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 ۰۷۹۱ۀ از پیدایش تا ده بتن سرگذشت

 به آثار ایرانتطبیقی با نگاهی 

 

                                                  ۱۲/۰۹/۱۳۹۴ـ  معمار و شهرساز، شناسماندانا یزدان

yazdanshenas72@gmail.com 

 

 

بندد که نقش می مردم ایرانیاز ما  یشماردرنگ در ذهن ، بیرودکه سخن می معماری ها در دنیایها و نوآوریآوریفن از

و  ، سیاسیبستر فرهنگیجدا از رسد ها، به نظر میجریاناین ایم. با مطالعۀ تاریخ بوده در مقاطع حساس، کجای این جریان

های دستگاهها و تغییر سالهای رکود و رخوت به واسطۀ جنگپذیرش عمومی، از آن  کلی مقصود اقتصادی زمانه که

از  و دومزمامداران امور  خرد و تدبیر : اولدنکننقش پررنگ ایفا می دو چیزاغلب ، استهای مملکتی بودجه و  حکومتی

، ادهدر مجالی که دست دها، نگارنده واقعیتبرخی از این  برای بیان رساتر  . شودمیتعبیر  بخت و اقبالبه آنچه دید نگارنده، 

این ن ابرخی از ُمبدع د وکناشاره می مسلح بتن   کاربردهای سیمان و بتن و چگونگی پیدایشاختصار به تاریخچۀ نخست به 

اری در دنیا و به افت و خیزهای این جریان مهم معم ۲۰و  ۱۹های هایی از سدهنمونهسپس با ذکر شمارد، عرصه را برمی

خالل، در این و  کندپراهمیت ملی و جهانی را یادآوری می هایبرخی نمونهپردازد؛ می ۱۹۹۰آن تا دهۀ  سیر دگرگونی

 کند:را در تهران و سایر شهرها بررسی می ی و خارجیایرانبرجامانده از چند معمار  میراث بتنی

 

 ۰۶۸۹ در اختراع سیمان مسلح توسط باغبان فرانسوی

ی فرانسوی اشاره  ۱«ویی ویکال»های قبل، الزم است به نام هزاره ن کاربرد انواع مالت آهکی درخاطرنشان کرد ضمن

های کوچک شهریکی از نام سیمان، آن را در ساخت پلی در  ای بهترکیب تازه پی بردن به خواصبا  ۱۱۱۱کرد که در 

تولید  به ثبت رسید. ۱۱۲۴در « سیمان پرتلند»فرانسه به کار گرفت. این ترکیب با تغییراتی توسط یک فرد اسکاتلندی به نام 

فرانسوی به نام  آغاز شد و یک سال پیش از آن، فردی ۱۱۹۱و در آمریکا از  ۱۱۴۱سیمان در فرانسه از  ای  کارخانه

 .ی، نام خود را در تاریخ ثبت کردهای فلزمرکب از سیمان و فریم« قایق نپوسیدنی»با ساخت یک  ۲«ژوزف ـ لویی المبو»

با انتشار کتابی موفق به ساخت یک خانۀ سه طبقه با بتن شده بود،  ۱۱۳۰که قبالً در  ۳«ن لوبَرنفرانسوا ـ مارت»، ۱۱۸۱در 

  :کرد اعالم فشردۀ کاربردی در هنر ساختمان بتنبه نام 

دالتی عاش در بهداشت و اقتصاد، با فقر و بیانقالبی که با مصالح جدید در ساخت و ساز ایجاد شده، به خاطر دو وجه کیفی

سعۀ آن هم االجرا ساخت. دلیل اصلی توهای مطمئن، سالم و سریعتوان ساختمانمصالح میکند. به کمک این مبارزه می

 .است یکپارچگی و همگنی

باغبان فرانسوی ارائه شد. او که سواد خواندن  ۴«ژوزف مونیه»توسط  ۱۱۸۹ ، درمسلح )سیمان( بتن ترکاربردی شکلاما 

با موفقیت  بنابراین تری بود وهای مقاومپرتقال، در فکر ساخت گلدانهای و نوشتن نداشت، برای محافظت از درختچه

. از آنجا که مونیه استعداد درخشانی داشت، به و سیمان تولید کرد های فلزیای شکلی مرکب از شبکۀ میلهظروف استوانه

ابوت تها و ها، گذرها، پلهییادگیری خواندن و نوشتن تشویق شد. او طی بیست سال اختراعش را به لوله و مجرا، بسترساز

ساخت  و ده سال بعد برای سیستم هابرای تیر ۱۱۹۱در  به معرفی آثارش اقدام کرد. اوهای جهانی توسعه داد و در نمایشگاه

، در کشورهای آلمان توسط افراد مختلفبا تغییراتی آثارش طریق، هایی ارائه داد. از این هم نمونه و ساز ثابت و غیرثابت

 که همه نشان از موفقیت بتن آرمه داشت.  ،و تدریجاً کاربردهای زیادی در دنیا پیدا کرد به کار رفتاتریش و بلژیک 
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   بتننیمۀ دوم قرن نوزدهم: ساخت و ساز با 

است بتن مسلح  ها، بدیهیها و رامپجدا از تجهیزات زیرساختی مثل تجهیزات آبرسانی و فاضالب، دیوارهای گورستان

مهندسی که در  ۵«کوانیه فرانسوا»جو کرد. وجست هاو پل بیشترین کاربرد خود را در ساخت بناهای عظیم نظیر کلیساها

اثرش  ز همین روهای فلزی را درون بتن به هم بسته بود و اخانه )احتماالً ناآگاهانه( تیرچهیک های در ساخت کف ۱۱۵۲

د با ساخت کلیسایی در و زینهکر تالش ۱۱۸۲، در هبه ثبت ملی رسید
را متقاعد کند پاریس، معماران  یحومۀ شمال غرب ۸

ا ها رتا خطوط اتصال سنگ کار گذاشتها هایی درون قالبمیله اد کند؛ بنابراینبتن قادر است نمای سنگ مصنوعی ایج

شد. به همین جهت معمار  هاییو تبدیل به هالههایی روی بتن پدیدار شد بنمایاند. اما مدت کوتاهی پس از خشک شدن، شکوفه

 رد و دفاعیات کوانیه کاری از پیش نبرد.، بتن را برای نما تحریم ک«نت مارگریتسَ »ی کلیسا

، دو پیمانکار آلمانی ۀ مطالبی در کنفرانس بلژیکپس از ارائ ۱۱۹۵اما سرانجام  مونیه باغبان فرانسوی به آنجا رسید که در 

امروزه به یک شرکت بزرگ  Wayss & Freitag وایس و فرایتاگ ند.یدخر تحقیقات و اختراعاتش را از اوحق امتیاز 

 پیمانکاری با فعالیت گسترده تبدیل شده است. 

