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چکیده
در دهه ی آغازین سده ی بیستم میالدی، پدیده ی جهانی ناسیونالیسم در بیش تر دیدگاه های سیاسی توانست نوعی تعریف جدید از 
ملی گرایی را به شکل توجه به باستان گرایِی تاریخی ارائه دهد. بزرگ ترین دستاورد این ملی گرایی، جایگزین کردن عالیق ملی و 
باستانی به جای آیین های قومی و دینی بود. این نوع معماری در اروپا گرچه عمر کوتاهی داشت، اما حجم ساخت و سازهای این دوره 
و هم چنین، گستردگی این سبک از اروپا تا خاورمیانه و تأکید بر ساخت سریع بناها قابل تأمل است. این نوع نگرش به ملی گرایی 
در ایران، در آغاز سلطنت پهلوی همراه با رشد مدرنیته و نوسازی و با برگرفتن از داشته های تاریخی، حرکتی نهضت گونه را در 
تمام زمینه ها ایجادکرد که یکی از آثارش، توجه به ملی گرایی در معماری بود. در این دوره عناصر معماری دوره ی باستان )به ویژه 
هخامنشیان و ساسانیان(، صرفًا در نمای ساختمان ها و به دو گونه مورد استفاده قرار گرفته است: بناهایی که از عناصر و نشانه های 
باستانی استفاده کردند و بناهایی که برگرفته از بناهای باستانی به وجود آمده اند، بدون آن که مستقیمًا تقلیدی از شکل ها و یا عناصر 
معماری هخامنشی و ساسانی باشند. در ترکیه نیز هم زمان با این تحرکات در ایران و غرب و تبدیل حکومت امپراتوری عثمانی با 
قرن ها سابقه به یک دولت ملی جمهوری به وسیله ی آتاتورک، در واقع یک تغییر رادیکال به شمار می رفت، که این تغییرات سیاسی 
و اجتماعی و بروز جنبش های فرهنگی و اجتماعی و به تبع آن، ظهور گرایش معماری نوکالسیک )ملی گرایانه(، هم سو با غرب رشد 

و توسعه پیدا کرد. 

 واژه های کلیدی: معماری نوکالسیک، ملی گرایی، باستان گرایی، ترکیه، آلمان، ایتالیا.

اندیشه های ملی گرایی و معماری نوکالسیک*

حميدرضا فالح
کارشناس ارشد معماری   

اميررضا رحمن ستايش
کارشناس ارشد معماری   

* عنوان اصلی مقاله: اندیشه ها ی ملی گرایی بر پیدایش معماری نوکالسیک
)بررسی تطبیقی معماری دهه ی 30-40 میالدی در اروپا، ترکیه و ایران در دوره پهلوی اول( ک
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1.  کلیات تاریخی و گسترش ملی گرایی 

1-1 ملی گرایی در اروپا  )ایتالیا، آلمان(
در بیش تر بخش های اروپا، دوره ی بین 1930)آغاز بحران اقتصادی 
از  دوره  یک  به عنوان  دوم(،  جهانی  جنگ  1945)پایان  (تا  جهانی 
جنبش های  است.  شده  شناخته  روزافزون  سیاسی  افراط گرایی های 
تقالی  در  گوشه  هر  در  موفقیت،  از  متفاوتی  درجات  با  ملی گرایانه 
به دست آوردن قدرت بودند. مطمئنًا رکود اقتصادی عظیمی که در 
آن دوره پیش آمده بود، به نوعی هموار کننده ی راه آن ها به شمار 
می رفت، اما اصل و ریشه ی این جنبش ها در بیش تر موارد به دوران 
از انجام یک  ایتالیا، بنیتو موسولینی پس  گذشته مربوط می شد. در 
در 1928، موجودیت  و  به  دست گرفت  را  قدرت  رم  در  راهپیمایی 
شورای بزرگ فاشیستی در قانون اساسی ایتالیا گنجانیده شد؛ سپس 
انتخابات، مجلس عماًل منحل شد.  مقررات  در  انجام اصالحاتی  با 
در آلمان کودتایی که در 1923 به وسیله ی آدلف هیتلر، که از 1921 
باواریا  به وسیله ی حکومت  بود، رخ داد؛ در مونیخ  نازی  رهبر حزب 
سرکوب شد. ده سال پس از آن در سال 1933، هیتلر پس از طی 
تصدی  رایش  نخست وزیر  به عنوان  زندان  در  محکومیتش  دوران 
اساسی  حقوق  و  منحل  )پارلمان(،  رایشتاگ  سال  همان  در  یافت. 
فرهنگی،  نظر  از  درآمد.  تعلیق  حال  به  اساسی  قانون  در  درج شده 
به ویژه در آلمان و ایتالیا، اقداماتی در جهت تظاهر به ملی گرایی در 
شتاب زده  احیای  به جز  نبود  چیزی  که  گرفت  صورت  ابعاد  همه ی 
گذشته،  از  سیاسی  بهره برداری های  و  فرصت طلبانه  انتخاب های  و 
به شیوه ای تناقض آمیز با سرزندگِی منتسب به شکل های نوین جامعه 
که غالبًا با بیانی محافظه کارانه ارائه می شد.  )المپونیانی1 ، ترجمه: 

