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چکیده

ابنیه خصوصی يكی از اقسام بناها را در تمامی دورههای تاريخی ايران از جمله عصر پهلوی دوم تشكیل میدهد که در جايگاه خويش حائز
اهمیت است .معماری بخش خصوصی در اين دوره که قسمی از آثار و معماری خصوصی امروز را نیز شامل میشود تحت تأثیر عوامل
متعددی شكل گرفته است که يكی از آنها ،معماری ساختمانهای دولتی و عمومی (به همراه عوامل ديگر) است .گرچه الگوبرداری از
ابنیه دولتی و عمومی ،پیشرفتها و امكانات تازهای در معماری و در مواردی همخوانی با اقلیم را در پی داشته لكن از آنجا که موجب رواج
معماری غیرخودی و دارای هماهنگی اندک با اقلیم شده و تا به امروز نیز ادامه يافته است ،ريشهيابی اين تأثیرپذيری اهمیت پیدا میکند .لذا
هدف اين تحقیق ،دستیابی به علل و میزان نقش علل درتأثیر معماری برخی از ابنیه دولتی و عمومی بر معماری بعضی از بناهای خصوصی
و شناخت و بررسی آنهاست .بررسیهای انجام شده و نتايج بدست آمده نشانگر آن است که چهار عامل اصلی شامل خصوصیات بناهای
دولتی و عمومی ،ويژگیها و شرايط بخش خصوصی ،عوامل واسطهای ،و عوامل جانبی و زمینهای در حد تقريب ًا متوسط سبب تأثیرشدهاند.
عامل جانبی بیشترين دخالت و عامل بخش خصوصی کمترين نقش را داشته است .يعنی اثرگذاری به ويژه به سبب فراهم آمدن امكانات
و شرايط مانند "عوامل سوقدهنده جامعه به سمت فرهنگ جديد و " ،"...اشاعه ديدگاههای فرهنگی نو و  "...و "منابع تأمینکننده درآمد
کشور و تعیینکننده میزان آن و  "...بوده است .همچنین بررسی شاخصها نشان میدهد برخی از آنها با بیشترين نقش در عامل مربوط به
خويش عبارت است از  :تازگی بنا ،خواست قشر مرفه برای الگوبرداری ،بعضی از بناهای خصوصی اثر پذيرفته  ،...ترويج ديدگاههای فرهنگی
جديد ،...تبلیغ زياد مصالح و  ،...داشتن تحصیالت عالیه و . ...
عوامل تأثیرگذار ديگر در عصر پهلوی دوم بر معماری اماکن خصوصی متأثر از بناهای دولتی و عمومی عبارت است از  :وابستگی تام سازمان
اقتصادی و سیاسی کشور ،گرايش افراطی به غرب ،اشاعه ديدگاههای فرهنگی جديد ،تمرکز فعالیتها در شهرهای بزرگ به ويژه تهران و
مهاجرت به اين شهرها ،ابنیه خصوصی ،افراد غیرمتخصص ،و پژوهشها در حیطه معماری.
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مقدمه

