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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

The role of German engineers on contemporary Iranian architecture
()With emphasis on the first Pahlavi period between 1925 and 1941

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

نقش مهندسان آلمانی در معماری معاصر ایران
*
(با تأکید بر دورۀ پهلوی اول بین سالهای  ۱۳۰۴تا )۱۳۲۰
مرتضی میرزاحسینی  ، 1حسین سلطانزاده**  ،2فریبا البرزی

3

 .1پژوهشگر دکتری معماری ،گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 .2گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
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چکیده

بیان مسئله :آلمان همواره یکی از شرکای مهم اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایران بوده است .در دوران
حکومت پهلوی اول کشور آلمان نقش ملموسی در شکلگیری برخی مراکز دانشگاهی ،اقتصادی و صنعتی
در ایران داشت .از اینرو عدهای متخصص و صاحبنظر آلمانی در حوزههای مختلف نظیر صنعت ،اقتصاد
و اساتید برجستۀ دانشگاه ،زمینه را برای بنیانکردن کشوری مدرن فراهم کردند ،بالطبع معماری نیز در
کنار سایر پدیدههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دستخوش تغییرات اساسی شد و معماران آلمانی در این
جریان نقش ویژهای ایفا کردهاند.
هدف :پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش متخصصان آلمانی در معماری معاصر ایران است تا در نهایت به
تبیین دستاوردها و ویژگیهای آثار معماران و متخصصان آلمانیای بپردازد که در ایران حضور داشتهاند.
چارچوب نظری تحقیق :با قدرتگرفتن رضاشاه روابط ایران و آلمان بهتدریج از مرحلۀ سردی که جنگ
جهانی اول موجبات آن را فراهم کرده بود خارج شد ،و از طرف دیگر در سالهای دهۀ سوم قرن بیستم
آلمان دوباره درصدد برآمد تا روابط خود را با ایران گسترش دهد ،از همین رو مراودۀ بین دو کشور ،زمینۀ
حضور متخصصان و مهندسان آلمانی را در ایران فراهم کرد.
روش تحقیق :در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی تفسیری و همچنین روش توصیفی و تحلیلی به
صورت آمیخته استفاده شده است .بر این اساس با بهرهگیری از منابع تاریخی و منابع اسنادی به شناسایی
و معرفی متخصصان آلمانی و نقش آنها در ایران و بازتاب آن بر جنبههای مختلف معماری معاصر پرداخته
خواهد شد.
نتایج تحقیق :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.
واژگان کلیدی :پهلوی اول ،مهندسان آلمانی ،معماری معاصر ،معماری سنتی.
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «مرتضی میرزاحسینی» تحت عنوان
«نقش روابط فرهنگی ایران و آلمان در معماری دورۀ پهلوی اول» است که
به راهنمايي دکتر «حسین سلطانزاده» و مشاورۀ دکتر «فریبا البرزی» در

دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوین در سال
1398در حال انجام است.
** نویسنده مسئول Hos.soltanzadeh@iauctb.ac.ir ،09122093203
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مرتضی میرزاحسینی و همکاران.

بیان مسئله
در بین سالهای  ۱۳۰۴تا  ۱۳۲۰همزمان با حکومت پهلوی
اول بر ایران ،روند گذر از دوران سنتی به مدرن در بخشهای
مختلف نظیر صنعت ،اقتصاد و همچنین معماری در کشور
شروع شد و بخشی از آن متوجه متخصصان آلمانی بود .در
حوزۀ اقتصاد افرادی نظیر «لیندن بالت» و هیئت همراه وی،
بانکداری نوین را در ایران تحقق بخشیدند .در بخش صنعت
شرکتهایی نظیر «هخ تیف»« ،1فیلیپ هولزمان» 2فعالیت
کردند ،در حوزۀ معماری و شهرسازی متخصصانی پرشماری به
فعالیت پرداختند .از مهمترین بخشهایی که متخصصان آلمانی
در ایران به آن پرداختند .گروه نخست مکتشفان و سیاحانی
بودند که توانستند بررسیهای گستردهای پیرامون آثار باستانی
ایران انجام دهند؛ گروه دوم مهندسان و کارشناسانی بودند
که در خدمت دولت ایران و در زمینۀ آموزش و تأسیس
مدارس صنعتی فعالیت کردند؛ گروه سوم مهندسان معماری و
شهرسازی بودند که نقش مهمی در شکلگیری معماری دوران
معاصر ایفا کردند .تأثیر آلمانها در ساخت بسیاری از بناهای
صنعتی ،اداری و حکومتی مشهود است .از دیگر گروههایی که
میتوان به آنها اشاره کرد متخصصان امور نظامی بودند که
در جهت تحکیم و ایجاد ارتشی قدرتمند به استخدام دولت
ایران درآمده بودند .بسیاری از این افراد عالوه بر فعالیت در
حوزۀ تخصصی خود در اموری نظیر فعالیتهای عمرانی نیز
دخالت داشتند .در نهایت با حضور شرکتهای آلمانی در ایران
پروژههایی نظیر کارخانۀ ذوبآهن و چای گیالن و چندین
مجموعۀ صنعتی احداث شد .ضرورت پرداختن به زمینههای
شکلگیری معماری معاصر ایران و تأثیر متخصصان خارجی
ن جهت مهم است که معموالً نقش متخصصان خارجی
از آ 
در شکلگیری معماری معاصر ایران در معرض توجه نبوده
است و مطالعات پژوهشگران ایرانی و آلمانی در روابط فیمابین،
بیشتر پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی بوده و دیدگاهها و
روابط فرهنگی و تخصصی نظیر معماری و شهرسازی در این
مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این پژوهش به
تأثیر متخصصان و مهندسان آلمانی بر معماری ایران براساس
اسناد و مکتوبات بهجامانده میپردازد و از مهمترین اهداف آن
تبیین جایگاه متخصصان آلمانی در روند شکلگیری معماری
معاصر ایران و معرفی دستاوردها و ویژگیهای آثار ساختهشده
از سوی معماران آلمانی در ایران است.
پیشینۀ تحقیق
در جدول  1به برخی از مهمترین پژوهشهای صورتگرفته
در خصوص معماری دوران پهلوی اول پرداخته شده است.
آنچه در اغلب پژوهشها مشهود است ،این است که در آنها
متخصصان خارجی تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران تنها با
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یک نگاه اجمالی بررسی شدهاند و چندان به نحوۀ فعالیت،
تفکرات و گرایشهای معماران خارجی پرداخته نشده است.
از اینرو پژوهش فوق از میان متخصصان و معماران فرانسوی،
روسی ،انگلیسی و آلمانی فعال در عصر پهلوی و مؤثر بر
معماری معاصر ایران به دنبال تبیین شاخصهها و ویژگیهای
آثار ساختهشده توسط معماران آلمانی در ایران است.
مبانی نظری
بسياري از رويكردها در علوم انساني ،از جمله تاريخ ،در طي
زمان شکلگرفته اسـت و رفتهرفته به آنها نامي دادهاند .براي
تـاريخ تاريخ فرهنگي
فهميدن چيستي تاريخ فرهنگـي ،بايـد
ِ
را بررسي كرد ،که آنچه در طي زمان به اين نام خواندهاند و
آثـار مهمي كه با اين رويكرد نوشتهاند چه ویژگیهایی دارد
(برك.)31 ،1389 ،
انسانشناسان در شناخت فرهنگ جوامع ،به فرهنگ نهفتـه
ب و رسوم و زندگی روزانۀ انسانها توجه كردهاند و به
در آدا 
تفسير معاني نهفته در رفتارها پرداختهاند .اين نگاههای نو و
توجه گستردهتر مورخان به مفهوم فرهنگ ،باعث شد تاريخ
فرهنگي در اواخر سدۀ بيسـتم ،به مرحلۀ جديدي وارد شود
كه امروز آن را «تاريخ فرهنگي جديد» میخوانند .تاريخ
فرهنگي جديد دو ويژگي مهم دارد :توجه به موضوعات کمتر
دیدهشدهای چون بررسي ذهنیتها ،احساسات و موضوعات
نامأنوس؛ و توجه به نظریههای مطرحشده در حوزههای مربوط
به فرهنگ .از جمله دیگر ویژگیهای مهم تاریخ فرهنگی
میتوان به تنوع اسناد ،كثرت اسناد و جستجوي معنا اشاره کرد
(شهیدی و قیومی بیدهندی.)94 ،1393 ،
روش تحقیق
ش رو از نوع کیفی است که با تکیه بر اسناد،
پژوهش پی 
مدارک و اطالعات کتابخانهای انجام شده است.این پژوهش،
ویژگیهای یک پژوهش تاریخی را داراست ،به همین سبب از
روش تحقیق تاریخی -تفسیری و همچنین توصیفی -تحلیلی
بهصورت آمیخته استفادهشده است .ابتدا منابع مکتوب مرتبط
با موضوع جمعآوری و اطالعات الزم از آنها استخراج و مورد
تجزیهو تحلیل قرارگرفته است .منابع اسنادی در این پژوهش
از طریق مراجعه به سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و
همینطور منابع تاریخی شامل کتابها و مجالت تهیه شده
است.
متخصصان در حوزۀ معماری و شهرسازی
معماری ،همانند برخی دیگر از هنرها و پدیدههای اجتماعی در
ایران تا اوایل دورۀ قاجار بهطور عمده از عوامل و پدیدههای
درونی جامعه تأثیر میپذیرفت .از دورۀ قاجار در پی آمدوشد
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هیئتهای سیاسی-اقتصادی اروپایی به ایران ،بهتدریج برخی
عناصر و خصوصیات معماری ایرانی به تقلید از اروپا دگرگون
شد (سلطانزاده .)1 ،1383 ،متخصصان آلمانی تأثیر بسزایی
در ساخت بناهای حکومتی ،خدماتی و صنعتی در ایران داشتند
و بناهای حکومتی نظیر شهرداری تبریز و شهربانی ارومیه به

