
مقدمه
وقتي از معماري دوران معاصر ايران صحبت مي شود، چند بناي شاخص 
در تهران و اطراف آن به ذهن متبادر مي شود. در همه اين عمارت ها 
ويژگي هاي مشتركي وجود دارد و عالقه مند بدون تحقيق را به اين 
نتيجه اوليه مي رساند كه در دو دهه اول قرن معاصر شمسي، يك خرد 
جمعي در معماري ايران وجود داشته كه نتيجه آن عمارت هايي باشكوه 
مانند دبيرستان البرز، ساختمان پست، مدرسه دارالفنون، مسجد امين 
امجديه  ورزشگاه  و  ورامين  قند  كارخانه  ارتدوكس،  كليساي  الدوله، 
است. عالقه مند بدون تحقيق از تنوع كاربردي و گوناگوني فضاهاي 
هر كدام از اين بناها استنتاج مي كند كه معماران اوايل قرن همگي از 
و  مي كردند  تبعيت  اجرايي  شيوه  يك  و  طراحي  در  منطقي  تفكر  يك 
نظام هماهنگ مهندسي حاصل اين دوران است. اما به مدد مطالعات 
سهراب  و  شافعي  بيژن  دانيل،  ويكتور  معمار،  مهندسان  پژوهش  و 
افكنده  پي  را  ايران»  در  تحول  دوران  گروه «معماري  كه  سروشياني 
در  شده  ايجاد  سؤاالت  از  بسياري  به  كه  مي يابد  انتشار  كتابي  اند، 
بر  بطالني  خط  و  مي دهد  پاسخ  معماري  دانشجويان  كنجكاو  اذهان 
مي كشد.  معماري  حوزه  در  تحقيق  بدون  مندان  عالقه  سرايي  افسانه 
كتاب «معماري نيكالي ماركف» به طور دقيق و واضح به ما مي گويد 
خرد جمعي آن دوران نتيجه خرد فردي يك معمار است كه توانسته 
نگه  زنده  تحول  دوران  در  را  ايران  معماري  انطباقي  روش  هويت 
مكتب  به  توجه  با  و  خود  شخصي  سبك  از  پيروي  با  ماركف  دارد. 
رايج آن عصر، يعني آرت دكو و هماهنگ با اقليم و فرهنگ ايراني، 
آنها  به  مي توان  كه  كرده  اجرا  و  طراحي  عمارت هايي  و  ساختمان ها 

حلقه واسط و محكم معماري قديم و جديد ايران اطالق كرد.
در اين مقاله با استناد به مدارك و مطالب مندرج در كتاب «معماري 
سعي  ايران،  در  تحول  دوران  معماري  مجموعه  از  ماركف»،  نيكالي 
او  آثار  ويژگي هاي  به  برجسته  معمار  اين  معرفي  با  همراه  مي شود 

بپردازيم.
زندگي نامه

اخير  قرن  آغاز  پيشروي  معماران  از   (1336-1261) ماركف  نيكالي 
در ايران است. او در رشته معماري و سپس ادبيات فارسي از دانشگاه 
پس  ايران،  به  عالقه  دليل  به  و  شد  التحصيل  فارغ  پترزبورگ  سنت 
آمد.  كشور  اين  به  تزاري  روسيه  افسر  عنوان  به  تحصيالت  پايان  از 
به  را  كشور  اين  و  ماند  ايران  در  روسيه  كبير  انقالب  از  پس  ماركف 
ماركف  بازگشت.  معماري  حرفه  به  و  برگزيد  خود  دوم  وطن  عنوان 
خيابان هاي  در  سپس  و  استانبول  خيابان  در  را  كارش  دفتر  اولين 
فردوسي و ارباب جمشيد داير كرد و تا وقوع جنگ جهاني دوم فعاليت 

پر ثمري داشت.
در وراي زندگي نامه معين ماركف، يك سؤال اساسي جواب مشخصي 
مند  عالقه  حد  بدين  تا  ايراني  هنر  و  ايران  به  ماركف  چرا  نمي يابد: 