ساختمانهايی که در تاريخ معماری ايران از جمله دوره معاصر و
در عصر پهلوی دوم بنا شدهاند از نظر "بانی و متولی ساخت" و
«منبع تأمینکننده هزينه ساخت" به سه گروه تقسیم میشوند :
ساختمانهای دولتی ،ابنیه عمومی و بناهای خصوصی .ابنیه عمومی
هم خود منقسم به دو دسته دولتی و خصوصی است .ابنیه خصوصی
بخش نسبت ًا زيادی از بناهای هر دوره را تشكیل میداده و نقش
مهمی در تعريف و تبیین معماری آن ايفا میکند .در عصر پهلوی
دوم عوامل متعددی بر معماری آثار خصوصی تأثیرگذار بوده است که
يكی از آنها ساختمانهای دولتی و عمومی دولتی (همراه با عوامل
ديگر) بوده است .در برخی از منابع در خصوص علل تأثیر ابنیه
دولتی و عمومی بردر برخی از منابع در خصوص علل اين تأثیر
اشاراتی به چشم می خورد اما داليل زير ،ريشه يابی تأثیر و میزان
تأثیر علل را پیش می آورد که در اين مقاله بدان پرداخته می شود:
قلت اشارات مذکور ،اهمیت بناهای خصوصی و موضوع تأثیر بر
اين ساختمانها که بسیاری از آنها بر جای مانده و بخشی از بناهای
امروز شهرها را تشكیل می دهند و سهمی در چگونگی معماری
آن دارند ،مؤثر بودن در شناخت بخشی از معماری خصوصی بعد از
اين دوره به سبب تداوم معماری بناهای متأثر از ابنیه دولتی در اين
دوره ،شناخت بیشتر معماری خصوصی اين عصر ،و تصمیمگیری،
برنامهريزی و اتخاذ تدابیر معمارانه برای اصالح تدريجی روند
معماری آنها .ضروری است نسبت تأثیر علل ،که نقششان در امر
اثرگذاری به اندازه خود علل است ،نیز معین شود.
بنابراين ،اين پژوهش در وهله اول به دنبال کشف علتهای تأثیر
معماری (بعضی از) ساختمانهای دولتی و عمومی بر معماری
(برخی از) ابنیه خصوصی و سپس به دنبال تعیین اجمالی عوامل
ديگری دخیل در شكلگیری معماری ابنیه مردمی متأثر از بناهای
دولتی و عمومی است .در اين تحقیق صرف ًا ساختمانهای خصوصی
متأثر شده و آثار دولتی و عمومی اثرگذار مد نظر هستند .همچنین
ابنیه عمومی و دولتی که از بناهای خصوصی داخل ،اثر گرفته باشند
مورد نظر نیستند .بناهای دولتی ،عمومی و خصوصی به صورت
منفرد يا مجتمع و با هر عملكردی در اين تحقیق جای دارند.
نمونههای اجرا شده ،و کالبد و کاربری تمام انواع بناهای مورد نظر
در زمان تأثیر مدنظر هستند.
اين نكته در اين تحقیق مدنظر است که دوره پهلوی دوم از نظر
فعالیتهای معماری و شهرسازی به سه مقطع زمانی تقسیم میشود
که در هريک از آنها ،اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
برنامهای و جمعیتی خـاص تأثیرگذار معماری و شهرسازی وجـود
دارد  1320-32 )1 :ش  :ادامه معماری پیش از مدرن و مدرن )2
 1332-44ش  :زمان اوج مدرنیسم و سبک بینالمللی و معماری
بساز و بفروشی  1344-57 )3ش  :شامل نگرشی است که ضمن
تكرار سبکها و روشهای متداول غربی ،سعی بر بكارگیری
ويژگیهای معماری و شهرسازی گذشته ايران و ايجاد هويت در
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معماری ايرانی دارد .به اين شیوه" ،سبک پیوندی ،احیايی يا ملّی
اطالق" شده است .در اين زمان التقاطگرايی و کالسیسیسم نیز
وجود داشته و جنبش مدرن ،سبک بینالمللی و معماری بساز و
بفروشی هم تداوم دارد.
علل امر تأثیر در پايتخت يعنی تهران بررسی میشود .از زمان
کودتای  1299ش به بعد ،سراسر مملكت تحت سلطه پايتخت
درمیآيد و فعالیتها و بناهای دولتی ابتدا در پايتخت متمرکز و
احداث میشود و غالب ًا سرمشق و الگويی برای شهرهای ديگر قرار
میگیرد.
يكی از اصطالحات مبنا در اين پژوهش ،ابنیه دولتی و عمومی
است .منظور از بناهای مذکور ،ساختمانهايی است که متعلق به
عموم مردم بوده و بعضی از آنها با سرمايهگذاری و بودجه دولت
احداث شده و طرح آنها طبق نظر يا تأيید دولت تهیه میشود و
برای تشريفات خاص بهکار میرود و يا مورد استفاده عموم مردم
است؛ نظیر کاخ ،مدرسه ،ساختمان اداری ،يادمان ،موزه و دانشگاه.
به اين بناها معمو ًال ساختمانهای دولتی اطالق میشود.
برخی ديگر از بناها ،از هزينه مردم يا مردم و دولت ساخته میشود
و معمو ًال مطابق با نظر يا تايید مسئولین آنها طراحی و بنا شده و
عموم مردم از آنها بهرهمند میشوند مانند بانک و شهرداری .اين
بناهای عمومی ،دولتی است.
يكی ديگر از اصطالحات پايه ،بناهای خصوصی است .مقصود
از بناهای خصوصی ،ساختمانهايی است که با سرمايهگذاری و
هزينه مردم يا بخش خصوصی (غیر از دولت) و مطابق با نظرات
يا تأيید آنها برپا میشود و میتوان به آنها عنوان بناهای مردمی يا
بناهای غیردولتی نیز اطالق کرد .اين ساختمانها ممكن است برای
آموزش يا بهداشت و درمان و  ...بنا و وقف شوند و يا جهت مصارف
و سرمايهگذاری عمومی .از اين رو متعاقب ًا عموم نیز در هزينة آن
نقش پیدا میکنند که میتوان آنها را "عمومی خصوصی" نام نهاد
و يا شخصی بوده و تحت مالكیت شخصی قرار دارند .مسكن
آپارتمانی و غیر بساز و بفروشی ،مدارس ،حمامها ،مراکز بهداشتیـ
درمانی ،مراکز تجاری و سفارتخانهها نمونههايی از اين نوع بناها
بهشمار میآيد .ويالهای شخصی و خانههای بساز و بفروش خارج
از اين محدوده قرار میگیرد.
روشهای جمع آوری اطالعات

روش گردآوری اطالعات ،منابع کتابخانهای است که از آن جمله
میتوان به مصاحبههای انجام شده با معماران يا کارفرمای
بنای خصوصی و ذکر علل اثرپذيريشان از زبان خويش ،و با
صاحبنظران و افراد متخصص شاهد وقايع اشاره کرد .قصد بر
اين بود که روش ديگری شامل مصاحبه با معماران يا کارفرماها
استفاده شود که به جهت ناشناخته بودن آنها و يا عدم همكاريشان
به داليل مختلف ممكن نشد .روية ديگر به دلیل پیش گفته و
به لحاظ کمبود اطالعات مكتوب ،پرسش از صاحبنظران و
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متخصصین شاهد وقايع از طريق فرمهای جمع آوری اطالعات
است که در تهیه فرمها سؤاالت باز و بسته طرح شد .لذا از اين
روش بهره بیشتری برده شده است.
حدود  40نفر صاحبنظر در رابطه با موضوع اين تحقیق شناسايی
شدند که از اين افراد متأسفانه  2تن مرحوم شده ،تعدادی بیمار
بوده يا به علت مشغله زياد امكان پاسخگويی نداشتند ،عدهای
خارج از کشور يا خارج از تهران بودند و دسترسی به آنها میسر
نبود .لذا در نهايت  27نفر به سؤاالت پاسخ دادند.

