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چکیده

از سبک های موجود متاثر از غرب در ایران، رمانتیسم می باشد. نوشتارهای اندکی درباره معماری رمانتیک 

کمبود در آنها محسوس است. الف: هیچکدام از آنها توضیح نمی دهند براساس چه  که  دو  ایران وجود دارد 

گرفته اند در حالیکه به نظر  کثر آنها دوره پهلوی اول را در نظر  قراینی سبک بنایی را رمانتیک می خوانند ب: ا

می رسد، نمونه هایی از این سبک در دوره پهلوی دوم نیز بوجود آمده اند. لذا این مقاله در نظر دارد با مطالعه 

و  کتابخانه ای  شیوه  به  اطالعات  آوری  جمع  طریق  از  غربی  محققان  آرای  در  رمانتیک  معماری  گی های  ویژ

اطالعات  محتوای  تحلیل  و  مقایسه  توصیف،  طریق  از  ایران  در  موجود  نمونه های  با  گی ها  ویژ این  تطبیق 

بدست آمده، دالیل اطالق این سبک را به نمونه های ایرانی، مورد بررسی قرار دهد و با اتکا به مطالعات انجام 

گرایش های موجود آن  را در دوره پهلوی دوم شناسایی  گسترش داده، انواع  یافته، سبک شناسی رمانتیک را 

کرد الف: سبک بوجود آمده در معماری معاصر ایران،  کند. با استناد به یافته های این تحقیق می توان اظهار 

گرفته است.  که تاثیرات زیادی از الگوی اصلی خود در غرب  نه رمانتیسم غربی، بلکه »شبه رمانتیسمی« است 

گرایش های مختلفی است. ب: این سبک در عصر پهلوی دوم دارای 

واژه های کلیدی

گرایی، معماری معاصر ایران. گرایی، سنت  رمانتیسم، ناسیونالیسم، بومی 

که به راهنمایی آقای دکتر  کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان »رمانتیسم در معماری معاصر ایران« می باشد  *این مقاله برگرفته از پایان نامه 

محمد باقری در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام شده است. 
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مقدمه
کـرده در  بـا ورود معمـاران خارجـی و دانشـجویان ایرانـی تحصیـل 
دانشـکده های معماری اروپا در دوره پهلوی اول، شـاهد شـکل گیری 
و گسـترش سـبک های متنـوع معمـاری غـرب در ایران هسـتیم. یکی 
بـاب  اندکـی در  ایـن سـبک ها، رمانتیسـم می باشـد. نوشـتارهای  از 
کمبـود در آنهـا  کـه عمدتـًا دو  معمـاری رمانتیـک در ایـران وجـود دارد 
کدام از آنها توضیح نمی دهند  کاماًل محسوس است. اول اینکه هیچ 
کـه بر اسـاس چـه قراینـی، سـبک بنایـی را، رمانتیـک می خواننـد و آیـا 
کثر  می توان چنین عنوانی را به سبک آن بنا اطالق کرد؟ و دوم اینکه ا
آنها بازه زمانی پهلوی اول را در نظر گرفته اند در حالیکه نمونه هایی از 
که بحث چندانی  این سبک در دوره پهلوی دوم نیز بوجود آمده اند 
در مـورد آنهـا نشـده اسـت. لـذا ایـن مقالـه در نظـر دارد الـف: با مطالعه 
ویژگی هـای معمـاری رمانتیـک در آرای محققـان غربـی و تطبیـق این 
ویژگی هـا بـا نمونه هـای موجـود در ایـران، امـکان و دالیـل اطـالق این 
سبک را به نمونه های ایرانی، مورد نقد و بررسی قرار دهد و ب: با اتکا 
گسترش داده و  به مطالعات انجام یافته، سبک شناسی رمانتیک را 

انواع گرایش های آن را در دوره پهلوی دوم شناسایی کند.
سـاختار تحقیـق: ایـن تحقیق برای رسـیدن به اهـداف تعیین 

کلی تنظیم شده است: شده در سه بخش 
گی های رمانتیسم و معماری  ۱- رمانتیسم، شامل مطالعه ویژ
و  نـگاران هنـر  تاریـخ  آرای  تامـل در  از طریـق  از آن نهضـت،  متاثـر 

گی ها با شرایط موجود در ایران. محققان غربی و تطبیق این ویژ
نقـد و  بـا  کـه در آن  ۲- رمانتیسـم در معمـاری دوره پهلـوی، 
بررسـی آرای محققـان در ایـن خصـوص، بـه برخـی از دالیـل ظهـور 
گرایش های مختلف معماری  رمانتیسـم دراین دوره اشـاره شـده و 
گرفت.   رمانتیک در دوره پهلوی دوم مورد شناسایی قرار خواهند 
که در آن یافته های مهم این تحقیق  گیری،  ۳-بحث و نتیجه 

به همراه یک نمودار ارائه خواهد شد.
و  طبقه بنـدی  در  را  مـا  تحقیـق  ایـن  نتایـج  اسـت  امیـد 
گونه شناسـی انـواع مختلـف بناهـای پدیـد آمـده در معمـاری دوره 

معاصر ایران یاری رساند.

چارچوب نظری و مفاهیم اساسی تحقیق

نوشـتار حاضردر پی بررسـی و پاسـخ به این سـوال اساسی است 
کـه ویژگی هـای اصلـی یکـی از مهم تریـن سـبک های معمـاری غـرب 
ایـران  آیـا چنیـن سـبکی در معمـاری  یعنـی رمانتیسـم چیسـت؟ و 
بوجـود آمـده اسـت؟ بـه ایـن منظـور قبـل از ورود به بحث الزم اسـت 
تـا توضیحاتـی دربـاره پیـش فرض های قطعی تحقیـق و اصطالحات 

اساسی موجود در آن داده شود.
1-رمانتیسم: منظور از رمانتیسم در این تحقیق صرفًا یک پدیده 
هنری)بعنوان یک سبک( نبوده و ابعاد و زمینه های فکری و اجتماعی 
شکل گیری آن- بعنوان یک نهضت گسترده- نیز مدنظر بوده است. از 
این رو هنگامیکه به بررسی و شناخت ویژگی های ظاهری آثار شامل: 
فرم، نحوه ترکیب احجام، روش بکارگیری اشکال و نمادهای تاریخی 
پرداخته می شود، رمانتیسم بعنوان یک سبک مدنظر بوده و عمدتًا 
گرفتـه  بـا پیشـوند »معمـاری« و در عبـارت »معمـاری رمانتیـک« بـکار 
شده است و زمانیکه به زمینه های فکری و اجتماعی شکل گیری آن  
گرفته شـده  پرداختـه می شـود. بعنـوان یـک نهضـت گسـترده در نظـر 
گذارده اسـت. الزم به ذکر اسـت  که تاثیر خود را بر معماران و آثارشـان 
بـا اینکـه تالش هایـی چنـد بـرای خلق آثار هنـری و معماری به سـبک 
گام بزرگ و اصلی در  گرفت، ولی  رمانتیک در دوره پهلوی اول صورت 
کنده به یک نهضت منسجم  راستای تبدیل این تجربیات منفرد و پرا
گیرکه هنرمندان و معماران را نیز تحت تاثیر خود  فکری و اجتماعی فرا
قرار داد، در دوره پهلوی دوم، یا دقیق تر بگوییم در دهه چهل با طرح 
کـه از آن بـا عنـوان  گفتمـان ضـد غربزدگِی»بومی گرایـی« برداشـته شـد 

»رمانتیسم رادیکال«)کاتوزیان ب،۱۳۲،۱۳۸7( یاد شده است.
کـه یکـی از شـاخصه های  2-معمـاری رمانتیـک ایرانـی: از آنجـا 
کیـد بـر ارزش هـای فرهنگـی موجـود در  اصلـی نهضـت رمانتیـک، تا
ادوار تاریخـی و ماقبـل مـدرن هـر تمـدن و سـرزمینی است)سـه یـر و 

گرفتـه در  لـووی، ۱۳۸6، ۱۲۳(، از ایـن رو معمـاری رمانتیـک شـکل 
کامـاًل منحصـر بـه فـرد بـوده و قابـل قیـاس و تطبیـق بـا هیـچ  ایـران، 
بنـای معمـاری در جهـان نمی باشـد. بـر ایـن اسـاس، ایـن تحقیـق 
بـه جـای مقایسـه و پرداختـن بـه آثار معمـاری، با بررسـی زمینه های 
نظری پیرامون شکل گیری معماری رمانتیک در غرب و مقایسه آنها 
کلـی  بـا زمینه هـای موجـود در ایـران، انجـام شـد. در پایـان تصویـری 
کـه  از پدیـده معمـاری رمانتیـک در ایـران بـه ذهـن متبـادر می شـود 

کرد. می توان با عنوان »معماری رمانتیک ایرانی« از آن یاد 
3-معمـاری تاریخـی ایـران: مـراد از معمـاری تاریخـی ایـران، آن 
که هنوز تحت تاثیر نحله معماری غرب گرا قرار نگرفته  معماری است 
گذرانـده، تـا  اسـت و بـا اینکـه تغییـر و تحوالتـی را در طـول زمـان از سـر 
گذشته ایران  کم بر معماری  کلی حا اوایل قرن حاضر در قالب اصول 
بـه حیـات خـود ادامـه داده و در معماری معاصر، بعنوان منبعی برای 

ارجاع معماران رمانتیک همواره مورد نظر بوده است.  

روش تحقیق

دراین تحقیق ابتدا با جمع آوری اطالعات به شیوه کتابخانه ای، 
بسترهای موثر و ویژگی های اصلی معماری رمانتیک در غرب، از طریق 
تامل در آرای تنی چند از صاحب نظران این حوزه شناسـایی شـده و 
سپس در راستای تطبیق زمینه های شکل گیری رمانتیسم در غرب و 
ایران، این ویژگی ها در رویکردی تحلیلی با شرایط ایران مورد مقایسه 
قرار گرفت. در مرحله بعد، برای شناخت هر چه بیشتر معماری مدرن 
که هدف عمده این مقاله  متکی بر تاریخ و بوم در عصر پهلوی دوم - 
را تشکیل می دهد- دیدگاه های برخی از مهم ترین صاحب نظران این 
حوزه در ایران، در رویکردی نقادانه و در روشی مبتنی بر تحلیل محتوا 
مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، فرضیه وجود رمانتیسم در معماری 
گرفتـه در حوزه  دوره پهلـوی دوم بـا اسـتناد بـه جریان بوم گرای شـکل 
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گرایش های مختلف  روشنفکری و دانشگاهی آن دوره، اثبات شده و 
معمـاری رمانتیـک از طریـق توصیـف بناهـای انتخاب شـده و تحلیل 
ویژگی هـای سبک شناسـانه آنهـا در کل دوره پهلـوی مورد شناسـایی 

قرار گرفته و در قالب نموداری ارائه شد.
معاصـر  معمـاری  شناسـی  گونـه  تحقیق-درزمینـه  پیشـینه 
کتب و  که در قالب برخی  گرفته  ایران، تالش های ارزنده ای انجام 
مقاالت منتشر شده و همگی دارای اهمیت علمی می باشند. قابل 
ذکـر اسـت برخـی از فصلنامه هـای معمـاری نیـز در چندیـن شـماره 
کـه در  خـود بـه صـورت ویـژه بـه معمـاری معاصـر ایـران پرداخته انـد 
جـای خـود از محتویـات آنهـا اسـتفاده شـده و در برخـی مـوارد مورد 
گرفته اند. لیکن دستاوردهای این تحقیق در  نقد و بررسی نیز قرار 
گی ها و بسترهای موثر در شکل گیری معماری  زمینه شناسایی ویژ
رمانتیک و تطبیق آنها با شرایط موجود در معماری معاصر ایران، 

مسبوق به سابقه نمی باشد.

