
چكيده: در دوران كشـاورزى و دامدارى، تفاوت هاى اقليمى سبب ساز تفاوت هاى اقتصادى، فرهنگى و الجرم 
معمارى مى شـد و پس از انقالب صنعتى نيز، همانندى در فرايند هاى اقتصادى، وضعيتى همگانى را به فرهنگ 
و معمارى ملل ديكته مى كرد. انقالب سـوم كه از آن به «جهانى شدن» تعبير مى شود بر پايه اقتصادهاى فراملى 
(فوكوياما) و جهان اطالعاتى بى مرز (مك لوهان) در عين تأمين تشابهات زيستى انقالب دوم، اين ظرفيت را دارد 
كه اليه هاى تمايزجويانة فرهنگى انقالب اول را نيز حفظ كند. اين وضعيت در معمارى امروز جهان نيز رويكردهاى 
بين المللى (مشابه) و محصوالت منطقه اى (متفاوت) را در پى داشته است. اتفاقى كه خود را در مقياس يك بافت 
شهرى تا طراحى داخلى فضاهاى خصوصى و يا حتى طراحى مبلمان به رخ مى كشد. هرچند ديگر نمى توان سنت 
را كه محصول انقالب نخستين است به مثابه الگويى زيستى در نظر گرفت اما از درون جهان جهانى شده مى توان 

به گفتگويى بهره گيرانه با سنت روى آورد؛ گفتگويى بى جبر، درطول تاريخ و عرض جغرافيا.

واژگان كليدى : منطقه گرايى، هويت، جهانى سازى، معمارى پايدار.

G l o b a l i z a t i o n :  a n  i n n e r - t a l k  w i t h  t h e 
l o c a l  a r ch i t e c t u r e
A comparative review between the economical pattern and architecture 
throughout the history

Abstract: The climatic differences caused economic cultural and inevitably architectural 

differences in agricultural and livestock era as identicalness of economic processes dictates 

common condition to culture and architecture after the industrial revolution. The third revolution 

which considered to be globalization based on Fokoyama transnational economy and 

McLuhan’s borderless world of information, with biological similarities of second revolution, 

also has the capacity for protecting cultural distinction of the first revolution. The condition in 

the world architecture today has aroused international attitudes and regional products, the 

event which reveals itself and ranges from an urban context to a private space of interior 

design or even furniture design. Although tradition which is the product of the first revolution 

couldn’t be considered as a biological pattern, it may be possible to reach a useful discourse 

with tradition through a globalize world, willingly during the history across the globe.

Keywords: Regionalism, Identity. Globalization, Sustainable Architecture.
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خوانشى تطبيقى بين الگوهاى اقتصادى و معمارى در طول تاريخ

تصويـر1 : پايـدارى شـهرى:  
طرح برگزيده طراحى شهرى 

بغداد، مأخذ:
www.archdaily.com

مقدمه
ــابه ايم، پس توانايى گفتگو داريم و متفاوتيم، پس اشتياق و نياز به اين گفتگو   ما مش
ــابه و متفاوت است كه امكان گفتگو وجود دارد. اگر  ــرايط متش داريم. تنها در همين ش
ــودن مرزهاى اقتصادى و فرهنگى،  ــازى را فرايندى تاريخى بدانيم كه با گش جهانى س
ــويم كه آيا امكان  ــؤال مواجه مى ش امكان ارتباط و گفتگو را افزايش مى دهد، با اين س
گفتگو، اجبارى بر همانندى و همسانى است؟ و اگر چنين شود، بنا بر پيش فرض ابتداى 
ــخن، آيا ضرورتى براى گفتگو و ارتباط باقى مى ماند؟ يا آنكه امكان گفتگو (جهانى  س
ــدن) در عين اينكه همانندى ها را افزايش مى دهد، با برخورد دادن اليه هاى متمايز  ش
ــطوح جديدى از تفاوت را مطرح مى كند كه مى تواند تعامالت انسانى را  به  ــرى، س بش
سطحى باالتر ارتقاء بخشد؟ اگر همگرايى و مشابه سازى را به عنوان جوهره جهانى سازى 
بپذيريم، در مقابل، واگرايى و هويت جويى را مى توان خصلت بارز منطقه گرايى دانست. 
ــد كه در گفتگويى بين اين دو  ــن معيارها مى توانند كليد خوانش ما از معماريى باش اي

وضعيت شكل گرفته است.

