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 مکان گرایشهای معماری منطقه گرا با هویتتعامل 
 (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران)

 
1فهیمه باغستانی

 2، سید محمد خسرو صحاف*

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد-1

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد-2  

 

 

 

  چکیده
متفاوت  یها و جواب  گذاشت  ریتأث  یمعمار  یو مدرن بررو  یسنجش سنت اریتقابل دو مع  ـرانیا  هب  تهیپس از ورود مدرن

طرف  کیاز  .کرد  جادیا  آن  مشابه یها نیو سرزم رانیرا در ا یتیبـحران هـو ،یمعمار  یستیمـورد چ  در  دگاهیدو د نیا

و گذشته پر افتخارش بود،  یسنت یاز دست رفتن معمار  شاهد گرید  و از طرف  غـرب بـود یو دلباخته معمار فتهیش

شد و به چالشی  مطرح در معماری پس از آن بحران هویت معاصر نـداشت.  یایارائه در دنـ یبـرا سبکی که یدرحال

 اساسی تبدیل گشت.

 یکردهایرو است.یافتن راه حلی جهت برون رفت از این بحران امری اجتناب ناپذیر ، این ارتباطبا توجه به اهمیت 

 نه،یهمچون اجتماع، زم یعام یکه عمدتا در حوزه ها ییکردهایاند. رو یو معمار تیهورابطه چالش  رندهیدربرگ یمختلف

در خصوص تعامل و تقابل  یفراوان یچالشها رندهیدر برگ یبه گونه ا رویکردها نیا ارتباط هستند..... در و  یبستر فرهنگ

 است. مختلف اتیبا خصوص یدر مناطق یو بوم یهنگفر یها تیمدرن و هو یمعمار

در این مقاله ابتدا به تعاریفی از هویت و معماری منطقه گرا به عنوان رویکردی قابل انعطاف و راه حل برون رفت از بحران 

ای بررسی موزه هنره بهت بخش آن هویارتباط دوسویه معماری منطقه گرا با پارامترهای پرداخته شده است، سپس به 

 رداخته شده است.پاشاره شده و در نهایت به ضرورت تدوین مبانی در این اساس معاصر تهران به عنوان نمونه موردی 

 

 موزه هنرهای معاصربحران هویت، معماری منطقه گرا، هویت،  مدرنیته، كلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1
و بهره برده  1باشد، معمار از رویکرد منطقه گرایی درون مایه و هویت یک اثر معماری نشات گرفته از دیدگاه خالق آن می

در آن معمار از ویژگیهای فرهنگی، اقلیمی و منطقه گرایی رویکردی در معماری است که  زند. به خلق معماری دست می

حیط برد و در نتیجه اثر خلق شده دارای حس مکان خواهد بود و تعلق به م جغرافیایی منطقه در خلق اثر معماری بهره می

مخصوصا در کشورمان  ،این مهم در بنا به جهت یک عنصر هویت آفرین بسیار حائز اهمیت بوده  در بنا قابل بازیابی است.

دف از این مقاله با عنوان شود. ه ، اهمیت این موضوع دوچندان میپیوندهای هویتی در معماری وجود دارددغدغه که 

ارائه مبانی ای است که در موزه هنرهای معاصر باعث افزایش حس  کانمگرایشهای معماری منطقه گرا با هویت  تعامل

تواند سبب ایجاد معماری منطقه گرا با پارامترهای هویت بخش  تدوین این مبانی می تعلق در این مجموعه شده است.

  هویت مکان گردد. در نهایت مانند حس تعلق، حس مکان و

 

                                                 
1
  regionalism 
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 هویت -2
در فرهنگ . ]1[و متکلمان مشهور است مانیحک انیم یمعن نیست از تشخص و همدر فرهنگ لغت دهخدا عبارت ا تیهو

ذات،  ت،یشخص یدر لغت به معنا تیباشد. هو یو یشخص که مشتمل بر صفات جوهر ای ءیش قتیحق یعنی تیهو دیعم

 ،یهست -2 ؛یعالت یذات بار -1شود:  یم انیب نگونهیا تیهو نی. در فرهنگ مع[2]باشد یو وجود و منسوب به او م یهست

در خالء مطرح  تیرو هو نیشود. از ا یگریفرد از د زیآنچه، باعث تما یعنی. [3]شخص بشود  ییآنچه موجب شناسا -3وجود؛ 