دست معماران آلمانی ساخته شد .در بخش خدماتی ،هتل
آزادی رامسر ،کالنتری دربند ،بانک ملی ایران ،ساختمان راهآهن
تهران و مرکز فرش ایران از مهمترین بناهای ساختهشده تحت
تأثیر مستقیم متخصصان آلمانی است؛ و سرانجام در بخش
صنعتی ،شرکت ریسباف (اصفهان) ،شرکت دخانیات ایران

جدول  .1پیشینۀ پژوهش پیرامون نقش متخصصان آلمانی بر معماری پهلوی اول .مأخذ :نگارندگان.

1

معماری ایران در عصر پهلوی ()1355

پرویز رجبی

معماری این دوره را میتوان به سه بخش معماری دولتی ،معماری دولتمندان و معماری
بیدولتان تقسیم کرد و رضاشاه در کارهای خود ،با آگاهی تمام به دو اصل انکارناپذیر
پایبند بود .1 :پاسداری از هویت ملی  .2پذیرفتن شیوههای معماری اروپایی و تکنیک
مدرن .در این کتاب به نقش معماران آلمانی در زمینۀ بناهای اداری اشاره شده است و
معمار بنای بانک ملی را «هاینریش» آلمانی معرفی میکند.

2

مدرنیته و رهاوردهای آن در معماری و علیاکبر صارمی معماری و شهرسازی دوران رضاشاهی را تحت تأثیر معماری پیش از مدرن اروپا میداند.
شهرسازی ایران (صارمی)1374 ،

3

نگاهی کوتاه به شیوهها و گرایشهای
معماری در تهران (پاکدامن)1376 ،

بهروز پاکدامن

ارتباط نزدیک ایران با آلمان در دورۀ رضاشاه و بحث داغ برتری نژاد آریایی ،فعالیت
گروههای مهندسی آلمانی در ایـران آن زمـان و همچنیـن بازگشـت فارغالتحصیالن
ایرانـی از آن کشور ،باعث شد که بسیاری از ساختمانهای دولتی به شیوهای ساخته شود
که آن روزها در آلمان گسترش یافته بود.

4

معماری «نیکالی مارکف»
(ویکتور)1382،

دانیل

رابطۀ ایران و آلمان در دورۀ نازی و حضور متخصصین معماری در ایران و تحصیلکردههای
ایرانی در آلمان در این دوران موجب پیدایش سبک ملی مشابه آلمان و ارجنهادن به
میراث باستانی شد.

5

معماری دورۀ پهلوی اول (کیانی)1383 ،
فصل هشتم :معماران دورۀ پهلوی اول

مصطفی کیانی

در این قسمت میتوان به نقش معماران خارجی از جمله معماران آلمانی نظیر هاینریش
طراح بانک ملی ایران خیابان فردوسی« ،موزر» همکار در ساخت دانشگاه تهران و
«شولتز» آلمانی اشاره کرد.

6

انسانشناسی شهری (فکوهی)1383 ،
گوی بلور ،زهدان سنگی :فاشیسم و
معماری

ناصر فکوهی

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 میتوان
تعریف کرد.

7

سبکشناسی آرت-نوو در معماری ایران
(حقیر)1387 ،

سعید حقیر

معماری پهلوی اول به چهار بخش عمده آرت دکو ،اکسپرسیونیسم ،خردگرایی پره-مدرن
و نئوکالسیسم خردگرا تقسیم میشود که تمام آن را ذیل جنبش آرت-نوو قرار دارند.

8

معماری معاصر ایران (بانیمسعود،
)1388
برآمد رضاشاه و شکلگیری ایران نوین

امیر بانیمسعود

نئوکالسیک سبک محبوب دیکتاتورهاست .سه عامل عظمتگرایی ،پایداری و سرعت
ساخت بنا را میتوان از مؤلفههای معماری نازی دانست و حقارت فرد در برابر عظمت
ایدئولوژی هدف اصلی این نوع معماری است.

9

خاستگاه معماری مدرن در تهران بررسی
و شناخت اولین بنای سبک معماری
مدرن در پایتخت کشور (قبادیان و
کیانی)1392 ،

وحید قبادیان
مصطفی کیانی

مدرن اولیه در اواخر قاجار شروع شد و عمدتاً توسط تحصیلکردگان در فرنگ وارد ایران
شد ،اولین سبک مدرن واردشده به ایران آرتدکو است.

