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  معماري و جايگاه آن در تاريخ

  مالحظات كلي: مقدمه 

م تا بـه امـروز، بـا    .ق 5000سال تاريخ پيوسته ، دست كم از  6000معماري در ايران بيش از 

نمونه هاي اختصاصي كه در ناحيه پهناوري از سوريه تا شمال هند و مرزهاي چين ، قفاز تـا  

هـاي دهقـاني ، قهـوه خانـه هـا،       از كلبـه  بناهاي ايراني متنوع است،. زنگبار پراكنده است

كوشكها تا زيباترين و شاهانه ترين ساختمانهايي كه جهان به خود ديده ، بگذريم از برخـي  

پلهاي عظيم و با شكوه مميزه معماري ايران در طول تـاريخ شـكلهاي سـاده و مـوقري بـا      

  .آرايشهاي غني است

فهوم و هـدف دينـي و خصـلت جـادويي و     معماري آثار تاريخي ايران در وهله اول داراي م

طرح راهنما و شكل دهنده نمادگرايي كيهاني بود كه انسان بـه وسـيله آن بـا    . دعايي است

اين مايه ، كه تمام آسيا در آن معناً شريك بـود و  . نيروهاي آسماني انبازي و پيوند مي يافت

و استمرار بخشيد، بلكه حتي در عصر جديد هم دوام يافت، نه تنها به معماري ايران وحدت 

  .سرچشمه ماهيت عاطفي آن هم بود

خاك رس ، كه در نقاط مختلف در . مصالح ساختماني موجود شكلهاي بزرگي را القا مي كرد

ساختن خشت خام تـرا ،   -دسترس بود، رشد ابتدايي ترين فنون ساختماني را تشويق كرد

شيوه از قديم در ايران مرسوم بود و  اين.شود كه از گل قالبي تهيه و در آفتاب خشكانده مي

فراواني گل كامالً خميري ، همراه با مالط آهك هم به تكوين خشت . هرگز كامالً متروك نشد

نخستين خشتها، با اينكه در آفتاب خشكانده مي شدند، وقتي اندود مي يافتند ، . كمك كرد
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مهمي مورد استفاده قرار  مصالح ساختماني بادوامي بودند و در شكلهاي ساختماني متعدد و

در بناهـاي معـروف    -بي شك ، سنگ و چوب هر دو گاهي به كـار مـي رفـت   . مي گرفتند

ولي حتي در دوره هاي پـارتي و ساسـاني هـم     -هخامنشي و براي طبقات زير زمين و پلها

چنين سنگي درست مانند آجر با سرعت و بـا سـاني در   . استفاده از الشه سنگ رايجتر بود

ساختمانهاي آجري فاقد نماهاي تيز و گوشه دار است، حال آنكـه  . به كار مي رود ساختمان

ساختمان سنگي معموالً داراي اثري حاكي از سختي و سنگيني اسـت، ولـي در عـوض بـه     

دهد كه سـطح صـاف و وسيعشـان آمـاده پـذيرش       جرمهاي بزرگ و خوش طرح امكان مي

شيوه ها همانند مصالح . غير ممكن است آرايشهايي باشد كه با سنگ مناسب نيست يا حتي

متنوع است و از كلبه هاي كوچك و سست تا بناهـاي عـالي همچـون مقبـره الجـايتو در      

سلطانيه، گنبد شمالي مسجد جامع اصفهان و برخي طاقهـاي اسـتادانه و بـادوام را شـامل     

  .شود مي

ـ . سال دوام يافت 3000برخي عناصر طراحي در معماري ايران بيش از  ان دهنـده تـرين   تك

جنبه اين عناصر تمايل نماياني به عظمت مقياسها، بهره گيري هوشمندانه از شكلهاي ساده 

و حجيم، پايداري كامالً خيره كننده سليقه هاي تزييني، يعني سـردرهاي باطـاق بلنـد در    

در طـي  . فرورفتگي ديوارها، ستونهايي با سرستونهاي مشتي و انواع تكراري نقشه و نما بود

اعصار، اين عناصر در اقسام بناهايي تكرار شد كه براي منظورهاي متفاوت و تحت حمايـت  

بي شك برخي از قديميترين سبكها هنوز . سلسله هاي متعددي از فرمانروايان تكوين يافت

شـود، در   تاالر، كه كه در گورهاي صخره اي نزديك تخـت جمشـيد ديـده مـي    . باقي است
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ه پديدار شد و در اعصار اسالمي اخير به عنوان ايوان كاخ يا پرستششگاههاي ساساني دوبار

و حتي و معماري قهوه خانه هاي كنار جاده هم مورد اقتبـاس قـرار   . مسجد به كارگرفته شد

به همين ترتيب، سقف چهار طاقي كه از ويژگيهاي عصـر ساسـاني اسـت، هنـوز در     .گرفت

م مي خورد كه در سراسر ايران پراكنده بسياري از گورستانها و امامزاده هاي كوچكي به چش

مرغي تيسفون سرمشقي بود كه اينك در شده بيستم هم ممكـن   حتي طاق عظيم تخم. اند

صحن چهار ايوان كه در عصر اشكاني پديـد آمـده   . است در يك بناي روستايي تكرار شود

جهـاي  تصـوير بر . بود، حتي پيش از سده دهم به صورت سبكي جا افتاده و مسلط در آمـد 

. خاكي كه سربه آسمان كشيده براي پيوستن با برجهاي فلكي تا سده نـوزدهم دوام يافـت  

دار و آرايشهاي فراوان خصوصياتي كهـن،   درحالي كه حياط اندرون و حوض و مدخل گوشه

  .ولي هنوز متداول است

ـ   وم معماري ايران داراي استمراري بوده، كه هر چند بارها بر اثر كشمكشهاي داخلي يـا هج

خارجي دستخوش فترت يا انحراف موقتي شده ، با اين همه به سبكي دست يافته كه با هيچ 

اين مطلب، حتي در مواردي هم كه جزئيات براثر ضرورت . سبك ديگري قابل اشتباه نيست

مقياس هميشه بخوبي درك شده و ماهرانـه  . يا اوضاع و احوال تغيير كرده ، باز درست است

قرار گرفته، ولو اينكه ايرانيان بر خالف يونانيان ظاهراً هيچ تحقيق كاملي مورد بهره برداري 

نتيجه اين كه در آنجا ساختمانهاي مبتذل وجود نـدارد،  . در مورد نسبتهاي تأليفي نداشتند

و  -حتي كاله فرنگيهاي باغها از وقار و عظمتي برخوردار است، اغلب بناهاي ايرانـي روشـن  
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شـود، حـال    و سادگي شكل موجب ايجاد انديشه اي آني مي تركيب جديت. حتي گوياست

  .آنكه درك آرايش و اغلب نسبتهاي دقيق مستلزم مالحظات بيشتري است

اين شيوه . كند حجم و نماي اغلب بناها ساده است و از دور روح آرامش و اطمينان را القا مي

ر شده و ناشي از محوطـه  سخت مورد تحسن ايرانيان قرار گرفته، بويژه وقتي با هيجاني مها

هاي وسيع داراي رنگهاي غني و آرايش تودرتو تركيب شده باشد كه بيننده را به سـياحتي  

اين تركيب هيجان و آرامش از ويژگيهاي تجـارب زيبـايي شناسـي    . فارغ بال فرا مي خواند

 كتيبه كاري معروف تخت جمشيد و كاشيكاري عالي مشهد از لحاظ جزئيات بي. ايراني است

ولي وقتي در آنها به صورت يك كـل بنگـريم، جزئياتشـان    . نهايت دل انگيز و جذاب است

  .تحت الشعاع آهنگ فراگير عظيم خاموششان قرار مي گيرد

اي در هر عصر تجديد شـده   يك آرايش ديواري مجلل و ماهرانه، خوشبختانه با ابداعات تازه

در مـورد برخـي تصـاوير ديـواري و      آرايش معماري تقريباً يكسره تجريدي بود، مگر. است

ولي . كتيبه هاي خطاطي و حتي اين كتيبه ها هم به خاطر طراحي نابشان سخت چشمگيرند

اين آرايش ، در حوزه سبكها، كاربرد مصالح، نوع طرحها، قدرت تبيين، برخـورد و خلـوص   

يـزه كـاري   البته، گاه خالقيت دجار ركـود شـده؛ تكـرار، ر   . معنوي كامالً خارق العاده است

 -ولـي آجـر چينيهـاي   . افراطي و جزئيات كسل كننده مبين چنين اعصار فقر موقتي است

تزييني دل انگيز و گچبريهاي رنگي به شكلهايي دايماً تازه، از زمان قـديم   -ساده يا لعابدار

از سده دوازدهم مورد اسـتفاده   -ساده ، نقاشي شده يا كاشي -ادامه يافت؛ آجرهاي لعابدار
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گرفته است اين عناصر صرفاً تكرار نشده، چون تا سده هجدهم كه مواجه با يك ركـود  قرار 

  .كلي فرهنگي است، شاهد رشد بر مايه همه آنها هستيم

در بيشتر دوره ها، آرايشها از رنگهاي غني و متنوعي برخوردار است، كه در اعصار اسـالمي  

به رنـگ را محـيط تقويـت مـي     اين عالقه . به يك قوت و هماهنگي بي همتابي دست يافت

بيشتر سرزمين ايران در بسياري از ماههاي سال خشك و برهوت است و تنها در بهـار  .كرد

است كه ناگهان به گلها آراسته مي شود؛ كوهها به پرده هاي جانداري مي مانند، مرغزارها از 

 -بيابـان . شود و گلهاي مينايي درخشان ته دره ها را فرا مـي گيـرد   شكوفه ها پوشيده مي

بر قدر و منزلت باغها مي افزايد، كه سرشـار از دار و درخـت،    -خشك، نامهربان و هولناك

اين روياي بهشت بر همه افكار،همه هنرها و حتي گفتگوي . ها، امنيت و فراواني است چشمه

فراواني گل و گياه، كه به صورت نشانه مقدس زندگي و شـادماني در  . روزمره مستولي است

در هر فرصتي و به شيوه هاي مختلف مورد بهره برداري قرار گرفتـه اسـت بنـابراين،    آمده، 

  .تالش براي يافتن راه نگهداري زيبايي گذاري باغ به صورتي پايدار، امري بديهي بود

عالوه بر تأثير اقليم، مصالح موجود، هدف ديني و فرهنگهاي همسايه، بـاني هـم در رشـد    

ساختن بناهاي يادگاري بزرگ هم حـق و هـم وظيفـه    . شتمعماري نقشي تعيين كننده دا

داريوش  خشايارشا، خسرو دوم، غازان خـان، محمـود غزنـوي، تيمـور، شـاه      . فرمانروا بود

وزيران هم در ايجاد . عباس، همگي منابع ملي و امكانات خودشان را صرف ساختمان كردند

ش تـاج الملـك بـاني مسـاجد     نظام الملك و رقيب: بسياري از بناهاي تاريخي دخيل بودند

معروف اصفهان و مدرسه بغداد در سده پنجم و يازدهم بودند و هر دو اظهارات معقـولي در  
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چهاردهم رشـيد الـدين و   / به همين ترتيب در سده هفتم . فوايد نيرومند و مستحكم دارند

  .رقيبش تاج الدين علي شاه در تبريز و سلطانيه بناهاي عظيمي ايجاد كردند

بـراي   -كه در ميانشان زنان كـم نبودنـد   -روايان محلي ، بازرگانان و افراد بشر دوستفرمان

. ايجاد كاروانسراها، پلها، بازارها، كتابخانه ها ، مقبره ها و باغها بانيـان سـخاوتمندي بودنـد   

ساختمانهاي معروفشان بناهاي شخصي بودند و مبين قدرت، شخصيت، رقابت، ذوق و مقـام  

از كشف نقش مهمي كه آرامگاهها در معماري ايران داشته اند نبايد در شگفت  بنابراين. آنان

شد، نقشي چنان حياتي كه گاه نخستين كارفرمانروا پس از بر تخـت نشسـتن، اقـدام بـه     

  .ساختن آرامگاهش بود، شايد در مقام كاري براي اثبات جاودانگي

هناوري يك ايالت، جلگه هاي دره هايي به پ -كوههاي عظيم برفپوش -خود چشم انداز هم 

در يـك چنـين   . مستلزم ايجاد بناهايي متناسب با آن شكوه و عظمت است -پهن درخشان

نمايد، تمايل به استفاده جسـورانه از   مجموعه اي، كه نبام هاي معمولي در برابرش ناچيز مي

مـي  خصلت حيرت انگيز جهان طبيعي باز هم داللتهاي ديگـري عرضـه   . مقياس ناگزير بود

باران زندگي بخـش و  . جهان آسماني و برين براي مردم باختر آسيا واقعيتي اولي است: كرد

نظم خدشه ناپذير صورتهاي فلكي حـاكي از  . شود نيروي سودمند خورشيد از آنجا ناشي مي

جهان برنامه داري با حركت منظم و نقاط ثابت بود، كه وقت را نشان مي داد، مسافت و جهت 

اش بـه   انسان هميشـه از وابسـتگي  . ساخت و مستعد تأمل و تفكر رياضي بودرا معلوم مي 

اش دست يافتن به پيوند بـا نيروهـاي متعـالي بـود، از      نيروهاي آسماني آگاه و هدف نهايي
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اين كار احساس ضرورت دايمي و نيرومندي را ايجاد مـي  . طريق حرمت، اطاعت و مشاركت

  .كرد

هولناك ميان دو دنياي خاكي و افالكي به هر دو صورت  وظيفه دايم معماري پر كردن شكاف

در اعصار بعـدي گنبـد   . طبيعي و نمادي است به وسيله بناهايي كه سر به آسمان مي سايند

آسمان با گنبدهاي عظيم مورد تقليد قرار گرفت، كه پيوسته امكان عبادتي جادويي رابراي 

كهن ترين اسطوره، كه در آثار سومري بنابر . تقاضاي نعمت، بركت و قدرت فراهم مي ساخت

بر جاي مانده، نخستين كار آفرينش، بر آوردن كوهها از ميان را در زير پاي خويش واگـذارد  

كه با همـه بلنـدي اش اسـتواري     -كوه. و پيوندي نزديك با نيروهاي آسماني به دست آورد

جودات فوق بشـري  جايگاهي است كه در آن مو«دسترسي به باال را نويد مي دهد و  -است

  ».شود نمايان مي

شود و در زمستان، كه تهديدي مرگ آسا بـر زمـين    نيروي پاسدار زندگي از كوه پديدار مي

كند، اين كـوه   يا در تابستان، كه نيروي ويرانگر گرما رستنيها را پژمرده مي: سايه مي افكند

ها نهفته و زنـدگي  نيروي حياتي طبيعت در ميان كوه. است كه وعده تجديد حيات مي دهد

شـود و   وقتي زمين براثر گرما و خشكي تهي مي. همه بشريت مرهون جريان آبهاي آن است

خدايان باروري ناپديد مي گردند، طبعاً اين تصور پديد مي آيد كه آنان به كوهسـتان رانـده   

ره بايد اين نيروهاي زنداني را آزاد ساخت تا مگر زمين احيا شـود و زنـدگي دوبـا   . شده اند

  .رونق گيرد
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بيانگر يك واقعيت كامالً طبيعي ) كه بويژه در خاور نزديك شايع است(اين باور تقريباً جهاني

جايي كه بارندگي ناچيز است، كـوه بـرف يـا    . برخي فرهنگها منشأ كوهستاني دارند: است

اگر در ايـن منـاطق امنيتـي    . آيد رطوبت ابرها را مي گيرد و به صورت مخزني بزرگ در مي

اي يگانه نيست، بلكه نعمتي تجديد شـونده و   اين احسان حادثه. هست، ناشي از كوههاست

خصلت نمادي كوه و نقش قاطعش در پاسـداري  . متنوع است كه انسان بايد آن را طلب كند

از محصول و حيات در سراسر تاريخ معماري ايران ادامه يافته، گاه به صورت نمادهاي خاص 

  .تر و عموماً با استفاده از آرايشهايي كه خواستار رويش استو گاه به شكلهاي دقيق

شكافها و گريوه هاي عميـق بـه دل   . جنبه مهمي از اين مفهوم كوه طبعاً شامل مدخل است

. كنـد  شود و از راه اين مدخلهاست كه خدا در لحظه حياتي تجديد ظهور مي كوه منتهي مي

اي نمايش داده شده كـه داراي دو   با ديواره بنابراين، در نخستين نمايشهاي كوه، اين مدخل

. فرورفتگي است و نمادي از جاي مقدسي كه در آن نيروهاي آسماني با زمين پيوند مي يابد

در نخستين معابد يا زيگوراتها، كه شكل و مفهومشان نمايشي از كوه اسـت، ايـن مـدخل،    

آنهـا نشـانه   . ش داده انـد يعني اين دروازه جهان مينوي را با سردرهاي بيروني عظيم نمـاي 

  .نخستين مرحله انتقال از جهان امور بيروني به جهان دروني نيروي خدايي است

جايگاه مقدس دروني، كه در زيگوراتها نشان دهنده محل پيوند ميان آسمان و زمين اسـت،  

در آتشكده هاي . در ايوانهاي جلو تاالرهاي تاجگذاري معابد آشوري و هخامنشي باقي است

اني به صورت شاه نشين داخلي در آمده كه تنها موبدان پرستار آتش حق ورود به آنجا ساس

را داشتند و بار ديگر در محرابهاي اسالمي اين طاقهاي فرورفته در ديوار كـه رو بـه سـوي    
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و در سردر مسجدها به كار رفت كه در اصل نمادهايي هستند براي  -شهر مقدس مكه است

  .ي كم اعتباري كه در پشت سرشان استاعتالي واقعيت بناي خاك

نور از اجـزاي ذاتـي شخصـيت    . از روزگار زرتشت، زيبايي با نور پيوندي ناگسستني داشت

مينوي بود و همسان با عقل و با خوبي، كه در هر جا با تـاريكي، اهـريمن و آشـفتگي مـي     

بـه آن   نقشي را كـه ديـن   -شديد، محسوس و خالق -در ايران، روشنايي طبيعي . جنگيد

در هنر ايران روشنايي و وضوح هر دو .بخشيده، به صورت متقاعد كننده اي بسط داده است

نقـش و نگارهـاي ايرانـي در همـه اعصـار ،      . مطلوب، و برعكس تيرگي و ابهام منفور است

  .صرفنظر از ميزان مهارتشان، شالوده اي بنياني را نشان مي دهد كه معقول و دقيق است

ه فوايد عملي نمادگرايي عبادي بـا عشـق ايرانـي بـه زيبـايي در همـه       مالحظات مربوط ب

رغـم بـدبيني    اين لذت غريـزي، علـي  . شلكهايش همراه و در عين حال تلطيف شده است

بارزش، خود را در شعر متعالي هزار ساله، در سفالگري كه با كار چين و يونان پهلو مي زنـد،  

بافي نمايـان مـي سـازد، بگـذريم از نقاشـيهاي      در فلز كاري و در استادي بي همتا در قالي

مينياتور و ساير هنرهاي كتابسازي، همچنين طرحهـاي عـالي بـراي حجـاري، خطـاطي و      

بعالوه، اين عشق به زيبايي در همه طبقات وجود دارد و در ساده تـرين ابزارهـا   . كاشيكاري

جه بود، مـي بايـد از آن   اين زيبايي خود در خود تو. غالباً به ذوق خيره كننده بر مي خوريم

مراقبت و نگهداري شود و در واقع زيبايي صفتي آسماني بود، يـك اصـول پذيرفتـه شـده     

  :چهاردهم نوشت/ جهاني وجود داشت كه با اعمال تأييد مي شد، شبستري در سده هشتم 

ــالي    مالحــــت از جهــــان اليــــزال ــد الابـ ــو رنـ ــد همچـ در آمـ
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ــه شهرســتان نيكــويي علــم زد ب

  

ــه ترت   ــم زد هم ــه ه ــالم را ب ــب ع ي

  

  .»ييما، انسان نخستين، زمين را در خوبي همچون طربخانه ساخت«و بر اساس نظر زرتشت 
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  بخش دوم

  تحقيق در معماري گذشته ايران

امروزه معماري سنتي ما در جهان شناخته شده است ولي تا نـيم قـرن پـيش معمـاري مـا      

تشرقين از بناهاي پيش از اسالم و پـس  براي نمونه روش تحليل و تفسير مس. ناشناخته بود

بنايي مانند تخت جمشيد و نظير آن . از اسالم ما متفاوت با آنچه امروزه مطرح مي شود، بود

به ايـن ترتيـب بناهـاي پـس از     . را در دسته بندي با بناهاي سومر، آكاد و آشور مي ديديم

مي دادند و حتي برخي نيز بـه  اسالم ايران را نيز با بناهاي ديگر كشورها در يك دسته قرار 

همانگونه كه مي دانيد معماري ايرانـي بـا معمـاري    . دوره اي از آن معماري عربي مي گفتند

البته اين به معني عدم پيشرفت معماري اعراب نيست زيـرا  . عربي بسيار متفاوت بوده است

آفريقـا نيـز    در شمال. در آن زمان كشورهايي چون مصر و شام داراي معماري غني بوده اند

  .شود بسيار غني بوده است معماري مغرب كه شامل دو بخش اسپانيا و مراكش مي

يكي از مكاتب بزرگ معماري اسالمي هم از حيث پركاري در آثار و هم از جهت تعداد بناهاي 

ساخته شده و دامنه نفوذ گسترده آن كه حوضه نفـوذي از عـراق كنـوني، هندوسـتان تـا      

نيز تأثير معماري  ]مانند پروفسورگالديري [البته بعضي . اري ايران استاندونزي داشته، معم

براي اينكه از تأثير معمـاري  . ايراني را تا شمال آفريقا و حتي بعضي بناهاي آندلس مي دانند

ايراني و اسالمي بر معماري ديگر كشورها تصويري داشته باشيم كافي اسـت كـه بعضـي از    

ي هند را ورق بزنيم، هنگامي كه از معماري پيش از اسالم آن كتب نوشته شده درباره معمار

از . كنـيم  به پس از اسالم مي رسيم ناگهان تغييرات اساسي در معماري آنهـا مشـاهده مـي   
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به آثار علي گرد و تاج محـل مـي   ) به جاي دخمه استوپه داشته اند(استوپه هاي يكنواخت 

من در اينجـا قصـد تنقيـد از    . كند يير ميرسيم تو گويي صبح مي دمد و واقعاً همه چيز تغ

معماري باستاني هند را ندارم زيرا در نوع خود با ارزش است و با ديدن همين معماري است 

  .كه ما به تغيير و تحول در معماري پس از اسالم اين كشور پي مي بريم

وشته نشـده  با وجود ويژگيهاي معماري ايراني، متأسفانه تا كنون چيز در خوري درباره آن ن

گاهي من فكر مي كنم شايد تأسفي نيز نداشته باشد، شايد بدين گونه بهتر است زيرا . است

امكان داشته است كه بعضي از روي غرض درباره آن بنويسند همانگونه كـه شـده اسـت و    

اما در هر حال تأسـف بـار ايـن    . شايد هم بعضي با عدم شناخت درباره آن مطالبي بنويسند

مـن در حـال حاضـر    . يرانيان نتوانسته ايم هيچ كاري در اين زمينه انجام دهيماست كه ما ا

اين جوانان بهتر است به . مند هستند شناسم كه به معماري ايران عالقه جوانان زيادي را مي

بررسي معماري كشورمان بپردازند و واقعاً با عشق بررسي كنند تـا ايـن معمـاري را خـوب     

البته همانگونه كه بارهـا  . تكرار نظرات چند نويسنده غربي نباشد بشناسند و كار آنها صرفاً

گفته ام و در ادامه نيز خواهم گفت بعضي از اين نويسندگان غربي ماننـد مرحـوم ماكسـيم    

سيرو معماري ايران را خوب مي شناختند و آنچه درباره معماري ايران نوشته اند فوق العاده 

يگر بوي غرض به مشام مي رسد و استناد به ايـن نـوع   اما از بعضي كارهاي محققان د. است

  .كارها چندان صحيح نيست

آنچه كه خود درباره معماري ايران انجام دادهه ام و به آن رسـيده ام ايـن اسـت كـه ايـن      

همانگونه كه در بخش پيش گفتم مـن  . معماري را بايد ديد، بايد در آن قدم زد و زندگي كرد
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آنها را تماشا مـي  . زدي هستم در شهريزد با اين آثار بزرگ شده امبا توجه به اينكه نائيني ي

از جمله مسجد جامع يزد كه متأسفانه . بردم كردم و از ديدن قسمتهاي مختلف آن لذت مي

بخشهايي از آن مسجد را تخريب كرده بودند كه از با ارزش ترين و قديمي ترين بخشـهاي  

مانند مساجدي (اين بنا. ن جديد ساخته اندبر روي مسجد بومسلمي يك شبستا. مسجد بود

در دوره هاي مختلف ساخته شـده و داراي آثـار متنـوعي    ) چون جامع اصفهان و اردستان

، )رحمـت اهللا (آنچه كه از اين مسجد به جاي مانده است به همت مرحـوم وزيـري   . باشد مي

بازار و ديگر جاها، با  اين مرد بزرگوار چندين سال چه بر روي منبر و چه در. باقي مانده است

خواهش و تمنا و گاهي اوقات با تندي كاري كرد كه مسجد از ويراني كامل نجات يابد، و گرنه 

اين قضيه را ، من كه از كودكي در مسجد قدم مـي  . اينجا از مسجد جامع ورامين خرابتر بود

  .زدم بخوبي بخاطر دارم

اري ايران در وهله اول نياز به دقت و من از آن زمان متوجه شدم كه فهميدن و شناخت معم

همانگونه كه گفتم . سپس در كنار اساتيد معماري نشستن، يعني نداشت. ديدن خود بنا دارد

وقتي من از آنها صحبت مي كردم حتي دوستان هم دوره دانشگاهي من آنها را معماران بـي  

از درياي معارف معمـاري   آنها. سواد مي ناميدند و مراجعه به آنان را بي حاصل مي دانستند

كه در سينه هاي اين معماران بود آگاه نبودند و خيلي ها با آن ديدگاهشان نتوانستند از آنها 

اما من با كمال فروتني در كنار آنها مي نشستم به طـوري كـه حتـي ماننـد     . استفاده كنند

البتـه  . ي دادمشاگردانشان به من پرخاش مي كردند، و من به اين نوع برخوردها اهميتي نم

بعضي متوقع هستند كه اين معماري پاسخگوي بعضي از سؤاالت هنري يا نظري روز باشند و 
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اين كـار امكـان پـذير    . مانند آنچه در دانشگاهها برايشان توضيح داده اند، پاسخگو باشند

ان اين معمار. بايد كنار دست آنها نشست، در كار آنها دقت كرد و زبان آنها را فهميد. نيست

شد از اطالعات اين معماران استفاده كرد ولي  در چند دهه قبل مي. زبان خاص خود را دارند

. متأسفانه كمتر كسي به اين كار اقدام نمود، تعداد زيادي از آنها ديگر در ميان مـا نيسـتند  

 پيش از اين ، من براي شما مثال استاد محمد علي را آوردم و گفتم. خدا همه آنها را بيامرزد

آنها مطالب زيادي را . كه چگونه او موضوع بسيار جالب هنجار را بر روي زمين نكيز مي كرد

سينه به سينه حفظ كرده اند كه يكي از آنها را زماني كه من به دكتر هشترودي انتقال دادم، 

  .او به من گفت كه نه در رياضيات شرق و نه غرب آن را ديده است

بعضـي از  . آنها را كرده ام و هم در كنـار آنهـا بـوده ام    سال گذشته هم شاگردي 55من در 

براي نمونـه  . مطالب راحتي از يك كارگر ساده كه در حال كار كردن بوده است ياد گرفته ام

اگر . شود ترسيم پنج ضلعي به وسيله ريسمان است كه با دو ميخ، ريسمان و گونيا انجام مي

او به وسيله اين ابزار . اً به تو جواب نخواهد دادبخواهي حتم» فرمول«از او توضيح روش را با 

  .را مي ساخت و سپس پنج ضلعي را از روي آن رسم مي كرد 5

اين وظيفه ماست كه ايـن  . اين كار خارق العاده اي بود آنها در عمل اينها را ياد گرفته بودند

به عنوان يك موضوع مورد تحقيـق مـورد   مطالب را ابتدا ياد بگيريم، آن را بفهميم و سپس 

براي نمونه يافتن پاسخ اينكه چگونه معمار گذشته با كمال راحتـي و بـا   . مطالعه قرار دهيم

  .توانسته آن را رسم كند داشتن يك ضلع از يك ضلعي مي
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با ديـدن  . همانگونه كه بارها عرض كرده ام معماري ايران را از لحاظ هنرري بايد رفت و ديد

در اينجاسـت كـه   . متوجه مي شويم كه اين معماري شنيدني نيست بلكه ديدني اسـت آثار 

انسان پي مي برد كه تأسفي هم ندارد كه تا به حال كتابي درباره اين معماري نوشته نشـده  

اما در حال حاضر بايد درباره آنها نوشت زيرا اغلب اين آثار صـدمه ديـده و در حـال    . است

ي تاريخي ما خانه هايي وجود دارد كه به حد باالي تكامـل خـود   در شهرها. زوال مي باشند

رسيده بودنده و با وجود زيبايي خيره كننده خود، همه دارند از بين مي روند، تعداد زيـادي  

خانه نواب رضويها، يكي از خانه هاي شاخص يزد را مـن اينگونـه   . از آنها نيز از بين رفته اند

ي از همكارانم خانم مهندس اسـدي ترسـيم شـد و در    در يك توسط يك. ثبت و ضبط كردم

بعدها وقتي دانشجويان رابـراي بازديـد بـه آن    . نهايت آنچه ارائه شد كار فوق العاده اي بود

محل فرستادم، پس از بازگشت گفتند كه چنين اثري در آنجا وجود ندارد پس از مراجعه بـه  

  .ود كامالً تفاوت داشتآنجا، كاري تعمير شده را ديدم كه با آنچه در اصل ب

  .از اين آثار چند نمونه ديگر هنوز باقي مانده است كه مي توان از آنها بي نهايت استفاده برد

به نظر من ديدن بنا، فهم آن و بهره گيري از افراد متخصص قديمي و آشنايي بـا روش كـار   

ي گذشـته ايـران   آنها و استنباط از گفته ها و اعمالشان، اصلي ترين بخش تحقيق در معمار

  .است

  انتخاب موضوع

. در بحثهاي مربوط به معماري ايران بايد به بعضي موضوعات كـاربردي توجـه خـاص شـود    

از طـرف ديگـر بـه    . شـود  چيزي كه با كمال تأسف در دانشگاههاي ما ناديـده گرفتـه مـي   
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و » !هايستگاه قطار در كره زهـر «شود براي مثال  موضوعاتي تا حدي خيالي نيز پرداخته مي

چيزهاي ديگري نظير اين البته علت آوردن اين مثال ، نشان دادن جنبـه غيـر كـاربردي و    

توانيم درباره موضوعاتي كار كنيم كـه بـه جنبـه     ما مي. صرفاً خيالي بعضي موضوعات است

  .كاربردي آن بيشتر توجه شود

داشـتن  ن. موضوع مسكن درحال حاضر از بزرگترين مشكالت و گرفتاريهـاي جامعـه اسـت   

مسكن دغدغه بزرگ قشر عظيمي از جامعه بخصوص جوانان است و اين مشـكل بـه وضـع    

در گذشته يك روستايي با مصالح بوم آورد و دم دستي، خانـه  . خطر ناكي تبديل شده است

ولي حاال بعضي از مصـالح ماننـد   . خود را مي ساخت و هر وقت نياز بود آن را تعمير مي كرد

اي با دو يا سه اتـاق بـراي او سـاخته     شود و خانه ست براي او بار ميآهن و سيمان از دور د

حال اگر گوشه اي از خانه او خراب شود چه بايد بكند؟ آيا دوبـاره بايـد از تهـران    . شود مي

البته من نمـي گـويم كـه بايـد     . بايد اين مشكل را حل كرد! براي او مصالح فرستاده شود؟

باشيم، بخصوص در مناطقي كه يكبار زلزله آمده است  استفاده مجدد از خشت و طاق داشته

اما در بسياري از مكانها هنوز مي توانيم از مصالح بومي براي . اصالً نبايد از طاق استفاده كرد

اين كارها بايد . رفع مشكل مسكن استفاده كنيم و نيازي را كه داريم بخوبي بر طرف نماييم

  .از دانشكده هاي معماري ما شروع شود

وقتي كه دانشجو پـروژه مسـكن    -موضوع مسكن مي تواند از سالهاي نخست در دانشكده

در اين موضوعات مـي  . ارائه شود واين كار چندين بار در سالهاي مختلف تكرار گردد -دارد

نفـره يـا    4توان نه تنها خانه روستايي بلكه موضوع آپارتمان را در تهران براي يك خانواده 
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از دانشجو يك طرح منطقي خواسته شود و اينكه چگونه مـي  . ائه نمودخانواده پرجمعيت ار

توان خانه اي با صرفه طراحي كرد من آرزو داشته ام، چنين كارهايي را ببينم ولي متأسفانه 

  .ها و پايان نامه ها به اين نوع موضوعها برخورده ام تا به حال بندرت در پروژه

در . قديم و احياء بافـت محـالت تـاريخي باشـد     موضوع ديگر تحقيقاتي مي تواند بافتهاي

ها بايد مانند زباله از  آيا اين سرمايه. بافتهاي كهن اين كشور سرمايه هاي عظيمي وجود دارد

اين حرف . طرف شهرداريها در خندق ريخته شود؟ از دست دادن اين سرمايه ها حيف است

بـه خـاطرح   . به ها زندگي كنندبه معني آن نيست كه مردم را مجبور كنند كه در داخل خرا

مي آيد كه صحبتي درباره محله عودالجان داشتيم يكي از دوستان، در مقاله اي در روزنامه 

پيرنيا مي گويد كه مردمان اين محله در اين خانه بنشينيد تا او سالي يكبار «: نوشته بود كه

يا اينجا زندگي كن و ما شـما  اگر اينجا زيباست شما ب. از باغ زيبايش بيايد و شما را نگاه كند

، البته اين منطقي نيست كه ما به آنها بگوييم با اين مشكالت بايـد در ايـن   »!را تماشا كنيم

شايد بخشي از اين مشكل تقصير من بوده باشد كه بـه سـاكنان ايـن    . مكانها زندگي كنيد

ه مردم محلـه اي  بايد ب. ها داشته باشند محالت اجازه نمي داديم كه دخل و تصرفي در خانه

محله اي . كه به علت خرابيهاي موجود آن را رها كرده اند و آنجا متروك مانده است حق داد

كه نه آب نه برق و نه گاز درست دارد حتي بعضي وقتها هيچ چيـز نـدارد و قابـل سـكونت     

بينيم كه خانه اي در يكي از اين محالت خراب شده و به صـاحبخانه گفتـه    گاهي مي. نيست

همچنـين  . ه است كه حق دست زدن به آن را نداري و از طرفي نيز به او كمكي نمي شودشد

فرضاً در گره سازي شده اي در خانه . براي برخي چيزها دولت هم نمي تواند كمكي ارائه دهد
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خواهد كه از عهده تشكيالت دولتـي   اين كار هزينه زيادي مي. اي نيزابه ترميم داشته باشد

زمـاني مـن   . ي توان درباره راه حلهاي ديگر براي احياي محالت فكر كـرد اما م. خارج است

اي مورد استقبال قـرار گرفـت بخصـوص از طـرف مرحـوم       پيشنهادي نمودم كه در جلسه

مصطفوي براي نمونه محله يوزداران يزد را بررسي مي كنيم كه داراي يك كوچه اصلي است 

بدين ترتيب كه زمين آن سنگ فرش يا آژيانه اين كوچه را مي توان با هزينه كم تعمير كرد 

) سنگهاي تخم مرغي شكل كه در ميان بندهاي آجري با نقوش مختلف قرار مي گيـرد (شود

اين كار چند حسن دارد يكي اينكه تعمير آنها آسان است و اگر سنگي كنده شود مي تواند 

همچنـين روشـي   . سـت به آساني جايگزين شود و كاربرد آن از آسفالت و بتن حتماً بهتـر ا 

مرسوم در بيشتر شهرهاي ايران بوده است و ما نمونه هاي زيباي آن را در شهر دزفـول بـا   

نقشهاي متنوع مي بينيم در شمال ايران نيز با روش مخلوط با اجر بزرگ و سنگ كار شـده  

است ديوارهاي كوچه ها را نيز مي توان كاهگل كرد آنچه در نماي كوچه مي مانـد سـرد رد   

نه است اين سردها را مي توان مرتب و تميز كرد و آنهايي كه نياز به معمير دارد مرمـت و  خا

نواقص آن را برطرف نمود در اينجـا اگـر صـاحب خانـه اسـتطاعت تعميـر آن را نداشـت        

دستگاههاي مسؤول بايد به آنها كمك كنند واقعاً احياء كنه سردر يـك خانـه قـديمي بـه     

شد تعمير، نظافت و برطرف كردن نواقص سردر نير كار يك نفر وسيله يك نفر مقدور نمي با

نيست براي نمونه اگر يك در چوبي را بخواهند تعمير كنند پرداخت هزنيه آن از طرف يـك  

  .پولدار هم بر نمي آيد
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در يك دسته بندي كلي از كيفيت خانه ها در محالت قديمي، مي توانيم آنها را به سه دسته 

انه هايي كه اصالً قابل استفاده نيست به ساكنان اين خانه هـا نمـي   نخست خ: تقسيم كنيم

توان گفت شما در اين خانه زندگي كنيد، آنها انسان هستند واگر كسي اين نظـر را داشـته   

بايد به او اجازه داد شود كه بـا همـان   ! »خودتان در آنجا زندگي كنيد«باشد بايد به او گفت 

ز يا همان مساحت حياط كه در اصل داشته است، خانـه اي  حجم و ارتفاع و با حفظ فضاي با

او را نيز در انتخاب نوع مصالح آزاد بگذاريم تا حدي كـه بـا شـرايط اقليمـي محـل      . بسازد

براي نمونه ديده شده كه در شهرهايي چون كاشان و يزد خانـه هـا را سـنگ    . سازگار باشد

