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تاریخچه مختصری از شهر تهران

نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته های 
د به تئودوسیوس یونانی در حدود اواخر سده دوم پیش از میال

(1385قبادیان،).عنوان یکی از توابع ری ذکر گردید

هجری قمری ، آقا محمدخان در تهران بر 1200در سال 
به . تخت می نشیند و تهران رسماً پایتخت کشور می شود

هجری قمری در عهد ناصر الدین 1284دنبال آن در سال 
...  دروازه 12ضلعی با 8شاه حصار جدیدی به شکل 

.احداث می گردد و به نام حصار ناصری معروف می گردد



آغاز مدرنیسم و معماری تهران

ورود معماری غرب به تهران از زمان سلطنت 
ه اوج دور–ناصرالدین شاه یعنی از نیمه قرن نوزده 

گرفت و لذا تغییراتصورت-تاریخ گرایی در غرب
.محتوایی در معماری تهران به وقوع پیوست

معماری ساختمان های تهران به موازات تحوالت 
معماری در غرب چهره های متفاوت یافته ، و این 

.دگرگونی تا به امروز ادامه دارد



رخدادهای مصادف با زمامداری قاجار

انقالب صنعتی غرب در قرن نوزدهم•

ساخت بلوارها و خیابان های عریض درزمان •
ناپلئون سوم

نمایشگاه بزرگ لندن معروف به قصر بلورین•

نمایشگاه بین المللی پاریس •

1889بنای بزرگ و فلزی برج ایفل در سال •
(1374اعتصام،)•



مروری بر چند معماری

معماری التقاطی 
((Ecelectic:

معماری رمانتیک 
((Romantic 

Arthitecture:

معماری 
 Neo))نئوکالسیک

Classic 
Arthitecture



معماری نئوکالسیک

اه این سبک از اواخر سلطنت ناصرالدین ش 
ب  رای ک  ای ه  ای س  لطنتی و س  اختمان ه  ای 

.حکومتی مورد تقلید قرار گرفت

از نیم  ه ق  رن هج  ده ت  ا 
نیم       ه ق       رن ن       وزده 
م      یالدی در اروپ      ای 

.غربی رایج بوده است



کای ابیض با معماری نئوکالسیک



معماری رمانتیک

این سبک از معماری در طی 
1880تا 1780سالهای 

میالدی در اروپای غربی رایج
.بوده است 

این سبک در معماری تهران در
ار عصر ناصری زیاد تأثیر گذ

ین نبوده ، شاید به دلیل اینکه ا
سبک به گستردگی سبک 

نئوکالسیک در اروپا و 
باالخص در روسیه و ترکیه 

.  رایج نبوده است



معماری التقاطی

نوعی معماری که در آن عناصر و مشخصه های 
ده وسیعی از سبک های تاریخی با هم تلفیق ش

.است

میالدی تا اوایل قرن بیستم در 1880سبک از سال این
وده استانگلستان و امریکا و تا حدود بلژیک و ایتالیا رایج ب

در این دوره ، معماران دیگر خود را محدود به اقتباس 
از یک دوره تاریخی نمی دیدند ، بلکه هر دوره ای در 

.دهر مکانی از گذشته می توانست منبع الهام باش



معماری کارت پستالی

عدم وجود دانشکده 
معماری در ایران 

کمبود معماران 
تحصیل کرده 

فرنگ

ال آوردن کارت پست
و عکس های 

معماری توسط شاه 
یا شاهزادگان



کاخ ملیجک



شمس العماره

نی شمس العماره به عنوان اولین آسمانخراش تهران با نمای بیرو•
.اروپایی و قوس های رومی احداث شد 

تر شمس العماره براي تشریفات مهمان ها استفاده مي شده و بیش•
.از طبقات پایین آن استفاده مي كردند

گرددبرميدقیقااینوداریم،فلزيستونحتيالعمارهشمسدر•
.شودمياروپایيمعماريواردفلزكهزمانيهمانبه



شمس العماره

کاله
فرنگی

و
ساعت

شمس
العماره

جایگزین

مناره 
ها و 

تهگلدس
مساجد



شمس العماره



دارالفنون

جهش کمی •
و کیفی در

عرصه 
آموزش به 

سبک 
اروپایی در

ایران

نقطه ی •
عطف مهم 

در تاریخ 
آموزشی 

ایران

اولین •
مدرسه ای 

است که در 
آن نمای 
معماری 

ده فرنگی دی
.می شود



دارالفنون



تکیه دولت

ته شده بزرگترین آمفی تئاتر ساخ
.تا آن زمان در ایران بود

و مقایسه با آمفی تئاتر ورونا
هالرویال آلبرت 

خت تخریب تکیه دولت برای سا
بانک ملی شعبه بازار



تکیه دولت



ویژگی بارز معماری قاجار 

و تنوع سبکی
تنوع فضایی

درون •
گرایی

رنگ زرد و 
نارنجی 

مشخصه 

رنگ کاشی آن 
دوره

ساختن کای ها
و قصرها

وجود نظم، •
تقارن و 

تناسب اا

پوشش 

ش  یروا

نی

..

استفاده

ازآیینه

کاری

و



دوگانگی و تضاد

مردم عادی کماکان در چارچوب هنجارهای سنتی به 
.زندگی ادامه دادند

ریی درباریان و فرادستان به سمت شیوه های زندگی غ
.تمایل پیدا کردند

دو قطبی شدن معماری پایتخت



درونگرایی

( عبربدنه م) درون گرایی بنا باعث شده بود که سطوح خارجی بناها •
.بسیار ساده و بدون هیچ آرایشی شکل گیرند 

در بدنه های فضاهای عمومی و یا نیمه عمومی معابر هیچ پنجره ای•
وجود نداشت

ه ای بین نشان از تفکیک و تفاوت حساب شد،سادگی دیوارهای بیرونی•
داخل و خارج  داشت 



شکل گیری فردیت

ش     کل گی     ری فردی     ت  •
جدید در دوران ناصری 

انعک       اس فردی       ت در •
معم           اری فض           ای 

اندرونی



نتیجه گیری

دوره ی قاجار مصادف با زمانی است که پایه های معماری مدرن 

در اروپا گذارده شد و برخی بناهای شاخص معماری مدرن پدیدار 

شده اند و اما در ایران تحولی اساسی که بتواند معماری مدرن ایران 

.را پایه گذاری کند نمی توان در معماری دوره قاجار یافت

معماری قاجار به حق، اصول، مبانی و الگوهای قدیم معماری 

.  ایران را ارتقا بخشید و نوآوری هایی از نظر فضا به وجود آورد

لیکن، به نظر می رسد، قوت الزم خلق یک معماری نوین را 

.نداشت
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