشمندان پسو مدرن، همچون رابرت ونتوری و چارلز جنکز صورت گرفو، بلکه از زهطریق م انی و  آمو

ها و کارهای اجراشده معمارانی چون لوئی کان، آلوار آلتو، جمیز استرلینو و م احث مطرح شده حسن فتحی طریق پروژه

   .178-183؛ 1388به وقوع پیوسو)بانی مسعود، 

 شود:بندی میشرح زیر دستهبه 3در جدول شماره  ری دوره پهلوی دومهای معماها و س کگرایش

ی دوره
معمار

 

ی
پهلو

 
دوم

 گراییمعماری اسالمی و سنت 
گرا و معماری دوره مخاهیم معماری اسومی، گرایش به معماری تاری 

 ساسانی

 المللاستخاده از مخاهیم معماری مدرن و س ک بین معماری مدرن

 گرائی در قالب معماری مدرنگرائی و بومگرایش به تاری  مدرنيسم ایرانیمعماری شبه 

 ) من ع: نگارنده با الهام از کتاب معماری معاصر ایران  هلوی دومهای معماری دوره پها و س ک: گرایش3جدول شماره 

 دوره پهلوی دوم حکومتیبناهای دولتی و  .2.4

آبشخور سه جریان معماری بود: معماری اواخر قاجار، مدرنیسم و س ک جو غالب معماری ایران در دوره پهلوی اول، 

گرا )س ک ملی . این جریانات در دوره پهلوی دوم، به یک جریان غالب و تأثیرگذار معماری مدرن نئوکوسیک باستان

ساز اروپا ای جریانهگرفته در این دوره، عمدتاً از مجرای کارهای معماران و اندیشهشود. معماری مدرن شکلت دیل می

المللی، مدرسه باؤهاؤس، کارهای لوکوربوزیه، فرانک لوید رایو، ریچارد نویترا، آلوار  آلتو، جیمز از جمله: س ک بین

« مدرنیستیش ه»شد. و ماحصل آن صورت ایرانی معماری مدرن بود که با عنوان معماری استرلینو و غیره حمایو می

کرده ایرانی چه در ازی با جو غالب معماری مدرن ایران که عمدتًا از طریق معماران تحصیلگذاری گردید. جریانی مونام

خورشیدی شکل گرفو،  1350و  1340های شد، بین دههالتحصیون دانشگاه تهران حمایو میخارج از کشور و چه فارغ
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و « گراییبومی»دوران، اوج گرمی بازار این  .های مذکور بودکه شدیداً تحو تأثیر جو جریانات روشنخکری ایران دهه

هایی که در شد: عامل اول، محدودیودر محافل علمی کشور بود و عمدتاً از دو عامل مهم حمایو می« گراییتاری »

خورشیدی به بعد وجود داشو، س ب شده بود  1340های سیاسی و آزادی بیان در ایران از اواسط دهه زمینه فعالیو

های غیرمستقیم برای مخالخو ها و شیوهتابیدند، جویای راههای نظام اقتدارگرا را برنمیفتار و سیاسوروشنخکرانی که ر

های غربی، خود، انگیزه های جوامع جهان سوم در مقابله با قدرتخود با حکومو باشند. عامل دوم اینکه موفقیو جن ش

با توجه  . 264: 1380شان فراهم آورده بود )ن وی، ار بر گختماننیرومندی برای این گروه از روشنخکران در ادامه راه و اصر

 توان بناهایی را از هر دوره به شرح زیر عنوان کرد:می این دوره،های معماری بندی گرایشبه ط قه

 بنای موزه آذربایجان در تبریز. 1.2.4

، آندره گدار، 1336در تیرماه . شد آغازخورشیدی 1335 اولین اقدامات برای تشکیل موزه آذربایجان در ت ریز از سال

احداث ساختمان اصلی موزه دار طراحی آن شد. عهده شناس شهیر فرانسوی و طراح موزه ایران باستانمعمار و باستان

 را خود فعالیو و افتتاح فعلی محل در آذربایجان موزه ،1341 هم مهرماه سالیازد در سرانجام و انجامید طولبه سال چهار

هزار 3ه با زیربنای ط قموزه آذربایجان بنایی سه حاجی ابوالقاسم معمار بود.، آذربایجان موزه ساختمان معمار .گرفو رس از

مانند در نمای جنوبی بنا، جرزهای عمودی و تکرار های جناغی و فضای ایواننمای آجری بنا، وجود قوس مترمربع اسو.

