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گرایشها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم
حقجو1

امیر
حسین سلطانزاده2
فرهاد تهرانی3
سیمون آیوازیان4

چکيده
معماری ،همواره در هر دوره و در هر منطقه جغرافیایی ،ویژگی های خاص خود را به مثابه یک پدیده فرهنگی و اجتماعی بازتاب
می دهد .معماری هرگز از عوامل تاریخی ،اقتصااادی ،اجتماعی و فرهنو و رسااوم جامعه در عصاارهای مختلن جدا ن وده اسااو و
تحوالت بروز یافته در جامعه بر معما ری ،نیز تاثیر ب سزائی دا شته ا سو .معماری دوره پهلوی اول و دوم ،همزمان با تحوالت عظیم
در عر صه معماری غرب همراه بوده و متاثر از اندی شهها و گرایشهای نظری معماری ک شورهای غربی و همجوار خود بوده ا سو.
شناخو این گرایشها و رویکردهای معماری ،کمک شایانی به شناخو کامل معماری این دوران کرده و در ت یین جایگاه عنا صر
تاثیرگذار بر معماری دوره معاصااار ایران نقش حائز اهمیتی ایخا خواهد نمود .معماری این دوره اغلﺐ تقلید و اقت اس از معماری
غربی دیده میشود و بناها در درجه اول دارای تزیینات مشابه بناهای غربی و در مراحل بعد به ﻃور کلی ش یه به بناهایی به س ک
غربی ساخته شدهاند .سوال اصلی تحقیق به این صورت میتواند مطرح شود که گرایشها و رویکردهای نظری معماری در ﻃراحی
بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم ،چه میتواند باشااد .برای پاس ا به این سااوال بایسااتی از رو تحقیق تاریخی-
تحلیلی و توصیخی-تحلیلی استخاده شود تا بتوان به نتیجه مورد نظر که به نظر میرسد تاثیرات معماری این دوره از معماری غرب
و کشورهای همجوار میباشد ،دسو پیدا کرد.

اهداف مقاله:
-1ش ناخو عوامل تاثیر گذاز بر گرایش ها و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره اول و دوم
-2ش ناسایی س ک ها و تزیینات و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره اول و دوم
سواالت مقاله:
-1ع وامل تاثیر گذاز بر گرایش ها و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره اول و دوم کدامند؟
 -2س ک ها و تزیینات و رویکردهای معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره اول و دوم دارای چه ویژگی هایی هستند؟
واژه های كليدی :معماری معاصر ایران ،بناهای دولتی و حکومتی ،دوره پهلوی اول ودوم ،معماری غرب.

* مقاله حاضاار برگرفته از رسااالهء دکتری نویساانده اول با عنوان « نقش جریانهای اجتماعی و نظری تاثیرگذار بر شااکلگیری معماری دوره
پهلوی اول ودوم (محدوده جغرافیایی شاامالغرب کشااور » اسااو ،که در دانشااگاه آزاد اسااومی واحد قزوین ،تحو راهنمایی دکتر حسااین
سلطانزاده و دکتر فرهاد تهرانی و مشاوره دکتر سیمون آیوازیان در حال انجام اسو.
 -1دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسومی ،قزوین ،ایران.
 -2دانشیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسومی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول.
 -3دانشیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4استاد گروه معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
عنوان مقاله :گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم
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مقدمه
معماری ایران در ﻃول دوران های مختلن همواره دارای یک روند مشخص و استمراری بوده اسو ،که در اغلﺐ اوقات با
دوره ق ل و بعد از خود رابطهای منطقی داشته اسو .دگرگونی و تحول در ابتدادر هنرهایی چون نقاشی و تزیینات در
دوره صخوی به وجود آمد اما از آنجایی که این تغییرات هنوز چندان در معماری تاثیر گذار ن ودهاند ،آغاز دوره گذار در
معماری ایران را باید در دوره قاجار دانسو .در این دوره ضعن شدیدی در معماری ایران پدید آمد و اقت اس تقلید و
نهایتاً التقاطگرایی در معماری ایران آغاز شد .در معماری این دوره اغلﺐ تقلید و اقت اس از معماری اروپایی دیده میشود
و بناها در درجه اول دارای تزیینات مشابه بناهای غربی و در مراحل بعد به ﻃور کلی ش یه به بناهایی به س ک غربی
ساخته شدهاند .این دوره را به نوعی میتوان مشابه با دوران التقاطگرایی (اکلکتیزم ق ل از آغاز جن ش مدرن در اروپا
دانسو.
اما تحوالت اساسی در معماری ایران از ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی و با به قدرت رسیدن حکومو پهلوی شروع شد.
این حکومو موجﺐ شکلگیری و تشدید نیرویی گردید که با شعار پیشرفو و تجدد در تقابل و کشمکش با نیروهای
سنتی بود و در جهو از میان بردن برخی نهادها روابﻂ و ارز های سنتی قرار داشو .این موج تجددگرایی همراه با
غربگرایی افراﻃی و دگرگونی معیارها و ارز های اجتماعی و هنری در کل جامعه و نهایتا در معماری موثر بود .دگرگونی
زمینهها و نیازها در معماری ایران در دورهای که دوره گذار نامیده میشود و همینﻃور عدم انط اق و سازگاری معماری
سنتی و بومی با این دگرگونیها نقطه شروع گسسو در معماری ایران گردید .تقلید از معماری اروپایی و روسی در دوران
و غیر ایرانی ﻃراحی و ساخته شدند .ساختمان تلگرافخانه و
رضاشاه نیز ادامه یافو و بناهای متعددی با ﻃرح های کام ً
عمارت بلدیه در میدان توپخانه و عمارت پیرامون میدان حسنآباد از نمونههای چنین اقت اسهایی هستند .به ع ارت
دیگر نه تنها فضاهای معماری ،بلکه بسیاری از انواع فضاهای شهری نیز از این تحول و دگرگونی تآثیر پذیرفتند(سلطان-
زاده1385 ،؛ . 21-25
در این دوره گرایش خاصی در معماری ایرانی پدید آمد که آن را غال اً س ک ملی یا نوعی باستانگرایی دانستهاند .این
گرایش به س ﺐ شکلگرفتن نوعی ناسیونالیسم در ایران که از احساسات ملیگرایانه پدید آمده در منطقه نیز تأثیر
پذیرفته ،شکل گرفو و بازتاب آن در معماری بهصورت س کی بروز کرد که در آن از عناصر معماری باستانی ایران استخاده
میشد .ساختمان شهربانی کل کشور که در آن از ترکیﺐ حجمی ،سرستونها و کنگرههای تخوجمشید استخاده شده و
نیز ساختمان بانک ملی در خیابان فردوسی از نمونههای این نوع بناها بهشمار میآیند .ایوان مدائن نیز از عمارتهایی
بود که در مواردی مورد اقت اس قرار میگرفو .ایوان و ﻃاق عظیم آن در موزة ایران باستان مورد تقلید قرار گرفو و آندره
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
گرایشهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی در دوره پهلوی اول و دوم انجام خواهد شد که رو تحقیق در این
مرحله تاریخی-تخسیری و توصیخی-تحلیلی خواهد بود .در مرحله بعد بررسی نمونههای معماری پهلوی اول و دوم انجام
خواهد پذیرفو که رو تحقیق به صورت توصیخی-تحلیلی خواهد بود و گردآوری اﻃوعات بهصورت میدانی و کتابخانهای
انجام خواهد گرفو .در مرحله پایانی تدوین پژوهش ،با استخاده از رو تحلیلی-تط یقی به بررسی و تحلیل یافتهها و
شناسائی رویکردها و گرایشهای نظری موفق و تط یق آن با بناهای بررسی شده ،اقدام خواهد شد.

