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 چکیده مقاله اطالعات

 پژوهشی مقالۀ
درهم  یو نما عناصر ی. معماررود یشمار م به یمعمار یجداناشدن یاز اجزا یکی خیدر طول تار یشهر ینماها یطراح

 تیمشخص را نشان داد. اهم یزمان یها در بازه یمعمار یها سبک توان یعناصر م نیاز ا یکه با پرداختن به بخش اند ختهیآم
 یدر حال نیشهر و قدمت آن بپردازند. ا یخیتار ۀبه جنب شتریب پژوهشگراناز  یاریموجب شده است که بس زیشهر تبر یخیتار

 ۀو ساختار پوست یمعمار ۀطیدر ح ژهیو به یکمبود آثار پژوهش ز،یدر تبر یو تحوالت ساختار نینو یایاست که با ورود به دن
. سازد یرا آشکار م دموجو یدر گذر زمان شکاف و خألها یتحوالت معمار ی. شناخت چگونگشود یمشاهده م یشهر

. شود یم ندهیآ یدر معمار یبعد یها بیموجب آس یتحوالت زمان در آثار معمار راتیتأث ۀفقدان شناخت دربار ن،یهمچن
با تحوالت  ییو آشنا ها یپژوهش سبب شناخت روند طراح نیمشخص در ا یا ها در دوره ساختمان یپرداختن به نماها

آشکارا به  یو تحوالت معمار راتییروند تغ ز،یمانند تبر یخیتار ی. در شهرهاشود یم زین یو منظر شهر مایدر س جادشدهیا
آنچه در  ۀمطالع یبرا ریشده و مس بیارزشمند تخر یاز بناها یاریوسازها، بس ساخت شی. هرچند، با افزاخورد یچشم م

صورت  وضع موجود به یو بررس ریتصاو یۀموجود و ته یها یگانیاستفاده از با ن،یوجود ا گذشته بوده دشوارتر شده است. با
و  یزمان ۀهمراه با دور یشهر یتحوالت نماها یچگونگ ت،یمقاله است. در نها نیکاررفته در ا به یها از روش یفیتوص یلیتحل

 ارائه شده است. ییها مربوط به آن دوره در جدول یمعمار یها یژگیو
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 مقدمه 

سیر تحول و دگرگونی معماری ایرانی در طول تاریخ دستخوش عوامل متعددی بوده است. شناخت هریک از این عوامل و توجه به آن موجب 
تحلیل تغییر و تحوالت نماهای شهری از شناخت معماری و روح زمان در آثار تاریخی ایران خواهد شد. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی و 

اند. این در  دوران پهلوی تا دوران معاصر است. بسیاری از این تحوالت موجب رشد و شکوفایی و بسیاری موجب افول ارزش معماری شده
های  اشد. در سالناپذیری در معماری و فضاهای شهری داشته ب رو ممکن است تبعات جبران حالی است که نبود آگاهی از مسیرهای پیش

ایم. در همین راستا، شناخت و تبیین اهداف در جهت رسیدن به تعالی در معماری امری  اخیر، شاهد افول ارزش معماری با تقلید از غرب بوده
حدود از گذشت  پس ا آغاز حکومت پهلوی، تأثیرپذیری ایران از فرهنگ وارداتی غرب شدت بیشتری یافت.شود. در گذشته، ب مهم تلقی می

ای کرد که این روند با آغاز  معماری را از مسیر سنتی خود خارج و وارد مرحلهۀ حرف حضور معماران خارجی ،یک دهه از آغاز سلطنت پهلوی
وجودآمدن ساختارهای جدید شهری و افزایش جمعیت، بناهایی با  ا گسترش شهر تبریز و به. بحکومت پهلوی دوم شدت بیشتری یافت

که کارکردهای  بر این این بناها، عالوه. آهن ایستگاه راه و ، موزه بناهایی همچون بانک؛ بار در تبریز شکل گرفتند د برای نخستینهای جدی کاربری
(. به 1399 ،یقمرداشتند )خجسته  های سنتی معماری در شهر تبریز شیوهمتفاوتی با   معماری ۀگذاردند، شیو جدید شهری را به نمایش می

زمان با  های آخر پهلوی دوم، تحوالت معماری و نماهای شهری را دریابیم. پس از انقالب اسالمی و هم رت پهلوی در سالدنبال افول قد
رفت. نیاز به سازندگی در کمترین زمان و  شمار می گسترش نوگرایی )مدرنیته( در دنیای غرب، زمان عامل اصلی برای گسترش شهرها به

آمدن شرایط عادی در  وسازها و سیما و مناظر شهری است. پس از اتمام جنگ و فراهم ترین تحوالت در ساخت استفاده از مصالح نوین از مهم
های گوناگونی،  رفته نمایان شد. بنابراین، معماران در پی یافتن هویت گمشده در دنیای نوین، با روش جامعه، بسیاری از مشکالت دیگر رفته

اری گرفتند. برای رسیدن به اهداف موردنظر یعنی شناخت معماری دوره پهلوی و پس از انقالب تصمیم به ایجاد تحوالتی در شیوۀ معم
. تأثیر معماری گذشته در 2. ساختار تحول شهر تبریز به چه شکل بوده است؟ 1اسالمی در ایران بایستی به این سؤاالت پاسخ داده شود: 
دهد. دستیابی به پاسخ این سؤاالت و شناخت ساختار کلی  شهری خود را نشان میمعماری پهلوی و معماری معاصر ایران چگونه در نماهای 

