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 چکیده 

 

رابطه میان  .مرتبط است مانوس و جهان شناسیمانند هر معماری سنتی دیگر، با  اقلیمیمعماری 

غیربومی که بلکه برای معماران  معماری و ویژگی های محیطی نه تنها برای معماران بومی اهمیت دارد

چنین تعاملی هم  اش در فرایندکنک در بستر فرهنگی متفاوتی رشد یافته اند نیز اهمیت به سزایی دارد.

دریافت های منحصربه فرد  ن مملو ازاایتحلیل گر وهم برای مخاطبان، کارفرمایان  برای معمار غیربومی و

که مرزهای قراردادی کشور  دنیای امروزآن است که در این تردید ها  یکی از میز است.و گهگاه تردید آ

نها همواره در جستجوی فرصت هایی تازه در محیط دست داده و آ در پیشگاه معماران اعتبار خود را از ها

یا طرح این توصیه که اثر معماری می باید با بستر فرهنگی در تعامل باشد معتبراست یا آ ،هایی تازه اند

که نگرش های منطقه ای را محترم میداند به پرسش فوق پاسخ  انگاره های نوین جهانی شدن خیر؟

اساس  و فرهنگی در نقاط مختلف جهان بر، اجتماعی امروزه تصمیم گیری های سیاسی مثبت داده است.

 یدر فلسفه  ییگرا ملخاستگاه تعادر این مقاله تالش گردیده تا  گیرد. بومی صورت می-هانیجنگرش 

نگرش در  نیا یاثربخش سپس،. ودش نییشناسانه تب بوم و یطیمح ستیز یندهایفرا و یعلوم اجتماع

و  یتعامل ییمنطقه گرا کردیرو فیمدل تعر ت،یو در نها گردیدهمعلوم  یمعمار ییمنطقه گرا یحوزه

 یمنجر به باز تحول انتقاد یانتقاد یی. منطقه گراشده استارائه  یمورد یآن در نمونه ها لیمدل تحل

 یهاطیمح دییتا وانآنچه که بعن ن،یخواهد شد. همچن یستیمدرن یبا کاربرد راهبرد ها یفرهنگ بوم

جهان با بحران  یبا موضوع مواجهه دیمطرح است، ارتباط مشهو یانتقاد ییاز منظر منطقه گرا یبوم

 دارد. یطیمح ستیز شیرو به افزا یها

 

 مل گراییاتع ،پایداری ،معماران بومی ،سبزگرایی، معماری اقلیم واژگان كلیدی: 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

455 

 

 مقدمه 

 تشکیل را اینجای متعین از بخشی هاساختمان تمام که آنجا از. است معتبر معماری هر ضروری خاصیت ای،منطقه ویژگی

 دیرین هایزمان از. باشند داشته بر در را معینی مکان خاص هایویژگی باید بلکه باشند، هم مانند جا همه توانندنمی دهند،می

 معمولا  اما اند،داشته تعلق عام به سبکی گرچه تاریخی، هایساختمان و است شده شناخته هوا و حال عنوان به ویژگی این

 به و بداند یکی مکان یروحیه با را خود که کردمی کمک انسان به معماری بنابراین. بودند مشخصی محلی هوای و حال دارای

در  شهیمکان و استقرار اند یمعمار انیم یموضوع رابطه تیرمحو .(3168شولتز، ) دهد دست ایمنی و تعلق از حسی او

، منجر باشدی میها و اجتماعات جهانییجاجابه یدهییکه زا یمنتج از اجتماعات یها و فضاهانسبت به شکل یانتقاد یتیموقع

 یهاطیمح دییتا وانآنچه که بعن ن،یخواهد شد. همچن یستیمدرن یبا کاربرد راهبرد ها یفرهنگ بوم یبه باز تحول انتقاد

 ستیز شیرو به افزا یجهان با بحران ها یبا موضوع مواجهه یمطرح است، ارتباط مشهور یانتقاد ییاز منظر منطقه گرا یبوم

 کاربرد، حوزه در چه تعریف و یحوزه در چه مفاهیم از بسیاری اشتراک دلیل به گرایی،منطقه یواژه تبیین در دارد. یطیمح

 این. دارد مشهود تضادهای موارد برخی در اختالف گرایی،منطقه یواژه اصلی منظور با که شودمی نتیجه تعابیری عمدتاا 

 خود، تعاریف دل در گرایی،منطقه آنکه دلیل به همچنین. است گراییمنطقه کاربرد و نفوذ یحوزه گستردگی دلیل به چالش،

 که توازن صورتی در دارد، را آینده - گذشته و بومی - جهانی مدرنیته، - سنت نظیر قطبی دو واژگان برخی به نگاهی تعاملی

