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د

معنویت مفهوم و معنای گمشـــده انس ــانی در جهان هس ــتی اس ــت که مس ــتقل از زمان و مکان
اســـت .معنویت از کلمه روح یا مفهوم وجود درونی گرفته ش ــده است ،که توسط افراد مختلف
بـــه طـــرق مختلـــف تعبیـــر میشـــود .در ن ــگاه اول ،ارتباط بی ــن معم ــاری و معنوی ــت غیرمعمول
اســـت .بـــه هـــر حـــال ،مادیتریـــن و ماندگارترین س ــازهها چگون ــه میتوانن ــد ب ــا غیرمادیترین
تجـــارب بشـــری مرتبـــط باشـــند؟ از اولی ــن فرهنگهای ــی که ب ــه دنب ــال س ــکونتگزینی بودند،
کالبـــد پایدار ســـاختمانها نمـــاد حمایت از بع ــد معنوی زندگی بودهاس ــت .معمار گذش ــته با
آ گاهـــی از ایـــن واقعیـــت و با تکیه بـــر باورهای خ ــود ،معماری متناس ــب با فرهن ــگ و باورهای
زمانـــه خـــود خلق کـــرده و کالبـــد عینـــی را از باورهای معن ــوی پر کردهاس ــت .یک س ــاختمان از
خاطـــرات ،تداعیهـــا ،صداهـــا ،فرمها ،فضاه ــا و تصاو ی ــر و بس ــیاری از برخورده ــای مرتبط و
نامرتبـــط دیگـــر ایجاد میشـــود .از این طری ــق ،او تصوی ــر خود را بازس ــازی میکند ت ــا به دنیای
اطـــراف متصل شـــود .بنابراین ایـــن واقعیت ک ــه مهمترین آثار ساخت هش ــده از لح ــاظ تاریخی،
غیرمادیریـــن تجـــارب بشـــری را در خود ج ــای دادهاند ،نش ــاندهنده همخوان ــی دغدغههای
متافیزیکی و معماری اســـت.
از نـــگاه دیگـــر ،معنویـــت را بـــا مـــکان عب ــادت ،ارتب ــاط ش ــخصی ب ــا خ ــدا ی ــا محی ــط طبیعی
و هنـــر مرتبـــط میداننـــد .معنویـــت در م ــورد جس ــتجوی معن ــا در زندگ ــی و احس ــاس یک حس
عمیـــق ســـرزندگی اســـت .ایـــن بخش ــی از بس ــیاری تمدنها ب ــرای م ــدت طوالنی بوده اس ــت
و بـــا معمـــاری نیـــز پیوند خـــورده اســـت .اما ک ــن معنوی ب ــرای برخی ممکن اس ــت به س ــادگی
بـــه معنـــای مکانی بـــرای عبادت باش ــد یا با دی ــن مرتبط باش ــد .اما معنوی ــت فرات ــر از این ایده
اســـت .یـــک مکان معنوی مکانی اس ــت ک ــه تجربهه ــای اوج را ب ــرای کاربر ایج ــاد میکند که
بـــه او کمـــک میکند از دنیـــای تجاری جدا ش ــود و او را از محی ــط اطراف آ گاه کن ــد .تجربیات
اوج ممکـــن اســـت مفاهیمـــی ماننـــد وح ــدت ،منحصر به ف ــرد ب ــودن ،خالقیت و اصال ــت را با
ً
کیفیتهـــای فیزیکـــی یـــک فضا به اش ــتراک بگذارند .البته ک ــه لزوما نباید هم ــه فضاها معنوی
باشـــند یـــا تجربههای اوج ایجاد کننـــد ،اما اگر با توج ــه دقیق معماران و طراح ــان در عصر امروز
طراحـــی شـــوند ،ایـــن قـــدرت را دارند که به ما ش ــکل دهند ،به ما متصل ش ــوند و ب ــه ما کمک
کننـــد تـــا از طریق خودشـــکوفایی ،دی ــدگاه واقعی خ ــود را به دس ــت آوریم.
مـــا در ایـــن نشـــریه برآنیم تا فرصتـــی برای نش ــر نتایج پژوهشهای ش ــما در زمینهه ــای مختلف
حفاظـــت و معمـــاری ،فراهـــم آوریـــم ،و از ای ــن طری ــق در مس ــیر حفاظ ــت از می ــراث معم ــاری
ایرانی نقشـــی کوچک داشـــته باشـــیم .از اینرو از کلی ــه عالقمندانی که در ایـــن حوزه پژوهش
میکنند ،دعوت مینماییم در به اشـــتراک گذاش ــتن نتایج پژوهشهایش ــان ،ما را س ــهیم کنند.
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چکیده
مولـــوی یکـــی از شـــاعران و عارفـــان برجســـته ایرانـــی اســـت کـــه نقش بســـزایی در گس ــترش
فرهنگ اســـامی داشـــته اســـت .نیاز به معنویت ،الزمه زندگی تمامی افراد یک جامعه

و کثرتگرایـــی دینـــی در طراحـــی فضـــا باعث میگـــردد تا مجموعه نیایشـــی مورد اس ــتقبال
افراد بیشـــتری قـــرار گیـــرد و محدودیتهـــای کمتری بـــرای اســـتفادهکنندگان وجود داش ــته
باشـــد .بین وحدت وجود و طراحی فضای نیایشـــی رابطه معناداری وجـــود دارد .تحقیقات
اولیه آشـــکار ســـاخت تاکنون فرهنگســـراهای زیادی برای مولوی و تعالیم وی ساختهشده،
ولـــی ترکیب آن با فضای نیایشـــی در نظر گرفته نشـــده اســـت .ایـــن مقاله برای نخس ــتین بار
بـــه بررســـی عرفان مولـــوی و نحـــوه بهکارگیـــری آن در فضاهای نیایشـــی میپـــردازد .در مقاله
حاضر ســـعی شـــده اســـت تا از یک ســـو با مطالعـــه کتابخانهای و از ســـویی دیگر بـــا مطالعه
تحلیلـــی بـــه بررســـی وحدت وجـــود در عرفـــان مولـــوی و تأثیـــر آن در طراحی فضای نیایش ــی
پرداخته شـــود .پژوهشهای انجامشـــده نشـــان داد تعالیـــم مولوی تأثیر مســـتقیم در طراحی
فضاهای نیایشـــی دارد.
کلیدواژه :فضاهای نیایشی ،وحدت وجود ،کثرتگرایی ،عرفان مولوی ،طراحی فضا
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از ه ــر نوع فرهنگ و دین اس ــت .در ای ــن رابطه توجه به وح ــدت و کثرتگرایی دینی
از مس ــائل حائ ــز اهمیت اس ــت که مولوی به ای ــن امر توجه ویژهای داش ــته و اختالف
مذاه ــب را به دلیل اختالفنظر و دیدگاهها در نظر گرفته اس ــت .همچنین بس ــیاری
از س ــرودههایش ب ــه وح ــدت وج ــود اختصاصیافته اس ــت .توجه به وحـــدت وجود
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نیایـــش برترین عبادت شمردهشـــده و جای ــگاه آن در آموزههای دینی ب ــس واال تلقی گردیده
اســـت و اولیـــاء خدا همواره بـــر آن اهتمام ورزیدهان ــد .ازجمله افراد مع ــدودی که عمیقترین
اســـرار دعـــا و نیایـــش را بیـــان کرده اس ــت ،جال لالدی ــن مولوی اس ــت .او معتقد ب ــود آغازگر
دعـــا خداونـــد اســـت؛ چون اوســـت که احس ــاس نیاز را در انس ــان ب ــه وجود مـ ـیآورد .در نظر
او دعـــا آن چراغی اســـت که خدا در این عالم روش ــن س ــاخته ت ــا انس ــان را از ظلمات بیرون
آورد (علمـــی ،1390 ،ص.)38 .
بزرگترین مشـــکل بشـــر در این عصر ،عدم ش ــناخت حقیقت انس ــان اس ــت .برخی مدعی
شـــدند کـــه انســـان در ذات خـــود هی ــچ ویژگ ــی خاصی ن ــدارد و ی ــک موجود م ــادی محض
اســـت .این تحول فکری درباره انســـان تا بدان جا رس ــید که انس ــان به یک موجود مکانیکی
کـــه هدفش فقـــط منفعت خودش میباش ــد تبدیل ش ــد و مفاهیم معنوی از س ــاحت وجود
انســـانی رخت بربســـت .فســـاد جوامع امروزی ما ناش ــی از همین خودمحوری ،مادهپرس ــتی
و عـــدم شـــناخت مقـــام و مرتبه انســـان در ای ــن جهان اس ــت (صف ــوی ،1388 ،ص.)75 .
در میـــان تمـــام کاربریهـــای موجـــود ،فضایی ک ــه انس ــان بتواند ب ــا درون خود ارتب ــاط برقرار
نمایـــد و یـــا بـــه عبارتی خلـــوت کنـــد تعریفنش ــده اس ــت .درواقع تا چن ــد ده ــه پیشتمایز
ً
قائل شـــدن میان دیـــن و معنویت چندان پذیرفته نب ــود؛ اما امروزه تمایز می ــان این دو تقریبا
بـــه یک بـــاور عمومی تبدیلشـــده اس ــت (صفای ــی مق ــدم ،1390 ،ص .)91 .به ای ــن ترتیب
وجـــود فضایـــی که فـــارغ از مذهب و ادی ــان مختل ــف ،بتواند نی ــاز به خداشناس ــی و عرفان
را بـــرآورده ســـازد ضـــروری مینمایـــد .همچنی ــن امروز پی ــام عرفانی در اندیش ــه موالن ــا ،برای
بشـــریت و عصـــر حاضر نهتنهـــا در ایران که در اروپا و امریکا نیز جدی گرفت هش ــده اس ــت .به
همیـــن دلیـــل و با توجه به پیشـــینه غنی درزمینه معرفت و خداشناس ــی و داش ــتن عارفان و
عالمـــان بزرگـــی همچـــون موالنا در س ــرزمینمان ایران ،به فضایی شایس ــته و متناس ــب برای
آمـــوزش این تعالیـــم نیازمندیم.
در رابطه با پژوهش مطرحشده پرسشهای زیر قابلبررسی است:
•آیـــا بیـــن وحـــدت وجـــود کثـــرت گرای ــی دین ــی در اندیش ــه مول ــوی و طراح ــی فض ــای
نیایشـــی رابطـــه معنـــاداری وج ــود دارد؟
•چگونـــه میتـــوان بـــا بهرهگیـــری از عرف ــان مولوی فض ــای نیایش ــی مطلوب ب ــرای تمام
فرهنگهـــا طراحـــی نمود؟
•از کـــدام ویژگـــی در عرفـــان مول ــوی ب ــرای ب ــرآورده ک ــردن نی ــاز ب ــه معنو ی ــت در اقش ــار
مختلـــف جامعـــه میتـــوان اس ــتفاده ک ــرد؟
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مولوی ســـه شـــخصیت ممتاز بود؛ یعنی س ــه مرحل ــه بزرگ علم ــی و عرفانی را که خ ــود او از
آنهـــا بـــه خامـــی و پختگی و ســـوختگی عب ــارت کرده اس ــت طی کرد ت ــا به آخری ــن مدارج
ممکـــن کمال بشـــری که مرتبـــه اولیای خاص خداس ــت واص ــل گردید.
خام بدم ،پخته شدم ،سوختم
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
شـــخصیت اول یـــا نخســـتین مرحل ــه از مراح ــل علم ــی و عرفان ــی مول ــوی از کودک ــی وی تا
بیستوپنجســـالگی اســـت که فقیهی متش ــرع و حکیمی دانش ــمند و ملتزم به امور ش ــرعی
جس ــالگی اس ــت تا سیونهسالگی .در
شـــمرده میشـــد .شـــخصیت دوم موالنا از بیستوپن 
آن مدت که حدود  14ســـال میشـــد توس ــط س ــید برهانالدین ترمدی داخل رش ــته تصوف
و وادی ســـیر و ســـلوک گردید مدت نه س ــال تحت تعلی ــم و تربیت س ــید برهانالدین و بعد

از وفـــات وی هـــم مـــدت  5ســـال بهتنهایـــی بـــا نهایت شـــوق ســـرگرم ریاضت و طـــی کردن
مراحـــل ســـیر و ســـلوک بـــود و درعینحال بـــاز از مطالعـــه و تکمیـــل معلومات عقلـــی و نقلی
غافـــل نمینشســـت و چنـــدان در علـــم و عرفـــان پیشرفـــت که به مقـــام پیشـــوایی و رهبری
ســـالکان و اربـــاب طریقت نیز رســـید .شـــخصیت ســـوم یا ســـومین مرحله از مراحـــل عرفان
مولـــوی از حـــدود  642ه .ق شـــروع میشـــود کـــه بـــه شـــمسالدین محمـــد تبریـــزی برخورد و
در اثـــر صحبـــت و جذبـــه روحانـــی وی بهکلی احـــوال و عقایـــد وی دگرگون شـــد بهطور یکه
هـــر دو شـــخصیت طریقی و شـــریعتی او مبدل به حقیقت صرف گردید .شـــخصیت س ــوم
موالنـــا از  39ســـالگی تـــا  68ســـالگی ،که پایـــان زندگی اوســـت همچنان با نهایـــت گرمی و
روزافزونی دوام و اســـتمرار داشـــت و در جذبه عشـــق و شـــور به مقامی از توحید رســـید که به
قـــول خـــودش از کفر و ایمـــان و قهر و لطـــف باالتر بود (همایـــی.)1376 ،
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 -۱-2وحدت وجود در عرفان مولوی

 -۲-۲وحدت و کثرت ازنظر مولوی
بهکارگی ــری تمثیل ن ــور در مثنوی بیانگر ب ــاور موالنا به نظریه وح ــدت در عین کثرت
اس ــت .در ای ــن تمثی ــل هرچند ن ــور به وحدت ــی اصیل اش ــاره دارد که ب ــه اصل وجود
مر ب ــوط اس ــت ،در تعین ــات و ظه ــورات خ ــود ب ــه کث ــرت میانجام ــد .ای ــن کث ــرت
باوج ــود اصیل نب ــودن عدمی و موهوم نیز نیس ــت .در این تمثیل ش ــبکههای کنگره
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چون بهصورت آمد آن نور سره شد بهصورت سایههای کنگره
کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400

وحدت وجود مهمترین نظریه عرفان اســـت و بیانگر آن اســـت که ذات هســـتی یگانه اس ــت
و مصداق آن حق اســـت و ماســـوای آن نمود و ظهور و تجلی او و از شـــئون اویند .در مثنوی
معنوی ،بســـیاری از ســـرودههای موالنـــا به وحدت وجـــود اختصاصیافته و میتـــوان آن را از
اصـــول و ارکان ایـــن کتاب شـــریف بهحســـاب آورد (ضیـــاء نـــور ،1369 ،ص .)88 .مولوی
بـــرای توصیـــف مفاهیم از شـــیوه تمثیـــل اســـتفاده مینماید کـــه از میان تمثیلهـــای مربوط
بـــه وحـــدت وجود تمثیـــل نور بـــه کاملترین وجـــه توانایی بازنمایـــی وحدت وجـــود را دارد و
بـــه دلیـــل شـــباهتها و پیوندهـــای چندوجهـــی با نظریـــه وحدت وجـــود میتوانـــد بهعنوان
نمونـــهای صریـــح و کامـــل درزمینـــه نحوی صـــدور عالـــم و همچنین ارتبـــاط آن بـــا خداوند
موردبررســـی قـــرار گیـــرد .همچنیـــن انتخـــاب نـــور ،بـــه دلیل شـــباهت آن بـــا ویژگـــی ریاضی
ناشـــمارایی ،میتوانـــد حامـــل پیوندهـــای مختلف بـــا نظریه وحدت وجود باشـــد (یوس ــف
پـــور و کلـــه ســـرمحمدی .)1390 ،مولـــوی در ایـــن مثـــال بیـــان میکنـــد که همـــه موجودات
در عالـــم غیـــب از یـــک جوهـــر برخـــوردار بودهاند و بیـــن آنها هیـــچ تقابـــل و دوگانگی وجود
نداشـــته اســـت ،ماننـــد آفتاب که وجودش گســـترده اســـت و همهجا را فراگرفتـــه و هیچچیز
در پرتـــو نـــور او غایـــب نمیتوانـــد باشـــد اما وقتـــی این نور ســـره به عالـــم صورت آمـــد و دچار
تعـــدد شـــد ،مثـــل هنگامیکـــه آفتاب بـــر دیـــوار کنگـــره خانه بتابـــد و ســـایه کنگره ب ــر زمین
افتـــد نـــور به صورتهـــای دیگر نمایان میشـــود .و اگـــر بخواهیم آفتاب را صاف و یکدس ــت
ببینیـــم بایـــد این کنگرهها (تعینـــات مادی) را خراب کنیم و انســـان تا زمانی که اس ــیر رنگ
مـــادی اســـت نمیتوانـــد آن وحدت ذاتـــی را درک کند (صفائـــی هوادرق و حلبـــی:)1391 ،
منبسط بودیم و یک جوهر همه بیسرو بیپا بدیم آن سر همه
یک گهر بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچو آب
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مج ــاری هس ــتند برای گذر ن ــور ب هق ــدر ظرفیت آنها (یوس ــف پور و کله س ــرمحمدی،
 ،1390ص.)222 .

صص 6-1

 -۳-۲خلوت و صحبت ازنظر مولوی
باوجـــود اهمیـــت خلـــوت و صحبـــت در س ــلوک عرفان ــی در مق ــام ترجی ــح یک ــی از آن دو بر
دیگـــری در مثنـــوی و دیگـــر آثـــار موالن ــا بهتری ــن راه ب ــرای تهذی ــب اخ ــاق و تزکی ــه نف ــس،
مصاحبـــت بـــا مـــردان کامـــل و همنش ــینی ب ــا اولیاء اس ــت .مول ــوی اگرچ ــه به جه ــت فواید
انکارناپذیـــری کـــه در خلـــوت هســـت خاص ــه از جه ــت صف ــای دل که در خل ــوت حاصل
میآیـــد قطع صحبـــت را در مواردی تجویز میکن ــد ،اما اجتناب از همه خلق را که اس ــتمرار
در خلـــوت ممکن اســـت بـــدان منجر گ ــردد روا نمیدارد .س ــالکی ک ــه بهطور فردی س ــلوک
میکند و راه را با خوشـــی و نشـــاط مینوردد ،اگر به همراهی رفیقان باش ــد آن راه را بانش ــاطتر
طـــی خواهد کـــرد (عبـــادی جوکنـــدان ،1392 ،ص.)191 .

-۳کثرتگرایی دینی و مولوی
سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400
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مولـــوی در عیـــن اینکـــه اختـــاف مذاه ــب را ب ــه س ــبب اخت ــاف دی ــد و نظ ــرگاه میداند؛
میگویـــد کل مذاهـــب حـــق نیســـت و هم ــه ه ــم باطل نیس ــت .پس باط ــل ش ــمردن یا حق
شـــمردن همه مذاهـــب نادانی اســـت وی میگوید که مذه ــب حق در می ــان مذاهب مانند
شـــب قدر اســـت که در شـــبها پنهان و موردتردید اس ــت (جعفری تبری ــزی ،1377 ،ص.
 .)48گرچـــه مولـــوی شـــهرت مســـلمانی دارد ام ــا میگوید که به هی ــچ دینی تعلق ن ــدارد .به
ایـــن معنی کـــه نمیخواهد در کنـــار مرزهای تعریفش ــده مجموعه شناختهش ــده اعتقادی
دســـتهبندی شـــود .بنابراین قرار دادن او در ه ــر گروهی یعنی معرفی او به چیزی که نیس ــت.
او مؤمـــن اســـت اما آنچه بـــه آن اعتقاد دارد پرسش ــی اس ــت ک ــه موض ــوع نظریهپرداز یهای
فـــراوان قرارگرفتـــه اســـت .او خـــود به نا مه ــای زیادی بهعن ــوان رمز اش ــاره میکن ــد؛ نامهایی
نه ــا «ی ــک» و یگان ــه .بنابراین
چـــون مقـــام الهـــی ،نـــور الهـــی ،عشـــق الهی و ب ــر فراز هم ــه ای 
روشـــن اســـت کـــه او یگانهپرســـت و مؤمن به ی ــک کبریا و خ ــدای تعالی اس ــت .همه ما وی
را یـــک مســـلمان میدانیـــم امـــا وقتیک ــه میگو ی ــد ک ــه نیس ــت ،میخواه ــد بگوید ک ــه او یا
فش ــده ادیانی اس ــت که ما میشناس ــیم
هرکســـی که در جای او باشـــد فراتر از مرزهای تعری 
(طالئی مینایـــی ،1383 ،ص.)289 .

