صفحات ۴۰ - ۲۹
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۱بهار ۱۳۹۶

رویکردی نو به معماری بومی در رابطهی ساختاری آن
با معماری پایدار*
غالمرضا ا کرمی** ،1سجاد دامیار
 1دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه معماری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،94/10/2 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/3 :

چکیده
در ایــن مقاله ســعی شــده ابتدا عوامل تعیینکننــدهی معماری پایدار در چهار حــوزه (مردم ،طبیعت،
ســاخت و الگو) مشــخص شــود .ســپس جایگاه این عوامــل در رویکردهای نظری مختلــف به معماری
ّ
بومی تبیین و ســاختار آن بررســی شــود .برای تبیین موضوع ،ابتدا ســاختار مولد معماری که اســاس
ّ
تعاریــف و رویکردهــا را شــکل میدهد ،بهطــور کلی از زبان نظریهپردازان معماری ارائه شــده و در ادامه
مولدهــای معمــاری بومــی کــه از بطن تعاریف بیرون میآید مشــخص شــده اســت تا پای ـهی مدلهای
پنجگان ـهای از رویکردهــای معماری بومی را تشــکیل دهد کــه عبارتند از-1 :رویکرد مبتنی بر مشــارکت
مــردم-2 ،رویکــرد مبتنــی بر ســاختگرایی طبیعی-3 ،رویکرد مبتنــی بر الگوگرایی طبیعــی-4 ،رویکرد
مبتنی بر مطلقگرایی طبیعی و -5رویکرد مبتنی بر کلنگری .در این دستهبندیها ،رابطه و نسبتی که
ّ
مولدهای معماری بومی در هر تعریف با هم برقرار میکنند ،تمایز تعاریف را از یکدیگر مشخص میکند.
برای هر دسته از تعاریف ،مصادیقی از معماریهای بهوجود آمده بر اساس آن رویکردها ،مطرح شده
و جایــگاه نظــری آن معماری(بومی) در توســعهی پایدار معماری امروز بهصورت ســاختار یافته ،ارائه و
نتیجهگیری شــده اســت .در پایان نمونهای از طر حهای اجرا شــده (پروژه بهســازی روســتای خور) که
رویکردی کلنگر را در بهسازی محیط بومی دنبال کرده ،بهعنوان معماری پایدار معرفی شده است.

واژههای کلیدی
معماری پایدار ،معماری بومی ،مردم ،طبیعت ،ساخت.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نگارنده دوم بــا عنــوان« :وا کاوی عوامل هویتبخــش در معماری بومی ایران» میباشــد که بــه راهنمایی
نگارنده اول و مشاوره دکتر حمید ندیمی به انجام رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66۷۳۴۰۰۰ :نمابر.E-mail:akrami@ut.ac.ir ،021-66734002 :
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مقدمه
ّ
رابط ـهی معمــاری پایــدار و معمــاری بومــی ،بهطــور کلــی امری
بدیهی فرض میشود .اما عدم وجود یک چارچوب ساختاریافتهی
نظــری بــرای ایــن دو موضــوع ،کاربرد معمــاری بومی را بــرای ایجاد
پایــداری در معمــاری معاصــر بــا چالش مواجــه کرده اســت .مفهوم
توســعه پایدار زمانی مطرح شــد کــه موضوعات زیســت محیطی در
سرلوحهی کار بحثهای سیاسی قرار گرفت و بدین ترتیب به جای
اینکه این مفهوم به عنوان فشــاری بر تغییرات محیطی عمل کند،
به صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست مطرح شد(پیرس و
وارفورد .)67 ،1377 ،این مفهوم از سال 1990م .به بعد در معماری
مطــرح گردیــد که نتیج ـهی آن در بیانیــه کنفرانس "ریو "1بیان شــد
ً
( .)Thompson, 2000یک تعریف عموما مورد قبول برای توســعهی
پایدار و نقطهای مناسب برای آغاز تفحص در این مفهوم ،از گزارش
"برانتلند "2به دســت میآید« :توســعهی پایدار توســعهای اســت که
نیازهــای نســل فعلــی را بــدون خدشــه آوردن بر توانایی نســلهای
آینده در تأمین نیازهای خود تأمین کند» (موتین و شــرلی،1386 ،
 .)15با توجه به این تعریف ،معماری بومی خودبهخود یک معماری
پایــدار اســت .چون این معمــاری آمیخته با طبیعت اســت که از آن
بهرهبــرداری میکند ،بدون اینکه خللــی در آن ایجاد کند (فالمکی،
 .)82 ،1388معماری بومی یا بدیهه ســاز ،در هماهنگی با طبیعت
و از طریق بهکار بســتن شــیوههای ترکیب و روشهای ساختمانی و
فنونی که بیشــتر محلیاند ،نه فرا گیر و جهانی ،به کار رفع نیازهای
کالبدی-مکانی روزمره میآید و در جزء و کل ،پیش از ساختهشدن
و پــس از آن ،از طــرف صاحبان ســازندهاش «زندگی میشــود» .این
معمــاری ،نطف ـهای اســت که از عالــم ّ
تصور بــه عالم تصویــر میآید:
تصویــر ســهبعدی به مقیاس انســان (همان .)92 ،بــه همین دلیل
بســیاری از معمــاران بــرای تولید معمــاری پایدار به معمــاری بومی
رجــوع میکننــد .ایــن رجــوع گاهــی بهصورت تکــرار معمــاری بومی
بوده اســت .3بهعنوان مثال نگاه «حسن فتحی» در این رابطه ،یك
الگوبرداری كامل از فرم معماری و شــكل زندگی بومی اســت ،اما نه
در وجه نوســتالژی ،بلكه با در نظر گرفتن زندگی روستایی بهعنوان
یــك «واقعیــت» موجود كه ضرورتی به تغییر آن نیســت و باید حفظ
ً
شــود .مثال در مورد آشــپزخانه در خانههای گورنای جدید ،نخست
یپــردازد و
بــه مطالعهی نحــوهی عمل آشــپزخانهی روســتاییان م 
ســعی میكنــد بــا «تقلیــدی اصالحطلبانه» نه کــه بهروز ،بلکــه آنرا
بهینــه كنــد (فتحــی .)1372 ،در دو ده ـهی اخیــر بــا مطر حشــدن
معمــاری پایــدار ،نــگاه به معمــاری بومــی ،بهعنــوان موجودیتی كه
هــم میتوانــد دارای الگــو و هــم مدل 4بــرای معماری معاصر باشــد،
ّ
مطرح شــده است .در این راســتا میتوان كل رویكردهای معماری

