داستانهای اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانههای منطقه بر پایه نظریه
منطقهگرایی انتقادی
(مطالعۀ موردی :شهر تهران)

چکیده
امروزه یکی از دغدغههای معماری در شهر تهران شکلگیری خانههایی فاقد هویت منطقهای ،یکسانسازی محیط
کالبدی و از بین رفتن هویت معماری و سیمای ظاهری خانهها است .این در حالیست که مفهوم سکونت و خانه در
ایران با فرهنگ و اقلیم هر منطقه گره خورده است و این امر در داستان ها و به طور خاص ادبیات اقلیمی و شناخت
نگاه نویسندگان که برگرفته از الیههای زندگی افراد است قابل مطالعه و بررسی میباشد .مسئلهای که اینجا قابل طرح
است بازشناسی نقش داستان های اقلیمی در آگاهی از عناصر و ویژگیهای معماری در گذشته است .روش تحقیق این
پژوهش تفسیرگرایی با روش مطالعات تطبیقی و رویکرد پژوهش از نوع کیفی است .نوع پژوهش به لحاظ هدف بنیادی،
و با توجه به اینکه خروجی آن قرار است از نوع روش باشد پس به لحاظ نوع نتایج تبیینی و به لحاظ شیوه تحلیل نقد
ادبی است .شیوه گردآوری دادهها کتابخانهای است و از آنجایی که بنیاد این پژوهش بهرهگیری از ادبیات اقلیمی ست،
لذا از نقد ادبی و تحلیل محتوا استفاده گردید .یافتههای پژوهش حاکی از این است که از طریق اصول منطقهگرایی
انتقادی میتوان با ویژگیهای داستانهای اقلیمی آشنا شد .کاربست روش نقد معنایی با رویکردهای روایتشناسی،
لغوی(صورتگرایانه) ،فنی ،نشانهشناسی ساختاری ،اجتماعی و زیباییشناسی در شناخت معماری خانههای قدیمی از
طریق داستانهای اقلیمی مؤثر است.
اهداف پژوهش
.1بررسی ویژگیهای معماری خانههای قدیم تهران براساس داستانهای اقلیمی.
.2تبیین کاربرد نظریه منطقهگرایی انتقادی در بازشناسی معماری خانههای قدیم تهران.
سؤاالت پژوهش
.1چگونه میتوان از داستانهای اقلیمی در بازشناسی ویژگیهای معماری خانههای قدیمی تهران استفاده کرد؟
.2نظریه منطقهگرایی انتقادی چه کابردی در شناخت معماری خانههای قدیمی تهران دارد؟
واژگان کلیدی :داستان اقلیمی ،معماری منطقهای ،خانههای قدیم تهران ،منطقهگرایی انتقادی.

مقدمه
امروزه بحران هویّتِ مکان که موجب پایین بودن سطح کیفی زندگی شهروندان شده ،از مسائل مهم شهرها به حساب
میآید .عدم توجه به هویّت مکانی معماری منطقه و در پی آن شکلگیری بناهای فاقد هویّت منجر به قطع ارتباط
انسان با مکان شده است .از بین رفتن هویّت معماریِ سیمای ظاهری «خانهها» در شهرها و به دنبال آن از بین رفتن
هویّت مکانی شهرها در ایران شده است .همسان شدن بیقواره شهرها و مناطق مختلف که از تبعات معماری مدرن و
خردگرایی محض است ،با وجود اینکه هر منطقه داستان و معماری مخصوص به خود را داراست سبب گردیده
شهروندان به شهر تنها به عنوان رفع نیاز خود و به عنوان یک کاربر نگاه کنند .درحالیکه خلق محیط غنی و احیاء
ویژگیهای منطقهای و بومی میتواند سبب بهبود این ارتباط گردد .اهمیت دادن به ارزشهای منطقهای ،فرهنگی و
