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کمیســـیون جهانـــی محیـــط زیســـت و توس ــعه پای ــدار ،توس ــعه پای ــدار را رف ــع نیازه ــای زم ــان
حـــال بدون بـــه خطـــر انداختن توانای ــی نسـ ـلهای آینده ب ــرای ب ــرآوردن نیازهای خ ــود تعریف
کردهاســـت .هنگامـــی که مفهوم پیچیده توس ــعه پای ــدار در معماری به کار مـ ـیرود ،به طراحی
اشـــاره دارد کـــه محیطهای زندگی س ــالم را ایج ــاد میکن ــد و در عین حال به حداقل رس ــاندن
اثـــرات منفی زیســـت محیطـــی ،مص ــرف ان ــرژی و اس ــتفاده از منابع انس ــانی را دنب ــال میکند.
معمـــاری پایـــدار بهطـــور کلـــی در مصالح س ــاختمان ،روشه ــای س ــاخت ،اس ــتفاده از منابع
و طراحـــی منعکـــس میشـــود .طراحـــی همچنی ــن باید عملی ــات پای ــدار را در ط ــول چرخه عمر
ســـاختمان ،از جملـــه دفـــع نهایـــی آن ،تس ــهیل کن ــد .همچنین فضای ــی که طراحی میش ــود،
عـــاوه بـــر این کـــه باید به لحـــاظ عملکردی مناس ــب و از نظر زیباییشناس ــی برتر باش ــد ،باید
بـــا ذهنیت دســـتیابی به بهـــرهوری انرژی و منابع طوالنیمدت س ــاخته ش ــود .به عب ــارت دیگر،
وظیفـــه معماری پایدار ،ســـاخت بناهایی اس ــت ک ــه در طبیع ــت قابل تحمل باش ــند .بعالوه،
هویـــت و تطابـــق ابـــژه بـــا الیههـــای تصاو ی ــر ذهن ــی تاریخ ــی و آین ــده را حف ــظ کن ــد .معماری
پایـــدار کـــه به آن معماری ســـبز یا معم ــاری محیطی نی ــز گفته میش ــود ،معماران را ب ــرای تولید
طرحهـــای هوشـــمند و اســـتفاده از فناور یه ــای موجود به چالش میکش ــد ت ــا اطمینان حاصل
شـــود که ســـازهها حداقـــل اثرات مض ــر را ب ــرای اکوسیس ــتم و جوامع ایج ــاد میکنند.
بنابرایـــن مســـئله اصلـــی معمـــاری پای ــدار ای ــن اس ــت ک ــه چگون ــه میت ــوان ب ــدون طبیع ــت،
بـــدون انســـان ،بـــدون نابرابـــری ،بیعدالتی و ب ــرای همه نسـ ـلهای انس ــانی به توس ــعه پایدار
دســـت یافـــت .در واقـــع معماری پایـــدار به نفع همه اس ــت -افراد ،مش ــاغل ،جوام ــع ،اقتصاد
و محیطزیســـت .درســـت اســـت کـــه کش ــورهای بیش ــتری ب ــه س ــمت پای ــداری گرای ــش پیدا
کردهانـــد ،اما پیشـــرفت به دســـت آمده هن ــوز نمیتواند با تقاض ــای بیوقفه بـــرای منابع همراه
باشـــد .همچنیـــن چالشهایـــی وجـــود دارد ک ــه ممک ــن اس ــت مانع پیش ــرفت معم ــاری پایدار
شـــود ،و یکـــی از بزرگتریـــن این موانع هزینهه ــای پولی اس ــت .در حالی که یک س ــاختار پایدار
ممکـــن اســـت در درازمـــدت باعـــث صرفهجو ی ــی در هزینهها نیز بش ــود.
ایـــران نیـــز در دهههای اخیر با فاصله گرفتن از معماری س ــنتی خود و رش ــد و گس ــترش معماری
امـــروزی ،بـــا چالش توســـعه پایدار به منظور توس ــعه و حفظ محیط زیس ــت مواجه بودهاس ــت.
در مواجهـــه بـــا این چالـــش همه ما وظیف ــه دار ی ــم از طریق پژوهشه ــای گس ــترده ،ویژگیهای
برتـــر معمـــاری ایرانـــی اصیل همســـو با معم ــاری س ــبز را م ــورد مطالع ــه و ارزیابی ق ــرار داده و با
ویژگیهـــای امـــروز کشـــورمان تطبیـــق داده و راهکاره ــای کار ب ــردی و عملیات ــی ارائ ــه دهی ــم.
بنابرایـــن شـــما به عنوان پژوهشـــگران عرص ــه معماری و حفاظ ــت و ما به عنوان حامیان انتش ــار
پژوهشهـــای هدفمنـــد ،نیاز به تـــاش دو چندان داریم ،ش ــاید از این طریق در مس ــیر حفاظت
از میـــراث معمـــاری ایرانـــی و توســـعه پایدار ،نقش ــی کوچک داش ــته باش ــیم .از ایـ ـنرو از کلیه
عالقمندانـــی کـــه در ایـــن حـــوزه پژوهش میکنن ــد ،دعوت مینماییم در به اش ــتراک گذاش ــتن
نتایـــج پژوهشهایشـــان ،ما را ســـهیم کنند.
بدینوســـیله ضمـــن انتشـــار مقـــاالت تخصصی حاض ــر ،از کلی ــه اندیش ــمندان و متخصصان
عزیـــز در حرکت رو به رشـــد و تعالی نش ــریه کم ــک میطلبد .امید اس ــت با اقب ــال اهل علم به
محتویـــات علمی مندرج در این نشـــریه ،ش ــاهد رش ــد کم ــی و کیفی روزافزون آن باش ــیم.
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مســـکن روســـتایی به طـــور طبیعی تجلیگاه شـــیوه زیســـتی -معیشـــتی گروههای روس ــتایی
بـــه شـــمار مـــیرود و الگـــو و عملکردهـــای آن در پیونـــد با عرصه مکانـــی -فضایی ،ب ــه مثابه
دریچهـــای به شـــناخت چشـــم اندازهـــا و روندهـــای حا کم بر زندگـــی روستاســـت و از جمله
مهمتریـــن عوامـــل تشـــکیلدهنده بافـــت روســـتایی محســـوب میشـــود کـــه متاثـــر از عوامل
طبیعـــی و انســـانی درهـــر منطقه شـــکل گرفته .بـــا توجه به مطالـــب فوق هـــدف مقاله حاضر
بررســـی الگـــوی مســـکن بومـــی در شهرســـتان هامـــون کـــه یکـــی از شهرســـتانهای منطق ــه
سیســـتان اســـت میباشـــد .روش تحقیق توصیفی و بـــر مبنای مطالعه منابـــع کتابخانهای و
کتب تاریخی میباشـــد .نتایج پژوهش بیانگر آن اســـت که الگوی بومی مســـکن شهرس ــتان
هامـــون بـــه گونهای اســـت که متناســـب با اقلیم شهرســـتان بـــوده و دارای ارتبـــاط محکمی
بـــا فرهنـــگ مردم منطقـــه و زندگـــی روزمره آنهـــا میباشـــد و به هیچ عنـــوان عنصر ی ــا فضای
ً
بیهـــوده و صرفـــا محـــض زیبایی یـــا تجمل در مســـکن بومی منطقـــه به چشـــم نمیآید.
واژگان کلیدی :مسکن بومی ،الگو ،روستا ،سیستان ،شهرستان هامون.
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معم ــاری روس ــتایی و بوم ــی دارای خطوط ارتباط مس ــتقیم ،بالواس ــطه و محکم ــی با فرهنگ
تودهه ــا و زندگ ــی روزمره آنهاس ــت (ظهور ی ــان و امی ــری .)52 :1384 ،زندگی روس ــتایی و نوع
نگ ــرش روس ــتاییان ب ــه جه ــان و طبیع ــت ،امکان ــات و دان ــش او ب ــرای س ــاخت و تولی ــد؛ و
ش ــیوههای بهره ــوری باعث میش ــود ت ــا اجزاء محی ــط به مطلوبتری ــن و در عین ح ــال رعایت
س ــادگی و برق ــراری رابطهای منطقی و مکمل بی ــن آنها ،با حداکثر کارایی ش ــکل گیرد .طرح،
تکنولوژی و ش ــیوه س ــاخت مس ــکن روس ــتایی ،ابعاد ،تناس ــبات؛ مقیاس و انطباق با شرایط
درون و بی ــرون واحد مس ــکونی همه و همه از می ــزان تاثیر و تقویت روابط انس ــانی با امکانات و
ش ــرایط محی ــط طبیعی و الزامات حکایت دارد که بصورت تجر ب ــی و در طول زمان به صورت
اص ــول ،معیاره ــا و کمیتهای ــی در س ــاختار فضایی مس ــکن ب ــروز یافته اس ــت (س ــرتیپیپور،
 .)1384 :44مس ــکن روس ــتایی به طور طبیعی تجلیگاه ش ــیوه زیس ــتی -معیش ــتی گروههای
روس ــتایی ب ــه ش ــمار مـ ـیرود و الگ ــو و عملکرده ــای آن در پیوند ب ــا عرصه مکان ــی -فضایی،
ب ــه مثابه دریچهای به ش ــناخت چش ــم اندازه ــا و روندهای حا ک ــم بر زندگی روستاس ــت ،و از
یش ــود که متاثر از عوامل
جمله مهمترین عوامل تش ــکیلدهنده بافت روس ــتایی محس ــوب م 
طبیعی و انس ــانی هر منطقه اس ــت (طبس ــی .)54 :1384 ،به گونهای که در معماری س ــنتی
ایران س ــاختمانها براس ــاس موقعی ــت جغرافیایاش از طریق س ــقفها ،کاهش س ــطوح خارجی
در براب ــر تاب ــش مس ــتقیم آفت ــاب ،ایج ــاد س ــایبانهای مناس ــب در ه ــر منطق ــه ،بادگیره ــا ،زیر
زمینه ــا ،حیاط مرکزی ،جان پناهها س ــایه گس ــتر ،پنجرههای رو به آفت ــاب ،انتخاب مصالح
مناس ــب س ــقف ،دی ــوار ،انب ــار و غیره ،چن ــان با محی ــط خارجی مقابل ــه میکند ک ــه بهترین
آس ــایش فض ــای داخل ــی را ب ــدون اس ــتفاده از دس ــتگاههای پیچی ــده انرژیب ــر و آلودهکنن ــده
امکانپذی ــر میس ــازد (میرلطف ــی و هم ــکاران .)1390 :44 ،مس ــکن بوم ــی شهرس ــتان هامون
ب ــا توجه خاص ب ــه اقلیم منطق ــه درصدد اس ــتفاده بهین ــه از انرژیهای طبیعی همچ ــون ،باد،
انرژی خورش ــید ،و غیره بوده اس ــت (جعفری نج ــف آبادی و مهدویپ ــور .)۵۹ :١۳۹١ ،با توجه
ب ــه وزش بادهای ١۲۰روزه و حرکت ماس ــههای روان ناش ــی از آن ،مس ــکن بوم ــی منطقه تطبیق
بیش ــتری با ش ــرایط اقلیمی منطقه داش ــته و میزان خس ــارات وارده ناش ــی از وزش بادهای١۲۰
در مس ــاکن بومی منطق ــه کمتر بوده اس ــت (فاضلنی ــا وهم ــکاران .)۳ :١۳۹۰ ،همچنین طبق
تحقیق ــات ب ــه عمل آم ــده در منطق ــه میزان مص ــرف ان ــرژی (نف ــت و گاز) در مس ــاکن جدید
نس ــبت به مس ــکن بومی بیش ــتر بوده اس ــت و س ــاکنین مس ــاکن بومی رضایتمندی بیش ــتری
از گرمای ــش و س ــرمایش فض ــای داخل ــی من ــزل در فصول س ــرد و گ ــرم داش ــتهاند .ب ــا توجه به
مطال ــب ف ــوق پژوهش حاضر با روش توصیفی در پی بررس ــی الگوی مس ــکن بومی روس ــتایی
در شهرس ــتان هامون که یکی از ش ــهرهای منطقه سیس ــتان اس ــت میباش ــد.

 -2مبانی نظری
• ویژ گیهای مسکن بومی سیستان
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مـــردم واری :در معمـــاری این منطقه ،فضاها دارای مقیاس انس ــانی هس ــتند و ظاهر خش ــن
آنهـــا بـــا اقلیم و خلـــق و خوی مردم منطقه س ــازگاری بس ــیاری دارد.
پرهیـــز از بیهودگـــی :به طـــور قاطع میتوان گفت که در مس ــکن روس ــتایی سیس ــتان ،به هیچ
عنـــوان عنصـــر یا فضـــای بیهوده و صرف ــا محض زیبایی ی ــا تجمل به چش ــم نمیآید.
اســـتاتیک :پوششـــهای منحنـــی و ضخام ــت ز ی ــاد جرزه ــا از جمل ــه م ــواردی هس ــتند ک ــه
نشـــاندهنده توجـــه معمـــاران بومـــی به مس ــئله اس ــتاتیک بنا اس ــت .کاس ــتن از ضخامت
جرزها با کمک تاقچهها و رفها شـــاهدی بر دانش عمیق س ــازهای معماران روس ــتایی دارد.

بـــوم آوری :از دیگـــر ویژگیهـــای معماری روســـتایی منطقه سیســـتان ،باید بـــه تامین مصالح
ً
از محـــل اشـــاره کرد .تقریبا بیـــش از نود درصد مصالح به کار گرفته شـــده در مســـکن منطقه،
بـــوم آورد اســـت .حتـــی در ســـاخت و ســـازهای جدید ،فقـــط آهـــن آالت و گچ کـــه در منطقه
وجود ندارد به محل آورده میشـــوند ،همچنین تمام نیروی انســـانی کار از اهالی روس ــتا تامین
میشود.
ً
درون گرایـــی :با توجه به فرهنگ شـــیعی متعصب منطقه سیســـتان ،وجود دیوارهای نس ــبتا
بلنـــد حیاطهـــا ،جداســـازی فضاهـــای خصوصـــی و عمومی از یکدیگـــر تا حد ممک ــن و نیز
عنایـــت و توجه به حل مســـائلی نظیر اشـــراف همســـایهها ،عـــدم وجود دید مســـتقیم در بدو
ورود ،همـــه نوعی از درون گرایی را به چشـــم میآورند(طبســـی.)1384 :41 ،
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• اجزاء و عناصر سازهای در مسکن بومی سیستان:
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الف) پوشش ــها :پوش ــش غالب مس ــکن روس ــتایی سیستان ،س ــقفهای منحنی اس ــت که در
این میان س ــهم اتاق آهنگ (گهوارهای ،لولهای) از س ــایر انواع بیش ــتر اس ــت .از دالیل اجرای
پوشش ــهای منحن ــی ،از معماری بومی منطقه ،باید به کمتر ش ــدن ش ــدت تابش خورش ــید به
س ــطح بام (که در ایام گرم س ــال بس ــیار موثر اس ــت) و نیز هدایت بادها اش ــاره کرد.
ب) جرزهـــا :جرزهـــای مســـکن روســـتایی ایـــن منطقه بســـیار ضخیـــم هســـتند و گاه عرض
دیوارهـــا تـــا یک متر و بیشـــتر میرســـد .از دالیل ایـــن موضوع باید بـــه مصالح مورد اس ــتفاده
(خشـــت و گل) ،بارهـــای وارده از پوشـــش منحنـــی ،و نیـــز عایـــق بـــودن در برابر ســـرما و گرما
اشـــاره کـــرد .در بعضی از قســـمتها که امکان ســـبک کـــردن دیوارهـــا وجود داشـــته ،با ایجاد
تاقچـــه و رف ،از ضخامت آن کاســـتهاند.
ج) مواد و مصالح :عمدهترین مواد و مصالح مصرفی در مس ــکن روس ــتایی سیس ــتان ،خشت
و گل اس ــت .خ ــاک رس مناس ــبی ک ــه در منطق ــه وج ــود دارد و ب ــه ن ــام محلی«م ــل »1نامی ــده
یش ــود علل اصلی چنین کاربرد وس ــیعی اس ــت .ابن حوقل در ش ــرح خود در مورد خانههای
م 
ً
2
سیس ــتان مینویس ــدکه ،بناه ــای ش ــهر زرن ــگ ( نام قدی ــم سیس ــتان) عمدتا از گل و خش ــت
ب ــود .دلی ــل ع ــدم اس ــتفاده از چ ــوب را جغرافیان ــگاران ،رطوبت موج ــود در منطقه دانس ــتهاند
ک ــه چ ــوب را فاس ــد میکن ــد و موریان ــه در آن راه مییابن ــد ،ام ــا واقعی ــت ام ــر این اس ــت که در
سیس ــتان ک ــوه و جنگل ــی وجود نداش ــت تا س ــاکنین آن بتوانند از س ــنگ و چوب در س ــاخت
منازلش ــان اس ــتفاده کنند .با این حال ،گل و خش ــت بهترین نوع مصالح در س ــاخت بناهای
مناط ــق کوی ــری اس ــت .ز ی ــرا چنی ــن خانههایی مان ــع نفوذ گرم ــا به ان ــدرون میش ــود و محیط
خان ــه را قاب ــل تحمل میس ــازند (موس ــوی حاج ــی و مهر آفری ــن.)85 :1388 ،
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•گونهشناسی مسکن بومی در روستاهای سیستان
شـــکلگیری گونههای مختلف روســـتایی متاثـــر از عوامل کالبدی ،اقتصـــادی ،اجتماعی،
سیاســـی و ...اســـت که در شـــرایط مختلف هر کـــدام از عوامـــل ،تاثیر متفاوتـــی در فرمگونه
به جا گذاشـــته اســـت .با بـــررس فـــرم پالنها (جـــدول )1-در روســـتاهای مختلف سیس ــتان
میتـــوان گفـــت اکثر بناهـــا در این منطقـــه به 4گونـــه اصلی تقســـیم میگردد:

• حیاط مرکزی
•  Lشکل
•  Uشکل
• ترکیبی

1- Mal
2- Zarang
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جدول شماره :1فرم انواع پالن در مسکن
روستایی سیستان

فرم پالنها

توضیحات

 Lشکل

در این فرم کاربریها به صورت خطی در کنار یکدیگر استقرار یافتهاند.

 Uشکل

در این فرم فضای خدماتی معموال وسط دو بازو قرار دارد.

ترکیبی

---------------

حیاط مرکزی

با توجه به اقلیم منطقه بهترین فرم ،حیاط مرکزی است اما به دلیل فقر مالی خانوادهها از اینگونه
در سیستان بسیار کم به چشم میخورد.

مأخذ :مرتضویی و شه بخش7 :1388 ،

یخ ــورد بیانگر آن
بـــا توجـــه به گونههای برداشـــت شـــده در ای ــن منطق ــه ،آن چه به چش ــم م 
اســـت کـــه فـــرم اکثـــر خانهها شـــکل Lو ی ــا ترکیب ــی میباش ــد .در صورت ــی که فرم مناس ــب
اقلیـــم منطقـــه حیـــاط مرکزی اســـت اما ب ــه دالیل ــی مختلف ــی از جمله وضعی ــت اقتصادی
خانوادههـــا و ســـطح درامـــد آنها بخش ــی از فضاها حذف ش ــده و س ــادهترین ش ــکل ممکن
بـــه اجـــرا درآمده اســـت (مرتضویی و ش ــه بخ ــش.)7 :1388 ،

• شناخت ویژ گیهای کالبدی معماری سیستان
سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

4

1- kolak
2- sourak

مصالـــح مـــورد اســـتفاده در معمـــاری بومی سیس ــتان ،گل و خش ــت خ ــام میباش ــد .نرمی
و چســـبندگی خـــاک رس بناهـــای منطق ــه را از هرگون ــه مصال ــح واردات ــی بینی ــاز میکند .با
توجـــه بـــه کمبود منابع ســـنگ در سیس ــتان ،کلی ــه تدابیر ب ــه کار رفته در معم ــاری بر مبنای
اســـتفاده از مصالـــح بومـــی متمرکـــز ش ــده و این موض ــوع خود بس ــندگی قاب ــل مالحظهای را
بـــرای معماری سیســـتان بـــه ارمغان آورده اس ــت.
دیوارها :در ســـاخت دیوار و ســـایر قس ــمتهای بنا از خش ــت خام استفاده میش ــود .خشتها
بـــه صـــورت قالبی تهیه شـــده و ابعـــاد هر خش ــت  25×25س ــانتی متر میباش ــد .ضخامت
دیوار ســـه خشـــت است.
یس ــازند .ف ــرم ک ــروی گنب ــد باع ــث
ســـقف :در سیســـتان ســـقفها را بـــه ص ــورت گنب ــدی م 
میشـــود در طول روز بخشـــی از ســـقف در س ــایه قرار گرفته و گرمای کمتری ذخیره ش ــود ،با
توجـــه بـــه ابعاد دهانـــه به دو صـــورت اجرا میش ــود:
الف -اگر دهانه ســـقف ســـه متر باش ــد ،آج ــر چینی از دو طرف ش ــروع ادامه پی ــدا کرده و در
مرکـــز گنبد خاتمـــه مییابد.
ب -اگـــر دهانه ســـقف بیش از ســـه متر باش ــد ،با توجه به وس ــعت قطر دهانه ،آج ــر چینی از
چهار گوشـــه اتاق شـــروع و در مرکز گنب ــد خاتمه مییابد.
َُ
ُ
یش ــود :کل ــک ،ص ــورک ،اس ــتفاده از دریچههای
هواکـــش :هواکـــش به ســـه شـــکل تعبیه م 
مشبک
َُ
کلک :1بادگیر بومی سیســـتان اســـت که در اصطالح محلی به آن کل ــک میگویند ،برآمدگی
مســـتطیل شـــکلی است در قســـمت میانی گنبد که در جهت باد س ــاخته میشود باد پس
از ورود بـــه کلـــک وارد فضـــای داخل ــی خانه ش ــده و با توجه ب ــه فرم گنبدی س ــقف امکان
تهویه مطلوب را فراهم میســـازد.
یش ــود .در این ش ــیوه مج ــرای ورودی
ُصـــورک :۲نوعـــی هواکـــش اســـت که در دی ــوار تعبیه م 
و خروجـــی هـــوا با زوایهـــای خـــاص در دیوار تعبیه میش ــود تا ضمن شکســـتن نی ــروی باد،
هـــوا را وارد فضـــای داخلـــی نمـــوده و با کاش س ــرعت وزش باد می ــزان ورود گرد و غب ــار را نیز
کاهـــش دهـــد .طراحی صـــورک از ابداعات معماران سیس ــتانی اس ــت.
دریچههـــای مشـــبک :اســـتفاده از دریچهه ــای مش ــبک در جبه ــه ش ــمالی ،ه ــوا را ب ــه ط ــور
مســـتقیم هدایـــت کـــرده و در فصول گرم س ــال نقش قاب ــل توجهی در کاه ــش دمای محیط

دارنـــد .ایـــن دریچهها امـــکان تنظیم هـــوای داخل اتـــاق را به خوبـــی فراهم میســـازد .بدین
ترتیـــب ،ضمـــن عبـــور دادن نـــور و هـــوا میتوان بســـته بـــه نیاز و شـــرایط ،بـــا مســـدود نمودن
برخـــی روزنههـــا یـــا باز کـــردن روزنههـــای مســـدود جریان هـــوا را تنظیـــم نمود.
حیـــاط :حیـــاط در خانههـــای سیســـتان عنصـــر مهـــم ســـازماندهی فضاهاســـت .نق ــش
ارتباطـــی -حرکتـــی از ویژگیهـــای دیگر آن اســـت .با توجه بـــه این مطلب بر مبنای وس ــعت
کلـــی خانـــه و فضـــای مورد نیـــاز ابعـــاد حیات نیـــز حرکت میکند .شـــکل حیـــاط معموال به
صـــورت چهـــار گوش کشـــیده میباشـــد.
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الف) مصالح و امکانات منطقهای
در گذشـــته بناها معموال از مصالح در دســـترس محلی ساخته میشـــده است تنوع مناطق
جغرافیایـــی در مهمتریـــن اشـــکال بنـــا در رابطـــه بـــا مصالـــح ســـاختمانی محلـــی خانههای
خشـــتی و آجری ،خشـــتی و گلـــی ،کوله و خانههای حصیـــری از نی و برگ نخـــل ،زاغههای
گلـــی و خانههـــای کپری از شـــاخ و بـــرگ درختان هســـتند منابـــع و امکانات محلـــی بر روی
هـــم طیفـــی از مصالـــح را فراهـــم میآورند که در معمـــاری بومی بـــه کار گرفته میشـــوند مواد
ســـاختمانی محلـــی از خـــاک ،آب و نباتـــات محـــل بدســـت آمـــده و رابطـــه هماهن ــگ بین
ســـاختمانها و محیط را پدیـــد میآورند.
شـــیوهی تولید ،تاثیر مســـتقیمی در شـــکل مســـکن روســـتایی داشـــته اســـت در ایـــن منطقه
بـــه علـــت کمبود آب ،کشـــاورزی بـــا زحمت بســـیار انجام میگیـــرد به همین علـــت صنایع
دســـتی از جملـــه قالـــی بافی رکن اصلی تولید در شـــکل ایجـــاد فضاهای مناســـب در رابطه
بـــا هـــر یک از مـــوارد بر معمـــاری محیط تاثیر گذاشـــته و فضاهایـــی ماننـــد ،مرغدانی ،آغل،
انبار محصوالت ،کارگاهای صنایع دســـتی و ...ســـاخته شـــده اســـت.

