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آموس راپوپورت؛ اســتاد معماري كالج دانشگاه لندن كه معماري را در دانشگاه رایس و شهرسازي را در 
دانشــگاه ملبورن به اتمام رسانده است، با بهرهگیري از تجارب ارزنده علمي، عملي و نظري به تدوین اثر فوق 
پرداخته است. راپوپورت عالوه بر تجارب ارزنده عملي و نظري در زمینه آموزشي، عالقه زیادي به مسافرت و 
مشاهده و تحقیق در زمینه فرهنگها و تمدنهاي مختلف و سنن آنها، ابتداء از محیط پیرامون خود، استرالیا و 
اقیانوسیه و جوامع ابتدایي و بومي اقیانوس اطلس آغاز نمود و به این محدوده جغرافیایي بسنده نکرد و به طرق 
مختلف به بررسي و شناخت شیوههاي ساخت و تمدن و سنن اقوام و ملل مختلف آسیا و دیگر نقاط، آمریکاي 
التین، جنوب مدیترانه و كشورهاي غربي نیز مبادرت كرده است. مصمم بودن او به تحقیق، او را بر آن داشت تا 
به مسافرتهاي مختلف و دراز مدت بپردازد. مدتي در آمریکا به مطالعه در آداب و رسوم اقوام و تمدنهاي اولیه 
آن سرزمین )خصوصاً سرخپوستان( گذراند كه زمینه را جهت مطالعات مقایسهاي و به عمق بردن آن میسر نمود.
با توجه به دامنه و اهمیت مطالعات او و نیز روند مطالعاتي كه در پیش گرفته، دولت استرالیا هزینههاي 
مطالعاتي او را به شکل بورسهاي مختلف در اختیار این محقق دانشمند قرار داد و تالشهاي او را در زمینه 
ادامه فعالیتهاي تحقیقاتياش تســهیل نمود تا بتواند مدت طوالني در سرزمینهاي مختلف اقامت كرده و 
به تحقیقات مقایســهاي خود ادامه دهد. مدتي را در فرانسه اقامت كرد و به مطالعات خود پرداخت. به دلیل 
اهمیت این مطالعات، او از بورسهاي دول متعددي استفاده كرد و دولت فرانسه نیز در این راه او را یاري نمود.
او تنها به مطالعه در جوامع ابتدایی و بدوی اقیانوسیه و استرالیا و سرخپوستان قاره آمریکا و كانادا و یا 
بعضی از كشورهای آمریکای جنوبی و التین بسنده نمیكند و همانطور كه در كتاب حاضر مشاهده میگردد، 
مطالعات میدانی و مقایسهای خود را به كشورهای اروپای مركزی و شرقی یعنی كشورهای اسالمی و حوزه 
مدیترانه و آســیای جنوب شــرقی نیز میكشاند و ضمن ارائه مثالهای بســیار متعدد و متنوع، سعی دارد 
دیدگاهی نظری و نسبتاً جامع در مورد تأثیر عوامل مختلف بر شکل بنا و به ویژه مسکن ارائه نماید. مثالهای 
ارائه شــده چه در آفریقا یا نقاط دیگر صرفاً به بناهای گذشــته نمیپردازد، بلکه به دوران معاصر و معماری 
امروز نگاهی بسیار دقیق دارد كه حکایت از به روز بودن نه تنها اثر بلکه دیدگاه او دارد. هرچند زمینه صحبت 
معماری بومی و مردمی اســت، اما به خوبی همین دیدگاه و شــیوه برخورد در مورد فضای مسکونی و اصوالً 

معماری در دوران معاصر نیز صدق میكند و واجد اهمیت بوده و جای درنگ و تعمق دارد. 
بنابراین برداشتی كه راپوپورت از مشاهدات و بررسیها و یافتههای خود در كتاب حاضر ارائه میكند هم 
حکایت از عمق مطالعات و هم نو بودن و به روز بودن آن دارد. نقش بالقوهای كه راهحلهای سنتی و مردمی 
در فنون پیشرفته داشته و دارد و یا در اختیار آن قرار میدهند و غالباً از آمیزش معقوالنه راهحلهای پیشرفته با 
راهحلهای سنتی و مشاركت آنها در شیوه ساخت و ساختمانی كشورهای جهان سوم حاصل میگردد گواه بر 
این نقطه نظر است. از سویی راپوپورت میگوید »در فرهنگ ما نیز این مسئله دیده میشود، زیرا اساساً بسیاری 
تصمیمگیریهای مربوط به نظم و ســاماندهی فضا بر پایه ارزشها یا سیســتمهای ارزشی كه بر افسانهها و 
اساطیری كه جوامع ما آنها را ساخته و پرداختهاند، انجام میشود.« بنابراین برای معمار، جامعه شناس، شهرساز، 
قانون گذار، طراح و… دسترسی به چنین بستر ادراكی و مفهومی و شاید هم فضایی، این فایده عملی را دارد 
كه میتواند برای تعیین خصوصیت و ویژگی محیط زیست كه از طریق روابط خود با یك فرهنگ معین تعیین 

