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المی کاربرد منطقه گرایی درمعماری معاصر ایران با تحلیل معماری معاصر کشورهای اس

 در حال توسعه
Regionalism approach, with analyzing contemporary architecture in 

Eslamic developing countries 
 
 
 

 چكیده 
شوق و اشتیاق برای توسعه در کشورهای خاورمیانه برای به دست آوردن تجارب تکنولوژیک، طراحی، برنامه ریزی از نیمه دوم قرن بیستت  

مذکور، معماری در جهان ستوم همتواره در جستت و جتوی  یتدا میالدی رو به فزونی گرفت. با وجود گوناگونی های موجود در سال های 

مونی با سبک و شتیوه نمودن راهی برای ارتباط نیازهای معاصر به الگوهای قدیمی و اغلب فراموش شده بناهای سنتی بوده است که در هار

بتا  نتهیبر گرفتته از زم  یمفاه میان ارتباط ادایج ،طراحان یبرا یاصل یاز چالشها یکی، در این راستا ند.اههای فرهنگی بودزندگی و ارزش

مطرح  ییهاچالش نیحل چن یبرا ریدر چند دهه اخ ییراگو منطقه ییگرانهیزم یکردهایرو ،اسیبسته به مق.است یجهان لیفرهنگ و مسا

کشورهای در حتال  معاصر عماریگرایی در مانواع رویکردهای منطقه دیدگاه نظریه  ردازان و . در این  ژوهش نخست به بررسیاند دهیگرد

گرایتی در معمتاری ایتن کشتورها تحلیل و بررسی تتاییر منطقتهتوسعه  رداخته شده، سپس با بررسی نمونه های موردی مختلف سعی در 

 ،فهد .است دهیانتخاب گرد یمورد بر  ایه مطالعاتی ریتفس -یفیاز نوع ک یفیتوص-یلیتحل ،قیحقت روش ، ژوهش ریدر مسگردیده است. 

ی و کالبتد ینکات و اصول مه  به عنوان راهکارها تیدر نهابوده است. طراحان، یبراهای منطقه ویژگیمتناسب با  ،یدر طراح یارائه اصول

 دیتجد یهتای و تکنولوژ منطقه یمعمار نیبتوانند ب یشهرساز یو حت یمعمار طراحانتا  گرددیمارائه  منطقهدر  یطراح یبرا فرهنگی

در زمینه های مختلف از جمله هندسه، جزییات نما ، فضاهای ویژه داخلی با توجه بته عملکترد  هااین راهکار .برقرار سازند حیصح یگفتمان

 بنا، نور ردازی، سازه و ... بروز و ظهور  یدا کند. به گونه ای که ضمن عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی، اجتماعی و هنجتاری از برقتراری

 . از مزایای جهانی برای تقویت طرح و ایجاد حس مکان به گونه ای مطلوب استفاده شودو سود بردن  با تعامل
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Abstract 

 

The enthusiasm for development in technological experience, architectural design and planning has been 

increased in middle east countries. In spite of present diversities in recent years, architecture in 

developing countries always has been searching a solution for a correlation between contemporary needs 

and old and almost forgotten patterns of traditional buildings, which were originated from life style and 

cultural values. One of the main challenges for designers is to stablish a relation between the concept 

retrieved from context and cultural and global issues. Depending on scale and context, the approach to 

regionalism and contextualism in recent decades has been presented as a solution to mentioned problems.  

In this research all the regionalism approaches have been investigated in architecture of developing 

countries. Afterwards several case studies have been analyzed in order to check the impact of regionalism 

in these countries architecture. The research method which has been chosen is descriptive analysis and the 

methodology is case-study based.  

The purpose of this study is to present design principles exclusively related to regionalism approach. 

These principals extended to a number of fields such as geometry, facade details, decorations, special 

interior spaces according to buildings’ function, lighting and structure. Conclusion of investigations 

shows that applying these principals not only avoids conflict of cultural and social values but also benefits 

designers from world’s advantages for design fortification and make sense of place in appropriate way. 
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 مقدمه 

معماری به تبعیت از زندگی مدرن و به تبعیتت از دگرگتونی 

رده بود، فرصت یافت تا شتکوفا هایی که عصر صنعت  دید آو

، 1394، )مزینتی شود و آیار متنوعی در دنیا بته وجتود آورد. 

بعضتا  سرعتی و بااین دگرگونی های گرچه به گونه  (316ص

در کشورهای در حال توسعه به ویژه خاورمیانه نیتز  ،متفاوت

و معماری متفاوت در آنها نسبت بته قبتل  بروز و ظهور یافت

 دید آمد. اما این معمتاری غالبتا از جتنس  از ظهور مدرنیته

تقلید و اقتباس صترف و بتدون  شتتوانه اندیشته و فکتری و 

توجه به بستر بود که عامل بتروز نظریته هتا و اندیشته هتای 

ارتقای کیفیتت در طراحتی و  متفاوت در این باره شد. امروزه

 در میان کشور هتای ساخت آیار معماری دغدغه ای مشترک

ل توسعه است و مطالعه درباره معماری معاصر در حا اسالمی

کشورهای در حال توسعه مقدمه ای برای شناخت جامع تر و 

دریافت هر چه بیشتر ابعاد مختلف موضوع خواهد بود، گامی 

که می تواند موجبات اعتالی معمتاری معاصتر ایتران را نیتز 

فراه  آورد. تاریخ معماری معاصر کشورهای در حال توستعه 

مه  ترین دستاویزهایی است کته بته کمتک آن متی یکی از 

اف بلنتد دستت توان به مبانی فکری مناسب برای تحقق اهد

ن مساله زمتانی بیشتتر  دیتدار متی یافت. بخش های مه  ای

شود که چش  اندازی تمام نما برای درک معماری آینتده در 

 (1393)مهدوی نژاد,  نظر باشد.

غلتب ستاده و نتاچیز رابطه معماری و  دیده های اجتمتاعی ا

تلقی گشته اند، اما از این روابط به هیچ روی غافل نباید بود. 

عرصه تاریخ چندین بعد مختلتف دارد . هتیچ محققتی قتادر 

نیست از یک نقطته دیتد بته مطالعته  دیتده هتای تتاریخی 

 رداختن به این جنبه های  (677، ص1392، )گیدیون بپردازد.

