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تأملي در معماري سنتي
ناهيد صادقيپي
استاديار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتي

کلیدواژگان :معماری سنتی ،معماری تاریخی ،معماری قدیمی ،معماری بومی ،معماری باهویت ،معماری اصیل ،معماری خودی،
معماری بامعنی.

مقدمه

چكيده
معماري س��نتي اصطالحي اس��ت ك��ه در صحبتهاي بس��ياري از
معماران ،مقالهها و كتابها ،بحثهاي مطرحش��ده در دانشكدههاي
معماري ،موضوعات مطرحشده در گفتوگوها و همايشهاي مربوط
ب��ه معماري و امث��ال آنها به کار ميرود و همۀ ش��نوندگان مفهوم
آنرا ميفهمند و در پاس��خ گوينده س��ؤال نميكنند معماري سنتي
چيس��ت؟ اما در پرسوجو از افراد متفاوت ،متوجه ميشويم هر كسي
از ظن خ��ود اين اصطالح را معني ميكند و براي آن مفهوم خاصي
در نظر دارد .به اين سبب ،در اين مقاله سعي داريم در اين امر تأمل
كنيم و به معني روشنتري براي معماری سنتی دست يابيم.
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نبود تعريفی واحد و واضح براي معماري سنتي باعث شده است كه هر
كس به تعبير خود آن را معنا كند .اين دو واژه ،يك تعريف مفهومي يا
تلويحي دارند .اما اين تعريف چيس��ت؟ با شنیدن اين مطلب ،مخاطب
بايد به كدامين دستهبندي رجوع كند كه در آنجا به جستوجوي اين
نوع معماري 1خاص بپردازد؟
ً
در دستهبنديهاي رايجي كه در زمينۀ معماري وجود دارد ،معموال
به يكي از مالكهاي زير توجه ميش��ود كه برگرفته از خود ساختمان
است:
 .1كارك��رد بنا :نظير معماري خانهها ،مس��اجد ،م��دارس ،حمامها،
ادارهها ،ساختمانهاي تجاري و. ...
 .2مصال��ح بهكاررفت��ه در بنا :نظير معماري آجري ،خش��تي ،چوبي،
سنگي ،بتوني ،و. ...
 .3سازۀ بنا :ساختمانهايي با دیوار باربر ،ستوندار ،خرپایی و. ...

 .1در اين مقاله ،معماري به معني عام
خود يعني س��اختمان و بنا بهکاررفته
است.
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پرسشهای تحقیق
 .1آی��ا معم��اری س��نیت مفهومی واحد
دارد؟
ّ
 .2معاین غالب متصور از معماری سنیت
کدام است؟
 .3تعریف معماری سنیت چیست؟

 .4فرم بنا :ساختمانهاي گنبدي ،سقف شيبدار ،حياط مركزي و. ...
بهنظر ميرسد كه هيچيك از اين نوع دستهبنديها محدودكنندۀ قلمروی
معماري س��نتي نيست؛ زيرا امكان دارد در همۀ آنها معماري سنتي هم وجود
داشته باشد و تمام و يا تعدادي از زيرمجموعههاي آن را دربرگيرد .براي مثال،
ممكن اس��ت در دس��تهبنديهاي حاصل از نوع كاركرد بنا ،برخي از گونههاي
آن ،از جمله خانه ،مس��جد ،مدرس��ه ،حمام و ،...داراي معماري س��نتي باش��د.
بنابراين ،براي تعيين معماري س��نتي ،به معياري فراتر از اين مالكهاي رايج
ً
نياز اس��ت ك��ه معموال ابعاد مادي و فيزيكي بن��ا را دربرميگيرد .گويي بايد به
كيفيت و حال و هوايي توجه كرد و آن را مالك قرار داد.
در جس��توجوي اي��ن م�لاك ،تعاريف��ي از معماري س��نتي ت��ا حدودي
كارگشاست.

ف معماری سنتی
اصطالحات متراد 
مهمترين اصطالحاتي كه در تعريف اين معماري گفته ميش��ود ،عبارت است
از :معماري تاريخي ،معماري قديمي ،معماري اصيل ،معماري باهويت ،معماري
خودي ،معماري بامعني ،معماري بومي و معماري محلي.
معم��اري تاريخي :معمارياي اس��ت كه جنبۀ تاريخي دارد و منس��وب به
تاريخ است .در تعريف تاريخ آمده است:
«سرگذش��ت يا سلس��له اعمال و وقايع و حوادث قابل ذكر ك��ه به ترتيب ازمنه
تنظيم ش��ده باش��د .تعيين كردن مدتي از ابتداي امري عظيم و قديم و مشهور تا
۲
ظهور امر ثاني كه عقب اوست؛ رقمي كه زمان را نمايد ،زمان وقوع واقعهای».

