
تأملي در معماري سنتي

ناهيد صادقي  پي

  استادیار دانشكدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتي

مقدمه
نبود تعریفي واحد و واضح  برای معماری سنتي باعث شده است که هر 
کس به تعبیر خود آن  را معنا کند. این دو واژه، یك تعریف مفهومي یا 
ــت؟ با شنیدن این مطلب، مخاطب  تلویحي دارند. اما این تعریف چیس
باید به کدامین دسته بندی رجوع کند که در آن جا به جست وجوی این 

نوع معماری1 خاص بپردازد؟
در دسته بندی  های رایجي که در زمینۀ  معماری وجود دارد، معمواًل 
ــود که برگرفته از خود ساختمان  به یكي از مالك  های زیر توجه مي ش

است:
ــدارس، حمام  ها،  ــاجد، م ــرد بنا: نظیر معماری خانه  ها، مس 1. کارک

اداره ها، ساختمان های تجاری و... .
ــتي، چوبي،  ــه در بنا: نظیر معماری آجری، خش ــح به کاررفت 2. مصال

سنگي، بتوني، و... .
3. سازۀ بنا: ساختمان هایي با دیوار باربر، ستون دار، خرپایي و... .

چکيده

ــیاری از  ــه در صحبت های بس ــت ک ــنتي اصطالحي اس معماری س
ــده در دانشكده های  معماران، مقاله ها و کتاب ها، بحث های مطرح ش
معماری، موضوعات مطرح شده در گفت وگوها و همایش  های مربوط 
ــنوندگان مفهوم  ــال آن ها به کار مي  رود و همۀ ش ــه معماری و امث ب
ــؤال نمي  کنند معماری سنتي  ــخ گوینده س آن  را مي فهمند و در پاس
ــت؟ اما در پرس وجو از افراد متفاوت، متوجه مي شویم هر کسي  چیس
ــود این اصطالح را معني مي کند و برای آن مفهوم خاصي  از ظن خ
در نظر دارد. به این سبب، در این مقاله سعي داریم در این امر تأمل 

کنیم و به معني روشن  تری برای معماری سنتي دست یابیم.

  کلیدواژگان: معماری سنتي، معماری تاریخي، معماری قدیمي، معماری بومي، معماری با هویت، معماری اصیل، معماری خودی،
 معماری بامعني.

1. در این مقاله، معماری به معني عام 
ــاختمان و بنا به کاررفته  خود یعني س

است.
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4. فرم بنا: ساختمان های گنبدی، سقف شیب دار، حیاط مرکزی و... .

به  نظر مي  رسد که هیچ یك از این نوع دسته بندی  ها محدود کنندۀ قلمروی 
ــنتي نیست؛ زیرا امكان دارد در همۀ آن ها معماری سنتي هم وجود  معماری س
داشته باشد و تمام و یا تعدادی از زیرمجموعه  های آن را دربرگیرد. برای مثال، 
ــته  بندی  های حاصل از نوع کارکرد بنا، برخي از گونه  های  ــت در دس ممكن اس
ــد.  ــنتي باش ــه، حمام و...، دارای معماری س ــجد، مدرس آن، از جمله خانه، مس
ــنتي، به معیاری فراتر از این مالك  های رایج  بنابراین، برای تعیین معماری س
ــا را دربر مي  گیرد. گویي باید به  ــه معمواًل ابعاد مادی و فیزیكي بن ــت ک نیاز اس

کیفیت و حال و هوایي توجه کرد و آن  را مالك قرار داد. 
ــا حدودی  ــنتي ت ــي از معماری س ــالك، تعاریف ــن م ــت وجوی ای در جس

کارگشاست.

اصطالحات مترادف  معماري سنتي
ــود، عبارت است  مهم ترین اصطالحاتي که در تعریف این معماری گفته مي ش
از: معماری تاریخي، معماری قدیمي، معماری اصیل، معماری باهویت، معماری 

خودی، معماری بامعني، معماری بومي و معماری محلي.
ــوب به  ــت که جنبۀ تاریخي دارد و منس ــاری تاریخي: معماری ای اس معم

تاریخ است. در تعریف تاریخ آمده است: 
ــه به ترتیب ازمنه  ــله اعمال و وقایع و حوادث قابل ذکر ک ــت یا سلس »سرگذش
ــد. تعیین کردن مدتي از ابتدای امری عظیم و قدیم و مشهور تا  ــده باش تنظیم ش
ظهور امر ثاني که عقب اوست؛ رقمي که زمان را نماید، زمان وقوع واقعه ای  «.۲ 

ــده در یك دورۀ  ــي به معماری ساخته ش ــس در حقیقت، معماری تاریخ پ
ــدا مي  کند و گوینده با بیان این اصطالح، نوعي بار زماني  ــي خاص ربط پی زمان

در نظر دارد.
ــود. قدیم در  معماری قدیمي: در این نوع معماری، به بعد زمان توجه مي ش
ــین و سابق است و قدیمي یعني دیرینه، کهن، سال دیده  لغت به معني »دیرینه، پیش
و پیر«.۳ پس معماری قدیمي در حقیقت نوعي معماری است که مو سپید کرده 
ــت. بنابراین، این معماری متعلق  و َگرد تاریخ بر چهره دارد و باتجربه و پیر اس
ــه دارد؛ باید به آن احترام گذاشت. نكتۀ  ــت و در گذشته ریش به زمان حال نیس