طراحی معمتاری کمتک  مختلف به صورت توامان به اعتالی

 شایانی می کند

ایجاد حس مکان و تعلق خاطر در یک ایر معمتاری از نکتات 

حائز اهمیتی است که یک طراح معمار می بایستت در رونتد 

به آن توجه نماید، این مه  باعث می شود حتس طراحی ایر 

خاطتب تقویتت شتده و آن بنتا را مماندگاری در فضا نیز در 

 هیتدرون ماکند.   نداریآشناو با آن متعلق به محیط دانسته 

 یخالق آن م دگاهینشات گرفته از د یایر معمار کی تیو هو

استت کته در آن  یدر معمار یکردیرو 1ییباشد،  منطقه گرا

منطقته  ییایتو جغراف یمتیاقل ،یفرهنگ یها یژگیمعمار از و

ایر خلتق شتده  جهیبرد و در نت یبهره م یدر خلق ایر معمار

در بنتا قابتل  طین خواهد بود و تعلق به محتحس مکا یدارا

 تیتعنصتر هو کیمه  در بنا به جهت  نیاست. ، ا شناسایی

مخصوصتا در کشتورمان کته ،بوده  تیحائز اهم اریبس نیآفر

 نیتا تیوجود دارد، اهم یدر معمار یتیهو یوندهایدغدغه  

 .شود یموضوع دوچندان م

 روش پژوهش

 "کیفتی و تکنیتک این  ژوهش با استتفاده از روش تحقیتق

و براساس دیدگاه های مختلف و تحلیتل  "تفسیری -تحلیلی

راستتا  تس از بررستی  انجام گرفتته استت. در ایتن قمصادی

 یشتتینه موضتتوع، تعتتاریف و اصتتطالحات در بتتاب موضتتوع 

 " و "منطقتته گرایتتی "و  "منطقتته " تتژوهش تحتتت عنتتوان 

رائه ارائه شده سپس دیدگاه های ا "گرایی در معماری منطقه

د در شده از سوی صاحب نظران مطرح و جمع بندی می شو

های آن همراه بتا گرایی و رویکردادامه به بررسی انواع منطقه

هتای متوردی مربوطه  رداخته خواهد شتد و نمونتهمصادیق 

  گردد.تحلیل و نتایج حاصله ارائه می

 ه پژوهشپیشین

 قدمت آگاهی از معماری منطقته ای بته عنتوان شاخصته ای

تان بتر متی گتردد. ستابرای هویت گروهی خاص به یونتان ب

                                                 
1 Regionalism 
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یونتانی هتا در متتن سیاستت کنتترل و رقابتت در شتتهرها و 

عوامل معماری برای نمایش هویت گتروه  از مستعمرات خود

حاضر در یک منطقه استفاده کردند. تنوع معماری از دیدگاه 

ویترویوس نتیجه ویژگی های فیزکی، ذهنی و رفتاری متردم 

 (1392)بایزیدی و همکاران ، د.هستن

با توجه به موضوع  ژوهش  یرامون رویکرد منطقه گرایی در 

معماری معاصر کشورهای در حال توسعه به بررسی  یشتینه 

مفاهی  اصلی معماری در معماری مشترق زمتین و بته ویتژه 

 کشور ایران می  ردازی .

کیفیت یکی از آرمان های همگتانی در تحلیتل و درک آیتار 

ماری است که ریشه در فرهنگ اصیل مشترق زمتین، بته مع

 "اصتالت  "میان  لخصوص اسالمی ایرانی دارد. مفهوم تعام

در هنر استالمی بته شتکل مستتقی  و یتا غیتر  "نوآوری "و 

مستقی  اشاره به مفهومی عمیق در فرهنتگ معمتاری کهتن 

یاد  "حکمت"این سرزمین دارد. مفهومی که از آن به عنوان 

ارتقای کیفیت بتدون عنایتت بته زمینته طراحتی شده است. 

محقق نمی شود. یکی از شاخص ترین نظریته هتا در حتوزه 

گرایش به زمینه بومی منطقه گرایتی استت. منطقته گرایتی 

فرهنتگ و یکی از رویکردهای معماری است که در تعامل بتا 

بستر قرار داشته، بر لزوم توجته بته ویژگتی هتای فرهنگتی، 

 یتک منطقته ختاص تاکیتد متی کنتد. جغرافیایی و اقلیمتی

( کیفیت در معنای عام ختود بخشتی از 1393)مهدوی نژاد, 

گرایش به شکوفایی در تعامل با فنتاوری در آغتاز نیمته دوم 

قرن بیست  محسوب می شود. از این رو خصوصیات کلیتدی 

در مواجه با فضتاها  "حس مکان"معماری مانند حال و هوا و 

ز تالش در جهت دستیابی بته و موقعیت های جدید بخشی ا

معماری با کیفیتت در معمتاری معاصتر کشتورهای در حتال 

توسعه و به خصوص ایران محسوب می شتود. الزم بته ذکتر 

به عنوان یک  دیتده جهتانی در  2است  س از ظهور مدرنیزم

                                                 
2 Modernism 

معماری معاصر کشورهای در حال توسعه ارتقتای کیفیتت از 

یگتر دیگتر تقابتل جایگاه ممتازی برخوردار شتد. از ستوی د

معماری مدرن با زمینه فرهنگی و اجتمتاعی و بته خصتوص 

)مهتدوی نتژاد,  بستر منطقه ای در کانون توجه قترار گرفتت.

1393) 

از این رو به نظر می رسد با تاکید بر تعامل بین ویژگی هتای 

شتتاخص منطقتته و توجتته بتته فرهنتتگ و اصتتالت معمتتاری 

استالمی از یتک کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای 

سو و از سوی دیگر درنظر گرفتن کاربرد فناوری های روزآمد 

معمتاری معاصتر ایتن کشتور هتا  درو  یشرفته چهره جدید 

 ظهور می کند.

 و منطقه گرایی منطقه

و نیتز منطقه در اصل و ریشه خود بته معنتای ختط، جهتت 

ناحیته و بختتش استتت. مشخصتته منطقتته داشتتتن خصتتلت و 

ر مکتان و اساستا واژه ای دال بتر خصوصیتی است مبتنتی بت

جغرافیا است. این واژه ممکن است به توزیع نتژادی و قتومی 

گروه ها، ترکیب های متعارف جغرافیتایی و اقلیمتی و یتا بته 

 (1387،محدوده های سیاسی رجوع کند.)شایان، کامل نیا

هریس از واژه منطقه بتزر،، بترای ارائته تعریتف بهتتری از 

ی آن را مکانی غنی و در آمیخته با منطقه کمک می گیرد. و

ذهنیت ها، آرزوها ، تخیالت ، بلند  روازی ها، منابع طبیعتی 

را قرارگاه  تر بتاز ذهنتی مدهای اتفاقی می داند و آن و  یشا

تعریف منطقه گرایتی بته تبتع تعتدد و ستیر  کند.تعریف می

تحول در انواع رویکرد های این نظریه، طیفتی وستیع و گتاه 

ر بر می گیرد. انواع منطقه گرایی در ادامه توضیح متضاد را د

داده خواهد شد اما در نگاه کلی می توان گفت که توجته بته 

ویژگی های زیست بوم، مسائل اقلیمتی، شترایط فرهنگتی و 

اجتماعی و ارزش های محلی از نکتات متورد توجته منطقته 

منطقه گرایی نظریه ای است که  "گرایی به حساب می آیند.

