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  چکیده

ميالدی گردید. امروز و  01های دهه گرایی در سالای منجر به ظهور رویکرد منطقهشدن در پی تعامل با رویکردهای محلی و منطقهگاه جهانیبرآیند ن
ادی و گرایی انتقها دو رویکرد منطقهاند که از ميان آنگرایی رویکردهای متنوعی پا به عرصه گذاشتهها، در پی سياليت نظریه منطقهبا گذشت سال
های کالبدی برگرفته از شاخصکه  یرانمانند ا ییهايندر سرزم یدها یناباشند. ترین رویکردها در کشورهای در حال توسعه میگرایی اصلیزیست منطقه

 طلبد.یتوجه را ممناطق ضرورت  یراز سا يشآن گره خورده است، ب یبا معمار يطیمح یمترهااو پار يمتوجه به اقل يتو اهم یخیو تار یفرهنگ یتهو
های کالبدی شود تا ضمن جامعيت در نگاه، وجوه مشترک و متنوع شاخصگرایی احساس میهمين منظور نياز به ارائه رویکردی نوین از نظریه منطقهبه
-توجه به شاخص شان می دهد. نتایج ناز نوع پيمایشی است پژوهش، ترکيبی از شيوه توصيفیاین روش تحقيق  را در برگيرد. فوقزیستی دو رویکرد  -

تواند نيازهای معمارانه جامعه را از قبيل پاسخگویی به اقليم و محيط زیست، گرایی انتقادی میکالبدی در قالب رویکرد زیست منطقه -های زیستی
 زد.نگرانه را برآورده ساهای سطحیتوسعه پایدار، ارتقای حس مکان و خلق معماری با هویت و عدم تقليد و التقاط

  یکلیدکلمات 
  "زیستی – کالبدی هایشاخص" گرایی،منطقه زیست ، "انتقادی گراییمنطقه "، "گراییمنطقه "
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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. 
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 مقدمه -8

 کده  اسدت  کدرده  پيددا  جروا معماری از ایشيوه اخير هایسال در

 کده  اسدت  تقليدگرایانده  و التقاطی ، نگرسطحی نگاه نوعی مروج

 بده  نيد   تدوجهی  مکدانی بدی  و سدازی همسان برای تالش ضمن

 ,Yeganeh)نددارد  پایددار  توسدعه  و شناختیبوم رویکردهای

 اسدت  رویکردی ستا شيوه این با تقابل در که نگاهی. (2015

 دنبدال  بده  معمارانده  آگداهی  و نههوشمندا خالقيت از برگرفته که

 و فرهند   بده  احتدرام  و مکان پدیدارشناسانه هایویژگی تقویت

 زیسدت  و طبيعت با انسان ارتباط برقراری با توام ایمنطقه هویت

 زیست رویکرد. دارد تجدیدپذیر و پاک هایانرژی و ایمنطقه بوم

-خصشدا  بين ارتباط ایجاد گرفتن درنظر با انتقادی گراییمنطقه

 هدای ویژگدی  بده  نهدادن  ارزش ضدمن  ، زیسدتی  و کالبدی های

 تقویدت  و حفد   بده  منجدر  تواندد  مدی  بدوم  زیست هر ایمنطقه

 بدرای  را مناسدبی  بستر و گردد موجود زمينه پایداری هایشاخص

 . آورد فراهم حاضر زمينه در آتی هایطرح

 

 پژوهش هایسوال  

 ؟ ستچي انتقادی گراییمنطقه زیست تفکر هایپایه

 چگونه انتقادی گراییمنطقه زیست تفکر مبنای بر طراحی الگوی

 ؟ سازد متاثر را معماری وجوه ميتواند

 

 پژوهش روش  

 باشدمی تحليلی - توصيفی شيوه ، فوق پژوهش در تحقيق شيوه

 و هدد   تبيدين  و موضدوع  طدرح  از پدس  نخسدت  مرحلده  در که

 و مقاالت ، ابکت: شامل منابع گردآوری بدنبال پژوهش، االتسو

 نظدر  مدورد  بحد   نظدری  مبدانی  تددوین  به اینترنتی هایپایگاه

 هدای شاخصه و پارامترهای بررسی بعد گام در. استشده پرداخته

 معمداری  اسداتيد  و متخصصدين  نگداه  از را نظدر  مدد  رویکردهای

 مبدانی  بدازتعری   و دهدا قرار امتيازدهی و بررسی مورد( خبرگان)

در چارچوبی نظری ارایه شده  انتقادی ییگرامنطقه زیست رویکرد

 پاسخ سواالت به گيرینتيجه و بندی جمعدر نهایت ضمن  است.

