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 چكيده 
کند .بلکه  یخود رامشخص نم یواقتصاد یاجتماع طیکامال با شرا یوحت ستیاز سبکها وفرمها ن یفقط مجموعه ا یمعمار

رسد مصالح بوم  یکه به نظر م یزیچ نیشود اول یم یمیوقد یسنت یصحبت از بناها ی. معموال وقت نهاستیاز ا یمجموعه ا

، ذوق  دهیو عق شهی، احساسات ، اند هیورسوم ، روح انگرآدابیو نما یهنگفر یبرگرفته از الگوها یبوم یرآور آن است. معما

معماران به کالبد  شتریلزوم توجه ب یفرهنگ بوم شیگذشته وحال وفرسا نیوهنر جامعه است. لذا رشد شکاف ب قهیوسل

 یانسان یازهاین فعدر جهت ر یطیمح یها یژگیه از وبرگرفت یبوم یمعمار یکند.به طور کل یم جابیرا ا یبوم یمعمار

است که عامل  نیمطرح است ا نجایکه در ا یسوال نیاست. اول یمل هیاز ثروت وسرما یبخش یاست ، دانش بوم طیدرمح

 ؟   ستی(( چ یبوم یبوجود آورنده )) معمار

 

 . ومی معماری بومی، فرهنگ بومی ، ویژگی های محیطی ، دانش ب های کليدی:واژه
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 مقدمه 
 معماری گذشته ما دارای ریشه ای قوی متناسب با فرهنگ واقلیم ، مردم ومنطقه می باشد. و انسان در آن جا احساس راحتی 

 می کند ولی امروزه با وجود تکنولوژی های گوناگون هیچ رنگ وبویی از این معماری وخطوط در ساختمان ها مشاهده نمی 

 ند تا با بهره گیری از چیزهای مادی ، از ارزش های خویش ا ردم در هرسرزمینی در ساخت اثر معماری در تالشم [1]شود .

 و همچنین شناخت محیط ومعماری تنها با درک فعالیت های انسان دردنیای پیرامونش امکان پذیر است . حفاظت کنند

 .استعهده دار ی و با خواسته های مادی ومعنوی انسان هامعماری بومی نیازهای یک جامعه را در ارتباط با عوامل طبیع

 معماری بومی بیشتر  [2]شاید بیش از نیم قرن نیست که به پیچیدگی ها ومشخصه های معماری بومی پرداخته می شود .

 ما شورک یتیو هو یفرهنگ ینمادها نیتر یاز قو یکی نی[ وهمچن3. ] قیاساس آزمون وخطا است تا هندسه ومحاسبات دق بر

 خطر وجود دارد که  نیشکوه وعظمت گذشته را ندارد و هر روز ا رانیامروز ا یمعمار دیاست .آن گونه که مطلع هست معمار

 فراموش شوند. ایهر منطقه به مرور حذف  یبوم یها یمعمار
 

 روش تحقيق
 . میکرده اقاالت زیادی را مطالعه ب ها ومنوع روش تحقیق ما در مقاله حاظر کتابخانه ای می باشد . به گونه ای که کتا      

       

 تاریخچه معماری بومی 
 می کند ،همزمان با دگرگونی های اساسی در جهان به شیوه خاصی تظاهر  19و 18گرایش به معماری بومی در قرن های      

 آن را معموال با تولد تکنولوژی وهنر نوین این بزنگاه انقالبات اجتماعی ، اقتصادی درنظام جوامع وپیامدهای فرهنگی متعاقب      

  [5]یکی می دانند .      

 شناخت معماری بومی 
 شناخت معماری بومی می تواند به منزله شناخت جامعه باشد جامعه ای که همچنان از آغاز شکل گیری برای بقاء با طبیعت     

 [2]درتنازع است.      

