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چکیده

معماري نئوکالسیک ،سبک معماري است که عمدتا از نیمه دوم قرن هجدهم تا نیمه دوم قرن 
این سبک ، به عنوان اولین سبک معماري غربی، در .نوزدهم میالدي در اروپا رایج بوده است

ري ایرانی زمان سلطنت ناصرالدین شاه در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي وارد ایران شد و معما
در این مقاله ، نفوذ .را همچون دیگر مظاهر زندگی ایرانیان درآن دوره، تحت تاثیر خود قرار داد

معماري نئوکالسیک اروپا به ایران و چگونگی تاثیرپذیري معماري دوره ناصري از این سبک 
ایج نت.غربی، به صورت موردي در ابنیه شهر تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در زمان ناصرالدین شاه به سبب سفرهاي مکرر 
شاه و درباریان به فرنگ و شیفتگی درباریان در برابر فرهنگ و معماري متجدد غر، معماري 

.نئوکالسیک اروپا به عنوان نمادي از تجدد وارد معماري ایران شد
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:مقدمه 

همانگونه که بسیاري از نظریه پردازان معماري در مورد معماري معاصر ایران بیان می دارند، 
معماري امروز ایران در تکاپوي سنت ومدرنیته گام بر می دارد و تاکنون با گذشت چندین سال 

. ل رهایی یافته و در مسیر خلق روشهاي طراحی نو گامی ارزشمند بر داردنتوانسته از این جدا
از این رو، ریشه یابی و تحلیل دو پدیده سنت و مدرنیته و پی بردن به چگونگی ورود مدرنیته 

.به ایران ، نقش موثري در تحلیل شرایط امروز معماري ما دارد

خلق سبک ها و روشهاي نو در طراحی امروزه از یک سو در دنیاي معماري ، معماران در پی
بوده و از سوي دیگر ،در کشور هاي در حال توسعه، معماران در صدد بروز شدن و همگام شدن 

اما گاه در مسیر  نیل به این هدف معماران جوان .با معماري روز کشورهاي پیشرفته هستند
د باختگی در مقابل سبک ایرانی ، همچون معماران سایر کشورهاي در حال توسعه، دچار از خو

هاي جدید دنیاي غر می شوند بدون اینکه مالحظات اقلیمی و فرهنگی را در نظر بگیرند و به 
این ترتیب، گونه اي معماري شکل می گیرد که هیچ تجانسی با معماري ایرانی و شرایط امروز 

یاي معماري می کشور نداشته و این گونه معماري مانع از خلق فضاها و روشهاي جدید در دن
در نتیجه شناخت چگونگی ورود و رشد سبکی غربی که در دوره هاي پیشین تجربه شده .شود

.است، می تواند از وقوع چنین پیامد هایی جلوگیري کند

در این مقاله ، بنا به مطالب فوق ، نفوذ معماري نئوکالسیک اروپا در ایران ، به عنوان اولین 
ده است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و جهت دستیابی به سبک فرنگی که وارد ایران ش

شناخت بهتر موضوع، مطالعات موردي بر روي برخی از  بناهاي متاثر از این سبک در معماري 
.دوره ناصري در شهر تهران انجام گرفته است

:روش تحقیق 

.تحلیلی انجام شده است–تحقیق حاضر به روش توصیفی 



: ئوکالسیکمعماري ن
سبک معماري است که عمدتاً از نیمه قرن هیجدهم تا نیمه قرن نوزدهم میالدي در اروپاي 

این سبک تحت تاثیر نهضت روشنگري .18،ص1383قبادیان،غربی رایج بوده است
Enlightenment ابتدا در فرانسه و ایتالیا آغاز شد و سپس در مدت زمان کوتاهی به نحوي

. 179،ص1389بانی مسعود،ان، آلمان و کشورهاي دیگر را فراگرفتگسترده انگلست
مفهوم . دهدسیسیسم در هنر مهم جلوه میگیري نئوکالآن چه که عصر روشنگري را در شکل

هدف تاریخ در عصر . بود که در بین آراء اندیشمندان روشنگري مطرح شد» تاریخ«اي از تازه
بلکه . یدادهاي گذشته یا اشتیاق به احیاء گذشته نیستي روروشنگري صرفاً کنجکاوري درباره

کند، پیوسته کشف می. دلیل اصلی توجه آنان به تاریخ این بود که انسان در حال پیشرفت است
دارد، و در راه تأسیس و تثبیت علمی تعصب و خرافه و جهل و قساوت باستانی را از میان برمی

در . 179، ص1389،قبادیاناد، پاکدامن و عادل گرداندرود که مردم را سعادتمند، آزپیش می
حقیقت تاریخ در عصر روشنگري تنها مرجعی براي بازگشت به گذشته نبود بلکه بستري بود که 

. ها و تحوالت و تعقالت انسان را دنبال کنندبتوانند چالش
بوده است منبع الهام معماري نئوکالسیک ، معماري دوره کالسیک یونان و روم باستان 

البته با ذکر این نکته که این سبک مدعی نوعی نوآوري در  18، ص 1383قبادیان 
.179، ص1389ی مسعود، نباهنرمعماري یونان و روم باستان بود 

گیري و رشد معماري نئوکالسیک قرن هیجدهم و نوزدهم در ادامه به بیان چگونگی شکل
.  پردازیم، آلمان و آمریکا میمیالدي در چهار کشور انگلستان ، فرانسه

: نئوکالسیسیسم انگلستان
ها و کارهاي آندرههاي باستان شناسی در قرن هجدهم ، شاهد گرایش به اندیشههمسو با یافته

در حقیقت کارهاي پاالدیو مرجعی . 180،ص1389بانی مسعود،آپاالدیو در معماران هستیم
بود و از او بزرگترین منریسم رنسانساز یک سوزیرامعماران نئوکالسیست انگلستان شدبراي

هاي خود از معماري کالسیک یونان و سوي دیگر وي چهار کتا در با معماري نوشت و یافته
. روم را در این چهار کتا آورد

ویلیم Colen Campbellهاي پاالدیو از طرف معماران انگلیس نظیر کولن کمبل اندیشه
William kکنت  ent ریچارد بویلRichard Boyle) ویلیام چییمبرزWilliam

Chambers مو رابرت اَدRobert Adamدر این بین ریچارد بویل و . شدحمایت می
Palladianismویلیام کنت در راه اندازيِ جنبش نئوکالسیک و گرایش به پالدیانیسم 

