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 قاجار یدر دوره ایران بر معماری تاثیر تعامالت فرهنگی ایران و اروپا

 گلستان( کاخهای ساختمان : مجموعه ی موردی) نمونه 

 
 مرضیه شاهرودی

 ail.comM.Shahroudi.K@gmدانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز 

 

 

 

 چكیده 
عنوان نمود کالبدی فرهنگ یک جامعه، در طول تاریخ هم متاثر از تعامالت فرهنگی، تغییرات سیاسی و اصالحات معماری به

ضرورت درک دنیای جدید، از دوران مدرن خود را  است.تاثیرگذار بوده هم بر الگوهای رفتاری افراد جامعهاجتماعی بوده و 

تفاق افتاد. عصر خود به صور گوناگونی ای همها با تحوالت جوامع پیشرفتهی ملتدر این راستا مواجههاد. دبیش از پیش نشان

-علت دنبالخورده از قوای مجهز روسی بههمراه بود. در این دوره، ایران شکستبا شیفتگی  19اروپای قرن  با برخورد ایران

های آموزشی، در پی جبران این جاماندگی برآمد. ویژه در سیستمعاصر خود بهی راهکار، با الگوبرداری از غرب میابی و ارائه

دستخوش تغییر قرار گرفت. این تحوالت از سویی خواهان حفظ پیوند با الگوهای کهن خود  هامعماری نیز مانند دیگر زمینه

همین جهت سعی بر آن بود  را نداشتند. بهبودند و از سویی دیگر توانایی مقابله با فریبندگی ظواهر غربی و مدرن معاصر خود 

از این  هدف .فراهم شود و عناصر وارداتیتکنولوژی  ی نظری بومی در کنار استفاده ازحفظ مبان های تجدد ضمنزمینهتا 

دنبال این تعامالت فرهنگی دچار چه تحوالتی برای پاسخ به این سوال که معماری به که آن استتحلیلی  –تحقیق توصیفی 

داده در ی تصویر فرنگ در نظر ایرانیان عصر قاجار به بررسی تحوالت رخپس از مطالعه ،ایبا استفاده از اسناد کتابخانه د،ش

ی موردی تحلیل شدند نشان ها که در یک نمونهتفسیر دادهساز معماری مدرن ایران است بپردازد. دوره که زمینه معماری آن

ی تکنولوژی بود، نخست در ویژه در زمینهناشی از درک نیازهای جدید و لزوم پیشرفت بهداد که این تحوالت تدریجی که 

مرور چنان تحت تاثیر الگوهای غربی قرار گرفت که در اواخر فکران، درباریان و قشر مرفه جامعه احساس شد و بهمیان روشن

الگوهای سنتی دیگر مورد عناصر مدرن بود،  ی ازبراین دوره برخالف اوایل آن که سعی در حفظ هویت بومی در کنار بهره

 گرفتند.استفاده قرار نمی

 

 ، دوره قاجار.عامالت فرهنگی، معماری، تجددت های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
 یاست که نشان از اهمیت و پیچیدگی مسئلهواژه فرهنگ به تعابیر گوناگونی معنا شده و با معیارهای مختلفی سنجیده شده

بینی خود ها و رسومی که یک ملت بر اساس جهانباورها، اندیشه یاما به طور کلی مجموعه[ 1]هنگ و مطالعات فرهنگی دارد. فر

 یچه در زمینهآن [2]دانند. کوشد را فرهنگ آن ملت میها مینها باور دارد و در راستای اجرای آدر مسیر تعالی و کمال به آن

ها آن یهای فردی و اجتماعی اوست. از جملهیت است، تاثیر آن بر زوایای گوناگون زندگی بشر و فعالیتمطالعات فرهنگی حائز اهم

های مصنوع و به کمک علم و هنر آورد که بخش زیادی از آن در بستر محیطمحیط و شرایطی است که برای زندگی خود فراهم می

 افتد.معماری اتفاق می

و شکل بخشیدن به فضا بر اساس نیازهای آدمی و نوع نگرش وی به زندگی دینی و دنیوی معماری، هنر خلق مکان، طراحی 

بینی جامعه در معماری نیز همانند دیگر هنرها با کالبدی مواجه هستیم که دارای روحی است متاثر از فرهنگ و جهان [3]است. 

چه معماری بومی و یا سنتی درواقع آن [2]ریان است. که در آن فعل زیستن به معنای واقعی کلمه، و نه صرفا گذران عمر، در ج

 [4]منطقه است.  شود، ناشی از تعامالت محیط طبیعی و فرهنگی آن جامعه با محیط مصنوع و معماری آنیک منطقه نامیده می

 گوید:بوند میکه هرمان موتسیوس در مانیفست معماری قرن بیستم از دیدگاه ورکبه عبارت دیگر چنان

 [5] "اری وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست.معم"
چه در دیگر امری طبیعی است. اما آنها با هم و تاثیرپذیریشان از یکهای تکنولوژی و ارتباطات، تعامل ملتبه تبع پیشرفت

حال ط برقرار کرده و در عینها با جهان خارج ارتبای آنواسطههاست که بهاین میان اهمیت فراوانی دارد، الگوهای رفتاری ملت

تر نشوند. معماری ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ با های بزرگهویت خود را حفظ نموده و مغلوب فرهنگ

 [6]های مختلف تاریخ تعامل داشته است. های بزرگ معاصر خود در دورهتمدن

دو و تاثیرگذاری متقابلشان آید، تعامل اینا مفاهیم فرهنگ و معماری بر میبندی مطالب گفته شده در ارتباط بچه از جمعآن

کند، مفهوم هویت فرهنگی و وفاداری به آن است. در دیگر نزدیک و یا از هم دور میدو را به یکچه اینبر یکدیگر است. در واقع آن

چه به حفظ هویت معماری شاهدات افراد از دنیای غرب، آنگرای ناشی از مچرای مدرنیته و تمایالت غربیوچونبی یدوران سلطه

 کند، همان باور عمیق به فرهنگ و سنت است. های دنیای مدرن کمک میگیری از تکنولوژی و سبکبومی در کنار پیشرفت و بهره

خود، دچار چه تحوالتی این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که معماری ایران در اثر تعامالت فرهنگی با اروپای معاصر 

رفته در این دوره و مشکالت زیستی و اقتصادی مردم، در کنار که شیفتگی و حیرت ایرانیان فرنگگمان نگارنده آن است شد؟ 

های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و هنری ایران در این دوران تاثیر گذاشته و تدریج بر جنبهسست شدن عناصر اعتقادی و سنتی، به