و استخاده از مخاهیم معماری اسومی  جرزها، همه حکایو از یک نگر  سنتیهایی با قوس جناغی در بین این پنجره

 در طراحی این بنا دارد.ایران با رویکرد نوین 

 . ساختمان مركزی بانک سپه در اصفهان2.2.4

بنا  گرای ایرانی وارطان هوانسیان طراحی و ساخته شد.رشیدی توسط معمار مدرنخو1336-1338های سال بیناین بنا 

کار رفتهدر آن بادآور معماری مدرن آغازین، و به س ک مدرن در سه ط قه ساخته شده اسو. ترکیب احجام و مصالح به

کارگیری و استخاده از های خالص، ملهم از کارهای لوکوربوزیه اسو. از لحاظ بهتلخیق احجام، و استخاده کردن از فرم

باشد. تمام پوشش داخلی بنا از سنو بوده و تنها قسمو تمان از سنو میآرمه و نمای ساخمصالح، سازه ساختمان بتن

  .223-224؛ 1388کاری پوشانده شده اسو)بانی مسعود، تزئینی آن، سقن گن دی شکل اسو که با تزئینات کاشی

 شورای اسالمی –. ساختمان مجلس سنا 3.2.4

در سمو شمالی خیابان سپه در تهران طراحی شد. طرح این بنا توسط حیدرقلی غیائی شاملو و تحو نظر محسن فروغی 

شمال و کتابخانه به فاصله کمی، در مجلس مشتمل بر ساختمان تاالر جلسات مجلس در سمو جنوبی و ساختمان اداری 

 صورت یک مکعب برای ورودی و تاالر ورودی در جلو و یک نیم استوانه در عقب آن قرار دارد.بنای اول به باشد.سایو می

گرایی و رویکرد به معماری هایی از تاری اگرچه ساختمان مجلس سنا، بنایی به س ک مدرن اسو، ولی در عین حال نشانه

اسومی ایران دارد. یک سقن کاذب معلق که طرح 

اهلل و مسجد آن با الهام از سقن مسجد شی  لطن

امام اصخهان انجام و بر باالی تاالر جلسات آویزان 

ن نقوشی از تزئینات ایران باستان شده اسو.همچنی

های گیاهی ساسانی بر چوم شیر بالدار و طرحهم

بدنه ساختمان نقش بسته 

  .Brumfield,2004,13اسو)

  1388من ع: بانی مسعود، ساختمان مجلس سنا، تهران، دوره پهلوی دوم، س ک ش ه مدرنیسم ایرانی) .4

های معماری بناهای مشخصات کلی و ویژگی 4توان در جدول شماره با توجه به بررسی هر یک از بناهای فوق می

 حکومتی و عمومی دوره پهلوی دوم را بیان کرد:
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 های بنامشخصات و ویژگی نام معمار بنا تاریخ ساخت نام و محل بنا