ارنست ». او به اتفاق نخستین ساختمان از بتن آرمه را در نیویورک بنا کرد ۹«ویلیام ای. وارد» ۱۱۹۱ـ ۱۱۹۵ سالهای در

پل بروکلین در نیویورک  گفتنی است آرماتور را در بتن به کار بردند. ۱۰برای اولین بار در آمریکا، در دهۀ  ۱«زلی َرنسامل  

در  و چهارده سال طول کشید شد. ساخت آنبازگشایی به روی مردم  ۱۱۱۹کند در که محلۀ منهتن را به بروکلین وصل می

از دنیا ای مرتبط با عملیات اجرای پل چند روز پس از شروع کار، معمار آن طی حادثه های زیادی داد.کشتهطول اجرا 

در آخرین در اروپا  است کهاین در حالی ۹د.شاز او ناظر کار بود دچار ناتوانی جسمی  که به نمایندگی و پسرش رفت

رفت. از جمله میکلیساهای نئوگوتیک به کار  های باریک و نازکو قوس سیمان مسلح برای ساخت طاق ۱۹سالهای قرن 

د. این شیوۀ یساخت آن ده سال طول کشای (، که به دلیل وقفه۱۱۹۴ـ  ۱۹۰۴در مونمارتر پاریس ) ن ژانسَ  در کلیسای

فرانسوی آن را ارائه کرد، هرچند غیرقابل محاسبه و بسیار گرانقیمت معرفی شد،  ۱۰«ل ُکتانَسنپُ »استفاده از بتن مسلح که 

ت قرار گیرد، دارای اهمی شناسانۀ بناخدمت وجه زیبایییک بنای مونومانتال در اما از آنجا که برای نخستین بار توانست در 

 بود. کلیسای سن ژان به همین جهت جزو میراث ملی فرانسه رقم خورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۱۸۲مارگریت، و زینه کلیسای سنت                              ۱۱۹۴ـ  ۱۹۰۴ژان، پاریس کلیسای سن                           
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  ۱۱۹۴ـ  ۱۱۱۹پل بروکلین، نیویورک 

 

  بتن  پیشرفت و توسعۀآغاز قرن بیستم: 

شامل تیر و تیرچه و ستون تولید کرد را اسکلت کامالً بتنی مسلح او درخشد. در تاریخ بتن آرمه می ۱۱«فرانسوا ا ن بیک»نام 

به شرکت او  ۱۹۱۰تا  ۱۱۹۵بین سالهای ، شروع به تبلیغ برای آن کرد. سوزیاسکلت مقاوم در برابر آتش با شعارو 

ریافت د حتی آمریکا، های زیادی در اروپا و مصر و مستعمرات فرانسهتبدیل شد و سفارش مانی با بتنمونوپل عملیات ساخت

شروع به تحقیقات گسترده روی بتن و تقلیل کار،  و« ا ن بیک پیمانکار نیست»ای مبنی بر شعار تازهسردادن کرد. با 

در این سالها و از این طریق دست به تبلیغات جدیدی زد.  را بنیان گذاشت  Béton arméمجلۀ  ،کرد برگزاری سمینار

در به سبک آرنوُو  Félix – Potin فروشگاها نبیک در اجرای اجرا کرد.  قارهچند هزار اثر شامل هزاروسیصد پل در بیست

 هایتزیینات التقاطی ساختمان مندانۀظرافت ، دیگر مشکلی در اجرای۱۹۰۴در سال  خیابان ر ن پاریس به خوبی نشان داد

به با شانزده طبقه  Ingallsدر شهر سینسیناتی آمریکا، ساختمان در این سال  قابل توجه است که ۱۲وجود ندارد. چند طبقه

گارد با به عنوان یک پروژۀ آوان ۱۹۱۵ـ  ۱۸در اجرای استادیوم شهر لیون نیز  ۱۳بتنی برپا شد.خراش عنوان نخستین آسمان

 توسط ا نبیک انجام شد. ۱۴«ی گارنیهنتو»طراحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Félix – Potin، ۱۹۰۴فروشگاه                                                               ۱۹۱۵ـ  ۱۸استادیوم لیون، تونی گارنیه                        
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مقاومت بتن برروی  ۱۱۹۰و فرانسه کمی دیرتر در  دهۀ هشتاددر ، آلمان کشورهای مختلف از جمله آمریکا در دهۀ هفتاد

های فلزی و نقش فشاری بتن را به ثبت رساند. در آغاز نقش کششی میله Wayss، ۱۱۹۲در هایی انجام دادند. آزمایش مسلح

 های بتنی مشخص و منتشر شد. چگونگی محاسبۀ سیستم ۲۰قرن 

 ۱۹۲۵، بین سالهای شدهصنعتیگسترده و صورت بهاین روش را اجرا کرد. اما  ساختهپیشهای ، ا ن بیک اولین خانه۱۱۹۸در 

در فرانسه نیز  اجرا شد؛ ۱۵«یا نست م  »و  ۱۴«والتر گروپیوس»فرانکفورت برای ساخت مسکن جمعی توسط  در ۱۹۳۰و 

 . های بزرگ شهرکی به کار رفتهای جنگ جهانی اول برای ساخت مجتمعبعد از اولین تخریبو  ۳۰در آغاز دهۀ 

و در حجم زیاد زمان ریزش و اجرا  ۱۹۱۹ها در بندینهایی محصول، از روی قالبایدۀ ویبراسیون برای باال بردن کیفیت 

در در فرانسه به خدمت گرفته شدند.  ۳۰عملی شد. ب تنیرها ابتدا در آمریکا و آلمان و باز با کمی تأخیر در دهۀ  ۱۹۲۱در 

 تنیده شد. فرانسوی موفق به تولید بتن پیش ۱۸«اوژن فر سینه» ۱۹۲۹

 

  آغاز قرن بیستم: بتن در معماری غیرمدرنیستی 

 ، از بتن استفاده شد.به سبک راسیونالیستی و نئو کالسیک از جمله کلیساهای متعدد، در ساخت بناها آغازینهای در دهه

به فردی در پاریس ساختند که بتن در آن منحصر مسکونی ساختمان  ۱۹۰۳ -۰۴در  ۱۹)اُگوست و گوستاو(« پره»برادران 

کرد و از آنجا که از رفتار بتن در آینده آگاه نبودند، ترجیحاً با صورت نوارهای افقی و عمودی روی نما خودنمایی می به

تر ئاتبا طرح ُگل، بخش اصلی نما را پوشاندند. همین ایده اتفاقاً باعث خودنمایی بیشتر بتن روی نما شد.  یهایسرامیک

اُگوست  اجراهای ی ازدر پاریس ساخته شد نمونۀ دیگر ۱۱«آنری ون د ولد»با معماری  ۱۹۱۱ـ  ۱۹۱۳لیزه که در شانزه

 ساخته شد.  ۲۰نزدیک پاریس اثر شاخص دیگری از اوست که در ابتدای دهۀ دام واقع در َرنسی کلیسای نُترپره است. 