منطقه گرايى
ــاز بدل  ــان را از موجودى بيولوژيك به عنصرى تمدن س ــاورزى و دامدارى، انس كش
ــان از اقليم بدانيم، مى توانيم  ــن رويداد را بهره گيرى انس ــد. اگر جوهره اصلى اي مى كن
تفاوت و تكثر تمدن هاى حاصله از اين فرايند را همپاى تفاوت و تكثر اقاليم در طبيعت 
به شمار آوريم. در حقيقت هر امكان و هر محدوديتى كه اقليم به انسان بخشيده است، 
رفتارى منحصر به آن را نيز ايجاد مى كند. همين داشته ها و نداشته ها است كه در هر 
تمدنى اسطوره، ادبيات، زيبايى شناسى و معمارى سازگار با اقليم و انسان اقليمى اش را 

رقم زده است.
ــى دموكراسى هاى اوليه در سواحل مديترانه آشكار مى كند كه امكانات زيستى  بررس
ــهرهايى با  ــه حكومتى متمركز و مقتدر را تا حد دولتش ــهل الوصول و متنوع، نياز ب س
ــختگيرى همچون مصر، پادشاه كه  ــت. اما در اقليم س جمعيت محدود كاهش داده اس
صاحب نيل، يعنى تنها نخاع حياتى سرزمين است، حكم خداوندگارى دارد. ازآنجايى كه 
ــنگين مصرى چه در اصول سازه اى و چه در زيبايى شناسى مبتنى  معمارى صلب و س
ــت كه تنها در مدار  ــاكنندة روزگار مردمانى اس ــت بر انتقال بار از باال به پايين، افش اس
ــى ميان اين دو، قابل  ــرزمين هايى چون ايران نيز در وضعيت ــرگ زندگى كرده اند. س م
بررسى هستند (كاتوزيان، 10:1388). معمارى ايرانى نه مانند معمارى مصرى، سنگين 
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و منفرد و نه چون معمارى يونانى داراى فضاهاى متنوع و باز شهرى است؛ معماريى 
هرچند درونگرا و با فضاهاى خالى بزرگ اما سيال و با بدنه هايى صلب و نفوذناپذير كه 
عالوه بر شكل گيرى در جبر امكانات سازه اى و اقليمى سرزمين خود، بيان كننده مرتبه 

اقتصادى اجتماع و روابط آن نيز است.
ــد را سنت مى خوانند.  ــنت : مجموعه رفتارهايى كه منطقه به مردمانش مى بخش س
ــدى خودى و غير خودى، ماى جمعى  ــى هويت جو و واگرا كه با اصرار بر مرزبن مفهوم
ــان اين مرام در جاه طلبى هاى معمارانه تمدن ها به  ــجام مى بخشد. نش يك ملت را انس
خوبى آشكار است. نشانگان سرزمينى هر تمدن كه با صرف هزينه فراوان و بدون توجيه 
عملكردى ساخته مى شود راه ميانبرى است در واگرايى و كسب فضيلت از غير، كه مى تواند 

با تقويت سنت به صيانت از مزيت هاى طبيعى اش بپردازد (شايگان،54:1386).
اومانيسم : هرچه چيرگى انسان بر طبيعت افزايش مى يابد، فرايند كسب مزيت هاى 
ــه در تمايالت او پيدا مى كند تا  ــتر از طبيعت منتزع مى شود و ريش ــتى در او بيش زيس
انسان پرستنده و بهره گير به عنصرى خودستا و خودنگر، دگرديسى  يابد. اومانيسم، هم 
ــت كه در قرائت خود از جهان ديگر انسان را موجودى  ــه رنسانسى اس ميوه و هم ريش
ــانى معنا  ــت كه خود را در اندام واره هاى انس ــى نمى داند. بلكه اينك طبيعت اس اقليم
ــكل گيرى قرائت هاى متعدد و جريان هاى ناهمگون در يك بستر منطقه اى  مى كند. ش

همسان، نشانه اى از زوال منطقه گرايى و چيرگى آدمى است.

