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چکیده
در دوره پهلوی، مدرنیته به ایران وارد می شود و رواج سبک بین الملل باعث بی توجهی به هویت معماری ایرانی می شود. 
ولی با این وجود، برخی از معماران، همسو با جریان معماری مدرن سعی در حفظ اصالت معماری ایرانی در آثار آن ها 
داشتند و معماری منطبق با اصول منطقه گرایی را شکل دادند. هدف از انجام این پژوهش این است که بررسی شود، 
معماران زن در دوره پهلوی برای حفظ هویت معماری ایرانی، چه مولفه هایی از منطقه گرایی را بیش تر به کار گرفتند و 
در واقع پرسش اصلی این است که "پرکاربردترین مولفه منطقه گرایی برای پیوند معماری مدرن و معماری ایرانی در آثار 
زنان معمار دوره پهلوی کدام بوده است؟". تمرکز این تحقیق بر روی آثار معماران زن منتشر شده در مجله هنر و معماری 
در سال 1354 می باشد و جامعه آماری را آثار زنان معماری تشکیل می دهد که دارای هویت معماری ایرانی اند و از آن 
جایی که معماران زن در دوره پهلوی در تاریخ معماری چندان شناخته شده نمی باشند، بررسی و تحلیل آثارشان، منجر 
به دستیابی به نتایج ارزشمند و بدیعی در معماری معاصر ایران می شود و از این منظر پژوهش هایی از این جنس ضرورت 
می یابد. این تحقیق از نوع کیفی است و روش تحقیق از نوع تاریخی- تفسیری و توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری 
داده ها به صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل آن ها کدگذاری و تحلیل نمونه موردی است. نتایج نشان داده شده بیانگر 
این است که به ترتیب استفاده از هندسه و تناسبات معماری ایرانی، سازگاری با اقلیم منطقه، بهره گیری از عناصر ملی از 

مولفه های پرکاربرد منطقه گرایی برای پیوند معماری مدرن و ایرانی در آثار زنان معمار دوره پهلوی است.

واژگانکلیدی:زنان معمار، منطقه گرایی، جنسیت، معماری پهلوی، معماری معاصر.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »بررسی و تحلیل نقش و جایگاه زنان معمار در شکل دهی به معماری معاصر ایران 
)1357-1320(« است که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشکده معماری و شهرسازی آزاد اسالمی، واحد قزوین در سال 

1399 انجام شده است.
** E-mail: maryam.armaghan@gmail.com

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2021.232289.2215



62

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


۱.مقدمه
وقوع  سال های  می توان  را   1320 تا   1300 سال های 
تحوالت بنیادی در تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران دانست 
که این تحوالت، تحت تاثیر پیشرفت های سریع غرب در 
زمینه های مختلف قرار داشت )مختاری طالقانی 1390، 29(. 
هم چنین آغاز معماری نو در ایران نیز به شروع دوره پهلوی 
منوط می شود به طوری که تمامی ساختمان هایی که تا 
سال 1320 در ایران ساخته شده اند، بیانگر بروز نخستین 
تحوالت معماری در ایران به حساب می آیند )باور 1388، 
59(. شاه های پهلوی، در جهت تثبیت قدرت خود و تغییر 
چهره جامعه، خواهان ایجاد کشوری مدرن و غربی شده 
بودند و در این راستا اصالحاتی انجام دادند که یک سری 
تغییر  و  زنان"  به  مربوط  "مسائل  به  مربوط  اصالحات  از 
چهره اجتماعی زن به عنوان تصویری از دولت مدرن بوده 
است. از جمله آن، تشویق زنان در مشارکت های اجتماعی، 
مشاغل  گرفتن  عهده  بر  و  آموزشی  فرهنگی،  سیاسی، 
از   .)Tabibi 2014, 22( است  بوده  آنان  توسط  حرفه ای 
معماری  با  ساختمان هایی  غالبا  ایرانی  معماران  طرفی 
ایرانی را پی ریزی می کردند،  بر هویت و فرهنگ  منطبق 
در این پژوهش هدف این است که مشخص شود در دوره 
ورود مدرنیته و ظهور سبک معماری بین الملل در ایران، 
زنان  جهان،  در  مدرن  پست  فلسفه  شکل گیری  از  قبل 
معمار در جهت حفظ هویت و اصالت معماری ایرانی در 
آثار مدرن خود، از چه مولفه های منطقه گرایی بیش ترین 
استفاده را کردند. در واقع سوال اصلی پژوهش این است 
که "پرکاربردترین مولفه منطقه گرایی برای پیوند معماری 
پهلوی  دوره  معمار  زنان  آثار  در  ایرانی  معماری  و  مدرن 
این  در  موضوع  این  سنجش  برای  است؟".  بوده  کدام 
معیارهای  و  معماری  رویکرد منطقه گرایی در  از  پژوهش 

آن برای تحلیل آثار معماری بهره گرفته شده است. 
تاکید  با  که  است  تحلیلی  دیدگاه  یک  "منطقه گرایی، 
خاص  هویت  برای  مکان،  خاص  ویژگی های  حفظ  بر 
قائل  اولویت  جهانی  عام  خصوصیات  مقابل  در  منطقه 
است" )Tzonis 2003, 10؛ بایزیدی و دیگران 1392، 2( و 
مکان  یک  خاص  ویژگی های  با  را  جهانی  تمدن  تاثیرات 