 

 شكل گيری معماری بومی 
 ومی بیشتر به دالیلی که خارج از آن جستجو می شوند یا ریشه در فضای بیرون از آن دارند . واین امر چه در ایران ومعماری ب     

 امروزه با هرکس درباره معماری بومی به گفت  [2]چه در کشورهایی که بیشتر به مقوله معماری می پردازند تحقق می پذیرد .      

 ورق زدن دفتری می پردازد که سخن ها وشکل هایی از گذشته در آن نوشته شده است . امروزه بی اختیار به وگو می نشینم      

 همه به معماری بومی ، به هر بخش از هر سرزمینی که تعلق داشته به عنوان میراثی از گذشته ها می نگرند وحتی این شک      

 نند زاینده معماری ای باشد .معماری بومی در هرزبان وهر فرهنگی را به خود راه نمی دهند که آنان نیز همین امروز هم می توا    

 که معنا شود به استناد سنت به ریشه معماری در گذشته دور ونزدیک اشاره می کند .     
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 تعریف معماری بومی 
 می شوند ونه افراد  برخی نویسندگان به معماری بومی ، به عنوان معماری که توسط مهاجران وغیر بومیان طراحی و ساخته   

 بومی اشاره می کند . اگر چه در آمریکا اصطالح معماری مردمی رایج است اما در جای دیگر صفاتی از جمله دهاتی وروستایی     

 شهری که در سرزمین گردهم   –معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماری  [4]به طور وسیعی به کاربرده می شوند .     

 ا هماهنگی هایی که درزمینه شکل ، در زمینه حجم گذاری یا کاربردی ،رنگ آمیزی وآهنگ سطوح پروخالی وهمچنینآمده وب    

 در زمینه مصالح ونظام های ساختمانی در آن ها پایدار است . این هماهنگی مبتنی بر ضابطه ها ورسوم وسلیقه های زاده از     

 معماری از جمله دانش های شکل گرفته در هربوم است . معماری بومی به طیفی از  [5] فرهنگ محیطی ، رفتار محیطی است .    

 شیوه های ساخت وساز اطالق می شود . معماری بومی منعکس کننده هویت فردی ، محیطی ، تاریخی وفرهنگی موجود است و    

 وعامیانه وسنتی داللت دارد امروزه معماری  همچنین معماری بومی اکنون حوزه ای است که اغلب بر بر وطایفه وفرهنگ مردمی    

 میراث مردمانی که آموزش معماری ندیده اند وبه آفرینش معماری  ،بومی به عنوان ظرف ومیدانی از گذشتگان تلقی می شود     

 [5]می پرداختند .     

  [6]معماری بومی ، معماری مردم و معماری توسط مردم ونه برای مردم است .     

 پیترو بلوچی معمار ایتالیای معماری بومی را اینگونه تعریف می نماید :     

 هنر بومی :     
  یتمام تیفعالهنری است که توسط تعداد اندکی از افراد متخصص وبا برنامه تدوین شده ساخته شده است . بلکه در ادامه     

 رفته است .  شکل گ یتجربه توسط افراد عاد نهیشیتجربه ، پ یمردمان دارا    

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

     

 ویژگی های معماری بومی :

 [7]ه می شود. معماری بومی شامل تمامی خانه ها ، فضاها وساختمان های است که برای انسان ها ساخت

 ویژگی اشاره نمود: 3به طور کلی می توان برای معماری بومی به 

 از مواد ، مصالح و دانش بومی به سادگی استفاده می شود .  -1

 از نیروهای بومی با مشارکت آن ها وبا توجه به سلیقه آن ها استفاده می شود .  -2

 [8]ته می شود. درعین حفظ کیفیت ومنافع از هزینه های مادی وغیر مادی کاس -3

 

 ارزش های معماری بومی 
 الف ( نگاه به طبيعت وتداعی تقدس آن : 

