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  پیشگفتار

 با، که است پیروي نموده و مستمریک روند مشخص از گذشته همواره هاي دوره درسرزمین پهناور ایران معماري 

دارد  سعی کتاباین  .معاصر تداوم نیافتاین روند در دوره  است. کردهبرقرار اي منطقی از خود رابطهپس و  زمان پیش

   اید.معاصر ایران بررسی نممعماري  ي معاصر بپردازد و نتایج آن را در سیماي آثاربا رویکرد تحلیلی به آثار معماري دوره

به جهت پاسداشت  1392 تا 1387هاي در فاصله سالماحصل فعالیت یک رساله دوره دکتري معماري  کتاب حاضر

و  دادهنقد و تحلیل قرار مورد جداگانه را  ر معماري معاصر ایراناثهفت مؤلف  است. هاي معماري مدرن در ایرانارزش

ه هاي آن را بتر شدن ابعاد موضوع، ریشهدر این راستا براي روشن .را آورده است مربوطه گیريهر مقاله نتیجه پایاندر 

این  . توجه به این نکته ضروري است کهنمایدصورت اجمالی از اواخر دوره قاجار تا دوره مورد مطالعه پیگیري می

ث بسیار مهمی است. جنگ جهانی محدوده زمانی پیش از اینکه دوران حکومت یک حاکم باشد، دوران رخ دادن حواد

چند  هايترین انقالبدوم، اشغال ایران، ارتباط بسیار نزدیک ایران و غرب؛ تبعید یک شاه قدرتمند و وقوع یکی از مهم

انی به اروپا و امریکا و قرن گذشته از مهمترین حوادث این دوران است. روانه شدن جمعیت عظیمی از جوانان ایر

تر راه تحصیل کرده خارجی، دوره ورود سینما به ایران و از آن مهم عالی متعدد با استادان تشکیل مؤسسات آموزش

ي تاریخی است (تجدد فرهنگی). همچنین این دوران، ترین حوادث این دورهیافتن تلویزیون در خانه ایرانیان نیز از مهم

باشد. معماري این ارن با دوره پست مدرنیسم میدوران سلطه امریکا بر جهان و دوره نهایی مدرنیسم و پایان آن و مق

                 دوره ادامه معماري اواخر حکومت قاجار و معماري پهلوي اول با آن مشخصات حاضر است.                             

ر معماري دهد. با ورود عناصرخ می 1357تا  1320نظر به موارد مذکور، تغییرات وسیعی در ظاهر معماري دوره 

توان در مصادیق معماري معاصر ایران مشاهده نمود. این تغییر به تدریج و از اواخر دوره غرب به ایران، تجلی آن را می

ثر در بندي عوامل مؤو دسته 1357تا  1320هايقاجار قابل رصد است. پس این بررسی بر تغییرات رخ داده مابین سال



ا، نماها و هصمم است تغییرات صورت معماري را در نوع مصالح، تکنولوژي، پالنی است. محقق مبتناین نوع تغییرات م

این مهم سعی خواهد شد که آثار از اواخر دوره قاجار تا اوایل انقالب  تحقیقعناصر معماري این دوره پیگیري نماید. براي 

 شدهن دوران در طول پژوهش سعی تر ابعاد موضوع و احواالت آد. از طرفی براي فهم دقیقبررسی قرار گرداسالمی 

  نگاهی اجمالی به مسائل و اتفاقات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشد. 

تحول صورت بناهاي (عمومی) معماري در  "پژوهش حاضر، به طرح و بسط این پرسش معطوف گشته است که 

  این پرسش در سه فصل پیگیري خواهد شد: در ایران، چگونه است؟ پاسخ به 1357تا  1320هايي سالفاصله

 تغییر در معماري ایران در  هايفصل اول پژوهش در دو بخش تدوین گشته است؛ بخش اول به بررسی ریشه

پردازد. بدیهی است این بررسی اجمالی بر محور توجه به سیاست، اقتصاد و می 1357تا  1320هايخالل سال

گیرد. بخش دوم از این فصل به ، صورت میندستعوامل موثر بر معماري هرگذارترین که همواره تأثی فرهنگ

 ي جداول طراحی شده براي گزینش آثار،دالیل توجه به آثار و مسیر انتخاب آنها به وسیله جه به آثارضرورت تو

  پرداخته است.

