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Aims: The heritage of early modern architecture in the first Pahlavi era, represents the 

concept of identity in a new domain which could be attributed to discontinuity of 

traditional Iranian architecture. Historical architecture in the first Pahlavi era is one of 

the first attempts made to protract the identity of Iranian architecture in its new shape. 

The present study was an attempt to retrieve the roots and levels of the historical approach 

in the first Pahlavi era to explain how identity remains embedded in the modern 

architectural heritage of this era. 

Methods: in the present qualitative study, a descriptive-analytical approach is used to 

decipher the relationship between the cultural values of modern architectural heritage 

and the concept of identity in architecture. Using relevant documents, the researcher has 

tried to explore the trend of architecture formation in the Pahlavi era. By studying library 

sources, the researcher has also tried to analyze the concept of identity in architecture as 

well as components affiliated with that. In the next step, an inferential approach is used 

to investigate the relationship between historicism and identity development in the 

modern architecture heritage and the results are used to analyze a series of selected 

buildings associated with the historicism current of the first Pahlavi era. 

Findings: Imitative, schematic and conceptual historicism are three components of 

retrospective approach that are directly correlated with different levels of identity: formal, 

inferential and semantic.  

Conclusion: In the architectural heritage of the first Pahlavi era, Identity is, from a 

historical perspective, formally transferred through a direct perception and objective 
adaptation to the attributes of historical architecture in Iran. In the wake of that, another 

group of buildings was formed, which transferred identity through content representation 

and as a result of indirect use of Iranian architectural elements and the refinement and 

abstraction of historical components. Despite emphasizing on similarities, these buildings 

actually depict a cultural distinction in architectural heritage of this era.
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 تیو مفهوم هو  گراییخیخوانش نسبت تار

م تهران   یمعمار  راثیدر  شهر  مدرن 

(1310-1320 ) 

 3محمدرضا پورزرگر، 2 *ی محمدمنصور فالمک، 1زاده یاحیر دی مج

معمار -1 مرکز   ،ی گروه  تهران  اسالم  ،یواحد  آزاد    ، یدانشگاه 

 .  رانیتهران، ا

معمار -2 مرکز   ،ی گروه  تهران  اسالم  ،یواحد  آزاد    ، یدانشگاه 

 مسئول(  سندهی)نو .رانیتهران ، ا

معمار -3 مرکز   ،ی گروه  تهران  اسالم  ،یواحد  آزاد    ، یدانشگاه 

 . رانیتهران، ا

 چکیده 

در   ت یمفهوم هو انگریاول، ب یدر دوره پهلو هیمدرن اول یمعمار راثیم  اهداف: 

  ی است. تجربه معمار  رانیا   یسنت  یبوده که حاصل انقطاع معمار  دیجد  یساحت

  ی صورت گرفته در راستا  هایتالش  نیاول، از نخست  یدر دوره پهلو  گرا   خ یتار

هو ا   رانیا   یمعمار  تیامتداد  نو   نیدر  ا باشدیم  نیقالب  پژوهش    نیا   ز. هدف 

  ی اول است تا چگونگ   یدر دوره پهلو  گرا خ یتار  کردیو سطوح رو  ها¬شهیر  یبازخوان

 گردد.  نییدوره تب نیمدرن ا  یمعمار راثی در م تیاستمرار هو

  ،ی لیتحل   یفیتوص  یاست که با روش  ی فیپژوهش ک  نیا   کردیرو  : ها روشابزار و  

  ن ییتع یدر معمار تی مدرن را با مفهوم هو یمعمار راثیم  فرهنگیارتباط ارزش 

طر از  شکل   قینموده،  روند  مربوطه،  اسناد  به  دوره    یمعمار  یرگیرجوع  در  را 

مفهوم   یواکاو  هب  ، ایکتابخانه  منابع  بامطالعهقرار داده و    یموردبررس اول    یپهلو

  ،ی استنباط  ی. سپس با روش پردازدیوابسته به آن م   یهاو مؤلفه  یدر معمار  تیهو

تار م  یریپذ  تیو هو  گراییخ یارتباط سطوح  واکاو  یمعمار  راثیدر  را    ی مدرن 

ابن آن  اساس  بر  و  جر  هینموده  از  مورد    یپهلو  گرایخ یتار  انیمنتخب  را  اول 

 . دهدیقرار م  لیوتحل هیتجز

  کرد روی  دهندهسه سطح شکل  یو مفهوم  ییالگو  ، یدیتقل   گراییخ یتارها:  یافته

و    یاستنباط  ، ی فرم  یعنی  تی بازگشت به گذشته هستند که با مراحل مختلف هو

 دارند.  میارتباط مستق ییمعنا

در   ، گرا  خ یتاراول با نگرش  یدوره پهلو یمعمار راثیدر م تیهو : یر یگجهینت

از طر انطباق ع   میبرداشت مستق  قیابتدا    ی خیتار  یمعمار  هایبا شاخصه  ین یو 

ابن  گرید  ی. در امتداد آن، گروهابدییانتقال م  یفرم  یبه شکل  ران، یا  شکل   هی از 

آن  تیکه هو  رند،گییم بهدر  معمار  میرمستق یغ   یرکارگیبه  واسطهها    ی عناصر 

پاال  رانیا  تجر  شیو  طر  ، یخیتار  یهامؤلفه  دیو   یی محتوا   ییبازنما  قیاز 

 نیا   یمعمار  راثیرا در م   یفرهنگ   یزیبر تشابه، تما  دیو ضمن تأک  افتهیامتداد

 .گذارندیم شیدوران، به نما

معاصر،    یمدرن، معمار  ی مدرن، معمار  راثیم  ،یارزش فرهنگ   کلمات کلیدی:

 . یداریپا ت، یهو ن، ینو یهایفناور

 

 مقدمه 

و بر   ،یو نوسااز  ییبه نوگرا  شیاول، با گرا  یدر دوران پهلو 

و   یدولت  یبروکراساا  ن،ی: ارتش نو رینظ یدیاصااول  د هیپا

که در   ینیادیتوساااعه و تحوبن بن ندیدربار، فرآ  یبانیپشااات

آن بودند، به انجام  یدر پ انگرایگذشااته، اصااال  هایسااده

 ی تسر رانیآن در ساوو  متتل   امعه ا یامدهایو پ  دهیرسا 

مظاهر  نتریاز مهم یکیو شاهر   یمعمار کهیی. ازآنجاابدییم

  ی سااتتار  هاییدگرگون نیتمدن اسا،، ا کی  یافتگیتوساعه

 رانییبر تغ  ایا حرکا، پو   کیا آن، هماانناد    هاایب یا و فراز نشااا 

. گذاردیم  ریتأث زین یحوزه معمار  ینیو ع  یعملکرد ،یکالبد

در   ،یتیهو  گبا چالش بزر رانیا  یو شااهرساااز  یلذا معمار

 قرار  هااآن  هاایآرماان  و  هااو ارزش  تاهیسااانا، و مادرن  انیا م

 تحوبن سارمنشاأ  عنواناول به  یدوره پهلو  رونای. ازردگیمی

مور   رانیمدرن ا  یو شاهرسااز یدر سااتتار معمار  نیادبنی

 یآن را در پ  یساانت  انیاز  ر یشااده که اناواک کامم معمار

مادرن   یمعماار  درروناد  یتیتاار  یدارد و هماانناد ناواه عو 

  نه یریتحوبن، ساان، د نیا روی. پباشاادیموردتو ه م رانیا

  ی بر الگوهاا  یو مبتن  یقرون متمااد  یکاه    رانیا  یمعماار

و   یتیو از  وفاان حواد  تاار  افتاهیا تکاامام  ینیدرون سااارزم

  تماما    انبهتوسعه همه نیعبور کرده بود، در ماابم ا  یفرهنگ

  ی دوران قاا اار باا الگوهاا  رکاه د  یو معماار  دهگردیا   مغلوب

 ور  ول بها  یبود در دوره پهلو  شااادهتتهیآم یو فرنگ  گانهیب

و نوظهور تاار    دیا  اد  هاایشیرقاابا، باا گرا دانیا کاامام از م

] گرددیم هم1-8.  بر  معماار  نی[  پهلو   یمبناا  اول،   یدوره 

و    یرگیسااااز و اثرگذار بر روند شاااکم  انی ر  ایمجموعه

تحوبن،  نی. ماحصااام اسااا، ا رانیمدرن ا یتحول معمار

  ی و متنوک و ارائه گونه شااناساا   دینوپد  هاییساابک شیدایپ

  ران یا  یمواالعاان معماار  دررونادبود کاه    یاز معماار  یمت ااوت

مسااائله مو ب شاااده تا  نیدارد. ا  یتیبااهم  اریبسااا   گاهی ا

  ی ریدوران مسا  نیشاات  ا هیضارورن شانات، و ح ا ابن

 نادهیآ  یهاانسااام  باه  هااو ارزش  میم ااه  نیدر  ها، انتااال ا



 3 (1320-1310مدرن شهر تهران )  یمعمار  راثیدر م  تیو مفهوم هو  یی گراخیخوانش نسبت تار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 12, Issue 3, Autumn 2022 