 

  

 ۱۹۰۳ -۰۴ساختمانی در پاریس، اُگوست و گوستاو پره                     ۱۹۱۱ـ  ۱۹۱۳لیزه، آنری ون د ولد و اُگوست پره  تئاتر شانزه  

 

 

اخت. س چندین ساختمان مسکونی و عمومی ،با تفسیر دوبارۀ کالسیکدید هایی که در بتن میبا کمک ظرفیت ۴۰هۀ او تا د

زار هسالنی با شششد،  ای جدید ساختهلیزه در لهستان به عنوان تجربهنمونۀ حائز توجهی که درست همزمان با تئاتر شانزه

از گنبد  این سالند. دیمیآن  به رخ کشیدن واقعیات محاسباتیزیبایی بتن را در  بود که ۱۹«/سدهقرن»نام سالن جایگاه به

-است و به نظر می ۲۰«ماکس ب رگ»کنند. طراح بنا متر تشکیل شده که پنج ستون آن را حمل می ۸۵عظیمی به قطر دهانۀ 

زمان خود  tec-Highمعمار معروف آلمانی در ساخت آن همکاری داشته است. این بنا از آنجا که  ۲۱«هانس پُلتزیگ»رسد 
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در شهر  ۱۹۰۳لتزیگ در هانس پُ آثار جهانی یونسکو به ثبت رسید.  در فهرست ۲۰۰۸در سال  ،شودقلمداد می

-گذارد که اغلب به سبک آردکو میبتنی از خود به جا  در این شهر آثاری د وشروع به تدریس کر لهستان ۲۲وروتسواف

 . از پرداختبه ساخت و س و به این ترتیب از این زمان، بیشتر در آلمان برای تدریس به برلین رفت ۱۹۲۰مانند. در 

اش، پذیریشکل بتن به دلیل ویژگی»بر این بود که  ۲۳«فرانک لوید رایت»اما در این سالها عقیدۀ معمار شهیر آمریکایی 

ی بتن او بر ایجاد بافت رو«. باید کارکرد تجسمی بیابد. بتن مستعد این است که رد تصورات و تخیالت را به خودش بگیرد

برای به سبک معماری ژاپنی، اثر شاخصی از اوست که در آن بتن را آشکارا  ۱۹۲۲تأکید داشت. هتل امپریال توکیو در 

 تزیین به کار گرفته است. 

 

 

 ۱۹۱۱سالن قرن در لهستان، اثر ماکس ب رگ و هانس پُلتزیگ 

 

 

 معماران مدرنیست بتن در اختیارآغاز قرن بیستم: 

با این درخواست  ۲۴دشبه فرانک لوید رایت سفارش داده در ایلینوی )معبد وحدت(  Unity Templeبنایی به نام  ۱۹۰۵در 

 ، بعضی ازیافت ۱۹۰۱ای که معماری این بنا پس از اتمام در که ساختاری متفاوت داشته باشد. با وجود شخصیت دوگانه

کنند. رایت آن را با بتن آرمه بعدها به آن نخستین معماری مدرنیستی اطالق می ۲۵«میس فن در رو»معماران از جمله 

کا، رتبۀ ششم را د. این بنا در بین صد اثر معماری شاخص آمریوۀ مبلمانش طراحی کررا هم به عال و داخل بنا ساخت

ی اشود. گفتنی است در سال جاری، تعمیر و مرمت آن با تخصیص بودجهاحراز کرده است و برای ثبت جهانی آن تالش می

 میلیون دالر شروع شده است.  ۲۳معادل 

ای در آلمان، یک نمای کامالً شفاف در ساخت کارخانه - ۲۸«ی رآُدلف مه»ـ با کمک همکارش  والتر گروپیوس ۱۹۱۰در 

ارخانۀ این ک توانست به معماری ببخشد.این مزیت را تنها بتن می های کارخانه قابل رؤیت باشد.ایجاد کرد تا اسکلت و پله

   رسیده است.کفش هنوز فعال است و در سالهای اخیر جزو میراث جهانی به ثبت 

پذیری و یکپارچگی بتن را به شد ـ شکلنامیده نمی ۲۱«لوکوربوزیه»ـ که آن زمان هنوز  ۲۹«شارل ادوار ژانره»، ۱۹۱۴در 

ناپذیر خواند. او ثابت کرد نما مستقل از اسکلت اصلی بناست و عنوان یک امتیاز بزرگ برشمرد و زیبایی آن را وصف

تمایل داشتند به  ۳۰«آنری سوواژ»و  اُگوست پره ۲۹،«آناتول دو بُدُ »کمتر معمارانی مثل او، اسکلت از قید پالن، آزاد است. 

  ند.جسمی ببخشند و روی آن را نپوشانبتن جلوۀ ت
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 ۱۹۰۵ـ  ۱۹۰۱اثر فرانک لوید رایت  Unity Temple                         ۱۹۱۰در آلمان اثر گروپیوس  Fagusکارخانه             

 

 

لوکوربوزیه در بود و به شکل بُت درآمده بود. شده کم نماد مدرنیته برای معماران غیرسنتی کمبتن  ۳۰و  ۲۰های در دهه

به دست  ۳۱پیلوتی ،بتن مسلح»خوبی به خدمت مدرنیسم در آید: تواند بهنشان داد چگونه بتن میبا ساخت ویال ساووا  ۱۹۲۹

ها آزادند و احجام شده، پالناند و گیاهکاریها مسطحیابد، بامدهد، خانه روی هواست و باغچه تا زیر خانه ادامه میمی

حین اجرا گاهی ریزش داشت یا رد  شد، زیرا درپذیری( بتن باید بررسی میهای پالستیک )شکلاما ظرفیت «.شناورند ... 

 هگرایانهای یکپارچۀ بتنی استفادۀ زیباییشد برای طراحی پهنهها میماند. از سوی دیگر از خطوط قالبها بر جا میقالب

 در شهرک دانشگاهی پاریس اثر لوکوربوزیه از این جهت قابل توجه است.( ۱۹۳۰ـ  ۳۲)کرد؛ پاویون سوییس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹۳۱ـ  ۱۹۳۳ در آلمان، اثر هانس شارون Schminkeویال 
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در  نتر به تجربۀ بتن هنوز انگشت شمار بود، بیشها که تعدادشادر بیشتر کشورهای اروپایی، مدرنیست ۳۰در سالهای دهۀ 

که شاید  ـ مجارستانیاصالتاً ـ  ۳۲«مارسل بروئر»مثل  معماران پرشوریمشغول بودند.  و ُکربوزین ویالهای باوهاوسی

رایت مطالعۀ آثار دند. کرنمیهای جسورانه به طراحیاقدام باشد، هنوز  مبلمانشهای خاطر طراحیبخشی از شهرت او به

به  ،هرچند دادطرح می اروپا ممدرنیسدهد، حتی او نیز در این سالها ویالهایش را در آمریکا با گرایش آشکار به نشان می

ر ی، پیگیر ایدۀ خود مبنی بهمچنان پایبند بود و با ایجاد طرح روی قطعات بتن ترکیب مصالح متنوع طبیعی و ساختگی

 سازی با بتن بود. بافت

مت استادی دانشگاه هاروارد درآمد،  ۳۳«ی ر لوییجی ن رویپی»، ۱۹۳۵در  معمار و مهندس ایتالیایی که در سالهای بعد به س 

یل های عریض و طوایت با خانۀ آبشار، طراحی ُکنُسلبرای نخستین بار سازۀ پوستۀ معلق سقف را ساخت و یک سال بعد، ر

آن را به  ۱۹۳۹پیش از شروع جنگ در  پس از آن دست به کار موزۀ مشهور گوگنهایم در نیویورک شد ورا تجربه کرد. 