اجتماعی و جستجوی هویّت در مناطق مختلف ایران ،جهت حفظ و بقای هویّت فرهنگی و معماری بومی هر منطقه
ضروری است .خلق فضاهای معماری با توجه به اصول «منطقهگرایی» و «معماری منطقهگرا» به موازات استفاده از
امکانات عصر مدرن و معماری عصر مدرن منجر به حفظ هویّت و ارزشهای معماری مناطق مختلف ایران در عین سود
بردن از مزایای جهانی معماری نوین است« .منطقهگرایی انتقادی» است ،میتواند منجر به خلق معماری با هویّت
منطقهای در کنار ظاهری مدرن شود لذا با بیهویّت شدن خانههای شهر تهران و ضعیف شدن حس تعلق خاطر در
این فضاها و همچنین قطع شدن اتصال مردم با فرهنگ و معماری گذشتۀ ،باعث گردید تا به انجام این تحقیق از طریق
خوانش «داستانهای اقلیمی حوزۀ تهران» که یکی از بهترین منابع جهت استخراج معیارهای فرهنگی و طبیعی هر
منطقه است ،پرداخته شود .داستانهای اقلیمی غالب ًا بازتابدهنده ویژگیها و عناصر مشترک کالبدی و غیرکالبدی
همچون معماری و عناصر مرتبط با آن ،فرهنگ ،سنت ،آداب و رسوم و ...یک منطقه جغرافیایی هستند .نویسندگان
اینگونه از ادبیات که اغلب واقعگرا هستند ،مهارت زیادی در اشاره به جزئیات دارند .در نتیجه داستانهای نقل شده
از نویسندگان بومی و رئالیست هر منطقه میتواند یکی از بهترین منابعی باشد که از طریق آنها میتوان محورهای
مرتبط با معماری یک منطقه را مورد خوانش قرار داد .لذا در این پژوهش با کمک متون ادبیات داستانی اقلیمی حوزۀ
تهران که ناقل فرهنگ ،فضاسازی و معماری گذشته این شهر هستند ،به واکاوی معماری و فضاسازی خانههای قدیم
تهران پرداخته شده است .از طرفی معماری منطقه گرا سبکی از معماری است که به ما در بهبود این اوضاع کمک
خواهد کرد ،همچنین ر ویکردی منعطف و سیّال است با دیدگاهی تحلیلی و انتقادی که تأکید بر حفظ ویژگیها و
خصوصیات خاص مکان دارد.
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
میان میتوان به آثاری چون کتاب هفت جلدی«در جستجوی زمان از دسترفته» مارسل پروست( )1913-1927و

«گوژپشت نوتردام » میتوان اشاره کرد .همچنین در منابع داخلی ،دیباج ( )1382در کتاب «شعر و خانهی ما»
معماری را در ادبیات معاصر بررسی کرده است .کتاب «قصه شهر (تهران ،نماد شهر نو پرداز ایرانی » )1332-1299
نوشتۀ محسن حبیبی( ،)1389روایتی است براساس شناخت اجزای قصۀ شهر تهران که بر مبنای رمانهای نویسندگانی
چون بزرگ علوی ،صادق هدایت ،محمد مسعود ،مشفق کاظمی و  ...که بین سالهای  1299تا  1332شکل میگیرد
و نویسنده با تعریف اجزای قصه مانند پیرنگ ،درونمایه ،شخصیت ،زاویۀ دید ،صحنهپردازی ،فضاسازی و غیره به دنبال
تحلیل آنها در متن شهر است ،زیرا مکانها و فضاهای شهری در ادبیات داستانی مدرن پدیدار میشوند و در قصههای
مکتوب جای میگیرند(حبیبی .)1389 :کتاب «شهر و تجربۀ مدرنیتۀ فارسی» نوشتۀ نرگس خالصی مقدم ،چگونگی
