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چكيده
معماری فقط مجموعه ای از سبکها وفرمها نیست وحتی کامال با شرایط اجتماعی واقتصادی خود رامشخص نمی کند .بلکه
مجموعه ای از اینهاست  .معموال وقتی صحبت از بناهای سنتی وقدیمی می شود اولین چیزی که به نظر می رسد مصالح بوم
آور آن است .معماری بومی برگرفته از الگوهای فرهنگی و نمایانگرآداب ورسوم  ،روحیه  ،احساسات  ،اندیشه و عقیده  ،ذوق
وسلیقه وهنر جامعه است .لذا رشد شکاف بین گذشته وحال وفرسایش فرهنگ بومی لزوم توجه بیشتر معماران به کالبد
معماری بومی را ایجاب می کند.به طور کلی معماری بومی برگرفته از ویژگی های محیطی در جهت رفع نیازهای انسانی
درمحیط است  ،دانش بومی بخشی از ثروت وسرمایه ملی است .اولین سوالی که در اینجا مطرح است این است که عامل
بوجود آورنده (( معماری بومی )) چیست ؟
واژههای کليدی :معماری بومی ،فرهنگ بومی  ،ویژگی های محیطی  ،دانش بومی .

مقدمه
معماری گذشته ما دارای ریشه ای قوی متناسب با فرهنگ واقلیم  ،مردم ومنطقه می باشد .و انسان در آن جا احساس راحتی
می کند ولی امروزه با وجود تکنولوژی های گوناگون هیچ رنگ وبویی از این معماری وخطوط در ساختمان ها مشاهده نمی
شود  ]1[.مردم در هرسرزمینی در ساخت اثر معماری در تالش اند تا با بهره گیری از چیزهای مادی  ،از ارزش های خویش
حفاظت کنند و همچنین شناخت محیط ومعماری تنها با درک فعالیت های انسان دردنیای پیرامونش امکان پذیر است .
معماری بومی نیازهای یک جامعه را در ارتباط با عوامل طبیعی و با خواسته های مادی ومعنوی انسان ها عهده داراست.
شاید بیش از نیم قرن نیست که به پیچیدگی ها ومشخصه های معماری بومی پرداخته می شود  ]2[.معماری بومی بیشتر
بر اساس آزمون وخطا است تا هندسه ومحاسبات دقیق  ]3[ .وهمچنین یکی از قوی ترین نمادهای فرهنگی و هویتی کشورما
معمار است .آن گونه که مطلع هستید معماری امروز ایران شکوه وعظمت گذشته را ندارد و هر روز این خطر وجود دارد که
معماری های بومی هر منطقه به مرور حذف یا فراموش شوند.

روش تحقيق
نوع روش تحقیق ما در مقاله حاظر کتابخانه ای می باشد  .به گونه ای که کتاب ها ومقاالت زیادی را مطالعه کرده ایم .

تاریخچه معماری بومی
گرایش به معماری بومی در قرن های  18و 19همزمان با دگرگونی های اساسی در جهان به شیوه خاصی تظاهر می کند ،
این بزنگاه انقالبات اجتماعی  ،اقتصادی درنظام جوامع وپیامدهای فرهنگی متعاقب آن را معموال با تولد تکنولوژی وهنر نوین
یکی می دانند ]5[ .

شناخت معماری بومی
شناخت معماری بومی می تواند به منزله شناخت جامعه باشد جامعه ای که همچنان از آغاز شکل گیری برای بقاء با طبیعت
درتنازع است]2[ .

شكل گيری معماری بومی
معماری ب ومی بیشتر به دالیلی که خارج از آن جستجو می شوند یا ریشه در فضای بیرون از آن دارند  .واین امر چه در ایران و
چه در کشورهایی که بیشتر به مقوله معماری می پردازند تحقق می پذیرد  ]2[ .امروزه با هرکس درباره معماری بومی به گفت
وگو می نشینم بی اختیار به ورق زدن دفتری می پردازد که سخن ها وشکل هایی از گذشته در آن نوشته شده است  .امروزه
همه به معماری بومی  ،به هر بخش از هر سرزمینی که تعلق داشته به عنوان میراثی از گذشته ها می نگرند وحتی این شک
را به خود راه نمی دهند که آنان نیز همین امروز هم می توانند زاینده معماری ای باشد .معماری بومی در هرزبان وهر فرهنگی
که معنا شود به استناد سنت به ریشه معماری در گذشته دور ونزدیک اشاره می کند .

