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چکیده
مناســازی و طراحــی منــا در فراینــد طراحــی معــاری بنــا همــواره از اهمیــت بنیادیــن برخــوردار بــوده اســت ،در
ایــن راســتا مفاهیــم تأثیرگــذار معــاری غــرب بــر اندیشــه معــاران ایرانــی و ســیر و تحــول ســبکهای مــدرن ،آرت
دکــو ،ســبک بینامللــل و اســریم الیــن و متایــز هــر یــک از ایــن ســبکها در طراحــی مناهــای آثــار معــاری وارطــان
هوانســیان تأثیــر بهســزایی دارد .مهمتریــن هــدف ایــن مقالــه تحلیــل و ارزیابــی ســبکهای بهکاررفتــه در طراحــی
مناهــای ســاختامنی از آثــار وارطــان هوانســیان اســت .بــا ایــن فــرض کــه ســبک مناهــای بهکاررفتــه در آثــار وارطــان چــه
تأثیراتــی از ســبک اروپایــی گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش بــا طــرح تحقیــق مطالعــه تطبیقــی بــه پرس ـشهای تحقیــق
پاســخ میگویــد .در ایــن نوشــتار ابتــدا از لحــاظ تاریخــی بــه تحلیــل مناهایــی وارطــان هوانســیان از ســال 1300-1339
میپردازیــم ســپس شــباهتهای هــر یــک از آثــار را بررســی و نتایــج حاصــل از آن بــا ســبکهای اروپایــی مقایســه
میشــود .از نظــر تاریخــی ســبک معــاری وارطــان بــه چهــار دســتۀ نئوکالســیک ،آرت نــوو ،آرت دکــو و مــدرن تقســیم
میشــود .بــا تحلیــل و ارزیابــی آثــار او بــه ایــن نتیجــه دســت خواهیــم یافــت کــه در دورۀ اول  ،1300-1319ســبک
طراحــی منــا بیشــر مــدرن اســتفاده شــده اســت .در دورۀ دوم  ،1320-1329ســبک طراحــی منــا پــر تزئیــن تــر و بــدون
تقــارن ،نســبت بــه دورۀ اول اســت و بــه ســبک آرت دکــو توجــه شــده اســت .در دورۀ ســوم  ،1330-1339ســبک طراحــی
منــا تزئینــات کمــر و بــدون تقــارن ،نســبت بــه دورۀ اول و دوم اســت و هــم از ســبک آرت دکــو و مــدرن بهــره گرفتــه
اســت .بیشــر آثــار او شــاخصهای تقــارن ،پــر و خالــی ،سایهروشــن ،گوش ـههای گــرد در منــا ،تزئینــات در پنجرههــا و
بالکنهــای بیــرونزده مطــرح اســت و هرکــدام از ایــن ویژگیهــا مربــوط بــه ســبکهای مختلــف در آثــار او اســت.
واژگان کلیدی :معامری معارص ایران ،سبک معامری ،آثار وارطان هوانسیان ،منا
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 -1مقدمه
ایــن نوشــتار در صــدد کنــکاش دربــارۀ دورۀ بســیار مهمــی از دوران تجــدد در معــاری معــارص ایـران اســت
در ارتبــاط بــا ســبک مناهــای وارطــان هوانســیان در ســه دورۀ تاریخــی ،در فاصلــۀ ســالهای  1300-1339اســت.
بــا ورود عنــارص معــاری نئوکالســیک ،آرت نــو ،آرت دکــو ،مــدرن بــه ایـران ،میتــوان تغییـرات وســیعی در ســبک
طراحــی مناهــای آثــار وارطــان در ایــن ســه دوره مشــاهده منــود کــه ریشــۀ آن بــه اواخــر دورۀ قاجــار برمیگــردد.
تحــول فرهنگــی و اجتامعــی بزرگــی بــا پیــروزی انقــاب مرشوطــه در جامعــۀ ایـران رخ داد کــه یکــی از مصادیــق
رشوع تحــول در رونــد زندگــی ایرانیــان دانســت و اغلــب روشــنفکران معــارص آن را «التقــاط» میخواننــد .ویژگــی
عمــده معــاری ایــن دوره تغییــر در ســاختار فضایــی و ارتباطــی ســاختامنهای جدیــد ماننــد پــان ســاختامن،
تلفیــق عنــارص ،اشــکال معــاری اروپایــی بــا معــاری بومــی و اســتفاده از مصالــح ســاختامنی همـراه بــا ف ّنــاوری
جدیــد بــوده اســت .مهمتریــن هــدف ایــن مقالــه تحلیــل و ارزیابــی ســبکهای بهکاررفتــه در طراحــی مناهــای
آثــار وارطــان هوانســیان اســت .در ایــن پژوهــش نگارنــده ســعی بــر آن دارد کــه آثــار هــر ســه دوره را بــا هــم از
لحــاظ ســبکی مقایســه و شــباهتهای ویژگــی منــای ســاختامنی وارطــان را مــورد شناســایی و تحلیــل قـرار دهــد
تــا بتوانــد پاســخ مناســب دررابطهبــا ســبک طراحــی منــا در آثــار وارطــان هوانســیان را دریابــد.

 -2پرسش تحقیق
•چگونه میتوان به سبک طراحی منا در آثار وارطان هوانسیان در تهران پی برد؟
•ویژگیهای سبکی وارطان در طراحی منا چه خصوصیاتی با سبکهای اروپایی دارد؟

 -3روش تحقیق
ایــن تحقیــق از نظــر هــدف از نــوع پژوهــش بنیــادی و از نظــر محتــوا پژوهــش کیفــی بشــار میآیــد کــه در
ابتــدای تحقيــق يــك بــررىس تاریخنگارانــه صــورت خواهــد پذيرفــت .ســپس پیگیــری امــكان تطبیــق الگوهــا بــا
شــیوهها و ســبکهای وارطــان هوانســیان در چهــار ســبک مــدرن ،نئوکالســیک ،آرت نــوو ،آرت دکــو بــه شــیوه
مقایســه تطبیقــی صــورت خواهــد گرفــت کــه اســاس پژوهــش تحقیــق مطالعــه تطبیقــی خواهــد بــود .دادههــای
تحقیــق ،طرحهــا و ســاختامنهای احــداث شــده بیــن ســالهای  1339-1300در تهــران اســت .گــردآوری
دادههــا از طریــق مطالعــات میدانــی ،کتابخان ـهای و اینرتنــت اســت.