اهداف پژوهش
 بررسی ویژگیها و عناصر معماری بناهای دولتی و حکومتی در دوره پهلوی اول و دوم.
 بررسی نقش و تاثیر مخاهیم و جریانات نظری و معماری در تحول ساختار ظاهری یا کال دی بناهای دولتی و حکومتی
دوره پهلوی اول و دوم.
عنوان مقاله :گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم
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پرسشهای پژوهش
 روند تحول عناصر و اندامهای اصلی بناها دولتی و حکومتی در دوره پهلوی اول و دوم به چه صورتی بوده اسو؟
 در سیر تکامل و تغییر کال دی بناهای دولتی و حکومتی در دوره پهلوی اول و دوم نقش جریانات فکری ،نظری و
معماری سایر کشورها چه بوده اسو؟

پيشينه تحقيق
در زمینه معماری دوره معاصر در ایران چند کتاب مهم منتشر شده اسو که ع ارتند از:
 كيانی ،مصطفی ،)1383( ،معماری دوره پهلوی اول :دگرگونی اندیشهها ،پيدایش و شکلگيری معماری دوره بيستساله معاصر ایران 1299-1320شمسی ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،تهران.

این کتاب در ده فصل و به ﻃور مشخص دوره بیسو ساله تاری و تحوالت معماری و شهرسازی معاصر ایران (-1320
1299شمسی را مورد کنکا قرار داده اسو .موارد مطالعاتی آن بهﻃور مشخص بر روی شهر تهران متمرکز شده و تنها
در بخشی از بخشها به شهرهای دیگر ایران اشاره شده اسو .ولی به ﻃور مشخص و عمیق به معماری محدوده شمالغرب
ایران پرداخته نشده اسو.
 -بانیمسعود ،امير ،)1388( ،معماری معاصر ایران (در تکاپوی بين سنت و مدرنيته) ،نشر هنری معماری قرن ،تهران.

این کتاب در هخده فصل تدوین شده اسو و محور اصلی بحث مطالعه سیر تحول معماری ایران و تاثیرات مهم برگرفته
از معماری غرب از دوره قاجار تا بعد از انقوب اسومی میباشد .در فصل اول تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایران
در دوره قاجار مورد بررسی قرار گرفته اسو .در فصلهای دوم تا چهارم ،تاثیرات اندیشهها و معماری غرب بر معماری
ایران بیان شده اسو و فصلهای پنجم تا هشتم به معماری دوره پهلوای اول اختصاص یافته اشو و در فصلهای نهم تا
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.
 -قبادیان ،وحيد ،)1393( ،سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران ،نشر علم هنر ،تهران.

این کتاب در سه بخش کلی تدوین شده اسو و هر بخش آن به یکی از دورههای تاریخی معماری ایران اختصاص یافته
اسو که ع ارتند از عصر قاجاریه ،دوره پهلوی اول و دوم و معماری دوره بعد از انقوب اسومی .نگارنده کتاب در هر بخش
ابتدا به اوضاع و احوال سیاسی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته و سپس وارد مسائل شهرسازی و معماری شده
اسو .تشریح و ت یین تشابهات و تخاوتها در هر دوره مشحص شده اسو در کل میتوان گخو در این کتاب معماری
ایران از دوره قاجار تا عصر حاضر ار در سه عصر و هخو دوره تقسیم بندی کرده اسو.
در این خصوص مقاالت مهمی نیز منتشر شده اسو که میتوان در زیر به آنها اشاره کرد:
 اردالن ،نادر ،)1350( ،ساختمان مفاهيم سنتی معماری و شهرسازی ایران :مطالعات آغازی ،وزارت آبادانی و مسکن،تهران.
 اعتصام ،ایرج ،)1374( ،بررسی تطبيقی معماری و شهرسازی معاصر ایران و اروپا ،ميراث فرهنگی ،تهران. بانی مسعود ،امير ،)1380( ،تاملی بر تداوم دوگانگی (اندرونی-بيرونی)فضا در معماری مسکونی مدرن ایران ،معماریو فرهنگ  ،8تهران.
 دیبا ،داراب ،)1385( ،بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران ،معماری و شهرسازی  ،84تهران. سلطانزاده ،حسين ،)1381( ،برخی از عوامل موﺛر در گسست و شکست در معماری ایران ،مجله معماری و فرهنگ،شماره  ،12تهران.
عنوان مقاله :گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم
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 -سلطانزاده ،حسين ،)1385( ،بازتاب سنت در معماری ایران ،مجله معماری و شهرسازی ،شماره  ،84تهران.

 .1معماری ایران در دوره گﺬار و معماری غرب
معماری دوره گذار در ایران شامل معماری دوره زمانی اواخر قاجار و دوره پهلوی اول می شود .ویژگی اساسی معماری
در ایندوره آغاز دگرگونی و تحول اسو که در اثر دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی و سیاسی و  ...در معماری نیز به عنوان
کال د فرهنو جامعه بوجود آمده اسو .این دوره زمانی هم زمان با جن شها وگرایشهای زیر در معماری غرب بوده است:
 .1.1معماری مدرن  1919-1933میودی
 .1.2جن ش کانستراکتیویسم 1917-1932 :میودی
 .1.3نهضو هنر نو 1910-1890 :میودی
 .1.4معماری مدرن اولیه
.1.5گرایشهای التقاﻃی
.1.6گرایشهای نئوکوسیک
 .1.7اکسپرسیونیسم.
از میان گرای های مطرح شده موارد  3تا  7تاثیر بیشتری بر معماری ایران داشتهاند .در حالو کلی میتوان چنین عنوان
کرد که معماری معاصر ایران ،از سه من ﻊ اصلی متاثر اسو:
 پشتوانه فرهنو معماری ایران شیوههای معماری رنسانسی اروپا -اندیشهها و مصداقهای معماری مدرن جهانی(فومکی1383 ،؛ . 21-26

 .2زمينهها و عوامل موﺛر بر دگرگونی معماری در دوره معاصر
عوامل موثر بر تحول و دگرگونی معماری در دوره معاصر به ﻃور کلی در دستههای زیر قابل بررسی اسو:
 بروز نیازهای جدید و کارکردهای نو در معماری زمینه های اجتماعی و فرهنگی زمینه های تاریخی و سیاسی زمینه های فنی و تکنولوژیک زمینه های اقتصادی و اجرایی -تاثیرات معماران و آموز معماری.