 خورشیدی 1337-41 موزه آذربایجان ت ریز
آندره گدار، اسماعیل 

 دی اج 

جناغی، پله عرید ورودی، های بدنه آجری، قوسمتقارن، 

بام شی دار، استخاده از مخاهیم معماری اسومی با رویکرد 

 اینوین سازه

شع ه مرکزی ساختمان 

 بانک سپه اصخهان
 وارطان هوانسیان خورشیدی 38-1336

نما سنو پوس، متقارن، پله در محور ورودی، حخاظ فلزی 

یم با خطوط مورب و منحنی، بام مسطح، استخاده از مخاه

 معماری مدرن

شورای  -مجلس سنا

 اسومی تهران
 خورشیدی 34-1328

حیدر غیائی، محسن 

 فروغی، آندره بوس

نمادهایی از معماری اسومی و معماری ساسانی بر کال د 

الملل در طراحی فرم بنا، مدرن بنا، استخاده از س ک بین

 کاربرد حداقلی تزئینات در نمای ساختمان

 معماری دوره پهلوی اول )من ع: نگارنده  دولتیها و مشخصات بناهای حکومتی و ویژگی: 4جدول شماره 

 نتایج .5

شود که این عناصر و الگوها اگر چه هر از بررسی و تحلیل عناصر و الگوهای تاری  معماری ایران این نتیجه حاصل می

های بعدی، تکامل و پاالیش یافته، دارای دوره کن با حضور ممتد دریل اند،یک در دوره معینی از تاری  معماری خلق شده

دهند که شان تجریدی یافته اند و مخهوم عامی را از یک الگو یا یک عنصر معماری ارائه میهویتی مستقل از زمان شده

ت شود که این مخاهیم و مضامین فرهنگی ن اید به صورو دارای تصویری ذهنی و حامل بار عاطخی اسو. ال ته پیشنهاد می

مستقیم در معرض خوقیو فضایی قرار گرفته و به اثر معماری ت دیل شوند، بلکه باید در یک روند خوقیو فکری از یک 

 مرحله تجریدی ع ور کنند و به یک بیان یا ایده معمارانه بدل شوند.

این دوره تحو تاثیر دهدکه معماری معاصر ایران در بررسی معماری دوره پهلوی اول و دوم، این واقعیو را نشان می

با توجه به سرعو باالی روند مدرنیزاسیون در ایران، انط اق و هماهنگی الزم  قیم معماری مدرن قرار گرفته اسو.مست

بین معماری سنتی و معماری مدرن در این دوره تاریخی انجام نپذیرفو. در روند این تحوالت اساسی در معماری ایران، 

دولتی و عمومی صورت پذیرفته اسو و علو آن اهمیو باالی این بناها در سطح کون شهری تاثیر در بناهای  ترینمهم

آهن موجب استخاده از های راهها، ایستگاهها، مدارس، دانشگاهبوده اسو. تاسیس نهادها و فضاهای جدید چون شهرداری

اظ ترکیب حجمی و برخی مخاهیم شکلی الگوهای غربی در ساخو این بناها گردید و در نتیجه فضاهای پدیدآمده از لح

مختلن  این تاثیرپذیری در مناطق باشند.کننده معماری غرب میبو هنری متخاوت با معماری سنتی ایران بوده و بازتا

های مسکونی که تحو تاثیر مستقیم شرایط اقلیمی و ایران تقری اً به صورت یکسان صورت گرفته اسو و بر خوف خانه

تحو  غربی ایرانشمال جغرافیاییهای مسکونی محدوده اند )برای مثال، خانهجوار بودهاری کشورهای همچنین معمهم

در بناهای دولتی و حکومتی تاثیر مستقیم معماری حاکم بر حکومو مرکزی ، تاثیر معماری روسیه و عثمانی بوده اسو 

 مشابه طراحی شده اسو.تاثیرگذار بوده و در مناطق مختلن کشور تقری اً به شکل و فرم 
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تاثيرات و ویژگی های مهم رویکردهای نظری و اجتماعی مربوطه بر معماری 

 بناهای دولتی و عمومی در دوره موردنظر

رویکردهای نظری و اجتماعی 

 تاثيرگذار بر معماری دوره مربوطه 

نام دوره 

 معماری

 ن ظهور یافو:دو گونه مختل بناهای متاثر از معماری اسومی و سنتی ایران اغلب در غالب -

ا مشاااابه یبناهایی بودند که ق ل از دوره پهلوی اول نیز دارای عملکرد یکساااان  گونه اول:

نتی ایران بودند و در این دوره فقط با پیروی یا کپی برداری عینی از معماری اساومی و سا

 شکل گرفتند.

