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چکیده
 امروز و. ميالدی گردید01 برآیند نگاه جهانیشدن در پی تعامل با رویکردهای محلی و منطقهای منجر به ظهور رویکرد منطقهگرایی در سالهای دهه
 در پی سياليت نظریه منطقهگرایی رویکردهای متنوعی پا به عرصه گذاشتهاند که از ميان آنها دو رویکرد منطقهگرایی انتقادی و،با گذشت سالها
 این ایده در سرزمينهایی مانند ایران که شاخصهای کالبدی برگرفته از.زیست منطقهگرایی اصلیترین رویکردها در کشورهای در حال توسعه میباشند
. بيش از سایر مناطق ضرورت توجه را میطلبد،هویت فرهنگی و تاریخی و اهميت توجه به اقليم و پارامترهای محيطی با معماری آن گره خورده است
 وجوه مشترک و متنوع شاخصهای کالبدی،بههمين منظور نياز به ارائه رویکردی نوین از نظریه منطقهگرایی احساس میشود تا ضمن جامعيت در نگاه
- نتایج نشان می دهد توجه به شاخص. ترکيبی از شيوه توصيفی از نوع پيمایشی است، روش تحقيق این پژوهش. زیستی دو رویکرد فوق را در برگيرد، کالبدی در قالب رویکرد زیست منطقهگرایی انتقادی می تواند نيازهای معمارانه جامعه را از قبيل پاسخگویی به اقليم و محيط زیست-های زیستی
. ارتقای حس مکان و خلق معماری با هویت و عدم تقليد و التقاطهای سطحینگرانه را برآورده سازد،توسعه پایدار
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Abstract
The emergence of a regionalization approach in the 1960s led to the emergence of
globalization (due to the modernist view) following local and regional approaches
(regionalized postmodernism). This idea needs more attention than other areas in landscapes
such as Iran, where physical indices deriving from cultural and historical identity and the
importance of considering the climate and environmental parameters with its architecture. In
this regard, the need to present a new approach to regionalism theory is felt in order to
comprehensively examine the common and diverse aspects of the physical-biological
indicators of the two approaches.The research method of this research is a combination of
descriptive-analytic method in theoretical foundations and the extraction of indicators of each
approach. Attention to bio-physical indicators in the form of a critical biologicism approach
Can meet the architectural needs of the community, such as climate and environmental
responses, sustainable development, sense of place and creation of architecture with identity
and non-imitation and superficial eclecticism.
Keywords
“Regionalism“, “Critical Regionalism“, “Bio-Regionalism“, “Physical-Biological Indicators“
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 -8مقدمه

توجه به ویژگیهای اصلی منطقهای و رویکردهای توسعه پایدارضمن حف خرده فرهن ها و نگاه جهانیشدن بصورت هم مان،
در عالیترین سطح میتواند در نگاه زیست منطقهگرایی انتقدادی
جای گيرد و سبب ساز بهبود و ارتقای روندد تحدولی معمداری در
کشورهای در حال توسعه گردد.

در سالهای اخير شيوهای از معماری رواج پيددا کدرده اسدت کده
مروج نوعی نگاه سطحینگر  ،التقاطی و تقليدگرایانده اسدت کده
ضمن تالش برای همسانسدازی و بدیمکدانی تدوجهی نيد بده
رویکردهای بومشناختی و توسدعه پایددار نددارد (Yeganeh,
) .2015نگاهی که در تقابل با این شيوه است رویکردی اسدت
که برگرفته از خالقيت هوشمندانه و آگداهی معمارانده بده دنبدال
تقویت ویژگیهای پدیدارشناسانه مکان و احتدرام بده فرهند و
هویت منطقهای توام با برقراری ارتباط انسان با طبيعت و زیسدت

هدف پژوهش

تبيين و بازتعری مفاهيم رویکرد زیسدت منطقدهگرایدی انتقدادی
ميتنی بر نظریه منطقهگرایی

بوم منطقهای و انرژیهای پاک و تجدیدپذیر دارد .رویکرد زیست
منطقهگرایی انتقادی با درنظر گرفتن ایجاد ارتباط بين شداخص-
های کالبدی و زیسدتی  ،ضدمن ارزش نهدادن بده ویژگدیهدای
منطقهای هر زیست بدوم مدی تواندد منجدر بده حفد و تقویدت
شاخصهای پایداری زمينه موجود گردد و بستر مناسدبی را بدرای

نمودار  : 1نمودار ساختار کلی تحقيق و روش پژوهش ،منبع :نگارندگان

طرحهای آتی در زمينه حاضر فراهم آورد.
 سوالهای پژوهش

پایههای تفکر زیست منطقهگرایی انتقادی چيست ؟
الگوی طراحی بر مبنای تفکر زیست منطقهگرایی انتقادی چگونه
ميتواند وجوه معماری را متاثر سازد ؟
 روش پژوهش

