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چکیده

در ایــن مقاله ســعی شــده ابتدا عوامل تعیین کننــده ی معماری پایدار در چهار حــوزه )مردم، طبیعت، 

ســاخت و الگو( مشــخص شــود. ســپس جایگاه این عوامــل در رویکردهای نظری مختلــف به معماری 

که اســاس  بومی تبیین و ســاختار آن بررســی شــود. برای تبیین موضوع، ابتدا ســاختار موّلد معماری 

کّلی از زبان نظریه پردازان معماری ارائه شــده و در ادامه  تعاریــف و رویکردهــا را شــکل می دهد، به طــور 

کــه از بطن تعاریف بیرون می آید مشــخص شــده اســت تا پایــه ی مدل های  مولدهــای معمــاری بومــی 

کــه عبارتند از: ۱-رویکرد مبتنی بر مشــارکت  پنجگانــه ای از رویکردهــای معماری بومی را تشــکیل دهد 

مــردم، ۲-رویکــرد مبتنــی بر ســاخت گرایی طبیعی، ۳-رویکرد مبتنــی بر الگوگرایی طبیعــی، 4-رویکرد 

مبتنی بر مطلق گرایی طبیعی و 5-رویکرد مبتنی بر کل نگری. در این دسته بندی ها، رابطه و نسبتی که 

موّلدهای معماری بومی در هر تعریف با هم برقرار می کنند، تمایز تعاریف را از یکدیگر مشخص می کند. 

ح شده  برای هر دسته از تعاریف، مصادیقی از معماری های به وجود آمده بر اساس آن رویکردها، مطر

و جایــگاه نظــری آن معماری)بومی( در توســعه ی پایدار معماری امروز به صورت ســاختار یافته، ارائه و 

که  ح های اجرا شــده )پروژه به ســازی روســتای خور(  نتیجه گیری شــده اســت. در پایان نمونه ای از طر

کرده، به عنوان معماری پایدار معرفی شده است. کل نگر را در به سازی محیط بومی دنبال  رویکردی 

واژه های کلیدی
  معماری پایدار، معماری بومی، مردم، طبیعت، ساخت.

که بــه راهنمایی  کاوی عوامل هویت بخــش در معماری بومی ایران« می باشــد  *ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نگارنده دوم بــا عنــوان: »وا
نگارنده اول و مشاوره دکتر حمید ندیمی به انجام رسیده است.
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مقدمه

کّلــی امری  رابطــه ی معمــاری پایــدار و معمــاری بومــی، به طــور 
بدیهی فرض می شود. اما عدم وجود یک چارچوب ساختاریافته ی 
کاربرد معمــاری بومی را بــرای ایجاد  نظــری بــرای ایــن دو موضــوع، 
کرده اســت. مفهوم  پایــداری در معمــاری معاصــر بــا چالش مواجــه 
کــه موضوعات زیســت محیطی در  توســعه پایدار زمانی مطرح شــد 
گرفت و بدین ترتیب به جای  کار بحث های سیاسی قرار  سرلوحه ی 
کند،  اینکه این مفهوم به عنوان فشــاری بر تغییرات محیطی عمل 
به صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست مطرح شد)پیرس و 
وارفورد، ۱۳77، ۶7(. این مفهوم از سال ۱۹۹۰م. به بعد در معماری 
کنفرانس "ریو۱" بیان شــد  که نتیجــه ی آن در بیانیــه  گردیــد  مطــرح 
)Thompson, 2000(. یک تعریف عمومًا مورد قبول برای توســعه ی 
گزارش  پایدار و نقطه ای مناسب برای آغاز تفحص در این مفهوم، از 
که  "برانتلند۲" به دســت می آید: »توســعه ی پایدار توســعه ای اســت 
نیازهــای نســل فعلــی را بــدون خدشــه آوردن بر توانایی نســل های 
کند« )موتین و شــرلی، ۱۳8۶،  آینده در تأمین نیازهای خود تأمین 
۱5(. با توجه به این تعریف، معماری بومی خودبه خود یک معماری 
که از آن  پایــدار اســت. چون این معمــاری آمیخته با طبیعت اســت 
کند )فالمکی،  بهره بــرداری می کند، بدون اینکه خللــی در آن ایجاد 
۱۳88، 8۲(. معماری بومی یا بدیهه ســاز، در هماهنگی با طبیعت 
و از طریق به کار بســتن شــیوه های ترکیب و روش های ساختمانی و 
کار رفع نیازهای  گیر و جهانی، به  که بیشــتر محلی اند، نه فرا فنونی 
کل، پیش از ساخته شدن  کالبدی-مکانی روزمره می آید و در جزء و 
و پــس از آن، از طــرف صاحبان ســازنده اش »زندگی می شــود«. این 
که از عالــم تصّور بــه عالم تصویــر می آید:  معمــاری، نطفــه ای اســت 
تصویــر ســه بعدی به مقیاس انســان )همان، ۹۲(. بــه همین دلیل 
بســیاری از معمــاران بــرای تولید معمــاری پایدار به معمــاری بومی 
گاهــی به صورت تکــرار معمــاری بومی  رجــوع می کننــد. ایــن رجــوع 
بوده اســت۳. به عنوان مثال نگاه »حسن فتحی« در این رابطه، یك 
کامل از فرم معماری و شــکل زندگی بومی اســت، اما نه  الگوبرداری 
گرفتن زندگی روستایی به عنوان  در وجه نوســتالژی، بلکه با در نظر 
که ضرورتی به تغییر آن نیســت و باید حفظ  یــك »واقعیــت« موجود 
گورنای جدید، نخست  شــود. مثاًل در مورد آشــپزخانه در خانه های 
بــه مطالعه ی نحــوه ی عمل آشــپزخانه ی روســتاییان می پــردازد و 
کــه به روز، بلکــه آن را  ســعی می کنــد بــا »تقلیــدی اصالح طلبانه« نه 
کنــد )فتحــی، ۱۳7۲(. در دو دهــه ی اخیــر بــا مطرح شــدن  بهینــه 
که  معمــاری پایــدار، نــگاه به معمــاری بومــی، به عنــوان موجودیتی 
هــم می توانــد دارای الگــو و هــم مدل4 بــرای معماری معاصر باشــد، 
کّل رویکردهای معماری  مطرح شــده است. در این راســتا می توان 

