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چكيده
برخالف تالشهایی که در زمینه بوم و بومی سازی مفاهیم در حوزه معماری و دانشهای مرتبط صورت گرفته است ،عدم
توجه کافی به معیارهای بومی سبب گردیده است تا با نگاهی غیر بومی به ارزشهای بومی و معماری بومی پرداخته شود.
سوال این پژوهش این است که آیا میتوان معیارهایی کارآمد در شرایط کنونی در جهت شناخت معماری بومی و به تبع آن
بومی سازی معماری در نظر گرفت؟ بدین منظور با نگاه دگرشناسی به مفاهیم معماری بومیایران در قالب مؤلفههای دانش
بومی ،فرهنگ بومی ،اقتصاد بومی ،اجتماع بومی ،اقلیم ،مصالح بومی و زیباییشناسی بومی ،سعی شده است تا ارتباط این
مؤلفهها با معماری بومی روشن گردد .مبانی نظری این تحقیق در حوزه بنیادی و نظری است و با روش توصیفی-تحلیلی،
رویکردی تجزیهای را در انتخاب مؤلفههای اصلی داشته است که در نهایت با انطباق این مؤلفهها بر یکدیگر به ارائه
نتیجهگیری پرداخته است .در پایان نتایج تحقیق انجام شده نشان میدهد که عدم توجه صحیح به مؤلفههای بومی باعث
ایجاد جدایی میان معماری امروز و ارزشهای بومی شده است و با درک عمیق ریشههای هر یک از مؤلفهها و ارتباط آنها با
یکدیگر میتوان زمینه تقویت معماری بومی و بومی سازی دانش معماری را فراهم آورد.
واژههای كليدی :معماری بومی ،ارزشهای بومی ،دگرشناسی مفاهیم ،معماریایرانی ،دانش بومی ،زیباییشناسی بومی.

مقدمه
اهمیت معماری بومی در نزد معماران در زمانی آغاز گردید که میتوان گفت فاصله جدیای میان معمااری رایاج و معمااری باومی
مشاهده میشد" .فاصله میان گذشته و حال منجر به نابودی فرهنگ بومی ،معماری بومی و صنایع مارتبط باه آن شاده اسات کاه
همین امر توجه به تاریخ ،علوم و فنون و کالبد معماری بومی را میطلبد[1]".
هنگامیکه مشاهده شد که معماران مدرن با دانشی که در اختیار دارند نمیتوانند پاسخگویی مناسبی به نیازهای مردمان یاک باوم
خاص داشته باشند ،به ارائه نظریاتی در ارتباط با معماری بومی پرداختند" .اصاطال معمااری باومی بارای نختاتین باار در قارن
نوزدهم توسط نظریهپردازهای معماری مطر شد و به ساختمانهای سنتی روستایی پایش از دوره صانعتی اطاالق شاد [2]".اماا
بحثی که به طور جدی در این رابطه مورد غفلت واقع میشود ،ریشههای فرهنگی مرتبط با هر بوم است .چارا کاه ایان ریشاههاا و
ارزشهای نهفته در آن صرفاً به عنوان یک پارامتر رفتاری در طراحیها و نظریات مرتبط باا ایان گوناه طراحایهاا در نظار گرفتاه
شدهاند ،و عمیقاً واکاوی نشده یا اصل را معماری مدرن در نظر گرفته و درصدد انطباق ویژگیهای بومی در معماری باا معيارهای
غيربومی بودهاند .در این زمینه آموزش معماری که از پایهایترین مباحث مطار در روناد چگاونگی شاکلگیاری معمااری اسات
معیارها جدید و نوینی برای آن تعریف شده است که با فرهنگ اصیل ما فاصله دارد[3].
در این پژوهش سعی بر آن شده است که با نگاهی دوباره و دگرشناسانه به بررسی برخی مؤلفههای شکلدهنده معماری بومی
پرداخته شود .دگرشناسی ذکر شده نه فقط به معنای دوبارهاندیشی به برخی مفاهیم بلکه به معنای بررسی دوباره ریشههای
فرهنگی و معانی ژرف آنها به کارگرفته شده است؛ چرا که دگرگونی فرهنگ و به تبع آن ارتقای معماری متناسب با بوم و فرهنگ،
بدون دگرشناسی مفاهیم مرتبط با فرهنگ ایرانی میتر نخواهد شد.
واژه بوم در بتیاری از متون به مفهوم ارتباط با یک خطه خاص جغرافیایی به کارگرفته شده است] [4و معماری بومی نیز
معماریای دست نخورده و دارای قدمت عنوان میگردد یا به عنوان فضاهای دورمانده از گزند تجدد در ذهن ما تداعی میشود که
به عنوان ارزش در دنیای فراتجدد امروز مطر میشود .حال آنکه در این گفتار ،بوم و معماری بومی به عنوان معماریای که در
حال حاضر هم در شهرهای ایران رایج است ،در نظر گرفته شده است .به این معنا که در حال حاضر نیز معماری شهری مانند
تهران ،همان گونه که مردمان تهرانی در جای جای آن فرهنگ خاصی دارند ،معماریای متناسب با بوم خود را دارا است .در این
میان متئله اصلی میزان توجه به ارزشهای بومی و توجه به قابليت پویایی در معماری بومی است .با بررسی برخی از این
مؤلفهها میتوان میزان نزدیکی یا دوری با ارزشهای بومی در حال حاضر و همچنین هدفی متناسب با این ارزشها را در آینده
مشخص کرد.

