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  چکیده
الگوهای  نفوذ ایده های معماری و شهرسازی فرایندی است که با جریان هایی نظیر تجربیات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تاثیرات و

تاثیر گذاری این جریان ها در معماری دو کشور اسالمی ایران و جدیدی را در کشور ها ایجاد می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل 

این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی ماعی، مذهبی و جغرافیایی می باشند. ترکیه می باشد که دارای نقاط اشتراک فرهنگی، اجت

 ثیر جریان های یاد شده مورد تحلیل قرار گیرد.نمونه های موردی به مقایسه تطبیقی معماری ترکیه و ایران می پردازد، تا تا

، ایران و ترکیه تحت تاثیر فرایند نوسازی سریع در دوره رضا شاه و آتاتورک قرار گرفتند. که باعث ایجاد یک دوره جدید در 9191در اوایل دهه 

سم و مدرنیزه در مقایسه با رهبر هم دوره خود، ایران مدرن اجتماعی، سیاسی و تاریخ فرهنگی شد، اهداف رضا شاه در زمینه های ناسیونالی

 محصول و ابزاری برای تحکیم رفتار سیاسی رهبران معاصر گردید. آتاتورک، مورد مقایسه قرار گرفت. در این زمینه، معماری به عنوان یک

یران و ترکیه مدرنیته است که این امر ا 91سیاسی تاریخ از اوایل قرن -سیاسی و فرهنگی-این مطالعه، یک مرور کلی بر روی مسائل اجتماعی

این از طریق تجزیه و تحلیل  و مقایسه تطبیقی تحوالت امپراطوری های فارس و عثمانی برای مدرنیزه شدن، صورت می گیرد. این استدالل بیانگر 

رن به عنوان یک نتیجه دستور کار امر است که با وجود استراتژی های موازی در عرصه های سیاسی رهبران رضا شاه و آتاتورک، معماری مد

ز آن سیاسی، در ایران و ترکیه بصورت متفاوت نشان داده شده است.که این تحقیقات بیانگر تعامل بین معماری و سیاست می باشد که با استفاده ا

 د.می توان عوامل تاثیر گذار بر معماری را شناسایی و تا حدودی سبک و سیاق معماری را قابل پیش بینی نمو

 

 ."جریان های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی "ترکیه" ایران "کشورهای اسالمی "معماری و شهرسازی :کلیدی های واژه

 

 
Uncovering Architecture in the Political Agenda of Iran 

and Turkey 
 
 
 

Abstract 

The ideas of architecture and urban planning is influenced by several factors such as: economic, political, cultural and 

social outlooks. The study presented in this paper essentially aims to determine these factors’ influence on decision 

making for two important countries, Turkey and Iran. The reasons for selecting these two countries are their social and 

cultural resemblance and also similarities in religious and geography- such as Islam, Turkish language, Nowruz 

celebration and mystical ceremony and etc. The methods used in this study include content analysis and review of case 

studies. During the early 0291s, Iran and Turkey underwent a rapid modernization process under Reza Shah and 

Atatürk. Opened a new era in modern Iran’s social, political and cultural histories, Reza Shah’s objectives were 

compared to his contemporary Atatürk’s in their inventory projects of modernization, centralization and nationalism. In 

this context, architecture as a “concrete” product of the states’ modernization process became an instrument to 

consolidate the leader’s political conduct. Through a comparative analysis of the Persian and Ottoman Empire’s 

transformations into modern states, this study gives an overview on the socio-political and cultural-political histories of 

the early 91th century Turkish and Iranian modernity. It argues that despite the parallelism in the political strategies of 
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Reza Shah and Atatürk, modern architecture as an outcome of the political agenda, revealed differently in Iran and 

Turkey during this period. 

