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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Explaining the Role of Nazi Architecture in the Architecture of Iranian
)State Buildings (First Pahlavi Era, period of 1933-1941

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

تبیین نقش معماری نازی بر معماری بناهای دولتی ایران
(دورۀ پهلوی اول ،بین سالهای  1312تا )1320
مرتضی میرزاحسینی ،1حسین سلطانزاده
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 .1پژوهشگر دکتری ،گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 .2استاد ،گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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چکیده

بیان مسئله :پس از بهقدرترسیدن حزب نازی در آلمان ،روابط ایران و آلمان وارد دوران جدیدی
شد .افزایش نفوذ آلمان در ایران و تبلیغات این کشور دربارۀ برتری نژاد آریایی و مبارزه با قدرتهای
استعماری ،نظیر انگلیس و روسیه ،باعث شد ایرانیان آلمان را پشتیبان و منجی بالقوۀ خود تلقی کنند.
بهواسطۀ این تلقی ،انبوهی از متخصصان و کارشناسان در زمینههای مختلف برای همکاری با حکومت
پهلوی وارد خاک ایران شدند؛ در این بین حضور معماران و مهندسان و شرکتهای ساختمانی آلمانی
بیش از هر گروه دیگری به چشم میخورد و نقش آنها در ساخت بسیاری از ساختمانهای دولتی و
حکومتی مشهود است .ساختمانهایی که در راستای نمایش قدرت و شکوه حکومت ،متأثر از بناهای
عصر نازی و با گرایش نئوکالسیک ،پدید آمدند.
هدف پژوهش :مقالۀ پیش رو به دنبال بررسی معماری نئوکالسیک و استخراج شاخصههای آن و تحلیل
این شاخصهها در آثار ساختهشده توسط معماران آلمانی در ایران است .پرسش اصلی مقاله بر این نکته
استوار است که گرایش به معماری نازی (نئوکالسیک) تا چه حد بر معماری معاصر ایران تأثیر گذاشته
است؟ و چارچوب نظری مقاله نیز بر این نکته تأکید دارد که با گسترش روابط ایران و آلمان ،در بین
سالهای حکومت حزب نازی در آلمان و پهلوی اول در ایران ،بخشی از زمینههای شکلگیری معماری
معاصر ایران تحت تأثیر کشور آلمان پدید آمد.
روش پژوهش :مقالۀ پیش رو از نوع کیفی است و در آن از روش تحقیق تاریخی-تفسیری و همچنین
روش توصیفی-تحلیلی بهصورت آمیخته استفاده شده است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد که حضور افراد و گروههای متخصص آلمانی در ایران نقش
بسیار مهمی در ورود عناصر معماری غربی به ایران داشته است .الگوها و شاخصهها در هر سه حوزۀ
عملکردی (پالن) ،کالبدی (فرم) و نمادین در معماری ایران تأثیرگذار بودهاند و در این بین ،نفوذ
مؤلفههای عملکردی ،نسبت به دو مؤلفۀ دیگر ،شاخصتر بوده است .همچنین ارتقای شیوههای
ساختوساز و استفاده از مصالح نوین یکی دیگر از زمینههای اثرگذاری آلمانها در ایران بوده است.
واژگان کلیدی :ایران و آلمان ،معماری نئوکالسیک ،بناهای دولتی ،پهلوی اول.
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «مرتضی میرزاحسینی» با عنوان «نقش روابط
فرهنگی ایران و آلمان در معماری دورۀ پهلوی اول» است که به راهنمايي دکتر «حسین

سلطانزاده» در دانشکدۀ معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،در حال انجام است.
** نویسندۀ مسئول09122093203 ، hos.soltanzadeh@iauctb.ac.ir :
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مرتضی میرزاحسینی و حسین سلطانزاده

مقد مه
همزمان با بهقدر ترسیدن «حزب نازی» در آلمان،
حکومت ایران مصرانه خواستار استقالل سیاسی و
توسعۀ اقتصادی در کشور بود و پیشدرآمد این امر
انجام اصالحات و گذار از ساختارهای رایج و سنتی
کشور بود .رضاشاه نیز تالش میکرد در این زمینه
از یاری کشوری که با حکومت وی همسو بود بهره
ببرد .آغاز جرقههای این بینش را میتوان در طرح
پرسش عباس میرزا از یک فرانسوی دانست« :آن چه
قدرتی است که شما را تا این اندازه از ما برتر ساخته
است؟ دالیل پیشرفت شما و ضعف ما کدام است؟ ای
بیگانه به من بگو چه باید بکنم تا جان تازهای به کالبد
ایرانیان بدمم؟» این پرسش بدین سبب کلیدی است
که سرنوشت آتی ایران را رقم زده است .بر این اساس،
بهتدریج ایدۀ توسعه ،یعنی رفع عقبماندگیهای
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ،با مفهوم تجدد
گره خورد و این مفهوم نیز به نوبۀ خود با گونهای
فرنگیمآبی همپوشانی یافت .در این راه آلمانیها ،با
اذعان به ریشههای مشترک با کشور ایران ،بیش از
سایر کشورها از خود آمادگی نشان دادند و بهتدریج در
ایران بهقدرترسیدن هیتلر مورد استقبال قرار گرفت.
ِ
درک دولتمحو ِر متأثر
از سوی دیگر ،حکومت پهلوی ،با
از انقالب مشروطه ،درصدد ایجاد یک دولت نیرومند
با یک ارتش کارآمد بود تا بتواند عقبماندگی ایران را
در سایر زمینهها جبران کند؛ از این رو نیازمند ایجاد
زیرساختها و یا به بیان واضحتر بناهایی بود تا در گام
نخست ،رؤیای تشکیل دولتی قدرتمند را محقق سازد
و در گام بعد ،شکوه و اعتبار را از طریق بناهای عظیم
به ارمغان بیاورد .لذا با عمیقشدن روابط بین دو کشور
و احساس نیاز به ایجاد بناهای دولتی و اداری برای
تحقق دولت مقتدر ،متخصصان ،مهندسان و شرکتهای
ساختمانی آلمانی یکبهیک به استخدام دولت ایران
درآمدند .البته الزم به ذکر است اگرچه در دوران
قاجار از کمک آلما نها برای آموزش در قسمتهای
مختلف ،خصوصاً در ارتش و برپایی قورخانه (ساختمان
نظامی) ،استفاده میشد ،اما اثربخشی و تأثیرگذاری
آن اقدامات هیچگاه با دوران پهلوی قابل مقایسه
نیست .از این ایام به بعد ورود هیئتهای آلمانی به
ایران بهطرز چشمگیری افزایش پیدا کرد تا در جهت
تداوم پرسش تاریخی عباس میرزا ایران را یاری دهند.
یکی از نخستین گرو ههای آلمانی که به خاک ایران
وارد شدند ،هیئت باستا نشناسان آلمانی به ریاست
«فردریش زاره»  2باستا نشناس شهیر آلمانی بود که
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بهمنظور شرکت در جشن هزارۀ فردوسی در سال 1313
ش .به ایران قدم نهادند.
در نتیجۀ حضور گستردۀ آلما نها در ایران ،بسیاری
از بناهای دولتی و اداری متأثر از گرایش نئوکالسیک
طراحی و ساخته شد .پاسخ به این سؤال که حضور
آلما نها بهواسطۀ روابط گسترده تا چه میزان بر
ساختار کالبدی ،عملکردی و نمادین معماری ایران
تأثیر گذاشته است ،و همچنین پاسخ به سؤال دوم
که این گرایش حاوی چه خصوصیات و شاخصههایی
است و در کدامیک از بناهای دولتی ایران متبلور گشته
است ،برای پیشبرد پژوهش ضروری بهنظر میرسد.
از این رو ،بهمنظور استخراج الگوها و شاخصههای
معماری نئوکالسیک آلمان ،تعدادی از مهمترین
بناهای ساختهشدۀ متأثر از این گرایش در آلمان مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند و در نهایت
الگوهای استخراجی در بناهای ساختهشده توسط
معماران آلمانی در ایران تحلیل و ارزیابی شدند تا
میزان اثرگذاری این گرایش بر وجوه مختلف معماری
دولتی ایران مشخص شود .این روند نقش بهسزایی
در شناخت ریشهها ،جریا نهای فکری و زمینههای
شکلگیری معماری معاصر ایران ایفا میکند.

