
 

دغدغه از  یکی  تهران،  امروزه  شهر  در  معماری  هویت  هایی خانهگیری  شکلهای    ای،منطقه  فاقد 

. این در  ها استسیمای ظاهری خانه  و  هویت معماری از بین رفتن  و  ی  کالبد  طی مح  ی سازکسانی

ست که مفهوم سکونت و خانه در ایران با فرهنگ و اقلیم هر منطقه گره خورده است و این امر  حالی

های زندگی  ها و به طور خاص ادبیات اقلیمی و شناخت نگاه نویسندگان که برگرفته از الیهدر داستان

است بررس  ، افراد  و  مطالعه  م قابل  مسئلهیی  نقش  باشد.  بازشناسی  است  طرح  قابل  اینجا  که  ای 

روش تحقیق این  های معماری در گذشته است.  های اقلیمی در آگاهی از عناصر و ویژگیداستان

نوع پژوهش به  و رویکرد پژوهش از نوع کیفی است.  تفسیرگرایی با روش مطالعات تطبیقی  پژوهش  

روش باشد پس به لحاظ نوع   ه خروجی آن قرار است از نوعلحاظ هدف بنیادی، و با توجه به اینک

از آنجایی  ای و ها کتابخانهتبیینی و به لحاظ شیوه تحلیل نقد ادبی است. شیوه گردآوری دادهنتایج 

استفاده گردید.  نقد ادبی و تحلیل محتوا  از  ست، لذا  گیری از ادبیات اقلیمی ژوهش بهرهکه بنیاد این پ

های  با ویژگیتوان میگرایی انتقادی اصول منطقههای پژوهش حاکی از این است که از طریق یافته

اقلیمی  داستان روش  های  کاربست  شد.  رویکردآشنا  با  معنایی  روایتنقد  شناسی،  های 

نشانه فنی،  زیباییلغوی)صورتگرایانه(،  و  اجتماعی  معماری  شناسی ساختاری،  شناخت  در  شناسی 
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 مقدمه  

به حساب  ها مکان که موجب پایین بودن سطح کیفی زندگی شهروندان شده، از مسائل مهم شهر تِبحران هویّامروزه 

قطع ارتباط    منجر به  تگیری بناهای فاقد هویّ معماری منطقه و در پی آن شکل  مکانی  تعدم توجه به هویّآید.  می

ها« در شهرها و به دنبال آن از بین رفتن  سیمای ظاهری »خانه  معماریِت  از بین رفتن هویّ  شده است.    انسان با مکان 

قواره شهرها و مناطق مختلف که از تبعات معماری مدرن و  در ایران شده است. همسان شدن بی   ت مکانی شهرهاهویّ

اینخرد وجود  با  است،  داراستگرایی محض  را  خود  به  مخصوص  معماری  و  داستان  منطقه  هر  گرد  ،که  یده  سبب 

که خلق محیط غنی و احیاء  حالی رد  .یک کاربر نگاه کنند  به عنوان  شهروندان به شهر تنها به عنوان رفع نیاز خود و

ای، فرهنگی و  های منطقه. اهمیت دادن به ارزشتواند سبب بهبود این ارتباط گرددای و بومی میهای منطقهویژگی

  ت فرهنگی و معماری بومی هر منطقه جهت حفظ و بقای هویّ  ،ایرانت در مناطق مختلف  ی هویّاجتماعی و جستجو

استفاده از  به موازات  گرا«  گرایی« و »معماری منطقهخلق فضاهای معماری با توجه به اصول »منطقهضروری است.  

ود  ختلف ایران در عین سهای معماری مناطق مت و ارزشحفظ هویّمنجر به  امکانات عصر مدرن و معماری عصر مدرن  

از نوین است.    مزایای جهانی  بردن  انتقادی« است، می»منطقهمعماری  با هویّگرایی  به خلق معماری  ت  تواند منجر 

 ای در کنار ظاهری مدرن شود.  منطقه

های شهر تهران و ضعیف شدن حس تعلق خاطر در این فضاها و همچنین قطع شدن اتصال  ت شدن خانههویّبیبا  لذا

  حوزۀ های اقلیمی  ، باعث گردید تا به انجام این تحقیق از طریق خوانش »داستانماری گذشتۀبا فرهنگ و مع مردم  

های  پرداخته شود. داستان  ،تهران« که یکی از بهترین منابع جهت استخراج معیارهای فرهنگی و طبیعی هر منطقه است

کالبدی همچون معماری و عناصر مرتبط با آن،  ها و عناصر مشترک کالبدی و غیردهنده ویژگی بازتابغالبا    اقلیمی 

گرا هستند،  گونه از ادبیات که اغلب واقعفرهنگ، سنت، آداب و رسوم و... یک منطقه جغرافیایی هستند. نویسندگان این 

های نقل شده از نویسندگان بومی و رئالیست هر منطقه  در نتیجه داستانزیادی در اشاره به جزئیات دارند.  مهارت  

های مرتبط با معماری یک منطقه را مورد خوانش توان محورها میآن واند یکی از بهترین منابعی باشد که از طریقتمی

تهران که ناقل فرهنگ، فضاسازی و معماری    حوزۀ لذا در این پژوهش با کمک متون ادبیات داستانی اقلیمی  قرار داد.  

از طرفی معماری  قدیم تهران پرداخته شده است.  های  خانه  سازیمعماری و فضابه واکاوی  گذشته این شهر هستند،  

ال  گرا سبکی از معماری است که به ما در بهبود این اوضاع کمک خواهد کرد، همچنین رویکردی منعطف و سیّمنطقه

 ها و خصوصیات خاص مکان دارد. کید بر حفظ ویژگیا دیدگاهی تحلیلی و انتقادی که تأاست ب

در خصوص پپیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان انجان نشده است، اما آثار ادبی  

متعددی در تاریخ ادبیات ایران و جهان وجود دارد که حاوی اطالعات مهمی درباره معماری همان دوره است. از آن  

( و 1913-1927پروست) مارسل«  رفتهدست از زمان جستجوی  در»کتاب هفت جلدی  توان به آثاری چونمیان می

می  نوتردام گوژپشت» کرد.  «  اشاره  دیباج توان  داخلی،  منابع  در  ما«   یخانه و »شعر کتاب در (1382) همچنین 

«    (1332-1299ایرانی  کتاب »قصه شهر )تهران، نماد شهر نو پرداز    .بررسی کرده است معاصر ادبیات در را معماری 
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 گلرخ فریور، منوچهر فروتن،  مریم چرخچیان، رضا صادقی شهپر

  های نویسندگانی (، روایتی است براساس شناخت اجزای قصۀ شهر تهران که بر مبنای رمان1389نوشتۀ محسن حبیبی)

گیرد  شکل می  1332تا    1299های  د مسعود، مشفق کاظمی و ... که بین سالچون بزرگ علوی، صادق هدایت، محم

پردازی، فضاسازی و غیره به دنبال  دید، صحنه  مایه، شخصیت، زاویۀ، درونو نویسنده با تعریف اجزای قصه مانند پیرنگ 

های  شوند و در قصهها و فضاهای شهری در ادبیات داستانی مدرن پدیدار میها در متن شهر است، زیرا مکانتحلیل آن

چگونگی بازنمایی  ،  (1392)نرگس خالصی مقدمکتاب »شهر و تجربۀ مدرنیتۀ فارسی« نوشتۀ  .  گیرندمکتوب جای می

  مقالۀ »بازنمود مفاهیم و ساختار ادبی قرآن در معماری اسالمی« نوشتۀ فارسی را در برگرفته است.    تهران در رمان 

بر  قرآن تأثیر چگونگی ازن،نامتو تطبیقی روش از گیریبهره با تا  برآن است،  (1392)مهدی سعدوندی و همکاران 

دهد آن ادبی عناصر طریق  از را اسالمی معماری مقاله  .  نشان  بازشناسباستان  ی کردیرو» در  به    م ی مفاه  ی شناسانه 

موسوی حاجی و  ی« نوشتۀ  رازیاشعار حافظ ش  وان ید  ه یبر پا  رانیا  ی دوران اسالم   یعناصر معمار  یو معنو  ی کاربرد

  ریو سا  یباستان شناس   نیمکاتب نو  ینظر  ی از مبان  یری گبار با بهره  ن ینخست  ی تالش شده است تا برا  (1391)همکاران 

در  بررسی قرار گیرد.  در اشعار حافظ مورد    ران یا  یدوران اسالم  ی عناصر معمار  ی و معنو  ی کاربرد  م ی علوم وابسته، مفاه

-کاووس حسن افیای تاریخی ری و تهران« نوشتۀ  »بازیابی عنصر مکان در بوف کور صادق هدایت بر پایۀ جغر  مقاله 

ها اشاره شده، در این مقاله با تکیه بر  هایی از رمان بوف کور اثر هدایت، آشکارا به برخی مکان، در بخش(1396)لی

ها با جزئیات جغرافیایی تاریخی ری و تهران نقشه مسیر راوی در مکانی واقعی  های درون متنی اثر و انطباق آننشانه

 پژوهشی و تحقیق تاکنون که است حاکی از آن دسترس در  شدۀ های انجامپژوهش بررسی.  شودعینی بازشناسی می  و

 نپذیرفته  انجام ای«منطقه  -شده این پژوهش با تأکید بر بحث »داستان اقلیمی و معماری بومی مطرح عنوان همچون

 های مشابه آن است.امر وجه تمایز میان این پژوهش با پژوهش است و این

ای با  منطقه  - تطبیق معماری بومی(تطبیقی   مطالعات  های حوزۀ پژوهشدر   ایمیان رشته تحلیلی  با حاضر  پژوهش

و رویکرد پژوهش از نوع کیفی  تفسیرگرایی با روش مطالعات تطبیقی روش تحقیق این پژوهش است.  ادبیات اقلیمی( 

ع روش باشد پس به لحاظ نوع نوع پژوهش به لحاظ هدف بنیادی، و با توجه به اینکه خروجی آن قرار است از نواست.  