دند. در این شارد معماری ایران بناهایی با عملکرد نو بودند که از معماری غرب و گونه دوم:

ق این های معماری اساااومی و سااانتی ساااعی در انط ابناها با تقلید یا اساااتخاده از زمینه

گرا بوده رونبصورت عملکردهای نوین با معماری سنتی ایران شد. در این بناها پون غال اً به

 د.صورت خرپای چوبی یا فلزی و  شیروانی بوو بام ساختمان عمدتاً به

رویکرد معماری اسالمی و 

 گرایانهسنت

ول
ی ا

لو
په

ره 
دو

ی 
ار

عم
م

 

ستان - شیوه معماری با پیشرفو علم با شناسی رونق گرفو. معماران این س ک سعی این 

ستان بویژه معماری دوره سانی در برقراری ارت اط با معماری ایران با سا شی و  های هخامن

س ک اغلب با تقلید  شتند و بناهای این  ستان بویژه دا شرط از بناهای دوران با بدون قید و 

های معماری تخو جمشید چه در تزئینات بنا چه در فضاهای داخلی شکل گرفو. از ویژگی

های مرتخع، تزئینات های وسااایع و ساااتونتوان به پون و نمای متقارن، ایواناین بناها می

ر ل ه بام، تلخیق عناصاار های ساارتاسااری بدوره هخامنشاای و ساااسااانی، اسااتخاده از کنگره

 معماری نئوکوسیک با معماری ایرانی اشاره کرد.

رویکرد معماری باستان گرایی 

 ایرانی

 ) سبک ملی(
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معماری دوره پهلوی ی دولتی و عمومی ابناهنظری و فکری  هایسیر تحول جریانتوان با توجه به مطالب ذکر شده می

 :بصورت خوصه ط قه بندی نمود 6و  5شماره اول و دوم را در جدول 

ی مدرن در دو با نخوذ معماری غرب در این دوره، بناهای دولتی و حکومتی متاثر از معمار -

 شیوه مختلن طراحی شدند:

نیستی و با بیان اکسپرسیونیستی که متاثر از معماری نئو کوسیک و اکسپرسیو گونه اول:

جمیع عناصر تنئوگوتیک آلمان بود طراحی شد. در اغلب این بناها با تاکید بر محور تقارن و 

شکوه و عظمو زیاد بوجود می شدید با  صلی در مرکز بنا، یک نوع تقارن  های گیآمد. ویژا

اکید بر تقسیم از: پون و نمای متقارن، سه وجهی بودن نما و پون، ت کلی این بناها ع ارتند

با پوشاااش  بام شااای دار  خاع زیاد فضااااهای داخلی،  ما، ارت ندی و خطوط عمودی در ن ب

 شیروانی.)برای مثال ساختمان دادگستری تهران و ساختمان شهرداری ت ریز 

استخاده  دکو و س ک مدرن، با گیری از معماری غربی به ویژه س ک آرتبا بهره گونه دوم:

عی در ساااهای دکوراتیو و تزئینات زیاد و خطوط منحنی و عدم اساااتخاده از تقارن، از فرم

ها و د از: فرمهای این نوع بناها ع ارتنایجاد س کی متخاوت در معماری ایران داشتند. ویژگی

عتی با اشااکال صاانهای مرتخع به صااورت پلکانی، تزئینات جدید ترکی ات حجمی زیاد، برج

 مسطح یا شی دار. فلزی، نمای سنگی، آجری و سیمانی و بام

 رویکرد معماری مدرن
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 نابعم .6
  ، نشر هنری معماری قرن، تهران.معماری معاصر ایران )در تکاپوی بین سنو و مدرنیته ، 1388)، بانی مسعود، امیر -