 برداری رساند.بهره

در عرصۀ  روند تولید آثار معمارانۀ شاخص، ارزشمند و یادمانیطبیعی است  (۱۹۳۹ ـ ۱۹۴۵) جنگ جهانی دوم در اثنای

توان به غیر از آن، حتی برخی آثار نوساختۀ معماران مدرنیست در طول جنگ آسیب دید؛ می  و دیگرایمی به کندی عمو

در  ۳۴«ورکیانگابریل گ  »ها برای نمایشگاه ورکبوند در وین ساخته بودند و اثر مجموعه ویالهایی که گروهی از مدرنیست

از این دوره، آثاری در برخی کشورهای شدۀ اتریش پیوست. ، که پس از مرمت به فهرست آثار حفاظتاشاره کرد ۱۹۳۲

دهد معماران همچنان شیفتۀ خلق آثار چشمگیر با ودند باقی است که نشان میبچندان درگیر آتش جنگ نرو به توسعه که 

در برزیل از همین رو در تاریخ معماری جهان جای خود را  ۳۵«سکار نیمایراُ » اثر اند؛ کلیسایههای ُمستدیر بتنی بودپوسته

  ساخته شده است. ۱۹۴۳باز کرده است. این بنا در 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹۴۳فرانسوا در برزیل، اثر اسکار نیمایر کلیسای سن

 

 ۰۷۹۱تا نیمۀ  ۰۷۹۱بروتالیسم: نئو ـ گرایش 

 به مقصود خام و نابرا « brut»واژۀ  ، برای نخستین بارپیرایگی بتن اقتدا کردمعماری به بی در خلقلوکربوزیه زمانی که 

رشد یافت که  ایتازه ، گرایش۵۰با افول یکبارۀ جنبش مدرنیسم پس از جنگ و در آغاز دهۀ  .در وصف آن به کار برد

آرایه و های بیبد نیست اشاره شود در ابتدا بروتالیسم از سوی مردم به ساختمان ۳۸.از این واژه گرفت از سویینامش را 

واژۀ  به ری با توجه، منتقدان معما۵۰شد و در واقع با ظهور معماری بتنی دهۀ پیکر اواخر قرن نوزدهم اطالق میغول

های ر فرمبا تأکید ب نئو ـ بروتالیستمعماران دند. خوان« بروتالیسمـ نئو»کاربردی لوکربوزیه، این گرایش را در متون خود 

ای به گونه ،داشتندـ  یا بیمارستانی مثالً دانشگاهیـ که اغلب کارکرد حکومتی یا نهادی  یهایدر ساختمان رابتن اکسپرسیو، 

نئو ـ از ها بود. نماهای اینگونه ساختمان نشانۀ ،رافیکیساختار مدوالر و بیان گ ۳۹.به کار گرفتند نقش غالب داشتاکثراً که 
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-ز سبکگرایش برای بعضی اتوان به عنوان سبک یاد کرد، بلکه باید آن را نوعی نمییا به طور کلی بروتالیسم بروتالیسم 

ها به های مسکونی و شهرکها و مجتمع، از بتن بیشتر برای ساخت برج۸۰و  ۵۰های در دهه شده دانست.های شناخته

، بتن نماد خاطر افزایش جمعیت شهرنشین استفاده شد. در این دوره برای اکثریت مردمهای جنگ و بهجبران تخریب

  های شهری بود.های نامناسب حومهو یادآور مسکنافتاده پامعماری محقر و پیش

برای اقامت برادران دینی،  ۳۱این گرایش چندان فراگیر شد که حتی لوکربوزیه در پاسخ به سفارش پدر روحانی دومینیکن

تور تال صومعۀ 
راحی و اجرا کرد و آن را در اواخر ای در نزدیکی لیون فرانسه با این رویکرد به بتن، طرا برروی تپه ۳۹

 ۱۹۹۹این بنا قابل بازدید برای عموم شد و در  ۱۹۹۰از سال  د. با کاهش تعداد ساکنان این دیربرداری رسانبه بهره ۵۰دهۀ 

 جزو میراث ملی این کشور رقم خورد.  

 

 

 ۱۹۵۰صومعۀ التور ت در لیون فرانسه اثر لوکربوزیه، اواخر دهۀ                         ۱۹۵۰خانۀ دیوید رایت اثر فرانک لوید رایت، اوایل دهۀ      

 

 

به همان اندازه که بتن  او را استاد بتن می خواندند. بروئر توان از مارسل بروئر نام برد.دست این دوره میاز معماران چیره

شان را همان اندازه قادر بود نماهای مدوالری بیافریند که زیباییبرد، به روزنه بجا به کار میهای جسیم و کمرا در توده

و  ـ برد. از آثار زبانزد بروئردر ترکیب متوازنی به کار میرا بتن و شیشه  اما در ویالهایشو اها بودند. مدیون سایه روشن

سی ساخته شده و مهند ی پیلوتیپر روساختمان اصلی یونسکو در پاریس است که به صورت ستارۀ سه اش ـهمکار آمریکایی

های مشهور بتنی در دنیاست که سقف ن روی یکی از نامدارترین محاسبان سازه ی ر لوییجی ن روی بوده است.آن بر عهدۀ پی

های فرمالیستی خود را محقق معماران جسوری که موفق شدند ایدهمیان از از کارهای اوست.  ۱۹۵۸ـ  ۵۹در ورزشگاه ُرم 

نام خود را تا این زمان به عنوان تنها معماری  ۱۹۵۸نام برد که با ساخت اپرای سیدنی در  ۴۰«یرن اوتزن»از باید کنند، 

نیز بیشتر به خاطر دو  ۴۱«ا رو سارینن»ثبت کرد که اثرش در زمان حیاتش در فهرست میراث جهانی جای گرفته است. 

شهرت جهانی یافت. ( ۱۹۵۸)و ترمینال تی.دبلیو.ا ی در فرودگاه ک ن دی نیویورک  (۱۹۸۲) سیس واشنگتن دیفرودگاه دال  

-های مکعبی برهم ُکنُسلخانه ۱۹۸۹اصالتاً اسراییلی، در  پردازشهرساز و نظریه ۴۲«موشه َسفدی»در مونرآل کانادا نیز 

 ای اجرا کرد که بیشتر به واسطۀ آن شناخته شد.  شده

ماند. جا میها بهآمیز نباشد، زیرا در اجرای نهایی گاهی رّد قالبکامالً موفقیتهنوز توانست ر این دوره میکار با بتن د

کارلو »د: رنزیبایی به کار گی را در جهتمعمارانی بودند که بتوانند با خبرگی به این رّد، لحن رمزگونه ببخشند و آن  اً ندرت

 ... ۴۵«لویی کان» ۴۴،«کنزو تانگه» ۴۳،«اسکارپا
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 ۱۹۵۳ـ  ۱۹۵۱پاریس اثر مارسل بروئر ساختمان یونسکو در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹۵۹یر لوییجی نروی ورزشگاه رم اثر پی                                  ۱۹۸۹مجموعۀ مسکونی در مونرآل کانادا اثر موشه سفدی                

 

 

 

 ۱۹۵۸ترمینال ک ندی در فرودگاه نیویورک اثر ارو سارینن                  ۱۹۸۲سی اثر ارو سارینن فرودگاه دالس واشنگتن دی        
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 ۱۹۸۹ـ  ۱۹۱۰ابخانۀ مرکزی آتالنتا اثر بروئر تک            ۱۹۸۹ـ  ۱۹۹۰ دانشگاه نیویورک اثر بروئر  در Begrischسالن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹۸۱ـ  ۱۹۹۰ در نیوهاون اثر بروئر Pirelliساختمان         ۱۹۸۴ـ  ۱۹۸۸در نیویورک اثر بروئر  Whitneyموزۀ              

