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   علی عسگری1، مریم محمدی سالک2      

                                                                                      

چکیده

اســتفاده از انگاره هــای تاریخــی و مباحــث ســنتی در دوران قاجــار )پــس از نــارصی(، در طراحــی و متعاقبــاً در آمــوزش 
معــاری بــا روش هــای مختلفــی در طراحــی ابنیــه جمعــی، مورداســتفاده معــاران ایرانــی قــرار گرفــت. ایــن موضــوع در 
دوران پهلــوی اول و دوم بــا اهــداف متنوعــی ادامــه یافــت. ایــن رونــد موجــب گردیــد الگوگیری هــای تاریخــی بــه دلیــل 
اســتمرار خــود، در مداخــات طراحــی بــه شــکل های آگاهانــه و ناآگاهانــه جلــوه یابــد. علی رغــم تفاوت هــای ظاهــری 
ــی(، از  ــی )واردات ــی و غرب ــاری ایران ــی مع ــی و ذهن ــای عین ــری از ویژگی ه ــازی ها و بهره گی ــره س ــلیقه ای، منظ ــا س ی
ــا وجــود  ــوی ب ــاس و اســتعاره« برخــوردار اســت. حــال اینکــه معــاران دوره پهل ــوان »قی ــا عن نوعــی راهــرد طراحــی ب
گرایش هــای مختلــف ذهنــی، اهــداف و ســایق متنــوع کارفرماهــای شــخصی و حکومتــی، از چــه شــیوه هایی در قیــاس 
از تاریــخ بهــره برده انــد؟ ســؤال اصلــی پژوهــش حــارض بــه شــار مــی رود. ایــن پژوهــش بــا روشــی ترکیبــی از تفســیری – 
تاریخــی، اســتدالل منطقــی و مطالعــۀ مــوردی ســعی دارد بــا فــرض نهــادن بــر دســته بندی های متــداول بــر شــیوه های 
برداشــت از تاریــخ در معــاری دوران پهلــوی، بــا بهره گیــری از مســتندات و گزارش هــای ایــن دوره، روش هــای قیــاس از 
تاریــخ را در هــر شــیوه بــا انتخــاب منونه هــای معــرف بــر معیارهــای هــر دســته، بررســی و تحلیــل منایــد. ازایــن رو هــدف 
اصلــی مقالــه حــارض فهــم و دســته بندی روش هــای قیــاس از تاریــخ در معــاری دوره پهلــوی اول و دوم اســت. از منظــر 
ــا وابســتگی مشــهود بــه کیفیت هــای ذهنــی و هندســۀ پنهــان در  روش شناســی طراحــی معــاری، معــاری ســنت گرا ب
ابنیــۀ معــاری ایرانــی، از نوعــی قیــاس اســتعاره ای و معاری هــای نئوکاســیک و باســتان گرایی پهلــوی از قیــاس شــایلی 
بهــره گرفته انــد. در ادبیــات معــاری نئوکاســیک خردگــرا و نوگــرای ایرانــی، ایــن موضــوع بــا بهره گیــری از دانــش فنــی 
ــد  ــخ در فرآین ــور تاری ــه حض ــد ک ــرا می انجام ــی تجربه گ ــی قیاس ــی طراح ــصت، به نوع ــاه و ش ــۀ پنج ــه ده ــا یافت ارتق

طراحــی آن پنهــان و آزادانــه پدیدآمــده اســت.

واژگان کلیدی: معاری تاریخ گرا، معاری معارص ایران، دورۀ پهلوی، روش طراحی
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E-mail: maryam.saalek@gmail.com
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مقدمه

معــاری معــارص ایــران، توأمــان در طــی دو قــرن گذشــته، باتوجه بــه توســعه ارتباطــات و روابــط کشــورهای 
غیــر هم جــوار، تأثیــرات متفاوتــی در برداشــته اســت کــه یکــی از آن هــا معاری هــای نئوکاســیک و باســتان گرایی 
بــوده کــه در ایــن تحقیــق هــر دو را در زمــره یــک معــاری بــا رویکــرد تاریخــی گــرا مطــرح و بررســی می شــود.

ــدی و  ــن روی طبقه بن ــی رود. از ای ــار م ــه ش ــاری ب ــی مع ــداول در طراح ــیوه های مت ــی از ش ــاس یک قی
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــه نح ــه ب ــه و توج ــای خاقان ــای ایده ه ــد راهگش ــرح می توان ــای ط ــر قیاس ه ــذاری ب ارزش گ
ــط  ــاده تر توس ــت س ــل برداش ــه دلی ــایلی ب ــا ش ــمبلیک ی ــاس س ــتا قی ــن راس ــد. در ای ــروژه باش ــک پ ــایل ی ش

ــو، 1388، 142(. ــت )الزی ــا بناس ــه ب ــا در مواجه ــن ارزیابی ه ــی از اولی ــب یک مخاط

اســتفاده از عنــارص تاریخــی در معــاری، الهــام از آثــار تاریخــی، الگوگیــری از اشــکال و هنجارهــای معــاری 
ــا در  ــه تنه ــوده ک ــئله ای نب ــم، مس ــر مه ــک اث ــوان ی ــا به عن ــراردادن آن ه ــق ق ــک کام رسمش ــره در ی آن و باالخ
رسزمیــن پــارس رخ دهــد. ایــن مهــم کــه از قــرن 1۹ میــادی رشوع شــد، بــه طــور یکپارچــه نهضتــی در معــاری 
ــا پیــش از آن معــاری گذشــته، یــک رسمشــق نبــود و تنهــا به عنــوان یــک متریــن بــرای  جهــان مطــرح منــود. ت
معــاران، می توانســت به ماننــد یک رونــد طراحــی مســیر آتــی را پیش بینــی منایــد. لیکــن در ایــن دوره، 
معــاری تاریخــی یــک مســیر عــادی بــه شــار منی آمــد و معــاران ســعی در تقلیــد آن بــه هــر قیمتــی داشــتند 

ــن اقتباس هــا مــورد تحلیــل قــرار خواهیــم داد. ــه ای ــان، 13۹2، 170( کــه در ایــن مقال )قبادی

تحقیــق در خصــوص رونــد تحقــق ایــن شــیوه در معــاری معــارص ایــران می توانــد، ضمــن گســرش 
ادبیــات ایــن موضــوع، مقیــاس ســنجش ایــن شــیوه معــاری را نیــز پدیــدار منایــد. ایــن مهــم در حــال حــارض 
ــرای  ــاهد اج ــته، ش ــۀ گذش ــاً در دو ده ــروز، مخصوص ــاری ام ــفانه در مع ــه متأس ــت. چراک ــیار رضوری اس بس
ســاختان های مختلفــی بــه بهانــه برخــورداری از طــرح کاســیک هســتیم. لیکــن عــدم اطــاع از ایــن ادبیــات در 
ــان آکادمیــک بحــث و نقــد معــاری، بــر گســرش ایــن بی راهه هــا در  ــان نقــادان، باعــث شــده همــواره زب می

ــود. ــر ش ــارص، ضعیف ت ــاری مع مع

از ســویی دیگــر معــاری دوران پهلــوی )به ویــژه پهلــوی اول(، متناســب بــا الگوهــای متــداول ساخت وســاز 
در ایــن دوره، بدنــه ای متأثــر از اســناد دوبعــدی داشــته و تحلیــل ایــن ابنیــه بــا بررســی پان هــا، مناهــا، مقاطــع 
و تصاویــر فهــم آن هــا را بــرای پژوهشــگران ســاده می منایــد. حــال ایــن موضــوع می توانــد بــه تحلیــل جایــگاه 

ــد. ــن حــوزه کمــک منای زیبایی شناســانه قیاس هــای تاریخــی در ای

ــی و  ــیری-تاریخی، توصیفی-تحلیل ــیوه های تفس ــتفاده از ش ــا اس ــه و ب ــردی آمیخت ــا رویک ــش ب ــن پژوه ای
ــارص دوران  ــاری مع ــیوه های مع ــاره ش ــردآوری درب ــی گ ــات موضوع ــری از ادبی ــا بهره گی ــوردی، ب ــه م مطالع
پهلــوی به طورکلــی و مســئلۀ زیبایی شناســی الگوهــای قیاســی بــه طــور خــاص، بــه دنبــال بررســی و ارائــه مدلــی 

بــرای ترســیم رابطــه میــان معــاری معــارص و رونــد طراحــی قیاســی از تاریــخ اســت. 

در گام بعــد شــیوه برداشــت و مؤلفه هــای شــکل دهنده آن هــا باتکیه بــر نظــرات اندیشــمندان ایــن حــوزه، 
ارزیابــی خواهــد شــد. در نهایــت، مســئلۀ قیاس هــای تاریخــی و تاریخ گــرا در معــاری دوران پهلــوی و الگوهــای 
مداخلــه در تاریــخ و جایــگاه آن هــا در شــیوه شناســی معــاری دوران پهلــوی، بــا اســتنتاج از نظریــات مطــرح 

شــده تحلیــل شــده اســت.

ــل دورۀ قاجــار  ــی اوای ــرب، یعن ــه غ ــران ب ــه در ای ــاز توجــه نظــم یافت ــق از آغ ــن تحقی ــی ای محــدودۀ زمان
ــران و ســایر دولت هــای حــارض  ــان ای ــی می ــل ارتباطات ــواره حداق ــز هم ــن نی ــع پیش ازای رشوع می شــود. در واق
ــه کشــورهای  در منطقــه1 وجــود داشــت، لیکــن در دورۀ قاجــار، مخصوصــاً پــس از ســفرهای شــاهان قاجــار ب

ــا اندیشــه تقلیــد از غــرب، قدرتــی دوچنــدان گرفــت. اروپایــی ایــن توجــه ب

ــا پژوهــش در خصــوص  ــرد، ب ــرار می گی ــد طراحــی موردبحــث ق ــخ در رون ــام از تاری آنچــه در خصــوص اله
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تاریــخ تفــاوت دارد. بــه بیــان آنتونــی ســی آنتونیــادس »وجــه متایــز »تاریخ گرایــی« و »تاریــخ« در ایــن اســت کــه 
تاریخ گرایــی توجهــی یکســویه بــه تاریــخ دارد، رصفــاً بــه فــرم می پــردازد، و غالبــاً در معــرض خطــر التقاط گرایــی 
قــرار دارد. تاریخ گرایــی در مقایســه بــا پژوهــش تاریخــی واقعــی دربــارۀ معــاری، دارای عمــق و گســرۀ کمــری 
ــری  ــرۀ کم ــق و گس ــود عم ــرا، خ ــای تاریخ گ ــد از تقلیده ــال تقلی ــادس، 13۹۹، 274(. درعین ح ــت« )آنتونی اس
ــه  ــه در بدن ــارص بیگان ــور عن ــا حض ــارض ب ــال ح ــه در ح ــم ک ــن مه ــت. ای ــار اس ــد اعتب ــی فاق ــته و به نوع داش

معــاری ســه دهــه اخیــر در حــال تکــرار اســت، مصداقــی از همیــن رونــد ســطحی اســت.