 ، نشر علم هنر، تهران.س ک شناسی و م انی نظری در معماری معاصر ایران ، 1393ق ادیان، وحید، ) -

معماری دوره بیسو  گیریها، پیدایش و شکلپهلوی اول: دگرگونی اندیشه رهمعماری دو ، 1383)، کیانی، مصطخی -

 ، موسسه مطالعات تاری  معاصر ایران، تهران.شمسی1299-1320ساله معاصر ایران 

شناسی دانشگاه ملی ایران، چاپ نقش مرکز تحقیقات ایران، معماری ایران در عصر پهلوی  ،1355) پرویز، رج ی، -

 .جهان، تهران

تاثيرات و ویژگی های مهم رویکردهای نظری و اجتماعی مربوطه بر 

ی دولتی و عمومی در دوره موردنظرامعماری بناه  

رویکردهای نظری و اجتماعی تاثيرگذار بر 

 معماری دوره مربوطه 

نام دوره 

 معماری

قدیمی و  با ورود تکنولوژی - های  کارکرد حذف  مدرن و  و تجهیزات 

سنتی در این دوره با عملکردهای سنتی، معماری  سومی و  با رویکرد ا

صالح نوین و رو  اجرای مدرن درهم آمیخو. در حالو کلی  جدید و م

 صورت زیر عنوان کرد:های این رویکرد را بهتوان ویژگیمی

 اری دوره اسومی طراحی شدنماها و نمادهای غالب بنا به ت عیو از معم -

 گرا و با عملکردهای نوین طراحی شدصورت برونها بهپون -

از مصالح سنتی مانند آجر در نما و از مصالح مدرن در ساختار اصلی بنا  -

 استخاده شد

های لعابدار و نقو  اسااومی در اسااتخاده از تزئینات اسااومی و کاشاای -

 نمای ساختمان انجام گرفو

 گرایانهاسالمی و سنترویکرد معماری 

وم
 د

ی
لو

په
ره 

دو
ی 

ار
عم

م
 

شد روزافزون جمعیو در  - شدن و ر صنعتی  شینی و  شهرن سریع  شد  با ر

 های دولتی و حکومتی بیشااتراین دوره، در عرصااه طراحی ساااختمان

الملل غربی رواج یافو و بیشتر بناهای این دوره به این س ک س ک بین

 های این بناها ع ارتند از:در حالو کلی ویژگی طراحی شدند.

 اسکلو اصلی بنا از جنس بتنی یا فلزی بود -

 شدپوشش نما بیشتر از سنو پوس و بتن نمایان اجرا می  -

 شدهای وسیع، غال اً کشیده و افقی استخاده میپنجره -

 های نوین در اجرا استخاده می گردیدآوریاز مصالح و فن -

 گراییرویکرد مدرن

شتر از دهه این  - شمسی ظهور یافو. در این دوره  50رویکرد معماری بی

سنتی ایران با معماری  شتند با پیوند معماری  برخی از معماران سعی دا

مدرن آثار متخاوتی طراحی کنند. این معماران با بهر گیری از عناصاار و 

تزئینات معماری ساانتی ایران و تلخیق آن با مصااالح و عناصاار معماری 

در ایجاد یک رابطه منطقی بین این دو سااا ک متخاوت  مدرن ساااعی

گرا شااهرت یافو و به معماری داشااتند. این معماری با نام معماری بوم

گرایانه دوره پهلوی اول بود که سااعی نوعی ادامه دهنده گرایش باسااتان

در حالو  داشو با تلخیق آن با معماری مدرن بناهای جدیدی خلق کند.

