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  ایرانیان ارمنی در ظهور معماري مدرن شهر تهران نقش جامعه 
  

 **و آرمان لوکس *امیلیا نرسیسیانس

  )1/2/88: ، تاریخ تصویب14/7/87: تاریخ دریافت(
  

  
  چکیده

در بخش نظري سعی خواهیم کـرد بـه موضـوع مدرنیزاسـیون و     . مقاله حاضر در سه بخش ارائه می شود
کلی آن و مدرنیزاسیون معماري در ایران با معنی خـاص آن بـا تکیـه بـر     مدرنیزاسیون معماري با معنی 

بررسی نقش . هاي سیاسی، اجتماعی ـ تاریخی اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوي دوم بپردازیم  ویژگی
قسـمت دوم مقالـه بـه    . جامعه ایرانیان ارمنی در فرآیند هنري و فنی هم در این بخش ارائه خواهـد شـد  

والت سیاسی ـ اجتماعی در معماري پایتخت و در حیطـه ابنیـۀ دولتـی و خصوصـی اختصـاص        تأثیر تح
ایجاد بناهاي خصوصی و بافت فرهنگی ـ اجتماعی ساکنان این ابنیـه از    چنین چگونگی هم. خواهد داشت

گـویی بـه نیازهـاي برخاسـته از سـبک زنـدگی نـوین از منظـر          گیري طبقـات جدیـد و پاسـخ    نظر شکل
اند بـا درك نیازهـاي    معرفی چند معمار ارمنی که توانسته. ی، مورد بررسی قرار خواهد گرفتشناس انسان

خویش دست به خلق آثار معماري به عنوان یادگارها و انعکاسی از تحوالت فرهنگی روزگـار خـود بزننـد    
  .دهد قسمت سوم و پایانی تحلیل ارائه شده در مقاله را تشکیل می

  
  یران، معماري مدرن، تهرانارامنه ا :واژگان کلیدي

  

                                                
   nerciss@ut.ac.irشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شناسی دان انساناستادیار گروه * 

 .دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی معماري و عمران ایروان، ارمنستان** 
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  طرح مسئله
فرآینـد مدرنیزاسـیون   . اخالق شهروندي و مدرنیزاسیون، مفاهیمی هستند که به طور مستقیم با هم ارتباط دارند

توان از آن به عنوان اخالق شـهروندي   کند که می هاي اخالقی سنتی را به نظامی عقالیی و رسمی تبدیل می نظام
هاي اخالقی مختلف، از قبیل همسـایگی یـا زنـدگی در یـک      هاي ماقبل مدرن که نظام رزشهنجارها و ا. یاد کرد

بخشـد کـه بـر اسـاس آن      هـا و هنجارهـا مـی    اي جدید از ارزش دادند، جاي خود را به مجموعه محله را شکل می
موظف به رعایـت  هاي فرهنگی، خود را  هاي خود را نیز نشناسند و با وجود گوناگونی شهروندان، حتی اگر همسایه

آیا ایـن  . پذیر باشد شان امکان دانند تا ادامۀ سکوت مشترك ها و هنجارها می مالحظات اخالقی ناشی از این ارزش
هاي مختلف در یک فرهنگ مشـترك   فرهنگ شدن خرده سانی اخالق شهروندي به منزلۀ یکپارچه شدن و حل هم

هـاي موجـود حـاکی از تـداوم      شد، اما واقعیت قی میو غالب است؟ اگرچه در گذشته جواب این پرسش مثبت تل
در چهـارچوب شـهروندي واحـد    .... هاي مختلف قومی، ملـی، مـذهبی، زبـانی و    هاي مربوط به اقلیت فرهنگ خرده

تـر از تعلـق بـه     شود که مشارکت مدنی در اخالق شهروندي مهـم  در این مقاله استدالل می. سیاسی ـ مدنی است 
تنوع فرهنگی نه تنها یک نقطه ضـعف بـراي فرهنـگ ملـی نیسـت، بلکـه       . ق ملی استو عر فرهنگ غالب جامعه

مسـئلۀ اصـلی ایـن    ). 1382نرسیسـیانس،  (ترین عوامل قدرت و ثروت ملی تلقی کـرد   توان آن را یکی از مهم می
ایـن   شـرایط تـاریخی،  . مقاله، تشریح نقش ارامنه در فرآیند مدرنیزاسیون در حوزة معماري در شهر تهـران اسـت  

فرهنگ قومی خود نقش مؤثري در توسعۀ معماري کشور و ایجاد  اقلیت را قادر ساخته است که ضمن حفظ خرده
هـاي ایـن    در عین حال، نقاط ضعف و قـوت و ویژگـی  . جامعۀ مدنی متجدد و تدوین اخالق شهروندي ایفا نمایند

  . گیرد فرآیند تجدد نیز مورد تحلیل قرار می
  

  ها و روش تحقیق پرسش
  : اند از هاي اصلی این مقاله عبارت پرسش

تواننـد نقـش    فرهنـگ مربـوط مـی    هاي خرده ها و ویژگی هاي قومی ضمن حفظ خصوصیت چگونه اقلیت .1
  تر شهري و کشوري ایفا کنند؟ مثبت و مؤثر در توسعۀ فرهنگی و اجتماعی جوامع بزرگ

  اند؟ کدامهاي فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و نقاط ضعف و قوت آن  ویژگی .2
 فرآیند مدرنیزاسیون در معماري تهران چه خصوصیاتی داشته است؟ .3
 نقش ارامنه در این فرآیند چه بوده است؟ .4

بدیهی است که این روش . ها، از روش تاریخی ـ تحلیلی استفاده شده است گویی به این پرسش براي پاسخ
آوري اطالعات  وم اجتماعی که در آن نحوة جمعشود تا ساختار مقاله با ساختار مقاالت دیگر عل تحقیق باعث می
هاي تاریخی همراه با استفاده از  شود متفاوت باشد و تحلیل هاي دیگر تشریح می نامه و یا روش از طریق پرسش