 است.های بعد فراهم آوردهبرای دورانبا الگوبرداری از غرب ی تجدد و مدرنیزاسیون را هازمینه

در این مقاله برآنیم تا در نمایی کلی با تاثیراتی که اروپای قرن نوزدهم بر هنر و معماری بومی و سنتی ایران چه ذکر شد چنان

 داشت:ی زیر را مدنظر خواهیممعاصر خود گذاشت آشنا شویم. برای نیل به این هدف، اهداف جزی

 های جدید و تصاویر ارائه شده از غرب در دوران قاجار.آشنایی با اندیشه -1

 شناسایی فرهنگ و معماری دوره قاجار. -2

 شناخت عوامل تاثیرگذار غربی و عوامل تاثیرپذیر بومی معماری ایران در این دوره. -3

ی راهکار، همواره نخستین گام برای حل یک مسئله و ارائه آن است که کندگونه تحقیقات تاکید میچه بر لزوم انجام اینآن

هایی که گیری آن مشکل است. برای احیای مجدد معماری بومی ایران قبل از هرچیز باید با زمینهشناخت عوامل تاثیرگذار بر شکل

شد، آشنا شویم و سپس با  -ماری مدرن ایرانی معزمینهعنوان پیشویژه در دوران قاجار، بهبه–های آن رنگ شدن ارزشباعث کم

 های تکنولوژیکی دنیای مدرن تالش کنیم.مان با پیشرفتکردن عناصر معماری بومیاقداماتی مناسب، برای همراه
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 مروری بر تحقیقات گذشته

لیدی خود از معماری و ی درک ناقص و اقدامات تقواسطهمدرن بهکه معماری معاصر ایران، در دوران مدرن و پستاین نظر به

های اخیر به سیر تاریخی تغییرات معماری و است، در سالی پرافتخار خود داشتههای غربی، روندی متفاوت با گذشتهاندیشه

معماری » شده در این باب، کتاباست. از جمله آثار با ارزش نگاشتهگرفته شده در این دوران توجه بیشتری شدههای واماندیشه

ی دکتر وحید قبادیان نوشته« نظری معماری معاصر ایرانشناسی و مبانیسبک»چنین مسعود و همبه قلم امیر بانی« یرانمعاصر ا

چنین است. همهای حکومت قاجاریان تا به امروز مورد بررسی قرار گرفتهاست که در هر دو کتاب، معماری ایران از نخستین سال

ها مورد و گسست معماری ایرانی را در این سال ست که تداومحسین معماریان کتابیغالمتالیف دکتر « مبنای طراحی معماری»

ورزد. مقاالتی نیز در این مورد ویژه در آموزش معماری تاکید میمعماری بومی به یهامطالعه قرار داده و بر لزوم احیای ارزش

 است.شدهها ارجاع دادهآناند که در این مقاله مورد استفاده قرارگرفته و به شدهنوشته

ی طور خاص بررسی عوامل تاثیرگذار بر معماری این سرزمین، در نتیجهاست، بهی این مقاله در پی آن بودهچه نگارندهاما آن

 باشد.می 19مراودات ایران و اروپا در قرن 
 

 روش تحقیق

ی ی تعامالت فرهنگی و معماری )در دورهبهتر رابطه برای درک تحلیلی -این مقاله، راهبردی کیفی داشته و تحقیقی توصیفی 

ی موردی و مطالعه و برای این منظور با انتخاب یک نمونهاست. ای نگاشته شدههای کتابخانهبا استفاده از داده است که قاجار(

 رسید.تحلیل اسناد و مدارک مربوط به آن، به درکی از روند تحوالت در این دوره خواهیم

 

 مقاله ایهیافته
ی هاست. ایران از آغاز نه تنها مانع ارتباط حوزهی فرهنگ ایرانی، تبادالت آن با سایر فرهنگهای برجستهاز جمله ویژگی

 [6]است. ها نشده، بلکه همواره سعی در تعامل با آنان داشتهفرهنگی خود با سایر اقوام و ملت

های گوناگون مواجه شده و در مواردی در صورت بزرگ به صورت یاهبا تمدن های مختلف تاریخیدر دورانمعماری نیز 

هتر برای مطالعه ب[ 7]است. ها تاثیر گذاشتهها تاثیر پذیرفته و در مواردی هم بر آناز آن ،انطباق با فرهنگ و الگوهای بومی خود

با بررسی اجمالی فراز عی دوران قاجار دارد، اجتما –تغییرات هویتی معماری ایران در دوران معاصر، که ریشه در تغییرات فرهنگی 

برای این منظور،  .دهیمماری و تغییرات آن را مورد ارزیابی قرار میمع، آن دورهو فرودهای سیاسی و تاریخی این سرزمین در 

معماری و سیر تحول  تغییرات فراوان بوده های حکومت قاجار دستخوشهای کاخ گلستان که در طول سالی ساختمانمجموعه

و تغییرات در هر مقطع تاریخی را در آن بررسی  ی مورد مطالعه انتخاب کردهعنوان نمونهبهرا دهند خوبی نشان میاین دوران را به

 می کنیم.

 

 ی قاجارایران در دوره
م 1796م به دست آغامحمدخان قاجار تشکیل شد. او در سال 1794خان زند در سال حکومت قاجار با کشته شدن لطفعلی

 [8]تاجگذاری کرده و تهران را به سبب موقعیت مرکزی و نزدیکی به ایل قاجار پایتخت خود قرار داد. 

از جمله دالیل این تغییرات بنیادین، تغییر  [ 9]ی ایران نامید. عصر قاجار را شاید بتوان عصر تغییرات مهم و اساسی در جامعه

صورت مشاهدات عینی و کالمی صورت مکتوب و هم بههم به ،های سفرها و سفرنامهواسطهدر منابع فکری و اطالعاتی است که به

 [7]منبع اطالعاتی هنرمندان و اندیشمندان این دوره شد. 
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های ایران و روس دید. شاه و جنگی فتحعلیتوان در دورهنخستین تمایل ایران به آشنایی با اوضاع اروپای معاصر خود را می

فراهانی مقامقائم القاسممیرزا و پیشکار باکفایتش میرزا ابویان ایران از قوای مجهز به علم روز روسیه، عباسدر پی شکست سپاه

و مدرنیزاسیون در ایران پس از اصالح ارکان نظامی  [10]دانستند. چاره را تجهیز ایران به علم، تکنولوژی و فن اروپاییان می

عنوان بخشی از اصالحاتی که آموزش به سبک اروپایی به [11]وزش خود را نشان داد. اصالحات دفاعی، در قالب نظام جدید آم

از جمله دارالفنون  –میرزا آغاز کرد، در گام نخست با اعزام دانشجو به اروپا، سپس پذیرش معلمان اروپایی در مدارس ایرانی عباس

از دیگر  [12]صورت گرفت.  –به تجدد در میان ایرانیان بود که عامل مهمی برای میل  –و در نهایت با تاسیس مدارس اروپایی  –

ی کتب خارجی، احداث کارخانجات مختلف و ب مستشاران خارجی، ترجمهتوان از جذطلبانه در دوران قاجار میاقدامات اصالح

  [ 10]تغییر در ارکان نظامی و بعدها سیاسی نام برد. 