اعتضادی، 1388(

1-2 ملی گرایی در خاورمیانه  )ایران، ترکیه(
برخي  جهاني،  جنگ  دو  بین  سال هاي  و  خاورمیانه  منطقه ی  در 
آتاتورک  ایران و  رهبران سیاسي قدرتمند و اغلب کاریزماتیک  در 
در  را  ُپرحرارت  ملی گرایی  و  مدرنیته  تعامل  پروژه ی  ترکیه،  در 
برنامههـاي قـوانین شخصي خودشان تعریف و ادغام کرده بودند و 
همگي درصدد بودند پروژه ی مدرنیزاسیون کشورهایشان را نه تنهـا 
بـه عنـوان یـک آرزو و غایت غیرقابل اجتناب، بلکه به عنوان شیوه اي 
براي احیاي ملت ارائه دهند. »دیـدگاه ایـران یـک بُعـد آرمان گرایانه 
داشت، به این صورت که ملت ایران به شکوه و جالل گذشتهاش 
باز خواهد گشت. شاه خود را به عنـوان نظریهپرداز برجستهاي ميدید 
به دست  و  برداشته  رو  پیش  از  را  ملت  وحدت  موانع  ميتواند  که 
وعدههایي که مدرنیته با خـود داشـت، بدهد. آتاتورک با چالشي به 
همان اندازه بزرگ روبرو شد که شاه ایران نیـز، روبـرو شـده بـود. 
بازسـازي ملـت از بقایـاي اساسـي امپراتوري عثماني، نیازمند یک 
تصویر آرمان گرایانه از آینده بود. آتاتورک خود را به عنوان مظهر ملت 

و بازنمـایي کننـده ی امکانـات آینده معرفي کرد. )سهیلی، 1389(
خود  که  سابقه  قرنها  با  عثماني  امپراتوری  حکومت  تبدیل    
دولـت  یـک  بـه  بـود،  مختلفـي  مـذهبي  و  قـومي  جوامع  شامل 

1- Magnago Lampugnani, Vittorio

این  ملـيجمهوري، در واقع یک تغییر رادیکال به شمار ميرود. در 
تغییرات سیاسي و اجتماعي، بروز جنبشهاي فرهنگـي و اجتمـاعي 
و به تبع آن، ظهور گرایشهاي معماري اجتنابناپذیر است. مصادف 
با دوره ی اول مليگرایي معماري ترکیه، در کشور ایران نیز تشکیل 
حکومت پهلوي در منطقه طبق یک سیاست کلي با  تشکیل حکومت 
زندگي تحت  الگوي  تغییر  و هم چنین،  بود  ترکیه همراه  مليگراي 
تـأثیر مـدرنگرایـي در جهـان،  موجب شده بود تا پذیرش گونههاي 

نو در تفکرات معماري با سهولت صورت پذیرد. )باالمیر، 1382(

2. سیر تاریخی و دست  آویزهای ملی گرایی در ایران و ترکیه  
در دو دهه ی آغاز قرن بیستم، غیر از دگرگوني اندیشهها که سبب 
شد ترکیه ساختهاي کهنه ی امپراتـوري عثمانی را رهـا   کند، طرز 
نویني از زندگي نیز در میان برخي از قشرهاي اجتماعي در شهرهاي 