 

Keywords:"Architecture" economic, political, cultural and social outlook" Iran"Turkey" 

  
 

 مقدمه:
ر منطقه خاورمیانه و سال های بین دو جنگ جهانی، برخی د

رهبران سیاسی قدرتمند و اغلب کاریزماتیک، نظیر رضا شاه در ایران، 

اتاتورک در ترکیه، شاه امان اهلل خان در افغانستان و دیگران، پروژه 

رت را در برنامه های قوانین گرایی پر حراتعامل مدرنیته و ملی

شخصی خودشان تعریف و ادغام کرده بودند و همگی درصدد بودند 

پروژه مدرنیزاسیون کشورهایشان را نه تنها بعنوان یک آرزو و غایت 

غیر قابل اجتناب، بلکه به عنوان شیوه ای برای احیای ملت ارائه 

این صورت که  دهند. دیدگاه شاه ایران یک بعد آرمانگرایانه داشت، به

 ملت ایران به شکوه و جالل گذشته اش باز خواهد گشت. 

در این میان یک مارک سوسیالیسم ایرانی، با استفاده از تکنیک 

های علمی، ابعاد تحقیر آمیز تاریخی دوره قاجاریه را از میان خواهد 

برداشت. رضاشاه خود را به عنوان پادشاه و نظریه پرداز برجسته ای 

میتواند موانع وحدت ملت را از پیش رو برداشته و بدست  می دید که

وعده هایی که مدنریته با خود داشت برود. آتاتورک با چالشی به 

همان اندازه بزرگ، روبرو شد که شاه ایران نیز روبرو شده بود. 

بازسازی ملت از بقایای اساسی امپراطوری عثمانی نیازمند یک تصویر 

تاتورک خود را به عنوان مظهر ملت و بازنمایی آرمانگرا از آینده بود. آ

 (.Bozdoghan,9111) کننده امکانات آینده معرفی کرد

مقایسه تطبیقی تحوالت امپراطوری عثمانی و ایران بعنوان 

سیاسی و -حکومتهای مدرن، یک مرور کلی بر روی تاریخ اجتماعی

د. ایران و ترکیه می ده 91سیاسی از مدرنیته اوایل قرن -فرهنگی

این استدالل ها بیانگر این امر است که با وجود استراتژی های موازی 

در عرصه سیاسی رضا شاه و آتاتورک، معماری مدرن به عنوان یک 

نتیجه دستور کار سیاسی، در ایران و ترکیه بصورت متفاوت نشان 

حال با توجه به سابقه   (Yavuz, Tabibi, 9194).داده شده است

ن و ترکیه، مقایسه تطبیقی معماری این دوکشور دیرینه روابط ایرا

اجتماعی، -اسالمی، که دارای اشتراکات زیادی از جنبه های فرهنگی

سیاسی، جغرافیایی و ... می باشند، همچنین بدلیل مشخص تر بودن 

خط فکری معماری ترکیه نسبت به ایران، در یافتن علل چالش ها و 

اشد. ایران و ترکیه دو همسایه تحوالت و بحران ها می تواند سودمند ب

 که در آن بسیاری از کشورها تنها ای هستندباستانی در یک منطقه 

تاریخی پس از جنگ جهانی اول دارند. در هر دو کشور اسالم به 

جمعیت ترکیه دارای  عنوان دین غالب آنها می باشد. همچنین

درصد سنی  91درصد شیعه و  91درصد مسلمانان سنی و ایران 11

دوره طوالنی مدت همجواری میان دو کشور باعث  ی باشد.م

اشتراکات فراوانی در زمینه های آداب و رسوم، سنت ها و ... گردیده 

در برخی از کشورهای اسالمی، از جمله هند و ترکیه، با . است

گسترش و پیشرفت تکنولوژی، مدرنیسم بعنوان ابزار تغییر و تحول 

فت و در بعضی دیگر از این کشورها، اجتماعی مورد استقبال قرار گر

مانند ایران تنها بعنوان سرمایه گذاری بین المللی وارد کشور شد که 

د                      عمدتا تجارت خارجی را نیز با خود بهمراه آور
Fatemi-Dezfoli,9112).) 

حال با توجه به سابقه دیرینه و طوالنی مدت اشتراکات بین  

ررسی تاریخچه هنر و معماری آن کمک بسیاری به بایران و ترکیه، 

 در این پژوهش  درک وضعیت امروزی معماری این کشور می کند.