 ین دوره ا آثارتحلیل  فصل دوم به بررسی این دوره در آیینه آثار اختصاص دارد. این بررسی از طریق معرفی و

  گیرد.به انتخاب خبرگان معماري انجام می

 گیري مباحثفصل سوم نیز در دو بخش تدوین شده است؛ بخش نخست از این فصل شامل مشروح نتیجه 

هاي این هکند و ریشبا تکیه به تحلیل هفت اثر منتخب، اشتراکات و افتراقات آنها را بیان می مطرح شده است؛

  گیرد. معماران این آثار پی می و نحوه تفکر ا در گرایشهايها رتفاوت

در بخش دوم از فصل سوم به مقایسه معمارانه این مصادیق با ابزار تعیین شده مانند: نظم کلی ساختمان، پیوند طرح با 

اً د. ضمنبافت پیرامون، سازماندهی فضایی در افق و ارتفاع و حجم و منظر بیرونی و درونی ساختمان اختصاص دار

  اي مستقل، در بخش سوم ارائه گردیده است. گیري نهایی بحث، به صورت مجموعهنتیجه

دوره بسیار مهمی از معماري معاصر ایران بوده و محقق در پی  1357تا  1320هاي مابین ، سالهمانطور که گفته شد

ا در هیک سو به بررسی مفهومی پدیدهکیفی است. زیرا از -مفهومی ،کشف حقیقت موضوع است. ماهیت این پژوهش

ز از جنبه در مواردي ویژه نی .کندها را با دقت بسیار بررسی میي کیفی این پدیدهپردازد و از سویی دیگر جنبهگذشته می

ان ها و درك داستفرض، تالش براي از میان بردن پیشکتابهدف از نگارش این  .نگردتاریخی به مسئله می تفسیري و

  باشد. ت معماري این دوره تاریخی میتحوال

باشد. براي روشن نمودن مواضع در بناهاي عمومی از اهداف این تحقیق می 1357تا  1320دوره  معماري سیشناباز

ها، مجالت، مصاحبه با اشخاص متخصص و به دست آوردن اطالعات از طریق کتاببا تحقیق، محقق بر آن است تا 

اریخ از تاین دوره بتواند بر  ار و جمع آوري اسناد م به خود آثار و ثبت اطالعات تصویري آثتر از همه رجوع مستقیمهم

  معماري ایران پرتو افکند. 



باید توجه داشت که این دوره، شروع ساخت و سازهاي کالن و افزایش مسئولیت دولت در اداره مسائل براي گسترش 

اهداف  بردعمومی شاخص را هموارتر نمود. بنا بر این در مسیر پیش هاي کشور، بستر ساخت و سازهاي بناهايزیرساخت

  ی شوند.شناسای هاي عمومی که شامل طیف وسیعی از بناهاي عمومی و دولتی است،تحقیق، ابتدا الزم بود کلیه ساختمان

عملکرد  -3سال ساخت  -2نام معمار  -1در مرحله بعدي اطالعات این بناها در جداولی همراه با تصویر بنا به تفکیک 

اند. الزم به ذکر است، تحوالت معماري این دوره بیشتر در این بناها قابل ارزیابی هستند. در آغاز این تنظیم شده  بناها

ساخت. اما در طی این پژوهش مشکالت و ابهامات زیادي مانند فقدان نقشه بنا، تصاویر اولیه و . . . کار را مشکل می

اثر از بناهاي عمومی که در  148اي از ین جمع آوري لیست اولیها آوري شد. پس ازز این دوره جمعمسیر آثار زیادي ا

این دوره ساخته شده بود، براي افراد متخصص و آگاه از معماري (خبرگان) این دوره ارسال گردید. در انتخاب افراد 

عماران شاخص خالق اثر، محققین یا استادان االمکان برگزیدگان از مشاوران یا ممتخصص در پی آن بودیم که حتی

 هاي معماري که مطلع به اوضاع ساخت و ساز آن دوره بودند، باشند. دانشکده

 ایران اي کـه در روند معماري این دوره درنظران و معمـاران بـرجستـهبخشی از اطالعات از طریق مصاحبه با صاحب

از معماري و نحوه ساخت و س ر هم گذاشتن نظرات این افراد، دید بهتري ازتوانستیم با کنامی نقش داشتند به دست آمد.