ً
پایــدار را در دو دســته قــرار داد كــه یــك دســته مســتقیما از الگوهای
معماری بومی استفاده میكند و دیگری گاهی از مدلهای آن بهره
ً
میبرد .5ســاختمانهای دارای پوســتههای ظریف و معموال تحت
کنترل سیســتمهای خودکار را میتوان به «شــاپرک»ها تشبیه کرد،
چنین ساختمانهایی نیازمند تمهیدات تکنولوژیکی پیشرفتهاند
یا به عبارت دیگر «های تک» هستند .دستهی دوم ساختمانهای
ً
بومی و ســنتی هستند که در بسیاری از نقاط جهان ،عمدتا به این
دسته تعلق دارند ،ساختمانهایی حجیم (مانند :فیل) با ظرفیت
ُ
حرارتــی عظیــم هســتند کــه نوســانات بــزرگ اقلیمــی بــه کنــدی بر
محیــط داخلی آنهــا تأثیر میگذارد .ســاختمانهای «فیل» مانند از
دورانهای اولیهی ســکونت بشری شناختهشــده ،با انسان همراه
بودهانــد و آزمایش زمــان ،کارآیی آنها را در ارتباط با طبیعت و اقلیم
ثابت کرده است .اما ساختمانهای «شاپرکی»  -به یک معنا -تنها
در نیم ـهی دوم قرن بیســتم و به همراه پیشــرفتهای تکنولوژیکی
ایجــاد شــدهاند« .اســتدمن» این نكتــه را طرح میكند كــه حتی در
دنیای كنونی ،در بدترین شــرایط اقلیمی ،معماری بومی اســت كه
پاسخگوی نیازهای انسان است .)Steadman, 2008, 166(6ترجیح
معمــاران در این اســت که قواعد ســودمندی از معمــاری بومی را در
کارهــای نــو بهکار گیرند .دســت یافتن به این اصول نیازمند بررســی
ســاختاریافته رابطــهی معمــاری پایــدار و معماری بومی اســت .لذا
پیش از بررسی رابطهی این دو نوع معماری ،تبیین ماهیت هر یک
بهصورت جدا گانه الزم بهنظر میرسد .بدین منظور ابتدا با ارائهی
ّ
تعاریفــی کلــی از توســعهی پایدار و شــاخصها و ویژگیهایــی از آن،
ّ
مفهومــی کلی از آن توصیف میشــود .ســپس با تبیین و تشــخیص
ّ
ّ
ّ
مولدهای معماری بهطور کلی ،نسبت توسعه پایدار با ساختار مولد
معماری بررســی میگردد و تمایز تعاریف آنها از همدیگر ،بهواســطه
ّ
بررســی رابطهی مولدها در هرکدام و در نهایت بررســی رابطهی این
ّ
مولدها با همدیگر ،ارائه میشــود .روند دستیابی به این ساختار در
ّ
این نوشــتار بهصورت زیر میباشــد :نخست ســاختار مولد معماری
(بــه تفکیــک عوامــل درونــی و بیرونــی) مــورد وا کاوی قــرار میگیرد.
سپس با هدف تبیین ماهیت معماری بومی ،تعاریف و رویکردهای
مختلف به این نوع از معماری مطرح و در مدلهای ساختاری قرار
میگیرند .پس از آن و در ادامه ،معماری بومی در قبال این ساختار
مــورد ســنجش قرار میگیــرد و رویکردهای پنجگانــه و رابطهی آن با
توســعه پایدار بررسی میشــود .در ادامه ،گونههای بهدست آمده از
این سنجش از نظر رابطهی ساختاری با توسعهی پایدار ارزیابی و در
پایــان ،یک نمونه معماری بومی با رویکرد کلنگر بهعنوان مصداق
معماری پایدار ،معرفی و تحلیل و نتیجهگیری میشود.

 .1توسعه پایدار
توســعهی پایــدار ،توســعهای اســت کــه نیازهــای زمان حــال را

بــرآورده ســازد ،بــدون آنکــه از تواناییهای نســلهای آینــده برای
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ارض��ای نیازهایش��ان مایه بگذارد ( WCED, 1987, 43نقل شــده
ّ
توســط ســلطانی و نامداریــان .)1390 ،ایــن تعریــف ،خیلــی كلــی،
مبهــم و از طرفــی محافظهكارانــه اســت .در ایــن تعریــف« ،نیازها»
خــود الزم بــه تعریفانــد و مقصود از نیازهای فعلــی و آینده در این
تعریف روشــن نیســت .از این گذشــته مــا از توان نس ـلهای آینده
خبــر نداریــم .زیــرا توســعه ،خــود ماهیــت نیازهــا را در آینــده تغییر
میدهد .چنانكه ماهیت نیازهای نسل فعلی نسبت به نسلهای
گذشــته و نســل ماقبــل خــود بســیار متفــاوت شــده اســت .اضافه
براینهــا« ،نیازهــا» در جوامــع مختلــف ،متفاوت اســت .بنابراین
دولتهــا براســاس اهداف و مقاصــد و نیازهای خود هــر تعبیری را
میتواننــد از تعریــف فــوق ارائــه دهنــد (ا کرمــی .)1383 ،پایداری،
مســتلزم وا کاوی مداوم راههای مختلف اســت تا به ما کمک کند
که پیوســته روابط خود را با یکدیگــر و با محیط اطرافمان تعدیل
کنیم (دهقان منشــادی .)161 ،1385 ،همچنین پایداری تابعی از
تعادل و توازن در هر سطحی است (زاهدی .)28 ،1389 ،بهعنوان
مثــال رشــد اقتصــادی فــار غ از رشــد فرهنگــی باعــث از بیــن رفتن
هویــت یــک ملــت میشــود (ا کرمــی .)1383 ،پس یک شــهر پایدار
از دید زیس ـتمحیطی باید به همهی 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 بهخطر بیفتــد (دهقان منشــادی .)161 ،1385 ،در
ایــن خصــوص ،اصولی برای توســعه پایدار تدوین شــده اســت که
ایــن اصــول نوعــی جامعیــت و کلنگــری را در خود مســتتر دارد .از
جملهی این اصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1یکپارچگــی اقتصادی-محیطــی :تصمیمات اقتصادی باید
با توجه به آثاری که بر محیط زیست میگذارندّ ،اتخاذ شوند.
 -2تعهد بین نســلها :در زمــان حاضر ،تصمیمات باید با توجه
به نتایجی که بر محیط زیست نسلهای آینده دارند ،گرفته شوند.
 -3عدالــت اجتماعــی :همــهی مــردم دارای حق برخــورداری از
محیطی هستند که بتوانند در آن محیط رشد کنند و شکوفا شوند.
 -4حفاظــت فیزیکــی :محافظــت از منابــع و حمایــت از دنیای
جانوری و گیاهی ضرورت دارد.
 -5کیفیت زندگی :تعریف گســتردهتری از رفاه بشــری باید ارائه
شود ،بهنحوی که از محدودهی رفاه اقتصادی فراتر رود.
ّ ً
مجددا ســاماندهی شــوند بهنحوی
 -6مشــارکت :نهادها باید
کــه از طریــق آن امــکان شنیدهشــدن کلی ـهی صداهــا در فرآینــد
تصمیمگیری فراهم آید (زاهدی.)6 ،1389 ،
مواردی که از تعاریف و اصول توســعه پایدار ذکر شــد ،مرتبط با
ً
حوزههای مختلف علوم ،خصوصا علومی که با محیط مرتبطاند،
میباشد .اما شاخهای از علوم محیطی که در این نوشتار بیشتر از
دیگر علوم قابل بررسی است ،رشتهی معماری است که در بخش
بعدی رابطهی آن با توسعهی پایدار مورد ّ
مداقه قرار میگیرد.
ّ
 .1-1توسعه پایدار و ساختار مولد معماری
در توســعهی پایــدار بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه از آن وجــود دارد
در ابعــاد مختلــف ،پایــداری مـ ّـد نظــر اســت .بهعبارتــی در حوزهی