ابتدا به بررسی اشتراکات و سپس به بررسی مقایسه تطبیقی بین 

معماری این دو سرزمین پرداخته می شود تا از طریق مقایسه 

دو کشور در  تطبیقی به اطالعاتی در زمینه چالش های معماری این

 معماری معاصر دست یافت.

 

 :مبحث اصلی
 1391-1391مناسبات ایران و ترکیه :

مناسبات میان ایران و ترکیه، تاریخی طوالنی و پیچیده 

دارد.شالوده روابط دو کشور در دوران نو توسط رضاشاه، بنیانگذار 

سلسه پهلوی، ریخته شد.در هنگام دیدار رضا شاه از ترکیه، دو دولت 

سایه اهداف مشترک چندی داشتند. هر دو برای جدا ساختن هم

، ایران و ترکیه 9191دولت از سنت و دین تالش می کردند. در اوایل 

و آتاتورک قرار  تحت یک فرایند مدرنیزاسیون سریع توسط رضا شاه

گرفتند در نتیجه یک دوره مدرن، در ایران اجتماعی، سیاسی و تاریخ 

ا شاه، رقابت با پروژه های معاصر تکمیل فرهنگی آغاز شد. هدف رض

شده و ملی گرای دوره آتاتورک بود. در این زمینه، روند نوسازی 

ابزاری برای   "محصول استوار ایالت ها"معماری به عنوان یک 

از طریق  (Yavuz, Tabibi, 9194) .تحکیم رفتار سیاسی رهبران شد

مانی و تحوالت و تجزیه و تحلیل و مقایسه امپراطوری ایرانی و عث

-دگرگونی در ایالت های مدرن، اطالعاتی در زمینه تاریخ سیاسی

این استدالل نشان میدهد که  .سیاسی می دهد-اجتماعی و فرهنگی

با وجود استراتژی های موازی در سیاست های رضا شاه و آتاتورک، 

معماری مدرن به عنوان یک نتیجه دستور کار سیاسی، نتایج متفاوتی 

ان و ترکیه را داشته است. با وجود شباهت های قابل توجه در ایر

رژیم آتاتورک و رضا شاه در دهه  ایدئولوژیک و برنامه ریزی بین

، موفقیت های کوتاه مدت و میراث بلند مدت بسیار 9131تا  9191

بدون شک این تفاوت ها در برخی از مقاطع، در  .متفاوت بوده است

ان را قادر به نهادینه ساختن حدی متفاوت بوده است که رهبر

سال . در Zurcher, 9191)) حکومت استبدادی شخصی خود ساخت
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، رضا شاه توسط مصطفی کمال آتاتورک برای یک دیدار 9134

رسمی به ترکیه  دعوت شد.در این دعوت، شاه ایران با استقبال 

گسترده و ازدحام بی سابقه ای از جمعیت در پایتخت مواجه شد که 

رای یک عرصه سیاسی جدید برای شروع روابط و فعالیت ها آغازی ب

تالش اولیه رهبران در اولین مذاکرات، جلوگیری از نفوذ عوامل  بود.

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی غربی بود. در زمینه آسیای شرقی، ایران 

و ترکیه دو کشور توسعه نیافته بودند که خواهان تجربه یک اصل 

                   بودند 91دهه از قرن  جدید و مدرنیزه در اولین

(Lenczowski, 9119).                   
 

 تحلیل و بررسی تطبیق معماری معاصر ایران و ترکیه 

 

در تاریخ معماری ایران و ترکیه دوره هایی برای معماری  

 مشخص شده است که عبارتند از:

یر مورخان دوره هایی معماری و سیاسی ترکیه را بصورت ز

 تقسیم بندی نموده اند:

، 9199تا  9191جنبش اول ملی معماری، دوره بین سال های 

؛ بین دو 9199تا  9131جنبش دوم ملی معماری، دوره های بین 

 yeni( دوره معماری مدرن جمهوری جدید)9139تا  9191) دوره

mimari سال های جنگ نیز  9199تا  9139در سال های (؛

سال های پس از  9191تا  9199ل های نامگذاری شده ا ست. سا

تا  9191جست و جو برای روش های نوین،  9191تا  9191جنگ، 

 گسستگی و شیوه های نوین نام دارد. 9111

دوره پهلوی اول، سال  9149تا  9199در ایران در سال های بین 

دوره  9114تا  9119دوره پهلوی دوم و  9119تا  9149های بین 

 خوانده می شود. معماری معاصر ایران

آتاتورک و رضا  ، در طرح انقالبی9134تا  9191در سال های 

 شاه، معماری در ایران و ترکیه، بعنوان، یک ابزار مناسب در هدف

سیاستمدران برای شکل دهی به برنامه های غربی آنها تبدیل شد. 