پرسش هاي تحقيق
ــنيت مفهومي واحد  ــاري س ــا معم 1. آي

دارد؟
2. معاین غالب متصّور از معماري سنيت 

كدام است؟
3. تعريف معماري سنيت چيست؟

2. فرهنگ فارسي معین، ص ۳۰۵.  
۳. همان، ص693.
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ــت، وجود نوعي تقدس  ــری که در مورد این واژه مطرح اس دیگ

برای آن است. قدیم نامي از نام های خدای تعالي است.
ــرزمین و ناحیه ای  ــن نوع معماری، به س ــاری بومي: ای معم

خاص تعلق دارد. لغت »بوم« بار مكاني دارد و،
محدودۀ مشخص شده  ای از مكان را، که دارای مرزی معین است، 

شامل مي  شود.۴

ــل« و »محلي«، هم همین  ــر واژۀ نزدیك به آن، »مح دیگ
ــدوده ای خاص از مكان را  ــي را دارد. این واژه نیز مح ــار مكان ب
ــي و اقلیمي به خصوصي  ــرایط محیط دربرمي  گیرد که دارای ش
ــنتي، یعني معماری  ــت. بنابراین، این دو مترادف معماری س اس
ــنتي  بومي و معماری محلي، در حقیقت بر وجه تعلق معماری س
به محدوده ای تعریف شده از یك مكان و سازگاری آن با شرایط 

محیطي و آب و هوایي تأکید دارد.
معمارِی باهویت: این اصطالح مترادف دیگری برای معماری 
ــت. هویت در لغت با مفاهیمي چون، »ذات باری تعالي،  سنتي اس
ــخص باشد، تعریف شده  ــتي، وجود و آن چه موجب شناسایي ش هس
ــت که موجب شناسایي  ــت«.۵ اگر هویت به معني چیزی اس اس
مي  شود، پس در حقیقت نوعي کارت شناسایي، نوعي شناسنامه، 
ــال  ــواًل در آن نام و نام خانوادگي و س ــت که معم و مدرکي اس
ــاید  ــود. با این مقدمه، ش ــدر و مادر و... ذکر مي  ش ــد و نام پ تول
ــایي« تعبیر  ــاری باهویت را به »معماری قابل شناس بتوان معم
ــناخت؛ زیرا سابقه  ای از  کرد. نوعي معماری که مي  توان آن را ش
آن موجود است، خاندان و جدوآبادی روشن دارد و بااصل ونسب 

است.
ــر، واالتبار و نجیب«  ــل« در لغت به معني »نژاد، گه »اصی
ــتن، نجابت داشتن، شرافت  و »اصالت«، »بانژاد بودن، گهر داش
ــتن، واالتباری و پدرداری« تعریف شده است.۶ »نجیب« را  داش
ــا، عفیف، هر چیز ممتاز و آن  که  هم »گوهر، نژاده، اصیل، پارس
ــاید  ــد«، معني کرده اند.۷ با این مقدمات، ش از خانوادۀ بزرگ باش

ــت،  ــت که ممتاز اس بتوان معماری اصیل را نوعي معماری دانس
همچون گوهر ارزشمند است و جنبۀ  قومي و نژادی دارد؛ منتهي 
ــریف و متخلق  ــه هر قوم و نژادی؛ بلكه قوم و نژادی واال و ش ن

به ارزش های اخالقي.
ــنتي، واژۀ »خودی« و  ــاری س ــۀ معم ــارات در زمین در اظه
اصطالح »معماری خودی« هم وجود دارد. »خودی« در لغت به 
ــت. پس معماری خودی نوعي از معماری است  معني »آشنا«س
ــت و همه آن را درك  ــنا، قابل شناسایي اس ــنا باشد. آش که آش
ــنا بودن زماني رخ می دهد که سابقه ای  مي کنند و مي  فهمند. آش
از شناخت وجود داشته باشد. پس غریبه و بیگانه هیچ گاه آشنای 
ــودی نوعي معماری  ــد بود. به این ترتیب، معماری خ ما نخواه
مستقل است و از خارج وارد نشده است. در فرهنگ خودی ریشه 
ــادی و رفتاری و آداب و  ــای فرهنگي و اعتق دارد و از ویژگي ه
رسوم مردم و... سرچشمه مي  گیرد و با آن ها انطباق کامل دارد.

ــۀ »معني«،  ــگ لغت برای کلم ــاری بامعني: در فرهن معم
ــده، مقصود، مراد، مفهوم کالم، مفهوم سخن، حقیقت،  »قصدش
ــس معماری معني دار  ــت.۸ پ ــن، موضوع و مطلب« آمده اس باط
ــاختماني مادی و  ــوع معماری نه تنها س ــدی دارد. با این ن قص
فیزیكي بر پا می شود، بلكه معني و مفهومي قصد شده در آن جاری 
ــود؛ حقیقتي در  می گردد؛ نه تنها ظاهر، بلكه باطني پدیدار مي  ش

آن به وجود مي  آید.
در یك جمع بندی کوتاه، شاید بتوان گفت که معماری سنتي 

به چهار عامل زیر بستگي دارد:
1. زمان
2. مكان

3. فرهنگ
4. معنایي خاص.