 .است شده داده

 

 هافرضیه  

 حفد   بدر  مبتندی  نگداهی  انتقدادی  گراییمنطقه زیست رویکرد-

 و ودآگداهی خ و پایددار  توسدعه  اصول با همراه جهانی هایویژگی

 . است کورکورانه و سطحی یتقليدها نفی و هوشمندانه خالقيت

 پایدار توسعه رویکردهای و ایمنطقه اصلی هایویژگی به توجه-

 هم مان، بصورت شدنجهانی نگاه و هافرهن  خرده حف  ضمن

 انتقدادی  گراییمنطقه زیست نگاه در تواندمی سطح ترینعالی در

 در معمداری  تحدولی  روندد  ارتقای و هبودب ساز سبب و گيرد جای

  .گردد توسعه حال در ایکشوره

 

 پژوهش هدف

 انتقدادی  گرایدی منطقده  زیسدت  رویکرد مفاهيم بازتعری  و تبيين

 گراییمنطقه نظریه بر ميتنی

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

 
 

 گرایی ست منطقهگرایی و زیمنطقهمبانی نظری  -2
 مبتنتی  استت  خصوصیتی و خصلت داشتن ،منطقه مشخصه

 ممکن واژه این. است جغرافیا بر دال ایواژه اساسا و مکان بر

 متعتاف   ترکیت   هتا، گتروه  قتومی  و نتاادی  توزیت   به است

 کنتد  فجوع سیاسی هایمحدوده به یا و اقلیمی و جغرافیایی

 هت   منطقته  ایده که سالهاست(. 7238 ، نیا کامل و شایان)

 دف. استت گرفته قراف استفاده ءوس ه  و دفست استفاده موفد

 کته  دافد وجود فراوانی نظرهای اختال  منطقه تعریف موفد

 مطالعتا   دف موجتود  فکتری  هایفشته تنوع بازتاب احتماالً

-متی  کته  است تمامیتی منطقه برخی، برای. است ایمنطقه

 برختی   بترای  و دگیتر  ختود  بته  طبیعی منطقه عنوان تواند
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 بتترای استتت فوشتتی و تفکتر  محصتتول صتترفاً منطقتته دیگتر، 

 .(URL 1 مطلق، اکبری)بندیمنطقه
 

 شهرسازی و معماری در گراییمنطقه 

 تعامل دف که است معمافی فویکردهای از یکی گرایی،منطقه

 بته  توجته  لتوو   بتر  و داشته قراف فرهنگی بستر و فرهنگ با

 ختا   منطقته  بته  اقلیمتی  جغرافیتایی،  فرهنگی، ویاگیهای

 و حتال “ معمافی به نهایت دف وصیا صخ این. کندمی تأکید

-می تقویت فضاها با مواجه دف فا مکان حس و بخشیده ”هوا

 که ایست نظریه گراییمنطقه"(. 7238 شولتو، نولبرگ)کنند

 جتویی، برتتری  از مختلفتی  هتای صتوف   برابر دف مقاومت از

 هتای تفتاو   که شده اندافداست ساختافهای یا و سازیجهانی

 تئتوفی  ایتن  ".کنتد متی  حمایتت  دهنتد، می کاهش فا بومی

 دف و حیتتا  تجدیتتد حفاظتتت، بتترای معیافهتتایی و هتتافوش

 منطقته  هایویاگی چافچوب دف زندگی بازسازی نیاز صوف 

 (. 8008 ، کانیوافو)دهدمی پیشنهاد فا

 یجهان تمدن تاثیرا  دادنآشتی گراییمنطقه اصلی فویکرد

 گرایتی منطقه .است مکانی ویاه هایمشخصه و خصوصیا  و

 بته  هت   و شتود متی  مربوط انسانی پیچیده پیوندهای به ه 

-منطقته  هتد  . محیطتی  زیست مسائل و اکوسیست  تعادل

 استت  جهانی موایای از بردن سود عین دف تنوع ایجاد گرایی

 (7237 ، بایویدی)
 

 گراییمنطقه نظریه 

 تاکیتد  با که است انتقادی و تحلیلی دیدگاهی گرایی،منطقه

 هویتت  بترای  مکتان،  ختا   خصوصیا  و هاویاگی ظحف بر

 قائتل  اولویتت  جهانی عا  خصوصیا  مقابل دف منطقه خا 

 دف حتی آن فدپای که فویکردی عنوانبه گراییمنطقه. است

 قابتل  نیو باستان ایران و فو  یونان، مدنی و سیاسی اقداما 

 زیتادی  اقبتال  با که بود 73 قرن دو  هنیم از. است شناسایی

 توجتته و گشتتت فو بتته فو شهرستتازی و معمتتافی حتتوزه دف

 نمتود   جلت   ختود  به فا معمافان و پردازاننظریه از بسیافی

 حتاک ،  فمانتیت   نگترش  تتأثیر  تحت دوفان این دف که چرا

 بته  بازگشتت  و فولکلوف هنر و زبان حفظ همچون هاییآفمان

 مقاومتت  جهتت  ابتوافی  بته  ملی هویت و یافته فواج هافیشه

 فرانسته  یعنتی  فرهنگتی،  قتاهر  قدف  مقابل دف اییافوپ دول

 هتای ویاگتی  حفتظ  شتد می سب  که عاملی .بود گشته بدل

 متوفد  پتیش  از بتیش  سرزمین هر معمافی بومی و ایمنطقه

 عنتوان بته  گرایتی منطقه فرامپتون دیدگاه از. قرافگیرد توجه

 اجتنتاب  و آگاهی خود از باالیی سطوح نیازمند که فویکردی

 بتر  تنهتا  نته  است نوستالای  و پردازانهصحنه هایفویکرد از

 جملته  از آن کیفتی  وجود بر بلکه مکان، دیدافی هایویاگی

. دافد توجته  … و مصالح جنس و بافت نوف، کیفیت و شد 

 (.8000 ، فرامپتون)