مت در برابر صورت هتای مختلفتی از برتتری جتویی، از مقاو
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جهانی سازی و یا ساختارهای استاندارد شده که تفاوت های 

  "بومی را کاهش می دهند، حمایت می کند.

 در معماری ییگرا منطقه

است که در تعامل با فرهنتگ و  معماری کردهاییاز رو کیی 

 ایهت یژگتیبستر فرهنگی قرار داشته و بر لتزوم توجته بته و

 متی دیتمنطقته ختاص ت ک کی مییاقل ی،یایفرهنگی، جغراف

  " هتوا و حتال "به معماری  ت،یدر نها اتیخصوص نیکند . ا

 متی تیتتقو ضتاهاو حس مکتان را در مواجته بتا ف دهبخشی

تالشتتی در جهتتت  ییتتمنطقتته گرا ،( 1387 ان،یکنند)شتتا

از  هیتاول س یبه معماری است که مدرن زییبازگرداندن آن چ

تالش در جهت حفظ و  گر؛ید انییبه ب ایحذف کرد؛ معماری 

اشکال ساختمانی حال با گذشته در مکتانی  نیتداوم ب جادیا

 تترداز  هیتتنظر ،3سیکتترت  امیتتلی.( و1387مفتترو) )ابتتل،  

معاصر، با نگاهی جتامع و حستاس، موضتوع منطقته  معماری

را مورد بررستی قترار داده استت. وی در مقالته ای بتا  ییگرا

 "در مجلته ی ،   "  لیاصت ییتسوی منطقته گرا "عنوان به 

اشتاره متی کنتد ،   فلستفه ارجتاعی در ، : منطقته  "  ماریم

مردم، دست ساخته های آنها  انیبرقراری هماهنگی م ییگرا

است . منطقه ای شدن، موضتوعی فراتتر از ستبک  عتیطب و

 ییبه حرکتت هتا لیاص ییاست. منطقه گرا ناتیو تزئ ییگرا

مستتووالنه بتتر استتاس  ریتتغ دیتتکتته بازتول اشتتاره متتی کنتتد

و در جستتجوی  رفتنتدیالمللتی را نپذ نیدستورالعمل های ب

حرکتت  نیکه ا ستیتداوم سنت های بومی هستند . شکی ن

در کشتتورهای  نتتدهیروح استتتقالل طلبتتی فزا ازهتتا، بازتتتابی 

جهان سوم  س از دوران استعمار است و چه بسا بته عکتس 

 4زمیی متدرنوهای ساده انگارانتهگلبر ضد ا رترییالعمل فراگ

بته آن  شتتریمبدل شده است. در کنتار واژه ی مکتان کته  

                                                 
3 William Kertis 
4 Modernism 

 ژهیتتوجته و زیتنسبت به فنتاوری ن ییاشاره شد، منطقه گرا

 (2013 و همکاران،) فروتن دارد. 

دیدگاه و اندیشه های نظریه پردازان در باا  منطقاه 

 گرایی

احث بومی و منطقه گرایی تا حدی ریشه در مب گرچه مفهوم

محلتتی دارد و واژه ای جغرافیتتایی استتت. امتتا در مقایستته بتتا 

مفاهیمی چون بوم گرایی، قوم گرایی و ملتی گرایتی از قیتد 

محدودیت های بتومی رهتایی یافتته، آزادی عمتل بیشتتری 

و متغیر آینده چش  دوختته ع کسب نموده و به شرایط متنو

ندیشتمندان و در این باب ا(1392 و همکاران، )بایزیدی  است.

نظریه  ردازان دیدگاه های خود را بیان کرده اند که در ذیتل 

 به آنها  رداخته می شود.

حرفته  یتوجه بته خواستتگاه هتا یمعمار هینظر کیمفهوم 

معاصتر   یهتا هیتبته نظر یابیتدستت  یاستت بترا یمعمار

آنها را در مصداق هتا و  یالزم است تا تجل یاسالم یکشورها

 قیتو ستپس از طر  یورد توجه قرار دهم یمورد ینمونه ها

 دایت  دستتبکار گرفته شده  یها هیآنها به انواع نظر لیتحل

در  ژهیتتمعاصتتر بتته و یمعمتتار یهتتا هیتتنظر ی. بررستت یکنتت

، 5همچتون جنکتز ی ردازان هینظر یاز سو یاسالم یکشورها

 یرا نشتان مت موضتوعات از یو ...برخت 7سی، کترت6فرامپتون

 ،یتیمنطقه گرا ،ییگرا اتیح دیدهمچون تج ییدهد؛ واژه ها

 فیهستند کته در توصت ییها هیو ... از زمره نظر ییگرا یبوم

 (1393)کامل نیا,  شوند. یکشورها بکار گرفته م نیا یمعمار

گرایی معمتاری را تقریبتا در منطقه ":فرامپتون بیان می دارد

اغلب کشورها در دو قرن اخیر تحت قلمرو خویش قترار داده 

توانی  بگتویی ، ایتن رویکترد مفهوم کلی ما می است، در یک

ویژگی ها محلی و شخصتی فتن معمتاری را در برابتر نمونته 
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  کنتد.هایی که بیشتر انتزاعی و جهانی هستند تقویتت متی

(Frampton, 1981,p1) 

)بایزیدی، منبع:  -دیدگاه نظریه پردازان پیرامون منطقه گرایی -1جدول 

 تدوین: نگارندگان -(1392ام، حبیب، مختاباد امرئی, اعتص
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 دیدگاه و اندیشه اندیشمند

 هریس

Harris 

منطقه گرایی عالوه بر تاکید بر وجود ویژگی هتا و تفتاوت 

ها ، به فرهنگ جهانی نیز نظر مثبت دارد. معماری منطقه 

 یر می کندگی را تصوافتگرا گوناگونی،آزادی و بسط ی

 بری

Beri 

منطقه گرایی مبتنی بر مدارا و ملی گرایی مبتنی بر غترور 

 است

 نیوکام

Newcom 

اه بته وت منطقه گرایی و قوم گرایتی در نگتاصلی ترین تفا

 آینده است

 کانیزارو

Kanizar

o 

منطقه گرایان سعی دارند ویژگی های منطقه را بتا مولفته 

ادی  یونتد و اندیشته هتای انتقت های جهانی نظیر فناوری

بر اساس اقتباس و یتا  فراتر از طراحی زنند. منطقه گرایی 

 ابع است.رجوع صرف من

 مامفورد

Mamfor

d 

منطقه گرایان سعی دارنتد ویژگتی هتای منطقته ای را بتا 

مولفه های جهانی نظیر فنتاوری و اندیشته هتای انتقتادی 

ملتی گرایتان و  یوند زنند، منطقه گرایی چالشی در برابتر 

 سلطه دولت های ملی است.