روش تحقيق
از آنجااا کااه ایاان پااژوهش ماااهیتی «بنيااادی و نیااری» دارد ،لااذا در حااوزه مبااانی نظااری روش تحقیااق «توصاايفی-
تحليلاای» ماایباشااد .باادین منظااور بااا بهاارهگیااری از روش «اساانادی» توسااط اباازار گااردآوری دادههااای کتابخانااهای و
بهرهگیری از روش فیشبارداری در متاون باه «تحليلای اساددللی» پرداختاه اسات .در بیاان مؤلفاههاای مارتبط باا موضاوع
کلی ماهیات ایان پاژوهش «رویكاردی تزییاهای» را اتخااذ نماوده اسات تاا بتواناد مؤلفاههاا یاا بخاشهاایی کوچاکتار از
موضااوع را بااا توجااه بااه روش «فراتحليلاای» مااورد نقااد و بررساای قاارار دهااد .پا

از بررساای هاار یااک از مؤلفااههااا ،بااا ارائااه

نتیجااهگیااری بااه انطباااق مؤلفااههااا باار یکاادیگر پرداختااه شااده اساات .ماهیاات پااژوهش رویکااردی اکتشااافی اساات و ماایتوانااد

بتتری برای دیگر پژوهشهایی مانند پاژوهش هاای کااربردی و یاا اقادام پژوهای باشاد ،چارا کاه ایان پاژوهشهاا از تحقیقاات
کیفی حاصل میشوند.

دانش و معماری بومی
چهارچوبهای نظری هر رشتهای بنا بر مشخصههای ارزشی افرادی که در آن رشته تأثیرگذاری داشتهاند ،دارای سوگیریهای
خاصی است .خود این ارزشها عالوه بر ارزشهای فردی حاصل از برخی ارزشهایی است که این افراد از فرهنگی که در آن
زیتتهاند ،کتب کردهاند .در ضمن حمایتهای مالی نیز در این زمینه بیتأثیر نخواهد بود و پژوهش اغلب توسط نهادهایی حمایت
مالی میشود که اهداف خاصی را دنبال میکنند .همچنین تحلیل یک فرد از مفاهیم ،تحت تأثیر جهان بینی او خواهد بود [5].حال
آنکه دانش بدون مرز که بتیار مورد توجه برخی از نظریه پردازن مدرن قرار دارد و آن را غالباً امری غیر بومی در نظرگرفتهاند،
شاید در برخی متائل بدون مرز کارا باشد اما در جوابگویی به متائل هویتی و فرهنگی ناتوان است .دانش بومی دارای معانی
متعدد میباشد ،در برخی منابع منظور از دانش بومی ،دانش منطبق بر شرایط حاکم بر یک محیط است ،این مفهوم از بومیسازی
دانش در معماری نتبت به علوم انتانی بیشتر مورد توجه است؛ در علوم انتانی بومیسازی بیشتر معنای تولید دانش منطبق بر
ارزشها و اهداف خاص جامعه را داراست [6].بنابراین نیاز به تولید دانش بومی معماری در حوزه مبانی نظری ضروری مینماید .با
توجه به پویایی دانش این مهم در صورتی میتواند حاصل شود که عالوه بر شناخت بوم مورد نظر ،دانشهای دیگر نیز به گونهای
وارد حیطه مقصد شوند که ارزشهای مطروحه زیرپا گذارده نشوند .اطالعات و دانش درباره ایدهها و مهارتهای جدید و بتیاری از
فنآوریهای نو را به سختی به دیگر فرهنگها و کشورها انتقال داده میشود  .حتی بعد از اینکه به یک زمینة فرهنگی جدید
معرفی شدهاند ،یا به صورت جزئی اجرا شدهاند با زمینه فرهنگی آنها سازگار نبودهاند و یا به صورتهای گوناگون جایگزین گشتهاند
و حتی در برخی موارد نادیده گرفته شدهاند و کمکم به دست فراموشی سپرده شدند .به نظر میرسد که این مشکل میتواند با
استفاده از توانایی طراحان و افرادی که در ترویج تکنولوژیهای جدید نقش دارند ،تا حدودی برطرف شود ،با این شرط که این
افراد به انتظارات و آرزوها و نیازهای فرهنگی محلی توجه الزم را نشان دهند[7].
حال نکتهای که کمتر مورد توجه قرار میگیرد ،این متئله است که آیا اساساً دانشی که در حال حاضر در میان جامعه ایرانیان
مطر است ،منطبق با فرهنگ و دانش بومی و ارزشهای ای رانی هتت یا خیر؟ وضعیت آن بخش از معماری که با نگاه به دانش نیز
مرتبط است ،به تبع آن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .به این علت که توجه به دانش بدون معیار امکان پذیر نبوده و در نظر گرفتن
اینگونه معیارها نیز متعاقباً در ارزشگذاری باقی متائل مرتبط دخیل خواهد بود.
علم رسمیسر به سر قیل است و قال