درباره مـؤلف



میگرددـ  كه خصوصیتی جهان شمول نیستـ  بهره بگیرد.   
اشــاره شــد كه دیدگاههای ارائه شده در كتاب حاضر و دیگر آثار راپوپورت هم عمیق و هم نو هستند. 
اگر نگاهی به آثار برخی دیگر از معماران مطرح امروز داشته باشیم به همان دیدگاهها و دلمشغولیها نزدیك 
خواهیم شــد؛ گرچه به شــیوه دیگری بیان شوند. نگاهی سریع به آثار دیگر معماران صاحب نام این روزها و 
اندكی كنجکاوی در شیوه برخورد و نگاه آنها به معماری، ما را به عقاید و دیدگاههای نظری و طریقه معماری 
كردن یعنی روش عملی آنها هدایت خواهد كرد. متوجه خواهیم شد كه هم الکساندر و هم پیانو از عدم توجه 
به فاكتورهای اجتماعی، فرهنگی، زمینه، ســنت، عشق به خاك و… از سوی معماران شکایت دارند و عدم 
موفقیت معماری را در پرداختن ســطحی و یك بعدی به معماریـ  كه حرفهای اســت اصیل، بسیار دشوار، 
ظریف و پیچیدهـ  میدانند و خود از این نگرش تك بعدی سخت پرهیز دارند. به عنوان مثال پیانو در بسیاری 
از كارهــای خود به خصوص مركز فرهنگی نومهآ در كالدونی جدید بر تأثیر دقیق عوامل فوق از میان دیگر 

عواملـ  خصوصاً عوامل فرهنگی، محیطی و…ـ  تأكید جدی دارد.
راپوپورت در دههها قبل در اثر پیش رو، خبر از همین دلمشــغولیها و توجه به ارزشها میدهد و به 
درستی میگوید كه ضمن نقش روشن فرهنگ در تعیین شکل اما تنها عامل نمیتواند نقش تعیین كننده باشد 

و از تك ساحتی كردن معماری مانند هر پدیده دیگر هنری و… باید اجتناب شود.
كار علمي راپوپورت تنها به مطالعه و تحقیق و سپس انتشار آنها كه كتاب حاضر نمونهاي از آنهاست، 
خالصه نميگردد. طراحی، معماري و هنرهای مدرن از دیگر كارهاي با اهمیت اوست. او داراي سابقه طوالني 
در تدریس و كارهاي عملي در نقاط مختلف ميباشــد، از جمله مدتي در دانشــگاه بركلی آمریکا به تدریس 
اشتغال داشته است و به هدایت كارهاي تحقیقاتي پرداخته و مدتي در دانشگاه ملبورن در استرالیا تدریس 
داشــته است. انتشار متون متعدد در زمینههاي حرفهاي از جمله دیگر كارهاي اوست. كتاب انسان شناسي 

مسکن كه پیش روي دارید، نمونهای از كارهاي ارزنده آموس راپوپورت است.