کنت 

 فرامپتون

Kenneth 

Frampto

n 

قوه و لمعرفی منطقه گرایی به عنتوان یتک حتد واستط بتا

غیرقابل بازگشت بین دو موقعیت  ستت مدرنیست  یعنتی 

 (1379)دیبا,  نوسنت گرایان و آوانگاردها

ویلیام 

 کرتیس

William 

curtis 

جته بته مکتان و فنتاوری، تو منطقه گرایی اصتیل)مدرن( 

 ترکیب آموزه های مدرن با سنت محلی

 کن یینگ

Ken 

yung 

برقراری  لی بین فناوری و فرهنگ ) از طریق بیان ترکیب 

بندی سازه ها، زیبایی شناسی، سازمان بنا و جمتع بنتدی 

 فنی و مصالح به کار رفته در زمان و مکان معین(

 گیدیون

gidion 

ق بته جتای رویکترد یکتردی ختالمنطقه گرایی جدید: رو

 خالق به جای تقلید یا حفاظت ایستا رجعت گرا ، حفاظت

 الكساندر 

 زونیس

Alexand

er 

Zounis 

هدف منطقه گرایی، حفظ تنتوع و تفتاوت در عتین ستود 

منطقته گرایتی انتقتادی:  -بردن از مزایتای جهتانی استت

 معماری باید معنا را بر انگیزد نه احساسات و هیجانات را.

 شولتز

sholtz 

بخشتتیدن حتتال و هتتوا بتته معمتتاری و تقویتتت حتتس 

 (1382مکان)شولتز, 

 اوزکان

ozkan 

مدرنیس   عماران منطقه گرا واقع شدمآنچه مورد مخالفت 

 ک بین المللی است.نیست بلکه گرایش به سب

دیدگاه های نظریه  ردازان بتا در جست و جوی این  ژوهش 

مساله منطقه گرایی استت کته رویکردی خالق و نوآورانه به 

در جدول فوق نیز دیدگاه های گتردآوری و مطترح شتده در 

 این خصوص می باشد.

 ریشه های نظری منطقه گرایی

موضوع منطقه گرایتی بته 1990و اوایل سال  1980در دهه 

خصوص در بحث معماری موردی توجه ویژه ای قرار گرفتت. 

بته نظتر متی   چش  انداز منطقه گرایی انتقادی و یا  یشترو

رسد که  ادزهری است برای فانتزی های عقتب گترد تتاریخ 

 ستتت متتدرن و خواستتتارهای گونتتاگون بتترای معمتتاری 

دیکانستراکشن که توسط نظریه زبانی ارو تایی الهتام گرفتته 

،  موضوع منطقته گرایتی  1990است،  گرچه  از اواسط دهه 

، 8نبا مشکالتی روبرو شد. بزرگان این سخن ، کنتت فرامپتتو

به سمت موضتوعات دیگتر  10و لیان لفاویر 9الکساندر زونیس

روی آوردند و  روژه هتای معمتارانی کته رویکترد و دیتدگاه 

منطقه گرایی انتقادی را تجس  کرده و در نظر گرفته بودنتد 

 بتا ستتخنان دیگتر، چهتتار چتوبی جدیتتدی بته ختتود گرفتتت.

(Moore, 2005) 

گرایتی توجته  کشورهای در حال توسعه و مواجهه با منطقته

زیادی را به خود جلب کرده است. گرایش به منطقته گرایتی 

در معماری کشورهای در حال توستعه یکتی از اصتلی تترین 

رویکردهای معماری معاصر جهان اسالم به شتمار متی آیتد. 

( ارجاع بته 1970شاید تا چند دهه  یش )تا اوایل سال های 

طتوف بته منابع معماری کشورهای در حال توسعه بیشتر مع

 -آن کشورهایی متی شتد کته دارای یتک  یشتینه تتاریخی

اقتصادی در طتول  –فرهنگی کهن و شاید استحکام سیاسی 

در 11تاریخ بودند اما در این سال ها بنتابر دالیلتی مدرنیست  
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 "در  "12ویلیتتام کتترتیس"ایتتن کشتتورها تتترویج  یتتدا نمتتود.

معتقتد استت  "مدرنیته، سنت و هویت جهان رو بته توستعه

ج مدرنیس  در کشورهای در حال توسعه به چنتد دلیتل تروی

. رشد اقتصادی سریع و نیاز بته کتاربری 1اتفاق افتاده است: 

. شستت و شتوی 3. تتداوم مستتعمره ستازی. 2های متدرن.

