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 چکیده:

این بسته  وعه سنتی در جاماین جوامع گسترش نفوذ فرهنگ ،مراودات با دول همسایه و غربیافزایش دامنه با آغاز تاریخ معاصر ایران و 

وران پس دروند تغییرات سیاسی و آشنایی ایرانیان با مدرنیته که از زمان مشروطه در ایران آغاز شده بود، در  .سرزمین چشمگیر و ملموس شد

ایی بی و ملی گرجدد طلجدید پیگیر گسترش افکار نو و تهنری نیز نمود پیدا کرد. حکومت از به سلطنت رسیدن رضاشاه در مسایل اجتماعی و

ها، معماری در شهرهای در حال یکی از بهترین عرصه ومی گشت ای برای نمایش تحوالت جدید امر به دنبال صحنهاین به عنوان متولی بود و 

به  ی مثل تهرانن در شهراز زمان سلطنت ناصرالدین شاه به بعد هنر معماری ایرا تغییر بود. اگر در دوران قاجار به خصوصتوسعه و رشد و 

 غییر حکومت وتجانبه تحت تأثیر معماری اروپا و غرب قرار گرفته بود، در دوران تحول پس از کودتای رضاخان و با شکل منفعالنه و یک

رانیان واسطة حضور معماران غربی مانند نیکالی مارکوف و ای های هنری نو مانند آرت دکو و بههای جدید و جنبشپیدایش دیدگاه

اید با شرانی است که نیکالی مارکوف از جمله معمافاوتی از معماری التقاطی و اثرگذار در ایران به وجود آمد. کرده در فرنگ، سبک متتحصیل

وامل عمختصری از  بررسی ی در معرفی این معمار شده است وتوجه به حجم زیاد آثار بجا مانده، کمتر شناخته شده باشد و در این تحقیق، سع

 گیرد.یماثربخش بوده است، صورت  آرت دکو و معماری التقاطی که بر آثار معماری این دوران گرایی و مدرنیته ومؤثر مانند ملی

 

 نیکالی مارکوف، مدرنیته، معماری التقاطی، آرت دکو. کلیدواژه:
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 مقدمه:

ها در ترین دورهشاثربخ ودر طول تاریخ معاصر ایران از زمان انقالب مشروطه تا حال حاضر دورة زمانی پهلوی اول یکی از بهترین 

ن آشود که از دوران قبل و حتی بعد از رود. معماری در این دوران دچار تحولی عمیق و بنیادین میزمینة معماری به شمار می

ده ره نمایش داهای نوین سیاسی و اجتماعی در معماری این دور جامعه ایران و به وجود آمدن دیدگاهمتمایز است. تغییر ساختا

 پردازد. های خود مییشهشود و حاکمیت با معماری به بیان اندمی

زم بود که هایی که در این دورة جدید ساخته شد، الالزم بود مدرنیزه شود و به همین دلیل ساختمان 1299ایران پس از کودتای 

مدرنیته از دوره قاجار وارد ایران شده بود، منتها برخورد معماری ایران »خود را با روند مدرنیته و رو به رشد کشور هماهنگ کنند. 

با مدرنیته در دورة پهلوی از جهاتی با قاجار متفاوت است، معماری دوران پهلوی اول در ارتباط با گذشته و پیوند با غرب تا حد 

 .« 1گراستانتخاب زیادی

گرایی در معماری تجددطلبی و عقل گرایی،های جدید میان هنری مانند آرت دکو، ناسیونالیسم و ملینقطة تالقی مدرنیته، سبک

 گیر است. این روزگار کامالً چشم

شاهد بسیاری از  1320تا  1300های نیکالی مارکوف بود. شهر تهران در سال یکی از معماران تأثیرگذار در این دوران،

 های ساخته شده به دست این معمار بود. ساختمان

 :روش تحقیق
کوشد ابتدا موضوع مورد . یعنی پژوهشگر میهد بودتحلیلی خوا  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی با توجه به ماهیت موضوع ،

 مارکوف را مورد تحلیل قرار دهد.بحث را توصیف و تشریح کند و سرانجام تأثیرات این دوران بر معماری 

  کتابخانه ای و اسنادی است.بدیهی است که روش گرد آوری اطالعات در این پژوهش عمدتا ً

 آشنایی با نیکالی مارکوف:

در شهر تفلیس، از بزرگترین شهرهای گرجستان که در آن زمان تحت حکومت روسیه  1336تا  1261نیکالی مارکوف متولد 

باشد. تفلیس در جنوب شرقی اروپا قرار گرفته است و قرارگیری در مسیر شرق و غرب به این شهر، موقعیت تزاری قرار داشت، می

ای شده است. مارکوف در خانوادهاکز فرهنگی اسالم در اروپای شرقی محسوب میمکانی خاص بخشیده است و از دیرباز از مر

پیترزبورگ رفت. با توجه به تولد و منصب رشد کرد و پس از اتمام تحصیالت متوسطه، به دانشگاه سلطنتی سنتمتمول و صاحب

                                                 
 . 3، شماره 1392پاییز  -های مشروطه بر معماری دوره پهلوی( پرتال جامع علوم انسانیخبری، فروغ )بررسی تأثیر اندیشه  -1
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جهان ایرانی و اسالمی آشنایی مختصر توان چنین تصور کرد که مارکوف جوان با بخشی از زندگی در تفلیس و گرجستان، می

 داشته است. 