 یمعمار  خیتار ریناپذییعصار، بتش  دا  نیا یباشاد. معمار

  را  یمثااباه مباه  یمعماار  را یمعااصااار اسااا، کاه فراتر از م

  را  ی[ م12-9و مواالعاه هساااتناد. ]   یبررسااا قاابام  یفرهنگ

در آن   ی اامعاه انساااان  یتحول و دگرگون  انگریا کاه ب  یفرهنگ

و   یتداوم فرهنگ  یدر راستا  هایی، یقابل یدوران بوده و دارا

  را  یم  نی. تو اه باه ابااشااادیاصااار مدر دوران معا   ، یا هو 

کاه امروزه باه    ، یا و فهم نسااابا، آن باا مسااائلاه هو   یفرهنگ

 یموا هه با معمار درروند  زبرانگیمهم و چالش  یپرساااشااا 

[ در 17-13اسا،. ]   یضارور  یامر ده،یبدل گرد  رانیمعاصار ا

پاهالاو   یماعامااار ماهام  یکا یا اول    یدوره  ماباااحاا    نیا تاراز 

  ،یا در ارتباا  باا موضاااوک هو   یشاااده، کنش معماارمور 

قبم و بعد از ظهور    یغن  ایبود که با پشاتوانه یرانیا یمعمار

  داده یشاکم م یرانیانساان ا یزندگ  یاساالم به کالبد و فااا

  ی حکومت  یدئولوژیمثابه ابه  گرایییشاادن ملاساا،. با مور 

 د،یا صاااورن آگااهااناه انتتااب گردباار باه  نینتسااات  یکاه برا

و   یشاااکل  هاینوک نگاه به گذشاااته و برداشااا،   یچگونگ

 یتیتار  ساوییواز موارد سام،   یاریدر بسا  زیاز آن ن  یم هوم

رو در امتداد ن وذ  گری. از دردگییبه تود م  انهگرایو باسااتان

و    یو ارتباا اان تاار   یشاااروک آموزش عاال  ،یفرهنا  غرب

از   یباا الگوبردار  یکاالباد  یینوگرا  شااادن و  یروناد صااانعت

که به شااکم مدرن  یاز معمار یگرینوک د  یغرب  یکشااورها

  ی دوره پهلو  ی. لذا معمارابدییظهور م  شاودیشاناتته م هیاول

ساااتته    ساامیونالیبر اسااان ناساا   دیاول در کشاااکش آن ه با

آن در حال حرک، بود، دچار    یساو و آن ه غرب به شادیم

  ای سااباهیو ب دیتجربه  د  یرگی[ شاکم21-18نوساان شاد. ] 

  ار یا بسااا   انیا  ر  نیدر ا  رانیا  یتیتاار  یاز موا هاه باا معماار

و    میبه م اه  ، یدارد ضاامن عنا  یتو ه اساا، که سااعقابم

 زیرا ن دی د  عملکردهای و  هاگذشاته، نگرش  هایمشاتصاه

نحوه انتتاب و    نیبنیدرا ی. لذا چالش اسااسا دیپردازش نما

اس، که بتواند در تناسب   یمعمار یتیاز عناصر تار  نشیگز

به نام   یرا در م هوم یتیهو   هایشاده، ارزشمور   هدافبا ا

پژوهش در تالش   نیراسااتا ا  نی. در ادینما  یریگیپ یمعمار

نگرش   هیاول را از در  یدوره پهلو  یمعماار  را یاسااا، م

ارزش   ییقرار داده تاا نحوه باازنماا  موردمواالعاه  اناهگرایا خیتاار

 دوران  نیا  را یرا در قاالاب م  رانیا  یتیتاار  یمعماار  یتهوی

پاسااخ    میقب نیاز ا  هاییکند و به پرسااش  یو بررساا  میتحل

از چاه    اناهگرایا خیمادرن باا نگرش تاار  یمعماار  را یدهاد: م

نوک    شاااود یم  یدر معماار  ، یا تحاق هو   ساااازناهیزم  قی ر

 یهاااول از مؤل اه  یو انتتااب معمااران دوره پهلو   نشیگز

 رفتهیصاورن پذ یبیچگونه و به چه ترت رانیا  خیتار یمعمار

مدرن در دوره   یمعمار را یدر م  گراخیتار کردیاسااا،  رو

  ی در روناد معماار  ، یا باا م هوم هو   یاول چاه نسااابت  یپهلو 

 کند یبرقرار م

 هامواد و روش

  های نما از ارزشتمام اینهیهمواره آ  یمعماار خ،یدر  ول تار

 ز،یتمدن بوده اساا،. در دوران مدرن ن کی  یرونیو ب یدرون

مهم را   اینهیعصار تود، زم  هایشااتصاه  ییبا بازنما یمعمار

. آوردیدوران فراهم م  نیا  یفکر  هاایانیا مواالعاه  ر  یبرا

  ن یزمسااار  کیا ارزشااامناد کاه در    هیا در قاالاب ابن  یمعماار

با عوامم متتل  مرتبط به تود   وندیاساا، در پ  گرفتهشااکم

مهم در   یموضااوک، امر  نی. اشااودیم یشااناتته و بررساا 

در موا هه    یو مشاارکت  یمداتالت  یراهبردها نییتب  یراساتا

 گریدر دوران مادرن اسااا،. از  رف د  یمعماار  را یباا م

تحوبن تاار  یمواالعاه معماار  یریو رهگ  یتیدر بساااتر 

بتش   میا تحل  ازمنادیا در تالل آن، ن  ، یا هو   دهمااننا   یمیم ااه

مربو اه    هاایحوزه یاااتیو تحا  یتیاز منااب  تاار  ایگساااترده

 یمعمار  را یپژوهش بر سااه محور م نیاساا،. اسااان ا

(.  1اس،)نمودار  یدر معمار گراخیو نگرش تار  ، یمدرن، هو 

 یو روشا  ی یک  یکردیبا اتتاذ رو قیتحا نیا  یروند موالعات

توصااا   یلیتحل ارزش  ی یو  ارتباا   ابتادا،    را  یم  هاایدر 

شاااات    یهااکرده و مؤل اه  یرا بررسااا   ، یا باا هو   یمعماار

نموده اسااا،.    نییتب ریمناب  ات  انیرا از م یدر معمار  ، یهو 

  انان یو  ر دادهایرو ،یتیتار-یریت ساا  یبا روشاا  نیهم ن

اول را مواالعاه کرده تاا ضااامن فهم    یدوره پهلو   یمعماار

ا  یرتحول معماا  یفکر  هاایشااااهیر عصااار، ت کر   نیدر 

دوره را  نیبازگشاا، به گذشااته در ا یو معمار  گراییخیتار

  ،یا درنهاا  یمواالعاات  هاایبتش  نیمورد کنکااش قرار دهاد. ا

پژوهش را شااکم داده که بر اسااان آن نمود    یمدل م هوم
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دوره    نیا  یمعماار  انیا در  ر  گراخیتاار  شیهر گرا  یتیهو 

و    میا  ها، تحل  درو    یبررسااا   نی. باه دنباال اگرددیم  نییتب

  ی از بنااهاا  ایشاااده، مجموعاهاساااتترا   هاایپردازش داده

  ده یاول انتتاب گرد  یدوره پهلو   رگذاریمهم و تأث گرایخیتار

،  ت در سا  ، یهو   یها، نوک تجلآن  یواکاو قیاس،، تا از  ر

گردد. توور   بنادیدوره صاااورن  نیا  گرایخیتاار  یمعماار

 یتیتاار  گاذشاااتاهدر نوک نگااه باه    یو روناد تکاامل  یتیتاار

  های مجموعه از ساااتتمان نیا  نشیاسااان در گز نیترمهم

 .اول اس،   یدوره پهلو 

 

 

 

 

 

 

 : محورهای پژوهش، مأتذ: نگارندگان 1نمودار         

 ت ی و مفهوم هو یمعمار راثیم

و  یپهلو  گرایخیتار  یمعمار م  ژهینمونه    ی معمار  را یاز 

 ،یکالبد  یارزشمند  نیمدرن را به منصه ظهور رسانده که در ع

  ی شیدارد، نما  رانیگذشته ا  یکه به معمار  یتیبا اشاران تار

  ی . محتوادهدیارائه م  یتوبو ت کر زمانه تود را به  کردیاز رو

دارد   ی مع  ای  یتاص فرد  یوندهایدبل، بر پ  را یم  نیا

فرد   از  فرد    ی مع  ای که  م  گرید  ی مع  ای به  .  ابدییانتاال 

امروز م هوم  با  فرا   یفرهنگ  را یم  یهمسو  حاصم   ندیکه 

 اس،   آن  الزامان  و  هامرتبط با توسعه  امعه معاصر، ارزش

بوده    یو ابزار  یذات  هایارزش  یدارا  یو فرهنگ  یتتاری  آثار

  ی عناصر فرهنگ  ، یو ش اف  یی ایها، پو آن  یابیکه شنات، و ارز

[  25-22]   داش،   تواهد  دنبال  به  را   ارزش  نیا   ی وام  دارا

ک   یرا در سوح  معماری  آثار  و قرار داده که ضمن    ، ی یاز 

ن به  از و وه    یمتتل   هایانسان،  نبه  یمتعال  یازهایپاسخ 

 نیکه همواره موردتو ه محاا  ردگییرا در برم   یفرهن  انسان

] اس، بوده   ا  در[  25-32.  با  و ه    نیارتبا   پژوهش، 

ارزش  هیابن  گرایخیتار  را  یم  یتیتار-یفرهنگ  ی هابا 

   یو ظاهر یرونیهمسو اس، که از موالعه ب یمعمار

 

 

 