پیشینۀ پژوهش
پیرامون تأثیر معماری نازی بر معماری معاصر ایران
پژوهشی خاص و ویژه صورت نپذیرفته است .در
مطالعات صور تگرفته در مورد این دوران تنها به نام
متخصصان آلمانی و یا در پار های مواقع به ویژگیهای
سبکی این دوران بهطور کلی اشاره شده است؛ از همین
رو نمیتوان بهطور مستقیم به پژوهشی اشاره کرد که
در آن مطالعاتی جامع دربارۀ معماری نازی و تأثیر آن
بر معماری ایران آمده باشد .در جدول  1به مهمترین
پژوهشهای موجود در ایران ،که در بخشهایی از آنها
به موضوع فوق پرداخته شده ،اشاره شده است.
روش پژوهش
مقالۀ فوق ،به لحاظ ماهیت ،پژوهشی نظری با رویکرد
کیفی است و ویژگیهای یک پژوهش تاریخی را
داراست؛ به همین سبب از روش تحقیق تاریخی-
تفسیری و همچنین توصیفی-تحلیلی بهصورت آمیخته
استفاده شده است.
این پژوهش در گام نخست با بهر هگیری از روش
تاریخی-تفسیری به بررسی جنبههای تاریخی و روابط
فیمابین دو کشور ایران و آلمان میپردازد و در گام
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غرب و شوروی در ایران ،سی سال
رقابت

لنچافسکی
()1351

این کتاب وقایع تاریخی را از ابتدای جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم در
ایران بررسی میکند و به زوایای گوناگون نقش آلمانها در این فرآیند میپردازد.

معماری ایران در عصر پهلوی

رجبی ()1355

این کتاب معماری این دوره را به سه بخش معماری دولتی ،معماری دولتمندان
و معماری بیدولتان تقسیم کرده است .در این کتاب ،معمار بنای بانک ملی
هاینریش آلمانی معرفی شده است.

تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در
ایران
(سه جلد)

محبوبی اردکانی
()1370

موضوع این مجموعه ،تاریخ ورود گسترش مظاهر تمدن جدید اروپا به ایران
است و در آن از حضور گستردۀ آلمانها در قسمتهای مختلف اعم از راهآهن،
تأسیسات شهری و ساختمانسازی صحبت شده است.

مدرنیته و رهاوردهای آن در
معماری و شهرسازی ایران

صارمی ()1374

این پژوهش معماری و شهرسازی دوران رضاشاهی را تحت تأثیر معماری پیش
از مدرن معماری اروپا میداند.

نگاهی کوتاه به شیوهها و
گرایشهای معماری در تهران

براساس این پژوهش ،ارتباط نزدیک ایران با آلمان در دورۀ رضاشاه و بحث داغ
ایـران آن زمـان و همچنیـن
برتری نژاد آریایی ،فعالیت گروههای آلمانی در
ِ
پاکدامن ()1376
بازگشـت فارغالتحصیالن ایرانـی از آن کشور ،باعث شد که بسیاری از ساختمانهای
دولتی ایران به شیوۀ معماری آلمان ساخته شوند.

معماری دورۀ پهلوی اول
(فصل هشتم :معماران دورۀ پهلوی
اول)

کیانی ()1383

این کتاب به نقش معماران خارجی ازجمله معماران آلمانی نظیر هاینریش،
طراح بانک ملی ایران در خیابان فردوسی ،موزر ،همکار در ساخت دانشگاه
تهران ،و شولتز اشاره میکند.

 انسانشناسی شهری؛ گوی بلور ،زهدان سنگی:فاشیسم و معماری

فکوهی ()1396؛
()1383

این کتاب معماری نازی را در سه بخش اساسی شامل بناهای دولتی با سبک
کالسیک ،خانهها و معماری مسکونی با سبکی خلقی و عامهپسند ،و بناهای
صنعتی با عملکردگرایی تعریف میکند.

باستانگرایی یا شیوۀ ملی (مقایسه
با نئوکالسیک اروپا)

داعیپور ()1386

در قسمتی از این مقاله به نقش مهندسان آلمانی به لحاظ اقتدارگرایی و
سلطهطلبی حکومت و معماری آلمان در زمان نازی و درک صحیح ایشان از
باستانگرایی موردنظر حکومت ایران و موفقیت آنها در ساخت بناهای سنگین
و حجیم در ایران اشاره میشود.

تاریخ ایران مدرن

آبراهامیان
()1389

در این کتاب بهصورت محدود به نقش آلمان در احداث و راهاندازی برخی از
صنایع اشاره شده است.

معماری معاصر ایران
برآمدن رضاشاه و شکلگیری ایران
نوین

بانی مسعود
()1389

در این کتاب اشاره میشود که نئوکالسیک سبک محبوب دیکتاتورهاست .همچنین
سه عامل عظمتگرایی ،پایداری و سرعت ساخت بنا از مؤلفههای معماری نازی ،و
حقارت فرد در برابر عظمت ایدئولوژی هدف این نوع معماری شمرده میشود.

نقش صنایع آلمانی در نوسازی
صنایع ایران در دورۀ رضاشاه
پهلوی

وشمه؛ ترابی
فارسانی و
جدیدی ()1395

براساس یافتههای این پژوهش ،در دورۀ پهلوی اول صنایع گوناگون و بسیاری
دیگر از کارخانههای بزرگ تأسیس شد و در کنار آن مدارس فنی با تدریس
مدرسین آلمانی شروع به کار کردند که وظیفۀ آموزش نیروهای فنی و انتقال
تکنولوژی فنی را برعهده داشتند.

روابط ایران و آلمان در دوران
حکومت نازی1941-1933 :
م 1320-1312/.ش.

جنکینز ()1392
(ترجمۀ
حسین احمدزاده)

پژوهش مذکور به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط فیمابین دو کشور ایران و
آلمان در بین سالهای زمامداری هیتلر در آلمان و رضاشاه در ایران اشاره دارد.

نقش مهندسان آلمانی در معماری
معاصر ایران (با تأکید بر دورۀ
پهلوی اول بین سالهای  1304تا
)1320

میرزاحسینی؛
سلطانزاده و
البرزی ()1398

براساس یافتههای این پژوهش تأثیر مهندسان آلمانی بر معماری ایران را میتوان
در سه بخش دستهبندی کرد .1 :افزایش کیفیت ساخت و تحول در روند معماری
سنتی ایران از طریق بهکارگیری مصالح نوین؛  .2زمینۀ طراحی عملکردهای جدید؛
و  .3بخش زیباییشناسی و نمادپردازی.