بازنمایی تهران در رمان فارسی را در برگرفته است(خالصی مقدم .)1392 :مقالۀ «بازنمود مفاهیم و ساختار ادبی قرآن
در معماری اسالمی» نوشتۀ مهدی سعدوندی و همکاران ،برآن است تا با بهرهگیری از روش تطبیقی نامتوازن ،چگونگی
تأثیر قرآن بر معماری اسالمی را از طریق عناصر ادبی آن نشان دهد(سعدوندی و همکاران .)1392 :در مقاله «رویکردی
باستان شناسانه به بازشناسی مفاهیم کاربردی و معنوی عناصر معماری دوران اسالمی ایران بر پایه دیوان اشعار حافظ
شیرازی» نوشتۀ موسوی حاجی و همکاران تالش شده است تا برای نخستین بار با بهرهگیری از مبانی نظری مکاتب
نوین باستان شناسی و سایر علوم وابسته ،مفاهیم کاربردی و معنوی عناصر معماری دوران اسالمی ایران در اشعار
حافظ مورد بررسی قرار گیرد(موسوی حاجی .)1391:در مقاله «بازیابی عنصر مکان در بوف کور صادق هدایت بر پایۀ
جغرافیای تاریخی ری و تهران» نوشتۀ کاووس حسنلی ،در بخش هایی از رمان بوف کور اثر هدایت ،آشکارا به برخی
مکانها اشاره شده ،در این مقاله با تکیه بر نشانههای درون متنی اثر و انطباق آنها با جزئیات جغرافیایی تاریخی ری
و تهران نقشه مسیر راوی در مکانی واقعی و عینی بازشناسی میشود(حسن لی .)1396 :بررسی پژوهشهای انجام
شدۀ در دسترس حاکی از آن است که تاکنون تحقیق و پژوهشی همچون عنوان مطرح شده این پژوهش با تأکید بر
بحث «داستان اقلیمی و معماری بومی -منطقهای» انجام نپذیرفته است و این امر وجه تمایز میان این پژوهش با
پژوهشهای مشابه آن است.
پژوهش حاضر با تحلیلی میان رشتهای در حوزۀ پژوهشهای مطالعات تطبیقی )تطبیق معماری بومی -منطقهای با
ادبیات اقلیمی) است .روش تحقیق این پژوهش تفسیرگرایی با روش مطالعات تطبیقی و رویکرد پژوهش از نوع کیفی
است .نوع پژوهش به لحاظ هدف بنیادی ،و با توجه به اینکه خروجی آن قرار است از نوع روش باشد پس به لحاظ نوع
نتایج تبیینی و به لحاظ شیوه تحلیل نقد ادبی است .شیوه گردآوری دادهها کتابخانهای و از آنجایی که بنیاد این
پژوهش بهره گیری از ادبیات اقلیمی ست ،لذا باید نقد ادبی و تحلیل محتوا صورت گیرد .در این پژوهش هشت رمان
از هشت نویسنده مطرح حوزۀ تهران در زمینۀ ادبیات داستانی با نامهای «دل کور» اثر اسماعیل فصیح« ،شکر تلخ»
اثر جعفر شهری« ،چشمهایش» اثر بزرگ علوی« ،قلتشن دیوان» اثر محمدعلی جمالزاده« ،تفریحات شب» اثر محمد
مسعود« ،یادگار یک شب» اثر مرتضی مشفق کاظمی« ،زیبا» اثر محمد حجازی و «بوف کور» اثر صادق هدایت ،که
تمامی این داستان ها مختص تهران قدیم در عصر معاصر است مورد خوانش و بررسی قرار گرفته است .با استفاده از

تکنیک تحلیل محتوا در ادبیات داستانی بارهیافت تفسیری و همچنین با استفاده از روش نقد معنایی با رویکردهای
روایتشناسی ،نشانهشناسی ساختاری ،نقد اجتماعی ،نقد لغوی(صورتگرایانه) ،نقد زیباییشناسی و نقد فنی ،استخراج
عناصر و ویژگیهای معماری خانههای تهران قدیم در عصر معاصر بر مبنای نگاه منطقهگرایانه صورت گرفته است.