شيوه تحقيق در پژوهش فوق  ،شيوه توصيفی  -تحليلی میباشد
که در مرحلده نخسدت پدس از طدرح موضدوع و تبيدين هدد و
سواالت پژوهش ،بدنبال گردآوری منابع شامل :کتاب  ،مقاالت و
پایگاههای اینترنتی به تددوین مبدانی نظدری بحد مدورد نظدر
پرداخته شدهاست .در گام بعد بررسی پارامترهای و شاخصههدای
رویکردهای مدد نظدر را از نگداه متخصصدين و اسداتيد معمداری
(خبرگان) مورد بررسی و امتيازدهی قرار داده و بدازتعری مبدانی
رویکرد زیست منطقهگرایی انتقادی در چارچوبی نظری ارایه شده
است .در نهایت ضمن جمع بندی و نتيجهگيری به سواالت پاسخ
داده شده است.
 فرضیهها

رویکرد زیست منطقهگرایی انتقدادی نگداهی مبتندی بدر حفدویژگیهای جهانی همراه با اصول توسدعه پایددار و خودآگداهی و
خالقيت هوشمندانه و نفی تقليدهای سطحی و کورکورانه است.

 -2مبانی نظری منطقهگرایی و زیست منطقهگرایی
مشخصه منطقه ،داشتن خصلت و خصوصیتی استت مبتنتی
بر مکان و اساسا واژهای دال بر جغرافیا است .این واژه ممکن
است به توزیت نتاادی و قتومی گتروههتا ،ترکیت متعتاف
جغرافیایی و اقلیمی و یا به محدودههای سیاسی فجوع کنتد
(شایان و کامل نیا  .)7238 ،سالهاست که ایده منطقته هت
موفد استفاده دفست و ه سوء استفاده قراف گرفتهاستت .دف
موفد تعریف منطقه اختال نظرهای فراوانی وجود دافد کته
احتماالً بازتاب تنوع فشتههای فکتری موجتود دف مطالعتا
منطقهای است .برای برخی ،منطقه تمامیتی است کته متی-
تواند عنوان منطقه طبیعی بته ختود گیترد و بترای برختی
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دیگتر ،منطقتته صتترفاً محصتتول تفکتر و فوشتتی استتت بتترای
منطقهبندی(اکبری مطلق.)URL 1 ،
 منطقهگرایی در معماری و شهرسازی

منطقهگرایی ،یکی از فویکردهای معمافی است که دف تعامل
با فرهنگ و بستر فرهنگی قراف داشته و بتر لتوو توجته بته
ویاگیهای فرهنگی ،جغرافیتایی ،اقلیمتی بته منطقته ختا
تأکید میکند .این خصوصیا دف نهایت به معمافی “حتال و
هوا” بخشیده و حس مکان فا دف مواجه با فضاها تقویت می-
کنند(نولبرگ شولتو" .)7238 ،منطقهگرایی نظریه ایست که
از مقاومت دف برابر صتوف هتای مختلفتی از برتتریجتویی،
جهانیسازی و یا ساختافهای استاندافد شده که تفتاو هتای
بومی فا کاهش میدهنتد ،حمایتت متیکنتد ".ایتن تئتوفی
فوشهتتا و معیافهتتایی بتترای حفاظتتت ،تجدیتتد حیتتا و دف
صوف نیاز بازسازی زندگی دف چافچوب ویاگیهای منطقته
فا پیشنهاد میدهد(کانیوافو .)8008 ،
فویکرد اصلی منطقهگرایی آشتیدادن تاثیرا تمدن جهانی
و خصوصیا و مشخصههای ویاه مکانی است .منطقهگرایتی
ه به پیوندهای پیچیده انسانی مربوط متیشتود و هت بته
تعادل اکوسیست و مسائل زیست محیطتی .هتد منطقته-
گرایی ایجاد تنوع دف عین سود بردن از موایای جهانی استت
(بایویدی )7237 ،
 نظریه منطقهگرایی

منطقهگرایی ،دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است که با تاکیتد
بر حفظ ویاگیها و خصوصیا ختا مکتان ،بترای هویتت
خا منطقه دف مقابل خصوصیا عا جهانی اولویتت قائتل
است .منطقهگرایی بهعنوان فویکردی که فدپای آن حتی دف
اقداما سیاسی و مدنی یونان ،فو و ایران باستان نیو قابتل
شناسایی است .از نیمه دو قرن  73بود که با اقبتال زیتادی
دف حتتوزه معمتتافی و شهرستتازی فو بتته فو گشتتت و توجتته
بسیافی از نظریهپردازان و معمافان فا به ختود جلت نمتود
چرا که دف این دوفان تحت تتأثیر نگترش فمانتیت حتاک ،
آفمانهایی همچون حفظ زبان و هنر فولکلوف و بازگشتت بته
فیشهها فواج یافته و هویت ملی بته ابتوافی جهتت مقاومتت
دول افوپایی دف مقابل قدف قتاهر فرهنگتی ،یعنتی فرانسته
بدل گشته بود .عاملی که سب میشتد حفتظ ویاگتیهتای
منطقهای و بومی معمافی هر سرزمین بتیش از پتیش متوفد
توجه قرافگیرد .از دیدگاه فرامپتون منطقهگرایتی بتهعنتوان
فویکردی که نیازمند سطوح باالیی از خود آگاهی و اجتنتاب