واقع در  )بایزیدی و دیگران 1396، 18(. در  پیوند می دهد 
و  اقلیمی  فرهنگی،  ویژگی های  از  معمار  منطقه گرایی، 
جغرافیایی منطقه در خلق آثار معماری برای ایجاد حس 
مکان در آثار خود استفاده می کند )مهدوی نژاد و جعفری 
باستان  یونان  به  منطقه گرا  معماری  قدمت   .)90  ،1392
برمی گردد. "یونانی ها در متن سیاست کنترل مستعمرات 
خود، از عوامل معماری برای نمایش هویت گروه خاص در 
منطقه استفاده کردند". واژه منطقه گرایی در قرن نوزده، به 
عنوان یکی از نظریه های اصلی نقد معماری تبدیل گشت و 
مطابق آن معماری باید بر اساس ویژگی های خاص مکان 
نظیر اقلیم، جغرافیا، مصالح و سنت های بومی بنا می شد. 
شکل گیری  و  صنعتی  انقالب  وقوع  با  مدرن،  دوران  در 
که  دنیا  در  معماری  یکسان سازی  و  عملکرد گرا  معماری 
با نادیده گرفتن ارزش های فرهنگی، اجتماعی همراه بود، 
این معضل در کشورهای جهان سوم به موضوعی حیاتی 
تنوع  ایجاد  جهت حفظ هویت فرهنگی ساکنان کشور و 
در معماری مدرن مطرح شد )مهدوی نژاد و جعفری 1392، 
دوره  با  می شود  همزمان  ایران،  به  مدرنیته  ورود   .)114
پهلوی، با این حال در همایش های بین المللی معماری که 
تاکید  هویت  موضوع  بر  گردیده شد  برگزار  دوره  این  در 

شده است. 
تقسیم کرد: 1.  دو بخش  به  را می توان  پژوهش  پیشینه 
مطالعه نقش زنان در معماری دوران پهلوی و 2. مطالعه 

منطقه گرایی در دوران پهلوی یا معاصر.
در ارتباط با موضوع زنان، می توان گفت که تاکنون زنان 
معمار دوره پهلوی، در تاریخ معماری ایران ناشناخته باقی 
مانده اند و تنها پژوهشی که در این باره انجام شده است، 
 ،1399 سال  در  همکاران  و  خانبانزاده  ساناز  از  مقاله ای 
تحت عنوان "بررسی نقش زنان معمار در معماری معاصر 
مقاله  نتایج  می باشد.  خورشیدی("   1320-1357( ایران 
بیانگر این است که زنان معمار در عصر پهلوی در حوزه 
بودند  تاثیرپذیر  حرفه ای  حوزه  در  و  تاثیرگذار  آکادمیک 

)خانبانزاده، ارمغان، و سهیلی 1399(.
در ارتباط با موضوع منطقه گرایی، پیشینه پژوهش به قرار 

زیر است.

جدول۱:پیشینهمربوطبهمنطقهگراییدرمعماری،۱۳98

موارد مطرح شدهنویسندهعنوان پژوهش و تاریخردیف

1
کاربرد منطقه گرایی در معماری 

معاصر ایران )فیض آبادی و 
دیگران 1395(

محمود فیض آبادی و 
مریم طوسی

این مقاله به تحلیل منطقه گرایی در معماری کشورهای در حال 
توسعه پرداخته و راهکارهایی برای طراحی منطقه گرا ارائه داده 

است.

2
بررسی منطقه گرایی در 

معماری پهلوی دوم )حسین 
نژاد کارازما 1397(

معماران دوره پهلوی، در تالش اند در جهت تعامل بستر طراحی زهرا حسین نژاد
و طرح خود، از مولفه های منطقه گرایی استفاده کنند.
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موارد مطرح شدهنویسندهعنوان پژوهش و تاریخردیف

3
جهانی سازی و منطقه گرایی 

در معماری )بایزیدی و دیگران 
)1396

قادر بایزیدی، ایرج 
اعتصام، فرح حبیب، 
مصطفی مختاباد امرئی

نتایج بیانگر آن است که بین جهانی شدن و منطقه گرایی، تعاملی 
در جریان است که حاصل آن، شکل گیری نوعی معماری پیوندی 

و تعامل جهانی منطقه ای در معماری معاصر است.

4

جستاری بر تبیین دیدگاه های 
منطقه گرایی و سیر تحول 

آن ها در معماری معاصر ایران 
)بایزیدی و دیگران 1392(

قادر بایزیدی، ایرج 
اعتصام، فرح حبیب، 
سید مصطفی مختاباد 

امرئی

این مقاله، به تبیین سیر رویکردهای غالب منطقه گرایی در طول 
زمان می پردازد که در قالب رویکردهای کالبدی، بوم شناختی و 

معنایی تعریف می شود.

