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چکیده

دوران قاجـار نمـودی از چالـش سـنت و تجـدد در معمـاری اسـت. از نقوش سرسـتون ها يـا نقوش باالی سـر در ورودی ها 
گرفتـه تـا عناصـری همچـون سـنتوری، فـرم پنجـره و حتـی اقتبـاس حجمـی  از فـرم سـاختمان، تنهـا گوشـه ای از معمـاری 
ارکان و پديده هـای  بـا تحوالتـی در سـاير  بلکـه  نه تنهـا در معمـاری  عصـر قاجاريـه را نشـان می دهـد.  ايـن درآمیختگـی 
اجتماعـی  ايـران رخ داد و  ايـن اقـدام در جـای خـود تجددخواهـی به شـمار می رفـت. از  ايـن رو ضمـن بررسـی سـنت و 
تجـدد بـه  ايـن پرسـش ها پاسـخ داده شـود: 1( نحـوه مواجـه شـدن بـا معمـاری غـرب در تجربـه معمـاری معاصـر دوران 
قاجـار چگونـه بـوده اسـت؟ 2(  آيـا می تـوان رابطـه ای میان گرايـش معماران بـه طراحی اجـزای معمـاری مبتنی بـر معماری 
غربـی و زمـان شـکل گیری آثـار معمـاری مشـاهده نمـود؟ بـرای يافتـن پاسـخ بـه  ايـن پرسـش ها از روش تحقیق اسـتدالل 
اسـتقراری، از تکنیک هـای توصیفـی- تحلیلـی و تحلیلـی- تفسـیری اسـتفاده می شـود، بـرای جمـع آوری آرای افـراد مطلع در 
حـوزه معمـاری از تکنیـک پرسـش نامه اسـتفاده می شـود. نتايـج نشـان می دهـد کـه تأثیـر معمـاری اروپا بـر معمـاری  ايران 
در دوران قاجـار ابتـدا خـود را در سـاختمان های سـلطنتی، سـپس در بناهـای عمومـی  و دسـت آخـر در معمـاری مسـکونی 
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1.مقدمه
برخورد تمدن  ايران با تمدن توسعه يافته غربی در دوره قاجار را می توان آغاز جدال میان سنت و مدرنیته در  ايران دانست. 
به همین خاطر نقطه صفر دوران مدرنیته در  ايران را مصادف با حکومت قاجار ها می دانند. شرايطی چون شکست های غم انگیز 
 ايران از روس ها، امضای قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای، ارتباط نزديک با غرب، اشاعة فکر نو، مسافرت دانشجويان به 
فرنگ و انتقال مشاهدات به هموطنان و ظهور ورود پديده های فنی و فرهنگی سبب شد تا اندک اندک درهای  ايران به  روی 
مدرنیته گشوده شود. مدرنیته همچون ديگر سبک ها و مکاتب ابتدا در بستر علوم انسانی به خصوص علوم مذهبی در غرب شکل 
برای هماهنگ سازی  اقدامات تجددطلبان  بین  فناوری ظاهر شد. در  اين  انقالب صنعتی و گسترش  گرفت و سپس در کسوت 
با سنت های  ايرانی و عناصر وارداتی غرب  نیز ساختمان های دوره قاجار، هم سو  فرهنگ غربی و  ايرانی سبب شد در معماری 
طراحی شوند. درواقع به دنبال نوآوری ها و تغییرات حاصل از تجددطلبی معماران محّلی نیز تا اندازه ای سلیقه تازه را پذيرفتند و 

در کارهای خود منظور کردند.
به طور کلی هندسه در طراحی و ساخت مساجد، تکايا و ديگر آثار فاخر معماری  ايرانی حضور دارد. هندسه نمودی از تجلی 
حکمت اسالمی  در کالبد بناهای  ايرانی است )Mahdavinejad, 2005, 59(. توجه به ريشه های نظری و عملی ساخت  اين بناها در 
حوزه نقد معماری از اهمیت به سزايی برخوردار است. از اين رو در تحلیل  اين گروه از آثار هندسه در معماری، بايد ريشه های 
نظری در کنار مشخصات کارکردی مورد توجه قرار گیرد)Mahdavinejad & Nagahani, 2011, 23(. در نگاه فنی و تکنیکی 
 Mahdavinejad &( نمود  مشاهده  را  هنری  زيبايی های  و  مهندسی  دانش  اقلیم،  میان  تعامل  می توان  ايرانی  معماری   آثار  به 

javanrodi, 2011, 70)؛ موضوعی که در تحلیل هندسه از اهمیت به سزايی برخوردار است.
)Mahdavinejad, 2010, 12 (.هندسه می تواند مبنای تبیین معنای هويت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن باشد
هندسه در تجديد حیات گرايی و معماری معاصر در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی  از اهمیت به سزايی برخوردار است 
)Mahdavinejad, 2009,53(. درک افراد مخاطب از آثار معماری تأثیر قابل توجهی بر انتخاب آثار دارد. به  اين ترتیب هندسه 

را می توان جوهره پنهان معماری در دوره های مختلف دانست.

2.سنتوتجدد
1.2.مفهومسنت

 Moien, 1999,( سنت در اصل لغت به معنای طريق و روش است، اعم از طريقی پسنديده يا ناپسند، گفتار و کردار و تقرير معصوم
 .)Giddens, 2000, 76( و دارای شکل هايی از مراسم و آيین ها و رفتارهای تشريفاتی است و تا حد زيادی جمعی است )1927
سنت يک میراث ابدی است که هم به صورت عمودی يا زمانی )گذشته، حال( يک حوزه تمدنی جاری است و تمام ابعاد زندگی 
يک حوزه  تمدنی را دربرمی گیرد. سنت خود جزئی از فرهنگ است و به طور تاريخی انتقال می يابد )آينده( و هم به صورت افقی 
يا مکانی )صرف نظر از مسافت میان آنها( در میان می آيد و بر الگوهايی داللت دارد که به ارث رسیده  و دچار تغییر و تحول 
می شوند و در شکل دهی به هويت افراد نقش دارند. گیدنز بر  اين اعتقاد است که سنت ها از جريان نوسازی1 دور نمی شوند و در 
يک ارتباط همزيستی درونی با مدرنیته درگیر هستند و در برخی جوانب جامعه، حتی مدرن ترين جوامع، ادامه می يابند. نصر واژه 

»الدين« را مناسب ترين معادل برای سنت می داند که از انديشه حکمت جاويدان و ابدی يا همان جدايی ناپذير است.