 .3معماری در دوره پهلوی اول
در دوره پهلوی اول هنرمندان معماری ایرانی و غربی که سازنده بناهای دولتی و آموزشی و صنعتی بودند ،برای اولین بار
با نوعی انتخاب تاریخی روبرو شدند .آنان باید میفهمیدند که از چه دوره و چگونه و به چه مقدار انتخاب کنند .معماران
اگر چه متاثر از فضای سیاسی باستانگرایی بودند ،توانستند با تعدد بناهای ساخته شده فضای معماری باستانگرایی را
تنوع بخشند .همزمان شدن دهه دوم حکومو پهلوی اول با روی کارآمدن و اقتدار حزب نازی در آلمان و ارت اط نزدیک
و بیسابقه ایران و آلمان و پیآمد آن انجام فعالیوهای عمرانی و ساختمانی توسﻂ متخصصین آلمانی خود به خود رویه
نظامی را در ساخو بناهای این دوره دو چندان نمود .این تاثیرات بر روی نمای ساختمان بود که به گونهای ملموس
هی و و شکل نظامی به خود میگرفو .مکتﺐ معماری مدرن به وسیله دانشآموختگان ایرانی از فرنو برگشته که در
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سال های آخر دوره پهلوی اول به ایران بازگشتند به ارمغان آورده شد .از آن رو که نهضو مدرنیسم در معماری همچون
دیگر مکاتﺐ نخسو در دانشگاه ها مورد توجه و آموز قرار گرفو .آثار مطرح و به جا مانده از مکتﺐ معماری مدرن را
در نخستین سالهای پیدایش آن در ایران به ﻃور عمده باید در تهران و شهرهای بزرگ مانند ت ریز و در ساختمانهای
عمومی و دولتی مشاهده کرد(بانیمسعود1388 ،؛ . 148-152
ایران هنگامی که به دوره صنعتی رسید که غرب دوران اوج صنعتی را میگذرانید .ایران این مسیر را بعد از جنو جهانی
اول شروع کرد .حقیقو این اسو که معماری صنعتی ایجاد شده به شیوه صنعتی و شکلی از معماری مدرن اسو که در
بیشتر کشورها و از جمله ایران به شکل نارسای معماری صنعتی گخته میشود .از این رو بناهای مورد نظر آن دسته از
بناها و عمدتاً کارخانهها هستند که با انقوب صنعتی نیمه دوم قرن هیجدهم به وجود آمده و توسعه یافتند؛ اما در ایران
در دوره رضاشاه تاسیس سلسلهوار کارخانههای بزرگ صنعتی در بافو کهنه و سنتی شهرها و پیش از آنکه شهرهای
ایران زمینه توسعه صنعتی نظیر اروپا داشته باشند ،معماری خاصی ایجاد کردند که باید شروع معماری صنعتی ایران را
از این تاری دانسو .این سالها از نظر تاریخی و اقتصادی یکی از دورههای مهم تاریخی ایران اسو(اعتصام1374 ،؛ -32
. 29
 .1.3گرایشها و رویکردهای معماری دوره پهلوی اول
گرایشها متخاوت و بعض ًا متضاد در معماری این دوره ناشی از اختوف در گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیک این عصر از
تاری ایران اسو که ریشه در جریانهای عقیدتی و سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی دارد .جریانهای مذکور
را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
 گروه اول ،سنت گرایان :که اساس تخکر و بینش دینی آنها هماهنگی دین با سیاسو و احیاء و توسعه سنوهای هزارساله جامﻊ ایرانی بود .پرچم داران این نهضو در آن برهه از زمان شی فضل اهلل نوری بود و بعد از ایشان سید حسین
مدرس ادامه دهنده راه وی گشو.
 گروه دوم ،غرب گرایان :که اساس ذهنیو آنها به گخته تقیزاده بر تقلید از فرق سر تا انگشو پا از غرب در همه شئوناقتصادی اجتماعی ،سیاسی بود .هسته اصلی این گروه را تحصیلکردگان ایرانی تشکیل میدادند که تازه از اروپا به ایران
برگشته بودند.
 گروه سوم ،ملی گرایان :که بنیاد فکری آنها بازگشو به عظمو امپراتوری هخامنشی و ساسانی بود .این گروه فرهنواسومی و فرهنو اروپایی را غیر ایرانی میدانستند و بهعنوان جایگزین آنها ،بازگشو به فرهنو آریایی دو هزار و پانصد
ساله با دین و مذهﺐ بود .که این امر ناشی از جریان روشنخکرانه مادیگرایی و توسعه و ترویج نظریات سوسیالیسم و
مارکسیسم در بین ﻃ قه تحصیل اروپا بود .این دو جریان فکری اث ات خود را در تخریﺐ آثار گذشته میدید و سعی
داشو هر چه را بوی گذشته می داد ،از بین ب رد(کیانی1383 ،؛ . 109-111

معماری دوره

معماری تلفيقی

تلخیق معماری تاریخی ایران با معماری معاصر غرب

معماری نئوكالسيک

شامل س ک نئوکوسیک و س ک نئوکوسیک خردگرا

(1320-1304

معماری اسالمی و سنتگرایی

شیوه اصخهانی و تلخیق آن با عملکرد و یا فنآوری جدید

خورشيدی)

پهلوی اول

در حالو کلی میتون گخو گرایشها و س کهای معماری دوره پهلوی اول در جدول شماره  1بهشرح زیر دستهبندی
میشود:
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سبک ملی

الگوبرداری از معماری دوره هخامنشی و ساسانی با گرایش باستان-
گرایی

معماری مدرن متعالی

بهرهگیری از س کهای معماری مدرن مانند س ک آرتدکو و بینالملل

جدول شماره  :1گرایشها و س کهای معماری دوره پهلوی اول ( من ﻊ :نگارنده با الهام از کتاب معماری معاصر ایران