 دوره را کسب کنیم.  در

نظر به صورت عمومی و کلی و در مرحله دوم به صورت تنظیم پرسشنامه تصویري با افراد صاحب مذاکرهدر مرحله اول 

  فت. و سئوال از خبرگان که در فصل اول بخش دوم به آن اشاره شده انجام گر

ها یگویگشود ولی در برخی موارد به علت دخالت احساسات و کلیها را میاي اگر چه گرهنظران حرفهمصاحبه با صاحب

. بنابراین براي شدکرد. بدین ترتیب باید ابزار دیگري در راستاي کشف آثار انتخاب میچندان کمکی به توصیف آثار نمی

هاي ساخته شده ، باید سراغ بناها رفت و آنها را درك کرد، زیرا ساختمانبررسی و تجزیه و تحلیل مصادیق معماري

 باشند؛ این بناها تجلی تئوري و هنر معماري زمان خود هستند.واقعیت معماري آن دوران می

هاي مختلف معماري این دوره باشد و توسط پردازد که نماینده نحلهبا تمامی این اوصاف، محقق به مطالعه آثاري می

عنوان نمونه معماري این  هنظران نیز این مصادیق را بهمچنین دیگر صاحب ن بنام، طراحی و ساخته شده باشندمعمارا

ساخته شده و از تنوع عملکردي، زیباشناسی مدرن و صورت، متنوع  1357تا  1320هاي دوره بشناسند. این آثار در سال

این  هاي عمومیبندي معماري ساختمانرویکرد نقد، ارزیابی و طبقهش با رسد دستاورد این پژوهبه نظر می چونباشند. 

 تر خواهد بود.ها قابل قبولدوره با بررسی این نمونه

هاي پایه در زمینه پژوهش، فهم وجوه متنوع مربوط به رویکرد بازشناسی در معماري نقطه آغاز این تحقیق، احصاي نظریه

هاي پیشین و اعتبار بخشیدن به نظریه پژوهش خواهد بود. بررسی یافتن از یافتهبه منظور آگاهی  1357تا  1320هاي سال

نند: هایی ماگیرد. هم چنین در این راستا با مشورت متخصصین در حوزههاي مختلفی صورت میمنابع مکتوب در حوزه

وضوع، هاي مرتبط با مکتابا و هسیاسی، فرهنگی، اقتصادي، معماري، تاریخ معماري مدرن، تاریخ هنر مدرن، فلسفه، کتاب

  مطالعه و تعدادي از متون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.



اثر معماري معاصر تشکیل شد. از میان این فهرست برخی از  300آوري مصادیق، لیست اولیه بالغ بر در آغاز براي جمع

ي سنتی در ایران بودند انتخاب، سپس هاي معماري مدرن یا معمارهاي سبکی منطبق بر ویژگیآثار که داراي مشخصه

توان مالك سنجش مناسبی براي بازشناسی معماري جهت اعالم نظر خبرگان به آنها فرستاده شد. با این روش می

هاي آورد و میزان تاثیرپذیري معماري دوره مورد پژوهش را از سبکدر بناهاي عمومی به دست 1357تا  1320دوره

  ان با تفسیر مصادیق منتخب آشکار نمود. مدرن و معماري گذشته ایر

هاي دیگري که محقق براي نیل به موارد باال از آنها بهره جسته است، تعمق در ادبیات معماري که شامل از جمله روش

وع دولتی است. رجهاي دولتی و غیرکز اسناد سازمانجستجو در کتب معماري، مقاالت معتبر، اسناد بایگانی شده در مرا

هاي اجرایی، موارد کلیدي معماري و مسابقات مجالت به علت داشتن اخبار روز معماري، به تصویر کشیدن پروژهبه 

 معماري (که نشانگر اوضاع معماري دوران هستند) بسیار سودمند بود. 