10

سبکشناسی و مبانی نظری در معماری
معاصر ایران (قبادیان)1392 ،

وحید قبادیان

در فصل ( 4پهلوی اول )1304-1320سبکهای معماری این دوران چنین تقسیمشده
است .1 :سنتی و سنتگرایی  .2تلفیقی  .3نئوکالسیک  .4سبک ملی  .5مدرن متعالی.
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ردیف

نام پژوهش و تاریخ آن

نویسنده

موارد مطرحشده
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(تهران) و کارخانۀ زایندهرود اصفهان را میتوان نام برد.
در حوزۀ شهرسازی «کارل فریش» یک معمار و شهرساز
آلمانی بود که بین سالهای  1307تا  1309کار طراحی
و احداث میدان مرکزی شهر همدان را آغاز کرد .گروه وی
شامل گرهارد رودنبرگ ،گراندلر ،اشتولباخ ،به همراه با یک
کمکمهندس ایرانی به نام سیفاهللخان سلیمانی و نیز
مهندسی از شوروی سابق به نام والدیمیر چارویف بود
(.)Rashad, 1990, 194
با افزایش مناسبات ایران و آلمان گروهی از معماران آلمانی
برای طراحی و ساخت بناهای اداری به استخدام دولت ایران
درآمدند؛ از شاخصترین این افراد ،هاینریش آلمانی بود که
بنای بانک ملی ایران را طراحی کرد (رجبی.)42 ،1355 ،
از دیگر افراد میتوان به «ماكس اتوشونمان» اشاره کرد که
نخستینبار در اوایل قرن بیستم به ایران آمد .او که نجاری
چیرهدست بود ،ب ه عنوان معلم هنرستان فنی ،از برلین مأمور
رضاییه شد .در سالهای اقامتش در تبریز ،عالوه بر کارخانۀ
«سوسیک» ،یک کارخانۀ بزرگ نجاری و مبلسازی نیز در
این شهر تأسیس کرد .این دو کارخانه ،از نخستین مؤسسات
صنعتی ایران در آغاز قرن بیستم به شمار میرود .شونمان
ِ
حتی یک کارگاه میناکاری در اصفهان تأسیس کرد و یک
هنرمند آلمانی به نام «ووستن» را با خود به اصفهان آورد
رنگی مرغوب آلمانی ،به میناکاری
تا در این کارگاه ،با مواد
ِ
بپردازد .کارخانۀ ریسباف اصفهان اوج کار شونمان در ایران بود
که تلفیقی از معماری آلمان و ایران در آن به چشم میخورد
(پهلوانزاده.)1394 ،
«شولتس» فردی آلمانیتبار بود که مدرسۀ شاپور رشت را در
حدود سال  1314طراحی کرد و سپس ساخت« .اریک روشر»
نیز معمار آلمانی بود که سهم بسزایی در معماری این دوران
داشت .وی در ساخت مجموعۀ دخانیات نخستینبار از ترکیب
آهن و شیشه و بتن استفاده کرد که هر سه مورد از مظاهر
معماری مدرن است .الزم به ذکر است که «فیشر» آلمانی نیز
نظارت بر ساخت مجموعۀ دخانیات را بر عهده داشت« .کرفتر»
نیز دانشکدۀ فنی را در حیاط دارالفنون احداث کرد و همچنین
میتوان از «موزر» که در ساخت دانشگاه تهران شرکت داشت
نام برد (کیانی.)225 ،1383 ،
آموزشوپرورش و تأسیس مدارس صنعتی
آلمان ،در سالهای حکومت پهلوي ،عالوه بر فروش صنایع
مختلف به ایران ،چنـد مرکـز فنـی در این کشور دایر کرد
که مسئول تربیت نیروي فنی متخصص بودند .آلمـان
و ایران توافقهایی برای افتتاح دبیرستانهایی با شیوۀ
مدیریت مدارس آلمانی در ایران داشتند که قـرار بود در
این مدارس علوم فنی جدید و نحوۀ احداث و نگهداری مراکز
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صنعتی تدریس شـود .در سال  1304یک مدرسۀ جدید
مشترک ایران و آلمان شروع به کار کرد که مدرسۀ صنعتی
ایران و آلمان نام گرفت .برنامۀ درسی این مدرسه تدریس
توأم علوم ،صنعت و کارآموزی در رشتههای مختلف بود
(یار شاطر .)211 ،1384 ،در سند مربوط به «وزارت معارف ،اوقاف
و صنایع مستظرفه» مورخ  1306/3/15پیرامون بهکارگیری
«هانری اشترونک» چنین آمده است« :قرارداد تبعۀ دولت آلمان
که ریاست و معلمی در دبیرستان صنعتی ایران را داشته است
و در تاریخ  31خرداد خاتمه مییابد ولی به جهت لیاقتی که از
خود نشان داده است مجددا ً به استخدام دولت ایران درمیآید»
(کتابخانه و مرکز اسناد مجلس ،1306 ،سند شماره
 .)20143236دیگر سندی که در تاریخ  1315/6/29به تصویب
رسیده بدین شرح است «که وزارت امور خارجه در تاریخ فوق
راجع به استخدام«هلموت روش» آلمانی برای تدریس در
ح شده است و از
هنرستان صنعتی ،با حضور رئیسالوزرا مطر 
نقطهنظر هیئت با استخدام مشارالیه موافقت حاصلشده است»
(کتابخانه و مرکز اسناد مجلس ،1315 ،سند شماره
 .)20174236سند دیگری که از ادارۀ فالحت و صناعت
به مجلس شورای ملی ارسال شده است در خصوص جذب
مسیو کونمان مهندس و معلم نقشهکشی و تبعۀ آلمان،
بدین شرح است« :کمیسیون بودجه با حضور رئیسکل
اداره فالحت و صناعت راجع به تجدید استخدام مسیو
کونمان مهندس و معلم نقشهکش تبعۀ دولت آلمان را
مطرح و تحت مطالعه قرارداد ،با پیشنهاد دولت موافقت
و برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میکند»
(کتابخانه و مرکز اسناد مجلس ،1315 ،سند شماره
.)20134236
معماری صنعتی
نمونهاي از بناهای نوظهور ،کارخانههای صنعتي هستند كه
باوجود پیریزی شالودههای ابتدايي آن در دوران قاجاريه،
به دليل کارشکنیهای وافر نيروهاي داخلي و خارجي به