معمــاری ،بحــث از معمــاری پایــدار بهمیــان میآید که تمــام ابعاد
معمــاری (عینــی و غیــر عینــی) را شــامل میشــود .از طرفــی در
معمــاری ،عوامــل مختلفــی در آفرینش یک اثر معمــاری نقش ایفا
ّ
میکننــد کــه بهوجــود آورنــده و مولــد آن محســوب میشــوند و در
تعاریــف مختلــف ،بــه مــواردی از آنهــا بــا رویکردهــا و نگرشهایــی
که وجود داشــته اشــاره شــده اســت .از جملهی آنها «الوسون» در
ّ
کتــاب " ّ
طراحان چگونه میاندیشــند" ،مولدهــای معماری را چهار
دسته در نظر میگیرد« :کارفرما» (که مسألهی طراحی نشأتگرفته
از ذهن او اســت)« ،اســتفاده کنندگان» (کاربرانی که ممکن اســت
در برخــی مــوارد کارفرمــا نیــز باشــند و در مــواردی ارتبــاط اندکی با
ً
کامال جدا از هم باشــند)ّ ،
«طراحان» که
کارفرما داشــته باشــند و یا
در بســیاری مــوارد مــردم آنها را هنرمنــد تلقی میکننــد و محصول
ّ
طراحی ایشان را اثر هنری فرض میکنند و باالخره «قانونگذاران»
ً
کــه ا گــر چه غالبــا درگیر خــود ّ
طراحی نیســتند ولــی محدودههایی
را وضــع میکننــد کــه ّ
طراحــان بایــد در چارچــوب آن کار کننــد
(الوســون .)104-98 ،1387 ،در جایــی دیگــر "نقــرهکار" در کتــاب
"انســان ،طبیعت ،معماری" ،دستهبندی چهارگانهای با عناوینی
متفــاوت ماننــد؛ «ســامانهی کارکــردی»« ،ســامانهی ســازهای»،
«ســامانهی کالبدی» و «ســامانهی انسانی» مطرح کرده است که
ّ
از مولدهای معماری محسوب میشوند (رک .نقرهکار .)1388 ،به
ّ
همیــن ترتیــب بر اســاس دســتهبندیهای دیگر شــامل مولدهای
ّ
ّ
مفهومی و مولدهای عینی-کالبدی و امثالهم ،مولدهای معماری
موضــوع مطالعه هســتند (رک .انصــاری .)117-109 ،1386 ،اما در
ّ
این نوشــتار ،مولدهای معمــاری عوامل چهارگانــهی؛ «طبیعت»،
«مــردم»« ،ســاخت» و «الگو» در نظر گرفته شــده اســت .این نگاه
را میتــوان بــه ایــن صورت فرمولبنــدی کرد که هر اثــر معماری در
ّ
ّ
حالــت بومــی ،در فرآیند علــت و معلولی ،دارای یــک علت بالفصل
ّ
ابژکتیــو7؛ یعنــی بســتر دســتنخورده یــا طبیعــت ،و یــک علــت
بالفصل ســوبژکتیو8؛ یعنی جامعه و مردمی هســتند که آن را پدید
ّ
میآورنــد (در مــورد معماری غیربومی ممکن اســت ایــن علتها با
ّ
واســطههایی مؤثر باشــند) .اینهــا عوامل «بیرونــی» مولد محصول
معمارانهانــد؛ در مقابــل دو وجــه «معلــول»ی در هــر اثــر معمــاری
بهوضوح قابل تفکیک است :یکی وجه عینی غالبتری دارد که ما
آن را در اینجــا در ذیــل «ســاخت» میآوریم و همهی اجزای ّ
مادی
و فرآیندهــای ّ
مــادی منتهــی بــه آنهــا را شــامل میشــود و دیگری،
آن وجــه معلولی اســت کــه جنبهی ذهنی (ســوبژکتیو یــا معنایی)
غالبتــری دارد و مــا آن را در اینجــا بــا عنــوان «الگــو» (بــه عنــوان
ّ
محصولی فضایی و دارای کلیت قابل تشخیص) یاد کردهایم.

ّ
 .2رویکردها به معماری بومی و ساختار مولد
معماری
بــا نظر بــه رویکردهایی که در منابع مختلف بــه معماری بومی
وجــود دارد و تعاریفــی کــه هر رویکــرد از معماری بومــی دارد ،چهار
عامــل تعیینکننــدهی معمــاری بومــی را میتــوان همــان عوامــل
ّ
(مولدهــای) توســعهی پایــدار یعنــی :طبیعــت ،مردم(جامعــه)،
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ســاخت و الگو ،دانســت .به این ترتیب براساس میزان اهمیتی که
هــر یــک از این عوامــل در رویکردهای متفاوت نســبت به معماری
بومــی دارا اســت ،میتــوان دســتههای متمایــزی از تعریــف بــرای
معمــاری بومی داشــت که متناظر با نســبت آن با توســعهی پایدار
نیــز میباشــد .لــذا در ایــن نوشــتار ،یــک دســتهبندی پنجگانــه به
همراه الگووارههایی مطرح شده که در ذیل آمده است.
 .1-2رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم
خود مردم است و
گاهی معماری بومی بر حســب اینکه ســاخت ِ
متخصصیــن در آن دخالت ندارند ،تعریف میشــود .در این صورت
اطــاق اصطالح «معماری بدون معمار »9میتواند برخاســته از این
دیدگاه باشد .بهعنوان مثال فتحی ،معماری بومی را چنین توصیف
میکنــد« :هــر ملتی که معمــاری ّ
خاص خــود را بنیان نهاده اســت،
خطوط و فرمهای دلخواه خویش را که بهسان زبان ،عادات و رسوم
محلــیاش ویژگی خاص دارد ،نمایان کرده اســت» (فتحی،1372 ،
 .)59راپاپــورت نیــز بیــان مشــابهی دارد« :معمــاری مردمی ،محیط
مطلــوب یــک قوم اســت که بــدون دخالــت معمــاران ،هنرمندان و
ّ
نگــران بــا هدفی مشــخص ،در بناهــا و خانه متجلــی میگردد»
تزیی 
(راپاپــورت .)13 ،1388 ،بــه ایــن ترتیــب «معمــاری بومــی از یــک
ّ
فرهنگ مشخص محلی سخن میگوید .فرهنگی که به دست مردم
همــان محل شــکل میگیرد ،رشــد میکند و در رویدادهای ســخت
نیــز تحت تأثیر قرار میگیرد .اما به وســیلهی همان مردم با فرهنگ
بومــی ســازگاری مییابــد» (معماریــان .)182 ،1386 ،ارتبــاط ایــن
ّ
تعریف با چهار عامل مولد معماری در تصویر 1خالصه شــده اســت.
نمون ـهی این رویکرد را در پــروژهی مکزیکالی 10میتوان دید که
در آن الکســاندر ،بــا توجه بــه یکی از موانع مهم مشــارکت مردم در

طراحــی ،یعنــی تخصصی بودن تکنولوژی ســاخت ،روش ســاخت
ً
جدیــدی را پیشــنهاد کــرد که برای افــراد عادی کامال در دســترس
باشــد .بلوکهــای در هــم قفــل شــونده در ایــن پــروژه ،عناصــری
صنعتی اســت کــه براســاس قابلیتهای بومی ،طراحی و ســاخت
شــده اســت .بهجــز مقیــاس و وزن ایــن عناصر پیشســاخته که بر
خالف دیگر پیشســازیها همانند عناصر بومی با مقیاس انســان
نزدیکی دارد ،روش ساخت سقف که از مهمترین مسائل این نوع
روشها اســت ،یک روش نوســازی شــده از شــیوههای بومی طاق
قوسی است (الکساندر.)551 ،1390 ،
 .2-2رویکرد مبتنی بر ساختگرایی طبیعی
ا گر چه مردمی بودن و ساخت و زبان مردمی در معماری بومی،
وجــه مشــترک ا کثــر تعاریــف موجــود اســتّ ،امــا در مــورد ارتبــاط با
طبیعت ،اینکه اولویت به وجه ّ
مادی و امکانات طبیعی داده شود
ُّ
یــا تأثــر مفهومــی از طبیعــت ،دو گونه از تعاریــف متمایز را بــا کاربرد
متمایــز ایجــاد میکنــد .در حالــت ّاول ،معماری بومی امری اســت
ّ
ابتدایــی و متعلــق بــه گذشــته و گامــی نخســتین در رونــد تکاملــی
بشر؛ لذا در میان تعاریف ،بیان ذیل شانس کمتری را برای رویکرد
معاصــر (در هــر زمینهای ،از جملــه معماری پایدار) بــرای رویکرد به
معمــاری بومی باقی میگذارد .چرا که پذیرش بازگشــت به فناوری
که بدوی دانسته شده ،دشوار خواهد بود« :معماری بومی ،شامل
ســکونتگاهها و دیگــر ســاختمانهای مــردم اســت که وابســته و در
ارتبــاط بــا بســتر و منابــع در دســترس آنها اســت .این بناها توســط
فرد (مالک) یا اجتماع و با اســتفاده از فناوریهای ســنتی ســاخته
میشــوند .همــهی فرمهــای معمــاری بومــی بــرای برآوردهکــردن
نیازهای خاص مطابق با ارزشها ،فرهنگ ،روشها و آداب زندگی

ّ
تصویر -1رابطهی عوامل مولد معماری در رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم.