2.2.مفهوم»تجدد«وسیرتاریخیآن
يا  از معنی آن در زبان فارسی، به عنوان معادل »مدرنیزاسیون« به کار می رود )Bayat, 2001, 26(. تجدد  »تجدد« صرف نظر 
مدرن به معنای روزآمد بودن، به هنگام  بودن و با زمان همراه شدن است. بنا به گفته دانیل لرنر »مدرنیزاسیون« يعنی فرآيند 
دگرگونی اجتماعی که طی آن »جامعه ای کمتر پیشرفته« مختصات »جامعه پیشرفته تر« را به خود می گیرد. تجدد يا به تعبیر زبان 
 Malekian,( وصف انسانی است که تقريبًا از پانصد سال پیش ظهور کرده است "modernity" فرانسه، مدرنیته و يا به زبان انگلیسی
88 ,2001(. »مدرنیزاسیون« نوعی فرهنگ پذيری است و انگاره ای است دارای مقايسه ای ارزشی. درواقع مدرنیته يا تجدد، تبلور 
عینی و تجسم يافته دنیای جديد است و مدرنیسم يا تجددگرايی، تبلور عقیدتی و احساسی  اين دنیا است. تجددگرايی به فرآيندی 
در جهت هماهنگ  ساختن نهادهای سنتی با پیشرفت علوم و تمدن اطالق می شود )Babaei, 2005(. واژه مدرنیته2 را نیز معموالً 
با مفهوم تجدد و واژه مدرنیسم3 را با تجددگرايی و نوگرايی برابر می دانند. در اکثر تعاريف، مدرنیته را يک دورة تاريخی و در 

.)Babaei, 2005, 537( نتیجه يک پديده زمان مند و مکان مند می دانند
آغاز دوره معاصر با نظراتی ناهمگرا و ناهمگون روبرو است. گیدنز شروع  اين دوره را قرن هفده ولی بیشتر محققان شروع 
عده ای ديگر شروع تدريجی آن را از اواخر قرن   .)Giddens, 2001( آن را قرن هجده همزمان با دوره روشنگری می دانند 
پانزده همزمان با دوره رنسانس و عده ای ديگر آغاز  اين دوره را با پیدايش انسان گرايی يا اومانیسم4 و خردگرايی5 در شمال  ايتالیا 
همزمان می دانند که طی آن جهان بینی انسان غربی تغییر جهت داده است. ايرانیان از اواسط سده هفدهم از تجدد مطلع شدند و 
با شروع قرن نوزده میالدی با درگیر شدن با آن نتوانستند آن را با زندگی خود منطبق کنند و دچار معرکه جهان بینی شدند. آغاز 
ورود تجدد به  ايران همزمان بود با جنگ  ايران و روسیه که آن را موج اول می نامند.  ايران هنگام مواجهه با تجدد توانست به خوبی 
عمق آن را بشناسد و تحلیل کند. موج دوم تجدد با سرکوبی انقالب مشروطه آغاز و در آن تجدد به تجددگرايی، استعمار به 
استعمار نو به منطقه تحمیل شد )Limaei, 2008)،  اين مقوله سبب شد که  ايرانیان نه سنتی بمانند نه کاماًل متجدد شوند و  اين 

مسئله تا 1960 ادامه پیدا کرد.
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▪ ریشه های تاریخی چالش سنت و تجدد در معماری معاصر قاجاریه )1925-1785 میالدی(

3.2.زمینههایشکلگیریتمدنمتجدد
عوامل و زمینه های فکری و فلسفی و همچنین عوامل اجتماعی و سیاسی که باعث تحول در تمدن می گردد عبارتند از:

1- جنبش و عصر رنسانس:  اين جنبش تقريبًا از قرن 14 و در واکنش به سنت های قرون وسطايی شکل گرفت. در  اين قرن 
گرايش شديدی به فرهنگ انسان گرايانه يونان باستان پیدا شد که  اين گرايش با عناصر و آموزه های مسیحیت اولیه نیز پیوند 
خورد و فرهنگی نوين و عصری جديد به  نام رنسانس را به وجود آورد. ويژگی بسیار مهم  اين دوران جنبش و تفکر انسان گرايی، يا 
اومانیسم بود )Hodashtyan, 1993(. بر  اين اساس »انسان« و حقوق او در مرکز تأمالت و تالش ها قرار می گرفت. عصر رنسانس 

تا قرن 16 ادامه يافت.
2- جنبش اصالح دينی:  اين جنبش با انگیزه های دينی برای اصالح کلیسا و مخالفت با موضوعاتی همچون معصومیت پاپ ها و 

.)Hodashtyan, 1993( مرجعیت کلیسا رخ داد و تغییر آن منجر به تشکیل مذهب پروتستانتیسم شد
3- جنبش و دوره روشنگری6: مهمترين عامل در تثبیت و تثبیت نظری مدرنیته و تمدن مدرن در قرون 17 و 18 است.  اين 
جنبش ادامه دو جنبش پیشین  اين دوره و دارای جنبه فکری، فرهنگی، فلسفی است از ويژگی اصلی  اين دوره تأکید بر عقل و علم 

)راسیونالیسم يعنی عقل گرايی و عقل بسندگی( است.
4- انقالب صنعتی: اين انقالب حدوداً از 1750- 1850 به طول انجامید. اين انقالب تمامی  حوزه ها و عرصه های زندگی را متحول 
 Bayat,( نمود و موجب بروز پیامدهای فرهنگی، شهرنشینی، ارتباطات و... شد. تحوالت صنعتی درواقع نمود عینی علم جديد است