است؟
و  تفليس  شهر  در  گرفت  نتيجه  مي توان  او  خانوادگي  اسناد  از 
پايان  از  بعد  و  آمده  دنيا  به  منصب  صاحب  و  اعيان  اي  خانواده  در 
است.  رفته  پترزبورگ  سنت  سلطنتي  دانشگاه  به  متوسطه  تحصيالت 
ايراني،  جهان  از  بخشي  در  ماركف  جواني  گفت  مي توان  رو  اين  از 
يعني گرجستان سپري شده. اما اين دليل كافي است تا پس از اتمام 

دروازه هاي قرن بيستم
شادمهر راستين

بررسي آثار معماري نيكالي ماركف با نگاهي به كتاب «معماري نيكالي ماركف»
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فارسي  زبان  و  برود  خاورشناسي  دانشكده  به  معماري  و  هنر  تحصيل 
حكومت  تغيير  و  اول  جهاني  جنگ  وقوع  از  بعد  اينكه  يا  و  فراگيرد؟ 
و  بماند  ايران  در  و  كند  ترك  را  خود  قزاقي  كسوت  تزاري،  روسيه 

معماري پيشه كند؟
به  نامه  زندگي  بخش  در  و  ماركف»  نيكالي  «معماري  كتاب  در 
شود  ماندگار  و  بيايد  ايران  به  ماركف  شد  باعث  نوعي  به  كه  حوادثي 
اشاره شده و از ماندگاري او در دوران رضاخاني سخني به ميان نيامده 
است  البرز  مدرسه  سالگي،   42 سن  در  ماركف  مهم  كار  اولين  است. 
به  او  ورود  بنابراين  شده.  ساخته   1304 و   1303 سال هاي  در  كه 
پهلوي  دوران  آموزشي  بناهاي  ساخت  و  طراحي  و  معماري  عرصه 
و  نداشته  رضاخان  كودتاي  زمان  در  بودنش  قزاق  به  ارتباطي  اول 
ساز  و  ساخت  توان  با  اجرا  قابل  طراحي هاي  به  جديد  نگرش  نتيجه 
ايران آن زمان مي تواند باشد. اگرچه به ويژگي هاي طراحي ماركف در 
بخش ويژه آن پرداخته مي شود، اما نبايد به تأثير سه عامل مهاجرت، 
تحصيالت آكادميك و نظاميگري در شكل گيري شخصيت حرفه اي 

او كه از بررسي زندگي نامه اش حاصل مي شود، بي توجه بود.
مهاجرت از گرجستان به روسيه و اقامت در ايران باعث ته نشين شدن 
ماركف  معمارانه  نگاه  در  ايراني  هنر  التقاط  و  پذيري  انطباق  روحيه 
يا  مدرنيته  مراكز  از  يكي  را  عصر  آن  پترزبورگ  سن  اگر  مي شود. 
كنيم  تصور  شهري  را  تهران  و  بدانيم  غربي  شدن  مدرن  به  گرايش 
شدت  به  يا  نداشت  وجود  آن  در  تجدد  تجسمي  تفكر  نشانه هاي  كه 
مثًال  يا  كهنه  و  نو  دنياي  دو  بين  پلي  مي تواند  گرجستان  بود،  اندك 
صفويه  تا  تقريبًا  كه  بينابيني  فضاي  باشد؛  سال ها  آن  شرق  و  غرب 