ی بزرگ غیردینی عنوان نخستین مدرسهنوسازی را با احداث دارالفنون به یبی تردید امیرکبیر نخستین گام جدی در عرصه

ای در میان خان سپهساالر نقش و جایگاه ویژهبرداشت. عالوه بر او میرزا محمدحسن ی سه سال از دارالفنون عثمانیبا فاصله

فکران ترک، به تشویق شاه و اطرافیان ایی با روشناش در استانبول و آشنساله 12دنبال اقامت ی تجدد دارد. وی بهبازیگران عرصه

 [13]وی برای اخذ تمدن غرب پرداخت. 

 

 تصویر فرنگ در نظر ایرانیان
 های تصویر فرنگ در دیدگاه آنبرای مطالعه پردازند، منبع مناسبیها از این جهت که به روایت ایرانیان از وقایع میسفرنامه

ها و افکار جدید در بین طبقات ها در وارد کردن اندیشهها، نقش آنهای حائز اهمیت سفرنامهجنبهاز دیگر  [14]آیند. شمار میبه

ایران طی سفرها و اقامتشان در اروپا  ، محصلین و یا بازرگانانهای دیپلماتیکهایی که هیئتدر سفرنامه[ 15]مختلف مردم است. 

ی که توسط چند شخص با وجههها را آن ترینخورد که بعضی از مهمشم میچاند، توصیفاتی از معماری و شهرسازی غرب بهنوشته

 کنیم.بررسی میاند، شدهاجتماعی متفاوت و مقاصد گوناگون از سفر فرنگ نوشته

مسیر »بود، در بخشی از اثر مکتوبش با عنوان ی هندی به لندن گریختهدنبال قتل یک شاهزادهخان که بهمیرزا ابوطالب

چنین در توصیف پالن پردازد. وی هماند میشدهشده با سنگ که اکثراً در چهار طبقه ساختههایی ساختهه توصیف خانهب« طالبی

ها کند. در ادامه از فضاهای شهری و عمومی از جمله پارکها اشاراتی به جانمایی فضاها و اسباب و وسایل زندگی اروپاییان میخانه

 [11]است. خان آرمانشهری است که در آن به رهایی رسیدهکند. لندن در نظر میرزا ابوطالبیها با تحسین یاد مو دانشگاه

برای آموختن زبان انگلیسی و  ، از دانشجویان اعزامی به انگلیسی میرزا صالح شیرازیهای مهم، سفرنامهاز دیگر سفرنامه

اش معماری و جای سفرنامهدر جایقائل بود  های مفید اروپامندیکه برای خود رسالتی برای یافتن نوان او[ 16] .استمترجمی 

ها و کارکردهای گوناگون خان از جانمایی فضاهای مختلف در خانهکند. او نیز مانند ابوطالبرا توصیف می کارکردهای اجتماعی آن

های لندن فضاهایی برای پارک زی،کند. در نظر میرزا صالح شیراها سخن گفته و از چیدمان وسایل در خانه با دقت یاد میآن

های مجهز و حتی بعضی های هنرهای مختلف، کتابخانهها و آکادمیاز موزهاو [ 11] تعامالت اجتماعی، تمیز و خیالی هستند.

اش به توصیفی کلی از چنین در بخش دیگری از سفرنامهوی هم[ 16] است.ها سخن گفتههای آنقصرها دیدن کرده و از شگفتی

 [14]کند. های عمومی این شهر یاد میها و کلیساها، مدارس و مکانپردازد و با شگفتی از پلپترزبورگ میسن

، روحانی ایرانی که بدون در نظر داشتن مقصد مشخص و منابع مالی قوی راهی روسیه و پس از آن اروپا حاج محمدعلی سیاح

ها سخن ها، تئاترها و تفرجگاهخانهها، قهوهها، بیمارستانر اثر خود از کتابخانهاو د از دیگر مسافران فرنگ در دوران قاجار است. شد،

ی ها، زندان و ادارهخانهها، یتیمکلیساها، معابد و مساجد، کارخانه [17]است. در توصیف عملکردها بسیار موفق عمل کرده رانده و

 [18] است.شدهی حاج سیاح شرح دادهها در سفرنامهآن هایی هستند که توصیفها از دیگر مکانها و موزهپلیس، کاخ
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شاه در شاه در سه سفرش به فرنگ است. ناصرالدینی خاطرات ناصرالدینهای مهم و مشهور این دوره، روزنامهاز دیگر سفرنامه

-پردازد. هماناقامت داشته می هاها گذشته یا در آنها به توصیف طبیعت، افراد و معماری شهرهایی که از آنسرتاسر این یادداشت

-اند. همینها مورد توجه او قرار گرفتهها و عمارتی شخص وی بود، کاخرود بعد از طبیعت که بسیار مورد عالقهطور که انتظار می

ناهایی که شاه به ایران، شاهد تاثیر مشاهداتش در معماری ببعد از بازگشت ناصرالدین [19]طور کلیساها و دیگر بناهای عمومی. 

 هایی باشکوه، مانند قصرهای اروپایی بود.چه در ابتدا برای او حائز اهمیت بود ساختن عمارتدستور به ساختشان داد هستیم. آن

البته این بنا پیش از سفر شاه به فرنگ و از روی تصاویری که از  بینیم.العماره میکه این تاثیر را در ساخت شمسچنان [10]

است نه ها به مقتضای موضوع و اهمیتشان کوشیدهشاه در وصف مکاناست. ناصرالدینشدهبود ساختهرنگی دیدههای فساختمان

عنوان مثال با چنین در صدد یافتن تشابه بین آثار گذشته و حال است. بهی مهمی را از قلم بیاندازد. همگویی کند و نکتهگزافه

 [20] کند.خان اصفهان مقایسه میردیودیدن پلی در خانقین، آن را با پل اهلل

اش اقدام به توصیف معماری و شاه هم در سفرنامهی ناصرالدینالملک نایب اول وزارت امور خارجه در دورهمیرزا خانلر اعتصام