.)2001, 27
البته  اين تحوالت تنها به حوزه فناوری مربوط نمی شد، بلکه تمامی  حوزه ها و عرصه های زندگی فردی و اجتماعی را دچار 
ابزارآالت پیشرفته صنعتی و گسترش کارخانه های  دگرگونی و تحوالت مهیب ساختاری کرد. درواقع اختراعات جديد و نیل به 
بزرگ و... موجب بروز لوازم و پیامدهای فرهنگی عظیمی  شد که خود را در زير و رو شدن ساختارهای جمعیتی و در شهرنشینی، 

.)Moghtader, 1996( ارتباطات، مناسبات انسانی، سبک زندگی اخالقی، خانوادگی، دينی و... نشان داد

4.2.سرآغازورودتجددبهایران
مقولة »تجدد« در صد و پنجاه سال اخیر بر بسیاری از جوانب جامعة  ايران سايه انداخته است. بسیاری از کشاکش های نظری و 
سیاسی  اين دوران، از مسئلة »اتحاد اسالمی« تا »غرب زدگی«، از »جنبش مشروطه خواهی« تا »انقالب اسالمی«، از »مارکسیسم« تا 
»تجدد« سیدضیائی و پهلوی، از »شیعة علوی« تا »انديشة ترقی« همه جزئی از تالش های گوناگون در جهت دگرگون کردن، تعديل، 
نیم  از يک سده و  تعاريف هنوز پس  يا تعطیل نمودن تجدد بوده اند )Milani, 2002, 150( و  اين کشاکش ها، جدال ها و  تنفیذ 

.)Rajaei, 2002, 33( مهجور و گنگ« مانده است«
حضور در دوران جديد تاريخ جهان برای  ايران در شرايطی صورت پذيرفت که  اين دوران و الزامات آن بر تاريخ و بر مردمان  
ايران تحمیل گرديد؛ به طوری که حضور  ايران در  اين دوران صرفًا حضوری جسمانی بوده است و علت آن  اين بود که »تجدد« 
به معنی »تفکر در ماهیت دوران جديد تاريخ  ايران« در  ايران امکان پذير نشد )Tabatabaei, 1993, 26(. »تجدد« به عنوان »تفکر 
دربارة طبیعت و ماهیت دوران جديد« و درک مفهومی  آن به طور اساسی و بنیادی از انديشة  ايرانیان غايب است. ايرانیان نه زبانی 
از اروپايیان می دانستند و نه از تحوالت فراگیر فکری، فلسفی و علمی  فنی اروپا که به دنبال جنبش های مختلفی نظیر »رنسانس« و 
»رفورماسیون« و »عصر روشنگری« صورت گرفته بود، اطالع داشتند به همین دلیل هیچ گاه نیاز به فهم و درک دانش و تفکر جديد 

.)Haeri, 2001, 144( در  ايران احساس نگرديد
در  ايران نیز مانند ديگر جوامع مشرق زمین، افرادی روشن بین و نوانديش برخاستند و علی رغم ديدگاه های مختلف فکری و 
نظرگاه های گوناگون، جملگی »نمايندة روح نوجويی زمان« خود بودند و مجموع عقايد و آرای آن ها پیکرة تحول فکری جامعة 
تاريخ جديد  ايران که  اين ها، آغاز عصر قاجار و »آستانة«  با همة    .)Nateq, 1988(  ايران را در سدة نوزدهم میالدی می سازد 

.)Adamiyat, 1975, 1( مصادف است با آغاز قرن نوزدهم، آغاز يک قرن تحول فکری و اجتماعی در مشرق زمین بود
در  اين زمان که انديشه های نوين غربی وارد  ايران شد، يکی از مهم ترين رهاوردهای  اين انديشه ها پیش و پس از نهضت 
ناشی  با جريان روشنگری  انديشه های مرتبط  از  از عقالنیت مدرن بود که  مشروطه در 1284 ش. )1905 م(، گسترش وجهی 
می شد. با گذشت زمان، دموکراسی پارلمانی به عنوان مطلوب ترين شکل سازمان دهی سیاسی جامعه، حمايت از تجارت آزاد و 
ناسیونالیسم اقتصادی و حرکتی تدريجی به سوی نوعی اروپايی سازی7 ماليم و تعديل يافته از جمله اهداف و آمال مطروح در  اين 

.)Gheysari, 2004, 24( ديدگاه بود
مسابقة  و  »مبارزه  يک  در  حضور  به صورت  ابتدا  در  ديگر،  غیراروپايی  جوامع  از  بسیاری  همانند  تجدد،  با  ايرانیان  آشنايی  
ناخواسته« بود؛ و  اين مبارزه با اجباِر ناگزير همراه با اکراِه  ايشان، نه با میل و ارادة خود، بلکه بر حسب ضرورت و گاهی تصادف 
صورت پذيرفت و آغاز گرديد)Ghaninejad, 1997, 12(. ايرانیان از بنیادهای فکری غرب دور بودند، نتیجة  اين غفلت آن بوده 
از علت های به وجود  است که بیشترين توجه به معلول ها و محصول های تمدن جديد و پیشرفت های مادی و فنی آن بوده و 
آورندة  اين تمدن، يعنی »تحول در انديشه ها و ارزش ها« غفلتی تمام صورت پذيرفته است. مسئلة بنیادينی که بايد در موضوع 
تجددخواهی در  ايران به آن توجه نمود آن است که »بحران تجدد« در  ايران و شکست آن علی رغم تالش های صد و پنجاه سالة 
اخیر، بحرانی در »بنیادهای عقالنیت« است )Tabatabaei, 1993, 26(. در  ايران روشنفکران جامعه از آغاز سدة نوزدهم میالدی/