اصلي  نگاه  دو  بين  كشوري  سمبل  بود؛  آن  سمبل  جهان  در  ايران 
شرق سنت گرا و غرب تجدد خواه. از طرف ديگر در برابر انتقال دانش 
معماري سينه به سينه و استاد و شاگردي كه در اواخر دوران قاجار در 
ايران رواج داشت، ماركف دانش آموخته آكادمي  هنر و معماري بود و 
مي دانست چگونه ذهن هنري خود را در طراحي آزاد بگذارد و از عقل 
باشد.  داشته  مناسبي  بهره  بنا  ساخت  و  معماري  زمان  در  اش  سازنده 
از  زيبايي  درك  به  ايران  معماري  برجسته  آثار  مشاهده  راه  از  ماركف 
طريق فضاي هندسي مي رسد، و همچنين با حضور در آكادمي معماري 
سنت پترزبورگ اصول تناسبات عددي زيبايي شناسي هنر غرب را فرا 
مي گيرد. بايد به اين دو ويژگي نظم در برنامه ريزي و وقت در اجراي 
آموزش هاي نظامي را اضافه كنيم تا دريابيم ماركف با چه توانايي هايي 

توانسته نقطه عطفي در معماري دوران تحول ايران به وجود آورد.
مدرسه البرز

در كتاب بعد از ذكر سابقه فعاليت ميسيونرهاي آمريكايي، به خصوص 
دكتر جردن، ويژگي هاي معمارانه بناي مدرسه البرز نگاشته شده است: 
به  انتها  دو  در  كه  است  برخوردار  كاملي  تقارن  از  بنا  كشيده  «حجم 
قرار  آن  تقارن  مركز  در  ورودي  و  مي شود  منتهي  برگشته  بال  دو 
دارد. تكرار پنجره ها و بازشوها در دو طرف به بال هاي برگشته ختم 
اسالمي كه  دوره  معماري  از  تقليد  به  است  ايواني  ورودي  مي شود. 
و  احساس  شبه برج ها  دارد.  متقارن  تركيبي  طرفين  در  شبه برج  دو  با 
جزئيات  توضيح  از  بعد  و  مي كند.»  ايجاد  باستاني  معماري  از  تصوري 
بنا و شرح تزيينات كاشي و آجر ساختمان در مورد تركيبات هندسي 
تاريخي  سبك هاي  از  مراجعي  بنا  هندسه  و  «تركيب  است:  آمده  آن 
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پاسخگويي  كه  دارد  باروك  سبك  و  كالسيك  سبك  جمله  از  اروپا 
بوده  مناسب  محور  يك  امتداد  در  آموزشي  فضاهاي  استقرار  نظام  به 
استفاده  در  ايران  باستاني  معماري  شيوه  با  سبك ها  اين  تشابه  است. 
عناصر  پايان  در  و  مي خورد.»  چشم  به  كنگره  و  برج  سكو،  تقارن،  از 
معماري  از  متأثر  تزييناتش  و  ايوان  همچون  البرز  ساختمان  بيروني 

دوران صفويه عنوان شده است.
پس  از  را  البرز  مدرسه  ساخت  و  معماري  شيوه  وقتي  ديگر،  سوي  از 
ماركف  مي يابيم  در  مي كنيم،  بررسي  ادعايش  بي  و  ساده  ظاهر 
هنري  صورتي  به  زمان  آن  جامعه  نياز  دو  به  اش  اصلي  پاسخ گويي 
و معقول بوده است؛ جامعه اي كه مي خواهد به سرعت مدرن شود و 
يكي از راه هاي پيشرفتش را در تغيير سيستم آموزش قديمي  به جديد 
مي داند؛ تفكري كه از دوران دارالفنون اميركبيري در بين روشنفكران 
با  هايي  كالس  و  آكادمي  به  خانه  مكتب  بايد  كه  بود  شده  ايجاد 
معلمان متنوع و تخته سياه و نيمكت و كتاب درسي تبديل شود. از اين 
دوران  مدارس  علمي قديمي همچون  مدارس  آنكه  جاي  به  ماركف  رو 
ايلخاني يا صفوي را الگو قرار دهد و از حياط مركزي و محور اصلي 
را  البرز  مدرسه  مستطيل  مربع  كالس هاي  بجويد،  مدد  ايراني  باغ  در 