،بانی 5Jordan,1996,26داشتنددر انگلستان سهم بسزایی 
ریشه در . کردندپاالدیانیسمی که بویل، کنت و کمبل از آن حمایت می).1389،180مسعود،



دو 1735و 1715هاي اثري داشت که توسط کولن کمبل ویرایش شد و در سه مجلد بین سال
این . در لندن به چاپ رسیدvitruvius Britannicusبا عنوان ویتروویوس بریتانیکوس 

هاي عمومی و یالیی بود که در انگلستان طرّاحی شده و صاویري از ساختمانکتا شامل ت
کتا .بودInigo Jonesي آن نیز ستایش از کارهاي آندره آپاالدیو و اینیگو جونز جوهر

هاي ویترویوس بریتانیکوس به همراه اصول و مفاهیم معماري پاالدیو، حکم مرجع نهایی ضابطه
. م را پیدا کردهر انگلستان قرن هجدمعماري نئوکالسیسیسم د

در باستان شناسی در این هاي گروهی از باستان شناسان شکل گرفت و پیشرفت19در قرن 
و بررسی قرن حاصل شد و بسیاري از بناهاي قدیمی روم از زیرآوار ها بیرون آمد و مورد تحلیل 

ران انگلیسی توانستند قرار گرفت و در پی آن، به سبب دسترسی به مشاهدات عینی، معما
. نئوکالسیسیسم انگستان را از چنگال پاالدیو خارج کرده و به شکل عینی به آن بپردازند

هاي خود از معماري روم و اینیگوجونز یکی از هواداران پرشور عقاید پاالدیو براساس یافته
را بین Whitehallدر وایت هال (Banqueting Houseکارهاي پاالدیو، کاخ ضیافت 

ي جونز این ساختمان در بین کارهاي اجراي شده. طرّاحی و اجرا نمود1622و 1619هاي سال
، 1389بانی مسعود، به کرّات مورد اقتباس معماران انگلیسی و فرانسوي قرار گرفته است

. 180ص
.ستان نامیدترین معماران نئوکالسیک در انگلتوان انقالبیویلیام چیمبِرز و رابرت اَدم را می

هاي معماران فرانسوي رابه سرعت جذ نمودند و آنها را هاي کاري و آموزهچیمبِرز و اَدم تجربه
لذا درتاریخ معماري این دو شخص به عنوان سردمداران بومی . در کشورشان بومی ساختند

در لندن،somersetچیمبِرز در طرح عمارت سامرست . اندسازي معماري کالسیک شهره
توانست بزرگترین اثر معماري کالسیک ،طراحی و ساخته شد1780و1776هاي که بین سال

آن چه که . این عمارت در هماهنگی کامل با سایت طراحی شده است. انگلستان را شکل دهد
ي او از عناصر معماري ي آزادانهکند، استفادهکارهاي اَدم را از رقبت کاري او چیمبِرز جدا می

در داربیشر  kedleston65-1761لذا او در طراحی ساختمان کدالستن . استکالسیک
Derbyshire)  که با  کاربري سالن اجتماعات طراحی شده بود، برداشتی آزاد از فضاهاي

مورخین از این . هاي روم و اصول معماري پاالدیو ارائه دادتاق نصرتها و فرمداخلی کاخ
حجم و پالن این . بردنئوکالسیسیسم در انگلستان نام میي معماري هساختمان به عنوان بیانی

اند، و به بهترین نحو ممکن حاکی از نظم ساختمان در هماهنگی کامل با یکدیگر طراحی شده
. معماري کالسیک و معماري احجام ویالهاي آندره آپاالدیو هستند

Chiswick» ي چیزیکخانه«به ترین آثار سبک پاالدیانیسم، ویلّایی معروفیکی از مهم

House)این ساختمان توسط ریچارد بویل با اقتباس و . واقع در نزدیکی لندن است
از خصوصیات .ته شدطراحی  و ساخ1725الگوبرداري از ویال روتونداي آندره آپاالدیو و به سال 

اي قرار داده ستوانهروتونداي پاالدیو مکعب عظیم بلوك مرکزي است که در داخل آن ابارز ویال



به مانند –اي و وپلّه پلّه شده است که از خارج در نماي ساختمان به شکل گنبدي نیم کره
. 183-180ص،1389بانی مسعود،دشودیده می-گنبد معبد پانتئون در رم

: نئوکالسیسیسم فرانسه
یسی در پی یافتن پاالدیانیسم انگلنئوکالسیسیسم فرانسه نیز در همسویی کامل با تفکرات 

اما با وجود ).184، ص1389بانی مسعود، رفتاصول و مفاهیم ماندگار معماري تاریخ گرا پیش
در حقیقت معمارن فرانسوي . ردگرایی خود را نشان دادخاین نکته که در نئوکالسیسم فرانسه، 

و روم باستان نان همچون معماران انگلیسی تفکرات پاالدیو را کورکورانه به کار نبردند و آثار یو
هاي رد مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و به همین سبب گرایش به فرمرا از زاویه عقل و خ

به نقل از بانی رم و سازه در معماري پیدا کردندردگرایی و کارکردگرایی درفافالطونی و خ
.1388مسعود،

وي تحت تأثیر عناصر . بودین لویی بوله یکی از مهمترین میراث داران کالسیک درمعماري اتی
معماري یونان و روم، به خصوص نظام ستون گذاري یونیک و کُرَنتی و احجام افالطونی به 

بوله در . رآمداي دست یافت که بعدها به عنوانِ نماد معماري نئوکالسیسیسم فرانسوي دشیوه
1783سال ، که بهNewtons' cenotaph» بناي یادبود نیوتن«راي ي عظیم خودبپروژه

البته 185، ص1389، هماندهداي از نور و فُرم به دست میطراحی شد، تعبیر معمارانه
. ن ذکر است که این بنا هیچ گاه ساخته نشدیاشا

معماري . نیز یکی دیگر از معماران مطرح سبک نئوکالسیسیسم فرانسوي بودکلود نیکوال لودو
هاي شاخص آثار لودو جنبهیکی از . هندسی استيهاي سادهآثار او مبتنی بر کاربرد شکل

درکارهاي او این . ي افالطونی استهاي سادهي وي از تداخل عناصر کالسیک با فرماستفاده
از . نمایداي معماري اوست که آثار وي را از هم نسالنش متمایز میتداخل به صورت هوشمندانه

 ي انقال صنعتین شهر آرمانی دورهنخستیChuxترین کارهاي لودوطرح شهر شو مهم
که به 179، ص1389همان، واقع در شرق فرانسه استBesanconدر نزدیکی بزانسون 