 -4پیشینۀ تحقیق
باتوجهبــه مــرور ادبیــات موضــوع در پیشــینه مــورد پژوهــش کتــب و مقــاالت متعــددی در ایــران و جهــان
پیرامــون مبحــث منــا و ســبکهای وارطــان هوانســیان مطــرح شــده اســت ،در ایــن راســتا میتــوان بــه منابــع
دسـتاول ،کتــب تاریخــی از جملــه معــاری وارطــان هوانســیان (رسوشــیانی ،دانیــل ،و شــافعی ،)1387 ،کتــاب
معــاری معــارص ای ـران (بانــی مســعود ،)1391 ،کتــاب مبانــی و مفاهیــم در معــاری معــارص غــرب (قبادیــان،
( ، )1389بهروزپاکدامــن( ،)1362 ,مجلــه آرشــیکت( ، )1325 ,مجلــه آرشــیکت( ،)1327 ,مجلــه معــاری نویــن,
( ،)1340برناهــورکاد( ،)1375 ,کتــاب تهران(جلــد پنجــم و ششــم)( ،)1376 ,عاقلــی)1369 ,اشــاره کــرد .منابــع
دســت دوم کــه شــامل مقــاالت و در ارتبــاط بــا نظریههــا در مــورد ســبک معــاری وارطــان ،در جــدول( )1قـرار
گرفتــه اســت.
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تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320

جدول .1نظرات در ارتباط با سبک معامری وارطان (مأخذ:نگارندگان)

عنوان مقاله یا
کتاب

بسط

منبع

تحلیل کیفی بناهای عمومی
معامری معارص ایران در دوره
پهلوی دوم با رویکرد تکتونیک
معامری

در دورۀ پهلــوی دوم ،در شــیوهای از معــاری مــدرن موســوم بــه آرت دکــو ،تفاوتهــای ( افشاری ،کلهرنیا ،و
جالبــی بــا بناهــای شــیوههای پیشــین پیــدا میشــود .غالــب بناهــای ایــن دوره یــا از آثــار نوری)1399 ،
وارطــان هســتند ،یــا اینکــه کامـاً َســبک و شــیوە ی کار وارطــان در آنهــا منایــان اســت .وارطــان
ســطحی از معــاری را تولیــد میکنــد کــه در آن ،همــه عنــارص ســازنده ســاختامن بهنوعــی
در خدمــت بیــان معــاری کل درمیآینــد .عــاوه بــر اینکــه ســازه ،ســازماندهندة فضــای
معــاری اســت و در تعییــن فــرم نقــش دارد ،در انتقــال حســی نیروهــای ســازهای نیــز فعــال
اســت و پایــداری بــری را القــاء میکنــد.

مقدمهای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر
معامری معارص ایران در فاصلة سالهای
 1320تا  1357ه.ش
بررسی تطبیقی رویکردهای
معامری معارص ایران (بازشناسی
نظریه در آثار سه نسل از
معامران)

وراطــان هوانســیان یکــی از پیشگامــان هــر معــاری مــدرن در ایـران اســت کــه در کارهــای (ثبات ثانی)1392 ،
او هیــچ نشــانهای از تاریــخ را منیتــوان یافــت .بــرای نشــاندادن ســبک کارهــای وارطــان
جــدار خیابانهــای جدیداالحــداث تهــران بهرتیــن منایشــگاهی خواهــد بــود بــرای کســانی
کــه بخواهــد در کارهــای او تعمقــی داشــته یــا دســتی بــه قلــم بربنــد .یکــی از مهمتریــن
تأثیـرات ایشــان کــه صــورت معــاری ایرانــی را دچــار تغییــر کــرد تبدیــل معــاری درونگـرا
بــه معــاری برونگـرا بــا مشــخصات مــدرن آن بــود .از مشــخصههای بــارز معــاری وارطــان
اســتفاده از قــوس در منــای ســاختامن ،لبههــای ســیامنی بــاالی پنجرههــا ،اســتفاده از تختــه
پالکــه بـرای درهــا ،پنجــرة بلنــد ،قفســه پلههــا ،پنجــرۀ افقــی و گوشــه و پلــکان معلــق بــوده.
ایــن اِملانهــا شــاید آن قــدر اساســی باشــند کــه معــاری گذشــته را رو بــه جلــو (نوگرایــی)
حرکــت داده و تأثیــری در تغییــر صــورت ســاختامنها داشــته اســت و «ســبک وارطانــی» را کــه
بـرای عمــوم شــناخته شــده بــود بــه وجــود آورد.
(شایان و
معامردزفولی،
)1393
در ایــن مقالــه شــیوه ،گرایــش و رویکــرد معــاری وارطــان هوانســیان را بــه مــدرن
راسیونالیســتی ،آرنــووی ،باوهــاوس ،مدرنیســم تاریخگرایــی تقســیم کــرده اســت.