ــا  ــهر و ی ــی ش ــاختان های عموم ــه س ــر موردتوج ــع بیش ــز در واق ــق نی ــورد تحقی ــه م ــاری ابنی ــۀ آم جامع
فضاهــای مســکونی افــراد رسشــناس کشــور می شــود کــه جهــت معــاری آن هــا بــه قــر معــاران تحصیل کــرده 
و یــا شــاخص مراجعــه شــده اســت. در ایــن پژوهــش معــاری ســایر بنایــان و یــا اســتادکارهای ابنیــه مســکونی 
کشــور را کــه گاه بــه شــیوه های ســابق و یــا گاه بــا تقلیــد از رونــد رایــج دســت بــه ســاخت بنــا زده و حرفــی 

تــازه و بــا بداعــت تحکیــم کننــده در رونــد طراحــی رایــج را مطــرح ننموده انــد، نــدارد.

از نظــر حــوزۀ مکانــی، ابنیــۀ موردتوجــه تحقیــق بیشــر در محــدودۀ تهــران به عنــوان قلــب تحــوالت معــاری 
ــری  ــا در صــورت قرارگی ــا محدوده هــای تفریحــی، تنه ــزرگ ی ــه در شــهرهای ب ــال شــده و ســایر ابنی کشــور دنب
در دســتور کار معــاران، بــا هدایــت ســازمان های مرکــزی دولتــی و یــا اشــخاص درجــۀ اول کشــور، موردتوجــه 

می باشــند.

در واقــع در ایــن میــان ســعی می گــردد، فرآینــد پیدایــش و توســعۀ نــگاه تاریخی گرایــی در ادبیــات معــاری 
معــارص ایــران، بــا اهمیــت بــر ایــن پرســش کــه ایــن ســبک معــاری، بــه چــه صــورت و بــا چــه متثیلی هایــی در 

بدنــۀ معــاری ایرانــی رخنــه منــوده اســت، موردتوجــه گــردد.

پیشینۀ پژوهش

در خصــوص طبقه بنــدی آثــار دورۀ پهلــوی چندیــن دســته بندی متعــدد صــورت پذیرفتــه اســت. باوجودآنکــه 
طبقه بنــدی ســبکی ایــن دوره از اهــداف ایــن پژوهــش نیســت، لیکــن توجــه بــه آن موجــب تدقیــق بــر دیدگاه هــا 

ســایر بــزرگان پیرامــون تاریخ گرایــی در ایــن بــازه زمانــی اســت.

از آثــار مرتبــط بــا ایــن بــازۀ زمانــی کــه بــه دســته بندی آثــار پرداخته انــد، می تــوان بــه پژوهشــی از 
ــای ذی ارزش  ــده در بافت ه ــت ش ــاختان های حفاظ ــوان »س ــا عن ــال 1367، ب ــه س ــک ب ــاور آت ــان مش مهندس
شــهر تهــران« اشــاره منــود. در ایــن پژوهــش، ایــن گــروه پــس از حــدود 5000 اثــر واجــد ارزش تاریخــی را بــر 
ــی -  ــل ایران ــار را در هشــت دســتۀ »معــاری اصی ــی منــوده و در نهایــت آن آث روی نقشــه شــهر تهــران جامنای
ــی«، »ســبک  ــا«، »ســبک مل ــه شــیوۀ کاســیک اروپ ــام از غــرب«، »معــاری ب ــاط و اله اســامی«، »دوران اخت
جدیــد معــاری اروپایــی«، »ســبک آکادمیــک نئوکاســیک«، »ســبک مــدرن« و »تــداوم ســبک مــدرن اروپایــی«، 

ــک، 1367(. ــاور آت ــان مش ــد )مهندس ــیم می مناین تقس

محمــد منصــور فامکــی در مقالــۀ »نگاهــی بــه ریشــه ها و گرایش هــای معــاری معــارص ایــران«، در 
نریــۀ معــاری و هــرن ایــران در ســال 1367، معــاری معــارص ایــران را بــر بســر ســه چشــم انداز اصلــی متکــی 
می داننــد کــه عبارتنــد از: »معــاری کهــن و ســنتی ایــران«، »معــاری و شهرســازی رنسانســی اروپــای مرکــزی« 

و »سلســله تجــارت نهضــت معــاری مــدرن«.

از دیگــر آثــار حائــز اهمیــت، مقــاالت نــارص پاکدامــن در کتــاب تهــران و همچنیــن مقالــۀ »مقدمــه ای بــر 
ــران اســت. ایشــان  شــیوه های گرایش هــای معــاری در تهــران« ایشــان در کنگــرۀ اول معــاری و شهرســازی ای
ــاری  ــار و مع ــر قاج ــبک های اواخ ــۀ س ــتۀ »ادام ــار دس ــامل چه ــوی اول را ش ــاری پهل ــا، مع ــن گفتاره در ای
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ــدرن«، و  ــاری م ــی« و »مع ــبک مل ــاری س ــو«، »مع ــرن ن ــدرن و ه ــل م ــاری اوای ــرب«، »مع ــیک غ نئوکاس
ــی«، »معــاری  ــار دســتۀ »ادامــه معــاری مــدرن«، »معــاری ســبک بین امللل معــاری دوره دوم را شــامل چه

ــن، 1376، 61۹(. ــد )پاکدام ــرب« می کن ــی غ ــاری التقاط ــول« و »مع ــه تح مرحل

مصطفــی کیانــی نیــز، بــه ســال 1383، در کتــاب »معــاری دوره پهلــوی اول« کــه برگرفتــه از رســالۀ دکــری 
ــتانی«،  ــنتی«، »معــاری باس ــار ســبک »معــاری س ــن دوره را در چه ــار معــاری شــاخص ای ایشــان اســت، آث
ــروه  ــه دو گ ــه معــاری باســتانی ایشــان، خــود ب ــد ک »معــاری نظامــی« و »معــاری مــدرن«، تقســیم می کن

ــی، 1383(. ــت )کیان ــده اس ــیم ش ــی تقس ــتان گرایی ایران ــی و باس ــتان گرایی اروپای باس

اســکندر مختــاری، در کتــاب »میــراث معــاری مــدرن ایــران« بــه ســال 13۹0، کــه برگرفتــه از رســالۀ دکــری 
ــز  ــار دورۀ متای ــد و آن هــا را در چه ــف رصف نظــر می منای ــار در ســبک های مختل ــک آث ایشــان اســت، از تفکی
از هــم، یعنــی »دوران قبــل از مــدرن«، »دوران آغــاز مــدرن«، »دوران مــدرن« و »دوران مــدرن متأخــر« قابــل 
تفکیــک می دانــد. لیکــن از نظــر نگارنــده، ایــن دوره هــا، هم پوشــانی زمانــی بســیاری داشــته و در کل به ماننــد 

ــاری، 13۹0، 252(. ــت )مخت ــی اس ــی های قبل سبک شناس

وحیــد قبادیــان، در کتــاب »سبک شناســی و مبانــی نظــری در معــاری معــارص ایــران«، خــود کــه در ســال 
13۹2 چــاپ شــده اســت، معــاری دورۀ پهلــوی اول را بــه ســبک های »معــاری ســنتی و ســنت گرایی«، 
»معــاری تلفیقــی«، »معــاری نئوکاســیک«، »ســبک ملــی« و »معــاری مــدرن متعالــی«، و معــاری پهلــوی 
دوم را بــه ســبک های »معــاری ســنتی و ســنت گرایی«، »معــاری مــدرن متعالــی و متأخــر«، »معــاری 
ــز اهمیــت در  ــۀ حائ ــد. نکت ــی« و »معاری هــای - تــک« دســته بندی می کن ارگانیــک«، »معــاری نوگــرای ایران
ســبک بنــدی ایشــان، اشــارۀ مســتقیم بــا تفکیــک نوعــی از معــاری مــدرن در ایــن دوره دارد کــه ایشــان آن را 
بــا نــام »معــاری نوگــرای ایرانــی« خطــاب می کنــد. ایــن نــوع معــاری کــه در اواخــر دورۀ پهلــوی دوم اســت، 
ــاری،  ــال مع ــی در خ ــی گرای ــکات تاریخ ــی ن ــده برخ ــتان گرا و ادامه دهن ــاری باس ــراث دار مع ــی می به نوع

طراحــان آن دوره بشــار مــی رود.

ــه  ــام گرفت ــتۀ اله ــه دو دس ــته بندی ها ب ــن دس ــاده ای ــک س ــد، تفکی ــم می آی ــه چش ــان ب ــن می ــه در ای آنچ
از تاریــخ و وابســته بــه ســبک اســت. چنانچــه در تحلیــل رسچشــمه های طراحــی ایــن دودســتۀ می تــوان 
در بیــان محمــود رضایــی در دو رویکــرد مختلــف شــکلی و فلســفی قــرارداد )رضایــی، 13۹3، 67-76(. در 
ــی  ــان آنتون ــه بی ــۀ پیشــینه را ب ــی و مطالع ــخ، تاریخ گرای ــم راهردهــای محســوس تاری ــر بخواهی ــتا اگ ــن راس ای
آنتونیــادس در بوطیقــای معــاری موردتوجــه قــرار دهیــم، می تــوان چهــار دورۀ »ســنت گرایی«، »نئوکاســیک«، 

ــود. ــداد من ــارض قلم ــش ح ــتای پژوه ــد در راس ــورد تأکی ــی« را م ــی ایران ــتان گرایی« و »نوگرای »باس

روش تحقیق

ــه های  ــذار و اندیش ــل تأثیرگ ــی عوام ــه بررس ــرا ب ــت زی ــری اس ــادي- نظ ــش بنی ــک پژوه ــش ی ــن پژوه ای
معــاری ایرانــی در معــاری معــارص ایــران می پــردازد، از طــرف دیگــر پژوهــش کاربــردی- عملــی اســت چــرا 
ــاری  ــدرن در مع ــته و م ــاری گذش ــری از مع ــت تأثیرپذی ــی جه ــد رهیافت ــت آمده می توان ــج به دس ــه نتای ک
معــارص ایــران باشــد. در ایــن پژوهــش بــه بررســی پدیده هــای تاریخــی گذشــته و تأثیرپذیــری معــاری معــارص 
)پهلــوی( پرداختــه می شــود کــه ماهیتــی تفســیری - تاریخــی و ترکیبــی )کمــی و کیفــی( دارد و باتوجه بــه اینکــه 