های مختلف تاریخی موجب شناخت و تحلیل جامعی از اهداف موردنظر  عنوان شهری تاریخی، و نحوۀ ایجاد تحوالت در دهه شهر تبریز، به
 شود.  می

 پژوهش پیشینۀ

 ،(1399) یقمر خجسته و زاده. سلطاناند پرداخته یو حکومت یدولت یبناها ریخاص نظ یبناها به شتریب نهیزم نیا در گرفته صورتمطالعات 
و  جو حق. اند ی پرداختهدولت یو تحوالت بناها یپهلو ۀدور یمعمار به ،«شهر تیبر هو یو دولت یحکومت یبناها یمعمار ریتأث» ۀدر مقال

 یبه بناها ،«اول و دوم یپهلو ۀدور یحکومت و یدولت یبناها یمعمار ینظر یکردهایرو و ها شیگرا» عنوان اب یا مقاله در(، 1398) همکاران
 ،نیهمچن. هست زین یمسکون یبناها رینظ ییبناها یبررس زیتبر شهر ینماها تحوالت و یمعمار به پرداختن از هدف .اند کردهاشاره  یخاص

. داد انجام یثرؤم اقدامات ها ینابسامان به دنیبهبودبخش یراستا در و کرد ییشناسامعاصر را  یدر معمار یشهر ینابسامان عوامل شود یم
 خواهد کرد. یاریپژوهش  نیا یبه هدف اصل دنیرا در رس ما یشهر یفضاها در یمعمار ریتأث وتحوالت  ۀنحو نییشناخت و تب

 پژوهشاهداف 

انقالب اسالمی در ایران بوده است. همچنین، روند تغییر  هدف اصلی از انجام این پژوهش شناخت معماری دورۀ پهلوی و معماری پس از
 ( از دیگر اهداف حائز اهمیت این پژوهش است.1401نماهای شهر تبریز از پهلوی تا کنون )
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 پژوهش االتؤ س

 به چه شکل بوده است؟  یدر دوران پهلو یشهر ینماها یمعمار.1
  ؟است داشته یروند چهتا کنون  یاز دوران پهلو زیشهر تبر ینماها رییتغ.2

 . معماری دورۀ پهلوی1

عناصری که  گیری بناها داشت. در دورۀ پهلوی، توجه به تاریخ باستانی ایران مربوط به دورۀ ساسانیان و هخامنشیان نقش مهمی در شکل 
ها،  ستون ۀها، پای ها، سرستون ستون مانندعناصر مشخص معماری در بنا  :به دو گونه بود توجه معماران و طراحان غربی و ایرانی قرار گرفتمورد

پهلوی  ۀدر دور. بام ۀکنگر و ها ها، مجسمه حجاری ۀنقوش برجست مانندعناصر تزیینی  ،دوم ها. ها و دهانه ها، قوس ها، پلکان، ورودی پنجره
رو  هبا نوعی انتخاب تاریخی روب ،بار خستیننبناهای دولتی و آموزشی و صنعتی بودند، برای  ۀهنرمندان معماری ایرانی و غربی که سازند ،اول

گرایی بودند،  ثر از فضای سیاسی باستانأاگرچه مت ،دوره و چگونه و به چه مقدار انتخاب کنند. معماران کدامفهمیدند که از  شدند. آنان باید می
دوم  ۀشدن ده زمان هم(. 45، ص1376 ،رادمهرو  صارمی) گرایی را تنوع بخشند شده فضای معماری باستان ساخته توانستند با تعدد بناهای

های  انجام فعالیت ،آنبه دنبال و آلمان و  ایران ۀسابق نازی در آلمان و ارتباط نزدیک و بی  کارآمدن و اقتدار حزب پهلوی اول با روی حکومت
. این ساخت این دوره دوچندان مهم و حکومتی را در ساخت بناهای  نظامی ۀخود روی خودبه ،ن آلمانیامتخصص به دستعمرانی و ساختمانی 

آموختگان  دانش ۀوسیل به نوینمکتب معماری  .گرفت به خود می  ای ملموس هیبت و شکل نظامی گونه تأثیرات بر روی نمای ساختمان بود که به
در  (مدرنیسمنوگرایی )نهضت  ،رو اینبه ارمغان آورده شد. از ،پهلوی اول به ایران بازگشتند ۀهای آخر دور که در سال ،ایرانی از فرنگ برگشته

 (.144، ص 1383)کیانی،  ها مورد توجه و آموزش قرار گرفت نخست در دانشگاه ،همچون دیگر مکاتب ،معماری

 (1388 داالسالم،یجد) 1357انقالب از شیپ ز،یتبر  ساعت عمارت :1 ریتصو 

 (1388 داالسالم،یجد) اول یپهلو ز،یتبر  ،یخسرو یساز چرم ۀکارخان: 2 ریتصو 

https://fa.wikifeqh.ir/حکومت
https://fa.wikifeqh.ir/حکومت
https://fa.wikifeqh.ir/ایران
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 یپهلو دوران در گرا برون یمعمار . 1. 1

فراوان و در واقع  ییتبا استفاده از شهرسازی نوخواسته و در کم   ،حکومت سرعت در ایران پیاده کرد. گرایی را به گرایی فرهنگ برون معماری برون
ومعوج و  اندام را تعریف کند و دیوارهای کج نقاب و عرض ، نمایش بیحجابگرایی، برگرفتن  توانست برون ،های شهرسازی مصداق ۀبا ارائ