نه از او کیفیتی حاصل ،نه حال][8

متئله دانش به دوگونه در فرهنگای رانی نزد عالمان و عارفان مورد بحث بوده است .گونه نختت وجههای از نادانی دانتتهاند که
لباس ظاهری دانایی بر آن پوشیده است و گونهای دیگر دانایی حقیقی دانتتهاند و آن زمان که نیاز زمانه بوده است ،به
آگاهیسازی جامعه میپرداختند .کتاب «احيای علوم الدین» محمد غزالی نیز اساساً به این متئله پرداخته است .چیتتی علم و
دانایی در متونی چون مثنوی معنوی نیز مورد بررسی قرار گرفته است [9].بدین ترتیب مشخص میشود که در اساس دانش بومی،
در نظر گرفتن و تعیین معیارهایی که ریشه در فرهنگ ایرانی داشته باشد ،امری ضروری مینماید .بدین معنا که اگر دانشی با
معیارهایی غربی و غیر بومی به عنوان دانشی بومی مطر گردد و آن ارزشها در بوم مورد نظر بیارزشی دانتته شود ،در حقیقت
دانشی غیربومی است.

فرهنگ و معماری بومی
اگاار تااأثیر انتااان را از فرهنااگ جداسااازی کناایم ،چیاازی جااز طبیعاات باااقی نماایمانااد .چاارا کااه خصوصاایات و ویژگاایهااای
طبیعت خود به خودی فرهناگسااز نباوده اسات و در اقلایمهاای مختلاف تاأثیر شاکلگیاری باومهاای مختلاف ،تنهاا متاأثر از
اقلیم و ویژگایهاای جغرافیاایی نیتات" .معمااری باومی از یاک فرهناگ مشاخص محلای ساخن مایگویاد؛ فرهنگای کاه باه
دست مردم همان محل شاکل مای گرفات ،رشاد مایکارد و در رویادادهای ساخت نیاز تحات تاأثیر قارار مایگرفات؛ اماا باه
وسیلة همان مردم باا فرهناگ باومی ساازگاری ماییافات [10]".عنصار فرهناگ خاود متاأثر از شااخصهاایی چاون اعتقاادات
و ارزشهای فرهنگی اسات .تاأثیر باورهاای دینای باه قادری عمیاق اسات کاه حتای در دنیاای ساکوالر اماروزی در غارب نیاز
بااه چشاام ماایخااورد [11].حااال آنکااه در طااول تاااریخ تفکاار دیناای و عرفااانی بااه عنااوان عاااملی ارزش ساااز نقااش پررنگاای در
فرهنگ ایرانای ایفاا کارده اسات .ایان بااور در باین ای رانیاان پذیرفتاه شاده اسات کاه حتای یاک دیان یکتاان در میاان اقاوام
مختلف ،میتواند به حالت مختلفی بروز کند:
هرکتی را اصطالحی دادهام
هر کتی را سیرتی بنهادهام
سندیان را اصطال سند مد ][12
هندوان را اصطال هند مد
در ایاان حااال بااا توجااه بااه تااأثیرات و پویااایی دیاان مطااابق بااا عاارف ایاان اماار مشااخص ماایشااود کااه باورهااای دیناای نیااز در
بااومهااای مختلااف ،معماااریهااایی مختلااف را پدیااد آوردهانااد .پا ماایتااوان رابطااه باورهااای دیناای و معماااری را بااه دو گونااه
متااتقیم در توجااه بااه مقااررات دیناای و غیاار متااتقیم در ارزشهااای بااومی مشاااهده کاارد ".معماااری بازتاااب زناادگی کالباادی
انتانهاست و تمامی ابعااد زنادگی وی چاون ،نیازهاا ،باورهاا و  ...را نشاان مایدهاد ،بناابراین معمااری گذشاته ،اماروز و آیناده
نمی تواناد بادون ارتبااط باا هام باشاند [13]".چناانکاه مایبینایم فرهناگ هار قاومی در معمااری و فضااهای مارتبط باا آن،
تأثیرگذار است.

