نقش جهان /دورهی سوم /شماره 1
صفحات 7-11 :
تاريخ دريافت مقاله1191/11/ 24 :
تاريخ پذيرش نهايي1192/01/ 25 :

جستـاری بر تبیین دیدگـاههای منطقـهگرایـی و سیـر تحول آنهـا در
*
معمـاری معـاصر

Explanation of Regionalistic Viewpoints & their Evolution in Contemporary Architecture
قادر بایزیدی  ،1ایرج اعتصام ،2فرح حبیب ،3سید مصطفی مختاباد امرئی

4

منطقهگرايي ،ديدگاهي تحليلي و انتقادی استت هه اا تکهيد ار فف

ويگگيها و خصوصيات خاص مكان ،ارای هويت خاص

منطقه در مقاال خصتوصتيات مام جهاني اولويت قائل استت مقاله فاضتر در پي نن است هه ا ره ذر اررسي پيشينه و سير
تحول نظريه منطقهگرايي در معماری ا طريق تحليل ديدگاه صتتتاف نظران و مصتتتاديق اه تنييو رويكردهای بال

در ايو

فو ه همت گمارد روش تحقيق در ايو نوشتتار ار مننای روش هيفي و تحليلي– تفستتيری استتت و ا شتتيوه اسنادی استفاده
شتتده استتت نتايا مطالعات فاهي ا نن استتت هه نظريه منطقهگرايي ا رويكردهای اوميگرايانه و تکهيد ار ارداشتتتهای
هالندی و منافث ستتنكي ،شتتكلي و ينايي شتتناستتي منطقه ،اه ستتمت رويكردهای نويو و توجه اه منافث اجتمامي ،فرهن ي،
يستتتاوم و ارتناطات انستتاني تیيير رويه داده ،در پي تعديل انديشتتههای تعصتت گرايانه و محدوديت ای پيشتتيو و تقويت
ن رش تعاملي و استتتفاده ا میايای جهاني استتت تکهيد ار مشتتارهت مردم و طرافي اا تمرهی ار نيا ها و قااليت محلي در
راستای تحقق توسعه پايدار ،روش پائيو اه ااال در طرافي اه جای روش متمرهی ا ااال اه پاييو ،توجه اه نيا های واقعي انسان
و ار شهای فرهن ي ،اجتمامي و هنجاری در راستتتای مقاومت در اراار يكستتاني محيم مصتتنوق ،تقويت فا مكان ،ففاظت
خالق اته جتای ن تاه رجعتتگرا ،منطقتهگرايي انتقادی و منطقهگرايي تعاملي ا راهنردها و گفتمانهای بال
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جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقهگرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

 .1مقدمه

دارای جاي اهي ويگه و سااقهای ديرينه در سير انديشههای
معماری است توجه اه ايو ار شها در دورههای مختلف
تاريخ معماری اا افراط و تفريمهايي همراه اوده و اا اهداف
مختلفي دننال شده است هه گاهي اه منوان اایاری ارای
ارتریجويي و تثنيت انديشههای تعص گرايانه و مليگرايي
افراطي اه هار رفته ،گاه اه منظور تعديل پيامدهای منفي
دوره مدرن و در سالهای اخير در راستای مواجهه اا
پديدهی جهاني شدن و يكساني محيم ،مورد توجه قرار
گرفته است

قدمت نگاهي ا معماری منطقهای اه منوان شاخصهای
ارای هويت گروهي خاص اه يونان ااستان ار ميگردد
يونانيها در متو سياست هنترل و رقاات در شهرها و
مستعمرات خود ا موامل معماری ارای نمايش هويت گروه
فاضر در يک منطقه استفاده هردند مشخصتريو مرجع
طرافي منطقهگرا« ،ده هتاب معماری» ويترويوس
است)2003:11

(Tzonis,

تنوق

معماری

ا

ديدگاه

ويتروويوس نتيجه ويگگيهای فيیيكي ،ذهني و رفتاری
مردم هستند ) (Eggener, 2002: 228واژه منطقهگرايي ا
اواخر قرن هيجدهم اه يكي ا نظريههای اصلي نقد معماری
تنديل گشت مطااق ايو ديدگاه معماری اايد ار اساس

دوره معاصر تیييرات گستردهای را در ايشتر فو هها و

فعاليتهای نافيهای ويگه هه ار اقليم ،جیرافيا ،مصالح و

ا جمله نظريههای معماری اه همراه داشته ،ديدگاههای

سنتهای فرهن ي اومي انا شدهاند ،شكل گيرد

متنوق و متكثری را مطرح نموده و در مواردی نيی اه ظهور

( )Colquhoun,2007: 146نظريهپردا ان در طول قرنهای

رويكردهايي نويو راجع اه انديشهای ديريو و ريشهدار،

نو دهم و اوايل قرن ايستم ،جننههای فرهن ي و جیرافيايي

انجاميده است اينكه منظور ا منطقه چيست و منطقهگرايي

منطقه را توسعه دادند و نومي منطقهگرايي مليگرايانه شكل

در معماری اه هدام مؤلفهها و ويگگيهای منطقهای اشاره

گرفت ) )Eggener,2002:230هه ايشتر ار ويگگيهای خودی

دارد و نيی اررسي انواق رويكردها و سير تحوالت ننها در

تکهيد داشت «در دوران مدرن اا وقوق انقالب صنعتي و شكل

سدههای اخير ،احث اصلي مقاله فاضر را در ار ميگيرد

گيری جهانايني جديد نومي معماری صورت گرفت هه
مدمي اود ميتواند در تمامي نقاط دنيا اه صورت هماهنگ

 .2فرآیند پژوهش

و همشكل اجرا شود ايو گرايش اا فاصله گرفتو ا
ار شهای فرهن ي و اجتمامي و ويگگيهای منطقهای،

-1-2سؤال پژوهش
 -1رويكردهتای نويو نظريته منطقهگرايي در معماری
معاصر و مؤلفههای مورد تکهيد ننها هدامند؟

خردگرايي محض و مقالنيت اایاری را تنليغ ميهرد ا ايو
رو نومي معماری مملكردگرايانه رايا شد هه ا هنجارهای
فرهن ي و سنتي فاصله معناداری داشت ايو معضل در
هشورهای جهان سوم اه موضومي فياتي جهت فف

و اقاء

هويت فرهن ي ساهنان ايو هشورها مندل شد هه تحت

ايو پگوهش اا استفاده ا روش تحقيق هيفي و تكنيک

 1119الف )114 :چنانچه اه منوان مثال در نثار شاخص

«تحليلي-تفسيری» و ار اساس ديدگاه نظريه پردا ان و

معماری معاصر ايران اعد ا انقالب اسالمي ،گرايشهای

تحليل مصاديق انجام گرفته است در ايو راستا پا ا

تجديد فيات گرايانه و هويتگرا قاال شناسايياند (مهدوی

اررسي پيشينه موضوق ،ديدگاههای ارائه شده ا سوی

نگاد و دي ران 1119 ،ب .)101 :پيامدهای ناشي ا فناوری

صاف نظران اه ويگه لويا مامفورد ،1الكساندر ونيا،2

صنعتي ،ارتناطات گسترده و وفدت سنک ندگي ،تنوق را اه

ليان لفور 1و هنت فرامپتون 4اه منظور تدويو مناني نظری

فداقل رسانده و نومي يكساني ،هم وني و ايمكاني را سن
رسانده است توجه

تحقيق ،مورد هنكاش و تدويو قرار گرفته و انواق

شده ،اه فا ما ا اوم و هويت نسي

منطقهگرايي و رويكردهای مختلف نن همراه اا مصاديق

اه شاخصههای منطقهای اه منوان راهكاری ارای مواجهه اا

مراوطه اررسي خواهد شد هه اه ارائه مدل تحليلي

ايو پيامدها ،مالوه ار هشورهای در فال توسعه ،درهشورهای

ديدگاههای منطقهگرايي منتهي ميگردد

توسعهيافته نيی مورد توجه قرار گرفته است ا جمله ،لفور
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-2-2روش پژوهش