بزرگ این کشور پدید آمد.       
خود،  جمهوری طلبانه ی  تمایالت  و  افکار  تأثیر  تحت  آتاتورک     
اصالحاتي بنیادین را آغاز کرد؛ ماننـد از میـان بـردن  قدرت دنیوي 
خالفت و آن گاه حذف خالفت و اعالم جمهوري به جاي سـلطنت. 
دیـن را از دولـت جـدا و تقویم میالدي را جانشین تقویم هجري 
آتاتورک معروف به شش پیکان کمالیسم  کرد. »فرمانهاي کمال 
در ترکیه ی جدیـد بـه اجـرا  درآمد. آن ها عبارت بودند از: مليگرایي، 
)الئیک(،  حکومت  بودن  غیرمذهبي  مردمگرایي،  جمهوريخواهي، 
که  داد  نشان  زمان  گذر  انقالبي.  روحیـه ی    و  دولتـي  اقتصاد 
مهم ترین این فرمان ها، حکومت الئیک بوده است«. )کیاني،1383(

    در ایران نیز، سفر رضاشاه به ترکیه و بازدید مفصل و طوالنی از 
آن جا، تأثیراتی عمده  در تغییراتی داشت که بعد از بازگشت به ایران 
اجرا کرد .« این سفر که در اوایل دوران سلطنت پهلوی اتفاق افتاد، 
محرکی در جهت نوسازي و توسعه با تکیه بر داشتههاي تاریخي در  
تمام زمینهها، ایجاد کرد و موجب بروز معماري با گرایش به معماری 

ایران باستان شد.    
   هماهنگ با این فعالیت های ملی گرایان، نمادهای دیگر حکومتی 
بناهای  و  سازمان ها  نام گذاری  یافت.  افزایش  بناها،  ساختن  مانند 
ملی،  بانک  است:  گرایش  این  حاصل  نیز  دوره  این  تأسیس  تازه  

کتابخانه ی ملی و انجمن آثار ملی.
باستان )برخالف معمول که  ایران  نام  به  نام گذاری موزه ای  اما     
می بایست موزه ملی باشد( به طور حساب شده ای این تمایل را تشدید 

می کند. )کیاني،1383(  

معماری  مصادیق  تحلیل  و  شکل گیری  نحوه ی    بررسی    .3
ملی گرایانه )نوکالسیک(

3-1 ملی گرایی در معماری اروپا )ایتالیا، آلمان(
دهه های  نوکالسیِک  معماری  در  تناقض آمیز  ویژگی های  از  یکی 
1930و 1940 اروپا، این بود که علی رغم ادعاهای از پیش تعیین شده ی 
ملی گرایانه اش، به صورت یک جنبش گسترده ی بین المللی رشد کرد. 
بین المللی را محکوم می کنند،  براساس آن، سبک  امروز  آن چه که 
ظاهرأ موضوع عدم توجه آن به کیفیت های مشخص هر کشور است. 

ک
سی

کال
نو

ی 
مار

مع
 و 

یی
را

ی گ
مل

ی 
ها

شه 
دی

ان



97
ی 

ره 
ما

ش
 / 

13
97

ن 
ستا

تاب

52

 Benito Amilcare Andrea( 2. بنیتو آمیلکاره آندره آ موسولینی )نام کامل به ایتالیایی
روزنامه نگار،   )1945 آوریل   28 درگذشته   -  1883 ژوئیه ی   29 زاده ی   (  )Mussolini

سیاست مدار و رهبر ایتالیای فاشیست طی دوران جنگ جهانی دوم بود.
MarcelloPiacentini .3  نظریه پرداز شهری و معمار رسمی رژیم فاشیست ایتالیا.

- ساختمان رکتوراته )مقر رییس دانشگاه(. شهر دانشگاهی، رم.1934. 
)arohitectureazad.blogspot.com  :منبع تصویر(

- پاالتزو دال چی ویلتا )کاخ تمدن ایتالیا (. ائور، رم 42-1937. )منبع 
)Maryart.blogfa.com :تصویر

این موضوع به همان صورت در نوکالسیک گرایی نیز عمل شد.

