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 چکیده 

ی ارجااعی در برراراری مکان تأکید داشته و نوعی فلسفه گرایی، دیدگاهی انتقادی است که بر حفظ خصوصیاتمنطقه

مکانی در مدرنیسم کند تا با بیرود. این رویکرد تلاش میهای آنها و طبیعت به شمار میساختههماهنگی میان مردم، دست

ین خلاء اسات نمودن ااز طریق بکارگیری نیروهای متنی برای بدست آوردن معنا و حس مکان مقابله نماید و در صدد پر

که ریشه در شکاف میان اندیشه و احساس در طول سده اخیر دارد. این مقاله تلاش دارد تاا اهمیات ایان بواا و ابعااد 

گرایی ارائه شده را نشان دهد و اینکه چگونه ایان بخاا از مفااهیم باا ابعااد مختلف آن و سنتزی که توت عنوان منطقه

-هاای منطقاهلذا مرور ویژگی از دگرسو شکل گرفته است. های جهانیچالاهای مولی از یکسو و مختلفا با گفتمان

آن باین سانت و مدرنیسام در بناهاای  و رویکردهای آن بواسطه نقا میانجی گرایی مبتنی بر آراء پیشگامان این جنبا

-نوشتار را شکل میکه هدف اصلی این طوریتواند انتظامی برای بوران مکان در مشهد رلمداد شود، بهمعاصر مشهد می

ای و دهد. طراحی پژوها، برمبنای روش توقیق ترکیبی کیفی و کمی مبتنی بر منطق ریاسی و از طریق مطالعات کتابخانه

ای به تقابل سنت و مدرنیته گرایانهاثر از بناهای شاخص شهر مشهد که رویکرد میانجی 12پژوهی شکل گرفته است.  مورد

 12ای لیکرت تنظیم و توسط آماری انتخاب و از طریق پرسشنامه که به صورت طیف پنج گزینهاند به عنوان جامعه داشته

های است. یافته مورد تولیل ررار گرفته SPSSافزار گرایی مشهد بکار گرفته شده و در نرمنفر از کارشناسان حوزه منطقه

ای دوره معاصر است چرا که بیشاتر تبادیل باه گرایی در مشهد با نیازهموردپژوهی حاکی از عدم سازگاری اصول منطقه

ای گرایی دانسات کاه باه پوساتهتوان آن را بدترین شکل منطقهمی الوارات نمادین و تاریخی روی پوسته مدرن گشته و

های ساختمان های گذشته ترکیب و بر روی بدنهگرایی با تقلیدی از کلیشهتاریخی تبدیل شده و در آن تصاویری از سنت

 کشیده شده است.  مدرن

 گرایی، هویت مکانیسازی، مدرنیسم، منطقهابنیه معاصر مشهد، جهانی :هاکلیدواژه
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   مقدمه .0

و نظااام شاادن صنعتی از یکسااو باااجهااان امااروز 

ریازی عاعیف باا برناماه ساو دیگراز  و داریسرمایه

 کاهدرحالی .انسانی، مواجه شده است هایگاهسکونت

راملی در حال گسترش هساتند های جهانی و فهویت

ساالایق، تعلقااات و  روزروزبااهزمااین  ساااکنین کاارهو 

های مولای خصیصهکنند، تری پیدا میادراکات جهانی

هاای مقاومت در مقابل فرهنا  برآیند، که ایو منطقه

و  شاکوفا شادندر حال  روزروزبهجهانی هستند، نیز 

شادن و لاذا در طاول زماان، جهاانی .تقویت هساتند

هتنای اناد  گرایی در تقابل با یکدیگر ررار داشتههمنطق
. در (1011، 4زونایس و 9لفاری ؛1001، 1باامو سودر1

ای دانسات کاه از گرایی را نظریاهمنطقهتوان اینجا می

هااای مختلفاای از برتااریمقاوماات در براباار صااورت

شاده  سازی و یا ساختارهای اساتانداردجویی، جهانی

دهند، حمایات مایمی های بومی را کاهاکه تفاوت

ها و معیارهایی برای حفاظات، کند. این تئوری، روش

تجدید حیات و در صورت نیاز، بازسازی زنادگی در 

دهناد هاای منطقاه را پیشانهاد مایچارچوب ویژگای

 (.  1002، 2 کنزارو

 طرح مساله. 0. 0

در  ،شادنمدرنیزاسایون و جهاانیبلوغ  موازات به

-توساعه تااریخی جهاانیمعماری نیز به همین منوال، 

مطابقت بسیار نزدیکی با تعالی مدرنیسم داشات.  شدن

 عنوانباهالملال  شدن و سبک بینهر دو مقوله جهانی

                                                           
1. Hettne 

2. Söderbaum 

3. Lefaivre 

4. Tzonis 

5. Canizaro 

نیروی دافعاه  عنوان بهموصول مدرنیسم(، معماری را 

، واگرایای و هویات فرهنگای شادن مولیدر جهت 

اند که در بسیاری از مطالعات بدان توجه شاده شناخته

، زونایس؛ لفری و 1119، 2ایبلینگز ؛ 1199، 1رمتنف است 

-در اینجا یک سااال مطارم مای.(1011 ،9؛ لهمن1011

فرامپتاون بارای تئاوریزه کاردن  بخاالهاامشود کاه 

(. اینکاه 1199فارمتن، گرایی در معمااری باود  منطقه

هایمااان بااه داشااته کااهدرحالیچگونااه ماادرن باشاایم 

رم ایاان طاا(. 121، ص.1121، 1برگااردیم)  ریکااور

 تفکارگرایی وعاعیتی از منطقهدهد که نشان می ساال

دو طیفای  یاست که حاصل گفتمان متکی بر ساختار

 مشخصااًگرایای، هاای حاصال از منطقاهاست. ایاده

متمایاال بااه دو طیااف نیسااتند؛ بلکااه در فضااای نقااد 

ها شارایطی گیرند. این ایدهدیالکتیک موجود شکل می

یاک منطقاه همخاوان  با و شدهیبوم، یداکردهپخاص 

-، منطقاهدروارا . (19ص.، 1002 کنازارو،  شوند می

تولیلای و انتقاادی  است دیدگاهیگرایی در معماری، 

هاا و خصوصایات خااص مکاان که بر حفظ ویژگی

شادن و دارد و از ایان لوااد در مقابال جهاانی تأکید

 (11: 1191، 10اکزان گیرد  الملل ررار میسبک بین

نشاان  مشاهد کالبدی شاهر های رشددوره بررسی

از  12-22 دهد که بافت شاهری مشاهد طای دورهمی

رشااد و  مرباا  یلااومترک 920بااه  مرباا  یلااومترک 12

براباار شااده اساات  ربااانی  11/2گسااترش داشااته و 

 یانا باا (.1912، رهنما و رحیمای ، شفقیابوالفضلی، 

                                                           
6. Frampton 

7. Ibelings 

8. Lehmann 

9. Ricoeur 

10. Ozkan 
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 شهرداشته است.  نیز دیگری پیامدهای رشد، این حال

حارم  مجموعاه به مربوط معماری اهایبن جز به مشهد

 از را اشتااریخی بافات ارزش با و اعظم بخا مطهر،

تادریجی  تغییرات توان حاصلکه آن را می داده دست

 تاک نوساازی و هاایتفعال مدت دراز تغییر از  ناشی

 ناشای هاای تخریب دفعی حاصل تغییرات یا و بناها(

 و جنا  زلزلاه، انسانی مانناد و طبیعی رخدادهای از

 سااارخیلی، نوساااازی( دانسااات  هاااایبرناماااه

تغییار و  روزافازونشاتاب (. 1919، رفیعیانپورجعفرو

توولات سیمای شهری مشهد که ناشی از نوساازی در 

 یراتتااأثچنااین یی اساات و همچااارچوب نااوگرا

های ناشای  نگرانی یجهنت درسازی و جهانی روزافزون

ر هاای معمااری معاصابار ارزشآن منفای  یراتتأثاز 

مشهد باعا لزوم بازخوانی هویت شهر و احیاء حاس 

شاهر  سایمایدر  شده یجاداتغییرات مکان شده است. 