منوان جستجوی هويت مطرح گرديد» (مهدوی نگاد و دي ران،
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نظريهی منطقهگرايي و توجه اه شاخصههای منطقه

 .3پیشینه پژوهش
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ايو احث را در مورد امريكا تحت منوان" طیيان منطقهای"

5

متيگتيترد وی نن را متكتتانتي بتنتي و در نمتتيختتته اتتا

مطرح نموده است «جي اي جكسون ، 6يكي ا پيش امان

ذهنيتتهتا،نر وهتا ،تخيالت ،الندپروا ىها ،منااع طنيعى و

فرهن ي هشور نمريكا در دهه ،60ماشقانه اه اررسي منظر،

پيشتتتامتدهاى اتفاقى مىداند و نن را قرارگاه پر اار ذهنى

روش ندگي و جیرافيای جنوب براي نمريكا پرداخت و

تعريف ميهند ا ديدگاه لويا مامفورد ،ميتوان منطقه را

معتقد اود هه سنک ايوالملل ،نسل موما و سيام ،اه خاطر
ديدگاه هوته فكرانه شان در مورد معماری ،واقعيتهای
معماری اومي نمريكا را مورد بفلت قرار دادهاند
( (Lefaivre, 2003:29گرايش اه منطقهگرايي در نمريكا در

هتارهردهتا ،فعتاليتها و منافع و يا ممدتا ا ااال اه پاييو ار
فستت

شتتكل ميو ،اقليم ،نناتات و فيات جانوری هه اامث

تمايی ميان مناطق ميشود ،تقسيماندی نمود اا اضافه شدن

هتابهايي نظير اهار خاموش 7اثر راسل هارسون 1و «معماری

انسان اه ايو تصوير و مؤلفههاى تمايینفريني نظير قوانيو،

ادون معمار» ارنارد رادوفسكي 9اه همراه نثاری چون

نييوها و شيوههای ال وى ندگى اجتمامى و اشكال معمارى،

10

مدرسه هوهستانهايستاک و پروژه سي رانچ

اثر چارلی

تفاوتها ظريفتر و متعدد مىشود ( اايیيدی)44 :1191،

مور انجام گرفت ايو امتراضها ا جمله واهنشهای متعدد
مليه معماری ا ااال اه پاييو ،ذهوگرايانه و سنک ايوالمللي
معماران سيام اه شمار مينيند مانند جننش انسانگرايانه
گروه ده و جننشهای مردمي ( )Lefaivre, 2003:31رويكرد
جديد اه منطقهگرايي در سال  ،1911در مقاله ای اا منوان

ارميگيرد انواق منطقهگرايي در ادامه احث خواهد نمد ،اما
در ن اه هلي ميتوان گفت هه توجه اه ويگگيهای يستاوم،
مسائل اقليمي ،شرايم فرهن ي و اجتمامي و ار شهای محلي

 .4تعاریف و اصطالحات

ا

نكات مورد توجه منطقهگرايي اه فساب مينيند

«منطقهگرايي نظريهای است هه ا
-1-4تعریف منطقه

صورتهای مختلفي ا

منطقه در اصتتل و ريشه خود اه معنای خم ،جهت و نيی
نافيه و اخش استتت مشتتخصتته منطقه داشتتتو خصتتلت و
خصتتوصتتيتي استتت منتني ار مكان و استتاستتا واژهای دال ار
جیرافيا است «ايو واژه ممكو است اتتته تو يتتتع نتگادی و
قتتومي گتروهها ،ترهيت های متعارف جیرافيايي و اقليمي
و يا اه محدودههای ستتياستتي رجوق هند» (شتتايان و هاملنيا،

 )11:1117يتک منطقه در ااتدا ،فو ه وستتتيعي استتتت هه اا
معيارهای فرهن ي و طنيعي مشتخص ميشود مرسومتريو

ارتریجويي ،جهانيسا ی و يا

ساختارهای استاندارد شده هه تفاوتهای اومي را هاهش
ميدهند ،فمايت ميهند
ايو تئوری ،روشهتا و معيارهايي ارای ففاطت ،تجديد
فيتات و در صتتتورت نيتا  ،اا ستتتا ی ندگي در چارچوب
ويگگيهای منطقه را پيشنهاد ميدهد»)(canizaro,2007:20

ايو خصتوصيات در نهايت ،اه معماری "فال و هوا" اخشيده
و فا مكان را در مواجه اا فضتتاها تقويت ميهنند (نورارگ

شتولتی )149 :1112،رويكرد اصتلي منطقهگرايي نشتي دادن

ميو

تکثيرات تمدن جهاني و خصتتوصتتيات و مشتتخصتتههای ويگه

و ستا ماندهي ،اقتصت اد و اا ار ،هارارد اان و شيوه گفت و،

مكاني استتت منطقهگرايي هم اه پيوندهای پيچيده انستتاني

شتتيوه اار مصتتالح مورد استتتفاده در ستتاختمانستتا ی و

مراوط مي شتتتود و هم اه تعادل اهوستتتيستتتتم و مستتتائل

ستتنکهای معماری هستتتند ( (canizaro,2007:18هريا ا

يستمحيطي هدف منطقهگرايي ،ايجاد تنوق در ميو سود

نظير روشهتای خاص ندگي ،ال وهای اهرهگيری ا

واژه منطقه ایرگ ،ارای ارائه تعريف اهتری ا منطقه همک

اردن ا میايای جهاني است)(Bayzidi et al., 2013:14

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.7.4

ايو معيتتارهتتا اقليم ،موارض ميو ،محتتدوده هتتای فرهن ي

مقاومت در اراار
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شده است هه در ادامه مقاله اه نن پرداخته خواهد شد

رويكردهای ايو نظريه ،طيفي وسيع و گاه متضاد را در
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«شنكه و مسير ،»11توسم الكساندر ونيا و ليان لفور مطرح

تعريف منطقهگرايي اه تنع تعدد و سير تحول در انواق

و مختاااد امرئي

-2-4تعریف منطقهگرایی

اايیيدی ،امتصام ،فني

دهه  1960اه صورت جدی مطرح شد و ايو ايداری در

ا پاييو اه ااال ،ا هوچكتريو وافد استتكان انستتاني ،فستت

▪ Explanation of Regionalistic Viewpoints & their Evolution in Contemporary Architecture

محلي دارد و واژهای جیرافيايي است ،اما در مقايسه اا

هس

نموده و اه شرايم متنوق و متیير نينده چشم دوخته

مفاهيمي چون اومگرايي ،قومگرايي و مليگرايي ا قيد

است

جدول  – 1تفاوتهای منطقهگرايي اا اومگرايي ،قومگرايي و مليگرايي (مکخذ :ن ارندگان)
نظریه

دیدگاه

پرداز

منطقهگرایی

تفاوتهای بومگرایی و

منطقهگرایی

کانیزارو

12

 اومگرايى اا صفات ناخودنگاه تعريف مىشود ،اما منطقهگرايي ،فعاليتى داوطلنانه و خودنگاهانه است
)(canizaro,2007:20
 در مواجهه اا دو مفهوم "فناورى و"اجتماق"اا هم متفاوتند )(canizaro,2007:105

