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  )مقالة پژوهشي(

بندي زنان معمار به لحاظ پيروي از معماري  بررسي آثار و دسته
  رايج عصر پهلوي

 *1نبانزادهساناز خا

 چكيده
بنـابراين، زنـان معمـار و    . گران چندان به آن نپرداختنـد  حضور زنان در معماري دورة پهلوي اتفاق مهمي است كه پژوهش

هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي ايـن      . ها توسـعه يابـد    يابد كه اين نوع پژوهش آثارشان ناشناخته مانده است و ضرورت مي
يـك از   منتشر شده اسـت، در طراحـي آثارشـان پيـرو كـدام     هنر و معماري ان در مجلة زنان معمار كه آثارش: موضوع است

تحليلـي، روش گـردآوري    ـ تفسـيري و توصـيفي   ـ معماري رايج زمان خود بودند؟ در اين زمينه، از روش تحقيـق تـاريخي  
هاي رايج پهلـوي، متغيـر    ريمعما. هاي كدگذاري بهره گرفته شده است اي و روش تحليل داده اطالعات اسنادي و كتابخانه

جامعة آماري، آثار زنان معمار در عصر پهلوي است كه برخي از آنـان، كـه   . مستقل و آثار معماري زنان، متغير وابسته است
دهـد كـه    نتـايج نشـان مـي   . دهنـد  منتشر شده، جامعة نمونه را تشكيل مـي  1355هنر و معماري نام و آثارشان در مجلة 

فونه، نكتار پاپازيان، فرانكا گرگوريو حساميان و گيتي افروز كاردان پيرو سبك مدرن بودنـد و اغلـب از   رزماري گري: ها خانم
گرفتنـد و   سازي آثارشـان بهـره مـي    عنوان راهكار مدرن بتن و شيشه، پنجرة نواري، سادگي و بروتاليسم، نما و پالن آزاد به

ادپور، مينا سميعي، شهرزاد سراج، فرانكا گرگوري و حساميان پيرو نوشين احسان، ليال فرهاد معتمد، كيهاندخت ر: ها خانم
گراـ مدرن ايراني بودند و راهكارهايي نظير استفاده از سقف شيبدار، حياط مركزي، طاق و ايـوان، كانسـپت و    سبك منطقه

ريفونه و نسـرين فقيـه پيـرو    رزماري گ: ها خانم. هندسة معماري ايراني براي پيوند دادن معماري مدرن با ايراني بهره بردند
  .گرا بودند و آجر در اثرشان وجود دارد سبك منطقه

  كليدواژگان
   .جنسيت، زنان معمار، معماري پهلوي، معماري زنان، معماري معاصر
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  22/4/1400: ، تاريخ پذيرش25/2/1400: تاريخ دريافت
بررسي و تحليل نقـش و جايگـاه زنـان معمـار در     «اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري ساناز خانبانزاده با عنوان  *

 است كه به راهنمايي دكتر مريم ارمغان و مشاورة دكتـر » )1357ـ1320(دهي به معماري معاصر ايران  شكل
انجام  1399الدين سهيلي در دانشكدة معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قزوين در سال  جمال

  .شده است
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 مقدمه و بيان مسئله
يكي از . هاست مدرنيته عامل بسيار مهمي بر دگرگوني زندگي اجتماعي بشر در همة عرصه

اكبـري  (ه در پي بروز مدرنيته به ارمغـان آمـد، دگرگـوني هويـت زن بـود      اين تغييرات، ك
گذراند، پـس از وقـوع    زني كه در دورة سنتي بيشتر وقت خود را در خانه مي). 3ـ2: 1397

كنـد و ماننـد    يابد، تحصيل مي كند و در جامعه حضور مي مدرنيته، هويت جديدي پيدا مي
اولين نمود اين تغييرات، بـه  . گيرد ي را برعهده ميهاي اجتماع ها نقش مردان و در كنار آن

عـالوه بـر   ). 113: 1399خانبانزاده (شود  اواخر قاجار و عطف آن به دورة پهلوي مربوط مي
هاي حكومت پهلـوي در جهـت نوسـازي، تغييـر جايگـاه زن و نمـايش        آن، يكي از سياست

اي كـه ايـن    ، توجـه ويـژه  كلـي  طـور  بـه . عنوان نماد مدرنيته بود شخصيت جديدي از زن به
حكومت به بحث نوگرايي داشت، باعث ايجاد تغييرات مهمي در زندگي اجتماعي زنان ايران 

با تأسـيس دانشـگاه تهـران، در    ). 9: 1394؛ حسنوند 20: 1399خانبانزاده و همكاران (شد 
راهم هاي مختلف ف ها و تخصص  اين دوره، امكان تحصيل براي زنان در كنار مردان در حرفه

دار مشاغل مختلفي در جامعه شدند و درواقع تأسـيس دانشـگاه    شد و همچنين زنان عهده
  .اي زنان در جامعه فراهم كرد بستري را براي تحصيل و حضور حرفه
بار در حرفة معماري در كنار مردان حضور پيدا كردند و  در اين دوره بود كه زنان براي اولين

خود، در اين حرفـه بـه خلـق آثـار معمـاري پرداختنـد، ولـي         هاي دانشگاهي با توجه به آموزش
ندرت مورد توجه قرار گرفته است  ها و آثارشان بپردازد، به هايي كه به معرفي آن تاكنون پژوهش

تـوان حقـايقي از    هاي مرتبط بـا زنـان دورة پهلـوي، مـي     شود با افزايش پژوهش بيني مي و پيش
هـا    ه است كشف كرد و از اين حيث، اين نوع از پـژوهش معماري معاصر را كه تاكنون پنهان بود

دســته  4همچنـين، زنــان معمـار كــه در دورة پهلـوي فعاليــت داشـتند در     . يابــد ضـرورت مـي  
التحصـيالن دانشـگاه تهـران،     زنان ايراني كه در ايران تحصيل كردند و فـارغ : اند بندي شده طبقه

تحصيل دادند؛ زنـان   صيل كردند و در اروپا ادامهملي و پهلوي بودند؛ زنان ايراني كه در ايران تح
ايراني كه در خارج از ايران تحصيل كردند و در ايران فعاليت معماري داشتند؛ زنان خارجي كـه  
ــتند     ــاري داشــ ــت معمــ ــران فعاليــ ــد و در ايــ ــيل كردنــ ــران تحصــ ــارج از ايــ   در خــ

  ).29: 1399خانبانزاده و همكاران (
ها و تمايالت معماران دورة پهلوي، بـه نقـل قـول از      يشعالوه بر آن، وضعيت معماري و گرا

  :محمدرضا پهلوي، به شرح ذيل بوده است
تعـدادي از  . در سازندگي شتابان كشور، مسائل ناشي از معماري داراي اهميت خـاص بـود  
بسـياري از  . مهندسان و معمـاران ايـران گـرايش محسوسـي بـه تقليـد از غـرب نشـان دادنـد         

و محالت سنتي به بهانة نوسازي ويران شـد و جـاي خـود را بـه بناهـاي      هاي قديمي  ساختمان
خوشـبختانه بسـياري از   . وهوا و شرايط محيط و زنـدگي ايـران داد   هويت و ناهماهنگ با آب بي
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هاي ملي هنرهـاي ايرانـي در ابـداع سـبك      معماران ايراني نيز با الهام از شرايط اقليمي و سنت
هاي نو را با خصـايص قـديم ايرانـي     ند و به نحوي مطلوب شيوهجديد معماري ايران توفيق يافت

  ).189: 1371پهلوي (تلفيق كردند 
آنچه در اين متن به آن اشاره شد، دو نوع معماري متداول و رايج در دورة پهلوي اسـت كـه   

معماران پيرو اصول معماري مدرن در تالش براي به كـار  . گراست شامل معماري مدرن و منطقه
ها فاقـد هويـت معمـاري     كه آثار آن طوري نولوژي و مصالح مدرن در آثار خود بودند؛ بهبردن تك

ولي گروه دوم در تالش بودند كه در آثار معماري خود عـالوه بـر اسـتفاده از    . ايراني و بومي بود
گـرا را   مصالح و تكنولوژي روز، هويت معماري ايراني و بومي را حفـظ كننـد و معمـاري منطقـه    

  .خلق كنند
هريـك از زنـان معمـار در دورة    «: دهـد ايـن اسـت    پرسش اصلي كه پژوهش را تشكيل مـي 

و از » هاي رايج زمان خود به خلق آثار معماري پرداختند؟ يك از معماري  تأثير كدام پهلوي تحت
گيـرد و ايـن    آنجا كه پژوهش حاضر از نوع كيفي است، فرضيه در طول مسير پژوهش شكل مي

 .اوليه است پژوهش فاقد فرضية

  هاي اصلي پرسش
يك از زنان معمار در عصر پهلوي در خلـق آثـار معمـاري خـود از معمـاري مـدرن بهـره         ـ كدام
  اند؟ گرفته

