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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  
  
  
  

  »ء  و تري الجبال تحسبها جامده و هي تمر مر السحاب صنع اهللا الذي اتقن كل شي« 
اند در حالي كه آنان همچون ابر در حركتند اينها ساخته خدائي است كه هر چيزي را  پنداري كه آنان ساكن بيني و مي را مي و كوهها« 

  ) 88) / مورچه(سوره نمل (». محكم و استوار ساخته است

  »و كلّ شيء عنده بِمقدارٍ « 
  )8/ سوره رعد(». اي مشخص دارد هر چيزي در نزد او اندازه« 
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  :نخست پاره 
  

  آشنايي با نگرش سامانه اي و تعريف طبيعت و معماري بر پايه آن: هدف
  

رويكردهاي گوناگوني براي تعريف معماري وجود دارد كه يكي از جامع ترين و كل گراترين  - 1
با اين نگرش مي توانيم معماري را كليتي يكپارچه براي تامين .آنها نگرش سامانه اي است 

و انجام بهتر رفتارها و زندگي كه داراي اجزاء مرتبط با هدف خود  اهداف سكونت و استقرار
مهمترين نگرش هاي سامانه اي معماري را همچون يك سامانه طبيعي .است تعريف نماييم 

تعريف نموده اند كه براساس هر يك نظم ، ) ماشيني(يا سامانه ساخته انساني ) ارگانيك(
به گمان ما ساخته هاي انساني كه . م مي شودوحدت و شكل و ساختار متفاوتي بر آن حاك

با عوامل فرهنگي و هويتي هم در ارتباطند را بايد فراتر از مكانيزم ماشيني يا ارگانيزم 
گام بعدي تشريح زيرسامانه هاي معماري . طبيعي ، يك فراارگانيزم هوشمند انساني ناميد

مي توان ) ردي، سازه اي و شكليمحيطي، انساني، كارك(است كه آنها را در پنج زيرسامانه 
  .تعريف نمود

آنچه به عنوان يك معماري جامع و فراسامانه اي تعريف مي شود، معماري است كه هر  - 2
عضو نقش هاي گوناگوني در هر پنج زير سامانه به عهده دارد و همه سامانه ها با هم يك 

نمونه در اين فصل به  به عنوان.كل يكپارچه همچون ابعاد وجودي انسان ارائه مي نمايند 
در مقابل نگرش هاي يك جانبه فراواني در معماري قرن . پل خواجو اشاره گرديده است 

بيستم مشاهده مي شود كه يا در رويارويي با اين نگرش به سامان شكني پرداخته و يا به 
  .طور يك جانبه تنها يك بعد را در معماري برجسته نموده اند
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  پاره نخست
  

  نظريه سامانه ها -1
  
  
 

  :سه دوره تكاملي علوم 
مردم در زندگي عادي خود ، در طول تاريخ به طور ناگزير براي تداوم و پايداري بيشتر ، ساختار 

اگرچه اين روند در چند سده جديد از اين حالت تعادلي خارج . سامانه اي به زندگي خود داده اند 
ير متفاوتي را نسبت به زندگي مردم طي كرده اند و سالها طول كشيد تا اما علوم ، س. شده است 

به طور كلي سه دوره تكاملي براي علوم بر مي . نگرش سامانه اي در علوم كشف و مطرح شود 
  : شمرند كه عبارت است از 

  ) :از كل به جزء(، مرحله منطق ارسطوئي - 1
هستي : بوده، يعني رسيدن از كل به جزء  استوار ، ) Deductive( اساس اين منطق بر قياس 

  . هرچيز در گرو تعريف جايگاه او در كل مجموعه مي باشد
بود كه در آن نظام و سلسله مراتب وجود )  Organism( جهان در نظر متفكرين كهن كل گرا ، سازواره اي « 

دات، در اين رويكرد، جزئي از سازواره هر جزء از اين جهان و هر موجودي از موجو. بنهايت درجه از كمال برقرار بود
  1» .كلي بشمار مي آمدند و در هستي و رفتار آن نقش داشتند

                                                           
 19، ص .، مؤسسه انتشارات امير كبير تهران1362، مهدي فرشاد نگرش سيستمي 1
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نشات گرفته ، عنوان مهمترين كتاب ارسطو در  "ارگانون"واژه ارگانيزم كه از واژه كهن يوناني 
ست و اين واژه به معناي ابزار ا. شهرت يافت "ارغنون"زمينه منطق شد كه در عربي به صورت 

  2.منظور ارسطو از اين كتاب معرفي ابزارهاي فكر صحيح بود 
در اين كتاب به شكلي متفاوت با عصر امروز پايه هاي نگرشي كل گرايانه به هستي تعريف شده 

  . است 
 
برعكس، . ، مجموعه اي درهم و تصادفي از اتم ها و حوادث بشمار نمي آيد]از منظر كل گرايان كهن[جهان «

كليه موجودات و پديده ها در جهان بهم . آنچه در آن هست از وحدت و ارتباط ذاتي برخوردار مي باشدجهان و هر
هستي قانونمند است و بر هرچه هست قوانيني عمومي و . ... مرتبط اند و ميان آنها پيوندهايي بس قوي برقرار است

   3».همه شمول حاكم مي باشد
  
  : )از جزء به كل(، مرحله منطق تجربي - 2

از با پيشرفت كليه رشته هاي علمي  روشنگري واين مرحله از قرون هفدهم و هيجدهم با عصر 
( ،) Inductive( در اين مرحله استقراء . شيمي و غيره آغاز شد -فيزيك  -نجوم  -رياضيات جمله 

  . پايه علوم را شكل مي دهد) حركت از جزء به كل 
ن اين بوده است كه يك موجوديت را هرقدر كه پيچيده باشد مي اصل مسلم رويكرد تجزيه گرايانه به جها«

. ... توان به اجزائي تقسيم نمود و از راه تدقيق در وجود و رفتار آن اجزاء به شناخت موجوديت اصلي نائل آمد
  4» .شناخت پديده ها در مكتب تجزيه گرائي از بسياري جهات همواره بر بينش مكانيستي از جهان استوار بوده است

يا يك ساز و كار، يعني ماشين از اجزائي تشكيل مي يابد ، هر جزئي داراي )  Mechanism( يك مكانيسم،« 
. شكل و عملكردي است و از ديد مكانيكي كاركرد كل ماشين را مي توان با شناخت رفتار يكايك اجزاي آن دريافت

   5».صلي جهان بيني مكانيستي بوده استاصل برقراري زنجيره قوي علت و معلول همواره از اركان ا... 
  ) :ارتباط متقابل جزء و كل( ،) System( سامانه اي،مرحله منطق  - 3

، رياضيات، روان شناسي ،اقتصاد، جامعه شناسي از جمله اين شيوه انديشيدن در علوم مختلف
  . تا ثير بسزايي گذاشت ... فيزيك، هنر، معماري و 

و ارگانيسمي ، طبيعي و ) ماشيني ( قع كوششي جهت امتزاج رويكردهاي مكانيسمي نظريه عمومي سيستم ها در وا«
از اين امتزاج نظريه عمومي سيستم ها كه از خوبيهاي هر دو رويكرد بهره مند شده . در تفسير جهان است) زنده 

ين عناصر و نظام در تئوري عمومي سيستم ها، نه تنها بر عناصر مجموعه كه بر ارتباطهاي ب. است پديد مي آيد
هرقدر كه شبكه ارتباطها پيچيده تر و درهم آميخته تر باشد، سيستم . پيچيده و كليت سيستمي نيز تأكيد مي شود

  6» .نياز به نظام باالتري دارد و به اين ترتيب شيوه ايجاد نظام در مركز توجه تئوري سيستمي قرار مي گيرد

                                                           
معموال نگرش ارگانيك را نگرش اندام وار ترجمه كرده و كمتر به اين توجه مي شود كه واژه آن به معني نگرشي ابزارمندانه است، چيزي  2

رمندانه و در عين حال كل گرايانه در حقيقت بايد نگرش ارگانيك را رويكردي ابزا. كه در دوره تجربه گرايي علوم جديد مطرح گرديده است
  . دانست 

 19، ص .، مؤسسه انتشارات امير كبير تهران1362، مهدي فرشاد نگرش سيستمي 3
  15ص  ، .همان 4
 16همان ، ص   5
 114همان ، ص   6
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يدگاه پيشين به خوبي مي توان با ذكر يك مثال عنوان تفاوت اين ديدگاه را در مقايسه با دو د  
  :كرد 

به طور مثال با مشاهده مشكالت و بحران هايي در عرصه آموزش دانشگاهي، هر يك از اين سه 
در تفكر ارسطوئي، ابتدا به تعريف علم و اهداف آن توجه . گرايش به شيوه خاص خود عمل مي كنند

اما در نگرش . با اهداف آن به عنوان مشكل مطرح مي شود مي شود و ناسازگاري نظام دانشگاهي
يعني دانشجو، كتابهاي درسي، (علوم تجربي، همه مشكالت تجزيه مي شود تا به اجزاء آن برسد، 

. و با مطالعات موردي و آماري سعي در يافتن مشكالت جزئي مي نمايد... ) رشته هاي تحصيلي و 
ده بندي مشكالت را فراموش نكند، يعني هم جزئيات را ببيند و اما نگرش سامانه اي تالش دارد تا ر

  .هم كليات را مد نظر قرار دهد
بر اساس نگرش سامانه اي، هر دو ديدگاه پيشين هر يك به تنهايي، در حل بحرانها ناتوان اند و 

، اجامعه مانند آلودگي هو بحران هايبسياري از در حقيقت . راه حل هاي محدودي ارائه مي دهند
مديريتي و بسياري ديگر را نمي توان تنها در يك  مسايل ،سياستگذاريهاي كالن ،جنايتو جرم 

  ..ساخته استزمينه حل اين مسايل را فراهم  امانه ايس اما تفكر ،حوزه علمي حل كرد
و يا يك يك رشته علمي محدوده بر خالف بسياري از جنبشهاي فكري كه در امانه اي تفكر س

از . رشد كرده است يك ديدگاه چند بعدي  در و شده اند در محيطي ميان رشته اي متولد بعدي 
نه با خود اجزا و  ،متشكل از اجزا سروكار دارد آنجا كه اين شيوه تفكر به طور كلي با مجموعه هايي

نگرش سامانه اي در واقع  .عموميت يافته است  فراتر رفته ونوين ضرورت از مرزهاي علوم  ربنا ب
شت و تفسير جديد و محدودي است از ديدگاه توحيدي، كه همه پيامبران الهي به آن تاكيد بردا

داشته اند، مفهوم توحيد در هستي ، به معناي ارتباط هماهنگ، حكيمانه و مدبرانه همه اجزاء و 
عناصر هستي و سير وجودي آنها از قوه به فعل مي باشد، مفهوم توحيد در مكتب اسالم با بياني 

در دوران جديد و در . ارائه شده است  8و احاديث معصومين 7ع و مانع در آيات قرآن مجيدجام
  جهت جبران رويكرد جزء نگر 

  . بعد از رنسانس در فرهنگ غربي ، دانشمنداني پيشگام شدند ) پوزيتيويستي ( 
لودويگ توسط  ،) General System Theory(نخستين گامها در جهت پايه ريزي نظريه عمومي سامانه ها « 

هدف او و بسياري ديگر از پژوهشگران سامانه اي از پايه . برداشته شد،) Ludwig Von Bertalanffy(فون برتالنفي
ريزي نظريه عمومي سامانه ها، دستيابي به نظريه اي كلي بوده كه تئوري هاي خاص در علوم مختلف را شامل شود، 

  9» .تئوري هاي علوم خاص را بيابدبه آنها وحدت بخشد و همشكلي موجود ميان 
  

يك نگرش جامع به  وجود نتيجه نگاه تك بعدي و عدم ،بحراني كه در معماري معاصر ديده مي شود
  . معماري مي باشد

                                                           
ز كل به جزء و هستي آفرين را با ما از اوييم و به وي او بازگشت مي كنيم ، سامانمندي هستي را ا) انا هللا و انا اليه راجعون(مفهوم آيه  7

 .هستي و بالعكس تبيين مي نمايد 
خداوند درون اشياست و با آنها يكي نيست و بيرون از اشياست و از : ( حضرت علي در فرازي از خطبه شماره يك نهج البالغه ميفرمايند  8

 . وجود با ممكن الوجود را تبيين مي نمايد اين فراز به نحوي جامع و مانع ارتباط كل و جزء و واجب ال) آنها جدا نيست 
 126، عرفان ايراني و جهان بيني سيستمي ، بنياد نيشابور ، ص  1368فرشاد ، مهدي ،  9
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  : نكاتي كه عدم توجه به آنها باعث بروز اين بحران شده اند را مي توان به صورت زير بيان كرد 
و خروج از همه جانبه گرايي دوره هاي ديروز  تك بعدي امروز ناشي از راه حلهاي بحران - 1

  . بدون بحران قبلي است 
به دنبال خود نتايج بدي را به بار مي  يكجتنبه هرچند خوب ،رفتارها و نتايج مقطعي و  - 2
  .آورند
  .مي تواند از خود مرض بدتر باشد بد يا ناقص درمانگاهي نتايج  - 3
هر عمل تاثيرات فراواني در بسياري از بزرگي به بار آورند و  نتايج مي توانند تغييرات كوچك - 4

  .عرصه هاي مرتبط دارد 
  .را سرزنش كرد .رابطه دوطرفه علي و معلولي با هر پديده دارد  شرايط محيطي - 5

به نظر مي رسد اين بحران را مي توان با كمك نگرش سامانه اي و بازگرداندن معماري به هويت و 
  .ف نمود اصالت خويش برطر
  :و اجزاء آن از ديدگاه نظريه عمومي سامانه ها  ماهيت سامانه

  .را از اين ديدگاه مطرح و سپس از منظر اسالمي ارزيابي مينماييم در ابتدا معرفي چند مفهوم 
مجموعه اي از دو يا بيشتر از اجزا كه براي رسيدن به هدفي سازماندهي و هماهنگ شده : سامانه

  .اند
    .ه معناي منظم ـ روش مند و بر مبناي الگويي از قبل تعيين شده استب: سامانمند

ارتباط با +  ارتباط ميان اجزاء + عناصر واجزاء: بخش بنيادي پديد مي آيد سههر سامانه از 
  . ابتدا نگاهي مختصر به مفاهيم سامانه اي خواهيم داشت . محيط

كيل يافته كه مجموعاً در ارتباط با هم يك كل را پديد هر سامانه از عناصري تش) :  Part, Whole(جزء وكل «
كه بسته به مرتبه يك سامانه، كل مي تواند بيشتر يا . ... در تفكر سامانه اي تأكيد بر روي كل مي باشد. مي آورند

  .مساوي اجزاء متشكله اش باشد
پيوند هاي . هاي سامانه اي استپيوند ميان اعضاء يكي از مهمترين ويژگيهاي موجوديت  ) :Relation(ارتباط ، 

  .سامانه آفرين مي توانند به ساخت، رفتار و يا فرآيندهاي سامانه منتسب باشند
مجموعه عوامل، پارامترها و يا متغيرهائي را كه جزء سامانه به شمار نيامده، ليكن ) :  Environment(محيط ، 

   10» .ارند، محيط يك سامانه خوانده مي شود به گونه اي مي توانند در ساخت و رفتار سامانه تأثير بگذ
در حقيقت محيط اثر بسيار زيادي در سامانه هاي ارگانيك دارد و به نوعي با آن آميخته شده است كه تفكيك آنها « 

   11». كاري ساده نيست 
نظم بسيارمهم  و  نگرش سامانه اي تأكيد بر چگونگي ارتباط ميان عناصر،در مباني نظري اين

ويژگي زير در نوع ارتباط  سهنگونه روشن مي شود كه براي پديد آمدن يك سامانه بايد بدي.است
  :ميان اجزا موجود باشد

  : هدفداري - 1
نمي توان به صرف همكاري ميان و  هرگز نمي تواند بدون هدف و غايت پديد آيد سامانهيك 

                                                           
 48 -  46، عرفان ايراني و جهان بيني سيستمي ، بنياد نيشابور ، ص  1368فرشاد ، مهدي ،  10
 49همان ، ص   11
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هدف يك سامانه مورد توجه در واقع سه ويژگي زير بايد در مورد . دست يافت سامانهاجزاء به يك 
  :قرار گيرند 

اين گزينش از آغاز،بر . ،فرآورده گزينش عناصر و اندام هاي ويژه اي است سامانههدف  )الف 
اي هم داشت، چون نمي  سامانهپس اگر هدف روشن نباشد،نمي توان . پاية آن هدف انجام مي شود

جه ناگزير و منطقي مجموعه اي از اجزا بنابراين اين هدف بايد دستاورد و نتي.توان گزينشي كرد
  . باشد 

يك عنصر آن از ميان  در شرايطي كه اگردانست، سامانهنمي توان يك مجموعه را يك  )ب 
تبديل شود،بايد اين عنصر  سامانهبراي اينكه اين مجموعه به يك . باز هم هدف برآورده شودو برود،

اجزاء مجموعه مي باشد و همواره متكي به  پس هدف همواره نيازمند به همة. بيهوده حذف شود
يعني براي بقا و بر جا ماندن سامانه و دستيابي به هدف ، همه اجزا بايد شركت داشته . آنها مي ماند

  . باشند 
به اين . اين دو ويژگي را مي توان به صورت ارتباط دوطرفه بين هدف و اجزاء خالصه نمود  )ج 

از هدف نتيجه شود و اين دو يكديگر را به طور كامل تعريف نمايند معنا كه هدف از عناصر و عناصر 
 . 

  :  همكاري و هماهنگي - 2
اين بدين معني است كه . هدفداري به معني دستيابي به هدف است، نه تنها داشتن هدف 

چون به همان اندازه كه سامان داشتن . نمي تواند باشد سامانهتنها علت پديد آمدن  همكاري اجزاء
ازمند به علت است، بي ساماني و بي نظمي هم علت دارد و در پديد آمدن بي نظمي هم عناصر ني

همكاري شرط الزم نظم است ولي در صورت هدفمند بودن شرط كافي آن . وعواملي دست اندركارند
  مي شود

سامانه در مورد دو يا چند جزء كه از هم متمايزند يعني داراي هويت مستقلي هستند معني 
  . ا ميكند،در غير اين صورت مجموعه تبديل به يك عنصر ميشود وديگر نظم و سامان معني نداردپيد

  : وحدت- 3
وحدت «است،ما رابه درك كامل مسئله  سامانهويژگي سوم كه شايد مهمترين ويژگي در يك 

 بدين معني كه كثيري از. ها داراي ويژگي وحدت در كثرت هستند سامانه ههم.مي رساند» دركثرت
عناصر،واحدند و پس . عناصر گوناگون در يك همكاري و هماهنگي با هم،وحدت را نمودار مي سازند

و چون هدف واحدي دارند، پس . هم هويت خود را از دست نمي دهند سامانهاز پديد آمدن 
)  (Uniformity پس وحدت اجزاء به هيچ روي به معني يكپارچگي و هم شكلي. دارند» وحدت«

براي  .داشتن يك هدف واحد و هماهنگ و همراستا  است يعني )(Unityبه معني نيست، بلكه 
 Uniformityمي توان به سامانه هاي طبيعي و براي وحدت به معناي  Unityوحدت از جنس 

  . 12مي توان به سامانه هاي مكانيكي اشاره كرد
                                                           

. مي باشد Unity، از نوع )تغييرات ژنتيكي در آنها اعمال نشده باشد( ها چنانچه طبيعي باشند،بعنوان مثال، وحدت در انواع ميوه  -  12
در مقابل آن، محصوالت كارخانه اي و ماشيني با . بدين معنا كه وحدت در آنها، داشتن هدف واحد مي باشد و نه وحدت ظاهري و شكلي
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  )وحدت + همكاري و هماهنگي +هدفداري ( : )سامان (نظم
كه وحدتي در كل همكاري و هماهنگي ميان اجزاء وعناصر واندام ها« :نين استتعريف دقيق نظم چ

  . مجموعه و هدف آن ايجاد مي كند
مثل اجزاء ( و ارتباطي منسجم . مهم هستند )سامان ( در پديد آمدن نظم هر سه ويژگي فوق 

  . با هم نياز دارند ) يك سامانه 
  : انواع نظم

  : وان دو گونه دانستنظم را به ساده ترين تقسيم مي ت
  : )Arrangement (آرايش و انضباط شكلي عناصر و اجزاء )  1

اين درك از نظم به معني مرتّب سازي و ساده سازي است كه معموالً آدميان درساخته هاي 
خود ايجاد مي كنند و بيشتر ارتباطات اجزاء آن ارتباطي قراردادي و يا ماشيني است همچون 

اگر اين ...  ، تيم فوتبال، طراحي خانه ها با الگوي پيش ساخته و انبوه سازي وچينش اعضاء در ارتش
اين نظم ميتواند به راحتي . پائين سامانه اي آن داردبه نظم به تنهايي به كار گرفته شود نشان از مرت

  .مي باشد  ) ( Uniformityبه بي نظمي منجر شود و و داراي وحدت شكلي، 
  : )Design (ز همكاري اجزاء در راستاي هدفپيكره بندي ناشي ا)  2
اين نظم به .دراين نوع نظم روابط قراردادي نيست وهمكاري ميان عناصر، به صورت واقعي است  

درك اين نظم به سادگي نظم و انضباط آرايشي نيست . مي انجامد ، ) unity( وحدت در هدف
  . مي توان آن را كشف كردوتنها با شناخت عميق هدف و شيوة همكاري اجزاء است كه 

در حالي كه نظم . شناخت اين نظم با علم حضوري به آن ايجاد مي شود بهكامل ترين مرت
تفاوت ديگر اين نظم با نظم پيشين در حيات و . آرايشي با علم حصولي به راحتي قابل درك است

ارد و اين سبب در يك نظم هوشمند، تطابق و انعطاف پذيري با محيط وجود د. هوشمندي آن است
چراكه . تحرّك در نظم آن مي شود و حتي تا حدودي پيش بيني پذيري رفتارها را نيز كم مي كند 

درصورتي كه نظم آرايشي، نظمي . عوامل گوناگون تأثيرگذار را نمي توان هميشه مدنظر قرار داد
را  پيش بيني خشك، مرده و ايستاست و به همين جهت غير تطابقي است و به راحتي مي توان آن

 .كرد
مطرح مي شود ) Chaos(پيچيدگي و فراكتال با نام تئوري آشوب جديد آنچه كه در تئوري

اين نظم . هرگز به معني بي نظمي نيست بلكه چنين نظم متحرك و پيشرفته اي را مد نظر دارد
  .سامانه است و بيشتر نظم طبيعت از اين نوع استته پيشرف بهنشان دهندة مرت

                                                                                                                                                                      
براي مثال انواع شكالت، از اين دست بوده كه عيناً شبيه به . مي رسند Uniformityسامانه ايجادگر مكانيكي در نهايت به وحدت از نوع

در شهرهاي سنتي، هرگز نمي توان دو خانه را يافت كه كامالً : در معماري نيز مي توان مثالي در باب خانه ها ذكر كرد. هم توليد مي شود
ظ ويژگيهاي خاص خود، هماهنگي و وحدت خود را با كل مجموعه هر خانه بر اساس شرايط و بافت منطقه، عالوه بر حف. همشكل باشند

اما در مقابل، مجتمع هاي مسكوني امروزه و نيز خانه هاي سازماني تيپ، مثالي بسيار مناسب . هاي اطراف به خوبي حفظ مي كرده است
زارها هيچ گونه وحدت ظاهري ديده نمي اگرچه در بافت شهرهاي سنتي ، كوچه ها و محله ها و با.براي وحدت از نوع همشكلي مي باشد

ع شود و داراي هندسه كامال آزاد بوده اند ، اما خانه ها داراي هندسه اي دقيق و منظم هستند و در مجموع  ، در كل بافت شهر وحدتي از نو
Unity به چشم مي خورد.  
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ش دانشمندان درك و كشف همين نظم پنهان طبيعت و فرمولبندي آن است تا زبان تمام تال
. هر قانون علمي يك كليد ارتباطي و يك نظم كشف شده است . ارتباط بين ما و طبيعت برقرار شود

هنرمندان و معماران نيز به شكلي ديگر نياز به كشف اين نظم دارندو اين چيزي است كه به خوبي 
تنها در دورة جديد بود . شته در ميان انسانها  به صورت فطري و حضوري وجود داشتدر دوران گذ

امروزه برخي جريانهاي معماري تالش در . كه نظم آرايشي بر هنر و معماري انسان حاكم گشت 
  .احياء اين نظم در معماري دارند

  
  :و بي ساماني  تعريف بي نظمي

  :مي شود از هم گفته جداواژه بي نظمي به دو حالت 
مانند يك تل سنگ،مجموعه اي . دارند وجود حالتي كه توده اي از عناصر بدون ارتباط با هم) 1

  .از اجزاي پراكنده كه البته هيچ هدفي را هم برآورده نمي كنند
هاي  سامانهحالت دوم كه بسيار مهمتر است و بيشتر روي مي دهد، حالتي است كه در آن )  2

رآوردن هدف هاي ويژه خود هستند،اين اهداف برآورده مي شوند،اما چون گوناگون دست اندركار ب
هيچ گونه هماهنگي با هم ندارند،دستاوردهاي يكديگر را از ميان مي برند و پيامدهاي هم را خنثي 

  .مي كنند
ولي بايد دانست . ممكن است گمان شود نظم و بي نظمي دركنار هم همزمان پديدار مي شوند

دراينجا هم چنين . نقيض هم هستند ونمي توانند دركنار هم جمع شوند "نطقااين دو مفهوم م
  .چرا كه نظم در رده اي فروتر و بي نظمي در رده اي باالتر رخ نموده است. نشده است

بر اساس مباحث قبل براي ايجاد سامان و نظم رعايت سه نكته مهم در طراحي و گزينش به 
  :شرح زير الزم است 

  .و اجزاء پروژه گزينش عناصر  )1
 .گزينش اندازه و چگونگي ويژه اي از عناصر  )2
  .گزينش نحوه خاصي از ارتباط ميان عناصر با هم  )3

ما مي توانيم با انجام سه آزمون روشن سازيم كه سامان نهايي تحقق يافته يا خير و هدف اصلي 
  تا چه حد قابل دستيابي است ؟

  .اريم و حذف كنيمنخست، برخي از اجزاء وعناصر را ازميان برد
  .برخي عناصر دگرگوني پديدآوريم) كميت وكيفيت(دوم،در اندازه و چگونگي 

  .سوم، چگونگي روابط ميان عناصر را تغيير دهيم
روبرو  سامانهدر هركدام از اين آزمون ها،اگر در برآوردن هدف خلل رخ دهد،آنگاه ما با يك 

ر آن صورت در پاسخ به پرسش مطرح شده خواهيم باشيم،د سامانهاگر ما معتقد به يك ابر .ستيمني
بدانيم و اگر چنين كنيم آنگاه نظم  سامانهگفت كه ما هرگز نمي توانيم هر دستاوردي را هدف يك 

و بي نظمي تنها دو نام هستند كه ما به دلخواه به مجموعه ها و پديده ها مي دهيم ولي چنين 
  .نيست
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هاست كه هركدام هدف هايي را  سامانهده بندي از ما براين باوريم كه جهان ،داراي يك ر
بزرگتر هستند و الي  سامانهاين هدف ها خود در يك رده باالتر،عناصر يك .برآورده مي سازند

 سامانهپس به باور ما نتيجه اي هدف به شمار مي آيد كه بتواند عنصري براي يك رده باالتر از .آخر
هدف هاي ديگر ناسازگار باشد  با ه خود آشفتگي پديد آورد واگر نتيجه اي در رده بندي ويژ.ها باشد

  .به رده باالتر برساند هرگز نمي تواند خود را
  

  : ها و قوانين حاكم بر آنهاسامانه مراتب كمال 
، جهان را ابر سامانه اي متشكل از سامانه هاي فراوان و داراي سلسله 13برخي از پژوهشگران مانند بولدينگ«

مبناي رتبه بندي او تفاوت قوانين حاكم بر انواع سامانه ها و ناهمگوني آنها بوده . مختلف مي بينندمراتب و سطوح 
نظام نه مرتبه اي كه بولدينگ بر اين پايه معرفي كرده از جامدات در پائين ترين مرتبه شروع شده تا به سامانه . است

  14» .هاي فرهنگي و نمادين مي انجامد
اوين و مثالهاي بولدينگ و ساده سازي هايي كه توسط برتالنفي و الزم به ذكر است كه عن

اما ساختاربندي او هنوز تا . ديگران انجام شده است، قدري نامفهوم و قديمي به نظر مي رسد
  :جدول او را مي توان با نگرشي جديد به صورت زير بيان نمود . حدودي قابل توجه است

  

                                                           
13  - K.E.Boulding 
 118و117، بنياد نيشابور ، ص ، عرفان ايراني و جهان بيني سيستمي 1368فرشاد ، مهدي ،  14

  مثال ها  تبيين  مرتبه و سطح سامانه  

  
  مكانيزم

  )سامانه بي جان (

 اتم ها ، مولكول ها ،كريستال هاو   مجموعه ثابت  سامانه ايستا

  مجموعه متحرك با روند ثابت  سامانه متحرك
ساعت ها ، ماشين هاي معمولي 
به طور كلي، منظومه شمسي و 

...  
  سامانه متحرك

  مجموعه متحرك تغيير پذير  قابل كنترل
ايانه و ماشين هاي قابل كنترل، ر

...  

  
  سامانه تحول پذير

  
  مجموعه متحرك با تغييرات ذاتي

تغييرات شيميايي، گوارش، اجزاء 
اوليه حيات چون ژن و سلول و 

...  

  ارگانيزم
  )سامانه جاندار(

  گياه
مجموعه زنده با رشد، تكثير و تقسيم 

  ...سلول گياهي، گل و برگ و   كار خود به خود

  حيوان
گيري و گيرنده تكميل ارتباطات ياد
  ها و آغاز هوشياري

  ...پرندگان، حشرات، ماهي ها و 
  

  انسان
تكميل هوشمندي و ارتباطات، نماد 
آفريني، خود آگاهي، آينده و گذشته 

  جهان

  انسان
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  :بررسي نتايج رده بندي سامانه هاي بولدينگ 

  سير تكاملي سامانه ها) 1 
ائين تر همواره بر سطوح باالتر حاكم است و عالوه برآن قوانين متعالي بر به اعتقاد بولدينگ،قوانين مراتب پ« 

  15» .هر مرتبه اي قانون خاص آن مرتبه نيز حكمفرماست
و كاملترين سامانه، سامانه ايست كه امكان حركت و ارتباط و تنظيم وكنترل در آن به بهترين شكل 

اتر از آن ، هوشمندي دو پله مهمي است كه حيات و فر. به صورت آگاهانه و با تفكر در آمده باشد
سامانه ها در جهت ارتقاء خود طي مي كنند و سامانه هاي زنده هوشمند، وقتي به صورت مجرد از 

اين سامانه ها . در مي آيند به كاملترين شكل خود مي رسند) فرا ارگانيزم ( ماده و ذهني و انتزاعي، 
  . را نشان مي دهندويژه انسانها هستند و راه تكاملي آنها 

به گمان ما كاملترين ابر سامانه هستي، خداوند و صفات اوست و رده بندي سامانه ها تنها بر 
حيات، علم، . اساس ميزان نزديك بودن و بهره گيري و ظهور صفات الهي درآنها امكان پذير است

ز ضعيف ترين تا قدرت، اراده، سمع، بصر و تكلم هفت صفت اصلي الهي است كه در همه مراتب ا
با اين معيار، انسان به اين دليل كاملترين سامانه است كه بيش از . قوي ترين حد خود ظهور دارند

همه موجودات از اين ويژگيها بهره مند بوده و به همين جهت خليفه خدا در ابر سامانه هستي مي 
  .باشد

  
  :دوام و پايداري در سامانه ها ) 2

به سمت كاملتر شدن پيش مي رود، حركت در آن بيشتر شده و در  از يك جهت هرچه يك سامانه
از جهت ديگر اين ثبات در سامانه هاي . مقابل آن ثبات در سامانه هاي بيجان ايستا ديده مي شود

در حاليكه . بيجان كامالً قراردادي و متغير مي باشد و از كثرت و تنوع بسيار بااليي برخوردار است
ر عين داشتن حركت بيشتر، سمت و سوي حركتشان داراي مسيري مشخص و سامانه هاي كاملتر د

  .ثابت است
  :بر اساس اصل دوام و پايداري مي توان سامانه ها را به سه رده زير تقسيم كرد 

 ) :تغيير پذير ( سامانه هاي ماشيني، ) الف 
يج در جوامع انساني اين سامانه را.در اين سامانه عناصر با هم تركيب شده وآرايش پيدا مي كنند

اين سامانه ،سامانه اي مكانيكي است كه با .است و روابط بين اجزاء و عناصر آن قراردادي مي باشد
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  فرا ارگانيزم
  سامانه

  )انتخابگرو انديشمند(

  فرهنگ عمومي جامعه
  گسترش روابط انساني 

  و قوانين و سنت ها، زبان
ده، جامعه، آداب دادو ستد خانوا

  ...و 

انديشه متعالي و 
  نمادين

تعالي كيفيت در انديشه و بينش 
  انساني

ارزش هاي اخالقي، دين، هنرها، 
علوم، منطق، فلسفه، رياضيات و 

..  
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بعنوان مثال ميتوان به سيستم راهنمائي و رانندگي، رياضيات، ارتش .سرعت در حال تغيير است
  .اشاره كرد

 ) :ثابت ( سامانه هاي طبيعي، ) ب 
اين سامانه نظمي واقعي .داي از بودن انسان ها،در جهان خارج نيز وجود دارداين سامانه ج       

 .احتمال تغيير در اين سامانه بسيار بسيار ضعيف است.دارد و انسان آن را كشف ميكند
 ) :ثابت و متغير ( سامانه هاي انساني، ) ج 

ر در طبيعت وجود در اين سامانه يك يا چند عنصر در ذهن انسان شكل مي گيرد و مابقي عناص
اين سامانه وابسته به انسان است و نظمي وابسته دارد و .دارند و بايد به گونه اي با هم مرتبط شوند

بعنوان مثال ميتوان به سامانه هاي مرتبط با زبان و لباس اشاره . به ندرت در آن تغيير ايجاد ميشود
وامع مختلف لباس هاي گوناگوني مرسوم امروزه در ج. اين سامانه تعبير به سامانه ذوقي ميشود.كرد

اما همه آنها ويژگيهاي . تفاوت هاي زيادي باهم دارند... آنها از نظر فرم، رنگ و . و متداول است
  .مي توان لباس را يك سامانه در نظر گرفت . مشتركي نيز باهم دارند

ام ارتباط مردم يك چراكه تم. زبان ، بتدريج و در طول تاريخ به فرهنگ ملتها تبديل شده است
جامعه با پيشينه تاريخي، علمي و فرهنگي ان از طريق زبان انجام مي شود و بدون وجود آن جامعه 

در اين حالت جامعه به كودكي رها شده تبديل مي شود كه هيچ . هيچ پشتوانه اي نخواهد داشت
واضح است كه در . ربه كندآشنايي با محيط اطراف خود ندارد و بايد تمام اشياء اطرافش را ، خود تج

  .چنين صورتي خطرات بسياري جامعه را تهديد مي كند و از تجارب ارزشمندي محروم مي نمايد
، سامانه ايست كه به هر سه مورد سامانه هاي قراردادي، وابسته و پايدار  معماري: معماري 

مختلف معماري ايران  وجود تنوع بسيار در نماسازي و تزئينات بناها در سبكهاي.مربوط مي باشد
تفاوت معماري فرهنگ ها و اقوام گوناگون نشان دهنده وابسته . مرتبط با سامانه قراردادي است

اما در جايي كه معماري به انسان شناسي، خداشناسي و يا حتي . بودن سامانه معماري آن مي باشد
اين نمي توانيم معماري را تنها بنابر . مباحث اقليمي مربوط مي شود، سامانه پايدار به ميان مي آيد

شايد بهترين معماري . يك سامانه قراردادي بناميم و بدين لحاظ هر تغييري در آن ايجاد نمائيم
  .گونه اي باشد كه الگوهاي سامانه هاي طبيعي در آن لحاظ شود

  
  جايگاه معماري در سلسله مراتب سامانه ها)  3

اين . يافتن جايگاه معماري در مراتب سامانه اي استدر حقيقت هدف از ارائه اين رده بندي ها 
از مكاتبي كه نگرشي غير . سؤال مهمي است كه مكاتب گوناگون، پاسخ هاي متفاوتي براي آن دارند

سامانه اي به معماري دارند تا مكاتبي كه معماري را در هر يك از مراتب مكانيكي، ارگانيك و فرا 
اما به گمان . اين تعاريف در گفتارهاي بعد ، بررسي خواهد شد مروري بر. ارگانيك تعريف مي كنند

ما، معماري، همچون ديگر عرصه هاي زندگي انسان، ساختاري فرا ارگانيك داردكه همه مراتب 
  .سامانه ها در آن دخالت دارند
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  مفهوم زنده و ارگانيك بودن سامانه معماري)  4
شده توسط بولدينگ وجود دارد سيري است كه در  يكي از مهمترين نكاتي كه در طبقه بندي انجام

در حقيقت يكي . تكامل سامانه ها از سامانه هاي غير زنده به سمت سامانه هاي زنده طي مي كند 
از ويژگيهاي مهم در ارتقاء سامانه از مكانيسمها به ارگانيزمها و فراارگانيزمها در همين اصل نهفته 

اتي كه بايد براي يافتن جايگاه حقيقي معماري در اين رده در حقيقت يكي از مهمترين نك. است 
  .بندي سيستمي به آن توجه كنيم مساله وجود و يا عدم وجود حيات در معماري است 
بلكه . نيست ... منظور از حيات معماري ، زنده بودن زيست شناسانه به معني توليد مثل و حركت و 

مه ساخته هايش و حتي موجودات بيجان ، حيات انسان يگانه موجودي است كه مي تواند به ه
انساني كه معناي حيات و زندگي را درك كرده باشد ، به عنوان خليفه خدا مي . بيشتري ببخشد 

تواند زندگي ضعيفي را كه در جمادات و يا گياهان است ، آشكارتر كرده و ارتقاء دهد ، به صورتي 
صدها يا هزاران سال پيش آفريده شده ، ممكن است  كه معماري ، شعر ، يا هر اثر هنري ديگري كه

طبيعي است كه . هنوز داراي حيات باشد  و همچنين قادر باشد به مخاطبان خود ، حيات ببخشد 
اين حيات مي تواند تكثير شود و به ديگران منتقل گردد و حركت ايجاد كند ، ولي اين حركت و 

  . ات آن ، معنوي و وجودي است و همه آثار آن نيز ، مثل خود حي... تكثير و
در عين حال عامل اصلي حيات در همه موارد فوق ، انسان و زنده بودن حقيقي اوست و معماري نيز 

  . هرگز نمي تواند به صورت جبري حيات ايجاد كند و از انسانهاي درون آن ، اثر مي پذيرد 
اري تاكيد كند ، مرحله طراحي آنچه بيش از همه مي تواند بر حيات و زندگي ايجاد شده در معم