تبیین الگوهای نما در بناهای
ساختهشده توسط معماران آلمانی
در ایران (دورۀ پهلوی اول)

میرزاحسینی
و سلطانزاده
()1397

برمبنای این پژوهش آلمانها از دو طریق بر جنبههای کالبدی و پوستۀ
خارجی معماری در این دوران اثرگذار بودهاند؛ نخست با استفاده از ظرفیتهای
معماری آلمان بهواسطۀ تجربۀ زیسته و انتقال آن به ایران ،و دوم ،با بهرهبردن از
ویژگیهای معماری پیش از اسالم و پس از اسالم.

...................................................................
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عنوان پژوهش

نویسنده و سال
تألیف

موارد مطرحشده
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دوم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به موضوع
معماری خواهد پرداخت.
جامعۀ آماری در این مقاله دو گروه را دربر میگیرد:
گروه نخست شامل بناهای نئوکالسیک آلمان (هفت
بنای دولتی) که از طریق تجزیه و تحلیل محتوا به
استخراج الگوها و پارامترهای معماری نئوکالسیک
آلمانی از این بناها پرداخته میشود؛ و گروه دوم
شامل هفت بنای دولتی ساختهشده در ایران توسط
آلما نها در دورۀ پهلوی اول است .در پایان ،الگوهای
استخراجی گرایش نئوکالسیک در بناهای دولتی ایران
(جامعۀ آماری دوم) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
الگوها و پارامترهای استخراجشده ذیل سه حوزۀ اصلی
شامل عملکردی (شامل پالن و روابط فضایی) ،کالبدی
(شامل فرم و حجم) و نمادین (شامل تزئینات و نمادها)
معرفی میشوند .این تقسیمبندی بهمنظور بررسی
جنبههای مختلف معماری دولتی و وجوه نامشهود آن
صورت پذیرفته است تا از این طریق میزان نفوذ و تأثیر
معماری آلمان بر معماری ایران آشکار شود.

مبانی نظری
هر جومرج ناشی از جنگ جهانی اول و پیامدهای
منفی آن در ایران موجب رشد گرایشی برای تحول
شد که بر اثر کوشش برای ساختن ارتش جدید ،ایجاد
تحول در نظام آموزشی ،پیشرفت در ساخت خطوط
ارتباطی کشور ،برقراری مناسباتی تازه در نظام بانکی
و تجارت خارجی شتابی تند به خود گرفت .وجه بارز
دیگر کوششی بود که هدف اقدامات خود را کاهش
نفوذ استعمار کهن بریتانیا و رژیم نوخاستۀ بلشویکی
روس در ایران قرار داده بود .همۀ اینها زمینۀ رشد
گرایش دیگری بودند که رمز چیرگی بر عقبماندگی
و تحقق سازندگی را در سیاستهای آمرانۀ رهبری
مقتدر میجست؛ و هیتلر نمونۀ بارز چنان پیشوا و
رهبری شمرده میشد (شوکت .)105 ،1392 ،ظرف
چند سال آلمان به بزر گترین قدرت اروپا تبدیلشده
بود و سیاست سازش انگلیس با هیتلر جایگاه آلمان را
در چشم مردم شرق باال برده بود .ترکیبی از حقیقت
و افسانه دربارۀ امپریالیسم انگلیس و روس باعث شده
بود که ایرانیان آلمان را پشتیبان و منجی بالقوۀ
خود تلقی کنند .بهعالوه ،شاه و نخبگان ایرا نمحور
مسحور تبلیغات آلمان دربارۀ برتری نژاد آریایی شده
بودند که خود را شاخهای از آن میدانستند .این
عوامل باعث نزدیکی روابط بینالمللی ایران و آلمان
شد (کاتوزیان .)251 ،1392 ،از طرفی آلمان نازی

..............................................................................
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برای گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی در ایران ارزش
فراوانی قائل بود ،این برنامه با عالقهمندی فراوان در
سا لهای بعد از  1313دنبال میشد (لنچافسکی،
 .)195 ،1351از رو یکارآمدن هیتلر تا اشغال ایران
در شهریور  ،1320نفوذ آلمان در ایران کمتر به
مانعی سخت برخورد کرده بود .سرمایههای بانکی و
مؤسسات مالی آن کشور شریا نهای اقتصادی ایران
را ،بهجز نفت ،در اختیار گرفته بودند و در عرصههای
صنعتی ،ارتباطات ،معماری و شهرسازی ،خدمات و
تسلیحات نقش مهمی ایفا میکردند (شوکت،1392 ،
 .)102درنتیجۀ گسترش این روابط ،صدها مشاور،
کارشناس و متخصص آلمانی به ایران آمدند ،همچنین
شرکتهای صنعتی و ساختمانی برتر آلمان ازجمله
«آی جی فاربن» « ،3فروشتال» « ،4کروپ» « ،5آ ا ِگ» ،6
«زیمنس» « ،7هوختیف» « ،8جولیوس برگر» « ،9فیلیپ
هولزمان ای.گ 10 ».به دنبال انجام طر حها و پروژ ههایی
در ایران بودند (جنکینز .)67 ،1392 ،بهکا رگرفتن
تسهیال ت تکنو لو ژ یک و فنو ن سا ختمانی پیشر فتۀ
غرب برای اجرای سریع برنامههای نوین و تربیت
کادر عمرانی جدید باعث شد که ایران بهصورت یک
آزمایشگاه وسیع و متنوع ساختمانی درآید (مقتدر،
 .)266 ،1372از این رو بهتدریج برخی عناصر و
خصوصیات معماری ایرانی به تقلید از معماری غرب
دگرگون شد .این تحول بنا بر خواست حکومت و اعیان
و رجال در طراحی و احداث بناهای دولتی و اداری
تجلی یافت .رشد و گسترش فعالیتهای سیاسی-
حکومتی و درک دولتمحور در عصر پهلوی سبب
پیدایش عملکردهای جدید با ساختاری کام ً
ال متفاوت
با گذشته شد که ازجملۀ آن ظهور عملکردهای
دولتی-اداری و خدماتی بود .ساختما نهای دولتی
از موضوعات مورد عالقۀ رضاشاه بود .دورۀ سلطنت
وی را ساختما نهای باعظمتی که در تهران و پار های
از نقاط ایران برپا شده است مشخص میکند ،بیشتر
این ساختما نها از طرف معماران آلمانی برپا شده بود
(لنچافسکی .)191 ،1351 ،در آلمان نیز ساختما نها
و بناهای دولتی-اداری در کلیت خود براساس گرایش
به معماری نئوکالسیک  11ساخته میشدند (فکوهی،
 .)475 ،1396این روند در ایران نیز از سوی معماران
آلمانی ادامه پیدا کرد و سه حوزۀ عملکردی ،کالبدی
و نمادپردازی را تحت تأثیر قرار داد .تصویر  1مراحل
ذکرشده در متن را بهطور خالصه به نمایش میگذارد.
•معماری نئوکالسیک آلمان (معماری نازی)
چگونگی گرایش به سبک نئوکالسیک در معماری در
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دهههای  1930م .و  1940م .به پیشینهها و تاریخ
ملی هر کشور ،و ریشههای متفاوت اجتماعی ،سیاسی
و نظری آن کشور بستگی داشت؛ با وجود این میتوان
یک وجه مشترک برای انواع مختلف این گرایش
تعیین کرد ،وظیفۀ نئوکالسیکگرایی ارائۀ یک بیان
ویژه برای ا َشکال موجود حکومتها ،به قصد قانونی
جلو هدادن ،و نیز تحکیم و تقویت آ نها بود (مانیاگو
المپونیانی .)173 ،1390 ،در آلمان هم هیتلر امیدوار
بود ،عالوه بر استفاده از ابزار سیاسی و نظامی ،از
طریق معماری نیز به این رؤیا جامۀ واقعیت بپوشاند
(  .)Krier, 2013, 183بخش اساسی معماری هیتلری
در بناهایی تبلور مییافت که باید دولت را نمایندگی
میکردند و تجسمی مادی و فضایی از قدرت فیزیکی و
روحی آن به مردم مینمایاندند (فکوهی.)476 ،1396 ،
هدف از احداث این ساختما نها ،که توسط معماران
شخصی هیتلر طراحیشده بودند و خود او بهدقت
طر حهای آ نها را زیر نظر داشت ،نمایاندن «عظمت
ملی» بود .آ نها در سبک نئوکالسیک مدر نشد های
اجرا میشدند که با آرزوی هیتلر در جهت بهروزکردن
«روح یونانی» همراستا بود ( .)Lane, 1985, 191
هیتلر تنها روش برای رسیدن به عظمت و شکوه را
در تقلید از یونانیان میدانست ،عباراتی که نظیر آن
بهکرات در کالم و گفتار وی در اغلب رویدادها شنیده
شده است (  .)Spotts, 2002, 20هیتلر همچنین ،متأثر
از آرای «گاتفرید سمپر»  ،12بر این عقیده استوار بود
که بناهای شکوهمند و یادما نهای معمارانه نقش
مهمی در سلطه و کنترل بر توده ایفا میکنند و از
این رو میتوانند به ابزار مهمی در دستان قدرت حاکم
برای تثبیت جایگاه باالدستی تبدیل شوند ( Taylor,