 .2فرهنگ فارسي معين ،ص.۳۰۵
 .۳همان ،ص.693
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پ��س در حقيقت ،معماري تاريخ��ي به معماري ساختهش��ده در يك دورۀ
زمان��ي خاص ربط پي��دا ميكند و گوينده با بيان اين اصطالح ،نوعي بار زماني
در نظر دارد.
معماري قديمي :در اين نوع معماري ،به بعد زمان توجه ميش��ود .قديم در
لغت به معني «ديرينه ،پيش��ين و سابق است و قديمي يعني ديرينه ،كهن ،سالديده
و پير» ۳.پس معماري قديمي در حقيقت نوعي معماري است كه مو سپيد كرده
َ
و گرد تاريخ بر چهره دارد و باتجربه و پير اس��ت .بنابراين ،این معماری متعلق
به زمان حال نيس��ت و در گذشته ريش��ه دارد؛ بايد به آن احترام گذاشت .نكتۀ
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ديگ��ري كه در مورد اين واژه مطرح اس��ت ،وجود نوعي تقدس
براي آن است .قديم نامي از نامهاي خدايتعالي است.
معم��اري بومي :اي��ن نوع معماري ،به س��رزمين و ناحيهاي
خاص تعلق دارد .لغت «بوم» بار مكاني دارد و،
محدودۀ مشخصشدهاي از مكان را ،كه داراي مرزي معين است،
۴
شامل ميشود.

ديگ��ر واژۀ نزديك به آن« ،مح��ل» و «محلي» ،هم همين
ب��ار مكان��ي را دارد .اين واژه نيز مح��دودهاي خاص از مكان را
دربرميگيرد كه داراي ش��رايط محيط��ي و اقليمي بهخصوصي
اس��ت .بنابراين ،اين دو مترادف معماري س��نتي ،يعني معماري
بومي و معماري محلي ،در حقيقت بر وجه تعلق معماري س��نتي
به محدودهاي تعريفشده از يك مكان و سازگاري آن با شرايط
محيطي و آب و هوايي تأكيد دارد.
معماري باهويت :این اصطالح مترادف ديگري براي معماري
ِ
سنتي اس��ت .هويت در لغت با مفاهیمی چون« ،ذات باريتعالي،
هس��تي ،وجود و آنچه موجب شناسايي ش��خص باشد ،تعريف شده
اس��ت» ۵.اگر هويت به معني چيزي اس��ت كه موجب شناسايي