اوزکان

11

 تفاوت در مقياس نفوذ ننهاست (اوميگرايي ا جننههای محدود منطقهگرايي است) (شايان)126 :1117،
 اوميگرايي اا تکهيد ار افياى سنتهاى اومى ،محدود اه انواق انا و تناس های موجود است ،اما منطقهگرايي ،استفاده ا
فناوریهای جديد را دننال ميهند و اه نو اوميگرايي تعنير ميشود ( اايیيدی)41 :1191،
 نثار قومي اه خاطر دوری ا مرهی فرهن ي اه ويگه ا جننه استانداردها و ضواام ،دارای محدويتهايي هستند اما

کانیزارو

منطقهگرايي اه خاطر ويگگي ايستادگي در اراار ار شها و ساليق يكسان شده ای هه ا مراهی اداری گسترش مي يااد،
ار شهای اومي را اه فعليت ميرساند)(canizaro,2007:21
 اصيل تريو تفاوت منطقهگرايي و قومگرايي در ن اه اه نينده است

نیوکام

 معماری قومگرا  :نومي ن اه فسرت نميی اه گذشته
 قومگرايي ،معمار را ا صحنه هار فذف هرده و اه نفرينش خوداهخودی معماری معتقد است در فاليهه منطقهگرايي،
نقش مهمي در ارقرای تعامل ميان مولدهای طرافي و مكان دارد (شايان)121 :1117،

بِرى

 اساس تفاوت در ان يیههای متفاوت ايو دو ريكرد در مواجهه اا ويگگيهای خاص منطقه ای نهفته است
 منطقهگرايي ،منتني ار مدارا و مليگرايي ،منتني ار برور است ( اايیيدی)45 :1191،

تفاوتهای ملیگرایی و منطقهگرایی

 مليگرايي :متکثر ا منطقهگرايي محدوديت يا انحصار است (ريشه در تمايیها و هويتها داشته و همتر اه تعامل دو سويه
در شفافسا ی ايدهها اشاره ميهند)
هریس

 منطقهگرايي  :مالوه ار تاهيد ار وجود ويگگيها و تفاوتها ،اه فرهنگ جهاني نظر مثنت دارد
 معماری منطقهگرا :گوناگوني،ن ادی و اسم يافت ي را تصوير ميهند ولي ايان مليگرايانه ،ايان وفدت ،تحكيم وضد تنوق
است ( اايیيدی)45 :1191،
 مليگرايي ،فاقد ن رشي ن اد و انتقادی نسنت اه مشخصههای فرهن ي و سنت تاريخي است و اه جای مواجهه اا واقعيتهای
نده ،اه اا سا ی واقعيتهای ذهني بير واقعي اسنده ميهند

مامفورد

 مليگرايان ،ن اه منطقهگرايان را مامل اصلي افتراق و در نتيجه اضمحالل هويتي مردم ميدانند در فاليهه منطقهگرايي
توجه اه تفاوتهای منطقه را اه منوان ماملي ارای ارقراری تعامل در سطح جهاني اه هار ميارد
 منطقهگرايان سعي دارند ويگگيهای منطقهای را اا مؤلفههای جهاني نظير فناوری و انديشه انتقادی پيوند نند
منطقهگرايي ،چالشي در اراار مليگرايي و سلطه دولتهای ملي است (شايان)129 :1117،
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گر چه مفهوم منطقهگرايي تا فدی ريشه در منافث اومي و

محدوديتهای اومي رهايي يافته ،ن ادی ممل ايشتری

تفاوتهای قومگرایی و

جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقهگرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

 .5تفاوتهای منطقهگرایی با اصطالحات بومگرایی ،قومگرایی و ملیگرایی

 .6دیدگاه و اندیشههای نظریه پردازان
فرهن ي استفاده نمود ) (Lefaivre,2003:34هر چند افكار

نوشتههای مامفورد در رااطه اا منطقهگرايي ،اا نن چه

مامفورد اا مارتيو ااار همخواني داشت ،اما اا مارتيو هايدگر

هه قنال فرمولاندی شده ،متفاوت ميااشد منطقهگرايي

اسيار متفاوت اود ايده هايدگر در مورد « ميو»،

مامفورد اا مفهوم نسني همراه اوده و فرايندی مستمر است

«سر ميو» و «خانه» مرتنم اا ايدهای است هه ار اساس نن

هه در نن مذاهره و احث ايو موضومات اسيار متفاوت

گروهي ا انسانهای نیديک اه هم ا طريق هويت و اصالت،

منطقهای و جهاني رخ ميدهد وی ا انديشههای فيلسوف

خاک و اان مشترک اه هم رام دارند ا دست دادن ايو

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.7.4

-1-6مامفورد

نلماني اه نام مارتيو ااار 14در راستای تعريف جوامع چند

▪

جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقهگرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

موارد ا نظر هايدگر منجر اه وال و نااودی ميشود هه

هيجدهم ،منطقهگرايي رمانتيک اواخر قرن هيجدهم

متفاوت اا مفهوم نااودی ا ديدگاه مامفورد است مامفورد

(معماری اه منوان ماشيو فافظه) ،معماری هيمت نلماني

در هتاب "معماری در جنوب" ( ،)1941منطقهگرايي خود را
ا نا يستي مانند هايدگر متمايی ساخت (Lefaivre,2003:34-

16

(معماری سر ميو مادری ) ،معماری توريسم (منطقهگرايي
17

11

تجاری ) و منطقهگرايي انتقادی

گسترش داد وی

اه منوان يک ماشيو فافظه در نظر گرفته شده اود مكاني

ميگويد هه معماری منطقهگرايي اايد اا خليا ادون پل

هه اامث ميشد فا تعلق اه تاريخي نشنا اران يخته شود

مردم و سر ميو هنار نيد ن اه منطقهای اايد در اراار شيوه

منطقهگرايي در ايو فا ،شاخصهای محيطي را اه هار

ايوالمللي مقاومت هند ارادری ماشيو ،طنق گفته وی

گرفت هه ريشه در تئوری معماری ويتروويوس دارد

جاي یيني ارای ارادری مردم نيست اناارايو مشكل در ملم

) (Moore,2001:132در فاليهه منطقهگرايي ينای اوايل

و فناوری نيست الكه در منافث اجتمامي و مشكالت اخالقي

قرن هيجدهم ارای شاخصه يک گروه قومي ار

است )(Tzonis, 2003:20

استراتگیهای فضايي تکهيد داشت ،منطقهگرايي اواخر قرن

15

نا یها در تعريف معماری هيمت

هيجدهم هه منطقهگرايي رومانتيک نام داشت ،ار

منطقهای تمايی دادند معماری منطقهای توسم سنت

«معماری سر ميو مادری» است هه شاخصههای محيطي در

مجیايي تشكيل شده است هه شرايم اهولوژيكي و يستي

نن دخيل اود و اه طور ياننوری اا منطقه گره خورده اود

محلي را ميپذيرد ،اما معماری منطقهگرا اه صورت منهمي،

پا ا جنگ جهاني دوم ،استراتگیهای منطقهگرايانه اه

نن معماری هه دارای هارارد جهاني ميااشد را مورد انتقاد

صورت مناسني درنمدند و ونيا و لفور ،منطقهگرايي

قرار ميدهد ونيا و لفور ،منطقهگرايي در معماری را در

تجاری و منطقهگرايي انتقادی را مطرح نمودند

پنا گروه دستهاندی هردند :معماری اديع اوايل قرن

)(Moore,2001:132-133

منوان يک موضوق دارای محتوای سياسي ،ا

جدول – 2جمعاندی ديدگاهها و انديشههای نظريه پردا ان در رااطه اا منطقهگرايي (مکخذ :ن ارندگان)
نظریهپرداز
ویتروویوس