ــد.  ــرار می گیرن ــل ق ــورد بررســی و تحلی ــد م ــی دارن ــۀ کیف پدیده هــا جنب

ــده،  ــه ای پیچی ــدی در زمین ــی- کالب ــده ای اجتاع ــتجوی پدی ــت از جس ــارت اس ــی عب ــیری - تاریخ ــق تفس تحقی
ــه  ــع ک ــردآوری مناب ــدا گ ــه اســت: ابت ــار مرحل ــه شــامل چه ــر اســت ک ــی و کل نگ ــی روایت ــری تبیین ــا جهت گی ب
ــی،  ــد، ارزیاب ــۀ بع ــا و در مرحل ــازمان دهی داده ه ــتجو و س ــپس جس ــرد، س ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــت م می بایس
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ــرد. ــورت می گی ــزی ص ــف و طرح ری ــام توصی ــا و رسانج ــل داده ه ــف و تحلی توصی

ــای  ــایر روش ه ــه در س ــت، درحالی ک ــود پرداخ ــای موج ــن داده ه ــه یاف ــت ب ــی، می بایس ــق تاریخ در تحقی
تحقیــق پژوهشــگر بــه تولیــد داده هــای موردنیــاز می پــردازد. به این ترتیــب یافــن داده هــا بــا اســتفاده از 
ــوع در  ــارۀ موض ــته درب ــده از گذش ــار باقیان ــاالت و آث ــا و مق ــدارک، کتاب ه ــناد، م ــمی، اس ــای رس گزارش ه

ــود. ــام می ش ــه انج ــزوم موردمطالع ــورت ل ص

به گونــه ای کــه فرضیــات و گزاره هــای تحقیــق در بخــش اول، ازنظــر منطقــی بــه هــم مرتبــط بــوده و مســیر 
فکــری پژوهــش را تعییــن و هدایــت می کنــد. طــرح تحقیــق بــا یــک مســئله یــا یــک اندیشــه دربــارۀ پدیــده ای 
کــه پژوهشــگر در جســتجوی درک آن اســت رشوع می شــود، هان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، هــدف پژوهــش 

حــارض آشکارســازی رویکردهــای الگوپذیــری از تاریــخ در معــاری دوران پهلــوی اســت.

شکل 1: روش تحقیق، نگارندگان

مبانی نظری

یکــی از پیچیده تریــن مفاهیــم را در زمینــۀ فلســفه، هــرن و روان شناســی می تــوان زیبایــی دانســت. از 
ــر  ــح ازنقطه نظ ــف رصی ــان و تعری ــورت بی ــز در ص ــود نی ــتنباط می ش ــی اس ــوم زیبای ــه از مفه ــن روی، آنچ ای
ــورد  ــی در م ــۀ پژوهش ــی دو زمین ــم زیبایی شناس ــد. در عل ــر برس ــه نظ ــگ ب ــام آور و گن ــد ابه ــده، می توان گوین
»زیبایی شــناختی« وجــود دارد کــه قابــل تفکیــک ولــی هــم پوشــان هســتند: فلســفۀ هــرن کــه ماهیــت هــرن و 
خلــق آن را موردتوجــه قــرار می دهــد و زیباشناســی کــه متکــی بــر ادراک کیفیــات زیبایــی اســت )شــاهچراغی 

و بندرآبــاد، 13۹4، 21۹(.

از ایــن روی مفهــوم امــر زیباشناســانه بــا مفهــوم گســردۀ هــرن هم پوشــانی واحــدی نــدارد )کالینســن، 1385، 
ــی،  ــد طراح ــر رون ــذاری ب ــر ارزش گ ــت از منظ ــن اس ــود ممک ــاب می ش ــا خط ــه زیب ــال، آنچ ــور مث ــه ط 18(. ب

امتیــازآور زیبایــی نباشــد.

از دیــدگاه فلســفۀ هــرن می تــوان بــه روندهــای تقلیــد2، بازمنایــی3، نوبازمنایــی4، بیانــی5، فرم گرایــی6 و تجربــۀ 
ــازی  ــای شبیه س ــه معن ــه ب ــد ک ــوم تقلی ــرد. مفه ــرار گی ــر زیبایی شناســی ق ــق در ام ــورد تحقی زیبایی شناســی7 م
از زبــان افاطــون و ارســطو، اســتعاره را در برمی گیــرد. ایــن اســتعاره در بیــان ارســطو در صــورت چهــارم خــود 
یعنــی قیــاس، مبتنــی بــر متثیــل اســت )رضایــی، 13۹3، 270(. در رونــد طراحــی وابســته بــه متثیــل و انتزاع هــای 
کلــی آن، ســنجش زیبایــی حضــور پررنگــی دارد. در فلســفۀ زیبایی شناســی، رونــد طراحــی مبتنــی بــر قیــاس و 



رَف              سال اول، شمارۀ اول، تابستان 1400 24

ــا و  ــه در معن ــد مداخل ــوان رون ــی اســت و می ت ــی، خــود موردتوجــه و ارزیاب ــری از ســوژه های بیرون ــا الگوگی ی
بداعــت اثــر را مبنایــی بــرای اســتعداد زیبایــی در فرآینــد قلمــداد منــود )گروتــر، 1375، ۹7(.

در بیــان قیــاس، چنیــن عنــوان می شــود کــه »طراحــی قیاســی حاصــل اســتفاده طــراح از قیــاس بــا عرصه هــا 
ــه مســئله« )الوســن، 13۹2:  ــرای ســاختار بخشــیدن ب ــازه ای ب ــق راه ت ــر اســت در جهــت خل و زمینه هــای دیگ
257( ایــن قیــاس بــه بیــان ویلیــام گــوردن، چهــار نــوع ســمبلیک، مســتقیم، شــخصی و فانتــزی را در برمی گیــرد، 
قیــاس ســمبلیک در ایــن دســته بندی، متکــی بــر شــکل و وابســتگی های هندســی اســت )الزیــو، 1388، 144(.

ــی  ــرد گونه شناس ــه راه ــان در س ــن بی ــد. ای ــی می منای ــی معرف ــای قیاس ــی از جنبه ه ــخ را یک ــاکا تاری یورم
ــن،  ــاکا، رشر و کوهلم ــد )یورم ــی در بســر بســط می یاب ــای تاریخــی و منطقه گرای ــته، ترادیســی مدل ه از گذش
138۹(. جــدا از بیان هــا و روندهــای مداخلــه مختلــف در هــر ســه شــیوه، آنچــه مســلم اســت موضوعیــت تاریــخ 
ــرد و مداخــات  ــرار می گی ــاس ق ــگاه قی ــوان یــک راهــرد نامحســوس در نظــام طراحــی اســت کــه در جای به عن

ــد. ــان می منای ــم، بی ــر می نامی ــد اث خــود را در آنچــه چرخــۀ تولی

در مقایســه بــا منطــق نظام منــد و حضــور قیاس هــای وابســتۀ ذهنــی و حرکــت مســتقیم آرایه هــای قیاســی 
ــه  ــر ناآگاهان ــوان بس ــخ به عن ــد، تاری ــر نظام من ــرا و غی ــی تجربه گ ــردازی، در طراح ــد ایده پ ــل فرآین ــکلی ذی ش
فــرد، در رونــد آمــوزش یــا خلــق آثــار معــاری تکــرار شــده و ایــن مهــم کــه در ادبیــات تفکــر طراحــی زیرشــاخۀ 
ــش از  ــاس حاصــل آمــده پی ــد. براین اســاس قی ــروز می یاب ــی ب ــدون جهــت اســت، در طــرح کل ــرا و ب تفکــر واگ
آنکــه در دســته بندی های گــوردن یــا برادبنــت قــرار گیــرد، قیاســی آزاد و یــا پنهــان اســت )عســگری، 13۹6، 75(.

قیــاس از تاریــخ و تاریخــی گرایــی از نخســتین دهــۀ قــرن نوزدهــم همســو بــا کم رنــگ شــدن مبانــی اصلــی 
ــه یافــت  ــرن بیســتم ادام ــا ق ــرار گرفــت و ت ــد از ســبک های تاریخــی موردتوجــه ق ــا تقلی معــاری کاســیک، ب
ــه گذشــته و الهــام  ــگاه ب ــی و ســنت گرایی، ن ــی، 1386، 15(. اگرچــه وجــه مشــرک تاریخ گرای )مانیاگــو المپونیان
از گذشــته اســت، لیکــن اولــی، نــگاه مبتنــی بــر کاوش و کپی بــرداری از تاریــخ و دومــی ادامــۀ رونــد طراحــی بــا 

تأکیــد بــر جنبــۀ قدســی و اســطوره ای و تقلیــدی اســت )قبادیــان، 1385، 30(.