3-1-1 بررسی ملی گرایی در معماری ایتالیا 
و  روم  امپراتوری  سودمندی  سرعت،  به  موسولینی2  ایتالیا،  در 
برای  تجسمی  پشتوانه ی  یک  عنوان  به  را  آن  معماری  تظاهرات 
رژیم تازه تأسیس خود کشف کرد. بین سال های 38-1924، حجم 
زیادی از فعالیت های عظیم باستان شناسی را در داخل و اطراف رم 
را  معماری  در  نوکالسیک گرایی  تمایالت  هم زمان  و  می برد  پیش 
با  می داد.  قرار  تأیید  مورد  داشتند،  باستان  روم  سوی  به  روی  که 
جنبش  دو  نازی  آلمان  برخالف  فاشیستی  ایتالیای  در  این،  وجود 
خردگرایی و نوکالسیک گرایی در یک دوره ی نسبتًا طوالنی، شانه 
اعتضادی،  ترجمه:  )المپونیانی،  بودند  فعال  یکدیگر  شانه ی  به 
1388( در هر صورت، نوکالسیک گرایی، خیلی سریع و به رهبری 
معمار مارچلو پیاچنتینی3 به سبک رسمی معماری رژیم تبدیل شد. 
از  زنده ای  و شکل  ایتالیا  نوزده  قرن  از  برجسته  نمادی  چنتینی  پیا 

محافظه کاری های آکادمی گرایانه بود. 
پیا  شد.  ساخته  رم«  دانشگاهی  »شهر   ،1932-35 فاصله ی  در   *
چنتینی نقشه ی کلی مجموعه را در حالتی پرشکوه و باابهت طراحی 
داخل  در  را  مجموعه  این  ساختمان های  معمار،  تعدادی  و  کرد 

چارچوبی که او تعیین کرده بود، اجرا کردند.

 

* در همان زمان، برونوارنستوالپادوال ساختمان »کاخ تمدن ایتالیا« 
از وضوح و  بنا کرد، سازه ای که طرح کلی مکعبِی آن برخوردار  را 
ترجمه:  المپونیانی،   ( بود.  نیم دایره ای  ساده ی  قوس های  با  همراه 

اعتضادی، 1388(

  

3-1-2 بررسی ملی گرایی در معماری آلمان 
در حدود ده سال پس از آن که موسولینی معماری امپراتوری روم را 
در جهت یک تأثیر و بازده مناسب برای تثبیت رژیم خود به کار برده 
بود، هیتلر به کارگیری روش های مشابه را در آلمان آغاز کرد. در این 
زمینه، نخست سه معمار فرصت یافتند تا تفکرات کهنه و به دور از 

منطق زمان خود را عملی سازند. 
1- ویلهلم کرایز4 ، دستیار سابق پائول والوت )معمار نو باروک بنای 
رایشتاگ5 (، به عنوان یک معمار جوان موفق، تعداد قابل توجهی بنا 
در 1938،  بود.  وی  ساخته  تاریخی گرایانه ی عظیمی  به سبک  را 
ساختمانی محوری را برای مرکز فرماندهی ارتش و تاالر سربازان در 

محور شمالی جنوبی برلین طراحی کرد.  
  - پاول لودویگ تروست6 ، یک معمار محافظه کار از نسل اگوست 
پره، دوست نزدیک هیتلر و نخستین »معمار پیشوا« در   1933-34 
طی بازسازی میدان شاه در مونیخ »ساختمان پیشوا« را که ساختمان 
را  افتخار«  »معبد  دو   هم چنین  و  کرد  بنا  بود،  نازی  حزب  اداری 
نوامبر 1923«،   9 به خون کشیده ی  درآن ها »شاهدان  که  ساخت 
پس از کودتای نافرجام هیتلر اعدام و دفن شده بودند. )المپونیانی ، 

ترجمه: اعتضادی، 1388(

4- Wilhelm Kreis
5 رایشتاگ  Reichstagsgebäude(( نام ساختمان پارلمان آلمان است.

و  دانش  ملی  جایزه  برنده ی  در 1936  که  آلمانی  معمار   :Paul Ludwig Troost  .6
هنر آلمان شد.
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7. برتولد کنراد هرمان آلبرت اسپیر )Berthold Konrad Hermann Albert Speer( - معمار آلمانی و وزیر تسلیحات و تولید نظامی آلمان.
8- Leonardo Benevolo

  