 دافای منطقته  هتای شاخصته  بته  توجه و گراییمنطقه نظریه

 هتتاییشتتهاند ستتیر دف دیرینتته ایستتابقه و ویتتاه گتتاهیجای

 مختلتف  هتای دوفه دف هتا افزش ایتن  به توجه. است معمافی

 اهتدا   با و بوده همراه هاییتفریط و افراط با معمافی تافیخ

 بترای  ابتوافی  بعنتوان  گتاهی  کته  استت شده دنبال مختلفی

 گرایتی ملی و گرایانهتعص  هایاندیشه تثبیت و جوییبرتری

 دوفه منفتی  پیامدهای تعدیل منظوفبه گاه ففته، بکاف افراطی

 پدیتده  بتا  مواجهته  فاستتای  دف اخیتر  هتای سال دف و مدفن

 . استگرفته قراف توجه موفد محیط یکسانی و شدنجهانی

 و وافث ای،منطقه فرهنگ تمل  عین دف هاانسان که جا آن

 از تیشتناخ  بایتد  هستند نیو جهانی فرهنگ آوفنده وجود به

 طرفتدافان  .(8000 ن،فرامپتتو )آوفنتد  دست به دو آن تعامل

 دهنتده انعکتا   بایتد  معمتافی  کته  دافنتد  عقیده نظریه این

 تعریف احساسی دیدگاه از مستقل و بوده خودی هایویاگی

 معمتتافی دف. باشتتد کشتتوف یتت  دف تتتافیخ و ستتنت منطقتته،

 زیربنتای  عنتوان بته  انتقتادی  گرایتی منطقته  اصطالح معاصر،

 توستعه  لحتا  دف کشتوفهای  دف مدفن معمافی تبیین ظرین

 (.7232 میرمقتدایی،)استشده گرفته بکاف

 بته  توجه با معمافی، دفبافه نظر تجدید گرایی،منطقه وظیفه

 پیچیتده  پیونتدهای  بته  ه  موضوع این. است منطقه مفهو 

 مستائل  و اکوسیستت   تعتادل  به ه  و شودمی مربوط انسانی

 سود عین دف تنوع ایجاد گرایی،نطقهم هد . محیطی زیست

 تعبیتر  بته (. 8002 ، ژونتیس )استت  جهتانی  موایای از بردن

 زنتدگی  بته  همومتان  توجته  متا،  امتروز  اساسی مساله دیگر،

 لنتگ، )استت  محتل  ختا   هایویاگی و المللیبین مشترک

 حرکتت  و پویایی جهانی، - محلی پیوند این حاصل(. 7338

 وحتد   چافچوب دف ظاهری تضاد و پویایی این. است دائمی

 نظمتی بتی  و اغتشتاش  بته  منجر و شده تجدید یکپافچگی و

 (.7232 رمقتدایی،می)شد نخواهد
نظرانصاحب گراییمنطقه تعاری :  1جدول  
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 کته  استت  مه  جهت این از عمل و نظر میان تعامل برفسی

 از کتی ی عمتل  و نظتر  بتین  گسیختگی و ها افزش شدن گ 

 فرهنتگ  حتوزه  فد هتویتی  بحتران  هتای  فیشته  ترین اصلی

 دف آنهتا  تجلتی  و استالمی  های افزش به تسلط. است جهانی

 بهتره  معمتافان،  نفس تهذی  مستلو  معمافی ویاه به و هنر

 معرفتت  از استتمداد  با هنرمند عقالنی های معرفت از مندی

 ستیر   و حتق  سوی به خلق از سیر و اولیه و حضوفی های

 کمتال  و فضتایت  بته  هنرمنتد  آن سایه دف که است ریجوه

 امنیت و کرامت و فضایت گاه تجلی آثافش و فسیده وجودی

  (7238 کاف،نقره)بود خواهد

 بته  معمافی دف اسالمی هویت ویاه به معمافی هویت بحران

 اجتوا  از یکتی  بته  هویت، نا  به سامانمند کل ی  فروکاهش

 بتا . گرددمی باز..  و دین گ،فرهن نااد، تافیخ، قبیل از سامانه

 و ایرانتی  و جهانی حوزه دو به مقوله این تفکی  با حال این

 تتوان متی  جهتانی  حتوزه  دف هتویتی  بحران هایفیشه تبیین

 ستازنده  مفاهی  از واضح و فوشن تعریف عد  که نمود اذعان

 حتوزه  بین گسیختگی و هاافزش شدن گ  تمدن، و فرهنگ

 فا  دف فوبنتایی  و اعتبافی عناصر قرافگیری عمل، و اندیشه

-فیشه ترینمه  از اصیل عناصر شدنگرفته نادیده و مکات 

. آیندمی شمافبه جهانی فرهنگ حوزه دف هویتی بحران های

 ستنتی  الگوهتای  از صتر   صتوفی  تقلیتد (. 7238 کاف،نقره)