تصویر -3پروژهی مکزیکالی؛ اجرای سقف با استفاده از روشهای بومی.
ماخذ)Alexander, 2005, 554 ( :

تصویر -2پروژهی مکزیکالی با رویکرد مشارکتی.
ماخذ)Alexander, 2005, 555 ( :

ّ
تصویر -4رابطهی عوامل مولد معماری در رویکرد مبتنی بر ساختگرایی طبیعی.
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و تولید و اقتصاد آنها ایجاد میشود»(.)Oliver, 2003
بهعنوان مثال در پروژهی گورنای جدید ،فتحی از تمام ظرفیت
ســاخت بومــی در هماهنگــی بــا طبیعــت بــرای ایجــاد یــک محیط
کالبــدی جدیــد اســتفاده کــرده اســت .ب هجــز کاربــرد خشــت خــام
و تکنیکهــای ســاخت مرتبــط بــا آن کــه وی را از هر گونــه مصالح و
ابــزار غیرطبیعــی برای ســاخت بینیــاز میکــرد ،ســازگاری الگوهای
ب ـهکار رفتــه بــا اقلیم منطقــه ،همخوانی با بســتر طبیعــی را در طول
کارکرد ساختمان بدون نیاز به توسل به روشهای مصنوعی فراهم
میکرد .وی حتی در طراحی جزئیات بناها مانند اجاق آشــپزخانه،
ضمن مطالعهی دقیق نمونههای بومی ،به روشهای بهینه برای
کاهش مصرف انرژی یا آب دست یافت (فتحی.)1372 ،
 .3-2رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی
در ایــن رویکــرد ،معماری بومی بهواســطهی آنکــه واجد پیوند
مفهومــی بــا طبیعــت دانســته میشــود ،کیفیتی بیزمــان مییابد
که با پیوند بیزمان انســان به طبیعت نســبت مییابد .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 میگیرد .زیرا انســان بومی عمیقا آنرا احســاس میکند و با
ّ
ّ
تأنــی آن را میســنجد و ســپس آنرا بهوجــود میآورد .لــذا یک کل
به تمام معنی منســجم شکل میگیرد .در واقع ّ
حتی کوچکترین

تصویر -5پروژهی گورنای جدید؛ ساخت با استفاده مصالح بومی و توسط افراد بومی.
ماخذ)Serageldin, 2007, Fig18( :

تصویر -6پروژهی گورنای جدید؛ ساخت با استفاده از مصالح بومی و فناوری بومی.
ماخذ)Serageldin, 2007, 46( :

ّ
اعمال(فکــر و رفتــار) او بــه ایجــاد و حفــظ آن کل منســجم کمــک
میکنــد» (الکســاندر .)200 ،1390 ،از نگاهــی دیگــر ،معماری بومی
روش ّ
طراحــی عمومیــت یافتــهای اســت کــه از معمــاری مردمــی
زاییــده شــده اســت و میتــوان آنرا شــکل پیشــرفتهی معمــاری
طبیعــی یــک ّ
خطــهی معیــن به حســاب آورد کــه در ارتبــاط با آب
و هــوا ،فرهنــگ و مصالح ســاختمانی بیــان میگرددّ .امــا معماری
بومــی در ذات خــود محــدود بــه خصوصیاتــی میشــود کــه همان
اصطــاح «بومــی» بیانگر شایســتهی آن اســت« .مقیــاس» در این
معماری عامل تعیینکننده است .معماری بومی با مردم همزاد و
با محیط همساز است (آلسوپ.)26 ،1371 ،
نمونهی این رویکرد را در پروژهی "والتر سگال" میتوان دید که
ایشان از دههی  ،1960روشی را برای ساخت وساز کم ترا کم و غیر

ّ
تصویر -7رابطهی عوامل مولد معماری در رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی.

تصویر -8پروژهی سگال؛ با رویکرد الگوگرایی طبیعی.
ماخذ)Towers, 1995, 87( :

تصویر -9پروژهی سگال؛ با رویکرد الگوگرایی طبیعی.
ماخذ)Towers, 1995, 86( :
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انبوه به دســت خود مردم توســعه داده است که به بیان "نیکالس
تایلــور ،" 11منجــر بــه یــک الگــوی بــاغ شــهری واقعــی در شــهرهای
معاصر میشــود .ارتفاع کم و بافت خودساخته ،دستاوردی است
کــه بهرغــم تکنولــوژی متفاوتی کــه "والتر ســگال" بــرای امکانپذیر
ســاختن ســاخت غیــر انبوه پیشــنهاد کرده کــه بافتی شــبیه بافت
بومی تولید و عرضه میکند (.)Towers, 1995
 .4-2رویکرد مبتنی بر مطلقگرایی طبیعی
در میــان رویکردهایــی کــه از دیربــاز بــه معمــاری بومــی بوده و
نقطهی اوج آن در قرن نوزده شــکل گرفته است ،نگاهی مطلقگرا
به طبیعت ،جایگاه بارزی دارد .گرایشی که براساس آن ،معماری
را حاصــل طبیعــت میدانند و حتی در بعضی نگرشها انســان نیز
حاصــل طبیعت اســت .تداوم ایــن رویکرد در میــان معاصرین نیز
دیده میشــود؛ در اندیش ـههای «بالكریشنا دوشــی» معمار معاصر
هنــدی ،تأثیرپذیــری از بــوم بــه صــورت اقتبــاس مســتقیم صورت
نگرفتــه اســت .هرچنــد الگــوی بومــی بــرای او بهعنــوان یــك منبع
معمارانــه مطــرح شــده اســت .امــا مهمتــر از ایــن موضــوع ،الگوی
بوم ،بنا بر عقیدهی او در نوع ارتباط با طبیعت داللت میكند .به
بیان دیگر در تحلیل آثار «بالكریشــنا دوشــی» ،شــیوهی هماهنگی
فضای معماری با طبیعت توســط دســتیابی بــه الیههای عمیقتر
طبیعــت نمایان شــده اســت .بــه همین دلیــل تأثیرپذیــری از بوم
تنهــا به معنــای هماهنگی بــا نیازهــای عمومی مردم ،شــیوههای
بومــی ســاخت و فرمهــای بومــی نمایان نشــده اســت؛ بلكــه ابعاد
دیگــری از طبیعــت را نیــز بیــان میكنــد .در تحلیــل معمــاری او
میتوان درك عمیق از تمامی پیشــینهی فرهنگی و اجتماعی هند

را شناســایی و پیوند عمیق میان ذهــن معمار و طبیعت را تحلیل
كرد (نورمحمدی.)246 ،1388 ،
"کریســتوفردی" در دو دهــه اخیــر کــه
معمــاری طبیعتگــرای
ِ
نهــای روحبخش 12به تفصیل به شــرح آن
وی خــود در کتــاب مکا 
پرداختــه ،نمونهای از طبیعتگرایی همهجانبه در معماری اســت.
وی نهتنها در تکنیکهای ساخت و مصالح (با استفادهی وسیع از
ً
خا ک و سنگ طبیعی) کامال طبیعتگرایانه عمل کرده است ،بلکه
ً
در الگوهــای فضایــی و نیــز مفاهیــم زندگی در فضا کامــا طبیعتگرا
و متکــی بــه فرمهــای ارگانیــک و الگوهــای ســامتبخش طبیعــی
بــوده اســت .همچنیــن وی در موضوع تــداوم عمر ســاختمان و آثار
محیطزیستی آن (بحث آلودگی و انرژی) نیز اصول خود را رعایت کرده
اســت .ایــن نگرش وی را به الگوبرداری ضمنــی یا صریح از معماری
بومــی مناطــق خود کشــانده بهنحوی کــه معمــاری وی ،تداومی از
معماری بومی مناطقی است که آثار وی در آن ساخته شده است.
 .5-2رویکرد مبتنی بر کلنگری
ّ
معماری بومی ممکن است برآیند تمامی عوامل مولد معماری
ّ
و بــه عبارتی یک کل برآمــده از تمامیت زندگی طبیعی  -اجتماعی
انسان در حالت فطری و درونزای خود دانسته شود .فالمكی ،با
اشــاره بــه مردموار بودن معماری بومی ،پیونــد با دوگونه محیط را
از مشــخصههای اصلــی معماری بومی میدانــد« :پیوند با محیط
فرهنگــی یــا بــا سلســله ارزشهــای فرهنگی ،بــا سلســله رفتارهای
فرهنگــی و با سلســله قوانیــن ضمنیای كه در آن جاریند از یکســو
و از ســوی دیگــر پیوند با محیــط طبیعی یا با مجموعــه دادههایی

ّ
تصویر -10رابطهی عوامل مولد معماری در رویکرد مبتنی بر مطلقگرایی طبیعی.