هاي  الگوهاي نظري مختلف، ارائۀ الگوهاي جدید یا تجدید نظر در الگوهاي موجود و تطابق این الگوها با داده
  . دهد لی بحث ارائه شده در مقاله را تشکیل میتاریخی، بخش اص
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  فرآیند مدرنیزاسیون
کند، به جایگزینی امور کهنـه و   طور که معنی لغوي این کلمات تداعی می ، همان)مدرنیزاسیون(تجدد و نوگرایی 

در بنـدي، تجـدد هـم     در معنی اخص و کـاربرد مصـطلح در دوران  . شود هاي نو و جدید اطالق می سنتی با پدیده
هاي مربـوط بـه جامعـه و     هاي مربوط به تفکر و فرهنگ و هنر، و هم در حیطه عینی و حوزه حیطه ذهنی و حوزه

ها و میـزان دخالـت و کنتـرل محسـوس و      کند که سرعت تغییرات و نوسازي اي از زمان اشاره می اقتصاد، به بازه
د کـه تسـلط سـنت در شـئون مختلـف زنـدگی       شو آگاهانه انسان در اثر اکتشافات علمی و فنی به قدري زیاد می

گرایش به عقالنیت، توجـه بیشـتر بـه امـور دینـی،      . یابد کمرنگ شده و اراده و اختیار انسان مجال خودنمایی می
گرایی و فردگرایی، تفوق منطق ابزاري، اهمیت دادن به امور مادي، استفاده وسیع از فنون، اهمیـت یـافتن    انسان

در . دهنـد  هاي اصلی دوران مدرن را تشکیل مـی  برخی از خصوصیات و ویژگی... آزادي وعرف و قانون، گرایش به 
تـوان   از دیـدگاه فنـی مـی   . تواند وجود داشته باشـد  مورد زمان شروع تجدد و مدرنیزاسیون نظرهاي گوناگونی می

توانـد   مـی ) رنسـانس ( هاي هنري و اجتماعی، نـوزایی  از دیدگاه. شروع دوره تجدد را به انقالب صنعتی ارتباط داد
از نظر اقتصاد سیاسی تفوق تولیـد کـاالیی بـر تولیـد طبیعـی و اهمیـت       . نقطه شروعی براي تجدد محسوب شود

  ). 1973بردبري، (شود  یافتن تبادل و سرمایه باعث تلقی این تفاوت کیفی می
اقبل مدرن، ابتدا نـوزایی  در بطن جوامع م. دهند زمان و یا یکسان رخ نمی همه این تحوالت در همه جوامع هم

هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي آینـده      هاي مختلف زمینه را براي مدرنیته و تحوالت فکري و حتی نـوآوري  یا نوزایی
شدن جوامع و ایجاد بازار ملی و سلطه سـرمایه   درآمد صنعتی گرایی پیش و مطلق 1سازد و نیز سوداگري فراهم می

هـاي دوران جدیـد    ران متأخر جوامع ماقبل مدرن و سنتی، وقتی که جوانهتوان در دو لذا شروع تجدد را می. است
برنـز،  (اند که حاکی از تغییرات کیفی عمیق در آن جوامع باشند، تعیـین و تبیـین کـرد     اندازه کافی رشد کرده به 

را انقـالب  مسئله تجدد در ایران، عالوه بر موارد ذکر شده، بحث متأخر بـودن را هـم بـه همـراه دارد، زیـ     ). 2008
هاي دیگر تجدد با تأخیر قابل توجه نسبت به غرب اتفـاق افتـاده اسـت و ایـن بحـث       صنعتی و بسیاري از ویژگی

شود که فرآیند تحول تا چه میزان حاصل تحوالت داخلی جامعه و چقدر بر اثـر تـأثیر غـرب بـر ایـران       مطرح می
مانـدگی شـرق را    هاي استعمارگرایی، وابستگی و عقـب  در جهت منفی، آیا باید بر اساس نظریه. اتفاق افتاده است

نتیجه سلطه سرمایه در غرب، و غیر قابل اجتناب دانست؟ حتی اگر تجدد در کشـورهایی ماننـد ایـران را نتیجـه     
کننده تحوالتی دانست که به هـر حـال در اثـر تطـور      توان مثبت و تسریع تأثیر غرب بیانگاریم، آیا این تأثیر را می

که این تحوالت را باید غیر ماهوي و ظاهري تلقـی کـرد و نـه تنهـا وقـوع تجـدد        آمد؟ یا آن د پیش میداخلی بای
  واقعی بلکه حتی امکان آن را براي شرق نفی کرد؟ 

تلقی متداول از تاریخ تجدد در ایران، شروع دوران جدید را در اواخر قرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم قـرار      
تفوق سـرمایه، ایجـاد   . توان انکار کرد گذاري، تأثیر شدید غرب بر تحوالت ایران را نمی نبر اساس این زما. دهد می

هاي مرتبط با تجدد، بـدون شـک در    هاي جدید، و بسیاري از پدیده بینی صنایع، تضعیف تفکر سنتی، شیوع جهان
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اد و بسـیاري از  مانـدگی صـنعتی، تـداوم سـنت، اسـتبد      از طـرف دیگـر، عقـب   . همین زمان کامالً مشهود بودنـد 
اي با بـار ارزشـی    زدگی را پدیده تفکر معاصر غرب. توان مشاهده کرد هاي دنیاي ماقبل مدرن را در ایران می پدیده

  . کند منفی و تا حد زیاد معادل تجدد و مدرنیسم تلقی می
وضـوعات  آوردن به فنون جدید و تغییـرات محتـوایی و فکـري قابـل بازشناسـی در م      تجدد در هنر هم با روي

زنـدگی روزمـره   . شـود  محـور هنرمنـدان مالحظـه مـی     هاي جدید و انسـان  شده براي آثار هنري و دیدگاه انتخاب
هاي کالسیسم، رمانتیسـم، و رئالیسـم در ایـن آثـار      سبک. گیرد اجتماعی و افراد عادي بیشتر مورد توجه قرار می

هـاي هنـري جدیـدتر از قبیـل      به انواع سـبک  کنند و سپس در نیمه دوم قرن بیستم جاي خود را خودنمایی می
  . دهند می... امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم و