ــا فضاهایــی  ــی از نخســتین منونه هــای ســاختانی ی ــر ذهن بــدون شــک ســوابق معــاری تاریخــی و تصاوی
کــه ممکــن اســت طــی ســفر مشــاهده شــده باشــند، بیانگــر اطاعــات دریافت شــدۀ انکارناپذیــر در ذهــن فــرد 
ــان از نوآوری هــا و تحــوالت  ــرات آشــکار ایرانی ــن آشــنایی و تأثی ــادس، 13۹۹، 271(. اولی خــاق هســتند )آنتونی
غربــی در قــرن نوزدهــم و در دورۀ قاجــار و از طریــق ســفرهای دیپلاتیــک مقامــات دولتــی، ســفرهای تجــاری، 
ــه شــکل گیری نوعــی معــاری التقاطــی شــد  ــود کــه منجــر ب ــه غــرب ب ــان ب ترجمــۀ ادبیــات و مهاجــرت ایرانی

.)Hamzehloo & et al, 2015,427(

نیمــۀ قــرن نوزدهــم نقطــۀ اوج ســبک نئوکاســیک در زمــان نارصالدین شــاه بــود. هرچنــد توجــه بــه تناســبات 
ــۀ  ــن دوره در بدن ــوده اســت، امــا بناهــای متعــددی از ای دقیــق معــاری کاســیک و بینــش فکــری آن کمــر ب
معــاری ایــران ســاخته شــده )قبادیــان، 1382، 137( و چنیــن می تــوان تصــور داشــت کــه ناکارآمــدی نظامــی در 
ــی )رایــت، 1364، 103(  ــرش آمــوزش واردات ــه پذی ــی ب طــی جنگ هــای دورۀ قاجــار و روآوردن دســتگاه حکومت
ــا و خــأ خودبــاوری از رأس هــرم قــدرت، موجبــات قیــاس از  برتری هــای فنــی، علمــی و هــرن و اجتاعــی اروپ
فرم هــا و مظاهــر زندگــی اروپایــی را بــا پیش آهنگــی دربــار و جامعــۀ ارشاف موجــب شــده بــود )نوحــی، 1374، 
ــد از:  ــی در عــر قاجــار ســاخته شــده اند عبارتن ــد از معــاری غرب ــه تقلی ــا ب ــه بن ــی ک 614(. برخــی از بناهای
»عــارت شــمس العاره« کــه بــه دســتور نارصالدین شــاه و بــا تقلیــد از بناهــای بلنــدی کــه در غــرب دیــده بــود 
ســاخته شــد و همچنیــن »عــارت تکیــه دولــت« کــه طبــق نقل قــول، تقلیــدی از ســاختان رویــال آلــرت هــال8 
 Hamzehloo( اســت و »عــارت خوابــگاه« در کاخ گلســتان کــه اقتبــاس از کاخ دوملاباهچــه۹ در اســتانبول اســت
ــا  ــی ب ــی و مذهب ــکونی، عموم ــای مس ــر بناه ــوز بیش ــار( هن ــان، )دورۀ قاج ــن زم et al, 2015,427 &(. »در ای
الهــام از معــاری تاریخــی ایــران احــداث می شــوند و مکتــب معــاری ایرانــی در قالــب دانــش معــاری ســنتی 
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نــزد معــاران ایرانــی هنــوز زنــده اســت« )مختــاری، 13۹0، 38(. همچنیــن ســبک جدیــد و تقلیــد از معــاری 
غربــی، بیشــر در ســاختان های ارشاف و امــرای شــهر تهــران بــه چشــم می خــورد و در معــاری شهرســتان ها، 
عــدد کمــری از ایــن بناهــا بــه چشــم می خــورد. در عــر قاجــار، معــاران باتکیه بــر اســناد دســت دوم از قبیــل 
کارت پســتال و نقاشــی و عــدم آمــوزش رســمی و عــدم آگاهــی از اصــول معــاری دانشــگاهی غــرب، متایــل بــه 
اســتفاده از چیزهــای بدیــع، اجــرای تزئینــات انــواع ســبک های غربــی و ســنتی داشــتند کــه بعضــی اوقــات بــدون 
منطــق و مبتــذل بــوده و توجــه کمــری بــه تناســبات و اندازه هــا در دوره هــای قبــل داشــته کــه منجــر بــه ایجــاد 

.)Hamzehloo & et al, 2015,427( فرم هــای التقاطــی و تقلیــدی شــده اســت

قیاس های تاریخی در معامری پهلوی

ــده از  ــار برجای مان ــه آث ــوع بیشــری نســبت ب ــوی، دارای تن ــۀ معــاری دورۀ پهل ــد، ابنی ــاره ش چنانچــه اش
معــاری دورۀ قاجــار می باشــند. ایــن مهــم را می تــوان، بدیــل فردگــی بــازۀ زمانــی )مخصوصــاً در دورۀ پهلــوی 
ــت.  ــور دانس ــدی در اداره کش ــاختار جدی ــاد س ــدف ایج ــدد باه ــاختان های متع ــی از س ــاخت انبوه اول( و س
ایــن امــر ســبب شــد »کــه همــه ایده هــای معــاری موجــود، از فرم هــا، تکنیک هــا و مصالــح ســنتی گرفتــه تــا 
ابداعــات جدیــد معــاری و تحــوالت ســاختانی بتواننــد در مــدت کوتاهــی بــه مثــر بنشــینند.« )مختــاری، 13۹0، 
ــه طراحــی معــاری  ــا در زمین ــا و ایده ه ــه در دیدگاه ه ــی ک ــر اســاس تغییرات ــوی را ب 78(. معــاری دوران پهل
وجــود دارد، بیــن ســال های 1۹23 تــا 1۹78 در ســه دورۀ مختلــف می تــوان طبقه بنــدی کــرد. اولیــن دوره بیــن 
ــدام از  ــت. هرک ــا  1۹78 اس ــومین دوره از 1۹51 ت ــا 1۹51 و س ــا 1۹41 ، دورۀ دوم از 1۹40 ت ــال های 1۹23 ت س
ایــن دوره هــا شــامل تغییــرات زیــادی در زمینه هــای سیاســی، فرهنگــی و اجتاعــی بــوده اســت کــه معــاری 
ــا در دوران  ــت )Soltanzadeh & et al, 2019, 64(. گرایش ه ــرده اس ــر ک ــرات تغیی ــن تغیی ــا ای ــراه ب ــز هم نی
پهلــوی اول ایجــاد مفاهیــم ایرانی-اســامی بــود، پــس از آن گرایــش بــه ســبک غربــی در دورۀ پهلــوی دوم بــه 
طــرز چشــمگیری گســرش یافــت )Soltanzadeh & et al, 2019, 64(. البتــه ایــن موضــوع نســبت بــه دهه هــای 

ــر کشــور، قابل مقایســه نیســت. اخی

 

سنت گرایی

ــات و  ــون، شــیوه ها، تزئین ــام در معــاری ســنتی اســت و در معــاری ســنتی فن ــع اله ــراث گذشــته منب می
فرم هــای ســاختانی راه و روش گذشــتگان را پیــش گرفتــه و در ســیر تکاملــی آن اجــرا شــده اســت. )قبادیــان، 
1382، 17-18(. ولــی بــرای اجــرای معــاری ســنت گرایی از فنــاوری و مصالــح مــدرن اســتفاده می شــود. اگرچــه 

ــا منادهــای شــاخص ســنتی اســت. معــاری ســنت گرایی دارای طــرح و ب

ــی تخریب هــای ســاختان ها و بافته هــای قدیمــی  معــاری ســنت گرا در برداشــت از معــاری ســنتی در پ
و هم زمــان بــا طــرح مباحــث جدیــد معارانــی همچــون حســن فتحــی10 )قبادیــان، 13۹2، 227( و اندیشــمندانی 
ــان  ــران و جه ــارت14، در ای ــوس بورکه ــوف شــوآن13، تیت ــون12، فریتهی ــه گن ــار ســوآمی11، رن ــدره کوم همچــون آن
موردتوجــه قــرار گرفــت. در ایــران ســنت گرایی بــا اســتفاده از منادهــای شــیوۀ اصفهانــی و اســتفاده از مصالــح و 

فناوری هــای مــدرن و یــا بــرای عملکردهــای جدیــد ســاختانی موردتوجــه قــرار گرفــت )هــان 146(.

از ســاختان های ایــن شــیوه می تــوان بــه دبیرســتان الــرز )نیــکای مارکــوف – 4-1303(، بازســازی مدرســه 
دارالفنــون )نیــکای مارکــوف و حســین لــرزاده – 14-1307(، مدرســۀ ایرانشــهر یــزد )آنــدره گــدار – 1313-17(، 
ــان - 46-1343(، مســجد  ــدار – 22-1318(، مســجد و حســینیۀ ارشــاد )اوژن آفتاندلی ــدره گ ــظ )آن ــگاه حاف آرام
اعظــم قــم )حســین لــرزاده - 133(، هتــل شاه عباســی اصفهــان )الیــاس گبــای و مهــدی ابراهیمیــان – 1336-45(، 

مهــان رسای نائیــن )کیــوان خرسوانــی - 1350( و آرامــگاه پــوپ )محســن فروغــی - 1351(، اشــاره داشــت.
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شکل 2 و 3: سمت راست دبیرستان ایرانشهر و سمت چپ دبیرستان الرز)ماخذ آرشیو شخصی نگارندگان(

نئوکالسیک غربی 

علــم باستان شناســی در دورۀ معــارص بــه دنبــال روشــن کردن تاریــخ فرهنــگ و متــدن، کشــف ناشــناخته های 
زندگــی ملــل و انســان ها و روشــن کردن روابــط اجتاعــی و اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع گذشــته بــوده اســت. 
ــرون  ــکا در ق ــا و آمری ــه باستان شناســی در اروپ ــز اشــاره شــد، توجــه ب ــدای پژوهــش نی ــه در ابت ــه ک هان گون
هجدهــم و نوزدهــم میــادی بــا چــاپ کتاب هــای متعــدد از ویرانه هــای قدیمــی در رم و یونــان باســتان، تهیــۀ 
ــی،  ــای باستان شناس ــاری و کاوش ه ــا، حف ــن رسزمین ه ــه ای ــی ب ــی و علم ــفرهای تحقیق ــوع، س ــه های متن نقش
ــود  ــۀ خ ــن درج ــه باالتری ــا ب ــیس موزه ه ــز تأس ــی و نی ــای باستان شناس ــی و آکادمی ه ــز مطالعات ــاد مراک ایج
ــاری  ــق آث ــارص گذاشــت و باعــث خل ــق در معــاری دوره مع ــری عمی ــات تأثی ــات و توجه ــن متای ــید. همی رس
شــد کــه بــه هــان انــدازه کــه دارای ویژگی هــای منطقــی و راسیونالیســتی بــود بــه خصوصیــات فرمالیســتی و 
ــز توجــه داشــت )کیانــی، 1383، 47-48(. تومــاس جفرســون دراین خصــوص می گویــد:  ــه نی ترکیب هــای معاران
»توجــه بــه آثــار باســتان در اوایــل قــرن نــوزده به ویــژه در آمریــکا بــه حــدی رســید کــه الگــو قــراردادن رصف 
از بناهــای گذشــته بــه شــکل ســنت در آمــد چراکــه ایــن اعتقــاد بــه وجــود آمــده بــود کــه رسمشــق قــراردادن 
چیــزی کــه طــی قــرون متــادی مــورد قبــول و رضایــت واقــع شــده و قبــاً ســاخته شــده اســت، بســیار دلپذیرتــر 

ــز، 1377، 85(. ــازه و آزاد یــک معــار اســت« )کالین و خواســتنی تر از تخیــات ت

معــاری تاریخ گرایانــه و باســتانی ایــن دوره، بیــش از اینکــه اندیشــه ای تکوین یافتــه در خــود ایــران باشــد، 
بــا انــدک زمانــی تأخیــر، همــگام و الهــام گرفتــه از توجــه و نگــرش اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم در 
معــاری باســتان گرایانه اروپایــی بــود. تنــوع ایــن ســبک کــه در غــرب بــا نــام رمانتسیســم ملــی و گاه به صــورت 

نئوکاسیســم بیــان می شــد در ایــران بــه دو شــکل متفــاوت موردتوجــه قــرار گرفــت )کیانــی، 1383، 250(.