تقدم کاربرد سبکهای مدرن و پیوندی در اين بناها نیز تقدم
ساخت را همراهی کرد که خود نیز تأثیرگذار شد.
تازگی بنا  :قشر مرفه ،مهندسان را به خدمت گرفتند از اين رو
نوگرايی (شامل سبک و ايده معماری و عناصر ساختمانی) تأثیر
زيادی بر آنها گذارد و افراد معمولی (اکثراً شامل مهاجرين به
تهران) نیز از مد تقلید کردند [وحدتی اصل ،مصاحبه .]1384 ،هر
قدر نوآوری در بنا بیشتر بود تأثیر ساختمان نیز به تبع آن افزايش
میيافت .فیالمثل کار سنگی از دوره رضاشاه آغاز شد و تازگی
داشت و به تدريج در عصر پهلوی دوم در ساخت ابنیه دولتی و
عمومی رواج يافت و توسط بخش خصوصی نیز به طور گسترده
بكار گرفته شد.
تازگی نسبی بنا  :از اواخر دهه چهارم عصر پهلوی ،حرکت
جديدی به سبک به اصطالح پیوندی ايجاد شد .اين حرکت
به معماری مدرن و معماری گذشته ايرانی هر دو توجه کرد.
معماری دولتی (سازمانهای نوبنیاد دولتی و بانک ملی ايران)
تمايل بیشتری به ايجاد بناهای اصیل و ملی به اين صورت
داشت [رجبی .]84 -85 : 2535 ،تازگی اين حرکت موجب
استقبال دولتمندان از آن نیز شد .البته اتصال نسبی به معماری
گذشته به عنوان يک خصوصیت اثرگذار ،بنا به داليلی کمتر از
نو بودن مطرح بود.
غنای معماری  :بعضی از بناهای دولتی و عمومی اين دوره جزو
ابنیه شاخص و ارزشمند آن محسوب میشوند.اگرچه در دهه سوم
و چهارم دوره پهلوی به علت لزوم ساخت سريع بناهای دولتی
توجه به هنر معماری به حداقل ممكن رسید و در زمان شكوفايی
اقتصادی پروژههای محول شده به مشاوران تراز اول ،به علت
کثرت کارها توسط مهندسان کمتجربه انجام شد لكن نمونههای
با ارزش معماری نیز اجرا شد [باور.]83 : 1383 ،
ابهت ،عظمت و بلندی  :بناهای بلند بر بعضی از ابنیة خصوصی
اثر داشته است.
عناصر نماهای بزرگ  :با توجه به اينكه پروژههای بزرگ معماری
توسط دولت و بخش عمومی انجام میگرفت ،لذا اين بناها اغلب
دارای نماهای بزرگی بودند که سبب جلب نظر و تأثیر اجزا و
عناصر آنها بر مردم و معماری مردمی میشد.
عناصر بناهای بلند  :ابهت و بلندی ساختمانهای بلند دولتی و
عمومی موجب تأثیر اجزا و عناصر آنها بر بعضی از ابنیه خصوصی
شد.
وجود بناهای متعدد از هر گرايش معماری يا عناصر موجود در
چندين بنا  :وجود ابنیه متعدد دولتی و عمومی از هر سبک رايج
يا کاربرد عنصری در چندين بنای دولتی و عمومی ،ويژگی
اثرگذاری به اين سبکها يا عناصر بخشیده است .الزم به ذکر
است تعداد ابنیه دولتی و عمومی به شیوه پیوندی کمتر و به
مراتب اثرگذاريشان نیز کمتر بوده است.
قرارگیری در معرض ديد عموم  :از آنجا که در اين دوره جامعه

روش تحقیق
روشهای تحقیق مورد استفاده ،تاريخی  ،علّی ،توصیفی و تحلیلی
هستند .الگوبرداری چه با توجه به ويژگی دولتی يا عمومی بودن
ساختمانها و چه بدون عنايت به آن صورت گرفته باشد ،از
آنجا که ويژگی مذکور را داراست لذا در حیطه اين تحقیق قرار
میگیرد .تأثیرپذيری امكان دارد صرف ًا از آثار دولتی و عمومی،
يا از بناهای مذکور و ابنیه خصوصی باشد که خود به دو صورت
انجام میگیرد :
 .1به طور مستقیم  .2توسط عوامل واسطهای
اين پژوهش به لحاظ تأثیر بیشتر پوستة بیرونی بنا ،به ويژه
بدنههای شهری آن بر ابنیة ديگر ،با معماری شهری بسیار مرتبط
است.
برای شناخت و بررسی علل ،عوامل زير بايد بررسی شوند :
 .1خصوصیات بناهای دولتی و عمومی اثرگذار  .2ويژگیها و
شرايط بخش خصوصی تأثیرپذير  .3عوامل واسطهای  .4عوامل
جانبی و زمینهای  .5عوامل افزايشدهنده امكان تأثیر  .6عوامل
کاهشدهنده امكان تأثیر .اين شش عامل شاخصهايی را نیز
دربرمیگیرد (جداول1-7و نمودار .)1برای تعیین میزان وجود
شاخصها يک طیف سه سطحی شامل وجود کامل يا تقريب ًا
کامل ( 30امتیاز) ،وجود نسبی ( 20امتیاز) ،و کم و عدم وجود (10
امتیاز) انتخاب و مشخص شد .سپس حداقل و حداکثر امتیاز برای
هر عامل معین شد (جدول  1و نمودار .)1
برای هريک از عوامل در فاصله بین حداقل و حداکثر خويش،
طیفی متشكل از سه سطح حداقل ،متوسط و حداکثر به عنوان
مبنای سنجش میزان آن در نظر گرفته میشود.
در اين پژوهش ،آنالیز اساس ًا کیفی به همراه آنالیز ک ّمی و تفاسیر
آماری بكار رفته است.
عوامل ایجاد کنندة تأثیر
• ویژگیهای بناهای دولتی و عمومی

تقدم در ساخت  :بناهای دولتی و عمومی تأثیرگذار عمدت ًا دارای
تقدم زمانی ساخت نسبت به ابنیه خصوصی اثرپذير بودند .اغلب
فارغالتحصیالن دورههای نخست دانشكده هنرهای زيبا ابتدا در
سازمانهای دولتی به کار پرداختند [بسكی .]86 : 1374 ،البته
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به شدت ظاهرگرا و مصرفگرا بود لذا نمای شهری بناها باالخص
نمای رو به خیابان بسیار اهمیت يافت.
تطابق با تمايالت فرهنگی اقشار مختلف جامعه  :بناهای دولتی
و عمومی عمدت ًا براساس فرهنگ غربی ساخته شد که فرهنگ
معماری روز بود .لذا مردم از اين ابنیه که بر مبنای اين فرهنگ
استوار بودند الگوبرداری کردند.
مطابقت با نگاه زيبايیشناسانه طبقات مختلف جامعه  :بعد
زيبايیشناختی بناهای دولتی و عمومی با ديد زيبايیشناسانه اقشار
گوناگون جامعه که متأثر از زيبايیشناسی مدرن بود ،همخوانی
داشت و در تأثیرپذيری از اين ساختمانها مؤثر بود.
هماهنگ با سطح اقتصادی قشر مرفه  :برخی از بناهای دولتی و
عمومی صرف ًا با امكانات مالی طبقه مرفه مطابقت داشت و اين
قشر طبق تمايلشان ،از آنها تأثیر پذيرفتهاند (جداول  2و .)8

جدول  .2امتیازات خصوصیات بناهاي دولتي و عمومي .مأخذ  :نگارنده.