 چنتتدان استتالمی نظتری  مبتتانی و مفتتاهی  بته  توجتته بتدون 

 خواهتد  پتی  دف فا هویتت  بتی  یآثتاف  خلق و نبوده افزشمند

 (.7233 ،کافنقره)داشت

 ستازی جهانی جوهره عنوانبه فا سازیمشابه و همگرایی اگر

 خصتلت  توانمی فا جوییهویت و واگرایی مقابل دف بپذیری ،

 خوانش کلید توانندمی معیافها این. دانست گراییمنطقه بافز

 دو نایت  بتین  گتویی  و گفتت  دف کته  باشتد  ایمعمتافی  از ما

 از شتود نمتی  کته  هتایی ساختمان. استگرفته شکل وضعیت

 تشخیص فا کاففرما قافه حتی و کشوف شهر، ظاهرشان، فوی

 هتا، مکان دف که است فردساالفی و مکانی بی از نمودی داد،

 .است شده همگانی
 

 گرایی انواع رویکردهای منطقه -9

ز ح استت. ا رگرایی مطت فویکردهای مختلفی دف زمینه منطقه

گرایی طقهدفن، منگرایی مگرایی سبکی، منطقههجمله منطق

گرایتی تعتاملی، زیستت    منطقته  گرایی انتقادی،نوین، منطقه

 گرایی غیر مدفنازتابنده، منطقهگرایی بگرایی، منطقهمنطقه

 . گرایی اجراییو منطقه

هتا و مبتانی هتر یت  از ایتن انتواع       دف ادامه به برفسی فیشه

 شود. خته میگرایی پردامنطقه

(منبع : نگارندگان)گرایی ه: رویکردهای منطق 2نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرایی سبکی منطقه 

های کالبدی گرایی سبکی، توجه به بو  و ویاگیدف منطقه

-های معمافانه فا تشکیل میآن، محوف اصلی تمامی فعالیت

گرایی دف فو  باستان، دهد. شکل ویاه معمافانه منطقه

اف بنا، به گرایی ویتروویو  است که دف موفد استقرقهمنط

کند. از اکنان آن توجه میفابطه کیفی مکان و سالمت س

منظر این نگاه، توجه به شرایط اقلیمی اهمیت بسوایی 

گرایی گرایی سنتی و منطقهمنطقه .(8008کانیوافو ، دافد)

 گرایی است. اینگونه از منطقهبدی ، از تعابیر دیگر این

اقتبا  از  تعابیر همگی به توجه به منظر توپوگرافی،

های باشکوه و بازآفرینی تافیخی اشافه های معمافیموتیف

دافند. دف واق  عناصر تافیخی، دقیقا دف جایگاه خویش موفد 

 ( 7238گیرند) شایان، استفاده قراف می
 

 گرایی مدرن منطقه 
فیکتوف   توسط پتل  7397گرایی مدفن دف سال سراغاز منطقه

گترا،  فی متدفن منطقته  های اصلی معمتا باشد. از مشخصهمی

ها و اهتدا   دادن فوشاستفاده از دنیایی قدی  و تغییر شکل

های ابتداعی جدیتد و استتفاده از    سنتی با استفاده از فناوفی

هایی که بتوانند مفاهی  خا  منطقه فا بازگو کننتد، فا  شیوه

ئله اساستی اینگونته   مست  .(7238توان ذکر نمود)شتایان،  می

هتایی  ف نمتایش ستنت بتود. پتروژه    طراحی، بیان پیشرفت د
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گرایی هستند. همچون فرودگاه جده، نمایانگر این نوع منطقه

گترا قابتل   ای استعافهدف این پروژه استفاده از فناوفی به گونه

 (.7238نیا، مشاهده است)شایان و کامل
 

 گرایی نوین منطقه 
ضروفی هر معمافی معتبر است.  ای ، خاصیتویاگی منطقه

فا  "اینجای متعین"ها بخشی از ه تمامی ساختماناز آنجا ک

توانند همه جا مانند ه  باشند، بلکه دهند، نمیشکل می

های خا  مکان معینی فا دف بر داشته باشند. از باید ویاگی

شناخته  "حال و هوا"عنوان های دیرین این ویاگی بهزمان

که گیدئون خاطر نشان ساخت که معمافی  است. زمانیشده

وضوح چیوی بیش از لتو فنالندی است، منظوفش بهآ

گرایی نوین مستلو  سازگافی با محلی خا  بود. منطقه

گرایی نوین چیوی فراتر از نیاز به زمینه است. منطقه

گرا. آنچه موفد نظر فجعت فویکردی خالق است تا فویکردی

نیست بلکه چیوی است که  است تقلید یا حفاظت ایستا

 (7237نامید)جود ،  "حفاظت خالق"توان آن فا می
 

 گرایی انتقادی منطقه 
دف دهه هشتاد الکساندف زونیس، لیان لفوف و کنت فرامپتون 

فا جهت توصیف معمافی  "گرایی انتقادیمنطقه"اصطالح 

تواند بعنوان مفهو  اینترناسیونالیس  و نه معاصر که نه می

افی دف فهو  فولکلوفی  یا تافیخی منطقه و معمبعنوان م

گرایی انتقادی به محل شود، مطرح نمودند. منطقهنظر گرفته

دف ی  سطح بسیاف انتواعی اشافه دافد. تالش انتقادی 

فرامپتون علیه کافبرد جهانی استاندافد و صنعتی فواینده 

های های احداثی که سنتمصالح ساختمانی و فوش

 و نفوذ آنها به دفون معمافی معاصر فا ساختمانی محلی

کند. این فویکرد اساسا از اکثر گرفته، عمل مینادیده

گرایی گذشته که منطقه فا تنها بعنوان کافبردهای منطقه

ی  مفهو  دفاعی یا تهاجمی، ی  ساختاف سیاسی یا تجافی 

پرستی افراطی گرا، میهنهای ملیکه ترغی  کننده جنبش

ن دف باشد، متفاو  است. فرامپتوفولکلوف میگرایی و تجافی

از این فویکرد بعنوان  "گرایی انتقادیبه سوی منطقه"مقاله 

دف برابر استاندافدهای جهانی و یکنواختی و  مقاومتی

برد فرهنگ و تنول مقا  مدفنیس  نا  می

(Gutschow,2006).  