حول يك محور طولي و در دو طرف راهرو مركزي قرار مي دهد. در 
ايراني  باغ  از  شده  گرفته  عاريت  اصلي  محور  يا  فقرات  ستون  واقع 
همان راهرو معروف مدارس ايران در اوايل قرن است و حياط مركزي 
و حوضش كه محل تجمع طالب و علما در مدارس قديم بود، جاي 
خود را به فضاي تقسيم مركزي داده است؛ فضايي دوار در دو طبقه 
جفتش  هشتگانه  ستون هاي  و  است  مشرف  ديگري  به  يكي  از  كه 
ورودي  برخورد  محل  در  مسقفي  صحن  يا  پانتئون  يك  از  تصوري 
ظاهر  در  بنا  ديگر  عبارت  به  مي كند.  ايجاد  انشعابي  كريدور  و  اصلي 
همسو با نيازهاي تجدد طلبانه مردم تهران 1304 است، اما در باطن 
همچنان متأثر از نظام تفكري متعادل و متقارن معماري ايران باستان 
بوده و هنر آسماني اش را با اجرايي عاقالنه، ساده و زيبا و به شدت 
فضاي  اين  كاربران  ترين  اصلي  يعني  محصالن،  خدمت  در  ادعا  بي 

آموزشي قرار داده است.
تنوع آثار

ماركف در دوران فعاليت معمارانه خود مجموعه متنوعي از ساختمان 
با كاربري هاي مختلف طراحي و اجرا كرده است.

- دارالمعلمين در سال 1298 شمسي و در زمان وزارت مرحوم ميرزا 
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احمدخان بدر تأسيس شد. پس از توسعه شهر تهران و اختصاص باغ 
نگارستان به ادارات دولتي و مراكز آموزشي و تغييرات متعدد در اين 
(رياست  صديق  عيسي  دكتر  پيشنهاد  به   1307 سال  در  باالخره  باغ، 
متوسطه  مدرسه  يك  ساختمان  نقشه  ايران)  در  عمومي وقت  تعليمات 
توسط  سازي  مدرسه  اصول  و  ايران  معماري  سبك  رعايت  با  كامل 
چنين  بنا  اين  ويژگي هاي  كتاب  در  شد.  اجرا  و  تهيه  ماركف  مهندس 
توصيف شده است: «تركيب بنا با حجمي كشيده و با بالهاي برگشته و 
نحوه استقرار آن در رابطه با محوربندي محوطه از ويژگي هاي هندسي 
بناي  ظاهري  نكته  ترين  اصلي  درباره  و  است.»  برده  بهره  كالسيك 
با  ستونك هاي  و  رواقي  پنجره هاي  زيباي  تركيب  يعني  دارالمعلمين، 
نيم سر ستون رومي نوشته شده: «عنصر تكرار شونده در نماي جنوبي 
بال  هر  امتداد  در  بار  سه  كه  دارد  ستون  دو  و  پنجره  سه  از  تركيبي 
تكرار مي شود، و به قسمتي پيش آمده ختم مي گردد كه نمايي با سه 
بارها  اصلي  بدنه هاي  در  پنجره ها  بين  ستون  دو  تركيب  دارد.  پنجره 

مورد استفاده قرار گرفته است.» 
همان طور كه در شرح مفصل تر نماهاي اين بنا در كتاب آمده، عنصر 

اصلي ايجاد كننده زيبايي و تعادل در ظاهر ساختمان تكرار موسيقايي 
و  بسته  فضاهاي  عنوان  به  ديوارها  و  باز  فضاي  عنوان  به  پنجره ها 
بعدها  است.  پر  و  خالي  فضاي  دو  اين  حدفاصل  عنوان  به  ستون ها 
ماركف از اين تركيب موزون غرب و شرق، پنجره رواقي و ستون و 
مجموعه  كه  طوري  به  برد،  بهره  آثارش  بيشتر  در  روشني  و  تاريك 
پنجره ها و ستون هاي هر بنا توسط حجم هاي سنگين آجري مثل قابي 
در  و  مي كند  جدا  اطراف  تهي  فضاي  از  را  زيبا  مجموعه  اين  محكم 

