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  چکیده
شـته  تباط با گذبعد از ورود مدرنیسم به خاورمیانه کشورهاي این منطقه در مواجهه با این موج، موجب شد تا قطع ار

کیـه در  تر رهبري مصطفی کمال آتاترك به دست آورد.نمادین و بصري، نخستین دستاوردي شود که جمهوري ترکیه به 
مدرنیسـم   تأثیرسی، از این رو برراش ایران، در دوره پهلوي اول شد. ساختن دوباره خود موفق بود و الگویی براي همسایه

آوانگارد این  هايمعماري کیوبیک برکاخ تأثیرلذا  از اهمیت خاصی برخوردار است.گذشته نمادین و بصري بر ساختارهاي 
 قیـ روش تحق. هاي آن را مورد مطالعـه قـرار دهـد   و ریشه فرآینددو رهبر امري ضروري است این نوشتار بر آن است این 

 ـت.ام گرفتـه اسـ انجـ تحلیل مورفولوژیکو با راهبرد  طبیقیتتحلیلی پـژوهش از نـوع کیفـی و بـر پایـه شـیوه تحقیـق 
کـاخ   ،یقـ یتطب یبررسـ  تحلیل موفولوژیـک و  صورت گرفته است. جهت ياالعات کتابخانهمط قیاطالعات از طر يگردآور

نتـایج  رفـت.  ها انجـام گ هاي مورد نظر، جهت مقایسه تعیین و بررسیسپس شاخص .انتخاب شدندسعدآباد و کاخ چانکایا 
 يشهر هنگفری موجب تبدیل و تغییر توجه قابل طور به ستمیب قرن در متقابل یفرهنگ بادالتت دهد،پژوهش نشان می

به  یانتزاع يفضا یک در "شمولجهان" از تولید معماري خالص توانیمن شده بود. بطوریکه هیترک وایران  در یمسکون و
 طـور  بـه  رگـ ید يهـا مکان به مکان کی کهحرف زد در حالیکه  "یمحل"خالص يمعماراز  و یا یمحل طیشرا تأثیر از دور

ـحت ه این بنـاها تشمول نیستند بـلکاز معماري محلی یا جهان متأثر صرفاًهاي سعدآباد و چانکایا است.کاخوابسته  کامل
 سـعدآباد و چانکایـا،  هـاي  اند. لذا مقایسه مورفولوژیـک کـاخ  شمول شکل گرفتهمـحلی و جهان توأمانهـاي ویـژگی تأثیر

بـوده و سـنت   تقلیـدي تجـددگرا از معمـاري غـرب ن     صرفاًباشد. بیشتر از آنکه تبعیت از محتواي معماري کیوبیک داشته
ي هـا یم و فـرم هاي بررسـی شـده مفـاه   کنار گذاشته نشده و به واقع در نمونه ِگذشته معماري(محلی) این کشورها کامالً

 اند.سنتی و مدرن برهم منبطق یا باهم سازگارشده

  :هاي کلیديواژه
 .جمهوري اول اول، کاخ چانکایا،، پهلوي سعدآبادمعماري مسکونی، کاخ 

یران. ااصفهان، آباد، ، نجف آبادواحد نجف دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده هنر معماري و مهندسی شهرسازيي، معمار يدکتردانشجوي . 1
Mohamo@gmail.com

 Khosrow.afzalian@gmail.comایران.  مشهد،، مشهدواحد  میال، دانشگاه آزاد اسدانشکده هنر و معماري ،استادیار. 2

و ایـران بـین    مدرنیسـم در برگـردان؛ معمـاري مسـکونی مـدرن در کشـورهاي ترکیـه       «با عنوان  محمدحامد موسوي يمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا* 
 .واحد نجف آباد استسالمی در دانشگاه آزاد ا خسرو افضلیاندکتر  ییبه راهنما » 1940تا 1920هاي سال

پژوهشی-علمی
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  مقدمه -1
 بعد از ورود مدرنیسم به منطقه خاورمیانه کشورهاي این
 منطقه در مواجهه با این موج، موجب شد تا قطع ارتبـاط بـا  
گذشـته نمـادین و بصــري، نخسـتین دســتاوردي شـود کــه     
جمهوري ترکیه به رهبري مصطفی کمـال آتـاترك در دهـه    

 کـامالً به دست آورد و با چرخشی خود را در شـرایط   1920
عریف کرد. ترکیه چه بسا نخستین دولت مـدرن  غیرمذهبی ت

آسیایی بود که آگاهانه تجلی هویت جدید خـود را از طریـق   
معماري ِدر پی هویـت تـرك و در تضـاد بـا دولـت عثمـانی،       

کرد ترکیه در سـاختن  اي جستجو میقومی یا هویت منطقه
، دوباره خود موفق بود و به الگویی بـراي همسـایه اش ایـران   

از بطوریکــه  ).khan, 2010: 54(وي اول شــد در دوره پهلــ
 ،یخــواه يجمهــور( ســمیشــش اصــل مشــهور کمال انیــم

کـه  ي) سـاالر دولـت  ،یـی گرامـردم  ،ییگرا یمل سم،یسکوالر
 هیدر ترک یاجتماع رییتغ و یفرهنگ يبردارهدف از آنها بهره

مشخص کـرد کـه    شدیرا م یاصل شیسه گرا ران،یا در .بود
 شیپـ  رییـ تغ يآنهـا برنامـه خـود را بـرا     يرضاشاه در راستا

 يو دولتسـاالر  ییگرایمل سم،یها سکوالرشیگرا نی. ابردیم
ـ ابیـان   مـدرن  يمعمار .)67 :1393 (اتابکی، بودند  يدئولوژی

بـه   گذشـته  يهاو ساختمان يشهر يفضاها بود که يدیجد
و  آتاترك ادند.دیرا نشان نم دیجد يو باورها اندیشه یسادگ

 کیـ  آغـاز  ،یونسـ ازیبـه برنامـه مدرن   یابیدست يبرارضاشاه 
فته یا ترسازندهتازه را  یدر جهت تکامل حرکت ر،ییتغ فرآیند
 معمول يهایژگیواز  بودن ینیبشیقابل پریتنش و غ .بودند

ـ با ،مدرنیسـم  بعد از ورود ایاست. آ يفرآیند نیچن  سـنت  دی
کنـار هـم    سـنتی و  مدرنهاي که فرم یهنگام ؟ آیارها شود

  وند؟هم منطبق یا باهم سازگار شربتوانند یم رند،یگیقرار م
  بیان مسئله -2

ــاوا در ــرن لی ــتم،یب ق ــاجرات   س ــوج مه ــارانم و  معم
ي خارجی از یک طرف و بازگشت معمـاران  شهر زانیربرنامه

موجـب گسـترش    ایرانی از طرف دیگر، و ترك کرده تحصیل
 از آنجا که اوالً .شدایران و ترکیه با غرب  نیب تعامالت دامنه
و  آتـاترك  کمـال ی مصـطف  د،یـ جد انرهبرآوانگارد هاي کاخ

بوده  مؤثرزبان معماري مسکونی جدید  تیمحبوبرضاشاه بر 
موجب جایگزینی عناصر معماري جدید با عناصر معمـاري   و

ایـن دو کـاخ سـمبول و نمـاد تجـدد       ثانیاً .سنتی شده است
معمـاري   تـأثیر باشند، لذا بررسی آمرانه یا مدرنیت از باال می

کیوبیک بر سـاختار فضـایی و کالبـدي ایـن دو کـاخ امـري       
، چگونه معماري کیوبیک بر پژوهشاین  سؤالضروري است. 