از فویکردهای صحنهپردازانه و نوستالای است نته تنهتا بتر
ویاگیهای دیدافی مکان ،بلکه بر وجود کیفتی آن از جملته
شد و کیفیت نوف ،بافت و جنس مصالح و … توجته دافد.
(فرامپتون .)8000 ،
نظریه منطقهگرایی و توجه بته شاخصتههتای منطقته دافای
جایگتتاهی ویتتاه و ستتابقهای دیرینتته دف ستتیر اندیشتتههتتای
معمافی است .توجه به ایتن افزشهتا دف دوفههتای مختلتف
تافیخ معمافی با افراط و تفریطهایی همراه بوده و با اهتدا
مختلفی دنبال شدهاستت کته گتاهی بعنتوان ابتوافی بترای
برتریجویی و تثبیت اندیشههای تعص گرایانه و ملیگرایتی
افراطی بکاف ففته ،گاه بهمنظوف تعدیل پیامدهای منفتی دوفه
مدفن و دف سالهتای اخیتر دف فاستتای مواجهته بتا پدیتده
جهانیشدن و یکسانی محیط موفد توجه قراف گرفتهاست.
آن جا که انسانها دف عین تمل فرهنگ منطقهای ،وافث و
به وجود آوفنده فرهنگ جهانی نیو هستند بایتد شتناختی از
تعامل آن دو به دست آوفنتد(فرامپتتون .)8000 ،طرفتدافان
این نظریه عقیده دافنتد کته معمتافی بایتد انعکتا دهنتده
ویاگیهای خودی بوده و مستقل از دیدگاه احساسی تعریف
منطقتته ،ستتنت و تتتافیخ دف یت کشتتوف باشتتد .دف معمتتافی
معاصر ،اصطالح منطقتهگرایتی انتقتادی بتهعنتوان زیربنتای
نظری تبیین معمافی مدفن دف کشتوفهای دف حتال توستعه
بکاف گرفته شدهاست(میرمقتدایی.)7232 ،
وظیفه منطقهگرایی ،تجدید نظر دفبافه معمافی ،با توجه بته
مفهو منطقه است .این موضوع ه بته پیونتدهای پیچیتده
انسانی مربوط میشود و ه به تعتادل اکوسیستت و مستائل
زیست محیطی .هد منطقهگرایی ،ایجاد تنوع دف عین سود
بردن از موایای جهتانی استت(ژونتیس  .)8002 ،بته تعبیتر
دیگر ،مساله اساسی امتروز متا ،توجته همومتان بته زنتدگی
مشترک بینالمللی و ویاگیهای ختا محتل استت(لنتگ،
 .)7338حاصل این پیوند محلی  -جهانی ،پویایی و حرکتت
دائمی است .این پویایی و تضاد ظاهری دف چافچوب وحتد
و یکپافچگی تجدید شده و منجر بته اغتشتاش و بتینظمتی
نخواهد شد(میرمقتدایی.)7232 ،

3131

جدول : 1تعاری منطقهگرایی صاحبنظران

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره  ،4شماره  ،2فصل تابستان سال  ،8931صفحه 8972-8969

برفسی تعامل میان نظر و عمل از این جهت مه استت کته
گ شدن افزش ها و گسیختگی بتین نظتر و عمتل یکتی از
اصلی ترین فیشته هتای بحتران هتویتی دف حتوزه فرهنتگ
جهانی است .تسلط به افزش های استالمی و تجلتی آنهتا دف
هنر و به ویاه معمافی مستلو تهذی نفس معمتافان ،بهتره
مندی از معرفت های عقالنی هنرمند با استتمداد از معرفتت
های حضوفی و اولیه و سیر از خلق به سوی حتق و ستیر
جوهری است که دف سایه آن هنرمنتد بته فضتایت و کمتال
وجودی فسیده و آثافش تجلی گاه فضایت و کرامت و امنیت
خواهد بود(نقرهکاف)7238 ،
بحران هویت معمافی به ویاه هویت اسالمی دف معمافی بته
فروکاهش ی کل سامانمند به نا هویت ،بته یکتی از اجتوا
سامانه از قبیل تافیخ ،نااد ،فرهنگ ،دین و  ..باز میگردد .بتا
این حال با تفکی این مقوله به دو حوزه جهانی و ایرانتی و
تبیین فیشههای بحران هتویتی دف حتوزه جهتانی متیتتوان
اذعان نمود که عد تعریف فوشن و واضح از مفاهی ستازنده
فرهنگ و تمدن ،گ شدن افزشها و گسیختگی بین حتوزه
اندیشه و عمل ،قرافگیری عناصر اعتبافی و فوبنتایی دف فا
مکات و نادیده گرفتهشدن عناصر اصیل از مه ترین فیشه-
های بحران هویتی دف حوزه فرهنگ جهانی بهشماف میآیند.
(نقرهکاف .)7238 ،تقلیتد صتوفی صتر از الگوهتای ستنتی
بتدون توجتته بته مفتتاهی و مبتتانی نظتری استتالمی چنتتدان
افزشمند نبوده و خلق آثتافی بتی هویتت فا دف پتی خواهتد
داشت(نقرهکاف.)7233 ،
اگر همگرایی و مشابهسازی فا بهعنوان جوهره جهانیستازی
بپذیری  ،دف مقابل واگرایی و هویتجویی فا میتوان خصتلت
بافز منطقهگرایی دانست .این معیافها میتوانند کلید خوانش
ما از معمتافیای باشتد کته دف گفتت و گتویی بتین ایتن دو
وضعیت شکل گرفتهاست .ساختمانهتایی کته نمتیشتود از
فوی ظاهرشان ،شهر ،کشوف و حتی قافه کاففرما فا تشخیص
داد ،نمودی از بی مکانی و فردساالفی است که دف مکانهتا،
همگانی شده است.
 -9انواع رویکردهای منطقهگرایی
فویکردهای مختلفی دف زمینه منطقهگرایی مطترح استت .از
جمله منطقهگرایی سبکی ،منطقهگرایی مدفن ،منطقهگرایی
نوین ،منطقهگرایی انتقادی ،منطقتهگرایتی تعتاملی ،زیستت
منطقهگرایی ،منطقهگرایی بازتابنده ،منطقهگرایی غیر مدفن
و منطقهگرایی اجرایی.

