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 چكیده 
شيوه جدیدي در دوره قاجار در معماري نهادینه شد كه معماران ایراني را بر آن داشت تا عوامل مشخص  معمخاري ایخران را بخا 

روي هم قرار دهد كه از نظر هنري دل روش و توجه خاصي با عوامل معماري خاور دور در آميزد و سنت و تجددگرایي را رو در 

 نيست . استثناپسند باشد . در جهان امروز ، تالش بر حفظ هویت ، یکي از منازعات اصلي ملت هاست، معماري نيز از این امر 

, ارائه تصویري است درباره بصشي از آنچه در حيطه نظخر, در معمخاري معاصخرایران روي داده توالي سبک ها هدف این پژوهش 

ایران آغاز جدال ميان سنت و مدرنيته  يگسستگي ، در توالي سبک هاي معمارزماني است كه  است,آغاز این رویداد, احتماال از

نا همصخوان و ماخایر بخا هویخت ایرانخي اسخالمي  يو ورود معمار يبه وجود آمد و شامل فراز و نشيب هاي در عهد قاجار و پهلو

كه هر كدام به نوبه خود به صورت متجدد بخا ماهيخت گخ را امخا بخا ریشخه ي غربي بود از سوي برخي كشورها "كشورمان عمدتا

. معماري ایران دگرگون  از آن تاریخ ,حداقل صدسال مي گ رد ظاهر گشت گ اري عميق و تاثير گ ار در معماري این مرز و بوم

تخالش نمودنخد تخا در برخي از معماران  گشت و به صورت خطي منقطع از اصل خویش )التقاطي( در آمد هر چند در این مدت

د ليکن به دليل عدم تخامالت مکفخي در ایخن اسالمي دهن-وضع موجود معماري تاييراتي ایجاد نمایند و به آن شصصيتي ایراني

 و جنبه التقاطي بودن آن بيش از پيش نمایان گشت .زمينه تايرات چشم گير و كار آمد واقع نگردید 

مستقل برشناخت زمينه هاي شکل گيري معماري التقاطي در ایران است به برخي خالء  مده از پژوهشدر نوشتار حاضر كه بر آ

چه مولفه هایي بر نحخوه شخکل گيخري معمخاري  -1هاي علمي موجود در این زمينه با طرح دو پرسش پاسخ داده شده است . 

نحوه مواجه شدن بخا معمخاري غخرر در تجخدد معمخاري  -2التقاطي ایران در طي دوره هاي قاجاریه و پهلوي موثر بوده اند ؟ ، 

معصر ایران ) معماري قاجار و پهلوي ( چگونه بوده است ؟ از آنجایي كه این پرسش ها در بستري تاریصي مطخرح اسخت ، پخ  

تفسخيري بخر اسخاط اطالعخات كتابصانخه اي و  -تحليلي و توصخيفي-بدیهي است براي حصول پاسخ هاي مناسب روش توصيفي

 يل محتوا  ، انتصار شده است .تحل
 

 معماري تلفيقي ، معماري معاصر ، تجدد ، هویت ، سنت گرایي كلیدی: های واژه
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 مقدمه
در حوزه معماري  "مفاهيم و اصطالحاتي همچون سنت , مدرنيسم و نوگرایي از موضوعاتي هستند كه معاني آنها عمدتا

كه تزاحل هایي جلوه گر مي نمایند . ليکن انتصار , معرفي و مطرح نمخودن  در بسياري مواقع با یکدیگر خلط شده و یا این

الگوي كالبدي , فيزیکي واحد و ثابت به عنوان الگوي مفاهيم فوق و علل خصوص الگو و سخنت معمخاري ایرانخي و اسخالمي 

 )عملي( بر ضد سنت مورد نظر در معماري ایراني اسالمي است .