گرایی انتقادی قصد داشت تا ه  از معمافی وابسته به منطقه

ز ن مدفن و ه  امکانی دف جریاهمگونی و یکنواختی و بی

گرایی بیش از حد دف اثاف پست مدفن جلوگیری کند. تافیخ

گرایی انتقادی بر اسا  استراتای اصلی و بنیادین منطقه

طبق گفته فرامپتون، باید تاثیر تمدن جهانی فا با عوامل 

لت های منحصر بفرد ی  مکان به حانشا  گرفته از ویاگی

  .(Eggener,2002تعادل فساند)

کند که دف دو وعی معمافی اصیل فا مطرح میتون نفرامپ

فه  و ادفاک مکان و فن »وجه اساسی معمافی فیشه دافد: 

ساخت فوش مهمی برای مقاومت دف برابر  –فن «. ساخت –

 .(7239سازی محیط مصنوع است)نسبیت، همسان

کند تا محل دافی میمدفنیواسیون از فویکرد لوح سفید جانب

سازی ه، فاه فا برای طرح ساختمانفا پاک و مسطح کرد

بگشاید. این برداشتن توپوگرافی نمادی از تکنی  جهانی 

گرایی انتقادی دف شود. منطقهمکانی میاست که منجر به بی

های منطقه، دف عوض توپوگرافی فا بعنوان نمادی از شاخصه

  .(Paterson,1995کشد)آغوش می

صرفا توجه به به گفته فرامپتون، برداشت بعضی افراد 

که است، دف حالیو بو  بودهمحیطی جغرافیایی، اقلی  

معمافی که به محیط خود توجه دافد بسیاف فراتر از عوامل 

گرایی کاف منطقه .(7283کند)دیبا، جغرافیایی عمل می

انتقادی تفکر مجدد معمافی از طریق مفهو  منطقه است. 

ت  است و مشکال  پیچیده انسان یا تعادل اکوسیس شامل

-ئل نافسیسی  به نا  جهاندف برابر پذیرش بدون فکر مسا

 .(Tzonis,2003گرایی قراف دافد)

های فرامپتون معتقد است که تفسیر ی  منطقه فقط به واژه

بینی است، هرچند این فاکتوفها گرایی و اقلی  آن، کوتهبومی

ی هستند که شکل محلی فا به لحاظ مطمئنا فاکتوفهای اصل

دهند. اما دو عامل دفونی وجود و ساختافی تشکیل می بیانی

ترند: فرهنگ و دافد که دف نهایت از همه فاکتوفها مه 

های بسیاف زیادی وجود دافند که بصوف  نمونه هویت.

-های دوف فراخوانی میها فا از گذشتهآگاهانه، خرده فرهنگ

 .(Frampton,1987کنند)
 

 گرایی تعاملی منطقه 
لی فویکردی است که مواجهه با منطقه فا گرایی تعاممنطقه

کند گرایی دف فلسفه علو  اجتماعی تبیین میاز منظر تعامل

ها مطلق و شیوه تفکری دو سویه است که دف آن تفاو 

شود و فابطه میان خویشتن و دیگری فا به انگاشته نمی

آوفد و دف برابر دونوع دیدگاه صوف  دوسویه به تصوف دف می

 کند: قاومت میم
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ها محو یکی شدن خود و دیگری که دف آن تفاو  .7

 گردد .می

 ها .تر و قوی کردن تفاو جدا ماندن و سخت .8

گرایان معتقدند که تبادل فرهنگی و اجتماعی لووما تعامل

ها شود یا منجر به تداو  نباید منجر به محو کردن تفاو 

ا خود، آموختن و لکه باید منجر به توان آزمایی بها ، بتفاو 

این فویکرد دف آثاف  .(7238دف نتیجه فشد شود)شایان، 

شاخص معمافان خافجی فعال دف کشوفهای عربی حوزه 

 خلیج فاف  مشهود است. 
 