تعریف معماری بومی
برخی نویسندگان به معماری بومی  ،به عنوان معماری که توسط مهاجران وغیر بومیان طراحی و ساخته می شوند ونه افراد
بومی اشاره می کند  .اگر چه در آمریکا اصطالح معماری مردمی رایج است اما در جای دیگر صفاتی از جمله دهاتی وروستایی
به طور وسیعی به کاربرده می شوند  ]4[ .معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماری – شهری که در سرزمین گردهم
آمده وب ا هماهنگی هایی که درزمینه شکل  ،در زمینه حجم گذاری یا کاربردی ،رنگ آمیزی وآهنگ سطوح پروخالی وهمچنین
در زمینه مصالح ونظام های ساختمانی در آن ها پایدار است  .این هماهنگی مبتنی بر ضابطه ها ورسوم وسلیقه های زاده از
فرهنگ محیطی  ،رفتار محیطی است  ]5[ .معماری از جمله دانش های شکل گرفته در هربوم است  .معماری بومی به طیفی از
شیوه های ساخت وساز اطالق می شود  .معماری بومی منعکس کننده هویت فردی  ،محیطی  ،تاریخی وفرهنگی موجود است و
همچنین معماری بومی اکنون حوزه ای است که اغلب بر بر وطایفه وفرهنگ مردمی وعامیانه وسنتی داللت دارد امروزه معماری
بومی به عنوان ظرف ومیدانی از گذشتگان تلقی می شود  ،میراث مردمانی که آموزش معماری ندیده اند وبه آفرینش معماری
می پرداختند ]5[ .
معماری بومی  ،معماری مردم و معماری توسط مردم ونه برای مردم است ]6[ .
پیترو بلوچی معمار ایتالیای معماری بومی را اینگونه تعریف می نماید :

هنر بومی :
هنری است که توسط تعداد اندکی از افراد متخصص وبا برنامه تدوین شده ساخته شده است  .بلکه در ادامه فعالیت تمامی
مردمان دارای تجربه  ،پیشینه تجربه توسط افراد عادی شکل گرفته است .

مترادف های معماری بومی :
معماری عامیانه  ،معماری سنتی  ،معماری بی تکلف  ،معماری بدیهه ساز  ،اینها مترادف های معماری بومی است ]5[ .

ویژگی های معماری بومی :
معماری بومی شامل تمامی خانه ها  ،فضاها وساختمان های است که برای انسان ها ساخته می شود]7[ .
به طور کلی می توان برای معماری بومی به 3ویژگی اشاره نمود:
 -1از مواد  ،مصالح و دانش بومی به سادگی استفاده می شود .
 -2از نیروهای بومی با مشارکت آن ها وبا توجه به سلیقه آن ها استفاده می شود .
 -3درعین حفظ کیفیت ومنافع از هزینه های مادی وغیر مادی کاسته می شود]8[ .

ارزش های معماری بومی
الف ) نگاه به طبيعت وتداعی تقدس آن :
یک اثر معماری از هنگام زاده شدن از لحظه ای که باید اولین گام های خود را برای کالبد شدن بردارد با زمین در می آمیزد،

از زمین آب دریافت می کند  .و پس از دگرکردن شکل ظاهری و محتوای شیمیای  ،فیزیکی اش به میزان متفاوت  ،باز پس
اش می دهد ]2[ .

 -1طبيعت معنا داردرمعماری:
دراجتماع وفرهنگ ایرانی احترام به همه عناصر طبیعت وجود دارد  .درعرفان اعتقاد براین است که آب  ،باد (هوا)  ،خاک
وآتش (( نور وفاکتورهای دنیوی )) عناصر اصلی تشکیل دهنده پیرامون ما هستند.

 -2طراحی اقليمی :
الهام از طبیعت در بسیاری از ویژگی های ساختمان دیده می شود  .استفاده از گیاهان طبیعی  ،روشنایی طبیعی  ،تهویه
طبیعی وخصوصیات دمایی زمین ودیگر نیروهای طبیعت همه در این معماری گنجانده شده است ]9[ .

 -3خودبسندگی :
استفاده از مصالح بومی (( بوم آورد)) معماران بومی عادت به استفاده از خاک فونداسیون حفاری شده برای ساختن آجرها
داشتند ]10[ .

 -4پرهيز از بيهودگی :
قناعت و استفاده حداکثر از حداقل ها در گذشته ای نه چندان دور از مهمترین ارزش های سنتی جوامع شهری وروستایی
بوده است ]11[ .

ب) مراحل طراحی وطراحی انسانی :
طراحی انسانی  ،مهمترین اصلی معماری بومی است  .که به قابلیت زیست تمام اجزای تشکیل دهنده نظام زیست جهانی
می پردازد.