شــیوۀ باســتان گرایی اروپایــی: می تــوان بــه ســاختان بــزرگ و تخریــب یافتــه تلگراف خانــه در میــدان 

توپخانــه، بنــای هشــت گنبدان میــدان حســن آباد و میــدان مخرالدولــه تهــران، بانــک تجــارت )بازرگانــی ســابق( 
در اصفهــان اشــاره منــود )هــان، 251(.

شــیوۀ باســتان گرایی ایرانــی: مرکزیــت ایجــاد ایــن بناهــا مجموعــه آثــار میــدان مشــق و خیابــان فردوســی در 

تهــران می شــود و ســپس در شهرســتان ها به ویــژه شــهرهای شــالی کشــور بــه گونه هــای متعــدد مورداســتفاده 
قــرار می گیــرد )هــان(.

امــا شــیوۀ نئوکاســیک غربــی در ایــران، کامــاً به ماننــد دورۀ قاجــار تکــرار منی گردیــد. در ایــن دوره، شــاهد 
نگرشــی جدیــد در معــاری نئوکاســیک هســتیم کــه بــا پیــروی از الگــوی جدیــد ارائــه شــده در مدرســه بــوز آر در 
پاریــس دنبــال می شــد. ایــن رویــداد بــه ایــن شــکل رخ داد کــه در مدرســۀ بــوز آر کــه بــه ســبک نئوکاســیک کار 
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می شــد، مناهــای ســاده و بی پیرایــۀ معــاری مــدرن موردتوجــه قــرار گرفــت و منجــر بــه ایجــاد حداقــل تزئینــات 
و منادهــای پــرکار نئوکاســیک در آثــار جدیــد گردیــد کــه آن هــا را نئوکاســیک خردگــرا می نامیــم )قبادیــان، 13۹2، 

.)172-171

توجــه بــه معــاری کاســیک غربــی باحــال و هــوای دورۀ پهلــوی منجــر بــه ســاخت معاری هــای تلفیقــی 
مختلفــی می گردیــد. تعــدادی از ســاختان های حکومتــی، بانک هــا، آموزشــگاه ها و خانه هــای رجــال از جملــه 
طــرح بازســازی مجلــس شــورای ملــی )جعفرخــان کاشــی و همــکاران – 14-1303(، کاخ ســبز )جعفرخــان کاشــی 
– 8-1304(، کاخ مرمــر )حیــدر ســیاه و حســین لــرزاده – 16-1304(، عــارت پســت )نیــکای مارکــوف و مــارکار 
ــاهی  ــک شاهنش ــزاد 13-1307(، بان ــرزاده به ــم طاه ــاه رضــا )کری ــۀ ش گالوســتیانس – 13-1307(، مریض خان
تجــارت میــدان توپخانــه )آرچیلبــاد اســکات و حســین لــرزاده - 1312( و دبیرســتان دخرانــۀ انوشــیروان دادگــر 
)نیــکای مارکــوف 15-1313(، به صــورت تلفیقــی از معــاری تاریخــی ایــران و معــاری معــارص غــرب در ایــن 

دوره احــداث شــدند.

شکل 4 و 5: سمت راست شهرداری تریز و سمت چپ دبیرستان دکر بهشتی )شاهپور(، )میرمیران و همکاران، 8831، 261 و 88(

باوجوداین کــه ســبک نئوکاســیک خردگــرا، از نظــر خصوصیــات دوگانــه خــود، مابیــن معــاری تاریخ گــرای 
ــی  ــد اکرثیــت ســاختان های نئوکاســیک ایران ــود، مبانن ــه ب نئوکاســیک و معــاری آینده نگــر مــدرن قــرار گرفت
ــود  ــی می ش ــای عموم ــامل بناه ــاختان های آن ش ــته و س ــی داش ــی حکومت ــر کارفرمایان ــر، بیش ــی دیگ و غرب
)قبادیــان، 13۹2، 181(. ایــن ســبک عمدتــاً در دو دهــۀ اول قــرن حــارض مطــرح بــود و در دورۀ پهلــوی دوم از 

اهمیــت ســبک بســیار کاســته شــد.

)URL1(سمت چپ بانک ملی شعبه بازار )شکل 6و 7: سمت راست شهرداری رشت )میرمیران و همکاران، 1388، 46
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باستان گرایی ملی

باســتان گرایی ملــی توســط رضاشــاه به عنــوان ابــزاری بــرای اجــرای سیاســت های بلندپروازانــۀ وی اســتفاده 
ــتانی  ــر ســنت های باس ــی ازیک طــرف ب ــده ای داشــت. یعن ــن ای ــه چنی ــرد دوســویه ب ــک رویک ــاه ی شــد. رضاش
ــتانی و  ــنت های باس ــه س ــه ب ــود توج ــران ب ــیون ای ــتجو مدرنیزاس ــر در جس ــوی دیگ ــرد و از س ــه ک ــی تکی ایران

.)Soheili,2012,61( ــد ــا یکدیگــر بودن ــران در تضــاد ب مدرنیزاســیون ای

ــا ســایر  دورۀ حکومتــی پهلــوی، از نظــر روی کار آمــدن بــه کمــک بیگانــگان، ســاختاری نســبت متفــاوت ب
ــی از  ــه صورت ــی ک ــن غرب ــکل نوی ــته و ش ــر گذش ــه بیانگ ــی ک ــکل دین ــت. ش ــود داش ــین خ ــای پیش حکومت ه
آینــده بــود، دو شــکل از وضعیــت اجتاعــی و فرهنگــی دورۀ رضاشــاه باتکیه بــر عوامــل بیگانــه بــود. در ایــن 
ــروزی  ــان ام ــه زب ــری و ب ــور یادگی ــینیان به منظ ــار پیش ــه آث ــی ب ــه و بررس ــه مراجع ــته ک ــاف گذش دوران برخ
هدفــی آموزشــی و دانســن ارزش هــای زندگــی مــردم بــوده اســت، قصــد در ابقــای جاودانــی بــودن گذشــته و 
ــت  ــی و ضدی ــی و غــرور جهان ــج احساســات مل ــای میراث فرهنگــی، تهیی ــا معن ــز بهره برداری هــای سیاســی ب نی
بــا دیــن منــوده بــود. ایــن بیــان مســتر شــده در ایــن بــود کــه »ایــن دوران شــکوفا و قدرمتنــد بــا آمــدن اســام و 

ــان رفــت« )حجــت، 1380، 206(. ــد از می دیــد جدی

ــکل  ــف ش ــت تضعی ــی )در جه ــام زدای ــرد. »اس ــرار می گی ــتور کار ق ــور در دس ــه مح ــان س ــن هم زم بنابرای
دینــی(، غرب گرایــی )در جهــت تقویــت تجــدد و نوگرایــی( و ناسیونالیســم نویــن )در راســتای پیــاده شــدن دو 

ــی، 1383، 35(. ــی(« )کیان هــدف قبل

انجمــن آثــار ملــی و فعالیت هــای آن از دیگــر موجبــات نهضــت پیش آمــده در دورۀ پهلــوی اول اســت. ایــن 
انجمــن کــه تحــت ریاســت رضاشــاه تأســیس و فعالیــت خــود را تــا ســال 1313 ادامــه داد، تأســیس مــوزۀ ایــران 
ــران و  ــزرگان ای ــار ب ــای آث ــران و احی ــی و مجموعه هــای نفیــس ای ــار مل ــدی آث ــی، طبقه بن ــۀ مل باســتان، کتابخان

تجلیــل نــام آن هــا را در دســتور کار خــود قــرارداد )کیانــی، 1383، 60-58(.

ایــن موضــوع در ادامــه بــه ســاخت آثــار یادمــان گونــه در ایــن دوره گردیــد. مجموعــۀ بناهــای رضاشــاهی 
میــدان مشــق )بــاغ ملــی( و اطــراف آن بــا احــداث بزرگ تریــن ســاختان مونومنتــال ایــن مجموعــه یعنــی کاخ 
شــهربانی، ایــن احســاس را بــه دیگــران انتقــال داد )کیانــی، 1383، 86( و ایــن امــر بــه شــکل نهضتــی بــرای ســایر 

معــاران در آثــار دیگــر - اگرچــه کوچــک - معرفــی شــد )رجبــی، 1355، 46(. 

ــارص  ــتفاده از عن ــعی در اس ــی س ــتان گرایی مل ــش باس ــا گرای ــاران ب ــه مع ــد ک ــان معتقدن ــر کارشناس بیش
ــار  ــه آث ــن دوره ب ــاران ای ــوآوری مع ــا ن ــر ب ــن ام ــته اند )Soheili, 2012, 61(. ای ــام داش ــش از اس ــاری پی مع

ــود: ــیم بندی من ــر تقس ــتۀ زی ــا را در دو دس ــوان آن ه ــه می ت ــد ک ــی انجامی متنوع

ــد: کاخ  ــد. مانن ــتفاده کردن ــتانی اس ــانه های باس ــارص و نش ــع از عن ــور قاط ــه ط ــه ب ــی ک ــت، بناهای نخس
ــرش. ــاختان ف ــز س ــیروان و نی ــرام و انوش ــروز به ــدارس فی ــی، م ــک مل ــد، بان ــهربانی دربن ــهربانی، ش ش

دوم، بناهایــی کــه ملهــم و برگرفتــه از بناهــای باســتانی بــه وجــود آمــد. بــدون آنکــه مســتقیاً تقلیــدی از 
فرم هــا و یــا عنــارص معــاری هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی داشــته باشــند، ماننــد آرامــگاه فردوســی، ســاختان 

وزارت خارجــه و مــوزه ایــران باســتان )کیانــی، 1383، 87-86(.
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شکل 8و ۹: سمت راست بانک ملی شعبه پس انداز سمت چپ موزه ایران باستان ) میرمیران و همکاران، 1388، 68(

نوگرایی ایرانی

ــه  ــی ب ــه تاریخی گرای ــل، رد هرگون ــه تندروی هــای ســبک بین املل ــا واژۀ مــدرن، باتوجه ب ــن برخــورد ب در اولی
ذهــن متبــادر می شــود. لیکــن آنچــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت، نقدهایــی اســت کــه در دورۀ مــدرن 
متأخــر، بــر پیکــرۀ مــدرن رخ داد و چهــرۀ ایــن ســبک را تــا حــدودی در اواخــر دورۀ مــدرن، متفــاوت ســاخت. بــه 
بیــان دیگــر، در میــان اوج اقتــدار مــدرن، چالش هــای متعــددی از جملــه مســئلۀ احــراز هویــت بــرای معــاری 

نویــن حاکــم بــر عرصــۀ ساخت وســاز کشــور پیــش رو قــرار گرفــت )مختــاری، 13۹0، 180(.