رمانتیسم

گاهی  کنـون در آ که تا "رمانتیسـم، عامـل بزرگترین تغییری اسـت 
مردم غرب پدید آمده و همه تغییرات دیگر که در قرن نوزدهم و بیستم 
روی داده اهمیتی کمتر از آن داشته و در هر حال سخت تحت تاثیر آن 
که بعد از  بـوده اند...ایـن جنبـش چنان تحول عظیم و بنیادینی بود 

وقوع آن دیگر هیچ چیز به حال خود باقی نماند")برلین، ۲۰،۱۳۸۸(.
بـا اسـتناد بـه نقـل قول بـاال و مطالعـات سـال های اخیر محققان 
کـرد الـف: برخـالف عقیـده  غربـی در مـورد رمانتیسـم می تـوان اظهـار 
ادبـی و  گرایشـی  بـه  را صرفـًا  تـوان رمانتیسـم  تنهـا نمـی  نـه  سـنتی، 
کـرد، بلکـه بایـد آن را جزیی  هنـری در حوالـی سـال های ۱۸۰۰ محـدود 
کـرده  کـه تـا امـروز ادامـه پیـدا  اساسـی از فرهنـگ و هنـر مـدرن دانسـت 
اسـت. در برخـی از منابـع، سـخن از»رمانتیسـم متناوبـی« می شـود 
گـون، همچنـان خـود را در تاریـخ  گونا کـه هـر از چندگاهـی بـه راه هـای 
معاصـر آشـکار می سـازد. مکاتـب هنـری چـون سمبولیسـم، ارگانیک، 
کسپرسیونیسـم آلمـان- بـا بـذل توجهـش بـه جوانی،  سوررئالیسـم و ا
روستانشینی و برنامه های ناسیونالیستی- و جنبش های اجتماعی 
گروه های ضد اتمی را  گرایـی و  بزرگـی چـون حفظ محیط زیسـت، بوم 
در سال های اخیر می توان به شدت وامدار نهضت رمانتیک دانست، 
ب: این نهضت بسیار پیچیده و دارای شاخه های متعددی است که 
گاهـی دارای سرشـت متضـادی می باشـند و همیـن عامـل، راه را برای 
کامـل و روشـن سـد می کنـد)رک. بـه هیث و  فروکاسـتن آن بـه تعریفـی 
بورهـام،۱۳۸۳ و سـه یـر و لـووی،۱۳۸6(. تعاریـف سـنتی آن همچـون 
تقابل کالسیسم - رمانتیسم و یا تعریف رمانتیسم براساس تضاد آن با 
روشنگری، با اینکه بسیار مفید و راهگشا می باشند، یکجانبه بوده و 
نه تنها حق مطلب را به نحو شایسته ای ادا نمی کنند، بلکه در برخی 
مواقـع ایراداتـی نیـز متوجـه آنهـا می باشـد. بعنـوان مثـال رمانتیسـم، 
مفهوم »خرد خود بنیاد« را از فلسفه روشنگری وام گرفته و نه تنها هیچ 
تضادی با این مفهوم نداشته بلکه از طریق طرح مفهوم »فردگرایی« 
و اهمیـت دادن بیـش از حـد بـه »ذهنیت فـردی« در خلق آثار هنری، 
این مفهوم را به اوج خود می رساند. براین اساس ارائه تعریفی قطعی 
و روشـن از سـبکی واحـد بـا عنـوان معماری رمانتیک بـا توجه به تنوع 

گرایش های موجود در آن همچون نئوباروک، نئوگوتیک، عطف توجه 
بـه معمـاری روسـتایی و محلـی و معماری هـای سـایر ملـل همچـون 
گر نه غیر ممکن ولی بسـیار مشـکل می باشـد. با  چین و هند و غیره، ا
کرد بابررسـی و تحلیـل آرای  ایـن حـال در سـطور آینـده سـعی خواهیم 
محققـان غربی در خصوص رمانتیسـم و معمـاری رمانتیک، مقوالت 
گرایش های معماری رمانتیک را  و مفاهیم محوری مشـترک در انواع 
استخراج کرده و آنها را با نمونه های ایرانی موجود در این تحقیق مورد 

مقایسه قرار دهیم.

معماری رمانتیک

کاپـن۱- این محقق برای معماری رمانتیک سـه  دیویـد اسـمیت 
جنبـه اصلـی قائـل شـده و ایـن سـه جنبـه را بـا سـه قـوه درونـی انسـان 
مرتبط دیده است؛ یعنی: »خیال«، »احساس« و »اراده« که در اینجا 

آراء او درباره این سه مقوله به اجمال بررسی می شود.
خیـال: ازمفاهیـم اساسـی وابسـته به معمـاری رمانتیـک بوده و 
بـه شـدت بـا مفهـوم »نبوغ« مرتبط اسـت]تخیل خـالق[. تغییر ایده 
کتسـابی به معمـاری بعنوان  معمـاری بعنـوان یـک مهـارت عملی و ا
کار  هنر طراحی و بیان نبوغ شخصی در این دوره اتفاق افتاد و تنها 
کار  اصلـی معمـار عبـارت شـد از ارائـه طـرح و نقشـه در پشـت میـز و نه 

کارگاه ها)کاپن، ۱۳۸۳، ۲75(.  عملی در 
گرایی افراطی این  احساس: که نمود آن را می توان در طبیعت 
که دقت و تامل  دوره جست؛ البته طبیعتی وحشی، بکر و بی نظم 
در آن در هنـر رمانتیـک، بـه طـرح مفهـوم »بدیـع منظـر۲«  انجامید و 
از ایـن طریـق وارد مباحـث معمـاری و طراحـی منظـر شـد. دو ویژگی 
گهانی و بی نظم« ]برخالف زیبایی شناسی  »پیچیدگی« و »تغییر نا
برجسـته  و  بدیـع  منظـره  یـک  ایجـاد  در  موثـر  عوامـل  از  کالسـیک[ 
هسـتند. البتـه تاریـخ و قدمـت یک بنـا نیز می تواند جـزو ویژگی های 
بدیـع منظـر بـه شـمار رفتـه و از ایـن طریـق بـر عواطـف و احساسـات 

انسان تاثیرگذار باشد)همان،۲۹۲(.
اراده:]یـا نوگرایـی[ اشـاره بـه مفهـوم بیان ذهنیت فـردی در هنر 
که در این  گیری و تقلید- اسـت  و اصالـت اثـر هنـری- در تضـاد با وام 
گرفت. همچنین این مقوله را می توان در ارتباط با انواع  دوره شکل 
گرایش ها و مفاهیم سیاسی نیز بررسی کرد که پیدایش ناسیونالیسم 
یا ملی گرایی و طرح آن در معماری از جمله آنهاست )همان، ۲۹۹(. 
)ناسیونالیسـم( بسـیار  بـه نظـر می رسـد طـرح مفهـوم هویـت ملـی 
در  زیـرا  هاسـت،  رمانتیـک  فردگرایـی  یـا  اصالـت  مفهـوم  بـا  مرتبـط 
کالن و سطح جهانی می توان ناسیونالیسم را به معنای بها  مقیاس 
دادن به فردیت و اصالت یک قوم یا ملت در نظر گرفت که تاثیر قابل 

مالحظه ای بر معماری رمانتیک داشته است.
پیتر کالینز۳-وی همچون سایر محققان، تعریف جامع و کاملی 
از معمـاری رمانتیـک بدسـت نـداده و تنهـا بـه ذکر سـه عامـل موثر در 

کتفا می کند. گیری این معماری ا شکل 
- انقالبـی: ایـن مقولـه را بایـد  معمـاری بـاز ارزشـیابی شـده 
که هدفشان  ناشی از خواست و اراده قوی افرادی معدود دانست 
گذشته از طریق ترجمان آنها به زمان  حفظ سنت ها و ترکیب های 
حـال بـوده اسـت. عمـده هـدف آنها معطـوف به نوآوری  در مسـائل 

رمانتیسم در معماری معاصر ایران
کید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال ۱۳۳۲شمسی( )با تا
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زیبایی شناسانه معماری)نور، فرم و ...( _ در تقابل با اهمیت بیش 
که حتی بحث  گذشـته_ بود تا جایی  از حد مسـائل سـاختمانی در 
از تاثیرات دراماتیک احجام مختلف می کردند)کالینز، ۱۳۸7، ۲۲-
۱۱(. می توان این مقوله را قابل قیاس و هم ارز با مفهوم »اراده« در 

کاپن دانست.  اندیشه 
تاثیـرات ناشـی از تاریـخ نـگاری: بعـد از اواسـط قـرن هجـده و 
مشـخصًا در تمـام طـول قـرن نـوزده )دوره گسـترش رمانتیسـم(، رشـد 
علـم تاریـخ منجـر بـه تقسـیم بنـدی معمـاری بـه »سـبک هـا« شـد. 
از ایـن رو در ایـن زمـان معمـاران بـا شـیوه ها و سـبك های تاریخـی 
کامـاًل از همدیگـر قابل تمیز  کـه  شـناخته شـده متعـددی روبـرو بودنـد 
بوده و در برابر معماری متداول آن روزگار از آنها در طراحی بناها سـود 