کــه یــك دســته مســتقیمًا از الگوهای  پایــدار را در دو دســته قــرار داد 
گاهی از مدل های آن بهره   معماری بومی استفاده می کند و دیگری 
می برد5. ســاختمان های دارای پوســته های ظریف و معمواًل تحت 
کرد،  کنترل سیســتم های خودکار را می توان به »شــاپرک«ها تشبیه 
چنین ساختمان هایی نیازمند تمهیدات تکنولوژیکی پیشرفته اند 
یا به عبارت دیگر »های تک« هستند. دسته ی دوم ساختمان های 
که در بسیاری از نقاط جهان، عمدتًا به این  بومی و ســنتی هستند 
دسته تعلق دارند، ساختمان هایی حجیم )مانند: فیل( با ظرفیت 
ُکنــدی بر  کــه نوســانات بــزرگ اقلیمــی بــه  حرارتــی عظیــم هســتند 
محیــط داخلی آنهــا تأثیر می گذارد. ســاختمان های »فیل« مانند از 
دوران های اولیه ی ســکونت بشری شناخته شــده، با انسان همراه 
کارآیی آنها را در ارتباط با طبیعت و اقلیم  بوده انــد و آزمایش زمــان، 
کرده است. اما ساختمان های »شاپرکی« - به یک معنا- تنها  ثابت 
در نیمــه ی دوم قرن بیســتم و به همراه پیشــرفت های تکنولوژیکی 
کــه حتی در  ایجــاد شــده اند. »اســتدمن« این نکتــه را طرح می کند 
که  کنونی، در بدترین شــرایط اقلیمی، معماری بومی اســت  دنیای 
پاسخگوی نیازهای انسان استSteadman, 2008, 166(۶(. ترجیح 
که قواعد ســودمندی از معمــاری بومی را در  معمــاران در این اســت 
گیرند. دســت یافتن به این اصول نیازمند بررســی  کارهــای نــو به کار 
ســاختاریافته رابطــه ی معمــاری پایــدار و معماری بومی اســت. لذا 
پیش از بررسی رابطه ی این دو نوع معماری، تبیین ماهیت هر یک 
گانه الزم به نظر می رسد. بدین منظور ابتدا با ارائه ی  به صورت جدا
کّلــی از توســعه ی پایدار و شــاخص ها و ویژگی هایــی از آن،  تعاریفــی 
کّلی از آن توصیف می شــود. ســپس با تبیین و تشــخیص  مفهومــی 
موّلدهای معماری به طور کّلی، نسبت توسعه پایدار با ساختار موّلد 
معماری بررســی می گردد و تمایز تعاریف آنها از همدیگر، به واســطه 
بررســی رابطه ی موّلدها در هرکدام و در نهایت بررســی رابطه ی این 
موّلدها با همدیگر، ارائه می شــود. روند دستیابی به این ساختار در 
این نوشــتار به صورت زیر می باشــد: نخست ســاختار موّلد معماری 
کاوی قــرار می گیرد.  )بــه تفکیــک عوامــل درونــی و بیرونــی( مــورد وا
سپس با هدف تبیین ماهیت معماری بومی، تعاریف و رویکردهای 
مختلف به این نوع از معماری مطرح و در مدل های ساختاری قرار 
می گیرند. پس از آن و در ادامه، معماری بومی در قبال این ساختار 
مــورد ســنجش قرار می گیــرد و رویکردهای پنجگانــه و رابطه ی آن با 
گونه های به دست آمده از  توســعه پایدار بررسی می شــود. در ادامه، 
این سنجش از نظر رابطه ی ساختاری با توسعه ی پایدار ارزیابی و در 
کل نگر به عنوان مصداق  پایــان، یک نمونه معماری بومی با رویکرد 

معماری پایدار، معرفی و تحلیل و نتیجه گیری می شود.

1. توسعه پایدار

کــه نیازهــای زمان حــال را  بــرآورده ســازد، بــدون آنکــه از توانایی های نســل های آینــده برای توســعه ی پایــدار، توســعه ای اســت 



۳۱
رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار

ارضــای نیازهای شــان مایه بگذارد )WCED, 1987, 43 نقل شــده 
کّلــی،  توســط ســلطانی و نامداریــان، ۱۳۹۰(. ایــن تعریــف، خیلــی 
مبهــم و از طرفــی محافظه کارانــه اســت. در ایــن تعریــف، »نیازها« 
خــود الزم بــه تعریف انــد و مقصود از نیازهای فعلــی و آینده در این 
گذشــته مــا از توان نســل های آینده  تعریف روشــن نیســت. از این 
خبــر نداریــم. زیــرا توســعه، خــود ماهیــت نیازهــا را در آینــده تغییر 
می دهد. چنانکه ماهیت نیازهای نسل فعلی نسبت به نسل های 
گذشــته و نســل ماقبــل خــود بســیار متفــاوت شــده اســت. اضافه 
 براین هــا، »نیازهــا« در جوامــع مختلــف، متفاوت اســت. بنابراین 
دولت هــا براســاس اهداف و مقاصــد و نیازهای خود هــر تعبیری را 
کرمــی، ۱۳8۳(. پایداری،  می تواننــد از تعریــف فــوق ارائــه دهنــد )ا
کند  کمک  کاوی مداوم راه های مختلف اســت تا به ما  مســتلزم وا
که پیوســته روابط خود را با یکدیگــر و با محیط اطراف مان تعدیل 
کنیم )دهقان منشــادی، ۱۳85، ۱۶۱(. همچنین پایداری تابعی از 
تعادل و توازن در هر سطحی است )زاهدی، ۱۳8۹، ۲8(. به عنوان 
غ از رشــد فرهنگــی باعــث از بیــن رفتن  مثــال رشــد اقتصــادی فــار
کرمــی، ۱۳8۳(. پس یک شــهر پایدار  هویــت یــک ملــت می شــود )ا
از دید زیســت محیطی باید به همه ی شــهروندان خود این امکان 
را بدهــد تــا نیازهــای خــود را بــرآورده ســازند و رفاه خــود را افزایش 
دهند، بدون اینکه به طبیعت آسیب برسد یا شرایط زندگی مردم 
فعلــی یــا آینده به خطر بیفتــد )دهقان منشــادی، ۱۳85، ۱۶۱(. در 
که  ایــن خصــوص، اصولی برای توســعه پایدار تدوین شــده اســت 
کل نگــری را در خود مســتتر دارد. از  ایــن اصــول نوعــی جامعیــت و 

کرد: جمله ی این اصول می توان به موارد زیر اشاره 
۱-  یکپارچگــی اقتصادی-محیطــی: تصمیمات اقتصادی باید 

که بر محیط زیست می گذارند، اّتخاذ شوند. با توجه به آثاری 
۲- تعهد بین نســل ها: در زمــان حاضر، تصمیمات باید با توجه 
گرفته شوند. که بر محیط زیست نسل های آینده دارند،  به نتایجی 
۳- عدالــت اجتماعــی: همــه ی مــردم دارای حق برخــورداری از 
محیطی هستند که بتوانند در آن محیط رشد کنند و شکوفا شوند.
4- حفاظــت فیزیکــی: محافظــت از منابــع و حمایــت از دنیای 

گیاهی ضرورت دارد. جانوری و 
گســترده تری از رفاه بشــری باید ارائه  کیفیت زندگی: تعریف   -5

که از محدوده ی رفاه اقتصادی فراتر رود. شود، به نحوی 
 ســاماندهی شــوند به نحوی 

ً
۶- مشــارکت: نهادها باید مجّددا

کلیــه ی صداهــا در فرآینــد  کــه از طریــق آن امــکان شنیده شــدن 
تصمیم گیری فراهم آید )زاهدی، ۱۳8۹، ۶(.

که از تعاریف و اصول توســعه پایدار ذکر شــد، مرتبط با  مواردی 
که با محیط مرتبط اند،  حوزه های مختلف علوم، خصوصًا علومی 
که در این نوشتار بیشتر از  می باشد. اما شاخه ای از علوم محیطی 
که در بخش  دیگر علوم قابل بررسی است، رشته ی معماری است 

بعدی رابطه ی آن با توسعه ی پایدار مورد مّداقه قرار می گیرد.
 