تـر از فرآینـد    اگرچه این تلقی از تجدد براي مدرنیسم پیشرفته و صنعتی کامالً صحیح است، اما تحلیل دقیـق 
کنـد   جوشـی آن ایجـاب مـی   تجدد در ایران، یک تجدید نظر کلی و اساسی را در مـورد آغـاز ایـن تحـول و خود    

مطابق این نظریه تجدیدنظرطلب، آغاز تجدد در ایران را باید در قرون پیشـین و در زمـان   ). 1386نرسیسیانس، (
با توجه به این تجدید نظر، اگرچه تجدد . جستجو کرد) و یا حکومت مغول براي کل جهان شرق(حکومت صفوي 

ذاري بسیار مستقیم و قابل توجه غـرب صـورت گرفتـه اسـت، امـا      مابعد صنعتی در ایران و شرق همراه با تأثیرگ
زمان و حتی در بسیاري از موارد پیش از دنیـاي غـرب و در    فرآیندهاي آغازین تجدد در ایران، بسیار زودتر، یا هم

یکـی از دالیـل   . ها صورت گرفته است نتیجه تحوالت همان جوامع و پیشرفت تجارت و ضعف روابط سنتی در آن
طبیعـی  . گرفتن اقوام غیر حاکم و اقلیت در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است جهی به این موضوع، نادیدهتو بی

توانسـتند نقـش    مراتبی اکثریـت جامعـه نمـی    هایی که در روابط سنتی و سلسله است که اقوام غیر حاکم و اقلیت
تـوان دوران  دوران صـفوي را مـی  . هند بودبرجسته داشته باشند، بالقوه حامالن بهتري براي تجدد و مدرنیته خوا

عباس همراه با انتقال پایتخت خود به اصفهان، نـوعی   در واقع، شاه. اعتالي تفکر فلسفی ـ حکمی نیز معرفی کرد  
-ترین استادان فلسفه و حکمت در آن جمع شده و در حلقـه کند که بزرگمرکز فرهنگی و فکري را نیز ایجاد می

عبـاس   براي مثال، جامعه ایرانیان ارمنـی اصـفهان در زمـان شـاه    . و نقاشان را نیز دارندهاي بحث خود، معماران 
هاي اجدادي خود در شمال کشور به شهري که قرار بود پایتخت جدید حکومت صفوي شـود   باالجبار از سرزمین

اي کـه زنـدگی در    هها در زمانی بسیار کوتاه، نه تنها بر مشکالت اقتصادي و اجتمـاعی عدیـد   آن. کوچ داده شدند
محیطی جدید و ناآشنا برایشان ایجاد کرد فائق شدند، بلکه با توسعه تجـارت و صـنایع دسـتی توانسـتند بـه اوج      

المللـی   قدرت اقتصادي زمان خود برسند، ایشان توانستند در برابر فشارها و مظالم استبداد داخلی و استعمار بـین 
ي و ضعف توان سیاسی و اقتصادي کشور هم این جامعه توانسـت  مقاومت کنند، حتی بعد از سقوط حکومت صفو

جویانه اروپا مقاومـت   هاي سلطه قوي با مرکزیت اصفهان، یک قرن دیگر در برابر رقابت 2به صورت یک دیاسپوراي
اگرچه نقش پیشرو این جامعه هم در ایران و هم در قیاس با جوامع ارمنی در کشورهاي مختلف دیگـر، بـا   . نماید

داري صنعتی و اضمحالل سوداگري دوام نیاورد، اما برخی از تبعات ایـن نقـش، از جملـه محوریـت      ق سرمایهتفو
  ). 1385نرسیسیانس، (جامعه ایرانیان ارمنی در فرآیند تجدد کشور، تا امروز قابل مالحظه است 
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عه ارامنـه اصـفهان در   ویژه مالحظه نقش جام هاي هنر و معماري هم تحلیل دقیق فرآیند تجدد و به در زمینه
هاي فرهنگی، ادبـی و هنـري، از    ظهور مدرنیزاسیون، لزوم تجدید نظر درباب زمان آغاز تجدد در بسیاري از زمینه

عباس، یعنی تقریبـاً   در آغاز قرن هفدهم میالدي و در زمان سلطنت شاه. کند جمله در حوزه معماري را آشکار می
سـابقه تجـارت، ایجـاد صـنعت چـاپ در فاصـله        به اصفهان، شـاهد رونـق بـی   بالفاصله بعد از کوچ اجباري ارامنه 

هاي مختلف مذهبی و غیرمـذهبی، ایجـاد مـدارس     اندك از اختراع این فن به وسیله گوتنبرگ، انتشار کتاب بسیار
هاي مفصل در گذشـته ارائـه شـده اسـت      در مورد هنر نقاشی جدید نیز تحلیل. عالی، و رشد سریع هنرها هستیم

هــاي صــنعتی و فنــون جدیــد در نقاشــی، گــذر از نقاشــی مینیــاتور و  اســتفاده از رنــگ). 1386رسیســیانس، ن(
گیر در نقاشی چهره و مناظر، انتخاب موضوعات تازه و مظاهر دیگر تجدد کامالً قابل مالحظـه   هاي چشم پیشرفت

گرایـی در هنـر و نقاشـی،     اقـع هاي نظري در مورد اهمیت و حضور نسلی جدید از هنرمندان متبحر، تحلیل. است
هاي این دوره  استفاده از فنون جدید براي تضمین شباهت و انعکاس روحیات و پویایی در تصویر، از جمله ویژگی

. سـازد  نیـاز مـی   دست اصفهانی را از حمایت دربار و اشراف سـنتی بـی   سفرهاي تجار ثروتمند، نقاشان چیره. است
عباس را تحت تأثیر قرار داده بود،  هانی، که سرعت و مهارت او در نقاشی، شاهبراي مثال، میناس نقاش نامدار اصف

هـاي   در زمینـه معمـاري هـم خانـه    . کنـد  مؤدبانه پیشنهاد شاه را براي ایفاي نقش مهم نگارگري درباري رد مـی 
اصـفهان بـه   کارگیري عناصر جدید و استفاده از هنرهـاي تزئینـی مختلـف، نـه تنهـا در       باشکوه تجار ارمنی با به