زیرا  می باشد،  اولیه  فرضیه  فاقد  پژوهش  این  هم چنین، 
تحلیلی  توصیفی-  و  تفسیری  تاریخی-  نوع  از  آن  روش 
در  انجام گرفته  تحلیل های  و  یافته ها  مبنای  بر  که  است 

فرآیند پژوهش، نتایج حاصل می گردد.

2.روشتحقیق
پژوهش مربوط به آثار زنان معمار در دوره پهلوی و از جنس 
تاریخی است. روش تحقیق آن تلفیقی از روش تاریخی- 
داده ها  گردآوری  روش  و  تحلیلی  توصیفی-  و  تفسیری 
تحقیق  انجام  فرایند  است.  کتابخانه ای  و  اسنادی  نوع  از 
به این صورت است که اطالعات اولیه در مورد آثار زنان 
معمار عصر پهلوی از طریق جستجو در نشریه های زمان 
پهلوی و کتاب ها و پژوهش ها، جمع آوری شد و هم چنین 
مبانی نظری پژوهش گردآوری گردید. در نتیجه بر اساس 
مبانی نظری تحقیق به تحلیل یافته ها پرداخته شد. روش 
آنالیز داده ها از نوع کدگذاری باز و تحلیل مورد  مطالعاتی 
به شیوه چندگانه است. به این صورت که پس از بررسی 
داده های پژوهش، موضوعات مشترک به عنوان کدهایی، 
نمونه هایی  تحلیل  در  آن ها  از  سپس  و  گردید  استخراج 
از آثار زنان منطقه گرا استفاده شد و نتایج حاصل به کل 
جامعه تعمیم داده شد. جامعه آماری پژوهش را آثار زنان 
معمار در عصر پهلوی تشکیل می دهد که اطالعات مرتبط 
با نگاه  با آن ها در مجله هنر و معماری ثبت شده است. 
اجمالی به آثار این زنان به نظر می رسد که آثارشان از دو 
نوع سبک متفاوت تبعیت می کند. گروهی آثارشان، کامال 
منطبق با اصول معماری مدرن می باشد. ولی گروهی دیگر 
در آثار مدرن خود به دنبال حفظ هویت و اصالت معماری 
ایرانی و پیوند معماری مدرن با معماری ایرانی می باشند 
که این امر جز ادعای معماران است که در مجله هنر و 
معماری به چاپ رسیده بود. در نتیجه در این مقاله جامعه 
نمونه محدود می شود به آثار معماران زن که دارای حال 
اند و شامل شش تن از معماران  ایرانی  و هوای معماری 
لیال فرهاد معتمد، کیهاندخت  نوشین احسان،  زن چون: 

رادپور، مینا سمیعی، شهرزاد سراج و نسرین فقیه است.

۳.چارچوبتحقیق
ناحیه  معنای  به  لغوی  نظر  از  منطقه،  منطقه:  تعریف   -
است  خصوصیتی  داشتن  منطقه،  ویژگی  است.  بخش  و 
داللت  جغرافیا  بر  که  است  واژه ای  و  مکان  بر  مبتنی 
معیارهای  با  می کند. یک منطقه حوزه وسیعی است که 
فرهنگی و طبیعی مانند اقلیم، عوارض زمین، محدوده های 
فرهنگی نظیر روش های خاص زندگی، شیوه گفتگو، شیوه 
بارز مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی و سبک های 
9؛   ،1392 دیگران  و  )بایزیدی  می شود  مشخص  معماری 

 .)Canizaro 2007, 18
- تعریف منطقه گرایی: منطقه گرایی یک نظریه است که 
و  جهانی  تمدن  تاثیرات  دادن  آشتی  آن،  اصلی  رویکرد 
ایجاد  منطقه گرایی،  هدف  است.  مکانی  ویژه  خصوصیات 
تنوع در عین سود بردن از مزایای جهانی است )بایزیدی 
شرایط  اقلیمی،  مسائل  به  توجه   .)14  ،1392 دیگران  و 
مورد  نکات  از  محلی  ارزش های  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
دیگران  و  )بایزیدی  می شود  محسوب  منطقه گرایی  توجه 
1392، 9(. این خصوصیات در نهایت به معماری "حال و 
هوا" بخشیده و حس مکان را در اثر معماری ایجاد می کند 

)شولتز 1382، 149(. 
- منطقه گرایی در معماری: منطقه گرایی تالشی در جهت 
از  مدرنیسم  که  است  معماری  به  چیزی  آن  بازگرداندن 
معماری حذف کرد، به بیانی دیگر؛ تالش در جهت حفظ 
در  با گذشته  اشکال ساختمانی حال  بین  تداوم  ایجاد  و 
منطقه گرایی  واقع،  در  )آبل 2008، 301(.  مفروض  مکانی 
با  مقابله  برای  که  می باشد  معماری  در  رویکرد  یک 
عین  در  و  می گیرد  شکل  مدرن  معماری  یکنواختی 
آثارش  در  معمار  یعنی  است  معماری مدرن  زاده ی  حال 
هویت  حفظ  برای  ولی  می کند  استفاده  مدرن  مصالح  از 
سنت  فرهنگ،  اقلیم،  نظیر  مکان  ویژگی های  از  منطقه، 
نتیجه  در  و  می کند  استفاده  بنا  در  محلی  ارزش های  و 
یکنواختی  و  دیده می شود  معماری مدرن  در  مکان  روح 