 شرح به آنها از برخی به که شد خواهد گراییمنطقه رویکرد جایگزین خاصی، رویکردهای برود، بین از دوسویه هایواژه میان

 .شودمی اشاره ذیل

 روش تحقیق 
در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش )چگونگی بررسی روایی و پایایی 

 مقالت غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند(.)شود ابزارها( و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می

 مصالح همساز با اقلیم ومحیط زیست

کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی وآلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به نام 

معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خودرا تطبیق می دهد، 

ی کند. مواد و مصالح ساختمانی نقش مهمی در معماری پایدار ایفا می نماید و برعکس بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار م

زایدات حاصل از تخریب ساختمان، تعمیر اماکن مسکونی،تجاری، صنعتی، و یا سایر فعالیت های ساختمان سازی که نخاله 

ختمانی خطری جدی برای نابودی ساختمانی گفته می شود نقش متقابل و مخرب با محیط ایفا می کند. پسماند های سا

محیط زیست محسوب می شوند و چاره کار آن بازیافت می باشد.دفن بی رویه و روانه کردن نخاله ها و پسماندهای ساختمانی 

و عمرانی به شدت خطر آفرین است و خطرات زیست محیطی را افزایش می دهد.اینپسماند ها به مراتب خطرات بیشتری را 

شهری برای سالمت مردم و محیط زیست دارند و رها کردن آن محیط زیست را به شدت به خطر می اندازد، نسبت به پسماند 

با وجود این که سالنه هزاران تن نخاله ساختمانی تولید می شود، اگر مدیریت درستی در این حوزه نشود، ضربه ی جبران 

تجدید پذیر ) به میزان  (ما استفاده ازمواد و مصالح پایدار ناپذیری بر محیط زیست، گیاهان و درختان وارد می نماید. مسل

زیادی می تواند هم به لحاظ قابلیت استفاده مجدد در بنا ، تجزیه وبازگشت به چرخه طبیعت ، سازکاری با محیط زیست و نیز 

ون رفت از این معضل به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی ، جذب و ذخیره وبکارگیری انرژیهای طبیعی ، راهکاری جهت بر

کننده انرژی در کشور است. از طرفی ساختمان سهم زیادی در انتشار آلینده  باشد. صنعت ساختمان بزرگترین بخش مصرف

هایی مانند دی اکسید کربن به جو دارد. به همین دلیل برای دستیابی به توسعه پایدار بررسی ساختمان از لحاظ مصرف انرژی 

ربن از دیدگاه ملی دارای اهمیت است. ساختمان با توجه به عمر مفید طولنی و گستردگی و تنوع و انتشار دی اکسید ک

پیامدهای زیست محیطی باید با در نظر گرفتن چرخه کامل عمر ساختمان مطالعه شود. بطوریکه مراحل مختلف از استخراج 

ساختمانها و زندگی در آنها در طول چند  . ته شودمواد خام تا بهرهبرداری و تخریب ساختمان بصورت یکپارچه در نظر گرف

دهه گذشته بسیار تغییر کرده است . در واقع می توان گفت که، ساختمان های کنونی از آن نوع زیستگاه ها نیستند که به 
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ختمان حال حاضر تعلق داشته باشند . با توسعه در زمینه مصالح ،فرآورده ها و روش های ساخت ابداعی، حرکت به سوی سا

هایی با کارایی بالتر و صرفه اقتصادی بهتر و سازگار با محیط زیست امری ضروری می نماید. ما در حال حاضر در آستانه نسل 

بعدی ساختمان ها هستیم؛ ساختمان هایی کامالا رفتار اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و 

تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق  عملکردمناسب، در برابر

دهند . این نوآوریها وظایف جدیدی را برای طراحان و معماران ایجاد می کند که از قافله پر سرعت تکنولوژی عقب نمانده و 

ی مصالح نانو و عملکرد آنها در پروژه های ساختمانی هدف اصلی آنها را درطرح های خود بکار گیرند . لذا در این مقاله، معرف

می باشد که در کشورهای پیشرفته به اجرا درآمده اند . امید است که شناخت مصالح نانو به صورت عملی ما معماران را در 

 دبکارگیری این مصالح که مهمترین مزیت آنها بهینه سازی و مدیریت هوشمند انرژی است، ترغیب نمای

 

 گراییبومی و گرایینطقهم-1

 اجبار به بومی شرایط به پاسخ - گراییبومی و گراییمنطقه تمایز باعث که دارد وجود ایآگاهانه خود هایتئوری از ایمجموعه