سطحی از پیشرفت رسید که هر سیاح اروپـایی زیبـایی و عظمـت آن را سـتوده اسـت، بلکـه پـیش از مهـاجرت         
اجباري ارامنه به اصفهان، این صنعت در شهرهاي مرزي رود ارس به ویژه جلفا و آگولیس بسیار پیشرفته بـوده و  

گـام بـوده    ند مدرنیزاسیون قرار داشـتند کـامالً هـم   سازي شهرهایی از اروپا که در جبهه اول فرآی با روندهاي خانه
هـاي تجـار بلندمرتبـه ارمنـی در      کارگیري وسیع فنـون و تیـراژ خانـه    به). 2007هاکوبیان و هوهانیسیان، (است 

هاي هنر  آید که در آن هنرهاي رنسانس اروپایی با سنت هاي معماري به شمار می اصفهان از جمله مظاهر نوآوري
بـا سـقوط دولـت صـفوي ایـن رونـد در ایـران متوقـف شـد و          . قی در هم آمیخته شـده اسـت  قرون وسطاي شر

مدرنیزاسیون واقعی معماري به صورت صنعتی تا اواخر دوران سلطنت قاجار و شروع پادشاهی سلسله پهلـوي بـه   
  .تعویق افتاد

  
  تطور معماري مدرن در شهر تهران

. عضاي جامعه است و از این رو با معماري ارتباط مستقیم داردمدرنیزاسیون شامل تغییر بنیادي در نحوة زیست ا
معمـاري نـه تنهـا از تغییـرات     . که بحث معماري مطرح شود توان درباب مدرنیزاسیون صحبت کرد بدون این نمی

پذیرد، بلکه متقابالً شرایط الزم براي تغییر نحوة زندگی اعضـاي جامعـه را    اجتماعی و نحوة زیستن مردم تأثیر می
پایتخت بودن و تمرکز بنیادهاي سیاسـی و اقتصـادي در    تهران در میان شهرهاي ایران، به دلیل. سازد فراهم می

  .آن، نسبت به شهرهاي دیگر، تأثیر مدرنیزاسیون را زودتر تجربه کرده است
مرفـه جامعـه،   هاي مربـوط بـه اقشـار     تأثیر معماري اروپا بر معماري ایران در دوران قاجار، ابتدا در ساختمان

عنـوانی   "پسـتالی  کـارت "معمـاري  . هاي عمومی و نهایتاً در معماري مسکونی تجلی پیدا کرد سپس در ساختمان
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ورود مصالح جدید و فنون وابسته به آن باعث تغییـرات عمـده   . بود که مورخان به معماري متجدد این دوره دادند
کـارگیري بعضـی از عناصـر و یـا      ضی از معماران بـا بـه  هایی توسط بع پیش از آن، نوآوري. در صنعت معماري شد

سـاالر   مسجد سـپه . گرفت کارگیري تزئینات ایرانی صورت می هاي سنتی و به هاي مرتفع با روش احداث ساختمان
بـه وجـود آمـدن    . دادن تأثیر معماري غرب و ترکیب آن با سـلیقۀ معمـاري ایرانـی اسـت     مثال خوبی براي نشان

از زمـان  . شـهر بـود   شدن آن به کالن گیر شهر تهران تا تبدیل هاي چشم شهر یکی از ویژگیهاي مختلف در  محله
تأسیس شهر تهران تا اواسط دورة ناصرالدین شاه قاجار، معماري ایران به همان سبک و سیاق اصفهانی که یکـی  

اصـفهان نبـوده، ولـی    هرچند خاستگاه این شیوه، شهر «. رود از سه شیوة معماري بومی آذربایجان است پیش می
  ).1383پیرنیا، (» اند هاي آن سبک در این شهر ساخته شده جا رشد کرده و بهترین ساختمان در آن

زیـرا  . افول کامل این شیوه از زمان محمدشاه آغاز شد و از آن پس شیوة دیگري جانشین شیوه اصفهانی نشـد 
سـفرهاي  . نیـز از ایـن رونـد مسـتثنی نمانـد      تهـران . در تحوالت معماري از آن به بعـد تـأثیر غـرب غالـب بـود     

اي بـراي   هاي مطرح مانند لندن، پاریس، وین و حتی اسـتانبول، زمینـه   شاه به اروپا و بازدید از پایتخت ناصرالدین
سلطنت طوالنی او نیز باعث شـد تـا وي فرصـت کـافی بـراي      . مقایسه پایتخت ایران با این شهرها به وجود آورد

اولین کلنگ توسعۀ محـدودة جدیـد   . اخل شهر را داشته باشد و دست به توسعۀ این شهر بزندایجاد تغییرات در د
به زمـین زده   1242شهر تهران طی مراسمی با حضور درباریان، اعیان، تجار و سفراي کشورهاي خارجی در سال 

وازه، بـه تعـداد    دوازده در. کارگیري اصـول مهندسـی آن روز احـداث شـد     در طول یک دهه، شهر جدید با به. شد
نیـاز بـه   . ها به شهرهاي دیگر سـاخته شـد   تر از طریق جاده دوازده امام شیعه به منظور ایجاد ارتباط بهتر و آسان

هاي نوین در زمینه معمـاري غربـی و پـرورش معمـاران جدیـد در       نوآوري و تغییر سیماي شهر، تدریس سرفصل
هاي سنتی، با اسـتفاده از تیـر و تختـه و     معماري غربی با شیوهبناهایی به سبک . مدرسه دارالفنون را ایجاب کرد

آجر و خشت تا ورود مصالح ساختمانی جدید از قبیل آهن، بتن مسلح و شیشه  بر اساس ایـن تفکـر مـدرن و در    
به عبارت دیگر، روند مدرنیزاسیون، خدمات نوینی را از طریق نهادها و مؤسسـات جدیـد   . همین زمان احداث شد

توانسـتند از   هاي سنتی دیگر نمـی  به نحوي که ساختمان. کرد که نیازمند معماري و فضاي مناسب بود یایجاب م
  .عهده نیازهاي جدید برآیند