  . معماري است كه زائيده انديشه انساني است و در تعاملي دو سويه با انسان طراح آن قرار دارد 
به اين ترتيب در خصوص ارگانيك بودن اثر معماري آنچه بيش از همه مي تواند وجود و معنا داشته 

انيك پس از مرحله طراحي تنها در پرتو باشد ، طراحي ارگانيك است و معماري ارگانيك و فرا ارگ
  . زندگي و حيات انساني كه در آن محيط در جريان است ، معنا مي يابد 

 
  : به گفتة رايت 

زيبايي اين اشياء در همين نهفته . همة اشياء ساختة دست انسان از زندگي برخوردارند
براي نيل . كردند ده مياست، اين اشياء گواه كيفيت زندگي كساني هستند كه از آنها استفا

 بخشيده واين عشق به اين اشياء جان . كرد به اين مقصود، عشق در ساخت آنها مداخله مي
  . تواند كيفيت تمدن سازندة اين اشياء را اثبات يا نفي كند مي

هايشان كرده بود، به  آنان را عاشق ساخته ، وراني كه عشق به ساختن هنرمندان خالق، پيشه
اند و هزاران سال پس از مرگ انسانهايي كه عشقشان به  زندگي بخشيده ها اين ساخته

  16دهند  گر شده است، باز به زندگي خود ادامه مي زندگي ودركشان ازآن در اين اشياء جلوه
  

  معماري نوين براساس تغيير نوين سامانه اي ارگانيك)  5
در هر مكتبي به طريقي انجام مي مقوله وارد كردن معماري در مرتبه سيستمهاي زنده و ارگانيك  

  .شود
                                                           

 25، ص  1، ترجمه فرزانه طاهري ، مجله آبادي ، ش  1370فرانك لويد ، معمار و ماشين ، رايت،   16
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معماري ارگانيك كه به عنوان يك سبك ، با نمونه هاي مختلف و متنوعي ، چندين دهه است كه 
اما امروزه و در قرن بيست و يكم ، شاهد . در معماري مطرح شده است ، يكي از اين راههاست 

م كه بنا به گفته چارلز جنكز در نسخه اي متفاوت تر از تعاريف پيشين معماري ارگانيك هستي
نتيجه دگرديسي فرهنگ از شكل اصول قطعي و مسلّم و ساده مدرنيسم ، به تفسيري پيچيده از 

علوم .واقعيتها كه بر پايه بيولوژي ، رياضيات و هستي شناسي پايه گذاري شده، شكل گرفته است 
هاي غير خطي ،كيهان شناسي نوين ، جديد مرتبط با پيچيدگي ، فراكتالها و نظريه آشوب ، پويايي 

در .سيستم هاي خود سازماندهنده ، همه و همه تغييراتي را در چشم اندازهاي ما بوجود آورده اند 
واقع يك تغيير رويكرد از ديدگاه مكانيستي به ديدگاهي كه در هر مرحله و سطحي خود سازمان 

يات جنكز اشاره كرد كه آثار معماراني از جمله مي توان به  نظر. دهنده است ، را شاهد هستيم 
چون فرانك گري ، پيتر آيزنمن ، دانيل ليبسكيند كه معموالً در دسته معماران ديكانستراكشن قرار 

مي نامد را در زمرة بناهاي ارگانيك طبقه بندي 1تك  - مي گيرند و يا گروههايي كه او آنها را ارگاني
  .مي كند 

سترش وتكامل نيافته بلكه اين تكامل به صورت جهان به صورت خطي ويك سويه گ«
گسترش خطي وسپس رسيدن به مرز بحران و هرج ومرج، در نهايت پرش به شرايطي كامالً 

در هر مرحله پيش بيني دقيق مرحله بعدي ] بطوريكه . ... [ متفاوت با گذشته صورت گرفته است
بر طبق .... هم در مرحله بعدي ايجاد نمايدامكان ندارد، زيرا موارد بسيار جزئي مي تواند تغييرات م

معماري جهان . علوم جديد، جهانِ امروز نه نظامي مشخص بلكه تركيبي از نظم و بي نظمي است
نو همانند خود اين جهان كه علوم پيچيده تصوير ديگري از آن نشان داده اند جهاني خالق، خود 

معماري غير خطي، كوژ و كج و . ن استتنظيم، خود تغيير، غير قابل پيش بيني و در حال شد
انحناء دار كه امروزه توسعه و رشد مي يابد متأثر از ديدگاه هاي فيزيك امروز است كه چهان را با 

  17». موج و  اجزاء ذرات مي شناسند
به عقيده چارلز جنكز سيستم هاي طبيعت از جنس سيستم هاي پيش بيني پذير و خطي 

و معماري نيز بايد . ، آزاد، غير خطي و غير قابل پيش بيني مي باشند فراتر رفته و كامالً تصادفي
علم، تكنولوژي و فلسفه كنوني ( معلول ديدگاه انسان از خود و از جهان پيرامون خود و شرايط امروز

  . باشد) 
حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا بحرانها، پيچيدگيها و ابهامها بايد در معماري نمو پيدا كند؟ 

يا پالنهاي معماري كه به خاطر بهره گيري از تئوريهاي جديد طبيعي بصورت كج و كوژ و در هم آ
پيچيده اند ارزش معمارانه دارند؟ چگونه مي توان تئوري هاي بحران و اغتشاش را با معماري كه 

 وجودي كاركردي و كالبدي در زندگي روزمره انسانها دارد ، ارتباط داد  ؟
،  ديدگاهي متضاد با جنكز را ارائه 18 "معماري ارگانيك نوين "كتاب خود با نام ، ديويد پيرسن در 

مي دهد و معتقد است  ،  با وجود اينكه كارهاي معماراني كه جنكز آنها را در دسته ارگانيك گرا ها 

                                                           
 -1  ORGANI- TECH 

  23ت دانشگاه آزاد اسالمي تبريز ، مقدمه قباديان ، ص ، انتشارا 1382جنكنز ، چارلز ، معماري پرش كيهاني ،  17
18   -  Pearson ,david,new organic architecture , the breaking waves , university of California press, 
Berkeley and los angeles , 2001,p8 
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با  جاي داد  به پاره اي از عاليق معماران اين دسته شباهت دارد ، اما  آثار آنها در اصول اساسي
عقايد اين گروه در تعارض قرار دارند ؛ چراكه اين فرم هاي تكّه تكّه ، پر از زواياي تند ، اشكال 
جابجا شده و مصالح مصنوعي پيشرفته صنعتي ، همه وهمه از جهاني از شك و ترديد خبر مي دهد 

زعلل عمدة شكل نه از يكپارچگي ارگانيك و يا طراحي اكولوژيك و ايمان به بشريت و سياره و يكي ا
گيري چنين معماري ، همانا  نبودن يك سيستم اعتقادي جازم و اثر گذار و نيز تبديل جوامع به 
عواملي مصرف كننده است كه در نهايت به معماران چيزي را عرضه نمي دارد تا بتوانند آثار معماري 

بنابراين . ت ارتقاء دهند را به چيزي فراتر از يك اثر مجسمه گونه كه داراي يك زيبايي ماشيني اس
آنها به جهات مختلفي به اين سو و آن سو كشيده مي شوند و در نهايت فقدان وجود عواملي 

 .هدايتگر منجر به شكل گيري يك معماري مينيمال درجه صفرِ صفر ميشود 

ي چنانكه مي دانيم روند رو به رشد شكل گيري آثار معماري برخاسته از دستوركار فوق ، نتيجه ا
جز دوري از محصولي اصيل و طبيعي را نخواهد داشت كه در تعارض كامل با اهداف معماري 

  .ارگانيك مي باشد 
  

  :تعريف معماري با نگرش فلسفي و سامانه اي 
گستردگي و تنوعي كه در آثار معماري معاصر به وجود آمده و تناقضي كه گاه ميان آنها ديده 

  .سال گذشته دارد  100در طي  معماريهي مي شود نشان از گم شدن تعريف بدي
معماري تنها به يك . است ) exclusive(در اينجا هم مشكل اصلي تعاريف يكجانبه و حصري 

چندان گره  "ساختمان سازي در تركيب صنعت و هنر"تعريف كلّي . بعد خود خالصه شده است
تعريف . ها بيان نموده است گشا نيست، چرا كه تنها سه ركن معماري  را بدون  بيان ارتباط آن

تعريف بهتري است كه بسياري از آثار بي توجه به فضا  را از معماري   "سازماندهي فضا "معروف
ولي انسان گرايي و كمال گرايي در اين تعريف نيست و همچنين جايگاه مباحث . خارج  مي كند
ن تعريف زير را پيشنهاد نمود كه به اين ترتيب مي توا. در آن مشخّص نشده است...  فني و اقليمي و

با استفاده از ... و محيط طبيعي، تاريخيفضا به عنوان بخشي از  بازآفريني و ساماندهي ، معماري"
و در  نيازهاي مادي و روحي انسانمتناسب با صورتي و قوانين علمي حاكم بر آنها و عوامل مادي

  "آنها كمالجهت 
ا مطرح كردن هر جزء گروهي از آثار معماري يك جانبه جزء مهم است كه ب 7اين تعريف داراي 

دو ركن اول ذات معماري را بيان مي كند كه در ادامه در دو بخش پياپي . ازتعريف خارج مي شوند
اما پنج ركن ديگر اين تعريف را مي توان با استفاده از چهار علّت فلسفي . بررسي خواهيم نمود

در ادامه خواهيد ديد كه چگونه . 19ل دهندة به اثر معماري دانستتوضيح داد و آنها را علّت هاي شك
معماري را تشكيل مي دهند از ميان اين چهار  نهاين چهار علّّت، چهار زير سامانه اند كه ابرساما

                                                           
ذاتي به آن دارد و اگر يك لحظه علّت از بين برود نابود الزم به ذكر است كه ازنظر فلسفي معلول نيازمند به علّت خود است و فقر -6

  .مي شود
 . همچنين بين علّت و معلول بايد سنخيت وجود داشته باشد و اين دو مورد سبب وحدت ذاتي بين علّت و معلول مي شود
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و به نوعي معلول دو مورد  علّت، دو علّت صوري و مادي روبنايي ترند و به خود اثر نزديك ترند
 مهت زير بنايي، علّت غايي هم ريشه در علّت فاعلي داشته و به همين جهت هديگرند و از آن دو علّ

  .علل معمار ي نهايتاً به علّت فاعلي آن باز مي گردند
طبيعي است منظور ما از  . ايجاد و بقاء اثر است مهاين علت ، مولّد و سرچش :علت فاعلي  - 1

ژگيهايي است كه اين مواد را تبديل به معماري، خشت و گل و مادة ساختمان نيست بلكه آن وي
مهمترين اين ويژگيها آن است كه انسانها متناسب با نيازهاي خودشان كه . معماري كرده است

بخشي از آن را محيط و بخشي ديگر را ويژگيها و آرمانهاي مادي و معنوي خودشان برايشان فراهم 
ت فاعلي معماري را مي توان در دو بخش پس به اين ترتيب علّ. كرده به ساخت آنجا دست زده اند

  :تقسيم كرد
جسم و روح انسان ويژگيهاي خاصي دارد و معماري بودن يك اثر بسته به : فاعليت انسان - 1

  .شرايط انساني استمه ميزان هماهنگي آن با ه
 مهتقسيم مي شود كه از ه.... محيط به انواع تاريخي، اجتماعي، اقليمي و : فاعليت محيط - 2

  بقاي اثر در هر لحظه وابسته به بديهي است آغاز و . ارتر محيط اقليمي استتأثير گذ
 است .... شرايط آسمان و زمين و زلزله خيزي و تغييرات جوي و

در مورد موجودات طبيعي، اين دو عامل، ژن و اقليم هستند كه مي توان آنها را فاعل دروني و 
  . بيروني اثر دانست

اولين هدف بنا كاركرد آن . ري همان هدف انسان از ساختن بناست غايت معما :علت غايي  - 2
اما همان گونه كه نيازهاي انسان سطوح مختلف دارد، اهداف بنا از مادي ترين تا معنوي . است 

ترين نيازها همچون هويت تاريخي و اجتماعي و بستر سازي براي ايجاد فرهنگ و اخالق و هويت 
  .الهي است 

هر اثر معماري حاصل فكروايده و انديشه اي است كه به صورت يك طرح و  : علّت صوري-  3
اين علّت مهمترين و . شكل خاص آن درآمده است كه علّت صوري آن را تشكيل مي دهد

علل سه گانه ديگر را به مه آشكارترين نمود اثر معماري است و معمار بايد براي دستيابي به آن ه
ر اين علّت براي اينكه بهترين گزينه باشد بايد، معلول سه علّت ديگر به بيان ديگ. خوبي مطالعه كند

  .باشد
اگر مادة ساختمان مصالح ساختماني باشد ، علّت مادي معماري ، ساختار و سازه  :علت مادي  -  4

طرحي از استقرار مواد بر روي هم كه هم . و ميزان مقاومت مصالح و بارگذاري ساختمان خواهد بود
و هم در تداوم بنا نقش دارد علّت مادي آن را تشكيل مي دهد كه مي توان آن را طرح  در ايجاد

درحقيقت علّت صوري كه خود معلول دو علّت پيشين . سازه اي يا تعيين مواد و مصالح آن دانست
  .است براي ظهور خود نياز به علّت مادي دارد
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  :و طبيعت  هاي بنيادي در معماري سامانه

بنيادي درمعماري از گذشته هاي دور همواره مطرح بوده است كه بر پاية آنها مي  سامانة چهار
  :توان ميزان هماهنگي و نظم را در آثار ارزيابي كرد كه عبارتند از 

  سامانة كاركردي - 1
  سامانة سازه اي  - 2
  سامانة كالبدي- 3
  يانسانسامانة  - 4

ه اي كه براي معماري در ابتداي فصل مطرح هر يك از اين سامانه ها در ارتباط با علل چهارگان 
متناظر با علت  سازه اي سامانهسامانه كاركردي متناظر با علت غايي،. شد،قابل بررسي هستند

  .انساني متناظر با علت فاعلي است سامانهمادي،سامانه كالبدي متناظر با علت صوري،
برآوردن كاركردهايي ويژه با چگونگي ساماندهي فضاها دركنار هم براي : كاركردي سامانه) 1

ايجاد انواع ارتباطات ميان فضاهاست و تأمين كنندة يك برنامه كالبدي است كه در آن هيچ 
  .كاركردي هنگام برآورده شدن،مزاحم ديگر كاركردها نمي شود

چگونگي استخوان بندي يا ساختار كالبدي ساختمان و انتقال نيروها از باال به : سازه اي سامانه) 2
ايين در يك شبكه همگن از اجزاء سازه اي است كه در آن همه اجزاء به وجه مناسب دست پ

  .اندركارند و هيچ جزيي بيكار نيست
مناسب،با بكارگيري )مصالح(چگونگي ساماندهي كالبد ساختمان با ساختمايه : كالبدي سامانه) 3

،وزن و هماهنگي در كالبد )ريتم(انواع روابط بصري و زيبايي شناسانه و پديد آوردن ضرباهنگ 
مند بودن كل معماري را به نمايش مي  ونماي درون و بيرون ساختمان است كه به خوبي سامان

  .گذارد
لت فاعلي خود برگرفته از دو همانطور كه گفته شد،ع): اقليم و فرهنگ ( مولد  سامانه) 4

. عدادها و توان او مي باشدسرچشمه انديشه ها وآرمان ها وانگيزه ها واهداف هنرمند و نيز است

 ها
انه
سام

ير 
و ز

ل 
عل

 
 

  :معماري
ساماندهي 
فضا درخور 

زندگي 
 انساني

  معماري هاي  سامانه علت ها و زيري  يشناسا
  )روحي و جسمي(؛ويژگيهازه ها ؛استعدادهايانسان ؛انگ 

  ...اقليمي، تاريخي و: محيط 

  توده ؛ ساختار

  ييبايز هندسه و حجم؛ فرم؛ شكل وصورت فضا؛

 ت بخشي و تعالي يها تا هوسلسله مراتبي از اهداف فضا از كاركرد

  فاعلي  تعل

  علت مادي 

 علت صوري 

  ي يعلت غا

  زير سامانه فرهنگي
 زير سامانه محيطي

ر سامانه سازه اييز  

  ر سامانه كالبدييز

  ر سامانه كاركردييز
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ي معماري،معمار و همه كساني هستند كه دست اندركار ساختن يك اثر معماري انسانسامانه 
ي خود برگرفته از دو سرچشمه انديشه ها وآرمان ها وانگيزه ها واهداف هنرمند انسانسامانه .هستند

  ؟و نيز استعدادها و توان او مي باشد
دة هاي آن از گذشته هاي بسيار دور و در فرهنگ ها وجهان نگرش نمادين به هستي و پدي

به ويژه در دين هاي برتر جهان كه اساساً هستي را بسيار گسترده . بيني هاي كهن مطرح بوده است
تر از جهان ماده و محسوس مي دانستند و سرچشمة آن را در ماوراي ماده و در پس اين طبيعت 

  .مي جستند
طبيعت جزء محيط سامانه معماري تلقي مي گردند ، ولي از آنجا كه  بايد توجه داشت انسان و

اين سامانه با محيط خود ارتباطي تنگاتنگ دارد ، آثار فراوان محيط در آن ، خود ايجادگر يك زير 
اما اين زير سامانه آنقدر قوي است كه ژن اصلي شكل . سامانه در كل سامانه معماري مي كند 

به گونه اي كه مي توان سامانه معماري را فرزند محيط . تشكيل مي دهد  دهنده به كل سامانه را
 . آن دانست 

  : بررسي يك نمونه
» اَبر سامانه « به گمان ما يكي از نمونه هاي بسيار ارجمند درمعماري سنتي ايران كه براستي يك 

و  كالبدي،زه ايه نظام كاركردي ،سامدراين پل ،خالقيت در ه.در اصفهان است » پل خواجو« است،
اين ساختمان را با توجه به ويژگي .است قرار گرفتهدر خدمت نيازهاي مادي و روحي انسان  انساني

  .سامانه بررسي مي كنيم چهارهاي هر
  
  
  

  
  

  : سامانه كاركردي) 1
اين پل مانند هر پل ديگري ،اين سو و آن سوي رودخانه زاينده رود را به هم پيوند مي      
پهناي پل با ميزان رفت و . ان پل داراي گذرگاهي براي گذراز پهناي رودخانه استساختم.زند

وآمد در آن به سادگي انجام مي پذيرفته  آمد مردم در گذشته تناسب داشته و رفت
اين پل .افتادن مردم به رودخانه پيشگيري مي كند ديوارهاي پل ،همچون دست انداز،از.است

مياني براي گذشتن عابرين سواره و پياده سريع مردم از روي  داراي سه گذرگاه است و گذرگاه
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رواق در دو سوي آن براي گذر عابرين پياده اي است كه از سر تفنن و گردش  دو پل و
گذر مياني سرباز و بزرگتر .ونگريستن به چشم انداز شهر و رودخانه از اين مسير عبور مي نمايند

. رعت بيشتري و اغلب سواره از آن عبور مي كنندمردم و با ستعداد بيشتري از است ،چون 
گذرهاي كناري كوچكتر و سرپوشيده است تا بتوان در آن درنگي كرد و چشم انداز رود را 

  .نگريست

برخي تاق . در ديوارهاي دو سوي پل ،تاق نماهايي هست كه مي توان در آنها نشست و اندكي آسود
ه رودخانه باز مي شوند ،اين بازشوها چشم انداز شهر را نماها كور و بسته هستند و برخي ديگر رو ب

همچون يك تاالر هنري كه قاب هايي را بر ديوار .در قاب زيبايي پيش چشم بيننده قرارمي دهند
بدين گونه چشم انداز يكدست رودخانه وشهر،تبديل . هرچشم انداز،از ديگري متمايز است. خود دارد

ساختمان هاي دو سو ومياني پل مي توان بر پاية نياز براي  از.به چندين اثرو قاب زيبا ميشود
  . امروزه در يكي از ساختمان ها چايخانه اي بر پا شده است.بهره گيري كرد كاركردهاي ويژه اي

بخش زيرين پل ،درميان پايه ها جايگاهي دنج و خنك براي آسودن واستراحت درگرماي تابستان را 
تنگ شدة ميان پايه ها به تندي گذر مي كند و با ايجاد كوران هوا  آب از گذرگاه. فراهم كرده است
  .تاقچه و سكوي درون ستبراي پايه ها جايگاهي براي نشستن نيز دارد. را خنك مي كند

سكوهاي پلكاني پل در زير پايه ها جايگاهي شايسته براي نشستن ونگريستن ولذت بردن فراهم 
همنشيني با آب .ل ،همچون يك جايگاه تفريحي بهره مي برند آنچنان كه مردم از زير پ. آورده اند

پايه ها مي تواند بسيار توفنده ،گذر از ميان 
  .لذت بخش باشد

 هم زير پل وهم روي پل يك مكان
. ارزشمند شهري شمرده مي شود انساني

مكاني بسيار دلپذير و داراي جاذبه هاي 
پل فقط وسيله .و انساني زيباي شهري
طرف رودخانه نيست بلكه  حركت بين دو

خود جايگاهي براي سير در طبيعت و 
شناخت بهتر براي سير آفاقي و انفسي 

  . مي باشد

 
  
  : سامانه سازه اي) 2

پايه هاي سنگي پايدار . ساختار پل از پايين به باال به گونه اي منطقي از سنگيني به سبكي مي رسد
هاي  )قوس( سپس پايه هاي آجري به چـَفد.ند در آب ،پل را در برابر جريان آب استوار مي ساز

  .در باال ،چـفدها كوچكتر و جرزها نيز نازك تر مي شوند. آجري و گذرگاه پل مي رسند
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پايه هاي پل در آب از هر دو سو داراي آب برهايي هستند كه با پيش آمدگي تيز خود فشار آب را 
ان سكوها در زير پايه ها راهنمايي مي به دو سو مي شكنند و آنرا به سوي گذرگاه هاي تنگ مي

رانش آن  از و اين آب برها افزون برآن همچون پشت بندي پايداري پل راافزون ميكنند.كنند
  .پيشگيري مي كنند

براي . پهناي سكوها در پايين ،پهناي رودخانه را تنگ مي كنند و جوي هاي باريكي پديد مي آورند
از . پل ،پايه هاي آجري مي بايست بر بستري پهن تر مي نشستنداينكه از سويي از ديدگاه ايستايي 

سوي ديگر ،تنگ شدن گذرگاه آب  
باعث شده جريان كند آب زاينده رود 
شتاب گيرد و در سوي ديگر پل با 

اگر اين پل و سي و . فشار بيرون زند
سه پل همچون آب بند كارنمي كرد 
،شايد جريان كند آب، گل و الي 

شين مي كرد و جلوي بيشتري را ته ن
پس بدين . جريان آب را مي گرفت

گونه اين جوي ها به جريان آب ياري 
  .مي رسانند

پايه هاي سنگي با پل هاي كوچك سنگي به هم دسترسي دارند تا مردم بتوانند در هنگام گذر از 
ل را درميان هر جرز يك تاق نما ساخته شده كه هم كاركرد دارد وهم پ.جوي ها از آنها بگذرند

سكو هاي سنگي به گونة پلكاني همراستا با راستاي فشار وزن پل بر زمين بر بستر .سبك تر مي كند
  .از اين پله ها نيز مردم بهره مي برند.نشسته اند  رودخانه

ديوارهاي دوسوي گذرگاه بااليي پل ،فشار الزم را بر شانه هاي تاق زيرين وارد مي آورند و آنها را 
  .دپايدارتر مي كنن

چون . اين ديوارها خود داراي يك رواق هستند كه به گونه اي به پايداري آنها ياري مي كنند
چفَدهاي آن عمود بر راستاي ديوار زده شده اند ،اگر تنها يك ديوار ساده روي گذرگاه بود،شايد با 

) قوس(  چــفد همة.ولي اين ديوارها دواليه دارند و پايداري بااليي دارند. نيروي باد ويران مي شد
  .ها باربر هستند وبه خوبي نيروهاي وارده را به زمين را انتقال مي دهند

  : سامانه كالبدي) 3
. سامانه كالبدي اين پل، يك شاهكار بي همتاي معماري است ودرجهان شايد مانندي نداشته باشد

است كه از هر  كالبد پل داراي سه بخش است ،دو سر آن و بخش مياني كه به گونه يك نيم هشت
بر خالف . دو سوي پل روبه آب بيرون زده است و در هر پهلوي آن ايواني زيبا روي آب باز مي شود

سي وسه پل كه ساده است ،پل خواجو داراي يك نقطة اوج در ميان و دو نقطة پرش در دو سوي 
  .خود است

تاق هاي پهن تر ،و در روي تاق بندي در زير پل با پايه هاي كلفت تر و) ريتم ( وزن و ضرباهنگ 
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باعث شده يك نماي زيبا وهمنوا پديد ) برابر نيمي از تاق زيرين ( پل در ديوارها با تاق هاي كوچكتر
آيد ،اين نما براي ببيننده،طنين يك نغمه زيبا را دارد و چشم را از اين سو به آن سوي پل مي 

  .كشاند
نمود بصري بسيار نيرومند است و كامالً پيش آمدگي مياني پل همچون يك نقطه عطف ،داراي 

  .چشمها رابه سوي خود مي كشاند
رواق  .ديوارهاي دو سوي گذرگاه بااليي،مردم را درميان گرفته واحساس امنيت پديد آورده است

  .هاي دو سوي ديوارها كالبد پل را پيچيده تر و متنوع تر كرده اند
آجري و بعد ديوارها و رواق ها داراي سلسله مراتب كالبدي سكوهاي سنگي ،سپس جرزهاي 

اندازه .تناسبات هندسي و عددي در نما را مي توان ديد و شهود كرد . هماهنگي كامل هستند
دو نيم هشت در دو سوي پل . هندسة كامل بر اندام ها چيره است. ها سازوار ومتناسب هستند

كالبد پل را .به هم مي پيونددو يك هشت پهلو در ميانة آن و دو مستطيل كشيده كه اين سه را 
  .تا حد يك اثر هنري بي بديل و بسيار زيبا ارتقاء بخشيده است

  : انساني و اقليميسامانه  )4
ظهور بعد انساني و تاثير وجود جسمي و روحي او بيش از همه در آثاري همچون معبد و خانه 

ساني كه ظهور مي كند ، نمود دارد ، اما در ساختمانهاي اجتماعي همچون پل ، مهمترين بعد ان
بطوريكه اين پل هرگز عنصري بيگانه با فرهنگ گذشته مردم . هويت تاريخي و اجتماعي مردم است 

تزئينات در اين پل . نيست و براي آنها يكپارچگي تاريخي و اتصال با گذشتگانشان را تداعي مي كند 
ست، و همچنين اين پل مي تواند نمادهايي براي سير آفاقي و از طريق آن رسيدن به سير انفسي ا

براي رسيدن به كمال انسان را ياري كند زيرا اين پل هم نيازهاي مادي و هم نيازهاي معنوي انسان 
تزيينات موجود در پل ، نمادهايي براي همراه كردن سير انفسي با سير آفاقي . را تامين مي كند

ت منطقه ، ماهيت آب و ساحل همچنين خاستگاه مهم ديگر طراحي اين پل ، طبيع.هستند 
  .رودخانه است و ايده اصلي طراحي اين پل از توجه به ويژگيهاي محيطي شكل گرفته است 
كننده در براستي مي توان همچون سه سامانه گذشته ، اين ابعاد را مهمترين عامل تعيين 

  .مرحله طراحي پل دانست 
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  پاره نخست 
  
  
  

  تعريف سامانه اي معماري-2
  
  
  تعاريف حصري از معماريليل تح

در تعريف هايي كه ازمعماري شده و مي شود، طيف گسترده اي از اهداف وغايات و انگيزه ها مي 
توان يافت كه گاه بسيار محدود و فروكاهنده ارائه مي شوند و گاه بسيار فراگير و گسترده از حوزه 

در ميان ديدگاهها و تعاريفي كه از . داي كه معماري در آن مي تواند پديدار شود وتأثير گذار باش
معماري  سامانهمعماري مي شود، مي توان نمونه هايي را يافت كه معماري را به يكي از سه 

هاي آن را سامانه فروكاسته است و يا يكي از  ، ساختاري )زيبايي شناسي( كالبدي، كاركردي،
  .فروگذارده است 

  
  سامان شكني معماري  

از مكاتب كه به دنبال دستيابي به پايداري بيشتر ، نوعي از سامانه را در معماري  در مقابل بسياري
در اينجا معماري . توصيه نمودند ، برخي مكاتب مدعي نگرش غير سامانه اي به معماري شدند 

جزئي از طبيعت يا تاريخ يا هويت اجتماعي يا الهي نيست ، بلكه خود را از همه بسترهايش جدا 
اين نوع معماري نه در سازه و نه در زيبايي شناسي و . تمي خود بنياد را ايجاد مي كند كرده و سيس

نه در عملكرد با هدف ايجاد يك سامانه شكل 
در اين نگاه ، تركيب اعضاء هرگز . نگرفته است 

به وحدت نمي رسند و اعضاء ، اندام يك 
مجموعه را تشكيل نمي دهند و مهمترين اصل 

نا وجود سامان يا نظم است يك سامانه كه هما
معماران اين ديدگاه دليل . در آن وجود ندارد 

خود را بي ساماني طبيعت يا تاريخ و يا روان 
مي دانند و ترجيح مي ... انسان امروز و يا 

دهند كه معماري نيز تضادها و تناقض هاي 
آيزنمن ايجادگر و مهمترين نظريه . هستي را نمايش دهد 

است و سامان و سامانه را از ويژگيهاي ذاتي پرداز اين گرايش 
  . دنياي كالسيك مي داند 

 پيتر آيزنمن –مركز وكسنر  –معماري  سامان شكني
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  ) انساني يا محيطي (فروكاهي معماري به سامانه ايجادگر 
به باور برخي معماري همپاي ديگر 
اجزاي تمدن تحول يافته و به معناي متعالي 
تري ارتقاء يافته است كه گاه از آن با تعبير اَبر 

نام برده )  Hyper Architecture(معماري 
» فرامعماري«اين ديدگاه معتقد به  .مي شود

اين يعني فراروي در . است» فرا انسان«براي 
به بيان ديگر سامان شكنان به سامانه . مولد

تاكيد فراوان ) بستر شكل دهنده معماري(مولد 
اما نه آن بستر شكل دهنده موجود كه از . دارند

بلكه آنان تعريف . گذشته پايدار بوده است
ارائه مي ) فرا سامانه(جديدي از سامانه مولد 

 .دهند و در پي آن به طراحي مي پردازند
آيزنمن از مدعيان اين ديدگاه بارها تاكيد مي 
كند كه مدرنيسم به معناي از خود بيگانگي در 
همة عرصه هاي علوم و هنرها غير از معماري 

اي ولي فضاي معماري هنوز در معن. درخ دا
او خود را پيشتاز جريان از . كالسيك قرار دارد

خود بيگانه كردن معماري و آموزش آن مي 
چرا كه به عقيدة او مفهوم انسانيت امروزه . داند

معناي تازه اي يافته است و معماري بايد فضايي 
برخي با طرح  .در خور انسان امروز ارائه كند

بحث ارتباطات و الكترونيك، شكل گيري 
ي ارتباطاتي و سايبرنتيكي فضاها

)Cyberspace ( را نويد مي دهند و گروهي
ديگر باتوجه به فضاي مجازي واستعاره اي، 
نوعي معماري مجازي و وهمي را فراهم مي 

شكي نيست كه عرصه هاي متعالي و . آورند
فراتر از ماده  وجود دارند و در ارتباطي عميق 

به  گنون اما همانطور كه.  با معماري قرار دارند
خوبي اين مسئله را نشان داده است، مدعيان 
اين مسئله امروزه به شكلي وارونه و كاذب آن را 

به جاي گسترش معماري به  طرح كرده اند و
  .فروتر از حد خود فروكاسته اند  سوي عرصه هاي فراتر، آن را به عرصه اي

با تاكيد بر مطالعات اقليمي شكل مي  نوع ديگر اين نحوه تفكر را مي توان در معماري هايي كه تنها
سبك اكوتك اشاره كرد كه كل  نبه عنوان مثال مي توان به كارهاي معمارا. يابند ، مشاهده كرد 

  . طرح آنها براساس مالحظات زيست اقليمي شكل مي گيرد 

  Little Universe –دانيل ليبسكيند 

تـاالر گردهمـايي   –فروكاهي معماري به سامانه ايجـادگر محيطـي   
فـرم كـروي سـاختمان     -نورمن فاسـتر   – GLAن شهرداري لند

مساحت سطح را به حداقل رسانده اتالف و جـذب گرمـا را كـاهش    
در اين ساختمان سرمايش غير فعـال از طريـق سـقفهاي    . دهد مي

هاي مكـانيكي خبـري    كننده پذيرد و از خنك كننده انجام مي خنك
  )14فصلنامه معماري و فرهنگ، شماره .(نيست
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  )كاركردي( هدف سامانةفروكاهي معماري به 
پديد آمد كه بر پايةآن، همه چيز ضد هنري ترين شكل اين مكتب در مدرسة باهاوس 

. دراين جهان محصول فرمول كاركرد اقتصاد مي باشد و بنابراين هيچ چيزي نتيجه تأثير هنر نيست
تمامي زندگي، . همة هنر عبارت از مجموعه اي از تركيب ها مي باشد و بنابراين چيزي عبث است

كاركرد است وبنابراين زندگي امري غير هنري 
ي هم بر اين باورند كه طرح ولي برخ. است

هاي برگرفته از اين ديدگاه، اغلب از آن جهت 
بيش از اندازه كاركرد گرا به نظر مي رسند كه 
تصور مي شود معني كاركرد يك محيط 
مصنوع، به معني روابط دروني و فناوري، صرف 

اما اگر ديگر اهداف بشري اي كه مي . است
وند، را بايد به وسيلة محيط مصنوع برآورده ش

در نظر بگيريم، آن گاه چنين طرح هايي به 
اين اهداف . اندازة كافي كاركرد گرا نخواهند بود

زيباشناسانة معماري مي  كاركرد وبيش شامل نياز به هويت، تأمين امنيت، نياز به تظاهر فردي وكم
ريزي آن بيشتر نتيجه اين بود كه اگر چه نهضت مدرن مدعي خدمت به مردم بود، اما عالقه غ. شوند

به قابليت هاي و پيوند دروني اجزاء ساختماني معطوف شده بود تا توجه به طيف وسيع نيازهاي 
. به مثابة محصول تئوري علمي استنباط شده از ذات بنا است فرم والتر گروپيوساز ديد . انساني

ات ارگانيك دروني يك ساختمان مدرن ، بايستي معني معمارانه اش را تنها از طريق قدرت و تناسب
ولي افسوس كه اين نوع حقيقت سنجي به قيمت از . اش پيدا كند و بايد حقيقت را به خودش بگويد

چكيدة اين مكتب در شعار معروف سوليوان . دست دادن حقايق بي شمار ديگري حاصل مي شود
ه چيز معماري به درحقيقت از ديد افراط گرايان اين گروه هم. بود كه فرم از عملكرد تبعيت مي كند

  .عملكرد مادي آن فروكاسته شد
  سامانة كالبديفروكاهي معماري به 

اين رويكرد از سويي درميان كشورهاي داراي 
شايع است و از ) همچون ايتاليا(پيشينة تاريخي 

سويي بسياري از تجدد گرايان ليبرال و فرد گرا از 
آنها معماري را قادر به . آن حمايت مي كنند

كردن و پيوند دادن و مفهوم كاربردي و  هماهنگ
زيبايي شناختي دادن به ساير رشته هاي هنري مي 

درچنين . از ديد آنها معماري هنر فضا است.دانند
برداشتي جايگاه كارهاي تزئيني بسيار برجسته 
خواهد بود و معماري به سطح آرايه بندي فضا 

  .پايين مي آيد
  

  :  معماري و پيكرتراشي

  فرو كاهش معماري به كاركرد، گروپيوس، مدرسه باهوس

 فرانك گري  - موزه گوگنهايم –فروكاهي معماري به سامانه كالبدي 
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تعريف صحيح معماري به نحوي كه از «ري را اين گونه تعريف مي كنند كه برخي معما
هنر طراحي مجسمه براي مكاني معين : پيكرتراشي متمايز شود، تنها چنين چيزي مي تواند باشد

يا اينكه . »و قرار دادن آن مجسمه در آن جا بر پاية متعالي ترين اهداف ساختمان سازي
فرماليسم در معماري طيف بسيار وسيعي را در برمي .» است معماري مجسمه اي قابل سكونت«

تا بيشتر معماران پست مدرن را شامل مي  لوكوربوزيهگيرد كه از برخي معماران مدرن همچون 
 جنكزرا بي هيچ ترديد بايد پيرو فرماليسم دانست و فرماليسم او تا حدي است كه آيزنمن . شود

. داده است معماري او را معماري براي معمار لقب
» عاطفي و انتقادي«اما فرماليسم او به شكلي 

  .ومتفاوت با ديگر رشته هاي هنري است
  
 )شعر گونگي درمعماري(معماري و زبان و بيان  -
گروهي از نظريه پردازان مهمترين كاركرد هنر را : 

جنبة بياني آن مي دانستند و به اين ترتيب توصيه 
احت بيان پيدا مي كردند كه همة هنرها بايد فص

امروزه در بسياري از مكاتب معاصر، معماري . كنند
  .هم جزء مقولة فراگير زبان تعريف شده است 

در اين نگرش بيشتر معماري به سمت اشعار ادبي 
سوق پيدا كرده است و با توجه به محيط ادبي فرانسه 

درچنين . چنين گرايشي در آنجا طبيعي است
لفباي معماري و يا ديدگاهي اصطالحاتي همچون ا

بسيار شايع » گرامر طراحي«زبان جديد معمارانه يا 
  .است

از معروف ترين رويكردها در  :معماري وموسيقي  -
اين زمينه جملة شلينگ، فيلسوف آلماني است كه 

به زعم . معرفي مي كند» موسيقي جامد«معماري را 
هماهنگ با موسيقي  "او زيربناي هنري معماري كامال

تنها تفاوت اين دو هنر قالب مادي معماري  است و
، نزديكترين هنر قابل مطالعه رايتاز ديد . است

او تأثير سوء . است) به شكل امروز آن "خصوصا(درمعماري، موسيقي است و دورترين آنها ادبيات 
شايد علت اين امر در اين باشد كه موسيقي به شكلي . ادبيات را در معماري ياد آور شده است

ريدي وغيرمستقيم مفاهيم معنوي را منتقل مي كند، درحالي كه ادبيات به طور مستقيم به آن تج
  .مي پردازد و طبيعي است كه درمعماري آن شيوة غيرمستقيم بيشتر كارآيي دارد

  فروكاهي معماري به سامانة ساختاري -
ستم پي معمار سده بي ميس وندرروههاين گرايش با حالت افراطي و ضد هنري از سوي 

، عالقة او به تقليل و فروكاهش و ساده سازي »كمتر بيشتراست«شعار معروف او . گرفته شد
همچنين . او هيچ رابطه اي بين معماري و ابداع فرم هاي تازه نمي ديد . معماري را نشان مي دهد

طرحهاي اوليه  فرانك  –فروكاهي معماري به سامانه كالبدي 
 گري از موزه گوگنهايم
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روح  معماري هيچ ارتباطي با ذوق و سليقه شخصي نداشت، زيرا معماري موضوعي بود كه مطابق با
اصلي ترين توجه ميس در معماري به . عصر و دوره اي كه در آن زندگي مي كنيم نظام مي گرفت