هستند که در این هایی مکان هاخانهقهوه ها وخیابان ها،ها، توصیف وضع شهر، کوچهآهناست. کلیسا، راهشهرسازی در اروپا کرده

 [21]است. شدهشان نکاتی نوشتهسفرنامه درباره

او نیز مانند سایرین در [ 22]شاه به اروپا در رکاب وی بود. ظهیرالدوله از جمله افرادی بود که در نخستین سفر مظفرالدین

هایی عمارت ها یاهتل ست. ظهیرالدوله ازاکوشیده (خصوص سنگبهمصالح به کاررفته ) ها وها و نماهای آنها، عمارتتوصیف خانه

طور بهکند. شده بود به نیکی یاد میهای اروپایی برای شاه درنظر گرفتهکه در طول سفر در شهرهای مختلف از سوی دولت

اع لوازم دقت از تعداد و انوچنین بههماست. ها مطالبی چند نگاشتهرسانی آنها و سیستم گرمایش و آبی حماممخصوص درباره

مانند  ها، ظهیرالدوله نیز توصیف فضاهای عمومیاست. مانند دیگر سفرنامهها و سایر عناصر و اجزا سخن گفتهها، پلهتزیینی، ستون

میز و تالش مردم برای تها بادانی راهو آ نکرده و از نوع شهرسازی را فراموشآهن های راهو ایستگاه ها، تئاترها، مغازههاها و باغپارک

 [22]. کندصحبت میها و حفظ اموال عمومی، چه در شهر و چه در عمارتداشتن شهر نگه

رو ها، پیادههای شهری، مغازهوین، به جداره شاه در توصیف خویش از شهرمظفرالدینجات و زراعت ناصرالسلطنه، وزیر خالصه

وحش، موزه و دیگر باغ ،هاها، گلخانهیگر مسافرین فرنگ از پارککند و مانند دها اشاره میکوچهروها، خطوط ترامواها و و سواره

ها، اکسپوزیسیون، ها، عمارتفرشهای پاریس، سنگها و خیابانی کوچهوی درباره [23] گوید.ی عمومی با شگفتی سخن میابنیه

چنین از او هم[ 23]است. اش توضیحاتی دادههای فرانسه در سفرنامهخانهها، رستوران، هتل و تلگرافهای شهری، باغ و پارکالمان

است. استفاده از سنگ و اش را به توصیف عمارت وی اختصاص دادهنظر نکرده و بخشی از سفرنامهجزییات کاخ پترکبیر صرف

ا هم به همین او از دیگر شهرهای اروپ[ 23]است. نویسان جالب بودهموزاییک در بناها برای ناصرالسلطنه هم مانند دیگر سفرنامه

 دهد.ها میی انواع بناهای آنکند و توضیحات مختصری دربارهشکل یاد می

چه آن کنیم.میهمین مقدار بسندههای مختلف، بهدلیل تشابه توصیفات و توضیحات از معماری و شهرسازی اروپا در سفرنامهبه

-ها و عمارتکاخهای عمومی، منازل مسکونی، خوشایند مکان ، تصویرآیدات ایرانیان در آن دوره به دست میبندی مشاهددر جمع

 هاست.های شهرسازی اروپا در ذهن آنهای شهری و سیستمجدارهها، 

خصوص اقدامات اصالحی دوران قاجار، به ها بر ملت ایران گذاشت ورفتهتاثیراتی که توصیفات فرنگ ی حائز اهمیت درنکته

های غربی بود. این تر کردن ضعف ایران در مقابل دولتی آموزشی آنان، برجستهاروپایی و شیوه احداث دارالفنون و پذیرش معلمان

، زمینه را برای نفوذ بیشتر سیاسی و فرهنگی گیری از تکنولوژی در ایران داشتبهرههای مثبتی که در جهت بر جنبه امر عالوه

اگرچه  [12]داد. تر قرار میروز در موقعیتی ضعیفبهدباوری ملت را روزهای استعمارگر اروپایی در ایران فراهم کرده و خودولت

های فرهنگی و داند نه در زمینهضعفی در موضع فناوری می ی میرزا صالح شیرازی ضعف ایران را صرفاًها مانند سفرنامهبعضی از آن

-فکران و هنرمندان به صورت عقبدر ذهن روشن ها خود راشویم این کاستینزدیک می 19ی قرن اجتماعی، اما هرچه به نیمه
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ی مدرن غربی هستیم: اول احساس عجز در در واقع در این دوره شاهد دو نوع برخورد با جامعه [11]سازند. ماندگی آشکار می

ابتدا نگرش اول  رسدبه نظر می [24]های فرهنگی خود و لزوم حفظ آن. مقابل دیگری و انتقاد از رخوت خود و دوم تاکید بر داشته

فکران این دوره چاره را تبعیت بی چون و چرا از بسیاری از روشن ی قاجار غلبه کرد.فکران ایرانی در دورهی روشنبر افکار جامعه

. از ها را نداردخوانی با پیشرفتی ایرانی توانایی همدانستند. آنان معتقد بودند  فرهنگ حاکم بر جامعهها میی زمینهغرب در همه

 جانبه در سطح جامعه بودند. این رو خواهان اصالحات همه

از سوی دیگر در پی سفرهای اروپایی و حیرت از مظاهر کالبدی مدرنیزاسیون غربی، تمایل به تجدد ظاهری در کنار تغییرات 

برای ساختن شاه  میل، در کنار با اصالحات شهری و معماری در اروپا ترتیب آشناییبدینفرهنگی در میان این افراد سر بر آورد. 

 زمینه را برای تغییرات تدریجی معماری فراهم کرد.، ها و قصرهای اروپاییهایی به فریبندگی کاخعمارت

چه دهد، تمایل به ساختن شهری شبیه به آنها با نخستین تغییرات معماری و شهرسازی نشان میی سفرنامهچه مقایسهآن

عنوان مثال نخستین تغییرات در معماری، خود را در قالب تزیینات و تغییرات به[ 13]باشد. د میبوها توصیف شدهنتوسط آ

ها نماهای شهری، مصالح و تزیینات نخستین عواملی بودند که باعث حیرت طور که در اغلب سفرنامهظاهری نشان دادند. همان

همان شود و تغییرات محدود به نمیها در معماری دیدهنظری آنمبانیهای غربی و در این دوران نفوذ اندیشه بودند.ایرانیان شده

 شود.عناصر الحاقی و ظاهری می

 

 معماری و اجرای تغییر در آموزش
-سبب مراودات ایران و اروپا باعث تغییراتی در معماری و شهرسازی ما شد میکه به یدر ادامه به بررسی عامل تاثیرگذار دیگر

های آوردن زمینهمیرزا برای فراهمهای آموزشی از جمله اقداماتی بود که از دوران عباسشد تغییر سیستمفتهچه گچنان پردازیم.