اي در ساختار اقتصادي، فرهنگـی   نیازهاي جدید دولت، چه در عهد قاجار و چه در عهد پهلوي تغییرات عمده
نهادهـاي دولتـی از قبیـل    . ن در دستور کار عصر مدرن قرار گرفتنیاز به قانون و اجراي آ. و اجتماعی پدید آورد

ها، شهرداري و کاخ دادگستري دست در دست هم دادند تا چهره شهر را بیش از پـیش عـوض    ها، بانک وزارتخانه
  .کنند

ایجـاد  . هاي جدید حمـل و نقـل، منجـر بـه تغییراتـی از نـوع دیگـر شـد         به عرصه آمدن اتومبیل و تکنولوژي
هـا و باغـات از    هاي مستقیم و هموار به منظور استفاده بهینه از این وسیله جدید باعث شد بعضی از محلـه  خیابان

گذاري شدند، براي امنیـت عـابرین،    فرش و نام هاي جدید سنگ خیابان. بین بروند تا بافت شهر گسترش پیدا کند
 .  اجراي آن به افراد مسئول سپرده شدروها احداث گردید و قوانین مربوط به عبور و مرور تدوین و  پیاده
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  عامالن تحول شهر تهران
اي شخصی و شهر را محلی براي بازتاب اجتماعی آن بدانیم، باید از افرادي  کـه برحسـب وظیفـه     اگر معماري را پدیده

 در خلق فضاسـت،   فردي  از معنا و ارادة  شخصی  از هر چیز درکی  قبل  معماري. فرصت انعکاس آن را داشتند یاد کنیم
  تولیـد جمعـی    مظـاهر ایـن   شهرسازي یکـی از . شود  جمعی  رابطه  یک  به  از فضا، باید بتواند تبدیل  فردي  درك  اما این

.  بینـیم  مـی   با تولید اجتمـاعی   شخصی  اي پدیده  مثابه  را به  معماري ، شدن  بعد از صنعتی  جدید یعنی  هاي در دوره.  است
  خود بتوانـد خالقیـت    آل ایده و  آرمانی  در شکل  برقرار باشد که  و شهرسازي  معماري  بین  منطقی  اي د قاعدهبای  بنابراین،

  ). 1386، 3سایت شهرساز(کند   جمعی و  اجتماعی  خالقیت  به  معمار را تبدیل  و هنري  فردي
رئـیس  (بـه عنـوان شـهردار     ) قفـی ث(الدولـه   خان اعلم در هنگام نیابت سلطنت عضدالملک قاجار، دکتر خلیل

شناسـی بـود، در مقـام     منصوب شد و دکتر علیرضا بهرامی که چشم پزشکی حـاذق و اهـل فلسـفه و روان   ) بلدیه
انـدازي   راه. خـان مسـروپیان سـپرده شـد     معاون قرار گرفت و سمت ریاست حسابداري و کـارگزینی بـه مسـروپ   

پاشـی بـه    خدمات مربوط به نظافت شهر به صورت جارو و آبچنین  خدمات ترابري به وسیله اسب و درشکه و هم
ها جزء وظایف متعددي بود که شهرداري در دستور کـار خـود    منظور زدودن گرد و غبار برخاسته از عبور درشکه

  . داشت
گاسپار ایپگیان بـه عنـوان شـهردار    ) 1299پس از کودتاي (وزیري سید ضیاالدین طباطبایی  در هنگام نخست

ها با نـام و نـوع    ها و نصب تابلو بر سر در آن ها، رنگ کردن درهاي مغازه تأمین روشنایی خیابان. رفی شدتهران مع
الدولـه، نـه تنهـا مسـئول      خان اعلـم  شهرداري جدید مانند شهرداري دوره خلیل. خدمات در این دوره متداول شد

ایـن شـهرداري بـا    . دانسـت  جزء وظایف خود میها از سطح شهر را نیز  آوري زباله ها بود، بلکه جمع نظافت خیابان
بـه عنـوان   . دار بسـیاري از امـور بـود    ادارات متعدد خود در ساختمان جدیداالحداث واقع در میدان توپخانه عهده

ترین ادارات شهرداري بود که با صدور شناسنامه براي شـهروندان بـه حقـوق     مثال ادارة سجل احوال یکی از مهم
در این دوره، امـور شـهر از طریـق ادارات وابسـته بـه شـهرداري بـه        . داد ها اهمیت می آن یابی شهروندي و هویت

مشارکت ارامنه در سطوح مدیریتی و روند مدرنیزاسیون شهري حکایـت از رویکـرد   . صورت مدون به اجرا در آمد
                                       .                                                                 کند می 4مشمولیت

. انـدازي کـرد   رانـی را راه  فرش کرد و خطوط اتوبـوس  هاي تهران را سنگ خان بوذرجمهري نیز خیابان آقا کریم
  . کردن قوانین مربوط به نحوة دریافت عوارض و مالیات بود یکی از خدمات ارزندة او در روند مدرنیزاسیون، مدون

بیمارسـتان  (و احـداث فضـاهاي سـبز، بیمارسـتان پانصـد تختخـوابی       ) بلـوار کشـاورز  (ساخت بلوار آب کرج 
به همت موسـی  ... آهن، پستخانۀ مرکزي، شهربانی کل کشور، وزارت امور خارجه و ، ایستگاه راه)خمینی فعلی امام

  ). 1386سایت شهرساز، (مهام در دورة محمدرضا شاه انجام شد 
هـاي جدیـد بـا سـبک و      چنین احداث ساختمان فرعی و اصلی عریض، هم هاي گسترش شهر و احداث خیابان

گیري از مصـالح سـاختمانی    المللی به سفارش مشتریان با بنیۀ اقتصادي و امکانات مالی خوب و با بهره سیاق بین

                                                
3. Shahrsaz 
4. Inclusion 
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کشور کرده در خارج از  جدید از قبیل آهن، سیمان و شیشه، معماران خارجی مقیم ایران و معماران ایرانی تحصیل
ها نسبت به دگرگونی سبک زندگی در فضاي مسکونی جواب مثبت دهنـد و   را واداشت تا به تمایالت و سالیق آن

نشین شمال شهر تهران  هاي اعیان هاي گوناگون در محله فرهنگ هاي مختلف برخاسته از خرده هایی را با سبک خانه
  . احداث نمایند