ن و يزد خانه ها را سنگ روكار مـي  روكار براي نمونه ديده شده كه در شهرهايي چون كاشا

كند در اينجـا بهتـرين نـوع     اين واقعاً كشنده است و خانه را تبديل به يكي كوره مي. كنند 

كه گزش آفتاب را مي گيرد و از طرفي رنـگ  ) يا كاه گل دم گيري(مصالح كاه گل ارزه است 

و به آنها فهماند كـه هـم    داليل اين نوع كارها را مي توان به مردم آموزش داد. زيبايي دارد

شود با توجه به حجم وارتفاع ساختمان  عمل به آن ساده است و هم برايشان ارزانتر تمام مي

  .هاي قديمي سازنده براحتي مي تواند دو يا سه طبقه در آن بسازد

فضاي حياط خانه را مي توان به همان شكل واندازه حفظ كرد اما در طرح جديد مـي تـوان   

آن ايجاد كرد همچنين در طرح جديد سعي شود پنجرها روبه كوچه باز نشـود   تغييراتي در

اگر اين ويژگيها رعايت شود، وقتي از كوچه گذر كنيم خـواهيم ديـد كـه خانـه سـر در و      

ديوارهايي تميز و همچنين فضايي مناسب در داخل دارد كه ساكنان آن مي توانند در آنجـا  

  .راحت زندگي كنند
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معموالً . دهند خانه را در بافتهاي قديمي، خانه هاي قابل تعمير تشكيل ميدسته اي ديگر از 

صاحبان اين خانه ها استطاعت ندارند تا به روش علمي آنها را تعمير كننـد در اينجـا بايـد    

سازمانهاي مربوطه، به آنها هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ فني كمك كننـد بـه نحـوي كـه     

  .ايندساكنان آنها احساس راحتي نم

زندگي كرد در ايـن  . بعضي از خانه ها پدر ساالري هستند كه معموالً بسيار بزرگ مي باشند

خانه ها براي يك خانواده دشوار است و تعمير آنها از عهده ساكنان آن بر نمـي آيـد حتـي    

جارو كردن و نظافت اين خانه ها نياز به ده نفر نيرو دارد ما نمي توانيم از ساكنان اين خانـه  

ها توقع داشته باشيم كه بتوانند از آن محافظت كنند و آن را سالم نگـاه دارنـد اينهـا مـي     

توانند به راحتي به مؤسسات عام المنفعه مانند مدرسه تبديل شـود اغلـب ايـن خانـه هـا      

براحتي مي توانند عملكرد مدرسه را داشته باشند همانگونه كه در شهر يزد خانه رسـوليان  

ي و شهرسازي تبديل شد اغلب محالت قديمي نياز به تعـداد دبسـتان و   به دانشكده معمار

دبيرستان دارند و با تعمير اين خانه هاي بزرگ اين مشكل را مي تـوان مرتفـع كـرد بـراي     

تعمير اين خانه ها كارهاي متنوعي مي توان انجام داد مانند تجديد كاهگل ها و فرش مجدد 

هاي شكسته شده و تغييـر عملكـرد اتاقهـا اتاقهـاي     فضاها، گچ كاري اتاقها، بازسازي طاق

  .كوچك مي تواند براي مقاصد اداري استفاده شود و اتاق طنبي و ارسي به سالن تبديل شود

براي نمونه بعضـي  . يكي از مشكالت بزرگ ساكنان اين محالت ، نداشتن درمانگاه مي باشد

ل او فرا مي رسد تا رساندن مادر مي گويند كه وقتي زني پا به ماه مي باشد و زمان وضع حم

به بيمارستان هر دو از بين خواهند رفت و اين حرف درستي است يكي از ايـن خانـه هـاي    



  ٢١

بزرگ براحتي مي تواند تبديل به يك زايشگاه شود اگر ما امكانات را به آنها داديـم و همـه   

و از همـان كوچـه   تجهيزات را در اختيار آنها گذاشتيم ديگر بهانه اي وجود نخواهد داشت 

متري مي توان مريض را بر برانكا به درمانگاه رساند اين كارها از نگرانـي سـاكنان ايـن     5/1

  .محالت مي كاهد

اين محله ها نيز مانند محالت جديد همه امكانات را الزم دارنـد ماننـد شـعبه اداره ثبـت ،     

را مـي تـوان بـه ايـن     كالنتري، شهرداري، فضاهاي درماني و آموزشي ، كه خانه هاي بزرگ 

كارها اختصاصي داد اين در صورتي عملي خواهد شد كه زير نظر يك نهاد مسـؤول ، ماننـد   

ميراث فرهنگي و با در نظر گرفتن شرايط فني دقيق محالت را باز پيرايي كنند و در صورت 

ولـي   به اين ترتيب اين محالت برجا خواهند ماند. وجود موانع و نواقص،آنها را مرتفع سازند

اگر كاري در اين زمينه صورت نگيرد تا چند سال ديگر چيزي از آنهـا بـاقي نخواهـد مانـد     

شود كه چه به سـر محـالت قـديمي     همچنانكه در يزد و كاشان و ديگر شهرها مشاهده مي

  .آمده و چند خيابان از داخل آنها رد شده است بقيه نيز اينگونه خواهند شد

شجويان و محققان معماري مي تواند بحث چگـونگي الهـام   يكي از موضوعات مهم براي دان

گرفتن با ادا در آوردن فرق دارد در حال حاضر به محض اينكه مي گـوييم يـك سـاختمان    

كننـد آنچـه    ايراني يا اسالمي طراحي كن يا بساز از قوسهاي جناغي و مانند آن استفاده مي

اين خاطر بوده است كـه ايـن فـن از    بينيم به  كه ما در معماري گذشته به عنوان جناغي مي

پيشرفته ترين فنون ساختماني زمان خود بوده است مانند آنچه در جناغي هاي دور ميدان 

 3كنيم جناغي و سيله اي بوده براي پوشش دهانه هـاي بيشـتر از    نقش جهان مشاهده مي
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رهاي بزرگـي  متر اما اين كارها در حال حاضر به چه معني مي باشد؟ اين كارها وقتي در شه

شود ديگر منطق ندارد، ديگر نمي توان به آن الهام از هنر ايران گفت،  چون تهران انجام مي

  .شود اين اسمش ادا در آوردن مي

اما موضوعهايي وجود دارد كه مي توان به آن الهام از هنر ايران گفت آنچه كه در انها منطق 

ه آن داشته اند ولـي متأسـفانه در دوره   وجود دارد يكي از آنها كه در گذشته توجه زيادي ب

معاصر به آن توجهي نشده است موضوع رون است رون در اصطالح معماري به معني جهـت  

  .بناها از سه رون راسته ، اصفهاني و كرماني استفاده شده است

حال مختصراً توضيح مي دهيم كه رون چه بـوده و عـدم توجـه بـه آن چـه مشـكالتي در       

جنوب غربي مي داده است ، مانند  -راسته ، به بناها جهتي شمال شرقي برداشته است رون 

آنچه در شهرهاي كاشان، تهران، يزد و تبريز داشته ايم يكي از عوامل تأثبر گذار در انتخاب 

اين رون قرار گيري شهرها در مجاورت يك كوه يا چند كوه بوده است براي نمونه شهر يـزد  

ر گرفته است در گذشته اين اعتفاد وجود داشته كه قرار گيري بين شير كوه و كوه خرانق قرا

شهر رد جايي كه باالي آن به وسيله كوه گرفته شده باشد مشكالت متعددي خواهد داشـت  

براي نمونه شهرري به و با خيزبودن مشهور بوده است زيرا در شمال شـهرري كـوه تبـرك    

ا به حال عـوض شـده اسـت ايـن يـك      قرار داشته و جاي آن چندين بار ت) بي شهربانو بي(

شود كه  واقعيت است به تهران امروز نگاه كنيد و گرفتاري اين شهر را ببينيد گاهي اعالم مي

برخي از مناطق مركزي از آلوده ترين مكانهاست و تردد در آنجا براي مردم خطرناك اسـت  
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نهاي سابق را در نظر البته براي تهران بايد فكر اساسي شود ولي در ساير شهرها مي توان رو

  .گرفت

رون اصفهاني جهتي از شمال غربي به جنوب شرقي دارد همانگونه كه مي دانيم اصفهان بين 

دو كوه صفه و آتشگاه قرار دارد و اين جهت جوابگوي اين شهر بوده است در بناهـاي ايـن   

شهر رعايت اين رون شده است ميدان نقش جهان دقيقاً نشان دهنـده ايـن جهـت اسـت     

هنگامي كه استاد علي اكبر هنرمند بزرگ اصفهان اقدام به ساخت مسجد امام مـي كندبـه   

زيبايي تغيير جهت را حل كرده است من به خاطر دارم هنگامي كه آنـدره گـدار وارد ايـن    

شد در جايي كه نام استاد نوشته شده بود به رسـم احتـرام بـه آفريننـده ايـن       مسجد مي

كاله خود را بر مي داشت در اصفهان و در اغلـب نقـاط فـارس     شاهكار بزرگ و فوق العاده،

مانند شيراز و تخت جمشيد با توجه به وجود كوههاي متعدد آنها از رون اصفهاني اسـتفاده  

  .شده است

رون كرماني جهتي شرقي وغربي دارد در كرمان چون كوهها در شـمال و جنـوب آن قـرار    

كه از دره عباس به طرف شهر مي وزد از اين رون دارند و شهر همدان بخاطر وضع باد و برف 

غربـي   -استفاده شده است در شهرهايي چون يزد و كاشان اعتقاد دارند كه جهـت شـرقي  

نكبت بار است در حال حاضر عدم مراعات اين موضوع باعث مسـائل عديـده اي در بعضـي    

جهت صحيح شهرها چون يزد شده است در گسترش جديد شهر در محله صفائيه متأسفانه 

به كار گرفته نشده است بدون اينكه قصد توهين داشته باشم بايد بگويم كه شهرسـاز ايـن   

بخش مهندس اداره ثبت بوده است اما آنها بيشتر به دنبال بهره برداري هـر چـه بيشـتر از    
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زمين مي باشند و با همين منطق تعداد زيادي خانه را به جهت كرمان ساخته اند اين گونـه  

  .در تابستان بسيار گرم و در زمستان بسيار سرد است و قابل سكونت نيست  خانه ها

يكي ديگر از موضوعاتي كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد پنام و بهره گيـري از آن اسـت   

پنام يعني عايق كه شامل عايقهاي رطوبتي حرارتي و عايق صدا است و هر سه را در بر مـي  

هـايي را ذكـر مـي نمـايم      موضوع بيشتر پي ببـريم نمونـه   گيرد براي اينكه به اهميت اين

هماهنگونه كه در خانه هاي يزدي مشاهده مي كنيم بخشهايي از آنها رو به شرق اسـت امـا   

متمايل به جنوب در اين بخشها اتاقهايي كه ساخته شده در نما تابش بند دارند در اتاقهـاي  

دها را تيغه هاي باريك عمودي و افقـي  سه دري و پنج دري با زحمت و مخارج زياد تابش بن

هستند، ساخته اند با وجود اين تيغه ها در زمستان اتاقها غرق آفتاب مـي شـوند ولـي در    

ساعتهاي اوليه صبح تابستان خورشيد از گوشه جنوب شرقي بيرون مي آيد و اين تيغه ها از 

در ساعات اوليه صبح كند و حداقل  تابش آفتاب صبح تابستان به داخل اتاقها جلوگيري مي

از اتاقها مي توان استفاده كرد در حال حاضر مي توان هم پنامها را مورد مطالعه قـرار داد و  

هم از آنها در ساخت بناهاي جديد استفاده نمود مي دانيم كه در شهرهاي منـاطق جنگـي   

سـت  ايران كه دشمن پليد و حشيانه آنها را خراب كرد ، مدتي است بازسازي شروع شـده ا 

سازمانهاي مختلفي در شهرهايي چون دزفول و مناطق ديگر خوزستان در حال خانه سـازي  

هستند اگر سازندگان اين مسائل را رعايت نكنند مردم نمي توانند در آن خانه هـا زنـدگي   

كنند با تكنيك پيشرفته روز مي توان اين تغيه هاي نازك و كم خرج را بـا مصـالح مختـل    

شـوند بـراي ضـرفه     بينيم كه ساختمانهايي كه در تهران ساخته ميساخت اما بر عكس مي 
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ايـن روش  . جويي در هزينه ، اسكلت فلزي را بر پا كرده و روي آن را همه شيشه مي كننـد 

اصالً با وضعيت اقليمي تهران سازگار نيست، متأسفانه اين كار در ديگر منـاطق نيـز عمـل    

  .شود مي

خش پنام، ساخت دو پوشـها مـي باشـد معمـوالً در     يكي ديگر از موضوعهاي تحقيقي در ب

بخشهايي از ساختمان كه دهانه آن كم بوده است از طاق دو پوش استفاده مي كردند بـراي  

اجراء، ابتدا طاقي با خيز كم مي زدند و طاق ديگر با فاصله در باالي آن قـرار مـي گفـت بـا     

اين دو را به هم وصل مي كردنـد  توجه به اينكه فاصله بين دو طاق كم بوده است ، با خشت 

سـپس روي طـاق   . بدين ترتيب يك طاق سبك در زير وطاق اصلي روي آن قرار مي گرفت 

زدند و در نهايت سقف رابراي خواب بر روي بام صاف مي كردند ايـن بحـث    اصلي را كنو مي

با توجـه بـه   مي شد كه حرارت در تابستان از باالي بام به پايين، در اتاقها اثر نكند هنچنين 

سرماي زياد زمستان بخصوص در شهري مانند يزد، سرما به داخل اتاقها كمتـر نفـوذ كنـد    

البته اين به معني اجراي آن را حال حاضر در شهري چون تهران نيست به دليل گراني زمين 

متري چينه اي ساخت اما با تكينك پيشرفته روز در  5/1در شهرهاي بزرگ نمي توان ديوار 

چرا بايد در خانه اي كه نشسته ايم به راحتي صداي . ي توان جانشيني براي آن يافتدنيا، م

همسايه را بشنويم و يا اگر ميخي به ديوار كوبيده شود در همه جاي سـاختمان صـداي آن   

شنيده شود براي حل اين مشكل مي توان از مصالح مختلف استفاده كـرد كـاربرد صـحيح    

اما نه آنگونه كه شنيده ام پشم شيشه را گذاشته و (كند  تواند مشكل را حل پشم شيشه مي

سـانتي اسـتفاده    10تا  5يا اينكه از پشم شيشه با مصالح مجوف نازك ) روي آن بتن بريزند
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كرد اين به عهده افراد متخصص است و ما مي توانيم از كمك آنها بهره بگيريم بايد دربـاره  

  .اين موضوع فكر و مطالعه شود

ي كه در باال آمده نمي توان صرفه نظر كرد و درباره مي گـويم كـه اسـتفاده از    از موضوعهاي

ايـن كـار   . معماري سنتي به معني تقليد يا ادا در آوردن از معماري آل بويه و صفويه نيست

غلط و زشتي است با اين كار زمان را گم خواهيم كرد موضوعات باال همه مي توانـد زمينـه   

  .دانشجويان و پايان نامه هاي آنان باشدهاي تحقيقاتي خوبي براي 

يكي ديگر از موضوعهاي جالب در تحقيقات معماري مسأله هنجار است در اين باره مي توان 

حداقل پنج كتاب نوشت موضوع جالب ديگر براي كار بربست است در اين مورد به چگونگي 

شود شايد  اخت ميروش تنظيم نقشه كه از موضوعات مهم در معماري گذشته ما است ، پرد

شود شايد  بعضي بگويند كه حاال ديگر وضع تغيير كرده و مانند گذشته ما است، پرداخته مي

نمي كنند اما آنها نمـي  » اتود«بعضي بگويند كه حاال ديگر وضع تغيير كرده و مانند گذشته 

نـد كـه   دانند كه چقدر استفاده از پيمون و گننجاندن پيمونها در طراحي، به آنهـا نمـي دان  

  .چقدر استفاده از پيمون و گنجاندن پيمونها در طراحي، به آنها كمك خواهد كرد

درحال حاضر موضوع روش طراحي بناهاي مذهبي بخصوص مسـاجد اهميـت زيـادي دارد    

همانگونه كه پيشتر گفته شد تا صحبت از ساخت اين گونه بناها پيش مي آيد تعدادي چفد 

چفدها با همان مصالح گذشته ساخته شود اشكالي ندارد اما جناغي را در نما مي سازند اگر 

برند ساختماني بتني را مي سازند و در نما چفد هاي  در بعضي بناها به دروغ آن را به كار مي

، بنـايي مكعـب   )سردراصـلي (جناغي به كار مي برند در روبه روي ساختمان دانشگاه تهران
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ده از نبشي خم كردن و آويـزان كـردن آنهـا    شكل را ساخته و در جلوي پنجره ها با استفا

قوسهايي را ساخته اند كه حاال هم از بدنه اصلي جدا شده اند بعضي اعتقاد دارند كه اگر مـا  

يك مسجد را بدون جناغي بسازيم مردم آن را به عنوان مسجد قبول ندارند امـا در اينجـا   

ردم قبول دارند يا نه؟ ما در نقاط آيا تا به حال ساخته ايم كه ببينم م: يك سوال وجود دارد 

مختلف مسجاد بدون جناغي داريم مانند مساجد ابيانه، مسجدگزاوش بناب در آذربايجان يا 

خوانسار اين مساجد تماماً با سقفهاي چوبي ساخته شده اند و نقشه هاي چهار گوش دارند و 

ك انحناء نـداريم و در  باشند در مسجد مالرستم مراغه ما حتي ي در نوع خود بسيار زيبا مي

  .خوانند تمام آنها مردم نماز مي

يكي از دوستان صحبتي در اين زمينه مي كرد او مي گفت همانطور كه ما مثالً يك روحاني را 

از لباس او مي شناسيم مسجد را نيز از عناصر آن مانند گنبد، جناغي  منار آن مي شناسيم 

آيا لباس روحانيون ما در اين : اينجا مطرح استمن اين حرف را قبول دارم اما يك سوال در 

زمان با لباس روحانيان در چهارصد سال پيش هيچ فرقي نكرده است عكسهايي كه از زمان 

ما تغييراتي در لباس داشته ايم از طرفـي ديگـر   . قاجار به جاي مانده است اين را نمي گويد

اري آن نبايد متوقف شود ما بايد بايد در نظر داشت كه دين ما يك دين جاوداني است و معم

به همت چند جوان كارهايي ارائه كنيم اگر مردم آنها را نپذيرفتند آنوقت اين بحثها صحيح 

است اما به نظر من تقليد اينگونه دروغ است و ساخت يك بناي بتني با گذاشـتن ماسـكي   

  .قيق دارددر اين باره فكر كرد و اين موضوع نياز به تح! روي آن نوعي توهين است
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  منابع تحقيق

منـابع موجـود   . يكي از بخشهاي مهم در هر تحقيق استفاده صحيح از منابع مختلف اسـت 

  :براي يك تحقيق در معماري گذشت ايران را مي توان به سه دسته تقسيم نمود

  منابع با ارزش قديمي متون اسالم -1

  منابع معاصر ايراني و خارجي - 2

  خو بنا - 3

بع تاريخي آنگونه كه بايد متأسـفانه بـراي دانشـجويان هنـر و     اهميت نحوه استفاده از منا

معماري ما روشن نشده است اصوالً شايد اين عيب وجود داشته باشـد كـه دانشـجويان در    

دانشجويان بايد تشويق بشوند كه به . دانشكده ها آنگونه كه بايد به تاريخ اهميت نمي دهند

د متأسفانه عدم آشنايي با تاريخ به گونـه  كتب تاريخي كه انگشت شمار هستند مراجعه كنن

اي است كه بعضي هنوز نمي دانند كه صفويه اول بوده است يا قاجاريه ايـن عيـب بزرگـي    

است و براي اصالح آن بايد از دانشگاهها آغاز كنيم در يـك پـژوهش معمـاري ، پـژوهش     

كـاربرد منـابع   تاريخي بخش قابل مالحظه اي از آن را تشكيل مي دهد نمونـه اي از نحـوه   

تاريخي را در كتابهاي با ارزش يادگارهاي يزد و خاك يزد اثر ايرج افشار مي توان مشـاهده  

نمود ايشان تمام كتابهاي تاريخي درباره يزد، از تاريخ جعفري تا ديگـر كتابهـاي بعـدي را    

د زيادي مطالعه كرده و چكيده آنها را در كتابهاي خود آورده است استفاده از اين منابع تا ح

كند مي توان چنين كاري را براي همه شهرها كه دربـاره آنهـا    كار را براي خواننده آسان مي
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وجـود   …منابعي وجود دارد انجام داد نمونه هاي ديگر انجام شده براي كاشـان ، شـيراز و   

  .دارد كه مي توان بخوبي از آنها استفاده كرد

جويان كه پايان نامه هاي خود را دربـاره  به نظر من در يك تحقيق معماري، به خصوص دانش

موضوعات تاريخي مي نويسند بايد حتماً و حتماً چند كتاب مسالك و ممالك را مطالعه كنند 

مسالك  ممالك كتابهاي جغرافياي تاريخي هستند نويسندگان آنها اغلـب مجبـور بودنـد    

ار آنها را ببينند پـس  مسيرهاي مختلف را پياده طي كنند و يك يك آباديها را بسنجند و آث

نوشته هاي آنها مستند است و براي مابسيار مفيد مي باشد بخصوص بـراي مكانهـايي كـه    

  .بناهاي آنها كامالً از بين رفته است

به نظر من يكي از بهترين كتب مسالك و ممالك براي محققان، بخصوص دانشجويان، كتبـا  

ين كتاب يك ترجمه فارسـي قـديمي   ابواسحاق ابراهيم اصطخري مي باشد خوشبختانه از ا

خوب به جاي مانده كه بسيار شيوا و روان است و همـه دانشـجويان مـي تواننـد آن را بـه      

فارسي بخوانند در اينجا بايد اين نكتـه را يـادآور شـوم كـه دانسـتن زبـان عربـي بـراي         

ل سـا  1400پژوهندگان هنر و معماري امري ضروري و الزامي است اين زبان در هـر صـورت   

زبان علمي ما بوده و نمي توان منكر آن شد ديگر كتب مسالك و ممالك كه تعداد آنها نيـز  

زياد است براي مراجعه سفارش مي شوند مانند ابن خردادبه، مقدسي، فارسنامه ابن البلخي 

  .و نزهه القلوب

يكي از كتابهاي خوب كه متأسفانه توجهي به آن نشده اسـت كتـابي از زكريـا بـن محمـد      

ويني است اين كتاب درباره آثار و احوال شهرها نوشته شده اسـت بـراي نمونـه در ايـن     قز
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كتاب به عنوان تنها منبع موجود از مسجد جامع ساوه و سردر بزرگ آن ياد شده است و به 

نقل از همين كتاب گويا بزرگترين سرد را در جهان اسالم داشته است كه درحال حاضر فقط 

ه و بقيه آن از بين رفته است همچنـين اشـاره بـه كتابخانـه بـزرگ      يك منار آن باقي ماند

خاتوني در مسجد جامع دارد و مطالب زياد ديگري كه مي توان از آنها خيلي خوب استفاده 

كرد فكر مي كنم اين كتاب هنوز به فارسي ترجمه نشده است اما عربي آن نيز طوري نيست 

شر كتابهاي متعدد در ايران هنوز تعداد زيـادي از  كه نتوان آن را فهميد با توجه به چاپ و ن

كتب مسالك و ممالك به فارسي ترجمه نشده اند هر چند كه بخشهايي از آنها بـه صـورت   

مقاله هايي توسط اساتيد بزرگواري چون مينوي و عباس اقبال و ديگـران ارائـه شـده انـد     

: يم و چهار كتاب اصلي داريممتأسفانه ما از خيلي چيزهاي غافليم براي نمونه ما شيعه هست

و دو كتاب از ابوجعفر محمد بن حسن طوسي )كافي(يكي از ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني 

و يك كتاب از ابوجعفر محمدبن علي بن حسين يعني ابن بابويه اين چهار كتاب هنوز چهـار  

 ترجمه خوب فارسي ندارد در حالي كه حكومـت جمهـوري اسـالمي برقـرار اسـت انتظـار      

بيشتري براي ارائه اين كارها مي رود خوشبختانه ما دانشمندان و مترجمـان خـوبي داريـم    

دانشكده هاي معماري نيز مي توانند براي استفاده دانشجويان از اين كتب، اقدام به ترجمـه  

  .آنها نمايند

از كتابهاي با ارزش ديگر ، سفرنامه ناصر خسرو است كه متأسفانه راجع بـه ايـران مطالـب    

كند كه به دليل اينكه آنجا به او خوش گذشته است و اين شهر  كمي دارد او از طبس ياد مي

  :را زيباترين جاها مي داند البته مولوي هم مي گويد
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جغدرا ويرانـه باشـد جـاي و بـس    

  

او چــه دانــد وصــف بغــداد و طــبس  

  

ر آنجـا  ناصر خسرو از مسير طوالني كوير با زحمت گذر كرده و بـه طـبس رسـيده اسـت د    

شهري آباد را با دو باغ قشنگ ديده است حاكم اسماعيل آنجا نيز از او دعـوت كـرده و در   

  .نهايت، شهر براي او خيلي جلوه داشته است به همين دليل تعريف زيادي از آن كرده است

ناصر خسرو شرح بسيار خوبي از بناهاي قدس دارد كه مي تواند نمونه بسـيار خـوبي بـراي    

شرح او درباره قبه الصخره است او اين بنا را طوري شرح مي دهد كه مي تواند پژوهش باشد 

بخوبي و دقيقاً آن را بازنگاري كرد و نقشه آنچه را كه در زمان ناصر خسـرو وجـود داشـته    

است مي توان دوباره ترسيم نمود او در ابتدا كاري انجام داده است كـه بـراي پژوهشـگران    

او يك واژه نامه را در ابتداي كار آورده است براي نمونه تعريفي خيلي آموزنده و مفيد است 

كه از ستون و عناصر مشابه ارائه مي دهد بسيار جالب است او به ستون بطور كلي مي گويد 

ستون اما اگر قاعده آن گرد باشد به آن استوان مي گويد البته هر دو آنها يكي است اما اين 

است يا براي نمونه آنچه را فرنگي ها پيالستر مـي نامنـد   تعاريف براي شرح آسانتر موضوع 

او اشاره دقيق به تعداد ستونها، فاصـله  . او پيل پايه مي نامد) نيم ستون چسبيده به ديوار(

آنها، ارتفاع بنا، نقشه و نماي بنا دارد و همانگونه كه گفتم مي توان آن را بخـوبي بازنگـاري   

ح الدين ايوبي ساخته شده است و كتيبه و كاشي آن به كرد البته گنبد موجود در زمان صال

باشد كه در زمان ناصر خسرو طور ديگري بـوده اسـت ايـن كتـاب را اقـالً بايـد        اسم او مي

خواندن نثر ناصر خسرو نيـز لـذت بخـش اسـت زيـرا داراي      . دانشجويان معماري بخوانند
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هنمـاي خـوبي بـراي    موسيقي خاصي است و يك نثر ساده نيست اين كتاب مـي توانـد را  

بازنگاري بعضي ساختمانهاي به جا مانده باشد همانگونه كه ناصر خسرو به جزئيات مختلـف  

  .اشاره دارد محققان بخصوص دانشجويان نيز مي توانند چنين شرحي از بناها داشته باشند

  منابع معاصر ايراني

ه منابع معاصر كـه بـه   مندان به تحقيق درباره ايران بخصوص دانشجويان مي توانند ب عالقه

وسيله تعدادي از دانشمندان و متخصصان نوشته شده است مراجعه كنند تعداد اين آثار كم 

  .است اما من مختصراً اشاره اي به بعضي از آنها خواهم نمود

مرحوم محمد تقي مصطفوي در راه شناسايي معماري گذشته مـا زحمـت بسـيار كشـيدند     

ند و ابتـدا بـه عنـوان متـرجم زبـان فرانسـه در اداره       ايشان در رشته حقوق تحصيل نمود

باستانشناسي مشغول به كار شدند اما به دليل عالقه و مطالعه و تحقيقات و سيع، ايشان در 

زمينه معماري و باستانشناسي كارهاي خوبي ارائه نموده اند كتاب اقليم پارس مرجع خـوبي  

نود درصد كتيبـه هـايي را كـه در     براي تحقيق مي باشد همچنين مي توان گفت كه حدود

كتابهاي گدار آمده است ايشان خوانده اند يكي از تخصصهاي ايشان خواندن خطهاي ميخي 

  .مشكل بود

آثار مرحوم دكتر بهرامي نيز آثار خوبي است مرحوم عباس زماني نز داراي آثار با احساسـي  

  .هستند عليرغم اينكه ايشان معمار نبودند
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لت ضعف حافظه نام تعداد زيادي از اساتيد بزرگوار را به خاطر نمي آورم، با كمال تأسف به ع

آثار ديگري از دكتر لطف اهللا . اين به معني ناديده گرفتن بعضي از افراد دانشمند تلقي نشود

  .هنرفر، دكتر بهروز حبيبي و بسياري ديگر مي تواند به عنوان مرجع استفاده شود

  منابع خارجي

باشند و  حققان خارجي چند نفر هستند كه بيشتر از همه شناخته شده مياز نويسندگان و م

  .من سعي مي كنم درباره آنها كلياتي عرض نمايم

از آن ميان آرتورپوپ زحمات زيادي كشيده است و كارهاي او مي تواند قابل استفاده بـراي  

لف اسـت او  از جمله كارهاي خوب او گرد آوري موضوعات مخت. محققان و دانشجويان باشد

معمار نبود ولي نه تنها در معماري بلكه در هنرهاي ديگر نيز با يـافتن متخصصـان دربـاره    

موضوعي از آنها مقاله اي مي خواسته و سپس در كتابش چاپ مي كرده است با همـه اينهـا   

درك بعضي چيزها از معماري ما براي يك غيـر  . »خانه خدا داند، در خانه چيست«مي گويم 

شكل است بريا نمونه درباره اتاق كرسي و درك و فهم آن، كسي مـي توانـد بهتـر    ايراني م

بنويسد كه يك شب تا صبح پشت آن خوابيده باشد و اين اسـت كـه جوانـان محقـق كـه      

  .خوشبختانه عالقه مند هستند خيلي خوب مي توانند از اين كارها انجام دهند

نبيل نوشته است بخصوص اگر توجـه  گيرشمن كتاب خوب و جامعي در دو جلد درباره چغار

داشته باشيم كه اين نبا تا حاال زير و رو شده است البته با كمـال تأسـف گيرشـمن هخـود     

خيلي چيزها را دور ريخته است براي نمونه نماي چعازنبيل مانند يك كتابخانه بـزرگ بـوده   

يـادي از ايـن   است و يك رگ در ميان روي آجرهاي آن مطالبي نوشته شده بود اما تعداد ز
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آجرها همراه با خاك برداري به داخل خندقها ريخته شده است در صـورتي كـه اگـر فـرد     

توانست از آنها نسخه برداري كند و بعدها بـه ترجمـه و تفسـير آنهـا      دلسوزي آنجا بود مي

  .متأسفانه در آن زمان ما در ايران كسي را نداشتيم كه اين كار را انجام دهد. بپردازد

يلبر دو كتاب درباره معماري ايران نوشته است يك كتاب او درباره معماري اسالمي دونالد و

زمان ايلخانان است او زحمت زيادي براي اين كتاب متحمل شده است اما با كمال تأسف در 

قسمت فني آن و بخش نيارش در ترسـيم چفـدها و طاقهـا اشـتباهاتي دارد در بعضـي از      

شود كه شايد به او اشتباه ياد داده اند در بخش چفـدها   مي بخشهاي كار او، اين فكر تداعي

آنچه كه از غياث الدين جمشيد كاشاني نقل شده است مانند ترسيم چفـد چمانـه مسـتند    

است اما بقيه ترسيمها با كاري كه معماران انجام مي داده اند وفق ندارد معماران ما از پرگار 

ه از تقاطع دو بيضي استفاده مي كردند ترسـيم  براي ترسيم چفدها استفاده نمي كردند بلك

بيضي با پرگار بر روي زمين كار آساني نبوده است ولي آنها از تقاطع بيضي ها انواع چفدهاي 

جناغي و يا بيزها را به دست مي آوردند همچنين براي رسم بيزها از نصف بيضي با فواصـل  

  .وشها در كار او نيامده استكانوني مختلف استفاده مي كردند كه هيچكدام از اين ر

ويلبر همچنين در ارائه تاريخ دقيق چند بنا اشتباه كرده است البته من نمي دانم تشـخيص  

خود او بوده يا اينكه اينگونه به او گفته شده است براي نمونه گنبد جبليه كرمـان در زمـره   

دكتـر باسـتاني   آثار ايلخاني آمده است در صورتي كه در كتاب تاريخ كرمان كه بـه همـت   

تر از اين تاريخ مـي دانـد گنبـد علويـان در      پاريزي تصحيح شده است اين گنبد را قديمي

همدان نيز از آثار دوره ايلخاني معرفي شده است در صورتي كه اين بنا از زمان آل بويه مي 
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باشد درهمدان خاندان علوي عالء الدوله همداني از ساداتي بودند كه از طـرف مـادري نـوه    

ائب بن عبادوزير معروف هستند در هر حال اصل بنا از زمان آل بويه است كه بعداً روي آن ص

  .كار شده است

بناي هارونيه در طوس نيز همين مشكل تاريخ گذاري را دارد تاريخ بناي اصلي بـه پـيش از   

ولـي بنـا   . ايلخانان باز مي گردد اما ملحقاتي از دوره هاي مختلف بخصـوص تيمـوري دارد  

  .هتي به آثار ايلخاني نداردشبا

دونالدويلبر زحمت زيادي براي كتاب باغهاي ايراني كشيده است و نمونه هاي بسيار خـوبي  

ارائه نموده است ولي نتوانسته باغسازي ايران را نشان دهد واز اصول باغسازي ايران هـيچ  

آنها اشاره شـود  صحبتي نكرده است مطالبي در باغسازي ايران وجود دارد كه حتماً بايد به 

  .اين مطالب و جزئيات شايد از خود باغ مهمتر باشد

براي اينكه مقايسه اي با كار ويلبر داسته باشيم من به اختصار رئوس آن را ذكر مـي نمـايم   

هماهنگونه كه مي دانيم در باغهاي مغرب زمين سعي مي كرده اند كه خيابان اصلي در محور 

عكس آن بوده و خيابانها در دو طرف باغ قرار داشته اند و در باغ قرار گيرد ولي در ايران بر 

وسط آن ميان كرت طراحي مي شده است ميان كرت، كرت بزرگي اسـت كـه از سـاختمان    

اصلي تا ساختمان سردر امتداد دارد و در داخل آن درخت نمي كاشتند در ميان كرت بيشتر 

اين سبزه در هنگـام جوانـه   اسپست مي كاشتند كه سبزه خيلي قشنگ و خوشبويي است 

شود باز هم رنگ آن جلوه  شود گلهايي دارد وقتي هم درو مي زدن زيباست و وقتي بزرگ مي

خاصي دارد به نظر من از چمن زيباتر و مفيد تر است كاشتن اسپست در ميان كـرت باعـث   
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در وسط مي شده است كه منظر ساختمان گرفته نشود براي نمونه در باغ دولت آباد يزد، اگر 

بايستيم از يك طرف ساختمان سردر و از طرف ديگرساختمان اصلي را مي بينيم راههـا در  

دو طرف ميان كرت قرار گرفته اند و از اتاق ارسي وارد ساختمان اصلي مي شـده انـد ايـن    

ساختمان از سه طرف راه دارد و قسمتي كه در محور طولي قرار مي گيرد بسـيار زيباسـت   

ز باغهاي مهم از جمله باغ دولت آباد اشاره نـدارد اگـر او ابتـدا مطالعـه اي     ويلبر به بعضي ا

درباره نحوه باغسازي و چگونگي استفاده از درختها و محل آنها و بحث بهره وري از فضـاي  

سبز داشت شايد مي توانست كار بهتري ارائه دهد اين مسأله كه در باغهاي ايراني سعي مي 

ف نداشته باشند از مسائل مهم قابل بررسي است همچنين به كردند حتي يك بوته بي مصر

سؤالهاي ديگري نيز مي توانست بپردازد براي نمونه اينكه چرا بسته به نوع اقليم از درختان 

مختلف استفاده مي شده است چرا براي نمونه اينكه چرا بسته بـه نـوع اقلـيم از درختـان     

در جايي درخـت سـرو، كـاج و صـنوبر و در     مختلف استفاده مي شده است چرا براي نمونه 

جايي ديگر سرو، كاج ارغوان در كنار هم قرار مي گرفته اند در هر صورت يكي از ايـن سـه   

درخت مي بايست خزان داشته باشد و سرو و كاج هميشه هسـتند و يكـي از آنهـا خـزان     

ـ  مي ا در هـر طـرف   شود و تنوع به باغ مي داده است اين درختان دو داالن سبز و بسيار زيب

ميان كرت درست مي كرد در پاي درختان كه آب روان مي گذشت چند نوع گـل محمـدي   

زرد و مشكيجه مي كاشتند از گل محمدي گالب مي گرفتند و از گـل زرد در حلـوا پـزي ،    

خوراك پزي و تهيه دارو استفاده مي كردند ، كالً گل بيهوده نمي كاشـتند چقـدر مناسـب    

ون كرمان و كاشان كه آب براي خوردن كم است ولي مقدار زيـادي  است كه در شهرهايي چ
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آب و هزينه صرف چمن كاري مي شود، اسپست مي كاشتند تا هم زمين قوت بگيرد و هـم  

  .خوراك دام باشد و هم خيلي زيباتر از چمن است 

يكي ديگر از نويسندگان كتابهايي راجع به ايران، آنـدره گـدار اسـت كـه ايشـان رئـيس       

ده ماو استاد من بود و حق ناشناسي است كه بخواهم از او ايرادي شخصي مطرح كنم، دانشك

  .من از اين كار خيلي پرهيز مي كنم

آنچه كه درباره كارهاي آندره گدار مي توان گفت همكاري نزديك مرحوم مصطفوي ومرحوم 

صـلي  دكتر بهرامي با ايشان بوده است به طوري كه معروف است در بعضـي جاهـا زحمـت ا   

كارهابه عهده اين دو نفر بوده است براي نمونه بازديد از بناها و بررسي آنها توسـط ايـن دو   