ميشود ،پس در حقيقت نوعي كارت شناسايي ،نوعي شناسنامه،
ً
و مدركي اس��ت كه معم��وال در آن نام و نام خانوادگي و س��ال
تول��د و نام پ��در و مادر و ...ذكر ميش��ود .با اين مقدمه ،ش��ايد
بتوان معم��اري باهويت را به «معماري قابل شناس��ايي» تعبير
كرد .نوعي معماري كه ميتوان آن را ش��ناخت؛ زيرا سابقهاي از
آن موجود است ،خاندان و جدوآبادي روشن دارد و بااصلونسب
است.
«اصي��ل» در لغت به معني «نژاد ،گه��ر ،واالتبار و نجيب»
و «اصالت»« ،بانژاد بودن ،گهر داش��تن ،نجابت داشتن ،شرافت
داش��تن ،واالتباري و پدرداري» تعريف شده است« ۶.نجيب» را
هم «گوهر ،نژاده ،اصيل ،پارس��ا ،عفيف ،هر چيز ممتاز و آن كه
از خانوادۀ بزرگ باش��د» ،معني كردهاند ۷.با اين مقدمات ،ش��ايد
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بتوان معماري اصيل را نوعي معماري دانس��ت كه ممتاز اس��ت،
همچون گوهر ارزشمند است و جنبۀ قومي و نژادي دارد؛ منتهي
ن��ه هر قوم و نژادي؛ بلكه قوم و نژادي واال و ش��ريف و متخلق
به ارزشهاي اخالقي.
در اظه��ارات در زمين��ۀ معم��اري س��نتي ،واژۀ «خودي» و
اصطالح «معماري خودي» هم وجود دارد« .خودي» در لغت به
معني «آشنا»س��ت .پس معماري خودي نوعي از معماري است
كه آش��نا باشد .آش��نا ،قابل شناسايي اس��ت و همه آن را درك
ميكنند و ميفهمند .آش��نا بودن زماني رخ ميدهد كه سابقهاي
از شناخت وجود داشته باشد .پس غريبه و بيگانه هيچگاه آشناي
ما نخواه��د بود .به اين ترتيب ،معماري خ��ودي نوعي معماري
مستقل است و از خارج وارد نشده است .در فرهنگ خودي ريشه
دارد و از ويژگيه��اي فرهنگي و اعتق��ادي و رفتاري و آداب و
رسوم مردم و ...سرچشمه ميگيرد و با آنها انطباق كامل دارد.
معم��اري بامعني :در فرهن��گ لغت براي كلم��ۀ «معني»،
«قصدش��ده ،مقصود ،مراد ،مفهوم كالم ،مفهوم سخن ،حقيقت،
باط��ن ،موضوع و مطلب» آمده اس��ت ۸.پ��س معماري معنيدار
قص��دي دارد .با اين ن��وع معماري نه تنها س��اختماني مادي و
فيزيكي برپا ميشود ،بلكه معني و مفهومي قصدشده در آن جاري
ميگردد؛ نه تنها ظاهر ،بلكه باطني پديدار ميش��ود؛ حقيقتي در
آن بهوجود ميآيد.
در يك جمعبندي كوتاه ،شايد بتوان گفت كه معماري سنتي
به چهار عامل زير بستگي دارد:
 .1زمان
 .2مكان
 .3فرهنگ
 .4معنايي خاص.
اين چهار عامل ثابت نيس��ت .براي مثال ،آن بنايي كه امروز
سنتي نيست ،چه بسا در چند قرن آينده ،حكم سنتي بيابد .شايد
آن الگويي كه در نواحي بوشهر معماري سنتي شناخته ميشود،
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 .4همان ،ص.220
 .۵همان ،ص.1014
 .۶همان،ص119ـ.118
 .۷همان ،ص.946
 .۸همان ،ص.888
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در منطقۀ تبريز آش��نا نباشد .شايد آالچيقي كه در فرهنگ مردم وارد ش��ده و معانی اصلی آن «تحویل دادن ،دستبهدست دادن
9
تركمن س��نتي است ،براي مردم بلوچ مفهوم ديگري داشتهباشد .دانش ،انتقال عقیده و نظر و »...است.
ممكن اس��ت معن��اي نظام خانواده و نوع س��اماندهي س��نتي
شیلز ،که کتابی در مورد سنت نوشته است ،میگوید:
خانهه��اي عربهاي خوزس��تاني ،در نزد مردم كرد و لر ش��كل
س��نت همان چیزی اس��ت که دستبهدست ش��ده و شامل تمام
متفاوتي داشته و به گونهاي ديگر باشد .بنابراين ،اين چهار عامل،
چیزهایی اس��ت که جامعهای در یک دورۀ زمانی خاص داراست.
دايرۀ مح��دود و ثابتی را ،ك��ه الزمۀ پيگي��ري تعريفی واحد و
چیزهای��ی که قب��ل از آن زمان در جامعه وجود داش��ته و مالکان
يكسان است ،ندارد و براي روشن شدن اين دايره در هر وضعيت
فعلی ،اکنون به آنها دست یافتهاند.
ً
خاصي ،بايد اين چهار عامل را دقيقا مشخص كرد.
به نظر ش��یلز ،س��نت تنه��ا محصول یک رون��د فیزیکی در
ح��ال که به کمک مترادفهای معماری س��نتی مش��خص
دنیای خارجی نیست .س��نت تنها نتیجه و محصول یک سلسله
ش��د که برای رس��یدن به تعریفی از این معماری ،بايد ابتدا دایرۀ
الزامات اکولوژیک و فیزیولوژیک هم نیس��ت؛ بلکه چیزی فراتر
محدودی از وجوه زمانی و مکانی و فرهنگی و معنایی را روش��ن
10
از اینهاست.
كرد ،بد نیست به واژۀ «سنت» نیز نظری بيفکنیم تا شاید از این
راپاپورت ،که در زمینههای فرهنگی محیط مصنوع تحقیقات
راه بتوانیم به معنی «معماری سنتی» نزدیک شويم و از چگونگی
ارزش��مندی انجام داده ،عقيده دارد س��نت مفهومی بس��یار عام
و کیفیت این معماری اطالعات بیشتری بهدست آوریم.
اس��ت .هر چیزی که در طول زمان منتقل شود و به زمان بعد از
خود برس��د ،سنت اس��ت .به اين سبب ،این مفهوم به قلمروهای
سنت چیست؟
در لغتنامۀ دهخدا ،برای واژۀ «سنت» تعاریف زیر آمده است :گوناگونی چون روش زندگی ،رفتارها ،وقایع ،ارزشها ،تصورات،
راه و روش ،طریقه و قانون و روش ،آيین و رسم و نهاد ،احکام و قوانین ،فلسفه ،هنر ،معماری ،یادمانها ،صنایعدستی ،حکومتها،
امر و نهی خدایتعالی ،فرض و فریضه ،واجب و الزم ،احکام دین ،سیاس��تها ،مؤسسات و نهادها و ...اطالق ميگردد و همۀ آنها
11
راه دین و ش��ریعت» .در فرهنگ معین در تعریف این کلمه آمده را دربردارد.
برخی دیگر از محققان نیز با عقیدۀ راپاپورت در زمینۀ ارتباط
است« :راه ،روش ،س��یرت ،طریقه ،عادت ،گفتار و کردار و تقریر
معصوم (پیغمبر و امامان).
س��نت با فرهن��گ جامعه موافقاند .کروبر ک��ه از زمرۀ این افراد
مترادف انگلیسی کلمۀ «سنت» ،واژۀ «تردیشن» 7است .در اس��ت ،رابط��ۀ بین س��نت و فرهنگ را چنین بیان کرده اس��ت:
معن��ی این کلمه در لغتنامۀ آکس��فورد چنین آمده اس��ت« :نظر ،فرهنگ در طول تاریخ و عرض جغرافیای زمین منتقل میگردد.
عقیده و رس��می که از پیش��ینیان به آیندگان دستبهدست شده گسترش فرهنگ را در بعد مکان «انتشار» و نفوذ و گسترش آن
12
8
را در طول زمان «سنت» میگویند.
است».
یکی دیگر از کس��انی که بین سنت و فرهنگ و میراثهای
ب��ه باور ویلیامز ،ریش��ۀ این کلمه در التی��ن traditionem
مشتق از  tradereبه معنی «دستبهدست شدن و تحویل دادن» فرهنگ��ی جامعه رابطهاي برقرار كرده ،دوبرولس��کی اس��ت .او
اس��ت .او عقيده دارد که این واژه از زبان فرانس��وی به انگلیسی میگوید:
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سنت دربرگیرندۀ تمام میراثهای فرهنگی است که از یک نسل
13
به نسل دیگر دستبهدست داده میشود.