ــا ســاختار فضــایی و کالبــدي کــاخ  هــاي ســعدآباد و چانکای
پژوهش بر این اسـتوار اسـت کـه     گذاشته است؟ فرضیهتأثیر

از  متأثرهاي سعدآباد و چانکایا ساختار فضایی و کالبدي کاخ
  معماري کیوبیک است.

  روش تحقیق -3
 ایـن پـژوهش از نـوع کیفـی و بـر پایـه شـیوه تحقیــق 

انجــام   تحلیـل مورفولوژیـک  و بـا راهبـرد    طبیقـی تتحلیلی 
-العات کتابخانهمط قیاطالعات از طر يگردآور گرفتـه است.

 معاصري معمار يهاانیمطالعه جربا صورت گرفته است.  يا
کـاخ   انیم یقیتطب سهیمقا ،يبه صورت اسناد هیو ترک رانیا

 گـذار تأثیر و عوامـل  در تهران و آنکارا سعدآباد و کاخ چانکایا
-نمونـه  یقیتطبی جهت بررسابتدا  .گرفته استبر آنها انجام 

معماري این بناهـا معرفـی و    شناسیهاي ریختمشخصهها، 
هاي ساختاري سپس تحلیل تطبیقی ویژگی  ،تحلیل گردیده

هـا انجـام شـده اسـت. در گـام آخـر مـاتریس تحلیـل         نمونه
جـوه  موارد مورد نظـر، و  وها ارائه گردیده مورفولوژیک نمونه

 انیب جینتا تیو در نها هیها اراافتهی در بخش زیاشتراك و تما
  شدند.
  قیحقت نهیشیپ -4

 مقالـه  در خانـه کیوبیـک   لیو تحل یضمن بررس بوزدوئان
دوره جمهــوري در فرهنــگ  کیوبیــکمــدرن: خانــه  یزنــدگ"

هاي اجتماعی ظهور ایـن معمـاري و سـبک    زمینهابتدا  "اولیه
هاي تـرك را  جدید در فرهنگ مسکونی طبقه نخبه و بروکرات

کند و به تشریح و تحلیل معماري کیوبیک آنکـارا و  معرفی می
دهی زندگی طبقـه متوسـط شـهري    این سبک در شکل تأثیر

کانپیناك در رساله خـود   ).Bozdoğan,1996پردازد (آنکار می
دوره در  یمســکون يمعمــارمســکن، و  ســمیمدرن"بــا عنــوان 

 یو اجتمـاع  یبسـتر فرهنگـ  نویسد: می "هیترکي اولیه جمهور
و  ياصـالحات نوسـاز  از  متـأثر  به شدت 1930 دهه در هیترک

 ایـن  ی،هـدف اصـل   خواه بود. يجمهور میرژ یرسم يدئولوژیا
 يهـا سـال  نیاسـتانبول بـ  ی مسکونهاي تفصیلی خانهمطالعه 
کارکردهاي سمبلیک،  لیو تحل هیتجزاست که  1940تا1931

منحصر بفـرد   اتیبه درك خصوص اجتماعی و خصوصیات آنها،
ــار  ــگ معم ــور يفرهن ــی دوره جمه ــک م ــه کم ــد ي اولی کن

)Kanpinak,1998 .(ترکیــه؛" و آکجــان در کتــاب بوزدوئــان 
هاي عمده معماري مسـکونی  جریان "خیمدرن در تار يمعمار
کننـد:  را به سه دسـته تقسـیم بنـدي مـی     1930و1940دهه 
هـاي ترکـی   هاي مسـکونی و خانـه  هاي کیوبیک، مجتمعخانه

و فرهنـگ مـنحط   خـدمت  کیوبیـک کـه در    يمعمـار جدید. 
ي اصیل و معمار جریان کیظهور مانع  بود را ي غرباستعمار

 يجمهـور دوره  هیـ ترک یمسکون فرهنگدانند. میترك  مدرنِ
 يبـرا  یو آرمان یغرب یمدل زندگ يبرا خواستی لیه در میاناو



115  
 

در  تحلیل مورفولوژیک معماري مسکونی مدرن
 کشورهاي ترکیه و ایران

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN 
RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN TURKEY AND IRAN 115 

 

  
 ,Bozdoğan(دائما در نوسان بـود  منحصر به فرد ترك ی تیهو

بـا  آکجـان  توان بـه رسـاله فـوق دکتـري     در پایان می .)2012
مسـکن   ترکیه در - مبادالت آلمان مدرنیته در برگردان"عنوان 

متمرکز بر  رسالهاین  "و فرهنگ مسکونی در اوایل قرن بیستم
توسعه نظریه برگردان در معماري اسـت، و بـه بررسـی تـاریخ     
مبادالت میان فرهنگی سیاست مسکن و فرهنگ مسـکونی در  

ـ ا پردازد.ه در نیمه اول قرن بیستم میآلمان و ترکی رسـاله،   نی
 يشـهر و معمـار   دهیـ چیپ خیاست جهت  نوشـتن تـار   یتالش

 سـتم یقـرن ب  لیـ اوا مهیبه خانه و مسکن در ن یمدرن، با نگاه
   .)Akcan, 2012( است

هـاي انجـام گرفتـه پیرامـون معمـاري      در زمینه پژوهش
معماري ایران و مسکونی دوره پهلوي اول و مقایسه تطییقی 

معرفـت در  هـاي زیـر اشـاره کـرد.     توان به پژوهشترکیه می
ساخته شدن قـدرت؛ معمـاري   "با عنوان  رساله دکتري خود

نویسـد: بـین   چنـین مـی   "1921-1941هاي تهران در سال
، رضاشاه پهلوي تغییر شکل تهران 1941تا  1921هاي سال

از کرد. غآرا از یک شهر اسالمی سنتی به یک پایتخت مدرن 
شــبکه شــهري، فضــاهاي عمــومی، نهادهــاي دولتــی و      

دهنـده تغییـر شـکل مـداوم     شناسی جدید مسکن نشانگونه
ــی  ــران در دوره او م ــیت ته ــد شخص  .)Marefat,1986(باش

بــه موضــوع مســکن  قیــعم بــا نگــاهی تنهــا نــهپــژوهش او 
 يهـا سـاختمان  از گسـترده  ارایـه تصـاویر   بـا  بلکه ،پرداخته
 تهران، معماري مسکونی آن دوره را به خوبی در شده ساخته