رفته رفتــه بــا مقالــۀ »معــاری نویــن و نقــش ســنت ها« محمدامیــن میرفندرســکی کــه بــه بهانــۀ کنفرانســی 
در ســال 1344 بــا عنــوان »نقــش ســنت ها در معــاری« چــاپ شــده و نارضایتــی از جریــان معــاری روز کــه بــه 
طــور کامــل متأثــر از تحــوالت معــاری مــدرن اســت، دولــت را وا مــی دارد کــه در ســال 134۹، کنگــرۀ بین املللــی 
معــاری ایــران را برگــزار کنــد )مختــاری، 13۹0، 180(. موضــوع موردبحــث ایــن کنگــره کــه ســنت و تکنولــوژی 
اســت، به صــورت کامــل در ویژه نامــۀ هــرن و معــاری هــان ســال15 انعــکاس داده شــده و مقــاالت اندیشــمندان 

مختلــف در ایــن حــوزه در دســرس اســت.

در نهایــت بــا حایــت دفــر فــرح پهلــوی نخســتین کنگــرۀ بین املللــی معــاران در شــهر اصفهــان بــه نــام 
بررســی امــکان پیونــد معــاری ســنتی بــا شــیوه های نویــن ســاختانی در شــهریور 134۹، بــا حضــور هجــده نفــر 
ــر18 و ژرژ  ــاک مینیســر فول ــف17، ب ــل رودل ــی کان16، پ ــد لوی ــان مانن ــان در آن زم ــن معــاران جه از معروف تری

کاندلیــس1۹ برگــزار شــد. )قبادیــان، 13۹2، 265(.

اگرچــه اهــداف و غایــات معــاری نوگــرای ایرانــی مشــابه معــاری پســت مدرن در غــرب اســت و در هــر 
دو، معــاری عــر مــدرن بــا توجــه  بــه تاریــخ و گذشــته طراحــی شــده، امــا برطبــق اســناد موجــود از تاریــخ 
ــذا منی توانســته تحــت  ــران از ســال 1324 شمســی رشوع شــده و ل ــه در ای ــن دســته از ابنی ســاخت، احــداث ای
ــه  ــاید ب ــان، 13۹2، 283(. ش ــد )قبادی ــده باش ــاز ش ــی آغ ــال 1364 شمس ــه از س ــت مدرن ک ــاری پس ــر مع تأثی
همیــن دلیــل اســت کــه بانــی مســعود ایــن نــوع معــاری خــاص را معــاری مــدرن تاریخ گــرا می خوانــد )بانــی 
ــرای  ــاری نوگ ــد، مع ــی دارن ــی پارس ــه زادگاه ــث ک ــا را ازاین حی ــان آن ه ــد قبادی ــعود، 1388، 244( و وحی مس

ــان، 13۹2، 284(. ــد )قبادی ــاب می کن ــی خط ایران

ــه آرامــگاه بوعلــی ســینا، باباطاهــر در همــدان و نادرشــاه افشــار در مشــهد،  ــوان ب ــار ایــن دوره می ت از آث
ــوزۀ  ــت، م ــی مدیری ــۀ عال ــدان، مدرس ــینای هم ــی س ــگاه بوعل ــامی(، دانش ــورای اس ــس ش ــنا )مجل ــس س مجل
ــتان و  ــرسای نگارس ــهر، فرهنگ ــر ش ــران، تئات ــگاه ته ــهیاد )آزادی(، رسدر ورودی دانش ــرج ش ــارص، ب ــای مع هرنه
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ــر اشــاره کــرد. مســجد الغدی

شکل 10 و 11: سمت راست تئاتر شهر و سمت چپ فرهنگرسای نیاوران)ماخذ آرشیو شخصی نگارندگان(

یافته ها

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، در ایــن میــان از پنــج برداشــت مختلــف نســبت بــه تاریــخ یعنــی »ســنت گرایی«، 
ــرداری  ــه صورت ب ــدام ب ــی«، اق ــی ایران ــرا«، »باســتان گرایی« و »نوگرای ــی«، »نئوکاســیک خردگ »نئوکاســیک غرب
جــز بــه جــز جهــت بررســی قیــاس در ســطوح »ورودی«، »ســازه و یــا منودهــای ســازه ای بنــا«، »حجــم و پــان 

ــح« و »منادهــا و نشــانه ها« ســاختان می شــود. ــی«، »بازشــوهای و مصال کل

از ایــن روی در بخــش تحلیلــی پژوهــش از میــان بناهــای موردبحــث، ســاختان های ذیــل بــا منطــق 
ــه  ــا«، »دسرســی ب ــری عمومــی«، »برخــورداری از پیــش فضــا جهــت ادراک حجمــی بن ــوع کارب ــری »تن منونه گی
ــا شــیوه های  ــا در زمــان نــگارش پژوهــش« و »تطابــق بیشــر طراحــی ب اســناد کامــل پروژه هــا و موجودیــت بن

ــه اســت. ــرار گرفت ــل ق موردبحــث«، مــورد تحلی

در ایــن میــان بناهــای »مدرســۀ الــرز« و »مدرســۀ ایرانشــهر« در شــیوۀ ســنت گرایی، »شــهرداری تریــز« و 
»دبیرســتان بهشــتی )شــاهپور(« در شــیوۀ نئوکاســیک غربــی، »شــهرداری رشــت« و »بانــک ملــی بازار« در شــیوۀ 
نئوکاســیک خردگــرا، »بانــک ملــی ایــران شــعبه فردوســی« و »مــوزۀ ایــران باســتان« در شــیوۀ باســتان گرایی و 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا 3 م ــدول 1 ت ــی، در ج ــی ایران ــیوۀ نوگرای ــهر« در ش ــر ش ــاوران« و »تئات ــرسای نی »فرهنگ

می گیرنــد.
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تحلیل یافته ها

در پنــج شــیوۀ قیــاس از تاریــخ، می تــوان چنیــن تصــور منــود کــه در شــیوه های ســنت گرایی، باســتان گرایی 
ــا  ــم ب ــن مه ــکل گرفته اند. ای ــان ش ــدی در پ ــی تأکی ــه تقارن ــته ب ــزای ورودی وابس ــی اج ــیک غرب ــی، نئوکاس مل
تغییــر »تاق هــا اســامی«، »ایرانــی )بیضــی شــکل یــا ســتاوندهای ســتون دار(« و »دایــره ای شــکل« بــه ترتیــب در 

ایــن ســه شــیوه در ورودی هــای ابنیــه قابل شناســایی اســت.

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــیک و نوگرای ــای نئوکاس ــن گرایش ه ــرا، مابی ــیک خردگ ــیوه ها، نئوکاس ــۀ ش ــن کلی در بی
ــارص  ــا عن ــبک تر و ب ــی، س ــد نوگرای ــی به مانن ــوده و گاه ــظ من ــاعت را حف ــد س ــی مانن ــی مصادیق ــال گاه ح
ــزای  ــکلت و اج ــر و اس ــاً حجیم ت ــی، عموم ــتان گرایی مل ــیوه ها، باس ــن ش ــود. در بی ــی می ش ــری معرف خاصه ت
ــار  ــا از اعتب ــه ی ــدد یافت ــا تع ــی، ورودی ه ــیوه نوگرای ــا در ش ــت. ام ــده اس ــر ش ــده تر تصوی ــازه ای آن اغراق ش س
ــح قابل شناســایی  ــر مصال ــا تغیی ــا تنهــا ب ــه دلیــل رواق بن ــر شــهر ب ــد. چنانچــه در تئات فرمــی کمــری برخوردارن

ــد. ــاط می یاب ــایت ارتب ــه س ــراز ب ــد ت ــاوران در چن ــوده و در فرهنگــرسای نی ب

در خصــوص پــان، شــیوه های ســنت گرا »نیمــه درون گــرا - برون گــرا« طراحــی شــده اند کــه بــه نظــر 
ــۀ  ــاط مرکــزی در حالتــی توقــف داشــته اســت. امــا بدن می رســد رشــد حجــم مابیــن طــرح خطــی شــکل و حی
ــر هــم  ــر دو محــور عمــود ب ــد ب ــا تأکی ــرا و باســتان گرا، ب ــی، نئوکاســیک خردگ ســاختان های نئوکاســیک غرب
ــعی در  ــار س ــی، مع ــی ایران ــیوۀ نوگرای ــای ش ــام پان ه ــده اند. در نظ ــرا ش ــرا اج ــی برون گ ــی و در قالب طراح
بســط مرکــز یــا محــور بــه تعــادل داشــته و از تقارن هــای کلــی پرهیــز شــده اســت. حتــی در پــان تئاتــر شــهر 

ــن مشــهود اســت. ــا اجــرای ســالن های کوچــک در طبقــات پایی ــن مهــم ب ــز ای نی

ــت  ــی اس ــتان گرایی مل ــیوه باس ــرای ش ــازه ها ب ــن س ــد، حجیم تری ــاره ش ــم اش ــث ورودی ه ــه در بح چنانچ
ــود در  ــح موج ــا مصال ــب ب ــۀ متناس ــاختانی در ابنی ــح س ــده و مصال ــاختان ش ــر س ــاع زیادت ــبب ارتف ــه مس ک
ساخت وســاز از آجــر، ســنگ، بــن و شیشــه اســتفاده شــده اســت. امــا ایــن مهــم در شــیوه به کارگیــری مصالــح در 
قیــاس بــا تکنولوژی هــای تاریخــی، منودهــای مختلفــی دارد. بــه صورتــی کــه در شــیوه ســنت گرا و باســتان گرایی 
ملــی، اجــزای قطــور ســازه ای عمومــاً باربــر بــوده و در فرم هــای قوســی شــکل از شــیوه های رضبــی یــا رومــی 
بهــره می گیرنــد. در نئوکاســیک خردگــرا و نوگرایــی ایرانــی، ایــن موضــوع بــا فنــاوری روز ترکیــب شــده و مصالــح 

