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کودتاي ١٢٩٩ اقدامي بود که در راستاي شکل گيري يک دولت اقتدارگرا در سالهاي
پاياني حکومت سلسله قاجار صورت گرفت. بررسي چگونگي شکل گيري و عوامل و

زمينه هاي مؤثر در وقوع کودتا مجال ديگري را مي طلبد.
اين نوشتار بدون آنکه به ويژگيهاي ديگر حکومت جديد بپردازد٬ در مجالي اندک٬
تنها از يک زاويـه و از ديـدگاه نـظامي گرايـي٬ در جست وجـوي تأثـيرات ايـن واقـعه در
معماري اين دوره است. معماري هر دوره از آن جهت که آينه انديشه هاي يک حکومت

است منعکس کننده نگرشهاي پديدآمده دوره تاريخي خود است.
کوتاي ١٢٩٩ شمسي و حکومت نظامي بستر مناسبي را براي تشکيالت نوين نظامي
ايجاد کرد و به نظر مـي رسد بـزرگ ترين و مـهم ترين ويـژگي دوره رضـاخاني خـصلت
نظامي گرايانه آن بود. سير حرکت نظام به سويي بود که هر چيزي را تحت تأثير و انقياد
ارتش و نيروي نظامي درآورد. اين نگرش با اثرگذاري در همه زمينه ها منجر به اين شد
که ارتش و طبقه نظاميان وظايفي فراتر از نقش اصلي خـود دارا شـوند. در ايـن راسـتا
رضاخان چه در دوره سردار سپهي و رياست الوزرايي و چه پس از آن در دوره پادشاهي
نقش اصلي را به عهده داشت. شرايط تازه بين المللي و انديشه هاي نوين استعماري که
دستورالعملهاي مشـابهي را بـراي کشـورهاي مـنطقه داشت حکـومتي مـقتدر را طـلب
مي کرد که بهترين وضعيت مناسب براي چنين تـفکري وجـود يک دولت نـظامي بـود.
تحول اجتماعي و سياسي که قدرت پادشاه را در سال ١٢٨٥ شـمسي در سـايه قـانون
اساسي محدود کرده بود و مرجع قدرت و تصميم گيرنده را مجلس قانونگذار تعيين کرده
بود دوباره و به عنايت طبقه نظاميان و با يک ظاهر قانوني به همراه تهديد و ارعاب به
رضاشاه انتقال داده شد. وي با تفکر و بينش نظامي در دوره بيست ساله ارتش نويني را به
وجود آورد که حاصل آن در معماري مجموعه بناها و ساختمانهايي است که امروز با نام



معماري دوره پهلوي اول طبقه بندي مي شود.
از طرف ديگر پـديده ورود نـظاميان در جـرگه فـعاليتهاي شـهري و عـمرانـي بـود.
شهرداري تهران در طي يک دوره طوالني به يک نظامي ــ کريم آقاخان بوذرجمهري ــ
سپرده شد و تسطيح راههاي کشور٬ ايجاد ساختمانهاي وسيع و بزرگ دولتي و غيردولتي
نظير تئاتر٬ سينما٬ هتل و نظاير آن در حيطه مديريت و ساخت نظاميان قرار گرفت. ورود
ارتخانه ها٬ نظاميان به صحنه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي و تحکيم قدرت آنها در وز
سازمانها و اداره هاي حکومتي٬ انتقال انديشه نظامي گرايانه را پيامد خود داشت و پس از
آن بود که عالوه بر فعاليتهاي فوق جاي پاي نظاميان در توسعه شهرسازي و معماري و

عمراني پديدار شد.
اما در حوزه تخصصي معماري بناهاي دوره بيست ساله رضاخاني به دو دسته تقسيم
مي گردند: بناهاي نظامي و بناهاي غيرنظامي. از يک سو سازمان جديد حکومتي مبتني
بر انگيزه نظامي باعث پيدايش بناهاي گوناگون و متعدد نظامي گرديد که پـيش از ايـن
اندارمـري و نـيز بـناهاي مـتعدد چنين سابقه اي نداشت. پادگانها٬ پاسگاهها٬ زندانها٬ ژ
شهرباني در يکايک شهرهاي ايران بناهايي بـودند کـه هـم بـه دليـل داشـتن مـاهيت و
عملکرد نظامي و هم به جهت فراواني قابل مالحظه توانستند تأثيرات خود را در شهر و
بناهاي ديگر به جا گذارند. اما آنچه که در اين مبحث مهم است تأثيرات نظامي گرايانه بر
ساختمانها و ابنيه غيرنظامي است. ويژگيهاي نظامي و يا ارتشي در جايگاه خود ارزش و
منزلت دارند اما اين موضوع قابل تأمل است که اين خصايل در حوزه هاي ديگر تا چه

حّدي مي توانند تأثيرات خود را (چه مثبت و چه منفي) بر جاي گذارند:
«يگانه بودن بنا» و متفاوت بودن بناهاي اين دوره با ديگر ساختمانها از ويژگيهايي .١
است که از خصوصيات نظامي اين دوره است. اکثر بناهاي دوره پهلوي اول با حضوري
تنها و بدون همجواري و همسايگي با ديگر بناها همراه با چهار نما که يک نماي اصلي آن
در بهترين وضعيت و جهت قرار گرفته است و خود را به گونه اي آشکار از ديگر بـناها
جدا مي سازد. اين تک بناها که نمونه هاي آن در شهرهاي مختلف با عـنوان شـهرباني٬
شهرداري٬ پست و دارايي فـراوان هسـتند بـيانگر انـديشه اي نـظامي است کـه خـود را

متفاوت با ديگران و حاکم بر آنها مي بيند.
٢. پـروژه هاي سـاختماني و عـمرانـي دوره رضـاشاهي از «سـرعت در سـاخت»ي
برخوردارند که فراواني آنها نسبت به کوتاهي دوره بيست ساله نشانه اين مطلب است.
اين ويژگي نظامي که بايستي رسيدن به هدف و انجام يک کار در زمـان کـوتاه و مـعين
صورت گيرد و عمليات ساختماني را به مثابه يک عمليات نظامي در نـظر آورد بـاعث
 گرديد ابنيه متعدد اين دوره به مدد اين انگيزه با سـرعت چشـمگيري شکـل بگـيرند.