دف ادامه به برفسی فیشههتا و مبتانی هتر یت
منطقهگرایی پرداخته میشود.

از ایتن انتواع

نمودار  : 2رویکردهای منطقهگرایی (منبع  :نگارندگان)

 منطقهگرایی سبکی

دف منطقهگرایی سبکی ،توجه به بو و ویاگیهای کالبدی
آن ،محوف اصلی تمامی فعالیتهای معمافانه فا تشکیل می-
دهد .شکل ویاه معمافانه منطقهگرایی دف فو باستان،
منطقهگرایی ویتروویو است که دف موفد استقراف بنا ،به
فابطه کیفی مکان و سالمت ساکنان آن توجه میکند .از
منظر این نگاه ،توجه به شرایط اقلیمی اهمیت بسوایی
دافد(کانیوافو  .)8008 ،منطقهگرایی سنتی و منطقهگرایی
بدی  ،از تعابیر دیگر اینگونه از منطقهگرایی است .این
تعابیر همگی به توجه به منظر توپوگرافی ،اقتبا از
موتیفهای معمافیهای باشکوه و بازآفرینی تافیخی اشافه
دافند .دف واق عناصر تافیخی ،دقیقا دف جایگاه خویش موفد
استفاده قراف میگیرند( شایان)7238 ،
 منطقهگرایی مدرن

سراغاز منطقهگرایی مدفن دف سال  7397توسط پتل فیکتوف
میباشد .از مشخصههای اصلی معمتافی متدفن منطقتهگترا،
استفاده از دنیایی قدی و تغییر شکلدادن فوشها و اهتدا
سنتی با استفاده از فناوفیهای ابتداعی جدیتد و استتفاده از
شیوههایی که بتوانند مفاهی خا منطقه فا بازگو کننتد ،فا
میتوان ذکر نمود(شتایان .)7238 ،مستئله اساستی اینگونته
طراحی ،بیان پیشرفت دف نمتایش ستنت بتود .پتروژههتایی
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همچون فرودگاه جده ،نمایانگر این نوع منطقهگرایی هستند.
دف این پروژه استفاده از فناوفی به گونهای استعافهگترا قابتل
مشاهده است(شایان و کاملنیا.)7238 ،
 منطقهگرایی نوین

ویاگی منطقهای  ،خاصیت ضروفی هر معمافی معتبر است.
از آنجا که تمامی ساختمانها بخشی از "اینجای متعین" فا
شکل میدهند ،نمیتوانند همه جا مانند ه باشند ،بلکه
باید ویاگیهای خا مکان معینی فا دف بر داشته باشند .از
زمانهای دیرین این ویاگی بهعنوان "حال و هوا" شناخته
شدهاست .زمانی که گیدئون خاطر نشان ساخت که معمافی
آلتو فنالندی است ،منظوفش بهوضوح چیوی بیش از
سازگافی با محلی خا بود .منطقهگرایی نوین مستلو
چیوی فراتر از نیاز به زمینه است .منطقهگرایی نوین
فویکردی خالق است تا فویکردی فجعتگرا .آنچه موفد نظر
است تقلید یا حفاظت ایستا نیست بلکه چیوی است که
میتوان آن فا "حفاظت خالق" نامید(جود )7237 ،
 منطقهگرایی انتقادی