Table 2. The points of characteristics of the governmental and
public buildings. Source: Author.

• ویژگیها و شرایط بخش خصوصی

 عدم ارتباط با معماری فرامرزی  :از آنجا که قشرهای پايین ومتوسط اجتماع ،بضاعت مالی سفر به خارج از کشور را نداشتند لذا
از معماریهای پیشرو که مشاهده میکردند ،معماری دولتی بود
و از آن الگو میگرفتند.
 خواست طبقه مرفه برای الگوبرداری  :تمايل قشر باالی جامعهبرای تقلید به همراه تمكن مالی آنها سبب اقتباس از بناهای
دولتی شد.
مايل يا ناگزير بودن اقشار متوسط و پايین برای الگوبرداری :
نظر به اينكه طبقه میانی جامعه تقريب ًا میتوانست تمايالت خود
را نسبت به بناهای مدرن در نظر بگیرد و يا ممكن بود با توان
مالیاش ناچار به تقلید باشد از اين رو به ويژه از سالهای 1349
به بعد که درآمدش افزايش يافت ،از برخی از ابنیه دولتی و عمومی
تأثیر پذيرفت (جدول  3و .)8
• عوامل واسطهای
استادان عالم ،باسابقه و سرشناس و اثرگذار  :اساتید عالم ،مجرب

جدول  .3امتیازات ويژگيها و شرايط بخش خصوصي .مأخذ  :نگارنده.

Table 3. The points of characteristics and situation of the private
section. Source: Author.
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جدول  .1حداقل و حداکثر امتیازها و درصد آنها براي عوامل  .1-6مأخذ  :نگارنده.

Table 1. Minimum and maximum of the points and their percentages for factors 1-6. Source: Author.
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نمودار  .1حداقل و حداکثر درصد  6عامل .مأخذ  :نگارنده.

Graph 1. Minimum and maximum of the percentages of 6 factors. Source: Author.

Vol.9/No.22/Autumn 2012/Influence of Architecture of Governmental and Public Buildings.../ 43-54

• عوامل جانبی و زمینهای

جدول  .4امتیازات عوامل واسطهاي .مأخذ  :نگارنده.

Table 4. The points of intermediary factors. Source: Author.

..............................................................................

و سرشناس ,و سبکهايی که توسط اين اساتید تعلیم داده میشد
از عواملی است که باعث میشد دانشجويان در طراحی بناهای
خصوصی ،از بناهای دولتی يا عمومی ساخته شده توسط آنها يا
به سبکهای آموخته شده (و مطلوب) اثر بپذيرند .به عنوان مثال،
دانشجويان در ساخت مقبرهها از «سیحون» تأثیر میگرفتند.
همچنین فرامرز شريفی انگیزه برای شروع کار سنگی و انجام
آن در تهران که ابتدا در ابنیه خصوصی انجام دادند ،را سیحون
ذکر میکند [گفتگو با شريفی ،تاجالدين و داورپناه.]117 : 1381 ،
اساتید خارجی و داخلی دانشكدة هنرهای زيبا که به شیوههای
اوايل مدرن و مدرن و گاه در تلفیق با معماری سنتی ،بناهای
زيادی در دوره پهلوی اول ساخته بودند ،نقش مهمی در آموزش
نوع معماری داشتند و همان شیوهها را بعد از  1320نیز ادامه
دادند [صارمی 59 : 1375 ،و وحدتی.]5 : 1375 ،
همچنین از اواسط دهه  1960به بعد نیز تغییراتی که در شهرسازی
و معماری اروپا و امريكا رخ داد همراه فارغالتحصیالن ايرانی آن
ديار به دانشگاهها و محافل حرفهای ايران وارد شد از آن جمله
موضوع اهمیت يافتن و حفظ ساختمانها و بافت تاريخی و طرح
موضوع هويت در معماری بود [اعتصام .]101 : 1379 ،لذا در
برخی از پروژههای معماری نیز تالش شد با معماری گذشته
ارتباط برقرار شود [صارمی.]59 : 1375 ،
پژوهش ،جامعه و مجامع حرفهای ،ارتباط يا همكاری با اساتید
و معماران پیش کسوت و سرشناس  :با تأسیس «انجمن
آرشیتكتهای ديپلمه ايران» در  1323و تأسیس نخستین مجله
حرفهای بنام «آرشیتكت» ،انديشههای معماری مدرن در سطوح
ابنیه دولتی و مسكونی رسوخ کرد .به عنوان مثال« ،وارطان» در
میان معماران و سازندگان ايرانی پیروانی يافت که کمکم عناصر
کار او را در کارهای خود به وام گرفتند [معرفت ،سیدی و وثوقی
خزايی 128 : 1375 ،و .]130
وجود مجالت معماری غربی مانند «آرشیتكتور اوژوردويی» و
«آرشیتكتور فرانسز» ،کتابها و مجالت ديگر و پالنشهای
بوزار در دانشكده هنرهای زيبا در رواج معماری مدرن مؤثر واقع
شد .در مجله اول ،بناهای موزه هنرهای معاصر تهران ،دانشگاه
جندی شاپور و مجموعه مسكونی شوشتر و مرکز مديريت تهران
معرفی شده و سپس طرح دانشگاه بوعلی (و دو مرکز ديگر)
چاپ شد .مجالت نام برده و طرز تفكر استادان دانشكده نقطه
شروع هر پروژه معماری در دانشكده بود و البته مايه خود طراح
نیز تأثیرگذار بود [وحدتی 5 : 1375 ،و صارمی.]59 : 1375 ،
کنگرههای بینالمللی معماری که با حضور معماران بزرگی چون
«لويی کان» در ايران تشكیل شد به مباحثات نظری معماری و
استقبال از حرکتهای نوين معماری جهان در مواجهه با معماری
مدرن سرعت بخشید [اعتصام.]101 : 1379 ،
در اين زمان شرکتهای بزرگی چون «فرمانفرمائیان» نیز که
ساختمانهای تازه دولتی (و خصوصی) بسیاری برپا کردند ،تأثیر