 ،یک اثر معماری از هنگام زاده شدن از لحظه ای که باید اولین گام های خود را برای کالبد شدن بردارد با زمین در می آمیزد      
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 باز پس  متفاوت ، زانیاش به م یکیزی، ف یایمیش یو محتوا یظاهر کند . و پس از دگرکردن شکل یم افتیآب در نیاز زم      

  [2] .اش می دهد      

  :طبيعت معنا داردرمعماری -1

 دراجتماع وفرهنگ ایرانی احترام به همه عناصر طبیعت وجود دارد . درعرفان اعتقاد براین است که آب ، باد )هوا( ، خاک     

 عناصر اصلی تشکیل دهنده پیرامون ما هستند.  )) نور وفاکتورهای دنیوی (( وآتش  

 طراحی اقليمی : -2

 الهام از طبیعت در بسیاری از ویژگی های ساختمان دیده می شود . استفاده از گیاهان طبیعی ، روشنایی طبیعی ، تهویه      

  [9] دمایی زمین ودیگر نیروهای طبیعت همه در این معماری گنجانده شده است .وخصوصیات  یعیطب   

 خودبسندگی : -3

 استفاده از مصالح بومی )) بوم آورد(( معماران بومی عادت به استفاده از خاک فونداسیون حفاری شده برای ساختن آجرها    

  [10]داشتند .    

  پرهيز از بيهودگی : -4

 جوامع شهری وروستایی  قناعت و استفاده حداکثر از حداقل ها در گذشته ای نه چندان دور از مهمترین ارزش های سنتی   

  [11]بوده است .    

 

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

 می پردازد.    

  درون گرایی : -1

 ها به خانواده وخلوت یرانیقائل است . فرهنگ ا شیرهنگ ، عادت ها وسنت هاف ی، برا ی، احترام فوق العاده ا یهر اجتماع   

 آن ها احترام می گذارد . براین اساس آن ها دونوع فضا در طراحی نشان می دادند . فعالیت های وابسته به خانواده وخلوت    

  [11]آن ها باید درفضای جداگانه ای نسبت به فعالیت های عمومی مستقر شود.   

 

  عوامل تاثير گذار درمعماری بومی :
 فرهنگ ، محیط ومواد  -2آب وهوا ، فرهنگ                                             -1

 

 اصول معماری بومی ایران 
 اصول طراحی ومعماری بومی :

  الف( انرژی : 

 . یومحلبا توجه به نیازهای اقلیمی حداکثر استفاده از منابع محلی درگرمایش ، تهویه وروشنایی ساختمان های بومی 
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 ب( جهت گيری گذرها وراه های شهری : 
 پنجره ها ،  تی، موقع نیپالن در زم تیموقعنحوه قرارگیری ساختمان ها در کنار همدیگر ، جهت گیری ساختمان ،  

  های ساختمان ، یاز منابع محل یممصالح بو از یری[ بهره گ14-13-12. ] یوانرژ یمیدرها و...... با توجه به مالحظات اقل 

 موازات عملکرد بنا داراست . را به یفرازمان یاست که مفهوم فرهنگ یمصالح یدرصد باال یدارا یبوم 

        

 درقسمت دوم مقاله حاظر به توضیح کوتاه درمورد کاربردهای معماری بومی می پردازیم .  

 

 کاربردهای معماری بومی :
 ی تنها با درک فعالیت های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است وهدف معماری را می توان شناخت محیط ومعمار 

 یریم که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشری است ،ذایجاد انگاره ای انسانی در درون شکل کالبدی دانست .بنابراین اگر بپ 

 ابیم که معماری امروز و فردای ما نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته زندگی باتمام ابعاد )) نیازها ، باورها و.....(( باید دری 

 تغییر در مفهوم معماری بلکه در نحوه رویارویی با مسائله فضای به لحاظ  نهباشد . البته عنوان مقاطعی مشخص ، درواقع  

 ذشته ، حال وآینده می کند ، رویدادی انکار زیستی بعد از انقالب صنعتی است . واقعیتی که ما راناگزیر به استفاده از واژه گ 