ج) اعتقادات و سنن

• بررسی مسکن روستایی امروز سیستان
در ســـالهای اخیر ،الگوی برخی از مســـکنهای روســـتایی متأثر از نفـــوذ اقتصادی ،اجتماعی
جاذبههای شـــهری گردیده تمایل به ســـاخت مســـکن براســـاس معیارهای مســـکن ش ــهری
در حـــال افزایـــش اســـت .این موضـــوع عالوه بـــر تحمیل هزینههـــای هنگفت ،اتـــاف منابع
انرژی را نیز به دنبال دارد .در این ســـالها ،بروز شـــیوههای نو در معماری روســـتایی اس ــتفاده
از مصالح جدید را به همراه داشـــته که از نظر اســـتحکام و کارآیی بســـی برتر از مصالح بومی
میباشـــد .ظهور ســـلیقههای نو در ســـاخت مســـکن باعث متروک شـــدن شـــیوههای سنتی
معمـــاری گردیـــده اســـت در این حـــال معماران ســـنتی که توانایـــی رقابت با شـــرایط جدید
را در خـــود نمییافتنـــد ،میـــدان را بـــه رقبای جدید ســـپردند .بـــا کاهش تعداد اســـتادکاران،
شـــیوه ســـاخت بناهای سنتی به فراموشی ســـپرده شـــده و بافت زیبای معماری دستخوش
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اعتقـــادات و ســـنن بـــه صورتهـــای گوناگـــون بـــر چهـــره معمـــاری ســـنتی سیســـتان تاثی ــر
گذاشـــتهاند ،حیاطهـــای اندرونی و بیرونـــی و دیوارهای بلند مظاهری هســـتند که در ارتباط
بـــا اعتقـــادات مذهـــب و ســـایر خصوصیـــات فـــردی و اجتماعـــی از جملـــه مهمـــان نوازی،
پاکیزگـــی و ،...بـــه معمـــاری ســـنتی سیســـتان شـــکل بخشـــیدهاند همچنیـــن وج ــود پ ــدر
ســـاالری و خانوار گســـترده که چند نســـل را در یک واحد مســـکونی جای میداده ،مس ــتلزم
نـــوع خاص از مســـکن اســـت.
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تحول گردید .شـــیوههای جدید معماری روس ــتایی سیس ــتان ،به حذف عناصر ارزشمندی
از قبیـــل گنبدهـــا و هواکشـــها از معم ــاری سیس ــتان انجامید .پی آم ــد این امر اس ــتفاده روز
افـــزون از انرژیهـــای فســـیلی جهت مطب ــوع و خن ــک نگه داش ــتن فضای زندگی میباش ــد.
حـــذف انـــرژی پا ک و ارزشـــمند بـــاد از زندگی روس ــتائیان ضایعه زیس ــتی قاب ــل مالحظهای
اســـت که متاســـفانه در مســـکن امروز سیس ــتان دیده میش ــود .ش ــروع س ــاخت و س ــازهای
یت ــوان به دهه  70و پس از س ــیل س ــالهای 69
بـــا الگوهـــای شـــهری در منطقه سیس ــتان را م 
و  70نســـبت داد .در ایـــن ســـالها و پ ــس از وقوع س ــیالبهای ش ــدید و تخریب تع ــداد زیادی
از خانههـــای روســـتایی ،در اقدامـــی تحمیلی اکثر روس ــتاییان ،ب ــا دریافت وامه ــای بانکی
مجبـــور بـــه تغییـــر بناهـــای روســـتایی از خش ــت و گلی ب ــه آج ــری و از س ــقفهای گنبدی به
ســـقفهای ضربـــی آجـــری گردیدنـــد .مصالح خش ــت و گلی جای خ ــود را به آجر ،س ــیمان،
شـــن و آهـــن دادند و روســـتایی مســـتقل تبدیل به روس ــتایی وابس ــته ب ــه نقاط دیگ ــر گردید.
بناهایی که معمار آن روح خویش را در آن جا میگذاش ــت تبدیل به بناهای س ــرد و ش ــهری
گردیدکـــه بـــا توجه بـــه جغرافیایـــی طبیعی منطق ــه هیچگونه س ــنخیتی با فرهن ــگ و آداب و
ســـنن منطقـــه ندارد و بـــه لحاظ فرهنگی نی ــز فاقد هرگون ــه ارزش معماری هس ــتند .احداث
ایـــن ســـاختمانها از نظـــر زیســـت محیطی نی ــز خس ــارات جبران ناپذی ــری به طبیع ــت بکر و
خـــدادادی منطقه وارد نمود .نگاهی به س ــاخت و س ــازهای اخیر مس ــکن روس ــتایی نش ــان
میدهـــد که درصد قابل توجهی از این س ــاخت و س ــازها ناتمام و یا در ص ــورت اتمام خالی
از ســـکنه بوده و یا در صورت اســـکان روس ــتاییان در ای ــن خانهها ،با تغیی ــرات قابل توجهی
مواجه شـــدهاند (شـــکل ( )2حیدری و هم ــکاران.)1393 :7 ،
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ســـلیقه ( ،)1383در مقالـــه خـــود بـــه ارائه مدلهایی از مس ــکن ک ــه بتواند از ش ــرایط اقلیمی
منطقـــه چابهـــار حداکثر اســـتفاده را از جه ــت تابش ،دما ،ب ــارش و رطوبت نس ــبی به عمل
آورده پرداخته اســـت.
ســـتارزاده ،داوود ( ،)١۳۸۸در مقاله ــای تح ــت عن ــوان ش ــاخصهای مس ــکن در اس ــتان
سیســـتان و بلوچســـتان انجام داده اس ــت و نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخصهای
کیفی مســـکن بسیار نامناســـب و نامطلوب اس ــت و این وضع در مطالعه شاخصهای کمی
مســـکن نیز مطرح اســـت .مجموع ش ــرایط حا ک ــی از روند غی ــر اصولی و بیبرنام ــه در بخش
مســـکن و تامین مســـکن است.
لطفـــی ( ،)1388بـــه بررســـی شـــاخصها و مولفهه ــای ض ــروری در سیاس ــتگذاری مس ــکن

روســـتایی در ایـــران و شـــناخت ویژگیهـــای مســـکن روســـتایی به ایـــن نتیجه میرس ــد که
شـــاخصهای مســـکن روســـتایی در بلندمدت ،مسکن روســـتایی کشـــور را متحول و این امر
منجر به ارائه یک الگوی مناســـب و توســـعه یافته مســـکن روســـتایی در کشـــور خواهد ش ــد.
میرلطفـــی و بندانـــی ( ،)١۳۹۰به بررســـی تطبیقی مصـــرف انرژی در مســـا کن قدیمی و جدید
روســـتاهای سیســـتان پرداختهاند و نتایج تحقیق حا کی از آن اســـت که تفـــاوت معناداری
بیـــن نوع مســـکن و میزان مصرف انـــرژی وجود دارد .خانوارهای دارای مســـکن جدید و قدیم
بـــه ترتیـــب بیشـــترین و کمترین میزان مصرف انـــرژی را به خود اختصـــاص دادهاند.
حیـــدری و همـــکاران ( ،)1393مقالهـــای تحـــت عنـــوان بررســـی امـــکان پذیری ش ــیوههای
بومی اســـتفاده از باد در جهت بهبود هویت در معماری مســـکن روســـتایی امروز سیس ــتان
انجـــام دادهانـــد و نتایج حاکی از آن اســـت که با شـــناخت شـــیوههای بومی اســـتفاده از باد
در منطقـــه و مناسبســـازی آن بـــرای معماری امروز روســـتاهای سیســـتان میتـــوان کیفیت
زندگـــی و هویت را در روســـتاهای ایـــن منطقه به میـــزان قابل توجهـــی افزایش داد.
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شهرســـتان هامـــون نیـــز یکـــی از پنـــج شهرســـتان منطقـــه سیســـتان اســـت کـــه دارای دو
بخش(محمـــد آبـــاد و مرکـــزی) و  4دهســـتان (محمدآبـــاد ،تیمورآبـــاد ،کوه خواجـــه ،لوتک)
میباشـــد که در محدوده جنوب و جنوب غربی منطقه سیســـتان واقع شـــده است (شکل-
 .)3این شهرســـتان از شـــمال با شهرســـتانهای زابل و نیمروز ،از ســـمت شـــرق با شهرس ــتان
زهک ،از ســـمت جنوب شـــرقی با کشور افغانســـتان ،از ســـمت جنوب با شهرستان زاهدان
و از ســـمت غـــرب با شهرســـتان نهبندان از اســـتان خراســـان ،همجـــوار میباشـــد (مرکز آمار
ایران .)1390 ،این شهرســـتان مســـاحتی بالغ بـــر  4072کیلومتر از مجموع مســـاحت منطقه
سیســـتان ( بیش از  50درصد مســـاحت منطقه سیســـتان) را به خود اختصاص داده است.
از مشـــخصههای بارز این منطقه وقوع بادهای  120روز میباشـــد که در فراهم آوردن آس ــایش
یا اخالل در زندگی انســـانها در بیرون و داخل مساکنشـــان موثر بوده و از روزگاران گذش ــته در
طراحی مســـاکن مد نظـــر قرار میگرفته اســـت.
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الگوی مسکن بومی روستایی در شهرستان هامون
صادق اصغری لفمجانی ،اعظم بردبار گلوی
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادات:
عمدهترین مواد و مصالح مصرفی در مس ــکن بومی شهرس ــتان هامون ،خش ــت و گل است
کـــه با توجـــه خاص به اقلیـــم منطقه درصدد اس ــتفاده بهین ــه از انرژیهای طبیع ــی همچون،
بـــاد ،انـــرژی خورشـــید ،و غیـــره بـــوده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه وزش باده ــای ١۲۰روزه و حرک ــت
ماســـههای روان ناشـــی از آن ،مســـکن بومی منطقه تطبیق بیشتری با ش ــرایط اقلیمی منطقه
داشـــته و میـــزان خســـارات وارده ناش ــی از وزش باده ــای ١۲۰در مس ــاکن بوم ــی منطقه کمتر
بـــوده اســـت و بـــه هیچ عنـــوان عنصر ی ــا فض ــای بیه ــوده و صرفا مح ــض زیبایی ی ــا تجمل
در ایـــن مســـکن بـــه چشـــم نمیآید همچنی ــن این مس ــکن در ارتباط ب ــا اعتق ــادات مذهبی
و ســـایر خصوصیـــات فـــردی و اجتماعی از جمل ــه مهمان ن ــوازی ،پاکیزگی بوده اس ــت .اما
امـــروزه مصالـــح خشـــت و گلی جای خود را به آجر ،س ــیمان ،ش ــن و آهن دادند و روس ــتایی
مســـتقل تبدیـــل بـــه روســـتایی وابس ــته به نق ــاط دیگ ــر گردی ــد .بناهایی ک ــه معم ــار آن روح
خویـــش را در آن جـــا میگذاشـــت تبدی ــل ب ــه بناه ــای س ــرد و ش ــهری گردیدک ــه ب ــا توجه به
جغرافیایـــی طبیعـــی منطقـــه هیچگونه س ــنخیتی با فرهنگ و آداب و س ــنن منطق ــه ندارد و
بـــه لحاظ فرهنگـــی نیز فاقد هرگونه ارزش معماری هس ــتند .لذا برای حفظ س ــاخت و س ــاز
بومـــی در شهرســـتان هامون پیشـــنهاد میگردد:
• توجـــه بـــه اقلیـــم منطقـــه و راهکاره ــای اقلیم ــی ب ــه ج ــا مان ــده از گذش ــته و تطبی ــق آن با
ســـاخت و ســـازهای جدیـــد.
• افزایـــش آ گاهـــی خانوارهای منطقه نس ــبت به مزایای اس ــتفاده از مس ــکن بوم ــی در مقوله
صرفـــه جویی در مصـــرف انرژی.
• اســـتفاده از دانـــش بومـــی در ســـاخت مس ــکن ب ــرای ب ــاال بردن س ــطح رضای ــت و کاهش
هزینههـــای خانـــوار روســـتایی.
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ب ــا وجود پیش ــرفتهای اخی ــر در زمین ــه کامپیوت ــر و توس ــعه آن در بخش معم ــاری ،معماران
حه ــای پیچی ــده و نوآوران ــه را خل ــق کنند که در گذش ــته فک ــر کردن در ب ــاره آنها
قادرن ــد طر 
بس ــیار دش ــوار ب ــود .اما بحرانی ک ــه با وج ــود کامپیوتر ب ــرای معم ــاران پیشآمده ،جدا ش ــدن
معم ــاری از ریشـ ـههای خود و معماری س ــنتی اس ــت .جه ــت اتصال بین معماری س ــنتی و
معم ــاری امروز ،معم ــاری پارامتر ی ــک میتواند نقش موث ــری را ایفا کند .ه ــدف از این مقاله،
بررس ــی الگوهای تولید فرم برگرفته از هندس ــه اس ــامی و نقش معم ــاری پارامتریک به عنوان
اب ــزار اتصالدهن ــده بی ــن معماری س ــنتی و معماری امروز میباش ــد .از ای ــن رو ،مقاله حاضر
ابتدا به بررس ــی الگوهای هندس ــه و تزئینات اس ــامی و رویکردهای تولید فرم بر اس ــاس آنها
میپردازد ،س ــپس با اس ــتفاده از پارامترهای روند ش ــکلگیری فرم ،الگوهای ــی را جهت تولید
فر مه ــای مختل ــف منته ــج از هندس ــه و تزئینات اس ــامی معرف ــی میکند .نتای ــج حاصل از
ای ــن رون ــد میتواند آثار اصیل س ــنتی ایرانی را بازخوان ــی و به زبان معم ــاری روز ترجمه نماید
ت ــا بت ــوان با تلفی ــق آن با اید هه ــای خالقانه نوی ــن ،محصولی جدی ــد را خلق نمود.
کلمات کلیدی :الگو ،هندسه ،تزئینات اسالمی ،معماری پارامتریک.

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

چکیده

9

الگوهای تولید فرم برگرفته از هندسه و تزئینات
اسالمی با به کارگیری معماری پارامتریک
نیلوفر خادمپور ،آویده طالیی ،محمد هادی کابلی
صص 19-9

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

حه ــا و پروژههای را
ابتـــدا تصـــور میشـــد که کامپیوتـــر به عن ــوان یک ابزار فق ــط میتوان ــد طر 
ترســـیم و ارائـــه کنـــد ولی نمیتوانـــد بر محت ــوا و فرآین ــد طراحی اثری بگ ــذارد .اما ثابت ش ــد
یس ــازی باعث ش ــد که کامپیوتراز
این باور اشـــتباه اســـت .پیشـــرفت نرم افزارهای س ــه بعد 
یـــک ابـــزار ترســـیمی به یـــک ابـــزار تصویرگر تبدیل ش ــود ت ــا بتوان ــد واقعی ــت مج ــازی را ارائه
کنـــد ( .خبـــازی )15 :1392 ،وقتی ط ــراح با کامپیوتر اق ــدام به طراحی میکن ــد در واقع برای
پـــردازش تفکر خویـــش از پردازندهای دیگر غی ــر از ذهن خود بهره میگی ــرد .در چنین حالتی
کامپیوتـــر آینه ذهن انســـان اســـت و ط ــرز تفکر ذه ــن انس ــان را منعکس میکن ــد .برنامههای
کامپیوتـــری بـــه عنوان کمـــک طراحی هوش ــمند میباش ــند که به طراح انس ــانی ای ــن امکان
را میدهـــد تـــا از انجـــام کارهای جزئ ــی و تکراری در رون ــد طراحی پرهیز کن ــد و نقش آن فراتر
از ابزار ترســـیم و مدلســـازی ،به عنوان پردازش ــگر فرم و اطالعات معماری باش ــد( .گالبچی،
)26 :1391
بـــه طـــور کلـــی ،توانایـــی تولیـــد گزینههای متع ــدد طراح ــی و در نتیجه رس ــیدن ب ــه بهترین
راه حـــل از مزایـــای اصلـــی طراحـــی پارامتریک اس ــت .ع ــاوه بر این ب ــر خالف ن ــرم افزارهای
دیگـــر که بســـیار وابســـته به اســـکیس اولیه و مدلس ــازی میباش ــد ،بح ــث طراح ــی ،در نرم
افزارهـــای وابســـته به طراحـــی پارامتریک از همان ابتدای ظهور دیده ش ــده اس ــت .هنگامی
کـــه معمـــاران در مـــورد ســـازهها و فرمه ــای آزاد خ ــاص فکر میکنن ــد ،طراح ــی پارامتریک به
آنهـــا یـــک فرصت بـــزرگ در جهـــت کاوش فرمهای هیج ــان انگی ــز میدهد .مزای ــای بزرگتر
له ــای معم ــاری در تولید
آن بعـــد از فرآینـــد طراحـــی ،ایجـــاد اس ــناد س ــاخت و س ــاز و کنتر 
اســـت .از لحـــاظ اقتصـــادی نیز طراح ــی پارامتریک ،س ــبب کاهش نفر -س ــاعت در مرحله
طراحی شـــده بدیـــن صورت که از مدل س ــاخته ش ــده در نرمافزار میتوان جزئی ــات اجرایی
را اســـتخراج نمـــود .به طور خالصه طراح ــی پارامتریک به عنوان پلی بین طراحی و س ــاخت
عمـــل میکنـــد .روالند هادســـون ،معم ــار و محقق طراح ــی پارامتریک در ب ــاره موقعیتهای
مناســـبی که طراحـــی پارامتریـــک میتواند ارائ ــه دهد ،توضی ــح میدهد:
« مـــن فرصتهـــای خـــاص طراحـــی پارامتر ی ــک ،در کم ــک رس ــانی و توس ــعه دان ــش در
مشـــکالت طراحی ،اســـتراتژیهای س ــاخت و س ــاز ،انج ــام تحقیقات طراح ــی و در نهایت
ارائـــه روشـــی بـــرای ســـاخت و ســـاز را دی ــدهام)82 :2012 ،Zarei( » .
البتـــه تمـــام تأثیراتی کـــه معمـــاری پارامتریک بر معماری گذاش ــته مثبت و ب ــه نفع معماری
نبـــوده اســـت ولـــی در کل مـــا در این بح ــث به تأثی ــرات مثبتی که ای ــن معمـــاری میتواند بر
روی معمـــاری امـــروز مـــا بگذارد را ش ــرح میدهیم .اکنون این س ــوال مطرح اس ــت که حلقه
مفقـــود بین معماری ســـنتی و معماری مدرن کجاس ــت؟ و آیا معم ــاری پارامتریک میتواند
نقشـــی در اتصـــال ایـــن دو را بازی کند؟ پاس ــخ به این س ــواالت از اهداف اصل ــی این مقاله
میباشد.
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نمونههـــای بســـیاری وجـــود دارد که نش ــاندهنده نقش هندس ــه در هنر و معماری اس ــامی
اســـت .مطالعاتـــی که در ســـالهای اخیر روی روابط می ــان ریاضیات ،هندس ــه و هنر ایرانی
صـــورت گرفتـــه اســـت حا کی از این اس ــت ک ــه هنرمن ــدان مس ــلمان ایرانی در ق ــرون میانی
پیشـــرفتهای شـــگرفی در ریاضیـــات و هندس ــه داش ــتهاند ،ب ــه طوریک ــه موض ــوع رس ــائل
علمی بســـیاری از دانشـــمندان از جمله فارابی ،ابوالوفای بوزجانی و غیاث الدین جمش ــید
کاشـــانی بـــوده اســـت .ایـــن موضوع نش ــانگر جایگاه ممتاز هندس ــه در علوم س ــنتی اس ــت.