و  یستیبه عنوان ک تیآکسفورد از هو. [4]کند ینم دایمعنا پ ییناساو گرنه ش ریغ کیخود وجود دارد و  کیگردد الزاماً  ینم

 .دکن یم ادیشخص  یستیچ

 

 تیهو ماهیت-2-1

راپاپورت در این زمینه  .شود می تبیین و معرفی شباهت و تفاوت مفهوم دو داشتن ضمن در ها پدیده شناسایی عامل هویت

 با تشابه و غیر از تمایز -دهد که در آن هویت خصوصی را از هویت عمومی جدا کرده و پارامترهایی از جمله  تعریفی ارایه می

 اصل خودی با تشابه و غیر از تمایز معیار آنها، میان از که شده بیان ضمنی بطور - کثرت در وحدت و ولتح و تداوم خودی،

 تحول و تداوم ویژگی معیار، دو این میان از همچنین .آیند می حساب به آن مجموعه زیر بعدی معیار دو و است بنایی زیر

 اجزاء کثرت حاصل که بخشد می وحدتی شهر به ویژگی، این شتندا ملحوظ که است مطرح بنا تک معماری با رابطه در بیشتر

 .یابد می عینیت کثرت در وحدت ویژگی و بوده آن متفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیا  مـعاصر یدر مـعمار تیبحران هو-2-2

دو  نیمتفاوت ا یها ابو جو  گذاشت  ریتأث  یمعمار  یو مدرن بررو  یسنجش سنت اریتقابل دو مع  ـرانیا  به  تهیپس از ورود مدرن

  توسعه یدر پ یکرد. از دوره صفو  جادیا  آن  مشابه یها نیو سرزم رانیرا در ا یتیبـحران هـو یارمعم  یستیمـورد چ  در  دگاهید

 انیرانیا مظاهر آن توسط یاز بعض یو الگوبردار  و اقتباس  آمد  دیو اروپا پد رانیا نیب  هیسو کی  یا اروپا رابطه  یو اجتماع یصنعت

 گذاشت. ریتأث یو نگارگر  ینقاش  مـانند یانتزاع یبر هنرها شتریب  دوره  نیآغاز شد که در ا

  یآنکه ذهن و فکر یبرا رند،یرا از کجا بگ زیرا نداشتند که چه چ نیدغدغه ا  انیرانیا ران،یا  به تهیاز ورود مدرن  شیپ  واقع در

  و بـه کردند یم  آن را چنان دگرگون  شیخو  و اعتقادات ازهاین  مطابق  سرعت  به گرفتند یم یرا از کس یزیچ  داشتند. اگر  مولد

و   یهخامنش یدر معمار توان یآن را م  نمونه  که گرفت یتعلق م  رانیبه حوزه تمدن ا قایکه آن اثر دق دندیبخش یم تیآن هـو

 رد.قاجار مشاهده ک  دوره  یاز آثار معمار  یبعض  یو حت  یساسان

که هنوز به درک  لیدل ـنیبـه ا دیشا م،یهست  یو سردرگم یفیدچـار بالتکل یو فرهنگ یتیاز لحاظ هو ما در دوران معاصراما 

مـسئله واقف  ـنیما به ا انینیشیچراکه پ م،یا برده ادیاز   را  آن  یبه عبارت ایو  میا افتهیدست ن تیهو  یاز مـفهوم واقع یدرسـت

 پارامترهای هویت از دیدگاه راپاپورت-1 شکل
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 یمعمار ینوع ی.گذشتگان ما داراسازند یمـا را مـ یفرهنگ تیاز هو یبـخش اکنون اند کـه هـم جا گذاشته هب  یبودند و آثار

  یمعمار ،یعـبارت  بود نه به معمار و به یبه معمار  . در آن زمان،اصالتپرداخت یم تیکار و خالق  به  آن  بـودند کـه معمار حول

 .زهاستیزاده تـما تیشـود چراکه هو ـلقخ یتیکه هو شد ینم جادیا یزیتما ن،یبنابرا ها، یمعمار  نه میداشـت

 یمعمار نیگزیجا ها یحول محور معمار خلق شد و معمار ی، معمار" هـستم  پس  کنم یفکر م  من"کـه غـرب گفت  یزمان

 کانستراکشن،ید یمعمار تک، یها  یمدرن، معمار  پست یگـذاشتند و گـفتند معمار  اسم  یمعمار  یبه بعد رو نیشدند. از ا