امکان فراهم  ها ایناند، با مراجعه به این کتابکتب مختلف معماري هر کدام از زاویه خاصی به این دوره نگاه کرده

هاي معماري دوره مورد مطالعه همچنین بتوان درباره جریان مختلف نویسندگان آگاهی حاصل شود هايشد که از دیدگاه

  تري اظهار نظر نمود. به نحو عمیق

مورد  توانرا نمی کتابجامع اطالعاتی این بانک طبیعتاً همانگونه که در باال نیز اشاره شد، تمام مصادیق آورده شده در 

اي محدودتري ههاي ارائه شده نمونهبایست با توجه به مالكتجزیه و تحلیل قرار داد بلکه به منظور رسیدن به نتیجه بهتر می

  دادیم.را انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 -3بنا با مصارف عمومی  -2هاي فکري او معمار بنا و زمینه -1هاي نقد و ارزیابی عبارتند از: تعدادي از این مالك

تاثیر تکنولوژي در بنا و.... در این پژوهش سعی بر این بوده که  -5نوع کاربري بناها  -4هاي بنا از نظر سبکی ریشه

اند و از لحاظ تیپولوژي کامل هستند، معرفی و به این پرسش هایی را که توسط معماران در این دوره طراحی شدهساختمان

  شوند؟د، که چرا این آثار ویژه محسوب مینیز پاسخ داده شو

  :هاي دیگري که در این تحقیق برداشته شده عبارتند ازقدم

 تکمیل مدارك تصویري و اطالعات مرتبط با آثار برگزیده. -

  خواهد بود. آنها از مهمترین مراحل در این تحقیق نزدیک شدن به خود آثار و تحلیل  -

منتخب و ثبت و ضبط مشاهدات محقق، در صورت امکان گفتگو با طراحان و بنابراین دیدار میدانی از آثار  -

 ها مهم خواهد بود.منتقدین معماري جزو این قدم

 تجزیه و تحلیل آثار و استخراج نکات مهم متن. -

 گیري نهایی از مراحل فوق.نتیجه -

 کتابن نمود. محقق در ای تجزیه و تحلیلتوان مصادیق را به درستی اطالعاتی جامع این بناها، میبانک با در دست داشتن 

هاي معماري شاخص این دوره باشند. این بناها از نظر ریشه از اي مراجعه خواهد نمود که در نوع خودبه بناهاي عمومی

هاي خاص، تکنیک و . . . مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا بتوان گیري، معرفی معمار آنها، تاثیرپذیري از مکتبشکل



رفته طبق اطالعات به دست آمده تطبیق و تبدیل به یک فهرست خاص نماییم. مصاحبه با رست عام خود را رفتهفه

ترین منبع در پژوهش حاضر بشمار رود و آن را از دیگر منابع موجود که به تواند مهمسازندگان و منتقدان این آثار می

  صورت پراکنده وجود دارند، کامالً متمایز سازد. 

و  مقاله ،سیر تحقیق از نشریاتی مانند مجالت هنر و معماري، آرشیتکت، معماري نوین و . . . بهره جسته و به کتابدر م

ن سلطا ،"میراث معماري مدرن در ایران" طالقانی هاي اسکندر مختاريکتابایم: رساالتی از جمله موارد زیر مراجعه کرده

پیشکسوتانی که به تهران مدرن شکل "، مقاله مینا معرفت "1357تا  1320تاثیر سنت در معماري معاصر ایران"زاده 

هاي معماري در ب تهران با عنوان نگاهی به گرایشکتا "، ناصر پاکدامن "طرح جامع شهر تهران"، مشاور آتک "دادند

معماري "جبی ،  پرویز ر"هاي فکري معماري و شهرسازي در ایران معاصرشرح جریان "حبیبی و گروه همکاران، "تهران

نقد آثاري از معماري معاصر "و مهندسین مشاور نقش،  "معماري عصر پهلوي اول"، مصطفی کیانی "دوره رضا شاه

  ."ایران

-1357هیچ یک از آنها، بناهاي عمومی معماري دوره  ي پژوهش حاضر نزدیک هستند ولی درها به زمینهاین پژوهش 

نون هیچ تاکبراین شاید بتوان اذعان نمود که بندي قرار نگرفته است. بناطبقهبه طور کامل مورد نقد، ارزیابی و  1320

بندي آثار شاخص در با رویکرد نقد، ارزیابی و طبقه 1320-1357معماري دوره اي به بازشناسیسامان یافته پژوهش

  ته است.اطالعاتی جامع، به همراه مدارکی از آثار، نپرداخبانک بناهاي عمومی به منظور ایجاد یک 

بر بخش مهمی از تاریخ معماري  بتواندبعاد مختلف معماري آثار این دوره است تا آشکار نمودن ا ،هدف اصلی نگارنده

  د.ره را مورد نقد و ارزیابی قرار دهافکند و آثار شکل گرفته در این دوپرتو  ایران

  