مقدمه مترجم

در زماني كه زمینه های مختلف فعالیت های انسان از دیدگاههاي خاص مورد بررسي قرار می گیرد و دلیل 
وجودي هر پدیده با عوامل محدود و گاه تنها یك عامل بررسي و سنجش می شود، زماني كه توضیحات نارسا 
سعي در تحریف اكثر مسائل دارد و اگر به تحریف كامل آن ها قادر نگردند، در بيمحتوا كردن آن فروگذاري 
نميكنند، به ســهولت ميتوان دریافت كه برخورد با ابداعهاي گوناگون او چه سرنوشــتي را خواهد داشت. 
محیطزیست و در متن آن مسکن و ساختمان از ابداعات و دست ساختههاي بدیع و همیشگي انسان در هر 
فرهنگ و تمدن بوده و هنوز از تازگي، شــگرفي، مطلوبیت و پیچیدگي در تمام ابعاد برخوردار است. به این 
جهت مســکن و فضا به دفعات مورد توجه متخصصین مختلف )معمار، شهرساز، جامعه شناس، اقتصاد دان، 
روان شناس، ادیب و…( قرار گرفته است. هر یك آن را از منظري مورد مالحظه و بررسي قراردادهاند. یقیناً این 
مطالعات حاوي نکات آموزنده بسیاري هستند، اما هركدام در بررسي خود عمداً یا سهواً جنبهاي به خصوص 
را برجســته كرده و در محوریت قرار داده است. مسکن به عنوان پدیدهاي ساده و همزمان پیچیده به عنوان 
فضایي فیزیکي )با توجه به كلیه عوامل تأثیرگذار بر آن( و نیز فضایي فرهنگي، اجتماعي، دفاعي و…، یعني 
پدیدهاي چند ساحتي و یا بهتر بگوییم، موجودي زنده، كمتر مورد بررسي دقیق و كالبدشکافي قرار گرفته 
اســت. از این نظر برخورد آموس راپوپورت در كتاب انسان شناسي مسکن برخوردي نسبتاً جدید است. هر 
چند كه كلیه زمینه تفکرات او براي خواننده آگاه تا حدودي شناخته شده باشد. برخورد راپوپورت روشي است 
تازه؛ او با تکیه بر تجربه شخصي و منابع بیشمار مدون و غیر مدون و با كمك گرفتن از نمونههاي بسیار زیاد 
و متنوع بنا در بسترهاي متفاوت و مقایسه آن ها با یکدیگر، با تالشي خستگي ناپذیر دست به كالبدشکافي بنا 
و مسکن و تا حدودي محیط زیست مي زند و به مطالعهاي تطبیقي متکي بر ضوابط علمي به تحلیل زمینه 
فوق ميپردازد. راپوپورت ميگوید: »شکل بنا متأثر از عوامل مختلف است«. به بیاني دیگر»شکل مصنوعـ  بنا 
یا مسکونيـ  نميتواند متأثر از عاملي واحد باشد، هر چند نقش آن فاكتور بسیار با اهمیت باشد. شکل متأثر 
از عوامل مختلفي اســت كه هر یك در رابطه با نقش و اهمیتي كه در ایجاد آن دارند به وجود آمده اســت«. 
بنابراین نسبت دادن شکل به یك عامل و یا پر رنگ كردن بیش از حد یك عامل در تعیین شکل بنا حکایت 

از دیدگاهي جزم اندیشانه و انعطاف ناپذیر دارد.
مسکن، فضایي چند ساحتي، حاصل كنش عوامل مختلف و اساساً پدیدهاي فرهنگي است )فرهنگ در 
معناي وسیع آن(. مسکن نه تنها پدیدهاي است فرهنگي بلکه فضایي است كه عامل فرهنگ در ایجاد و شکل 
دادن به آن تأثیر دارد. از میان عوامل مختلفي كه هر یك به طریقي در چگونگي شکل دادن به آن نقش دارند، 
بعضي از عوامل داراي تأثیر شــاخصتري هستند؛ به این دلیل گفته ميشود دو گروه عامل در تعیین شکل 
مســکن مؤثرند: عوامل تعیین كننده و عوامل تأثیرگذار. بنا به عقیده بسیاري از جمله راپوپورت، به فرهنگ 
به عنوان فاكتور تعیین كننده ميتوان اشــاره كرد. هر چند مؤلف تالش در عمده كردن عامل فرهنگي دارد، 
دیدگاههاي بسیاري نیز بر عامل فوق تأكید مينمایند. زیرا اساساً مسکن و محیط زیست یا هابیتا نميتواند 
به دور از تأثیر عامل فرهنگي باشد و این امر در تمام جوامع انساني به خوبي دیده مي شود. از سویي نباید و 
نميتوان اهمیت نقش عوامل دیگر مانند عامل اقتصادي، تکنولوژي، اقلیمي، مصالح، قابلیت، مهارت و… را 

نادیده گرفت كه راپوپورت خود به این زمینهها ميپردازد.