 میدیو آنچه را که د میدیرا از دور د ها یمـعمار ـنیا  و....ما  جانسون  پیلیفـ یها یمـعمار یحـت ـای یگر  فـرانک یمعمار

 یها یحول محور آن مـعمار میساخت  ییها یمعمار و شبه  میبه ساختن کرد  شروع م،یباش  آموخته  بدون آنکه میآموزش داد

 لیگـذشته خـود را اصـ تیهو  یها و بـه نـوع تیبه هـو م،نهیداشت  اعتقاد  تیهو  که همچنان به  یار غـرب، درحالمـعمارمد

 بیشروع به ترک میاصالت ببخش  شده جادیا یها تیبه ظاهر به هو که نیا  یبرا  رو نیمعاصر را. ازا یها تینه هو میدانست یم

  را  و آن میکرد قیمعاصر غرب تلف  یتیبـه عناصر هو هیشب یمان را با عناصر گذشته یتیعناصر هو  به هیشب  یو عناصر  میکرد

 یقیتلف یبود، چراکه فرهنگ ما فرهنگ  معاصران  فرهنگ  بلکه زاده یامر نه زاده معمار نیکه ا مینهاد  نام یرانیمعاصر ا یمعمار

 شده است. لیتبد ویدکورات یتیهو  به مان یفرهنگ تیو هو

از آنها  یزندگ  یما برا اکانیکه ن میاستفاده کن  ییو از ابزارها مییایکه ب ستیمـعنا ن ـنیـع بازگشت به گذشته به اواق در

 میکـن نیو نه تـوان اسـتفاده از آنها و اگر چن میابزارها را دار  آن  نه گرید مان یشدن زندگ گرید  با  چون کردند، یم  استفاده

  یو تکامل و ترق شرفتیپ  کسرهی  میخواه یم یامروز  یها به ارزش  بنا  سو کی  . ازمیه بعضا به آن دچارک  میشو یم  یتضاد  دچـار

به گذشته باشد با تـوقعات   معطوف  که از آن شیب تیهو". میشو یارتجاع دچار م یو حت یکار به محاظفه گرید یو از سو میباش

شهروندان در  یو جمع یفرد یازهایدر ن شهیر از آن،  یمند  بهره یو تقاضا برا  ردیگ یم  دربر  حال را  است، زمان  افـراد مرتبط

 .[5] "شهر دارد طیمح

مـا وجود     یدر زنـدگ  نیقیو به  میکن یم یدر معمار دیاز تقل  . اگر امروز صحبتگرندیکدی یتمام نما نهییآ یو زندگ یمعمار

شـکوه  یدر مـعمار یما مشهود است و اگر از سرگشتگ یاجتماع یندگآن در ز یتجل میکن یم بیدارد. اگر صحبت از فر

خصوص صاحبان خود است.  جامعه و به یآرزوها  و انعکاس  دیگو ینم  غرود یمعمار م؟یستیدچار آن ن یمگر در زندگ میکن یمـ

آنچه که امروز در معماری شاهد  بنابراین .[6]بد ایخوب باشد  با،یاست که بـه وجود آمده؛ خواه زشت باشد خواه ز  یتیهو نیا

ه همان هویت نامیده اآنچه که قابل مالحظه است تمایز بین هویت و هویت مکان است که به اشتبآن هستیم هویت ماست، 

 در ذیل به پارامترهای هویت بخش اشاره شده است. شود. می

 

 پارامترهای هویت بخش -2-3
 حس مکان:-2-3-1

باشد. شولتز در پدیدار  وان ویژگیهای غیرمادی مکان و یا مفهومی نزدیک به روح مکان میدر این دیدگاه حس مکان به عن

از نظر وی مکان محلی  کند. شناسی مکان را فضایی عجین شده با خاطره ها و تجربه ها و حاالت روحی در انسان تعریف می

دانند، در نتیجه  ا شرط الزم برای زندگی انسان میدر حقیقت پدیدار شناسان مکان های پایدار ر [.7برای باشیدن انسان هاست]

شوند.  مکان هایی که تا کنون ماندگار بوده اند، شرایط الزم برای زندگی را داشته اند و در این صورت است که زیبا تلقی می

 حس مکان به نوعی به فاصله شخص و مکان اشاره دارد، چنانچه به شخص امکان میدهد به ارزش مکان پی ببرد.