بـا عنـوان    پور در رساله دکتري خودتشریح کرده است. جانی
بـه   "سیر تحول معماري مسکونی تهـران در دوران پهلـوي  "

تشریح تحوالت معماري مسکونی تهـران دوره پهلـوي اول و   
ــردازد و دوم مــی گیــري و تحــول معمــاري شــکل فرآینــدپ

هـاي مسـکونی مـدرن و    اولین آپارتمان مسکونی تهران را از
، هاي ارزان قیمت تیپ در دوره پهلوي اولسازي و خانهکوي

ــورد     ــر را م ــاطی معاص ــذل و التق ــکن مبت ــا مس ــی ت بررس
هاي عمده معماري مسکونی پهلوي اول دهد و جریانقرارمی

کند: ادامـه مسـکن اواخـر قاجـار، التقـاط      را چنین اشاره می
ا مسکن اروپایی و مسکن مدرن. ایـن  عناصر معماري سنتی ب

حدي تحلیل مسکن دوره پهلوي در  آوري و تارساله در جمع
باشـد و در انتهـا بـه    تهران بسیار ارزشمند و کـم نظیـر مـی   

بر سیر تحول معماري مسکن در این دوره چنین  مؤثرعوامل 
اي ناشی از تغییر ساختار کند :علل سیاسی و برنامهاشاره می
 جـزء فرهنگـی. ایـن رسـاله     –اجتمـاعی   -خیتاری -حکومت

هاي انجام گرفته پیرامون معمـاري مسـکونی   معدود پژوهش
باشد که تحول معمـاري  مدرن در دوره پهلوي اول و دوم می

ه به شرایط جهانی اجتناب ناپـذیر قلمـداد   توج مسکونی را با

 تـأثیر نقش و "). زرکش در مقاله 1380پور،کرده است(جانی
ي پهلوي در دوره در معماري بناهاي خصوصی عوامل دولتی

وجــو و شناســایی عوامــل جســتنویســد: چنــین مــی "اول
دهـد کـه ایـن عوامـل داراي دو جنبـه      حکومتی نشـان مـی  

گیـري  نتیجهچنین و  بعد غیرفیزیکی و بعد فیزیکی. اند:بوده
نقش عوامل دولتی، ادامـه  ، ي پهلوي اولدر دورهکند که می
هـاي بـه وجـود آمـده     دن تغییرات ایجاد شـده و معمـاري  دا

اروپـا از   19شامل سـبک تهـران و معمـاري التقـاطی قـرن      
هـاي جدیـد در معمـاري مردمـی     اواسط قاجار و بروز شـیوه 

). 1388 (زرکـش،  مبتنی بر معماري غربی بوده اسـت  عمدتاً
 بـا  رانیـ معاصـر ا  يمعمار سهیکه به مقا یاز معدود مطالعات

 نیالـد جمـال  يدکتـر  رسـاله  پـردازد مـی منطقه  يهاکشور
 در ظهـور  یاسیو س یعوامل اجتماع تأثیر" با عنوان یلیسه

 و رانیـ ا يمعمـار  یقیتطب یبررس يمعمار یمل يهاجنبش

 پـژوهش بـا   نیـ اسـت. ا  "1920-1950 يهادر سال هیترک

و  رانیــاول در ا يدر دوره پهلــو گــرایملــ يمعمــار یبررســ
 یاسـ یس يهانقش جنبش يبندبه جمع هیدر ترک آن معاصر

 (سـهیلی،  ازددپـر یمـ  يدر معمار یمل يهاجنبش ظهور در
 يبازتـاب معمـار  "پور با عنـوان  حسندکتري  رساله ).1389

و 1980تا1940 يهادر سال هیمعاصر ترک يدر معمار یسنت
عوامـل   ییپژوهش با شناسا نیا "رانیا آن با یقیتطب یبررس
 یقـ یتطب سـه یبـه مقا  هیو ترک رانیدر ا يبر معمار گذارتأثیر

در نتیجـه  پـردازد.  مـی در دو کشور  يمعمار معاصر تحوالت
 يهـا از جنبـه  يو شهرساز يتحوالت معمار یقیتطب سهیمقا

و  یالمللـ نیب اناتیاز جر يرویدر پ یمختلف ضمن تشابه کل
 يمعمـار  يهـا شیگـرا  ،مـذکور متقابل آن در دوره  اناتیجر

پـور،  (حسن ابندیینم ینیدو کشور مطابقت ع نیمعاصر در ا
1395هاي انجام شـده پیرامـون   ه به بررسی). بنابراین با توج

رسـد  معماري مسکونی مدرن در دوره پهلوي اول به نظر می
گیـري جریانـات معمـاري    تحقیقی در این حوزه که به شکل

تـوانیم پیـدا   مسکونی در این دوره پرداخته باشد، کمتـر مـی  
لذا این پژوهش در راستاي پرکردن این خال با تطبیـق   کنیم.

اسـت تـا    معماري مسکونی مدرن ایـران و ترکیـه در تـالش   
تحوالت معماري مسکونی مدرن در دوره پهلوي اول را مورد 

  بررسی و مطالعه قراردهد.
  کوبیسم در اوایل قرن بیستم -5

اي توصیف دوره عنوان توان بهرا می 1930دهه  معماري
 معمـاري " یـا  "2المللـی بـین  سـبک "،"1کیوبیسـم " هکرد ک

شــکل  ترکیــه و ایــران معمــاري در "3کــارکردگرا و خردگــرا
و ایران  ترکیه مدرن معماري توانطورکلی، می و به. گیردمی
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 مـورد  اروپـا  معمـاري  مدرنیسـم  بـا  آن ارتبـاط  به هتوج را با
یـک   از فراتـر  مـدرن  معماري، معماران براي. قرارداد ارزیابی
 هـایی راه یـافتن  دنبـال  به عمل معماري و تئوري. بود سبک
 بصري تنوعی جدید معماري. بود جدید معماري تحقق براي
، 1932 سـال  در، ایـن  بر عالوه. معماري به وجود آورد را در

 فیلیـپ  و هیچکاك توسط عنوانی بود که "المللیبین سبک"
 را هاتضاد و هاپیچیدگی این عنوان،. بودشده مطرح جانسون
 مـورد  "توسـعه  خـط  یـک  تنهـا " عنـوان  به و دادمی نمایش
  . )Kruft, 1994: 364( گرفتمی قرار ارزیابی

طـوالنی   بحث یک، مدرن معماري و کوبیسم بین ارتباط
 گرچـه . است معماري پردازان نظریه و مورخان بین و قدیمی

، نیسـت  مـدرن مشـخص   کوبیسـم بـر معمـاري    تـأثیر  دقیقاً
ـ   را کوبیسم همواره مدرن معماري گفتمان قـرار  همـورد توج 

 معمـاري  و کوبیسم بین رابطه 4کالومینا بئاتریس. است داده
 کـه " دهـد مـی  توضـیح  "کوبیسـم  در معماري" عبارت با را