عمیق بر نسل بعدی معماران نوآور بر جای نهادند [اودين خان .]88 :
جو فرهنگی ـ اجتماعی  :ساختمانهای دولتیـ عمومی ک ً
ال
فضای فرهنگیـ اجتماعی خاصی ايجاد کرد که با توجه به میزان
برخورد روزانه افراد با اين بناها منشأ اثر ابنیه دولتی و عمومی بر
بعضی از ابنیه خصوصی واقع شد.
دولت  :به عنوان بزرگترين قدرت نیز سبب میشد تا بناهای
دولتیـ عمومی از اهمیت نسبی نزد مردم برخوردار شده و از برخی
از آنها اثر گیرند .البته در اواخر دوره پهلوی دوم اين الگوبرداری
کمرنگ شده و افراد متمول به عامل اثرگذار تبديل شدند.
بناهای خصوصی متأثر از ابنیه دولتی و عمومی  :تمام يا بعضی از
ساختمانهای مذکور ،به تنهايی يا به همراه آثار دولتی و عمومی
(که جو فرهنگی ـ اجتماعی وسیعتری را به وجود میآورد)
در صورت برخورد زياد افراد با آنها ،بر معماری برخی از ابنیه
خصوصی اثر میگذارد.
ساختمانهای دولتی و عمومی متأثر از بناهای دولتی و عمومی :
تمام يا بعضی از اين ابنیه ،به تنهايی يا همراه با بناهای دولتی
و عمومی تأثیر گذاشته بر آنها (که جو فرهنگی ـ اجتماعی
گستردهتری را ايجاد میکنند) در صورت برخورد زياد اشخاص با
آنها ،بر معماری بعضی از بناهای خصوصی تأثیر مینهند (جداول
 4و .)8

50
..............................................................................

The Scientific Journal of NAZAR Research Center (NRC) for Art, Architecture & Urbanism

..............................................................................

سال نهم /شماره /22پايیز /1391علل تأثیر معماری بناهای دولتی و عمومی بر معماری بناهای خصوصی در دوره پهلوی دوم23-34/

تداوم رواج تجددگرايی و برنامههای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی :
گرايش به غرب و تأثیرات فرهنگی آن در زمان محمدرضا پهلوی
ادامه يافت و به تدريج بسیاری از طبقات جامعه (باالخص قشر
باال و متوسط) را در بر گرفت [رفیعپور.]78 : 1376 ،
قشر متوسط جديد در اکثر زمینههای فرهنگی از طبقه باال که
فرهنگ غرب سرمشقشان بود الگو میگرفت و قشر پايین از
طبقه متوسط .رواج بیشتر راه و رسم جديد زندگی که با ظهور
تأسیسات و تجهیزات نو در ساختمان همراه بود ،و استفاده از
فرمها و عناصر و مصالح خارجی به عنوان يک ارزش [جانیپور،
 ،]1379سبب ايجاد زمینههای اجتماعی برای الگوبرداری بخش
خصوصی از برخی ابنیه به سبک جديد دولتی و عمومی (و
خصوصی) شد.
برنامههای توسعه اقتصادیـ اجتماعی کشور شامل توسعه
برونزا ،استفاده از منابع موجود در مناطق مستعد ،ايجاد و توسعه
قطبهای صنعتی در تهران و چند شهر ديگر ،ايجاد نواحی
صنعتی جديد ،اتكا بر اقتصاد تک محصولی ،گسترش بیسابقه
شهر تهران و ايجاد بحران مسكن ،شرايط را جهت تأثیرپذيری
فراهم کرد.
قابلیت اثرگیری  :بعضی از انسانها قابلیت تأثیرپذيری دارند و به
تبع آن از بناهای دولتی و عمومی پیشرفتهتر از ساختمانهای آنها
نیز تأثیر میگیرند[ .زرکش]97 : 1385 ،
اشاعه ديدگاههای فرهنگی جديد  :رواج نگرشهای فرهنگی
جديد و شیوههای نوين زندگی ناشی از تأثیرات غرب از طريق
تبلیغات و اثرات روانی توسط راديو و تلويزيون باالخص بعد از
کودتای مرداد  1332صورت گرفت [ازغندی.]81 : 1379 ،
تأثیر نگرش زيبايیشناسی جديد  :نگاه زيبايیشناختی جديد در
غرب ناشی از مدرنیته و فلسفه جديد تكنولوژی و تأثیر صنعت
نوين بر سبکهای معماری و اثر اين ديدگاه بر نگاه زيبايیشناسانه
افراد جامعه ايران سبب اثرپذيری اقشار مرفه و متوسط از معماری
بناهای دولتی و عمومی استوار بر اين نگرش شد.
ديد زيبايیشناسی ناشی از تأثیر تكنولوژی مدرن و بازشد به
معماری گذشته  :از سال  1350به بعد ديد زيبايیشناسی
برخاسته از بازشد به معماری سنتی ايران در ترکیب با سبک
مدرن معماری بروز میکند.
تعالیطلب بودن انسان  :تعالیطلب بودن انسان و تمكن مالی
او در اثرپذيريش از معماری دولتی و عمومی برتر و پیشرفتهتر
مؤثر بود.
وابستگی سازمان اقتصادی کشور  :در تقسیم جهانی کار بعد
از جنگ جهانی دوم ،اقتصاد کشورهای تحت سلطه به سوی
اقتصادی تکمحصولی سوق داده شد و ايران پايههای اقتصادی
خويش را بر تولید روزافزون نفت قرار داد و اين اقتصاد از اين
پس با افت و خیزهايی همراه شد که از سوی جهان سرمايهداری
بر بازار نفت تحمیل میشد [حبیبی.]179 : 1375 ،
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برنامههای اقتصادی  :منافع اقتصادی در کشورهای سرمايهداری
عامل سیاست دروازههای باز در 1336و استحاله جامعه تولیدی
به جامعه مصرفی بود .ايجاد قطبهای صنعتی و کشاورزی و
تجهیزات زيرساختی و روبنايی و لذا تمرکز فعالیتها در بعضی
شهرها به ويژه تهران سبب افزايش مهاجرت به اين شهرها
باالخص تهران شد و مسئله اسكان آنها را در پی داشت .اين امر
موجب اثرگیری از معماری مدرن به علت سادگی ،هزينه کم و
سرعت ساخت شد.
در دهه  50با افزايش قیمتهای جهانی و داخلی ،دولت اقدام
به پرداخت يارانه در زمینههايی مانند سیمان و غیره کرد
[ملکمحمدی.]91 : 1381 ،
درآمد حاصل از فروش نفت  :درآمد زياد حاصل از فروش نفت
در  1350موجب رونق صنعت سنگبری و پیشرفت در تكنولوژی
ساخت ،افزايش درآمد سرانه و کاالهای مصرفی غربی در ايران
شد [گفتگو با فرامرز شريفی و ديگران 125 : 1381 ،و رفیعپور،
 .]81 : 1376اين روند رو به گسترش مصرف بر حوزههای مختلف
از جمله گونه معماری بناها طبق الگوهای غربی اثر میگذارد.
دسترسی به مصالح و عناصر ساختمانی  :احداث کورههای
آجرپزی ،خريداری کارخانه گچ تهران ،تأسیس شرکت پريفاب
و کارخانه سیمان لوشان و آهک چالوس و  ...زمینه را برای
تأثیرپذيری فراهم کرد.
وابستگی سازمان سیاسی کشور  :وابستگی تام سازمان سیاسی
کشور به جهان سرمايهداری بعد از کودتای مرداد  1332و ترويج
ديدگاههای سیاسی دولت در جامعه ،از شرايط مؤثر در امر تأثیر
بود (جداول  5و .)8
• عوامل افزایش دهنده امکان تأثیرگذاری