چنين ديدگاهي از سوي او سبب مي شود كه برخي روش او . مسئله فناوري ساخت خالصه مي شد
  .را يك روش غيرانساني بدانند

  

ك مشاهده كرد كه سازه در كار نوع جديد اين ديدگاه را مي توان در كارهاي معماران سبك اكوت
  . و سازه تعيين كننده كل طرح مي باشد . آنها تبديل به معماري شده است 

  
  
 

  اي سامانهتعاريف دو فروكاهي معماري به 
به همين جهت بسياري از . اين گرايش  جامعيت بيشتري نسبت به مكاتب فروكاهندة پيشين دارد

به صراحت دو هدف را در ساخت خانه الزم مي  لوكوربوزيه. اندنظريه پردازان همين ادعا را داشته 
دانست، يكي اينكه خانه همچون ماشيني براي زندگي باشد وانجام زندگي را تسهيل نمايد، دوم 

او از يك سو به شكلي . اينكه از لحاظ احساس زيبايي شناختي هماهنگ با عواطف انساني باشد
و شباهت هاي معماري و شاسي يك ماشين را بررسي مي  گسترده معماري را با ماشين مي سنجد

اين دوگانگي به خوبي در  .كند و از سوي ديگر ديدگاه تنديس وار خود را از معماري مطرح مي كند
پيش از او نيز نظريه پردازاني همچون جان راسكين معماري را حاصل . دوره زندگي او ظهور نمود 

  .  جمع بين فناوري و هنر دانسته بودند
  
  

  
  
  
  
  
  

فرو كاهش معماري به سازه، برج 
 س وندروهه،اداري، مي

 لوكوربوزيه  -ويال ساوا  –. ماشيني براي زندگي كه هماهنگ با عواطف انساني از لحاظ زيبايي شناختي باشد: خانه

   -پمپيدومركز فرهنگي ژرژ  –فروكاهي معماري به سامانه ساختاري 
 ريچارد راجرز و رنزو پيانو
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  معماري نگرش هاي فراگير به

زوي و شولتز با تحليل ديدگاه معماران، خود به شكلي  نظريه پردازان ومنتقداني همچون برونو
زوي بيشتر با تحليل آثار رايت به اين نتيجه رسيده است . مشابه ديدگاهي جامع را تشريح كرده اند

، كان را بهترين مظهر درك پديدار »دگر و زبان معماريكان، هاي«و شولتز با مقاله اي تحت عنوان 
شناسي عالم دانست و معماري او را معماري ذات گرا معرفي كرد كه برخواسته از شهود نسبت به 

را هم به نوعي معماري نسبتا معمار ژاپني  تادائو آندو مي تواناز معماران امروزي، . وجود است
به همين . شينتو تفسير ويژه اي از معماري ارائه كرده استكه براساس نگرش ذن و  فراگير دانست

  .مي داننداو را به تفسير پديدار شناسي هايدگري از معماري نزديك  برخيجهت 
  : رايت

رايت ديدگاه خود را با نقد تعريف معماري 
او اين ادعا را مبني بر .يوناني وكالسيك شروع كرد

به باور . وجود اين ويژگي درمعماري سنتي نقد كرد
معماري در بارة خود و در درون خود دروغ مي  او

گويد و چنين مي شود كه سر و كلة معماري به 
خاطر معماري پيدا مي شود، سخن ياوه اي 
برخاسته از احساسات آبكي منظور از اين نوع 

، همان ساختمان هايي است كه زماني »معماري«
بزار ساخته شد كه آدمها پيشه ور بودند و مصالح وا

هم متفاوت بود و نمي فهمند كه معماري همان 
روح با عظمت و زنده اي است كه پشت همة اين 

روحي زنده كه به يمن آن اين . بناها حضور دارد
چون سند واالي زمانه ) ساختمانها(اشكال 

بذرافشاني و خرمن ديگري متفاوت با زمانة ما، در 
گروهي  …گذر زمان بر ساحل برجاي مانده است

پنداشته اند كه خانه ماشيني است كه زندگي در آن انجام مي شود، اما به واقع معماري آن يگر د
  .20زماني آغاز مي شود كه چنان پنداري خاتمه مي يابد

   :زوي

 او. زوي را بايد همچون رايت عالقمند معماري ارگانيك ولي در زبان و شكل مدرن آن دانست 
اري در سه دستة محتواگرا، صورت گرا و برداشت جسمي برداشت هاي فروكاسته شده را درمعم

به باور او معماري خوب، معماري اي است كه داراي فضاي داخلي باشد . رواني دسته بندي مي كند
معماري بد، معماري اي است . وانسان را جذب كند، او را تربيت كند و او رابه لحاظ معنوي رام كند

فضا . آنچه فضا ندارد، معماري نيست. كند و او را گريزان سازد كه فضاي داخلي اش انسان را ناراحت
وخال، عامل اساسي درمعماري هستند ودراصل مسئله اي طبيعي به شمار مي روند، زيرا معماري 
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 رايت  - خانه آبشار  –نگرش فراگير به معماري 
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فقط هنرنيست، تنها تصويري از زندگي تاريخي يا از زندگي اي كه ما گذرانده ايم و يا ديگران 
از هرچيز ديگر، نوعي محيط است، نوعي صحنه است، جايي است كه بلكه بيش . گذرانده اند، نيست

  .21زندگي ما درآن جريان مي يابد

  :كان
نظم مفهومي فراگير است كه . از ديد كان، نظم مفهومي است كه به وجود، اهميت و معنا مي دهد

از . ي كندكان نظم را از خواست جاودانة وجود استخراج م. در طبيعت ذاتي اشياء بايد آن را يافت
نگرش (يا تجسم ويژگي هاي محيطي ) ساختار گرايي(نظركان، ساختمان به معناي بيان نيروها 

ساختمان آن چيزي نيست كه ما مي . نيست، بلكه كشف نظم ذاتي جهان نيز هست) ارگانيك
خواهيم، بلكه آن چيزي است كه درنظم اشياء كه به ما مي گويند چه چيزي را طراحي كنيم، مي 

يا فرم هاي پاية » نهادها«اين نظم خود انسان را در برمي گيرد و بنابراين با . ن احساس كردتوا
  .موجود در جهان درك مي شود

به باور . كان رويكردهايي همچون كاركردگرايي و يا شكل گرايي را بسيار سطحي درمعماري مي داند
عملكرد آن چيزي نيست كه . استاو تحت شرايط خاصي اين گفته معتبر است كه فرم تابع عملكرد 

اختالف اين دو . مارا مجهز به وسيله اي كند كه با آن بتوانيم يك عكس العمل رواني ايجاد كنيم
عملكرد شعور است، اما روح چيزي نيست كه كسي بتواند .مثل اختالف روح است با شعور مخاطب 

شناخته شده و  "عملكرد كامال معماري از جايي شروع مي شود كه. آن را برحسب نياز تنظيم كند
  .مشخص است ، چرا كه در بيشتر موارد يك عملكرد را مي توان با بيش از يك فرم جوابگو بود

  :آندو
 .ژاپني است كه تالش دارد طبيعت گرايي شرقي ذن را در معماري احيا كند  از معماران معاصروي 

تادائو آندو معمار . مي دانند 1سي هايدگريانديشه هاي شهودي و پديدار شنانمونه اي از برخي او را 
انديشة او نمونة خوبي از نظريات تركيبي است كه تالش دارند به گونه اي . معروف ژاپني است

او از مخالفين بسيار جدي جنبش پست مدرن و . فرهنگ مدرن را با نظام عرفان شرقي تفسير كنند
  .است... يا مباحث جهاني سازي و 

معماري از مفهوم اصيل خود خارج شده و به چيزي همچون كاال يا  كنونييط از ديد او در شرا
آندو گوشزد مي كند اگر تمدن رايانه اي بيش از اين گسترش يابد وجهاني .فرآورده تبديل شده است

سازي تا آخرين حد خود رشد كند ديگر چيزي ازمعماري اصيل به معناي قديم آن باقي نمي ماند، 
 هومي وابسته به فرهنگ است و درچنين شرايطي مفهوم فرهنگ به شدت آسيبچرا كه معماري مف

معماري ساختن فضا و باالتر از همه . به باور او معماري تنها به كار بردن فرم ها نيست. مي بيند

                                                           
  .22،يده كرمانفر، 1376،چگونه به معماري بنگريم،برونوزوي،. 21
دو فلسفه مهم قرن بيستم در آلمان هستند كه بر شناخت ) Existantialism(و هستي گرايي ) Phenomenology(پديدار شناسي . 1

امروزه دو تفسير متفاوت از آن وجود . تالش مي كنند كه اين شهود را به زبان علمي و فلسفي بيان كنند. شهود ذات هستي تاكيد دارند
اما در الحادي تبييني شكاكانه از هستي . تفسير الهي افرادي همچون هانري كربن شيوه آنها را همچون روش شهود عرفا دانسته انددر . دارد

  ..صورت مي گيرد كه برخي فيلسوفان پيشرو نوين آن را توضيح داده اند
در معماري دارد و او معماري را همچون لويي كان  در دنياي معماري شولتز معروفترين نظريه پردازي است كه سعي در شرح پديدار شناسي

و يا برخي از معماران ذات گرا زباني براي بيان درك انسان از هستي مي داند و معماري سنتي را نمونه هاي خوب اين معماري معرفي مي 
معماري،  -3مفهوم سكونت  -2ان معماري، معنا و مك -1براي توضيح بيشتر مي توان به كتب كريستين نوربرگ شولتز به نامهاي . كند

  .مراجعه كرد... ريشه هاي معماري مدرن و - 5هستي، فضا، معماري  - 4حضور، زبان 
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معماري بايد يك معناي دوگانة را در . ساختن يك مكان است كه چونان شالودة فضا عمل مي كند
ي مي بايد در ابتدا فضاي زندگي روزانه باشد و عملكردهايي را كه الزم است در يعن. برداشته باشد

پاسخ به كاركرد، ظاهري ترين سطح معماري . خود جاي دهد و در همان حال فضايي نمادين باشد
هستة آفرينش معماري عبارت است از تغيير واقعيت، ازمنطق شفاف به نظام فضايي، اين عمل  .است

كننده نيست، بلكه كوششي است در سازماندهي واقعيت پيرامون ديدگاهي  نوعي تجريد حذف
  .دروني، تا به آن واسطة قدرت تجريد نظام بخشد

او معماري را به . رويكرد اصلي او درتعريف معماري، رويكردي شهودي و پديدار شناختي است
اسي از وجود مي خواهد معماري را به حس زندگي و احس احساس وجود اصيل نسبت مي دهد و

همچون ،اصيل از طريق خلق فرم هاي هندسي ساده و مصالحي كه تا حد امكان محدود هستند 
بدين طريق فضا مي تواند . موظف گرداند -بتن پرداخت نشده، سنگ، چوب، فلز و ديگر چيزها
ومصالح با حس زندگي، كه اين رويكرد به فرم . روابط ميان موجودات انساني و اشياء را بازسازي كند

به منزلة عنصري واسط ايجاد مي كند، امكان تقويت مواجهة ميان انسان واشياء در سطحي ژرف تر 
اين به نوبة خود موجودات . ميسر مي گردد وبدين طريق روابط تازه اي ميان آنها برانگيخته مي شود

كه -آگاهي ويژه را  انساني را قادرخواهد ساخت تا بر ضرورت مكان تازه اميد بندند، تا نوعي از خود
اين فضا، فضايي پايه اي است و قادر است . در آن تجربه كنند - امروزه انسان ها از دست داده اند

روابط ميان موجودات انساني و اشياء را زماني كه واكنش و بازتاب مستقيمي ميان مصالح ساختماني 
  2سازد و پديدارهاي طبيعي همچون نور، باد و آب ايجاد مي گردد، نمادين
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 نظريه پردازان تبيين رويكرد

 سامان شكني
Deconstruction 

 ظهور معني جديدي از معماري
 معماري خود محور پيشرو

دريدا -آيزنمن  

  )انساني يا محيطي ( سامانه ايجادگر 
( Eco-tech ) – ( sustainable )  

( cybernetic ) 

معماري نتيجه هماهنگي با اقليم: محيطي  ريچارد راجرز –نورمن فاستر    

معماري جديد ، نتيجه تعريف جديد انسان: انساني  ساجيو -گليسيپو -واينر   

 سامانه كالبدي
( Artistic Architecture ) 

معماري تأكيد بر جنبه هنري لوكوربوزيه–ونتوري    

 سامانه سازه اي
( Structural Architecture ) 

ي معماريساختارتاكيد بر جنبه  هميس و ندر روه   

 سامانه كاركردي
( Functional Architecture ) 

گروپيوس– ير هانس مه تاكيد بر جنبه كاركردي معماري  
آدولف لوس - ساليوان لويي  

 )سامانه اي  دو(معماري التقاطي
( Eclectical Architecture ) 

ويليام -جان راسكين توجه به دو سامانه در كنار هم ، بدون يگانگي آنها  
ور بوزيهلوك -موريس  

 معماري همه جانبه
( Inclusive Architecture ) 

برونوزي_آندو_رايت كانمعماري ابر سامانه اي مشتمل بر زير سامانه هاي گوناگون  

 دسته بندي تعاريف معماري براساس نگرشهاي تك سامانه اي و دو سامانه اي 
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  : 1تمرين 
  

  تحليل و مطالعه يك ارگانيزم گياهي و الهام مناسب از آن در عناصر معماري: موضوع 
  
  
  

نمونه هايي . جو يك گونه گياهي را انتخاب و تحليل نمايددر اين تمرين الزم است هر دانش - 1
كه به راحتي در دسترس هستند بسيار خوب ... مانند قارچ، گندم، خيار، گوجه فرنگي، انارو

در ... همچنين مي توان از بررسي تطبيقي يك عضو همچون برگ، ريشه يا گل و. مي باشند
ه و برگ هر گياه هم بسيار درس آموز مقايسه هندسه گل، ميو. چند گونه استفاده نمود

هدف اصلي از اين مطالعه بررسي ساختار و عملكرد يك عنصر گياهي در رابطه با . است
  .شكل و صورت آن عنصر و دستيابي به يك نگاه و تحليل معمارانه در طبيعت است

ن گونه سه مورد از مهمترين موارد قابل تحليل تاثيرات اقليم، سازه و عملكرد در هندسه آ - 2
اين موارد در پاره چهارم اين كتاب مورد مطالعه قرار گرفته استو مراجعه كوتاهي به . است 

اساتيد مي توانند در صورت لزوم نسبت به بيان . (آن بحث براي انجام اين تمرين الزم است
 .)آن مباحث اقدام نمايند

ه هايي كه جزئيات بافت پيشنهاد مي شود دانشجويان در تحليل هر گونه ، از تصاوير و نقش - 3
همچنين هر كس يك مدل و ماكت . و هندسه آن اعضاء را نشان دهد استفاده نمايند

ساختاري ساده شده از آن گونه بسازد و سعي نمايد داليل و توجيهات بيشتري را براي هر 
زم فراموش نكنيد كه تحليل ارگاني. يك از اندام هايي كه در ماكت خود بكار برده بيان نمايد

هاي گياهي از مهمترين مطالعاتي است كه معماران ارگانيك از جمله رايت بر انجام صحيح 
 .آن تاكيد دارند

در يك تحليل خوب بايد از تصاوير و متن به ميزان . بايد ارائه گردد   تحليل ها در قطع  - 4
حاشيه سانتي متر  3تحليل ها را روي يك مقوا با . الزم و در تركيب با هم استفاده گردد

 .چسبانده و پيش از شروع كالس به صورت نمايشگاه روي ديوارهاي كالس نصب نماييد
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  :پاره دوم 
دستيابي به تعريف فراگير از انسان و ساختار ادراكي او و رابطه صحيح او با طبيعت و : هدف 

  تاثير آن در معماري
  
امروزه . طبيعت هستند  انسان و) علت فاعلي آن(سامانه ايجادگر معماري : انسان شناسي  - 1

تالش هاي زيادي براي احياي يك معماري انسان گرا و يا طبيعت گرا صورت مي گيرد و به 
كلي ترين تفاوت ، ناشي . همين جهت مروري بر مهمترين تعاريف مطرح شده ضروري است

تعريف پيشيني از مصاديق ناشي نمي شود بلكه . از نگرش پسيني و پيشيني در تعريف است
اما تعاريف . است و در مورد مصاديق آن مي توان بحث نمود... ريفي فلسفي يا ديني ياتع

امروزه صدها تعريف . پسيني تنها فيزيولوژي كالبدي و مصداقي انسان را مدنظر دارند 
پيشيني و پسيني از انسان ارائه شده كه تالش خواهد شد با دسته بندي ابعاد آفاقي و 

همچنين سلسله مراتب نيازهاي انساني . يف جامع از انسان ارائه شودانفسي ، فراگيرترين تعر
مازلو به عنوان يكي از نگرش هاي مورد توجه در نظريه هاي معماري به اجمال مطرح شده 

  . و در مقايسه با نگرش اسالمي مورد تحليل قرار گرفته است
است كه با اولي شناخت و خالقيت دو فعل مهم آدمي : شناخت شناسي و مباني خالقيت  - 2

به نظر مي رسد ريشه همه تفاوت ها و تعارض هاي ايجاد . ادراك و با دومي ايجاد مي كند
حكماي اسالمي سه آغت . شده در شرايط كنوني هنر و معماري ريشه در همين مباحث دارد

و مشكل معرفتي را شكاكيت، نسبيت گرايي و مطلق گرايي دانسته اند و تالش نموده اند در 
تاثير مستقيم . تعريف جامع جايگاه صحيح گزاره هاي مطلق و نسبي را تعريف نماينديك 

 .اين مباحث در زيبايي شناسي معماري در مكاتب قرن بيستم به خوبي قابل مشاهده است

. تعريف طبيعت در شرق و غرب دو سير كامال متفاوت را طي نموده است: طبيعت شناسي  - 3
اما حتي . ترين تعاريف تا عاطفي ترين آنها را مي توان ديد در غرب طيفي از ماشين گرايانه

در حالي كه در . در طبيعت گرا ترين تعاريف هم جدايي طبيعت از ماوراء طبيعت وجود دارد
در اينجا با ياري دسته بندي گروتر و .شرق اين دو ساحت آميخته با هم تعريف شده اند 
ايي طلب، در كل سه الگوي اصلي براي تفكيك رويكرد غربي به دو شكل سلطه جو و جد

در . اين ارتباط به صورت طبيعت ستيز، طبيعت گريز و طبيعت گرا معرفي گرديده اند
« در نگرش مدرن ، » كاال« توضيح بيشتر مي توان اين سه رويكرد را به صورت سه الگوواره 

به گمان ما . در نگرش شرقي بيان نمود» مادر« در نگرش قرون وسطي مسيحي و » زندان
اين ديدگاه با . ديدگاه اسالمي ديدگاهي است مبتني بر نيازهاي انسان و بيشتر تكامل او

استناد به كالم الهي و معصومين و تفاسير عرفا و حكماي الهي ، طبيعت را به عنوان مزرعه 
ت دانسته كه نياز انسان به آن اجتناب ناپذير است ، ولي در آن خالصه نمي شود، بلكه طبيع

  .مزرعه رشد عقالني و صيرورت روحاني و تعالي بخش انسان مي گردد
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  تعاريف پايه : پاره دوم 
 
 

  انسان شناسي-1
  
  

تقريباً هيچ معماري نيست كه ويژگي انساني بودن را درمعماري نفي كند وهمه بر اين    
 انسانيمعماري تعريف  ويژگي تأكيد دارند، اما تعاريف مختلف از انسان سبب اغتشاش وتفاوت در

  . شده است
ويژگيهاي فيزيولوژيك جسمي عمده تعاريف موجود از انسان پسيني هستند يعني تنها  - 1

و هرگز خود را گرفتار ارزشهاي پيشيني نمي كنند، مفهوم انسانيت، مفهومي سيال  را بيان كرده
، پايه اين نظريه براين ) يننظريه تكامل دارو. (وشناور است كه در يك تكامل تاريخي رشد مي كند

است كه انسان هم يكي از گونه هاي حيواني است و طبيعي است كه خانة او هم چيزي همچون 
» مسابقه«و يا » بازي«ويژگي خاص اين گونة حيواني اغلب چيزي از مقولة . النة ديگر حيوانات است

ين ديدگاهي تمامي فرهنگ در چن. است و اين به خوبي با انسان معاصر سازگار است» رقابت«و 
سرسپرده وخادم انسان آزادي است كه سعي دارد هرچه بيشتر آسايش و رفاه و لذت را براي خود 

انسان معاصر همه چيز رابه بازي گرفته است وهمه اجزاء زندگي و فرهنگ او را بايد در .  فراهم كند
يشتري است كه بتواند براي خود ذيل رقابت و يا سرگرمي تعريف كرد، او مغرور لذت ها و آسايش ب

هنر ومعماري او هم چيزي از همين مقوله است وهدفي جز ارضاء هوس هاي دنيايي  22.فراهم كند
از كجا مي توان . اما به نظر مي رسد پيش فرض تعاريف فوق به راحتي قابل اثبات نيست. او ندارد

يار كمال چيست؟ نظرية پيشيني مطمئن شد كه سيرتاريخي انسان هميشه تكاملي است و اصوالً مع
با طرح چنين اشكاالتي ضرورت وجود يك ساختار و تعريف اوليه و پيشيني را دروجود انسان 

به نظرمي رسد . اما درعين حال امكان تحول صعودي ونزولي را فراموش مي كنند. ضروري مي دانند
سرشت و فطرت خداگونه  اگر انسان در يك تعريف فراگير واشتمالي به شكل جامع تعريف شود و

وهمچنين امكان تحول در آن به سوي تكامل يا سقوط مورد تأكيد قرار گيرد، آنگاه هنرومعماري 
                                                           

  )33 آيه سورة نور ،( چه زيبا در آيات قرآني زندگي دنيا رابه لعب و لهو و زينت و تكاثر وتفاخر توصيف كرده اند . 22
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كاركردي متفاوت مي يابد و دراينجا هنر ومعماري ابزاري براي تحقق كامل وجامع مفهوم انسانيت 
هد بود، اين است كه درمعناي مشخص پيشيني و يا سقوط آن به مراحل پايين تر از حيوان خوا

معماري، بلكه در همة عرصه هاي زندگي شاهد نمونه هايي از هردونوع  و امروزه نه تنها در هنر
مهمترين اشكال در سه مكتب نوگرايي ، فرانوگرايي و سامان شكن در تعريف آنها از . جريان هستيم

به تعريف ) ه يا تخريب گر آرمانخوا( نوگرايان و سامان شكنان با تعاريفي پيشيني . انسان است 
  .انسان پرداختند و فرانوگرايان به تعريف پسيني انسان لذت طلب قانع شدند 
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  :مي گويد آيزنمن
آن . تنها به شرطي انسانيت در معماري متحقق مي شود كه معماري دوباره منبع واقعيت شود «

قعيت هاي مذكور پيچيده اند و به نظر من وا. . . هم نه واقعيت كهنه، بلكه واقعيت هاي جديد 
  23».نياز به معماري پيچيده و متراكمي نيز دارند

نگاه او به انسانها و تاريخ آنها بدبينانه است و تذكر و وارونه كردن خواسته ها و تاريخ را براي او 
 در مقابل بزگان معماري مدرن نگاه آرماني به انسان دارند و دوست دارند زندگي. ضروري مي داند 

مبناي تعريف مدرن انسان را در فلسفه ماركس و نيچه مي توان  24.مادي آرماني برايش فراهم كنند 
  :در مقاله اش مطرح مي كند زچارلز جنك .ديد 

مدرنيسم انسان را از مركز جهان خارج مي كند، ايده قيموميت و كاركرد را نفي مي كند و به "
اين معماري . اين نوع معماري فراكاركردي است.اندجاي آن مواجهه اي روحاني و تجزيه گر مي نش

تجسم عالمي تهي از مقصود است كه در آن انسان محصول تصادف است، از خود بيگانه شده يا به بيان 
انسان محصول علتهايي است كه درباره غايتي كه بدان ره مي برند . "در خانه خودش نيست "معمارانه

  25".هيچگونه نگرشي ندارند
ديدگاه لوكوربوزيه ارائه كرده است  از جنكزتوان ريشه يابيي راكه  تر شدن مطلب مي نبراي روش
  ؛  مطالعه كرد

 باور پس. گرايي و پيشرفت علم به سرعت بر فرهنگ مسيحي تأثير گذاردند داروينيسم، مادي « 
پرورش  "فش دقيقامعرفي كرد، هد» اَبرمرد « مسيحي كه نيچه براي اولين بار آنرا به عنوان فلسفه  - از

نخبگاني خالق بود و تعجبي ندارد كه لوكوربوزيه و والتر گروپيوس جوان، همانند بسياري از هنرمندان 
او كه بايد آفرينندة خوب و بد باشد، به «  . گويي زرتشت پرورش يابند اوايل اين قرن، مطابق با غيب

و هر آنچه از حقايقمان مي شكند، بگذار .. ..راستي بايد نخست يك ويرانگر باشد و ارزشها را خرد كند 
روشن است كه اين عقيده چرا مورد توجه معماران  [  هاي بسياري بايد ساخته شود هنوز خانه! بشكند

من به تو تعليم ! اي اَبرمرد... اكنون ما آن اَبرمرد را زنده داريم . اند خدايان همه مرده  ] !قرار گرفت
»  … اي؟ براي از او بهتر شدن چه كرده. ه كسي از او پيشي خواهد گرفتانسان چيزي است ك. دهم مي

را به عهده » دگرگون سازي ارزش تمام ارزشها « پيشگامان نقش دارويني 26 )چنين گفت زرتشت(
گرفتند و لوكوربوزيه هنگام خواندن اين مطالب حتي آهنگ خواندن اين آيين نامه را از مرشدش 

ر هنر و معماري دهة بيست نگاهي بيندازيم از برلين تا مسكو و پاريس  اگر به مظاه. اقتباس كرد
باشند كه سبك اوانجِلي ايشان بر پاية گفتار نيچه استوار  همگي شبيه اين كتاب مقدس تلگرافي مي

صنعت كه همانند . روحي جديد وجود دارد. دورة بزرگي آغاز شده است«  : گويد لوكوربوزيه مي. است
مغلوب ساخته به سوي اهداف مشخصش مي شتابد و ما را به ابزار نويني مجهز ساخته  سيالبي ما را

 اعمال و قانون اقتصادي خواه ناخواه بر. گيرد سازگار است كه با اين دوره كه از روحي جديد نيرو مي

                                                           
 15، ص46، مجله معماري و شهرسازي، ش1377پيتر، نامه به تادائو آندو، . آيزنمن 23
  :جمالتي از گروپيوس نقل شده كه  24
تمام دردها و بيماري ها از انسان ناشي مي شود، او هيچ وقت زيبا و خوب نيست، هيچ وقت نيز خوشبخت نيست، مگر اينكـه   «

  24». بگيرددر مسير تنش نيروهاي مكانيكي قرار 
. براساس اين جمله هر كس به دنبال منافع شخصي و فردي است و اين منافع باعث مي شود كه نسبت به ديگران سـودطلبي داشـته باشـد   

 . اين جمالت به سخن سامان شكنان نزديك تر است .پس معماري و شهر او بايد مثل ماشين به كنترل اين انسان خطرناك بپردازد
 ،15، مجله علمي معماري و شهرسازي، "رستاخيز و مرگ نو مدرنها"، 1370چارلز، .جنكس 25
 . ، مبحث انسان واالتر مراجعه كرد  301براي مطالعه بيشنتر مي توان به ترجمه فارسي آقاي داريوش آشوري ، بخش چهارم ، ص  26
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وليد انبوه، هاي ت روح ساختن خانه. ما بايد روح توليد انبوه را بيافرينيم... راند  هايمان حكم مي انديشه
    27». )به سوي يك معماري نوين(»  ....هاي توليد انبوه  روح زيستن در خانه

نمادگرايي جديد در  به انديشه هاي ماركس اشاره با 28مارشال برمن در كتاب تجربه مدرنيته
لباس نشان نحوه زندگي كهنه و وهم آلود است و عرياني و برهنگي . مطرح شده است دنياي مدرن 

قيقتي كه تازه كشف و درك شده است، درآوردن لباس و برهنه شدن يعني رسيدن به مبين ح
از نظر لير آدمي زماني با حقيقت عريان روبرو ميشود كه بجز زندگي هر .آزادي معنوي و واقعي شدن

اشاره به برهنگي بمنزله استعاره اي براي 29.چيزي راكه ديگران بتوانند از او بگيرند از دست بدهد
، و تفسير عريان شدن بمنزله نوعي كشف نفس، در قرن هجدهم طنين سياسي جديدي حقيقت

سرشت انسان مدرن تازه .بنابراين انسان برهنه نه فقط آزادتر و شادتر بلكه انساني بهتر است. يافت
عريان شده به اندازه انسان قديمي و محجوب، فرار و گنگ است، زيرا كه ديگر توهمي در كار 

بنابراين ممكن است خود فرديت نيز مثل .كه گويا نفسي واقعي زير نقابها وجود داردنخواهد بود 
  30.اجتماع و جامعه در هواي مدرن دود شود و به هوا رود

  .  كليات اين نظريات را درجدول زير مي توان مشاهده كرد
  
  

 نظريه  شكل كلي  تبيين  نظريه پرداز  معمار

 جنكز: فرانوگرايان
  ونتوري

  داروين
  درياربو
 ....و

بر اثر  انسان لوح سفيدي است كه به تدريج
شرايط شكل ميگيرد و معناي انسانيت در طول 

 .است تاريخ در حال تكامل

 رشد نسبي و
  آزاد

 انسان پسيني
(a priori)  

  لوكوربوزيه :نوگرايان
  گروپيوس

  

  كانت،
 دكارت

به دنبال آرمانهاي مادي و عقالني در زندگي 
خوب و  اختار و گرايشهايانسان از آغاز با س

 .متعالي خلق شده است

رشد كمال 
 گراي مطلق

 انسان پيشيني
(a posteriori)  

 آيزنمن: سامان شكنان 
 ...استالرك و 

  نيچه، فرويد
  هابز، ماكياولي

 دريدا

  به دنبال زندگي غير آرماني و غير عقالني
بد خلق  انسان از آغاز با ساختار و گرايشهاي

 شده است

رشد ضد  
  كمالي شكاك

  آندو
  رايت  - آلتو

 ...معماران مسلمان و 

حكمت متعاليه 
و برخي حكمت 

 هاي الهي

  كمال گراگرايش هاي فطري :قوه 
  )گاه ضد كمالي (مادي گرايش هاي غريزي 

 .شكل گيري ارادي و آزاد  :يتفعل

داراي دو 
 ساحت

 قوه و فعل

 انسان فطري
 

  
با الهام از قرآن ، هر دو گونه سخنان انتقادي و در سخن بسياري از انديشمندان اسالمي 

  :مولوي در اشاره به سخن ديوجانس حكيم مي گويد . عظمت گرا از انسان وجود دارد 
  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر              كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

                                                           
 .44، پست مدرنيسم چيست، ترجمه فرهاد بيضايي، نشر مزيدي، ص1375چارلز، . جنكس. 27
معرفي  "انسان عريان "مارشال برمن از نظريه پردازان مباني معماري مدرن است كه در كتاب تجربه مدرنيته انسان كامل را با عنوان  . 28

 .مي كند
 133- 130، ص1379مارشال برمن،ترجمه فرهاد پور ، تجربه مدرنيته، انتشارات طرح نو ، .    29
 133-130، ص1379ته، انتشارات طرح نو ، مارشال برمن،ترجمه فرهاد پور ، تجربه مدرني 30

 :انواع تعاريف انسان
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  يافت مي نشود آنم آرزوست  گفتند يافت مي نشود جسته ايم ما                  گفت آنكه
  :حافظ نيز در غزل عتاب آلوده اي مي گويد 

  سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي             دل زتنهايي به جان آمد ، خدا را همدمي                
  اخت واز نو آدميآدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست                       عالمي از نو ببايد س               

مرگ برانسان كه اينقدر ناسپاس ( » قتل االنسان مااكفره « : چنين عتاب هاي تندي در قرآن هم وجود دارد 
  .انفطار  .)است 

اين نقد در مقابل قوه و استعداد برتري است كه كه در قرآن با تعبير كرامت و شرافت و فضيلت 
  . انسان بر ديگر موجودات توصيف شده است 

. عمدة تعاريف انسان، او را يكي از انواع حيوان دانسته اند كه برخي ويژگي هاي خاص را دارد - 2
مختصه، ارائه شده است كه مي  توان آنها را در دو سطح  950تاكنون براي تعريف انسان بيش از 

ن همچون ژگيهاي بيروني انسا   تعاريف آفاقي انساني بودن را در برخي وي.تنظيم كرد انفسي وآفاقي 
  . اجتماعي ، تاريخي يا طبيعي بودن ميداند و تعاريف انفسي بر ويژگيهاي انفسي تاكيد دارند 

   :آندو در توصيف تعريف طبيعت گرايانه و آفاقي انسان در مكتب ذن مي گويد 
ژاپني ها از ديرباز از خويش به مثابه چيزي همپاي طبيعت تعبير كرده اند، اگر  «

يم آنه در اين معني نهفته است، تالش براي خالي كردن خويش درست درك كرده باش
و نزديك كردن اين خويش به طبيعت است، عبارت مصطلح طبيعي زيستن اين مفهوم 

زندگي و مرگ انسان بخشي از امور طبيعت است و هنگامي  .را خوب نشان مي دهد
و هيچ مي كه انسان طبيعت زده مي شود، طبيعت اورا جذب مي كند و در نتيجه ا

  .31»شود
ارتباط . نهايت جاودانگي و آزادي انسان در اين است كه با طبيعت يكي شود تادائو آندواز نظر  

  .نزديكي كه بين انسان و طبيعت در معماري كهن ژاپن وجود دارد، در همين راستاست
ا فرا رفته ، انسان به آنها فرو كاسته شده ييك سويهمهمترين ويژگي هاي آفاقي كه در نگرش هاي 

است، با نمونه هايي از مكاتب ومعماران مدافع آنها و در مقايسه با ديدگاه اسالمي در جدول زير 
   .  آورده شده است

  
  

  فروكاهي

  معمار  مكتب فكري  انسان يا فرا روي  فروكاهش

  جامعه        انسان   
  تاريخ           انسان

  ماركسيسم
  اگزيستانسياليسم

   جنكز   ونتوري
  كرير

  طبيعت   انسان        
  مطلقي فنا  انسان         

  حكمت ذن
  حكمت بوديسم

  معماري كهن ژاپن 
  معماري كهن هند 

  معماري دوران گوتيك  حكمت مسيحيت  خداانسان             فراروي
  معماري دوران اسالمي  )اسالم ( متعاليه حكمت  مراتب هستيانسان             فراگير

  
برخي تعاريف ديگر انسان رابه ابعاد دروني خود فرو كاسته اند كه اين مسئله نگرش درمقابل 

در تعريف انسان با تاكيد بر خالقيت به جمالتي از آيزنمن  .مي كند هاي حصري انفسي را ايجاد
  :كتاب نيچه استناد كرده و مي گويد 

                                                           
  .46،13مجله معماري و شهر سازي ش  ،1377"نامه به پيتر آيزنمن"،تادائوآندو،. 31

 :انواع تعاريف آفاقي از انسان
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حرف نيچه . ه است آمد» انسان خالق « در كتاب چنين گفت زرتشت نيچه مطلبي درباره "
اين است كه انسان خالق انساني است تنهاوهميشه بايد جدا از ديگران و احتماالًدر مقابل عامه 

فكر مي كنم نيچه در ادامه اين . مردم بايستد و به يك معنا همواره با نظم موجود بيگانه است
ديگر چگونه يك فرد سئوال را مطرح مي كند كه چگونه يك نفر حق خالق بودن دارد ؟ به عبارت 

حق دارد تنها وجدا از ديگران باشد ؟ آن كدام مجوز است كه به يك نفر اجازه مي دهد چنين 
تصوري درمورد خودش داشته باشد ؟ پاسخ من به اين پرسش آن است كه افراد غير خالق در باره 

بحث امروز ما در فكر نمي كنم . اين حق فكر نمي كنند آنها همواره درون اجتماع باقي مي مانند
به نظرم ما از استثنائات حرف مي زنيم ، . باره بناي نمادين ، تاريخ ، اخالقيات وچيزهاي ديگر باشد

معمار ، شاعر و يا فيزيك دان هركسي كه ضرورت تنها ماندن را حس كرده ودر نتيجه اجازه اين 
ند كه همواره معناي حضور را كار را پيدا كرده است كساني كه نياز داشته اند و آن آوارگاني باش

به اعتقاد من عوام . چرا كه نياز به خلق كردن همواره با حضور در آميخته است. درك مي كنند
هرگز معمار استثنايي را دوست نداشته اند ما امروزه وقتي ساختماني را مي سازيم نمي دانيم كه 

، يا به زمان حال توجه ) هم و پيچيده چرا كه امري است مب( آيا روح زمانه خود را آشكار كرده ايم 
فكر مي كنم انسان خالق مايل است . داريم و يا اينكه به قول لئون روح ماندگاري در بناي ماست

اين چيزي است كه  . دست به خطر بزند ، خطر تنها بودن و اقدام به بيان آن وضعيت پيچيده
  32".معماري زمان حاضر را به وجود مي آورد

  
  

  
به عنوان  34فرانك لويد رايتو  33آلوار آلتودر حقيقت آنچه معماران بزرگي همچون   

ني مطرح كردند ، چيزي جز تأكيد بر يك نگاه اشتمالي به انسان درمعماري نبوده معماري انسا
زيرا . مجموعه همه اين موارد است كه مي تواند تعريف جامع و مانعي از انسان ارائه دهد .است

   .در نهاد انسان وجود دارد...) عمل، تجربه، درك حسي و( تمامي آنها 
  : 35جانبه تالشهاي روانشناسي براي تعريف چند

                                                           
 .ترجمه اميني، مصاحبه كرير،تو معماري را ترسيم مي كني و من آنرامي سازم،مجله سوره. 32
  .5، 1مجله معمار ش ، 1377، "انساني كردن معماري"،آلوارآلتو،.  33
  .32-30، 8مجله آبادي ش .1372، "سبكها و معماران"،فرانكرايت،. 34
اين مبحث بنابر توصيه دوست پژوهشگر و ارجمند آقاي دكتر جهانبخش و براساس تجربيات ايشان در زمينه تدريس اين درس در اينجا  35

 .مي نمايد مطرح گرديده و به نظر مي رسد زمينه خوبي براي تعريف ارتباط انسان با معماري مطرح 