مشاهد " عناوان باهموجب شاده تاا از مشاهد رادیم 

 .کاارد یااادبااا فضاااها و نمادهااای متفاااوت  "ماادرن

 دشهر نادار سنن معمارینمادهایی که هیچ سنخیتی با 

 درهایی کاه ت(، سن1924زاده  و یا به نقل از شریعت

پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییر اهداف، کمتار  یجهنت

اند و توت تأثیر ارلایم کنند، بلکه بیشتر جهانیتغییر می

 یابند.های خاص، نمودهای خاصی میو فرهن 

 خااوانااساات تااا بااا  درصااددپااژوها حاعاار 

 باهگرایی و رویکردهای مختلف آن های منطقهویژگی

ن باین سانت و مدرنیسام آ یاانجیگریمنقا  واسطه

برای حل بواران هاویتی در حاوزه  ییراهگشابتواند 

 مقابلاهایان تلااش،  معماری معاصر شهر مشهد باشد.

 هایجنباه گرفتن نظر در با مکانیبی و هویت فقدان با

 شهر مشاهد ای است کهو منطقه مکانی فرد به منوصر

 شاود تاا علااوه، تلاش میحالیندرعدر آن ررار دارد. 

 ابعااد مولی، مویطی و فرهن  هایجنبه از مراربت رب

 معاصار پویاای بتواند جامعه تا برگیرد در نیز را جهانی

باا  یشروپ مقالهبرای نیل به این هدف،  کند. توصیف را

معماااری،  رویکردهااایهااای تعیااین انااواخ شاااخص

 گراهمنطقادستیابی به الگوی مناسب و جام  طراحای 

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

شاکافی و  هاا، کالبادرویکردکه انواخ  به طوری. شود

لاذا شود. ، استخراج میگراییهمسو با منطقه نمودهای

را تبیاین و تادریق پدیاده  مقالاهتاوان هادف ایان می

سازی و بررسی نووه ارتباط آن با رویکردهاای جهانی

 آثاار شااخص ارزیاابیو  شناسایی ،گرایینوین منطقه

گرایای و معاصر شهر مشهد در راستای رویکرد منطقاه

در معمااری معاصار دستیابی به الگوی مفهومی جام  

در همین ارتبااط سااالات اصالی  شهر مشهد دانست.

 اناواخ .1پاژوها بادین شارم تادوین شاده اسات: 

 ابنیااه جایگاااه و کدامنااد گرایاایمنطقااه رویکردهااای

 چگوناه رویکردهاا ایان راساتای در مشاهد شاخص

 است)

-کااربری در گرایایمنطقاه رویکرد ثیرأت میزان .1 

 چگوناه مشاهد معاصار شاخص بناهای مختلف های

 است)

 نظری مبانی و پژوهش پیشینه .7. 0

 گرایینطقهمنطقه و م. 0. 7. 0

گرایی همواره به طرق مختلفی تفسیر شاده منطقه 

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

ده در مبااحیی از ربیال عادم انساجام در از مسائل عم

 را خااطر "گرایایمنطقه"یا  "منطقه"اده از مفاهیم استف
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(. چند بعدی بودن مفهاوم 1119، 1نایسازد  نشان می

هاا و گرایی باعا شده تا شمار زیاادی از پاازلمنطقه

گاذاران و های جدید برای هر دو رشر سیاساتچالا

بااً حجام زیاادی از دانشگاهیان به وجود آید که متعار

-شوند. یکی از مهامها و مفاهیم از آن متکیر میتئوری

ساازی و فهام واژه منطقاه ترین دلایل آن به مفهاومی

(. منطقه همواره باه عناوان 1011سوبربام، گردد  برمی

، 4فاان ،1111، 9و میلنر1 منسفیلد  رونده مفهومی طفره

برانگیاز  (، پیچیده و غالباً چاالا1001، 2، فاستر1001

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

ای بااه عنااوان سااطوی از فضااای اعمااال و اجاارای 

هاای توساعه، هماواره ماورد توجاه موافال سیاست

گاذاری و اجرایای باوده اسات و بار علمی، سیاسات

همین اساس رویکردهای غالب به مطالعه منااطق نیاز 

-داشاته همواره در طول زمان تمایل به تغییر و تواول

 اند. 

ویراساتاران منطقه به عنوان بخشی ویژه از جهان  

(، یاا 1199 ،9و نوفلاد 2، گارالنیک1جهان جدید وبستر

.. تعریاف .تری از یک کشور، سارزمین وبخا بزرگ

 ،فیزیکاای لواااد (. بااه1191، 1پروکتاارشااده اساات  

الیاه منتهای در است که فضایی مرز معنای به "منطقه"

، 1002کنازارو، شاود  می فتعریا طبیعات و فرهن 

ترین تعریف آن از منظر تااریخی، باه متداول .(19ص.

                                                           
1. Nye 

2. Mansfield 

3. Milner 

4  . Fawn 

5. Foster 

6. Webster 's New World Editors  

7. Guralnik 

8. Neufeldt 

9. Procter 

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

 منطقه است که به وجاوه مشاترد درون -یک میکرو

شد و متغیرهاایی از ربیال ارتصاادی، ای ختم میمنطقه

اجتماااعی، فرهنگاای، سیاساای، تاااریخی و پیوناادهای 

(. در مقابال، 1011ساودربام، شاد  شامل میرومی را 

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

خطاب علوم سیاسای و ارتصاادی  گیرد و بیشتر مورد

تاوان گفات، (. به طور کلی مای1009است سودربام، 

منطقااه، تفساایری از جغرافیااا، هویاات، فرهناا ، و 

 گرایای، رویکارد منطقاه1190اواخر دهه  نهادهاست. 

-به میابه رویکردی علمی و تفسایری از وجهای باین

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

این جنابا در نوشاتار معاروفا باا عناوان فرهنا  

گرایی مبتنای بار تااریک تکااملی ، تعبیر منطقه11شهرها

تماادن غرباای را بااه رشااته توریاار درآورد. باارای 

تکاملی اسات.  ، مفهوم منطقه، یک موصول"مامفورد"

در وار  او به منطقه به عنوان مکان انساانی اجتماعاات 

 (.1199مامفورد، نگرد  انسانی می

 ییگرامنطقه بسط آراء پیشگامان. 7 .7 .0

ای بارای به عنوان شاخصاه منطقهردمت آگاهی از 

گاردد. هویت گروهی خاص به یوناان باساتان باازمی

در شاهرها و  ها در متن سیاست کنترل و ررابتیونانی

مسااتعمرات خااود از عواماال معماااری باارای نمااایا 

هویت گروه حاعار در یاک منطقاه اساتفاده کردناد. 