يك از زنان معمار در عصـر پهلـوي درصـدد برقـراري پيونـد بـين معمـاري مـدرن و          ـ كدام
  گرا را شكل دادند؟ معماري ايراني بودند و آثاري منطقه

  پيشينة پژوهش
هـايي كـه بـه معمـاري      حوزة اول پژوهش: پيشينة پژوهش حاضر در دو حوزه قابل بررسي است

حوزة دوم . قابل بررسي است» معماري معاصر ايران«پردازد كه با عنوان  رايج در عصر پهلوي مي
اين دو حـوزه بـه طـور    . پرداخته است» زنان معمار در دورة پهلوي«هايي كه به موضوع  پژوهش

  .آورده شده است 1جدول مختصر در 
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  پيشينة پژوهش مرتبط با معماري معاصر ايران و زنان معمار در دورة پهلوي. 1جدول 
عنوان پژوهش نويسنده شده موارد مطرح رديف  حوزة پژوهش

فصل به مطالعة 17در 
سير تحول معماري ايران، 
از دورة قاجار تا انقالب 

پردازد، ولي در  اسالمي مي
مار و معرفي آن به زنان مع

و تحليل آثارشان پرداخته 
 .نشده است

مسعود  امير باني
مسعود  باني(

1390( 

در : معماري معاصر ايرانكتاب 
 "تكاپوي بين سنت و مدرنيته

1 

معماري معاصر 
 ايران

اين كتاب در سه بخش 
قاجاريه، پهلوي اول و (

دوم، دورة بعد از انقالب 
تنظيم شده است ) اسالمي

سائل كه به تشريح م
در ... اجتماعي و سياسي و

هر دوره و سپس وضعيت 
معماري و شهرسازي آن 

 .پردازد مي

وحيد قباديان 
 )1394قباديان (

شناسي و مباني  سبككتاب 
 نظري در معماري معاصر ايران

2 

در بخشي از اين كتاب، به 
ها و مكاتب   شرح جريان

فكري در دورة پهلوي اول 
و دوم و سپس تأثير آن 

عماري و شهرسازي بر م
  .پرداخته است

محسن حبيبي 
  )1385حبيبي (

هاي فكري  شرح جريانكتاب 
معماري و شهرسازي در ايران 

  معاصر
3 

اين كتاب، به آغاز ورود 
مدرنيته و سير آن در 

ايران يعني اواخر قاجار و 
  .پردازد پهلوي مي

باور (سيروس باور 
1388(  

نگاهي به پيدايي كتاب 
 4  يرانمعماري نو در ا

گران در اين مقاله، پژوهش
با تحليل و بررسي آثار 

معماري بناهاي دولتي و 
ها و   حكومتي، گرايش

رويكردهاي نظري را كه 
در معماري اين بناها 

جو و اثرگذار بود جست
  .كند مي

امير حق جو، 
حسين سلطانزاده، 

فرهاد تهراني، 
حق جو و (سيمون 

  )1398همكاران 

رويكردهاي  ها و  گرايش«مقالة 
نظري معماري بناهاي دولتي و 

حكومتي دورة پهلوي اول و 
  »دوم

5  
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عنوان پژوهش نويسنده شده موارد مطرح رديف  حوزة پژوهش

اين مقاله به معرفي زنان 
معمار در دورة پهلوي و 

هاي  ها در حوزه فعاليت آن
پردازد و  معماري مي

درنهايت اثرگذاري و 
اثرپذيري آنان را در 

ها بررسي   هريك از حوزه
  .كند مي

ساناز خانبانزاده، 
مغان، جمال مريم ار

الدين سهيلي 
خانبانزاده و (

  )1399همكاران، 

بررسي نقش زنان معمار در 
تا  1320(معماري معاصر ايران 

1357(  
6  

زنان معمار در 
  دورة پهلوي

اين رساله، به معرفي زنان 
هاي فعاليت  معمار و حوزه

شان در  ها و اثرگذاري آن
هاي  هريك از حوزه
  .پردازد فعاليتشان مي

  انبانزادهساناز خ
  )1399خانبانزاده (

رسالة دكتري با عنوان
بررسي و تحليل نقش و «

جايگاه زنان معمار در 
دهي به معماري معاصر  شكل

 »)1357ـ1320(ايران

7  

بخشي از اين رساله، به 
معرفي زنان معمار در 

عصر پهلوي كه در زمينة 
ورود مدرنيته تأثيرگذار 

  .پردازد بودند مي

Baharak tabibi 
2014 

(Tabibi 2014) 

  رسالة دكتري با عنوان
”propagating 

modernities Art and 
Architectural patronage 
shahbanu farah pahlavi“ 

 

8  

اين كتاب شامل 
هاي مختلف است  بخش

كه هريك مربوط به 
هدايت جريان مدرنيته 

توسط زنان در كشورهاي 
در بخشي از . مختلف است

 آن به معرفي بسيار
مختصر زنان معمار در 
عصر پهلوي پرداخته 

  .است

serazin 2018 
(serazin 2018) 

womens creativity since 
the modern movement 

(1918-2018)  
9  

  
اي از سـاناز   پردازد مقاله ترين منبعي كه به موضوع زنان معمار در دورة پهلوي مي تنها و مهم

ــوان   ــا عن ــاران ب ــانزاده و همك ــران    بررســي«خانب ــاري معاصــر اي ــار در معم ــان معم نقــش زن
ها  هاي فعاليت آن است كه در آن به معرفي زنان معمار در دورة پهلوي و حوزه» )1357ـ1320(

در . هاي فعاليت معماري پرداخته اسـت  و درنهايت اثرگذاري و اثرپذيري زنان در هريك از حوزه
زنـان معمـار در طراحـي آثـار خـود      اين مقاله، به طور مختصر، به ايـن اشـاره شـده اسـت كـه      

گرا، بودند، ولي به تحليل و بررسي  تأثير دو معماري رايج عصر پهلوي، يعني مدرن و منطقه تحت
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گرا در آثار هريك از زنان معمار نپرداختـه اسـت و درنهايـت مشـخص      هاي مدرن و منطقه مؤلفه
گـرا بودنـد و از منظـر     نطقهيك پيرو سبك م يك از زنان پيرو سبك مدرن و كدام نيست كه كدام

  .گذاري، مقالة حاضر با آن مقاله تفاوت اساسي دارد هدف
هايي كه در حوزة معماري معاصر ايران منتشر شده است عمدتاً بـه بررسـي    تاكنون پژوهش

ها و معماري و شهرسـازي رايـج زمـان و تحليـل آثـار        شرايط اجتماعي، اقتصادي، افكار، انديشه
ها حضور زنان و آثارشان ناديده گرفته شـده   پردازد، ولي در همة آن هلوي ميمعماران در دورة پ

هـاي رايـج معمـاري     است و تاكنون پژوهشي كه به تحليل دقيق آثار زنان معمار براساس مؤلفه
  .گرا در دورة پهلوي بپردازد انجام نگرفته است مدرن و منطقه

  روش تحقيق
بنـدي   ه بررسي آثار زنـان معمـار و درنهايـت دسـته    تحقيق حاضر از نوع نظري و كيفي است و ب

پردازد و بايد گفت كه تا بـه امـروز    هاي رايج در عصر پهلوي مي زنان به لحاظ پيروي از معماري
ها و آثار معماران دورة معاصـر پرداختـه شـده اسـت       در معماري معاصر ايران به بررسي معماري

. شـود  معمـاري معاصـر ايـران ديـده مـي      ولي خالئي از جنس جنسيتي در مباحـث مربـوط بـه   
كه تـاكنون در جامعـة آمـاري معمـاران معاصـر، بحثـي از معمـاران زن دورة پهلـوي و          طوري به

يابـد و   آثارشان وجود نداشته است؛ درنتيجه نگارش و انتشار مقاالتي از اين جنس ضـرورت مـي  
مقالـه را از نـوع بنيـادي نيـز     به همين دليل، ايـن  . شود نتايج آن به توليد علم و دانش منجر مي

وجـود دارد،  ) دورة پهلـوي (هـاي آن در گذشـته    توان در نظر گرفت و از آن جهـت كـه داده   مي
پـردازد كـه در    هـايي مـي   پژوهش از جنس تاريخي است، زيرا تحقيق تـاريخي بـه بررسـي داده   

گر در ايـن   هشكردن رويداد كنوني كمك كند و پژو تواند به روشن اند و مي گذشته وجود داشته
هـاي موجـود بـا اسـتفاده از اسـناد، مـدارك، كتـاب، مقـاالت و آثـار           نوع تحقيق به يافتن داده

و از آن ) 22: 1384سرمد و بازرگان (پردازد  مانده از گذشته دربارة موضوع مورد مطالعه مي باقي
ي بـر آثـار   هاي رايـج پهلـو   تأثير معماري(جهت كه اين پژوهش به بررسي روابط علت و معلولي 