معمار  سر  به عنوان  تروست  از  پس  که  اسپیر7 ، شخصی  آلبرت   *
از  را گرفت،  او  نورنبرگ، جای  پروژه های ساختمانی  تمام  و طراح 
گروه معماران قدیمی آکادمیک نبود. در فاصله ی 36-1934، اسپیر 
و   » اول  جهانی  جنگ  کشته شدگان  یادبود  »بنای  نورنبرگ  در 
یک  شامل  که  را  زپلینفلد  رژه  درمیدان  رژه«  تماشای  نیز»سکوی 
پلکان عظیم به طول 390 متر و ارتفاع 24 متر بود، ساخت. )بنه ولو8 

- ویلهلم کرایز. میدان آدلف هیتلر، درسدن. پروژه.1942. )منبع تصویر: 
)wikipedia.com

 - پاول لودویگ تروست. معبد افتخار، مونیخ 34-1933. )منبع تصویر: 
)wikipedia.com

- آلبرت اسپیر. ساختمان جدید نخست وزیری، برلین.39-1938. )منبع 
 )wikipedia.com :تصویر

- اسپیر. تاالر بزرگ، برلین.1936-41.

– اسپیر. محور شمالی –جنوبی )گرسه اشتراسه( برلین.1927-41. 
   )wikipedia.com : منبع تصویر(
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، ترجمه: افسری، 1384(
اسپیر در 39-1937، »ساختمان جدید نخست وزیری« را در برلین 
طراحی و اجرا کرد. در این بنا، بیان نوکالسیک گرایانه با تاریخی گرایی 
و عناصر معماری روستایی بومی، مانند رواق ها با طاق های ضربدری 

کاذب رومی، تلفیق شده بود. 
) بنه ولو، ترجمه: افسری، 1384(

3-2  ملی گرایی در معماری ترکیه 
را  زیر  دوره ی  دو  ترکیه،  معماري  منتقدان  از  عده اي  عقیده ی  به 
به عنوان دوره ی احیاگري معماري عثماني دانسته اند که به تشریح 
نحوه ی تأثیرگذاري سیاست هاي دولت ترکیه بر ظهور جنبش هاي 

ملي گرا مي پردازیم: )باالمیر، 1382( 

)1(  سال هاي اول، دوره ی گذار 1923 تا 192۸
پس از جنگ استقالل )1922-1920( و اعالم جمهوري ترکیه در 
1923، آغاز دهه ی دوم قرن بیستم در این کشور به طور طبیعي به 
ترمیم خرابي ها و تثبیت وضعیت سیاسي کشور پس از جنگ جهاني 
اول گذشت. اصالحات در این کشور در صدد ایجاد یک دولت ملي 
و  معماري  حوزه ی  در  بود.  عثماني  امپراتوري  ویرانه هاي  روي  بر 

شهرسازي اولویت هاي کارکردي به شرح ذیل معرفي شده است : 
-  ساخت ساختمان هاي خدماتي همراه با سرمایه گذاري مهندسي 

-  اداره ی پست مرکزي، اثر ودات تک، استانبول، 1909.

- موزه ی مردم شناسي، اثر حکمت بیگ، آنکارا،1928.  )منبع تصاویر: 
سهیلی(

مثل ملی سازي ساختمان هاي نیمه تمام و بهبود شبکه ی حمل و نقل؛
و  بودند  شده  تخریب  جنگ  در  که  آناتولیایي  شهرهاي  ترمیم    -

ساخت بناهاي خدماتي در مقیاس کوچک؛
-  ساخت آنکارا به عنوان شهر پایتختي جدید.

ایجاد  و  از تصویر عثماني  ترکیه در صدد رهاسازي خود  جمهوري 
بود.  جمهوری خواهي  ایده آل هاي  در  شده  تلفیق  ملي گرایِي  یک 
تقریبًا بیش تر ساختمان هاي ساخته شده در این دوره، از ویژگي هاي 

طراحي معماري عثماني تبعیت مي کرد. )سهیلی، دیبا، 1389(  

)2( سال هاي جنگ 195۰ - 193۸
در  ترکیه  معماري  در  ملي گرایي  مجدد  ظهور  در  متعددي  دالیل 
سال های 1950 تا 1938  مطرح مي شود که مي توان به تعدادي از 

آن ها به شرح ذیل اشاره کرد : 
مواد  ورود  عدم  و  دوم  جهاني  از جنگ  ناشي  اقتصادي  بحران    -
از ضروریات  و سیمان که  فوالد، شیشه  مانند  و مصالح ساختماني 