 (1387, و همکاران  )شایان مغزی نخبگان  سا استعماری

منعطتتف استتت کتته در هتتر دوره  یکتتردیرومنطقتته گرایتتی 

دهتد.  یرا ارائه مت یگوناگون یها  هیتوص ط،یمتناسب با شرا

با الحاق واژگان مکمتل بته واژه منطقته  یریانعطاف  ذ  نیا

را در  کتردیرو نیتا اتیتو ادامته ح افتتهی ینمود عمل ییگرا

واژه منطقته  بیتترت نیتسازد. بته ا یحاضر ممکن م طیشرا

و امکتان  افتتهیختود  یلفظت یفراتر از معنت یتیظرف ،ییاگر

)باغستتانی ، صتحاف ,  متی یابتد.  ونتاگون رامقاصد گ رشی ذ

چتالش هتای  زمی تس از ظهتور متدرن ییگرا منطقه (2015

 تیتتقابل معماری مدرن و هو ایفراوانی را درخصوص تعامل 

 نیهتتای نتتو روی تئتتوری شیهتتای فرهنگتتی منطقتته ای  تت

معماری قرار داد که حاصتل آن تحتول و دگرگتونی در نتوع 

منطقته  ریتوب واژگتانی نظدر چتارج ییگرا نگرش به منطقه

 و همکاران )فروتنانتقادی است.  ییامنطقه گر ایمدرن  ییگرا

 یتیمختلف به منطقته گرا یکردهایبه طور خالصه رو(2013

 عبارتند از

ییی مختلف به تئوری منطقه گرا كردهایرو  

منطقه گرا س یمدرن  

ییبه منطقه گرا ستییکوب کردیرو  

ییابه منطقه گر کییتکنولوژ کردیرو  

به باال) توسعه بومی( نییروش  ا  

دارییو  ا طییمح ستیز کردیرو  

انتقادی ییگرا منطقه  

 رویكردهای مختلف منطقه گرایی -1 ریتصو

                                                 
12 William curtis 

 مدرنیسم منطقه گرا 

یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح شده در چتالش میتان 

رد مدرنیستتی رویکردهای منطقه گرایی ، ارتباط آن با رویکت

است. مدرنیس  و منطقه گرایی که به ظاهر از یکدیگر بستیار 

دور انگاشته می شدند به نوعی  یوندی تازه یافتند. برختی از 

نظریه  ردازان در حال توسعه بر این عقیده اند که دوگتانگی 

، ستتنت و مدرنیتتته ،  13منطقتته گرایتتی و اینترناستتیونالیزم

اذبی هستتتند و عصتتر گذشتتته و آینتتده ، دوگتتانگی هتتای کتت

واقعیت های همزمان بر حسب انسان فرا رسیده است. ستال 

میالدی به بعد گرایش های تاریخی رفته رفته با  1980های 

توجه به بازیافت تصاویر معمتاری ستنتی در طراحتی متدرن 

خود را شکوفا نمودنتد. خطتوط قتوی و متدول هتای تکترار 

رویکترد تحتت شونده دستور زبان سنتی به تن نمودند. ایتن 

 عنوان مدرنیس  منطقه گرا مطرح گردید.

موضوعاتی مانند هویتت بتومی، درون زایتی، میترای ملتی و 

ریشه های تاریخی از مسائل مه  مورد توجته بودنتد، گتویی 

نوعی رویکرد خردگرا به موضتوعات تتاریخی در حتال شتکل 

گرفتن بود. با همته ایتن اوصتاف مستاله اساستی ایتن گونته 

 طراحی بیان  یشرفت در نمایش سنت بود.

جهان عرب ) در حوزه معماری( در  بسیاری از نظریه  ردازان

این زمینه تحت تاییر افرادی همچتون، فرامپتتون، کترتیس، 

 اندرسون و. . . بودند.

جایزه آقاخان به نظر می رسید که در این سال ها بته نتوعی 

این نگرش را مورد توجه قرار می داد.  تروژه هتایی همچتون 

 د.فرودگاه جده، نمایان گر این نوع منطقه گرایی بودن

نکته منفی و بارزی که برخی نظریته  تردازان؛ بته آن اشتاره 

داشتند نسخه های ساده شده مدرنیستی بتود کته طراحتان 

جمیتل  "جهان اول در شهرهای عربی به وجود متی آورنتد. 

از کستانی بودنتد کته در ایتن خصتوص،  "صتالح  "و  "اکبر
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موضوع مدرنیس  منطقه گرا را مورد نقد قترار دادنتد. آن هتا 

عی درشناخت بافت های ستنتی و ارزش هتای آنهتا بترای س

)کامتتل نیتتا، مهتتدوی نتتژاد,  طراحتتی دوران معاصتتر داشتتتند.

 (181, ص. 1393

 انتقادی -جو زهیست ییگرا منطقه

 معمتاران از یگروهت یستتیمدرن یتیگرا منطقته با مواجه در

 انتهیجو زهیستت انگارانه، ساده س یمدرن ورود از انتقاد با عرب

 در یستنت فرهنتگ رییتغ(  بیشع. ) رداختند مقابله به ان با

 بته ستمت به یسنت شی  و یسنت دوران از را طیمح ساخت

 استت معتقتد او. دهتدیم قترار نقد مورد یغرب مدرن فرهنگ

 شتکل در یاریبست عمتل یازاد یمعمار در الملل نیب سبک

 شتانس که یازاد. است داشته یعرب یها شهر مایس به دادن

 .است نکرده جادیا یبوم راییم با گو و گفت یبرا یادیز

 استت بیشتع موفتق یها نمونه از( 1980( )یالکند دانیم)

 بته یستنت یهتا یژگتیو نمودن اضافه یراستا در یتالش که

 بتته رو عربستتتان در یشتتهر عیوستت اسیتتمق بتتا  تتروژه کیتت

( 1986) یالکنتد دانیتم طرح در. بود 80 دهه در س یمدرن

 ارزش بته  ترداختن بلکته تسین گذشته یایاح تنها موضوع

 ییهتا  تروژه نیچنت در. استت گذشتته دوران یفرهنگ یها

 اورنتده فتراه  یفرهنگ زمیمکان کی عنوان به یمعمار یفضا

 . است مختلف یها برخورد

انتقادی قابتل مشتاهده وجه عام دیگری که در منطقه گرایی 

است، رویکرد انتقادی به کاربرد محصوالت ساختمانی تولیتد 

است. فرامپتون بدون دفاع از بازگشت به لوازم و وسایل انبوه 

در متورد  14ابتدایی ستاخت و ستاز و ادراک شتاعرانه ستمپر

تفتتاوت هتتای نهفتتته در سیستتت  هتتای ستتاختمانی استتکلتی 

)فضایی( و دیوار باربر )خاکی، رسی( را یتادآوری متی کنتد.. 

عنایی که می توانتد نتیجته تضتاد میتان ایتن دو سیستت  و 

                                                 
14 Semper 

است به ساختی -فن  یوند آنها باشد، الزمه بیانگری انسجام و

ساختی و صوری، می تتوان بته واستطه -جای تصاویر صحنه

عناصر ساخت و گردآوری متفکرانه آنها به یک رواین معنادار 

 (1392)نسبیت,  دست یافت.