گارا  ده کتااب ترین مرجا  طراحای منطقاهمشخص

واژه  (.11: 1009زونایس، معماری( ویترویوس است  

-گرایی از اواخر ررن هیجدهم به یکی از نظریاهمنطقه

                                                           
10. Lewis Mumford 

11. The Culture of Cities 
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. مطاابق ایان های اصلی نقد معمااری تبادیل گشات

ای هاای ناحیاهدیدگاه معماری باید بر اساس فعالیات

هااای ویااژه کااه باار ارلاایم، جغرافیااا، مصااال  و ساانت

، 1اناد، شاکل گیارد  کوهاون نگی بومی بنا شادهفره

هااای پااردازان در طااول راارننظریااه(. 141ص.، 1002

هاای فرهنگای و نوزدهم و اوایل رارن بیساتم، جنباه

گرایای ه دادند و نوعی منطقهجغرافیایی منطقه را توسع

کاه بیشاتر بار  (1001، 1اگنر  گرایانه شکل گرفتملی

 .  9های خودی تاکید داشتویژگی

، در 1191گرایای در ساال رویکرد جدید به منطقه

ر توساط الکسااند "شابکه و مسایر"ای با عنوان مقاله

زونیس و لیاان لفاور مطارم گردیاد زونیس و لفاور، 

آنتونی "و  "2لیان لفور"، "4سآلکساندر زونی"(. 1191

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

 1142، بوا اولیه خود پیراماون مقالاه ساال 2"گرایی

گارا لوئیز مامفورد مطرم ساختند و ایده معماری منطقه

مدرنیسام، پارورش دادناد را به عنوان انتقادی به پست

                                                           
1. Colquhoun 

2. Eggener 

-گیاری جهااندر دوران مدرن با وروخ انقلاب صنعتی و شکل .9

تواناد که مدعی بود می بینی جدید نوعی معماری صورت گرفت

در تمامی نقاط دنیا به صورت هماهن  و هم شاکل اجارا شاود. 

های فرهنگی و اجتمااعی و این گرایا با فاصله گرفتن از ارزش

ای، خردگرایای مواو و عقلانیات ابارازی را های منطقهویژگی

کرد. از این رو نوعی معماری عملکرد گرایانه رایج شاد تبلیغ می

ی فرهنگی و سنتی فاصله معنااداری داشات. ایان که از هنجارها

معضل در کشورهای جهان سوم به موعوعی حیاتی جهت حفاظ 

و بقاء هویت فرهنگی ساکنان این کشورها مبدل شاد کاه توات 

بمانیاان و ناژاد و عنوان جستجوی هویت مطرم گردید  مهادوی

 (.114الف، ص. 1991، خاکسار

4  . Alenader Tzonis 

5  . Leon Leflore 

6. Anthony Alfonsin 

7. The Question of regionalism 

ار در نوشاات(.11ص.، 1011، 1و گااودمن 9مااالگری 

بعدی آنهاا در هماان ساال کاه بارای نشاریه یوناانی 

نوشاتند، آلکسااندر زونایس و  10"معماری در یونان"

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

-اول خود اعافه کردند. آنها همچنین سه ناوخ منطقاه

گرایی در یونان  با توجه باه ساه برهاه تااریخی ایان 

ین ماورد در ارتبااط باا کشور( را شناسایی کردند. اولا

کاه گرایانه ررن هجدهم بود، در حاالیاحساسات ملی

 1911مااورد دوم بااه جناا  اسااتقلال یونااان در سااال 

گشت کاه از تاأثیر نئوکلاسیسام آلماانی مشاتق بازمی

گرایای کاه آنهاا گرفته شده بود. سومین مرحله منطقاه

گرایاای انتقااادی نامیدنااد، از الهامااات معماااران منطقااه

برای رهایی خودشان از مدرنیسم جزمای دهاه یونانی 

 (.1191زونیس و لفور، برخاسته بود   1120

گرایای انتقاادی زونایس و منطقه "کنت فرامپتون"

دهاد، لایکن آن را باا حاس فوریات لفور را ادامه می

سازد که ماهیات آمیزد و خاطرنشان میمی بیشتری در

و در کناواختی لامکاانی اسات. ااش مقابله باا یانتقادی

گرایای انتقاادی: شاا به ساوی منطقاه" مقالات خود

( و 1199فرمادن،   "نکته در بااب معمااری مقاومات

ده نکته در معمااری "ها در بسط و بازبینی این ویژگی

باه ( 1192فرمادن،   "گارا: یاک بواا موراتمنطقه

فرامپتاون خوبی ایان مسائله را تشاری  کارده اسات. 

و توجاه باه  طرفدار شناخت منطقه، سااختمان باومی

حساسیت آن به نور، باد و شارایط دماایی اسات کاه 

طلبناد کاه شایساته و ای را میجملگی پاسک معمارانه

                                                           
8. Mallgrave  

9. Goodman  

10. Architecture in Greece 

11. Liberation 
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گرایی این تصاور را در خور مکان خاص است. منطقه

های ویژه ارلیمای از لوااد سازد که طراحیمطرم می

زیسات مفیدناد و در مقابال شاناختی و موایطزیبایی

کنناد  نسابیت، ن مقاومت میساز مدرنیروهای همگن

-وظیفاه منطقاه(. آلکساندر زونیس نیز 22.، ص1919

گرایی را تجدید نظر در مورد معمااری، باا توجاه باه 

داند. او این موعاوخ را از یکساو باه مفهوم منطقه می

داناد و از ساوی پیوندهای پیچیده انسانی مرباوط مای

زونایس، مویطای  دیگر به تعادل اکوسیستم و مسائل 

گرایاای واژه ابااداعی در واراا ، منطقااه (.10ص.، 1009

کارد. این معماران نبود و مفهوم جدیدی نیز ارائه نمای

آنها این اصاطلام را برگزیدناد چارا کاه ایان جنابا 

جدید، مشابه تلاش گسترده معمارانی بود که به دنباال 

هاا، منااظر و روشی جایگزین برای طراحی سااختمان

های یک منطقاه و موایط شهرهایی داشتند که ویژگی

هاای خااص فرهنگای آن منوصر به فرد را با ویژگی

 (.1011لفور و زونیس، مکان، حمل کند  

 ییگرامنطقههای متناظر با رویکرد. 9 .7 .0

در دنیای کنونی عرصه توقیق در علاوم گونااگون 

شاود ای به هم پیوند خورده کاه موجاب مایبه گونه

ا رویکارد و یاا برای تدریق موعوخ توقیاق موقاق با

، 1914چراغای،  شااهنگرشی خااص باه اثار بنگارد 

از  نیااز گذشااته یموعااوخ تااداوم معمااار .(112ص.