 نه ساکنان، که دارد بوم از هایویژگی به اشاره و شودمی تعریف ناخودآگاه صفت با اغلب گرایی،بومی. شودمی - انتخاب با نه و

 و داوطلبانه فعالیتی گرایی،منطقه دهند. امامی تطبیق آن با را خود معماری تصادف، روی از بلکه گرایانهمنطقه اهداف با

 انتخاب( گذارانسیاست و یا معماران ریزان،برنامه) مختلف عوامل توسط موجود، هایگزینه میان از که است خودآگاهانه

  (.Canizaro, 2007, 20) شودمی

 گراییبومی رویکرد از جامعی تعریف به گرایی،بومی و گراییمنطقه میان تفاوت شرح منظور به ،(7002) و( 3861)اوزکان 

 دو دیدگاه دارای را گرایانبومی( 3822) و( 3888) و الیور( 3881) های رودولفسکیپژوهش به اشاره با وی. کندمی اشاره

 فضایی سازماندهی ها وفرم از معاصری نو و نمایش شانآرمان گروه، هر دو چه اگر است معتقد و داندمی تفسیری و حفاظتی

 کار،محافظه گرایانبومی. متفاوتند هم با ،" عمااجت " و " فناوری " مفهوم دو با مواجهه در اما است( محلی) بومی معماری

 مسکن،. دهندمی اهمیت سازیساختمان در بومی هایسنت احیای به و داشته ویژه توجه اجتماع به فتحی حسن نظیر

 تعریف گراییبه نو بومی را، گراییبومی تفسیری نسخه وی. باشدمی معماران از طیف این یاستفاده مورد کاربری ترینعمومی

نو  کارکردهای به دستیابی برای بومی، میراث به جدید زندگی اعطای در صدد که شودمی مطرح دیدگاهی عنوان به که کندمی

 آرامشی به دستیابی منظور به گرایان،نو بومی. دارد گردشگری صنعت یتوسعه در را کاربرد بیشترین روش، این. است معاصر و

 ,Oxkan) کنندمی استفاده ندارند منطقه در ایسابقه عمدتاا  که هاییفناوری از بنا، نگهداری و ساخت سهولت امروزی،

2007, 105.)  

 

 منطقه گرایی تعاملی)بنیان نظری معماری در زمینه بیگانه(

معماری جهانی، متفاوت از تعاریف پیشین منطقه گرایی است. به عقیده ی آنها، اساسی ترین مشخصه های بنا های منطقه  

ناهنجار، خود بزرگ بین و گرای انتقادی، آن است که این بنا ها، در دو حوزه، انتقادی هستند. عالوه بر آنکه نسبت به شیوه ی 

غیر انسانی بسیاری از بناهایی که تحت نفوذ جریان فعال ساخت و ساز در سراسر دنیا ساخته می شوند، تصورات متضادی 

ایجاد می کنند، این پرسش را نیز در ذهن مخاطبان درباره ی درستی بسیاری از سنت های منطقه ای که بناها به آنها تعلق 

. این دو محقق اظهار می کنند که تمامی معماران، توانایی آشنایی  (Tzonis& Lefaivre, 1996,488)ند دارند برمی انگیز

زدایی از معماری را دارند. تعریف کردن، از هم گسیختن و ترکیب کردن عناصر )آشنایی زدایی(، مهارتی معمارانه است که 

 محدودیت حرفه ای و اندیشه ای اشاره ندارد.جنبه جهانی یافته و منطقه گرایی، به هیچ عنوان بر 

زونیس و لیفیور، جهت طرح ایده منطقه گرایی خویش، وامدار لوییس مامفورد هستند. در نوشته های دهه ی چهل مامفورد، به 

تسلط فناوری و محدودیت سبک بین المللی اشاره می شود. منطقه گرایی از دیدگاه این سه نویسنده ضمیمه ی مدرنیسم 
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است. زونیس و لیفیور نه تکرار نوستالژیک سنت های بومی را پیشنهاد می کنند و نه به طور کامل آن را رد می کنند. آنها در 

، به روشنی خاطرنشان می سازند که سعی "378عنوان چرایی ضرورت امروزه ی بحث منطقه گرایی انتقادی "مقاله ی خود با 

 تعریف کنند:ندارند هیچ معیار های سبکی عمومی را 

(،از دیگر نظریه پردازانی است که بسیاری بسط مفهومی شبه تئوری منطقه گرایی انتقادی را به وی 3861کنت فرامپتون)

نسبت می دهند. وی در توضیح منطقه گرایی انتقادی اشاره به آن دارد که این واژه در زبان بومی و مادری که در اقلیم، 

، دللت ندارد بلکه نشان دهنده مکتب های جدید محلی است که هدفشان بازتاب اصولی فرهنگ، اسطوره و هنر متجلی است