هنـر  «نفر انجام مي شده است ، سپس كار در آثار ايران به زبان فرانسه و به عنـوان كتـاب   

به چاپ مي رسيده است ولي بعدها ايشان رنجشي پيدا كرد كه بيشتر مربوط به ادامه » ايران

ت او در ايران بود پس از آن كمي اخالقش تغيير كرد و مطالب تنقدآميزي نوشـت مـثالً   اقام

كند و مي گويد كه مادام اعتقاد داشته است كه ايرانيها مخترع  مادام ديوالفوآ را مسخره مي

  .گدار در كتابهايش اشتباهات زيادي درباره معماري ايران دارد! زردآلو تا موشك بوده اند

ع قديمي ايراني، پيشرفت گفته شد كه كتابهاي مسـالك و ممالـك بـي نظيـري     درباره مناب

وجود دارد همچنين درباره اصطخري و كار او بحث شد با توجه به اينكه او راهدار بوده تمام 

راهها را پياده طي كرده و ديده است او در مسـافتهاي مختلـف پردسـنگ مـي گذاشـته و      

تاب او به خيلي مطالب اشـاره شـده اسـت از جملـه     مسافتها را تعيين مي كرده است در ك

بـا توجـه بـه ايـن      …، راههاي بين آبادي هـا و  )اقامتگاهها(فاصله آباديها، منزلها ، لنگرها
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ويژگيها و از جمله اهل فارس بودن او مي توان گفت حداقل حرفهايش درباره فارس از همـه  

ر باسـتاني را كـه در زمـان اردشـير     معتبرتر است او بسيار روشن آثار فيروزآباد يا شهر گو

كند گدار و بعضي از محققان پس از او بناي آتشكده فيروزآباد  ساخته شده است، معرفي مي

كند همچنين ايشان اصرار دارنـد كـه آنچـه در     و از محل نگهداري سه آتش مقدس ياد مي

ه اين واژه ريشه معماري ايران به نام تربال وجود دارد از ريشه تتراپيلون است در صورتي ك

در معماري محلي بيشتر نقاط ايران دارد هنوز هم واژه تاالر و تالر در بعضي محلها اسـتفاده  

شود در زبان پهلوي از تلوار به معناي تاالر استفاده مي كردند واژه قديمي تربال به مرور  مي

بـه سـاختانهاي    زمان عوض شده و به تلوار و تاالر تغيير يافته است هنوز هم در زبان عربي

  .بلند و آسمانخراشها تربال مي گويند

گدار اعتقاد دارد كه طاق و تويزه مانند آنچه كه در نياسر و بعدها در معماري گوتيك اسـت  

اين بنا چگونه مي تواند از زمان ساساني باشد اما شيوه به كار رفته از زمان گوتيـك باشـد؟   

تقريباً به صورت مكعب و مكعب مستطيل ساخته اين بنا با تويزهاي گچ وني و با سبك مورق 

شده و يك بناي بسيار فوق العاده است گنبد اين نبا توسط ماكسـيم سـيرو كـه دربـاره او     

صحبت خواهم كرد تعمير شده است اظهار نظر گدار اين است كـه طـاق و تـويزه ايرانـي و     

هيچگونه كار استاتيكي  اند فقط براي تجسم شكل گنبد در فضا بوده و افزيري كه آنها داشته

شـود و متأسـفانه ايـن از     نمي كرده است آن هنر در حد عالي در معماري گوتيك ديده مي

جمله مواردي است كه صحيح به نظر نمي رسد در اين موارد بايد توسـط پژوهشـگران مـا    

تجديد نظر شود البته بايد تعصب را به طور كلي كنار گذاشت و اگر چيزي از جـاي ديگـري   
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ير پذيرفته است بايد بيان كرد هنر هنرمندان ايراني اين بوده كه بدون هيچ تعصبي سعي تأث

مي كردند هر چيزي را از بهترين نوع آن بردارند و آن را برساو كنند آنها چيزهاي اضافي آن 

را از بين مي بردند اگر چيزي كم داشت به آن اضافه مي كردند و متناسب با زندگي و سيلقه 

ن را تغيير مي دادند تغييراتي كه با اقليم، سليقه و زندگي مردم و باورهاي مـذهبي  ايراني آ

  .آنها مناسب داشت

به هر حال نمي توان اين نكته را ناديده گرفت كه او بسيار زحمت كشيده و در حد و تـوان ،  

  .معماري ايران را معرفي كرده است

را بهتر از همـه محققـان خـارجي مـي     استاد بزرگوار روانشاد ماكسيم سيرو معماري ايران 

شناخت او براي شناخت معماري ايران زحمات و مشقات بسياري را متحمل شد براي نوشتن 

كتاب كاروانسراها ايران تمامي آنها را خودشد اندازه گيري كرد تعدادي از اين كاروانسـراها  

عقرب و جانواران ديگـر   در جاهاي بسيار ترسناك و دور افتاده بود او شبها را در كنار مار و

مي گذارند و كار خود را انجام مي داد البته اين به معناي صحيح بودن همه كارهاي او نيست 

براي نمونه او اصرار دارد كه آتشكده ابيانه بنايي پيش از اسالم بوده اسـت در صـورتي كـه    

رده اسـت  چنين نيست و بنا از دوره اسالمي است هر چند كه آتشكده است او حتي سعي ك

كه چفد هاي جناغي را به صورت بيز در آورد كه اين صحيح نيست او هر كتاب و مقاله اي را 

كه درباره آثار و معماري ايران نوشته است بسيار دقيق، محققانه خوب و با شناسايي كامـل  

است كارهاي او مي تواند مورد استفاده دانشجويان و محققان ايراني باشـد بـراي نمونـه او    

ه اي كوچك درباره بخش باستاني مسجد جامع يزد كه حاال از بين رفته است دارد ايـن  جزو
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كار فوق العاده است و خوشبختانه بطور مفصل توسط آقاي كرامت اهللا افسر در كتـابي كـه   

توسط سازمان حفاظت آثار باستاني به چاپ رسيده آمده است همچنين بخشي از اين مقاله 

يرج افشار به چاپ رسيده است سيرو قسمت از بين رفته مسـجد  در كتاب يادگارهاي يزد ا

جامع را كه اگر وجود داشت خيلي برايمان مفيد بود به دست خود اندازه گيري و بازنگـاري  

كرده است كار او يادگاري است براي همه ما او همچنين مقاله اي دربـاره آتشـكده نياسـر    

  .كاشان دارد و اين بنا را او تعمير كرده است
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  بنا

پيشتر عرض كردم كه ماكسيم سيرو و با تمامي خطراتي كه براي او وجود داشت و با وجـود  

در زماني كه وسـيله اي مناسـب بـراي حمـل و نقـل وجـود نداشـت در         …مار و عقرب و

كاروانسراها مي ماند و كار خود را انجام مي داد انتظار مي رود دانشجويان و محققان جـوان  

دارند چنين كارهايي را انجام دهند آنها بايد به مكانهاي مورد مطالعـه   ما كه طاقت بيشتري

بروند، نحوه زندگي مردم در بناها چگونگي ساخت و بسياري چراهاي ديگر پرسـش كننـد   

براي نمونه سوال شود كه چرا در طراحي خانه ها آبريز يا مستراح را در دورترين محل قـرار  

مي كرده اند؟ چرا با وجود راهروها و داالنهاي خيلي طـوالني  مي دادند آيا تعمداً اين كار را 

كه مي توانست جايگاه خوبي براي آبريـز باشـد آن را در نقطـه اي دور مـي سـاختند آيـا       

مخصوصاً از اين كار پرهيز مي شده است ؟ يا سؤال ديگر اينكه مكان آشـپزخانه در كجـاي   

ا در گوشه شمال غربي قرار مي گيرد؟ هر نقشه خانه قرار داشته است؟ چرا در بيشتر خانه ه

مـثالً  . چند كه جواب سؤالهاي ياد شده را در جاهاي مختلف گفته ام اما هنوز جاي كار دارد 

درباره مكان آشپزخانه در شمال غرب سـاختمان گفتـه انـد كـه معمـوالً در تابسـتانها از       

نمـي خورنـد و بيشـتر    آشپزخانه كمتر استفاده مي شد و در طول روز اصوالً چيز پختنـي  

چيزهايي مانند كشك و خيار و مانند آن مي خورند بنابراين آشـپزخانه در تابسـتان كمتـر    

مطرح است و در زمستان بيشتر استفاده داشته است و چون اتاقهـاي زمسـتاني در بخـش    

شمالي وغربي خانه قرار داشتند بنابراين اين مكان مناسبترين جـا بـراي آشـپزخانه بـوده     

  .است



  ٤٢

ؤال ديگر مي تواند درباره اندروني و بيروني خانه ها باشد سؤالهاي مختلفي در ايـن بـاره   س

مطرح است چرا راهرو پيچ خورده است؟ معمار براي اين كار خود را بسيار زحمت داده است 

تا راه را اينگونه پيچ دار بسازد و اينكه معمار عناصر مختلفي را از بدو ورود طراحـي كـرده   

سـپس داخـل كريـاس    ) تورفتگي سكودار(شويم  ورود به خانه ابتدا وارد كنه مياست براي 

شده واز دو طرف يا گوشه ها به اندروني و بيروني مي رويم از هيچكدام از آنهـا نمـي تـوان    

داخل فضاها را ديد در روند تحقيق بايد سوالهاي زيادي ساكنان در محل از شـود اگـر بـه    

شود حداقل در آن نوع خانه ها زندگي كـرد مـن نمـي     گر ميداخل خانه اي مي رويم بايد ا

گويم اداي گذشتگان را در آورند اما حداقل بايد از كساني كه هنوز در اين خانه هـا زنـدگي   

  .مي كنند درباره نحوه زندگيشان در خانه ها كاربرد قضاها و ديگر موارد سوال كنند

ادگير جهت آن نوع بادهاي خوب و بد در سوال ديگر مي تواند درباره بادگيرها باشد شكل ب

محل بادهايي كه ريگ روان به همراه دارند و دهها سوال ديگر مي توانـد پاسـخ داده شـود    

مانندآنچه درباره خانه ها گفتم درباره بادگير نيز صحت دارد انسان تا زير بادگير باغ دولـت  

ر بـادگير ننششـيند نمـي    آباد ننشيند نمي فهمد مكش يعني چه و اگر در هواي كشنده زي

فهمد بادگير يعني چه سوال اينكه چرا دراردكان و يزد نوع بادگيرها با هم متفـاوت اسـت؟   

چرا در اردكان بادگير يكطرفه داريم و در يزد بادگير چهار طرفه؟ اينها بايد برونـد و دقيقـاً   

كه به محل بروند و كار را بررسي كنند و از كساني كه اطالع دارند سوال كنند اينطور نباشد 

) پيشترها ما به آن حاج آقا پسند مي گفتيم(يك نقاشي بكشند و آن را رنگ و روغن بزنند 

اين كارها به نظر من ارزش ندارد بخشي از كار مي تواند بازنگاري باشد در ايـن نـوع كارهـا    
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نه هاي سعي كنند از اهل محل پرسش كنند براي نمونه درباره خانه هاي روستايي درباره خا

فضـايي كوچـك   (روستايي درباره اجزاء مختلف آن سوال شود سوال شود كه چـرا كتهـه   

در خانه ساخته ساخته شده است؟ يـا اينكـه دليـل سـاخت سـكو      ) طاقدار در زير سكوها

چيست؟ چرا تنور در اين مكان قرار دارد؟ اينها را نيز مي توان با مكانهاي ديگر مقايسه كرد 

كوه تنور در جايي سقف دار و بيرون ساختمان قرار دارد اما در كاشـان   براي نمونه در سواد

يزد و كرمان تنوري در داخل آشپزخانه است و مكاني خاص دارد چـرا در بعضـي از فضـاها    

مانند آشپزخانه و آبريز از سقف نور مي گرفته اند و از هر نو استفاده مي شده است بايـد از  

حقيق كنند يا خودشان به مفهوم آن برسند و علـت آن را  افراد سالمندي كه هنوز هستند ت

بفهمند اگر اين كارها بشود چيز مفيدي خواهد شد و گرنه بازنگاري كه با بزك كردن همـراه  

 .باشد وقت تلف كردن است
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  معماري عاميانه و جايگاه آن در تاريخ معماري ايران

يخانه مي باشد كه بخش بزرگي از كشور بزرگ ايران داراي گنجينه هايي غني از معماري عام

ميالدي شـناخت معمـاري    60هر چند كه از حدود دهه . آن تا به حال ناشناخته مانده است

عاميانه به عنوان بخشي از فرهنگ معماري معاصر به شكلي منظم آغاز شده و تاكنون مورد 

  .توجه گرفته است، اما اين مباحث آنگونه كه بايد در ايران مطرح نشده است

يكي از ويژگي هاي عاميانه، ناشناخته بودن و گمنام بودن آن است، تا جايي كـه آنـرا در      

بانگاهي به منابع نگاشته شده دربـاره معمـاري گذشـته    . برابر معماري يادماني قرار ميدهد

كشور هاي مختلف خواهيم ديد كه معماري نوع دوم يا يادماني بيشتر مـورد توجـه تـاريخ    

بوده است، هر چند كه در كشورهاي غربي در سالهاي اخير دربـاره معمـاري   نگاران معماري 

عاميانه مشكل تاريخ گذاري بناها بوده در كنار مشكالت ديگر تغييرات و كمبـود مـدارك و   

  .اسناد

در اين مقاله سعي بر اين است كه تا به جايگاه معماري عاميانه ايران در تـاريخ معمـاري        

بع موجود اشاره شود و به برخي سئواالت اساسـي در دو زمينـه ابـزار و    ايران، بر اساس منا

روش كه باعث مي شود معماري عاميانه نتواند جايگاه مناسب خود را در تاريخ معماري ايران 

  . بيابد، پرداخته شود

براي اينكه بتوانيم تصوير روشن از جايگاه معماري  عاميانه در تاريخ معماري ايران داشته    

. شيم در آغاز مقاله مروري بر تاريخچه بحث معماري عاميانه و تعاريف مختلـف آن داريـم  با
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پـس از آن بـه   . سپس به تاريخ معماري پرداخته و رابطه اين دو با هم مقايسـه مـي كنـيم   

  .مشكالت و موانع موجود خواهيم پرداخت

تحقيقات تجربي حدود قرن است كه معماري به عنوان بخشي از مباحث نظري و جزئي از    

پيش از اين در سده نوزدهم نيز معماري عاميانه كه كمي جلوتر بـه  . معماري مطرح مي باشد

سـيدني نـه   . گ .لكحخ لئ.تعاريف مختلف آن خواهيم پرداخت، از طرف اشخاصي چون وي

تحت عنوان نوع معماري بلكه به عنوان بخشي از يك دايره المعارف معماري و كتابي درباره 

اين دو نويسـنده در كتابهـاي   .  تكامل مسكن در انگلستان مورد بحث قرار گرفته بودتاريخ 

خود معماري غير يادماني مانند خانه هاي ساده با نقشه چهار گوش و مدور و يا گونـه هـاي   

مختلف خانه در نقاط مختلف به خصوص كوهستاني فرانسه و مناطق مختلف انگلستان را به 

حال تا پس از جنگ جهاني دوم نمي توان گفت كه معماري عاميانـه  به هر . بحث گذاشته اند

  .جايگاه ويژه اي در مباحث معماري داشته است

با مروري به نوشته هاي مختلف درباره معماري عاميانه متوجه مي شويم كـه نويسـندگان     

دمـي،  معماري بـومي، مر . مختلف واژه هاي گوناگوني براي اين نوع معماري به كار گرفته اند

واژه معماري بومي يكي  از واژه ه ايـي  . ناشناخته و عاميانه برخي از اين واژه هاي مي باشند

  .است كه در فارس به عنوان معادل انگليسي آن به كار گرفته مي شود

هر چند كه اين واژه برگردان مناسبي مي باشد، اما با مقايسه بـا تعـاريف ارائـه شـده از         

معماري بومي يا سرزميني مي تواند به هر نوع معماري . آن نمي باشد گوياي» معماري بومي«

اين مي توانـد معمـاري سـاختمانهاي    . كه به يك مكان خاص تعلق داشته باشد، گفته شود
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ايـن  . ساده روستايي شهري تا ساختمانهاي بزرگ و حتي بناهاي يادماني را در بر مي گيـرد 

ك و چه بناهاي بزرگ جوابگوي نيازهاي محلي موضوع بخصوص در ايران كه چه بناهاي كوچ

براي نمونه مي توان از معماري مساجد و . و هماهنگ با محيط اطراف بوده، كامالً صادق است

امازداه آن نيز هر چند كه داراي حياط مركزي مي باشند، اما فضايي تاالر مانند نيمه بـاز در  

  .راف داردبخش رو به قبله آن پيوند بسيار زيبايي با محيط اط

راپـاپورت  . اما تعاريف ارائه شده براي اين نوع معماري با واژه معماري بومي سازگار نيست  

او . يكي از پيش كسوتان اين بحث در دنيا، معماري بومي تعريفي مشخص تر ارائه مي دهـد 

معماري بومي را معماري مي داند كه در برابر معماري رسمي شاخص شناخته شده و يادماني 

به عبارت ديگر معماري مظلوم تر، ساده تر، مردمي تر و در مجموع معماري كه .ار مي گيردقر

» واال«جوابگوي نيازهاي قشر عام جامعه باشد او همچنين اعتقاد دارد كه معماري يادماني يا 

بحـث دربـاره ويژگيهـاي مختلـف نظـري      . مي تواند ريشه در معماري عاميانه داشته باشد

در محافل علمي غرب بسيار گسترده  تر است و مراكز و نشريات متعـددي  معماري عاميانه 

  . به تحقيق و ارائه نوشته هاي مختلف درباره آن پرداخته است

معماري عاميانه در ايران هيچگاه نتوانسته است يك جايگاه مشخص در مباحث معماري و     

ينكه اولين كتاب در دهـه  تا پيش از ا. بخصوص بخشي از مباحث معماري سنتي داشته باشد

به چاپ برسد معماري عاميانه نه تحت اين عنـوان  » معماري بومي«خورشيدي به عنوان  60

بلكه به عنوان بخشي از مطالعات مسكن، تحقيقات مردم شناسي، اجتمـاعي و جغرافيـايي   
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مند براي نمونه مي توان تحقيقات انجام شده درباره كندهاي مي. مورد توجه قرار گرفته است

  .و كندوان اشاره كه در نيمه اول دهه پنجاه خورشيدي ارائه شدند

در تحقيقات مردم شناسي باالتريم توجه به بناهاي عام شده است، موضوعاتي كه در ايـن     

بخض به آنها توجه شده است ويژگيهاي مسكن كـوچ نشـينان شـامل چادرهـاي عشـاير،      

قات تجربي كه توسط مارسل بـازن و برمبـرژه   در يكي از تحقي. آالچين و كلبه ها بوده است

انجام شده معماري روستايي گيالن از ديدگاه اجتماعي در ارتباط با ويژگيهـاي جغرافيـايي   

اما تا اين زمان كمتر محقق يا تاريخ معماري به اين نوع . محل مورد مطالعه قرار گرفته است

  .قرار مي گيرندبناها توجه داشته و بيشتر آنها در هاله اي از گمنامي 

خورشيدي  60آن در اواسط دهه» سرزمين«بحث معماري عاميانه با معماري بومي به معناي   

اين همزمـان بـا كارهـاي    . از طرف تعدادي از متخصصين معماري به بحث گذاشته مي شود

و بيشـتر  » گوشه شناسي مسكن روستايي«تحقيقاتي گروههاي ديگر است كه تحت عنوان 

بـه نظـر مـي رسـد     . دستيابي به الگوهاي مسكن روستايي صورت مي گيردبراي  هدف به 

مباحث نظري گروه اول به همانجا خاتمه يابد، اما گروه دوم كه تحث حمايت مالي سازمانهاي 

  .دولتي بودند كارهاي متعددي در زمينه ساختمانهاي مسكوني به انجام رساندند

اساتيد ايراني و ايتاليايي مي شود سعي شـده  در مباحث گروه اول كه شامل چند مقاله از    

در اينجا معماري بومي يا . است تعاريف و ويژگي هاي متعددي براي معماري بومي ارائده شود

ابتدا ناشناس بودن سازندگان آن و سپس بي نيازي به دانستن تاريخ تولد : عوام با دو ويژگي

با دقت به ايـن  . مطرح شده است» وددانستن آن غالباً موجب گمراهي و توهم مي ش«اثر كه 
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دو ويژگي مي بينيم كه  ويژگي اول يعني ناشناس بودن سـازندگان، اگرچـه بـراي معمـالي     

عاميانه ما صادق است،  اما براي تعداد زيادي از بناهاي بزرگ و حتي يادماني نيز صدق مـي  

ري با نـام سـازنده   تعداد زيادي از كاروانسراها، مساجد، مدارس و خانه هاي بزرگ شه. كند

ويژگي دوم يعني بي نيازي به تاريخ تولد اثر هر چند كـه در نظـر اول   . آنها همراه نمي باشد

محقق معمار را از بعضي قيد و بندها آزاد نموده و او را بر روي موضـوعات ديگـر بخصـوص    

ي نحوه شكل گيري ساختمان متمركز مي نمايد، اما دانستن تاريخ نه به معماري هـدف اصـل  

  . درباره اين موضوع در ادامه به بحث تاريخ معماري خواهيم پرداخت. خالي از فايده نيست

از طرف ديگر بايد در نظر داشت كه ديدگاههاي اينچنين نسبت به معماري بومي و تضـاد     

آن با تاريخ بنا به نحوي يك نوع مرز بين اين نوع معماري و تاريخ معماري بوجود مـي آورد  

ناديده گرفتن موضوع تاريخ بنا به كلي در  مطالعات معماري بـومي رايـج خواهـد    كه امكان 

  .شد

حال اگر از نگاه يك تاريخ نگار معمار به بناها توجه كنيم خواهيم ديـد كـه او بـه دنبـال        

اهداف ديگري است كه با آنچه كه يك محقق معماري بـومي بـه آن خواهـد دسـت يابـد،      

  .متفاوت است

ريخ نگار معمار يافتن دقيق و يا تقريبي زمان ساخت اثر هدف اول يا اولويـت  براي يك تا   

بعد زماني . يافتن تاريخ خود افق هاي ديد جديدي را به محقق مي دهد. اول در كار مي باشد

اقتصادي و سياسي دوره مـورد نظـر، روش    -يك بنا مي تواند به ما از ويژگي هاي اجتماعي
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يي را انتخاب نموده و سپس اسـتاد مكتـوب و غيـر مكتـوب كـه      زندگي و از ديد معمار بنا

  .نشاندهنده تاريخ آن است را مي يابد و در نهايت به نتيجه گيريها و استنتاج ختم مي شود

سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چه نوع ساختماني مي تواند تـاريخ نگـار     

واهند بود؟ آيا هر ساختماني مي تواند مورد معماري را خرسند كند؟ اولويتهاي انتخاب چه خ

انتخاب گيرد؟ شواهد نشان مي دهد كه در تاريخ بيش از صد سـاله مطالعـه آثـار معمـاري     

ايران، تاريخ نگاران معماري ايران اعم از معماران وباستان شناسـان موضـوع سـاختمانهاي    

ختمان  هاي بدون تـاريخ  يادماني، محوطه هاي تاريخي و ساختمانهاي تاريخ دار و بعضي سا

نمونه هاي بسـيار زيـادي از   . اما با ويژتگي هاي معماري خاص را بيشتر مدنظر قرار داده اند

مطالعـات  . اين مطالعات را چه در دوره بيش از اسالم و چه بـس از آن مـي توانـد ارائـه داد    

ع اصفهان، مستمر محوطه هاي تاريخي مانند تپه زاغه، تپه حسنلو، كوه خواجه، مسجد جام

  .اردستان، امام اصفهان و دهها مطالعه ديگر برخي از آنها مي باشد

بـا نگـاهي بـه    . در مطالعات تاريخي ابنيه شهر ها و مناطق نيز اين موضوع صدق مي كند   

مطالعات انجام شده درشهرهايي تاريخي چون اصفهان، يزد، ناحيه گيالن و دهها شهر ديگر 

تها در شناخت بناهاي مهمتر چون مساجد، مدارس، حسينيه ها، كه اولوي. مشاهده مي كنيم

مي باشد و بناهاي ديگر كه تعداد آن از هزاران متجاوز اسـت،  .. باغات، خانه هاي شاخص و 

  .ناديده گرفته شده اند

فرهنگي بر معمـاري   -موضوع عدم توجه به تاريخ و ارزشهاي معماري و تأثيرات اجتماعي  

يقي و عدم حمايت قانوني از آنها باعث شده است كه حداقل در فرهنـگ  عاميانه از بعد تحق
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عمومي جامعه و حتي در ماين متخصصين اين امر ساختمانهاي عاميانه بيشتر مورد هجـوم،  

تخريب و تغييرات قرار گيرند و در بعضي ازمناطق رفته رفته نـابودي كامـل آنهـا را شـاهد     

روستايي در منطقه گيالن كه در مكانهايي به گالي براي مثالف ساختمانهاي مسكوني . باشيم

سال پيش تا دو يـا   200معروف مي باشند و شايد تاريخ ساخت آنها از  …پوش، لت پوش و 

. سه دهه پيش باشد در حال حاضر به شدت در معرض تخريب و تغييرات اساسي مي باشند

داده و شـايد آينـده اي    اين ساختمانها بتدريج جاي خود را به ساختمانهاي بلوك سـيماني 

حال مي بينيم كه چـه محقـق تـاريخ نگـاري و در     . نزديك تعداد اندكي از آنها باقي بمانند

با مروري به مطالعات انجام شده مـي  . كجاي تاريخ معماري ايران اين ساختمانها جاي دارند

ارسل بازن بينيم كه بيشتر محققين جغرافيا و آن هم نه محققين ايراني بلكه افرادي جون م

و برمبرژه به اين آثار توجه دارند و تحليلهايي از معماري آنها در ارتباط با موضوع جغرافياي 

تحقيقات معماري انجام شده نيز با توجه به اهدافي كه دارند به مسـأله  . محل ارائه مي دهند

  .تاريخ ساخت آنها توجه ندارند

ز مي تواند به عنوان نمونه ديگـر از وجـود   مطالعه معماري آب انبارهاي يزد و حومه آن ني   

در . آثار غني از معماري بومي و عدم وجود جايگاهي در تاريخ معمـاري محـل تلقـي شـود    

نوشته هاي مختلف درباره تاريخ معمـاري ايـن شـهر و اطـراف آن ماننـد كتـاب بـا ارزش        

آثـار غنـي از    يادگارهاي يزد و حومه آن نيز مي تواند به عنوان نمونـه اي ديگـر از وجـود   

در نوشـته هـاي   . معماري بومي و عدم وجود جايگاهي در تاريخ معماري محل تلقـي شـود  

مختلف درباره تاريخ معماري اين شهر و اطراف آن مانند كتـاب بـا ارزش يادگارهـاي يـزد،     
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توجه به آب انبارهايي شده است كه داراي تاريخ بـوده و حـداقل داراي اسـم و رسـمي در     

اما در شهر و حومه يزد صدها آب انبار كوچك و بزرگ را مـي  . هر بوده اندمحالت مختلف ش

براي مثال مي تـوان  . توان يافت كه در نوشته هاي درباره تاريخ اين شهر ناشناخته مانده اند

اين انبار در روبروي ساختمان اوليه دانشگاه . از آب انباري كوچك و زيبا به نان رشيد نام برد

با توجه به اينكه زمينهاي اطراف اين منطقه همگي به ادارات دولتي تبديل يزد قرار داشت و 

همچنين در مسيره يزد به ميبد و فقط در كنار جاده دههـا  . شدند اين آب انبار تخريب شد

آب انبار و ساختمان عاميانه را مي توان ديد كه از اين تعداد شايد فقط در كتب بـه سـه يـا    

ارهاي نصرت آباد، حجت آباد و تا حدي آب انبـار گـرد فرامـرز     چهار ساختمان مانند آب انب

اشاره شده باشد و ديگر ساختمانها كه داراي ويژگي هاي معماري جالب و در عين حال ساده 

مي باشد، نايده گرفته شده و چه بسا در آينده اي نه چندان دور با تعريض جاده همه آنها از 

ارهاي حاج نصير، حاج عليرضا ، خواجه و تعداد زيادي از آن جمله آب  انب. بين خواهند رفت

  .بي نام

  

  

مشكالت سد راه مطالعات بومي براي يك محقق تاريخ نگار معماري را مي تـوان در چنـد     

  :موضوع خالصه كرد

اين مشكل نه تنها مشكل اساسي بـراي مطالعـه عاميانـه، بلكـه     : مشكل تاريخ گذاري -١

ريشه اين مشـكل را مـي   . رگ و يادماني نيز مي باشدمشكلي براي تعدادي از بناهاي بز
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كشور ايران به عنوان يكي از . بايست در كمبود مطالعه تاريخي و باستان شناسي دانست

كشورهاي با ديرينه تاريخي است كه متأسفانه مطالعان موجود درباره آثـار معمـاري آن   

محققان غربـي دربـاره    برعكس در مطالعات. در مقايسه با اين عظمت بسيار ناچيز است

. آثار خودشان مي بينيم كه بسياري از موضوعات، دهها بلكه صدها نوشته و جـود دارد 

همچنين از زماني كه معماري عاميانه به عنوان بخشي از مباحث معماري مطـرح شـده   

بـراي مثـال   . است توجه به تاريخ گذاري آنها با روشهاي مختلـف بيشـتر شـده اسـت    

ي و سرپناههاي موقف و ساده كشاورزان در بخشهاي مختلف برخـي  ساختمانهاي ابتداي

  .از كشورها مورد شناسايي تاريخي قرار گرفته اند

خوشبختانه شـهر شـيراز   . نمونه هاي متفاوت را مي توان در معماري مسكن ايران ارائه داد

ره كل ادا. يكي از شهرهايي است كه مورد توجه محققين مختلف از جمله معماران بوده است

حفاظت بناهاي تاريخي  و آثار باستاني در حدود بيست سال پيش اقدام به شناسائي خانـه  

از ايـن تعـداد خانـه    . خانه را ارائه داده است 178هاي قديمي اين شهر نموده و فهرستي از 

مـي  ) قاجـار (فقط سه خانه داراي تاريخ دقيق بودنه و بقيه داراي تاريخ كلـي از يـك دوره   

تكاملي كه مباني نظري پيچيده  -يك مطالعه تاريخ تسلسلي يو نه از نوع تاريخي در. باشند

اي را نيز به همراه دارد، حداقل كار دانستن تاريخ آن و قراردادن بناها به صورت سلسـله و  

اراست و با توجه به نداستن تاريخ دقيق اين تعداد خانه كار تاريخ گذاري آنها بسيار دشـوار  

  شايد بهانه اي بشد براي وارد نشدن به بحث تاريخ خانه هاي شيرازي بوده و اين خود
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اين كمبود بـاز ريشـه در   : مشكل كمبود اسناد مختلف بخصوص برداشت از آثار عاميانه-2

سازمانهاي متولي دردرجه اول به آثـار بـا   . توجه متوليان و محققان تاريخ نگار و معمار دارد

زمـاني  . ي ثبت آنها برداشت آنها شايد اولين اقدام باشدمعماري دارند و برا -ارزش تاريخي

كه محقق تعداد زيادي بناي بدون تاريخ و برداشت نشده روبرو مي شود،  اين خـود شـايد   

  .مانعي براي وارد شدن به يك مبحث تاريخي باشد

هر چند كه يك برداشت اوليه . نوع برداشت نيز نسبت به ديد محقق مي تواند متفاوت باشد

بايست پيكره كلي بنا و فضاي مختلف آن را معرفي كند،  اما اين برداشـت بايسـتي بـا     مي

ورود و دسترسي به . مطالعه در محل و با شناخت عمكردها و جزئيات ساختماني همراه باشد

داخل خانه ها با توجه به مسكوني بودن آنها و ابعاد بزرگي بعضي از آنها بخصوص در ارتباط 

  .ط دار از ديگر مشكالت سد راه برداشته مي باشدبا خانه هاي حيا

يكي از مشكالت ديگر براي مطالعه آنها بخصوص بـا  :  تغيرات در ساختار بناهاي عاميانه-3

تغييرات در ساختمانها باعث مي شود كه فهم از  عملكـرد اصـلي آنهـا    . روش تاريخي است

ه زندگي در اين نوع سـاختناها،  با توجه به ادام. سخت و در بعضي از مواقع غير ممكن باشد

از اينرو يكي از مطالعـات نـه چنـدان    . ساكنين سعي بر تطبيق فضاها با زندگي روز داده اند

  .آسان بازسازي ساختمانها به حالت اوليه آنها مي باشد

تغييرات در بناهاي عاميانه مي تواند بر اثر حوادث طبيعي چون زلزله يا سيل كه در ايـران    

در مـورد  . رايج است اتفاق بيافد و يا اينكه بر اثر دخالتهاي انساني صورت گيـرد پديده اي 

ورد كه باعث  سال اخير را مثال آ 20پديده تخريبي اول يعني زلزله مي توان فقط زلزله هاي 
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تفاوتي كه در تغييرات در زمـان هـا و در   . ويراني تعداد زيادي از بناهاي عاميانه و غيره شد

مان مي توان ديد اين است كه تا پيش از دوره مدرن آنچه پـس از تخريـب   معماري گذشته 

زلزله ساخته مي شد، استمراري از معماري گذشته بود در حالي كه در معماري امروز ما آنچه 

پس از تخريب معماري عاميانه به ارث گذاشته از گذشته ما ساخته مـي شـود، جـايگزيني    

  .لحي غريب و شكلي متفاوتساختمان هاي متداول روز است با مصا
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  مقدمه اي بر شيوه هاي و گرايش هاي معماري در تهران

  دوره قاجار: الف

  معماري سنتي حاشيه كوير -1

  )از اواسط دوره قاجار به بعد(شيوه معماري اواخر قاجار  - 2

  )از اواسط دروه قاجار به بعد(معماري التقاطي اروپا  - 3

  دوره پهلوي اول: ب

  اجار و معماري نئوكالسيك غربادامه سبك هاي اواخر ق -1

  »هنرنو«معماري اوايل مدرن  - 2

  معماري سبك ملي - 3

  معماري مدرن -4

  دوره پهلوي دوم: ج

  )30و  20دهه (ادامه معماري مدرن  -1

  )در ادامه معماري مدرن 50و  40دهه (معماري سبك بين المللي  - 2

  )تا زمان انقالب 50از آغاز دهه (معماري مرحله تحول  - 3

  )شيوه نئوكالسيك( معماري التقاطي غرب -4

  دوره بعد از انقالب: د

  معماري سنتي  -1

  )ادامه دوره قبل(معماري مرحله تحول  - 2
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  معماري پست مدرن غربي - 3

  )شيوه نئوكالسيك(معماري التقاطي غرب  -4

  مقدمه اي بر شيوه ها و گرايش هاي معماران در تهران

همچنـين  . مـي گردنـد   توسعه و تحول شهر تهران به اوايل پايتختي آن در دوره قاجار باز  

دسـته  . معماري بناهاي تهران نيز به موازات گسترش و توسعه اين شهر تحول يافتـه اسـت  

بندي اين اشكال خاص و متفاوت تحت عنوان شـيوه هـا و گرايشـات معمـاري و شـناخت      

  .اجمالي ويژگي و خصوصيات هر كدام از آنها موضوع اين مقاله مي باشد

، معماري شهر تهران عمدتاً معماري سنتي رايج اين مـرز و بـوم   حدوداً تا اواسط دوره قاجار

بود، كه هنوز نظاير آن در بسياري از شهرهاي حاشيه كوير خودمـان وجـود دارد، هنـوز در    

اين معمـاري  . ارتباط با معماري  غرب قرار نگرفته، و ريشه هاي سنتي و بومي خود را داشت

ـ   اي اقليمـي، شـرايط جغرافيـايي و در قالـب     در ارتباط با اصول معماري سنتي، ويژگـي ه

  .ساختارهاي يك شهر سنتي شكل گرفته بود

تظاهر اصلي بناهـا بـه سـمت درون بـوده،     . عمده ترين ويژگي اين       درون گرايي آن بود

ايـن م  . حتي نور مورد نياز از آنها نيز از طريق حياط هاي داخلي تأمين مي گرديـد . داشتند

با مجموعه شرايط يك شهر سنتي به مطلوب ترين و زيبا ترين اشكال عماري كه در ارتباط 

تغييـر  . دست يافته بود، با تغيير شكل اين ساختار سنتي دستخوش تحول بسيار مي گـردد 

شكل ساختار سنتي شهر نيز معمول تحوالتي است كه از دوران قاجار در جامعه ايـران روي  

  .مي داد
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اواسط دوران قاجار و هم زمان با ايجاد ارتباطات وسيع تـر  آغاز تحوالت در جامعه ايران از   

با جوامع اروپايي مي باشد، معماري تهران نيز از همان زمان تأثير از مسائل ناشي از تحوالت، 

  .از سبك ها و شيوه هاي معماري و شهرسازي غربي تأثير فراوان مي يابد

ع تحوالت معماري آن زمان تهـران  عوامل ذيل كه ارتباط بيشتري با بحث ما دارند، در شرو

  :تأثير بسزايي داشته اند

  .معرفي اشكال جديدي از سازمان هاي اداري خدماتي طبق الگوهاي غربي

معرفي انواع سبك هاي معماري متداول آن زمان اروپا از طريق معماران اروپايي به هنگـام  

  .طراحي و ساخت بناهاي دولتي در تهران

  .توسعه اوليه تهران قديممعرفي شيوه شهرسازي در 

  

  :انواع شيوه هاي معماري  كه در آن زمان رايج شدند به شرح ذيل مي باشند

  معماري التقاطي اروپا

اروپا  19از شيوه هاي رايج در آن دوران كه توسط اروپائيان وارد شد، معماري التقاطي قرن   

اهاي تهران بـه كـار رفتـه    است كه عمدتاً با همان سبك و سياق نيز در طراحي برخي از بن

است در اين شيوه تلفيقي از سبك هاي گذشته اروپا و يا از سبك خاصي بر اساس عملكرد 

ساختمان قديم تلگرافخانه در حاشيه ميدان . و يا موقعيت قرار گيري بنا استفاده مي كردند