 .2.3بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول
با توجه به تغییر حاکمیو و خواسو دولو جدید برای مدرنیزاسیون در بخشهای مختلن مملکو ،بناهای بسیاری
خصوصاً ساختمانهای عمومی و حکومتی متعددی در این دوره اجرا شد .نهادهای جدید حکومتی و خدماتی نیاز به
بناهای عظیم داشو که در عین حال میبایسو اقتدار و شکوه دوره جدید را نوید میداد.س کهای مختلن معماری غرب
از این دوره در ایران تاثیر بیشتری دارند .دلیل ان را باید افزایش اعزام دانشجو به خارج ،فعالیو گسترده معماران فرنگی
در ایران و همچنین سهولو سخر به غرب و توسعه امکانات ارت اﻃی مانند نشریات ،پسو ،تلگراف و تلخن دانسو .با توجه
به ﻃ قهبندی گرایشهای معماری دوره پهلوی اول در بخش ق ل ،میتوان بناهایی را از هر دوره به شرح زیر عنوان کرد:
 .1.2.3دبيرستان البرز در تهران
دبیرستان ال رز واقﻊ در تقاﻃﻊ خیابان انقوب و حافظ تهران اسو .این مدرسه که در ابتدا توسﻂ آمریکاییها تاسیس شد،
به نام کالج آمریکایی معروف بود .یکی از اولین ساختمانهایی که نیکوی مارکن در ایران ﻃراحی کرد ساختمان مرکزی
دبیرستان ال رز بود.پون ساختمان بهصورت یک مستطیل کشیده اسو که دو بال مستطیل شکل در دو انتهای آن اضافه
شده .قسمو ورودی در وسﻂ ساختمان اسو که به صورت یک حجم مکعﺐ مستطیل از بدنه اصلی ساختمان خارج شده
اسو .بر خوف پون ،کلیه نماهای این ساختمان به ت عیو از س ک معماری اسومی و سنتی ایران ﻃراحی شده اسو.
قوسهای ساختمان تقری اً جناغی هستند .مصالح عمده و اصلی ساختمان آجر میباشد و از کاشی برای تزئینات در نما
استخاده شده اسو(ق ادیان1393 ،؛ . 142-144

 .1دبیرستان ال رز  ،تهران ،دوره پهلوی اول ،س ک معماری سنوگرایانه (من ﻊ :سازمان میراث فرهنگی

 .2.2.3بازسازی مجلس شورای ملی – مجلس مشروطه
کاخ سپه ساالر بین سالهای  58-1255خور شیدی برای میرزا ح سین خان سپه ساالر ،صدر اعظم نا صرالدین شاه در
شرق میدان بهار ستان احداث شد .بعد از انقوب م شروﻃه در سال  1285خور شیدی این کاخ به عنوان مجلس شورای
ملی مورد استخاده قرار گرفو .در سال  1303خورشیدی ،استاد جعخرخان معمار باشی نمای غربی ساختمان مجلس را
با نمای آجری و با قوسها و انحناهایی که یادآور سااا ک نئوباروس اساااو ،اجرا کرد .اگرچه معماری باروس در اروپا با
سنو اجرا شده ا سو ،اما جعخرخان جزئیات نمای سنو را با ا ستخاده از آجر مهرهدار با ظرافو و زی ایی خیرهکننده از
کار در آورده اسو .مجلس در سال  1310خورشیدی دچار آتش سوزی شد .پس از آتش سوزی ،لئون معمار فرانسوی
به اتخاق بوریس که مجسامه سااز بود ،نمای جنوبی مجلس را بازساازی کردند و یک ردین ساتون ،مشاابه ساتونهای
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نئوکو سیک بر روی ق سمو ورودی نما ﻃراحی و اجرا نمودند .در سال  1314خور شیدی ،کریم ﻃاهرزاده بهزاد نمای
شمالی ساختمان را با به کارگیری ستونهای تخو جم شید ﻃراحی کرد .به این ترتیﺐ ساختمان مجلس شورای ملی،
نماد کاملی از یک بنای تلخیقی اسو .نمای غربی آن به س ک نئوباروس ،بدنه نمای جنوبی به شیوه تهرانی و ستونهای
مقابل آن به س ک نئوکو سیک و بدنه نمای شمالی به شیوه تهرانی ستونهای مقابل آن به شیوه معماری هخامن شی
اسو.
 .3.2.3بنای بلدیه (شهرداری) تبریز
شهرداری ت ریز اولین نهاد شهرداری (بلدیه در تاری ایران اسو که در صدر جن ش مشروﻃه تأسیس شده و از جمله
نتایج مدنی این جن ش به شمار میرود .انجمن شهر ت ریز نیز در سال  1286خورشیدی تشکیل شد .در این دوره هنوز
در هیچیک از شهرهای ایران بلدیه و انجمن شهری ایجاد ن شده بود .کاخ شهرداری ت ریز بنایی با م ساحو 9600متر
مربﻊ ا سو که ساخو آن از سال  1314تا  1318خور شیدی و به د ستور ر ضا شاه پهلوی در محل گور ستان متروس و
مخروبهی کوی نوبر با نظارت مهندسااان آلمانی و در زمان ریاسااو شااهرداری حاج ارفﻊالملک جلیلی انجام شااد .کاخ
شهرداری ت ریز دارای یک برج ساعو چهار صخحهای بهارتخاع  30٫5متر ا سو .عدم وجود کاربریهای اینچنینی تا آن
زمان موجﺐ الگوپذیری آن از معماری روس ایه و آلمان بود .معماران آلمانی ناظر بر ساااخو مجموعه بودند .مجموعه به
بناهای س ک نئوگوتیک در آن زمان
ارو پا شااا ا هو دارد .در این ب نا از
عناصر معماری گذشته ایران استخاده
در حد بساایار جزئی اسااتخاده شااده
ا سو اما همان ش اهوهای اندس در
غا لﺐ مع ماری غرب به ن مایش در
آمده اسو.
 .2ساختمان شهرداری ،ت ریز ،دوره پهلوی اول ،س ک نئوگوتیک (عکس :شهرداری ت ریز

 .4.2.3بنای ایستگاه راه آهن تهران
یکی از اولین ن شانههای مدرنیزا سیون در دوره پهلوی اول در ایران ،ک شیدن خﻂ راه آهن سرتا سری از شمال به جنوب
می باشد .همزمان با آغاز احداث خطوط راه آهن در سال  1306خورشیدی ،اجرای ساختمان ایستگاه راه آهن تهران در
جنوب شهر آغاز گردید.ترکیﺐ حجمی ساختمان به صورت یک بخش میانی مرتخﻊ و به جلو آمده مربوط به ورودی تاالر
ا صلی ساختمان و دو بال در دو سمو شرق و غرب بخش میانی ا سو .ساختمان در نما و پون (به ت عیو از معماری
نئوکو سیک دارای تقارن کامل ا سو .تق سیمات بر روی نمای ا صلی به صورت عمودی ا سو.نماهای ساختمان فاقد
ستون ها ،سرستون ها و تزئینات کوسیک اسو.
 .5.2.3ساختمان شهرداری اروميه
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این بنا توسﻂ ﻃراحان آلمانی ترسیم و توسﻂ معماری معروف به “مو اوستا” ،در حدود سال  1310خورشیدی بنا نهاده
شد .نمای خارجی ساختمان شهرداری ،دو نیم برج دا شته و پنجرههای این ساختمان دارای قاببندی ا سو .فرم پون
به صورت عقابی با بال های گ شوده ﻃراحی شده ا سو .در پیروی از این ا صل ﻃراح مج ور به رعایو تقارن ن س و به
محور عرضی شده و نیز قسموهایی از پون بنا با زاویه  45درجه ﻃراحی نموده اسو .مصالح عمده به کار رفته در این
بنا آجر ،چوب و سنو میباشد .این بنا هم در پون و هم در نما دارای تقارن و تقسیمات سه قسمتی اسو .در قسمو
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
ا سو .ستونهای نما ب صورت ش ه دوریک
بوده و بام آن به صورت شی دار و شیروانی
ساخته شده اسو.
 .3ساختمان شهرداری ،ارومیه ،دوره پهلوی اول ،س ک نئوکوسیک (عکس :نگارنده