های عریض و  شدند فراهم سازد. خیابان هایی که با عظمت و پرجلوه تعریف می مناسبی را برای جانشینی ساختمان ۀر گذشته زمینناهنجا
ها یکی پس  پنجره ،در این دوره. اندام داد  به معماری گذشته فرصت عرض ،گذاشت که خود را در معرض نمایش می چنانهم ،های صاف کوچه

های  های پهن و کوچه . خیابانشدند تر تر و شکیل ها کوتاه ند. دیوارهای حیاطدش گشوده می نوسازهای  ها و خیابان از دیگری به روی کوچه
آنچه به نمایش  ۀدر عرض ،به حکم ضرورت و آبرو ،ندشد و صاحبان بناها ناگزیر گذاردندنوخاسته میدان دید کافی در اختیار بینندگان رهگذر 

آثار شاخصی از معماری و  1(. جدول 114 ص ،1355 ،یجبر) دیگران را نیز درنظر بگیرند ۀبیشتری به خرج دهند و سلیق ۀگذارند سلیق می
 دهد. نماهای دورۀ پهلوی در تبریز را نشان می

یز وبگاه) زیدر تبر  یپهلو ۀدور  معروف یبناها: 1 جدول  (1میراث فرهنگی تبر

 معماریهای  ویژگی تصویر بنا تأسیس عنوان اثر

آهن  ساختمان راه
 تبریز

 ه ش 1344

 

 ـ معماران: فرنان پویون، عبدالعزیز فرمانفرمایان، محسن فروغی، حیدر غیایی
وسیلۀ دو ستون عظیم و تعدادی  شکل آن به W ـ سازۀ بنا بتنی بوده و سقف

صورت مجزا از دیوارها اجرا شده  شود. سقف به داری می ستون جانبی نگه
بین سقف و دیوارها با شیشه پوشیده شده است. سقف که است و فضای 

دهد  بودن را نشان می ای از نمای شرقی بنا پیش آمده نوعی معلق صورت طره به
آمدگی ایوانی بزرگ را ایجاد کرده که در زیر  و در جبهۀ جنوبی بنا، این پیش

 سقف بنا پنهان مانده است )میراث فرهنگی تبریز(

 ه ش 1326 کاخ استانداری تبریز

 

این بنا در مجاورت بانک ملی و با فاصلۀ زمانی کوتاهی از آن ساخته شده 
است و از لحاظ سبک معماری شباهت زیادی به بنای بانک ملی دارد و در آن 
تلفیق معماری نوین در طراحی حجم و پالن بنا با معماری سنتی که در 

 )میراث فرهنگی تبریز(. خورد چشم می شود به گر می تزیینات و نماسازی جلوه

  یدوران پهلو ی. نماها2. 1

 ،تمرکزگرا ۀاندیش  زآنجاکهشود به چند بخش تقسیم کرد. ا طور کلی، خصوصیات معماری دورۀ پهلوی را می به 
ای  گونه ساختار دولت نیز به ،ساله ظهور کرد بیست ۀدر دور  و دارای اسلوب نظامی نوگراشکن، تجددطلب و  سنت

باالتر قرارگرفتن ساختمان از سطح زمین و نیز نمایش آشکار در وسط و  .1چنین تفکری را به اجرا درآورد: شد که 
شود. آمدن بنا از سطح زمین بر سیما و شکوه آن  بناهای این دوره مشاهده می  در تمامی محل ورودی ساختمان تقریباً

 ۀاگرچه از یک نگاه به معماری دور ،یده. بناهاهای مرتفع و کش های بلند و ستون ورودی .2کند.  کید میأت
ایران کهن نظر دارد، هرچه  ۀگرایان گرایی آلمان و آغاز قرن بیستم و از نگاه دیگر به عظمت و قدرت باستان قدرت

 ها و عناصر خطی را از نشانه بهرهرضاشاهی بیشترین  ۀنمای بناهای دور .3باشد در پی اقتدار و عظمت است. 
اند تا بر ابهت و شکوه بنا بیفزاید.  ها بیشترین نقش را در این کاربرد داشته ها و پنجره است. ستون عمودی برده

                                                           
1. www.eachto.ir 

https://fa.wikifeqh.ir/حجاب
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 زمیناند و به صورتی سنگین و حجیم بر  خود بناها در جهت افقی کشیده شده ،خالف این حرکت عمودیرب

که تزئینات بیشتر یادآور نسبی نقوش دوران  شدسرعت و سهولت باعث علت  ستفاده از آجر در بناها بها .اند هنشست
بجا از تزئینات هرچند ساده و مختصر هنوز نگاه به گذشته  ۀ. معماری در این دوره در استفادباشند صفویهپیش از 

باستانی و غربی  ۀسازی است که باز نگاه دوگان و مجسمه  دارد. اتفاق تازه در این دوره رویکرد به عناصر حجمی
 خوبی در این دوره ممتاز است ها به استفاده از نقوش فروهر و لوتوس و ستون .خوبی قابل تشخیص است به

 (.70، ص 1388ری، )مختا

یزاول  یپهلو ۀشهناز سابق، دور  انیایخ ز،یتبر  ان،یگاسپار  ۀخان: 3تصویر   (1)برگرفته از وبگاه شهرداری تبر

 یدر دوران پهلو زیشهر تبر  یو نماها ی. معمار 3. 1

وجود آورد که آن را به یکی از  تبریز در این دوران تحوالتی چشمگیر داشته است. انقالب مشروطه در دورۀ قاجار تغییراتی آشکار در تبریز به
ها به پیشرفت و  ترین مراکز مشروطه تبدیل کرد. رونق مبادالت تجاری و فرهنگی تبریز و مرکزیت اقتصادی این شهر در طول سده اصلی