دارد: معنای اصلی ماهیت مکان از موقعیت خاص ساکنان محل و تجربیات  رلف در کتاب مکان و بی مکانی اظهار می

ه ها و رخیزد، بلکه تمام این موارد از ویژگیهای حیاتی یک مکان است. رلف مکان را تلفیق فضا با خاط ظاهری و فیزیکی برنمی

 [.8داند] از آن و پیوسته با گذشته میداند و حس مکان را چیزی فراتر  رویدادها می

توانند  اما مشخصا در نگاه معماری بومی ایرانی مردم چیزی فراتر از خصوصیات فیزیکی مکان را تجربه میکنند و می

پیوسته خود را با روح مکان یا حس مکان احساس کنند. در این راستا فالمکی حس مکان را همان محفل رابطه های کالبدی 
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[. این مطلب موید این 9و افراد بومی بافت ها میداند] اخت رفتارهای فضایی ساکنانا و همجواری ها بر مبنای شنهمسایگی ه

 مطلب است که ایرانیان از دیرباز نگاهی روانشناختی به فرآیند شکل گیری ساختار مکانی فضاها داشتند.

طفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز محمد صادق فالحت بر این باور است که انسان ها به تجربه حسی، عا

دارند، این نیازها از طریق نوعی تعامل صمیمی و این همانی با مکانی که در آن سکونت دارند ، قابل تحقق است که به آن روح 

 [. او حس مکان را به کاتالیزوری تشبیه می کند که باعث تبدیل شدن یک محیط به یک مکان10گویند] یا حس مکان می

شوند و مبین  واژه حس مکان به تاثیر عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب می شود. می

ارتباطی نمادین با مکان است که با دادن معانی عاطفی مشترک فرهنگی توسط افراد به مکانی خاص یا یک سرزمین شکل 

باشد. بیشتر روانشناسان محیطی در تعریف  از مکان و نحوه ارتباط وی با آن می گیرد و به معنای نحوه ادراک گروه یا فرد می

از نگاه  کنند. حس مکان به فرآیند ایجاد دلبستگی اشاره دارند و پدیدار شناسان بر مبنای ایجاد دلبستگی آن را تعریف می

تواند  الیت های روزمره است. این حس میپدیدار شناسان حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان بواسطه درک نمادها و فع

باشد  گویند مکان یک مفهوم ذهنی و انتزاعی نمی در مکان زندگی فرد بوجود آید و با گذر زمان عمق و گسترش یابد، آنها می

البدی بلکه اولین قرارگاه ارتباط مستقیم وی با جهان و محل زیستن انسان است، به همین دلیل سرشار از معنا، واقعیت های ک

 [. 11کند] و تجربه های انسانی بوده و رابطه عمیقی با انسان برقرار می

 

 :هویت مکان-2-3-2

به معنای مشخصه هایی از مکان است که باعث تمایز آن از رتباط با مکان به کار گرفته شود زمانی که در ا ،مفهوم هویت

[. روانشناسان معتقدند که کال افراد در 12شود] مکان گفته میشود که به آن هویت  دیگر مکان ها و تداوم آن در طول زمان می

کنند که مکان به آن ها کمک کند که بدانند کیستند، به همین دلیل است که واژه هویت  صورتی با یک مکان رابطه برقرار می

ادن افراد در تصمیم مکان ، زمانی که توسط روانشناسان بکار گرفته شود، به منظور مشخصه ای از انسان است. مشارکت د

در نگاه ایرانیان ماهیت و هویت هر  تواند در تقویت هویت مکان موثر باشد. گیری برای فضا و تعیین مسوولیت بر آنها نیز می

ادها، این همانی پیدا گیرد و فضا با آن روید فضا بر پایه رویدادهای انسانی که در آن و با آن رخ داده است، شکل می

شود که مرتبه وجودی هر انسان، کیفیت و هویت فضای اطراف او را  منظر سنتی ایرانیان چنین استنباط می و از [13کند] می

کند. هویت در زمینه تقویت احساس این همانی با محیط نمود پیدا میکند و در عین حال وحدت جامعه را خدشه  تعریف می

کند، مقوم ارزشهای فرهنگی است و تداوم تاریخ ملی  را تقویت میدهد، استقالل جامعه  کند، جامعه را مقلد جلوه نمی دار نمی