سپاس از کسانی که این نوشته به یاري آنان سرانجام گرفت، جنابان دکتر هادي ندیمی،  مهندس کامبیز نوایی استادهاي 

مشاور. مؤلف کتاب، عالوه بر مطالعه منابع مکتوبی که در باره بعضی آثار استاد راهنما و دکتر حمیدرضا خویی بعنوان 

گوي تلفنی یا مکاتبات با طراحان یا افراد مطلع در مرحله تحقیق ها، گفتوجود داشته است، در مواردي از طریق مصاحبه

مایه معماري، آقایان مرحوم عبدالعزیز بر اطالعات خود افزوده است. مؤلف این کتاب دوست دارد از مجموعه استادان گران

ام، حسین امانت، نادر اردالن، فرمانفرمائیان، مرحوم هوشنگ سیحون، بهروز احمدي، کامران طباطبایی دیبا، ایرج اعتص

اکبر صارمی، بیژن شافعی، سیدمحسن حبیبی، مهدي ایرج کالنتري، محسن میرحیدر، عیس زکائی، سیروس باور، علی

ی، طالقانی، مصطفی کیانالدین، محمدمنصور فالمکی، اسکندر مختاريعلیزاده سقطی، محمدرضا حائري، حسن شیخ زین

 دانم. همچنین ازجواربچی تشکر میکنم و خود را مدیون لطف و همراهی صمیمانه آنان میسیدحمید نورکیهانی و کیوان 

زاري این کتاب سپاسگ به انجام رسیدن چاپمعاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه در جهت پشتیبانی صمیمانه حوزه 

  نماید. مسئولیت تنظیم فصل اول کتاب حاضر بعهده خانم زهره گلستانی بوده است.می

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

. باشدمی 1320-1357ایران یعنی مابین سالهاي  از معماري یبسیار مهم دوره دربارهحاضر درصدد تحقیق پژوهش

ثار آکنولوژي بر تغییرات ایجاد شده در با بررسی بنیادهاي معماري این دوره و تاثیر ورود ت موضوعبدیهی است این 

  مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. را معماري، 

توان تغییرات وسیعی در معماري بناهاي عمومی این دوره مشاهده با ورود عناصر معماري مدرن به معماري ایران، می

گردد. با پیروزي انقالب مشروطه، تحول هاي آن به اواخر دوره قاجار باز مینمود. این تغییرات تدریجی بوده و ریشه

ایران به وقوع پیوست. در این زمان سیاستمداران تحصیل کرده و آشنا به تکنولوژي کشورهاي صنعتی  يعظیمی در جامعه

توان یکی از نقاط روي کار آمدند و کوشیدند برخی از مظاهر تمدن صنعتی غرب را وارد ایران نمایند. این اتفاق را می

سستن بی و تفکر گگرایش حکومت به زندگی صنعتی غرشروع تحول در روند زندگی ایرانیان دانست. در دوره پهلوي اول 

ي ، معمار ادامه . درگشتمتأثر  از آن بطوري که معماري نیز .تري به خود گرفتگرایی شتاب افزوناز گذشته و مدرن

آثار شاخصی از بناهاي عمومی، دولتی و شخصی توسط  به بعد 30با سبکی خاص پا به عرصه نهاد. از اواخر دهه دوره 

هاي ایران که معماران آکادمیک خوانده معماران خارجی، معماران بازگشته از غرب و معماران فارغ التحصیل از دانشگاه

شوند، پدید آمد و سبک معماري بناهاي عمومی و معماري شهر تهران را تغییر داد. به موجب رویدادهاي مربوط به می

  اي یافت. معماري و شهرسازي اهمیت ویژه ،ره تاریخیافزایش قیمت نفت و ازدیاد درآمد ملی در این دو

هاي تاریخی معماري جهانی معماري در این دوره در کنار ریشه هايرهنگی و اجتماعی، سیاسی و جریانتحوالت ف

وصی دولتی و بخش خصشتاب رشد اقتصادي و تاثیر عوامل فرهنگ غربی بر جامعه ایرانی، نیاز به ساخت و ساز  ایران

  ثري ایفا کرد.هاي معماري دوران مدرن نقش مؤگیري مؤلفهو به عنوان عوامل تأثیرگذار بر شکل ایش دادرا افز

توان اظهار داشت که فعالیت ، می1330تا اواخر 1320هاي به عمل آمده بر رویدادهاي تاریخی از سالطبق بررسی