 بناها با عملكرد جديد  :سازمانهای وزارتی جديد ،فرهنگسراها،جدول  .5امتیازات عوامل جانبي و زمینهاي .مأخذ  :نگارنده.

Table 5. The points of marginal and background factors. Source:
Author.
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• عوامل کاهشدهنده امکان تأثیرگذاری

معماری مدرن و معماران  :با توجه به قدرت معماری مدرن
جهانی در اين دوره ،معماری ايران نیز مقلد اين سبک شد و
بنابراين معمارانی که در اين دوره فارغالتحصیل شدهاند ،حتی تا
به امروز پیرو سبک بینالمللی صنعت ساختمان هستند.
همترازی معمار ابنیه خصوصی و بناهای دولتی و عمومی :
بناهای دولتی و عمومی و ابنیه خصوصیکه معمارشان ،همسطح
بودند احتمال تأثیرپذيری ساختمانهای خصوصی را از ابنیه
دولتی کاهش میداد.
تحصیالت عالیه و مناصب عالیرتبه  :اشخاصی که واجد
تحصیالت عالیه و مناصب عالیرتبه بودند معمو ًال خود را برتر از
ديگران و مؤثر بر داخل دانسته و از خارج تأثیر میگرفتند يا معمار
خارجی استخدام میکردند.
تمكن مالی زياد بخش خصوصی  :امكانات اقتصادی بسیار زياد
بعضی اشخاص سبب اثرپذيری از خارج میشد چرا که اين افراد
خود را پیشرو در معماری و اثرگذار بر داخل میدانستند از اين رو
احتمال تأثیرگیری آنها از معماری دولتی کاهش میيافت.
فقر مالی بیش از اندازه بخش خصوصی  :فقر مالی بیش از
حد برخی افراد يكی ديگر از عواملی بود که امكان اثرگیری از
ساختمانهای دولتی را کم میکرد.
تأثیر مخرب جنگ  :تأثیر مخرب جنگ جهانی دوم و پیامدهای

..............................................................................