بـــرای اینکـــه بتوان بهتـــر از نقوش هندســـی در معماری اســـتفاده کرد ،مقـــداری در مورد آن و
شـــاخههای مختلفـــی کـــه در معماری کاربـــرد دارند ،صحبـــت خواهیم کرد.
هنگامـــی که از نقش اســـامی ســـخن میرود به دو دســـته نقـــوش گیاهی و نقوش هندس ــی
اشـــاره میشـــود .نقـــش هندســـی مجموعهای از شـــکلهای منظم هندســـی اســـت و به طور
کلـــی با یک نـــگاه میتوان فهمید که هندســـه این نقـــوش از قواعدی منظم پیـــروی میکند.
پایهی این اشـــکال هندســـی بر دایره اســـت که تصویری اســـت از کمال و نقطه شروع توحید
و یگانگـــی .دایـــره نشـــانه عبدیت اســـت ،نـــه آغاز دارد نـــه پایـــان .هنگامی که ایـــن دوایر به
صورت مســـاوی تقســـیم شـــوند ،ســـبب پیدایـــش چنـــد ضلعیهـــای منظمی میگ ــردد که
رفتـــه رفته تبدیل به ســـتارههای منظم و زیبا میشـــوند .نقش هندســـی که اهـــل فن به دلیل
درگیـــری و پیچیدگـــی ،آن را گـــره مینامنـــد ،بافت گوناگونی از شـــکلهای منظم هندس ــی
اســـت .ایـــن بافـــت پیچیـــده ،ترکیبی منظـــم و همگـــن دارد و از همه ســـو گســـترش مییابد
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ایرانیـــان نیـــز از هندســـه برای تکوین تمـــدن خود در زمینههـــای مختلـــف از جمله معماری
اســـتفاده کردهاند.
تزئینـــات در هنرهای اســـامی به طور کلی به ســـه قســـم گیاهی ،هندســـی و کتیبـــهای قابل
تقســـیم اســـت .تزئینـــات هندســـی را در ایران ،گـــره چینی یا گرهســـازی مینامنـــد و معموال
ترکیبـــی اســـت از شمســـهها و آلتهای چنـــد ضلعی کـــه در ترکیبی مـــوزون بـــا یکدیگر قرار
گرفتهاند .خاســـتگاه تزئینات هندســـی در معماری اســـامی را شمال و شـــمال غرب ایران و
آســـیای مرکـــزی در قرن چهـــارم هجری قمری میدانند و اپهام پوپ اســـلوب هندس ــی عصر
ســـلجوقی یـــا همـــان گره چینـــی ابداعـــی ایرانـــی میداند و بـــر این باور اســـت کـــه از آنجا به
غرب رفته اســـت( .مســـعودی و خرم)2 :1393 ،
تزئینـــات بـــه عنـــوان یکـــی از اصـــول مهم و جـــزء الینفـــک معماری -بـــه خصـــوص در قرون
وســـطی و دورههـــای پس از آن -نقـــش مهمی در صحنه معمـــاری غرب ایفا میکـــرد .با این
حـــال بـــا روی کار آمـــدن جنبـــش مدرنیته از اواخـــر قرن نوزدهـــم میالدی ،کم کـــم از اهمیت
آن کاســـته شـــد تا این که اســـتفادهی آن به کل ممنوع و منســـوخ گردید .در ســـمت مقابل،
تزئینـــات در هنـــر اســـامی نیـــز جایـــگاه واالیی داشـــت و معماران مســـلمان نقـــش موثری در
شـــکلگیری و پیشـــرفت آن ایفـــا کردنـــد .دیـــد معماران اســـامی بـــه مقولـــه هنر و ب ــه تبع آن
تزئینـــات ،برگرفتـــه از نگرشـــی شـــرقی بود ،نگرشـــی کـــه در آن هنر ،ســـعی داشـــت جلوهای
از عالـــم دیگـــر را آشـــکار کنـــد و تجلـــی خداونـــد را در مفهـــوم تکـــرار و رســـیدن از کث ــرت به
وحـــدت بـــه منصـــه ظهور برســـاند .بـــا این حـــال معماری ســـنتی کشـــورهای اســـامی نیز از
رونـــد تحـــوالت دوره مـــدرن دور نمانـــد و بـــا حـــذف تزئینات بـــه عنـــوان یکـــی از پیکرههای
اصلـــی معماری اســـامی ،تعریفی جدیـــد از زیباییشناســـی معماری جایگزین آن گش ــت
کـــه بـــه دلیل فهـــم نادرســـت و عـــدم مطابقت آن بـــا نیازهـــای زیســـتی و مبانی فکـــری مردم
این مناطق ،باعث آشـــفتگی منظر و شـــکلگیری ســـاختمانهایی به شـــیوه التقاطی ش ــد.
(ســـلیقه و همـــکاران)2 :1394 ،
بـــا این حـــال معمـــاری پارامتریـــک در صدد اســـت تا تزئینـــات را به گونـــهای دیگـــر بازتولید
کنـــد و با اســـتفاده از روند ریاضیوار و سیســـتماتیکی کـــه به لطف نرم افزارهای مدلس ــازی
مبتنـــی بر برنامه نویســـی حاصل شـــده اســـت ،جریان غالب معمـــاری جهـــان را تحت تاثیر
قـــرار دهد .معماری پارامتریک در تالش اســـت تـــا بنیانهایی جدید را مبنـــای کار خود قرار
دهد که تزئینات یکی از اصلیترین بخشهای آنهاســـت( .ســـلیقه و همـــکاران)2 :1394 ،
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بـــدون اینکـــه ترکیـــب هماهنگشـــان تغیی ــر یاب ــد .ه ــر گ ــره در پش ــت خ ــود منطق هندس ــی
مشـــخصی دارد .گـــره بـــر روی کلیه س ــطوح مس ــتوی و منحنی و ب ــا انواع مصال ــح مختلف
قابل اجراســـت( .مســـعودی و خرم )2 :1393 ،گ ــره چینی که بخش عم ــدهای از نقوش هنر
اســـامی را تشـــکیل میدهـــد ،به ص ــورت کلی عبارت اس ــت از ق ــرار دادن آالت گره در یک
ترکیـــب هماهنگ و زیبـــا( .کریمی و هم ــکاران)892 :1394 ،
یکـــی از خصوصیـــات بـــارز گره که موجب ش ــده اس ــت در طول تار ی ــخ هزار س ــاله خود پویا
بمانـــد ،خاصیـــت زایندگی و تنوع پذیری آن اس ــت .چنانکه گفته ش ــده اس ــت گ ــره هفتاد
و دو بطـــن دارد کـــه از درون یکدیگـــر زای ــش یافت ــه و گرههای ــی ن ــو را ب ــه وج ــود مـ ـیآورد .گره
در دورههـــای مختلـــف ایـــران و ســـایر کش ــورهای اس ــامی دارای ان ــواع وگون هه ــای فراوان ــی
میباشـــد .از جملـــه مهمتریـــن گرهها در ح ــوزه ایران ،گره کن ،گره تند و گره ش ــل میباش ــد
کـــه هـــر کدام انواع مختلفی دارد( .مس ــعودی و خرم )3 :1393 ،تفاوت در انواع گرهها ریش ــه
در چگونگـــی ترســـیم آنهـــا دارد .بنابراین فهم روش ترس ــیم ،هر گره را ب ــرای طراحی ،تولید و
بـــه کارگیـــری گره در معمـــاری هموار میس ــازد .جدول ( )1ب ــه معرفی برخ ــی از پرکاربردترین
گرههـــا در قالـــب نمونههای مـــوردی میپردازد( .مس ــعودی و خ ــرم)4 :1393 ،
فضـــای معماری فضایی کیفی مرتیط و مناس ــب با اش ــکال هندس ــی اس ــت .بدین ترتیب
ریاضیـــات و هندســـه بـــه عنـــوان ابزارهای خل ــق فضاهایی ب ــرای تمثیل و تجل ــی کثرت در
وحـــدت عالـــم و جلوه گاه کمال و جمال مطلق الهی نقش ــی مهم در بین معماران مس ــلمان
پیـــدا کردنـــد .ایـــن توجه بـــه ریاضیات باع ــث تالیف کت ــب متع ــدد و تربیت دانش ــمندان
برجســـتهای در ایـــن زمینـــه شـــد کـــه نتیج ــه آن غنای هرچه بیش ــتر نقوش هندس ــی ب ــود .از
یش ــد .گر هس ــازی با گچ
طـــرف دیگـــر هیچـــگاه تزئینات به مثاب ــه یک عنص ــر زائد تلقی نم 
و کاشـــی و خشـــت و آجر به گفته پیرنیا در س ــال  ،1390آمود و اندود بخش ــی از کار بنیادین
ســـاختمان بوده اســـت( .ســـلیقه و همکاران)5 :1394 ،

 -4ویژ گیهای معماری پارامتریک
بـــرای اینکه معمـــار امـــروزی بتواند پارامترهای هندس ــی تار ی ــخ معماری فرهن ــگ خویش را
در طرحهایـــش بـــه شـــکلی امـــروزی نمای ــان کن ــد ابتدا بای ــد تس ــلط کاملی ب ــر روش طراحی
خود داشـــته باشـــد .بدین ترتیـــب در این بخش ویژگیه ــای معماری پارامتریک ،که بس ــیار
مشـــابه اســـت با معماری اســـامی بررس ــی میگردد.
ســـبک ،نماینـــده ویژگیهـــای تکـــرار ش ــونده تجربهه ــای معم ــاری ،روشه ــای س ــاخت و
ته ــای زیباش ــناختی معمـــاری ه ــر دوران
همچنیـــن ویژگیهـــای فرمـــی ،فضای ــی و کیفی 
اســـت .بـــا گوناگونـــی آثار معمـــاری س ــاخته ش ــده در دوران معاص ــر نامگذاری یک س ــبک
بســـیار دشوار اســـت زیرا شاهد ساخته ش ــدن بناهایی با انواع س ــبکهای مختلف در یک
زمـــان و مکان مشـــابه هســـتیم .اخی ــرا با توجه به س ــرعت ب ــاالی طراحی و تولی ــد خالقیت،
معمـــاری از امکانـــات متعـــدد دنیـــای مج ــازی و طراحی الگوریتمی ــک بهره گرفته اس ــت و
روشهـــای جدیـــد طراحـــی و تولید فض ــا را ابداع و اس ــتفاده نموده اس ــت .پاتریک ش ــوماخر
معمـــار و پژوهشـــگر از ایـــن جریـــان فراگی ــر ب ــه عن ــوان ی ــک س ــبک جدی ــد در معم ــاری یاد
میکنـــد" :معمـــاری پارامتریـــک"( .خب ــازی)22 :1392 ،
او معتق ــد اس ــت که معماری و شهرس ــازی پیش ــرو ،به وس ــیله تع ــداد ز ی ــادی از تکنیکهای
طراح ــی پارامتر ی ــک ،نیازهای جامعه را پاس ــخ میگو ی ــد .بدین صورت که کلید حل مس ــائل
اساس ــی ک ــه معم ــاران و شهرس ــازان آوانگارد با آن مواجه هس ــتند ،در ش ــعاری خالصه ش ــده
اس ــت" :س ــازماندهی و تولی ــد پیچیدگ ــی نظامن ــد و س ــیالیت یکپارچ ــه در جامع ــه پس ــت

فوردیس ــتی از طری ــق الی ــه الی ــه ک ــردن طراح ــی )24 :2014 ،MARCALOW( " .تکنی ــک،
شه ــای جدید تحت تاثیر قرار داده اس ــت .اما
ته ــای جمع ــی جدیدی را ب ــا آرزوها و ارز 
حرک 
آرزوها و مس ــائل مش ــترک طراحی اس ــت که بطور گس ــترده و در دراز مدت ش ــروع یک سبک را
گواه ــی میده ــد .او این س ــبک را پارامتریس ــیزم معرفی میکن ــد( .خب ــازی)22 :1392 ،
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جدول  :1برخی از انواع گرههای پرکاربرد در
معماری ایرانی اسالمی .منبع ()5
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از نـــگاه شـــوماخر پارامتریســـیزم در بعضـــی موقیعیتهـــا عجیب و غریب اســـت .ب ــه عنوان
مثـــال ،او توضیـــح میدهـــد که چه مســـائلی نـــه در معماری ســـاختمانهای بـــزرگ بلکه در
ســـبک آنهـــا وجـــود دارد .ایـــن نوع نگرش بـــه زبان معمـــاری از دید ســـبک به او ایـــن اجازه را
داده تـــا بـــه درک دو مفهوم اصلی در طراحی ،فـــرم و عملکرد اما با نامهـــای متفاوت بپردازد:
کـــد زیبایـــی و کـــد ابـــزاری .بنابراین از نظـــر او ،ســـبکهای معمـــاری آندســـته از برنامههای
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جدول  :2ویژگیهای پارامتریسیزم از سخنرانی
پاتریک شوماخر در سال  ،2008پارامتریسیزم
به عنوان سبک ،پارامتریسیزم به عنوان بیانیه.
منبع ()9

خاصی اســـت که بـــرای نـــرم افزارهای معماری ک ــد تولی ــد میکنند .او همچنین اس ــتدالل
بـــر ایـــن دارد که ســـبک تنها مقوله خ ــارج از دایره معماری اس ــت ک ــه از طر ی ــق آن معماری
نیز شـــناخته میشـــود .اســـم ســـبک به ش ــرط اینکه ادعای خود را ب ــه معماری ثاب ــت نماید
در کنـــار آن قـــرار میگیـــرد .از ایـــن منظر س ــبک را میت ــوان به عن ــوان مد ،یک م ــاده زود گذر
و ســـطحی تعریـــف کـــرد .بـــه معنـــی رهای ــی از چنی ــن معان ــی ش ــوماخر س ــبک را ب ــه عنوان
طراحـــی تحقیقاتـــی تعریـــف میکنـــد .در ای ــن تعر ی ــف او معتقد اس ــت که س ــبک میتواند
برنامههایـــی تولیـــد کنـــد که درســـت مث ــل ی ــک پارادای ــم برنامه تحقیق ــات علمی اس ــت" .
یـــک ســـبک جدیـــد در معمـــاری و طراحی ش ــبیه ب ــه ی ــک پارادایم جدی ــد در علم اس ــت" .
()24 :2014 ،MARCALOW
شـــوماخر ویژگیهـــای مثبـــت و منف ــی این س ــبک را در جدول ش ــماره ( )2مورد بررس ــی قرار
داده است.
ویژگی های منفی

ویژگی های مثبت

عدم استفاده ازگونهشناسی (تیپولوژی) آشنا

مفصل بندی

عدم استفاده از فرمهای افالطونی و سحرآمیز

پیوند احجام

عدم استفاده از ایجاد فضاهای صریح و واضح

جلوههای ویژه گرافیکی

اجتناب از تکرار

تغییر شکل

عدم استفاده از خطوط مستقیم

تکرار کردن

عدم استفاده از زوایای منطقی

استفاده از خطوط پیوسته

اجتناب از ایجاد گوشه
اجتناب از اضافه و یا کم کردن احجام بدون درک
درست از مفصل بندی ها

استفاده از NURBS
قطعات مولد
برنامه نویسی به جای مدلسازی

 -4-1روند شکلگیری فرم
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دیـــدگاه دیگـــری که ناظر بـــر معماری اس ــامی و الگوهای تزئینی آن اس ــت؛ توس ــط فرش ــید
موســـوی و براســـاس تقســـیم بنـــدی س ــامانههای جزءگ ــرا و کل گرا ارائه ش ــده اس ــت .بر این
اســـاس در طول تاریخ معماری ،توس ــعهی فرمهای س ــاخته ش ــده در قالب دو سیس ــتم کل
گـــرا و جزءگـــرا صـــورت گرفته اســـت .در سیس ــتم کل گرا یک قاع ــدهی اصل ــی رابطهی بین
کل مطلـــوب و اجرای ســـازندهی آن را تعیین میک ــرد .در حالی که در سیس ــتم جزءگرا ،اجزا
بـــا قاعدهـــای خاص تکرار شـــده و کل مطل ــوب را تش ــکیل دادهاند .این تقس ــیم بندی تمام
شـــیوههای معماری اروپایی چه در دوران یونان و روم باس ــتان و چه رنس ــانس و حتی دوران
مدرنیتـــه را در یک زیرشـــاخه قـــرار میدهد و میان آنها و ش ــیوههای اتخاذ شـــده در معماری
اســـامی تفـــاوت قائل میشـــود .چرا که یک ــی از اولی ــن مثالهای رویک ــرد جزئی نگ ــر به فرم
را میتـــوان در معماری اســـامی یافـــت؛ در این معم ــاری از فرمولهای ریاض ــی برای کنترل
یش ــد ک ــه در نهایت به ش ــکلگیری کل س ــطح
نحوهی تکرار اشـــکال هندســـی اســـتفاده م 
میانجامید.
ایـــن در حالـــی اســـت که رویکـــرد مش ــابهی نیز در معم ــاری پارامتر ی ــک ،در تبدی ــل نقوش و
الگوهـــا به ســـطوح و ســـپس خلـــق فرمهایی پیچیده ،پیوس ــته و س ــیال به چش ــم میخورد.
بدیـــن روی بر مبنای این دســـته بندی میتوان ،ش ــیوههای به کار رفته در معماری اس ــامی
و همیـــن طـــور معمـــاری پارامتریـــک را در ی ــک ش ــاخه و مجرا از آنچ ــه که در ط ــول قرنهای

گذشـــته صحنـــه معماری اروپـــا را به اشـــغال خـــود درآورده بود ،به حســـاب آورد( .س ــلیقه و
همکاران)5 :1394 ،
در کت ــاب رون ــد ش ــکلگیری ف ــرم نوش ــته ش ــده توس ــط فرش ــید موس ــوی او ب ــه تحلی ــل انواع
الگ وه ــای معم ــاری ایران ــی ،اس ــامی پرداخت ــه اس ــت .ب ــه عن ــوان مث ــال او در ب ــاره گنبدها،
تقس ــیم بندی را جهت فرم یابی به ش ــیوه پارامتریک در نظر گرفته اس ــت( .جدول ش ــماره )3
نوع گنبد
گنبد کاسه سازی

گنبد مقرنس

گنبد کاربندی

گنب ــد کاس هس ــازی میتوان ــد با گنب ــد کاربندی ترکیب ش ــده و فضای ــی کامال محصور
پدی ــد آورن ــد .در این صورت گنب ــد فوقانی مرس ــوم در گنبدهای کاربن ــدی ،جای خود
را ب ــه چن ــد گنب ــد کوچکتر میدهد .ای ــن گنبدها حس س ــقفی پر اجزاء با بازشـــوهای
س ــه بعدی را ب ــه بیننده منتق ــل میکند.
گنبده ــای مقرن ــس ب ــه وس ــیلهی تع ــدادی ردیف متن ــوع ام ــا تکرارش ــونده که بـــر روی
یکدیگ ــر ق ــرار میگیرند ،ش ــکل گرفته و توس ــعه مییابند .هر ردیف ش ــامل چهار عنصر
میش ــود :یک س ــطح گوش ــواره مانند(تاس) ،یک س ــطح لچکی مانند(ش ــاپرک) و دو
س ــطح تخت(تخ ــت و ل ــوزی) .بر اس ــاس می ــزان پیچیدگی م ــد نظر پروژه ،هـــر مقرنس
میتوان ــد ،ه ــر چه ــار عنصر یا ک مت ــر را ب ــه کار گیرد.
گنبدهای کاربندی بس ــته ب ــه تعداد و نح ــوهی قرارگیری قوسهایش ــان ،میتوانند خود
را با اش ــکال مختلف پ ــان تطبیق دهند.
تمام ــی گنبده ــای اس ــامی فرمی متق ــارن دارند ،ب ــه اس ــتثنای گنبد ی ــزدی بندی که
قابلی ــت ایجاد فر مه ــای نامتق ــارن را نیز دارد.

شکل 1

شکل 2

شکل ( 3منبع )6

 -5تولید نقوش هندسی اسالمی به روش پارامتریک
در ادامـــه ایـــن مقالـــه بـــه تحلیـــل پروژههایـــی پرداختـــه میشـــود کـــه در آنهـــا ســـعی ش ــده
از هندســـه و تزئینـــات اســـامی در جهـــت طراحـــی معمـــاری پارامتریـــک اســـتفاده ش ــود.
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جدول  :3گنبدها .منبع ()6

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

بـــا توجه بـــه جدول بـــاال ،معمار با شـــناخت عناصـــر و الگوهای ایرانی ،اســـامی و بس ــته به
نیـــاز میتوانـــد ،در جهـــت تلفیق ایـــن عناصر بـــا یکدیگـــر و دیگـــر پارامترها طرحـــی امروزی
ابـــداع کنـــد .به عنـــوان مثـــال مقرنـــس کاری معموال به صـــورت نیـــم گنبد اجراء میش ــده،
امـــا قابلیـــت اجراء بـــه صورت یک گنبد کامل را نیز داشـــته اســـت .گنبد کاسهســـازی روی
کاربنـــدی قـــرار میگرفته تا گنبد را پوشـــانده و از ارتفـــاع آن بکاهد .کاربندی میتواند بس ــته
به نیاز پروژه ،به صورت باز یا بســـته اجراء شـــود .کاسهســـازی که از معاصرترین سیس ــتمها
اســـت ،ترکیبی اســـت از یک کاربنـــدی و گنبدی کم عمـــق در باالی آن که اســـتفاده از این
سیســـتم ،از ارتفاع ســـقف به میـــزان قابل توجهـــی میکاهد( .شـــکل )1-در یـــک کاربندی،
ســـقف بـــه حالـــت گنبـــد در میآید( .شـــکل )2-امـــا هنگامـــی کـــه آن را با گنبـــد کم عمق
ترکیـــب میکننـــد تـــا کاسهســـازی حاصل گردد ،ســـقف گنبد حاصل به شـــدت مس ــطح و
کریســـتالگونه بـــه نظر میآید( .شـــکل( .)3-موســـوی)40 :1394 ،

نیلوفر خادمپور ،آویده طالیی ،محمد هادی کابلی
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نحـــوهی اســـتفاده از ایـــن نقـــوش صرف ــا جنبهی ظاه ــری و بصری داش ــته ولی تف ــاوت آنها
بـــا نمونههـــای تاریخی این اســـت ک ــه با بهرهگی ــری از تکنول ــوژی روز در طراحی و س ــاخت،
سه ــای به نس ــبت بزرگت ــری اس ــتفاده ش ــده و در برخی از
ایـــن الگوهـــای هندســـی در مقیا 
نمونههـــای نقوش هندســـی عـــاوه بر عناصر تزئینی ،نقش س ــازهای نیز گرفته اس ــت .معرفی
ایـــن نمونههـــا تالشـــی برای اســـتفاده از هندس ــه نق ــوش س ــنتی در معماری امروز اس ــت.
از نمونههـــای بـــارز تولید نقوش هندس ــی اس ــامی ب ــه روش پارامتریک ب ــرج آزادی طراحی
معمـــار ایرانی حســـین امانت میباش ــد .او در توصیف ط ــرح خود اذعان مـ ـیدارد که تحت
تاثیـــر ســـوابق تاریخـــی ایـــران بوده اس ــت و گ ــذرگاه اصلی ب ــرج را طاق ــدار و ترکیب ــی از قوس
ســـهمی خرابههای پیشاز اســـام در تیس ــفون و طاقهای ن ــوک تیز و تویزهدار دوره اس ــامی
طراحـــی کرده اســـت .حتی این الهـــام از طرح پنجرههای ب ــاالی برج نیز قابل رویت اس ــت.
ایـــن طـــرح کـــه هـــم نقـــش زیبایی و ه ــم نقش س ــازهای داش ــت ب ــا زیرس ــازی بتن مس ــلح و
نمـــای ســـنگ مرمر بـــه صـــورت قطعه قطع ــه اج ــراء گردید تا ع ــاوه ب ــر ظراف ــت ،پیچیدگی
حاصـــل از قوس و منحنی را جهت س ــاخت س ــهولت بخش ــد( .ش ــکل)4-

شکل  :4-طرح هندسی گذرگاه اصلی برج
آزادی اثر حسین امانت .منبع ()8

از دیگـــر پروژههـــای اجـــرا شـــده بـــا روش پارامتر ی ــک و هندس ــه اس ــامی ،ایران ــی میتواند به
طراحـــی المان فبریکیت توســـط گروه اداپت در اصفهان اش ــاره کرد .فبریکی ــت اولین پروژه
قه ــای با ف ــرم آزاد کامال فش ــاری که فرم
این گروه اســـت که پژوهشـــی اســـت بر س ــاخت طا 
یابـــی آن بـــه صـــورت دیجیتـــال و با کم ــک نرماف ــزار انجام میگیرد .س ــازههای س ــنتی طاق
و گنبـــد کـــه از ســـالهای دور در ایـــران و س ــایر جهان با اس ــتفاده از مصالحی مانند س ــنگ
و آجـــر کـــه مقاومـــت کششـــی آنهـــا بس ــیار پایین میباش ــد ،س ــاخته میشـــدهاند ب ــه دلیل
هندســـه خاص کـــه در طراحی آنها ش ــکل میگرفت ،پا برج ــا بوده و ایس ــتایی آن مبتنی بر
فـــرم متقـــارن آن بـــود .با پژوهشهـــای نوینی که در زمینه طاقها و س ــازههای فش ــاری انجام
شـــده و به کمک رایانـــه و نرمافزارهای جدید میتوان س ــازههایی طراحی نمود که ایس ــتایی
آنها مســـتلزم یک هندســـه متقارن نیس ــت و اصطالحا س ــازهای با فرم آزاد نامیده میشود.
مدل معلق که توســـط گائودی شـــکل گرفت بر اس ــاس تئ ــوری زنجیر معک ــوس کار میکند.
اگـــر یک زنجیـــر را از دو نقطه آویزان کنیم زنجیر به صورت طبیعی یک ش ــکل مش ــخصی به
خـــود میگیـــرد که به آن فـــرم زنجیـــرواره میگویند .ای ــن فرم بهگونه ایس ــت که تنه ــا نیروهای
کششـــی در تمام زنجیـــر وجود دارد .ا گ ــر فرم زنجی ــرواره را معکوس کنیم ش ــکلی قوس مانند

بـــه وجـــود میآید کـــه تمام نیروهـــا معکوس شـــده و فقط به صورت فشـــاری عمـــل میکنند.
نرمافـــزار راینـــو والت بر اســـاس همین الگـــو کار میکنـــد و فرمهایی را ایجـــاد میکند که تمام
نیروها در آن فشـــاری بـــوده و هیچگونه تنش کششـــی در فرم ایجاد نشـــود.
در ایـــن طراحیهـــا معیارهـــای متفاوتی از جملـــه موقعیت ،ابعاد و اندازه ،سیرکوالس ــیون
حرکتـــی ،امـــکان عملکـــردی و زیباییشناســـی فرمـــی مدنظر قـــرار گرفت .در نهایـــت پس از
بررســـی آلترناتیوهـــای مختلـــف و ژوژمـــان داخلـــی میـــان اعضای گـــروه یک طرح ب ــه عنوان
طـــرح نهایی انتخـــاب گردید .طـــرح نهایی پـــس از انتخاب درجهـــت بهبوداز نظر س ــازهای
و عملکـــردی بارهـــا مـــورد بازبینی قرار گرفت و بهینهســـازی فرمـــی روی آن انجـــام گردید .با
اینکه فرم به دســـت آمده از راینووالت از نظر ســـازهای بســـیار قابل اطمینان میباش ــد با این
حـــال ســـازه نهایی با اســـتفاده از نرمافزارهای تحلیل ســـازه از نظر بار مـــرده و زنده و مقاومت
مصالح مـــورد آنالیز قرار گرفت( .شـــکل)5-
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شکل .5-منبع ()7