خاستگاه معامری مدرن در
تهران بررسی و شناخت اولین
بنای سبک معامری مدرن در
پایتخت کشور

در ایــن مقالــه ذکــر شــده اســت کــه اگرچــه ســاختامنی بــه ســبک هــر نــو در تهـران ســاخته (قبادیان ،کیانی،
نشــد ،ولــی ایــن ســبک بهنوعــی بــر معــاری پایتخــت تأثیرگــذار بــود .نخســت آنكــه افـرادی )1392
چــون وارطــان هوانســیان و گابریــل گوركیــان نــزد كســانی ماننــدهانــری ســواژ و ژوزف
هوفــان كــه از معــاران طـراز اول ســبک آرت نــووو در اروپــا محســوب میشــدند ،تربیــت
یافتنــد .مطلــب دیگــر آنكــه ســبک آرت دكــو ادامــه ســبک هــر نــو محســوب میشــود و
وجــوه اشــراك زیــادی بیــن ایــن دو ســبک از نظــر شــكل ســاختامن و نحــوه بهکارگیــری
تزئینــات وجــود دارد.

 -5مبانی نظری
یکــی از مدافعــان رسســخت معــاری مــدرن در ای ـران ،وارطــان هوانســیان بــود .مدرنیســم وارطــان ریشــه
در تاریخگرایــی داشــت .در مقــاالت و نوشــتهها ،خــود را مخالــف تقلیــد از شــکلهای ســنتی میدانــد .امــا
رضورت تطبیــق شــکلهای مــدرن بــا نیازهــای فرهنگــی و اقلیمــی ای ـران را در طراحیهــای او میتــوان حــس
کــرد (بانــی مســعود.)1391 ،
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آثار معامری وارطان هوانسیان را میتوان بر اساس سه دورۀ تاریخی زیر تقسیمبندی کرد:
•
بناهــای دوره اول :۱۳۰۰–۱۳۱۹ /وارطــان هوانســیان بــا رشوع فعالیتــش در ایــران تحتتأثیــر آمــوزش
حرفــهای در پاریــس ،ســعی داشــت پاســخگوی موضوعــات متنــوع معــاری باشــد .بــه همیــن دلیــل،
شــیوههایی متفــاوت از معــاری را در طــرح ســاختامنها بــه کار بــرد .رشوع بــه کار در پاریــس را میتــوان
آغــاز دورۀ اول فعالیــت حرفـهای او دانســت و آخریــن اثــر وی در ایــن دوره ،طــرح مهامنخانــۀ راهآهــن در
ته ـران همزمــان بــا رشوع جنــگ جهانــی دوم بــود.
•بناهــای دوره دوم: ۱۳۲۰–۱۳۲۹ /ایــن دوره دوران پــرکاری و اوج فعالیــت وارطــان هوانســیان در ایــران
محســوب میشــود .در ایــن دوره ،تأثیــر روش وی در ســاخت بنــا و اصــول فنــی و ساختامنســازی در
بخشهــای مختلفــی از شــهر تهــران و ســایر شهرســتانها محســوس اســت.
•بناهــای دوره ســوم :۱۳۳۰–۱۳۳۹ /شــیوه معــاری وارطــان هوانســیان بــه واســطه تغییــر رشایــط سیاســی
و اجتامعــی در دهــۀ  ۱۳۳۰و نیــز تحوالتــی کــه در زمینــۀ پیــش رفــت مصالــح و فنــاوری در اواخــر ایــن
دهــه در ســطح کشــور بــه وجــود دچــار تغییراتــی محــدود شــد .او در ایــن ســالها کوشــید تــا تعادلــی
نســبی و منطقــی میــان روش خــود و شــیوههای نــو و منطبــق بــر ذائقــه عمومــی ایجــاد کنــد .مجموعــه
آثــار وارطــان هوانســیان در ایــن دوره نشــان از گرایــش بهســادگی در طــرح جزئیــات ســاختامنی و تغییــر
در انتخــاب مصالــح و رنــگ ســاختامن دارد (رسوشــیانی ،دانیــل ،و شــافعی .)1387 ،کــه در جــدول( )2بناهــا
بــر اســاس ســه دوره تاریخــی نــام بــرده شــده اســت.
جدول ( :)2آثار معامری وارطان هوانسیان بر اساس دوره تاریخی (مأخذ :نگارنده)
از لحــاظ بناهای دوره اول
د وره
تاریخــی
زمان

بناهای دوره دوم

بناهای دوره سوم

ساختامنها

1330-1339
1320-1329
1300-1319
دبیرستان حرفه ای منازی ،شیراز
سینام دیانا
هرنستان دخرتان
ویــای شــخصی وارطــان
هتــل (مهامنخانــۀ) مهامنپذیر الله
زعفرانیــه
هوانســیان،
د ر بنــد
ســاختامن بانــک ســپه ،شــعبه
ساختامن جیپ
کاخ سعدآباد
توپخانــه ،تهــران
ســاختامن بانــک ســپه شــعبه
مهامنخانــۀ ایســتگاه هتل (مهامنخانۀ) فردوسی
مرکــزی ،اصفهــان
را هآهــن
ســینام مرتوپــل (بعــد از انقــاب اســامی بــه نــام ســاختامن بانــک ســپه شــعبه
بــازار ،تهــران
ســینام رودکــی شــناخته میشــود).
خانــه مســکونی واقــع در خیابــان طالقانــی (خانــه
گفتــان شــهر و معــاری)
ساختامن تجاری مسکونی اخوان
مجموع ٔه تجاری مسکونی جامی

−اندیشه و سبک معامری
بــا ورود معــاران شناختهشــدۀ بیناملللــی و بازگشــت معــاران تحصیلکــرده در غــرب بــه کشــور
اســتانداردهای حرفـهای ارتقــاء پیــدا کــرد؛ تــا جایــی کــه برخــی ایــن دوره را دوری بیــداری حرفـهای نــام گذاردنــد
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سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320