ر رویکرد خود به غرر به رغم دلبستگي فراواني از خود براي پيشرفت و ترقي علخم فنخون , در دو دوره قاجار و پهلوي  ئ

فرهنگ و غيره نشان داده اند .ليکن نتوانستن به شيوه اي پسندیده به كانون هاي فکري سازنده پيشرفت و ترقخي در غخرر 

توسعه ارتباطات و بسط دامنه ي سياسخت هخاي  راه یابند ؛ و خود را در مقابل تمدن و معارف جدید غرر روبرو دیدند , ل ا

استعماري , مانع از این گشت كه در ایران بتوانند در گوشه اي از دنيا با سنن باستاني و كهن خویش به زندگي ادامه دهنخد 

مخي , ( و كم كم مکاتب تقليدي صرف یا به عرصه نهاد . بر مدار این سصن و به استقبال از این خالء عل2231:02)اردكاني:

نوشتار حاضر قسد دارد در مقياسي معطوف در زمينه هاي التقاطي ایران گخام بخردارد . چخرا كخه در ایخن دوره اي از تخاریخ 

سبکي با این سرعت آفریده نشده است )سبک التقاطي( و در هيچ دوره اي از تاریخ معماري ایران , معمخاري پلخي بخه ایخن 

باستان را به خود و غرر زمان خود پيوند دهد )كياني,مصطفي( و تا این اندازه  عضمت نزده است كه با دو قوط بزرگ ایران

 تحت تاثير قرار گيرد .

هدف این نوشتار ابهام زدایي از نحوه پيدایي معماري التقاطي ایران در دوره هاي قاجاریه و پهلوي و تاثير آن بخر هویخت 

جهخت حصخول پاسخخ هخاي  پخژوهشه كه ذكر گردید , بخراي ایخن روند توسعه معماري در ایران است . بنابر این همان گون

تحليلي انتصار شده است , كه معرفت به موضوع از طریق كل به جزء نيل هر دو منزلت مادي  –مناسب با رویکرد تاریصي 

 , معنایي و جایگاه مفاهيم در كليت آن نمود یابد .

 

  مبانی نظری و مسیر مفاهیم

 مینه های شكل گیریمفهوم سنت , تجدد و ز 1 -1

 يشگیمکتب اند ياصل فکر نیتر يمحور« / سنت Tradition»فهم آن است.  ديكل شه،یاند کی يفکر يادهايفهم بن

ازجمله اصطالحاتي هستند كه در مطالعه فرهنگ و جامعه بيشترین   «traditional»و  «tradition».است یيسنت گرا

( و داراي 172031:01ر اصل لات به معناي طریق و روش است)معين:سنت د (Shils, 1971: 123).كاربرد را دارند

( تجدد نيز صرف 0730:31:07شکل هاي از مراسم , آیين ها و رفتار هاي تشریفاتي و تا حد زیادي جمعي است)گيدنز:

ه فرآیندي ( تجدد گرایي ب2731:12نظر از معتي آن در زبان فارسي به عنوان معادل مدرنيزاسيون به كار مي رود)بيات:

با مفهوم  "( و از مدرنيته را نيز معموال:1:1:جهت هماهنگ ساختن نهاد هاي سنتي با پيشرفت علم اطالق مي شود)بابایي

ه مدرنيسم را با تجدد گرایي و نو گرایي برابر مي دانند . ئر اكثر تعاریف , مدرنيته را یک دوره تاریصي و در ژتجدد و وا

 (.مکان مند مي دانند)بابایي: نتيجع یک پدیده زمان مند و

 

عوامل زمینه های فكری و فلسفی همچنین عوامل اجتماعی و سیاسی كه باعث تحول بر 

 تمدن می گردد , شامل :
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  به بعد و در واكنش به سنت هاي قرون وسطایي شکل گرفت()مهدوني  :1جنبش و عصر رنسان  )از قرن

 (اد:ژن

  جنبش اصالح دیني 

 ميالدي( 11و  10ش و دوره روشنگري )در قرون جنب 

  (2731:12()ابيات:1082-1182انقالر صنعتي )از 

 

 بحران تجدد در ايران 1- 2

( لخيکن 18231:12مقوله تجدد در صد و پنجاه سال اخير به بسياري از جوانب جامعه ایران سایه انداخته است)ميالني:

 ( .31:12::سده و نيم مهجور و گنگ مانده است)رجایي: این كشاكش ها و تاثيرها , هنوز هم پ  از یک