راستا  دپدی  هاساتتمان در  و  ا  یآمده   هایلآدهیکسب 

و به لحاظ    شدهنییبه اثر تع  دهیها، ظواهر شکمآن  یفرهنگ

  هایی ب یترک  ریو سا  منواهنوک، سبک، سازنده، دوران سات،،  

نگرش اس،    وهیو ش  میکه متأثر از زمان، اقل  هانهیزم  نیاز ا

ارزش   یدارا  یمعمار  را ی  نبه از م  نی. اگرددیم  بندیدسته

مح  یتتاری در  استارار  به  ه،  و  اس،    های طیهدفمند 

  یبا معان  ،یفرهنگ  دهیپد  نی افراد با ا  وندیپ  یو برقرار  یانسان

 نینماد  های، یمو ب آن قابلکه به  شودیم  اههمر  یمیو م اه

تأث  افتهی  کنندهیو تداع زمان تح،  با گذش،  تا ران    ر یو 

در نسب،    ییمعنا  یفاا  کی   ،یسن، و رسوم  ار  ،یفرهنگ

  در   گرفتهشکم  ییمعنا  ی. فااشودیم  جادیآثار ا  گونهنیبا ا

  ی و فرهنگ  یبنا از  نبه ا تماع  یت یبا و ه هو   یمعمار  را می

هو   میمستا  ارتبا در   با  نسب،  در  که    ک ی   ی مع  ،یبوده 

  ی ادهایاز بن  یکی  مثابهبه  ، ی. لذا ارتبا  هو کندی امعه عمم م

عمل  یم هوم رو  یو  م  گراخیتار  کردیدر    ی معمار  را یبا 

 (2.)نمودارگرددیم ریپذ ، یمعاصر رؤ 
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تالل آن، مأتذ: نگارندگان های میراثی ابنیه و تحاق هوی، از گرا در معماری با ارزش: ارتبا  رویکرد تاریخ2نمودار

 یمعمار راثیدر م تی هو یهامؤلفه

  ران یمعاصار ا یمعمار  های، یظرف  ییو شاناساا میتحل  ،یبررسا 

  شاده ینیبشیبه اهداف پ  یابیدسات یبرا  یراثیبه م میتبد  یبرا

همواره تبلور و   ی. معمارشاودیم  یابیدر اساناد بابدسا، ارز

حاکم بر  امعه بوده اسا،. از  هایمپارادای و  هاتجسام ارزش

عنوان  باه  زد،تیی اامعاه برم  کیا منظر هر آن اه از بساااتر    نیا

  ی و شااهر ارتبا  برقرار کرده و سااع یمهم با معمار یامؤل ه

سااااازد. از ملاه    انیا نماا  یدارد تود را در کاالباد معماار

اسااا، که در   ، یبرتاساااتاه از  امعاه م هوم هو   هایارزش

از رابواه دو رفاه    ، یا . هو گرددیم  ی اار یویمنااساااباان مح

که از ساه    دهیشاده حاصام گردسااتته  طیانساان و مح انیم

 میم اه  یشاده و  امعه در برقرارسااتته  طیعامم انساان، مح

لاذا معماارکنادیم  ، یا تبع  یمعماار  ، یا متتل  در هو   ی. 

رغم سااات،، بهانسااان طی لوه مح  نترییعنوان اساااساا به

 گذارد،یم  یفراوان ریکه در شاکم آن تأث  ینیسارزم هایت اون

  یج یو تدر  ایپو   ،یذات یژگ یعنوان وبه  ، یاز مشااتصااه هو 

محصول   ،یاثر معمار  کیدر   ، هوی[. 35-33]  اس،  مندبهره

فرد و آن اثر اسا، که بر    انیم  یتعامم و کنش متاابم ا تماع

متاا اب    یذهن  ریاثر و تصاااو   یهاایژگ یو  انیا تعاامام م  یمبناا

  کننده میمتااد و تکم  یو مستلزم درک دو معنا  ردیگ یشکم م

  ن یع رد یگروهشاباه، و ت اون اسا،. شاباه، درون یعنی

صااا اان و    ،،یا نوک از هو   نی[ ا15. ] یت ااون برون گروه

را با تود به همراه دارد که  ساام شااهر را از   یاتیتصااوصاا 

که   کندیآشااکار م  یکرده و شااباهتش را با تود  زیمتما  ر،یغ

[  37-36. ] شاااودیکام منجر م  کیا   شیدایا باه پ  ، یا درنهاا

باه نوک برداشااا، از آن   یدر معماار  ، یا توانش م هوم هو 

 دیگرد  انی ور که باسا،. همان میوابساته و در ارتبا  مساتا

 یمدرن در راستا  یمعمار  را یم  یفرهنگ  یتیتار  هایارزش

  کرد یرو   ه، نیبوده و ازا  یو ا تماع یفرهنگ  ، یتحاق هو 

دارد تاا   یساااع  ،یدر معماار  ، یا پژوهش باه مسااائلاه هو   نیا

  ی هاا شاااهیرا باا ر ی، معماارتا در ساااا  ، یا هو   یارتباا  تجل

 نیقرار دهد. با تو ه به ا میمورد تحل  هبازگشاا، به گذشاات

  هایی ها و شااتصاهمؤل ه  هیاز در زین  ، یموضاوک، موالعه هو 

 از  گرفته الهام  مناب  از که با نوک برداشاا،   ردگییصااورن م

 یموالعات رندهیدربرگ  1همساو اسا،.  دول  یتتاری گذشاته

  کرد یبه رو کیها نزددر آن  ، یاساا، که پردازش م هوم هو 

شانات،    یدر راساتا ییهاپژوهش اسا، و با ارائه مؤل ه نیا

فکر  ،،یا هو  برا  یچاارچوب   بنادیدساااتاه  یموردنظر را 

 .آورندیپژوهش فراهم م نیموردنظر ا
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 پیشین، مأتذ: نگارندگان های گیری هوی، در میرا  معماری با تو ه به پژوهشهای مؤثر بر شکم: مؤل ه1 دول

 

 

 ( 1310- 1320)اول یدوران پهلو یمعمار راثیم
  ی معمار  را یم  یر گیکه به شکم  هاییو سبک  هاشیگرا  جادیا

  های یحاصم دگرگون  انجامدیاول م  یعصر پهلو   گرای خیتار

معمار  ینیادیبن که  ابتدا  رانیا  یاس،  چهاردهم   یدر  سده 

  ن ی. اابدی یو تحوبن م  ریی تغ  نیعنوان مبدأ نتستبه  یشمس

نو در    یهاو کارکرد  دی د  ی ازهای به پشتوانه بروز ن  ی دگرگون

  ، یاسیو س  یتیتار  ،یو فرهنگ  یا تماع  یهانهیزم  ،یمعمار

معماران و    رانیتأث  ،ییو ا را  یاقتصاد  ک،یو تکنولوژ  یفن

معمار زمرخ   یآموزش  و   ایمجموعه  شیدایپ  سازنهیداده 

شده    یاز معمار  یدی د  هایان ری  و  هاتو ه از سبکقابم

  ی فرهنگ  اقدامان:  رینظ  یواسوه عواملبه  گریاس،. از  رف د

»که اهداف تود را با   یانجمن آثار مل  یرگیشکم  ریمهم نظ

پ ایران  به  تار ی  کارشناسان  از  در    یدعون  و  گرف، 

صورن مستایم یا  اول به  پهلوی  ا تماعی- سیاسی  هایبرنامه

و    میرمستایغ متتصصان  حاور  داش،«،  دتال، 

زم  یآلمان  ژهیوبه  تار ی   شناسانباستان   ی هاتوسعه  نه ی»در 

و   یتیارت  هایو با هدف شناساندن مجموعه  ییو ا را  یفن

دوران«، موا هه    نیا  یدر معمار  یباستان  نیاست اده از ماام

فااها با  به  دی د  ییمعماران  ناآشنا  بناهاو  عمده    ی عنوان 

ا »نظ  نیشات   راهریدوران  بانک،   نما،سی  دانشگاه،  آهن،: 

 منبع  مؤلفه  زمینه 

 [ 16نژاد ]مهدوی  گرا از معماری گذشته مفهوم- گرا از معماری گذشته  فرم- متغیرهای هویت

تضاد پویایی و استقرار: از سویی بیانگر استقرار و سکون  - های هویت شاخصه
 و دیگر سو بر فرایندی بودن، تجدد و پویایی اشاره دارد.  

ادغام محتوای ذهنی و شکلی: هویت قیاس عینیتی موجود 
 هایی از آن در ذهن است.  با داده

 بار آتشین
[38] 

معماری و هویت  
 پردازی

 کشف الگوها،-
 دستاوردهای فرهنگی تولید -

 ها گیری سنتایجاد زمینه شکل-
 تصحیح و تقویت پارادایم -

شهبازی چگنی و  
 [ 33همکاران ]

های ارتقادهنده ویژگی
 هویت معماری

 ماندگاری: اصالت و معنی -
خاطره- کیفیات  تاریخ:  و  زیبایی  مالحظات  انگیزی، 

 بصری

عالئم بصری  شناسی: ارتقا عملکرد محیط از طریق نشانه-
 ها و توالی نشانه

 پور و همکارانخدامی
[39] 

اشکال مختلف هویت 
 در معماری

به- ساختهانسان  محیط  جامعه واسطه  به  را  خود  شده 
 بشناساند.

بازشناسی کلیت یک جامعه برای افراد آن جامعه یا دیگر  -
 شدههایی در محیط ساختهوسیله نشانهجوامع به

خواهد خود را بشناسد  شده میاختهواسطه محیط سانسان به-
 و خودش را پیدا کند.

گونه که آن محیط شده را بشناسد آن انسان محیط ساخته-
 با ذهنیت او همخوانی داشته باشد.