  
  معماران ارمنی

ریـزي   معماري عصر حاضر مدیون کسانی است که با رجوع به درك و معلومات خود، معماري مدرن ایرانی را پایـه 
. انـد  اي در این مرز و بوم، نام خود را در تـاریخ معمـاري جاودانـه سـاخته     کرده و با دستیابی به سبک مدرن ویژه

اندره گدار،  اران تأثیرگذاري چون ماکسیم سیرو، توان از روند مدرنیسم در معماري ایران سخن گفت و به معم نمی
نیکوالي مارکوف و همسر ایشان نکتار پاپازیـان، اولـین زن آرشـیتکت و اولـین زنـی کـه دیـپلم ریاضـی گرفـت          

، محسن فروغی، وارطان هوانسیان و پل آبکار، گابریل گورکیان، اوژن آفتاندلیانس و قلیچ باقلیان )1355سلطانیان، (
ترین فعاالن ارمنی در معماري مدرن تهـران بـه    ذیالً شرح مختصري از مهم. اشاره نکرد... و) 1386، 5سایت کلید(

  ).1384، 6؛ سی اچ ان1375عدل و اورکاد، (شود  نقل از منابع موجود ارائه می
  
  1275ـ  1361وارطان هوانسیان 

شمسـی در تبریـز متولـد     1275در سال شناختند،  می "آرشیتکت وارطان"وارطان هوانسیان که همه او را به نام 
نقـوش زیبـایی کـه مـادرش روي     . گیـر بـود   از کودکی گرایش وي نسبت به هنرها و صنایع مستظرفه چشم. شد

بـافی   وارطان در پایـان تحصـیالت دبیرسـتانی مـدتی در کارخانـه قـالی      . شد بافت توسط او طراحی می پارچه می
پس از آن نیز مدتی در تهران به تدریس پرداخت و در اواخر . ه کار شدها در تبریز به عنوان طراح مشغول ب آلمان

وارطان در پـاریس بـراي تحصـیل در رشـته نقاشـی وارد       .جنگ جهانی اول براي ادامه تحصیل راهی پاریس شد
 1301(میالدي  1922او در سال . مدرسه هنرهاي زیبا شد، اما بعد تحصیالت خود را در رشته معماري ادامه داد

به دلیل استعدادي کـه از  . التحصیل شد و دروس مدرسه شهرسازي را دنبال کرد از مدرسه معماري فارغ) مسیش
وارطان پـس  . خود نشان داد مسئوالن دانشکده هزینه تحصیل او را پس از اتمام تحصیل به اقساط دریافت کردند

راف پاریس مشغول به کار شـد و مـدتی   هاي جنگ در اط از فراغت از تحصیل، در عملیات مربوط به ترمیم خرابی
سـرانجام او دفتـر معمـاري    . هانري سوواژ که از معماران پیشرو و معروف فرانسه بود فعالیت کرد تحت سرپرستی 

پـس از  . جـا بـه فعالیـت پرداخـت     در آن) شمسـی  1314(مـیالدي  1935خود را در پاریس دایر کرد و تـا سـال   
ایـران بازگشـت و در تهـران در اداره سـاختمان شـهربانی مشـغول        ارطان بهسال تحصیل و تجربه در اروپا، و هفده

خدمت شد، ولی بالفاصله در مسابقه طراحی هنرستان دختران مقام اول را کسب کرد و قرارداد سـاخت آن بـا او   
ه ایرانیـان طراحـی و سـاخت    ایران است که به دسـت    هاي مدرن این ساختمان از نخستین ساختمان . امضا گردید

                                                
5. Kelid 
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پـس از آن، دفتـري در تهـران بـاز کـرد و بـه       . المللـی قـرار دارد   شده و به لحاظ اهمیت و زیبایی در مقیاس بین
ایران بود کـه در زمینـه معمـاري و انتشـار      هوانسیان از معماران پیشرو و متجدد . هاي غیردولتی پرداخت فعالیت

ایرانـی   وارطان هوانسیان یکی از پرکارترین معماران . مقاالت علمی فعالیت زیادي داشت و بسیار مورد احترام بود
 :اند از هاي او عبارت است و اهم فعالیت

 )سرگرد سخایی فعلی(هنرستان سابق دختران در خیابان سوم اسفند  -
 خانه دربند مهمان -
 کاخ سعدآباد -
 ، سینما کریستال)سپیده کنونی(، سینما دیانا )رودکی کنونی(سینما متروپل  -
 آهن ایستگاه راه خانه  ح مهمانطر -
 طرح هتل فردوسی  -
 عمارت اصلی بانک سپه  -
 ها بانک سپه شعبه بازار و مراکز بانک سپه در شهرستان -

 .چنین از او تعداد زیادي ساختمان اداري و پاساژهاي تجاري و منازل مسکونی به یادگار مانده است هم
 

 1287 - 1349پل آبکار 
او تحصیالت ابتـدایی خـود را در   . اي نسبتًا مرفه دیده به جهان گشود شمسی در خانواده 1287پل آبکار در سال 

دیپلم متوسطه خود را در سال . براي ادامه تحصیل به فرانسه رفت 1304لویی تهران گذراند و در سال  دبستان سن
لوك بروکسل در رشته  شگاه سناز دبیرستان اورلئان فرانسه گرفت و در همان سال در دان) 1308(میالدي  1929

هـاي شـبانه    سـال طـول کشـید و در طـول آن، دوره     دوره تحصـیل او هفـت  . معماري به تحصـیل مشـغول شـد   
شمسی به تهران  1316پل آبکار در سال . کاري را نیز طی کرد سازي، مقاومت مصالح، دکوراسیون و منبت مجسمه

دار  هاي دولتـی عهـده   وي ابتدا در سازمان. ود را آغاز کرداي خ بازگشت و پس از خدمت نظام وظیفه زندگی حرفه
سـپس  . سال رییس دفتر فنی وزارت دارایـی بـود   سال رییس دفتر فنی گمرکات و هفده هفت. مشاغل فنی گردید