 ناپذیر در بخشی از تاریخ معماری که به لحاظ و ویژگی های زمینه ساز نگرشی یک سو در برداشت از مفهوم زیستگاه برای  

 آن  جوامع بود. حال به منظور این جریان نامطلوب در شرایطی که شناخت عوامل مختلف محیطی وپیوندهای غیر قابل انکار 

 ناممکن می نماید . درتنظیم فضاهای زیستی ما نیازمند فرهنگی هستیم چرا که در واقع آنچه فرهنگ معماری گذشته به 

 معماری بومی امروزه تنها به صورت پیکری بی جان پیش روی ماست . وطبیعتا   ، صورت یک سنت در خود داشته است 

 در شناخت ارزشهای نا آشنا و ی گذشته ، ناگزیر به جست وجووکنکاش امروز در پی کشف و استفاده از ارزش ها جوامع 

 [5]فراموش شده در خود است با امید به اینکه تالش امروز مابرای آینده ، یافتن راهی برای ارتباط با گذشته باشد.  

 

 گيرینتيجه
 ه هویت ویژه خود را حفظ کند .و از آن با آنکه در طول تاریخ دستخوش پدیده های دگرگون کننده بوده توانست معماری بومی

 که شناسنامه ی معتبر از مردم یک سرزمین به شمار می رود نمایانگر آداب ورسوم ، روحیه واحساسات ، اندیشه وعقیده ، ذوق 

 ی وسلیقه و هنر آنان است . معماری بومی همساز با اقلیم وسازگار با فرهنگ هربومی شکل می گیرد و همچنین معماری بوم

 و باید دریابیم که ماری امروزی قابل تکرار باشند ایران دارای ارزش های است که بعضی از این ارزش ها می توانند در مع

 معماری امروز و فردای ما نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته باشد وهمچنین ساختمان های قدیمی ما که با استفاده از 

 خود به عنوان یک ساختمان خودکفا در تامین انرژی عمل می کنند وبا کمترین استفاده از مصالح بوم آورد ساخته شده اند ، 

  بایست میمی رود  پیشرای ساکنین خود فراهم می آورند اینگونه که سوختهای فسیلی وغیرقابل بازگشت شرایط آسایش را ب

 نگهم معماری بومی اقصی نقاط ایران را زنده در آینده معماری بومی را فقط در کتاب ها جستجو کرد امید است که بتوانی

 داریم ، به امید ایرانی پابرجا .
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.  18، صفحه  1374، انتشارات دانشگاه تهران . چاپ سوم . /  یخیتار یشهرها و بناها یمحمد منصور ، باززنده ساز . یفالمک  

.147: 1388سعدونی . مهدی، معماری قانعانه ، رساله دکتری ،  [8]    

.  1382پیرنیا ، م . ، )) معماری اسالمی ایران (( ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ،    [9]    

   [10]   .3138، تهران ،  نشر معمار(( ،  سبک شناسی معماری ایرانپیرنیا ، م . ، ))
 

. 1388، م. ، )) آسیب شناسی معماری روستایی بسوی سکونتگاه مطلوب ، (( انتشارات شهیدی ، تهران،  سرتیپی  پور     [11]  
 

.1389برایان ، )) رهنمون هایی به سوی معماری پایدار(( ، ترجمه شهروز تهرانی .ایرج ، تهران ، نشر مهرازان ، ویرایش دوم ، .ادوارد  [  21 ]  
 

 آفرینش محالت ومکان های در محیط ساخت (( ، ترجمه فریادی . شهرزاد ، تهران ، نشر دانشگاه تهران چپ من . دیوید ، )) [ 13] 

  ،1384  

شارات طاهباز. منصوره ، جلیلیان . شهربانو ، اصول طراحی معماری همساز با اقلیم درایران بارویکرد به معماری مساجد ، انت  [14] 

1390دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،  
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