 

 

 دانشکدۀ معماری دانشگاه برکلی             ۱۹۸۳ـ  Gerhard Kallmann, Michael McKinnell ۱۹۸۹ راث شهرداری بُستون

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=641&q=gerhard+kallmann&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM_KqShW4gIxsy3KS3LNtVSyk630E4uSMzJLUpNLSotS9YtLikrBLCu4MADWu9ZRPwAAAA&ved=0ahUKEwishs2a17LJAhXE9g4KHbecCcMQmxMIugEoATAb
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=641&q=gerhard+kallmann&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM_KqShW4gIxsy3KS3LNtVSyk630E4uSMzJLUpNLSotS9YtLikrBLCu4MADWu9ZRPwAAAA&ved=0ahUKEwishs2a17LJAhXE9g4KHbecCcMQmxMIugEoATAb
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=641&q=michael+mckinnell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM_KqShW4gIxU7KqUuILtFSyk630E4uSMzJLUpNLSotS9YtLikrBLCu4MACCm2RIPwAAAA&ved=0ahUKEwishs2a17LJAhXE9g4KHbecCcMQmxMIuwEoAjAb
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تاریخ  اید از نظر دور داشت؛سی را نبدی تنی واشنگمتروسقف  از میان کارهای عظیمی که در آمریکا صورت گرفت،

بروتالیستی با تنوع زیاد در نئو ـ  ترین کارهایدر نگاه کلی  باید گفت عظیم. رقم خورده است ۱۹۹۸پایان ساخت آن 

نواز نیست، شاید به عنوان با منظری که اغلب چشم های طبقاتیمقیاس آمریکایی بنا شدند. پارکینگشهرهای بزرگ

 . شهری توانستند برای بتن بدنامی بیاورندهای درونترین سازهنامطلوب

 

 

 ۱۹۸۰شهرداری )بعداً مرکز فرهنگی( کوراشیکی در ژاپن اثر کنزو تانگه                               ۱۹۹۸سی متروی واشنگتن دی                      

 

 

   : معماران خارجیپیدایش بتن در ایران در دورۀ پهلوی اول

 از .فراوان است بالوستراد ... ،، سرستونشامل مجسمه تزیینات سیمانی ا بای سیمانی ، نماهایدر دورۀ حکومت رضاشاه

اما اینکه در این دوره توان نام برد. میرا در تهران  ادگردبانی و دبیرستان انوشیروان رهش ساختمانها ترینمیان شاخص

های گوناگونی وجود دارد. در ای به کار گرفت، روایتسیمان یا بتن مسلح را نخستین بار چه کسی در کجا و به چه شیوه

کاربرد بتن مسلح را در اسکلت برای اولین ، صراحتاً در فرانسه منتشر شده ۱۹۱۹در  نامۀ گ ورکیانکتابی که دربارۀ زندگی

 رسداز سویی به نظر می ۴۸ثبت شده است. ۱۹۳۳/۱۳۱۲به ایران  نسبت داده است. تاریخ ورود او به اوبار در ایران 

که تاریخ آن به یک سال قبل  ۴۹انداستفاده کردهدر ساخت دانشگاه تهران از بتن مسلح  ۴۱«آندره گدار»و  ۴۹«ماکسیم سیرو»

والدیسالو »معمار اوکراینی ـ لهستانی  تأمل این است که. اما نکتۀ قابل شوداز حضور گورکیان در تهران مربوط می

آهن به ایران آمد، به دعوت یک کمپانی آمریکایی برای مشارکت در پروژۀ راه ۱۹۲۱/۱۳۰۸در  که ۵۰«هورودتسکی

و ا به کار برده است.« آهن و سیمان»شود در سقف آن آهن تهران شد که گفته میبالفاصله دست به کار ساخت ایستگاه راه

سبک معماری  ۵۱در لهستان داشته است.زیرساختی  سازی و کارهایدر ساختمانسابقۀ کار با بتن مسلح )یا سیمان مسلح( را 

توان نئوکالسیک خواند، در حالی که گورکیان با سابقۀ ارزشمندی های اولیۀ دانشگاه تهران را میآهن و ساختمانایستگاه راه

-مدرنیسم را دستکم در خانه االمکانحتیو سعی کرد  قدم به ایران گذاشت داشت مدرنیسم که در اروپا نزد برخی پیشروان

برد، روی ساخت پیاده کند. او حتی اگر اسکلت بتن آرمه به کار میهای مرفه و نامی تهران میهایی که برای خانواده

ن روال»خروج او از ایران،  پس از د.بخشتری به نما بصلسیمای خا داد تادیوارهای آجری را با سیمان پوشش می

در این دوره « وارطان هوانسیان»و « پُل آبکار»این روش را ادامه داد. او و معمارانی چون معمار فرانسوی  ۵۲«دوبرول

شخصی  هایبیشتر معماران در ساخت خانهها و به خاطر تأثیر است تیک آن استفاده کردند. در لبۀ پنجرهبرای سایبان از بتن 

 .رساندبه اجرا می هایی به این روشدیدند. شاید گورکیان تنها معماری بود که آن روزها خانهای نمیبتن مسلح، صرفهبا 

 احداث شدند. های خارجی با کمک بتن مسلح توسط شرکت ها در دهۀ دوم پهلوی اولها و نیروگاهسیلوها، کارخانه
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امور سازی و های راههمکاری با شرکت خارجی، به واسطۀ در این دوره حضور اکثریت قریب به اتفاق معماران

ز ا معماری شهرهاو مدرنیزاسیون  نها هرگز برای توسعه، آشناسانه در ایران بودزیرساختی یا به واسطۀ تحقیقات باستان

بستند، جامعۀ ایرانی سوی زمامداران ایران دعوت نشدند. دانش معماری و ذائقۀ هنری اغلب آنها در کنار فنی که به کار می

 آن روز را بی نصیب نگذاشت.

 

 

 )احتماالً باشگاه افسران( ریزیگورکیان در حال نظارت بر بتن              )ضمن تخریب( گورکیانمافی اثر سازۀ خانۀ نظام    

 

 

 

 ن ایرانی و خارجیا: معمارآثار بتنی در دورۀ پهلوی دوم

 به لطف حضوردر این دوره هم  ، دامن ایران را هم گرفت.۲۰رکود حاصل از جنگ جهانی دوم در سالهای اول دهۀ 

کارهایی با بتن اکسپوزه  ، نمونهو در طول آن ۳۰دهۀ  در آستانۀ آموختۀ اروپا بودند،معماران خارجی و ایرانیانی که دانش

ثر اسینا به مقبرۀ بوعلیتوان میاز این دست ند. گیربناهای یادمانی جای می های آنها در زمرۀ)نمایان( ساخته شد که اولین

بوده  مهندس خارجی آن یکمحاسب که  هنکت این اره کرد با ذکراش بوده، ۱۳۲۱که شروع ساخت آن « هوشنگ سیحون»

قیاس و شیوه، م. یافته است زان قابل توجهی تقلیلاست. تناسبات مقبرۀ قابوس وشمگیر در آن رعایت شده، اما مقیاس به می

رد، چنان است که آمادگی او را برای ورود به بُ به کار میدر اکثریت قریب به اتفاق آثارش کیفیت مصالحی که سیحون 

کو و ، سای که در ازاره و دیوارههای برجستهسنگنسبت به قطعه هد. شیفتگی سیحوندها کامالً نشان میجرگۀ بروتالیست

امگاه چنانکه در که در کارخانه، در آر ده چنان ظاهر شودر طراحی خاناین عنصر شود سبب می هدجا قرار داُصفه ... همه 

تناسب  نبود   ظاهر شوند، شایدجهانی ی در لباس بروتالیسم بلندبا سر گذارد آثار تماماً بتنی سیحوناما آنچه نمی درمانگاه ...