آبـاد  توپخانه، ساختمان برخي سفارتخانه ها، همچنين بناهاي اطراف ميدان ميـدان حسـن   

  .نظايريز از  اين شيوه هستند
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  شيوه معماري اواخر قاجار

شاخه اي از معماري اين دوره را كه در آن تلفيقي از معماري سنتي ايران با معماري التقاطي 

با تركيب اين دو شيوه تغييـر  . اروپا به عمل آمده است، شيوه معماري اواخر قاجار مي نامند

ي ساختمان هاي جديد در مقايسه با ابنيه سنتي به وجود ماهوي در ساختار فضايي و ارتباط

تغيير در پالن ساختمان، تلفيق عناصر و اشكال معماري غرب با معماري سنتي استفاده . آمد

از تكنيكها و مصالح ساختماني مناسب تر و بكارگيري شيرواني براي پوشش بام ها كه قـبالً  

ك التقاطي معرفي شده بودند و ويژگي هاي توسط معماران اروپايي در ساختمان هاي با سب

  .عمده ساختمان هاي اين شيوه هستند

برخي ساختمانهاي واقع در خيابان ناصر خسـرو منجملـه بنـاي سـردر شـمس المعـاره،          

ساختمان قديم شهرداري در ضلع شـمالي توپخانـه، و بسـياري از سـاختمانهاي واقـع در      

ـ  همچنـين بسـياري از   . ن شـيوه بنـا شـده انـد    محدوده هاي مجاور ارگ قديم تهران با اي

ساختمانهاي كاله فرنگي، و يا ويالها و كاخ هاي ساخته شده در شميران و در اطراف تهـران  

در طي آن دوران همگي تلفيقي از شيوه هاي معماري التقاطي اروپـايي و معمـاري سـنتي    

  .ايران بودند

. و اجتماعي كشور متحول مي گـردد با شروع دوره رضا شاه كل ساختار سياسي، اقتصادي   

توسعه . تشكيالت اداري بسط يافته و ارائه خدمات اجتماعي با الگوي اروپايي آغاز مي شود

و ورود . هاي شهري تهران در مقياس وسيع تري با الگوي شهرسازي غرب شكل مـي گيـرد  

ن فعاليـت  مجموعه اين عوامل امكا. اتومبيل، تأثير بسزائي در شكل توسعه شهر مي گذارد
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بسياري از شركت ها و مهندسان خارجي را در توسعه هـاي جديـد شـهرهاي ايـران و در     

در سراسر كشور و منجملـه در تهـران   . …احداث ساختمان هاي جديد اداري و آموزشي و 

فراهم مي نمايد كه مهندسان اروپايي، روسي و معدودي معماران و مهندسان ايراني در ايـن  

ن دوران است كه دانشجويان ايراني تحصيل كرده خارج نيز كه به وطن در همي. گروه هستند

  .بازگشته اند به فعاليت هاي ساختمان سازي مي پردازند

در دوره رضا شاه، عالوه بر ادامه شيوه معمـاري اواخـر قاجـار و معمـاري التقـاطي اروپـا         

ـ (و در ادامـه آن  » شيوه معمـاري اوايـل مـدرن   «، »جنبش هنر نو« ) ر همـين دوره در اواخ

همچنين در اين دوره فعاليت زيادي در ارتباط با ايجاد . نيز نضج پيدا نمود» معماري مدرن«

  .كه بازگو كننده تاريخ و فرهنگ كهن اين سرزمين باشد به عمل آمد» سبك ملي«يك 

  جنبش هنر نو و شيوه معماري اوايل مدرن

كه در ابتداي قرن حاضر مـيالدي در   بسياري از مهندسان خارجي و يا دانشجويان ايراني   

اروپا به تحصيل پرداخته  يا در اين حرفه فعال بودند، با آشنايي و تسلط كامـل  نسـبت بـه    

كه در آن دوران متداول و يا در دست شـكل گيـري   » جنبش مدرنيسم«و » جنبش هنر نو«

گـرايش هـاي    جنبش هنر نـو در درون خـود  . بود به ايران بازگشته و به فعاليت مي پردازد

متفاوتي را به وجود آورد كه تأثير هر كدام در معماري ساختمان هاي تهران قابـل مشـاهده   

بخش عمده اي از معماري شهر تهران در چهار دهه اول اين قرن متأثير از اين جنبش . است

  .و گرايش هاي متنوع آن بوده است
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كـه در بسـياري از    يكـي از گـرايش هـاي عمـده اي اسـت     » شيوه معماري اوايل مـدرن «

در ) Rationalism(اصول منطـق گرايـي   . ساختمانهاي آن دوره تهران قابل مشاهده است

اين شيوه از اهميت برخوردار بوده و در ادامه همين شيوه اصول معماري مدرن نيـز تـدوين   

ويژگـي و  . …مي شود مجموعه اين كارها تا حدي نيز با تلفيق شرايط اقليمي، فرهنگـي و  

  .اصي به خود گرفته استهويت خ

وارطان هوانسيان، گابريل گوركيان از معماراني هستند كه در رأس و همراه با آنان بسياري   

از معماران ديگر با شيوه هاي معماري اوايل مدرن و سـپس معمـاري مـدرن در تهـران بـه      

ر تهران فعاليت پرداخته اند كه هنوز هم مجموعه اين ساختمان ها در ميان بافت مركزي شه

از فضـاهاي شـهري، نماهـاي    . …واقع در خيابانهاي الله زار، جمهوري انقـالب، سـعدي و   

  .خياباني بسيار زيبايي برخوردار هستند

گرايش دوم را كه در نقطه مقابل گرايش اول يعني شيوه معماري اوايـل مـدرن قـرار دارد       

و تأثير عمـده خالقيـت هـاي     آزادي  عمل. مي شناسند» هنر نو«امروز بيشتر به همان نام 

به حدي است كـه  . ذهني و فردي معماران در اين گرايش كه از طيف وسيعي برخوردار است

استفاده آزاد از . ناميده است) Anti- Rationalism(» ضد منطق گرايي«پوزنر آن را شيوه 

و فـردي  فرم ها و احجام، بكارگيري تزئينات و متيف هاي موارد ديگر از خالقيتهاي ذهنـي  

معماران نشأت مي گيرد، از جملـه تأثيرهـايي هسـتند كـه شـيوه هنـر نـو بـر برخـي از          

  .ساختمانهاي آن دوره تهران گذاشته است
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عالوه بر تأثير گرايش هاي مذكور بر معماري ساختمان ه اي تهران، شايد تـأثير گرايشـي      

ر فرانسه به علت قدرت و جنبش هنر نو د. ديگر كه از كشور فرانسه به ارمغان آمده هستيم

در اين گرايش ضمن رعايت برخي از اصول . در شكلي خاص تجلي مي يابد» آكادمي«اعتبار 

سبك نئوكالسيك نظير تقارن، رعايت سلسله مراتب فضايي اسـتفاده از عناصـر و قـوانين    

تركيب سبك مذكور از تكنولولژي مدرن ساختماني نيز استفاده شده، لـيكن از تزئينـات و   

ايـن  . رداختن به جزئيات كه در سبك نئوكالسيك وجود داشـت خـودداري شـده اسـت    پ

ساختمانها ضمن حفظ ويژگي سبك نئوكالسيك نظير تاريخ گرايي و يادمان گرايي به طـرز  

در كشور آلمان عوامل ديگري باعث ايجـاد همـين   . شگفت آوري ساده و بي پيرايه شده اند

به هر حال در دوره رضا شاه ساختمانهاي دولتي . گرديد روند ليكن با نتايجي نسبتاً متفاوت

  .و آموزشي زيادي تحت تأثير گرايش هاي مذكور در تهران احداث شده است

ساختمان زيباي دانشكده حقوق اثر مرحوم مهندس فروغي، و ساختمان زيباي دانشـكده    

ر معمـاري  پزشكي اثر مرحوم ماكسيم سيرو از جمله نمونه هايي هسـتند كـه تحـت تـأثي    

هنچنين به دليل ارتباط نزديك ايران باكشور آلمان در . نئوكالسيك فرانسه به وجود آمدند

دوره رضا شاه، فعاليت گروههاي منهدسي آلمان در ايران، و بازگشت فارغ التحصيالن ايراني 

از آلمان،تعدادي از ساختمان هاي دولتي تحت تأثير معماري نئوكالسيك ايـن كشـور و بـا    

ساختمان هـاي راه آهـن از بناهـاي شـاخص     . ياتي كه قبالً ذكر شد به وجود آمدندخصوص

  .معماري آلمان در ايران است
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  معماري سبك ملي

در دوره رضا شاه دستيابي به شيوه اي از معماري كه معرف فرهنگ و تاريخ كه ايـن مـرز و   

يـن اسـاس دو عامـل در    بر ا. بوم بوده  از هويتي ويژه برخوردار باشد، اهميت بسياري يافت

اول رجوع به معمـاري قبـل از دوران   . ايجاد  اين معماري از اهميت فراواني برخوردار گشت

  .اسالمي ايران و دوم استفاده از تكنولوژي مدرن غربي

در اين باره گرايش هاي بسيار متفاوتي به وجود آمد، و ساختمان هاي مختلفي بـر اسـاس      

عمارت شهرباني طرح مرحوم قليج باغليـان و سـاختمان   . دندآن گرايش ها مطرح و اجرا ش

شركت فرش از معماري دوران هخامنشي و بخصوص تخت جمشيد الهام گرفته و بسياري از 

سـاختمان مـوزه ايـران    . عناصر معماري آن دوره در اين ساختمان ها قابل مالحظـه اسـت  

طالق كسرا كـه از بناهـاي معـروف    باستان اثر آندره گدار معمار معروف فرانسوي با الهام از 

عكس العمل هاي و انتقادهايي كه نسبت به استفاده . دوره ساساني است، طراحي شده است

مستقيم از سبك و عناصر معماري دوران قبل از اسالم به عمل آمد، و از سوي ديگـر تـأثير   

عمـارت   .شيوه معماري پااليش يافته را در چهارچوب معماري سبك ملي بـه ارمغـان آورد  

وزارتخانه خارجه نمونه بسيار متعالي اين گرايش است كه در ضمن حفظ سادگي،  استفاده از 

ساختمان زيباي . فرم كعبه زرتشت به صورتي كامالً پااليش يافته در آن قابل مشاهده است

ديگر كه در همين دوره احداث شده است باشگاه افسران است كه توسط گابريل گوركيـان  

  .و ارطان هوانسيان نظارت بر ساخت بنا را به عهده داشته استطراحي شده 

  جنبش معماري مدرن
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از اواخر دوره رضا شاه و در ادامه شيوه معماري اوايل مدرن جنبش مدنيسم در تهران رواج   

اين جنبش عمالً تفـوق  . در غرب جنبش مدنيزم در بين دو جنگ جهاني اشاعه يافت. يافت

تـاريخ گرايـي در   . در آن از اهميت بسياري برخوردار مي باشـند  گرايشي و عملكرد گرايي

معماري و هر آنچه با آن مرتبط بود به كنار گذاشته شده و استفاده از مصالح جديد بخصوص 

سيمان و بتن استفاده از اسكالت بتن آرمه، رعايـت اصـول بهداشـتي نظيـر برخـورداري      

ـ  ه در بنـا، اسـتفاده از  احجـام اصـلي     ساختمان از تهويه و نور مناسب افزايش سطح شيش

هندسي، حذف تزئينات، بكارگيري اصول جديـد زيباشناسـي كـه در نقاشـي و هنرهـاي      

تجسمي اشاعه يافته بود، تزئينات بكارگيري اصـول جديـد زيباشناسـي كـه در نقاشـي و      

هنرهاي تجسي اشاعه يافته بود، جملگي از عواملي بودند كه جنبش مدرنيسم بـه ارمغـان   

از اولين ساختمانهاي مدرن در تهران ساختمان بسيار زيبايي قمـاش واقـع در ضـلع    . ردآو

استفاده از احجـام  .  شمال غربي ميدان راه آهن است كه در اواخر دوره رضا شاه احداث شد

خالص در اين   بنا تأكيد بر روي خطوط افقي توسط پنجره هاي يكسره و بـه هـم پيوسـته    

از ويژگي هاي جنبش معماري مدرن است كه در اين . …ميدان و  هماهنگي فرم ساختمان يا

ضمناً مقابل اين ساختمان در ضلع شـمال شـرقي ميـدان راه آهـن     . بنا قابل مالحظه است

وارطان هوانسيان طرح بسيار زيبايي براي ميهمانخانه راه آهن ارائه نمود كـه در همـاهنگي   

  .متأسفانه احداث نگرديدكامل با ساختمان قماش و ميدان قرار داشت كه 

در اواخر دوره رضا شاه به بعد عالوه بر ساختمان هاي اداري، بسياري از سـاختمان هـاي      

پل  ابكـار كـه از پـيش    . با سبك معماري مدرن ساخته شده است. …مسكوني، تجاري، و 
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كسوتان جنبشي معماري مدرن در تهران بود، نمونه هاي زيبايي از ساختمان هاي مختلـف  

ساختمان هاي مسكوني زيبايي . بخصوص خانه هاي مسكوني را در تهران طراحي كرده است

كه با آجر بهمني در دو دهه بيست و سي در تهران ساخته شده اند، از كارهاي پـل آبكـار و   

  .ديگر معماراني هستند كه تحت تأثير وي به طراحي اين قبيل ساختمان ها مي پرداختند

  يمعماري سبك بين الملل 

به بعد همراه با اشاعه معماري سبك بـين المللـي    1340گسترش شهر تهران از آغاز  دهه   

  .بوده است

در غرب معماري سبك بين المللي در ادامه و با اتكا به اصول معماري مدرن در شرايط ويژه   

 در اين دوره اسـتفاده از . بر جهان تسلط داشت 1960بعد از جنگ جهاني دوم تا اواسط دهه 

سيستم هاي صنعتي ساختماني و بكارگيري قطعات پيش ساخته و استفاده از مصالح جديد 

دو گونه بارز تأثير بين المللي را بر ساختمان هاي تهران مي تـوان  . پيش از پيش ادامه يافت

  :مشاهده كرد

گونه اول، معماري ويالهاي تهران است كه همزمان با توسعه شهر تهران در منطقه شـمالي    

در اين معماري از مصالح متنوع نظير سنگ، بـتن، آجـر،   . ن داراي نمونه هاي فراواني استآ

سطوح شيشه اي وسيع  به منظور ايجاد ارتبـاط  . فلز، شيشه و نظاير آن استفاده شده است

هر چه بيشتر ميان فضاهاي خارجي و داخلي و به وجود آوردن ديدهاي وسيع بـه خـارج از   

همچنين اسـتفاده از  . پالن باز از مشخصه هاي اصلي اين ويال هاست ساختمان و استفاده از
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سطوح ساده و خطوط افقي در تركيبات متنوع با يكديگر تكيه بر سايه روشن ها و تركيـب  

  .هنرمندانه مصالح اين گونه ويالها در تهران وجود دارد

از سـاختمانهاي   بسياري. گونه دوم، معماري ساختمان هاي تجاري و اداري در تهران است  

به بعد ساخته شده انـد   40اداري و تجاري به صورت چند طبقه، بلند مرتبه و برج كه از دهه 

اين ساختمانها عمدتاً از سطوح وسـيع شيشـه اي،   . تحت تأثير معماري بين المللي بوده اند

قطعات پيش ساخته بتني، استراكچر بتني و يا فلـزي كـه در مـواردي بـه صـورت نمايـان       

)Expose (      هستند، قابهاي آلومينيومي و يا فلزي همـراه بـا ورقهـاي پركننـده از جـنس

اينها ساختمانهايي بودند با احجام كامالً هندسي . ساخته شده اند …آلومينيوم يا گالزال و 

و بلندتر نسبت به ساختمانهاي مجاور كه براي جلوگيري از سنگين شدن حجم، تمايـل بـه   

  .ه شيشه اي و شفاف در آنها كامالً مشهود بوداستفاده از سطوح يكپارچ

از نمونه هاي اولين سبك مذكور بانك ملي واقع در چهارراه حسن آباد است كه  علي رغم    

عدم تجانس و نديده  گرفتن بدنه منحصر به فرد ميدان به عنوان يك نمونه ارزنده از سبك 

طراحي براي بازسازي ميدان به ارزش بين المللي قابل مالحظه بوده و بهتر است در هر گونه 

از نمونه هاي ديگر       كار واقع در خيابان حافظ، پاسـاژ  . هاي اين ساختمان نيز توجه گردد

آلومينيم و بسياري از ساختمانهاي واقع در خيابان هاي استاد مطهري، شهيد بهشتي، ولـي  

  .ردعصر و ساير مناطق توسعه يافته در اين دوره را مي توان نام ب

معماري سبك بين المللي علي رغم عدم ارتباط با شرايط اقليمي و ويژگي هـاي معمـاري      

محلي و بومي و عدم مالحظه موقعيت هاي شهري در تمام دنيا اشاعه يافتـه و نمونـه هـاي    
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بسيار زيبايي از اين معماري جز آثار با ارزش و بجا ماندني ميراث معماي بشر محسوب مـي  

اثر معـروف ميزونـدر روهـه و    ) Segram(ترين اين بناها ساختمان سيگرام از معروف. شوند

است كه ارزش هـاي كامـل و واالي ايـن    ) 1956-8(فيليپ جانسون واقع در شهر نيويورك 

سبك را به نمايش مي گذارد و تأثير بسيار گسترده اي بر طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه 

سعه سريع شهرها در دوران بعد از جنگ دوم و بـا  ليكن با تو. سبك بين الملي گذارده است

توجه به فعاليت گسترده در زمينه ساختمان سازي استفاده از اصول معماري اين سبك بـه  

. صورت بسيار كليشه اي و در ابهاد وسيع مورد استفاده معماران و سازدندگان قـرار گرفـت  

يـد كننـده قطعـات    اين اصول در دست طراحان معمـولي، سـازندگان و شـركت هـاي تول    

ساختماني با توجه به مزايايي كه براي آنان داشت تبديل به اصول مخرب و برخالف اهـداف  

حاصل اين روش براي سازندگان سـرعت اجـرا در كليـه    . تدوين كنندگان اوليه اش گرديد

كشورهاي اروپايي و قاره هاي ديگر در ابعاد بسيار گسـترده در آن دوران بـه كـار رفتـه و     

  .نهايي بسيار مدهش، نازيبا و غير متجانس با بافت شهري به وجود آوردساختما

تهران نيز از اين قاعده مستثني نگرديد، با اين تفاوت كه حتي در اسـتفاده از تكنولـوژي      

در تهران عليرغم وجود نمونه هاي معـدود ولـي زيبـا از ايـن     . برتر اين سبك نيز قاصر بود

اي جديد شهر با الگو برداري دست چندم از سـبك بـين   سبك بخش  عمده اي از توسعه ه

المللي توسط معماراني ناصالح و بساز و بفروش ها با مشخصات و اجرايي بسـيار ضـعيف بـا    

اين ها سـاختمانهايي  . ساختمان اداري، تجاري و يا مسكوني، آپارتماني و وياليي اشغلل شد

هـاي كشـيده و باريـك، و نمـايي      بودند داراي پنجره هاي بسيار بزرگ و سراسري، ايـوان 



  ٦٧

پوشيده از سنگ تراورتن و يا انواعي مشابه كه نمونه هاي آن در خيابان هاي دكتر فـاطمي،  

توسعه يافته اند به وقـور قابـل    50و  40شهيد بهشتي و بسياري نقاط ديگر كه در دهه هاي 

ايـن بـازار    تسري اين شيوه در دست بساز و بفروش ها و افـرادي كـه در  . مشاهده هستند

آشفته به  عنوان معماران تجربي وارد كار بودن بخش عمده اي از بافته هاي حاشيه شـهري  

  .را با الگوهايي كج سليقه و كيفيتي بسيار نازل از انواع مركز شهري شكل داد

  معماري مرحله تحول

ي، و در تهران، به پيروي از غرب ضمن تغيير در نحـوه نگـرش بـر معمـار     40از اواخر دهه   

بازنگري ارزش هاي معمارانه كه هدف آن دستيابي به ويژگيها، هويت و جنبه هاي شاخصـي  

از معماري كه در معماران مدرن به فراموشي سپرده شده بود تغييراتي در نحوه تـدريس در  

در معماري تهران روندهايي مشابه بـا آنچـه در    1350از آغاز دهه . دانشگاه ها به وجود آمد

يعني به موازات فعاليتهاي بساز و بفروش و با تقليدي دست . د مشاهده ميگرددغرب روي دا

چندم و كج سليقه از سبك بين المللي كه بخش هاي وسيع تري از تهران مورد تهاجم ايـن  

. آثار معماري قرار مي گيرد شاهد جنبشي جوان و موفق در ارتباط با فعاليت معماري هستيم

معمار كشور كه فارغ التحصيالن مدارس ايران و يا خـارج از  جنبشي كه نسل هاي جوان تر 

آنها در مقابل بي هـويتي معمـاري   . كشور آن زمان بودند در ايجاد آن سهم بسزايي داشتند

يعني ارتباط معماري با زمـان، مكـان ،   . سبك بين المللي، به دنبال هويت در معماري بودند

اين هويـت  . اقليمي و جغرفيايي، و غيرهويژگي هاي فرهنگي، سنتي و تاريخي خصوصيات 

گروهي . توسط گروهي از معماران با كاوش در اصول معماري سنتي و الهام از آن تحقق يافت
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ديگر نيز به پيروي آثار معماري پيش از مدرن تهران و ملهم از معماري تهرانـي، سـاختمان   

اي آجـري و سـيماني دو   هاي ساده و عمدتاً آجري طراحي نمودند كه در  ادامه ساختمان ه

گروه سوم نيز عمدتاً تحت تأثير معماران بـزرگ غربـي و معمـاران    . تهران بود 30و  20دهه 

غرب به فعاليت مي پرداختند، و كارهايي را ارائه مي كردند كه انتخـابي   1960-70دهه هاي 

از مناسب از معماري آن زمان غرب و كوششي در جهت انطباق آن معماري با جنبـه هـايي   

  .ويژگي هاي معماري كشور ايران محسوب مي شد

در تهرن بعد از انقالب روندهاي مختلفي در معماري به وجود آمد كه برخي از آنهـا تحـت      

  .تأثير جنبش پست مدرن مي باشند

حركاتي را كه در معماري بعد از انقالب مشاهده مي شود مي توان بدين صورت دسته بندي  

  : نمود

اري سنتي كه به غير از معدودي كارهاي طراحي شـده توسـط معمـاران بـا     بازگشت به معم

تجربه نتايج مثبتي به بار نياورده و نتايج ساختمان هاي اجري با برخوردي بسـيار سـطحي   

  .نسبت به معماري سنتي است

الگوبرداري از معماري كالسيك غرب كه به شيوه اي نادرست و بي سـليقه و بـا كيفيتـي      

كه در ميان سازندگان بخش خصوصي طرفدار داشته و عمالً بخـش عمـده اي از   بسيار نازل 

  .ساختمانهاي مناطق مرفه نشين و گران قيمت شهري به اين سبك ساخته شده و مي شوند
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الگو برداري از معماري پست مدرن غربي با استفاده از عناصر معماري غربي كه به تـدريج     

غم برخي نمونه هاي نسبتاً موجه عمده كارها فاقد ارزش رايج گرديده، و علير 1360در دهه 

  .مي باشند

، توجه و عالقه به ارزش هاي معماري ساختمان هاي اواخـر قـرن گذشـته و    1360در دهه   

اوايل اين قرن در تهران عموميت بيشتري يافته و تحولي كه در برخي از نمونه هاي معماري 

اين توجه در كار عالقمندان آن بـه وجـود آورده   مالحظه مي شود ناشي از تأثيري است كه 

  .است

تهران دربرگيرنده مجموعه غني و عظيمي از ساختمان ها بـا سـبك هـا و گـرايش هـاي        

ارزشمندي است كه در تاريخ دويست ساله اين شهر به موازات تحوالت معماري در اروپا و با 

  .روندي تكاملي شكل گرفته اند

ا توانسته اند جواب مناسبي به پارامترهاي اجتمـاعي، فرهنگـي،   بسياري از اين گرايش ه   

داده و عمالً ارائه دهنده هويت خاصي هستند كه مي تـوان   …اقتصادي ، اقليمي، شهري و 

بسياري از اين سبك ها و گرايش ها از پتانسيل هـاي  . به آنها شيوه معماري تهراني نام نهاد

  .هاي تحول يافته معماري برخوردارندمناسبي جهت تكامل و كسب ابعاد و ارزش 

روندهاي معماري امروزي اغلب در جهت الگوبرداري از معماري غرب آنهم در قالب فرمال    

اگرچه . و بدون در نظر گرفتن ابعاد نظري امكانات تكنولوژي، و بسياري از مسائل ديگر است

يچ گاه با كيفيتـي ايـن   اين روش در تاريخ تحول معماري تهران غربيه نبوده است، ليكن ه

چنين نازل نيز صورت نگرفته است در حالي كه بسياري از گرايشهاي گذشته معماري تهران 
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واجد ارزشهاي بسيار و كوششي آگاهانه در جهت تلفيقي از گـرايش هـاي معمـاري غـرب     

امكانات جديد تكنولوژي و ميراث معماري ايراني در قالب اشكالي بسـيار بـديع و پـااليش    

  .ه بوده استيافت

ايجاد امكانات در جهت تعمق و تفكر نسبت به تحوالت معماري تهران بـاال بـردن آگـاهي      

عمومي نسبت به ارزش هاي اين معماري پشتيباني از فعاليت هايي كه در اين زمينه صورت 

مي گيرد، سعي در حفظ و نگهداري اين ميراث ارزشمند وظيفـه اي اسـت كـه بـر عهـده      

  .ذيربط كليه معماران و ديگر عالقمندان اين شهر قرار دارد مسئولين سازمان
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  نقش معماري در پيدايش شهر تهران

  

سياحان اغلب با لحني اندك تحقير آميز از تهران پايتخت مدرن ايران بـه عنـوان شـهري    

در آن معنايي كه آنان از اين كلمه برداشت مي كنند يعني به معنـاي  . جديد سخن گفته اند

اما . تهران به هيچ وجه يك شهر جديد نيست و برعكس، شهري است باستاني -تاريخي آن

آقا محمد خان، يك قرن پيش، و پس از آن برادر  -يعني از لحاظ ساختاري -در معناي ديگر

زاده و جانشين او فتحعلي شاه، تهران را به صورت شهري جديد درآوردند و در بيست سال 

ه نحوي كه آنها را در نيمه اول قرن بيستم آن را ديده اند اخير شهري باز هم جديد تر شده ب

  .اگر باز اين شهر را ببينند، نمي توانند آن را باز شناسند

بر گزارش تـاريخي و توپـوگرافيكي   .) ق 1310.(م 1892مقدمه اي كه جرج كرزن، به سال    

شهر اسـت و   درخشان خود از تهران نوشته است و هم جمعبندي عقيده متعارف درباره اين

ميالدي نيز بـه همـين    20سياحان در اواسط قرن . هم از سه مرحله توسعه آن حكايت دارد

ترتيب معموالً واكنشي نامساعد نسبت به تهران نشان مي دادند كه در چشم آنـان شـهري   

بود پرازدهام پر سر و صدا و گل و گشاد، چون به ندرت تالش مي كردند ساختمانهاي زيبايي 

در واقع تصـميم آقـا   . ت خيابانهاي عريض تازه احداث شده پنهان بود كشف كنندرا كه پش

.) ق 1344. /ش 1307(نخستين پادشاه قدرتمند سلسله قاجار .) ق 1913-1211(محمد خان 

تهران بـه سـرزمين   . مبني بر انتخاب تهران به عنوان پايگاهش از چندين جهت معقول بود

تيجه به همپيمانانش در بين رؤساي قبيله قاجار نزديـك  خاستگاه وي يعني استرآباد و در ن
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بعالوه از نظر سوق الجيشي نيز اهميت داشت زيرا بر جاده خارسـان يعنـي راه اصـلي    . بود

از لحاظ سياسـي، آقـا محمـد خـان تصـميم      . ارتباط بين شرق و غرب ايران واقع شده بود

يز، اصفهان، شيراز را كنار بگذارد تبر -زيركانه اي گرفت كه آگاهانه پايتختهاي سنتي ايران

به اين ترتيـب  . و شهري نسبتاً معمولي را برگزند كه با دسته هاي رقيب كاري نداشته باشد

  .تهران توانست از يك پايگاه به يك پايتخت تبديل گردد

  تهران پيش از قاجاريه .1

در قرن نهـم   زيرا. اين شهر قدمتي در خور توجه دارد. معمولي بودن تهران گول زننده است

ميالدي بنا شد، هر چند كه همسايگي با ري باستاني واقع در جنوب شرقي تهران، اهميـت  

بـه ري  . ق 617البته وقتي مغوالن در سال . تاريخي آن را تحت الشعاع خود قرار داده است

حمله و آن را غارت كردند، تهران را نديده گرفتند و موقعيت تهران به سود اين شهر تمـام  

تهران از اين يورش جان سالم به در برد و در واقع به دليل مهاجرت سـاكنان ري از آن   .شد

سود هم برد و به شهري تبديل شد با ابعاد متوسط كه به آب هواي معتدل و كيفيـت بـاالي   

ميوه و سبزي كه در باغها و جاليزهايش عمل مي آمد و در بازار به فروش مي رسيد شـهرت  

صفويه و زنديه هم با سفرهايشان به تهران و اقداماتي براي احـداث  سالطين سلسله . يافت

. ق 962شـاه طهماسـب اول در سـال    . بناهاي مهم به شكوفاتر شدن تهران كمـك كردنـد  

دستور احداث يك بازار و باروي شهر را داد كه البته با مرمتهاي متعدد حتي تا زمان اجراي 

پابرجا مانده . ش 1246. / ق 1284ساز در سال  برنامه گسترده ناصرالدين شاه براي ساخت و

  ).را در انتهاب مقاله مقايسه كنيد 3و  2نقشه هاي (  بود
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را صادر كـرد كـه   ) چهارباغ(مدتي بعد، شاه عباس اول دستور احداث يك خيابان اصلي      

شاه سليمان يك كاخ ساده . بعداً در زمان يكي جانشينانش، شاه سليمات صفوي تكميل شد

با ساخته شـدن بناهـاي   . را در داخل محدوده طرح مذكور احداث كرد) ارگ(تاالر بار عام  و

سـر  تامـاس هربـرت، يكـي از     . عمومي و دولتي تعداد خانه هاي شخصي نيز افزايش يافت

 1038اعضاي هيئت اعزامي سردادمور كاتن به نزد شاه عباس پس از بازديد از تهران به سال 

  :مي نويسد. ق

واده هاي مسكوني شهر حدود سه هزار باب است كه از آنها خانه حاكم و بـازار  خان«   

بازار به دو قسمت مسقف و روبـاز تقسـيم مـي    . گرچه قابل ستايش نيستند -زيباترين اند

رودي با دو شعبه در تمام شهر جاري است كه هم باغها و هم خانه هـا از آن اسـتفاده   . شود

  ».…مي كنند

هزار نفر گرفت كه دال بـر   30تا  25را مي توان به معناي جمعيتي حدود خانه  3000وجود   

تهران در اوايل قرن هجده ميالدي از مهاجرين افغاني كه . وجود شهري كامالً جا افتاده است

كـريم  » حكومـت  «فقط در زمان . مسبب سقوط سلسله صفويه بودند، آسيبهاي بيسار ديد

به تهران . ق 1712كريم خان  در سال . دوباره احيا شد بود كه تهران . ) ق 1163-1993(خان 

وي . آمد و در ارگ كه به دستور شاه سليمان ساخته شده بود بر تخـت  جمشـيد نشسـت   

اما . چندين بناي جديد در داخل ارگ ساخت و همچنين دستور داد با روي شهر مرمت شود

ايتخت انتخاب كند، به توسـعه  از آنجا كه تصميم گرفت شيراز در جنوب ايران را به عنوان پ

  .تهران ادامه نداد
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  )ق 1193–. ق 1344. /ش 1307(گسترش تهران در زمان قاجاريه .2

  رشد تهران) الف

با خروج كريم خان از تهران اين شهر به حال خود رها شد، به نحوي كه در خالل سـالهاي    

فتح كرد، هيچ توجيهي به  آغازين قرن سيزدهم تا هنگامي كه آقا محمد خان آن براي قاجار

پادشاهان قاجار توانستند آزادانه بر شالوده اي كه پيشـينيان افكنـده بودنـد    . تهران نشد

دست به ساخت و ساز بزنند و به اين ترتيب تهران توانست به مركزي مناسب براي حكومت 

ايـن   با افزايش اهميـت تهـران  . سلطنتي و فعاليتهاي سياسي، اداري و اقتصادي بدل گردد

. شهر الجرم  بيشتر به عنوان مركز قدرت سلسله قاجار شناخته مي شد تا مركز كشور ايران

مرزهاي . در اين زمان نمي شد ايران را كشوري يك پارچه به معناي مدرن كلمه توصيف كرد

كشور به طور مداوم تغيير كرده و تازه از اواخر قرن سيزدهم در زمان سـلطنت ناصـرالدين   

در مناطق وسيع باقيمانده براي ايران مناطق . ايران به اندازه كنوني كاهش يافت شاه بود كه

خارج از شهرها جمعيت پراكنده و اندك داشتند و ارتباطات ضعيف بود و در نتيجه به عوض 

سـالطين قاجـار عمـدتاً از طريـق     . وطن پرستي  وفاداري به منافع محلي تشويق مي شـد 

. به اعضاي خانواداه گسترده خود كشور را كنترل مي كردند سپردن حكومت اياالت و واليات

بنابراين تهران هم به عنوان پايتخت يك كشور و هم پايگاه مهمترين خاندان كشور اهيمتي 

تثبيت قدرت قاجار ها به طرق مختلف ضرورت يافـت از جملـه برنامـه هـاي     . بيشتر يافت

يتخت در حال رشد را فراهم مـي آورد و  معماري كه اجراي آنها هم بناهاي الزم براي يك پا
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مراحل خلق تهران توسط شاهان . هم تبليغي قابل رؤيت براي اين سلسله به شمار مي رفت

قاجار و نهادهاي اداري آنها را مي توان در نقشه شـهر و سـاختمان هـاي مـذهبي و  غيـر      

توان بـا اطالعـات بـا    مطالعه اين بناها را هم مي . مذهبي به جا مانده از آن دوره دنبال كرد

ارزش موجود در منابع ثانوي مانند سفرنامه ها و گزارشـهاي رسـمي متعـدد اروپاييـان، و     

منـابع  . گاهشمارها و وقايع نگاريها و خاطرات و گزارشـهاي آمـاري فارسـي تكميـل كـرد     

تصويري اروپايي و ايراني شامل تابلوهاي نقاشي، طراحها، نقشه ها و در اواخر قرن سيزدهم 

  .كسها نيز به همين اندازه به مطالعه در مورد تهران كمك مي كنندع

تهران از ارگ قديم عهد صفويه كه ديوارهايش چندين بار در زمان شاه طهماسـب مرمـت     

برنامـه سـاخت وسـازهاي    . شده بودند به صورت شعاعي و مـنظم گسـترش يافتـه اسـت    

حيه شهري از طريـق قـرار دادن   مستلزم وسيعتر كردن نا. ق 1284ناصرالدين شاه در سال 

ارگ كه خانه هاي ييالقي زيباي شاهان و درباريان در آنجا قرار داشت، كماكان رعايت شده 

كه گسترش شهر به سمت شمال آغاز شـد  .) ش 1330. (ق 1370البته اين طرح از دهه . بود

ب و حـل  حال و هوا روستايي و گستردگي چشم انداز اين ناحيه بـا جـذ  . كم كم تغيير كرد

  .شدن اقامتگاههاي تابستاني در حومه هاي مسكوني طبقه متوسط از دست رفت

  بانيان توسعه تهران) ب

. در خالل قرن سيزدهم، زماني كه تهران، محصور در حصارهايي هنوز شكلي منسجم داشت

مهمترين پيشرفتها در طراحي و معماري در زمان حكومت طـوالني دو شخصـيت برجسـته    

-1313(برادرزاده آقا محمد خان، و ناصرالدين شـاه  .) ق 1212 -1250(لي شاه قاجاريه فتحع
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نواده فتحعلي شاه صـورت گرفـت اخـتالف شـيوه حكومـت آنـان در وضـعيت        .) ق 1264

  .پايتختشان منعكس است

فتحعلي شاه به اهميت ايجاد تصويري علني و چشمگير به عنوان وسيله اي براي تأكيـد      

دستور داد نقاشـان دربـارش تصـوي بـا      بنابراين،. ش كامالً واقف بودبر قدرت و توفق خوي

شكوهش را در جامعه هاي زربفت بسيار زيبا مزين به گوهرهاي گرانقيمت به دقـت ترسـيم   

و سياحان اروپايي مانند سرابرت كرپورتر را كه در سفر هايش به ايران بـين  ) 1شكل (كنند 

  .او را ديده بود تحت تأثير قرار داد. ق 1235و  1232سالهاي 

ر جواهر بود كه بي اغراق چشم هر بيننده اي را در نگاه اول خيره مي كرد؛ جزئيات غرق د« 

تاجي بزرگ و سه طبقه بر سر داشت كه گويا سالهاست اين شكل تـاج  : جامعه او چنين بود

تاج به تمامي از الماس مرواريد، ياقوت و زمـرد درسـت   . خاص اين پادشاه بزرگ بوده است

ا چنان استادانه نشانده بودند كه تركيبي از زيباترين رنگهـا را در  شده بود و اين جواهرات ر

چندين پر سياهرنگ مانند پر حواصيل، بـا  . نوري كه از سطح آن مي تابيد به وجود مي آورد

جقه هاي پرتأللو اين افسر شاهانه درآميخته بود و نوك برگشته هر يك بـه مرواريـدي بـه    

تن پوش شاه نيز از پارچه زربفـت بـود و   . ي ختم مي شدشكل گالبي با اندازه اي باور نكردن

تقريباً با جواهرات مشابهي پوشانده شـده بـود؛ دو رشـته مرواريـد از احتمـاالً بزرگتـرين       