 .6.2.3ساختمان بانک ملی ایران -شعبه مركزی
هاینریش آلمانی ،بانک ملی شع ه مرکزی تهران را بین سالهای  1312-1315خورشیدی در خیابان فردوسی ﻃراحی
و اجرا نمود .در این بنا برای نخستین بار معماری باستانی ایران و معماری اروپا را در یکجا عرضه میکرد(رج ی1355 ،؛
 . 42نمای ا صلی این ساختمان دارای خ صو صیات بارز س ک ملی ا سو .این نما کامو متقارن با ستون های مرتخﻊ
هخامنشاای ،پله های عرید در مقابل ورودی اصاالی ،کنگره های ساارتاسااری بر ل ه بام در دو جانﺐ بدنه ورودی ،نقش
فروهر و تزئینات و حجاری های هخامن شی ا سو .تنها وجه فرنگی این نما ،بالکن باالی سر در ورودی آن ا سو .نمای
اصلی و روده خیابان آن با سنو ساخته شده اسو سینمایی دیگران که از اهمیو و زی ایی چندانی برخوردار نیستند ،با
آجر اجرا کردید اسو(ق ادیان1393 ،؛ . 190-192
با توجه به بررسی هر یک از بناهای فوق میتوان در جدول شماره  2مشخصات کلی و ویژگیهای معماری بناهای
حکومتی و عمومی دوره پهلوی اول را بیان کرد:
نام و محل بنا

تاریخ ساخت

نام معمار بنا

مشخصات و ویژگیهای بنا

دبیرستان ال رز تهران

04-1303
خورشیدی

نیکوی مارکن

نمادهای معماری اسومی ایران برای عملکرد بنا،
پون برونگرا به س ک نئوکوسیک ،بام شی دار

ساختمان مجلس
شورای ملی تهران

14-1303
خورشیدی

جعخرخان کاشی،
لئون ،بوریس ،کریم
ﻃاهرزاده

تلخیق معماری اسومی با س ک تهرانی ،معماری
دوره هخامنشی ،س ک نئوکوسیک و نئوباروس

مهندسان آلمانی و
اوهانجانیان

پون و نما متقارن ،قوسهای جناغی ،نیمدایره و
کمانی ،نرده صراحی ،سازه بتنی ،بام شیﺐدار و
گن د ،س ک نئوکوسیک و نئوگوتیک

مجری شرکو
کامپساکس

تقارن ،تقسیم سه قسمتی پون و نما ،تقسیمات
عمودی در نما ،نمای سنگی ،عدم استخاده از
تزئینات

کاخ شهرداری ت ریز

ساختمان ایستگاه راه-
آهن تهران

18-1314
خورشیدی
16-1306
خورشیدی
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ساختمان شهرداری
ارومیه
ساختمان بانک ملی
مرکزی تهران

ﻃرح مهندسان
آلمانی ،اجرا مو
اوستا معمار

تقارن و تقسیمات سه قسمتی در پون و نما ،بالکن
باالی ورودی ،نمای آجری ،قوس نیمدایره و کمانی،
ستون ش ه دوریک ،بام شیﺐدار و شیروانی

ه .هاینریش ،اجرا
استاد حسین معمار

با الهام از تخو جمشید و استخاده از معماری
باستانگرایی و س ک ملی ،معماری دوره هخامنشی

1310خورشیدی
15-1312
خورشیدی

جدول شماره  :2ویژگیها و مشخصات بناهای حکومتی و دولتی معماری دوره پهلوی اول (من ﻊ :نگارنده

 .4معماری در دوره پهلوی دوم
در دوره پهلوی دوم ،معماری مدرن به جریان غالﺐ و تاثیرگذار معماری ایران ت دیل میشود .معماری مدرن شکل گرفته
در این دوره عمدت ًا از مجرای کارهای معماران و اندیشههای جریانساز اروپا از جمله س ک بینالملل ،مدرسه باهاوس
کارها و اندیشه های لوکوربوزیه ،فرانک لوید رایو ،ریچارد نیوترا ،آلوار آلتو ،جمیز استرلینو و  ...حمایو میشد و ماحصل
آن صورت ایرانی معماری مدرن بود که با عنوان معماری "ش ه مدرنیستی" نامگذاری گردید .جریانی موازی با جو غالﺐ
معماری مدرن ایران که عمدت ًا از ﻃریق تحصیلکرده های ایرانی چه در داخل و چه در خارج حمایو میشد ،بین دهههای
 1340و  1350خورشیدی شکل گرفو ،که شدید ًا تحو تاثیر جو جریانات روشنخکری ایران در دهههای مذکور بود.
معماری شکل گرفته در این جریان ،تلخیقی از معماری س ک بینالملل و بوم گرایی بود .اکثر آثار این جریان را تحو
تاثیر اندیشه ها و م احث مطرح شده اروپای بعد از مدرن و م احث مطرح شده در پسو مدرن میدانند(بانی مسعود،
. 244-243 ،1388
 .1.4رویکردهای معماری دوره پهلوی دوم
معماری دوره پهلوی دوم که به نام پیشگامان نسل دوم شناخته میشوند ،در قلمرو یک مثلث فرهنگی قابل بیان هستند:
تاثیر فرهنو و تمدن غرب ،میراث تاریخی ایران (با نقش پررنو معماری ق ل از اسوم وبرآمدن معماران از بطن این دو.
اهمیو عامل نخسو در این واقعیو نهخته که قابلیوهای فلسخی ،علمی ،اقتصادی و نظامی غرب تاثیری قطعی بر شیوه
زندگی و تخکر در ایران بر جای گذاشته اسو .عامل دوم از این نظر اهمیو دارد که سرچشمه اصلی هویو فرهنگی و
فکری ایرانیان را تشکیل میدهد .عامل سوم به این دلیل تعیین کننده اسو که معماران ،در مقام آفریننده و راویان
فرهنو ،نقشی حیاتی در میانجیگری بین فرهنو غربی و میراث فرهنگی ایران ایخا کردهاند .در دهههای  40و 50
خورشیدی در ایران ،دو رویکرد عمده برای معماران وجود داشو:
 رویکرد اول به شدت متاثر از معماری غرب بود که سعی در ایجاد بناهایی با کال د نوین و استخاده از مصالح مدرنداشو.
 رویکرد دوم گرایش به بومگرایی فرهنگی بود .معماران این رویکرد در جستجوی یافتن "معماری خودی" بودند(ق ادیان،. 186-181 ،1393
در حالو کلی میتوان رویکردهای معماری دوره پهلوی دوم را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
 1.1.4رویکرد معماری اسالمی و سنتگرایی
در دوره پهلوی دوم نیز گرایش به معماری سنتی با نگر به معماری باستانی ایرانی همچنان به قوت خود باقی بود .با
این وجود این نوع معماری بیشتر در بناهای عمومی مذه ی و غیرمذه ی مشاهده میگردید .در حالو کلی این شیوه
معماری در قالﺐ بناهای جدید با عملکرد سنتی مانند بناهای مذه ی و همچنین ساختمانهایی با عملکرد نوین به س ک
سنوگرایی ﻃراحی و اجرا شدند.
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 .2.1.4رویکرد مدرنگرایی
از مهمترین تحوالتی که در عصر پهلوی دوم انجام شد ،تحول در برنامه عمرانی و شکلگیری واحدها و شهرسهای
مسکونی اسو .رشد سریﻊ شهرنشینی ،صنعتی شدن کشاورزی و احداث کارخانجات در اﻃراف شهرها و همچنین ارائه
خدمات جدید در شهرها باعث جابهجایی جمعیو گردید و ساکنان عمدت ًا کشاورز در روستاها به عنوان نیروی کار روزانه
کارخانجات در شهرها شدند(ق ادیان . 25 ،1382 ،س ک بینالمللی در آن دوره رواجی تام داشو و فرم از کارکرد ت عیو
میکرد و روزبهروز بر تعداد بناهایی که به زی اییشناسی مهندسی وفادار بودند افزوده میشد .اما در همان زمان روند
دیگری در کنار روند باال ظهور میکرد که همانا به دسو دادن تع یری دوباره از میراث معماری ایران در سازههای مدرن
بود ،که معماران ایران تحصیلکرده داخل و خارج از کشور ﻃراحی میکردند(مقتدر. 1382 ،
 .3.1.4رویکرد شبه مدرنيسم ایرانی
از سال 1350خورشیدی به بعد که معماری مدرن سالهای آخر خود را میگذراند و اصوالً در این معماری نیز یک جریان
تاری گرا پدید آمده بود ،چند معمار ایرانی نیز کوشیدند آثاری در پیوند با معماری گذشته ایران پدید آوردند که کیخیو
باالتری از آثار مشابه به پیش داشو ولی این آثار نیز روح و اصول معماری ایران را به درستی درس نکرده بودند و به
خصوص اینکه در یک مرحله تکاملی نس و به معماری گذشته ایران قرار نداشتند .معماری این دوره با استخاده از
تکنولوژیهای مدرن ساخو و زی اییشناسی مدرنیستی درصد برآمدند تا تع یری دیگری از معماری سنتی ایران به دسو
دهند .در حالو کلی می توان گخو ،معماری ش ه مدرنیستی ایران ،که از آن با نام "معماری خودی" یا "بومگرا" و به
ت ﻊ آن "تاری گرا" نیز یاد می شود ،در صدد ارج نهادن به هویو اصیل و راستین خویش و آرزوی بازگشو به سنو
فرهنگی آلوده نشده بومی بوده اسو .الزم به توضیح اسو که گرایش به تاری گرایی و بومگرایی پسو مدرنیته ،نه از
ﻃریق م انی و آموزه های نظری اندیشمندان پسو مدرن ،همچون رابرت ونتوری و چارلز جنکز صورت گرفو ،بلکه از
ﻃریق پروژهها و کارهای اجراشده معمارانی چون لوئی کان ،آلوار آلتو ،جمیز استرلینو و م احث مطرح شده حسن فتحی
به وقوع پیوسو(بانی مسعود1388 ،؛ . 178-183