خلی نماهای داهای پالستیک آن به روشنی ملهم از موفق میان ابعاد بنا باشد. نگارنده اشارۀ مستقیم دارد به موزۀ توس که ا فه

و درست یک سال پیش از شروع موزۀ توس، ساخت  (۱۹۸۰) ساختمان شهرداری کوراشیکی در ژاپن اثر کنزو تانگه است

ر دو د در طراحی و مقیاس مترتب بر یک اثر یادمانیقوارگی یا همان خوشنواز بات چشمآن به اتمام رسیده است. نبود تناس

فاع ارت این در شرایطی است کهنفع برده نشده.  های بتن چنانچه بایدالملک، سبب شده است از ظرفیتمقبرۀ خیام و کمال

 .برابر افزایش یافته استبه دو هنگام ساخت نسبت به طرح اصلی مقبرۀ شاعر نامدار خیام نیشابوری 
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 موزۀ توس اثر سیحونکارخانۀ کانادادرای اثر سیحون                                                                                 

 

ت به نسبمتفاوت  ای کم و بیشسازهدارای که  باقی استاز علی اکبر صادق ساختمان مدور بانک رهنی در خیابان فردوسی 

دو سازۀ بتنی نمایان به صورت پیلوتی، یکی در مدرسۀ شمسی  ۳۰در این مقیاس و در همین سالهای دهۀ  است.زمانه 

به  برای الحاق فرانسوی ۵۳«آندره ژولین»د که اولی توسط ه شارائارامنه داویدیان ژاندارک و دیگری در مدرسۀ کوشش 

)احتماالً( اجرا  طراحی و «بابیک سرکیسیان»و دومی توسط معمار ارمنی  ساز مدرسه طرح داده شدساختمان مارکف

نا  ،۳۰در اواخر دهۀ  ۵۴.شد ساخته  «غیاییحیدر »و « محسن فروغی»یکی از فاخرترین بناهای این دوره توسط مجلس س 

یرن اوتزن به ایران دعوت شد و بنایی همچنین  .بر عهدۀ مهندسان سوئدی بود محاسبه و اجرای سقف سالن آن، د کهش

  زنند.ها حرف اول را میی یکی از شعب بانک ملی طراحی کرد که در آن مثل همیشه سقفماندگار برا

 

 

   ۳۰اواسط دهۀ  مدرسۀ کوشش ارامنهپیلوتی                                    ۳۰، اواسط دهۀ مدرسۀ ژاندارکپیلوتی بخش الحاقی            

 ها مداخالت سالهای اخیر است.()دیوارکشی

 

 

ها با بکارگیری بتن مسلح اوج گرفت. آثار یادمانی که همه جای دنیا شمسی، خلق آثار معماری در همۀ عرصه ۴۰در دهۀ 

بتن پیشتاز بودند، در ایران هم توسط معماران واقعی به سرعت به جامعۀ رو به توسعۀ آن روز عرضه در به خدمت گرفتن 

آثار از سوی دیگر  کلیساهای مدرن.آرامگاه باباطاهر، سردر دانشگاه تهران، یادمان آزادی )برج شهیاد سابق(،  شدند:می

برای اجرای ساختمان مخابرات، بنای تاریخی  باز کردند کهو کارفرمایان  بروتالیستی چنان جای خود را در میان معماران
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تلگرافخانه که قدمت آن به پنجاه نرسیده بود، تخریب شد. ساختمان پستخانۀ مرکزی در چهارراه لشگر چنان با قدرت 

معدود معماران همزمان . کندراحتی ایفای نقش میاستقرار یافت که تا امروز در جایگاه یک نماد شهری یا یک مونومان به

ق( نمازخانۀ پارک الله )فرح ساب بودند: مالیستیمشغول تجربیات مینی های آمریکا بودند،آموختۀ دانشگاهپیشرویی که دانش

نمادین تلقی شود. از میان تجارب موفق کامران دیبا، موزۀ هنرهای معاصر تهران  که شاید بیشتر اثری «امران دیباک»از 

ما در ا بتن رنگی و سنگ الشه با انتخاب درست  مقیاس، جذابیت بصری ماندگاری خلق کرده است.است که در آن ترکیب 

دند تا ش ستقبال بیشتری روبروبا ا ،در ترکیب با آجربا سازۀ فلزی اکسپوزه  های آپارتمانیمجموعه ،از سوی مردماین سالها 

ر د آبادیمثل خانۀ دولت ،کرددر بخش اعظم آنها خودنمایی میکه بتن هایی آنهایی که اسکلت بتنی آنها نمایان بود یا خانه

 ـ ی با جمعیت رو به رشد سر برآورداهدر منطق که تهران مانندبرج مسکونی مجتمعنخستین  در مقابل، .کامرانیۀ تهران

از خارج آن زمان هایی که در زمیندمرتبه نیز های بلندر تهران، هتل .مطلوب شهروندان بودبسیار  آباد ـهای بهجتبرج

 شدند، قد برافراشتند.بافت شهری محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانهبرات میدان توپساختمان مخا                          پستخانۀ مرکزی چهارراه لشگرساختمان                         

 

شدند، در شهرهای مختلف بیش از پیش شروع که برای احداث آثار مهم دولتی قانوناً باید به دفاتر ایرانی ملحق میخارجیانی 

آهن مشهد و تبریز را فرانسوی در همکاری با دفتر حیدر غیایی، ایستگاه راه ۵۵«فرنان پویون»به فعالیت در ایران کردند. 

 طرح داد که به زیبایی اجرا شدند.

ر های مهم که دفریبندۀ این دوره با کاربرینسبتاً های به معدود ساختمان در همین فرصت مغتنم، نگارنده اشاره کندجا دارد 

شدند، در حالی که در نه چندان حاذق احداث میگمنام و کم و بیش مرغوب شهرهای بزرگ توسط معماران  بعضی نقاط  

های ارزنده ، خود را به زحمت در زمرۀ معماریر بتنی چشمگیرعین دارا بودن مشکالت ساختاری بزرگ، تنها با عناص

مقیاس، بیمارستان جرجانی در خیابان دماوند تهران و مقابل بیمارستان کالن هایگنجاندند. یکی از این دسته ساختمانمی

وضعیت مهجور و  برداری رسیده، اما بیش از سی سال است که به دالیل مختلفبه بهره ۴۰بوعلی است که در آغاز دهۀ 

ریزی فضایی درستی از ابتدا برای این رسد برنامهاسفباری به خود گرفته و به همین حال رها شده است. نه تنها به نظر می

از اینرو های جغرافیایی به وضوح دچار خطا شده است! گویا معمار آن حتی در انتخاب جهت بلکه مجموعۀ درمانی نشده،