تصویر -12معماری طبیعتگرای کریستوفر دی؛ با رویکرد مطلقگرایی طبیعی.
ماخذ)Day, 1990, 107( :

تصویر -11معماری طبیعتگرای کریستوفر دی؛ با رویکرد مطلقگرایی طبیعی.
ماخذ)Day, 1990, 92( :

ّ
تصویر -13رابطهی عوامل مولد معماری در رویکرد کلنگر.

35
رویکردی نو به معماری بومی در رابطهی ساختاری آن با معماری پایدار

كــه ســرزمین بنا به انســان عرضه م ـیدارد .دادههایی كــه هم ابزار
فکریانــد و هــم ابزاركاربــردی؛ هم رنگ و اندازه و تناس ـباند و هم
مصالــح و اجــزاء و عناصــر ســاختمان» (فالمکــی .)19 ،1388 ،در
ً
واقــع یــک محصول کامــا مکانی  -فرهنگی به نحــوی که میتوان
گفــت« :معماری بومی شــاخهای دیگر از معماری مبتنی بر سـ ّـنت
اســت کــه بیــش از همــه به مــکان و فرهنــگ مکانــی که بــر آن قرار
گرفته تکیه میکند .این معماری ضمن بهرهوری از اصول مشترک
ســازمانیابی فضا ،در ترکیب و آرایش فضا ،کاربرد مصالح بومآورد،
پوشــش نماها و دهنهها ،لهجهی معمــاری مختص مکان خود را
حفظ میکند» (حائری.)1384 ،
نمون ـهی موردی ایــن رویکرد پروژهی گرامیــن بانک ،بهعنوان
یــک پــروژهی توســعهی پایــدار همهجانبــه اســت کــه از ده ـهی
 1990در بنــگالدش آغــاز شــده و تاثیــر معمــاری بومــی در آن نقش
ّ
مهمــی داشــته اســت .این پــروژه در اصل یــک پــروژهی اقتصادی

توســعهای اســت که با تأســیس یک بانک مشــارکتی برای اعطای
وامهــای بــدون ضمانت ملکی و بــا ضمانت مردمی بــرای رفع فقر
در بنــگالدش ّ
طراحی و اجرا شــده اســت و در ضمــن آن برای غلبه
بر یک معضل اساسی گریبانگیر فقرای این کشور  -ویرانی پیاپی
خانههــا در اثــر ســیلهای موســمی  -یــک سیســتم خانهســازی
پیشنهاد شده است که در آن سقف فلزی و دیوارها و پی آن (بتنی
پیشســاخته) از ســوی بانک در اختیار مردم قرار میگیرد و مابقی
عناصر بنا (دیوارها ،کفپوش و غیره) با شیوههای بومی به سهولت
به آن الحاق میشود .همسازی کامل با ساخت اجتماعی و مردم
و همزمان با محیط زیســت ،این پروژه را به یک پروژهی نمونه در
اواخر قرن  20در حوزهی معماری پایدار بدل ســاخت که جایزهی
آقاخــان را نیــز از ِآن خــود کــرد (بــرای شــرح مفصل رجــوع کنید به
 Archnet.orgو نیز .)Steele, 1997
بــا توجه بــه رویکردهای فــوق ،نحــوهی بهرهبــرداری از معماری

تصویر -14پروژهی گرامین بانک؛ با رویکرد کل نگر.
ماخذ)www.archnet.org( :

تصویر -15پروژهی گرامین بانک؛ خانهسازی با الگوبرداری از معماری بومی.
ماخذ)www.archnet.org( :

جدول  -1رابطهی معماری پایدار و رویکردها به معماری بومی.

ردیف

رویکردها به معماری بومی

رابطه معماری پایدار و رویکردها به معماری بومی

نمونه های موردی

1

رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم

معماری بومی بهواسطهی فن ساخت مردمی و الگوهای مشارکتی
ساخت ،نمونهی قابل استفاده برای معماری پایدار است.

پروژهی مکزیکالی
()Alexander, 2005, 551

2

رویکرد مبتنی بر ساختگرایی
طبیعی

معماری بومی بهخاطر اتکا به مصالح طبیعی و شیوههای غیرفعال تنظیم
شرایط محیطی الگوی مناسبی برای معماری پایدار عرضه میکند.

پروژهی گورنای جدید
(فتحی)1372 ،

3

رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی

معماری بومی با ارائهی فرمهای متناسب با ا کولوژی و توسعه کمترا کم
کمترین آسیب را به زیست بوم وارد میکند و لذا مدلی ایدهآل برای
معماری پایدار است.

پروژهی سگال
()Towers, 1995

4

رویکرد مبتنی بر مطلقگرایی
طبیعی

5

رویکرد مبتنی بر کلنگری

معماری بومی محصول روند تکاملی محیط زیست و بخشی از محیط
طبیعی (مکان زیست انسان بهعنوان یک گونهی طبیعی) محسوب
میشود .از اینرو بهصورت کامل قابل الگوبرداری در معماری پایدار است.
ً
معماری بومی بهعنوان یک پدیدهی کامال طبیعی و برآمده از امکانات
محیط و ویژگیهای طبیعی و متکی بر مشارکت انسانی یک محصول
بیواسطه طبیعت و سازگار با همهی جوانب محیط زیست است .از این
لحاظ بهصورت کامل قابل الگوبرداری در معماری پایدار است.

پروژههای طبیعتگرای
کریستوفر دی
()Day, 1990
گرامین بانک
()www.archnet.org
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بومــی را برای دســتیابی به معماری پایدار ،میتــوان در پنج گونهی
متفــاوت ارائــه کــرد .این گونهها و نســبت آنهــا با معمــاری پایدار به
همراه یک نمونهی معاصر از این نوع مواجهه با دو موضوع معماری
پایدار و معماری بومی در جدول  ۱جمع بندی شده است.

ّ
.3نسبتتوسعهپایدار باساختار مولدمعماری
رابط ـهی توســعه پایــدار با برخــی از عوامل چهارگانــه (طبیعت،
مــردم ،ســاخت و الگــو) در تعریــف آن نهفتــه اســت کــه موضــوع
طبیعــت از آن جملــه اســت .زمینههــای مطــرح شــدن توســعهی
پایــدار بیشــتر از زمانــی آغــاز شــد کــه دغدغههایــی چــون بحــران
محیط زیست و آلودگیهای مربوط به آن پیش آمد و جنبشهای
دفــاع از محیــط زیســت برای جلوگیــری از این بحران شــروع به کار
ً
نمودند .لذا بحث از محیط زیســت و ا کولوژی مســتقیما مرتبط با
ّ
ّ
طبیعــت اســت که یکی از مولدهــای علی معماری اســت .در مورد
نقــش مردم و مشــارکت مردمی در تحقق توســعهی پایدار مباحث
زیادی مطرح شــده اســت و در سراســر جهان ،روشهای جدیدی
ّ
ً
بــرای نیرو بخشــیدن بــه دموکراســی محلــی ،مخصوصــا در نتیجه
دســتورالعملهای ناشی از اجالس ســران زمین  1992ریو ،توسعه
یافته اســت .این مشــارکت مردم ،پیامدهای مثبتی را در پیشــبرد
برنامههای شهری به همراه خواهد داشت (نگاه کنید به نمونهی
"چاتانوگا "13نقل شــده توســط دهقان منشــادی.14)245 ،1385 ،
بهعــاوه طبــق نظــر گدیــس ،15این امر بــه نوبهی خود شــهروندان
را قــادر میســازد تا نســبت به محل خود احســاس تعلــق کرده و با
شــرکت در فرآیند بهبود شــهر ،خود ،فرآیند توسعه و آموزش فردی
را طــی کننــد (برنــد فــری .)161 ،1387 ،این مســأله (مشــارکت) در
معماری بومی یک واقعیت عینی و انکارناپذیر است .به نحوی که
اغلــب اوقــات در این نوع از معماری میزان مشــارکت به صددرصد
هــم میرســد .بــه ایــن معنــا کــه کاربر ،مســکن خــود را بــا توجه به
خواس ـتها و نیازهــای خویــش میســازد .از ایــن منظــر ،معماری
بومــی بــا اصــول معمــاری پایــدار ســازگاری دارد .در مــورد رابطــه
ســاخت با توســعهی پایــدار بحث اصلی در صرفهجویــی در ّ
ماده و