معماری مدرن از بین می رود )میرمقتدایی 1383، 46(.
منطقه گرا:  نظریه پردازان  اندیشه های  و  دیدگاه   -
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نظریه پردازی در مورد منطقه گرایی، از عقاید ویتروویوس 
اوایل سال 1925  آغاز می گردد ولی به شکل نظریه، در 
دیگران  و  )اکبری  می شود  مطرح  مامفورد  لوییس  توسط 
1396، 332(. به عقیده مامفورد "منطقه گرایان سعی دارند 
ویژگی های منطقه ای را با مولفه های جهانی نظیر فناوری 
و اندیشه های انتقادی پیوند زنند" )فیض آبادی 1395(. در 
و  منطقه ای  موضوعات  بین  تعاملی  مامفورد،  اندیشه های 
اندیشه فیلسوف آلمانی مارتین  از  او  جهانی رخ می دهد. 
بابر استفاده نموده است. از دیدگاه الکساندر زونیس، هدف 
منطقه گرایی، فقط ایجاد تنوع و تفاوت در عین سود بردن 

از مزایای جهانی است و در منطقه گرایی انتقادی، معماری 
)فیض  را  هیجانات  و  احساسات  نه  برانگیزد  را  معنا  باید 
آبادی 1395(. از دیدگاه زونیس، معماری منطقه ای توسط 
و  اکولوژیکی  شرایط  که  است  شده  ایجاد  مجزایی  سنت 
زیست محلی را می پذیرد و به طور مبهم معماری جهانی 
را مورد انتقاد قرار می دهد )بایزیدی و دیگران 1392، 9(. در 
مقاله بایزیدی و همکاران، برای بیان عقاید نظریه پردازان 
اختصار  به  که  است  شده  تنظیم  جدولی  منطقه گرایی، 

محتوای آن، در جدول 2 قابل مشاهده است.

جدول2:دیدگاههاواندیشههاینظریهپردازاندررابطهبامنطقهگرایی

دیدگاه ها و نظریه هانظریه پرداز
* معرفی معماری منطقه ای به عنوان شاخصه ای برای هویت گروهی خاص در "ده کتاب معماری".ویتروویوس

* منطقه گرایی همسو با مدرن شدن است و معنایی فراتر از توجه کالبدی به ویژگی های بارز مکانی دارد.لویس مامفورد

* رویکردی در طراحی که برای هویت خاص منطقه در مقابل خصوصیات عام جهانی اولویت قائل است.الکساندر زونیس

* معماری باید انعکاس دهنده ویژگی های خودی بوده و مستقل از دیدگاه های عاطفیه منطقه، سنت و تاریخ باشد.لیان لفور

* آشتی دادن و به تعادل رساندن تاثیرات تمدن جهانی و خصوصیات مکانی.کنت فرامپتون

* بخشیدن حال و هوا به معماری و تقویت حس مکان.شولتز

* تالش در جهت حفظ و ایجاد تداوم بین اشکال ساختمانی حال با گذشته در مکانی مفروض.کریس ابل

* منطقه گرایی اصیل )مدرن(، توجه به مکان و فناوری، ترکیب آموزه های مدرن با سنت محلی.ویلیام کرتیس
* منطقه گرایِی غیر اصیل، الحاقات تاریخی روی پوسته مدرن.

* برقراری پلی بین فناوری و فرهنگ.کن یینگ

* منطقه گرایان سعی دارند ویژگی های منطقه را با مولفه های جهانی نظیر فناوری و اندیشه انتقادی پیوند زنند.کانیزارو

* آن چه مورد مخالفت معماران منطقه گرا واقع شد، مدرنیسم نیست بلکه گرایش به سبک بین المللی است.اوزکان

* تاکید بر لزوم توجه به ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی یک منطقه خاص.کولکوهان

 )بایزیدی و دیگران 1392، 11(

۳-۱-معیارهاومولفههایمنطقهگرایی
به شرح  که  دارد  اصلی  پنج شاخصه  منطقه گرا،  معماری 

زیر است.
ایران  گذشته  بوم آورد  مصالح  از  استفاده  بومی:  مصالح   -
نظیر آجر )اکبری و دیگران 1396، 335(. اما با این وجود، 
گاها بناهای منطقه گرایی ایجاد می شود که در آن از مصالح 
یعنی  منطقه گرا  معماری  هدف  ولی  شده  استفاده  مدرن 
تعامل بین معماری مدرن و محلی را تامین می کند )فروتن 

و دیگران 1392، 335(. 
ایران  گذشته  بناهای  ساخت  تکنولوژی  بومی:  ساخت   -

مانند طاق و گنبد و غیره.
از  استفاده  یا ملی در معماری:  - دارای عناصر منطقه ای 
کهن الگوهای معماری که در گذشته معماری ایران وجود 

و  طاق  ایوان،  مرکزی،  حیاط  الگوهای  مثال  است  داشته 
غیره.