 -4طراحی فضای نیایشی
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منظـــور از طراحی فضای نیایشـــی ،مکان ــی همگانی برای تمام ادیان و مذاهب اس ــت .اما با
ً
توجـــه به این که مکتب اســـام درزمین ــه خالقیت و طراحی آثار هن ــری و معماری اوال دارای
حکمـــت نظـــری و حکمت عملـــی جامعومان ــع و خطاناپذیر و تحریفنش ــده اس ــت و ثانیا
مصادیـــق بســـیار فاخر و ارزشـــمند و بیبدی ــل نظیر خانه کعب ــه خلق نموده اس ــت؛ میتوان
از عبادتگاههـــای اســـامی مثـــل خان ــه کعبه و مس ــاجد در طراحی نیایش ــگاه مطل ــوب بهره
جســـت (نقـــره کار ،خانه کعبه ســـلول بنیادی در طراحی نیایش ــگاههای مطل ــوب.)1392 ،
از ســـده پنجـــم قمـــری ،گنبـــد خانه و شبس ــتان در مس ــاجد ب ــا یکدیگ ــر ترکیب میش ــوند.
بنابرایـــن ،مســـاجد در معماری اســـامی ایران بهصورت شبس ــتان و گنبدخان ــۀ محرابدار
نمـــود پیـــدا میکنـــد .فضـــای نیایشـــی در م ــدارس نیز گاهی مس ــجد و ی ــا نمازخانه مدرس ــه
گفته میشـــوند و مســـجد از عناصر مهم هر مدرس ــه محس ــوب میش ــد لذا منظ ــور از فضای

نیایشـــی در ایـــن پژوهش ،نمازخانه یا همان مســـجد مدارس اســـت که بهصورت شبس ــتان
و یـــا گنبـــد خانه نمـــود دارد و عنصر محـــراب بهعنوان شناســـه فضای نیایشـــی در نظر گرفته
میشـــود که نشـــانگر قبله اســـت (هوشـــیاری ،پور نادری و فرشـــته نژاد ،1392 ،ص.)49 .
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 -۱-4طراحی فضای نیایشی و عرفان مولوی

مراحل عرفان مولوی (خامی ،پختگی ،سوختگی)

ایجاد فضای عبادت ،آموزش و صحبت

وحدت وجود

بهرهگیری از نور ،مرکزیت حجم ،رنگ سفید

وحدت و کثرت

سلسله مراتب فضایی ،ایجاد سایه روشن

خلوت و صحبت

طراحی خلوتگاه و شبستان

 -2-4طراحی فضای نیایشی برای تمامی فرهنگها و مذاهب
جاللالدیـــن محمـــد بلخـــی به دلیـــل معرفـــت ژرف نســـبت به کتـــب وحیانی و ش ــناخت
دقیـــق نهـــان آدمـــی ،به ابعـــاد مختلف معرفتشناســـی واقف اســـت و از یکســـو ب ــه تعالی
روح اندیشـــیده و از ســـویی دیگـــر بـــه رهانیـــدن انســـان از حصارهـــای تنـــگ نـــژادی ،زبانی،
جغرافیایـــی و آفات ناشـــی از آن مدد رســـانیده اســـت .مولوی انســـانها را یگانه ،یکدس ــت
و برخـــوردار از مقصـــدی یگانـــه میداند .بـــر همین مبنا از ژرفـــای هفتصد ســـال پیشزندهتر
و آمادهتـــر از هرکســـی ،امـــروز با همـــه اهل معرفـــت از هر فرهنگـــی گفتوگو میکنـــد (قبادی
و گرجـــی ،1387 ،ص .)103 .بـــا توجـــه بـــه محبوبیت مولـــوی در میان فرهنگهـــا و جوامع

جدول شماره 1
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مراحل عرفان مولوی شـــامل خامی (شـــریعت) و پختگی (طریقت) و ســـوختگی (حقیقت)
میشـــود که میتوانـــد الهامبخش عملکردهای الزم برای طراحی نیایشـــگاه مطلوب باش ــد.
در تحلیـــل مرحلـــه شـــریعت ،در نظـــر گرفتن فضاهـــای عبادی مثـــل گنبدخانـــه ،محراب و
وضوخانـــه بـــرای پرداختـــن به امـــور شـــرعی ضـــروری مینمایـــد .همچنین ایجـــاد فضاهای
آموزشـــی در مجموعـــه بـــرای مطالعـــه و تکمیـــل معلومـــات در جهـــت رســـیدن بـــه مرحل ــه
طریقـــت الزم اســـت .و نیـــز آب بـــه عنـــوان نمـــادی از پاکی و طهـــارت در گرداگـــرد مجموعه
ایـــن فلســـفه را میتواند نشـــان دهـــد که بـــرای ورود به فضای مقدس نیایشـــی بایـــد از هرگونه
وابســـتگی نفســـانی مبرا بود که از ویژگیهای ســـیر و ســـلوک عارفانه اســـت .برای رس ــیدن به
مرحلـــه حقیقت ،وجـــود فضاهایی به منظـــور تجمع و مصاحبـــت افراد همانند شبس ــتان و
صحن الزامی اســـت.
وحـــدت وجـــود و وحـــدت و کثـــرت از مهمتریـــن مباحث عرفان اســـت که مولـــوی با تمثیل
نـــور و ایجـــاد ســـایههای متشـــکل از آن بهخوبـــی آن را توصیـــف کـــرده اســـت .نـــور از عناصر
مهـــم در معمـــاری بهویژه در مســـاجد به شـــمار میآیـــد و بهکارگیـــری خالقانـــه آن در طراحی
فضـــای نیایشـــی میتوانـــد نقـــش مهمی در ایجـــاد معنویـــت ایفا نمایـــد .همچنین ب ــا ایجاد
ســـایه روشـــن و در بـــه کارگیری سلســـله مراتب فضایـــی در طراحی ،میتـــوان مفهوم وحدت
وجـــود و ســـیر از وحـــدت به کثـــرت را در فضاهـــا القا نمود.
مرکزیـــت ،تهـــی بـــودن و اســـتفاده از رنـــگ ســـفید در حجـــم بنـــا بـــه ایجـــاد حـــس وحدت و
حضـــور الهـــی کمـــک میکند.
در زیـــر ارتبـــاط مباحـــث عرفـــان مولـــوی و تأثیـــر آن در طراحـــی فضای نیایشـــی آمده اس ــت
(جدول شـــماره .)۱
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مختلـــف و الهـــام از اعتقاد وی به کثرتگرایی دینی میتوان ب ــا طراحی فضاهای مطالعاتی
و ایجاد شـــرایط مختلـــف فضایی با س ــاختارهای گونا گ ــون مانند ایجاد صحن بس ــته و باز
بـــه وحـــدت ادیان و برآورده شـــدن نی ــاز به معنو ی ــت در جامعه بهبود بخش ــید.

 -5نتیجهگیری
بـــا بررســـیهای انجامشـــده آشـــکار ش ــد بی ــن وح ــدت وج ــود و کثرتگرای ــی دین ــی در
عرفـــان مولـــوی و طراحی فضای نیایش ــی رابط ــه معناداری وج ــود دارد؛ بدین ص ــورت که با
بهرهگیـــری از عرفـــان مولـــوی میتوان به طراحی فضای نیایش ــی مطلوب دس ــت یافت (بند
 .)1-4از ســـویی دیگـــر بهکارگیـــری مراح ــل عرفان مول ــوی و مفاهیم وحدت وج ــود ،وحدت
و کثـــرت و خلـــوت و صحبـــت در عرف ــان مول ــوی میتواند ب ــرای القای معنو ی ــت در طراحی
فضـــای نیایشـــی تأثیرگذار باشـــد (جدول ش ــماره )1؛ و با توج ــه به تحقیقات ص ــورت گرفته
مشـــخص گردیـــد که برای بـــرآورده کردن نیاز به معنویت در اقش ــار مختل ــف از کثرتگرایی
دینـــی در عرفان مولـــوی میتوان اســـتفاده نم ــود (بند .)1-4
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امـــروزه عنصـــر نـــور بهعنـــوان یک عنصـــر زیســـتمحیطی در نظـــر گرفته میشـــود .ک ــه برای
درک و شـــناخت بهتـــر فضـــا بـــه وســـیلهی افـــراد میتـــوان از آن اســـتفاده کـــرد .با بررس ــی نور
میتـــوان بـــه تاثیـــر آن در درمـــان و همچنین کاهـــش اختالالت خلقـــی توجه کرد .بـــرای تاثیر
نـــور جهت طراحی فضـــا ،باید به تحقیقات روانشناســـی در موضوع اختـــاالت خلقی (مثل
افســـردگی و اختـــاالت دو قطبـــی) و تاثیر نـــور بر بیماران توجـــه کرد .برای رســـیدن به یک راه
حـــل جهـــت درمـــان باید بـــه چگونگی اســـتفاده نـــور در طراحی اهمیـــت داد .هـــدف از این
پژوهـــش ،طراحـــی فضـــا با توجـــه بـــه اولویت اصلـــی یعنی نور بـــرای درمـــان و ایجـــاد آرامش
بـــرای بیمـــاران کـــه باید بـــرای رســـیدن به ایـــن امر بـــه ایجـــاد فضایـــی معمارانه به وس ــیلهی
ســـازماندهی نـــور مبـــادرت ورزید .بـــرای نگارش ایـــن پژوهـــش ،از روش توصیفـــی و تحلیلی
اســـتفاده شـــده اســـت .که با اســـتناد به پیشـــینهی مقـــاالت مـــورد اســـتفاده در موضوعات
روانشناســـی ،معماری ،نـــور و همچنین ارتباط این ســـه با یکدیگر به یافتههایی برس ــیم .اما
عنصـــر اصلـــی و مـــورد مطالعهی بیشـــتر در تمامی پژوهشها نور اســـت .که انـــواع نور و نقش
آنهـــا در طراحـــی و درمـــان در روانشناســـی مد نظـــر این پژوهشها اســـت .نتایجی ک ــه از این
پژوهشهـــا به دســـت آمـــده تاثیر بســـیار زیاد و مثبت نـــور مانند کاهش اختـــاالت خلقی به
خصوص اســـترس و افســـردگی در محیطهـــای مســـکونی و محیطهـــای کاری ،تاثیر در نوع
نـــگاه افـــراد ،شـــناختن بهتر و بیشـــتر محیـــط ،بر افـــراد در طراحی محیط اســـت .تـــا آنها به
آرامـــش مورد نیـــاز خود برســـند و اختالالت خلقـــی تاحد زیـــادی کاهش یابد .پـــس در تمام
مراحـــل طراحـــی بایـــد نور را بـــه عنوان یـــک فا کتور بســـیار مهم در نظـــر بگیریم.
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مقدمه
بـــرای شـــناخت بهتـــر فضا به شـــکل س ــاده اتصال و تلفی ــق آن با ن ــور الزم اس ــت .چیزی که
مـــا درک و تجربـــه میکنیـــم در واقـــع چگونگی تعام ــل نور با م ــا و محیط اطرافمان اس ــت .با
نگاهـــی بـــه معمـــاری ،در هـــر بعـــدی میتوانی ــم آن را تجز ی ــه و تحلیل کنی ــم .ب ــرای مثال به
عنـــوان فضـــا ،مصالـــح و یا بـــه عنوان رنگ ک ــه در اصل وابس ــته به وضعیت نوری اس ــت که
شـــامل هر دو یعنی جســـم و ناظر اس ــت (فونتن ــل.)2008 ،
اســـترس و افســـردگی در میـــان اختـــاالت خلق ــی ش ــایع در جوامع م ــدرن که در س ــالهای
اخیـــر در گروههـــای ســـنی مختلـــف ب ــه دالیل ــی همچ ــون زندگ ــی در خانهه ــای آپارتمانی و
خانههـــای تنـــگ و تاریـــک رو بـــه افزای ــش بوده اس ــت .در نتیج ــه به نظر میرس ــد ک ــه اثر نور
و نســـبت فضایـــی آن در خانههـــای کوچک م ــدرن در ب ــروز و درمان آن ها(بیم ــاران خلقی)
اهمیـــت دارد (حیدری و همـــکاران.)2013 ،
پس از نقطه نظر روانشناس ــی ،صحبت درمورد نور اس ــت ،یعنی همراه ش ــدن با محدودیتها
و امکان ــات (توانایی) از مهارتهای ادراکی ،تجهیزات طبیعی از دس ــتگاه روانی انس ــان که
بر بهداش ــت و سالمتی ما در سراس ــر زندگی تاثیر دارد (توماسینی و همکاران.)2015 ،
بنابرایـــن ،نـــور باعـــث ایجـــاد رابطـــهی بی ــن محی ــط و اف ــراد میش ــود .در واق ــع به وس ــیلهی
نـــور ،محیـــط بـــرای انســـان راحتتـــر تعریف میش ــود .پس ب ــا توجه به ای ــن فاکت ــور یعنی نور
میتـــوان راه را بـــرای کاهـــش اختـــاالت خلق ــی هم ــوار کرد .بای ــد به اینک ــه توجه ک ــرد که از
نقطـــه نظـــر اصلی ،که هم در روانشناس ــی ب ــرای درمان و ه ــم در معماری جه ــت طراحی نور
اســـت که بـــر آرامش و ســـامتی افـــراد در ط ــول زندگی اث ــر میگذارد.

نور(فیزیکی و بصری)
در نظریـــه نور ،به عنوان یک تعریف مش ــترک ب ــرای توضیح دادن نور ،آن را ب ــه عنوان انرژی یا
اشـــعه قابل مشـــاهده به وســـیلهی چش ــم معرفی میکنند .چشـ ـماندازها درک تعیین ش ــده
پـــس از تابـــش نـــور اســـت .با ایـــن ح ــال ،تعریف سیس ــتم بینای ــی ،به پ ــردازش پیش ــرفتهی
تصاویـــر و نتایـــج و تاثیرات روانی بر فرد در حیطهی فیزیولوژی و روانشناس ــی ختم میش ــود
(فونتنلـــه .)2008 ،نـــور ،سرچشـــمه و آفرینندهی فضا نیس ــت ام ــا تغییردهندهی آن اس ــت.
یش ــود و بر عهدهی ی ــک معمار
به وســـیلهی نور شـــکل و شـــمایل جه ــان به گونـ ـهای دیگر م 
نه ــا را تغیی ــر دهد .در
اســـت کـــه در ابتـــدا فضاهـــا را خلق کند و س ــپس به وس ــیلهی ن ــور آ 
واقـــع نـــور به داخـــل فضا وارد میشـــود و ت ــا اعم ــاق آن پیشمیرود .ت ــا زمانی ک ــه هیچگونه
صـــورت بـــه خصوصـــی در ماده و ش ــیئی ظاهر نش ــود .اینگون ــه نور با م ــکان ،واح ــد و یگانه
اســـت .تابیـــدن نـــور به یک فضـــای معم ــاری اتح ــاد و تناقضی را ب ــه وجود مـ ـیآورد .از یک
یش ــود و از س ــوی دیگر،
ســـو ،ترکیبـــی جدید کـــه باعث ایجاد ی ــک هویت ت ــازه برای فضا م 
یش ــود و هویت ت ــازهی فضا ،جایگزین آن میش ــود
بـــا تابش نور فضای پیشـــین شکســـته م 
(دیباج.)1384 ،
دو ویژگ ــی اصل ــی و پای ــه از نور که مورد توجه ق ــرار میگیرد .دمای رنگ و ش ــاخص ارائه آن یعنی
(  )CRIاس ــت .ای ــن دو خاصی ــت ن ــور باعث ایج ــاد کیفیت و همچنی ــن تاثیر بر خل ــق و خوی
اف ــراد و ب ــه ط ــور کامل میتواند باعث تغییر در نگاه افراد به اش ــیا ش ــود .با درجـ ـهی حرارت رنگ
ُ
یش ــود (نگرا.)2013 ،
یت ــوان اش ــباع رنگ را تغییر داد که باعث تاثیر بیش ــتر ب ــر محیط و افراد م 
م 
بنابرایـــن ،نـــور بـــا ایجـــاد هویت بـــرای فضا به اف ــراد ای ــن خصیص ــه را میدهد تا ن ــگاه آنها
ته ــای متفاوتی را به فض ــا منتقل
یت ــوان هوی 
را بـــه محیـــط تغییر دهد .به وســـیلهی ن ــور ،م 
کـــرد .ویژگیهـــای نـــور تاثیرات مثبت ــی بر خل ــق و خوی انس ــانها دارد.

اهمیت و جایگاه نور در معماری

مـــی توان گفت کـــه معمـــاری مجموعهای از فضاهایی اســـت که جمعآوری شـــده اس ــت.
ایـــن مجموعـــه شـــامل کارهـــای روزمره یـــا رفتـــاری غیر قابـــل پیشبینـــی مردم اســـت و یک
ســـاختمان ماننـــد هواپیما محصـــور شـــده از فضاهای خالی اســـت .برای افزایـــش جنبهی
کیفـــی فضاهـــا ،نیـــاز به در نظـــر گرفتن دقیقتر نور بیان شـــده اســـت .دو تکنیـــک فضایی به
صـــورت فضاهـــای معماری با اســـتفاده از عنصر نـــور به اســـتناد اقدامات افـــراد وجود دارد.
اولیـــن تکنیـــک ،ســـاخت مرزهـــای شـــناختی در فضا با گســـترش و بســـط دادن عم ــودی یا
انقبـــاض فضاهای خاص اســـت .این باعث میشـــود که این اثر توســـط اقدامات انس ــانها
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نور یکی از عناصر زیســـت محیطی مهم اســـت که در زندگی افراد اثرگذار اســـت .نور نس ــبت
به ســـایر عناصر زیســـت محیطی ،اثر بیشـــتری بـــر دید انســـان دارد که باعث شـــناخت بهتر
و ایجـــاد یـــک دید جدید نســـبت به اشـــیا داخل محیط میشـــود تا او گذر زمان را احس ــاس
نکنـــد .از مدتهـــا قبل ،معمـــاران نور را بـــه عنوان یک عنصر اساســـی برای طراحـــی در نظر
میگرفتنـــد و ایـــن عنصـــر تاثیر به ســـزایی در روشهای طراحی داشـــته اســـت .در واقع نور نه
تنها باعث شـــناخت بهتر و بیشـــتر محیط اطراف میشـــود بلکه یک جنبهی احساس ــی نیز
بـــه معمـــاری میدهـــد و از طرف دیگر ایـــن بعد بر جنبههـــای روانی افراد ،به وســـیلهی ایجاد
تغییـــرات ریتـــم داری که با ســـایههای روشـــن و تیـــره ،آنها را به وجـــود آورده ،تاثیر گذاش ــته
است (ســـونگ کیم و ووک سو.)2014 ،
نـــور روز (پویـــا) و نـــور مصنوعـــی نـــه تنها توانایـــی تحت تاثیـــر قـــرار دادن فضا را دارن ــد .بلکه
میتواننـــد در شـــرایط اندازهگیـــری فیزیکـــی یـــک فضـــا نیـــز تمایـــز ایجـــاد کننـــد .همچنی ــن
میتواننـــد بـــه تحریـــک تجربههـــای بصـــری و خلق و خوهـــای متفاوت یـــاری دهنـــد .نور در
یـــک محیط فیزیکی ممکن اســـت بـــه درک جوهای مختلـــف منجر گردد .نـــور را میتوان به
عنـــوان یک عنصر اساســـی بـــرای طراحی فضاهـــا و درنتیجه نقـــش قابل توجـــه آن در بحث
کیفیت معماری ســـخن به میان آورد .در مســـابقات معماری ،مســـاله نـــور اغلب در نظرات
داوران بیان شـــده اســـت .حتی اگر نور یک معیار مهم در برنامه نبوده اســـت .به طور کلی از
نور روز ،میتوان اســـتفادهی ســـخاوتمندانهای بـــرای ایجاد فضاهای مثبـــت کرد .همچنین
ایـــن نـــور باعث اضافـــه کـــردن ارزش فوق العـــادهای به اشـــیای معماری میشـــود .ع ــاوه بر
این ،اهمیت یک طراحی خوب و اســـتفادهی مناســـب از نور خورشـــید در آن نه تنها باعث
بهبود فضا بلکه مدافع ســـامت و رفاه ما اســـت .زیرا در مســـائل زیســـت محیطی که بحث
امـــروز اســـت ،اســـتفاده از نورهـــای مصنوعی و بـــه دنبال آن مصـــرف انرژی معنـــای کمتری
میدهد (فونتلـــه.)2008 ،
اگـــر چـــه اهمیت نور و رنگ در معماری تا حد بســـیار زیـــادی در تاثیر بصـــری آن وجود دارد،
امـــا جنبههـــای غیـــر بصـــری رنگ و نـــور نیـــز در محیط زیســـت تا حد زیـــادی موثـــر و ممکن
اســـت .از آنجـــا گوته یک فضـــا را برای در نظـــر گرفتن نور از دیـــدگاه فیزیولوژیکـــی و روانی باز
کـــرد .کـــه در واقع در تحقیقات نیز نشـــان داده اســـت ،کـــه در فضاها معموال نور بیش ــتری از
نیاز چشـــم برای دیدن اجســـام وجود دارد (اســـتین اســـاو.)2015 ،
بنابرایـــن ،نور نســـبت بـــه ســـایر فا کتورهای زیســـت محیطـــی تاثیر بیشـــتری بر زندگ ــی افراد
دارد .نـــور باعـــث شـــناخت بهتر فضاها و در نتیجه شـــناخت بیشـــتر ارزشهـــای معماری را
بـــه دنبـــال دارد .با توجـــه به نـــور در طراحی ،میتـــوان فضاهای مثبت بیشـــتری ایج ــاد کرد.
نـــور بـــه همراه رنـــگ و در ادغام بـــا یکدیگـــر ،تاثیر بصری بیشـــتری را ایجـــاد میکند.
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یگ ــذارد .ای ــن ی ــک تکنی ــک
از طریـــق هدایـــت جنبشهـــای آنـــان ،در س ــاختمان تاثی ــر م 
یه ــای هنری و
طراحـــی بـــه نام برقـــراری تعـــادل فضاهای خالی اس ــت .که معم ــوال در گالر 
موزههـــا اســـتفاده کرد .بـــرای مثال ای ــن تکنی ــک را میتوان در موزهی طراحی ش ــده توس ــط
آلوارو ســـیزا (تصویر شـــماره  )1مشـــاهده کرد (س ــونگ کیم و ووک س ــو.)2014 ،

تصویر شماره ( :)1موزهی بنیاد کامارگو،
آلوارو سیزا ،عکاس :ماتیاس کرامر
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تاثیر نور در فضا بر انسان
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از همـــان جـــا که وظیفهی یک معم ــار طراحی فضایی اس ــت که افراد بتوانن ــد در آن محیط
رفتارهـــای خـــود را مدیریـــت کننـــد .بای ــد ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن امر مه ــم به اص ــول اصلی
معمـــاری توجه کنیـــم .برای مثال اس ــتفاده از نور مناس ــب ،ابعاد فضا و غیره ک ــه میتوانند
بـــر احساســـات و رفتارهای انســـان اثرگذار باش ــند .دلیل توج ــه به این اصول این اس ــت که
در هـــر فضایـــی ،اســـتفاده کنندگان متفاوتی از نظر جنس ــیت و س ــن وجود دارن ــد .پس برای
جلوگیـــری از هرگونـــه افســـردگی و اس ــترس به ی ــک فضای ش ــاد ،صمیمی و آزاد نیاز اس ــت.
در واقـــع طراحـــی فضایـــی مناســـب که پاس ــخگوی نیازه ــای تمام اف ــراد اس ــتفادهکننده در
موقعیتهـــای متفـــاوت روانـــی در آن فضا که برای رس ــیدن ب ــه این نیازهای انس ــانی نیاز به
مطالعـــه آنهـــا اســـت .در این زمینه میت ــوان به هرم آبراه ــام مازلو ،که به عنـــوان احتیاجات
انســـان از نظـــر روحی و روانی اســـت ،مراجعه ک ــرد .در روانشناس ــی نیز ،یک تعر ی ــف کوتاه از
اختـــاالت خلقـــی وجـــود دارد کـــه بر اس ــاس همی ــن تعر ی ــف ،اگر س ــطوح نی ــاز در این هرم
بـــرآورده نشـــود .ممکن اســـت باعـــث اس ــترس و افس ــردگی و س ــایر اختالالت خلقی ش ــود.
(تصویـــر شـــماره  )2در مرحلـــهی بعـــدی ،نقش نور جه ــت طراحی فضا حائز اهمیت اس ــت
تـــا بـــه وســـیلهی آن بتـــوان نیازهای انس ــانی را ب ــرآورده کرد ت ــا بتوان ب ــه درمان ی ــا کاهش این
اختـــاالت منجر شـــود (حیدری و هم ــکاران.)2013 ،

تصویر شماره ( :)2تاثیرات نور و نسبت
فضایی در استرس و افسردگی (منبع:
حیدری و همکاران)2013 ،
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اثر بخشی نور در درمان اختالالت خلقی
توســـعهی نور درمانی در روان پزشـــکی نزدیک با توضیحات اصلی از ســـندرم اختالل خلقی
و فصلـــی اســـت که بـــا هم در یکدیگر تنیده اســـت .یعنی پیشـــرفت نور درمانی بـــرای درمان
اختـــاالت خلقـــی و فصلـــی در دو دهـــهی پیش ،بـــر روی یک ســـری از بیماران با س ــابقهی
افســـردگی مکـــرر کـــه در فصلهـــای پاییز و زمســـتان ایـــن بیماری بیشـــتر پیشـــرفت میکرده
و در فصـــول بهـــار و تابســـتان ایـــن اختـــاالت خود بـــه خود پرداخت میشـــود .یعنـــی میزان
ایـــن اختـــاالت در  6ماههی اول ســـال کاهـــش مییافته اســـت .گزارشهای اولیـــه که خود
شـــامل یافتههـــای اولیـــه بـــود ،نشـــان میدهد کـــه نـــور مصنوعی روشـــن ،در اصل گس ــترش
دورهی نـــوری ،موثرتـــر از نـــور کـــم در درمـــان اختـــاالت خلقـــی و فصلـــی بـــود .مقال ــه ی ــک
فرضیـــهی اساســـی در مورد ســـندروم پاتوفیزیولوژی (به عنوان مثال ،اثرات افســـردگی ناش ــی
از هورمـــون مالتونیـــن) را بیـــان میکند .که ایـــن فرضیه به نوبـــهی خود به شـــکل پارامترهای
مربـــوط به درمان ارائه شـــده اســـت .ایـــن پارامترها عبارتند از :شـــدت نور ،مـــدت زمان تابش
و زمـــان قرار گرفتن در معرض نور روشـــن جهـــت جلوگیری از آزادی هورمـــون مالتونین و طول
دورهی نـــوری (گولدن و همـــکاران.)2015 ،

تاثیر نــور در طــراحــی فضا بــه منظور درمــان
بیماران خلقی
رضا نوفرستی ،محمد قمیشی
صص 14-7
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روش تحقیق
بـــرای نـــگارش ایـــن مقاله ،از روش توصیفی و تحلیلی اســـتفاده شـــده اســـت .که با اس ــتناد
به پیشـــینهی مقاالت مورد اســـتفاده در موضوعات معماری ،روانشناســـی ،نـــور و همچنین
ارتباط این ســـه با یکدیگر اســـت.