اهش انسانكنوع فرو  معمار مكتب هنري مكتب فكري 

عملانسان                        
تجربهانسان                     

م پراگماتيس
 آمپريسم

Functionalism عملكرد گرايي      
Behaviorism رفتار گرايي    

 
 لويي ساليوان
 جان النگ

عقلانسان                        
 انسان                  خالقيت

 راسيوناليسم
سماگزيستانسيالي  

Structuralism سازه گرايي   
Constructivism ساخت گرايي   

Deconstructivism ساخت شكني   

 ميس واندرروهه
 پوزنــر
 آيزنمن

 انسان                     حسي
شهوديانسان                     

 پوزيتويسم
 اينتويشنيزم

Formalism يفرم گراي   
Conceptualism گرايي فهومم     

 لوكوربوزيه
 چومي

 انسان                        خيال
 انسان                     عاطفه

 روانكاوي
 روانكاوي

Expressionism بيان گرايي   
Romanticism گرايي احساس   

 گائودي

 :انواع تعاريف انفسي از انسان
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. بنيانگذار و رهبر معنوي جنبش روان شناسي انسان گرا در نظر گرفته مي شود  36آبراهام مازلو 
نظريه شخصيت مازلو از پژوهش درباره سالمترين شخصيت هايي كه توانست آنها را بيابد به دست 

كه ما را قادر مي  او نتيجه گرفت كه هر كدام از ما با نيازهاي غريزي به دنيا مي آييم. آمده است 
مازلو يك سلسله مراتب . سازند تا رشد كنيم ، پرورش يابيم و استعدادهايمان را تحقق بخشيم 

آن نيازهايي كه در پله اول قرار دارند بايد پيش از . نيازها يا نردبان انگيزشها را معرفي مي كند 
ورده شده باشند ، نيازهاي سطح زماني كه نيازهاي سطح دوم برآ. نيازهاي پله بعدي برآورده شوند 

  37. سوم با اهميت تر مي شوند و الي آخر 
مازلو سلسله مراتبي از پنج نياز غريزي و فطري را معرفي كرد كه رفتار انسان را برانگيخته و هدايت 

اين نيازها به همراه دو نياز متعالي شناختي كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت . مي كنند 
 :ر زير هستند به قرا

                                                           
36    Abraham Maslow 

 338، ترجمه يحيي سيد محمدي ، نشر هما ، ص  1378شولتز ، دوان و سيدني الن ، نظريه هاي شخصيت ،  37
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عوامل تعيين كننده ارثي  "مازلو اين نيازها را غريزي مي دانست و منظور او اين بود كه آنها 

با اين همه ، اين نيازها به راحتي توسط يادگيري ، انتظارات فرهنگي ، ترس و . دارند  "محسوس 
. اين نيازها به ترتيب از قوي ترين تا ضعيف ترين آنها مرتب شده اند . عويق مي افتند مخالفت به ت

قبل از اينكه نيازهاي باالتر اهميت پيدا كنند ، نيازهاي پايين تر بايد حداقل تا اندازه اي ارضا شده 
   38.باشند 

اين نيازها خارج . يدن نياز به شناختن و فهم: مازلو مجموعه دومي از نيازهاي فطري را معرفي كرد 
اگرچه . ناميد   39او اين نيازها را نيازهاي شناختي . از سلسله مراتبي هستند كه آن را شرح داديم 

اين نيازها بخشي از سلسله مراتب اصلي نيازها نيستند ، خودشان سلسله مراتب جداگانه اي را 
يدن است و بايد قبل از اينكه نياز به نياز به شناختن ، نيرومند تر از نياز به فهم. تشكيل مي دهند

اين دو سلسله مراتب نيازها همپوشاني . فهميدن پيدا شود ، حداقل تا اندازه اي ارضا شده باشد 
شناختن و فهميدن ، يعني يافتن معني در محيط مان ، براي تعامل كردن با آن محيط . دارند 

 40. ضروري هستند 
                                                           

 342همان منبع ، ص   38
39  Cognitive  needs 

 347همان منبع ، ص   40

  نيازهاي زيستي
Physiological  needs   

 ) رفع گرسنگي و تشنگي (  

  نيازهاي ايمني
Safety  needs  

 )رفع ترس و خطر ( 

  نيازهاي تعلق پذيري
Belongingness and love needs  

 )دوست ، همسر ، روابط اجتماعي رابطه نزديك با ( 

  نيازهاي احترام
Esteem  needs  

 )نياز به عزت نفس ، مقام ، شهرت يا موقعيت اجتماعي ( 

  نياز خود شكوفايي
Self  actualization  need  

  حقيقت ، خوبي ، زيبايي ، وحدت و تماميت ،: هدف  –1فرا نيازها  ( 
 )كمال ، عدالت ، نظم ، سادگي ، كليت و جامعيت ، سهولت ، معناداري 

 نياز به شناختن

 نياز به فهميدن

توجه به 
اقليم در 
 معماري

بي توجهي يا 
توجه بيش از 
 حد به اقليم

توجه به سازه و 
 زلزله در معماري

توجه به هويت 
 عمومي در معماري

شاخص شدن 
 هويت در معماري

رشد و پيشرفت و 
تكامل هويت در 

 معماري

وضوح و صراحت 
فضا و امكان اطالع 
 يابي از همه جا

ايجاد فضاهاي 
آرامش بخش براي 

 تامل و تفكر

بي توجهي و يا توجه 
بيش از حد به فضاي 

 تامل برانگيز

ي توجهي يا توجه ب
بيش از حد به وضوح 

 و صراحت

وجهي يا توجه بي ت
بيش از حد به 
 تكامل معماري

بي توجهي يا توجه 
بيش از حد به 
 تشخص هويتي

بي توجهي يا 
توجه بيش از 
 حد به سازه

بي توجهي يا 
توجه بيش از 
حد به هويت 

 پاسخ درست به اين نياز  سلسله مراتب نيازهاپاسخ نادرست به اين نياز
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ود را توضيح داد ، مطالعات او پسيني و از بررسي انسان هاي همانطور كه در مازلو در آغاز روش خ
نمونه و ممتاز شكل گرفته است و اين سبب شده ابعاد مهمي از نيازهاي انسان از جمله نيازهاي 

در ادامه در بيان حضرت امير مي توان .الهي و معنوي كه مهمترين نياز اوست ، ناديده گرفته شود 
  . را مشاهده نمود  چهار مرحله نيازهاي انساني

  انسان در اسالم 
يك نوع و گونة خاص از حيوانات و يا حتي  ، بالقوه در ديدگاه حكمت متعاليه انسان - 1

) زنده خداجو( 41»حي متأله« جانداران نيست، بلكه كاملترين تجلي الهي است كه مي توان آن را 
  . تعريف كرد

، انسان خود 42وع نيست، بلكه انواع استن ، بالفعل در حكمت متعاليه صدرايي، انسان - 2  
چون تجليات الهي همة سطوح هستي را در برمي گيرد، انسان بايد . شكل خود را تعيين مي كند

. تبديل كنداساس حركت جوهري ،ذات خود را او مي تواند بر. مرتبة خود را در هستي تعيين كند
فار اربعه توسط صدرالمتألهين در حكمت متعاليه به صورت اس انسان حركت تكاملي اين شكل

حضرت امير در حديث معروف خود يك انسان شناسي چهار اليه اي را . توضيح داده شده است 
  43.معرفي كرده اند

  
  

  خواص دوگانه  آن  قواي پنج گانه نفس  مراتب نفس
رشد كننده 
 گياهي

جذب 
نگهدارنده و   پرورش دهنده  دفع كننده  هضم كننده  كننده

  كنترل كننده
  م و زياد شدنك
  )تحريك درمقابل اتفاقات محيطي (

حس كننده 
 حيواني

  خشنودي وناراحتي  لمس كردن  چشيدن  بوئيدن  ديدن  شنيدن
  )تحريك درمقابل اتفاقات محيطي (

  فكر تدبيرگر قدسي
  )تدبير (

  ذكر
  )يادآوري ( 

  علم
  )دانايي (

  حلم
  )بردباري (

  تنبه
  )پند پذيري (

  

 حكمت ونزاهت
  )ها و بدي ها فهم خوبي (  

  عدم تحريك در مقابل محيط

تنعم  در   بقا در فنا ملكه الهي
  سختي

عزت در 
  كرامت و رضايت  صبر در بالء  فقردر غنا  ذلت

  عدم تحريك در مقابل محيط

 
فلسفة ظهور انسان دراين عالم شناخت وعبادت و عشق نسبت به خداست ودرمقابل انسان  - 3

   44.از طريق انسان با خدا ارتباط دارند خليفة خدا درهستي است وهمة هستي
يكي از . خداوند برخي خاطرات ازلي را درمعرفي وشناخت انسان به تأكيد به او يادآوري مي كند - 4

مهمترين اين خاطرات ماجراي خلقت اوست ، در طي اين خاطره مهم، مراحل آفرينش به صورت 
   :زير مورد  تأكيد است

خدا به شيطان فرمود اي ابليس تو را چه مانع شد كه به موجودي (ا با دو دست خد جسم انسان خلقت -1
 9)كه من به دو دست خود آفريدم سجده نكني؟

                                                           
  .نشر رجاء  ،1380، انتظار بشر از دين،عبدالهجوادي آملي،. 41
  .314، انتشارات صدرا ،1378، 2،  جمجموعه آثار،يمرتضمطهري،.  42
  .نشر رجاء ،1377،هزار و يك نكته،حسن،حسن زاده آملي. 43
  .به اين مضمون اشاره دارد) انا هللا و انا اليه راجعون، ما از اوييم و به سوي او باز مي گرديم(آيه شريفه . 44
  75،سوره ص -قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي.  9

 :مراتب نفس انساني
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پس آنگاه كه او را به خلقت كامل بياراستم و از روح خود در او (نفخ روح خدا   خلقت روح انسان با  - 2
  10 )بدميدم بر او به سجده در افتيد

  11)و خداي عالم همه اسما را به آدم تعليم داد(ء تعليم اسماآموزش علوم و  - 3
وگفتيم اي آدم تو با جفت خود (آزمايش شجرة منهيه وهبوط  بيان قوانين عملي و ضرورت تقوي و - 4

گندم (در بهشت جاي گزين و در آنجا از هر نعمت كه بخواهيد بي هيچ زحمت برخوردار شويد، ولي به اين درخت
پس شيطان آدم و حوا را به لغزش افكندتا از آن درخت -ز ستمكاران خواهيد بودنزديك نشويد كه ا) يا سيب

پس گفتيم كه از بهشت فرود آييد كه برخي از شما برخي را . خوردند و بدين عصيان آنان را از آن مقام بيرون آورد
   12.)دشمنيد و شما را در زمين تا روز مرگ آرامگاه خواهد بود

پس آدم از خداي خود كلماتي آموخت كه موجب ( تلقي كلماتجودي با امكان تحول و تكامل و - 5
  13)پذيرفتن توبه او گرديد

در قرآن كريم برخي ويژگيها را به عنوان رهاوردهاي خاطرة ازلي او يادآور شده و توجه هميشگي 
  .به آنها را تأكيد دارد

هم و اشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي اذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريت(  ميثاق ازلي با خدا  -1
   ) 176 –اعراف  –شهدنا 

حملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه كان ظلوما يان  بينعلي السماوات و االرض فا نةانا عرضنا االما( امانت الهي   -2
   ) 33 –احزاب  – جهوال

  ) 35 –بقره  –اني جاعل في االرض خليفة (  خالفت الهي   -3
به تعبير بوركهارت معماري در گذشته امانت وميثاق و خالفت را به شكل نمادين دائماً در محضر 

   45. و انسانيت خود را تكميل نمايد  انسان قرار مي دهد تا هرگز آن را فراموش نكند
. هنر امروز انساني نيست، چون الهي نيست. بر اين اساس الهيت يك ركن متغير در مورد انسان است

حديث گرانقدري كه بارها از پيامبر اكرم و حضرت امير نقل شده . زيرا الهيت زير بناي انسانيت است
    46"من عرف نفسه فقد عرف ربه ":، به خوبي اين موضوع را روشن مي سازد كه 

  انسان كامل در اسالم 
فاق همچون ارتباط او با همة آ. كاملترين تجلي خدا وخليفة مطلق او در همة هستي است  - 1

همچنانكه خداوند ظاهر و باطن همه هستي است انسان كامل هم . ارتباط او با بدن خود است 
همة انسانها از .  جايگاه او عرش الهي است و تدبير گر اموراست. ظاهر و باطن همة هستي است

  . دو طريق سير آفاقي و سير انفسي مي توانند به انسان كامل معرفت پيدا كنند
ق با حكمت اسالمي همة انسانها براي كمال خود در هر لحظه بايد در ارتباط دوطرفه با مطاب - 2

  : چرا كه . انسان كامل باشند
انسان كامل به همة هستي نظارت دارد و زندگي همه انسانها در هرلحظه تحت مشاهدة اوست، ) الف

                                                           
 72سوره ص،  - فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. 10
 31سوره بقره، - و علم ادم االسماء كلها. 11
 36و  35بقره، –... وقلنا يا آدم اسكن .  12
 37بقره، - فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه. 13
موعه مقاالت مباني هنر معنوي ، دفتر مطالعات هنر ديني در حوزه ، ارزشهاي جاويدان هنر اسالمي در مج 1372بوركهارت ، تيتوس ،  45

  69هنري ، ص 
ايشان معاني گوناگوني را كه براي اين حديث مطرح  – 45تا  40، ص  15، هزار و يك نكته ، نكته  1365حسن زاده آملي ، حسن ،  46

 .  شده به گونه اي محققانه نقل فرموده اند 
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خالفت مطلقه الهي  به همين جهت او به طور حقيقي همة هستي را پركرده است، اين به خاطر
توسط اوست، انسان مسلمان نياز دارد كه در محيط خود به شكلي نمادين دائماً حضور انسان كامل 
را يادآور شود وبه آن توجه نمايد و به همين جهت معماري اسالمي اين وظيفه را به خوبي دنبال 

  . مي كند
جهت همه انسانها بايد دائماً با  انسان كامل الگوي كاملي براي تكامل انسانهاست، به همين) ب

  . تسليم و سالم  به او مسيرتكامل را با هدايت او طي كنند
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  تعاريف پايه : پاره دوم 
  

  مروري بر تعاريف فلسفي طبيعت -2
  

 رويكرد انديشمندان غربي به طبيعت
  جهان همچون يك كارخانه يا ماشين ، رنه دكارت  -1

كساني عالم جسماني و انكار مراتب هستي و تقسيم آن به ناسوت و الهـوت  با اعالم طرح ي 47دكارت
به عقيده رايج كليساي قرون وسطي مبني بر وجود عالم سفلي و علوي و تفاوت آنها از يكـديگر  .... و 

  : پايان داد 
اجسام آسماني و اجرام زميني از يك جنسند و عالم سلفي و عالم علوي تفـاوت ندارنـد زيـرا كـه     « 
قيقت همه بعد است و به طور كلي عالم جسماني امر واحد است و اجسام مختلف اجزاء يك كـل  ح

به عبارت ديگر هر جسم قسمتي است محدود از فضاي نامحـدود و امتيـاز اجسـام از يكـديگر     . اند 
   48».تنها به شكل وضع آنها است 

اگـر چـه بعـدها    .قابل پيش بيني بنابراين جهان متشكل است از ذرات مادي بدون رمز و راز و كامالً 
اعتقاد به وجود نوعي حركت تكاملي دروني در موجودات عالم در ميان فالسـفه و دانشـمندان غـرب    

  49.رايج شد اما دكارت حركت را چيزي جز نقل مكان جسم نمي دانست 
رياضـي او   بيانگر نگرش فيزيكي و 50» بعد و حركت را به من بدهيد جهان را مي سازم« : جمله معروف او 

  : دكارت صاحب نگرش فلسفي مكانيك گرا به طبيعت بود . به جهان است 
                                                           

فيلسوف شهير آلماني است كه مي توان او را از اركان اصلي شكل گيري مدرنسيم   ( rene Descartes : 1650 – 1596)رنه دكارت 47
  .و خرد گرايي در اروپاي جديد به شمار آورد 

   192، ص  1فروغي ، محمد علي ، سير حكمت در اروپا ، جلد  48
  همان 49
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بـه  . جهان مانند يك دستگاه كارخانه است و اجزاي آن مانند چرخها و آالت دستگاه مي باشـند  « 
و حركت تبيـين  ) طول ، عرض وارتفاع ( طور كلي عالم جسماني با دو مشخصه يعني بعد هندسي 

م جاندار نيز تابع قواعد اجسام بي جان مي باشند و جـان داشـتن مسـتلزم وجـود     اجسا... مي شود 
انسان جـز ماشـين چيـزي نيسـت جـز اينكـه       . نيست ) بعد و حركت ( امري زايد بر خواص جسم 

اما جانوران داراي روان نيسـتند  . انسان نفس يا رواني هم دارد كه مايه حس و شعور و تعقل اوست 
  51 ».عور عقل ندارند و به اين سبب حس و ش

  : او بر خالف غايت گرايان بي توجه به علت غايي و مقصود ذاتي در طبيعت بود 
علت غايي امور عالم بر انسان معلوم شدني نيست و بشر نبايد مدعي باشد كه در مشورت خانه خدا راه يابد « 
چگونگي و اسباب علتهاي فاعلي  دنبال علت غايي امور نبايد رفت و فقط) و طبيعت ( پس در علم و حكمت . 

   52».آنها را بايد جست 
بنابراين تفسير آنچه در طبيعت مورد مطالعه و مداقه علمي قرار مي گيرد ، نظم فاعلي و رابطه علـي  

  . ميان پديده ها و اشيا است نه نظم غايي ) فاعلي و مفعولي ( و معلولي 
  
 استوارت ميل لزوم مهار دشمن خويي طبيعت با فناوري ، جان  - 2

ميل ، مدافع سلطه فناورانه و صنعتي بر طبيعت و مداخله در وضـعيت طبيعـي و مقابلـه بـا دشـمن      
  .خويي آن است 

 3نوشته ميل ، يكي از معدود مقاالت كالسيك در فلسفه محيط زيسـت و يكـي از    "طبيعت"مقاله 
ت خـود دليـل روشـني بـر     مي خواهد اين نظر را كه عمـل طبيعـ  ] او. [مقاله او در باب مذهب است

كـه يـك ادعـاي    (او همچنين ادعاي خوب بودن طبيعـت . اعتقاد به وجود خالق مهربان است رد كند
در اين مقالـه ميـل دو   . را به عنوان مانعي برسر راه كوشش در بهبود طبيعت مي داند) مذهبي است

ك از آن دو، معني براي واژه طبيعت تشخيص مي دهد و استدالل مي كنـد كـه بـر اسـاس هـيچ يـ      
   53».پيروي انسان از طبيعت، به عنوان راهنماي عمل، معقول و منطقي نيست

يا به معني تمام نظام اشياء به انضمام مجموعـه  : طبق گفته ميل كلمه طبيعت دو معني اصلي دارد 
درارتبـاط بـا   . تمام خصوصيات آنها و يا به معني چيزها ، آنطور كه هستند و فـارغ از دخالـت بشـر    

فهوم اول اين عقيده كه انسان بايستي از طبيعت پيروي كند بي معني است ، زيرا بشر هرگز تـوان  م
تمام اعمال او از طريق يـك يـا بسـياري از قـوانين     . آن را ندارد كه جز پيروي از طبيعت كاري كند 

مـي   در مفهوم دوم نيز عقيـده اي كـه  . فيزيكي يا فكري طبيعت و در اطاعت از آن صورت مي گيرد
گويد انسان بايستي از طبيعت پيروي كند ، يا به عبارتي شيوه خود بخودي اشـياء را الگـوي اعمـال    

   54. ارادي خود قرار دهد به همين اندازه غير معقول و غير منطقي است 
                                                                                                                                                                      

  191همان ، ص  50
  190 -  196همان ، ص  51
   190 – 191همان ، ص  52

مقدمات ومقاالت، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، : بنسون، جان، اخالق محيط زيست: ، به نقل از "طبيعت "ميل،  جان  استوارت،  -  53
  269؛ انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ص 1382

لحسين وهاب زاده، مقدمات ومقاالت، ترجمه عبدا: بنسون، جان، اخالق محيط زيست: ، به نقل از "طبيعت "ميل،  جان  استوارت،  54
 284؛ انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ص 1382
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طبق نظر ميل، در گذشته پيروي از طبيعت، اصل بنيادين اخالقي در بسياري از مكتبهاي به شـدت  
امـا از  . 55ي بوده و دخالت در طبيعت، دخالت در كار خدا محسوب مي شده است تحسين شده فلسف

  . نظر او امروزه اصالح زمين يكي از مهمترين رسالتهاي انسان محسوب مي شود 
نيكوترين مردمان همواره عقيده دارند كـه ديـن در ذات و جـوهره ي خـود بـاالترين       ]اما امروز [...

اما به جز خلوت نشينان تارك دنيا همه در . خويش قرار داده است رسالت انسان در زمين را اصالح
  56» پس فكر خويش اين رسالت جديد را نيز به آن افزوده اند 

وظيفه انسان همكاري با نيروهاي سودمند در جهت بهبود مداوم روند طبيعت است نه تقليد از آن و 
اق بيشتر بـا معيارهـاي بـاالي عـدالت     وادار كردن آن بخشي از طبيعت كه قابل كنترل است به انطب

   57.واحسان
است بـا توجـه بـه     -تجربه گرايي -به طبيعت كه ناشي از بينش فلسفي او) ميل( اگر چه اين نگرش

، اما در تضاد شـديد بـا نظريـات زيسـت      58شرايط زماني وي امري عادي و براي بعضي مقبول است
ل تخريب طبيعت دانسته وانتقادات زيـر را بـه آن وارد   آنها اين ديدگاه را عام. گرايان امروز قرار دارد

  :مي كنند 
  دشمن خويي با طبيعت -1
و تقابــل آن بــا )  يــا طبيعــت انســاني شــده(دفــاع ســر ســختانه از فــن آوري و تمــدن -2

  ): بكر يا وحش(طبيعت
ايستي گر چه او به ماهيت ضعيف و كم بنيه ي ما اذعان دارد اما مي پذيرد كه بشر از نيروي خود ب

اين گونه رحجان او براي طبيعتي كه به مدد سعي انسـاني دگرگـون   . تا سر حد امكان استفاده كند
شده و تاييد آشكار  او بر تالش در جهت طبيعتي انساني شـده بـه عنـوان هـدف محـوري زنـدگي       
انسان، در تقابل شديد با تمايل امروزي محيط زيست گرايان قرار مي گيـرد كـه خواسـتار حـداقل     

  .دخالت انسان در نظام طبيعت هستند
  :جدايي انسان از طبيعت -3
اصرار او بر اين كه در خصلت انسان تنها آن چيزهايي با ارزش است كـه بـا تغييـر ارادي طبيعـت      

لذا براين نكته تاييد دارد كه موجوديت مـا جـدا از طبيعـت    . ما  به وجود آمده باشد) غريزه(حيواني
ز مضامين نوشته هاي زيست محيطي امروز در  تقابل است كه از تعلق مـا  است واين با يكي ديگر ا

  59.به طبيعت سخن مي گويد
  

  تكامل طبيعي ، المارك و داروين : تكامل مكانيكي  -3

                                                           
  278همان،ص  -  55
  278همان،ص  -  56
  285همان، ص  -  57
احتماالً يك دليل اين كه ميل طبيعت را به عنوان راهنماي رفتار انسان رد مي كند آن است كه او در دوراني مي نويسد كه كشفيات «  - 58

صورت نگرفته بود، همان كشفياتي كه دانش ما را از طبيعت، دقيقاً در آن زمينه هايي كه بيشتر از مهم بخصوص در عرصه علوم زيستي 
پيش از  1858و  1850مقاله طبيعت او در بين سالهاي . همه به درك ما از انسان و رابطه اش با ساير گونه ها مربوط است متحول كرد 

  134همان، ص : به نقل از» . ه استنوشته شد)  1859(داروين» منشا  انواع« چاپ كتاب 
  134و  135همان، ص  -  59
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 60فلسفه تكامل گرايي معاصر متاثر از اكتشافات زيست شناسان قرن نوزده است كه رسماً از المـارك 
  : ديم نيز آن را منتسب به ارسطو مي دانند آغاز شد و در فلسفه ق 61و داروين

ارسطو توانست سير تكاملي هسـتي را دريابـد و بـه    . تكامل گرايي از قوه به فعل ارسطو آغاز شد « 
اين ديد اسـتثنايي زاده آن بـود كـه ارسـطو بـا      ... صورت تحوالت تدريجي از قوه به فعل بيان كند 

  62.» زيست شناسي آشنايي داشت 
گرايي داروين را مكانيك گرا مي خوانند چون در پي علت فاعلي بوده است نه كشـف   عده اي تكامل

  . غايت تكامل و اينكه اين حركت رو به كدام سو دارد 
  :المارك عنوان مي كند 

موجود جاندار در آغاز بسيار ساده و در مرتبه پست بوده و سپس كم كـم متحـول شـده و تنـوع ،      
كيفيـات  ] همچنين . [ ثير محيطي علت اصلي اين تحول بوده است طول و تفصيل يافته است و تا

ايجـاد مـي   ] نيازهاي عملكـردي جديـد   [ محيط در ساختمان بدن اثر مي گذارد و احتياجات نو و 
ساختمان بدن براي رفع احتياجات تغيير يافته و شكل تـازه اختيـار مـي كنـد ،     ] سپس .... [ كند 

اين احوال در توالد و تـوارث  ....  63]خود را منطبق بر آن مي كند فرم از عملكرد تبعيت مي كند و [
با ارث منتقل گرديده و به اين طريق از يك نوع به نوعي ديگر تحول دست داده وتنـوع پيـدا شـده    

  64. است 
داروين اين تحقيق را تكميل كرد به ويژه اينكه . مي دانست ] سبب تكامل [ المارك تاثير محيط را 

دار براي زندگي و بقاي شخص و نوع خود كوشش مي كنند و در اين كوشش آنها كـه  موجودات جان
  . مستعدتر و مجهزترند كامياب مي شوند و مي مانند 

، مانند آن است كه طبيعت آنها را كه شايسته ترنـد بـراي   ] طبق اصل تنازع بقا و انتخاب طبيعي [
ل مي روند و البته در اين كاميابي و انتخاب بقا انتخاب مي كند و به اين طريق موجودات رو به كما

دارد ، زيرا كه هيچ موجودي در مخالفت با مقتضيات طبيعي نمي توانـد  ] دخالت [ طبيعي محيط 
پس آن موجوداتي كه باقي مي مانند ، ساختمانشـان بـا مقتضـيات زمـاني و مكـاني و      . باقي بماند 

  65.كيفيات ديگر متناسب است 
ايجاد دو موج با طول و دامنه اي وسيع اما متضاد بر فضـاي علمـي و فلسـفي    اكتشاف داروين عامل 

 66»همـذات پنـداري   « اول اينكه او ريشه بسياري از انواع را يگانـه مـي دانسـت و ايـن سـبب     : شد 
صميمانه اي ميان انسان و ديگر انواع بود و موجي مثبت تلقي مي شد و ديگر اينكه طبق اصل تنازع 

                                                           
8 - lamarck  

[ و در آغاز عمر علم پزشكي و سپس علم دين آموخت . در انگلستان زاده شد   ( charles darawin : 1882 – 1809)چارلز داروين  61
پيش دارد ، براي سياحت جهان از مسافران آن كشتي  شد  چون آگاه شد كه يكي از كشتيها سفر دور دنيا در] اما شوق آن نداشت بنابراين 

 "سالگي كتاب معروف خود يعني  50سال به كشور خود بازگشت ، در سن  20پس از ] وقتي [ چندين سال مطالعات علمي به عمل آورد . 
، سير حكمت در اروپا ، انتشارات صفي فروغي ، محمد علي : به نقل از  ". را منتشر كرد   ( origin of species : 1859)"منشاء انواع 

  160، ص  3عليشاه ، جلد 
: تاريخ فلسفه غرب ، مترجم : ، جلد دوم  1382سرو پالي  ، تاريخ فلسفه شرق و غرب ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،  رادكريشنان ، 62

  .  349جواد يوسفيان ، ص 
 .يك و شعار مكتب معماري مدرن گفته معروف ساليوان از بنيانگذاران معماري  ارگان 63
   159 – 170، ص  3فروغي ، محمد علي ، سير حكمت در اروپا ، انتشارات صفي عليشاه ، جلد  64
  همان منبع   65

                                                                                                    Identification 5 
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سالمت خـواهي ، رأفـت و رحمـت خـالف      –جاد كثرت و تنوع ميان گونه ها بود كه سبب اي –بقاء 
  . طبيعت بود 

  
   تكامل ، وحدت يابي ماده ، هربرت اسپنسر: تكامل مكانيكي  -4

بـا مفهـوم   ] او [ « معتقد بود كه قاعده اي كلي بنام تكامل بر همه امور عالم حاكم اسـت   67اسپنسر
مطابق اين فرمـول ،  . تحت فرمول يگانه اي قرار دهد و توجيه كند تكامل كوشيد كه همه كاينات را 

در وهله اول همه موجودات جاندار و حتي بيجان از صور ساده اي پديد مي آيند و تدريجاً از يكديگر 
اسپنسر ، اين وجه را كه پيش از او شلينگ آلماني نيز دريافته . تفكيك مي شوند و فرديت مي يابند 

تكامل كاينات كافي ندانست و قايل شد كه موجودات در جريـان تكامـل ، همچنـان     بود براي تبيين
به عبارت ديگر در جريـان  . كه به انفراد مي گرايند ، از تجانس و وحدتي كاملتر برخوردار مي شوند 

تكامل ، تفكيك به وسيله جامعيت و تفاوت به وسيله وحدت و پيشـرفت بـه وسـيله نـوعي انحـالل      
مـاده در طـي جريـان تكامـل از     . به زبان اسپنسر ، تكامل وحدت يابي ماده اسـت  .  تعديل مي شود

  68 ". وضعي نامعين و متجانس به وضعي معين و نامتجانس سير مي كند 
  :مرحله صورت مي گيرد  2مي توان نظريه اسپنسر را اينگونه تشريح كرد كه چگونگي تكامل در 

  :ه تراكم بيروني و دروني اجزاي پراكند – 1
اجزاء و عوامل پراكنده يك جا فراهم مي آيند ،  بـا هـم تركيـب و در هـم فشـرده مـي شـوند ،        « 

چنانچه در شكل گيري خورشيد و نيز گياهان ، جانوران و انسان ، به اين روش اسـت كـه اجـزاء و    
هـم   ايـن گـرد  ... عناصر پراكنده از اطراف فراهم مي آيند و اندام آن موجودات را تشكيل مي دهند 

آمدن و به هم پيوستن به اين صورت است كه حركات شديد و تندي كه در اجزا بود كم كم كند و 
خفيف مي گردند و به سكون نزديك مي شوند و در ضمن ، ارتباط و بستگي آنها به يكديگر همواره 

مانند محدود شدن حركت آزادانه فردي در ضمن شكل گيـري اجتمـاع در پـي    . [ افزون مي شود 
ولي اين گرد هم آمدن و متراكم شدن تنهـا در مجمـوع اجـزاء نيسـت     ] يد به هنجارهاي جامعه تق

بلكه در درون آنها هم اين عمل واقع مي شود و كم كم مجموع هـاي كـوچكتر در درون مجموعـه    
تشابه و يكساني كه در آغاز در كل وجود داشت بدل بـه  ] بدين ترتيب ... [ بزرگ صورت مي بندد 

  69» ] مي شود [ تنوع  اختالف و
  : سامانمند شدن و نظام يافتن اجزاء  – 2

تكاملي همه اين نيست كه اجزاي پراكنده جمع شـوند و از همجنسـي بـه ناهمجنسـي     ... تحول « 
قاعـده كلـي    –بيايند ، بلكه بايد در اين ضمن از بي نظامي به نظام برسند و اين امر از لوازم تكامل 

بـدين  [ جاندار باشد و خواه بيجان ، چه باشعور و چـه بـي شـعور    ] جود مو[ است ، خواه  –وجود 

                                                           
كه مدون ( بزرگترين فيلسوف انگليسي درسده نوزدهم شمرده مي شود   ( Herbert spencer : 1903 – 1820)سر هربرت اسپن 67

از .... و معلومات فراوانش را بيشتر به مشاهدات و تحقيقات شخصي كسب كرده بود ) فلسفه اي جامع و منظم در كشور خويش بود 
 "خود بهره برد  –كه از راه علمي يعني مشاهده و تجربه و استقرا و استنتاج فراهم آمده  –تحقيقات المارك و داروين نيزدر فلسفه تركيبي 

   176 – 8، ص  3فروغي ، محمد علي ، سير حكمت در اروپا ، انتشارات صفي عليشاه ، جلد : به نقل از 
: تاريخ فلسفه غرب ، مترجم : ، جلد دوم  1382سرو پالي ، تاريخ فلسفه شرق و غرب ، شركت انتشارات علمي  و فرهنگي ، رادا كريشنان ،68

   350جواد يوسفيان ، ص 
   183و  184، ص  3فروغي ، محمد علي ، سير حكمت در اروپا ، انتشارات صفي عليشاه  ، جلد  69
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اجزاي جهان از حالت همجنسي ، پراكندگي و بي ساماني كم كم و به طول زمـان بـه   ] صورت كه 
حالت ناهمجنسي و اجتماع و سامان مي آيد و اين سير تكامل تحت تاثير نيروهاييست كه بر عـالم  

  70.» فوظ بودن نيروهاست حكمفرماست و بنيادش اصل مح
  
  تكامل خالق ، هانري برگسون   -5

از كساني است كه تحولي تـازه و عميـق در نظريـه     71در ميان فيلسوفان تكامل گرا ، هانري برگسون
را اساسي ترين واقعيـت و قـانون عـالم    » تغيير « او نيز مانند ديگر تكامل گرايان . تكامل ايجاد كرد 

  .اين تحول كامالً خالق صورت مي گيرد نه مكانيكي مي داند اما معتقد است 
، در فلسفه اروپايي تكامل پويشي ماشـيني بـه شـمار مـي رفـت و تطـابق       ] برگسون [ پيش از «  

تغييرات انواع پيشين به وسيله محيط توجيه مي . موجود زنده با محيط شرط بقا محسوب مي شد 
در مقابل مكانيك ] او .... [ واع سخني نمي رفتپذيرفت و از نقش ذهن و غرض و هدف در تكامل ان

برگسـون بـه ايـن    ] سـپس  ... [ گرايان ، مدعي شد كه مكانيسم در پهنه جانداران بي نتيجه است 
نتيجه مي رسد كه موجودات به اقتضاي شوري فطري راه تكامل مي سپارند وي اين شور را نشـاط  

نشـاط حيـاتي راه   .... مـل كـافي مـي شـمرد     مي خواند و بـراي تعيـين تكا   ( élan vital)حياتي 
هدفي براي تكامل نمي شناسـد ،  ] او .... [ زندگاني را مي گشايد و محرك تكامل طبيعي مي شود 

و براي تكامل جهات متعدد قايل ...... بلكه تكامل را جرياني باز و آزاد از مسيرهاي قبلي مي پندارد 
تكه آن به تكه هاي فراوان تقسـيم و درجهـات نـامعلوم    مي شود و آن را به انفجار گلوله اي كه هر 

چگونگي اين انفجار وابسته است اوالً به ماده انفجار درون گلوله .... پخش مي شود ، تشبيه مي كند 
يكـي نيـروي   : در تكامل نيز دو عامل دركارند . و ثانياً به مقاومتي كه گلوله در مقابل آن ماده دارد 

   72.» ه مي كوشد در ماده رخنه كند  و ديگري مقاومت ماده در برابر آن ك» نشاط حياتي « جهنده 
جهان بيني و طبيعت شناسي برگسون ، مبتني بر قوه ي شهود مستتر در غريزه است و از آنجـا كـه   

اينگونه شناخت . غريزه نيز خود يك مسير تدريجي به سوي تكامل دارد و دائماً در حال تحول است 
  73 .ش تغيير  و بي ثباتي است و در مرحله نا پختگي غريزه ، ناقص است و خام نيز همواره  دستخو

                                                           
   185همان ، ص  70
ي و غير مكانيكي اي فيلسوف فرانسوي معتقد بود طبيعت از سير تكامل  ( Henri Bergson : 1941 – 1859)هانري برگسون  «71

اين سير سر شار از خالقيت ، جهش و فاقد نقشه قبلي و مقدر پيش مي رود و بعضي وجوه بي نظم و نا هماهنگ طبيعت . برخوردار است 
.  او نيز مانند بسياري از فالسفه ي هم عصر خويش نظريه اش را بر زيست شناسي و روان شناسي جديد استوار كرد. دليل بر اين مدعاست 

همچون  –به نقد و شرح نادرستي هاي فلسفه مكانيستي  ( creative Evolution):  "تكامل خالق  ": برگسون در كتاب معروفش 
اسپنسر واقعيت را به . به ديده ي او ، اسپنسر در شناخت تكامل ، پوست را به جاي مغز گرفته است . مي پردازد  –فلسفه تكاملي اسپنسر 
جه قرار مي دهد ، به اجزايي تقسيم مي كند و سپس آن اجزاء را به يكديگر پيوند مي دهد و تصور مي كند كه با اين صورت موجود مورد تو

شايد  تالش اسپنسر را بتوان كاري علمي محسوب داشت ولي اين كار به هيچ وجه تالش فلسفي به . پيوند اجزاء ماهيت كل را يافته است 
همان كه برگسون [ ر عهده دارد كه در بيان تكامل حيات بيرون را ناديده گيرد و به عامل نهايي دروني فيلسوف ب) زيرا ( شمار نمي آيد 

: به نقل از. » توجه ورزد و از اين راه نيروي حيات را ازدرون بيازمايد و بشناسد ]  نامش را شور فطري يا محرك تكامل طبيعي مي خواند 
: تاريخ فلسفه غرب ، مترجم : جلد دوم  1382فه شرق و غرب ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، راداكريشنان ، سرو پالي ، تاريخچه فلس

   350،  351و  352جواد يوسفيان ، ص 
  
: تاريخ فلسفه غرب ، مترجم : ، جلد دوم  1382سروپالي ، تاريخ فلسفه شرق و غرب ، شركت انتشارت علمي و فرهنگي ،  راداكريشنان ، 72

   351 – 3، ص جواد يوسفيان 
   352و  353همان ، ص  73
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  تكامل دفعي ، كانوي لويد مورگان   -6

برگسون ، عامل ايجاد تحوالتي بنيادين در زمينه تكامل گرايـي و نفـوذ بـر    »  تكامل خالق « نظريه 
يـا   75ار فلسـفه تكامـل دفعـي    ، پايـه گـذ  74ديگر متفكران اين عرصه از جمله  كانوي لويد مورگـان  

  .خيزشي شد 
داروين و تكامل گرايي خالق برگسـون  ] مكانيكي [ نظريه مورگان متضمن سازش تكامل گرايي «  

يكي زاده حوادث گذشته است و ديگري خيـزش  : به نظر مورگان در تكامل دو نيرو راه دارد . است 
اولي همان است كه داروين و اسپنسر مي  .يا جهشي است كه گاه به گاه و بي مقدمه رخ مي نمايد 

گويند و ديگري كه در حكم اعتراضي است به مفاهيم مكانيكي تكامل ، از برگسـون نشـات گرفتـه    
اصل استمرار گذشـته و اصـل    -] مذكور [ مورگان مي گويد كه تكامل به تحريك دو اصل ... است 

به طور بالقوه در كمين حوادث وجود صورت مي گيرد ، به اقتضاي اصل اول آنچه  –جهش ناگهاني 
دارد رفتـه رفتــه بالفعــل مـي شــود ؛ و مطــابق اصــل دوم در پـاره اي از مراحــل بحرانــي طبيعــت    