 ییگرا منطقه یستیکوب كردیرو

 در عمتده طتور بته ستت یب قرن لیاوا یستیکوب یها شیگرا 

 یافراد. بودند یمعمار و هنر حوزه در موضوعات جو و جست

 یستتیکوب کردیرو از...   و دئوسبر، وان ،( چیمالو)  همچون

 از یبرداشت نیچن ترجمه. جستندیم بهره یمعمار ساختار در

 خالصه و دادن لیتقل صورت به یعرب یها کشور در یمعمار

 نتاب در هتا ان از استتفاده و گذشته یمعمار یها فرم نمودن

 یمعمتار یها فرم از لیداست یها برداشت.  بود معاصر یها

 یهتا  روژه از یبرخ در آمد کار زبان دستور ینوع به گذشته

 رفعتت ایتر بغتداد  ستت اداره ستاختمان. بتود گشته لیتبد

 آقاختان زهیجتا برنتده یالدیمت 1976 سال در که یرچیچاد

 یکتوالژ ایتگو بنتا نیتا در. هاستت نمونته نیتا از بتود شده

 .است گرفته صورت بنا  وسته یرو بر یستیمدرن

 ییگرا منطقه به یكیتكنولوژ یكردیرو

 و یباستتان یمعمتار از استتفاده به عمده طور به کردیرو نیا

 نیتتا در. دارد توجتته یبتتوم یتکنولتتوژ و دستتترس در منتتابع

 استتفاده یمعمتار یتکنولتوژ انگریتب یها یژگیو از کرد،یرو

 یکی. باشد یبررس قابل منظر دو زا دیشا کردیرو نیا. شودیم

 یتکنولوژ به توجه و کهن ساز و ساخت یها الگو از برداشت

 یستاز ساختمان فن نهیزم در کهن یها آورد دست و یبوم

 کته استت یستنت یقالب در مدرن یتکنولوژ اشاعه یگرید و

 یتکنولتوژ انیتم ونتدی  جتو و جستت در شتتریب ریاخ مورد

  روژه از یبرخ در. است یمیقد یها بنا فرم و شکل با مدرن

 مشاهده قابل گرا استعاره یا گونه به یتکنولوژ از استفاده ها

 . است
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 ییگرا منطقه به گرا خرد كردیرو

)  عنتوان تحت ییگرا منطقه به گرا خرد کردیرو یکل طور به

(  نمتود مطترح را ان فرامپتتون که( )  یانتقاد ییگرا منطقه

 باشتد یکستان نیاول از دیشا(  یفتح حسن. ) گرددیم اطالق

 کشتور نیتا کته یمدرن یمعمار به نسبت عرب جهان در که

 حستن یهتا کتار استاس. نمتود انتقاد بود گرفته بر در یها

. ) استت یبتوم مصتالح و یخیتار یها مدل از استفاده یفتح

  یمستتق ییگرا اتیح دیتجد)  رده در را او یها کار(  جنکز

 یفتحت یهتا کتار بته یختبر کته یانتقتاد. کندیم یبررس( 

 ییهتا فترم شتتریب نظتر به او یها کار که است نیا کنندیم

 نگتاه. معمارانته یهتا دهیا تا است گذشته یمعمار از برگفته

 عناصتتر از استتتفاده یگتترا منطقتته موضتتوع بتته انتتهیخردگرا

 از متتایر معمتاران. استت معاصتر طیشترا در یبتوم یمعمار

 و دنبتال را کتردیرو نیتا ینوع به زین(  لیالوک)  رینظ یفتح

 ست یمدرن بتا انتقاد در یخیتار یها مدل از استفاده در یسع

 (182, ص. 1393)کامل نیا، مهدوی نژاد, . اند داشته زمانه

 

 بحث پیرامون یافته های تحقیق

بعد از بررسی انواع رویکردهای منطقته گرایتی بته بررستی و 

 د.تحلیل چند نمونه موفق در این زمینه  رداخته می شو

از نمونه های معماری که با رویکرد منطقه گرایی تکنتوکرات 

سسه جهان عرب در  اریس طراحی شده است می توان به مو

 -موسسه فرهنگی جهان عترب، بنیتادی فرهنگتی اشاره کرد

کشتور عربتی و در جهتت  18مطالعاتی است که با همکاری 

حفظ و اشاعه ارزش های فرهنگتی جهتان عترب و مبتادالت 

در  1987ان اعتراب و کشتورهای ارو تایی در ستال علمی می

   اریس فرانسه تاسیس شده است. 

 
 موسسه جهان عر  -2 ریتصو

 

و در طتی  1981طراحی ساختمان اصلی این مرکز در ستال 

 (jean nouvel "ژان نتتوول"قه ای بتتین المللتتی بتته مستتاب

فاده خالقانته عمار صاحب نام فرانستوی ستپرده شتد. استت(م

نتتوول از تکنولتتوژی روز و موفقیتتت وی در انعکتتاس موتیتتف 

هایی از معماری جهان عرب در کالبتد ستاختمانی متدرن، از 

مه  ترین عوامل شهرت این ساختمان بتود. ایتن ایتر کته از 

شاخص تترین کتانون هتای فرهنگتی شتهر  تاریس فرانسته 

 جتایزه  محسوب می شتود، ژان نتوول را موفتق بته دریافتت

انسپت اصلی متایر از انگیزه احدای بنا ک .نمود خان آقا معتبر

 ستاختمان معمتاری. استت اعراب و غرب میان  یعنی تعامل

 شترق آینده، و گذشته میان فرهنگی مبادالت از است نمادی

 شتفاف، ختارجی ستیمای در ساختمان ترتیب بدین. غرب و

هی را و از هرسو  ذیرای عموم طراحی شده امتا ستاماندبرونگ

 فضاهای داخلی آن درونگراست.

شاخصه اصلی بنا جداره ای است که بدون استفاده از مصالح 

سنتی نظیر کاشی و آجر و با  رهیز از تکرار نقش و نگارهای 

معماری اسالمی یتادآور معمتاری مشترق زمتین متی باشتد. 

استفاده از نظ ، ریت ، تکترار و اشتکال ختالص نظیتر مربتع، 

نحوی انتزاعی یادآور نماهای مملتو از دایره و شش ضلعی به 

تزیینات در سرزمین های عربتی استت. در ضتمن کنتترل و 

بازی با نور در فضاهای داخلی موسسه به وفور دیده می شود 

کتته یمتتره طراحتتی هوشتتمندانه فیلترهتتای نتتوری استتت و 

احساسی همانند آنچه در مساجد تجربه می شتود را بتر متی 
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یک موسسه فرهنگی بوده و شتامل این مرکز فراتر از  انگیزد.

فضتتاهایی چتتون کتابخانتته، ستتالن کنفتترانس، فضتتاهای 

نمایشتتگاهی موقتتت، مرکتتز استتناد، کارگتتاه هتتای آموزشتتی 

کودکان، کافه، سینما و یک موسسه زبتان در طبقته همکتف 

است که طیف وسیعی از فعالیت ها برای اشاعه فرهنگ عرب 

ها را شامل می و بررسی تاییرات متقابل فرهنگی میان کشور

ژان نوول خود نیز درباره رویکرد و نظر ختود  یرامتون  شود.

گر کسی بخواهتد  "نوع نگاه به معماری چنین بیان می کند.

به تعریف معمتاری امتروز بپتردازد بایتد تعریتف ختود را بتا 

شمردن کارهایی که معماری بدان نمتی  تردازد آغتاز کنتد. 