اقدصاد و معماری بومی
کتااب و کااار و درآم اد آن چنااان کااه امااروزه مااورد تحلی ال و بررساای قاارار ماایگیاارد امااری جاادا از فرهنااگ در نظاار گرفتااه
مایشاود .بااا نگااهی ژرفتار بااه موضاوع متوجاه ماایشاویم کااه آن چیازی کاه از گذشااته ناه چنادان دور بااه عناوان کاالهااای
اقتصادی شاناخته مای شاده اسات هام اکناون باه عناوانی شایی فرهنگای قلماداد مایشاود .ایان امار اماروزه شااید باه عناوان
تاریخی بودن یک شیی نگااه ماا را نتابت باه آن تغییار داده باشاد ،اماا هار کااالی باومی خاواه کااربردی و خاواه غیرکااربردی
دارای ارزشهااای فرهنگاای اساات و از ایاان طریااق ارزشهااای بااومی ماایتواننااد منجاار بااه ارزشهااای اقتصااادی شااوند[14].
معماااری بااومی نیااز دارای ارزشهااایی اقتصااادی اساات .بااا حف ا ایاان ارزشهااا و توسااعه آنهااا ماایتااوان زمینااه ساااز پویااایی
اجتماعی بیشتر در چنین فضاهایی شد.
اما آیا خاود اقتصااد مای تواناد باه خاودی خاود بخشای از فرهناگ باشاد؟ در تعریاف واژه اقتصااد در فرهناگ دهخادا ،ایان واژه
بااه طااور کل ای مفهااوم میانااهروی کااردن] [15و تنظاایم دخاال و خاار را منتقاال ماایکنااد؛ یااا بااه قااول سااعدی " :باااری بااه
نصاایحتش گفااتم ای فرزنااد دخاال آب روانتاات و عاایش آساایای گااردان یعناای خاار فااراوان کااردن متاالم کتاای را باشااد کااه
دخل معین دارد.
که مى گویند مالحان سرودى
چو دخلت نیتت ،خر آهتته تر کن
به سالى دجله گردد ،خشک رودى"][16
اگر باران به کوهتتان نبارد