 گراییمنطقه -زیست 
های گرایی دف معمافی متاثر از جنبشجنبش زیست منطقه

ی است. این نگرش با دف نظر شناختتوسعه پایداف و بو 

-های منطقهن پیوند میان فرهنگ انسانی و زیست بو گرفت

-کردن وابستگیای ، دف وضعیتی پایداف و همچنین با لحاظ

شناختی دف افتباط با یکدیگر سعی دف های فرهنگی و بو 

های مکان محوف دافد. دوج دف شرح معنای توجه به ویاگی

های طبیعی، بی مل سیست گرایی به سه عازیست منطقه

 .(7233وفزد)محمودی،عناصر معنوی تاکید می نظمی، و
 

 گرایی بازتابنده منطقه 
بعضی از منتقدین سعی دافند تا مفهو  منطقه فا که دف نظر 

ای از موضوعا  گرایان انتقادی مشتمل بر مجموعهمنطقه

است، دف بستر فرهنگی موفد بازشناسی قراف خودافجاع بوده

نی میان محصول فرایند د تا به این وسیله پیوند ناگسستدهن

گرایی و زمینه موفد نظر برقراف شود و دف تحلیل اثاف ، منطقه

ها و دفک چگونگی افتباط با منطقه از نقطه نظر فعالیت

ها کافکردها جایگوین برفسی فوابط میان فر 

 .(Yeganeh, Kamalizadeh, 2018)گردد

از آن به  "کاسیدی"رایی که گچنین نگرشی به منطقه

برد، آن فا دف برابر تصوف سنتی گرایی بازتابنده نا  میهمنطق

گرایی که به خصوصیا  سبکی معمافی بومی از منطقه

گرایی دهد. منطقهکند، قراف میای خا  فجوع میمنطقه

های فرهنگی، پیوندی عمیق بازتابنده با ففتافها و فعالیت

توافی فته از عناصر فکری و اعتقادی اسکند  که برگرپیدا می

بینی، ایدئولوژی، مذه  و باوفهای اجتماعی همچون جهان

گیری محصول معمافی یکپافچه و است که منجر به شکل

 (7233گردد )محمودی،ای میهای بافز منطقهدافای ویاگی
 

 

 

 گرایی غیر مدرن منطقه 
کرد استیون موف با انتقاد از سیطره اندیشه مدفن بر فوی

برد که بر یی غیر مدفن نا  میگراگرایی، از منطقهمنطقه

-های پیچیده اجتماعی شکل میاسا  فوابط و فعالیت

گرایی . از نظر او منطقه(Yeganeh. et al. 2018)یابد

غیر مدفن بر شناخت دوبافه دو مفهو  مکان و فناوفی 

 استواف است. موف با موثر دانستن مفاهی  مکان و فناوفی دف

برد که رایی بازسازنده نا  میگدهی به منطقه، از منطقهشکل

ها فا دف فرآیندی دف تالش است تا افتباطا  انسانی با مکان

دهی به قرافگاه و پیچیده، بازتولید کند و هد  آن شکل

   منظوف بازتولید فوابط اجتماعی گوناگون استهایی بهمکان

 . (7233) محمودی،
 

 گرایی غیر مدرن منطقه 
سیطره اندیشه مدفن بر فویکرد  استیون موف با انتقاد از

برد که بر گرایی غیر مدفن نا  میگرایی، از منطقهمنطقه

یابد. های پیچیده اجتماعی شکل میاسا  فوابط و فعالیت

گرایی غیر مدفن بر شناخت دوبافه دو مفهو  از نظر او منطقه

 ,Yeganeh, Bemanian)مکان و فناوفی استواف است

نستن مفاهی  مکان و فناوفی دف . موف با موثر دا(2015

برد دهی به منطقه، از منطقه گرایی بازسازنده نا  میشکل

ها فا دف که دف تالش است تا افتباطا  انسانی با مکان

دهی به فرآیندی پیچیده، بازتولید کند و هد  آن شکل

عی منظوف بازتولید فوابط اجتماهایی بهقرافگاه و مکان

ها فناوفی فا با مدفنیست. (7233گوناگون است) محمودی،

ها عکس افزش جلوه دادند. پست مدفنافزش و مکان فا بی

-گرایی انتقادی مخالف این طبقهاین امر اقدا  کردند. منطقه

ها افزش قائل باشد و برای هر دوی آنبندی می

هر چند این نگاه به میوان برابری از  .(Moore,2001است)

  از فرضیا  پست مدفن فرضیا  مدفن یوفگن هابرما

گرایی انتقادی گیرد، دف منطقهمافتین هایدگر نشا  می

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 

زی( فا که موضوع اصلی )نوسا "معمافی احیا کننده"واژه 

قضیه غیر مدفن است، برای فف  این تناقض به جای لغت 

انتقادی فرامپتون پیشنهاد داده است. این واژه از معماف 

وا  گرفته شده  "جان تیلمن لیل"منظر 

 .(Moore,2001است)
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  منطقه گرایی اجرایی 
گرایی بر تعامال  بافبافا آلن دف نظریاتش پیرامون منطقه

وفزد. او دف نقد گفتافهای زونیس و تاکید می انسانی

فرامپتون به افائه تصاویر بناهای خالی از انسان توسط این 

توجهی به ماهیت انسانی کند و این امر فا بیدو اشافه می

از سه مفهو   ویداند. گرایی نود آنها میمباحث منطقه

 (7233کند)محمودی،فرهنگ، منطقه و هویت استفاده می
 

 
گرایی انتقادی بر پایه ارتباط : هم پيوندی شاخص های زیست منطقه 4ودار نم

گرایی، منبع : نگارندگانگرایی انتقادی و زیست منطقههای منطقهشاخص  

مدفنیته، سنت و هویت جهان فو به "ویلیا  کرتیس دف 

معتقد است ترویج مدفنیس  دف کشوفهای دف حال  "توسعه

فشد اقتصادی سری  و : استفتادهعه به چند دلیل اتفاق اتوس

شست و   تداو  مستعمره سازی  نیاز به کافبریهای مدفن

 (7339شوی مغوی نخبگان پسا استعمافی )کرتیس، 

 

