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چکیده
منطقهگرایی ،دیدگاهی انتقادی است که بر حفظ خصوصیات مکان تأکید داشته و نوعی فلسفهی ارجااعی در برراراری
هماهنگی میان مردم ،دستساختههای آنها و طبیعت به شمار میرود .این رویکرد تلاش میکند تا با بیمکانی در مدرنیسم
از طریق بکارگیری نیروهای متنی برای بدست آوردن معنا و حس مکان مقابله نماید و در صدد پرنمودن این خلاء اسات
که ریشه در شکاف میان اندیشه و احساس در طول سده اخیر دارد .این مقاله تلاش دارد تاا اهمیات ایان بواا و ابعااد
مختلف آن و سنتزی که توت عنوان منطقهگرایی ارائه شده را نشان دهد و اینکه چگونه ایان بخاا از مفااهیم باا ابعااد
مختلفا با گفتمانهای مولی از یکسو و چالاهای جهانی از دگرسو شکل گرفته است .لذا مرور ویژگیهاای منطقاه-
گرایی مبتنی بر آراء پیشگامان این جنبا و رویکردهای آن بواسطه نقا میانجی آن باین سانت و مدرنیسام در بناهاای
معاصر مشهد میتواند انتظامی برای بوران مکان در مشهد رلمداد شود ،بهطوریکه هدف اصلی این نوشتار را شکل می-
دهد .طراحی پژوها ،برمبنای روش توقیق ترکیبی کیفی و کمی مبتنی بر منطق ریاسی و از طریق مطالعات کتابخانهای و
مورد پژوهی شکل گرفته است 12 .اثر از بناهای شاخص شهر مشهد که رویکرد میانجیگرایانهای به تقابل سنت و مدرنیته
داشتهاند به عنوان جامعه آماری انتخاب و از طریق پرسشنامه که به صورت طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم و توسط 12
نفر از کارشناسان حوزه منطقهگرایی مشهد بکار گرفته شده و در نرمافزار  SPSSمورد تولیل ررار گرفته است .یافتههای
موردپژوهی حاکی از عدم سازگاری اصول منطقهگرایی در مشهد با نیازهای دوره معاصر است چرا که بیشاتر تبادیل باه
الوارات نمادین و تاریخی روی پوسته مدرن گشته و میتوان آن را بدترین شکل منطقهگرایی دانسات کاه باه پوساتهای
تاریخی تبدیل شده و در آن تصاویری از سنتگرایی با تقلیدی از کلیشههای گذشته ترکیب و بر روی بدنه ساختمانهای
مدرن کشیده شده است.
کلیدواژهها :ابنیه معاصر مشهد ،جهانیسازی ،مدرنیسم ،منطقهگرایی ،هویت مکانی
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مقالۀ پژوهشی

بازخوانی رویکردهای منطقهگرایی در بناهای شاخص معاصرشهر مشهد
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

موصول مدرنیسم) ،معماری را به عنوان نیروی دافعاه

 .0مقدمه

جهااان امااروز از یکسااو بااا صنعتیشاادن و نظااام
سرمایهداری و از دیگر ساو باا برناماهریازی عاعیف
سکونتگاههای انسانی ،مواجه شده است .درحالیکاه
هویتهای جهانی و فراملی در حال گسترش هساتند
و ساااکنین کااره زمااین روزبااهروز ساالایق ،تعلقااات و
ادراکات جهانیتری پیدا میکنند ،خصیصههای مولای
و منطقهای ،که برآیند مقاومت در مقابل فرهنا هاای
جهانی هستند ،نیز روزبهروز در حال شاکوفا شادن و
تقویت هساتند .لاذا در طاول زماان ،جهاانیشادن و
منطقهگرایی در تقابل با یکدیگر ررار داشتهاناد هتنای
1و سودرباام1001 ،1؛ لفاری 9و زونایس .)1011 ،4در
اینجا میتوان منطقهگرایی را نظریاهای دانسات کاه از
مقاوماات در براباار صااورتهااای مختلفاای از برتااری
جویی ،جهانیسازی و یا ساختارهای اساتاندارد شاده
که تفاوتهای بومی را کاها میدهند ،حمایات مای
کند .این تئوری ،روشها و معیارهایی برای حفاظات،
تجدید حیات و در صورت نیاز ،بازسازی زنادگی در
چارچوب ویژگایهاای منطقاه را پیشانهاد مایدهناد
کنزارو.)1002 ،2

در جهت مولی شادن ،واگرایای و هویات فرهنگای
شناختهاند که در بسیاری از مطالعات بدان توجه شاده
است

فرمتن،1

1011؛

لهمن.)1011 ،9

 1199؛

ایبلینگز،2

1119؛ لفری و زونایس،

در اینجا یک سااال مطارم مای-

شود کاه الهاامبخا فرامپتاون بارای تئاوریزه کاردن
منطقهگرایی در معمااری باود فارمتن .)1199 ،اینکاه
چگونااه ماادرن باشاایم درحالیکااه بااه داشااتههایمااان
1

برگااردیم( ریکااور  ،1121 ،ص .)121.طاارم ایاان
ساال نشان میدهد که منطقهگرایی وعاعیتی از تفکار
است که حاصل گفتمان متکی بر ساختاری دو طیفای
است .ایادههاای حاصال از منطقاهگرایای ،مشخصااً
متمایاال بااه دو طیااف نیسااتند؛ بلکااه در فضااای نقااد
دیالکتیک موجود شکل میگیرند .این ایدهها شارایطی
خاص پیداکرده ،بومیشده و با یاک منطقاه همخاوان
می شوند کنازارو ،1002 ،ص .)19.دروارا  ،منطقاه-
گرایی در معماری ،دیدگاهی است تولیلای و انتقاادی
که بر حفظ ویژگیهاا و خصوصایات خااص مکاان
تأکید دارد و از ایان لوااد در مقابال جهاانیشادن و
سبک بینالملل ررار میگیرد

اکزان،10

)11 :1191

بررسی دورههای رشد کالبدی شاهر مشاهد نشاان

 .0 .0طرح مساله

به موازات بلوغ مدرنیزاسایون و جهاانیشادن ،در

میدهد که بافت شاهری مشاهد طای دوره  12-22از

معماری نیز به همین منوال ،توساعه تااریخی جهاانی-

 12کیلااومتر مرب ا بااه  920کیلااومتر مرب ا رشااد و

شدن مطابقت بسیار نزدیکی با تعالی مدرنیسم داشات.