 و همختلف شاکل گرفتا یهادگاهیظهورش با د یابتدا

 ک کشاور ویاج دریرا یشهیک اندیچگاه به شکل یه

 الااف،  معماریااان، افااتیاز جهااان رواج ن یا بخشاایاا

مااران معاصار در رسد معبه نظر می(. 11 ، ص.1919

هاایی از نچه در بخاآهای مختلف، از ها و زمانمکان

شناسای، شناسای، روانعلوم مختلاف، مانناد زیسات

گذرد بهره گرفته و آنهاا را باه می .. .و جغرافیافلسفه، 

گاذرد ابزاری برای نگاه به آنچه در دنیای معماری مای

لاف از علاوم مخت یریگهمعماران با بهر اند.تبدیل کرده

 یایااناد کاه باا آن بتوانناد دنموعوعی را شاکل داده

 یزیارآن برناماه یل کنند و بارایتول ،ندیرا بب یمعمار

معمااری  هاایرویکرد. در این راساتا از عماده ندینما

معماریاان و طبرساا (، 1921  وی زهذکر شده توساط 

(، و 1914(، شاااهچراغی  1919  ،معماریااان(، 1911 

بهره جساته تاا باه مادلی ( 1911پور  مشهدی و امین

گرایی در آثار معمااری شاهر تر از ارزیابی منطقهجام 

مشهد، دست یابیم. این رویکردها شاامل رویکردهاای 

ارلیماای، شااکلی، تاااریخی، فضاااگرایانه، فرهنگاای و 

باشد که در جادول شاماره اجتماعی، و نیز معنایی می

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

 راراردادن بارای اسات تلاشای این رویکردهاشناخت 

 مانظم مجموعاه یاک در پیچیده اشیای از ایمجموعه

 و شاناخت جهات در بیشتر عمومیت به دستیابی برای

 ساه از معمااریشاناخت رویکارد هاای . ریزیبرنامه

 رویکردهاا کاه این اول رسد:می نظر به عروری منظر

 بار معمااری سااختار توصایف بارای هساتند ابزاری

 بارای اسات ابازاری دوم مختلف، هایویژگی سبح

 ارتصاادی، ارلیمای، هایداده بین ارتباط ایجاد و تولیل

 ساوم و شده تعریف رویکردهای با اجتماعی فرهنگی،

 طراحای مناسب الگوهای به رسیدن برای است ابزاری

پاور، کلان  مشاهدی و اماین و خرد سط  در معماری

1911). 
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 گراییاظر با منطقهرویکردهای متن  .0جدول 
 ییگرانمودهای متناظر با منطقه شاخص ها رویکردها

 شکلی  -کالبدی
 ،تقارن ،سبک، فرم ،ارایه، هندسه، فیموت

 ، بافتریتم ،گونه ،سط  ،رن  ،نظم ،تضاد

 های معماری و بازآفرینی تاریخیارتباس از موتیف -

 گذشته معماری های فرم نمودن خلاصه و دادن تقلیل -

 گذشته معماری به اشاره و الهام با نماسازی نوعی -

 الوارات تاریخی روی پوسته مدرن -

 هویتی –تاریخی 
ها، هویت اصالت، فرهن ، باورها، ارزش

 یخیتار یمعانمولی، میراث فرهنگی، 

 های مشخصی از گذشتهتجدید حیات دوره-

 های فرهنگی دوران گذشتهاحیا ارزش -

 منطقهبازتاب فرهن  تاریخی  -

 ارلیمی

انرژی، سازگاری با مویط، مصال ، مناب  در 

 ،رطوبت ،باد ،دما ،یتوپوگرافدسترس، 

 تابا

 های ارلیمیتوجه به بوم و ویژگی -

 ایمنطقه هایبوم زیست از مناسب استفاده -

 ارلیمی شرایط با همسازی -

 تکنولوژیک
-تکنیک ،فناوری ،مصال  ،ساخت هایروش

 بومی تکنولوژی  ،یمارل با همسازی های

 هاایفناوری کمک به بومی ساز و ساخت هایروش و مصال  از استفاده  -

 جدید

 استفاده از فناوری مدرن جهت همسازی با ارلیم منطقه -

 یبوم یاستفاده از مناب  در دست و تکنولوژ -

   بومی در رالب فناوری مدرن یگر از تکنولوژاستعاره استفاده -

ه، پدیدار شناسان

 معناشناسانه

نگری، مفاهیم روم مکان، پرهیز از سطوی

 نور ،معنا ،ویژه مکان، سمبل، نشانه

 های فرهنگی، هویتاستفاده نمادین از نشانه -

 اجتمااعی رواباط تولیاد بااز منظاور باه هامکان و هاررارگاه به دهیشکل -

 گوناگون

در  اتیاح یوارعا طیدر شارا یفرهنا  و زنادگ انیم وندیتوجه به پ -

 مکان

هاای فتاار و عمال در مکاان ناه فقاط ویژگایرائل شدن هویت به ر -

 ظاهری

 فضاگرایانه
 ،سیالیت ،مراتب سلسله ،فضایی گشایا

 فضایی نظم ،تداوم

 است خود خاص بصری هایمشخصه معماری دارای فضای -

 شود می تعریف آن کنندهمصرف با معماری فضای  -

 انتقال مخاطب به مختلف هایزمان در را یگوناگون هایحس معماری فضای -

 دهدمی

 شودمی تقسیم رابل بیرونی و درونی فضای دو به معماری فضای  -

  -فرهنگی 

 اجتماعی

کیفیت  ،روابط اجتماعی ،فرهن  ،انسان

 ،زندگی جمعی ،رفتارهای اجتماعی ،زندگی

 ارتباطات انسانی

 های موثر بر ارتقا کیفیت زندگیتوسعه فعالیت -

 پیوند میان مکان و ارتباطات انسانی -

 اجتماعی -یدر بستر فرهنگ طیتعامل انسان با مو -

 یفرهنگ یدرد رفتارها یمواجهه هوشمندانه برا -

اااپ
ااا
یا

ی
دار

 

پایداری زیست 

 مویطی

زیست، انرژی اکولوژی، مویط

پاد، مویط، طبیعت، کاها 

مصرف، کاها تخریب، استفاده 

های سبز، ریمجدد و بازیافت، فناو

 مویطی زیست هایزیرساخت سازی آماده -

 منطقه در موجود مناب  از موثر و کارآمد استفاده-

 طبیعی مویط با ساخت انسان مویط همزیستی -

 منطقه اکولوژیک مشکلات رف  -
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 ییگرانمودهای متناظر با منطقه شاخص ها رویکردها

 بار مدت دراز نامطلوب اثرات  رساندن حدارل به و مصال  بازیافتمدیریت - ایکاها گازهای گلخانه

 تطبیع

 تجدیدناپذیر انرژی مناب  به حدارلی وابستگی -

 امن و زنده اندازچشم احیا -

 پایدار منظره از حفاظت -

پایداری 

 اجتماعی

حفظ تنوخ پرورش فرهن  مولی، 

 هایگروه متقابل تاثیر فرهنگی، 

 برهم اجتماعی

 اجتماعی پایداری -

 اجتماعی روابط تقویت -

 بومی ساکنان مهاجرت پدیده با مواجهه و زندگی کیفیت افزایا -

 افاراد مهاارت و داناا سااز و تقویات و سااخت در مردم مشارکت -

 مولی

 اجتماعی هاینوآوری و هاتوانمندی رشد -

پایداری 

 ارتصادی

توسعه ارتصاد ی، ارتصاد مول ایحا

های ی، ایجاد جاذبهشهر

 گردشگری

 مولی ارتصاد احیا -

 شهری ارتصاد توسعه -

 ارتصادی پایداری -

 گردشگری هایجاذبه ایجاد و احیاء -
 

 (1911های پژها، یافتهماخذ:  

 

 گرایی در ایران منطقه. 0 .7 .0

 و هایی هستند که، ماشاینرویکرد ،جریان رادیکال

 جدیااد هااایآوریفن طریااق از پیشاارفته را امکانااات

 احساسای و اولیه روابط از ترتیب همین به ،پذیرندمی

 و معمااری ،زمیناه باین کنند و پیوندمی ادانتق مکان با

 در کاراناهموافظاه هاایواکنا ،رط  میکند را ساکنین

 باه شادن ماشاینی فرآینادهای کردنخنیی برای تلاش

و هساتند  منطقاه در اصایل سانت یاک تاداوم دنبال

تاأثیرات مولای و جهاانی را  میاانجی کاه هایجریان

کنناد و یپذیرند و در برابر آن مقاومت نماهمزمان می

های میبات هار دو دیادگاه را دهند که جنبهترجی  می

با نگاهی به سااکنین بارای پیشارفت تکنولوژیاک باا 

هاای میاانجی در از بررسی جریاان یکدیگر درآمیزند.