جواری با روسیه و عثمانی و موقعیت  ویژه در دوران قاجار، با هم ادهای مدنی و اجتماعی تبریز انجامیده است. توسعۀ این شهر، بهگسترش نه
ها و مظاهر تمدن  الجیشی این شهر در مسیر مبادالتی ارتباطی شرق و غرب شدت یافت. از همین رو، نقطۀ آغازین بسیاری از پیشرفت سوق

ای از نخستین نظامات  تبریز آغاز شده است. از سویی تبریز، در جایگاه شهری که بر سر راه ابریشم قرار داشت، مجموعه نوین در ایران از
زمان با پایتخت وارد تبریز شده بود و تأثیر زیادی در رونق شهری  اداری و آموزشی را تجربه کرد که تا آن زمان در ایران یا وجود نداشت یا هم

آمدن  کار های اجتماعی و سیاسی بود که در فرهنگ و در نتیجه ساختار شهری تبریز تأثیری مستقیم داشت. با روی ها زمینه این تبریز داشت. همۀ
حکومت پهلوی در تبریز نیز، همانند دیگر شهرهای مهم ایران، اقداماتی در جهت تغییر سیمای کالبدی آن از شهری سنتی به شهری امروزی 

عنوان مظهر تجدد و پیشرفت همواره  رو است که به های عریض، مستقیم و اتومبیل قدام در این زمینه ساخت خیابانصورت گرفت. نخستین ا
های  دید، کاربری گیرد. در کنار چنین تحوالتی که تبریز در دوران تحول و تجددخواست رضاخان به خود می مورد استقبال مردم قرار می

ای برخوردار  بود که نیاز به فضایی برای فعالیت داشتند. در این دوره، بناهای دولتی از اهمیت ویژه جدیدی در نظام اداری شهر ایجاد شده
ها باشد. نخستین خیابان تبریز خیابان پهلوی  ای بودند که بتواند به بهترین شکل معرف نوگرایی و تجدد در همۀ زمینه شدند و در پی معماری
عنوان  گذاری شد، به ساخته شده است. این خیابان، که پس از انقالب خیابان امام خمینی)ره( نام 1305تا  1300های  است که در فاصلۀ سال
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عنوان  های شهناز سابق و خیابان امام خمینی و به تهران کشیده شد. بیشتر بناهای شاخص دوران پهلوی نیز در خیابان ـ راه ارتباطی تبریز
نماهای ساختمانی ها و  های شهری در این خیابان رهها باقی مانده است. جدا بقایای اندکی از آناند که امروزه  های شهری ساخته شده جداره

  (.9 139زاده و خجسته قمری،  اند )سلطان بیشتر از آجر ساخته شده

 (1 وبگاه از برگرفته)اول  یپهلو ۀدور  ز،یتبر  یدانسشرا: 4 ریتصو 

  یدوران پهلو یساختمان یدر نماها کاررفته به مصالح. 4. 1

اند ولی  در دورۀ پهلوی اول، بناهای حکومتی و دولتی اغلب با مصالح سنتی و بومی، چه در ساختار بنا و چه در نمای ساختمان، ساخته شده
اند.  نی نداشتهدر برخی از بناها، با توجه به نفوذ معماری غربی، از مصالح نوینی هم استفاده شده است که کاربرد چندانی در بناهای سنتی ایرا

ویژه در نمای رو به میدان که تمامًا با این سنگ  کار رفته است، به عنوان مصالح اصلی به در عمارت شهرداری تبریز، سنگ اسراخون به
علت  رسد بیشتر به نظر می رنگ سنگ نیز استفاده شده است که به رنگ نماسازی شده است. اما در سمت صحن مجموعه از آجر هم خاکستری

 (. 1398و همکاران،   جو حقگرفتن کار بوده است ) راحتی و سرعت

  زیتبر  یخیتار  بافت در یساختمان ینماها نیب ارتباط و یشهر  یهاجداره. 5. 1

در  های تاریخی تبریز خیابان امام خمینی و خیابان شهناز سابق است که امروزه بناهایی از دوران پهلوی در آن باقی مانده است. یکی از بافت
شمسی در  1330و  1320االجرای دهۀ  اند، مثاًل در خیابان پهلوی که بنابر قانون الزم های شهری را تشکیل داده پیوسته که جداره هم نماهای به

صورت  به ها ها تعبیه شده است؛ بیشتر پنجره اند؛ یک در چوبی زیبا بین مغازه ها در طبقات پایین قرار گرفته اند، مغازه دو طبقه ساخته شده
بندی با استفاده از آجر در این دوران  کار رفته است. اجرای معماری سنگی رومی و چگونگی طاق مستطیل کشیده با تزیینات و مصالح آجری به

 (.1389 ،راد بهمنشهای برجستۀ معماری نماهای این دوره است ) از ویژگی
بافت تاریخی شهر منظر و سیمای شهری از اهمیت بسیاری برخوردار بوده دهد که در  ای و تحقیقات میدانی نشان می مطالعات کتابخانه

ها با یکدیگر و همچنین وضع قوانین مشخص برای هر  است. چگونگی ارتباط نماهای یک منطقه، یک جدارۀ شهری و چگونگی ارتباط آن
ون کمتر به آن توجه شده است و بسیاری از مفاهیم منطقه در آن دوران اهمیت بسیاری داشته است؛ موضوعی که در دوران معماری معاصر اکن

نظمی منظر شهری  ها با یکدیگر دچار تحوالتی در راستای بی جداره و منظر شهری، خط آسمان و هماهنگی و تناسبات انواع نماها و کاربری
 شده است.