می جستند)همان، 64(.
گرایـش بـه مناظـر بدیـع: واژه بدیـع منظـر، از  تاثیـرات ناشـی از 
کردن از روی آنها  اشـتیاق انگلیسـی ها به مناظر بکر طبیعی و نقاشـی 
نشأت می گرفت. این اشتیاق منجر بوجود آمدن تمایل شدید نسبت 
بـه قـرار دادن بناهـا در میـان صخره هـا و آبشـارهای مصنوعـی و آرایش 
نامنظم در باغ ها و پارک ها شد و توجه همگان را به معماری روستایی 
معطـوف سـاخت. زیبایـی شناسـی بدیع منظـر، در دوره رمانتیـک، 
گیـری مفاهیمـی چـون بـی نظمـی، پیچیدگـی، تنـوع و  باعـث شـکل 
عدم تقارن در بناهای معماری شد زیرا به نظر آنها این عوامل منظره 
سـازتر از مفاهیمـی چـون نظـم و تقـارن می بودند)همـان،6۱-5۱(. بـه 
نظـر می رسـد معمـاران رمانتیـک ایـن قبیل مفاهیـم و مقـوالت را بکار 
می گرفتند تا با خلق اثری بدیع و جالب از لحاظ بصری، به شـدت بر 

کات و احساسات مخاطبان آثارشان تاثیرگذار باشند. ادرا
هلن گاردنر4-در هنر مخصوصًا در معماری رمانتیک، به معیارهای 
که برای داوری درباره سبك ها مطرح می شوند و  تازه ای برمی خوریم 
که تناسـبی هماهنگ دارد و در  مثاًل معماری دیگر الزامًا به این علت 
جزئیاتش خطایی وجود ندارد، خوب به شـمار نمی رود، بلکه چون 
می تواند عواطف لذت بخش آدمی را برانگیزد، چنین تلقی می شود. 
یعنی معماری به عنوان محرك احساس به کارگرفته می شود. بدین 
که موجب نوعی تداعی معنی شاعرانه شود  منظور، تقریبًا هر سبکی 
یعنـی رویدادهـای پـر عظمـت و خاطـره انگیـز روزگاران گذشـته را زنـده 
کـه حاصـل  کنـد می توانـد مفیـد واقـع شـود. پیدایـش ناسیونالیسـم 
جمع آوری اسناد و مدارک تاریخی مربوط به هر کشور اروپایی در سده 

نوزدهم بود، تاثیر بسزایی در این امر داشت )گاردنر، ۱۳۸5، 56۰(.

تعریف رمانتیسم

بـا تامـل در آرای سـه محقـق مذکـور در بخـش پیشـین متوجـه 
کرده انـد تـا به نحـوی پدیده  می شـویم، بـا اینکـه هـر یـک از آنهـا تـالش 
معماری رمانتیک را تبیین کنند، اما هرگز تعریف کامل و روشنی از آن 
بدست نداده اند. این را می توان ناشی از سرشت پیچیده این نهضت 
گرایش هـای موجـود در آن دانسـت. بـا ایـن حـال در ادامـه، بـا  و تنـوع 
کرد  استمداد از آرای دو تن از محققان علوم اجتماعی سعی خواهیم 

به تعریف نسبتًا روشنی از معماری رمانتیک برسیم.
رابـرت سـه یـر و میشـل لـووی5 -ایـن دو محقـق در مقالـه ای بـه 
غایـت محققانـه، پـس از بررسـی و نقـد انـواع دیدگاه هـا و تعاریـف ضد 

و نقیـض رایـج دربـاره رمانتیسـم، تعریفـی از رمانتیسـم ارائـه داده انـد 
کـه توانسـته معنـای اجتماعـی- فرهنگـی آن را روشـن سـاخته و تـا 
اغلـب  در  را  جنبـش  ایـن  ضـروری  بخـش  وحـدت  عنصـر  حـدودی 
زیـر پرچـم  بـا سـرمایه داری  کند:"ضدیـت  تبییـن  گرایش هـای آن 
ارزش هـای ماقبـل سـرمایه داری")سـه یـر و لـووی، ۱۳۸6، ۱۲۳(. از 
گرایش های موجود در این نهضت، این  نظر آنها وجه مشترک انواع 
که واقعیت حاضر فاقد برخی ارزش های اساسـی  باور دردآلود اسـت 
گسـترش سـرمایه داری  کـه در اثـر رشـد و  انسـانی اسـت؛ ارزش هایـی 
گسسـتگی  و پیامدهـای آن همچـون: از خـود بیگانگـی، شـی وارگی، 
اجتماعـی و انـزوای بیـش از حـد افـراد در جامعـه از بیـن رفته انـد. از 
این رو در جهان مدرن مبتنی بر ارزش مبادله، پول و بازار، فرد دچار 
نوستالژی برای دوران طالیی از دست رفته  شده و همواره احساس 
اسـت )همـان،۱۳۱(. در  از دسـت داده  را  ارزشـمندی  می کنـد چیـز 
بخش بعدی مقاله، این تعریف را به حوزه معماری انتقال داده و آن 
را با شرایط معماری ایران در عصر پهلوی تطبیق خواهیم داد. الزم 
به ذکر است این دو متفکر با توجه به زاویه دید خود، انواع مختلف 
این جهان بینی را به اختصار توضیح داده اند که در اینجا و بر اساس 

نیازهای این تحقیق دو مورد از آنها را بیان می کنیم. 
الـف( رمانتیسـم احیاطلـب6- مهم ترین نویسـندگان و متفکران 
رمانتیک را اساسًا باید در این گروه جای داد. این دیدگاه در مقایسه 
کل پدیـده بیشـترین نزدیکـی را دارد، زیـرا  بـا سـایر انـواع، بـه ماهیـت 
قبـل  مـا  گذشـته  بـرای  نوسـتالژیا  را  رمانتیـک  جهان بینـی  کنـه  کـه 
سـرمایه داری دانسـتیم و مشـخصه نـوع احیاطلـب، براسـتی آرزو و 
خواست برای احیا یا آفرینش مجدد چنان گذشته ای در حال حاضر 
گذشته ها عمدتًا به  است. اغلب احیاطلبان در میان انواع مختلف 
قرون وسـطی نظر دارند. آنها از این رو به قرون وسـطی عالقه مندند 
که اواًل به لحاظ معنوی، روحانی و ساختاری با آنچه در حال حاضر 
از آن متنفرنـد، اختـالف اساسـی دارد و ثانیـًا از نظر زمانی در مقایسـه 
کهـن و ماقبـل تاریـخ به زمان و دنیای ما نزدیک تر اسـت و در  بـا ایـام 

نتیجه امکان احیای آن معقوالنه تر به نظر می رسد)همان،۱4۰(. 
تاریـخ  کل  برخـی،  عقیـده  فاشیسـتی7-به  رمانتیسـم  ب( 
بـا  گزیـر  نا رمانتیسـم  و  فاشیسـم  بـر  اسـت  مقدمـه ای  رمانتیسـم، 
بایـد در نظـر داشـت  امـا  گـره خـورده اسـت.  ایدئولـوژی فاشیسـتی 
بسـیار  دیدگاه هـای  در  رمانتیـک  داری  سـرمایه  ضـد  جهان بینـی 
کامـاًل بـا فاشیسـم بیگانه  کثـر آنهـا  کـه ا متفاوتـی متجلـی شـده اسـت 
اند. بسیاری از آرای رمانتیک ها را، فاشیست ها دوباره مورد تفسیر و 
تغییر قرار داده و آنگاه وارد جهان بینی خود کردند. باید توجه داشت 
بـا اینکـه نوسـتالژیا بـرای رم باسـتان، رنگـی رمانتیـک بـه فاشیسـم 
کـه  ایتالیایـی می زنـد، امـا بینشـی متضـاد بـر آن تفـوق دارد، بینشـی 
کردند: ستایش از زندگی شهری، صنعتی  فوتوریست ها آن را تدوین 
و تکنولوژیک و تشویق مردم برای پذیرش مدرنیته)همان، ۱47(. با 
اینکه نویسندگان عبارات فوق در طبقه بندی رمانتیسم، فاشیسم 
را بـه دلیـل دل سـپردگی آن بـه مدرنیتـه تکنولوژیـک مـورد شـک قـرار 
داده انـد، ولـی در نهایـت آن را جـزء یکـی از شـاخه های رمانتیسـم 
کرده و ما در تحلیل وضعیت ایران در عصر پهلوی اول در  محسوب 

کرد. این مورد مطالبی را ذکر خواهیم 
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مقابله و تطبیق ویژگی های معماری رمانتیک 
در غرب و ایران

کامـاًل موجـز و فشـرده بیـان  کـه بصورتـی  درنقـل قول هـای بـاال 
کـه می تـوان آنهـا را از اصلی ترین ویژگی های  شـد، عباراتـی وجـود دارد 
معماری رمانتیک به حساب آورد. در اینجا این ویژگی ها را بیان کرده 
و بـا شـرایط معمـاری ایـران در عصـر پهلوی مورد تطبیق قـرار خواهیم 

داد. این ویژگی ها عبارتند از:
۱-اهمیـت دادن بـه خیـال )تخیـل خـالق هنرمنـد( در آفرینـش 
گیـری مفهـوم معمـار- طـراح در تقابـل بـا معمـار- اثـر هنـری و شـکل 
اسـتادکار)بنا(. بـا اینکـه اولیـن معمـار- طراحان تحصیلکـرده ایـران در 
کار طراحـی کردنـد، بـا ایـن حـال  غـرب، در اواخـر دوره قاجـار شـروع بـه 
گسـترش رسـمی پدیـده معمـار- طراح)آرشـیتکت( را  گیـری و  شـکل 
کردن اقتدار سیاسـی  می تـوان از حوالـی سـال ۱۳۱4 بـه بعـد با فروکش 
جهت دار در معماری و در نتیجه طرح مفهوم »سلیقه آزادانه معمار 
در طراحی«)مختـاری،۱77،۱۳۹۰( و نیـز بـا تاسـیس اولیـن دانشـکده 
معماری ایران) دانشکده هنرهای زیبای تهران(در اوایل دهه بیست 
اداره  پاریس)بـوزآر(  بـه سـبک مدرسـه هنرهـای زیبـای  کـه  دانسـت 
می شد. جالب آنکه نحوه آموزش معماری در مدرسه هنرهای زیبای 
پاریس، خود بر بستر تاریخ گرایی نهضت رمانتیک شکل گرفته و بر آن 
غ التحصیالن دانشکده  کید داشت. پس بدیهی است بسیاری از فار تا

هنرهای زیبا، دارای گرایش های رمانتیک باشند.
گرایش به طبیعت بکر و  ۲- بها دادن به عنصر احساس از طریق 
وحشی و الهام از آن در شکل دادن به مفهوم بدیع منظر در معماری 
رمانتیـک و در نتیجـه پیدایـش جلوه هـای خـاص بصری)رویایـی( در 
این سبک. با اینکه مفهوم بدیع منظر در ایران ناشناخته بوده و هرگز 
تئوریزه نشد، برخی از معماران مورد نظر ایرانی در این تحقیق با توجه 
گاه آنچنان بناهای  بـه توانایی هـای باالیشـان در امـر طراحی، ناخـودآ
که می توان آنها را به حق در زمره  خیالی و شگفت آوری پدید آورده اند 