دافنر هم عقيده دارد،
سنت عبارت است از انتقال شفاهی و غیر شفاهی اطالعات
14
در بین مردمی که دارای فرهنگی مشترک هستند.
ای��ن گ��روه از صاحبنظران در زمينۀ بی��ان تعریفی جامع و
کامل از س��نت اتف��اق نظر ندارند ،ولی متفقالقولاند که س��نت
مقول��های فرهنگی اس��ت که با دستبهدس��ت دادن و انتقال و
استمرار همراه است.

ویژگیهای معماری سنتی بر مبنای تعریف
سنت
با توجه به ویژگیهای سنت ،میتوان نتیجه گرفت که :معماری
ً
س��نتی عبارت اس��ت از آن گونه معماری ک��ه اوال بار فرهنگی
ً
خاصی داش��ته باشد و ثانیا در طول زمان دستبهدست شده و از
نس��لی به نسلی دیگر رسیده باشد .این تعبیر از معماری سنتی را
15
اولیور نیز در مقالهای با همین عنوان آورده است.
اي��ن تعریف اش��كالهايي هم دارد؛ زیرا ب��ر طبق آن ،همۀ
بناهایی که از گذشته تا به امروز باقی ماندهاند ،در جرگۀ بناهای
س��نتی قرار ميگيرند .این معیار ،دقت کافی ندارد و زمينهس��از
ً
سؤاالت بسیاری است .مثال میتوان پرسید :از چه زمانی ،گذشته
محسوب میشود؟ دیروز ،سال گذشته ،پیش از انقالب اسالمی،
دورۀ قاجار ،پیش از اس�لام و...؟ بعد از گذش��ت چه مدتي ،یک
شیء صفتِ تعلق به گذش��ته بهخود میگیرد و سنتی ب ه حساب
میآید؟
در پاسخ به اين سؤالها ،برخی به فاصلۀ زمانی بین دو نسل
اش��اره ميكنند و میگویند هر چیزی که از نسلی به نسل دیگر
منتقل شود ،حکم سنتی بهخود میگیرد .بر این اساس ،معماری
س��نتی عبارت است از بناهایی که از نسلی به نسلی دیگر منتقل
www.SID.ir

میش��وند ۱۶.به این اعتبار میتوان گفت هر ساختمانی که طول
عمری برابر با دو نس��ل دارد ،سنتی اس��ت .واضح است که این
تعری��ف دقت چندانی ندارد و س��نتی ب��ودن را تنها با طول عمر
ساختمان نمیتوان محک زد!
توئان بر اين باور است که تنها بخش کوچکی از بناهایی که
امروز در اختیار داریم و میبینیم ،به آینده خواهد رس��ید و حفظ
خواهد ش��د و هرچه این آینده دورتر ش��ود ،بخش کوچکتری
از بناه��ا ماندگار خواهند ش��د .به این ترتی��ب ،همۀ بناهایی که
دستبهدس��ت ش��ده و اکنون به ما بهیادگار رسیده است ،سنتی
نيس��تند .بلکه تنه��ا مع��دودی از آنها چنین ارزش��ي دارند .به
عب��ارت ديگر ،تنه��ا آن تعدادی که دارای معان��ی و ارزشهای
شایس��تهای هستند ،این ویژگی را قايلاند ۱۷.حال سؤال دیگری
ش��کل میگیرد :معانی و ارزشهای شایستهای که یک بنا باید
داشتهباشد ،چیست؟

ویژگی معنایی معماری سنتی
ب��رای دس��تیابی ب��ه معان��ی و ارزشه��ای معماری س��نتی،
سخن سیدحس��ین نصر در مقالۀ «سنت چیس��ت؟» تا حدودی
کارگشاست .کلمۀ عربی «الدین» مناسبترین معادل برای کلمۀ
 traditionیا سنت است .زيرا سرچشمۀ سنت امر قدسی است و
آنچه س��نتی است ،از امر قدسی جداناپذیر است .سنت به معنای
حقایق و اصولی اس��ت که دارای منش��اء الهی بوده و بر بش��ر و
در واقع بر کل قلمرو کیهانی وحی و الهام ش��ده اس��ت .س��نت
بهط��ور تفکیکناپذیری با وحی و دین ،با امر قدس��ی ،با عقیدۀ
راستکیش��ی ،با اقتدار ،با زندگی روحانی و با علم و هنر مرتبط
است .س��نت آن حقیقت واحدی است که قلب و سرچشمۀ تمام
زمینی الگوهایی آس��مانی
حقایق اس��تٍ .تمام س��نتها تجلیات
ِ
۱۸
هستند که نهایتا به آن الگوی پایدار سنت ازلی متصلاند.
نصر میگوید که س��نت ،با اين تعبیر ،در تمدن غرب هنگام
آخرین مرحلۀ تقدسزدایی معرفت و عالم پیرامون انسان مدرن
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14. Daffner, J.D. “The Many
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Settlements Working Paper
Series, Vol. 39, P. 3
15. Oliver, Paul . “Handed
Down Architecture:
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Bourdier J.P. and Alsayyad,
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16. Boudier, 1989: 5
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 .19همان ،ص.36
 .20نک .اردالن«،س��اختمان ،مفاهیم
س��نتی معماری و شهرسازی ایران»،