 
                                                           
1. www.stabriz.ir 

http://www.stabriz.ir/


  ...یشهر یآن در فضاها ریو تأث زیشهر تبر یتحوالت نماها یچگونگ لیو تحل یبررس/  شفیعی و همکاران

153 

 (1 وبگاه از برگرفته)دورۀ پهلوی اول  سابق، یپهلو ابانیخ ز،یتبر  هتل گراند: 5 ریتصو 

 (1وبگاه از برگرفتهاول ) یپهلو ۀدور  ز،یتبر  یفردوس ابانیخ یخیتار  یهاجداره: 6 ریتصو 

 شود در دو بخش تقلید از فرهنگ غربی و ترکیب با معماری سنتی ایران برشمرد.  طور کلی، خصوصیات معماری دورۀ پهلوی را می به

   اسالمی . تحوالت ساختاری معماری ایران پس از انقالب2

ها و  اولین تحول تأثیرگذار در این دوران اندیشه :موازی است ۀپس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تحت تأثیر دو پدید ،معماری ایرانی
ریان پروراندند و دومین ج با سنن و فرهنگ ایرانی را در سر می یسمدادن مدرن پیشگامان نسل دوم بود که سودای آشتی ۀشد کارهای ساخته

کالسیسیسم و جریانات معماری  (مدرن پستپسانوگرای )که ریشه در فرهنگ و تمدن غرب داشت، آشنایی معماران ایرانی با جنبش  ،تأثیرگذار
شود که سعی در  شامل می های هنری را ها و جنبش میالدی بود. کار معماران بعد از انقالب طیف وسیعی از گرایش 1990 ۀده پسانوگرای

خر أها و کارهای معماران مت بعد از انقالب همانا اندیشه ۀمعماری دو ده بیشتر تأثیرات اند. سوی هویتی آزاد داشته معماری ایران به دادن سوق
محلی ازاعراب نداشت. معماران  شد، میهای ملی که زیر نظر دولت اجرا  در پروژه کم دستجز آن،  نسل دوم در ایران بود که هیچ گرایشی به

ایران، خاصه معماری  ۀکالسیسیسم و معماری گذشت پسانوگرایتحت تأثیر جنبش  ،دانشگاه تهران آموختگان دانش ویژه به ،نسل دومخر أمت
گیرد که  های مهم دولتی را دربر می ساختمان این گرایش عمدتاً  .ای ایرانی ببخشند دوران اسالمی، در صدد آن بودند که به معماری ایرانی صبغه

سیحونی تمام شد  و لوکوربوزیه نوگرایی، پسانوگراییشود. پس از گرایش معماران بعد از انقالب به  می مالی های دولتی پشتیبانی انارگ از سوی
های معماری اسالمی به پیدایش آثاری ازجمله  همراه با گرایش پسانوگراییاین آشنایی با  .و دیگر امکان بازگشت به آن وجود نداشت
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این جریان ایجادشده با کار است. با نگاه به ایران  پسانوگرایانه یکه دارای تفکرانجامید ( 1363سال  ،فرهاد احمدیاثر )سرای دزفول  فرهنگ
 بودند.  از این جریان عبور کرد نسل سوم معماران در ایران آنچهو  پایان یافتمیرمیران )ازجمله با ورزشگاه رفسنجان( 

 انقالب از پس یمتعدد معمار  یهاشی. گرا1. 2

و مسجد ( 1368) مذهبی شکل گرفت، مانند حرم امام خمینی ۀساخت ابنی ۀدر حیط عین معماری سنتی ایران که عمدتاً  به احیای عین. 1. 1. 2
 (.1378دانشگاه شریف )

 تر دنبال شد. رنگ گرایی که در بین معماران پیشگام نسل دوم شروع شده بود و در این دوره کم . بوم2. 1. 2
 ۀهای سه ده تحت تأثیر مجالت معماری و اقتباس فرمال و سطحی از جنبش های معماری غربی که شدیداً  گرایش تفننی به سبک. 3. 1. 2

 یساختارشکنشد که نوعی پسانوگرایی و معماران بازاری منجر  به دستهای مسکونی  ها و آپارتمان به ساخت ساختمان وست ا اخیر اروپا
 مانه بود.( عواکانستراکشنید)
اداری و  تجاری های خراش ها، آسمان آپارتمان های مسکونی، ها و شهرک در معماری خانه متعالی که نوینتداوم مباحث معماری . 4. 1. 2

 شود.  خدماتی مشاهده می های عمومی برخی ساختمان
اوریتلفیق مفاهیم و عناصر معماری ایرانی با  .5. 1. 2 های  ن تحت تأثیر پیشگامان نسل دوم و تحت تأثیر آموزه. این جریانوینو معماری  فن 

که اغلب گرایش معماران متأخر نسل  اروپایی و آمریکایی بودند پسانوگرایآلوار آلتو و استرلینگ با چاشنی مفاهیم  معمارانی چون لویی کان،
 (.1388زاده،  شود )سلطان دوم را شامل می