لباس وي را به اين دليل تن پوش ناميدم كه . مرواريدهاي دنيا از روي شانه ها عبور كرده بود

بود، و اندامي درخور هيبـت شـاهانه او را بـه     از گردن پائين كمر كامالً به بدن وي چسبيده

  ». نمايش مي گذاشت
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به . فتحعلي شاه، غير از عالقه به البسه فاخر، دركارهايش نيز پيرو رسوم سلطنتي ايران بود 

شكار مي رفت، حامي  ادبيات و هنر بود و خود هم شعر مي سرود و دستور تهيه نسـخه اي  

در امور داخلي كشور در . ه مزين به تصاوير بسيار زيبا بودخطي به نام شاهنشاه نامه را داد ك

هر چند كه هرگز از ايـران   -جهت حفظ صلح و ثبات تالش مي كرد، اما در سياست خارجي

مجبور شد به واگذاري سرزمينهايي به روسيه و تجديد روابـط ديپلماتيـك بـا     -خارج نشد

  .اروپا بويژه بريتانيا و فرانسه تن در دهد

در امـور شخصـيش محتـاطتر و در برابـر نفـوذ      ) 12شكل (س وي ناصر الدين شاه بر عك  

او به جاي پوشيدن جامه هاي فاخر فتحعلي شاه كتهاي فراك موقرانه و . بيگانگان نرمتر بود

البتـه بـا اسـتفاده از    . شلوارهايي مي پوشيد كه به سبك آن زمان اروپا دوخته شده بودند

  :چنان كه النور سايكس مي نويسد -لباسها جلوه مي بخشيدزيورآالت جواهرنشان به اين 

سپس ليدي دورند در يك كالسكه زرنگـار كنـار اعليحضـرت نشسـت و آن دو مشـغول      «

صحبت به زبان فرانسه شدند و من هم به تماشاي ياقوتها و الماسها بـا شـكوهي كـه جلـو     

نين ايـن عـادتش كـه    اونيفورم شاه را زينت مي دادند، جقه الماس نشان مشهورش و همچ

  .»عينكش را تا جلو كالهش باال مي برد مشغول شدم

در دوره سلطنت ناصرالدين شاه اروپاييان ارتباط خود را با ايران از طريق اعزام ديپلماتهـا،   

وي نيـز در سـالهاي   . نظاميان و متخصصان فني به مراتب بيشتر از گذشته تحكـيم كردنـد  

سفر كرد و جزئيات تجربيات و مشاهدات خود را در آنجا در به اروپا . ق 1307و  1296، 1291

او ضمن ادامه ورزش مرسوم شـاهنامه يعنـي   . دفتر يادداشتهاي روزانه اش ثبت كرده است
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دارلفنون كه مدرسـه آمـوزش زبانهـاي    . شكار به علوم و فنون نيز عالقه اي خاص پيدا كرد

مدرسان و شاگردان ايـن مدرسـه   . تأسيس شد. ق  1268اروپايي و دروس فني بود در سال 

ناصرالدين شاه عكاس آمـاتور بسـيار عالقـه    . مسئول نقشه برداري و سرشماري تهران بود

مندي هم بود كه آلبومهاي زيادي از تصاوير اشخاص، مناظر و ابنيه تـاريخي درسـت كـرده    

  . بود

  .)ق 1212-1250(تهران اوايل قاجار، عهد سلطنت فتحعلي شاه ) ج

الشهاي چشمگير براي تبديل تهران به پايتخت در عهد فتحعلـي شـاه صـورت    نخستين ت

البته با بررسي اقدامات او در عرصه معماري مشكل است، زيرا فقط چند ساختمان از . گرفت

اين دوره به جا مانده و بسياري از آنها به دستور ناصرالدين شاه به منظـور پيشـبرد برنامـه    

بنابراين تهران دوره فتحعلي شاه را بايد از طريـق  . شدندتخريب . ق 1284ساختماني سال 

بررسي بناهاي به جا مانده همراه با اطالعات جمع آوري شده از گزارشها، نقشه ها و تصاوير 

  .دوره آن دوره تفسير كرد

  شكل شهر

طرح اصلي شهر را مي توان از نقشه اي استنباط كرد كه سرگرد كريشيش، افسراتريشي، با 

در اين زمان هنوز مـي شـد   . ق، تهيه كرد1274جويان مدرسه دارلفنون در سال كمك دانش

حصارهاي قديمي زمان شاه طهماسب همـراه بـا   . بقاياي شكل و تركيب سنتي تهران را ديد

برجكهاي آجري و خندقي عميق محوطه اي به شكل يك چند ضلعي نامنظم را محصور مي 

ر داده شده بود كه چهار تاي آنها كه قـديمي تـر   شش دروازه در طول  اين ديوارها قرا. كرد
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بودند به حومه شهر و منتهي مي شدند؛ دروازه شميران به سمت شمال، دروازه قـزوين بـه   

سمت غرب، دروازه دوالب به سمت شرق و دروازه شاه عبدالعظيم به سمت جنـوب كـه بـه    

ساختمانهاي روي اين . ددو دروازه شاه عبدالعظيم، بعداً اضافه شدن. شهر ري منتهي مي شد

دروازه ها همگي به صورت برجهاي آجري جالب توجهي بود كه با كاشيهاي رنگارنگ تزيين 

شـهر در هـم   . شده بود و بر روي آنها نقوشي مانند جنگ رستم و ديو سپيد ديده مي شـد 

رهاي تپيده و شلوغ، با خيابانهاي باريك، جمعيتي حدود پنجاه هزار نفر را در ميان اين ديوا

در خود جاي داده بود كه خود داراي حصاري جداگانه بودند كه تا ديوار شمالي شهر امتـداد  

در جنوب و تا اندازه اي كمتر در شرق ارگ اماكن خدماتي اصلي شـهر از قبيـل   . مي يافتند

محالت مسكوني عمـدتاً در  . بناهاي مذهبي، بازارها و كارگاهها چسبيده به هم قرار داشتند

محور شمالي تهران تا آن سوي حصار شهر تا . بي و شمال شرقي شهر قرار داشتندشمال غر

  .عمارتهاي ييالقي شاه و درباريان امتداد مي يافت

  ساختمانها

در قلب شهر، بناهاي زمان فتحعلي شاه از اين نظر كه در آن ها ارتباط نزديك فضايي بـين  

  .ارز هستندنيازهاي اداري، مذهبي و تجاري برقرار است بسيار ب

مهمترين بناي مذهبي مسجد شاه، در سبزه ميدان در مقابل ارگ قرار دارد كـه در آن بـه      

مسجد شاه بنا در تاريخ هايي كه در ايوان جنوبي آن ذكر شد بـين  . بازار اصلي باز مي شود

اين مسجد با استفاده از آجرهايي نخودي رنگ . ساخته شده است. ق 1228و  1223سالهاي 

به كاشيهاي چند رنگ ساخته شده و بر طبق اصول معماري سنتي  ايران يـك حيـاط    مزين
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اين طرح هم ساده است و هـم  . وسيع كالسيك با ايواني در هر طرف آن به وجود آمده است

انعطاف پذير، به نحوي كه مي توان در ابعاد اجزا اصلي بنا تغييراتـي داد و آنهـا را تـابيرون    

اين ويژگي در بناي مسجد شـاه آن مغـازه   . نهاي مجاور امتداد دادمحدوده حياط تا ساختما

هاي آهنگري مستقرند و ضلع جنوب شرقي حياط مسجد از طريـق شـبكه اي از راههـاي    

  .خروجي به بازار راه مي يابد

از آنجا كه مسجد با ساختمانهاي مجاور ارتباطي چنين نزديك دارد مي بايست بـر نقـاط      

ورودي اين مسجد به شكل يك مذخل مستطيل . تأكيد شود) 3شكل ( كانوني مانند ورودي

شكل عريض در مركز يك طالقي عميق در وسط ديوار قرار گرفته كه طاق قوسي مقرنس آن 

در دو . با نقوش درهم رفته گياهان و كاشيهاي خشتي هفت رنگ لعابدار تزئين شـده اسـت  

مستطيل شكل قرار گرفتـه كـه   جناح طاق طوسي پشت بغل هاي مثلثلي و يك سري قاب 

طاقدار منتهي )داالن(اين ورودي به يك هشتي . همگي با كاشيهاي رنگارنگ تزئين شده اند

خـود حيـاط   . مي شود كه از آن دو راهرو به حياط وسيع مجاور  ايوان بزگر شمالي مـي رود 

ـ . مربع شكل است با رديف طاقهاي يك طبقه با طاقهاي وسيع و كم عرض در هر طـرف  ر ه

يك از چهار ايوان در وسط هر ضلع حياط واقع شده اند و همگي بر اساس طرح اصلي از يك 

مهمترين . طاقچه گود طاقدار همراه با مقرنس كاري در يك قاب مستطيلي تشكيل شده اند

ايوان، ايوان جنوبي مسجد است، زيرا از آنجا مي توان وارد مقصـوره گنبـدداري شـد كـه     

در داخل ايوان لوحه هايي بـا  . شت ديوار جنوبي در آن قرار استمحراب اصلي مسجد در پ

كاشيهاي خشتي هفت رنگ لعابدار ظريف با طرح هاي زيبا شاخ و برگهاي پيچيده درهم بـا  
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دور تـا دور نـام   . رنگهايي كه بيشتر زرد و صورتي در آنها تكرار مي شود قرار گرفته اسـت 

  ).4شكل . (ه، ترنجهايي كشيده تزئين ميكندفتحعلي شاه را كه به خط نستعليق نوشته شد

ساير بناهاي ساخته شده در عهد فتحعلي شاه در كنار سبزه ميدان به اندازه مسـجد شـاه   

در داخل ارگ در مجموعه بي نظم مهمانخانه ها و اتاقهـاي پـذيرايي كـاخ    . پايدار نمانده اند

م آنها را تغيير مي دادند و هم گلستان، تعيين بناهاي متعلق به هر يك از شاهان قاجار كه ه

اغلب ساختمانهاي عهد فتحعلي شـاه در طرحهـاي   . بر آنها مي افزوندن كاري مشكل است

از . به بعد به دستور ناصر الدين شاه آغاز شـد تخريـب گشـت   . ق 1284نوسازي كه از سال 

ن شـده  گزارشها و تصاويري كه از آن دوره مانده پيداست كه طرح او بدون چهارچوبي تعيي

از مجموعه اي از كاله فرهنگي ها، وروديهاي سرپوشيده، جويها و آب نماها تشكيل مي شد 

. كه در داخل يك باغ بزرگ محصور با دروازه اي بسيار زيبا به نام درب سعادت قرار داشتند

تكميـل شـده بودنـد، زيـرا     . ق 1221ابنيه ساخته شده توسط فتحعلي شاه احتماالً در سال 

در حال حاضر . سوي ژوبر در همين سال آنها را ديده و به دقت توصيف كرده استسياح فران

يكي تاالر ديوانخانه و ضلع شمالي كه به تخت مرمر : فقط دو بنا از اين بناها به جا مانده است

تخت مرمـر  . هم مشهور است و ديگري كه خيلي تغيير كرده عمارت بادگير در ضلع جنوبي

ل فني اتاق درازي است كه يك طرف ان باز است و دو ستون سنگي هم اگر چه از لحاظ اصو

پيچ حايل آن هستند، در واقع نقش يك تاالر پذيرائي را داشته است كه فتحعلي شاه در آن 

قسمت . با لباسهاي فاخر و مرصع خود بر تخت مرمر سبز رنگي مي نشست و با رعام مي داد

ينه كـاي و تابلوهـاي بـزرگ رنـگ و روغـن از      داخلي تاالر با افريز سنگي حكاكي شده، آئ
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غير از پروژه هاي معماري اصلي مسجد شـاه و  . فتحعلي شاه و درباريان او تزئين شده است

كاخ گلستان به نظر مي رسد فعاليت فتحعلي شاه در محدوده شهر تهران چندان چشـمگير  

ه ميـدان و  مسجد سـيد عزيـزاهللا در نزديكـي سـبز     -دو بناي كوچك مذهبي. نبوده است

مدرسه خان مروي در بازار مروي در شرق گلستان به نظر مي رسد فعاليت شاه در محـدوده  

مسجد  -دو بناي كوچك مذهبي. شهر در محدوده شهر تهران چندان چشمگير نبوده است

عزيزاهللا در نزديكي سبزه ميدان و مدرسه خان مروري در بازار مروي در شرق كاخ گلستان 

گـواهي   -ساخته شدند. ق 1246و  1240واخر سلطنت او به ترتيب در سالهاي كه تقريباً در ا

  بر  اين گفته اند   

در عوض فتحعلي شاه تالش زيادي را مصروف احداث بناهاي غير مذهبي در خارج از حصار  

اين مسئله به خاطر آن بود كه فتحعلي شاه معموالً زمستانها را در تهـران و ايـام   . شهر كرد

را در اقامتگاه ها و شكارگاههاي واقع در مناطق مختلف جنوب و شمال شـهر مـي   تابستان 

اين سنت او هم ادامه كوچ نشيني ايل قاجار بود و هم وسيله اي معقول براي حفـظ  . گذراند

ارتباط با امور محلي ساخت و سازهايي كه نسبتاً نزديك به شهر تهران در شمال تپـه هـاي   

انجام گرفت استراحتگاههاي دلپذير و خنك تابستاني را نيـز  شميرانات و در غرب در كرج 

از آنجا كه اين مناطق تا تهران فاصله اندكي داشتند، مي تـوان آنهـا را ادامـه    . فراهم آورد

متأسفانه چندان با هيچ چيزي از اقامتگاههاي ييالقي فتحعلي شاه در . شمال تهران دانست 

قاياي اين سـاختمانها و اطالعـات ثبـت شـده در     بر اساس ب. شمال شهر به جا نمانده است

يكـي از  . سفرنامه سياحان اروپائي قرن نوزدهم اين اماكن يا سـاده يـا شـاهانه بـوده انـد     
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. ق 1226اقامتهاي محبوب فتعلي شاه كاخ نگارستان، در جهت شمال شرقي شهر در سـال  

  .تكميل دش

يـك كوشـك    -اختمان جداگانـه اين كاخ بر اساس پالن باز ساخته شده بود شامل سه س   

گنبد دار، يك اتاق پذيرائي هشت ضلعي و يك اندروني به شكل سازه اي مستطيلي كه دور 

همه اين ساختمانها درون باغي از درختارن تبريزي و گـل  . تا دور حياط اندروني قرار داشت

موزه هنرهاي امروز تنها كوشك گنبد دار به جا مانده كه از آن به عنوان . سرخ قرار داشتند

دركرج احـداث شـد همـين    . ق 1224در كاخ سليمانيه كه در سال . ملي استفاده شده است

هـيچ كـدام از   . اين مجموعه از يك رشته باغ به جا مانده همين تاالر است. پالن به كار رفته

 1223اقامتگاههاي شميرانات فتحعلي شاه به جا نمانده است، هيچ كدام از قجر كه در سـال  

از توضـيحات پالنهـاي آن دوره   . باقي مانده بود.) ش 1330.(ق 1370كميل شد، تا دهه ت. ق

مي توان به وجود تركيبي از قطعات مشجر پي برد كه به صورت پلكاني تا اقامتگـاه شـاه در   

  .باال مي رفتند

  .)ق 1265-1314(تهران اواخر قاجار، زمان سلطنت ناصرالدين شاه -3

اهايي كه در زمان سلطنت شاه ساخته شد تهران را بـه عنـوان   هر چند مقياس و گستره بن

برنامـه  بازسـازي جـاه    . پايخت كشور تثبيت كرد، ولي ناصرالدين شاه به اين حد قانع نبود

آغاز شد بيانگر آن  است كه او دريافته بود شـلوغي شـهر   . ق 1284طلبانه وي كه در سال 

و اين شهر پر ازدحـام تـوان بـرآوردن    . دمانع رشد پيوسته آن به عنوان پايتخت خواهد ش

و ضمناً بـا نظامهـاي شهرسـازي سـواري     . نيازهاي اين جمعيت روز افزون را نخواهد داشت
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طرح جديدي ناصرالدين شاه شامل بازسـازي كامـل كـاخ    . شيوه سنتي ايراني نيز آشنا بود

نيز مي شـد تـا    گلستان و احداث اقامتگاههاي ييالقي جديدي با ابعاد و تزئيناتي چشمگير

  .تأكيدي بر ادامه حضور حاكميت قاجار در كشور باشد

  شكل تهران در زمان ناصر الدين شاه) الف

همانند زمان سلطنت فتحعلي شته طرح اصلي ناصر الدين شاه براي شهر تهران  را  مي توان 

ايـن   تهيـه . از نقشه اي كه بازهم توسط شارگردان مدرسه دارلفنون تهيه شده بود، دريافت

تحت سرپرستي عبدالغفار نجم الملك منجم و استاد . ق 1306تا  1285نقشه بيست سال از 

طوالني شدن اين كار عجيب نيست، زيرا تالش آنها بـراي انـدازه   . رياضيات به طول انجاميد

گيري و مساحي دقيق بر اثر عمليات ساخت و سازي كه پيوسته در جريان بود دچـار وقفـه   

منتشر شد شهري نسبتاً بزرگ و جادار را نشان مـي  . ق1310ا كه در سال نقشه آنه. مي شد

كـار  . دهد كه در آن نسبت فضاهاي سبزباز به بخشهاي ساخته شده افـزايش يافتـه اسـت   

با تخريب حصار زمـان شـاه طهماسـب و فتحعلـي شـاه و      . ق 1284توسعه تهران در سال 

جديدي با باستيان و يك خندق در با روي آجري . همچنين مناطق پرجمعيت شهر آغاز شد

اطراف آن احداث شد كه منطقه اي هشت گوش با مساحتي چهار برابر شهر تهران در زمـان  

. خود ديوارهاي آميزه اي جالب از نو آوري و سـنت بودنـد  . فتحعلي شاه را در بر مي گرفت

يس توسـط  طراحي و نظارت بر اجراي اين ديوارهاي را كه اقتباسي از طرح اسحكامات پـار 

ولي در آن دوازده دروازه نيز در نظر گرفته شده بود كه . وبان بود، ژنرال بولر بر عهده داشت

با كاشيكاري مضمون سنتي جنگ رستم با ديو سپيد را به روايتـي  تـازه بـه تصـوير مـي      
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محل پنج تا از اين دروازه ها عبارت بودند از دروازه دولت و دروازه شـميرانات در  . كشيدند

هفت . ال، دروازه هاي قزوين، دوالب و شاه عبدالعظيم به ترتيب در غرب، شرق و جنوبشم

  .دروازه به ضلع جنوبي اضافه شد تا خط آهن تهراي به شاه عبدالعظيم از آن عبور كند

اولـي آزمـايش   . محصور كردن تهران در ديوارهاي جديد دو نتيجه فوري و آشكار داشـت   

اكنون ارگ بـه همـراه بناهـاي مـذهبي     . و اداري ارگ بود مجدد مجموعه بناهاي سلطنتي

ضمناً فضاي بسيار بيشـتري از  . بازارها و كارگاهها قسمتي از جنوب شهر را تشكيل مي داد

به هر حال . شمال وارد محدوده شهر شد كه توسعه يافت و به صورت مناطق مسكوني درآمد

و صنعتي معقول نبـود زيـرا بـه    گسترش بيشتر شهر در جنوب، در فراسوي مناطق تجاري 

نتيجـه دوم بـه   . كوره هاي آجر پز مي رسيد كه در خدمت عمليات ساختماني شـهر بودنـد  

. وجود آمدن طرحهايي براي ساختمان به منظور بهره بردراي از افزايش مساحت شـهر بـود  

 طرحهايي براي ميدانهاي وسيع و بلوارهاي عريض تهيه شد كه دروازه هاي كاشيكاري شده

جمعيت تهران هم افـزايش يافـت و در اواخـر    . و با ابهت خانه هاي بزرگ به آنها باز مي شد

ايـن رقـم شـامل    . نفر رسيد 150000به ) حدود ربع آخر قرن سيزدهم شمسي(قرن نوزدهم 

صنعتگراني كه جذب فرصتهاي شغلي ايجاد شده بر اثر برناه ساخت و ساز ناصرالدين شـاه  

آنهـا در محـالت جنـوب شـهر مسـكن      . كرده بودند نيز مي شود شده و به تهران مهاجرت

گزيدند؛ براي نمونه، كاشيكاران در محله كوزه گران دركنار دروازه شاه عبدالعظيم كار مـي  

  .كردند

  بناهاي شهر تهران)ب
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بناهاي متعددي كه از زمان سلطنت ناصرالدين شـاه بـه جـا مانـده انـد از لحـاظ ميـزان         

هاي باقميانده از عهد فتحعلي شاه و همچنين اطالعاتي كه در  خصوص درآميختگيشان با بنا

بـا يـك بررسـي اوليـه     . كاركرد و سير تكامل سبك معماري  ارائه مي كنند جالب توجه اند

در واقع، مقايسه ارقام به . معلوم مي شوند كه نسبت بناهاي مذهبي  به غير مذهبي كم است

ثبت . ق 1320و  1269كه در دو سرشماري سالهاي دست آمده از تعداد مساجد ساخته شده 

ناصرالدين شاه دستور احداث هيچ . درصد رانشان مي دهد 32كاهشي به ميزان  . شده است

مسـجد و   -در واقع بزرگتري مجموعه مذهبي زمان سلطنت وي. مسجد مهمي راصادر نكرد

اد به لوحه هاي تاريخ با استن. توسط دو تن از وزراي او ساخته شده است -مدرسه سپهساالر

دار كاشيكاري شده مسجد شاه و حرم شاه عبدالعظيم در ري كه نام ناصـرالدين شـاه روي   

آنها نقش شده، به نظر مي رسد او به نوسازي و تزئين بناهاي عهد فتحعلي شاه قـانع بـوده   

 -.فقط احداث ساختمان دو مدرسه علميه در وايل سلطنت او به ثبت رسـيده اسـت  . است

در نزديكي سـبزه ميـدان و ديگـري    . ق 1278مدرسه شيخ عبدالحسين كه در سال   يكي

  .در بازار مروي ساخته شد. ق 1286مدرسه قديمي سپهساالر كه در سال 

مسجد و مدرسه سپهساالر از آن جهت بسيار اهميت دارند كه نشان مي دهند چگونـه از     

كمال استفاده صـورت گرفتـه و ايـن     فضاي آزاد به وجود آمده بر اثر افزايش مساحت شهر

امكان فراهم آمده تا مفاهيم جديد فضا و تزئينات را بر فرمهـاي سـنتي معمـاري  مـذهبي     

اين مجموعه در شمال شرقي شهر جديد درست پشت محـل دروازه  ). 5شكل(تحميل كنند 

آن  در وزير مسئوليت هزينه ها و ساختمان. شميران در حصار زمان فتحعلي شاه ساخته شد
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. ق1297ميرزا حسن خان، صدر اعظم و سپهساالر، اين كار را در سـال  : را به عهده داشتند

آن را بـه  . ق 1299آغاز كرد و پس از وي برادرش ميرزا يحيي خان، مشـيرالدوله، در سـال   

طرح اصلي مسجد روايت وسعت يافته همان حياط روباز كالسيك است كـه در  . اتمام رساند

وروردي مسجد در ضلع غربي قرار دارد ). 6شكل (يواني قرار گرفته استمركز هر ضلع آن ا

در عـوض  . و درآن از سنت ورودي بلند و شكوهمند مستطيل شكل پيـروي نشـده اسـت   

ورويدي تو رفته است و كوتاه با طاق مقرنس كم عمق و عريضي كه ارتفاع دو مناره حجـيم  

  .در دو طرف آن را تحت الشعاع قرار مي دهد

دي به يك هشتي گنبد دار مي رسد كه  از آن تعدادي داالن به دو طرف ايوان غربـي و  ورو  

در اين حياط دو طبقه طاقدان دور تا دور قرار دارد كه در اتاقهاي . به حياط مسجد مي روند

. طالب در پشت به آنها باز مي شود، زيرا مسجد در واقه نقـش مدرسـه علميـه را هـم دارد    

). 7شـكل  (شيوه كالسيك داراي طاقچه هايي طاقبند گود مقرنس اند  چهار ايوان مسجد به

چشمگيرترين و جسورانه ترين قسمت حياط ايوان جنوبي است كه بسـيار بلنـد و  عميـق    

در نماي ايوان چهار مناره به . است و به مقصوره گنبد داري به همان وسعت منتهي مي شود

سجد ديده مي شو، اما ايـن منـاره هـا بـر     همان سبك و ابعاد مناره هاي دو طرف ورودي م

 -به موازات حياط مسجد يك شبستان وسـيع وجـود دارد  . ستونهاي نيم توكار باال رفته اند

نمازخانه اي زمستانه با ستونهاي متعدد كه هم از طريق دري در ايوان شرقي و هم از طريق 

ين ويژگـي در تزئينـات   برجسته تر. راهروي در امتداد ضلع شمالي مي توان به آن وارد شد

مسجد كاشيكاري بسيار مجلل و رنگارنـگ آن اسـت كـه بـا اسـتفاده از معـرق كـاري و        
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در اين كاشيكاري هـا موتيفهـاي   . كاشيكاري خشتي هفت رنگ لعابدار صورت گرفته است

هندسي انتزاعي و نقوش خطاطي با كمپوزيسيونهايي كه در طرحهاي اروپائي همزمان شبيه 

  ).8شكل . (توان يافت به آنها را مي

ناصرالدين شاه به عوض توجه به بناهاي مذهبي توجه زيادي نثار اقامتگاه هاي خـويش در    

او همچنان از كاخ گلستان به عنوان اقامتگاه زمستاني . داخل و خارج از محدوده تهران كرد

آن را بـه   .ق 1310تـا   1284سال، از  26و مقر حكمراني خود استفاده مي كرد، ولي در مدت 

برنامه ساخت و ساز او . قدري تغيير داد كه ديگر اثري از آثار فتحعلي شاه در آن باقي نماند

  .ق 1300– 1310و . ق 1291-1300ق،  1284 – 1291: را مي توان به سه مرحله تقسيم كرد

سـاختمانهاي خصوصـي خـود را گسـترش داد و     .) ق 1284-1291(در خالل مرحله اول     

اين عمارت به شكل يك برج چند . العماره را در شرق محوطه كاخ تكمل كرد عمارت شمس

. طبقه با دو برجك هرمي و بالكنهايي بود كه با كاشـيهاي خوشـرنگ تـزئين شـده بودنـد     

ناصرالدين شاه با اندروني كه پشت تخت مرمر عهد فتحعلي شاه      جايگاه اهل و عيال خود 

بنايي مدور كه مي توانستند در آن مراسم مـذهبي   -ختاو يك تكيه نيز سا. را تكميل كرد

  .مثالً تعزيه هاي ماه محرم را برگزار كنند

با تغييرات اساسي تري همراه بود زيرا ناصـرالدين شـاه كليـه    .) ق1291-1300(مرحله دوم 

) 9شـكل  (ساختمانهاي عهد فتحعلي شاه در ضلع شمالي كاخ را به اسـتثناي تخـت مرمـر    

. آنها مجموعه ساختمانهاي زير نظر ميرزا يحيي خان، مشيرالدوله، بنا كـرد  خراب و به جاي 

نماي دو طبقه اين بناها كه از معماري اروپا الهام گرفته بود از يك ورودي سرپوشيده كه بـه  



  ٨٩

ايـن پلكـان بـه يـك هشـتي      . پلكان آئينه كاري شده منتهي مي شد تشكيل مي گشـت 

ويژگـي  . ار عام و ساير اتاقهاي  پـذيرايي راه داشـت  كاشيكاري شده مي رسيد كه به تاالر ب

جالب توجه تزئينات داخلي اين بنا استفاده از كاشيهاي لعابدار و منقوش به صورت ازاره دور 

در اين نقوش مجموعه اي از موضوعات مختلف به چشـم مـي خـورد از    . تا دور ديوارها بود

. ه شده در آن زمان كپـي شـده بـود   جمله تصاويري از ناصرالدين شاه كه از عكسهاي گرفت

  ). 10شكل (

بيشتر فعاليتهاي ساختماني معطوف گسرش بخشـهاي  .) ق 1300-1310(در آخرين مرحله   

از جمله احداث يك اندورني جديد به شكل اتاقهايي به دور يك محوطه بسته . خصوصي بود

.. 13كه در سـال   مستطيل شكل شامل حياطي باغچه دار در ضلع شمالي پشت تاالر بار عام

در جنوب شـمس العمـاره يـك سـاختمان دو طبقـه      . ق 1309در سال . تكميل شده بود. ق

در حال حاضر از طرحهاي جاه طلبانـه  . كوچك مستطيل شكل به نام كاخ ابيض ساخته شد

  .ناصرالدين شاه فقط شمس العماره تاالر بار عام و كاخ ابيض به جا مانده است

يز با احداث مجموعه هاي مسكوني وسيع درتحول تهران سهيم بـوده  ساير شاهان قاجار ن   

در نزديكـي  . ق 1296پسر ناصر الدين شاه شاهزاده مسعود ميرزا، ضل السلطان در سال . اند

مسجد سپهساالر خانه اي ساخت هر چند با تبديل اين خانه بـه وزارت فرهنـگ، تغييـرات    

شان مـي دهـد كـه او همـان طـرح قـرارداري       زيادي در آن رخ داد، سه بناي به جا مانده ن

امـروز نمـاي   . عمارتهاي منفرد در داخل يك باغ بزرگ محصور را دنبال كرده بـوده اسـت  
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وروردي چند طبقه در بر خيابان نشاندهنده عالقه شاهان قاجار به كاشيكاري و تزئينات پـر  

  .آب و تاب كنده كاري و گچبري است

از اقامتگاههاي زمستاني به تابستاني را ادامه داد ولـي   هر چند ناصرالدين شاه سنت كوچ   

ديگر به مناطق دور دست در  نواحي شمال و جنوب شهر كه فتحعلي شاه از آنهـا اسـتفاده   

. مي كرد نمي رفت و بيشتر از اقامتگاههاي نسبتاً نزديكتر مانند شميرانات استفاده مي كرد

هران به سمت شـمال سـهيم دانسـت، زيـرا     از اين لحاظ مي توان او را در گسترش منظم ت

كاخهاي او نقاطي كانوني به وجود مي آوردند كه حومه هاي مسكوني مرفـه مـي توانسـتند    

ناصرالدين شاه هيچ تالشي براي نوسـازي بناهـاي   . حول آنها شكل بگيرند و گسترش يابند

  .عهد فتحعلي شاه به خرج نداد چون ترجيح مي داد بناهاي جديدي بسازد

به ترتيـب در  . ق 1306ناهاي به جا مانده از دو كاخ سلطنت آباد و عشرت آباد كه در سال ب  

ساخته شدند داراي ويژگـي   -كه به حال خود رها و ويران شده بود -پائين و باالي قصر قجر

هاي معمارانه اي هستند كه هم با كاخ گلستان مشترك است و هم در طـرح و نقشـه آنهـا    

مي شود، هر دوي اين بناها از الگوي ساختمانهاي منفردي كه در يـك   فرديتي دلپذير ديده

. در عشرت آباد سـاختمان اصـلي خوابگـاه اسـت    . باغ محصور قرار گرفته، پيروي كرده اند

مـزين بـه لوحـه هـايي از كاشـي      ) 12شكل (خوابگاه به شكل يك برج چهار طبقه آجري 

زه واقعي با شاخه هاي گل و گيـاه در هـم   رنگارنگ است كه در آنها تصاوير سربازان در اندا

اين عمارت شباهت مستقيمي به شمس العماره و خوابگاهي دارد كه قسـمتي  . آميخته است

باقي ساختمانها هم جز اندروني بودند كـه بـر   . از اندروني بعدي كاخ گلستان را تشكيل داد
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پالني انتخاب شد . دخالف سنت محفوظ نگه داشتن اتاقها، دور از يكديگر ساخته شده بودن

پالن بازتري بود كه به موجب آن در اصل قرار بود هفده ساختمان يك طبقـه بـا سـقفهاي    

  ).13شكل (شيرواني اطراف يك درياچه مصنوعي ساخته شود 

در سلطنت آباد مساحت باغها بيشتر بوده و سـاختمانها بـه صـورت مجـزا در آنهـا قـرار         

خوابگاه كه همـان فـرم چنـد    : عمارت به جا مانده است داشتند، از  اين ساختمانها فقط دو

بناي ديگـر  . طبقه را ادامه داده ولي در اينجا به شكل يك برج هشت ضلعي پنج طبقه است

اين  عمـارت مسـتطيل شـكل    ). 14شكل (تاالر بار عام و پذيرايي : كاربردي عمومي داشت

طرف و يـك اتـاق پـذيرايي     است با ورودي سرپوشيده ستونداري با عمق زياد در هر چهار

بزرگ مزين به مجموعه كاشيكاري رنگارنگ منقوش لعابدار كه تصـاويري الهـام گرفتـه از    

  .را نشان مي دهد) 16و  15شكلهاي (مضامين ايراني و اروپايي 

پس از دوره سلطنت ناصرالدين شاه، تهران همچنين پيوسته در جهـت شـمال گسـترش       

فرايند ايجاد شهري وسيع و باز . ه تدريج جزو حومه شهر شدنديافت و ييالقهاي اطراف آن ب

در دوران رضا شاه، كه به طرحهاي شبكه اي بر اساس خيابانها و بلوارهايي عريض متقـاطع  

دستور احـداث آخـرين دروازه يادمـاني را در    . عالقه اي خاص داشت، با حرارت ادامه يافت

در زمـان وزارت  .) ق 1341. (ش 1301سـال  دروزاه باغ ملـي كـه در    -جنوب شهر هم او داد

هر چند با تصوير كردن مسلسل و تسليحات سنگين نظامي ). 17شكل (جنگ او ساخته شد 

و انيفورمهاي قزاقي، كاشيكاري تزئيني دروازه حال و هوايي معاصر پيدا كرده، ولي مضمون 

  ).18شكل . (دفاع سربازان از دروازه شهر مضموني سنتي است
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  در بقاياي معماري تهرانكنكاشي  

  )ريشه هاي فرهنگي معماري معاصر ايران(

همواره هنگام بحث در مورد معماري دوره قاجار و اوايل پهلوي سخن از تقليد غرب و غرب   

دليل اين مطلـب اهميـت   . و مباحث ديگر تحتا الشعاع آن قرار دارد. زدگي به ميان مي آيد

و غمباز نفوذ بيگانگان در اقتصاد سياست و فرهنگ ما  تأثيرات غرب در ايران و نتايج نهايي

  .است

  .اين نفوذ در معماري ايران نيز نتيجه اي جز بي هويتي به بار نياورد  

با اين همه بايد گفت كه برخورد ميان فرهنگ ايراني و غربي نتايج جالبي از نظر  طراحـي و  

اين نفوذ فرهنگي در شرايطي . است خلق با اين همه بايد گفت كه كامالً قابل دقت و بررسي 

كه معماري سنتي با تمام قدرت به حيات خود ادامه مي دهد موجب گرديده كه در كمتـر از  

  .يك سده ايده هايي نو در طراحي فضا با تداوم قدرت معماران ايراني همراه گردد

غلبـه كامـل   روندي كه متأسفانه در جريان كلي با خود باختگي همراه بود و در نهايت بـه    

  .فرهنگ معماري غرب منتهي شد

به عنوان نمونه و نقطه بارز اين برخورد انديشه مي توان باديدي مقايسه اي به نحـو قـرار     

  .گيري حجم در فضا استقرار بنا و چگونگي تعريف فضاي باز توجه نمود

مطالعه هنوز  تعداد انگشت شماري  اين خانه نسبتاً با ارزش، ازمقاطع هنري گوناگون مورد   

اين خانه ها با معبر و نحوه طراحي ورودي، نحوه قرار گيـري و چگـونگي   . پابرجا مانده است

  :تركيب احجام در فضا ارتفاع نما و مصالح مصرفي انجام پذيرفته است
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  .گرد بسته با جبهه هاي يكسان  :1گونه 

  ).بدون ايوان(گرد بسته باشاه نشين در جبهه اصلي   :2گونه 

  .گرد بسته با ايوان سراسري در ميانه جبهه اصلي  :3گونه 

  .گرد بسته با ايوان سراسري در يك جبهه  :4گونه 

  .نيمه گرد بسته با ايوان سراسري  :5گونه 

  .نيمه گرد بسته با ايوان در ميانه جبهه اصلي  :6گونه 

  .نيمه گرد بسته بدون ايوان  :7گونه 

  .كوشك با ايوان سراسري  :8گونه 

  .كوشك با ايوان گرداگرد  :9ه گون

  .كوشك بدون ايوان سراسري  :10گونه 

   

سرمنشاء اجزاء اصلي ونقاط بارز اين گونه ها به خوبي دركاخ هاي دوران قاجار قابل مشاهده 

  .مي باشد

  

  گرايشات گوناگون هنري در طول دوران مورد مطالعه

از دوره قاجـار تـا اوايـل    (د مطالعـه  ساخت خانه به گونه اي ارائه شده در تمامي دوره مور   

تنها تغييراتي در زمينه نوع مصالح نمـا، پوشـش بـام    . كم و بيش رواج داشته است) پهلوي
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شكل و تناسبات پنجره، جزئيات لبه بام، پلكان و نحوه تقسيم بندي ديوارها به وجود آمـده  

  .د شدعوامل اصلي اين گوناگوني به ترتيب پيدايش مختصراً بيان خواه. است

  موج اول نفوذ هنر مغرب زمين-1

اين تأثيرگذاري . آغاز نفوذ هنر مغرب زمين در ايران را مي توان زمان فتحعلي شاه دانست   

عوامل اصلي اين . در دوره محمد شاه و نيمه اول حكومت ناصرالدين شاه در حد جزئيات بود

  .كرداقتصادي جستجو  -گرايش به معماري را بايد در تحوالت سياسي

در قرن نوزدهم انقالب صنعتي اروپا مرحله نويني را در روابط كشورهاي اين سـرزمين بـا     

در اين مقطع بسيار مهم تاريخ ايران كـه تضـعيف كشـور و    . كشورهاي ديگر به وجود آورد

دربار قاجار به يكباره مركـز توجـه   . گرفتاري تدريجي در دام استعمار از ويژگي هاي آن بود

ن اروپايي واقع شد و هجومي فرهنگي، سياسي، اقتصادي  و نظـامي بـه سـوي    استعمارگرا