مواجهه با این گرا فا دف کرتیس بطوف کلی دو نوع نگاه منطقه

 کند.موضوع معرفی می

ا  تافیخی فوی که حاصل الحاق گرایی غیر اصیلناحیه

-که ترکی  آموزه گرایی مدرنناحیهفن است و پوسته مد

های مدفن با سنت محلی است. وی همچنین دف مقا  

گرایی فوق فا دف دوسوی نوع منطقه گیری شخصی دوموض 

گرایی دف دهد. به عقیده وی منطقهطیف اعتباف قراف می

یل شود ای از تافیخ تبدتواند به پوستهبدترین شکل خود می

های ی از معمافی بومی با تقلیدی از کلیشهکه دف آن تصاویر

گرایی به ملی ترکی  شود. دف بهترین شکل منطقه -فرهنگی

های سمبلی  گذشته پرداخته، آفرینش اصول و زیرساخت

هایی مناس  نظا  متغیر ها فا بصوف  شکلسپس آن

 .(7339کند)کرتیس، اجتماعی عصر حاضر، تبدیل می
 

 ها تحلیل شاخص -4

ف بازشناسی و افائه تفسیر صحیحی از فویکرد زیست منظوبه

گرایی انتقادی نیازمند شناخت صحیح و افزشگذافی منطقه

های هر کدا  از دو فویکرد ها و ویاگیمناس  بر شاخصه

گرایی هستی . بر این گرایی انتقادی و زیست منطقهمنطقه

نظری، مستخرج و های هر فویکرد از مبانی اسا  شاخص

اف متخصصان و خبرگان قراف گرفت تا بر اسا  دف اختی

 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

چه این که هر شدهدادهاختصا   3تا  7ای از اعتباف بین 

 های نشان دهنده اهمیت بیشتر این شاخص عدد باالتر باشد

 

1322،  ی یدیمنبع : با -معاصر  یدر معمار ییگرامنطقه یهایدگاهد يلیمدل تحل:  3نمودار   
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 باشد.دف فویکرد مذکوف می

به معنای  2تا  7همچنین هر شاخص دفجه اعتبافی از 

میوان اثربخشی و اثرگذافی این شاخص دف مواجهه با 

خود اختصا  گرایی بههای دیگر فویکردهای منطقهشاخصه

ها فا از دیدگاه صاح  دهد که میوان افتباط شاخصمی

 سازد .نظران مشخص می
  

 های زیست منطقه گرایی شاخص    

  گراییها و پارامترهای زیست منطقه: جدول شاخص 4جدول 
 

 اثرگذاری امتیاز شاخص اثرگذاری امتیاز اخصش

 * 1.7 راحی بو  شناختیط *** 9.3 توسعه پایداف

پیوند فرهنگ و 

زیست بو  

 منطقه

 ** 2.8 الگوهای پایدافی ** 2.8

تعادل انسان، 

 جامعه ، محیط
 *** 9.7 اقلی  منطقه ای * 2.3

استفاده از انرژی 

 های پاک
 ** 2.2 سیست  های طبیعی *** 2.3

سیست  های 

 غیرفعال انرژی
1.8 * 

استفاده از مناب  

 پذیرطبیعی و تجدید
9.1 *** 

 ** 2.8 توسعه بومی ** 2.2 توسعه اکولوژی 

زیست بو  های 

 منطقه ای
1.3 ** 

افتباط شاخص های 

فرهنگ و بو  

 شناختی

2.1 ** 

-عامل از مه  1مطابق نتایج بدست آمده از نظر متخصصان 

باشند که از دفجه های زیستی میتر از سایر شاخص

فتباط اثرگذافتری با سایر تاثیرگذافی بیشتری برخوفدافند و ا

 ها به ترتی  عبافتند از : ها دافند. این شاخصشاخص

 یداف توسعه پا 

 استفاده از مناب  طبیعی و تجدیدپذیر 

 ایتوجه به اقلی  منطقه 

 های پاکستفاده از انرژیا 

ها : توزیع شاخص 5نمودار  

0
2
4
6
8
 …طراحی بو  

الگوهای پایدافی

اقلی  منطقه ای

 …سیست  های 

 …  استفاده از مناب

توسعه بومی

 …افتباط شاخص 
توسعه پایداف

 …و  پیوند فرهنگ

 …تعادل انسان، 

 …استفاده از 

 …سیست  های 

 توسعه اکولوژی

 … زیست بو  های

 

که شاخص توسعه پایداف و  نموداف باال نشان دهنده آن است

همینطوف استفاده از مناب  طبیعی و انرژی های پاک 

 . ها هستندمهمترین ایت  

 
 