بررسی امکان پیوند معماری سنتی
با شیوههای نوین ساختمان.

 .۲۱همان ،ص32ـ.31
 .۲۲قیوم��ی بیدهن��دی ،مه��رداد.
«آموزش معم��اری در دوران پیش از
مدرن برمبنای رسالۀ معماریه» ،صفه
ش ،42ص.73
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رواج یافت .کش��ف دوبارۀ سنت ،گونهای ترمیم جهانی بهوجود
آورد ،زیرا آن حقیقتی که قالب حیات انس��ان متعادل را در طول
ً
اعصار بهوجود میآورد ،تقریبا از دست رفته و به افول گرویده بود.
او اضافه میکند که در زبانهای گوناگون پیش از دوران مدرن،
ً
اصطالحی که دقیقا با  traditionدر اين مفهوم هماهنگ باشد،
انسان پیش از مدرن بهقدری در جهان
بهکار برده نمیش��د؛ زيرا
ِ
مخلوق سنت غرق بود که نیازی به تعریف این اصطالح نداشت.
او مانند بچهماهیانی بود که از مادرش��ان دربارۀ آب سؤال کردند
و مادر در پاس��خ به آنها گفت که بروند و چیزی بیاورند که آب
نباشد .به همین طریق ،انسانهای پیش از مدرن هم در عوالمی
زندگی میکردند که اش��باع از س��نت بود و مفهوم مستقلی به نام
۱۹
سنت معنی نداشت.
امر قدسی شبیه خونی است که در سیاهرگها و سرخرگهای
س��نت جاری باشد و عطری است که در سراسر هر تمدن سنتی
پراکنده است .به این ترتیب ،سنت ،حضور امر قدسی را در سراسر
جامعه بسط میدهد و تمدنی ايجاد میکند که معنای امر قدسی
در در همۀ عرصههای آن و از جمله در معماری حاضر است .در
این زمينه اردالن میگوید:
جامعۀ س��نتی در درون یک نظام معنوی زندگی میکند که
ّ
ه��م از لحاظ کیفی و هم از لح��اظ کمی ،جویای هماهنگی
و تناس��ب کامل اس��ت .آفریدههای آن ،چ��ون معماری ،از
جهانبینیه��ای تام و کامل��ی مایه میگیرد ک��ه نیروهای
خالقۀ انسان را پدید میآورد ،آنرا به سوی غایتی رهنمون
میش��ود و در عین حال ،جامعه را بهصورت کل واحد وحدت
۲۰
میبخشد.

به ظاهر ،بلکه به باطن نیز توجه بس��یار دارد .ظاهر ،عبارت است
ّ
از صورت حس��ی یا جنبههای ظاهری و کمی اشیا که به آسانی
قابل درک اس��ت؛ مانند شکل یک ساختمان ،بدن انسان و رنگ
کاش��یها .باطن عبارت اس��ت از جنبۀ کیفی و فعلی معنویت که
۲۱
همۀ اشیا واجد آناند.
اين نگرش ،در همۀ انسانهای یک جامعۀ سنتی وجود داشته
و از طريق آنان بر تمام شؤن جامعه جاری میشده است .شخص
معماری که س��ازندۀ بناهای س��نتی اس��ت ،نیز از چنین نگرشی
برخ��وردار ب��وده و اینگونه توج��ه را به معماری اب��راز میكرده
است .برای روشنتر شدن این امر ،در ادامه ،توضیحاتی در مورد
ویژگیهای معمار و نحوۀ آموزش و طراحی او ارائه میشود.
معمار سنتی

پدي��دآوردن بنایی س��نتی که ،ع�لاوه بر ظاهری شایس��ته ،به
باطن و معنایی ارزش��مند هم توجه داشتهباش��د ،کار هر کس��ی
نیس��ت و به معمار خاص و ویژه ،به معماری سنتی ،نیاز دارد .در
م��ورد خصوصیات این فرد و نحوۀ آم��وزش او ،قیومی بیدهندی
توضیحات بسیار خوبی ارائه داده است:
معمار س��نتی پیشۀ خود را مقدس میدانست ،زيرا جایگاه خویش
را در سلسلهای قدسی میدید که از طریق آن به «معمار جهان»
متصل میش��د .معماران خداوند را معماری میدانس��تند که گنبد
کب��ود و عظیم جهان را برافراش��ته و همۀ جه��ان را چنان زیبا و
کارامد آفریده اس��ت که هیچ سس��تی در آن دیده نمیشود .پس
ُ
در معماری نیز باید بدو تش��به جس��ت ،بنای خلق خدا را با خلقی
خدای��ی س��اخت و در نظم و کارایی و زیبای��ی و خللناپذیری ،از
عم��ارت الهی تقلید کرد .بنا را باید چنان س��اخت که با دس��تگاه
معم��اری کائنات هماهنگ باش��د و در برابر نظام طبیعت قد علم
۲۲
نکند ،بلکه جزئی از آن بهشمار آید.