ثمر ننشست و شکلگیری آن ،به دوران پهلوي اول موكول
شد .بناهایی كه نظير فضاهاي مدرن همعصرشان ،موجب
دستيافتن شهرهاي اين دوران به چهرهای نوين ،و تبدیل
آنها به شهرهاي صنعتي شدند .شهرهايي كه در پي ايجاد
خود ،شکلگیری گونهای خاص از معماري ،يعني «معماري
صنعتي» را با الگوهايي فاقد پيشينۀ ايراني و تحت لواي
معماران غیربومی و اکثرا ً آلمانیتبار به ارمغان آوردند
تفكر
ِ
(پهلوانزاده.)1392 ،
در این دوران با همکاری کشورهای اروپایی ،صنایع متعددی
در ایران به وجود آمدند و کارخانههای بسیار دایر شدند .این
دوران به دوران شکوفایی معماری صنعتی موسوم است .به
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تصویر .1مراحل ساخت کارخانۀ ذوبآهن کرج.
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طور کلی ،ساختمانهای این دوره را مهندسان اروپایی و اغلب
آلمانی طراحی کردهاند (افشار نادری .)135 ،1383 ،گرایش
آرتدکو مورد عالقۀ بسیاری از معماران آلمانی در طراحی و
ساخت بناهای صنعتی بوده است ،بر همین اساس این گرایش
از جانب معماران آلمانی در ایران هم دنبال شد .در سالهای
 1315تا  ،1320دولت وقت ایران از برخی کارشناسان خارجی
مشغول به کار در ایران ،از جمله هارتمن آلمانی خواست تا
مطالعات امکانسنجی نخستین کارخانۀ مدرن ذوبآهن ایران
را انجام دهند .سپس در سال  1316قراردادی با کنسرسیوم
آلمانی دماگ-کروپ بسته و بنا شد طبق تصمیم شخصی شاه،
در نزدیکی کرج که آن سالها چیزی بیش از یک روستای
آباد بزرگ نبود ،کارخانه ذوبآهن تأسیس شود .قرارداد را
«ابوالحسن ابتهاج» بهعنوان رئیس وقت سازمان برنامه امضا کرد
(نقل از مصاحبۀ وی با سالنامه دنیا ،سال  .)1326استفاده از
مهندسان آلمانی برای گسترش و احداث کارخانجات و بناهای
صنعتی در دورۀ پهلوی اول بسیار چشمگیر است تا جایی که هم
در زمینۀ طراحی و احداث و هم در زمینۀ راهاندازی کارخانهها
نقش پررنگی داشتهاند .در زمینۀ حضور مهندسان آلمانی برای
طراحی و ساخت بناهای صنعتی میتوان به سندی اشاره کرد
که در تاریخ  1305/12/11از وزارت «فالحت و تجارت و فواید
عامه» به مجلس شورای ملی برای تصویب ارسال شده است
و در متن آن اظهار میدارد« :مطابق قانون مهم  1304دولت
مجاز بوده است یک نفر متخصص آلمانی برای تهیۀ نقشههای
مقدماتی تأسیس کارخانه ذوبآهن و راهآهن جذب کند»
(کتابخانه و مرکز اسناد مجلس ،1315 ،سند شماره .)20142236
در همین رابطه سند دیگری مورخ  1306/2/30مصوب «مجلس
شورای ملی» اشاره دارد که «کمیسیون امور خارجه در جلسۀ
 19اردیبهشت  1306با الیحۀ جذب مارتین تبعۀ دولت آلمان
به سمت مهندس برای تأسیس کارخانه آهنگدازی در ایران که
قب ً
ال به مدت هشت ماه استخدا م شده بود ،موافقت میکنند»
(کتابخانه و مرکز اسناد مجلس ،1315 ،سند شماره
)20141236؛ (تصویر  .)1قراردادی دیگر در مورخ  27آذر
 1315بین دولت ایران و «اریک روشر» تبعۀ دولت آلمان
به عنوان سرمهندس برای حضور در ایران و احداث کارخانۀ
سیگارت به امضا رسیده است (کتابخانه و مرکز اسناد ملی
ایران ،1316،سند شماره .)NLAI 240-036632-0008
الزم به ذکر است در چند سند دیگر در همین زمینه به
«الدیسالئوس فیشر» تبعۀ دولت آلمان اشاره دارد که ب ه عنوان
مهندس ناظر ساختمانهای دخانیات بین سالهای 1316تا
 1322فعالیت میکرده است .نظیر سند مورخ 1321/1/9
وزارت دارایی (کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران ،1321،سند
شماره  .)NLAI 240-074582-0026دیگر معمار این
مجموعه براساس اسناد مکتوب مورخ « 1318/11/20لیشتن
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ماشتین» تبعۀ دولت آلمان ،مهندس و معمار انحصار دخانیات
ایران معرفی شده است (کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران،
 ،1318سند شماره )-NLAI 240-096337-0005؛ (تصویر
 .)2حضور مهندسان و معماران آلمانی در ایران و تأثیر آنها بر
شکلگیری و طراحی بناهای صنعتی به چند نمونۀ محدود
خالصه نمیشود ،همینرو پژوهش فوق قصد دارد با معرفی
برخی از مهمترین معماران و دستاوردهای آنان به شناخت
بهتر این جریان کمک کند .سند مهم دیگر در حوزۀ معماری
صنعتی و حضور مهندسان آلمانی در ایران به مدرکی اشاره دارد
که مربوط به «وزارت پیشه و هنر» است در خصوص هانریش
هالبلوب ،که در مورخ  1319/12/1تصویب شده و بدین شرح
است« :نظر به اینکه برای نظارت کارهای ساختمانی کارخانه
چیتسازی به وجود یک نفر معمار متخصص نیاز است از این
جهت طرح تصویبنامه برای استخدام «هانریش هالبلوب» تابع
دولت آلمان ارسال و تقاضای تصویب آن میشود» (کتابخانه
و مرکز اسناد ملی ایران ،1319 ،سند شماره .)248/32
متخصصان آلمانی با بهرهگيري از الگوي کارخانههای صنعتي
طراحیشده توسط «پيتر بهرنس» در كشور آلمان ،همين
سبك و الگو را در بسياري از کارخانهها در ایران ادامه دادند
(پهلوانزاده.)1394،