معماری دوره

پهلوی دوم

گرایشها و س کهای معماری دوره پهلوی دوم در جدول شماره  3بهشرح زیر دستهبندی میشود:
معماری اسالمی و سنتگرایی

مخاهیم معماری اسومی ،گرایش به معماری تاری گرا و معماری دوره
ساسانی

معماری مدرن

استخاده از مخاهیم معماری مدرن و س ک بینالملل

معماری شبه مدرنيسم ایرانی

گرایش به تاری گرائی و بومگرائی در قالﺐ معماری مدرن

جدول شماره  :3گرایشها و س کهای معماری دوره پهلوی دوم ( من ﻊ :نگارنده با الهام از کتاب معماری معاصر ایران

 .2.4بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی دوم
جو غالﺐ معماری ایران در دوره پهلوی اول ،آبشخور سه جریان معماری بود :معماری اواخر قاجار ،مدرنیسم و س ک
نئوکوسیک باستان گرا (س ک ملی  .این جریانات در دوره پهلوی دوم ،به یک جریان غالﺐ و تأثیرگذار معماری مدرن
ت دیل میشود .معماری مدرن شکل گرفته در این دوره ،عمدتاً از مجرای کارهای معماران و اندیشههای جریانساز اروپا
از جمله :س ک بین المللی ،مدرسه باؤهاؤس ،کارهای لوکوربوزیه ،فرانک لوید رایو ،ریچارد نویترا ،آلوار آلتو ،جیمز
استرلینو و غیره حمایو می شد .و ماحصل آن صورت ایرانی معماری مدرن بود که با عنوان معماری «ش همدرنیستی»
نامگذاری گردید .جریانی مو ازی با جو غالﺐ معماری مدرن ایران که عمدت ًا از ﻃریق معماران تحصیلکرده ایرانی چه در
خارج از کشور و چه فارغالتحصیون دانشگاه تهران حمایو میشد ،بین دهههای  1340و  1350خورشیدی شکل گرفو،
عنوان مقاله :گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم
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که شدیداً تحو تأثیر جو جریانات روشنخکری ایران دهههای مذکور بود .این دوران ،اوج گرمی بازار «بومیگرایی» و
«تاری گرایی» در محافل علمی کشور بود و عمدتاً از دو عامل مهم حمایو میشد :عامل اول ،محدودیوهایی که در
زمینه فعالیوهای سیاسی و آزادی بیان در ایران از اواسﻂ دهه  1340خورشیدی به بعد وجود داشو ،س ﺐ شده بود
روشنخکرانی که رفتار و سیاسوهای نظام اقتدارگرا را برنمیتابیدند ،جویای راهها و شیوههای غیرمستقیم برای مخالخو
خود با حکومو باشند .عامل دوم اینکه موفقیو جن شهای جوامﻊ جهان سوم در مقابله با قدرتهای غربی ،خود ،انگیزه
نیرومندی برای این گروه از روشنخکران در ادامه راه و اصرار بر گختمانشان فراهم آورده بود (ن وی . 264 :1380 ،با توجه
به ﻃ قهبندی گرایشهای معماری این دوره ،میتوان بناهایی را از هر دوره به شرح زیر عنوان کرد:
 .1.2.4بنای موزه آذربایجان در تبریز
اولین اقدامات برای تشکیل موزه آذربایجان در ت ریز از سال 1335خورشیدی آغاز شد .در تیرماه  ،1336آندره گدار،
معمار و باستان شناس شهیر فرانسوی و ﻃراح موزه ایران باستان عهدهدار ﻃراحی آن شد .احداث ساختمان اصلی موزه
چهار سال بهﻃول انجامید و سرانجام در یازدهم مهرماه سال  ،1341موزه آذربایجان در محل فعلی افتتاح و فعالیو خود را
از سر گرفو .معمار ساختمان موزه آذربایجان ،حاجی ابوالقاسم معمار بود .موزه آذربایجان بنایی سهﻃ قه با زیربنای 3هزار
مترمربﻊ اسو .نمای آجری بنا ،وجود قوسهای جناغی و فضای ایوانمانند در نمای جنوبی بنا ،جرزهای عمودی و تکرار
پنجرههایی با قوس جناغی در بین این جرزها ،همه حکایو از یک نگر سنتی و استخاده از مخاهیم معماری اسومی
ایران با رویکرد نوین در ﻃراحی این بنا دارد.
 .2.2.4ساختمان مركزی بانک سپه در اصفهان
این بنا بین سالهای 1336-1338خورشیدی توسﻂ معمار مدرنگرای ایرانی وارﻃان هوانسیان ﻃراحی و ساخته شد .بنا
به س ک مدرن در سه ﻃ قه ساخته شده اسو .ترکیﺐ احجام و مصالح بهکار رفتهدر آن بادآور معماری مدرن آغازین ،و
تلخیق احجام ،و استخاده کردن از فرمهای خالص ،ملهم از کارهای لوکوربوزیه اسو .از لحاظ بهکارگیری و استخاده از
مصالح ،سازه ساختمان بتنآرمه و نمای ساختمان از سنو میباشد .تمام پوشش داخلی بنا از سنو بوده و تنها قسمو
تزئینی آن ،سقن گن دی شکل اسو که با تزئینات کاشیکاری پوشانده شده اسو(بانی مسعود1388 ،؛ . 223-224
 .3.2.4ساختمان مجلس سنا – شورای اسالمی
این بنا توسﻂ حیدرقلی غیائی شاملو و تحو نظر محسن فروغی در سمو شمالی خیابان سپه در تهران ﻃراحی شد .ﻃرح
مجلس مشتمل بر ساختمان تاالر جلسات مجلس در سمو جنوبی و ساختمان اداری و کتابخانه به فاصله کمی ،در شمال
سایو میباشد .بنای اول به صورت یک مکعﺐ برای ورودی و تاالر ورودی در جلو و یک نیم استوانه در عقﺐ آن قرار دارد.
اگرچه ساختمان مجلس سنا ،بنایی به س ک مدرن اسو ،ولی در عین حال نشانههایی از تاری گرایی و رویکرد به معماری
اسومی ایران دارد .یک سقن کاذب معلق که ﻃرح
آن با الهام از سقن مسجد شی لطناهلل و مسجد
امام اصخهان انجام و بر باالی تاالر جلسات آویزان
شده اسو.همچنین نقوشی از تزئینات ایران باستان
همچوم شیر بالدار و ﻃرحهای گیاهی ساسانی بر
بسته
نقش
ساختمان
بدنه
اسو(. Brumfield,2004,13
 .4ساختمان مجلس سنا ،تهران ،دوره پهلوی دوم ،س ک ش ه مدرنیسم ایرانی(من ﻊ :بانی مسعود1388 ،