معماری معاصر ایران و آنچاه نظریاه پردازانای چاون 

گارا هاوزکان، مظفری و شیرازی به عنوان معماری منطق

توان به این نتیجه رسید کاه کنند مییدر ایران معرفی م

که در دهاه آخار پهلاوی  آن رسمت از معماری ایران

گیارد و باا اساامی مختلاف همچاون دوم شاکل مای

 باانی  گرا، مدرن تاریک ربادیان(یمعماری نوگرای ایران

.. مطارم و.  موسان حبیبای( گراییسنت نومسعود(، 

اوزکاان و گرایی ایرانی از منظار همان منطقهگردد، می

شیرازی است که با توجه به مشاترد باودن مصاادیق 

شود ایان نتیجاه مناتج معماری و معمارانی که ذکر می

 گردد. می
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  گرایی منطقه و میانجی رویکرد صاحبنظران نظریه تطبیقی بررسی  .7جدول 
 نظریه پرداز گرایشات مصداق معمار

 یافخمعلی سردار 

 وونیسهوشن  

 یفروغموسن 

 ییایغحبدر 

 بایدکامران 

 امانتحسین 

 اردلاننادر

 فرزانمهرمومد 

 یفرزامکوروش 

  ، آرامگاهامی، آرامگاه نادر، آرامگاه خیآرامگاه بوعل

 ، خانه دولتیالمک، موزه فردوسکمال

 ، آرامگاه بابا طاهریاول، آرامگاه سعد یآرامگاه پهلو

 یاسلام یمجلس شورا

، اورانین یرامعاصر، فرهنگس یپارد شفق، موزه هنرها

 شوشتر نو

 ،تیری، دانشکده مدنیچ رد رانیا سفارت ،یبرج آزاد

 یفرهنگ راثیساختمان م

 یقی، مرکز موسیدانشگاه بوعل، تئاتر شهر

 الشعرا مقبره

 دانشگاه تهران یورود سردر

 مدرن تاریک گرا  معماری

 (های طلاییسال 

امیر بانی 

 مسعود

 ربادیان معماری نوگرای ایرانی

 موسن حبیبی نوسنت گرایان

 اردلان نادر

 دیبا کامران

 صادق امام دانشگاه

 شوشتر نو و تهران معاصر هنرهای موزه
 اوزکان گراییمنطقه

 دیبا کامران

 اردلان نادر

 امانت حسین

 هوشن  سیوون

 آرامگاه بوعلی و آزامگاه نادر

فرهنگسرا شفق و دانشگاه جندی شاپور و شوشتر نو و 

 معاصر و نمازخانه پارد لاله موزه هنرهای

 پکن در ایران برج آزادی و سفارت

 دانشگاه امام صادق و استادیوم آزادی

 شیرازی گراییمنطقه

 هوشن  سیوون

 حسین امانت

 کامران دیبا

 نادر اردلان

 نیاوران فرهنگسرای و معاصر هنرهای موزه

 دانشگاه امام صادق
 مظفری گراییمنطقه

 (1911ا، های پژهماخذ:  یافته

 

آن رسمتی از جریانات میانجی در معماری معاصر 

جمهاوری اسالامی(   راجار، پهلاوی اول و دوم، ایران

های مختلف باین التقاط دوگانگیکه سعی در تلفیق و 

اند، اماا موفاق هداشتمعماری وارداتی و معماری بومی 

ای از توان به شااخهورتی میرسند را در صنمی به نظر

گرایی جعلی یاا ی نسبت داد که آن را منطقهگرایمنطقه

طاور کاه اوزکاان در مادل  غیر اصیل دانست. هماان

گرایی جعلی یاا به عنوان منطقهمفهومی خود از آثاری 

بارد، همچناین ویلیاام کاورتیس نیاز در فیک نام مای

گرایای دو جریاان عماده در آن تعریف خود از منطقه

راصیل نامیاده کند و آن را جریان اصیل و غیمعرفی می

 است.
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 (0911های پژهش، ماخذ: )یافتهمعاصر ایران  معماری جریانات بندی . تقسیم0شکل 

 

 ششناسی پژوهروش. 7

 روش پژوهش .0 .7

پایا رو، تلاشای اسات در جهات بساط  مطالعه

گرایی باا توجاه باه آراء پیشاگامان ایان تئوری منطقه

ر، الکسااندر جنبا همچون لوئیز ماامفورد، لیاان لفاو

زونیس و کنت فرامپتون. هدف مطالعاه، بازگشاتی باه 

گرایی، مکان و هویت مولی، و ساپس ایده اولیه منطقه

گرایای و سازی نگرشی به سوی اصطلام منطقاهفراهم

تار از روندهای جدید آن، البته در چاارچوبی گساترده

 -شناسی ایان پاژوها، توصایفیباشد. روشربل می

 پژوها راهبرد است و کیفی لیلتولیلی بر اساس تو

روش موردی اسات.  نمونه و توصیفی روش از ترکیبی

 هیانظر کیا یجساتجو یبه جا یفیک یموتوا لیتول

. لاذا باا اساتفاده مدل توسعه است کی، به دنبال یاصل

کیفی مبتنی بر منطق اساتدلال  تولیل موتوای از روش

 هااینظریه در مشترد نمودهای از گیریبهره باریاسی 

 باا و اساتدلالی روش به معماری رویکردهای در رایج

 باه رویکردهاا، در جامعیات حداکیر به دستیابی هدف

 انگاشات باامتنااظر  هاایشااخص و معیارها تدوین

هادف از  اسات. شاده پرداختاهگارا منطقاه معمااری

در  قیاتوق یهااافتاهتبیاین یکمک به  ریاسیپژوها 

باا در نظار گارفتن  هااشاخص جدول فهرست رالب

اسات کاه در  ییهاادر پاروژه ینیغالب و ع یامدهایپ

 .  ذکر شده است (9شماره  جدول 

 های پژوهشمتغیرها و شاخص. 7 .7

 باا معتبار منااب  میاان از هاانموناه انتخااب ایبر

 معتبار، مجلاات اینترنتای، هایسایت کتب، به مراجعه

 بناهاای بررسای همچناین حوزه ساختمان و مسابقات

 شاهر ایان شهروندان و زائرین نگاه از مشهد شاخص

 شااهر ایاان صاااحبنظران و منتقاادین نظریااات نیااز و

 در ایان ارجاعات بیشتری دارای که اثری 12 مجموعا،

 اول یمرحلاه خااص جامعاه عناوان باه بودناد مناب 

که صرفا رویکاردی  ایپروژه 12 سپس .شدند انتخاب

منطقاه ای(  – گرانه به سنت و مدرنیته  جهانیمیانجی

 و نظار ماورد گرایایمنطقاه خاص یحوزه داشته، در

 شادند. بناهاای برگزیاده تکمیلای های تولیل جهت

-فرهنگای، تجااری کلای کاربری پنج به انتخاب شده

و در  شاده بندیطبقه اداری، خدماتی، ارامتی، آموزشی

 ( به معرفی آنها پرداخته شاده اسات.9  جدول شماره

 از وسایعی طیاف توانادمای بمنتخا آثار هایویژگی

 و شاود شاامل را گرایایمنطقاه رویکرد هایشاخص

 داشاته تعمایم رابلیات بتواند هاتولیل از حاصل نتایج
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 بیرونای اعتباار از موردی توقیق دیگر عبارت به باشد