(دیبــا .)1380 ،معــاری مــدرن شــکلگرفته در آن دوره ،عمدتــاً متأثــر از معــاران و اندیشــههای رایــج و
گاهــی جریانســاز اروپــا ماننــد ســبک بینامللــل ،مدرســه باوهــاوس و کارهــای بزرگانــی همچــون «لوکوربوزیــه»،
«فرانــک لویدرایــت»« ،ریچــارد نوی ـرا» و «آلــوار آلتــو» بــود کــه تحــت عنــوان معــاری شــبه مدرنیســتی از
آن یــاد شــده اســت .ســبک بینامللــل ،آرت دکــو ،بروتالیســم ،تندیــس ِ گرایــی و مینیاملیســم و حتــی معــاری
هایتــک و ارگانیــک ،همگــی از زیرشــاخههای معــاری مــدرن در غــرب بــه شــار میرونــد کــه آثــار قابــل
تأملــی از ایــن ســبکها نیــز در ایــن زمــان در ای ـران ســاخته شــدند (بانــی مســعود .)1391 ،میتــوان گفــت
ســاختامنهای هوانســیان از معــاری مــدرن پیــش از جنــگ جهانــی دوم ،آرت نــوو ،دیدگاههــای باوهــاوس و
آثــار آدلــف لــوس و لوکوربوزیــه تأثیــر میپذیرفــت .او مخالــف التقاطگرایــی و تقلیــد از شــکلهای معــاری
ســنتی ایرانــی بــود .بااینوجــود توجــه زیــادی بــه رســوم اجتامعــی داشــت و ســعی میکــرد در ســاختامنهای
مــدرن بــه آن پاســخ گویــد .عــدم اســتفاده از تقــارن ،رعایــت اصــول عقالنــی و عملــی ،خالــص گرایــی فرمهــا،
پنجرههــای افقــی بــه ســبک لوکوربوزیــه ،ایجــاد خــم در نبــش ســاختامنهای دونبــش ،روکار ســازیهای
ســیامنی بــا رنگهــای مختلــف ،پلکانهــای معلــق ،لبههــای ســیامنی بــاالی پنجرههــا ،دور ســاده ســقف یــا
بهاصطــاح «چفتــه وارطــان» را میتــوان در میـراث ســبک هوانســیان یافــت (ثبــات ثانــی )1392 ،کــه در جــدول
( )3بــه اندیشــه و ســبک معــاری او اشــاره شــده اســت.
جدول .3اندیشه و سبک معامری وارطان هوانسیان(مأخذ :نگارنده)
سبک ساختامنها

تحــت تاثیــر
معــا ر ا ن
لوکوربوزیه

نام معامر مخالــف چــه ســبکی ویژگیهای کلی ساختامنها
اســت.
عدم استفاده از تقارن
و ا ر طــا ن التقاطگرایی
هوانســیان

آرت نو

آدولف لوس

خالص گرایی فرمها

اسرتیم الین

باهاوس

پنجرههای افقی به سبک لوکوربوزیه

کالسیک

تقلیــد از شــکلهای رعایت اصول عقالنی و عملی
معــاری ســنتی

مدرن

ایجــاد خــم در نبــش ســاختامنهای آرت دکو
دونبــش
روکار ســازیهای ســیامنی بــا رنگهــای سبک بینامللل
مختلــف
پلکانهای معلق
لبههای سیامنی باالی پنجرهها
دور ساده سقف (چفت وارطان)

−ویژگیها و عنارص بهکاررفته در طراحی منا به سبک وارطان هوانسیان
در ذیــل باتوجهبــه زمــان ســاخت و عنــارص بهکاررفتــه در طراحــی منــا هــر یــک از آثــار وارطــان هوانســیان
مطابــق بــا جدولهــای ( )4،5،6مــورد بررســی قـرار گرفتــه اســت.
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جدول .4تحلیل مناهای دوره اول (مأخذ :نگارنده)
بناهای
دوره اول

عکس

ویژگیهای منا

هرنستان دخرتان

متقارن
سطوح شیشهای و پنجرههای ممتد
برجهای پلکان شیشهای
مصالــح بنتآرمــه ،ســیامن درشــتدانه،
شیشــه
ایجــاد سایهروشــن در منــای جنوبــی بــه
دلیــل احجــام پــر و خالــی
احجــام خالــص و خللوفــرج کمــر در
منــای شــالی
خطــوط افقــی و کشــیده بــاالی
پنجر ههــا
استفاده حداقل از تزئینات
تکرار مدول ثابت پنجرهها

(مأخذ :نگارنده)

(مأخذ :دانیل ،رسوشیانی ،و شافعی)1387 ،

هتل (مهامنخانهٔ) دربند
کاخ سعدآباد 66-69
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متقارن
ستونهای گرد در ایوان
پلکان شیشهای
نیمدایره بیرونزده در سقف
استفاده از پنجره به ابعاد متفاوت
جزئیات و تزئینات ساده
مصالح سیامن
اشــکوب ســازی بــدون تکیــهگاه
مســتقیم
حجم مکعب شکل و هندسی
حرکتهــای ممتــد و منحنــی شــکل
مرکــب از پرگوالهــای ســیامنی
خطــوط افقــی دســتانداز بالکنهــا
و تــراس
ستونهای تزئینی
تقارن در جبهه رشقی
تزئینــات و مجســمه مــری در جبهــه
رشقــی
منای غربی غیر قرینه
تاکیــد بــر خطــوط عمــودی در منــای
غربــی

(مأخذ :بانی مسعود)1391 ،

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

(مأخذ :پاکدامن)1362 ،

تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320
ادامۀ جدول .4تحلیل مناهای دوره اول (مأخذ :نگارنده)
بناهای
دوره اول

عکس

ویژگیهای منا

مهامنخانه ایستگاه راهآهن تهران 74

کشیدگی افقی پنجرهها
تقارن
پیشآمدگی سقف
تــو نشســتگی حجــم ســاختامن در
طبقــا ت
حجم شیشهای پلکان
(مأخذ :کیانی)1383 ،