ــت. برای مثال، آن بنایي که امروز  این چهار عامل ثابت نیس
سنتي نیست، چه بسا در چند قرن آینده، حكم سنتي بیابد. شاید 
آن الگویي که در نواحي بوشهر معماری سنتي شناخته مي  شود، 

4. همان، ص220.
۵. همان، ص1014.

۶. همان،ص119 ـ 118.
۷. همان، ص946.
۸. همان، ص888.
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ــنا نباشد. شاید آالچیقي که در فرهنگ مردم  در منطقۀ تبریز آش
ــنتي است، برای مردم بلوچ مفهوم دیگری داشته باشد.  ترکمن س
ــنتي  ــامان دهي س ــای نظام خانواده و نوع س ــت معن ممكن اس
ــكل  ــتاني، در نزد مردم کرد و لر ش ــای عرب های خوزس خانه ه
متفاوتي داشته و به گونه  ای دیگر باشد. بنابراین، این چهار عامل، 
ــری تعریفي واحد و  ــه الزمۀ پي گی ــدود و ثابتي را، ک دایرۀ مح
یكسان است، ندارد و برای روشن شدن این دایره در هر وضعیت 

خاصي، باید این چهار عامل را دقیقًا مشخص کرد.
ــخص  ــنتي مش ــال که به کمك مترادف  های معماری س ح
ــیدن به تعریفي از این معماری، باید ابتدا دایرۀ  ــد که برای رس ش
ــن  محدودی از وجوه زماني و مكاني و فرهنگي و معنایي را روش
کرد، بد نیست به واژۀ »سنت« نیز نظری بیفكنیم تا شاید از این 
راه بتوانیم به معني »معماری سنتي« نزدیك شویم و از چگونگي 

و کیفیت این معماری اطالعات بیشتری به دست آوریم.

سنت چيست؟
در لغت نامۀ دهخدا، برای واژۀ »سنت« تعاریف زیر آمده است: 

راه و روش، طریقه و قانون و روش، آیین و رسم و نهاد، احكام و 
امر و نهي خدای تعالي، فرض و فریضه، واجب و الزم، احكام دین، 
ــریعت«. در فرهنگ معین در تعریف این کلمه آمده  راه دین و ش
ــیرت، طریقه، عادت، گفتار و کردار و تقریر  است: »راه، روش، س

معصوم )پیغمبر و امامان(.

مترادف انگلیسي کلمۀ »سنت«، واژۀ »تردیشن«7 است. در 
ــت: »نظر،  ــفورد چنین آمده اس ــي این کلمه در لغت نامۀ آکس معن
ــینیان به آیندگان دست به دست شده  ــمي که از پیش عقیده و رس

است.«8
 traditionem ــن ــۀ این کلمه در التی ــه باور ویلیامز، ریش ب
مشتق از tradere به معني »دست به دست شدن و تحویل دادن« 
ــوی به انگلیسي  ــت. او عقیده دارد که این واژه از زبان فرانس اس

ــده و معاني اصلي آن »تحویل دادن، دست به دست دادن  وارد ش
دانش، انتقال عقیده و نظر و...« است.9 

شیلز، که کتابي در مورد سنت نوشته است، مي گوید: 
ــده و شامل تمام  ــت که دست به دست ش ــنت همان چیزی اس س
ــت که جامعه  ای در یك دورۀ زماني خاص داراست.  چیزهایي اس
ــته و مالكان  ــل از آن زمان در جامعه وجود داش ــي که قب چیزهای

فعلي، اکنون به آن ها دست یافته اند.

ــد فیزیكي در  ــا محصول یك رون ــنت تنه ــیلز، س به نظر ش
ــنت تنها نتیجه و محصول یك سلسله  دنیای خارجي نیست. س
ــت؛ بلكه چیزی فراتر  الزامات اکولوژیك و فیزیولوژیك هم نیس

از این هاست.10
راپاپورت، که در زمینه  های فرهنگي محیط مصنوع تحقیقات 
ــیار عام  ــنت مفهومي بس ــمندی انجام داده، عقیده دارد س ارزش
ــت. هر چیزی که در طول زمان منتقل شود و به زمان بعد از  اس
ــت. به این سبب، این مفهوم به قلمرو های  ــد، سنت اس خود برس
گوناگوني چون روش زندگي، رفتار ها، وقایع، ارزش ها، تصورات، 
قوانین، فلسفه، هنر، معماری، یادمان  ها، صنایع دستي، حكومت ها، 
ــت  ها، مؤسسات و نهاد ها و... اطالق مي گردد و همۀ آن ها  سیاس

را دربردارد.11 
برخي دیگر از محققان نیز با عقیدۀ راپاپورت در زمینۀ ارتباط 
ــه از زمرۀ این افراد  ــگ جامعه موافق اند. کروبر ک ــنت با فرهن س
ــت:  ــنت و فرهنگ را چنین بیان کرده اس ــۀ بین س ــت، رابط اس
فرهنگ در طول تاریخ و عرض جغرافیای زمین منتقل مي  گردد. 
گسترش فرهنگ را در بعد مكان »انتشار« و نفوذ و گسترش آن 

را در طول زمان »سنت« مي  گویند.12 
ــاني که بین سنت و فرهنگ و میراث  های  یكي دیگر از کس
ــت. او  ــكي اس ــي جامعه رابطه ای برقرار کرده، دوبرولس فرهنگ

مي گوید: 