گیرد و ی را فرا میبه دانشکده خاورشناسی رفته و زبان و ادبیات فارس 1910پس از اخذ مدرک در رشتة هنر و معماری در سال 

خاطراتی از پدرم  ووله یادی از خانة مشیرالد( »1389کند )پیرنیا، شهرخ )در اثنای تحصیالت، با مشیرالدوله صمیمیتی هم پیدا می

ر ددار نظامی در خالل جنگ جهانی اول در قفقاز خدمت کرد و (. مارکوف به عنوان یک درجه57مجله بخارا، شماره « داود پیرنیا

ردیف هم وف دوست آجودان فرماندهی بریگاد قزاق شد که یک واحد ویژة نظامی در ایران بود. در این دوران مارکو 1917سال 

رها کرد و  د. نظام رادواج کرپس از انقالب اکتبر روسیه، مارکوف در ایران باقی ماند و مجدد با خانمی متولد باکو از»ود. رضاخان ب

رد و کمشید دایر رباب جتنها به معماری پرداخت. مارکوف اولین دفتر کارش را در خیابان استانبول و سپس در خیابان فردوسی و ا

الی مارکوف، ( معمار نیک1382یانی )شافعی، سروش -)دانیل، ویکتور« لیت پرثمری در ایران داشتتا وقوع جنگ جهانی دوم، فعا

 تهران، دید( 

پذیری و ة انطباقک روحیمهاجرت از گرجستان به روسیه و در نهایت کار و زندگی در ایران و آشنایی با هنر معماری باعث ایجاد ی

گاهی نی مارکف با های قرن بیستم، بررسی آثار معماری نیکالدروازه»راستین، شادمهر التقاط هنری در نگاه معمارانه مارکوف شد )

 (. 7آینه خیال، شماره « معماری نیکالی مارکوف»به کتاب 

 شی و گچ رانگ، کاسمارکف معماری ایرانی و شیوة سنتی احداث بناهای ایرانی و استفاده از مصالح محلی و بومی مانند آجر، 

 کرد. ها در بسیاری از بناهای خود از آجرهای خشتی استفاده میستود و بعدمی

خانه، ساختمان ها شامل وزارتگیرد. این ساختمانآثار ساخته شده و به دست مارکوف زیاد و طیف وسیعی از انواع بناها را دربر می

 باشند. شهرداری، اداره، کارخانه و زندان، مدرسه و مغازه می

رامین، خانه قند ورک، کاربخشیدن به تهران قدیم نقش بسزایی داشتند، از جمله دبیرستان البرز، مدرسه ژاندابناهایی که در هویت 

 .ست، منزل مشیرالدوله و غیره . . موزه پ

 عوامل مؤثر بر معماری در دوران پهلوی اول:

مند نبود، اما بر این اصالحات با آنکه قاعدهو کسب قدرت بالمنازع، اصالحات رضاشاه آغاز شد.  1304با تاجگذاری رضاشاه در سال 

برای نوسازی و مدرنیزاسیون کشور بودند و سعی بر این بود تا با ساخت مؤسسات آموزشی به سبک اروپا،  ییهامبنای تالش

الحات به نیت . این اصطساخته شود ایرانی نوین ،های ارتباطی و همچنین ساختار اقتصادی نو و غیرهراه کارخانجات دولتی، شبکه
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هایی مانند مدرنیته و بازسازی ایران و طبق الگوی غرب و با هدف بلندمدت ارائه شده بود و برای رسیدن به این خواسته از مقوله

های سیاسی گرایی نهایت استفاده شد. تغییر حکومت در ایران و خواست رژیم سیاسی جدید برای انجام تغییرات در تمام عرصهملی

دهنده نیاز حکومت و جامعه و هنری اثرگذار بود. نگرش جدید سیاسی در معماری این دوران کامالً مشهود است و نشانو اجتماعی 

های جدید معماری در طراحی و اجرا بود. وجود معماران غربی مانند مارکوف و گدار و یا ایرانیان رو به رشد آن دوران به شیوه