صنعتى شدن
انقالب صنعتى، همگرايى در توليد : آنچه امكان توليد انبوه را ميسر مى كند، تعريف 
استانداردهاى قراردادى است كه با همسان سازى كاال، امكان همسان سازى چرخه توليد 
را نيز ميسر مى كند. همگرايى توليدى، منطقه گرايى را تضعيف مى كند تا صنعت، فارغ 

از قيود منطقه اى بتواند در جوامع ناهمگون، خود را همانند سازى كند.
ــاى مزيت هايش نياز دارد  ــرف : جامعه صنعتى براى بق ــتعمار، همگرايى در مص اس
ــف بازارهاى  ــد كمى مواجه كند. كش ــرف را همانند چرخه توليد با رش ــا چرخه مص ت
ــت كه مى توانند چرخه مصرفشان را در اختيار  ــف جوامعى غير صنعتى اس جديد، كش
چرخه توليد جوامع صنعتى قرار دهند. هرچند اين رفتار مزيت جويانه، در اليه فرهنگى، 
ــود؛ اما موازى با آن، با تغيير  ــانگانى بين ميزبان و ميهمان مى ش ــاز التقاط نش سبب س
ساز و كار هاى اقتصادى و حاكميتى و در نتيجه فرهنگى، جامعه ميزبان را نيز در فرايند 

توليد متحول مى سازد.
نئوكالسيسم، هويت پيشاصنعتى : جامعه صنعتى با تغيير مناسبات اجتماعى، طبقات 
ــكل داد كه براى تثبيت جايگاه و كسب فضيلت با پرداخت هزينه افزوده،  مرفهى را ش
سعى بر مرزبندى از جريان همگراى اجتماعى كرده و به جستجوى معمارى ديگرگونه 
ــتجوى تمايز از جريان همگراى توليد  ــندى كه در جس مى پرداخت؛ معمارى نخبه پس
ــدن رجوع مى كند. يعنى تنها جايى كه عناصر  انبوه، به دوران تمايز پيش از صنعتى ش

هويتى، سبب ساز كسب مزيت هاى زيستى بوده است. 
اين رويكرد به خصوص در جوامعى ديده مى شود كه در جهان پيشاصنعتى، مزيت هاى 
نسبى بيشترى داشته است. تمدن هايى چون ژاپن، چين، هند و ايران در آسيا و حوزه هاى 
اروپايى مانند ژرمن ها، التين ها و انگلوساكسون ها همواره سعى مى كنند خاطرات متمايز 
ــبب هزينه هاى  ــوند. اين معمارى به س بودن فرهنگى را در فرهنگى يادمانى متذكر ش
افزوده اى كه براى تأمين خواسته هاى بى مزيت كارفرمايانش متحمل مى شود، جريانى 
ــعى در مرزبندى  ــانه هاى ملى و مذهبى س ــمبل ها و نش حداقلى بوده كه با تغذيه از س

هويتى خويش از جريان غالب داشته است (مزينى، 117:1388).
ــمت ديگر، هويت به عنوان يك نظام معنايى،  ــاصنعتى : از س چرخه مد، هويت پس
ــبت فرد و جامعه، با جهان است. لذا هويت جويى به عنوان  ــا در تعيين نس عاملى شناس
ــطح  ــت كه در س ــت. اين همان رويكرد دوم اس يك امر مطلوب عمومى نيز مطرح اس
ــان توليدگر پيشا صنعتى را  عمومى جوامع اتفاق مى افتد. توليد انبوه، عامل هويتى انس
كه حتى نام و نشان تبار و خانواده را در نسبت با شيوه توليد تعيين مى كرد، بى اعتبار 
ــيوه مصرف اوست. اين شيوه مصرف است  ــت. عامل شناساى امروز انسان، ش كرده اس
ــتقل ببخشد.  ــخص، گروه و يا جامعه اى هويت مس كه مى تواند با تمايز از ديگران به ش
پديده مد به عنوان عاملى كه با ايجاد تمايز با ديگران به مصرف كننده هويت مى بخشد 
و سپس در چرخه مصرف با افزايش جامعه آمارى، مجدد او را به ديگران شبيه مى كند، 