 گرایی انتقادی های منطقهشاخص 

گرایی انتقادیها و پارامترهای منطقه: جدول شاخص 5جدول   

 اثرگذاری امتیاز شاخص اثرگذاری امتیاز شاخص

توجه به سایت و 

 توپوگرافی
2.7 ** 

نفی تافیخ گرایی و 

 ناسیونالیس  افراطی
1.8 ** 

نفی معمافی 

التقاطی و 

 تقلیدگرا

1.3 ** 
توجه به هویت و 

 خرده فرهنگ ها
2.3 *** 

خالقیت 

هوشمندانه و 

 خودآگاه

9.2 *** 
حد واسط جهانی 

 سازی و بومی گرایی
9.7 *** 

توجه انتواعی به 

 منطقه
2.8 ** 

مقاومت دفبرابر 

یکسان سازی 

 حی نگریوسط

2.2 ** 

ترکی  امر 

 محلی و جهانی
9.2 *** 

حدواسط مدفنیس  

انتقادی و پست 

 مدفنیس 

2.8 ** 

فه  و ادفاک 

 مکان
1.8 ** 

انتقاد از عوامفریبی 

 سوداگرانه
1.8 ** 

 ** 2.7 توجه به فوح مکان * 2.2 ساخت -فن 

براسا  پیمایش حاصل از خبرگان دف خصو  میوان  

های یافها نموداف همبستگی بین مولفهاهمیت هر ی  از مع

 مرتبط به شرح نموداف زیر است. 
گرایی انتقادیها منطقهلفه: همبستگی مو0نمودار  

 

و  دهنده میوان اهمیتنتیجه مطالعا  تجربی نشان

های کالبدی تاثیرگذاف عامل از شاخص 1تاثیرگذافی بیشتر 

وانند تباشند که میگرایی انتقادی میدف تئوفی منطقه

گرایی انتقادی فا آشکافتر های امروزی دیدگاه منطقهچالش

   عبافتند از : سازند. این عوامل به ترتی
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 ترکی  امر محلی و جهانی 

 خالقیت هوشمندانه و خودآگاه 

 گراییسازی و بومیحد واسط جهانی 

 هاتوجه به هویت و خرده فرهنگ 

 جمع بندی و نتیجه گیری. 5

 ییبه محوفها یازننگاه جهانی امروزه و  واگرا یکرددف فو

 یبه ساختافها یدهشود که بتوانند با شکلیاحسا  م

منحصر بفرد فا افائه  یاها و لهجه، نشانهعنایی و ذهنیم

شدن، های مدفن جهانیکه ضمن توجه به ضروف  دهند

-ها شاخصهای اصیل هر منطقه فا که مهمترین آنویاگی

 ین. بافزترشد، نمایندگی کندبازیستی می –های کالبدی 

 –های کالبدیشاخص یدجد یمحوفها ینا یانتخاب برا

-، فرهنگ، تافیخ، ویاگیسنته تاثیرگرفته از زیستی است ک

 ینتواند تامیاست که ممحیط زیستی و شناختی های بو 

 یساختافها ای و اقلیمیهنشان –ییمعنا یازهایکننده ن

ضمن تسری   یفرهنگ فییدااست که پا ینگونهباشد. ا یدجد

 های توسعه پایداف دف جوام  دف حال توسعه حاصلشاخص

 شود .یم

گرایی انتقادی فویکردی است که ضمن زیست منطقهتئوفی 

های شدن توجه خاصی به شاخصهای جهانیحفظ ویاگی

خصو  الگوهای توسعه پایداف ای بهزیستی منطقه –کالبدی

مندی از خالقیتی ه با بهرهو مناب  طبیعی تجدیدپذیر دافد ک

های هوشمندانه و خودآگاه از سوی معمافان و عد  برداشت

کند تعادلی میان امر محلی و تقلیدگرا، تالش می سطحی و

شدن ایجادکند که هویت منطقه و ای و امر جهانیمنطقه

ها دف وجوه گوناگون طرح نمایان احترا  به خرده فرهنگ

 است.

پرداختن به  یتاز اهم یحاک ییگرامنطقه یننو یکردهایفو

مال تر از نگاه صرفا فر یایشهو ف یقعم ییهاالگوها و شاخص

موجود است. توجها   یامنطقه یهایاگیبه و یو شکل

به ظاهر توجه به منطقه و  یدشا یفرم یبه الگوها یسطح

 لو دفک ناکام یحعد  پرداخت صح یلباشد، لذا بدل ینهزم

خلق  ییتوانا ییگرامنطقه یتئوف یهایشهو ف ی از مفاه

که  ییفا ندافند. الگوها ینهو همساز با زم یدافپا یایمعماف

است که  ییساختافها باشند، الگوها ینگونهتوانند مکمل ایم

برگرفته از  یستیز - یکالبد یهااز افزش نهادن بر شاخص

، یاو منطقه ینگاه جهان یانو فرهنگ، تعادل م یتهو

حاصل  یدافو توسعه پا یمیو اقل یطیمح تیسز یهایاگیو

و  هاکه طراحان بتوانند شاخص یوانگردند. به هر میم

و استفاده قراف  یتر موفد برفسیقموافد فوق فا عم یالگوها

منطبق بر  یشترهرچه ب یساختمان یدهند، ماحصل طراح

 یلو بدل گیردیطرح قراف م یوبانمنطقه م یاصول و مبان

از  یستیز -یکالبد یهابهتر با شاخص یو همساز ییآشنا

 ییگرامنطقه یستز یهااز شاخص یدفجه اعتباف باالتر

از  یرشپذ یلاز قب یجیگردند که نتایبرخوفداف م ینتقادا

حس  یو افتقا  اقلیمی –یکالبد یدافیمنطقه، پا یسو

 شود.یمکان فا شامل م
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