مطالعات اولیه

دو نمونهی دیگر از تاثیر نور بر اختالالت خلقی و روانی:
الف_ تاثیرات نور در افسردگی دوران بارداری
ب_ زوال عقل و تاثیرات روانی
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در ســـال  ،1981کریپکـــی  7بیمار افســـردگی غیـــر فصلـــی را در مدت کوتاهی قبـــل از زمان
بیـــدار شـــدن معمـــول خودشـــان در معـــرض نـــور ســـفید روشـــن قـــرار داد .نمرات مربـــوط به
افســـردگی در ایـــن مدت نســـبت به روزهـــای دیگر کاهش یافتـــه بود .در مطالعـــات بعدی،
 5بیمـــار جدیـــد ،اضافـــه شـــد تـــا مجموعا  12نفـــر مـــورد آزمایش قـــرار گیرنـــد 11 .مـــرد مبتال
بـــه افســـردگی اساســـی ( MDDبـــا بیمـــاری دو قطبـــی) بـــا توجه بـــه معیارهای تشـــخیصی
تحقیقـــات ( ،)RDCکـــه در بخش پژوهشهای روانپزشـــکی بســـتری بودنـــد .محققان با نور
ســـفید ( )LUX 1000_2000و یـــا نـــور کم قرمز (کمتـــر از  )LUX 25به مدت  1تا  2ســـاعت قبل
از زمـــان بیـــداری معمول بیمـــار مورد نظـــر ،او را در این شـــرایط قرار میدادنـــد .آزمایشهای
مربوطـــه  12بیمـــار نشـــان داد که قـــرار گرفتـــن در معرض نور کم قرمـــز (کمتـــر از  )LUX 25به
مـــدت  1ســـاعت قبـــل از بیدار شـــدن ،بـــر روی آنها اثر ضد افســـردگی داشـــته اســـت .پس
از مشـــخص شـــدن ایـــن موضـــوع که نـــور خورشـــید و نـــور مصنوعی روشـــن میتواند ترشـــح
هورمـــون مالتونیـــن را در انســـان ســـرکوب نمایـــد .در گزارش یـــک بیمار همراه بـــا اختالل دو
قطبـــی و چرخـــهی خلـــق و خـــوی فصلـــی کـــه باعث افســـردگی زمســـتانی بـــود .وی بـــا قرار
گرفتـــن در معـــرض نور فلورســـنت روشـــن بـــه شـــدت  ،LUX 2000ســـطح هورمـــون مالتونین
بدنـــش تـــا  88در صد کاهـــش یافته بود (پـــری ومائـــورر.)2003 ،
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تاثیر نــور در طــراحــی فضا بــه منظور درمــان
بیماران خلقی
رضا نوفرستی ،محمد قمیشی
صص 14-7

الف_تاثیرات نور در افسردگی دوران بارداری
افســـردگی دوران بـــارداری از مشـــکالت مهم ــی اس ــت که ب ــر  10ت ــا  20درصد از زن ــان بچهدار
تاثیـــر میگـــذارد .ایـــن افســـردگی بـــا ع ــوارض ج ــدی هم ــراه اس ــت و عواق ــب ز ی ــادی ب ــرای
ســـامت مـــادر و کـــودک دارد .ایـــن افس ــردگی ،میتوان ــد م ــادر و ک ــودک را در ط ــول دورهی
بـــارداری و ســـپس شـــیردهی تحت تاثی ــر قرار دهد ک ــه باعث ایجاد مش ــکالتی ب ــرای مادر و
کـــودک میشـــود .برای درمـــان این افس ــردگی ،نوردرمانی نس ــبت به س ــایر درمانه ــا به دلیل
هزینـــهی کمتر و همچنیـــن عوارض کمتری که دارد ،مورد رضایت بیش ــتر اس ــت .در هنگام
آزمایشـــات ،تاثیـــرات ضد افســـردگی نور ب ــه خوبی به عنوان ی ــک درمان موثر برای افس ــردگی
زایمـــان انتخاب شـــده اســـت (کرولی و یان ــگ)2003 ،

ب_زوال عقل و تاثیرات روانی

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400

افـــراد مبتـــا بـــه زوال عقـــل با مشـــکالتی اع ــم از کمب ــود بص ــری ،از جمله تش ــخیص رنگ،
درک عمـــق اجســـام ،حساســـیت بـــه کنتراس ــت (ن ــور) (گلوم ــب .)1995 ،ای ــن کس ــریها،
تغییراتـــی هســـتند کـــه با پیری به س ــراغ انس ــان میآید مانند س ــوزش چش ــم به دلی ــل تابش
خیرهکننـــده نور خورشـــید و یا تغییرات در درک کردن رن ــگ ها(براولی .)1997 ،برای طراحی
محیطهایـــی مناســـب ،جهت کاهش این مش ــکالت باید ب ــه کاهش تاب ــش خیرهکننده به
محیـــط ،افزایش کنتراســـت در صورت لزوم و به حداقل رس ــاندن س ــردرگمی مربوط به درک
عمـــق ،توجه شـــود و در نتیجه به قرارگرفت ــن در معرض نور توصیه میش ــود (براولی.)1997 ،
درمـــان به طـــور مداوم با نور روشـــن ،باع ــث بهبود خواب ش ــبانه روزی و الگوه ــای مربوط به
آن در بیمـــاران مبتال به زوال عقل اس ــت (دی و هم ــکاران.)2000 ،
بنابرایـــن ،بـــه وســـیلهی نـــور و طراح ــی مناس ــب آن در محی ــط میت ــوان از مش ــکالتی که به
دلیـــل پیـــری به وجود میآید تا حدی کاس ــته ش ــود .که در ای ــن صورت ،میزان دچار ش ــدن
به ســـایر اختـــاالت خلقی نیـــز در س ــنین باال کاه ــش مییابد.

نورپردازی و محیط زیست
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تحقیقـــات دربارهی روابط بین ســـطح روش ــنایی و رن ــگ ،از یک طرف زیس ــت فیزیولوژیک
و از ســـوی دیگـــر پدیدههـــای عصبشناس ــی اس ــت .ک ــه فرآینده ــای تح ــت تاثیر ن ــور را به
صـــورت بیوشـــیمیایی و هورمونـــی ،درجـ ـهی ح ــرارت ب ــدن ،خلق و خ ــو و س ــامت روانی و
فعالیـــت الکتریکـــی مغـــز را نشـــان دادهاند .که ای ــن فرآیندها ب ــر انتقالدهند هه ــای عصبی
موثر هســـتند (ماهنـــک.)1987 ،
کـــه به همیـــن دلیل در اتاق انتظـــار فضاهای عموم ــی (بخشهای حراجی ،بیمارس ــتانها،
یش ــود .هم ــراه ب ــا رنگه ــای گ ــرم و
کلیســـاها ،فرودگاههـــا و غیـــره) از نـــور ک ــم اس ــتفاده م 
ســـایههای نقاشـــی کـــه با مـــداد رنگی ایجاد ش ــدهاند ت ــا بتوانند ح ــس آرام ــش و همین طور
حـــس مهمـــان نوازی را (برای مثال با نور س ــبز یا آب ــی) القا کنند .در حالی کـــه ،در فضاهای
صنعتـــی یـــا در محیطهای رقابتـــی (مانند فض ــای کار و یا ی ــک رینگ مبارزه) ک ــه به دلیل
پویایی نرخ تولید ،با روشـــنایی زیاد مش ــخص ش ــده اس ــت که همراه با دمای رنگی س ــردتر
کـــه قـــادر به تحریـــک بـــرای بهره وری بیش ــتر اس ــت و همی ــن ط ــور باعث ایج ــاد یک حس
پرخاشـــگری و رقابت میشـــود( .تیل ــر1999 ،؛ بادی ــه و هم ــکاران 1991 ،و گینتز.)2002 ،
ســـهم بـــزرگ در تحقیقـــات روانشناس ــی ن ــور (ی ــا روانشناس ــی روش ــنایی) توس ــط مطالعات
چشـــمی (ردیابی چشـــم) یعنی تحقیقات مهندس ــی در حرکات چش ــم درگیر درچشـ ـمانداز
بـــرای رمز گشـــایی از محرکهای بصری و از محیط زیس ــت ،که کمک به س ــازماندهی کلی
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از واقعیـــات کـــه در ســـطوح مختلف پیچیدگی درک میشـــود .ایـــن مطالعات نیـــز به بهبود
سیســـتمهای ســـایبرنیک ،هوش مصنوعی ،واقعیـــت مجازی و باز یهـــای ویدئویی ،که در
آنهـــا درک نور مهم اســـت که شبیهســـازی تجربـــه انســـانها در واقعیت کمـــک میکند .در
نگاه یک روش محاســـبات به زیباییشناســـی ،نورممکن اســـت به عنوان موتور اس ــتنباطی
از کیفیـــت زیبایی یک شـــئ در معرض یک منبع نور در نظر گرفته شـــود .در واقع ،تخصص
عملکردی غشـــا مغزی که نشـــان داده است .ســـیگنالهای بیولوژیکی توســـط گیرندههای
نـــوری به مغز منتقل میشـــوند ،یعنی ســـلولهای عصبـــی متخصص در اســـکن فوتونهای
نـــور ،تعییـــن کیفیـــت زیبایی از واقعیت درک شـــده توســـط انســـان ،ارتباط بیـــن فرآیندهای
ادراکـــی و مغز بصری را نشـــان میدهـــد (زکی.)1999 ،
هن ــر ن ــور و طراح ــی نور در ح ــال ایجاد ترکی ــب کامل ــی از فنآور یهای علم ــی ،پژوهش هنر و
ادراک زیباشناس ــی اس ــت .در واقع این واضح اس ــت اگر اف ــراد انعطاف پذی ــری و تطبیقپذیر
از نئ ــون ن ــور ،که اجازه میدهد تا به وس ــیلهی اتص ــال عمیق فضا و نور و همچنین مکانیس ــم
ادراکی ،مس ــیرهای زیباشناس ــی جدید و غیره منتظره گش ــوده ش ــود( .صبرا.)1981 ،
میزان روشـــنایی تاثیر بســـیاری زیادی بـــر افراد دارد و به همین دلیـــل در فضاهای مختلف با
کاربریهـــای متفـــاوت ،حسهای مختلفی را در انســـان بر میانگیـــزد .همچنین نور ،باعث
مشـــخص شـــدن کیفیت زیبایی اشـــیا در محیـــط برای افراد میشـــود .پس به وســـیلهی نور
و فضـــا و ارتبـــاط ایـــن دو بـــا یکدیگـــر ،راه جدیـــدی بـــرای درک کردن به انســـان نش ــان داده
میشـــود .ایـــن زیبایی و راه تـــازهی ادراک برای انســـان ،میزان رضایت از فضـــا و به دنبال آن
احســـاس آرامـــش را در پـــی دارد .که باعث کاهـــش ناراحتیهای خلقی میشـــود.

تاثیر نــور در طــراحــی فضا بــه منظور درمــان
بیماران خلقی

نور ،طراحی و درمان

نتیجهگیری
نـــور بـــه عنـــوان یـــک عنصـــر اساســـی و اصلی بـــرای طراحـــی بایـــد در نظر گرفته شـــود ن ــور نه
تنهـــا در معمـــاری بلکـــه در روانشناســـی نیـــز بـــرای درمان بـــه عنوان یـــک راه موثـــر درمانی در
نظـــر گرفته میشـــود .نـــور به افـــراد کمک میکند تـــا محیط را به وســـیلهی یک نـــگاه جدید،
بهتر بشناســـد و زیباییهای آن را ببیند و به وســـیلهی این شـــناخت و درک ،به آرامش مورد
نیـــازش در درون محیـــط که جزو نیازهای اساســـی اوســـت ،برســـد .که باعث کاهش س ــایر
اختـــاالت خلقـــی باالخص افســـردگی و اســـترس میشـــود .پس با شـــناخت و اس ــتفادهی
مناســـب از نـــور طبیعـــی و مصنوعی در طراحـــی تمامی فضاهـــا میتوان به کاهـــش و درمان
ایـــن اختالالت کمـــک کرد.
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در طـــول ســـال کشـــورهایی کـــه در شـــمال خط اســـتوا هســـتند ،نســـبت به کشـــورهایی که
نزدیکتـــر بـــه خط اســـتوا هســـتند تنوع قابـــل توجهـــی در بیمار یهـــای خلقی وجـــود دارد .در
نتایـــج آزمایشـــات کـــه در چنـــد محیـــط کاری مختلـــف در چند کشـــور گونا گون نش ــان داد
کـــه نور کمتـــر و همچنیـــن رنگهای تیـــره باعث افزایـــش این بیمار یها میشـــود و ب ــا تغییر
ایـــن  2عنصـــر (نـــور و رنـــگ) و روشـــن کـــردن فضا بـــه وســـیلهی ایـــن دو باعث کاه ــش این
مشـــکالت خلقـــی در بیـــن کارمندان میشـــود .در واقع رنگ و نور مناســـب بـــه خلق و خوی
مثبتتـــر کمـــک میکنـــد و نور باید بـــه عنوان بخشهـــای پیچیدهتـــر و مهمتـــری در طراحی
یک ســـاختمان مـــورد مطالعه قـــرار میگیرد (کولـــر و همـــکاران.)2007 ،
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این سه فا کتور باعث تغییر دیدگاه افراد به محیط و
.تعریف کردن آن فضا برای افراد است

:تغییرات نور بر افراد
_ فضابندی1
_ جو2
_ دید3

LUX 25  و نور قرمز باLUX 1000  تا2000 نور سفید بین
.فرکانس نور سفید جهت درمان مناسبتر است
یک ساعت قبل از بیدار شدن فرد مورد نظر (بیمار) را در
.معرض نور قرار میدهیم

:فاکتورهای خود نور
_شدت نور1
_فرکانس طبیعی نور2
_زمان بندی نور3

. نسبت به فاکتورهای نور متغیر هستند،این دو فاکتور

سن و جنسیت

 محیط انعطافپذیرتر،میتوان گفت که به وسیلهی نور
.است که موجب کاهش افسردگی و استرس میشود
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ضـــرورت باززندهســـازی و احیـــای بناهای ارزشـــمند تاریخی یکـــی از مهمتریـــن موضوعاتی
اســـت کـــه در دهههـــای اخیـــر مـــورد توجه دوچنـــدان قـــرار گرفته اســـت ،بـــه صورتـــی که در
بســـیاری از جوامـــع پیشـــرفته ،آیین نامههـــا و مجموعه ضوابـــط و مقرراتی بـــرای تبلور هرچه
بیشـــتر ایـــن عناصر هویت ســـاز تدوین و بـــه اجرا درآمده اســـت .بناها و بافتهـــای تاریخی
هســـتههای اولیـــه پیدایـــش بســـیاری از شـــهرهای فعلـــی بـــوده و به نوعی هـــر آنچه ام ــروز به
عنـــوان هویت اجتماعی و ارزشهای تاریخی میشناســـیم نشـــات گرفتـــه از این کانونهای
ارزشـــمند میباشـــد .در سرتاســـر جهان ،این ارزشها به عنوان شناســـنامه هر ملت و س ــبقه
آنهـــا در تمـــام زمینههـــای فرهنگـــی ،اجتماعـــی ،تاریخی و اقتصادی شـــناخته میش ــوند،
از ایـــن رو نقـــش ســـازندۀ آنهـــا در هویـــت بخشـــی و پایـــداری اجتماعـــی ،فرهنگـــی و حتی
اقتصـــادی غیـــر قابل چشـــم پوشـــی میباشـــد .احیـــا و بـــاز زندهســـازی بافتهـــای تاریخی
باعـــث رونـــق ایـــن مجموعههـــا و در نتیجـــه پویایـــی و پایـــداری اجتماعـــی و فرهنگ ــی و
اقتصـــادی هـــر جامعـــهای میگردد.
کلمات کلیدی :هویت اجتماعی ،ارزشهای تاریخی ،باز زندهسازی ،پایداری اجتماعی.
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 -1مقدمه
معمـــاری اجتماعیترین هنر بشـــری اس ــت به نحوی ک ــه در تمام مدت حیات بش ــر بر روی
ایـــن کره خاکی ،حضور فضا ،بنا و ش ــهر از گذش ــته تا ام ــروز و در آینده ،لحظـ ـهای از زندگی
روزمـــره آدمیـــان غایب نبـــوده و نخواه ــد بود .بش ــر نیازمند فضایی اس ــت کـــه او را در مقابل
تأثیـــرات محیـــط محافظـــت نمایـــد .ای ــن نی ــاز از ابتدای زندگ ــی تا به ام ــروز تغیی ــر چندانی
نداشـــته اســـت .این فضـــای محافظ یا هم ــان فضای معماری ،مرکزی اس ــت ک ــه بر مبنای
آن تمامـــی ارتباطات فضایی شـــکل یافته و س ــنجیده میش ــوند.
ارتباطـــات فضایـــی بین افراد ،سیس ــتمی اس ــت پیچیده از تمای ــل به نزدیکی ،ف ــرار ،نادیده
گرفتـــن ،توجـــه نکـــردن و ...به این دلیل فض ــای معم ــاری نمیتواند تنها با توج ــه به فضایی
ریاضی طرح شـــده باشـــد ،بلکه الزم اس ــت طرح فضا به ترتیبی باش ــد که تمامی ارتباطات
اجتماعـــی ـ روانـــی انســـانها تقویت ش ــوند ی ــا اینکه الاق ــل برای آنه ــا مزاحمتی ایجاد نش ــود.
مفهـــوم فضای ســـاخته شـــده یـــا فض ــای کالبدی به معن ــای کلیه ش ــکلهای کالب ــدی قابل
لمســـی کـــه انســـانها به وجـــود میآورن ــد و یا تغییر ش ــکلهایی ک ــه در همین زمین ــه اعمال
میکننـــد ،میتوانـــد به صورت یک مفص ــل بین فضای کالب ــدی ـ طبیعی و فضای زیس ــتی
انســـانها تعریـــف شـــود .این فضا نقطه ش ــروع انس ــان برای ش ــناخت محیط اس ــت .فضای
معمـــاری بـــه بیانی توصیـــف مادی مکان یا ظرفی اس ــت ک ــه در آن بخش ــی از فعالیتهای
مربـــوط بـــه زندگـــی بشـــر صـــورت میپذی ــرد .بنابرای ــن فضای معم ــاری ب ــا زندگ ــی رابطهای
یش ــود ،در فضای ــی جدید قرار
ناگسســـتنی دارد .انســـان هنگامـــی ک ــه از رحم م ــادر جدا م 
میگیـــرد کـــه همـــان فضـــای معماری اس ــت .انس ــان در فض ــای معم ــاری زندگ ــی میکند،
بـــه فضـــا فکـــر میکند و فضـــا را خلـــق مینمای ــد .معماری هن ــر به نظ ــم درآوردن فضاس ــت
و انســـان نمیتوانـــد قبـــل از آنکه افع ــال خود را منظ ــم کرده و ب ــه زندگی خود نوعی س ــازمان
بخشـــیده باشـــد ،فضـــا را بـــه نظـــم درآورد .رابطه انس ــان با فض ــای معماری رابطهای اس ــت
روزمـــره کـــه بخش مهمـــی از زندگـــی او را در بر میگیرد .ای ــن رابطه پیچیدهتر از رابطه انس ــان
با فضای هنری نقاشـــی و مجسمهس ــازی اس ــت ،زیرا انس ــان ای ــن فض ــا را از درون نیز تجربه
میکنـــد .از ایـــن رو بعـــد از قرنها ،هنوز مس ــأله اصلی معم ــاری ،فضا و زندگ ــی و چگونگی
ارتبـــاط بین این دو اســـت.
هماننـــد بســـیاری از کشـــورهای جه ــان ،کش ــور ب ــزرگ ای ــران دارای گنجینههای ــی غن ــی از
معمـــاری میباشـــد که بخش بزرگی از آن تا به حال ناش ــناخته مانده اس ــت .ه ــر چند که از
حـــدود دهه  60میالدی شـــناخت معماری به عنوان بخش ــی از فرهنگ معم ــاری معاصر به
شـــکلی منظم آغاز شـــده و تاکنـــون مورد توجه گرفته اس ــت ،اما این مباح ــث آنگونه که باید
در ایران مطرح نشـــده اســـت .در میان انواع معماری ،بناهای ارزش ــمند با قدمت چند صد
ســـاله و میراث تاریخـــی که موردغفلت ق ــرار گرفتهاند ،اهمیت ویژه دارن ــد .این مجموعهها
بناهایـــی هســـتند همه اندیشـــه ،کـــه وظیفه س ــنگینی در بی ــان معان ــی و ارزشها ب ــر گردن
انهاســـت .در جـــای جـــای جهـــان بناهایی تاریخی در سراس ــر کش ــورمان موارد بیش ــماری
مشـــاهده میگـــردد که یـــادآور خاطـــره و ارزشهای فرهنگ ــی ،هنری ،اجتماعی گذش ــتگان
ملتهـــا بـــرای آیندگان هســـتند .هرمان موتس ــیوس که از اولی ــن نظریه پ ــردازان در ورک بوند
آلمـــان در ســـال  1911میالدی چنین مینویس ــد:
« معمـــاری وســـیلهی واقعی ســـنجش فرهنگ یک ملت بوده و هس ــت .هنگام ــی که ملتی
میتوانـــد مبلهـــا و لوســـترهای زیبـــا بس ــازد ،ام ــا ه ــر روز بدترین س ــاختمانها را میس ــازد،
داللـــت بر اوضـــاع نابســـامان و تاریک آن جامع ــه دارد .اوضاع ــی که در مجم ــوع ،بینظمی
و عـــدم ســـازماندهی آن ملـــت را بـــه ثبات میرس ــاند ه ــر بنایی به عن ــوان جزئ ــی از فرهنگ

معمـــاری ایـــن وظیفه را دارد که یک اندیشـــهی ذهنـــی را از طریق فرم ظاهـــری خود ،عینیت
بخشـــد و بـــه ایـــن ترتیب نمـــودی خواهد بود برای ســـنجش ایـــن فرهنگ» .