دور بى پايانى است كه چرخ هاى اقتصاد ليبرالى را توان مى بخشد (هلندر،217:1385). 
ــت براى بقا در اين  ــارى اي كه محصول فرايند مزيت طلب صنعتى بود، مجبور اس معم
ــخ گوى نياز  ــده مجهز كند تا بتواند پاس ــف نش چرخه، مدام خودش را به فرم هاى كش
ــد. اين وضعيت به هيچ وجه خودش را در مرزهاى  ــانى باش ــان جوامع به ناهمس همس
سرزمينى كه در اقتصاد پيشاصنعتى تعريف شده  است، محدود نمى كند. ساختمان هايى 
كه نمى شود از روى ظاهرشان شهر، كشور و حتى قارة كارفرما را تشخيص داد، نمودى 

از بى مكانى و فردساالرى است كه در مكان ها، همگانى شده است.

جهانى سازى، فرديت در غياب جمعيت
ــتى  ــالب صنعتى موقعيت فرد تابع جامعه اى بود كه در آن زيس ــش و پس از انق پي
اقتصادى، سياسى و فرهنگى داشت. اما با شكل گيرى اقتصاد هاى فراملى كه حوزه منافع 
ــترك اعضا بيرون از محدوديت هاى جغرافيايى تعيين مى شود و گشايش بازارهاى  مش

جهانى، اقتصاد ملى رفته رفته كمرنگ مى شود.
ــكل گيرى اتحاديه هايى با مالحظات حقوقى و  ــمايل سياسى نيز، تمايل به ش در ش

سياسى همسان، مفهوم عرفى وطن را تقليل داده است.
اما آنچه بيش از دو عامل ذكر شده در حذف واسطه مليت، از تعامل فرد و جهان، 

تصوير2 : معمارى پوسـته اى: 
پاويون لهسـتان در اكسپوى 

شانگهاى، مأخذ: 
www.archdaily.com

تصوير3  : معمارى توريسـتى: 
پاويون هاى چين در اكسپوى 

شانگهاى، مأخذ:
www.siemens.com

Globalization with the slogan of     
convergence and similarization events 
the discourse between agricultural and 
industrial revolution which both provide 
the biological similarities in  in dustrial 
revolution and cultural distinctions 
come from the weather condition in  
agricultural revolution.

جهانى سـازى با شـعار همگرايى و مشابه سـازى، 
گفتمـان بين انقالب كشـاورزى و انقالب صنعتى را 
هموار مى سازد به گونه اى كه هم بر تشابهات زيستى 
انقـالب صنعتى صحه مى گـذارد و هم بـر تمايزات 

فرهنگى برآمده از اقليم انقالب كشاورزى.
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جمله ويژگى هايى است كه سبب مى شود يك اثر معمارى به محافظه كارانه ترين شكل، 
ــه مى تواند مزيت هاى اقتصادى  ــد براى ايجاد ارتباط با مخاطب ويژه اى ك ــى باش تالش
ــر كند. در اين رويكرد، رجوع به معمارى بومى يك رجوع  ــده اى را ميس پيش بينى نش
حداكثرى است كه سعى مى كند با بيشترين تشبه ممكن، باالترين سطح تمايز را ايجاد 

كند (تصوير3).
ــاى معمارى، مزيت  ــيارى از عملكرده ــى، زمانى براى تعلق : در بس ــارى داخل معم
اقتصادى رابطه مستقيم و شديدى با طول مدت حضور فرد در فضا و يا تكرر حضور او 
دارد. بنابراين رويكردهاى طراحانه تالششان را بر درگيرى حداكثرى و زمان بر مخاطب 
و فضا، متمركز مى كند. ارجاع به نشانه هاى هويتى يكى از پايسته ترين ترفندهايى است 
ــه مى تواند با درگيركردن اليه هاى عميق ترى از ذهن، مطلوبيت و جذابيت محيط را  ك