د معماری
ّ
1-1. توسعه پایدار و ساختار مول

کــه از آن وجــود دارد  در توســعه ی پایــدار بــا توجــه بــه تعاریفــی 
در ابعــاد مختلــف، پایــداری مــّد نظــر اســت. به عبارتــی در حوزه ی 

که تمــام ابعاد  معمــاری، بحــث از معمــاری پایــدار به میــان می آید 
در  طرفــی  از  می شــود.  شــامل  را  عینــی(  غیــر  و  )عینــی  معمــاری 
معمــاری، عوامــل مختلفــی در آفرینش یک اثر معمــاری نقش ایفا 
کــه به وجــود آورنــده و موّلــد آن محســوب می شــوند و در  می کننــد 
تعاریــف مختلــف، بــه مــواردی از آنهــا بــا رویکردهــا و نگرش هایــی 
که وجود داشــته اشــاره شــده اســت. از جمله ی آنها »الوسون« در 
کتــاب "طّراحان چگونه می اندیشــند"، موّلدهــای معماری را چهار 
دسته در نظر می گیرد: »کارفرما« )که مسأله ی طراحی نشأت گرفته 
که ممکن اســت  کنندگان« )کاربرانی  از ذهن او اســت(، »اســتفاده 
کارفرمــا نیــز باشــند و در مــواردی ارتبــاط اندکی با  در برخــی مــوارد 
که  کاماًل جدا از هم باشــند(، »طّراحان«  کارفرما داشــته باشــند و یا 
در بســیاری مــوارد مــردم آنها را هنرمنــد تلقی می کننــد و محصول 
طّراحی ایشان را اثر هنری فرض می کنند و باالخره »قانون گذاران« 
گــر چه غالبــًا درگیر خــود طّراحی نیســتند ولــی محدوده هایی  کــه ا
کننــد  کار  آن  چارچــوب  در  بایــد  طّراحــان  کــه  می کننــد  وضــع  را 
کتــاب  )الوســون، ۱۳87، ۹8-۱۰4(. در جایــی دیگــر "نقــره کار" در 
"انســان، طبیعت، معماری"، دسته بندی چهارگانه ای با عناوینی 
کارکــردی«، »ســامانه ی ســازه ای«،  متفــاوت ماننــد؛ »ســامانه ی 
که  کرده است  ح  کالبدی« و »ســامانه ی انسانی« مطر »ســامانه ی 
از موّلدهای معماری محسوب می شوند )رک. نقره کار، ۱۳88(. به 
همیــن ترتیــب بر اســاس دســته بندی های دیگر شــامل موّلدهای 
مفهومی و موّلدهای عینی-کالبدی و امثالهم، موّلدهای معماری 
موضــوع مطالعه هســتند )رک. انصــاری، ۱۳8۶، ۱۰۹-۱۱7(. اما در 
این نوشــتار، موّلدهای معمــاری عوامل چهارگانــه ی؛ »طبیعت«، 
گرفته شــده اســت. این نگاه  »مــردم«، »ســاخت« و »الگو« در نظر 
که هر اثــر معماری در  کرد  را می تــوان بــه ایــن صورت فرمول بنــدی 
حالــت بومــی، در فرآیند عّلــت و معلولی، دارای یــک عّلت بالفصل 
عّلــت  یــک  و  طبیعــت،  یــا  دســت نخورده  بســتر  یعنــی  ابژکتیــو7؛ 
که آن را پدید  بالفصل ســوبژکتیو8؛ یعنی جامعه و مردمی هســتند 
می آورنــد )در مــورد معماری غیربومی ممکن اســت ایــن عّلت ها با 
واســطه هایی مؤثر باشــند(. اینهــا عوامل »بیرونــی« موّلد محصول 
معمارانه انــد؛ در مقابــل دو وجــه »معلــول«ی در هــر اثــر معمــاری 
که ما  به وضوح قابل تفکیک است: یکی وجه عینی غالب تری دارد 
آن را در اینجــا در ذیــل »ســاخت« می آوریم و همه ی اجزای ماّدی 
و فرآیندهــای مــاّدی منتهــی بــه آنهــا را شــامل می شــود و دیگری، 
کــه جنبه ی ذهنی )ســوبژکتیو یــا معنایی(  آن وجــه معلولی اســت 
غالب تــری دارد و مــا آن را در اینجــا بــا عنــوان »الگــو« )بــه عنــوان 

کرده ایم. کّلیت قابل تشخیص( یاد  محصولی فضایی و دارای 

د 
ّ
۲. رویکردها به معماری بومی و ساختار مول

معماری
که در منابع مختلف بــه معماری بومی  بــا نظر بــه رویکردهایی 
کــه هر رویکــرد از معماری بومــی دارد، چهار  وجــود دارد و تعاریفــی 
عامــل تعیین کننــده ی معمــاری بومــی را می تــوان همــان عوامــل 
مردم)جامعــه(،  طبیعــت،  یعنــی:  پایــدار  توســعه ی  )موّلدهــای( 
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که  ســاخت و الگو، دانســت. به این ترتیب براساس میزان اهمیتی 
هــر یــک از این عوامــل در رویکردهای متفاوت نســبت به معماری 
بومــی دارا اســت، می تــوان دســته های متمایــزی از تعریــف بــرای 
که متناظر با نســبت آن با توســعه ی پایدار  معمــاری بومی داشــت 
نیــز می باشــد. لــذا در ایــن نوشــتار، یــک دســته بندی پنج گانــه به 

که در ذیل آمده است. ح شده  همراه الگوواره هایی مطر

۲-1. رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم
گاهی معماری بومی بر حســب اینکه ســاخت خوِد مردم است و 
متخصصیــن در آن دخالت ندارند، تعریف می شــود. در این صورت 
اطــالق اصطالح »معماری بدون معمار۹« می تواند برخاســته از این 
دیدگاه باشد. به عنوان مثال فتحی، معماری بومی را چنین توصیف 
که معمــاری خاّص خــود را بنیان نهاده اســت،  می کنــد: »هــر ملتی 
خطوط و فرم های دلخواه خویش را که به سان زبان، عادات و رسوم 
کرده اســت« )فتحی، ۱۳7۲،  محلــی اش ویژگی خاص دارد، نمایان 
5۹(. راپاپــورت نیــز بیــان مشــابهی دارد: »معمــاری مردمی، محیط 
که بــدون دخالــت معمــاران، هنرمندان و  مطلــوب یــک قوم اســت 
تزیین گــران بــا هدفی مشــخص، در بناهــا و خانه متجّلــی می گردد« 
)راپاپــورت، ۱۳88، ۱۳(. بــه ایــن ترتیــب »معمــاری بومــی از یــک 
فرهنگ مشخص محّلی سخن می گوید. فرهنگی که به دست مردم 
همــان محل شــکل می گیرد، رشــد می کند و در رویدادهای ســخت 
نیــز تحت تأثیر قرار می گیرد. اما به وســیله ی همان مردم با فرهنگ 
بومــی ســازگاری می یابــد« )معماریــان، ۱۳8۶، ۱8۲(. ارتبــاط ایــن 
تعریف با چهار عامل موّلد معماری در تصویر۱ خالصه شــده اســت. 
که  نمونــه ی این رویکرد را در پــروژه ی مکزیکالی۱۰ می توان دید 
در آن الکســاندر، بــا توجه بــه یکی از موانع مهم مشــارکت مردم در 

طراحــی، یعنــی تخصصی بودن تکنولوژی ســاخت، روش ســاخت 
کاماًل در دســترس  که برای افــراد عادی  کــرد  جدیــدی را پیشــنهاد 
باشــد. بلوک هــای در هــم قفــل شــونده در ایــن پــروژه، عناصــری 
کــه براســاس قابلیت های بومی، طراحی و ســاخت  صنعتی اســت 
که بر  شــده اســت. به جــز مقیــاس و وزن ایــن عناصر پیش ســاخته 
خالف دیگر پیش ســازی ها همانند عناصر بومی با مقیاس انســان 
که از مهم ترین مسائل این نوع  نزدیکی دارد، روش ساخت سقف 
روش ها اســت، یک روش نوســازی شــده از شــیوه های بومی طاق 

قوسی است )الکساندر، ۱۳۹۰، 55۱(. 