 [ 34دامیار]

تجلی کالبدی: مصنوع و طبیعی؛ شکل، وسعت، مقیاس،  - ابعاد ماهیتی هویت 
 سبک، بافت، شبکه 

 ها، تعامالت، جلوه محتوایی: انسانی و محیطی؛ فعالیت-

بعد معنایی: وجودی و اکتسابی؛ وقایع، تاریخ، تداعی  -
 خاطره، روح مکان، نمادها 

 واعظی و علیمردانی 
[40] 

دهنده عوامل شکل
 هویت معماری

مکان - مشخص  کاراکتر  پنداری:  های  موتیف-یگانه 
 معنادار در پیکربندی

مالحظات  -های بصری و هنری کیفیتخاطره: -
 معنایابی -ریشه داشتن-زیباشناختی

 همکارانپورجعفر و 

 [41] 

اصول سازنده هویت  
 معماری 

 قابلیت پاسخگویی به نیازهای روز مخاطبین -
 هماهنگی با تاریخ و گذشته مخاطبین  -

 تداوم معنایی با گذشته  -
 بیانگر روح زمان   -

 سلیمان و همکاران
[36] 

احراز و تداوم هویت  
 معماری 

 همانی: قابلیت انطباق عینیت با ذهنیت این-
 

 [ 42پرویزی ] انباشت خاطره: قابلیت انطباق ذهنیت با عینیت -

عناصر ادراک هویت  
 معماری 

با  - فضا  عینیت  تطبیق  تاریخی،  پیشینه  معنایی:  ابعاد 
 همانی و... های ذهنی، احساس ایناندوخته

 

اجتماعی: گوناگونی در کاربری، هماهنگی با ابعاد -
 الگوهای رفتاری و....

 ابعاد شکلی: نظم فضایی، تنوع فضایی، محصور کردن فضا -

 چنگیزی و احمدیان 
[43] 

های هویت جمعی مؤلفه
 معماری 

کالبدی  عوامل  کارکردی -عینیت:  عوامل  - محیطی، 
 فعالیتی

کالبدی، کارکردی  شناختی، عوامل -ذهنیت: عوامل ادراکی
 و ادراکی 

جوادی، بوداغ و  
 [44مکانی ]

دهنده  عوامل تشکیل 
 هویت شهر و معماری

تعامالت انسانی: انسان با انسان، انسان با محیط، انسان  -
 با شهر

 حافظه تاریخی -
 شناسی در شهر: معماری شهریهنر، زیبایی-

 نصر و ماجدی
[45] 

معنایی هویت  حوزه های 
 شهردر معماری و  

صورت ضمنی و یا با صراحت  تمایز و تشابه: مفهوم به-
 گردد. ترین معیارها، بیان میدر تعریف مهم

دگرگونی- همه  باوجود  تحول:  و  ثابت  تداوم  مفهومی  ها، 
 است

 گیری یک کل واحد از اجزای متکثروحدت و کثرت: شکل-

 میرمقتدایی
[37] 
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با   ییهمسو   یتالش برا  ، ی، اداران و... « و درنهاهاکارتانه

معمار معمار  یروند  پهلو   رانی ا  ی هان،  دوره  اول    یدر 

ک   یکم  شرف، یپ م  یامالحظهقابم  ی یو  [.  51-46]   ابدییرا 

بازه   نیدر ا  یمعمار  هایو سبک  هاشیمعرف گرا  2 دول  

بازگش،    کرد یو رو  گراییاس،، که تاابم ت کر مدرن  یزمان

به گذشته رو  غالب آن اس،: 

 های معماری در عصر پهلوی اول، مأخذ: نگارندگان.ها و سبک: جریان2جدول

 محقق ها و منابع الهامی معماری پهلوی اول ها، سبکجریان

 فالمکی  [52های معماری مدرن جهانی ]ها و مصداقاندیشه • های معماری رنسانسیشیوه • پشتوانه فرهنگ معماری ایران •

 جودت [ 53] سازگاری معماری با زندگی جدید • تقلید از گذشته  •

شیوه   • و  قاجار  اواخر  معماری  شیوه  دو  امتداد 
 نئوکالسیک غرب 

های متنوع معماری متأثر از جنبش گرایش •
 خصوص شیوه معماری اوایل مدرنهنر نو به

ایجاد یک سبک ملی معرف تاریخ و فرهنگ کهن  •
 [ 54ایران ]

 پاکدامن

ادامه   • بر  مبتنی  دوره  معماری  در  تهران  سبک 
 قاجار تلفیقی از عناصر معماری بومی و بیگانه 

 شده در مسکنگرا به کار گرفتهبرون  معماری  •

معماری ملی، مبتنی بر یادآوری شکوه و جالل  •
 های دور گذشته

 معماری مبتنی بر سبک کالسیک اروپا  •

بین • سبک  بر  مبتنی  جنبش معماری  از  متأثر  الملل 
 [ 55]معماری مدرنیسم اروپا 

 حبیبی 

 

 ادامه راه گذشتگان و سیر تاریخی معماری  •

 توجه آگاهانه به معماری پیش از اسالم  •

دوران   • توجه به معماری پیش از مدرن غرب  • معماری  اسالم،  از  پیش  معماری  ترکیب 
 [ 56اسالمی و معماری پیش از مدرن اروپا ]

 صارمی

 

اکسپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم شامل دو گرایش فرمالیستی گرایش اولیه آرت نوو شامل آرت دکو و   •
 گرا(گرا و کهن سیسم ملی اروپایی و ایرانی)کهنهآلیستی شامل رومانتیآلیستی و اکسپرسیونیسم ایدهو ایده

راسیونالیسم  • و  نئوکالسیسم خردگرا  ثانویه:  گرایش 
 [ 20] اوایل مدرن 

و   حقیر

 نیا کامل

 های معماری اوایل مدرنسبک • قاجار تداوم معماری اواخر  •
 

های ایرانی )سبک نئوکالسیک اروپا با تلفیق موتیف •
 [57]ملی( 

بانی 

 مسعود 

 الهی آیت [ 58معماری تقلیدی از باخترزمین ] • معماری متکی به معماری اسالمی • معماری متکی بر دوران پیش از اسالم  •

گرایان: بر اساس تفکر و بینش دینی، احیا و  سنت •
 های هزارساله جامع ایرانی توسعه سنت

گرایان: تقلید از فرق سر تا انگشت پا از  غرب •
 غرب در همه شئون اقتصادی اجتماعی، سیاسی

گرایان: بازگشت به عظمت امپراتوری  ملی  •
 [ 59هخامنشی و ساسانی ]

 کیانی

 

 انصاری  [50] معماری خالص اروپایی • تأکید بر معماری اروپاییمعماری التقاطی با  • معماری التقاطی با تأکید بر معماری ایران باستان  •

 ادامه معماری دوره قاجار متأخر •

 معماری مدرن اولیه  •

 معماری ملی  •

 [60معماری نئوکالسیک اروپایی و تزئینات باستانی] •

نوروز 

 برازجانی 

 

  کرد ی، رو2صورن گرفته در  دول    هایبندیبا تو ه به دسته

  ی فکر  انی دوره از چند  ر  ن یدر ا  ی معمار  را یم  گرای خیتار

م مهم  ردگیینشاءن  تأث  نیترکه  ها آن   نیرگذارتریو 

شکوهمند قبم از اسالم و تا    یو تو ه به معمار گراییباستان

ا  یاسالم  یمعمار  یحدود معمار  نیاس،.  به    یسبک 

  ای و بتش عمده  ده ی[ مشهور گرد21اول ]   یپهلو   سم یونالیاسن

دوران را به تود    نیا  یمعمار  نیو تکو   ی رگیشکم  ر یاز س

  ی عنی  یبا اهداف حکومت  یاتتصاص داده اس، که در هماهنگ 

حکوم،    یبرا  یو ساتتن پشتوانه فرهنگ  یکیدئولوژیا  هیتو 

دوران را شکم داده    نیا  یفکر  انی ر   نترییقرارگرفته و اصل

 انه ی گراسه محور آرمان  گراییو غرب  ییزدا   نیکه با نگرش د

دوران که   ن یا  گرایییاول هستند. مل  ی[ دوره پهلو 57-59] 

باستان  واسوهبه روا   عامم  حاور    یمتک  گراییدو  بر 

و    پرستیو ن  م هوم  و  شناسانباستان حاور  با  نسب،  در 

در دس،    یارمثابه ابز( مور  بود، بههای)غرب  یگریتها م د

 یو ن بجا  ینیگزیاول باهدف  ا  یپهلو   اس، یقدرن و س

]   میمذهب، ا تارکردی[ عمم م 61و قوم    گرا خی . هر نگرش 

سوو  و    اف،،یبروز    یعصر پهلو   یهمانند آن ه در معمار

تار  یمتنوع  هایمشتصه  هیچندب  یموضوع  گرایی خی دارد. 

 ر یدر ارتبا  با آن، نوک برداش، و ت س  یاس، که نکته اساس

الهام مناب   ا  یتیتار  نه یدرزممو ود    یاز  مسئله،   ن یاس،. 

نسب، به آن شکم    یمتتل  هایبندیتا دسته  گرددیمو ب م

و    یکالبد  یی عنوان عرصه بازنمابه  ز، ین  ی. حوزه معمارردگی

. در  ردیگ یرا در برم  یسوو  متتل   گرا،خی تار  کردیرو  ییفاا

دسته3 دول   مناب     گراییخیارت  یمعمار   های بندی،  در  که 

تحل به  تو ه  با  اس،.  آمده  گرفته،  صورن    ن یا  میمربو ه 

که در آن   هاییدر تناسب با مشتصه  گراخیتار  یمناب ، معمار

مبه تال  شودیکاربرده  شکم  سه    ا ی  نینماد  ،یفرم  ای  یدیبه 

. سوح  ردیپذیصورن م  ییمعنا  -یم هوم  ای  یو فلس   ییالگو 

، به مشتصه فرموابسته    خیاز تار   یدیهمان برداش، تال  ایاول  
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  یی الگو   های و نمادگرا برگرفته از شاتصه  یی الگو   ا یسوح دوم  

حاصم    یبرداش، م هوم  ایسوح سوم    درنهای، و    یدیو تجر

  ی تیمستتر در بستر تار  میبه م اه  یو تداوم بتش  یینگاه معنا

 اس،. 
 گرایی در معماری، مأخذ: نگارندگان.های تاریخ : نگرش3جدول

 منبع های وابسته مفاهیم و شاخصه بندی نوع دسته 
گرایی در  انواع تاریخ 

معماری بر اساس  
های هگل و دیدگاه
پردازان معماری نظریه
 گرایی تاریخ 

 هایی نظیر: فرم و متریالهای تاریخی، با شاخصه)تاریخ تقلیدی(: از طریق استفاده از فرم گرای کالسیکمعماری تاریخ

ین
 مت

ی و
یر

ء پ
جز

 

[
62 ] 

هایی  های مدرن، با شاخصههای تاریخی در کنار فرم )بازبینی تاریخ(: از طریق استفاده از فرم گرای نمادینمعماری تاریخ

 نظیر: فرم، متریال، جریانات فکری غربی و ایرانی 

هایی نظیر: رخدادهای  وتحلیل آثار نسبت به »روح زمان«، با شاخصه)روح زمان(: از طریق تجزیه گرای فلسفیمعماری تاریخ

 معماری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

های انواع شاخصه 
گیری از معماری بهره

 ایرانی اسالمی 

ای، ساختاری یا تزئینی( و مصادیقی نظیر: استفاده از  های شکلی و صوری بناهای ایرانی)سازه : با ویژگیهای فرمیشاخصه

 انواع طاق، قوس و گنبد و..