اوریگرایش به . 6. 1. 2 اورانههای تک و اکوتک و در صدد خلق نوعی معماری  تأثیر معماری  برتر که تحت  فن  شناسانه  بومبا تلفیق مباحث  فن 
 .استبوم  و زیست (اکولوژیک)
 ۀدنبال فرار از سیطر و بهروند  شمار می پاقرص آن بهوکه معماران نسل سوم معماری معاصر ایران از حامیان پر وگراگرایش به معماری ن. 7. 1. 2

های جانبی آن نقش  و برنامه رایانهکارگیری  هگرایش به ب. دادن معماری معاصر با معماری سنتی ایران بدون تمایل به آشتی بودند، نوینمعماری 
 .دارد آنانپررنگی در کارهای 

در کارها و  ویژه بهه است. این گرایش های کامپیوتری شکل گرفت معماری و فرم ۀهای پیشرفت که با اقتباس از برنامه ای رایانهمعماری . 8. 1. 2
 .شود های درسی و مسابقات معماری دیده می پروژه ۀهای ایران در حیط های معماران نسل سوم و دانشجویان معماری دانشگاه پروژه

خر نسل أاران متو تلفیق آن با معماری ایرانی )معم نوین: گرایش به معماری شود میسه گرایش غالب مشاهده  ،از بین این هشت گرایش
در مسابقات معماری و  عمدتاً ) ای رایانهمعماران نسل سوم معماری معاصر ایران( و گرایش به معماری ) نوگراگرایش به معماری  ،دوم(
برای معماری جمهوری اسالمی  یتمایل به ایجاد هویت کارآمدن سردار سازندگی، روی واز جنگ  پس ،1370 ۀدر دهیی(. های دانشجو پروژه

 انجامید.وسازهای متعدد داشت و این شرایط به شکوفایی معمارانی چون میرمیران  وجود آمده بود و دولت ثروتمند تمایل به ساخت به
در  ،در این دوره .ساخته شدندها  و تعدادی از آنشد سراها به مسابقه گذاشته  ها و فرهنگ های مهم و ملی مانند کتابخانه پروژه ،همچنین

موردتأیید  طراح کامالً  در جایگاهکه  آن با ،بود. حتی معماری مانند میرمیران برانگیز ها بسیار بحث یید بودن یا نبودن پروژهأموردت ،مدیریت کالن
هایی  شد و طرح د میبه لحاظ دوربودن از مواضع هویت جمهوری اسالمی ر ،ازعبور از فیلترهای متعدد پس ،هایی ملی بود، گاهی در پروژه

 (.1388)بانی مسعود،  شد ساخته می های او طرحجای  تر به اغلب با کیفیت پایین
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 1380 تا 1360 ۀده در زیتبر  شهر معاصر ینماها. 2. 2

حدود نزدیک به با توجه به آثار شاخص موجود در شهر تبریز، بیشتر آثار متلعق به دوران اواسط پهلوی دوم است. پس از انقالب اسالمی، تا 
تر،  های ساختمانی با مقیاس کوچک های مسکونی و پروژه جز در خانه وتحلیل روند دگرگونی، به بیست سال، بناهای شاخصی برای تجزیه

شود. معماری بسیاری از بناهای معاصر در شهر تبریز در یک دهۀ اخیر پیشرفت کرده است و افزایش چشمگیری در چگونگی  مشاهد نمی
شود و کمابیش مراکز خریدی که در  شود. هرچند این آثار معماری نیز بیشتر در بناهای شخصی خالصه می به آثار معماری دیده میپرداخت 

پردازیم. پس از انقالب  های مسکونی می ترند. بنابراین، بیشتر به نماهای خانه های اخیر ساخته شده است جزو بناهای با مقیاس بزرگ سال
های کالن شهری و  ، شاهد افول دوران معماری در ایران و در تبریز هستیم. با تغییر سیاست1370دهه جنگ، تا اوایل دهۀ  اسالمی و حدود یک

ازپیش احساس شد. بنابراین، استفاده از مصالح زودبازده در اولویت  های مسکونی بیش مهاجرت روستاییان به شهرها، نیاز به ساخت مجتمع
های  مند به ساخت خانه های ثروتمند و متوسط که عالقه (. اگرچه در این میان در خانواده14، ص 1386 ام،اعتصسازندگی قرار گرفت )

های دارای تورفتگی،  ها در این دوره، توجه به نور جنوب، ورودی توان یافت. در معماری بیشتر خانه شخصی بودند نیز آثار شاخصی را می
 گرفت. الف مصالح و ترکیب احجام بیشتر مورد توجه قرار میدرهای فلزی دارای نقوش، استفاده از اخت

  زیقطران تبر  ابانیخ ،یمسکون ۀخان :8 ریتصو   زیصدر تبر  ۀمسکونی، کوچ خانۀ: 7 ریتصو 

 زیتبر  امام ابانیخ ،یمسکون خانه: 9 ریتصو 
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  ریاخ ۀده دو از زیتبر  شهر معاصر ینماها. 3. 2

اوری و  افزایش چشمگیر ارتباطات میان کشورهای مختلف در میان مردم عادی، دیگر مانند دوران پهلوی، فقط با گسترس روزافزون فن 
دست  اندازهایی که از سایر کشورها به مداران به دنبال چشمگیربودن بناهای دولتی نبودند. در دوران اخیر، این مردم بودند که با چشم سیاست

های شخصی خود بودند. بنابراین، اگر در دوران پهلوی شکوه و  اهای مسکونی، تجاری و پروژهآورده بودند به دنبال شکوه و عظمت در بن
توانیم ببابیم. اگرچه در بسیاری از  یافتیم، در دوران متأخر این شکوه را در میان بناهای شخصی مردم می عظمت را فقط در اماکن دولتی می