 گیرد:جای میزیر  دسته اقدامات سه های آموزش و اجرای معماری درتغییر در شیوه شد.پیشرفت انجام

 تدریس معماری توسط معلمان فرنگی  .1

 حضور معماران فرنگی در دربار .2

 صیل دانشجویان معماری در فرنگتح  .3

ایران رسید، اثری بیدارکننده ی پیشرفت اروپا در شهرنشینی و مسائل شهری بههای نخست قرن نوزدهم که آوازهاز همان دهه

بوهلر  [25]داشت و میل به تجدید بنای مملکت و در نتیجه نیاز به آموزش علوم و فنون جدید حالت ضروری به خود گرفت. 

-کشی تدریس میاز جمله اساتید فرنگی بود که برای آموزش شاگردان ایرانی به دارالفنون دعوت شد. او ریاضیات و نقشه فرانسوی

است که شدهکشیدهشاه ی حکومت ناصرالدیندر دورهی تهران توسط بوهلر و تعدادی از مهندسان ایرانی طرح دارالخالفه [26]کرد. 

های شهری فرانسوی دور از انتظار نبود. های جدید و واگن اسبی تاثیرپذیری از طرحها و کالسکهبا توجه به افزایش تعداد درشکه

دلیل دیدار درباریان از پاریس و عالقمندی شد بهطور که گفتهها هماناین طرح [10] این اقدام وسعت شهر تهران را چند برابر کرد.

 ترتیب نخستین تحوالت در شهرسازی رخ داد.بدین برو شد.ها روکشی، با حمایت آنها به این نوع خیابانآن

سازی میرزا در انگلیس به تحصیل قلعهدستور عباسشاه و بهباشی دانشجویی است که در زمان فتحعلیمیرزا رضا مهندس

دست به ساخت این مدرسه [25]شد. ی وی گذاشتهی دارالفنون بر عهدهشد و در بازگشت به ایران طراحی مدرسهمشغول

که عملکرد بنا به نوعی ساختمان این مدرسه از سه جهت حائز اهمیت است: نخست آن است.شدهخان معمارباشی انجاممحمدتقی

است که آغاز  است و در نهایت اولین بناییشدهکرده در فرنگ طراحیکه توسط یک مهندس ایرانی تحصیلجدید است. دیگر این

 [10] دهد.مینفوذ معماری غربی را نشان
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شقاقی، معروف به خانمیرزا مهدی، سازی و ساختمانپل هندسی راه،دانشجویان اعزامی به اروپا، برای تحصیل م از جمله دیگر

پولی، پس بعد از مدتی کارگری و بیفرانسه اعزام گردید. بعد از بازگشت به ایران  شاه بهدستور ناصرالدین الدوله است که بهممتحن

 .مشغول به خدمت شدخان معمارباشی و نمایش علم و عمل خود در مهارت استفاده از تراز، نزد وی اتفاقی با محمدتقی از دیدار

میدان ارگ و عمارات [ 27] دنبال این مالقات طراحی قصر فیروزه به او واگذار شد.شاه داشت و بهبعد از آن مالقاتی با ناصرالدین

از جمله آثار طراحی  السلطنهساختمان حسام و ، عمارت معتمدالسلطنه، عمارت سعدالدولهی سپهساالرمسجد و مدرسهدولتی، 

آوردهای او که با استقبال الوله در آثار خود عناصری از معماری اروپایی را دخالت داد. یکی از رهممتحن[ 10]شده توسط اوست. 

ی معماری سنتی را های بستهروها و پلهوپایی بود که جای راههای باز به سبک ارفراوان روبرو شد، طرح سرسراهای بزرگ و پله

های ی خوبی از این دسته طرحهای کاخ باکینگهام نمونههای عمارت محمودخان ناصرالملک با برداشتی از پلهگرفت. طراحی پله

 [25]اوست. 

ی مدارک )پالن، سازی با تهیهدر ایران، ساختمانبار ها، برای اولینهای این گروهگذشته از تاثیر مستقیم بناهای غربی در طرح

 [28]شود. شاگردی برچیده می-طراحی و ساخت به فرد واگذار شده و نظام استادبار چنین برای نخستیننما و ... ( آغاز شد و هم

 

 ی قاجارهای معماری ایرانی در دورهدگرگونی
-رغم پذیرفتههای فرهنگی بودیم، که علیایران در برابر انواع تهاجمقبل شاهد مقاومت معماری و فرهنگ تاریخی های در دوره

ماندن از ی قاجار این تغییر منبع فکری، به سبب عقبها، معماری خاص خود را عرضه داشتند. اما در دورهشدن تغییرات و پیشرفت

مردم، اثری متفاوت داشت. مردم،  طور شرایط نابسامان اقتصادی و زیستیو همین 19تکنولوژی و علم روز دنیا در قرن 

آل در آن دوران، ایده [7]ای را که به گمانشان موثر بود را پذیرا بودند. اندیشمندان و هنرمندان برای بهبود اوضاع، هر گزینه

غییر از طرف دیگر ت[ 29]کند. کم مصداق زمینی خود را در پاریس و دیگر شهرهای اروپا پیدا میآسمانی معماری ایرانی کم

های ونقل، نیازمندی به تغییراتی در بافتویژه در امر حملهای علمی و تکنولوژی بهسیستم اقتصادی حاکم بر جهان و پیشرفت

گویی به این های جدید برای پاسخداد. به همین سبب در آن دوران، سعی در ساخت فضاها و محلهشهری سنتی ایرانی را نشان می

رسد که معماری در این دوران نسبت به شهرسازی با تاخیر پذیرای تحوالت نظر می. در نتیجه چنین بهها و تغییرات بودپیشرفت

  [28]شود. اساسی می

تدریج رخ طور کامل از هم جدا کرد. تغییرات در معماری بههای متوالی را بهویژه دورههای مختلف، بهتوان معماری دورهنمی

ی قاجار از سویی شاهد در دوره دهند.ر خاص هر دوره، خود را در قالب سبکی جدید نشان میصورت عناصکم بهدهند و کممی

میل به رقابت با شهرها و بناهای عصر صفوی هستیم و از سوی دیگر تمایل به ساختن شهری مدرن به سبک اروپایی را احساس 

گیری ی پیروی از الگوهای کهن، سپس بهره. نخست دورهتوان در سه مقطع پیگیری نمودکنیم. هنر و معماری این دوره را میمی

تدریجی از عناصر وارداتی در کنار عناصر بومی و پدیدآوردن سبکی منحصر به خود و در ادامه الگوبرداری و تقلید کامل از غرب. در 

 ادامه به بررسی بیشتر این سه دوره خواهیم پرداخت.