نمونـــه بعـــدی هتـــل  40طبقهای اســـت که توســـط معمـــاران زاحا حدیـــد در ما کائـــو طراحی
گردیـــده و در حـــال ســـاخت اســـت .یکپارچگی حجم ســـاختمان که توســـط ســـاختار گره
نقـــش ســـازه طـــرح را ایفـــا میکنـــد ،به عنـــوان یـــک المـــان تندیسگونه نیـــز ادراک میش ــود.
(شـــکل )6-ایـــن هتـــل دارای آتریومـــی در فضـــای پذیـــرش و البـــی اســـت که طـــرح آن تمام
از نقـــوش هندســـی اســـامی الهام گرفته شـــده اســـت که عـــاوه بر زیبایی ســـبب عب ــور نور
طبیعـــی در روز از طریـــق روزنههـــا و تعبیـــه نـــور مصنوعـــی در شـــب در قســـمتهای مثلثی
شـــکل آن اســـت( .شـــکل )7-ســـازه در نمـــای ایـــن برج ،بـــا وجـــود گرههای منطقی س ــبب
تقویـــت پویایـــی طـــرح میگـــردد .ایـــن گرههـــا عـــاوه بـــر بهینـــه س ــازی در قس ــمت داخل ــی
س ــاختمان ،س ــبب پوش ــش نهایی نما نیز ش ــده اس ــت( .ش ــکل)8-
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بر اســـاس مطالعات صـــورت گرفته در ای ــن مقاله ،معم ــار میتواند حلقه گمش ــده معماری
ســـنتی در معمـــاری امـــروز را بـــه وس ــیله معم ــاری پارامتر ی ــک و ب ــا اس ــتفاده از پارامتره ــای
فرهنگـــی در معمـــاری گذشـــته ایـــران ،از جمل ــه نق ــوش و تزئین ــات هندس ــی و اس ــامی،
معمـــاری امـــروز را دوبـــاره به شـــکلی خالقان ــه به معماری س ــنتی پیون ــد زند و با اس ــتفاده از
تکنولوژ یهـــای روز دنیـــا بـــه فرهنـــگ کش ــورش ارزش بدهد.
میتوان مشـــاهده نمود که نقوش هندس ــه ایرانی اس ــامی که بس ــیاری از بناهای ش ــاخص
معماری کشـــور ما بدان تزئین شـــدهاند ،دارای پتانس ــیلی باال در راس ــتای ارائ ــه راهکار برای
هـــر چـــه نزدیکتر شـــدن به چارچـــوب آیین و دی ــن ،فرهنگ و هن ــر ،معماری و بهبود ش ــرایط
زیســـت اســـت .امروزه این نقوش هندس ــی ،عالوه بر عملکرد تزئینی در بس ــیاری از پروژهها
بـــا مقیاس بزرگ ،عملکرد ســـازهای نی ــز دارند .همانند پ ــروژه فبریکیت و ب ــرج آزادی ،که در
این مقاله به آن اشـــاره شـــد .اما الزم اس ــت که معماران ایرانی بنا به خواس ــته خود ،نیازهای
پـــروژه و تحلیل و بررســـی پارامترهای موثر بر طراحی ،در اس ــتفاده از ای ــن نقوش در طراحیها
دقت الزم را بـــه عمل آورند.
بـــه طـــور کلـــی ،در این رویکـــرد معم ــاری ،از فرموله ــای ریاضی ب ــرای کنترل نح ــوهی تکرار

اشـــکال هندسی اســـتفاده میشـــود ،که در نهایت به شکلگیری کل ســـطح میانجامد .در
معمـــاری پارامتریک نیز پارامترها بر اســـاس محاســـبات دقیق ریاضی نـــرم افزارهای مربوطه،
ســـبب شـــکلگیری فرمهـــای پیچیـــده و ســـیال میشـــود .در نتیجـــه آنچـــه قابـــل مش ــاهده
اســـت ،شـــباهتهای متعددی اســـت که معماری پارامتریک با نقوش و تزئینات اس ــامی
مـــورد اســـتفاده معماران در گذشـــته ،دارد .نقـــوش اســـامی همانند ویژگیهـــای پارامتریک
دارای مفصـــل بنـــدی ،پیوند احجام ،خطـــوط بهم پیوســـته و تکرار منطقی میباش ــد .حال
بـــا وجـــود تکنولوژ یهـــای روز دنیـــا در طراحی و ســـاخت ،این امـــکان برای معمـــاران فراهم
شـــده اســـت تـــا ایدههـــای فرمـــی خالقانـــه خـــود را بـــا الگوهـــای فرهنگـــی تلفیـــق ک ــرده و با
اســـتفاده از معماری پارامتریک ســـبب طراحی ســـاختمانهایی متناســـب با فرهنگ کشور
خـــود و همچنین نیازهـــای دنیای امروزی شـــوند.
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 -1دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل قشم
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده
انســـان ایرانـــی بـــا تمـــام مختصـــات فرهنگ ــی ک ــه ش ــامل مجموع ــه تار ی ــخ ،ز ب ــان ،دی ــن و
ً
معنویـــت شـــود ،دائما تحت تاثیر محیط و فرهنگ پیرامونش اس ــت .محی ــط از کوچکترین
هســـتههای معمـــاری خانـــه تـــا حوزهه ــای اما ک ــن گروه ــی و جمعی خ ــواه مذهب ــی و خواه
تجاری و گاه حکومتی بخشـــی از محیط مورد بحث ما در این مقاله اس ــت .بافت مش ــترک
فرهنگـــی علـــی رغم تفاوت و تنوع اقوام و آداب و رس ــوم و ریش ــه یابی و تغییـــرات ارزشهای
فرهنگـــی شـــهرها در ایـــران و حرکـــت و تاثیرگذاری ای ــن مولف هه ــا در جریان شهرس ــاز یها و
معمـــاری نویـــن ایـــران در ایـــن نوشـــتار در مورد بررس ــی ق ــرار گرفته و بر آن اس ــت ت ــا عیوب و
فوائـــد ایـــن تغییـــرات را با نـــگاه اثرگـــذاری آن بر ف ــرد ایرانی جس ــتجو کند.
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معنایـــی کـــه محیـــط ویژگیهـــای کالبدی ســـاختههای انســـان را به انســـان اتصـــال نماید،
آن دســـته از اصـــول و ارزشهای فرهنگی و جهان بینی جامعه میباشـــد و شـــکل دهندهی
محیـــط بودهانـــد .بـــه بیان دیگـــر محیط مصنوع با ســـمبلها و تناســـب و اجراء و نش ــانهها و
شـــکل و رنـــگ و دیگـــر بارزههایش ،هم بیانگـــر جهان بینی و فرهنگ اســـت که بانی ش ــکل
گرفتن آن شـــده اســـت و هـــم اینکه اصـــول و ارزشهای آن را به انســـان القا نمـــوده و به نوعی
در تحـــوالت فرهنگی ایفای نقـــش مینماید.
 تبیی ــن رابط ــه و تاثیرات متقابل انس ــان و محیط بر یکدیگر نیازمند توجه به دو قلمرو اس ــت.یک ــی از موضوع ــات مح ــرز و غیرقاب ــل ان ــکار تاثی ــر فرهن ــگ و اص ــول ارزشها بر ش ــکلگیری
محیط مصنوع (ش ــهر ،معماری) اس ــت .تاکید برخی از متفکرین و دس ــت اندرکاران مس ــائل
ش ــهری و معم ــاری که به فرهنگ گرها معروف هس ــتند ب ــر این موضوع به حدی اس ــت که آنرا
مهمتری ــن عنصر تاثی ــر گذار بر محیط قلم ــداد نمودهان ــد( .بحرینی)1377 ،
عناصـــر ســـاخته انســـان یا محیط مصنـــوع یکی از عناصر اصلی محیط اســـت که بر انس ــان
و فرهنـــگ او اثر می گذارد( .ســـعیدی رضوانی)1368 ،
 معمـــاری نتیجـــه و حاصـــل فرهنـــگ جامعـــه اســـت .نـــگاه اجمالـــی بـــه تاریـــخ معماریایـــران و ســـایر تمدنهـــای جهـــان نشـــان میدهـــد کـــه هیچ اثر بـــزرگ معمـــاری وجـــود ندارد
کـــه براســـاس اندیشـــه و جهان بینـــی پدیـــد نیامده باشـــد .به ایـــن ترتیب میتـــوان گفت که
هـــر تمـــدن یـــا قومـــی در دوران مختلف ،معمـــاری خاصـــی را منطبق بـــا فرهنگ خ ــود ارائه
میدهـــد( .فالمکـــی  :1377بـــه نقـــل از پرویـــزی)39 :1388 ،
 فرهنـــگ را در تعریفـــی کلـــی میتـــوان محصـــول تالشـــهای متفـــاوت انســـان در راه خلق وآفرینـــش دانســـت کـــه از آزادی عمل وارده او سرچشـــمه میگیـــرد ،مجموعـــه آداب ،عقاید،
ً
باورهـــا و ســـنن یـــک جامعـــه کـــه عمدتـــا از دورون منبحـــث شـــده و در بـــدو امر نیـــز درون را
تحـــت تاثیـــر قـــرار میدهنـــد ،فرهنگ را بـــه وجـــود میآورند.
گرایـــش اساســـی کمـــال طلبـــی پایـــه ریـــز شـــالوده فرهنگ هاســـت .کمـــال طلبـــی زیربنای
جهـــان بینـــی فرهنگـــی را ســـاخته و مبانی فکـــری و نظـــری آن را تنظیم میکنـــد و این مبانی
بـــه نوبـــه خود اقـــدام به ارایـــه کالبدهـــا و قالبهایی در عرصـــه جوامع مینماینـــد که نمودی
از آن زیرســـاختها به شـــمار میآینـــد .ادبیات ،هنـــر ،مذاهب ،عرف ،ســـنت و ...از جمله
مجـــاری تبلـــور یافتـــن روح فرهنگ یک جامعه میباشـــد و از این میـــان روی صحبت با هنر
و در میـــان ارکان هفـــت گانـــه آن تکیه بـــر معماری به عنـــوان یکی از عمدهتریـــن محورهایی
کـــه در عین برآوردن نیاز انســـان به ســـرپناه و محیـــط مصنوع ،رابطـــهای تنگاتنگ با فرهنگ
برقرار میســـازد ،میباشـــد.
معمـــاری بـــه عنـــوان یک پدیـــده اجتماعـــی از فرهنگ نشـــأت گرفته و بـــر آن تاثیـــر میگذارد
و آینـــهای اســـت از اندیشـــههای انســـان در رابطـــه بـــا فضـــا ،زیباییشناســـی و فرهن ــگ ب ــه
همیـــن ســـبب ســـبک معمـــاری هـــر دوره انعکاســـی از فرهنگ و هنر ان محســـوب میش ــود
و بـــا دگرگونیهایـــی کـــه در ســـایر عرصههای زندگـــی به وقوع میپیوندد ،متناســـب اس ــت و
هـــر ســـبک جدید معماری بر اصول ،روشها و ســـنتهای ســـبک پیشـــین اســـتوار اس ــت .به
همین خاطر بین ســـبکهای گونا گون معماری رابطهای اســـتوار وجـــود دارد و مرزبندی بین
آنهـــا دشـــوار به نظر میرســـد.

آمیختگی فرهنگ و معماری شهری با سرشت
انسان ایرانی

پیشینه تحقیق
ویزگیهـــای فرهنگـــی ایرانیـــان که تاثیـــر تعیین کننـــدهای در نحـــوه پذیرش نظـــام اعتقادی
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نه ــای آن ــان داش ــته و در تمامی مصنوع ــات حاصل
و شـــکلگیری ارزشهـــا ،باورهـــا و آرما 
اندیشـــه و تفکـــر آنان به ویـــژه هنرهای اصی ــل ایرانی ،نمودی ب ــارز دارد ،معناگرای ــی ایرانیان
اســـت« .ایرانیـــان قدیـــم حتـــی پیـــشاز ظه ــور ایی ــن زرتش ــت برپای ــی مجس ــمههایی را ب ــد
میدانســـتند .آنهـــا تصـــور نمیکردنـــد خدای ــان همانند انس ــانها باش ــند .خدای زرتش ــت و
فرشـــتگان هیـــچ کدام صفت مجس ــم و عین ــی ندارند .حتی ای ــزدان اریایی قبل از زرتش ــت
فـــارغ از هرگونـــه محدودیـــت و صفت مجس ــم هس ــتند .در هن ــر ایرانی حتی پیشاز اس ــام،
پیکـــر تراشـــی با ابعـــاد واقعی بدن انس ــان به چش ــم نمیخورد و ویژگ ــی آن کار ب ــرد نمادهای
انتزاعـــی بـــرای بازنمـــود جاودانگـــی ارزشه ــای جهان ــی و حقایق ــی فراس ــوی ملموس ــات و
محسوســـات اســـت( .ثالثی)1387 ،
فرهنگی که ایرانی اســـت ،نیز بیانگر جایگاه ش ــهر ،به عنوان نمادی از بهش ــت ،در اندیش ــه
انســـانهای ایرانی است:
باز همانجا رویم جمله که آن ش ــهر ماس ــت
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مـــا بـــه فلـــک بودهایم ،یـــار ملک بودهایم
(مولوی)
معمـــاری در مقیاس ســـاخت بناها نیز در مرتبه معنوی خود نمودی اس ــت از تالش انس ــانی
در جهـــت ایجـــاد محیطی ایـــدهآل و ناحیهای ام ــن و منظ ــم در دل جهانی ناامن و آش ــفته.
در جهانبینـــی معناگـــرا ،پدیـــد آوردن معماری در واقع کوشش ــی اس ــت در جه ــت آفرینش
نه ــای مثال ــی مر ب ــوط به عال ــم برت ــر و جاودانـ ـهای که در
نمونههـــای مصنـــوع و زمینـــی مکا 
تصـــورات و باورهـــای معنوی آن قوم همواره مورد توجه و تذکر هس ــتند .در این مرتبه معماری
فراتـــر از مرتبه ملموســـات و محسوس ــات ،مظه ــر امر مق ــدس و دربردارنده واالتری ــن معناها و
حقایـــق اســـت .معمـــاری دوره تاریخی ای ــران (از ابتدا ت ــا انته ــای دوره قاج ــار) ،دربردارنده
بناهـــا و مجموعه صوری اســـت که هرک ــدام از پس صورت و کارکرد مادی خ ــود ،از باورهای
معنـــوی جانشـــین خـــدا بر روی زمیـــن در جهت خل ــق جهانی کام ــل ،مطابق ص ــورت الهی
شه ــای معنوی ،به زیباتری ــن وجه نمایانگر
آن سرچشـــمه گرفته و با اشـــارات نمادین به ارز 
باورهـــای فرهنگـــی و ارزشهـــای ایرانیان هس ــتند .خان ــه ایران ــی ،تمثیلی از الگ ــوی مثالی
مســـکن (محل آرامش و ســـکینه) در بهش ــت اس ــت و باغ ایرانی تبلور زمینی بهش ــتی است
کـــه در باورهـــای معنـــوی ایرانیـــان هم ــواره از آن ب ــه خرمی یاد ش ــده و خ ــود اش ــارتی و بیانی
اســـت از آیات الهـــی و یادآور او( .آش ــوری)1386 ،
اندرین من ــزل ویرانه نش ــیمن چه کنم
حافظـــا خلـــد بریـــن خانـــه مـــوروث م ــن اس ــت
(حافظ)

تعاریف
تمدن و فرهنگ
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تمـــدن بـــه نظامهای بزرگ سیاســـی ،اجتماع ــی ،اقتص ــادی و فرهنگی اش ــاره دارد که از نظر
ً
جغرافیایـــی واحـــد کالنـــی را در یـــک قلمرو پهن ــاور ،معموال ی ــک امپراطوری در ب ــر میگیرد.
ماننـــد تمـــدن آریاییهـــا ،رومیها و...
فرهنـــگ بـــه تنهایی میتوانـــد متعلق به مردمی باش ــد که در ی ــک قبیله به ص ــورت ابتدایی
زندگـــی میکننـــد .البتـــه ســـادگی فـ ـنآوری (به ط ــور مث ــال معماری یا س ــاخت و س ــازهای
دیگـــر آن قـــوم) بـــه معنـــای ســـادگی هم ــه جنبهه ــای زندگ ــی و فرهن ــگ آنهـــا نیس ــت .چ ــه
بســـا زبانهـــای هنـــد و اروپایـــی آغاز ی ــن از نظر دس ــتوری ،س ــاختار پیچیدهتری نس ــبت به
بســـیاری از زبانهـــای امروزیـــن از هم ــان خان ــواده زبانی داش ــتهاند.

تعریف محیط
همـــه محیطهای انســـان ســـاخت ،نتیجـــه انتخـــاب راه حلهایـــی از بین تمـــام گزینههای
ممکنانـــد« .انتخابهـــای خاصـــی کـــه جامعـــه روا و عـــرف میشـــمارد مظهـــر فرهن ــگ
آن جامعـــه اســـت .در حقیقـــت یکـــی از راههـــای بررســـی فرهنـــگ نظـــر کـــردن بـــه عامترین
انتخابهـــای جامعـــه اســـت روایـــی انتخـــاب هاســـت کـــه در هـــر فرهنـــگ اما کـــن و بناها
را از اما کـــن و بناهـــای فرهنگهـــای دیگـــر متمایـــز میکنـــد» (راپاپـــورت )1388 ،بنابرای ــن
معمـــاری پدیـــدهای فرهنگی و بـــه این اعتبـــار پدیده بومی اســـت .علی رغم آنکـــه معماری
و شـــهر محصـــول تاثیرگـــذاری عوامل متعـــددی نظیر اقلیـــم ،جغرافیا ،اقتصـــاد ،ویژگیهای
اجتماعـــی و فرهنگـــی و ...هســـتند .امـــا در میـــان عوامل یـــاد شـــده «فرهنـــگ» در تعامل با
ویژگیهـــای محیطـــی ،نقشـــی تعیینکننـــده در نحـــوه شـــکلگیری محیطهـــای انس ــان
ســـاخت ایفـــا مینماید.
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انسان و نیازها
سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400

انســـان در تعریـــف مـــورد بحث عبارت اســـت از موجـــودی با توانایـــی اثرگـــذاری و اثر پذیری
کـــه دارای مجموعـــهای از صفات اســـت که او را از ســـایر جانـــداران متمایز نموده اس ــت.
ایـــن موجـــود بســـته در ظرف محیـــط خصوصیتهـــای دیگری از جملـــه نژاد ،رنـــگ ،زبان و
فرهنـــگ بـــر او بار میشـــود کـــه در اینجا بحث انســـان ایرانی اســـت.

معماری
در تفکـــر و فرهنـــگ ایرانـــی از یک ســـو این اعتقـــاد وجود دارد کـــه معماری هنر شـــکل دادن
فضـــا بـــر حســـب نیازمندیهـــا و نـــگاه و تلقـــی تاریخی آدمی نســـبت بـــه عالـــم و آدم و مبدا
عالـــم و آدم اســـت ،و بـــا نـــوع فرهنـــگ دینی یـــا دنیوی انســـان ربط پیـــدا میکنـــد( .مددپور،
 ،1377ص )158بـــه عبارت دیگر کار معماری صورت بخشـــیدن به مکان اســـت( .ریخته
گران ،1378 ،ص)9

شهر
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تعاریفـــی کـــه امروزه بـــرای شـــهر ارایه میشـــود هر کـــدام متاثـــر از پیشفرضهایی اس ــت که
اهـــم آنهـــا عبارت از تعداد جمعیت ،مســـاحت ،شـــغل ،غالب مـــردم ،و امثالهم میباش ــد.
بســـیاری از ایـــن تعاریـــف از انســـان (اهـــل شـــهر) غفلـــت میورزنـــد و بـــه ویـــژه هنگامی که
بـــا بحث بر ســـر تهیـــه برنامـــه و طـــرح ،موضوعاتی همچون نـــوع و شـــیوه تولیـــد ،فعالیتها،
اقتصـــاد ،و امـــور کمـــی را بـــه عنـــوان مال کهـــای اصلی ،مـــورد نظـــر قـــرار داده و حت ــی اگر از
انســـان نیـــز بحثی مینماینـــد او را بـــه عنوان جمعیـــت (کمیـــت) و در واقع به عنـــوان جزئی
همچون ســـایر اجزاء (قطعهای از یک ماشـــین عظیـــم) مدنظر قرار میدهند .در واقع انس ــان
تبدیـــل بـــه ماده جمعیـــت (توده) میشـــود ،و همیـــن تفکر که انســـان را به مثابـــه قطعهای از
یک ماشـــین بـــزرگ تلقـــی میکند.
شـــهر متشـــکل از کالبد و قوانین حا کـــم بر آن به مثابـــه آئینهای از حیات انســـان تجلی یافته
و بـــا القـــاء ارزشهایـــی به انســـان به فعالیتهـــای او نیز جهـــت میدهد .بطور اجمال ش ــهر
بـــه عنوان تجلـــی گاه ارزشها و معیارهـــای فرهنگی و شـــکل گرفته بر پایـــه آرمانها و اصول
جهـــان بینـــی اهل خویـــش ،معانی و ارزشهایی را به انســـان القا مینماید کـــه همین ارتباط
محیـــط و انســـان را نیـــز میتوان به عنـــوان جنبـــهای از حیات تلقی نمـــود .در واقع انس ــان با
قـــرار گرفتـــن در فضای شـــهر و تماس با آن عالوه بر ظواهر ملموس و مشـــهود مـــادی ،معنایی
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را ادراک میکنـــد کـــه ایـــن ادراک بس ــته به زمین ــه فرهنگی و حیات انس ــان ش ــامل درجات
متفاوتی میباشـــد( .گروتر)1375 ،
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محیـــط از یـــک ســـو عبـــارت از فضـــای در برگیرندهی انس ــان و س ــایر موجودات اس ــت .و از
جانـــب دیگـــر میتوان آنرا فضای محدود محس ــوس برای انس ــان دانس ــت که ب ــه این ترتیب
یت ــوان منحصر
محیـــط مـــورد نظـــر افـــراد مختلـــف متف ــاوت خواهند ب ــود .محی ــط را نی ــز م 
بـــه مجموعـــهی عناصـــر طبیعی یـــا مصنوع تلق ــی نمود و ی ــا ه ــر دوی آنها را در ش ــکلگیری
محیـــط دخیل دانســـت .عنصر مهمی ک ــه در تعریف محی ــط نباید از آن غاف ــل ماند اصول
ً
ً
و قوانینـــی اســـت که اوال بر شـــکلگیری محیط تس ــلط داش ــته و ثانیا بر ت ــداوم و تعریف آن و
همچنیـــن اســـتنباط انســـان از آن تاثیری که بر حیات انس ــان دارد نقش ــی در خ ــور توجه ایفا
مینماینـــد .و باالخـــره توجه بـــه این نکتهی بنیادی ــن ضرورت دارد که فرهنـــگ و حتی خود
انســـان جزئی از محیط میباشـــند .ب ــه این ترتیب محیط متش ــکل از اج ــزاء و عناصر مادی
(کالبـــدی و کمی) و معنـــوی (غیر فیزیکی و کیفی) میباش ــد که در قال ــب عناصر طبیعی،
ســـاختههای انســـان ،شـــرایط طبیعی ،بارزهه ــای عناصر مصنوع و انس ــان ظاهر میش ــوند.

نقش محیط
معانـــی نمادیـــن محیـــط مصنـــوع و عناص ــر آن (مث ــل ش ــهرها ،معاب ــد ،آرامگا هه ــا ،مقاب ــر و
خانـــه هـــا) در هر یـــک از تمدنهای بش ــری گویای معانی اس ــت ک ــه محیط به ذهن انس ــان
متبـــادر نمـــوده و بالنتیجه ادراک او از محیط و بر رفتارش در محی ــط تاثیر کرده ،و در نهایت
فرهنـــگ او را شـــکل داده و متحول مینموده اس ــت.

چگونگی انتقال فرهنگ
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ه ــر جامع ــه باتوج ــه ب ــه مح ــدوده مکان ــی خ ــاص خ ــودش دارای ویژگ ــی جداگانـ ـهای از
یش ــود و س ــازمایههای ه ــر جامع ــه ب ــه جامع ــه دیگ ــر راه مییاب ــد
مح ــدوده متف ــاوت از آن م 
ک ــه ب ــه آن پراکن ــش فرهنگ ــی ( )cultural diffusionمیگوین ــد( .ریخت ــه گ ــران )1378 ،ه ــر
جامع ــه س ــازمایههای اصل ــی بش ــری را ب ــه تمام ــی در خ ــود دارد ،یعن ــی س ــازمایههای فن ــی
(تکنولوژ ی ــک) ،اجتماع ــی و اندیشـ ـهای (ایدئولوژیک) .اما از نظر س ــاخت و س ــازمان بس ــیار
گونا گ ــون هس ــتند و ای ــن گوناگونی وابس ــته به عوام ــل متععدی اس ــت :از جمله ناهمس ــانی
زیس ــتگاههای طبیعی ،منابعی که هر گروه بش ــری در اطراف خود در دس ــترس دارد یا ندارد.