 -2روش تحقیق
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از آنجـــا کـــه روش تحقیق به نـــوع پژوهـــش و ماهیت آن بســـتگی دارد ،پـــس از مطالعات زیر
بنایـــی معمـــاری انجـــام گرفته بر آن اســـت تـــا در این مقالـــه ،روش تحقیق و ارائـــه به صورت
توصیفـــی و بـــر اســـاس مطالعـــات کتابخانـــهای ادامـــه یابـــد .بدیـــن معنـــی کـــه مطالع ــات
کتابخانـــهای شـــامل بررســـی تاریخـــی در گذشـــته و رونـــد حرکـــت آن در زمـــان حـــال مد نظر
میباشـــد .در ایـــن مقاله بـــه منظور جمعآوری اطالعـــات از روشهای مصاحبه ،مش ــاهده و
اســـتفاده از بانکهـــای اطالعاتـــی مورد تاکیـــد قرار گرفته اســـت.

 -3تببین سوال پژوهش
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امـــروزه طراحـــی معماری بـــه حوزههای مختلف دانش بشـــری مربوط و نیازمند اســـت .طرح
ایـــن پرســـش که چگونـــه میتوان بـــا باز زندهســـازی و احیـــای یک بنـــای تاریخی رها ش ــده
باعـــث تقویـــت تعامـــات اجتماعـــی و فرهنگی شـــد به عنـــوان ســـوال اصلی در ای ــن مقاله
مـــورد تا کید قـــرار گرفته اســـت و موضوع پژوهش را به ســـمت محیط ،تعامـــات اجتماعی و
حوزه تاریخی و فرهنگی میکشـــاند .از ســـوی دیگر ،درک رو به افزایشـــی که امروزه از تاثیرات
فضـــای شـــهری مطلـــوب بر تقویـــت تعامـــات اجتماعـــی شـــهروندان در میان طراح ــان و به
ویژه مســـئولین امر ایجاد شـــده اســـت ،لزوم توجه به این مباحث را دو چندان کرده اس ــت.

 -4تغییرارزش بافتهای تاریخی

 -5رابطه فرهنگ و میراث تاریخی
میـــراث تاریخی ،در واقع صورت ظاهری کالبدی فرهنگ اســـت ،فرهنگ رکن و اس ــاس هر
جامعه پیشـــرفته را تشـــکیل میدهـــد .چنانچه فرهنـــگ در جامعه گســـترش یافت ،میراث
آن نیـــز حفـــظ خواهـــد شـــد .در صورتی کـــه جامعهای بـــه اصل پیشـــرفت فرهنـــگ آن توجه
نداشـــته باشـــد ،آحاد آن جامعه نمیتوانند ارزشهای خود را باور کنند و نگهداری و مرمت
و ارزشهـــای بافتهـــا و آثار خـــود را جدی نمیگیرنـــد و اعتقادی هم به آن نخواهند داش ــت.
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بافت ســـنتی شـــهرهای قدیم ما که دارای فضاهای بســـیار ارزشـــمندی در دل خود بوده و در
طول تاریخ خود توانســـتهاند به درســـتی پاســـخگوی نیازهای انسان قدیم باشـــند ،متاسفانه
امـــروزه بـــه دلیل فقـــدان حس امنیت و تناســـب فضاهـــای آن بـــا نیازهای امروزی اس ــتفاده
کننـــدگان آنهـــا ،فاقـــد مکانهای واجـــد ارزش فرهنگی میباشـــد و کارایی ســـابق خ ــود را از
دست دادهاند.
بـــا ظهـــور مدرنیســـم و هجـــوم فرهنگهـــای غیربومـــی و الگـــوی مصـــرف جهـــان پیش ــرفته
بـــه کشـــور ،فرهنـــگ شهرنشـــینی جدیـــد در تضـــاد بـــا فرهنگ ســـنتی قـــرار گرفتـــه و فرهنگ
نوگرایـــی و تجددطلبـــی جایگزین فرهنگ اصیل و ســـنتی شـــده اســـت بدیـــن ترتیب همپا
بـــا توســـعههای شـــهری جدید ،بافتهـــای تاریخی بـــه مرور به حاشـــیه رانده شـــده و مهجور
شـــدند و ایـــن در حالی اســـت که بناهـــا و بافتهـــای تاریخـــی نماینده فرهنـــگ ،هنر و فن
معمـــاری زمانـــه ســـاخت خـــود و به عبـــارت دیگـــر صـــورت تاریخـــی و فرهنگی هر کش ــور و
ملتـــی بـــوده و در خاطـــرات تاریخـــی ملتهـــا تجدیـــد حیات هنـــری تمدنهای پیش ــین را
رقـــم میزننـــد ،لذا ســـزاوار نیســـت کـــه اینگونـــه مـــورد بیتوجهی قـــرار گیرند.
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توجـــه کشـــورهای پیشـــرفته بـــه حفاظت از اث ــار خود ،نش ــانه رش ــد فرهنگ ــی و ارج نهادن به
ً
میـــراث کهـــن و نهایتا احیـــا و مرمت آثار باارزش اس ــت .در این رهگ ــذر ،ارزشهای پر دامنه
یش ــود و آ گاهی و رهیافته ــای ارزشهای علمی
نهفتـــه در بطن میراث فرهنگی کشـــف م 
و فرهنگـــی به شـــناخت این ارزشـــهای نهفته و پای ــدار در میراث تاریخ منجر خواهد ش ــد.
بـــه ایـــن ترتیـــب ،بهـــرهوری فرهنگـــی کارآم ــد از فضاه ــای احی ــا ش ــده ،ب ــا توجه ب ــه مراتب
اجتماعـــی شـــهروندان میتواننـــد محیطه ــا و فضاه ــای ش ــهری را زن ــده و پویا کن ــد و جان
و روح دوبـــاره در کالبـــد آنهـــا بدمـــد .برگش ــت عالق ــه و دلبس ــتگی ش ــهروندان ب ــه فرهنگ و
یش ــود ک ــه هویت مکان ــی و اجتماعی دوباره زنده ش ــود.
فضاهای باارزش شـــهری ســـبب م 
در ایـــن صورت اســـت کـــه با رشـــد فرهن ــگ و اعتق ــاد و باورهای م ــردم ،آمادگی ب ــرای احیا
و مرمـــت شـــتاب میگیـــرد و نـــوآوری از دل جامع ــه جوانه خواه ــد زد .الجرم ،احی ــا و مرمت
توســـعه درون شـــهری در بافتهـــای باارزش ،ب ــه جلب س ــرمایه و ایجاد تح ــرک اقتصادی و
رویکـــرد جهانگـــردان و پژوهشـــگران به کش ــور خواه ــد انجامید.

 -6باز زندهسازی ارزشهای تاریخی
سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400
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پیشـــینه حفاظـــت آثـــار تاریخـــی و می ــراث فرهنگی به بی ــش از پانصد س ــال پیـ ـشاز میالد
مســـیح بـــاز میگردد داریوش شـــاه در کتیبـ ـهای از آین ــدگان میخواهد که آنچ ــه را او برجای
نهاده اســـت تخریـــب نکنند .کتیبههای ــی نیز به عن ــوان نمونههای دیگر در س ــتونهای کاخ
آپادانـــا در تخـــت جمشـــید ،برای اط ــاع آین ــدگان از احوال ،حفظ آث ــار و شـــرایط فرهنگی و
آداب و رســـوم و زندگـــی مـــردم آن زم ــان در اعماق دو متری زمین یافت ش ــده اس ــت.
بـــرای احیـــا و نگهـــداری ارزشهای گذش ــته ،باید آنها را ش ــناخت و در فهم ایـ ـن جلوههای
وصف ناشـــدنی کوشـــید ،زیـــرا معماری هر م ــرز و بومی بیگمان پاس ــخ منطق ــی و کارکردی
بـــه طبیعـــت و اقلیـــم آن دیار اســـت .میتوان ب ــه کمک جلوهه ــا و مش ــخصههای معماری
کهـــن ،ویژگیهـــای بصـــری را بـــه عنوان ش ــاخصههای چش ــمگیر نام ب ــرد .نور ،چشـ ـمانداز،
جهـــت و مقیاس تناســـبات جملگی از جلوههای ش ــگفتانگیز معماری با ارزش گذش ــته
بـــه شـــمار میآینـــد .جلوههایی کـــه ت ــداوم یافت ــه و روح ــی در کالب ــد معم ــاری دمیدهاند تا
جـــان بگیـــرد و خالقیـــت و هویـــت وص ــف ناش ــدنی خ ــود را تکرار کن ــد ،این هم ــان هویت
ً
خـــاص متفـــاوت معمـــاری ایران اس ــت و طبع ــا این تفاوته ــا زایی ــده ن ــوع ادراک معمار از
مســـئله و توانایی او در ارایه پاســـخ اس ــت.
حفاظـــت ارزشهـــای تاریخی پیشـــینه بس طوالن ــی دارد و در ط ــول زمان بـــرای احیای این
آثـــار تمهیدات و دســـتورالعملهایی مطابق با ش ــرایط زمان و مکان اندیش ــیده ش ــده اس ــت.
میـــراث تاریخـــی ،تبلـــور فرهنگـــی گذش ــته و صیانت آین ــده هر جامعه اس ــت .پیش ــگامان
معمـــاری جهـــان بـــرای حفظ و احیـــای ارزشهای تاریخ ــی و فرهنگ ــی از دیرباز ب ــا برگزاری
همایشهـــا و هماندیشـــیها تـــاش کردن ــد ت ــا قوانی ــن و بیانههای ــی را برای حف ــظ ارزشها،
وضـــع و تدویـــن کننـــد .بایـــد درنظـــر داش ــت ک ــه توس ــعه درون ش ــهری و احی ــای بافته ــای
تاریخـــی نباید بـــه طول انجامـــد ،زیرا در غیراینصورت به دلس ــردی و س ــرخوردگی س ــاکنان
میانجامد .کلیه ابنیه بافتهای کهن همس ــاز با ش ــرایط اقلیمی و طبیعی س ــاخته ش ــدهاند
و پاســـخگوی منطقـــی و کارکـــردی نیازه ــا ب ــه بهتری ــن وج ــه بودهان ــد .در رون ــد احی ــا و ب ــاز
زندهســـازی بناهـــای بـــاارزش ،باید چنان عمل ش ــود که ای ــن بناها هو ی ــت و اصالت خود را
از دســـت ندهنـــد و همواره باید توجه داش ــت که بهس ــازی بای ــد با محیط پیرام ــون همگام و
هماهنگ باشـــد.
بناهـــای تاریخـــی جزو ســـرمایههای ملی هر کش ــور به حس ــاب میآیند و با فرهن ــگ و تمدن
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مردم آن ســـرزمین پیونـــدی قوی دارند ،چرا کـــه برپایه فرهنگ و آداب و رســـوم ،زندگی فردی
و اجتماعـــی ،اعتقـــادات ،جهـــان بینیهـــا و ایدئولوژ یهـــای مـــردم آن ســـرزمین طراح ــی و
برنامهریـــزی شـــدهاند .در جهـــت احیـــاء و با زندهســـازی ایـــن بناهـــا ،راهکارهـــای متفاوتی
ارائـــه شـــده اســـت ،در حالـــی که ایـــن فضاها خـــود حـــاوی توانهای بلقـــوه و بســـیار باال در
توســـعه و احیـــای خود میباشـــند و چنانچـــه این امکانات درســـت مورد ارزیابی و اس ــتفاده
قـــرار گیرند ،نـــه تنها نیازی به ســـرمایهگذار یهای اضافـــی ندارند بلکه خود میتوانند س ــهم
اساســـی را در جریان ســـرمایهگذار یهای توسعه شـــهری بر عهده گیرند .از آن جمله میتوان
بـــه عوامـــل و ســـرمایههای فرهنگی ایـــن کالبدهای ارزشـــمند اشـــاره کرد .عوامـــل فرهنگی؛
شـــامل آداب اجتماعـــی و مراســـم آیینـــی ،همانگونه کـــه در شـــکلگیری ســـاختار تاریخی
بناهـــا و شـــهرها نقـــش دارند در مانـــدگاری ،حفـــظ و حیات آنها نیـــز از طـــرق مختلفی نظیر
جلـــب حضـــور و مشـــارکت مردم نقـــش ارزنـــدهای را ایفا میکننـــد .همچنین عامـــل دیگری
کـــه تاثیـــر بســـزایی در بازگردانـــدن حیات به چنیـــن مجموعههایـــی را دارد جلـــب جمعیت
گردشـــگر و توریســـت بـــه ایـــن مناطق اســـت .بررســـیهای انجـــام شـــده بـــر روی بافتهای
ً
تاریخـــی کشـــورمان عمدتـــا حاکی از ایـــن موضوع اســـت که ابنیـــه مذهبی به عنـــوان جزئی
از اســـتخوان بنـــدی و ســـاخت اصلی بافـــت این شـــهر میباشـــند و موقعیت آنها ب ــه عنوان
عناصـــر شـــاخص کالبـــدی ،فرهنگی  -مذهبـــی و تاریخی بـــه عنوان عاملـــی جهتدهنده
و تأثیرگـــذار بـــر احیـــا و باززندهســـازی چهره تاریخی شـــهر و عنصـــری قوی در اتصـــال بافت
قدیـــم و جدیـــد شـــهر حائز اهمیت هســـتند .لـــذا توجه بـــه نقش وتوانایـــی بلقوه ایـــن عناصر
ارزشـــمند شـــهری ( ابنیه مذهبـــی) میتواند بـــار دیگر روح زندگی شـــهری و حیـــات مدنی را
بـــه بافت تاریخی فرســـوده تزریـــق نموده و کیفیات از دســـت رفتـــه آن را در جهتی مطلوب و
مناســـب ســـازمان داده و احیا نماید.

احیای بناهای تاریخی ،راهکاری برای نیل به
پایداری فرهنگی  -اجتماعی و اقتصادی شهرها

 -7فرهنگ و اهمیت و جایگاه آن

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

فرهنـــگ در لغتنامـــه دهخـــدا متشـــکل از دو بخـــش فـــر بـــه عـــاوه هنـــگ برگرفتـــه از ریش ــه
اوســـتایی کلمـــه ثنگ بـــه معنی کشـــیدن وفرهختن آمده اســـت .در لغتنامـــه معین فرهنگ
را متـــرادف بـــا علـــم ،ادب ،خـــرد و چـــاره مییابیـــم( .دهخـــدا )1373 ،واژه مرکـــب فرهنگ
یـــا فرهنـــج هر دو بـــه معنای علـــم و دانش و عقـــل و ادب و ســـنجیدگی و نیکوئـــی ،پرورش،
بزرگـــی و بزرگـــواری و ...آمده اســـت .همچنین فرهنـــگ در بحث علوم اجتماعی و انس ــانی
از جملـــه واژههـــا و مفهومهایی اســـت که با وجود کاربرد بســـیار فراوان ،همســـخنی چندانی
بر ســـر تعریـــف آن وجود ندارد .ولـــی در تعریفهـــا و نظریههای گوناگون دربـــاره فرهنگ نکات
مشـــترکی وجـــود دارد همچون ایـــن که فرهنگ ،وجه مشـــخصه انســـان و متمایزکنن ــده او از
حیـــوان (گل محمـــدی )1381 ،و نیز عامل هویت بخش به اجتماعهای انســـانی میباش ــد.
برخـــی فرهنگ را چـــون مجموعهای از نهادها ،ســـاختارها یا الگوهایـــی میبینند که هویت
معنـــوی جوامـــع را تشـــکیل میدهد و گروهـــی دیگر به فرهنـــگ به منزلهـــی اصلیترین تجلی
حیـــات انســـانی و مجموعهـــای از نمادهـــای مرتبط با یکدیگـــر مینگرنـــد)2009 Chartier( .
روت بندیکـــت 1فرهنـــگ را اینگونـــه تعریـــف میکنـــد« :فرهنـــگ روش متمایـــز کـــردن خود از
دیگران اســـت( » .جهانبگلـــو .)53 ،1383
ریمونـــد فرنـــی 2میگویـــد اگـــر جامعـــه را مجموعهـــای ســـازمانیافته از افـــراد فـــرض کنیم که
دارای شـــیوه زندگـــی خاصـــی میباشـــند ،فرهنـــگ همیـــن شـــیوه زندگـــی اســـت .جامع ــه
تاکیـــدی اســـت بر مولفه انســـانی ،مجموعـــه افراد و روابط بیـــن آنها ،فرهنگ تاکیدی اس ــت
بـــر مولفـــه منابـــع انباشـــته شـــده ،منابـــع مـــادی و غیر مـــادی که مـــردم بـــه ارث میبرن ــد و به
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کار میبرنـــد و تغییـــر شـــکل میدهن ــد ،ب ــر آنه ــا میافزایند و ب ــه آیندگان میســـپارند( .بش ــریه
 )1386بـــه عبارتـــی فرهنـــگ بـــه معن ــای وس ــیع آن همیش ــه پدیده ــای اجتماع ــی اس ــت.
(گل محمـــدی ،جهانی شـــدن فرهن ــگ ،هو ی ــت  )123 ،1381ب ــه بیانی دیگر س ــاختارهای
اجتماعـــی حاصـــل تعامـــات رو در روی میان افرادی اس ــت ک ــه حس و دریافت مش ــترکی
از واقعیتهایـــی ماننـــد فرهنـــگ و اجتماع و مذهب دارن ــد .در واقع فرهن ــگ ،پایه و مبنای
شـــکلگیری ســـاختارهای اجتماعـــی اس ــت و در س ــه قال ــب ز ب ــان ،هنجاره ــا و ارزشه ــا
نمـــود مییابـــد ()4 :2008 ،Schaeferس ــاختار و نظ ــام اجتماع ــی نمیتوان ــد به عن ــوان نظام
هنجـــاری کنشهـــای متقابـــل و نقشه ــا وج ــود داش ــته باش ــد ،مگر آنک ــه فرهنگ ب ــرای آن
ارزشهـــای مشـــترکی که رفتار را شـــکل میبخش ــد و برای آن معن ــای قابل انتقال ــی به وجود
مـــیآورد ،زمینهای فراهم کند( .روش ــه )114 :1378 ،فرهنگ نمیتواند وجود داش ــته باش ــد
مگـــر آنکـــه دائمـــا در بافـــت کنش متقاب ــل و کن ــش اجتماعی که هم ش ــرط و ه ــم نتیجه آن
اســـت ،خـــود را بازآفرینـــد و باالخره ش ــخصیت ب ــرای دو نظام مذک ــور عنصر حیات ــی ،موتور
اساســـی حرکـــت یعنی مجموعـــه انگیزههایی ک ــه هریک از عم ــل کنن ــدگان را در موقعیت
اجتماعـــی بـــه عمـــل وادار میکند ،به هم ــراه مـ ـیآورد( .روش ــه)116 :1378 ،
شه ــای اعتق ــادی از طری ــق اجتماعی ش ــدن از نس ــلی به نس ــل
شه ــای اجتماع ــی و ارز 
ارز 
یش ــوند .رفتار انس ــان ب ــدون ارتباط با ی ــک نظام اجتماعی قابل درک نیس ــت
دیگ ــر منتقل م 
و ی ــک فرهن ــگ ب ــدون ارجاع ب ــه محیط زمینی یا جغرافیایی قابل ش ــناخته ش ــدن نیس ــت )
لن ــگ )182 :1381 ،همچنین ارزشهای فرهنگی در هر جامعهای ضمن ش ــکلگیری روابط
یش ــود و در بس ــیاری از موارد پایندگی س ــاختارها سبب
اجتماعی افراد س ــاخته و پرداخته م 
پایندگ ــی رواب ــط اجتماع ــی میگ ــردد (توس ــلی ) 90 :1362 ،رواب ــط اجتماع ــی و هنجارهای
یش ــود .هر ش ــهر ،هر
رفت ــاری در قال ــب الگوه ــای رفت ــاری در می ــان اف ــراد جامع ــه نهادینه م 
محل ــه و ه ــر بنا ،مطاب ــق فرهنگ غال ــب خود ،مجموع ــه خاصی از ای ــن الگ ــوی رویدادها را
دارد .در واق ــع ه ــر فرهن ــگ همواره الگ ــوی رویدادهای خ ــود را با نام عناص ــر کالبدی فضا که
یس ــازد (الکس ــاندر) 78 :1386 ،
در آن فرهن ــگ “متداول اند” ،مش ــخص م 
بـــه عبـــارت دیگـــر “فرهنگ که مجموع ــه ارزشها و باوره ــا و جهان بینی اس ــت ،قواعدی را
میآفرینـــد که فضای ســـاخته شـــده بازتاب ــی از آن بوده و از ای ــن طریق مردم ب ــه محیط خود
معنـــی میدهنـــد “ (پوردیهیمی)3 :1382 ،
فضای ســـاخته شـــده یـــا کالبد بـــه تنهای ــی دارای حی ــات و هویت نیس ــت ،ای ــن رویدادها
هســـتند کـــه روحی در کالبد فضاهای س ــاخته ش ــده میدمن ــد و به آن هویت میبخش ــند.
لـــذا رویدادهـــا پارامترهـــای مهـــم و موث ــری در فضاه ــای کالبدی و ش ــهری میباش ــند که به
توضیـــح آنها خواهیـــم پرداخت.
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همـــه حیـــات و روح هـــر فضـــا و هم ــه ادراک م ــا در آن فضا ،نه صرف ــا به محی ــط کالبدی آن
بلکـــه به الگـــوی رویدادهایـــی بســـتگی دارد که در آنج ــا اتف ــاق میافتد .الکس ــاندر هویت
هـــر فضـــا را حاصـــل رویدادهایـــی میدان ــد ک ــه در آن فض ــا اتف ــاق میافت ــد“ :ای ــن الگ ــوی
رویدادهاســـت کـــه هویـــت فضاها را ب ــه وجود مـ ـیآورد ،لزوما رویدادهای انس ــانی نیس ــت”
(الکســـاندر)76 :1386 ،
در طـــول تکامـــل جوامـــع بشـــری ،فرهنگه ــای محلی توانس ــتهاند ب ــه کم ــک نمادهایی که
در بطـــن دارند ،تداوم داشـــته باشـــند .در می ــان مجموع ــه نمادهایی که بشـــر در طول تاریخ
زندگانـــی خـــود خلـــق کرده و به کار بس ــته اس ــت فضای کالب ــدی و قدیمی ش ــهر نیز نمادی