سیزدهم قمری با نوعی ضرورت عملی در مقابل تجدد روبه رو بودند. در  اين مرحله گرايش  ايرانیان به »تجدد«، بیشتر به ظواهر 
آن و از  اين ظواهر به مسائل نظامی  و اداری آن بود )Mahdavinejad, 2011, 2( بدون توجه به آنکه بنیادهای اصلی و مشروعیت 
ايران  نفوذش در   از طريق  به خاطر آن که  »تجدد«  البته   .)Razaghi, 1998, 10( قرار گیرد  حکومت مورد پرسش و مخالفت 
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خلل های فکری و فرهنگی ماندگاری  ايجاد نمود و سامان فکری پیشین  ايرانیان را به بی سامانی کشاند، ديگر پديده ای »حاشیه ای« 
در تاريخ  ايران نبود )E'tesam, 1995(. نفوذ »تجدد« از طريق ابزارهای فنی و اقتصادی اش، شرايط تاريخی سادة کشوری نظیر 
 ايران را به شرايطی پیچیده تبديل نمود. چرا که  ايران پديده ای را در خود جای داد که نه در نحوة ورود آن از بیرون و نه در 
چگونگی جای گیری اش در درون کمترين دخالت را داشت.  اين عدم دخالت موجب شد که »تجدد« و »تجددگرايی« به پديده ای 

.)Hoodashtian, 2002, 170( تعیین کننده در تاريخ  ايران تبديل شود

5.2.بحرانتجدددرایرانعصرقاجاریه
يکی از مهم ترين جنبه های بحران تجدد در  ايران از  اين واقعیت خبر می دهد که غالب پیشگامان تجددطلبی در  ايران عصر قاجاريه 
در رويکرد خود به غرب، به رغم دلبستگی فراوانی که از خود برای پیشرفت و ترقی علوم و فنون، فرهنگ، صنايع و اقتصاد در جوامع 
پیشرفته غربی و  ايجاد آن پیشرفت ها در جامعه  ايران نشان داده اند، نتوانسته اند به شیوه ای بسنده به کانون های فکری سازنده 
آن پیشرفت ها و ترقی راه يابند؛ و در واقع نه از موضع تولیدکننده تجدد و ترقی، بلکه با قرار گرفتن در جايگاه مصرف کننده، 
 .)Kaiseri, 2004( به مصرف محصوالت و مصنوعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی غرب و تجدد غربی محدود شدند
درست است که امتناع انديشه سیاسی و اجتماعی  ايرانیان برای زايش و پويش انديشه های جديد و کارآمد، قرن ها بود که هرگونه 
زمینه و امکان خالقیت فکری در  ايران و در میان  ايرانیان را در بسیاری از حوزه های گوناگون از بین برده بود، اما افراط در شیفتگی 
غالب پیشگامان تجددطلبی در  ايران عصر قاجاريه و مشروطیت و اخالف آنان در ادوار بعدی تاريخ و جامعه  ايران نسبت به غرب 
و تجدد غربی، عامل مهمی بود که هرگونه فرصت شناخت نقادانه آنان از غرب، تجدد غربی و نیز سنت ها را تا حدود زيادی 
سلب کرد )Ajdani, 2011(. هر چند انديشه ها و تمايالت پیشگامان تجدد طلبی در  ايران در ماهیت خود به اصالحات و ترقی  ايران 
و پاسخگويی به نیازهای جديد در جامعه  ايران معطوف بود، اما در مبانی فکری خود به شدت تحت تأثیر انديشه تجدد در غرب 
قرار داشت )Mahbobi Ardakani, 1990(. زيرا درک عقب ماندگی های  ايران و سرخوردگی از ناتوانی ساختار و نهادهای سنتی 
جامعه برای پاسخگويی به نیازهای جديد و تحقق ضرورت اصالحات در راستای پیشرفت و ترقی  ايران در شرايطی شکل گرفت 
که در ذهن و زبان و تجربه های تاريخی و اجتماعی  ايران و  ايرانیان، برای تعريف و تدوين انديشه ترقی و تجدد در  ايران، الگويی 
جز پیشرفت و ترقی جوامع غربی وجود نداشت که در مقايسه با عقب ماندگی های انباشته شده در  ايران از جلوه ها و جاذبه های 
خیره کننده ای برخوردار بود. به اين ترتیب اين رويکرد ماهیتًا مثبت با بحران روبه رو شد زيرا از فقدان آگاهی الزم و خودبسنده 
با  به غرب و تجدد غربی و چگونگی بررسی نسبت جنبه های مختلف فرهنگ و تمدن متجدد غربی  تجددگرايان  ايران نسبت 

. )Shahbazi, 2010( فرهنگ، جامعه و تاريخ  ايران ريشه گرفته است

3.تعاملفرهنگیایرانوغربدردورانقاجار
از زمان صفويه تا اواسط دورة قاجار،  ايران بیشتر درگیر بی نظمی  و جنگ با روس و عثمانی بود. با آغاز دوره قاجار مرحله سلطة 
فرهنگی بر  ايران نیز آغاز شد. با  اين حال، مهمترين قدم در راه آشنايی با تمدن جديد و معارف اروپايی در دورة قاجاريه برداشته 
شد، زيرا در  اين دوره ايران بدون واسطه با سیاست اروپايی روبه رو گشت و متوجه شد که توان مقابله با آن را ندارد و بايد خود 
را به سالح »تمدن جديد« مسلح سازد )Ali Mohammadi, 1995(. توسعة وسايل ارتباطی و بسط دامنة سیاست های استعماری 
مانع از  اين شد که  ايران بتواند در گوشه ای از دنیا با سنن باستانی و کهن خويش به زندگانی ادامه دهد)Rajaee, 2002( . شناسايی 

عوامل شناخت  ايرانیان با فرهنگ غرب تأثیر به سزايی در  اين میان داشته است. 
- توجه عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه و وزيرش به جلب مستشاران خارجی و فرستادن محصل و کارگر به خارج و برپا 

ساختن برخی مؤسسات صنعتی به سبک جديد و ترجمة کتب خارجی به فارسی؛
ـ سفر هیئت های نظامی  فرانسوی و انگلیسی به  ايران و انجام اصالحات در سپاه  ايران و ساختن اسلحه؛

ـ سفر عده ای از تجار و مبلغان اروپايی و ارمنی؛
ـ رفتن يک عده از  ايرانیان به اروپا و هندوستان و آشنا شدن با معارف جديد. همچنین اقدامات نظامی  روسیه در قفقاز و 