ها هرچقدر مولفه های هویتی فضا با مولفه های آنها هماهنگ و همسان باشند و با مشاهده  کند. لیکن از نظر انسان را فراهم می

 [.   14است ] فضا و درون فضا قرار گرفتن احساس این همانی بیشتری با فضا بنمایند، آن فضا واجد هویت

از نقطه نظر شولتز هویت بشر و هویت مکان الزم و ملزوم یکدیگرند و داشتن مکانی مشترک به معنای داشتن هویتی 

 [.15مشترک، یعنی متعلق به یک گروه بودن است]

 

 حس تعلق:-2-3-3

کند و  کسی داشتن معنی میدر واژه شناسی لغتنامه دهخدا تعلق خاطر را عالقه داشتن، عشق به چیزی داشتن و میل به 

حس تعلق که به منظور بهره مندی و تداوم حضور انسان  کند. صب معرفی میعاز نظر ابن خلدون تعلق خاطر داشتن را معادل ت

شود،  در این صورت انسان خود را جزئی از بافت  کند، به گونه ای به پیوند فرد با بافت منجر می  در مکان نقش مهمی ایفا می

سازد،  ها، معانی، عملکردها و شخصیت ، نقشی برای بافت در ذهن خود متصور میو بر اساس تجربه های خود از نشانه  داند می

توان در دمیدن  این نقش نزد او منحصر به فرد بوده و در نتیجه مکان برای او قابل احترام خواهد بود. در این حالت است که می

رک کرد. در کل باید در نظر داشت که اعلی ترین روح تازه به بافت از آن بهره جست و فضا را کیفیت بخشید و زیبایی آن را د

مرحله رابطه انسان و فضا، حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضاست. این حس از دو عامل موثر فضا و انسان به صورت 
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م اسی و بر اساس نظریه گشتالت ما میل دارینتوامان ساخته شده و تغییرات هرکدام در میزان تعلق موثر است. در حوزه روانش

واحدهای بصری نزدیک به هم را روی سطح تصویر یکی ببینیم. به همین منظور تجدید خاطرات و ایجاد تعلق به نوعی حس 

 [.16کند] تقرب را که یکی از ابعاد نظریه گشتالت است، در زیبایی یک بافت تداعی می

یکدیگر و کمبود تعامالت اجتماعی نتیجه  از نگاه پدیدارشناسان در علوم رفتاری از بین رفتن حس تعلق، جدایی افراد از

کنند که زندگی آن ها بی معناست  و از خود  دید مدرن به فضاست، چنانچه که به گفته شولتز بسیاری از مردم احساس می

روند، شود و در صورت ادامه این  بیگانه شده اند. کاهش میزان تعلق انسان به فضا منجر به تغییر در بنیان رفتارهای انسانی می

شود که قدرت تشخیص نشانه ها و نمادهای یک مکان  انسان صورت مدنی خود را از دست خواهد داد و چنین برداشت می

تواند زمینه ساز  اغلب کوچک ترین و کم ترین پیش نیاز برای پرورش حس تعلق و وابستگی در یک اجتماع است که می

 محیطی زیبا در یک بافت شود.

 

 امعماری منطقه گر -3
 ،ییجو یاز برتر یمختلف یدر برابر صورتها یداریاست که از پا هینظر کیدر مجموع  یی: منطقه گرایلغت نامه ا فیتعر

 کند. یم تیدهد، حما یبوم را کاهش م یاستاندارد شده که تفاوت ها یساختمان ها ایو  یساز یجهان

برخوردار است و لذا  ییباال تیاز اولو یبستر فرهنگ و هویتاست که در آن تعامل با  یکردیرو ،یدر معمار ییگرا منطقه

حس مکان در  جادیسبب ا یبوم یهایژگیتوجه به و نیمنطقه دارد. ا یمیو اقل ییایجغراف ،یفرهنگ یهایژگیبه و یتوجه خاص

سعه در حال تو یکشورها یمهم و قابل توجه در معمار یکردیرو ش،ین گرای. ابخشد یروح م یبنا شده و به اثر معمار

 نیگشت. برطبق ا لیتبد «ینقد معمار» یاصل یها هیاز نظر یکیاز اواخر قرن هجدهم به  regionalism  واژه [.17]باشد یم