است که بر آن متکی شده اند.از دیدگاه تئوری انتقادی ، باید به فرهنگ محلی نه بعنوان موجودیتی تغییر ناپذیر،بلکه به عنوان 

رامپتون، از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت، روندی نگریست که امروزی بوده و مستعد پرورش است.اصول ساخت نظریه ف

همچنین تمایل به بررسی گونه شناختی ویژگی های مکان ناشی شده است.انتقاد وی شامل معماری معتبری است که بر دو 

دون معیار ریشه معمارانه بنا شده باشد، ابتدا فهم مکان و سپس ساخت و تعامل با زمین. وی به دنبال بناکردن مجدد معماری ب

تعیین راهبرد یگانه می باشد. با این وجود، یک اثر معماری برتر، جوهره ی کلی سایت را در قالب توده ی ساختمان، استخراج 

 .(Nesbit,1996,468) 313می کند. 

 منطقه گرایی انتقادی از دیدگاه فرامپتون، تجربه فرعی در محیط مدرنیسم است که از طریق توجه خاص به ویژگی های زمین

و بستر طبیعی، در عین حالی که از جنبه های آزادی خواهانه ی اندیشه ی مدرنیزم حمایت می کند سعی در مقابله با نسخه 

های واحد آن بویژه در تطبیق با شرایط اقلیمی دارد. در واقع منطقه گرایی انتقادی، به جنبه هایی از فرهنگ می پردازد که در 

(.موضوع 37،3162)شایان،کاملنیا،317ط با محیط طبیعی پیرامون خود بدست آمده باشندخالل تجربیات انسان ها در ارتبا

معنی دار دیگر، استفاده از مصالح بومی و صنایع دستی همچنین حساس بودن نسبت به نور و اقلیم است. این نکات معماری را 

گاه های اخیر درمورد منطقه گرایی از سطح موضوعی بدیع منظر، بسوی واقعیتی فضایی و تجربی ارتقا می دهد. دید

انتقادی،موضوعات اقلیمی را با قدرت بیشتری مطرح کرده و بر این نکته تاکید می کنند که معماری ای که بر سنت ساختمان 

 311سازی منطقه ای بنا شده است بیشتر در قالب معماری اکولوژیکی جلوه گر است.

در برابر یکنواخت سازی محیط مصنوع، به عنوان محصول مدرن شدن مراحل به طور معمول فرآیند منطقه گرایی انتقادی، 

تولید و فناوری های ساخت مقاومت می کند. با این حال، فرامپتون نه کاربرد عناصر سبک بومی را تبلیغ کرده و نه مخالفتی با 

انتقادی معمارانه ادامه یابند تا بتوان آنها معماری مدرن دارد. او می خواهد نظریه ای را تولید کند که از طریق آن فعالیت های 

را بر منطق آفرینش گر و آزادانه ی جنبش مدرن پیش از جنگ جهانی دوم بنا نهاد. او در جستجوی معماری است که ظرفیت 

فرهنگ  تجمیع قابلیت های هنری منطقه را داشته باشد همچنین بتواند تاثیرات فرهنگی وارداتی را نیز تفسیر کند. تضاد میان

)پدیده ای بومی و خاص( و تمدن غالب جهانی، در خالل تئوری منطقه گرایی ، از طریق تبیین تعامل میان طبیعت و 

 .(Nesbit,1996,468)311قابل طرح می باشد 311فناوری

ه دست دهد. منطقه گرایی انتقادی، میتواند چارچوبی مفهومی و عملیاتی برای معماری در شرایط پیچیده ی امروزه ی جهان ب

محوریت موضوع رابطه ی میان معماری مکان و استقرار اندیشه در موقعیتی انتقادی نسبت به شکل ها و فضا های منتج از 

اجتماعاتی که زاییده ی جابه جایی ها و اجتماعات جهانی است، منجر به باز تحول انتقادی فرهنگ بومی با کاربرد راهبرد های 

ن، آنچه که بعنوان تایید محیط های بومی از منظر منطقه گرایی انتقادی مطرح است، ارتباط مدرنیستی خواهد شد. همچنی

 مشهوری با موضوع مواجهه ی جهان با بحران های رو به افزایش زیست محیطی دارد.