در . ردیف سرهنگ بازنشسته شد با درجه هم 1348دار گردید و در سال  مسئولیت دفتر فنی شهربانی کل را عهده
پل آبکار از پیشروان جنبش . پرداخت ها او دفتر خصوصی خود را نیز دارا بود و در آن به فعالیت می لاین سا طول 

. اي که داشت به خـوبی بـا شـرایط محلـی انطبـاق داده بـود       ایران بود و بناهایش را با ذوق و قریحه  مدرنیسم در
هـاي کمـی فرورفتـه و     بهمنی او بـا ورودي آجر . هایش کامالً قابل شناسایی هستند هاي آبکار با ویژگی ساختمان

پـل  . هاي مسکونی در تهران اسـت  هایی که در اطراف آن نصب شده، یکی از الگوهاي مناسب معماري خانه سنگ
  :هاي بسیاري طراحی کرد از جمله آبکار ساختمان

 ساختمان سینما نیاگارا -
 ) سیم بی(ایستگاه رادیو  -
 .واقع در خیابان شمالی سفارت روسیهساختمان کلیساي ارامنه کاتولیک  -
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 بان هاي باغچه مدرسه کروالل -
 .هاي گمرکات ها و ساختمان ها و ادارات وزارت دارایی استان کاري هاي پیش کلیه ساختمان -

آخرین پروژه او در مسابقه . پل آبکار تعداد زیادي ویالي مسکونی نیز ساخت که از شهرت بسیاري برخوردارند
سـالگی در اردیبهشـت    61وي در سـن   .داري تهران برنده جایزه اول شد که متأسفانه اجرا نگردیدطرح کاخ شهر

 .چشم از جهان فروبست 1349
  

  1279 - 1349گابریل گورِکیان 
گابریل . ارامنه توسط دولت ترکیه، خانواده گوِرکیان تصمیم به مهاجرت به غرب گرفت 1894پس از قتل عام سال 
مسافرت به غرب به همراه نوزاد کوچک دشوار بود ). 1900نوامبر  21(در استانبول به دنیا آمد در یک توقف کوتاه 

پدر گابریل بالفاصله به عنوان جواهرشناس در دربار مظفرالدین شـاه  . و بنابراین خانواده گورِکیان راهی تهران شد
به همراه دو خواهر و برادر خـود ملیـت   گابریل که اصلیت ارمنی داشت و در ترکیه متولد شده بود، . استخدام شد

در ده سالگی پس از طی دوره ابتدایی در تهران، براي ادامه تحصیل به یک کالج خصوصی در . ایرانی را انتخاب کرد 
جا بـه   اي بود، عالقه زیادي به موسیقی نشان داد و در آن وین فرستاده شد و مانند خواهر خود که پیانیست حرفه

بنـابراین بـا تشـویق    . این کـار نـدارد   پرداخت؛ اما پس از مدتی دریافت که استعداد الزم را براي فراگیري ویولون 
هاي هنري  اتریش در آغاز قرن بیستم کانون انواع مباحث و جدل. خانواده به تحصیل در رشته معماري مشغول شد

ر مدرسـه معمـاري آکـادمی    د 1915در سال . گیري شخصیت هنري گابریل تأثیر بسزایی داشت بود که در شکل
این مدرسه با آتلیه دکوراسیون که ژوزف هوفمان تأسیس کرده بود، ارتبـاط    .هنرهاي کاربردي وین ثبت نام کرد

هاي درس معمار معروف اتریشی  از کالس) 1918 - 1915(بدین ترتیب گورکیان در دوره تحصیل . نزدیک داشت
گورکیان بعد از  .گامان هنر معماري مدرن بود، بهره برد ان که از پیشاسکار استرناد و همکاري با دفتر ژوزف هوفم

میالدي و پس از سفري به چند کشور اروپایی به قصد مطالعه آثار معماري، پاریس را جهت  1921اخذ دیپلم در 
شد و در دفتر وي  هانري سواژ که از معماران پیشرو فرانسه بود آشنا این دوره با  او در . اقامت و فعالیت اختیار کرد

سواژ که استعداد او را تشخیص داده . همان دفتري که وارطان هوانسیان نیز با آن همکاري داشت. به کار پرداخت
از . هاي جدید ساختمانی بسیار کوشید بود، در جهت آشنا کردن گورکیان با اصول معماري مدرن و کاربرد تکنیک

این دفتر و سرپرستی آتلیـه معمـاري آن    غول شد و سپس به ریاست در دفتر ماله استیونز به کار مش 1922سال 
در . از آن زمان به بعد نام وي در کنار بزرگان جنبش معماري مدرن اروپا نظیر لکور بوزیـه قـرار گرفـت   . نایل آمد

 قسمت معمـاري در «: گاه معروف سالن پاییز تحریر شده، چنین آمده است درباره نمایش 1923نقدي که در سال 
، لوکات و ژان شارل مورو کـه  لوکوربوزیهکند، گورِکیان،  گاه، چهار اسم را در رأس دیگران معرفی می سالن نمایش

 .)1386، 7سایت کلید(» گامان هنر معماري مدرن هستند همگی از پیش
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  معماران دیگر
سـه ضـلع   میدان حسن آباد که بعدها یـک ضـلعش را بـه جهـت احـداث بانـک ملـی خـراب کردنـد، بـا همـان            

 که عمـارت شـهربانی را  (اش، که یادآور معماري اروپایی است، به همت قلیچ باقلیان ساخته شده است  مانده باقی
که کاخ مرمـر را   کسی. اما مهندس محاسب آن، معمار برجسته ایران لئون تادوسیان بوده است). هم ساخته است
  .تهران بود تادوسیان متولد. هم به پایان برد

 1307عمارت در سال  خانه را الگال گالستیانس، زاده جلفاي اصفهان، ساخته است؛ بناي این ی پستعمارت عال
شد، اما ساخت آن به دست گالسـتیانس   شمسی به مناقصه گذاشته شد و نیکالي مارکف، معمار گرجی، برنده آن

وزنامه اطالعات نوشته، خانه در ر گزارشی از عمارت پست شمسی 1313عباس مسعودي که در سال . انجام گرفت
 استاد لرزاده نیز روایت کرده است که عمارت پست، کار الگال. معرفی کرده است الگال گالستیانس را سازنده آن