  

 عصر قاجاريه : -

پيشگامان تجدد طلبي در ایران  "یکي از مهم ترین جنبه هاي بحران تجدد در ایران , از این واقعيت خبر مي دهد كه غالبا

ترقي علم و فنون فرهنگ , صنایع و عصر قاجاریه در رویکرد خود به غرر , به  رغم دلبستگي هاي فراواني كه براي پيشرفت و 

اقتصاد در جوامع پيشرفته غربي و ایجاد آن پيشرفت ها در جوامع ایران نشان داده اند , نتوانسته اند به شيوه اي بسنده به 

در دوره قاجار به رغم وجود سنگر معماري غني پيشين خود كانون هاي فکري سازنده آن پيشرفت ها و ترقي راه یابند . 

ي( و دستاوردهاي فني و تکميلي آن نتوانست مانند دوره پيشين خود غنایي به وسعت معماري صفوي به ابنيه خود )صفو

سياسي در ایران بناهاي عمومي قابل توجهي در -نامساعد اقتصادي به دليل شرایط و همچنين در این دوره ,تجلي ظهور دهد

همچنان تا حدودي در این دوره ل توجه این است كه حفظ سنت هاي هنري اما نکته قاب,  مقایسه با دوران قبلي ایجاد نگردید

. البته این تايير  مانند كاخ صاحبقرانيه در نياوران و كاخ گلستان ساخته شد ,برخي بناهاي با ارزشمد نظر بود و در این زمينه 

 ان با اروپا به طور مستقيم آغاز گشت.روش و نگرش معماران ایراني از دهه آخر سلطنت ناصرالدین شاه و شروع ارتباط ایر

 

 دوره پهلوی -
 ,در آغاز و دوره پهلوي و پایان قاجار هنوز معماراني بودند كه ادامه دهنده شيوه قاجخاري در حخوزه معمخاري بخوده انخد 

 ,ا آغخاز كردنخد بسياري از مهندسان و معماران غربي به ایران آمدند و غربي سخازي ر ,ليکن با گرایش روز افزون پهلوي به غرر 

(. از عوامخل تخاثير گخ ار دیگخر در سهم آنها زیاد نبود)شخيرازي: اگرچه معماران ایراني نيز در كنار آنها حضور داشتند ولي

تمركخز ,اشخاعه ي دیخدگاه هخاي فرهنگخي جدیخد,گرایش افراطي به غرر ,عصر پهلوي بر معماري بر معماري ایران مي توان به 

 زرگ اشاره كرد . ليکن شيوه معماري این دوره را مي توان به پارامتر هاي زیر تقسيم نمود :فعاليت در شهرهاي ب

تلفيقي از عناصر معمارانه بومي و بيگانه ,( معماري مبتني بر سياق معهود در دوره قاجاریه  

ز اسالم.( معماري مبتني بر تفکرات نوگرایانه و تقليد شکل هاي معماري كهن از دوره هاي قبل و بعدا  

(شيرازي:معماري مبتني بر سبک كالسيک اروپا ) -معماري متاثر از جنبش هاي معاصر نوین اروپا(   

 

 شروع معماری تلفیقی در ايران 3-1

معماري متجدد در ایران تقریبا از دوره ناصرالدین شاه شروع شد؛ زیرا از یک طرف دوره سلطنت پنجاه ساله او بخيش از 

از طرف دیگر از این دوره به نسبت دوران قبلي , در این عهد آرامش نسبي حاصخل  قاجاریه را تشکيل مي دهد ویک سوم دوره 
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مي شود و زمينه مساعدتري براي بروز آباداني و عمران به وجود مي آید . سبک معماري ایخن دوره تلفيقخي از معمخاري سخنتي 

 (ایران و نئو كالسيک غرر است)قبادیان:

 :عصر تجدد با آورده هاي فرهنگخي و مخادي غخرر همگخام شد)سخلطان زاده ,الف ( همچنين از سویي دیگر در دوره پهلوي      