و مرج و ماجرایی در معماری، حالت و ادامة جهان، نفی هرج 

قبل از هر چیز شتیوه تفکتر و ، معماری بطن غیر ارادی است

مخصوصاً تحلیل است. معماری تجربته نیستت. بنتابراین هتر 

از دیگتر نمونته هتای جالتب  ".نوع معماری باید خاص باشتد

ناتسالو ایر آلوار یتوجه در این زمینه می توان به شهرداری سا

رک، دانشتگاه و بیمارستتان آقتا آلتو، کلیسای باکسوارد دانما

. در جتدول اشتاره کترد ایر یورن اوتتزن خان، مجلس کویت

ذیل به تحلیل و بررسی و جمع بندی نمونه هتای موفتق در 

 استفاده از رویکرد منطقه گرایی  رداخته خواهد شد.

بررسی و تحلیل نمونه های موردی در استفاده از رویكرد -2جدول 

 تدوین : نگارندگان -منطقه گرایی

 توضیحات اثر معماری

 
 موسسه جهان عرب ژان نوول

استفاده خالقانته نتوول از تکنولتوژی 

روز و موفقیتتتتت وی در انعکتتتتاس 

موتیف هایی از معماری جهان عترب 

- تاریس -در کالبد ساختمانی مدرن

1987 

 
 شهرداری سایناتسالو آلوار آلتو

خلتتق توجتته بتته فنتتاوری و مکتتان 

محتتل  -معمتتاری متتدرن منطقتته ای

گردهمتتایی دمکراتیتتک و نمتتادین 

نقش مهمی در مراکز شتهری. اشتاره 

بتته یادمتتان ستتازی کتته بتترای متتدت 

زیادی تحت سلطه ی کتارکردگرایی 

 1993 -فنالند  . بود

 
-دانشگاه و بیمارستان آقا خان

 مهندسین مشاور  ایت

قسمت اعظت  مجموعته بته صتورت 

استتفاده از  -طبیعی تهویه می شتود

برختتی نکتتات تکنیکتتی بتتر استتاس 

تجربیات محلی از قبیل سطح ارتفاع 

ستتقف، بادگیرهتتا، صتتفحات مشتتبک 

نوعی بافتت ختاص چوب و سفال و ...

کرکره ای با ایجاد سایه های بیشمار 

 -کراچتتتی  اکستتتتان -روی ستتتطح

1985 

 
 یورن اوتزن -مجلس کویت

 همدرنیتته، منطقت آور یام ساختمان 

هایی را کته در کشتور تگرایی و سن

مادی از  نوجود دارد منتقتل میکنتد

یتتک عالمتتت فرهنگتتی سیاستتی، 

ستاختمان بتتیش از حتتد دارای نمتتاد 

های کتویتی استت و نشتان دهنتده 

 یچیتتدگی هتتای سیاستتی آن ماننتتد 

 یچیتتدگی هتتای ستتاختمان متتی 

 1972کویت .باشد

 
 داراب- سفارت خانه ایران در برلین

 باید

در خالل آن،  رآیندی از طراحی کهف

ارتباط با تاریخ، تعامل با جهان امروز 

و توجه به مسائل فرهنگی سترزمین 

 در ارتباط با کشور میزبان

 
 -میدان الکندی

بتته کتتارگیری فنتتاوری ستتاختمانی 

مدرن و وارداتی در عربستان ستعوی 

بته کتارگیری از  -در حتال گستترش

همتتین نتتوع فنتتاوری در طراحتتی 

 و... دار رواق های سایبان -مجموعه

 

 
 ورن اوتزنی -کلیسای باکسوارد

ترکیتتب فرهنتتگ محلتتی و تمتتدن 

کِروهایی نرم را طراحی متی  -جهانی

کند تا نور را کنترل کنتد و بته یتک 

شتتاهکار بصتتری در ایتتن کلیستتای 

تضتاد ستاختار  .کوچک بتدل شتوند

ستتتتاده ی بیرونتتتتی و محتتتتراب 

منحصتتربفرد ایتتن کلیستتا احستتاس 

-.ستآرامشی خاص به آن بخشیده ا

1976 
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 نورمن فاستر -انیستیتو مصدر

اده از رویکتترد هتتای معمتتاری استتتف

 ایدار  توجه به موتیتف هتای بتومی 

زنتتگ و تزیینتتات  -معمتتاری منطقتته

 ابو ظبی –امارات  -هندسی

 
 زاها حدید -طرح توسعه استانبول

 -معماری مولد و معماری  ارامتریتک

 -ترکیتته -تتتا کنتتون 2010ستتال 

 استانبول 

 

 
 فرای اتو -صر التویقق

لفیق معماری ستنتی بتا تکنولتوژی ت

بیشترین هتارمونی بتا شتکل  -مدرن

سایت و ایده کویر، حیتاط مرکتزی و 

دیوارهای خارجی سینوس  -تراس ها

سته ستازه  -شکل در میتان غتار هتا

 چادری متصل 

 
 لویی کان -موره کیمبل

نمتتادی از تلفیتتق تتتاریخ گرایتتی و 

هتتای  استتتفاده از طتتاق -نتتوگرایی

ستتاخته شتتده بتتا بتتتن  -گهتتواره ای

 -مسلح و بته صتورت  تیش ستاخته

 (1390)قبادیان,  -1972 -تگزاس

 
علی سردار  -ساختمان تئاتر شهر

 افخمی

رسمی بندی و کاشی کتاری ستنتی 

ایران به شکلی نتو و جدیتد بتا بدنته 

مدرن ساختمان تئتاتر شتهر تلفیتق 

  -1351 -تهتران -شده استت. ایتران

 (280،ص 1392)قبادیان،

 
 هوشنگ سیحون -آرامگاه خیام

رستتمی بنتتدی و کاشتتی کتتاری بتته 

 –صورن نو و جدید در ارامگاه خیتام 

ارتبتتاط مناستتب بتتین ارزشتتها و و 

  -نیشابور -ایران -فناوری های مدرن

 (270،ص 1392)قبادیان، -1341 

 
 کوروش فرزامی -سر در دانشگاه تهران

 -تلفیق بتن متدرن و قتوس جنتاغی

  1348 -تهتتتتتتتتران -ایتتتتتتتتران

 (266،ص 1392)قبادیان،

 تحلیل و نتیجه گیری

دیتدگاه هتای مختلتف نظریته  تردازان   از مطالعته و بررستی

 یرامون رویکرد منطقه گرایی و همچنین تحلیل نمونته هتای 

موردی می توان نتیجه گرفت ، منطقته گرایتی در طتول بتازه 

ردهتای زمانی گسترده حضور خود در زمینه معماری ، از رویک

مختلفی برخوردار بوده است بته گونته ای کته از رویکردهتای 

بومی گرایانه و تاکید بر برداشت هتای کالبتدی از منطقته بته 

رویکتترد هتتای جدیتتد )متتدرنیزم، نگتتاه تکنولوژیتتک و  ستتمت 

فناورانه به موضوع( متمایل شده و توجه به مباحث اجتمتاعی، 

گزین مباحتث اکولوژیک و فرهنگی و تعامالت انستانی را جتای

 سبکی و زیبایی شناختی نموده است. 