مهمانسراها ،ساختمانهای صدا و سیما ،ساختمان مجلس و  ...از
جمله بناهای با عملكرد جديد در اين دوره بود که امكان اثرگیری
را بیشتر میکرد.
 همانندی عملكرد ابنیه خصوصی با عملكرد ساختمانهای دولتیو عمومی  :از آنجا که عملكرد بعضی از بناهای عمومی خصوصی
مانند بهداشتیـ درمانی ،و آموزشی همسان با عملكرد برخی از
ابنیه دولتی عمومی همچون بیمارستان و مدرسه بود لذا امكان
تأثیرپذيری را افزايش میداد.
 قرابت اندازه بناهای خصوصی با اندازه آثار دولتی و عمومی :همانندی يا قرابت ابعاد برخی از ابنیه دولتی و عمومی و بعضی از
ساختمانهای خصوصی ،بر احتمال اثرگیری میافزود .اکثر معماران
تأثیرگذار اين دوران هم برای دولت طراحی کردهاند و هم برای
بخش خصوصی ،بنابراين طبیعی است که يكسان باشد.
 نزديكی مكانی بناهای دولتی و عمومی به يكديگر  :قرارگیریتعدادی ساختمان دولتی و عمومی با معماری جديد در نزديكی هم،
فضايی ايجاد میکرد که توان اثرگذاريشان را افزايش میداد.
 موقعیت مكانی خاص بناهای دولتی و عمومی  :استقرار ابنیهدولتی و عمومی در موقعیت ويژه نظیر محل تقاطع دو خیابان اصلی
يا در يک میدان و  ...احتمال تأثیرشان را فزونی میبخشید.
 نزديكی مكانی ابنیه دولتی و عمومی به ساختمانهای خصوصی:بعضی از بناهای دولتی و عمومی که نزديک به برخی از آثار
خصوصی و با امكانات مالی قشر ساکن در محل مربوطه هماهنگ
و يا تقريب ًا سازگار بود ،امكان تأثیرپذيری از آنها را دوچندان میکرد.
 يكسانی معمار بناهای خصوصی و ساختمانهای دولتی و عمومی:امر مذکور و مطلوب بودن طرح ساختمانهای دولتی و عمومی
برای خود معمار ،احتمال اقتباس وی از معماری اين بناها در طراحی
برخی از ابنیه خصوصی توسط او را فزونی میبخشید.
 تبلیغ همهجانبه تجددگرايی و مصرفگرايی  :تبلیغ و اشاعهزياد فرهنگ و الگوهای غربی که به عنوان سرچشمههای تجدد
و پیشرفت ،ناشی از جو جهانی ،از يکسو بر جنبههای مختلف
مثل مصرف کاالهای تجملی و ايجاد نیازهای جديد اثر گذاشته
[ملکمحمدی ]118 : 1831 ،و از سوی ديگر زيربنای فرهنگی ـ
اجتماعی معماری دولتی و عمومی را تشكیل میداد ،احتمال تأثیر
اين معماری را افزايش میداد.
 تبلیغ زياد مصالح و فرآوردههای ساختمانی جديد  :تبلیغ و ترويجزياد فرآوردههای ساختمانی وارداتی و جديد و مصالح داخلی بكار
رفته در بناهای دولتی و عمومی ،از طريق رسانههای جمعی و
کاربردشان پس از  1330در پی مصرفگرا شدن جامعه ،سبب
افزايش امكان تأثیرگذاری میشد.
 قصد اثرگذاری بناهای دولتی و عمومی  :معماری برخی ازساختمانهای دولتی و عمومی با هدف تأثیر بر معماری مردمی شكل
میگرفت لذا احتمال اثرگذاری را بیشتر میکرد (جداول  6و .)8

جدول  .6امتیازات عوامل افزايش دهنده امكان تأثیر .مأخذ  :نگارنده.

Table 6. The points of influence increasing factors. Source:
Author.
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بسیار نابهنجار آن مثل تورم و رکود ساختمانسازی در 1320-30
[ملک محمدی ]95 : 1381 ،از عواملی بود که احتمال تأثیرپذيری

جدول  .9درصدهاي محاسبه شده از عوامل و مقايسه آنها با حداقل و حداکثر درصدها.
مأخذ  :نگارنده.

Table 9. Calculated percentages of the factors and comparison
with minimum and maximum of percentages. Source: Author.

جدول  .7امتیازات عوامل کاهش دهنده امكان تأثیر .مأخذ  :نگارنده.

Table 7. The points of influence decreasing factors. Source: Author.

جدول  .10مقايسه درصدهاي محاسبه شده از عوامل با حداقل و حداکثر درصدها
براساس ترتیب اعداد محاسبه شده .مأخذ  :نگارنده.

Table 10. Comparison of calculated percentages of factors with
minimum and maximum of percentages. Source: Author.

را کاهش میداد (جداول  7و .)8

..............................................................................

ارزیابی اطالعات نهایی عوامل

اکنون مقادير محاسبه شده همه عوامل ،در قیاس با حداقل و
حداکثر آنها در جدول  9مشخص شده و ارقام نهايی  4عامل پس
از تأثیر مجموع عوامل  5و  6طبق جدول  10و نمودار  2تعیین
میشود تا وضعیت علل تأثیر در دوره پهلوی دوم معین شود.
الزم به ذکر است معماری اماکن خصوصی متأثر از بناهای دولتی
و عمومی که يكی از عوامل کالبدی است (و ساير ابنیه خصوصی)،
تحت تأثیر عوامل ديگری نیز قرار داشته که عبارتند از  :وابستگی
سازمان اقتصادی کشور ،برنامههای اقتصادی ،افزايش نسبی درآمد
ملی در  ،1350میزان درآمد ،تجددطلبی و تغییر سنن فرهنگی،

طبقات اجتماعی ،آموزش و پژوهش و مجامع حرفهای معماری،
اساتید و معماران خارجی و تحصیل کرده در خارج ،مسافرت به
کشورهای خارج ،اشاعه ديدگاههای فرهنگی جديد ،تبلیغ مصالح
و فرآوردههای ساختمانی جديد ،نگرش زيبايیشناختی جديد،
عملكرد ،سبکهای معماری معاصر اروپا و امريكا ،معماری مبتنی
بر التقاطگرايی و سبک معبد يونانی ،ابنیه خصوصی (غیر متأثر از
آثار دولتی) ،افراد غیرمتخصص به عنوان سازندگان بناها ،مهندسان
معمار ،کارفرما ،رشد جمعیت ( ،)1332-45سازه و مصالح ساختمانی
جديد ،دسترسی به مصالح و عناصر ساختمانی ،وابستگی سازمان

جدول  .8امتیاز نهايي محاسبه شده از امتیازات منابع مكتوب و میانگین فرمها .مأخذ  :نگارنده.

Table 8. Final calculated points taken from scripts and average of forms. Source: Author.
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نمودار  .2مقايسه درصدهاي محاسبه شده از عوامل  1-4با حداقل و حداکثر درصد آنها

Graph 2. Comparison of calculated percentages of factors 1-4 with
minimum and maximum of percentages.