در این جامعه ،انس��ان سنتی به سوی گونهای توجیه و تبیین
امور برانگیخته میش��ود که تفس��یری معن��وی و عرفانی دربارۀ
حیات بهدس��ت ده��د و مقدم بر مش��اهده و ادراک خارجی و در
در جامعۀ س��نتی ،آث��ار معماری ،آثاري مصن��وع و منفک از
عین حال مافوق آن باش��د .به این ترتیب ،انس��ان سنتی نه تنها خلقت نبود؛ بلکه جزئی از آن ش��مرده میش��د .از اینرو ،معمار
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نهایت هنر خود را در این نمیدانست که اثری متباین با طبیعت
بس��ازد؛ بلکه در این میدانست که اثر او ،هم در عمل آسیبی به
طبیعت نرساند و هم در سیمای خود با طبیعت متباین نباشد .در
عالم پیش از مدرن،
معمار خود را مستحیل در جامعه و معیارهای آن میدید و وظیفۀ
خود را در نهایت ،بهبود بخش��یدن آن ضوابط میدانست .نوآوری
در آن زمان نیز ممدوح بود؛ اما مفهومی دیگر داش��ت .نوآوری به
معنای در انداختن طرحهای تازه در چهارچوب زیباشناسی مقبول
و با حفظ اصولی بود که سنت ایجاب میکرد .تجاوز از این حدود
را نه ن��وآوری ممدوح ،بلکه بدعت مذموم میش��مردند و خود را
موظف به بهرهگیری از تجارب هزاران سالۀ معماران پیش از خود
۲۳
در فراهم آوردن سکونتگاه مطلوب انسان میدانستند.

معماران سنتی از دل نظام صنفی معماری ،که از دل جامعه
جوش��یده و به صورتی طبیعی ش��کل گرفته و رش��د یافته بود،
برمیخاستند .آنان از روز نخست ،در کسوت کارگری و غالمی و
شاگردی با نظام صنفی خود آشنا ميشدند و به فراخور استعداد و
پشتکار خود ،مدارج آنرا طی میکردند .به این ترتیب ،آموزش
معماران در دوران پیش از مدرن و در جامعۀ س��نتی در دل نظام
صنفی صورت میگرف��ت .در آن جامعه ،آموزش معماری امری
نظری و خارج از عالم حرفه و جدا از مردم نبود .معمار بر اساس
طرحهای فرضی دانش��گاهی تعلم نمیک��رد؛ بلکه از همان ابتدا
در دل زندگ��ی واقعی و در جریان عمل��ی حیات جامعه آموزش
میدی��د؛ ل��ذا بنایی که میس��اخت ،هم با نیازهای جس��مانی و
روحانی و روانی مردم مناس��بت بیش��تری داش��ت و هم با نظام
۲۴
زیباییشناسی آنان سازگارتر بود.
شیوۀ آموزش معماری سنتی

تفاوت دو ش��یوۀ آموزش معماری س��نتی و غیر سنتی ،از دیدگاه
الکس��اندر آنقدر بارز و برجسته اس��ت که میتوان آنرا مالکی
برای تش��خیص این معماری در نظر گرف��ت .او به هر دو گونۀ
www.SID.ir

فرهنگ خودآگاه ۲۵و فرهنگ ناخودآگاه ۲۶فکر میکند .به نظر او،
فرهنگی ناخودآگاه است که آموزش و یادگیری در آن به صورت
غیر رسمی و از راه تقلید و تکرار انجام میشود .ولی در فرهنگ
خودآگاه ،این مس��ئله از راه آموزش رس��می و ب��ر طبق قوانین
خاص و روش��نی صورت میپذیرد ۲۷.به باور او ،معماری س��نتی
محصولی از سیس��تم آموزش ساختوس��از غیر رسمی فرهنگ
ناخودآگاه است.
نظریۀ الکس��اندر موافقان و مخالفان��ی دارد .آپتون از جمله
کسانی اس��ت که بهکارگیری صفت ناخودآگاه را چندان مناسب
نمیداند و میگوید:
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معماری س��نتی تبلور ایدههایی اس��ت که از اس��تعداد و خالقیت
آدمهایی آگاه سرچشمه گرفته است .آدمهای آگاهی که بهخوبی
میدانن��د چه میخواهن��د و برای رس��یدن به خواستههایش��ان
۲۸
روشهایی دارند.