رابطه فرهنگ و معماری
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انســـان موجـــودی چنـــد بعدی اســـت و در ه ــر یک از ابع ــاد وجودی خ ــود نی ــز دارای نیازها و
تمایالتـــی اســـت کـــه حرکت و پویای ــی دائم ــی را برای او رق ــم میزند.
هـــر یـــک از ابعـــاد روحـــی و جســـمی انس ــان ،امکان ــات و نی ــز خواس ــتههایی در اختی ــار او
ً
میگذارنـــد کـــه بعضادر ســـایر ابعاد نیز تاثیر گذاش ــته و از آن ــان تاثیر میپذیرن ــد ،و در نهایت
از انســـان موجودی منســـجم میســـازند که در عی ــن دارا بودن اج ــزاء و ابعاد متن ــوع (کثرت)
واجـــد کلیتـــی یکپارچه (وحـــدت) به ش ــمار میآید.
ً
مجموعـــه آداب ،عقایـــد ،باورهـــا و س ــنن ی ــک جامع ــه ک ــه عمدت ــا از درون منبعث ش ــده و
در بـــدو امـــر نیـــز درون را تحـــت تاثیـــر قرار میدهن ــد ،فرهن ــگ را به وج ــود میآورن ــد .گرایش
اساســـی کمـــال طلبی پایه ریز شـــالوده فرهنگ هاس ــت .کمال طلبی زیر بنـــای جهان بینی

 -فرهنگ و الگوهای پایدار -زیبایی ،مد و سلیقه -ابداع و خالقیت

تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری
شـــکل معمـــاری بـــه دو دلیل میتواند بســـیار مهم تلقـــی شـــود ،اول آنکه هر تصـــور و تخیلی
دربـــاره معمـــاری نمـــی تواند بیاســـتناد به شـــکل تحقـــق پذیـــرد ،دوم اینکه شـــکل ظاهری
یـــا قابـــل رویت هر چیـــز ،مهمترین و بی واســـطهترین برداشـــتی اســـت که از فضای س ــاخته
شـــده میتوان داشـــت .شـــکل میتواند کلید راه یابی به فرهنگی باشـــد کـــه از طریق فضای
ســـاخته شـــده متظاهر میشـــود( .ملکی نژاد)1387 ،
در مـــورد اول ،فضـــای معماری ،بیشـــناخت فرهنگ ســـازنده آن فهم نمیشـــود و هر آنچه از
ایـــن فرهنگ بـــر می خیزد ،پس از گذر داده شـــدن از تدبیرها و شـــگردها و فنهـــا و ابداعها،
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فرهنـــگ را ســـاخته و مبانـــی فکـــری و نظـــری آن را تنظیم میکنـــد .و این مبانی بـــه نوبه خود
اقـــدام بـــه ارایـــه کالبدهـــا و قالبهایـــی در عرصـــه جوامـــع مینماینـــد کـــه نمـــودی از آن زیر
ســـاختها به شـــمار میآینـــد .ادبیـــات ،هنر ،مذاهـــب ،عرف ،ســـنت و ...از جملـــه مجاری
تبلـــور یافتـــن روح فرهنـــگ یـــک جامعه میباشـــد و از ایـــن میـــان روی صحبت مـــا هنر و در
میـــان ارکان هفـــت گانـــه آن تکیه بر معماری به عنـــوان یکی از عمدهتریـــن محورهایی که در
عین برآوردن نیاز انســـان به ســـر پنـــاه و محیط مصنـــوع ،رابطهای تنگاتنگ بـــا فرهنگ برقرار
میســـازد ،میباشد.
معمـــاری بـــه عنـــوان یک پدیـــده اجتماعـــی از فرهنگ نشـــأت گرفته و بـــر آن تاثیـــر میگذارد
و آینـــهای اســـت از اندیشـــههای انســـان در رابطـــه بـــا فضـــا ،زیباییشناســـی ،و فرهنگ .به
همین ســـبب ســـبک معماری هر دوره انعکاســـی از فرهنگ و هنر آن محســـوب میشود و با
دگـــر گونیهایـــی که در ســـایر عرصههـــای زندگی و هنر به وقوع میپیوندد .متناســـب اس ــت
و هر ســـبک جدید معماری بر اصول ،روشها و ســـنتهای ســـبک پیشـــن اســـتوار اس ــت ،به
همین خاطر بین ســـبکهای گونا گون معماری رابطهای اســـتوار وجـــود دارد و مرزبندی بین
آنها دشـــوار به نظر میرســـد.
نقـــاط عطف در مســـیر فرهنـــگ و خالقیت از مهمتریـــن عوامل پیدایـــش و مکاتب متفاوت
معماری میباشـــند.
بنابرایـــن معمـــاری را قبل از اینکـــه یک تخصص فنی بدانیـــم یا از نظر هنری بـــه آن بنگریم،
باید بـــه جنبه فرهنگـــی آن توجه کنیم.
هـــر اندیشـــه معمـــاری را در ادامه بر پایه مســـیر گذشـــته آن باید شـــناخت و هیچـــگاه نباید با
تفکیـــک این اندیشـــهها زمینه فراموشـــی مفاهیم گذشـــته را فراهم کنیم .هـــر الگویی باتوجه
بـــه نیاز آن دوره و برای پاســـخگویی به آن بوجود میآید .الگوهای گذشـــته مطرود نیس ــتند و
الگوهـــای حال هم اگر پاســـخگوی نیاز حال باشـــند طرد نخواهند شـــد.
خصوصیـــات فرهنگی هر عصـــری را میتوان در معماری آن شـــناخت ،زیـــرا وقتی معماری
تحـــت تاثیـــر شـــرایط متفـــاوت یـــک دوره بوجود آید مثـــل سیاســـی ،اجتماعـــی ،اقتصادی و
فرهنگـــی و ...بـــه محـــض به وجود آمـــدن می تواند مســـتقل و زنده شـــناخته شـــود و صفاتی
مخصـــوص را به خـــود بگیرد .وقتی اثـــرات بوجود آورنده یـــک اثر (معماری) از بیـــن بروند آن
معمـــاری ممکن اســـت به حیات خـــود ادامه دهد .حال اگـــر عوامل بوجود آورنـــده مطابق با
خواســـتارهای فرهنگی باشـــد آن معماری ریشـــهای عمیـــق میگیرد و اگر آن عوامـــل ناپایدار
باشـــند معماری فاقـــد حیات میشـــود و عوامل جدیـــد آن را از میان بـــر میدارند.
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پدیدهای اســـت که ســـخنی جز از راه ش ــکل خود ،نمیگوید.
در مـــورد دوم ،آنـــگاه کـــه کـــه میخواهی ــم ،معم ــاری ت ــازهای بیافرینی ــم ،ا گـــر الزم باش ــد که
ترســـیم و توصیفـــش کنیـــم ،جـــز آنک ــه از ش ــکل آن بگویی ــم راه ــی نداریم.
آنچـــه در تصور و در خیال خود میپرورانیم و به بیانش از راه توس ــل به ش ــکل آن میپردازیم،
فرهنگ معماری ماست.
معمـــاری بـــه مثابـــه دیـــدگاه بـــا خواس ــتگاهی ک ــه در ط ــول زم ــان دگرگون ــی و تحول ی ــا فرود
میپذیـــرد ،ریشـــه در فرهنـــگ دارد ک ــه آن نی ــز هرگ ــز ش ــکلی ثاب ــت را نمیپذی ــرد.
بـــر این اســـاس چگونه معمـــار یای را خواس ــتن و چگونه آن را آراس ــتن ،به عن ــوان دو لحظه
جـــدا از یـــک پدیده واحدند .اولـــی به عنوان لحظ ــه فرهنگی و دومی به عن ــوان تکنولوژیک،
بیانگـــر فرهنـــگ معماری گروههـــا و جوامع به ش ــمار میآیند.

روند طراحی و پیدایش فرم
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پدیده هـــای معمـــاری نـــه تنها در مت ــن و زمینههای فرهنگی خودش ــان ،بلکه ب ــه زمینههای
تاریخـــی نیز تعمیم پیدا میکنند ،بر این اس ــاس اش ــکال معماری در هر دوره س ــبک مربوط
بـــه آن زمـــان را به وجـــود میآورند و فرمها برخاس ــته از مفاهی ــم محتوایی آن دوره میباش ــند.
بـــه بیـــان دیگـــر ســـبک فـــرم ،شـــیوه تعام ــل بی ــن مبان ــی نظ ــری و محتوای ــی ط ــرح و فضای
معمـــاری میباشـــد .فرم معمـــاری به عنوان بس ــتری برای انتق ــال پیامه ــای فرهنگی مطرح
اســـت ،در گذشـــته وقتـــی معمار یای س ــاخته میش ــد ،فرهنگ خ ــود را به هم ــراه میآورد،
بنابرایـــن بخشـــی از فرهنگ در معماری گذش ــته نهفته اس ــت .امروزه ه ــم نمیتوان فرهنگ
و معمـــاری را از هـــم جـــدا کرد زیرا پی ــام معماری توس ــط ناظر ی ــا بیننده اثر ش ــکل میگیرد.
تلقـــی معمـــار از رابطـــه متقابـــل انس ــان و جهان من ــوط ب ــه تعر ی ــف او از نقطه اتص ــال توده و
فضاســـت کـــه فـــرم معمـــاری از پیوند ای ــن دو عام ــل بوج ــود میآید.

عوامل فرهنگی موثر در شکلگیری فضای معماری
انســـان در آفرینـــش هـــر فضـــای زیس ــتی و حتی اب ــزارآالت س ــعی دارد در مرحله نخس ــت به
ســـودمندیهای مـــادی ،ملمـــوس و کن ــد کارک ــردی آن بپ ــردازد .ام ــا در ص ــورت ام ــکان به
جنبههـــای هنـــری و فرهنگـــی فضـــا یا پدیدهای ک ــه خلق میکن ــد توجه و س ــعی میکند که
اثـــر یا فضـــا زیبا باشـــد .خواســـته و معیاره ــای زیبایی ش ــناختی انس ــان ثابت نیس ــت و به
همیـــن علـــت افزایش آثار و صورتهـــای بدیع نیز در هم ــه هنرها همواره ادام ــه خواهد یافت و
در این میان برخی الگوها پایدارتر از س ــایرین اس ــت .س ــطوح و الیههای گوناگون ارزش ــهای
زیبایـــی شـــناختی را میتوان به ســـه گ ــروه طبقه بن ــدی کرد.
1 .صورتها و ارزشهای پایدار و کهن
2 .ارزشها و صورتهای نیمه پایدار و سبک
3.ارزشها و صورتهای زودگذر یا مد
ابـــداع و خالقیـــت هنرمند از یک ســـو ب ــه تاریخ و فرهن ــگ طراحی در یک جامعه و از س ــوی
دیگـــر بـــه تواناییهای فردی و ابداع مش ــخص هنرمند بس ــتگی دارد.
بـــه عبـــارت دیگر ابـــداع و خالقیـــت هنرمند در خ ــاء ص ــورت نمیپذیرد ،بلکه در بس ــتری
اجتماعـــی -تاریخـــی تحقـــق میپذی ــرد که ب ــر محتوا و ش ــکل اثر هن ــری تاثی ــر میگذارد.
برخـــی از خصیصههـــای فرهنگ در صورت فضای معماری یکس ــان اث ــر نمیگذارند .برخی
بـــه ســـادگی و برخـــی به دشـــواری قاب ــل شناس ــایی هس ــتند .یک ــی از جلوهه ــای فرهنگ در
هنرهـــا را میتـــوان بـــه صورت اهمیـــت یافتن برخی اعداد و اش ــکال دانس ــت .یک ــی از علل

توجـــه بـــه اعداد مربوط به درک انســـان از نظم جهان در گذشـــته بوده که آنـــرا به ملموسترین
شـــکل یعنی نظم عـــددی دریافت میکرد .بســـیاری از این شـــکلها و اعـــداد در فعالیتها
و مراســـم آئینـــی ،هنرها ،مکتبهـــای فکری و غیره به صـــورت ویژهای کاربـــرد یافتند.
بنابرایـــن شـــکلها و عددهایـــی در هنـــر معماری مـــورد توجه و اســـتفاده قرار میگرفـــت که با
ویژگیهـــای ریاضـــی ،هندســـی ،کمـــی و ملموس ایـــن هنر و همچنیـــن با فرهنـــگ عمومی
این ســـرزمین ســـازگار باشد.
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در ادام ــه مطلب ای ــن تیتر به بیان مجموعـ ـهای از ویژگیهای فرهنگی ایرانی ــان به خصوص در
ارتب ــاط با جهان بینی و نظ ــام اعتقادی و تبلور مادی آن در عرصه ش ــهر و معماری میپردازیم.
یکـــم -از میـــان ویزگیهـــای فرهنگـــی ایرانیـــان که تاثیـــر تعیین کننـــدهای در نحـــوه پذیرش
نظـــام اعتقـــادی و شـــکلگیری ارزشهـــا ،باورهـــا و آرمانهـــای آنـــان داشـــته و در تمام ــی
مصنوعـــات حاصـــل اندیشـــه و تفکـــر آنـــان بـــه ویـــژه هنرهـــای اصیـــل ایرانـــی ،نمـــودی بارز
دارد ،معنا گرایـــی ایرانیـــان اســـت« .ایرانیان قدیم حتی پیـــشاز ظهور ایین زرتشـــت برپایی
مجســـمههایی را بد میدانســـتند .آنهـــا تصور نمیکردند خدایان همانند انســـانها باش ــند.
خدای زرتشـــت و فرشـــتگان هیچ کدام صفت مجســـم و عینی ندارند .حتی ایزدان اریایی
قبـــل از زرتشـــت فـــارغ از هرگونـــه محدودیت و صفت مجســـم هســـتند .در هنـــر ایرانی حتی
پیـــشاز اســـام ،پیکـــر تراشـــی با ابعـــاد واقعی بدن انســـان بـــه چشـــم نمیخـــورد و ویژگی آن
کاربـــرد نمادهـــای انتزاعی بـــرای بازنمـــود جاودانگی ارزشهـــای جهانی و حقایقی فراس ــوی
ملموســـات و محسوســـات اســـت( .ثالثی)1387 ،
در چنیـــن بســـتر فرهنگـــی و به هنگام ایجـــاد معماری ،اصالـــت به آفرینش «فضـــا» یی داده
میشـــود کـــه در عیـــن تعریـــف شـــدن و تحدید شـــدن با صـــور مادی ،خـــود از مظاه ــر مادی
تهـــی و سرشـــار از معناســـت .در حقیقـــت فضـــا و معنای متبلور شـــده از طریق آن ،اس ــاس
آفرینـــش معمـــاری در فرهنگ ایرانی اســـت.
دوم -از ســـوی دیگـــر مفهوم توحیـــد ،حتی پیشاز ظهور دین اســـام ،بـــرای ایرانیان مفهومی
آشـــنا بوده اســـت .اعتقـــاد به وجـــود مرکز یگانهای کـــه عالم وجـــود قایم به ذات اوس ــت و هر
موجـــودی به واســـطه اتصـــال به این مرکـــز یگانه زندگـــی میگیـــرد .در ذهنیت انســـان ایرانی
از دیربـــاز وجـــود داشـــته اســـت .به اعتباری شـــاید بتـــوان گفت کـــه ظهور اصـــل مرکزیت در
هنرهـــای ایرانی و در شـــهر و معماری این ســـرزمین ،نمود کالبدی این بـــاور و توجه به مظاهر
گونا گون این مفهوم در طبیعت (مانند مرکزیت خورشـــید در منظومه شمســـی و ) ...اس ــت.
مرکزیـــت معنوی کعبه برای انجام اعمال عبادی مســـلمانان ،مرکزیـــت معنایی و کار کردی
مســـجد در محالت شـــهرهای ایرانی ،مرکزیت بازار در بسیاری از شـــهرهای ایرانی ،مرکزیت
حیـــاط در بســـیاری از بناهـــای معماری ایرانـــی از جمله خانـــه ایرانی ،مرکزیـــت حوض آب
در حیـــاط خانـــه ایرانی ،مرکزیـــت در نقش قالـــی ایرانی و ...همگی نشـــان از توجـــه به اصل
مرکزیت در باورهای اســـامی و اندیشـــه انســـان ایرانی دارد.
ســـوم -از دیگـــر تجلیـــات باورهـــای فرهنگـــی ایرانـــی کـــه در هماهنگـــی بـــا زمینـــه طبیع ــی
ســـرزمین ایـــران ،بـــه بهتریـــن وجـــه امـــکان ظهـــور و بـــروز یافتـــه اســـت ،کاربرد نور اس ــت.
ایـــن باورهـــا در معمـــاری و شـــهر ایرانـــی عینیـــت یافته اســـت؛ به ایـــن ترتیب که کار ب ــرد نور
در معمـــاری ایـــن ســـرزمین ،در وجه نمادین خـــود به عنوان نشـــانهای از عقل الهـــی و عامل
هدایت از جایگاه ویژهای برخوردار اســـت .تغییر میزان نور و روشـــنایی در رســـیدن از ورودی
خانـــه تـــا حیـــاط خانه ،تابـــش نـــور در فضـــای شبســـتان و گنبدخانه مســـاجد و تاثی ــر آن در
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ایجـــاد حـــس معنوی و روحانیـــت در فضا ،ایجاد فضاهای ــی متنوع از طریق ب ــه کارگیری نور
یه ــای اقلیمی و
و ســـایه در فضاهـــای شـــهری مناطـــق مرکزی ای ــران (در هماهنگی ب ــا ویژگ 
معانـــی نمادیـــن) و ...به عنـــوان نمونههای ــی از کاربرد ن ــور ،بازتاب وجهی دیگ ــر از فرهنگ و
باورها در شـــکل دادن به معماری و ش ــهر اس ــت.
چهـــارم -جایـــگاه واالی نظـــام خانوادگ ــی در زندگ ــی اجتماع ــی م ــردم ای ــران :ش ــکلگیری
«حیـــاط» در مرکـــز خانههـــا (در هماهنگی با عوامل متع ــدد طبیعی و فرهنگـــی) و اتکا خانه
بـــه فضاهـــای داخلـــی و حیـــاط جه ــت تامین ن ــور و دی ــد و تهویه؛ تقس ــیم فضای ــی خانه به
دو بخـــش مجـــزای «اندرونـــی» (محل حض ــور اعض ــای خان ــواده) و «بیرون ــی» (محل حضور
یش ــدند)؛ هم ارتف ــاع بودن
میهمانـــان و اشـــخاصی کـــه نمیبایس ــت وارد حر ی ــم خان ــواده م 
خانههـــا و جـــان پناههـــای بلند بام ک ــه امکان اش ــراف خانهها ب ــه یکدیگر را از بی ــن میبرد؛
قـــرار دادن فضایـــی به نام «هشـــتی» در ابتدای ورود ب ــه خانه که از مهمتر ی ــن کارکردهای آن
مســـدود نمـــودن دید مســـتقیم به حی ــاط و فضاه ــای داخلی خانه ب ــود؛ وجـــود کوبههایی با
صداهای متفاوت برروی در نشـــاندهنده جنس ــیت مراجعهکننده ب ــه خانه و ...از تجلیات
یـــک اصـــل اعتقـــادی و فرهنگی در ش ــهر و معم ــاری در مقیاسهای مختلف اس ــت.
پنجـــم -اعتقـــاد بـــه تقـــدس آســـمان و تلقی آن ب ــه عن ــوان مکانی متعال ــی ،جای ــگاه زندگی
جاودانـــه ،پایـــگاه فرشـــتگان و محـــل ص ــدور اح ــکام و اوام ــر الهی ،در ب ــاور ایرانی ــان ،قبل و
بعد از اســـام ،ســـبب شـــده اســـت تا در معماری ایرانی ،س ــقف ،ب ــه نام «آس ــمانه» خوانده
شـــود .نســـبت دادن نام آســـمانه به س ــقف فضاها و ارتقا کیفیت فضا به واسطه به کارگیری
انـــواع تمهیدات معمارانه در ســـقف ،از جمله ایجاد تزییناتی مانند گ ــچ کاری ،آینه کاری،
مقرنـــس ،تعبیـــه نورگیرهای زیبا با شیشـ ـههای رنگ ــی ،به کارگیری انواع نقشهای هندس ــی
و ...نشـــان از باوری معنوی دارد که انس ــان ایرانی را در بر آن میدارد تا پوش ــش س ــقف مکان
زیســـت دنیـــوی خود را مثالی از آســـمان قرار دهد و اج ــزا معمارانه فضا را اب ــزاری نماید برای
تجلی بخشـــیدن به بـــاور معنوی خود.
از دیگـــر تاثیـــرات اصول اعتقادی ،به عن ــوان یکی از مهمترین عوام ــل تعیینکننده فرهنگی
در صـــورت شـــهر و معمـــاری میتوان به چشـ ـمانداز ش ــهرهای ایرانی در دوره تاریخی اش ــاره
نمـــود .حضـــور چشـــم گیـــر و بـــارز گنبده ــا ،منارهه ــا و گذش ــتهها با کاشـ ـیهای فی ــروزهای
در تبایـــن بـــا رنـــگ خاکـــی زمینـــه ش ــهر در دورنم ــای ای ــن ش ــهرها ،خود ش ــاهدی اس ــت بر
هماهنگـــی صـــورت شـــهر با مشـــخصات فرهنگ ــی و اعتق ــادی ایرانی ــان مس ــلمان .در این
شـــهر ،مســـاجد ،حسینیهها و ســـایر مکانهای مذهبی ،در مقیاس ش ــهر و محله ،متناسب
باشـــان و جایـــگاه کارکردی و معنایی خود در ذهن انس ــان مس ــلمان ایرانی ،ب ــه لحاظ ابعاد
و اندازههـــا بزرگتر از ســـایر بناها ســـاخته ش ــده ،در امتداد س ــاختار اصلی شـــهر و محله و در
مرکزیـــت کارکردی شـــهر و محـــات آن مکان یابی میش ــدند.
اهمیـــت عناصـــر چهارگانه در نـــزد ایرانی ــان از قدیم االیام ،تلق ــی آب به عنوان نم ــاد پاکی و
روشـــنی ،اســـتنباط معانـــی نمادیـــن و واال از ن ــور همچون نماد عق ــل الهی ،مظه ــر هدایت و
وجود ســـوره و آیـــهای به این نـــام در قرآن ،همگی نش ــان از جایگاه ارزش ــمند عناصر طبیعی
در دیـــدگاه انســـان ایرانـــی دارد .به این اعتبار در ش ــهر و معماری ایرانی ایج ــاد امکان تعامل
بـــا مظاهـــر گوناگـــون طبیعـــت همـــواره م ــورد توجه ب ــوده اس ــت .حی ــات در معم ــاری ایرانی
فضایی اســـت بـــرای حضور همیشـــگی طبیعت با جلوهه ــای گوناگون و متن ــوع آن .حیاط
خانـــه ایرانـــی ،آب و نـــور و گیـــاه و آس ــمان را در درون خود ج ــای داده و س ــاکنان خانه را در
معـــرض رابطه همیشـــگی با زیباتریـــن جلوهه ــای آفریدگار ق ــرار میدهد.
یه ــای فرهنگی
چنین نمونههایی شـــواهدی هســـتند ب ــر نحوه تاثیر الگوه ــای ذهنی و ویژگ 