ی
ضو

ر
ی 

کر
 ذا

ر و
پو

 

[
63 ] 

: با ویژگی استنباط تجریدی از یک واقعیت معماری، و مصادیقی نظیر: الگوهای مختلف چهارتایی،  های الگوییشاخصه

 الگوی چلیپایی و... 

انسانی،  : با ویژگی تداوم و تکرار مفاهیم مستقل از فرم یا الگویی خاص، و مصادیقی نظیر: مقیاس های مفهومیشاخصه

 درون و برون، بینش نمادین و... 

بازشناسی ادراک و 
تصور ذهنی در فرایند  

 گرایی تاریخ 

 ساختار و تکنیک پرداخت کالبد-ارجاعات زبانی -بازشناسی سبک و شیوه بناعناصر کالبدی: 

 و 
ی

هر
مظ

ان
کار

هم
 

[
61 ] 

 الگوی پالنی، استانداردها و روابط و سازمان فضایی - اجتماعینقش اثر در بازنمایی، گفتمان فرهنگی و عناصر کارکردی: 

 داللت، معنای آشکار و پنهان، معنا در نزد مخاطب و طراح وجوه معنایی: 

 
 

 مدرن یمعمار راثیدر م تی هو یهامؤلفه

ارزش  یمعمار  را یم برگرفتن  در  با  و    هایمدرن  ملمون 

به مکانناملمون  توسعه  کانون  شهرها  انی بن-عنوان    ی در 

ظرف و  اس،  مور   فراوان  های ، ی امروز  ا  یبالاوه  در    ن یرا 

  های ارزش  نیاز ا  یکیعنوان  به  ، ی. هو گرددی ه، شامم م

نشانهبه  ،یراثیم و  الگوها  مجدد  شنات،   تواندمی  هاواسوه 

زمان  افتهینو    یانیب تداوم  با  لذا  66-64]   یو  باشد.  همراه   ]

 کیگذشته    یاز معمار  یتی تار   هایبرداش،   انیکه م  ینسبت

  ن یتراز مهم  یکی  گردد،یبرقرار م  ، ی و سوو  هو   نیسرزم

را شکم    یهر کشور  یمعمار  را ی موا هه با م  یکردهایرو

 . دهدیم

م اه  روند مؤل ه   میانتاال  قالب    یتیهو   ی هاو  اثر   کیدر 

  ی اس، که و وه متتل  اثر معمار  یمشتص  ندیفرا  ،یمعمار

ب . از  ردگییآن دربر م  یدرون  هایهیتا ب  یرونیرا از سوو  

انتاال و تداوم هو   نیا با    ی معمار  را  یدر م  ،یمنظر روند 

با    گراییخی رمشابه، دارد. لذا سه سوح تا  گراییخیتار  ندیفرآ

پژوهش بدل به سه    نیا  یصورن گرفته در مدل م هوم  قیتوب

انتاال هو  از روند  فرا  ، یمرحله    ی معمار  یرگیشکم  ندیدر 

شاتصه  دهیگرد م  یتی هو   هایو  در  مدرن   یمعمار  را یرا 

ادنماییم  یمتجل تار  نی.  روند  همانند  در    ییگراخیمراحم 

با    یمعمار  میبا م اه  یو فرم   یاز موا هه سوح  یمعمار و 

گرد  آغاز  شباه،  اصم  به  درنها  دهیتو ه  مرحله    ، یو  به 

که به دنبال تداوم   گرددیمنجر م  میاثر با م اه  یانوباق ذهن

  ی مستتر در اذهان بوده و به سرحدان م هوم  میبه م اه  یبتش

به موالعان صورن   ، ی توان با عنای. لذا مگرددیتود نائم م

ا در  ن   نیگرفته  همانند  فرابرهم  3  مودارپژوهش،   ندیکنش 

مدرن را    ی معمار  را یدر م  گراخیو نگرش تار  ، یتداوم هو 

 قرار داد.  نییمورد تب
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 گرا. مأتذ: نگارندگان.، میرا  معماری مدرن از  ریق نگرش تاریخت: مدل م هومی چگونگی بروز هوی، گرایی در سا3نمودار

 های موردیمعرفی نمونه

ای از میرا  معماری پهلوی  بتش عمدهپیرو آن ه بیان شد،  

به معماری 1320-1310های  اول حدفاصم سال با نگرش   ،

از   اشکالی  آن،  از  توانشی  دیدی  ارائه  و  ایران  تاریتی 

ترین گرا را تحاق بتشیدند. مصادیای از مهم معماری تاریخ

عنوان پایتت، و کانون متمرکز  این ابنیه که در شهر تهران به

شده،  فرهنگی و اقتصادی ایران در این دوره ساتتهسیاسی،  

این به اهداف  بررسی  و  بح   موردی  ه،  نمونه  عنوان 

های  پژوهش انتتاب گردیده اس،. مبنای این انتتاب، ارزش

میراثی بنا از  ه، نگاه به معماری گذشته ایران و هم نین  

آن  تکاملی  گرایشروند  اس،.  یکدیگر  به  نسب،  های  ها 

ای قرارگرفته   تاریتی  مورداشاره  نیز  مناب   دیگر  در  ابنیه  ن 

به  68-67،  57،  54،  20،  18اس،]  تو ه  با  اسان  این  بر   .]

تاریخ ابنیه  این پژوهش،  پهلوی  روند موالعاتی  گرا در دوره 

سه فرآیند  با  تا  شده  تاسیم  کلی  دسته  سه  به  گانه  اول، 

معماری  تاریخ در  هوی،  تحاق  روند  آن  دنبال  به  و  گرایی 

 نوبق گردند. گروه اول شامم: کالج البرز، دبیرستان فیروز  م

اسناد، گروه دوم شامم: بانک ملی ایران،  بهرام و ساتتمان ثب، 

دبیرستان انوشیروان و کاخ شهربانی، و گروه سوم شامم: موزه  

تار ه   امور  وزارن  کاخ  و  پس،  ساتتمان  باستان،  ایران 

اس،. این سه گروه با تو ه به ت اوتی که در نوک تو ه به 

از آن داشته بندی اند، دستهمعماری گذشته ایران و برداش، 

مهم گردیده هم نین  و  ابنیه  این  مجموعه  رین تاند. 

آمده اس،: 4ها در  دول گرای آنهای تاریخشاتصه
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 ها ملهم از معماری ایرانی، مأخذ: نگارندگان. گرای آنهای تاریخ : ابنیه منتخب عصر پهلوی اول و مشخصه4جدول

 

 گرایانه های تاریخشاخصه بنا 

 کالج البرز

1304 
 مارکف نیکالی 

شده که تماماً الهام  بنا با عملکرد آموزشی و دارای فضاهای متقارن است. از مصالح آجر و کاشی جهت تزئینات نما بهره گرفته
-های چهاربخشی. همچنین ایوان، کاربندی و کاشی های بام، تاق گرفته از گذشته است. نظیر: گنبد، هشتی، مقرنس، کنگره

 [ 71-69بیانگر این موضوع هستند. ]های جناغی ها و قوسکاری
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 بهرام  دبیرستان فیروز

1311 
 مارکف 

آمدگی ورودی  آن و پیش  غرب قرار دارد. که سردر- عملکرد بنا آموزشی است و با ساختاری متقارن و خطی در امتداد محور شرق
رنگ پیرامون بازشوها،  کاشی هفت  آجری است و تزئینات آن شامل بنا دیوار باربر    شده است، سازهمصالح آجر بهره گرفته  از

 [69] باشد.می های جناغیمتقارن، قوس  ها و نقش فروهر. نمایپناه بام و حاشیه پنجرهآجرکاری در جان

   اسنادساختمان ثبت
1314 

 علیخان مهندس 

محورهای عمود بر هم قرار دارد، آجر و کاشی مصالح غالب آن  عملکرد بنا اداری است و به شکل خطی و متقارن در امتداد  
کاری است. نما دایره و جناغی. آجرچینی مضرس و کاشی های نیم است و سازه آن دیوار باربر آجری است. تزئینات شامل قوس

 [ 69، 57زدگی است. ]های توکار و با تأکید بر تناسبات عمودی، تنوع احجام و بیرونمتقارن با ردیف ستون

 بانک ملی ایران

1311 
 هاینریش

های بلند های عریض سراسری در فضای ورودی، ستون صورت کشیده و افقی، با ایوان بلند و پلهبنا با عملکرد اداری)بانک(، به
فروهر  های داخلی آن آجر است. تزئینات شامل نقش و کشیده. بیانگر شکوه هخامنشی است. مصالح بدنه اصلی سنگ و حیاط