۲-۲. رویکرد مبتنی بر ساخت گرایی طبیعی
گر چه مردمی بودن و ساخت و زبان مردمی در معماری بومی،  ا
کثــر تعاریــف موجــود اســت، اّمــا در مــورد ارتبــاط با  وجــه مشــترک ا
طبیعت، اینکه اولویت به وجه ماّدی و امکانات طبیعی داده شود 
کاربرد  گونه از تعاریــف متمایز را بــا  ــر مفهومــی از طبیعــت، دو 

ُ
یــا تأّث

متمایــز ایجــاد می کنــد. در حالــت اّول، معماری بومی امری اســت 
گامــی نخســتین در رونــد تکاملــی  گذشــته و  ابتدایــی و متعّلــق بــه 
کمتری را برای رویکرد  بشر؛ لذا در میان تعاریف، بیان ذیل شانس 
معاصــر )در هــر زمینه ای، از جملــه معماری پایدار( بــرای رویکرد به 
که پذیرش بازگشــت به فناوری  معمــاری بومی باقی می گذارد. چرا 
که بدوی دانسته شده، دشوار خواهد بود: »معماری بومی، شامل 
که وابســته و در  ســکونتگاه ها و دیگــر ســاختمان های مــردم اســت 
ارتبــاط بــا بســتر و منابــع در دســترس آنها اســت. این بناها توســط 
فرد )مالک( یا اجتماع و با اســتفاده از فناوری های ســنتی ســاخته 
می شــوند. همــه ی فرم هــای معمــاری بومــی بــرای برآورده کــردن 
نیازهای خاص مطابق با ارزش ها، فرهنگ، روش ها و آداب زندگی 

د معماری در رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم.
ّ
تصویر1- رابطه ی عوامل مول

تصویر۲- پروژه ی مکزیکالی با رویکرد مشارکتی.
)Alexander, 2005, 555 ( :ماخذ

تصویر3- پروژه ی مکزیکالی؛ اجرای سقف با استفاده از روش های بومی.
)Alexander, 2005, 554 ( :ماخذ

د معماری در رویکرد مبتنی بر ساختگرایی طبیعی.
ّ
تصویر4- رابطه ی عوامل مول
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.)Oliver, 2003(»و تولید و اقتصاد آنها ایجاد می شود
گورنای جدید، فتحی از تمام ظرفیت  به عنوان مثال در پروژه ی 
ســاخت بومــی در هماهنگــی بــا طبیعــت بــرای ایجــاد یــک محیط 
کاربــرد خشــت خــام  کــرده اســت. به جــز  کالبــدی جدیــد اســتفاده 
گونــه مصالح و  کــه وی را از هر  و تکنیک هــای ســاخت مرتبــط بــا آن 
ابــزار غیرطبیعــی برای ســاخت بی نیــاز می کــرد، ســازگاری الگوهای 
بــه کار رفتــه بــا اقلیم منطقــه، هم خوانی با بســتر طبیعــی را در طول 
کارکرد ساختمان بدون نیاز به توسل به روش های مصنوعی فراهم 
می کرد. وی حتی در طراحی جزئیات بناها مانند اجاق آشــپزخانه، 
ضمن مطالعه ی دقیق نمونه های بومی، به روش های بهینه برای 

کاهش مصرف انرژی یا آب دست یافت )فتحی، ۱۳7۲(. 

۲-3. رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی
در ایــن رویکــرد، معماری بومی به واســطه ی آنکــه واجد پیوند 
کیفیتی بی زمــان می یابد  مفهومــی بــا طبیعــت دانســته می شــود، 
که با پیوند بی زمان انســان به طبیعت نســبت می یابد. در جوامع 
بومی، ســازگاری میان مردم و بناها )کالبد معماری( عمیق اســت. 
در این جوامع، »هر جزئی از معماری معنی دارد و مبتنی بر تجربه 
و درک انســان بومی از زندگی و هســتی اســت. از این رو به درســتی 
شــکل می گیرد. زیرا انســان بومی عمیقًا آن را احســاس می کند و با 
کّل  تأّنــی آن را می ســنجد و ســپس آن را به وجــود می آورد. لــذا یک 
کوچک ترین  به تمام معنی منســجم شکل می گیرد. در واقع حّتی 

کمــک  کّل منســجم  اعمال)فکــر و رفتــار( او بــه ایجــاد و حفــظ آن 
می کنــد« )الکســاندر، ۱۳۹۰، ۲۰۰(. از نگاهــی دیگــر، معماری بومی 
کــه از معمــاری مردمــی  روش طّراحــی عمومیــت یافتــه ای اســت 
زاییــده شــده اســت و می تــوان آن را شــکل پیشــرفته ی معمــاری 
کــه در ارتبــاط با آب  طبیعــی یــک خّطــه ی معیــن به حســاب آورد 
و هــوا، فرهنــگ و مصالح ســاختمانی بیــان می گردد. اّمــا معماری 
کــه همان  بومــی در ذات خــود محــدود بــه خصوصیاتــی می شــود 
اصطــالح »بومــی« بیانگر شایســته ی آن اســت. »مقیــاس« در این 
معماری عامل تعیین کننده است. معماری بومی با مردم هم زاد و 

با محیط هم ساز است )آلسوپ، ۱۳7۱، ۲۶(.
که  نمونه ی این رویکرد را در پروژه ی "والتر سگال" می توان دید 
کم و غیر  کم ترا ایشان از دهه ی ۱۹۶۰، روشی را برای ساخت وساز 

گورنای جدید؛ ساخت با استفاده از مصالح بومی و فناوری بومی. تصویر6- پروژه ی 
)Serageldin, 2007, 46( :ماخذ

گورنای جدید؛ ساخت با استفاده مصالح بومی و توسط افراد بومی. تصویر5- پروژه ی 
)Serageldin, 2007, Fig18( :ماخذ

تصویر8- پروژه ی سگال؛ با رویکرد الگوگرایی طبیعی.
)Towers, 1995, 87( :ماخذ

د معماری در رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی.
ّ
تصویر۷- رابطه ی عوامل مول

تصویر9- پروژه ی سگال؛ با رویکرد الگوگرایی طبیعی.
)Towers, 1995, 86( :ماخذ

رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار
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که به بیان "نیکالس  انبوه به دســت خود مردم توســعه داده است 
تایلــور۱۱ "، منجــر بــه یــک الگــوی بــاغ شــهری واقعــی در شــهرهای 
کم و بافت خودساخته، دستاوردی است  معاصر می شــود. ارتفاع 
کــه "والتر ســگال" بــرای امکان پذیر  کــه به رغــم تکنولــوژی متفاوتی 
کــه بافتی شــبیه بافت  کرده  ســاختن ســاخت غیــر انبوه پیشــنهاد 