دهـد، روش   پردازد و معماري پهلوي بخشي از معمـاري معاصـر را تشـكيل مـي     مي) زنان معمار
  ).125: 1384بست (تحليلي است  ـ تحقيق توصيفي

 ـ درنتيجه، بنا بـه داليـل ذكرشـده، روش تحقيـق در ايـن مقالـه تلفيقـي از روش تـاريخي        
فراينـد  . اي و اسـنادي اسـت   ا كتابخانهه روش گردآوري داده. تحليلي است ـ تفسيري و توصيفي

پژوهش به اين صورت است كه اطالعات اوليه در مورد آثار زنان معمـار عصـر پهلـوي از طريـق     
آوري شد و همچنين مباني نظري در مورد  هاي زمان پهلوي جمع جو در مجالت و نشريهو جست

نظري تحقيق بـه تحليـل   هاي رايج عصر پهلوي گردآوري شد و درنهايت براساس مباني  معماري
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در ادامه، از روش كدگذاري باز و تحليل نمونة موردي بـه شـيوة چندگانـه    . ها پرداخته شد  يافته
به اين صورت كه در فراينـد پـژوهش، پـس از بررسـي اسـناد      . ها استفاده شد  جهت تحليل داده

) يـل آن هـاي تحل  معمـاري رايـج عصـر پهلـوي و مؤلفـه     (هاي پژوهش، موضوعات مشترك  داده
ها در تحليل و بررسي آثـار برخـي از زنـان معمـار      عنوان كدهايي استخراج شد و سپس از آن به

جامعة آماري پژوهش، آثار زنان معمار در عصر پهلوي است كـه جامعـة نمونـه در    . استفاده شد
هـا در   شود به آثار زنان معمار در عصر پهلوي كه اطالعات مـرتبط بـا آن   اين پژوهش محدود مي

هاي رايـج در دورة   در اين پژوهش، متغير مستقل معماري. ثبت شده است هنر و معماريمجلة 
  .پهلوي است و متغير وابسته آثار زنان معمار در عصر پهلوي

 ادبيات پژوهش
  پردازان هاي رايج در دورة پهلوي از ديدگاه نظريه هاي فكري و معماري جريان

ر معماري از ديدگاه محسـن حبيبـي بـه سـه     هاي فكري د مكاتب و جريان: محسن حبيبي
  .آورده شده است 2شود كه شرح آن در جدول  گروه تقسيم مي

  
  )39ـ36: 1385حبيبي (هاي فكري در معماري پهلوي دوم  شرح مختصر مكاتب و جريان. 2جدول

هاي فكري در دورة پهلوي دوممكاتب و جريان شرح
به خلق آثار خود المللي و مدرنيسم،  غالباً پيرو جريان بين

 .پردازند مي
 نوپردازان

اين گروه معماران در آثار مدرن خود به بازآفريني مفاهيم 
كهن معماري ايران پرداختند و آثار نوگراي ايراني را خلق 

 .كردند
 گرايان نوسنت

وكاست از معماري نوپرداز و  كم برداري بيطرفداران گرته
كلي، غالباً معماري فرانوپرداز جهاني، عمدتاً در زمينة ش

وساز مسكن توسط  كنند كه در اثر ساخت تقليدي را خلق مي
وساز ايجاد شده و اين نگاه در محافل  سوداگران ساخت

 .اي جايگاهي ندارد آموزشي و حرفه

 گرايان حالت

  
هاي رايـج و متـداول در دورة پهلـوي دوم را     قباديان در كتاب خود معماري :وحيد قباديان

  .پرداخته شده است 3كند كه به شرح مختصر آن در جدول شماره قه بندي مياينگونه طب
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: 1394قباديان (هاي رايج در دورة پهلوي دوم از ديدگاه وحيد قباديان  شرح معماري: 3جدول
  )285ـ227

هاي رايج در عصر پهلوي دوم معماري شرح
در اين دوره معماري گذشته و سبك سنتي همچنان وجود داشت 

 گرايي معماري سنتي و سنت  )227: 1394ان قبادي(

در اين دوره، ارتباط ايران با جهان غرب افزايش يافت و از طرفي 
هاي غربي در ايران فعاليت داشتند و  تعداد زيادي از معمار و مهندس

در اين دوره معماري مدرن در غرب به شكل غالب و آوانگارد محسوب 
هاي  تعداد زيادي ساختمان شد كه در ايران نيز توسعه يافت و مي

 )237: 1394قباديان (مدرن در ايران طراحي و اجرا شدند 

 معماري مدرن و متعالي

اي از معماري مدرن است كه معماري را با طبيعت تلفيق شاخه
 )257: 1394قباديان (كندمي

 معماري ارگانيك

معماري رايج ديگري كه در معماري پهلوي دوم وجود داشت معماري 
وگراي ايراني است كه اساس آن تلفيق مصالح و تكنولوژي روز با نگاه ن

  )265: 1394قباديان(به گذشته و الهام از معماري تاريخي است 
  معماري نوگراي ايراني

اي از معماري مدرن كه هدف آن نمايش درون ساختمان نظير شاخه
در بيرون ساختمان و ... سازه، تأسيسات و سيركوالسيون و

ساختمان را در ايران به  3اين سبك فقط . سازي آن در نماست شفاف
  )285: 1394قباديان (خود اختصاص داد 

  هاي تك معماري

  
هاي رايـج در معمـاري پهلـوي اول، در     او نيز عقيده دارد كه همة معماري :مسعود امير باني

د و همچنـين  شـو  معماري پهلوي دوم، به جريان غالب و تأثيرگذار معمـاري مـدرن تبـديل مـي    
گـذاري شـد، دومـين     نـام » مدرنيسـتي  شـبه «صورت ايراني معماري مدرن كه با عنوان معماري 

مدرنيستي، جريان موازي با جو غالـب   معماري شبه. جريان غالب در ايران پهلوي دوم بوده است
كـرده ايرانـي، چـه در خـارج از كشـور و چـه        مدرن ايران بود كه عمدتاً توسط معماران تحصيل

شـكل   1350ــ 1340هـاي   شـد و بـين دهـه    التحصيالن دانشكدة هنرهاي زيبا، حمايت مي رغفا
  ).267: 1390مسعود  باني(گرفت 

هـاي رايـج در    هاي فكري و معماري بندي مكاتب و جريان در اين بخش، بعد از بررسي طبقه
ا وجـود  هـ   بندي پرداز معماري معاصر مشخص شد وجه اشتراك اين طبقه دورة پهلوي سه نظريه

دو نوع معماري رايج و غالب در دورة پهلوي دوم بوده است كـه در ايـن مقالـه بـا نـام معمـاري       
. گرا نام نهاده شد و از بقية اشكال معماري در اين مقاله صرفه نظـر شـد   مدرن و معماري منطقه

  .آورده شده است 11اي از اين بخش در قالب نمودار  خالصه
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  ب و رايج در دورة پهلوي دومهاي غال معماري. 1نمودار 

  گيري معماري مدرن   مدرنيسم و شكل
تـر و   هاي فرهنگي نو و پيشرفته نوگرايي يا مدرنيسم به معناي گرايش فكري و رفتاري به پديده

درواقـع، پـروژة فكـري مدرنيسـم يعنـي آرمـان       . هاي قديمي است كنار گذاشتن برخي از سنت
بـه بيـان ديگـر، مدرنيسـم فراينـد گسـترش       . ي انسـان حاكميت خرد بر زندگي فردي و اجتماع

ايـن  ). 101: 1389احمـديان و نـوري   (خردگرايي در جامعه و تحقق آن در بستر مدرنيته است 
هاي هنري، معماري، موسـيقي، ادبيـات و هنرهـاي كـاربردي كـه در       اي از جنبش واژه مجموعه
بـدين صـورت كـه عوامـل     . گيرد برميرخ داده را در) 20و اوايل قرن 19اواخر قرن (دورة زماني 

ويـژه گسـترش تكنولـوژي، موجـب تكـوين       متعددي مانند خردگرايي و توسعة علم و فلسفه، به
سـازي بـه    مدرنيسم شد و استفاده از مظاهر تكنولوژي از جمله كاربرد فلز و شيشه در ساختمان

عمـاري مـدرن شـد    گيـري م  وساز سريع بعد از جنگ جهاني بسترساز شكل عالوه نياز به ساخت
  ).2: 1394پوالدي و عبداهللا زادگان (

  هاي ارزيابي آن معماري مدرن و شاخصه
گرفته شده  Modoاز قيد  Modennusريشة مدرن از لفظ التين  :مفهوم مدرن و معماري مدرن

واژة ). 209: 1390عليپوريـاني و نـوري   (اسـت  » تازگي به«و » اخيراً«، »امروز«است و به معناي 
دادن كيفيتي  ز آغاز تاكنون مفهوم گذر از كهنه به نو را داده است و درهرحال براي نشانمدرن ا