وضوح مشاهده کرد. اما آنچه در میان این  توان نحوۀ تحوالت نماهای ساختمانی را به نیز میهای تجاری  تر مانند مجتمع بناهای با مقیاس بزرگ
که دارای هویت و اصالت باشد، تقلید کورکورانه  های اخیر اتفاق افتاده است، بیشتر از آن های مسکونی دهه نمایی در خانه شکوه و میل به بزرگ

برای مثال، نماهای نئوکالسیک که امروزه بیشتر مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته است  از آن چیزی است که در گذشتۀ غرب وجود داشت.
ای در معماری ایران ندارد. نابسامانی منظر و سیمای شهری از طرف دیگر این مشکل را دوچندان کرده است.  گونه هویت و تاریخچه هیچ
جا کرده و  های متفاوت، تمامی عناصر بصری و استانداردها را جابه در مقیاس های شهری با دیدهای انسانی نکردن به خط آسمان، جداره توجه

مان شده است. هرچند در این میان افرادی هم به دنبال هویت گمشدۀ ایران سعی در  شناختی محیط زندگی موجب تشویش در درک زیبایی
 کنند چهرۀ مطلوبی ندارد. شتر افرادی که در آن زندگی میاحیای آنچه دارای اصالت و زیبایی بود دارند، اما سیمای کلی شهر برای بی

 زیدل حامد تبر ۀکوچ ،یمسکون ۀ: خان11 تصویر   زیتبر  میقد وریشهر  17 ابانیخ ،یمسکون ۀخان: 10 ریتصو 

 زیتبر  والمان ،یتجار  یادار  هایساختمان: 12 ریتصو 
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با ورود  سپس،. دانست رانیا یمعمار افول ۀدور شود یم ،یداخل یها ینابسامان و جنگ علت به ،را انقالب نینخست یها دهه ،یکل طوربه
 یها فرهنگ از نابجا دیتقل به را خود یجا شهرها یکل ینما در آثار نیا رفتهرفته مدرن، یمعمار شاخص آثار ساخت برمدرن، عالوه یمعمار

 داده است.  یغرب

 وتحلیل تجزیه

 شود.  یابی به اهداف پژوهش بیان می ای، مراحل زیر در دست شده و تهیۀ تصاویر و مطالعۀ کتابخانه بررسی موردیهای  با توجه به تمونه

 قیتحق روش مراحل :2 جدول

 ای و تهیۀ تصاویر ای و مشاهده های موردی دورۀ پهلوی اول در شهر تبریز، با اسناد کتابخانه بررسی و تحلیل نمونه مرحلۀ اول

 ای و تهیۀ تصاویر ای و مشاهده های موردی دورۀ پهلوی دوم در شهر تبریز، با اسناد کتابخانه تحلیل نمونه بررسی و مرحلۀ دوم

 ای و تهیۀ تصاویر ای و مشاهده ( در شهر تبریز، با اسناد کتابخانه1380تا  1360های موردی پس از انقالب اسالمی )دهۀ  بررسی و تحلیل نمونه مرحلۀ سوم

 ای و تهیۀ تصاویر ای و مشاهده ( در شهر تبریز، با اسناد کتابخانه1401تا  1380های موردی پس از انقالب اسالمی )دهۀ  سی و تحلیل نمونهبرر مرحلۀ چهارم

 .شود می بندی دسته 2جدول صورت  معماری دوران پهلوی و پس از انقالب بههای  موردی، ویژگیهای  و نمونهها  با توجه به تحلیل یافته

 زیتا کنون در شهر تبر  یپهلو ۀدور  از یشهر  ینماها لیوتحلهیتجز  جی: نتا3 جدول

 های معماری ویژگی دورۀ زمانی نماهای شهری ردیف

 دوران پهلوی 1

 گرا ن معماری بر
 تقلید از غرب

 الهام از ایران باستان
 های بلند ستون

 ارتفاع از سطح زمین
 های عظیم ورودی

 سنتیترکیب مصالح غربی با مصالح 

 پس از انقالب 2

 نبود بناهای شاخص
 تمرکز روی بناهای مسکونی

 مصالح زودبازده
 نبود شکوه و عظمت

 سادگی
 تقلید از معماری غرب
 بناهای شخصی باشکوه

های تاریخی  کنیم. هریک از دوره تقسیم می دسته دو بهکنون را تغییر و تحوالت نماهای شهر تبریز از دوران پهلوی تا  آنچه گفته شد،با توجه به 
 هریک از دیگری شده است. مایزاند که باعث ت ، تغییرات یا سکون داشته3در جدول شده  گفته
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 (1401) کنونتا  یاز دوران پهلو زیدر تبر  یشهر  یعناصر نماها یقیتطب ۀسیمقا: 4 جدول

 دومدورۀ پهلوی  دورۀ پهلوی اول دهندۀ نماها عناصر تشکیل ردیف
 پس از انقالب 

 (1380تا  1360)دهۀ 
 پس از انقالب

 تااکنون( 1390)دهۀ 
 رو رو و پیاده دو ورودی ماشین رو رو و پیاده دو ورودی ماشین مرکز ساختمان مرکز ساختمان ورودی 1