 .)Towers, 1995( بومی تولید و عرضه می کند

۲-4. رویکرد مبتنی بر مطلق گرایی طبیعی
کــه از دیربــاز بــه معمــاری بومــی بوده و  در میــان رویکردهایــی 
گرفته است، نگاهی مطلق گرا  نقطه ی اوج آن در قرن نوزده شــکل 
که براساس آن، معماری  گرایشی  به طبیعت، جایگاه بارزی دارد. 
را حاصــل طبیعــت می دانند و حتی در بعضی نگرش ها انســان نیز 
حاصــل طبیعت اســت. تداوم ایــن رویکرد در میــان معاصرین نیز 
دیده می شــود؛ در اندیشــه های »بالکریشنا دوشــی« معمار معاصر 
هنــدی، تأثیرپذیــری از بــوم بــه صــورت اقتبــاس مســتقیم صورت 
نگرفتــه اســت. هرچنــد الگــوی بومــی بــرای او به عنــوان یــك منبع 
ح شــده اســت. امــا مهم تــر از ایــن موضــوع، الگوی  معمارانــه مطــر
لت می کند. به  بوم، بنا بر عقیده ی او در نوع ارتباط با طبیعت دال
بیان دیگر در تحلیل آثار »بالکریشــنا دوشــی«، شــیوه ی هماهنگی 
فضای معماری با طبیعت توســط دســتیابی بــه الیه های عمیق تر 
طبیعــت نمایان شــده اســت. بــه همین دلیــل تأثیرپذیــری از بوم 
تنهــا به معنــای هماهنگی بــا نیازهــای عمومی مردم، شــیوه های 
بومــی ســاخت و فرم هــای بومــی نمایان نشــده اســت؛ بلکــه ابعاد 
او  بیــان می کنــد. در تحلیــل معمــاری  نیــز  را  از طبیعــت  دیگــری 
می توان درك عمیق از تمامی پیشــینه ی فرهنگی و اجتماعی هند 

را شناســایی و پیوند عمیق میان ذهــن معمار و طبیعت را تحلیل 
کرد )نورمحمدی، ۱۳88، ۲4۶(.

کــه  اخیــر  در دو دهــه  "کریســتوفرِدی"  معمــاری طبیعت گــرای 
کتــاب مکان هــای روحبخش۱۲ به تفصیل به شــرح آن  وی خــود در 
پرداختــه، نمونه ای از طبیعت گرایی همه جانبه در معماری اســت. 
وی نه تنها در تکنیک های ساخت و مصالح )با استفاده ی وسیع از 
کرده است، بلکه  کاماًل طبیعت گرایانه عمل  ک و سنگ طبیعی(  خا
کامــاًل طبیعت گرا  در الگوهــای فضایــی و نیــز مفاهیــم زندگی در فضا 
و متکــی بــه فرم هــای ارگانیــک و الگوهــای ســالمت بخش طبیعــی 
بــوده اســت. همچنیــن وی در موضوع تــداوم عمر ســاختمان و آثار 
محیط زیستی آن )بحث آلودگی و انرژی( نیز اصول خود را رعایت کرده 
اســت. ایــن نگرش وی را به الگوبرداری ضمنــی یا صریح از معماری 
کــه معمــاری وی، تداومی از  کشــانده به نحوی  بومــی مناطــق خود 
که آثار وی در آن ساخته شده است. معماری بومی مناطقی است 

کل نگری ۲-5. رویکرد مبتنی بر 
معماری بومی ممکن است برآیند تمامی عوامل موّلد معماری 
کّل برآمــده از تمامیت زندگی طبیعی - اجتماعی  و بــه عبارتی یک 
انسان در حالت فطری و درون زای خود دانسته شود. فالمکی، با 
اشــاره بــه مردموار بودن معماری بومی، پیونــد با دوگونه محیط را 
از مشــخصه های اصلــی معماری بومی می دانــد: »پیوند با محیط 
فرهنگــی یــا بــا سلســله ارزش هــای فرهنگی، بــا سلســله رفتارهای 
که در آن جاریند از یکســو  فرهنگــی و با سلســله قوانیــن ضمنی ای 
و از ســوی دیگــر پیوند با محیــط طبیعی یا با مجموعــه داده هایی 

د معماری در رویکرد مبتنی بر مطلق گرایی طبیعی.
ّ
تصویر10- رابطه ی عوامل مول

کریستوفر دی؛ با رویکرد مطلق گرایی طبیعی. تصویر11- معماری طبیعت گرای 
)Day, 1990, 92( :ماخذ

کریستوفر دی؛ با رویکرد مطلق گرایی طبیعی. تصویر1۲- معماری طبیعت گرای 
)Day, 1990, 107( :ماخذ

کل نگر. د معماری در رویکرد 
ّ
تصویر13- رابطه ی عوامل مول
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معماری بومی به واسطه ی فن ساخت مردمی و الگوهای مشارکتی رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم۱
ساخت، نمونه ی قابل استفاده برای معماری پایدار است.

پروژه ی مکزیکالی
  )Alexander, 2005, 551( 

رویکرد مبتنی بر ساخت گرایی ۲
طبیعی

معماری بومی به خاطر اتکا به مصالح طبیعی و شیوه های غیرفعال تنظیم 
شرایط محیطی الگوی مناسبی برای معماری پایدار عرضه می کند.

گورنای جدید پروژه ی 
 )فتحی، ۱۳7۲(

رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی۳
کم  کم ترا کولوژی و توسعه  معماری بومی با ارائه ی فرم های متناسب با ا

کمترین آسیب را به زیست بوم وارد می کند و لذا مدلی ایده آل برای 
معماری پایدار است.

پروژه ی سگال
)Towers, 1995(

رویکرد مبتنی بر مطلق گرایی 4
طبیعی 

معماری بومی محصول روند تکاملی محیط زیست و بخشی از محیط 
گونه ی طبیعی( محسوب  طبیعی )مکان زیست انسان به عنوان یک 

کامل قابل الگوبرداری در معماری پایدار است. می شود. از این رو به صورت 

پروژه های طبیعت گرای 
کریستوفر دی
)Day, 1990(

کل نگری5 رویکرد مبتنی بر 

کاماًل طبیعی و برآمده از امکانات  معماری بومی به عنوان یک پدیده ی 
گی های طبیعی و متکی بر مشارکت انسانی یک محصول  محیط و ویژ

بی واسطه طبیعت و سازگار با همه ی جوانب محیط زیست است. از این 
کامل قابل الگوبرداری در معماری پایدار است. لحاظ به صورت 

گرامین بانک
)www.archnet.org(

کــه هم ابزار  کــه ســرزمین بنا به انســان عرضه مــی دارد. داده هایی 
فکری انــد و هــم ابزارکاربــردی؛ هم رنگ و اندازه و تناســب اند و هم 
مصالــح و اجــزاء و عناصــر ســاختمان« )فالمکــی، ۱۳88، ۱۹(. در 
که می توان  کامــاًل مکانی - فرهنگی به نحــوی  واقــع یــک محصول 
گفــت: »معماری بومی شــاخه ای دیگر از معماری مبتنی بر ســّنت 
که بــر آن قرار  کــه بیــش از همــه به مــکان و فرهنــگ مکانــی  اســت 
گرفته تکیه می کند. این معماری ضمن بهره وری از اصول مشترک 
کاربرد مصالح بوم آورد،  ســازمان یابی فضا، در ترکیب و آرایش فضا، 
پوشــش نماها و دهنه ها، لهجه ی معمــاری مختص مکان خود را 

حفظ می کند« )حائری، ۱۳84(.
گرامیــن بانک، به عنوان  نمونــه ی موردی ایــن رویکرد پروژه ی 
کــه از دهــه ی  یــک پــروژه ی توســعه ی پایــدار همه جانبــه اســت 
۱۹۹۰ در بنــگالدش آغــاز شــده و تاثیــر معمــاری  بومــی در آن نقش 
مهّمــی داشــته اســت. این پــروژه در اصل یــک پــروژه ی اقتصادی 