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

ی بر باستانگرایی در معماری
باستانشناسی مقدمها 
«ارنســت هرتســفلد» ،باستانشناس آلمانی و رئیس موسسۀ
آثار عتیقۀ آلمان برای تصدی شغل مدیریت موزۀ آثار باستانی
و کتابخانـۀ ملـی از طـرف انجمن آثار ملی دعوت به همکاری
شـد (.)Grigor, 2009, 23
هرتسفلد از معروفترین کارشناسان در حوزۀ باستانشناسی و
معماری بود و در زمینههای تاریخ هنر ،واژهشناسی خاورزمین
و معماری تحصیالت و مطالعاتی انجام داد (یارشاطر،
 .)102 ،1384سند مهم در این حوزه مربوط به «وزارت
معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» مورخ 1306 / 3/17

تصویر .2افتتاح کارخانۀ دخانیات .1316 ،مأخذ :آرشیو مرکز مطالعات معاصر ایران.
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است پیرامون استخدام ارنست هرتسفلد و بدین شرح است:
«خاطر نمایندگان محترم مستحضر است ،حفظ و کشف آثار
تاریخی هر ملت یک از وظایف مهم و مفاخر معظمه ملت میشود
و هر مملکت برای حفظ عظمت خود ناچار است که گذشته را
از نظر محو نکرده ،یاد کارهای نیاکان را از دست حوادث ایام
محافظت کند ،برای این مقصود پروفسور هرتسفلد تبعۀ دولت
آلمان را برای تحقیقات تاریخی معرفی میکند» (کتابخانه
و مرکز اسناد ملی ایران ،1318 ،سند شماره .)20151236
سندی دیگر در همین رابطه بیان میدارد« :قرارداد مذکور
برای استخدام ارنست هرتسفلد تبعۀ دولت آلمان دکتر در
فلسفه و پروفسور دارالعلم برلن موجب مقررات قانون  3خرداد
 1307منعقد میشود .پروفسور هرتسفلد برای مدت دو سال و
پنج ماه به جهت معلمی تاریخ و جغرافیای تاریخی و ارکولوژی
(علم آثار عتیقه) استخدام میشود» (کتابخانه و مرکز اسناد
ملی ایران ،1318 ،سند شماره .)240/21417
طراحی و ساخت بناهای عمومی و اداری
آنچه تاکنون اشاره شد بیشتر به حضور مهندسان و متخصصان
مربوط بود که برای امور آموزشی ،صنعتی ،نظارت و ساخت
پروژههای صنعتی ،صرفاً ب ه عنوان یک ناظر یا مهندس در حوزۀ
اجرا و ساخت به ایفای نقش پرداختهاند .آنچه در این بخش
مهم است معرفی بناهایی است که بنا بر اندیشه و تفکرات
معماران آلمانی طراحی و ساختهشده است .بهراحتی میتوان
نمونههای متعددی از معماری آلمان در آن دوره برشمرد که
مشابه آنها در ایران ساخته شده یا تحتتأثیر نگرشی است
که حکومت ایران از آلمانها طلب کرده و باستانگرایی یکی
از ملموسترین این نگرشهاست .شاید یکی از مهمترین
بناهایی که کمتر به آن پرداخت ه شده است بنای بانک ملی
شعبۀ خیابان فردوسی تهران باشد که توسط هاینریش
آلمانی طراحی و ساخت ه شده است .استفاده از عناصر معماری
ایران متعلق به معماری قبل از اسالم از ویژگیهای بارز این
بناست .سند مورخ  1312/6/11پیرامون این بنا اشاره دارد:
«تقدیمی به مستطاب اجل آقای حسینقلی خان نواب که از
طرف دولت علیه برای مطالعۀ نقشۀ بنای جدید بانک ملی
که ساختمان آن در نظر است معین شدند ،و در آن جلسه
آقای همریش (هاینریش) معمار بانک نقشۀ جدید را که به
مقیاس  1/100ترسیمشده است ارائه داد ،امضاکنندگان ذیل
معتقدند که این نقشه جدید از نظر معماری با پروگرامی که از
ع شده است کام ً
ال موافقت دارد»
طرف هیئتمدیره بانک وض 
(کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران ،1319 ،سند شماره
)240/22936؛ (تصویر  .)3همچنین الزم به ذکر است
هاینریش به عنوان معمار این مجموعه ،دارای سابقۀ طراحی و
ساخت چندین بانک در آلمان است.
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از دیگر بناهایی که هاینریش آلمانی در ایران طراحی کرد
شرکت فرش ایران در خیابان فردوسی تهران است که این
بنا نیز همانند بنای بانک ملی براساس مضامین و الگوهای
باستانی در همین دورۀ تاریخی طراحی شده است .دیگر
بنای طراحیشده توسط هاینریش آلمانی کالنتری دربند
است که در این بنا ،مضامین باستانی نظیر آنچه در تخت
جمشید وجود دارد ب ه صورت مستقیم تکرار شده است
(بانیمسعود .)205 ،1388 ،به نظر میرسد یکی از مهمترین
دالیل استفاده از مضامین باستانی در معماری این دوران،
حضور متخصصان و باستانشناسان آلمانی در ایران است که
گامی مؤثر در جهت شناساندن مجموعههای تاریخی برداشتند
(تصویر .)4یکی دیگر از مهمترین بناهایی که مهندسان آلمانی
در ایران طراحی کردند ساختمان شهرداری تبریز است که
فعالیتهای ساختمانی آن از سال  1314شروع شد و تا
حدود  1318ادامه داشت .روزنامۀ «اطالعات» مورخ  3دی
 1314نیز اشاره دارد که این بنا توسط مهندسان و متخصصان
آلمانی طراحی شد و با همکاری عوامل ایرانی به سرانجام
رسید (سرداری نیا98 ،1386 ،؛ بانیمسعود.)192 ،1388 ،
پالن این مجموعه به شکل عقابی است که بالهای خود را
گشوده است .این طرح در چندین نمونۀ همزمان در آلمان به
وضوح قابلمشاهده است ،نظیر فرودگاه (Berlin Tempelhof
 ،)airportساختمان شهرداری برلین (Town hall of Berlin
 )Rotes Rathausکه بسیار شبیه به ساختمان شهرداری تبریز
است .آنچه در این پروژه مهم به نظر میرسد تأثیر اندیشههای
مهندسان و متخصصان آلمانی بر معماری ایران است و از مصادیق
آن تزئینات نئوکالسیک و برج ساعت در این ساختمان است
(تصویر  .)5از دیگر بناهایی که در این بخش میتوان برشمرد
شهربانی ارومیه است که توسط مهندسان آلمانی طراحی و
توسط «مال اوستا» معمار چیرهدست ایرانی ساخته شد و
طرح پالن آن بهصورت عقابیشکل ( )Eagles Shapedاست
(سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی ،1378 ،سند شماره
 .)13/02/4636هتل آزادی رامسر نیز از بناهایی است که
توسط آلمانها ساختهشده است (باور .)1396 ،تأثیر گرایش

ساخت ابنیه و راه
حوزۀ ابنیه و راه شامل ساختمانهای راهآهن ،راهسازی،
پلسازی و  ...است که بسیاری از مهندسان آلمانی در ایران در
ساخت و پیشرفت آن اثرگذار بودهاند .نخستین سند مربوط به
«وزارت راه» مورخ  1318/7/19است که در خصوص اعتبارات
برای جذب «کنراد پیک» تبعۀ دولت آلمان ،به عنوان مهندس
ساختمان راه آمل اشاره دارد (کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران،
 ،1318سند شماره .)240-097432-0003دیگر سند در این
حوزه به حضور «والتر والکه» تبعۀ دولت آلمان برای ساخت
ساختمان و پل سفیدرود در تاریخ  1309/ 3/12به تصویب
«وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه» رسیده است (کتابخانه
و مرکز اسناد ملی ایران ،1318،سند  .)330/426سند دیگر در
این حوزه مربوط به «وزارت طرق و شوارع» مورخ 1312/4/4
در خصوص جذب «الکو یادیس السکاریدیس» برای ساختمان
راهآهن ایران اشاره دارد.
شرکتهای ساختمانی آلمانی در ایران
کمپانی آلمانی فیلیپ هولزمان مجری بسیاری از پروژههای
بزرگ عمرانی صنعتی در خاورمیانه از جمله عراق و ایران بود.
از پروژههای مهم این شرکت در ایران ایستگاه راهآهن تهران
را میتوان نام برد که بین سالهای 1314ه.ش تا 1315ه.ش
ساخته شد ،بیمارستان (امامخمینی) پروژهای دیگری از
این شرکت است که در 1320ه.ش به اتمام رسید .از دیگر
کارهای این شرکت سفارت آلمان در خیابان فردوسی است
که در 1319ه.ش ساخته شده است (،)Pohl, 1999, 189

تصویر .4شرکت فرش ایران .مأخذ:

.Marefat, 1988, 439

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

تصویر .3بنای بانک ملی ایران .مأخذ :آرشیو مرکز مطالعات معاصر ایران.

نئوکالسیک آلمان در این بنا بهوضوح مشهود است و استفاده از
ستونهای عصر کالسیک و واقعگرایی در تزئینات از ویژگیهای
بارز این بناست .برج آب بانک ملی در تهران نیز توسط
مهندسان آلمانی طراحی و ساخته شده است .ترکیب آجر و
کاشی در تزئینات در کنار قوسهای آجری در نما و استفاده
از اسکلت آهنی برای سازۀ آن از شاخصههای این بنا است
(برج آب بانک ملی.)11 ،1393 ،

..............................................................................
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بندر شاه و ساختمان راهآهن علیآباد نیز بین سالهای
1308ه.ش تا 1310ه.ش توسط این کمپانی ساخته شدهاند
و میتوان آنها را در این فهرست جای داد .هخ تیف نیز شرکت
ساختمانی آلمانی است که در ایران پروژههایی مانند کارخانۀ
چای گیالن و فرستندۀ رادیویی تهران را اجرا کرده است
()Siekmann, 2001, 78؛ (تصاویر  6الی .)9

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

تحلیل یافتههای تحقیق
با توجه به آنچه تاکنون بیان شد در جدول  2به معرفی و
تحلیل دقیق ویژگیهای متخصصان ،مهندسان و شرکتهای
آلمانی پرداخته خواهد شد که بیشترین نقش را در میان
متخصصان خارجی آمده به ایران ایفا کردند.
براساس جدول  3به تحلیل این دوران براساس حضور
متخصصان آلمانی در ایران پرداخته خواهد شد .ابتدا سالهای
محدودۀ پژوهش که از  1304شروع میشود و تا  1320ادامه
پیدا میکند به سه دوره تقسیم خواهد شد و بر این مبنا نخست
به بررسی دورۀ آغازین از  1304تا  ،1312سپس دورۀ میانی
از  1312تا  1316و دورۀ پایانی از  1316تا  1320پرداخته
خواهد شد .در قسمت تحلیل یافته به بررسی نحوۀ تأثیرگذاری
مهندسان آلمانی بر معماری ایران خواهیم پرداخت .همانطور
که بیان شد تأثیر مهندسان آلمانی بر معماری ایران جنبههای
مختلفی را دربرمیگیرد .این تأثیر گاهی برخاسته از نیاز
حاکمیت و در جهت پیشبرد تفکر ایران نوین در عصر پهلوی
اول بود .از مصادیق بارز آن معماری صنعتی را میتوان نام برد
که بهوضوح اندیشههای متخصصان آلمانی در آن متبلور است.
به نظر میرسد معماری صنعتی در ایران بیشترین تأثیر را از
معماری آلمان گرفته است و حتی نوعی تقلید نیز به چشم
میخورد که در پالنها و نماها کام ً
ال مشهود است .گرایش
غالب این معماری آرتدکو است .در تصویر  10به معرفی
عناصر مهم این گرایش در نمونههای مشابه معماری صنعتی
بین آلمان و ایران پرداخته خواهد شد .از دیگر موارد مهم که
به آن اشاره شد ،حضور باستانشناسان آلمانی و اساتید تاریخ