ادبی است. شیوه گردآوری داده  نتایج نقد  لحاظ شیوه تحلیل  به  و  و  ها کتابخانهتبیینی  آنجایی  ای  این  از  بنیاد  که 

در این پژوهش هشت رمان    گیری از ادبیات اقلیمی ست، لذا باید نقد ادبی و تحلیل محتوا صورت گیرد.پژوهش بهره

های »دل کور« اثر اسماعیل فصیح، »شکر تلخ«  با نام  داستانی   ۀ ادبیاتتهران در زمین  حوزۀاز هشت نویسنده مطرح  

علوی، »قلتشن دیوان« اثر محمدعلی جمالزاده، »تفریحات شب« اثر محمد  اثر جعفر شهری، »چشمهایش« اثر بزرگ  

مسعود، »یادگار یک شب« اثر مرتضی مشفق کاظمی، »زیبا« اثر محمد حجازی و »بوف کور« اثر صادق هدایت، که  

فاده از  با است   خوانش و بررسی قرار گرفته است.    ها مختص تهران قدیم در عصر معاصر است موردتمامی این داستان

  های نقد معنایی با رویکرد  روشتفسیری و همچنین با استفاده از   رهیافتبا در ادبیات داستانی   محتوا تحلیل تکنیک 

شناسی و نقد فنی، استخراج  گرایانه(، نقد زیباییشناسی ساختاری، نقد اجتماعی، نقد لغوی)صورت شناسی، نشانهروایت

 گرایانه صورت گرفته است. تهران قدیم در عصر معاصر بر مبنای نگاه منطقههای های معماری خانهعناصر و ویژگی
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 گرایی  منطقه.1

 گرا .معماری منطقه1.1

  کیدر مجموع   ار،یبس  یهااز تفکر است. به رغم تظاهر یعادت   ای  یدئولوژیراهبرد، ابزار، فن، نگرش، ا  کیگرایی  منطقه 

استاندارد شده که   یساختارها ای و  یسازیجهان ،ییجویمختلف از برتر یهادر برابر صورت  یداری است که از پا هینظر

  دی حفاظت، تجد  یبرا  یی ارهایها و مع ها، روشها، نگرشیکند. از تئوریم   ت یادهند، حمیرا کاهش م   ی بوم  ی هاتفاوت

 :Canizaro, 2007)دهند  یم   شنهادی پ  یامنطقه  یهایژگیدر چارچوب و  یزندگ   یبازساز   از، یو در صورت ن  اتیح

های اصلی این  به جهت »انتقاد از معماری مدرن« به یکی از نظریه  دهم،اواخر قرن هج  در  ییگرامنطقهۀ  واژ    (.20

های  دوران تبدیل شد که با توجه به این دیدگاه، معماری هر منطقه باید با در نظر گرفتن شکل و فرم، بوم و اقلیم، سنت

فعالیت به  توجه  با  همچنین  و  منطقه  آن  مختص  مصالح  و  گیرد  فرهنگی  منطقه شکل  همان  در  موجود  ویژه  های 

(Colquhoun, 1997)  .وسیعی طیف این نظریه، رویکردهای انواع تحول در سیر و تعدد تبع به گراییمنطقه تعریف 

و   فرهنگی شرایط اقلیمی،  مسائل بوم، زیست هایویژگی به توجه گفت که توانمی کلی در نگاه اما گیرد،در بر می را

از  هایارزش و اجتماعی میمنطقه توجه مورد نکات محلی  به حساب   . (9:  1392 همکاران،  و )بایزیدیآیندگرایی 

ۀ  منطقه را شامل منطق   یداند. ویم  ی معمار  تیّرا مدخل بحث در مورد هو  ییگرا(، ورود به بحث منطقه2007)اوزکان

بس   داندیم   ییایجغراف  فرهنگ  یزندگ   ی هااز جنبه  ی ار یکه  از  اعم  مح  ی مردم جامعه،    یکند. ویم  فیتعر  را   یط یو 

  ی که شامل روش بوم  یکرد یداند. رویم   ی سازیدر پاسخ به جهان  ی جنبش انتقاد  نیتر  یرا اصل   یی گرامنطقه  ن، یهمچن

بر   ییگرااگرچه منطقه ،ی است. به اعتقاد و گرید ییاز سو طیاز مح یسو و روش برداشت انتزاع ک ی از  یساز ساختمان

 :Ozkan, 2007)  روز توجه دارد   ی و فناور  می ها قرار گرفته است اما اساسا  به فرهنگ و اقلدگاهیاز د  یع یوس  فیط

103.)  

 هاگردد یونانیمی باز باستان یونان به خاص گروهی هویت شاخصی برای عنوان به ایمنطقه معماری از آگاهی قدمت

 یک  در گروه حاضر هویت نمایش برای معماری  از عوامل خود و مستعمرات شهرها در رقابت و کنترل  سیاست متن در

 ,Tzonisاست    1ویترویوس   »معماری کتاب ده« گرا،مرجع طراحی منطقه ترینمشخص کردند.می استفاده منطقه

ای اعم  توان چنین گفت: به کارگیری خصوصیات منطقهگرایی در معماری میدر تعریف ساده منطقه  (.)11 :2003

گذار  ها، فرهنگ و عوامل تأثیراز کالبدی و فیزیکی مانند: شکل و فرم، مصالح، آب و هوا، و غیرکالبدی مانند: سنت

 مطرح  گرایی منطقه در زمینۀ مختلفی  رویکردهای   (.Serageldin, 1989: 80-83)محیطی، در هر بنا و ساختمانی  

زیست   تعاملی، گراییمنطقه انتقادی، گرایی منطقه گرایی نوین،منطقه مدرن،  گرایی منطقه سبکی، گرایی منطقه است؛

که از میان این  (،  1387اجرایی )شایان،   گراییمنطقه مدرن و غیر گراییمنطقه بازتابنده، گراییمنطقه گرایی،منطقه

 گرایی انتقادی« مورد توجه این پژوهش است.ها، »منطقهرویکرد

 

 
1 Vitruvius 
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 انتقادی گرایی منطقه .2.1

واژ زون  ،یانتقاد  ییگرامنطقهۀ  مبدعان  ل  س یالکساندر  و  تعرهستند.    دانخی تار  فورل  انیمعمار  و    سیزون  فیدر 

ها، به جز در  شده توسط آن  فیتعر  یی گرامنطقه  ۀ دیگذشته، ا  ن ی. از استیو بسته ن  ا یست منطقه، ا  ۀ دیا  ، (1996)فورل

  با متفاوت    ، یجهان  ی منطقه، در مواجهه با معمار  یاز عناصر طراح  یریگتوجه به ارتباط معمول با مکان و بهره  ۀحوز

  آن است   ، یانتقاد  یی گرامنطقه  ی بناها  ی هامشخصه  نیتر  ی ها، اساس آن  ۀ دی عق به  .  تاس   یی گرامنطقه  ن یش یپ  فیتعار

  ی اریبس  ی انسان  ر یو غ  نی ناهنجار، خود بزرگ ب  ۀویهستند. عالوه بر آنکه نسبت به ش  یدر دو حوزه، انتقاد  بناها  نیا  که

کنند،  یم   جادیا  ی تصورات متضاد  ، شوندیساخته م  ایفعال ساخت و ساز در سراسر دن  ان یکه تحت نفوذ جر  یی از بناها

ها تعلق دارند بر  که بناها به آن  یامنطقه  ی هااز سنت  ی اریبس  ی درست ۀ  در ذهن مخاطبان دربار  ز یپرسش را ن  نیا

الحاق واژۀ کهن  (، منطقه2007کولکوهان)  (.Tzonis & Lefaivr, 1996)  زانندیانگیم انتقادی را حاصل  گرایی 

واژهمنطقه با  انتقادی میگرایی  عقیدۀ  ی جدید  به  به کار میداند.  به دو معنا  این زمینه  در  انتقادی  ابتدا  وی،  رود؛ 

مایۀ اقتصادی همراه شده است و  های بیها که با دلبستگیپایداری در برابر شیوۀ غالب زندگی و روابط میان انسان

زدایی  یاز بستر طبیعی و آشنای ای  دیگری پایداری در برابر ارجاع صرف به گذشته از طریق جابجایی عناصر منطقه

گرایی، تنها یکی از مفاهیم بیان معمارانه  کند که منطقهها و خلق تأثیری از غریبگی. کولکوهان بر این نکته تأکید میآن

 :Colquhoun, 2007ای بخشیده، پیروی از سنت انتقادی پایداری است )است و چیزی که به این بیان اهمیت ویژه

147-155 .) 