دف دهه هشتاد الکساندف زونیس ،لیان لفوف و کنت فرامپتون
اصطالح "منطقهگرایی انتقادی" فا جهت توصیف معمافی
معاصر که نه میتواند بعنوان مفهو اینترناسیونالیس و نه
بعنوان مفهو فولکلوفی یا تافیخی منطقه و معمافی دف
نظر گرفتهشود ،مطرح نمودند .منطقهگرایی انتقادی به محل
دف ی سطح بسیاف انتواعی اشافه دافد .تالش انتقادی
فرامپتون علیه کافبرد جهانی استاندافد و صنعتی فواینده
مصالح ساختمانی و فوشهای احداثی که سنتهای
ساختمانی محلی و نفوذ آنها به دفون معمافی معاصر فا
نادیدهگرفته ،عمل میکند .این فویکرد اساسا از اکثر
کافبردهای منطقهگرایی گذشته که منطقه فا تنها بعنوان
ی مفهو دفاعی یا تهاجمی ،ی ساختاف سیاسی یا تجافی
که ترغی کننده جنبشهای ملیگرا ،میهنپرستی افراطی
و تجافیگرایی فولکلوف میباشد ،متفاو است .فرامپتون دف
مقاله "به سوی منطقهگرایی انتقادی" از این فویکرد بعنوان
مقاومتی دف برابر استاندافدهای جهانی و یکنواختی و
میبرد
نا
مدفنیس
فرهنگ و تنول مقا
(.)Gutschow,2006
معمافی وابسته به منطقهگرایی انتقادی قصد داشت تا ه از
همگونی و یکنواختی و بیمکانی دف جریان مدفن و ه از
تافیخگرایی بیش از حد دف اثاف پست مدفن جلوگیری کند.

بر اسا استراتای اصلی و بنیادین منطقهگرایی انتقادی
طبق گفته فرامپتون ،باید تاثیر تمدن جهانی فا با عوامل
نشا گرفته از ویاگیهای منحصر بفرد ی مکان به حالت
تعادل فساند(.)Eggener,2002
فرامپتون نوعی معمافی اصیل فا مطرح میکند که دف دو
وجه اساسی معمافی فیشه دافد« :فه و ادفاک مکان و فن
– ساخت» .فن – ساخت فوش مهمی برای مقاومت دف برابر
همسانسازی محیط مصنوع است(نسبیت.)7239 ،
مدفنیواسیون از فویکرد لوح سفید جانبدافی میکند تا محل
فا پاک و مسطح کرده ،فاه فا برای طرح ساختمانسازی
بگشاید .این برداشتن توپوگرافی نمادی از تکنی جهانی
است که منجر به بیمکانی میشود .منطقهگرایی انتقادی دف
عوض توپوگرافی فا بعنوان نمادی از شاخصههای منطقه ،دف
آغوش میکشد(.)Paterson,1995
به گفته فرامپتون ،برداشت بعضی افراد صرفا توجه به
محیطی جغرافیایی ،اقلی و بو بودهاست ،دف حالیکه
معمافی که به محیط خود توجه دافد بسیاف فراتر از عوامل
جغرافیایی عمل میکند(دیبا .)7283 ،کاف منطقهگرایی
انتقادی تفکر مجدد معمافی از طریق مفهو منطقه است.
شامل مشکال پیچیده انسان یا تعادل اکوسیست است و
دف برابر پذیرش بدون فکر مسائل نافسیسی به نا جهان-
گرایی قراف دافد(.)Tzonis,2003
فرامپتون معتقد است که تفسیر ی منطقه فقط به واژههای
بومیگرایی و اقلی آن ،کوتهبینی است ،هرچند این فاکتوفها
مطمئنا فاکتوفهای اصلی هستند که شکل محلی فا به لحاظ
بیانی و ساختافی تشکیل میدهند .اما دو عامل دفونی وجود
دافد که دف نهایت از همه فاکتوفها مه ترند :فرهنگ و
هویت .نمونههای بسیاف زیادی وجود دافند که بصوف
آگاهانه ،خرده فرهنگها فا از گذشتههای دوف فراخوانی می-
کنند(.)Frampton,1987
 منطقهگرایی تعاملی

منطقهگرایی تعاملی فویکردی است که مواجهه با منطقه فا
از منظر تعاملگرایی دف فلسفه علو اجتماعی تبیین میکند
و شیوه تفکری دو سویه است که دف آن تفاو ها مطلق
انگاشته نمیشود و فابطه میان خویشتن و دیگری فا به
صوف دوسویه به تصوف دف میآوفد و دف برابر دونوع دیدگاه
مقاومت میکند:
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 .7یکی شدن خود و دیگری که دف آن تفاو ها محو
میگردد .
 .8جدا ماندن و سختتر و قوی کردن تفاو ها .
تعاملگرایان معتقدند که تبادل فرهنگی و اجتماعی لووما
نباید منجر به محو کردن تفاو ها شود یا منجر به تداو
تفاو ها  ،بلکه باید منجر به توان آزمایی با خود ،آموختن و
دف نتیجه فشد شود(شایان .)7238 ،این فویکرد دف آثاف
شاخص معمافان خافجی فعال دف کشوفهای عربی حوزه
خلیج فاف مشهود است.
 زیست -منطقهگرایی

جنبش زیست منطقهگرایی دف معمافی متاثر از جنبشهای
توسعه پایداف و بو شناختی است .این نگرش با دف نظر
گرفتن پیوند میان فرهنگ انسانی و زیست بو های منطقه-
ای  ،دف وضعیتی پایداف و همچنین با لحاظکردن وابستگی-
های فرهنگی و بو شناختی دف افتباط با یکدیگر سعی دف
توجه به ویاگیهای مکان محوف دافد .دوج دف شرح معنای
زیست منطقهگرایی به سه عامل سیست های طبیعی ،بی
نظمی ،و عناصر معنوی تاکید میوفزد(محمودی.)7233،
 منطقهگرایی بازتابنده