   .باشد مندبهره

ای از های تجربای ایان پاژوها طای پاروژهداده

امه دارای اناد. پرسشانآوری شدهطریق پرسشنامه جم 

سوالاتی مربوط به نووه مواجهه آثار شاخص معمااری 

گرایاای و مشااهد بااا رویکردهااای متناااظر بااا منطقااه

نفار از  12باشاد. تعاداد های هر رویکرد مایشاخص

گرایی شهر مشاهد، در ایان نظران حوزه منطقهصاحب

ها به صاورت طیاف اند. پرسشنامهکار مشارکت داشته

اختیاار  م شاده بودناد و درای لیکرت تنظایپنج گزینه

باه  1شوندگان ررار گرفتند. در ایان پرسشانامه پرسا

 است.به معنی خیلی زیاد  2معنی خیلی کم تا 

 پژوهش  جغرافیایی قلمرو .9 .7

 باه عناوان دوماین کلانشاهر ایاران و مشاهد شهر

 همواره مورد توجه بوده کشور زیارتی رطب مهمترین

 گساترش اتیخادم و رفااهی فرهنگای، امکاناات و

 و گساترده توولاات از بخشییافته است.  چشمگیری

اراامتی،  هاایپاروژه اجرای از مشهد ناشی شهر سری 

 کاه. اسات شهر مناطق گوناگون در تجاری و فرهنگی

 دسااتخوش را آن ساایمای معماااری متعاادد مااوارد در

در این توقیق باا بررسای  .ساخته است توول و تغییر

ر باه بررسای آثاار های مختلاف در ایان شاهکاربری

ایان ، در شاده اساتمعماری معاصر مشهد پرداختاه 

 ،توقیق بناهای مورد نظر به چهار کاربری کلی تجااری

شاده بنادی طبقاه خدماتی ،ارامتی ،آموزشی–فرهنگی

در این میان به بررسی نفرات برتار مساابقات و . است

تاوان از آنهاا مایطرم های پیشرو در این شهر نیز که 

 .نده معماری این شهر یاد کرد پرداخته شادبه عنوان آی

آثار براسااس به معرفی اجمالی این  (9شماره   جدول

 .استکاربری آنها پرداخته 

 

  بندی براساس نوع کاربریگرا مشهد طبقهجدول معرفی آثار شاخص بناهای معاصر منطقه .9جدول 
 کاربری تجاری

   
  

 شرق الماس تجاری مجتم  .1 پردیس کتاب مشهد  .1 بازارچه چشم و چراغ .9 مشهد رعابازار  .4 گوهرشاد دیمروار .2

آموزشی –بی همذ –کاربری فرهنگی   

    

 کتابخانه مرکزی مشهد .1 رموزه و آرامگاه ناد.2 موزه بزرگ خراسان .9 صون جام  رعوی .1
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 رلم یسرافرهن  .10 یدا دانشگاه فردوسشه ادمانی .11 ی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده معمار .11

  
 

 مجتم  ورزشی آستان ردس. 19 استادیوم فوتبال استان ردس .14 شهدا دانشگاه آزاد ادمانی .12

 کاربری ارامتی

    

 هتل مییاق .11 هتل ابان. 12 الرعاهتل مدینه .19 هتل درویا .11

 کاربری خدماتی

   
 آهنایستگاه راه .10 فرودگاه پروازهای حجاج .11 ترمینال مسافربری مشهد .11

مسابقات و ها طرم  

    
 

 های سبز کوثرطرم برج.19 یموزه جام  حرم رعوطرم  .14 طرم ساختمان نظام .12 طرم تئاتر شهر .11 طرم موزه دفاخ مقدس .12

 (1911های پژها، ماخذ:  یافته
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العااات انجااام گرفتااه در مااورد باار اساااس مط

باه منظاور بررسای  گراییرویکردهای متناظر با منطقه

بناهاای مختلاف  هاایکااربریگرایای در تأثیر منطقاه

- و تأثیرگاذار در تجزیاه هاایشاخص، مشهدمعاصر 

بعااد هشاات هااای منتخااب در رالااب  تولیاال نمونااه

تکنولااوژیکی،  هااویتی، ارلیماای،-تاااریخیکالباادی،  

 -شناساانه، فضااگرایانه، فرهنگای معنا -هشناسانپدیدار

تادوین و  (4شاماره در جادول  (و پایداری اجتماعی

گرفتاه مورد تولیال و بررسای رارار و تنطیم گردیده 

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

کردن نوخ رویکرد حاکم بار بناهاای ماورد مطالعاه از 

ایان پرسشنامه در رالب طیف لیکرت اساتفاده شاد از 

هایی که میزان میانگین نظارات کارشناساان رو کاربری

باشد منطبق بر رویکارد ماورد مطالعاه  9 بیشتر از عدد

است. برای نمونه در رویکرد منطبق بر ارلیمی در باین 

چراغ با توجه باه  و چشم های تجاری بازارچهکاربری

و  9 که میانگین نظرات کارشناسان بیشاتر از عادد این

 باشد.است منطبق بر این رویکرد می 12/9برابر با 
 

 گراییمشهد بر اساس رویکردهای متناظر با منطقه گرامنطقه معاصر شاخص بررسی بناهای جدول .0 جدول
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 (1911های پژها، ماخذ:  یافته
 

  ی پژوهشهایافته. 9

 باتوجاه و فوق جدول در مندرج نتایج به عنایت با

 میازان کاه هااییکااربری زا دسته آن که مساله این به

 باشاد، 9 عادد از بیشاتر کارشناساان نظارات میانگین

 هاایبررسای از اسات، مطالعه مورد رویکرد بر منطبق

 صاورت باه مشاهد معاصار مطارم آثاار شاده انجام

 تاوانمای گوناه این کابری نوخ اساس بر شده تفکیک

 بناا 1 مجماوخ از تجااری کاربری در که گرفت نتیجه

 پاردیس بودند، میانجی رویکرد دارای که شده بررسی

 چاراغو  چشام بازارچاه  ،(امتیااز 11/9  مشهد کتاب

 کالبادی بعد دارای( 91/9  مشهد رعا بازار و( 91/9 

 گوهرشااد مرواریاد تجااری مجتما  و اصایل نوخ از

 ناوخ از کالبدی رویکرد( 49/4  شرق الماس و( 91/9 

 ،تااریخی بعاد خصاوص در همچنین. دارند غیراصیل

. میباشاد تااریخی بعاد دارای 91/4 امتیااز با رعا بازار

 بعااد دارای 12/9 امتیاااز بااا چااراغ و چشاام بازارچااه

. اسات تکنولاوژیکی بعاد دارای 12/9 امتیاز و ارلیمی

( 11/4  چاراغ و چشم بازارچه ،(91/9  کتاب پردیس

/ پدیدارشناساانه رویکارد دارای( 22/9  شهدا میدان و

 چاراغ و چشام بازارچه همچنین. هستند شناسانه معنا

 و باوده گرایانه فضا( 91/9  مشهد رعا بازار و( 21/9 

( 19/9  شاهدا ومیادان( 11/4  چراغ و چشم بازارچه

 در. انادکارده توجاه نیاز اجتماعی – فرهنگی ابعاد به

 پااروژه در میتااوان تنهااا پایااداری رویکاارد خصااوص

 ودبا بنا طراحی در آن ثیرأت شاهد  چراغ چشم بازارچه

-مای بناا این ساخت تاریک به توجه با موعوخ این که
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منطقاه مسااله باه توجاه با طراحی به امید اندکی توان