برابر ديدگان بازديدكنندگانش قرار مي دهد.
- در مدرسه فالحت كه به سال 1308 توسط ماركف در كرج بنا شده، 
بيشتر،  ارتفاع  در  غربي  عملكرد  و  شرقي  نماي  موزون  تركيب  همان 
اصلي  بدنه  به  را  بنا  بال هاي  كه  گوشه هايي  مي دهد.  نشان  را  خود 
مستحكم  ساساني  دوره  عظيم  بناهاي  همچون  مي كند  متصل  آن 
آنچه  مشابه  اي  پله  سه  كنگره هاي  توسط  آن  لبه هاي  و  مي نمايد 
بام هاي  مورد  است.در  شده  مشخص  مي شود  ديده  جمشيد  تخت  در 
اين بنا در كتاب چنين نوشته شده: «شكل لبه بام در برج ها متفاوت 
و شامل تكرار كنگره هاست. برج ها با احجام ساده مكعبي بي شباهت 



به برج هاي قلعه نيستند.»
و  محصلين  به  آموزشي  بناي  در  استحكام  كه  ماركف  نگرش  اين 
معلمين احساس امنيت و آرامش مي دهد راه حل مناسب ماركف است 
بدون  صنعتي  توسعه  كه  زمان  آن  ايران  تالطم  پر  دوران  برابر  در 
پشتوانه فرهنگ سازي باعث شده بوده جامعه ايران با ذهني مغشوش 
و دلي نگران وارد قرن بيستم بشود و حجم بناهاي ساخته شده توسط 
ماركف همچون دروازه هاي ملل در تخت جمشيد به ايرانيان اين قوت 
قلب را مي داد كه به پشتوانه قدرت پايدار و مستحكم فرهنگ ايراني، 
اين شتاب باالخره متعادل و آرام مي شود و ايراني جداي از مدرن شدن 

نياز دارد هويت باستاني خود را بازشناسايي كند.
ماركف  تركيبي  بناهاي  اوج  مي توان  را  تهران  مقدماتي  دانشسراي   -
دانست.  آموزشي  فضاهاي  براي 
آجري  ساده  و  صاف  ديوارهاي 
ظريف  رديف  با  رؤيايي  تركيبي 
سر  و  پنجره  قاب  كاشي كاري هاي 

در ها دارد.
آمده  پيش  رواق  موزون  تركيب 
طبقه  مستطيل  پنجره هاي  با 
كه  است  هماهنگ  همان قدر  دوم 
ابعاد  با  كالس هايي  قرارگيري 
سراسري  راهرو  يك  در  مختلف 
باز  نيمه  رواق هاي  همين  موازي 
شكلش.  مستطيلي  ستون هاي  با 
دانشسرا  ديگر  طاليي  تركيب 
محور  در  كالس ها  گسترش 
در  تئاتر  آمفي  و  ورودي  و  طولي 
كه  طوري  به  است  عرضي  محور 
تحرك  پر  محور  همان  راستاي  در 
شكل  نعلي  تئاتر  آمفي  ورودي،  و 
و  مستقر  چوبي  صندلي هاي  با 
بين  تضادي  گرفته؛  قرار  پلكانش 
حركت و سكون؛ حركت براي ورود 
به دانشسرا و سكون براي فراگيري 
دانش، و اين تضاد در قلب بنا قرار 
متقارن  تعادل  هم  باز  است؛  گرفته 

بين دو عنصر متضاد.
كتاب  از  سندي  ذكر  با  كتاب  در 
عيسي  نوشته  عمر»،  «يادگار 
«بيرون  است:  آمده  چنين  صديق، 
و  وسيع  زمين  دولت  دروازه 
متعلق  كه  داشت  وجود  مسطحي 
شاگردان  و  بود  فرهنگ  وزارت  به 
شهر  شمال  در  متوسطه  سوم  دوره 
در  مي كردند.  بازي  فوتبال  آن  در 
تربيت  قانون  وقتي   1312 سال 