بهترین آثار بدیع منظر قرار داد.
۳ـ رویکـردی علمـی یـا بیرونی به معمـاری تاریخی)تاثیرات ناشـی 
کـه خـود مسـبب پیدایـش  از رشـد علـم تاریـخ و باسـتان شناسـی(، 
و طبقه بنـدی انـواع سـبک های تاریخـی در دوره رمانتیـک شـد. در 
کرد اولین کتاب ها و مقـاالت جدی  کافیسـت خاطر نشـان  ایـن مـورد 
توسـط  و  پهلـوی  ایـران، در دوره  و معمـاری  تاریـخ هنـر  بـه  مربـوط 
کـه ایـن امـر  گـدار۸ منتشـر شـدند  باستان شناسـان و محققانـی چـون 
خـود نمـودی از شـکل گیری رویکـردی علمـی یـا بیرونـی بـه معمـاری 
معمـاری  تاریـخ  در  بـار  اولیـن  بـرای  یعنـی  می باشـد.  ایـران  تاریخـی 
کـه در  ایـران، معماران-کـه یـا خـود غربـی بودنـد و یـا ایرانیانـی بودنـد 
دانشگاه های غربی تحصیل کرده بودند- بدون درگیری با سنت های 
جاری معماری و حتی در گسست با آن، می توانستند کل سبک های 
موجـود در معمـاری تاریخـی ایـران را پیـش چشـم خـود حاضـر دیده و 
که رشد  از آنها در طراحی های خود بهره ببرند. البته نباید از تاثیراتی 
علم تاریخ و باسـتان شناسـی در شـکل دهی به مفهوم ناسیونالیسـم 

داشتند غافل بود.
بـر  کیـد  تا و  توجـه  در  آن  تاثیـر  و  ناسیونالیسـم  پیدایـش   -4
گذشـته های افتخـار آمیـز ملـی. قابـل ذکـر اسـت ایـن مفهـوم تقریبـًا از 

اواسـط قرن سـیزده هجری قمری و به تاثیر از ناسیونالیسـم رمانتیک 
کرمانی و  غـرب در اندیشـه منورالفکرهایـی چـون آخونـدزاده، آقاخـان 
که  گذر زمان آنچنان اهمیتی یافت  گرفت و با  طالبوف تبریزی شکل 
به مفهومی اساسی در شکل دهی به ایدئولوژی رسمی دولت پهلوی 
تبدیل شد )انتخابی،۱۳۸7، ۳۱و۳5(. بقدری این مفهوم درآن دوره 
کید خاصی بـر آفرینش  کـه دولـت پهلـوی تا گسـترش و اهمیـت یافـت 

نوعی معماری ناسیونالیستی)سبک ملی( داشت.
گرفته در  گفتمان های هویتی شـکل  کلی،  در یک تقسـیم بندی 
کرد.  طرح ناسیونالیستی دوره پهلوی را می توان به دو دوره قسمت 
الـف- ازآغـاز پیدایـش ناسیونالیسـم تـا پایـان نهضت ملی شـدن نفت 
در سـال ۱۳۳۲)ناسیونالیسـم آریایـی(. ب- پـس از شکسـت نهضـت 
ملـی تـا انقـالب اسـالمی سـال۱۳57)دوره خودیابـی و توجـه به هویت 
بومـی(. درایـن دوره، بدلیل شکسـت نهضت ملـی در اثر دخالت های 
غـرب و بـه ویـژه آمریـکا، برخـالف دوره قبـل چرخشـی بسـوی احیـای 
که  فرهنگ خودی یا بازگشـت به خویشـتن بومی مشـاهده می شـود 
طبعًا در آن فرهنگ اسـالمی ایرانیان نقشـی اساسـی داشـته و بشـکل 
نفـوذ  تحـت  را  دوره  ایـن  هویتـی  گفتمان هـای  برجسـته ای،  و  بـارز 
کـه جریـان  خـود دارد)کچویـان،۱۲4،۱۳۸7(. ایـن در شـرایطی اسـت 
نیـز در سـطحی وسـیع تر همچنـان در حـال  نووارگـی  و  تجددگرایـی 

گسترش بود. 
5- بازآفزینی بهشـتی گمشـده در گذشته ها )بازگشت به گذشته 
گذشـته(. ایـن ویژگـی درمعمـاری ایـران  و احیـای یکـی از سـبک های 
کلـی خـود را نشـان  بـه تبعیـت از ناسیونالیسـم آن دوره بـه دو صـورت 
داد. الف - بازگشـت به معماری های موجود در دوره باسـتان شـامل: 
هخامنشی، اشکانی و ساسانی. ب- بازگشت به معماری های موجود 
کـه در بخش هـای بعد به تفصیل مورد بررسـی  در دوره اسـالمی ایـران 

قرار خواهد گرفت.
کـه هـدف آن، ترجمـان  6-اراده بـه نوگرایـی یـا معمـاری انقالبـی 
گذشـته بـه زمـان حـال در رویکـردی زیبایـی  سـنت ها و ترکیب هـای 
شناسانه بوده است. در معماری رمانتیک، همین تلفیق ظاهر قدیم 
کـه منجـر بـه پیدایـش ترکیـب  بـا عناصـر و عملکردهـای جدیـد اسـت 
که نه دقیقًا قدیم اسـت و نه جدید. این مورد به  نوظهوری می شـود 
وضوح در معماری معاصر ایران قابل مشاهده است و در تحلیل ما از 

معماری رمانتیک در دوره پهلوی بکار گرفته خواهد شد.
7- خصومـت بـا واقعیـت و معیارهـای متـداول ناشـی از سـرمایه 
داری. بـه دلیـل وجـود چنیـن شـرایط خـاص اجتماعـی- اقتصـادی 
کـه رمانتیسـم را می تـوان پدیـده ای صرفـًا اروپایـی دانسـت زیـرا  اسـت 
"ظهـور سـرمایه داری بویـژه نتیجـه انباشـت درازمـدت سـرمایه بـود 
و انباشـت سـرمایه در درازمـدت، بـا نبـودن حـق مالکیـت، و امنیـت 
ناشی از یک چارچوب قانونی]بعلت وجود استبداد در ایران[ ممکن 
نمی بود")کاتوزیـان الـف،۸،۱۳۸7(. شـاید بتـوان این مورد را با شـرایط 
که آنچـه در ایران  موجـود در ایـران آن زمـان بدیـن صورت تطبیق داد 
کم مایـه، بلکـه  وجـود داشـت نـه خصومـت بـا سـرمایه داری ضعیـف و 
کـه  خصومـت بـا پذیـرش مطلـق غـرب و معیارهـای ناشـی از آن بـود 
سـرانجام در دهـه 4۰ بـه طـرح مفهـوم »غربزدگـی« انجامیـد. از ایـن رو 
پیدایـش  اجتماعـی  و  فکـری  بسـترهای  کامـل  تطابـق  عـدم  بعلـت 
رمانتیسم در غرب و ایران، به تقلید از مفهوم »شبه مدرنیسم« مطرح 

رمانتیسم در معماری معاصر ایران
کید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال ۱۳۳۲شمسی( )با تا
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کاتوزیـان) رک. بـه  شـده توسـط محقـق معاصـر محمـد علـی همایـون 
گرفتـه در  کاتوزیـان الـف،۱47،۱۳۸7( در ایـن مقالـه رمانتیسـم شـکل 
ایران، »شبه رمانتیسم«)برداشتی سطحی از رمانتیسم( در نظر گرفته 

شده است. 
بـا توجـه بـه مطالـب مذکور می تـوان این تعریف را بـرای معماری 

کرد:  رمانتیک ایران ارائه 
»خصومت با پذیرش مطلق معماری مدرن زیر پرچم ارزش های 

موجود در معماری تاریخی و بومی ایران«.

رمانتیسم در معماری دوره پهلوی

دوره پهلوی اول
از آنجا که درباره معماری رمانتیک در این دوره تحقیقات مفید و 
گرفته، در اینجا صرفًا به اهم آن مطالب اشاره می شود  جالبی صورت 
تا ادامه آن را بصورت مبسوطی در معماری دوره پهلوی دوم پیگیری 
گرایش هـای معمـاری رمانتیـک در دوره پهلـوی اول بـه  کنیـم. انـواع 

شرح زیر می باشد:
رمانتیسم ملی اروپایی: ارتباط نزدیک ایران با آلمان دردوره رضا 
شاه و بحث داغ برتری نژاد آریایی، فعالیت گروه های مهندسی آلمانی 
غ التحصیـالن ایرانـی از آن  در ایـران آن زمـان و همچنیـن بازگشـت فـار
کشور، باعث شد که بسیاری از ساختمان های دولتی به این شیوه]که 
آن روزها در آلمان گسترش یافته بود[ ساخته شوند.کاخ دادگستری و 
کدامن،۱۹۱،۱۳76( و برخی از شهرهای  ایستگاه های راه آهن تهران)پا

دیگر، همگی از نمونه های معتبر این شیوه معماری هستند.
رمانتیسم ملی ایرانی)سبک ملی(: در تداوم استفاده از فرم های 
رمانتیسـم ملـی اروپایـی وغالبـًا در بناهای دولتـی و یا عمومی، نوعی 
معماری ایجاد شد که سمبلی از تاریخ ایران باستان بود. البته خود 
گرایـش اول، عالقـه  کرده انـد. در  گرایـش تقسـیم  ایـن شـیوه را بـه دو 
آشـکاری بـه اسـتفاده واضـح و مسـتقیم از موتیف هـا و نقـوش ابنیـه 
کشـور به  کل  باسـتانی به چشـم می خورد، همچون بنای شـهربانی 
گرایش دوم که در آن معماران به بیانی  طراحی قلیچ باغلیان. اما در 
گرای غرب- اعتقاد داشـتند،  گرایش های خرد  تجریدی تر- متاثر از 
با نوعی معماری پاالیش یافته در چارچوب سبک ملی مواجهیم که 
کـردن و اسـتفاده از احجـام و فرم هـای خالـص تمایـل دارد  بـه سـاده 
گرایش نخسـت،  کدامـن،۲۱۳،۱۳76(. در ایـن معماری، برعکس  )پا
از موتیف ها و نقش مایه های باسـتان به صورت مسـتقیم اسـتفاده 
کـه در آن  گورکیـان  کاخ وزارت امـور خارجـه اثـر  نمـی شـود. همچـون 
کعبه زرتشـت بوجود  حجـم مکعـب ماننـد قسـمت ورودی با الهام از 

آمده است.
آنهـا  بـرای  را  زیـر  طبقه بنـدی  مذکـور،  گرایـش  دو  بـه  توجـه  بـا 
گرفتـه انـد. الف: رمانتیسـم ملـی ایرانی با بیان مسـتقیم، ب:  درنظـر 
رمانتیسـم ملـی ایرانـی با بیان غیرمسـتقیم )برای توضیحات بیشـتر 
درباره تمامی مطالب این قسـمت و سـبک های معماری موجود در 

دوره پهلوی اول رک. به: حقیر،6۸،۱۳۸7(.