در شـــهر و معمـــاری بـــه عنـــوان محیطهـــای مصنوع کـــه در جهت ســـامان دادن بـــه جریان
زندگـــی خصوصـــی و عمومی جامعه انســـانی در مراتب مادی و معنوی ،توســـط انس ــانهای
متعلق بـــه یک اجتمـــاع فرهنگی ،پدیـــد میآیند.
امـــا نکتـــه مهـــم در این باب آن اســـت کـــه ترکیب جمعیتی ســـرزمین ایـــران از آغـــاز ،ترکیبی
چنـــد قومـــی و ناهمگـــن بوده اســـت .ایران به لحـــاظ اقوام گونا گـــون موجـــود در آن ،همچون
طبیعـــت آن ،ســـرزمینی رنگارنگ و بســـیار متنوع اســـت.
بـــی تردیـــد ویژگیهـــای فرهنگـــی هـــر کـــدام از اقـــوام مختلـــف ایرانـــی در معمـــاری بناهای
مناطـــق گوناگـــون ایـــران قابـــل بازیابی اســـت.
بـــه عنـــوان مثـــال ویژگیهـــای فرهنگـــی و رفتـــاری مردم شـــیراز به گونهای اســـت کـــه زندگی
شـــهری به ویژه در فضاهای ســـبز شـــهری و بوســـتانها در این شـــهر از رونق خاصی برخوردار
اســـت .شـــیراز یها بـــه طور عـــام اهـــل تفریـــح و تفرجند؛ وجـــود باغهاهـــای متعدد در ش ــهر
شـــیراز ترجمـــان کالبـــدی و فضایـــی ایـــن ویژگـــی فرهنگـــی اســـت .در حالـــی کـــه در اکث ــر
شـــهرهای مناطـــق مرکزی ایـــران ،ویژگی درون گرایی شـــهروندان به همراه شـــرایط نامس ــاعد
اقلیمـــی ،خانـــه را محـــل مـــراودات اجتماعی و گـــذران اوقـــات فراغت قرار داده اس ــت.
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توســـط رابطهای ادراکی که بین انســـان و محیط برقرار میشـــود ،محیط معانی و مفاهیمی را
به ذهن انســـان القـــا نموده و در نتیجه ارزشهایی را نیز متذکر و یادآور میشـــود .مقایسـ ـهای
اجمالـــی بیـــن نقش شـــهرهای تاریخـــی و معاصـــر ایرانی در القـــای ارزشهـــای فرهنگی (که
ً
اجماال ذکر شـــدند) بـــه وضوح بحث کمـــک خواهد کرد.
در حالـــی کـــه در گذشـــته ،کالبـــد شـــهر تـــوازن و تعادل و مقیاســـی انســـانی و از هم ــه مهمتر
معنویتـــی را بـــه انســـان القـــا مینمـــود کـــه شـــهرهای قدیمـــی از عنصـــری بـــه نـــام هس ــته
مرکـــزی اســـتفاده میکردنـــد کـــه شـــهر در یـــک امتـــداد و در یـــک مســـیر و همگون بـــا محیط
شـــهری بودنـــد .محیط شـــهری امـــروز القـــا کننـــدهی بینظمی ،فشـــار روانـــی ،ناهماهنگی،
بیتناســـبی ،زشـــتی و از همـــه بدتـــر ســـیطرهی مادیـــت و کمیـــت بـــر زندگی انســـان اس ــت.
(راســـتی دوســـت)1384 ،
کالبد ش ــهر ،در گذش ــته دارای کالب ــدی نجیب و آرام و متین و مت ــوازن و هماهنگ بود که در
س ــایه و در جوار عمارات معنوی مس ــجد و زیارتگاه و حس ــینیه و حتی داراالماره آرمیده بود.
محالت شـــهر تعریف شـــده بودند و انســـان در هر برخوردی نا گریز از ســـام و احوال پرس ــی و
احســـاس یگانگی بـــا جامعه و فقدان احســـاس غربت بود.
س ــاختههای انس ــان در کنار آیات الهی بودند .هم آیات الهی متذکر بودند و هم س ــاختههای
انس ــان اثری هنری را میمانستند که ماده را شرافت بخش ــیدهاند( .ورجاوند)1386 ،
فضای مســـجد نیز فضایی مقدس آشـــنا و مامن بود .فرقی نمیکرد ،مســـجد جامعی باش ــد
سراســـر مزین شـــده به آثار هنرمندان مســـلمان یا مســـجد محلهای ســـاده سلســـله مراتبی در
آن رعایت میشـــد ودرون آن سرشـــار از حضـــور قلبی بود که برای عبادت الزم اســـت.
در مـــورد شـــهر و معمـــاری تاریخـــی ایـــران و اســـام بســـیار ســـخن گفتـــه شـــده اســـت .این
در حالـــی اســـت کـــه در عیـــن تحقیـــق و تفحـــص و معرفـــی کالبـــد و ویژگیهـــای فیزیکی و
کالبـــدی و فنـــی ،از اصـــول حا کم بر آنهـــا و از تاثیری کـــه از فرهنگ ایرانی پذیرفتـــه و از اثری
کـــه به فرهنگ و مشـــی مردم داشـــتهاند ( و همینها هســـتند کـــه امروزه میتواننـــد به جامعه
کمـــک کنند) کمتر ســـخن بـــه میان میایـــد .و به همیـــن دلیل اســـت که وقتـــی کالبدی به
ً
عنـــوان معمـــاری اســـامی و ایرانـــی معرفـــی میشـــود که ظاهـــرا بـــرای زندگی امروز مناس ــب
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یش ــود .در حالیک ــه اگر از
نیســـت ،امـــکان ظهـــور و بروز معماری اس ــامی معاص ــر منتفی م 
اصـــول و مبانـــی صحبت شـــود و راههای تجل ــی کالبدی بخش ــیدن به آنه ــا در زمان حاضر
یت ــوان از
بـــه گونـــهای که پاســـخگوی نیازهـــای انس ــانی معاصر باش ــند ،بی ــان ش ــود آنگاه م 
معمـــاری و شهرســـازی اســـامی معاصر س ــخن گف ــت در واقع ب ــرای ایجاد محیط اس ــامی
نیـــاز بـــه اســـتخراج مبانـــی از جهـــان بین ــی اس ــامی اس ــت ،و ب ــا جه ــان بین ــی م ــادی گرا و
ســـکوالر معاصـــر نـــه میتـــوان مشـــکالت ناش ــی از رواج این جه ــان بینیه ــا را حل ک ــرد و نه
میتـــوان محیـــط مناســـبی را ایجاد نم ــود( .م ــازاده)1378 ،
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چرا طراحی معماری اسالمی -ایرانی امروز کاربردی به نظر نمیرسد؟
در بحـــث هویـــت یـــک موضـــوع قاب ــل ذکر دیگ ــر نی ــز وج ــوددارد ،و آن این اس ــت ک ــه گاهی
برخـــی افـــراد (علیرغـــم آ گاهـــی بـــه اش ــکاالت هویتی وض ــع موج ــود خ ــود و جامعه) آن ــرا به
عنـــوان هویتـــی که گریز از آن نیســـت می پذیرن ــد و میگویند که چارهای ج ــز آن نداریم .چه
بخواهیـــم چـــه نخواهیـــم هویـــت مـــا (جامعه) و ی ــا من (ف ــرد) این اس ــت .این یک ــی از نقاط
بـــن بســـت و کـــوری اســـت کـــه در واقع انس ــان ،ذلت و خ ــواری و ب ــه هر صفت منتس ــب به
ً
خویش را کامال پذیرفته و تســـلیم شـــده اس ــت و ش ــاید نقطهای بدتر از این در زندگی انس ــان
ً
وجود نداشـــته باشـــد که کســـی خو ی ــش را کام ــا مس ــلوب االختیار احس ــاس نمای ــد .برای
نمونه ممکن اســـت گفته شـــود که وضع موجود و مس ــکن و شهرس ــازی ما وضعیتی اس ــت
ً
کـــه گریزی از آن نیســـت و باید در قالب آن حرک ــت کنیم .مثال چارهای جز آپارتمان نش ــینی
نداریـــم و تنهـــا راه همین اســـت ،چـــارهای جز بلند مرتب هس ــازی ب ــرای تامین مس ــکن نداریم
و تنهـــا راه همیـــن اســـت ،چـــارهای جز فروش ترا ک ــم نداریم و تنه ــا راه همین اس ــت ،چارهی
جـــز پـــاره پـــاره کـــردن شـــهر و محـــات آن ب ــا بزرگرا هه ــا نداریم چ ــون حرکت س ــریع ماش ــین
اصل اســـت ،چـــارهای جـــز جایگزینی مح ــات و عمارات قدیم ــی و تاریخی ب ــا بافتهای
شـــطرنجی همســـان و همشـــکل ندار ی ــم ،و س ــیاری از ای ــن العالجیها که هیچ س ــنخیتی
بـــا فرهنـــگ ملـــی نداشـــته و البتـــه کوشش ــی نی ــز در جه ــت اس ــتحاله و بوم ــی نم ــودن آنه ــا
(تکنولـــوژی و ماشـــین و فرآوردههـــای آن) ب ــه عم ــل نمیآید.
تکیـــه بـــر کالبـــد و تکنیک به جـــای مبان ــی :یکی از معض ــات زندگ ــی معاصر تق ــدم یافتن
یـــا تقدم داشـــتن تکنیک بـــه جای نظر اس ــت .ای ــن خصیصه در معم ــاری نیز ب ــروز نموده و
بـــه جـــای تکیه بر مبانـــی نظـــری در تدر ی ــس و طراحی و س ــاخت تکنیک و آنچ ــه صاحبان
و فرآوردههـــای آن دیکتـــه مینماینـــد م ــا ک و معی ــار اصل ــی ق ــرار گرفتهان ــد .ب ــدون انکار و
یـــا حتـــی نفی نـــکات مثبـــت و لـــزوم بهرهگی ــری از روشه ــا و فنآور یهایی که ناف ــی تعادل
حیات نیســـتند ،توجه بـــه مبانی نظری (معن ــوی) در همه مراحل معماری توصیه میش ــود.
یش ــود ،هم تفوق
چـــرا کـــه اگر چنین نشـــود ،به مرور ،ه ــم ارزشهای بیگانه ب ــه جامعه القا م 
ســـاخته انســـان و اصـــول و ارزشهـــای انس ــانی تبلیغ میش ــود ،ه ــم الگوها و روش زیس ــت
بیگانـــه ترویج میشـــود ،هم تعـــادل محیط محیط بر هم خ ــورده و ارتباط انس ــان با طبیعت
یش ــود ،و ه ــم اینکه زندگی انس ــان در
کـــه یکـــی از مهمتریـــن منابع شـــناخت اوس ــت قطع م 
جوامـــع و اقالیم متفاوت به ســـمت اس ــتاندارد ش ــدن و یکنواختی س ــوق داده خواهد ش ــد.
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همانگونـــه که انســـان براســـاس باوره ــا و آئی ــن و جهان بین ــی و فرهنگ خو ی ــش محیطی را
میســـازد کـــه بتوانـــد ضمن آنکـــه آئین ــه اص ــول و ارزشهای ــش ب ــوده و او را در جهت وصول
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بـــه آنهـــا یـــاری نمایـــد ،در دهههـــای اخیر به انحـــاء گونا گـــون این موضـــوع نیز مورد بررس ــی و
تاییـــد قـــرار گرفته کـــه مختصات محیط تاثیـــری جدی بر رفتـــار وروان و بالنتیجـــه تغییرات
فرهنگـــی انســـان دارنـــد که برخـــی نمونههـــای آن از جمله از بیـــن رفتن تدریجـــی قبح برخی
موضوعـــات و عـــادت جامعـــه بـــه آنها و یـــا دگرگونـــی رفتارهـــای جامعه ،بـــه ویژه ب ــه قهقرا و
ً
در جهت شـــبیه شـــدن بـــه بیگانه ذکر شـــد .اجمـــاال میتوان گفـــت همانگونه کـــه زیبایی و
تناســـبات و تعادل و توازن در آرامش و احســـاس امنیت و فقدان فشـــارهای عصبی بر انسان
ایفـــای نقـــش مینماید ،انـــواع زشـــتیها ،آلودگیهای صوتی ،فقـــدان تعادلها (در ش ــکل و
رنـــگ و انـــدازه) ،دوری از طبیعـــت ،تحـــت ســـلطه ســـاختهی خویش و بخصوص ماش ــین
قـــرار گرفتـــن ،زندگی در محیطهایی که پاســـخ گوی نیازهای انســـان نیســـتند و بس ــیاری از
ایـــن قبیل مســـائل محیطـــی ،تاثیر جدی بر روان انســـان ،بـــر رفتارهای فـــردی و اجتماعی ،بر
دگرگونـــی ارزشهـــای فرهنگی ،بر شـــیوهی زیســـت ،بر روابـــط اجتماعی ،بر زمینـــه و امکان و
حتـــی تمایـــل بـــه تفکر و تذکـــر ،و در یک کالم بـــر فرهنگ او بـــر جای خواهند گذاش ــت .این
تاثیـــرات کـــه در ابتـــدا به صـــورت تغییرات رفتـــاری و فرهنگی به ظاهر ســـاده و نامحس ــوس
و غیـــر قابـــل اندازهگیـــری بـــروز مینماید ،بـــه مرور هویـــت جامعـــه را دگرگون مینمای ــد و او را
بـــا بحـــران مواجـــه مینمایند .این بحـــران هویتی بســـیاری ارزشهـــای فرهنگی را ب ــه مقابله
طلبیـــده و آنها را منســـوخ و مطـــرود مینمایند.
در واقـــع معماری بازنمایی اســـت از هنـــر ،باورها ،رســـوم ،دانش و فنون انســـانها که گفتیم
در تعامـــل بـــا یکدیگر شـــکل میگیرد .به همین دلیل اســـت کـــه ما در هر دوره زمانی ش ــاهد
ســـبکهای متفـــاوت معمـــاری هســـتیم .هـــر تغییـــری در فرهنـــگ ،تغییـــرات در معم ــاری
را بدنبـــال دارد .معمـــاری قبـــل از آنکـــه بـــه صورت در بیاید ،شـــامل شـــیوهها و آئینی اس ــت
کـــه فرهنـــگ مشـــخصه اصلـــی آن اســـت .معماری و شـــهر بـــه عنـــوان محیطهایی انس ــان
ســـاخت ،به واســـطه انســـانهای پدید آورنده آنهـــا در ارتباط مســـتقیم با الگوهـــای فرهنگی
اجتمـــاع انســـانی بســـتر تکویـــن خود قـــرار گرفته و ریشـــههای خـــود را در فرهنـــگ مردمان آن
ســـرزمین محکـــم نمودهانـــد .به تاثیـــر باورهـــای فرهنگی بر معمـــاری و شـــهر در مرتبه معنوی
آن ،آنجا که شـــهر در باور انســـان ایرانی مکانی میشـــود امن و مقدس در برابر جهان آش ــفته
و ناامـــن خـــارج از آن و آنجا که معماری تبلوری میشـــود از الگوهای مثالـــی موجود در ذهن
انســـان بـــرای ایجـــاد نظمـــی مبتنی بـــر ایدههـــای ذهنی معنـــوی و مقـــدس ،تا ایـــن جهان را
برگونـــه مثالـــی از جهـــان کامل معنوی شـــکل دهد.

آمیختگی فرهنگ و معماری شهری با سرشت
انسان ایرانی
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وجـــود شـــتابزدگی موجـــود در عرصـــه معم ــاری ام ــروز ک ــه نتیج ــه فردگرایی اندیش ــه انس ــان
معاصـــر میباشـــد منجـــر بـــه ظهـــور بحرانه ــای عمیق ــی در معم ــاری ام ــروز گردیده اس ــت.
جهـــت خـــروج از این بحرانهـــا ،معمار امروز میکوش ــد تا ب ــا مراجعه به معماری گذش ــته که
در نتیجـــه عقـــل تاریخی حاصل آمـــده و در پی آزمون و خطاهای بس ــیار به دس ــت آمده؛ به
الگوهایـــی قابل مالحظه دســـت یابد .معماری گذش ــته این م ــرز و بوم سرشـــار از الگوهایی
اســـت که معمار گذشـــته با بهرهگیری از الگوهای گذش ــته زمان خود و متناس ــب با فرهنگ
و اقلیـــم منطقـــه بـــه خلق و اســـتمرار مج ــدد این الگوه ــا میپ ــردازد .واژه الگو ،هم ــواره یکی
از بـــا اهمیتتریـــن و در عیـــن حـــال مبهمتری ــن بحثهای ــی اس ــت ک ــه در ح ــوزه معم ــاری
وجود داشـــته و شناســـایی مفاهیم آن یک ــی از موثرترین راه حله ــای معماری معاصر جهت
بهرهگیـــری از ایـــن معماری بوده اســـت .در این نوش ــتار پس از شناس ــایی معن ــی لغوی الگو
و بررســـی تفـــاوت آن با مدل،گونه و ...س ــعی در بررس ــی مفاهیم آن در حوز هه ــای مختلف و
بررســـی دیدگاههـــای گوناگـــون دربـــاره آن خواهی ــم داش ــت ،و در نهایت به نمود ای ــن الگوها
در معمـــاری پرداخته خواهد شـــد.
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 -1مقدمه

واژه  Patternبـــه معنـــای الگـــو ،و در تعریفـــی دیگـــر طـــرح و انگاره نیز میباشـــد( .میرس ــاردو،
 )1115 :1387الگـــو نمایـــش نظـــری و ســـاده شـــده از جهـــان واقعـــی میباشـــد( .س ــوربن،
 )65 :1386دهخـــدا الگو را با واژههای مدل ،سرمشـــق ،مقتدی ،اســـوه ،قـــدوه ،مثال ،نمونه
معنـــی میکنـــد( .دهخـــدا )77 :1342 ،آ کســـفورد واژه  Patternرا بـــه معنـــی کپی ب ــرداری و
شبیهســـازی میدانـــد ،و همچنیـــن در مفهومـــی آن را بـــا نظـــم دادن بـــه اتفاقـــات تعر ی ــف
میکنـــد )1111 :2005 ،Oxford( .الگـــو در علـــوم اجتماعـــی بـــا مفاهیـــم مختلـــف و در تعابیر
متنوعـــی ،کاربردهای گونا گون دارد .روشـــه میگویـــد :الگو بنابه تعریف مـــدل ،طرح و نمونه
ایســـت ،کـــه از آن پیـــروی میشـــود و از آن الهام گرفته میشـــود .بنابر این الگـــو را القاءکننده
نمونـــه مثالی میدانـــد( .روشـــه)44 :1367 ،
یه ــا و خصوصیاتش،
یش ــود که به لحاظ ویژگ 
در عل ــوم رفتاری الگ ــو به کس یا چیزی گفته م 
صالحی ــت یافته اس ــت تا دیگران از او تبعی ــت کنند .همچنین در علوم تربیتی الگو از س ــویی
حه ــا و برنام هه ــای گوناگون ،اع ــم از تربیت ــی ،اجتماعی ،اقتص ــادی و یا سیاس ــی گفته
ب ــه طر 
یش ــود .و از س ــوی دیگ ــر ب ــه نمون هه ــای عین ــی و خارجی ی ــک طرح عمل ــی و ی ــا اجتماعی،
م 
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حسین ظفریان ریگکی ،سمیه امیدواری ،محمدرضا
نقصان محمدی

سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400

شـــناخت معماری سنتی ،شـــناخت ارزش هاســـت .ارزشهای معماری سنتی زمانی درک
میشـــود که به ایـــن ارزشها پـــی ببریم .معماری ســـنتی عبارت اســـت از آنگونـــه معماری
«که اوال" بار فرهنگی خاصی داشـــته باشـــد و ثانیا" در طول زمان دســـت به دســـت ش ــده و از
دســـتی به دســـت دیگر رسیده باشـــد( » .صادقی پی )1388 :5 ،جســـت و جو در معماری
و ســـبکهای رایـــج گذشـــته و اســـتفاده صحیـــح از قوانین این ســـبکها ،میتوانـــد منبعی
غنـــی از ایدههـــای معماری در ســـاختار معماری معاصر باشـــد .چهارچـــوب و تکنیکهای
معمـــاری گذشـــته و معمـــاران آن زمـــان ،در صـــورت کشـــف و بررســـی ،میتوانـــد باع ــث
نتیجـــهای مطلـــوب در آفرینـــش و ارائه ایدههای معمـــاری گردد .برای رســـیدن به این اصول
بایـــد بـــه ریشـــهها پرداخـــت« .پرداختـــن بـــه ریشـــهها ،پرداختن به اصـــول اســـت .فهم یک
اصـــل ،فهـــم معنای آن چیزی اســـت که به تمام هنـــر و تمدن جامعه انســـانی با یک فرهنگ
و عقیده مشـــترک جهت میبخشـــد( » .معماریـــان )446 :1391 ،توجه بـــه اصول معماری،
الگوهـــای ایـــن هنـــر را نمودار میســـازد« ،الگوهـــا یکـــی از مبانی الزم بـــرای ارتبـــاط دادن راه
حلهـــای طراحـــی با انســـان هســـتند ،نقض الگوهـــا رابطه فرمهای ســـاخته شـــده را با مردم
قطع میکند( » .ســـالینگاروس )24 :2000 ،معماری ســـنتی با نوآور یهای مناســـب در طول
زمـــان ،بـــا تقلید درســـت و بهرهگیـــری از الگوهای معماری قبل خود ،ســـعی بـــر بنیان نهادن
ســـبکی مطابق با اصـــول فرهنگـــی ،اجتماعی و اقصـــادی جامعه بود ،این هنـــر اجتماعی و
اســـتادکاران ایـــن عرصـــه اعتقاد داشـــتند که تقلید درســـت ،بهتـــر از نوآوری غلط اس ــت ،و
تقلیـــد را صرفـــا" به معنـــی واقعی کلمه ،مبنـــای کار خود قرار نـــداده و اصـــول و قوائد کهن را
بـــه معنـــی تقلید میدیدنـــد .کریر نیـــز بر این عقیده اســـت که «بهتر اســـت از آنچـــه قدیمی،
امـــا تأئید شـــده اســـت تقلید کرد تا آنکـــه چیزی تازه ســـاخت که باعث زحمت مردم ش ــود.
(توالیی )8 :1382 ،در این راســـتا تعریف الگو و شناســـایی الگوهای معماری ســـنتی بسیار
حائـــز اهمیت اســـت .حال باید بدانیم الگو چیســـت؟ تفـــاوت آن با دیگـــر واژههای مترادف
خـــود چیســـت؟ و چگونه بر معماری و آســـایش انســـانها تأثیـــر میگـــذارد؟ در ادامه جهت
پاســـخ بـــه این ســـئواالت و رســـیدن بـــه تعریفـــی از الگو ،بـــه شناســـایی الگوهـــای معماری
ســـنتی باتوجه بـــه نظریات مختلـــف و تأثیرات آنهـــا در معماری معاصـــر خواهیم پرداخت.
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یگ ــردد .روانشناس ــانی چ ــون بن ــدورا نیز الگ ــو را با
اقتص ــادی ،اخالق ــی و ی ــا مذهب ــی اطالق م 
اصطالحاتی چون :الگوبرداری ( ،)Modelingیادگیری مش ــاهده ای(،)Observation Learning
یادگی ــری اجتماع ــی( )Social Learningدر تقارب میدانند( .حس ــین زاده)2 :1390 ،
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ایـــن پژوهـــش بر آن اســـت که واژه الگ ــو را با توج ــه به نظر ی ــات مختلف در معماری بررس ــی
کنـــد ،امـــا واژههـــای متعـــددی در عل ــوم مختلف ب ــا الگو مت ــرادف هس ــتند .با تأمل بیش ــتر
و دقیقتـــر میتـــوان بـــه تفـــاوت ایـــن واژهه ــا با ه ــم پی ب ــرد .ای ــن واژهه ــا در معم ــاری معانی
مختلفـــی دارنـــد ،که بـــا فهم و درک ای ــن معانی میت ــوان به عل ــم معم ــاری و ویژگیهای آن
نه ــا ،معمار و معم ــاری معاصر
در ادوار گذشـــته دســـت یافـــت ،کـــه نهایتا" و با ش ــناخت آ 
میتوانـــد از تجربیـــات گذشـــته معماری اس ــتفاده کن ــد ،زیرا تجرب ــه ثابت کرده اس ــت ،که
شـــناخت و پیروی از اصول و قوائد گذش ــتگان احتمال خط ــا در رفتارها و کنشهای فردی
و اجتماعـــی را پائیـــن مـــیآورد .بنابرای ــن ابتدا باید به بررس ــی و ش ــناخت واژه همس ــو با الگو
پرداخـــت ،و ایـــن اصطالحـــات در خود معان ــی مختلفی دارند ک ــه واژه الگو را بهت ــر نمایان و
شـــاخص میکنند .ایـــن اصطالحات به ش ــرح زیر اس ــت:
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بنابـــه تعریـــف فرهنـــگ معین مـــدل( )Modelیعن ــی الگو ،سرمش ــق و نمون ــه .همچنین وی
مـــدل را بـــا آنچه نقاش یا مجســـمه س ــاز برابر خود نه ــد و از روی آن بس ــازد تعر ی ــف میکند.
(معیـــن )1049 :1386 ،عقیـــده دی کانس ــی در ای ــن اس ــت ک ــه :م ــدل ش ــئ ی ــا ای ــده قاب ــل
تکـــرار اســـت( .معماریـــان )197 :1391 ،مفاهی ــم رای ــج م ــدل از لح ــاظ نگارش ــی و ادبیاتی
تفاوتهایـــی دارنـــد ،یـــا بـــه صورت اس ــم به معن ــای نمایانگ ــر و الگ ــو ،یا به ص ــورت صفت
بـــه معنـــای چیـــزی دلخواه و ایـــده آل ،و یا ب ــه صورت فعل ب ــه معنای چیزی را س ــاختن و به
نمایش گذاشـــتن( .ســـعیدی )3 :1365 ،مدل را میتوان کوچک ش ــده چیزی دانس ــت که
واقعیـــات ظاهـــری آن را به نحـــوی نمایان میکند تا درک صحیحی نس ــبت ب ــه موضوع پیدا
کـــرد« .مـــدل راهی بـــرای درک واقعیت و دادن س ــاختار ب ــه واقعیت( .س ــلطانی ،منصوری،
له ــا ب ــا
فرزیـــن )7 :1391 ،بهتریـــن راه ســـاده نم ــودن واقعی ــات م ــدل ک ــردن اس ــت« .مد 
ســـنجش رفتارهای مشـــاهده شـــده در مطالع ــات تجربی ،س ــعی در بکارگی ــری نظریهها در
عرصـــه عمـــل دارند( » .گرجـــی مهلبان ــی)11 :1386 ،
بیـــن الگـــو و مـــدل تفاوتهایی وج ــود دارد ب ــه صورتی ک ــه مدل تفس ــیر خالصه ش ــدهای از
یش ــود و الگو به س ــاخت
واقعیـــات بیرونـــی بـــوده کـــه از تجرید آنها توس ــط انس ــان حاصل م 
و روابـــط بیـــن عناصـــر یک واقعیت توجه دارد ،و یک طرح س ــاده ش ــده اس ــت .م ــدل و الگو
در معمـــاری نیـــز بـــه کاربردهـــای زیـــاد و متفاوت ــی دارن ــد ،ب ــه نح ــوی که م ــدل اب ــزاری برای
سادهســـازی واقیتها و نقد و بررســـی آنه ــا کار ب ــرد دارد ،در حالی که الگو خود منش ــأ تولید
واقعیات متعدد اســـت( .ســـلطانی ،منص ــوری ،فرزین )7 :1391 ،بناب ــر تعاریف الگو و مدل
یش ــود و مدل با س ــاختارهای
چنیـــن میتـــوان برداشـــت کرد کـــه الگو با مفاهیم ش ــناخته م 
فیزیکـــی .مدلهـــا بـــرای نمایـــش س ــاختارهای در ارتب ــاط ب ــا یکدیگ ــر و جنبههای ــی از
پدیدههـــای موجـــود در دنیای واقعـــی کار ب ــرد دارند( .س ــعیدی)3 :1365 ،
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گونـــه در لغـــت به معنی نوع ،روش ،ش ــکل ،هیئت و قس ــمت( .معی ــن )1306 :1386 ،برای