در قدم اول چشم به نام معمار آن دارند و این اتفاقاً در جامعۀ معماری ایران  معاصر زیابی معماریبسیاری از افراد برای ار

    کند.بیشتر جلب نظر می

که بسیار شبیه به کارهای شخص فرانک لوید  رایت استاثر بنیاد کاخ ییالقی شمس پهلوی  همتای این دورهیکی از آثار بی

برداری با مشکل رطوبت مواجه شد، اما اجرای سقف گنبدی نورگیر آن از ابتدای بهرهشوربختانه . گرچه رایت طراحی شده

تصادفاً این بنای مونومانتال هم تا زمانی که ُمهر قطعی بنیاد رایت روی آن نخورده و دهانۀ بزرگ گنبد، قابل اعتناست. 
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بودن یا نبودن آن دچار تردیدهایی بودند. اما نگارنده  جزو میراث ملی ایران رقم نخورده بود، عدۀ زیادی در تشخیص نفیس

 در جهت پسند یک هاشاید افراط در طراحی مبلمان، همچنین انتخاب عناصر پرتأللؤ و ترکیب رنگکه  بر این اعتقاد است

 شد. شاهزادۀ شرقی این فرضیه را موجب می

های مسکونی در شهرهای مختلف ایران بود. ادامۀ ساخت برجترین برخورد با بتن شمسی روال ادامه یافت. مهم ۵۰در دهۀ 

-کار غالباً خارجی در نقاط مرغوب شهرهای بزرگ و بنادر تا زمان تغییر حکومت به مجتمعهای مقاطعهمعماران و شرکت

اکباتان شهرک  ها در پایتخت هستند؛ترین برجدو نمونه از مهم سامان و ونک پارکسازی مشغول بودند. سازی و شهرک

با بروتالیستی نئو ـ ساخت آن به پایان رسید. بناهای  ۱۳۵۹ که پس از ستای آن روزهاهای حومهترین شهرکاز موفقنیز 

و البته گاهی با از سابق  جی، با اجراهای تمیزترهای روز خاربا نگاه به نمونهبعضاً هایی که ذکر آن رفت، همان ویژگی

ی اهطراح برج ۸۵«مینورو یاماساکی»خوابگاه دانشگاه شیراز توسط  در حال ساخت بودند: ایهای نه چندان حرفهدیتیل

، موزۀ با طرح حیاط مرکزی« ردالننادر ا»ساختمان ادارۀ مرکزی گروه صنعتی بهشهر اثر تجارت جهانی در نیویورک، 

باز  صدهزارنفریتر از همه، استادیوم و مهم «کامران دیبا»اثر  ، فرهنگسرای نیاوران«عبدالعزیز فرمانفرماییان»اثر  فرش

رماییان. از جمله معمارانی که پس از تحصیل در اروپا کمی قبل از آغاز این دهه به ایران بازگشته بود، هم از دفتر فرمانف

همچنین در ورزشگاه تختی، کمک شایانی از بتن گرفت. درویش متفاوت جهانگیر درویش است که در اجرای سازۀ 

 ساختمان صدا و سیمای تهران )جام جم( در همین دهه، سازۀ بتنی نمایانی به کار گرفت و سطوح آن را به بافت مزین کرد.

 

 اثر جهانگیر درویشتختی استادیوم 

 

 اثر جهانگیر درویش صدا و سیما ـ جام جمساختمان 

 

 اثر بنیاد فرانک لوید رایت پهلوی کاخ شمس                                انفرماییاناثر فرمموزۀ فرش                 
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برج شهیاد با در نظر  نگارنده به دو اثر اشارۀ ویژه دارد: ه،م مهندسان محاسب بتن در این دوریادآوری نقش مه ضمن

ناهمچن های بتن،شناسانه و با تکیه بر ظرفیتآن زمان، با توجه به مجموعۀ نکات زیبایی داشتن تجربۀ ناچیز طراح در ، ین س 

هایی در میان سایر آثار برای رسد برتریبه نظر می ،های محاسباتی و اجرایی نسبت به تاریخ ساخت آنبا توجه به دشواری

 اند. خود کسب کرده

 

 

ن مجلس                           اثر حسین امانت آزادی )برج شهیاد(یادمان            ا اثر حیدر غیایی و محسن فروغیس 

 

 

 ۱۳۴۳ـ  ۱۳۵۰ آبادهای مسکونی بهجتبرج         نادر اردالن و فرمانفرماییان اثر صنعتی بهشهر گروهمرکزی دارۀ ا

                               

 

 آغاز ساخت و سازهای بتنی در ایران، ترکیه و عراقتطبیقی بررسی 

و دانشگاه  دمشغول بو روش بتن مسلحهای اعیانی مدرن با ورکیان در تهران به ساخت بناهای دولتی و خانهزمانی که گ  

در آنکارا یک کارخانۀ آبجوسازی را با  ۹۵«ا نست ا گلی»معمار اتریشی  ،(۱۹۳۳ـ  ۳۴شد )تهران به همین روش برپا می

، پذیرای تعداد زیادی ۱۹۳۳آن زمان ترکیه این اقبال را داشت که به دنبال تغییرات سیاسی آلمان در  کرد.بتن مسلح اجرا می

به  بودند. ۹۵«مارتین واگنر»و  ۱۵«برونو تاوت»ترین آنها شهرسازان آلمانی و یهودی باشد که معروفاز معماران و 
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و همکارش در استانبول فرانسوی  ۸۰«ُرب ر ماله ـ استونس»( ۱۹۳۱شهادت اسناد تصویری در دسترس، دو سال پیش از آن )

به  ۱۸«سیفی آرکان»کردۀ اروپا که ماران ترک تحصیلساخته بودند. همچنین مع سازی را به همین روشیک کارخانۀ شراب

نی های بتاند. عمارت فلوریا در استانبول با ستونسازی شهر نقش مهمی داشتهدر مدرن ،ترین آنها شناخته شدهعنوان فعال

در ترکیه ، از بناهای مدرن پیشرو و به آتاتورک تقدیم شد ساخته شد ۱۹۳۵در  یباوهاوسکه با نگاه فرورفته در آب 

مارتین »اثر معمار آلمانی  Sümerbankترین مظهر مدرنیسم که در آنکارا با بتن مسلح اجرا شد . اما مهمشودمحسوب می

 پیش از سفر به آنکارا حیات را به درود گفت. ۱۹۳۸لتزیگ نیز در است. گفتنی است هانس پُ  ۱۹۳۹در  ۲۸«ا لز سار

ها برای مدرنیزاسیون ترکیه، گروهی از معماران و به محض روی کار آمدن به عنوان اولین قدم ۱۹۲۳آتاتورک در 

ن»شهرسازان آلمانی از جمله  و ا نست ا گلی ... را دعوت کرد.  ۴۸«کلیمنس هولتزمایستر»و اتریشی مانند  ۳۸«هرمان یانس 

ز و آردکو ... ا ، نئوکالسیکهای راسیونالیستیه سبکدور از ذهن نیست اگر آنها در ساخت بناهای عظیم عمومی و دولتی ب

 بتن مسلح استفاده کرده باشند. 