دوره پهلوی دوم
تحلیل و نقد آرای محققان - دراینجا برای شناخت ویژگی های 

سـبک مـورد مطالعـه، آرای متفـاوت سـه تـن از مهم تریـن منتقـدان و 
محققان معماری ایران، در رویکردی انتقادی مورد بررسـی و تحلیل 

قرار می گیرد.
الملـل  بیـن  برابـر سـبک  کـه در  از معمارانـی  گـروه  حبیبـی، آن 
گرایان«  رایج در آن دوره، دغدغه های تاریخی داشـتند را »نو سـنت 
کـه در  گـروه از معمـاران متاثـر از نقـدی  نامیـده و معتقـد اسـت  "ایـن 
دهـه 6۰ میـالدی از معمـاری نوگـرای )مدرنیسـت( اروپایـی صـورت 
گرفته است، مسئله بازخوانی ارزش های معماری بومی را در دستور 
کار قرار می دهند و بر آن می شوند که ماهیت استعاره ای بیان ایرانی 
گیرند...آثار معماری  کار  در هنرها را در خلق آثار معماری خویش به 
تولید شده از سوی این جریان را می توان جزو اولین آثار پسانوگرای 
کم نوپردازانه )مدرنیزه( از  که پرداختی بیش و  ایرانی دانست. آثاری 

کهن معماری ایرانی است")حبیبی، ۱۳۸5، ۳۸(. مفاهیم 
گـرا« بـه جریانـات  بانـی مسـعود، بـا اطـالق عنوان»مـدرن تاریـخ 
گرفته در دهه های 4۰ و 5۰ شمسی، این دوران را اوج  معماری شکل 
گرمـی بـازار بومی گرایـی۹ و تاریخ گرایـی در عرصه روشـنفکری دانسـته و 
معتقد است "همسو با این اندیشمندان، معماران نیز در جستجوی 
یافتن»معماری خودی« بودند. آنچه در این دوران به اسم معماری 
گرفـت، چیـزی نبـود مگـر معمـاری مـدرن مثلـه شـده  خـودی شـکل 
آموزه هـای  از طریـق  نـه  گرایی...]ایـن معمـاری[  بـوم  بـه  گرایـش  بـا 
نظـری اندیشـمندان پسـت مـدرن، همچـون رابـرت ونتـوری۱۰ و چارلـز 
کارهـای اجراشـده  گرفـت، بلکـه از طریـق پروژه هـا و  جنکـس۱۱ صـورت 
کان۱۲، آلـوار آلتـو۱۳... بـه وقـوع پیوسـت")بانی  معمارانـی نظیـر لویـی 

مسعود،۲7۳،۱۳۸۸(.
گرفتـه در دهـه 4۰ را، ترکیبـی از معماری  صارمـی، معمـاری شـکل 
گذشـته ایـران دانسـته )صارمـی،۱۹۱،۱۳۸۳( و ایـن  مـدرن و معمـاری 
گرایـی در معمـاری ایـران را نـه صرفـًا مختـص ایـن دوره، بلکـه  گذشـته 
گسسـت از سـنت در دوره پهلـوی اول و شـکل گیری دیـدی  ناشـی از 
کـه در سراسـر ایـن سـال ها بـه  رمانتیـک و نوسـتالژیک بـه آن می دانـد 
مـوازات گسـترش معمـاری مـدرن غربـی وجـود داشـته و در دهه هـای 

۳۰و4۰ نیز تکرار می شود )صارمی،۱۲۹،۱۳۸5(.
کـه هـر  بـا توجـه بـه نقـل قول هـای مذکـور می تـوان اظهـار داشـت 
کـدام از ایـن محققـان، از زاویـه خاصـی بـه موضوع نگریسـته و مطالب 
درخور ارزشی را بیان کرده اند. لیکن تامل بیشتر و دقیق تر بر روی آنها 

می تواند ما را هرچه بیشتر به هدف این تحقیق نزدیک سازد.
دربـاره اظهـارات حبیبـی قابـل ذکـر اسـت توجـه بـه ارزش هـای 
معمـاری بومـی، صرفـًا متاثـر از انتقـادات وارده بر معمـاری مدرن]از 
جانـب پسـت مدرن هـا[ در دهـه 6۰ میـالدی نبـوده، زیـرا اواًل توجـه 
بـه ایـن ارزش هـا از مدتهـا قبل از این تاریخ در معماری ایران وجود 
داشـته و دوم اینکـه برخـی مـوارد تاثیرگـذار داخلـی همچـون شـیوع 
افکار ضدامپریالسـتی و ضدغربزدگی نیز درعطف توجه به معماری 
کـه ایشـان ذکـری از آنهـا نکـرده انـد. لیکـن از  بومـی وجـود داشـته 
کیـد بـر ماهیـت اسـتعاره ای  نـکات بسـیار مهـم مطالـب ایشـان، تا
که  بیـان ایرانـی در آثـار معمـاری تولیـد شـده این دوره اسـت. آثاری 
کهن معماری  کم نوپردازانه )مدرنیزه( از مفاهیم  پرداختی بیش و 

ایرانی درآنها قابل مشاهده است.
بانـی مسـعود در تحلیل هـای خـود از جریـان معمـاری بوم گـرای 



۹7

موجـود در ایـن دوران وسـواس بیشـتری بـه خـرج داده و بـه هـر دو 
و  4۰و5۰(  دهه هـای  روشـنفکری  داخلی)جریانـات  تاثیرگـذار  عامـل 
خارجی)اندیشه ها و کارهای لویی کان و آلوار آلتو( اشاره می کند. لیکن 
ایشان نیز از این نکته غافلند که این توجه به معماری خودی، سال ها 
کارهـای انجام شـده  قبـل از ایـن دوره نیـز وجـود داشـته و در افـکار و 
معمارانی چون وارطان و سـیحون قابل مشـاهده اسـت. با این حال 
کـه عوامـل مذکـور در دوران یاد شـده، تاثیر مضاعفی در  بایـد پذیرفـت 
گرایـی داشـته انـد. همچنیـن می تـوان بـا ایشـان در ایـن  تشـدید بـوم 
گرفته در این  گرای شکل  که جریان معماری بوم  سخن همصدا شد 
دوره را نمـی تـوان در زمـره آثـار معمـاران پسـت مـدرن قـرار داد. بعنوان 
کـرد  مثـال یکـی از مهم تریـن دالیـل ایـن امـر را می تـوان چنیـن مطـرح 
که معماران پسـت مدرن با برهم زدن تناسـبات و شکسـتن فرم های 
گذشته)همچون سنتوری( و مونتاژ کاریکاتوروار و بازیگوشانه چندین 
گرفتـن و  سـبک مختلـف در بنایـی واحـد، عمدتـًا سـعی در بـه بـازی 
دسـت انداختن سـبک های گذشـته داشـته اند؛ در حالیکه معماران 
گرای ایران در آثار خود، تصویری نوستالژیک و جدی از معماری  بوم 
کـرده انـد. ایـن امـر را می تـوان از مهم تریـن وجـوه تمایـز  گذشـته ایجـاد 

گذشته گرایی رمانتیک با گذشته گرایی پست مدرن دانست.
باید اعتراف کرد علیرغم فقدان جزئیات سبک شناسانه در بیانات 
صارمی، ایشان به صورتی واقع بینانه، توجه به معماری گذشته ایران 
را عمدتًا به سبب گسسته شدن از سنت معماری در دوره پهلوی اول 
و در نتیجه، پیدایش نوعی دل اندوهی)نوستالژی( و دیدی رمانتیک 
کـه ایـن رمانتیسـم خـود را در دوره  نسـبت بـه آن سـنت ها دانسـته اند 
گرایی- نشان داده است. با این حال  پهلوی دوم نیز-در قالب بومی 
کم بـر دهه هـای 4۰ و5۰ را در  هرگـز نبایـد تاثیـر جریانات روشـنفکری حا

کید بر معماری خودی و بوم گرایی نادیده گرفت. تشدید تا
با مقایسه مطالب فوق متوجه می شویم بر خالف اختالف نظرهای 
محققان درباره جریان تاریخ گرای معماری دوره پهلوی دوم، ایشـان 
گرایش به معماری گذشـته ایران و  در دو مـورد اتفـاق نظـر دارنـد: یکی 
دیگری ارتباط با معماری مدرن غرب که این موارد با ششمین ویژگی 
مطـرح شـده معمـاری رمانتیک در بخش های قبل بسـیار همخوانی 
دارد؛ یعنـی تلفیـق ظاهـر قدیـم بـا عناصـر و عملکردهـای جدیدکـه از 

ویژگی های هنر رمانتیک محسوب می شود.
کـه اولیـن بـار در معماری  بـه نظـر نگارنـده، ایـن توجـه به گذشـته 
دوره پهلوی اول شکل گرفت، بسیار وامدار ناسیونالیسم و اوج گیری 
این مفهوم در دوران مذکور بوده است. از طرفی خیزش ناسیونالیسم 
می باشـد)کاتوزیان  رمانتیـک  نهضـت  مهـم  جنبه هـای  از  یکـی 
خود-علـی  معاصـر  تاریـخ  در  مـا  روشـنفکران  کـه  ب،۱۳۱،۱۳۸7(، 
توسـط  سـال۱۳۳۲  در  ملـی  نهضـت  شکسـت  از  پـس  الخصـوص 
گرفتند تا مانع از استیالی مطلق  توطئه های غرب- آن را به خدمت 
غـرب در ایـران شـوند)بروجردی،۲7،۱۳۸7(. بـه ایـن دلیـل می تـوان 
کان و آلوار  کرد، متفکران پست مدرن و یا معمارانی نظیر لویی  اظهار 
که معماران ایرانی را شیفته خود ساختند، بلکه مهم تر از  آلتو نبودند 
که به علت خطر تسـلط  همه، این ناسیونالیسـم رمانتیک ایرانی بود 
گزینه های مختلف  فرهنگ غیر و از بین رفتن فرهنگ خودی، از بین 
موجود، دست به انتخاب و ایجاد ارتباط با افراد و مکاتب همفکر خود 
در جهـان آن روز مـی زد.از ایـن رو بـا توجـه بـه مطالـب مذکـور و همسـو 