و استقرار  9199مدت کوتاهی پس از کودتای نافرجام در سال 

ایران، معماری به خدمتی برای سلسله جدید و  سلسله پهلوی در

قدرت سیاسی تبدیل شد. در این دوران، شاه درگیر بازسازی کالن 

 شهر، نظارت بر جزئیات این بازسازی ها، انتخاب معماران و همچنین

( (Marefat, 9111, p.44انتخاب بهترین سبک معماری برای 

ود. در ترکیه، پیکربندی مجدد این شهرها طبق سیاست های خود ب

اگر چه معماری به طور مستقیم تحت اقتدار دولت نبود، ولی معماران 

جمهوری خواه و برنامه ریزان برای یک سازماندهی مناسب در شکل 

و فرم معماری مدرن و سکوالر غربی به سیاست و قدرت های سیاسی 

 (.(Althusser ,9119,p. 991متوسل شدند

بی رضا شاه و آتاتورک مفهوم از مشخصه های مشترک شیوه انقال

اصالحات از باال )کل به جز(، ظاهر شد که ضروریتی برای  اجرای 

مجموعه ای از قوانین و اصول برای توجیه رهبران اصالح طلب و 

اجرای تعداد زیادی از  پروژه های مدرن در بوروکراسی، صنعت، فن 

 .    آوری، آموزش، حقوقی و سیستم اجتماعی و فرهنگی بود

(Yavuz, Tabibi, 9194)  . به  91در ترکیه برنامه ساختمانی دهه

سرمایه گذاری های کامال الزامی و کارکردی اولویت می داد. یکی از 

این اولویت ها ساخت آنکارا بعنوان شهر پایتختی جدید با مجموعه 

فضاهای اداری و حکومتی مورد نیاز بود. تقریبا همه این ساختمان ها 

راحی و فرم سبک احیا گری عثمانی را داشتند که در ویژگی های ط

ان دوره ملی نامیده می شدند که بعدها آن را بعنوان اولین جنبش 

 (9و9.)شکل(Batur, 9119, p. 9ملی گرایی در ترکیه دانستند)

 

 
 (،  توسط هرمن جانسون9193( پالن آنکارا)9شکل

)Holod & Evin  ,9194 , p 919. ) 
 

 
(، منبع: آرشیو9199( پالن تهران)9شکل  

 

در  پیش از اسالم پارس عظمت از سیاست های مهم رضا شاه، احیای

 و هویت ایران فرهنگی وحدت معماری بود که سمبل هایی از  عمل

برای  ناسیونالیسم که باعث پرورش مفهومایرانی را هویدا می نمود 

خت دو تهران و انکارا )پایت 9131خر ااو ایران و معماری ایرانی گردید.

)شکل  ویترینی برای نمایش چشم انداز سیاسی حکام گردیدکشور(، 

( .از ویژگی های ابتدائی پایتخت مدرن، که شامل ویژگی های 3و4

مدرن در تاریخ ایران نیز باشد، احیای تعداد زیادی از ساختمان های 

دولتی و اداری در کنار معماری مونومانتال که در دوره هخامنشی و 

درک  "قرار یافته اند، می باشد. هدف از این ساختارها ساسانی است

فضای بومی و محلی در زمین و منطقه، درک اینکه این فضا و 

 (. (Grigor, 9119, p.39ساختار متعلق به هویت و بوم مردم ایران است
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و     (، توسط: قویون اوغل1391( مرکز درمانی ترکیش هارت)9شکل

(Yucel, 9119)     