 اها ع ارتند از:های این بنکلی ویژگی

های طرح کلی بنا با خصاااوصااایات معماری مدرن و تلخیق آن با ویژگی -

 شدفرهنگی ایرانی اجرا می

نا از تلخیق شااا ک مدرن با رویکردهای معماری  - در طراحی کال دی ب

 شدسنتی و اسومی استخاده می

از تزئینات و نمادهای معماری اساااومی و پیش از اساااوم بکار گرفته  -

 شدمی

 گردید.های مدرن در بناها استخاده میآوریاز مصالح و فن -

 رویکرد شبه مدرنيسم ایرانی
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 معماری ایران، دفتر پژوهش های فرهنگی. ، ت ریز خشتی استوار در 1376زاده، حسین، )سلطان -

، مجله معماری و فرهنو، انیرا ریمعمادر  شکسوو  گسسودر  موثر ملاعواز  برخی ، 1381زاده، حسین، )سلطان -

 ، تهران.12شماره 

 ، تهران.84 ، بازتاب سنو در معماری ایران، مجله معماری و شهرسازی، شماره 1385زاده، حسین، )سلطان -

 ، تهران.16و 15 ، معماری معاصر ایران و مکتب مدرن، مجله معماری و فرهنو، شماره 1382خی، )کیانی، مصط -

 های سنتی در معماری معاصر ایران، مجله هنرهای زی ا، تهران. ، حخظ ارز 1376آیوازیان، سیمون، ) -

 گیری معماری در تجارب ایران و غرب، نشر فضا، تهران. ، شکل1383فومکی، منصور، ) -

 شناسی معماری ایران، ویراسته معماریان، غومحسین، نشر معمار، تهران. ، س ک1383پیرنیا، محمدکریم، ) -

  ، بررسی تط یقی معماری و شهرسازی معاصر ایران و اروپا، میراث فرهنگی، تهران.1374اعتصام، ایرج، ) -

  ، تلخیق مدرنیسم و معماری ایرانی، تهران.1388مختاری طالقانی، ) -

  ، مدرنیته و اندیشه نقادی، نشر مرکز، تهران.1373ی، بابک، )احمد -

، 73و72 ، رویکرد جدید در معماری معاصر ایران، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 1385میرمیران، سیدهادی، ) -

 تهران.
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The Trends and Theoretical Approaches of Public and Government Buildings’ 

Architecture on the First and Second Pahlavi era 

Abstract 
Architecture in every school and in every geographic region, reflects its own characteristics as a cultural 

and social phenomenon. The architecture never has been separated from the historical, economic, social, 

culture and customs of the society in different and always evolution in society, has also an important impact 

on architecture. The architecture in the first and second Pahlavi era, was along with the great developments 

in the field of western architecture besides it was influenced by the ideas and theorical attitudes of western 

and neighboring countries. Understanding these trends and approaches, would help comprehensive 

understanding of the architecture of this period and plays an important role on explanation of the effective 

elements place in the Iranian contemporary architecture. Due to the extensive studies that have been done 

in this regard in Tehran, it is needed to recognize architectural trends and approaches in different parts of 

the country. The architectural survey of the North West, given that the area in addition to the being under 

influence of western architecture, has received profound effects from the architecture of the neighboring 

countries, could be handy in full understanding  of contemporary architecture, especially during the first 

and second Pahlavi era. The main question in this case study is that what can  be the architectural trends 

and theoretical approaches in the design of public and government buildings within the first and second 

Pahlavi in the north west of Iran. To answer this, the historical-analytical and descriptive-analytical methods 

should be used to reach to the desired results which seem to be effects of neighboring countries architecture 

on the region’s architecture. 
Key words: Iranian contemporary architecture, Government buildings, western architecture, the first and 

second Pahlavi era. 

Research Aims: 

1- Understanding the factors Influencing the architectural tendencies and approaches of public and 

government buildings of the first and second periods 

2-Identifying architectural styles, decorations and approaches of public and governmental 

buildings of the first and second periods 

Research questions: 

1. What are the factors influencing the trends and approaches of the archicecture of 

governmental and public buildings in the first and second period? 

2- What are the characterisitcs of the features, decorations and architectural approaches applied 

on the public and governmental buildings of the first and second period? 