که با تأســیس یک بانک مشــارکتی برای اعطای  توســعه ای اســت 
وام هــای بــدون ضمانت ملکی و بــا ضمانت مردمی بــرای رفع فقر 
در بنــگالدش طّراحی و اجرا شــده اســت و در ضمــن آن برای غلبه 
کشور - ویرانی پیاپی  گریبان گیر فقرای این  بر یک معضل اساسی 
خانه هــا در اثــر ســیل های موســمی - یــک سیســتم خانه ســازی 
که در آن سقف فلزی و دیوارها و پی آن )بتنی  پیشنهاد شده است 
پیش ســاخته( از ســوی بانک در اختیار مردم قرار می گیرد و مابقی 
کفپوش و غیره( با شیوه های بومی به سهولت  عناصر بنا )دیوارها، 
کامل با ساخت اجتماعی و مردم  به آن الحاق می شود. هم سازی 
و همزمان با محیط زیســت، این پروژه را به یک پروژه ی نمونه در 
که جایزه ی  اواخر قرن ۲۰ در حوزه ی معماری پایدار بدل ســاخت 
کنید به  ح مفصل رجــوع  کــرد )بــرای شــر آقاخــان را نیــز از آِن خــود 

.)Steele, 1997 و نیز   Archnet.org
بــا توجه بــه رویکردهای فــوق، نحــوه ی بهره بــرداری از معماری 

کل نگر. گرامین بانک؛ با رویکرد  تصویر14- پروژه ی 
)www.archnet.org( :ماخذ

جدول 1- رابطه ی معماری پایدار و رویکردها به معماری بومی.

گرامین بانک؛ خانه سازی با الگوبرداری از معماری بومی. تصویر15- پروژه ی 
)www.archnet.org( :ماخذ

رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار
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گونه ی  بومــی را برای دســتیابی به معماری پایدار، می تــوان در پنج 
گونه ها و نســبت آنهــا با معمــاری پایدار به  کــرد. این  متفــاوت ارائــه 
همراه یک نمونه ی معاصر از این نوع مواجهه با دو موضوع معماری 

پایدار و معماری بومی در جدول ۱ جمع بندی شده است.  

د معماری
ّ
3. نسبت توسعه پایدار با ساختار مول

رابطــه ی توســعه پایــدار با برخــی از عوامل چهارگانــه )طبیعت، 
کــه موضــوع  مــردم، ســاخت و الگــو( در تعریــف آن نهفتــه اســت 
ح شــدن توســعه ی  طبیعــت از آن جملــه اســت. زمینه هــای مطــر
کــه دغدغه هایــی چــون بحــران  پایــدار بیشــتر از زمانــی آغــاز شــد 
محیط زیست و آلودگی های مربوط به آن پیش آمد و جنبش های 
کار  دفــاع از محیــط زیســت برای جلوگیــری از این بحران شــروع به 
کولوژی مســتقیمًا مرتبط با  نمودند. لذا بحث از محیط زیســت و ا
که یکی از موّلدهــای عّلی معماری اســت. در مورد  طبیعــت اســت 
نقــش مردم و مشــارکت مردمی در تحقق توســعه ی پایدار مباحث 
ح شــده اســت و در سراســر جهان، روش های جدیدی  زیادی مطر
بــرای نیرو بخشــیدن بــه دموکراســی محّلــی، مخصوصــًا در نتیجه 
دســتورالعمل های ناشی از اجالس ســران زمین ۱۹۹۲ ریو، توسعه 
یافته اســت. این مشــارکت مردم، پیامدهای مثبتی را در پیشــبرد 
کنید به نمونه ی  برنامه های شهری به همراه خواهد داشت )نگاه 
"چاتانوگا۱۳" نقل شــده توســط دهقان منشــادی، ۱۳85، ۲45(۱4. 
گدیــس۱5، این امر بــه نوبه ی خود شــهروندان  به عــالوه طبــق نظــر 
کرده و با  را قــادر می ســازد تا نســبت به محل خود احســاس تعلــق 
شــرکت در فرآیند بهبود شــهر، خود، فرآیند توسعه و آموزش فردی 
کننــد )برنــد فــری، ۱۳87، ۱۶۱(. این مســأله )مشــارکت( در  را طــی 
که  معماری بومی یک واقعیت عینی و انکارناپذیر است. به نحوی 
اغلــب اوقــات در این نوع از معماری میزان مشــارکت به صددرصد 
کاربر، مســکن خــود را بــا توجه به  کــه  هــم می رســد. بــه ایــن معنــا 
خواســت ها و نیازهــای خویــش می ســازد. از ایــن منظــر، معماری 
بومــی بــا اصــول معمــاری پایــدار ســازگاری دارد. در مــورد رابطــه 
ســاخت با توســعه ی پایــدار بحث اصلی در صرفه جویــی در ماّده و 

انــرژی در تمــام چرخه ی عمر ســاختمان از تولید مصالح تا تخریب 
ســاختمان بعد از پایان عمر آن خالصه می شــود. در این حالت در 
کاماًل  که یا  ابتدای این چرخه مصالح و ســاختارهایی اولویت دارد 
طبیعی اســت یا ســاخت آن با حداقل آلودگی های محیط زیســتی 
کاهــش  امکان پذیــر اســت. در رونــد برپایــی ســاختمان، موضــوع 
کاهــش انــرژی )مثــاًل اســتفاده از نیــروی انســانی  آلودگــی از لحــاظ 
به جــای ماشــین( بــه موضــوع اضافه می شــود. بیشــترین مباحث 
که به دوره فعالیت مفید  معماری پایدار، موضوعات ساختی است 
کاهــش  کاهــش مصــرف انــرژی،  ســاختمان مرتبــط اســت. ماننــد 
کاهــش فاضــالب، بازیافــت آب ســطحی و غیره.  گازهــای آالینــده، 
کنونی،  که حتی در دنیای  ح می کند  اســتدمن۱۶، این نکته را مطــر
که پاســخگوی  در بدتریــن شــرایط اقلیمــی، معمــاری بومی اســت 
نیازهــای انســان اســت. حــال آنکه معمــاری مدرن شــده حتی در 
نواحــی معتــدل آب و هوایی بــرای تنظیم شــرایط محیطی از خود 
کارآمدی نشــان می دهد )ناری قمــی و دامیار، ۱۳۹۱(. همچنین  نا
الگوهای بومی ســاخت به دلیل ســادگی و قابل اجرا بودن توســط 
افــراد عــاّدی هــم از جنبــه ی ســاخت مشــارکتی، پتانســیل زیادی 
را بــرای معمــاری پایــدار ایجــاد می کنــد و هــم به واســطه ی امــکان 
کاربران  تعمیــرات متوالــی و تغییــرات بر حســب نیاز از ســوی خــود 
که آن نیز از اصول معماری پایدار  افزایش عمر مفید ســاختمان را، 