 نزیینات 2
 آجرکاری به شیوۀ رومی

 گچبری
 آجرکاری

 سنگ تراورتن
 سیمان سفید

 آجر
 نردۀ فرفروژه

 سنگ
 رومی نمای

 آجرکاری
 نورپردازی
 ترمووود

 ورودی بنا ورودی بنا پلکان 3
نبودن پلکان در نمای  نمایان

 ساختمان
پلکان در نمای  نبودن نمایان

 ساختمان

 ارتفاع 4
 ساختمان باالتر از سطح زمین

 یک و دوطبقه
های دولتی و  ساختمان

 اقامتی بلندمرتبه
های مسکونی  گسترش مجتمع

 بلند مرتبه
های مسکونی  ساختمان

 بلندمرتبه

 گرایی برون 5
های مهم در معابر  ساختمان

 اصلی
های مهم در  ساختمان

 معابر اصلی
های مسکونی و  ساختمان

 غیرمسکونی
های مسکونی و  ساختمان

 غیرمسکونی

 بازشوها 6
چهارگوش با قوس کمتر و 

 رنگ های تک شیشه
 رنگ چهارگوش تک

دار، رنگی و  چهارگوش و قوس
 رنگ تک

دار،  چهارگوش سرتاسری قوس
 رنگ رنگی و تک

 گیری نتیجه

های اخیر، نماهای  اند. اگرچه، در سال دهد که نماهای ساختمانی عضوی جدانشدنی از معماری در هر دورۀ زمانی مطالعات نشان می
تاریخ وابسته به سبک معماری هر دوره بوده و اند. نماهای ساختمانی در طول  ای جدا از سایر عناصر ساختمان معرفی شده ساختمانی پوسته

ها دریافتیم، عناصری که نماهای  وتحلیل داده های معماری همان دورۀ زمانی را نشان داده است. با توجه به آنچه در بخش تجزیه ویژگی
های  مل دیگر، مانند محدودیتاند. هرچند بسیاری از عوا دهند در طول زمان دستخوش تغییراتی بوده معماری هر ساختمان را تشکیل می

 جغرافیایی، اجتماعی و مذهبی، مانع از تغییرات بنیادین در ساختار معماری و شهرسازی شده است. در این میان، ورود به دنیای نوگرایی در
های ترکیبی در  م، مانند طرحکنی مشاهده می 1370های ابتدایی پس از انقالب در ایران با روند آرامی رو به رشد بوده است. آنچه در دورۀ  دهه

های مختلف، با  کردن دوره های سرتاسری، حاصل این دوران است. پس از سپری گرا و پنجره های برون نماهای شهری، استفاده از الگوی پالن
 یها ساختمان، گسترش ارتباطات، شهرهای نوین شروع به رشد کردند. به دنبال این تغییرات و تغییر سبک زندگی مردم و افزایش جمعیت

ای یافته است.  های اخیر اهمیت ویژه شده است. بنابراین طراحی در ارتفاع در سال طبقه دو و کی یمسکون یها ساختمان جایگزین بلندمرتبه
دهۀ هایی در تزیینات ساختمانی شده است. در این میان، تقلید از غرب ویژگی مشترک میان معماری  همچنین، توجه به زمان موجب خالقیت

رود. توجه به معماری رومی در هر دو دورۀ تاریخی و استفاده از  شمار می تا کنون و معماری دورۀ پهلوی است که عاملی بسیار مهم به 1390
نمادها و تزیینات معماری غربی امروزه جایگاه معماری ایران را به فراموشی سپرده است. شناخت این عوامل و بررسی آنچه در این پژوهش 

ویژه نماهای شهری، جلوگیری خواهد کرد. اگرچه از دورۀ پهلوی با عنوان معماری تقلیدی  ام شده است، از روند رو به انحطاط معماری، بهانج
بخشی  دهد. آگاهی تر، در نکوهش تقلید خود را نشان می شود، معماری در دورۀ پس از انقالب، با خالقیت معماران در بناهای کوچک یاد می

بخشی باید نخست از  سازد. این آگاهی تر می های غربی را متوقف یا آرام رویه از ساختمان صالت یک بنا روند رو به انحطاط تقلید بیدربارۀ ا
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بطن جامعه و توسط مردم شکل گیرد تا در نهایت اصالت وجودی خویش از گذشته را چراغی برای آیندۀ فرزندان ایران زمین سازند و مانع از 
 تمالی بر پیکرۀ معماری این مرز و بوم شوند.  های اح آسیب
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Abstract 

Throughout history, the design of urban facades has been considered one of the inseparable 

components of architecture. Architecture and facades are intertwined elements, and addressing a part 

of these elements can represent architectural styles in specified time intervals. The historical 

importance of Tabriz has led many researchers to focus more on the historical aspect of the city and its 

history. However, by entering the modern world and structural changes in Tabriz, more research must 

be done, especially in architecture and the structure of the urban shell. Knowing how architecture 

evolves reveals existing gaps. Also, failure to recognize the effects of time changes in architectural 

works will cause further damage in future architecture. The purpose of paying attention to the facades 

of buildings in a specific period in this research is to know the design process and to get familiar with 

the developments created in the city and the landscape. However, with the increase in construction, 

many valuable buildings have been destroyed, and studying what has been in the past has become 

more complex. However, the use of existing archives, the preparation of images, and the analysis of 

the status quo analytically is a descriptive analysis of the methods used in this article. Finally, the 

developments of urban facades, along with the time and architectural characteristics of that period, are 

presented as relevant tables. 
Keywords: Urban facade, Pahlavi era, Pahlavi architecture, Contemporary architecture, Architectural 

style 
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