  . دگرگونيهايي ناگهاني و بر كنار از حوادث مستمر گذشته روي مي دهد 
كان آن جهش ناگهاني قابل پيش بيني نيست و هرگز نمي توان از مطالعه وضع گذشته و حال به ام

يـا روان  [ اما به نيروي همين جهش است كه زندگي برتارك ماده هويدا مي شود و ذهـن  . پي برد 
تكامـل دفعـي مورگـان ،    ... از دل زنـدگي مـي جوشـد    ] كه مقدم بر ماده و سامان بخش آن است 

  76» . ميانجي ديد علمي داروين و ديد عرفاني برگسون است 
  
  هايدگر پرسش از تكنولوژي ، مارتين  -7

است كه نگرش ذات گرايانه به هسـتي دارد و در پـي شـهود      77هايدگر در زمره فيلسوفان وجودگرا 
در ميـان انديشـمندان معاصـر غـرب ،      78.رموز طبيعت و كشف حقيقت وجود در عالم موجود است 

  . انديشه هايدگر گام بلندي به سوي حقيقت برداشته و بسيار به آن نزديك شده است 
تكنولـوژي يـك نحـو    . ي شكل خاصي از نسبت برقرار كردن و ارتباط آدمي با جهـان اسـت   تكنولوژ

به اعتقاد هايدگر تكنولوژي در گذشته در پي به نظم آوردن طبيعت در عين مراقبـت  . انكشاف است 

                                                           
1 Conwy Lloyd morgan : 1936 - 1852   

Emergent Evolution      2 
: تاريخ فلسفه غرب ، مترجم : ، جلد دوم  1382راداكريشنان ، سرو پالي ، تاريخ فلسفه شرق و غرب ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،  76

   353و  354جواد يوسفيان ، ص 
وجود گرايي يا اگزيستانسياليسم . فيلسوف وجود گراي آلمانيست   (martin Heidegger : 1976 - 1889)تين هايدگر مار«  77

(existentialism)   اين فلسفه در آغاز در برابر طبيعت گرايي و انگار گرايي . از پر نفوذ ترين جنبش هاي انديشه معاصر اروپايي يست )
  .بود) ايده آليسم 
به نظر او وقتي مي خواهيم بدانيم كه يك شي چيست ، خواستار ماهيت يا چيستي آنيم . ن ماهيت و وجود فرق فاحش مي بيند هايدگر ميا

اما پس از اين مرحله اگر بخواهيم بدانيم كه آيا آن چيز وجود دارد ، خواستار شناخت وجود آن هستيم ؛ از اين رو بايد گفت كه ماهيت . 
راداكريشنان ، سرو پالي ، تاريخ : به نقل از » .فيلسوفان وجود گرا همگي مدعي تقدم وجود بر ماهيت هستند . مشتمل بر وجود نيست 

   416 -  419جواد يوسفيان ، ص : تاريخ فلسفه غرب ، مترجم : ، جلد دوم  1382فلسفه شرق و غرب ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، 
: به نقل از . » . ما بايد خود را به روي هستي بگشاييم و به نداي آن گوش فرا دهيم . ت انسان شبان هستي اس] از نظر هايدگر[«  78

   24ص  83، زمستان  4،  مجله رايانه ، معماري و ساختمان ، شماره   "هايدگر ، آندو و مفهوم فضا  "شيرازي ، محمد رضا ، مقاله 
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و نگهداري از آن بود ، اما تكنولوژي جديد كه بر علوم جديـد بنـا شـده ، در پـي تعـرض و تسـخير       
  :  طبيعت است

انكشاف حاكم در تكنولوژي جديد نوعي تعرض است ، تعرضـي كـه طبيعـت را در برابـر ايـن      ....  "
انتظار بيجا قرار مي دهد كه تامين كننده انرژي باشد تا بتوان انرژي را از آن حيث كه انرژي است ، 

معنـاي  قبالً كشـت كـردن و بـه نظـم درآوردن هنـوز بـه       ... از دل طبيعت استخراج و ذخيره كرد 
اما اكنون حتي كشت زمين زراعي هم گرفتار مفهوم كامالً ديگري از به نظم . مراقبت و نگداري بود 

در افتادني كه خود به معناي . به نظم درآوردن به مفهوم با طبيعت در افتادن : درآوردن شده است 
را عرضـه كنـد ،   اكنون هوا مورد تعرض قرار مي گيرد تـا نيتـرون خـود    .... تعرض به طبيعت است 

زمين مورد تعرض قرارمي گيرد تا مواد معدني خود را عرضه كند ، مواد معدني هم براي مثال ، بـه  
عنوان منبع اورانيوم مورد تعرض واقع مي شود ، و اورانيوم هم به عنوان منبع انرژي اتمـي ، همـان   

تعرض به اين ... داري شود  انرژي كه ممكن است براي انهدام يا مصارف مسالمت آميز از آن بهره بر
صورت به وقوع مي پيوندد كه انرژي نهفته در طبيعت اكتشاف و حبس مي شود و حاصل اين روند 
، تغيير شكل مي يابد ، و اين امر تغيير شكل يافته انبار مي شود ، و آنچـه انبـار شـده اسـت از نـو      

انحـاء  ] اينهـا  . [ گر جريان مي يابد توزيع مي شود ، و آنچه توزيع شده است ، از مداري به مدار دي
ولـي عـاقبتش هـم امـري     . اما اين انكشاف هيچگاه امري صرفاً پايان يافته نيست . انكشاف هستند 
همه جا همه چيز در حال آماده باش است تا بالفاصله مهيا شود و هـر زمـان كـه    ... نامعين نيست 

  79» الزم باشد از نو سفارش داده شود 
كه طبيعت را به عنوان شبكه اي از نيروهاي محاسـبه   –منظر علوم جديد به جهان نتيجه نگرش از 

اين توهم كه همه ابعاد هستي كشف شده و يا قابل كشف است اين  -پذير دنبال و محصور مي كند 
  . است كه انسان مي تواند متكبرانه بر كرسي سلطنت خداوندي تكيه زند 

كه در خـود   –به نظر هايدگر ، راه نجات  ». ماهيت خويش را نمي بيند بشر امروز هيچ كجا خود را ، يعني « 
يعني . 80رجوع به اصل و ماهيت است بر پايه تفكر معنوي و شاعرانه ديدن اشياء –خطر نهفته است 

  . با  عناصر  طبيعت  -غير ابزاري  -برقراري رابطه اي آزاد و اصيل  
گاري تكنيكي اشياء رهايي يافته و بـاطن لطـف آميـز مسـتور تكنيـك      تنها در اين صورت است كه آدمي از چيز ان« 

  .» فتوح راز « و » وارستگي به سوي اشياء « و مي رسد به مقام  81 ». برايش منكشف مي شود 
طبيعت سرشار از ناشناخته است و آدمي به مدد اختيار و آزادي واالي انساني همـان گونـه كـه آرام    

، رازها و آهنگ جهان را كشف مي كند و با آن هم نوا مي شود ، پـس  آرام ماهيت خود را مي سازد 
 –در نگاه اگزيستانسياليستي  –اگر چه همه عالم . طبيعت يك شبكه كامالً قابل پيش بيني نيست 

ماهيتش قبل از وجود آن شكل گرفته اما همين شكل ثابت ماهيت طبيعت بر انسان يكبـاره هويـدا   
  . اي نامكشوف كه مي بايست شاعرانه انكشاف يا متجلي شود نشده و سرشار است از رازه

  
  احترام به طبيعت  ، پل تيلور  -8

                                                           
   11، 16و  18، ص  1377، ترجمه شاپور اعتماد ، نشر مركز ، ] ان وديگر.... [ آثاري از مارتين هايدگر : فلسفه تكنولوژي  79
  92، ص  1376مدد پور ، محمد ، سير و سلوك در سينما ، انتشارات برگ  ،  80
   99همان ص  81
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يكي از  83») 1986(نظريه ي پيرامون اخالق محيط زيست : احترام به طبيعت«به نام 82 كتاب تيلور
كاملترين و به لحاظ فلسفي قوي ترين نظريات اخالق محيط زيست است كه تـاكنون نوشـته شـده    

  84 .تاس
در . محور است كه براي طبيعت يك وضعيت احترام قايل اسـت   -تيلور از جمله انديشمندان زيست

محوري است كه متضمن اعتقاد بـه ارزش ذاتـي بـراي     –محوري ، نقطه مقابل انسان  –واقع زيست 
آنها  طبيعت و درنظر گرفتن جايگاه اخالقي مستقل براي اجزاي آنست به اين معنا كه اعتبار و ارزش

  .در گرو ميزان سود بخشي به انسان نباشد
  :ركن است 4محور شامل  -بخش اصلي نگاه زيست

انسان عضوي از جامعه زيستمندان زمين است درست به همـان مفهـوم و بـر همـان مبنـا كـه        -1"
  .موجودات زنده اعضاي اين جامعه اند

ناصر جدايي نا پذير يك سيسـتم بـه   گونه انسان همراه با تمام گونه هاي ديگر موجودات زنده، ع -2
  ).به طوري كه بقا و فناي آن ها و محيطشان به هم وابسته است( هم پيوسته اند

حيات اند به اين معني كه منسجم و هدفمنـد در  » غايت شناختي « تمام موجودات زنده مراكز  -3
  .جهت حفظ حيات وتحقق خير وكمال خويش گام بر مي دارند

  85."رتر از ديگر موجودات زنده نيستندانسانها بذات ب -4
محور در عين نگرش سيستمي به طبيعت، منكر مرتبه سيستمي ومحوريـت انسـان در    -نگاه زيست

تنها با درنظر . محور به طبيعت به عنوان يك ابزار مي نگرد -سامانه آفرينش است زيرا رويكرد انسان
  .گزند انسان در امان مي ماند گرفتن يك جايگاه اخالقي مستقل براي طبيعت است كه از

: طبيعـت هسـتند   -به نظر تيلور، رفتارهاي طبيعي، خود الگوهاي مناسبي براي تبيين رابطه انسـان 
ساختار و عملكرد اكوسيستم زمين خود رابطه درست بين ما و جهان طبيعت را بر مـا روشـن مـي    "

زيسـت شـان در يـك اكوسيسـتم     موازنه بوم شناختي بين موجودات زنده و بين آنها و محـيط  . كند
نتيجـه  . سالم بايستي راهنماي ما در شكل گيري يك فرهنگ انساني هماهنگ با نظام طبيعت باشد

يي كه از اين مالحظات حاصل مي شود آن است كه علم بوم شناسي الگوي قابل تقليدي در قلمـرو  
  86."اخالق محيط زيست است

  

                                                           
82 - Paul w .Taylor 

  :بر نظر او مشهود استاگر چه كتاب تيلور سالها پس از انتشار نظريه تكاملي داروين چاپ شده اما تاثير اكتشاف داروين   -  2
بقاي فيزيكي ما به حيث موجود  بنابراين... از ديدگاه تكاملي ما خود را با ساير گونه هايي كه منشاء مشترك دارند شريك مي پنداريم "

ر جهان طبيعت ما نيز همچون آنها جزء جدايي نا پذي... زنده توسط همان قوانين و نظرياتي توجيه  مي شود كه بقاي فيزيكي ساير گونه ها
، انتشارات جهاد 1382مقدمات  و مقاالت، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، : بنسون، جان، اخالق محيط زيست: به نقل از. "هستيم

  134دانشگاهي مشهد، ص 
  124همان ، ص   -  3
  
  109همان، ص   - 4
  135همان، ص   - 5
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  ود،آرنه  نا اسهمذات پنداري، يگانگي، تماميت وتحقق خ  -9
،  5، آرنـه نـا اس   4و تماميـت  89ايـده هـايي پيرامـون يگـانگي      88و ناخويشتني ،  87همذات پنداري 

فيلسوف نروژي و يكي از بنيانگذاران فلسفه محيط زيست است كه ايده هايش همواره الهـام بخـش   
ي مـا بـا   او شرح ميدهد كه چگونه همذات پنـداري گسـترده   . بوده است 6نهضت بوم شناسي عميق

انواع حيات غير انسان به توجه و دقت در رفاه آن ها منجر مي شود كه چگونگي اش با توجه به رفاه 
است و انسان ... خودمان يكسان است؛ طبيعت متعلق به تمام ساكنانش اعم از انسان، حيوان، گياه و 

  :7.نه مالك بلكه تنها جزيي از طبيعت است
آنست كه ديدگاه غربي بر مبناي اين  اعتقاد شكل گرفته كه  يك مضمون مشترك در اين ديدگاه«

انسان جزيي از طبيعت نيست و لذا بررسي نفس يا خود انسان مقدم بر هر كوششي در جهت ايجاد 
يك جنبه كليدي ديدگاه غرب از طبيعت كه در عرصـه اخـالق كـامالً    ... اخالق محيط زيست است

به عنوان كامالً مجزا يا به لحاظ هستي شناختي منفصـل  ناديده گرفته مي شود ، توجه به طبيعت 
اين خود به پيدايش ديدگاهي مي انجامد كه انسان را مجزا از طبيعت يـا  .از عرصه تعلق انسان است

   8. » بيرون از آن ومعموالً ارباب يا كنترل كننده خارجي آن مي داند
و در مقابل ، نا خويشـتني را عامـل    نااس همذات پنداري با طبيعت را رويكردي نجاتبخش براي آن

  .تخريب آن  مي داند
در واقع همذات پنداري، اعتقاد انسان به همبستگي عميق و گسترده بـا ديگـر موجـودات، همـدلي،     

   9.اهميت واحترام به جايگاه و ارزش ذاتي آنان  و در نتيجه يافتن نوعي همبودي با طبيعت است
تكنولوژي مي شود همه چيز را صرفاً به اشيايي ) نوعي(ه ناشي ازناخويشتني يا از خود بيگانگي نيز ك

  .كه مي توان آنها را به دلخواه دستكاري كرد تقليل مي دهد
از فرآيند همذات پنداري ، يگانگي و وحدت سرچشمه مي گيرد و چون وحدت، ماهيت كل نگر دارد 

همـذات  ) باشد(ر موجودات بيشترهر چند درك ما از همبودي با ساي... ؛ لذا تماميت حاصل مي شود
  .پنداري بزرگتر و در نتيجه مراقبت از آنها بيشتر مي شود

  
  رويكرد انديشمندان مسلمان به طبيعت

                                                           
1 - Identification 
2 - Alienation 
3- Oneness 
4 – wholeness 
5 – Arne Naess  

بوم شناسان عميق يا ديدگاه سبز تند براي موجودات زنده و نظام هاي طبيعي جايگاه اخالقي مستقل قايل هستند كه بايـد بـه ديـده     –6 
  . غير ابزاري نگريسته شوند 

مقـدمات  و  : ، اخـالق محـيط زيسـت   بنسـون، جـان  :  ، به نقـل از   "همذات پنداري ، يگانگي ، تماميت و تحقق خود  "نا اس ، آرنه ،  – 7
  294، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ص 1382مقاالت، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، 

، انتشارات جهاد دانشـگاهي مشـهد، ص   1382مقدمات  و مقاالت، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، : بنسون، جان، اخالق محيط زيست  - 8
146 

  153و  154همان ، ص  – 9
10 – Eco sophy 

  297همان ، ص  – 11
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و ديدگاه ) سيستمي (  اي سامانه همچون بسياري از نگرش هاي الهي اسالمي  در انديشه 
در . داردرآني و روايات هاي ق  آموزه ريشه در مطرح است كه جهان  كل گرايانه به طبعيت و

اينجا به بررسي نظريات چند تن از انديشمندان اسالمي و ريشه هاي قرآني آن اشاره 
  .مختصري مي كنيم

  : طبيعت در قرآن و سيره نبوي  - 1
؛ كه آنها .به نظر مي رسد سه نظريه ظاهراً متناقض در قرآن درباره طبيعت مطرح شده است  

هريك از نظريات فلسفي گذشته يكي از آنها . ك نظريه كامل دانسترا بايد سه ركن مكمل هم در ي
چنين تبيين فراگيري از ارتباط با طبيعت آموزه اي الهي است كه در قرآن و . را تاكيد مي كند

  : اين سه نظريه  عبارتند از . برخي ديگر از تعاليم الهي  به گستردگي تبيين شده  است
 مادربه تعبيري  وشكل گيري بعد جسماني و روحاني  براي طبيعت بستر الزم :1نظريه 

  )43/ هود (، )هو انشأكم من االرض( .انسان است
 .از بعد روحاني انسان است پايين ترارزش طبيعت از لحاظ وجود شناسي  : 2نظريه 

 ن تقويم ، ثم رددناهسلقد خلقنا االنسان في اح والتين و الزيتون، وطور سينين، وهذاالبلد االمين،(
اين آيات به تنهايي عالوه بر آنكه سند مهم اين نظريه است مي ) .4/ سورة تين( ، )  اسفل سافلين

در اينجا به موجودات طبيعي و . توان اشاره هايي به ابعاد ديگر اين رابطه را هم در آن مشاهده كرد
دارد و او خلقت احسني . اصلي انسان طبيعت نيست به طبيعت سوگند خورده شده كه جايگاه 

  .مسافرتي تا اسفل سافلين كه عالم ماده و طبيعت است
/ هود( ،)استعمركم فيها( . طبيعت را دارد استعمار و تسخيرانسان وظيفة  : :3 هنظري

  . )هو الذي جعل لكم االرض ذلوالً فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه( ،) سخر لكم االرض(، )43
  

پيامبر اكرم مي توان يافت كه زمين را به عنوان مادر انسان سخنان گوناگون و متعددي از       
خودتان را از زمين حفظ كنيد چرا كه او مادر شماست و ":به طور مثال فرموده اند.معرفي نموده اند

و واكنش نشان مي (هيچكس نيست كه كار خوب يا بدي در آن بكند مگر آنكه او با خبر است 
   90".)دهد

ور حضرت با عصايش به زمين مي زد تا آن را براي نشستن همچنين وقتي كسي در حض
در .   91.زمين را نزن ، كه او مادر شماست و به شما مهربان است : مناسب تر كند ، حضرت فرمود 

مادر « روايات تيمم كه براي طهارت به مسح و تماس با زمين دستور داده شده ، همين تعبير 
    92.نوان دليل ذكر شده است ، به ع» شماست و به شما مهربان است 

گرفته شده است و اين  زادن و زاده شدنبه معني  ”Nat“از ريشه  ”Nature“واژه التين 
  93. خود همين مفهوم كهن زايندگي طبيعت و فرزندي ما را تاييد مي كند

                                                           
  97، ص  7بحار ، جلد  - » تحفظوا من االرض فانها امكم و ليس فيها احد يعمل خيرا او شرا اال وهي مخبره به « : قال رسول اهللا  90
  94ص  ، 57جلد  بحار ، - » فاقبل يضرب االرض بعصا فقال رسول اهللا ال تضربها فانها امكم و هي بكم بره « : قال رسول اهللا  91
  94، ص  57بحار ، جلد  -» تمسحوا باالرض فانها امكم و هي بكم بره «  :فال رسول اهللا  92
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به شكل مطلق آن نيست، بلكه  مادر بودن طبيعتاما واضح است كه در تعاليم اسالمي اين 
اسا مربوط به عالم ديگري بوده و به طور موقت به اين عالم تبعيد شده است، اما در عين انسان اس

با توجه به همين تفاوت در  نصرحال در اين دوران از دل طبيعت برمي خيزد و با آن رشد مي كند، 
  :مفهوم مادر بودن طبيعت نكته لطيفي را ياد آوري مي كند و مي گويد

ر جا در سراسر جهان كه آدمي خود را همچون كسي تبعيد شده بر مايه كمال شگفتي است كه ه
روي زمين تصور مي كرده، با طبيعت در حال صلح و آرامش مي زيسته است و تو گويي زمين 
جايگاه ابدي او بوده است و آن گاه كه به اين توجه كرد كه خود را آفريده خاكي و زميني محض و 

به ويران كردن جايگاه خود با سبعيتي بي سابقه پرداخته  .زمين را جايگاه نهايي خود بشناسد
  94.است

دقيقا به همين دليل است كه در قرآن كريم مسئله مادر بودن طبيعت را كنار اجازه بهره 
هو انشاكم من االرض و ": برداري از آن آورده و هر دو را تحت اراده الهي معرفي مي كند و مي گويد

نبه زايندگي طبيعت حقوقي را براي آن ايجاد مي كند كه انسان در حقيقت ج 5"استعمركم فيها
نصر اين مسئله را . موظف به اداي آن خواهد بود و معناي حفظ محيط زيست چيزي جز اين نيست

تعادل و تعامل بين انسان و طبيعت مي داند كه اصل مهمي در فلسفه طبيعت در اسالم است، به 
  :عقيده او

انسان مسلمان و طبيعت اين احساس وجود دارد كه به صورت مداوم چيزي در فرآيند مبادله ميان 
  95.به دوره گردش طبيعت باز پس داده مي شود تا تعادل ترازوي زندگي محفوظ بماند

اين همان اعمال نيروي خالفت الهي در زمين است كه سبب مي شود انسان به اقتضائات 
  .هدايت كندحقيقي طبيعت توجه كند و آنها را در مسير رشد 

الم تر ان اهللا سخر لكم ": بيان ديگر قرآن در اين رابطه بحث تسخير است، چنانكه مي فرمايد
در معناي كلمه تسخير بايد خوب دقت كرد و آنرا از مفهوم قسر و قهر 2"ما في السموات و االرض

  :به تعبير آيت اهللا جوادي آملي. جدا نمود
طبع فاعل است و موجود براي انجام آن كار خلق شده تسخير در جايي است كه فعل ماليم با 

  .است و ما آنچه را كه مقتضاي طبيعت اوست، خردمندانه از او طلب مي كنيم
اگر انسان آن خاصيت را شناخت و آنرا درست تنظيم و رهبري كرد، در حقيقت آن موجود را 

مي كند كه بهره احسن را  تسخير كرده است، فاعل فائق، فاعل تسخير شده را به گونه اي هدايت
از آن ببرد، مثل باغبان كه آب را با حركت طبعي آن به گونه اي سوق مي دهد كه به هم درختان 
برسد، نه اينكه به صورت قسري و خالف طبع بخواهد آب را در جهت باال و به صورت فواره سوق 

  3.دهد
جالب . را به خود نمي گيرد در اسالم طبيعت جلوه گاه خداوند است، اما هرگز تقدس الوهيت

است و اين نام همراه با توصيف طبيعت در سوره نساء بيان  "محيط"است كه يكي از نام هاي الهي 
                                                           

 210همان ، ص   94
  61هود،- او شما را از زمين پديد آورد و از شما طلب آباداني كردن در آن را خواست.5

 233همان،  95
 20لقمان،- خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است مسخر شما قرار داده است؟ آيا ندانستيد كه. 2
 9جوادي آملي، عبداهللا ، انتظار بشر از دين ، . 3
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آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، ار آن خداوند است و خداوند بر همه چيز محيط "شده كه 
ان مسلمان همواره در محيط الهي اين تناظر از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، انس 3".است

غوطه ور است و بحران محيط زيست معلول استنكاف انسان جديد از ديدن خدا به منزله محيط 
از آنجا كه انسان به خداوند اتصال دارد و اين  4.واقعي است كه او را احاطه كرده و مقوم حيات اوست

اجهه با خداوند و به نوعي همان وجه اتصال از همه جهت آدمي را احاطه كرده، پس طبيعت راه مو
مي  "كتاب تكويني الهي"الهي است، به همين جهت است كه برخي اهل عرفان از آن تعبير به 

نتيجه اين تناظر . به اين ترتيب تناظري بين قرآن و طبيعت در نگرش اسالمي برقرار مي شود. كنند
اي طبيعت هم به كار مي برد و اين نشان قرآن دقيقا لفظ آيه را بر. به طبيعت است "نگاه آيه اي"

آن است كه طبيعت گرايي اسالمي هرگز آخرين مرحله هستي شناسي نيست، بلكه آن هم جنبه اي 
 5.نشانه اي و نمادين دارد تا ما را به مراتب باالتر هستي و مانوس تر با ذات باري تعالي نزديك نمايد

  :ان داديم كه مي فرمودندرا نش آيت اهللا شاه آباديپيش از اين تاكيد 
ايشان تاكيد دارند كه طبيعت متعلق به . طبيعت مشتبك و شاخه مشتبكي از خداوند رحمان است

  1.عرش رحمان است و ذيل آن قرار گرفته است
قرآن طبيعت را تجلي الهي مي داند كه هم مي تواند خداوند را مكشوف سازد و هم مي تواند 

براي درك عميق طبيعت بايد با زبان آن آشنا . ل اهميت فراوان دارداو را محجوب سازد و اين تقاب
طبيعت همان قدر كه مي تواند انسان را به خدا برساند، مي تواند مانع رسيدن آدمي به خدا . بود
در لسان . اشاره به همين امر باشد طبيعت در بهشت و جهنمشايد تاكيد قرآن بر وجود . شود

اما طبيعت بهشتي كه منشا رحماني .جهنم درخت هايي وجود دارد قرآني هم در بهشت و هم در
دارد توصيفات وسيعي در قرآن يافته و حال آنكه درخت جهنمي كه ريشه و سمره شيطاني دارد و 

اين درخت جهنمي  2.در ميان جهنم مي رويد هرگز آن توصيف وسيع و تجليات گوناگون راندارد
در يك نگاه كلي مي توان پيام مهم . ك حقيقت آن استو عدم در تجلي نگاه ناروا به طبيعت

معنوي نمادهاي طبيعت را در همان پيام مهم ديني يعني نشان دادن كثرت در پرتو وحدت مطلق، 
اما درسهاي طبيعت در اين خالصه نمي شود، يكي از درسهاي مهم طبيعت،  3.معرفي كرد
است، چرا كه يك قانون و سنت الهي  آن است، طبيعت به معناي حقيقي كلمه مسلمان مسلماني

در نصوص اسالمي مرز 4.در طول تاريخ بر آن حاكم بوده و طبيعت نيز هميشه تسليم آن بوده است
قاطعي بين انسان، طبيعت و ماوراء طبيعت وجود ندارد، در حقيقت آنچه ماوراء طبيعت بايد باشد، 

  :سوره فاطر بيان مي كند كه 27نند آيه به همين جهت در آياتي ما 5.در عمق آن قرار گرفته است
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و همچنين ) پديد مي آوريم(واز كوهها، رگه ها و اليه هاي رنگين سفيد و سرخ و بسيار سياه ... 
از ميان بندگان خدا، تنها .مردم و جانوران و چهارپايان هم همانگونه رنگهايشان مختلف است

  6.دانايانند كه از او مي ترسند
ي استنباط مي شود كه انسان با ديگر اجزاء طبيعت آميخته است و تفاوت از اين آيه به خوب

ظاهري آنها تنها در رنگ است، آنچه در ميان همه آنها مايه برتري انسان مي شود، همان نگرش 
اما در مقابل همين غرق شدن . عالمانه اوست كه موجب ايجاد خشيت او در مقابل خداوند مي شود

قابلي هم در قرآن به تفكيك اين دو ساحت مي پردازد و در آن آفاق و انسان در طبيعت نگرش م
سوره فصلت مهمترين آيه اي است  53آيه . انفس را به عنوان دو نشانه متفاوت الهي بيان مي كند

  :كه نگرش آيه اي به طبيعت و وجود آدمي را از هم تفكيك كرده و به اهميت هر دو تاكيد مي كند
به آنها نشان مي دهيم تا آنكه بر آنان آشكار ) درون(و انفس ) بيرون(در آفاق  به زودي آيات خود را

  7.شودكه او حق است اما آيا تنها همين مسئله كافي نيست كه خداوند بر هر چيزي شهود مي شود
  

  مروري بر توصيف طبيعت در قرآن
ا توصيف و زيبايي آن را قرآن بارها و بارها انسان را به سير آفاقي و مظاهر فراواني از طبيعت ر

برشمرده و ارتباط متقابل آن را با خدا و انسان نشان داده است كه به اجمال و اشاره مروري بر آنها 
  :خواهيم داشت

تا ) سوره دخان(بارها  ازآنها ياد شده و از شروع و نحوه آفرينش آنها  :آسمانها و زمين –الف 
مورد دانسته  7بحث قرار گرفته آسمانها كه تعدادشان مورد ) فرقان(نحوه برچيدن آنها در قيامت 

  1.شده جايگاه تدابير امور و غيره دانسته شده اند
بحث شب و روز و تبديل آنها به هم يا تعابير متفاوتي  :خورشيد، ماه، زمين و شب و روز –ب 

هم در قرآن با زمين . بارها در قرآن به كار رفته است... از جمله ايالج، تقليب، تكوير، اغشاء و
  1.توصيف شده است» ذلول«، »كفات«، »مهاد«، »فراش«، »بساط«تعابيري همچون 

توصيف ) ميخها(» اوتاد«و يا ) لنگرها(» رواسي«كوه با تعابيري همچون  :كوهها، راهها –ج 
از نشانه هاي طبيعي و مخلوقات الهي توصيف شده ) سبل(جالب است كه در قرآن راهها . شده است

  2.اند
در بسياري از سور قرآني توصيف شده اند و ) رياح(بادها  :باد، ابر، رعد و برق و باران –د 

رعد و صاعقه نيز به عنوان دو مورد از آيات . اصناف متفاوت آنها دسته بندي و معرفي شده اند
اي در  ابر و باران نيز دو نشانه ديگر الهي است كه به طور گسترده. تسبيح گر الهي معرفي شده اند

  3.قرآن توصيف شده است

                                                           
 27فاطر، . 6
 53فصلت، -لي كل شيء شهيدسنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحقاولم يكف بربك انه ع. 7
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كه معموال با تعابير انهار، عيون و بحار در قرآن بارها توصيف  :درياها، نهرها و چشمه ها –ه 
قرآن اين مسئله . شده اند، از جمله مواردي كه قرآن در اين مورد برمي شمرد وجود كشتي هاست

  .درا به عنوان يكي از نشانه هاي مهم خداوند بارها نام مي بر
قرآن عالوه بر آن كه با تعابير كلي انعام، دابه يا طائر از  :جانوران، گياهان و پرندگان–و 

، بقر )شتر(، ابل )بز(، معز )ميش(حيوانات و پرندگان سخن مي گويد، گاه به طور ويژه به ضان 
سفندان قرآن به زيبايي گله هاي گو. توجه مي كند) االغ(، حمير )قاطر(بغال ) اسب(، خيل )گاو(

همچنين به زيبايي سواركاري و مركب سوار . توجه دارد و آن را جزء مناظر زيباي طبيعت مي داند
  .به عنوان مظاهر خوبي از طبيعت اشاره دارد

از حشراتي كه در قرآن به آنها اشاره شده عنكبوت، مورچه، پشه و زنبور  :حشرات–ز 
بارها به محصول رنگارنگ او يعني عسل و انواع  قرآن به تفصيل به زنبور عسل مي پردازد و. هستند

   5.آن توجه وافر مي نمايد
  دو الگوواره باغ هاي بهشتي در قرآن -ح 

باغهاي  "كند كه معموال گاه از آنها تعبير به جنات مي.باغها در قرآن خود بحثي مفصل دارد
حدائق « باشند و گاه تعبيريا غيرمعروشات ) داربستي (» معروشات « توانند  منظم ميوه هستند و مي

(  هايي بلند و آويخته باشاخه»  قضب« درختاني همچون.به عنوان باغهاي انبوه و در هم» و غلب 
در قرآن شكل مرتب . اند در قرآن توصيف شده» اَب « عنوان هاي حيواني با علوفه و) مجنون  بيد

. .. و يا شكل گندم زارها و) "ا متراكبا حب( هاي متراكم  و يا دانه) لها طلع نضيد ( هاي ميوه  خوشه
توان  اند، مي هاي مهمي كه در قرآن نام برده شده از ميوه. اند هاي خداوند توصيف شده به عنوان نشانه

   4 ..را نام برد... انار، انگور، انجير، زيتون، گندم، خرما و
  

  فلسفه اسالمي 
  ابن سينا -1

وي تحقيقات فلسفي را مبتني برمباحث وجود . يك فيلسوف وجود است "ابن سينا اساسا
ترين  از ديدگاه او عالي. داند نهاده و علم بر هر شيء را عبارت از علم به وجود آن شيء مي

وجود مطلق، مبدأ . شمارد مرحلةدانش، علم به وجود است كه آن را از رياضيات و طبيعيات برتر مي
تمام فضايل مانند نيكي و  ود آن شيء است وواقعيت هر شيء، وج. هستي همة موجودات عالم است

  96.گيرد زيبايي اشياء ازجنبة وجودي آنها سرچشمه مي
ابن سينا كلمة طبيعت را به چند معني به كار برده است كه مهمترين آن نيرويي است كه 

طبيعت به اين معني در ديدگاه بوعلي، يك عنصر را اگر در حيــّـز . موجب حركت عناصر است
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به سوي حيــّـز طبيعي خود  غير اين صورت آن را و در. دارد ود باشد، در سكون نگاه ميطبيعي خ
  97.آورد مي به حركت در

ترين بحث در بارة تغيير و  به كلي ابن سينادر بحث در بارة رابطه بين حركت و طبيعت، 
ت در آيد، همة اشياء اين عالم يا بايد به وسيلة يك نيروي خارجي به حرك. تحول پرداخته است

مانند گرم شدن آب، و يا به وسيلة نيرويي كه در درون آن نهاده شده است، مانند تحول يك هستة 
شيخ همچنين طبيعت را به معني اصل حافظ نظام جهان بكار برده . به گياه يا يك نطفه به حيوان

  98 .است
ست كه باعث نفوس مختلف يكي از قوايي ا بنابراين طبق نظر بوعلي سينا، طبيعت مانند

 ؛تنظيم نيز هست وانگهي وظيفة آن نه فقط تحريك است، بلكه تدبير و. شود اين عالم مي حركت در
به اين نحو كه طبيعت نه تنها علت تغييرات و حركات كيفي و كمي هر شيء است، بلكه همچنين 

 اشد وشود كه آنچه هست ب باعث مي كند و نيرويي است كه شيء را در سكون و ثبات حفظ مي
   .بماند

شود بايد با هدف  جهان طبيعت اتخاذ مي در فلسفة طبيعت بوعلي روشي كه براي تحقيق در
در فلسفة او طبيعت قلمرويي است از واقعيت كه براي هدف و . و غايت جهان طبيعت هماهنگ باشد

دا حكمت خالق آن همه جا هوي هاي آن داراي معني است و  همه پديده غايت خاصي خلق شده و
. طبيعت طبق تدبير و نظام الهي به وجود آمده و غايت آن به تحقق رسيدن نظام احسن است. است

هدف، رسانيدن موجودات به نيكي  دهد و قصد و طبيعت همه چيز را با يك قصد طبيعي حركت مي
  99.وكمال است به شرطي كه موانعي سر راه طبيعت قرار نگيرد

  
  ابوريحان بيروني - 2

وي معتقد بود كه عالم توسط حق تعالي از عدم به وجود  .دانست ن را حادث ميابوريحان جها
كتابهاي آسماني را مأخذي براي علم  بيروني100 . باشد آمده و اين مظهر قدرت و ارادة خداوند مي

وي . دارد داند و باكمك اين مراجع، عقيدة خود مبني برحدوث عالم را بيان مي برخلقت عالم مي
علوم جديد كه شرايط فعلي طبيعت را هميشگي دانسته و قوانين و آثار طبيعت را برخالف نظرية 

پندارد، معتقد بوده است كه محيط جهاني و طبيعي و جامعة انساني داراي  يكسان و بدون تغيير مي
باشد و قوانين و شرايط عالم طبيعت،  ويژگيها و قوانيني است كه متعلق به دورة خاص آن محيط مي

  101.ريخ تغييرات فراواني به خود ديده است در طي تا
داراي نظم ) آورد  كه صور را به وجود مي( نظر وي، طبيعت ضمن دارا بودن قدرتي خالقه  در
اين نظرية را با نظرية هدف  وبود قائل به تدبير در طبيعت  بيروني .اي مشخص نيز هست و برنامه

                                                           
 312همان ، ص   97
 314همان ، ص   98
 357همان ،ص  99

 184، انتشارات خوارزمي ،ص  1377نصر ،سيد حسين ، نظر متفكران اسالمي درباره طبيعت ، 100
 187همان ، ص   101



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

60 
 

بود كه نيرو و اعضاي هرموجودي را خداوند غايت طلبي در طبيعت توأم نموده و معتقد  بيني و
  102 .هماهنگي او با ساير موجودات خلق كرده استدر  مناسب با غايت مخصوص آن موجود و

 .به بهترين وجهي خلق كرده است كنم خداي را كه خلقت را با نظم، و هر شيء را ستايش مي «
«103  

كند  در دستگاه الهي را نفي ميبا پذيرش وجود نظم و تدبير در طبيعت، وي افراط و تفريط  
تواند هماهنگي و غايت نظم عالم  معتقد است كه تصوري كه فكر بشري از تكامل و نظم دارد، نمي و

در اين طرز تلقي، فكر بشري هيچ گاه جانشين حكمت الهي . را كه امري است الهي، تعيين كند
 نيست و انسان فقط با درك عجز وزيرا كه درك نظم طبيعت با معيار فكر بشري ميسر . گردد نمي

برد، نه با اكتفاي  تواند به هماهنگي و زيبايي طبيعت پي ناتواني خود و تسليم شدن به ارادة الهي مي
  104.به تصورات محدود فكر بشري

بيروني در مطالعات خود پيرامون رابطة انسان و جهان، قائل به انطباق بين انسان و عالم 
ما از آنجا كه حيوانات نيز حواس پنجگانه ا .سله مراتب وجود جهاني استكبيراست كه وابسته به سل

بلكه عقل انسان او را از ساير موجودات عالم مشخص . را دارند، اين حواس وجه امتياز بشر نيستند
براين اساس، چون انسان خليفه اهللا است، عالم با نظر به . رساند نموده و او را به مقام خليفه اهللا مي

انسان با اين هدف . جات او تنظيم يافته و به او قدرت داده شده تا برجميع عالم حكفرمايي كنداحتيا
براي اين حكمفرمايي وي بايد با . در عالم استقرار يافته كه برجميع موجودات حكمفرمايي كند

ت و گر و درك كنندة آيات پروردگار در آفاق، باشد و نيز واسطه بين مخلوقا كمك عقل خود مشاهده
  105.خالق عالم باشد

از ديدگاه بيروني، مطالعه و تحقيق دربارة جهان خلقت براي انسان، امري طبيعي و از 
تا زماني كه نيروي عقلي  .تواند انجام دهد ترين اعمالي است كه انسان مي ترين و پرارزش شريف

فعاليتهاي فكري و  گيرد، تمام انسان به اصل كلي خود، مرتبط و در ظـّل فيض و پرتو آن قرار مي
وي همچون عرفا و حكما، هرعملي را با نظرية ايجاد ارتباط بين  .ذهني انسان يك جنبة مقدس دارد

  106.نگريست جزيي و كلي و جمع كثرت در وحدت مي
  اخوان الصفا -3

جهان در نظر اخوان، حقيقتي است واحد كه طبقات و قسمتهاي آن در نتيجة تشابه و 
   :يشانبه قول ا. وجود دارد، به هم پيوسته است انطباقي كه بين آنها