ماعی و منطقه گرایی، امروزه در صدد تبیین شرایط پیچیده ای است که از تعامل انسان با محیط زندگی اش در بستری اجت

فرهنگی نتیجه شده است. این شرایط، تعاریف منطقه گرایی را از عبارتی ثابت و بی تغییر همچنین واژگانی که بر جنبه های 

افسانه ای و شکلی آن دللت می کنند خارج ساخته و به پیوند نیان فرهنگ و زندگی در شرایط واقعی حیات در مکان توجه 

ر آنکه معماری منطقه گرای ارزشمند، عمدتا فعالیتی فرهنگی است تا سبکی، تعریف هویت ( با تاکید ب7002) "آلن"دارند. 
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مردم را بیشتر مبتنی عمل آنها می داند تا آنچه که به چشم می آید. وی با اشاره به نوشته هایی در باب منطقه گرایی انتقادی، 

 :313ددو ضعف عمده حاصل از مرور تحلیلی آنها را به شرح ذیل بسط می ده

 علیرغم تاکید بر اهمیت عمل فرهنگی، کاووشی در جهت تبیین آن ورای اشاره ای گذرا، صورت نمی گیرد.-   

به تعامل معماری و ویژگی های اجتماعی زندگی انسان ها، هیچگونه اشاره ای نمی شود و بسط تئوری، فقط در قالب فرم -   

 317ها صورت می گیرد. 

رت کافی نسبت به جنبه های اجتماعی و فرهنگی معماری نه تنها در نزد محققان منطقه گرا در حوضه وی با اشاره به آنکه بصی

ی تئوری معماری با بی توجهی بسیار روبرو شده است، از دو مفهوم مهم در جهت پاسخگویی به شرایط امروزه بهره می گیرد: 

دیگر، فهم عمیق تری نسبت به شاخصه های هویت منطقه و معتقد است که این دو مفهوم در کنار یک 311و شاکله 311اجرا

مفهوم اجرا،با بسطی که در حوزه ی نظریه های ادبی و مطالعات فرهنگی یافته است، به  311ای در معماری ارائه خواهند داد.

اعمال تکراری  عملی اطالق می گردد که آنچه ر که می نامد به نمایش می گذارد و بحث و جدال را برمی انگیزاند.اجرا، با

فیریکی و کالمی تعریف می شود که فهم هنجار ها را میسر می سازد. این کیفیت همچنین نیرو های مرکزی همسان ساز را در 

دللت دارد به گونه ای  312، به نوعی بر منطقه گرایی سکنی گزین 318پس اعمال مخفی می سازد.منطقه گرایی اجرا شده 

است که ساختاری اجرایی داشته و از دل صحنه های مختلف معماری و بر اساس فعالیت های  که بازگو کننده ی هویت هایی

-Allen,2007,422)منحصر به فرد انسان ها ادراک می گردند. فعالیتهای که مختص مکان ها و فرهنگ های مختلف اند

423). 

ران فرآهم می آورد،  یکی آنکه با ایجاد مقدماتی پیشنهادیه آلن درباره ی منطقه گرایی اجرایی دو دسته قابلیت را برای معما

برای ادراک تعامل میان انسان و مکان، و تبیین معماری به عنوان عملی فرهنگی، معماران را از تفسیر سبکی طراحی منطقه 

فرهنگ  ای خالصی می بخشد. دوم آنکه منطقه گرایی اجرایی با پذیرش این موضوع که معماران عمدتا از منظری بیرونی با

منطقه ای روبرو می شوند، امکان مواجهه ی هوشمندانه برای درک رفتار های فرهنگی بومی را فراهم آورده و بر تعامل میان 

معماران منطقه گرا و جوامع محلی، جهت تعیین بازنمود های درخور فرهنگ بومی تاکید می کند. اشتراک دانش، معماران را 

 .(Ibid,426)نده و اجتماعی توانمند می سازدبرای طراحی منطقه و مکان های ز

نظریه پردازان،سعی دارند در شرایط کثرت گرای کنونی، تعابیری از منطقه گرایی ارائه دهند که متناسب با تغییرات اجتماعی و 

رد تا کاستی ( با ارائه ی تعبیری تازه از منطقه گرایی، سعی دا7002)"مور"سیاسی در جوامع مختلف، همواره پایدار بماند. 

های منطقه گرایی انتقادی را در شرایط کنونی جهان، مرتفع سازد. وی با انتقاد از سیطره ی اندیشه ی مدرن بر رویکرد منطقه 

در مواجهه با منطقه گرایی نام می برد. در تعریف وی نظریه های غیر مدرن، تضعیف  318گرایی انتقادی، از رویکرد غیر مدرن

 310ن انسان و غیر انسان)شیء( را پیشنهاد داده و بر احاطه ی اجتماع و روابط آن بر انسان اشاره دارندتمایزات دکارتی میا

(Moore,2007,438). 

وی،  313مور، تبیین منطقه گرایی در فضای غیر مدرن را بر اساس باز تعریف دو واژه ی محوری مکان و فناوری ارائه می دهد.