جدول  .5تحلیل مناهای دوره دوم (مأخذ :نگارنده)
بناهای دوره
دوم

ویژگیهای منا

مهامنپذیر الله
ساختامن چیپ

متقارن
موزاییک درجا با تقسیامت مدوالر
موتیفهای سیامنی واقع در لبة بام
سطوح متخلخل و احجام پر و خالی
استفاده از فرمهای منحنی شکل
اســتفاده از فــرم گرافیکــی و تزئینــی در
دســتانداز بــام
استفاده از بالکن
در نظر گرفنت اقلیم در منای غربی
تقارن موضعی در قسمت جنوبی
سقف بنا شیروانی
ســازه بتنــی و پوشــش ســقفها طــاق
رضبــی
پیش آمدگی ایوان میانی
نیمه شفاف و دارای سایه روشن
شیشه در همکف
فرم مدور و عمودی گوشهها
حرکت افقی لبه بام
ســایبان پنجــره و لبــه دســت انــداز
بالکــن
ستونکهای قرینه سیامنی
خطــوط عمــودی ناشــی از فــرم و
تقســیم بنــدی پنجرههــا

عکس

(مأخذ :دانیل ،سروشیانی ،و شافعی)1387 ،

(معامری معارص ایران)1400 ،

(معامری معارص ایران)1400 ،
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ادامۀ جدول  .5تحلیل مناهای دوره دوم (مأخذ :نگارنده)
بناهای دوره
دوم

عکس

ویژگیهای منا

سینام تئاتر مرتوپل

فضاهــای تــو نشســته و دایرهایشــکل
در ورودی
جفت ستون در وردی
سیامن
چرخش پنجرهها در گوشهها
تزئینــات در منــای اصلــی بهصــورت
خطــوط افقــی بیــرونزده از حجــم
تزئینــات خــاص نردههــا و پنجرههــا در
کنــار عنــر عمــودی وســط منــا
تزئینات گچبریهای دور سقف
استفاده از رنگ و سطوح پر تزئین

(مأخذ :دانیل ،سروشیانی ،و شافعی)1387 ،

منــای شیش ـهای و ممتــد پلکانــی تاکیــد
بــر ورودی
استفاده از تراس در طبقات
فقدان تقارن
خانه مسکونی خیابان طالقانی

ستونهای تزئینی
پنجرههای گرد در منا

(مأخذ :نگارنده)

حرکــت ممتــد و منحنــی شــکل
تراسهــا
دســتانداز
ترکیب متنوع احجام پر و خالی
پیشآمدگی ممتد باالی پنجرهها
(مأخذ :دانیل ،رسوشیانی
و شافعی)1387 ،

ساختامن تجاری  -مسکونی اخوان
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ترکیب سیامن با دورنگ متفاوت
تکرار قابهای عمودی
حجمها پیشآمدگی و تورفتگی
پنجرهها ساده و مستطیل شکل
تقارن در منای غربی
منــای شــالی بالکنهــای کوچــک
نیمدایــرهای شــکل
(مأخذ :دانیل ،رسوشیانی
فرم گرد در گوشهها
و شافعی)1387 ،
سطوح شیشه ای و عمودی پلکانها
سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320
ادامۀ جدول  .5تحلیل مناهای دوره دوم (مأخذ :نگارنده)
بناهای دوره
دوم

عکس

ویژگیهای منا

هتل (مهامنخانه) فردوسی

خطوط ممتد سیامنی
قاب عمودی شیشه پلکانی
تقارن موضعی

(مأخذ :مجله معامری نوین)1340 ,

مجموعه تجاری  -مسکونی جامی

منا گسرتده و ممتد
متقارن
فضاهای پر و خالی
منــای جنوبــی ترکیبــی از خطــوط
عمــودی و افقــی
بالکن بیرونزده و گرد
چفت دور ،گوشههای مدور
حرکت عمودی حاشیه پنجرهها
قاب دور تراسها

(مأخذ :کیانی)1383 ،

جدول  .6تحلیل مناهای دوره سوم (مأخذ :نگارنده)
بناهای
دوره سوم

ویژگیهای منا

عکس

آجر و سنگ
غیر متقارن

ویالی شخصی وارطان-زعفرانیه

شکست در بدنة منا (ایجاد تنوع در منا)
خطوط کشیده و افقی باال و پایین پنجرهها
خطوط تزئینی دستانداز بالکن

تزئینات در حفاظهای فلزی درها و پنجرهها
(مأخذ :بانی مسعود)1391 ،
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بناهای
دوره سوم

ویژگیهای منا

عکس

ساختامن بانک سپه شعبه توپخانه تهران
ساختامن بانک سپه شعبه بازار

متقارن
رواق گونه
ستونهای سنگی با حداقل تزئینات
سادگی احجام
فضاهای پر و خالی
بدنه رشقی  -غربی و شاملی مصالح آجر و شیشه
خطوط عمودی
خطــوط افقــی حاصــل از ســایبانهای ســنگی بیــرونزده از
حجــم بنــا
منای سنگی
متقارن
عنــارص تزئینــی شیشــه ،ســنگ پــاک و اســتفاده از کاشــی
لعــابدار
بهکارگیری ریتمی عمودی از پروفیلهای سبک فلزی
ترکیب فضاهای پر و خالی
تزئینات در پنجرهها و هندسه بنا
(مأخذ :مجله معامری نوین)1340 ,