اقدام به تجربۀ جدی بتن مسلح نکرده بود. در این  ۴۰اما بغداد با وجود اینکه میزبان معماران انگلیسی زیادی بود، تا دهۀ 

 پیلوتی و سبک مدرن، همگام با ترکیب سبکانگلیس به عراق،  کردۀبازگشت معماران بومی تحصیلدهه نیز به لطف 

داستان  به سبک شرقی احداث شده بود. ۴۰ها در عراق پیش از دهۀ ترین آثار انگلیسیشرقی و غربی به کار رفت. مهم

با  معماران مدرنیست شهیر آمریکایی و اروپایی به بغداد چنین بود که ملک فیصل )دوم( آخرین پادشاه عراق دعوت از

برای گسترش زیرساختی و توسعۀ شهر  ۹۱۹۵در شاگرد گروپیوس بود،  که در هاروارد ۵۸«زار جودتن  »عمار مشورت م

 ۸۸،«آلوار آلتو»اُپرا را به رایت، موزه را به گروپیوس، و دانشگاه وسیع بغداد را به  ریزی ترتیب دادبغداد، شورای برنامه

و  ۱۹۵۱با اعدام ملک فیصل در  ۱۸سپرد. ۹۸«جو پونتی»را به ه و ساختمان شورای توسعه ورزشگاه را به لوکربوزی

تبدیل عراق به مرکز جهانی در دنیای »و پادشاه در  ها به سرانجام نرسیدتغییرات مهم سیاسی در عراق برخی از این پروژه

یر نیز پس از مرگش با تغی . ورزشگاه لوکربوزیهجو پونتی اجرا شداز این میان، تنها دانشگاه بغداد و اثر  ناکام ماند.« عرب

این اثر از ساخته شد.  ۱۹۹۳ـ  ۱۰اش و پیمانکاران محلی  در جزیی در مقیاس طرح و محل سایت توسط همکار فرانسوی

  شود.جمله بناهای ارزشمند بتنی در بغداد محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹۹۳ـ  ۱۰طرح لوکربوزیه   ،ورزشگاه بغداد
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 ها:پانوشت

1- Louis Vicat 

2- Joseph – Louis Lambo 

3- François – Martin Lebrun 

4- Joseph Monier 

5- François Coignet 

6- Vésinet 

7- William E.Ward 

8- Ernest Lesly Ransome 

 شده است. های زیرساختی و صنعتی کمتر اشاره در این نوشتار به سازه -9

11- Paul Cottancin 

11- François Hennebique 

 شد.صورت گسترده و در اوج ظرافت از سیمان در تزیینات نما استفاده میدر بسیاری از کشورها در این دوره، به -12

به نقل از مینا معرفت )معمار، شهرساز و پژوهشگر معماری معاصر جهان(، نخستین ساختمان بتن آرمه با کاربری اداری در شش طبقه  -13

 ساخته شد.  AIAبه جای آن انستیتوی آمریکایی معماران  ۱۹۹۳در تخریب شد.  ۸۰شد و در دهۀ  ساخته سیدر واشنگتن دی ۱۹۰۱در 

14- Walter Gropius 

15- Ernst May 

16- Eugène Freyssinet 

17- Auguste Perret, Gustave Perret 

18- Henri Van de Velde 

19- Century Hall 
21- Max Berg 

21- Hans Poelzig 

22- Wrocław/Breslau 

23- Frank Lloyd Wright 

 شود.سپاسگزاری میاز مینا معرفت برای این اشارۀ بجا  -24

25- Ludwig Mies van der Rohe 

26- Adolf Meyer 

27- Charles Eduard Jeanneret 

28- Le Corbusier 

29- Anatole de Baudot 

31- Henri Sauvage 

31- Pilotis شده است.های روی آب گفته میهای خانهبه پایه پیش از آن 

32- Marcel Breuer 

33- Pier Luigi Nervi نا در  Palazzetto dello(، از داخل کامالً به سقف ورزشگاه ُرم )۱۹۵۹تهران )، از آنجا که طرح سقف مجلس س 

sport Romeی ر لوییجی نروی در ساخت مجلس همکاری داشته؛ نگارنده تا این ای وجود دارد که پی( شباهت دارد، این فرضیه نزد عده

 زمان سندی برای اثبات آن نیافته است.

34- Gabriel Guévrékian 

35- Oscar Niemeyer 

 داشته است. و اجتماعی ظاهراً خاستگاه اخالقی در تاریخ معماری چنین گرایشی -36

تاریخدان معماری انگلیسی دربارۀ ساختمانی به کار رفت « Reyner Banhamرینر بنهم »توسط  ۱۹۵۴نخستین بار نئو ـ بروتالیسم در  -37

ر این ب تماماً با آجر ساخته شده باشند؛ ، ممکن استاین گرایشبناهای با ترکیب شده بودند.  ای بودند و با آجرکه نماهای اصلی آن شیشه

-یم و ایرج پروین خصالهللا نیکاثر روح( فاطمی)خیابان شهید  وزارت کشور ساختماناز میان آثار ایران اساس، نگارنده معتقد است 

  بروتالیستی شمرده شود.نئو ـ  تواند

 .گویندرا می پیروان دستورات قدیس دومینیک -38

39- La Tourette 

41- Jørn Utzon 

41- Eero Saarinen 

42- Moshe Safdie 

43- Carlo Scarpa 

44- Kenzo Tange 

45- Louis Kahn 

 رجوع شود. ۵۲، شمارۀ معماری و فرهنگدر مجلۀ « وطنیگورکیان، مدرنیستی با باور جهان»به مقالۀ  -46

47- Maxime Siroux 



19 
 

48- André Godard 

 مینا معرفت.به نقل از  -49

51- Władysław Horodecki 

 رجوع شود. ۵۲، شمارۀ معماری و فرهنگدر مجلۀ « والدیسالو هورودتسکی، ایستگاه آخر: تهران»به مقالۀ  -51

52- Rolland Marcel Dubrulle 

53- André Julien .به نقل از آنتوانت لیا معلم ایتالیایی مدرسۀ ژاندارک ، 

 توماسیان این طرح برندۀ مسابقه شد. به نقل از مرحوم مهندس توماس -54

55- Fernand Pouillon 

56- Minoru Yamasaki 

57- Ernst Egli 

58- Bruno Taut 

59- Martin Wagner 

61- Robert Mallet – Stevens 

61- Seyfi Arkan 

62- Martin Elsaesser 

63- Hermann Jansen 

64- Clemens Holzmeister 

 .بود ،وزیری رسیداو فرزند سفیر عراق در آمریکا که بعداً به نخست -65

66- Alvar Aalto 

67- Gio Ponti 

 هم جزو مدعوان بوده است. احتماالً اُسکار نیمایر -68
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 .۱۳۹۱، امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، چاپ پنجم، ویرایش دوم معماری معاصر ایران -

 .۱۳۱۱ چاپ اول سیروس باور، نشر فضا، نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران، -

 .۱۳۹۲، تابستان ۵۲ ، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ش«۱۳۰۴-۱۳۵۹معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی »، معماری و فرهنگمجلۀ  -

مهر  ۲۹شناس، ، ماندانا یزدان«، گنجینۀ ناشناخته در نزدیکی تهرانو اهمیت آن شناسی کاخ مرواریدمروری بر زیبایی»، ایران روزنامۀ -

۱۳۱۱. 

  ۲۰۱۵دسامبر  ۲، بوکفیس صفحۀ تاریخی شبکۀ، پریروزتهران  -
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