های هشت و دوازده پر هخامنشی تکرار شده در داخل و خارج ها و سربازهای و گلهای هخامنشی به همراه ستونو حجاری

 [ 71،  69، 57، 46بنا است. ]
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دبیرستان انوشیروان 

 دادگر 

1315 
 مارکف 

گرفته است. مصالح جمشید و با اقتباس از معماری نئوکالسیک شکلهای تخت  عملکرد بنا آموزشی بوده و با الهام از موتیف 
های نما، های پنجرهکاری در بین قابنقش فروهر در باالی ایوان اصلی، کاشی   آن شامل آجر، سنگ و کاشی و تزئیناتی نظیر

میسرستون شامل  را  جمشیدی  تخت  پنج های  آن  نمای  تزیینشود.  و  بوده  مفقسمتی  آجرچینی  با  ستونشده  های  صلی 
 [ 57، 20، 18ای است. ]های قلعهپناه های گاوسر جاننوهخامنشی با سرستون 

 کاخ شهربانی 

1316 
 علیخان مهندس 

اداری و ساختار متقارن است که دو پلکان وسیع به سبک تخت جمشید و رواق وسیع با چهارستون -این بنا با عملکرد حکومتی 
از سازه طاق قوسی است. تزئینات شامل:هخامنشی در مرکز آن قرار   فروهر، لوتوس، سربازان هخامنشی، نیم    دارد. بخشی 

آمیزی ملهم از پناه حجیم و آجرچینی است و نمای مای اصلی با تزئینات و رنگتیز، جانهای نوکهای گاوسر، پنجره ستون
 [ 57،  20، 18ه است. ] گرفت نگاری هنر اسالمی شکلهای هخامنشی و تخت جمشیدی و شمایل موتیف

 ساختمان پست 

1313 
 مارکف 

های اصلی آن است. دارای حجمی طویل پستخانه مرکزی تهران بوده که تقارن و ریتم از شاخصه   عنوانبنا با عملکرد اداری به
حمال است    هایستونآجری با نیمو  باشد. سازه آن دیوار یکپارچه سنگی  با نمای ممتد است و مصالح اصلی آن آجر و سنگ می

های  های سنگی با سرستونستونصورت ترکیب نیمباشد که بههخامنشی می  هایو بنا دارای تزئینات سبک اسالمی، موتیف 

 [ 70، 20، 18ملهم از تخت جمشید ظاهر گردیده است. ]
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 ایران باستانموزه 

1313 
 آندره گدار 

شامل سه قسمت فضای ورودی، فضای نمایش اشیا و فضای   گرا برون موزه است و به شکل متقارن، -دارای عملکرد عمومی 
باربر آجری، طاق عظیم ورودی می اداری از دیوارهای  از آجر، سنگ سفید تراشیده شده بوده و سازه  باشد است. مصالح آن 

شده به سه و نمای آن متقارن از جنس آجر سرخ و تقسیم های چوبی با ریتم یکنواختآجر قرمز، پنجره همچنین  تزئینات
 [ 69-68، 20، 18] بخش. تأثیرپذیری از معماری قبل و بعد از اسالم است.

 کاخ وزارت امورخارجه 
1318 

 گورکیان

باشد. پالن و  صورت محدود میرنگ بهآجرکاری و کاشی هفتحکومتی است. تزئینات آن با استفاده از  -عملکرد این بنا اداری
ساختار کامالً متقارن با استفاده از ترکیب احجام ساده هندسی است. شباهت حجم ورودی ساختمان با بنای کعبه زرتشت شباهت  

 [ 67، 20] صورت کلی فرم بنا بیان مجرد از معماری باستانی ایران است.زیادی دارد. به

 

 

 

 



 11 ( 1320-1310مدرن شهر تهران )  یمعمار  راثیدر م  تیو مفهوم هو  یی گراخیخوانش نسبت تار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 12, Issue 3, Autumn 2022 

 هاافتهی 

اول موضوک    یپهلو   یمعمار  را یدر م  ، ی هو   یتجل  یچگونگ

در    یمعمار  یبنا  کی  ، یپژوهش اس،. هو   یهاافتهی  یاصل

بنا    ، یبا هو  قی و عم  میارتبا  مستا آن  کاربران و متا بان 

  ،یاز هو   یبه بتش  یو مکان  یزمان  ندیفرآ  ک یقرار داشته و در  

  ی هامؤل ه  زا  یرگیبهره  ایرابوه  نیشود. در چن یم  میها تبدآن 

متا ب و    انیارتبا  م  یدر  ه، برقرار  ییو روبنا  یظاهر

  ی معمار  را یاس، که در اکثر آثار م   ینبیشیقابم پ  ی اثر، امر

  ن یمشاهده اس،. معماران در اوضو  قابماول به  یدوره پهلو 

موا ه بودند که با مرا عه به    یتیانتتاب تار  یدوره با نوع

  ی  ابه  یو آثار معمار  رانی ا  نیمو ود در سرزم  یمناب  الهام

  م یم اه  ینی ع  یی در بازنما  یاز اسالم، سع  شیمانده از دوران پ

داشتند تا از    دی د  یدر قالب  یتیتار  یبناها  ن یمو ود در ا

  ، ی. با عناردیصورن پذ  ، ی حس هو   میمستا  یالاا  قی ر  نیا

  ی و نما  نانیاستنبا  نمود که تزئ  نیچن  توانی، م4به  دول  

هدف اس،، که    نیا  ییبازنما  یعرصه برا  نیبهتر  ا،هساتتمان

  ران یا یتیتار یبرگرفته از معمار هایی تود را در قالب المان

م ظهور  منصه  هم نرساندیبه  و   نی.  نظم  تاارن،  به  تو ه 

  ن یا  گراییخیتار  هایشاتصه  گریاز د  یمراتب هندسسلسله

 هب  یرانیا  میاص  یاس، که ضمن تو ه به الگوها  هیابن  میقب

وفادار هستند. تجربه مناب     زین  ییاروپا  کینئوکالس  یمعمار

[  73-68،  61-53،  70،  20-18]   رانیا  یمعمار  خیتار  یموالعات

در دوره   یرانیا  یکه هرچه از آغاز تحول معمار  دهدینشان م

م  یپهلو  رو  گذرد،یاول  در  تالش   گراخیتار  کردیمعماران 

م اه  تردرونی   با  تا  اندداشته و   یتیهو   هایالمان و    میکردن 

  ه یرا در بدنه ابن  یتیتار  یهامؤل ه  شدهشیصورن پابآشنا، به

روند    نی. اابندیدس،    خیاز تار  یدیتجر  یانیبه کار برند تا به ب

در    یتوبدارد که به  دیتأک   ییعاال یمعمار  یسوبر حرک، به

 . اس،  ، ی رؤ قابم شدهیمنتتب و بررس یمعمار را یم

 

  ای هیاول، ابن  یدر دوره پهلو   یروند تحول معمار  یابتدا  در

  ران یا  یسنت   ی معمار  انیامتداد  ر  ینوعکه به  شوندیساتته م

عملکردها  ارائه  ضمن  که  شکم  دی د  ییهستند  به    دهی و 

 یاز معمار  یدر پردازش نما و عناصر بصر  ن،ینو   ییفااها

هنوز    یدوره پهلو   میاوا  یدوره قا ار و حت   انیکه تا پا  یرانیا

م   انیدر  ر بهره  اس،،  ابرندیبوده  از   ن یب  قی ر  نی. 

معمار  یپهلو   یمعمار   را یم   نینو   یعملکردها   ی سنت  ی با 

. لذا ظاهر بناها، وامدار ردپذییصورن م  ی ظاهر  یتوابا  رانیا

پ  باشدیم  یمعمار تا  را    رانیا  ی شهرها  یما یس  ن یازاشیکه 

م ا  دادهیشکم  در  البرز،   یعنیبناها    میقب  نیاس،.  کالج 

ثب،   روزیف  رستانیدب ساتتمان  و  )هم نبهرام    ی بنا  نیاسناد 

م  هیبلد  شدهب یتتر در  ن  دانیتهران  را    توان ی م  زیتوپتانه 

و    وانی ا  کاری،یکاش  ،ی ناغ  هایدانس،( قون  دس، نیازا

مستابه  یکاربند اشاره  ا  یمی وضو ،  تار  نیبه    ی تیبرهه 

بتش از   نیموضوک که ا  نی ادارد. با تو ه به    رانیا  یمعمار

را با   دی د  یعملکردها و فااها  ،یمعمار  ییایاح   هایسبک

  ی در راستا  یکالبد  ییبازنما  دهند،یارائه م  یفرم و کالبد سنت

  گر یصورن گرفته تا متا ب اثر آن را در کنار د  ینیانوباق ع

  ی متوال  انیها در  ول سالمو ود در شهر که نسب، به آن  هیابن

ا بازشناس  یهماننیاحسان  مورد  اس،،  دهد.    ی داشته  قرار 

ا  نیهم ن م  نیدر  از  اول،    یپهلو   یمعمار  را یبتش 

معمار  شیوبکم  هایاشاره مشاهده  قابم  رانیا  یباستان  یاز 

در    زیاز اسالم را ن  شیب  انهگرای یمل  رانی تأث  توانیاس، و م

بهرام نشان   روزیف  تانرسی ور مثال در دبها مشاهده نمود. بهآن 

نما در  وامدار    ، ی رؤ قابم  یشرق  یفروهر  احتماب   که  اس، 

مؤسسان مدرسه بوده اس،. در  دول   یزرتشت  یهاشیگرا

تزئ  5 بازنما  نانینمونه  معمار  هایییو  از  گرفته    ی صورن 

 آمده اس،:  شیگرا نیمربو  به ا  هیدر سه ابن یرانیا
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 کالج)دبیرستان( البرز 