نگاه
اجمالی

وهلۀ اول :دوران هرج و مرج ،استعمار و عقبماندگی

 .)1974, 30هدف اصلی در این تفکر بازگشت به
معماری کالسیک و باستانی با تأکید خاص بر معماری
یونانی بود .سنگ بار دیگر قدرتمندانه وارد مصالح
مورد استفاده میشد تا سرسختی ایدئولوژی نازیسم
را تجسم بخشد .قرار بود ساختما نهای نازی مانند
کارهای هنری مردمان باستان قر نها سرپا بمانند،
از این رو مضمون تکراری سخنرانیهای هیتلر در
جلسۀ فرهنگی گردهماییهای حزبی «شکوه ابدی»،
«ارزش جاودانه» و «میراث هزاره» ساختما نهایی
بود که خودش طراحی کرده بود .وی سنگ گرانیت
را بهعنوان مصالح ساختما نسازی انتخاب کرده بود تا
ساختما نهایش طی ده هزار سال هم بیهیچ تغییری
سرپا بمانند ( .)Spotts, 2002, 322
اگرچه در این دوران ساختما نهای اجراشده بهطور
و ا ضح نئو کال سیک محسو ب میشو ند  ،ا ما تأ ثیر
ترکیببند یهای انتزاعی و فرمال دهۀ  1920بر این
گرایش کام ً
ال محسوس است ( .)Hinz, 1979, 203
ترکیب مدرنیته و نئوکالسیسیسم ،که ویژگی سفارش
نخست هیتلر بود ،بیشتر در اثر «آلبرت اشپیر»  13به
چشم میخورد؛ اشپیر معمار جوانی بود که بعد از مرگ
«پاول لودویگ تروست»  14در سال  1934توانست به
معمار مورد عالقۀ هیتلر بدل شود .در نتیجه ،هیتلر
از اشپیر خواست تا میدانهای رژه و سالنهای اجالس
عظیمی را برای کنگر ههای حزب در نورنبرگ طراحی
کند« .زپلینفلد» (جایگاه زپلین)  15سبک اشپیر و
عالقهمند یهای هیتلر در مورد این نوع معماری را
به بارزترین شکل نشان میدهد ( .)Lane, 1985, 194
اشپیر بهصراحت چهرۀ زشت و عمر ناپایدار آهن و
شیشه را دور از شایستگی حکومت نازی اعالم میکرد

وهلۀ دوم :تجددطلبی ،تقلید متأثر از
روابط و نفوذ گستردۀ انگلستان و روسیه
برای جبران عقبماندگی و ضعف

وهلۀ سوم :گسترش روابط با آلمان نازی،
ورود متخصصان از جمله معماران آلمانی
به ایران  -ورود عناصر معماری غربی

رویدادهای
مهم

جنگ جهانی اول

انقالب اکتبر

کودتا علیه قاجار

آغاز پادشاهی
رضاشاه

تجدد و نوسازی
 -تقلید از غرب

مداخلۀ بیش از
حد در امور ایران

ظهور نازیسم و
هیتلر

نتایج
سال

 1293ه.ش.

 1296ه.ش.

 1299ه.ش.

 1304ه.ش.

از  1305ه.ش .به بعد

حدود  1311ه.ش.

 1312ه.ش.

تصویر  .1روند گسترش روابط ایران و آلمان و نحوه ورود عناصر معماری غربی به ایران .مأخذ :نگارندگان.

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

اوضاع آشفته و
نابسامان ایران،
اشغال بخشی از
خاک ایران
توسط روسها

یوغ روسیه،
سنگینترین
وزنه علیه
استقالل ایران،
درهم شکست.

نخست وزیری
سید ضیاءالدین
طباطبایی

آبان  1304با
انحالل سلسلۀ
قاجار ،حکومت
پهلوی تأسیس
شد.

نفوذ قدرتهای
خارجی ،خصوصاً
انگلستان در
ایران

گرایش به
سمت نیروی
سوم به دلیل
نفوذ بیش از
حد انگلیس

افزایش روابط با
آلمان ،خصوصاً
بعد از به قدرت
رسیدن نازیها

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

65

مرتضی میرزاحسینی و حسین سلطانزاده

و دوام هزاران سالۀ معماری یونانی را الگویی آرمانی
میپنداشت .جدول  2به تحلیل و بررسی بناهای
ساختهشده توسط شاخصترین معماران حکومت نازی با
گرایش نئوکالسیک میپردازد تا ویژگیها و شاخصههای

معماری نئوکالسیک را در سه سطح کالبدی ،عملکردی
و نمادین (نمادپردازانه) استخراج کند.
با معرفی مهمترین بناهای ساختهشده تحت تأثیر
معماری نئوکالسیک در آلمان عصر نازی و بیان

جدول  .2شاخصترین بناهای معماری نئوکالسیک در آلمان .مأخذ :نگارندگان.
نام بنا
خانه هنر آلمان
House of
German Art
()Munich

جایگاه زپلین

Zeppelinfeld

مرکز نمایشگاه
(برلین)

Messe Berlin
)Berlin
(Messegelände

ساختمان صدارت
رایش

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

New Reich
Chancellery
()Berlin

فرودگاه
تمپلهوف ،برلین
Tempelhof
Airport
()Berlin

معمار

سال ساخت

پاول
لودویگ
تروست

1933-37

کشیدگی پالن ،بیرونزدگی
ورودی ،راهروی ستوندار
در قسمت اصلی نما ،تأکید
بر ارتفاع ،سادگی و تقلیل
تزئینات ،پنجرههای کشیده،
تقارن در پالن و نما ،احجام
مکعبی ،بنای تمام سنگی،
پلکان کشیده و سرتاسری.