  .كشور آغاز گرديد

وقوع جنگلها و مناقشات متعدد در مرزهاي . اين شرايط منشاء مصيبتهاي براي ايران شد   

ايران سرزمينهاي بسياري را از ايران جدا ساخته رقابت بيگانگـان بـراي كسـب امتيـازات     

ز جمله تهيه مواد اوليه و يافتن بازارهاي مصرف جديد و فراوانـي واردات  مختلف اقتصادي ا

در نهايـت كشـور در چنگـال اسـتعمارگر     . مانع از رشد توليدي ملي و گسترش آن گرديد

گرفتار آمد وئ ضعف كشور در مقابل بيگانگان زمينه هاي خود باختگي مردم ايران را فراهم 

  .ساخت
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پايه هاي سنتي خود استوار است هر چند كه اجزا و عناصـري   معماري اين دوران هنوز بر   

معدود بناهاي جامانده از اين دوران داراي ويژگي هاي هنر سنتي ايـران  . غربي را مي پذيرد

است هر چند گاه رگه هايي از سبكهاي گوناگون هنري غرب از رتسانس تا نئوكالسـيك در  

  .آنها پديدار مي گردد

  مغرب زمين موج دوم نفوذ هنر در-2

در اين دوران نيمه دوم حكومت ناصر الدين شاه و حكومت مظفرالدين شاه را در بـر مـي      

اسـتعمار بـراي ايـن     . گيرد، ايران تحت سلطه كامل سياسي و اقتصادي غرب قرار مي گيرد

مي توان گفت كـه از  . سلطه در برنامه ها و نقشه هاي قبلي خود دست به تغييرات جدي زد

دشاهي ناصرالدين شاه تالش عمده اي رقباي استعمارگر به جاي جدايي قسمتهايي اواسط پا

  .از ايران رقابت با يكديگر در غارت اقتصادي ايران و سلطه سياسي و فرهنگي بر كشور بود

در اين دوران ايران از نظر اقتصادي در وضعيت اسفباري به سر مي برد و هر چه بيشتر به    

بسته شد و طي قراردادهاي متعدد امتيازات بسياري به آنها واگـذار  كشورهاي استعماري وا

  .شد

از آنجا كه ارزشهاي مذهبي، سنتها و فرهنگ ملي و بومي سدي در مقابل اين سـلطه بـه      

به اين منظور با تحقير ارزشهاي ياد شده و ايجاد . حساب مي آمد،تهاجم به آنها شدت يافت

ن و تحصيكردگان فرنگ و شيفته نمودن آنان نسبت به خودباختگي در گروهي از روشنفكرا

اين گروه راه . روش زندگي غربي به نام تجدد و تمدن آنان را به عامل اين تهاجم بدل نمودند
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رهايي از عقب ماندگي را روي گردان از فرهنگ خودي و روي آوردن بـه ارزشـها و اخـالق    

  .غربي مي پنداشتند

ماري ايراني، ارتباط مردم ايران بازرگانـان و پيشـه وران از   طريق ديگر تأثيرگذاري بر مع   

  .طريق شهرهاي شمالي به روسيه بود

سفرهاي ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به فرنگ نقش مـؤثري در ايـن نفـوذ فرهنـگ       

  .بيگانه و تحول فكري در جامعه ايراني داشت

تغييـر شـيوه معمـاري و     به اين ترتيب موج دوم هجوم ارزشهاي غرب زمينه هـاي فكـري  

شهرسازي ايران را فراهم نمود و برخي از تركيبات و اجـزء يـا نقـوش معمـاري فرنـگ در      

در اين زمان . بناهايي كه طرح اصلي آن برگرفته  از معماري سنتي ايران بود به كار برده شد

ابـداع  التقاط معماري ايران با معمراي فرنگ شدت مي گيرد و تركيبهاي جديد و بي سـابقه  

الگوي اين برداشت از معماري فرنگ شيوه هاي گوناگون معماري غرب و مخصوصاً . مي گردد

هر چند نمونه هاي تقليدي از معماري نئوكالسيك اروپا را . معماري دوران رنسانس  اروپا بود

  .نيز مي توان سراغ گرفت

اقشـار جامعـه بـه    در اين دوران شيفتگي به معماري غرب در ميان برخي از گـروه هـا و      

خصوص درباريان و بعضي از اشراف و ثروتمندان و تحصيلكردگان خارج به حدي رسيد كـه  

سـفارتخانه هـاي   . در برخي از موارد بناهايي با طرحهاي كامالً فرنگي طراحي و احداث شـد 

كشورهاي غربي نيز كه به سبكهاي اروپايي بنا مي شدند خود به الگوهايي براي ايـن گونـه   

  .ي تبديل شدندمعمار
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مسلماً اين تأثيرپذيري از غرب در بناهاي مردمي بسيار كند تر و تدريجي تر اتفاق افتاد و   

  .بناهاي مذهبي تا حدود زيادي از اين تأثيرات برحذر بود
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  موج سوم نفوذ هنر مغرب زمين-3

علـي شـاه،   مقارن با حكومت محمد (از ويژگي هاي بارز اين مرحله از تاريخ معاصر ايران    

مبارزه با سلطنت منطقه، وقوع درگيريها و ناآرامي هاي داخلي و ) احمد شاه و اوايل رضاشاه

تالش وسيع استعمارگران روسيه و انگليس براي مهار كردن و منحـرف سـاختن مبـارزات    

  .در اين شرايط مردم در وضعيت اقتصادي بدتر از گذشته گرفتار شدند. مذكور است

ضمن كاستن از ميزان اقدامات عمراني، سيري نزولي در معماري ايـران   مجموع اين شرايط 

به ايـن  . به تغيير گرايشات هنري رايج در غرب معماري اين دوران را از گذشته متمايز نمود

شرايط اين دوران در . ترتيب توجه از معماري رنسانس به معناري نئوكالسيك معطوف گرديد

ر ابنيه، قرار گرفتن آثار معماري اين مقطع در رتبه هنـري  قالب كاهش استفاده از تزئينات د

پائين تر نسبت به گذشته، كاهش پيچيدگي و راه حلهاي هنرمندانه در ابنيه و پايين آمـدن  

  .سطح عينيت يافت

  )هنر مدرن(موج چهارم نفوذ هنر در مغرب زمين -4

گيري آنـان از شـيوه    آغاز حكومت پهلوي مقارن با تغيير سياست هاي استعماري و بهره   

در اين زمان انگليس با حركتي حساب شده و تدريجي به تغيير حكومت . استعماري نو است

از نتايج سياست تثبيت حكومت، نمايش استقالل، ارتباط دگرگـوني در  . قاجاريه اقدام نمود

  .الگوهاي فرهنگي گرديد 

سنن ملي و مذهبي كشورهاي  در اين دوران تهاجم گسترده كشورهاي اروپايي به ارزشها و  

  .جهان سوم زير نام تمدن و تجدد و مبارزه با كهنه پرستي به وقوع پيوست
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در ايران نيز در شرايطي كه مفهون تجدد ذهن حاكمه و پاره اي از غرب گرايان را به  خود    

  .شيوه نئوكالسيك پيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. مشغول داشته بود

شاهد ساخت بناهايي به شيوه هاي گوناگون اروپايي از جمله آلمان، روسيه  در اين دوران   

اين گرايش بينش معماران . و فرانسه با گرايش كلي به سوي معماري نئوكالسيك مي باشيم

  .ايراني در مورد فضا ابعاد و تناسبات بنا را تحت تأثير قرار داد

معماري  ايران از دوران باسـتان و دوران   استفاده از پالن غربي و كاربرد عناصر و تزئينات  

پس از اسالم در پوسته و نماي بعضي ابنيه و بخصوص بناهاي دولتي را مي توان شاخه اي از 

اين گرايشات تحت تأثير به وجود آمدن نهضتهاي ملي گرا و نـژاد  . اين نوع معماري دانست

ـ  ورهاي اروپـايي بـود، شـكل    گرا در ايران كه خود برخاسته از جريانات مشابه بعضي از كش

در اين گونه بناها طرحهاي ايراني غالباً منحصر به نماي بنا بوده ونقشه و ديگر ويژگي . گرفت

  .هاي آن تقليدي از معماري اروپايي بود

وقوع اقدامات و اصالحات شهر سازي ازجمله احداث خيابانها و كوچه هاي جديد و تعريض   

در مورد فضاي معماري را دگرگون ساخت و بناها به صورت معابر در اين دوران اساس بينش 

  .كامالً برون گرا درآمدند

در اواخر دوره حكومت رضا شاه و همزمان با فراگير شدن معماري مدرن در غرب بناهـايي    

در دهه بعد اين شيوه كامالً نضج گرفت و تفكر عقالنـي برگرفتـه از   . به اين شيوه پديد آمد

  .آثار تفكر و بينش معماري ايران را از ميان برد معماري مدرن آخرين

  :»اوايل مدرن«و شيوه معماري » هنر نو«جنبش 
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همانگون كه توضيح داده شد جنبش هنر نو يكي از مكتب هـايي بـود كـه تحـت تـأثير         

تحوالت معماري در غرب پديد آمده و توسط مهندستان خارجي و مهندسان ايرانـي فـارغ   

بخش عمده اي از معماري زيباي شهر تهران در چهار . ين كشور وارد شدالتحصيل اروپا به ا

  .دهه اول اين قرن متأثر از اين جنبش و گرايش هاي متنوع آن بود

در ايران همانگونه كه قبالً ذكر شد بسياري از مهندسان خارجي و يا دانشجويان ايراني كه    

پرداخته بودند، با آشنايي كامـل بـه    در شروع جنبشهاي نوين معماري در اروپا   به تحصيل

مجموعه اين كارها تا . اصول معماري هنر نو و جنبش مدنيسم در ايران به فعاليت پرداختند

و ويژگي و هويت خاصي به خود .  …حدي نيز با توجه به تلفيق با شاريط اقليمي، فرهنگي و

تاب تهران معرفي شـدند  وارطان هوانسيان، گابريل گوركايان كه در جلد اول ك. گرفته است

از معماراني هستند كه در رأس و همراه با آنان بسياري از معمـاران ديگـر  بـا شـيوه هـاي      

هنوز مجموعـه  . معماري اوايل مدرن و سپس معماري مدرن در تهران به فعاليت پرداخته اند

ر، اي از اين ساختمان ها درميان بافت مركزي شهر تهـران واقـع در خيابـان هـاي اللـه زا     

فضاهاي شهري، نماهاي خياباني و محالت مسـكوني بسـيار    …جمهوري، انقالب، سعدي و 

  .زيبايي را شكل بخشيده اند

با تحوالت وسيعي در زمينه صنعت، تكنولوژي و اوضاع سياسـي،   19اروپا كه از ابتداي قرن 

را نيـز   19 باالخره در اواخر قرن معماري التقاطي سـده . اقتصادي و اجتماعي روبرو شده بود

پيشرفت علوم در رشته هاي مهندسي، زمينه هاي مناسبي را براي كنـار  . دچار تحول نمود

تحـت   19بدين ترتيب معماري در اواخر قـرن  . گذاردن سنت معماري كالسيك فراهم آورد
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تأثير اين تحوالت و پيشرفت هاي عظيم از سنت پيشين فاصله گرفته و به تدريج صـنعت و  

  .ي براي حل مسائل خود قرار دادماشين را الگوي

توسـط مكتـب   ) Applied Arts(» هنر هاي كاربسـته «اين تحوالت در زمينه معماري و   

  Style(» سـبكي انتقـالي  «پـونز ايـن مكتـب را    . آغـاز شـد   19از اواخر قـرن  »  هنر نو«

Trasitional ( تاريخ گرايي«ميان «)Historicism ( و جنبش مدرن  قرن بسـتم   19قرن

اين مكتب ضمن اعتقاد به شروع عصري جديد و آزاد گـذاردن هنرمنـد از قيـد و    . داند مي

. بندهاي گذشته شيوه ها و گرايش هاي معماري متنوع و متفاوتي را به ارمغان آورده اسـت 

و بـه  . به معني بسيار وسيعي به كار گرفته مي شود» هنر نو«عقيده دارد كه واژه  4بنه و لو 

در اين جا بـه اختصـار بـه    . ش هاي پيشقدمي را در اروپا در بر مي گيردطور كلي تمام جنب

شرح انواعي از شيوه ها و گرايشهاي اين مكتب كه تأثير آن بر معماري تهران آشكار اسـت  

قائل شده است كه » هنر نو«مطالعات معاصر دو گرايش اصلي را در مكتب . پرداخته مي شود

  .اگوني بسيار برخوردار  استهر گرايش از دامنه هاي وسيع و گون

از اهميت بسياري از طراحـي سـاختمان   ) Rationalism(در گرايش اول اصل خودگرايي   

قوانين و منطق علوم پيشرفته مهندس جديد، نيازهاي زمانه و شرايط  عيني . برخوردار بود

تمايل  احجام ساختمان. جامعه در حال تحول اروپا، تأثير بسياري بر شكل گيري آن گذاشت

به شكل هاي ساده و روش هندسي يافته و ايجاد تنوع از طريق بازي با احجام و صفحات نما 

و حتي در مواردي فرم معماري از طريق بـه كـارگيري احجـام و اشـكال     . صورت مي گرفت

استفاده از تزئينات نقوش به اشكال ساده تر و يا بـه  . هندسي كامالً خالص به وجود مي آمد



  ١٠٢

رعايــت اصــل عملكردگرايــي . و يــا آن كــه كــالً حــذف شــده بودنــد  حــداقل رســيده

)Functionalism (  نيز در طراحي اين ساختمان ها تأثير بسيار گذارده، فضاها با توجه بـه

بخش عمده اي از آثار معماراني نظير هوفمان، لوس، به رنس، . عملكردشان شكل مي يافتند

در اين گروه از مكتب هنر نو جـاي  . …، و 5ونس اسپيتز، ماله استي -گارنيه، پره، سوواژ، رو

به همين دليـل،  . شكل داد 1920ادامه همين گرايش اصول جنبش مدرنيزم را در دهه . دارند

) Farly Moderm(» معماي اوايل مـدرن «امروزه، اين گرايش رابيشتر تحت عنوان شيوه 

اسايي ساختمان ها اسـتفاده  كه در اين مقاله نيز از همين نام براي شن. شناسايي مي نمايند

بخش وسيعي از ساختمان هاي مراكز شهري اروپا كه در اوايل اين قرن سـاخته  . شده است

هماهنگي موجود در ساختمان هاي .شده اند، تحت عنوان همين شيوه طبقه بندي مي شوند

ي مجاور يكديگر و توازني كه در فضاهاي شهري محصور با اين ساختمان ها وجود دارد، همگ

مؤيد اهميتي است كه در اين ديدگاه نسبت به ايجاد فضاهاي مناسب شهري وجود داشـته  

  .است

در ادامه همين گرايش يعني تفكر خرد گرايي، جنبش پـيش قـدمي تحـت تـأثير سـنت         

نيـز بـه وجـود    » معماري اوايل مدرن«معماري نئوكالسيك اروپا شيوه اي متفاوت از شيوه 

در اين شيوه معماران پيشرو و . ري از آنان را مي توان مالحظه نمودآورد، كه نمونه هاي بسيا

جوان ضمن رعايت برخي از اصول سبك نئوكالسيك نظير تقارن، رعايـت سلسـله مراتـب    

فضايي، استفاده از عناصر و قوانين تركيب سبك مذكور با بهره گيري از تكنيك هاي جديد 

منطق گرايي، از شيوه معماري نئوكالسيك  ساختماني و به خصوص بتن، و استفاده از اصول
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ايـن  . با حذف بخش عمده اي از تزئينات و نقوش در قالب اشكالي، ساده تر استفاده نمودند

ساختمان ها ضمن تعديل ويژگي هاي سبك نئوكالسيك نظير تاريخ گرايي و يادمان گرايي، 

در » گارتيـه «و » پـره «نند معماراني ما. به طرز شگفت آوري نيز ساده و بي پيراتيه شده اند

فرانسه هولدن، فلچر و توماس در انگلستان و بسياري از معماران ديگـر در سراسـر اروپـا    

در اين مقاله به منظور تفكيك بهتر ميان . نمونه هاي زيبايي را به اين شيوه طراحي كرده اند

 – Rational(» نئوكالسـيك خردگـرا  «شيوه ها و گرايش ها، اين گروه آثار به نـام شـيوه   

Neoclassicsm (خوانده شده اند.  

گرايش دوم را كه كامالً در نقطه مقابل گرايش اول يعني تفكر خردگرا قـرار دارد، امـروزه     

آزادي عمل و تأثير عمده خالقيت هـاي ذهنـي و   . مي شناسند» هنر نو«بيشتر به همان نام 

-Anti(» خردسـتيزي «گرايش آنرا  فردي معماران بزرگ اين گرايش به حدي است كه پونز 

Rationalism (در اين گرايش معمار به صورتي بسـيار آزادانـه بـه طراحـي     . ناميده است

ساختمان با استفاده از اشكال و فرم هاي بديع و به كارگيري نقوش و تزئينات فـراوان مـي   

ده در مكتب معماري هنر نو و گرايش هاي مربوط به آن از تكنيك هـاي روز اسـتفا  . پردازد

شده و انواع بسيار متنوعي از مصالح با تركيب ها و روش هاي بسيار گوناگوناني در آنان بـه  

در ضمن آن كه ساختمان هاي هـر معمـار از معمـاران ديگـر بسـيار      . كار گرفته شده است

متفاوت است، در بسياري از موارد حتي در ميدان آثلر يك معمار ديگر بسيار متفاوت است، 

. رد حتي در ميان آثار يك معمار نيز تفاوت هـاي فـاحش ديـده مـي شـود     در بسياري موا
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بسياري از آثار معماران معروفي نظير گودي، هورتا، اولبريخ، واگذار آنـدر، در ايـن گـرايش    

  .قرار مي گيرند

در  …و تحوالت ديگر معماري، هنري و » هنر نو«در ادامه همين روند و تحت تأثير مكتب    

 -Ari(» آرت دكـو «دو شيوه ديگر معماري پديد آمدند كـه   1910-30دهه آن زمان، در سه 

Ceco ( اكسپر سيونيسم«و «)Expressionism (نام گرفته اند.  

در اروپا و سپس در آمريكا تحت تأثيسر ) 1920 -30در دو دهه (» آرت دكو«شيوه معماري   

استفادع از عناصر نقوش و به وجود آمد كه » هنر نو«و در ادامه بخشي از گرايش هاي مكتب 

. تزئينات به نحوي آزادانه و دكوراتيو در طراحي ساختمان از اهميت فراوان برخـوردار بـود  

گودي، اولبريخ . معماراني كه به اين شيوه به طراحي پرداختند عمالً ادامه دهندگان راه هورتا

بـه  » خردسـتيزي «يش و ديگر استاتيد اوليه مكتب هنر نو بودند كه از ديدگاه پورنز بـاگرا 

بعـدها در شـيوه   » هنـر نـو  «به همين دليل بسياري از آثار اوليه مكتب . طراحي پرداختند

در اين مقاله نيز نمونه هاي معماري تهران كه . (نيز طبقه بندي شده اند» آرت دكو«معماري 

آرت « قرار گرفته اند، به نام شيوه معماري» هنر نو«در غالب اين بخش از گرايش هاي مكتب 

اين شيوه در اصل به كارگيري نقوش، تزئينات و استفاده از عناصر .) شناسائي شده اند» دكو

ساختماني به نحوي دكوراتيو را در ساختمان و هنرهاي كاربسته مطراح نموده، و بسياري از 

شيوه هاي مختلف معماري اعم از نئوكالسيك، اوايل مـدرن و داراي نمونـه هـاي بسـياري     

به صورتي  آزادانه از اين وجوه دكوراتيو در طرح سـاختمان هايشـان اسـتفاده    هستند كه 

آرت «به همين دليل بيش از آن كه . نيز شناسايي شده اند» آرت دكو«نموده و تحت عنوان 
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صرفاً امكان استفاده . معرف يك شيوه معماري واجد چهارچوب نظري و معمارانه باشد» دكو

. رتي آزادانه براي كليه شيوه هاي معماري مطرح نمـوده اسـت  از هنرهاي دكوراتيو را به صو

منشا اين هنرها اعم از نقوش، تزئينات و عناصر باستان مصر، معماري بومي آفريقا، معمـاري  

  .قبايل مايا و بسياري ديگر از منابع الهام يافته است

و عمـدتاً  » نوهنر «همانگونه كه ذكر، شيوه معماري ديگري كه در غرب تحت تأثير مكتب    

به وجود آمد، به نام شيوه اكسپر سيونيسم شناسائي  1910در دهه » خرد ستيز«گرايش هاي 

در اين شيوه معمار با بكارگيري و تركيب احجام و عناصر به نحوي بديع به بياني . شده است

ا به همين دليل از لغت اكسپر سيونيسم و ي. مجرد از ارزش هاي مستتر در آن ها مي پردازد

معماراني نظير پولزيـك، مندلسـون،   . براي ناميدن اين شيوه استفاده شده است» بيان گرا«

حتي برخي از آثار معمـاراني  . ماكس برگ از معروفترين چهره هاي اكسپرسيونيسم هستند

مـدرن  «نظير بهرنس و اولبريخ و كليه آثار گودي عالوه بر آنكه در شيوه هـاي مربـوط بـه    

درشيوه معماري اكسپرسيونيسم نيـز قابـل طبقـه    . شناسايي شده اند» وهنر ن«و يا » اوليه

در اين مقاله نمونه هايي كه . (بندي بوده و تأثير بسياري بر شكل گيري اين شيوه داشته اند

خوانـده  » اكسپرسيونيسم فـرم گـرا  «به نام شيوه . تحت تأثير گرايش فوق طراحي شده اند

و تحت تـأثير حكومـت هـاي جديـد      1920-30دهه  در ادامه همين روش در دو.) شده اند

سوسياليسم، فاشيسم و نازيسم شيوه اي از معماري اكسپرسيونيسم پديد آمد كـه پيـامي   

بســياري از نمونــه هــاي معمــاري . عمــدتاً ايــدئولوژيك و آرمــاني را ابــزار مــي داشــت

ش ها و آرمـان  اكسپرسيونيسم در اين دو دهه به صورتي نمادين بيانگر قدرت و يا ديگر ارز
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كه هدف بر » اكسپرسيونيسم آرمان گرا«شيوه معماري . هاي نظام جديد حكومتي گرديدند

تأكيد ملي گرايي و قوم گرايي داشته و ارائه يك هويت جديد ملي را بيان مي نمود، بـه نـام   

در اين شـيوه  . نيز نامگذاري شده است) Mational- Romanticism(» رومانتيسم ملي«

ز اصول سبك نئوكالسيك و ليكن با تأكيد بيشتر بـر جنبـه هـاي نمـادين بنـا از      استفاده ا

» اكسپرسيونيسم آرمان گرا«بدين ترتيب با وجود آنكه شيوه . اهميت بسياري برخوردار بود

دهـه  » اكسپرسيونيسم فـرم گـرا  «داراي تفاوت ماهوي نسبت به شيوه  1920-30دهه هاي 

تحـت همـين نـام    . ذكور نيز داراي پيام و بياني خاص بودبود، ليكن از آنجا كه شيوه م 1910

از معمـاران معـروف   . نيز استفاده شده است» رومانتيسم ملي«شناسائي شده، اگرچه از نام 

اين شيوه در كشور آلمان اسپيرو و تروست در كشور ايتاليا مارچلو پيا چينتينـي سـارتين   

  .ان نام برددركشور فالند و در كشور اطريش كارل آهن را مي تو
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را بر معماري دوره رضا شاه به اشكال » رومانتيسم ملي«جالب توجه است كه تأثير گرايش    

گوناگون و به صورت مستقيم و غير مستقيم مي توان مشـاهده نمـود كـه مهـم تـرين آن      

  .است كه  توضيحات آن در اين مقاله آورده شده است» سبك ملي«

تـا   19تحوالت شيوه ها و گرايش هاي معماري از اواخر قرن  با توجه به نكاتي كه نسبت به   

اول آن است كه نسـبت بـه   . در غرب ارائه شد تذكر دو نكته ضروري است 1930پايان دهه 

انواعي از شيوه ها و گرايش ها در غرب توضيح داده شده كه تأثير آنها بر معماري دوره رضا 

مشهود بوده، اگرچه بسياري از نمونه هاي آن  كامالً) م 1921-41( 1300-20شاه يعني دو دهه 

به همين دليل برخـي از سـاختمانهاي شـاخص دوره    . در دوره پهلوي دوم نيز اجرا شده اند

مذكور نيز كه تحت تأثير شيوه ها و گرايش هاي معماري دوره رضا شاه بوده اند در اين مقاله 

از جنـبش هـا نظيـر مـدرنيزم،      ليكن توضيح الزم نسبت به انواع ديگـري . آورده شده اند

كه آنان نيز  …هلند و ) De Stijl(استراكچراليزم، فوتوريسم و راسيوناليسم ايتاليا، دستيل 

از اوايل قرن بيستم در اروپا نزج گرفتند، در صورتي كه تأثير  عمده آنهـا بـر شـيوه هـاي     

نكتـه  . واهد شـد معماري دوره پهلوي دوم بوده است، در شماره بعدي كتاب تهران آورده خ

با توجه به آنكه در اين مقاله سـعي  . دوم كه در طبقه بندي گرايش هاي به وجود آمده است

شده است خصوصيات و ويژگي هاي شيوه ها و گرايش هاي مذكور در كليـات توضـيح داده   

شود، در ارائه نمونه ها و تصاوير سعي شده است كه اگر ساختماني در چند شـيوه مختلـف   

  .بندي است، اسامي كليه آنها آورده شود قابل طبقه
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آنچه در مورد تحوالت معماري اروپا ذكر شد در ايران نيز با فاصله زماين حدود دو دهه و     

جنبش پيش قدمي و مدرنيزم اروپا براي ايران كه تجدد گرايي و . گاهي نيز كوتاهتر روي داد

ويي بسيار مناسب و ايده آل و مناسب ترقي خواهي را مالك اقدامات خود قرار داده بود، الگ

توسعه هاي شهري تهران و فعاليت هاي وسـيع عمرانـي زمينـه هـاي     . و ايده آل مي نمود

مهندسان و معمـاران و مهندسـان و   . مناسبي را براي تحقق چنين افكاري به وجود آوردند

ژه صحيح و مهم پيمانكاران طراز باال، به همراه مجريان كاردان، سيستم نظارت و كنترل پرو

تر از همه خواست و تمايل قوي به مدرنيته و اعتقاد به تهيه طرح و اجراي ساختمان هـايي  

كه از استانداردهاي باال برخوردار باشند، همگي از عواملي بودند كه زمينه مناسبي را بـراي  

  .به ثمر رساندن فعاليت ساختماني فراهم آوردند

رايج در غرب در تهران نيز بـا كيفيتـي بسـيار بـاال و      بدين ترتيب شيوه ها و گرايش هاي  

مطلوب رواج يافتند و تهران نيز عرص توسعه وبسط شيوه هاي معماري اروپا توسط بسياري 

تشابهي كه در ميان برخي آثـار معمـاري ايرانـي و    . از معماران با ذوق خارجي و ايراني شد

هايي از آن ارائـه شـده اسـت، دال بـر      و در اين مقاله نيز نمونه. اروپايي مشاهده مي شود

اشراف معماران آن زمان به مياني اصول و حتي بسياري از جزئيات و ريزه كاري هاي مربوط 

نمونه هاي بسياري از ساختمان هاي تهران را مي توان بر . به شيوه هاي معماري غربي است

در ارتباط با شـيوه هـاي    شمرد كه از لحاظ كيفيت طرح و اجرا با آثار برجسته معماري اروپا

هم چنان كه در كليه كشورهاي اروپايي و بسياري از كشورهاي . مورد بحث برابري مي كنند
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غير اروپايي كه زمينه بسط شيوه هاي مذكور آنان نيز فراهم بـوده اسـت، چنـين تشـابهي     

  .مصداق دارد

احي شـده انـد، در   بسياري از ساختمان هاي اين دوره كه با توجه به شيوه هاي مذكور طر  

حاشيه خيابان هاي جديد االحداث  قرار گرفته، و بدنه زيبايي را بـه سـبك خيابـان هـاي     

بخش هايي از خيابان هاي ولي عصر، سـي متـري، امـام خمينـي،     . اروپايي به وجود آوردند

جمهوري، فلسطين، الله زار و بسياري ديگر از خيابـان هـاي اصـلي و فرعـي كـه توسـط       

. آن دوره محصور شده اند همگي از ويژگي و زيبـايي بسـياري برخوردارنـد   ساختمان هاي 

عمده شيوه هايي كه در ارتباط با ساختمان هاي حاشيه خيابان ها به كار گرفته شـده انـد،   

اين شيوه ها از يك سو از قابليـت انعطـاف   .  بودند» آرت دكو«و يا » هنر نو«، »اوايل مدرن«

دار بوده و از سوي ديگر زمينه هاي هماهنگي الزم را ميـان  مناسبي در زمينه طراحي برخور

ساختمان هاي مجاور يكديگر فراهم مي آورند، به نحوي كه در ضمن حفظ هويـت هـر بنـا،    

اين ساختمان ها، حتي . مجموعه اي منسجم و يكدست را در حاشيه خيابان ايجاد مي كردند

هاي ناهنجار به دور بوده و به اشكالي  اگر به شيوه هاي مختلف طراحي شده بودند، از تفاوت

بـه   -در طراحي اين ساختمان ها هـيچ گـاه  . يكنواخت و كسل كننده نيز تبديل نمي شدند

قرار نبوده كه هر ساختمان فقط حرف خود را بزنـد بلكـه ايجـاد يـك زبـان       -عكس امروز

ن مشـترك از  اين زبا. مشترك ميان ساختمان ها نيز از اهميت بسياري برخوردار بوده است

طريق انتخاب مصالح مشابه و يا هماهنگ، تنظيم ارتفاع با ساختمان هاي مجاور و بسـياري  
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حتي طـرح و ارتفـاع سـاختمان بـا توجـه بـه وضـعيت        . عوامل ديگر ايجاد مي شده است

  .حاصل يك هماهنگي كامل بوده است. …قرارگيري آن در حاشيه ميدان، نبش خيابان و 

ل مدرن در ميان سه شيوه اي كه نام برده شد بيش از بقيـه سـاختمان   شيوه معماري اواي   

استفاده از سطوح صـاف و يكدسـت در   . هاي شهر تهران را در آن دوره تشكيل داده است

قالب شكست ها، فرورفتگي ها و بيرون زدگي ها، تنوع مناسبي را در نماي ساختمان ايجاد 

) Bay Widows(  سته، اطاق هاي جلـو آمـده  بالكن هاي بيرون زده و يا عقب نش. مي نمود

استفاده از احجام متفاوت به نحوي هماهنگي شده همگي از ويژگي اين ساختمان هـا بـوده   

حتي درنمونه هاي متقارن اين شيوه ها، تنوع موجود در بنا باعث تعديل ظاهري تقـارن  . اند

ختمان هـاي ايـن   از ويژگي سـا . ساختمان شده و از يكنواخت شدن آن جلوگيري مي كرد

شيوه ارجعيت به استفاده از سيمان براي روكار نما بود، كه از طرق قالب بندي ها، درزبنـدي  

به اشكالي متنوع به كـار گرفتـه شـده    .. …ها، رنگ هاي مختلف، پرداخت هاي گوناگون و 

  .است

همچنين در اين دوران بسياري از ساختمان هاي دولتي و آموزشي نيز احـداث شـدند كـه     

 Rational(عمتده اين ساختمان هاي تحت تأثير شيوه معمـاري نئوكالسـيك خـرد گـرا     

Neoclassion (در طراحي اين ساختمان ها در ضمن رعايت برخي از اصـول سـبك   . بودند

نئوكالسيك نظير تقارن، رعايت سلسله مراتب فضايي، استفاده از عناصر و قوانين تركيـب  

رن ساختماني نيز استفاده نموده، ليكن تزئينات پرداختن آنها، در عين حال از تكنولوژي مد

كليه ساختمان هاي . به جزئيات بسياري كه در اين سبك وجود داشت، خودداري شده است
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اوليه واقع دردانشگاه تهران به  اين شيوه كه عمدتاً متأثر از كشور فرانسه بود طراحي شده 

و معماران فرانسـوي مقـيم ايـران، برخـي از     بسياري از آثار آندره گدار و ماكسيم سير. اند

سـاختمان هـاي   . ساختمان هاي محسن فروغي معمار ايراني به  اين شيوه طراحي شده اند

بسيار زيباي دانشكده    و دانشكده پزشكي از جمله نمونه هايي هستند كه تحت تأثير ايـن  

  .شيوه معماري به وجود آمدند

نيز تأثير بسياري بـر سـاختمان هـاي تهـران     » تيزخردس«با گرايش هاي » هنر نو«مكتب   

نمونه هاي بسياري از معماري اين دوره تهران را مي توان يافت كه تحت تأثير . گذارده است

بخشي از ساختمان هـاي متـأخر وارطـان    . طراحي شده اند» آرت دكو«اين گرايش و شيوه 

در تهـران  » آرت دكـو «ري هوانسيان به اين شيوه طراحي شده و از نمونه هاي شاخص معما

هم چنين بسياري از معماران ديگر نيز به اين شيوه در تهران طراحي كرده اند كه . مي باشند

  .اطالعات دقيقي از آنان در دسترس نيست

مربـوط  (در تهران مهمان سراي الله واقع در الله زار » آرت دكو«از ساختمان هاي معروف    

ضـلع شـرقي دانشـگاه    (واقع در خيابان آناتول فـرانس   مدرسه اتفاق) به دوره پهلوي دوم

محل سابق دانشكده هنر و معماري دانشـگاه  (، ساختمان تجاري نبش انقالب و صبا )تهران

ساختمان شركت جيپ واقع در خيابان اكباتان و بسياري از سـاختمان هـاي   ) آزاد اسالمي

ويژگـي  . تهران بخشيده اند تجاري است كه زيبايي خاصي به بدنه بخشي از خيابانهاي شهر

اين ساختمان ها را استفاده از عناصر ساختماني به شكل دكوراتيو ايجاد نـرمش و حركـت   

هاي ماليم و زيبا در پوسته نما استفاده از نشانه ها و عالمت ها دكوراتيـو بـراي خوانـايي و     
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در قسمت هاي  هويت دادن به ساختمان استفاده از مصالح متفاوت و ايجاد اشكال دكوراتيو

  .تشكيل مي دهد.. …ورودي ابنيه و 

اگر چـه كـاخ   . و مظهري از آرمان ها و ارزش هاي ايدئولوژيك نهفته در حكومت وقت باشد

لـيكن ايـن   . دادگستري استفاده از نقوش و متيف هاي ايراني نيز به كار گرفته شـده اسـت  

  .نه هاي اروپايي استساختمان در اصول و ويژگي هاي اصلي طراحي كامالً مشابه نمو
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  مينا معرفت

  موزه ملي تاريخ امريكا، بنياد اسميت سونيين، واشينگتن

  پيشكسوتاني كه به تهران مدرن شكل دادند

تاريخ معماري ايران نه سرگذشت معماران ايراني، كه بيشتر سرگذشت حاميان قدرتمنـدي  

از دوران . حفـظ كننـد   است كه مي خواستند افتخاراتشان را در قالب معماري و شهرسازي

پيش از اسالم تا عصر تيمور و شاه عباس، نام باني هر بنا بر روي ساختمان به جا مانده، حال 

ايـن سـنت در تهـران    . ها محـوه شـده اسـت    آنكه اغلب نام معمار و سازنده آن از خاطره

فـوذ و  نفوذ و مداخله شخصي شاه،درباريان و چند شـهروند بـا ن  . دورهقاجار نيز ادامه يافت

. متمول را مي توان به طور مستقيم در تغييرات پديـد آمـده در سـيماي شـهر بـاز يافـت      

در دهـه  . هايي فرعي بـاقي مـي ماندنـد    سازندگان اصلي و معماران دست باال، در حد چهره

درخـالل ايـن   . برنامه جامعي براي نوسازي تهران توسط سلسله پهلوي آغاز شـد . ش1300

كل عامه مردم نيازهاي طبقه متوسطي را كه به تازگي پديـد آمـده   دوره، دولت به عنوان مو

بـراي  . بود دريافت و براي رفع آنها به تغييراتي اساسي در فرهنگ معماري ايران دسـت زد 

نخستين بار معماري به عنوان يك حرفه معرفي شد و نخستين نسل معماراني كه آن را بـه  

گرچه هدف اصلي اين مقاله . ه را تثبيت كردندعنوان حرفه برگزيدند جايگاه واقعي اين رشت

بررسي اولين نسل معماران به اصطالح مدرن در ايران است، نمي توان سهم ونقـش آنهـا را   

در واقـع،  . بدون در نظر گرفتن شرايطي كه پيش از آنها وجود داشته به درستي ترسيم كرد
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كه در خالل دروه رضـا شـاه   نقش جديد و فراگير اين معماران مدرن، همراه با شهرت فردي 

  .درست نقطه مقابل قرنها گمنامي همكاران پيشين آنهاست. كسب كردند

  دوره قاجار-1

ساخت بناهاي مهم شهر تهران در سراسر قرن نوزدهم با حمايت گروهي از افراد خاص انجام 

سـالطين قاجـار و   . با حمايت دربار كاخها، باغها و اماكن مسـكوني سـاخته مـي شـد    . شد

. باريان هزينه ساخت بناهاي مذهبي و موسسات عام المنفعه را نيز بر عهده مي گرفتنـد در

ساخت تاالر تخت مرمر كه در آن به بهترين نحو از شيوه معماري نيمه اول قـرن سـيزدهم   

  .2)1شكل(به شدت تحت تاثير معماري شيراز در دوران كريم خان زند است 1استفاده شد،

طرح و نماي ساختمان بـراي بناهـاي مسـكوني قـرون دوازده و     تقسيم بندي سه گانه در «

هاي آن دوره شـامل   تاالر تخت مرمر مانند بسياري از خانه. سيزده شمسي مرسوم بود است

يك تاالر مركزي دو طبقه، ايوانهايي كه به داالن منتهي مي شد واتاقهاي كوچكتري به نـام  

اري و آينه كاري سبب تمايز تاالر با رعـام از  تنها تزيينات مجلل، نقاشيهاي ديو. گوشوار بود