بنا شده اند  یبوم یفرهنگ یسنت هامصالح و  ا،یجغراف م،یکه بر اقل ژهیو یا هیناح یها تیبراساس فعال دیبا یمعمار دگاهید

  .ردیگ  شکل

 ینقد معمار هینظر کیبه عنوان  سمیدر واقع قبل از مدرن یمعمار خیدر تار یاست با سابقه طوالن یکردیرو ییگرا منطقه

 نیدوباره ا 60شود. بعد از دهه  یمخالف، مطرح م شیبه عنوان گرا 30و  20 یها هدر ده سمیو بعدتر در دوران اوج مدرن

پردازان و معماران است.  یتئور یاز سو ییباحث منطقه گرااوج طرح م 80شود. و دهه  یمطرح م ییمقوله با عنوان منطقه گرا

 Critical) یانتقاد ییکنت فرامپتون )که عنوان منطقه گرا نیو همچن سیکرت امیلیاز جمله م یپردازان هیدوران نظر نیدر ا

regionalismکنند.  ی( را مطرح م 

 نیدهد. ا یرا ارائه م یگوناگون یها هیتوص ،طیمنعطف است که در هر دوره متناسب با شرا یکردیرو ،ییگرا منطقه

حاضر  طیرا در شرا کردیرو نیا اتیو ادامه ح افتهی ینمود عمل ییبا الحاق واژگان مکمل به واژه منطقه گرا یریانعطاف پذ

اگون را مقاصد گون رشیو امکان پذ افتهیخود  یلفظ یفراتر از معن یتیظرف ،ییواژه منطقه گرا بیترت نیسازد. به ا یممکن م

 یها یژگیشدن با و یتعامل جهان یموفق ، به سوال چگونگ یاز پاسخ ها یکیبه عنوان  زیتا امروز ن کردیرو نیا. [17]ابدی یم

 یهر معمار یضرور تیخاص ینیسرزم یژگیو دیگو یم"مدرن  یمعمار یها شهیر"شولتز در کتاب نوربرگ مطرح است. یبوم

 دیتوانند همه جا مانند هم باشند، بلکه با یدهند، نم یرا شکل م نیمتع ینجاین ها ااز آنجا که تمام ساختما .معتبر است

به عنوان حال و هوا شناخته شده است و  یژگیو نیا نیرید یرا دربرداشته باشند. از زمان ها ینیخاص مکان مع یها یژگیو

به  یمشخص بودند. معمار یمحل یال و هواح یاما معموال دارا ،تعلق داشتند "عام یسبک"گرچه به  یخیتار یساختمان ها

رو  نیو از ا تیواز ه دیبدهد. مکان با یمنیاز تعلق و ا یبداند و به او حس یمکان بک هیکرد که خود را با روح یانسان کمک م

 طیحم یها یژگیواژه تنها بر و نیاست که ا یهیبد "یمحل"و خاص برخوردار باشد. با توجه به واژه  یمحل یژگیو یاز نوع

هویت نام گرفته است در واقع همان حس تعلق به مکان و هویت مکان است که در ادامه در واقع آنچه که  .بالفصل داللت ندارد

 بدان اشاره شده است.
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 منطقه گرا  یمعمار یطبقه بند -3-1

رجوع به منطقه بدون   -آورد یخود به ارمغان م یمعمار خاص در طرح ها کیکه  یتیبه جز هو -تیدر مورد هو بحث

 فیرا تعر یستیز طیو هم مح یجامعه هم از نظر فرهنگ یاز جنبه ها یاریبس ،ییایمنطقه جغراف کیدشوار است.  اریبس ییگرا

 یم یشامل آب و هوا و توپوگراف یعیطب ستیز طیو مح ریتفس متداول یو حالت ها یزندگ یکند. فرهنگ شامل جنبه ها یم

از  سم،یاست. مدرن کپارچهی بیترک کیدر  نهایشده باشد، نشان دهنده تمام ا فیتعر یدرست که به یمنطقه، هنگام کیشود. 