با  منطبق  بنا  فرم  شکل گیری  منطقه:  اقلیم  با  همساز   -
در  شیروانی  از  استفاده  مانند  منطقه  هر  اقلیمی  شرایط 

مناطق بارانی.
- هندسه و تناسبات معماری بومی1: استفاده از هندسه و 
تناسبات پرتکراری که بر اساس هنر ایرانی در پالن و نمای 

بناها دیده شده است )اکبری و دیگران 1396، 335(. 

۳-2-چارچوبنظری
زنان  از  برخی  آثار  تحلیل  به  که  آن  برای  مقاله،  این  در 
معمار دوره پهلوی با رویکرد منطقه گرایی بپردازیم، ابتدا 
به معرفی مختصر زنان معمار منطقه گرا و آثارشان پرداخته 
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شد. سپس با توجه به مولفه های معماری منطقه گرا که در 
مبانی نظری پژوهش معرفی شدند به تحلیل آثار مربوطه 

می پردازیم و شکل 1 بیانگر چارچوب نظری مقاله است.

شکل۱:چارچوبنظریبررسیمنطقهگراییدرآثاربرخیاززنانمعماردورهپهلوی

۳-۳-معرفیزنانمعمارمنطقهگراوآثارشان
زنان  معرفی  به  موجود  منابع  به  توجه  با  بخش،  این  در 

است.  شده  پرداخته  آن ها  آثار  و  پهلوی  دوره  در  معمار 
جدول 3 مختصری از آثار این معماران است.

جدول۳:معرفیزنانمعمارمنطقهگراوآثارشان

نوشیناحسان

معرفی: متولد 1323 در تهران، ورودی 1342 معماری هنرهای زیبا، 1347 مهاجرت به آمریکا برای ادامه تحصیل و کار، استادیار 
دانشگاه نیویورک و استاد مهمان دانشگاه هاروارد، بازگشت به ایران در سال1353 و تاسیس دفتر خصوصی بادبادک )اشراق 

.)Tabibi 2014, 147 1355، 33؛

تاالر شهر رشت
پالن طبقات تاالر رشت

 )اشراق 1355، 35(

پالن طبقات تاالر رشت

 )اشراق 1355، 35(

نمای تاالر رشت

 )اشراق 1355، 34(

مقطع تاالر رشت

 )همان(

این بنا که سالن آمفی تئاتر فضای اصلی آن می باشد به منظور مرکز اجتماعات مردم شهر طراحی شده و شاخصه اصلی بنا، 
استفاده از سقف شیب دار برای سازگاری با اقلیم است.
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هتل ماهشهر
پالن هتل ماهشهر

 )اشراق 1355، 42(

پالن هتل ماهشهر

 )اشراق 1355، 41(

نمای هتل ماهشهر

 )اشراق 1355، 40(

مقطع هتل ماهشهر

 )اشراق 1355، 41(

معمار، یکی از ویژگی های مهم طرح را حفظ روحیه ایرانی و الهام از فرم کاروان سرا می داند که با مشکالت اقلیمی در ماهشهر 
حیاط مرکزی و اتاق ها در اطراف آن بسیار مناسب است. عالوه بر آن جهت گیری شرقی و غربی زمین باعث نورگیری مناسب 

اتاق ها شده است )اشراق 1355، 41-42(.

لیالفرهادمعتمد

معرفی: متولد ایران، مهاجرت به انگلستان در شش سالگی، کارشناسی ارشد معماری از لندن، بازگشت به ایران در سال 1343، 
تاسیس دفتر "سردارافخمی و همکاران"، مسئول طراحی خانه مسکونی بود.

خانه های مسکونی دانشگاه آریامهر اصفهان
نمای خانه های کارمندان دانشگاه 

صنعتی آریامهر

 )اشراق 1355، 72(

پالن تیپ )2( خانه های کارمندان 
دانشگاه صنعتی آریامهر

 )اشراق 1355، 73(

نمای جنوبی و مقطع خانه های کارمندان دانشگاه 
صنعتی آریامهر تیپ )5(

 )اشراق 1355، 72(

پالن )تیپ5( خانه های کارمندان دانشگاه صنعتی 
آریامهر

 )اشراق 1355، 73(

معمار یکی از ویژگی های مهم طرح را سعی او در حفظ حالت بومی و معماری خاص مردم ایران می داند و هم چنین حالت 
محله ای داشتن مجتمع و نمای آجری خانه ها است و معمار سعی کرده که هویت را در بنا زنده نگه دارد )اشراق 1355، 72(.
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خانه مسکونی لیال فرهاد معتمد
پالن خانه شخصی لیال فرهاد معتمد

 )اشراق 1355، 70(

عکس های خانه شخصی لیال فرهاد معتمد

 )اشراق 1355، 71(

هدف معمار در آثارش: دستیابی با معماری ایرانی و حفظ معماری از هجوم فرهنگ بیگانه، در این اثر نیز سعی در برقراری 
روحیه کامال ایرانی داشته است )اشراق 1355، 71(.