تـوان   و معماري مدرن را مي) 1387مسعود  باني(شود كه با گذشته فرق دارد  جاري استفاده مي
مفاهيم معماري مـدرن  . منزلة يك جنبش تاريخي كه در دورة خاص اتفاق افتاده است نام برد به

لوكوربوزيه اصول معماري ). 1397كاپن (تكامل يافت  20شروع و تا نيمة قرن  19ان قرن از پاي
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. 1: انـد از  كنـد كـه عبـارت    مدرن را براي معرفي اين معماري نو به دنيا در پنج بنـد مطـرح مـي   
بام مسـطح و تخـت و بـاغ    . 2كنند؛  ها ساختمان را از روي زمين بلند مي  ستون: بودن بنا پيلوتي
همچنـين، يـاران و   . نمـا آزاد . 5هاي نواري و طويل سرتاسري و  پنجره. 4؛  پالن آزاد. 3؛  روي آن
هـاي معمـاري مـدرن بـراي ارزيـابي       طـور كامـل بـه بيـان شاخصـه      فر در مقالة خـود بـه   مهران

هـاي ارزيـابي معمـاري     اي از شـاخص  بنـدي  ، جمـع 4در جدول . پردازد هاي مدرن مي ساختمان
  .مدرن ارائه شده است

  
  )176: 1392فر  ياران و مهران(هاي معماري مدرن جهت ارزيابي بنا  بندي شاخصه جمع. 4جدول 

  شفافيت و پنجرة نواري ارتباط با طبيعت گراييبرون
  )بودن بنا پيلوتي(سبكي  گونگي بناتنديس فاقد تزئينات

  پالن و نماي آزاد )زيبايي طبيعي مصالح(بروتاليسم گونگي عناصر المان
  عملكردگرايي )تفكر مينيماليستي(سادگي بام مسطح

  
گرايي تالشي در جهت بازگرداندن آن چيزي به معماري است كه  منطقه :گرا منطقهمعماري 

به بياني ديگر، تالش در جهت حفظ و ايجـاد تـداوم بـين    . مدرنيسم اوليه از معماري حذف كرد
گرايـي   درواقـع، منطقـه  ). 301: 1387 ابـل (اشكال ساختماني حال با گذشته در مكاني مفروض 

گيـرد و   رويكردي در معماري است كه بـراي مقابلـه بـا يكنـواختي معمـاري مـدرن شـكل مـي        
كنـد   حال زادة معماري مدرن است؛ يعني معمار در آثارش از مصالح مدرن اسـتفاده مـي   درعين

هـاي محلـي    شهاي مكان نظير اقليم، فرهنگ، سـنت و ارز  ولي براي حفظ هويت منطقه ويژگي
شـود و يكنـواختي    برد و درنتيجه روح مكان در معماري مدرن ديـده مـي   را در بنا به كار مي... و

  .رود معماري مدرن از بين مي
هاي خـودي بـوده و    دهندة ويژگي گرايي عقيده دارند معماري بايد انعكاس طرفداران منطقه

ميرمقتـدايي  (در يك كشور باشـد  هاي احساسي تعريف منطقه، سنت و تاريخ  مستقل از ديدگاه
1383 :30.(  

  گرايي هاي منطقه معيارها و مؤلفه
گرا، كه در كتب مختلف از آن ياد شده، شامل مـوارد ذيـل    پنج شاخصة اصلي از معماري منطقه

عالوه بر آن، در مقالة تجدد و اسالمي، معيارهاي ديگـري  . شود است كه به شرح آن پرداخته مي
هـاي پـنج    عنـوان زيرمجموعـه   رايي مطرح شده است كه در اين مقاله بـه گ براي تشخيص منطقه

  .گرايي در آثار معماري معرفي شده است معيار اصلي در جهت تشخيص بهتر منطقه
آورد كه در معماري گذشتة ايران براساس اقليم منطقه  كار بردن مصالح بوم به  :مصالح بومي

البتـه بـا اينكـه اسـتفاده از مصـالح      ). 335: 1396 اكبري و همكاران(وفور استفاده شده است  به
هاي اين رويكرد تعامل بين  آيد، از شاخصه گرا به حساب مي بومي جزء معيارهاي معماري منطقه
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  ).335: 1392فروتن و همكاران (معماري مدرن و محلي و استفاده از فناوري است 
  ...لوژي ساخت گنبد، طاق وتكنولوژي ساخت بناهاي گذشتة ايران مانند تكنو :ساخت بومي

الگوهاي معماري كه در گذشـتة   استفاده از كهن :اي يا ملي در معماري داراي عناصر منطقه
  .معماري ايران وجود داشته است

  .گيري فرم بنا منطبق با شرايط اقليمي هر منطقه شكل :همساز با اقليم منطقه
اسبات پرتكراري كه براساس هنـر  استفاده از هندسه و تن :هندسه و تناسبات معماري بومي

). 1394؛ قباديـان  337: 1396اكبري و همكـاران  (ايراني در پالن و نماي بناها ديده شده است 
  .گراست هاي معماري منطقه بيانگر معيار و ويژگي 5جدول 

  
؛ تجدد و اسامي 335: 1396اكبري و همكاران (گرا  هاي معماري منطقه معيارها و ويژگي. 5جدول 

1398 :24(  
  هاي قابل بررسيويژگي معيار و مؤلفه
 استفاده از مصالح بومي سايت مصالح بومي
  گري ميان تمدن جهاني و بومي و محليواسطه ساخت بومي

 وجوي اصالت معماري در جست اي يا ملي در معماريداراي عناصر منطقه
  هاي فرهنگي ساكنان منطقه ها و ويژگي  معماري در جهت ابقاي سنت

  هاي بومي  فزايش حس تعلق به مكان با استفاده از الگوها و سمبلا
  هاي خاص هر مكان در كنار الزامات طراحيتوجه به ويژگي همساز با اقليم منطقه

  هاي موجود در سايت ريشه داشتن فرم بنا در سنت هندسه و تناسبات معماري بومي
  حفظ و ايجاد تداوم بين اشكال ساختماني حال و گذشته

  

  چارچوب نظري
مـدل  . كنـد ارائـه شـده اسـت     در بخش چارچوب نظري، مدلي كه نحوة تحليل مقاله را بيان مي

هاي معمـاري مـدرن و    ها و ويژگي  حاضر بيانگر اين است كه در ادامة مقاله با استفاده از شاخصه
ن معمار، كـه  گرا، كه از ادبيات پژوهش استخراج شد، به تحليل و بررسي آثار برخي از زنا منطقه

بيـانگر چـارچوب نظـري     2نمودار . پردازيم آمده است، مي هنر و معمارينام و آثارشان در مجله 
  .مقالة حاضر است
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  هاي رايج در عصر پهلوي زنان معمار براساس معماري بندي مدل مفهومي بررسي آثار و دسته. 2نمودار 

 پژوهشهاي  يافته

  )معرفي نمونة موردي(پهلوي  معرفي زنان معمار و آثارشان در دورة
 هنر و معماريدر مجلة  1355در مقالة حاضر، زنان معمار در دورة پهلوي، كه آثارشان در سال 

رزمـاري گريفونـه   : هـا  عنوان نمونة موردي برگزيـده شـدند و شـامل خـانم     منتشر شده است، به
سـردار افخمـي، مهندسـان     آزمون، نكتار پاپازيان، نوشين احسان، فرانكا گرگوريو حساميان، ليال

كيهاندخت رادپـور، مينـا سـميعي، شـهرزاد سـراج، گيتـي افـروز        : ها مشاور بانو به رياست خانم
  .آورده شده است 6در جدول  اختصار اين بانوان و آثارشان به. كاردان، نسرين فقيه هستند
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  ها معرفي زنان معمار در دورة پهلوي و آثار معماري آن. 6جدول
 ونهرزماري گريف

وارد دانشـكدة معمـاري   1333در سال . در رم، پايتخت ايتاليا، به دنيا آمد1316ايتاليايي داشت و در سال ـ او مليت ايراني
پس از گذراندن پنج سال در دانشكده با همسر ايرانـي خـود، خسـرو    . دانشگاه رم شد و كارشناسي ارشد معماري را گرفت

او بـه  . مشغول به كـار شـد  ) دكتر اعتصام(به ايران در يكي از دفاتر مهندسان مشاور آزمون، عازم ايران شد و پس از آمدن 
  ).19: 1354اشراق (كرد  مدت سه سال در دانشگاه ملي تدريس معماري 

    

بيمارستان كوي
: 1354اشراق (دانشگاه 

 )20ـ19

خانة وياليي در تهران
  )22: 1354اشراق (

آپارتمان مسكوني   )21: 1354اشراق (فرودگاه رامسر
: 1354اشراق (

22(  
 نكتار پاپازيان

بعد از گرفتن ديپلم رياضي، وارد رشتة معمـاري  .در اراك متولد شد و تحصيالتش را در شهر تهران گذراند 1303در سال 
دانشگاه، بـراي   بعد از دو سال تحصيل در اين). پاپازيان اولين زني است كه ديپلم رياضي گرفت(دانشكدة هنرهاي زيبا شد 