نکته دیگر اینکه گفته ميشود راپوپورت بیشتر به موارد استثنایي پرداخته و مثالها و نمونههاي مورد 
بررسي در كتاب او در مکانهاي خاص، جزایر و قبایل انتخاب شدهاند. هر چند این نکته تا حدودي ميتواند 
درست باشد، اما در تمام طول اثر به نمونههاي بسیار متعدد و متنوع در كشورهاي مختلف برخورد ميكنیم 
كه باعث ميگردد اثر او همچنان از تازگي و اهمیت انکارناپذیري برخوردار باشــد و به خاطر همین ویژگي، 
كتاب فوق را می توان به عنوان اثری كالسیك در ادبیات معماري عنوان نمود؛ هرچند كه انتقادهایي به آن وارد 
باشد. از آنجا كه مطالب ارائه شده در كتاب و روش پرداختن به آن ميتواند كمك قابل مالحظهاي به درك و 
فهم شکل بنا و خصوصاً شکل مسکن در معماري بومي و مردمي بنماید و نیز تنوع نمونههاي مورد بررسي كه 
فرهنگهاي متعدد مختلف را دربرميگیرد، بر ویژگي اثر ميافزاید، ترجمه این اثر ميتواند از  اهمیت برخوردار 

باشد، كه امید است مورد توجه عالقهمندان خصوصاً دانشجویان معماري و دیگر رشتهها قرار گیرد.
برگردان اولیه كتاب حاضر از روي متن فرانسوي كتاب راپوپورت ـ كه از انگلیسي به فرانسه برگردانده 
شــده اســتـ  انجام شده است. بنابراین تفاوتهایي با متن انگلیســي آن خواهد داشت كه باید مورد توجه 
خوانندگاني كه به متن انگلیســي آن آشنا هستند قرار گیرد.1 انسان شناسي مسکن نیز برگردان عنوان 
نســخه  فرانســوی این اثر آموس راپوپورت است كه نسخه اصلی انگلیســي آن تحت عنوان فرم، خانه و 
فرهنگ به چاپ رســید. با توجه به مطالبي كه در این اثرِ همچنان بدیع و به روز طرح شــده و نوع نگاهي 
كه در طرح مسائل از سوي مؤلف بکار برده شده است، من هم عنوان فرانسه آن را مناسب تشخیص داده و 

برای این ترجمه برگزیدم.
 در برگردان كتاب تالش گردیده تا آنچه موردنظر مؤلف بوده و اصالت متن و نوشــتههاي او با نهایت 
امانتداري به خواننده منتقل گردد و چنانچه كاستيهایي در این زمینه وجود دارد، متوجه مترجم بوده و امید 
است با خاطرنشان كردن آن از سوي خوانندگان محترم، مترجم را مورد عنایت قرار داده تا در چاپ هاي دیگر 

به رفع آن پرداخته شود.
بــا این نقل قول كه چکیده نظرات صاحبنظران متعدد درباره اثر راپوپورت اســت، مقدمه را به پایان 
ميبرم: »روش برخورد و تحلیل راپوپورت با مسئله مسکن و سکني گزیدن یك بار دیگر به خوبي نشان ميدهد 
كه اســتداللهاي یك جانبه و تك بعدي یا روشهاي بررسي جزم اندیشانه نميتوانند صور متفاوت و اشکال 
مختلف و متنوعي كه مسکن ميتواند در معماري مردمي و بومي به خود بگیرد را بیان كند: عامل مهمي كه 
داللت بر آن دارد این است كه شکل بنا، قبل از هر چیز تحت تأثیر عامل فرهنگ است، یعني عامل فرهنگ 
اســت كه با تمام پیچیدگي و ظرافت خود هم زمان، عوامل دیگر شکل بنا را تعیین ميكنند؛ بنابراین عامل 

تعیین كننده شکل بنا پدیده فرهنگ است؛ پدیدهاي مهم پیچیده و ظریف.«

خسرو افضليان
1388

1( در ویرایش دوم كتاب در هم اكنون در دست دارید، متن ترجمه با نسخه انگلیسی مطابقت داده شده و در صورت لزوم 
اصالح شده است. همچنین تصاویری از خانه های بومی به ابتدای هر فصل به این ترجمه اضافه شده است. 