مقایسه سبکهای بهکاررفته در آثار وارطان هوانسیان
باتوجهبــه جدولهــای ( )4،5،6و تحلیــل آثــار وارطــان هوانســیان میتــوان ســبکهای بهکاررفتــه در منــا را
بــه لحــاظ تاریخــی بــه چهــار دســتة نئوکالســیک ،آرت نــو ،آرت دکــو و مــدرن تقســیمبندی کــرد .از نظــر ســبک
مناهــا مطابــق بــا جــدول ( )7بــه مقایســه هــر یــک از ســبکهای بهکاررفتــه در آثــار او پرداختــه شــده اســت.
ســبک نئوکالســیک :نیمــه قــرن نوزدهــم نقطــه اوج ســبک نئوکالســیک در زمــان نارصالدینشــاه بــود .هرچنــد
توجــه بـــه تناســبات دقیــق معــاری کالســیک و بینــش فکــری آن کمــر بــوده اســت ،امــا بناهــای متعــددی از
ایــن دوره در بدنــۀ معــاری ایـران ســاخته شـــده اســت (قبادیــان .)1389 ،هــدف ايـــن معــاری بازگشــت بـــه
معــاري كالســيك باتکیهبــر معــاری يونــاين بــود .ســنگ بــار ديگـــر قدرمتندانـــه اســـتفاده میشــد تــا رسســختی
ايدئولــوژی را تجســم بخشــد .مهمتریــن مؤلفــۀ كالبــدی ايــن شــيوه ،اســتفاده از نشــانهها و عنــارص خطــی
عمــودی اســت .در راســتای افزایــش حـــس ابهــت و شُ ــكوه بنــا در بيننــده ،ســتونها و پنجرههــا بيشــرين نقــش
را در ايــن كاربــرد داشــتهاند (میــرزا حســینی و ســلطانزاده .)1397 ،بــر خــاف ايــن حركــت عمــودی ،خــود بناهــا
هســتند كـــه در جهــت افقــي كشــيدگی دارنــد و بهگون ـهای ســنگني و حجيــم بــر زمــن نشســتهاند .تلفيقــي از
ايـــن عنــارص خطــی افقــی و عمــودی در منــای ســاختامنها ،تصــوری از تك ـراری غرييكنواخــت ايجــاد میكنــد.
ســبک آرت نــو :معــاری مــدرن در آمریــكا بــا «مكتــب شــیكاگو» و متعاقــب آن در اروپــا بــا «نهضــت هــر نــو»
یــا «آرت نــووو» آغــاز شــد و ایــن نگــرش ،بهرتیــن فرصــت و انتخــاب را بـرای کنــار گــذاردن تفكــر تقلیدگرایــی
باســتانگرایانه و كپــی بــرداری از ســبکهای تاریخــی را ایجادکــرد .ایــن مســیر را كــه تفكــری تــازه و انتخابــی آزاد بــه
همـراه داشــت بــه عنــوان ســبكی جدیــد انتخــاب كند(قبادیــان ،کیانــی .)1392 ،نهضــت آر نــوو قــد برافراشــت و
بــر مبنــای ،نظریههــای اجتامعــی و زیبایــی شـــناختی بالیــد .اصــول آرت نــوو عبارتانــد از :عـــدم ســنتگرایی،
انتقــاد از مکتبهــای تقلیــدی ،توجــه بــه صــور نویــن ،درنظرداشــن روح زمــان ،و اشــتیاق بــه تولیــد آثــار جدیــد.
ویژگــی عمــدۀ آن ،کاربســت تزیینــات ُپرانحنــای نامتقــارن ،بــا الهــام از نقــوش پیــچ و تابــدار گیاهــی اســت
(بحرینــی ،اعتصــام ،وســوادکوهی.)1398 ،
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سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320

ســبک آرت دکــو :بيشــرين منــود ايــن گـــرايش در معــاري صنعتــي بــه چشــم میخــورد .آرت دكــو
تلفيــق تاريــخ و مدرنيســم بــود؛ يعنـــي رجـــوع بــه گذشــته ،بــه همــراه اســتفاده از مــواد صنعتــی و
تكنيــك مــدرن (بانکــی زاده .)1383 ،آرت دكــو در مجمـــوع ســـبكی صنعتگرايانــه بــود .ايــن گرايــش بــا
نقــش بندیهــای عمــودی و پلكانــی شــناخته ميشــود .پالنهــای ســـاده در كنـــار ويژگـــيهاي كالبـــدي
خصوصاً در منا با اســـتفاده از تزيينات آجری و شـــيارهای آجـــری بـــا ريـــتم مـــشخص ،تداعیكنندۀ اين معامری
در ايران اســت (افشــارنادری.)1383 ،
ســبک مــدرن بینامللــل :ســاختامنهای ايــن دوره بهواســطه اشــكال ســاده مکعبــی ،بیپیرایــه بــا بامهــای
مســطح بودنــد .بازگشــت بــه معــاری و منادهــای تاریخــی در ایــن بناهــا مشــاهده منیشــود و عــاری از هرگونــه
تزیینــات و آرایههــای تاریخــی بودنــد .مصالــح مــدرن ماننــد بــن ،فلــز و بهویــژه شیشــه بــا ســطوحی گســرده،
مــورد کاربــرد در ایــن بناهــا بــوده اســت (قبادیــان.)1389 ،
جدول ( :)7مقایسه سبکهای بهکاررفته در آثار وارطان هوانسیان(مأخذ :نگارنده)
نئوکالسیک
قرن18

فلســفه متــدن یونــان و روم
با ســتا ن
توجه به گذشته
مصالح طبیعی
جزئیــات ســاختامن بــا تزئینــات
روم باســتان (ســتون ،ســنتوری)
بهصــورت ســاده

مقایسه سبکهای به کار رفته در آثار وارطان هوانسیان
آرت دکو
آرت نو
1960-1920
1890-1910

مدرن
اواخر قرن  19و اوایل
قرن 20

1970-1870
فرمهــا و ترکیبــات فــرم جــری ،فــرم ناشــی از
ابداع احجام و فرمهای جدید
عملکــرد،
حجمــی جدیــد
زیبایــی ماشــینی ،منطــق و
توجه به آینده و تکنولوژی
ســهل مســتقیم ،تکنولــوژی
و ســازه
مناهــای متفــاوت و مــدرن شفافیت (شیشه)
استفاده از چدن ،آهن فوالد و بنت
ســنگی ،فلــزی ،آجــری و
ســیامنی
جزئیــات ســاختامن بــا تزئینــات فرمهــای تزیینــات جــذاب و ب ـراق ،ضد تزئینات
انحنــای دوارهــای عقــب،
طبیعــی
تزیینــات نوظهــور بــا
اشــکال صنعتــی
عــدم بــوم گرایــی (ســبک
انتقــاد شــدید از اشــیاء و مکتبهــای ملیگرایی
جهانــی یــا بیســبکی)
تقلیــدی
درونمایههای اساطیری ضد خاطرات تاریخی
جدایی از گذشته