. باشاد داشاته همراه به آینده هایسال در پایدار گرایی

 طاور ایان تجااری کاربری خصوص در کلی طور به

 کااربری این در غالب رویکرد که گرفت نتیجه میتوان

 دهنادهنشاان( 1  شماره ودارنم .است کالبدی رویکرد

 در گرایای منطقاه مختلاف ابعااد ثیرگاذاریتأ درصد

 است. تجاری کاربری

                       

   
 

 گرایی بر کاربری. تاثیر ابعاد منطقه9گرایی بر کاربری تجاری              شکل تاثیر ابعاد منطقه .7شکل 

 (1911های پژها، ماخذ:  یافته                                       (1911های پژها، ماخذ:  یافته          
 

آموزشای کاه  -بنا باا کااربری فرهنگای 2از میان 

ساس اناواخ رویکردهاا رارار گرفتناد. مورد تولیل بر ا

 رامگااه ناادرماوزه و آ ،(90/9   موزه بزرگ خراساان

 ،(11/9ی  شااهدا دانشااگاه فردوساا ادمااانی ،(90/4 

کالبادی  بعاد( دارای 49/4  شهدا دانشاگاه آزاد ادمانی

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

البادی بعاد ک( نیز دارای 91/9کتابخانه مرکزی مشهد  

  ، موزه بازرگ خراساانآن هستندنوخ غیر اصیل اما از 

( دارای ابعاااد 21/4  گاااه نااادرمااوزه و آرام، (91/9 

ماوزه و آرامگااه . همچناین باشدیهویتی م  –تاریخی

. باشاددارای رویکرد ارلیمی نیز مای 12/4با امتیاز  نادر

موزه تکنولوژیکی دو بنای  ابعادهمچنین در خصوص 

شاهدا دانشاگاه  ادماانامتیاز و ی 12/9یا  و آرامگاه نادر

. باشاندرا دارا مای یاز این رویکردامت 11/9ی با فردوس

شاهدا  ادماان، ی(12/9  ناادر آرامگااه و سه بنای موزه

 شاهدا دانشاگاه آزاد ادماان، ی(12/9ی  دانشگاه فردوس

معنااا شناسااانه  –پدیدارشناسااانه  بعااد( دارای 41/9 

 ادماان، ی(49/9ی فردوسا یدانشاکده معماار .میباشند

شهدا دانشاگاه  ادمان، ی(12/9ی  شهدا دانشگاه فردوس

گرایای نگاهی فضاگرایانه به مسااله منطقاه( 41/9 ادآز

 –فرهنگای  ابعاداند و همچنین این سه بنا دارای داشته

. در خصوص رویکارد پایاداری باشنداجتماعی نیز می

ی فردوسا ی دانشاگاهدانشکده معمارتنها در ساختمان 

زیست مویطی و اجتمااعی  ابعادتوان اندکی شاهد می

بررساای  بااه طااور کلاای از .از رویکاارد پایااداری بااود

گونه به نظار  آموزشی این -بناهایی با کاربری فرهنگی

اناد هایی که با این کاربری طراحی شادهرسد که بنامی

گرایی داشاته و همچناین توجه بیشتری به مساله منطقه

1 

2 

5 

3 

7 8 
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-فرهنگای ابعاد و معناشناسانیکالبدی به  ابعاد علاوه بر

در ماواردی اناد، همچناین اجتماعی نیز توجه کرده –

مانند ساختمان دانشاکده معمااری دانشاگاه فردوسای 

. باه باودگرایی پایدار نیاز توان شاهد حضور منطقهمی

آموزشای در  -طور کلی در بناهایی با کاربری فرهنگی

هاا، توجاه بیشاتری باه مسااله ریاس با سایر کااربری

 دهناده نشاان( 9 شماره شکل گرایی شده است.منطقه

 در گرایاایمنطقااه مختلااف ابعاااد تاثیرگااذاری درصااد

 است. فرهنگی کاربری

 

     
 گرایی بر کاربری خدماتی. تاثیر ابعاد منطقه0گرایی بر کاربری اقامتی               شکل. تاثیر ابعاد منطقه0شکل

   (1911های پژها، ماخذ:  یافته                                      (1911های پژها، ماخذ:  یافته
    

 شده، تنهاا با کاربری ارامتی شناخته هایبنا ز میانا

کاه از ، شادشاناخته  گرایاناهرویکرد میانجی با هتل 4

باان آ شاود کاه هتالگونه نتیجاه مای بررسی آنها این

(، 12/4الرعاا   مدینه (، هتل11/9مییاق  (، هتل21/9 

گرایای ( تنها به ابعاد کالبدی منطقه12/9  درویا لهت

بیشاترین  دارایکاه  هاهتلدر متاسفانه اند. توجه داشته

بوده و مورد توجه جمعیات توریساتی رارار مخاطب 

 ماذهبی هاایتوریست توجه جلب رصد به تنها ،دارند

هیچگوناه  واناد داشاته گرایایمنطقه نگاهی کالبدی به

و تنهاا  شادهگرایای نل منطقههای اصیتوجهی به ریشه

هااایی از پوسااته و غیراصاایل بااه صااورتی تظاااهری

باه مساایل  یتاوجهتکرار  کرده و  معماری گذشته را

 .اساتنداشاتهاجتمااعی و یاا معناشناساانه  –فرهنگی

 ابعااد تاثیرگذاری درصد دهنده نشان (4شماره   شکل.

 است. ارامتی کاربری در گراییمنطقه مختلف

ها و مسابقات معمااری در مشاهد مطر از بررسی

گرایی ایان طاور های مرتبط با منطقهاساس رویکرد رب

دارای  91/9شود که طرم تئاتر شهر با امتیااز نتیجه می

کالبدی اصیل و طرم موزه دفاخ مقادس باا امتیااز  بعد

باشاد. طارم تئااتر کالبدی جعلی می بعددارای  11/4

-هاویتی مای – تاریخی بعددارای  91/9شهر با امتیاز 

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

( 14/4  کاوثر سابز دورلاو هاای(، برج19/9  یرعو

های ماورد  ارلیمی بوده و هیچ یک از طرم ابعاددارای 

اند، طرم تئااتر شاهر تکنولوژیکی نداشته نگاهبررسی، 

 معنااا -شناسااانه پدیاادار ابعاااد دارای 91/9بااا امتیاااز 

 کاوثر سابز دورلاو هایبرج طرم .باشدمییز نشناسانه 
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 ، سااختمان(99/9رعاوی   حرم جام  موزه (،11/9 