خود را  "317منطقه گرایی باز آفرین"تباط با یکدیگر توصیف کرده و از تعامل آنها ، تئوری فناوری و مکان را مفاهیمی در ار

ارائه می دهد. در تعریف مور، یک معماری باز آفرین به دنبال آن است تا نهاد های انسانی را در فرآیند باز تولید دموکراتیک، با 

افی به افقهای فرهنگی نیز اشاره دارد چراکه ارتباط دو سویه ( این تعریف بصورت ناک7-1مکانهای زندگی درگیر کند.)شکل

 میان فناوری و مکان از طریق فرهنگ بهتر فهم می شود. مور، اصول معماری باز آفرین خود را به شکل زیر شرح می دهد:

 یک معماری باز آفرین،قرارگاه های اجتماعی گوناگون را بوجود می آورد.-3   

جموعه ی ایده های بومی، معماری باز آفرین باید به شکل قابل فهم، در شکل گیری تاریخ مکان، برای مشارکت در م-7   

 مشارکت داشته باشد.

به جای ساخت موضوعات قابل رویت، تولید کنندگان معماری باز آفرین باید در ساخت فرآیند های یکپارچه ی فرهنگی و -1   

 بوم شناختی، مشارکت نمایند.
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 ز آفرین، به در نظر گرفتن محدودیت ها و متغیر های بوم شناختی توجه خاصی دارد.معماری با-1   

 معماری باز آفرین، فناوری های زندگی روزانه را با اهداف دموکراتیک)مشارکت شهروندان( تولید می کند.-1   

 است. مداخالت فناورانه ی معماری باز آفرین، بیشتر به منظور معمولی سازی آثار انتقادی-8   

معماری باز آفرین، باعث توانمند شدن مکانها، از طریق پرورش عقاید همگرای انسانی می شود و خود را با باز تولید -2   

 عقایدی که انسانها را با وضعیت بوم شناختی مکان پیوند می زند، تعریف می کند.

ا به خلق مکانهای تاریخی و انتقادی آموزنده، ترجیه یک معماری باز آفرین، توسعه ی فعالیت های موثر بر کیفت زندگی ر-6   

 می دهد.

آنچه از تحلیل دیدگاه های نوین منطقه گرایی نتیجه می شود آن است که گفتمان زیبایی شناسانه ی محض، که در سایر گونه 

زندگیمردم در ارتباطند،  های منطقه گرایی حاکم بوده، امروزه به گفتمان های اجتماعی و زیست بومی، که با شرایط روزمره ی

تبدیل شده است. در چنین شرایطی،نقش معماران، به عنوان بازیگر اجتماع از طراحی کالبد، به برنامه ریزی و سیاست گذاری 

فرآیند هایی ارتقاء یافته که در گزینش های فناورانه و بوم نگر تجلی یافته است.دایجاد مکان های مولد، که در تعادل پایدار با 

م قرار داشته و فعالیت های مشارکت جویانه ی مردم برای ایفای نقشی فعالتر در حیات اجتماعی را برمی انگیزد،مهمترین بو

هدف منطقه گرایی در هزاره سوم است. در منطقه گرایی نوین، پذیرش فناوری به عنوان یک ساختار اجتماعی، امری حتمی و 

 پیش رونده است.

درباره ی چارچوب های نظری و چالش های مطرح شده، که در فصل پیش به آن پرداخته شد، امکان با مطالعه ی ژرفانگر 

تحلیل تعامل میان پدیده ی معماری در زمینه ی بیگانه و رویکرد منطقه گرایی فراهم می شود. بر طبق فرضیه ی رساله ی 

رخداد پدیده ی فوق، دللت کند و هم به  "چرایی"پیش رو، منطقه گرایی می تواند هم به عنوان یک نظریه ی فرادست، بر 

 این رخداد احاطه یابد. "چگونگی"عنوان یک روی ی عملی، بر 

اثبات فریضه فوق، نیازمند تبیین ساختاری تحلیلی است که بتواند بر پایه ی داده های موج، استنتاج نتایج را منطقی سازد. 