   » .چنان كه يك شهر يا يك حيوان يا يك انسان، واحد است، عالم نيز واحد است «
اند و  و نيز به كلمة الهي باقي. اند طبقات اسفل عالم مانند اعضاء بدن به طبقات اعلي پيوسته

  107. كنند هستي خود را از آن كسب مي
                                                           

 195همان ، ص   102
 196همان ، ص   103
 198همان ، ص   104
 244همان ، ص  105
 245همان ، ص   106
 76،ص ، انتشارات خوارزمي  1377نصر ،سيد حسين ، نظر متفكران اسالمي درباره طبيعت ، 107



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

61 
 

اند، بدون شك تمثيل اعداد از همه  به كار برده الصفااخوان ي كه از تمثيالت متعدد
توان كثرت را به وحدت پيوست و هماهنگي جهان را  زيرا به وسيلة اعداد مي. تر است پراهميت

  : گويند اخوان در توضيح ارتباط عدد و طبيعت مي. نمودار ساخت
عالم قرار داده شده است، چه جزيي  و با روش منظمي در "رسد كه آنچه فطرتا چنين به نظر مي «

كلي، به وسيلة حكمت و علم خالق همة موجودات در انطباق با اعداد، معين و مرتب شده  و چه
اي به وسيله سيطره و تسلط اعداد در عقل خداوند  زيرا طرح عالم از ازل مانند نقشه اوليه. است

و از هرجهت از خصائص عالم جسماني خالق جهان استوار شده بود و اين اعداد از معقوالت بود 
به اين نحو كه با توسل به آنان مانند مراجعه به يك نقش هنري تمام موجودات از . تجرد داشت

  108». آيند زمان و حركت و افالك و كواكب و تحوالت گوناگون به وجود مي
ه و ، دستگاهي است عظيم كه با هدف و غايت معيني ساخته شدالصفا اخوان عالم در نظر

در اين عالم مراحل و مراتب . در آن  خداوند متعال هيچ چيز را بدون نفع و فايده خلق نكرده است
ارواح و نفوس در آن در حال صعود و . بسيار و تشبيهات و تمثيالت بين اين مراتب، فراوان است

قيقتي عالم همان شهر الهي و ح. اند، و جريان تجزيه و تركيب در طبقات آن حكمفرماست نزول
تمام اين نظام از . است واحد كه اجزاء آن همه به هم پيوسته و در فعل و انفعال محتاج به يكديگرند

لحاظ وجود و بقاء محتاج و تابع مبدأ عالم است كه خالق و مخترع و مبدع و مصور جميع كائنات 
  109. جهان خلقت است
عقل و نفس كلي، . ستي استنفس كلي منشأ تمام افعال در عالم ه الصفا اخواندر نظرية 

توان فعاليتهاي گوناگون جهان را تجزيه و تحليل  اصل فعل و انفعال عالم را كه به وسيلة آن مي
فيض برده و  ،تواند از مبدأ عقل كلي در برابر حق تعالي، منفعل است، و فقط مي. كرد، در بردارند

در حالي . است، و جنبة قابليت دارد نفس كلي به نوبة خود نسبت به عقل كلي منفعل. استفاده كند
همچنانكه روح انسان بر بدن او سلطه دارد، عالم . كه عقل نسبت به نفس داراي جنبة فاعليت است

  110.نيز در سيطرة نفس كلي قرار دارد
اين . يكي از قواي نفس كلي علت همة تغييرات و تبديالت و فعاليتهاي عالم تحت القمر است

معتقدند كه درك علوم  الصفا اخوان .غييراست، طبيعت ناميده شده استقوه كه عامل حركت و ت
اي است كه عالم تحت القمر را به قواي نفس كلي  بردن به وجود چنين قوه طبيعي مستلزم پي

بعالوه عالم جسماني را تحت نفوذ . كند پيوسته و يگانگي و اتحاد اجزاي عالم را به اين نحو حفظ مي
  111.هد، همانطور كه اعضاي بدن انسان، تحت ارادة نفس او قرارگرفته استد عالم علوي قرار مي

كه  "سلسله مراتب عالم"و همچنين  "تشابه بين عالم صغير و كبير "دو اصل مهم فلسفي 
  .هستند الصفا اخوانبا يكديگر پيوستگي دارند، از اصول مهم فلسفي 
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شود و به عدد نُه كه  است آغاز مي تصور سلسله مراتب جهاني كه از عدد واحد كه نشانة مبدأ
مقصود از . يابد، حاكي از مفهوم سلسله مراتب وجود نيز هست نشانة عالم مركبات است پايان مي

هاي نردباني به  هاي زنجير يا پله سلسله مراتب وجود اين است كه كليه موجودات عالم مانند حلقه
اند و مقام  يك سلسلة منظم قرار گرفته هم پيوسته و بدون طفره، از وجود محض تا عدم صرف در

هر چه يك موجود به . هريك در اين سلسله، بستگي به درجة شدت و ضعف مرتبة وجودي آن دارد
مبدأ هستي كه مخزن كلية كماالت و صفات عالم است نزديكتر باشد، كماالت او افزايش يافته و او 

يابد و هرچه موجودي از مبدأ فيض الهي  مي كند و مرتبة او ارتقاء در سلسلة مراتب وجود صعود مي
  112. كند شود و مرتبة او تنزّل مي دورتر شود، كماالت او كمتر مي

توان حلقة مركزي زنجير وجود محسوب  به علت موقعيت خاص او در اين عالم مي انسان را
و مالئكه قرار  اي كه مادون آن عالم حيوانات و نباتات وجمادات، و برفراز آن عالم عقول حلقه. داشت

معتقدندكه هرموجود بايد خود را با محيط خود منطبق سازد، و محيط در  الصفا اخوان .گرفته است
يعني هر موجودي در اين عالم غايتي دارد و هدف نهايي،  .ساختمان بدن و رشد و نمو او مؤثر است

رتبة اصفيا و اولياست، ترين مرتبة انساني كه م بازگشت كثرت به وحدت است كه باالخره در عالي
تمام  .پذيرد، و تقّدم و تأخر موجودات بر يكديگر نيز نسبت به اين هدف غايي است انجام مي

اي كه اين وصال  اند تا اين وصال انسان با خالق عالم دست دهد و لحظه موجودات ديگر خلق شده
  113.جديدي نيستدر موجودي كه نام او انسان است، دست داد ديگر حاجتي به خلقت موجود 

  
  حافظ و موالنا: عرفان اسالمي  -4

در برخي ديدگاهها نگرش عارفان مسلمان به طبيعت مورد نقد قرار گرفته و حتي غير اسالمي 
  :به عقيده شهيد مطهري.دانسته شده است

اگر ما عقيده قرآن و عرفان را نسبت به طبيعت با هم مقايسه كنيم، مي بينيم كه " 
  114". ن به طبيعت توجه داردقرآن بيش از عرفا

از ديد شهيد مطهري يكي از منابع مهم تفكر در قرآن ، بحث طبيعت است، ولي اين توجه در 
در اين نگاه انسان همواره اسير طبيعت است، در نتيجه كمال . مكاتب عرفاني بسيار كمرنگ است

به نمونه هايي همچون اشكال ايشان .انساني رسيدن به آزادي و رهايي از قيد و بند طبيعت است
  :شعر مولوي است كه 

  مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك               چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم
او ريشه اين ديدگاه عرفا را در انديشه هاي شرقيان انزوا طلب و غربياني همچون افالطون مي 

به گمان  115. انساني در دنيا قايل بود  چراكه  افالطون با طرح نظريه عالم مثل به اسارت روح. داند
با يك بررسي بيشتر مي توان . ديدگاه مولوي يا ديگر عرفا در همين انديشه خالصه نمي شود 
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ديدگاه همه جانبه تري را در عرفان اسالمي و به تبع آن در حكمت مكتعاليه  معرفي كردكه ريشه 
  .عت دانستو مي توان آن را نظريه تكميل طبي.در قرآن كريم دارد

در سخنان عرفا هم مي توان تنوع سه ديدگاه قرآني مادر بودن ،تسخير و اختالف شان  را   
از . مشاهده كرد  بحث طبيعت گرايي و مادر بودن طبيعت بحثي پردامنه در عرفان اسالمي است

  :بهترين نمونه هاي اين ديدگاه بايد به سخن عميق مولوي توجه كرد
  ست اي كرام          ما برو چون ميوه هاي نيم خاماين جهان همچون درخت ا

  سخت گيرد خامها مر شاخ را                          زانكه در خامي نشايد كاخ را
  چون بپخت و گشت شيرين لب گزان             سست گيرد شاخها را بعد از آن

  مي استسختگيري و تعصب خامي است                   تا جنيني كار خون آشا
  1293بيت  –دفتر سوم  –مثنوي معنوي 

درخت وظيفه به تكامل . در اين اشعار رابطه انسان با طبيعت رابطه ميوه و درخت دانسته شده است
رساندن ميوه را دارد و با تكميل رشد ميوه رابطة او با درخت سست و ضعيف و كم كم قطع مي 

شهيد مطهري در توضيح اين .معنوي است اين ديدگاه نوعي طبيعت گرايي تعديل شده و. شود
به همين . رشد او، تغذيه او به وسيله درخت است. ميوه تا روي درخت است تابع نظام درخت است "اشعار ميگويد

  116. صورت انسان هم از درخت طبيعت جهان زاييده شده است و تا در اين دنياست بايد هماهنگ با آن باشد
رايي معنوي را با اشاره به ظهور الهي در شكل آتشي درون حافظ از زاويه اي ديگر طبيعت گ

  :بيان نموده است) ع(درخت در بعثت حضرت موسي
  مي خواند دوش درس مقامات معنوي    بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

  تا از درخت نكته توحيد بشنوي            يعني بيا كه آتش موسي نمود گل          
  .ن كتاب براي بيان مقامات معنوي و نكات توحيدي است به گفته او طبيعت بهتري

 .در مقابل اشعار و سخناني از آنها مي توان ديد كه نوعي طبيعت گريزي را نشان مي دهد
براي نمونه شعر معروف مولوي را مي توان آورد كه در آن رابطه انسان با طبيعت ، رابطه مرغ و 

  :قفس دانسته شده است

  چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم    از عالم خاك مرغ باغ ملكوتم نيم 
  .همين ابيات بود كه مورد نقد شهيد مهري قرار داشت

  :و همچنين ميتوان از حافظ نيز اشعاري بدين مضمون نقل كرد

  كه صفايي ندهد آب تراب آلوده    پاك و صافي شو و از چاه طبيعت به درآي
ن آب آميخته با خاك درون زمين آمادگي در اين بيت، طبيعت چاهي دانسته شده كه در آ

از آلودگي هاي ) آب(صاف و ته نشين شده پيدا مي كند و شرط بيرون رفتن از اين چاه جدايي روح 
  :همچنان كه در جايي ديگر مي گويد. دانسته شده است) خاك(طبيعت 
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  كجا به كوي حقيقت گذر تواني كرد    تو كز سراي طبيعت نمي روي بيرون
بيعت مقدمه اي دانسته شده كه براي رسيدن به مرحله حقيقت بايـد بطـور كامـل آن را    در اينجا ط

  .پشت سر گذاشت
  

آيت اهللا شاه آبادي استاد عرفان حضرت امام در بحث تحقيقي مبسوط خود در رابطه با 
نظري در همين راستا مطرح كرده اند، ايشان احاديث صله رحم را نقل كرده و با  "انسان و فطرت"
ثي تحليلي نشان داده اند كه يكي از مفاهيم عميق رحم پرورش دهنده ماست و به همين جهت بح

الطبيعت شجنه من "است كه با استفاده از روايات بايد گفت طبيعت متعلق به عرش رحمان است، 
. يعني طبيعت شاخه مشتبكي و هيئتي مشتبك از خداوند رحمان است "اهللا و شجنه من الرحمن

چون طبيعت واسطه است : فصيل راجع به ضرورت وصل شدن با طبيعت مي فرمايندايشان به ت
براي انشاء روح و حصول ولد روحاني بايدوساطت خود را در حضانت ولد روحاني و تكامل آن حفظ 
نمايد و اين معني وقتي رخ مي دهد كه نگاه به طبيعت نگاه آلي باشد، يعني طبيعت را براي وصول 

اما اگر نگاه استقاللي به طبيعت . اداره نمايد و با اين نگاه صله پروردگار مي شودروح به كماالتش 
باشد موجب اتالف ولد روحاني است، و اين همان قطع رحم است كه موجب قطع از پروردگار هم 

  117. هست
  

  حكمت متعاليه، مالصدرا -5
كمت متعاليه صدرايي در ميان حكيمان دوران اسالمي بهترين تبيين اين نظريه را بايد در ح

بودن »  جسمانيـــة الحدوث و روحانيــة البقاء «نظريه بديع صدرايي زير بناي انسان شناسي . يافت
به تعبير  .روح ثمرة جسم است و در آغاز رشد خود مانند مادر به طبيعت نياز دارد. استانسان 

تواند با  تكامل روحي نميصدرايي طبيعت را بايد رحم و جنين شكل گيري روح به حساب آورد و 
شايد كند  مي؛ كه اين مسئله حقوقي را براي طبيعت ايجاد. فاصله گرفتن از طبيعت فراهم شود

تواند  عين حال طبيعت نمي در. نبايد آن را به فراموشي بسپاردانسان كه ترين آنها اين باشد  مهم
. تواند نقش حجاب را هم داشته باشد كند و براي يك روح تكامل يافته مي همة نيازهاي روح را ارضاء

نه فقط تسليم و  (شود انسان نقش اداره كننده طبيعت  مرتبة وجودي پايين طبيعت سبب مي
تفاوت . جهت منفعت مشترك خود و طبيعت بكار بگيرد را داشته باشد و آن را در)  هماهنگي

فطري و ذاتي طبيعت توجه  به استعدادهاياستعمار استعمار با نگرش سلطه جو در اين است كه در 
   .شود هاي ذاتيش بكار گرفته مي  شود و هر چيز در هماهنگي با ويژگي مي

  :گويد  سروش در توضيح نظريه مالصدرا مي
آيا آشنايي روح و بدن همچون آشنايي زنداني با زندانبان خويش است يا چون آشنايي دو دوست « 

كنند؟ تعبيراتي كه در اشعار و  م زيست ميصميمي است كه به طيب خاطر و تعلق تمام با ه
رابطه مرغ و   كنند كه رابطه روح و بدن، كلمات گذشتگان هست اغلب از اين مفهوم حكايت مي
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اند و اين مرغ  قفس است و براي مصلحتي نامعلوم، و به مدتي نامعلوم اين دام را بر آن مرغ نهاده
مرگ تحققي است از اين دام گسلي و رهايي . تهموراه در انتظار شكستن قفس و رهايي از دام اس

چنين باشد كه روح همچون مرغي در قفس بدن زنداني است، آنگاه بسياري  "اگر واقعا. از زندان
اولين سوال و مهمترينش همين كه رابطه اين مرغ با اين . سواالت غامض ديگر پيش خواهد آمد

ت؟ آيا اين اقرار به مادي بودن نفس نيست؟ قفس چگونه است؟ آيا روح در زنداني مادي در بند اس
به عالوه زمان ورود اين مرغ به اين قفس كي است؟ در جنين، قبل و يا بعد از آن؟ و از اين گذشته 

توان هر مرغي را به هر قفسي فرستاد؟ آيا اين  اند و يا مي آيا براي هر مرغي قفس خاص ساخته
يابند؟ اينها و بسياري  يا همزمان با بدنها وجود مي اند و مرغان پيش از خلقت بندها موجود بوده

دهد كه پيشنهاد رابطه مرغ و قفس نه تنها سوال اصلي را بي پاسخ  سواالتي از اين قبيل، نشان مي
بايد توجه داشت كه هرگونه رابطه جبري و  "ضمنا. آفريند گذارند، بلكه مشكالت نويني نيز مي مي

ض شود، در حقيقيت تاييدي است بر اين قول كه بين عالم ماده غير طبيعي كه بين نفس و بدن فر
و ماوراء ماده ارتباطي موجود نيست و سد سكندري حائل است كه جز به جبر و اكراه، آنهم به طور 

از شاهكارهاي فلسفي مالصدرا برداشتن اين سد سهمگين و . موقت و كوتاه، برداشتني نيست
حركت جوهري كليد اين توفيق عظيم فلسفي . طبيعت است گشودن ارتباط ميان طبيعت و ماوراء

است و به شرحي كه خواهيم ديد با اين عمل يكباره طبيعت و ماوراء آن، و روح و بدن، به طور 
طبيعي و به صورت مفاهيم ساده و هضم پذير، در كنار هم و در يك چشم انداز واحد، و سيراب از 

  .سار صافي، جلوه خواهند نمود يك چشمه
شود كه روح محصول حركت جوهري بدن  حركت جوهري، صدرالدين را بدين نكته رهنمون مي

اي همچون رابطه درخت و ميوه دارند و همان اندازه كه ميوه و  است و بدين قرار بدن و روح رابطه
كنند به همان اندازه، روح و بدن هم از اينگونه  شاخ به طور طبيعي در كنار هم و با هم زيست مي

تباط مشفقانه و مهرآميز با هم برخوردارند و به هيچوجه پيوند آنها يك پيوند جبري و مصنوعي ار
هر بدن روحي دارد كه صددرصد از آن اوست و در زمينه . نيست، بلكه يكي دنباله ديگري است

  : اين سخن دو نتيجه بسيار مهم دارد . خود او وجد يافته و دنباله حركت مادي آن بدن است
اين . هيچگاه نبايد پنداشت كه هر شخصي روحي دارد كه از ابتدا تا انتهاي عمر همراه اوست) الف

نماياند كه در  تصور برخاسته از تشبيه مرغ و قفس است كه روح را چون مرغي كامل و تمام مي
شوند و نفس  اين مرغ با اين قفس با هم بزرگ مي. قفس تن اسير شده است واقعيت چنين نيست

اتحاد عقل و « : يي دارد به نام  صدرالدين قاعده. يابد و پا به پاي بدن كمال و فعليت ميتدريجا 
توان گفت كه هركس همان  نتيجه فلسفي اين قاعده را به زبان ساده چنين مي» عاقل و معقول 

نه . داند و بدين قرار هرچه دانائي شخص باالتر رود نفس او نيز بيشتر شده است چيزي است كه مي
بلكه نفسش نيز زياد ! ) تصور ثبات جوهري ( ينكه روح او ثابت مانده ولي علمش باالتر رفته استا

  ...شده است
انديشند كه ممكن است پس از  قائلين به تناسخ مي. نتيجه مهم دوم ابطال انديشه تناسخ است) ب 

دامه حركت طبيعي از آنجا كه هر روح ا. مرگ، روحي از بدني جدا شود و به بدن ديگري بپيوندند
معقول نيست كه روح كسي از آن  "يك بدن و صد در صد از آنِ آن بدن است، بدين لحاظ اساسا

يابد و  جويد و مي هر بدن، در حركت جوهري خود روح متناسب با خود را مي. كسِ ديگري شود
بد و فعليت و يا اين روح در ابتدا هيچ نيست و بتدريج و پا به پاي بدن و هماهنگ با بدن رشد مي

و در اين صورت چگونه ممكن است كه بدني، روح ساخته و پرداخته ديگري را . كند صورت پيدا مي



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

66 
 

تناسخ، . كه شكل گرفته و متناسب با بدن ديگري رشد كرده به خود بپذيرد و همگام با آن شود
  118.يك تناقض فلسفي است و امكان وقوع ندارد

  
  شهيد مطهري  -7

ي به طبيعت در صدد يافتن ذات هستي و اثبات هدفمندي طبيعت و حركت مطهري با نگاه فلسف
 120را در ارتباط با علت غايي) طبيعت(به همين جهت او نظم. خويش است119تكاملي آن به غايت

  : توضيح ميدهد، يعني پس از تقدير برهان نظم به بيان برهان هدايت مي پردازد
قرار داده است و توجه به اين كماالت را در درون اين خداوند اشيا را آفريده و براي اشيا كماالتي 

  : اشيا قرار داده كه اسمش هدايت است
پروردگار ما كسي است كه به همه موجودات موهبت خلقت را [ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي

  ...]ج78-شعرا: سپس ايشان را هدايت كرد. اعطا كرد
آنها نيست، باز يك جاذبه و  ]ساختار[نتيجه جبري اصل هدايت نشان مي دهد كه طرز كار اشياء

كششي كاري وجود دارد كه همان جاذبه و كشش است كه اشياء را در مسيرهايي كه مي روند 
  : هدايت مي كند

  طبيبان اين كشش را عشق خوانند  طبايع جز كشش كاري ندارند
ست و مكانيسم نمي تواند ساختمان عالم بيش از ساختمان يك ماشين ا ]بر خالف نظر دكارت[....

  121.تمام پديده هاي عالم را توجيه و تفسير كند
در واقع، برهان هدايت است كه  پرده از راز آفرينش بر مي دارد، و گرنه برهان نظم به كشف 
مرموزيت عالم مي انجامد ،  چنانكه نيوتن جاذبه را كشف كرد اما هر گز نتوانست علت غايي آنرا 

  .بفهمد
  :طهري اصل هدايت نمودهايي در جهان طبيعت دارد كه به اختصار بيان مي شوداز ديدگاه م
  : انطباق با محيط - 1

گاه موجود زنده در طبيعت به خاطر نامساعد بودن شرايط محيط با وضعيت فيزيكي اش دست به 
تغييراتي در ساختمان خود مي زند و آنرا براي ادامه حيات با محيط منطبق مي كند و گاه اين 

  122 .هماهنگي و انطباق به ايجاد عضوي در موجود مي انجامد
  :ترميم ساختمان وجودي - 2
به عنوان مثال (اگر قسمتي از اعضاء آسيب ببيند يا به هر نحو مقدارش از ميزان تعادل خارج شود  

  .بدن نسبت به ترميم آن اقدام مي كند) خراشيدگي پوست يا در صد گلبولهاي سفيد
                                                           

 72هاد نا آرام جهان ، ص سروش ، بيتا ، ن 118
به نقل . غايت داشتن طبيعت به جهت وجود ماوراي طبيعت است چرا كه عالم ماوراي طبيعت، طبيعت را به سوي خود جذب مي كند -  119
  82، ص 1382- 83سيري در انديشه هاي فلسفي و كالمي استاد مطهري، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : نصري، عبداهللا ، حاصل عمر: از

نظم . يكي به معناي نفي علت فاعلي و ديگري به معناي نفي علت غايي: نقطه مقابل نظم تصادف است كه به دو معنا به كار مي رود - -  120
به معني وجود علت فاعلي در جهان مورد توافق الهيون و مادي گرايان است اما از نظر استاد مطهري تنها فرض وجود علت فاعلي براي 

  .نظم موجود در جهان مبتني بر علت غايي است) بلكه(افي نيستپيدايش جهان طبيعت ك
  94،  112و 432، ص 4، جلد 1378مجموعه آثار استاد مطهري، انتشارات صدرا، مهر - 3
  همان  -  4
  همان،ص -  5
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  : ب  و هوشمنديابتكار، انتخا - 3
ماده از خود قوه ابتكار ندارد اما رفتار موجود ذي حيات در شرايط مختلف از جمله هنگام تصميم 

  .گيري درباره نحوه انطباق با محيط حاكي از قدرت انتخاب و هوشمندي اوست

  سيد حسين نصر -8
ي فيض و رحمت داند، بلكه او را براي طبيعت مجرا نصر نه تنها بشر را روياروي طبيعت نمي

  : به باور او  123.داند مي
 نظمي و آشفتگي ميل كرده، طبيعت نيز از كه امروز درون بشر به سوي تاريكي و بي وقتي

بشر در طبيعت همان چيزي را . نظمي رفته است هماهنگي و زيبايي، به سوي عدم تعادل و بي
كند كه قادر  ت نفوذ ميبيند كه خودش هست و فقط در صورتي به درون معناي باطني طبيع مي

باشد تا به اعماق درون هستي خود نفوذ كند و از اينكه تنها به حواشي وجود خويش تكيه كند، 
  124.دست بردارد

آدمي كه امروزه كمتر از سوي علوم رسمي بدان »  روان «اين باوراست كه عنصر بر نصر
پردازند، اما  انشمندان كمتر بدان ميبا اينكه د. شود، بايد دوباره مورد توجه قرار گيرد پرداخته مي

اي از روان و روح، آگاهي بدست دهد،  كه به گونه جامعه به نحو شگفتي به دنبال هر آن چيزي
   .نمونة آن است» روح باوري « ها و نشريات مرتبط با  افزايش تعداد انجمن. باشد مي

ديگران در زمانهاي ديگر تجربه  اندازه بشر عصر جديد، جوهر رواني موجود در طبيعت را به همان« 
  » .نكرده است

موجب شده تا آنها خرافي و مخالف عقل و  ]علوم كهن  [ بي اعتنايي به اين دانش متافيزيكي «
  125».ولي چنين نيست. استدالل به نظر آيند

طبيعت بايد به عنوان تصديق كننده و مدد كار حيات معنوي و حتي وسيله فيض و رحمت ديده « 
اي براي يادآوري بهشت و حالت بركت وسعادتي كه بشر  يعت بايد دگر باره به وسيلهشود، طب
  126» .به دنبال آن است تبديل شود "طبيعتا

اين باوراست كه علوم جديد با دانش جزيي سروكار دارند و متافيزيك با دانش  بر نصر دكتر
  .توانند مكمل هم باشند ها و اين دو مي غايي پديده
كه طبيعت واجد ماهيتي قدسي و معنوي است و براي حفظ حياتي معنوي  معتقد است نصر

و با آرامش و صلح براي انسان روي كرة خاكي، بايد اين نگاه به طبيعت كه از خصوصيات جامعة 
  :گويد در پيشگفتار كتاب انسان و طبيعت مياو .سنتي است دگر باره احياء شود

 "ه كه وجودي انعكاسي از چيزي است كه از قلمرو صرفاانديش  جز و فادار ماندن انسان به اين «
است، راهي براي اينكه از انسانيت خويش دفاع كند و به واسطة  تر انساني وي فراتر و متعالي
  127... .هاي فكري خويش دچار مسائل فروآدمي نشود، وجود ندارد اختراعات و ابداعات و حيله

  : گويد دسي طبيعت مياو با خطرناك خواندن از بين رفتن ارزش ق 

                                                           
 125، ترجمه دكتر عبدالكريم گواهي ، ص  1371بحران معنوي انسان متجدد ،  –نصرسيد حسين ، انسان و طبيعت  123
 125ر ، ص نص 124
 155نصر ، ص  125
 158همان ، ص  126
 162همان ، ص  127
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براي اصالح اين وضع، معرفت متافيزيكي طبيعت بايد از نو احياء شده و ماهيت قدسي طبيعت دوباره 
اي  بدان بازگردانده شود، خود آموزة مسيحي نيز بايد توسعه داده شود تا حدي كه اعتقاد و آموزه

ك سنتهاي اعتقادي ديني و گيرد، كاري كه به كم راجع به اهميت معنوي طبيعت را نيز در بر
  128» .متافيزيكي شرقي كه هنوز در آنها چنين اصولي زنده هستند، ممكن است

داند و معتقد است كه  منشأ قوانين سازنده نظم و هماهنگي در طبيعت را خداوند مي نصر
سان كنند و اين تبعيت را درسي بزرگ براي ان هاي طبيعت از اين قوانين تبعيت كامل مي تمام جنبه

داند كه همانند طبيعت در برابر ارادة خالق بايد تسليم باشند، تا بدانجا كه اشكال طبيعت بكر را  مي
»  به معناي تسليم بودن در برابر امر الهي« داند و آنان را مسلماناني كامل نمايانگر تقدس مي

 او در عين حال. اهميت زيادي براي اين تسليم بودن در برابر طبيعت قائل است نصر .داند مي
وي  .معتقد است كه جنبة آموزشي و درسهاي اخالقي اين تسليم، نمايانگر اهميت معنوي آن است

معتقد است كه تلقي طبيعت به عنوان مربي اخالقي انسان، جهان شمول است و ويژگي مشترك 
  129.اديان مختلف است

  
  
  

ها  انواع نگرش
 گرايش فكري  به طبيعت

ارتباط انسان 
 با طبيعت

ارتباط خدا با 
 طبيعت

 اساس حكمت نظري
حكمت عملي 
 پيشنهادي

نام مكتب 
 نمونه

رونگراي دنگاه 
عرفان (شرقي 

 )انفسي 

  
مخالفت با 
 طبيعت

  
طبيعت زندان 

 انسان

طبيعت عرصة خارج 
از حوزةالهي و 

محدودة پست و 
 ارزش بي

روح انسان قبل از 
طبيعت ايجاد شده است، 

روحانيه الحدوث و 
 لبقاءروحانيه ا

  
فرار به خارج از 

 )درون خود ( طبيعت 

  صوفيزم
  هندوئئزم 
 افالطون 

نگاه سلطه 
 جويانه غربي

سلطه و تحميل 
هاي ما  بهره

 برطبيعت

طبيعت 
هاي  پديده

سركش با قابليت 
بهره دهي به 

 انسان

  
طبيعت مخلوق جدا 

 شدة خدا

  
 ---- 

  
به بند كشيدن 

 طبيعت

  اومانيزم
دكارت   

 ميل 

دل و نگاه متعا
 آيه اي

هماهنگي و 
 تكميل طبيعت

طبيعت بستر 
رشد انسان و 
 جايگاه خالفت او

  
طبيعت تجلي گاه 

 خداوند

روح انسان از طبيعت 
زاييده شده است، 

جسمانيه الحدوث و 
 روحانيه البقاء

  
رشد متقابل انسان و 

 طبيعت

  
حكمت 
 متعاليه

نگاه طبيعت 
 گراي غربي

الگوگيري و تقليد 
 از طبيعت

منبع  طبيعت
 الكوي انسان

طبيعت بهترين 
 مخلوق خداوند

  
 ----- 

بهره گيري مالطفت 
 آميز ازطبيعت

  رومانتيزم
 ...تيلور و

نگاه برونگراي 
عرفان ( شرقي 

 )آفاقي 

  
محو شدن در 

 طبيعت

  
طبيعت هدف 
 نهايي انسان

  
طبيعت جايگاه 
 حلول خداوند

روح از طبيعت ) تناسخ ( 
آمده و به طبيعت باز 

جسمانيه  .گردد مي
الحدوث و جسمانيه 

 البقاء

  
هماهنگ شدن 
تامرحله فنا در 

 طبيعت

  ذن
 بوديزم 

 

                                                           
 30همان ، ص  128
 202نصر ، سيد حسين ، نياز به علم مقدس ، ص  129

 :انواع نگرش ها به طبيعت
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  تعاريف پايه: پاره دوم 
  
  
 

 / Epistemologyو مباني خالقيت شناخت شناسي -3
creation)  (  

زيربنايي ترين مشكل بسياري از مكاتب معاصر نقص و نارسايي در شناخت شناسي   
  : الت موجود را مي توان در موارد زير خالصه كرد عمدة مشك. آنهاست

  

   : معماري و شناخت

شناخت زيبايي شناسي بسياري از معماران و نظريه پردازان معاصر از محدوديت موجود در 
انسانهاي امروز را موجوداتي كور و كَر لقب مي داد كه  130لوكوربوزيه .شناسي معاصر گاليه دارند
از فراگير شدن نوعي شكاكيت ونسبيت در  131جنكزوانند ادراك كنند وديگر زيبايي ها را نمي ت

به همين جهت غالب نظريه پردازان معاصر درهنر ومعماري  .معرفت شناسي معاصر گاليه مي كند
به خوبي به همين نظريه  132نادر اردالناما . مبنا و نظريه خود را بربحث شناخت شناسي مي گذارند

ه آيا خود از اين دامي كه توصيف مي كنند سالم خارج شده اند؟ مي شود پردازان انتقاد مي كند ك
با (ثابت كرد كه حجم زيادي از معماري معاصر تنها به ساختن النه هايي براي انسان كور و كر 

اختصاص يافته است و عجيب نيست كه چنين انسانهايي ازشناخت معماري سنتي ) حداقل ادراك
  . اظهار ناتواني مي كنند

ينجاست كه بايد پرسيد معماري با شناخت چه نسبتي دارد؟ معماري به تعريف محيط ا
كار مي كند و محيط طبيعي و مصنوع را چگونه براي انسان مي پردازد و بايد ديد براي چه انساني 

                                                           
   26و25، مجله هنر و معماري، دومين كنگره معماري و شهرسازي، ص"آفريدن نو"، 1353نادر، .اردالن. 130
 ي، تهران، مزيدي، پست مدرنيسم چيست، فرهاد بيضاي1375چارلز، . جنكس. 131
   26و25، مجله هنر و معماري، دومين كنگره معماري و شهرسازي، ص"آفريدن نو"، 1353نادر، .اردالن.  132
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انسان بايد بتواند همه از طرف ديگر معماري ظرف رفتارهاي انسان را مي سازد و . تعريف مي كند
معماري نبايد او را محدود كند و آزادي . ا و شايستگي هاي خود را در آن به ظهور برسانداستعداده

  . رشد را از او بگيرد 

به شكلي نمادين جايگاه حقيقي انسان را درهستي به  داشته، معماري سعي در طول تاريخ  
 كردي به همين جهت هستي را دركلي ترين شكل خود درمعماري بازسازي م .او يادآوري كند

دراين نظريه فضاي معماري،  . دادوانسان رابه عنوان حاكم اصلي فضا درميان كل هستي قرار مي 
نمادي از عرش سلطنت وخالفت انسان دراين عالم است كه قدرت ونيروي عظيم انساني را تحمل 

 انسان با فضا غريبه نيست،. مي كند و همة وجود انسان را درخود جاي مي دهد وحمل مي كند
بلكه آن را بازتابي از درون خود و سراسر وجود مي داند، طبيعي است كه چنين ديدگاهي نياز به 

امروزه براي بسياري بي معنا وغير قابل درك و به همين جهت مبادي شناخت خاص خود دارد 
  . است

  

  :امكان شناخت   
ترديد نسبت به شناخت يكي از مسائلي كه در طول تاريخ بشريت هميشه برايش بحران ساز بوده ، 

امروزه براي اين ترديد چهار پاسخ مطرح شده كه بر همان اساس . و آگاهي خود از هستي بوده است
  . چهار مكتب را دراين رابطه مي توان از هم تفكيك كرد

 . همه شناخت ها ناقص است وشناخت حقيقي امكان پذير نيست  :  Ceptisismشك گرايان  - 1
اين مكتب انسان را نوع ندانسته و كشف حقيقت را براي او . ايي وجود نداردپس معياري براي زيب

  .شك گرايي است ، بيشتر نمونه هاي معماري سامان شكن زيربناي فكري. غير ممكن مي داند
سه دوره بزرگ . در تمام حوزه هاي فلسفي به خصوص در غرب شكاكيت وجود داشته است

نان باستان، اواخر قرون وسطي و پس از جنگ دوم جهاني و شكاكيت در غرب به ترتيب، قبل از يو
   .انقالب صنعتي بوده است

شناخت هركس معلول شرايط فردي و پيچيدة اوست وبراي او  : Relativismنسبي گرايان  - 2
 بنابراين براي گروه .ظهور كند. . . اين  ديدگاه ممكن است به صورت اجتماعي ، تاريخ و. موجه است

اين گروه به دو دسته فردگرايان و .زيبايي متفاوتي وجود داردمعيار در زمانهاي مختلف،  و طبقات ها
بيشتر نمونه هاي معماري . تقسيم مي شود... جمع گرايان شامل تاريخ گرايان، جامعه گرايان و 

  .پست مدرن از نسبي گرايي نشئت گرفته اند 
واس پنجگانه و با روشي علمي براي همه شناخت تنها در قالب ح : Positivismمطلق گرايان  - 3

مطلق گرايي غالباً به شكل عقل گرايي وجود دارد، اما گونه هاي ديگر حس گرا و . امكان پذير است
فرهنگ ومعماري دوران مدرن بيشتر به همين ديدگاه وابسته . شهود گرا هم براي آن وجود دارد

  . است
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اي مرتبه مند است وسير عمقي دارد و در هر  شناخت مسئله : معرفت سلسله مراتبي يقيني - 4
اين ديدگاه سلسله مراتبي را مي توان در درون برخي سنت هاي . مرتبه اي مي توان به يقين رسيد

مكتب تالش نموده تا فلسفه و عرفان اين  .معنوي همچون حكمت متعاليه مالصدرا مشاهده كرد
جمعي  همين جهت با حالتي اشتمالي حاصلمطرح در مكاتب بشري را به اسالم نزديك كند و به 

    .بين تمام مكاتب و حواس و عقل و شهود به وجود آورد
نظريه پردازان هنر ومعماري، همچنان كه درعصر مدرنيزم مطلق گرايي  برخيبه عقيدة 

علمي و معرفتي در زيربناي معرفت شناسي بود، امروزه شكاكيت و نسبي گرايي همچون يك مد 
اند و به جهان انگاري يا جهان احساسي اكتفا كرده  اين مكاتب. ها ديده مي شودبيشتر ديدگاه

، سورئاليسم و اكسپرسيونيزم نمونه هنر مفهومي . شده انددچار وهم و خيال حتي با نفي عقالنيت 
اين خيال ما را به عالم حس و غريزه مي برد و . هايي از توهم گرايي و تخيل بدون عقالنيت اند 

  .راي تكامل انسان ندارد ارزشي ب
شناخت  مكتب
يي حاصل زيبا  حاصل معرفتي شناخت  شناخت شيوه و ابزار  شناسي

  شناسي
فيلسوفان 

  مكتب معماري  شاخص

  شك گرايي
cepticism   

 ابزار ي به اعتمادبي 
  و شيوه ها

  )يخطا پذير (
زيبايي در معياري بي   عدم اعتبار علوم

  و زشتي 
  گرگياس
  پيرهون

  سامان شكني
Deconstructivism

  :ينسبي گراي
 يفرد  خي،تاري(
 ) نژاديي،عامتجا

relativism 

 ، فردي و شيوه  ابزار
، اجتماعي و تاريخي

  ينژاد

دانش وابسته به فرد 
  ،تاريخ،اجتماع و نژاد

، طبقاتي،  فردي هنر 
  نژاديتاريخي و 

  اگورستپرو
 نيچه هگل

  ماركس
 مدرنهرمونيك 

  )مانند گادامر(

  فرانوگرايي
Post modernism 

  :يگراي مطلق
  حس گرايي.1
  )بيروني و دروني(  
  يعقل گراي.2

rationalism  

حواس پنج گانه 
  احساسات دروني

و  علوم تجربي
  ..روانشتاسي و

حسي و زيبائيهاي 
  ...عاطفي و

زيتيويستها وپ
  كندياك
  هيوم  الك و

  نوگرايي
modernism  

،فلسفه  يقلعلوم ع  عقل  
  دكارت و كانت  يبائيهاي اوليه عقليز  ...جامعه شناسي و

معرفت سلسله 
حكمت : مراتبي
 ءمشاتركيب ( متعاليه

  )ناشراق و عرفا
Islamic wisdom 

  شهود +عقل +حواس
  )تجربي (علوم حصولي 
  )شهود(علوم حضوري 

  الهامو وحي 

  حسي وعقلي  ييزيبا
   دروني باطني ييزيبا

 ييدستيابي به زيبا
  برتر

، بوعلي سينا
 فارابي

سهروردي 
  مالصدرا

معنويت گرا ،ذات معماري 
  ...گرا ،دوران اسالمي و

  