 کنـد مـی  اشاره او "داشته است. وجود همیشه و ندارد وجود
 هرچنـد ، اسـت  در واقـع نـوعی معمـاري    کوبیسم[...] " :که

 و فضـا  بـه  مربـوط  مسائل کوبیسم با؛ نیستمعماري  يهمه
 "ســروکار دارد غیــره و، بیــرون و درون، هــامکعــب، زمــان

)Colomina, 1997: 148(. ــوار ــت دش ــه اس ــاریخی از ک  ت
. در برنداشـته باشـد   را کوبیسـم  کـه  بیابیم را مدرن معماري
 روح گفتگوهــاي در کوبیســم کــه هنگــامی، ایــن بــر عــالوه

معموال راهی براي بحث در کارهـاي  ، گیردمعماري شکل می
 :گویـد بـراي مثـال مـی    کُلینـز  پیتر آید.لوکوربوزیه پیش می

 توسـط  زیـرا ؛ بـود  معماري واقعی اهم تنها واقع در کوبیسم"
 یـک : یافـت  توسـعه  ")سمیپورگرایی (ناب"با نام  لوکوربوزیه

 نفوذ" گیدیون آن را که، خطوط آمیختن درهم با نقاشی نوع
 .)Collins, 1967: 279(است  نامیده "بیرونی و درونی فضاي

 ممکـن  که است متفاوتی معانی شامل کوبیسم واژه، بنابراین
 اولیـه  کاربردهـاي  .بگیرنـد  قـرار  یکـدیگر  با در تعارض است

کیوبیـک یـا    معمـاري اشـکال   "کوبیسـم  معماري"اصطالح 
ــه ماننــد( مکعبــی ــا جعب ــر را) کریســتالی ی  کــردمــی ذک

)Overy,1997:117(. نقاشـی  متمـایز  ویژگـی ، حـال  ایـن  با 
 معتقـد بـود   کلومینـا . بـود  ادراك و فهم در تحولی، کوبیست

ــا مدرنیتــه واضــح طــور بــه کــه حــالی در"  ادراك تحــول ب
 بـه  را تحـول  ایـن  اوزنفانـت  و لوکوربوزیـه ، شدمی شناسایی
 دانستند بلکـه آن را مرتبط نمی هنري هايشکل در تغییرات
 "دانســتندمــی شــهري زنــدگی در درك شــرایط ناشــی از

)Colomina, 1997: 157( .  
 بـر  نقد معماري جدید، معماري مدرن یا کیوبیسم عمـدتاً 

دوره  معمـاران . اسـت  شـده  متمرکز 5مورفولوژیکهاي ارزیابی

مــدرن  معمــاري ســاختن دنبــال بــه جمهــوري و پهلــوي اول
 بـه  آنها، مدرن معماري رسمی واژگان از فراتر بودند. خودشان

در ترکیـه و   جدیـد  معماري بتواند که بودند هاییویژگی دنبال
 آنهــا در غیرســبکی برخــورد، واقــع در. کنــد متمــایز را ایــران

- مـی  نشان »کیوبیک« اصطالح از استفاده معماري، خود را در
 نـه  30دهـه   اوایل و 20دهه  اواخر معماري کیوبیک، در. دهد
 و مـدرن  زنـدگی  از مفهـومی  بیشـتر  بلکه، معماري سبک تنها

یافته بـود. بطـور کلـی     ارتقا کیوبیک هايخانه با که بود غربی
 دارد اشـاره  مکعبی هايتوده معماري به تنها معماري کیوبیک

 ترتیـب،  بدین. بوده است غرب در این اصطالح کاربرد اولیه که
 فضـایی  سـازمان  جـاي  به، مکعب از درك با این خارجی ظاهر
 و خانـه  بین فضایی روابط، کاربردي هايشد و برضرورت غالب

 فضـاهاي  و هـا تـراس  طریق از طبیعت و خانه بین و یا  محیط
  ).Bozdoğan, 2001: 142(کرد می تأکیدباز 

 هاي کیوبیک در ترکیه و ایرانخانه -6
ترکیـه و  تغییرات در معماري مسـکونی   از بسیاري اگرچه

قـرن   با این حال اوایـل  ،بود تا اوایل قرن بیستم تدریجی ایران
 تـوجهی  قابـل  طـور  بیستم، معماري مسکونی این کشورها بـه 

 کـه  است، ذکر این نکته مهم. یافت )Transformتغییر شکل (
 جنـبش  یـک  بـا  تغییرات معماري مسکونی در ایـن کشـورها  

 همراه)، CIAM(مدرن  معماري المللیبین کنگره و المللیبین
 ،گروپیوس و لورکوربوزیه جمله از مدرن برجسته معماران. شد

 صخـا  طـور  به آنها از بسیاري که، کردند منتشر را هاییبیانیه
ر بطـو  المللـی احتمـاالً  معماري بین مباحث. بود خانه مورد در

ساخت و سـاز و معمـاري    عرصه در تحوالت براي، غیرمستقیم
 يهـا خانـه . داشـت  اهمیـت  بسـیار  ترکیه و ایران در مسکونی

 هـاي سـنتی و  خانه ی براينیگزیجا ییالیو و آپارتمان ،یفیرد
ــح ــد اطی ــر ).Marefat,1986:168(دار بودن ــ بنظ ــیم  دیرس

در شهرهاي تهران و  مسکن رفع کمبود يبرا غرب يهاحلراه
 معمــاري باشــد. مناســب کــامالًآنکــار در اوایــل قــرن بیســتم 

اطـالق   1930دهـه   نیوآپارتمـا  یـی الیوهاي خانه بهکیوبیک 
ـ ا نوعا ام. شودمی  یـک، کیوب خانـه غالـب   میپـارادا  ایـ  و آلدهی

هـایی  کیفیـت کـه  باشـند  یی مـی الیو و يخانوارهاي تکخانه
ایـن   سـالم  یزنـدگ  و دیخورشـ  نـور  عت،یطب به یکینزدچون 
مـورد سـتایش قـرار     1930 یسم دههمدرن گفتمان درها خانه

  ).1جدول ( )İmamoğlu, 2010: 178گرفته بود (
) 1932-1930هــاي کــاخ ریاســت جمهــوري (ســاختمان

    و 8مصطفی کمال آتاتورك، به طراحی کلمانتس هولزمیستر
سـاخته   ) به طراحـی وارطـان،  1933-1932کاخ سعدآباد (

را بـه نمـایش    مـدرن  یمسکون يمعمار يهاآرمانتا  شدند
 بـراي  پارادایمی توانمی رابگذارند. در عین حال این بناها 
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هـاي  ویژگـی  به ایـن ترتیـب  کیوبیک قلمداد کرد.  يالهایو

بنـدي  بیترک ،یهندسعبارتنداز: نماي  9کیوبیکهاي خانه
 هـاي تـراس  ،اي نـواري پنجرهـ  ،هـا در نمـا  مکعب نامتقارن
 ،مسطح يهاسقف ،کنسول شده بانیسا با تراس ،سراسري