بعضی از منتقدین سعی دافند تا مفهو منطقه فا که دف نظر
منطقهگرایان انتقادی مشتمل بر مجموعهای از موضوعا
خودافجاع بودهاست ،دف بستر فرهنگی موفد بازشناسی قراف
دهند تا به این وسیله پیوند ناگسستنی میان محصول فرایند
منطقهگرایی و زمینه موفد نظر برقراف شود و دف تحلیل اثاف ،
دفک چگونگی افتباط با منطقه از نقطه نظر فعالیتها و
کافکردها جایگوین برفسی فوابط میان فر ها
گردد).(Yeganeh, Kamalizadeh, 2018
چنین نگرشی به منطقهگرایی که "کاسیدی" از آن به
منطقهگرایی بازتابنده نا میبرد ،آن فا دف برابر تصوف سنتی
از منطقهگرایی که به خصوصیا سبکی معمافی بومی
منطقهای خا فجوع میکند ،قراف میدهد .منطقهگرایی
بازتابنده با ففتافها و فعالیتهای فرهنگی ،پیوندی عمیق
پیدا میکند که برگرفته از عناصر فکری و اعتقادی استوافی
همچون جهانبینی ،ایدئولوژی ،مذه و باوفهای اجتماعی
است که منجر به شکلگیری محصول معمافی یکپافچه و
دافای ویاگیهای بافز منطقهای میگردد (محمودی)7233،

 منطقهگرایی غیر مدرن

استیون موف با انتقاد از سیطره اندیشه مدفن بر فویکرد
منطقهگرایی ،از منطقهگرایی غیر مدفن نا میبرد که بر
اسا فوابط و فعالیتهای پیچیده اجتماعی شکل می-
یابد) .(Yeganeh. et al. 2018از نظر او منطقهگرایی
غیر مدفن بر شناخت دوبافه دو مفهو مکان و فناوفی
استواف است .موف با موثر دانستن مفاهی مکان و فناوفی دف
شکلدهی به منطقه ،از منطقهگرایی بازسازنده نا میبرد که
دف تالش است تا افتباطا انسانی با مکانها فا دف فرآیندی
پیچیده ،بازتولید کند و هد آن شکلدهی به قرافگاه و
مکانهایی بهمنظوف بازتولید فوابط اجتماعی گوناگون است
( محمودی.)7233،
 منطقهگرایی غیر مدرن

استیون موف با انتقاد از سیطره اندیشه مدفن بر فویکرد
منطقهگرایی ،از منطقهگرایی غیر مدفن نا میبرد که بر
اسا فوابط و فعالیتهای پیچیده اجتماعی شکل مییابد.
از نظر او منطقهگرایی غیر مدفن بر شناخت دوبافه دو مفهو
مکان و فناوفی استواف است (Yeganeh, Bemanian,
) .2015موف با موثر دانستن مفاهی مکان و فناوفی دف
شکلدهی به منطقه ،از منطقه گرایی بازسازنده نا میبرد
که دف تالش است تا افتباطا انسانی با مکانها فا دف
فرآیندی پیچیده ،بازتولید کند و هد آن شکلدهی به
قرافگاه و مکانهایی بهمنظوف بازتولید فوابط اجتماعی
گوناگون است( محمودی .)7233،مدفنیستها فناوفی فا با
افزش و مکان فا بیافزش جلوه دادند .پست مدفنها عکس
این امر اقدا کردند .منطقهگرایی انتقادی مخالف این طبقه-
بندی میباشد و برای هر دوی آنها افزش قائل
است( .)Moore,2001هر چند این نگاه به میوان برابری از
فرضیا مدفن یوفگن هابرما از فرضیا پست مدفن
مافتین هایدگر نشا میگیرد ،دف منطقهگرایی انتقادی
بعنوان تناقضی بین دو اصل جلوه می کند .این مغایر و
کشمکش ،قضیه غیر مدفن فا برای معمافی پیشنهاد می-
نماید .واژه غیر مدفن توسط برونو التوف استفاده شده و موف
واژه "معمافی احیا کننده" (نوسازی) فا که موضوع اصلی
قضیه غیر مدفن است ،برای فف این تناقض به جای لغت
انتقادی فرامپتون پیشنهاد داده است .این واژه از معماف
گرفته شده
منظر "جان تیلمن لیل" وا
است(.)Moore,2001
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 منطقه گرایی اجرایی

بافبافا آلن دف نظریاتش پیرامون منطقهگرایی بر تعامال
انسانی تاکید میوفزد .او دف نقد گفتافهای زونیس و
فرامپتون به افائه تصاویر بناهای خالی از انسان توسط این
دو اشافه میکند و این امر فا بیتوجهی به ماهیت انسانی
مباحث منطقهگرایی نود آنها میداند .وی از سه مفهو
فرهنگ ،منطقه و هویت استفاده میکند(محمودی)7233،

نمودار  : 4هم پيوندی شاخص های زیست منطقهگرایی انتقادی بر پایه ارتباط
شاخصهای منطقهگرایی انتقادی و زیست منطقهگرایی ،منبع  :نگارندگان