بعد از ). نكتار پاپازيان اولين زن معمار و اولين دانشجوي معماري دانشكدة هنرهاي زيباست(تحصيل عازم فرانسه شد  ادامه
بعد . مسافرت به فرانسه، وارد دانشگاه بوزار شد و حدود ده سال در پاريس، عالوه بر تحصيل، در دفاتر معماري فعاليت كرد

  ).29ـ27: 1354اشراق (س آندروف، به ايران بازگشت از ازدواج با مهند

    
كتابخانة دانشگاه

: 1354اشراق (پهلوي 
28(  

دبيرستان جامع
اشراق (بوعلي سينا 

  )31ـ30: 1354

كوي دانشجويان دانشگاه پهلوي 
  )28: 1354اشراق (

مركز آموزش 
اي فرح  حرفه

اشراق (پهلوي 
1354 :29(  

 نوشين احسان
بعـد از دو سـال   . وارد دانشكدة هنرهاي تزئيني شـد1340در تهران به دنيا آمد و در سال1323ان در سالنوشين احس

تحصيل در اين دانشكده، با قبولي در كنكور دانشكدة هنرهاي زيبـا، تحصـيالت خـود را در رشـتة معمـاري آغـاز كـرد و        
تحصيل روانة كاليفرنيا  براي ادامه 1347و سپس در سال زمان در دفاتر مختلف فعاليت خود را در اين رشته دنبال كرد  هم
عنـوان اسـتاديار دانشـكدة     او در امريكا عالوه بر كار در دفاتر معماري به تحصيل پرداخت و بعد از اتمام تحصيالتش به. شد

نتخـاب شـد و   عنوان اسـتاد مهمـان دانشـگاه هـاروارد ا     به 1351او در سال. نيويورك فعاليت كرد R.P.Iمعماري دانشگاه 
به ايران بازگشت و  1353سپس در سال . هاي شهرسازي همكاري كرد عنوان مشاور طرح زمان با شهرداري نيويورك به هم

 )Tabibi 2014:146-147؛1354:33اشراق(را تأسيس كرد»بادبادك«دفتر خصوصي خود، به نام
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 )35: 1354اشراق (هتل ماهشهر  )1354:35اشراق(تاالر شهر رشت
 فرانكا گرگوريو حساميان

در رم به دنيا آمـد  1320او در سال . از معماران ايتاليايي است كه در عصر پهلوي در حرفة معماري مشغول به فعاليت بود
) معـادل فـوق ليسـانس   (با درجة دتوره  1346او در سال . و بعد از پايان تحصيالت، وارد دانشكدة معماري دانشگاه رم شد

ش، ا همـراه همسـر ايرانـي   1348بعد از مدت يك سال و نيم كار در دفاتر معماري رم، در سال . التحصيل شد ري فارغمعما
ايران، مدتي در دفتري كه خود و شوهرش جزء موسسان آن بودند، كار كـرد   بعد از آمدن به. دكتر حساميان، به ايران آمد

  ).47: 1354اق اشر(مشغول به كار شد » داض«و سپس در دفتر معماري 

   
مركز فروش شهرك محمودآباد

 )55ـ1354:54اشراق (
: 1354اشراق (بانك سپه شعبة بابل   )1354:58اشراق(آپارتمان مسكوني

  )50ـ49
 ليال فرهاد معتمد

متوسطه، وارد  بعد از به اتمام رساندن تحصيالت.ليال فرهاد معتمد در ايران متولد شد و در شش سالگي به انگلستان رفت
به ايـران آمـد و    1343او در سال . رشتة معماري دانشگاه لندن شد و مدرك كارشناسي ارشدش را از دانشگاه لندن گرفت

بعـد از دو سـال كـار در    . كرد، مشغول به فعاليت شد نيز در آنجا كار مي) اميرعلي سردار افخمي(در شركتي كه همسرش 
اشـراق  (افخمي به طور مشترك دفتر سردار افخمـي و همكـاران را تأسـيس كـرد      اين شركت، با مهندس اميرعلي سردار

1354 :70 .(  

  

  
هاي مسكوني دانشگاه آريامهر اصفهان  طراحي خانه )1354:70اشراق(خانة مسكوني ليال فرهاد معتمد

  ) 73ـ72: 1354اشراق (
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  كيهاندخت رادپور، مينا سميعي و شهرزاد سراج
وارد رشـتة معمـاري    1332در سـال  . او در قم متولد شد و تحصيالت متوسطه را در تهران به پايان برد:دپوركيهاندخت را

. دانشكدة هنرهاي زيبا شد و بعد از يك سال و نيم تحصيل در اين دانشگاه، تصميم گرفت براي تحصـيل بـه امريكـا بـرود    
او مدرك معماري را از امريكا گرفت و تحصـيالتش را  . فرنيا شددرنتيجه، تحصيالتش را در ايران ناتمام گذاشت و روانة كالي

دو سال بعد از پايان تحصيالت نيز در دفاتر معماري امريكا مشغول . براي گرفتن فوق ليسانس در معماري داخلي ادامه داد
ه بـر آن در دانشـكدة فنـي    عالو. اي خود را در ايران آغاز كرد به ايران بازگشت و فعاليت حرفه 1342او در سال . به كار شد

  ).78: 1354اشراق (كرد  شيراز نيز تدريس مي
بـه اتـريش رفـت و تحصـيالت      1338در سـال  . او در رشت متولد شد و ديپلم خود را در همان شهر گرفت: مينا سميعي

سـازي مسـئوليت   بعد از پايان تحصيالت به ايران بازگشت و مدت سه سال در شوراي عالي شهر. معماري را در آنجا گذراند
بـه طـور مشـترك بـا      1353سپس در سال . هاي جامع شهرهاي شمالي ايران مانند رشت و آستارا را برعهده داشت طرح

  ).79: 1354اشراق (را تأسيس كرد » بانو«كيهاندخت رادپور و شهرزاد سراج دفتر مهندسان مشاور 
بعـد  . عازم اتريش شد 1338يان تحصيالت متوسطه در سال در تهران به دنيا آمد و بعد از پا 1319در سال : شهرزاد سراج

بعـد از  . در تهران شروع به كار كرد» ارگانيك«از اتمام دورة فوق ليسانس معماري، به ايران بازگشت و چند ماهي در دفتر 
اي  تجربة حرفهبعد از دو سال . اين مدت، با همسرش، كه معمار اتريشي بود، به آلمان رفت و در دفتري به كار مشغول شد

بـا همكـاري رادپـور و     1353او در سـال  . در آلمان، به ايران بازگشت و در دفتر شهرسازي شهرداري به فعاليتش ادامه داد
  ).Tabibi 2014: 26؛ 78: 1354اشراق (سميعي شركت مهندسان مشاور بانو را تأسيس كرد 

  

 

  

  )79: 1354اشراق (آباد  رسپكتيو كتابخانة لطفپ )1354:77اشراق(اردوگاه ييالقي پيام آذربايجان

   
  )80: 1354اشراق (نماي مركز رفاه خانوادة كرمانشاه  )1354:81اشراق(پرسپكتيو كتابخانة گز

 معرفي گيتي افروز كاردان
ا پذيرفتـه  در رشتة معماري دانشكدة هنرهاي زيبـ 1339در تهران متولد شد و در سال1321گيتي افروز كاردان در سال

كاردان از دوران دانشكده در دفتر مهنـدس حيـدر غيـائي بـه كـار      . التحصيل شد با درجة عالي فارغ 1345او در سال . شد
هـاي اداري و   معماري مشغول شد و پس از پايان تحصيالت نيز بالفاصله در دفتر ارگانيك شروع به كـار كـرد و در پـروژه   

  ).83: 1354اشراق ( فرهنگي و شهرسازي مختلفي همكاري داشت
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  )85ـ1354:83اشراق(شناسيمركز جهاني ايران

 معرفي نسرين فقيه
از دانشـكدة معمـاري    1348او درجـة دكتـري خـود را در سـال     .در تهران متولد شد1323نسرين فقيه در سال

پـس از  . دريافـت كـرد  فوق ليسانسش را در رشتة طراحي محـيط از امريكـا    1353دانشگاه ونيز گرفت و در سال 
: 1385حبيبـي  (بازگشت به ايران، با اميرعلي سردار افخمي در دفتر سـردار افخمـي و همكـاران مشـاركت كـرد      

  ).371ـ369
 

  
  )87: 1354اشراق(طرح تبديل چهارباغ به عبور عابرپياده

  ها تحليل يافته
  

  گرا ارزيابي معماري مدرن و منطقه هاي تحليل آثار زنان معمار در دورة پهلوي براساس شاخص. 7جدول 
  تحليل آثار معماري رزماري گريفونه