با دقتی در میراث معماری هم متوجه میشویم که تظاهر ثروتاندوزی به طور کلی در میان مردم امری ناخوشایند قلمداد میشده
است و این مدعا از یک دست بودن نماهای بناها و عدم تزئینات در بناهای متکونی متتفاد میگردد.
رابطااه بااین اقتصاااد و معماااری بااومی شاااید در وهلااه اول چناادان رابطااه کلیاادیای بااه نظاار نرسااد امااا بایااد توجااه شااود کااه
اقتصاااد و معیارهااای اقتصااادی نیااز امااروزه در متااکن و از بااین رفااتن ارزشهااای بااومی نقااش بااه ساازایی دارد" .بااا افاازایش
عاماال ساارعت و فشااردگی بافاات شااهری ،سااطح دریااافتی مخاطااب از کلیاات شااهر کاااهش یافتااه و ایاان ناخوانااایی فضااا ساابب
باروز احتااس عاادم تعلاق بااه مکاان موجاود ماایشاود .احتاساای کاه بااا افازایش مزیاتهاای اقتصاادی شااهر نتابت معکااوس
دارد [17]".ایاان مهاام زمااانی ر ماایدهااد کااه ارزشهااای بااومی فرهنگاای چیاازی جاادا از ارزشهااای بااومی اقتصااادی در نظاار
گرفته شود .به همین علت اسات کاه " :پیشارفتهاای اقتصاادی ماانع توجاه باه زنادگی باومی شاده و گاویی زنادگی سانتی و
بومی جوابگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی دوره خود میباشد[18]".
از این جهت می تاوان اقتصاادی کاه معیارهاایی متناساب باا ارزشهاای یاک باوم را داراسات ،جزئای از ارزشهاای آن باوم باه
شمار درآورد و کوشید کاه باا تقویات بنیاان هاای اقتصاادی زمیناه ساازی الزم بارای تقویات معمااری باومی را فاراهم آورد .تاا
جوامع انتانی ،غنی و قدرتمناد نشاوند نمایتوانناد باه همنوعاان خاود اعانات نمایناد و موجاب جاذب آناان گردناد .اقتصااد و
امکاناات قاوی اسات کاه معمااری قاوی را نیاز هماراه خواهاد داشات و بادون اقتصااد توانمناد و امکاناات ماادی ضاعیف،
معماری و به طور کلی زیتتگاهها نیز در فضای فقر باقی خواهد ماند[19].

اجدماع و معماری بومی
اجتماع از امور بتیار پار اهمیات و ماورد تأکیاد در فرهناگ ایرانای -اساالمی باوده اسات .اجتمااع ناه فقاط باه علات نزدیکای
به یکادیگر در مواجهاه باا بالهاای طبیعای و یاا برطارف کاردن نیازهاای اولیاه باوده اسات ،بلکاه ایان معناا اماری آمیختاه باا
همدلی است« .خبر داشتن حاال همتاایه از همتاایه» شااهدی بار ایان مدعاسات .توجاه باه خاود لغات همتاایه کاه از هام و
ساایه تشاکیل شاده اسات و معناای باه اشاتراک گذاشاتن ساایه را دارد و مقایتاه باا واژه  neighbourکاه صارفاً باه معناای
نزدیکاای اساات ،حاااکی از اهمیاات اجتماااع در فرهنااگ ایراناای دارد .جالااب اساات توجااه کناایم کااه واژه آپارتمااان امااروزی کااه
حتی از نظر فیزیکی ،سبب شاده اسات کاه فاصاله میاان سااکنین کمتار شاود از واژه  apartباه معناای جادایی مشاتق شاده
است .پر واضح است که این گوناه آپارتماان نشاینی سانخیتی باا ارزشهاای باومی نداشاته اسات و صارفاً باه عناوان راهکااری
برای زیتتن در زندگی امروزی ،مفهومی وارداتی و غیر بومی است.
مروتتت که هر وقت از او بیندیشند][20
توانگران که به جنب سرای درویشند
سااکونت چناادین نتاال پاای در پاای هاار خااانواده در یااک محلااه ،وجااود روابااط همتااایگی نزدیااک و صاامیمانه بااین ساااکنین و
اهالی محله ها و یااری رسااندن آنهاا باه یکادیگر در مواقاع گرفتااری ،از جملاه خصوصایات اجتمااعی ماورد عالقاه افاراد متان
میباشد ،خصوصیاتی که در نظر آنهاا ارزشهاای بتایار مهمای تلقای مایشاود .ایان امار تاا حادی در باین متماولین و خیارین
جاری است که هزینههای محلاه ساابق خاود چاون سااخت مدرساه را برعهاده مایگیرناد .اماا اماروزه باه دلیال مهااجرتهاای
ساااکنین و مشااکالت موجااود در بافااتهااای قاادیمی ،ارزشهااای اجتماااعی ذکاار شااده و دیگاار ارزشهااای اجتماااعی در
محلاههاای قادیمی ضاعیف شاده و یااا از باین رفتاه اسات و ایان امار منجاار باه از باین رفاتن یکپاارچگی اجتمااعی موجااود در
محلااههااای قاادیمیشااده اساات [21].باادین گونااه اساات کااه اهمیاات فضاااهای کالباادی اجتماااعگاارا در معماااری مشااخص
میشاود .فضااهای درونایای کاه در گذشاته باه عناوان بخاش جاداییناپاذیر معمااری چاه باه عناوان حیااط مرکازی چاه باه
عنوان اتاق هایی مرکزی که به منظاور اجتمااع اعضاای خاانواده یاا نزدیکاان در نظار مایگرفتاه شاده اسات ،اهمیات اجتمااع را