دیدگاه و نظریه
 معرفي معماری منطقهای اه منوان شاخصهای ارای هويت گروهي خاص در «ده هتاب معماری»
 تنوق معماری نتيجه ويگگيهای فيیيكي ،ذهني و رفتاری مردم است
 منطقهگرايي ،معنايي فراتر ا توجه هالندی اه ويگگيهای اار مكاني دارد (تکهيد ارهماهن يهای رفتاری و تجراي)
 منطقهگرايي در واقع ايو نيست هه ا مناصر محلي قاال دسترسي استفاده هرد يا ا شكل ساده ساختمان دي ری هه متعلق اه اجداد
و نياهان ماست ،تقليد نمود ،الكه درک و فهم هنر ننها و ايجاد روح خالق است
 منطقهگرايي اصيل ،هشف نيا های واقعي انسانها در ارتناط اا ميو ،خاک ،اقليم ،شرايم هار و مرف پنهان همساي ي است

و مختاااد امرئي

معماری

ونيا و لفور ،معماری هيمت نا یها يا اه تعنير اداي

11
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الكساندر ونيا و ليان لفور ،معماری منطقهگرا را اه

اصل مشترک داشتند) (Tzonis,2003:14سوميو دستهاندی
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شاخصههای ماني گروه تکهيد هرد هه پيشينهی يكسان و

اايیيدی ،امتصام ،فني

) 35و تعريف خود ا منطقهگرايي را در مقاال ايده نن توسم

در پروژههای جان ولف انگ گوته و جان راسكيو ،معماری

 منطقهگرايي مامفورد اا مفهوم نسني همراه اوده و فرنيندی مستمر است هه در نن مذاهره و احث ايو موضومات اسيار متفاوت
منطقهای و جهاني رخ ميدهد
 منطقهگرايي مترادف و هم سو اا مدرن شدن است (ارخالف انديشه مارتيوهايدگر و ضديت اا مدرن)
ايدهها و يا روشهای فني مختص جاهای دي ر است
 توسعه تئوریهای ساده و تکاعدی سيام قنل ا جنگ و منطقهگرايان سنتي اا رويكردی چند وجهي )(Lefaivre,2003:39
 پنا قط

ا تعاريف مامفورد در مورد مملكرد منطقهگرايي:

 -1رد ال وهای قديمي و تاريخگرايانه منطقهگرايي :مخالفت اا اا توليد شكلهای گذشته و پوچ و ادون ندگي دانستو ننها
 -2شكستو سنت اا گشت اه طنيعت (فف

تعادل ايو انسان و طنيعت و تکهيد ار پايداری)

 -1استفاده ا فناوری رو
 -4جامعه چند فرهن ي
 -5مدم تناقض ايو محلي -جهاني :ايجاد تعادلي ايو منطقهگرايي و جهانگرايي )(Lefaivre, 2003:36

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.7.4

لویس
مامفورد

 خودهفايي و خوداسندگي صفات نادرست نسنت داده شده اه منطقهگرايياند استفاده اهتر ا منااع اومي نيا مند همک انسانها،

▪ Explanation of Regionalistic Viewpoints & their Evolution in Contemporary Architecture

جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقه گرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

 طرافي اا تمرهی ار نيا ها و قااليت محلي (طرافي پايدار)،
 هدف منطقهگرايي ،فف

تنوق و تفاوت در ميو سود اردن ا میايای جهاني است).(Tzonis,2003:20

 روش ا پائيو اه ااال در طرافي (توجه اه ار ش هويت موقعيت فيیيكي ،اجتمامي و فرهن ي) اهجای تحميل اي فكر فرمولهای خود
الكساندر
زونیس

پسند ا ااال اه پائيو ).(Tzonis,2003:11
 دستهاندی منطقهگرايي در پنا گروه:
 -1معماری اديع اوايل قرن هيجدهم :تکهيد ار استراتگیهای فضايي ارای مشخص هردن يک گروه قومي
 -2منطقهگرايي رمانتيک اواخر قرن  :11معماری اه منوان يک ماشيو فافظه (توجه اه شاخصههای محيطي)
 -1معماری هيمت نا یها (معماری ملي) يا معماری سر ميو مادری
 -4معماری توريسم (منطقهگرايي تجاری) :يكي ا تاهتيکهای اا ار جهت متمايی ساختو محصوالت )(Moore,2001:132
 5منطقهگرايي انتقادی :معماری اايد معنا را اران يید نه افساسات و هيجانات را )(Moore,2001:133
 معماری اايد انعكاسدهنده ويگگيهای خودی اوده و مستقل ا ديدگاهي ماطفي اه منطقه ،سنت و تاريخ ااشد (ميرمقتدايي:1111،

لیان لفور

)16
 اهرهگيری ا نظريه انتقادی فرانكفورت (ندورنو ،19هورخيمر )20و يورگو هاارماس در تحليل منطقهگرايي
 نشتي دادن و اه تعادل رساندن تکثيرات تمدن جهاني و خصوصيات و مشخصههای ويگه مكاني (معماری در استر محيم)
 تکهيد و توجه اه مصالح اومي و ارتناطات اجتمامي اه منوان موامل پايداری
 فرا رفتو ا افقهای محدودی نظير سايت ،اافت و محيم هالندی اطراف انا اه دريافتهای دروني ا دادههای منطقهای و اا شناسي

کنت
فرامپتون

فرهن ي و اجتمامي در راستای خلق جوهره معماری
 معرفي منطقهگرايي اه منوان يک فد واسم االقوه و بير قاال اا گشت ايو دو موقعيت پست مدرنيسم يعني نوسنتگرايان و
نوان اردها
 فو -ساخت ،روشي مهم ارای مقاومت در اراار همسانسا ی محيم مصنوق
 اخشيدن فال و هوا اه معماری و تقويت فا مكان

شولتز
کریس ابل

 منطقهگرايي اصيل (مدرن) :توجه اه مكان و فناوری ،ترهيت

ویلیام
کرتیس
کن یینگ

21

گیدیون
کانیزارو
قادوم

 تالش در جهت فف

و ايجاد تداوم ايو اشكال ساختماني فال اا گذشته در مكاني مفروض (جستوجوی هويت)

22

اوزکان
کولكوهان

نمو ههای مدرن اا سنت محلي

 منطقهگرايي بير اصيل :الحاقات تاريخي روی پوسته مدرن
 ارقراری پلي ايو فناوری و فرهنگ (ا طريق ايان ترهي اندی سا هها ،ينايي شناسي ،سا مان انا و جمعاندی فني و مصالح اههار
رفته در مان و مكان معيو)
 منطقهگرايي جديد :رويكردی خالق اهجای رويكرد رجعتگرا ففاظت خالق اهجای تقليد يا ففاظت ايستا
 منطقهگرايان سعي دارند ويگگيهای منطقه را اا مولفههای جهاني نظير فناوری و انديشه انتقادی پيوند نند منطقهگرايي ،فراتر ا
طرافي اراساس اقتناس و يا رجوق صرف منااع است
 ال مه دست يااي اه معماری منطقهگرا :تناس

ميان پنا اعد هارهردی ،هالندی ،فرهن ي ،ايو اللملي ،اومي -محلي در طرافي

 ننچه مورد مخالفت معماران منطقهگرا واقع شد ،مدرنيسم نيست الكه گرايش اه سنک ايوالمللي است ()Ozkan,1985:12

 تکهيد ار لیوم توجه اه ويگگيهای فرهن ي ،جیرافيايي و اقليمي يک منطقه خاص ()Colquhoun,2007:147
 معرفي خصوصيات جامعهای و امتیاج اه منوان مفاهيم مورد نيا ارای اررسي منطقهگرايي )(Bayzidi et al., 2013:14