سیاسی کشور ،تأثیر جنگ (جنگ جهانی دوم) ،ضوابط و قوانین
ساختمانی ،اتومبیل.گرچه برخی از عوامل مذکور به طور غیرمستقیم
در تأثیرپذيری از ابنیه دولتی و عمومی نقش داشتهاند اما مستقیم ًا

نیز بر معماری مردمی تأثیرگذار بودهاند.
در دوره پهلوی از يکسو شاهد کارهای بزرگ معماری هستیم
که طبق معمول بايستی با هزينه دولت ساخته شوند و همچنین
ساختمانهای خصوصی ـ عمومی که با بودجه افراد متمول نزديک
به حكومت با استفاده از رانت حكومتی ساخته میشوند که طبیعی
است مقلد سبک دولتی باشند.
از سوی ديگر معماری بساز و بفروش ،ساختاری مردمیـ مدرن
دارد و بدون هويت و ساختار قوی ابتدا در محالت شهرهای بزرگ
و سپس در بقیه کشور رشد میکند که اغلب به دست معماران
بیسواد فاقد تحصیالت که از شهرهای کوچک برای کسب و کار
به شهرها آمدهاند ساخته میشوند که به ساختارهای غیر علمی
معماری عصر پهلوی مبدل شدهاند.
البته ساختههای دولتی بسیار کم و ساختههای بساز و بفروش بسیار
زياد هستند .همچنین اين دوران شروع دوران افزايش شهرنشینی و
خالی شدن روستاها است (از سال .)44

نتیجهگیری

بررسی علل يا عوامل دخیل در تأثیر طبق جدول  10نشان میدهد که همة عوامل در حد تقريب ًا متوسط موجود و تأثیرگذار بودهاند .عامل
جانبی بیشترين دخالت و عامل بخش خصوصی کمترين نقش را داشته است .به عالوه به طور کلی علل و عوامل بیرونی (خارج از امر
اثرپذير) بیش از بخش خصوصی در تأثیرگذاری نقش ايفا کردهاند .در حقیقت اين عوامل وضعیت را برای بخش خصوصی جهت تأثیرپذيری
فراهم کردهاند .همچنین عامل اثرگذار يعنی خصوصیات بناهای دولتی و عمومی بیش از عامل تأثیرپذير يعنی ويژگیها و شرايط بخش
خصوصی در تحقق تأثیر دخیل بودهاند .همینطور تأثیر مستقیم ابنیه دولتی و عمومی بیش از تأثیر غیرمستقیم عوامل واسطهای نقش داشته
است.
بررسی شاخصها در جداول  2تا  7نسبت به معیارهای آنها نشان میدهد شاخصهايی که بیشترين نقش را در عامل مربوط به خويش
داشتهاند عبارت است از  :تازگی بنا ،ابهت و عظمت ،تطابق با نگاه زيبايیشناسانه قشر متمول ،خواست قشر مرفه برای الگوبرداری ،مايل يا
ناگزير بودن قشر متوسط ،...بعضی از بناهای خصوصی اثر گرفته  ،...برخی از ساختمانهای دولتی و  ،...عوامل سوقدهنده جامعه  ،...اشاعه
ديدگاههای فرهنگی  ،...تبلیغ همهجانبه ديدگاههای فرهنگی جديد و  ،...تبلیغ زياد مصالح ،عملكرد يكسان بناها ،داشتن تحصیالت عالیه
و ...و فقر زياد بخش خصوصی.
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Influence of Architecture of Governmental and Public Buildings
on Private Buildings in the Second Pahlavi Era
Afsaneh Zarkesh*

Abstract

Private buildings comprise an important category of buildings throughout Iran’s history including during the second
Pahlavi era (1941-1975). In fact, the architecture of buildings in this era is worth studying because it has formed
the basis of most of the current architecture of Iran’s buildings. The architecture of private buildings during the
second Pahlavi era was influenced by various factors including the design and structure of the governmental and
public buildings. There has been a certain degree of copying from the architecture of governmental buildings which
was to some extent consistent with the climate conditions of Iran. This indeed helped press ahead the knowledge of
architecture in the country.
Accordingly, the stage was set for the development of a non-indigenous expertise which has live up to today. Therefore,
it is important to study the roots of what eventually formed the architecture in Iran. This is the core objective of the
present research. In fact, it tries to find out the reasons for the influence of the architecture of governmental and public
buildings on the architecture of certain private buildings. The research is based on applied historical, causative,
descriptive and analytical methods. Also, data collection is based on library research and interviews with experts.
The study and findings reveal that there are four reasons for this influence: 1) Characteristics of the governmental and
public buildings, 2) Characteristics and situation of the private section; 3) Intermediate factors, and 4) Marginal and
background factors. The latter factor has been the most effective and the second factor has been the least effective in
this regard. In other words, facilities and conditions such as “factors which lead communities toward a new culture
and …”, “the new aesthetic view out of the modern technology and industry”, “promotion of new cultural viewpoints
and …”; “financial recourses as well as their determinants of their amounts and …” and “the quality of the political
organization of the country” are of special importance concerning the architecture influences.
In addition, the influencing factors i.e. characteristics of the governmental and public buildings have been more
effective than the influenced factors, i.e. characteristics and situation of the private section. Also the direct effect of the
governmental and public buildings has been more serious than indirect effect of the intermediate factors. Moreover,
studies show that the most effective indices in the framework of the related factors are as follows: building age,
conformity with the aesthetic views of the wealthy class of the society, and their will for pattern-making, some private
buildings which have been influenced by the public building, promotion of the new cultural approaches, etc.
The other effective factors on the architecture of the private buildings under the influence of the public buildings in
the second Pahlavi dynasty are: perfect dependency of the country’s economic and political organization, extreme
tendency toward the West, promotion of the new cultural approaches, concentration of the activities in large cities
specifically Tehran and the related migration, private buildings, none-expert people, and researches on architecture.
It must be noted that there is a difference between the private-public buildings and the architecture of the private
residential buildings.
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Influence factors, Governmental buildings, Private buildings, Second Pahlavi era.
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