جنگ های  ايران و روس نیز موجب تسريع در انتشار تمدن اروپايیان در  ايران شد.
از زمان فتحعلی شاه به بعد، روابط سیاسی و اقتصادی  ايران و ممالک اروپايی توسعه يافت و آشنايی  ايرانیان با تمدن اروپايی بیشتر 
می شد. در دورة محمدشاه، دو مدرسه از نخستین مدارس جديد به سبک اروپايی به وسیلة کشیشان آمريکايی و فرانسوی در 
 ايران تأسیس گرديد و راه نفوذ معارف اروپايی در  ايران بازتر شد. از سوی ديگر، دورة سلطنت پنجاه سالة ناصرالدين شاه با دورة 
ترقیات سريع علمی  و صنعتی اروپا، بارورشدن انقالب صنعت، بروز انقالب ها و هیجان های ملی، تشکیل دولت های جوان اروپايی و 
بسط سیاست استعماری ممالک اروپای غربی مصادف شد)Mahdavinejad, & Rostami, 2013( . در واقع  اين نیم قرن، فرصتی 
برای ممالکی نظیر  ايران به وجود آورد که خود را به پاية ممالک متمدن اروپا برسانند. در  اين دوره، »دارالفنون« به دست امیرکبیر 
بنیاد نهاده شد تا به جای اعزام دانشجو به خارج، طالبان علم در داخل کشور تعلیم ببینند. البته به دنبال تأسیس دارالفنون، مدارس 

.)Mohammadi, 1995, 396( ديگری هم پا به عرصة وجود نهادند که نفوذ تمدن و معارف اروپايی در آنها بی تأثیر نبود
تأکید بر مسئولیت و نقش روشنفکران و تحصیل کردگان در بیداری و خودآگاهی فرهنگی جامعه نکته ای است که نمی توان آن 
را در میان مطالب انديشمندان معاصر ناديده گرفت. در واقع، اصرار آنها در بیداری ديگر روشنفکران  ايرانی هم به  اين دلیل بود 
که آنان از  اين مسئولیت ها بی اطالع بودند، زيرا با مالک های ديگر و برای محیط هايی ديگر تربیت شده بودند و به  ناچار در  اين 
محیط زندگی می کردند که البته »حاصل  اين مشکل، فرار مغزها و در نتیجه رهاشدن مردم به حال خويش بود و اگر روشنفکری 
هم در چنین محیط های سنتی دوام می آورد، بیشتر نوعی جانشین عوامل استعماری بود، نه عضوی جا افتاده در جامعة سنتی« 
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▪ ریشه های تاریخی چالش سنت و تجدد در معماری معاصر قاجاریه )1925-1785 میالدی(

)Al-e-Ahmad, 1975( و اغلب روشنفکران جامعة ما از زاوية ديد غربی ها به هويت خويش و جهان می نگريستند و خودآگاه و 
ناخودآگاه قالب های ذهنی و شیوة تفکر و روش تلقی آنان را تقلید می کردند. بدين لحاظ، آگاهان به مسائل جامعه در درجة 
اول به تبیین اهمیت فرهنگ و تفاوت های فرهنگی تمدن شرق و غرب و لزوم خودآگاهی فرهنگی آنها پرداختند تا به  اين وسیله 

بتوانند با آگاهی دادن به مردم، آنها را در برابر تهاجم همه جانبه فرهنگ غربی مقاوم نمايند.

4.سنتوتجدددرمعماریمعاصرایران
تحول معماری به صورت درون زا بود، آهنگی کند و همگون با ساير پديده های هنری و اجتماعی داشت و  تا اوايل دوره قاجار از 
عوامل و پديده های درونی جامعه تأثیر می پذيرفت. در دوره قاجار در پی سفرهای متقابل مذهبی، سیاسی، اقتصادی اروپايی، 
روسی و عثمانی به  ايران ساختار معماری  ايرانی به تقلید از سرزمین های اروپايی تغییر کرد. در  اين دوران به تقلید از معماری 
اروپايی، عناصری همچون نقوش سرستون های باالی سر در ورودی، سنتوری، فرم پنجره، ترکیب های حجمی  ساختمان تغییر کرد. 

بنابراين همراه با تحوالت اجتماعی در  ايران تقلید از معماری اروپايی در  اين دوران به شکلی کاماًل ملموس آغاز شد.
ساختمان های تلگراف خانه، عمارت بلديه در میدان توپخانه و همچنین عمارت پیرامون میدان حسن آباد در دوران رضاشاه 
نشان می دهد که تقلید از معماری اروپايی در  اين دوران ادامه داشته است )Ardakani, 1990(. در  اين دوران بود که سبکی ملی 
يا نوعی باستان گرايی متولد شد. اين سبک نوعی ناسیونالیسم در  ايران بود که از احساسات ملی گرايانه به وجود آمد، تأثیر خود 
را از منطقه پذيرفته بود و اثر آن در عناصر معماری باستان  ايران مشاهده می شد. ملی گرايی در معماری با توجه به سبک های 
اجتماعی موجود و به ويژه گرايش حکومت وقت به نوعی  بلکه به سبب تمايالت  ايرانی منحصر نمی شد،  تنها به معماران   باستانی 
وطن گرايی ناسیونالیستی، معماران غیرايرانی مانند آندره گدار، ماکسیم سیرو و لئون مارکوف نیز غالبًا در آثار خود از معماری 
بناهای  آيینی مانند مساجد و  ايران به ويژه در  به تداوم در معماری سنتی   اين میان می توان  از  الهام می گرفتند.  باستانی  ايران 
مزارها و سپس معماری مدرن در ساختمان های اداری مسکونی مانند ساختمان راه آهن، فروشگاه فردوسی و هنرستان سخايی 
اشاره کرد. گسترش مدرنیسم در غرب با ورود کاالهای صنعتی و فناوری نوين در بافت های شهری، مصالح بنايی و دگرگونی 
در نظام اداری و اجتماعی کشور موجب توسعه مدرنیسم در  ايران شد که توسط معماران تحصیلکرده اروپا مانند وارطانیان در 
طراحی ساختمان ها گسترش يافت )Soltanzadeh, 2011(.  اين موارد در کنار تقلید از بناهای کالسیک اروپايی و ملی گرايی از 

گرايش های عمده معماری دوران قاجار بود.