ته ــای تاریخی ش ــهرها ،دربردارنده ارزشه ــای تاریخی  -فرهنگی ب ــوده و میراثی گرانبها
باف 
ب ــرای نسـ ـلهای آینده به ش ــمار میآیند .آنها آموزههای ــی از خرد جمعی انس ــانها را که ضمن
برخ ــورداری از تجرب ــه ،هنر ،حس مکان و جهان زیس ــتی آدمیان اس ــت به نمای ــش میگذرند.
ته ــای تاریخی ،انس ــان معاص ــر را از بهرهگی ــری عالمان ــه از تجارب
از ای ــن رو ره ــا ک ــردن باف 
گذش ــته و قرارگرفت ــن در مس ــیر ت ــدام تاریخ ــی ک ــه رمز بقای ه ــر فرهنگی اس ــت ،باز مـ ـیدارد.
ته ــای تاریخ ــی کان ــون و هس ــته ش ــهرها هس ــتند.
)غیائ ــی ،پرت ــوی ،بهت ــاش )1392 :1 ،باف 
حی ــات ای ــن بافتها طی س ــدههای گذش ــته پایه بس ــیاری از آداب و رس ــوم و حت ــی فرهنگ
موج ــود و نی ــز رونق اقتصادی ش ــهر و منطقه بوده اس ــت .بناه ــای تاریخی قب ــل از همه وظیفه
دارن ــد تار ی ــخ ،هو ی ــت عین ــی و ذهنی عصر خ ــود را حفظ کنن ــد و در زندگی جاری س ــازند.
لـــزوم احیـــای بناهـــای تاریخـــی از دیربـــاز مـــورد توجـــه بـــوده و کشـــورهای پیشـــرفته جهان با
اجـــرای برنامههـــا و دســـتورالعملهای خـــاص بـــه رونـــق بافتهـــا و نواحـــی بـــاارزش قدیمی
خـــود همـــت گماشـــته و هویت فرهنگی گذشـــته خـــود را دوبـــاره زنـــده کردهاند .ام ــر احیا و
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تـــازه میشـــود و موضـــوع تفکر عمومـــی قرار میگیـــرد و با دارا شـــدن بار فرهنگـــی -اجتماعی
مختـــص به خود ،نقش ویژهای را ایفـــا مینماید .در نتیجه پذیرفتن اینکه فضاهای ش ــهری
قدیمـــی دارای نمادهایی هســـتند که از تعلق خاصی بین انســـانها و فضای کالبدیش ــان
حکایـــت میکننـــد امروزه بـــه معنای قبـــول اصلی در تایید ارزشـــمندی فرهنـــگ عامه تلقی
میشـــود( .فالمکی)1384 ،
توجـــه بـــه محیـــط مصنوع (معمـــاری و شـــهر) و در نظر گرفتن انســـان به عنـــوان متغیر اصلی
مســـئله ،ضـــرورت توجه بـــه نیازهـــای او ،ویژگیهـــای اجتماعی و روانـــی او ،رفتـــار او در آن،
تاثیر محیط بر او ،مقولههای بســـیار مهمی هســـتند که هویت و شـــخصیت انســـان را ش ــکل
میدهنـــد .از این روســـت که میتـــوان با تحلیل فضاهـــا ،رفتارها و رویدادهای شـــکل گرفته
در طـــول تاریـــخ شـــهرهای تاریخی بـــه بازآفرینی و تجدیـــد فضاهایی پرداخت کـــه برگرفته از
همـــان رفتارهـــای و رویدادهـــای تاریخـــی باشـــند .همانگونه که بســـیاری از شـــهرهای ایران
بســـتر مناســـبی برای چنین فعالیتهایی در طول تاریـــخ بودهاند ،این شـــهرها در گذر زمان
بـــر اســـاس رفتارهـــا و رویدادهـــا وابســـته به مذهب و ســـنت شـــکل گرفته اســـت و بس ــیاری
از رویدادهـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی بـــر اســـاس مذهـــب در طول تاریـــخ شـــهر و مردمان آن
تعریف شـــده اســـت کماکان ایـــن رویدادها در مقاطع خـــاص زمانی اتفـــاق میافتد .همین
رویدادهـــای مذهبـــی و فرهنگـــی بـــه عنـــوان نبـــض تپنده شـــهر عمـــل کـــرده و ادام ــه دارند.
هـــر رویـــداد الجـــرم در مکانـــی رخ میدهـــد و بناهـــای ارزشـــمند تاریخـــی بـــه عنـــوان مرا ک ــز
شـــاخص فرهنگی شـــهر یکـــی از اصلیتریـــن مکانهـــای بـــروز رویدادها در فضای ش ــهری
میباشـــند .بافتهـــای قدیمـــی کـــه اغلـــب در برگیرنـــده ابنیه مذهبی میباشـــند ب ــه عنوان
مهمتریـــن مـــکان تجمع و تعامل انســـانها به ویـــژه در اوقات فراغت و ایام و مناســـبتهای
خـــاص بـــوده و جایـــگاه خاصـــی در افزایش روحیـــه شـــهروندی داشـــته و دارند .با اس ــتفاده
از پتانســـیلهای چنیـــن فضاهایـــی نـــه تنهـــا میتوان بـــه رونق ســـایر فضاها بلکه بـــه احیای
محیط و بســـتر شـــهری دربرگیرنده آنها نیز کمک کـــرد .به عبارتی چنیـــن کارکردهایی که در
قالـــب کالبدهایـــی نظیر میدان ،بـــازار ،یادمانها و بناهای تاریخـــی و به خصوص فضاهای
مذهبـــی نمـــود مییابنـــد به عنـــوان جاذبـــه و کشـــاننده افراد بـــه ســـایر فضاها در نظ ــر گرفته
میشـــود .فضـــای مذهبـــی کـــه بـــر اســـاس اعتقـــادات و فرهنـــگ شـــکل میگیرد ب ــه عنوان
تنظیمکننـــده فعالیتهـــا ،روابط انســـانی و ســـایر فضاهای شـــهری بـــروز میکند.
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حفاظـــت از بناهـــای تاریخـــی از اج ــزای پیک ــره فرهنگ ــی جامعه به ش ــمار میآی ــد و تحقق
آن بـــه فعالیتهـــای فرهنگی مـــداوم نی ــاز دارد زیرا می ــراث تاریخی تبلور فرهنگ گذش ــته و
صیانـــت آینـــده هر جامعه اســـت.
در واقـــع همانگونـــه پیشتـــر نیـــز بیـــان ش ــد مجموع هه ــای تاریخ ــی و بافته ــای ب ــا ارزش
عـــاوه بـــر محتویـــای فرهنگی و معنوی خ ــود به منزله س ــرمایههای عظیم اقتصادی ش ــمرده
میشـــوند و بـــا توجـــه به ایـــن که مـــردم در این س ــرمایه ش ــریک و س ــهیماند و مش ــارکت آنها
میتوانـــد امـــر بازســـازی را بـــه نتایج چش ــمگیری هدای ــت کند.
ســـازمان فضایی شـــهرهای ســـنتی ای ــران در روند پیدایش خ ــود همواره تاب ــع منطق مکانی،
فرهنگی و اجتماعی بســـتر خود بوده اس ــت .لذا حیات ش ــهر و فضاه ــای آن تداومی مبتنی
بـــر زیبایـــی ،خوانایـــی ،عملکرد و هویت داش ــته اس ــت( .پورجعف ــر .)1388 ،ای ــن بحث از
آنجـــا اهمیـــت پیـــدا میکند که فقـــدان فضاه ــای معماری پاس ــخگو به فرهن ــگ و نیازهای
آدمیـــان هـــر خطهای احســـاس شـــود ،زیرا فضاه ــای معم ــاری در عی ــن حال ک ــه میتوانند
بـــر عمق و وســـعت تجـــارب ما بیفزاین ــد و به زندگ ــی معنی و رنگ ــی تازه بخش ــند ،میتوانند
یـــادآور خاطراتـــی باشـــند کـــه تنـــی چن ــد از آدمی ــان در بخش ــی از زندگی خویش ب ــه صورت
مشـــترک به یـــاد میآورنـــد .خاطـــره بیش از آنک ــه منوط ب ــه زمان باش ــد دربند مکان اس ــت.
زیـــرا آنچه که زمینه شـــناخت انســـان اس ــت ،مجموعـ ـهای پیاپی از توقفه ــای ذهنی او در
فضاســـت .لـــذا خاطره عامل تشـــدید تعل ــق مکانی اس ــت و حت ــی میتواند این تعل ــق را به
تعلـــق خاطـــر بدل نماید (قاســـمی اصفهانی .)1383 ،احس ــاس تعلق به م ــکان از مهمترین
عوامـــل همبســـتگی و پایـــداری اجتما عه ــای انس ــانی اس ــت .ل ــذا مکانهایی ک ــه ظرفیت
خاطرهانگیـــزی را داشـــته باشـــند ،بـــه طور بالق ــوه میتوانن ــد بر پایای ــی نظامه ــای اجتماعی
موثـــر باشـــند .از ایـــن رو ایـــن مکانه ــا بای ــد واج ــد کیفیتهایی باش ــند کـــه زمین ــه خاطره
ته ــای تاریخی
انگیـــزی و حـــس تعلـــق را افزایـــش دهن ــد و هم ــان ط ــور که گفت ــه ش ــد باف 
عمومـــا دارای پتانســـیل و ویژگـــی خاط ــره انگی ــزی میباش ــند .چنی ــن فضاهایی با توس ــعه
فعالیتهـــا و فضاهـــای فرهنگـــی در حف ــظ بناه ــا و عناصر تاریخ ــی خود موفق میش ــوند و
حضور روز و شـــب شـــهروندان و گردش ــگران را امکانپذیر میس ــازند .حضور مردم ،جوانان
یه ــای اجتماع ــی ،برپای ــی نمایشه ــا و معرف ــی
و نوجوانـــان ،جشـــنها ،انـــواع گردهمآی 
فرهنگهای گوناگون با برپایی مراس ــم و جشـ ـنها ،اش ــکال گوناگون تعام ــات اجتماعی و
فرهنگی اســـت که در رشـــد و ارتقای فرهنگ ،توس ــعه و دانش یک ش ــهر و ملت موثر اس ــت.
در زمـــان معاصـــر بـــا شـــناخت عوام ــل اصل ــی تخر ی ــب مجموع هه ــای تاریخی و س ــازگاری
یت ــوان در جه ــت بهبود این
واژگان نویـــن طراحـــی معمـــاری با ز ب ــان کهن معم ــاری بومی م 
بناهـــا و جهتهای توســـعه آتـــی آن نقشآفرین بود .فلس ــفه احی ــا و دوبارهس ــازی اندامهای
صدمهدیـــده و فرســـوده شـــهرها ،ریش ــه در همین جای ــگاه دارد و ل ــذا به نظر میرس ــد یکی از
موثرتریـــن راهکارهـــا در احیا دوبـــاره بافتهای تاریخ ــی ،ایجاد فعالیته ــای مجدد در این
مناطـــق بـــا توجه بـــه تواناییهای فیزیک ــی و کالب ــدی و فرهنگی و اجتماعی آنهاس ــت.
ایجـــاد مکانهـــای فرهنگی میتوانـــد به عنوان یک ــی از روشهای احی ــای فضاهای تاریخی
شـــهری و زندهســـازی شـــهر تاریخی مورد اس ــتفاده قرار گی ــرد .مکانها و فضاه ــای فرهنگی
یه ــای ی ــاد ش ــده میتوان ــد باف ــت پیرامون ــی خ ــود را
در صـــورت دارا بـــودن ارزشهـــا و ویژگ 
متحـــول کنـــد .طرحهای گســـترش و توس ــعه بناه ــای تاریخی با ه ــدف احی ــای فعالیتها
نه ــا برای مرتفع س ــاختن نیازهای س ــاکنان به
و کارکردهـــای ایـــن بناها و تجهیز مناس ــب آ 
فضاهـــای مطلوب شـــهری برای زندگ ــی جاری یک ــی از مهمترین اقدامات برای زندهس ــازی
ایـــن بافتهـــا به شـــمار میرود .زیـــرا از آن جا ک ــه نتایج مثبت این اقدام از س ــوی س ــاکنان

و بهرهبـــرداران ایـــن مناطـــق ،درک میشـــود میتوانـــد مداخلـــه و مشـــارکت آ گاهانـــه آنها را
بـــرای بهســـازی و اصـــاح شـــهر تاریخـــی برانگیـــزد .این امر نـــه تنهـــا موجب افزایـــش هویت
اجتماعـــی و فرهنگـــی مجموعـــه بافت میشـــود ،بلکه راهکارهـــای موثر و تجربه ش ــده برای
در هـــم تنیدگـــی اجتماعی و افزایش ســـطح تعامالت در عرصههای عمومی شـــهری اس ــت
کـــه باعث ایجاد توســـعه پایدار در شـــهرها میشـــود.
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امـــروزه گردشـــگری به عنوان یـــک رویکرد اقتصادی پویـــا و دارای ویژگیهای بـــارز و منحصر
بـــه فرد به یکـــی از بزرگتریـــن و پرمنفعتتریـــن صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شـــده اس ــت
و بـــه عنوان بســـتری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بســـیاری از کش ــورهای
در حـــال توســـعه بـــه شـــمار مـــیرود عالوه بـــر این ،ســـود صنعـــت گردشـــگری صرفـــا در بهره
اقتصـــادی خالصـــه نمیشـــود ،بلکـــه ایـــن بهـــره را از زوایای مختلفـــی همچون شناس ــاندن
فرهنـــگ داخلی به دیگر کشـــورها نیز میتوان ارزیابی کرد .ویژگیهای ســـاختار گردش ــگری
هـــر مکان بـــه نوبه خود از یک طـــرف متاثـــر از اهمیت ،اعتبـــار ،ماهیت ،تنوع نقـــش وکارکرد
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فرهنـــگ و شـــاخصهای فرهنگـــی ،از موثرتریـــن و کارامدتریـــن موضوعـــات حفظ اصالت
و احیـــای بافتهـــای تاریخی هســـتند .نهادینه شـــدن رویدادهـــای فرهنگی ،نقـــش موثری
در تثبیـــت رویکـــرد بازآفرینـــی شـــهری داشـــته و به عنـــوان عاملی بـــرای حفاظـــت از میراث
ارتقـــای کیفیـــت محیطـــی ،مرمـــت و بازآفرینـــی ســـاختار کالبـــدی ،طراحیهـــای جدی ــد و
هماهنگ با ســـاختار قبلی و ورود کارکردهای نو به ســـاختارهای جدید تبدیل شـــده است.
در بازآفرینـــی بـــر مبنای فرهنگ ،عامـــل فرهنگ به عنوان یک راهبرد توســـعهای بس ــیار مهم
در مقیاسهـــای محلی و جهانی مطرح اســـت .شـــهرهای اروپایی همزمان بـــا دگرگونیهای
اقتصـــادی در شـــهرها ،فرهنـــگ را بـــه عنـــوان ابزار و ســـرمایه مادی یک شـــهر مـــورد توجه قرار
دادنـــد( .امیـــنزاده و دادرس )101 ،1391 ،در این رویکرد ،فرهنگ به عنوان عامل تس ــهیلگر
و نیـــروی محرکـــه بازآفرینـــی معرفی میشـــود .اســـتفاده از رویدادهـــای فرهنگی ،کـــه عوامل
خاطرهســـاز و خاطرههـــای جمعی نقش مهمی مییابد و شـــهر مکان دائمی انـــواع نمایشها
و فعالیتهـــا میگـــردد و بـــا ایدههـــای دیگر در ارتباط اســـت.
در بازآفرینـــی فرهنـــگ ،مبنـــای فعالیتهـــا و پروژههـــای توســـعه فرهنگـــی ســـازگار ب ــا بافت
ً
تاریخـــی از یکســـو و مرمـــت و حفاظت از میراث شـــهری از ســـویی دیگر ،توأما مـــورد تاکید
قـــرار میگیرنـــد .بدیـــن ترتیـــب ،مفهـــوم توســـعه بـــا مفهـــوم میـــراث همـــراه میشـــود .در این
دیـــدگاه ،از میـــراث بـــه عنـــوان ثـــروت یاد میشـــود تـــا جایی کـــه تکیه بـــر ثـــروت اجتماعی و
ً
حفاظـــت از میـــراث طبیعـــی تواما در نظـــر گرفتـــه میشـــود)Smith ،2007( .
بـــه منظـــور اجـــرای اقدامـــات کالبـــدی در پروژههـــای بازآفرینـــی ،تعییـــن مقیـــاس فضایی-
کالبـــدی مهـــم تلقی میشـــود .این امر ســـبب بـــاز تعریف عرصـــه حضور فرهنگ در ش ــهر به
عنـــوان محدودههـــای فرهنگـــی میشـــود( .امیـــنزاده و دادرس )101 ،1391 ،بدیـــن ترتیب،
بازآفرینـــی فرهنگـــی در بســـط دادن مفهـــوم بازآفرینـــی تعریـــف عرصههـــا و محدودهه ــای
فرهنگـــی از اهمیـــت زیـــادی میتوانـــد برخـــوردار باشـــد .بافت تاریخـــی به لحـــاظ دارا بودن
قدمت ،میـــراث کالبدی ،زمینههای مناســـب با عملکردهای فرهنگی بـــه عنوان مهمترین
بســـتر کالبدی-فضایـــی بازآفرینی بر پایه فرهنگ محســـوب میشـــود .رویدادهای فرهنگی
نیز بســـتر مناســـب کالبـــدی -عملکـــردی را فراهم میســـازد.
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مذهبـــی ،فرهنگـــی ،تفریحـــی ،تجـــاری و ب ــه ط ــور کل ــی جاذبههای مکان ــی آن اس ــت ،و از
طـــرف دیگر برگرفتـــه و تاثیر پذیرفتـــه از ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگ ــی (باورهای اعتقادی)
و اقتصادی ســـا کنان محلی و گردش ــگران اس ــت (ابراهی ــم زاده.)1390 :116 ،
ســـه دهـــه اخیر قرن بیســـتم بـــا جریانی در مرمـــت و حفاظـــت بناهای تاریخی همراه اســـت
کـــه آن را میتـــوان زمینـــه و شـــروعی بـــرای تجدید نســـل شـــهرها نام نهـــاد .احیای ســـاختار
کهـــن ،برجستهســـازی مکانهـــا و بـــاز تولید خاطـــرات جمعـــی و کانونهای تعلـــق خاطر از
جملـــه اولیـــن اقدامات بـــرای ایجاد کشـــش ذهنـــی به ســـمت محیطهای تاریخی اســـت
کـــه مقولـــهای وســـیع و پدیـــدهای نو ظهـــور به نـــام گردشـــگری فرهنگـــی را مطرح میســـازد.
توجـــه به ترجیـــح گردشـــگران در جســـتوجوی مکانهـــای منحصربه فرد ،لـــزوم حفاظت
از آثـــار فرهنگـــی و تاریخـــی و توجـــه بـــه اثـــار مثبت رونـــق اقتصادی گردشـــگری ،بسترســـاز
تقویـــت موضـــوع گردشـــگری فرهنگـــی اســـت .نتایـــج حاصـــل از مطالعات صـــورت گرفته
نشـــاندهنده نقـــش گردشـــگری فرهنگـــی در حفاظت از میراثهای ارزشـــمند ،گســـترش
روابـــط بینالملـــل و ارتقای ســـطح رفـــاه اجتماعی ســـا کنان اســـت( .امیـــنزاده و دادرس،
 )101 ،1391بـــدون در نظـــر گرفتـــن فرهنـــگ و اجتمـــاع ،دســـتیابی بـــه پایـــداری و بازآفرینی
یکپارچـــه ،امـــری غیـــر ممکـــن تلقـــی میشـــود .در ایـــن میان نقـــش گردشـــگری بـــه عنوان
اســـتراتژی اساســـی در بازآفرینـــی فرهنگـــی مطـــرح میشـــود )Smith، 2007( .بـــه طـــور کلی
میتوان گردشـــگری را کنش متقابل گردشـــگران و میزبان و بازدید از جاذبهها و تســـهیالت
و خدمـــات مربـــوط بـــه گردشـــگری بـــا انگیزههـــای متفـــاوت گردشـــگر دانســـت کـــه در
بافتهـــای تاریخی این انگیزه به ســـوی کشـــف و شناســـایی میراثهای تاریخی و شـــیوه
زندگـــی پیشـــینیان ســـوق مییابد.
در واقعبازآفرینـــی فرهنگـــی بـــه کاربـــران و عام ــان ذیالنف ــع و ذیالنف ــوذ اهمی ــت خاصی
میدهـــد و در تجدیـــد حیـــات زیرس ــاختهای که ــن ،ش ــکلدهی مجـــدد بافته ــای
شـــهری و نو شـــدن جریانهـــای اقتص ــادی از س ــرمایههای اجتماع ــی محلی س ــود میبرد و
از گردشـــگران و پتانســـیل گردشـــگری به عن ــوان نیروی محرک ــه بازآفرینی اس ــتفاده میکند.
جلـــب ســـرمایه و حضـــور مردم در بس ــیاری از ش ــهرها ب ــه خص ــوص بافته ــای تاریخی به
واســـطه حضـــور گردشـــگر فرهنگـــی تحق ــق میپذی ــرد؛ بنابرای ــن س ــرمایهگذاری در بخ ــش
صنعـــت گردشـــگری در حوضـــه فرهن ــگ ،ن ــه تنه ــا اه ــداف اقتصادی و توس ــعه ش ــهرها را
ته ــای تاریخی و
بـــرآورده میکنـــد ،بلکـــه به عنـــوان محرکی س ــازنده جه ــت بازآفرین ــی باف 
حفاظـــت از آثـــار و بافتهـــای بـــا ارزش کار ب ــرد دارد( .تقوای ــی)1387 ،
گردشـــگری فرهنگـــی و در ایـــن مورد خاص گردش ــگری مذهبی نوعی از گردش ــگری اس ــت
کـــه ریشـــه در باورهـــا و اعتقـــادات دین ــی  -مذهب ــی دارد ،ب ــه مفه ــوم تخصص ــی خ ــود فراتر
از وابســـتگی بـــه زمـــان و اوقـــات فراغ ــت ،عام ــل مه ــم جغرافی ــای انس ــانی در ش ــکلگیری
مســـافرت ،ایجـــاد تمرکـــز و چشـــمانداز فرهنگ ــی اس ــت (تقوای ــی و هم ــکاران)1389 ،
گردشـــگری مذهبـــی امـــروزه ،در راســـتای کســـب درآمـــد و همچنین جهت حفـــظ میراث
فرهنگـــی مـــورد توجـــه کشـــورهای مختلـــف قـــرار گرفتـــه اســـت .در بعـــد داخلـــی توســـعه
گردشـــگری مذهبـــی میتوانـــد درراســـتای توســـعه منطقهـــای ،افزایـــش اشـــتغال و در
بعـــد ملـــی افزایـــش درآمـــد و حفظ میـــراث فرهنگـــی را به دنبـــال داشـــته باشـــد( .مؤمنی و
همـــکاران)1387 :14 ،
امروزه ،منابع و جاذبههای گردش ــگری در تمامی بخشهای برنامهریزی و مدیریتی گردش ــگری
اهمی ــت فراوان ــی یافت ــه اس ــت؛ لیکن اس ــتفاده از مواهب گردش ــگری ج ــز با فراهم کردن بس ــتر
مناس ــب توس ــعه گردش ــگری و افزایش کیفیت فضاهای ش ــهری و امکانپذیر نیست.
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امـــروزه دســـتیابی بـــه توســـعه پایـــدار و یـــا ارتقـــاء آن از مهمتریـــن دغدغههـــای جوام ــع ب ــه
شـــمار مـــیرود چرا که توســـعه پایـــدار موجب تأمیـــن نیازهای اساســـی و بهبود ارتقاء س ــطح
زندگـــی برای همـــه ،حفـــظ و اداره بهتر اکوسیســـتمها و به طـــور کلی موجب آینـــدهای امنتر
و ســـعادتمندتر بـــرای بشـــر اســـت .از آن جایـــی کـــه از شـــهرها بـــه عنـــوان مهمتریـــن عوام ــل
ناپایـــداری در جهان یاد میشـــود ،عمدهتریـــن مباحث توســـعه پایدار درحوزه توســـعه پایدار
شـــهری مطرح میشـــود .بنابراین دســـتیابی به توسعه پایدار شـــهری از مهمترین اولویتهای
در رســـیدن توســـعه پایدار به شـــمار میرود .در این راســـتا کارشناســـان امر ،عوامـــل گوناگون
و راهبردهـــای مختلفـــی را بـــرای دســـتیابی بـــه توســـعه پایـــدار شـــهری معرفـــی کردهان ــد ام ــا
ً
بســـیاری از دانشـــمندان بـــر توســـعه صنعـــت گردشـــگری خصوصـــا گردشـــگری فرهنگی به
عنـــوان رکـــن اصلـــی در توســـعه پایـــدار شـــهری تأ کیـــد مینماینـــد .بنابرایـــن میتـــوان گفت
توســـعه گردشـــگری پایدار و یا به عبارت دیگر توســـعه گردشـــگری فرهنگی میتواند منجر به
توســـعه پایدار شـــهری و در ســـطحی باالتر منجر به توســـعه پایـــدار در جوامع گـــردد و میتوان
بـــا برنامهریـــزی اصولـــی و مناســـب و شناســـایی فرصتهـــا و محدودیتهـــای گردش ــگری
هـــر شـــهر ،موجبات توســـعه مناطق شـــهری و در نتیجه توســـعه ملـــی و رونق اقتصـــاد ملی را
فراهـــم آورد .شـــهر خوی به لحـــاظ قرارگیری در موقعیت اســـتراتژیک و نزدیکی با کش ــورهای
همســـایه و بهرهمنـــدی از منابـــع گســـترده گردشـــگری ،دارای قابلیـــت باالیی در دس ــتیابی
بـــه توســـعه پایـــدار از طریق گردشـــگری فرهنگی اســـت .تبلیغات و آ گاهســـازی گس ــترده در
رســـانهها دربـــاره فرهنـــگ غنی کشـــور و منطقه و قابلیتهای باالی گردشـــگری بـــا تأ کید بر
وجـــود عناصـــر ارزشـــمند تاریخـــی و از بین بـــردن ذهنیت بد در مـــورد فضای داخلی کش ــور
برای جذب بیشـــتر گردشـــگران مهمترین راهبرد در توســـعه گردشـــگری فرهنگی شـــهر خوی
و بـــه تبع آن توســـعه پایدار این شـــهر میباشـــد و در راســـتای ایـــن راهبردها توجه و بهس ــازی
آرامـــگاه شـــمس تبریـــزی ،به لحـــاظ جایـــگاه بینالمللـــی و قدمـــت تاریخـــی آن از باالترین
اولویت برخوردار اســـت.
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بناهـــای شـــاخص تاریخـــی نقـــش پررنگـــی را در ادراک شـــهروندان از شـــهر و ایجـــاد هو ی ــت
اجتماعـــی داشـــته و از آن جـــا کـــه ارتبـــاط تنگاتنگـــی میـــان ســـازگاری فضـــا یـــا کالب ــد ب ــا
فعالیتهـــا و رفتارهـــای جـــاری در آن وجـــود دارد میتـــوان بـــا ارائـــه راهکارهایـــی حض ــور و
تعامـــل شـــهروندان را در ایـــن فضاهـــا پیشبینـــی کـــرد.
ته ــای تاریخی بای ــد عالوه بر پاسـ ـخگویی
ب ــرای داش ــتن فضاهای ش ــهری پویا در ج ــوار باف 
نیازه ــای م ــردم و زندگ ــی روزمره رج ــوع معن ــی داری به هویت ش ــهر تاریخی و بافت آن ش ــهر
ش ــود .یک ــی از رویکردهایی که در س ــالهای اخیر به عنوان ابزاری ب ــرای بازآفرینی بافتهای
تاریخ ــی م ــورد اس ــتفاده قرار گرفته اس ــت گردش ــگری فرهنگ ــی و مذهبی ش ــهرهای تاریخی
اس ــت .این رویکرد ،راهی برای احیا و بهبود کیفیت زندگی ش ــهری از طریق بهبود و توس ــعه
خصوصی ــات ویژه تاریخ ــی و جاذبههای فرهنگی مکان اس ــت .در بازآفرین ــی فرهنگ مبنا،
یه ــای فرهنگی در بافت ش ــهر تاریخی ،س ــبب توس ــعه و
یه ــای فرهنگ ــی و برنامهریز 
کاربر 
احی ــای فرهن ــگ خواه ــد ش ــد .در نتیج ــه بازآفرینی ب ــا هدف ارتق ــای گردش ــگری فرهنگی و
ته ــای تاریخی
مذهب ــی میتوان ــد از راههای متعددی به نوس ــازی اجتماع ــی و کالبدی باف 
کم ــک کن ــد و پویایی و حی ــات مدنی را ب ــه بافتهای تاریخ ــی برگرداند و منظری از ش ــهر را
ک ــه نتیجه تعام ــل بین زم ــان ،فرهنگ ،اجتماع و کالبد اس ــت به وج ــود آورد.
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گردشـــگری فعالیتـــی اســـت که بـــه ش ــیوههای گوناگون ب ــر احی ــا و باززندهس ــازی فضاهای
تاریخـــی شـــهر تأثیـــر میگـــذارد و دارای اهمیت فراوان ــی در توس ــعه اقتص ــادی ،اجتماعی-
فرهنگـــی و کالبـــدی بافتهـــای تاریخی اس ــت .آنچه که مس ــلم مینماید ،وج ــود رابطه دو
ســـویه میـــان باززندهســـازی فضاهای ش ــهری کهن و توس ــعه گردش ــگری تاریخی اس ــت.
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امروزه ،بناهای بســـیاری ســـاخته شـــدهاند که هر یـــک از آنها معرف ســـبک معماری خاص
خـــود میباشـــد .تا به امـــروز ،ســـبکهای معماری متنوعی شـــناخته شـــدهاند کـــه در برخی
مـــوارد نســـبت به هم بـــه راحتی قابل تمایز هســـتند و در برخی موارد دیگر هم ،نقاط مش ــترک
فراوانـــی دارنـــد کـــه تمایـــز آنهـــا را بـــا مشـــکل مواجه میکند .ریشـــه شـــکلگیری ســـبکهای
معمـــاری هر منطقهای موارد مختلفی میتواند باشـــد همچون مســـائل اقلیمـــی ،اجتماعی،
اقتصـــادی ،فرهنگـــی و ......اما نقطه مشـــترک اکثر قریـــب به اتفاق آنها این اســـت که نقطه
شـــروع همـــه آنهـــا بـــه یک ســـری مبانـــی نظری بـــر میگـــردد .لـــذا بـــرای تحقیق در هر س ــبک
معمـــاری ،شـــناخت مبانی نظـــری آن امری الزم محســـوب میشـــود .در این پژوهش س ــعی
شـــده است ســـیر تکاملی ســـبک معماری ارگانیک معرفی شـــود و به این منظور ابتدا مبانی
نظـــری مربـــوط بـــه آن آورده میشـــود و پـــس از بیان افـــکار و نظـــرات صاحبنظـــران حوزههای
مختلـــف ،بـــه ارائه نمونههای کالبدی ســـاخته شـــده به ســـبک معماری ارگانیـــک پرداخته
میشـــود .ایـــن پژوهش در دســـته پژوهشهای کیفـــی قرار میگیـــرد و روش تحقیـــق در آن به
صـــورت توصیفی-تحلیلی میباشـــد.
واژگان کلی ــدی :معم ــاری ،س ــبک معم ــاری ،مبان ــی نظ ــری معم ــاری ارگانی ــک ،س ــبک
معم ــاری ارگانی ــک.
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 -1مقدمه:
لغـــت ارگانیـــک 1در لغـــت نامههـــا به عناو ی ــن مختلفی ترجمه ش ــده اس ــت ک ــه عبارتند از:
عالـــی ،بدســـت آمده از ســـازوارهای زنده ،وابس ــته ب ــه اندام ،تن مای ــه و ......اث ــر ارگانیک به
اثـــری گفتـــه میشـــود که ماننـــد گیاه و موج ــودی زن ــده کامال ب ــه صورتی پو ی ــا درجهتهای
مختلف رشـــد کرده باشـــد و هیچ عاملی به جز نیروهای حیاتی مانع رش ــد آن نش ــده باشد.
نمونـــه ایـــن آثار کلیـــه پدیدهها و موج ــودات طبیعی مختلف عالم اس ــت .انس ــان به عنوان
نماینـــده خـــدا درروی زمیـــن بـــا درک اص ــول پو ی ــا و حیات ــی عال ــم طبیعت ،خود دس ــت به
آفرینـــش میزنـــد ،آفرینش ارگانیـــک که نمون هه ــای این نوع ش ــکلگیری در تار ی ــخ معماری
یت ــوان به شهرس ــازی کام ــا ارگانیک و انس ــانی
کشـــورمان نیـــز فـــراوان اســـت ،از آن جمله م 
بافتهـــای قدیمـــی معمـــاری (مانن ــد ارگ تاریخ ــی بم ،ش ــکلگیری هس ــته اولیه ش ــهرها و
گســـترش تدریجـــی آنهـــا و ) . ....اش ــاره کرد .ش ــاید بت ــوان گفت بین ــش معم ــاری ارگانیک
ریشـــه در فلســـفه رمانتیک دارد.

