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زمینه گرایی در آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول
)مدرسۀ البرز و ایرانشهر(

سعید بابایی*
مهدی خاك زند**

چكیده
فعالیت معماران در دورۀ پهلوی به سه دستۀ  معماران سنتی، معماران تحصیل كرده در غرب و معماران خارجی تقسیم 
می شود. این پژوهش سعی دارد با تمركز روی دستۀ سوم، یعنی معماران خارجی، به نحوۀ نگرش و تأثیرات آن بر 
بناهای آموزشی از منظر زمینه گرایی بپردازد. لذا مدرسۀ البرز تهران و ایرانشهر یزد به عنوان دو نمونه از آثار این معماران 
بررسی شده است. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع كیفی و مطالعۀ موردی است كه با تحلیل نمونه ها همراه 
است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر دو نمونه از منظر شباهت های سبكی و ظاهری به مواردی همچون استفاده 
از مصالح، تزیینات و اشارات تاریخی توجه داشته اند؛ اما بخش عمده ای از نظام ارزش ها كه زیرساخت زمینه های 
فرهنگی اجتماعی و عملكردی بناهای آموزشی را تشكیل می دهند و نقش مهمی در شیوه ها و اهداف آموزشی دارند، 
نادیده گرفته شده است. این بی توجهی در خصوص مدرسۀ البرز بیشتر مشهود است؛ زیرا با توجه به قرارگیری آن 
در پایتخت، تحت تأثیر نظام های حكومتی و همچنین ناسیونالیسم تجددگرا قرار گرفته است كه به نوعی تحت نفوذ 
اندیشه های غرب است. اما مدرسۀ ایرانشهر عالوه بر شباهت های ظاهری به معماری ایرانی، تالش كرده است تا 

شیوه های آموزش ایرانی و به كارگیری فضای باز را نیز در نظر بگیرد.

كلیدواژه ها: 
معماری پهلوی اول، بناهای آموزشی، زمینه گرایی، مدرسۀ البرز، مدرسۀ ایرانشهر.

* كارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال

mkhakzand@iust.ac.ir ،استادیار، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نویسندۀ مسئول **

تاریخ دریافت:1395/11/20           تاریخ پذیرش: 1397/11/10
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پرسش پژوهش
آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول، تا چه میزان با اصول طراحی معماری زمینه گرایی منطبق اند؟

مقدمه
از اوایل قرن سیزدهم، ایران دچار تغییرات اساسی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... شد و در 
دورۀ پهلوی به اوج خود رسید. این اختالفات و گرایش های فكری به سه دسته تقسیم می شود كه عبارت اند از: الف. 
ناسیونالیسم تجددگرا: بازگشت به عظمت امپراتوری گذشته؛ ب. ناسیونالیسم لیبرال: تقلید از غرب در تمامی موارد؛ 
ج. ناسیونالیسم سنت گرا: احیای سنت های هزارساله و هماهنگی دین با سیاست )كاتوزیان 1366(. در راستای همین 
تغییرات، معماری و شهرسازی نیز از شكل گذشتۀ خود فاصله گرفت و معماری سنتی جای خود را به معماری نوین 
داد. به همین سبب، بررسی و مطالعات این دوره از اهمیت فراوانی در تاریخ معماری ایران برخوردار است؛ زیرا معماری 
این دوران به علت چندگانگی، صالبت و اصالت گذشته خود را از دست داده است و با احداث ساختمان های متعدد، 
با سبك های مختلفی روبه رو می شویم كه هماهنگی الزم با یكدیگر را ندارند و هركدام به دوره یا سبك خاصی )یا 
تركیبی از سبك ها و دوره ها( اشاره دارند. در واقع می توان معماری این دوره را تركیبی از مكاتب مختلف فكری دانست 
كه از اواخر دورۀ قاجار آغاز شده و در دورۀ پهلوی ادامه یافته است. مكاتب و گرایش های سیاسی مذكور تأثیر بسزایی 
در شكل گیری معماری این دوران داشتند كه باعث به وجودآمدن سه جریان متفاوت در معماری و شهرسازی این دوره 
شدند و هریك از آن ها با پیشبرد اصول خود، بر عوامل خاصی تأكید داشتند. از طرفی، حكومت پهلوی به دو دورۀ اول 
و دوم تقسیم می شود كه هریك از آن ها دارای تفاوت هایی در زمینه های مختلف هستند كه در ادامه به آن خواهیم 
پرداخت. بر اساس شرایط به وجودآمده، معمارانی كه در این دوره به طراحی بناها می پرداختند، به سه دسته تقسیم 
می شدند كه عبارت اند از: معماران سنتی، معماران تحصیل كرده در غرب و معماران غیرایرانی مقیم ایران. به همین 
دلیل، دورۀ مدنظر دچار چندگانگی در طرز تفكر و نحوۀ طراحی معماری در اواخر قرن سیزده و اوایل قرن چهاردهم 
هجری شده است. مقالۀ حاضر درصدد است تا از منظر زمینه گرایی، آثار دستۀ سوم، یعنی معماران غیرایرانی، را بررسی 
كند و به طور متمركز به بررسی بناهای آموزشی )مدرسۀ البرز و ایرانشهر( بپردازد. در معماری دوران پهلوی اول، سه 
گرایش اصلی قابل مشاهده است كه عبارت اند از: الف. گرایش به پیش از اسالم، ب. گرایش به معماری اسالمی، ج. 
گرایش به تقلید از غرب )آیت اللهی 1380(. نكته ای كه باید اذعان كرد این است كه گرایش های مذكور )جهت گیری 
معماران بر اساس گرایش های ناسیونالیستی( را می توان در خصوص معماران ایرانی قلمداد كرد و مرز مشخصی بین 
معماران ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد و هر دو گروه در یك جناح قرار گرفته اند؛ هرچند كه معماران خارجی نیز در پی 
سیاست های غرب گرایانۀ دولتمردان حكومت پهلوی به ایران آمده بودند و در راستای اهداف آنان حركت می كردند. 
نمی توان نقش تجارب و ذهنیت گذشتۀ آنان در آثارشان را نادیده گرفت. ازاین رو، مقالۀ حاضر قصد دارد تا آثار گروه 

سوم را بررسی كند و از این زاویه )تصویر 1( به معماری دورۀ پهلوی اول بنگرد.

1. مروری بر ادبیات پژوهش
در بخش مرور ادبیات، معماری پهلوی دورۀ اول و همچنین بحث زمینه گرایی بررسی شده است.