 -1درون گرایی :
هر اجتماعی  ،احترام فوق العاده ای  ،برای فرهنگ  ،عادت ها وسنت هایش قائل است  .فرهنگ ایرانی ها به خانواده وخلوت
آن ها احترام می گذارد  .براین اساس آن ها دونوع فضا در طراحی نشان می دادند  .فعالیت های وابسته به خانواده وخلوت
آن ها باید درفضای جداگانه ای نسبت به فعالیت های عمومی مستقر شود]11[.

عوامل تاثير گذار درمعماری بومی :
 -1آب وهوا  ،فرهنگ

 -2فرهنگ  ،محیط ومواد

اصول معماری بومی ایران
اصول طراحی ومعماری بومی :
الف) انرژی :
حداکثر استفاده از منابع محلی درگرمایش  ،تهویه وروشنایی ساختمان های بومی با توجه به نیازهای اقلیمی ومحلی .

ب) جهت گيری گذرها وراه های شهری :
نحوه قرارگیری ساختمان ها در کنار همدیگر  ،جهت گیری ساختمان  ،موقعیت پالن در زمین  ،موقعیت پنجره ها ،
درها و ......با توجه به مالحظات اقلیمی وانرژی  ]14-13-12[ .بهره گیری از مصالح بومی از منابع محلی  ،ساختمان های
بومی دارای درصد باالی مصالحی است که مفهوم فرهنگی فرازمانی را به موازات عملکرد بنا داراست .
درقسمت دوم مقاله حاظر به توضیح کوتاه درمورد کاربردهای معماری بومی می پردازیم .

کاربردهای معماری بومی :
شناخت محیط ومعمار ی تنها با درک فعالیت های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است وهدف معماری را می توان
ایجاد انگاره ای انسانی در درون شکل کالبدی دانست .بنابراین اگر بپذیریم که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشری است ،
زندگی باتمام ابعاد (( نیازها  ،باورها و )).....باید دریابیم که معماری امروز و فردای ما نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته
باشد  .البته عنوان مقاطعی مشخص  ،درواقع نه به لحاظ تغییر در مفهوم معماری بلکه در نحوه رویارویی با مسائله فضای
زیستی بعد از انقالب صنعتی است  .واقعیتی که ما راناگزیر به استفاده از واژه گذشته  ،حال وآینده می کند  ،رویدادی انکار
ناپذیر در بخشی از تاریخ معماری که به لحاظ و ویژگی های زمینه ساز نگرشی یک سو در برداشت از مفهوم زیستگاه برای
جوامع بود .حال به منظور این جریان نامطلوب در شرایطی که شناخت عوامل مختلف محیطی وپیوندهای غیر قابل انکار آن
ناممکن می نماید  .درتنظیم فضاهای زیستی ما نیازمند فرهنگی هستیم چرا که در واقع آنچه فرهنگ معماری گذشته به
صورت یک سنت در خود داشته است  ،معماری بومی امروزه تنها به صورت پیکری بی جان پیش روی ماست  .وطبیعتا
جوامع امروز در پی کشف و استفاده از ارزش های گذشته  ،ناگزیر به جست وجووکنکاش در شناخت ارزشهای نا آشنا و
فراموش شده در خود است با امید به اینکه تالش امروز مابرای آینده  ،یافتن راهی برای ارتباط با گذشته باشد]5[ .

نتيجهگيری
معماری بومی با آنکه در طول تاریخ دستخوش پدیده های دگرگون کننده بوده توانسته هویت ویژه خود را حفظ کند .و از آن
که شناسنامه ی معتبر از مردم یک سرزمین به شمار می رود نمایانگر آداب ورسوم  ،روحیه واحساسات  ،اندیشه وعقیده  ،ذوق
وسلیقه و هنر آنان است  .معماری بومی همساز با اقلیم وسازگار با فرهنگ هربومی شکل می گیرد و همچنین معماری بومی
ایران دارای ارزش های است که بعضی از این ارزش ها می توانند در معماری امروزی قابل تکرار باشند و باید دریابیم که
معماری امروز و فردای ما نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته باشد وهمچنین ساختمان های قدیمی ما که با استفاده از
مصالح بوم آورد ساخته شده اند  ،خود به عنوان یک ساختمان خودکفا در تامین انرژی عمل می کنند وبا کمترین استفاده از
سوختهای فسیلی وغیرقابل بازگشت شرایط آسایش را برای ساکنین خود فراهم می آورند اینگونه که پیش می رود می بایست
در آینده معماری بومی را فقط در کتاب ها جستجو کرد امید است که بتوانیم معماری بومی اقصی نقاط ایران را زنده نگه
داریم  ،به امید ایرانی پابرجا .
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