سراج الدین

 خصوصيات جامعهای منارتاند ا ويگگيهای جیرافيايي ،نب و هوايي و شكلشناسي محل میاور و رويههای اجتمامي و اخشيدن فا
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 رويكردی در طرافي هه ارای هويت خاص منطقه درمقاال خصوصيات مام جهاني اولويت قائل است ).(Tzonis,2003:11

مكان اه محل و امتیاج منارت است ا روند تکثير متقاال فرهنگها و ايجاد ترهي های تا ه

 .7انـواع منطقـهگـرایـی
توجه اه اوم و ويگگيهای هالندی نن ،محور اصتتتلي تمامي

منطقهگرايي ستتتنتي و منطقهگرايي اديع ،ا تعااير دي ر ايو

فعالتهای معمارانه را تشتكيل ميدهد شكل ويگه معمارانه

گونته ا منطقتهگرايي استتتت ايو تعتااير هم ي اه توجه اه

منطقتهگرايي در روم اتاستتتتتان ،منطقهگرايي ويتروويوس

منظر توپوگرافي ،اقتنتتاس ا موتيفهتتای معمتتاریهتتای اتتا

است هه در مورد استقرار انا ،اه رااطه هيفي مكان و سالمت

شتتكوه و اا نفريني تاريخي اشتتاره دارند در واقع مناصتتر

ستاهنان نن توجه ميهند ا منظر ايو ن اه ،توجه اه شرايم

تاريخي ،دقيقا در جاي اه خويش مورد استفاده قرار ميگيرند
(شايان)119 :1117،

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.7.4

 -1-7منطقهگرایی ســبكی  :در منطقهگرايي ستتنكي،

اقتلتتيتمتتي اهتمتتيتتت استتتیايتتي دارد )(canizaro,2007:17

▪

جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقهگرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

 -2-7منطقهگرایی مدرن  :ستتتر نبا منطقه گرايى

جننتشهتای

ملتيگترا،

ميهتتوپترستتي
ميااشد،

فولكلتور

افتراطي

متفاوت

متدرن در ستتتال  1961توستتتم پل ريكور 21ميااشتتتد ا

تجتتاریگرايتي

مشتتخصتتههاى اصتتلى معمارى مدرن منطقهگرا ،استتتفاده ا

()wikipedia.org/wiki/Critical_regionalismen.

و

است

فرامپتون

استتفاده ا فناورىهاى اادامى جديد ،استفاده ا شيوههايي

منوان مقاومتي در اراار استانداردهای جهاني و يکنواختي

هته اتواننتد مفتاهيم خاص منطقه را اا گو هنند ،را ميتوان

فرهنگ

ميارد

ذهر نمود (شتتايان )141 :1117،مستتئله استتاستتي ايوگونه

)« (Gutschow,2006:342معماری وااسته اه منطقهگرايي

طرافتتتتي ،ايتتتتان پيتتتتشرفت در نمتتتتايش ستتتتنت اود

انتقادی قصد داشت تا هم ا همگوني و يکنواختي و ايمكاني

پروژه هتتايي همچون فرودگتتاه جتتده ،نمتتايتتان ر ايو نوق

در جريان مدرن و هم ا تاريخگرايي ايش ا فد در نثار

منطقهگرايي هستتتند در ايو پروژه ،استتتفاده ا فناوری اه

پست مدرن جلوگيری هند ار اساس استراتگی اصلي و

گونهای استتتعارهگرا قاال مشتتاهده استتت (شتتايان و هاملنيا،

انياديو منطقهگرايي انتقادی طنق گفته فرامپتون ،اايد تکثير

)11 :1117

تمدن جهاني را اا موامل نشکت گرفته ا ويگگيهای منحصر

ضروری هر معماری معتنر است ا ننجا هه تمام ساختمانها
اخشي ا "اينجایِ متعيو" را شكل ميدهند ،نميتوانند همهجا
مانند هم ااشند ،الكه اايد ويگگيهای خاص مكان معيني را
فال و هوا شناخته شده است (جودت)12 :1111،

ماني هه

منظورش اه وضوح چيیی ايش ا سا گاری اا محلي خاص
اود (همان()11 :شكل" )1منطقهگرايي نويو"مستلیم چيیی
فراتر ا نيا اه " مينه" است منطقهگرايي نويو رويكردی

نیديكي هوپنهاگ ( )1976نمونه ای ا ايو تعادل است ديواره
خارجي ساخته شده ا سنگهای اتوني و قال های ديواری
اتون ار مقالنيت تكراری يک شنكه مستقر شده است هه يک
تكنيک ساختمانسا ی اقتصادی موجود در سرتاسر جهان
است و اه طور گسترده ای « مشروط» اه صنعت اوده و
اناارايو ماهيت جهاني دارد؛ اما ديواره داخلي ،يک طاق
قوسي اتوني موجدار است هه اا تکسرشتياش ،اه دور ا
اقتصادی اودن است )( (Paterson, 1995شكل)2

خالق است تا رويكردی رجعتگرا ننچه مورد نظر است،

فرامپتون نومي معماری اصيل را مطرح ميهند هه در

تقليد يا ففاظت ايستا نيست الكه چيیی است هه ميتوان نن

دو وجه اساسي معماری ريشه دارد« :فهم و ادراک مكان و

را "ففاظت خالق" ناميد (همان)104 :

فو  -ساخت» فو -ساخت روش مهمي ارای مقاومت در
اراار همسان سا ی محيم مصنوق است (نسنيت)114 :1116،

ونيا ،ليان لفور( )1911و هنت فرامپتون ( )1915اصطالح

را پاک و مسطح هرده ،راه را ارای طرح ساختمانسا ی

«منطقهگرايي انتقادی» را جهت توصيف معماری معاصر هه

ا شايد ايو ارداشتو توپوگرافي نمادی ا تكنيک جهاني است

نه مي تواند اه منوان مفهوم اينترناسيوناليسم و نه اه منوان

هه منجر اه ايمكاني ميشود منطقهگرايي انتقادی در موض

مفهوم فولكلوريک يا تاريخي منطقه و معماری در نظر گرفته

توپوگرافي را اه منوان نمادی ا شاخصههای منطقه ،در

شود ،مطرح نمودند منطقهگرايي انتقادی اه محل ،در يک

نبوش ميهشد ) (Paterson,1995اه گفته فرامپتون،

سطح اسيار انتیامي اشاره دارد تالش انتقادی فرامپتون مليه

ارداشت اعضي افراد صرفا توجه اه محيطي جیرافيايي ،اقليم

هارارد جهاني استاندارد و صنعتي فیاينده مصالح ساختماني

و اوم اوده است ،در فالي هه معماری هه اه محيم خود توجه

و روشهای افداثي هه سنتهای ساختماني محلي و نفوذ

دارد اسيار فراتر ا موامل جیرافيايي ممل ميهند (دينا،

ننها اه درون معماری معاصر را ناديده گرفته ،ممل ميهند

 )1179هار منطقهگرايي انتقادی تفكر مجدد معماری ا

ايو رويكرد اساسا ا اهثر هاراردهای منطقهگرايي گذشته هه

طريق مفهوم منطقه است شامل مشكالت پيچيده انسان يا

منطقه را تنها اهمنوان يک مفهوم دفامي يا تهاجمي ،يک

تعادل اهوسيستم است و در اراار پذيرش ادون فكر مسايل

تتربيت هننتده

نارسيسيسم اه نام جهانگرايي قرار دارد )(Tzonis,2003:20

ساختار

سياسي

يتتا

تجتاری

هتته

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.7.4
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مدنيیاسيون ا روديكرد لوح سفيد جاننداری ميهند تا محل