تصویر -16نمایی از روستای خور.

انــرژی در تمــام چرخهی عمر ســاختمان از تولید مصالح تا تخریب
ســاختمان بعد از پایان عمر آن خالصه میشــود .در این حالت در
ً
ابتدای این چرخه مصالح و ســاختارهایی اولویت دارد که یا کامال
طبیعی اســت یا ســاخت آن با حداقل آلودگیهای محیط زیســتی
امکانپذیــر اســت .در رونــد برپایــی ســاختمان ،موضــوع کاهــش
ً
آلودگــی از لحــاظ کاهــش انــرژی (مثــا اســتفاده از نیــروی انســانی
بهجــای ماشــین) بــه موضــوع اضافه میشــود .بیشــترین مباحث
معماری پایدار ،موضوعات ساختی است که به دوره فعالیت مفید
ســاختمان مرتبــط اســت .ماننــد کاهــش مصــرف انــرژی ،کاهــش
گازهــای آالینــده ،کاهــش فاضــاب ،بازیافــت آب ســطحی و غیره.
اســتدمن ،16این نكته را مطــرح میكند كه حتی در دنیای كنونی،
در بدتریــن شــرایط اقلیمــی ،معمــاری بومی اســت كه پاســخگوی
نیازهــای انســان اســت .حــال آنكه معمــاری مدرن شــده حتی در
نواحــی معتــدل آب و هوایی بــرای تنظیم شــرایط محیطی از خود
نا كارآمدی نشــان میدهد (ناری قمــی و دامیار .)1391 ،همچنین
الگوهای بومی ســاخت بهدلیل ســادگی و قابل اجرا بودن توســط
افــراد عـ ّ
ـادی هــم از جنبــهی ســاخت مشــارکتی ،پتانســیل زیادی
را بــرای معمــاری پایــدار ایجــاد میکنــد و هــم بهواســطهی امــکان
تعمیــرات متوالــی و تغییــرات بر حســب نیاز از ســوی خــود کاربران
افزایش عمر مفید ســاختمان را ،که آن نیز از اصول معماری پایدار
است ،بهتر تضمین میکند.
در وضعیــت معاصــر ،گرایشهــای مختلــف معمــاری همچون
ســنتگرایی ،بومگرایــی ،پارامتریــک ،هایتــک ،ا کوتــک و غیــره،
داعی ـهی تولیــد معمــاری پایــدار دارنــد .ایــن موضــوع قابــل بحث
اســت کــه بعضــی از ایــن گونههــای معنایــی منجــر بــه الگوهــای
ً
ساختی میشود که با اصول پایداری سازگاری بیشتری دارد .مثال
نمون ـهای ســنتی بــا تأ کید بر الگوهایــی که مــرز درون و بیرون را به
صــورت یک فضا تعریــف میکند ،فضاهای حائلی تولید میکند که
در تنظیم شرایط محیطی پایدار اثر مثبت زیادی دارد .در حالیکه
گرایشهــای فنگــرا (هایتــک و ا کوتــک) بــا تأ کیــد بر شــفافیت فضا
ً
و نماهــای بازتــر ،ذاتــا مغایــر بــا اصول پایــداری عمــل میکنند .لذا
میتــوان گفت برخــی الگوهای فضایی و معنایی با اصول معماری
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پایدار اشترا ک بیشتری دارند .این اشترا ک حتی از جنبهی جلب
مشــارکت مردمی که از اصول معماری پایدار میباشد ،قابل بحث
اســت .به این ترتیب که پذیرش الگوهای ســنتی و بومی از ســوی
مــردم در بســیاری از خــرده فرهنگهــا و همزمــان ،ســازگاری ایــن
الگوهــا بــا اصول پایداری نشــان میدهد که میتوان با اســتفاده از
این الگوها مشارکت بیشتری را برای معماری پایدار جلب کرد.
 .1-3ساختار رابطهی توسعه پایدار و معماری بومی
(بررســی یــک نمونــهی موردی از معماری بومی بهســازی شــده با رویکرد
مبتنی بر کلنگری)

پــروژهی بهســازی روســتای "خــور" واقــع در اســتان خراســان
جنوبــی ،توســط نویســنده اول ایــن مقالــه انجــام پذیرفته اســت.
ایــن پــروژه بــا توجــه بــه رویکردهــای مختلف معمــاری پایــدار ،کار

شــده اســت و لذا میتواند نمونه مناسبی برای محک زدن رویکرد
«کلنگری» در یک پروژهی توسعهی پایدار روستایی تلقی شود.
خــور ،روســتایی در دل کویــر اســت .مبنــای شــکلگیری بافت
و کالبــد معمــاری روســتا ،اقلیم و بســتر طبیعی آن اســت .هر چند
عواملی چون فرهنگ ،ســاختار اجتماعی ،نوع معیشــت و اقتصاد
نیــز در شــکلگیری آن دخیــل بودهانــد (ا کرمــی و واعظمعروفــی،
 .)1387ایــن عوامل و موضوعات در زمان بهســازی روســتای خور
مورد توجه واقع شــده و سعی گردیده است که جامعیت آن حفظ
شــود و خدشــهای بــه آن وارد نشــود .لــذا میتــوان مبنــای نظری
نگــرش به بهســازی روســتای مزبــور را در زمرهی رویکــرد کلنگر در
نظر گرفتّ .اما اینکه ،این امر در روند عملی ّ
طراحی و اجرای پروژه
نیز تأثیر اساســی داشــته اســت ،با بررســی نســبی روند این پروژه با
چهــار رویکــرد تشــکیلدهندهی رویکرد کلنگر قابل اثبات اســت.
در این راستا ،موارد زیر قابل اشاره است:
 .۱بــا توجــه بــه اینکــه برای ســاخت و ســاز و بهســازی روســتا از
نیــروی فیزیکــی و فکــری اهالــی روســتا در تمــام مراحــل اســتفاده
شــده و مشــارکت بــاالی مــردم قابــل مشــاهده بــوده اســت؛ از
ُبعــد «رویکردهــای مبتنــی بــر مشــارکت» با اصــول معمــاری پایدار
همخوانی دارد.
 .۲در طراحی بنا و خانه در این روســتا ،از مصالح بومی (همانند
وضــع موجــود ،دیــوار باربــر ،آجر و خشــت خــام ،بهدلیــل دارا بودن

تصویر -19بادگیر ،الگوی بومی(بهسازی شده).
تصویر -17بهسازی سردرب خانه(جزئیات سردرب و رخبام).

تصویر -18داخل حیاط خانه ،ایوان و جزئیات.