مهندسینمشاوربانو)کیهاندخترادپور،میناسمیعیوشهرزادسراج(

1351 تاسیس، 1353 آغاز فعالیت شرکت
کیهاندخت رادپور: متولد ایران، ورودی 1332 معماری دانشگاه تهران، انصراف از تحصیل بعد یک و نیم سال و مهاجرت به 

آمریکا، اخذ کارشناسی ارشد معماری از آمریکا، 1342 بازگشت به ایران، تاسیس دفتر بانو.
مینا سمیعی: متولد ایران، 1338 مهاجرت به اتریش و اخذ مدرک معماری، بازگشت مجدد به ایران، فعالیت در شورای عالی 

شهرسازی به مدت سه سال، تاسیس دفتر بانو.
شهرزاد سراج: متولد ایران، 1338 مهاجرت به اتریش و اخذ مدرک معماری، فعالیت در شرکت ارگانیک، مهاجرت به آلمان و کار 

به مدت دو سال، بازگشت مجدد به ایران و تاسیس شرکت بانو.

اردوگاه ییالقی پیام
پالن اردوگاه ییالقی پیام

 )اشراق 1355، 77(

پالن اردوگاه ییالقی پیام

 )اشراق 1355، 77(

نمای اردوگاه ییالقی پیام

 )اشراق 1355، 77(

پرسپکتیو کتابخانه سرخس

 )اشراق 1355، 81(

پرسپکتیو کتابخانه گز

 )اشراق 1355، 81(

پرسپکتیو کتابخانه لطف آباد

 )اشراق 1355، 79(



68

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


اردوگاه ییالقی پیام
نمای مرکز رفاه خانواده کرمانشاه

 )اشراق 1355، 80(

نسرینفقیه

معرفی معمار: متولد ایران، 1348 اخذ مدرک دکتری معماری دانشگاه ونیز، 1353 اخذ کارشناسی ارشد طراحی محیط از 
آمریکا، بازگشت به ایران و تاسیس دفتر سردار افخمی و همکاران.

ویژگی طرح: به عقیده معمار توجه به اصالت و هویت ایرانی در خلق معماری )اشراق 1355، 91(.

طرح تبدیل چهارباغ به عبور پیاده در مهندسان مشاور ارگانیک

 )اشراق 1355، 87(

4.یافتههاوتحلیل
در این بخش، آثار زنان معمار با توجه به معیار و مولفه های 

تحلیل  شد،  استخراج  تحقیق  بدنه  از  که  منطقه گرایی 
می گردد.

جدول4:تحلیلآثارزنانمعماردردورهپهلویبراساسمعیارهایمنطقهگرایی

معیار و مولفه های 
نام اثرتحلیل ویژگی های منطقه گراییمنطقه گرایی

معمار
استفاده از مصالح جدید )بتن و شیشه( در مصالح بومی

ساختمان که ویژگی های معماری مدرن 
است.

نمای تاالر رشت

پالن تاالر رشت

ان
حس

ن ا
شی

نو

-ساخت بومی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

-

استفاده از سقف شیب دار جهت سازگاری همساز با اقلیم منطقه
با اقلیم

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

استفاده از هندسه مربع و مستطیل ولی 
معماری  به  نسبت  پیچیده تر  شیوه  به 

مدرن2
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معیار و مولفه های 
نام اثرتحلیل ویژگی های منطقه گراییمنطقه گرایی

معمار
معماراز مصالح جدید نظیر بتن و شیشه مصالح بومی

از شاخص های معماری مدرن است،  که 
استفاده کرده است.

نمای هتل ماهشهر

پالن هتل ماهشهر

ان
حس

ن ا
شی

نو

-ساخت بومی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

فرم کاروانسرا ایرانی به عنوان کانسپت در 
طراحی حجم و استفاده از حیاط مرکزی 
عنصر  دو  عنوان  به  پالن،  طراحی  برای 
ایرانی برای پیوند معماری مدرن و ایرانی 

در نظر گرفته شده است.

قرارگیری حیاط مرکزی و چیدمان اتاق ها همساز با اقلیم منطقه
در اطراف، برای مقابله با مشکالت اقلیمی 

در ماهشهر.

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

- برخالف معماری مدرن که به کارگیری 
در  است  آن  ویژگی های  از  ساده  هندسه 
طراحی این بنا از هندسه پیچیده مربع به 
منظور ایجاد اصالت معماری ایرانی استفاده 

شده است.
- استفاده از کانسپت کاروانسرا برای طراحی 

حجم و حیاط مرکزی برای طراحی پالن.
- از ویژگی هایی که معمار سعی در احیای 
آن در بنای مدرن داشته به گفته خودش: 
حفظ روحیه ایرانی می باشد که درطراحی 

فرم و پالن، دیده می شود.

از آجر به عنوان مصالح بومی این مجتمع  در ساخت 
مصالح ایرانی و بومی استفاده شده است.

نمای خانه های مسکونی دانشگاه آریامهر اصفهان

مد
معت

اد 
ره

ال ف
لی

-ساخت بومی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

- استفاده از ایوان قوسی شکل در نمای 
مجتمع

- بهره گیری از پالن حیاط مرکزی

به گفته معمار، در طراحی فضاهای این همساز با اقلیم منطقه
مجموعه سعی شده است که حالت بومی 
و معماری خاص مردم ایران رعایت شود 
الگوی حیاط مرکزی به این منظور  از  و 

استفاده شده است.