1 .1. معماری پهلوی دورۀ اول
از مطالعات صورت گرفته در حوزۀ روند شكل گیری معماری و شهرسازی در دورۀ پهلوی، می توان به وحدت زاد )1386( 
اشاره كرد كه تأثیرات تجددطلبی در عصر پهلوی و نقش آن را در دگرگونی و شكل گیری شبكه های شهری در 
دوران پهلوی بررسی كرده است. كیانی )1383( دالیل تأثیرگذار بر تغییرات معماری و شهرسازی در دورۀ پهلوی و 
همچنین حركت به سمت تجددطلبی، باستان گرایی و مدرنیته را مورد مطالعه قرار داده است. سهیلی و دیبا )1389( 
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در یك مطالعۀ تطبیقی، تأثیر نظام های حكومتی بر جریان های ملی گرایانۀ معماری ایران و تركیه را بررسی كرده  اند. 
مشایخی )1389( تحوالت دورۀ قاجار و نقش آن در نحوۀ شكل گیری نهضت مدرسه سازی در جنوب ایران )بوشهر( 
را ارزیابی كرده و همچنین نگاهی به روند شكل گیری مراكز آموزشی جدید و تحوالت فرهنگی آن از آغاز تأسیس تا 
پایان سلطنت پهلوی اول داشته است. شیرازی و یونسی )1390( تأثیر ملی گرایی به عنوان مفهومی سیاسی را بر بناهای 
حكومتی دورۀ پهلوی بررسی و ویژگی های آن را دسته بندی كرده اند. حبیب، اعتصام، و قدوسی فر )1392( دربارۀ تأثیر 
باغ سازی غربی بر پارك های دورۀ پهلوی اول مطالعه كرده اند. ابراهیمی و اسالمی )1389( تحوالت و جهانی  شدن در 
هنر و معماری و نقش هویت در مرحلۀ گذار )اواخر قاجار و پهلوی( از جامعه سنتی به مدرن و تأثیرات آن را بررسی 
كرده اند. كیانی )1392( تزیینات آجری و تغییراتی را كه باعث شكل گیری تركیبات جدید در معماری معاصر )پهلوی 
اول( شده است، مورد مطالعه قرار داده و معتقد است كه با وجود تنوع سبكی در این دوره، هنر آجركاری همچنان 

بازگوكنندۀ هنر ایرانی است.
سیاست تجددخواهی در ایران با برخورد تفكر غربی در ذهن روشنفكران و نخبگان حاكم، از صدر مشروطه آغاز 
شد و با قدرت گیری رضاشاه به حد اعالی خود رسید كه در این امر، برگزیدگان سیاسی كه تمایل به نوسازی در ایران 
داشتند، بخش عمده ای از رویكرد تفكر خود را بر اصالح اجتماعی پایه گذاری كردند )گلجان و طاهری 1387(. معماری 
و شهرسازی این دوره نیز درگیر این اصالحات بود. با گرایش شدید رضاشاه به غرب، بسیاری از معماران و مهندسان 
غربی به ایران آمدند و غربی سازی را آغاز كردند. اگرچه معماران ایرانی در كنار آن ها و در انجام طرح ها سهیم بودند، 
سهم آن ها ناچیز بود )شیرازی و یونسی 1390(. سیاست تضعیف مذهبی )كه در آغاز با دین دوستی شروع شد و سپس 
مراحل دین گریزی و دین زدایی را در پی داشت( در معماری این دوره نیز نفوذ كرد. بر اساس سیاست های مذكور، در 
دهۀ نخست دورۀ پهلوی اول، بناهایی ساخته شدند كه نشانه های معماری سنتی و اسالمی را در خود داشتند )كیانی 
1383(. در معماری دورۀ پهلوی اول، به رغم توجه ویژۀ حكومت به باستان گرایی در معماری، معماران این دوران ضمن 
تجربۀ باستان گرایی، توجه خود را به برخی عوامل معماری بعد از اسالم نیز معطوف داشته  و گاه با تركیب تزیینات 
عناصر معماری قبل و بعد از اسالم، سعی در تبیین هویت ملی در معماری ایران از طریق اعمال هویت ملی مذهبی 
نموده اند. درمجموع، مبانی ایدئولوژیك پهلوی را می توان در این محورها خالصه كرد: الف. غرب گرایی )شبه مدرنیسم 
فرهنگی(، ب. ایرانی گرایی با تأكید بر لزوم تجدید عظمت ایران باستان، ج. شاه محوری و تالش برای خلق وجهۀ 

كاریزماتیك برای شاه پهلوی )نواختی مقدم و انوریان اصل 1388(.

تصویر 1: نحوۀ نگرش و تأكید معماران بر اساس گرایش های دورۀ پهلوی 
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از همین رو نحوۀ نگاه معماران و طراحان با توجه به گرایش های مذكور، در مدلی به صورت زیر ارائه شده است. 

تصویر 2: طبقه بندی معماران دورۀ پهلوی اول بر اساس اهداف 

1 . 2. زمینه گرایی
به رغم آنكه از ظهور مباحث زمینه گرایی چندین دهه می گذرد، هنوز تعریف جامع و معّینی از آن موجود نیست؛ ازاین رو 
بر مبنای موضوع و بستر مورد نظر می توان دامنه را محدود كرد تا بتوان با تمركز روی حوزۀ مربوطه، به رهیافتی 
كارآمد دست یافت. برخی از تعاریف و عوامل مرتبط با زمینه گرایی به نكات مختلفی اشاره دارند؛ برای مثال، زمینه 
معطوف به اطالعاتی است كه برای شخصیت بخشیدن به یك وضعیت یا پدیدۀ  هویت دار، در قالب یك شخص 
یا مكان، در ارتباط و تعامل با كاربر و كاربری اتفاق می افتد )Dey 2001( و از مجموعه ای شامل تمام امور مربوط 
به منطقه و محل، نظیر فرم های بومی، فضاها و ساختمان های موجود، محیط زیست، باستان شناسی، موقعیت محل، 
ریشه های فكری و اعتقادی افراد تشكیل شده است )Yeang 2000( كه به تولید یك چرخه می انجامد. در نتیجه واژۀ 
 Çizgen( كانتكست به عنوان پس زمینه، محیط و چارچوب از طریق تركیب رویدادها و شرایط  به تولید منجر می شود
2012(. زمینه، مكانی است كه فرایندها در آن روی می دهند كه شرایطی با ارتباطات پویا هستند و نه مجموعه ای از 
ویژگی هایی ساكن )اسپیرن 1395(. لذا زمینه را نه به عنوان عاملی ایستا در زمان، بلكه باید به عنوان عاملی پویا و متغیر 
و سیال در نظر داشت؛ به بیانی دیگر، معماری زمینه گرا خود متغیر و متحرك است. همچنین معماری زمینه گرا به مقیاس 
انسانی و خرد كردن بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ مقیاس انسانی اشاره دارد )بهمنی، گودرزی سروش، و 
زارعی 1395(. لذا معماری در زمینه نه یك كم توجهی و نه یك نوآوری افراطی است، بلكه ارتباط بصری شیوا و قوی 