. هاي بسیاري همراه بوده استسط دولت با کاستیساخت و ساز در این بازه زمانی به علت اوضاع نابسامان اقتصادي تو



رفته اوج گرفت رفته  1340سازي پس از سالبا حمایت امریکا از دولت وقت و سرازیر شدن پول نفت، وضعیت ساختمان

آید که دوران مفید ساخت ) ادامه یافت. از شواهد چنین بر می1357( قبل از انقالب اسالمی 1356و این روند تا سال 

  این انطباق دوره معماري با دوره سیاسی بیشتر یک تفکیک اعتباري است.بر،  بناها کمتر از سه دهه بودهآن سال ساز درو 

طور خاص هدف اصلی این . بر معماري ب . . سیاست، و ،اقتصاد، فرهنگ هايگارنده واقف است که  تاثیرجریانن

ران ماري آن دوره ایمذکور بر مع هايجریانر اجمالی به تأثیر به  طو کتاببنابراین در بخش محدودي از  پژوهش نیست.

 خواهد پرداخت.

، اما گذرددر ایران بیش از چند دهه می ي معماري دوره هاي معطوف به مطالعه در زمینهاگر چه از نخستین گرایش

م آن تا بتوانی دوره در دست نیستاري درباره این نگهاي علمی تاریخنامه مدون و متکی بر روشدر واقع هنوز یک تاریخ

ر حاضر به  معماري معاص پژوهشرا به عنوان سند و مرجع معتبر معماري معاصر در نظر بگیریم. با توجه به این فقدان، 

 پردازد. این دوره می شناخت آثار شاخصبه کند؛ و در ضمن توجه میبناهاي عمومی به طور خاص بین  -ایران

ي زمانی این دوره، مهمترین علت انتخاب بازه بناهاي عمومی معماري آثار شاخص زمینه فقدان تحقیقات کافی در

ناگفته  تأثیر نبوده است.البته عالقه شخصی نگارنده به معماري این دوره تاریخی نیز در این انتخاب بی مذکور است.

نهضت مدرنیسم در ایران و جهان است، بندي بناهاي ساخته شده در این دوره که همزمان با پیداست که شناخت و طبقه

  هاي آن میسر نخواهد بود.بدون دریافت ریشه

پس از بررسی و نقد آثار، و با به دست آمدن درك صحیحی از حال و هواي معماري این دوره و معرفی کارشناسانه 

تغییرات صورت گرفته در  توان به ریشهشاید بتوان ابعاد معماري این دوران را تا حدي روشن نمود. همچنین می .آن

براي استفاده از تجربیات گذشته در معماري امروز و آینده کشورمان توسط افراد  پرداخت. 1357تا  1320معماري

  هایی ارائه داد. متخصص آگاهی

  تحقیق عبارت است از:  مقدماتی پرسش

  ؟ ن چگونه استدر ایرا 1357تا  1320هايي سالتحول صورت بناهاي (عمومی) معماري در فاصله

  عبارتند از:  ،شوندکه از پرسش مقدماتی ناشی میالت اسئو

 اي است؟داراي چه ماهیت معمارانه 1357تا  1320هايمعماري بناهاي عمومی ایران بین سال -

در   1357تا 1320هايي سالبر تحول صورت بناهاي (عمومی) معماري در فاصلهکه عواملی  ترینبرخی از مهم -

 ؟کدامند ،ندابوده موثرایران 

  ایران چگونه بوده است؟ 1357تا  1320هايمدرنیسم بر معماري بناهاي عمومی در سال اتتاثیربرخی از  -

  چه تأثیري بر معماري بناهاي عمومی این دوره داشته است؟ بخشی از نوآوري تکنولوژیک  -

  اري مدرن ایران چگونه بود؟التحصیل خارج و داخل در احیاي معمنقش معماران ایرانی فارغ -

ا ههایی هستند که باعث انجام این پژوهش شده است. اما خود پژوهش به این پرسشباال همه از جملۀ پرسشهاي پرسش

 تر هدایت کرده است.هایی جزئیها پژوهش را به سمت طرح پرسشبطور مشخص پاسخ نداده است، بلکه این پرسش



هاي کلی دست آخر به بررسی و فهم چند مصداق از نشان داده خواهد شد آن پرسشهاي دیگر کتاب چنانکه در بخش

  میان مجموعه آثار دوره هدایت شده است تا آن مصادیق به مثابه نمایندگان این دوره حقایقی را آشکار کنند.