ویلیا کرتیس دف "مدفنیته ،سنت و هویت جهان فو به
توسعه" معتقد است ترویج مدفنیس دف کشوفهای دف حال
توسعه به چند دلیل اتفاق افتادهاست :فشد اقتصادی سری و
نیاز به کافبریهای مدفن تداو مستعمره سازی شست و
شوی مغوی نخبگان پسا استعمافی (کرتیس)7339 ،

کرتیس بطوف کلی دو نوع نگاه منطقهگرا فا دف مواجهه با این
موضوع معرفی میکند.
ناحیهگرایی غیر اصیل که حاصل الحاقا

تافیخی فوی

پوسته مدفن است و ناحیهگرایی مدرن که ترکی

آموزه-

های مدفن با سنت محلی است .وی همچنین دف مقا
موض گیری شخصی دو نوع منطقهگرایی فوق فا دف دوسوی
طیف اعتباف قراف میدهد .به عقیده وی منطقهگرایی دف
بدترین شکل خود میتواند به پوستهای از تافیخ تبدیل شود
که دف آن تصاویری از معمافی بومی با تقلیدی از کلیشههای
فرهنگی -ملی ترکی شود .دف بهترین شکل منطقهگرایی به
آفرینش اصول و زیرساختهای سمبلی گذشته پرداخته،
سپس آنها فا بصوف شکلهایی مناس نظا متغیر
اجتماعی عصر حاضر ،تبدیل میکند(کرتیس.)7339 ،
 -4تحلیل شاخصها
بهمنظوف بازشناسی و افائه تفسیر صحیحی از فویکرد زیست
منطقهگرایی انتقادی نیازمند شناخت صحیح و افزشگذافی
مناس بر شاخصهها و ویاگیهای هر کدا از دو فویکرد
منطقهگرایی انتقادی و زیست منطقهگرایی هستی  .بر این
اسا شاخصهای هر فویکرد از مبانی نظری ،مستخرج و
دف اختیاف متخصصان و خبرگان قراف گرفت تا بر اسا
دفجه اهمیت و میوان اثرگذافی امتیازدهی شوند.
بر این اسا طبق نظرخواهی از جامعه آمافی محدود از
معمافان و اساتید معمافی به هر کدا از بناهای فوق دفجه-
ای از اعتباف بین  7تا  3اختصا دادهشده که هرچه این
عدد باالتر باشد نشان دهنده اهمیت بیشتر این شاخصهای

نمودار  : 3مدل تحليلی دیدگاههای منطقهگرایی در معماری معاصر  -منبع  :بای یدی 1322 ،
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دف فویکرد مذکوف میباشد.
همچنین هر شاخص دفجه اعتبافی از  7تا  2به معنای
میوان اثربخشی و اثرگذافی این شاخص دف مواجهه با
شاخصههای دیگر فویکردهای منطقهگرایی بهخود اختصا
میدهد که میوان افتباط شاخصها فا از دیدگاه صاح
نظران مشخص میسازد .

نموداف باال نشان دهنده آن است که شاخص توسعه پایداف و
همینطوف استفاده از مناب طبیعی و انرژی های پاک
مهمترین ایت ها هستند.
 شاخصهای منطقهگرایی انتقادی
جدول  : 5جدول شاخصها و پارامترهای منطقهگرایی انتقادی

 شاخصهای زیست منطقه گرایی

شاخص

امتیاز

توجه به سایت و
توپوگرافی

2.7

**

شاخص

امتیاز

اثرگذاری

شاخص

امتیاز

اثرگذاری

توسعه پایداف

9.3

***

طراحی بو شناختی

1.7

*

نفی معمافی
التقاطی و
تقلیدگرا

1.3

**

پیوند فرهنگ و
زیست بو

2.8

**

الگوهای پایدافی

2.8

**

خالقیت
هوشمندانه و
خودآگاه

جدول  : 4جدول شاخصها و پارامترهای زیست منطقهگرایی

منطقه
تعادل انسان،
جامعه  ،محیط

2.3

*

اقلی منطقه ای

9.7

***

2.3

***

سیست های طبیعی

2.2

**

1.8

*

استفاده از مناب
طبیعی و تجدیدپذیر

9.1

***

توسعه اکولوژی

2.2

**

توسعه بومی

2.8

**

زیست بو های
منطقه ای

1.3

**

افتباط شاخص های
فرهنگ و بو
شناختی

2.1

**

استفاده از انرژی
های پاک
سیست های
غیرفعال انرژی

توجه انتواعی به
منطقه

مطابق نتایج بدست آمده از نظر متخصصان  1عامل از مه -
تر از سایر شاخصهای زیستی میباشند که از دفجه
تاثیرگذافی بیشتری برخوفدافند و افتباط اثرگذافتری با سایر
شاخصها دافند .این شاخصها به ترتی عبافتند از :