توجــه بــه اشــیا و مکتبهــای
تقلیــدی
توجــه بــه گذشــته (هویــت آن
ملــت)
هرن مناسب زمان
معامری بیزمان الیزال
اســتفاده از تولیــدات مــدرن (فلــز) ب ـرای نردهکشــیهای افقــی از
مصالح طبیعی
جنــس فــوالد ضدزنــگ.
اســکلت ســاختامن و تزئینــات
اســتفاده متقــارن و
عدم تقارن
تقارن ،نظم ،تناسب
نامتقــارن از پالنهــا و
منا هــا
تاکیــد بــر خطــوط افقــی
استفاده از خطوط خمیده و طاق
استفاده از تناسبات هندسی
ممتــد (اســریم الیــن)،
اســتفاده از خطــوط
زیگــزاگ
ایجاد حس حرکت در آرایهها
هامهنگی و کامل

روح زمان
پوستواستخوان
منظم بودن ،قرینگی

کاملطلب و ایدئالیسم
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−شباهتهای آثار وارطان هوانسیان در مناها
در جــدول ( )8شــباهتهای آثــار وارطــان هوانســیان در ســه دوره تاریخــی باتوجهبــه ویژگیهــای منــا،
جبهههــای منــا ،ســبک طراحــی تحلیــل شــدهاند .بهعنوانمثــال هرنســتان دخــران از نظــر ویژگیهــای منــا،
متقــارن ،از نظــر مصالــح ســاختامنی بــن و شیشــه در ایــن منــا اســتفاده شــده و فاقــد تزئینــات در و پنجــره در
جبهــه جنوبــی و شــالی اســت .در منــای جنوبــی از ســبک نئوکالســیک بهــره بــرده اســت و در منــای شــالی از
ســبک مــدرن اســتفاده شــده اســت.
جدول  .8شباهتهای آثار وارطان هوانسیان از نظر ویژگیهای منا و سبک طراحی (مأخذ :نگارنده)
دورهها

ویژگیهای منا

نام بنا
فرم گرد در گوشهها

بالکنهای بیرون زده

فضای پر و خالی

خطوط افقی

خطوط عمودی

غیر متقارن

متقارن

بنت و شیشه

دوره اول 1300-1319

ساختامن جیپ



سایهروشن

مهامنپذیــر
ال لــه













دوره دوم 1329-1320

92













































 

فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و 29شهرســازی َرف







هتــل
( مهام نخا نــ ٔه )
فر د و ســی
ســینام
مرتوپل(رودکــی)
خانــه مســکونی
واقــع در خیابــان
طالقانــی (خانــه
گفتــان شــهر و
معــاری)
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تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320
ادامۀ جدول  .8شباهتهای آثار وارطان هوانسیان از نظر ویژگیهای منا و سبک طراحی (مأخذ :نگارنده)
دورهها
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جبهههای منا
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−تحلیل مناها با توجه به سبک طراحی
بــا توجــه بــه تاریــخ بنــا و ســبکهای بــه کار رفتــه در منــا بــه تحلیــل هــر یــک از ســاختامنها مطابــق جــدول
( )8پرداختــه شــده اســت .در دورۀ اول ( )1319-1300کاخ ســعدآباد در همــۀ وجههــای منــا بــه جــز منــای رشقــی
کــه پــر تزئینــات اســت ،از ســبک مــدرن اســتفاده شــده اســت .در هرنســتان دخـران در منــای شــالی از ســبک
مــدرن اســتفاده شــده اســت و در مهامنخانــه هتــل دربنــد از ســه ســبک تلفیقــی نئوکالســیک ،آرت دکــو و
مــدرن اســتفاده شــده اســت .بهطورکلــی در دورۀ اول ،ســبک طراحــی منــا مطابــق بــا منــودار ( )1بیشــر مــدرن
اســتفاده شــده اســت.
در دورۀ دوم ( )1329-1330ســبک طراحــی منــا پــر تزئیــن تــر و بــدون تقــارن ،نســبت بــه دورۀ اول اســت و
بــه ســبک آرت دکــو بیشــر از مــدرن طبــق منــودار ( )2در منــای ســاختامن توجــه شــده اســت .در مهامنپذیــر
اللــه منــای غربــی ،ســاختامن چیــپ منــای جنوبــی ،ســینام مرتوپــل منــای غربــی ،خانــه مســکونی واقــع در خیابــان
طالقانــی منــای جنوبــی ،ســاختامن تجــاری مســکونی اخــوان منــای جنوبــی و مجموعــه تجــاری مســکونی جامــی
منــای جنوبــی از ســبک آرت دکــو اســتفاده شــده اســت.
در دورۀ ســوم ( )1330-1339ســبک طراحــی منــا تزئینــات کمــر و بــدون تقــارن ،نســبت بــه دوره اول و دوم
اســت و هــم از ســبک آرت دکــو و مــدرن طبــق منــودار ( )3بهــره گرفتــه اســت .در ویــای شــخصی وارطــان در
منــای شــالی از ســه ســبک آرت نــو ،آرت دکــو و مــدرن بهــره گرفتــه شــده اســت امــا در ســاختامن بانــک ســپه
شــعبه توپخانــه در منــای شــالی ،غربــی و رشقــی بــه جــز منــای جنوبــی کــه ســبک آرت دکــو دارد ،از ســبک
مــدرن اســتفاده شــده اســت.
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منودار .1تحلیل سبکی مناها در دورۀ اول (مأخذ :نگارنده)