7. tradition
8. The Concise Oxford 
Dictionary, 1353. 
9. Williams, Raymond. 
Keywords: A Vocabulary of 
Culture and Society, P. 269
10. Shils, E. Tradition, P. 12.
11. Rapoport, A. On the 
Attributes of Tradition”, in 
Bourdier, J.P. and Alsayyed, N. 
(Eds.), Dwellings, Settlements 
and Tradition,  P. 84
12. Kroeber, A.L. 
Anthropology: Culture Patterns 
and Processes,P. 219
13. Dobrowlski, K.  “Peasant 
Traditional Culture“ in Shanin, 
T. (Ed.), Peasants and Peasant 
Societies , P. 277
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سنت دربرگیرندۀ تمام میراث  های فرهنگي است که از یك نسل 

به نسل دیگر دست به دست داده مي  شود.13 

دافنر هم عقیده دارد،
سنت عبارت است از انتقال شفاهي و غیر شفاهي اطالعات 

در بین مردمي که دارای فرهنگي مشترک هستند.14
ــان تعریفي جامع و  ــروه از صاحب نظران در زمینۀ بی ــن گ ای
ــنت  ــاق نظر ندارند، ولي متفق القول اند که س ــنت اتف کامل از س
ــت دادن و انتقال و  ــت که با دست به دس ــه  ای فرهنگي اس مقول

استمرار همراه است.

ويژگي هاي معماري سنتي بر مبناي تعريف 
سنت

با توجه به ویژگي های سنت، مي توان نتیجه گرفت که: معماری 
ــه اواًل بار فرهنگي  ــت از آن گونه معماری ک ــنتي عبارت اس س
ــته باشد و ثانیًا در طول زمان دست به دست شده و از  خاصي داش
ــلي به نسلي دیگر رسیده باشد. این تعبیر از معماری سنتي را  نس

اولیور نیز در مقاله  ای با همین عنوان آورده است.15 
ــر طبق آن، همۀ  ــكال هایي هم دارد؛ زیرا ب ــن تعریف اش ای
بناهایي که از گذشته تا به امروز باقي مانده اند، در جرگۀ بناهای 
ــاز  ــنتي قرار مي گیرند. این معیار، دقت کافي ندارد و زمینه س س
سؤاالت بسیاری است. مثاًل مي توان پرسید: از چه زماني، گذشته 
محسوب مي  شود؟ دیروز، سال گذشته، پیش از انقالب اسالمي، 
ــت چه مدتي، یك  ــالم و...؟ بعد از گذش دورۀ قاجار، پیش از اس
ــته به خود مي  گیرد و سنتي به  حساب  شيء صفتِ تعلق به گذش

مي  آید؟
در پاسخ به این سؤال ها، برخي به فاصلۀ زماني بین دو نسل 
ــاره مي کنند و مي  گویند هر چیزی که از نسلي به نسل دیگر  اش
منتقل شود، حكم سنتي به خود مي  گیرد. بر این اساس، معماری 
ــنتي عبارت است از بناهایي که از نسلي به نسلي دیگر منتقل  س

ــوند.۱۶ به این اعتبار مي  توان گفت هر ساختماني که طول  مي  ش
ــت. واضح است که این  ــل دارد، سنتي اس عمری برابر با دو نس
ــودن را تنها با طول عمر  ــنتي ب ــف دقت چنداني ندارد و س تعری

ساختمان نمي  توان محك زد!
توئان بر این باور است که تنها بخش کوچكي از بناهایي که 
ــید و حفظ  امروز در اختیار داریم و مي  بینیم، به آینده خواهد رس
ــود، بخش کوچك تری  ــد و هرچه این آینده دورتر ش خواهد ش
ــب، همۀ بناهایي که  ــد. به این ترتی ــا ماندگار خواهند ش از بناه
ــده و اکنون به ما به یادگار رسیده است، سنتي  ــت ش دست به دس
ــي دارند. به  ــدودی از آن ها چنین ارزش ــا مع ــتند. بلكه تنه نیس
ــي و ارزش های  ــا آن تعدادی که دارای معان ــارت دیگر، تنه عب
ــته ای هستند، این ویژگي را قایل اند.۱۷ حال سؤال دیگری  شایس
ــكل مي گیرد: معاني و ارزش  های شایسته  ای که یك بنا باید  ش

داشته باشد، چیست؟

ويژگي معنايي معماري سنتي
ــنتي،  ــای معماری س ــي و ارزش  ه ــه معان ــت یابي ب ــرای دس ب
ــت؟« تا حدودی  ــین نصر در مقالۀ »سنت چیس سخن سیدحس
کارگشاست. کلمۀ عربي »الدین« مناسب  ترین معادل برای کلمۀ  
tradition یا سنت است. زیرا سرچشمۀ سنت امر قدسي است و 

ــنتي است، از امر قدسي جداناپذیر است. سنت به معنای  آنچه س
ــر و  ــاء الهي بوده و بر بش ــت که دارای منش حقایق و اصولي اس
ــنت  ــت. س ــده اس در واقع بر کل قلمرو کیهاني وحي و الهام ش
ــي، با عقیدۀ  ــور تفكیك ناپذیری با وحي و دین، با امر قدس به ط
ــي، با اقتدار، با زندگي روحاني و با علم و هنر مرتبط  راست کیش
ــنت آن حقیقت واحدی است که قلب و سرچشمۀ تمام  است. س
ــماني  ــنت  ها تجلیات زمینِي الگوهایي آس ــت. تمام س حقایق اس