دکو و بحث معماری التقاطی همه در های جدید هنری مانند آرتنوگرا بودند و جنبشتحصیل کرده غرب مانند محسن فروغی که 

 ها باشد تأثیر گذار بود. معماری این دوران که شاید تلفیقی از تمام این زمینه

رهنگ فغییر یاست تقاجار باعث تأخیر در روند مدرنیته ایرانیان بوده و با س دولت پهلوی با این نگرش که ساختار حکومتی سلسله

ایران  مدرنیته در ای داشته است. البتهایرانی در ایجاد دگرگونی و تغییرات ساختار اجتماعی و هنری و فرهنگی نقش فراموش نشده

جتماعی قتصادی و ایدگاه اپروژه شبه مدرنیته در ایران از دیدگاه سیاسی از دوران مشروطه و از د»و غرب متفاوت از یکدیگر بود. 

و برخورد آنان با  پایگاه طبقاتی برخی از روشنفکران در دوران پهلوی( »1390اکبر ستوده، ))امینی، علی« پهلوی آغاز شددر دوران 

 (. 285ماره ش -طالعات سیاسی و اقتصادی مجله ا« های مردم ساالرانهاندیشه

ماری در یران تلقی کرد. معتقادی و مدرنتیهدر اهای انداوم اندیشهتوان دوران رسوخ و تاواخر مشروطیت و دوران پهلوی اول را می

ه بایرانی که  گرایی همراه با انتخاب از سنت گذشته و سبک مدرن غرب پیوند دارد. تداوم سنت معماریاین دوران با نوعی عقل

ه قرار هایفرمواش شده مانند ساسانی و هخامنشی مورد توجشود و معماری دورانشکل خطی و پیوسته بود دچار شکست می

هاوردهای آن در معماری مدرنیته و ر» (1374اکبر، )اثرنبودند. )صارمی، علیگرایانهبیگیرد که در ایجاد این حالت، تفکرات ملیمی

ای کهن دارد و شاید گرایی و توجه به تمدن و مظاهر تاریخی گذشته در ایران سابقهملی. (10مجله گفتگو شماره « و شهرسازی

روی از نبالهدانستند و با دیه این شکل به دوران ساسانیان مربوط باشد. ساسانیان خود را از بازماندگان هخامنشیان ماولین اقدام ب

طرز  برخاسته از گرایی در دورة پهلوی اولفرهنگ و هنر و معماری هخامنشیان سعی بر تأکید به این مورد داشتند. این شیوة ملی

ل به حکومت گرایی گذشته و اتصاایجاد پایگاه مردمی با رواج تفکر ناسیونالیسم و عظمت تفکر احیای فرهنگ و سنت گذشته و

طه و ز مشروشاهنشاهی قدرتمند هخامنشی و تأکید بر فرهنگ پیش از اسالم مجدد استفاده شد. این حرکت از دوران پس ا

ش فکری بنا اً تمام بناهای دولتی با این نگرکومت رضاشاه مشوق این طرز فکر بود و تقریبحفکران پس از آن شروع شد. روشن

 شدند. 
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 هنر غربی و های با واسطه ازمعماری ایران در این دوران به واسطة استفاده و اتکا به فنون ساخت پیشین ایرانی و برداشت

وم رای ایرانیان مفهبخشید که بهای جدید هنری به نوعی از هنر ترکیبی دست یافته بود که حالتی منحصر به فرد به آن میسبک

 تجدد نداشت و با فرهنگ و هویت ایرانی قرابت و نزدیکی معنایی داشت.

جامعه  ومدرن  برای تشخیص خصوصیات معماری این دوران که وجهی از مدرن شدن و رشد را داشت، باید نقطة اشتراک معماری

 انجامد. عماری التقاطی معاصر میمدرن را در نظر داشته باشیم، چرا که این خصوصیات به صورت ترکیب به م

ریزی، شماره رنامهب، مجله جغرافیا و «مدرنیسم و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران( »1384زاده دلیر، کریم، هوشیار ))حسین

19 ) 

القی تیی که نقطة شود، ریشه در معماری اواسط قرن نوزدهم اروپا دارد. جامعماری التقاطی که از مکاتب معماری مدرن قلمداد می

ها زمینة رسند. تالقی این اندیشههای معماری دوران گذشته و قافلة پیشرفت و فنون در قلمرو اندیشه معماری به هم میسبک

ای که در این دوران رایج شد، بیش از آنکه شود. این سبک تازهگرایی نام برده میسبکی را ایجاد کرد که امروز از آن به نام التقاط

به  ا توانست کهبرداری از گذشته تاریخی باشد، دارای نگرشی عقالنی و نظامی منطقی بود. معماری التقاطی از آنجید و کپیتقل

ای فکری منطقی داشت. )کیانی، مصطفی ای فلسفی پیدا کرد و پشتوانهعنوان یک شیوه و سبک خود را معرفی کند که پایه

ضر ول قرن حاادو دهه  مطالعات تاریخ معاصر ایران( بحث معماری التقاطی در ایران در(. معماری دوره پهلوی اول، مؤسسه 1383)

های جدید هنری مندی از سبکسازی گذشته ایران و بهرههای ساختمانمطرح شد و همان طور که گفته شد، تلفیقی از سنت

 غرب بود. 