با محیط است )قدیری 1385(.
استیون هال معتقد است كه معماری مسئولیت توجه ویژه و مو شكافانه روی زمینه را دارد؛ زیرا زمینه می تواند 
مجموعه ای از پیشنهادات مناسب را به عنوان مفاهیمی برای طراحی معماری فراهم آورد. زمینه برای وی تنها بستر 
ساختمانی نیست، بلكه مفاهیم طراحی را نیز در بر می گیرد. به سخن دیگر، از نظر هال، زمینه یك منبع اساسی برای 
طراحی است. او بر این باور است كه »ما همیشه با یك زمینه و موقعیت جدید روبه رو هستیم و باید طبق شرایط موجود، 
فرایند طراحی را انجام دهیم« )Yorgancioglu 2004(. از سویی دیگر، در نگاه الكساندر، هدف نهایی طراحی رسیدن 
به فرمی است كه درست بودن آن در سازگاری با زمینه برقرار می شود و به عبارتی، كار طراحی را تالش برای رسیدن 
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به سازگاری میان فرم و زمینه می داند )الكساندر 1389(. یك ساختار جدید با توجه به موقعیت و طراحی اش، می تواند 
اثر زیان بار یا سودمندی بر محیط پیرامونی خود یا بنای با  ارزشی كه در مجاورت آن قرار دارد، داشته باشد؛ هدف از 
یك طراحی در زمینۀ تاریخی در درجۀ نخست، باید حفظ كیفیت های خاصی باشد كه خصوصیت یك مكان را ایجاد 
می كند )شاه تیموری و مظاهریان 1391(. با توجه به مواردی مذكور، می توان زمینه را شبكه ای دانست كه اجزای آن 
در ارتباط كامل با یكدیگر به سر می برند و از طریق نظامی مشترك شكل می گیرند. افزون بر این، لوكوربوزیه متذكر 
می شود ساختمان ها... مانند انسان ها، همگی با یك زبان مشترك سخن می كنند و معتقد است »بنا مانند حباب صابون 
است و این حباب تنها زمانی كامل و هماهنگ رشد می كند كه نیرو و هوای الزم از درون به آن دمیده شود )حیات 
بیرونی وابسته به حیات درونی( و در نهایت برون نتیجۀ درون است« )Le Corbusier 1927(. در این تعریف، منظور 
از هوای داخل حباب همان روح و نظام ارزش های زیرساختی زمینه است كه از درون می تواند باعث شكل گرفتن 
یك طرح معمارانه شود. این نتیجه می تواند پیچیده و ناب و ایدئال باشد، اما هرچه كه هست شخصیت مستقل خود را 
دارد. همچنین لوئی كان معتقد است كه جامعۀ فضاها )فضاهای معماری و شهری( در یك شبكۀ مشترك با یكدیگر 
 .)Capon 1999( سخن می كنند. همچنین اتو واگنر بر این باور است كه زیبایی نیاز به هماهنگی با محیط خود دارد
نِسبیت، زمینه گرایی را این گونه تعریف می كند: اعتقاد اصلی در پشت زمینه گرایی، هر دانشی است كه مرتبط با آن 
 )Nesbitt 1996( موضوع باشد؛ به عبارت دیگر، زمینۀ كلید درك و دانش در حوزۀ موارد همراهی كننده با موضوع است
و یكی از رویكردهای كلی در برنامه ریزی شهری است كه به دنبال رویدادهای تاریخی می باشد. با این رویكرد، اجزا 
و فرم یك شهر به تنهایی ارزیابی نمی شوند، بلكه با محیط ساخته شدۀ پیرامونی شناخته می شود. بنابراین زمینه گرایی 
مانند استخوان بندی بین معماری و شهر در یك بستر عمل می كند و زمینۀ مكانی است كه ارتباط بین معماری و شهر 
در آن اتفاق می افتد )توالیی 1386(. عالوه بر این، زمینه گرایی دیدگاهی است كه به ویژگی های خاص یك مكان و 
به كارگیری آن ها در طراحی معاصر توجه دارد. ازاین رو، در عین حال كه به گونه ای ضمنی، به تمایز مكانی نظر دارد، 
به صراحت، تداوم ارزش های كالبدی و غیركالبدی مكان یا زمینۀ موجود را خواستار است )میرمقتدایی 1383(. از دیگر 
موارد مهم در زمینه گرایی، توجه به هویت است كه كثرت را به تنوع نزدیك می كند و تنوع است كه زندگی را جذاب و 
زیبا می سازد )Islami 1998(. از آنجا كه تمام ساختمان ها بخشی از »این جای« متعین را شكل می دهند، نمی توانند 
همه جا مانند هم باشند، بلكه باید ویژگی های خاص مكان معینی را در بر داشته باشند. از زمان های دیرین، این ویژگی 
به عنوان حال وهوا شناخته شده است و ساختمان هایی تاریخی، گرچه به یك سبك عام تعلق داشتند، معمواًل دارای 
حال وهوای محلی مشخصی بودند. بنابراین معماری به انسان كمك می كرد كه خود را با روح مكان یكی بداند و به 
او حسی از تعلق و ایمنی می داد )نوربرگ شولتز 1392(. این دیدگاهی است كه زمینه گرایان آن را معطوف به فرهنگ 
می دانند و معتقدند مردم به كمك فرهنگ یعنی مجموعه ارزش ها، باورها، جهان بینی و نظام های نمادی مشترك به 

.)Rapaport 1977( محیط معنا می دهند و فضای خالی را به مكان تبدیل می كنند
ِوتِزل، از اساتید برجستۀ برنامه ریزی شهری و شهرسازی در اوایل قرن بیستم آلمان، معتقد است كه ارتباط بین 

معماری و زمینه به چهار دلیل بنیادی شكل می گیرد كه عبارت اند از:
الف. تأكید بر نقش و تأثیر طراح كه با استفاده از تفكر و تصمیمات خود به یك مقصود آگاهانه دست پیدا می كند. 
ب. تفسیر و شرح زمینه به عنوان مجموعه ای از ارزش های موجود كه بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأكید دارد و در 
نهایت در قالب عناصر كالبدی )فرمال( بروز می كند و این مورد وابسته به درك عمیق از منابع موجود در زمینه دارد. 
)وی در این باره توضیح می دهد كه مشكل اصلی در طراحی زمانی رخ می دهد كه طرح مورد نظر عاری از »مجموعه 

ارزش های موجود باشد« و ساختمان ها به صورت تصادفی و بدون توجه به زیرساخت های یك زمینه طراحی شوند.(
ج. ارائۀ معماری از طریق »مجموعه ارزش های موجود« در جهت عالیق و سالیق اكثریت كاربران كه از طریق 
عناصر معماری و شهری می توانند تقویت شوند و در این هنگام است كه معماری می تواند معنادار باشد؛ زیرا در این 

صورت به عنوان بخشی از معنای تشكیل دهندۀ اجتماع عمل می كند.
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د. در نهایت، »راز طراحی« تنها محدود به اجرای استانداردهای طراحی نمی شود و نیاز به توجه ویژه ای به سطوح 
.)Wetzel 1962( معماری و زیرساخت های آن دارد كه متأسفانه كمتر به آن پرداخته می شود

از طرف دیگر، هایدگر بر تأثیری كه یك مكان روی تجارب هستی ما می گذارد، تأكید می كند با اشاره به اینكه 
یك فضا )كالبدی( شخصیت خود را از فضا )اتمسفر( نمی گیرد بلكه از مكان و متعلقات )روح مكان( آن می گیرد. )برای 
مثال فضای داخلی مسجد شیخ لطف اهلل را در نظر بگیرید كه اگر ساختمان دیگری به جای آن احداث شود، با توجه به 
اینكه فضا همان فضاست و تغییری در آن ایجاد نشده است، آیا همان حس مكان را القا می كند؟ پاسخ خیر است؛ زیرا 
روح آن مكان تنها متعلق به مسجد شیخ لطف اهلل است( )Heidegger 1954(. بنابراین آنچه اهمیت دارد، روح مكان 
است كه می تواند به شكل كالبد بروز كند و این كالبد به مثابۀ جامه ای برای آن روح است كه در راستای اهداف و معنای 