های  انتقادی از دیدگاه فرامپتون، تجربه فرعی در محیط مدرنیزم است که از طریق توجه خاص به ویژگیگرایی  منطقه

کند سعی در مقابله با  های آزادیخواهانۀ اندیشۀ مدرنیزم، حمایت میزمین و بستر طبیعی، در عین حالی که از جنبه

اصل    10فرامپتون همچنین    (.12  :1387ن و کاملنیا،  های واحد آن به ویژه در تطبیق با شرایط اقلیمی دارد)شایانسخه

 ( که خالصۀ آن به شرح زیر است:1کند )جدول می مطرح گرایی انتقادی« »منطقهرا به عنوان اساس 

ها  اطالعات و تجربه  -4افسانه و واقعیت منطقه    -3جنبش مدرن    -2گرایانه  های بومیگرایی انتقادی و فرممنطقه  -1

توپوگرافی  گونه  -6مکان  فضا/    -5 صحنهزمین  - 7شناسی/  طبیعی    ساز دست  - 8آرایی  ساختی/    - 9)مصنوعی(/ 

 . (Frampton, 1987) گرایی پست مدرنیسم و منطقه -10شهودی)بصری(/ لمسی 

 

 

 

 (.Frampton, 1987مأخذ: نگارندگان ) گرایی انتقادی فرامپتون.  . بررسی اصول منطقه 1جدول  

 اصول  نکات اصلی  تمایز بین  انتقادات وارده  نکات مثبت 
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گرایی انتقادی  منطقه

تالشی احیاء کننده،  

 خودآگاه و جدی است. 

پیوندی که توسط آن  

شناسی نسبت به  زیبایی

یت پیدا  حگرایی ارجمنطقه

 کند.می

گرایی انتقادی باید  منطقه گرایی گرایی و بوممنطقه

 فراتر از یک سبک باشد. 

های  گرایی و فرممنطقه

 گرایانه بومی

کاهش عملکردگرایی   میراث انتقادی مدرنیسم

 مدرنیسم 

رهایی بخش، انتقادی و   -

 شاعرانه 

های مدرنیسم و  سنت -

گسترش بی پایان اشیاء  

 غیر متصل 

معماری سیاست فرهنگ  

 است. 

 جنبش مدرن 

مفهوم گفتمان به عنوان  

 یک مکتب معماری 

تصور از منطقه فقط  

مفهوم محلی و آب و هوا  

 است. 

گرایی محدود کننده  منطقه

 و آزادانه 

تواند به یک  یک افسانه می

نیروی مهم و خالق تبدیل  

 شود.

افسانه و واقعیت  

 منطقه

ای درست از فرم  تجربه

 ها پیکره ساختمان

نشان دادن تصاویر  

ها  نامتعارف از ساختمان

 های سودجو توسط رسانه

 

اطالعات موجود و  

 های واقعی تجربه

ها اغلب به عنوان یک  رسانه

 کنند.تاثیر منفی عمل می

 ها اطالعات و تجربه

قلمرو شهری و اجتماع  

 خودی

توسعه شهری مدرن به  

عنوان گسترش دامنه  

جهانی به صورت خصوصی  

های غیر قابل  سازی

 دسترس.

قلمرو شهری غیر مجاز باعث   مرز و محوطه 

مدنی  از بین رفتن کل حوزه 

 شود..در جامعه مدرن می

 فضا/ مکان 

های فرهنگی که  رویکرد

در تاریخ واقعی و یا  

ای یک مکان  اسطوره

 اند. خاص بنا شده

های معمولی به  ساختمان

عنوان یک شی هنری از  

ابتدا قابلیت جا به جایی  

 دارند. 

سایت خاص و  

 های منفصلساختمان

شناسی اصطالحی است  گونه

تمدن و هم به  که هم به 

 فرهنگ مربوط است.

شناسی/  گونه

 توپوگرافی 

نقطه نظر فعلی نسبت به   تعامل با طبیعت 

کاهش فرم ساخته شده به  

 عنوان یک صحنه هنری 

درک خیالی از یک شکل  

 ساخته شده 

این دستاورد ساختاری به  

های فنی  معماری ابزار

پشتیبانی ساختمان و واقعیت  

 ای اشاره دارد. اسطوره

ساختی/  زمین

 آرایی صحنه

های طبیعی یک  ویژگی

مکان خاص و یک فرهنگ  

 به خصوص 

های  بی توجهی به فضا

 کنترل شده اقلیمی.

های تمدن جهانی  تکنیک 

های اقلیمی  و تکنیک 

منجر به تعامل با مکان  

 شود.می

طبیعت تنها توپوگرافی و  

سایت نیست بلکه آب و هوا  

 نیز هست 

 دست ساز/ طبیعی

تجربه فضای قابل لمس  

 توسط حس المسه 

تاکید بر روی بازنمایی  

 ظاهری

درک بصری و لمسی از  

 فضا 

همه حواس غیر از حس  

بینایی در تجربه معماری  

 نقش دارند. 

 شهودی/ لمسی 



ای های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری منطقهداستان 294   

 گلرخ فریور، منوچهر فروتن،  مریم چرخچیان، رضا صادقی شهپر

تشدید مداوم نوسازی به  

عنوان یک فرایند اجتناب  

 ناپذیر. 

های ضد مدرن و  رویکرد

 ضد آزادی برای معماری 

نویسان و نئو   تاریخنئو 

 ها آوانگاردیست

گرایی دیدگاهی است  منطقه

گرایی و نظریه پسا  مابین تاریخ

 مدرن 

پست مدرنسیم و  

 گرایی منطقه

 

 های آنو ویژگی   داستان اقلیمی .2

  ی اژهیو یبوم عتیخاص با آب و هوا و طب یاهیمراد از آن، منطقه و ناح نجا ی گفت که در ا  دیبا م«یاصطالح »اقل ۀ دربار

  - یو کنون  میقد  لدر استعما   -م یاقل   یدو معنا  نینظر، جمع ب  ن یهاست و از ا  میاقل  گری از د  زیاست که مشخص و متما

نویسی در ادبیات  ای از داستانداستان اقلیمی گونه  .(35  :1389شهپر،    یصادق)  باشدیو » آب و هوا« م  ت«ی»وال   یعنی

 2رود یبه کار م   یم یداستان اقل   یبرا  یس یدر زبان انگل  یگریاصطالح د است که زائیدۀ شرایط اقلیمی و جغرافیایی است.  

  ، ی ها، لهجه و گفتار محلآن، غالبا  آداب و رسوم و سنت  ۀنیاست که در صحنه و زم  یاند: داستانآن گفته ف یتعر در که

عناصر    ن یکه ا  یاشود به گونهیمنطقه نشان داده م  ک ی   ردمتفکر و احساس م  یهاوهیش  ی ها، فولکلور و حتپوشش

  داستان   انیم  ف یتعار  ی برخ  در(.  Abrams, 1993: 107)  خاص است  م یاقل  کۀ یو مشخص کنند  زیمتما  ،یبوم

است که به    ی رمان(  Regional  Novel)   ی اهیرمان ناح»اند:  قائل شده  ی اندک  یهاتفاوت  یمحل   داستان و    یاهیناح

  ن یتمرکز داشته باشد. در ا  ی و قلمرو خاص   طی وفادار بماند و بر مح  ی اهیو ناح  یبوم  ییایو مختصات جغراف  تیفیک

و صحبت کردن و آداب و    دن یاز جمله نحوه لباس پوش  ی اهیو ناح  ی بوم  ات یفات و خصوصیبه توص   ار ی ها توجه بسرمان

م ایرسوم  پا  اتیخصوص  نیشود  عنوان  دارد  هیبه  کارکرد  داستان  اساس  ذوالقدر،    یرصادقی)م   «و  . (147  :1377و 

به    50و    40  ی هاو در دهه  شود یآغاز م   یشمس   1330از دهه   ی به طور جد  ران یمعاصر ا  ی سینودر داستان  یی گرامیاقل

و شکوفا م   ییاوج  اقلیخود  داستان  البته  داستان  ی می رسد.  اندازه  آفر  یس ینوبه  و  دارد  قدمت    نینخست   نش یمعاصر 

توان  نویسی معاصر ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی می. در داستانگرددیبر م  یشمس   1305به سال    یم یداستان اقل

شمال، جنوب، شرق) خراسان(، غرب)کرمانشاه( و آذربایجان را مشخص کرد  نویسی اقلیمی  چند حوزه یا شاخۀ داستان

های حوزۀ اقلیمی تهران بررسی شده است که منتقدی آن را سبک  . در این پژوهش داستان(35  :1389شهپر،    یصادق)

:  1382)شیری،   داند نامد و نمایندگانش را اسماعیل فصیح، تقی مدرسی و جمال میرصادقی مییا مکتب مرکز می

148 .) 