   
 ورودی کاربندی شده  اصلی و تزئینات ایوان 

 [ 69مأخذ: ]
 کاری در نما جناغی و کاشی های بام، قوسکنگره

   http://mandegaralborz.sch.irمأخذ:   
 های بام جزئیات کنگره

   / http://www.archoma.comمأخذ:  

 دبیرستان فیروز بهرام 

 

 

 
 نمای شرقی و نشان فروهرجزئیات  

   http://www.archoma.comمأخذ:  
-های هفتکاری های جناغی و کاشینمای جنوبی، قوس

 [69]پناه مأخذ: جان رنگ و آجرکاری 
 تزئینات آننمای شمالی و 

   https://visit.tehran.irمأخذ:  

 اسناد و امالک کشور ساختمان سازمان ثبت

   
کاری،  کاشینمای شمالی با تزئینات آجر و 

   http://archritique.comمأخذ:  
 حیاط و فضای سبز

 http://archritique.comمأخذ:  
-های جناغی، آجرکاری مضرس و کاشیقوس

 کارهای نما  
   http://archritique.comمأخذ:  

اول، تماما  در تدم،   یدوره حکوم، پهلو  مهیدر ن یمعمار

اس، که منوبق بر اهداف    ی اقتدار، شکوه و عظمت  شیبازنما

.  رسدیو شهر به منصه ظهور م  یدر ساح، معمار  ی اسیس

ا م  انهگراییمل  شینما   نیاو   دوم  گروه    ی معمار   را یدر 

قابم  یپهلو  افرا اول  با  که  اس،  عناصر    یمشاهده  محرز، 

قرارگرفته و در    هیباستان در کالبد ابن  رانیو مجسم ا  نیادنم

  اد، یز  هایبزرگ و ارت اک   اریبس  انی: ماریعوامم نظ  ریکنار سا

. لذا ابدییتحاق م  یدر قالب معمار  ی مل  ، ی هو   شیاو  نما

از    شیب  ینیع  شینما  ،یبا معمار  اینحوه موا هه  نیدر چن

  ای به صحنه  م یتبدو بدنه ساتتمان    افته ی   ، یعوامم اولو  ریسا

 شیب  ، یو هو   گرددیم  میو مستا   ینیع  گرایخیاز عناصر تار

اشاره    قی ر  نیاس،. از ا  یو کالبد   گرا، ینیع  ،ایاز هر تجربه

 یمعمار  ، یبا م هوم تشابه در هو   یظاهر  یبه نمادها  میمستا

که    الیی و  ابه،  و شناسانهباستان انیگردد. کش یهمسو م

هتامنش  ژهیوبه  رانیا  یباستان  یمعمار عصر  عرضه    انیدر 

نوک انتتاب از    نیعلم اثربتش در ا  نیتراز مهم  داشتند،یم

متاارن، ناش فروهر،  نماهای و هااس،. پالن یتیگذشته تار

هتامنش  ها،یحجار سرباز  بر سته  و    ،یناش  لوتون 

از تت،  مش  یهاوبتهگم گاو سر    هایو سرستون  دی ملهم 

  ی تو هقابم  زانیاس، که به م  ی تبرداش  نیمحصول چن  یهمگ

ا بنا  نیدر  سه  اس،.  داشته  کاربرد    ی بناها 

 رستانیو دب   ،یکاخ شهربان  ،ی)ساتتمان بانک ملیموردبررس

به  روانیانوش تار  نیا  یتوبدادگر(  از  نشان    گراییخینوک  را 

لذا مدهندیم ا  ، ی استنبا  نمود که هو   نیچن   توانی.    ن یدر 

http://mandegaralborz.sch.ir/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
https://visit.tehran.ir/
http://archritique.com/
http://archritique.com/
http://archritique.com/
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ابن از  ع  هیگروه  مرحله  و   گرا، ی نیدر  محتواها  و  دارد  قرار 

موردتو ه    یظاهر  های المان  رازیغبه  یتیهو   میم اه کمتر 

عصر    یمعمار   را یبتش از م  نای  در   ذکرقابم  نکته.  اندبوده

پس از اسالم   یمعمار  یهااز المان  یاول و ود برت  ی پهلو 

 اس،،   یقون  ناغ ژهیو)همانند گروه اول( به

 

از عناصر    ایمجموعه  انه،گراینباستا  هایکه در کنار شاتصه 

بازنما   یرانیا  یمعمار بنا،  در  در  دول  کندیم  ییرا   .6   

در گروه دوم   گرا، ینیو ع  میبا اشاره مستا  یتیتار  قیمصاد

 اول آمده اس،:   یپهلو  یمعمار را یم
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 ساختمان صندوق بانک ملی ایران

   
نقش فروهر در پیشانی ورودی اصلی  

 بانک 

 [69: ]مأخذ 

 نقش برجسته سرباز هخامنشی 

 https://toosfoundation.com: مأخذ

 تزئینات ورودی بنا 
 https://toosfoundation.com: مأخذ

 دبیرستان انوشیروان دادگر 

 

  
 نقش فروهر و ایوان ورودی،  

 / https://archawpress.orgمأخذ: 

 های بامهای گاوسر و کنگره سرستون
 / https://archawpress.orgمأخذ: 

 هایی با قوس جناغی حیاط داخلی و پنجره 
 / https://archawpress.orgمأخذ: 

 کاخ شهربانی 

   
 پلکان ورودی

 http://www.tafarojnameh.irمأخذ: 
 نقش برجسته سرباز هخامنشی 

 http://www.tafarojnameh.irمأخذ: 
های ایوان  های گاوسر و کنگره سرستون

 ورودی
 http://www.tafarojnameh.irمأخذ: 

و با نگاه به گذشته    گراخیتار  یمعمار  دیگرد  انی ور که ب همان

پهلو  دوره  انتها  یدر  در  درون  نیا  یاول،  به سم،   ی دوره 

  ،ی رف، و درنها  شیپ  میرمستایغ  هایو برداش،   میکردن م اه

  های و المان  ها  یموت  شیشکم گرف، که ضمن پاب  ایهیابن

م اه  یظاهر دنبال  تار  یورا  یمیبه  او   بودند  یتیظاهر   .

  ی پهلو   یمعمار  را یگروه سوم م  هیدر ابن  کردیرو   نیا  شینما

محدودشده و بنا   هیابن نیدر ا نانیمشاهده اس،. تزئاول قابم

شات  را   یتیتار  یاز آنکه حس تشابه تود به بناها  شیب

احساس کند،  الاا  اثر  تما  ی به متا ب  از  تجر  زیتوأمان    د ی و 

هدف در    نیدارد. البته ا  الرا به دنب  نیشی پ  ینسب،  به الگو 

  گر ید  یو دو بنا  افتهیتحاق  شتریکاخ وزارن تار ه ب  یبنا

ساتتمان پس، و تلگراف    ی عنیپژوهش    ن یدر ا  یموردبررس

 ، یروند هستند. لذا هو   نیمثابه مادمه اباستان به  رانیو موزه ا

  یی و بازنما دیموا هه، از سوح تال نیدر ا یمعمار را یدر م

استنبا   رفته فراتر    یکالبد با  در    یسع  یدیتجر  هاییو 

ا  رانیا  یمعمار  ، ی هو   ییمحتوا  ییبازنما در  روند    نیدارد. 

http://www.tafarojnameh.ir/
http://www.tafarojnameh.ir/
http://www.tafarojnameh.ir/
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به شکم    زیو تما   افتهیتحاق  یدیتجر  ی صورن الگوهاتشابه به

نشانه  جادیا پردازش  نوک  در  در   یتی هو   یهات اون  آن ه  با 

از  ر بوده  تغ  شیپاب  قی گذشته  چگونگ  زانیم  رییو   ی و 

اس، که   یفکر یمجرا نی. از اردگییصورن م هاانتتاب آن 

  ی م هوم  یکردهایبه سم، رو  گراخیتار  یبستر توسعه معمار

 ، یصورن تداوم هو به  یتا معمار  گرددی فراهم م  یو فلس 

تجل شهر  در  ارزش  افتهییگذشته،  قابم  یو  و  در مهم  تو ه 

. در ردگییدوران متتل  صورن م  یمعمار  را یبرتورد با م

مصاد  یبرت  7 دول   غ  یتیتار  قیاز  اشاره  و   میرمستایبا 

 اول آمده اس،:   یپهلو   یعمارم  را یدر گروه سوم م  یدیتجر
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 یریگجه ینتبحث و 

پس   یفرهنگ  هایارزش  گاهی تجل  ران،یمدرن ا  یمعمار  را یم

بن تحوبن  به   نیادیاز  با ورود  نبش مدرن  گرفته  صورن 

دوران،    نیاز ا  یعنوان نمونه بارزبه  تواندیاس، که م  رانیا

مدرن    یمعمار  یو تجرب  یفکر   هایه یدر ب  یت کران  ار

مورد   ا،یحاضر و گو  یتتاری مثابهکرده و به یی را بازنما رانیا

  ی تیتار  را یم  نیا  هی. مجموعه ابنردیتأمم و پژوهش قرار گ 

  ی عنیاول    یدوره پهلو   کردی و رو  نشیب  ی کیزیو ف  ینینمود ع

  ر یمهم آن اس، که مس  هایقدرن حاکمه و ارزش  ییبازنما

متحول    ی کلبه  رانیرا در ا  یو شهرساز   یرشد و توسعه معمار

 از   یریرپذیاز تأث ینینو  هایشکم را ،یم  نیساتته اس،. ا

 

 ر یپذ  ، ی را رؤ   ی نبش مدرن و روابط حاکم بر شهر و معمار

ساباه بوده  کم  ایو ود نداشته و    ایاز آن    شیکه تا پ  کندیم

تحول مدرن،    انیکه از آغاز  ر  یرانیا  یاس،. سن، معمار

بار   نیو ا گرید ایگونهدوره به نیدچار اناواک شده بود، در ا

شاتصه قالب  تال  یباستان  گراییخیتار  هایدر  در    یدیو  و 

  ،ی حس هو  یارتاا. ضرورن گرددیظاهر م نینو هیکالبد ابن

گذشته، مو ب    هیمو ود نسب، به ابن  یتیو حافظه تار  یمل

تا گونه ا  یاز معمار  ایشد  که ضمن    دیآ  دیدوره پد  ن یدر 

  ی کالبد ،یبا هو ینسبت کندیم یسع دی د ی ازهایتو ه به ن

ا  ژهیو به  رانیا  یمعمار  گونه نیدر دوران باستان برقرار کند. 