آن شكل گرفته، در غیر این صورت خود كالبد نمی تواند به تنهایی معنایی را به همراه داشته باشد.
برخی از اندیشمندان )Gregotti et al. 1992( معتقدند كه زمینه گرایی با توجه به ارزش های یك زمینه به دو 

شیوه صورت می گیرد كه عبارت اند از:
الف. محاكات )حكایت گری( و تقلید كامل از طبیعت و زمینه )اُرگانیك(؛

ب. ارزیابی ارتباط فیزیكی و توصیفات فرمال )پیاده سازی ارزش ها و كهن الگوها در قالب فرم(.
بر اساس این تقسیم بندی، اولین مورد، زمینه را مولد و شكل دهندۀ تمامیت یك اثر می داند و دومین مورد به عنوان 
 Frampton( عمل می كند )یك مكان بسترساز ایده های معین، بر اساس شبكۀ ارزش ها )مجموعه ارزش های موجود

.)1995
در بین این دو شیوه نیز درجاتی قرار می گیرد كه در ادامه به آن پرداخته می شود. با توجه به اهمیت زمینه و نقش 
آن در طراحی معماری، نحوۀ ارتباط این دو با یكدیگر را در كل می توان به چهار درجۀ مختلف تقسیم كرد كه بر اساس 
تقسیم بندی رابرت ایروین )Robert Irwin( نقاش، طراح چیدمان و طراح منظر صورت گرفته است و عبارت اند از: 

الف. زمینه مولد طرح است؛ طرح به طور كامل در زمینه حل شده است و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد.
ب. زمینۀ خاص؛ برخورد و نگاه ویژه به زمینه كه به مهارت و تجارب طراح وابسته است.

ج. سازگار با زمینه؛ طرح در هماهنگی با زمینه است و هیچ كدام بر دیگری برتری ندارند كه اگر این هماهنگی تنها 
در حد شباهت های فیزیكی باشد، فاقد ارزش های معمارانه است.

د. زمینه غالب است؛ نظام ارزش ها و كهن الگوها در اثر جاری بوده و عالوه بر توجه به ارزش ها و روح  مكان 
كه وابسته به زمینه است، خود طرح نیز به صورت مستقل واجد هویت و ارزش است و اگر این رویكرد به درستی و 

)Fritsch 2001 :به شیوه های مطلوب اجرا شود، در شمار بهترین آثار زمینه گرا قرار می گیرد )به نقل از
در مجموِع این گفتمان و بر پایۀ نكات بازگوشده، ارزیابی و به كارگیری عوامل زمینه گرا به عنوان عاملی كه ارتباط 
بین عناصِر در حاِل تغییر و ثابت گذشته را فراهم می سازد، جایگاه ویژه ای در خلق معنای معمارانه دارد. ازاین رو، برای 
دستیابی به مؤلفه های مؤثر در این گستره، محتوای مطالب حاضر در جدول )1( مورد تحلیل قرار گرفته است؛ این 
بررسی ها منتج به استخراج شاخص هایی در پنج حوزۀ عملكردی، كالبدی، فرهنگی تاریخی، طبیعت و معماری به عنوان 

مهم ترین معیارها در زمینه گرایی است. 

2. روش تحقیق
پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی دو اثر )بنای آموزشی( از معماران خارجی فعال در زمینۀ معماری معاصر )قرن 
14ش( و در محدودۀ زمانی پهلوی اول بین سال های 1304ـ1319ش بپردازد. روش پژوهش از نوع »مطالعۀ موردی« 
و روش گردآوری اطالعات، »اسنادی و كتابخانه ای« است. این نوع بررسی و مطالعه در این روش به سه دسته تقسیم 

می شود كه به صورت یك مدل )تصویر 4( در ادامه ارائه شده است. 
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معیارهای واجد اهمیت در زمینه گرایی

عملكرد
پویایی

زمینه شرایطی با ارتباطات پویاست )اسپیرن 1395(، زمینۀ معماری زمینه گرا متغیر و متحرك )بهمنی، 
گودرزی سروش، و زارعی 1395(

ارتباط بصری با 
زمینه

معماری در زمینه دارای ارتباط بصری قوی با زمینه )قدیری 1385(

كالبد

تناسبات و  مقیاس 
انسانی

ارزش های كالبدی برای برآمیختگی متناسب توده و فضا برای ایجاد یك كل استوار )توسلی 
1376(، مقیاس انسانی )بهمنی، گودرزی سروش، و زارعی 1395(

روح مكان
 ،)Heidegger 1954( كالبد به مثابۀ جامعه ای برای روح مكان ،)روح مكان )نوربرگ شولتز 1392

)Fritsch  2001( توجه به ارزش ها و روح مكان در وابستگی به زمینه

ارتباط با پیرامون
طرح در هماهنگی با زمینه )Ibid(،  زیبایی نیاز به هماهنگی با محیط )Capon 1999(، توجه 

زمینه گرایی به ویژگی های خاص یك مكان و به كارگیری آن ها در طراحی )میرمقتدایی 1383(

زیرساخت
توجه به زیرساخت های یك زمینۀ طراحی )Wetzel 1962(، نظام ارزش های زیرساختی زمینه 

)Le Corbusier 1927( باعث شكل گرفتن طرح معمارانه

فرهنگی-تاریخی
جنبۀ تاریخی

 Frampton( توجه به ارزش های یك زمینه در طراحی در پیاده سازی ارزش ها و كهن الگوها
1995(، جاری بودن نظام ارزش ها و كهن الگوها در اثر )Fritsch 2001(، زمینه گرایی به دنبال 

رویدادهای تاریخی )توالیی 1386(

ارزش های اجتماعی
شرح زمینه به عنوان مجموعه ای از ارزش های موجود برای تأكید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی 

)Rapaport 1977( معنا دهی به محیط به كمك فرهنگ و تبدیل فضا به مكان ،)Wetzel 1962(

طبیعت بستر طبیعت
توجه به ارزش های یك زمینه در طراحی در تقلید كامل از طبیعت )Frampton 1995( اهمیت 

)Harvey 2005( فرایندهای اجتماعی و طبیعت در طول سالیان در محل

معماری
نقش طراح

تأكید بر نقش طراح برای دستیابی به مقصودی آگاهانه )Wetzel 1962(، برخورد با زمینۀ وابسته 
)Fritsch  2001( به مهارت و تجارب طراح

طرح معماری
 ،)Yorgancioglu 2004( زمینۀ یك منبع اساسی برای طراحی ،)Fritsch  2001( زمینۀ مولد طرح

وظیفۀ طراحی سازگاری میان فرم و زمینه )الكساندر 1389(

جدول 1: معیارهای واجد اهمیت در زمینه گرایی

تصویر 4: تقسیم بندی انواع مطالعۀ موردی بر اساس 
)Stam 2008( نوع بررسی

تصویر 3: مدل مفهومی روش تحقیق موردی به عنوان یك استراتژی 
)Johanson 2003 برگرفته از( )Wang and Groat( تركیبی
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باید متذكر شد مطالعۀ موردی را بر اساس اهداف می توان به سه دستۀ توضیحی، توصیفی و اكتشافی تقسیم كرد 
كه تحقیق حاضر از نوع »مطالعۀ موردی توصیفی« است )Yin 1994(. برای توصیف مطالعات موردی سه اصطالح 
ماهیتی، ابزاری و جمعی به كار رفته است كه اگر محقق قصد داشته باشد تا درك درست و بهتری از یك پدیده یا 
وضعیت به دست آورد، مطالعۀ ابزاری پیشنهاد شده است )Stake 1995(. در مدل زیر، نحوۀ بررسی »مورد« در 

پژوهش حاضر ارائه شده است.