خانة وياليي در 
  بيمارستان كوي دانشگاه  تهران

  
آپارتمان   فرودگاه رامسر

  مسكوني
   گراييبرون 

ص
شاخ

هاي ارزيابي معماري
مدرن

 

      گرايي برون
   فاقد تزئينات فاقد تزئينات      
      گونگي عناصر المان نگي عناصرگوالمان   
   بام مسطح بام مسطح      
      ارتباط با طبيعت ارتباط با طبيعت   
   گونگي بنا تنديس گونگي بناتنديس      
   بروتاليسم بروتاليسم      
   سادگي سادگي      



  453   ...بندي زنان معمار بررسي آثار و دسته/ نبانزادهساناز خا

    شفافيت و پنجرة   شفافيت و پنجرة نواري
      نواري

    بودن  سبكي و پيلوتي  بودن بنا سبكي و پيلوتي
      بنا

   پالن و نماي آزاد پالن و نماي آزاد      
   عملكردگرايي عملكردگرايي      
   مصالح بومي 

ص
شاخ

هاي ارزيابي معماري
منطقه

 گرا

      مصالح بومي
      ساخت بومي ساخت بومي   
      استفاده از عناصر ملي استفاده از عناصر ملي   

 فاده ازاست
      همساز با اقليم  همساز با اقليم   سقف شيبدار

    هندسه و تناسبات
 معماري بومي

هندسه و تناسبات 
      معماري بومي

هاي  كرد و ويژگي هاي معماري مدرن طراحي ميرزماري گريفونه، اغلب آثار خود را براساس شاخص: تحليل
او در طراحي خانة وياليي از اصول معماري مدرن . مشهود است در آثارش... معماري مدرن نظير استفاده از بتن و 

درنتيجه، اغلب آثار معماري مدرن . هايي نظير استفاده از مصالح بومي در اثرش مشهود است فاصله گرفت و ويژگي
گرا و شاخصة آن نظير  خلق كرده است، ولي در خانة وياليي عالوه بر اصول معماري مدرن، از معماري منطقه

  .فاده از سقف شيرواني در جهت هماهنگي با اقليم بهره گرفته استاست
  

 تحليل آثار نكتار پاپازيان

كوي دانشجويان 
  كتابخانة دانشگاه پهلوي  دانشگاه پهلوي

  

  دبيرستان جامع بوعلي سينا

مركز 
آموزش 
ا حرفه

ي فرح 
  پهلوي

   گراييبرون 

ص
شاخ

 
هاي ارزيابيمعماري مدرن

      يگرايبرون  

    فاقد
 تزئينات

فاقد 
      تزئينات

گونالمان    
  گي عناصر

گونالمان
      گي عناصر

   بام مسطح بام مسطح      

ارتباط با    
  طبيعت

ارتباط با 
      طبيعت
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گونتنديس    
  گي بنا

گون تنديس
      گي بنا

   بروتاليسم بروتاليسم      
   سادگي سادگي      

    
شفافيت و

نجرة پ
 نواري

شفافيت و 
پنجرة 
  نواري

    

    
سبكي و
بود پيلوتي
 ن بنا

سبكي و 
بود پيلوتي
  ن بنا

    

    پالن و
  نماي آزاد

پالن و 
      نماي آزاد

    عملكردگرا
  يي

عملكردگرا
      يي

مصالح    
  بومي

ص
شاخ

 
هاي ارزيابي معماري منطقه
 

گرا
  

مصالح 
      بومي

ساخت    
  بومي

ساخت 
      بومي

    
استفاده از
عناصر 
  ملي

استفاده از 
عناصر 
  ملي

    

همساز با    
 اقليم

همساز با 
      اقليم

    

هندسه و
تناسبات 
معماري 
  بومي

هندسه و 
تناسبات 
معماري 
  بومي

    

نكتار پاپازيان در دورة پهلوي معمار مطرحي بود كه اغلب آثار معماري خود را براساس اصول معماري : تحليل
  .كرد ي ميمدرن طراح

  
  
  
  
  
 



  455   ...بندي زنان معمار بررسي آثار و دسته/ نبانزادهساناز خا

  تحليل آثار معماري نوشين احسان

 هتل ماهشهر  

  
  تاالر شهر رشت  

 گراييبرون 

ص
شاخ

 
هاي ارزيابي معماري مدرن

  

    گراييبرون
  فاقد تزئينات فاقد تزئينات    
  گونگي المان  گونگي عناصر المان

    عناصر
  بام مسطح بام مسطح    
 ارتباط با  ارتباط با طبيعت  

    طبيعت

گونگتنديس  گونگي بنا تنديس  
   ي بنا

  بروتاليسم بروتاليسم    
  سادگي سادگي    
  شفافيت و   شفافيت و پنجرة نواري

    پنجرة نواري

  بودن بنا سبكي و پيلوتي  
سبكي و 

بودن  پيلوتي
 بنا

  

  پالن و نماي   پالن و نماي آزاد
   آزاد

  عملكردگرايي عملكردگرايي    
 مصالح بومي  

ص
شاخ

 
هاي ارزيابي معماري منطقه
 

گرا
  

    مصالح بومي
    ساخت بومي ساخت بومي  

  استفاده از
فرم 

كاروانسراي 
ايراني 

عنوان  به
كانسپت در 

طراحي 
حجم، 

استفاده از 
حياط 

مركزي براي 
  طراحي پالن

استفاده از   استفاده از عناصر ملي
    عناصر ملي
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  قرارگيري

حياط 
 مركزي و
چيدمان 

ها در   اتاق
اطراف آن 
براي مقابله 
با مشكالت 
اقليمي در 
  ماهشهر

همساز با   همساز با اقليم
  اقليم

  
  استفاده از سقف شيبدار

  هندسه و تناسبات معماري بومي  
هندسه و 
تناسبات 

  معماري بومي
  

گرا استفاده  معماري منطقههاي  هاي معماري مدرن از شاخصمعمار در خلق آثار خود عالوه بر شاخص: تحليل
كرده و از اين طريق سعي در برقرار پيوند معماري مدرن با معماري ايراني داشته است و معماري مدرن ايراني را 

 .خلق كرده است
  
 

  تحليل آثار فرانكا گرگوريو حساميان

مركز فروش شهرك 
    محمودآباد

  آپارتمان مسكوني

  

 
  بانك سپه شعبه بابل

   گراييبرون 

ص
شاخ

هاي ارزيابي معماري
مدرن

 

    گرايي برون

    فاقد
 تزئينات

فاقد 
    تزئينات

گونگيالمان    
 عناصر

گونگي  المان
    عناصر

   بام مسطح بام مسطح    

ارتباط با    
 طبيعت

ارتباط با 
    طبيعت
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گونتنديس    
 گي بنا

گون تنديس
    گي بنا

   بروتاليسم بروتاليسم    
   سادگي ادگيس    

    شفافيت و
 پنجرة نواري

شفافيت و 
    پنجرة نواري

    
سبكي و

بودن  پيلوتي
 بنا

سبكي و 
بودن  پيلوتي
  بنا

  

    پالن و نماي
 آزاد

پالن و نماي 
    آزاد

    عملكردگرا
 يي

عملكردگرا
    يي

 مصالح بومي   
ص

شاخ
 

هاي ارزيابي معماري منطقه
 

گرا
    مصالح بومي  

    ساخت بومي ت بوميساخ   

استفاده از    
 عناصر ملي

استفاده از 
    عناصر ملي

همساز با    
 اقليم

همساز با 
  اقليم

  استفاده از
  سقف شيبدار

    

هندسه و
تناسبات 
معماري 
 بومي

هندسه و 
تناسبات 
معماري 
  بومي

  

او در يك اثر خود، . برده است گرگوريو حساميان، در خلق آثار معماري خود از سبك معماري مدرن بهره: تحليل
گرا استفاده كرد و به نوعي بين اين دو سبك پيوند  براي هماهنگي بنا با اقليم منطقه از شاخصة معماري منطقه
 .برقرار كرد

 
 تحليل آثار ليال فرهاد معتمد

 خانة مسكوني ليال فرهاد معتمد  

هاي مسكوني دانشگاه آريامهر  طراحي خانه    
  اصفهان

 هاي گراييبرون
ارزيابي 
معماري

    گرايي برون
    فاقد تزئينات فاقد تزئينات 
    گونگي عناصر المان گونگي عناصرالمان 
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 بام مسطح بام مسطح    
    ارتباط با طبيعت ارتباط با طبيعت 
    گونگي بنا تنديس گونگي بناتنديس 
    بروتاليسم بروتاليسم 
    يسادگ سادگي 