. توان کارخانه نمک آن دانستترین بخش این شهر را میواقع، جذا
Abbe Marcتوان به آبه مارك آنتوان لوژیه از دیگر پیشگامان تاریخ گرایی فرانسوي می

Antoine laugier) و ژاك ژرمن سوفلوJacques Germainseufflotاشاره نمود .
شکل  بوزارموازي جریاناتی که ذکر شد، در اوایل قرن نوزدهم مدرسه هنرهاي زیباي پاریس 

توان گرایش به هاي مهم این مدرسه میاز سرفصل. تاسیس شد1819گرفت که در سال 
هاي موفق که با مفاهیم این جهان اشاره کرد یکی از ساختمانپاالدیو و رواج پاالدیانیسم در

char lesشارل گارنیه ثر، اپاله گارینهمارت اپراي پاریس درسه طراحی شد، عم

Garhier) 1389بانی مسعود، . طراحی و ساخته شد1898و 1825است که بین سالهاي ،
 193-192ص 



: نئوکالسیسم آلمان

kerl Friedrichبنام نئوکالسیسیسم آلمان کارل فریدریش شینکلیکی از معماران

Schinkelتوان گفت شینکل کانال در حقیقت می.188، ص1389بانی مسعود،است
.با پاالدیانیسم استارتباط آلمان

مستعمره انگلیس بود، سبک جورجی

وي مانند وینکلمان، اهمیت زیادي براي درك معماري 
توانند مرجع مهمی در تکوین و باستانی میهاي کالسیک قائل و براین عقیده بود که ساختمان

اولین ساختمانی که براي وي .179، ص1389همان،تحول معماري نئوکالسیک باشند
1821و 1818هاي شهرت جهانی به همراه داشت، ساختمان تئاتر ملی برلین بود که بین سال

است؛ مخصوصا در فُرم کلّی ساختمان یادآور احجام معماري یونان.طراحی و ساخته شد
استفاده از سنتوريِ جلوي ساختمان، که با شش ستون کُرَنتی ترکیب شده ، و همچنین استفا 

. هاستهاي مجسمه، که بیانگر معماري معابد اتروسکده از تندیس

: نئوکالسیسیسم آمریکا

که آمریکا ازیک سو به سبب این.نئوکالسیسیسم آمریکا از دو کانال تحت تاثیر پاالدیو بود
Georgian به نام سبک مستعمراتی و ترکیب

هایکالسیک بر معماري آمریکا اي از معماري انقال صنعتی با پیروي از سبکمحافظه کارانه
هاي مستعمراتی فرانسه و سبک جورجی چیزي نبود مگر معماري ساختمان.گردیدمسلط

، که عمدتاً به سبک پاالدیانیسم و با چاشنی معماري یونان و روم ساخته انگلستان در آمریکا
در واقع، آمریکا در دوران اوج وابستگی خود، در معماري نیز . 191، ص1389همان ، شدندمی

هاي نخستین قرن نوزدهم با ظهور معماران نقشی منفعل داشت اما از سوي دیگر در دهه
Thomaمشهوري چون تامس جفرسن s Jefferson تحولی بنیادي در این شرایط پدید ،

. آمد
ي مستقلّی دست یافت، به طوري که بعدها کلّ هاي موجود به شیوهجفرسن با بازسازي روش

اي از در معماري حجیم و پروقار او که آمیزه.معماري آمریکا را تحت تاثیر آثار خود قرار داد
اي پاالدیانیسم و نئوکالسیسیسم و رفتارهاي خردگرا هگراي وابسته به سبکهاي تاریخخصلت
آثار معماري تامس . شی منظم و توانمند درآمد و به یک معماري ماندگار تبدیل گردیدروبود به 

او پاالدیانیسم رادر معماري . اي عطفی در تاریخ معماري آمریکا دانستتوان نقطهجفرسن را می
ه این سبک اروپایی است، در معماري او خصلت آمریکا تثبیت کرد، و به همان میزان ک

جفرسن معتقد بود که براي استفاده از عناصر و قواعدکالسیک در راه و رسم .آمریکایی یافت
حتّی معماري الزم نیست که از آنها اقتباس نماییم و یا آنها را با احتیاط هماهنگ زندگی و
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تر است، عاقالنه انتخا هماهنگسازیم؛ بلکه کافی است موردي را که با احتیاجات ما
. 192، ص1389همان، نماییم

در شارلستن ویل (Virginiaتوان به طراحی دانشگاه ویرجینیا از مهمترین کارهاي وي می
. اشاره کرد

: نئوکالسیک قرن بیستم

بش قرن بیستم، موازي با جن80گري در تاریخ، دوباره خود را در دهه انگلستان اپسگرایش به و
سبک کالسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماري مدرن از . پست مدرنیسم ، نشان داد

توجهی نسبی قرار گرفته بود، به تدریج بعد از انتقاداتی که به سبک اوایل قرن اخیر مورد بی
هاي حومه شهر در سال مدرن شد، خصوصاً بعد از نمایشگاهی درلندن به نام نابودي خانه

تواند پاسخگوي نیازهاي جامعۀ امروزي باشد داً به صورت یک سبک مهم که می، مجد1975
. 130، ص1382قبادیان، مطرح شد

هاي شخصی در انگلستان آغاز شد و به بناهاي عمومی تسري گرایش به نئوکالسیک از خانه
مسعود، بانی نیز یکی از حامیان سرسخت این گرایش بود ولیعهد انگلستانپرنس چارلز .یافت

.329، ص1389
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که معماران نئوکالسیک همچون معماران پست مدرن 
. توجه به گذشته دارند، ولی یک اختالف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد

ه عنوان معماري پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آنها ب
لذا آنها تاریخ فرهنگی و کالبدي و همچنین دستور زبان . شودبخشی از هویت آن ملت تلقی می

منتها این نمایش به . دهندمعماري هر قومی را در معماري خود در هر منطقه نمایش می
-صورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان

آید و براساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزي شده ظاهر ا به روز درمیهاي آنه
ها و عملکردهاي نمادهاي لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ. شودمی

ولی معماران نئوکالسیک معتقد ). 130، ص1382قبادیان، دهندتاریخی به خود تردید راه نمی
ها را صحیح ندانسته و هاي کالسیک هستند لذا هر تغییري در این نظاممبه مقدس بودن نظا

شود و این همان ها باعث تبدیل شدن کمال به نقصان میباور دارند که هرگونه تغییري در آن
در حقیقت معماران این سبک، معماري همانند نظم، . دلیل جاودانگی معماري کالسیک است