دهه اول هزاره سوم را پشت سر گذاشته ایم و در دوراني قرار داریم كه دنیاي دیجیتال و روند رو به رشد 
كاربرد اینترنت بیش از پیش بر اهمیت ارتباطات تأكید دارد. حاصل این رویه نه تنها بر نگاه ها، بلکه بر شیوه 
زندگي تأثیر گذارده است. فارغ از جنبه هاي مختلف آن، یکي از این جلوه ها در نوردیده شدن مرزها و كم شدن 
فاصله ها است.]1[ از سوي دیگر نوید دهکده جهاني را مي دهند؛ یعني كوچکتر شدن جهان، ارتباط و مراوده 
بیشتر و شاید مشابه شدن انسان ها. دركنار این مشابه سازي ها، بسیاري بر ویژگي هاي فرهنگي تأكید دارند 
و كم رنگ شدن و در حاشیه قرار گرفتن آن را مطلوب نمي دانند و در پي حفظ و اعتالي هویت خویشاند.
از میان جلوه هاي فرهنگ، معماري زمینه درخور توجهي است كه خود در سیطره مشابه سازي گرفتار 
آمده است. این پدیده باعث شده تا بسیاري از معماران در اندیشه و نگاه خود به معماري، در پی تأثیرپذیری 
از عوامل مختلف از جمله فرهنگ و سنت معماري آن سرزمین و به روز كردن آن ها در معماري باشند؛ ایجاد 

شاخصه هایي در معماري كه از درون ارزش هاي هر محیط برخاسته و با زمان خود هم آهنگ گردد.
ســنت معماري هر ســرزمین را تنها بناهاي شاخص و صاحب سبك آن سرزمین كه توسط معماران 
بنام هر دوره ساخته شده اند، تشکیل نمي دهد؛ بلکه معماري بومي )مردمي( را كه بخش عمده و قابل توجه 
معماري است نیز در خود دارد و در این مقدمه به شیوه اطالق، شاخصه ها و اهمیت آن به اختصار اشاره شده 

است تا موقعیت آن روشنتر گردد.
آنچه در حال حاضر در دنیاي معماري، شهرسازي و دیگر هنرها و علوم مي گذرد و متأثر از حركت هاي 
اجتماعي، فرهنگي وتکنولوژي و كاربرد آن است، بیشتر در دنیاي غرب شکل گرفته است و سپس موجي از 
آن متوجه جهان ما نیز شده، بر معماري و دیگر زمینه ها نیز پرتو افکنده و به مشابه سازي و كم رنگ شدن 
هویت و نهایتاً كم رنگ تر شــدن معماري و شهرسازي دوران كنوني نیز انجامیده است.1 اما معماري بومي یا 
ورناكولر یا معماري مردمي كه با عناوین مختلف از آن یاد مي شــود، بخشي از هویت معماري هر منطقه و 
سرزمین را مي سازد، بخشي در خور توجه كه ریشه در فرهنگ، شیوه زندگي، سنت و… هر منطقه دارد و 
از بطن آن اجتماع براي پاسخگویي به نیاز مردم هر زمان بیرون آمده است. از سوي دیگر معماري بومي بر 
خالف برخی تعاریف موجود از آن، حاصل شــیوه زندگي ساده و ابتدایي نیست كه در محیط هاي به دور از 
قاعده و قانونمندي شکل گرفته باشد. این نگرش یا ساده لوحانه است و یا ناشي از غافل ماندن از خصلت ها، 
قابلیت ها و چگونگي شــکل گیري معماري بومي. به سادگي مي توان دریافت كه »معماري ورناكولر« در طي 
قرون با تکیه بر اصول مشخص شکل گرفته است. این اصول فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، دفاعي، اقلیمي، 
فني، مذهبي و حتي زیست محیطي پاسخي بهینه به نیاز آن روز سازندگان و استفاده كنندگانش داشتهاست.
نگاهي گذرا در مورد شــیوه نامیدن این نوع معماري نشان مي دهد كه نظرات بسیاري درباره نامیدن 
آن وجود دارد. از ســوي دیگر پرداختن به این نوع از معماري سابقه چنداني ندارد و شاید چند دهه بیشتر 
از آن نمي گذرد، هر چند كه واژه »ورناكولر« به قرن نوزدهم برمي گردد. در آغاز واژه »معماري ابتدایي« براي 
متمایز كردن اینگونه معماري از معماري »پیشرفته« یا مدرن بکار برده شد، چراكه این معماري شامل بناهایي 

مقدمه چاپ دوم

1( بحث از جریان كلی معماری است و نه كار چند معمار خاص.