  .گالستیانس است
 1292دار دیگـر یـاد کنـیم؛ اوژن آفتانـدیلیانس، زادة تبریـز بـه سـال         در کنار اینان بایـد از یـک ارمنـی نـام    

و وزارت فرهنـگ و  ) اداره آموزش و پرورش کنونی استان تهـران (فرهنگ و دبستان فردوسی خورشیدي، که تاالر 
خان نبش  کریم(، و ساختمان اولیه فرودگاه مهرآباد و کلیساي سرکیس مقدس )اکنون وزارت ارشاد اسالمی(هنر 
  .همه از یادگارهاي اوست) رضاشاه کبیر( و دبیرستان نوربخش) ویال

  
  گیري نتیجه

. ز دیدگاهی تکثرگرایانه به بررسی نقش ایرانیان ارمنی در مدرنیزاسیون معماري  شهر تهران پرداخته استمقاله ا
ها در یک جامعۀ ملی ـ کشوري نـه تنهـا تهدیـدي بـراي       فرهنگ مطابق این دیدگاه، تنوع فرهنگی و وجود خرده

عالوه بر آن، استدالل شده اسـت  . شود می ثبات و کارآیی نیست، بلکه به منزلۀ یک امتیاز و دارایی معنوي قلمداد
شدن در فرهنگ حـاکم و نادیـده گـرفتن تضـادهاي      ها نه تنها به صورت حل که اخالق شهروندي در مورد اقلیت

گـر   کند، بلکه به شکل مشارکت آن اقلیت در تحوالت فرهنگی، اقتصادي و سیاسـی نیـز جلـوه    اجتماعی جلوه می
، 1385، 1382نرسیسـیانس،  (ده از دیدگاه نظـري ارائـه شـده در مقـاالت قبلـی      در این تحلیل با استفا. شود می

، نقش ارامنۀ ایران در فرآیند مدرنیزاسیون در عهـد صـفوي و ادامـۀ مشـارکت ایرانیـان ارمنـی در حـوزة        )1386
. سـت شود، به طور مشخص مورد بررسی قرار گرفته ا معماري در شهر تهران که از نیمۀ دوم عهد قاجار شروع می

ویژه بخش جنوبی ایشان که بر اثـر   به(استدالل اصلی تحلیل ارائه شده در این مقاله، عدم وابستگی ایرانیان ارمنی 
بـه  ) عباس از سـرزمین اجـدادي خـود در شـمال غربـی کشـور تشـکیل جـدا شـدند          مهاجرت اجباري زمان شاه

ها  تفاده از گستردگی حاصل از مهاجرتساختارهاي قدرت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ماقبل مدرن، و امکان اس
دینی در فرآینـد مدرنیزاسـیون در ایـران     ـ    ترین عامل در ایفاي نقش مؤثر این اقلیت قومی ـ ملی  در تجارت مهم

جامعه ایرانیان ارمنی در فرآیند مدرنیزاسیون ایران به طور اعم، و توسـعه معمـاري مـدرن بـه     . قلمداد شده است
ترین دلیل این امر، عدم تعلق اقشار مرّفه ایـن جامعـه بـه اشـرافیت      مهم. مهم ایفا کردندطور اخص نقشی بسیار 

ماقبل مدرن و بسته بودن نسبی مسیر ترقی عمودي در اقتصاد وابسته به زمین و کشاورزي براي این اقشـار بـود   
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هـاي   ، اسـتبداد حکومـت  وقایع تاریخی. داد ها را به سمت اقتصاد نوین مبتنی بر صنعت و تجارت سوق می که آن
گران و  صنعت. داخلی و استعمار کشورهاي اروپایی مانع از تبدیل اقتصاد تجاري به اقتصاد صنعتی در ایران شدند

که در نیمه دوم قرن نـوزدهم   اما پس از این. هنرمندان ارمنی نقش پیشتاز خود را در اقتصاد جهان از دست دادند
تـر در اقتصـاد    اً شدت گرفت، جامعه ایرانیان ارمنی، هم به دلیل حضور فعـال فرآیند مدرنیزاسیون در ایران مجدد

تجـدد در  . اي در این فرآیند ایفـا کردنـد   المللی نقش برجسته شهري و هم به دلیل سوابق تاریخی و ارتباطات بین
ارمنی هـم   جامعه ایرانیان. هنر معماري و شهرسازي در درجۀ اول در تهران پایتخت جدید کشور صورت پذیرفت

هـاي جدیـد شـهري و     گیرتر در اقتصاد غیردولتی شهري، بخشی مهم از تقاضـا بـراي خانـه    به دلیل حضور چشم
کـرده   آوردند و هم به دلیل وجود افـراد تحصـیل   نیروي محرکه براي تحوالت معماري و شهرسازي را به وجود می

یزاسیون در هر دو بخـش جامعـه ایرانیـان ارمنـی     هاي داخلی و خارجی و سوابق قبلی در فرآیند مدرن در دانشگاه
هـایی بـراي    حـل  نقشـی فعـال در ایجـاد ایـن تحـوالت و یـافتن راه      ) در اصـفهان (و مهاجر ) در آذربایجان(بومی 
 .  اند گویی به نیازهاي جامعه جدید و ایجاد فضاهاي مدرن شهري ایفا کرده پاسخ
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  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهرانانجمن ایران شناسی فرانسه

شناسی  نشر بقعه و پژوهشکده مردم: ، تهراندوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی) 1382(نرسیسیانس، امیلیا 
  .سازمان میراث فرهنگی کشور

شناسی در  ایش هفتاد سال مردمشده در هم ، ارائه»نگاري اصفهان مکتب مردم«) 1385(نرسیسیانس، امیلیا 
شناسی  کده مردم گاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، پژوهش پژوهش: ، کرمان»ایران 

  .میراث فرهنگی کشور
شناسی هنر،  شده در دومین همایش انسان ، ارائه»ایرانیان ارمنی و هنر مدرن«) 1386(نرسیسیانس، امیلیا 

  .ایران شناسی  انجمن جامعهفرهنگسراي هنر و : تهران
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