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400
تصویر ( :)1ارگ بم
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 -2مفهوم رمانتیک:2
انســـانها بـــه خصـــوص انســـانهای اولی ــه ،خردمندان ــه ب ــا طبیع ــت زندگ ــی میکردن ــد
بـــه گونـــهای کـــه حاصـــل عشـــق و تمایل آنه ــا به ارتب ــاط همزیس ــتانه ،آث ــار هن ــری ،ادبی و
شه ــای هنری و گرایشه ــای رمانتیک
معماری بوده اســـت .این عشـــق باع ــث ایجاد جنب 
در هنـــر و معمـــاری شـــد .هنرمنـــدان رمانتیک تفک ــرات و احساس ــاتی فراتر از زم ــان و مکان
خـــود داشـــتند و علت اصلی مخالفت با رمانتی سیس ــم همین مس ــأله اس ــت ک ــه فرآیندها
و راه حلهـــا پاســـخگوی نیـــاز مـــردم آن عص ــر نمیباش ــد و ذه ــن م ــردم متوجه گذش ــتهای
ً
میشـــود کـــه بهتـــر بود .خالقیت بش ــری که اساس ــا به امور اس ــطورهای وابس ــته اس ــت را باید
نوعـــی رمانتیـــک دانســـت و هر کســـی را ک ــه معتقد باش ــد معماری ع ــاوه بر تمام ام ــور باید
احساســـات انســـان را نیـــز ارضا کند بای ــد رمانتیک دانس ــت.
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تصویر ( :)2الهامگیری از طبیعت

 -3مفهوم معماری ارگانیک:1
سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

فلســـفهی طراحـــی معمارانه مربـــوط به اوایل قرن بیســـتم بیـــان میکند یک بنا باید س ــاختار
و پالنـــی داشـــته باشـــد کـــه نیازهـــای کارکـــردی آن بـــا محیـــط طبیعـــیاش همســـاز باش ــد و
فـــرم یـــک وضـــوح عقالنـــی و کلیتـــی یکپارچه به خـــود بگیرد .شـــکلها یـــا فرمهـــا در چنین
حالتـــی اغلـــب خطـــوط طراحـــی نامنظمـــی هســـتند و به نظر میرســـد بـــه فرمهـــای موجود
در طبیعت شـــبیه میباشـــند (معمـــاری انداموار یـــا اندامین معادل فارســـی آن میباش ــد).
معمـــاری ارگانیـــک ترکیـــب ســـاختمان بـــا طبیعـــت و نـــه تحمیـــل ســـاختمان بـــر طبیعت
اســـت ،مشـــخصهی مربـــوط بـــه اشـــکال و فرمهـــای دارای خطوط کنـــارهی نمـــای نامنظم،
کـــه بـــه نظر میرســـد بـــه خطوط کنـــارهی نمـــای گیاهـــان یـــا حیوانات زنـــده شـــباهت دارند
میباشـــد .مفهوم ســـبک ارگانیـــک نیز همانند بســـیاری از دیگـــر مفاهیم به کار گرفته ش ــده
در معمـــاری ،از رشـــتههای دیگـــر وام گرفتـــه شـــده و زمانـــی که بـــرای معماری و ســـاختمان
بـــه کار مـــیرود ،تعییـــن حدود آن مشـــکل اســـت .این مفهـــوم ،روابـــط هماهنگ بی ــن کل و
جـــزء را در خـــود جـــای میدهد ،امـــا همچنین بـــا فرآیندهایـــی طبیعی همچون تولد ،رش ــد
و مـــرگ ارتبـــاط دارد .معمـــاری ارگانیـــک کم و بیش همـــان اجتماع ارگانیک اســـت و همان
طورکـــه یـــک اجتمـــاع ارگانیک بایـــد از قبول آنچـــه که از خارج بـــه زندگی تحمیل میش ــود و
بـــا طبیعت و خصوصیات نوع انســـان مغایر اســـت ،ســـرباز زند ،یک معمـــاری ارگانیک هم
نمیتوانـــد مقهـــور و تســـلیم قوانین زیباییشناســـی یا ذوق ســـاده یـــک فرد باشـــد .معماری
ارگانیـــک بایـــد بـــه هر انســـان آن چنان مـــکان مناســـبی بـــرای کار و زندگی تقدیم کن ــد که او
بتوانـــد از بـــودن در آن خـــود را خوشـــحال و مفید احســـاس کند.

 -1-3تاریخچه معماری ارگانیک:
رمانتیســـم یک جنبش فلســـفی ،هنری و ادبی در اواخرقرن 18و 19میالدی در شـــمال غربی
اروپـــا بـــود کـــه به ســـایر نقاط اروپـــا و آمریـــکا ســـرایت کرد .ایـــن جنبـــش واکنشـــی در مقابل
خردگرایـــی عقـــل مدرن بـــود .رمانتیکهـــا همانند پیـــروان تفکر کالســـیک 2به ذهن انس ــان
اعتقـــاد داشـــتند که بیشـــتر درمـــورد احســـاس و عواطف بـــود .به همیـــن دلیل اکثر فالس ــفه
رمانتیـــک شـــاعر بودنـــد و به تجلیـــل ازطبیعـــت ،عواطف وتخیـــل میپرداختند و ب ــه مبانی
علـــوم اثباتـــی ماننـــد فیزیک ،ریاضـــی و منطق معتقـــد بودند .درآثـــار رمانتیک بـــر انگیختن

1- Organic Architecture
2- Classic
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سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400

احســـاس و عواطـــف ،ایجـــاد ابهـــام و توه ــم و مناظر تماش ــایی طبیع ــت مورد توجه اس ــت.
بـــه همیـــن دلیل رمانتیـــک در پی تحس ــین طبیعت اس ــت برخالف کالس ــیککه ب ــه دنبال
ســـلطه بـــر طبیعـــت اســـت .فریدریش ویله ــم ش ــیلینگ 1ک ــه یک ــی از بنیانگذاران فلس ــفه
رمانتیـــک محســـوب میشـــود معتق ــد ب ــود که طبیع ــت جزئ ــی از خود انس ــان اس ــت و بین
انســـان و طبیعـــت جدائـــی نیســـت .در ای ــن س ــبک معم ــاری هنرمن ــد میبایس ــت ترکیبی
میســـاخت کـــه به مـــوازات طبیعت باش ــد و پروس ــه حیات و رش ــد و توس ــعه را ب ــه صورت
انتزاعی نشـــان دهد .رالف والدو امرس ــون 2نویس ــنده شاعر و کش ــیش آمریکایی هنرمندان را
تشـــویق میکـــرد که از طبیعـــت الهام بگیرن ــد .وی هنرمندان را ب ــرای یافتن رابط ــه بین فرم و
عملکـــرد در طبیعت هدایت میکـــرد .به عقیده او طبیعت سیس ــتمی از فرمها و روشهای
بـــه وجـــود آوردن را خلـــق میکند که مس ــتقیما قاب ــل تطبی ــق در هنر اس ــت .همچنین ویوله
لـــودوک 3معمـــار معـــروف فرانســـوی معم ــاران را ترغی ــب میکرد ک ــه قوانی ــن طبیعی خلقت
را بـــه کار گیرنـــد همانند مجســـمه س ــازان قرون وس ــطی ک ــه گیاه ــان و حیوان ــات را مطالعه
میکردنـــد تـــا بفهمند که چگونـــه فرمهای آنها یک عملکردی را نش ــان میدهن ــد و یا خود را
با خصوصیات ارگانیســـم تطبیـــق میدهند .معم ــاری ارگانیک در آمریکا در قرن  ۱۹توس ــط
فرانـــک فرنس و لویی ســـالیوان شـــکل گرفت .اوج ش ــکوفایی ای ــن نظریه را میت ــوان در نیمه
اول قرن بیســـتم درنوشـــتارها وطرحه ــای فرانک لو ی ــد رایت 4مش ــاهده کرد.
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تصویر ( :)3زندگی انسان در دل طبیعت

 -4مبانی نظری معماری ارگانیک:
 -1-4نظریه هنرمندان و نقاشان ومعماران:
 -1-1-4لئوناردو داوینچی:5
لئونـــاردو داوینچـــی بـــه طبیعت اعتقاد داش ــت .ب ــه عقیده او ،نقاش ــی فرزن ــد زاده طبیعت
اســـت .او بـــا اشـــراف بـــه دیرینگـــی ازل ــی طبیع ــت ،تا ب ــه آنج ــا پیشرفت ک ــه معتق ــد بود،
نقاشـــی پایـــدار میماند زیرا مســـتقیم از طبیعت سرچش ــمه میگیرد ،در حالی که موس ــیقی
بالفاصلـــه پـــس از اجـــرا میمیـــرد .ای ــن ب ــاور ،احت ــرام تعصبآمی ــز و س ــر س ــپردگی وی را به
طبیعـــت نشـــان میدهـــد .به نظـــر او هن ــر باید ب ــا طبیعت س ــازگار باش ــد .تصویر کل ــی او از
 1- Friedrich Wilhelm Schillingخالقیـــت ،گونـــهای نـــوآوری ضمـــن حفظ وف ــاداری ب ــه طبیعت بوده اس ــت.
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2- Ralph Waldo Emerson
3- Viollet-le-Duc
4- Frank Lioyd Wright
5- Leonardo Da Vinci
6- Michel Angelo

 -2-1-4میکل آنژ:6
میـــکل آنـــژ معتقد بـــود فرمـــی که هنرمن ــد به مصال ــح میبخش ــد نه تنه ــا در ذه ــن هنرمند،

بلکـــه از پیشدر خود مصالح وجـــود دارد .بنابر این هنرمند همواره در کشـــاکش متافیزیکی
بـــا فـــرم و اســـرار طبیعت اســـت و این فرآیندی اســـت مکاشـــفهآمیز کـــه از طریـــق آن هنرمند
تـــوده فرمـــی را که از قبل در ذهن خود و نیز در مصالح نهفته اســـت ،کشـــف میکند .ش ــاید
ایـــن همـــان موضوعـــی باشـــد که فرانـــک لویدرایـــت همـــواره در بحـــث مصالح به آن اش ــاره
میکنـــد .بـــا آنکه رایت به طبیعت عشـــق میورزد ،شـــاید هیـــچ گاه نتوانســـت مانند میکل
آنـــژ به سرشـــت خارق العاده مصالح دســـت یابد .رایت و بســـیاری از معمـــاران که در طلب
یادگیـــری از طبیعـــت هســـتند بســـیاری از اســـرار طبیعـــت ،جنبههـــای مختلـــف آمیختن
طبیعـــت بـــا ســـایت ،اســـتقرار ســـاختمان روی آن ،جهـــت یابـــی آن ،آثـــار جنبـــی حرارتی و
اقلیمـــی و گاه حتـــی جنبههـــای مختلـــف فرمـــی طـــرز تشـــکیل ســـاختمانی طبیع ــت را فرا
گرفتهاند.