شفافيت و پنجرة  
    شفافيت و پنجرة نواري نواري

بودنسبكي و پيلوتي  
 بنا

بودن  سبكي و پيلوتي
    بنا

 پالن و نماي آزاد پالن و نماي آزاد    
 عملكردگرايي عملكردگرايي    

عنوان مصالح مدرن  از بتن به
  مصالح بومي  .استفاده كرده است

ص
شاخ

 
هاي ارزيابي معماري منطقه
گر 

  ا
  مصالح بومي

  در ساخت اين
مجتمع، از آجر 

عنوان مصالح  به
ايراني و بومي 

  .استفاده شده است
به دليل استفاده از مصالح

مدرن، تكنولوژي ساخت نيز 
 .مدرن است

    ساخت بومي  ساخت بومي

 هاي بلند،استفاده از ايوان
هاي مرتفع قوسي،  پنجره

حياط پهناور با يك حوض 
خانه براي وسيع در جلوي 

 دستيابي به معماري ايراني

استفاده از عناصر 
  استفاده از عناصر ملي  ملي

 استفاده از ايوان
قوسي شكل در 
نماي مجتمع، 

گيري از پالن  بهره
  حياط مركزي

  همساز با اقليم  همساز با اقليم  

 ،به گفتة معمار
در طراحي فضاهاي 
اين مجموعه سعي 

شده است كه 
حالت بومي و 

اري خاص معم
مردم ايران رعايت 
شود و از الگوي 
حياط مركزي به 

اين منظور استفاده 
  .شده است

  استفاده از معماري داخلي
كامال ابراني براي خلق فضاي 

  .و معماري ايراني
هندسه و تناسبات 

  معماري بومي
هندسه و تناسبات 

  معماري بومي

 استفاده از پالن
و الگو حياط 
مركزي و 
نصر جايگزيني ع

پاسيو به جاي 
حياط و چيدمان 
فضاها در اطراف 
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  .آن

 :تحليل
معمار، اثري را خلق كرده است كه در آن حال و هواي معماري 

شود و در عين حال براي تلفيق با معماري  ايراني ديده مي
عنوان مصالح ساختماني و تكنولوژي جديد  مدرن از بتن به

هاي  دن مؤلفهساخت بهره گرفته است و از طريق تركيب كر
گرا، هويت معماري ايراني را در آثارمدرن خود  مدرن و منطقه

 .احيا كرده است

  
گرايي در خلق اثر  هاي منطقه معمار، از شاخصه

  .معماري خود بهره برده است

وهواي معماري گفته است كه هدفش در خلق آثار خود احياي هويت و حالهنر و معماريفرهاد معتمد در مجلة
 .ي در آثار مدرن استايران

  
  كيهاندخت رادپور و مينا سميعي و شهرزاد سراج:تحليل آثار مهندسان مشاور بانو

پرسپكتيو 
  كتابخانة گز

 ةمركز رفاه خانواد ينما
  كرمانشاه

  
  

اردوگاه ييالقي پيام 
  آذربايجان

پرسپكتيو 
كتابخانة 

  آباد لطف

 گراييبرون   

ص
شاخ

 
هاي ارزيابي معماري م

درن
  

      گراييبرون
      فاقد تزئينات فاقد تزئينات   
گونگيالمان    

 عناصر
گونگي المان

     عناصر
      بام مسطح بام مسطح   
ارتباط با    

 طبيعت
ارتباط با
     طبيعت

گونگيتنديس    
 بنا

گونگي تنديس
     بنا

      بروتاليسم بروتاليسم   
     سادگي سادگي   
شفافيت و    

 ريپنجرة نوا
شفافيت و
      پنجرة نواري

سبكي و     
  بودن بنا پيلوتي

سبكي و
بودن  پيلوتي
 بنا

    

پالن و نماي    
 آزاد

پالن و نماي 
     آزاد

      عملكردگرايي عملكردگرايي   
از بتن 

عنوان  به
از بتن

بي  مصالح بوميعنوانبه
از مصالح جديد  مصالح بوميمعما

بتن براي ساخت
از بتن 

عنوان  به
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مصالح مدرن 
بهره گرفته 

  .است

مصالح
مدرن بهره 

گرفته 
 .است

بنا استفاده شده
  .است

مصالح 
مدرن بهره 
  .گرفته است

از تكنولوژي 
مدرن در 
ساخت بنا 

استفاده شده 
  .است

از
تكنولوژي 
مدرن در 
ساخت بنا 
استفاده 
 .شده است

  ساخت بومي  ساخت بومي
رن از تكنولوژي مد

استفاده شده 
  .است

از تكنولوژي 
مدرن در 
ساخت بنا 
استفاده 
  .شده است

  استفاده از
عناصري نظير 

  ايوان
استفاده از   

  عناصر ملي
استفاده از 
    عناصر ملي

  استفاده
از عناصري 
نظير طاق و 

  ايوان

  
استفاده

از سقف 
 شيبدار

همساز با   همساز با اقليم
  اقليم

  استفاده از
    بدارسقف شي

    
هندسه و 
تناسبات 

  معماري بومي

هندسه و 
تناسبات 

  معماري بومي

  برخالف
معماري مدرن، كه 

هاي ساده با  پالن
خطوط عمود برهم 

از شاخصة آن 
است، در اين بنا از 

هندسة 
ضلعي  هشت

استفاده شده است 
كه در معماري 

ايراني در فضاهاي 
هشتي به كار 

شد و  گرفته مي
عالوه بر آن 

سة هند
تري در  پيچيده

مقايسه با هندسة 
مدرن ايجاد كرده 

  .است

  

گيري توأمان مصالح مدرن نظير بتن و شيشه همراه با معمار در خلق آثار معماري خود در تالش بوده با بهره
ا استفاده از عناصر ملي، همسويي با اقليم، معماري مدرن ايراني ر: گرا نظير هاي معماري منطقه استفاده از شاخص

 .خلق كند
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 ر نسرين فقيهآثا ليتحل تحليل آثار گيتي افروز كاردان

 شناسيمركز جهاني ايران

  
 

چهارباغ به عبور  ليطرح تبد
  ادهيعابرپ

 گراييبرون 
ص

شاخ
 

هاي ارزيابي معماري مدرن
  

  گراييبرون
 فاقد تزئينات فاقد تزئينات   
گونگيالمان  

 عناصر
گونگيالمان

   عناصر
 بام مسطح بام مسطح  
ارتباط با  

 طبيعت
ارتباط با
   طبيعت

گونگتنديس  
 ي بنا

گونگتنديس
   ي بنا

 بروتاليسم بروتاليسم  
 سادگي سادگي  
  شفافيت و

 پنجرة نواري
شفافيت و
    پنجرة نواري

  
سبكي و

بودن  پيلوتي
 بنا

سبكي و
بودن  پيلوتي
 بنا

  

  پالن و نماي
 آزاد

پالن و نماي
   آزاد

 عملكردگرايي عملكردگرايي   
 مصالح بومي 

ص
شاخ

هاي ارزيابي معماري
منطقه
 

گرا
  

   مصالح بومي
   ساخت بومي ساخت بومي 

استفاده از  
 عناصر ملي

استفاده از
 عناصر ملي

از عنصر آب و فرم چليپا در 
  فضاسازي

همساز با  
 اقليم

همساز با
   اقليم

  
هندسه و

اسبات تن
 معماري بومي

هندسه و
تناسبات 

  معماري بومي
استفاده از الگو و هندسه چهارباغ 

  راه ايراني در ساخت پياده
  .گراست اين معماري كامالً منطقه .سبك معماري مدرن در اثر معماري مشهود است
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  ها نتايج تحليل يافته
در آن دوره در تـالش بودنـد آثـار    اي از معمـاران   ها، مشخص شد كه گروه عمـده  پس از تحليل يافته

هـاي معمـاري    رو، عـالوه بـر اسـتفاده از مؤلفـه     ازايـن . معماري مدرن را با معماري ايراني پيوند دهند
همچنـين، در ايـن مقالـه بعـد از     . گرا نيز توأمان اسـتفاده كردنـد   هاي معماري منطقه مدرن، از مؤلفه

يـك  : گـرا بـه دو زيرگـروه تقسـيم شـود      منطقـه تحليل آثار معماران، تصميم بر آن شد كه معمـاري  
گرايي استفاده شده و معمار از مصـالح بـومي در اثـر     گرايي كه صرفاً از شاخص منطقه زيرگروه منطقه

زمـان از   كه معمار به طور هـم » مدرن ايراني ـ گرا سبك منطقه«استفاده كرده است و گروه دوم به نام 
كنـد، ولـي در    كند و بنايي با ظاهر كامالً مدرن خلق مـي  يمصالح مدرن نظير بتن و شيشه استفاده م

  .گيرد گرايي براي پيوند معماري مدرن و ايراني بهره مي هاي منطقه باطن از مؤلفه
نكتـار پاپازيـان، رزمـاري گريفونـه،     : هـا  همچنين پس از تحليل آثار زنان، مشخص شد خانم