2. 1. نمونه های موردی
2. 1. 1. دبیرستان البرز

آمریكایی ها  مدرسۀ  تأسیس  و  خورشیدی   1252 سال  به  تهران،  مركزی  بافت  در  واقع  )ماندگار(،  البرز  دبیرستان 
بازمی گردد و از نخستین نمادهای آموزشی معاصر در ایران است كه به دلیل نمای رشته كوه های البرز در پس زمینه اش، 
به این نام خوانده می شود. ساختمان 11 هزار مترمربع زیربنا و 10 هزار مترمربع فضای سبز دارد. بنای اصلی این 
دبیرستان از نخستین آثار نیكالی ماركف، معمار روسی تبار اهل تفلیس )گرجستان( است كه در سال 1915 به همراه 
نیروی قزاق وارد ایران شد. جهت قرارگیری و كشیدگی بنا به گونه ای است كه در راستای جهت قبله و هماهنگ با 

بافت پیرامون است.

در نماسازی این بنا اشارات و شباهت هایی با معماری ایرانی و اسالمی دیده می شود. برای مثال، استفاده از آجر، 
كه از مصالح رایج كاربردی در منطقه است، یا استفاده از ایوان و كاشی كاری كه برگرفته از معماری اسالمی است. 
مضاف بر این، شاهد حضور برخی از عناصر معماری غرب در بنا هستیم. اما تمامی موارد یادشده تنها به ظاهر خالصه 
می شود و نتوانسته آن طور كه شایسته است، پاسخ گوی نیاز طرح باشد و خود را با زمینه وفق دهد؛ لذا در ادامه، این 
دالیل بررسی می شود. در نما تقارن كامل و استفاده از ریتم بازشوها در طرفین دیده می شود كه در نهایت به تأكید 

تصویر 5: نحوۀ بررسی »موردی« در پژوهش 

 تصویر 6: جهت گیری بنا هماهنگ با محیط پیرامونی )غربی شرقی( 
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بر ایوان و مركز رسیده و از ویژگی های بارز معماری اسالمی است )تصویر 7(. در نمایی كه در سمت دیگر قرار دارد، 
استفاده از عدد 7 در تعداد بازشوها دیده می شود كه از اعداد مقدس در ایران و اسالم بوده است و مجموع دو طرف 

به عدد 14 می رسد )تصویر 8(.  

تصویر 7: تقارن مركزی و ایجاد تعادل بصری و توازن در نمای شمالی

تصویر 8: به كارگیری عناصر اسالمی و ایران باستان در نمای جنوبی

در خصوص چیدمان كالس ها و كشیدگی بنا باید توجه كرد كه این شیوۀ طراحی، روش های مرسوم در مدارس 
سنتی و نوع ارتباطات فضایی در آن ها را نادیده گرفته و بر مبنای شیوه های مدرن طراحی شده است. كشیدگی و 
سیركوالسیون خطی باعث شده است تا اهمیت عملكردی در این بنای آموزشی كم رنگ شود و ضمن ضعف در ارتباط 

فضایی و بصری داخل و بیرون بنا، فضای باز نیز هیچ نقشی در فرایند آموزش نداشته باشد )تصویر 9(.

تصویر 9: مقایسۀ نحوۀ چیدمان كالس ها و ارتباط دانش آموزان با یكدیگر در مدارس چهارباغ )سمت راست( و البرز )سمت چپ(، 
)طاهرسیما، ایرانی بهبهانی، و بذرافكن 1394(
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همان طور كه پیش تر اشاره شد، در زمینه گرایی، توجه به سبك های مختلف معماری می تواند با ارزیابی آگاهانه 
التقاطی  به معنای  امر  این  به عوامل محیطی صورت گیرد و  و دقیق عالئم بصری زمینه و سازگاری و پاسخ دهی 
روشنفكرانه نیست. لذا شاخص های سبكی بنای مذكور در جدول 2 ارائه شده است تا در نهایت بتوان میزان توجه به 

اصول و سنت های جاری در منطقه و همچنین تطابق با مباحث زمینه گرایی را بررسی كرد.
   

جدول 2: تشابه عناصر و برداشت از دیگر آثار در مدرسۀ البرز

عناصر و فضاهای ردیف
مشترك

نام اثر و دورهنمونه های مشابهمدرسۀ البرز

.1

كنگره های 
به كاررفته در باالی 
بخش شبیه به برج

تخت جمشید )لرستان ـ 
ساسانیان(

.2

كاله فرنگی 
روی بام

خانۀ بروجردی ها 
)كاشان ـ قاجاریه(

.3

استفاده از ایوان با 
طاق تیزه دار

مدرسۀ غیاثیه خرجرد 
)خراسان ـ تیموریان(

.4

تزیینات آجركاری 
به كاررفته در باالی 

ایوان

سردر یكی از خانه های 
سنتی واقع در محلۀ 
اسحاق بیگ )شیراز ـ 

قاجاریه(

.5
طاق بندی به كاررفته 
در راهروها از نوع 

مازه دار

رواق های مسجدجامع 
نائین )اصفهان ـ صدر 

اسالم( 

2. 1. 2. ایرانشهر یزد
مدرسۀ ایرانشهر توسط آندره  گدار با همكاری ماكسیم سیرو، كه از معماران و باستان شناسان اعزامی فرانسه به ایران 
در دورۀ پهلوی بودند، در سال های 1310 تا 1313 در یزد طراحی شده  است. این بنا از منظر فرم، دسترسی ها و 
مناسبات اقلیمی به شكل مناسبی )تصویر 10( خود را در بستر طرح جای داده است. استفاده از مؤلفه هایی همچون 
رواق به عنوان سایه بان و كشیدگی و جهت گیری ساختمان )تصویر 11( داللت بر هماهنگی و توجه به بستر و عوامل 
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اقلیمی دارد. همچنین ساختار بنا بر مبنای تأكید بر فضای باز به واسطۀ قرارگیری و همنشینی فضاهای بسته در میان 
فضاهای باز، تقارن و حركت خطی در پالن مجموعه شكل گرفته است )تصاویر 12 و 13(. ساختار بنا بر مبنای تأكید 
بر فضای باز به واسطۀ قرارگیری و همنشینی فضاهای بسته در میان فضاهای باز، تقارن و حركت خطی در پالن 

مجموعه شكل گرفته است.

تصویر 10: موقعیت قرارگیری بنا در منطقه و همسایگی

  تصویر 12: سیركوالسیون مدرسه ایرانشهرتصویر 11: جهت گیری مدرسه ایرانشهر

تصویر 13: پالن مدرسۀ ایرانشهر
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در این بنا نیز شباهت ها و اشاراتی به دیگر بناها و دوره ها وجود دارد كه در جدول زیر ارائه شده است تا بتوان 
رهیافتی به سمت اظهار نظر در خصوص زمینه گرا بودن اثر ایجاد كرد.