بازگو میکند .هر اجتماعی ،احترام فوق العاادهای ،بارای فرهناگ ،عاادتهاا و سانتهاایش قائال اسات .فرهناگ ایرانایهاا ،باه
خانواده و خلوت آن احترام مایگاذارد .بار ایان اسااس ،آنهاا دو ناوع فضاا ،در طراحای نشاان دادناد .فعالیاتهاای وابتاته باه
خانوده و خلوت آنها باید در فضای جداگانهای نتبت به فعالیتهای عمومی متتقر شود[22].

اقليم و معماری بومی
اقلیم و بوم دو مفهوم مرتبط باا یکادیگر هتاتند کاه در برخای ماوارد مفهاوم اقلایم باا مفهاوم باوم باه اشاتباه یکتاان در نظار
گرفته میشود .تاأثیر اقلایم و عوامال آن مانناد توپاوگرافی ،وضاعیت زماین و مناابع آب ،پوشاش گیااهی بار شارایط زنادگی و
نحوه مواجهاه باا آن تاأثیری عمیاق اسات .اقلایم یکای از مهام تارین عوامال زیتات محیطای اسات کاه در چگاونگی رفتاار و
حاالت کلی انتانها نقش اساسای را ایفاا ماینمایاد .اقلایم دارای تاأثیر بتازایی در شاکلگیاری معمااری هار مکاان مایباشاد.
یکی از اثرات مهم اقلیم در زندگی انتانها ،سااخت و سااز ابنیاه مطاابق باا ایان شارایط و ایجااد شارایط آساایش حرارتای باه
وسیله پارامترهاای اقلیمای مایباشاد .ایجااد آساایش در ابنیاه از لحااس سارمایش و گرماایش مهامتارین هادف اقلایم معمااری
میباشد [23].اما باید توجاه شاودکه رابطاه انتاان و محایط پیراماونش رابطاهای صارفاً اقلیمای نیتات .چارا کاه رابطاه انتاان
و طبیعت و دیدگاه انتان به طبیعات کاه در عصار اماروزی رابطاهای سالطه جاو و در جهات رسایدن باه امیاال و خواساتههاای
انتانی قلمداد میشود ،در چگونگی رو باهرویای باا طبیعات حاائز اهمیات اسات و بارای شاناخت معمااری یاک اقلایم ضاروری
است که تقارن میان اقلیم و نگاه به آن اقلیم بررسی شود .اصل تقارن میان انتان و طبیعت را دریابیم[24].
معماری در عصر حاضر به مثابه امری مرتبط با تکنولوژی مورد بحث واقع میشود و هیدگر نیز دو تعریف عام برای تکنولوژی ارائه
می دهد ،یکی به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی و دیگری به عنوان نوعی فعالیت انتانی] [25در این میان تعرض به طبیعت و
سلطه جویی به آن به قصد مصرف و سلطهجویی خصیصه جدا ناپذیر از پیشرفت تکنولوژی است " .آدمی اشیا را ماده خام آماده
مصرف تلقی میکند .در این تلقی طبیعت -مادر مهربان در لتان قدیم -به عنوان چیزی که با رویاندن و شکفتن و رشد دادن
باطنی را به ظهور میرساند و پرورش میدهد ،به صرف مادهای برای دستیابی به انرژی مبدل و دیدگاه جدیدی از ارض ،متکن و
اقامتگاه آدمی پدیدار میشود [26]".این نوع تلقی از طبیعت و محیط پیرامون به طور قطع تحت تأثیر نظریات مرتبط با علم است.
جایی که تنها علم مشروع در میان متخصصین معرفت سکوالریزه شده است] [27اهمیت طبیعت نیز و قداستی که جوامع سنتی
برای آن قائلاند زیر پا نهاده خواهد شد.