اي هبه گونه ایرانی اي و آکادمیک معمارانبیش از نیم قرن است که در جامعه حرفهموضوع اشاره شد این  همانطور که

بوده و هنوز بررسی جامعی که بتواند آثار را به روش تجزیه و تحلیل  به هم مطرح متفاوت ولی گاهی بسیار نزدیک

هاي شاخص عمومی از ساختمان هابانک دادهارائه  کتابیکی از موارد بسیار مفید این . بازشناسی نماید، در دست نیست

هاي فکري معمار، بناها با مصارف عمومی، کاربري ه سبک خاص معماري، معمار بنا، زمینهاست به طوري که بتوان دربار

بنا، تاثیر تکنولوژي در بنا، منشاء اثر بودن بنا و . . . در این دوره سخن گفت. ماحصل این پژوهش جداول و نمودارهایی 

هاي خاص معماري و صویري از وضع سبکخواهد بود که به طور زمانی(کرونولوژیک) در کنار یکدیگر چیده شده و ت

دقیق در اختیار خوانندگان ارائه نموده و اطالعات را بطور شفاف و  ،که داراي تفکر خاص معماري بودند معماران بنام دوره

 هاي متعددي براي متخصصین امر داشته و مرجع قابل اطمینانیتواند استفادههد. باید اذعان نمود که این پژوهش میقرار د

هاي هاي معمارانه و قالببراي آیندگان باشد. هدف از این پژوهش شناخت اندیشه در راستاي بازشناسی معماري دوره

  فکري و پردازش آن تفکرات است.

رد، بتوان به شدت گرایش به تاریخ گذشته در مقاطع آغازین پیبا رجوع به آثار شاخص این دوران و ارزیابی آنها می

آید تر است. آنچه از آثار معماري مدرن در ایران بر میدر مقاطع بعدي کمرنگ که گرایش یاد شده،ن در حالی است ای

هاي معماري تاریخی و بومی ایران صورت این است که تحول سبکی در چارچوب معماري مدرن با توجه به ویژگی

 هاي معماري مدرن بهي ایرانی در قالباي از خلق سبک معمارگرفته است. اما از هنگام تسلط این سبک هیچگونه نشانه

  وقوع نپیوسته است. 

با تمام این اوصاف، این دوره شاهد دو گروه از معمارانی است که سیماي معماري معاصر ایران بخصوص تهران را 

صول برآمده از ها را با اکنند و ساختمانهاي معماري مدرن استفاده میتغییر دادند. گروه اول معمارانی هستند که از آموزه

سازند. گروه دوم این معماران عالقمند به رجوع به گذشته و استفاده از معماري سنتی کنند و میاین جریان طراحی می

 دهد باتري از معماري این دوره میاینکه درك درست حینهاي ارائه شده در بررسی آثار مطابق با کلید واژه ایران بودند.

وان تتواند در تبیین ابعاد مختلف معماري این دوره کارآمد باشد. همچنین از این طریق میمی معرفی کارشناسانه بناها

  برد.  گونه از تجارب پیشین بهرهبه دست آورد و بدین آگاهی بیشتري نسبت به ریشه تغییرات در نوع سبک معماري 

یق ترین بخش این تحقطبعاً مهم ،ارائه شدهشناخت مصادیق معماري این دوره با بررسی و تحلیل آنها طبق معیارهاي 

شناخت کافی داشت که همانا فهم مدرنیسم و  ،هاي پنهان این تحقیقبراي انجام این امر باید نسبت به جنبه .خواهد بود

ي سازدوران مانند سینما، نقاشی، مجسمهاست. عقیده پژوهشگر بر این است که توجه به هنرهاي این  هاي آنزیر شاخه

  پژوهش داشته باشد.این تواند تأثیر مهمی بر می موارد مهمی خواهد بود که درك آن . . از و .