کند. جنبش  یرد م املرا به طور ک "یمنطقه ا" یساختمان یها تیتمام فعال بایتقر سم،یونالیموضوع انترناس ریز قیطر

 ییاست. روش منطقه گرا ییمنطقه گرا سم،یمدرنبه  یبه طور ضمن ای سمیونالیواکنش به انترناس کیبه عنوان  یاصل یانتقاد

اگر آن را گستره  یشناسد. حت یم تیرا به رسم گرسویدر د یانتزاع ییسو و منطقه گرا کیساخت و ساز در  یحالت بوم

احترام قائل است. اگر  ،یآب و هوا و فن آور ،یدر هسته خود به فرهنگ محل ییمنطقه گرا دهد،از نگرش ها پوشش  یعیوس

قابل مشاهده اند، هر چند  ییهستند که در منطقه گرا ییمقوله ها ر،یروش ها باشد، موارد ز نیا یمجبور به طبقه بند یفرد

 .[18]مدرن ییاو سپس منطقه گر ییگرا ی. ابتدا بومستیمشخص ن یلیخ ییجدا یمرزها

از معماران منطقه گرا رد شده است،  یاریکه توسط بس یزیدوباره تکرار شود و به وضوح اشاره گردد که چ دیبا نجایا در

سازه،  یوضوح برا ،یمصالح ساختمان یذات اتیخواستار احترام به خصوص سمیاست. مدرن سمیونالیبلکه انترناس ستین سمیمدرن

خواستار ضرورت کاهش پرداختن به  سم،یونالی. انترناسدهند یم لیرا تشک اختماناست که س یاشکال یبرا یکاربرد یها هیتوج

 باشد. یم سمیموضوع در مدرن ریز نیگزیجا یاست که به خوب سمیخط کامال متفاوت از مدرن کیست و استخوان، پو

  ییوجود است و منطقه گرا یبرا یارتباط جهان ازمندیکه ن سمیونالیانترناس نیشود ب دیاشتباه نخواهد بود که تاک ن،یبنابرا

 باشد تضاد وجود دارد.  یم یخاص محل طیکه به دنبال معنا و محتوا تحت شرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویژگیهای معماری منطقه گرای مدرن-3-1-1

 یمیاقل طیفعال با شرا یهماهنگ -

 یمنطقه ا یها حس تعلق به مکان با استفاده از الگوها و سمبل شیافزا -

 suha ozkan[18]مأخذ:  طبقه بندی معماری منطقه گرا-1جدول
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  نیبا کمک ارتباط نماد یمعنو یپر شدن از ارزش ها -

 گذشته  یاده از عناصر انتزاعاستخراج فرم ساختمان با استف -

در  یتناسب، حس مکان، استفاده از نور و اصول سازه ا ،یساختمان مانند توده، پر و خال کیاز  یانتزاع تیفیک جادیا -

 مجدد خود ریتفس

 

 یبوم یمعمار یهایژگیو-3-1-2

 تولد اثر خیتار یبه جا یاثر هنر یچگونگ تیاهم -

آزاد و اغلب بدون تقارن  یبند بیو بر ترک دیآ یم دیپد یاشکال هندس نیتر ییمطلق که از ابتدا ییارزش فضا -

 دارد. دیتاک رامونیپ یچشم انداز و منظره ها تیرعا م،یضخ وارید یمتجل یروین

 ساز بودن ههیبد -

 خیبرگرفته از تار -

 (یعی)طبیبوم تیاز جنس بوم و با شخص یساختمان جادیا -

 

 موزه هنرهای معاصر-4

 هویت مکانباط معماری منطقه گرا با ارت-4-1

 ییشهرها-ـرانیا ریکو هیمناطق حاش یشرق  یرهایاز بادگ  الهام  و با یسنت یمعمار وهیبا استفاده از ش  ساختمان موزه

و   که با ظرافت خـاص ییرهایدارند، نورگ یمس  که پوشش  موزه  یقوس یها سقف ساخته شده است. -زدیو   چـون کاشان

و مرسوم  یبوم یمعمار ادآوری یهمگ یمحل  یو سنگها  بتن یریو بکارگ (2)تصویراند در سقف بنا شده رهایبـادگ  از  یریالگـوپذ

 است. رانیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاصل یدر گرداگرد فضا یچرخش یریمس دکننده،یهستند. بازد  عـناصر  ـنیاز جـمله ا یچهارسو، گذرگاه و معبر و هشت

  است، طرح  یو سنت یمـوزه بـوم  یحال که معمار نیع در .رسد یم یهشت  به  ها نگارخانه  یاز تماشا پسو  دیمایپ یموزه را م

و ارزش  شود یم انگریرا نـما دیو جـد یسـنت یمعمار یختگیو آم کند یم  یرویمدرن پ  کامال  ییموزه از الگو یداخل چیمارپ

  موزه  دار موزه نیحال اول  نیو در ع  دانشگاه روهر آلمان  در  ییکایآمر  لعاتو منتقد و استاد مطا سندهینو ،یگالوو  دیوید  سخن

الگوهای به کار رفته در  دانسته است.  شرق و غرب نیب یموزه را پل نیا یچرا که و کند یم شتریمـعاصر تـهران را ب یهـنرها

 2تبع آن هویت مکان شده است در جدول موزه که سبب افزایش حس تعلق و حس مکان به سبب معماری منطقه گرا و به 

 مشخص شده است.