11
نقش جهان /دورهی سوم /شماره 1

گيديون خاطرنشان ساخت هه معماری نلتو فنالندی است،

) (Eggener,2002:228هليسای ااگسوارد يرن اتیون در

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2023-01-09

درارداشته ااشند ا

مانهای ديريو ايو ويگگي اه منوان

يک

مكان

اه

فالت

تعادل

رساند»

و مختاااد امرئي

 -3-7منطقهگرایی نوین  :ويگگي منطقهای ،خاصيت

اه

فرد

و

تنیل

مقام

مدرنيسم

نام

اايیيدی ،امتصام ،فني

دنيايى قديم و تیيير شتتكل دادن روشها و اهداف ستتنتى اا

در مقاله "اه سوی منطقهگرايي انتقادی" ،ا ايو رويكرد اه

فرامپتون معتقد است هه تفسير يک منطقه فقم اه واژههای

 -7-7منطقهگرایی بازتابنده : 11اعضتتي ا منتقديو

اوميگرايي و اقليم نن ،هوتهايني است؛ هر چند ايو فاهتورها

ستتتعي دارنتد تتا مفهوم منطقه را هه در نظر منطقهگرايان

مطمئنا فاهتورهای اصلي هستند هه شكل محلي را اه لحاظ

انتقادی مشتتتتمل ار مجمومهای ا موضتتتومات خود ارجاق

اياني و ساختاری تشكيل ميدهند ،اما دو مامل دروني وجود

اوده استت ،در استر فرهن ي پيچيده مورد اا شناسي قرار

دارد هه در نهايت ا همه فاهتورها مهمترند :فرهنگ و

دهند تا اه ايو وسيله پيوند ناگسستني ميان محصول فرايند

هويت نمونههای اسيار يادی وجود دارد هه اه صورت

منطقهگرايي و مينه مورد نظر ارقرار شتتتود و در تحليل

نگاهانه ،خردهفرهنگها را ا گذشتههای دور فراخواني

نثار ،درک چ ون ي ارتناط اا منطقه ا نقطهنظر فعاليتها و

ميهنند ،ا مدرسه تيسينی 24ماريو اوتا تا نجيره معماری

هارهردها جاي یيو اررستتي رواام ميان فرمها گردد چنيو

پاالديويي منطقهی وِنِتو ،25ا سنک ارگانيک رايت تا دوميو

ن رشتتتي اتته منطقتته گرايي هتته" هتتاستتتيتتدی" 14ا نن اتته

جي نر داويدسون،27

"منطقتهگرايي اا تاانده" نام ميارد ،ننرا در اراار تصتتتور

مدرسه

گري وری
21

نيو،26
29

اچ اچ هاريا و رافائل سوريانو در هاليفرنيای جنواي ،ا

سنتي ا منطقهگرايي هه اه خصوصيات سنكيِ معماری اومي

مدرسه ااسااقه معماری پورتو هه نلوارو سيیا ارجستهتريو

منطقهای خاصتتي رجوق ميهند ،قرار ميدهد منطقهگرايي

نماينده نن است تا ساختارگرايان مينيماليست جوان هاليفرنيا

اتا تاانده اا رفتارها و فعاليتهای فرهن ي ،پيوندی مميق پيدا

)(Frampton,1987:380

ميهند؛ رفتارهايي هه ارگرفته ا مناصتتتر فكری و امتقادی

 -5-7منطقهگرایی تعاملی« : 10منطقتهگرايي تعاملي
رويكردی است هه مواجهه اا منطقه را ا منظر تعاملگرايي

14

ستويه استت هه در نن تفاوتها مطلق ان اشتتته نميشود و
رااطه ميان خويشتتتو و دي ری را اه صتتورت دو ستتويه اه
تصتتتور در مينورد و در اراار دو نوق ديتدگتاه مقتاومت
ميهنتد -1 :يكي شتتتدن خود و دي ری هه در نن تفاوتها
محو ميگردد -2 ،جتدا متانتدن و ستتتختتر و قوی هردن
تفاوتها تعاملگرايان معتقدند هه تنادل فرهن ي و اجتمامي
لیوما ننايد منجر اه محو هردن تفاوتها شتتتود يا منجر اه
تتداوم تفتاوتهتا ،الكته اتايتد منجر اه توانن مايي اا خود،
نموختو و در نتيجه رشتتد شتتود» (شتتايان )166 :1117،ايو
رويكرد در نثار شاخص معماران خارجي فعال در هشورهای
مراي فو ه خليا فارس مشهود است (شكل )4
11

-6-7زیســــت -منطقــــهگرایــــی  :جنتتتتنش
يستتتمنطقتتهگرايتتي در معمتتاری متتتکثر ا جنتتنشهتتای
توستتعه پايتتدار و اتتومشتتناختي استتت ايتتو ن تترش اتتا در
نظتتتتر گتتتترفتو پيونتتتتد ميتتتتان فرهنتتتتگ انستتتتاني و
همچنتتيو اتتا لحتتاظ هتتردن وااستتت يهتتای فرهن تتي و
اتتومشتتناختي در ارتنتتاط اتتا يكتتدي ر ستتعي در توجتته اتته
ويگگتتيهتتای مكتتانمحتتور دارد دوج 12در شتترح معنتتای
يستتمنطقتتهگرايتتي اتته ستته مامتتل سيستتتمهتتای طنيعتتي،
اتتينظمتتي و مناصتتر معنتتوی تکهيتتد متتيور د (محمتتودی،
)411:1119

اجتمامي استتت هه منجر اه شتتكلگيری محصتتول معماری
يكپتتارچتته و دارای ويگگيهتتای اتتار منطقتتهای ميگردد
(محمودی)440:1119 ،

 -8-7منطقهگرایی غیرمدرن : 15استتتتيون مور اتا
انتقاد ا ستتيطره انديش ته مدرن ار رويكرد منطقهگرايي ،ا
منطقهگرايي بير مدرن نام ميارد هه ار استتتاس رواام و
فعتاليتت هتای پيچيتده اجتمتامي شتتتكتل مييااد ا نظر او
منطقهگرايي بير مدرن ار شتتناخت دوااره دو مفهوم مكان
و فناوری استتوار است مور اا موثر دانستو مفاهيم مكان و
16

فناوری در شكلدهي اه منطقه ،ا منطقهگرايي اا سا نده

نام ميارد هه در تالش است تا ارتناطات انساني اا مكانها را
در فرايندهای پيچيده ،اا توليد هند و هدف نن شتتكلدهي
اته قرارگتاه و مكانهايي اه منظور اا توليد رواام اجتمامي
گوناگون است (محمودی )440:1119 ،مدرنيستها ،فنتاوری
را اا ار ش و مكان را ايار ش جلوه دادند پستتتمدرنها،
مكا ايو امر اقدام هردند منطقهگرايي انتقادی مخالف ايو
طنقتهانتدی مياتاشتتتد و ارای هر دوی ننهتا ،ار ش قائل
استتت) (Moore,2001:130هرچند ايو ن اه اه ميیان ارااری
ا فرضتتتيتتات متتدرن يورگو هتتاارمتتاس و ا فرضتتتيتتات
پستمدرن مارتيو هايدگر نشکت ميگيرد ،در منطقهگرايي
انتقادی اه منوان تناقضتتتي ايو دو اصتتتل جلوه ميهند ايو
میايرت و هشتتتمكش ،قضتتتيهی بير مدرن را ارای معماری
17