گسااترش داشااته و  2/11براباار شااده اساات ربااانی

هر دو مقوله جهانیشدن و سبک بینالملال باهعنوان

ابوالفضلی ،شفقی ،رهنما و رحیمای .)1912 ،باا ایان

1. Hettne
2. Söderbaum
3. Lefaivre
4. Tzonis
5. Canizaro

6. Frampton
7. Ibelings
8. Lehmann
9. Ricoeur
10. Ozkan
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حال این رشد ،پیامدهای دیگری نیز داشته است .شهر
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در آن ررار دارد .درعینحال ،تلاش میشاود تاا علااوه

مشهد به جز بناهای معماری مربوط به مجموعاه حارم

بر مراربت از جنبههای مویطی و فرهن

مطهر ،بخا اعظم و با ارزش بافات تااریخیاش را از

جهانی را نیز در برگیرد تا بتواند جامعه پویاای معاصار

دست داده که آن را میتوان حاصل تغییرات تادریجی

را توصیف کند .برای نیل به این هدف ،مقاله پیشرو باا

ناشی از تغییر دراز مدت فعالیتهاا و نوساازی تاک

تعیااین انااواخ شاااخصهااای رویکردهااای معماااری،

بناها) و یا حاصل تغییرات دفعی تخریبهاای ناشای

دستیابی به الگوی مناسب و جام طراحای منطقاهگرا

و

به طور عام و کاربست آن در شهر مشهد دنباال مای-

برناماااههاااای نوساااازی) دانسااات سااارخیلی،

شود .به طوری که انواخ رویکردهاا ،کالباد شاکافی و

پورجعفرورفیعیان .)1919 ،شاتاب روزافازون تغییار و

نمودهای همسو با منطقهگرایی ،استخراج میشود .لاذا

توولات سیمای شهری مشهد که ناشی از نوساازی در

میتاوان هادف ایان مقالاه را تبیاین و تادریق پدیاده

چااارچوب نااوگرایی اساات و همچنااین تااأثیرات

جهانیسازی و بررسی نووه ارتباط آن با رویکردهاای

روزافزون جهانیسازی و در نتیجه نگرانی های ناشای

نوین منطقهگرایی ،شناسایی و ارزیاابی آثاار شااخص

از تأثیرات منفای آن بار ارزشهاای معمااری معاصار

معاصر شهر مشهد در راستای رویکرد منطقاهگرایای و

مشهد باعا لزوم بازخوانی هویت شهر و احیاء حاس

دستیابی به الگوی مفهومی جام در معمااری معاصار

مکان شده است .تغییرات ایجاد شده در سایمای شاهر

شهر مشهد دانست .در همین ارتبااط سااالات اصالی

موجب شاده تاا از مشاهد رادیم باه عناوان "مشاهد

پاژوها بادین شارم تادوین شاده اسات .1 :اناواخ

ماادرن" بااا فضاااها و نمادهااای متفاااوت یاااد کاارد.

رویکردهااای منطقااهگرایاای کدامنااد و جایگاااه ابنیااه

نمادهایی که هیچ سنخیتی با سنن معماری شهر نادارد

شاخص مشاهد در راساتای ایان رویکردهاا چگوناه

و یا به نقل از شریعتزاده  ،)1924سنتهایی کاه در

است(

از رخدادهای طبیعی و انسانی مانناد زلزلاه ،جنا

مولی ،ابعااد

نتیجه پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییر اهداف ،کمتار

 .1میزان تأثیر رویکرد منطقاهگرایای در کااربری-

تغییر میکنند ،بلکه بیشتر جهانیاند و توت تأثیر ارلایم

های مختلف بناهای شاخص معاصار مشاهد چگوناه

و فرهن های خاص ،نمودهای خاصی مییابند.

است(

پااژوها حاعاار درصاادد اساات تااا بااا خااوانا

 .7 .0پیشینه پژوهش و مبانی نظری

ویژگیهای منطقهگرایی و رویکردهای مختلف آن باه

 .0 .7 .0منطقه و منطقهگرایی

واسطه نقا میاانجیگری آن باین سانت و مدرنیسام

منطقهگرایی همواره به طرق مختلفی تفسیر شاده

بتواند راهگشایی برای حل بواران هاویتی در حاوزه

است .این عدم ثبات در تعریف واحدی از آن ،برخای

معماری معاصر شهر مشهد باشد .ایان تلااش ،مقابلاه

از مسائل عمده در مبااحیی از ربیال عادم انساجام در

با فقدان هویت و بیمکانی با در نظر گرفتن جنباههای

استفاده از مفاهیم "منطقه" یا "منطقهگرایای" را خااطر

منوصر به فرد مکانی و منطقهای است که شهر مشاهد
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نشان میسازد نای .)1119 ،1چند بعدی بودن مفهاوم

فضای حد واسط ملی و مولی اشاره دارد .ایان فضاا،

منطقهگرایی باعا شده تا شمار زیاادی از پاازلهاا و

یک میکرو -منطقه است که به وجاوه مشاترد درون

چالاهای جدید برای هر دو رشر سیاساتگاذاران و

منطقهای ختم میشد و متغیرهاایی از ربیال ارتصاادی،

دانشگاهیان به وجود آید که متعاربااً حجام زیاادی از

اجتماااعی ،فرهنگاای ،سیاساای ،تاااریخی و پیوناادهای

تئوریها و مفاهیم از آن متکیر میشوند .یکی از مهام-

رومی را شامل میشاد ساودربام .)1011 ،در مقابال،

ترین دلایل آن به مفهاومیساازی و فهام واژه منطقاه

ماکرو-منطقه که بین مقیاس ملی و جهانی شکل مای-

برمیگردد سوبربام .)1011 ،منطقه همواره باه عناوان

گیرد و بیشتر مورد خطاب علوم سیاسای و ارتصاادی

مفهومی طفره رونده منسفیلد 1و میلنر ،1111 ،9فاان،4

است سودربام .)1009 ،به طور کلی مایتاوان گفات،

 ،1001فاستر ،)1001 ،2پیچیده و غالباً چاالا برانگیاز

منطقااه ،تفساایری از جغرافیااا ،هویاات ،فرهناا  ،و

است .به همین دلیل است که سطوم مولی و منطقاه-

نهادهاست .اواخر دهه  ،1190رویکارد منطقاهگرایای

ای بااه عنااوان سااطوی از فضااای اعمااال و اجاارای

به میابه رویکردی علمی و تفسایری از وجهای باین-

سیاستهاای توساعه ،هماواره ماورد توجاه موافال

المللی برخوردار شد" .لوئیز مامفورد" 10به عنوان بانی

علمی ،سیاساتگاذاری و اجرایای باوده اسات و بار

این جنابا در نوشاتار معاروفا باا عناوان فرهنا

همین اساس رویکردهای غالب به مطالعه منااطق نیاز

شهرها ،11تعبیر منطقهگرایی مبتنای بار تااریک تکااملی

همواره در طول زمان تمایل به تغییر و تواول داشاته-

تماادن غرباای را بااه رشااته توریاار درآورد .باارای

اند.

"مامفورد" ،مفهوم منطقه ،یک موصول تکاملی اسات.
منطقه به عنوان بخشی ویژه از جهان ویراساتاران

جهان جدید وبستر ،1گارالنیک 2و نوفلاد ،)1199 ،9یاا

در وار او به منطقه به عنوان مکان انساانی اجتماعاات
انسانی مینگرد مامفورد.)1199 ،

بخا بزرگتری از یک کشور ،سارزمین و ...تعریاف

 .7 .7 .0بسط آراء پیشگامان منطقهگرایی

شااده اساات پروکتاار .)1191 ،1بااه لواااد فیزیکاای،

ردمت آگاهی از منطقه به عنوان شاخصاهای بارای

"منطقه" به معنای مرز فضایی است که در منتهایالیاه

هویت گروهی خاص به یوناان باساتان باازمیگاردد.