خصوص معماری عوامل درونی و برگرفته از معماری سنتی ایران به ،ی دوران قاجارنخستین دسته از عوامل تاثیرگذار در معمار

این سبک که به  [8] کرد.های مسکونی به خوبی مشاهدهتوان در بناهای مذهبی و خانهآثار این سبک را می عصر صفویه است.

ی روش اجرای جری شمسی نیز با ادامهه 1164-1229های یعنی سال ی اول قاجاریهی اصفهانی مشهور است، در دورهشیوه

پردازی، نوع عملکرد، فرم بنا و نوع تزیینات ادامه یافت. نخستین آثار منابع الهام و ایدهگرایی، درونی سنتی، ها به شیوهساختمان

-های نیمیینات و قوسهای فاقد مجسمه و تزدار، سنتوریگرا، بام شیبهای واقعنفوذ هنر غربی در این دوره در تزیینات و نقاشی
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ی قاجار در این سبک، مسجد امام تهران، مسجد شده در دورهاز جمله بناهای ساخته[ 10]شود. میدایره به جای قوس جناغی دیده

 [30]ی وثوق تهران هستند. آقابزرگ کاشان و خانه یو مدرسه

تان در ضلع شمالی این مجموعه قرار دارد و ساخت آن ی گلسترین بنای مجموعهمرمر، قدیمیخانه یا ایوان تختدیوانعمارت 

ی خان قاجار، اقدام به بازسازی آن شده،است. ساخت این بنا به شیوهدستور آغامحمدزند صورت گرفته و بهخاندر زمان کریم

نفوذی معماری نئوکالسیک  گرا در کنار نقوش انتزاعی، نخستین عناصردار و استفاده از نقوش واقعاصفهانی بوده و طراحی بام شیب

 [11] دهند.میاروپا را نشان
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است. بانی این بنا آغامحمدخان سلطانی نیز شهرت داشتهدیگر بنای این مجموعه در این دوران عمارت خروجی است که به باغ

ی گلستان را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم این ساختمان مجموعهرسد. شاه به پایان میلیبوده و ساخت آن در زمان فتحع

دار، داشتن نمای سنگی، بام شیبی سلطنتی بود. دارخانهخانه و رختگلستان، صندوق ییینهاتاق موزه، تاالر آکرد و شامل می

توان در مورد تاریخ استفاده از این نمییل نبود منابع مناسب و معتبر به دلکه  های این بناستگرا از ویژگیسنتوری و نقوش واقع

  [ 10] .عناصر فرنگی در این عمارت نظر قطعی داد
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در آن انجام شده و  اه اصالحاتیششد و در زمان ناصرالدینشاه در محل ارگ سلطنتی ساختهدر زمان فتحعلی عمارت بادگیر

 ی زرین است که هوایهای معرق با قبهی این عمارت، چهار بادگیر بلند مزین به کاشیوجه تسمیه درآمد. به شکل امروزی

کار رفته در این بنا هستند. فرنگی به یهادار و سنتوری باالی ساختمان تنها المانبام شیب [31]کرد. ها را خنک میحوضخانه
[10] 
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های سنتی بوده و صرفاً پذیرای ی اول قاجار هنر و معماری کماکان تحت تاثیر اندیشهتوان چنین نتیجه گرفت که در دورهمی

 است.برخی تزیینات و عناصر الحاقی از هنر غربی شده

 

-به سبب آرامش سیاسی و عدم درگیریهجری شمسی است که  1229-1260های مصادف سال ی دوم عصر قاجاریهدوره

سفر ایرانیان اند. بوده و بناهای بسیاری در این دوره ساخته شده برخورداراز جهت کمیت های خارجی، ساخت و ساز با رونق خوبی 

ی اند و تلفیقی از شیوهدوره را تهرانی نامیدهی معماری اینشیوهاست. شدهصورت مستمر و پیوسته انجامبه اروپا در همین دوران به

ها ویژه معماری مسکونی و کاخدر این دوره عناصر و تزیینات فرنگی بیشتر وارد معماری به [10]اصفهانی با سبک فرنگی است. 

بق با الگوهای ایرانی است ولی دهی فضاها هنوز مطاخورند. سامانچشم میشده و هم در فضاهای خارجی و هم داخلی بناها به

کاری ها، آیینهدایره در فرم در و پنجرههای نیمهای کورنتی و ایونیک، قوسدار، سرستوندار، ایوان ستونعناصری از جمله بام شیب

   [11]ابقت دارد. هنوز نظم پالن با نما مط معماری ایرانی شدند. در این زمان گرا از معماری غرب واردهای واقعتاالرها و نقاشی

تزیینی در -عنوان عنصری کاربردیدر معماری سنتی ایران پله عنصری مهم و نمایان نبود، اما در این دوران کاربرد پله به

گرفتند. در این دوره هنوز از ها در محور اصلی ساختمان قرار میها و عمارات به تقلید از معماری اروپا رایج شد و پلهمعماری خانه

ها با ی خود قرار ندارند و ارتباط آنشدهشود اما بعضاً در جای مناسب و تعریفی معماری ایرانی استفاده میشدهای شناختهفضاه

ها و مبانی نظری معماری و شهرسازی غرب هنوز در در این دوره هم اندیشه[ 11]سایر فضاها مطابق الگوی کهن خود نیست. 

آباد شیراز، تکیه دولت، کاخ و مسجد و ، کاخ باغ ارم و عفیفی دارالفنون، قصر فیروزهمدرسه .اندمعماری قاجار تاثیر نگذاشته

قرانیه و عمارت نارنجستان قوام شیراز از جمله بناهایی هستند که به سبک ی سپهساالر، باغ و عمارت مسعودیه، کاخ صاحبمدرسه

 [10]اند. شدهاجاریه ساختهی دوم قتهرانی و در دوره
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است. در این دوره بسیاری از بناهای قدیم شاه انجام شدهی ناصرالدینی کاخ گلستان در دورهجانبهی همهرگونی و توسعهدگ

 [10]شدند. های جدید به تبعیت از سفرهای اروپایی درباریان با الگوپذیری بیشتر از معماری فرنگی در آن ساختهتخریب و عمارت

های بلند اروپایی ساختمان که به دستور شاه در پی دیدن تصاویر در ضلع غربی کاخ گلستان، العمارهشمسی طبقه 5عمارت 