 عماري دوران در آنآثاري که هنر م .براي شناسایی و بازشناسی معماري این دوره باید سراغ آثار رفت و آنها را فهمید

  پس باید در آنها  بسیار اندیشه کرد. متجلی شده است



طراحان این آثار سعی دارند تا با استفاده از الگوهاي معماري گذشته ایران،  چنین نتیجه گرفت کهان تودر مجموع می

اند نمادهاي مناسب را انتخاب نمایند و برخی موارد نتوانستهطراحی و اجرا نمایند؛ اما در  جدیدهایی بناهایی را با شکل

وجود دارد که صحت این نظر را خبرگان  ،در میان آثار انتخابیی یهادر جاي درست آن مورد استفاده قرار دهند، نمونه

  نشان دهد. 

ت امید اس. مخاطبین قراردهد در اختیاراي از اوضاع معماري آن دوره تا نوشتار قابل فهم و ساده برآن است کتاباین  

راستاي نجات از شرایط  ان دري ایران را بسازد و کمکی اندك به معماري ایرهاي معماري آیندهاین کتاب خشتی از خشت

  باشد.داشته امروز  يبیمارگونه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 فصل اول:

 ه.ش.1357تا 1320هاي معماري دورهریشه

  با تمسک به آثار این دوره
  

  



  

  

 

  

  

  

  دورهایران در  هاي کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسیبخش اول: زمینه

  گفتارپیش-1-1-1

اشاره شد، این دوره زمانی چه از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و چانکه در مقدمه به اجمال هم

اي هباشد. بدین ترتیب براي درك بهتر ریشهخلق آثار گوناگون معماري نسبت به دیگر دوران کامالً متمایز می

بخش یک شامل نگاهی اجمالی به اوضاع  بندي شده است.معماري معاصر این دوره، این فصل به دو بخش تقسیم

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ایران، معماري مدرن و تأثیرات آن بر معماري ایران، آموزش معماري مدرن 

 در ایران. درالمللی معماري شکل گرفته هاي بیندیگر هنرهاي دوره و تأثیر کنگره در ایران، نگاهی اجمالی به

  ارائه خواهد شد. ندي مطالببانتهاي این بخش جمع

بخش دوم ضرورت توجه به آثار، دالیل توجه به آثار و نهایتاً تدقیق در مسیر انتخاب آثار مد نظر محقق خواهد 

    بود.

     هاتعاریف و کلید واژه-1-1-2      

ها ساختمانتوان در صورت معماري مدرنیسم موضوعی است جهانی که در کشور ما نیز تاثیر آن را می مدرنیسم:

کنند که به طورخاص در آثار هنري اجتماعی مدرنیته تلقی می –هاي فرهنگیمشاهده نمود. مدرنیسم را معموالً از جنبه

ورند که آسیاسی مدرنیته به حساب می–کند. در مقابل، مدرنیزاسیون را وجه اقتصادي(نقاشی، سینما و . . .) نمود پیدا می

شود. اما آنچه که از آن به عنوان رویکردهاي مدرنیستی در سیاسی هر کشور متبلور میدر روابط اجتماعی و ساختار 

ر این منظ از هاي فرهنگی و اجتماعی است.هاي مدرنیته در جنبهشود غالباً ناظر به دستاوردمعماري و شهرسازي یاد می

  به قرار زیر است:اي را به ارمغان آورده است که اهم آن شناسی ویژهمدرنیسم با خود زیبایی

   Abstraction)( 1گراییانتزاع -

  )Functionalism(2کارکردگرایی -



  (Mass Production) 3سازي و تولید ماشینیصنعتی -

     (Freewill)4تکنولوژي اراده آزاد و اصالت معمار(هنرمند) -

معماري ایران حاصل فرآیندي  5شود.سنت نامیده می ،هر آنچه که صورت عرف و عادت یابد سنت و معماري سنتی:

ی که هایها و سبکبخشد. شیوهچند بعدي است که با جوهره و پیوستگی ذاتی، در طول زمان به ماهیت خود اعتبار می

گاه در مقام رد و یا شک در ، حضور خود را خاضعانه به سبک قبلی پیوند زده و هیچزنندرقم میمعماري ایران را بنیان 

عد نظر از بروندي را شکل داده که آن را صرف ها،آمدند. پیوستگی این سبکانسته شده بود، بر نمیهر آن چه معتبر د

توان ترکیبی از چندین مولفه چون اعتقاد و توان معماري سنّتی نامید. معماري پیشامدرن ایران را میزمانی خاص، می

  خصلت چند بعدي بودن معماري سنتی است.باورها، توجه به اقلیم، فرم، معناگرایی و . . . دانست. این 

 