 به آن الگوی پایدار سنت ازلي متصل  اند.۱۸ 
ٍ
هستند که نهایتا

ــنت، با این تعبیر، در تمدن غرب هنگام  نصر مي  گوید که س
آخرین مرحلۀ تقدس زدایي معرفت و عالم پیرامون انسان مدرن 

14.  Daffner, J.D.  “The Many 
Faces of Tradition: Naxi 
courtyard Compounds”, 
Traditional Dwellings and 
Settlements Working Paper 
Series, Vol. 39, P. 3 
15. Oliver, Paul . “Handed 
Down Architecture: 
Tradition in Transmission”, in 
Bourdier J.P. and Alsayyad, 
N., Dwellings, Settlements 
and Tradition: Cross-Cultural 
Perspectives, P. 80
16. Boudier, 1989: 5
17. Tuan, Yi-Fu . “Traditional: 
What Does it Mean?”, 
in Bourdier, J.P., and 
Alsayyed, N.(Eds.), Dwelling, 
Settlements and Tradition: 
Cross-Cultural Perspectives, 
P. 28

ــین، معرفت و امر  18. نصر، سیدحس
قدسي، ص 54ـ68.
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ــف دوبارۀ سنت، گونه  ای ترمیم جهاني به  وجود  رواج یافت. کش
ــان متعادل را در طول  آورد، زیرا آن حقیقتي که قالب حیات انس
اعصار به وجود می آورد، تقریبًا از دست رفته و به افول گرویده بود. 
او اضافه مي  کند که در زبان های گوناگون پیش از دوران مدرن، 
اصطالحي که دقیقًا با tradition در این مفهوم هماهنگ باشد، 
ــد؛ زیرا انساِن پیش از مدرن به قدری در جهان  به کار برده نمي  ش
مخلوق سنت غرق بود که نیازی به تعریف این اصطالح نداشت. 
ــان دربارۀ آب سؤال کردند  او مانند بچه ماهیاني بود که از مادرش
ــخ به آن ها گفت که بروند و چیزی بیاورند که آب  و مادر در پاس
نباشد. به همین طریق، انسان های پیش از مدرن هم در عوالمي 
ــنت بود و مفهوم مستقلي به نام  ــباع از س زندگي می كردند که اش

سنت معني نداشت.۱۹
امر قدسي شبیه خوني است که در سیاه رگ ها و سرخرگ های 
ــنت جاری باشد و عطری است که در سراسر هر تمدن سنتي  س
پراکنده است. به این ترتیب، سنت، حضور امر قدسي را در سراسر 
جامعه بسط مي  دهد و تمدني ایجاد مي  کند که معنای امر قدسي 
در در همۀ عرصه  های آن و از جمله در معماری حاضر است. در 

این زمینه اردالن مي  گوید: 
ــنتي در درون یك نظام معنوی زندگي مي  کند که  جامعۀ س
ــاظ کّمي، جویای هماهنگي  ــم از لحاظ کیفي و هم از لح ه
ــون معماری، از  ــت. آفریده  های آن، چ ــب کامل اس و تناس
ــه نیروهای  ــي مایه مي  گیرد ک ــای تام و کامل جهان بیني ه
خالقۀ انسان را پدید مي  آورد، آن  را به سوی غایتي رهنمون 
ــود و در عین حال، جامعه را به صورت کل واحد وحدت  مي  ش

مي  بخشد.۲۰ 
ــان سنتي به سوی گونه ای توجیه و تبیین  در این جامعه، انس
ــوی و عرفاني دربارۀ  ــیری معن ــود که تفس امور برانگیخته مي  ش
ــاهده و ادراک خارجي و در  ــد و مقدم بر مش ــت ده حیات به دس
ــان سنتي نه تنها  ــد. به این ترتیب، انس عین حال مافوق آن باش

ــیار دارد. ظاهر، عبارت است  به ظاهر، بلكه به باطن نیز توجه بس
ــي یا جنبه های ظاهری و کّمي اشیا که به آساني  از صورت حس
ــت؛ مانند شكل یك ساختمان، بدن انسان و رنگ  قابل درک اس
ــت از جنبۀ کیفي و فعلي معنویت که  ــي ها. باطن عبارت اس کاش

همۀ اشیا واجد آن اند.۲۱
این نگرش، در همۀ انسان های یك جامعۀ سنتي وجود داشته 
و از طریق آنان بر تمام شؤن جامعه جاری مي  شده است. شخص 
ــت، نیز از چنین نگرشي  ــنتي اس ــازندۀ بناهای س معماری که س
ــراز مي کرده  ــه را به معماری اب ــوده و این گونه توج ــوردار ب برخ
است. برای روشن  تر شدن این امر، در ادامه، توضیحاتي در مورد 

ویژگي های معمار و نحوۀ آموزش و طراحي او ارائه مي شود.