رون ــد شکلگیری سبک مــعــمــاری ارگــانــیــک از
مبانی نظری تا کالبد معماری
شیدا بدیهی ،مهدی اختر کاوان
صص 45-27

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400

تصویر ( :)4استفاده از عناصر طبیعت
برای ساخت

 -2-4نظریه معماران در مورد معماری ارگانیک:
 -1-2-4فرانک فرنس:1

تصویر ( :)5زندگی انسان در دل طبیعت

1- Frank Furness
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بـــه اعتقـــاد فرانـــک فرنـــس بر اســـاس نظریـــه ارگانیـــک همـــه فرمهای طبیعـــی پویا هس ــتند.
نیروهـــا و فشـــارهایی کـــه در ســـاختار یـــک حیـــوان دخیـــل هســـتند ،کشـــش ماهیچ هه ــا و
مفاصـــل هنگامـــی کـــه موجود حرکـــت میکند ،طرح رشـــد و گســـترش که در فـــرم گیاهان و
صدفهـــا دیـــده میشـــود ،تصویری از یک شـــکل زنده اســـت .اگـــر یک کار هنـــری بخواهد
بیانکننـــده باشـــد بایـــد به صـــورت ارگانیک ســـاخته شـــود .اجـــزا آن نمیتوانند بـــه صورت
بخشهـــای مجزا باشـــند بلکـــه آنها باید در یک سیســـتم پویا و شـــکلپذیر در یکدیگر ادغام
شـــده شـــوند .بیـــان در معمـــاری بایـــد در حـــل کـــردن نیروهـــای فیزیکی کـــه در یـــک کالبد
ارگانیـــک عمـــل میکنـــد صـــورت میگیرد.
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 -2-2-4لوئی سالیوان:1
لوئـــی ســـالیوان از پایه گذاران مکتب ش ــیکاگو و معم ــاری مدرن در آمریکا بـــود .وی اعتقاد
بســـیار زیـــادی بـــه فرمهـــای طبیعـــی و س ــبک ارگانیک داش ــت .س ــالیوان به روش ــی معتقد
بـــود کـــه مشـــابه پروســـه بـــه وجـــود آوردن در طبیعت ب ــود .او ب ــرای اولی ــن بار اصط ــاح "فرم
تابـــع عملکـــرد "2را بیـــان نمود .یعنی س ــالیوان ف ــرم تابع عملکرد را در پروس ــه رش ــد و حرکت
طبیعی میدید .به عقیده ســـالیوان ،س ــنگ و مالت در س ــاختمان ارگانیک زنده میش ــود.
موضوعـــی کـــه فرانـــک لویـــد رایـــت ش ــاگرد وی بهت ــر از ه ــر معم ــار معاص ــر دیگ ــری آن را در
ســـاختمانهایش نشـــان داده اســـت .رایت اگر چ ــه با تکنول ــوژی مدرن مخالفتی نداش ــت
ولـــی وی آن را بـــه عنوان غایت و هدف تلقی نمینمود .به اعتقاد رایت تکنولوژی وس ــیلهای
اســـت برای رســـیدن به یـــک معمـــاری واالتر که از نظ ــر وی همان ــا معم ــاری ارگانیک بود.
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تصویر ( :)6تغییر چهره طبیعت به دست
انسان

 -3-2-4اوژن ویوله لودوک:3
اوژن ویولـــه لـــودوک در مرمـــت آثار باس ــتانی به ابعاد اقتصادی و بهداش ــتی (نور ،ه ــوا و) ....
توجـــه داشـــت .به عقیـــده وی آثار باس ــتانی باید با تخر ی ــب بناهای اطراف بی ــش از پیشدر
معـــرض دید قـــرار گیرنـــد .او دو نظریه مهم را مطرح ساختهاس ــت:
یج ــان ب ــرای برخ ــورداری از روح و روان بای ــد ب ــه
نظریـــه پویایـــی مـــاده در ســـاختمان :م ــاده ب 
صورتـــی بـــه کار گرفتـــه شـــود که معم ــار در نظ ــر دارد.
نظریـــه ســـبک و زمـــان :او ســـبک را مجموعـ ـهای از قوانی ــن و مقررات ــی میداند که ب ــا توجه به
تکنولـــوژی زمـــان و در زمان تعریف میش ــود.
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 -4-2-4لوئی کان:4
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1- Louis Sullivan
2- Form Follows Function
3- Eugene Viollet-le-Duc
4- Louis Kahn
5- Le Corbusier
6- Mies Vander Rohe

لوئی کان نخســـتین معمار آمریکائی روس ــی تبار بود که بعد از جنگ جهانی دوم برخاس ــت
و نیـــز اولیـــن کســـی بـــود کـــه از مکتـــب جهان ــی " ف ــرم تابع عملک ــرد اس ــت" بر ی ــد .معماری
کان نـــه در قالـــب معمـــاری ارگانیـــک فران ــک لوید رای ــت جای میگی ــرد و ن ــه در قالب دیگر
نهضتهـــای معمـــاری مدرن ،مثـــل مکتب معماری م ــدرن لوکوربوزیه 5و می ــس وندروهه.6
کان اغلـــب از فـــرم ،نـــور و روشـــنایی و از فضاهای ــی ک ــه عملک ــردی ب ــر آنان متربت اس ــت،
ســـخن میگفـــت .به عقیده او نـــور و روش ــنایی حضور همه چیز را باعث میش ــود .اجس ــام
از نـــور مشـــتق میشـــوند یا بـــه تعبیری دیگر ،هر گاه نور مصرف ش ــود جس ــم حاص ــل میآید.
اجســـام همانها هســـتند که به ســـبب وجودشان س ــایه به وجود میآید و س ــایه به نور تعلق
دارد .نـــور بـــه جانـــب جســـم حرکـــت میکند و جس ــم به جان ــب نور و ای ــن امر محی ــط و جو
ســـازندگی را بـــه وجـــود میآورد .فـــرم به خ ــود میگوید :م ــن باید چی ــزی بس ــازم .در آثار کان
همواره احساســـی یکســـان از قدمـــت و تازگی وجود دارد .پژوهش ــی برای تم ــام چیزهایی که

در قبـــال ســـازندگی آدمـــی در تمـــام زمانهـــا ،زیبا و منطقـــی بود .این اندیشـــه که گذش ــته در
حـــال حاضـــر ریشـــه دارد و پژوهش به دنبـــال حقیقت در جملـــهای موجز و شـــاعرانه از خود
کان مســـتتر اســـت :آینده همان امروز اســـت.
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تصویر ( :)7توجه لوئی کان به استفاده از
نور طبیعی در بنا

 -5-2-4آلوار آلتو:1

تصویر ( :)8ویال مایرا اثر آلوار آلتو

 -6-2-4هوگو هرینگ:3
هوگ ــو هرین ــگ معمار آلمان ــی و ازجمله نظریه پردازان معماری ارگانیک محس ــوب میش ــود.

1- Alvar Aalto
2- Villa Mayra
3- Hugo Haring
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در اوایـــل ســـال  ۱۹۳۸میـــادی ،زمانـــی کـــه خانه آبشـــار اثـــر فرانک لویـــد رایت تازه ش ــهرت
یافتـــه بـــود آلـــوار آلتـــو برای ســـاخت مجـــدد ویـــا مایـــرا 2از ان الهام گرفـــت .حتی گفت ــه آلتو
پـــس از آشـــنایی بـــا پـــروژه رایـــت از مشـــتریان خود خواســـت کـــه ویال را بـــر روی نهـــری که در
اراضـــی آنهـــا واقع بود بنـــا کنند .تأثیر خانه آبشـــار بـــر پروژه آلتـــو در اجزایی ماننـــد تراسهای
بیـــرون زده جســـورانه و طبقـــه زیرزمین کـــه در معماری آن از فـــرم مواج نهـــر و صخرهها الهام
گرفته شـــده کامال آشـــکار اســـت .ویال مایرا نیز همچون خانه آبشـــار رایـــت ،از طبیعت الهام
گرفـــت و در دل طبیعـــت نیز ســـاخته شـــد و یکی دیگر از بناهای ســـبک معمـــاری ارگانیک
محســـوب میشود.
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رون ــد شکلگیری سبک مـعــمــاری ارگــانــیــک از
مبانی نظری تا کالبد معماری
شیدا بدیهی ،مهدی اختر کاوان
صص 45-27

ب ــه عقی ــده وی ،روش هندس ــی س ــاکن و ایس ــتا اس ــت و ام ــروزه تمای ــل بیش ــتر ب ــه س ــمت
س ــاختارهای انعطافپذی ــر و در نظر گرفتن س ــاختمان به عنوان یک ارگانیزم زنده میباش ــد.
آنه ــا ب ــه س ــوی کالب ــدی ارگانی ــک تمای ــل دارند و ای ــده زندگ ــی و حرک ــت جایگزی ــن انتزاع و
س ــکون میش ــود .ش ــدن به جای ب ــودن .ای ــن تغییر جهانی اس ــت و همه راش ــامل میش ــود.

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400
تصویر ( :)9توجه به حرکت و پویائی در
آثار هوگو هرینگ
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 -7-2-4فرانک لوید رایت:1
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1- Frank Lioyd Wright
2- University Of Wisconsin
3- Joseph Lehman Sylzby
4- Shingle Style Architecture
5- Spring Green
6- Dankmar Adler
7- David Thoreau
8- Thomas Jefferson
9- Henry Hobson Richardson
10- Bruce Price
11- Fvln Charles McKim
12- William Rutherford Mead
13- Stanford White

شـــاید بتـــوان فرانـــک لویـــد رایـــت را مش ــهورترین معمار س ــبک ارگانی ــک دانس ــت .وی یک
آمریکایی بریتانیایی تبار ،به مدت دو س ــال در دانش ــگاه ویسکانس ــین 2تحصیل مهندس ــی
کـــرده و بـــرای مـــدت کوتاهـــی در کارگاه ج ــوزف لیمن س ــیلزبی ،3کس ــی ک ــه وی را با اصول
ســـبک شـــینگل 4آشـــنا کـــرد ،کار کرده ب ــود .عالوه ب ــر این آموزش رس ــمی مح ــدود و اندک،
بـــرای نخســـتین بار عشـــق به مناطق روس ــتایی ،تحت تأثی ــر مزرعه پدربزرگش در اس ــپرینگ
گریـــن 5در ویسکانســـین در وی پدید آمده بود .وی در س ــال  1888ب ــه کارگاه لوییس هنری
ســـالیوان و دانکمار آدلر 6پیوســـت و تا س ــال  1893در آنجا بود و به طراحی س ــاختمانهای
مســـکونی اشـــتغال داشـــت .طـــی ای ــن دوران مق ــداری از اص ــول س ــالیوان را که او را اس ــتاد
گرامـــی مینامیـــد ،یعنـــی فلســـفه بیتکلف و س ــاده پ ــدران بنیانگ ــذار آمریکا .ع ــاوه بر این
رایـــت فردگرایـــی مـــورد تأ کید هنـــری دیوید ث ــورو ،7طبیعت گرای ــی توماس جفرس ــون 8و آثار
معماران ســـاحل شـــرقی آمریـــکا مانند هنری هابس ــون ریچاردس ــون ،9بروس پرای ــس ،10چارلز
فولـــن مک کیـــم ،11ویلیام راترفـــورد مید 12و اس ــتنفورد وای ــت 13را آموخت .به این م ــوارد باید
ســـه تأثیر مهم دیگـــر را نیـــز اضافه کرد:

شیدا بدیهی ،مهدی اختر کاوان
صص 45-27
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تصویر ( :)10خانه روبی اثر فرانک لوید رایت

1- Oak Park In Chicago
2- Buzar Style
3- Library Milwaukee
4- House Ruby
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الف -جاذبه تلفیق و تقاطع ترکیبهای هندسی،
ب -اولویت قائل شدن برای پالنهای ساده و کمال استادکاری ملهم از سبک شینگل،
ج -و در نهایـــت جاذبـــه وگیرایی ســـرزمینهای بیگانه و ریاضیات متعالی معماری س ــنتی
ژاپنـــی کـــه رایـــت نخســـتین بـــار آن را در غرفه ژاپـــن در نمایشـــگاه جهانی کلمبیـــا در 1893
میـــادی در شـــیکاگو مالحظه کرد.
یکـــی از نتایج شـــخصی عشـــق رایت به طبیعت عبارت از نفی شـــهرهای بـــزرگ و طرفداری
از حومههـــا بـــود .وی در ســـال  1889میـــادی کارگاه خویـــش را در اوک پـــارک ،1یـــک حومه
اشـــرافی نشـــین سرسبز شـــیکاگو مســـتقر ســـاخت .جایی که وی مشـــتریانی پیدا کرد که در
حلقههایی از گرایشهای بســـیار روشـــنفکر مآبانه و انســـان دوســـتانه و مترقی قرار داش ــتند.
نخســـتین کار خصوصـــی کـــه در مورد آنهـــا به عهده گرفـــت ،موضوع اســـتقرار آزاد خانههای
تک خانواری را به عنوان هســـته دموکراســـی جدید به کرســـی نشـــاند .دموکراســـی به معنای
چنـــد نفـــر خوشـــبخت که بـــه همان انـــدازه کـــه فـــرد گرایانه بـــود ،توهمـــی و خیالی نی ــز بود.
وی پـــس از یـــک اقـــدام تردیدآمیـــز در بـــه کارگیـــری ســـبک بـــزآرت( 2در طراحـــی کتابخان ــه
میلواکـــی 1893 ،3میـــادی) ،باالخـــره و بـــه طـــور قطعـــی به عنـــوان ضد کالســـیک گرایی و
ضـــد اروپاییگـــری ،نحـــوه بیانـــی را برگزید کـــه بر اســـاس آن ،آرمان معمـــاری ارگانی ــک را به
عنـــوان ســـبک نوین آمریـــکا در زمینه فرهنگی ابراز کـــرد .رایت را میتوان به عنوان کس ــی که
معمـــاری ارگانیک را شـــکوفا کـــرد معرفی نمود .به تحقیـــق وی یکی ازمهمتریـــن وخالقترین
معمـــاران و نظریـــه پردازان قرن بیســـتم میباشـــد .شـــخصی که معمـــاری ارگانیـــک را به اوج
شـــکوفایی رســـاند و باعـــث تحـــوالت بســـیاری در این ســـبک شـــد .ایـــن معمـــار درطی نود
ســـال عمر پربار خود بیش ازشـــصت ســـال فعالیت مســـتمر معماری داشـــته است و حدود
پانصـــد و شـــصت ســـاختمان اجرانمـــوده اســـت .خانههـــای اولیـــه رایـــت به نـــام خانههای
دشـــتهای مســـطح معـــروف بودهانـــد .از مشـــخصههای بـــارز ایـــن ســـاختمانها میت ــوان
بـــه پنجرههای سرتاســـری وکنســـول نمـــودن بـــام و نمایش افقی آن بـــه موازات ســـطح زمین و
نشـــان دادن مصالح در ســـاختمان اشـــاره کرد .ازشـــاخصترین نمونههای این ساختمانها
بایـــد از خانه روبی 4درشـــیکا گو نام بـــرد .نقطه اوج و نیـــز پایان مجموعه خانههـــای مرغزاری
رایت ،خانه روبی بود که در ســـال  1907میالدی طراحی و در  1908 - 9میالدی در ش ــیکاگو
ســـاخته شـــد .ایـــن نمونـــه ،دیگـــر از نـــوع ســـاختمانهای مســـتقر در محوطههای روس ــتایی
نبـــود ،بلکـــه یـــک خانه شـــهری بود (هر چنـــد که در اصل باغ وســـیعی داشـــت).
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رون ــد شکلگیری سبک مـعــمــاری ارگــانــیــک از
مبانی نظری تا کالبد معماری
شیدا بدیهی ،مهدی اختر کاوان
صص 45-27

پـــان مفصل بندی شـــده آن بـــه تبع خیاب ــان مجاور ش ــکل گرفته اس ــت ،تأثی ــرات زیبایی
شـــناختی آن در وهلـــه اول بـــه باز یه ــای درون ــی بین هس ــته مرک ــزی که به ص ــورت محوری
له ــای جانبی بنا
طراحی شـــده اســـت همـــراه با دو پنجره بیرون نشس ــته قس ــمت جل ــو و با 
کـــه تقـــارن را بر هـــم میزنند وابســـته اس ــت .این ع ــدم تع ــادل آ گاهانه در س ــطوح مختلف
ادامـــه دارد ،بـــه عنوان مثـــال در بام طبقه باالیی که نس ــبت به طبقه اصل ــی حالت عمودی
دارد .حاصـــل کار یـــک بنـــای چند وجهی اس ــت که در عین ح ــال با بامهایی جس ــورانه به
صـــورت طـــره پیشآمدهاند و تســـلط خط ــوط افقی به گونـ ـهای هماهنگ ت ــداوم دارد.

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400
تصویر ( :)11خانه روبی اثر فرانک لوید رایت
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1- Home Kaufman
2- Fallingwater House In Mill
Ranpnsylvanya
3- Mill Ranpnsylvanya

یک ــی از ش ــاهکارهای دیگ ــر رای ــت خانه کافم ــن1935 - 39( 1میالدی) اس ــت ک ــه به عنوان
خانه آبش ــار 2نیز معروف اس ــت ،و س ــنتزی خالقانه از معم ــاری ارگانیک و عناصر کوبیس ــتی
و خردگرایان ــه اس ــت .ای ــن بنا در نزدیکی می ــل رانپنس ــیلوانیا 3قرار گرفته اس ــت .این عمارت
تجمل ــی ب ــر فراز ی ــک نهر آب و درس ــت در نقطـ ـهای قرار دارد که یک آبش ــار کوچک تش ــکیل
یش ــود ،قابل
یش ــود .ای ــن خانه به وس ــیله پلی که به ی ــک راه بار ی ــک در کناره تپه منتهی م 
م 
دسترس ــی اس ــت .یک س ــایبان بتنی ،فض ــای رابط و ح ــد فاصل بی ــرون و درون بنا اس ــت.
همچ ــون خان هه ــای مرغ ــزاری ،کان ــون اصلی ای ــن ارگانیس ــم نیز بخ ــاری دیواری اس ــت که

در مرک ــز بن ــا و ب ــر یک تخته س ــنگ ق ــرار گرفته اس ــت و همانن ــد س ــایر عناصر بار ب ــر عمودی
ای ــن بن ــا ،کال از س ــنگهای طبیع ــی س ــاخته ش ــده اس ــت .متک ــی ب ــر ای ــن دیواره ــای قائم
س ــنگی ،س ــقفهای یکپارچ ــه از بت ــن نرم ب ــا اش ــکال مس ــتطیلی در س ــطوح مختلف یکی
ب ــر ف ــراز دیگ ــری ق ــرار گرفتهان ــد که همگ ــی به نوع ــی به س ــوی محی ــط پیرام ــون پیشرفتگی
دارن ــد ،ام ــا بر ف ــراز دره بار ی ــک موجود ،نقش ی ــک پل را ب ــازی میکنند .پالن صلیبی ش ــکل
ای ــن بنا در س ــه بعد گس ــترش یافته اس ــت و کام ــا از اجمال گرایی آزاد اس ــت ب ــه طوری که
ی ــک سلس ــله مراتب زن ــده و پیچیده از ت ــداوم و تداخ ــل فضایی را ب ــه وجود مـ ـیآورد ،یعنی
اس ــتفاده بنیادی و افراطی از امکانات س ــاختمانی بتن مس ــلح بدون اینک ــه به موضوع تزئین
امتی ــازی خ ــاص اعطا کن ــد .موضوع همج ــواری فضای داخل ــی و محیط اط ــراف به کمک
عناصر واس ــطهای که دارای خاصیت نافذی هس ــتند حل ش ــده اس ــت ،یک عمل ش ــاعرانه
ک ــه در عین ح ــال هرگز تس ــلیم رمانتی ــک گرایی ی ــا تقلید بیمحت ــوا از طبیعت نمیش ــود.

رون ــد شکلگیری سبک مــعــمــاری ارگــانــیــک از
مبانی نظری تا کالبد معماری
شیدا بدیهی ،مهدی اختر کاوان
صص 45-27

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400

تصویر ( :)12خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت
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اگـــر بتـــوان خانـــه آبشـــار را راه حل آرمانـــی رایت بـــرای زندگی در محیط روســـتایی برش ــمرد،
ســـاختمان اداری شرکت شـــیمیایی اس .سی .جانســـون و پسر ،۱در راســـین ویسکانسین،2
ارائهدهنـــده تفکـــر رایـــت در چگونگـــی کار در شـــهر اســـت .ایـــن بنـــا نیـــز همانن ــد س ــایر
ســـاختمانهای شـــهری وی ،یـــک بنـــای مرکـــز گـــرا و فاقد هـــر نوع برخـــورد بصری بـــه دنیای
خـــارج اســـت .روشـــنایی داخلـــی آن از طریـــق نوارهـــای افقـــی شیشـــهای کـــه بـــه ص ــورت
لولههایـــی در زیـــر ســـقف قـــرار گرفتهاند ،تأمیـــن میشـــود .عناصر ســـازهای و ابر س ــازههای
شـــکلپذیر آن از مصالح بنایی ســـاخته شـــدهاند و با اســـتفاده از زبان دوایر ،بر شـــخصیت
درون گـــرای بنـــا تأثیـــر میگذارند .ســـتونهای بتن مســـلح آزاد قارچی شـــکل ،بـــه طرف پی
مفصلـــی خـــود تراشـــیده و باریکتر میشـــوند ،در حالی که در قســـمت باال یـــک دایره کامل
را پدیـــد میآورنـــد .این ســـتونها عامل جداکننـــده فضاهای داخلـــی نیز هســـتند .از طریق
ســـطح قـــرار گرفته بـــر فراز این ســـتونها که به صـــورت لکههـــای پراکنده نورانـــی مینمایند،
نـــور آســـمان در داخل بنا منتشـــر میشـــود .بر فـــراز این مجموعـــه مفصل بندی شـــده ،برجی
ســـر برافراشـــته که در ســـال  1944 - 50میالدی ســـاخته شـــد و محل آزمایشـــگاهها اس ــت.
در کفهـــای آن ،عناصـــر مربع و دایرهای شـــکل بـــه صورت متنـــاوب قـــرار گرفتهاند .غنای
سرشـــار از قـــدرت تخیل اشـــکال و جو منبســـط و رقیـــق آن ،این انـــدام را به یـــک یادمان ،به
یـــک تکنولـــوژی آرام و یـــک کار موفـــق دارای هماهنگی تبدیـــل میکند.