تصویر .5ساختمان شهرداری تبریز .مأخذ :آرشیو مرکز مطالعات معاصر ایران.
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در ایران است که تأثیر بسزایی در شناخت آثار باستانی ایران
ی برای استفاده از مضامین و
ایفا کردند .این شناخت مقدمها 
الگوهای باستانی توسط معماران ایرانی و آلمانی شد و بیشتر
در بناهای اداری نظیر شهرداریها و بانکها تجلی پیدا کرد.
در تصویر  11به برخی از دستاوردهای باستانشناسان آلمانی
و نحوۀ بهکارگیری یافتههای آنان در معماری اشاره خواهد
شد.
در بنای بانک ملی شعبۀ فردوسی ب ه وضوح میتوان مضامین و
الگوهای باستانی نظیر کنگرهها ،سرستونها ،تزئینات گیاهی،
حیوانی و انسانی برگرفتهشده از مجموعۀ پرسپولیس را مشاهده
کرد .یکیدیگر از تأثیرات مهندسان آلمانی را میتوان پرداختن
به جنبههای معنایی و نمادین در معماری ایران برشمرد .از
آنجاییکه این دوران مقارن با زمامداری هیتلر در آلمان است
بروز و تجلی اندیشههای سیاسی بیشتر از گذشته متکی به هنر
میشود .در این دوران ،معماری ابزاری برای انتقال مفاهیمی
چون عظمتگرایی ،اقتدار و پایداری حکومت نازی در آلمان
بوده است (فکوهی .)477 ،1383 ،بیان مفاهیم ملیگرایانه و
سوسیالیستی در قالب معماری برای ماندگاری و ثبت در تاریخ
از شاخصههای معماران عصر نازی است (Philpott, 2016,
 .)30ب ه واسطۀ حضور آلمانها در ایران میتوان رد پایی از
این طرز تفکر را در معماری بناهای مختلف که توسط آلمانها
در ایران طراحی و اجرا شده است ب ه وضوح مشاهده کرد .در
برلین بین سالهای 1312ه.ش تا 1315ه.ش استفاده از پالن
عقابیشکل یکی از ویژگیهای اصلی معماری نازی بوده است
(( )Matthias, 2006,78تصویر  .)12طرح صلیب شکسته در
پالن مدرسۀ شاهپور رشت یکیدیگر از نمونههای نمادپردازی
است که از سوی متخصصان آلمانی در ایران استفاد ه شده است
(نیکویه .)296 ،1387 ،با اندكي دقت به سقف سالن بزرگ
ورودي ايستگاه راهآهن تهران ،که با متن آبي رنگ و مربعهای
بزرگ سفيد اجرا شده ،درمییابیم که برخي از اضالع اين
مربعها برجستهتر از اضالع ديگر است و اين اضالع برجستهتر
و کلفتتر در واقع نقشهای مكرر و بههمپیوستۀ صلیبهای
شكستۀ نازي را نشان میدهند .در مقابل این بنا ،رو به خيابان
وليعصر ،مجسمهای از رضاشاه سوار بر اسب با شنل ديده
میشد که بعدها تخریب شد .اين مجسمه نیز توسط آلمانها
ساخته شد که دست راست را به نشان سالم هيتلري باال برده
بود (روزنامه شرق ،شماره  1046به تاريخ )20 ،1389/6/3؛
(تصاویر  13الی  .)15در راستای بررسیهای انجامشده ،به
تبیین شاخصهها و گرایشهای تأثیرگذار بر معماری معاصر
ایران از سوی متخصصان آلمانی میپردازد ،و در ادامه مطابق
جداول 5 ،4و  6به تحلیل بناهای ساختهشده از جانب معماران
آلمانی پرداخته خواهد شد.
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تصویر .6سفارت آلمان در تهران1940 ،م .مأخذ:

.http://holzmann.fh-potsdam.de/?page_id=1867

تصویر .7بیمارستان تهران (امام خمینی)1941 ،م .مأخذ:

تصویر .8بندر شاه و راهآهن علیآباد1931 ،م .مأخذ:

.http://holzmann.fh-potsdam.de/index.php /page/2?page_id=662

.http://holzmann.fh-potsdam.de/?page_id=1578
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تصویر .9راهآهن تهران1936 ،م .مأخذ:

.http://holzmann.fh-potsdam.de/?page_id=653
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جدول  .2معرفی مهندسان ،متخصصان و شرکتهای آلمانی در ایران .مأخذ :نگارندگان.

1

مارتین

مهندس ساخت

1306

متخصص در ساخت بناهای صنعتی و ساخت بنای ذوبآهن ایران

2

والتر والکه

ساخت و اجرا

1309

متخصص در اجرای ساختمان و پلهای بتنی

3

شونمان

طراح

1313

طراحی بناهای صنعتی نظیر کارخانۀ ریسباف اصفهان با بهرهگیری از سبک آرتدکو

4

شولتس

طراح و معمار

1314

طراح مدرسۀ شاهپور رشت که به تقلید از بناهای آلمان و در قالب سبک نئوکالسیک
ساختهشده است .پالن این مجموعه بهصورت صلیب شکسته است.

5

اریک روشر

طراح

1315

طراح اصلی در ساخت شرکت دخانیات و ارائۀ سبکی جدید در معماری صنعتی
ایران با بهرهگیری از بتن و آهن و شیشه

6

هاینریش

طراح و معمار

1315

معمار و طراح اصلی بنای بانک ملی ایران شعبۀ فردوسی و ساختمان فرش ایران
که بهرهبردن از مضامین باستانی در معماری وی محسوس است.

7

فیشر

نظارت

1316

ناظر بر ساخت بناهای صنعتی مربوط به شرکت دخانیات

8

لیشتن ماشتین

مهندس معمار

1318

متخصص در معماری صنعتی و معمار انحصاری شرکت دخانیات

9

کنراد پیک

مهندس معمار

1318

طراحی و ساخت بناهای راهآهن از جمله ساختمان راهآهن آمل

10

هاینریش هالبوب

معمار

1319

نظارت بر کارهای ساختمانی بناهای صنعتی که از جمله آنها کارخانۀ چیتسازی
بوده است.

11

لئوپولد مالخر

معمار

1317

طراحی کارخانۀ حریربافی چالوس با سبک آرتدکو

12

کارل فریش
(رودنبرگ ،گراندلر ،اشتولباخ)

مهندس

1307

معمار و شهرساز که میدان اصلی همدان را طراحی و اجرا کرد.