منودار .2تحلیل سبکی مناها در دورۀ دوم (مأخذ :نگارنده)

منودار  .3تحلیل سبکی مناها در دورۀ سوم (مأخذ :نگارنده)

 -6نتیجهگیری
وارطــان هوانســیان یکــی از پیشــگامان معــاری مــدرن در ای ـران اســت .وارطــان تزئینــات عــر حــارض را بــا
معــاری غــرب آمیختــه اســت کــه نــکات برجســتة آن عبــارت اســت از بهرهگیــری از خطــوط افقــی در منــا،
تبدیــل معــاری درونگ ـرای ایرانــی بــه برونگرایــی ،قــوس در منــای ســاختامن ،لبههــای ســیامنی بــاالی پنجــره،
پنجرههــای بلنــد قفســه پلــه ،بالکنهــای بیــرونزده ،تزئینــات فلــزی در و پنجرههــا ،خطــوط افقــی در منــا،
مصالــح بــن و شیشــه کــه هــر یــک از ایــن شــاخصها معــرف ســبک وارطــان اســت .آثــار وارطــان در ســه دوره
تاریخــی معرفــی میشــود کــه در هــر دوره شــاخصهای اســتفاده شــده در منــا متفــاوت اســت .مطابــق بــا
نتایــج بهدســتآمده در ایــن پژوهــش میتــوان گفــت کــه آثــار وارطــان در دورۀ اول منایــی متقــارن و دارای
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تحلیل سبک معامری مناهای آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال
1339-1320

تزئینــات کمــر بــا مصالــح بــن و شیشــه توجــه بــه خطــوط افقــی و فــرم گــرد در گوش ـههای بنــا اســت کــه
نشــانگر حضــور پررنگتــر ســبک مــدرن نســبت بــه آرت دکــو ،آرت نــو و نئوکالســیک اســت .در دورۀ دوم منایــی
بــا تقــارن موضعــی دارای بالکنهــای بیــرونزده ،خطــوط عمــودی و افقــی و تزئینــات پنجرههــا کــه نشــانگر
حضــور پررنــگ آرت دکــو و تــا حــدودی مــدرن اســت .در دورة ســوم منایــی نامتقارنتــر نســبت بــه دورۀ اول
و دوم و حــذف شــدن فــرم گــرد در گوشــههای منــا ،حــذف شــدن مصالــح بــن و شیشــه ،پــر و خالیکــردن
منــا ،عــدم خطــوط افقــی در منــا و توجــه بــه خطــوط عمــودی و کمرنگشــدن بالکنهــای بیــرونزده در منــا
و تزئینــات پنجرههــا کــه نشــانگر ســبک آرت دکــو از نظــر مصالــح و عــدم تقــارن اســت و تــا حــدودی نشــانگر
ســبک مــدرن بــه دلیــل کمرنگشــدن تزئینــات اســت.
تشکر وقدردانی
پژوهشــگران بــر خــود الزم میدارنــد کــه از مســئولین ادارۀ اســناد و مــدارک علمــی مرکــز تحقیقــات راه مســکن
و شهرســازی از جملــه مســئول کتابخانــه بـرای در اختیــار داشــن اســناد و تصاویــر در ایــن پژوهــش کــال تشــکر
را داشــته باشــند.
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Analysis of the
Architectural Style of
the Buildings of Vartan
Havansian in Tehran
from 1300-1339
Fataneh Sangtrash1*, Mostafa Kiani2

Abstract
The design of the facade in the building architectural design process has always been of fundamental importance. in
this regard, the effect of western architecture on the thought of iranian architects and modern lifestyles, art deco, international style, streamline, etc. and the distinction of each of these styles in the design of the facades of architects It has a
great effect like Vartan Hvansian. The most important purpose of this article is to analyze and evaluate the styles used in
designing the facades of Vartan Havansian’s works. Assuming what features the style of view used in Vartan’s works has
with the European style. this research has a comparative study with research questions ranging from: How can the facade
design style be understood in the works of Vartan Havansian in Tehran? What are your stylistic features in European facade
design with European styles? Says the answer. in this paper, we first analyze the Vartan Hvansian’s building facadees in
terms of three historical periods then, the similarities of each work are studied and the results are compared with the european styles. According to the analysis of the works of Vartan Hovannisian, the styles used in the facade can be historically
divided into four categories: neoclassical, Art Nouveau, Art Deco and Modern.It can be said that the Hwansian buildings
were influenced by modern pre-World War II architecture, Art Nouveau, Bauhaus views, and the works of Adolf Luce and
Le Corbusier. He was opposed to eclecticism and imitation of traditional Iranian architectural forms. Nevertheless, he paid
close attention to social customs and tried to respond to them in modern buildings. With the arrival of neo-classical, Art
Nouveau, Art Deco, and modern architectural elements in Iran, extensive changes can be observed in the design style of the
facades of Vartan’s works in these three periods. Its roots go back to the late Qajar period. with the analysis and evaluation
of his works, we will conclude that in most of his works in the three historical periods of indices of symmetry , full and
empty, round corners , ornamentation emerge in the windows and balconies, It can be said: In the first period (1319-1300)
more modern style has been used in designing facades. that in the second period ( 1320 - 1329 ) the design style is more
decorated with no symmetry , compared to the art deco style and art deco style .In the third period (1330-1339), the facade
design style of decorations is less and asymmetrical than the first and second periods, and both Art Deco and modern
styles have been used. But in the third period, with projecting balconies protruding from the facade and decorations of
windows indicating the style of Art Deco in terms of material and non - symmetry, it is partly an indicator of the modern
style due to the fading of the decorations .each of these features is related to different styles in his works .

Keywords: Contemporary Iranian Architecture, Architectural Style, Works of Vartan Hovhannisyan, Facade
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