که در زمان یونان باستان، خدایانی بودند انسان گون در حد تناسب، تقارن، هماهنگی و کمال
بایست یک معماري بدون نقص و ایراد نهایت زیبایی، کمال و جاودانگی، لذا خانه آنها نیز می

معماري کالسیک را منبع الهام خود ،لذا معماران نئوکالسیک. 133، ص1382همان،باشد
که از نظر کالبدي بوده، براي احتیاجات امروز طراحی قرار داده و این معماري را همان گونه 



هاي تاریخی، باید کلیه وسایل رفاهی کنند البته با توجه به این نکته که در داخل این فرممی
. 130، ص1382همان، امروزي تدارك دیده شود

: توان گفتدر  حقیقت اگر خواسته باشیم در یک جمله این سبک را تعریف کنیم، می
. 130، ص1382همان، اي کالسیک برروي امکانات مدرن استمان نئوکالسیک، پوستهساخت

توان از او به عنوان مغز متفکر این گرایش نام برد، که میQuinlon Terryکونیلن تري 
جاودانگی عناصر معماريِ کالسیک اعتقاد دارد، و بهتري. حرفهایی تاثیرگذار بیان نموده است

بند است که اگر عناصر معماري کالسیک را درهر سرزمینی به کار سخت پايبه این عقیده 
هاي او معتقد به تقدس نظم. گیریم همان طراواتی را دارد که در سرمنشأ خود داشته است

بانی مسعود، اندها با الهام از هارمونی عالم خلق شدهکالسیک است، و باور دارد که این نظم
- چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می«با طرح این سئوال که همچنین وي. 329، ص1389

هاي قدیمی دلپذیر هستند در حالی چرا ساختمان«دوامی ندارند؟ ویا کنند ولی مصالح جدید
-دارد که ما در جامعۀ مصرفی زندگی میبیان می» هاي جدید روح نواز نیستند؟که ساختمان

هاي هاي ساختمانشیوه... گذاریمیعات را برجاي میکنیم و ضاکنیم، ازمنابع زمین استفاده می
باشند، براي این که از مصالح طبیعی به جاي تر میسنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح

ح وروان انسان نیز سازگارتر کنند، بلکه همچنین این مصالح با رومصالح مصنوعی استفاده می
). 114، ص1380قبادیان، »است

هاي مسکونی ریچموند واقع در کنار رودخانه مهم سبک نئوکالسیک، ساختمانیکی از آثار
ید قبادیان بنا به نظر دکتر وح. ساخته شد1989و 1986تمیز لندن است که بین سالهاي 

هاي جالب توجه و موفق به سبک درکتا معماري معاصر غر این پروژه یکی از پروژه
، ها و مفاهیمریشهمسعود در کتا معماري غر نئوکالسیک است لیکن مهندس امیربانی 

تحقیقات فراوانی . اي بیش نبوددارد که از نظر منتقدین فاجعهدربا توصیف این پروژه بیان می
ي صورت گرفته بود که طرح این مجموعه بتواند مفاهیمی از معماري نئوکالسیک را به شیوه

پروژه به رزان قیمت و تکرار عناصر کالسیک، اینعالی بیان دارد، ولی به خاطر کاربرد مصالح ا
درنکته حائز اهمیت این که، تري ). 329، ص 1389بانی مسعود، . اهداف خود دست نیافت

18آید که متعلق به قرن ها به نظر میاین محل یک مجتمع تاریخی طراحی کرده و ساختمان
، 1382قبادیان، گرفته شده استباشد، ولی تمام امکانات و ضروریات مدرن در آن در نظر 

. 137ص
ها و حساسیت با گرایشاز دیگر معماران مهم این سبک است که (Leon krierلئون کریر 

ي نئوکالسیک، بیشترین نوآوري او در حیطه. خاصی به دنبال مفاهیم معماري کالسیک است
کارهاي مهم او، از . استهماننددمتري پرفوریوس آشتی دادن مفاهیم کالسیک با بوم گرایی 

این خانه در پالن و حجم از . در فلورید است1989ي شخصی خود به سال طراحی خانه
یکی از عناصر بارزي که در خانه مورد توجه واقع شده . یکسري عناصر واحد ساخته شده است



کریر . حجم الحاقی جلوي ساختمان است که به صورت فضاي پیش ورودي طرّاحی شده است
هاي مکّعبی شکل و ستونز عناصر سنّتی از جمله سنتوري، در طرّاحی ایوان خانه نیز ا

ي او تلفیق معماري کالسیک ي کالسیک استفاده کرده است و هدف عمدهبازشوهایی به شیوه
از دیگر آثار مهم . 332-330، ص 1389بانی مسعود، ي فلوریداستبا معماري بومی منطقه
توان به کتابخانه واشینگتن در شیکاگو به طراحی هموند بیبی و ببکا سبک نئوکالسیک می

Hamond Beeby and Babka) که تکنولوژي مدرنی در قالب . اشاره کرد1992در سال
ترین تکنولوژي تجهیز شده است و تنها عنصر این ساختمان با پیشرفته. کالسیک است

این حجم با . دهدونی آن را تشکیل میي بیرکالسیک آن حجم مکعب شکلی است که پوسته
اقتباس از بناهاي رنسانسی و عناصر مکتب شیکاگو طرّاحی شده و نماي ساختمان همچون 

ي عمودي و انتخا هاي کشیدهاجراي پنجره. بناهاي کالسیک به سه بخش تقسیم شده است
، ص 1389ی مسعود، بان.اندمصالح با مد نظر قراردادن کارهاي لویی سالیوان صورت گرفته

332 .
توان از دیمیتري پاپاداکیس، آلن گرینبرگ، رابرت از دیگر معماران صاحب نام این سبک می

. اَدم، کالف ویلیامز الیس و رابرت استرن و دمتري پرفوریوس نام برد
گرایی در بین در اینجا باید متذکر شد که گرایشی آشکار به سمت معماري نئوکالسیک و سنت

معمارانی از گروه اخیر همچون رابرت استرن و دوبرادر، را . شودماران پست مدرن دیده میمع
همچنین کارهاي معمارانی . اندهایی به سبک نئوکالسیک طراحی کردهو لئون کریر، ساختمان

هاي معماران نئوکالسیک به همچون آلدوراسی و حتی رابرت ونچوري هم اکنون در مجاور طرح
معمار مدرنیست و سپس پست –جالب توجه آن که فیلیپ جانسون . شودته مینمایش گذاش