کمپانی هونچ Hontch

ساخت و ساز

1308

متخصص در اجرای خانههای چوبی و همکاری با ایران برای ساخت بناهای چوبی
در خراسان

هوفمان

نقشهبردار

1306

متخصص در امور نقشهبرداری

شرکت هخ تیف ()Hochtief

ساخت و اجرا

-

این شرکت در ایران با تقلید از بناهای آلمانی به ساخت بنای فرستنده رادیویی
تهران و کارخانۀ چای گیالن پرداخت.

شرکت فیلیپ هولزمان

ساخت و اجرا

1314

ایجاد سبک جدید ساختمانسازی در ایران و بهکارگیری بتن ب ه عنوان عنصر
اصلی سازه و استفاده سنگ و آجر در نما.

معماری

ردیف حوزه

مهندسان آلمانی /شرکتها

نقش

سال

نحوۀ تأثیر بر معماری ایران

شهرسازی

13

14
عمرانی

15
16

()Philipp Holzmann

جدول  .3دورههای مختلف حضور متخصصان آلمانی در ایران .مأخذ :نگارندگان.

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

دوره

گرایشهای مهم این دوران در ایران

آغازین
1312-1304
(صنعتی)

در ابن دوره آلمانیها در ایران کارخانههای متعددی تأسیس کردند و همچنین با کسب -طراحی و ساخت مراکز صنعتی
امتیازات بارزگانی موقعیت خود را تحکیم بخشیدند .آلمان در همۀ زمینههای صنعتي  Art Deco -سبک رایج در معماری صنعتی ایران از جانب
مانند نساجي،كاغذسازي ،چایخشککنی ،سيمانسازی ،شيشهسازي ،برق ،اسلحهسازي ،متخصصان آلمانی
 تقلید از معماری صنعتی آلمان (فرم ،سازه و تزئینات)هواپيماسازي و غيره در ايران فعاليت داشت.
 ساخت مدارس صنعتی در چند شهر ایران برای تربیتمتخصصین در حوزۀ صنعت

میانی
1316-1312
(باستانگرایی)

در زمان هیتلر آلمانيها تبليغات وسيعي در مورد مشتركبودن نژاد آريایي دو ملت و  -باستانگرایی در معماری
يكسانبودن هدفهای ملي دو کشور آغاز كردند .آنان در سال  1315رضاشاه را تشويق  -استفاده از سبک نئوکالسیک در معماری بناهای اداری به تقلید
كردند كه دستور دهد نام كشورش را در مكاتبات خارجي به جای پرس و پرشيا ،ايران از بسیاری از بناهای آلمان
 ظهور پالنهایی با شکل صلیب شکسته و عقاب با بالهای بازموطن آریاییها بنامند.
 -نمادپردازی از ویژگیهای مهم معماری این دوران است.

پایانی
1320-1316
(پساصنعتی)

صنايع ساخت آلمان نیازمند سرپرستي تکنیسینهای آلماني بود ،ازجمله راديوي
دولتي تهران كه از سوي شركت تلفونكن احداث شده بود .بندرها ،مراكز تلفن،
ایستگاههای تلگراف ،سدها و ایستگاههای راهآهن تحت مديريت آلمانيها قرار گرفت،
اساتيد آلماني در دانشگاه تهران تدريس میکردند و احداث خط آهن تحت نظارت
مهندسين آلماني قرار داشت .کتابهای اهدايي نازيها كتابخانههاي تهران را پر كرد.

..............................................................................
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 1-10الف

 1-10ب

 3-10الف

 3-10ب

تصویر  .10معرفی نمونههای مشابه معماری صنعتی بین آلمان و ایران (آرتدکو) .مأخذ :نگارندگان.
 1-10الف :نمای پلکانی کارخانۀ کرافت ورک ،برلین 1-10 .1304 ،ب :نمای پلکانی کارخانۀ ریسباف ،اصفهان.1313،
 2-10الف :جزئیات پنجرهها و تزئینات آجری کارخانۀ کرافت ورک ،برلین 1-10 .1304 ،ب :کارخانۀ ریسباف ،اصفهان.1313 ،
 3-10الف :سازۀ فلزی بنا کارخانۀ کرافت ورک ،برلین 3-10 .1304 ،ب :سازۀ فلزی بنا کارخانۀ ریس باف ،اصفهان.1313 ،

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

 2-10الف

 2-10ب

..............................................................................
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مرتضی میرزاحسینی و همکاران.

 1-11الف

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

 2-11الف

 3-11الف

 2-11ب

 3-11ب

تصویر  .11تأثیر اکتشافات باستانشناسی بر معماری .مأخذ :نگارندگان.
 1-11الف :تخت جمشید .تصویر بازسازیشده براساس اکتشافات باستانشناسان آلمانی 1-11 .ب :بنای بانک ملی شعبه فردوسی با بهرهگیری از اکتشافات
باستانشناسی.1315 ،
 2-11الف :جزئیات ستونهای تخت جمشید ،برداشتهای ارنست هرتسفلد ،پرسپولیس 2-11 .ب :جزئیات ستونهای بانک ملی ایران ،شعبه فردوسی.1315 ،
 3-11الف :جزئیات جدارهها و کنگرههای موجود در تخت جمشید 3-11 .ب :جزئیات جدارههای بانک ملی ایران ،شعبۀ فردوسی ،،طرح کنگره بر روی جدارهها
برگرفتهشده از پرسپولیس.

..............................................................................
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 -12الف

تصویر .13طرح سقف ایستگاه راهآهن تهران.
مأخذ :نگارندگان.

 -12ب

 -12ج

تصویر .14مدرسه شاهپور.
مأخذ:

https://www.google.com/maps

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

تصویر  .12نمادپردازی در معماری ایران از جانب مهندسان آلمانی.
مأخذ :نگارندگان.
 -12الف :آلمان ،برلین ،فرودگاه برلین تمپلهوف (Berlin Tempelhof
 .)Airportمقیاس.1/100
 -12ب :نقش عقاب در پالن ،شهرداری تبریز ،ایران ،مقیاس.1/100
 -12ج :نقش عقاب در پالن ،شهربانی ارومیه ،ایران ،مقیاس .1/100

..............................................................................
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تصویر  .15مدل مفهومی تبیین نقش متخصصان آلمانی در معماری معاصر ایران .مأخذ :نگارندگان.
جدول .4تحليل بناهاي صنعتي ساختهشده در ايران توسط متخصصان و شرکتهاي آلماني .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

نام اثر

نام معمار/شرکت
سازنده

گرایش

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

تزئینات
آجری

نمای
پلکانی

ساخت برج کنار
بنا با عملکرد
متنوع

اسکلت
فلزی بنا

جرزهای
آجری با
فاصله در
نما

تقارن
در نما

1

ریسباف اصفهان

شونمان

آرتدکو

*

*

*

*

*

*

2

زایندهرود اصفهان شونمان

آرتدکو

*

*

*

*

*

*

3

ریسندگیکاشان

شونمان

آرتدکو

*

*

*

*

*

-

4

حریربافی چالوس

فوت لئوپولد مالخر

آرتدکو

-

*

*

*

-

*

5

دخانیات تهران

اریک روشر

آرتدکو

-

-

-

*

-

*

6

اتحاد شهرضا

شونمان

آرتدکو

*

*

*

*

*

*

7

کارخانه
چیتسازی

هانریش هالبوب

آرتدکو

-

*

*

*

-

*

..............................................................................
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جدول .5تحلیل بناهای اداری و حکومتی ساختهشده در ایران از جانب متخصصان و شرکتهای آلمانی .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

نام اثر

3

نام معمار/شرکت سازنده

2

گرایش

1

صندوق بانک ملی
ایران
(خیابانفردوسی)

هاینریش

باستانگرایی

ویژگی ساختمانی
نقوش
هندسی،گیاهی،
هندسی و انسانی
*

حجاری در
تقارن در
جدارۀ اصلی/
نما
کنگرۀ بام
*

تأکید بر
ارتفاع

استفاده
گسترده از
سنگ

بیرونزدگی
ورودی نسبت به
جدارۀ اصلی

*

*

*

*

شرکت سهامی
فرش ایران

هاینریش

باستانگرایی

*

-

*

*

*

*

کالنتری دربند

هاینریش

باستانگرایی

*

*

*

*

-

*

جدول  .6تحلیل بناهای عمومی ساختهشده در ایران به دست متخصصان و شرکتهای آلمانی .مأخذ :نگارندگان.