1- S. C. Johnson & Son
2- Racine Wisconsin
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تصویر ( :)13ساختمان اداری شرکت
شیمیایی اس .سی .جانسون و پسر اثر
فرانک لوید رایت

سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1400

رایـــت در دوره خانههـــای مرغزاری ،س ــاختمان الرکی ــن در بوفالو ۱را طراحی ک ــرد ( 1904 - 5
میـــادی) .تمـــاس و ارتبـــاط با دنیای خ ــارج و محیط پیرام ــون که تنها در محیط روس ــتایی
مـــورد آرزوی رایـــت بود ،در شـــهر برایش مفهومی نداش ــت .این یک س ــاختمان اداری بود که
در اطـــراف فضایی مرکزی شـــکل گرفته بود که از طریق یک س ــقف شیشـ ـهای نور میگرفت
و بـــا تاالرهایی احاطه شـــده بـــود .از بیرون تنها یک نمای ناب گرایانه ش ــکوهمند به ش ــکل
جه ــای برجس ــته یکدس ــت قرار داش ــتند.
یـــک منشـــور پیـــدا بود کـــه در چهـــار گوش ــه آن بر 
ایـــن برجهـــا در واقـــع راه پلههـــای س ــاختمان را در دل خ ــود ج ــای داده بودن ــد و در داخ ــل
دیوارهایشـــان کانالهـــای جریـــان ه ــوا تعبیه ش ــده بود .س ــاختمان الرکین ،نخس ــتین بنای
اداری همـــراه بـــا تهویه مطبوع بـــود این بنا در س ــال  1949میالدی تخریب ش ــد.
تصویر ( :)14ساختمان الرکین اثر فرانک
لوید رایت
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1- Larkin Building In Buffalo

رایـــت در ســـال 1938میالدی تالیســـین غربـــی 1را به عنـــوان خانه زمســـتانیاش در صحرای
پارادایزولـــی 2در نزدیکـــی فونیکـــس آریزونـــا 3بنا کـــرد .او بـــرای آفرینش یک قطعـــه مصنوع از
طبیعـــت ،از ســـنگ آهـــک محلی و چـــوب در ترکیبهای مـــورب و زاویهدار اســـتفاده کرد و
نیـــز قواعد هندســـی ترکیب بنـــدی را که قبـــا در مجموعه کویـــری اکاتیلو 4تجربـــه کرده بود،
بـــه کار بســـت .دیوارههـــای تنومند پیها و ســـازه قابل رؤیت الـــواری و بامهـــای خیمهگون،
موجـــب برقـــراری رابطـــه خانه بـــا طبیعت روســـتایی پیرامـــون میشـــدند و به همیـــن ترتیب
داخـــل و خـــارج بنـــا را با هـــم مرتبط میســـاختند کل ایـــن مجموعه به صـــورت یک محوطه
ســـاختمانی ناتمـــام معمـــاری در یک حالـــت تولد ابـــدی باقی ماند.
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تصویر ( :)15تالیسین غربی اثر فرانک لوید رایت

تصویر ( :)16خانه ویلیتس اثر فرانک لوید رایت

1- Western Talysyn
2- Desert Paradayzvly
3- Phoenix، Arizona
4- Desert Set Akatylv
5- Home Vylyts
6- Highland Park Illinois
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خانـــه ویلیتـــس 5در هایلنـــد پـــارک ایلی نویـــز ،6یک نمونـــه بارز از نـــوع خانه مرغزاری اس ــت
کـــه در  1902میـــادی ســـاخته شـــد .پـــان صلیبـــی شـــکل آن بـــه دور یـــک بخـــاری دیواری
(شـــومینه) که در مرکز بنا مســـتقر شـــده ،شـــکل گرفته اســـت .در حالی که هر یک از فضاها
شـــخصیت مســـتقل فردی خـــود را دارنـــد ،اما آزادانه با ســـایر فضاهـــا تداخل پیـــدا میکنند
و نوعـــی تـــداوم زنـــده را پدیـــد میآورنـــد .دو بـــال غیر متقـــارن بنا همچـــون دو بازوی گش ــاده
بـــه درون پـــارک پیرامونـــی ســـاختمان نفـــوذ کردهانـــد ،پارکی کـــه مرغـــزار آن تا لبـــه دیوارهای
ســـاختمان ادامـــه دارد .بـــه ایـــن ترتیـــب خانـــه و طبیعـــت ،طبق نظـــام محور مشـــخص ،در
یکدیگـــر ادغـــام شـــدهاند .ایـــن ادغام بـــه کمک بامهای کم شـــیب کـــه به طور مش ــخص از
نمـــا بیـــرون زدهانـــد و تأ کید بـــر عناصر افقی نمـــا و اســـتفاده از مصالح طبیعی کـــه با محیط
ممـــزوج میشـــوند ،بیشـــتر مورد تأ کیـــد قرار گرفته اســـت.
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رایـــت در ســـال  1906 - 7میـــادی معب ــد وح ــدت 1را در اوک پ ــارک ایل ــی نو ی ــز 2بنا ک ــرد .در
اینجـــا وی بتـــن مســـلح را به عنوان م ــاده س ــاختمانی انتخاب ک ــرد ،اما با بیانی س ــنگین و
شـــکوهمند که یادآور ســـبک مصری بود .قس ــمت داخل بنا ،با یگانگ ــی و وحدت ظریف و
دقیقی که در خطوط مرزی بین عناصر باربر داش ــت و نیز با س ــقف شیشـ ـهای ،س ــازه چوبی
ظریـــف و چراغهـــای آویـــزان زنگولهای ش ــکلش گرایش رایت را ب ــه ارائه یک بی ــان نمادین و
یس ــازد .در س ــال 1909
حا کـــی از زیباییشناســـی بـــه منظور وحدت ف ــرد با جامعه ،ظاهر م 
میـــادی رایـــت متوجه عدم امکان به واقعیت پیوس ــتن رؤ ی ــای یک دموکراس ــی فردگرایانه از
طریـــق رمانتیـــک جلـــوه دادن فقـــر معن ــوی حومهه ــا گردید .وی با رها کردن همس ــر و ش ــش
فرزنـــدش اقدام بـــه یک مســـافرت در داخل اروپا کرد .در س ــال  1910میالدی یک نمایش ــگاه
مهـــم و بســـیار تأثیـــر گـــذار از کارهـــای وی در برلی ــن برگ ــزار ش ــد .وی پ ــس از بازگش ــت ب ــه
ایـــاالت متحـــده ،جامعه اســـپرینگ گری ــن را در  1911می ــادی به قصد یک ش ــروع جدید در
ویسکانســـین ،تأســـیس کـــرد .در ایـــن هنگام ،س ــاختن خانه خ ــودش را آغاز کرد ک ــه به نام
یک شـــاعر اهـــل ویلز تالیســـین نامید.

تصویر ( :)17معبد وحدت اثر فرانک لوید رایت
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رایـــت در ســـال  1894میـــادی خانه وینس ــلو 3را در ریور فاس ــت 4در ایلی نوی ــز طراحی کرد
کـــه در آن بـــرای نخســـتین بـــار ،جنبههای ویژه س ــبک رای ــت  -بامه ــای بی ــرون زده ،تأ کید
بـــر خطـــوط افقـــی و نمـــای غیر متقـــارن  -مش ــاهده میش ــوند .به ای ــن ترتیب معم ــار جوان،
نخســـتین نمونـــه از مجموعـــه خانـــه مرغ ــزاری را بن ــا کرد ،ی ــک نمون ــه جدی ــد از خانههایی
مبتنی بر اســـتقرار آزاد در یک محوطه طبیعی که وجه مش ــخصه آن س ــادگی قابل مالحظه،
نفـــی فضاهـــای نمایشـــی و غیر مورد اس ــتفاده و پالن آزاد ب ــود که همگ ــی جنبههایی مبتنی
بر اصـــول خانههـــای روســـتایی آمریکایی بود.
تصویر ( :)18خانه وینسلو اثر فرانک لوید رایت
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1- Unity Temple
2- Oak Park Illinois
3- Winslow House
4- River Fast

در ســـال  1904میـــادی رایـــت خانه مارتیـــن را در بوفالـــو 1در نیویورک بنا کـــرد .در آنجا نمونه
ابتدایـــی از نوارهـــای افقـــی پنجرههـــای ســـاختمانهای مســـکونیاش را به کار برد .س ــپس
در ســـال  1907میـــادی در خانـــه تومـــک در ریورســـاید ایلـــی نویـــز ۲ایـــن مورد به عن ــوان یک
عامـــل فرمـــال متـــداوم بـــه کار گرفتـــه شـــد .در  1907 - 11میـــادی وی خانه کونلـــی را نیز در
ریورســـاید3بنا کـــرد .ســـازهای پیچیده که ســـقف آن از درون تابع شـــیب مالیم بـــام بود .این
شـــیب بـــه وســـیله نوارهایـــی از چـــوب تیـــره رنگ کـــه به فضـــا یک احســـاس مســـدود بودن
میدهـــد ،بیشـــتر مورد تأ کیـــد قـــرار میگرفت.
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تصویر ( :)19خانه مارتین اثر فرانک لوید رایت

California
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رایـــت در ســـال  1913میـــادی باغهاهای میدوی را در شـــیکا گو 4طراحی کـــرد که همچون
بیانیـــهای حا کـــی از نوعـــی جســـتجوی اکسپرسیونیســـتی 5برخاســـته از امکانـــات بالق ــوه
احساســـی ،مربـــوط به فـــرم و مصالـــح بود .مرکـــز ســـرگرمیهای آن کـــه تجهیزات گس ــترده و
قابـــل توجهـــی داشـــت ،خیلـــی زود تخریـــب شـــد .ســـال بعـــد از آن ،همســـر جدیـــد رای ــت،
ماماچنـــی ،طـــی یـــک آتش ســـوزی که در خانـــه تالیســـین رخ داد ،درگذشـــت .رایـــت که به
شـــدت تـــکان خورده و منزوی شـــده بـــود به ســـاختن مجدد خانـــهاش همت گماش ــت .به
علـــت مشـــکالت مادی ناشـــی از این موضوع بـــود که وی ســـاختن هتل امپریـــال توکیو را در
ســـالهای  1916 - 32میـــادی همـــراه بـــا آنتونیـــن ریمونـــد پذیرفت .ایـــن بنا بـــه علت ریزه
کار یهـــای فنـــی و ســـازه ضد زلزلـــهاش شـــهرت یافت .اقامـــت رایـــت در ژاپن که ب ــا برخی
وقفههـــا جمعـــا شـــش ســـال به طـــول انجامیـــد ،همـــراه بـــا بحرانهای شـــخصی عمی ــق او،
موجـــب پدیـــد آمـــدن تغییری اساســـی در معماریش شـــد.
6
ایـــن تغییر در ســـاختمان خانه هولی هـــوک در لوس آنجلس کالیفرنیـــا (1917 - 20میالدی)
کـــه کامال بـــا اصول خانـــه مرغزاری تناقض داشـــت ،ظاهر شـــد .واحدهای تنومنـــد یک تکه
آن همـــراه بـــا بامهـــای مســـطح ســـنگین و تزئیناتی کـــه از میراث قـــوم مایا الهام گرفته ش ــده
بـــود ،یـــک مجموعه بســـته در اطراف یک حیـــاط مرکزی را تشـــکیل میدهد ،ایـــن مجموعه
احساســـی از یـــک دژ که خـــود را از محیط اطرافش مجزا میکند و در عین حال مس ــلط بر آن
اســـت ،القا میکند .اصول مشـــابهی در ســـال  1921میالدی بـــرای خانه میالرد در پاس ــادینا
1- Martin House In Buffalo
در کالیفرنیـــا به کار گرفته شـــد .این نمونـــه بارزترین به کارگیری فن کاربـــرد بلوکهای دارای
2- Home Tvmk In The Illinois River Side
3- Connelly Home In River Side
بافـــت رایت اســـت ،زیـــرا که بـــر اســـاس اســـتفاده از قطعات بتنی پیشســـاخته یکدس ــت
4- Midway Gardens In Chicago
یس ــازد و
یـــا مشـــبکی اســـت که تمایـــز در نحـــوه برخورد بیـــن داخـــل و خارج بنـــا را ممکن م 
5- Expressionist
یـــک ســـطح مناســـب تزئینـــی در خارج بنـــا ایجـــاد میکند کـــه گیاهـــان رونـــده و پیچکها
6- Hook Holi Home In Los Angeles،
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1- Set In Chandler Arizona Desert
Akatylv
2- Houses Yvsvnyan
3- Mynapwlys
4- The Guggenheim Museum In New
York

میتواننـــد از آن بـــاال رونـــد .در اینجا با معماری ب ــه طور نمادین و همچون اثـــری که به دنبال
کشـــفیات باستانشناســـی پیـــدا ش ــده برخورد ش ــده اس ــت ،چن ــان ک ــه گویی ی ــک ویرانه
مصنوعـــی باســـتانی به جای مانده از فرهنگ گذش ــته اس ــت.
در ســـالهای  1925و  1927میـــادی خان ــه تالیس ــین ب ــرای ب ــار دوم و س ــوم دچ ــار آت ــش
ســـوزی میشـــود .رایت سرســـخت مج ــددا آن را بن ــا میکن ــد و از آن پس یک گ ــروه مذهبی
بـــا گرایشهـــای عرفانـــی دور او گـــرد میآین ــد .گروهی ک ــه اعض ــای آن نوعی زندگ ــی مبتنی
یش ــان متمرکز ش ــده میگذرانن ــد .در 1928
بـــر اصولی شـــدیدا آیینـــی را کـــه در پیرامون مرب 
1
میـــادی رایـــت مجموعه کویـــری اکاتیل ــو را در نزدیک ــی چاندلر آریزون ــا به عن ــوان یک مرکز
اســـتقرار منطقـــهای بـــه جهت رشـــد و توس ــعه ی ــک محیط کو ی ــری بنا ک ــرد .مجموعـ ـهای از
اشـــکال عجیـــب و غریـــب کـــه گرداگرد ی ــک قربان ــگاه ق ــرار دارند ،جای ــی که پی ــروان در آن
گـــرد میآینـــد و در انتظار مواعـــظ رهبر مذهبی هس ــتند .چنی ــن مینماید که ای ــن مجموعه
طالیـــهدار مجتمعهـــای هیپیهـــای آمریکای ــی در ده ــه  1960می ــادی بوده اس ــت.
رای ــت در همین دوران س ــاختن مجموع ــه خانههای یوس ــونیان 2را آغاز کرد .نخس ــتین آنها،
خان ــه ویلی در مینیاپولیس 3ایلی نویز در  1934میالدی س ــاخته ش ــد .این مجموعه عبارت
ب ــود از خانهه ــای کوچ ــک منف ــرد ک ــه عل ــی رغ ــم هزینههای ان ــدک س ــاختمانی ب ــه گونهای
اعج ــابآور دارای تن ــوع و بهرهمن ــد از ق ــدرت تخیل در طراح ــی بودند .زمان نس ــبت به دوره
خان هه ــای مرغ ــزاری عوض ش ــده ب ــود و رایت تنظیم فضاه ــا را در یک ش ــکل صلیبی در دور
ی ــک بخاری دیواری ،ب ــه علت توجه کمتر ب ــه موضوعهای فرمال و اهمیت بیش ــتر پالنهای
یت ــر ،ره ــا ک ــرد ولی دو اصل یک س ــبک ف ــردی برای هر فرد مش ــخص و ز ب ــان و بیان
اقتصاد 
مناس ــب ب ــرای ه ــر مکان خ ــاص را همچن ــان دنب ــال میک ــرد .وی به ج ــای آش ــپزخانههای
مجزای س ــنتی ،ی ــک محوط ــه کار و فعالیت را که از س ــقف نور میگرف ــت در مجاورت اتاق
نش ــیمن قرار داد و همه فضاها را در یک تداوم زنجیره به هم پیوس ــته خانه مس ــتقر س ــاخت.
نه ــای کام ــا قائم الزاو ی ــه بر روی س ــازههای هندس ــی متنوع ،به
خانهه ــای یوس ــونیان از پال 
ص ــورت اش ــکال متع ــدد بینظم متصل ش ــده ،متداخ ــل و از هم گس ــیختهای تح ــول یافت
ک ــه رای ــت از آنها به منظور کس ــب تجرب ــه در کار طراحیاش اس ــتفاده کرد.
از جمل ــه اس ــتفادههایی ک ــه از
تجربی ــات مزبور ب ــه عمل آمده،
م ــوزه گوگنهایم در نیویورک 4بود
ک ــه ط ــی س ــالهای 3491 - 64
طراح ــی و ط ــی 6591 - 95
می ــادی س ــاخته ش ــد .حلزون
س ــفید بی ــرون جهی ــدهای ک ــه
همان س ــاختمان اصلی اس ــت
هم ــراه ب ــا س ــاختمانهای م ــدور
ام ــا ک ــم ارتفا عت ــر جنبـ ـیاش،
مجموع ــا نس ــبت به س ــازههای
مکع ــب مس ــتطیل نیوی ــورک
بیگان ــه هس ــتند :ش ــکل پذیری
یک دس ــت این بنا نوعی کنایه
و اس ــتهزا نس ــبت ب ــه حال ــت
صنع ــت زده کال نش ــهر اس ــت.

شیدا بدیهی ،مهدی اختر کاوان
صص 45-27
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بین س ــالهای  1953- 56میالدی ،رایت برج
پرای ــس را در بارتل ــس ویل اوکالهام ــا 1بنا کرد.
س ــاختمانی  19طبق ــه ،ش ــامل آپارتمانه ــای
مس ــکونی و ادرای ک ــه گرچ ــه ب ــا پروژهه ــای
س ــاختمانهای مرتف ــع قبل ــی بیارتب ــاط
نیس ــت ،اما در عین حال ی ــک تعریف فرمال
جدی ــد از آس ــمان خ ــراش را ارائ ــه میده ــد.
نه ــای آزاد روی ه ــم ق ــرار گرفتهان ــد و
پال 
همگ ــی نس ــبت ب ــه ی ــک هس ــته مرک ــزی در
شس ــاخته
حال ــت تعلیقاند .قطعات نما پی 
شه ــای مس ــی نما
بودن ــد ،در حال ــی ک ــه روک 
ک ــه در ح ــد فاص ــل پنجر هه ــای طبق ــات قرار
داش ــتند ،دارای تزئین ــات برجس ــتهای بودند
ک ــه روی آنها ب ــه طریق ش ــیمیایی زن ــگار (که
به ط ــور طبیع ــی پ ــس از چندین س ــال ظاهر
یش ــود) ایجاد ش ــده اس ــت.
م 
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چیـــزی بـــه عنوان یـــک مبنـــای نظری یکدســـت بـــرای مجموعـــه معمـــاری ارگانیـــک وجود
نـــدارد .نه ســـخنان پر دامنـــه و تا حدی پراکنده فرانـــک لوید رایت و نه اظهـــارات کم و بیش
دقیقتـــر هوگـــو هرینگ و نـــه اظهار عقیدههـــای گاه و بیگاه هانس شـــارون و آلـــوار آلتو .هیچ
کـــدام را نمیتـــوان چنـــدان مفیـــد دانســـت .معهـــذا ســـه اصـــل زیر یک طـــرح کلی س ــاده در
معمـــاری ارگانیک را ارائـــه میدهد:
 -1طبیعـــت بـــه عنـــوان الگو :در نوعـــی گریز رمانتیک از شـــهرهای بـــزرگ و تمـــدن غنی ،ادعا
ایـــن بود کـــه طبیعـــت و قوانین آن تنهـــا راهنما و آموزگار اســـت.
 -2ف ــرد گرایی :در فلس ــفهای که گرایشهای روش ــنگری را مورد ش ــک ق ــرار میدهد ،به کمک
واس ــطههای روانش ــناختی ،خود مختاری فردی و شخصیت مس ــتقل فردی ترغیب میشود.
 -3ملـــی گرایـــی :همبســـتگی بـــا کشـــور ،فرهنـــگ ،مذهب و ســـنتهای خـــود کـــه در کنار
بینـــش جهـــان وطنـــی جنبش فـــرد گرایی قـــرار گرفته اســـت.
از این اصول سه صفت و خاصیت اساسی معماری ارگانیک بیرون کشیده میشود:
الـــف -ســـاختمان بـــه مثابـــه یک عنصـــر طبیعی :ایـــن بـــه آن معنا اســـت که ســـاختمانهای
ارگانیـــک بـــر خـــاف عقایـــد لوکوربوزیه همچـــون پروانههای ســـبک بالی نیســـتند ک ــه بر فراز
مرغـــزاری در پـــرواز باشـــند ،بلکـــه یـــک جزء کامـــل ،محکـــم و فروتـــن از محیطی را تش ــکیل
میدهنـــد که از آن روئیده میشـــوند ،و نیـــز به این معنا که از این پس نه تنها رنگ س ــفید که
منطقـــی و خنثی اســـت و چیزی بیش از برخـــی تجربههای حجمی را ارائـــه نمیدهد ،بلکه
حتـــی رنگهـــای اصلی کـــه مکتب د اســـتیل ارائه میکرد نیز دیگر اســـتفاده نمیش ــوند .اما
در عـــوض تمامـــی طیف گـــرم و رنگینی کـــه با محیط هماهنگـــی دارد به کار برده میش ــود.
ایـــن موضـــوع همچنین به معنای کاربـــرد کمتر مواد و مصالح مصنوعی مانند شیش ــه و آهن
و اســـتفاده بیشـــتر از مصالـــح طبیعی مانند ســـنگ ،چوب ،آجـــر ،مصالح بنایـــی و بتن-در
مـــوارد لـــزوم -اســـت ،در حالتـــی کـــه هر یک به صـــورت مرئـــی و نمایان بـــه کار برده ش ــوند تا
بتواننـــد بـــر اســـتقالل و فردیت خود تأ کیـــد کنند؛ در نهایـــت یعنی یک بیـــان معماری که به
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طـــور متعصبانه ،نه تحت تســـلط هندس ــه قائ ــم الزاویه ،ک ــه بس ــیار فار غت ــر و دارای واژگانی
غنیتر باشـــد.
ب -ســـاختمان بـــه مثابه یک عنصر مش ــخص :هر فعالیت معم ــاری ،در برنامـ ـهای که دارد،
در شـــرایط اقتصـــادی حاکـــم بـــر آن ،در ش ــرایط مکان ــی و ف ــردیاش و در رابط ــه ب ــا نیازهای
روانشـــناختی صاحـــب و اســـتفادهکنندهاش ،وضعیت ــی منحصر ب ــه ف ــرد دارد و بنابراین در
طراحـــی ســـاختمان تمامی جنبهها بای ــد در نظر گرفته ش ــود .به این ترتی ــب این پیشفرض
خردگرایانـــه کـــه نیازهـــای اساســـی ن ــوع بش ــر هم ــه مس ــاو یاند ،نف ــی میشـــود .نکت ــه حائز
اهمیـــت اجزای احساســـیاند کـــه در م ــوارد مختلف ،تف ــاوت میکنند .موضوع اس ــتاندارد
نیـــز کـــه با پدیـــد آمدن صنعت مطرح ش ــده اس ــت به هم ــان درجه م ــورد نفی ق ــرار میگیرد.
امـــا آنچـــه مورد اهمیت اســـت رعایت جنبههای انس ــانی در اس ــتفاده از ماش ــین اس ــت ،با
توجـــه بـــه این معنـــا که جنبههای انس ــانی متن ــوع و انفرادی هس ــتند .معم ــاری ارگانیک در
شـــیفتگی به تکنولـــوژی ،همپا و هم ــراه خرد گرایی نیس ــت.
ج -ســـاختمان بـــه عنوان یک عنصر س ــنتی :ه ــر خانه باید ش ــخصیت ویژه خود را به دس ــت
آورد و نـــه تنهـــا از طریق نقشـــه ســـاختمانی ،محیط و ش ــخصیت فردی که برای او س ــاخته
یش ــود و بر اس ــاس س ــنتهایی
شـــده اســـت ،بلکـــه در رابطه با کشـــوری ک ــه در آن جا بنا م 
کـــه در آنها ریشـــه دارد .این موضوع بایس ــتی ک ــه در انتخاب نوع مصالح ،روش س ــاختمانی
و بیـــان و زبان طراحـــی تجلی یابد.
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همانگونـــه کـــه اشـــاره شـــد ،هر ســـبک معم ــاری از ی ــک س ــری مبانی نظ ــری آغاز میش ــود.
معمـــاری ارگانیـــک نیـــز از ایـــن قاعده مس ــتثنی نیس ــت و دارای مبانی نظ ــری مختص خود
میباشـــد .آشـــنایی بـــا مبانی نظـــری هر س ــبک معم ــاری زمانی اهمی ــت مییابد ک ــه طراح
قصـــد طراحـــی بنایـــی با آن ســـبک معماری را داش ــته باش ــد .ط ــراح باید بداند این س ــبک
معمـــاری در چـــه شـــرایطی ،در چـــه اقلیمی ،در چ ــه فرهنگی و ....ش ــکل گرفته اس ــت ،آن
موقـــع اســـت کـــه دیگر یک بنـــا با یک س ــبک معماری خ ــاص غر ب ــی ،در بی ــن بناهای یک
بافـــت ســـنتی ایرانـــی (بـــه عنـــوان مث ــال در اقلیم گرم و خش ــک) ظاه ــر نخواهد ش ــد و برای
توجیـــه ایـــن موضـــوع نامها و دالیـــل متفاوت ــی بیان نخواهد ش ــد.
امید اســـت این پژوهش توانســـته باش ــد با معرف ــی مختصری از س ــبک معم ــاری ارگانیک،
آ گاهی مناســـبی نســـبت به این ســـبک معم ــاری و جایگاه قابل اس ــتفاده آن را درون س ــایر
طراحـــان و پژوهشـــگران ایجـــاد کـــرده باش ــد .در پای ــان س ــخن ب ــه هم ــه عزیزان ــی ک ــه مایل
هســـتند در ایـــن زمینه به پژوهش بپردازند پیش ــنهاد میش ــود س ــبکهای دیگ ــر معماری را
نیـــز مدنظـــر قـــرار دهند و هر ســـبک معم ــاری را از مبانی نظری آن تا رس ــیدن به ف ــرم کالبدی
بررســـی کنند.

 -7فهرست منابع:
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