5.معماریایراندردورهقاجار
انتخاب شد و دستگاه های دولتی در آن تجمع پیدا کردند، وسیع و آباد شد و  پايتخت  ايران  از هنگامی  که به عنوان  تهران 
و  »فتحعلی شاه«  بسیاری در آن ساخته شد. در دورة  خانه های  و  خیابان ها  و  و محله ها  افزون گشت  به سال  جمعیت آن سال 
»محمدشاه« توسعه و آبادانی شهر ادامه پیدا کرد؛ اما تغییر اساسی ظاهر شهر در دوره ناصری انجام گرفت. در  اين دوره به علت 
جمعیت زياد، ناچار رجال و اعیان و سفارتخانه ها در خارج از حصار قديم، دست به  ايجاد باغ ها و ساختمان های زيادی زدند و حدود 

.)Malekian, 2001, 57( شهر به کلی تغییر کرد و قسمت هايی از دشت و صحرا نیز جزء شهر درآمد

1.5.تحولدرمعماریدورهقاجار
معماری متجدد در  ايران تقريبًا از دوره »ناصرالدين شاه« شروع شد؛ زيرا از يک طرف دورة سلطنت پنجاه ساله او بیش از يک سوم 
دوره قاجاريه را تشکیل می دهد و در  اين دوره نسبت به دوره های قبلی که دوران محمدشاه و فتحعلی شاه است، آرامش تقريبی 
حاصل می شود. در نتیجه زمینه مساعدتری برای بروز آبادانی و عمرانی به وجود می آيد. در سال 1284 هـ.ق. ناصرالدين شاه 
تصمیم می گیرد قلعه و حصار قديمی  تهران را برداشته، خندق آن را پر کند و حصار و خندق برای تهران به وجود آورد که ساخت 
 اين قلعه جديد حدود دوازده سال طول می کشد و شهر به چندين برابر وسعت قبل می رسد. معماری  اين دوران تلفیقی از معماری 

.)Ghobadian, 2003, 18( سنتی  ايران و معماری نئوکالسیک غرب است

2.5.رویاروییسنتوتجدددرعهدقاجار
با اروپا به طور مستقیم برقرار شد.  ارتباط  ايران  از نظر تاريخی تغییر در روش و نگرش معماران  ايران از زمانی آغاز شد که 
اولین بار  برای  است.  )1268ـ1266هـ.ق.(  دارالفنون  است، مدرسه  برده  بهره  فرنگی  معماری  از  تهران  در  که  ساختمانی  اولین 
قوس های نیم دايره رومی  و ستون های فرنگی مشاهده می شود و بعدها  اين شیوه و نفوذ معماری اروپايی در بناها و کاخ های 
شاه  ناصرالدين  آخر سطنت  دهه  در  اما  ديده می شود.  و...  »کاخ سلطنت آباد«  فردوس«،  »باغ  »شمس العماره«،  تپه«،  »دوشان 
ساختمان هايی کاماًل با ظاهر فرنگی ساخته می شود که هیچ گونه نشانی از معماری سنتی  ايران در آن ديده نمی شود. مثاًل »قصر 
ياقوت« )1303ـ1302هـ.ق.( واقع در سرخه حصار تهران از  اين نمونه است. ساختمان قصر، به شکل مکعب مستطیل، با بام شیبدار 
فلزی و بالکن در چهار طرف آن است. معماری پايتخت به دوگونه کاماًل مجزا تقسیم شد، ساختمان های مجلل برای قشر مرفه، 

.)Nilforoushan, 2008, 95(  به شکل فرنگی و ساختمان های مردم عادی که فرق چندانی با ساختمان های پدران آنها نداشت
در  اين بین بسیاری از بناهايی که در دوره قاجار ساخته شدند تحت تأثیر معماری غرب قرار داشتند. در  اين پژوهش به 
بررسی بیش از 50 بنا در  اين دوره که توسط استادان پیشنهاد شده پرداخته می شود که به دلیل محدوديت حجم مقاله به دو نمونه 

از اين آثار شاخص اشاره می نمايیم که اطالعات آنها در قالب پرسش نامه هايی تکمیل شده است. )جدول 1(.
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3.5.مدرسهدارالفنون
 دارالفنون مدرسه ای است که به ابتکار امیرکبیر در زمان ناصرالدين شاه برای آموزش علوم و فنون جديد در تهران تأسیس شد. 
دارالفنون را می توان نخستین دانشگاه در تاريخ مدرن  ايران دانست. مدرسه دارالفنون با زيربنای 6 هزار و 108 متر و دوهزار 
و 354 متر حیاط مرکزی و دوهزار و 723 متر حیاط بیرونی در دو مرحله ساخته شده است و  اين بخش قديمی ترين قسمت 
مدرسه است )شکل 1 و 2(. چهار طرف حیاط مدرسه را پنجاه اتاق احاطه کرده و در برابر آن ها  ايوانی گسترده است.  اين اولین 
ساختمانی است در تهران که گونه ای از معماری فرنگی در نمای آن مشاهده می شود و اولین بنايی است که آغاز نفوذ معماری 
فرنگی در پايتخت را به نمايش می گذارد. ساختمان مدرسه پنجاه اتاق مربعی چهار در چهار ذرعی داشت که در چهار طرف حیاط 
قرار گرفته بودند. وضعیت ظاهری همه  اين اتاقها »منقش و مذهب« توصیف شده که همه آنها دارای تزئینات چشم نواز نقاشی و 
گچبری رنگی بوده اند. جلوی اتاقها  ايوان و سايبان ساخته بودند. در وسط حیاط مدرسه حوض بزرگی قرار داشت که در اطراف آن 
باغچه هايی برای کاشت درخت و  ايجاد فضای سبز و گلکاری  ايجاد شده بود. دارالفنون به آزمايشگاه فیزيک و شیمی  و داروسازی، 

چاپخانه، کتابخانه، سفره خانه يا غذاخوری مجهز بود.