 
(1939(، توسط  هانریش ،)کامل نیا، 1391بانک ملی ایران )( 1شکل  

 

در ایران، معماری و صنعت ساختمان در دوره پهلوی دچار نوعی 

التقاط گردید و روند تکامل صنعتی و هنری خاص خود را از دست 

داد. این التقاط در دوره پهلوی به تقلید از روش های غربی تبدیل 

دای جنگ جهانی اول در سال شد. این دوره که مصادف با فر

م( است، دوره گسترش نو گرایی و مدرنیسم به صورتی 9199)9311

جهانی است و در این برهه از تاریخ، اجتماعات و کشورها معنای بافت 

سنتی خود را در گستره مدرنیسم از دست می دهند و حتی االمکان 

سم خود را منطبق با مدرنی -هرچند ظاهری-با دگرگونی های ممکن

متناسب می سازند. دولت پهلوی نیز در پی تغییری ظاهری و شکلی 

بود نه محتوایی. این دولت بی نیاز به تولید جامعه، تنها با در آمد 

فراوان نفت، جامعه ایران را به سرعت به خریداری تکنولوژی و تمدن 

ماشینی غرب واداشت و ان را با تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادی 

تهران به  9391تا  9311جه ساخت. در فاصله سالهای فرهنگی موا

کلی تغییر شکل داد و از شهر محصور در حصار و خندق به شهری 

 (.9391جدید و صنعتی تبدیل شد)جعفری نژاد، 

برای برداشتن گام رو به جلو به سمت تمدن معاصر، ترکیه 

نیازمند وام گرفتن خواسته های مدرنیته جهان غرب شد. این روح 

ید مدرنیته، ضرورت ظهور مدرنیسم در معماری را بخوبی نشان جد

می دهد. در این زمینه، رهبران استراتژی ملی، در ایران و ترکیه، در 

ترویج بسیاری از پروژه های مدرن معاصر خود نقش بسیاری 

بعد از احیای عظمت پارس در ایران و  (.(Thompson ,9111داشتند

عظمت امپراطوری عثمانی در بناهای ترکیه، با توجه به گسترش و 

پیشرفت تکنولوژی و تاثیر معماران غربی، بناها تغییر شکل یافتند. 

مدرنیسم، به عنوان مناسب ترین بیان آرمان عقلی و پوزیتیویستی از 

در ایران و ترکیه مغتنم  رژیم جدید، به عنوان یک واژه جدید معماری

 (.91تا9)نگاه کنید به شکل  (Bozdoğan ,9119)شناخته شد

 

 
(، توسط: محسن فروغی)کامل نیا، 1311( پارلمان اسالمی تهران)1شکل

1939)  

 

 
 (1391-1391( هنرستان دخترانه توسط وارطان هاوانسیان)6شکل

 

  
 : آرشیو(، منبع1316( ویال توسط محسن فروغی، تهران، )7شکل

  

 
 . ) ,9119Yucel((،1391( موسسه اگلی عصمت پاشا، آنکارا)1شکل

 
 (cangır, 9117)، 1391-1399( سالن نمایشگاهی بالمومکو، آنکارا 3شکل
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 ت(، توسط برونوتاو1397( دانشکده لتر دانشگاه آنکارا)11شکل

. (Yucel, 9119)  

 

، معماری انایده های مترقی رهبر تحکیم انتشار و در آستانه

جامعه  جهت دهی به با ظرفیت مناسب و ابزاری یک کاتالیزوربعنوان 

 اصالح طلب،جهانشمول، "همچنین به عنوان یک عامل  .شناخته شد

به ، معماری مدرن تقلیل دهنده، می باشد. پروژه و ،تکنولوژیکال

در  بود. و عوامل سیاسی زیبایی ، علمیبیان دارای  همان نسبت

دئولوژی سیاسی ایالت ها، در پهلوی ایران و آتاتورک شکل گیری ای

 ترکیه، معماری بعنوان ابزاری برای پرورش رهبران ملی و مدرن بود.