و طبیعات تعریاف میشاود کنازارو،1002 ،

یونانیها در متن سیاست کنترل و ررابت در شاهرها و

ص .)19.متداولترین تعریف آن از منظر تااریخی ،باه

مسااتعمرات خااود از عواماال معماااری باارای نمااایا

فرهن

هویت گروه حاعار در یاک منطقاه اساتفاده کردناد.
1. Nye
2. Mansfield
3. Milner
4. Fawn
5. Foster
6. Webster 's New World Editors
7. Guralnik
8. Neufeldt
9. Procter

مشخصترین مرجا طراحای منطقاهگارا ده کتااب
معماری) ویترویوس است زونایس .)11 :1009 ،واژه
منطقهگرایی از اواخر ررن هیجدهم به یکی از نظریاه-
10. Lewis Mumford
11. The Culture of Cities

سال هفتم
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های اصلی نقد معمااری تبادیل گشات .مطاابق ایان

مااالگری 9و گااودمن ،1011 ،1ص.)11.در نوشااتار

دیدگاه معماری باید بر اساس فعالیاتهاای ناحیاهای

بعدی آنهاا در هماان ساال کاه بارای نشاریه یوناانی

ویااژه کااه باار ارلاایم ،جغرافیااا ،مصااال و ساانتهااای

"معماری در یونان" 10نوشاتند ،آلکسااندر زونایس و

فرهنگی بومی بنا شادهاناد ،شاکل گیارد کوهاون ،1

لیان لفور ،موعوخ «آزادسازی» 11هریس را باه نوشاتار

 ،1002ص .)141.نظریااهپااردازان در طااول راارنهااای

اول خود اعافه کردند .آنها همچنین سه ناوخ منطقاه-

نوزدهم و اوایل رارن بیساتم ،جنباههاای فرهنگای و

گرایی در یونان با توجه باه ساه برهاه تااریخی ایان

جغرافیایی منطقه را توسعه دادند و نوعی منطقهگرایای

کشور) را شناسایی کردند .اولاین ماورد در ارتبااط باا

ملیگرایانه شکل گرفت اگنر )1001 ،1کاه بیشاتر بار

احساسات ملیگرایانه ررن هجدهم بود ،در حاالیکاه

ویژگیهای خودی تاکید داشت.9

مااورد دوم بااه جنا

اسااتقلال یونااان در سااال 1911

رویکرد جدید به منطقهگرایای در ساال  ،1191در

بازمیگشت کاه از تاأثیر نئوکلاسیسام آلماانی مشاتق

مقالهای با عنوان "شابکه و مسایر" توساط الکسااندر

گرفته شده بود .سومین مرحله منطقاهگرایای کاه آنهاا

زونیس و لیاان لفاور مطارم گردیاد زونیس و لفاور،

منطقااهگرایاای انتقااادی نامیدنااد ،از الهامااات معماااران

" .)1191آلکساندر زونیس" ،"4لیان لفور "2و "آنتونی

یونانی برای رهایی خودشان از مدرنیسم جزمای دهاه

آلفونسین" 1در نوشتار خود با عنوان "پرسا منطقاه-

 1120برخاسته بود زونیس و لفور.)1191 ،

گرایی" ،2بوا اولیه خود پیراماون مقالاه ساال 1142

"کنت فرامپتون" منطقهگرایای انتقاادی زونایس و

لوئیز مامفورد مطرم ساختند و ایده معماری منطقهگارا

لفور را ادامه میدهاد ،لایکن آن را باا حاس فوریات

را به عنوان انتقادی به پستمدرنیسام ،پارورش دادناد

بیشتری در میآمیزد و خاطرنشان میسازد که ماهیات

1. Colquhoun
2. Eggener
 .9در دوران مدرن با وروخ انقلاب صنعتی و شکلگیاری جهاان-
بینی جدید نوعی معماری صورت گرفت که مدعی بود میتواناد
در تمامی نقاط دنیا به صورت هماهن

و هم شاکل اجارا شاود.

این گرایا با فاصله گرفتن از ارزشهای فرهنگی و اجتمااعی و
ویژگیهای منطقهای ،خردگرایای مواو و عقلانیات ابارازی را
تبلیغ میکرد .از این رو نوعی معماری عملکرد گرایانه رایج شاد
که از هنجارهای فرهنگی و سنتی فاصله معنااداری داشات .ایان

انتقادیاش مقابله باا یکناواختی لامکاانی اسات .او در
مقالات خود "به ساوی منطقاهگرایای انتقاادی :شاا
نکته در بااب معمااری مقاومات" فرمادن )1199 ،و
بسط و بازبینی این ویژگیها در "ده نکته در معمااری
منطقهگارا :یاک بواا مورات" فرمادن )1192 ،باه
خوبی ایان مسائله را تشاری کارده اسات .فرامپتاون
طرفدار شناخت منطقه ،سااختمان باومی و توجاه باه

معضل در کشورهای جهان سوم به موعوعی حیاتی جهت حفاظ

حساسیت آن به نور ،باد و شارایط دماایی اسات کاه

و بقاء هویت فرهنگی ساکنان این کشورها مبدل شاد کاه توات

جملگی پاسک معمارانهای را میطلبناد کاه شایساته و

4. Alenader Tzonis
5. Leon Leflore
6. Anthony Alfonsin
7. The Question of regionalism

8. Mallgrave
9. Goodman
10. Architecture in Greece
11. Liberation

عنوان جستجوی هویت مطرم گردید مهادویناژاد و بمانیاان و
خاکسار 1991 ،الف ،ص.)114.
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در خور مکان خاص است .منطقهگرایی این تصاور را

علوم مختلاف ،مانناد زیساتشناسای ،روانشناسای،

مطرم میسازد که طراحیهای ویژه ارلیمای از لوااد

فلسفه ،جغرافیا و ...میگذرد بهره گرفته و آنهاا را باه

زیباییشاناختی و موایطزیسات مفیدناد و در مقابال

ابزاری برای نگاه به آنچه در دنیای معماری مایگاذرد

نیروهای همگنساز مدرن مقاومت میکنناد نسابیت،

تبدیل کردهاند .معماران با بهرهگیری از علاوم مختلاف

 ،1919ص .)22.آلکساندر زونیس نیز وظیفاه منطقاه-

موعوعی را شاکل دادهاناد کاه باا آن بتوانناد دنیاای

گرایی را تجدید نظر در مورد معمااری ،باا توجاه باه

معماری را ببیند ،تولیل کنند و بارای آن برناماهریازی

مفهوم منطقه میداند .او این موعاوخ را از یکساو باه

نمایند .در این راساتا از عماده رویکردهاای معمااری

پیوندهای پیچیده انسانی مرباوط مایداناد و از ساوی

ذکر شده توساط زه وی  ،)1921معماریاان و طبرساا

دیگر به تعادل اکوسیستم و مسائل مویطای زونایس،

 ،)1911معماریااان ،)1919 ،شاااهچراغی  ،)1914و

 ،1009ص .)10.در وارا  ،منطقااهگرایاای واژه ابااداعی

مشهدی و امینپور  )1911بهره جساته تاا باه مادلی

این معماران نبود و مفهوم جدیدی نیز ارائه نمایکارد.