تصویر -20فضای داخل خانه.
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ظرفیت حرارتی مناسب که کاهش اتالف انرژی و عدم خیرهکنندگی
را بهدنبال دارد) ،اســتفاده شــده است .برای فرش کف پیادهراهها،
ازارهها ،ناودانها و رخبامها ،از آجر و برای جلوگیری از نفوذ رطوبت
به دیوار از کرســیچینی ســنگی استفاده شده اســت .سازهی دیوار
باربــر ،بــا کالفبنــدی چوبــی در مقابــل زلزلــه مقــاوم شــده اســت.
دیوارهــا؛ خشــتی یــا آجــری ،ســقفها؛ گنبــد آجــری و انــدود روی
دیوارهــا و ســقفها کاهگل اســت (همان) .همهی ایــن ویژگیها در
مطابقت با «رویکرد ساختگرایی طبیعی» قابل تأمل است .در این
پروژه ،روشها و تکنیکهای بهینه شــده بومی (از بعد مقاومت در
برابر زلزله و بالیای طبیعی) بهکار گرفته شده است.
 .۳الگو ،زبان عمل روســتایی در شــكل دادن به محیط زیســت
كالبدی او است (ا کرمی .)1383 ،از نظر استفاده از الگوهای فضایی
و غیرفضایــی نیــز ،بافــت ّکلــی روســتا و ّ
طراحــی جزئیات ،بر اســاس

تصویر -21انطباق بافت روستا با طبیعت اطراف.

الگوهای موجود روستاّ ،
طراحی و بهینهسازی شده است .بهعنوان
مثــال در ّ
طراحــی بافــت ،تعبیــهی فضاهــای پــر و خالــی و ســایهدار
شــامل :رواق و ســاباط در طراحی معابر ،سلسله مراتب دسترسی و
دانهبندی در طراحی بناها و جانمایی خانهها از مواردی اســت که
براساس بافت ارگانیک اقتباس شده است .مسیرهای پیچ در پیچ،
پرسایه و خنک ،حفظ و ترمیم ساباطها با فضاهایی نیمه تاریک و
خنک ،محلی برای نفس تازه کردن اهالی ،حفظ و بهسازی شدهاند
ّ
(ا کرمی و واعظمعروفی .)1387 ،حفظ و بهسازی شکل کلی روستا
بــا گنبدها و انحناهای دلنشــین و چشــمنواز از مواردی اســت که با
«الگوگرایی طبیعی» هماهنگی دارد.
ّ
 .۴در حفظ منظر کلی روســتا به همان شــکل زیبا و اولیه خود
نیز ســعی فراوان شــده است .بافت روســتا از نظر فرم ،رنگ و بافت
دارای ایــن ویژگــی اســت کــه در دل طبیعــت جــای گرفته اســت و
گویــی جزئــی از طبیعــت محســوب میشــود .از نظــر بصــری نیــز با
رویکــرد مبتنــی بــر «مطلقگرایــی طبیعــی» مطابقــت دارد (تحلیل
ابژکتیو) .از نظر الیههای عمیقتر طبیعت ،مانند مطابقت داشتن
الگوهــای فضایــی و جزئیــات بناهــا و ناخــودآ گاه مــردم روســتا ،بــا
سرشت و طبیعت مردم بومی این منطقه و حتی با ذات و طبیعت
افراد غیربومی (گردشــگران) ،نشــانههایی از تطابــق با مطلقگرایی
طبیعی در آن دیده میشود (تحلیل سوبژکتیو).
در مجمــوع در بهســازی ایــن روســتا ،بــه تمــام ابعــاد محیطــی
(اقلیمــی ،جغرافیایــی ،اقتصــادی) و ابعــاد انســانی (فرهنگــی،
اجتماعی ،اعتقادی و مذهبی) ،توجه ویژه شــده اســت .این توجه
ً
ویــژه؛ روســتا را با اصول معمــاری پایدار در هماهنگی نســبتا کاملی
قرار میدهد و به همین دلیل میتوان آنرا واجد یک معماری بومی
مبتنی بر کلنگری و دارای ویژگیهای یک معماری پایدار دانست.

نتیجه
پنــج گون ـهی رویکرد (مشــارکت مــردم ،ســاختگرایی طبیعی،
الگوگرایــی طبیعــی ،مطلقگرایــی طبیعــی ،کلنگری) بــه معماری
بومی طرح و بررســی شــد .هر یک از این رویکردها ،معماری بومی
را واجد مزایای ّ
خاصی برای تحقق معماری پایدار نشان میدهد.
ایــن دســتهبندی از رویکردهــای معمــاری بومــی ،ویژگیهایــی را
دارا اســت .از جمله اینکه براســاس آن ،میتوان تعاریف مختلف را
ســازماندهی کرد و ّ
حتی نســبتی را که میتواند با دیگر معماریها
مختلف ّکمی و کیفی آنها را مورد ارزیابی
برقرار کند ،سنجید و ابعاد
ِ
قــرار داد .از ای ـنرو؛ در "رویکرد مبتنی بر مشــارکت مردم" ،معماری
بومــی بهواســطهی فــن ســاخت مردمــی و الگوهــای مشــارکتی
ســاخت ،نمونهی قابل استفادهای برای معماری پایدار است .در
"رویکــرد مبتنی بر ســاختگرایی طبیعی" ،معمــاری بومی بهخاطر
ّاتــکاء بــه مصالــح طبیعــی و شــیوههای غیرفعــال تنظیــم شــرایط
محیطــی ،الگــوی مناســبی بــرای معمــاری پایــدار عرضــه میکند.
همچنین در "رویکــرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی" ،معماری بومی

با ارائهی فرمهای متناسب با ا کولوژی و توسعه کمترا کم ،کمترین
آســیب را به زیست بوم وارد میکند .لذا این رویکرد ،مدلی ایدهآل
بــرای معمــاری پایــدار اســت .در "رویکــرد مبتنــی بــر مطلقگرایــی
طبیعــی" ،معمــاری بومــی محصــول رونــد تکاملــی محیط زیســت
و بخشــی از محیــط طبیعــی (مــکان زیســت انســان بهعنــوان یک
گونهی طبیعی) محســوب میشــود .از این لحــاظ بهصورت کامل
قابــل الگوبــرداری در معمــاری پایدار اســت .همچنیــن در انتخاب
تعریــف مــورد نظر برای ایــن تحقیــق ،ابهاماتی را کــه در این رابطه
وجــود دارد ،از بیــن میبــرد .از طرفی رجوع به ایــن طبقهبندی در
تسهیل انتخاب رویکرد کلنگر مؤثر است .چرا که انتخاب "رویکرد
مبتنی بر کلنگری" نشان میدهد که معماری بومی بهعنوان یک
ً
پدیــدهی کامــا طبیعی و برآمده از شــرایط و قابلیتهای محیطی
و ویژگیهــای طبیعــی و متکی بر مشــارکت انســانی ،یک محصول
بیواســطه طبیعــت و ســازگار بــا همــهی جوانــب محیــط زیســت
اســت .از این لحــاظ بهصورت کامل قابل الگوبــرداری در معماری
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پایدار اســت .بررســی یک نمونهی داخلی همچون روســتای خور؛
نشــان میدهد که دســتیابی به یک طرح پایدار بــه معنای واقعی
کلمه ،مســتلزم «کلنگری» در همهی اجزاء اســت .در این راســتا،
الگوهــای بومـ ِـی ســاخت و مشــارکت مردمــی ،بهتریــن نمونههــا را

برای کاربرد در معماری معاصر مطرح میکنند .در پایان؛ تذکر این
نکتــه ضروری بهنظر میرســد که رویکردهــای مبتنی بر "کلنگری"
قابلیتهــای بیشــتری را برای تولید معماری پایــدار در عصر حاضر
معرفی میکند.