شود و  نام برده می «یم یخاص تحت عنوان »داستان اقل  ی هایژگ یبا و ییهااز داستان ران، یمعاصر ا ی داستان ات یدر ادب

حوادث    ی در ط   ا یو پو  ین ییبه دو شکل تز  ی ط یو مح   یم ی عناصر اقل  ۀ است که به سبب بازتاب گسترد  ی داستان»در اصل  

مشترک    یعناصر بوم  نی مناطق است. ا  گریاز د   زیخاص و متما  یادارد و متعلق به منطقه  یو ماجراها، کامال  رنگ بوم

  ی ها، شکل معمارشامل معتقدات، باورها و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه  ؛منطقه  بخش عبارتند از: فرهنگ مردم  ز یو تما

لهجه و ساختار    ، یو اصطالحات محل  یبوم  یها )واژه  یها و زبان محل شها، پوشخوراک   ی،بوم  عتیطب   فیتوص  منطقه، 

 
2 Local Color Writing)نوشتۀ محلی(  
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ها و مناطق  مکانی،  بوم  ی ها یسرگرمی،  دی و تول  یو اقتصاد  یشت ی مع  وهی(، ش انهیعام  ی ها و سرودهازبان، ترانه  یبوم

(. همچنین  37:  1382« )شیری،  منطقه  یو اجتماع   یاسیها و تحوالت سبشجن ی،  م یاقل  الیصور خ   ،یبوم  عتیطب  ،یبوم

های محلی و بومی، تقابل سنت و مدرنیته، توصیف حس مکان و... ها و افسانهروانشناسی مردم منطقه، بازآفرینی قصه

  ی برخ  ،یمی اقل  یهاداستان  ۀدهند  لیعناصر تشک   انیاز مهای اقلیمی است.  از جمله دیگر مسائل بازتابیده در داستان

شده  ها داده  درباره آن  ی مختصر  حاتیتوض  در زیر   در ارتباط هستند، که  ی« معمار»با بحث    می از آنان به طور مستق 

پرداخته نشده و در  ها به یک اندازه  است، الزم به ذکر است که در چهار حوزه اقلیمی نام برده شده به همۀ ویژگی

 توجه شده است.ها و عناصر بیشتر ها به بعضی از این ویژگیبرخی از اقلیم

  ی و مزارع چا زارهایشال انبوه و سرسبز، ی هاجنگل دریا،  اقلیم شمال؛ها است. ی یکی از این ویژگیبوم عتیطب فیتوص

مسائل و    ۀ با هم  ا ی)در  شوند(؛ بندی می، اقلیم جنوب )به دلیل گستردگی منطقه به سه گونه توصیف تقسمو توتون

  یب  یهاابانی)ب ی ابانبی ، (…و ا یها در درها و لنجیها، تردد کشت با کوسه ادانیجدال ص  د، یموجود در آن؛ ص  ی هادهیپد

  ی و کارگر  یصنعت   یهاطیمح   فی)توص   ی کارگر-ی (، صنعت…و  شان یهاآب و علف و گرم و سوزان به همراه نخلستان

نفت و کشت با صنعت  ارتباط  اقلیم شرق؛  رانیدر  باد  ریو کو  ابانی بی،  آفتاب سوزان    یهوا  با  یشگ یهم  یهابا  و  گرم 

،  نیو زم  عتیت طبمنطقه، خسّ  نانینش  لیپر از خشونت ا  یو زندگ  ...ریکو  یها زمستان  یو خشک   یها و سردتابستان

  ، یکل   طوربه  نکهیبا توجه به ا  میمرتبط با آن مواجه هست   یروستا و کارها  طیاز مح   ییهافیبا توص  شتری باقلیم غرب؛  

ها چنان برجسته  در داستان  ،یگونه عناصر بوم  نیا  .دهدیخود را نشان م ۀ  ها، کمتر چهرداستان  نیدر ا  یبوم  عتیطب

قرار   یگرید  یجدا کرده و در جا  طی مح نیرا از ا ی داستان  یاست که اگر حوادث و ماجراها ریناپذییو جدا ر یو چشمگ

های اقلیمی برجسته و مورد  ی در داستانها و مناطق بوممکان  . خود را از دست خواهد داد  ی داستان کارکرد اصل  م، یده

در    ی ها و مناطق بومنام مکان  ازتاب و همچنین بمنطقه    ی ها و شهرها و روستاهااز نام مکان  استفاده .  تأکید هستند

 مشخص است. یا تعلق به منطقه انگری کند و بیدار م است که داستان را نشان ی می عناصر اقل گریاز د ها داستان

  یبا رسوم  شتریب  ،یشمال   ی هادر داستان  ها مشهود است.ی نیز در این داستانآداب و رسوم محل  و   باورهاپرداختن به  

با آن    . در منطقه جنوب انهیعام  دی و عقا  یخراف  یتا باورها  می نوروز مواجه هست  دی عاشورا و ع  ی سوگوار  ،یچون عروس

  شکل   .است  ی مردم  درازآلو  یو معتقدات و باورها   ینیی از مراسم آ  یاش، معدن و منبع غن یم یو تنوع اقل  ی گستردگ

پوش و بدون مرز و   ی گال ی هاخانه اقلیم شمال؛  اقلیمی پررنگ است. های ه به آن نیز در داستانو توجّ منطقه  ی معمار

با شکل خاص    زارها یپراکنده در اطراف مزارع و شال  یها کومه  ، یسفال   ی هاسقف  ن،ی و پرچ  چپر  ی و گاه دارا  وار،ید

.  بکر  عتیاز طب   یاندازبا چشم  یچوب  یهاهیپا  یساخته شده بر رو  یچوب  یهاخانه  ش،ی هابام  یو گال   یکلش   یهاگوشه

  ی ساخته شده از شاخ و برگ نخل در کنار هم و گاه با فاصله و دور  یهاشیها و عرها، چادرها، لوکهکپراقلیم جنوب؛  

. اقلیم شرق؛ آب و  است  یجنوب  یهااند، شکل قالب مسکن داستانها و مزارع قرار گرفتهنخلستان  ان یدر م  گریاز همد

انع از سرما و  شده است که در زمستان م م ی ضخ  یگل  یوارها یبا د ییهاباعث ساخته شدن خانههوا و اقلیم این منطقه 

و    وارید  ی و دارا  یسقف گنبد   ، یها گل خانه  یها به طور کل داستان  نیخنک کننده دارد. در ا  ی در تابستان کار کرد
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  د یمحل مواد زا  رگگودال بز زیمصارف گوناگون و ن  یدر وسط روستا برا  یریدار، آبگگاه داالنچ یپر پ  یهاحصار، کوچه

از    یی ردپا چیه  یشمال   یهاکه در داستان  یامنطقه است، به گونه  نیمردمان ا  نیتقدس آب در ب  گرید  ۀبوده است. نکت

است از کاه    یمنطقه غرب، اتاق  یی روستا  ی هاخانه  یشکل عموم. اقلیم غرب؛  شودینم  ده ینزاع و کشمکش بر سر آب د

و در اطراف آن،    من یبه اتاق نش  دهی سبچ و  نور و هوا و در وسط آن تنور قرار دارد    ینه براکه در سقف آن روز  ی گل

  ی توان از بام یم   یکه به راحت  گریکدی به    دهیچسب   یها... . در اقلیم آذربایجان، خانهها و  دام  ینگهدار  یبرا  یی هااتاقک 

ها  خانه  نیاست. همچن   انیی روستا  ی ازهایدر وسط روستا که برآورنده همه ن  یحوض بزرگ   ا یرفت. استخر    گریبه بام د

.  فصول سرد  یاتاق برا  انیم   یتنور  زیاست و ن  ییو روشنا  نورعبور    یدر وسط سقف که برا  یها کوتاه و روزنبام  ی، گل

  ان ی صنعت و کارفرماحضور    است.  سمیسنت و مدرن  تقابلشود،  های اقلیمی دیده میهایی که در داستاناز دیگر ویژگی

ی است که به  ها و مظاهر بومرفتن سنت  نیتقابل و تضاد و از بدهنده  ی، که نشاندر مراکز صنعت  ی و مهندسان خارج

 (.116-120: 1391صادقی شهپر، )شود  خصوص در اقلیم جنوب دیده می

 

 یمیاقل  یهاداستان در   ۀ مرتبط با معماریدهندلیعناصر تشکگرایی انتقادی و تحلیل اصول منطقه.3