جام تر از ارزیابی منطقهگرایی در آثار معمااری شاهر

آنها این اصاطلام را برگزیدناد چارا کاه ایان جنابا

مشهد ،دست یابیم .این رویکردها شاامل رویکردهاای

جدید ،مشابه تلاش گسترده معمارانی بود که به دنباال

ارلیماای ،شااکلی ،تاااریخی ،فضاااگرایانه ،فرهنگاای و

روشی جایگزین برای طراحی سااختمانهاا ،منااظر و

اجتماعی ،و نیز معنایی میباشد که در جادول شاماره

شهرهایی داشتند که ویژگیهای یک منطقاه و موایط

 )1به اختصاار شارم داده شاده اسات .در ایان جاا

منوصر به فرد را با ویژگیهاای خااص فرهنگای آن

شناخت این رویکردها تلاشای اسات بارای راراردادن

مکان ،حمل کند لفور و زونیس.)1011 ،

مجموعهای از اشیای پیچیده در یاک مجموعاه مانظم

 .9 .7 .0رویکردهای متناظر با منطقهگرایی

برای دستیابی به عمومیت بیشتر در جهات شاناخت و

در دنیای کنونی عرصه توقیق در علاوم گونااگون

برنامهریزی .شاناخت رویکارد هاای معمااری از ساه

به گونهای به هم پیوند خورده کاه موجاب مایشاود

منظر عروری به نظر میرسد :اول این کاه رویکردهاا

برای تدریق موعوخ توقیاق موقاق باا رویکارد و یاا

ابزاری هساتند بارای توصایف سااختار معمااری بار

نگرشی خااص باه اثار بنگارد شااهچراغای،1914 ،

حسب ویژگیهای مختلف ،دوم ابازاری اسات بارای

ص .)112.موعااوخ تااداوم معماااری گذشااته نیااز از

تولیل و ایجاد ارتباط بین دادههای ارلیمای ،ارتصاادی،

ابتدای ظهورش با دیدگاههای مختلف شاکل گرفتاه و

فرهنگی ،اجتماعی با رویکردهای تعریف شده و ساوم

هیچگاه به شکل یک اندیشهی رایج دریاک کشاور و

ابزاری است برای رسیدن به الگوهای مناسب طراحای

یاا بخش ای از جهااان رواج نیافاات معماریااان ،الااف،

معماری در سط خرد و کلان مشاهدی و اماینپاور،

 ،1919ص .)11 .به نظر میرسد معمااران معاصار در

.)1911

مکانها و زمانهای مختلف ،از آنچه در بخاهاایی از
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جدول  .0رویکردهای متناظر با منطقهگرایی
رویکردها

نمودهای متناظر با منطقهگرایی

شاخص ها

 ارتباس از موتیفهای معماری و بازآفرینی تاریخیکالبدی -شکلی

موتیف ،هندسه ،ارایه ،سبک ،فرم ،تقارن،

 -تقلیل دادن و خلاصه نمودن فرم های معماری گذشته

تضاد ،نظم ،رن  ،سط  ،گونه ،ریتم ،بافت

 نوعی نماسازی با الهام و اشاره به معماری گذشته -الوارات تاریخی روی پوسته مدرن

اصالت ،فرهن  ،باورها ،ارزشها ،هویت

تاریخی – هویتی

مولی ،میراث فرهنگی ،معانی تاریخی
انرژی ،سازگاری با مویط ،مصال  ،مناب در
دسترس ،توپوگرافی ،دما ،باد ،رطوبت،

ارلیمی

تابا

تجدید حیات دورههای مشخصی از گذشته احیا ارزشهای فرهنگی دوران گذشته -بازتاب فرهن

تاریخی منطقه

 توجه به بوم و ویژگیهای ارلیمی استفاده مناسب از زیست بومهای منطقهای همسازی با شرایط ارلیمی -استفاده از مصال و روشهای ساخت و ساز بومی به کمک فناوریهاای

روشهای ساخت ،مصال  ،فناوری ،تکنیک-

تکنولوژیک

های همسازی با ارلیم ،تکنولوژی بومی

جدید
 استفاده از فناوری مدرن جهت همسازی با ارلیم منطقه استفاده از مناب در دست و تکنولوژی بومی استفاده استعارهگر از تکنولوژی بومی در رالب فناوری مدرن استفاده نمادین از نشانههای فرهنگی ،هویت -شکلدهی به ررارگاهها و مکانها باه منظاور بااز تولیاد رواباط اجتمااعی

پدیدار شناسانه،

روم مکان ،پرهیز از سطوینگری ،مفاهیم

معناشناسانه

ویژه مکان ،سمبل ،نشانه ،معنا ،نور

گوناگون
 -توجه به پیوند میان فرهنا

و زنادگی در شارایط وارعای حیاات در

مکان
 رائل شدن هویت به رفتاار و عمال در مکاان ناه فقاط ویژگایهاایظاهری
 -فضای معماری دارای مشخصههای بصری خاص خود است

گشایا فضایی ،سلسله مراتب ،سیالیت،

فضاگرایانه

تداوم ،نظم فضایی

 فضای معماری با مصرفکننده آن تعریف می شود فضای معماری حسهای گوناگونی را در زمانهای مختلف به مخاطب انتقالمیدهد
 -فضای معماری به دو فضای درونی و بیرونی رابل تقسیم میشود

فرهنگی -
اجتماعی

انسان ،فرهن  ،روابط اجتماعی ،کیفیت
زندگی ،رفتارهای اجتماعی ،زندگی جمعی،
ارتباطات انسانی

پااایااااداری

اکولوژی ،مویطزیست ،انرژی

 توسعه فعالیتهای موثر بر ارتقا کیفیت زندگی پیوند میان مکان و ارتباطات انسانی تعامل انسان با مویط در بستر فرهنگی -اجتماعی مواجهه هوشمندانه برای درد رفتارهای فرهنگی -آماده سازی زیرساختهای زیست مویطی

پایداری زیست

پاد ،مویط ،طبیعت ،کاها

-استفاده کارآمد و موثر از مناب موجود در منطقه

مویطی

مصرف ،کاها تخریب ،استفاده

 -همزیستی مویط انسان ساخت با مویط طبیعی

مجدد و بازیافت ،فناوریهای سبز،

 -رف مشکلات اکولوژیک منطقه

121

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
شاخص ها

رویکردها

شمارۀ اول
نمودهای متناظر با منطقهگرایی

کاها گازهای گلخانهای

 مدیریتبازیافت مصال و به حدارل رساندن اثرات نامطلوب دراز مدت بارطبیعت
 وابستگی حدارلی به مناب انرژی تجدیدناپذیر احیا چشمانداز زنده و امن حفاظت از منظره پایدار -پایداری اجتماعی

پایداری
اجتماعی

پرورش فرهن

مولی ،حفظ تنوخ

فرهنگی ،تاثیر متقابل گروههای
اجتماعی برهم

 تقویت روابط اجتماعی افزایا کیفیت زندگی و مواجهه با پدیده مهاجرت ساکنان بومی مشارکت مردم در سااخت و سااز و تقویات داناا و مهاارت افارادمولی
 -رشد توانمندیها و نوآوریهای اجتماعی

پایداری
ارتصادی

احیا ارتصاد مولی ،توسعه ارتصاد
شهری ،ایجاد جاذبههای
گردشگری

 احیا ارتصاد مولی توسعه ارتصاد شهری پایداری ارتصادی -احیاء و ایجاد جاذبههای گردشگری

ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

 .0 .7 .0منطقهگرایی در ایران

معماری معاصر ایران و آنچاه نظریاه پردازانای چاون

جریان رادیکال ،رویکردهایی هستند که ،ماشاین و

اوزکان ،مظفری و شیرازی به عنوان معماری منطقهگارا

امکانااات پیشاارفته را از طریااق فنآوریهااای جدیااد

در ایران معرفی میکنند میتوان به این نتیجه رسید کاه

میپذیرند ،به همین ترتیب از روابط اولیه و احساسای

آن رسمت از معماری ایران که در دهاه آخار پهلاوی

با مکان انتقاد میکنند و پیوند باین زمیناه ،معمااری و

دوم شاکل مایگیارد و باا اساامی مختلاف همچاون

ساکنین را رط میکند ،واکناهاای موافظاهکاراناه در

معماری نوگرای ایرانی ربادیان) ،مدرن تاریکگرا باانی

تلاش برای خنییکردن فرآینادهای ماشاینی شادن باه

مسعود) ،نو سنتگرایی موسان حبیبای) و ...مطارم

دنبال تاداوم یاک سانت اصایل در منطقاه هساتند و

میگردد ،همان منطقهگرایی ایرانی از منظار اوزکاان و

جریانهای میاانجی کاه تاأثیرات مولای و جهاانی را

شیرازی است که با توجه به مشاترد باودن مصاادیق

همزمان میپذیرند و در برابر آن مقاومت نمایکنناد و

معماری و معمارانی که ذکر میشود ایان نتیجاه مناتج

ترجی میدهند که جنبههای میبات هار دو دیادگاه را

میگردد.

با نگاهی به سااکنین بارای پیشارفت تکنولوژیاک باا
یکدیگر درآمیزند .از بررسی جریاانهاای میاانجی در
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جدول  .7بررسی تطبیقی نظریه صاحبنظران رویکرد میانجی و منطقه گرایی

نظریه پرداز

گرایشات

امیر بانی

معماری مدرن تاریک گرا

کمالالمک ،موزه فردوسی ،خانه دولت

مسعود

سالهای طلایی)

آرامگاه پهلوی اول ،آرامگاه سعدی ،آرامگاه بابا طاهر

ربادیان

معماری نوگرای ایرانی

موسن حبیبی

نوسنت گرایان

اوزکان

منطقهگرایی

شیرازی

منطقهگرایی

مظفری

منطقهگرایی

معمار

مصداق

آرامگاه بوعلی ،آرامگاه نادر ،آرامگاه خیام ،آرامگاه
علی سردار افخمی
هوشن

سیوون

مجلس شورای اسلامی

موسن فروغی

پارد شفق ،موزه هنرهای معاصر ،فرهنگسرای نیاوران،

حبدر غیایی

شوشتر نو

کامران دیبا

برج آزادی ،سفارت ایران در چین ،دانشکده مدیریت،

حسین امانت

ساختمان میراث فرهنگی

نادراردلان

تئاتر شهر ،دانشگاه بوعلی ،مرکز موسیقی

مومد فرزانمهر

مقبره الشعرا

کوروش فرزامی

سردر ورودی دانشگاه تهران
دانشگاه امام صادق

نادر اردلان

موزه هنرهای معاصر تهران و شوشتر نو

کامران دیبا

آرامگاه بوعلی و آزامگاه نادر
فرهنگسرا شفق و دانشگاه جندی شاپور و شوشتر نو و
موزه هنرهای معاصر و نمازخانه پارد لاله
برج آزادی و سفارت ایران در پکن
دانشگاه امام صادق و استادیوم آزادی

کامران دیبا
نادر اردلان
حسین امانت
هوشن

سیوون

هوشن

سیوون

موزه هنرهای معاصر و فرهنگسرای نیاوران

حسین امانت

دانشگاه امام صادق

کامران دیبا
نادر اردلان

ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

آن رسمتی از جریانات میانجی در معماری معاصر

مفهومی خود از آثاری به عنوان منطقهگرایی جعلی یاا

ایران راجار ،پهلاوی اول و دوم ،جمهاوری اسالامی)

فیک نام مایبارد ،همچناین ویلیاام کاورتیس نیاز در

که سعی در تلفیق و التقاط دوگانگیهای مختلف باین

تعریف خود از منطقهگرایای دو جریاان عماده در آن

معماری وارداتی و معماری بومی داشتهاند ،اماا موفاق

معرفی میکند و آن را جریان اصیل و غیراصیل نامیاده

به نظر نمیرسند را در صورتی میتوان به شااخهای از

است.

منطقهگرایی نسبت داد که آن را منطقهگرایی جعلی یاا
غیر اصیل دانست .هماان طاور کاه اوزکاان در مادل
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شکل  .0تقسیم بندی جریانات معماری معاصر ایران ماخذ( :یافتههای پژهش)0911 ،
 .7روششناسی پژوهش

رالب جدول فهرست شاخصهاا باا در نظار گارفتن

 .0 .7روش پژوهش

پیامدهای غالب و عینی در پاروژههاایی اسات کاه در

مطالعه پایا رو ،تلاشای اسات در جهات بساط

جدول شماره  )9ذکر شده است.

تئوری منطقهگرایی باا توجاه باه آراء پیشاگامان ایان

 .7 .7متغیرها و شاخصهای پژوهش

جنبا همچون لوئیز ماامفورد ،لیاان لفاور ،الکسااندر

برای انتخااب نموناههاا از میاان منااب معتبار باا

زونیس و کنت فرامپتون .هدف مطالعاه ،بازگشاتی باه

مراجعه به کتب ،سایتهای اینترنتای ،مجلاات معتبار،

ایده اولیه منطقهگرایی ،مکان و هویت مولی ،و ساپس

مسابقات حوزه ساختمان و همچناین بررسای بناهاای

فراهمسازی نگرشی به سوی اصطلام منطقاهگرایای و

شاخص مشهد از نگاه زائرین و شهروندان ایان شاهر

روندهای جدید آن ،البته در چاارچوبی گساتردهتار از

و نیااز نظریااات منتقاادین و صاااحبنظران ایاان شااهر

ربل میباشد .روششناسی ایان پاژوها ،توصایفی-

مجموعا 12 ،اثری که دارای ارجاعات بیشتری در ایان

تولیلی بر اساس تولیل کیفی است و راهبرد پژوها

مناب بودناد باه عناوان جامعاه خااص مرحلاهی اول

ترکیبی از روش توصیفی و نمونه موردی اسات .روش

انتخاب شدند .سپس  12پروژهای که صرفا رویکاردی

تولیل موتوای کیفی به جای جساتجوی یاک نظریاه

میانجیگرانه به سنت و مدرنیته جهانی – منطقاه ای)

اصلی ،به دنبال یک مدل توسعه است .لاذا باا اساتفاده

داشته ،در حوزهی خاص منطقاهگرایای ماورد نظار و

از روش تولیل موتوای کیفی مبتنی بر منطق اساتدلال

جهت تولیل های تکمیلای برگزیاده شادند .بناهاای

ریاسی با بهرهگیری از نمودهای مشترد در نظریههاای

انتخاب شده به پنج کاربری کلای تجااری ،فرهنگای-

رایج در رویکردهای معماری به روش اساتدلالی و باا

آموزشی ،ارامتی ،اداری ،خدماتی طبقهبندی شاده و در

هدف دستیابی به حداکیر جامعیات در رویکردهاا ،باه

جدول شماره  )9به معرفی آنها پرداخته شاده اسات.