 

 موزه هنرهای معاصر-1تصویر
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 بیان تصویری الگو مصادیق الگو مبانی نظری

تلفیق هنر مدرن 

 و هنر ایرانی
 

استفاده از فرم های انتزاعی و 

تجریدی به عنوان ماحصل هنر 

 مدرن 

در موزه هنرهای معاصر نورگیرهایی که به 

اع بادگیر در کار گرفته شده است انتز

 معماری ایرانی است.

هندسه به کار رفته در پالن موزه و سلسله 

مراتب فضاهای عمومی برگرفته از پالن های 

 سنتی

 
 

 حفظ هویت مکان
 

استفاده از نشانه های نمادین 

معماری ایرانی مانند طاق و قوس و 

بادگیر و حیاط مرکزی و هشتی و 

وح داالن، رواق و ... و تلفیق آن با ر

 مکان)بعد معنایی(

 
 

از دو عنصر نشانه نمادین و حال و هوای 

توان به عنوان روح  متافیزیک که از آن می

نایی( نام برد، استفاده شده مکان)بعد مع

دلیل تمایز کارهای دیبا به دلیل است. 

همین حال و هوا است که به بعد مادی 

 کند. اضافه شده و آن را تکمیل می

بستر فرهنگی و روح مکان منبعث از 

جغرافیایی و همچنین برقراری ارتباط 

عاطفی با مکان به دلیل پیوند تاریخی و 

 فرهنگی است.

 

 منطقه گرایی

 مدرن

 
 

 هماهنگی با شرایط اقلیمی

ایجاد حس مکان با استفاده از الگوها 

 های منطقه ای و سمبل

تفسیر معاصر از عناصر معماری 

 گذشته بر اساس نیازها و فناوری

بکاربردن ارزشهای جهان بینی که 

 منبعث از فرهنگ جامعه است.

ایجاد کیفیت انتزاعی مانند توده، پر 

و خالی،تناسب ،حس مکان، استفاده 

از نور و اصول سازه ای به کمک الهام 

 از معماری سنتی
 

استفاده از آجر به دلیل ظرفیت حرارتی باال -

 و تناسب با اقلیم

هت تقویت حس در موزه هنرهای معاصر ج-

مکان از عناصر سنتی مانند بادگیر که 

انتزاعی شده است و تفسیر معاصر آن نورگیر 

 باشد، استفاده شده است. می

کامران دیبا در طراحی موزه هنرهای -

معاصر از احجام خالص استفاده کرده است 

 که تناسبات از ویژگیهای آن است.
 

اشند. ب موارد باال زیر مجموعه منطقه گرایی می *

درواقع منطقه گرایی همه موارد باال را در یک 

 گیرد. دسته بزرگ فرا می

 یرهای موزه هنرهای معاصرنورگ -2تصویر

  مأخذ: نگارندگان  ر موزه هنرهای معاصرالگوهای بکار رفته د -2جدول
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 گیری نتیجه -7
و واقعیت های فرهنگی و اجتماعی را کند  در معماری بازتاب پیدا میررسی ها و مطالعات صورت گرفته هویت با توجه به ب

شود،  آنچه که باعث افزایش هویت مکان می و ستنامیم در واقع هویت مکان ا کند اما آنچه که ما هویت می بازگو می

هویت  پارامترهای هویت بخشی مانند حس مکان و حس تعلق است که سبب ایجاد دلبستگی عاطفی به مکان شده و ما آنرا

دوین تحلیل آنها آنچه که در زمان حاضر به آن نیاز داریم تبا توجه به موارد بررسی شده در موزه هنرهای معاصر و نامیم،  می

 باشد. س تعلق و هویت مکان میحالزام به رعایت آنها در جهت افزایش و ضوابطی از این دست 
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