میشــود كه تاریخ نگاران آن را ابتدایي نامیده اند، یعني در فرایند تولید آن از اندیشه و تکنولوژي متعارف و 
گاهي محدود استفاده شده است. آیا چنین است؟ این معماري و اینگونه ساختمانها، انعکاسی از هوشمندی، 
توجه و دقت، صبر و عالقه و به كار گرفتن تکنولوژی زمان بوده و شــناختی دقیق از علم هندســه همسو با 
احترام به طبیعت و همگوني با محیط را نشان می دهد، افزون بر آنکه به ضرورت ها و نیاز دوران خود به خوبي 
پاسخ مي دهد. معماري سنتي، نوع دیگر نام بردن از اینگونه معماري است كه به بناهایي كه در ادوار گذشته 
شکل گرفته و از شیوه خاصي در ساختمان آن ها استفاده گردیده است گفته مي شود. نباید فراموش كرد كه 
به دفعات معماران صاحب نام هر عصر و زمان به اینگونه معماري اندیشیده و با كمال مهارت و توان به ساختن 

آن ها پرداخته اند كه نمونه هاي بسیاري از اینگونه معماري را در سرزمین خود شاهد هستیم.
فارغ از هر نام و شیوه تلقي از این گونه معماري، معماري بومي در رابطه تنگاتنگ و هماهنگي در خور 
توجه با محیط و بوم و طبیعت پا به عرصه وجود گذاشــته و در كنار طبیعت و با الهام گرفتن از آن، با آن 
همزیستي نموده و برخالف معماري مدرن كه به معارضه با طبیعت پرداخت، در تركیبي موزون با محیط و 
طبیعت با آن در آمیخته و به بیان طبیعت كمك نموده است و شاید بتوان گفت كه این دو عنصر، طبیعت 

و معماري بومي به بیان هم زمان هم كمك كرده اند.
این همنوازي و همسازي با عوامل طبیعي در معماري و شهرسازي دوران گذشته و رعایت بسیاري از عوامل 
از جمله سازگاری با اقلیم و صرفه جویي در مصرف انرژي، یکي از دغدغه هاي دوران كنوني نیز تبدیل شده است.

هنگامي كه از معماري بومي یاد مي شود، ممکن است تصور كنیم كه به نوع و شکلي از معماري نظر 
داریم كه خاص یك منطقه معین اســت. اگرچه چنین دریافتي نادرست نیست، اما »معماري بومي« شامل 
بناها و آثار ســاده و پیچیده و شــگرف بسیاري است كه در تمام پهنه این جهان در طي قرون شکل گرفته 
اســت. این معماري از اصول مشخص و دقیقي پیروي  كرده و مي كند: شیوه زندگي، فرهنگ، اقتصاد، عامل 
دفاعي، مذهب و ســنت و اجتماع، ایســتایي و استحکام و تکنولوژي، هندســه و فرم، تركیب، و تناسب و 
زیباشناختي، شناخت مصالح و كاربرد آن و در انتها شناختی از محیط و طبیعت و سازگاري با آن. سازندگان 
این آثار كه اكثرشان بي نام و نشان مانده اند و باید در تاریخ معماري جایگاهي داشته باشند، آثاري را بر جاي 
گذاشــته اند كه عالوه بر میراث معماري و فرهنگي هر پهنه، بخشي از تاریخ تمدن جهان را ساخته است و 

منابع الهام بخش مؤثری براي امروز و فرداي ما هستند.2
درباره اینکه این نام از چه زماني متداول گردیده و یا اینکه این نوع معماري را چگونه باید نامید، نظرات 
متفاوتي وجود دارد كه در این مقدمه نمی گنجد. اما اشاره به این موضوع ضروری است كه اینگونه معماري 
حاصل اتفاق نیســت. در عرصه معماري و هنر هیچ چیز اتفاقي نبوده است. در هر شکل از هنر و معماري، 
بدون توجه دقیق به جنبه هاي مختلف و بدون وابســتگي محیطي – در معناي وسیع آن – و نهایت دقت 
و ســختگیري و تالش و شناخت، رخدادي صورت نمي گرفته است. این دقت و توجه ناشي از ضرورت هاي 
معین است، ضرورت  هایي كه تنها جنبه مادي و عمل كردني ندارد.]2[ این باور كه صحبت از معماري بومي، 
نگاه و اذهان را همیشه متوجه گذشته مي كند و از نوعي نوستالژي حکایت دارد و آمیخته با آن است و یا به 