مصالح و معماری بومی
سازش انتان با محیط اطراف خود همواره به علت متائل فیزیولوژیکی نیازمند بهره گیری از سرپناه است به همین منظور اساتفاده
از مصالحی که به راحتی در دسترس بوده است ،اولین انتخاب برای ساختن در هر محلی بوده است .ارزان بودن و عدم قابلیت جا به
جایی مصالح در گذشته باعث گردیده است که معماری سنتی در مناطق مختلف یکپارچگی بصری چه از نظر فرم و چه از نظر رنگ
را دارا باشد .بحث دیگر چگونگی استفاده از مصالح بومآورد است .در خطه کویری اگر چه پوشیده از خاک است اما همین خااک باه
این گونه مورد بهره برداری قرار میگیرد که هم با فرهنگ و هم با اقلیم منطقه خود در سازگاری بیهمتایی است.
"معماری بومی شامل اطالعات اصلی نانوشتهای شامل چگونگی بهینه کردن عملکرد (مصرف) انرژی ساختمانهاا و نحاوه اساتفاده
مصالح ارزان محلی میباشد[28]".

عالوه بر اطالعات نانوشته اقلیمی مذکور ،مصالح دارای دادههای فرهنگی نیز هتتند .چرا که فقط به منظور استفاده و بهرهگیری در
جهت خواستهها استفاده نمیشوند .به غیر از کاشیکاریها و تزئینات که به واسطه خواص مصالح خود دارای پیاامهاایی فرهنگای و
اجتماعی بودهاند ،حتی سطو بیتکلف و ساده نمایانگر برخی ویژگیهای بومی است .نادر خلیلی که مادت بتایاری را باه جهات
یادگیری روش زندگی آنان و بهبود سرپناههای ارزان در همجواری مردمان بومی بوده است ،در کتااب خاود باه بتایاری از متاائل
فرهنگی و بومی اشاره میکند .وی در رابطه با خاک و گل حاصله و بینش مردمان بومی این گونه گفته است:
"خاک رس ،هدیه ای است از تمدن شرق به غرب .درحالی که محرابهای معابد غربای از طاال و نقاره سااخته شادهاناد ،در اینجاا
انتانها خدای خود را با گذاردن پیشانی بر قطعهای گل خشک شده ستایش میکنند[29]".
رابطه میان کشف ویژگیهای مصالح جدید و یا نوآوریهای تازه و امکاناتی که به تبع آن در معماری پدید میآید بر کتای پوشایده
نیتت .اما نوع برخورد با جهان پیرامون و مصالح به طور خاص در فرهنگهای مختلف متفاوت اسات .خلیلای در جاایی دیگار ایان
موضوع را اینگونه بیان میدارد:
"این مشکل بزرگ صنعت امروز است که درک ما نتبت به هر جتمی فقط از طریق لولههای آزمایشگاهی جهت داده میشاود .ماا
نمیتوانیم خاک را پدیدهای با رو تصور کنیم .....اگر بتوانیم معجزه یگانگی چهارعنصر ساده طبیعت یعنی آب ،خاک ،باد و آتش را
بفهمیم آنگاه خواهیم توانتت رابطه ابدی میان ماده و رو را درک کنیم"][30
با توجه به امر فوق معمار می تواند بینشی فراتر از حدود فیزیکی به مصالح داشته باشد ،چرا که محیط و مصاالح پیراماون در متاون
ایرانی بتیار بررسی شده است و میتواند جایگاهی عرفانی داشته باشد این سخن در کالم موالنا در مرتبهای واالتر چنان بیان شاده
است:
نطق آب و نطق خاک و نطق گل