هاي معماري مدرن در خلـق   ها و مؤلفه  خصفرانكا گرگوريو حساميان و گيتي افروز كاردان از شا
هـايي   اين گروه اغلـب از مؤلفـه  . كردند آثار معماري خود بهره گرفتند و معماري مدرن خلق مي

هاي نواري و پالن و  مصالح مدرن بتن و شيشه در عين رعايت سادگي و بروتاليسم، پنجره: نظير
ارهايي براي خلق اثـر خـود بهـره گرفتنـد و     عنوان راهك گرايي و عدم تزئينات به نماي آزاد، برون

نوشين احسان، ليال فرهاد معتمد، كيهاندخت رادپور، مينا سميعي، شهرزاد سراج، فرانكا : ها خانم
هـاي   ها و مصـالح معمـاري مـدرن، از شـاخص      گيري از شاخص گرگوريو حساميان عالوه بر بهره

مدرن و ايرانـي اسـتفاده و نـوعي معمـاري     گرا نيز براي ايجاد پيوند بين معماري  معماري منطقه
كردنـد كـه درظـاهر و     اين گروه از معماران اغلب معماري را خلق مـي . مدرن ايراني خلق كردند

كردنـد، ولـي    كالبد بنا مدرنيته ديده شود، زيرا از مصالح مدرن مانند بتن و شيشه اسـتفاده مـي  
يبدار، حيـاط مركـزي در جهـت    سـقف شـ  : گرايـي ماننـد   هاي منطقه حال با كمك مؤلفه درعين

سازگاري بنا با اقليم منطقه يا طراحي و اجراي طاق و ايوان، حوض بزرگ در محوطه و اسـتفاده  
هاي معماري ايراني مانند كاروانسرا و مؤلفة عناصر بومي و همچنـين از طريـق    از كانسپت و ايده

و تناسبات معماري بومي در كارگيري هندسة هشتي و معماري داخلي ايراني از مؤلفة هندسه  به
همچنـين خـانم نسـرين فقيـه و     . گرفتنـد  جهت برقراري پيوند معماري مدرن با ايراني بهره مي

ايـن افـراد   . گرا طراحي شـده اسـت   رزماري گريفونه يك اثر دارند كه منطبق بر معماري منطقه
را شاخصة اصلي آن معماري را خلق كردند كه در ظاهر و كالبد بنا معماري ايراني هويداست، زي

  .گرايي است هاي منطقه گيري از مصالح بومي نظير آجر در كنار ديگر مؤلفه بهره
ها رزماري گريفونه و فرانكا گرگوريو حساميان با اينكه اغلـب آثـار خـود را      در اين بين، خانم

كردند، اثر معمـاري دارنـد كـه در طراحـي آن از      هاي معماري مدرن خلق مي منطبق با شاخص
اند و در طراحي آثار خود همسو با دو جريان رايج  گرا نيز بهره گرفته هاي معماري منطقه شاخص

  .دهد اي از نتايج را نشان مي خالصه 3نمودار. معماري رايج زمان حركت كردند
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  بندي زنان معمار به لحاظ پيروي از معماري رايج عصر پهلوي در آثارشان دسته. 3نمودار

 گيري نتيجه
ر پهلوي، دو معماري رايج و غالب در ايران وجود داشت كه باعث شد بسياري از معمـاران  در عص

از طرفي، در اين دوره، بـراي اولـين   . ها طراحي كنند هاي آن آن دوره آثار خود را براساس مؤلفه
كنند، ولي تـاكنون   كنند و آثاري را خلق مي بار زنان در عرصة معماري حضور و فعاليت پيدا مي

  .شده نيستند زنان و آثارشان در تاريخ معماري چندان شناخته اين
شده در اين مقاله، مشخص شد كه زنـان معمـار نيـز ماننـد ديگـر       هاي انجام بعد از پژوهش

گروهـي از ايـن معمـاران    . هاي رايج زمان خود بودند معماران در طراحي آثار خود پيرو معماري
كردند و آثاري كـامالً مـدرن را خلـق     مدرن طراحي مي هاي معماري آثار خود را مطابق با مؤلفه

نكتار پاپازيان، فرانكا گرگوريو حساميان، گيتـي افـروز   : ها توان به خانم از اين افراد مي. كردند مي
بعد از بررسي و تحليل آثارشان مشخص شد ايـن گـروه از   . كاردان و رزماري گريفونه اشاره كرد

مصـالح  : نـد از ا كنند كه عبـارت  عماري مدرن بيشتر استفاده ميهاي م معماران از برخي از مؤلفه
هاي نواري و پـالن و نمـاي آزاد،    مدرن بتن و شيشه در عين رعايت سادگي و بروتاليسم، پنجره

 گراـ مدرن ايراني معماري منطقه

گرامعماري منطقه گرا معماري منطقه

بندي زنان معمار به لحاظ پيروي از دسته
 لوي درآثارشانمعماري رايج عصر په

معماري مدرن

 نوشين احسان

ليال فرهاد 
  معتمد

  سراج شهرزاد

 

  سميعي مينا

كيهاندخت
  رادپور

  

فرانكو 
گرگوريو 
ا ا

ماريرز
 گريفونه

 نسرين فقيه

نكتار
  پاپازيان

گيتي افروز 
 كاردان

رزماري
 گريفونه

فرانكو
 گرگوريو
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اي ديگر از معماران، در تـالش بودنـد آثـار خـود را      دسته. گرايي و عدم استفاده از تزئينات برون
احي كنند، ولـي از هويـت معمـاري ايرانـي فاصـله نگيرنـد و       همسو با جريان معماري مدرن طر

بعـد از  . گـرا توأمـان بهـره گرفتنـد     هاي مدرن و منطقـه  هاي خود اغلب از مؤلفه درواقع در طرح
گيرنـد از نظـر    گرايـي قـرار مـي    شده مشخص شد آثاري كه در مجموعة منطقه هاي انجام بررسي

  :شوند ظاهري شامل دو زيرمجموعه مي
گرايـي در   هاي منطقـه  اين آثار ظاهري كامالً ايراني داشتند و غالباً بيشتر از مؤلفه گروهي از

اين دسته، . طراحي اثر بهره گرفتند و از مصالح به كار برده شدة ايراني نظير آجر استفاده كردند
ه ها رزماري گريفونه و نسرين فقيـه در ايـن دسـت    گرا ناميده شد و آثار خانم در اين مقاله منطقه

  .قرار گرفت
گرايي آثاري بودند كه ظاهر مدرن داشتند يعني اغلـب از مصـالح    زيرمجموعة دوم از منطقه

ولـي  . مدرن نظير بتن و شيشه و تكنولوژي مدرن در طراحـي و ساختشـان اسـتفاده شـده بـود     
حال در آثار مدرن، معماري ايراني را خلق كند و از عناصـر   معمار در تالش بوده است كه درعين

گيرد و به نوعي بين معمـاري مـدرن و ايرانـي پيونـد      و مفاهيم معماري ايراني در خلق اثر بهره 
گرا در اين دسته قرار داشته است  جالب توجه است كه عمدة فعاليت معماران منطقه. برقرار كند

الملل به شـكل آوانگـارد و غالـب در جهـان بـه كـار گرفتـه         و اين امر در زماني كه معماري بين
شد، بيانگر دغدغه و تعصب معماران ايراني در توليد معماري مدرن ويژة كشورشـان و حفـظ    يم

هـا نوشـين احسـان، لـيال فرهـاد معتمـد،        در ايـن حـوزه خـانم   . هاي هويت ايرانـي اسـت   ارزش
. گيرنـد  كيهاندخت رادپور، مينا سميعي، شهرزاد سـراج و فرانكـا گرگوريـو حسـاميان قـرار مـي      

گروه بعد از انجام دادن بررسي و تحليل آثارشان مشخص شد كـه ايـن    همچنين درخصوص اين
. معماران غالباً از راهكارهايي در جهت برقراي پيوند بين معماري مدرن و ايرانـي بهـره گرفتنـد   

ها غالباً از طريق به كار بردن سقف شـيبدار يـا اسـتفاده از الگـوي حيـاط مركـزي از مؤلفـة         آن
ند و همچنين از طريق طراحي و اجراي طاق و ايوان، حوض بـزرگ در  همساز با اقليم بهره گرفت

هاي معماري ايراني مانند كاروانسرا، از مؤلفة عناصر بومي  گيري از كانسپت و ايده محوطه و بهره
كارگيري هندسة هشتي و معماري داخلي ايراني از مؤلفـة   استفاده كردند و همچنين از طريق به

  .بومي بهره گرفتندهندسه و تناسبات معماري 
شايان ذكر است كه رزماري گريفونه و فرانكا گرگوريو حساميان در طراحي آثار خـود غالبـاً   

گرايي قرار گيرد خلق كردنـد   پيرو معماري مدرن بودند، ولي اثر محدودي را كه در دستة منطقه
  .و درواقع در طراحي آثار خود مطلقاً پيرو يك نوع معماري نبودند
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