، تمـایز فضـاهاي   یم مکعبـ احجـ اترکیـب  ، گـرد  يهاگوشه
هاي نـواري و  پنجره ساده بانماي  ،عمودي در نماي بیرونی

ها پنجره هایی در سه کنج، سازماندهی غیر متقارن کاربري
ــت     ــاختاري جه ــري س ــفه عنص ــی، ص ــالن، برونگرای در پ
سازماندهی پالن، جایگزینی حیاط سـنتی بـا فضـاي بـاز و     

مـدرنی چـون    معماران در ترکیه). 2نیمه باز است (جدول 
 و اءیضـ  عبـداهللا  ،مرتـاش  نیعابد ،سایار یزک ارکان،سیفی 

و در ایران وارطان، بوداغیان، علی صادق، ظفر احسان ریکب 
ــی   ــن دوره م ــاران ای ــارترین معم ــار پرک ــل آبک باشــند. و پ

تـرك و   مـدرن  معمـاران  آثار نیمهمترجزء  هاي آنهاپروژه
 میمفـاه  برگـردان  شـگامان یپ را خـود  کـه باشند ایرانی می

مـدرن را    یزنـدگ  سبک که ی مدرنمسکون يمعمار عمده
آنهــا از  توصـیفات  عمــده. دانسـتند گرفـت، مــی در بـر مــی 

 مـدرن،  خانـه  یمنطقـ  يزیـ ربرنامـه  هایشان پیرامـون طرح
 مسـلح،  بـتن  يهـا تیمحدود ،هااتاق سازماندهی کارکردي

 ،ينگهدار و ریتعم ،و مصالح مواد بودجه، یمنطق مالحظات
معمـاري   مجموع، درکرد. می تأکید...  وساختمان  برنامه و

ي را بـا تکـرار   قدرتمنـد  شناسـی زیبـایی  گفتمـان  کیوبیک
دهد کـه گـواهی بـر نادرسـتی     هاي فرمال نشان میویژگی

تقلل فرم به عملکرد و معیارهاي خردگرا در معماري مدرن 
   ).Bozdoğan, 2001: 232باشد (می

  
Table 1: Examples of cubic architecture in Turkey and Iran. 

 Cubic House 

T
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 Chankaya Palace, 
 Helzmeister 

 House, 
 Monji Tangor 

Tutten Apartment,  
Adel Dekintash 

Suadia Villa,  
Seifi Arkan 

Ir
an

 

 Saadabad Palace,  
Vartan 

 House,  
Ali Sadegh 

 
Ritz Apartment Hotel, 

??? 
 Villa, 

 Key-qobad Zafar 
 

Table 2: Morphological features of Cubic architecture 
- Free plan 
- Console canopy on the entrance 
- Glass surfaces in the interior 
- lofty interior spaces 
- non-symmetric Organization 
- Combination of curved and orthogonal line   in the plane 
- Extroversion 
- The central courtyard of traditional houses is rarely   in the center of the plan 
- The sofe (recess), structural element for organizing the plan 
- Open and semi-open spaces replace traditional courtyards 
- A terrace replaces the traditional Ivan 
- Elimination of hashti transition space 
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- Cantilevers 
- Console canopy on the entrance 
- Cubic composition of boxes 
- Geometric facade 
- Asymmetric composition 
- Horizontal windows 
- Flat roof 
- Balconies 
- Rounded Corner 
- Corner windows 
- Circular windows 
- Row windows 
- Without decorations 
- Free façade 

Facade 

 
Chankaya Palace, Halzmeister, Ankara 

 
Sadabad Palace, Vardan, Tehran 

Turkey Iran 
  
  هامعرفی نمونه -7

  کاخ چانکایا (آتاترك)-1-7
 توسـط  هکـ  )32-1930( آتـاتورك  جمهـوري  ریاسـت  کاخ

 بر فـراز  است، شده طراحی 10کلمانتس هلزمیستر اتریشی معمار
 شناسـی زیبـایی  دیدگاه از نمادي عنوان به آنکارا جنوبیهاي تپه

ز اجدید ساخته شد که با وجود خالی بودن از مفـاهیم برگرفتـه   
 حفـظ کـرده بـود و   هاي زیـرین  الیهرا  شرق و خاورمیانه، سنت

 خانـه  بـا  قـوي  تضـاد  این خانـه در . اث ملی داشتمیر داللتی بر
ریاسـت   هـاي سـال  اولـین  در کمـال  مصـطفی  سنتی بـود کـه  
  .)Bozdoğan, 2012: 84(داشت  اقامت جمهوري در آن
 را "11ویـن  کیوبیک" هايساختمان قبال که هلزمیستر

 کـرده  طراحـی  ارتـش  افسـران  باشگاه و دولتی بخش براي
 فضـاهاي  بـه  توانـد مـی  کمالیستی سبک که داد نشان بود،

 هـاي سـاختمان  داخلی گسـترش یابـد. هلزمیسـتر هـم در    
هـا را بـا تناسـبات    پنجـره  جمهـوري،  ریاسـت  کاخ و اداري

را با کسول کـردن آنهـا    هاپنجره کرد و قاب تکرار مشابهی
 جمهـوري را چــون  ریاسـت  کـاخ  کــرد،مـی  تأکیـد در نمـا  
هـاي عمـومی و   حوزه مرز بین که ساخت اي معلقمجموعه

جدید که نمادي از  کاخ خصوصی کم رنگ و مبهم بود این
 سـو  یـک  از بایـد  المللی و ملـی بـود  ریاست جمهوري، بین

زدود و از سـوي  غربـی را مـی   کشـورهاي  با جنگ خاطرات
را از بـین   گذشـته  رژیـم  در عثمانی عظمت دیگر نمادهاي

طراحـی  هایی، هلزمیستر در برد. به دنبال چنین زدایشمی
هاي پنهانی از معمـاري روم  خود از یادبودهاي مدرن با الیه

و یونان باستان استفاده کرد تا قدرت دولـت را بـه نمـایش    
 در محوطـه  مدرن، سـقف را  حرکت یک در بگذارد. معمار،

 متمـایز  با اطـرافش  را خانه سرعت به که کرد بیرون حذف
  .)Bozdoğan, 2012: 86( کند

 نمادهـاي تـاریخی   و وسـیع  ینـات ئتز از او این، بر عالوه
صاف استفاده  سطوح به رسیدن براي گچ و از کرد، خودداري

داخلـی   فضـاهاي  چیدمان و طرح ينقشه وجود، این کرد. با
 از نفوذپـذیر،  مرزهـاي  یـا  بـاز  طـرح  از اسـتفاده  جاي به آن،

شدید در بخش خصوصی  تر و ایجاد تمایزمعمول هنجارهاي
دور  متقـارن  شـکل  Uساختمان .کردمی پیروي هااتاق و بین

 اطیـ حبطوریکـه ایـن    یک حیاط مرکزي شکل گرفته است،
 یبوم يهاخانه ادآوری ،ياعنصر منطقه کیبه عنوان  مرکزي
 يگـرم تابسـتان، آب و هـوا    ياست که در روزهـا  یدر آناتول

ــذ ــا ر،یدلپ ــرد را اهیس ــادیدار و س ــ ج ــدیم ــدول کن  ).3 (ج
را  اطیـ اطـراف ح  يهـا يلرسـوراخ شـده کـه گـا     يهاسقف

-ات ایجـاد مـی  و طبق وارهاید يبر رو ییهاهیاند، ساپوشانده
 داخلـی،  ی. مبلمـان سـنت  يهـا پنجـره هـاي  پرده مانند کنند

بودند کـه   وارد شده وین وسایل تزئینی از و مکانیکی وسایل
ــوه ــه جل ــه خان داد مــی شناســانهزیبــایی و اي تکنولوژیــکب

)Akcan, 2012: 61 .(  
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Table 3: Analysis of Cubic architeture, Chankaya palace 
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Tension  -  - - - - 
The plan is balanced and equaled, with a free plan, 
spatial tension, or abandonment of symmetry in the 
organization and arrangement of open spaces in the plan. 