تدوین معیارها و شااخصهاای متنااظر باا انگاشات

ویژگیهای آثار منتخاب مایتواناد طیاف وسایعی از

معمااری منطقاهگارا پرداختاه شاده اسات .هادف از

شاخصهای رویکرد منطقاهگرایای را شاامل شاود و

پژوها ریاسی کمک به تبیاین یافتاههاای توقیاق در

نتایج حاصل از تولیلها بتواند رابلیات تعمایم داشاته

سال هفتم
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باشد به عبارت دیگر توقیق موردی از اعتباار بیرونای

چشمگیری یافته است .بخشی از توولاات گساترده و

بهرهمند باشد.

سری شهر مشهد ناشی از اجرای پاروژههاای اراامتی،

دادههای تجربای ایان پاژوها طای پاروژهای از

تجاری و فرهنگی در مناطق گوناگون شهر اسات .کاه

طریق پرسشنامه جم آوری شدهاناد .پرسشانامه دارای

در مااوارد متعاادد ساایمای معماااری آن را دسااتخوش

سوالاتی مربوط به نووه مواجهه آثار شاخص معمااری

تغییر و توول ساخته است .در این توقیق باا بررسای

مشااهد بااا رویکردهااای متناااظر بااا منطقااهگرایاای و

کاربریهای مختلاف در ایان شاهر باه بررسای آثاار

شاخصهای هر رویکرد مایباشاد .تعاداد  12نفار از

معماری معاصر مشهد پرداختاه شاده اسات ،در ایان

صاحبنظران حوزه منطقهگرایی شهر مشاهد ،در ایان

توقیق بناهای مورد نظر به چهار کاربری کلی تجااری،

کار مشارکت داشتهاند .پرسشنامهها به صاورت طیاف

فرهنگی–آموزشی ،ارامتی ،خدماتی طبقاهبنادی شاده

پنج گزینهای لیکرت تنظایم شاده بودناد و در اختیاار

است .در این میان به بررسی نفرات برتار مساابقات و

پرساشوندگان ررار گرفتند .در ایان پرسشانامه  1باه

طرم های پیشرو در این شهر نیز که مایتاوان از آنهاا

معنی خیلی کم تا  2به معنی خیلی زیاد است.

به عنوان آینده معماری این شهر یاد کرد پرداخته شاد.

 .9 .7قلمرو جغرافیایی پژوهش

جدول شماره  )9به معرفی اجمالی این آثار براسااس

شهر مشاهد باه عناوان دوماین کلانشاهر ایاران و

کاربری آنها پرداخته است.

مهمترین رطب زیارتی کشور همواره مورد توجه بوده
و امکاناات فرهنگای ،رفااهی و خادماتی گساترش
جدول  .9جدول معرفی آثار شاخص بناهای معاصر منطقهگرا مشهد طبقهبندی براساس نوع کاربری
کاربری تجاری

 .1مجتم تجاری الماس شرق

 .1پردیس کتاب مشهد

 .9بازارچه چشم و چراغ

 .4بازار رعا مشهد

 .2مروارید گوهرشاد

کاربری فرهنگی – مذهبی – آموزشی

 .1کتابخانه مرکزی مشهد

.2موزه و آرامگاه نادر

 .9موزه بزرگ خراسان

 .1صون جام رعوی
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 .10فرهن سرای رلم

 .11یادمان شهدا دانشگاه فردوسی

 .11دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد

. 19مجتم ورزشی آستان ردس

 .14استادیوم فوتبال استان ردس

 .12یادمان شهدا دانشگاه آزاد

کاربری ارامتی

. 12هتل ابان

 .11هتل مییاق

 .11هتل درویا

 .19هتل مدینهالرعا
کاربری خدماتی

 .10ایستگاه راهآهن

 .11فرودگاه پروازهای حجاج

 .11ترمینال مسافربری مشهد

طرم ها و مسابقات

.19طرم برجهای سبز کوثر

.14طرمموزهجام حرمرعوی

 .12طرم ساختمان نظام

ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

 .11طرم تئاتر شهر

 .12طرم موزه دفاخ مقدس
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باار اساااس مطالعااات انجااام گرفتااه در مااورد

است .جدول زیر ،با توجه به این کاه بارای مشاخص

رویکردهای متناظر با منطقهگرایی باه منظاور بررسای

کردن نوخ رویکرد حاکم بار بناهاای ماورد مطالعاه از

تأثیر منطقاهگرایای در کااربریهاای مختلاف بناهاای

پرسشنامه در رالب طیف لیکرت اساتفاده شاد از ایان

معاصر مشهد ،شاخصهاای تأثیرگاذار در تجزیاه و -

رو کاربریهایی که میزان میانگین نظارات کارشناساان

تولیاال نمونااه هااای منتخااب در رالااب هشاات بعااد

بیشتر از عدد  9باشد منطبق بر رویکارد ماورد مطالعاه

کالباادی ،تاااریخی-هااویتی ،ارلیماای ،تکنولااوژیکی،

است .برای نمونه در رویکرد منطبق بر ارلیمی در باین

پدیدارشناسانه -معنا شناساانه ،فضااگرایانه ،فرهنگای-

کاربریهای تجاری بازارچه چشم و چراغ با توجه باه

اجتماعی و پایداری) در جادول شاماره  )4تادوین و

این که میانگین نظرات کارشناسان بیشاتر از عادد  9و

تنطیم گردیده و مورد تولیال و بررسای رارار گرفتاه

برابر با  9/12است منطبق بر این رویکرد میباشد.

جدول  .0جدول بررسی بناهای شاخص معاصر منطقهگرا مشهد بر اساس رویکردهای متناظر با منطقهگرایی
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ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

 .9یافتههای پژوهش

با عنایت به نتایج مندرج در جدول فوق و باتوجاه
به این مساله که آن دسته از کااربریهاایی کاه میازان
میانگین نظارات کارشناساان بیشاتر از عادد  9باشاد،
منطبق بر رویکرد مورد مطالعه اسات ،از بررسایهاای
انجام شاده آثاار مطارم معاصار مشاهد باه صاورت
تفکیک شده بر اساس نوخ کابری این گوناه مایتاوان
نتیجه گرفت که در کاربری تجااری از مجماوخ  1بناا
بررسی شده که دارای رویکرد میانجی بودند ،پاردیس
کتاب مشهد  9/11امتیااز) ،بازارچاه چشام و چاراغ
 )9/91و بازار رعا مشهد  )9/91دارای بعد کالبادی
از نوخ اصایل و مجتما تجااری مرواریاد گوهرشااد
 )9/91و الماس شرق  )4/49رویکرد کالبدی از ناوخ

غیراصیل دارند .همچنین در خصاوص بعاد تااریخی،
بازار رعا با امتیااز  4/91دارای بعاد تااریخی میباشاد.
بازارچااه چشاام و چااراغ بااا امتیاااز  9/12دارای بعااد
ارلیمی و امتیاز  9/12دارای بعاد تکنولاوژیکی اسات.
پردیس کتاب  ،)9/91بازارچه چشم و چاراغ )4/11
و میدان شهدا  )9/22دارای رویکارد پدیدارشناساانه/
معنا شناسانه هستند .همچنین بازارچه چشام و چاراغ
 )9/21و بازار رعا مشهد  )9/91فضا گرایانه باوده و
بازارچه چشم و چراغ  )4/11ومیادان شاهدا )9/19
به ابعاد فرهنگی – اجتماعی نیاز توجاه کاردهاناد .در
خصااوص رویکاارد پایااداری تنهااا میتااوان در پااروژه
بازارچه چشم چراغ شاهد تأثیر آن در طراحی بنا باود
که این موعوخ با توجه به تاریک ساخت این بناا مای-
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توان اندکی امید به طراحی با توجاه باه مسااله منطقاه

رویکرد کالبدی است .نمودار شماره  )1نشااندهناده

گرایی پایدار در سالهای آینده به همراه داشاته باشاد.