 باید است. اما پژوهشگران و حال معماران کمک  متعددی منابع ایران، معماری تاریخی تهویّ بازشناسی معماری و در

 قرار توجه مورد ها را بنا در معماری تنها بعد کالبدی معماران و پژوهشگران معماری داشت که توجه نکته این به

 فضاهای معماری و در مکانیها و حس و حال کید خاص بر معماری، همۀ فضاتأ بدون ادبیات داستانی در اند. اماداده

 ادبیات»با توجه به این مطلب که    .گیردمی قرار توجه مورد کالبدی هر از و شهر در هر کجای داستان روایت به شهری

توان چنین نتیجه گرفت که آنچه که به روایت داستان در  می « هاستملت تاریخ  و جاری رخدادهای  و حوادث  آیینۀ

 محتوا آن در هایی مانند ادبیات و به ویژه رمان کهاست. لذا هنر شهر تحلیل، تفسیر و خوانش برای بستری  آید،می

های خود  نویسندگان در داستان نیز ایران داستانی در ادبیات  . تواند حائز اهمیت باشددر معماری می اهمیت دارد بسیار

ای که  اند. به گونهذیری از داستان است، داشتهسعی بر نشان دادن معماری و جزئیات مرتبط به آن که جزء جدایی ناپ

های گذشته باشند. »داستان اقلیمی« نوعی  سازی دورهتوانند منابع غنی از اطالعات معماری و شهرها میاین داستان

از داستان است که به دلیل اشاره به جزئیات موجود در یک منطقۀ به خصوص )شهر تهران( مانند: شکل معماری  

های مختص آن منطقه و... که همگی از اصول  سازیوصیفات مکانی، اشاره به آداب و رسوم آن منطقه، فضامنطقه، ت

هایی که در حال حاضر به دالیلی  ها و مکانتواند به بازسازی فضاآیند، میها به حساب میجدایی ناپذیر در این داستان

بین رفته و دیگر در دسترس نیستند، کمک کند. از طرفی  ها از  اعم از گذشت زمان و عدم رسیدگی مناسب به آن

انتقادی« گونه»منطقه های کالبدی و غیر  ای از معماری است که در تالش است تا با اهمیت دادن به ویژگیگرایی 

کالبدی مختص یک منطقه، هویت آن منطقه را با در نظر گرفتن امکانات عصر مدرن، حفظ نماید. لذا با تطابق میان  

داستانیژگی»و منطقههای  »اصول  و  اقلیمی«  آنهای  میان  ارتباط  انتقادی«،  خوانش  گرایی  جهت  در  و  بررسی  ها 

های  های اقلیمی »مکتب تهران« مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است که از میان تمامی ویژگیداستان
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گرایی  ستقیم و یا غیر مستقیم با مفاهیم معماری و منطقهطور م ها به  های اقلیمی فقط تعدادی از آنموجود در داستان

 ها پرداخته شده است. ( که در ادامه به آن1انتقادی در ارتباط بوده )تصویر 

بومی فرم  - 1 سبک  یانتقاد  ییگرامنطقهگرایانه/ شکل معماری منطقه:  های  بلکه  نبوده  بوم  به  توجه  به    یصرفا  

  ن یاز ا  یک یکند.  یبوم و منطقه تالش م  یای در جهت اح  یبوم  ی هاییبای که با در نظر گرفتن اصول و ز  د یآیحساب م

  یهاهوجود دارد که در آن به بحث کالبد و گون  زین  یمی اقل   یهامنطقه است که در داستان  یاصول همان شکل معمار

 پردازد. یفاده از مصالح ممنطقه هم از لحاظ فرم و هم از لحاظ است ی معمار ی و سبک یمختلف شکل 

تالش در حفظ قلمرو منطقه    ی انتقاد  یی گرابحث فضا و مکان در منطقه  درو مناطق بومی:  ها  فضا و مکان/ مکان  -2

  دهد یمنطقه، اجازه نم  تیمختص آن منطقه است و با به وجود آمدن جامعه مدرن در جهت حفظ هو  یو جامعه خود

ها و مناطق  تحت عنوان نام مکان ی می اقل یهاکه در داستان  یمطلب  برود. نیاز ب ایمرز و قلمرو کمرنگ شده و  نیکه ا

 خاص است. یادار کردن داستان و نشان دادن تعلق داستان به منطقهگفته شده که در اصل در جهت نشان یبوم

  یبرا  یتالش   یانتقاد  ییگرا منطقهگرایی/ تقابل سنت و مدرنیته:  جنبش مدرن و پست مدرنیسم در منطقه  -3

  ی ساز کسانی انتقاد از    نی که در ح  ی معن   ن یسود بردن از امکانات عصر مدرن است. به ا  نی ها در عها و سنتتیحفظ هو

  یبر نوساز  یو سع  دادهاز کار خود قرار    یبخش  زیعصر مدرن را ن  یهایمحض است، تکنولوژ  ییگراخرد  جهی مدرن که نت

  ی ها. در داستاناست  پسامدرن  هیو نظر  ییگراخیتار  نی ماب  یدگاهی دارد. در اصل د  سمی مدرن  ییگراو کاهش عملکرد 

  ن یرا خدشه دار کرده و ا  یها و مظاهر بوماز سنت  یبخش  رانیبه ا  یخارج  ناصر فرهنگ و ع  تهیبا ورود مدرن  زین  یم یاقل

 شده است. تهی سنت و مدرن نیموجب تقابل ب

بلکه آب    ست ین  تیو سا  ی تنها توپوگراف  عتیفرامپتون طب یانتقاد  دگاهی داز  توپوگرافی/ توصیف طبیعت بومی:   -4

هستند    یم یاقل   ی هاک یمکان خاص و فرهنگ به خصوص همان تکن   ک ی   یع یطب  یهایژگ ی. وردیگیدر بر م  زیو هوا را ن

گرایی انتقادی فرامپتون در اصل همان  توپوگرافی نام برده شده در اصول منطقه  .شوندیکه منجر به تعامل با مکان م 

حضور  .  تر کرده استاقلیمی است که فرامپتون به دالیل معمارانه آن را برجستههای  توصیف طبیعت بومی در داستان

  فات ی منطقه را با توجه به توص  م یاقل   توانیم   قیاز آن طر  ه است، تا آنجا ک  ریچشمگ   زین  ی می اقل  یهادر داستان عتیطب

 کرد.   شناسایی  ، …آب و هوا و ابان، یمانند:  درختان، جنگل، ب یبوم عتیطب

که در فرهنگ    ای افسانه  ی، هرانتقاد   ییگرامنطقه  دگاه ی د  در ها و آداب و رسوم:  افسانه و واقعیت منطقه/ باور  -5

منطقه    یهاتیّخالق جهت حفظ هو  یرویو به وجود آوردن ن  د یتواند موجب ابداع طرح جدیوجود دارد م   ای هر منطقه

 شود. 

 

 

 

 

ها و مناطق بومی مکان  

 

 شکل معماری منطقه 

مکان فضا/   

 

های بومی گرایانه فرم  
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 (. مأخذ: نگارندگان)  های اقلیمیهای داستانگرایی انتقادی و ویژگی اصول منطقهمیان    طابق. نمودار ت1تصویر  

 

 گرایی انتقادی های اقلیمی در جهت خوانش مفاهیم منطقهفرآیند واکاوی داستان.4

حاضر  داستاننقد    فرآینددر   پژوهش  اولدر  ساختارگرا  نی،  نقد  ا  انهیگام  به  است.  طر  نیآن  از  که  نقد    قیمعنا 

ی  ساختارچه  داستان از    نیشده تا مشخص شود که ا  حی ساختار و فرم مشخص تشر  کیداستان در    ت یکل  ی شناستیروا

و فنی  (  انهی گرا)صورت  ی در آن صادق است. در مرحله بعد از نقد لغو  ی م یبرخوردار است و مطالب مرتبط با داستان اقل 

  ما  ی که مستق   یواژگان مشخص   د یکل   ی سر  ک ی   ق یمعمارانه در داستان از طر  یو اجزا  م یمرتبط با اقل   م یمفاه  افتن یجهت  

گان خود به دو دسته  الزم به ذکر است که این کلید واژ،  شده است   و اجزاء آن استخراج  اشاره دارد، استفاده   یبه معمار

روند مانند:  کار میاند، دسته اول واژگانی که عمومی هستند و متعلق به منطقه خاصی نبوده و امروزه نیز بهقابل تقسیم

ها  اتاق، راهرو و...، و دسته دوم واژگانی که به معماری گذشته تعلق داشته و امروزه دیگر کاربردی ندارند و یا نام آن

واژگان وارد نقد    دی کل  ن یا  قیاز طر  یسپس در گام بعدخانه، مطبخ و... .  خانه، حوضصندوق   مانند:تغییر کرده است  