معمار سنتي
ــته، به  ــالوه بر ظاهری شایس ــنتي که، ع ــدآوردن بنایي س پدی
ــي  ــد، کار هر کس ــمند هم توجه داشته باش باطن و معنایي ارزش
ــت و به معمار خاص و ویژه، به معماری سنتي، نیاز دارد. در  نیس
ــوزش او، قیومي بید هندی  ــورد خصوصیات این فرد و نحوۀ آم م

توضیحات بسیار خوبي ارائه داده است:
ــنتي پیشۀ خود را مقدس مي  دانست، زیرا جایگاه خویش  معمار س
را در سلسله  ای قدسي مي  دید که از طریق آن به »معمار جهان« 
ــتند که گنبد  ــد. معماران خداوند را معماری مي  دانس متصل مي  ش
ــان را چنان زیبا و  ــته و همۀ جه ــود و عظیم جهان را برافراش کب
ــتي در آن دیده نمي  شود. پس  ــت که هیچ سس کارامد آفریده اس
ــت، بنای خلق خدا را با ُخلقي  ــبه جس در معماری نیز باید بدو تش
ــي و خلل ناپذیری، از  ــاخت و در نظم و کارایي و زیبای ــي س خدای
ــتگاه  ــاخت که با دس ــارت الهي تقلید کرد. بنا را باید چنان س عم
ــد و در برابر نظام طبیعت قد علم  ــاری کائنات هماهنگ باش معم

نكند، بلكه جزئي از آن به شمار آید.۲۲ 

ــوع و منفك از  ــار معماری، آثاری مصن ــنتي، آث در جامعۀ س
ــد. از این رو، معمار  ــمرده مي  ش خلقت نبود؛ بلكه جزئي از آن ش

19. همان، ص36.
ــاختمان، مفاهیم  20. نك. اردالن،»س
ــنتي معماری و شهرسازی ایران«،  س
بررسي امكان پیوند معماری سنتي 

با شیوه های نوین ساختمان.
۲۱. همان، ص32 ـ 31.

ــرداد.  مه ــدی،  بیدهن ــي  قیوم  .۲۲
ــاری در دوران پیش از  »آموزش معم
مدرن برمبنای رسالۀ معماریه«، صفه 

ش42، ص73.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


13۴۸
نهایت هنر خود را در این نمي دانست که اثری متباین با طبیعت 
ــازد؛ بلكه در این مي دانست که اثر او، هم در عمل آسیبي به  بس
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 مي  دید و وظیفۀ 
ــیدن آن ضوابط مي  دانست. نوآوری  خود را در نهایت، بهبود بخش
ــت. نوآوری به  در آن زمان نیز ممدوح بود؛ اما مفهومي دیگر داش
معنای در انداختن طرح های تازه در چهارچوب زیباشناسي مقبول 
و با حفظ اصولي بود که سنت ایجاب مي کرد. تجاوز از این حدود 
ــمردند و خود را  ــوآوری ممدوح، بلكه بدعت مذموم مي ش را نه ن
موظف به بهره  گیری از تجارب هزاران سالۀ معماران پیش از خود 

در فراهم آوردن سكونت گاه مطلوب انسان مي  دانستند.۲۳

معماران سنتي از دل نظام صنفي معماری، که از دل جامعه 
ــد یافته بود،  ــكل گرفته و رش ــیده و به صورتي طبیعي ش جوش
بر مي  خاستند. آنان از روز نخست، در کسوت کارگری و غالمي و 
شاگردی با نظام صنفي خود آشنا مي شدند و به فراخور استعداد و 
پشت کار خود، مدارج آن را طي مي  کردند. به این ترتیب، آموزش 
ــنتي در دل نظام  معماران در دوران پیش از مدرن و در جامعۀ س
ــت. در آن جامعه، آموزش معماری امری  صنفي صورت مي  گرف
نظری و خارج از عالم حرفه و جدا از مردم نبود. معمار بر اساس 
ــرد؛ بلكه از همان ابتدا  ــگاهي تعلم نمي  ک طرح های فرضي دانش
ــي حیات جامعه آموزش  ــي واقعي و در جریان عمل در دل زندگ
ــماني و  ــاخت، هم با نیازهای جس ــذا بنایي که مي س ــد؛ ل مي دی
ــت و هم با نظام  ــتری داش ــبت بیش روحاني و رواني مردم مناس

زیبایي شناسي آنان سازگارتر بود.۲۴

شيوۀ آموزش معماري سنتي
ــنتي و غیر سنتي، از دیدگاه  ــیوۀ آموزش معماری س تفاوت دو ش
ــت که مي  توان آن را مالکي  ــاندر آن قدر بارز و برجسته اس الكس
ــت. او به هر دو گونۀ  ــخیص این معماری در نظر گرف برای تش

فرهنگ خودآگاه۲۵  و فرهنگ ناخودآگاه۲۶ فكر مي  کند. به نظر او، 
فرهنگي ناخودآگاه است که آموزش و یادگیری در آن به صورت 
غیر رسمي و از راه تقلید و تكرار انجام مي  شود. ولي در فرهنگ 
ــر طبق قوانین  ــمي و ب ــئله از راه آموزش رس خودآگاه، این مس
ــنتي  ــني صورت مي  پذیرد.۲۷ به باور او، معماری س خاص و روش
ــاز غیر رسمي فرهنگ  ــتم آموزش ساخت وس محصولي از سیس

ناخودآگاه است.
ــي دارد. آپتون از جمله  ــاندر موافقان و مخالفان نظریۀ الكس
ــت که به کارگیری صفت ناخودآگاه را چندان مناسب  کساني اس