پيشتتتنهاد مي نمايد واژه بير مدرن توستتتم ارونو التور

استفاده شده و مور واژه معماری افياهننده (نوسا ی) را هه

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.7.4

يستتتتاتتتومهتتتای منطقتتتهای ،در وضتتتعيتي پايتتتدار و

استواری همچون جهان ايني ،ايدئولوژی ،مذه

و ااورهای

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2023-01-09

در فلستتفه ملوم اجتمامي تنييو ميهند و شتتيوه تفكری دو
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جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقه گرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

▪ Explanation of Regionalistic Viewpoints & their Evolution in Contemporary Architecture

▪

جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقهگرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

موضوق اصلي قضيهی بيرمدرن است ،ارای رفع ايو تناقض

ميور د او در نقتد گفتتارهای ونيا و فرامپتون در ااب

اه جای لیت انتقادی فرامپتون پيشتتنهاد داده است ايو واژه

منطقهگرايي ،اه ارائه تصتتاوير اناهای خالي ا انستتان توسم

ا معمار منظر ،جان تيلمو ليل ، 11وام گرفته شتتتده استتتت

ايو دو اشتتتاره ميهنتد و ايو امر را ايتوجهي اته متاهيتتت

)(Moore, 2001:136

انستتتاني منتافتث منطقه گرايي نید ننها ميداند نلو ارای
19

 -9-7منطقـه گرایی اجرایی  :اتتاراتتارا نلتتو

40

در

نظريتاتش پيرامون منطقه گرايي ار تعامالت انستتتاني تکهيد

ورود اه احث منطقهگرايي ا ستته مفهوم فرهنگ ،منطقه و
هويت استفاده ميهند (محمودی)441:1119،

اايیيدی ،امتصام ،فني

ختلتق معمتتاریمتتدرن ِمنطقتتهای)

يترن اتتین ،ترهيت

فرهنتتگ

استتاس تجرايات محلي اه دستتت نمده ،ديده ميشتتود ا قنيل ستتطح ارتفاق

(ماخذhttp://en.wikipedia.org/:

محلي و تمتدن جهاني (ماخذ:

ستقف ،اادگيرها ،صتفحات مشتنک چوب و سفال و نومي اافت خاص هرهرهای

)wiki/Critical_regionalism

http://en.wikipedia.org/
)wiki/Critical_regionalism

راهراه هه ستايههای ااريک ايشتماری روی ستطح ميگستراند و اامث هاهش
درجهی فرارت و شتتتدت تااش ميشتتتوند طراح :مهندستتتيو مشتتتاور پايت

شتتتكل :4مجلتتتا هويتتتت ،طتتترح يتتترن اتتتتین ،رويكتتترد

شتتكل :5ستترپرستتتي اانک مستتكو هرمان ،طرح داراب دينا ،نومي معماری دو

منطقتتتهگرايتتتي تعتتتاملي در نثتتتار معمتتتاران ختتتارجي فعتتتال در

پوستتتتته و تالش ارای پتاستتتخ ويي اته ويگگيهتای اقليمي و ارنتامه طرح اا

هشتتتتتورهای مراتتتتتي فتتتتتو ه خلتتتتتيا فتتتتتارس (ماختتتتتذ:

رويكردی نويو اه منطقهگرايي

)http://www.danishteakclassics.com

(ماخذ) http://memarinews.com/Pages/News-4434.aspx:

 .8تحول در نظریههای منطقهگرایی
ااعاد مختلفي دستخوش تیيير و تحول شدهاند بير

و ساختارهای بير مادی و ان ارهای تحول يافتهاند

سر ميني شدن جیرافيا ،معناگرايي ،چند اعدی شدن و

(همان)111:

تكثرگرايي دمكراتيک ا مهمتريو تیيير و تحوالت نظری

 -2-8در عرصــه معمـاری :گونته های منشتتتع

هستند (دهقاني فيرو ناادی )111:1111 ،نظريههای جديد

رويكرد منطقتته گرايي ،مليربم تفتتاوت و در ارخي موارد

منطقهگرايي ،همتر ار منصر جیرافيا اه منوان هانون منطقه

تضادی هه در مناويو ننها اه چشم ميخورد ،ار محور چهار

و منطقهگرايي تکهيد دارند و ايو منصر نقش اصلي و

واژه فرهنگ ،فناوری ،مكان و هويت انا شتتدهاند «مطالعات

تعييوهنندهای ايفا نميهند نظريههای منطقهگرايي ا

تتاريخي و تحليل گفتار صتتتاف نظران درااره منطقهگرايي

مادیگرايي اه معنای تکهيد ار موامل و مناصر مادی در

نشتتان ا نن دارد هه ايو رويكرد ،ا اصتتالت مفاهيم تاريخي

ا
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 -1-8در عرصه سیاست :نظريههای منطقهگرايي در

فرايند منطقهگرايي اه سمت معناگرايي منني ار نقش مناصر
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(اال)124: 1117،

و مختاااد امرئي

نلوار نلتو (توجته اتهفناوری ومكان،

دانمتتارک ،1971-1976طرح

مجمومه اه صتورت طنيعي تهويه مي شود هه در نن ارخي نكات تكنيكي هه ار
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شكل : 1سالو شهر سايناتسالو ،طرح

شتتكل : 2هليستتای ااگستتوارد

شتتكل :1دانشت اه و ايمارستتتان نقاخان ،هراچي ،پاهستتتان ،1915 ،قستتمت امظم
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اه مفاهيم جیرافيايي و در سالهای اخير اه مفاهيم منتني ار
ار شهای اجتمامي تیيير رويه داده است» (شايان)1 :1117،

نتیجهگیری
منطقهگرايي در طول اا ه ماني گسترده فضور خود در مرصه معماری رويكردهای متفاوتي داشته اهنحوی هه ا
رويكردهای اوميگرايانه و تکهيد ار ارداشتهای هالندی ا منطقه ،اه سمت رويكردهای نويو (هالندی ،معنايي و اومشناختي)
متمايل شده ،توجه اه منافث اجتمامي ،فرهن ي ،يستاوم و ارتناطات انساني را جاي یيو منافث سنكي ،شكلي و يناييشناسي
نموده است نتايا مطالعات و تحليل ديدگاه صاف نظران و مصاديق معماری معاصر نشان ا نن دارد هه رويكردهای نويو
منطقهگرايي در پي تعديل انديشههای تعص گرايانه و محدوديتنفريو پيشيو و تقويت ن رش تعاملي و استفاده ا میايای
جهاني ميااشند تکهيد ار مشارهت مردم و روش پاييو اه ااال در طرافي ،استفاده ا قااليتهای محلي ارای دستيااي اه
توسعه پايدار ،توجه اه نيا های واقعي انسان و ار شهای فرهن ي ،اجتمامي و هنجاری در راستای مقاومت در اراار يكساني
محيم مصنوق ،تقويت فا مكان و در ميو فال ارقراری تعامل و سود اردن ا میايای جهاني ،ا راهنردهای منطقهگرايي اه
فساب مينيند نتايا مقاله در قال

مدل تحليلي ديدگاههای منطقهگرايي در معماری معاصر ،در شكل  6ارائه شده است
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شكل : 6مدل تحليلي ديدگاههای منطقهگرايي در معماری معاصر (مکخذ :ن ارندگان)
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جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقهگرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

جدول  -1تحول در نظريههای منطقهگرايي (مکخذ :ن ارندگان)
عرصه
سیاسی

تحول
 بير سر ميني شدن جیرافيا ،معناگرايي ،چند اعدی شدن (گسترش دامنه در اسياری ا فو هها) ،تكثرگرايي دمكراتيک
 تیيير ن رشهای سنک محور اواخر قرن  ،19متاثر ا رمانتيسم و هالسيسم اروپايي ( اقتناس ناريخي ،اوميگرايي و ارداشتهای
هالندی منطقه) اه رويكردهای نويو منطقهگرايي (هالندی ،اومشناختي و معنايي)