اســـکیما به معنی بینش اولیه یا هندســـه ذهنی اســـت( .نقـــره کار ،مظفر ،نقـــره کار:1389 ،
 )139ایـــن واژه بیشـــترین کاربـــرد را در علوم رفتاری و روانشناســـی دارد .نظریـــه یونگ تأ کید
دارد کـــه طـــرحواره بـــه طور کلـــی الگوها یـــا درون مایههـــای عمیـــق و فراگیری هســـتندکه در
دوران کودکـــی یـــا نوجوانـــی شـــکل گرفتـــه و در بـــزرگ ســـالی تـــداوم پیـــدا میکند .اس ــکیما
نظـــم و ارتباط میان اطالعات و دانســـتههای انســـان اســـت .همچنین حوزه عمل اس ــکیما
رفتارهای اجتماعی و تعامالت محیط انســـان اســـت( .ســـلطانی ،منصوری ،فرزین:1391 ،
 )5بنابرایـــن اســـکیما را میتوان شـــکلگیری چیزهایی پنداشـــت که در ذهن یـــک معمار به
صـــورت هندســـه طراحی وی به عمل میرســـد .و با صـــورت پیدا کردن این هندس ــه ذهنی
معمـــاری در دو قالـــب معنایی و فرمی شـــکل میگیرد.
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درک بهتـــر از مفهـــوم واژه گونـــه ،واژهگونهشناســـی را کـــه «یعنـــی طبقـــه بنـــدی داد هه ــا بر پایه
اصـــول و ویژگیهـــای مشـــترک و طبقـــه بندی اشـــیاء بـــه کمک هندســـه و نظـــم» (عینی فر،
قاضـــی زاده )3 :1389 ،بررســـی میکنیـــم .واژهگونهشناســـی (( Typologyدر فرهنـــگ غربی
از ریشـــه تایپ ( )Typeگرفته شـــده اســـت .و واژه تایپ نیز خود برگرفته از ریشـــه یونانی تپس
( )Typosو تیپـــس ( )Toposدر التین اســـت( .معماریـــان )194 :1391 ،رابطه بین جزء و کل
توســـط سیســـتم انســـان مدارگونهشناســـی تعییـــن میشـــود .این علم سیســـتمی اس ــت کل
گـــرا ،که براســـاس یک ســـری ایدههـــای آرمان گرایانـــه و یا فرمهـــای حاصـــل از روابط علت و
معلولی شـــکل گرفته اســـت( .موســـوی)29 :1390 ،
گونهشناســـی در معمـــاری تالشـــی بـــرای شـــناخت نمونـــه هاســـت ،نمونههایی کـــه که طی
دوران مختلف ،شـــکلهای متفاوتی بـــا حفظ برخی اصول بر خود گرفته اســـت( .پورجعفر،
اکبریان ،انصاری ،پورمند« )7 :1391 ،گونهشناســـی عبارت اســـت از دســـته بندی نمونهها
(طرحهـــای محیـــط و منظر ،ســـاختمانها و طرحهای شـــهری) بـــر طبق مقاصد مش ــترک یا
ســـاختار و فرم» (ســـلطانی ،منصـــوری ،فرزیـــن )7 :1391 ،آلدوروســـی میگویـــد :مفهومگونه
بنیـــان معماری را شـــکل میدهد ،چون امریســـت ثابـــت و مقدم بر فرم و مشـــتمل بر آن .وی
معتقد اســـت:گونه عنصر فروکاســـت ناپذیر قاعده همنهشـــتی اســـت ،یعنی چونان شکل از
یک عنصر بنیادین( .شـــولتس )156 :1387 ،الگو وســـیلهای اســـت جهت بـــه وجود آوردن
فـــرم و فضـــا در معمـــاری ،وگونـــه بر اســـاس معیارهـــای مشـــترک فرم و فضـــا به طبق ــه بندی
ویژگیهـــای آنهـــا میپردازد.
در آثـــار معمـــاران گذشـــته نیزگونهشناســـی به چشـــم میخـــورد ،به نحـــوی کـــه ویترویوس در
اثر مشـــهور خود تحت عنـــوان ده کتـــاب معماری،گونههای مختلف بناهای یونانی ش ــامل
معابد ،خانهها و ســـاختماههای عمومی را گروه بندی نموده اســـت .مثال" خانه را بر اس ــاس
حیـــاطدار یا بـــدون حیاط و یا محل قرارگیری و معابد را با نحوه ســـتون بندی تقســـیم نموده
اســـت .همچنیـــن آلبرتـــی نیز در کتابی بـــه همین نام معابد را بر اســـاس ویژگیهای ش ــکلی
تقســـیم نمـــوده اســـت( .معماریـــان )196 :1391 ،چینـــگ در کتـــاب خـــود «معمـــاری :فرم،
فضـــا و نظم»گونهشناســـی را بـــا عناصـــر تعریفکننـــده فضا به تصویر میکشـــد .وی بیس ــت
و چهـــار نمونـــه از این عناصـــر ،که فضای معمـــاری را که شـــامل فرمهای کامـــا" محصور تا
کامـــا" باز میشـــوند ،بـــه نمایش میگـــذارد .این تصاویـــر به وضوعگونـــه وگونهشناس ــی را در
معمـــاری که تمایز بیـــن نمونههای مختلف از لحـــاظ فرمی میباشـــند ،را معرفی مینماید.
(چینگ)174-175 :1387 ،
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واژهی پارادایـــم ( )Paradigmابتـــدا در ق ــرن پانزدهم به معنی الگو ،م ــدل و نمونه به کار رفت.
(کوهـــن .)37 :1369 ،در لغـــت نامه مریام-وبس ــتر پارادایم یک چهاچوبی فلس ــفی و نظری
از یـــک رشـــته یا مکتـــب علمـــی در کن ــار نظریهها ،قوانی ــن ،کلی ــات و تجربیات به دس ــت
آمـــده کـــه قاعدهمند شـــدهاند ،که در فارس ــی ب ــه آن سرمش ــق میگوین ــد( .خالق ــی:1391 ،
 )3در علـــوم اجتماعـــی پارادایـــم بـــا الگوی نظ ــری قرابت معنای ــی پیدا میکن ــد ،و به معنی
مجموعـــهای از پیشفرضهـــای اساس ــی ،مفاهی ــم و گزار هه ــا در زمین ــه موضوع ــی خاص،
ایـــن مجموعهها به هدایـــت جریان پژوهش و تش ــکیل نظریه کمک میکنن ــد و از این نظر با
مدل مشـــابهت دارند( .ســـاروخانی )518 :1370 ،همچنین پارادایم در اندیشـ ـههای کوهن،
مجموعـــهای از مفاهیـــم ،باورهـــا ،پیشپنداره ــا ،نظریهه ــا ،قوانی ــن و ابزارهـــای اندازهگیری
اســـت کـــه بـــه دانشـــمندان میگوید چه چیز مس ــئله اس ــت و برای پاس ــخ به آن باید دس ــت
بـــه جســـت و جو زننـــد ،و در قالب کدامی ــن مفاهی ــم و اصطالحات صورت بن ــدی و مطرح
کننـــد تـــا مؤثر واقع شـــود .در واقـــع کوهن پارادای ــم را به معنی ی ــک تفکر در هـــر انقالب علمی
بـــکار میبرد( .خالقـــی)5 :1391 ،
پارادایـــم میتوانـــد تنهـــا یـــک نمونـــه باش ــد .پدی ــدهای تکی ــن و تکینگ ــی ( )Singularityکه
میتوانـــد تکـــرار شـــود .و بدیـــن ســـان ب ــه ط ــور ضمن ــی ،قابلی ــت الگوس ــازی ب ــرای رفت ــار و
نحـــو ،کار دانشـــمندان را دارا باشـــد .همچنی ــن پارادای ــم ب ــا تعر ی ــف ارائ ــه ش ــده ب ــه معن ــی
نمونـــه( )Exampleمیباشـــد که در فلس ــفه افالط ــون ،ارس ــطو و بعدها کانت کاربرد داش ــته
یت ــوان «نمون ــه نما» یا
اســـت( .جورجـــو آ گامبـــن )10 :1391 ،پارادای ــم را ب ــه تعبی ــری دیگ ــر م 
«مثـــال واره» (آنتونیـــادس ،1388 ،جل ــداول )248 :تعر ی ــف ک ــرد.
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یش ــود که به واس ــطه آن فرد ،در نتیجه مش ــاهده
سرمشـــقگیری به آن فرآیند یادگیری گفته م 
رفتـــار یک فـــرد دیگر (الگو یا سرمشـــق) یعنی دیدن ،ش ــنیدن ،ی ــا حتی خوان ــدن ،در باره آن
رفتـــار تغییر میکند( .ســـیف )352 :1381 ،به تعریف دهخدا سرمش ــق قطعه نوش ــته ش ــده
خوشـــنویس اســـت که بعـــرف آنرا تعلی ــم گویند و آنرا در نظر داش ــته مش ــق کنن ــد( .دهخدا،
 )483 :1339سرمشـــق موجودی غیب یافته و تمام ش ــده اس ــت .در سرمشق شباهتهای
نمونههـــای بعـــدی بر سرمشـــق مـــا ک اس ــت .الگو در ی ــک مرتب ــه باال ت ــر و میتواند منش ــاء
تولیـــد عینیاتی شـــود که به مـــوازات هم رابط ــه طولی با الگ ــو دارند .در الگو جار ش ــدن نظام
و روابـــط موجـــود در الگـــو بـــر پدیدهه ــای تح ــت تأثی ــر مال ک اس ــت ،نه ش ــباهت ش ــکلی و
محتوایـــی پدیدهها بـــه یکدیگر( .س ــلطانی ،منصوری ،فرز ی ــن)6-7 :1391 ،
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کهـــن الگـــو در التین به شـــکل  Archetypumآمده که خود ار واژه یونان ــی  Arkhetuponگرفته
شـــده اســـت .که مشـــتق از واژه  Arkheبه معن ــای آغاز ی ــن و  Tuposبه معنای م ــدل و نمونه
شـــده اســـت .از ایـــن رو  Archetypeرا ب ــا توجه به مولف هه ــای آن میتوان الگوی نخس ــتین یا
کهـــن الگـــو ترجمه کرد( .ســـلطان بیاد ،قربان صب ــاغ )10 :1390 ،آرکی تای ــپ بر وجود صفات
و مفاهیـــم نهادینـــه شـــدهای در ضمی ــر انس ــان اش ــاره دارد ک ــه در قال ــب نظامه ــای رفتاری
و آیینـــی تکرارپذیـــر ،در شـــیوه زندگـــی انس ــان ب ــروز و ظه ــور یافت ــه و منج ــر به ایج ــاد الگوها
میشـــود( .ســـلطانی ،منصـــوری ،فرز ی ــن )6 :1391 ،الگوه ــای اولی ــه مجموعـ ـهای برگرفته از
فرهنـــگ هـــر ملتنـــد ،کـــه به صـــورت یک س ــاختار ب ــه هم پیوس ــته و مش ــخص و ب ــه جهت
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آرکـــی تایـــپ به معنای الگوی آغازینه یا کهن الگو ،خصیصه ،سرشـــت یا منشـــی اس ــت که
در زمانهـــای بســـیار دور در پنـــدار آدمـــی شـــکل گرفته و در اثر گذشـــت زمان مبـــدل به یک
کد ژنتیکی شـــده اســـت ،و از نســـلی به نســـل دیگر انتقال یافته اســـت( .معماریـــان:1391 ،
 )194کهـــن الگوهـــا در معمـــاری گاهی خـــودآ گاه و در مواقعـــی ناخودآ گاه شـــکل گرفتهاند،
معمـــار بـــا ضمیـــر ناخـــودآ گاه خود دســـت به ســـاختن بنایـــی میزنـــد کـــه از آن جاودانه نام
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کارکـــرد صحیـــح و توجیح پذیرشـــان ،جنبه تاریخـــی و مانـــدار یافتهاند.
برخـــی از بـــزرگان علـــوم مختلـــف کهـــن الگـــو را بـــا غریـــزه در یـــک راســـتا از جهـــت ادراک
میداننـــد ،بـــه عقیـــده ادینگر :نســـبت کهـــن الگو بـــه ذهـــن ،مانند نســـبت غریزه اس ــت به
بـــدن ،وی میگویـــد :از وجـــود کهـــن الگوهـــا بـــه همـــان شـــیوهای مطلع میشـــویم ک ــه غرایز
را درک میکنیـــم .همچنیـــن منتقـــدان نقـــد اســـطورهای مفهـــوم کهـــن الگـــو را در دو معنای
الگوهـــای کلـــی روانی-رفتاری در ذهن و نمود ملموس و مشـــهود چنیـــن الگوهایی در عمل
بـــه کار میبرنـــد .که تجلـــی چنین الگوهایی را میتوان به شـــکل غار نوشـــتهها ،نقاشـ ـیها،
ســـفالینهها ،مجســـمهها و مکتوبات و ...در طول تاریخ طوالنی تمدن بشـــر یافت( .سلطان
بیـــاد ،قربان صبـــاغ)12-13 :1390 ،
جامعه شناســـان و روان شناســـان به این نتیجه رســـیدهاند که ممکن اســـت معنای ذهنی-
عاطفـــی دو ملـــت بیآ گاه از یکدیگر ،گاهی همســـان و نزدیک به یکدیگر باشـــد ،این پدیده
اجتماعـــی را آرکـــی تایـــپ یا کهـــن الگو مینامنـــد .آرکی تایپ یـــک پدیده آشـــکار و ملموس
نیســـت ،بلکـــه از دیـــر بـــاز در ژرفـــای حافظـــه فرهنگـــی و روان همگانـــی یـــک جامع ــه وجود
داشـــته که گه گاه ســـر بر مـــیآورد( .شـــرقی )2 :1389 ،همچنین یونگ روانشـــناس و متفکر
سوئیســـی روان انســـان را به ســـه بخش؛ خودآ گاه ،نیمه آ گاه و ناخودآ گاه تقســـیم میکند .و
ضمیـــر ناخـــودآ گاه را در دو بخش جمعی و فـــردی معرفی میکند .و میگویـــد :آرکی تایپها
بـــه عنوان ناخودآ گاه جمعی بشـــر قلمداد میشـــوند .به همین علت نمیتـــوان آنها را متعلق
بـــه یک قوم یـــا ملتی دانســـت .بنابرایـــن و از آنجا که در ملـــل مختلف قصه و داســـتانهای
گونا گونـــی از جمله حماســـی همیشـــه نقـــل شـــده و در اذهان عمـــوم پایدار مانده اس ــت ،به
همیـــن دلیل اســـت که ذهن انســـان در زمـــان حال همیشـــه ارتباط خاصی با گذش ــته کهن
خـــود دارد( .مترجـــم ،نقشـــینه )3 :1392 ،بنابرایـــن کهـــن الگـــو یـــا الگـــوی نخســـتین تجربه
ایســـت کهن از پیشـــینیان و به معنـــای الگویی که چیزهایی از روی آن ســـاخته میش ــود.
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میبریـــم ،ناخـــودآ گاه معمار شـــکل جمعی اس ــت ک ــه در دیگران نی ــز وج ــود دارد ،که همان
آرکـــی تـــاپ اســـت .آرکی تایپهـــا و که ــن الگوها ،الگوه ــای اصل ــی و پایداری هس ــتند که
حاصل تجربه جمعی بشـــر در طی هزاران س ــال ب ــوده و در حافظه پنه ــان ناخودآ گاه جمعی
ذخیـــره میگردنـــد .کهن الگوها جهانی هس ــتند و در همه مکانها مفهوم و جوهره مش ــابهی
دارنـــد .و معمـــاری آرکـــی تایپـــی ،حضور تم ــام انس ــانها به ش ــکل کالبد و روح فضاس ــت.
(گالبچـــی )29 :1391 ،تحلیـــل و بررس ــی آرک ــی تایپه ــا میتوان ــد در ش ــناخت مس ــیر و
گام برداشـــتن در برقـــراری رابطـــه بـــا گذش ــته تاریخ ــی و اله ــام گرفت ــن تجریدی از ارزش ــها و
دســـتاوردهای تاریخی یک ســـرزمین ،همچنین ترکیبی خالقانه از تصویر ســـنتی ارزشهای
یـــک ســـرزمین بـــا قضای مـــدرن ارائه ده ــد( .مترج ــم ،نقش ــینه )9 :1392 ،اس ــتفاده از آرکی
تاپهـــا در معماری بهگونههـــای مختلف بروز پی ــدا میکند .در حالتی معم ــار با بکارگیری
اصـــل کهـــن الگـــو ،فرم آن را بـــا اندکی تغیی ــر در معماری خ ــود جای میدهد( .ش ــکل2و )1و
در حالتـــی دیگر معمـــار به اصل معنو ی ــت و س ــاختارهای مفهومی کهن الگوه ــا توجه کرده
و معمـــاری مانـــدگار به وجـــود مـــیآورد .در همه حاالت این ح ــاالت معمار ب ــه عنوان طراح
حضوری مؤثـــر در شـــکلگیری اثر دارد.

سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400

شکل  :1هتل بین المللی داریوش(کیش) ،نمونه
ای از کاربرد کهن الگوهای مربوط به معماری
هخامنشی در معماری معاصر ایران( ،مهدوی
نژاد ،خبری ،عسکری مقدم)1389 ،
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شکل  :1استفاده از الگوهای معماری
ساسانی(برج اردشیرخوره) (پایان نامه کارشناسی
نویسنده اول)1391 ،
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معمـــاری یـــک هنر انســـان مداراســـت و وظیف ــه آن ایجاد م ــکان زندگ ــی در قالب ف ــرم برای
اوســـت .ایـــن هنـــر فـــرم و فضـــا را جه ــت آس ــایش انس ــان و نی ــل ب ــه زندگ ــی راح ــت در نظر
میگیـــرد .صحبت از فـــرم و فضا صرفا" صحب ــت از کالبد معماری نیس ــت ،بلکهگونههای

همانطـــور کـــه گفته شـــد الگوهـــای الکســـاندر نیازهـــای انســـان و در واقـــع همـــه موجودات
زنـــده را در نظـــر میگیرنـــد ،و همچنیـــن وی معتقـــد اســـت :هر فضایـــی که بتوانـــد از لحاظ