با نظرات صارمی، به نظر می رسد جریان تاریخ گرای معماری در دوره 
پهلـوی)در اینجـا پهلـوی دوم(، به میزان نسـبتًا باالیـی با ویژگی های 
معمـاری رمانتیـک در غـرب همخوانـی دارد. البتـه ایـن موضـوع در 
معماری دوره پهلوی اول در مقاله دکتر سـعید حقیر با عنوان سـبک 
شناسی آرـ نوو درمعماری معاصر ایران مورد بحث قرار گرفته است. در 
اینجا عالوه بر دالیل باال، شواهدی در راستای اعتباربخشی به فرضیه 
مذکور در دوره پهلوی دوم ارائه می شود که عمدتًا به بسترهای فکری 

و اجتماعی شکل گیری این جریان معطوف هستند.
در دهه های ۳۰و4۰، بر اثر پیدایش نوعی حس ملی گرایی جهان 
سومی، در برابر امپریالیسم غرب و محبوبیت در حال افزایش فرهنگ 
عامه پسند غربی که باعث مسموم کردن اخالقیات ناب جامعه ایرانی 
شده بود، تصمیمی همگانی برای حفظ منش ها و ارزش های بومی 
گیری گسترده غرب به وجود آمد)نبوی، ۱۳۸۸، ۱۱۰- ایران در برابر فرا
گرایـی ایـن دوره در باورهای عمیقی چون مقاومت در برابر  ۱۰۸(. بـوم 
فرهنـگ غیـر، ارج نهـادن به هویت اصیل و راسـتین قومـی خویش، و 
آرزوی بازگشـت بـه »سـنت فرهنگـی آلوده نشـده بومی«ریشـه داشـت 
کـه از آن بـا عنـوان »رمانتیسـم فرهنگ هـای  )بروجـردی،۲۹،۱۳۸7( 
بومی« یاد می شود)میرسپاسـی، ۱45،۱۳۸5(. در رمانتیسـم رادیکال 
گرفتـه در ایـن دوره، ریشـه های آرمانـی بهشـت گمشـده، دیگـر  شـکل 
نـه شـکوه و افتخـارات راسـتین یـا خیالی هخامنشـیان]همچون دوره 
پهلوی اول[، بلکه سنت های راستین و خیالی پیشامدرن دوران پس 
از اسالم بود)کاتوزیان ب،۱۳۲،۱۳۸7(. قابل ذکر است معماران نیز به 
عنوان یک قشر تحصیل کرده و اندیشمند طبیعتًا تاثیر و تاثری در این 
گفتمان داشته اند. بعنوان مثال هوشنگ سیحون با توجه به اوضاع 
فکری و اجتماعی دهه 4۰، مقاله ای با عنوان غرب زدگی در معماری 
نوشـت و در آن از معماران غربزده ایرانی خواسـت تا به سـنن، شـئون 
دهند)رک.بـه  اهمیـت  کشورشـان  جغرافیایـی  خصوصیـات  و  ملـی 
سیحون، ۱۳4۱، ۱45-۱5۰(. آنها با توجه به وضعیت فکری-اجتماعی 
کـه برگرفتـه از فرهنگ معمـاری این  ایـن دوره، آثـاری را خلـق کرده انـد 
مـرز و بـوم بـوده و به راسـتی می توان عنوان»رمانتیسـم معماری های 

بومی« بر آنها نهاد.
بومی گرایی شکل گرفته در دوره پهلوی دوم، توانست آزادانه و به 
سادگی گنجینه ارزش های سنتی و مذهبی موجود در فرهنگ بومی 
را به یاری بطلبد که در مباحث بعدی-درزمینه معماری- درباره انواع 
کـرد. البتـه ایـن توجه به فرهنگ و هویـت بومی در  آن بحـث خواهیـم 
کنون شناسـایی و دسـته بندی  که تا  کرده  گرایش هـای مختلفـی بروز 
نشـده اند و مـا در ادامـه بـا توجـه بـه خصوصیـات بـارز هـر یـک از ایـن 
کـرده و طبقه بنـدی مجملـی از آنهـا ارائـه  گرایش هـا، آنهـا را نام گـذاری 

خواهیم داد.

انواع گرایش ها 
در رمانتیسم بوم گرایانه ایرانی 

گرایش ها از هم۱4-قبل از ورود به  مبانی طبقه بندی و تفکیک 
بحث الزم به ذکر است نمونه های مورد اشاره در ادامه دارای آنچنان 
کـه تفکیـک آنهـا دربازشناسـی سـبکی بسـیار دشـوار  ترکیبـی هسـتند 
می باشد و شاید نتوان بین آنها مرز قاطعی ترسیم کرد. با این حال در 

رمانتیسم در معماری معاصر ایران
کید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال ۱۳۳۲شمسی( )با تا
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بازارهای ایرانی و آجر-به عنوان ساختمایه اصلی معماری ایرانی- در 
کلیتی مدرن این مهم را به انجام رساندند. 

عناصـر  در  کیفـی  تغییراتـی  اعمـال  بـا  آنهـا  از  دیگـری  ب-گـروه 
و  اسـتعاره ای  بیانـی  در  ایـران،  اسـالمی  معمـاری  موتیف هـای  و 
غیرمسـتقیم ایـن عناصـر را بـه شـکل دگرگـون شـده ای در طرح هـای 
خـود بـکار می گرفتنـد. عـده ای از آنهـا همچون»هوشـنگ سـیحون« 
کـه در سـال ۱۳۳7 شمسـی طراحـی  بعنـوان مثـال در»مقبـره خیـام« 
شـد و یـا همچون»علـی سـردار افخمـی«در بنای»تئاتـر شـهر«که بـه 
کیـد بـر هندسـه خـاص  سـال ۱۳46 طراحـی شـد، از طریـق توجـه و تا
معمـاری اسـالمی- ایرانی)ایجـاد طـرح هندسـی راهنمـا و طـرح ریزی 
تزئینـات هندسـی در  براسـاس آن(، بکارگیـری احجـام و  پـالن ونمـا 
طرحی یادمانه ای و با بیانی غیرمسـتقیم، حال و هوای آشـنایی را در 

طرح هایشان ایجاد کردند.

2- سنت گرایان15
بـر اسـاس نقدهـای وارد شـده بـر مدرنیتـه و معمـاری مـدرن از 
که تفکرات آنها در دهه 4۰ شمسـی توسـط  جانب سـنت گرایان غربی 
اشخاصی چون سید حسین نصر۱6در ایران شیوع پیدا کرده بود و نیز 
گفتمان غربزدگی  گرفته بر اساس دو  در راستای نیل به اهداف شکل 
گروهـی از معمـاران مسـئله بازخوانـی  و بازگشـت بـه خویشـتن بومـی، 
را در  ایـران   معنـوی موجـود در معمـاری سـنتی 

ً
ارزش هـای عمدتـا

گرایان از آنها  که در اینجا با عنوان سنت  کار خویش قرار دادند  دستور 
گروه با دیگران را باید در میزان وابستگی آنها  یاد می کنیم. تفاوت این 
به الگوهای معماری و شهرسازی سنتی ایران دانست. این معماران 
گرایان در باب هنرها،  با توجه به نظریات مطرح شـده توسـط سـنت 
خود را بیشتر از سایرین مقید به حفظ الگوهای سنتی می دانستند و 

هرگز بی مهابا و همچون گروه نخست، دست به خالقیت نمی زدند.
گرایـی در سـال ۱۹5۹  بـر اسـاس اظهـارات یکـی از بـزرگان سـنت 
میالدی، هنر سنتی"هرگز کاماًل ناسوتی نیست، ولی ممکن است بطور 
نسبی در این جهت سیر کند، مادام که نیروی محرک آن بیشتر درغریزه 
خالق]خالقیت[ یافت بشود تا در رمزپردازی. چنین هنری]هنر شکل 
گرفتـه بـر اسـاس غریـزه خـالق[ بـه موجـب فقـدان موضـوع قدسـی یـا 
فقدان رمزپردازی معنوی، هنر ناسوتی است، ولی به موجب انضباط 
کم برسبک آن، سنتی است")شوان،۱۰6،۱۳۸۳(. دو مورد  صوری حا
گیرند.  در نقـل قـول بـاال وجـود دارنـد که در اینجا باید مـورد توجه قرار 
اول آنکه هر چه میزان بکارگیری خالقیت به معنای مدرن آن -خلق 
از عدم -در هنر سـنتی افزایش یابد،آن هنر زمینی تر و ناسـوتی تر شـده 
و از سـاحات قدسـانی سـنت دورتـر می شـود و دوم اینکـه، حتـی هنـر 
کم بر  ناسوتی پیدا شده در آغوش سنت نیز، بدلیل انضباط صوری حا
گروه  سبک آن، از دایره سنت خارج نمی شود. از این رو معماران این 
بسـیار بیشـتر از دیگـران خـود را مقیـد به حفظ انتظام صـوری موجود 
کمی از خالقیت را در خلق آثار خود  کرده و درجه  گذشته  در معماری 
گفتنی اسـت آنچه معماران ایرانی مدنظر  بکار بسـته اند. با این حال 
که از طریق  داشته اند، بیشتر جنبه های دینی و قدسانی سنت بوده 
بکارگیـری الگوهـای فضایـی معماری اسـالمی ایران و اعمـال انضباط 
صـوری خاصـی نظیـر نظـم، تقـارن، تکـرار و رعایـت سلسـله مراتـب در 
خلـق آثـار خـود بـه این مهم نائل شـده اند. از مهم ترین معمـاران این 

اینجا وجوه اختالف ظریفی که باعث تفکیک آنها به سه گرایش اصلی 
در این تحقیق شده است، توضیح داده می شود.