هتت محتوس حواس اهل دل

فلتفی کاو منکر حنانه است

از حواس اولیا بیگانه است][31

فرم ،شكل و معماری بومی
فرم یکی از مفاهیم بتیار کاربردی در نزد هنرمندان است که معانی مختلفی را در خود گرفته است .شکل و فارم و تفااوت ایان دو
مفهوم با یکدیگر در کالم بتیار نادیده گرفته میشود .در اینجا فرم حاصل شکل و محتوایی مضاف بر آن شکل در نظر گرفتاه شاده
است .بنابراین محتوایی که یک فرم میتواند به انحای مختلف در خود دارا باشد ،بتتگی به عواملی چون شکل ،مصاالح ،رناگ و در
سطحی دیگر به عوامل فرهنگی وابتته است .این بدین معناست که دو شکل و حجم یکتان در دو فرهنگ مختلف از هنگاام خلاق
اثری هنری دارای مفاهیم مختلفی است .برای مثال حجم گنبدی شکل در بتیاری از مناطق دنیا حتی امروزه نیز به کار میرود اما
این ارزشهای بومی هتتند که معنای گنبد را در فرهنگ ایرانی -اسالمی به مفهومی ویژه و خاص در بوم خود تبدیل میکند.
از اینرو است که ریشههای زیباییشناسی و این که چه چیزی به عنوان ارزش در میان ماردان یاک باوم ماورد توجاه اسات ،اماری
کلیدی است .توجه به صورت و معنا در فرهنگ ایرانی یک توجهی عمیق و حاوی مفاهیم عرفانی است ".برخالف آنچاه بتایاری از
پژوهشگران در باب زیبایی و هنر در تفکر اسالمی میگویند ،نوعی تفکر و معرفت به زیبایی و هنر در اسالم وجود دارد که البتاه باا
آنچه در عالم غرب از قرن هیجدهم تحت عنوان  aestheticsرایج شد تفاوت اصولی دارد .مباادی هنار و زیباایی در اساالم کاامالً

عرفانی و تابع نگرش معنوی متلمین به حقیقت و هتتی و آدم و عالم است .از این رو فقط با ورود به عرفان اسالمی و انا

باا آن

میتوان درکش کرد[32]".

نديزهگيری
عدم توجه کافی به ارزشهای بومی چه در نظر و چه در عمل و ارزش تلقی شدن بیارزشیهای غالباً غربی ،در نگاه اندیشمندان و
طراحان حوزه معماری و حوزههای مربوطه باعث گردیده است که نه تنها فاصلهای جدی میان معماری امروز و ارزشهای فرهنگی
به وجود آید ،بلکه این فاصله گاهی مایه مباهات معرفی میگردد .به منظور یافتن راه برون رفت از وضعیت کنونی ،مؤلفههایی که
تأثیری به سزایی در شکلگیری معماری بومی ،مورد بررسی واقع شدند.
در بدایت امر لزوم خوانشی دوباره از دانش بومی ضروری مینماید ،چرا که ارزشهای دانشی میتوانند معیارهایی بینشی و فرهنگی
را به وجود آوردند و این معیارها چیزی فراتر از اطالعات و محاسبات عددی است که در نهایت وارد مبانی نظری معماری بومی نیز
میشود .نوع نگرش به دانش ،اهمیت علم و اینکه چه علمی به عنوان علم حقیقی است ،شکل دهنده نگاه مردمان ایران به بحث
دانش است که مورد غفلت جدی واقع شده است .در بحث فرهنگ اگر چه نوعی از تفکر پتت مدرن نگاهی به ارزشهای فرهنگی
دارد ،اما این نگاه با معیارهای غیر از معیارهای بومی و آنچه از دل فرهنگ برون میآید است و صرفاً به عنوان پارامترهایی مطر
میگردد.
معماری و اقتصاد در یک بوم تأثیر بتیاری در مباحث فرمی و عملکردی دارد .با گتترش تکنولوژی و سرعت ساخت و ساز در
حوزه متکن و دخالت عامل اقتصاد ،با اینکه ارزشهای بومی مورد کم توجهی قرار گرفتهاند اما از بین نرفتهاند .با این حال میتوان
با توجه به این امر چه در حوزه معماریها ی دست نخورده و بکر با تقویت وجه اقتصادی میراث فرهنگی و چه در حوزه
معماریهای شهری با توجه به ارزشهای اجتماعی ،رابطه بین اقتصاد و دیگر ارزشهای بومی را حتی در بحرانهای اقتصادی
تقویت کرد .برای دستیابی به معیارهایی که بتوان اهدافی متناسب با یک بوم ،توجه به مؤلفههای اجتماع ،مصالح ،فرم و شکل در
حوزه مباحث بومی امری ضروری است .بدین گونه زمینه سازی الزم فراهم می آید تا مقررات و ضوابطی مناسب در حوزه عمل
تدوین شود .عالوه بر در نظرگرفتن مباحث فوق در مبانی  ،در نهایت پیشنهاد می گردد که در حوزه معماری ،به امر بوم جدای از
مباحث اقلیمیتوجه ویژهای گردد تا د انشجویان امروز و طراحان فردا ،عالوه بر تفکر بیشتر در این حوزه بتوانند مبانی نظریای را
تولید نمایند که از دل فرهنگ و ریشه این مرز و بوم حاصل شود.
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