درصد تأثیرگاذاری ابعااد مختلاف منطقاه گرایای در

به طور کلی در خصوص کاربری تجااری ایان طاور

کاربری تجاری است.

میتوان نتیجه گرفت که رویکرد غالب در این کااربری

شکل  .7تاثیر ابعاد منطقهگرایی بر کاربری تجاری
ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

8
7
1
5
3
2

شکل  .9تاثیر ابعاد منطقهگرایی بر کاربری
ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

از میان  2بنا باا کااربری فرهنگای -آموزشای کاه

سه بنای موزه و آرامگااه ناادر  ،)9/12یادماان شاهدا

مورد تولیل بر اساس اناواخ رویکردهاا رارار گرفتناد.

دانشگاه فردوسی  ،)9/12یادماان شاهدا دانشاگاه آزاد

موزه بزرگ خراساان  ،)9/90ماوزه و آرامگااه ناادر

 )9/41دارای بعااد پدیدارشناسااانه – معنااا شناسااانه

 ،)4/90یادمااان شااهدا دانشااگاه فردوساای ،)9/11

میباشند .دانشاکده معمااری فردوسای  ،)9/49یادماان

یادمان شهدا دانشاگاه آزاد  )4/49دارای بعاد کالبادی

شهدا دانشگاه فردوسی  ،)9/12یادمان شهدا دانشاگاه

از نااوخ اصاایل و صااون جااام رعااوی  )9/91و

آزاد  )9/41نگاهی فضاگرایانه به مسااله منطقاهگرایای

کتابخانه مرکزی مشهد  )9/91نیز دارای بعاد کالبادی

داشتهاند و همچنین این سه بنا دارای ابعاد فرهنگای –

اما از نوخ غیر اصیل آن هستند ،موزه بازرگ خراساان

اجتماعی نیز میباشند .در خصوص رویکارد پایاداری

 ،)9/91مااوزه و آرامگاااه نااادر  )4/21دارای ابعاااد

تنها در ساختمان دانشکده معماری دانشاگاه فردوسای

تاریخی– هویتی میباشد .همچناین ماوزه و آرامگااه

میتوان اندکی شاهد ابعاد زیست مویطی و اجتمااعی

نادر با امتیاز  4/12دارای رویکرد ارلیمی نیز مایباشاد.

از رویکاارد پایااداری بااود .بااه طااور کلاای از بررساای

همچنین در خصوص ابعاد تکنولوژیکی دو بنای موزه

بناهایی با کاربری فرهنگی -آموزشی این گونه به نظار

و آرامگاه نادر یا  9/12امتیاز و یادماان شاهدا دانشاگاه

میرسد که بناهایی که با این کاربری طراحی شادهاناد

فردوسی با  9/11امتیاز این رویکرد را دارا مایباشاند.

توجه بیشتری به مساله منطقهگرایی داشاته و همچناین
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علاوه بر ابعاد کالبدی به معناشناسانی و ابعاد فرهنگای-

ریاس با سایر کااربریهاا ،توجاه بیشاتری باه مسااله

– اجتماعی نیز توجه کردهاناد ،همچناین در ماواردی

منطقهگرایی شده است .شکل شماره  )9نشاان دهناده

مانند ساختمان دانشاکده معمااری دانشاگاه فردوسای

درصااد تاثیرگااذاری ابعاااد مختلااف منطقااهگرایاای در

میتوان شاهد حضور منطقهگرایی پایدار نیاز باود .باه

کاربری فرهنگی است.

طور کلی در بناهایی با کاربری فرهنگی -آموزشای در

شکل .0تاثیر ابعاد منطقهگرایی بر کاربری اقامتی
ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

از میان بناهای با کاربری ارامتی شناخته شده ،تنهاا
 4هتل با رویکرد میانجیگرایاناه شاناخته شاد ،کاه از

شکل .0تاثیر ابعاد منطقهگرایی بر کاربری خدماتی
ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

.شکل شماره  )4نشان دهنده درصد تاثیرگذاری ابعااد
مختلف منطقهگرایی در کاربری ارامتی است.

بررسی آنها این گونه نتیجاه مایشاود کاه هتال آباان

از بررسی طرمها و مسابقات معمااری در مشاهد

 ،)9/21هتل مییاق  ،)9/11هتل مدینه الرعاا ،)4/12

بر اساس رویکردهای مرتبط با منطقهگرایی ایان طاور

هتل درویا  )9/12تنها به ابعاد کالبدی منطقهگرایای

نتیجه میشود که طرم تئاتر شهر با امتیااز  9/91دارای

توجه داشتهاند .متاسفانه در هتلها کاه دارای بیشاترین

بعد کالبدی اصیل و طرم موزه دفاخ مقادس باا امتیااز

مخاطب بوده و مورد توجه جمعیات توریساتی رارار

 4/11دارای بعد کالبدی جعلی میباشاد .طارم تئااتر

دارند ،تنها به رصد جلب توجه توریستهاای ماذهبی

شهر با امتیاز  9/91دارای بعد تاریخی – هاویتی مای-

نگاهی کالبدی به منطقهگرایای داشاتهاناد و هیچگوناه

باشد و سه طرم تئاتر شهر  ،)9/99موزه جاام حارم

توجهی به ریشههای اصیل منطقهگرایای نشاده و تنهاا

رعوی  ،)9/19برجهاای دورلاو سابز کاوثر )4/14

بااه صااورتی تظاااهری و غیراصاایل پوسااتههااایی از

دارای ابعاد ارلیمی بوده و هیچ یک از طرم های ماورد

معماری گذشته را تکرار کرده و تاوجهی باه مساایل

بررسی ،نگاه تکنولوژیکی نداشتهاند ،طرم تئااتر شاهر

فرهنگی– اجتمااعی و یاا معناشناساانه نداشاتهاسات.

بااا امتیاااز  9/91دارای ابعاااد پدیاادار شناسااانه -معنااا
شناسانه نیز میباشد .طرم برجهای دورلاو سابز کاوثر
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 ،)9/11موزه جام حرم رعاوی  ،)9/99سااختمان

طور به نظر میرسد که در این طرمها نشاانههاایی از

نظام مهندسای  ،)4/12تئااتر شاهر  )9/12دارای بعاد

منطقهگرایی در شکل اصایل خاود در تماام ابعااد آن

فضا گرایانه میباشند .تمامی طرمهاای بررسای شاده

رابل مشااهده اسات و هماینطاور توجاه باه مسااله

دارای ابعاد فرهنگی -اجتمااعی باوده و در خصاوص

پایداری که امروزه بویی متاداول در جواما معمااری

رویکرد پایداری برجهای دورلو سابز کاوثر باا امتیااز

روز دنیاست را میتوان در این آثار مشاهده نمود .ایان

 4/99دارای پایااداری زیساات مویطاای بااوده و تئاااتر

طور که از بررسیها نتیجه مایشاود میازان توجاه باه

شهر  ،)9/44ساختمان نظاام مهندسای  ،)9/11ماوزه

تمام ابعاد منطقهگرایی چاه ظااهری و صاوری و چاه

جام حرم رعاوی  ،)4/91بارج هاای دورلاو سابز

معنایی و موتوایی و یا فرهنگی– اجتماعی و پایاداری

کوثر  )9/41دارای پایاداری اجتمااعی مایباشاند .از

در پروژههای پیا رو مورد توجه ررار گرفته اسات.