  
  ) : آگاهي و طراحي : ( ابزار شناخت و خالقيت 

بسياري از مكاتب استعدادهاي گستردة شناخت را درانسان ناديده مي گيرند وبه گونه اي حصري 
يك نگاه اشتمالي دو قوة  محدود مي كنند، در صورتي كه در... خود را در شناخت حسي يا عقلي و 

ادراكي حس و شهود و دو قوة تحليل گر و خالق عقل وخيال را مي توان شناسايي كرد كه مطابق 
  :مدل زير عمل مي كنند
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  :مراتب شناخت و خالقيت
كه بسياري  شناخت وخالقيت دو حالت داراي مراتب هستند كه هيچ گاه پايان نمي يابند، درحالي 

از مكاتب آن را در ظاهري ترين اليه محدود كرده اند، آنچه غالب مكاتب ونظريه پردازان هنر 
به گمان آنها شناخت در طول . ومعماري مطرح مي كنند، يك سلسله مراتب طولي و تاريخي است

  . تاريخ و يا در طول زندگي انسان كامل مي شود
ر ديروز مي شناسد؟ آيا انسانهاي بزرگ بيشتر از كودكان مي به راستي آيا بشر امروز بيشتر از بش

او غافل است كه دربسياري از  .شناسند؟ به نظر مي رسد اين هم يكي از گمانهاي انسان مدرن است
و به  بشر امروز راهي به علم حضوري ندارد .شناخت او بسيار كمتر از پيشينيان است ، ساحت ها

نسبت به اصالً در حضور او . نبال دليل و برهان مي گردد همين جهت براي هستي خودش هم د
علت . نيست و به همين دليل كودكان نسبت به بزرگترها شناخت عميق تري دارندخودش و هستي 

اين امر آزاد گذاشتن هوسها واميال است و هيچ شكي نيست كه اين عامل سبب انسداد ادراكات 
اي از ابزراهاي شناخت مي توان انسانها را براساس مرتبه اليه  4با توجه به تعريف . دروني مي شود
نوع احساسي ، وهمي ، عقلي و شهودي طبقه بندي نمود كه بر همان اساس چهار  4ادراكيشان به 

  .نوع جهان بيني و چهار نوع خالقيت هم تعريف مي شود 

  انواع و مراتب شناخت انواع و مراتب جهان بيني انواع و مراتب خالقيت هنري
 احساس -1  )گياهي ( جهان احساسي  -1 تخيلي حسي – 1

  خيال، وهم و گمان -2 )حيواني ( جهان انگاري  – 2 تخيلي وهمي – 2
imagination 

 تعقلي حسيتخيلي  – 3
انساني ( جهان شناسي علمي فلسفي  – 3

( 
  علم، دانش و حكمت – 3

Science, Knowledge, Wisdom 

 يشهود حسي تعقليتخيلي  – 4
انسان (  عرفاني جهان شهودي – 4

 ) يملكوت
 Intuitionشهود  – 4

  جهان دوم
 فرايند انديشه انسان

  ارتقاء انساني

 تعقل

 تخيل

 درك شهودي 

 درك حسي

 سلسله مراتب وجود

  جهان سوم
 عالم هستي پس از انسان

  عالم فرا ارگانيك

  باطن آثار انساني
 )معنا(

سلسله مراتب آفريده 
 هاي بشري

  ظاهر آثار انساني
  )صورت (  

خالقي
توليد علمت و طراحي و 

 

ت و آگاهي
شناخ

 

  جهان اول
 عالم هستي پيش از انسان

  عالم ارگانيك

 باطن هستي

  
 ظاهر هستي

ش علمي،
پرداز

  
 

هنري و
.. 
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   :معيار ومالك شناخت و خالقيت 
براي  نگران صحيح و حقيقي بودن تفكراتشان نيستند و معياريشكاكان ونسبي گرايان  بيشتر

. دارنداز مكاتب معاصر معيارهاي پسيني  همچنين برخي. ندارنددرستي شناخت وخالقيت خود 
درصورتي كه اگر  .را معيار صحت شناخت اوليه مي دانندو كارهايشان نتايج مفيد عملي  نييع

چه مقدمات درست هميشه نتايج درست داده اند، اما عكس آن قابل اثبات نيست و نمونه هاي 
به نظر مي رسد راه صحيح اين است كه هر دو معيار . آن وجود دارد بر نادرستيزيادي هم 

را بايد در شناخت وخالقيت مهم دانست اما در شناخت عامل مهمتر  پسيني و پيشيني
حقايق و بديهيات اوليه حصولي و حضوري است كه اهميت بيشتري دارد و در  هماهنگي با

   . خالقيت عملي معيار صحت ، عدالت وكمال در نتايج عملي و فايده و بهره بيروني آنهاست 

  

  

  

  

  

  

  

  :تاثير شناخت بر وجود ما 
اتحاد علم وعالم «كات بسيار مهمي كه جزء دستاوردهاي بديع حكمت صدرايي است ، نظرية از ن

غرب نيز مطرح  134است، اين نظريه به شكلي متفاوت در فلسفة اگزيستانسياليسم 133»و معلوم
اساس اين نظريه بر آن است كه ماهيت وجود انسان دائماً در حال تحول است و . شده است

طبق اين نظر شناخت يك . تغيير مي كند و انديشه او تواي نظريشكل آن متناسب با مح
به . فرآيند ديناميك است كه در طي آن وجود انسان به سوي موضوع شناخت تحول مي يابد

همين جهت هرچيزي در رابطه با انسان ارزش شناخت ندارد، چرا كه ممكن است وجود ما را 
ي مشتمل بر مراتبي است از عالم ماده تا عوالم ، هست)توحيدي(زيرا در اين نظريه . فرو بكاهد

  .برتر و جهت گيري شناخت ما بايد به سمت عوالم باالتر باشد تا ما را برتر آورد

  
                                                           

مجله  –نوشته دكتر هادي نديمي  "تامالتي در باب چيستي هنر از ديدگاه حكمت متعاليه"در توضيح اين نظريه رجوع شود به مقاله  133
 78زمستان  – 4رواق شماره 

متفكران زيادي همچون  20و  19به معناي اصالت وجود يك مكتب فلسفي غرب است كه در قرن  ( Existentialism )هستي گرايي  134
  . در اين تفكر ارزش انسان به تحوالت وجودي او و رسيدن به يك خود جديد مطرح شده است . دارد ... نيچه ، هايدگر ، سارتر ، ياسپرس و

بستر سازي 
  كمال انسانها

  
  

 )فايده نهايي ( 

  مراتب حقيقت
  ) بديهيات اوليه ( 

  
حضوري و 

 ...حصولي و 

  ارزش ها 
  و 
  ها گرايش

  بينش ها
  و 

  دانش ها

 ساحت نظري ساحت عملي

 )پيشيني ( مبنا و معيار نظري  )پسيني ( مبنا و معيار عملي  انسان

 خالقيت شناخت

 گرايي خردورزي و حق

 حقيقت

 خالقيت بجا و مناسب

 عدالت
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  عوامل مؤثر برشناخت 
  منش عملي 

صد سال اخير در غرب و خصوصا آمريكا با پذيرش اصالت عمل و عمل گرايي  در فلسفة 
(pragmatism) دانشمندان قرار گرفته است ، اما  طرز فكر و انديشهزير بناي  منش عملي

. مي دانندبه عنوان يك عامل شكل دهنده و تأثير گذار در نحوه تفكر  را منش عملي مسلمان
كه ريشه بسياري از تفاوت هاي مكاتب نظري در طريقه هاي مختلف  دادهعالمه طباطبايي نشان 

، را ) فرقان ( دستيابي به معيار ومالك نظري  هرا قرآن كريم در موارد فراواني 135.عملي آنهاست
اين علم و . »136تق  اهللا يجعل له فرقاناً و يرزقه من حيث اليحتسبي من«. تقوي عملي مي داند

آگاهي ثمرة پرهيزگاري وتقواي عملي انسان است و طبيعي است كه انساني كه در عمل الابالي و 
  . ي بهره استب)  فرقان(بي پرواست، از معيار تشخيص نظري 

  ) رحماني و شيطاني(الهامات غيبي 
و عينك هاي جهت دهنده ) فيلتر(در فلسفة غرب بيش از همه كانت بر امكان وجود نوعي صافي 

در قرآن كريم بارها وجود عوامل غيبي جهت دهنده به  .در مقابل ديدگاه انسان تأكيد داشت
يادي را در رابطه با تأثير دخالت خدا و معرفت شناسي مورد تأكيد قرار گرفته است و شواهد ز

 ،محقق يا هنرمند هرگز نمي تواند در استقالل كامل. شيطان در ادراك انسان مطرح مي كند
و وقتي گمان مي كند كه در آزادي كامل است چه بسا كه  ببيندخود را ازچنين الهاماتي رها 

هاي حقيقي وباطني اشياء دركنار الهام الهي هم گاه سبب مي شود كه ارزش . اسير شيطان باشد
ظاهر سادة آنها ديده شود و به همين جهت شناخت الهي متفاوت باشناخت مادي وظاهري 

سخنان راه دستيابي به چنين الهامات الهي اخالص براي خداست، همچنانكه در  .خواهد بود
» 137الي لسانه صباحاً جرَت ينابيع الحكمه من قلبه من اخلص هللا اربعين«آمده است  پيامبر
هركس چهل روز خود را براي خدا خالص كند، چشمه هاي حكمت از قلب او به سوي « يعني 

  .»زبانش جاري مي شود
  

  :مباني ادراك در طبيعت 
اين ادراك در . طبيعت همچون انسان از محيط تاثير پذير است و اين تاثير را مي توان ادراك ناميد

به اين ترتيب . يوانات برتر و در انسان به اوج خود مي رسدجمادات بسيار ضعيف، در گياهان و ح
تحقيقات جديد علمي سطح . مراتب ادراك را مي توان براساس مراتب موجودات طبقه بندي كرد

  138. بسيار بااليي از ادراك و هوشمندي و عكس العمل را در حيوانات و گياهان نشان داده است 

                                                           
  ه آخر سوره آل عمرانرجوع شود به تفسير آي 135
  29سوره انفال آيه . 136
  .1437،صفحه 1377،انتشارات دار الحديث، 3،جلد 1040محمد، ميزان الحكمه، باب . محمدي ري شهري. 137
 كتاب گوته ، كودك هوشمند 138
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  :تاثير ادراكات در زايش 
و بيروني متعددي در شكل دهي به شكل فرزند يك ارگانيزم نقش دارند كه در  عوامل دروني

يكي از عوامل بسيار تاثيرگذار كه سبب . بخشهاي گوناگون اين جزوه مورد بحث قرار خواهند گرفت 
مادر نه تنها خودش بلكه . ايجاد تنوع و دگرگوني شكل مي شود، ادراكات مولي يا مادر است 

. ي به فرزند تاثيرگذار است و فرزند براساس ديده هاي او تغيير شكل مي دهد عالئقش در شكل ده
139  

هنرمند در دايره تصورات خود . همين فرايند در خلق و آفرينش آثار هنر و معماري نيز وجود دارد 
هنرمندان به همين . خلق مي كند و اين تصورات از نگاه و بررسي هايش در ذهنش شكل مي گيرد 

  . حله شكل گيري ايده به ديدن آثار گوناگون مي پردازند دليل در مر

  الگوبرداري از زايش و رشد در طبيعت
به معناي زادن گرفته شده و اين نشانگر آن است كه مهمترين ويژگي   Natاز ريشه  natureواژه 

به همين جهت ضروري است كه فرايند زايش و . ذاتي طبيعت خلق و زايش هميشگي آن است
پس از اين بررسي است كه مكاتب طبيعت گرا مي توانند . قوانين حاكم بر آن بررسي شوداصول و 

  .در مباني خالقيت و طراحي از بزرگترين مظهر خلق و زايش الگوبرداري نمايند

  :نظريه هاي گوناگون شكل شناسي زيستي و تأثير آن در معماري
ســـي موجـــودات ســـال پـــيش بـــا پيـــدايش علـــم شـــكل شنا 200علـــم زيســـت شناســـي از 

ايــن علــم همــان علمــي . توســط گوتــه شــاعر معــروف دچــار تحــوالت جــدي شــد ) مورفولــوژي(
ــا راز      ــد شــدند ت ــه من ــه آن عالق ــاران هــم ب ــدان، مهندســان و معم ــه بســياري از هنرمن اســت ك

  .طراحي و مهندسي اشكال موجودات طبيعي كشف شود و الگويي براي آثار آنان بيافريند
زه شـكل شناسـي زيسـتي و تـأثير طراحـي معمـاري از آن قابـل توجـه         چهار مسئله اصـلي در حـو  

  :است
رابطه تحوالت فرم ها در طول تاريخ كـه آيـا ايـن سـير تكـاملي يـا انحطـاطي بـوده و فـرم هـا            -1

در طول تاريخ، كامل تر يا ضـعيف تـر گرديـده انـد مبنـاي فكـري و اعتقـادي هـم در ايـن نظريـه           
  .تأثيرگذار بوده است

  
ين شـكل و رفتـار كـه بـه دنبـال كشـف، زايـش يـا رابطـه علـي و معلـولي بـين آنهـا و              رابطه ب -2

  .معموالً آنها را با سئوال معروف پيدايش اوليه و تخم مرغ مقايسه مي كنند

                                                           
. شـكل درمـي آيـد    حرف عاميانه اي در ميان مردم حاكم است كه اگر مادر به چهره هر كس كه دوست دارد نگاه كند فرزنـدش بـه آن   139

ابن عربي در فتوحات مكيـه ايـن موضـوع را    . ظاهرا اين بيان ريشه در طب كهن دارد و در عرفان و فلسفه نيز مورد تفسير قرار گرفته است 
براسـاس آن  . مالصدرا كه از ابداعات فلسفي اوست ديگر مويد اين نظريـه اسـت   "وجود ذهني"همچنين بحث . مورد بررسي قرار داده است 

تصورات و انديشه هاي ذهني ساخته هاي ذهن هستند نه اينكه تصويري از بيون باشند و اگر شخصي صاحب اراده قوي باشد همچون عرفـا  
  . مي تواند همان تصور را وجود عيني هم بدهد
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ايـن رابطـه جـزء بـديهيات اسـت و همـه نظريـه پـردازان         . رابطه بين شكل و محـيط يـا اقلـيم    -3

در حقيقـت ايـن ويژگـي هـا     . طـابق يافتـه بـا محـيط اسـت     پذيرفته اند كه شكل يـا زاييـده و يـا ت   
و زنـدگي او را تحـت   . تنها ادراكات و داده هاي محيطـي اسـت كـه بـر موجـود اعمـال مـي گـردد        

  . تأثير قرار مي دهد
  
ــازه اي      -4 ــا و مقاومــت س ــذيري باره ــواد و مصــالح و تحمــل پ ــين شــكل و ســاختار، م رابطــه ب

  .موجود
طــور خالصــه ژن، رفتــار، اقلــيم و ســاختار يــا عامــل مــوروثي  چهــار عامــل فــوق را مــي تــوان بــه

ــه    ــاريخي، عامــل درونــي و عامــل بيرونــي و عامــل ســاختاري دانســت كــه از آن ميــان راجــع ب ت
عامل بيروني اقليم و عامـل سـاختاري و تـأثير بـي واسـطة آنهـا در شـكل اختالفـي نبـود و بحثـي           

مـده بحـث هـا بـر سـر رفتـار و شـكل و        ع. در مورد تقدم يـا تـأخر آنهـا بـر شـكل وجـود نداشـت       
  :سير تاريخي شكل بود كه بر اين اساس سه نظريه اصلي شكل گرفت 

  
اسـاس ايـن نظريـه از    : زوال فرم ها در طول تاريخ بـا مبنـاي عملكـرد تـابع فـرم و اقلـيم اسـت        -1

بوفون بود و ريشـه در اعتقـادات دينـي او مبنـي بـر انحطـاط تـدريجي تـاريخي داشـت او بـر ايـن            
نظر بود كه خلقت با يك سري فـرم هـاي نـاب اوليـه آغـاز گرديـده و بـه تـدريج بـا ايجـاد كثـرت            

مــورد تفســير هــاي جديــد قــرار  "ســنت هيليــر"بعــدها توســط . و رفتــار هــا گونــاگون شــده انــد
بخش اول ايـن نظـر در معمـاري تنهـا توسـط گروهـي از تـاريخ گرايـان و طبيعـت گرايـان           . گرفت

و از ) همچـون كريـر  ( امـا بخـش دوم ايـن نظريـه توسـط تـاريخ گرايـان        .مورد توجـه قـرار گرفـت   
معمـاري مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت در ايـن       ) آيـزنمن (طرفي توسط فرم گرايـان نـوين همچـون    

فـرم معمـاري بـا توجـه     . شيوه آنچه كه طرح را شكل مـي دهـد عملكـرد و عوامـل درونـي نيسـت      
  .وني خود را با آن سازگار مي سازدبه عوامل بيروني شكل مي گيرد و بعد عوامل در

  
المـارك مهمتـرين   : تكامل فرم ها در طول تـاريخ بـا مبنـاي فـرم تـابع عملكـرد و اقلـيم اسـت         -2

ــود و بعــدها   ــه ب ــرورش داد » جــورج كــووير«ســردمدار ايــن نظري ــه شــكل گســترده آن را پ  140.ب
ئيــده رفتارهــا مطــابق ايــن نظــر فــرم هــا زا. اســاس آن مــدرنيزم و پــذيرش پيشــرفت گرايــي بــود

  .هستند و تحوالت در آنها نيز تكاملي است
او در يكي از . المارك عنوان نمود كه تكامل در ارتباط با محيط است كه به وقوع مي پيوندد 

يا بهتر است گفته شود فرم و ويژگي اندامهاي مختلف  "اين ارگانها  "نوشتارهاي خود نوشت كه 
صيات ويژه حيوانات را ديكته مي كنند ، بلكه برعكس اين بدن جانوران نيستند كه عادات و خصو

عادتها و حالتهاي مختلف زيستي و شرايطي كه پيشينيان در آن مي زيستند است كه در طول زمان 
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در دوره مدرن لويي ساليوان را مي  141. ، فرم تنه ها ، اندامها و كيفيات آنها را تدوين نموده است 
  .در معماري دانست توان مهمترين مدافع اين شعار

   
ــيم اســت     -3 ــرم و اقل ــابع ف ــرد ت ــاي عملك ــا مبن ــا ب ــرم ه ــل ف ــي(تكام ــن ): انتخــاب طبيع داروي

نپذيرفت كه فرم يـك موجـود از عملكـرد يـا محـيط ايجـاد گـردد بلكـه او هـم اصـالت را بـه فـرم             
بـه  تنهـا فرمـول مهـم عـالم را     . هاي موجودات داد و راجع به منشأ اوليـه آنهـا نيـز سـخني نگفـت     

معرفـي نمـود كـه در آن فـرم هـاي عملكـردي تـر و اقليمـي تـر          » قانون انتخـاب طبيعـي  «عنوان 
پايدارترنـد و بقـاي اصـلح حكـم مـي كنـد كـه فـرم هـاي          ) سازگاري با شـرايط درونـي و بيرونـي   (

بـه ايـن ترتيـب عملكـرد شـرط توليـد موجـودات نيسـت بلكـه شـرط           . باقي مانده را اصـالت دهـد  
الكسـاندر  "سـت كـه خـود او تحـت تـأثير يـك نظريـه پـرداز معمـار بـه نـام            جالب ا. بقاي آنهاست
كه بـه گونـه شناسـي گياهـان در اقلـيم هـاي گونـاگون بـه عنـوان گياهـان پايـدار             "فون هامبولت

  142.در اقليم و تأثير آن در منظر معماري به اين نتيجه رسيده بود قرار گرفت
ــوان  مســلماً انتخــاب هــاي هــر طــرح آزادي عملــي بيشــتري ا  ز انتخــاب طبيعــي دارد امــا مــي ت

تـر باشـد، بـه پايـداري بيشـتري در       گفت هر چه     انتخـاب هـاي او بـا انتخـاب طبيعـي نزديـك      
  143.طبيعت دست مي يابد

پر رنگ شـدن سـير تـاريخي تكامـل يـا زوال فـرم در نظريـه هـاي شـكل شناسـي زيسـتي سـبب             
دارويـن در مقدمـه كتــاب   . گـاه شـود  شـد تـا بـه     ارگانيسـم هـا بـه مثابــه موجـوداتي تـاريخي ن        

ــزارش  ــأثير گ ــواع"ت ــالم نمــود  1842در         "منشــأ ان ــده و   « : اع ــه هــر مكانيســم پيچي ــد ب ــا باي م
سرشار به مثابه خالصه اي از يـك تـاريخ طـوالني تـدابير و شـيوه هـاي مفيـد نگـاه كنـيم، درسـت مثـل يـك اثـر              

   144»هنري
در خـالل سـال هـاي اخيـر دگرگـوني      « : ق مـي گويـد  كالينز با تحليل جريان هاي زيسـت شناسـي فـو   

چشم گيري در فلسـفه معمـاري رخ داده كـه حتـي منجـر بـه اعـالم اختتـام قيـاس معمـاري بـا زيسـت شناسـي              
جـداً زيـر سـئوال رفـت و ايـن حـدس پـيش         "رونـد تـدريجي تكـاملي رشـد    "حداقل وفاداري ساده لوحانه به . شد

حـداقل مـي تـوان جبـر تـاريخي بهتـر شـدن        . هـم غلـط نبـوده اسـت    كشيده شد كه شايد نظريات بوفون چنـدان  
  145» . تدريجي را نفي كرد

ــايي شناســي و ســلطه     ــزرگ ايــن مباحــث را نفــي شــدن معيارهــاي زيب جفــري اســكات آفــت ب
ديگــر بــه خــوب يــا بــد بــودن ســاختمان هــا كــم . نگــرش تكامــل تــاريخي بــر مباحــث مــي دانــد

  146.زنجيره تكامل بودندتوجهي شد و فقط به دنبال يافتن آنها در 
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ــرا      ــاران طبيعــت گ ــه همــه معم ــرين نكت ــرا در معمــاري مهمت ــراي طراحــي طبيعــت گ تــالش ب
ــد       ــت تأكي ــتقيم از طبيع ــوزش مس ــر آم ــي ب ــه همگ ــت ك ــا در آن اس ــاوت ه ــه تف ــواي از هم س

همــان معمــار تــأثير گــذار بــر (» فــون هامبولــت«هماهنــگ بــا » بــودلر« 1855در ســال . داشــتند
ــه  ــن در نظري ــه   ) انتخــاب طبيعــيداروي ــايي دانســت ك ــد معمــاري را آنه ــار و منتق ــرين معم بهت

مدت ها در جنگل هـا و بيشـه هـا بـر روي گياهـان و يـا جـانوران مطالعـه و تشـريح مـي كننـد و            
تنها آنها هسـتند كـه مـي داننـد بـين فـرم و عملكـرد چـه ارتبـاط تحسـين برانگيـز و اجتنـاب ناپـذيري              « : گفت

  147».وجود دارد
ين گفتيم كـه هامبولـت بـر گونـه شناسـي ناشـي از تنـوع اقليمـي بـر گياهـان مطالعـات            پيش از ا

  .گسترده اي انجام داده بود و از تأثير اقليم بر هر فرم و از طريق آن بر عملكرد غافل نبود
بــا اشــاره بــه حساســيت معمــاران و »  جــان راســكين«در تــداوم » ويولــت لــدو«در فرانســه هــم 

آنهـا مـي دانسـتند كـه خطـوط      «: بـر شـكل شناسـي گيـاهي بيـان كـرد       مجسمه سازان قرون وسـطي 
همــواره ناشــي از عملكــرد خــاص، بــوده و بــر اثــر ضــرورت هــاي ارگانيســمي شــكل  ) بــرگ هــا( حاشــيه گياهــان

گرفته است، به نظر مي رسد در سـاختارهاي خانـه هـا مـي تـوان الگوهـايي را ديـد كـه در گياهـان مشـاهده مـي            
ــود ــد  148». ش ــي رس ــر م ــه نظ ــرم و     ب ــه ف ــل رابط ــه در تحلي ــردازان فرانس ــه پ ــات نظري در مطالع

  .عملكرد عامل ساختاري و سازه اي به عنوان واسطه خيلي مهمي قرار مي گرفت
» لـدو «لويي سوليوان اگر چه مـدتي در فرانسـه بـه مطالعـه مشـغول بـود امـا تـأثير مسـتقيمي از          

يت ضـد آكادميـك بـودن در او هـم     نپذيرفت چرا كه بيشتر طـراح بـود تـا نظريـه پـرداز و حساسـ      
اگـر چـه او هرگـز در مطالعـه تطبيقـي معمـاري و زيسـت شناسـي عميـق نشـد امـا            . وجود داشت

ــود و همراهــي معمــار جــوان و پرشــوري    از فيلســوفان زيســت گرايــي همچــون اسپنســر متــأثر ب
ــ  ن همچــون رايــت بــا او ســبب شــد او و رايــت را بتــوان مهــم تــرين معمــاران و بنيــان گــزاران اي

پـالن هـاي ابـداعي غيـر متقـارن و منحصـر بـه فـرد او         . قياس به طور جـدي در معمـاري دانسـت   
همراه بـا احتـرام فـراوان او بـه سـايت، محـيط، كارفرمـا، مصـالح بـومي و حتـي تـاريخ، همـراه بـا              
تأكيد او بر حذف هر چيز زائد و شـكل گيـري هـر چيـز بـر اسـاس وظـايف رفتـاريش سـبب شـد           

ــاي م  ــه ه ــرين نمون ــد بهت ــق ياب ــه تحق ــاري طبيعــت گرايان ــي را چــه از  . عم ــرم تحميل ــيچ ف او ه
طبيعت يا تاريخ به طـرح تحمـل نمـي كـرد و اجـازه مـي داد تـا پـالن طـرح بـر اسـاس نيازهـاي             

ــد   ــته باش ــذيري را داش ــاف پ ــداكثر انعط ــاري، ح ــيوه   . رفت ــا ش ــرد ت ــواهيم ك ــالش خ ــه ت در ادام
  .طراحي وابسته به طبيعت را بهتر معرفي نماييم

  
  :اصول طراحي طبيعي 

ــر ســر      ــاگون طراحــي معمــاري مناقشــه بزرگــي ب ــه هــاي گون ــه نظري در گذشــته اشــاره شــد ك
ــرم را زاييــده كــار كــرد،     ــد و در شــعارهاي گوناگونشــان ف ــرم معمــاري مطــرح نمودن خاســتگاه ف
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در ايـن جـا تـالش خـواهيم كـرد تـا بـا        . دانسـته انـد  . . . ساختار اقليم، سـايت، تـاريخ، فرهنـگ و    
گــوبرداري از طبيعــت پاســخ ايــن ســئوال را مطــرح نمــاييم و جايگــاه هــر يــك از ايــن عوامــل را ال

بـه نظـر مـي رسـد بحـث سـر ريشـه اصـلي فـرم هـا           . در شكل دهي به فرم معماري بـاز شناسـيم  
  . در آن است ) transform(بي فايده است و بحث اصلي از تعيين الگو و تغييرات الزم 

  
  : وابستگي به الگو) 1
ــين وا ــد يــك شــيئ    (father)از ريشــه  (pattern)ژة الت ــه شــده و در حقيقــت منشــأ مول گرفت

همچنانكـه مطـابق بحـث عارفـان كـل خلقـت عـالم الگـويي مـاورايي دارد ، در          . را نشان مي دهـد 
هـر طـرح ارگانيـك    . عالم طبيعت هـم ايجـاد هـر چيـز از الگوهـاي قبلـي خـود تبعيـت مـي كنـد          

با نمونـه هـاي قبلـي خـود از بـين نبـرد و يـك هويـت و الگـوي جـامع           الزم است تا رابطه خود را 
ــد  ــف نماي ــك در      . را تعري ــب ارگاني ــري مكت ــكل گي ــروع ش ــده در ش ــرح ش ــعار ط ــرين ش مهمت

ــود  1863مجــالت ســال  ــاريخ از گياهــان در معمــاري ب ــا ت ــوختن رابطــه صــحيح ب ــه  149.، آم البت
دو مرحلـه مهـم تطـابق و    . نيسـت تأكيد بر الگو در آغـاز كـار بـه معنـي تـاريخي و تقليـدي شـدن        

سازگاري سبب مي شـود، كـه طـرح هـر شـكل مـورد نيـاز را پيـدا كنـد و گـاه تـا حـد زيـادي از              
  .شكل تاريخي فاصله بگيرد

  
. . كـاركرد و سـازه و   (شـكل الگـويي بـا نيروهـاي درونـي      ) و نـه زايـش  (سازگار شدن و تطـابق  ) 2

: (.  
ك هـدف سـال هـا بـه كـار رفتـه و سـازگاري        الگو يك سامان دهـي كلـي اجزاءسـت كـه بـراي يـ      

خــود را نشــان داده اســت ولــي در هــر شــرايطي الگــو بايــد شــكل ويــژه خــود را پيــدا كنــد و بــا  
ــردد    ــازكار گ ــد س ــردي جدي ــاري و عملك ــاي رفت ــرم از   . نيازه ــش ف ــاوت از زاي ــزي متف ــن چي اي

ن رونـد  كاركرد است و به نظـر مـي رسـد در طبيعـت و معمـاري سـنتي بسـياري از جوامـع همـي         
ايـن سـطح از سـازگاري بـين فـرم و كـار كـرد چيـزي اسـت كـه همـه نظريـه             . دنبال شده اسـت 

ــاركرد     ــد كـ ــا توســـط گروهـــي ضـ ــد و تنهـ ــه انـ ــاري آن را پذيرفتـ ــتي و معمـ ــردازان زيسـ پـ
عملكــرد وظيفــه اصــلي هــر عضــو و . مــورد خدشــه قــرار گرفتــه اســت ) ســامان شــكنان(گرايــان

هــر عضــو شــكلي را انتخــاب مــي كنــد كــه بتوانــد  بــه همــين جهــت. فلســفه وجــودي آن اســت 
ــرگ براســاس الگــوي  . رفتارهــاي درخــور و مناســب خــود را انجــام دهــد  اگرچــه شــكل اصــلي ب

ژنتيكــي آن تعيــين مــي شــود كــه آن هــم ناشــي از رفتــار مهــم آن يعنــي جــذب و دفــع شــكلي  
وعــه وســعت يافتــه اســت ، ولــي در هــر بــرگ عــواملي همچــون محــيط و شــيوه اســتقرار در مجم

ــگ و  ــدازه و رن ــه ان ــان   ... اســت ك ــرگ درخت ــوع ب ــوده اســت و همــين ســبب تن ــين نم آن را تعي
پاهـا ، دم هـا، پـوزه هـا و منقارهـا، گـوش       . مختلف و حتي تنوع برگهـاي يـك درخـت مـي شـود      
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در ســالهاي . همگــي براســاس عملكــرد شــكل اصــلي خــود را پيــدا نمــوده انــد... هــا و چشــم هــا و
  .ي عملكرد بر رفتار تاكيد مي كنند جديد رفتارگرايان به جا

  
. . اقلــيم و ســايت و ( شــكل الگــويي از نيروهــاي بيرونــي ) نــه زايــش(ســازگار شــدن و تطــابق ) 3
:(.  

از عوامل خدشه ناپذيري كه همه نظريه پردازان زيست شناس تأثير آن را در شكل به 
از رشد فناوري يكي از  اين مرحله تا پيش. خوبي نشان داده اند، اقليم و محيط زندگي است

مهمترين بخش هاي طراحي معماري بود و امروزه فناوري سبب كمرنگ شدن آن گرديده 
طبيعت فرمهايي را انتخاب « : داروين در ارتباط با تاثيرات محيطي در ارگانيسمها نوشت . است

                                                        » .نموده است كه بهترين تطابق و مناسبت را با محيط استقرار خود ايجاد نموده اند 
هر گونه زيستي با اوضاع  اقليمي زيستگاه خود سازش مي يابد  بسياري از حيوانات كه اكنون در حال 

                 150.بسر مي برند  قادر به تحمل اوضاع اقليمي بسيار متفاوتي هستند ) غير سازگار با محيط(توحش 
بلكه رام بودن نسبت به . نجا منظور از وحشي و اهلي، رام بودن در برابر انسان نيستدر اي

 . محيط و ايجاد يك داد و ستد اكوسيستم با طبيعت است 
زيرا بسياري از حيوانات اهلي در سراسر دنيا از ابتدا در آن منطقه نبودند، بلكه به آن مناطق 

ند ، ولي موفق به هماهنگي با اوضاع اقليمي آن ناحيه مهاجرت داده شده اند و در ابتدا وحشي بود
مي توان گفت كه  خويگيري با آب و هوا بر اساس عادت يا سازگاري رخ مي دهد كه به . شده بودند

  :  سه طريق زير صورت مي گيرد 

مثل تغيير رنگ براي استتار و يا تغيير شكل پاها به شكل : سازش ريخت شناسي با محيط  - الف
        151جهنده براي زندگي در علفزار  پاهايي

    152مثل انطباق با تغيير درجه حرارت محيط : سازگاري فيزيولوژيكي با محيط  -ب

 . مثال انطباق رفتاري صياد با نيازهاي غذايي اش : سازگاري رفتاري با محيط  - ج

توان در  مهمترين تفاوت هاي شكلي را مي. در معماري هر سه نوع تاثير پذيري قابل بيان است
اين سطح تاثير مربوط به شرايط پايدار اقليمي است كه .مقايسه خانه در دو اقليم كوناگون ديد

اما در دو سطح بعدي نياز به هوشمندي و انتخاب . توسط انسان كشف و در معماري اعمال مي شود
  .است 

 
  ) : mutation(امكان جهش و تغيير نوع )4  

ان جديــد از جملــه چــارلز جنكــز در كتــاب جهــان در حــال موضــوعي كــه برخــي از نظريــه پــرداز
جهش مطرح مي كنند جهش هـاي ايجـاد نـوع جديـد در طبيعـت بـر اثـر تغييـر شـرايط اسـت و           

                                                           
 184همان ، ص   150
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. در حوزه معمـاري و فرهنـگ و هنـر امـروز عـالم نيـز جهـش جديـدي را پـيش بينـي مـي كننـد            
  153. كيد دارندآنان بر پيش بيني ناپذير بودن و غير خطي بودن جهش هاي طبيعت تأ

اســت كــه وضــع آن بــراي عــالم بســيار  » جهــان«آنچــه جالــب بــه نظــر مــي رســد واژه فارســي  
گـويي نياكـان مـا نيـز ذات عـالم را بـا حركـت، آن هـم از نـوع جهـش           . عجيب به نظـر مـي رسـد   

اما تفاوت حركت بـا جهـش نـه در پـيش بينـي نـا پـذيري بلكـه در سـرعت و چنـد           . مي شناختند
بلكــه . هــيچ يــك از قــوانين تكامــل حــذف نمــي شــود. ه طــي كــردن اســتگــام را در يــك مرحلــ

اگـر چـه گـاه در ايـن جهـش هـا ظهـور متعـالي تـري          . چند مرحله به طور يكجا صورت مي گيـرد 
از خداوند مثل حيات و هوشمندي هم اتفـاق مـي افتـد، امـا ايـن بـاز هـم نـه تنهـا اتفـاقي بـودن            

يــژه اي را در حركــت تكــاملي نشــان مــي  جهــش را نمــي رســاند بلكــه برنامــه و هــدف منــدي و 
يــا خــانواده . . . تنــوع زيســتي ايجــاد شــده در هــر گونــه مثــل ســيب، پرتقــال، هندوانــه و  . دهــد

را كه اگـر چـه هـم خـانواده انـد امـا تحـوالت جـدي در آنهـا وجـود           . . . گربه سانان، عنكبوتيان و 
  .دارد 

نـه پـارك هـاي    . نيـز اتفـاق بيافتـد    بايد اجازه داد همـين جهـش هـا در صـورت نيـاز در معمـاري      
امــروزي همــان بــاغ ايرانــي اســت و نــه آپارتمــان، خانــه ايرانــي و نــه پاســاژ و فروشــگاه هــا، بــازار 
ايراني، نه مجتمـع مسـكوني، محلـه ايرانـي و نـه خيابـان امـروز، كوچـه و بـرزن گذشـته، فنـاوري            

نسـبت بـه فنـاوري گذشـته     فوالد و بتن بسيار متفاوت بـا فنـاوري طـاق و قـوس و گنبـد اسـت و       
ــام داده اســت  ــي انج ــار    . جهــش بزرگ ــه، دچ ــظ ژن و اصــول اولي ــين حف ــوارد در ع ــن م ــه اي هم

تحوالتي شـده انـد و نبايـد شـكل گذشـته بـه صـورت تحميلـي و تكلـف آميـز و تقليـدي در آنهـا             
و نـه غيـر قابـل پـيش بينـي و      (تداوم يابد بلكه بايد اجازه داد در يـك رشـد پويـا جهـش منطقـي      

ــا نيازهــاي امــروز ســازگار شــود ) ادآز ــان شــكل خــاص  . خــود را انجــام داده و ب فنــاوري نــوين زب
خود را دارد و نبايد از آن انتظار داشت تـا فـرم هـاي فنـاوري گذشـته را بـا هـر تكلفـي بـه ظهـور           

  .برساند
  
  :يكپارچگي و اتصال اجزا با هم ) 5

                                                           
بين رويكرد مكانيكي و طبيعي كه با زبان و منطق غير فازي و فازي بيان  "ژنتيك در معماريالگوريتم "مانوئل دالند در مقاله اي به نام  153

بر مبناي نگرش مكانيكي شيء در داخل فضا و زمان است ، در حالي كه يك ارگانيسم از جنس فضا « : مي شود تفكيك كرده و مي گويد 
الگوريتم ژنتيك نيز به . مي كند ، در نتيجه بر فضا زمان خويش كنترل دارد  يك ارگانيسم فضا زمان خود را با فعاليتهايي خلق. زمان است 

اين روش داراي مسيري از جزء به كل و . منظور جايگزين كردن نظريات جبرگراي علي و معلولي با تكنيك هاي غير خطي به كار مي رود 
يار غني و نامحدود هستند و پيش بيني تركيبهاي پيچيده اي را از پايين به باال است كه منجر به پيدايش فضاهاي باروري مي شوند كه بس

  ».كه در نتيجه اين فرايند به وجود خواهد آمد ، براي طراح غير ممكن مي سازند 

   :                                                او فرايند فازي توليد يك ارگانيسم را  براساس تئوري پيچيدگي بصورت زير بيان كرد
  .                                                                                           افزايش انرژي ماده يا اطالعات . 1
  .                                                                                                   خروج از تعادل در سيستم. 2
  .                                                                                                                ستانه اغتشاشآ.3
مانوئل دالند،الگوريتم ژنتيك در معماري،آبادي ) .(موتاسيون(ايجاد جهش يا انشعاب در يك مسير غير خطي جديد غير قابل  پيش بيني. 4

45  ،1385 ،113                           ( 
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ارتبــاط شــكلي اجــزاء تــالش برخــي زيســت شناســان همچــون كــووير بــا طــرح نظريــه انســجام و 
و يـك دوآزيـر نـام آن را    . داشتند با كشف يـك جـزء از يـك ارگـانيزم كـل آن را بازسـازي نماينـد       