هوبکا هم در این زمينه يادآوري كرده است:
این نکته که روش س��اخت سنتی ،روش��ی ناخودآگاه است ،تنها
به این مضمون اس��ت که طراحی این بناها در تصاویر رسمشده
و نوش��تههای مکتوب ارائه نمیشود و اعضای گروه طراحی ،آن
را تجزیه و تحلیل و بررس��ی نمیكنند .ولی در عوض باید گفت
که روش س��اخت این بناها یک روش قانونمند طراحی اس��ت و
با اس��تفاده از یک زبان فکری س��نتی ،که دارای ساختاری بسیار
عمیق و پیچیده اس��ت ،بهکار گرفته میش��ود .این زبان قواعد و
اصول (گرامر) معماری خاص خود را دارد.

هوب��کا ای��ن ش��یوۀ بهکارگی��ری قوانین را «روش س��نتی
۲۹
های آکادمیک و مدرسهای
طراحی» مینام��د و آنرا از روش ً
۳۰
و رسمی آموزش طراحی معماری کامال متفاوت میبیند.
روش طراحی سنتی

اصول اساس��ی و پایهای روش طراحی س��نتی در سنتها ریشه
دارد .کس��ی ک��ه میخواهد روش طراحی س��نتی را دریابد ،باید

 .۲۳همان ،ص7۴ـ.7۵
 .24همان ،ص7۶ـ.7۷

35. selfconscious

36. unselfconscious
37. Alexander, Christopher
. Notes on the Synthesis of
Form, P. 36.
38. Upton, Dell and Vlach.
Common Places: Reading
in American Vernacular
Architecture, P. 426.
39. folk design

 .۳۰همان
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بداند که در این روش ،صورتهای معماری از یک نظام فکری،
که تحت سیطره و تس��لط سنتهاست ،نشئت میگیرد .در این
روش ،طراحی تنها در ذهن افراد طراح بنا ش��کل میگیرد .بقای
این روش در فرهنگ ،از طريق س��نتها و انتقال دستبهدست
آنها صورت میگیرد .انتقال اطالعات ذهن طراح به دیگران از
طریق بیان ش��فاهی خود او ،مشاهدۀ اعمال او و تکرار کارهای
ً
او بهوس��يلۀ شاگردانش انجام میپذیرد .این روش طراحی کامال
از روشهای مدرن و آکادمیک طراحی متمایز اس��ت .زیرا روش
س��نتی طراحی یک روش غی��ر مکتوب طراحی اس��ت و طرح
تنها در ذهن س��ازندگان آن مجسم میش��ود ۳۱.هوبکا در ادامۀ
توضیحاتش در بارۀ روش طراحی سنتی ،اضافه میکند:
اگر کسی میخواهد روش طراحی سنتی را بفهمد ،باید خویش را
آماده كند تا راه انتقال سنتها به طرحهای پیچیدۀ معماری را در
۳۲
ذهن طراح پیگیری كند.

 .۳۱همان
 .۳۲همان
 .33همان ،نقل به مضمون
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در بارۀ روش س��نتی طراحی ،برداشتهای غلطي هم وجود
دارد .از جمله این گمانهای نادرست میتوان به نادیده انگاشتن
معماران س��نتی و دست کم گرفتن قابلیتها و تواناییهای آنان
اشاره كرد زيرا تصور میشود معماران سنتی افراد معمولی جامعه
بودهاند .در بس��یاری جوامع ،سازنده و استفادهکنندۀ بنا یکی بود
و مالک بنا خود در طراحی و س��اخت آن دخالت داش��ت ،اما این
مس��ئله بههیچوجه نقش معماران س��نتی را ،که سازندۀ بناهای
بسیار باارزشی بودند و سبب شکلگیری میراثهای غنی معماری
شدند ،کماهميت نمیسازد.
معماران سنتی ،روشهای پیچیده و قانونمندی برای طراحی
و پديدآوري فرمهای فضایی داشتند كه گرچه با روشهای مدرن
طراحی متفاوت اس��ت ،هدف نهایی یکساني را دنبال ميكند كه
عبارت اس��ت از «تبدیل ایدههایی به ص��ور فضایی» .بنابراین،
معماران سنتی هم مانند همکاران مدرن خود ،افرادی متخصص
و آموزش دیدهاند که تواناییهای خالقانهای در طرح و ساخت و

اجرای بنا دارند و فقط روش کارشان با طراحان امروزی متفاوت
است .طراحان سنتی تنها در حوزۀ سنتها بهکار ميپردازند و از
آن فراتر نمیروند .به اين س��بب ،در مقايسه با طراحان مدرن و
امروزی ،حوزۀ محدودتري در اختیار دارند .ولی این محدوديت به
معنای آن نيس��ت که خالقیت آنها از همکاران مدرنشان كمتر
اس��ت .در ضمن ،معماران س��نتی روند کار طراحی خویش را در
ذهن خود و در زمینهای محدود و تعریفشده ،از طريق فرهنگ
جامع��ۀ خویش دنبال میكنند و از میان امکاناتی که س��اخته و
۳۳
پرداختۀ سنتهاست ،به گزینش و عمل میپردازند.
جمعبندی