است، بهتر تضمین می کند.
گرایش هــای مختلــف معمــاری هم چون  در وضعیــت معاصــر، 
غیــره،  و  کوتــک  ا هایتــک،  پارامتریــک،  بوم گرایــی،  ســنت گرایی، 
داعیــه ی تولیــد معمــاری پایــدار دارنــد. ایــن موضــوع قابــل بحث 
گونه هــای معنایــی منجــر بــه الگوهــای  کــه بعضــی از ایــن  اســت 
که با اصول پایداری سازگاری بیشتری دارد. مثاًل  ساختی می شود 
که مــرز درون و بیرون را به  کید بر الگوهایــی  نمونــه ای ســنتی بــا تأ
که  صــورت یک فضا تعریــف می کند، فضاهای حائلی تولید می کند 
در تنظیم شرایط محیطی پایدار اثر مثبت زیادی دارد. در حالیکه 
کیــد بر شــفافیت فضا  کوتــک( بــا تأ گرایش هــای فن گــرا )هایتــک و ا
و نماهــای بازتــر، ذاتــًا مغایــر بــا اصول پایــداری عمــل می کنند. لذا 
گفت برخــی الگوهای فضایی و معنایی با اصول معماری  می تــوان 

تصویر16- نمایی از روستای خور.
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ک حتی از جنبه ی جلب  ک بیشتری دارند. این اشترا پایدار اشترا
که از اصول معماری پایدار می باشد، قابل بحث  مشــارکت مردمی 
که پذیرش الگوهای ســنتی و بومی از ســوی  اســت. به این ترتیب 
مــردم در بســیاری از خــرده فرهنگ هــا و همزمــان، ســازگاری ایــن 
که می توان با اســتفاده از  الگوهــا بــا اصول پایداری نشــان می دهد 

کرد. این الگوها مشارکت بیشتری را برای معماری پایدار جلب 

3-1. ساختار رابطه ی توسعه پایدار و معماری بومی 
)بررســی یــک نمونــه ی موردی از معماری بومی به ســازی شــده با رویکرد 

کل نگری( مبتنی بر 
پــروژه ی به ســازی روســتای "خــور" واقــع در اســتان خراســان 
جنوبــی، توســط نویســنده اول ایــن مقالــه انجــام پذیرفته اســت. 
کار  ایــن پــروژه بــا توجــه بــه رویکردهــای مختلف معمــاری پایــدار، 

 تصویر1۷- به سازی سردرب خانه)جزئیات سردرب و رخبام(.

شــده اســت و لذا می تواند نمونه مناسبی برای محک زدن رویکرد 
»کل نگری« در یک پروژه ی توسعه ی پایدار روستایی تلقی شود.

کویــر اســت. مبنــای شــکل گیری بافت  خــور، روســتایی در دل 
کالبــد معمــاری روســتا، اقلیم و بســتر طبیعی آن اســت. هر چند  و 
عواملی چون فرهنگ، ســاختار اجتماعی، نوع معیشــت و اقتصاد 
کرمــی و واعظ معروفــی،  نیــز در شــکل گیری آن دخیــل بودهانــد )ا
۱۳87(. ایــن عوامل و موضوعات در زمان به ســازی روســتای خور 
که جامعیت آن حفظ  گردیده است  مورد توجه واقع شــده و سعی 
شــود و خدشــه ای بــه آن وارد نشــود. لــذا می تــوان مبنــای نظری 
کل نگر در  نگــرش به به ســازی روســتای مزبــور را در زمره ی رویکــرد 
گرفت. اّما اینکه، این امر در روند عملی طّراحی و اجرای پروژه  نظر 
نیز تأثیر اساســی داشــته اســت، با بررســی نســبی روند این پروژه با 
کل نگر قابل اثبات اســت.  چهــار رویکــرد تشــکیل دهنده ی رویکرد 

در این راستا، موارد زیر قابل اشاره است: 
۱. بــا توجــه بــه اینکــه برای ســاخت و ســاز و به ســازی روســتا از 
نیــروی فیزیکــی و فکــری اهالــی روســتا در تمــام مراحــل اســتفاده 
از  اســت؛  بــوده  مشــاهده  قابــل  مــردم  بــاالی  مشــارکت  و  شــده 
ُبعــد »رویکردهــای مبتنــی بــر مشــارکت« با اصــول معمــاری پایدار 

هم خوانی دارد. 
۲. در طراحی بنا و خانه در این روســتا، از مصالح بومی )همانند 
وضــع موجــود، دیــوار باربــر، آجر و خشــت خــام، به دلیــل دارا بودن 

تصویر18- داخل حیاط خانه، ایوان و جزئیات.

 تصویر19- بادگیر، الگوی بومی)به سازی شده(.

تصویر۲0- فضای داخل خانه.

رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار
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گونــه ی رویکرد )مشــارکت مــردم، ســاخت گرایی طبیعی،  پنــج 
کل نگری( بــه معماری  الگوگرایــی طبیعــی، مطلق گرایــی طبیعــی، 
ح و بررســی شــد. هر یک از این رویکردها، معماری بومی  بومی طر
را واجد مزایای خاّصی برای تحقق معماری پایدار نشان می دهد. 
گی هایــی را  ایــن دســته بندی از رویکردهــای معمــاری بومــی، ویژ
دارا اســت. از جمله اینکه براســاس آن، می توان تعاریف مختلف را 
که می تواند با دیگر معماری ها  کرد و حّتی نســبتی را  ســازماندهی 
کیفی آنها را مورد ارزیابی  کّمی و  برقرار کند، سنجید و ابعاد مختلِف 
قــرار داد. از ایــن رو؛ در "رویکرد مبتنی بر مشــارکت مردم"، معماری 
مشــارکتی  الگوهــای  و  مردمــی  ســاخت  فــن  به واســطه ی  بومــی 
ســاخت، نمونه ی قابل استفاده ای برای معماری پایدار است. در 
"رویکــرد مبتنی بر ســاخت گرایی طبیعی"، معمــاری بومی به خاطر 
اّتــکاء بــه مصالــح طبیعــی و شــیوه های غیرفعــال تنظیــم شــرایط 
محیطــی، الگــوی مناســبی بــرای معمــاری پایــدار عرضــه می کند. 
همچنین در "رویکــرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی"، معماری بومی 

کمترین  کم،  کم ترا کولوژی و توسعه  با ارائه ی فرم های متناسب با ا
آســیب را به زیست بوم وارد می کند. لذا این رویکرد، مدلی ایده آل 
بــرای معمــاری پایــدار اســت. در "رویکــرد مبتنــی بــر مطلق گرایــی 
طبیعــی"، معمــاری بومــی محصــول رونــد تکاملــی محیط زیســت 
و بخشــی از محیــط طبیعــی )مــکان زیســت انســان به عنــوان یک 
کامل  گونه ی طبیعی( محســوب می شــود. از این لحــاظ به صورت 
قابــل الگوبــرداری در معمــاری پایدار اســت. همچنیــن در انتخاب 
کــه در این رابطه  تعریــف مــورد نظر برای ایــن تحقیــق، ابهاماتی را 
وجــود دارد، از بیــن می بــرد. از طرفی رجوع به ایــن طبقه بندی در 
که انتخاب "رویکرد  کل نگر مؤثر است. چرا  تسهیل انتخاب رویکرد 
که معماری بومی به عنوان یک  کل نگری" نشان می دهد  مبتنی بر 
کامــاًل طبیعی و برآمده از شــرایط و قابلیت های محیطی  پدیــده ی 
گی هــای طبیعــی و متکی بر مشــارکت انســانی، یک محصول  و ویژ
بی واســطه طبیعــت و ســازگار بــا همــه ی جوانــب محیــط زیســت 
کامل قابل الگوبــرداری در معماری  اســت. از این لحــاظ به صورت 