توسعه پایداف



استفاده از مناب طبیعی و تجدیدپذیر



توجه به اقلی منطقهای



استفاده از انرژیهای پاک

9.2

2.8

اثرگذاری

***

**

شاخص

امتیاز

نفی تافیخ گرایی و
ناسیونالیس افراطی

1.8

**

توجه به هویت و
خرده فرهنگ ها

2.3

***

حد واسط جهانی
سازی و بومی گرایی
مقاومت دفبرابر
یکسان سازی
وسطحی نگری

9.7

2.2

اثرگذاری

***

**

حدواسط مدفنیس

ترکی امر
محلی و جهانی

9.2

***

فه و ادفاک
مکان

1.8

**

انتقاد از عوامفریبی
سوداگرانه

فن  -ساخت

2.2

*

توجه به فوح مکان

انتقادی و پست
مدفنیس

2.8

**

1.8

**

2.7

**

براسا پیمایش حاصل از خبرگان دف خصو میوان
اهمیت هر ی از معیافها نموداف همبستگی بین مولفههای
مرتبط به شرح نموداف زیر است.
نمودار :0همبستگی مولفهها منطقهگرایی انتقادی

نمودار : 5توزیع شاخصها
طراحی بو …
الگوهای پایدافی
اقلی منطقه ای
سیست های…
استفاده از مناب …

8
6
4
2
0

زیست بو های…
توسعه اکولوژی
سیست های…
استفاده از…

تعادل انسان…،

توسعه بومی

پیوند فرهنگ و…

افتباط شاخص…
توسعه پایداف

نتیجه مطالعا تجربی نشاندهنده میوان اهمیت و
تاثیرگذافی بیشتر  1عامل از شاخصهای کالبدی تاثیرگذاف
دف تئوفی منطقهگرایی انتقادی میباشند که میتوانند
چالشهای امروزی دیدگاه منطقهگرایی انتقادی فا آشکافتر
سازند .این عوامل به ترتی عبافتند از :
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ترکی امر محلی و جهانی



حد واسط جهانیسازی و بومیگرایی



خالقیت هوشمندانه و خودآگاه



توجه به هویت و خرده فرهنگها

 .5جمع بندی و نتیجه گیری
دف فویکرد واگرا و نگاه جهانی امروزه نیاز به محوفهایی
احسا میشود که بتوانند با شکلدهی به ساختافهای
معنایی و ذهنی ،نشانهها و لهجهای منحصر بفرد فا افائه
دهند که ضمن توجه به ضروف های مدفن جهانیشدن،
ویاگیهای اصیل هر منطقه فا که مهمترین آنها شاخص-
های کالبدی – زیستی میباشد ،نمایندگی کند .بافزترین
انتخاب برای این محوفهای جدید شاخصهای کالبدی–
زیستی است که تاثیرگرفته از سنت ،فرهنگ ،تافیخ ،ویاگی-
های بو شناختی و محیط زیستی است که میتواند تامین
کننده نیازهای معنایی– نشانهای و اقلیمی ساختافهای
جدید باشد .اینگونه است که پایدافی فرهنگی ضمن تسری
شاخصهای توسعه پایداف دف جوام دف حال توسعه حاصل
میشود .
تئوفی زیست منطقهگرایی انتقادی فویکردی است که ضمن
حفظ ویاگیهای جهانیشدن توجه خاصی به شاخصهای
کالبدی– زیستی منطقهای بهخصو الگوهای توسعه پایداف
و مناب طبیعی تجدیدپذیر دافد که با بهرهمندی از خالقیتی
هوشمندانه و خودآگاه از سوی معمافان و عد برداشتهای
سطحی و تقلیدگرا ،تالش میکند تعادلی میان امر محلی و
منطقهای و امر جهانیشدن ایجادکند که هویت منطقه و
احترا به خرده فرهنگها دف وجوه گوناگون طرح نمایان
است.

فویکردهای نوین منطقهگرایی حاکی از اهمیت پرداختن به
الگوها و شاخصهایی عمیق و فیشهای تر از نگاه صرفا فرمال
و شکلی به ویاگیهای منطقهای موجود است .توجها
سطحی به الگوهای فرمی شاید به ظاهر توجه به منطقه و
زمینه باشد ،لذا بدلیل عد پرداخت صحیح و دفک ناکامل
از مفاهی و فیشههای تئوفی منطقهگرایی توانایی خلق
معمافیای پایداف و همساز با زمینه فا ندافند .الگوهایی که
میتوانند مکمل اینگونه ساختافها باشند ،الگوهایی است که
از افزش نهادن بر شاخصهای کالبدی  -زیستی برگرفته از
هویت و فرهنگ ،تعادل میان نگاه جهانی و منطقهای،
ویاگیهای زیست محیطی و اقلیمی و توسعه پایداف حاصل
میگردند .به هر میوان که طراحان بتوانند شاخصها و
الگوهای موافد فوق فا عمیقتر موفد برفسی و استفاده قراف
دهند ،ماحصل طراحی ساختمانی هرچه بیشتر منطبق بر
اصول و مبانی منطقه میوبان طرح قراف میگیرد و بدلیل
آشنایی و همسازی بهتر با شاخصهای کالبدی -زیستی از
دفجه اعتباف باالتری از شاخصهای زیست منطقهگرایی
انتقادی برخوفداف میگردند که نتایجی از قبیل پذیرش از
سوی منطقه ،پایدافی کالبدی– اقلیمی و افتقای حس
مکان فا شامل میشود.
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