آلبرت
اشپیر

1936

پالن و نمای متقارن،
کشیدگی افقی در پالن،
ردیف ستوندار ،شاخصبودن
ورودی ،نمادپردازی مستقیم
و غیرمستقیم (شکل عقاب و
صلیب شکسته) در زیر سقف
و نمای اصلی ،سادگی و
عاریبودن از تزئین ،استفاده
از سنگ به عنوان عنصر
اصلی ،پلکان کشیده.

ریچارد
ارمیش

آلبرت
اشپیر

ارنست
ساگبیل

1935-37

1938-39

1939

..............................................................................
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تصویر

پالن

شاخصهها

کشیدگی پالن ،ردیف
ستوندار ،پنجرههای کشیده
و تأکید بر ارتفاع ،سنگ
بهعنوان عنصر اصلی در
بنا ،سادگی و عاریبودن از
تزئین ،بیرونزدگی زیر سقف
دورتادور بنا ،ستونهای
بلند با مقاطع مربع بدون
سرستون و پایه ستون.
تنظیم فضاها در طول یک
محور با گسترش در امتداد
طولی ،راهروهای کشیده که
در انتهای آن یک سرسرا
به طول  145متر منتهی به
اتاق هیتلر است ،استفاده از
قطعهسنگهای حجیم.
استفاده از نمادپردازی
غیرمستقیم در پالن (عقاب با
بالهای گشوده) ،راهروهای
کشیده و طوالنی ،برجستگی
ورودی ،طاق سنگین
دورتادور بنا ،تقارن در نما و
پالن ،سازۀ تنومند در کنار
استفادۀ گسترده از سنگ.
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مؤلفههای اساسی هر یک از آنها در جدول  ،2میتوان
الگوها و پارامترهای معماری نئوکالسیک آلمان را در
سه سطح کالبدی ،عملکردی و نمادین طبقهبندی کرد
که این طبقهبندی متعاقباً در تصویر  2بیان شده است.
الزم به ذکر است ویژگیهایی که بهصورت عام در تمام
بناهای ساختهشده تحت تأثیر معماری نئوکالسیک در
آلمان مشاهده میشود ،تأکید بر کشیدگی در تاالرها،
اتا قها و راهروها به همراه ارتفاع زیاد و پوششی از
موزاییک و تأکید بر فرمهای افقی (مستطیلی) در القای
مفهوم باال و پایین (پیشوا و توده) است (تصویر .)3
همچنین نمادگرایی معماری نئوکالسیک آلمان با تأکید
بر عناصر و نمادهای حزب نازی همچون صلیب شکسته

و عقاب بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بناهای این
عصر متبلور است (تصویر .)4

یافتههای پژوهش
با رجوع به منابع موجود دربارۀ معماری دورۀ پهلوی اول،
بناهای متعددی که توسط آلمانها ساخته شده بود بررسی
و از آن میان هفت بنای دولتی ،که تحت تأثیر معماری
نئوکالسیک آلمان ساخته شده بودند ،انتخاب شدند
(جدول  .)3در این عصر بسیاری از معماران و مهندسان
آلمانی در قالب شرکتهای ساختمانی وارد ایران شدند ،اما
در این بین کارشناسانی نیز بودند که پیشتر در طرحهای
معماری ،ساختمانسازی و راهسازی و غیره در ایران کار

معماری آلمان
(نازیسم)
معماری
نئوکالسیک
عملکردی

(نمادپردازانه) نمادین

کالبدی

راهروهای طوالنی و مرتفع پوشیدهشده
با سنگ و ترکیب سایه و نور

طراحی و تقسیم دهانه های اصلی با
تعداد فرد

ارتفاع زیاد در کنار حجم عظیم برای
نمایش حقارت فرد در برابر ایدئولوژی

نمادپردازی غیرمستقیم
(عمدتاً در پالن و زیر سقفها)

نمادپردازی مستقیم
(در نما ،مجسمۀ عقاب و صلیب شکسته)

شاخصبودن و بیرونزدگی فضای ورودی
نسبت به جدارۀ اصلی

تقارن محور اصلی

قاطیعیتهای هندسی
(فرم کلی دارای خطوط منظم)

ترکیب حجمهای ساده و مکعبی
بهصورت متناوب و عمود بر هم

چیدمان فضایی در امتداد یک محور
طولی گسترده

پلکانهای وسیع به سوی ورودی بنا

سادگی مطلق ،عاری از تزئینات و
هرگونه زیور

ستونهای بلند با مقاطع مربع بدون
سرستون و پایه ستون

رواقهای طوالنی (بالکنهای ستوندار)
در جبهۀ اصلی بنا

تودههای حجیم سنگ گرانیت عاملی
برای ثبت در تاریخ و شکوه ابدی

تصویر  .2شاخصههای معماری نئوکالسیک آلمان (نازیسم) .مأخذ :نگارندگان.

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

تصویر  .3مرکز نشستهای هیتلر ،بنای صدارت رایش.
مأخذ.Spotts, 2002, 33 :

تصویر  .4نمادپردازی با صلیب شکسته زیر سقف جایگاه زپلین.
مأخذ.Spotts, 2002, 34 :

..............................................................................
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جدول  .3شاخصترین بناهای ساختهشده در ایران توسط معماران آلمان نازی .مأخذ :نگارندگان.
نام بنا

معمار /مجری

سال ساخت

کاخ دادگستری

طراح :معماران
آلمانی در قالب
شرکت ساختمانی
اشکودا
مجری :شرکت
ساختمانی اشکودا

1316-1320

طراح :ارنست کوپ
مجری :شرکت
ساختمانی فیلیپ
هولزمان

1318-1320

ایستگاه راه آهن
تهران

طراح و مجری:
شرکت ساختمانی
فیلیپ هولزمان

1315

سفارت آلمان در
تهران

طراح و مجری:
شرکت ساختمانی
فیلیپ هولزمان

1320

دبیرستان دولتی
شاهپور

طراح :شولتس

1314

شهرداری تبریز

طراح :معماران
آلمانی

1314-1318

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

بیمارستان
دولتی تهران
(امام خمینی)