ردیف

نام اثر

2

بیمارستان امام
خمینی(ره)

-

3

سفارت آلمان
در تهران

-

4

هتل رامسر

-

-

5

شهربانی ارومیه

شرکت فیلیپ
هولزمان

-

6

شهرداری تبریز

-

-

7

شهرداری
بندرگز

-

8

دبیرستان
شاهپور رشت

شولتس

9

ساختمان
راهآهن
علیآباد

شرکت فیلیپ
هولزمان

10

بدنۀ میدان امام
همدان

کارل فریش

گرایش

1

ساختمان
راهآهن تهران

شرکت فیلیپ
هولزمان

نئوکالسیک
-

-

-

تزئینات آجری

نمای پلکانی

ساخت برج کنار
بنا با عملکرد
متنوع

اسکلت
فلزی بنا

جرزهای
آجری با
فاصله در نما

تقارن در
نما

*

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

-

*

-

*

*

*

-

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

-

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

............................................................
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مرتضی میرزاحسینی و همکاران.

نتیجهگیر ی
در بررسی نقش معماران ،متخصصان و شرکتهای
آلمانی در معماری معاصر ایران نخست به معماری
صنعتی پرداخته شد .این شیوۀ معماری با گرایش غالب
آرتدکو با استفاده گسترده از مصالح نوین نظیر بتن،
میلگرد و آهن و تزئینات نوظهور آجری معماری ایران
را ،که تا پیش از این ادامۀ روند معماری سنتی مرسوم
بود ،وارد دوران جدیدی از حیث صنعت ساخت وساز
کرد .مشابه آنچه در آلمان اتفاق افتاد و معمارانی نظیر
آلفرد میسل و پیتر بهرنس با کاهش تزئینات ،کمکردن

ضخامت دیوارها ،افزایش نورگیرها و استفاده از مصالح
جدید ،زمینه را برای معماری جدید فراهم آوردند،
در ایران نیز این روند ادامه پیدا کرد و در بناهایی
نظیر ساختمان شرکت دخانیات ،ریسباف اصفهان
و زایندهرود اصفهان میتوان آن را نظاره کرد .جدول
 7به تبیین نقش متخصصان آلمانی بر معماری ایران
میپردازد .در بخش اداری بناهای نسبتاً جدیدی نظیر
بانکها و بنگاههای تجاری نظیر ساختمان فرش ایران
از جانب مهندسان و شرکتهای آلمانی ساخته شد.
این حوزه هم تحتتأثیر معماری آلمان بین سالهای

جدول  .7تبیین نقش معماران و متخصصان آلمانی در معماری معاصر ایران .مأخذ :نگارندگان.
عنوان

نحوۀ اثرگذاری
گرایشهای
معماری

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

حوزۀ
طراحی و
ساخت

نوع/جزییات

آرتدکو
(معماری
صنعتی)

تأثیر
 .1شکلگیری معماری صنعتی و ظهور شکل جدیدی از عملکرد
 .2کاربرد گستردۀ مصالح جدید در معماری صنعتی زمینهساز استفاده از آن در سایر عملکردها شد.
 .3نوسازی و توسعۀ ساختارهای صنعتی مشابه آلمان
 .4تحول شالودههای سنتی به ساختارهای صنعتی در شهرهای بزرگ
 .5ایجاد زیرساختهای صنعتی و کمک به توسعه و تحول در زمینۀ اقتصاد
 .6معماری صنعتی زمینهساز اشتغال بسیاری از مردان و زنان شد که در نتیجه تغییر سبک زندگی را در پی
داشت.
 .7استخدام متخصصان آلمانی برای آموزش ،تأسیس و راهاندازی کارخانههای صنعتی موجب تأسیس مدارس
صنعتی برای پرورش نیروی متخصص ایرانی شد.

 .1استخدام باستانشناسان آلمانی ،اکتشاف ،برداشت و ثبت آثار تاریخی نظیر پرسپولیس ،خدمت
باستانشناسان آلمانی در کنار سایر متخصصان خارجی برای کمک به استفاده از مضامین باستانی در معماری
باستانگرایی  .2استخدام اساتید آلمانی در زمینۀ تاریخ ،کمک به شناخت و مطالعۀ عمیق تاریخ ایران باستان
(بناهای اداری و  .3ساختمانهای دولتی و حکومتی ،برای نمایش برتری ایدئولوژیکشان ،باشکوهتر از سایر ساختمانها ساخته
حکومتی)
شدند؛ همانند ساختمانهای باشکوه باستان.
 .4تغییر تدریجی سیمای شهری
 .5نمود عظمت فرهنگی ایران در دستاورد معمارانۀ آلمانها

نئوکالسیک
(بناهای
عمومی)

نمادپردازی

شکل عقاب
صلیب شکسته

 .1ثبت جاودانگی به وسیلۀ معماری از طریق شکوه و عظمت و ساختن در مقیاس بزرگ مطابق اندیشههای
آلمان نازی
 .2بنابر اندیشه هیتلر سادگی ،قدرت و وقار این گرایش مناسب بناهایی است که مردم از آن استفاده میکنند.
درست در ایران نیز این اندیشه از جانب متخصصان آلمانی در بناهای خدماتی و حکومتی دنبال شد.
 .3استفادۀ گسترده از بتن و سنگ در این گرایش برای ابراز سنگینی و قدرت و ثبت در تاریخ

 .1نمادپردازی مستقیم و غیرمستقیم در این دوره رهآورد معماران آلمانی برای معماری ایران است.
 .2نمادپردازی از مهمترین شاخصههای این دوران برای بیان ایدئولوژی حکومت است.

..............................................................................
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 1305تا 1309ه.ش قرار گرفت که طی آن ساختمانها
و عملکردهای جدید به سرعت گسترش یافت و
افرادی نظیر اریک مندلسون فروشگاه معروف شوکن
و یا اریک آبل ساختمان نمایشگاه صنعتی را طراحی و
اجرا کردند .اما نکتۀ قابل توجه در این حوزه استفادۀ
چشمگیر از مضامین باستانی در جهت کسب مشروعیت
و ایجاد پشتوانۀ تاریخی و فرهنگی برای حکومت پهلوی
است که از طریق معماری در ساختمانهای اداری و
حکومتی تجلی پیدا کرده است .معماران آلمانی با توجه
به اکتشافات باستانشناسی انجامشده در ایران ،در
استفاده از این الگوها و مضامین کهن پیشگام بودهاند.
عمدۀ بناهای ساختهشده در ایران توسط مهندسان و
شرکتهای آلمانی با گرایش نئوکالسیک است .عظمت
بناها ،سخت و سنگین بودنشان ،انسان را به مکان
واقعی خویش ،به ضعف و حقارت خود ،آگاه میساخت.
بناهایی همچون ایستگاه راهآهن تهران ،شهرداری
تبریز و بیمارستان امامخمینی از مهمترین نمونههای
ساختهشده با این نوع نگرش هستند.
پینوشتها
.1
.2

Hochtief

Philipp Holzmann
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