نمي داند و مي  گوید: 
ــتعداد و خالقیت  ــت که از اس ــنتي تبلور ایده  هایي اس معماری س
آدم  هایي آگاه سرچشمه گرفته است. آدم های آگاهي که به خوبي 
ــان  ــیدن به خواسته هایش ــد و برای رس ــد چه مي خواهن مي  دانن

روش  هایي دارند.۲۸ 

هوبكا هم در این زمینه یادآوری کرده است: 
ــي ناخودآگاه است، تنها  ــاخت سنتي، روش این نكته که روش س
ــت که طراحي این بناها در تصاویر رسم شده  به این مضمون اس
ــته  های مكتوب ارائه نمي شود و اعضای گروه طراحي، آن  و نوش
ــي نمي کنند. ولي در عوض باید گفت  را تجزیه و تحلیل و بررس
ــت و  ــاخت این بناها یك روش قانونمند طراحي اس که روش س
ــنتي، که دارای ساختاری بسیار  ــتفاده از یك زبان فكری س با اس
ــود. این زبان قواعد و  ــت، به کار گرفته مي  ش عمیق و پیچیده اس

اصول )گرامر( معماری خاص خود را دارد. 

ــنتي  ــری قوانین را »روش س ــیوۀ به کارگی ــن ش ــكا ای هوب
ــد و آن  را از روش  های آکادمیك و مدرس ه ای  طراحي«۲۹مي  نام

 متفاوت مي  بیند.۳۰ 
ً
و رسمي آموزش طراحي معماری کامال

روش طراحي سنتي
ــنتي در سنت  ها ریشه  ــي و پایه  ای روش طراحي س اصول اساس
ــنتي را دریابد، باید  ــه مي  خواهد روش طراحي س ــي ک دارد. کس

۲۳. همان، ص7۴  ـ7۵. 
24. همان، ص7۶ ـ 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

۳۰. همان
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بداند که در این روش، صورت های معماری از یك نظام فكری، 
ــلط سنت  هاست، نشئت مي گیرد. در این  که تحت سیطره و تس
ــكل مي  گیرد. بقای  روش، طراحي تنها در ذهن افراد طراح بنا ش
ــنت  ها و انتقال دست به دست  این روش در فرهنگ، از طریق س
آن ها صورت مي  گیرد. انتقال اطالعات ذهن طراح به دیگران از 
ــفاهي خود او، مشاهدۀ اعمال او و تكرار کارهای  طریق بیان ش
ــیلۀ شاگردانش انجام مي  پذیرد. این روش طراحي کاماًل  او به وس
ــت. زیرا روش  از روش های مدرن و آکادمیك طراحي متمایز اس
ــت و طرح  ــر مكتوب طراحي اس ــنتي طراحي یك روش غی س
ــود.۳۱ هوبكا در ادامۀ  ــازندگان آن مجسم مي ش تنها در ذهن س

توضیحاتش در بارۀ روش طراحي سنتي، اضافه مي  کند:
اگر کسي مي  خواهد روش طراحي سنتي را بفهمد، باید خویش را 
آماده کند تا راه انتقال سنت ها به طرح های پیچیدۀ معماری را در 

ذهن طراح پي گیری کند.۳۲

ــنتي طراحي، برداشت  های غلطي هم وجود  در بارۀ روش س
دارد. از جمله این گمان  های نادرست مي  توان به نادیده انگاشتن 
ــنتي و دست کم گرفتن قابلیت ها و توانایي  های آنان  معماران س
اشاره کرد زیرا تصور مي شود معماران سنتي افراد معمولي جامعه 
ــیاری جوامع، سازنده و استفاده کنندۀ بنا یكي بود  بوده  اند. در بس
ــت، اما این  ــاخت آن دخالت داش و مالك بنا خود در طراحي و س
ــنتي را، که سازندۀ بناهای  ــئله به هیچ وجه نقش معماران س مس
بسیار باارزشي بودند و سبب شكل گیری میراث  های غني معماری 

شدند، کم اهمیت نمي  سازد.
معماران سنتي، روش  های پیچیده و قانونمندی برای طراحي 
و پدیدآوری فرم  های فضایي داشتند که گرچه با روش  های مدرن 
ــت، هدف نهایي یكساني را دنبال مي کند که  طراحي متفاوت اس
ــور فضایي«. بنابراین،  ــت از »تبدیل ایده  هایي به ص عبارت اس
معماران سنتي هم مانند همكاران مدرن خود، افرادی متخصص 
و آموزش دیده اند که توانایي  های خالقانه  ای در طرح و ساخت و 

اجرای بنا دارند و فقط روش کارشان با طراحان امروزی متفاوت 
است. طراحان سنتي تنها در حوزۀ سنت ها به کار مي پردازند و از 
ــبب، در مقایسه با طراحان مدرن و  آن فراتر نمي  روند. به این س
امروزی، حوزۀ محدودتری در اختیار دارند. ولي این محدودیت به 
ــت که خالقیت آن ها از همكاران مدرنشان کمتر  معنای آن نیس
ــنتي روند کار طراحي خویش را در  ــت. در ضمن، معماران س اس
ذهن خود و در زمینه  ای محدود و تعریف شده، از طریق فرهنگ 
ــاخته و  ــۀ خویش دنبال مي کنند و از میان امكاناتي که س جامع