با توجه به بررسی هر یک از بناهای فوق میتوان در جدول شماره  4مشخصات کلی و ویژگیهای معماری بناهای
حکومتی و عمومی دوره پهلوی دوم را بیان کرد:
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نام و محل بنا

تاریخ ساخت

نام معمار بنا

مشخصات و ویژگیهای بنا

موزه آذربایجان ت ریز

 41-1337خورشیدی

آندره گدار ،اسماعیل
دی اج

متقارن ،بدنه آجری ،قوسهای جناغی ،پله عرید ورودی،
بام شی دار ،استخاده از مخاهیم معماری اسومی با رویکرد
نوین سازهای

ساختمان شع ه مرکزی
بانک سپه اصخهان

 38-1336خورشیدی

وارﻃان هوانسیان

نما سنو پوس ،متقارن ،پله در محور ورودی ،حخاظ فلزی
با خطوط مورب و منحنی ،بام مسطح ،استخاده از مخاهیم
معماری مدرن

مجلس سنا -شورای
اسومی تهران

 34-1328خورشیدی

حیدر غیائی ،محسن
فروغی ،آندره بوس

نمادهایی از معماری اسومی و معماری ساسانی بر کال د
مدرن بنا ،استخاده از س ک بینالملل در ﻃراحی فرم بنا،
کاربرد حداقلی تزئینات در نمای ساختمان

جدول شماره  :4ویژگیها و مشخصات بناهای حکومتی و دولتی معماری دوره پهلوی اول (من ﻊ :نگارنده

 .5نتایج
از بررسی و تحلیل عناصر و الگوهای تاری معماری ایران این نتیجه حاصل میشود که این عناصر و الگوها اگر چه هر
یک در دوره معینی از تاری معماری خلق شدهاند ،لیکن با حضور ممتد در دورههای بعدی ،تکامل و پاالیش یافته ،دارای
هویتی مستقل از زمان شده اند و مخهوم عامی را از یک الگو یا یک عنصر معماری ارائه میدهند که شان تجریدی یافته
و دارای تصویری ذهنی و حامل بار عاﻃخی اسو .ال ته پیشنهاد میشود که این مخاهیم و مضامین فرهنگی ن اید به صورت
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.
بررسی معماری دوره پهلوی اول و دوم ،این واقعیو را نشان میدهدکه معماری معاصر ایران در این دوره تحو تاثیر
مستقیم معماری مدرن قرار گرفته اسو .با توجه به سرعو باالی روند مدرنیزاسیون در ایران ،انط اق و هماهنگی الزم
بین معماری سنتی و معماری مدرن در این دوره تاریخی انجام نپذیرفو .در روند این تحوالت اساسی در معماری ایران،
مهمترین تاثیر در بناهای دولتی و عمومی صورت پذیرفته اسو و علو آن اهمیو باالی این بناها در سطح کون شهری
بوده اسو .تاسیس نهادها و فضاهای جدید چون شهرداریها ،مدارس ،دانشگاهها ،ایستگاههای راهآهن موجﺐ استخاده از
الگوهای غربی در ساخو این بناها گردید و در نتیجه فضاهای پدیدآمده از لحاظ ترکیﺐ حجمی و برخی مخاهیم شکلی
و هنری متخاوت با معماری سنتی ایران بوده و بازتابکننده معماری غرب میباشند .این تاثیرپذیری در مناﻃق مختلن
ایران تقری اً به صورت یکسان صورت گرفته اسو و بر خوف خانههای مسکونی که تحو تاثیر مستقیم شرایﻂ اقلیمی و
همچنین معماری کشورهای همجوار بودهاند (برای مثال ،خانههای مسکونی محدوده جغرافیایی شمالغربی ایران تحو
تاثیر معماری روسیه و عثمانی بوده اسو  ،در بناهای دولتی و حکومتی تاثیر مستقیم معماری حاکم بر حکومو مرکزی
تاثیرگذار بوده و در مناﻃق مختلن کشور تقری اً به شکل و فرم مشابه ﻃراحی شده اسو.
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نام دوره

رویکردهای نظری و اجتماعی

تاﺛيرات و ویژگی های مهم رویکردهای نظری و اجتماعی مربوطه بر معماری

معماری

تاﺛيرگﺬار بر معماری دوره مربوطه

بناهای دولتی و عمومی در دوره موردنظر
 بناهای متاثر از معماری اسومی و سنتی ایران اغلﺐ در غالﺐ دو گونه مختلن ظهور یافو:گونه اول :بناهایی بودند که ق ل از دوره پهلوی اول نیز دارای عملکرد یکساااان یا مشاااابه

معماری دوره پهلوی اول

رویکرد معماری اسالمی و

بودند و در این دوره فقﻂ با پیروی یا کپی برداری عینی از معماری اساومی و سانتی ایران
شکل گرفتند.