جدول 3: تشابه عناصر و برداشت از دیگر آثار در مدرسۀ ایرانشهر
عناصر و ردیف

فضاهای 
مشترك

نام اثر و دورهنمونه های مشابهمدرسۀ ایرانشهر یزد

.1
گنبدهای كوچك 

به كاررفته در باالی 
ایوان ها

 
سقاخانۀ فهرج 

مسجدجامع فهرج

.2
استفاده از طاق 
تیزه دار در رواق

مسجد تاریخانه 
)ایرانی اسالمی(

استفاده از سه 3.
نوع طاق مازه دار 
)ساسانی و صدر 
اسالم(، تیزه دار 

)اسالمی( و رومی 
)غربی و برخی 
بناهای ایرانی(

   

)راست( طاق رومی 
ـ مسجدجامع فهرج 

)صدر اسالم(

)چپ( طاق 
مازه دار )ساسانی( 
ـ مسجد تاریخانه 

)ایرانی اسالمی(

.4
گنبد دو تیكۀ 
به كاررفته كه 
برگرفته از 

گنبدهای بومی 
منطقه است و بنا 
به دالیل اقلیمی 

به این شكل 
طراحی شده است.

گنبد یخچال میبد

گنبد آب انبار گیو یزد

.5
استفاده از طاق 

مازه دار )ساسانی( 
 در سالن اجتماعات

)راست( طاق مازه دار 
)ساسانی( ـ ایوان 
مدائن )طاق كسری(

)چپ( طاق مازه دار 
ـ مسجد تاریخانه 

)ایرانی اسالمی(

.6
طاق بندی تیزه دار 
در راهروهای بنا

 

رواق مسجدجامع یزد 
)اسالمی(

رواق های 7.
به كاررفته در بنا 
به دالیل اقلیمی 
)جریان هوا( و 

ایجاد ارتباط

مسجد تاریخانه 
)ایرانی اسالمی(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 14 ـ پاییز و زمستان 97

183

3. تحلیل داده ها
3. 1. نحوۀ اثرگذاری زمینه و تعامل آن با طرح معماری

بر مبنای تقسیم بندی انجام شده، دیاگرام زیر قصد دارد تا به سازمان دهی و مشخص كردن موقعیت نمونه ها بپردازد و 
نوع ارتباط آن ها با زمینه را مشخص كند كه محور عمودی نمایانگر نحوۀ برخورد با زمینه است و محور افقی كیفیت 

)قوت و ضعف( آن را مشخص می كند.

)Fritsch 2001 تصویر 14: دیاگرام تقسم بندی نحوۀ برخورد اثر با زمینه و میزان كیفیت آن )با بهره گیری از

همان طور كه در دیاگرام تصویر 14 مشخص شده است، مدرسۀ البرز در ردۀ آثار سازگار و هماهنگ با زمینه قرار 
می گیرد، اما این هماهنگی تنها محدود به شباهت های ظاهری و عناصر كالبدی می شود نه نظام های ارزشی فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، و از این حیث دارای ضعف است. همچنین عواملی همچون تعامل با محیط پیرامونی 
و فضای باز و جایگاه آن در فرایند آموزش و نحوۀ ادراك فضا و ارتباطات فضایی درون و بیرون در این بنا، كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. اما مدرسۀ ایرانشهر كمی متفاوت تر از مدرسۀ البرز طراحی شده و مواردی كه ذكر شد، تا 
حدودی در آن رعایت شده است؛ یعنی عالوه بر هماهنگی با زمینه و استفاده از عناصر كالبدی در اثر، به ارزش های 
زیرساختی و روح مكان نیز كم وبیش توجه شده است. لذا در بررسی نمونه های مذكور، نگاه به زمینه گرایی را نه به 
مفهوم توجه به سبك های تاریخی، بلكه معطوف به عواملی در توجه به شرایط و بستر در چگونگی توسعۀ فضایی 

تلقی می كنیم.
3 .2. تأثیر ارتباط بین فضاهای آموزشی با شیوۀ آموزش

بعد از بررسی مواردی كه بیشتر مربوط به عوامل كالبدی، تزیینات و مصالح بود، یكی از مهم ترین مباحثی كه باید 
بررسی شود، نحوۀ تأثیرگذاری فضای آموزشی در آموزش، شیوه های آموزشی و ارتباط افراد با یكدیگر است كه به نظر 
می رسد اهمیت آن بیشتر از بخش های پیشین باشد؛ زیرا یك بنای معمارانه قرار است در نهایت در خدمت انسان و 
نیازهای وی باشد. از همین رو، چگونگی توجه به شیوه های آموزش، ایجاد تعامل و ارتباط و تأثیرات نحوۀ طراحی بر 

این موارد در مقایسه با یكی از مدارس سنتی به شكل جدول در ادامه ارائه شده است.
با توجه به مواردی كه در جدول 4 آمده است، می توان گفت كه نمونه های مذكور در مقایسه با مدارس سنتی، 
تفاوت های زیادی دارند. شیوه های آموزشی در مدرسۀ البرز به طور كامل نادیده گرفته شده و فقط به یك سیركوالسیون 
خطی در فضای داخلی بسنده شده است؛ این امر عالوه بر اختالل در تعامل افراد، موجب عدم ارتباط درون و بیرون بنا 
شده است و فضای باز هیچ نقشی در فرایند آموزش و مشاركت دانش آموزان ندارد و این مؤلفه ای است كه در مدرسۀ 
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مقیاس كالننام بنا
نظام آموزشی   ویژگی فضایی

مقیاس میانه
نظام آموزشی      ویژگی فضایی

مقیاس خرد
نظام آموزشی    ویژگی فضایی

مدرسۀ 
چهارباغ 
)سنتی(

ـ آموزش به مستمعین آزاد عالوه بر 
محصالن مدرسه

ـ آموزش همراه با عبادت و امور 
اجتماعی

ـ ارتباط با بافت پیرامون و 
همجواری با مراكز مهم
ـ پذیرای ساكنان محله

ـ ورودی هماهنگ و در ارتباط با 
بافت و پذیرای عابران

ـ روش تدریس به صورت مباحثه و حضور 
آزادانه

ـ  برنامه های آموزشی انعطاف پذیر با انتخاب 
طلبه )دانش آموز(

ـ ارتباط هدف دار دروس با هم
 ـ  همراهی عبادت با تحصیل

1. انعطاف پذیری
ـ نقش مهم فضای نیمه باز با نقش آموزشی، 

مذهبی، اقلیمی و اجتماعی
2. ارتباطات و دسترسی ها

ارتباط از طریق حیاط
متنوع و انتخابی

ـ پیش مطالعه، پیش مباحثه، حضور در 
درس، مطالعه، مباحثه، تنظیم مطالب و 

یاداشت آن ها و آزمون درس
ـ امكان حضور در حیاط، حجره، ایوان 

و گنبدخانه
ـ فضاهای مناسب و متنوع به منظور گرد 
هم آمدن افراد، امكان برقراری بحث و 