ایستگاه رادیویی
تهران

طراح :پل آبکار
مجری :شرکت
ساختمانی
هوختیف

1319

..............................................................................
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میکردند و اساساً پیش از بهقدر ترسیدن قوای نازی
در آلمان استخدام شده و به ایران آمده بودند .شماری
کارشناس و مهندس یهودی آلمانی هم بودند که پس از
دستیافتن حزب نازی به قدرت در  1933م .و شروع
جنگ در  1939م .با شرایط ویژهای روبرو شدند (پیرنظر،
« .)91 ،1392شولتس» معمار آلمانیتبار جزو این گروه
بهحساب میآید .وی در سال  1314ش .اقدام به طراحی
و اجرای ساختمان مدرسه شاهپور در شهر رشت کرد.
مهمترین شاخصۀ این بنا طرح صلیب شکسته در پالن
است که بهوضوح مشهود است (نیکویه .)296 ،1387 ،از
این رو کنکاش پیرامون تأثیر معماری نازی بر معماری ایران
جنبههای گوناگونی را دربر میگیرد .حضور معماران در
قالب شرکتهای بزرگ ساختمانی یکی دیگر از جنبههایی
است که کمتر به آن پرداخته شده است .اولین ساختمان
احداثشده با بتن مسلح در ایران ایستگاه راهآهن تهران
است که توسط شرکت ساختمانی فیلیپ هولزمان طراحی
و اجرا شده است .مصالح بهکاررفته برای این ساختمان
سابقۀ زیادی در ایران نداشت؛ بتن مسلح از پی تا سقف
را پوشش میداد ،پنجرهها تماماً از جنس برنزی و آهنی
ساخته شده بودند و نمای اصلی این مجموعه را سنگ
تراورتن سفید تشکیل میداد ،همچنین فضاهای داخلی
نیز کام ً
ال با سنگ پوشانیده شده بود (Joggerst & Heidari
( )2017, 8تصاویر  5و  .)6سقف سالن ورودی این بنا با
رنگ زمینۀ آبی و مربعهای بزرگ سفید مزین شده است.
باکمی مالحظه میتوان دریافت برخی از اضالع این مربعها

( 5راست) .راهروهای ایستگاه راهآهن .مأخذ.Pohl, 1999, 101 :
( 6وسط) .البی ایستگاه راهآهن (پوشش سنگ از کف تا سقف و کشیدگی فضاها) .مأخذ.Pohl, 1999, 101 :
( 7چپ) .سقف ایستگاه راهآهن تهران( .نمادپردازی با صلیب شکسته) .مأخذ.Pohl, 1999, 101 :

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

تصویر
تصویر
تصویر

برجستهتر از اضالع دیگر است که در واقع نقشهای مکرر و
بههمپیوستۀ صلیب شکستۀ نازی را نشان میدهند (تصویر
 .)7در مقابل این بنا ،مجسمهای از رضاشاه سوار بر اسب با
شنل دیده میشد که بعدها تخریب شد .این مجسمه نیز
توسط آلمانها ساخته شد که دست راست را به نشان سالم
هیتلری باالبرده بود (مجلسی.)1389 ،
بیمارستان تهران (امام خمینی) پروژۀ دیگری است
که در سال  1320با طراحی و نظارت «ارنست کوپ»
معمار شرکت ساختمانی فیلیپ هولزمان و اجرای
این بنا توسط شرکت مذکور به اتمام رسید .از دیگر
کارهای این شرکت ساختمانی در ایران سفارت آلمان
در خیابان فردوسی است که در سال  1319ساخته
شده است ( .)Pohl, 1999, 189
بررسی حضور متخصصان و گسترش روابط ایران و
آلمان بدون اینکه سخنی از نقش چکسلواکی به میان
بیاوریم کامل نخواهد بود ،بهخصوص نقش شرکتهای
«اشکودا» در این میان بسیار پراهمیت است .سقوط
حکومت چکسلواکی و یکیشدن آن با آلمان نازی،
شرکتهای ساختمانی اشکودا را بهطور کلی در شمار
کارخانههای آلمانی درآورد (لنچافسکی.)192 ،1351 ،
کاخ دادگستری ازجمله بناهایی است که توسط شرکت
ساختمانی اشکودا و مهندسان آلمانی در تهران ساخته
شده است؛ اگرچه به عقیدۀ بسیاری طرح اولیۀ این بنا
توسط «گابریل گورکیان» ترسیم شده است .چنانکه
«الیزابت ویتو» نویسندۀ کتاب «گابریل گورکیان»

..............................................................................
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معتقد است معماران آلمانی نقشۀ گورکیان را بعد ا ً به
طور کامل اجرا کردند و بهجز حالت پلکان ورودی تغییر
دیگری در آن ندادند؛ اما چنانچه این بنا را با طرح
گورکیان مقایسه کنیم ،تفاو تهای بیشتری مشاهده
میشود .طرح گورکیان یک طرح ساده ،بلوکوار و یک
مجموعۀ بسته است ،در حالی که بنای موجود طرحی
یادمانی دارد .به جای جزء میانی سادۀ گورکیان ،در
بنای موجود ،جزء میانی ،پلهوار ،هم به سمت شمال
و هم به سمت جنوب پیشروی دارد .فاصلۀ بین دو
ضلع جزء کناری بیشتر و قسمتهایی از آن باریکتر
شده است .این اضالع برخالف طرح گورکیان با سقفی
شیروانی مسقف شدهاند .تراسی را که گورکیان طراحی
کرده بود در بنای ساختهشده نمییابیم .همچنین
راهروهای ارتباطی از طرح ساختهشده حذف شد هاند
و در نهایت پلکان اصلی ساختمان نیز تغییر کرده و از
طول آن کاسته شده است (حکیم.)84 ،1380 ،
حضور گستردۀ معماران آلمانی در ایران و پروژ ههای
بیشمار آ نها تا جایی پیش رفت که «فریتز هوگر»
معمار معروف آلمانی که برای طراحی تاالر بورس
مبادالت اوراق بهادار به تهران دعوت شده بود ،معماری
بناهای دولتی در تهران را متأثر از معماری نازی قلمداد
کرد (جنکینز.)85 ،1392 ،
یکی از برجستهترین کارهای عمرانی این دوره ،احداث
«برج ساعت» و عمارت شهرداری تبریز است .عملیات
اجرایی این پروژه که نقشۀ آن توسط مهندسان آلمانی
تهیه شده بود ،در سال  1935( 1314م ).آغاز شد و
چهار سال بعد به پایان رسید .بر روی لوح یادبودی
که در کنار ورودی اصلی ساختمان مزبور در دیوار
کار گذاشته شده است ،نام ساختمان را «عقاب در
حال پرواز» ذکر کردهاند .نقشۀ ساختمان از باال ،یادآور
نقش عقاب بهعنوان نماد حکومت آلمان دورۀ هیتلری
و نشاندهندۀ خاستگاه معماری ویژۀ بهکاررفته در این
ساختمان نیز هست (صفامنش؛ رشتچیان و منادی
زاده.)47 ،1376 ،
آخرین نمونۀ مورد بررسی ،ایستگاه رادیویی تهران
است که توسط شرکت ساختمانی و مهندسی هوختیف
آلمان ساخته شد (سمیعی .)60 ،1375 ،پل آبکار در
فروردین  1317به استخدام شرکت ساختمانی هوختیف
درآمد و ساختمان اولین ایستگاه رادیویی تهران را
طراحی کرد که به نام «ساختمان بیسیم» مشهور
است (شافعی؛ سروشیانی و دانیل .)97 ،1394 ،این
شرکت در سال  1319ساختمان ایستگاه رادیویی را به
اتمام رساند و این بنا در همین سال مورد بهرهبرداری

..............................................................................
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قرار گرفت (هاشمی .)74 ،1389 ،هفت بنای مذکور
تنها نمونههایی از دو دهه فعالیت پرشمار آلمانیها در
عرصۀ معماری عصر پهلوی هستند.