ی،  اجتماعهای  یا معنایی با رویکردهای نقد محتوایی  با روشپساساختارگرا    ی شناسنشانهتحت عنوان نقد    یترقیعم

موجود    یهاها و مجازاستعاره  یمعنا  قیپنهان تر متن اشاره دارد و از طر  یهاهیکه به ال  شده  یشناسییبای ز  فرهنگی و

 (.  2است. فرآیند تحلیل گفته شده در نمودار زیر نشان داده شده است )تصویر  در متن داستان صورت گرفته

 

 

 

 

 

 

   

 
شناسی روایت داستان اقلیمی   

واژگان عمومی  -1  

واژگان مختص   -2

مکان و زمان  

 خاص 

شناسی زیبایی  

 نقد محتوایی 

 نقد ساختارگرایانه  نقد لغوی و فنی 

شناسی نشانه  

 فرهنگی

 اجتماعی 

ای الیه  

های داستان اقلیمی ویژگی  

رسوم ها و آداب و باور  

 

 توصیف طبیعت بومی 

 

 تقابل سنت و مدرنیته

 

 طبیعت و توپوگرافی 

 

 جنبش مدرن/ 

پست مدرنیسم و  

گرایی منطقه  

 

گرایی انتقادی اصول منطقه  

 افسانه و واقعیت منطقه 
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 ( مأخذ: نگارندگان )نمودار فرآیند تحلیل.  2تصویر  

 گرایانه/ شکل معماری منطقه های بومی فرم.1.4

های معماری  های مرتبط با فضاتوان برای استخراج واژهها را میدر خوانش داستان  گرایانه(نقد لغوی )صورت    شیوه 

عمومی: که شامل واژگانی است که به صورت    -1  شوند:تقسیم می  ها خود به دو دستهکار برد، که این واژهخانه به

اتاق، راهرو، حیاط،  شوند و به منطقه خاصی تعلق ندارند، مانند:  ها استفاده میها از آنعمومی بوده و در تمامی مکان

انی  های زم ها و یا دورهها در مناطق، مکانواژه  ، یعنی از آناست  مختص منطقه و یا زمانی خاص   - 2حوض، پله و... ،  

هایی با  خانه، اتاقخانه، صندوقانبار، حوضبه خصوص استفاده شده است، مانند: اندرونی، بیرونی، جلوخان، مطبخ، آب

هایی از  نمونه  )اتاق تاالر، اتاق سنگی، اتاق پذیرایی، باالخانه، مهمانخانه، اتاق زاویه، اتاق ارسی( و... .های خاص کاربری

های »دل کور« اثر اسماعیل فصیح، »یادگار یک شب« اثر مشفق کاظمی، »ُقلتشن دیوان« اثر جمالزاده  در داستان  هاآن

  ی که از مختار در مغز صادق حک شد کار  یاخاطره  نی اول»  قابل مشاهده است: و »زیبا« اثر حجازی که در زیر آمده،  

صادق کوچولو را    میکه گل مر  یاتشکچه  یوکرد. از ر  م یبا گل مر  حوضخونه  یبود که مختار آن روز بعد از ظهر تو

عمارت آشنا بوده    یهاصاحب منصب به تمام قسمت  ...(. »7  :1372  ح، ی)فص«  ...حوضخانه خوابانده بود  یآن تو  یرو

ۀ  متشخص و معتبر کوچه همانا خان ۀخان» (.99 :1305 ، کاظمی )  « رفت. صندوقخانه به طرف  کسر ی او  ییبدون راهنما

  ی رونیبو    یمفصل  یهشت  یجلوخان مختصرکوچه واقع بود و عالوه بر    خیخانه در ب  نیبود. ا  وانیخان قلتشن د  ابیافراس

در    یل یخ ی آبیخشک بود و از ب حوض و آب انبار بود  ی مدت  چون »(. 21-20 :1379)جمالزاده، «  ...و خلوت ی و اندرون

 . (310 :1345 ، ی)حجاز «...میزحمت بود

 

 و مناطق بومی هافضا و مکان/ مکان.2.4

شناسی  نشانه  کنند که در تعامل اجتماعی میان افراد قرار گیرند، لذا از طریقاز آنجایی که فضا و مکان زمانی معنا پیدا می

استخراج کرد. در اصل برقرای ارتباط )که یکی از وظایف  توان مفاهیم مرتبط با زمینه و بافت مکان را  می  اجتماعی

های  توان رابطه مکان با گروهاز این طریق می  که  آید( میان فضا، مکان و اجتماع انسانی نشانه شناسی به حساب می

داستان  در    مختلف اجتماعی را شناسایی کرد. مانند: حضور افراد به خصوص در یک کوچه، محله و یا منطقه. برای نمونه

اسم را    نیو ا  ها یحاج  ۀکوچبه اسم    ستیعودالجان تهران کوچه اۀ  محل  در»تلخ« اثر جعفر شهری آمده است:    شکر»

که استطاعت آنرا داشته تا خانه    یتر و کسان کوچه از آن جهت گرفته است که ساکنان آن از غالب مردم شهر متمول

اجتماعی است و ارتباط    های هویت«مشخص کنندۀ »نشانهها  . این نوشته (19  :1347  ، شهری)  «...کرده  ارت ی خدا را ز
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آید را نیز  عدی از هویت اجتماعی به حساب میعد هویت مکان که بُهای اجتماعی را با مکان بازگو کرده و بُاین هویت 

ای است که بازگو کنندۀ هویت افراد ساکن در آن  ها کوچهکند. به عبارتی در این داستان، کوچۀ حاجیمشخص می

شود که بخشی از محله  است، که در عین مرفه بودن، دارای اعتقادات مذهبی نیز بوده. پس چنین نتیجه گرفته می

 م داراست.  مذهبی و مرفه را همگی با ه  -دهندۀ هویتی سنتی عودالجان تهران، نشان

اجتماعی  نشانه خانه  شناسی  اهل  اجتماع  و  فضا  رابطه  استخراج  به  گِشودمیمنجر  فرهنگ  نمونه،  برای  کرسی  .  رد 

نشینی در فضای زیرزمین که این بخشی از فرهنگ اجتماعی مردم ایران بوده که عالوه بر نشان دادن  شبنشستن و  

جزء   که  اجتماعی  آداب  »نشانهتعامل  میهای  حساب  به  میمعاشرت«  توضیح  نیز  را  فضاسازی  تعامالت  آید،  دهد. 

فعالیت برای مثال در  اجتماعی شامل؛ عوامل کالبدی مانند: مکان و شکل مکان، و  اثر  داستان  ها است.  »دل کور« 

اعث ایجاد  های دیگر مانند تخمه شکستن، ببه لحاظ فضایی و مکانی، زیرزمین، کرسی، چراغ و فعالیتاسماعیل فصیح،  

که    ن،یرزمیز  یتو  ،یکرس  ریها، زهنوز گل خانم را در آن شب  صادق»  تعامالت اجتماعی میان افراد خانه شده است.  

به    (.9:  1372  ح،ی)فص  «چشمانش داشت.  یکرد، جلویگردسوز دود م   چراغ  و  شکستند یتخمه م  کی لیت  کی لیهمه ت

هایی که  گیرد. واژهکنند مورد بررسی قرار میمیهایی که از طریق آن فضاها معنا پیدا  نشان  شناسی،نقد نشانه  وسیله

های کالبدی فضا و حس و حال فضایی  و از این طریق در مکان  گیردمیفضاسازی صورت    آمیزی« و از طریق آن »حس

نم    یو خلوت بود و هنوز بو  کیتار  ی خاک  ابان ی خ»دل کور« آمده:  داستان » بخشی از  شود. برای مثال در  ساخته می

سازی صورت گرفته است.  این فضا  «بوی نم آبپاشی »از طریق  (. نویسنده  35:  1372  ح، ی )فص  «دادیعصر را م  یآبپاش

دهد.  کند و به مکان معنا میبه این معنی که وجود عناصر به خصوصی در کنار هم، در افراد حس سرزندگی را ایجاد می

شناسی منجر به استخراج تقابل میان شب و روز/ تاریکی و روشنی شده،  در نشانه  دوگانه  هایتقابلاز طرفی به کمک  

آنجا که از خیابان تاریک و خلوت که نماد شب است در مقابل واژۀ عصر که نماد روز است قرار گرفته و این دو از طریق  

کنند، و سپس حیات و سرزندگی به وجود  آبپاشی با یکدیگر ارتباط پیدا میعامل کالبدی فضاساز تحت عنوان بوی نم  

فنون    از طریق  شناسی،نقد فنی و زیبایی  با استفاده از   دهد. آمده را در تقابل تاریکی و خلوتی کوچه و خیابان قرار می

تناسبات و تشبیهات زیبای موجود در   توانو می شده ادبی که در متن داستان آمده، ویژگی شاعرانه و ادبی متن یافته

  د یگویرجب م  آقا»نویسد:  می  « چشمهایش»داستان در    (21  :1363)علوی  ،  برای مثال  متن داستان را استخراج نمود.