مناظره و ترویج كار گروهی

مدرسۀ البرز 
)تهران(

ـ آموزش به تعدادی مشخص از 
دانش آموزان

دوری از امور عبادی و اجتماعی
ـ عنصر بدون ارتباط با همجواری ها

ـ بدون ارتباط با افراد محله
ـ ورودی شاخص و در تضاد با 

بافت محله

ـ ارائۀ درس توسط مدرس مشخص در 
كالس و ردیف نیمكت ها

ـ برنامۀ آموزشی ثابت بر مبنای گروه های 
سنی مختلف

ـ  عدم ارتباط منطقی و هدف دار دروس با 
یكدیگر

1. انعطاف پذیری
بدون عملكرد آموزشی ایوان و تنها با 

كاربری ارتباط دهنده
ـ  ارتباطات فضایی و دسترسی ها  .2

ارتباط از طریق راهرو
ـ خطی و بدون انتخاب

ـ تدریس تنها توسط معلم بر مبنای 
حفظیات

ـ پاسخ به دروس توسط دانش آموز
ـ فضای كالس بسته

ـ ارائۀ مستقیم، منظم و یكنواخت آموزش 
و رفتار ساكن و منفعل دانش آموز

مدرسۀ 
ایرانشهر 

)یزد(

ـ آموزش منحصر به دانش آموزان
ـ دوری از امور عبادی و اجتماعی

ارتباط با محیط پیرامونی و مناسبات 
اجتماعی

ـ ورودی خوانا و در ارتباط با بستر 
طرح

ـ ارائۀ دروس به شكل متكلم وحده و در 
كالس

ـ تفكیك سنی با برنامۀ آموزشی ثابت
1. انعطاف پذیری

ـ قابلیت آموزش در رواق ها و حیاط 
خصوصی

2. ارتباط فضایی
ـ تركیبی از خطی و گردشی

ـ ارتباط فضایی و بصری مناسب بین راهرو، 
رواق ها و حیاط ها

ـ تدریس معلم بر مبنای حفظ دروس
ـ عدم تشكیل مباحثه و آموزش گروهی

فضای آموزشی بسته
ـ قابلیت آموزش در فضای باز 

جدول 4: مقایسۀ شیوه های آموزشی و توجه به فضای باز در مدارس سنتی و نمونه ها 
)طاهرسیما، ایرانی بهبهانی، و بذرافكن 1394(

چهارباغ به خوبی رعایت شده است. اما مدرسۀ ایرانشهر در این زمینه متفاوت از مدرسۀ البرز عمل كرده است و قرابت 
بیشتری با شیوه های آموزش سنتی دارد؛ زیرا عالوه بر ایجاد ارتباط بصری حیاط ها، فضای درونی و بیرونی، استفاده از 
سیركوالسیون گردشی و تركیب آن با خطی، توانسته است موجب برقراری تعامل شود. همچنین طراحی بنا به گونه ای 
است كه فضای باز و رواق می توانند در ایجاد مشاركت و آموزش در فضای باز نقش داشته باشند. با اینكه این بنا 
به شكل چهارگوش و مربع مستطیل طراحی نشده، نیم نگاهی به شیوه های آموزش سنتی و نحوۀ مشاركت داشته است 
و می توان این بنا را حالتی بینابین دانست؛ یعنی نه به طور كامل، مانند مدارس سنتی است و نه به تمامیت آن را نادیده 

گرفته است؛ امری كه در تصویر 15 به خوبی دیده می شود. 
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 3. 3 . تحلیل فیزیک و بستر
با توجه به غیرایرانی بودن معماران نمونه ها، نمی توان انتظار طراحی بنایی را داشت كه به طور كامل زمینه گرا باشد. 
به همین سبب، جدا از مواردی كه بررسی شد و آنچه در ظاهر بنا مخاطب مشاهده می كند، به نظر می رسد شیوه ها و 
سبك های معماری كه در موطن معماران به كار رفته است، بی تأثیر در آثار طراحی شده نباشد؛ زیرا شباهت زیادی به 
فرم پالن نمونه ها و بناهای موجود در سرزمین معماران وجود دارد، چه در طراحی مدرسۀ البرز كه به پالن اكثر آثار 
روسی، به ویژه در بناهای آموزشی، شباهت دارد و چه در مدرسۀ ایرانشهر كه بی شباهت به آثار معماری فرانسه نیست. 

شباهت ها و تأثیراتی كه در فرم پالن نمونه ها نقش داشته اند، در جدول 5 ارائه شده است.

جدول 5: شباهت و تأثیر فرم پالن غالب موطن معماران بر نمونه ها
شباهت به سایر آثارفرم پالن نمونه ها

شباهت فرم پالن مدرسۀ البرز با فرم پالن غالب در موطن معمار
 )نیكالی ماركف ـ روسیه(

* استفاده از فرم پالن خطی و بازوهای كناری

مقایسۀ پالن مدرسۀ البرز با شیوۀ رایج طراحی پالن در روسیه

 )URL 1( بخشی از مجموعۀ دانشگاه لومونوسو، روسیه

مؤسسۀ تحقیقاتی هوافضای مسكو، روسیه 
)URL 2( 

 پلی تكنیك سنت پترزبورگ، روسیه
 (URL 3) 

تصویر 15: مقایسۀ سیركوالسیون و نحوۀ ایجاد تعامل در مدارس سنتی و نمونه ها
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شباهت فرم پالن مدرسۀ ایرانشهر با سبك معماری موطن معمار )آندره 
گدار و ماكسیم سیرو ـ فرانسه(

* از مواردی كه در این نمونه باید به آن اشاره كرد، روش طراحی معمار 
است كه به قابلیت توسعه و گسترش طرح در آینده نظر داشته است؛ مانند 

آنچه در كاخ ورسای وجود دارد )روبه رو(.

مقایسۀ پالن مدرسۀ ایرانشهر با پالن كاخ ورسای كه ویژگی گسترش 
و توسعه در آن به چشم می خورد و معمار سعی كرده است با توجه به 

گذشته و نیاز حال، آن را به آینده نیز پیوند دهد. )با توجه به اینكه ارتفاع 
فضاها در مدرسۀ ایرانشهر بیش از حد معمول است، به نظر می رسد 
بی تأثیر از سبك معماری بناهای عظیم و سلطنتی فرانسه نبوده است.(