گرایانه ایـران در عصر  در بررسـی مصادیـق معمـاری رمانتیک بوم 
پهلوی دوم می توان سه گرایش اصلی و متمایز را از همدیگر تشخیص 
گرایان از آنها یاد شـده سـبک  که با عنوان تاریخ  گرایش  داد. در اولین 
آثار خلق شـده، در روش سـازماندهی فرم و آزادی و تحرک موجود در 
ترکیب احجام، کاماًل به شیوه مدرن بوده و برداشت هایی صرفًا شکلی و 
صوری از معماری تاریخی ایران-گاه بصورت مستقیم و گاه در ظاهری 
استحاله یافته-در آنها انجام شده است. دلیل بکارگیری واژه تاریخ گرا 
گروه به  که نگرش معماران این  گرایش بدین علت است  در مورد این 
معمـاری گذشـته ایـران- با وجود سـایر ارزش هـای معنوی، اقلیمی و 
ساختاری نهفته در این معماری- صرفًا از زاویه تاریخ هنر و سبک های 
مختلف موجود در آن بوده و باید در نظر داشـت پیدایش سـبک ها و 
طبقه بندی آثار از لحاظ ظاهری در قالب سبک های مختلف، در این 
علـم )تاریـخ هنـر( اتفـاق افتـاده اسـت. در مـورد بوم گرایـان الزم بـه ذکـر 
است آنها عالوه بر ارزش های شکلی، به ارزش های محیطی و اقلیمی 
در معماری گذشته ایران در هر منطقه به صورت ویژه نیز توجه داشته 
اند. اما وجه اختالف آنها را با تاریخ گرایان عالوه بر مورد مذکور، باید در 
گرایان در برداشـت های خـود از معماری  کـه تاریخ  ایـن مـورد دانسـت 
گذشته عمدتًا به عناصر و شاخصه های فرمی موجود در زبان مشترک 
معماری بین مناطق مختلف ایران نظر داشته اند )همچون هندسه 
خـاص معمـاری اسـالمی- ایرانـی(، در حالیکـه بوم گرایان بـه ویژگی ها 
و عناصـر موجـود در معمـاری بومـی و محلـی منطقـه مـورد نظـر توجـه 
کرده اند. گرایش دیگر در معماری رمانتیک ایرانی، سنت گرایی نامیده 
گرایـان در خلـق آثـار خـود بسـیار بیـش از سـایرین  شـده اسـت. سـنت 
پایبنـد الگوهـای مـادی و معنـوی موجـود در معمـاری تاریخـی ایـران 
بـوده و درجـه کمـی از خالقیـت بـه معنـای مـدرن آن را در آفرینـش آثـار 
خود بکار بسته اند. مسئله اصلی معماران سنت گرای ایرانی بازخوانی 
ارزش هـای عمدتـًا معنوی موجـود در معماری تاریخی ایران بـوده و از 
این رو خود را بسـیار مقید به حفظ الگوهای فضایی وانتظام صوری 
موجود در معماری تاریخی نظیر نظم، تقارن، رعایت سلسله مراتب و 
گرایش با دقت بیشتر و  که در بخش های مربوط به هر  کرده اند  غیره 

به همراه مثال هایی بررسی خواهند شد.

1-گرایش به سبک های تاریخی
گاهی های تازه ای نسبت به تاریخ معماری  از آنجا که در این دوره، آ
ایرانـی بدسـت آمـده بـود، بسـیاری از اجزاء و موتیف های سـبک های 
گذشته  توسط معماران مورد تقلید قرار می گرفت. البته در بررسی آثار 
این معماران باید در نظر داشت که آنها صرفًا به تقلید مستقیم گذشته 
کار آنها بیشتر جنبه خودشناسی و استقبال از  توجه نداشته اند بلکه 
کاماًل مدرن(.  گذشـته در قالبی  آینده داشـت )نوعی تظاهر به احیای 
الف-گروهی از این معماران از اشـکال و عناصر معماری دوره اسـالمی 
می کردنـد.  اسـتفاده  بناهایشـان  کالبـد  مسـتقیمدر  بصـورت  ایـران 
معمارانی چون »کامران دیبا« در بنای»موزه هنرهای معاصر« به سال 
کشور«  کل  ۱۳46 و یا »حسین امانت« درساختمان»میراث فرهنگی 
به سال ۱۳55 با بکارگیری مستقیم عناصر و موتیف هایی از معماری 
گنبدهـا، قوس هـا، نورگیرهـای سـقفی  گذشـته ایـران چـون بادگیرهـا، 
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گـروه، نـادر اردالن اسـت. یکـی از موفق ترین  آثـار اردالن که می توان در 
آن بازتاب سـنت را به نحو نسـبتًا دقیقی مشـاهده کرد، مرکز مطالعات 
مدیریـت دانشـگاه هـاروارد )دانشـگاه امـام صادق)ع( فعلی( اسـت که 

بین سال های ۱۳4۹ و ۱۳5۱ طراحی و ساخته شد.
کلـی ایـن مجموعـه  کـه در تصویـر5 پیداسـت، طـرح  همانگونـه 
که یـادآور  درونگـرا بـوده و بـر هندسـه ای متقارن و منظم اسـتوار اسـت 
مـدارس سـنتی ایـران می باشـد. طـرح باغ آن نیز بر اسـاس الگـوی باغ 
گویا طراح در نظر  گرفته است.  کوشکی را در بر  که  سازی ایرانی است 
داشـته بـا تلفیـق دو الگـوی متفـاوت یعنـی الگـوی سـاخت مـدارس 
کامـاًل متکـی بـر الگوهـای  کـه  و الگـوی بـاغ ایرانـی بـه ترکیبـی برسـد 
انتظـام هندسـی  تنهـا در  نـه  اردالن  ایـران باشـد.  معمـاری سـنتی 
طـرح، بلکـه در چینـش فضاهـا درکنـار هـم نیـز از الگوهـای فضایـی 
کتـاب حس  کـرده اسـت. بعنـوان مثـال او در  معمـاری ایـران تبعیـت 
وحدت در بررسی نحوه همبندی فضاها به یکدیگر در معماری دوره 
که نحوه پیوسـتن یک فضا به  اسـالمی ایران به این نتیجه می رسـد 
فضای دیگر از الگوی بنیادی اتصال، انتقال و وصول پیروی می کند 
)اردالن و بختیار، بی تا، ۱7(. از این رو وی در طرح اخیر نیز)تصویر6( 
که مسـتقیمًا با  کرده  گونـه ای طراحی  حجره هـای دانشـجویان را بـه 
حیـاط اصلـی در ارتبـاط نیسـتند بلکـه بـا رعایـت اصل سلسـله مراتب 
فضایی در معماری ایرانی، حیاط های کوچک شش گوش را واسطه 
یـا حـوزه انتقالـی ایـن ارتبـاط قـرار داده اسـت. مـواردی از ایـن دسـت 
کنیم.  که باعث می شود او را در زمره سنت گرایان طبقه بندی  است 
با این حال باید در نظر داشـت بر خالف ادعای فیلسـوفان سـنت گرا 
در ضدیـت بـا مدرنیته-کـه خـود جـای شـک وسـوال دارد- اردالن 
گـرا هرگـز نمی تـوان بی تاثیـر از معمـاری مـدرن  را بعنـوان یـک سـنت 

دانست. موارد زیر تاثیر معماری مدرن را برآثار او معلوم می دارد:
- ترکیب خاص احجام هندسی)در اینجا هشت ضلعی حجره ها( 
که بر خالف سادگی مدارس سنتی، پویایی و نشاط حجمی خاصی به 

نمای بیرونی طرح داده و کلیتی مدرن پدید آورده است.
کرکره ای سراسـری و سـطوح یکدسـت  - بکارگیـری پنجره هـای 

شیشه ای. 
- اسـتفاده از تکنولـوژی جدیـد در سـاخت سـتون های بـدون 

پوشش و نمایان بتنی )متاثر از بروتالیسم۱7(.
کانستروکتیویستی۱۸ مخصوصًا در  - ترکیب احجام به شیوه ای 

بنای با هیبت ورودی.  

رمانتیسم در معماری معاصر ایران
کید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال ۱۳۳۲شمسی( )با تا
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- وفـور سـطوح صـاف و عـاری از تزئیـن و ظرافت هـای خـاص 
صنعتگری ایرانی.

تحصیـل  محـل  و  شـده  ح  مطـر مـوارد  درنظرگرفتـن  بـا 
بـودن  دارا  بـا  وی  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  اردالن)آمریـکا(، 
گرفتـن تکنولـوژی جدیـد، بـا توجـه  ذهنیـت مـدرن و بـا بـه خدمـت 
بـه دلبسـتگیش بـه سـرزمین مـادری خـود، درصدد حفظ سـنت ها 
گذشـته از طریـق ترجمـان آنهـا بـه زمـان حـال بـوده  و ترکیب هـای 

است)معماری باز ارزشیابی شده- انقالبی رمانتیک(.
غیـر از آثـار نـادر اردالن، از دیگـر مجموعه هـای سـاخته شـده در 
گرایـان قـرار داد، شـهرک  کـه می تـوان آن را در زمـره آثـار سـنت  آن دوره 
که در اینجا  کامران دیبا در سال ۱۳5۲ می باشد  شوشترنو به طراحی 
بعلت طوالنی تر شدن مقاله از بررسی و تحلیل آن صرف نظر می شود.

3-گرایش به معماری بومی19)محلی(
بـه  سـنت  اسـتناد  بـه  فرهنگـی  و  زبـان  هـر  در  بومـی  معمـاری 
گـر سـنت  گذشـته های دور معنـا می شـود. ا ریشـه های معمـاری در 
معماری یک سـرزمین را به منزله زبان مشـترک مردمان آن سـرزمین 
در ساخت محیط مصنوع فرض کنیم، آنگاه معماری بومی را می توان 
گونوولـو،۲۸،۱۳۸4(.  لهجه هـای مختلـف آن زبـان بـه شـمار آورد)آلپا
که بوسیله خود مردم براساس فرهنگ محلی و برای  نوعی معماری 
تامین نیازهایشان بوجود آمده است. به عبارت بهتر، معماری بومی 
الگوهای اصلی موجود در معماری تاریخی را با توجه به اقلیم منطقه، 

مصالح بوم آورد و در شکلی محلی به کار می گیرد.
کـه شـهرتی جهانـی دارد، »نـادر  از معمـاران مهـم بوم گـرای ایرانـی 
خلیلـی« اسـت. ثمـره مطالعـات و اقدامـات پیگیرانـه او دراوایـل دهـه 
کـه  ابـداع روشـی شـد  5۰، نهایتـًا در سـال ۱۳5۸ شمسـی منجـر بـه 
گلتافتـن از دو جـزء»ِگل«  گرفـت. واژه  بعدهـا نام»ِگلتافَتـن« بـه خـود 
ک و»تافَتـن« بـه معنـای پختـن تشـکیل  بـه معنـای مخلـوط آب و خـا
بیـن  گسـترش معمـاری مـدرن سـبک  اوج دوره  او در  اسـت.  شـده 
کاری آن زمـان خـود را  الملـل در ایـران، بـا لحنـی رمانتیـک، برنامـه 
چنیـن توضیـح می دهد:"رویاهایـی دربـاره سـاختن یـک خانه سـاده. 
کـه بـه دسـت انسـان و بـا ارکان سـاده ایـن جهـان بنـا شـود:  خانـه ای 
ک و خشـت و آتشـی افروخته  ک و آتش«. خانه ای با خا »آب، باد، خا
گونـه پدید  کـه خشـت ها را درآمیـزد و دیوارهایـی سـنگ  در آن. آتشـی 
کلیه سـطوح یک اتاق شـامل  آورد")خلیلی،۹،۱۳۸۲(. از این طریق 
دیوارها،کف و سقف به شکلی یکپارچه درآمده و بیشترین مقاومت 
را در برابر پدیده های طبیعی چون زلزله خواهد داشت. او را می توان 
که با شناخت خصوصیات معماری محلی  معمار بوم گرایی دانست 
و مصالـح بـوم آورد، نـه تنهـا درصدد احیای آداب و سـنن گذشـتگان 
گام دیگـری بـه جلـو بـرد. ویژگی هایی چون سـاخت  بـود، بلکـه آن را 
سریع و آسان، بکارگیری مواد و مصالح بومی و خلق ظاهری ساده و 