Harmony     -   

Harmonies on the south porch, especially in the use of 
suspended columns on the porch, the facade of the winter 
yard, the rows of pillars around the courtyard, the 
vertical windows around the winter yard, the Colonnades 
around the building. 

Organize   -  - -  

The organization of the plan is formed around a 
courtyard, around this courtyard in the plan, mostly on 
the southern side are the functional spaces, and on the 
north side are most communication spaces and 
Colonnades. 

Transparency - - -     

Transparency in the plan, through elements such as 
windows, south porch and most importantly the middle 
winter yard as light source that creates transparency in 
the building, there is a kind of ambiguity and doubt about 
the use of transparency, semi-transparent volume. 

Continuity  -   - - - 
The free plan eliminates the hierarchy and transitional 
spaces of the traditional Turkish houses, thus creating 
space continuity, by using the colonades for the 
continuation of the interior space to the outside. 

Extraversion - - - - -   

Extraversion is related to two elements, first: Southern 
ivan, second: the colonades around the building, which 
are in contrast to the central courtyard on the plan, and 
increase the degree of introversion. 

Curved form - - - - - -  In the southern view, the underground has rounded 
windows 

Open space 
communicatio

n 
 -   -   

Open space communication is divided into three 
categories: south Ivan, colonades around the building 
and the central courtyard. South Ivan and colonades are 
directly connected to the open space and the middle 
courtyard has an indirect connection with the open space. 

Pi
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  (رضاشاه)د آباعدسکاح  -2-7
در دربند از آثار وارطـان   هساختمان قصر ییالقی شا« ... 

سازي آن بـه کـار   و جرئت و شهامت فنی که در اشکوب هبود
گاه مستقیم ندارد مایـه  ها تکیهرفته از این حیث که اشکوب

 ردهـاي خـارجی اسـت. کـاخ     یتکتشـ اي از آرین عـده ستح
اي مشـرف بـه   شمال شرقی محوطه سعدآباد و بـر فـراز تپـه   

انبوهی از درختان واقع شده و موقعیت استقرار ساختمان بـر  

بت بـه منـاظر اطـراف داراي    سپه به شکلی است که نروي ت
 :1387 (سروشیان و همکارن، انداز مناسبی استدید و چشم

62.(  
ر دو  عبناي کاخ سـعدآباد در فـرم و حجـم کلـی، متنـو     

اي اسـت. پـالن   فضاهاي داخلی داراي نظم فضـایی پیوسـته  
هـاي  از نظام سلسـله مراتـب داخلـی پـالن     متأثرداخلی آن، 
هاي نیمه عمـومی  هر تفکیک حوزدکه با سعی  دهمسکونی بو
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است. نکته مهم، ارتبـاط   هطراحی شد رگو خصوصی از یکدی
ارجی، حیاط و مناظر پیرامـونی  خاخلی با فضاهاي دفضاهاي 

هاي متصل به بنـا صـورت   ها و بالکناست که از طریق تراس
اخلی و ارتباط روان با فضاي دگرفته است. شناوري فضاهاي 

 ودشـ هاي سـبک مـدرن بنـا محسـوب مـی     از ویژگیخارج، 
همچـین خطـوط افقـی     ).66 :1387(سروشیان و همکارن، 

هـاي سـیمانی   نبـا وبی که به وسیله سـایه نغالب در نماي ج
هـا و نیـز پرگـوالي    هاي کشیده بام و تـراس زده و لبه نروبی

اي، هار سـطوح وسـیع شیشـ   ن، در کهشد تأکیدجنوبی  نایوا
و خطوط استریم الیـن را   نهاي سبک مدرترکیبی از ویژگی

 نگذاشته است. در نماي شمالی و غربـی سـاختما   شبه نمای
بـر خطـوط    تأکیـد و آزاد بـا   نامتقـارن شاهد نمایی  نیزکاخ 

تیم که ترکیبی است از احجـام خـالص و عقـب    سعمودي ه
 نوانـ ش به عخ. این دو ب)4(جدول  بت به یکدیگرسن شستهن

هسـتد و   نش سبکی مـدر یاراراي گا، دنلی بصنماهاي غیر ا
بیشـتري  از سـادگی   سـاختمان هـاي  نسبت به دیگـر جبهـه  

 نو ارتبـاط حجمـی میـا    پیونـد باشـد. ایجـاد   برخـوردار مـی  
ع طراحـی  نـو ت سـبکی مت اایشرا که با گنهاي خارجی ببدنه
ا بـه  نـ راحی این بطهاي معماري در یاند، از جمله ویژگشده
  .)69 :1387(سروشیان و همکارن،  روندمی شمار

  
Table 4: Analysis of Cubic architeture, Sa'ad Abad palace 
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Tension    - - -  
In the plan, there is no asymmetry or tension in the 
opening and closing of the interior spaces due to the 
layout of openings, there is a tension and rhythm in the 
face. 

Harmony    - -   
Harmony is seen firstly in the facades, which are most 
clearly visible on the east entrance Ivan and secondly in 
the plan organized by the use of contradictory lines. 

Organize   - - - -  
The middle sofe (recess) is used as an element for 
organizing the plan, which is the center of organization 
for users, and to organize windows in a row in the 
facades. 

Transparency -  - - -   

At the center of the plan, there is a midle sofe that 
corresponds to the tradition of four-sofe houses in Iran. 
The only source of transparency are windows, the 
ambiguity and uncertainty of using transparency. 

Continuity   - - - -  

The hierarchy on the eastern front of the building: the 
yard, the stairs, the entrance porch, the corridor, the 
middle sofe. We see more separation than continuity in 
the building. While on the south side of the garden, a kind 
of continuation and expansion of the garden. 

Extraversion    - - -  Exterior facade, numerous windows to the garden, the 
removal of traditional courtyards. 

Curved form    - - -  
The remarkable features of the residential architecture of 
this period is Rounded Corner  that we see in the terrace 
and the staircase, and the Circular windows in the 
facades. 