-شود که کالهالتقاط معماری ایرانی و فرنگی در این بنا در بسیاری از جهات دیده می[ 31]ی این بناهاست. شد، از جملهساخته

-های نیمهای کورنتی، قوساین مدعا هستند. سرستون یودهاترین نمها، ساعت و بازشوها در چهار سمت ساختمان  مهمفرنگی

ای بزرگ رو به حیاط در محور ایوان همکف از دیگر عناصر و اصول ملهم از سبک گرا و پلهدار، سنتوری، نقوش واقعدایره، بام شیب

 [10]نئوکالسیک اروپا هستند. 
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شد. دلیل اصلی اقدام به فرمان غرب کاخ گلستان ساختهشاه و مباشرت معیرالممالک در جنوببه دستور ناصرالدین دولتتکیه

در واقع  هال لندن کهاین بنا به تقلید از معماری آلبرتبرخی معتقدند های اروپا بود. ساخت آن توسط شاه، بازدید او از تماشاخانه

ها با کاربری آن، به اجرای دلیل موج مخالفتبه اما .شدرفت توسط مهندسین انگلیسی ساختهشمار میگلستان بهتئاتر سلطنتی ان

مندی او به این بنا از حیث نوع کاربری از جمله بناهای تاثیرپذیرفته از سفرهای شاه به اروپا و عالقه [31]شد. تعزیه اختصاص داده

 [10]آید. شمار میی اروپا بهی عمومساخت بناهایی مشابه ابنیه
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یابد. تر و بیشتر با الگوهای غربی افزایش میی برخورد مستقیمواسطهی دوم، تاثیرپذیری از هنر غرب بهکه در دورهنتیجه آن

ویژه نئوکالسیک در معماری بومی و سنتی ای اجرا به سبک اروپایی بههها، عناصر و شیوهبر تزیینات شاهد نفوذ برخی المان عالوه

-های قشر مرفه و متجدد رخ میهستیم. البته در سراسر عصر قاجار این تغییرات در سطح شهری و بناهای سلطنتی و یا عمارت

لگوهای بومی و سنتی در این نوع بناها رغم ساخت منازل مسکونی فراوان و در نوع خود زیبا در این دوره، وفاداری به ادهند و علی

 گیرتر است. بسیار چشم

رنگی و ی معماری فشود، دورهمیرا شامل 1304هجری شمسی تا  1260ی سوم حکومت قاجارها که از سال اما دوره

در صدد ساختن شهری داری تجاری هم در این دوره اقشار نوپای سرمایه[ 10] معماری نئوکالسیک اروپا است. تاثیرپذیری بیشتر از

 ،اندیشهتحرکات اجتماعی متاثر از تغییرات باشد. بودند که توانایی پذیرش روابط و فضاهای جدید را در فضای کالبدی خود داشته

محالت بر  ،ی معین و عدم تماس با سایر قشرهای شهری شد. تا پیش از اینگزینی اقشار مختلف با زندگی در محدودهباعث جدایی

فضاهایی در این دوره شاهد ساخت  کند.ترتیب نقش محله تغییر میبدین گرفتند.ابط خویشاوندی، قومی و مذهبی شکل میاساس رو

 [13]ست. ها ساختمان مجلس شورای ملیشک مهم ترین آنبناهایی با کارکرد جدید هستیم که بیالدوله و اتابک و نظیر پارک امین

خورد. منظور از این نوع معماری احداث چشم میکه در این دوره در معماری ایران بهمعماری خیابانی تغییر دیگری است  

ی عملکردی داشتند. این بناها ست که جنبههاییها در اطراف خیابان است. علت این پدیده ورود اتومبیل به خیابانها و مغازهخانه

های درخت و ها و ردیفروها، جویسمت خیابان داشتند. پیاده شدند و بازشوهایی بهدر دو یا سه طبقه رو به خیابان ساخته می

 [8]شوند. ها افزوده میباغچه از دیگر عناصری هستند که به خیابان

ی معماری اصفهانی، تهرانی و فرنگی در کنار هم مطرح و مورد توجه بودند. نمودهای معماری ی سوم هر سه شیوهدر دوره

، تقارن در پالن و نماهای اصلی، بام فرنگی و ساعتنظیر کاله عریف کرد: نمادهای نئوکالسیکتوان بدین صورت تفرنگی را می

ها در محور اصلی، تزیینات های فلزی، بالکن، پلهدایره، گلدان و مجسمه در بنا، نردههای کمانی و نیمدار و سنتوری، قوسشیب

خانه، کاخ قصر یاقوت، کاخ ملیجک، بانک شاهی، عمارت قزاق[ 10]های دوریک، ایونیک و کورنتی. گرا و ستونکالسیک و واقع

آهن از بناهای ساخته شده در این و ایستگاه راهفرنگی بی سیم قصر، بلدیه، عمارت کالهعمارت باد، کوشک احمدشاهی، آفرح

 [10]سبکند. 

شاه ساخته شد. این عمارت اولین بنایی بود ی کاخ گلستان به دستور ناصرالدینبین اندرونی و بیرونی مجموعه عمارت خوابگاه

شود. بالکن سرتاسری، قوس کمانی، که به طور کامل به سبک فرنگی ساخته شده و هیچ اثری از سبک اصفهانی در آن دیده نمی

 [10]ی این امر هستند. دهندهسنتوری، پله در محور ورودی و نمای کامال نئوکالسیک این بنا نشان
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 (www.golestanpalace.ir،1394مارت خوابگاه )ماخذ:ع -6شكل      

 

کار رفته های بهبنا شد و فرم شد. این کاخ در جنوب غرب باغی گلستان ساختهآخرین بنایی است که در مجموعه کاخ ابیض

-های نیمچنین قوسهم[ 11]اند. اروپا طراحی شده 18های قرن با الگو برداری از ساختمان های فضای داخلی آن،بریدر نما و گچ

ی فلزی و مبلمان فرنگی در دار با پوشش شیروانی، نمای سنگی، بالکن باالی ورودی، سنتوری، ستون کورنتی، سنگ تاج، نردهدایره، بام شیب

 [10]فرنگی در معماری این عمارت هستند. های کنار تزیینات نئوکالسیک دیگر جنبه
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شود این است که به دلیل نفوذ بیشتر اروپاییان در ایران و میجا مانده از این مقطع تاریخی نتیجه چه با بررسی آثار بهآن

تاثیرپذیری بیشتر از فرهنگ آنان، معماری تحولی بیش از پیش داشته و عناصر غربی جایگاه مهمی در معماری این سرزمین پیدا 

ها و تعاریف نند. بناهای این دوره نه تنها در ظاهر پیرو سبک نئوکالسیک هستند بلکه رد پای این شیوه در برخی جانماییکمی

 شود.فضایی هم دیده می
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 ی قاجارها در دورهتنوع کاربری
تالط نامید. بدین معنا توان سبک معماری دوران قاجار را معماری گشایش و اخرسد مینظر میشده بهبا توجه به مطالب گفته

های جدید شد و از طرف دیگر موجب اختالط که از طرفی باعث بهبود فضاهای تنگ و نامنظم بافت سنتی برای پذیرش تکنولوژی

 [13]معماری بومی با الگوهای فرنگی شد. 