معماری

 ظهور رويكردهای اصالتمحور ،فومحور ،مكانمحور و گذشتهمحور در سايه توجه اه مفاهيم فرهنگ ،فناوری ،مكان و هويت
 گرايش منافث منطقهگرايي اه استرهای فرهن ي و اجتمامي جوامع اا تکهيد ار تعامالت و رواام انساني و توجه اه يستاوم اهجای
منافث سنكي ،شكلي و يناييشناسي

است او راهي را ارای تعريف جامعه چند فرهن ي اا هرد
Homeland architecture
Architecture of Tourism , Commercial Regionalism
Critical Regionalism
Adorno
Horkheimer
ken yeang
Qadoom
Paul Ricoeur
Ticinese school
Veneto Region
Gregory Ain
J.R.Davidson
H.H.Harris
Raphael Soriano
Interactive Regionalism
Bio-Regionalism
Doge
Cassidy
Non modern Regionalism
Regenerative Regionalism
Bruno Latour
John Tillman Lyle

Per formative Regionalism
40. Barbara Allen
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Reflexive Regionalism

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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ار تفكر نلمانيها تسلم يافت پيشرفت اصلي او ،تئوريیه نمودن ايدهاش در مورد جامعه است هه خون اصيل و هويت ملي را اه هم پيوند ده
Heimatsarchitektur

و مختاااد امرئي

17

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2023-01-09

Lewis Mumford
Alexander Tzonis
Liane Lefaivre
Kenneth Frampton
The Regionalist Rebellion
J.B. Jackson
Silent Spring
Rachel Carson
Bernard Rudofsky
Sea Ranch
The Grid and the Pathway
Canizaro
suha ozkan
 14فيلسوف نلماني اه نام مارتيو ااار ،اوليو فيلسوف قرن ايستم است هه راه چارهای را در اراار تئوری خون و خاک در جامعه مطرح ساخت و

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

اايیيدی ،امتصام ،فني

پینوشتها
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جستاری ار تنييو ديدگاههای منطقه گرايي و سير تحول ننها در معماری معاصر

فهرست منابع
 اايیيدی ،قادر؛ 1191؛ جهانی سازی و منطقهگرایی در معماری معاصر ایران؛ رساله دهتری معماری ،اه راهنمايي دهتر ايرج امتصام و
مشاوره دهتر مصطفي مختاااد امرئي و دهتر فرح فني ؛ دانش اه ن اد اسالمي وافد ملوم و تحقيقات تهران
 جودت ،محمد رضا؛ 1111؛ ریشههای معماری مدرن ( ،)7منطقهگرایی جدید؛ فصلنامه معماری ايران(ما)؛ دوره سوم؛ شماره9؛ صص -12
104
 دهقاني فيرو ناادی ،جالل؛ 1111؛ تحول در نظریههای منطقهگرایی؛ مطالعات اوراسيای مرهیی؛ دانشكده فقوق و ملوم سياسي سال
دوم؛ شماره 5؛ مستان 1111؛ صص 116 -99
 دينا ،داراب؛ 1179؛ گفتگو :کنت فرامپتون/داراب دیبا؛ مجله معماری و شهرسا ی؛ شماره 60-61
 شايان ،فميدرضا ،مليرضا مينيفر و داراب دينا؛ 1111؛ مفاهیم طراحی در زمینه بیگانه :تحلیل منطقهگرایی در آثار معماران غیر بومی در

کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس؛ نشريه هنرهای ينا؛ شماره 11؛ صص 60-49
 شايان ،فميدرضا و فامد هاملنيا ؛1117؛ منطقهگرایی و چالشهای معماری معاصر در آغاز هزارهی سوم؛ مجله معماری و شهرسا ی؛
شماره  90 - 91؛ صص 10ت 15
 شايان ،فميدرضا؛ 1117؛ معماری در زمینهی بیگانـه تحلیل نظریهی منطقهگرایی تعاملی در تجارب دهههای  66تا  96میالدی معماران غیر

بومی درکشورهای حوزهی خلیج فارس؛ پايان نامه دهتری معماری اه راهنمايي دهتر مليرضا ميني فر و مشاوره دهتر داراب دينا؛ دانشكده
هنرهای ينا دانش اه تهران
 محمودی ،محمدرضا ؛1119؛ بررسی تأثیر جهانی محلیگرایی بر معماری معاصر؛ پايان نامه دهتری معماری  ،اه راهنمايي دهتر داراب دينا
و مشاوره دهتر فرح فني ؛ دانشكده هنر و معماری دانش اه ن اد اسالمي وافد ملوم و تحقيقات تهران
 مهدوینگاد ،محمدجواد ،محمدرضا امانيان و ندا خاهسار ؛1119؛ هویت معماری :تبیین معنای هویت در دورههای پیشا مدرن ،مدرن و

فرامدرن؛ مجله هويت شهر؛ سال پنجم شماره 7؛ صص 122-111
 مهدوینگاد ،محمدجواد ،محمدملي خنری و رضا مسكریمقدم ؛1119؛ تجدید حیاتگرایی و معماری معاصر ایران در سالهای پس از

پیروزی انقالب اسالمی؛ فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسالمي؛ شماره 2؛ صص 102-95
 ميرمقتدايي ،مهتا؛ 1111؛ معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها؛ نشريه هنرهای ينا؛ شماره 19؛ صص 26-17
 نسنيت ،هيت؛ 1116؛ نظریههای پسامدرن در معماری؛ ترجمه محمدرضا شيرا ی؛ تهران :نشرني
 نورارگ شولتی ،هريستيو؛ 1112؛ گزینهای از معماری :معنا و مكان؛ ترجمه ويدا نورو ارا جاني؛ نشر جان جهان
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Being an analytical as well as critical approach, regionalism comes into contact with culture and
cultural context with a special focus on preserving spatial features and prioritizes special regional identity
over general global features. Regionalistic issues focus on place, man and technology. Dealing with this in
today’s globalized world aiming at redefining the role of place is of paramount importance. Supporters of
such theory believe that architecture has to reflect the features of the self and be independent of an
emotional view point of region, tradition and history. An investigation of regionalism is feasible through
introducing to concept: “societal features” and “fusion”. Societal features introduce geographical, climate
and geometric features of the place and social trends that give a particular region. “A sense of place” and
a “special feature” to an environment. Fusion refers to such a trend by which a reflection with existing
cultural systems of a particular region, and therefore, is enriched and contributes to new fusions. Dating
back to old times of architectural thoughts, this theory has experienced a variety of approaches in the
same way as other theories have. Investigating the background and history of regionalism in architecture,
the present paper attempts to develop prevailing approaches to architecture through looking at scientific
viewpoints and evidence. The methodology is qualitative and analytical-interpretive. Documentary
research has also been conducted. The findings of studies show that regionalism has been subject to a
dramatic change from nativity approaches and physical interpretations and stylistic, geometric as well as
aesthetic regional issues to contemporary approaches, social, cultural and ecology matters and human
interactions, and it attempts to adjust old prejudiced restrictive thought patterns, strengthen interactive
approaches and make the most of global benefits. Emphasis on public participation, establishing patterns
based on local needs and potentials aiming at sustainable development, replacing down -top approach to
establishing patterns for top-down approach, special consideration of human needs, cultural, social and
normative values aiming at resisting homogenized artificial environment, strengthening sense of place,
replacing creative protection for reactionary attitude, critical as well as interactive regionalism are all
among prevailing regionalistic approaches within physical, ecology and semantic frameworks.

Keywords:

Regionalistic Theory, Place, Critical Regionalism, interactive Regionalism,
Contemporary Architecture.
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