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

هاای بررسای شاده باشند. تمامی طرمفضا گرایانه می

اجتمااعی باوده و در خصاوص  -فرهنگی ابعاددارای 

ا امتیااز کاوثر با سابز دورلو هایرویکرد پایداری برج

 دارای پایااداری زیساات مویطاای بااوده و تئاااتر 99/4

 (، ماوزه11/9مهندسای   نظاام (، ساختمان44/9شهر 

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

باشاند.  از ( دارای پایاداری اجتمااعی مای41/9کوثر 

 باه ایکنناده امیدوار نگاه توانبررسی این طرم ها می

 ایان داشات. روپایا یهااطرم و معماری مسابقات

 از هاایینشاانه هاطرم این درکه  رسدمی نظر به طور

 آن ابعااد تماام در خاود اصایل شکل در گراییمنطقه

 مسااله باه توجاه طاورهماین و اسات مشااهده رابل

 معمااری جواما  در متاداول بویی امروزه که پایداری

 ایان. نمود مشاهده آثار این در توانمی را دنیاست روز

 باه توجاه میازان شاودمای نتیجه هابررسی از هک طور

 چاه و صاوری و ظااهری چاه گراییمنطقه ابعاد تمام

 پایاداری و اجتماعی –فرهنگی یا و موتوایی و معنایی

   .اسات گرفته ررار توجه مورد رو پیا هایپروژه در

 ابعااد تاثیرگذاری درصد دهنده نشان (1  شماره شکل

اسات. و مساابقاتهاا طارم در گرایی منطقه مختلف

 

 
 (0911های پژهش، ماخذ: )یافتهها و مسابقات گرایی بر طرح. تاثیر ابعاد منطقه6شکل 

 

 ایتک نمونه T. نتایج آزمون 0جدول

 Sig اختلاف میانگین Tآماره میانگین متغیر

 فاصله اطمینان

 بالاتر پایین تر

 -91/0 -91/0 000/0 -41/0 94/4 29/1 گراییبناهای شاخص منطبق بر منطقه

 (1911های پژها، ماخذ:  یافته
 

میانگین بدست آمده برابر باا ، 2با توجه به جدول 

کمتار از ن، ای کاه ایان میاانگیباه گوناه ،است 92/1

( و اختلاف میاانگین آن 9 عدد میانگین نظری پژوها

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

اسات. اختلااف  02/0تار از معناداری بدست آمده کم

درصااد  12میااانگین مااورد نظاار در سااط  اطمینااان 
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متار از مده کآمعناداراست. چون مقدار میانگین بدست 

تاوان بیاان مایبناابراین ، میانگین نظری پژوها است

بناهای شاخص مورد بررسای طیف کییری از نمود که 

-نمایگرایای منطبق بر رویکرد منطقه این پژوها در

رسد جهت بررسی این فرعیه که به نظر می. در دنباش

-بناهای شاخص شهر مشهد منطبق بر رویکرد منطقاه

ای اساتفاده شاد تاک نموناه Tگرایی است.از آزماون 

ارائاه  2جادول نتایج حاصل از این آزمون باه شارم 

  شده است.

 

 
 (0911های پژهش، تهماخذ: )یاف گرایی بر آثار شاخص معماری مشهد. جمع بندی تاثیر ابعاد منطقه2شکل

 

 هاو پیشنهاد یگیرنتیجه. 0

با توجه به تخریب بافت مرکزی شهر مشاهد و از 

و بین رفتن الگوهای معماری بومی این شهر از یک سا

ساااز وو از سااوی دیگاار رشااد چشاامگیر ساااخت

خصوصا در حوزه ارامتی و تجاری این شهر با بواران 

سات. و معماری روبارو اهویتی در عرصه شهرسازی 

حضااور الزامااات رااانونی همچااون اجاارای معماااری 

معاصار باه  سازندگاناسلامی و گرایا امروز  -ایرانی

ان جریان میانجی سنت و مدرنیته برای ارتقا حس مکا

ایان شاهر  گرایای درباعا ایجاد جریان نوپای منطقاه

مایه باودن حاوزه علمای و شده است، اما به علت کم

لی جریان از مسیر اصانبود الگوهای موفق اجرایی این 

صایل اگرایای غیرخود منورف شده و به سمت منطقه

 رود. و جعلی با سرعت زیادی پیا می

 معاصارهاای سااخت و سااز جریان کلی به طور

 ساه در جاام  بنادیدساته یاک توان دررا می مشهد

دسته اول دسته رادیکال، کاه  کرد. تقسیم عمده جریان

-شاامل بناهاایی و طرفدار تغییرات و اصلاحات باوده

 توات و پذیرفتاه را غربی و وارداتی که معماری ست

 دو که خاود در است؛ غربی بوده معماری جریان تاثیر

 و گراگروه، واپس یک است: تفکیک رابل عمده گروه

اسات، کاه ساهم  اروپاایی نئوکلاسایک معماری مقلد

معاصار مشاهد  وساازهایسااختبسیار زیادی را در 

 دوم گاروه است. طلایی رصر هتل آن بارز نمونه ،دارد 

 جریاناات مدرنیسام شامل آوانگاردی که و پیشرو آثار

های نمونه از گردد، یکیمی الملل بین سبک من جمله
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 سایما و صادا سااختمان و گااز شرکت آن ساختمان

 خاود کاه کارموافظه دوم، جریان عمده . جریاناست

 و حفاظ در ساعی کاه اسات مختلفای بناهاای شامل

 طارم دارد، کاه سانتی هاایسابک تغییر بدون تکرار

 باارزترین از تاوانمای را رعاا امام حرم حریم توسعه

   .دانست گروه این آثار

 ساعی که است، میانجی جریان سوم عمده جریان

 دو باه خاود کاه دارد مدرنیسام و گراییبوم تلفیق در

 دو در کاه شودمی تقسیم اصیل غیر و اصیل کلی دسته

 گرایایمنطقاه اول دساته دارند. راراعتبار ر طیف سوی

 گرایایمنطقاه اوزکان سوها زعم به که است اصیل غیر

 تااریخی الواراات حاصال و شودمی نامیده نیز جعلی

 گراییمنطقاه ناوخ بادترین که بوده، مدرن هستوپ روی

 هماان کاورتیس ویلیاام اعتباار به دوم دسته. باشد می

 بناهاایی لشاام شود. کاه می نامیده اصیل گراییمنطقه

 و سانت باین ناهیاگرامیانجی حضور این در که است

 متفااوتی رویکردهای شامل خود و بوده موفق مدرنیته

 باشاد.. مای.و کالبدی، تااریخی -شکلی رویکرد مانند

 شاده بیاان کامال صورت به زیر مدل و جدول در که

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 یاک بارای خلاق که کندمی استدلال پژوهااین 

بایساتی  ،همراه باا هویات مکاانی پایدار وارعی مویط

-انساان موایط و طبیعت مردم، بین عمیقی پیوندهای

موایط  ایان ایان، بر علاوه. باشد داشته وجود ساخت

 دنیاای تغییار حاال در هماواره وارعیات با مرتبط باید

باشد. فلسفه این پژوها این است کاه مطمائن  رنمد

گیارد بارای هایی که امروزه صورت مایشویم فعالیت

های آتی، عوارب منفی بدنبال نداشته باشاد و نیاز نسل

مویطای با اصول پایداری اجتماعی، ارتصادی و زیست

-مای باب، این درحرفه معماری مطابقت داشته باشد. 

 بااا آینااده یاایگرامنطقااه اظهااار داشاات کااه تااوان

 طاور باه بایاد که شده مواجه گوناگونی هایپیچیدگی

 گیارانتصامیم و افاراد مرباوط، نهادهاای توسط موثر

 گیاریبهره این پژوها پیشنهاد گیرد ررار توجه مورد

گرایی خصوصا منطقه گراییمنطقه رویکردهای تاثیر از

-وساز باه ویاژه انباوهمختلف ساخت حوزه در پایدار
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