 حاتیتوض سبک ق.ه.خ بنا یتار  یبان نام بنا

 الدوله ساخته شد اجبتوسط ح یقیتلف 1269 ن شاهیناصرالد مدرسه دارالفنون     

 لعمارها شمس
 
 

 ن شاهیناصرالد
 

 یچدن یها و نرده ها ن نمونه از ستونیاول یدارا یقیتلف 84-1282
رالممالک و یخان مع یر نظر دوستعلی. زموجود است
 و اجرا شد. یطراح یمحمد کاش یتوسط عل

 )مأخذ: نگارندگان( 

 )مأخذ: نگارندگان(

جدول 1. معرفی بناها

جدول 2. پرسش نامه تکمیل شده برای بنای مدرسه دارالفنون

شکل 1و 2. مدرسه دارالفنون )مأخذ: وب سايت آفتاب(

 
 الفنونمدرسه دار گرا ار سنتیبس گرا سنت میانه گراتجرد گراار تجردیبس

 
   

 ناتیتزئ   

     اجزا 

     نما 

     منبع الهام 

 مقطع     

 صالحم     

     پالن 
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4.5.شمسالعماره
از شاخص ترين و برجسته ترين بناهای کاخ گلستان، ساختمان ضلع شرقی مجموعه کاخ گلستان است. دلیل برجسته بودن  اين سازه، 
بلندی )5 طبقه(، تزئینات و طراحی آن است.  اين بنا به دستور ناصرالدين شاه با مباشرت دوستعلی خان معیرالمماک در شرق ارگ 
تهران ساخته شد. شمس العماره اولین بنای پنج طبقه تهران است و شباهت هايی با کاخ عالی قاپوی اصفهان دارد. معیرالممالک طرح 

و نقشه کاخ را تهیه کرد و معماری آن با استاد علی محمد کاشی، معمار مشهور آن زمان بود. )شکل 3 و 4( 

باالی  اين  با دو برج و مهتابی هايی که روی برج ها نشیمن ساخته اند. ساعت بزرگی در  ارتفاع  اين عمارت چهل ذرع است، 
عمارت است که در زمان گذشته صدای زنگ آن در اکثر قسمت های شهر شنیده می شد. شمس العماره به سبب داشتن نقشه 

مناسب و زيبا و آرايه های ساختمانی و نقاشی های ديواری، يکی از زيباترين بناهای عصر قاجاريه به شمار می آيد.
در محوطه باغ گلستان حوضی بزرگ در مقابل شمس العماره وجود داشت که در دوره های بعد به باغچه تبديل شد. سر در 
شمس العماره از خیابان ناصريه را »باب عالی« يا »عالی قاپو« می نامیدند. به سبب اهمیتی که بنای شمس العماره داشت خیابان ناصريه 
را به نام خیابان شمس العماره می خواندند. دروازه يا سردر بزرگ کاشی کاری شده  اين خیابان نیز به نام  اين بنا مشهور بود. در 
جلوی عمارت و سردر  اين بنا میدانی نیز ساخته شد که در حجره های جبهه شرقی و شمالی نقاشان و زرگرها به کار می پرداختند. 
در میانه میدان حوضی دور قرار داشت که در آن همیشه آب جاری بود و باغچه های گلکاری شده نیز در اطراف آن وجود داشت. 
ساختمان دو برج هم شکل دارد، کاشی کاری و پنجره سازه ای آن  ايرانی است و بهره ای هم از معماری غربی دارد. کريم پیرنیا سبک 

.)Pirnia, 1998( اين بنا را سبک تهرانی نامیده  است 

 )مأخذ: نگارندگان(

جدول 4. پرسش نامه تکمیل شده برای بنای شمس العماره 

 )مأخذ: نگارندگان(

جدول 3. مدرسه دارالفنون
  معیار 1 2 3 4 5

 1 کیفیت طراحی بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف

 2 اهمیت بنا در معماری معاصر بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 3 اهمیت تاریخی بنا بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 4 دوره تاریخی آغازین قاجار-اولیه آغازین قاجار اواسط قاجار پایانی قاجار انی قاجارپای-خرأمت

 

 

 العماره شمس     بسيار سنت گرا   سنت گرا   ميانه تجرد گرا   بسيار تجرد گرا   

 
                 تزئينات 

               اجزا 
                      نما 

                 منبع الهام 

              مقطع 

               مصالح 

                    پالن 

شکل 3و4. شمس العماره )مأخذ: وب سايت کاخ گلستان(
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6.بحثوتحلیلنتایج
 

از لحاظ دوره تاريخی رابطه ای منطقی میان گذر زمان و رابطه با معماری غرب مشاهده می شود. بر اساس آزمون های صورت 
گرفته عدد همبستگی مذکور 48 درصد می باشد که با عنايت به خطای 0/002 عدد قابل توجه و بسیار معناداری خواهد بود. 
به عبارت ديگر هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک می شويم، بناها بیشتر از پیش )با همبستگی 48 درصد( تحت 

تأثیر معماری غرب قرار می گیرند.
از نظر اهمیت تاريخی بنا هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک تر می شويم، رابطه معنادارتر می شود. عدد 
همبستگی 0/058 درصد با ضريب خطای 0/017 رابطه دقیق و نسبتًا مناسبی را نشان می دهد، به گونه ای که می توان انتطار داشت 
بناهای اواخر دوره قاجار بسیار بیش از بناهای ابتدايی قاجار دارای اهمیت تاريخی باشند. به همین ترتیب در خصوص اهمیت بنا در 
معماری معاصر نیز هم رابطه نسبتًا معنارداری وجود دارد که هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک تر می شويم، 

اين رابطه معنادارتر می شود.  اين موضوع با توجه به جدول شماره 3 و 5 کاماًل مشهود است.
 