وضع و مقرر شد كه 25 دانشسراي 
تأسيس  سال  پنج  ظرف  مقدماتي 
بازي  زمين  فرهنگ  وزارت  گردد، 
تهران  دانشسراي  به  را  مذكور 
به   1314 سال  در  و  داد  تخصيص 
را  آن  ساختمان  ماركف  مهندسي 
آغاز كرد.» و باالخره اين ساختمان 
افتتاح  سال  همان  ماه  دي   17 در 

شد.
در  پست  ساختمان  معرفي  در   -
كتاب نوشته شده: «روز سوم مرداد 
كارت  عدد  بيست  و  يكصد   ،1313
جديد  عمارت  افتتاح  براي  دعوت 
پست كه دو روز بعد يعني 5 مرداد 
نمايندگان  براي  مي گرفت،  انجام 
رئيس  طرف  از  مجلس  رئيس  و 
الوزرا ارسال شد.» و سپس به قرار 
ميدان  اطراف  در  آن  زمين  گيري 
مشق اشاره مي شود و اينكه محل 
خانه  قراول  جاي  به  خانه  پست 
ميدان  جنوبي  حد  در  قبلي،  هاي 
ميدان  اين  دروازه  مجاور  و  مشق 
بناي  ساخت  شد.  گرفته  نظر  در 
ماركف  پروژه  ترين  طوالني  پست 
مسئله  اين  و  مي شود  محسوب 
درست در اوج دوران توسعه پهلوي 
اول است. اين بناي معظم با نماي 
متقارن  تركيبي  با  سنگي  و  آجري 
در ضلع جنوبي ميدان مشق-مكاني 
كه قرار بود مركز اداري شهر باشد- 

ساخته شد.
بناي پست نمايشي ترين كار ماركف 
يا  او  سازهاي  و  ساخت  بقيه  است. 
در دل باغ و حياطي پيراموني ساخته 
شده و يا به وسيله خيابان هاي كم 
برعكس  اند.  شده  احاطه  عرضي 
از  پست  بناي  ورودي  تمامي  نماي 
همان  يا  مشق  ميدان  دروازه  سمت 

دروازه دولت به خوبي خودنمايي مي كند و در برابر بناهاي كم عرض 
با  اش  ورودي  مختصر  آمدگي  بيرون  و  پست  ساختمان  طول  اطراف 

صالبت حجم گسترده و موزونش را به نمايش مي گذارد.
شيوه  از  استفاده  در  «ماركف  است:  چنين  كتاب  نويسندگان  توضيح 
آرت دكو در اين بنا، اين بار عمدتًا متوجه مراجع سبك هاي تاريخي 
كالسيك و باروك است. با وجود استفاده از حياط مركزي در طرفين 
بنا و هندسه هشت ضلعي در ورودي از آن جا كه اين عناصر در اشكال 
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خالص معماري ايراني و اسالمي مورد استفاده قرار نگرفته اند، چندان 
تأثيري در تغيير جهت گرايش اصلي ساختمان  به سمت معماري دوره 

اسالمي  يا باستاني ايران ندارند.»
ترش  قبل  سده  چند  در  كه  عملكردي  خصوص  به  و  اداري  عملكرد 
در ميان مردم سابقه نداشته به نظر مي سد ماركف را بر آن وا داشته 
ايراني،  معماري  عناصر  و  تعادل  و  تقارن  از  گيري  بهره  جاي  به  كه 
زمان  آن  مردم  كه  چرا  جويد،  سود  باروك  تأثيرگذاري  و  قدرت  از 
بايد به اداره جديدي اطمينان مي كردند و بسته هاي پستي خود را به 
آن جا مي سپردند. اين ويژگي كاركردي در بناي پست باعث شده براي 
كشورهاي  از  يكي  در  عملكردي  چنين  مشابه  ساختمان  با  آن  تفاوت 
هخامنشي  ستون هاي  سر  و  پنجره ها  قوس  از  استفاده  به  ظاهراً  اروپا 
در نيم ستون هاي نما اكتفا شود. اما در واقع فضاي غالب و دروني بنا 
نظر  در  حجمي با  چيدمان هاي  تقارن  و  تعادل  روحيه  داراي  همچنان 

