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تاریخ پذیرش5931/5/42 :

چكيده

دوره پهلوی از طرفی به مظاهر مدرنی که در غرب در حال اتفاق افتادن بود عالقهمندد
بود و از طرفی دولت تمایل به توسعه عالقهمندیهای ملیگرایی در کشور داشت و از
طرف دیگر نیز مردم عالقهمند به ترک سنتهای خود نبودند .چگونگی تدأثیر کارهدای
معماران خارجی دعوت شده به ایران توسط دولت در اید دوره بدر هویدت معمداری
معاصر ایران سؤال اصلی ای تحقیق است .در ای مقاله ابتدا گدرری بدر جریدان ملدی
گرایی ،مدرنیته و نیز تأثیر آن بر معماری که در ای دوره اتفاق افتاد خواهیم داشت و
در ادامه نیز تأثیر معماری و معماران غربی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .بدا توجده
به ای که نیکوالی مارکوف بناهای متعدددی را در اید دوره طراحدی کدرده و نیدز در
مدیریت عناصر سنت ،مدرنیته و ملیگرایی در معماری بهعندوان ید معمدار خدارجی
تأثیرگرار بوده ،معماری و کارهای وی بهعنوان نمونه موردی در ای پژوهش انتخاب
شدده اسدت .اید پدژوهش از ندو کیفدی د توصدیفی بدوده و از نظدر نتیجده پدژوهش
کاربردی و منطق پژوهش نیز استنتاجی د قیاسی است .روش تحقیق در اید پدژوهش
میدانی د کتابخانه ای است .نتیجه ای پژوهش نشان میدهد کده مدارکوف بدا در نظدر
گرفت بسترها و زمینههای موجود در جامعه و مطالعه نیازها ،کمبودها ،خواسته ها و
الزامات جامعه در راستای نیل به تجددگرایی توانست تأثیر بسزایی بر انتقال سنت به
مدرنیته در معماری دوره پهلوی اول داشته باشد.
كليد واژهها :هویت ،مدرنیته ،معماری معاصر ،نیکالی مارکوف ،پهلوی اول.

 .3مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «جایگاه معنا در معماری معاصر (نمونه موردی :معماری معاصرر ایرران
 »)3130-99از دانشگاه معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در حال انجام میباشد.
* دانشجوی دوره دکتری معماری دانشکده معماری و شهرسرازی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد تهرران مرکرزی،
تهران ،ایران
** دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهرران،
ایران ،نویسنده مسؤول