تحلیل یافتهها
با انتخاب هفت بنای دولتی ساختهشده توسط متخصصان
آلمانی در ایران و معرفی آ نها در جدول  ،3اکنون
در جدول  4به تحلیل و بررسی شاخصههای معماری
نئوکالسیک آلمان در بناهای دولتی عصر پهلوی پرداخته
خواهد شد .سه حوزۀ عملکردی ،کالبدی و نمادین به
همراه شاخصههای هریک از آ نها ،که پیشتر توضیح
داده شد ،مبنای تحلیل یافتههای این پژوهش هستند.
در جدول  4عالمت «*» نشاندهندۀ وجود هر یک از
شاخصهها در بنا است و عالمت « »-نشان از عدم وجود
هر شاخصه دارد .همانطور که در تصویر  ،2سه مؤلفۀ
عملکردی ،کالبدی و نمادین با شش شاخصه معرفی
شدند ،در این قسمت به تحلیل و ارزیابی آنها پرداخته
خواهد شد .در میزان تأثیرپذیری بناهای دولتی ایران
در عصر پهلوی مطابق با معماری نئوکالسیک آلمان،
بیشترین میزان تأثیرپذیری از این معماری در بخش
عملکردی مشاهده میشود ،سپس در بخش کالبدی
و در نهایت در بخش نمادین که بهترتیب در رد ههای
بعدی و با فاصلۀ اندک نسبت به هم قرار میگیرند.
مطابق جدول  4چیدمان فضایی در امتداد یک
محور طولی گسترده ،تقارن محور اصلی در کنار
شاخصبودن ،و بیرو نزدگی فضای ورودی نسبت به
جدارۀ اصلی را میتوان از پرکاربردترین شاخصههای
بخش عملکردی برشمرد .سادگی مطلق و عار یبودن
از تزئینات ،شاخصۀ ثابت و پراهمیت بخش کالبدی
است .در نهایت ،در بخش نمادین شاخصۀ طراحی و
تقسیم دهانههای اصلی با تعداد فرد در کنار شاخصۀ
مرتفع پوشیدهشده
دیگری همچون راهروهای طوالنی و
ِ
با سنگ ،و ترکیب سایه و نور در آ نها از مؤلفههای
مهم در این حوزه هستند.
در مجموع ایستگاه را هآهن تهران نسبت به بناهای
دیگر بیشترین تأثیرپذیری را از مؤلفهها و شاخصههای
معماری نئوکالسیک آلمان داشته است و سفارت آلمان
در تهران کمترین میزان تأثیرپذیری را در میان بناهای
منتخب داراست.
یکی از اثرات جنبی برنامۀ احداث ساختمانهای دولتی
استفادۀ گسترده از مصالح ساختمانیای بود که استفاده
از آ نها تا آن زمان در ایران رواج چندانی نداشت و
در این دوران از غرب وارد ایران شدند .مصالح نوینی
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جدول  .4تحلیل و بررسی شاخصههای معماری نئوکالسیک آلمان در بناهای دولتی ایران .مأخذ :نگارندگان.
نمادین (نمادپردازانه)
راهروهای طوالنی و مرتفع پوشیدهشده با سنگ و ترکیب سایه و نور

طراحی و تقسیم دهانههای اصلی با تعداد فرد

ارتفاع زیاد در کنار حجم عظیم برای نمایش «حقارت فرد»
در برابر ایدئولوژی

نمادپردازی غیرمستقیم (عمدت ًا در پالن و زیر سقفها)

نمادپردازی مستقیم (در نما ،مجسمۀ عقاب و صلیب شکسته)

شاخصبودن و بیرونزدگی فضای ورودی نسبت به جدارۀ اصلی

تقارن محور اصلی

قاطعیتهای هندسی (فرم کلی دارای خطوط منظم)

ترکیب حجمهای ساده و مکعبی بهصورت متناوب و عمود بر هم

*

*

*

شیوۀ ساخت:
 .1اجرای سازۀ بنا کام ً
ال بهصورت بتن مسلح و با استفاده از روشهای نوین
 .2دقت در اجرا در کنار شیوههای جدید ساخت و اتصاالت نوین
*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شیوۀ ساخت:
 .1اولین بنای ساختهشده در ایران بهصورت کام ً
ال بتنی
 .2اتصاالت ،شیوۀ ساخت و استفاده از ماشینآالت برای تسریع در ساخت ،برای اولین بار در ایران
*

*

-

*

*

-

-

-

*

*

*

-

*

-

*

*

-

-

شیوۀ ساخت:
 .1ورود مصالح (شامل سیمان ،میلگرد و آهن) با کشتی از آلمان برای ساخت بنا
 .2تکنیک ساخت کام ً
ال مطابق با شیوههای جدید ساختوساز در آن ایام
*

-

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

شیوۀ ساخت:
 .1ترکیب مصالح بنایی (آجر و خشت) و مصالح جدید (سیمان ،میلگرد) در ساخت بنا
 .2استفادۀ توأمان روشهای مرسوم در ایران در حوزۀ ساخت و شیوههای جدید وارداتی از غرب
*

ایستگاه رادیویی
7
تهران

چیدمان فضایی در امتداد یک محور طولی گسترده

6

شهرداری تبریز

*

*

*

-

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

-

-

*

شیوۀ ساخت:
 .1اجرای سازۀ بنا کام ً
ال بهصورت بتن مسلح و با استفاده از روشهای نوین ،و تنها در بخشهای فرعی اجرا مطابق با شیوۀ مرسوم
ساختوساز در ایران
*

*

*

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شیوۀ ساخت:
 .1استفاده از مصالح جدید نظیر آهن ،بتن و شیشه در سطح گسترده
 .2تکنیک ساخت کام ً
ال مطابق با شیوههای جدید ساختوساز در آلمان

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

5

دبیرستان
شاهپور

پلکانهای وسیع به سوی ورودی بنا

سفارت آلمان در
4
تهران

سادگی مطلق ،عاریبودن از تزئینات

3

ایستگاه راهآهن
تهران

*

*

-

*

شیوۀ ساخت:
 .1استفاده از مصالح جدید مانند آهن ،بتن و شیشه
 .2بهرهبردن از قابلیت تکنیک جدید در توسعۀ فضاهای گسترده و دهانههای وسیع

کاخ دادگستری

بیمارستان تهران
2
(امام خمینی)

ستونهای بلند با مقاطع مربع بدون سرستون و پایه ستون

1

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

رواقهای طوالنی (بالکنهای ستوندار) در جبهۀ اصلی بنا

*

عملکردی

تودههای حجیم سنگ گرانیت عاملی برای ثبت در تاریخ و شکوه ابدی

معرفی بنا

کالبدی

..............................................................................
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همچون بتن ،شیشه ،آهن و روشهای نوآورانه در اجرای
سازه جایگزین مصالح و شیوههای سنتی شدند .مهمترین
تغییر در استفاده از بتن بود؛ ابتدا از بتن تنها در ساخت
بناهای دولتی استفاده میشد .این مادۀ ساختمانی
بعدها توسط معماران مدرن برای ساخت آپارتما نها
نیز مورد استفاده قرار گرفت .معماری این دوران به
دنبال ورود آلما نها به ایران ،عالوه بر متأثرشدن از
گرایشهای سبکی ،تحت تأثیر تکنیک ساخت و استفاده
از مصالح نوین مشابه آلمان قرار گرفت .از همین رو
عطش دستیابی به تکنولوژی زمینۀ ورود شرکتهای
بزرگ ساختمانی به ایران را برای انجام پروژههای ملی
مهیا کرد .شاید بتوان گفت که نقطۀ کانونی روابط ایران
و آلمان ،بعد از سا لهای  ،1312حضور شرکتهای
بزرگ آلمانی در حوزۀ ساخت برای تحققبخشیدن
به این امر بود .تغییر محسوس در استفاده از مصالح
جدید و تکنیک ساخت نسبت به دورۀ قاجار در کنار
گرایشهای مختلف از مهمترین دستاوردهای معمارانۀ
آلمانها برای معماری ایران بود.