  ».ساير بناهاي مسكوني تهران و شيراز مي شد

در نيمه دوم قرن سيزدهم، ناصرالدين شاه، مهمترين حامي و باني ساخت بناهـاي مختلـف   

او در خالل سلطنت طوالني و نسبتاً آرام خود، با روي هشت ضلعي جديـدي بـا دوازده   . بود

ان مركزي با شكوه به نام ميدان توپخانه براي شهر گسترش يافته تهـران  دروازه و يك ميد

او بيشتر بـه بازسـازي   . البته، اغلب طرحهاي ساختماني براي استفاده شخصي بود 3.ساخت

كاخهاي گلستان و باغهاي درون ارگ، احداث كاخهاي جديد و مرمـت دربـار اعظـم، كـاخ     
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باريان و ثروتمندان تهـران چنـدين رشـته    با حمايتهاي مالي در 4.خصوصيش، توجه داشت

از جمله اين اماكن مي . قنات، جاده ميدان، مسجد، مدرسه و ساير اماكن عمومي ساخته شد

را نام برد كه طراحي و احداث آن را   –محل اجراي تغزيه  -توان شمس العماره و تكيه دولت

  5)2شكل (يكي از بزرگان به نام دوستعلي خان معيرالممالك به عده داشت 

به همين ترتيب، بزرگترين بناي مذهبي به جا مانده از آن دوران، يعنـي مسـجد و مدرسـه    

هـر   6.سپهساالر، نيز به طور خصوصي توسط يكي از بزرگان به نام مشيرالدوله ساخته شـد 

چند مساجد، مدارس، تكيه ها و زيارتگاههاي متعددي توسط بانيان مختلفي سـاخته شـد   

در اواخر قرن نوزدهم . ه قاجار احداث اماكن شخصي و مسكوني تقدم يافتولي در اواخر دور

ميالدي به دنبال هجوم انديشه هاي غربي، اعيان و اشراف بر آن شدند تا براي نخستين بـار  

  .7)3شكل (در محله دولت دربخش شمالي شهر ويالهايي به سبك اروپايي ساختند 

ديرينه به نقش باني بنا بيش از معمار آن اهميت مي  وقايع نگاران دربار قاجار نيز، بنابر سنت

حتي اعتماد السلطنه، كه وقايع نگار دقيقي است، هرگاه پاي منتسب كردن يك بنـا  . دادند

هاي نوشته شده بـر   در نتيجه، غير از كتيبه 8.شود به كسي در ميان مي آيد زبانش مبهم مي

  9.ا اطالعات چنداني در دست نيستچند عمارت، در مورد معماران يا ميزان تاثير آنه

و  13مسكوني دربار و همچنين تبديل ميدان تره بار تهران به يك پارك نمايشي ثبـت كـرده  

هاي ايران از جمله  احداث كاخهاي سلطنتي درفرح آباد و شهرستانك و برخي از اولين جاده

ان نسـبت داده  جاده الريجان فارس و خوزستان را به آقا محمد ابراهيم خان امـين السـلط  

  14.است
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معماراني كه بناهايشان . تعداد معدودي از معمارهاي دوره قاجار به خارج از ايران سفر كردند

بلكه عكسها، كـارت  . طرح غربي داشت، به طور مستقيم با هنر معماري اروپا آشنا نبوده اند

راحي ساختمانها پستالها وتوضيحات ساير افراد در اين زيمنه نخستين منبع الهام آنها در ط

  15.بوده است

سال حكومت قاجار، دربار سلطنتي و درباريان تعيين كنندگان بالمنـازع ذوق معمـاري    145در خالل 

حتي وقتي در اواخر . به همين دليل تغييرات معماري در شهر تهران هم كند بود و هم سطحي. بودند

بـاز هـم بناهايشـان بخـش     . مـي گرفتنـد  قرن سيزدهم برخي از بانيان از سبك معماري اروپايي الهام 

  .كوچكي از ساختمانهاي شهر قديمي را تشكيل مي داد

از معماران، . گزارشهاي آن زمان، مانند معماري آن دوره نمايانگر سلطه فرهنگي بانيان است

هاي مشتريان خصوصي و با نفوذ باشند، جـز ردي كمرنـگ بـر     كه مي بايست بيانگر سليقه

  .است بناها باقي نمانده

  .)ش1304-1320(دوره سلطنت رضا شاه-2

دولت ايران تعيين كنده سـبك معمـاري بـود و    ) 1304-1320(در دو دهه سلطنت رضا شاه 

ها هم به نفع عامه بـود و هـم    اين پروژه. هاي معماري را نيز دولت اجرا مي كرد اغلب پروژه

عمـاران ايرانـي و خـارجي    وسعت و سرعت برنامه بازسازي به م. چهره شهر را تغيير مي داد

در ايـن رونـد   . امكان و فرصتي مـي داد كـه در ايـران و جاهـاي ديگـر بـي سـابقه بـود        

شـبكه هـاي شـطرنجي  متشـكل از     . مدرنيزاسيون، شكل سنتي شهر تهران از بين رفـت 

بولوارها و خيابانهاي جديد به جاي طرح متراكم و نامنظم شهر قديمي ايجـاد شـد و دوازده   
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به جاي حصارهاي قديمي شهر، بولوارهاي وسيع با پياده  16.مگي تخريب شدنددروازه شر ه

اين شريانهاي حياتي، محلي براي توسعه تجاري  شهر . روهاي مجزا از سواره رو ساخته شد

شبكه راههاي اصـلي بـه ميـدانهايي    . بود كه مقررات جديد ساختمان در آن اعمال مي شد

آنها مجسمه اي از قهرمانان ملي كشـور بـر پـا شـده     منتهي مي شد كه در ميان هر يك از 

ارگ قديم به مركزي اداري تبديل شد كه در آن اقامتگاههاي سـلطنتي جـاي   ). 4شكل(بود

  .خود را به ساختمانهاي با شكوه وزارتخانه ها دادند

استادان هنر معماري ايران با عملكرد بسياري از ساختمانهاي جديد آشنا نبودند و شاد نمي 

نستند به سرعت سنتهاي ديرپا را به خدمت ايجاد شكلهاي مناسب براي بيـان وضـعيت   توا

بـراي نخسـتين بـار منظمـاً از     . ملي گرايانه و جديدي كه مورد نظر رضاشاه بود، در آوردند

ها، مدارس دانشگاهها، بانكها و موزه ها دعوت  معماران بيگانه براي ساخت ادارات، وزارتخانه

 18ايتاليـا،  17اهل كشورهاي مختلفي همچون آلمان، سوئيس، اسكانديناوي، آنها. به عمل آمد

امريكا، فرانسه و اتريش بودند كه به صورت مستقل يـا از طريـق شـركتهاي خـاص و گـاه      

برخي از خارجيان كه براي ادامه كار  19.كنسرسيومهاي چند مليتي به كار مشغول مي شدند

اكتشافات باستان شناسي در ايران شركت داشتند و  معماري خود در ايران ماندند پيشتر در

  .به همين دليل از سنن معماري ايراني با خبر بودند

. كمي بعد، نخستين نسل معماران ايراني تحصيلكرده در اروپا به معماران بيگانه محلق شدند

 اين معماران به سرعت در وزارتخانه هاي مختلف به كار مشغول شدند و با طرح پروژه هـاي 

  .جديد از وزارتخانه اي به وزارتخانه ديگر مي رفتند
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نتجيه ايـن  . در برخي از پروژه هاي عظيم دولتي الزم بود چندين معمار با يكديگر كار كنند

كار، همكاري معماران و مهندسان برجسته و مشهور ايراني و خارجي و ايجاد رابطه شـغلي  

مشغول اجراي پروژه هاي سـاختماني دربـار    البته در آن زمان هم كه معماران. بين آنها بود

بودند يقينا رابطه همكاري بين انها به وجود آمده بود ولي تنوع و دامنه فعاليتهاي  معمارانه 

در خالل سلطنت رضاشاه، جستجو براي يافتن قاموسي جديـد و اسـتفاده از مصـالح غيـر     

فـراهم كـرد كـه روح    . ش1320و  1310هـاي   سنتي  زمينه ايجاد محيطي  را در خالل  دهه

  .همكاري در آن بسيار غني بود

در اين مقاله شش نفر از پيشگامان را معرفي خـواهيم كـرد كـه كارهايشـان در پيـدايش      

هر چند اين معمـاران در   21.معماري مدرن ايراني و حرفه مدرن معماري تاثيري بسزا داشت

آنها را در تاريخچـه معمـاري   پيدايش معماري جديد نقش مهمي داشتند، ولي نمي توان نام 

برخي از اين افراد قهرمانان معماري مدرن بودند كه با موفقيـت و شـوري بـي    . مدرن يافت

كار آنها در خارج از ايران مطلقـاً ناشـناخته   . سابقه قوانين اين نهضت جديد را اشاعه دادند

  .شود مانده و به همين دليل جاي خالي آنها بيش از پيش احساس مي

راد نه تنها جزو معماران برجسته و پركار بودند، در تاسيس نخستين مدرسه حرفه اي اين اف

آنها دانشي را كه در اروپا كسب كـرده بودنـد بـا خـود     . معماري در كشور نيز نقش داشتند

آورده بودند، اما به شدت احساس مي كردند كه بايد با تفسير و تعبير دانش خـود آن را بـا   

هر چند كه اين معماران عالقه وافـري بـه   . متفاوت ايران تطبيق دهند معماري و سنن كامالً

در . از محيط ذاتاً سنتي كه در آن كار مي كردند نيز كـامالً مطلـع بودنـد   . مدرنيسم داشتند
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كند همـين آگـاهي و شـنات آنهـا از ميـراث       واقع آنچه آنها را از نسلهاي بعدي متمايز مي

  .معماري ايراني بود

نيكالي ماركوف، افسر قزاق روس سفيد، كه به طور دايـم مقـيم   : ارجي بودندسه نفر اول خ

ايران شده بود؛ آندره گدار و ماكسيم سيرو هم فرانسوي بودند كه ابتدا به عنـوان باسـتان   

. شناس وارد ايران شدند وسپس در ايران ماندگار شدند تا بـه كـار معمـاري هـم بپردازنـد     

ان و محسن فروغي هر سه پس از تحصيل در رشته معماري گابريل گوركيان، وارتان آوانسي

  .در فرانسه براي كار به ايران بازگشته بودند

  ماركوف، گدار، سيرو: معماران خارجي-3

  .)ش1261./ق1300-.ش 1336. /م1882-1957(نيكالي ماركوف ) الف

اري در شهر تفليس گرجستان، در بخش معم.) ش1261. (م1882نيكالي ماركوف متولد سال 

 1910دانشكده هنرهاي زيباي آكادمي سلطنتي سن پترزبورگ به تحصيل پرداخت و در سال 

. در خالل جنگ جهاني اول در قفقاز خدمت كرد. فارغ التحصيل شد.) ش 1298./ق1329. (م

آجودان فرماندهي بريگاد قزاق شد كه يك واحـد  .) ش1296./ق1336. (م1917وي در سال 

د كه ناصرالدين شاه آن را تشكيل داده بود و فرماندهي آن را غالبـاً  ويژه نظامي در ايران بو

  ).5شكل(ماركوف دوست و همرديف رضا شاه بود. يك روس بر عهد داشت

فعاليت معماري خـويش را  .) ش1300. (م1921ماركوف پس از خروج از بريگاد قزاق، در سال 

در خـالل  . خاصي به ايران داشتعالقه  22در تهران آغاز كرد و بنا به گفته فرزندش آلكسي

دوران تحصيلش سفري به ايران كرده بود، چون برادر بزرگش در آن زمان براي احداث خط 
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. جلفا و نيز ساختن خانه اي براي مدير بانك روسي در ايران به كار مشغول بـود  -آهن تبريز

ز قبيـل آجـر،   او معماري اسالمي و شيوه هاي سنتي احداث بناهاي ايراني و مصالح محلي ا

كه وي به كـار  ) سانتيمتر 20*20(در واقع، آجرهاي خشتي . سنگ، كاشي و گچ را مي ستود

  .مي برد به نام آجر ماركوفي مشهور شد

پر از ساختمانهاي به سبك او شد، سبكي كه هـم  . ش 1320و  1300شهر تهران در دهه هاي 

وف چندين وزارتخانـه، سـاختمان   مارك. مدرن بود و هم التقاطي، هم غربي بود و هم ايراني

شهرداري و اداره، كارخانه، كاخ و زندان، استاديوم ورزشي و مدرسه كليسا و آنچه مي دانيم 

اين است كه ساختمان را در قرن سيزدهم، معمار سازنده مي ساخته و نقش وي طي ساليان 

ه استادي مي رسيد و او ابتدا كارآموزي مي كرد تا به مرحل. متمادي تغيير چنداني نكرده بود

پس از كسب شهرت، عضو صنف معماران مـي شـد و بـا    . اين حرفه را به تجربه مي آموخت

اوسـتا  «با كسب لقب . ارائه هنر خويش در كنار ساير صنايع شهرت بيشتري كسب مي كرد

عالوه بر دانش معماري، در رياضيات، نجوم، هندسه ومثلثات و در هنرهاي سـنتي و  » معمار

بنا به سنت متعلق به قبل ازاسالم هـر  . ي به كارگيري آنها تبحر كافي پيدا مي كردشيوه ها

. گاه طرح معماري مهمي پيش مي آمد، درباريان معمارها را براي اجراي آن احضار مي كردند

هنگامي كه ناصرالدين شاه تصميم به گسترش تهران گرفت، از معماران و هنرمندان سراسر 

هر چند چنين اقدام مشابهي در روي . رحهايشان را به وي عرضه كنندايران دعوت كرد تا ط

هاي زمان داريوش در تخت جمشيد نيز ديده مي شود، در مورد چگونگي ارسـال ايـن    لوحه

در دربار  ناصـرالدين شـاه    10.پيام در سراسر قلمرو ايران اطالعات كافي در دسترس نيست
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. بناهاي  ساخته شده توسط دربار نظارت كند  يك معمار باشي تعيين شد تا بر احداث اغلب

در طول مدت سلطنت ناصرالدين شاه، رياست بناخانه و منصب معمار باشي گري بيشتر بـر  

بسياري از اماكن مسكوني درباريان و همچنين بازسازي قسمتي  11.عهده محمد تقي خان بود

  12.از سنگلج توسط او صورت گرفته است

اعتمادالسلطنه نقش خود را . زارشهاي دوره قاجار به جا مانده استفقط نام چند معمار در گ

 23در احداث كاخ عشرت آباد و مسئوليت پدرش را در محوطه سازي و طراحي اماكن مسجد،

  .مغازه و خانه ساخت

در ميان ساختمانهاي بسيار هماهنگي با فرهنگي ايراني كه ماركوف سـاخت مـي تـوان بـه     

مدرسه ژاندارك و كارخانه هاي قنـد  ) 6شكل (دبيرستان البرز ساختمان قديمي شهرداري، 

ورامين وكرج اشاره كرد او همچنين ساختمان سفارت ايتاليا و ساختمان سينگر در خيابـان  

هـايي   سعدي را به سبك كالسيك اروپايي ساخت و در انها براي اولين بار در ايران از پنجره

او چندين خانه از جمله خانه قره گوزلو و خانه . هاي يكسره بزرگ استفاده شده بود با شيشه

وقتـي  . نوابي در پل رومي، نزديك الهيه در شمال تهراه را نيز به سـبك كالسـيك سـاخت   

هايي بـه سـبك    امكان استفاده از اتصاالت و آرماتوربندي فوالدي فراهم آمد، ماركوف خانه

  .ل را در محموديه نام بردمدرن سات كه از آن جمله مي توان ويال آلكسيز و ويال ژوو

  .)ش1260./ق1299-.ش1344./م1881-1965(آندره گدار ) ب

مـيالدي بـه عنـوان     1910آندره گدار، فارغ التحصيل مدرسه عالي هنرهاي زيبـا، در سـال   

باستان شناس در بغداد و بعداً مصر و افغانستان به كار مشغول شد و هنگامي كـه رضاشـاه   
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و در عوض يك موزه اشـياء   24يهاي باستان شناسي را لغو كردحق انحصاري فرانسه در حفار

باستاني تاسيس كرد كه قرار شد شخصي فرانسوي به مديريت آن منصوب شود، گدار براي 

  .اين مقام انتخاب شد

او بـراي  . آندره گدار نخستين آرشيتكت خارجي بود كه در ايـران سـمتي دولتـي داشـت    

هاي ارائه كـرد و مـوزه جديـد     گذشته خطي مشي حفاريهاي باستان شناسي و حفظ ميراث

  .، را هم او ساخت)7شكل (باستان شناسي تهران، موزه ايران باستا 

سـال در   30گدار، در مقام نخستين رئيس دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، بيش از 

ري او به كمك محسن فروغي برنامه درسي رشته معما. آموزش معماران ايراني دخالت داشت

ها و مسائل مربـوط   پروژه. را بر اساس برنامه مدرسه عالي هنرهاي زيباي فرانسه تدوين كرد

ترجمه ) بوزار(به آنها از برنامه درسي معماري متداول در مدرسه عالي هنرهاي زيباي پاريس 

برنامه درسي جديد جانشـين كـارآموزي    25.و به همان شيوه نيز به دانشجويان ارائه مي شد

  .اي و كسب مهارت داد معماران جاي خود را به نظام آموزش حرفه» كار و تجربه«ظام شد و ن

آگاهي گدار از تاريخ هنر ايران هم در برنامه درسي دانشكده و هم در آثارش با عنوان آثـار  

ترجمه فارسي ين مقاالت به قلم ابوالحسن  [سالنامه انستيتوي  باستان شناسي ايران (ايران 

تـا   1315كه از سال ) ]وسط انتشارات آستان قدس رضوي منتشر شده استسروقد مقدم ت

آثار معماري وي هر چند محـدود   26.، مشهود است1962منتشر شد و هنر ايران، . ش 1328

  .راهنماي اصلي در تهيه طرح محوطه دانشگاه تهران هم او بود. بود، اهميت زيادي داشت
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همدالنه سنت در مقبره حافظ در شـهر شـيراز    يكي از موفقيتهاي ديگر آندره گدار تفسير

اين كاله فرنگي كه در هم جهات باز اسـت   . ساخته شد. ش1318است كه در سال ) 8شكل (

در باغ بهشت آساي حافظيه شيراز واقع شده نمايانگر تسلط وافر معمار آن در به كـاربردن  

ن در آثـار معمـاريش بـه    شناخت نزديك او از سنن ايراني واستفاده از آ. سنن ايراني است

  .حدي است كه اغلب تصور مي كنند كه اين بناها كار يك مهندس معمار بومي است

  .)ش1286./ق1326-.ش 1354. /م1907-1975(ماكسيم سيرو ) پ

او كـه در اوايـل   . ماكسيم سيرو در مدت سه دهه برجسته ترين معمارخارجي در ايران بـود 

هـاي   رد ايران شده بود بـه سـرعت جـذب برنامـه    به عنوان باستان شناس وا. ش1310دهه 

  27.بازسازي شاه شد

او معمار يا سر معمار چندين وزارتخانه مهم از جمله وزارت فرهنگ، صنايع و معادن، كشـاورزي امـور   

ها  همكاري سير و با اين تشكيالت سبب شد تا او بتواند به راحتي از بازسازي بقعه. داخله و دارايي بود

تنوع وگستره . به سراغ ساخت بيمارستانها، مدارس و استاديومهاي ورزشي مدرن برود و مساجد سنتي

شـاه بـا امحـاي    . هاي او نيز نشان دهنده مزاياي سياست تمركز گراي رضاشـه اسـت   جغرافيايي پروژه

حكومتهاي خود مختار محلي، همه چيز حتي تهيه طرحهـاي معمـاري بـراي شـهرهاي كوچـك  دور      

  .تهران منتقل كردافتاده را هم به 

سيرو كه عالقه وافري به سنتهاي معماري ايران داشت، بـا سـفرهاي متعـدد و مطالعـه بـر      

او كه مستقيماً در چند پروژه بازسازي از جمله بازسازي مسـاجد قـم و   . آگاهيش مي افزود

يزد دخالت داش، به طراحي ساختمانهاي مدرن متعددي پرداخت كه تفسـير او از معمـاري   
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اي خصوصيت معماري او را بارزتر از هر جا مي تـوان در مدارسـي   . ا ارائه مي كردندسنتي ر

در مدارس ساخت او كه با توجـه خـاص بـه     28.ديد كه در شهرستاهاي مختلف احداث شد

شرايط خاص منطقه، آب و ها و فرهنگ طراح شده اند عناصري سنتي مانند گنبد و بادگير و 

  29.ايوان به كار گرفته شده است

آثـار  .گستره آثار سيرو چه از لحاظ تنوع سبك و چه از لحاظ حجم بسيار چشـمگير اسـت  

و چندين دانشكده دانشـه  ) 9شكل(مجتمع دانشكده پزشكي : مهم معماري او عبارت اند از

. ، كتابخانه ملي،بخشي الحاقي به موزه ايران باستان چند بناي يادبود دولتي)10شكل(تهران 

سي معماري ايراني، محسن فروغـي، در مراحـل سـاخت سـاختمانهاي     بعالوه سيرو ا مهند

شاي بارزترين . دانشگاه تهرا و وزارت دارايي كه طراح آنهامهندس فروغي بود همكاري كرد

او با استفاده از اصول معماري ايراني كـه  . ويژگي سبك سيرو در نظر گرفتن زمينه كار باشد

  30.سنتي را با نوآوري تمام تفسير كندبرايش كامالً آشنا بود قادر بود عناصر 

. آثارپژوهشي مهمي نيز از خود باقي گذاشـت   31ماكسيم سيرو، كه استاد دانشگاه تهرا بود،

وي مقاالت زيادي در خصوص بناهاي به جا مانده از دوران قبل ز اسالم و اسالم در مجـالت  

. سي، به چاپ رسانده اسـت مختلف از جمله آثار ايران، سوريه و مجموعه مقاالت اسالم شنا

او همچنين تحقيقات جامعي درباره كاروانسرها با عنوان كاروانسرهاي ايران و سـاختمانهاي  

ها در اصفهان  ها و كتابي دربارله سير تحول بناهاي به جا مانه دركنارجاده كوچك كنار جاده

در ناحيـه اصـفهان   هاي قديمي و آثار حاشيه جاده هـا   قبل وبعد از دوره صفويه به نام جاده

  32.منتشر كرد
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. نيز فعال و با نفوذ بودند. ش 1330نيكالي ماركوف، آندره گدار و ماكسيم سيرو، تا آخر دهه 

آنان با مشاركت در برنامه مدرن سازي رضاشاه در برقـراري يـك نظـام آموزشـي و نحـوه      

اي از آثـار   وعـه فعاليت  حرفه اي نقش مهمي بر عهده داشت و براي وارثان ايراني خود مجم

مكتوب و آثار ساختهشده بر جاي گذاشتند كه به روشني تمام از امكانات ايجـاد معمـاريي   

  .جديد حكايت مي كردند

  فروغي وارتان، گوركيان: معماران ايراني-4

  .)ش1286./ق1326-.ش1361(محسن فروغي )الف

د كـه در برنامـه   محسن فروغي معروفترين معمار نسل خود، اولين مهندس معمار ايراني بـو 

او در آموزش معماري به چهره اصلي بدل شد و يكي از بانيان . سازندگي رضاشاه شركت كرد

از . ش 1313، در سـال  33فروغي، فرزند ذكـاء الملـك فروغـي   . حرفه معماري در ايران بود

او بالفاصله پس از بازگشت به ايران . مدرسه عالي هنرهاي زيباي پاريس فارغ التحصيل شد

و هـم بخـش    34به سمت مربي و مهندس معمـار، هـم در بخـش دولتـي    . ش1315سال در 

دانشكده حقوق : ساختمانهاي مهمي كه او ساخت عبارت اند از. خصوصي به فعاليت پرداخت

دانشگاه تهران با همكاري ماكسيم سيرو كه بعـداً از طـرح ايـن دانشـكده بـراي سـاخت       

رايي شركت، تعـاوني دولتـي بـه نـام تعـاون و      دانشكده ادبيات نيز استفاده شد، وزارت دا

و ) 11شـكل (مصرف، و پروژه هاي زيادي براي بانك ملي از جمله بيمارستانهاي بانـك ملـي   

  .شعب اين بانك در شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز و بازار تهران
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مي شيوه فروغي در طراحي بناها اساساً مدرن بود ولي در اين بناها با ظرافت به گذشته اسال

شايد در ميان بناهاي عمومي كـه او   35ساختمان بانك ملي بازار. كشور اداي دين شده است

متـر   4110اين ساختمان بـا  ) 12شكل(ساخت به بهترين وجهي نشان دهنده سبك او باشد 

مربع مساحت در دو طبقه و با دوطبقه زيرزمين با استفاده از بتن مسلح، آجر و مالت سيمان 

هر چند طرح بنا عقالني  و مدرن است، محسن فروغي از دانش خويش از  .ساخته شده است

  36.معماري سنتي ايران بخردانه استفاده كرده است

اين خردمند در استفاده او از عناصر سايه ساز و ايوانها، بويژه در ضلع جنوبي بنا كه ايوان با 

وجب تاكيد بر نماهـا و  تزيين برخي سطوح با كاشيكاري م. ستون بر پا شده آشكار است 24

  .وروديهاي اصلي بنا شده است

او در . فروغي بناهاي مسكوني بسياري هم ساخت اما اين بناها به نحوي آشكار مـدرن انـد  

در ايـن  . هاي مسكوني سراسر تهران الگوي جديد غربي را به كـاربرد  طراحي ويالها و خانه

و بيروني، پـالن كـف بـه اتاقهـاي      الگو، به جاي تقسيم بندي سنتي فضاي خانه به اندروني

افراد طبقه متوسط جديد، كه به  37.متعددي تقسيم شده كه هر يك كاركرد مشخصي دارند

شيوه غربي تحصيل كرده بودند هوادار شيوه زندگي مـدرن بودنـد و مهندسـاني همچـون     

ـ    فروغي تسيهالت و امكانات مدرن را براي آنان فراهم مي بك آوردند و آنها را بـه سـوي س

  ).13شكل(دادند زندگي متداول در غرب سوق مي

تاثيري كه ساختمانهاي فروغي بر جاي گذاشت قابل توجه بود، ولي به نظـر مـي رسـد كـه     

فروغي كـه  . مهمترين سهم او در اين ميان اقدامات مهم او براي پيشبرد حرفه معماري باشد
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با آندره گـدار و ماكسـيم   و  38در تشكيل اولين دانشكده معماري ايران نقش اساسي داشت

سيرو همكاري مي كرد، سرانجام پس از گدار به عنوان نخسـتين رئـيس ايرانـي دانشـكده     

مشاركت او در تشكيل انجمن آرشيتكتهاي ايران و تاسيس نخسـتين مجلـه   . برگزيده شد

اي به نام آرشيتكت سبب شد تا وي به نيروي محرك اصلي جنـبش مـدرن معمـاري     حرفه

  .دايران بدل شو

  .)ش1275. / ق1314 -.ش1361(وارتان آوانسيان )ب

وارتان آوانسيان، ارمني اهل تبريز، كه در ميان اهل حرفه به نام كوچكش، وارتـان مشـهور   

بود، شهرتش را مديون ساخت بناهاي عمومي و خصوصي متعدد و شاخصـي اسـت كـه در    

پـس از  . روپا تحصيل كنداو جواني با وجود امكانات كم تصميم گرفت در ا. زمان خود ساخت

او در . مدتي كار طراحي در يكي از كارگاههاي قاليبافي و تدريس در مدارس تهران پرداخت

دوره بازسازي بعد از جنگ جهاني اول دردفتر هانري سوواژ كار كـرد و پـس از آن شخصـاً    

  .مؤسسه خود را در پاريس به راه انداخت

ت و نيم قرن حيات حرفه ايش را بـا طرحـي كـه    ش، وارتان به ايران بازگش 1314در سال   

شـايد  . آغاز كـرد ) 14شكل (برنده مسابقه طراحي مدرسه كودكان بي سرپرست تهران شد 

سوواژ در شكل دادن به ويژگي هاي خاص معماري او كه سبك مدرن را با حـال و هـوايي از   

پرشـور و منتقـد   او كـه مدرنيسـتي   . آرت نووي متأخر در مي آميخت بي تأثير نبوده باشد

در ساختمانها » شير و گاو«سرسخت تاريخي گري و اتقاط بوده و با استفاده از مجسمه هاي 

كه به قول او داشت كم كم تهران را به صورت يك باغ وحش در مي آورد به شدت معتـرض  
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هر چند كه مخالف تقليد از شكلهاي سنتي بود، ضرورت تطبيـق شـكلهاي مـدرن بـا     . بود

در طرحهاي او اصـول ايجـاد   . نگي و اقليمي ايران را به خوبي احساس مي كردنيازهاي فره

  .سايبان و تقسيم بندي فضا ها به گونه اي مأنوس براي ايرانيان درهم آميخته اند

در مجله آرشيتكت به وفور مقاالتي در ستايش وارتان به چاپ مـي رسـيد و نمونـه هـاي       

را به صراحت نيروي محركه اصلي در تحول معمـاري   بسياري از كارهاي او  ارائه مي شد واو

  .چه از جنبه سبك و چه سازه مي دانستند

در ويژه نامه آرشيتكت كه به معرفي وارتان اختصاص داشت عناصر مربوط بـه فـرم آثـار      

در واقـع او در ميـان معمـاران و سـازندگان ايـران      . معماري وي به اختصار تعريف شده اند

  .م كم عناصر كار او را همچون نشانه تجدد در كارهاي خود به وام گرفتندپيرواني يافت كه ك

از جمله بناهاي ثبت شده به نام وارتان مي توان از هتل دربند كاخ رضا شاهدر سعد آبـاد،     

و دو سينما در تهـران سـينما متروپـل در    ) 16و 15شكلها (چندين مجتمع آپارتماني  مهم 

» بوزار«سبك او سبك آكادميك . نام برد) انقالب( خيابان شاهرضا  خيابان الله زار و ديانا در

ويژگي آكادميك . در آثار او قرابتهاي بيشتري با جنبش مدرون و باوهاس نمايان است. نبود

ويژگـي  . در آثار او قرابتهاي بيشتري با جنبش مدرون وباورهاس نمايان است. نبود» بوزار«

رن كنش متقابل و جسورانه حجم و فضاي فرمها، رعايت هاي سبك او عبارت بود از عدم تقا

  .سادگي روش او يادآور آدولف لوس و اوگوست پره است. اصول عقالني و عملي

وارتان آوانسيان هرگز با دانشكده معماري دانشگاه تهران سـر و كـار نداشـت، ولـي در        

مـدتي كوتـاه بـه     او همچنـين . تشكيل انجمن آرشتيتكتهاي ايران نقش بسزايي  ايفا كرد



  ١٢٩

 1340-41انتشار مجله خودش به نام معماري نوين پرداخت كه سه شماره اول آن در سالهاي 

بويژه طرحهايش براي خانه  -طرحهاي او. منتشر شد. ش 1344و دو شماره آن در سال . ش

و استفاده خالق او از بتن تأثير زيادي در گسترش و پذيرش معماري مدرن  -ها و آپارتمانها

او از كاخ دربندش با كفهاي طره اي كه توجه به جهانيان را به خـود جلـب   . ر ايران داشتد

كرد تا استفاده خاصش از خطوط روشن افقي و عمودي زبان معمارانه اي مختص به خود بـه  

  .وجود آورد

  

  .)ش1279. /ق 1318–ش 1349(گابريل گوركيان ) پ

ار كرد، در معماري ايران تـأثير چشـمگير   گابريل گوركيان گرچه فقط چهار سال در ايران ك

از دانشـكده  .) ش 1300(مـيالدي   1921در سـال  . مهاجر بود و مدرنيستي متعهـد . گذاشت

گابريل گوركيان شـاگرد  . معماري وابسته به آكادمي هنرهاي زيباي وين فارغ التحصيل شد

كنار وارتان هـانري  اسكار اشترناد از شاگردان جوزف هوفمان بود، مدت كوتاهي احتماالً در 

  .استيونز برگزيده شد -سوواژ كار كرد و سپس به سمت معمار ارشد روبر ماله

به ايران باز مي گشت، مقـاالت ارزشـمندي چـاپ و در    . ش 1312وقتي گوركيان در سال    

مقـام دبيـر كلـي    ) ش1307. (م 1928نمايشگاههاي متعدد اروپايي شركت كرده و در سال 

او كه نـامش در كنـار برخـي از مهمتـرين     . را بر عهده گرفته بود CIAMنخستين كنگره 

شخصيتهاي جهاني هنر معماري مدرن مطرح بود ابتدا سر معمار در شهرداري تهران و بعـداً  



  ١٣٠

وي در مدت كوتاه چهار سال باشگاه افسران تهـران را طراحـي كـرد و    . وزارت داراييي شد

  .  انه و هفت ويالي خصوصي ساختتئاتر تهران در خيابان فردوسي، سه وزارت خ

در طرح گوركيان براي ساختمان وزارت امور خارجه تقـارن تقريبـاً نئوكالسـيك و پـالن        

در جناحهاي ساختمان مـدرن و  . محوري با كمپوزيسيون حجمي مدرن در هم آميخته است

  ).17شكل (متقارن و نتوكالسيك وزارت دادگستري چندين حياط كوچك تعبيه شده است 

آور آنكه  در تقسيم بندي بنا به سه بخش بر جناح مركزي تأكيد زيادي شده است و تعجب    

در طـرح  . شـود  بر نماي ساختمان نقوش برجسته اي به سـبك نـو هخامنشـي ديـده مـي     

نوآوريهـاي مـدرن بيشـتري ديـده     ) 18شكل (پيشنهادي او براي ساختمان وزارت صنايع 

، آسمانه و مستطيل ساده طرح كاله فرنگـي لوكوربوزيـه   اين طرح او يادآور پيلوت. شود مي

  .براي سيته او نيورسيتر در پاريس است

به نظر مي آيد كوركيان در طرحهاي مسكوني خود بسيار آزادانه عمل مي كرده هر چنـد     

البته گرايشهايش را به تقارن و يادمان سازي در ويالي پناهي و ويالي ملك اصالني به طـور  

اسـتيونز و آدوالف لـوس در    -البتـه تأثيرتـت مدنيسـتي مالـه    . نگذاشته است كامل كنار

در ميان آثار وي كـه در  . طرحهاي او براي ويالي فيروز و ويالي خسرواني كامالً آشكار است

سبكهاي خانه سازي بعدي تأثير گذاشت، ويالي سياسي با بالكن نيمدايره اش را بايد نام برد 

  .ه معماران بعدي در ايران به وجود آوردندكه نخستين نمونه سبكي شك

گوركيان با شهرت بين المللي توانست تكامل معماري در ايران را بـا جنـبش مدنيسـم در      

ارتباط او با رهبران معماري اروپا و موقعيت و مناصب خود او در ايران سبب . اروپا پيوند زند



  ١٣١

 1316پس از ترك ايران در سـال  . دشد تا سرمشق بسياري از معماران جوان ايراني قرار گير

ش در  1327ش، حدود ده سال در انگلستان و فرانسه بود و پس از آن به طور دائم از سـال  

  .آمريكا مقيم شد

  ساير مهمانان مهم ايراني-5

هر چند ماركوف،گدار، سيرو، فروغي، وارتان و گوركيان در شكل دادن به معمـاري مـدرن    

و عملي سهم بسزايي داشتند، اما اين تأثير فقط به همـين عـده   ايران از دو جنبه حرفه اي 

ساير معماران خارجي، كه برخي را فقط به نام يا مليت آنها مـي شناسـيم، رد   . محدود نبود

پاهايي از حضور خود باقي گذاشته اند، اما سرگذشت آنها و چند و  چون كارشان به درستي 

  .روشن نيست

  .قط سه تن ميراثي شايان ذكر از خود باقي گذاشته انداز نسل اول معماران ايراني ف

  .)ش 1289. /ق 1229 –. ش 1366(كيقباد ظفر بختيار ) الف

وي كه از اعضاي خاندان ايلخـاني از  . ظفر در كالج سلطنتي هنر انگلستان تحصيل كرده بود

 ايل بختياري است مي بايست براي تثبيت خود به عنوان يـك مهنـدس معمـار، ابتـدا بـر     

او مدرنيستي بود با وجوه اشتراك زيادي با وارتان كـه  . مخالفتهاي سياسي با خود فائق آيد

اسـتفاده وي از پنجـره هـاي گـرد و     . بيشترين تأثيرش در معماري مسكوني محسوس بود

كوچك و مجموعه اي از پنجره هاي قابدار با سايبان در واقع مهر ونشان سـبك او بـود كـه    

نجي بتن رنگي خاص او بعدها در ويالهاي طبقـه متوسـط مـورد    همچون تقسيم بندي شطر

  .تقليد قرار گرفت



  ١٣٢

. ويژگي بارز در پروژه هاي بزرگتر او تأكيد بر سادگي و استفاده از حجمهاي هندسي اسـت   

ساختمان بانك ملي شهر گرگان و طرحي كه در مسابقه طراحي هتل آب گـرم در الريجـان   

در اين سـاختمانها بـرخالف طرحهـاي    . گر سبك او هستندبرنده شد به بهترين نحو نمايان

متقارن سبك نئوكالسيك كه در ساختمانهاي دولتي به كار مي برد، عدم تقارن ظريـف بـه   

همراه ويژگي سبك معماري مدرن يعني كنار هم قرار دادن حجمهاي مختلف به چشم مـي  

  .آيد

  .)ش 1287./ ق 1327 –. ش1366(علي صادق ) ب

ش به اروپا رفت و در دانشگاه كـان و آكـادمي هنرهـاي زيبـاي      1309سال  علي صادق در 

در ابتدا از كـار دولتـي   . به ايران بازگشت. ش 1316او در سال . بروكسل به تحصيل پرداخت

بـه عضـويت   . ش 1319و  1318در سـالهاي  . خودداري كرد و به فعاليت خصوصي پرداخـت 

كيل انجمن آرشيتكتهاي ايراني بسـيار مـؤثر   او در تش. انجمن شهرداري تهران انتخاب شد

تا جايي كه نگارنده اطالع يافته از علي صـادق  . بود وابتدا نايب رئيس و بعدها رئيس آن شد