در شهر کلیولند در آمریکا را به سبک  1981- 84نیز خانۀ تئاتر جدید –مدنیست معروف 
توان گفت که در حال حاضر، نظر معماران پست مدرن میلذا .نئوکالسیک طراحی کرده است

.115، ص1380قبادیان، ذشته و تاریخ جلب شده استتر گبه اصول پایدارتر و جاودانه

:نفوذ معماري نئوکالسیک اروپا به ایران

ورود معماري نئوکالسیک غر و بطورکلی ورود معماري غربی به ایران ، از زمان ناصرالدین 
1227- 1276میالدي،1848- 1897شاه قاجار یعنی از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي

در .گرفتتا پیش از این تاریخ معماري در ایران همواره از سنت الگو می.صورت گرفت شمسی
ق و آنجا جهان غر و اینجا بالد اسالم و آنجا بالد کفر بود،در نتیجه گذشته اینجا جهان شر

.31، ص1383قبادیان، بالد کفر نمی توانست منبع الهام ما باشد
از زمان ناصرالدین شاه ، با سفر شاه و درباریان به فرنگ، دربار ایران شیفته فرهنگ غربی شد و 

اروپا ، سرگرمی ها و تفریحات آنان و همچنین شخص شاه نیز عالقه وافري به خاندان سلطنتی



از این زمان است که کشور ما به تدریج از جهان شرق پا به .ساختمان هاي اروپایی پیدا کرد
، 1383قبادیان، جهان غر و توجه ما از الهوت و سنت به ناسوت و غر تغییر جهت یافت

دم به جهان سوم گذاشتیم، و در بنابراین همانگونه که ما به تدریج از جهان شرق ق).47ص
ها فرنگ را منبع الهام خود قرار دادیم، ساختمانهاي ما نیز به ظاهر سبک بسیاري از زمینه

در این رابطه کاخها و بناهاي حکومتی اولین ساختمانهایی . تاریخ گرایی در فرنگ درآمدند
، 1383قبادیان، دندبودند که تحت تاثیر مدرنیزاسیون قرار گرفتند و دستخوش تغییرات ش

. 31ص
مشاهده ساختمان هاي اروپاییان، درباریان آن فرمها را به به غر وایراندر طی سفرهاي دربار

عنوان نمادي از تجدد، جلب توجه یافتند و پس از بازگشت به ایران خواستار ساختمان هایی به 
غربی به ایران آوردند و از آنها باخود عکسها و کارت پستالهایی ازبناهاي .سبک فرنگی شدند

هاي ایران که به غر معمارباشی. ها خواستند که ساختمانهایی شبیه آنها اجرا کنندمعمارباشی
ها نداشتند، سعی کردند که این سفر نکرده بودند و اطالعی از چند و چون کار امرا و فرنگ رفته
در حقیقت این دوران را .راکنندفرمهاي فرنگی رابا مصالح و روشهاي ساختمانی سنتی ایران اج

. 31، ص1383قبادیان، توان سرآغاز معماري کارت پستالی در ایران دانستمی
تقلید و ساخت بناهاي اروپایی ار روي کارت پستال و عکس ها تاجایی پیش رفت که 
معمارباشی به سبب مشاهده دودکش بر بام ساختمان هاي اروپایی موجود در کاتالوگ،بر بام 

در .بدون آنکه مجراي دودي در ساختمان وجود داشته باشدخمان خود نیز دودکش گذاشت سا
اینجا می توان به این نکته قابل توجه و جالب اشاره کرد که در این دوره تقلید و ساخت بنا از 
روي الگوي فرنگی نه تنها قبیح نبود، بلکه یکی از امتیازات مثبت آن ساختمان محسو می 

، به روشنی از شمس العماره در کتا ماثراالثارالسلطنهاعتمادب را در توصیف این مطل.شد
:دریافت کرد 

العماره، از عظایم آثار این شهریار و امتیازاتش برجمیع ابنیه تهران کوشک معروف به شمس«
این یادگار بزرگوار . اظهر ممن الشمس است و مشتمل بر طبقات پنج گانه است و بلکه ایران

ریزي و خان معیرالممالک به سبک قصور و عمارات فرنگستان طرحه دستیاري دوستعلیب
 65، ص1383قبادیان، » .ساخته و پرداخته شده است

بایستی یادآور شد ولی. لذا در دوره ناصري نمادهایی از تاریخگرایی مغر زمین وارد ایران شد
تحقیقات انجام شده درمورد معماري اشت وی در معماري ما جنبه تقلیدي داین تاریخگرایکه

کالسیک یونان و رم باستان و مبانی علمی و نظري معماري نئوکالسیک اروپا در این دوره در 
. 31، ص1383همان، ایران ناشناخته بود



:بررسی دو نمونه از ابنیه دارالخالفه ناصري در تهران 

پایگاه هاي مهم حکومتی و کانون فعالیتهاي در دوره ناصري ،شهر تهران به عنوان یکی از 
جدول شماره .هنري و علمی قاجار بستر ساخت بسیاري از بناها به سبک نئوکالسیک اروپا بود

در تهران را نشان ، نفوذ معماري نئوکالسیک اروپا در اجزا و عناصر ابنیه شاخص دوره ناصري 1
از این بناها که تحت تاثیر معماري غربی در ادامه به تحلیل و بررسی دو نمونه موردي.می دهد

الزم به ذکر است که انتخا این دو نمونه به روش .طراحی و ساخته شده اند، می پردازیم
.تصادفی صورت گرفته است

العماره عمارت شمس-1

شاخصترین بناي ساخته شده در ارگ حکومتی و مرتفعترین ساختمان دارالخالقه ناصري، کاخ 
لدین شاه آغاز ق به دستور ناصرا.ه1282کار احداث این ساختمان در سال . ه استالعمارشمس

ظاهراً ایده این طرح به سبب عالقه پادشاه به ساختمانهاي . یان پذیرفتو پس از دو سال پا
. اروپائی، از روي تصاویر ساختمانهاي فرنگی اخذ شد

طراف آن از باالي ساختمان توسط عملکرد اصلی این بناي مرتفع جهت تماشاي شهر تهران و ا
عملکرد دیگر این بنا جنبه تشریفاتی آن . ناصرالدین شاه و مهمانان وي و اصل حرم بوده است

هاي پرتزئین و با شکوه آن از مقامات و سرشناسان پذیرایی بوده است و در ایوان و سالن
ن تهران بوده و از بسیاري ترین ساختماالبته این ساختمان به لحاظ آن که مرتفع. شده استمی

اي از قدرت و تمول و از تقاط شهر قابل رؤیت توسط رعایاي پادشاه بوده، به صورت نماد و جلوه
. در عین حال ذهنیت فرنگ مآ پادشاه بوده است