(. وبه سبب پدید آمدن مفهوم و فضاي ملي گرایي در برخي از كشورها و نفوذ آن در ایران نوعي ملي گرایي پدید آمخد كخه 

بطور كلي معماري دوره ي قاجاریه را مخي تخوان بخه دو . ليستي به خود گرفت معماري نيز توسط دستگاه حکومتي رنگ ناسيونا

دوره ي كلي تقسيم كرد:

بخر و زا  ا محمد خان تا پایان سلطنت محمد شاه : در این دوره نگاه حاكم بر معماري همچنان نگاهي درونقاز آغاز سلطنت آ (

 مبناي سبک اصفهان و به كمال رساندن آن مي باشد

هاي ناصرالدین شاه و اخخالف او و  آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان حکومت سلسله قاجار : در این دوره بر اثر مسافرتاز (

همچنين اعزام عده اي از محصلين ایراني به اروپا و تحت تاثير قرار گرفتن هيات حاكمه و نصبگان جامعخه، سخبکي در معمخاري 

 آغاز مي گردد كه التقاطي از معماري بومي و معماري غربي مي باشد.

 : تحليلي بناهاي این دوره مي توان ابنيه را به دو گروه تقسيم كرد در توصيف معماري پهلوي به طور كلي در بررسي( ر      

 مانند كاخ شهر باني بناهایي كه به صورت قاطع از عناصر و نشانه هاي باستاني استفاده كرده اند (

معمخاري پيشخين تقليدي از فرمها و یا عناصر  "بناهایي كه ملهم و برگرفته از بناهاي سنتي ساخته شد  بدون آنکه مستقيما(

معماران بدون تکرار , تقليد یکنواخت با ذوق و سليقه خود روبخه طخرح آثخاري آوردنخد كخه بتوانخد  ,در این دسته از بناها ,باشد 

معرف شصصيت معماري خود باشد.

 بررسی هويت
كه از اركان  ,ت استدر بررسي ساختار معماري ایراني آنچه در اولين تجسم ذهني تفکر را درگير خود مي كند مسئله هوی

 .تاثير گزار آن مي توان به فرهنگ , اجتماع , سياست و غيره اشاره نمود  

 

 عوامل تاثیر گذار بر هويت -1
عوامل بسياري بر شکل گيري هویت انسان و نحوه دگرگوني )تکامل و تثبيت یا انحطاط و بحران( آن تاثير مي گ ارند. این       

مراد از عوامل دروني عواملي است كه عمدتا به فرد و یخا جامعخه  ي و بيروني قابل بررسي مي باشند,عوامل در دسته عوامل درون

 اش مربوط مي شود و عوامل بيروني به عواملي اطالق مي شود كه از سوي جوامع دیگر بر فرد و جامعه اش ارایه مي شوند.

رهنگ و سایر قلمروهاي معنوي مي توان جستجو نمخود كخه تاریخ , ف عوامل دروني در مقوالتي همچون م هب , جهان بيني, -

 در شکل دادن هویت او ایفاي نقشي خاص را بر عهده دارند. هر كدام بنا به اهميتي كه براي انسان دارند,

 تماسها و تمایالت فرهنگي با سایر تمدنها و جوامع نيز یکي از عوامل تخاثير هویخت انسخان )فخرد و جامعخه( مخي -عوامل بيروني

این تاثيرات بخه صخورت تمایخل بخه  باشند كه از آنها به عنوان عوامل بيروني موثر برهویت انسان )فرد و جامعه( تعبير مي كنيم,

این تمایل به دالیل مصتلفي به وجود مي آیند كه از ميان آنها به دليل عمده كه در تضخاد بخا  شبيه شدن به آنها بروز مي كنند,

 قابليت الگوهاي بيگانه درپاسخ مناسب به اصول و ارزشهاي فرهنگ ملي یک دليل اسخت, ه مي شود,یکدیگر نيز مي باشند اشار

دليخل اول را مخي  و احساط حقارت در مقابل غير و تمایل به مشابهت با وي به منظور رفع این احساط دليل دیگر مخي باشخد,