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

و  مرکزی  الگو حیاط  و  پالن  از  استفاده 
جایگزینی عنصر پاسیو به جای حیاط و 

چیدن فضاها در اطراف آن.
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معیار و مولفه های 
نام اثرتحلیل ویژگی های منطقه گراییمنطقه گرایی

معمار
خانه مسکونی لیال فرهاد معتمدبه کار بردن مصالح بتنمصالح بومی

طراحی داخلی خانه لیال فرهاد معتمد

مد
معت

اد 
ره

ال ف
لی

-ساخت بومی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

پنجره های  بلند،  ایوان های  از  استفاده 
مرتفع قوسی، حیاط پهناور با یک حوض 
به  دستیابی  برای  خانه  جلوی  در  وسیع 

معماری ایرانی 

-همساز با اقلیم منطقه

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

طراحی معماری داخلی و هندسه مربعی 
ایرانی برای حفظ معماری ایرانی

از مصالح جدید بتن برای ساخت این بنا مصالح بومی
استفاده شده است.

اردوگاه ییالقی پیام

پالن اردوگاه ییالقی پیام

ج(
سرا

اد 
هرز

 ش
ی،

میع
 س

ینا
، م

پور
راد

ت 
دخ

هان
)کی

نو 
ر با

شاو
ن م

سی
ند

مه

-ساخت بومی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

-

استفاده از سقف شیب دارهمساز با اقلیم منطقه

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

پالن های  که  مدرن  معماری  برخالف 
شاخصه  از  برهم  عمود  خطوط  با  ساده 
استفاده  طریق  از  بنا  این  در  است،  آن 
از هشت ضلعی سعی در پیچیده کردن 
در  ضلعی  هشت  که  است  شده  پالن 
معماری ایران در هشتی ها به کار گرفته 

می شده است.
- چیدمان تمامی فضاها پیرامون حیاط 
در  مرکزی،  حیاط  یادآور  ضلعی  هشت 

ایران می باشد.

به کار بردن مصالح جدید )بتن(، در هر مصالح بومی
چهار ساختمان

مرکز رفاه خانواده کرمانشاه

کتابخانه لطف آباد

- تکنولوژی ساختن طاق به شیوه مدرن ساخت بومی
با مصالح جدید در کتابخانه لطف آباد

- احداث سقف شیب دار با مصالح مدرن 
در مرکز خانواده کرمانشاه
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معیار و مولفه های 
نام معماراثرتحلیل ویژگی های منطقه گراییمنطقه گرایی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

استفاده از طاق و ایوان به عنوان عناصری 
در معماری ایرانی می باشند )کتابخانه گز 

و لطف آباد(.

کتابخانه گز

کتابخانه سرخس

ی، 
میع

 س
ینا

، م
پور

راد
ت 

دخ
هان

)کی
نو 

ر با
شاو

ن م
سی

ند
مه

ج(
سرا

اد 
هرز

ش - به نظرمی رسد آالچیق ها و طاق و ایوان همساز با اقلیم منطقه
شده  گرفته  کار  به  اقلیمی  مسائل  برای 
است. )مرکز رفاه خانواده، کتابخانه لطف 

آباد و گز(.

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

نیست  موجود  بنا  چهار  این  پالن های 
ولی از تصاویر مشخص است که پالن ها 

سادگی معماری مدرن را ندارند.

تبدیل چهارباغ به عبور پیاده-مصالح بومی

یه
 فق

ین
سر

ن

-ساخت بومی

دارای عناصر منطقه ای 
یا ملی در معماری

- الگوی چهارباغ به عنوان عنصر ایرانی در 
این مجموعه می باشد.

-همساز با اقلیم منطقه

هندسه و تناسبات 
معماری بومی

- استفاده از هندسه چهارباغ برای تبدیل 
این مجموعه به پیاده راه ایرانی.

4-۱-نتایجتجزیهوتحلیل
در این مقاله ده اثر معماری وجود داشت که برای تحلیل 
آن ها از پنج مولفه منطقه گرایی استفاده شد. به این صورت 
که، هریک از مولفه ها و معیارها با توجه به تعداد تکرارشان 
در مجموع نمونه های مورد نظر، ارزش و اعتبار می گیرند و 

بیانگر آن است که مولفه پرتکرار، بیش ترین کاربرد را برای 
پیوند معماری مدرن و ایرانی در آثار زنان معمار در دوره 
نتایج  بوده است.  توجه آن ها  و مورد  پهلوی داشته است 

بحث در جدول 5 ارائه شد. 

جدول5:بررسیوتحلیلمیزاناستفادهازمولفههایمنطقهگراییتوسطزنانمعماردردورهپهلوی

نتیجه گیریتعدادمولفه
1 بنا مصالح بومی- آجرمصالح بومی

9 بنا مصالح مدرن- بتن و شیشه
کاربرد کم؛ معماران برای همسو شدن با جریان مدرن، غالبا از مصالح بتن 

و شیشه استفاده می کردند.

کاربرد کم؛ کم توجهی معماران به این مولفه در آثارخود.2 بنا پیوند تکنولوژی مدرن و بومیساخت بومی

عناصر منطقه ای یا 
ملی در معماری

کاربرد زیاد؛ نشان دهنده کاربرد و اهمیت زیاد این مولفه برای زنان معمار 6 بنا
پهلوی است.