افزايش دهد، مانند رستوران هاى سنتى، كافه ها.
معمارى بسترگرا، يك قدم به پيش : در اين ميان، بعضى رويكردهاى نخبه گرايانه هم 
وجود دارد كه سعى مى كند با كشف ظرفيت هاى بومى، امكانات محيطى را در سطحى 
باالتر و امروزى تر تجلى ببخشد. نوعى اجتهاد در سنت معمارى كه فاصله زمانى را پشت 
سر گذاشته تا با بر هم نهى اليه هاى فراموش شده، اجرايى از روند تاريخى را در چهره بنا 
ــتگاه  نمايش دهد. رويكردى كه معمارى را نه به مثابه يك كاال، بلكه به عنوان يك دس
فكرى و نظامى اكتشافى مى داند كه نظم جديدى از رابطة دال هاى ذهنى انسان امروز را 
نمايش مى دهد. اين رفتار هرچند هزينه زا باشد، اما با ايجاد تمايزهاى مصرف ناشدنى كه 
ريشه در خالقيت طراح دارد مى تواند مزيت هاى اقتصادى مطلوب خويش را تأمين كند. 
بيشترين كاربرد اين استراتژى طراحانه، امروزه در كالبد موزه ها، گالرى ها، دانشگاه ها و 

يا ساختمان هاى ملى كه پشتيبانى حاكميتى مى شود، ديده مى شود (تصوير4).

جمع بندى
آنچه در امروز و فرداى معمارى جهان به چشم مى آيد، نشان مى دهد كه ديگر جوامع، 
معمارى منحصر به فرد ندارند؛ بلكه مى توانند معمارانى منحصر به فرد داشته باشند. در 
ــت يك ملت به خواست يك فرد سبب مى شود  حقيقت تغيير مقياس هويتى از خواس
سبك ها و انگاره هاى شخصى به عنوان سلوكى مطلق در معمارى نمايان شود. هرچند 
ــنت هاى  ــبك ها نيز براى ايجاد تمايز و تفاوت از مصرف هيچ چيزى از جمله س اين س
ــز در روند جهانى  ــنت ها ني ــتفاده از س ــى معمارانه درنگ نمى كند، با اين حال اس بوم
ــت فردى بشر امروزى را  مصرف، على رغم مزيت هايى كه دارد، نمى تواند تماميت خواس
ــوى ديگر، پيشرفت تكنولوژى و پديده معمارى مجازى هم پاى رشد  فراهم كند. از س
رسانه هاى خرد كه با محوريت اختيار فرد توسعه مى يابد، آينده اى را نشان مى دهد كه 

هيچ سنت معمارى نه در آن شكل مى گيرد و نه در آن بقا مى يابد 
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اثرگذار بوده، انقالب رسانه اى است كه جهان در حال انبساط را در دهكده اى جهانى 
منقبض مى كند تا هر اتاقى خود را مركز جهان بپندارد (مالك،25:1382).

ــانه هاى كالن را از رونق انداخته ،  ــانه هاى خرد كه ابرروايت هاى رس شكل گيرى رس
مقياس آگاهى را تغيير داده است. از سمت ديگر گسترش تكنولوژى هاى فرد محور كه 
ــبب  امكان توليد اطالعات را از انحصار حاكميت ها و اقتصاد هاى بزرگ خارج كرده، س
ــيم بندى هاى دو يا نهايتاً چند                 هسته اى به جهانى  ــانه اى و تقس ــده فضاى قطبى رس ش
ريزومى تبديل شده كه ديگر نه به مثابه بازنمايى جهان خارج، بلكه خود به عنوان اصلى 

قائم به ذات در پهنة ذهنى انسان امروزى نيز نقش پذيرد.

بومى سازى
ــده، فرد  ــنت هاى نو : در جهانى كه امكان گفتگو و تعامل حداكثرى ش پايدارى، س
انتخاب هاى بى شمارى دارد كه رقابت را بين پديده هاى نو، تا بى نهايت افزايش مى دهد. 
ــبب همين رقابت حداكثرى است كه چرخه مد با افزايش هزينه برابر است. چون  به س
عمر هر پديده تازه اى به شدت حداقلى مى شود (قديرى،37:1385). براى حفظ مزيت 
در جهانى چنين پر رقابت، تمايل به گروه شدن و هم افزايى مزيت ها افزايش مى يابد. در 
ــعى مى كنند با ايجاد منطقه هاى اعتبارى، سطح تمايزشان را از جهان  حقيقت افراد س