با این حال، با وجود استراتژی های سیاسی موازی در سیاست رضا 

دستور کار سیاسی،  شاه و آتاتورک، به عنوان یک نتیجه مشخص

رت متفاوت خود را منصحه معماری جدید در ایران و ترکیه بصو

با توجه به حضور معماران غربی، هویت و فریدهنگ ظهور گذاشت. 

ترکیه تا حدودی تحت تاثیر عوامل غربی قرار گرفت و پیشرفت 

 .(Yucel, ,9113) اجتماعی گرد-تکنولوژی باعث بروز چالش فرهنگی

به مرور زمان، با انحالل دولت پهلوی اول و تغییر دولت اتاتورک 

دولت عصمتز، و فاصله گرفتن دو رژیم از هم، سیاست ها و  به

تحوالت در معماری و شهرسازی تغییر یافت که در برخی موارد این 

تغییر و تحوالت بنیادی و اساسی بوده است و با نفوذ جریان های 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این تغییرات متفاوت بوده 

های رومانتیسیزم ، آرت نوو ،  است. از جمله می توان به مکتب

 راسیونالیسم، نئوکالسیک و.... اشاره نمود.  

 9191در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، که در سال های 

م، به سرعت گسترش یافتند، خود را در حالت عبور از یک  9111تا 

اقتصاد کشاورزی و روستائی به یک اقتصاد شهری و صنعتی یافتند، 

ی یک نسل انجام می شد و نتیجتا ابزاری که این که تنها در ط

تغییرات را امکان پذیر می ساخت نوعی بحران فرهنگی و گم گشتگی 

را بوجود می آورد و نهایتا این کشورها به همان سرعت که از زیر 

قوانین کشورهای استعمار کننده آزاد شده بودند، لباس معماری غربی 

ود کردند. ساختمان های خ را به سطحی ترین حالت ممکن بر تن

 (.949، ص.9391)جعفری نژاد، 

با توجه به گسترش و پیشرفت تکنولوژی طی دوران های 

مختلف، معماری و شهرسازی تحت تاثیر این پیشرفت بوده است که 

 گوناگونی ابعاد باعث ایجاد تحوالتی گردیده است که این تحوالت در

حقوقی، سیاسی و  فناورانه، اقتصادی، -علمی فرهنگی، همچون

امنیتی، آثاری مانند اقتصاد جهانی، انقالب ارتباطالت، مسائل زیست 

محیطی، احیای فرهنگ های محلی، جهانی شدن علم و فناوری، 

تحول در سطح زندگی روزمره و هویت های فردی را در بردارند که 

 بطور معمول بر زندگی انسان ها در قرن اخیر تاثیر می گذارند

(. ورود تکنولوژی به یک جامعه، چالش ها و کثرت 9391)کاستلز، 

اجتماعی -گرایی هایی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

 مطرح می کند که مهمترین این چالش ها عبارتند از:
 

)جعفری : بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار در معماری و شهرسازی1جدول

 (1913نژاد، 

 گیفرهن-اجتماعی اقتصادی سیاسی

وابستگی سیاسی 

ناشی از وابستگی 

فرهنگی قوم 

 گیرنده تکنولوژی

جهانی شدن 

ارتباطات و گره 

خوردن تحوالت 

 سیاسی به هم

تضعیف ملیت 

 گرایی های محلی

 خطر وقوع جنگ

 

نسبت تولید و استفاده به 

 هزینه

هزینه تمام شده در مدت 

 استفاده از بنا

هزینه تعمیر و نگهداری و 

 تعمیرات

ی فقدان نیروی پیچیدگ

انسانی متخصص در جهت 

آن و گسترش نظام های 

 تخصصی 

منابع بی جان نیروی مادی 

در تولید کاال و نقش کانونی 

 ماشین االت

سرمایه بری بیکاری دائم 

ناشی از اتوماسیون و بحران 

 یاقتصادی اقالم واردات

پیشرفت جهانی علم و 

 فناوری استفاده همسان آن

 بحران هویت و معنا

دایی فضا و زمان از قید ج

 مکان

کنار زدن فرهنگ خودی و 

 تقلید صرف از غرب

بحران فرهنگی ناشی از 

نابودی فرهنگ بومی و سنتی 

 در برابر تکنولوژی

فراموشی مکان و یکسانی 

 شکلی بناها

 شکل گیری هویت نو

تضعیف فرهنگ و هویت ملی 

 و دینی

 از بین رفتن مرزهای فیزیکی

 