نتیجهگیری
جهت استخراج معماری منطقه ای و عناصر مرتبط با آن ،رهیافتهای تحقیق متنوعی وجود دارد .رهیافت پیشنهادی
این پژوهش روشهای نقد ادبی داستانهای اقلیمی است .در این رهیافت از روشهای گوناگون روایتشناسی،
نشانه شناختی ساختارگرا و پسا ساختارگرا و نقد اجتماعی بهره گرفته مشد .در این پژوهش از آن جهت که محتوا و
درون مایه آثار ادبی (داستان های اقلیمی) مورد بررسی قرار گرفته ،لذا از شیوه نقد محتوایی (معنایی) استفاده شده و
از میان انواع رویکرد های آن ،با توجه به هدف پژوهش که استخراج اصول منطقهگرایی انتقادی فرامپتون از طریق
داستانهای اقلیمی است ،رویکردهای زیر استفاده گردید .در فرآیند نقد داستان در روش پیشنهادی ،نخستین گام نقد
ساختارگرایانه آن است که شامل روایتشناسی است .در گام دوم ،متن داستان با نگاهی شکلی به روش نقد لغوی
(صورتگرایانه) و فنی مورد بررسی قرار می گیرد .سپس در گام پایانی از طریق نتایج دو گام پیشین و با نقد عمیقتری
نگاه محتوایی به داستان شده و با روشهای نقد نشانهشناسی پساساختارگرا (نشانهشناسی اجتماعی ،فرهنگی و
گفتمانی) و نقد زیباییشناختی الیههای پنهان تر متن واکاوی شده است .در اصل با هر کدام از روشهای نقد ادبی
بخشی از ویژگیهای منطقهای معماری و شهری را میتوان استخراج نمود که عبارتند از .1 :روایتشناسی :به طور کلی
هر داستانی یک روایت دارد و هر معماری نیز دارای روایتی مخصوص به خود است .لذا قبل از هر چیز باید قواعد حاکم
بر داستان(نوع ،ویژگی ها و عناصر اصلی آن) مورد بررسی و تحلیل جهت شناخت ساختار کلی داستان قرار گیرد.2.
نقد لغوی (صورتگرایانه) :بهوسیله این روش واژههای مرتبط با معماری و فضاهای مربوط با آن که با شکل ،کالبد و
گونههای معماری منطقه در داستانهای اقلیمی و فرمهای بومیگرایانه در اصول منطقهگرایی انتقادی مرتبط است
استخراج شده است .کلید واژگانی که مستقیم ًا به معماری اشاره دارند و خود به دو بخش واژگان عمومی و واژگانی
تخصصی که مختص زمان و یا مکان بهخصوص بوده است .3 .نشانهشناسی :جهت استخراج الیههای پنهانتر متن
داستان مورد استفاده قرار گرفته است ،با بهرهگیری از نشانهشناسی ساختاری مفاهیمی مانند تقابل میان سنت و
مدرنیته در بخش تقابلهای دوگانه مورد تحلیل قرار گرفته و از طریق رویکردهای نشانهشناسی پساساختارگرا به ویژه
نشانهشناسی فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با باورهای موجود در منطقه ،مسائلی اجتماعی همچون «افسانهها و
واقعیتهای منطقه» که از اصول منطقه گرایی انتقادی است استخراج شده است .این مفاهیم در داستانهای اقلیمی
تحت عنوان آداب و رسوم از آن یاد شده است و شامل «نشانههای هویت» و «نشانههای آداب و معاشرت» هستند.
همچنین ویژگیهای مرتبط با فضا و مکان ،مانند« :حس مکان» و «حس تعلق به مکان» ،که با بررسیهای
نشانهشناختی نشانههای مکانی مورد خوانش قرار گرفته است .4 .زیباییشناسی و فنی :استخراج مطالب مرتبط با

زیباییشناسی زبانی که در توصیف فضا و مکانها و مناطق بومی و همچنین توصیف طبیعت و توپوگرافی آمده ،که در
ارتباط مستقیم با احساسات و ذوق هنری نویسنده قرار داشته و به وسیله آن استعارههای موجود در متن داستان مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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