صص 47-32

شكل –1الگوهای فرمی-فضایی کالرک
و پاوز ،استفاده از الگوهای معماری
ساختمان نورت همپتون شایر ،اثر
نیکوالس هاکسمور( ،کالرک،پاوز)1388 ،
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مختلـــف مواجهـــه معمـــاری بـــا اجتمـــاع میباشـــد .فـــرم معمـــاری و زندگـــی انســـان رابط ــه
دوســـویه باهـــم دارند ،به نحـــوی که عدم توجه به هرکدام تأثیرات نامناســـبی در شـــکلگیری
معمـــاری مطلوب میگذارد .بررســـی تاریـــخ معماری نشـــان میدهد این هنر در گذش ــته به
جهـــت توجـــه به هـــر دوی ایـــن مقولهها (فـــرم معمـــاری و زندگی انســـان) ،در ایجاد ش ــرایط
مناســـب برای انســـان موفـــق عمل کرده اســـت.
الگـــو حافـــظ چیزی اســـت کـــه از لحـــاظ تاریخی معنـــای غالب آن اســـت .چیزی ک ــه باید
تکرار و تقلید شـــود ،و بدین ســـان الگو به کلیترین معنای آن ،یک نظم ســـاختاری اس ــت.
(گولـــد ،کولـــب )91 :1376 ،الگو را میتـــوان رویکردی به «معیارها» و «ســـنجه ها» دانس ــت
کـــه امکان بهتریـــن کار کرد را ممکـــن میکنند .همچنیـــن الگوهـــا را راه حلهایی برای یک
طراحـــی مناســـب میداننـــد که امـــکان کارکـــرد بهینـــه و مطلـــوب را در عرصه پاســـخگویی
فضایـــی ممکـــن میکنـــد .بنابرایـــن هـــر فضـــای شـــهری براســـاس الگـــوی خاصـــی ش ــکل
میگیـــرد تا بتواند به نیازهای شـــهروندان پاســـخ دهـــد( .محمودی نژاد ،انصـــاری ،پورجعفر،
تقوایـــی )2 :1385 ،حال اینگونه اســـتنباط میشـــود کـــه یک طرح معمـــاری زمانی میتواند
بهترین عملکرد و کارآیی را داشـــته باشـــد ،و انتظـــارات کاربران را برآورده کنـــد ،که در آن به
الگوها توجه شـــود.
الگـــو در معمـــاری را بـــه چنـــد روش میتوان بررســـی نمـــود .اول اینکـــه الگو از لحـــاظ فرمی و
فضایـــی قابل بررســـی هســـتند ،که بـــه الگوهـــای کالرک میتوان اشـــاره کـــرد .وی در کتاب
خـــود «الگوهـــای معمـــاری» ،ایـــن الگوهـــا را براســـاس ویژگیهای فرمـــی و فضایـــی بناهای
گذشـــته و در یـــازده مـــورد بررســـی میکنـــد .کالرک معتقـــد اســـت :ایـــن اصـــول در معماری
گذشـــته باید اســـتخراج شـــوند تا معمـــاران به ایدههـــای نو در معمـــاری معاصر دس ــت پیدا
کننـــد .این موارد شـــامل :ســـازه ،نورگیری طبیعـــی ،حجم کلـــی ،رابطه پالن و مقطـــع ،توازن
و تقـــارن ،رابطـــه فضـــای ارتباطـــی و فضـــای مـــورد اســـتفاده ،رابطه عناصـــر یگانه ب ــا عناصر
تکراری ،رابطه جزء به کل ،هندســـه ،عناصر افزایشـــی و کاهشـــی ،سلســـله مراتب( .کالرک،
پـــاوز( )3 :1388 ،شـــکل )1کالرک میگویـــد :این الگوها ،الگوهای شـــکلدهنده هس ــتند،
و «یـــک الگـــوی شـــکلدهنده که شـــکل نهایـــی را بـــه کار میدهـــد ،در واقع مفهومی اس ــت
کـــه یـــک طـــراح میتوانـــد جهت شـــکل و اثر بخشـــیدن بـــه طـــرح خـــود از آن اســـتفاده کند،
ایـــن الگوها راهـــکاری برای ســـازماندهی تصمیمـــات ،تعییـــن نظامهای معمـــاری و ایجاد
آ گاهانـــه فـــرم ،پیـــشرو قـــرار میدهنـــد( .همـــان )219 :و دوم الگوهـــای الکســـاندر ک ــه ب ــه
کیفیـــات فضایـــی و نیازهـــای انســـانی توجه میکنند .الکســـاندر معتقد اســـت :سیس ــتمی
کـــه معمـــاری را خلق میکنـــد و عناصر ســـازنده این سیســـتم هر کـــدام به خـــودی خود یک
الگو هســـتند ،مثال" :پیها ،دیوارها ،ســـقف ،پنجرههـــا و ...هر کدام ریز الگوهایی هس ــتند
کـــه معماری و الگـــوی دیگـــری را پدید میآورنـــد( .الکســـاندر)108 :1381 ،
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عملکـــردی نیـــاز کاربـــر را بـــرآورده کن ــد ،ی ــک الگو ب ــه ش ــمار مـ ـیرود .الکس ــاندر در کتاب
«الگوهـــای اســـتاندارد معمـــاری» دویس ــت و پنج ــاه و س ــه نوع الگ ــو را در قالب س ــه بخش
فضای شـــهری ،ســـاختمانها و ســـاختارها معرفی میکند( .الکس ــاندر )1389 ،این الگوها
هـــر کـــدام قاعدهای ســـه بخشـــی هس ــتند که ارتب ــاط میان ی ــک زمین ــه ،یک مس ــئله و یک
راه حـــل را بیـــان میکنـــد .الگو در آن واحد هم ش ــئی اس ــت ک ــه در عالم حادث میش ــود ،و
قائـــدهای اســـت که به مـــا میگوید چگونه آن ش ــیء را ب ــه وجود آور ی ــم( .الکس ــاندر:1381 ،
 )215در آنجایـــی کـــه الکســـاندر برای س ــاخت ی ــک کلبه کوچ ــک  38الگ ــو در قالب یک
زبـــان انتخـــاب میکنـــد ،وی در واقـــع ظوابط اس ــتاندارد ،مفید و در راس ــتای آس ــایش کاربر
را معرفـــی میکنـــد .ایـــن الگوهـــا نـــه برداش ــتی ش ــکلی و ن ــه مفهوم ــی از زمانهای گذش ــته
اســـت ،بلکـــه تدبیـــر و تفکری اســـت ،که ی ــک طراح باید نس ــبت ب ــه موضوع مورد س ــاخت
خود داشـــته باشـــد ،تا اســـتفادهکننده بتوان ــد به راحتترین ش ــکل ممکن از م ــکان طراحی
شـــده اســـتفاده کنـــد .بـــه عنوان مثـــال الکس ــاندر میگو ی ــد :در حیاط ــی ک ــه در آن خبری از
الگوهـــای مدخـــل ،گذرها ،ایـــوان و رواق نباش ــد ،نیروها ط ــوری با هم تض ــاد دارند که هیچ
یـــک نمیتوانـــد بـــا دیگری و یـــا با خود ب ــه تعادل برس ــد .همچنی ــن وی حیاط را ب ــه دوگونه
مـــرده و زنـــده معرفی میکنـــد ،به صورتی که حی ــاط با دیوار محصور ش ــده و ب ــدون ایوان در
اطـــراف آن را حیـــاط مـــرده مینامـــد ،و حی ــاط زن ــده و حیاط زن ــده وی چیزی ش ــبیه حیاط
مرکـــزی خانههای ســـنتی کویر میباش ــد( .ش ــکل( )2هم ــان)93 ،

شكل – 2حیاط مرده و حیاط زنده،
(الکساندر)1381،
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«معمـــاری فرآینـــد بازآفرینـــی و ســـازماندهی فض ــا ،ب ــا بهرهگی ــری از عوامل مـــادی و صوری،
متناســـب با نیازهای مادی و روحی انس ــانها ،و در جهت کمال آنها میباش ــد( » .نقره کار،
 )159 :1389و طبـــق گفتـــه آپتون معماری س ــنتی تبلور ایدههایی اس ــت که از اس ــتعدادها
و خالقیـــت آدمهایی آ گاه سرچشـــمه گرفته اس ــت .آدمهای آ گاهی که ب ــه خوبی میدانند
چـــه میخواهنـــد و برای رســـیدن بـــه خواستههایش ــان روشهای ــی دارند( .صادق ــی پی:7 ،
 )1388خلـــق معماری ســـنتی در پی نیازهایی بود که انس ــان متمدن ه ــر دوره چه از لحاظ
مـــادی و چـــه معنوی و روحانـــی در پی آن بود .تفاوت نیازهای انس ــانی در ه ــر دوره باعث به
وجود آمدن ســـاختاری جدید در معماری آن دوره ش ــده اس ــت .این س ــاختار تابع ش ــرایطی
بـــود کـــه فرهنگ مـــردم تعیین میکـــرد ،و در کنار آن اقلیم ه ــر منطقه نیز بر این س ــاختار تأثیر
گـــذار بـــود .گذشـــته از این مـــوارد زبان الگ ــوی معم ــاران س ــنتی در ایجاد معم ــاری مردمی،
زبـــان الگـــوی خود مـــردم بود ،به ایـــن معنی ک ــه درک معماری گذش ــته برای م ــردم به همان
یک ــرد .در معماری س ــنتی رابطه می ــان کاربر و
انـــدازه قابـــل فهم بود کـــه خود معمـــار درک م 
بنـــا مســـتفیم بود ،بـــه نحوی که ســـازگاری میان م ــردم و بناها عمیق میش ــد.
الکس ــاندر در رابط ــه ب ــا س ــاختار ز ب ــان الگ ــوی معم ــاری م ــدرن ،ب ــه ع ــدم توج ــه به م ــردم و
مش ــارکت ایش ــان در س ــاخت معماری اش ــاره میکند ،و میگو ی ــد« :زبانهای الگ ــو مردند»،

حسین ظفریان ریگکی ،سمیه امیدواری ،محمدرضا
نقصان محمدی
صص 47-32

سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400
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ز ی ــرا در جامع ــه م ــدرن و در تض ــاد با جامعه س ــنتی ،مردم ش ــهر خود هیچ ی ــک از زبانهایی
را ک ــه متخصص ــان به کار میبرن ــد ،نمیشناس ــند( .الکس ــاندر )201-202 :1381 ،از آنجا که
« ز ب ــان الگ ــو ریش ــۀ اصلی همۀ ان ــواع معماری اس ــت .همۀ طرحها زن ــده بودنش ــان را با ارضا
نیازه ــای انس ــانی ازطریق این زبان به دس ــت میآورن ــد( » .س ــالینگاروس )24 :2000 ،و «زبان
سرتاس ــر زندگ ــی و الگوهای زبان تمام جنبههای ادراکی و احساس ــی آدم ــی را در بر میگیرند.
» (الکس ــاندر )201 :1381 ،ز ب ــان الگ ــو یک سیس ــتم ارتباطدهنده الگوهاس ــت ،به نحوی که
ی ــک س ــاختار جامع جهت ارتب ــاط مردم ب ــا معماری و آس ــایش جامعه معرف ــی میکند.
«الگوهـــا در هرجـــا ،هـــر فرهنگ و در هـــر دورهای متفاوتند،؛ همه آنها ســـاخته انســـان و همه
آنها وابســـته به فرهنگاند .بـــا این حال در هر دوره و هرجا ،ســـاختار عالم ما ضرورتا" حامل
مجموعـــه الگوهایـــی اســـت که بارهـــا و بارها تکـــرار میشـــوند( » .الکســـاندر )84 :1381 ،و
«زبـــان الگـــو در واقع چیزی نیســـت به جزء شـــیوهای دقیق بـــرای بیان تجربه ســـاختمانی هر
کـــس( » .همـــان )179 ،با این تعریـــف میتوان به زبـــان الگوی معماران ســـنتی در دوره خود
توجـــه کـــرد ،ایـــن معماران کـــه هنرمندانـــی از جنس مـــردم بودند ،و بـــه تعبیری یـــک «معمار
خـــود را مســـتحیل در جامعـــه و معیارهـــای آن میدیـــد و وظیفـــۀ خـــود را در نهایـــت ،بهب ــود
بخشـــیدن آن ظوابط میدانســـت( » .قیومی بیدهنـــدی)12 :1385 ،
همـــه فضاهایـــی کـــه انســـان در طـــول تاریخ ســـاخته اســـت ،چـــه ســـنتی و چه نو ی ــن ،چه
هزار ســـال پیشســـاخته شـــده باشـــند و چه امـــروز ،شکلشـــان را از زبانهایـــی میگیرند که
سازندگانشـــان بـــه کار میبرنـــد .در همـــه فرهنگهـــای انســـانی ،چیزهایـــی که عال ــم از آنها
ســـاخته شـــده اســـت همواره در ســـیطره زبانهای الگویی اســـت که مـــردم بـــه کار میبرند.
عالم ســـاخته انســـان اســـت .طـــرح اســـتقرار مناطق و
ایـــن زبانهـــا مبنـــای تمامی ســـاختار ِ
خیابانهـــا و میدانهـــای عمومـــی و کلیســـاها و معابـــد همه زبان الگـــو دارند ،نحـــوه انتظام
بناهـــا کنـــار هم ،مرمـــت دیوارها ،ســـاختن پلـــکان ،چیـــدن مغازههـــا و رســـتورانها در کنار
خیابـــان ،همه زبـــان الگو دارنـــد( .الکســـاندر)181 :1381 ،
همـــه وجـــوه بناها؛ شـــکل آنهـــا ،حیـــات و زیبایـــی آنهـــا از زبانهـــای الگو نشـــئت میگیرد.
ِ
الگوهـــا نـــه تنهـــا متکفل شـــکل خاص هـــر بنـــا ،بلکه متکفـــل میـــزان و دامنه حیـــات آن نیز
هســـتند( .همـــان )187 ،زنـــده بـــودن و زیبایـــی همه بناهای ســـنتی ناشـــی از زبـــان الگوی
آنهاســـت .همـــه عناصـــر ایـــن معماری کـــه واجد زندگـــی هســـتند ،و قـــدرت برانگیزانندگی
آنهـــا ،از زبانـــی ســـخن میگویند کـــه معمارش بـــه کار میبرد .زبـــان الگوی معماری س ــنتی
آنجـــا مصـــداق پیدا میکند کـــه حیاط مرکزی ایـــن معماری را بررســـی میکنیـــم .همانگونه
کـــه گفتـــه شـــد الکســـاندر از حیاط زنـــده صحبـــت میکنـــد ،وی اینگونـــه حیـــاط را دارای
الگوهایـــی چـــون مدخـــل ،رواق ،گـــذر و ...میدانـــد .بنابرایـــن حیـــاط مرکـــزی یـــک الگ ــو و
یـــک بـــه تعبیری یـــک زبان الگـــو میباشـــد .زبانی کـــه ریـــز الگوهایی چـــون؛ ایـــوان ،فضای
ســـبز فـــراخ ،راههای دسترســـی ،حوضچه ،بوتههـــای سرســـبز و ...را با هم پیونـــد داده تا یک
ســـاختار منســـجم جهت برآورده کـــردن نیازهـــای خانـــواده بوجود آید( .شـــکل)3
تاریـــخ معمـــاری بناهای بومی که همان معماری ســـنتی میباشـــد ،مرجـــع اصلی معماری
امـــروزی اســـت و در این بســـتر اســـت که میتـــوان تجربیات گذشـــتگان را دید و بـــرای آینده
از آنهـــا بهره گرفت .خواندن معماری گذشـــته و ارزش هایگونهشناســـی بســـتگی مس ــتقیم
بـــه انتقال تجربیات گذشـــتگان بـــه معماران بوســـیله ضمیر ناخـــودآ گاه دارد .یکـــی دیگر از
الگوهـــای معمـــاری ســـنتی برخـــورد صحیـــح آن با طبیعـــت اســـت ،و از آنجا کـــه طبیعت
آمـــوزگار اصلـــی معمـــاری میباشـــد ،انســـان از طبیعـــت فـــرا میگیـــرد و مانند قوائـــد آموخته
شـــده از طبیعت بنا را میســـازد( .معماریـــان( )186-187 :1391 ،شـــکل)4
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شكل -3الگوی حیاط مرکزی و ریزالگوهای آن ،خانه
الریهای یزد( ،سازمان میراث فرهنگی کشور)1375 ،

سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1400

انسان
شکل -4رابطه سه گانه در اندیشه موراتوریها
(معماریان)1391 ،

طبیعت

معماری

همانطور که گفته شـــد معماری ســـنتی سرش ــار از الگوهایی اس ــت ک ــه در معماری معاصر
میتـــوان از آنهـــا بهـــره برد .ایـــن الگوها از ف ــرم و فضا گرفته ت ــا الگوهایی که الکس ــاندر از آنها
صحبـــت میکنـــد .بهرهگیـــری از ایـــن الگوها و ز ب ــان آنها جهت س ــاختار دهی ب ــه معماری
نویـــن ،معمـــار را کمـــک میکند تا بتواند نقش ــی مؤثر در ش ــکلگیری این معم ــاری ایفا کند.
در زیـــر به چند نمونـــه از الگوهای خانههای س ــنتی اش ــاره میکنیم( :جدول ش ــماره)2
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جدول شماره  :2الگوهای معماری
سنتی(خانههای سنتی) (نگارندگان)

الگوها

الگوهای معماری

الگوهای اجتماعی

ریز الگوها

ورودی

فاصله از معبر-
سکوهای طرفین

انتظار مهمان -استقبال
و بدرقه

سکوی نشستن-پله قبل از ورود

هشتی

فضایی هشت گوش

نشستهای همسایگی

حیاط

شکلی چهارگوش-
گردآورنده دیگر الگوها
دورهم

ایوان

فضایی چهارگوش با
حداقل عمق 2متر

بازی کودکان-
نشستهای خانوادگی
در شب
نشست خانوادگی-
صرف شام-بازی
کودکان

سکوهای نشستن -سقف -
طاقچههای تو رفته
حوضچه آب-فضای سبز-
راهروها
طاقچهها تورفته-سقف طاقی
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در عصـــر مـــدرن نقـــش الگوهـــای معم ــاری س ــنتی ب ــه ش ــدت کاه ــش یافت ــه و در نتیج ــه
موجـــب کاهـــش ارتباطـــات انســـانی ب ــا محی ــط زندگ ــی و این هن ــر تأثیرگذار ش ــده اس ــت.
«یکـــی از تفاوتهـــای عمـــده میـــان معم ــاری قدی ــم و معم ــاری ن ــو ،در چگونگ ــی حضور و
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کیفیـــت پرداختـــن معماری در رابطه بـــا نیازهای مـــادی (فیزیکی) ،روانشـــناختی و روحانی
اســـت( » .ماهـــوش )7 :1385 ،بـــر این اســـاس شناســـایی اصـــول و قواعد معماری س ــنتی
و توســـعهی آنهـــا در زندگـــی امـــروزی ،برای توســـعه و احیای روابـــط اجتماعـــی و فرهنگی و
توانمندســـازی ســـاختار شـــهری امری ضروری اســـت .بســـیاری از الگوهای معماری سنتی
بـــا الگوهـــای مـــدرن نه تنهـــا در تقابل و تضاد نیســـتند ،بلکه در روند دســـت یابی به توس ــعه
معمـــاری مکمـــل یکدیگرنـــد .توجه به الگوهای معماری ســـنتی و شـــناخت ایـــن الگوها به
خـــودی خـــود یک اســـتاد معماری در شـــکلگیری معماری معاصر میباشـــد .جســـت و جو
و شـــناخت الگوهای معماری ســـنتی چه الگوهای فرمی-فضایی و چه معنایی ش ــرط الزم
برای رســـیدن بـــه معماری اثرگذار اســـت.
آنتونیـــادس در کتاب بوطیقـــای معماری در رابطه با پرداختن به الگوهای معماری گذش ــته
بـــه تاریخ و مطالعه پیشـــینهها اشـــاره میکند ،و جهت کاربرد صحیح تاریـــخ و الگوهای آن
مواردی زیـــر را نام میبرد:
	•رجوع به الگوهای نخستین(سنتی) تاریخ محلی
	•رجوع به الگوهای نخستین جهانی
	•رجوع به دوران تاریخی دور و نزدیک
	•پویش کامل و همه جانبه پیشینه تاریخی
	•قضاوت انتقادی در انتخاب و نوع سابقه تاریخی
هرچنـــد وی معتقـــد اســـت پیشـــینه تاریخـــی متعلـــق بـــه زمانهـــای دور و نیز پیشـــینههای
گذشـــته میتواننـــد جهـــت فرآینـــد خالقیـــت طراحـــی آموزنـــده باشـــند ،ولـــی میتـــوان ای ــن
نظریـــات را در جهـــت اســـتفاده صحیـــح از الگوهـــای گذشـــته نیـــز برشـــمرد( .آنتونی ــادس،
 )281 :1388در رابطـــه بـــا همیـــت تئـــوری هوراشـــیو گرینـــو نیـــز با تأ کیـــد بر اصـــول معماری
یونـــان ،میگویـــد« :من بـــرای اصـــول یونانی تـــاش میکنم ،نـــه اشـــیاء یونانـــی» .آنتونیادس
رویکـــرد وی را تئـــوری زیباییشناســـی ارتدکـــس نـــام مینهـــد ،و میگویـــد «ای ــن ن ــوع
زیباییشناســـی خواســـتار شـــکلگیری اثر معمـــاری به مثابه چیـــزی حاصل تقلیـــد از باطن
میباشـــد ،نـــه تقلید از ظاهر»( .همـــان )310 :که این رویکرد را در معمـــاری معاصر ایرانی نیز
بـــا توجـــه به اســـتفاده از مفاهیم معماری ســـنتی در قالب تقلید از باطن مشـــاهده میش ــود.
در مطالعـــه معمـــاری ایرانـــی و اســـتخراج مفاهیـــم ،مبانـــی و ویژگیهـــای آن بـــه اص ــول و
الگوهـــای متنوعـــی در ادوار مختلـــف بـــر میخوریـــم کـــه امـــروزه مبانـــی و ســـاختار کار اکثر
معمـــاران میباشـــد .اصولـــی کـــه مطالعـــه آن بـــدون عمیـــق شـــدن در مســـائل اجتماع ــی،
فرهنگـــی ،دینـــی و ادبـــی ناممکن اســـت .دیبا معتقد اســـت :تمـــام معمار یهای برجس ــته
جهـــان رازی دارنـــد کـــه فقط با چشـــم دل میتوان بـــه آن راه یافت ،و در ایران نیـــز این نگرش
عاطفـــی هنگامـــی حاصـــل میشـــود کـــه تعـــادل و پیوندهـــای محیطـــی و معنوی انس ــان با
اســـتحکام و تعادلـــی مطلوب برپا شـــده باشـــد .در ایـــن راســـتا وی از درونگرائـــی ،مرکزیت،
انعـــکاس ،پیونـــد معمـــاری با طبیعـــت ،هندســـه ،شـــفافیت و تـــداوم ،راز و ابهـــام و تعادل
موزون/تـــوازن حســـاس به عنـــوان ویژگیهای معمـــاری ایران نـــام میبرد( .دیبـــا)1 :1389 ،
ایـــن درحالی اســـت اســـتاد پیرنیا اصول معماری ســـنتی را مـــردم واری ،پرهیـــز از بیهودگی،
نیـــارش ،خودبســـندگی و درون گرایـــی میدانـــد( .پیرنیـــا ،معماریـــان )26 :1387 ،بنابراین
اصـــول معماری ســـنتی که پیرنیا معرفـــی میکند و ویژگیهای فلســـفی و معمـــاری که دیبا
و دیگـــر نظریـــه پـــردازان از ایـــن معماری اســـتنباط میکننـــد( ،جـــدول شـــماره )3میتوانند
قوائـــد الگوهـــای معمـــاری ســـنتی باشـــند .در معمـــاری معاصـــر همیـــن قوائـــد بهگونهه ــای
مختلـــف در آثـــار معمـــاران و بـــا روندی خـــاص بروز پیـــدا کردهانـــد( .جدول شـــماره)4
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در ایـــن دوران برخی الگو را شـــکلی و الگوبرداری نوعی برخورد ش ــکلی با ســـنت پنداش ــته،
و همانطـــور کـــه گفته شـــد ،برخـــی نی ــز از الگوبرداری از س ــنت ب ــه مفاهیم معماری س ــنتی
پرداختنـــد و بـــا بهرهگیری از مفاهیم در معماری معاصر س ــعی دارند ب ــه این معماری هویت
بخشـــند« .توجـــه به معماری گذشـــته در دو قالب الگوگرا و مفهوم گ ــرا در آثار پس از انقالب
مشـــاهده میشـــود( » .اخوان عبدالهیان ،حس ــین زاده ،حس ــینقلی نژاد )11 :1387 ،مفهوم

گراهـــا از معماری گذشـــته از مفاهیمی چـــون درونگرائی ،ایهام ،انعکاس ،تداوم ،ش ــفافیت
و خالء اســـتفاده کردند .مانند کتابخانه ملی جمهوری اســـامی ایران ،اثر حســـین ش ــریعت
زاده ،ســـال ( .1374شـــکل )4و فرم گراها از ایدههای ســـازماندهنده فرم و فضا از معماری
گذشـــته برداشـــت کردهاند .مانند مجموعه ورزشـــی رفســـنجان ،اثر ســـید هـــادی میرمیران،
ســـال ( .1373شـــکل( )5مهدوی نژاد)6 :1386 ،
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شكل -4کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران( ،عبدالهیان ،حسین زاده ،حسینقلی
نژاد)1387 :

 -8نتیجهگیری
در ایـــن پژوهـــش الگو به عنـــوان واژهای کلیدی در مطالعه معماری ســـنتی مورد بررس ــی قرار
گرفـــت و با واژههـــای هم معنی خود چـــون :گونه ،مدل ،اســـکیما ،پارادایم ،سرمشـــق ،نمونه
و ...به مقایســـه گذاشـــته شـــد .که تفاوت بین این واژهها کاربرد آن را مشخص نموده است.
بـــا توجه به اینکه نقش الگوهای ســـنتی در معمـــاری امروزی ضعیف برآورد میشـــود ،توجه
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شكل -5مجموعه ورزشی رفسنجان،
(عبدالهیان ،حسین زاده ،حسینقلی نژاد:
)1387
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بیشـــتر به ایـــن معماری (ســـنتی) و پژوهش با تدبیرت ــر در آثار آن میتواند رویکردی مناس ــب
جهـــت رســـیدن به یـــک معمـــاری غنیتر باش ــد .با ش ــناخت الگ ــو و کاربرد صحی ــح آن در
حوزههـــای مختلـــف بخصـــوص معم ــاری ،پیش ــرفت ای ــن هن ــر راهی ب ــه س ــوی خالقیت و
خلـــق بناهـــای مفیـــد را پیـــدا خواه ــد ک ــرد .در تعریف ــی متوج ــه ش ــدیم ش ــناخت نیازهای
جامعه باعث پدیدار شـــدن الگوهاس ــت .و در تعریفی دیگر درک مفاهیم معماری س ــنتی،
الگوهـــای جدیـــدی را در معمـــاری معاص ــر ب ــه معم ــاران تفهیم میکن ــد ،که ای ــن الگوها به
زنـــده نگه داشـــتن این معماری(ســـنتی) کم ــک میکند.
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