ها پس  تا آخرشب مدت  رفت یم  م با  یبود، رو  جواهرنشان  و  لگون یآسمان نکه    یتابستان، موقع  یهادر شب  ی که گاه

تشبیه شده    زیبایی آسمان به جواهری نیلگون  ، در این متن... «از آنکه آقا رجب و زنش در خواب غرق شده بودند

. همچنین به لحاظ معماری از بام و فضای زیبای آسمان آن در جهت مثبت استفاده کرده و برای آن خانه ارزش  است

 . ی قائل شده استختشنازیبایی

 

 گرایی/ تقابل سنت و مدرنیتهجنبش مدرن و پست مدرنیسم در منطقه.3.4
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شیوۀ از  استفاده  نشانه  تحلیل  با  در  دوگانه  موقعیت  شناسیتقابل  در  متقابل  داستانعناصر  در  متقابل  مورد  های  ها 

مدرنیته و بعد از ورود مدرنیته.  استخراج قرار گرفت. برای نمونه سنت در مقابل مدرنیته، یا به عبارتی تهران قبل از ورود  

ها و به طور کلی ساختار شهر و ایجاد تقابل میان بخش سنتی و بخش مدرن  با توجه به تغییر در شکل ظاهری خانه

ها و مراکز خدماتی مدرن و به سبک اروپایی، و همچنین  ها، فروشگاهتوان در مصالح مدرن، ساختمانکه این تقابل را می

  »دل کور« داستان  در    ن و... که همگی نشان دهندۀ ورود مدرنیته به این شهر بوده مشاهده کرد. تخریب برخی اماک

ساختمان بلند/ ساختمان کوتاه، مصالح نوین )بتن،  های دو گانه چنین آمده است:  تقابل سنت و مدرنیته از طریق تقابل

شکر  »دکل برق/ درخت. و یا در داستان    ها وکاهگل و گچ(، سیم  سنگ مرمر، شیشه و نئون(/ مصالح بومی )آجر و

  یهاساختماناز    فیرد»  اثر جعفر شهری، از تقابل میان کالبد قدیم و جدید شهر تهران صحبت به میان آمده است:  «تلخ

فوالد،    ک ی ش  یها و مغازه  بلند نئون،  شه یبتن، سنگ مرمر، شاز  ا  و  بود.  ن یدر  تهران مدرن گل کرده  از  و  ...  گوشه 

آمدند و درخت    یهمان سال بود که از طرف شهردار  ...  .زدیباال م  یو گچ  یو کاهگل  یآجر  یخورده    یتوسر  یوارهاید

  ابان»خی (.  206-255  :1372  ح،فصی ) «  خطر داشت  برق  ی هامیس   یکندند، چون برا  خی کرنا را از ب  خ ی بلوط سر کوچه ش

.  (30  :1372  ح،فصی )  «زدندیو گرد و خاک وول م   ینشده بود و درشکه سوار و دوچرخه سوار وسط شلوغ  آسفالتهنوز  

  فرش ها باید خراب و معابر سنگ که بعضی دروازهکارهای ساختمانی نیز به دستور دولت جدید به راه افتاده از آنجا  »

  نامطبوع   هایقیافه  تغییر  و   تعمیر  به  مجبور  کسب  گردیده  تنظیم  و  تسطیح  هاخیابان ها پوشیده شدهروی و مجاری آب

  ،شهری)  « بود  آمده  پدید  مردم  ساله   پنجاه  و  صد  خمود  و  جمود   در  محسوس  جنبشی   و  بودند  گردیده  خود  اماکن

1347 :453 .) 

 

 توپوگرافی/ توصیف طبیعت بومی.4.4

طریق   فنی از  داستان  نقد  در  هوا  و  آب  و  اقلیم  به  مربوط  داستان  مسائل  در  مثال  برای  هستند.  شناسایی  قابل  ها 

است:    تهران  منطقۀآید که غرق نور شدن استعاره از وجود آفتاب تند و شدید در شهر و  میچنین بر    «چشمهایش»

چنین    شناسینقد زیبایی  از طریق.  (134  :1363  ،ی)علو«   کرده بود  غرق نوربعد از ظهر تمام فضا را    زییآفتاب پا»

اند و باغ ایرانی را تمثیلی  شود که از آنجایی که ایرانیان از دیرباز به طبیعت و گل و گیاه عالقه فراوان داشتهاستخراج می

ند.  شان را نیز به وسیله همین عنصر با صفا و دلچسب کندانند، همواره سعی بر این بوده که محیط زندگیاز بهشت می

ها نه تنها موجب زیبایی فضا بلکه عنصری کاربردی جهت خنکی هوا و ایجاد  استفاده از درختان و گیاهان در خانه

  ی هادرخت»   قابل مشاهده است:  « شکر تلخ»و    « چشمهایش»های  هایی از آن در داستاننمونه  اندازی نیز بوده است.سایه

  ی هااول بهار عطر گل سرخ استاد در غده انداختند یم ی مطبوع یۀ در تابستان دور حوض سا بلند چنار و انار و شمشاد 

و    انارو برگ  خ  پر شا  یها مجنون  دیب  فراوان  اشجار  یدارا  یعوسی  ...اندرون  »  (.21  :1363  ،یعلو)... «  دادیبزرگ جا م

 (174 :1347،شهری)ا... « هدر اطراف باغچه  یمنظم  دهیسر بر ی شمشادها در هم به اضافه   و مو بیس
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 ها و آداب و رسومافسانه و واقعیت منطقه/ باور  .5.4

افسانه، میو گفتمانی  اجتماعی  ،شناسی فرهنگی نشانه  مانند  شناسی پساساختارگرانشانهاز طریق روش   یا  توان  ها و 

  ، دینداری و ارادت به حضرت محمد  شمایل حضرت محمد نشانههای سرزمینی را استخراج نمود. برای نمونه:  اسطوره

هویت و   ها ، و با کنار هم قرار گرفتن تمامی ایناشرافیتو  روشنایی، نورالله؛  چراغو راستی،  ه معنای روشنایی ؛ بآینه

  ده یپوش  و چراغ الله،  نهیحضرت محمد و آ  ل یقاب شمااتاق تاالر عالوه بر    یوارهاید  یحت »کند.  فرهنگ معنا پیدا می

قال از طریق    (81  :1372ح،ی )فص«  بود  وارکوبید   یهاچهیاز  یا  فرهنگینشانهو  استخراج می  شناسی  که  چنین  شود 

برای نمونه، کاظمی    ای از حفظ محرمیت بوده است.اسالمی نشانه  - ها به بیرونی و اندرونی در فرهنگ ایرانیتفکیک فضا

  مملکت   رانیاعمارتست چون در    ن یتمام خانه صاحب ا  ینکن  ال»...خی  گوید:چنین می  «یادگار یک شب»در داستان  

و پشت آن اتاق    یرونیب  نجا یدارد ا  ی اندرون  ی رونیکرده بقسمت از آن را مانند ما درست    کی کند  یم  ی زندگانها  مسلمان

این است که در ایران    ۀکنند در گفتۀ زیر بازگو    شناسی اجتماعینشانه   ۀشیو  .(75  :1305  ،ی)کاظم   «است  یاندرون

( و داشتن خانه فقط یک سرپناه به  اجتماعی  هویتهای  ه است )نشانهتهایشان بسیار به هم وابسجایگاه افراد با خانه

: 1379جمالزاده  )  فرد استاجتماعی  آید بلکه بیان کنندۀ موقعیت و اعتبار اجتماعی و همچنین هویت  حساب نمی

داستان    .(13 دیوان«در  شهر  »   نویسد: می  »ُقلتشن  مردم  دیگر  امروز  که  فرنگستان  برعکس  ما  ایران  در 

  شهر   همان  در ها پشت اندر پشت و تبار اندر تبار ابا عن جدها و خانوادهنشین هستند اغلب دودماناجاره عموما  نشینش

  بتوان   شاید  مالحظه  همین  به  و اندیافته  نمای  و  نشو  جا همان  شده  بزرگ  خانه  همان  و  کوچه  همان  و  محله  همان  و

   .«در ایران بیشتر از فرنگستان است عموما  نهخا و کوچه  و محله  و شهر به عالقه   یعنی محلی پرستی وطن  که  گفت

 ارائه شده است. 2های داده شده و خوانش صورت گرفته در جدول تطبیقهای حاصل از تحلیلبندی خالصه و جمع

 

 

 

 

 

 (. مأخذ: نگارندگان)های اقلیمی  های داستان گرایی انتقادی فرامپتون و ویژگی های حاصل از تطابق میان اصول منطقه تحلیل  .2جدول  

گرایی  اصول منطقه

 انتقادی فرامپتون 

های ویژگی

 های اقلیمی داستان

 هانمونهو مفاهیم  نقد  روش

های شکلی و کارکردی فضاهای خانه، عناصر فضایی  گونه  مفاهیم: لغوی)صورتگرایانه(  شکل معماری منطقه  گرایانه های بومیفرم