دانسخت, و دليخل دوم زمينخه اي اسخت ناپسخند كخه  تماط با سایر تمخدنها توان )تحت شرایطي( دليل مثبت و روش مناسب در

و ایخن بخدان دليخل اسخت كخه اوال  متاسفانه در قرون اخير گریبانگير بسياري از جوامع )عمدتا غير صنعتي و شرقي( شده است,

تخا پيشرفت مادي و كمي, دليل بر توسعه و رشد و پيشرفت و كمال و حتي حقانيت قلمداد شده و برخي را سعي بر ایخن اسخت 

با شبيه سازي خویش با دیگران, سعي درالقاء در جرگخه آنخان قخرار داشختن را نمخوده و توسخعه یافتخه بخودن خخویش را تبليخ  

 ()نقي زاده:نمایند.
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 مراتب يافتن هويت -2
 باشخد )آنچخه هسخت( و یکي آن هویتي كخه دارا مخي ,به طور كلي دو نوع هویت را براي فرد و جامعه مي توان مطرح نمود      

هویت از دو  دیگر هویتي كه به دارا بودنش تمایل دارد )آنچه كه مي خواهد باشد یا ميل دارد آن گونه بنمایاند(. به عبارت دیگر

مایخل دارد یکي آن كه انسان یا شي به آن نمایانده مي شود و دیگر هویتي كه انسخان یخا شخي ت ,منظر قابل مداقه و توجه است

و بخين  ,ردنده آن متصف گرداند و به این ترتيب مناسب ترین حالت وقتي است كه این دو هویت كامل بر هم منطبق گخود را ب

دارنخد و  یعني هویت فردي و جمعي همان گونه بروز و تجلي یابند كه خود آنها تمایخل ,آنها وحدت و یگانگي وجود داشته باشد

هخم خخود بخه هویخت  ,براي هویت فرهنگي یک جامعه این اسخت كخه جامعخه در واقع بهترین وضعيت ,به آن مباهات مي كنند

و هم اینکه سایر جوامخع از تمخاط بخا او و فخرآورده هخاي مخادي و غيخر  ,فرهنگي خویش مباهات كند و بصواهد آن را دارا باشد

چخار از و همچنين فخرد  د در اینجاط كه مي توان گفت كه جامعه ,مادیش هویتي جز آنچه كه خود مي نماید استنتاج ننمایند

رین را نيز وادرا سای ,و در ضمن حفظ و تقویت استقالل فرهنگي ,خود بيگانگي نبوده و از احساط حقارت در مقابل بيگانه رسته

(:به احترام و تکریم خویش مي نمایند. )نقي زاده  

 

 وضعیت كنونی معماری معاصر ايران
پاسخصگوي  , آنچه كه ساخته شده ,سنتي ایران و ورود برخي مظاهر معماري غربي به كشور از هنگام كنار گ اردن معماري      

آنچه در ایران پيش از دوره پهلخوي اول سخاخته مخي شخد بخر اسخاط تجربيخات  ,فرهنگ و شرایط زلزله خيز ایران نيست ,اقليم

د ساختمان هایي بخود كخه در تابسختان بخه كخوره اما آنچه پ  از آن ساخته مي ش ,گ شته و سازگار با شرایط اقليمي ایران بود

اما در مخورد توسخعه هخاي (. ,,غالمحسين ,هایي گرم و درزمستان ها به سردخانه اي بسيار سرد تبدیل مي شد)معماریان

نها به ذهني و عيني آ شهري معاصر در ممالک اسالمي مي توان گفت كه با توجه به نفوذ آراء بيگانه و همچنين ورود محصوالت

از جمله ایران و استقبالي كه از آن به عمل آمده و همچنين به دليل نادیده انگاشتن اثرات مصرر تکنولخوژي  كشورهاي اسالمي

وارداتي )و غير بومي( بر جنبه هاي معنوي و روحي انسان, این توسعه ها به صورت تقليدي از الگوهاي بيگانه در آمدند كه اهخم 

ند از: بي هویتي و یا نمایش هویت بيگانه )به دليل تشابهاتشان به شهرهاي دیگران( , و برخخورد نامتعخادل از اشکاالت آنها عبارت