 ساختمان پستخانه مرکزی تهران 

   
 نمای مجموعه

 http://www.archoma.comمأخذ:  

 حیاط داخلی و تزئینات آن  

 http://www.archoma.comمأخذ:  

 های تجریدی و پالوده شدهسرستون 
 http://www.archoma.comمأخذ:  

 موزه ایران باستان

 

 

 
 ایوان ورودی

   /http://www.archoma.com:  مأخذ
 جزئیات بدنه 

   /http://www.archoma.comمأخذ:  
 محوطه مجموعه 

 / http://www.archoma.com:  مأخذ

 کاخ وزارت امور خارجه 

   
 نمای شرقی 

   /http://caoi.ir/enمأخذ:  
 نمای جنوبی

   /http://caoi.ir/enمأخذ:  
 جنوبینمای 

   /http://caoi.ir/enمأخذ:  

http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://www.archoma.com/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
http://caoi.ir/en/
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قرار گرف،. پس   میو تحل  ی در سه گروه موردبررس  یمعمار

تحل رو  هایمیاز  از  هرکدام  درباره  گرفته    ی کردهایصورن 

ها، موابق  آن  یتیروند هو   حی اول و تشر   یدوره پهلو   یتیتار

م اه  4نمودار   م  یتیهو   میرابوه  با  نسب،    ی معمار  را یدر 

استدبل    نیروند چن  نی. با تو ه به اگرددیم  نییاول تب  یپهلو 

 جادیگروه اول و گروه دوم، با ا  یمعمار  انیکه دو  ر  شودیم

قبم و    یرانیا  یاز معمار  می مستا  های واسوه برداش، تشابه به

از همه    شیداده که ب  ب یرا ترت  گرا، ینیع  یتیبعد از اسالم، هو 

  گرا خیتار  روندی  ها،نگرش  نای.  اندبهره برده  یدیاز عناصر تال

ب که  ع  شتریاس،  مظاهر  کالبد  ینیبه  و    یو  دارد  تو ه  بنا 

بهره  های موتی  و  هاالمان معمار  یبردارقابم  را    رانیا  یاز 

م  واسوهیب قرار  ابندهدیمورداست اده  اما  به   گروه  هی.  سوم، 

غ  پاب  یدیتجر  م،یرمستایشکم  و    میم اه  شده،شیو 

در  ر  هایمشتصه مستتر  و    ی تیتار  یمعمار  انیمو ود 

از   یدی د  انیب  وهیش  قی ر  نیرا به کار گرفته تا از ا  رانیا

 میم اه   ییمحتوا  ییبر بازنما  ی بازگش، به گذشته مبتن  کردیرو

شباه،    یضمن تو ه به برقرار  کردیرو  نیگردد. در ا  جادیا

الهام مناب   به  ،یتیتار  یبا  نوک  تماآن  یریکارگدر    ی زیها، 

  ای هیرا در ب یاز معمار یت یهو  انیکه ب گرددیم ظاهرآشکار 

اس،، قرار    یاستنبا   ، یاز برداش، که همان هو   تریقیعم

مدهدیم لذا  فاا  جهینت  نیچن  توانی.  که    یی معنا  یگرف، 

م  جادشدهیا پهلو   یمعمار  را یدر  عصر  در  اول    یمدرن 

  ی ادبود ی هایارزش ،ییمعنا یتداع رینظ هاییواسوه ارزشبه

  ی مثابه امربه  ، ی تا هو   شودیمو ب م  ،یو تا ران فرهنگ

  افته یتداوم   یدوران، در سوو  متتل   نیا  هیدر بستر ابن  الیس

باشد  انیو  ر م  ر یس  نیا  در.داشته  از    یمعمار  را یتحول 

م هوم  یسوح  های برداش،  که    یاستنبا   ، ی هو   ،گراییبه 

بروز و ظهور    نه یاس، زم  ییمحتوا  گراییخی ماحصم نگاه تار

معنا  یفلس   هایبرداش،   قیاز  ر  یم هوم  ، یهو  از    ییو 

مو ود در    هایانی. اما با تو ه به  رکندیرا فراهم م  خیتار

مدرن   یو معمار  ونیزاسیفراوان به مدرن  شیدوره و گرا  نیا

به فزونکه  به  رو  معمار  یشدن  تار  یبود،  نگرش    گرا، خیبا 

ساتتمان  ی ا به  را  از    های تود  الهام  با  نوظهور  و  مدرن 

 ری. لذا سدهدیدر غرب م  هیمدرن اول  یب معمارغال  یروندها

روبرو شده و    نیادیبن  یبا اناواع  ینوک از معمار  نیا  ینیتکو 

  ی از معمار  یو م هوم   تریدرون  یرهای ه، ارائه ت س  یفرصت

پ  گراخیتار روندکندینم  دایرا  پهلو   ی .  دوره  در  دوم   یکه 

  شتر ی و ب  گرید  یاگونهبار به  نیمجدد موردتو ه قرارگرفته و ا

سر برآورده   رانیا  یبوم  یمستتر در معمار  میبه م اه  ، ی با عنا

دهدیمدرن را شکم م گراییمنواه رینظ یمهم  هایانیو  ر
 

 ها، مأخذ: نگارندگان. بازنمود هویتی آنگرای در میراث معماری عصر پهلوی اول و های تاریخ : مدل تحلیلی جریان4نمودار
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موالعات هو   یتجربه  تار  ،ینسب،  م  گرایی خیو    را  یدر 

که هر چه   دهدی اول نشان م  یمدرن در عصر پهلو   یمعمار

  ی معمار  یدر محتوا   گراخیتار  میم اه   یریکارگ برداش، و به

شود، استمرار و    تریو م هوم  تریشده، درونساتته  طیو مح

و    هشد  شتریمو ود ب  یدر بستر فرهنگ  زیآن ن  یتیامتداد هو 

  ی غن  ، ی هو   ییبدل به عرصه بازنما   ا،یپو   یمثابه امربه  یمعمار

 جهینت  نیچن   توانی . لذا مشودیم  نهی و باارزش مو ود در زم

از آثار گذشته و    ییگرف، که تالش در  ه، استنبا  معنا

  ،، یها در قالب رو  زمان و معاصرآن   یتیهو   میارتاا م اه

هو  م  یمعمار  ، یامتداد  که  دارد  دنبال  به  را   تواندیگذشته 

مبه با  موا هه  ماحصم  ا  یمعمار  را یعنوان  در    ن یمدرن 

 ندهیآ  یمعمار  میو ارزشمند از ترس  یم هوم  یدوران، مصداق

  ی به معمار  ی تیهو   کردیرو  ن ییتب  نیباشد. هم ن  رانیو سرآمد ا

اس، در  ه،    یمناسب  نهی اول زم  یدر دوره پهلو   گرا خیتار

در ارتبا  با    ژهیوکه به  هاشدسته پژوه   نیو توسعه ا  قیتوب

پهلو   یمشابه  انی ر دوره  در  گرف،،    ی که  شکم  دوم 

گ  قرار  درنهاردیموردتو ه  ا  ،ی .   توانیم  قی ر  نیاز 

  ی در  ه، اعتال  یکه پس از اناالب اسالم  زیرا ن  هاییتالش

  ی و غن  ا یپو   ، ی اصال، و هو   یو ارتاا  ی رانیا  ی هنر و معمار

معمار پذ  یدر  م هوم  نبهاز    رفته،یصورن  و    یبرداش، 

 قرار داد.  میمورد تحل  ،یتیارزشمند تار نهیاز زم ییمعنا

 

 

گزارش نشده   سندگانینو  یاز سو  یمورد :یتشکر و قدردان

 .اس، 

گزارش نشده    سندگانینو   ی از سو   یمورد  :یاخالق  هی د ییتأ

 .اس، 

سو   یمورد  منافع:  تعارض نشده    سندگانینو   ی از  گزارش 

 .اس، 

اصل   سنده ینو   :سندگانینو  سهم پژوهشگر  برداش،    ،یاول، 

%  نیتدو  ، یاکتابتانه سهم  با  نو 40محتوا  دوم،   سنده ی، 

با سهم   جینتا  ، یریمااله، کنترل و مد  دهیا  ،یپژوهشگر اصل

نو %30 کمک  سندهی،  پژوهشگر  روش    دهیا  ،یسوم،  مااله، 

 30شنان با سهم %

دکتر  نیا  :یمال  منابع رساله  از  برگرفته    ی معمار  یمااله 

  ،ی و استمرار هو   یابیارز  ،ی واکاواول تح، عنوان »  سندهینو 

پهلو   یمعمار دوره  مورد اول  یدر  تهران(«   ی)نمونه  شهر 

راهنما و  نظارن  با  که  محمد    سندهینو   ییاس،  دکتر  دوم 

  حمدرضا سوم دکتر م  سندهی و تح، مشاوره نو  یمنصور فالمک

معمار دانشکده  در  شهرساز  ی پورزرگر  تهران    ،یو  واحد 

 .در حال انجام اس،  یدانشگاه آزاد اسالم یمرکز
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