اقتصادی و اجتماعی دو کشور بیانگر این امر بررسی های سیاسی، 

است که؛ تاثیر گذارترین عوامل، در جریان سیاسی، اثار مخرب جنگ، 

و در جریان اقتصادی، تورم قیمت مصالح ساختمانی، فقر زیاد بخش 

فرهنگی، تهاجم فرهنگی غرب، -خصوصی، تورم، در جریان اجتماعی

وجهی به فرهنگ خود،  افزایش نیروی کار ارزان و بی تجربه، کم ت

 می باشد.

 

 نتیجه گیری  
 تحکوم ترکیه و ایران کشور دو ، میالدی 9191 های سال آغاز از

 های روش در بنیادین تحوالت خواستار که کردند تجربه را هایی

 چشم سویی از ها حکومت این.  بودند مردم زندگی نحوه و حکومت

 بازخوانی به نیاز دیگر سویی از و داشتند غرب تمدن و ها پیشرفت به

 خود کشور از تاریخی قدرتی تعریف و گذشته شکوه با های ندتم

 موجود های بستر داشتن نظر در با ملی هویت تعریف پروژه . داشتند

 های خواستگاه نظیر عواملی تاثیر تحت کشور هر گرایانه ملی

 غربی، کشورهای نفوذ ، باستانی و تاریخی های جنبه کشف مذهبی،

 ظهور موجب کشور، دو این حاکمانتعامل  بغر از پذیری رتأثی

 شده بود.  گرایانه ملی های جنبش
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 نفوذ بین پرتکاپو حرکتی تاثیر تحت نیز ترکیه معاصر معماری تاریخ

 هر درحرکت  این .بود گرفته قرار گرایی یمل های گرایش و مدرنیته

 به ت،اس شده فوق رویکردهای از یکی جویی برتری به منجر دوره

 هر در 9191  ات 9191 از که کرد مطرح چنین ن توا می که ای گونه

 . است داشته وجود مدرنیته و گرایی ملی نوسان ساله ده دوره

 دوره دو عمده در طور به شد داده توضیح نیز یشترپ همانطورکه

 و شمسی( هجری 9319 تا 9311) میالدی 9199 تا 9193 تاریخی

 های جنبش( شمسیهجری  9399 تا9399)میالدی 9191 ات 9139

 ترکیه حاکم دولت های سیاست تأثیر تحت ، معماری در گرا ملی

 هر های پروژه ویژگی عمده.  نمودند خود های ه پروژ ارائه به ،اقدام

و هخامنشی و  عثمانی معماری خصوصیات تکرار فوق دوره دو از یک

ی اصالت برخ به بیشتری توجه دوم دوره در که است بوده ساسانی

های معماری منتطقه ای آناتولی و ترکیب با ویژگی های معماری 

در  شکل گیری ایدئولوژی های سیاسی در . مدرن غرب شده است

ایالت های ایران و ترکیه، معماری وسیله ای برای ترویج اهداف مدرن 

با این حال، با وجود  ملی و دیدگاه های رهبران دو ایالت بود.

 زی در عرصه های سیاسی رضا شاه و آتاتورک،استراتژی های موا

 معماری به عنوان یک نتیجه نشاندهنده تفاوت های دو کشور است.

رویکردهای غربی به خصوص در این اختالف در گفتمان معماری 

  .شته استنمود بیشتری دارهبران 

 

 منابع:

 (چالش های فناوری های 9319آصفی، مازیار و الناز ایمانی ،)

ماری و تعامل آن با ارزش های معماری اسالمی ایران، نوین در مع

  .34-99،  نهم سال ، 99 شماره، پژوهشی باغ نظر-مجله علمی

 (سیر تحول معماری شهری در 9391جعفری نژاد، پرستو ،)

ایران با نگاهی به تکنولوژی غرب، مجله معماری و شهرسازی، ش 

معماری و ، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات 94-99

 .شهرسازی ایران
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