همساز با اقلیم 
منطقه

کاربرد زیاد؛ کاربرد و اهمیت زیاد این مولفه برای حفظ اصالت معماری 7 بنا
ایرانی توسط زنان معمار.

هندسه معماری 
بومی3 

مستطیل، 10 بنا مربع،  اشکال  بردن  کار  به  بر  عالوه  معماران  زیاد؛  کاربرد 
هشت ضلعی به عنوان هندسه ایرانی با پیچیده کردن پالن ها سعی در از 

بین بردن سادگی معماری مدرن را داشتند.
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پس از تحلیل نمونه ها مشخص گردید معماران زن در دوره 
پهلوی که هدف خود در طراحی را، حفظ معماری ایرانی 
دانستند، از مولفه هندسه معماری بومی برای دستیابی به 
هدف خود، بیش ترین استفاده را کردند و سپس به ترتیب 
از  استفاده  مولفه  و سپس  منطقه  اقلیم  با  همساز  مولفه 
یا ملی در معماری بیش ترین کاربرد را  عناصر منطقه ای 
آثار  ایرانی در  و  بین معماری مدرن  پیوند  برقراری  برای 

زنان معمار منطقه گرا داشته است.

5.نتیجهگیری
نوعی  ایران،  به  مدرن  معماری  ورود  با  پهلوی،  دوره  در 
ایرانی،  معماران  دوره  این  در  می یابد.  جریان  نوسازی  از 
گروهی پیرو مدرنیسم، از اصول معماری مدرن در طراحی 
مدرن  کامال  معماری  و  می بردند  بهره  معماری خود  آثار 
با مصالح جدید خلق می کردند که این آثار، فاقد روحیه 
که  می کردند  تالش  دیگر  گروهی  و  بود  ایرانی  معماری 
عالوه بر این که در آثار معماری خود، از مصالح و تکنولوژی 
جدید استفاده کنند، معماری ایرانی نادیده گرفته نشود و 
به گونه ای در آثارشان، پیوند بین معماری مدرن و معماری 
ایرانی وجود داشته باشد. سوال اصلی در این پژوهش این 

پیوند  برای  منطقه گرایی  مولفه  "پرکاربردترین  که:  است 
معماری مدرن و معماری ایرانی در آثار زنان معمار دوره 

پهلوی کدام بوده است؟".
زن  معماران  که  گردید  مشخص  پژوهش  انجام  از  بعد 
از سادگی  معماری  پالن  با خارج کردن  غالبا  منطقه گرا، 
معماری مدرن و با بهره گیری از هندسه معماری ایرانی در 
پالن ها و در واقع استفاده از مولفه هندسه معماری بومی 
منطقه  اقلیم  با  بنا  سازگاری  مولفه  از  استفاده  سپس  و 
برای  معماری،  در  منطقه ای  و  ملی  عناصر  از  استفاده  و 
پیوند معماری مدرن و معماری ایرانی بهره برده اند و غالبا 
القای  افراد از مصالح جدید نظیر بتن و شیشه برای  این 

معماری مدرن و حفظ روحیه مدرن استفاده کردند.
در  که  گونه جمع بندی کرد  این  کلی می توان  به طور  و 
درجه اول استفاده از مولفه "هندسه بومی" از پرکاربردترین 
مولفه های منطقه گرایی در آثار زنان معمار در دوره پهلوی، 
ایرانی  و  مدرن  معماری  بین  پیوند  برقراری  جهت  در 
محسوب می شود و استفاده از مولفه های "سازگاری بنا با 
اقلیم منطقه" و "استفاده از عناصر ملی" در درجه بعدی 

قرار می گیرد.

پینوشت
1. هندسه، بیانگر شکل فضا و تناسبات مفهوم ریاضی است که بر رابطه میان اجزا با یکدیگر و با کل اثر داللت دارد 
)نجفقلی پورکالنتری 1396، 148(. هندسه های معماری ایرانی، به شدت دارای نظم، تعادل، توازن هستند و اشکالی مانند 
مربع، مستطیل، دایره، شش و هشت ضلعی مثال در ساخت هشتی خانه ها و غیره به کار می رفته است )سیلوایه و دیگران 
1392، 58(. هم چنین در معماری ایرانی از تناسبات مضرب هایی از اعداد نظیر ..1،1،2،3،5،8 استفاده می شده که در آن ها 

هر عدد حاصل مجموع دو عدد قبلی است )بختیار و اردالن 1391(.
2. هندسه معماری مدرن، بسیار خالص و بدون پیچیدگی و ساده است ولی در معماری ایرانی عالوه بر این که فضاها از 
شکل ها مربع و مستطیل و هشت ضلعی و غیره است، نسبت به مدرن پیچیدگی بیش تری دارد و تعداد فضاها غالباً بیش تر 

است.
3. از آن جا که اسناد دارای مقیاس مشخص نبود، سنجش تناسبات امکان پذیر نبود، در نتیجه تناسبات به دلیل عدم 

سنجش از نتایج حذف شد و مولفه، محدود به »هندسه بومی« می شود.
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