، سنتی، های ملییرات به وجود آورد. آثاری به شیوهدر دورة پهلوی اول در طی دو دهه آثار مختلف خود را تحت این تأث»

 ین روند رو ادر  )همان(« های اولیه سبک مدرن را تجربه کرده بود.نئوکالسیک اروپا، مدرن و یا ترکیبی از آنها، التقاطی و نیز نمونه

 

های گذشته خود را رها کند و ناگزیر توانست تمام سنتهای اجتماعی و فرهنگی اروپا معماری ایرانی نمیبه رشد و با پذیرش نظام

ی و سنتی ماری باستانشد. از این رو است که در معماری این دوران عناصر بیشتر از معباید راهی برای پیوند این دو مقوله پیدا می

پهلوی، انتشارات دانشگاه ملی  ( معماری ایران در عصر1355نون از معماری تکامل یافته غرب. )رجبی، پرویز )اند و فگرفته شده

 ایران، تهران(. 
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میالدی شاهد بزرگترین مباحث در طراحی هستیم. این جدال در میان حامیان سبک مدرن و  30و  20های در دهه

فنی و  اترگرفت. در واقع آرت دکو یک جنبش هنری بود که پاسخی به تغییرهای تاریخی دکنندگان طراحی بر پایة سبکحمایت

 .اجتماعی در شروع قرن بود

کند. آرت دکو های هندسی خودنمایی میشود تا عدم تقارن و در معماری بیشتر به صورت فرمدر این سبک بیشتر تقارن دیده می

 درنیته محسوبسبک غالب بین دو جنگ جهانی بود و تلفیقی از تاریخ و مشد و ای مالیم از مدرنیته استفاده میبه عنوان نسخه

رکیب در های مدرن بود که این تها و روشمندی از تکنیکهای کالسیک و بهرهشود. نحوة بیان این سبک هنری در چارچوبمی

 .شدقالبی تازه ارائه می

هه اول قرن چهاردهم شمسی و زمانی است که ایران د 2متقارن با هایی در فرانسه و آمریکا توسعة آرت دکو به وسیلة نمایشگاه»

)دانیل، «. شودیمالمللی و نیز دورة نوینی از ساخت ابنیه با کاربردهای جدید وارد مرحلة جدیدی از تاریخ داخلی و روابط بین

 ( معماری نیکالی مارکوف، تهران، دید(. 1382ویکتور، شافعی، سروشیانی )

اید یم شد که شوع خواهمارکوف و با توجه به تجاربی که در مورد مهندسین قبل از وی وجود دارد، متوجه این موضدر بررسی آثار 

گار در اهایی مانداخت بندلیل اصلی اقبال عمومی از آثار مارکوف و موفقیت مارکوف به عنوان یک معمار و مهندس غیر ایرانی در س

میراث ( »1391لیل )جیی از ساخت بود که هنوز هم در ایران ادامه داشت )موسوی، هاایران، بیشتر مرهون پیروی وی از شیوه

 (. 163کتاب ماه شماره « معماری مدرن ایران

 گیری:نتیجه

 . این نزدیکیزدیکتر بودنیان نمارکوف از آن دسته از معماران غربی بود که از نظر فرهنگی و جغرافیایی با توجه به محل تولد به ایرا

های برداشت ر کناردفرهنگی،اثربخش در آثار معماری او بود. در اکثر کارهای مارکوف تلفیق مناسب از عناصر معماری اسالمی 

شود. ها دیده میستهگرایانه و با تکیه بر دانش آکادمیک معماری و آشنایی با هنر غربی و التقاطی مناسب در تمام این دانباستان

های گوناگون را به هم پیوند بایست با هوشیاری اجزا و عناصر خاصی از دورهکرد که طراح میران کار میمارکوف در دورانی در ای

 داد. می

در اواخر دوران قاجار تأثیرپذیری یکسویه و افراطی از معماری غرب و عدم هماهنگی این معماری با هویت و فرهنگ ایرانی کاماًل 

گرایی مطرح زیرا با توجه به عوامل تأثیرگذاری مانند مدرنیته و ملی مشهود بود. اهمیت کار مارکوف در این دوران بسیار زیاد است،

 گری معماری گذشته در آثار مارکوف وجود ندارد. د حالت افراطیشده در حاکمیت جدی
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