صورت  "منطقه گرایی"و  "معماری در زمینه ی بیگانه"میان دو حوزه ی  تبیین این ساختار، بر اساس استخراج نظام قیاسی

دنبال  "و چالش های مطرح شده "ساختار های نظری"می گیرد. این نظام، اشتراک حوزه های ادبیات موضوع را بر دو محور 

ثباتی یا انکاری، بر فرضیه ی می کند. آنچه لزم به شرح بیشتر است آن است که هدف از این قیاس، تنها ارائه ی پاسخ های ا

طرح شده نیس، بلکه مهمتر از آن، حصول مدلی است که بتواند رویکرد های نوین منطقه گرایی را در مواجهه با پدیده ی 

معماری در زمینه ی بیگانه، پیش بینی کند. دست یابی به این مدل، باتوجه به مطالعه ی انجام شده درباره ی تطور زمانی 

 ، کامال دست یافتنی به نظر می رسد.منطقه گرایی

 تعامل گرایی وهمگرایی در ساخت با تاثیر از منطقه

تعامل گرایی، در برابر شیوه ی دوگانه انگار نه تفکری مطرح می شود که تسلطی زیان بار بر فلسفه ی علوم اجتماعی دارد. 

می داند که یکی از آن ها به عنوان گزینه ی صحیح  (، دوگانه انگاری را پرسش سوال ها، به صورت این یا آن گزینه3168فی)

دفاع می شود.تعامل گرایی به عقیده ی وی، شیوه ی تفکر دیالکتیکی است گه در آن، تفاوت ها مطلق انگاشته نمی شوند.در 

در واقع امر  این نگاه، شقوق مختلف، در عین اینکه با هم در رقابت اند، فقط به ظاهر نسبت به هم ))دیگری(( هستند. آن ها

پیوند متقابل عمیقی دارند و مواجهه ی میان آنها، آشکار می کند که چگونه این تفاوت ها را می توان فهمید و از آن ها 

 311برگذشت.

تعامل گرایی، بیشترین تاثیر را در تحلیل روابط فرهنگی دارد. تعامل گرایی، هم نظری است درباره ی تاریخ و فرهنگ بشری و 

ی اخالقی و نوعی نگرش و پاسخ به تبادل چند فرهنگی، تعامل گرایی در مقام نظری درباره ی تاریخ و فرهنگ هم توصیه 

بشری، رابطه ی میان خویشتن و دیگری را به صورت دیالکتیکی به تصور در می آورد و در برابر دو نوع دوگانه انگاری در این 

و راه دوم، جدا ماندن و  318ی است که در آن تفاوت ها محو می شوندحوزه مقاومت می کند: راه اول یکی شدن خود و دیگر

تعامل گرایی،تاکید دارد که هویت خویشتن، پیوند نزدیکی با هویت دیگری دارد و  312سخت تر و قوی کردن تفاوت ها.
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امل گرایان معتقد اند (. تع1-8خویشتن و دیگری دائما در سیالن هستند و هردو همانقدر که اختالف دارند شبیه هم اند)شکل

که تبادل فرهنگی و اجتماعی لزوما نباید منجر به محو کردن تفاوت ها شود یا منجر به تداوم تفاوت ها، بلکه باید منجر به توان 

آزمایی با خود، آموختن و در نتیجه رشد شود. تعامل گرایی نه در خیال برگذشتن از تفاوت هاست و نه در سودای حفظ 

 (.3168)فی،316است که در آن طرفین دائما تغییر می کنند "هم آمیزی پویایی". سودای تعامل گرایی "لصخا"و  "ذاتی"

هم آمیزی پویایی حاصل از نگرش تعامل گرایی، چارچوب مفهومی حاکم بر پدیده ی معماری در زمینه بیگانه است.همانطور 

فضایی بینافرهنگی، حاصل از تعامل مولد های طراحی  پدیده ی فوق، خلق محصول معماری را در 318که پیشتر اشاره شد

تعریف میکند. نگرش تعامل گرایی، بر این باور است که در پس تفاوت های هرکدام از این مولد ها، انگیزه های تعامل نهفته 

یگر درگیر و خود را است.در چنین فرآیند،هرکدام از مولد ها، بدون تاکید بر ذاتی و بی تغییر بودن هویت خویش با مولد های د

در محیط بالندگی قرار می دهد.معمار، به عنوان اصلی ترین عامل، در مواجهه با بستر بیگانه، نه مجاز است که با نادیده گرفتن 

هویت خالقانه ی خویش با بستر طراحی به یکپارچگی کامل و درهم تنیدگی دست یابد و نه می بایست با اصرار بر بزرگ 

موجود، تنها هویت های ذاتی خویش را بدون تغییر، به نمایش گذارد. تعامل گرایی، مدلی برای ارتباط معمار  نمایی تفاوت های

 با بستر بیگانه فرآهم می آورد که محصول آن دربردارنده ی مشخصه هایی از هم آمیزی پویای معمار و بستر فرهنگی است.