پینوشتها
 ۱کنفرانسی که در سال  1992با حضور  176کشور در ریودوژانیرو برزیل برگزار
شد و منجر به بیانیه آرمان  21گردید.
2 Brundtland.
 3نمونهی گرامین بانک ( )Gerameen Bankدر بنگالدش (.)Steele, 1997
 4رک .ناری قمی و دامیار.1391 ،
 5ایـ�ن موضـ�وع و مثـ�ال متعاقـ�ب آن از فصل سـ�وم کتـ�اب (”Environmental
 )Design” Thomas et al.1998گرفته شده است.
 6یــك نتیج ـهی ایــن امــر ،بازگشــت به تكنولــوژی های ســاخت بومــی ،بویژه
ســاختن بــا خاك اســت كه در ســالهای اخیــر رواج زیــادی در حوزه دانشــگاهی
یافتــه اســت .ا گرچــه بهلحاظ عملــی همچنــان میلیاردهــا انســان در خانههای
ســاخته شــده از خــاك بــه روش بومــی ســا كنند .نمون ـهای از ایــن تحقیقــات در
دانشــگاه كاســل آلمــان اســت كه با پذیــرش اصالت ناشــی از تكامــل تدریجی در
تكنیكهای خا كی سـ ّـنتی ،به بهســازی آنها پرداخته و كتابی را در  2006منتشــر
كرده است (.)Minke, 2006
7 Objective.
8 Subjective.
« ۹معمــاری بــدون معمار» ،تألیف برنارد رودوفســکی(،)Bernard Rudofsky
از آن دســت کتابهایــی اســت کــه بــه توصیــف و معرفــی معمــاریای غیــر از
معماریهــای باشــکوه و رســمی ،در دورهای کــه توجــه و تمرکــز معمــاران و
اندیشــمندان عرص ـهی معمــاری معطــوف بــه معمــاری مــدرن و رســمی بــود،
میپردازد و معرفی بناهای بومی روســتایی که ساختهی دست خود افراد بومی
و محلــی اســت را در ایــن کتــاب هدف اصلــی خود قــرار میدهــد .همچنین این
کتاب محصول برپایی نمایشگاهی در مورد معماری بومی در دههی  60قرن 20
میالدی است ،که توانست با جلب نظر مجدد صاحبنظران به معماری بومی،
بــار دیگــر این موضوع را در کانون تحوالت معماری روز قرار دهد که این مســأله،
میزان اهمیت این کتاب را چند برابر میکند.
10 Mexicali.
11 Nicholas Taylor.
12 Places of the Soul.
13 Chattanooga.
 14مســئوالن شــهری مردم را ملزم به کارهایی کردند تا به وســیلهی آن ،این
شــهر ویرانه و آلوده ،از نو احیا شــود .در قسمتی از این طرح از مردم سوال شد تا
خواســته های خود را برای آینده بیان و اهداف عملی را برای احیای شــهر خود
تعیین کنند.
 Geddesِ 15گـ ِـدس (اســکاتلند )1932-1854 ،متفکــر برنامهریزی شــهری در
ابتدای قرن بیستم بود.
16 Steadman.

فهرست منابع
آلســوپ ،بروس ( ،)1371یک تئوری نوین در معماری ،ترجمه :پرویز فروزی،
انتشارات کتابسرا ،تهران.
ا کرمــی ،غالمرضــا ( ،)1383طراحی و بازســازی روســتاهای بم با نگاه توســعه
پایــدار ،مجموعــه مقاالت کارگاه تخصصی تدوین منشــور توســعه پایــدار ،وزارت
مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی کنونی) ،صص .61-56
ا کرمــی ،غالمرضــا و واعــظ معروفــی ،مهنــاز ( ،)1387طراحی اقلیمــی؛ الگوی

خانه در روستای خور ،نشریه دانشکده معماری ،شماره ،1صص .17-3
الکســاندر ،کریســتوفر ( ،)1390سرشــت نظــم ســاختارهای زنــده در معماری،
ترجمه :رضا سیروس صبری و علی ا کبری ،انتشارات پرهام نقش ،تهران.
انصاری ،حمیدرضا ( ،)1386نســبت نظر و عمل در طراحی معماری ،رســاله
دکتری معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
برنــد فــری ،هیلــد ( ،)1387طراحی شــهر به ســوی یک شــکل پایدارتر شــهر،
ترجمه :سیدحسین بحرینی ،انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهر ،تهران.
پیرس ،دیوید دوبلیو و وارفورد ،جرمی جی ( ،)1377دنیای بیکران «اقتصاد،
محیط زیســت و توســعه پایــدار» ،ترجمه :عــوض کوچکی-ســیاوش دهقانیان-
علی کالهی اهری ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
حائــری ،محمدرضــا ( ،)1384نقــش فضــا در معمــاری ایران ،انتشــارات دفتر
پژوهش های فرهنگی ،تهران.
دهقان منشــادی ،مهدی ( ،)1385توســعه پایدار در ســایه روشنهای شهر،
نشر خا ک ،تهران.
راپاپــورت ،آموس ( ،)1388انسانشناســی مســکن ،ترجمه خســرو افضلیان،
انتشارات حرفه هنرمند ،تهران.
زاهدی ،شمسالســادات ( ،)1389توســعهی پایدار ،انتشــارات سمت ،چاپ
سوم ،تهران.
سلطانی ،علی و نامداریان ،احمدعلی ( ،)1390تحلیل نقش فضاهای شهری
در دســتیابی به توسعه پایدار شــهرها ،تبیین پارادایم ارتباط ،فصلنامه باغ نظر،
شماره هجدهم ،صص .12-3
نســازی بــا مــردم ،ترجمــه :علی اشــرفی،
فتحــی ،حســن ،)1372( ،ساختما 
دانشگاه هنر ،تهران.
فالمکــی ،محمدمنصــور ( ،)1388معمــاری بومــی در ایران ،موسســه علمی و
فرهنگی فضا ،تهران.
الوســون ،برایــان ( ،)1387طراحــان چگونــه میاندیشــند ،ترجمــه :حمیــد
ندیمی ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
معماریان ،غالمحســین ( ،)1386ســیری در مبانی نظری معماری ،انتشارات
سروش دانش ،تهران.
موتین ،کلیف و شرلی ،پیتر ( ،)1386ابعاد سبز طراحی شهری ،ترجمه :کاوه
مهربانی ،انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری ،تهران.
نــاری قمی ،مســعود و دامیار ،ســجاد ( ،)1391رویکردها بــه معماری بومی در
نظریهپــردازی مــدرن معماری ،نشــریه شــهر و معمــاری بومی ،شــماره  ،3صص
.95-79
نقرهکار ،عبدالحمید ( ،)1388انســان ،طبیعت ،معماری ،انتشارات دانشگاه
پیام نور ،تهران.
نورمحمــدی ،سوســن ()1388؛ درک سرشــت فضــای معمــاری بــا تأمــل در
تشابه فضا در سکونتگاههای بومی ،رساله دکتری معماری ،دانشکده معماری،
پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
Alexander, Christopher (2005), the Nature of Order: An Essay on the
Art of Building and the Nature of Universe, V.3 A Vision of a Living
World, Center for Environmental Structure, USA.
Day, Christopher (1990), Places of the Soul, Architectural press is an
imprint of Elsevier, UK.
Minke, Gemot (2006), Building with Earth: Design and Technology of
a Sustainable Architecture, Basel, Birkhäuser.

40
۱۳۹۶  بهار۱  شماره۲۲  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

Towers, Graham (1995), Building democracy: community architecture in the inner cities, UCL Press Limited, UK.
Thompson, H. lan (2000), The Ethics of Sustainability, in Landscape
& Sustainability, Edited by John F.Benson and Maggie H.Roe, Spon
Press, (pp.15-41).
World Commission on Environment and Development (WCED)
(1987), our common future, Oxford University Press, UK.
www.archnet.org

Oliver, Paul (2003), Dwellings: The Vernacular House Worlds Wide,
Phaidon Press, New York.
Serageldin, Ismail (2007), Hassan Fathy, published by concept media.
Steadman, Philip (2008), the evolution of designs: biological analogy in architecture and the applied arts, Rev. Ed. [Originally published:
Cambridge: Cambridge University Press, 1979], Rutledge. UK.
Steele, James (1997), Sustainable Architecture, John Wiley & Sons,
New York.