راهها٬ تونلها٬ راه آهن٬ پلهاي فراوان و سلسله ساختمانهاي متعدد دولتي و نيز مجموعه
بناهاي ميدان مشق (سر دِر باغ ملي) و مـجموعه دانشکـده هاي اوليـه دانشگـاه تـهران

حاصل چنين تفکري است.
٣. در سازمان ارتش که هر رده اي جوابگو و مطيع مافوق است تشکيالتي را به وجود
مي آورد که وظيفه شناس و خودکنترل باشند. دوره رضاخان به دليل خوي نـظامي وي٬
زيردستاني موظف و فرمانبردار دارد و طبيعي است که ويژگي «نظارت و سرکشي» به
پروژه هاي ساختماني همانند بازرسي نظامي حاکي از کنترل نظام ساخت و ساز است.
در اين سيستم انجام يک کار به جهت جوابگويي به باالتر به هر قيمتي (زورگويي٬ تحکّم

و حتي اتالف امکانات مالي) بايستي انجام گيرد.
٤. اما مهم ترين عامل را «تأثيرات رواني» ناشي از نگرشهاي نظامي گرايي دارند. اين
صفِت مشخصه به اشکال گوناگون در آثار معماري اين دوره ظهور کرد. هنگامي که سال
١٣٢٠ فر امي رسيد مجموعه معماري به وجود آمده در دوره بيست ساله حکايت از آن
داشت که انديشه هاي نظامي٬ معماري٬ عمراني و شهرسازي صفات مشابه و تـعاريف
ي پيدا مشترکي پيدا کرده اند. سلسله مراتب ارتش اينک در ورودي و ظاهر يک نما تجلّ
کرده بود و عناصر مشابه يا يک شکل و مکّرر در نماي ساختمان نظير پنجره ها٬ ستونها و
يا عناصر ديگر تداعي کننده لباسهاي متحدالشکل نظاميان شده بود. ستونها و رديفهاي
تکرارکننده عناصر معماري همچون سربازاني ايستاده و آرام بودند که ديگـران از آنـها
سان مي ديدند و به عبارتي ديگر اقتدار٬ افر اشتگي٬ تحکم٬ ابـهت و تـفاخر واژه هـايي
نظامي بودند که اينک در معماري مصداق شکلي پيدا کـرده بـودند. انـديشه مـعماري
نظامي گرايي با ساختن چنين بناهايي توانست انـديشه هاي اجـتماعي و سـياسي و نـيز
فرهنگي خود را در قالب شهرسازي جديد چنان پياده کند که هميشه حضور سـايه وار
خود را داشته باشد. انديشه اي که تنها از يک نفر نظامي ــ رضـاخان ــ مـي توانست بـه

ظهور برسد.



باغ ملي و ميدان مشق تهران: مکاني که در آن مجموعه بزرگ بناهاي رضاخاني (شهرباني ـ در سر
وزارت خارجه ـ وزارت جنگ ـ سازمان ثبت احوال ـ پست ـ موزه اير ان باستان ـ کتابخانه ملي و...)

ساخته شدند.

سر در باغ ملي و ميدان مشق تهران: مکاني که درآن مجموعه بزرگ بـناهاي رضاخاني (شـهرباني ـ وزارت
خارجه ـ وزارت جنگ ـ سازمان ثبت احوال ـ پست ـ موزه اير ان باستان ـ کتابخانه ملي و...) ساخته شدند.



بلديه (شهرداري) تهران ـ ميدان توپخانه

بلديه (شهرداري) تهران ـ ميدان توپخانه



بلديه (شهرداري) تهران ـ ميدان توپخانه

ساختمان جنب سر دِر باغ ملي تهران (بانک ايران و انگليس سابق): با نما و ورودي متقارن و مرتفع



بانک ملي (خيابان فردوسي): نماي ريتميک٬ قلعه مانند و ورودي پرستون و کشيده

ساختمان ايستگاه راه آهن تهران: با نما و ورودي منحصر به فرد نمونه اي از بهکارگيري
عناصري نظامي گرايانه در بنا



ساختمان پست٬ خيابان سپه سابق: به کارگيري عناصر معماري تکر ارشونده٬
هم شکل و طوالني در القاء يک انديشه نظامي گرايي

ساختمان دارايي ساري: استفاده از ستونهاي بلند دوتايي در دو طرف ورودي و
عظمت بخشيدن به آن



ساختمان شهرباني (نيروي انتظامي) تهران: مجموعه ميدان مشق: استفاده از ستونهاي بلند دوتايي
در دو طرف ورودي و عظمت بخشيدن به آن



کاخ گرگان (کتابخانه پارک): به کارگيري ريتم٬ نظم و سلسله مراتب در القاي يک معماري نظامي گرايانه

شهرداري قائم شهر (شاهي سابق): يگانه و تنها بودن بنا با چهارنماي مشخص
نمونه اي از بناهاي فراوان اين دوره



ساختمان شهرباني تهران (نيروي انتظامي): استفاده از عناصر و تزيينات تاريخي در القاي بينش نظامي

ساختمان شهرباني بابلسر: حضور يگانه در حاشيه ميدان