نتیجه

که کاهش اتالف انرژی و عدم خیره کنندگی  ظرفیت حرارتی مناسب 
کف پیاده راه ها،  را به دنبال دارد(، اســتفاده شــده است. برای فرش 
ازاره ها، ناودان ها و رخبام ها، از آجر و برای جلوگیری از نفوذ رطوبت 
کرســی چینی ســنگی استفاده شده اســت. سازه ی دیوار  به دیوار از 
کالف بنــدی چوبــی در مقابــل زلزلــه مقــاوم شــده اســت.  باربــر، بــا 
گنبــد آجــری و انــدود روی  دیوارهــا؛ خشــتی یــا آجــری، ســقف ها؛ 
کاه گل اســت )همان(. همه ی ایــن ویژگی ها در  دیوارهــا و ســقف ها 
مطابقت با »رویکرد ساخت گرایی طبیعی« قابل تأمل است. در این 
پروژه، روش ها و تکنیک های بهینه شــده بومی )از بعد مقاومت در 

گرفته شده است. برابر زلزله و بالیای طبیعی( به کار 
۳. الگو، زبان عمل روســتایی در شــکل دادن به محیط زیســت 
کرمی، ۱۳8۳(. از نظر استفاده از الگوهای فضایی  کالبدی او است )ا
کّلــی روســتا و طّراحــی جزئیات، بر اســاس  و غیرفضایــی نیــز، بافــت 

تصویر۲1- انطباق بافت روستا با طبیعت اطراف.

الگوهای موجود روستا، طّراحی و بهینه سازی شده است. به عنوان 
مثــال در طّراحــی بافــت، تعبیــه ی فضاهــای پــر و خالــی و ســایه دار 
شــامل: رواق و ســاباط در طراحی معابر، سلسله مراتب دسترسی و 
که  دانه بندی در طراحی بناها و جانمایی خانه ها از مواردی اســت 
براساس بافت ارگانیک اقتباس شده است. مسیرهای پیچ در پیچ، 
پرسایه و خنک، حفظ و ترمیم ساباط ها با فضاهایی نیمه تاریک و 
خنک، محلی برای نفس تازه کردن اهالی، حفظ و به سازی شده اند 
کّلی روستا  کرمی و واعظ معروفی، ۱۳87(. حفظ و به سازی شکل  )ا
که با  گنبدها و انحناهای دلنشــین و چشــم نواز از مواردی اســت  بــا 

»الگوگرایی طبیعی« هماهنگی دارد.
کّلی روســتا به همان شــکل زیبا و اولیه خود  4. در حفظ منظر 
نیز ســعی فراوان شــده است. بافت روســتا از نظر فرم، رنگ و بافت 
گرفته اســت و  کــه در دل طبیعــت جــای  گــی اســت  دارای ایــن ویژ
گویــی جزئــی از طبیعــت محســوب می شــود. از نظــر بصــری نیــز با 
رویکــرد مبتنــی بــر »مطلق گرایــی طبیعــی« مطابقــت دارد )تحلیل 
ابژکتیو(. از نظر الیه های عمیق تر طبیعت، مانند مطابقت داشتن 
گاه مــردم روســتا، بــا  الگوهــای فضایــی و جزئیــات بناهــا و ناخــودآ
سرشت و طبیعت مردم بومی این منطقه و حتی با ذات و طبیعت 
افراد غیربومی )گردشــگران(، نشــانه هایی از تطابــق با مطلق گرایی 

طبیعی در آن دیده می شود )تحلیل سوبژکتیو(. 
در مجمــوع در به ســازی ایــن روســتا، بــه تمــام ابعــاد محیطــی 
)فرهنگــی،  انســانی  ابعــاد  و  اقتصــادی(  جغرافیایــی،  )اقلیمــی، 
اجتماعی، اعتقادی و مذهبی(، توجه ویژه شــده اســت. این توجه 
کاملی  ویــژه؛ روســتا را با اصول معمــاری پایدار در هماهنگی نســبتًا 
قرار می دهد و به همین دلیل می توان آن را واجد یک معماری بومی 
کل نگری و دارای ویژگی های یک معماری پایدار دانست. مبتنی بر 
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پی نوشت ها

کشور در ریودوژانیرو برزیل برگزار  که در سال ۱۹۹۲ با حضور ۱7۶  کنفرانسی    ۱
گردید. شد و منجر به بیانیه آرمان ۲۱ 

2  Brundtland.
.)Steele, 1997( در بنگالدش )Gerameen Bank( گرامین بانک ۳  نمونه ی 

4  رک. ناری قمی و دامیار، ۱۳۹۱.
 Environmental”( کتــاب 5 ایــن موضــوع و مثــال متعاقــب آن از فصل ســوم 

گرفته شده است.  )Design“ Thomas et al.1998
۶ یــك نتیجــه ی ایــن امــر، بازگشــت به تکنولــوژی های ســاخت بومــی، بویژه 
که در ســال های اخیــر رواج زیــادی در حوزه دانشــگاهی  ســاختن بــا خاك اســت 
گرچــه به لحاظ عملــی همچنــان میلیاردهــا انســان در خانه های  یافتــه اســت. ا
کنند. نمونــه ای از ایــن تحقیقــات در  ســاخته شــده از خــاك بــه روش بومــی ســا
که با پذیــرش اصالت ناشــی از تکامــل تدریجی در  کاســل آلمــان اســت  دانشــگاه 
کتابی را در ۲۰۰۶ منتشــر  کی ســّنتی، به به ســازی آنها پرداخته و  تکنیك های خا

 .)Minke, 2006( کرده است
7 Objective.
8 Subjective.

 ،)Bernard Rudofsky(۹  »معمــاری بــدون معمار«، تألیف برنارد رودوفســکی
از  بــه توصیــف و معرفــی معمــاری ای غیــر  کــه  کتاب هایــی اســت  از آن دســت 
و  معمــاران  تمرکــز  و  توجــه  کــه  دوره ای  در  رســمی،  و  باشــکوه  معماری هــای 
اندیشــمندان عرصــه ی معمــاری معطــوف بــه معمــاری مــدرن و رســمی بــود، 
که ساخته ی دست خود افراد بومی  می پردازد و معرفی بناهای بومی روســتایی 
کتــاب هدف اصلــی خود قــرار می دهــد. همچنین این  و محلــی اســت را در ایــن 
کتاب محصول برپایی نمایشگاهی در مورد معماری بومی در دهه ی ۶۰ قرن ۲۰ 
که توانست با جلب نظر مجدد صاحب نظران به معماری بومی،  میالدی است، 
که این مســأله،  کانون تحوالت معماری روز قرار دهد  بــار دیگــر این موضوع را در 

کتاب را چند برابر می کند.  میزان اهمیت این 
10 Mexicali.
11 Nicholas Taylor.
12 Places of the Soul.
13 Chattanooga.

کردند تا به وســیله ی آن، این  کارهایی  ۱4  مســئوالن شــهری مردم را ملزم به 
ح از مردم سوال شد تا  شــهر ویرانه و آلوده، از نو احیا شــود. در قسمتی از این طر
خواســته های خود را برای آینده بیان و اهداف عملی را برای احیای شــهر خود 

کنند. تعیین 
گــِدس )اســکاتلند، ۱854-۱۹۳۲( متفکــر برنامه ریزی شــهری در   Geddesِ ۱5

ابتدای قرن بیستم بود. 
16  Steadman.
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پایدار اســت. بررســی یک نمونه ی داخلی همچون روســتای خور؛ 
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