نتیجهگیر ی
در دهۀ دوم قرن  14ش .عوامل متعددی بر شکلگیری
گرایشهای گوناگون در معماری ایران تأثیر گذاشتند.
اهمیت این دوره در پی آمدوشد سفرا و هیئتهای
سیاسی-اقتصادی (بهخصوص هیئتهای آلمانی ،با
بهقدر ترسیدن هیتلر و نزدیکترشدن روابط با آلمان
نازی) پررنگتر میشود .همزمان با خواست حکومت
و اعیان و رجال برای احداث ساختما نهای اداری و
دولتی ،مهندسان و متخصصان و شرکتهای ساختمانی
بزرگ آلمانی به ایران گام نهادند و سبک نئوکالسیک،
که شکوهی بیروح برای ساختمانهای دولتی در آلمان
نازی به ارمغان آورده بود ،در ساختما نهای دولتی
ایران نیز آشکار شد .طراحی و ساخت این بناها
میبایست بر این قاعده استوار میبود :تأثیر حداکثری
با حداقل منابع .این تأثیر سه حوزۀ کالبدی ،عملکردی
و نمادین را در برمیگیرد که هر حوزه شاخصههای
خاص خود را داراست .مطابق جدول  4بخش عملکردی
نسبت به دو حوزۀ دیگر (کالبدی و نمادین) ،از اهمیت
بیشتری در بناهای دولتی برخوردار است ،همانطور که
در آلمان نازی وقتی پای ساختمانهای دولتی به میان
میآمد ،هیتلر کارکردگرایی را ارجح بر موارد دیگر
میدانست و برخالف آوازهاش (در مخالفت با باوهاوس)،
گاهی ،حتی پذیرای اید ههای باوهاوس هم در حوزۀ
کارکردگرایی بود.

..............................................................................
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توجه آلما نها به تکنیک ساخت و استفاده از مصالح
و شیو ههای جدید در حوزۀ احداث و ساخت بنا ،در
این مقطع زمانی در ایران ،دستاوردی دیگر و درخور
توجه برای معماری معاصر ایران است .تحت تأثیر
تحوالت علمی و تکنولوژیک ،بهخصوص پس از جنگ
جهانی اول ،معماری نیز در حیطۀ ساخت و اجرا دچار
دگرگونی شد و بهواسطۀ حضور آلما نها در ایران ،که
خود در این زمینه پیشرو بودند ،معماری ایران نیز گذار
از شیوههای مرسوم ساخت و اجرا به شیوههای نوین را
آغاز کرد .عالوه بر آن ،به دلیل اعتقاد به جاودانگی که
در عمر بیپایان سنگ نهفته بود ،در ایران نیز استفاده
از آن بهطور گسترده شروع شد و تقریباً در تعداد
زیادی از بناهای دولتی بهعنوان عنصر اصلی در کالبد
ساختمان تبلور مییافت.
آنچه از رهاورد معماران آلمانی ،با عنوان معماری
نئوکالسیک ،مطابق با ایدئولوژی نازی در ایران به چشم
میخورد ،تنها به جنبۀ کالسیکگرای آن ،به مفهوم
متعارف این واژه (یعنی استفاده از عناصر معماری
کالسیک یا باستانی ،نظیر ستونها و دهانههای با تعداد
فرد ،اشکال خاص در و پنجره و در یککالم ایجاد
هماهنگی قابل نمایش میان اجزا یا حتی در جنبۀ
نئوکالسیک گرای آن ،تمایل به نظم و انضباطی متأثر
از دوران جدید و مدرن) محدود نمیشود ،بلکه در یک
هماهنگی و ترکیب میان اجزای کالسیک و استفاده از
عناصر ،ویژگیها و تکنیک دوران جدید تعریف میشود.
از زاویۀ دیگر میتوان چنین دریافت که همانطور که در
بسیاری از مناصب دولتی و اداری ایران (نظیر بانکها
و سیستم اقتصادی و اجرایی) در این دوران استفاده
از متخصصان آلمانی به چشم میخورد ،معماری ایران
نیز تحت تأثیر این ارتباط گسترده ،در پذیرش عناصر
و ویژگیهای معماری آلمان ،قرار گرفته است .همچنین
معماری ایران در این برهۀ زمانی ،با پذیرش معماری
نئوکالسیک آلمان در سطح نسبتاً گسترده ،در صدد
بیان قدرت و کسب اعتبار در بناهایی بود که حکومت
را در بین مردم عرضه میکردند ،مشابه آنچه در آلمان
به وقوع پیوست.
اگرچه نئوکالسیک گرایی در دورۀ پهلوی اول به اوج
خود رسید ،اما این گرایش در دورۀ بعد نیز بهطور نسبی
تداوم یافت و مؤلفهها و شاخصههای آن در طراحی و
ساخت تعدادی از بناهای دولتی در دورۀ پهلوی دوم
اعمال شد ،اما از نظر میزان نفوذ و تأثیر پذیری از
معماری آلمان هیچ دورهای با دوران بیستسالۀ رضاشاه
قابل مقایسه نیست.
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پینوشتها
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معموالً برای نشاندادن نوع حکومت آلمان در دورۀ هیتلر بهکار میرود.
حزب ناسیونال-سوسیالیست کارگران آلمان در سال  1920م .در مونیخ
به رهبری هیتلر تأسیس شد .هیتلر در سال  1923م .پس از کودتایی
نافرجام به زندان افتاد و اساس اندیشۀ نازیسم را در زندان در کتاب «نبرد
من» که بعدها کتاب اصلی نازیها شد به رشتۀ تحریر درآورد.
Friedrich Sarre .2
IG Farben .3
Ferrostaal .4
Krupp .5
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Siemens .7
Hochtief .8
Julius Berger Konsortium .9
Phillipp Holzmann .10
 ، Neoclassical architecture .11معماری نئوکالسیک حدودا ً از نیمۀ دوم
قرن هجدهم تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی در اروپا رواج داشت .در
سبک معماری نئوکالسیک در خالصترین شکل از معماری عصر کالسیک،
اصول ویتروویوسی و معمار ایتالیایی آندریا پاالدیو الهام گرفته شده است.
اگر بخواهیم نئوکالسیک را در یک جملۀ کوتاه تعریف کنیم میتوان چنین
عنوان کرد :نئوکالسیک پوستهای کالسیک بر روی امکانات مدرن است.
 ، Gottfried Semper .12معمار آلمانی ،منتقد هنری و از اعضای برجستۀ
مکتب بازل بود .کتاب مشهور وی با عنوان «چهار اصل معماری» در
 1851م .منتشر شد .او یکی از مهمترین نظریهپردازان در خصوص
معماری کالسیک بهحساب میآید.
 ، Albert Speer .13سیاستمدار و معمار آلمانی .اشپیر از سال  1931م.
به حزب ناسیونال-سوسیالیست (نازی) پیوست و طراحی و ساخت بسیاری
از عمارتهای این دوره را بر عهده گرفت .اشپیر در  1942م .به وزارت
تسلیحات آلمان منصوب شد.
 ، Paul Ludwig Troost .14معمار آلمانی که از  1930م .به دلیل شیوۀ
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Zeppelinfeld .15
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