العماره منبع الهام شمس-1-1

از معماري منبع الهام این ساختمان در طرح کلی و همچنین در جزئیان و اجراء آن تلفیقی
شباهت –ها، ساعت و ارتفاع این ساختمان غیر مذهبی کاله فرنگی. فرنگی و ایرانی بوده است

شباهت به کند، ولی در عین حال این ساختمان بیهاي اروپایی را تداعی میزیادي با ساختمان
یی جهت گرایی و فضاارتفاع، برون. ترین کاخ دوران صفویه یعنی کاخ عالی قاپو نیستمرتفع

. تماشاي شهر نیز از جمله نمادهاي بارز کاخ عالی قاپو بوده است
هاي ایرانی زیادي وجود دارد که العماره عالوه بر عناصر و تزئینات فرنگی، نمونهدر داخل شمس

. در دنباله مطلب ذکر خواهد شد



نوع مصالح و سازه - 1-2

سیستم . عمدتاً خشت و گل و آجر استمصالح مورد استفاده در این ساختمان مصالح بنائی و
ها و بعضی از قا در پنجره. هاي آجري و چوبی استاي بنا به صورت دیوار باربر با طاقسازه

هاي ساختمان از سنگ مرمر استفاده شده است، از براي ازاره و پله. ها نیز چوبی هستندستون
براي پوشش بام از شیروانی و براي . مصالح فرنگی نیز در این ساختمان استفاده گردیده است

خرپاي مورد استفاده براي شیروانی . ها از چدن استفاده شده استها و تعدادي از ستوننرده
. چوبی است

عناصر تشکیل دهنده ساختمان - 1-3

در این ساختمان از . عناصر تشکیل دهنده این ساختمان نیز بخشی ایرانی و بخشی فرنگی است
هاي سبک صفوي و قوس جناغی استفاده شده که ریشه در سنت معماري ونها و سرستستون

هاي چوبی و چدنی با سرستون کرینتین، بام شیبدار، ایران دارد، در عین حال از ستون
. سنتوري، قوس رومی و ساعت استفاده شده است

اخ و گرا در تهران است که دید به بیرون فضاي کاین ساختمان اولین بناي مسکونی برون
. محوطه آن دارد و در معرض دید افراد خارج از محوطه خصوصی کاخ قرار دارد

تزئینات - 1-4

هاي بنا به صورت تلفیقی از تزئینات ایرانی و فرنگی تزئینات ساختمان نیز همانند دیگر بخش
شود که کلیه سطوح داخلی و خارجی این کاخ تزئین شده و کمتر جایی در بنا یافت می. است

البته سطوح تزئین شده و میزان ظریف کاري در طبقات پایین بیشتر و به . اقد تزئینات باشدف
. تدریج در طبقات باال کمتر است

نقوشی . کاري و حجاري استکاري، آجرکاري، چوکاري، کاشیکاري، آینهتزئینات شامل گچ
ه چینی، قطاربندي و که بر روي سطوح فوق نقش بسته شامل نقوش ایرانی مانند اسلیمی، گر

تصویر گیاهان به صورت طبیعی و گرا نقوش فرنگی مانند نقاشی واقع. مقرنس است
.سازي استو حجاري با ترسیمات و نقوش واقعی و مجسمه هاي فرنگیساختمان



شکل کالبدي- 1-5

و به پالن ساختمان در طبقات پایین به صورت ایرانی است یعنی پالن تنها از یک سمت، ر
جهت . کف قرار داردایوانی بزرگ رو به حیاط در وسط طبقه هم. شودحیاط مرکزي باز می

ها همانند اکثر بناهاي مسکونی در ایران در پستوهاي پشت دسترسی به طبقات فوقانی پله
یعنی ارتباط از طریق . نظام گردشی ساختمان نیز ایرانی است. اندهاي اصلی قرار گرفتهاطاق

اي بزرگ رو به حیاط وجود داشته بر روي محور ایوان هم کف پله. گیرداتاق صورت میاتاق به
گرا دارند در هر ها در طبقات فوقانی حالت برونپالن. هاي فرنگی استکه ملهم از ساختمان

در طبقات فوقانی به اوجه غالب نم. چهار سمت ساختمان بازشوهایی به بیرون وجود دارد
ها، ساعت و بازشو در چهار خصوصاً وجود کاله فرنگی. کنداهت پیدا میمعماري فرنگی شب

العماره از الزم به ذکر است که ساعت باالي شمس. سمت ساختمان نمودي از این مطلب است
در مقطع ساختمان نیز . طرف ملکه ویکتوریا، پادشاه انگلستان به ناصرالدین شاه اهداء شده بود

هاي دیوارهاي ضخیم باربر آجري و طاق. شودرنگی دیده میالتقاط معماري ایرانی و ف
دار بام تقابل و تلفیق این دو شیوه معماري را نشان آجري در مقابل خرپا و سطوح شیبتخت

. دهدمی

: سبک ساختمان-1-6
با توجه به مطالب معنوان شده در فوق، سبک این ساختمان کامالً در مقوله سبک تلفیقی دوره 

. هاي اجرا شده در این سبک استگنجد و یکی از بهترین نمونهیقاجاریه م

العماره به تحقیق نقطه عطفی در تاریخ معماري کشور ما بناي شمس: تحلیل نهایی- 7- 1
. 168-1383،158قبادیان،شودمحسو می

کاخ ملیجک - 2
شاه در سال خان معروف به ملیجک شخص مورد عالقه ناصرالدینکاخ ملیجک توسط غالمعلی

هجري قمري همزمان با سال 1313تاریخ احداث بنا در سال . هجري قمري احداث شد1313
. ترور ناصرالدین شاه بود

پایان هجري قمري 1344و سال  افتتاح مجلس چهارمهجري قمري 1339هاي بین سال
ان این از آن زم. گرددمجموعه عزیزیه به مجلس شوراي ملی واگذار می9مجلس پنجم

هاي مجلس بوده و به عنوان ساختمان شماره پنج مجلس ساختمان به عنوان یکی از ساختمان
هاي بعدي، در طی سنوات گذشته تغییراتی نسبتاً اندك در در بازسازي. شده استشناخته می



نما، بام و پالن این ساختمان ایجاد شده که متأسفانه سندي در مورد تاریخ انجام این تغییرت 
. ه دست نیامده استب

: منبع الهام کاخ ملیجک-2-1
چه در ساختمان اولیه و چه .هاي اروپایی بوده استبدون تردید منبع الهام کاخ ملیجک، کاخ