پرداختۀ سنت هاست، به گزینش و عمل مي پردازند.۳۳ 

جمع بندي
در نتیجه گیری از آنچه گذشت، باید اذعان داشت که بیان تعریفي 
ــنتي به راحتي امكان پذیر نیست.  جامع و کامل برای معماری س
ــي مترادف  های رایجي که مردم برای این اصطالح ابراز  با بررس
ــار بار زمان  ــنتي از چه ــد که معماری س ــخص ش مي دارند، مش
)معماری تاریخي، معماری قدیمي، و...(، مكان )معماری محلي، 
ــي و ...(، فرهنگ )معماری خودی، معماری اصیل،  معماری بوم
ــاری باارزش،  ــا )معماری بامعني، معم ــاری باهویت( و معن معم
ــن چهار عامل متغیرند، بیان  ــت. از آن جا که ای و...( برخوردار اس
ــت.  تعریفي که در همۀ وضعیت ها مصداق یابد، امكان پذیر نیس
ــاره کرد.  اما مي  توان به برخي از صفات کلیدی این معماری اش
این صفات کلیدی از جمع بندی اطالعات حاصل از سه تأمل زیر 

فراهم آمده است:
1. بررسي لغوی واژۀ سنت.

2. پیدا کردن سرچشمۀ سنت.
3. یافتن تاریخچۀ پیدایش و استفاده از این واژه در جامعه.

ــد که سنت مقوله  ای  ــنت روشن ش ــي لغوی واژۀ س با بررس
فرهنگي است که با دست به دست دادن و انتقال و استمرار همراه 
ــنتي« به چیزی اطالق  ــت. بر اساس این ویژگي، صفت »س اس
ــد، بیانگر و تبلور فرهنگ  ــود که باری فرهنگي داشته باش مي  ش

۳۱. همان
۳۲. همان 

33. همان، نقل به مضمون
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ــد و آن الگوی شناخته شده و فرهنگي، در طول زمان  جامعه باش
دست به دست شده و از نسلي به نسلي دیگر رسیده و ادامه یافته 
ــنتي عبارت است از  ــنت، معماری س ــد. با این تعریف از س باش
ــته و در طول زمان  ــه در جامعه وجود داش ــه معماری ک آن گون

استمرار یافته است.
ــت وجوی سرچشمۀ سنت به امری قدسي برخوردیم:  در جس
ــماني هستند که در  ــنت  ها تجلیات زمینِي الگوهایي آس تمام س
نهایت به آن الگوی پایدار ازلي متصل  اند. سنت به  معنای حقایق 
ــأ الهي دارد و به انسان و در حقیقت به  ــت که منش و اصولي اس
ــت. به این ترتیب،  ــده اس همۀ قلمروی کیهاني وحي و الهام ش
ــت و آنچه سنتي است، از امر  ــمۀ سنت امری قدسي اس سرچش

قدسي جدایي ناپذیر است.
پیگیری تاریخچۀ پیدایش و استفاده از واژۀ سنت در جامعه، 
به دوران پس از مدرن مي رسد. تا پیش از دوران مدرن، انسان ها 
در عوالمي زندگي مي  کردند که اشباع از سنت بود. به این سبب، 
ــنت، برای آنان معني نداشت. در یك  ــتقلي به نام س مفهوم مس
ــنتي، امر قدسي چون عطری در سراسر جامعه، در همۀ  جامعۀ س

عرصه  های آن و از جمله در معماری حضور داشت.
ــاری ای که امر  ــنتي، یعني معم ــرای پدید آوردن بنایي س ب
ــنتي نیاز است؛ کسي که  ــي در آن حضور دارد، به معمار س قدس
ــله ای  ــۀ خود را مقدس مي  داند و جایگاه خویش را در سلس پیش
ــان« متصل  ــه »معمار جه ــه از طریق آن ب ــي مي  بیند ک قدس
ــي معماری، که از  ــنتي از دل یك نظام صنف ــود. معمار س مي  ش
ــكل گرفته، برخاسته  ــیده و به صورتي طبیعي ش دل جامعه جوش
ــروزی، که در  ــوۀ آموزش معماران ام ــوزش او با نح و روش آم

دانشگاه  ها صورت مي  گیرد، کاماًل متفاوت است.
ــنتي، بلكه روش طراحي  ــیوۀ آموزش معمار س اما نه تنها ش
ــم با طراحان امروزی تفاوت دارد. این نكته )تمایز  معماری او ه
ــا روش های  ــنتي ب ــوزش و طراحي س ــارز روش آم ــاوت ب و تف
ــوزش و طراحي معماری  ــمي یا مدرس ه ای آم حرف های و رس

ــت(، از نظر برخي  که روش غالب امروزی طرح و اجرای بناهاس
ــاخص و برجسته است که آن  را مالک و  صاحب نظران چنان ش

معیاری برای تشخیص و تبیین معماری سنتي دانسته  اند.
بنابراین، سه ویژگي اساسي معماری سنتي عبارت است از:

ــنتي محصول روشي سنتي در طراحي و ساخت  1. معماری س
است.

ــه تبلور فرهنگ  ــت ک ــنتي دارای الگوهایي اس 2. معماری س
ــت  ــتمرار یافته و دست به دس ــت، در طول زمان اس جامعه اس

گشته و منتقل شده است.
ــه  ای معماری  ــي مرتبط و گون ــنتي با امر قدس 3. معماری س

باارزش و بامعناست.
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