از نظر کیفیت طراحی معماری رابطه قابل توجه ای میان گذر زمان و تغییر در کیفیت معماری وجود دارد. به عبارت ديگر 
ضريب همبستگی منفی نشان می دهد هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک تر می شويم کیفیت طراحی معماری 
کاهش می يابد. عدد خطا 0/18 نشان می دهد  اين رابطه معنادار است و می توان چنین بیان داشت که مرور زمان با کاهش کیفیت 

معماری رابطه معناداری دارد که  اين رابطه، رابطه ای منفی است و با گذر زمان نسبت عکس دارد.
از نظر تزئینات هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک تر می شويم، گرايش به تزئین افزايش می يابد و بناها 
بااليی را نشان می دهد؛  با ضريب خطای 0/009 رابطه دقیق و  با تزئینات بیشتر خودنمايی می کنند. عدد همبستگی 49 درصد 
باشند.  بهره مند  تزئینات  از  قاجار  ابتدايی  بناهای  از  بیشتر  بسیار  قاجار  دوره  اواخر  بناهای  داشت  انتطار  می توان  که  به گونه ای 
به عبارت ديگر هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک می شويم، آثار معماری معاصر  ايران بیشتر با تزئینات همراه 

می شوند که به نظر می رسد اين آثار تحت تأثیر معماری باروک و روکوکو در جهان غرب باشند.
از لحاظ مصالح رابطه  ای منطقی میان گذر زمان و ارتباط با معماری غرب مشاهده می شود. بر اساس آزمون های صورت گرفته 
عدد همبستگی مذکور 32 درصد است که با عنايت به خطای 0/043 عدد قابل توجه و معناداری خواهد بود. به عبارت ديگر هرچه 
از آغاز دوره قاجار به پايان اين دوره نزديک می شويم، بناها بیشتر از پیش )با همبستگی 32 درصد( تحت تأثیر معماری غرب قرار 
می گیرند. در خصوص پالن نیز رابطه ای بین گذر زمان با معماری غرب مشاهده می شود. بر اساس آزمون های صورت گرفته 

عدد همبستگی مذکور 16 درصد است که با عنايت به خطای 0/073 عدد قابل توجه و معناداری خواهد بود.
مطالعه مقطع در نمونه های تحلیل شده نشان دهنده آن است که رابطه معنادداری میان حرکت از ابتدای دوره قاجار تا انتهای 
اين دوره در خصوصیات تغییر مقطع مشاهده نمی شود. به عبارت ديگر آنچه قابل توجه می نمايد عدم تبعیت مقطع از ديگر تحوالت 

  معیار 1 2 3 4 5

 1 کیفیت طراحی بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف

 2 اهمیت بنا در معماری معاصر بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 3 اهمیت تاریخی بنا بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 4 دوره تاریخی آغازین قاجار-اولیه ارآغازین قاج اواسط قاجار پایانی قاجار پایانی قاجار-خرأمت

 )مأخذ: نگارندگان( 

Pvalve<02 *Pvalve<005 **

جدول 5. عمارت شمس العماره

دوره 
 یخیتار

ت یاهم
ت یفیک ت بنایاهم بنا یخیتار

 اجزا نما مقطع پالن مصالح ناتیتزئ یطراح

**482/0 **058/0 *013/0 
*178/0

- 
**494/0 *315/0 154/0 091/0 *356/0 

*312/
ستگ 0

همب
 ی

002/0 017/0 025/0 018/0 009/0 043/0 073/0 124/0 036/0 047/
طا 0

خ
 

  یخیبودن با دوره تار یزان غربیم تیهو
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در حوزه طراحی معماری است. از نظر نما و اجزا هم هرچه از آغاز دوره قاجار به پايان دوره قاجار نزديک تر می شويم، رابطه 
معنادار تر می شود. عدد همبستگی به ترتیب 36 و 32 درصد با ضريب خطای 0/036 و 0/047 رابطة دقیق و مناسبی را نشان 
می دهد، به گونه ای که می توان انتطار داشت بناهای اواخر دوره قاجار بسیار بیش از بناهای ابتدايی قاجار در زمینه نما و اجزا تحت 

تأثیر معماری غرب قرارگرفته باشند.
 
 

نتیجهگیری
 

تأثیر  و تحت  داد  از دست  را  غنای هنری خود  به تدريج  ايران  و   زيادی شد  تحوالت  قاجار دستخوش  ايران در دوره  معماری  
هنرهای غربی قرار گرفت. عواملی چون تماس با غرب، تأثیر حضور استعمار، انسجام اجتماعی در قالب شکل گیری طبقات نوين، 
ورود  و  هموطنان  به  مشاهدات  انتقال  و  فرنگ  به  دانشجويان  و  رجال  مسافرت  تغییرات،  استمرار  درخواست  و  نو  فکر  اشاعه 
تا از داخل و خارج نظام قاجار موجی برای انجام  پديده های جديد تکنیکی، فنی و فرهنگی موجب پديدار شدن  اين جريان شد 
تغییرات گسترده به پا خیزد. چنین به نظر می آيد که بروز  اين شرايط خاص که به تعبیری می توان آن را با مفهوم ورود مدرنیسم و 
مدرنیته به  ايران يکسان پنداشت دارای اثراتی بر معماری  ايران بوده است. تأثیر معماری اروپا بر معماری  ايران در دوران قاجار، 
ابتدا خود را در ساختمان های سلطنتی و اعیانی، سپس در بناهای عمومی  و دست آخر در معماری مسکونی نشان داد. به  اين ترتیب 
تعدادی از عناصر معماری غربی وارد معماری  ايرانی شد و در ترکیب با همان معماری به اصطالح سنتی به کار رفت. بخشی از  اين 
عناصر وام گرفته شده از معماری کالسیک و نئوکالسیک اروپا بود و بخشی ديگر هم تحت تأثیر معماری مدرن قرار داشت. در 
نتیجه می توان گفت با توجه به ورود تدريجی انديشه های مختلف به کشور ما در دوره قاجار، تعامل و پويايی از خصلت هايی است 
که در  اين دوره ديده می شود. به خصوص  اين امر در مورد معماری تهرانی به عنوان يک شیوه مکمل قابل تعريف است و از طرفی 

بخش های سطحی تر معماری بیش از بخش های عمیق تر آن تحت تأثیر غرب قرار گرفته است.
 
 

پینوشتها

1. Modernization
2. modernity
3. Modernism
4. Humanism
5. Rationalism
6. Enlightenment
7. Europeanization
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