نتتتایچ مطالعتتات نمونتته هتتای متتوردی و تحلیتتل دیتتدگاه 

اندیشمندان و صاحب نظران و مصادیق آنها حاکی از آن است 

که رویکردهای نوین منطقه گرایی و نگاه تکنولوژیک به آن در 

 تی تعتدیل اندیشته هتای افراطتی و تعصتب گرایانته و دارای 

گذشته و تقویت دیدگاه تعاملی و استفاده از مزیتت محدودیت 

 های جهانی می باشد. 

معماران معاصر در کشورهای در حتال توستعه متی تواننتد بتا 

شناخت و مطالعه عمیق بستر فرهنگی، کالبدی، جغرافیتایی و 

اجتمتتاعی زمینتته متتورد طراحتتی و توجتته بتته شاخصتته هتتای 

های حتوزه ارزشمند در معماری مشرق زمین، به ویتژه کشتور

خلیج فارس )کشتور ایتران( ، از فنتاوری هتای روز و کارآمتد 

جهتتان در احیتتای مفتتاهی  کهتتن بهتتره گیتتری نماینتتد. ایتتن 

تکنولتوژی هتا متی توانتتد در زمینته هتای مختلتف همچتتون: 

هندسه، جزییات نما ، فضاهای ویژه داخلی با توجه به عملکرد 

نتد. بته گونته ای بنا، نور ردازی، سازه و ... بروز و ظهور  یدا ک

که ضمن عدم مغتایرت بتا ارزش هتای فرهنگتی، اجتمتاعی و 

هنجاری از برقراری تعامل و سود بردن از مزایای جهانی بترای 

تقویت طرح و ایجاد حس مکان به گونه ای مطلتوب استتفاده 

 .شود

شکوه معماری معاصر ایران در گذر از معماری صرفا شتکلی و 

ارزش هایی است که بتا ابعتاد تالش برای رسیدن به مفاهی  و 

مختلف شرایط فعلی جامعه ایرانی در تناسب و همستو باشتد. 

شکل معاصر سازی نباید به گونه ای شرفا تقلیدی و اقتباستی 

از فرم سنتی و غربی باشد، بلکه این شتکل و یتا فترم بایتد از 
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ایتد و شتکل عمق و معنای موضتوع و مستاله طترح بیترون بی

شرایط و ویژگی های زمتان حتال  حاصل می بایست منوط بر

 حاضر ما باشد.

در  ایان در چند بخش به جمتع بنتدی و ارائته راهکتار بترای 

منطقه به ویژه کشورهای استالمی  تعامل میان مفاهی  ارزشند

کشور ایران( و تکنولوژی کارآمد روز به گونته ای مطلتوب و )و

به دور از معماری صرفا تقلیتدی و التقتاطی  رداختته خواهتد 

 شد:
ارائه راهكار برای استفاده مناسب از ارزش ها و مفاهیم معماری  -3جدول 

 تدوین: نگارندگان -اسالمی در بناهای مدرن به گونه ای غیر تلقیدی صرف

 ذکر نمونه-توضیحات راهكار 

 سازه

استفاده از مفهوم یکی بودن و 

در راستای یکدیگر بودن سازه 

 از معماری اسالمی و معماری 

مانند طتاق و قتوس در معمتاری 

اقتباس مفهتوم و کارامتد  -ایرانی

کردن آن با استفاده از تکنولوژی 

  -روزآمد

 -بتتترج آزادی حستتتین امانتتتت

ترکیب قوس ها و ارائه طرحی نو 

ترکیتتتب ستتتازه و  –و خالقانتتته 

 معماری

 

 هندسه

بهره گیتری از هندسته غنتی 

معمتتاری ایرانتتی استتالمی در 

تار بنا به صورت انتزاعتی ساخ

الهام  -نه اقتباس عین به عین

چنانچتتته داراب  -از مفهتتتوم

دیبا نیز در ایتن زمینته بیتان 

زبان بیان معمتاری  "می دارد.

های جهان بر هندسه استتوار 

 " .است

هندسه ترکیتب شتده مناستب و 

نا متدرن متوزه هنتر تلفیقی در ب

هندسته –معاصر ایر کامران دیبا 

رد بنتتا و بتته متناستتب بتتا عملکتت

 صورت کاربردی 

 

 نورپردازی

بهره گیتری از چگتونگی ورود 

در  به طتور کنتترل شتده نور

فضتتاهای معمتتاری ستتنتی و 

اسالمی منطقه خاورمیانه) بته 

ویژه کشور ایتران( در بناهتای 

معماری اسالمی که بر استاس 

اصتتولی ختتاص و کتتتاربردی 

انطباق بتا  -شکل گرفته است

  -معماری مدرن روز

ت کنترل نور بتا استتفاده از قابلی

شبکه های مناستب هندستی در 

کتاربرد و عملکترد به بنا با توجه 

بهره گیری از شتبکه هتای  -فضا

کنترل نتور در مستاجد معمتاری 

استتالمی و بتته روز کتتردن آن در 

معمتتتاری متتتدرن در مستتتاجد 

تکنولتتوژی تقتتدس زدا  -امتتروزه

 نیست

 

 تزیینات

بهره گیری از الگوی تزیینتات 

ی استتتالمی و  یتتتاده معمتتتار

کردن در فضاهای متناسب بتا 

کاربری و عملکرد به گونته ای 

انتزاعی و با بیان گرافیکتی در 

الگواره نوین  –بناهای مدرن  

بتتا مفهتتوم معمتتاری استتالمی 

استتتفاده از مصتتالح  -منطقتته

 نوین در ساخت

 یتتاده کتتردن نقتتوش استتالمی و 

بر روی مناره مستجد  قرآنیایات 

جرا با ورقات ا –شیشه ای مدرن 

 CNCمدرن فلزی و برش 

 

فضاهای 

 داخلی

تلفیتتتق و تعامتتتل فضتتتاهای 

داخلی با فضتای ختارجی بنتا 

و  –برگرفته از مفتاهی  کهتن 

ایجاد حس مکان و مانتدگاری 

 در فضا و تعلق خاطر در بنا

عدم تقابل تکنولوژی با معنویتت 

 –و فضتتای مقتتدس) مستتجد( 

مسجد شاه فیصتل استالم  نمونه:

 –ای داخلتتی مستتجد فضتت -ابتتاد

فضاهای بتا ارتفتاع زیتاد و فترا  

  -مطابق با فضای خارجی
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