سنتگرایانه

گونه دوم :بناهایی با عملکرد نو بودند که از معماری غرب وارد معماری ایران شدند .در این
بناها با تقلید یا اساااتخاده از زمینههای معماری اساااومی و سااانتی ساااعی در انط اق این
عملکردهای نوین با معماری سنتی ایران شد .در این بناها پون غال اً بهصورت برونگرا بوده
و بام ساختمان عمدتاً بهصورت خرپای چوبی یا فلزی و شیروانی بود.

رویکرد معماری باستان گرایی
ایرانی
( سبک ملی)

 این شیوه معماری با پی شرفو علم باستان شناسی رونق گرفو .معماران این س ک سعیدر برقراری ارت اط با معماری ایران با ستان بویژه معماری دورههای هخامن شی و سا سانی
دا شتند و بناهای این س ک اغلﺐ با تقلید بدون قید و شرط از بناهای دوران با ستان بویژه
تخو جمشید چه در تزئینات بنا چه در فضاهای داخلی شکل گرفو .از ویژگیهای معماری
این بناها میتوان به پون و نمای متقارن ،ایوانهای وسااایﻊ و ساااتونهای مرتخﻊ ،تزئینات
دوره هخامنشاای و ساااسااانی ،اسااتخاده از کنگرههای ساارتاسااری بر ل ه بام ،تلخیق عناصاار
معماری نئوکوسیک با معماری ایرانی اشاره کرد.
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 با نخوذ معماری غرب در این دوره ،بناهای دولتی و حکومتی متاثر از معماری مدرن در دوشیوه مختلن ﻃراحی شدند:
گونه اول :با بیان اکسپرسیونیستی که متاثر از معماری نئو کوسیک و اکسپرسیونیستی و

رویکرد معماری مدرن

نئوگوتیک آلمان بود ﻃراحی شد .در اغلﺐ این بناها با تاکید بر محور تقارن و تجمیﻊ عناصر
ا صلی در مرکز بنا ،یک نوع تقارن شدید با شکوه و عظمو زیاد بوجود میآمد .ویژگیهای
کلی این بناها ع ارتند از :پون و نمای متقارن ،سه وجهی بودن نما و پون ،تاکید بر تقسیم
بندی و خطوط عمودی در نما ،ارتخاع زیاد فضااااهای داخلی ،بام شااای دار با پوشاااش
شیروانی(.برای مثال ساختمان دادگستری تهران و ساختمان شهرداری ت ریز
گونه دوم :با بهرهگیری از معماری غربی به ویژه س ک آرت دکو و س ک مدرن ،با استخاده
از فرم های دکوراتیو و تزئینات زیاد و خطوط منحنی و عدم اساااتخاده از تقارن ،ساااعی در
ایجاد س کی متخاوت در معماری ایران داشتند .ویژگیهای این نوع بناها ع ارتند از :فرمها و
ترکی ات حجمی زیاد ،برجهای مرتخﻊ به صااورت پلکانی ،تزئینات جدید با اشااکال صاانعتی
فلزی ،نمای سنگی ،آجری و سیمانی و بام مسطح یا شی دار.

با توجه به مطالﺐ ذکر شده میتوان سیر تحول جریانهای نظری و فکری بناهای دولتی و عمومی معماری دوره پهلوی
اول و دوم را در جدول شماره  5و  6بصورت خوصه ﻃ قه بندی نمود:
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معماری دوره پهلوی دوم

معماری دوره مربوطه

معماری بناهای دولتی و عمومی در دوره موردنظر

رویکرد معماری اسالمی و سنتگرایانه

 با ورود تکنولوژی و تجهیزات مدرن و حذف کارکرد های قدیمی وسنتی ،معماری با رویکرد ا سومی و سنتی در این دوره با عملکردهای
جدید و م صالح نوین و رو اجرای مدرن درهم آمیخو .در حالو کلی
میتوان ویژگیهای این رویکرد را بهصورت زیر عنوان کرد:
 نماها و نمادهای غالﺐ بنا به ت عیو از معماری دوره اسومی ﻃراحی شد پونها بهصورت برونگرا و با عملکردهای نوین ﻃراحی شد از مصالح سنتی مانند آجر در نما و از مصالح مدرن در ساختار اصلی بنااستخاده شد
 اسااتخاده از تزئینات اسااومی و کاشاایهای لعابدار و نقو اسااومی درنمای ساختمان انجام گرفو

رویکرد مدرنگرایی

 با ر شد سریﻊ شهرن شینی و صنعتی شدن و ر شد روزافزون جمعیو دراین دوره ،در عرصااه ﻃراحی ساااختمانهای دولتی و حکومتی بیشااتر
س ک بینالملل غربی رواج یافو و بیشتر بناهای این دوره به این س ک
ﻃراحی شدند .در حالو کلی ویژگیهای این بناها ع ارتند از:
 اسکلو اصلی بنا از جنس بتنی یا فلزی بود پوشش نما بیشتر از سنو پوس و بتن نمایان اجرا میشد پنجرههای وسیﻊ ،غال اً کشیده و افقی استخاده میشد -از مصالح و فنآوریهای نوین در اجرا استخاده می گردید

رویکرد شبه مدرنيسم ایرانی

 این رویکرد معماری بی شتر از دهه  50شم سی ظهور یافو .در این دورهبرخی از معماران سعی دا شتند با پیوند معماری سنتی ایران با معماری
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
مدرن ساااعی در ایجاد یک رابطه منطقی بین این دو سااا ک متخاوت
معماری داشااتند .این معماری با نام معماری بومگرا شااهرت یافو و به
نوعی ادامه دهنده گرایش باسااتانگرایانه دوره پهلوی اول بود که سااعی
داشو با تلخیق آن با معماری مدرن بناهای جدیدی خلق کند .در حالو
کلی ویژگیهای این بناها ع ارتند از:
 ﻃرح کلی بنا با خصاااوصااایات معماری مدرن و تلخیق آن با ویژگیهایفرهنگی ایرانی اجرا میشد
 در ﻃراحی کال دی بنا از تلخیق شااا ک مدرن با رویکردهای معماریسنتی و اسومی استخاده میشد
 از تزئینات و نمادهای معماری اساااومی و پیش از اساااوم بکار گرفتهمیشد
 -از مصالح و فنآوریهای مدرن در بناها استخاده میگردید.
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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?
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