يت جنبخه مخادي زنخدگي بخر سخاحت حبا طبيعت, رشد فرد گرایي, رشد مصرف گرایي, نا هماهنگي, تسلط ماشين برانسان, ارج

 ران ختم مي شود.نهایت به یک بحمعنوي حيات, و بروز از خود بيگانگي, كه در 

 

 راه حل بحران , معماری بی زمان و بی مكان
برخخي از معمخاران معاصخر تخالش  ,با توجه به عدم موفقيت معماران تاریخ گراي ایراني در ایجاد پيوند بين گ شته و حخال      

یک روند فکري دنبخال شخود  نمودند تا راه حل هایي جهت رفع این مشکل ارائه دهند . مفهوم بي زمان و بي مکان ميبایست در

 (كه از معماري گ شته ایران آغاز گشته و به خلق فرمها و فضاها ختم مي شود)معماریان:

 معماري گ شته                               روند بي زمان و بي مکان                           خلق فرم و فضا

بتوانيم محدوده اي را قائل به یک فرهنگ و منش خاص نمخایيم مسخلما معمخاري در اگر  ,مرز معماري همان مرز فرهنگي است

حال هرچه محدوده كوچکتر و فرهنگ جزئي تر باشد مي تواند مشابهت هاي  ,آن حوزه نيز تعریف خاص و شکل مشصصي دارد

 . بيشتري داشته باشد و معماري آن یکسان و یک شکل تر است
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 معماري متمایز = اقليم متفاوت + فرهنگ مشابه

 

فرهنگ , شالوده معماري آن جامعه را پایه گ اري مي كند و معماري آن جامعخه  ,هر جامعه اي داراي فرهنگ خاص خود است

معماري هر جامعه مصصوص به خود آن جامعه است و خصوصيات متعلق به خود را داراست.  ,تصویر عيني آن فرهنگ مي باشد

اما معمخاري از پخ  ایخن گخ ر  ,هنگ دیگر نشان دهنده عبور فرهنگ ها از مرز هاي معماري استتاثير پ یري هر فرهنگ از فر

 باید با شرایط اجتماعي و خصوصيات آن جامعه مطابقت پيدا كند.

 

 نتیجه گیری
ماري قاجخار را شروع معماري معاصر ایران و آغاز تحوالت معماري را مي توان از دوره قاجار دانست؛ بسياري از منتقدان مع      

در این دوره بخه دالیلخي همچون)زمزمخه هخاي مدرنيتخه و تجخدد( و  ,ادامه دهند صفوي با اندک تاييراتي در تزیينات مي دانند

نبودن معماران چيره دست نسبت به دوره قبلي و همگام شدن با سفر اولين نصبگان ایراني به فرنخگ و اشخاعه ي فرهنخگ غيخر 

دي( و درگير شدن كشور با جنگ هاي مصتلف افول در معماري این دوران را مي بينخيم؛ در دوره اقتصا-بومي و شرایط)سياسي

اما در  ,پهلوي نيز شرایطي همچون دوره قاجار را مي بينيم تنها با این تقاوت كه حفظ ارزش هاي معماري همچنان مد نظر بود

ري بخر حيطخه نظخر از طریخق عناصخر معمخاري دوره پيشخين این دوره بيش تر شاهد تمركز معماران بر اجتماع براي تاثير گخ ا

و با یک نظر در ریشه هخاي عملخي  ,)هصامنشي( و تضعيف دین و م هب براي ایجاد یک آرمان معماري مصت  به خود هستيم

مخا را و  ,هركدام نوعي التقاطي گرایي معماري مي بينيم كه سعي در تلفيق ویژگي معماري خود با معماري دوره پيشين هستند

در صورتي كه بتوانيم مانند دوره هاي قاجار و پهلوي یک معماري التقاطي با ارتباط دهي بخين  ,به نتيجه اي التقاطي مي رساند

 بدون دخالت دادن عناصر سياسي مي توانيم اندكي از هویت خود را باز یابيم.   ,گ شته و معماري حال البته
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