Open space 
communication  - - - - -  South terrace and windows to the garden. 
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Table 5: Comparative analysis of Saadabad palace and Chankaya palace 
Name of the Building 
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Chankaya Palace Saadabad Palace 
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Similarity: The mass in both buildings is centralized and without central courtyard, and eventually 
both masses expand in the surrounding spaces, except that in the Chankaya palace the mass extends 
to the surrounding space by combination of its clonates. 

  

So
fe

 

Similarity: In both plans, we see the use of sofe, except that in Saad Abad Palace sofe is used in the 
center, sofe is used while Chankaya Palace uses the outside sofe to organize functions in the plan. 
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Similarity: The entrances of both builings are in the side, due to the maximal view of the southern 
landscape and entrances a good view of the surrounding landscape, we are faced with  the entrance 
with  a rectangular vestibule. 
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Similarity: Semi-open spaces are as transitional spaces, except that semi-open spaces or clonades in 
Chankaya palace are more coherent and sophisticated than that of in Saad Abad. 

  
Table 6: Comparative analysis of Saadabad palace and Chankaya palace 

Name of the Building 
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Similarity: Both plans are strongly decentralized the static balance of the central symmetries being 
eliminated. The Chankaya Palace plan has the characteristics of a free plan, so that the plan space does 
not relate to the dominant centers but to the interactions of (though different) equilibrium areas, and 
thus independent compounds such as Saad Abad Palace are put aside, in dynamic equilibrium, 
showing the coherent symmetry of places. Coherence in the plan is further enhanced by the continuity 
and coherence of the semi-open and closed spaces. Here is the free plan of the mutual relationship 
between inside and outside and even the abolition of any obvious difference between the two. 
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Similarity: As can be seen in Saad Abad and Chankaya palaces, one can clearly see a direct reference 
to the aesthetics of the early 20th century. Finally, it can be concluded that the circular window is, on 
the one hand, an indirect reference to the technological tools that continually promoted modern 
Western architecture and, on the other hand, a symbol of modernization. 

  R
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r 

Difference: Chankaya Palace does not have rounded corner in plan while Saad Abad has rounded 
corner plan.  Rounded corner is used for view, creation of conflict, raising awareness and 
symbolization of modernization conflict and the plan, awareness and modernization. 
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  بحث -8

به دست گرفتن قدرت سیاسی از سوي مصـطفی کمـال   
 تجـدد  فرآینـد اي در در ترکیه و رضاشاه در ایران گـام تـازه  

آمرانه دو کشور همسایه بود که نتیجه آن سـاختار معمـاري   
سنتی در هر دو کشور نحو چشمگیري تغییرکرد. از آنجاکـه  
دو کاخ چانکایا و سعدآباد سـمبل تجـدد آمرانـه در فرهنـگ     

باشـند بنـابراین علـت    معماري مسکونی ایـن دو کشـور مـی   
تار تجـدد آمرانـه بـر سـاخ     تـأثیر مقایسه این دو کاخ بررسی 
ه در ه به مقایسه انجام گرفتـ توج معماري این دو بنا است. با
در  هاقرن يبرا که سنت معماريکاخ سعدآباد و کاخ چانکایا 

 بـا  یـا  و کـرد  رییـ تغ ،کشورهاي ایران و ترکیه متـداول بـود  
. از جملـه  شـد  نیگزیجـا  متفـاوت  شدت یی بهفضاهاي الیه

شـده، کـاخ    هـاي بررسـی  در نمونهوجوه اشتراك یافت شده 
سعدآباد و کاخ چانکایا به شدت ضـد مرکـز هسـتند، تعـادل     

هاي مرکزي در هر دو بنا کنـار گذاشـته شـده    ایستاي تقارن
رد وجوه افتراق این دو کاخ به مـوا توان از است. همچنین می

ا هـاي پـالن آزاد ر  زیر اشاره کرد: پالن کاخ چانکایـا ویژگـی  
غالـب و مسـلط خــاصی    دارد بطوریکه فضاي پالن به مراکز 

چنـد   ر(هـــ  شـود بــلکه بـه کـــنش متقابـل     مربوط نمـی 
هـاي  متفاوت) مناطق هم ارز بستگی دارد و بنابراین ترکیـب 

مستقلی چون کاخ سعدآباد کنـار گذاشـته شـده، در حالـت     
م دهـد. انسـجا  ها را بروز مـی تعادل پویا، تقارن منسجم مکان

 وفضاهاي نیمـه بـاز   ترکیبی بیشتر با تداوم و درهم تنیدگی 
ي طهبسته نمود پیدا کرده است در کاخ چانکایا پالن آزاد راب

اي هر نوع تفـاوت  قاي بین و داخل و خارج و حتی الدوسویه
  آشکار بین این دو است.

  گیري نتیجه -9
هـاي چانکایـا و سـعدآباد در    کـاخ  بربررسی انجام گرفته 

هاي کمالیست و عزم رسمی رژیم نشان دهندهآنکارا و تهران 
و  هـاي اجتمـاعی  تغییـر سـبک زنـدگی در عرصـه     پهلوي بر

ــوده ــن در  اســت. فرهنگــی ب ــاخای ــارد شــاهد ک ــاي آوانگ  ه
جایگزینی عناصر معماري جدید  با عناصـر معمـاري سـنتی    

هـاي  سـقف  يجـا  بـه  مسـطح  هستیم.  به این ترتیب سقف
ی گچـی و ...  نیتزئ يالگوها يجا به ساده گچ ينما ،شیروانی

مـعماري  تأثیرهدف از این پژوهش، بررسی  .ایگزین شدندج
هـاي آوانگـارد   بـر سـاختار فضـایی و کالبـدي کـاخ      کیوبیک

سـعدآباد و چـانکایا است. فـرضیه پـژوهش بـر ایـن اسـتوار     
هـاي سـعدآباد و   است کـه سـاختار فضـایی و کالبـدي کـاخ     

از معمــاري کیوبیــک اســت. ایــن فرضــیه بــا  متــأثرچانکایــا 
ییـد  أهـا ت هاي انجام شده و مطالعه نمونـه و مقایسه هابررسی

هـاي  برنامه تریندیهیب یحت حال، نیا بانشده است چرا که 
 ازی کپـ  کیـ  هرگـز  ،هـاي ترکیـه و ایـران   گرایی دولتغرب
 یتـوجه  قابـل  طـور  به در اروپاي مرکزي نبودند و سمیمدرن

 در آنهـا  شـده بودنـد   ها براي مقصد جدید ویرایشاین برنامه
 خالصـه،  طـور  بـه ه بودنـد.  شـد  لیتبد برگردان فرآیند طول

  ،تمهـاجر از جملـه   ستمیب قرن در متقابل یفرهنگ بادالتت
 و سیاسـی  مقامات ،یالمللنیب دانشجویانمسافران، مسافرت 

ی تـوجه  قابـل  طـور  بـه  ی و خـارجی محلـ  معماران يهمکار
 وایـران   در یمسکون و يشهر فرهنگموجب تبدیل و تغییر 