ساخت و ساز مدرن بودند؛ 
- تأثیر روان شناختي جنگ جهاني دوم که احساس خلق هم بستگي 

ملي و ایستادگي در برابر فشارهاي خارجي را ایجاد کرد؛
- حمایت سازمان ها و وزارت خانه هاي مربوط، از وضع قوانین حمایتی 

که بتواند سبک معماري ملی را اشاعه و ترویج کنند؛
به وسیله ی »سدات حکي الدم«،  برگزاري»سمینار معماري ملي«   -

در سال 1934؛   
- مستحکم شدن روابط آنکارا با اتحاد شوروي و ایتالیا که موجب 

- هتل پاالس، اثر ودات تک، کمال بیک، آنکارا ، 1927

-  بناي قهوه خانه  ی شرقي اثر الدم، استانبول 1950-1948 )منبع 
تصاویر: سهیلی(
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جدیدشان  ملي گرایي  زمینه ی  در  کشور  دو  این  دستاوردهاي  تبلیغ 
شد؛ ]سهیلی، دیبا، 1389[  

   شایان ذکر است که جنبش دوم ملي گرایي معماري ترکیه داراي 
تفاوت هاي اساسي و شباهت هایي با جنبش اول ملي گرایي داشت که 

مهم ترین گرایش هاي آن را مي توان به شرح ذیل نام برد :

)1(  نوستالژیک و معاصرسازي گذشته
در این گرایش، رسیدن به اصول و معیارهاي طراحي دیاگرام هاي 
پالن از طریق آنالیز اندازه ها، نسبت ها فرم هاي معماري گذشته و نه 
انتخاب و استفاده ی مستقیم از پالن هاي تاریخي، هدف اصلي بود. 
بناي قهوه خانه ی شرقي اثر الدم در دهه ی 40 بود که با بخش هاي 
با  عریض  پنجره هاي  داراي  و  مي شد  باز  سمت  چهار  به  الحاقي 

تزیینات مشابه معماري گذشته بود. )سهیلی، دیبا، 1389(  

)2( یادماني و آکادمیک
رویکرد دوم، ملي گرایي یادماني و آکادمیک است که از اصل معماري 
مدرن غرب بهره گرفت و با استفاده از تکنیک هاي ساخت و مواد 
آردا،  اونات و  اثر  آتاتورک،  مدرن ظاهر شده است« مانند: مقبره ی 

آنکارا، ) 1953-1944(

)3( مردمي و محلي
در  ملي گرایي  جست وجوي  به  که  است  روندي  رویکرد،  سومین 
ترکیب عناصر محلی و اصول منطقی )فردگرا( مي پردازد. )سهیلی، 

دیبا، 1389(  

- مقبره ی آتاتورك، اثر اونات و آردا، آنکارا، 1953-1944  

- خانه ی گوورونو )اقامت گاه فرماندار(، اثر اونات، بورسا )منبع 
تصاویر: سهیلی(

)4(  ملی گرایی در معماری ایران 
- گرایش های ملی گرایی در معماری دوره ی پهلوی اول 

و  مدرن  صنعتی  تولیدهای  ورود  و  اول  پهلوی  دوران  شروع  با 
جدید  عملکردهای  که  سیاسی  جدید  مفاهیم  با  آشنایی  هم چنین، 
معماری را به وجود آورده بودند، سیمای شهرها به تدریج تغییر کرد و 

تحوالت خاصی در معماری و شهرسازی به وجود آمد. 
این گونه  را  دوران  این  معماری  صارمی  علی اکبر  مثال،  به طور     

تقسیم بندی می کند:           
)1( ادامه ی راه گذشتگان و سیر تاریخی معماری؛ )2( توجه آگاهانه 
مدرن  از  پیش  معماری  به  توجه   )3( اسالم؛  از  پیش  معماری  به 
غرب؛  )4( ترکیب معماری پیش از اسالم، معماری دوران اسالمی و 

معماری پیش از مدرن اروپا. )صارمی و رادمرد، 1376(   
دوره ی  را  ایران  معماري  در  ملي گرایي  آغاز  مي توان  بنابراین،      
پهلوي اول دانست که ظهور این جنبش ها بر مبناي سه وجه غالب 

در تأثیرپذیري از گرایش هاي اجتماعي به شرح زیر بوده است:
الف. معماری ملی گرا با گرایش به معماری نوکالسیک غرب؛
ب . معماري ملي گرا با گرایش به معماري دوره ی اسالمی؛ 

از  )قبل  باستان  ایران  معماري  به  گرایش  با  ملي گرا  معماري   . ج 
اسالم(.