ی هر است که در دورهی اصلی شهر و محل تظاهر اشکال اجتماعی و اقتصادی و مذهبی شدر این دوره بازار کماکان هسته

خورند و چشم میهای جدید شهری بهها نماها و جدارههایی نسبتا مدرن و اروپایی تغییر شکل داد. در این خیابانسوم به خیابان

رود. مساجد و مراکز حکومتی و بازار جایگاه خود کردند میمستقل فعالیت میها به مرکز محالت که به عنوان مکانی نیمهدسترسی

  [32]عناصر مهم شهری حفظ کردند.  عنوانا بهر

ویژه شد. بهمیبه همان سبک سنتی ساخته و عمدتاً هتغییرات کمتری داشت رسد معماری مذهبی در این دورهبه نظر می

اید علت این امر ش [8]محراب و منبر را در خود حفظ کردند.  همان سبک چهار ایوانی با شبستان، گنبد،مساجد که در کلیات 

شان باشد که غرب را بالد کفر دانسته و الگوبرداری از آنان را مخالف شعائر دینیپایبندی ملت به باورها و اعتقادات مذهبی بوده

روبرو شد و در عوض به محلی برای اجرای آیین تعزیه با مخالفت  تئاترآمفی عنواندولت بهچه کاربرد تکیهدانستند. چنانمی

 .شداختصاص داده

 بیش از سایر بناها دستخوش تغییرات و پذیرای الگوها و نمادهایسبب تجدد طلبی شاهان قاجار بههای شاهی ها و عمارتکاخ

رفته زمینه را و رفته هدر ابتدا تحت تاثیر امواج نوگرایی در ظاهر و نمای خود قرار گرفت این بناها[ 28]فرنگی شدند.  خرد و کالن

تدریج به الگوهای های اجرا نیز بهمصالح و شیوه .ندتر در جانمایی و نوع فضاها )پالن، نما و مقطع( فراهم آوردیبرای تغییرات بنیاد

 [10]غربی متمایل شدند. 

در محالت شاهد جدایی طبقات اجتماعی از هم هستیم. این امر به ساخت بناهایی به سبک فرنگی در بین خواص و متجددان 

شدند ی سنتی ساخته میهمان شیوه سامان اقتصادی و معیشتی مردم عادی بهدلیل شرایط نابهمسکونی به بناهای[ 13]انجامید. 

به مرور های ایرانی ها در مقیاس کوچکتر داشتند. حضور اسباب و وسایل غربی در خانهاما منازل طبقات مرفه تغییراتی مشابه کاخ

در اواخر قرن  [28]وجود آمدند. خواب، پذیرایی، غذاخوری و ... بهدیدی از جمله اتاقها تاثیر گذاشته و فضاهای جبر تیپولوژی خانه

 [25]بینیم. های اتباع خارجی به تدریج تاثیر معماری غربی را در فضاهای داخلی نیز میها و خانهخانهبا استقرار سفارت 19

شاه به مقتضای زمان برای سیستم اداری حکومت فتحعلیخصوص از اواخر دوران لزوم ساخت بناهایی با عملکردهای جدید، به

 و بناهایی مانند بلدیه و بانک جایگاه مهمی در ساختار شهری پیدا کردند.[ 28]و نظامی جدید خود را نشان داد. 

 

 گیرینتیجه
د که با تغییر منابع شوهای آن دوره، چنین نتیجه میی اسنادی از سفرنامهبا بررسی تاریخ و معماری عصر قاجار و مطالعه

های اروپا، نیازهایی متفاوت با گذشته احساس شد. این نیازها نخست های حاکم بر جامعه، و نیز آگاهی از  پیشرفتفکری و اندیشه

صر خود حل را در الگوبرداری از غرب معاگویی به این نیازها، راهدر میان درباریان و اقشار مرفه خود را نشان دادند. آنان برای پاسخ

یافتند. به این منظور اقداماتی نظیر اعزام دانشجو به اروپا، دعوت از معلمان و متخصصان اروپایی و وارد کردن تکنولوژی از اروپا 

. بعد از تحول در دی معماری، در گام نخست تغییر در بافت شهری و ظواهر معماری بوانجام شد. رهاورد این اقدامات در عرصه

شد و طراحی به شاگردی برچیده –های اجرا دستخوش تغییر شدند. در این دوره نظام استاد و بعضی شیوهتزیینات، مصالح 

 شدند.ها تهیه میشخصی غیر از معمار و بنای ساختمان واگذار شده و پیش از اجرا، نقشه
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بود، حفظ کرده الگوهای کهنرا با جا پیش رفت که بر خالف اوایل آن دوره، که معماری کماکان پیوند خویش این روند تا بدان

ها که تماماً از عناصر ویژه در نمای ساختمانشدند. این امر بهمیبه سبکی کامال اروپایی ساختهها ی قاجار، ساختماندر اواخر دوره

های ها و برجفرنگیالهمرور جای نمادهای سنتی را گرفته و کهای فرنگی نیز بهشود. المانمیخوبی دیدهبرد، بهمیاروپایی بهره

 شوند.میها دیدهجای منارهساعت در سطح شهر به

از معماری بومی و سنتی ایران های بعد )پهلوی( باعث جدایی بیشتر رسد که علت این تغییرات که در دورهچنین به نظر می

که عناصر وارداتی خود رداتی باشد. به جای آنهای واسازی تکنولوژی، عدم توانایی در تولید تکنولوژی در داخل کشور و یا بومیشد

شدند. را با بافت سنتی، مبانی نظری و الگوهای بومی هماهنگ کنند، این عناصر بومی بودند که به نفع الگوهای فرنگی کنار گذاشته

های فرهنگی و و زمینهه های اروپایی نیز به میل به تجدد در میان اقشار جامعه دامن زدحضور اروپاییان و احداث مدارس و محله

این  که از دوران پهلوی راه خویش را در معماریمعماری مدرن غربی، را برای حضور ها، بستر آنآمده توسط فراهماجتماعی 

 .مهیا کردند ،سرزمین باز کرد
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