ــد. ــه ســمت ســاختان های مــدرن مشــابهت می یابن ب

در مناهــای ســاختان های تاریخ گــرای پهلــوی، ریتــم و تکــرار به عنــوان هویتــی در کلیــۀ ســاختان ها 
مشــهود اســت. حال آنکــه ایــن ریتــم بــا تأکیــد تقســیات عمــودی از ســنت گرایی بــه نئوکاســیک غربــی و در 
ــا حــدودی  ــد. امــا در نئوکاســیک خردگــرا ت اوج خــود در باســتان گرایی ملــی ظاهــری دسته بندی شــده تر می یاب
ــای  ــوع محوربندی ه ــن موض ــی، ای ــی ایران ــۀ نوگرای ــتیم. در بدن ــز هس ــی نی ــای افق ــه محوره ــه ب ــاهد توج ش

ــام مســتر می شــود. ــا احج ــاختار حجــم ی ــد و در س ــاط شــده ای می یاب اخت

اســتفاده از منادهــای تاریخــی، وجــه مشــرک دیگــری در ســاختان های تاریخ گراســت. ایــن موضــوع 
ــت  ــا محوری ــی ب ــیک غرب ــنت گرا و نئوکاس ــاختان های س ــی در س ــاختان های تاریخ ــازه ای س ــارص س ــا عن ب
ــا دو  ــرا ب ــیک خردگ ــتان گرا و نئوکاس ــاری باس ــه در مع ــا رفته رفت ــد. ام ــی می کن ــاری خودمنای ــای فش قوس ه
بهانــۀ مختلــف الهام گیــری از شــیوۀ پارســی و بهره منــدی از فنــاوری ســاخت ســطوح مســطح، جــای خــود را بــه 
ورودی هــای ســتون دار داده اســت. همچنیــن تلخیــص منادهــای به کاررفتــه در شــیوه های قبلــی در ایــن طرح هــا 
و نزدیــک شــدن آن هــا بــه هندســۀ پایــه مشــهود بــود. در ایــن میــان شــیوه های ســنت گرا، باســتان گرایی ملــی و 
نئوکاســیک غربــی از تزئیناتــی همچــون »بخش هــای کاشــی کاری شــده«، »موتیف هــای هخامنشــی« و »ســاعت 
و رسســتون های کاســیک« بــه ترتیــب بهــره می برنــد. در نوگرایــی ملــی، حضــور عنــارص قبلــی بــدون تغییــر در 
اجــزا مــورد اســتقبال قــرار منی گیــرد. ایــن موضــوع در تغییــر محتــوای قــوس در رسدر دانشــگاه تهــران، رواق هــای 

تئاتــر شــهر و تغییــر ماهیــت بادگیرهــای کارهــای کامــران دیبــا مشــهود و مرهــن اســت.
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نتیجه  گیری

آن چــه می تــوان از ایــن میــان برداشــت منــود، داللــت از وجــود ســه نگــرش متفــاوت تاریخ گرایــی در معــاری 
معــارص ایــران دارد. اولــی، تکــرار الگوهــای ســنتی بــا کمــک و اســتفاده از امکانــات جدیــد فناوری هــای نــو اســت 
ــد معــاران  ــث تأکی ــده اســت. از حی ــه معــاری ســنتی ملقــب گردی ــی بیشــر ب ــان پژوهشــگران قبل ــه از زب ک
ایــن شــیوه بــر ایــن نــوع معــاری، اســتعاره تعبیــر مناســبی از قیــاس رخ داده در طراحــی آن هاســت. معــاران 
ایــن شــیوه ســعی منودنــد در هندســه، اجــزای پان هــا، اســتعاره هایی از معــاری گذشــته را زنــده مناینــد. ایــن 
ــه  ــی ک ــی نظــری تاریخــی گرای ــث مبان ــه از حی ــد ک ــوان برداشــت وابســته و خویشــاوند نامی برداشــت را می ت
پیش ازایــن در آســتانه تحقیــق مــورد تفســیر قــرار گرفــت، خــارج اســت، لیکــن از حیــث توجــه بــه پیشــینۀ مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن می تــوان نگــرش دوم برداشــت آشــکار و نگــرش ســوم را برداشــت آزاد خطــاب 
منــود. در برداشــت دوم شــاهد دو نهضــت تاریخی گرایانــه مســتقل در ایــن دوره بودیــم. یکــی متکــی بــر پایــه 
الگوهــای تاریخــی غربــی یــا »معــاری نئوکاســیک اروپایــی« یــا »طرح هــای تلفیقــی ایرانــی و غربــی« و دیگــری 
ــی  ــی های داخل ــده در باستان شناس ــت ش ــی برداش ــای تاریخ ــری از منونه ه ــه الگوگی ــر پای ــه ب ــی ک معاری های
اســتخراج شــده کــه در کتــب مختلــف از آن هــا بــه نام هایــی چــون معــاری »نئوکاســیک ایرانــی«، »نئوکاســیک 
ملــی«، »ســبک ملــی« و »یــا معــاری باســتان گرایانه« اشــاره منــوده بودنــد. در هــر دو شــیوۀ برداشــت آشــکارا و 
بــا قصــد ارزش گــذاری بــر طراحــی بــا ادعــای وابســتگی بــه تاریخ هــای مجــزا بیــان شــده اســت. نوگرایــی ایرانــی 
را منی تــوان برداشــتی مســتقیم یــا آشــکار در تاریــخ معــاری قلمــداد منــود. زیراکــه توجــه بــه معــاری گذشــته 
در ایــن بخــش، بــا تغییراتــی در ماهیــت طرح هــا یــا خوانــش محتــوی منبــع الهــام رخ داده اســت. در واقــع در 
ــد. امــا در خصــوص  ــر، مورداســتفاده قــرار داده بودن ــه بخش هایــی را ضمــن تغیی ایــن بخــش، معــاران، آزادان
آثــار نئوکاســیک خردگــرا، رونــدی مابیــن برداشــت آشــکار و آزاد داشــت. در ایــن بخــش هندســۀ خالــص شــده 
مناهــا، رونــدی از تجربــه ای همســو بــا نوگرایــی ایرانــی را منایــش مــی داد. امــا محوربندی هــا و تأکیــد بــر نــوع 

ــود. ــکار ب ــی، غیرقابل ان ــتان گرایی ایران ــی و باس ــیک غرب ــای نئوکاس پان ه

همچنیــن می تــوان بیــان منــود، معــاری دوران پهلــوی در نــگاه آغازیــن تاریــخ را به عنــوان قیاســی مشــهود 
ــی از ســاخت  ــه توســعۀ دانــش طراحــی و اندیشــه های اجرای در طراحــی خــود قلمــداد منــوده، لیکــن باتوجه ب
عیــن بــه عیــن پرهیــز منــوده بــا بازخوانــی فضاهــای ســنتی، خاقیــت ایرانــی گذشــته را در آثــار نوگــرای ایرانــی 
بــروز داده اســت. از ایــن روی می تــوان در فرآینــد طراحــی و آموزشــی ایــن معــاران، مداخلــۀ تاریــخ در ســطح 
نوگــرای ایرانــی را فرآینــدی تجربه گــرا و غیــر نظام منــد تلقــی منــود کــه منجــر در چینش هــای خاقانــۀ جدیــد، 

بــا حفــظ روحیــات معــاری ایرانــی و آموخته هــای غربــی در مــدارس معــاری آن زمــان شــده اســت.

شکل 12: انواع تاریخی گرایی در ایران دورۀ پهلوی، نگارندگان
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Abstract

In the middle of the Qajar period, history intervened in education and design. This intervention was introduced 

into the architectural literature using metaphor, allegory, and analogy, and in the first and second Pahlavi eras, 

Iranian architects had applied »history« for designing collective buildings and in various ways. In this period's 

architect works, this perceptible intervention, which consciously or unconsciously was influenced by various 

objective and subjective Iranian and Western )imported( architectures effects, despite the appearance or taste 

differences, had a kind of design strategy called »analogy and metaphor«. Accordingly, the present study seeks to 

answer the following question: Despite private and governmental employers' different mental tendencies, various 

goals, and tastes, what methods did the architects of the Pahlavi period applied to analogize history?  The present 

study is an interpretive-historical study carried out using logical reasoning and a case study. Considering the 

common categories of historical building measurement in this period's architecture and using the documents 

and reports related to this period, the present study tries to analyze and examine the historical analogy methods 

in each period by selecting samples representing the criteria of each category. Therefore, the present study aims to 

recognize and categorize the historical analogy methods in the first and second Pahlavi periods' architecture. In 

terms of the architectural design methodology, traditionalist architecture, with apparent dependence on mental 

qualities and the geometry hidden in Iranian architectural buildings, has used metaphor, while the neoclassical 

and archaist Pahlavi architecture has used iconography. Using the technical knowledge enhanced in the 1970s 

and 1980s in the rationalist and modernist Iranian neoclassical architecture' literature has led to an empiricist 

analogical design in which history has emerged in its design process secretly and freely.
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راهنامی نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاالت

نریۀ »رف« در زمینۀ معاری، مرمت و شهرسازی مقالۀ علمی می پذیرد. 	

مقاله هــای ارســالی نبایــد قبــاً در نریــه دیگــری چــاپ شــده باشــند و یــا همزمــان در مجلــۀ دیگــری در  	
حــال بررســی باشــند.

مقاله ها باید به زبان فارسی و آیین نگارش این زبان باشند. 	

ــداک  	 ــی ایران ــد جوی ــت گواهــی هانن ــه و دریاف ــات تحریری ــب هی ــد داوران، تصوی ــد از تایی ــا بع مقاله ه
منتــر می گردنــد.

مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است. 	

مجله در قبول، رد یا اصاح مقاله ها آزاد است. 	

چاپ مقاله های منتر شده در این نریه، بدون ذکر منبع در سایر نریات و کتب ممنوع است. 	

راهنامی نگارش مقاالت

صفحــۀ مشــخصات نویســنده: همــراه مقالــه یــک فایــل جداگانــه نیــز ارســال شــود کــه شــامل عنــوان کامــل  	

ــا محــل  ــام موسســه ی ــۀ علمــی، ن ــه همــراه رتب ــا نویســندگان ب ــام خانوادگــی نویســنده ی ــام و ن ــه، ن مقال

اشــتغال، نشــانی، شــاره تلفــن، شــاره دورنــگار، پســت الکرونیکــی باشــد. همچیــن نــام و نــام خانوادگــی 

نویســنده یــا نویســندگان بــه همــراه رتبــۀ علمــی  نــام موسســه یــا محــل اشــتغال بــه انگلیســی ارســال شــود.