در معماری بناهای دولتِی این دوره عناصری که مورد بهره برداری 
و یا تقلید از دو دوره ی گفته شده قرار گرفتند، به دو صورت ظهور 

یافتند:  
)1( عناصر مشخص معماری در بناها، مانند ستون ها، پایه ی ستون ها، 

پنجره ها، پلکان، ورودی ها، قوس ها و دهانه ها.
و  مجسمه ها  برجسته، حجاری ها،  نقوش  مانند  تزیینی،  عناصر   )2(

کنگره ها.

دوره ی  ملی گرایانه  معماری  مصادیق  تحلیل  و  بررسی   -
پهلوی اول

در این بخش با توجه به مسایلی که از قبل گفته شد به بررسی و 
تجزیه و تحلیل مصادیق معماری ملی گرایانه در دوره ی پهلوی اول 

می پردازیم که به طور کلی به 2 دسته ی زیر تقسیم می شوند:

)1(  بناهایی برگرفته از بناهای باستانی، بدون تقلید مستقیم 
از فرم ها و عناصر هخامنشی و ساسانی

از جمله شاخص ترین این بناها، می توان به بنای کاخ وزارت خارجه 
و موزه ی ایران باستان اشاره کرد.

-  کاخ وزارت خارجه
طراحی این بنا به وسیله ی گابریل گوریکیان، معمار ارمنی تبار ایرانی 
دلیل  به  مدرن  بنای  این  و  است  شده  انجام  ه.ش   1312 سال  در 
پیچیدگی مجموعه ی حجم جلو آمده و تکمیل آن با برجکی مکعب 
گونه«  »یادمان  ساختمان  یک  به  میانی،  محور  بر  مستطیل شکل 
تبدیل شده است. گوریکیان در طراحی این بنا، متأثر از بنای کعبه ی 

زرتشت بود. )یونسی، شیرازی، 1390(
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باستانی به خصوص دوره ی هخامنشی مشهود است. )بانی مسعود، 
)1388

-  ساختمان شرکت سهامی فرش 
وقت  دولت  دستور  با   1314 سال  در  ایران  فرش  سهامی  شرکت 
احداث شد. قدمت این ساختمان متعلق به اواخر قاجار و اوایل پهلوی 
است. از ویژگی این بناها ایجاد ایوان های عظیم و مرتفع در محل 
در  تزیین شده  و سرستون هایی  ستون ها  با  بنا  مرکزیت  و  ورودی 
جلوی آن هاست. هم چنین، استفاده از پلکان هایی که به این ایوان ها 

ختم می شوند و پنجره ها و قاب بندی کنگره های بام و در حاشیه ی 
پلکان های که همه ، از ویژگی های کاخ های دوره هخامنشی ایران 

است )پاکدامن، 1376(.  

  

  
-  بنای کعبه ی زرتشت، دوره ی هخامنشی - این بنا منبع الهام برای طراحی 

کاخ وزارت خارجه بوده است.   

-  موزه ی ایران باستان
باستان شناس  و  معمار  گدار«  »آندره  به وسیله ی  بنا  این  طراحی 
فرانسوی در سال 1313ه.ش انجام است. ایده ی گدار در مورد طرح 
موزه، نوعی برگشت به فرهنگ معماری ایران قبل از اسالم است. 
الهام  ساسانی  مدائن(  )ایوان  تاق کسری  از  موزه،  طراحی  در  گدار 

گرفت. )بانی مسعود، 1388(

-  موزه ی ایران باستان )1315-1313ه.ش(  با الهام از تاق کسری. طراح: 
آندره گدار

)2(  بناهایی با عناصر و نشانه های باستانی  
باستانی  نشانه های  و  عناصر  از  قاطع  به طور  که  بناهایی  جمله  از 
استفاده کردند، می توان به کاخ شهربانی، بانک ملی، مدارس فیروز 
بهرام و انوشیروان دادگر، اداره ی پست و ساختمان شرکت سهامی 

فرش اشاره کرد.