2( نمونه این گونه الهام گرفتن ها كم نیستند و خصوصاً نزد معماراني كه داراي نام و شهرتي مي باشند. مي توان به كارهاي بسیاري 
اشاره كرد؛ از كارهاي رنزوپیانو و آندو و لوئي كان گرفته تا معماران كم نام و نشان و یا افراد فرهیخته اي چون راجرز در ساختمان 

دادگستري شهر لیون فرانسه



زمینه ای ارج می نهد كه   دوران آن سپري شده، هر چند گاه دور از واقعیت نیست، اما همیشه تصور درستي 
نیســت؛ زیرا »معماري بومي با دوري گزیدن از افزوده ها و زوائد و همســویي با محیط و زمان و استفاده از 
تركیب بندي آزاد و هندســه گویا و خوانا و رعایت احترام به طبیعت و همسوئي با آن از كاراكتري موزون و 
وقاري مناسب برخوردار است«]3[ كه بسیاري از آثار آن كه باید بحق آن ها را بخشي از معماري نخبه نامید 
با تمام توان و ابهت نه تنها بر تارك زمان خود درخشیده اند بلکه همچنان زیبنده و درخشان مانده و منبع 

الهام امروز قرار گرفته اند.
یکي از نقدهایي كه جریان پســت مدرن به جنبش مدرن دارد، فراموش كردن انسان، به كنار نهادن 
سمبل ها و نقش تزئین در معماري بوده است. در معماري مردمي یا سنتي، احترام به انسان، سمبل ها و تزئین 
جایگاه خود را حفظ كرده و در عین وقار، سادگي و مردم واري با فروتني خود را عنوان مي كند. شاید بتوان 
گفت این معماري به اصطالح آندو »داراي روح« است. شاید سازنده آن بیشتر با محیط و فرهنگ و تعلق هاي 
خود نزدیك بوده است. راپوپورت خود مي گوید: »از خواص دیگر معماري بومي امکان توسعه آن است، بناي 
بومي بر حســب طبیعت آن غیرتخصصي است؛ بنایي است باز و كاماًل متفاوت از بناي بسته، یعني یکي از 
خصلت هاي شاخص و غالب بیشتر بناهاي صاحب سبك. این كیفیت به بناهاي بومي امکان ایجاد تغییرات 
در آن را بوجود مي آورد و به آن قابلیت توسعه را مي دهد، تا بتواند خود را با شرایط دیگر و جدیدتر همسو 
نماید؛ امري كه در بناهاي صاحب سبك و مدرن وجود ندارد )یا كمتر دیده مي شود( و یا باعث از بین رفتن 
ظاهر و شاید مفهوم آن گردد. بجاي آنکه بناهاي بومي خود را از طریق اجزاء معرفي كنند، بوسیله مهم ترین 
و بامعناترین روابط موجود عناصر تشــکیل دهنده آن ها و طریقه رسیدن به این روابط مشخص مي گردند. 
هنگامیکه صحبت از فضاي باز در برابر فضاي بسته مي شود »معماري مردمي« فضایي است باز و كاماًل متفاوت 

از فضاي بسته«.]1[
این نوشــتار كه تالشــي است در جهت شناسایي بیشــتر معماري بومي، كه در كتاب انسان شناسي 
مســکن به وضوح به ابعاد مختلف بخشــي از معماري بومي – مسکن – پرداخته است و همچنان از تازگي 
برخوردار مي باشد را با این نقل قول به پایان مي برم: »در معماري بومي همانند هنر توده، فرآورده هاي هنري 
یا هنرنمایي ها حسب و حال عامه مردم است كه متمایل به محو شدن در جمع مي باشند. اما این نکته را نیز 
باید در نظر داشت كه در عرصه ایجاد این فرآورده هاي هنري، شاخصه هاي واقع گرایي و حقیقت جویي كه از 

خصلت هاي بارز هنر بومي هستند همچنان پابرجا به نظر مي رسند.«]2[
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