گرفتن روحيه انسان ايراني است.
از طرفي بناي پست را مي توان شاخص ترين معماري پيرو سبك آرت 

دكو در ايران ناميد.
آرت دكو در جهان و ايران

در بخش آرت دكو و جريان هاي موازي معماري در اروپا و آمريكا، 
ميالدي   30 و   20 دهه هاي  كه، «در  شده  قيد  مطلب  اين  كتاب  در 
جدالي  دوره  اين  در  هستيم.  طراحي  در  مباحث  بزرگترين  شاهد 
جدي  كنندگان  حمايت  و  مدرن  سبك  سرسخت  حاميان  بين  عظيم 
طراحي پيرو سبك هاي تاريخي در جريان بود. حاميان سبك مدرن 
(modern style) معتقد بودند كه مي بايست معماري بي پيرايه، 
تاريخي  مراجع  و  تزيينات  از  استفاده  از  و  باشد  تجريدي  و  ساده، 
مدرنيست ها  بحث  اين  از  تاريخي  سبك هاي  مدافعان  كند.  اجتناب 
كاربرد  تداوم  از  حمايت  در  خود  تصميم  بر  آنها  مي شدند.  متغير 
سبك هاي تاريخي پافشاري مي كردند. در اين مناقشه تمايزات آرت 
دكو مشخص شد؛ طراحان و معماران آرت دكو در جنگ حادث بين 

دو گروه راه مصالحه و ميانه روي را انتخاب كردند.» 
شايد انتخاب اين سبك معماري از طرف ماركف براي طراحي هايش 
كه  است  نوي  و  كهنه  ميانه روي  و  مصالحه جويي  وجود  خاطر  به 
همچون  ماركف  هم  شايد  مي دهد.  شكل  را  دكو  آرت  محتواي 
پاريس،  مثل  شهرهايي  يعني  جهان،  مدرن  مركز  از  دورتر  معماران 
ميالن و برلين و مشابه همكاران آمريكايي اش ترجيح داده با احتياط 
وارد دوران مدرن شود و همه داشته ها و باورهاي گذشته خود را يك 
دوگانه  رشد،  به  رو  جامعه  تحليل  در  هم  شايد  نكند.  فراموش  باره 
دكو  آرت  روي  ميانه  و  صلح  عرفي،  مكتب  پيرو  اما  غيرهمگن،  و 
بهترين گزينه معماري بود. از طرفي در تحليل تاريخي دوره پهلوي 
اول، تاريخ دانان متفق القول هستند كه ملت و دولت ايران آن زمان 
با هم وارد مرحله گذار از گذشته به عصر جديد شدند و تجسم عيني 
و حجمي  اين گذار چيزي جز طراحي به روش آرت دكو نمي توانسته 
گذشته  قرن  نيم  غالب  مكتب  دكو  آرت  باشد،  كه  علتي  هر  به  باشد. 
ايران محسوب مي شود و تقريبًا تعادل متقارن و ريتم موزون بناهاي 
متأثر از آرت دكو تا اوايل دهه چهل و تا دوران حركت پرشتاب ايران 
به سوي تمدن جهاني قابل شناسايي است. شايد بي دليل نباشد كه 

به  تعادلش  و  استحكام  مي كنيم،  نگاه  ماركف  بناهاي  به  امروز  وقتي 
ما يادآوري مي كند كه در گذشته نه چندان دور اين كشور، پايداري 
ظاهري يك بنا چه كمك مهمي  به القاي حس آرامش و اطمينان در 

ميان شهروندان تهراني مي كرده است.
ديگر آثار

از آثار شاخص ماركف مي توان به ورزشگاه امجديه (1313)، شهرك 
 ،(1324) الدوله  امين  مسجد   ،(1313) ورامين  قند  كارخانه  مسكوني 
 ،(1324-1317) مريم  حضرت  نمازخانه   ،(1324) ارتدوكس  كليساي 
كارخانه قند كرج (1311)، زندان قصر (1307)، مؤسسه تحقيقات رازي 
(1310-1312)، خانه استادان فالحت (1308)، خانه مدير كارخانه قند 
كرج (1311) و شهرك مسكوني كارخانه ورامين (1313) اشاره كرد.