- مدرسه ی فیروز بهرام و انوشیروان دادگر
دبیرستان »فیروز بهرام« )1311ه.ش( اثر»جعفر خان معمار باشی«، 
شد  بنا  اول  پهلوی  دوره ی  در  که  است  بناهایی  نادرترین  از  یکی 
)یونسی، شیرازی، 1390(.  این بنا تلفیقی از معماری مدرن اروپایی و 
معماری ایران باستان و به سبک نوکالسیک موسوم است. مدرسه ی 
انوشیروان دادگر )1315-1309ه.ش( به وسیله ی مهندس »نیکالی 
معماری  عناصر  از  استفاده  نیز،  بنا  این  در  شد.  طراحی  -  مدرسه ی انوشیروان دادگر )1315-1309ه.ش( مارکوف« 
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-   بانک ملی 
ساختمان بانک ملی به وسیله ی هنریش، معمار آلمانی، بین سال های 
1300تا 1310ه.ش ساخته شد. این بنا را می توان تلفیقی از معماری 
باستانی ایران در دوران هخامنشی و معماری باروک اروپا دانست. 

)یونسی، شیرازی، 1390(

  -  تقلید از معماری هخامنشی در بنای بانک ملی      

-  بنای وزارت امور خارجه )کاخ شهربانی سابق(
بنای وزارت امور خارجه در سال 1315 ه.ش به وسیله ی قلیچ باغلیان 
طراحی شده است. در نماسازی این بنا از تزیین ها و عناصر معماری 

-  استفاده از عناصر معماری هخامنشی مانند دِر ساختمان شرکت سهامی فرش -  مدرسه ی فیروز بهرام )1311ه.ش(   

نقش  سرستون ها،  و  ستون ها  دوطرفه،  پلکان  مانند  باستان  ایران 
عناصر  قسمت ها  از  برخی  در  شد.  استفاده  کنگره ها  و  برجسته ها 
می شود.  دیده  نیز،  تیز(  )نوک  جناغی  تاق  مانند  اسالمی  معماری 
)یونسی،  شد.  طراحی  جدید  نیازهای  براساس  ساختمان  درون  اما 

شیرازی، 1390(

-  تقلید از معماری دوران اسالمی و معماری هخامنشی در بنای وزارت امور 
خارجه و کاخ شهربانی  

- جمع بندی و  نتیجه گیری 
- سبک ملی گرایی دوره ی پهلوی اول را در اصل، می توان معماری 
نوکالسیک اروپایی با تلفیق موتیف های ایرانی عمدتًا ایران باستان 
دوم،  پهلوی  دوران  در  به ویژه  بعدی  دوران  در  این سبک  دانست. 
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مگر  نیست  اصل، چیزی  در  و  نام گذاری شده  ملی  به عنوان سبک 
زاویه ی  از  آلمان  معماری  عمدتًا  و  اروپا  فاشیسم  معماری  خوانش 
باستان  ایران  موتیف های  چاشنی  با  اروپایی،  نوکالسیک  معماری 
مارکوف  کارهای  در  )به خصوص  اسالمی  دوران  و  )تخت جمشید( 

رنگ و بوی ایرانی یافت(.
مهم  اصل  دو  به  تمام  آگاهِی  با  خود،  کارهای  در  رضاشاه   -
ملی  هویت  از  پاسداری  خاطر  به  طرف  یک  از   -1 انکارناپذیر:  و 
دیگر  از طرف   -2 بود؛   ایران  معماری  کهنسال  سنت های  متوجه 
آن  مدرن  تکنیک  و  اروپایی  معماری  شیوه های  پذیرفتن  از  ناگزیر 
بود که می توانست جواب گوی نیازهای جدید ایران باشد. در نظر او، 
معماری ملی گرایی در سه عامل اساسی خالصه می شد: پایداری و 

عظمت گرایی و سرعت ساخت و ساز.
- در این دوره با گرم شدن روابط آلمان با ایران و حضور متخصصان 
می کردند،  اجرا  را  دولتی  ساختمان های  اغلب  که  ایران  در  آلمانی 

شاهد شکل گیری معماری نوکالسیک باستان گرایی هستیم.
- یکی دیگر از مواردی که در این دوره نباید فراموش کرد، حضور 
آلمانی است که در حیطه ی  گسترده و فعال شرکت ها و مهندسان 
ابنیه های شهربانی و شهرداری در شهرهای مختلف  ساخت و ساز 

ایران حضور داشتند.
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