بررسی این طرم ها میتوان نگاه امیدوار کننادهای باه

شکل شماره  )1نشان دهنده درصد تاثیرگذاری ابعااد

مسابقات معماری و طرمهاای پایارو داشات .ایان

مختلف منطقه گرایی در طارمهاا و مساابقات اسات.

شکل  .6تاثیر ابعاد منطقهگرایی بر طرحها و مسابقات ماخذ( :یافتههای پژهش)0911 ،
جدول .0نتایج آزمون  Tتک نمونهای
متغیر

میانگین

آمارهT

اختلاف میانگین

Sig

بناهای شاخص منطبق بر منطقهگرایی

1/29

4/94

-0/41

0/000

فاصله اطمینان
پایین تر

بالاتر

-0/91

-0/91

ماخذ :یافتههای پژها)1911 ،

با توجه به جدول  ،2میانگین بدست آمده برابر باا

برابر با منفی  0/41است .باا توجاه باه میازان ساط

 1/92است ،باه گوناهای کاه ایان میاانگین ،کمتار از

معناداری بدست آمده کمتار از  0/02اسات .اختلااف

میانگین نظری پژوها عدد )9و اختلاف میاانگین آن

میااانگین مااورد نظاار در سااط اطمینااان  12درصااد
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معناداراست .چون مقدار میانگین بدست آمده کمتار از

بناهای شاخص شهر مشهد منطبق بر رویکرد منطقاه-

میانگین نظری پژوها است ،بناابراین مایتاوان بیاان

گرایی است.از آزماون  Tتاک نموناهای اساتفاده شاد

نمود که طیف کییری از بناهای شاخص مورد بررسای

نتایج حاصل از این آزمون باه شارم جادول  2ارائاه

در این پژوها منطبق بر رویکرد منطقهگرایای نمای-

شده است.

باشند .در جهت بررسی این فرعیه که به نظر میرسد

شکل .2جمع بندی تاثیر ابعاد منطقهگرایی بر آثار شاخص معماری مشهد ماخذ( :یافتههای پژهش)0911 ،
 .0نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به تخریب بافت مرکزی شهر مشاهد و از
بین رفتن الگوهای معماری بومی این شهر از یک ساو
و از سااوی دیگاار رشااد چشاامگیر ساااختوساااز
خصوصا در حوزه ارامتی و تجاری این شهر با بواران
هویتی در عرصه شهرسازی و معماری روبارو اسات.
حضااور الزامااات رااانونی همچااون اجاارای معماااری
ایرانی -اسلامی و گرایا امروز سازندگان معاصار باه
جریان میانجی سنت و مدرنیته برای ارتقا حس مکاان
باعا ایجاد جریان نوپای منطقاهگرایای در ایان شاهر
شده است ،اما به علت کممایه باودن حاوزه علمای و
نبود الگوهای موفق اجرایی این جریان از مسیر اصالی

خود منورف شده و به سمت منطقهگرایای غیراصایل
و جعلی با سرعت زیادی پیا میرود.
به طور کلی جریانهاای سااخت و سااز معاصار
مشهد را میتوان در یاک دساتهبنادی جاام در ساه
جریان عمده تقسیم کرد .دسته اول دسته رادیکال ،کاه
طرفدار تغییرات و اصلاحات باوده و شاامل بناهاایی-
ست که معماری وارداتی و غربی را پذیرفتاه و توات
تاثیر جریان معماری غربی بوده است؛ که خاود در دو
گروه عمده رابل تفکیک است :یک گروه ،واپسگرا و
مقلد معماری نئوکلاسایک اروپاایی اسات ،کاه ساهم
بسیار زیادی را در سااختوساازهای معاصار مشاهد
دارد  ،نمونه بارز آن هتل رصر طلایی است .گاروه دوم
آثار پیشرو و آوانگاردی که شامل جریاناات مدرنیسام
من جمله سبک بین الملل میگردد ،یکی از نمونههای
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آن ساختمان شرکت گااز و سااختمان صادا و سایما

غیر اصیل است که به زعم سوها اوزکان منطقاهگرایای

است .جریان عمده دوم ،جریان موافظهکار کاه خاود

جعلی نیز نامیده میشود و حاصال الواراات تااریخی

شامل بناهاای مختلفای اسات کاه ساعی در حفاظ و

روی پوسته مدرن بوده ،که بادترین ناوخ منطقاهگرایی

تکرار بدون تغییر سابکهاای سانتی دارد ،کاه طارم

می باشد .دسته دوم به اعتباار ویلیاام کاورتیس هماان

توسعه حریم حرم امام رعاا را مایتاوان از باارزترین

منطقهگرایی اصیل نامیده می شود .کاه شاامل بناهاایی

آثار این گروه دانست.

است که در این حضور میانجیگرایاناه باین سانت و

جریان عمده سوم جریان میانجی است ،که ساعی

مدرنیته موفق بوده و خود شامل رویکردهای متفااوتی

در تلفیق بومگرایی و مدرنیسام دارد کاه خاود باه دو

مانند رویکرد شکلی -کالبدی ،تااریخی و ...مایباشاد

دسته کلی اصیل و غیر اصیل تقسیم میشود کاه در دو

که در مدل و جدول زیر به صورت کامال بیاان شاده

سوی طیف اعتبار ررار دارند .دساته اول منطقاهگرایای

است.

شکل  . 8دیاگرام جریانهای اصلی معماری معاصر مشهد ماخذ( :یافتههای پژهش)0911 ،

این پژوها استدلال میکند که بارای خلاق یاک

با اصول پایداری اجتماعی ،ارتصادی و زیستمویطای

مویط وارعی پایدار همراه باا هویات مکاانی ،بایساتی

حرفه معماری مطابقت داشته باشد .در این باب ،مای-

پیوندهای عمیقی بین مردم ،طبیعت و موایط انساان-

تااوان اظهااار داشاات کااه منطقااهگرایاای آینااده بااا

ساخت وجود داشته باشد .علاوه بر ایان ،ایان موایط

پیچیدگیهای گوناگونی مواجه شده که بایاد باه طاور

باید مرتبط با وارعیات هماواره در حاال تغییار دنیاای

موثر توسط نهادهاای مرباوط ،افاراد و تصامیمگیاران

مدرن باشد .فلسفه این پژوها این است کاه مطمائن

مورد توجه ررار گیرد پیشنهاد این پژوها بهرهگیاری

شویم فعالیتهایی که امروزه صورت مایگیارد بارای

از تاثیر رویکردهای منطقهگرایی خصوصا منطقهگرایی

نسلهای آتی ،عوارب منفی بدنبال نداشته باشاد و نیاز

پایدار در حوزه مختلف ساختوساز باه ویاژه انباوه-
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سازی و بلندمرتبهسازی در شهر مشهد را داشاته چارا

در جهاات نیاال بااه کاااها تاااثیرات زیسااتمویطی

که فقدان آن تاثیر منفی بر توانایی و تابآوری جامعاه

خواهد داشت.
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