در تمامي اين آثار و ديگر كارهاي طراحي و معماري ماركف ويژگي هاي 
مشتركي مي توان يافت. قدرت نگاه معمارانه ماركف وقتي دو چندان 
بين  ايران  بحراني  شرايط  بلكه  بناها،  كاربري   تنها  نه  كه  مي شود 
سال هاي 1313 تا 1324 (تغيير شاه و جنگ جهاني دوم) چندان در 
روش شخصي او تأثيري نداشته و شرايط محيطي، تركيب متقارن و 
موزون عملكرد بنا با ديدگاه كاربرانش و مهم تر از همه تعادل بين 
متناسب  تركيب هاي  با  گذشته  از  شده  گرفته  عاريت  ظاهري  عناصر 
طور  به  همگي  ايران  باستاني  معماري  محتواي  و  مدرن  فضايي 
مي خورد.  چشم  به  ماركف  شده  ساخته  بناهاي  در  پيوسته  و  متداوم 
از  جداي  ماركف»  نيكالي  «معماري  كتاب  نويسندگان  حال  اين  با 
تاريخچه  ذكر  و  ماركف  معماري  بر  مؤثر  زمينه هاي  اجمالي  بررسي 
اين  موشكافانه  تحليل  با  ماركف،  شاخص  بناهاي  تك  تك  سابقه  و 
آثار، خواننده را نه تنها با معماري مستقل هر بنا و تعامل ماركف در 
در  ايران  شرايط  غيرمستقيم  طور  به  بلكه  مي كنند،  آشنا  آن  طراحي 
نكته  نمي دارند.  نگه  دور  نظر  از  نيز  را  نو  به  گذشته  از  گذار  مرحله 
حائز اهميت در كتاب وجود بخش پاياني «معماري ماركف و مراجع 
و  تاريخي  سوابق  مطالعه  از  پس  دقيق  خواننده  كه  چرا  است،  آن» 
تحليل هاي كارشناسانه هر بنا، نياز دارد با كليت آثار ماركف آشنا و 
مراجع آن به طور يكپارچه به او معرفي شود. از اين رو وجود 165 
كتاب،  در  فرد  به  منحصر  عكس  صد  از  بيش  و  فارسي  متن  صفحه 
روي  پيش  نزديك  گذشته  ايرانيان  معماري  شناخت  از  اي  تازه  باب 
تا  مي گشايد  امروزي  مندان  عالقه  و  معاصر  معماران  و  دانشجويان 
را  معاصر  معماري  ميراث  مي توان  چگونه  كه  باشد  بابي  فتح  شايد 

قابل شناخت كرد. براي نسل هاي بعدي 
طور  به  و  سروشياني  سهراب  شافعي،  بيژن  دانيل،  ويكتور  مهندسان 
و  تمركز  با  درستي  به  ايران»  در  تحول  دوران  «معماري  گروه  كلي 
مطالعه روي معماراني همچون نيكالي ماركف، كريم طاهر زاده بهزاد، 
گابريل گوركيان، وارطان هوانسيان، پل آبكار، محمدعلي فروغي، علي 
ماركف  همسان  كتابي  انتشار  و  دوبرول  روالند  و  ظفر  كيقباد  صادق، 
كه اختصاص به معماري كريم طاهر زاده بهزاد داشته، نزديك به ربع 
قرن است مطالعات منسجم و فراگيري دارند و با توجه به كمبود اسناد 
و تغييرات شديد شهر تهران و تخريب آثار معماري در اين كالن شهر 
سختي كار آنها بيشتر معلوم مي شود. همچنان منتظر انتشار تحقيقات 

اين گروه و كتاب هاي جديد آنها هستيم. 
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