هاي مختلف این کاخ شباهتی به بعد از انجام تغییرات در این ساختمان، هیچ یک از بخش
ه طرح این ساختمان در کلیات و جزئیات آن باید بیان نمود ک. هاي سنتی ایران نداردساختمان

. تماماً بر مبناي معماري اروپایی ترسیم شده است

لح انوع سازه و مص-2-2
. هاي اجرائی سنتی ساخته شده استکالبد ساختمان یا به عبارتی سفت کاري بنا بر طبق شیوه

طبقه هم کف ساختمان داراي یک زیرزمین و یک طبقه هم کف و یک نیم طبقه بر باالي
سقف این طبقات با الوار چوبی و کاهگل . در طبقات فوقانی دیوارها باربر و آجري هستند. است

بام ساختمان با .اجرا شده، در سمت بالکن جنوبی، بار سقف بر روي الوارهاي چوبی است
. شیروانی پوشیده شده و در زیر آن یک خرپاي ایرانی با الوارهاي چوبی اجرا گردیده است

در طبقه زیرزمین سطح . سطوح مختلف بنا و تزئینات آن در طبقات فوقانی با گچ اجرا گردیده
ورق شیروانی تنها .خارجی با آجرنما و سطوح داخلی و تزئینات آن با گچ انجام شده است

. مصالح جدید در این ساختمان است

عناصر تشکیل دهنده ساختمان -2-3
البته . هاي کورینتین استچه در بعد از بازسازي شبیه ستونهاي ساختمان چه در قبل و ستون

هاي آن نیز هاي ایوان جنوبی و پلهنرده.تناسبات و جزئیات ستون کرینتین صحیح اجرا نشده
هاي قوس.هاي دوره رنسانس و نئوکالسیک استهاي کاخدر قبل و بعد از بازسازي شبیه نرده

س رومی است و کلیه تزئینات این ساختمان نیز فرنگی مورد استفاده در ساختمان به صورت قو
. است

تزئینات -2-4
چنین تزئینات هم. شوددر بازسازي ساختمان، تزئینات زیباي باالي بازشوهاي خارجی حذف می

ها نیز بعد سرستون. گرددلبه زیر شیروانی و تزئینات محل تالقی دیوار و سقف بالکن عوض می
ولی تزئینات چه در قبل و چه در بعد از .اي متفاوت از قبل از آن استز بازسازي تا اندازه

هاي فرنگی الگوبرداري شده بازسازي هیچ گونه تشابهی با تزئینات ایرانی ندارد و تماماً از مدل
اواخر بري داخل ساختمان مشابه تزئینات یونان و روم باستان است که در این دورهگچ.است
بر .گرفته استمعماري سبک نئوکالسیک اروپا مورد استفاده قرار میدرمیالدي19قرن
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ه باالي بعضی از بازشوهاي داخلی ساختمان از تزئینات چوبی به صورت سنتوري شکسته استفاد
و سبک نئوکالسیک اروپا مورد استفاده  گريشیوهنریست شده که آن نیز در معماري سبک م

هاي مهم در اروپا در این دوه با ها و ساختمانمیت اینکه کاخنکته حائز اه. گرفته استقرار می
ولی  همانند آنچه که در یونان و روم باستان متداول بوده است. شده استسنگ ساخته می

لذا در این ساختمان سطوح . گردیده استمعماري ما در کشور مانند تهران، با آجر اجرا می
این نوع پوشش نسبت به سطوح آجري، . اندش شدهها با گچ سفید پوشفوقانی بنا و ستون

اما رنگ، ابعاد، تزئینات و نحوه چیدن این آجرها به صورتی . شباهت بیشتري به سنگ دارد
است که شباهتی به سطوح آجري ندارد و در نگاه اول بیشتر یک نماي سنگی به ذهن انسان 

. کندخطور می

شکل کالبدي -5- 2
هاي شمالی ساختمان در طبقه اتاق. گرا و تقریباً متقارن استرونپالن ساختمان به صورت ب

هاي شمالی شبیه هم نیستند که در طبقه هم کف نیز اتاق. زیرزمین مشابه یکدیگر نیستند
پله ورودي به . ها از حالت تقارن خارج شده باشندهاي بعدي، این اتاقاحتمال دارد در بازسازي

وي محور وسط ساختمان قرار دارد و به یک راهرو متصل طبقه هم کف از سمت شمال بر ر
وي مرکز ساختمان ایده فرنگی گیرد که هر دو مورد یعنی پله و راهرارتباط صورت می. است
کلیه . نظام گردشی ساختمان چه در ابتدا و چه در بعد از بازسازي کالً اروپایی است.است

قبل از بازسازي به تبعیت از معماري هاي مختلف نماي ساختمان و شکل کلی آن در قسمت
ولی بعد از . بام ساختمان قبل از بازسازي به صورت شیروانی ساده بوده است. غربی است

بازسازي، ارتفاع بام افزایش یافته و یک لبه بر روي آن ایجاد شده و به صورت دوشیبه درآمده 
کاري ایرانی است ولی سفتمقطع ساختمان از نظر . هاي معروف به منسارد استکه شبیه بام

. هاي فرنگی الگوبرداري شده استکاري، بازشوها و بام ساختمان از روي مدلنازك

:سبک ساختمان -6- 2
معماري که کالً و جزئاً از . کاخ ملیجک مثال بسیار خو و بارزي از معماري کارت پستالی است

روي
ساختمان توسط کارگران و بناهاي اگرچه این . هاي فرنگی ساخته شده استهاي کاخعکس

ایرانی ساخته شده و مصالح آن آجر و تیر و تخته محلی است، ولی در ظاهر این بنا هیچ گونه 
ها، تزئینات و به طور ها، بازشوها، پلهها، نردهستون. شودآثاري از معماري ایران زمین دیده نمی

ر غر است که سبک غالب در هاي سبک نئوکالسیک دکلی ظاهر ساختمان شبیه ساختمان
. 213-1383،205قبادیان،این دوره در اروپا بوده است



:نتیجه گیري
در زمان سلطنت ناصرالدین شاه، از یک سو با افزایش روابط ایران و اروپا و ورود مهندسین 

ی و اروپایی به ایران و از سوي دیگر به سبب سفرهاي مکرر شاه و درباریان به فرنگ و شیفتگ
حیرت آنان در برابر دستاوردهاي پیشرفته و فرهنگ و معماري متجدد اروپاییان، معماري ایرانی 
ما صبغه اروپایی گرفت و بناهاي متعددي به سبک نئوکالسیک اروپا در ایران ساخته 