آشنا، او را در زمره معماران بوم گرا قرار می دهد.
از دیگر معماران دوره پهلوی دوم که توانسته اند کارهای ارزنده ای 
در حیطه بوم گرایی انجام دهند، می توان به »جهانگیر درویش« اشاره 
کرد. او در سال ۱۳46 شمسی ساختمان صدا و سیمای بندرعباس را 
به تقلید از فرم های معماری منطقه گرم و خشک جنوب ایران طراحی 
کرد. وی در این مجموعه با طراحی سقف های گنبدی شکل به الهام 
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از شـکل چادرهـای مـردم منطقـه، شـکل دهـی و طراحـی بازشـوها بـا 
استفاده از قوس های رایج در معماری محل و بکارگیری سنگ بادبر 
کم بر اقلیم و معماری منطقه  نارنجی رنگ در نما به تبعیت از رنگ حا

کردن هرچه بیشـتر بنا با محیط  گرم و خشـک در راسـتای هماهنگ 
اطـراف و معمـاری بومـی منطقـه، توانسـته لهجـه خاصـی از معمـاری 

کند. گذشته ایران را در ترکیبی جدید و بدیع منظر بازآفرینی 

رمانتیسم در معماری معاصر ایران
کید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال ۱۳۳۲شمسی( )با تا

نتیجه

در ایـن تحقیـق سـعی بـر آن بـود تا با بررسـی ویژگی هـای معماری 
رمانتیک و بسترهای فکری و اجتماعی موثر بر پیدایش آن در غرب، 
امکان شکل گیری این سبک را در معماری معاصر ایران اثبات کرده و 

گرایش های مختلف آن را در دوره پهلوی شناسایی کنیم.
کـرد در هفـت  - در مـورد قسـمت اول مسـئله می تـوان اظهـار 
مـورد از ویژگی هـای مـورد بررسـی رمانتیسـم در ایـن تحقیـق، فقـط 
کـه قابل تطبیق با شـرایط ایران  مـورد هفتم)بسـتر اجتماعـی( اسـت 
گرفتـه متاثـر از غـرب در  نیسـت. از ایـن رو ناچاریـم رمانتیسـم شـکل 
ایران را »شبه رمانتیسم« بنامیم. ولی باید در نظر داشت این مورد 
کاًل از پیدایش این جریان در معماری ایران صرف  سبب نمی شود تا 
کامـاًل با شـرایط ایـران هماهنگ اسـت و  کنیـم، زیـرا سـایر مـوارد  نظـر 
ایـن نشـان از تاثیـرات ایـن نهضـت و متفکـران آن بـر اندیشـمندان و 

معماران ایرانی دارد.
گرایش های  - اما در مورد قسـمت دوم مسـئله الزم به ذکر اسـت 
مختلـف ایـن سـبک معمـاری در دوره پهلوی اول قباًل بررسـی شـده و 
کردیـم. در  گرایش هـای دیگـر آن را در دوره پهلـوی دوم شناسـایی  مـا 
اینجـا می تـوان دالیـل قـراردادن هر یک از ایـن گرایش های معماری را 
که  ذیـل سـبکی واحـد بـا عنوان رمانتیسـم بدین صـورت توضیـح داد 
اواًل: بـا تعریـف ارائـه شـده در ایـن مقاله مطابقـت دارند زیرا همه آنها با 
استمداد از ویژگی ها و ارزش های موجود در انواع معماری های بومی 
و محلـی، بـه موضع گیـری در برابـر گسـترش و پذیرش مطلق معماری 
مدرن پرداخته اند و دوم اینکه: نهضت رمانتیسم نهضتی است بسیار 
گرایش هـا را می توان در آن سـراغ  کـه هـر یـک از این  گسـترده و متنـوع، 

گرفت. به این ترتیب:
-تاریخ گرایان ایرانی مطرح شده در این تحقیق را می توان با انواع 
تجدید حیات گرایان و تاریخ گرایان رمانتیک قابل قیاس دانست که در 

بخش مربوط به تاثیرات ناشی از تاریخ نگاری در مورد آن بحث شد.

بـا اینکـه برخـی از  گرایـان الزم بـه ذکـر اسـت  - در مـورد سـنت 
گیـری آن را تحـت نفـوذ افـکار اشـخاصی چـون رنـه  محققـان شـکل 
گنـون و شـوان - بعنـوان یـک نحلـه فلسـفی منسـجم- مربـوط بـه 
اوایـل قـرن بیسـتم می داننـد ولـی باید ریشـه های اصلی شـکل گیری 
کـه ضدیـت  کـرد  آن را در دوره رمانتیـک و افـکار اشـخاصی جسـتجو 
کسـانی که معتقد  اندیشـیده ای بـا انقـالب فرانسـه نشـان می دادنـد؛ 
بـه »وحـی اولیـه خـدا« در راه رسـیدن بـه رسـتگاری بودنـد و انقـالب 
که آن را ناشی از روشنگری می دانستند- به سان حمله  فرانسه را - 
مصیبـت بـاری بـه سـنت های ارزشـمند سیاسـی، اجتماعـی و دینـی 
کشورشـان می دیـده و بـه شـدت از بازگشـت ایـن سـنت ها طرفـداری 
می کردنـد )کاپلسـتون،۲۱،۱۳۸4(. در حـوزه معمـاری، سـنت گرایان 
ایرانـی را می تـوان بـا معمـاران رمانتیکـی چـون »پیوجیـن۲۰« قابـل 
کامـاًل مذهبـی داشـت و در معمـاری  کـه دیدگاهـی  قیـاس دانسـت 

گوتیک بود. کلیساهای  کم بر  بدنبال احیای روح و معنویت حا
نیـز  را  روسـتایی  معمـاری  بـه  توجـه  و  بوم گرایـی  ریشـه های   -
کید اندیشمندان رمانتیک بر صفا و سادگی روستایی،  می توان در تا
افـکار  و  محلـی  و  قومـی  سـنت های  بـه  رمانتیک هـا  توجـه  عطـف 

طبیعت گرایانه آنها جست.
گرفته  گرفتن موارد مطروحه می توان رمانتیسم شکل  با در نظر 
در دوره پهلـوی اول را بـا توجـه بـه همراهـی دو سیاسـت بازگشـت بـه 
هویـت آریایـی باسـتان و مدرنیزاسـیون آمرانـه و تکنولوژیـک دولـت 
)ناسیونالیسـم متمـدن سـاز(، ذیـل عنـوان »رمانتیسـم آینـده نگـر یـا 
گرفته در دوره پهلوی  گرفت و رمانتیسـم شـکل  فاشیسـتی« در نظر 
فرهنگ هـای  بـه  روشـنفکران  و  هنرمنـدان  رجـوع  بدلیـل  را  دوم 
گذشـته، ذیل عنوان»رمانتیسـم احیاطلـب«، بوم گرا  محلـی و بومـی 
گرایش هـای آن  در این تحقیق  کـه انـواع  گرفـت  گذشـته نگر در نظـر  و 

شناسایی شده و در نمودار ۱ ارائه می گردد.

گرایش های مختلف رمانتیسم در معماری دوره پهلوی. نمودار 1- 
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پی نوشت ها

   Architectural محقق معماری،عنوان اصلی کتاب او ،David Smith Capon ۱
Theoryمی باشد.

2  Picturesque.
Peter Calinz ۳، ازمولفان حوزه معماری.

خ برجسته هنر. Helen Gardner 4، مور
5  Robert Sayre and Michael Lowy.
6  Restitutionist Romanticism.
7  Fascist Romanticism.

که در اوایل حکومت پهلوی  گدار )Andre Godard(، معمار فرانسوی  ۸  آندره 
اول)۱۹۲۸م( بـه دعـوت دولـت بـرای راه انـدازی تشـکیالتی در ارتبـاط بـا باسـتان 
که  شناسـی و مرمـت آثـار تاریخـی بـه ایـران آمـد. آثـار متعـددی از او برجـای مانده 

»موزه ایران باستان« یکی از آنهاست.
گرایانه و  گرایش هـای ملی  کـه به تمامی  گسـترده فکـری  Nativism  ۹، جریـان 

گرای ایرانی در دهه های 4۰ و 5۰ اطالق می شود. بوم 
Robert Venturi ۱۰ ، از اولین معماران و نویسـندگان در حوزه معماری پسـت 

مدرن.
 Charles Jencks ۱۱، از اندیشمندان و شارحان برجسته پست مدرنیسم.

کان )Louis Kahn(، از معمـاران مـدرن بـا دغدغه هـای تاریـخ و بـوم  ۱۲  لویـی 
گرایی.

۱۳  آلـوار آلتـو )Alvar Aalto(، از معمـاران مـدرن بـا دغدغه هـای تاریـخ و بـوم 
گرایی.

کلـی در مـورد رابطـه معمـاری بـا فرهنـگ وجـود دارد: زمینـه  گرایـش  ۱4  پنـج 
گرایی) شایان و دیگران،  گرایی و منطقه  گرایی، سنت  گرایی، بوم  گرایی، تاریخ 

.)56،۱۳۸۸
15 Traditionalists.

گرای ایرانی در دهه چهل. ۱6 از اندیشمندان سنت 
معنـای  بـه  مـدرن  معمـاری  در  رایـج  سـبک های  اولیـن  از   ،Brutalism  ۱7
اسـتفاده  پوشـش  بـدون  و  عریـان  بصـورت  بتـن،  از  آن  در  کـه  گـروی  خشـونت 

می کردند.
گـرا در معمـاری مـدرن   ضـد سـنت 

ً
کامـاًل Constructivism  ۱۸، از سـبک های 

کـه معمـاران آن عالقـه وافـری بـه تکنولـوژی جدیـد و تبلـور مظاهـر آن در فرم هـا و 
ترکیبات ناب و پرتحرک بناهای خود داشتند.

گرایی)nativism(اختـالف دارد.  گرایـش بـه معمـاری بومـی بـا جریـان بـوم   ۱۹
کـه شـاید معمـاری  گرایـی اسـت  گرایش هـای جریـان بـوم  معمـاری بومـی یکـی از 

روستایی یا محلی برای آن معادل مناسبی باشد.
Augustus Welby Northmore Pugin ۲۰ از مهمترین معماران رمانتیک.
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