تن احساسات وی در تعامل با بستر فرهنگی، نشان از بستر سازی فرایند تاکید بر خالقیت مسوولنه ی معمارو توجه به برانگیخ

پویایی دارد که معمار و بستر، در سیالن دائمی بر هم اثر گذاشته و موجبات تحول و رشد یکدیگر را فرآهم می آورند.تفاوت 

رآیند تعامل را تسریع می بخشد. معمار بستر فرهنگی معمار با سایر مولد های طراحی، نه تنها بازدارنده ی تعامل نیست، بلکه ف

در چنین شرایطی،تفاوت های عمده ای را درک می کند که برای برگذشتن از آنها و دستیابی به هم آمیزی، نیاز به درگیر 

شدن با زیرساخت های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و محیطی کارفرما، مخاطب و بستر طراحی دارد. مواجهه درگیرانه نیازمند 

مندی از تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی، امکان ایجاد فضای دیالکتیکی را میان ذهن معمار و مولفه های طراحی فرآهم  بهره

می آورد. تفکر انتقادی، دربرابر هویت های ثابت و خالص مقاومت کرده، تماس های فرهنگی را به تصور درآورده و امکان 

ماس ها فرآهم می کند. معمار همچنین، برای دستیابی به منطقی ترین نتیجه در بازآموزی و کسب بهترین پاسخ را از این ت

 مواجهه با زمینه ی بیگانه، نیازمند ذهنی سیال است.
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 جدول مقایسه دو اقلیم

 1-1جدول
 اقلیم

 تفاوت و شباهت سرد و كوهستانی گرم و خشک عنوان

زاگرسدامنه رشته کوهای البرز و  فالت مرکزی موقعیت  _ 

 

 

 

 عکس

  

 

 

 
_ 

 

 

 

 

 پالن

 

  

 

 

 
_ 

 

 

 ویژگی های اقلیم

 بارندگی بسیار اندک

 رطوبت بسیار ناچیز

 پوشش گیاهی بسیار کم

 خاک خشک

 اختالف دمای شب و روز زیاد

 بارندگی زیاد بیشتر برف

 منابع تامین آب رودخانه

 پوشش گیاهی کم

 باد نامطلوب

 خاک سخره ای وسنگی

 گیاهیشباهت: پوشش 

 کم

تفاوت:در اقلیم گرم و 

 خشک بارندگی کم ولی

در اقلیم سرد و 

سیار کوهستانی بارندگی ب

 زیاد است.

 

 فرم ساختمانی

 داشتن حیاط مرکزی

 استفاده از بادگیر

 اتاق های مرتفع

 بام مسطح یا گنبدی

 پایین بودن بنا از سطح معبر

 درونگرا

 عرض کم خانه ها

 باز شو های کم و کوچک

شیب دارسقف   

 شباهت:درونگرا هستند

 تفاوت: گرم و خشک بام

مسطح دارد اما سرد و 

 کوهستانی شیب دار

 

 

 ویژگی های بافت شهری

 و روستایی

 ایجاد سایه و استفاده از جریان هوا دو عامل

و فرم بنا در  شکل دهنده به بافت شهری

گی پیچ و خم و شکستباشد. این ناحیه می

 در معابر جداره بلند

فت متراکم و فشردهبا  

رفضاهای کوچک و محصو  

نبهره گیری از جهات آفتاب و زمی  

 معابر باریک

 

در هردو اقلیم بافت 

اد شهری متراکم برای ایج

 سایه و استفاده از جریان

 هوا دیده میشود. 

خشت_آجر مصالح سنگ_چوب   _ 
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 2-1جدول

 
 ردیف كلیدساختاری اقلیم  سرد و كوهستانی خشکاقلیم گرم و  اقلیم گرم و مرطوب اقلیم معتدل و مرطوب

  
 

 

 1 نما

 2 منطقه کوهستان های غربی فالت مرکزی سواحل جنوبی سواحل  جنوبی دریای خزر

بارندگی زیاد در تمام فصول 

سال رطوبت زیاد پوشش 

 گیاهیی وسیع 

بارندگی اندک رطوبت زیاد 

 هوا

بارندگی بسیار کم رطوبت 

پایین.کم بودن پوشش 

 گیاهی 

زمستان ها طولنی وفصل بهار 

 کوتاه می باشد

 3 ویژگی اقلیم

 4 مصالح خشت -کاه گل –چوب  اجر خشت خشت-چوب  چوب.غالبا نباتی هستند

ساخت خانه روپایه های چوبی 

تهویه طبیعی پالن های 

 گسترده ایوانک

قرار گیری در جهت وزش 

مطلوب. نداشتن پنجره  باد

 در شرق و غرب

داشتن حیاط مرکزی 

استفاده از بادگیر مرتفع بام 

 مسطح یا گنبدی

دیوار های قطور .اتاق هایی 

 کوچک ودرون گرا

 5 فرم ساختمانی
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