گرایش به ساخت ابنیه به این سبک، در ابتدا از تزیینات کاخ هاي اشراف و بناهاي دربار .شد
و سپس در زمان سلطنت ناصرالدین شاه، المان هاي مشخصی از معماري غربی در آغاز شد

معماري ساختمان هاي شاخص پایتخت نمود پیدا کرده و در نهایت، در اواخر دوره ناصري، 
بنا شاهد طراحی و ساخت ساختمان هایی کامال مطابق با الگوهاي غربی درتمام اجزا و عناصر 

که گرایش به این سبک غربی در این دوره در ایران، به صورت نکته قابل توجه این.هستیم
ظاهري بوده و به بینش فکري و مبانی علمی و نظري معماري نئوکالسیک اروپا کمتر توجه 

.شده است
با توجه به مطالب یاد شده، می توان چنین بیان کرد که ورود یک سبک بیگانه به کشور و 

تواند معماري بومی یک کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد تقلید کورکورانه از آن، تاچه حد می
ممکن است تا چند دهه، خط مشی یک معماري اصیل را تغییر داده و از مسیر صحیح خود و 

درنتیجه معماران امروز کشور نیز بایستی در رویارویی با سبک هاي جدید غربی، .منحرف سازد
ا بتواند با به کارگیري اصول صحیح سبک هاي آگاهانه و تا حدي محافظه کارانه، عمل کنند ت

. معماري نو ، گامی موثر در پیشرفت معماري ایرانی بردارند



بررسی نفوذ معماري اروپائی درساختمانهاي شاخص دوره ناصري- 1جدول 

نام ساختمان
سال احداث 

.ق.ه
تزئینات

عناصر 

معماري
نما

منبع 

الهام
پالنمصالحمقطع

ق . ه1264-1313ه سلطنت ناصرالدین شاه دور

*1266-68مدرسه دارالفنون

-1269قصر دوشان تپه

-1269قصر فیروزه

1270-71عمارت نظامیه

ــیخ   ــه شـ ــجد مدرسـ مسـ

عبدالحسین 

81-1270

1274-1305کاخ سلطنت آباد 

1274باغ فردوس

1278میدان اسبدوانی 

1280-1300خانه نظام الملک

1282-84شمس العماره

ــاالر   ــه سپهس مسجدمدرس

قدیم

1283

--1284؟بانک شاهی 

ــه   ــجد مدرســـــ مســـــ

معیرالممالک

90-1284

1284میدان توپخانه

1284-94هاي تهران دروازه

1285تکیه دولت 
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نام ساختمان
سال احداث 

.ق.ه
تزئینات

عناصر 

معماري
نما

منبع 

الهام
پالنمصالحمقطع

---1286-87سفارت انگلیس

--1290مریضخانه دولتی

1291قصرعشرت آباد

1291-94عمارت گلستان

-1290-؟عمارت معیرالممالک

1293-96کاخ سپهساالر

1294-95قصر شهرستانک

1295عمارت مسعودیه 

ــاالر   ــدره سپهس ــجد م مس

 مطهري

1296

1297کاخ صاحبقرانیه 

--1300اندرونعمارت حرمخانه 

1301مدرسه نظام

1302-3سرخه حصارقصر یاقوت 

ســرخه عمــارت  انــدرونی 

حصار

3-1302

1303عمارهسردرشمس ال

-1303؟قصر امیریه

-1303--4عمارت خوابگاه



بررسی نفوذ معماري اروپائی درساختمانهاي شاخص دوره ناصري- 1جدول 

نام ساختمان
سال احداث 

.ق.ه

تزئینا

ت

عناصر 

معماري
نما

منبع 

الهام
پالنمصالحمقطع

1295عد از بعمارت کامرانیه 


--

1304؟عمارت تلگرافخانه

1304-6عمارت پارك اتابک




1305ایستگاه راه آهن


-

14آغازسده امارت امین الدوله


-

1306-9کاخ ابیض




1313کاخ ملیجک




عالمت اختصاري * 

اجرا شده برطبق ضوابط الگوهاي معماري سنتی ایران بدون عالمت 

عدم وجود اسناد و مدارك کافی -

 معماري سنتی و معماري اروپائی

 بدون هیچگونه آثاري از  عمدتاً نئوکالسیکتبعیت کامل از معماري اروپائی

. معماري سنتی ایران

.فوق برگرفته از کتا دارالخالفه ناصري نوشته دکتر وحید قبادیان می باشدجداول-



روند تاثیر معماري اروپائی بربخشهاي مختلف ساختمانهاي شاخص عصر ناصري -1نمودار 

1383قبادیان،

تزئینات -1

واقع گرائی در تصاویر گیاهی -
واقع گرائی در تصاویر انسان و حیوان -
استفاده از خطوط هندسی یونان و روم باستان-
نصب مجسمه بر روي بنا -

عناصر تشکیل دهنده ساختمان-2

نما -3

مقطع -4

پالن -5

مصالح -6

بام شیبدار و سنتوري -
بالکن -
ستونها و سرستونهاي یونانی -
قوسهاي رومی-
نرده به شکل صراحی -

تلفیق نماهاي سنتی ایران با نماهاي نئوکالسیک اروپا-
تقلید کامل از نماهاي نئوکالسیک فرهنگ برروي کل نما-

ی برون گرائ
بام شیبدار 

بالکن 
محوریت راه پله 

برون گرائی 
بالکن 

محوریت راه پله 

آهن سفید جهت پوشش بام 
چدن جهت ساخت ستون و نرده 
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The study of the influence of European neo-classic architecture on

Iran contemporary architecture in govermantal base of Tehran

during Naseri period

Said Mahdi rezaei nabie

M.Salehi Tabrizi

Abstract:

Neo-classic architecture is an architectural style which was  mainly
prevelent in Europ during second half of 18th century to second  half
19th century.This style has entered Iran as the first western
architectural style during  Naser al-din shah time in second half of 19th

centery A.D and has influenced Iranian architecture like other Iranian
life manifestations in that time.In the present article, the  influence of
European neo-classic architecture to Iran and how this western style
effected on architecture during Naseri period as a case in Tehran
buildings have been analyzed.The results obtained from this research
show that during Naser al-din shah time, because of repeated travels
of shah himself and his courtiers to the west, and courtiers fond of
modern culture and architecture, European neo-classic architecture
entered Iran architecture as the symbol of modernity.

Key words: Neo-classic architecture , Naseri period
architecture , Historicism , postcard architecture