ها به کار رفته در  ، مصالح و فرمهاشناسی شکلی خانهها، گونهخانه

 معماری بومی 
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های  واژه  پله.  ، ایوان،  زیرزمین، حیاط، راهرو، های عمومی: اتاقواژه

اندرونی خاص:  زمانی  یا  منطقه    ، داالن  ،هشتی  ،بیرونی،  مختص 

انبار  ،مطبخ دریده،  صندوقخانه،  حوضخانه  ، آب  شکم  اتاق   ،

نامخانه به  های بیرونی و اندرونی،  های این منطقه دارای دو فضا 

دارای دو حیاط بزرگ و کوچک که توسط هشتی و داالنی به هم  

مرتبط شده، همچنین ارتباط بین بیرون و درون خانه نیز توسط  

و داالن صورت می از هشتی  نوع  به صورت  همین  گرفته. حیاط 

اتاق را  آن  دور  تا  دور  و  بوده  کاربریمرکزی  با  های  هایی 

تاالرمختلف سنگی،  )اتاق  پذیرایی  ،اتاق  ،  تاالر  ،باالخانه  ،اتاق 

عمارت زاویه  ، مهمانخانه  ، سرسرای  ارسی  ، اتاق  اتاقک    ، اتاق 

باالی ایوان  ،اتاق های باالی آب انبار  ،بامپشت به    ،اتاق  اتاقی که 

ها معموال دارای دو طبقه و  شود( تشکیل داده. خانهرون باز میاند 

ها( و بیرون)حیاط( خانه، توسط ایوان صورت  واسط بین درون)اتاق

آجر، گچ،  گرفته. مصالح مورد استفاده به دلیل نوع اقلیم منطقه  می

 گل و کاهگل، کاشی و موزائیک بوده است.

شناسی اجتماعی/  نشانه ها و مناطق بومی مکان فضا/ مکان 

 شناسی گفتمانی/  نشانه

شناسی فرهنگی/  نشانه

 شناسی زیبایی

ها که از  حس تعلق به مکان ها، ویژگی های خاص مکان مفاهیم:

گیرند. رابطه فردی و جمعی با  ها حس مکان شکل میطریق آن

ویژگی جمعی،  و  فردی  خاطرات  مانند  ها  اجتماعیمکان  - های 

بطه در هم تنیده ویژگی های اجتماعی مانند  خان ها که را  فضایی

ها  های خانهگروه اجتماعی و تعامالت اجتماعی را با فضاها و مکان

    نشان می دهد.

صدای    ،اندانس و الفت نسبت به فضایی که افراد در آن بزرگ شده

بوی نمناک زمین آبپاشی    ، صدای باران درون ناودان  ،تالوت قرآن

های  بام شبخوابیدن در پشت  -حس خنکی فضای حوضخانه   ،شده

 جمع شدن افراد خانه گرد کرسی.، تابستان

 

 جنبش مدرن  -

پست مدرنیسم و   -

 گرایی منطقه

تقابل سنت و  

 مدرنیسم 

 مفاهیم: تقابل های سنت و مدرنیته   های دوگانه تقابل

برونتقابل نو /کهنه،  /درونهای  )عمودی(/دو  گرا  گرا، چند طبقه 

 طبقه و تک طبقه )افقی(، سیمان/کاهگل، ... 

های طبیعی و هویت  مفاهیم: اقلیمی و ویژگی آب و هوایی، زیبایی شناسی فنی/ زیبایی توصیف طبیعت بومی  طبیعت و توپوگرافی 

 منطقهطبیعی 

دل و  مطبوع  بهار  گرم،  تابستان  خشک،  و  گرم  چسب،  اقلیم 

موزمستان همچون  درختانی  دارای  و  آب،  کم  بید    -چنار   -های 

 پیچ امین الدوله. درختان میوه مانند انار، سیب و ...  -مجنون

افسانه و واقعیت  

 منطقه

شناسی فرهنگی/  نشانه ها و آداب و رسوم باور

 اجتماعی 

 مفاهیم: باورها و ارزش گذاری فضا و مکان های خانه 

قرار دادن شمایل پیامبران    -بیرونی و اندرونی  -مذهبی: محرمیت

  - برگزاری مراسم عزاداری و روضه خوانی  -و ائمه بر دیوار و طاقچه
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استفاده از    - پختن نذورات. غیر مذهبی: استفاده از قالی و قالیچه

 های رو حوضی. تمراسم تخ - ایخانهشمایل قهوه

 

 گیری نتیجه 

پیشنهادی    متنوعی وجود دارد. رهیافت تحقیق هایای و عناصر مرتبط با آن، رهیافتجهت استخراج معماری منطقه

پژوهش ادبیروش  این  نقد  اقلیمیداستان  های  روش  های  از  رهیافت  این  در  روایت  هایاست.  شناسی،  گوناگون 

در این پژوهش از آن جهت که محتوا و  بهره گرفته مشد.  نقد اجتماعی    و  ساختارگراپسا    شناختی ساختارگرا و  نشانه

، لذا از شیوه نقد محتوایی )معنایی( استفاده شده و  گرفتهقرار    مورد بررسی های اقلیمی(  درون مایه آثار ادبی )داستان

انتقادی فرامپتون از طریق  ش که استخراج اصول منطقههای آن، با توجه به هدف پژوهاز میان انواع رویکرد گرایی 

گام نقد    نخستین ،  روش پیشنهادیدر    داستاننقد    فرآینددر  های زیر استفاده گردید.  های اقلیمی است، رویکردداستان

  ینقد لغو  گام دوم، متن داستان با نگاهی شکلی به روش. در  است  یشناس تیروا  شامل  که  آن است   انهیساختارگرا

  یترقیعم نقد   نتایج دو گام پیشین و با  ق یاز طرپایانی سپس در گام گیرد. مورد بررسی قرار میو فنی ( انهی)صورتگرا

محتوایی   روشنگاه  با  و  شده  داستان  واجتماع  شناسی)نشانهپساساختارگرا    یشناسنشانهنقد    های به  فرهنگی    ی، 

های نقد ادبی  واکاوی شده است. در اصل با هر کدام از روشتر متن  پنهان  یها هیال  ی ختشناییبای ز  گفتمانی( و نقد 

شناسی: به طور کلی  روایت  . 1توان استخراج نمود که عبارتند از:  ای معماری و شهری را میهای منطقهبخشی از ویژگی

لذا قبل از هر چیز باید قواعد حاکم  هر داستانی یک روایت دارد و هر معماری نیز دارای روایتی مخصوص به خود است.  

 . 2ها و عناصر اصلی آن( مورد بررسی و تحلیل جهت شناخت ساختار کلی داستان قرار گیرد.بر داستان)نوع، ویژگی

و    ، کالبد شکلهای مربوط با آن که با  های مرتبط با معماری و فضابه وسیله این روش واژهنقد لغوی )صورتگرایانه(:  

گرایی انتقادی مرتبط است  گرایانه در اصول منطقههای بومیفرمهای اقلیمی و  ی منطقه در داستانهای معمارگونه

به معماری اشاره دارند و خود به دو بخش واژگان عمومی و واژگانی    کلید واژگانی که مستقیما    .شده است  استخراج

به بوده است.تخصصی که مختص زمان و یا مکان  پنهانشناسی: جهت استخراج الیهنشانه  .3  خصوص  تر متن  های 

قرار   استفاده  بهرهگرفته استداستان مورد  با  نشانه،  از  و  گیری  تقابل میان سنت  مانند  شناسی ساختاری مفاهیمی 

شناسی پساساختارگرا به ویژه و از طریق رویکردهای نشانهگرفته های دوگانه مورد تحلیل قرار مدرنیته در بخش تقابل

باورنشانه با  ارتباط  در  اجتماعی  و  فرهنگی  منطقه،  شناسی  در  موجود  »افسانههای  همچون  اجتماعی  و  مسائلی  ها 

های اقلیمی  . این مفاهیم در داستانشده استگرایی انتقادی است استخراج  های منطقه« که از اصول منطقهواقعیت

.  های آداب و معاشرت« هستندهای هویت« و »نشانهو شامل »نشانهاست  تحت عنوان آداب و رسوم از آن یاد شده  

ویژگی مکان،  همچنین  و  فضا  با  مرتبط  مکان«  مانند:های  به  تعلق  »حس  و  مکان«  بررسی  که   ،»حس  ای  هبا 

نشانهنشانه قرار    های مکانی شناختی  فنی  شناسی زیبایی.  4  .گرفته است مورد خوانش  با  :  و  استخراج مطالب مرتبط 
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که در    ین توصیف طبیعت و توپوگرافی آمدهها و مناطق بومی و همچن شناسی زبانی که در توصیف فضا و مکانزیبایی

مورد  های موجود در متن داستان  ارتباط مستقیم با احساسات و ذوق هنری نویسنده قرار داشته و به وسیله آن استعاره

 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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