در نتیجهگیری از آنچه گذشت ،باید اذعان داشت که بیان تعریفی
جامع و کامل برای معماری س��نتی بهراحتی امكانپذير نیست.
با بررس��ی مترادفهای رایجی که مردم براي اين اصطالح ابراز
میدارند ،مش��خص ش��د که معماری س��نتی از چه��ار بار زمان
(معماری تاریخی ،معماری قدیمی ،و ،)...مکان (معماری محلی،
معماری بوم��ی و  ،)...فرهنگ (معماری خودی ،معماری اصیل،
معم��اری باهویت) و معن��ا (معماری بامعنی ،معم��اری باارزش،
و )...برخوردار اس��ت .از آنجا که ای��ن چهار عامل متغیرند ،بیان
تعریفی که در همۀ وضعيتها مصداق یابد ،امکانپذیر نیس��ت.
اما میتوان به برخی از صفات کلیدی این معماری اش��اره كرد.
اين صفات کلیدی از جمعبندی اطالعات حاصل از سه تأمل زیر
فراهم آمده است:
 .1بررسی لغوی واژۀ سنت.
 .2پیدا کردن سرچشمۀ سنت.
 .3یافتن تاریخچۀ پیدایش و استفاده از این واژه در جامعه.
با بررس��ی لغوی واژۀ س��نت روشن ش��د که سنت مقولهای
فرهنگی است که با دستبهدست دادن و انتقال و استمرار همراه
اس��ت .بر اساس این ویژگی ،صفت «س��نتی» به چیزی اطالق
میش��ود که باری فرهنگی داشته باش��د ،بیانگر و تبلور فرهنگ
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جامعه باش��د و آن الگوی شناختهشده و فرهنگی ،در طول زمان
دستبهدست شده و از نسلی به نسلی دیگر رسیده و ادامه یافته
باش��د .با این تعریف از س��نت ،معماری س��نتی عبارت است از
آنگون��ه معماری ک��ه در جامعه وجود داش��ته و در طول زمان
استمرار یافته است.
در جس��توجوی سرچشمۀ سنت به امری قدسی برخورديم:
زمینی الگوهایی آس��مانی هستند که در
تمام س��نتها تجلیات
ِ
نهایت به آن الگوی پایدار ازلی متصلاند .سنت ب ه معنای حقایق
و اصولی اس��ت که منش��أ الهی دارد و به انسان و در حقيقت به
همۀ قلمروی کیهانی وحی و الهام ش��ده اس��ت .به این ترتیب،
سرچش��مۀ سنت امری قدسی اس��ت و آنچه سنتی است ،از امر
قدسی جداييناپذیر است.
پیگیری تاریخچۀ پیدایش و استفاده از واژۀ سنت در جامعه،
به دوران پس از مدرن ميرسد .تا پیش از دوران مدرن ،انسانها
در عوالمی زندگی میکردند که اشباع از سنت بود .به اين سبب،
مفهوم مس��تقلی به نام س��نت ،برای آنان معنی نداشت .در یک
جامعۀ س��نتی ،امر قدسی چون عطری در سراسر جامعه ،در همۀ
عرصههای آن و از جمله در معماری حضور داشت.
ب��رای پديد آوردن بنایی س��نتی ،یعنی معم��اریاي که امر
قدس��ی در آن حضور دارد ،به معمار س��نتی نیاز است؛ كسي که
پیش��ۀ خود را مقدس میداند و جایگاه خویش را در سلس��لهای
قدس��ی میبیند ک��ه از طریق آن ب��ه «معمار جه��ان» متصل
میش��ود .معمار س��نتی از دل یک نظام صنف��ی معماری ،که از
دل جامعه جوش��یده و بهصورتی طبیعی ش��کل گرفته ،برخاسته
و روش آم��وزش او با نح��وۀ آموزش معماران ام��روزی ،که در
ً
دانشگاهها صورت میگیرد ،کامال متفاوت است.
اما نه تنها ش��یوۀ آموزش معمار س��نتی ،بلکه روش طراحی
معماری او ه��م با طراحان امروزي تفاوت دارد .این نکته (تمایز
و تف��اوت ب��ارز روش آم��وزش و طراحی س��نتی ب��ا روشهای
حرفهای و رس��می یا مدرسهای آم��وزش و طراحی معماری
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که روش غالب امروزی طرح و اجرای بناهاس��ت) ،از نظر برخی
صاحبنظران چنان ش��اخص و برجسته است که آنرا مالک و
معیاری برای تشخیص و تبیین معماری سنتی دانستهاند.
بنابراين ،سه ویژگی اساسي معماری سنتی عبارت است از:
 .1معماری س��نتی محصول روشی سنتی در طراحی و ساخت
است.
 .2معماری س��نتی دارای الگوهایی اس��ت ک��ه تبلور فرهنگ
جامعه اس��ت ،در طول زمان اس��تمرار یافته و دستبهدس��ت
گشته و منتقل شده است.
 .3معماری س��نتی با امر قدس��ی مرتبط و گون��های معماری
باارزش و بامعناست.
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