 (URL 4) دید پرنده از محوطۀ كاخ ورسای، فرانسه

(URL 5) پالن كاخ ورسای در سال 1668

(URL 5) پالن كاخ ورسای در سال1674

(URL 5) پالن كاخ ورسای در سال1680

(URL 5) سیر تكامل كاخ ورسای

بحث 
به رغم ابعاد گستردۀ توجه به زمینه گرایی در معماری، آنچه مهم به نظر می رسد، این است كه هیچ پروژۀ معماری 
نمی تواند از گذشتۀ خود )بستر تاریخی(، ویژگی های انسان مبنا )بستر فرهنگی اجتماعی(، فیزیك موجود )بستر كالبدی(، 
توجه به عملكردها )بستر آموزشی(، عناصر طبیعی پیرامون )بستر طبیعی( و... جدا شود. حال آنكه این اتصال ها خود 
مبنای ارتقای كیفیت یك اثر معماری خواهد بود. لذا توجه به كیفیت های یادشده می تواند معیاری برای ارزیابی یك 
اثر در حوزۀ زمینه گرایی باشد. آخرین موردی كه در این مقاله به آن پرداخته می شود، میزان تطابق نمونه ها با معیارهای 
زمینه گرایانه است. در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از تعاریف و دسته بندی هایی كه صورت گرفته است، 
نتایج درخور توجهی در حوزۀ ارتباط زمینه گرایی با طرح معماری و معیارهای مؤثر بر آن به دست آید. با اینكه هیچ 
معیاری گویاتر از خود زمینه نیست، در این بخش از معیارهای زمینه گرایی )Capon 1999( برای تطبیق با مباحث 
زمینه گرایی استفاده شده است )جدول 6( تا مشخص شود كه نمونه ها تا چه حد پایبند به اصول و اهداف زمینۀ مورد 

نظر بوده اند.
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نتیجه
با توجه به بررسی نمونه ها می توان گفت كه تنها چند اشارۀ تاریخی و شباهت سبكی در كالبد بنا نمی تواند باعث شود 
تا یك اثر زمینه گرا نامیده شود؛ زیرا هر زمینه ای شامل عوامل متعددی می شود كه مجموع آن ها زمینه را تشكیل 
داده اند؛ به ویژه كه در معماری، عوامل عملكردی از مهم ترین عوامل محسوب می شوند و توجه ویژه ای را می طلبند. از 
سوی دیگر، مسائل فرهنگی و اجتماعی و نقش طراح، خود تأثیر بسزایی در شكل دادن به زمینه و بررسی آثار معماری 
خواهند داشت. نكته ای كه باید ذكر شود، شباهت ها و اشارات تاریخی در هر دو نمونه است كه حتی در این صورت 
هم نمی توان یك اثر را زمینه گرا دانست؛ زیرا در این نمونه ها شاهد توجه به سبك ها و دوره های تاریخی متفاوت 
هستیم كه با استفاده از عناصر و مصالح مختلف، تنها سعی در پوشاندن جامه ای روی بنا با لقب زمینه گرا بودن دارند، 
بدون آنكه به سنت های فرهنگی و عملكرد یك بنا در گذشته توجه شود. با این حال دو نمونۀ مذكور به دلیل اینكه 
در شهرهای متفاوتی )البرز در تهران پایتخت و ایرانشهر در یزد( احداث شده اند، تفاوت هایی دارند. به نظر می رسد 
مدرسۀ البرز با توجه به اینكه در پایتخت احداث شده، بیشتر تحت تأثیر نظام های حكومتی و سیاست های تجددطلبانه 
قرار گرفته است؛ زیرا با وجود شباهت های ظاهری به معماری ایرانی، تقریباً هیچ قرابتی با معماری ایرانی و سنت های 
آموزش در مدارس سنتی ندارد و شیوه های آموزشی و مناسبات فرهنگی را نادیده گرفته است. هرچند كه در این بنا 
مواردی همچون جهت گیری بنا، مصالح به كاررفته، تزیینات و... با توجه به زمینه صورت گرفته است، این موارد كافی 
نبوده و به ویژه در بنایی با كاربری آموزشی كه از اهمیت فراوان و تأثیرگذاری برخوردار است، عامل آموزش و عملكرد 
نقش حیاتی در آن ایفا می كند. همچنین در این بنا شاهد سیستم آموزش غربی با استفاده از شیوۀ متكلم وحده در 
كالس هستیم و مواردی همچون سیركوالسیون، ایجاد تعامل، آموزش مشاركتی و مباحثه، استفادۀ حداكثر از فضای 

باز در امر آموزش كه غربی ها نیز امروزه به دنبال آن هستند، نادیده گرفته شده است.
با توجه به شواهد می توان اذعان كرد كه با در نظر گرفتن فاصلۀ یزد با پایتخت و به عنوان شهری سنتی، مدرسۀ 
ایرانشهر كمتر تحت تأثیر نظام های حكومتی قرار گرفته و از تغییر و تحوالت موجود در پایتخت مصون مانده است. 

*میزان توجه به معیارهای زمینه گرایی در این اثر، بیشتر محدود به تناسبات و جنبه های كالبدی بنا می شود تا سایر معیارهای یادشده. همچنین طراح سعی كرده است تا با بهره گیری 

از شباهت ظاهری اثر به بناهای تاریخی گذشته، این اثر را طراحی كند و تنها به مواردی همچون مصالح و فن ساخت و ساز محدود شده و از سایر جنبه های زمینه گرایی غافل 
مانده است. مواردی همچون چیدمان فضای آموزش كه ارتباط مستقیم با شیوه های آموزشی و ارتباط استاد و شاگردی دارد و یا نوع طراحی باز كه هماهنگی الزم با زمینه را ندارد.  

**میزان توجه این اثر به معیارهای زمینه گرایی، میزان مطلوب تری را در بر می گیرد؛ این امر نشان از شناخت عمیق تر طراح از فرهنگ و هنر ایرانی دارد؛ زیرا عالوه بر شباهت های 

ظاهری بنا همچون تناسبات و همانندی با بناهای تاریخی، طراح مواردی همچون نحوۀ ارتباط و چیدمان فضایی را شبیه به آنچه در این سرزمین اتفاق می افتد، شكل داده است. 
در نظر گرفتن تنوع بصری در فضای باز تعاملی عالوه بر ایجاد ارتباط بین بیرون و درون، به گونه ای است كه باعث افزایش ارتباط بین كاربران می شود. همخوانی بنا با معماری، 

چشم انداز و بافت پیرامون خود نیز از دیگر مواردی است كه طراح به آن توجه داشته است.

ارزیابی معیار های واجد اهمیت در زمینه گرایی

نام اثر

معماریطبیعتفرهنگی-تاریخیكالبدعملكرد

پویایی
ارتباط 

بصری با 
زمینه

شیوه 
روح تناسباتآموزش

مكان
ارتباط با 
جنبۀ زیرساختپیرامون

تاریخی
ارزش های 

اجتماعی
بستر 
طرح نقش طراحطبیعت

معماری

*مدرسۀ 

البرز

**مدرسۀ 

ایرانشهر

جدول 6: میزان توجه معماران آثار به معیارهای زمینه گرایی )با بهره گیری از Wetzel 1962 و طاهرسیما، ایرانی بهبهانی، و بذرافكن 1394(
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این بنا نیز عالوه بر رعایت مناسبات اقلیمی، جهت گیری، مصالح و تزیینات و همچنین توجه به اشارات تاریخی و 
سبك های معماری گذشته، اگرچه به طور كامل با معماری مدارس سنتی و شیوه های آموزش سنتی انطباق ندارد، آن 
را نادیده نگرفته و تا حدودی توانسته است پاسخی مناسب به زمینۀ خود بدهد و قرابت بیشتری )نسبت به مدرسۀ 
البرز( با زمینۀ خود داشته باشد؛ زیرا در این بنا شاهد سیركوالسیون غیرخطی، توجه به نقش فضای باز در امر آموزش 

و ایجاد تعامل و ارتباط بیشتری هم در درون فضا و هم ارتباط درون و بیرون هستیم. 
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