 عنــوان: عنــوان مقالــه بایــد کمــر از 20 واژه باشــد، دقیــق و بیــان روشــنی از موضــوع مقالــه بــوده، تکــراری  	

و خطابــی یــا شــعرگونه نباشــد.

ــق،  	 ــداف و روش تحقی ــق، اه ــوال تحقی ــأله، س ــان مس ــامل بی ــه ش ــت ک ــه اس ــه ای از مقال ــده: خاص چکی

ــردد. ــم می گ ــه تنظی ــد در 400-300 کلم ــه بای ــدۀ مقال ــد. چکی ــری باش ــا و نتیجه گی ــه ه ــن یافت مهمری

واژگان کلیــدی: نویســنده بایــد 4 تــا 6 واژه از واژگان اصلــی مرتبــط بــا موضــوع مقالــه را در پایــان چکیــده  	

بــا عنــوان واژگان کلیــدی بیــان کنــد کــه بــا ویرگــول از یکدیگــر جــدا می شــوند.

مقدمــه و بیــان مســأله: مقدمــه مدخــل مقالــه اســت کــه بــه رشح مســأله می پــردازد؛ شــامل طــرح موضــوع  	

)بیانگــر مســألۀ پژوهــش، اهمیــت و رضورت پژوهــش و ارتبــاط آن بــا موضــوع مقالــه( و اهــداف تحقیــق 

می باشــد.



پیشــینۀ تحقیــق: در پیشــینۀ تحقیــق، خاصــه ای از پژوهش هــای انجــام گرفتــه، مرتبــط بــا موضــوع بیــان  	

می شــود، در پیشــینه بایــد تفــاوت رویکــرد و روش مقالــۀ حــارض بــا مقــاالت پیشــین بیــان شــود.

روش تحقیــق: روش هــای علمــی بــه کار رفتــه در مقالــه و همچنیــن نــرم افزارهــای تخصصــی مــورد اســتفاده  	

در پژوهــش بایــد به طــور کامــل و بــا ذکــر جزئیــات در ایــن بخــش توضیــح داده شــود.

ــد  	 ــات و شــاخصه ها، بای ــف، خصوصی ــی، تعاری ــی نظــری: ریشــه ها و پایه هــای موضــوع شــامل معان مبان

ــه را شــکل  ــی مقال ــع پشــتوانۀ تحلیل ــق در واق ــی نظــری تحقی ــان شــوند. مبان ــی نظــری بی در بخــش مبان

ــه آن متکــی اســت.  ــه ب ــۀ مقال می دهــد و فرضی

ــه ســؤاالت  	 ــق داده هــا در راســتای پاســخ ب ــل و تطبی ــح داده هــا، تحلی ــه و تری بحــث: دســته بندی، تجزی

ــا عــدم اثبــات فرضیــه در ایــن بخــش ارائــه می شــود. پژوهشــی و در صــورت وجــود فرضیــه، شــواهد اثبــات ی

نتیجه گیــری: در ایــن بخــش یافته هــای مقالــه بررســی و دســتیابی یــا عــدم دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش  	

ــا اثبــات فرضیه )هــا( بیــان می شــود. و دالیــل رد ی

تقدیــر و تشــکر: در بخــش تقدیــر و تشــکر بایــد از همــکاری و راهنایــی افــراد، گروه هــا و مؤسســاتی کــه  	

در تدویــن مقالــه نقــش داشــته اند و موجــب پیرفــت آن شــده اند نــام  بــرده شــود.

پی نوشــت : توضیحــات اضافــه بــر مــن، شــامل معادل هــای انگلیســی و توضیحــات رضوری دربــارۀ  	

اصطاحــات و مطالــب مقالــه،  بایــد تحــت عنــوان پی نوشــت ها در انتهــای مقالــه آورده شــود. 

فهرســت منابــع: مشــخصات کامــل منابعــی کــه در نــگارش مقالــه از آن هــا اســتفاده شــده اســت بایــد در  	

انتهــای مقالــه بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــر حســب نــام خانوادگــی نویســنده ذکــر شــود. منابــع استفاده شــده 

ــه بایــد حتی االمــکان جدیــد و در ده ســال گذشــته منتــر شــده باشــند. نحــوۀ ارجاع دهــی دروِن  در مقال

ــای  ــوی راهن ــع در من ــم مناب ــای ارجاع دهــی و تنظی ــع در بخــش راهن ــم مناب مــن و دســتورالعمل تنظی

نویســندگان قابــل مشــاهده اســت.

بخــش انگلیســی: شــامل کلیــۀ مشــخصات مــورد نیــاز در صفحــه اول بخــش فارســی به عــاوۀ چکیــدۀ مقالــه  	

در حــدود 500 تــا 700 کلمــه  و کلیدواژه هــا منطبــق بــا کلیدواژه هــای بخــش فارســی اســت.

ــر و نقشــه  	 ــد جــدول، منــودار، تصوی ــی مانن ــه شــامل متعلقات ــۀ مقال ــه بدن ــی ک ــات مــن: در صورت متعلق

ــد: ــر توجــه منایی ــه دســتورالعمل زی ــاً ب ــن مــوارد لطف ــم ای ــرای تنظی باشــد، ب

ــا فرمــت jpg(باشــند.   	 ــا دقــت dpi 300 و ب ــت مناســب )اشــکال ب ــا کیفی اشــکال، منودارهــا و جدول هــا ب

اشــکال، منودارهــا و جدول هــا حتــاً شــاره، رشح و مأخــذ داشــته باشــند و پــس از ارجــاع در مــن مقالــه در 

جــای مناســب قــرار بگیرنــد و اشــاره بــه منبــع تعییــن محــل آن هــا در مقالــه حائــز اهمیــت اســت. عنــوان 

جــداول در بــاال و اشــکال در پاییــن آن هــا نوشــته شــود. منبــع و مأخــذ جــداول و یــا اشــکال در ذیــل عنــوان 



آن هــا بایــد ذکــر شــود. 

روش ارجاع دهی و تنظیم منابع

شیوه درج منابع و استناد:

-          در من مقاله به صورت: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(

ــده،  ــخۀ استفاده ش ــال نس ــنده، س ــی نویس ــام خانوادگ ــد: )ن ــته باش ــنده داش ــک نویس ــع ی ــه منب ــی ک در صورت

.)Author’s name, year, page number / صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه منبــع دو نویســنده داشــته باشــد: )نــام خانوادگــی هــر دو نویســنده، ســال نســخۀ استفاده شــده، 

.)Both authors’ name, year, page number / صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه منبــع ســه نویســنده یــا بیــش از ســه نویســنده داشــته باشــد، فقــط نــام نویســندۀ اول و پــس از 

آن عبــارت »و همــکاران« )در نســخۀ انگلیســی .et al( ذکــر می شــود )نــام خانوادگــی نویســندۀ اول و همــکاران، 

.)First author’s name et al., year, page number / ســال نســخه استفاده شــده: صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه نــام نویســندگان در مــن بــرده شــود، فقــط ســال و )در صــورت امــکان( شــارۀ صفحــۀ منبــع 

ــود. ــر می ش ذک

-          در فهرست منابع پایان به صورت:

روش تنظیــم منابــع برگرفتــه از شــیوه نامۀ انجمــن روانشناســی آمریــکا )APA( اســت. ترتیــب قرارگیــری منابــع 

ــک  ــه از ی ــواردی ک ــت )در م ــر اس ــدم تاریخــی اث ــب تق ــه ترتی ــس از آن ب ــا و پ ــب حــروف الفب ــه ترتی ــدا ب ابت

ــع وجــود داشــته باشــد(. در مــواردی کــه از یــک نویســنده بیــش از یــک  ــر در مناب نویســنده بیــش از یــک اث

اثــر در یــک ســال وجــود داشــته باشــد، آثــار بایــد در فهرســت منابــع بــا حــروف الفبــا )کــه بعــد از تاریــخ قــرار 

ــن  ــع التی ــع فارســی و ســپس مناب ــدا مناب ــد ابت ــع بای ــگارش فهرســت مناب ــز شــوند. در ن ــرد( از هــم متای می گی

قــرار بگیرنــد.

-          کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال انتشار(. عنوان کتاب. شهر محل انتشار: نارش.

-          کتــاب ترجمــه: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان کتــاب. نــام مرجــم یــا 

مصحــح. محــل نر:نــارش.

-           مقالــه هــا: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان مقاله.نــام مجلــه دوره)شــاره 

مجلــه(: شــاره صفحــه ابتــدا – شــاره صفحــه انتهــا.

هایپرلینک 

-           مقالــه اینرنتــی: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان مقالــه. عنــوان مجلــه 

علمــی دوره، شــاره. نشــانی الکرونیکــی مقالــه )دسرســی در تاریــخ روز مــاه ســال(

ــا از هــم  ــا حــروف ابجــد، منبع ه ــد ب ــه داشــته باشــد بای ــا مقال ــاب ی ــد کت ــک ســال چن ــر در ی ــک نف ــر ی * اگ
تفکیــک شــوند تــا در ارجــاع دهــی اشــتباهی صــورت نگیــرد. همچنیــن اگــر دو نفــر بــا نــام خانوادگــی یکســان 

در یــک ســال کتــاب نوشــته باشــند موقــع ارجــاع دهــی درون مــن بایــد نــام کوچــک اشــخاص اضافــه شــود.



   نحوۀ ارائۀ مقاله

 -  مقاالت باید رصفاً از طریق سایت ارسال شوند. 

حداقــل  فرمــت JPEG و  بــا  و  نام گــذاری  مربــوط  شــارۀ  بــا  مقالــه  منودارهــای(  )و  اشــکال   - 

شــوند. بارگــذاری  مجــزا  فایل هــای  رزولوشــن 300dpi به صورت 

 - جدول ها حتاً به صورت فایل Word ارسال شوند.

- بــرای نوشــن کــرسۀ اضافــه روی هــای غیــر ملفــوظ )ه( طبــق نظــر فرهنگســتان از همــزه )ء( اســتفاده کنیــد 

مثــال: خانــۀ بــزرگ.

- دوره هــای تاریخــی را حتــاً از چــپ بــه راســت بنویســید و همچنیــن شــاره صفحــات منبــع را در ارجــاع دهــی 
حتــا از چــپ بــه راســت و کامــل بنویســید. 

-   استفاده ازعائم اختصاری ق )قمری(، ش )شمسی(، م )میادی( بدون نقطه می باشد. 

- نــگارش مــن مقالــه براســاس دســتور خــط فارســی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی صــورت گیــرد. همچنیــن 
ــردد. ــال گ ــن اع ــا در م ــۀ نیم  فاصله  ه کلی
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