جهانى شده افزايش دهند.
ــاس مى شود كه بتوانند با شكل دهى به  در اين رويكرد واگرا، نياز به محورهايى احس
ــانه ها و لهجه اى منحصر به فرد را در زبان جهانى ارائه دهند.  ــاختارهاى معنايى، نش س
ــنت ها و منطقه هاى پيشاصنعتى  بارزترين انتخاب براى اين محورهاى جديد همان س
ــانگانى ساختارهاى جديد باشد.  ــت كه مى تواند تأمين كننده نيازهاى معنايى و نش اس
ــاز پايدارى  ــا ايجاد مزيت هاى متمركز، سبب س ــت كه پايدارى فرهنگى، ب اينگونه اس

اقتصادى و سياسى جديد مى شود.
پايدارى شهرى، حس مكان : با افزايش عامل سرعت و فشردگى بافت شهرى، سطح 
ــهر كاهش يافته و اين ناخوانايى فضا سبب بروز احساس  دريافتى مخاطب از كليت ش
ــى كه با افزايش مزيت هاى اقتصادى شهر  ــود. احساس عدم تعلق به مكان موجود مى ش
ــش را در  ــهرى تمام تالش ــت كه مديريت ش ــبت معكوس دارد. به همين دليل اس نس

دهه هاى اخير به خاطره ساز بودن شهر معطوف كرده است (تصوير1). 
اين خاطرات چه در جداره  خيابان ها، چه در فضاهاى عمومى مانند پالزاها و ميادين 
ــهرى بايد بتواند حول  ــهرى و چه در كاربرى هاى روزمره ارتباطى مثل پايانه هاى ش ش
ــكل بگيرد؛ هويتى كه بتواند با واگرايى بصرى و فضايى، خاطراتى  ــتقل ش هويتى مس
ــهرى معطوف به معمارى  ــرد را در ذهن مخاطب جاى دهد. معمارى ش ــر به ف منحص
بومى، با اتكا بر تفاوت هاى ذاتى، يكى از مطمئن ترين و پر بازده ترين انتخاب ها به شمار 

مى رود.
معمارى يادمانى، زيبايى شناسى پايدار : درك عمومى از زيبايى وابسته به ارجاعاتى 
ــه  ــد در اليه هاى متعدد ذهن ايجاد كند. رنگ ، بافت، هندس ــت كه يك اثر مى توان اس
ــرى را كه در     ــنودى خاط ــت كه مى تواند عوامل خش ــاس از جمله ابزارهايى اس و مقي
ناخودآگاه يك شخص پنهان شده در يك تصوير به ياد ماندنى كند. يادمان ها، سازه هايى 
ــت كه ظرفيت جذب معنا از ذهن مخاطب و سازماندهى و ارسال مجدد به ذهن را  اس
ــه بتواند در عين همخوانى با  ــد. بهره گيرى از عناصر بومى ك ــه طور همزمان دارا باش ب
ــته هاى پيشين ذهنى، آنها را در نظمى جديد سازماندهى كند، يكى از موفق ترين  داش

تجربه هاى كسب مزيت هاى منطقه اى به شمار مى آيد.
ــت متمايز امروزين بى شك دياگرام ها و  ــته اى، پايدارى نشانه ها : زيس معمارى پوس
ــبب تكوين فرم ها  ــت كه الجرم س روابط متمايزى از الگوهاى بومى را تعريف كرده اس
ــنت معمارى منطقه مى شود. اين كالبد هاى جديد عالوه بر  و كالبد هايى متفاوت از س
تأمين عملكردهاى مطلوب، نياز زيبايى شناسانه معاصر را نيز تأمين مى كند. با اين حال 
به سبب همسانى ذاتى كه با نمونه هاى مشابه در جغرافياهاى متفاوت دارد، از مزيت هاى 
ــت. براى حل اين معضل،  ــبب تمايز اثر شود، بى بهره اس منطقه گرايانه كه مى تواند س
ــتخدام نشانه ها و نقش مايه هاى  ــود كه با اس رويكردهاى طراحانه حداقلى اتخاذ مى ش
ــده حداكثر مزيت با كمترين هزينه  ــنا، به كيفيتى ارجاع دهد كه بتواند تأمين كنن آش

باشد (تصوير2).
معمارى توريستى، تناظر يك به يك : پيش آگاهى حداقلى و زمان مؤانست محدود از 
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