 از تولید معمـاري خـالص   توانیمن شده بود. بطوریکه هیترک
 طیشـرا  تأثیر از به دور یانتزاع يفضا یک در "شمولجهان"

 کهحرف زد در حالیکه  "یمحل"خالص يمعماراز  و یا یمحل
وابسـته اسـت.    کامـل  طـور  بـه  گرید يهامکان به مکان کی

از معمـاري   متـأثر  صـرفاً هاي آوانگارد سعدآباد و چانکایا کاخ
 تـأثیر شمول نیستند بـلکه این بنـاها تــحت  محلی یا جهان

انـد.  شمول شکل گرفتـه مـحلی و جهان توأمانهـاي ویـژگی
  دهد.نشان می  6و  5هاي جداول شماره همانطور که تحلیل

ســاختار کالبــدي، تــوده و فضــا در هــر دو نمونــه بــدون 
هـا در  تـوده میانسرا و حیـاط مرکـزي از بـین رفتـه اسـت و      

هاي هر دو کاخ به شدت ضـد  اند، پالنمحیط گسترش یافته
 به ابزارهاي میرمستقیغ یارجاع گرد کهمرکز هستند، پنجره

بـود، در هـر دو بنـا قابـل      نمـادي از نوسـازي   و یکیتکنولوژ
هـاي  الـذکر بیشـتر شاخصـه   هاي فـوق مشاهده است، ویژگی

تار کنند. در سـاخ معماري کیوبیک را در این دو بنا بازگو می
فضایی هر دو نمونه بررسی شده صفه، سلسله مراتب ورودي، 
محرمیت در فضاهاي عمومی و خصوصی ارتبـاط بـا گذشـته    

سـاختار  دهـد.  (محلی) ایـن کشـورها را نشـان مـی     معماري
و در  صــفه مرکــزيدر ســعدآباد  پــالن ی فضــاییســازمانده

نت بـا سـ   ايهیکـه رابطـه دوسـو   ی اسـت  رونیصفه ب چانکایا
. نظـام سلسـه   کشـورها دارد  نیـ ا (محلـی)  معماري گذشـته 

مراتب در ورودي هر دو بنـا، از ورودي بـه فضـاي تقسـیمی     
 رسد که این فضاي انتقالی از سه طرف به فضاهاي داخلیمی

ــومی و     ــاهاي عم ــک فض ــین تفکی ــاط دارد. همچن ــا ارتب بن
 8و  7جــداول  .هـا قابـل مشـاهده اسـت    خصوصـی در پـالن  

دهد کـه  حلیل مورفورلوژیک دو کاخ نشان میهاي تماتریس
اد ساختار مورفولوژیک کاخ چانکایا در مقایسه با کاخ سـعدآب 

ریزي شـده اسـت   به مراتب همگن، منسجم و یکپارچه برنامه
 هـاي (شـکلی) خانـه   ریزي موفولوژيکه بسیار بر نظام برنامه

هـاي  سنتی ترکی منطبق است. لذا مقایسه مورفولوژیک کاخ
  اري سعدآباد و چانکایا، بیشتر از آنکه تبعیت از محتواي معم
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تقلیدي تجددگرا از معمـاري غـرب    صرفاًباشد. کیوبیک داشته
کنار  کامالً(محلی) این کشورها  نبوده و سنت ِگذشته معماري

هاي بررسـی شـده مفـاهیم و    گذاشته نشده و به واقع در نمونه
  اند.شده باهم سازگار هاي سنتی و مدرن برهم منبطق یافرم

  
Table 7: Morphological analysis matrix of Chankaya palace 
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       Use of modular system in building design 1 

       Balance in usage layouts 2 

       Use of central courtyard 3 

       Transitional spaces in the entrance hierarchy 
to the building 

4 

       Centralization in the system of organization 5 

       Use nonlinear geometry 6 

       Use of open communication spaces 7 

       Direct and indirect visual communication 8 

       Spread the building around the space 9 

       Applying transitional spaces 10 

  
Table 8: Morphological analysis matrix of Saadabad palace 

Highly related  
Related  

Not related 

R
ou

nd
ed

 
C

or
ne

r 

M
as

s a
nd

 
sp

ac
e 

Pl
an

 
or

ga
ni

za
tio

n 

Fa
ca

de
 

or
ga

ni
za

tio
n 

En
vi

ro
nm

e
nt

al
 li

nk
s 

Se
m

i –
op

en
 

sp
ac

es
 

ci
rc

ul
ar

 
w

in
do

w
 

  

Pr
in

ci
pl

es
 

     

N
o.

 

19
36

 
Sa

'a
d 

A
ba

d 
Pa

la
ce

, V
ar

da
n,

 

       Use of modular system in building design 1 

       Balance in usage layouts 2 

       Use of central courtyard 3 

       Transitional spaces in the entrance hierarchy 
to the building 

4 

       Centralization in the system of organization 5 

       Use nonlinear geometry 6 

       Use of open communication spaces 7 

       Direct and indirect visual communication 8 

       Spread the building around the space 9 

       Applying transitional spaces 10 

 

  :نوشتپی
1. Cubism 
2. The International Style  
3. Rationalist-Functionalist Architecture 
4. Beatriz Colomina 
5. Morphology 
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6. Transform  
7. Yenı şehir 
8. Çankaya 
9. Cube Houses 
10. Clemens Holzmeister 
11. Viennese Cubic 
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In the face of the arrival of modernism in the Middle East, the first achievement of the 
Republic of Turkey led by Mustafa Kemal Ataturk was disconnection from the visual 
symbolic past. Turkey succeeded in rebuilding itself and became a role model for its 
neighbor, including Iran during the Pahlavi regime. Thus, the impact of modernism on 
the symbolic and visual structures of the past is particularly important. Therefore, the 
influence of Cubic architecture on the avant-garde architecture of these two leaders is 
essential. The current paper aims at investigating this process and its roots. This is a 
qualitative comparative analytical research method with a morphological analysis 
strategy. Data was collected with reference to library sources. For morphological 
analysis and comparative study, Saad Abad and Chankaya palaces were selected. 
Then, the indices were determined and compared. The results show that the 
intercultural exchanges in the twentieth century significantly transformed the urban 
and residential culture in Iran and Turkey. Therefore, one cannot speak of producing 
"universal" pure architecture in an abstract space far from the influence of local 
conditions or of pure "local" architecture while one place is entirely dependent on 
other places. Saad Abad and Chankaya are not just influenced by local or universal 
architecture but rather influenced by the impact of the locally and universally features. 
Therefore, the morphological comparison of Saad Abad and Chankaya palaces is 
more than the content of the cubic architecture. It is not merely a modernist imitation 
of Western architecture, and the past (local) architectural traditions of these countries 
have not been completely abandoned, and in fact they have been interconnected or 
compatible with the traditional and modern concepts and forms. 

Key words: 

Residential architecture, Sa'ad Abad Palace, First Pahlavi, Chankaya Palace, First 
republic. 

 
 
 

  