ضـمناً مـي   . دست كم يك مقاله در بررسي تاريخي يك بناي اسالمي به چاپ رسيده اسـت 

ي و همراه بـا فروعـي و   دانيم كه طراحي موزه تبريز، بانك رهني، چندين ويال و خانه شخص

به پايـان رسـيد و در   . ش 1329كه ساختمان آن در سال (كيقباد ظفر بختي مقبره رضا شاه 

  .برعهده او بوده است) 19تخريب شد، شكل . ش 1358سال 

مهمترين نقش و تأثير صادق در محيط معماري زمان خـود تـرويج سـاخت مسـكن ارزان       

واحد ساختماني به  400نت هيئت مديره بانك رهني، او هنگام تصدي پست معاو/. قيمت بود
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نام چهار صد دستگاه را طراحي كرد كه از لحاظ پالن و مصالح به كار رفته سرمشق اين نوع 

اين مجموعه شامل چهار تيپ . خانه سازي دولتي قرار گرفت و نخستين نمونه از اين نوع بود

ايران مانند ايوان، حياط و بهار خـواب   ساختمان بود كه در بيشتر آنها عناصر سنتي معمراي

تسهيالت عمومي عبارت بود از يك مسجد، پسـتخانه، بيمارسـتان،   . به كار گرفته شده بود

مركز اين مجموعه يك ميدان . مدرسه، شهرداري،كالنتري، تلگراف و تلفنخانه، و لباسشويي

  .تنداصلي بود كه ساختمانهاي تجاري و مغازه ها در  اطراف آن قرار داش

  ايرج مشيري) پ

ايرج مشيري، سردبير و مؤسس مجله آرشيتكت يكي از چهره هاي اصلي مـؤثر در تبـديل   

نظريه پردازي قوي بود كه از نشريه خود بـراي طـرح مسـائل زمـان     . معماري به حرفه بود

خويش، و فراهم آوردن تريبوني براي معماران و بـاز كـردن بـاب گفتگـو بـين معمـاران و       

هر چند مجله آرشيتكت نتيجه . ان و سياستمداران و  عامه مردم استفاده مي كردديوانساالر

اهميت او در ارائه . تالش و همكاري جمعي بود، خط مش اصلي آن را مشيري تعيين مي كرد

مباحث و انديشه هاي معماري مدرن بود و مجله اش گرچه عمري كوتاه داشت، آرمـانگرايي  

ي ايران را منعكس مي كرد و در واقع شكل جهان صـغيري  نسل جوان چون معماران حرفه ا

ايـن  . براي عاليق و مباحث معماري  را پيدا كرده بود كه نتيجه مستقيم شهري شـدن بـود  

نشريه روندهاي جاري در معماري را منعكس مي كرد ولي به طرح مسائل زيبايي شـناختي  

در امور ايران قرار داشـت كـه   ايدئولوژي و عمليي كه پيش روي معماران و سازندگان و مصا

  .روند شهري شدن را مي پيمود به همان اندازه اهميت مي داد
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  مصالح جديد-6 

يكي از تأثيرات جنبي برنامه احداث ساختمانهاي دولتي توسط رضا شاه افزايش چشـمگير  

انواع مصالح ساختماني بود كه برخي در ايران در دسترس بود و رواج داشت و برخي ديگـر  

ورانـه در   مصالح جديد بويژه بتن و فوالد و شيشه و روشهاي نـوآ . ين زمان پذيرفته شددر ا

اصول اساسي طراحي كه قرنها متداول . اجراي سازه جايگزين مصالح و روشهاي قديمي شد

بود تغيير كرد و در مواردي نيز طرحهاي اساساً متفاوتي براي جانمايي فضاها جـاي آنهـا را   

لت دسترسي به تكنولوژيها و مصالح جديد را تسـهيل كـرد ماهيـت    هنگامي كه دو. گرفت

استفاده از فوالد و بتن در ساخت جاده ها پلها  ابنيه راه آهن در . احداث بناها نيز عوض شد

شركتهاي بزرگ چند مليتي نيز در ساخت پلهـا و  . پذيرش وسيع اين قبيل مصالح مؤثر بود

دوره بعد از احداث بناهاي دولتي كه بسياري از آنهـا   در. كارخانه هاي از بتن استفاده كردند

ابتدا با آجر ساخته مي شدند كوره پز خانه هاي توليد انبوه آجر در قسـمت جنـوب تهـران    

دسترسي بيشتر به آجر تأثير مستقيمي در پروژه هـاي احـداث سـاختمانهاي    . تأسيس شد

  .شخصي و معماري مسكوني داشت

ر اندك مدتي به استفاده هاي بديع و تجربه هايي در فرم منجر آشنايي سازندگان با آجر د  

. در بسياري از خانه ها و ويالها و حتي آپارتمانها از آجر و تيرآهن اسـتفاده مـي شـد   . شد

شكلهاي كماني، باكلنهاي طره اي و دهانه هاي پيش آمده كـم كـم بـه زبـاني شـاخص در      

آجر سرخ با فامهاي گوناگون و آجرهاي  و» سفيد«آجر . معماري مسكوني با آجر تبديل شد

  .طرحدار در اندازه هاي استاندارد وارد بازار جديد ساختمان شد
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) دولتـي (ابتدا از بتن فقط در ساخت بناهاي عمـومي  . مهمترين تغيير استفاده از بتن بود   

پذيرش اين ماده توسط معماران مـدرن بـويژه بـراي سـاخت آپارتمانهـا      . استفاده مي شد

  .اناتي بي سابقه از لحاظ سازه و زيبايي شناسي ايجاد كردامك

وارتان در مقاله اي درباره معماري معاصر به صـراحت نقـش بـتن مسـلح را در گسـترش        

او تاريخچه سيمان را به همـراه ويژگـي هـاي    . اساسي توصيف كرده است» جديد«معماري 

» بهترين«و زمينلرزه ذكر و بتن را مهم آن از جمله انعطاف پذيري بهاي نازل، در مقابل آتش 

او چندين معمار بزرگ را كه از بتن در ساخت پروژه .  كند مصالح ساختماني موجود اعالم مي

هايشان استفاده كرده اند مانند لوكوربوزيه، توني گارنيه، وان ده ولده، و دودوك نـام بـرده   

در اروپـا و هـم در مطالعـه    وارتان و هم ميهنان او هم از طريق تحصيل و كـارآموزي  . است

  .مجالت تخصصي اروپايي به آثار اين چهار معمار آشنا شده بودند

استفاده از بتن سبب شد كه نسل جديد معماران ايراني وارد جدلهاي جهـاني مدرنيسـم      

وارتان، فروغي، ظفر و سايرين از امكانات جديدي كه به كارگيري بـتن بـراي سـاخت    . شود

در دوره بعـد از جنـگ مجلـه    . ها در اختيارشان مي گذاشت استفاده كرد آپارتمانها و خانه

در اين مجله . آرشتيكت اطالعاتي فني درباره مصالح و روشهاي اجراي سازه منتشر مي كرد

مقاالتي درباره روشهاي تعيين مقاومت مصالح به همراه نمودارها و نمونه هاي دقيق ارائه مي 

صورت هزينه مصالح و نيروي كـار بـه تفصـيل درج مـي      در هر شماره خواص مصالح و. شد

اشكال دايره اي دهانه هاي عريض، اعضاي طره اي و پالنهاي باز عرصه هايي بودند كـه  .شد

كاربرد بتن بـه  . استفاده از بتن درآنها در احداث بناهاي شخصي بويژه خانه ها تأثيرگذاشت
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بقه اي كه در اختيار مي گذاشت، بلكـه  تنها دليل امكانات سازه اي و زيبايي شناختي بي سا

اين كارخانه كه . همچنين به دليل احداث كارخانه سيمان در تهران گسترش چشمگير يافت

در ري تأسيس شد سيمان پرتلند توليد مي كرد كـه اسـتفاده از بـتن را    . ش 1313در اسل 

هندسـي، سـبك    با استفاده از رنگدانه هاي مختلف و تقسيم بندي. بسيار ساده تر مي كرد

  .معماري جديدي پديد آمد كه از لحاظ فرم بديع و مدرن بود و معماري سيماني معروف شد

. در بسياري از ويالهاي ساخته شده در تهران و حومه شمالي شميران از بتن استفاده شد   

استفاده . فرمهاي جسورانه و هماهنگي در عين عدم تقارن وجه مشخصه همه اين بناهاست

در خانه سازي ابتدا توسط مهندسان معمار آغاز شد و در حوزه اختياري آنهـا بـاقي    از بتن

  .ماند، زيرا معماران سنتي هنوز چنان كه بايد ويژگي هاي فني اين ماده را نمي شناختند

بسياري از مصالح ديگر از قبيل فوالد و شيشه كه ابتدا در ساختمانهاي دولتي به كـار مـي     

جامهاي بزرگ شيشه اي براي پنجره ها . وني مورد استفاده قرار گرفترفت در معماري مسك

در يك رديف در كنار هم به جاي پنجره هاي ارسي و شيشه هاي مستطيلي كوچك به كـار  

از موزائيك سيماني در پوشش كف تراسها و حياط كف داخل خانه هـا اسـتفاده   . گرفته شد

سبب شد كه امكان ساخت انواع خانه هـاي  در دوره رضا شاه استفاده از مصالح جديد . شد

جديد چه از نظر سازه وچه زيبا شناسي به وجود آيد و همين سبب تغيير چهره تهران براي 

  .هميشه شد

  از معمار تا مهندس معمار-7
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ش، آرشينكتهاي مشهور زبان معماري مدرني را كم كم  1320در زمان خلع رضا شاه در سال 

هر چند تالش براي تبديل معماري به يك . نحو بارزي ايراني بود به وجود آورده بودند كه به

حرفه در دوران جنگ به نتيجه نهايي نرسيد، مي توان گفت كه برنامه مدرن سازي او كليـه  

  .عناصر الزم را مهيا كرد

تعداد زيادي مهندس معمار به دليل آموزشها و مهارتهايشان كه آنها را از معماران سـنتي    

حمايت رضـا شـاه از   . كرد به سرعت براي انجام پروژه هاي دولتي برگزيده شدندمتمايز مي 

آموزش و پرورش به همراه تمايالت ملي گرايانه اش منطـق الزم بـراي تأسـيس دانشـكده     

سـازمان  . هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران و آغاز نظام اعطاي اعتبار حرفه اي را فراهم آورد

عطاف الزم را براي همكاري و تبادل فعاليت سـازنده ايجـاد  مـي    اداري او در وازرتخانه ها ان

 -دوره سرعت گسـتردگي و تنـوع   -ماهيت فعاليتهاي معماري ايران در دوره رضا شاه. كرد

الگوهـاي جديـد   . مسائلي را مطرح كرد كه طبعاً جامعه اي حرفه اي را به دور خود گرد آورد

را واداشت تا فعاالنه در تعيين نقش خود در  توسعه پرسشهاي مهمي را مطرح كرد و معماران

  .تحول جامعه شركت جويند

مقياس و دامنه فعاليتهاي ساختماني جوي را ايجاد كرد كـه در آن مهندسـان خـارجي و       

ماركوف، گدار، سـيرو، فروغـي،   . ايرانيان تحصيل كرده در اروپا در كنار يكديگر قرار گيرند

اظ سبك، فرم، و كاربرد مصالح تأثيرگذار بودند و به تجربـه  وارتان و گوركيان هر كدام از لح

هايي در زمينه آميختن سبكهاي معماري ايراني با سبكهاي غربي دست زدنـد و نخسـتين   

آنها بـه همـراه   . آموزش و اخذ گواهينامه و مدرك در زمينه معماري را مقرر كردند» قواعد«
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آنها به . »شك دادند«ن به تهران مدرن صادق ظفر، مشيري و ساير معماران تحصيلكرده جوا

ايجاد فرمهاي جديد معماري كمك كردن و زباني سنتي و مدرن معماري را با فصاحت تمـام  

پژواك بحثهاي معماري را كه در اين دوره در غرب مطرح بـود مـي شـد در    . به كار گرفتند

بخشي از روند  حرفه معماري در جريان كسب هويبت براي خود به. ساختمانهاي تهران ديد

جديد اجتماعي ناشي از تمركز سازمانهاي اداري و در تهران و رشد طبقه متوسط بـاال بـدل   

  .شد و خود او از اين روند بهره برد

معماران ضمن آنكه خيابانها و ميدانهاي پايتخت را بر اساس الگوهـاي غربـي تغييـر مـي       

روند مدنيزاسـيون از  . صرف مي كردنددادند، در سازه هاي واقع در حاشيه آنها نيز دخل و ت

ساختمان وزارتخانه هاي عظيم آغاز شد و به سرتاسر تهـران بـه صـورت سـاختمانهاي بـا      

كاربردي مختلط و مجتمعهاي آپارتماني اجاري كه در آنها افراد طبقه جديدي كار و زنـدگي  

نها صـرف مـي   مي كردند و سينماها و فروشگاههاي بزرگي كه مردم وقت و پول خود را در آ

  .كردند گسترش يافت

در اين غليان ساخت و ساز مي توان نخستين نسل معماران را ديد كه در مقام نمادسازان    

. چشم انداز شهري سكوالر كه تركيبي است از فعاليتهاي دولتي و خصوصي سر بـر آوردنـد  

ان حداقل براي نام اين مهندس. چشمها ساختمانهاي آنها را مي ديد و پيامشان را مي خواند

  .شهرونداني كه از ورود نظم جديد به خانه هايشان استقبال مي كردند شناخته شده بود

برنامه مدرن سازي رضا شاه به طور مستقيم در سنتهاي معماري بناهـاي شخصـي تـأثير      

تبديل معماري به يك حرفه و غربي شدن . شكل گيري طبقه متوسط در حال رشد. گذاشت
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در تجديد نظر در نوع خانه ها و مصالح و پالنها مؤثر بود؛ تجديد نظـري   منظره شهر همگي

كه معماران و سازندگان و مشتريان آنها را به طور مستقيم در فرايند تفسير ارزشهاي سنتي 

  .و مدرن دخالت مي داد

در وضع جديد، نخستين نسل معماران مدرن ايران با اطمينان بينش و هويـت معمـاري        

آثار آنها سبب شد كه از سلطه اروپا و شاه خارج شوند و . ود را به كرسي نشاندندمستقل خ

معماران ايراني تا . به عنوان آغاز كنندگان يك حيات حرفه اي جديد و بومي شناخته شوند

قبل از خلع رضا شاه نتوانسته بودند حرفه خود را كامالً نهادي كنند، اما مسـائل و مباحـث   

  .ن اين حرفه در دوره سلطنت او پديدار شدندمهم و نيز پيشگاما
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  پي نوشتها

اطالعات مربوط به اوايل سلطنت قاجار را مي توان مجموعه هاي جامعي از سفرنامه هـاي  . 1

  :از جمله در طرحهاي به جا مانده در. سياحان به دست آورد

P. Coste, and E. Flandin, Voyge en Perse modem, 2 vols Paris 1851-54 ; 

p. Coste, Monuments Modernes de la perse (Paris, 1667): 

  :ترسيمات ژول لورنز در 

X.Hommaire de Hells Voyage en Turquie et en Perse, 4 vols Pris, 1864 

60. 

وي در سـال  . انتخاب تهران به عنوان پايتخت اولين بار توسط كريم خان زند مطرح شـد .2

قبل از آن صفويان ارگي محصـور  . لت را در تهران تشكيل دهنددستور داد مقر دو. ق 1173

با ديوار ساخته بودند، كريم خان زند به معمار استاد غالمرضا تبريزي فرمان داد ديوارهـا را  

مرمت كند و تاالر بارعام، بناهاي حكومتي و اندرونيهاي آن را بسازد، ولي بعد شهر شيراز را 

محمد خان در پي اقدامات او كاخي مجلل احداث كرد كه قرار اقا . به جاي تهران انتخاب كرد

. شد كاخ و تاالر بارعام فتحعلي جانشين وي تزيين شده تاالر تخت مرمر را به تهران آوردند

محمـد  (هر چند نام سازنده تخت مرمر كه نام تاالر از آن گرفته شده به همراه تاريخ ساخت 

بـراي شـرح   . عمار ساختمان نامي برده نشده استحك شده، ولي از م)  1221سال -ابراهيم 

صـص  } 1357چاپ دوم {تهران (عبدالعزيز جواهر كالم، تاريخ تهران . ك.كامل اين دوره، ن

بررسي تك تك بناهاي سلطنتي داخل ارگ را مي تواند در يحيي ذكاء، تاريخچه ). 84-83
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، 19ن ارگ در اواخر قرن براي پال. يافت.) ش 1349تهران،(ساختمانهاي ارگ سلطاني تهران 

  .ك.ن

J. Feuvrier, Truise ans a la Cour de Pecse Paris. 1889. 

معمار ديوار جديد عبداهللا خان ) اعتماد السلطنه(به گفته محمد حسن خان صنيع الدوله . 3

  ).6ص، . ش 1307اماثر و االثار، تهران، (معمار باشي بوده است 

ك منبـع پـي نوشـت    .ن(حيم خان عالءالدوله امير نظام به نظر اعتماد السلطنه، محمد ر.4

مامور نوسازي دربار اعظم بوده ولي اينكه وي ناظر طرح يا مهندس معمار ) 57، ص 3شماره 

  .هم بوده باشد معلوم نيست

شمس العماره، به عنوان گرايشي جديد در معماري، يكي ازنخستين بناهاي مهـم تهـران   .5

معير الممالك از درباريان با نفـوذ و خزانـه دار   . پايي ساخته شدبود كه با الهام از سبك ارو

معيـر  . ناصرالدين شاه، هزينه ساخت آن را شخصا تقبل و سپس آن را به شـاه هديـه كـرد   

الممالك، به احتمال معماري برجسته بوده زيرا طراحي چندين ساختمان بـه او نسـب داده   

ناصر نجمي، تهـران عهـد ناصـري    . 73 ، ص3اعتمادالسلطنه، منبع پي نوشت ( شده است 

  ).364،ص1364تهران، 

ميرزا حسين خان مشير الدوله ملقب به سپهساالر قابلي بود كه چندين سال نماينـدگي  . 6

به نخست وزيري . ق1324ايران در تفليس و سپس استانبول برعهده داشت تا آنكه در سال 

او بزرگترين مسجد و . به اروپا سفر كندگفته اند كه ناصرالدين شاه را تشويق كرد تا . رسيد
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مدرسه تهران يعني مسجد سپهساالر را بنا كرد و بخـش اعظـم زمينهـايش را بـه دولـت      

  .بخشيد، از جمله زميني كه بعدا ساختمان مجلس شوراي ملي در آن ساخته شد

 با گسترش شهر در زمان ناصرالدين شاه، محله دولت با اماكن متعلق بـه افـراد خـارجي،   .7

ويالهاي ثروتمندان و اولين هتلها و مغازه ها ساخته شده به سبك اروپايي اعتبـار خاصـي   

ويالهاي مجلل به سبك اروپايي مستقر در باغهاي باشكوه مانند خانه سردار اسـعد و  . يافت

خانه قوام السلطنه و همچنين كاخ قديمي ظل السطان و خانه مسكوني مشير الدوله بينانگر 

بناي مسكوني مظهر موقعيت نخبگـان  . ه معماري اروپايي در اين دوره اندشيفتگي نسبت ب

متمول جامعه شده بود كه در ويالهايي كه در ميان باغهاي در محلـه دولـت مـي سـاختند     

اندك اند منابعي كه در آنها دوره مهم با . گرايشهاي جديد باب روز را به نمايش مي گذاشتند

اين نگارنده چندين ساختمان را بررسـي كـرده و   . شدذكر مثالهاي مشخصي بررسي شده با

يكـي از  . توانسته است از طريق مصاحبه هاي شفاهي معماران قرن پيش را شناسايي كنـد 

معماران بنامي كه ساختمانهاي مختلف به سبك اروپايي مي ساخت صـنيع الـديوان، پـدر    

و ظهـور سـبك    براي بررسي تاريخ روند شكل گيـري تهـران  (هوشنگ صانعي، بوده است 

معماري مدرن كه بيشتر اين فصل كتاب بر مبناي آن پي ريزي شده به رساله منتشـر شـده   

  :زير رجوع كنيد

M.Marefat, Building to Power Architecture of Tehran 1921-41,MT 

unpublished dissertatin, 1988. 

  .ك.براي جستارهاي مربوط به زمينه اجتماعي اين دوره، ن
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E.Bosworth and C.Hillenbrand ed. Qajar Iran Political, Social and 

Cultural Change 1800-1925, Edinburgh,1983. 

اعتماد السطنه در باب هفتم كتاب الماثر و االآثار فعاليتهاي ساختماني را مطرح كرده و از . 8

ب مباشـرت بـه   او معمـوال عبـاراتي ماننـد    .عبارت به معماري به ندرت استفاده كرده است

  .اهتمام به دستياري به پرداخت را به كار برده است

حتي وقتي كه نام فردي بر روي ساختمان حك شده، گاهي متشكل مي توان صنعتگران را .9

از معماران تميز داد، زيرا صنعتگري كه گاه نامش برده شده همان كاشيكاري است كه نام را 

  .نقش كرده است

ن كتاب اعتمادالسلطنه به سنت احضار معماران به صورت رسمي در متون متعددي همچو.10

منبع پـي  . ك.ن(و غير رسمي اشاره شده است بدون آنكه چگونگي احضار آنها روشن شود 

اي بود كـه اطالعـات الزم را بـه معمارهـا      ساختار صنفي هر حرفه به گونه). 65،ص3نوشت 

سالمند و تاييد آن به وسيله آقايـان   براساس مصاحبه هاي مولف با معماران. منتقل مي كرد

شهري، تجمي و مصطفوي، قهوه خانه كه اغلب اعضاي هر حرفـه در آن جمـع مـي شـدند،     

در تهران قهوه خانه قنبر پاتوق معمـاران و  . مكاني براي گسترش سريع اطالعات بوده است

  .ساير دست اندركاران صنعت ساختمان بود

بعيد است كه هر نه نفر عضو اين . ديوان اعال كار مي كرد محمد تقي خان براي اداره بنايي.11

زيرا نام برخي از آنها در ساير ادارات بدون ربط به معماري نيز آمده . اداره معمار بوده باشند

در اداره معمارخانـه و  . دو اداره ديگر مرتبط با معماري بخشي از دربار ناصـري بودنـد  . است

اداره . كه هيچ يك از آنها درت اداره بنايي كار نمي كردنـد  فخارخانه نام چهار نفر آمده بود



  ١٤٤

برخـي از سـازندگان در هـر    . موسوم به اداره باغات مباركه دولتي مسئول فضاهاي سبز بود

ــد ــه كــار مشــغول بودن ــراي فهرســت ايــن ادارات مختلــف، ن. دوي ايــن ادارات ب . ك.ب

  .21-24، صص 3اعتمادالسلطنه، منبع پي نوشت 

اعتمادالسلطنه، منبع پـي نوشـت   . ك.رسي ابنيه منسوب به محمد تقي خان، نبراي بر. 12

  .21،64،65،74،صص3

، صـص  3منبع پـي نوشـت  (اعتمادالسلطنه در ثبت فعاليتهاي ساختماني دربا سلطنتي . 13

درباره نقش پدرش به طور اخص و وظيفه خودش بـه اعـم تـا حـدودي     ) 63-65و  56-55

  .اغراق كرده است

از ساير افراد و طرحهاي مختلف نام برده شده، ولي نقش آنهـا بـه دقـت    . 54همان، ص. 14

  .روشن نشده است

در اغلب موارد، نفوذ غرب به شكل نقوش كوچكي در وسط كاشيكاري رنگارنگ در نماي . 15

در ساختمانهاي سلطنتي مجموعه كاخ گلستان و خانه . سنتي ساختمانهاي جلوه گر مي شد

وجود دارد كه در آنها تصاوير كارت پستالي سـاختمانها، منـاظر و    هاي شخصي كاشيكاريها

آقاي صانعي در وصف كراهاي پدر خودتاييد كرد كه تصاوير و . مردم اروپايي نقش شده است

بـوده  ) 3شـكل (كارت پستالهاي اروپايي مبناي طراحي خانه هايي مانند خانه سردار اسعد 

همين مقاله و  7، مبنع پي نوشت شماره Qajar Iranجستار اسكرس در . ك.و نيز،ن. است

  .نيز مقاله او در همين كتاب



  ١٤٥

هر چند تخريب دروازه ها ضرورت عملي نداشت، به نظر مي رسيد مانند حصار دور شهر .16

معدود افرادي در آن زمان به تخريـب آنهـا اعتـراض    . نمادي از محدوديتهاي گذشته باشند

يكي بازسازي دروزاه قديم منتهي . دروازه ساخته شددر اين دوره فقط دو ساختمان . كردند

ديگري نيز در آستانه  بولوار منتهـي  . به ميدان مشق، محل وزارتخانه هاي جديد دولتي بود

  .به كاخ جديد شاه قرار داشت

بر اساس مطالب روزنامه هاي آن زمـان، اطالعـات و ايـران امـروز، يـك كنسرسـيوم       . 17

اجـراي   SHODAو يك شركت چنـد مليتـي بـه نـام      SENTABاسكانديناويايي به نام 

  .چندين طرح شهري را بر عهده داشتند

ايتالياييها از هشت قرارداد ساخت راه آهن سراسري ايران، موفق به بستن پنج قرارداد . 18

شدند، هر چند مقررات ايران مانع استخدام تمام كاركنان ايتاليايي بود، ولي بر اساس نوشته 

ــوليني    number speciale della Revistaموســــــــ

itallai fmpreieale IIIustrate del Popolo d Itallia   در مـيالن   1937كه در سـال

ايتاليايي براي اين پروژه به كار  1800ميالدي بيش از  1936و  1937منتشر شد، بين سالهاي 

  .گرفته شدند

دراز مدت مداخلـه ايـن    غيبت آشكار معماران بريتانيايي ممكن است به دليل تاريخچه.19

. شخص رضا شاه نيز عالقه زيادي به حضور آنهـا نداشـت  . كشور در امور داخلي ايران باشد

از . البته بريتانياييها احتماال مسئوليت احداث چند ساختمان دولتي را بـر عهـده داشـتند   



  ١٤٦

نيـا  جمله اين ساختمانها مي توان به بناهاي آموزشي ساموئل سعيد، يك هندي تبعـه بريتا 

  .، زير نظر وزارت فرهنگ كار مي كرد)21ش،ص  1315، 1ج(اشاره كرد كه بر اساس گزارشات 

هر وزارتخانه دفتر فني داشت كـه معمـاران در آن بـر روي پـروژه هـاي مختلـف آن       . 20

معماران ممكن بود فقط براي انجام يك پروژه در آنجا كار كنند يـا  . وزارتخانه كار مي كردند

آمد كه يك معمار پروژه هاي مختلف را از  بسيار پيش مي. در اين دفتر بمانند مدتي طوالنيتر

  .وزارتخانه ديگر دنبال كند

منابع عمده اطالعات درباره اين معماران عبارت است از گفتگوهاي شخصـي بـا افـراد،    -21

بررسي ساختمانهاي احداث شده توسط آنها، آرشيوهاي وزارتخانه مربوطـه، روزنامـه هـا و    

ريات ادواري زمان جنگ و پس از آن، شامل آرشيتكت، نخستين نشـريه فارسـي زبـان    نش

  Architecture d'Aujourdhuiمعماري، و 

آلكسي ماركوف، مهندس معماري كه در انگلستان كار مي كند، ماخذ بيشترين اطالعات -22

اي معماري ه او لطف كرد زندگينامه نيكالي ماركوف، فهرست پروژه. ارائه شده در اينجاست

را كه به بزرگداشت بيسـت و پنجمـين    1946و بريده اي از ژورنال دو تهران به تاريخ مارس 

  .سال فعاليت پدرش در ايران اختصاص دارد و اختيار نويسنده گذاشت

اين مطلب كه ماركوف مسجد الدوله را در خيابان فخرآباد ساخت هـم نشـان دهنـده    -23

اسالمي است و هـم نشـانه كـم شـدن      -يوه معماري ايراني احترام ايرانيان به درك او از ش

  سختگيريها در مورد مداخله غير مسلمانان در ساخت بناهاي مذهبي



  ١٤٧

بـه فرانسـه داده   . ق 1314ناصرالدين شاه انحصار حفاريهاي باستان شناسي را در سال -24

. يـدار بـود  كه رضاشاه آن را فسخ كرد پا. ش 1307. ق 1347اين حق انحصاري تا سال . بود

  .انتصاب گدار بخشي از موضوع مذاكرات مجدد با دولت فرانسه بود

ها را از پاريس براي  صادق هدايت نويسنده معروف ايراني يكي از افراد بود كه اين برنامه-25

اين مطلب را محسن فروغي و هوشنگ سـيحون بـه   . اسماده در دانشگاه تهران ترجمه كرد

اين دو نفرهر يك در دوره اي رياست دانشكده هنرهاي زيباي . اين نگارنده گوشزد كرده اند

  .دانشگاه تهران را بر عهده داشته اند

اكثر آثار گدار با همكاري همسرش يدا تدوين شده اند و پس از مرگ گدار، همسرش به -26

  .چاپ آين آثار ادامه داده است

رد زندگي همسر مرحومش در نويسنده مقاله از مادام سيرو به خاطر اطالعاتي كه در مو-27

در پاريس به دنيا آمد، ابتدا  در  1907ماكسيم سيرو در سال . اختيارش گذاشته متشكر است

وارد مدرسه  ملي هنرهاي تزئيني  و سپس مدرس عالي و ويژه هنرهاي  زيبا در  1926سال 

او . داشـت مدرسه ويژه با مدرسه عالي هنرهاي زيبا كه خيلي قديميتر بود فرق . پاريس شد

در سـال  . بـا درجـه ممتـاز از دولـت دريافـت كـرد       1934ديپلم  معماري خود را در سال 

به ايـران آمـد و در    (DAFI)ابتدا به همراه هيئت باستان شناسي فرانسه .) ش1312(1933

براي شرح حال مختصر . در لرستان و تپه سيلك به حفاري پرداخت. ش1312-1313سالهاي 

  :جستار شهريار عدل در. ك. ماكسيم سيرو، ن
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Le Monde iranien et L' Islam, Vol III, 1975, Paris and Geneva, PP. 

127-29. 

عدل مي نويسد كه سيرو ديپلمش را از مدرسه عالي هنرهاي زيباي پـاريس گرفـت، ولـي    (

  .)تحقيقات نويسنده مغاير با اين نظر است

سـنندج، آمـل، تبريـز و گرگـان و     سيرو مدارس بزرگي در شهرهاي قم، يزد بروجرد، -28

دبستانهايي در كازرون، رامسر، فريمان، ايزده خرد، محل نوخنده ساخت و الگوهـايي بـراي   

  .ساخت مدرسه در سراسر ايران طراح كرد

بـه ايـران   . ش 1337ايران را ترك كرد ولي بار ديگر در سال . ش 1325سيرو در سال -29

او تعمير و بازسـازي يـك   . كار معماري مشغول بود در ايران به. ش 1343بازگشت و تا سال 

و همچنـين  ) هتل شاه عباس در اصفهان(كاروانسراي صفوي و تبديل آن به يك هتل مدرن 

را در اصفهان و مشهد به انجـام  ) هتل، بانك ويال براي سامان بيمه(چندين ساختمان ديگر 

  .رسانيد

لعزيز فرمانفرمائيـان در اختيـار شـهريار    بنا به اطالعاتي كه عبدا: يادداشت ويراستاران-30

شصـت سـال داشـت، اولـين     . ش 1320عدل گذاشته است، مهندس باغاليان، كه در سـال  

طراحـي  . هخامنشي را براي مثال در اداره شـهرباني بـه كـاربرد    -معماري بود كه سبك نو 

  .ميدان حسن آباد را هم او انجام داده بود

  .سيرو استاد ساختمان بود.) ش1319-1324(ه معماري در سالهاي اوليه تاسيس دانشكد-31

بـراي  . 132-33، صـص  27شهريار عدل، منبع پي نوشـت . ك.براي بررسي اثر آخر، ن-32

  .128-129ك همان صص . ن. زندگينامه سيرو



  ١٤٩

،بـويژه صـص   1370ذكاءالملك فروغي و شهريور بيست، چاپ دوم، تهران . عاملي، ب -33

  .در مورد محسن فروغي 53-25

  .فروغي با دفاتر فني و وزارتخانه هاي فرهنگ بودجه و بانك ملي همكاري داشت-34

، جلد شش آرشيتكت، ساختمان بانك ملي شعبه بـازار بـه طـور     215-18در صفحات -35

  .كامل با تحليل دقيق تمام اجزا مصالح و مشخصات ارائه شده است

عماري سنتي ايران را در اوايل كـار  فروغي در مصاحبه با نويسنده مقاله عالقه اش به م -36

پروژه ديپلم او در مدرسه عالي هنرهاي زيبا كه ممتاز شناخته شد، يـك عمـارت   . ابراز كرد

فروغي در طرحهـاي مـدرن   . است با حياط و كليه عناصر سنتي» سبك اسالمي«باشكوه به 

  .ردخود دست از التقاط گرايي آشكار به سنت به استفاده از كاشيكاري بسنده ك

ترك تقسم بندي سنتي فضاي خانه ها به دو بخـش انـدروني و بيرونـي خصوصـي و      -37 

عمومي تحول عمده اي است كه به كمك معماران جوان كه مي خواسـتند نيازهـاي طبقـه    

  .متوسط در حال ظهور را برآورند و به وقوع پيوست

رهاي زيبا، كه قبل فروغي در دانشكده ادبيات و سپس در دانشكده فني و انستيتو هن -38

. از دانشكده هنرهاي زيبا تأسيس شد و شامل دانشكده معماري هم بود، تدريس مـي كـرد  

  .213، ص 1356نويسنده مقاله در سال 

، يكي از برجسته ترين معماران فرانسه كارش را با سبك )1873-1932(هانري سوواژ  -39

به كندوكاودر مدرنسيم پرداخت  تزئيني آرت نوو آغاز كرد و سپس در جستجوي زباني تازه

بـه  ) آپارتمانهاي ارزان قيمت و گران قيمـت (و شيوه هاي به كار رفته در طرحهاي مسكوني 



  ١٥٠

بسياري از ويژگيهاي به كار رفته در طرحهـاي مسـكوني او را بعـداً شـاگردانش     . كار بست

  .دركارهاي خود مورد استفاده قرار دادند

اردوي معماران مدرن مخالف با مجسمه هـاي بـزرگ و   وارتان يكي از سخنگويان اصلي -40

مسـائل  «. وارتـان آوانسـيان  . ك.ن. نقش برجسته هاي الحاقي به ساختمانهاي دولتي بـود 

  .4-9، صص 1آرشيتكت، » مربوط به معماري در ايران

  .32-37صص  1324، مرداد 1آرشيتكت، -41

ايـن  . شامپاني موجود بـدو / روباناتصاوير آثار گابريل گوركيان در دانشگاه ايلينوي در ا-42

  :منابع عبارت اند از

Architecture d’ Aujourd’ hui, January 1938. Art et Decoration, n 3, 

1946 

مسئوالن اين دانشگاه لطف كردند وتصاويري را كه از كلكسيون خود آنها از آثار گوركيـان  

  دومينك داوليه و اوبر ژانو در كتاب اليزابت ويتو،. گرفته شده بود به نويسنده ارائه كردند

Gabriel Guevrekian 1900-1970, Une autre architechure, modeme 

paris, 1987, 

  .اطالعات كاملي درباره زندگي و آثار اين معمار در اروپا و آمريكا ارائه داده اند

سـاراز  در شهر شاتو دوال 1928كه در سال  (CIAM)كنگره بين المللي معماري مدرن -43

نخستين گردهمايي بين المللي معماران معاصر بود با اين هدف كـه بـه   . سوئيس برگذار شد

در  1930در فرانكفـورت، در سـال    1929جلسات كنگره در سال . طور ادواري تشكيل شود

منشور آتن . در آتن برگذار شد كه در آن منشور كنگره پديد آمد 1933بروكسل و در سال 



  ١٥١

مهمتـرين رهبـران   . وضع اصول شهرسازي مدرن ومعماري مـدرن بـود  تالشي جمعي براي 

شـركت و   CIAMدر كنگره . جنبش مدرن معماري، كه لوكوربوزيه از همه آنها معروفتر بود

  .آن را به سخنگوي اصلي اردوي مدرنيستها و سبك بين المللي بدل كردند

  .با كيقباد ظفر مصاحبه كرد 1364نويسنده مقاله در سال -44

 4شـماره   149-51ضـمناً   13-15، صـص  1آرشيتكت،. »مسجد شاه اصفهان«. صادق، ع-45

  .مجله آرشيتكت به معرفي صادق و آثارش اختصاص يافته است

، بيشتر بناها با آجر پخته و برخي با خشت خام و كاه گل سـاخته مـي   .ق1330تا سال -46

  .شدند

ه از بـتن مسـلح را در   نخستين پل پيش سـاخت . ش 1312شركت كامپساكس در سال -47

. پل ورسك را يك مهندس آلماني با استفاده از بتن مسلح احداث كـرد . شمال ايران ساخت

كارخانه قند شاهي كه توسط شركت اشكودا بنا شـد، يكـي از نخسـتين    . ش 1312در سال 

ايسـتگاهها و پلهـاي راه آهـن    . كارخانه هايي بود كه از بتن مسلح و آجر ساخته شده بـود 

  .را با بتن مسلح ساختندهمگي 

  .هاي در شماره هاي مختلف آرشيتكت درج شده است قيمت انواع اين آجرها در شماره-48

  .همان» مسائل مربوط به معماري در ايران«وارتان آوانسيان، -49

آثار اين چهار معمار  Architechitechure Vivante 1933و  1926در فاصله سالهاي -50

  .نامه هايي را نيز به آثار گارنيه و لوكوربوزيه اختصاص داده بود را منتشر كرده و ويژه



  ١٥٢

صفحات آخر هر شماره از مجله آرشيتكت به بحث درباره هزينه مصالح و هزينه نيـروي  -51

در اين مجله اطالعات فني به صورت نمودار و محاسـبات مختلـف بـه    . كار اختصاص داشت

 .همراه راه حل مشكالت معمول ارائه مي شد

  

  

  

  

   

  

  

 

 