گذاشــت ، مــثالً از روي شــكل،  تركيــب » وابســتگي شــكل در ارگــان هــا بــاهم«اصــل بيولــوژيكي 
ـ           ي بـدن و  و تعداد دندان هاي يك موجـود مـي تـوان نـوع زنـدگي، رابطـه بـا محـيط و اجـزاء درون

ــدام او را حــدس زد    ــي ان ــي شــكل كل ــذا و حت ــد هضــم غ ــر از رابطــه   154.رون ــاطي فرات ــن ارتب اي
ــل حــدس اســت    ــا هــر عضــو تنهــا اعضــاء همســايه آن قاب همــين . جــورچين اســت كــه در آن ب

تمرين را مي توان با هر يك از اندام هـا همچـون پنجـه هـا، چشـم هـا، دسـت و پـا يـا دم، گـردن           
  .دنيز انجام دا. . . و 

گروهي از باستان . طراحان هنري به شيوه هاي گوناگوني از اين اصل ارگانيك استفاده كردند
شناسان از آن استفاده دوره شناسي و سبك شناسي تاريخي نمودند و آن را مشابه آن دانستند كه 

 ولي. با كشف هر جز از يك اثر هنري يا معماري يك دوره خاص مي توان كل آن را بازسازي نمود
به نظر مي رسد نكته مهمتر براي طراحان ارگانيك . اين نگاه از اصل الگومداري هم قابل استفاده بود

توجه به اين نكته است كه در طراحي هر جزء انعكاسي از نيازها و ويژگي هاي همه اجزاء ديگر ديده 
لعات روانشناس در مطا. شود به طوريكه تغيير هر عضو، كل اعضا ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد

، آمده كه هر تغييري كه در يك قسمت از ارگانيسم رخ دهد همراه با  2گشتالتي ، كورت گلدستين 
تغييراتي درساير جاهاي آن خواهد بود و كليت يك ارگانيسم ، در اثر از دست دادن و يا محروم 

نظر وي ، ارگانيسم  از. 3شدن از يك بخش و يا تغيير پيدا كردن خواص آنها ، تغيير خواهد كرد 
بودن ارتباط ميان  هميشه تحت تأثير تمام بخش هاي اجزاي خود است كه اين خود بيانگر عمومي

   155. اجزاي آن و هوشمندي اعضاء نسبت به هم است 
   
  : انعطاف پذيري و استقالل اجزاء از هم ) 6

خشـك بـين عملكـرد     نبايد اصول فوق را به معنـاي رابطـه علـت و معلـولي  غيـر قابـل انعطـاف و       
ــود     ــاد نم ــيني را ايج ــي ماش ــرد گراي ــوعي عملك ــزاء دانســت و ن ــا اج ــرم ي ــات . و ف ــود «مطالع كل

نشــان داد كــه در طبيعــت انــدام هــا بــا دگرگــوني شــرايط خــود را تطــابق داده و ســازگار » برنــارد
مي كنند و هرگز بـه خـاطر عـدم سـازگاري عملكـرد جديـد بـا فرمشـان مثـل ماشـين هـا از كـار             

به گفتـه او طبيعـت هرگـز بـراي عملكـردي جديـد ارگـاني جديـد نمـي آفرينـد بلكـه            . افتندنمي 
  156.بخش هايي از آن ارگان را در ارتباط با آن عملكرد منطبق مي سازد

ــددي از      ــرار گرفــت و تفســيرهاي متع ــورد اســتقبال ق ــرن بيســتم م ــاز ق ــذيري در آغ انعطــاف پ
ل زمـان و قابلـت توسـعه در طـول زمـان بـه       جمله تطابق با محـيط، قابليـت تغييـر شـكل در طـو     

                                                           
 188،نشر قطره، ص 1375كالينز ، پيتر ،دگرگوني آرمانها در معماري مدرن،  154

2 - KURT GOLDSTEIN 
در  دانش پزشكي ، اثري را كه مزاحمت فرايندي ويژه دربخشي از ساختار يك ارگانيسم در كل آن  باقي مي گذارد ،  سندرم ناميده  -  3

  .ميشود
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تبعيــت فــرم از "اگــر معمــاران تــاريخ گــرا همچــون كريــر بــه جــاي شــعار   157. خــود پيــدا كــرد
را مطــرح كــرده انــد مقصودشــان همــان انعطــاف پــذيري  "شــعارتبعيت كــاركرد از فــرم "كــاركرد

اجـرا بـود و   چـرا كـه در معمـاري سـنتي معمـوالً در هـر فضـا چنـدين كـاركرد قابـل           . فرم اسـت  
فـرم از سـاختار و سـازه اي كـه از تـاريخ آمـده       . هيچيك از آنها تـأثير مسـتقيمي در فـرم نداشـت    

در . و ســازگاري خــود را بــا آن فرهنــگ و كــاركرد در طــول زمــان بدســت آورده ايجــاد مــي شــد 
صورتيكه انعطاف پـذيري آنگونـه كـه لوكورزبوزيـه و مـيس وندرروهـه مطـرح نمودنـد بـه صـورت           

  .تغيير چيدمان ديوارهاي داخلي بر اساس ساليق كارفرما تفسير شدقابليت 
  
  : فرآيندي بودن و زمان پذير بودن شكل يابي، همراه با چرخه اصالح) 7

در طبيعت اصل بر جهش نيست بلكه روند طبيعي زيست بر يك فرآيند زمانمند زيست، تكامل و 
مي تواند تا حدودي با اين اصل سازگار » است فرم زاييده ناكامي و اصالح«شعار . اصالح استوار است

هر ارگانيسم تاريخچه اي دارد از پروسة رشد و گسترش خود در طول زمان ، كه آن را به . گردد
ازاين رو با تكيه بر گفتار فوق مي توان ادعا نمود . زمان مطرح مي سازد  - عنوان رويدادي در فضا

باره و به خاطر زنده بودن و وجود داشتن خود به دست يك ارگانيسم زنده شكل گونه خود را به يك
نمي آورد ، بلكه آن را از طريق يك پروسة توسعه و رشد به منصة ظهور مي رساند ؛ به همين خاطر 
مي توان فرم يك موجود زنده را فرمي ژنتيكي و دانش مرتبط با قوانين عمومي حاكم بر ارگانيسم 

از اين مدل ژنتيكي نتيجه گيري نمود هر تركيب ايستا و ماشيني  ها را دگرديسي ناميد و با استفاده
در واقع لحظه اي منفرد گرفته شده از گذر زمان است كه حتّي از يك تركيب نيمه تمام طبيعي نيز 

  . ناتوان تر است 
در دو دهــه گذشــته چنــد تحقيــق در ســطح جهــان تــالش نمودنــد تــا بــا ارائــه يــك نــرم افــزار   

ل سـازي الگــو بـرداري از فرآينـدهاي تكــاملي و چرخـه هـاي اصــالح را در      طراحـي همـراه بــا مـد   
اين نـرم افـزار بـا ايـن فلسـفه شـكل گرفتـه كـه از آنجـا كـه روش سـنتي و            . طراحي ايجاد نمايند

تــاريخي ماننــد طبيعــت بــا آزمــون و خطــا و تجربيــات چنــد ده ســاله و چنــد صــد ســاله خــود را 
هزينـه زيـاد و زمـان طـوالني بـا تحـوالت سـريع دوره         اصالح مي نمود و چنين رونـدي عـالوه بـر   

مـدل سـازي كـامپيوتري مـي توانـد همـان رونـد طبيعـي تـاريخي را در سـرعت           . ما سازگار نيست
ــد  ــاد نماي ــتري ايج ــاويني     . بش ــروز عن ــود و ام ــرح نم ــاملي را مط ــاري تك ــزر واژه معم ــان فري ج

وســط افــرادي همچــون همچــون معمــاري زايشــي، معمــاري القــايي يــا معمــاري ژنوميــك هــم ت 
ايـن نـرم افـزار بـا ثبـت تغييـرات پيـاپي ايـده هـا بـه           . مطرح شـده اسـت   ... اللواني ، جان هلند و

نام نسل ها از يك هسته اوليه آغـاز مـي كنـد و والـدين، اجـداد و فرزنـدان هـر ايـده را مـي تـوان           
  158. مشاهده كرد

                                                           
 1375گروتر،يورگ،زيباشناختي در معماري، 157
 24محمدي و يزدانپرست،  158
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زشـمند و مفيـد اسـت امـا در     اگر چه ايـده و تـالش در ايـن مطالعـات بـا توجـه بـه اصـل فـوق ار         
عمــل چيــزي جــز يــك معمــاري نــا آشــنا، بــي هويــت و علمــي تخيلــي كــه بــا طبيعــت و تــاريخ 

ــده اســت  ــراهم نگردي ــادي دارد ف ــاد   . فاصــله زي ــه نظــر مــي رســد ايــن مطالعــات نتوانســته ابع ب
ــاگون طراحــي محــيط زنــدگي انســان را مــورد توجــه قــرار دهــد و تنهــا يــك دســتورالعملي    گون

يدة جديد كـه سـبب مـي شـود طـرح هـا تفـاوت هـاي اساسـي بـا گذشـته پيـدا كنـد              شكلي پيچ
  .ابداع گرديده است
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  : 2تمرين 
مطالعه و تحليل ساختار مواد بي جان در طبيعت جهت آشنايي با سازوكار آنها و الهام : موضوع 

  مناسب در اجزاي معماري

  

نمونه هايي از . اهي كمي ملموس تر باشداين تمرين ممكن است نسبت به گونه هاي گي - 1
مطالعه با مقياس كوچك از ساختارهاي مولكولي مواد مختلف و تاثير آن در خواص آن ماده 

شكل هاي متنوع بلورهاي برف از . تا ساختارهاي كهكشانها مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد
لعه كوهها و ساختار چين همچنين دانشجويان مي توانند به مطا. موضوعات قابل توجه است

خوردگي هاي زمين بپردازند و تاثيرات اقليمي و ساختاري و سازه اي منطقه را بر هندسه 
  .اليه ها و پستي و بلندي هاي آن مطالعه نمايند 

ولي بايد توجه كرد كه ماكتها . مي توان از مدل و ماكت براي فهم بهتر ساختار استفاده نمود - 2
لي نباشد بلكه تالشي شود كه در كنار هر عضو مجموعه توجيهات و حتي ترسيم ها تنها شك

 .و داليل شكل گيري آن بيان گردد

نمونه هاي گوناگوني از تجربه هاي ضعيف و قوي در اين موضوع در ميان آثار معماري وجود  - 3
لوكوربوزيه كليساي رنشان را با ايده شكلي از يك پوست خرچنگ كه در كنار دريا . دارد

د ساخت و به همين جهت كار او بقه يك تنديس نزديك شد و از جهت محتواي يافته بو
مرحله شكل گيري ايده  5سخن او در بيان . الزم براي يك نيايشگاه مناسب ضعيف است

 :براي همه الهام گيري هاي طبيعي در تمرين هاي اين كتاب مفيد است 

  طراحي -5لهام براي معماري    ا - 4مكاشفه    - 3تحليل و مداقه       - 2مشاهده      - 1

  .خود ضعف دارند 3و2مي روند و در مراحل  5و4به مرحله  1بيشتر ايده هاي شكلي از مرحله 

به نظر مي رسد مهمترين و بنيادي ترين اصلي كه در خلق آثار هنري و معماري بايد بر ساير 
. و شايسته خود است اصول حاكم باشد، اصل عدالت يعني قرار گرفتن هر چيزي در جاي مناسب

. عدم توجه به اين اصل بنيادي در تمام مراحل ما را دچار تقليد نابجا و ناشايست مي نمايد
بخصوص در تمام مراحلي كه ما از يكطرف با كالبد يك عنصر طبيعي سروكار داريم و از طرف 

  .ديگر با خلق آثاري براي انسانها
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  :پاره سوم 
  

  در زمينه ارتباط با طبيعت در معماري و باغسازي ايران و جهان شناخت رويكردي موجود: هدف 
  

ارتباط بين انسان با طبيعت و معماري براساس نگرش سامانه اي معموال به سه شيوه مطرح مي 
يك جانبه نگري و مصرف گرايي در يا انسان و طبيعت سرشتي جدا دارند كه اين پايه اي براي . شود

متفاوت به انساني كردن طبيعت يا طبيعي كردن انسان پرداخته اند طبيعت است و يا به دو شكل 
اين سه نگرش را گروتر در كتاب زيباشناختي در معماري مطرح نموده است و آنها را متناظر با سه .

به نظر مي رسد او نادانسته از مكتب مهم . مكتب باغسازي فرانسوي، انگليسي و ژاپني دانسته است
در حالي كه مكاتب . تفاوت با هر سه ديدگاه پيشين است غفلت نموده استباخسازي ايراني كه م

باغسازي فرانسه و ايتاليا هرگز به پيشينه باغ ايراني نبوده و تنها شكل هاي تحول يافته اي از آن را 
در . همچنانكه باغ انگليسي هم چيزي جز شكل تغيير يافته باغ چيني يا ژاپني نيست. ارائه نموده اند

فصل تالش خواهد شد تا برخي از مهمترين جريان ها و سبك هاي طبيعت گرا در معماري قرن اين 
  .معرفي گردند... بيستم همچون فراكتال، ارگاني تك، اكوتك، پايدارو
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  پاره سوم 
  

  در معماري طبيعتبا  ارتباط انسان 
 

  : سرچشمه تفاوتها در مكاتب طراحي در طبيعت
  :دو محدوديت براي انسان فراهم مي كند  علي رغم زيبايي وجذابيت آن،يعت طب

انسان نمي تواند همة شرايط طبيعت را تحمل كند و ناچار : محدوديت هاي مادي - 1
  . به جدايي از طبيعت و رجوع به محيطي متفاوت است 

بينش ها و تفكرات انسان در مورد تعريف جايگاه طبيعت و : محدوديت هاي نظري - 2
  . نسبت آن با انسان گاه آن را باالتر يا پايين تر از سطح انسان تعريف مي كند

هر  .محيط هايي متفاوت در دل طبيعت مي شود معماري هر دو عامل فوق سبب شكل گيري
پيشنهاد تأمين حداقل هاي آسايش در معماري اقليم و جغرافيايي توصيه هاي عملي خاصي را براي 

 .يك معيار هويت بخش وتفاوت آفرين در معماري وباغسازي جهان بود مي كردند و همين عامل 
  .اين اليه را مي توان اليه روبنايي و كالبدي هويت معماري دانست

گوناگون در  يها يمعمار يكالبد ينجا علت تفاوت هايدر ا. پنهان تر است يعامل دوم قدر
ر يه زيتوان ال يه را مين اليا. شود يمعت جستجو يعت و ماوراء طبيتفاوت نگاه آنها به انسان ، طب

  .دينام يت معماريهو يو مفهوم ييبنا

  :دسته بندي ديدگاهها 
براي شيوه هاي گوناگون ارتباط با طبيعت در مكاتب معماري و باغ سازي، دسته بندي هاي 

ژاپني، ( و سه مكتب باغ سازي،) شرقي و غربي ( گروتر دو مكتب نظري،.متفاوتي وجود دارد
در . 159ويژگيهاي هر يك را تشريح كندرا از هم تفكيك كرده و سعي دارد ) سي نسوي و انگليفرا

اين راستا اشاره اي به باغ سازي كهن و ريشه دار ايراني با سابقه چند هزار ساله و متفاوت با هر سه 

                                                           
نه در مكاتب معماري و باغ سازي به انديشه معماري ايران و اسالم اهميتي نداده و از اين هر چند گروتر نه در ديدگاه هاي نظري و  - 159

جهت نظريه اي غير كامل را مطرح نموده است، اما تمايزي كه بين بحث هاي نظري و عملي ايجاد كرده و مدل سازي هاي ارائه شده او، 
 .شدبراي هر نظريه مي تواند براي دانشجويان بسيار آموزنده با
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عات دقيق اما مطال.مكتب او و نظريه اسالمي و يا زرتشتي كه متفاوت با دو ديدگاه اوست نكرده است
. تر جواهريان به شكل بهتري ريشه ژاپني باغ انگليسي و ريشه ايراني باغ فرانسوي را نشان داده است

به زعم او اساساً دو ابر الگوي اصلي باغ ايراني و ژاپني در طول تاريخ بوده كه به دو صورت منظم و 
  .رفته اند آزاد شكل يافته اند و با تغيير شكل هايي در مكاتب گوناگون به كار

اما براي دسته بندي . جواهريان سخن درستي را در ريشه يابي مكاتب مطرح نموده است
وضعيت موجود مكاتب گوناگون به نظر مي رسد نياز به مطالعات گسترده تري وجود دارد كه بايد 

  .ما در اينجا از نظريه سامانه ها كمك گرفته ايم. هر دو نظريه را با هم جمع كند
بين انسان نگرش مي توان چهار نوع ارتباط  در اين
  :در نظر گرفت  ،و طبيعت

 ارتباط غير سامانه اي گسسته يك طرفه و مصرفي- 1
  .                            همچون ارتباط يك ماشين با طبيعت 

 Mecanical )ارتباط سامانه اي گسسته  - 2
System )   همچون ارتباط اجزاء يك ماشين ،.  

 Organical System )اط سامانه اي پيوسته ارتب - 3
  .،   همچون ارتباط اجزاء طبيعت  (
خالفت الهي انسان در همچون : ارتباط فراسامانه اي  - 4

  .طبيعت و مديريت هوشمند آن 
  :يا سامانه اي گسسته اي ارتباط غيرسامانه)وب لفا

اين ارتباط مصرفي و يك سويه است و تنها در 
و سلطة بيشتر انسان بر طبيعت جستجوي تأمين بهره 

تأكيد ) همچون گروتر ( بسياري از نظريه پردازان .است
ب ارتباط خود را با طبيعت به دارند كه دنياي امروز غر

گونه تنظيم كرده است و ريشة بحران طبيعت امروز اين
راه حلي هم كه در . جهان در همين نوع ارتباط است

ايجاد يك  ،ه شدهدوره هاي اخير براي اين بحران ارائ
اين . است)  Mecanical( ارتباط دوسويه و ماشينوار 

ي معماري ماشين"شعار معروف لوكوربوزيه و گروپيوس 
  .مصداق مهم اين ديدگاه است  ،"زندگي است براي

: ) ارگانيك ( ارتباط سامانه اي پيوسته ) ج 
  طبيعت پايه هويت انسان

كالن  در اين نگرش طبيعت به عنوان يك سامانة 
از آن است و  يئتعريف مي شود كه انسان هم  جز

راز . نيازمند به كسب هويت از طريق طبيعت است

 طبيعت  انسان

 طبيعت   انسان 

انسان   

 طبيعت  

 
 
 
 
 
 

 طبيعت

انسان

 

  

 انسان 

 
ط

      

انسان                                

     

 خداوند                     

  ر سامانه ايارتباط غي) الف 

  ارتباط سامانه اي گسسته) ب    

  )ارگانيك ( ارتباط سامانه اي پيوسته ) ج 

  ارتباط فراسامانه ) د 
  

 گيرارتباط فرا) ه 
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مانايي و پايداري اين جزء ، هماهنگي با كل است و انسانيت انسان در گرو فعال شدن و هماهنگ 
ه مادي است و تا آنجا كه ب ،اساس اين بينش .استشدن او به عنوان يك جزء در كل طبيعت 

ماديت انسان و زندگي مادي انسان توجه دارد سخن درستي است ، يكي از مشكالت تمدن معاصر 
فراموش كردن همين تعريف است كه طبيعت را مادر انسان قلمداد مي كند و احترام به حقوق 

كاركرد هنر در اين ديدگاه تلطيف انسان و نزديك كردن او به طبيعت . طبيعت را الزم مي داند
  . است

   انسان پايه هويت طبيعت:  يارتباط فراسامانه ا) د 
در اينجا به جاي آنكه انسان . در اين نگرش عظمت وجودي انسان چيزي فراتر از طبيعت است 

ساختار  ،از طريق طبيعت تعريف شود ، و طبيعت گونه باشد ، طبيعت است كه به عنوان يك جزء
ارزش . و خصوصاً انسان كامل كسب مي كند  انسان گونه دارد و هويت خود را ازطريق انسان

طبيعت در هماهنگي و هم سنخي آن با سرشت انسان است و به همين جهت كامالً مي تواند در 
فراطبيعي وجود ساحت  آن تأكيد برمعنوي است و هدف  ،اساس اين بينش. خدمت او قرار گيرد

و انسان در آن به تنهايي وغربت مي ديگر انسان را اقناع نمي كند  ،جايي كه طبيعت.  استانسان 
حوزة فرا طبيعت است و كاركرد هنر مربوط به استعالء وجود  زير بناي انسانيت انسان در.  رسد 

پس هنر انسان در تكميل نارسايي و نقص معنايي . انسان از ساحت طبيعت به عالم ماوراء است 
  . طبيعت است

  نسان و طبيعت خداوند پاية هويت ا  :ر يگارتباط فرا) ه 
دراين نگرش آنچه كه هم سنخي و مشابهت ذاتي بين انسان و طبيعت ايجاد كرده ، سرچشمة 

طبيعت مانند انسان ولي .  وجود ، يعني خداوند است كه ويژگيهايش پايه هويت همة هستي است 
، ) زادي آ( ، اراده ) خودآگاهي ( در سطحي بسيار نازل تر جلوه گر كننده صفات خدا همچون علم 

ريشه پايداري و ثبات قوانين و سنت هاي ذاتي طبيعت و انسان در . است ...آفرينندگي ، قدرت و
. طول هزاران سال گذشته و درعين حال تحول و حركت عملي آن در همين سرشت الهي آن است

اين سرشت الهي به كامل ترين شكل خود در انسان كامل ظاهر مي شود و به همين جهت انسان 
  . امل نقش مديريت كننده و فرا سيستمي نسبت به كل سامانة هستي داردك

  :مباني مكاتب چهارگانه طراحي در طبيعت 
چهار تئوري بنيادي از نظر عقلي قابل تفكيك است و كتابهاي تئوري  براساس مباحث فوق

تئوري ها ين ا. بر همين اساس پيش رفته اند  )درمعماري گروتر مله زيبايي شناختياز ج( معماري 
ارائه مي شوند ، اما ريشه در نظريات توصيفي ) حكمت عملي ( اگر چه به شكل نظريات توصيه اي 

  : آن مكاتب دارند و آنها را مي توان به شكل زير معرفي كرد ) حكمت نظري ( 
  :انواع مكاتب در ارتباط با طبيعت



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

90 
 

 انسان     

 بيعتط     

  
  )حكمت عملي ( هبردي توصيه را  )حكمت نظري ( توصيف سامانه اي   عنوان مكتــــب
  )رودررويي با طبيعت ( تضاد   بي ساماني  مكاتب طبيعت ستيز
  )جدايي از طبيعت ( بي ارتباطي   )گسسته ( سامانة مكانيكي   مكاتب طبيعت گريز
  )يكي شدن با طبيعت ( هماهنگي   )پيوسته( سامانة ارگانيكي   مكاتب طبيعت گرا
  )نظريه اشتمالي ( تكميل   فرا سامانه  مكاتب طبيعت ساز

دراينجا الزم است تا ابتدا مروري بر بخش فلسفي و نظري اين مكاتب داشته و سپس به بررسي 
  . نتايج اين انديشه ها در عرصة معماري بپردازيم 

  

بهره كشي و ( نگرش هاي طبيعت ستيز و سكوالر : اول  الگو واره
  ) تسلط و مقابله با طبيعت

ياحداكثر سيستمي گسسته (ر سيستمي اساس اين فكر ازتعريف  غي
انسان  ضمن اينكه معموالٌبطه انسان با طبيعت ناشي مي شود، را)ومكانيكي

در اين ديدگاه انسان و طبيعت هيچ .وطبيعت هم تك ساحتي تعريف مي شوند
د وانسان دراين مدت كوتاه حضور خود نرابطه اي با عالم متافيزيك و غيب ندار

  . بهره و لذت ببرد ،موجود ه بيشتر از طبيعت به عنوان كااليهد تا هرچدراين عالم ترجيح مي د
يوناني در نزد ) اتميسم ( ريشة اين ديدگاه در دوره هاي كهن و خصوصاً انديشه جزء گرايي  - 1

قرن چهارم قبل از ( اپيكور ، و ) قرن پنجم قبل از ميالد (   دموكريتمتفكراني همچون 
طبيعت . دگاه نمي توان براي طبيعت يك هويت كلي در نظر گرفت دراين دي. درداقرار ) ميالد 

برخورد   پديده هاي عالم نتيجة.  سرشتي اتفاقي دارد ، وعلت وهدف خاصي را دنبال نمي كند 
  160 و واكنش اتفاقي اتمهايي است كه مي توانند جسمي يا روحي باشند 

، مهمترين ديدگاه هايي كه به پس از سيطرة طوالني ديدگاه طبيعت گريز در قرون وسطي - 2
به . بود)  ناتوراليسم ( شكلي بي سابقه ظهور كردند ، ديدگاه سكوالر  در كنار ديدگاه طبيعت گرا 

اين روحيه . طوري كه هيچ گاه طبيعت به اندازه دوران صنعتي مدرن به تسخير انسان درنيامده بود
ويژگي اصلي اين . اين عصر مي توان ديد تسخير گري و مهار طبيعت را به وضوح در هنر و معماري

انسان به جاي تفسير طبيعت و اصالت دادن به .  دوره تغيير در نسبت بين انسان و طبيعت است 
اصلي ارتباط  اينجاست كه كانون.  آن به تغيير طبيعت و اصالت دادن به ذهن خود مي پردازد 

يزي كه هدفش تأمين آسايش يعني چ. انسان با طبيعت از هنر به صنعت تبديل مي شود
نصر سير اين تحول و رسيدن به نگرش سكوالر جديد را در دو مرحله توضيح مي . بيشترانسان است 

  161: دهد 
                                                           

 12؛ انتشارات امير كبير صفحه  1362فرشاد ؛ مهدي ، نگرش سيستمي  160
، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي  1379،) بحران معنوي انسان متجدد ( نصر ، سيد حسين ، انسان و طبيعت  161

 80، چاپ اول، ص 
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« به يك»  كيهان شناسي و طبيعيات همراه با تفاسير نمادين وابعاد معنوي « مرحله تبديل  )الف 
دل سازي وكيهان نگاري ظاهري و صوري بدون وجود آن  در آغاز رنسانس »تفاسيرمـ .  

براين است كه در خالل تحوالت علمي انجام شده ،  انديشه هاي هستي شناسي  نصراشكال اصلي   
در حالي كه تا .  كرد و فلسفي وعرفاني نه تنها به شكلي پويا همپاي علوم رشد نكرد، بلكه آنها را رها

ي شناسانه فلسفي و ينش هاي هستگسترش علوم به ميزان زيادي درهماهنگي با بپيش از اين،
    .162 كردعرفاني رشد مي

كه اصالت را بر سودمندي مادي براي انسان گذاشت و بشر را براي  17مرحله عقل گرايي قرن ) ب 
نشان داد ، وجود روح را براي حيوانات  دكارتاين ديدگاه همچنانكه . استثمار طبيعت تشويق كرد

  163. انسان را همچون متاعي در خدمت انسان تعريف كردهم مــنكر شد و كل طبيعت غير از 
  :نمونه ها 

                                                           
  82همان ، ص   162
  89همان ، ص  163
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  :باغ سازي فرانسوي ) 1
 ويژگي. گروتر باغ فرانسوي را مصداق تقابل با طبيعت مي داند

الت كالبد پردازانه و تنديس اصلي باغ فرانسوي را بايد در ح
استفاده گسترده از مجسمه . اين باغ دانست   ( objective)وار،
ر اين باغها و پرداخت و تزيين درختان تا حد مجسمه و بكارگيري د

از  . در آنها نمونه فراوان داردسطوح چمن گسترده و تك درختان 
لحاظ هندسي اگر در برخي زمينه ها هم سنخي بين باغ فرانسوي 

 ه پردازان،و ايتاليايي با باغ ايراني وجود دارد، به عقيده برخي نظري
  .در خالل تعامالت فرهنگي است  م باغ ايراني تقيناشي از تاثير مس

اين تاثير در يك مرحله در فتوحات يونان كهن نسبت به ايران 
و در مرحله ديگر با تاثير پذيري مستقيم فرانسه و يونان بعد از 
. جنگهاي صليبي و انتقال فرهنگ كشورهاي اسالمي به اروپا بود 

ابتدا با قراردادن طبيعت در يونانيان كه در  ،به گفته ويل دورانت
تنها وقتي به لذت  ،قلمرو خدايان كمتر به تصرف در آن مي پرداختند

بردن از باغ بهشت ها روي آوردند كه سپاهيان اسكندر آداب و رسوم 
   164 .ونان بردندايراني را با خود به ي
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Champ de Mars – Paris - France 

France – villandry  
 تزيين درختان تا حد مجسمه
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 ، پيتر آيزنمن،) كاستل وكيو( باغ گام هاي گمشده 

  
  :سامان شكن  يمعمار) 2

و اساساً مقابله جو  يعير طبيغ ياست كه خاستگاه ييكردهاين روياز مهمتر يكي يسامان شكن
 :زنمن يآبه گفته .عت داردينسبت به طب

طبيعت به مثابه  -براي من ديدن رابطه انسان «
چيزي بنيادين كه تنها در سيستم كالسيك 
نظم به چشم مي خورد، همانا تداوم بخشيدن 

انكار  همچنين، ....به ركود فطري اين نظم است
كه اصوالً چيزي مي تواند بنيادين باشد اين

بنيادين به عنوان چيزي كه . اهميت دارد
اساسي تر است يا ارزش بيشتري دارد، آغاز 
تفكر سلسله مراتبي در هر يك از سيستم هاي 

آن دم كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده شد، آنگاه ايده بنيادين سر . كالسيك نظم به شمار مي آيد
نخست شايد به . طبيعت را به گونه اي ديگر نگريست -بدين ترتيب بايد رابطه انسان  ... ردبرون مي آو

شكلي غير ديالكتيكي با طبيعت، دوم شايد اينكه ديگر نبايد در ايجاد فرم، از انسان يا طبيعت به مثابه 
  .تمثيل هاي انسان گونه يا زيست گونه استفاده كرد

 معماري به تعبيري همواره كيهان
يا (شناسي را در خود منعكس كرده 

كيهان . است) استعاره اي از آن بوده
شناسي غربي از زمان رنسانس به اين 

، يعني به )خرد(سو درباره انسان 
عبارتي دانش و فن آوري امروز و 
همچنين غلبه بر چيزهاي طبيعت بوده 

  . است
در كيهان شناسي نيز نوعي 

نش دا: دگرگوني به وجود آمده است
اي امروز، همچون زيست ه

فيزيك، علم وراثت، بوم شناسي،
شناسي، همه و همه بر چيزهاي مسئله 
. دار و پيچيده طبيعي استوار بوده اند

اكنون آنچه با دانش امروز سروكار مي 
يابد به سوي مسائل اطالعاتي چرخيده 

ديگر مانند اول به آنها نگريسته  ...است
براي من ديگر . به نيروي استعاره اي و نمادين معماري ندارند نمي شود و بدين ترتيب ديگر نيازي

معماري نبايد تنها استعاره اي از خرد انساني باشد و بنابراين نبايد تنها به نمادي از چيرگي بر طبيعت 
 .165بدل شود

                                                           
 12؛ ص 47و46آيزنمن پيتر ؛نامه به تادائو آندو ؛مجله معماري وشهر سازي شماره  165
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 2002كاستل وكيو، ايتاليا، 

با استناد به "وحشت پايدار،به دنبال اشكال عجيب و غريب  "يزنمن در مقاله اي با عنوانآ
كارفرماي دانشمند خود تاكيد  سخنان يك

در  ،مي كندكه معماري در پانصد سال اخير
پرتو علم به دنبال چيرگي انسان بر طبيعت 
بود و اين كار را از طريق ارائه كاري منطقي 
،سودمند و درست انجام مي داد و نهايتا 
آثارمعماري ،ويژگيهاي طبيعي خود را به 

قت در حقي. عنوان زيبايي ارائه مي كردند
اين معماري تنها تالش مي كرد براي 

مخاطبش چيرگي برطبيعت را نمايان سازد ،ولي در 
آيزنمن براي معماري امروز .عمل اسير طبيعت بود

  :به گفته او . فرا تر از آن دارد توصيه 
. معماران پيوسته تنها برتري از طبيعت را نمايان نسازند ، بلكه بايد به طبيعت نيز فايق آيند«

براي معماران كار چندان ساده اي نيست كه فقط موضوع را منتقل كنند و بگويند غلبه  اين
به طبيعت ديگر مسئله اي نيست ،چون در آن صورت مسئله غلبه بر طبيعت همچنان به 

موضوع . براي تحقق اين امر بايد جايگاه معماري تغيير يابد...صورت مشكلي باقي مي ماند
وط به گذشته است و اينكه معماري بايد نيروهاي جاذبه را تحمل صرفا اين نيست كه آن مرب

به عبارت ديگر . رفتاري است كه در اين فائق آمدن نمود مي يابد)موضوع اصلي(كند،بلكه 
اختمان بايد منطقي و درست و زيبا و مفيد باشد ،بلكه بايد در س،كافي نيست كه گفته شود 

  .نظر قرار گيرد  تقليد طبيعي ،غلبه طبيعي انسان نيز مد
به بيان دقيقتر چون سخن معماري كانون خود را از طبيعت به سوي دانش تغيير مي    

دهد،موضوع شناسايي به مراتب پيچيده تري نمايان مي شود كه خود صورت پيچيده تري از 
چراكه دانش به عنوان ضد طبيعت نمود فيزيكي نداردزماني .واقعيت معماري  را حكم مي كند

  انش به صورت غالب در آمده باشد نمود آن در شكل فيزيكي چگونه چيزي است؟ كه د
طبيعت در اين جهانِ انسان محوري عصر .شعوري ومحدود دارد) بينشي(معموال طبيعت تعريفي

ويژگيهاي طبيعي . روشنگري و اطمينان به از دست دادن خدا مورد مكاشفه قرار مي گيرد 
،هم مفيد براي توجيه استعاره اي جهان و هم چون روندي مو  اشياء ،خاستگاه ارزشمندي شدند

اين . از اين رو معماري قصد داشته كه غلبه به طبيعت را بنماياند.ضوعي كه سرمشق شده باشد
عدم قطعيتي . امر منطقي تر  از انديشيدن به دانشي است كه آن هم مي توانست نمايان گردد

ين مي تواند جزيي از بيان انسان در حال غلبه به كه در چيزي شعوري كنترل مي شود به يق
   166 »دانش باشد

  :) بي تفاوت ( نگرش هاي طبيعت گريز : دوم  الگو واره
ولي  ،اي گسسته مي بيند اي يا سامانه اين ديدگاه نيز رابطه انسان با طبيعت را غير سامانه

ا را داراي دو ساختار همچون گرايش قبل توصيه اي بر مهار وسلطه بر طبيعت نمي كند وآنه
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 انسان

 طبيعت

در . زير بناي نظري اين ديدگاه را هم در عرفان وهم در فلسفه مي توان يافت  . متفاوت مي داند
يك تقسيم بندي كلي گرايشات فلسفي وعرفاني را مي توان به دو دسته آفاقي وانفسي تقسيم كرد 

از در عرفان انفسي  . شوندكه اين دو گرايش متناظر با دو ديدگاه طبيعت گرا و طبيعت گريز مي 
آنجا كه عالم اصيل و حقيقي فراتر از اين عالم توصيف مي شود ، طبيعت مزاحم و حجابي براي 
رسيدن به عالم ماوراء طبيعت وهمچون زنداني است كه انسان را از رسيدن به حقيقت عالم محروم 

درمقابل طبيعت ) رياضت (  مي كند و راه دستيابي به آن عالم حقيقي، بي اعتنايي وگاه مخالفت
زير بناي حكمت عملي اين مكاتب براصل بي اعتنايي يا مخالفت با طبيعت پي ريزي شده . است 
  .است

 
  :درغرب  
افالطون با تأكيد بر اصالت عالم مثل و سايه بودن و اعتباري بودن عالم طبيعت اين نظريه را  - 1

طبيعت پرستي ها و خرافه گويي هاي يونان  نظر او را بايد تالشي براي مقابله با. گسترش داد
  . دانست  سقراطپيش از 

وانديشه رهبانيت شكل حادي از افالطون قرون وسطي با تركيب نظريه   مسيحيت در دوره - 2
طبيعت گريزي را به نمايش گذاشت و اين ويژگي ها بود كه دو گرايش طبيعت گرا و طبيعت 

  . رش دادجديد ِغرب را درمقابل خود پرو  ستيز دورة
  : در شرق 

مكاتبي همچون هندوئيزم به اين ديدگاه نزديكند و دراين جا هم طبيعت و ماده نازل ترين  - 3
هنر هم راهي ديگر . سطح عالم كيهان است ، كه بايد به مدد رياضت ها از آن فاصله گرفت 

  . است كه مي تواند ما را از اسارت طبيعت خارج كند
روحانيـة الحدوث و ( ،كامالً روحاني و اصالت روح است  مباني انسان شناسي اين مكاتب

حقيقت انسان همان روح اوست كه پيش از ايجاد طبيعت آفريده شده و تنها براي ) البقاء  حانيـةور
راه حركت انسان به سمت . دوره اي محدود آن روح را دراين عالم طبيعت محبوس كرده اند

كت به سوي طبيعت است و انسان به اختيار خود يكي از راهي متفاوت و متضاد با راه حر،خداوند
  . مي كند ، چرا كه  طبيعت حجابي دور كننده از خداوند است اين دو راه را انتخاب
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 باغ انگليسي ، ديدگاه گروتر

  : يسيباغ انگل)  1
از مقابله انسان با  ينمونه اباغسازي انگليسي را  ،گروتر با ارائه مدل روبرو 
باغسازي در مقابل ديدگاه قبل در حالتي  به عقيده او اين. ذكر كرده است عتيطب

طبيعت گرايانه تالش دارد هندسه و فرمي خاص را به باغ و درختان آن تحميل 
اين معماري به تضاد ذاتي بين معماري و محيط طبيعت قائل است و به همين . نكند

جهت دو هندسه كامالٌمتضاد با هم را در كنار هم جمع مي كند و هرگز تالش نمي 
  .هندسه معماريش ارتباطي با هندسه طبيعت داشته باشدكند 

در اين ديدگاه ضرورتي براي هماهنگ بودن يا در تضاد بودن معماري و طبيعت 
نيست و به همين جهت خاستگاه هندسي معماري از درون خود معماري تعيين 

  .هندسه آنرا تعيين مي كنند... بطور مثال، عملكرد و سازه و . مي شود
  :گروتره به گفت 

محيط طبيعي را تابع قوانين هندسي نكرد، بلكه وضع موجودش را تا » باغ انگليسي « 

به اين ترتيب ساختمان با تمام اجزاء سنجيده ومنطقي .  جايي كه عملي بود ، حفظ كرد
. خود در تقابل با محيط طبيعي ، مفهوم دو جزء هم ارزش را به ذهن القاء مي كردند

اين شيوة .  مردود شمرده مي شد» غير طبيعي « مصنوعي به عنوان امري تحميل يك هندسة 
انديشه به معني ابزار مخالفتي با تبعيت محيط از ساختمان و بيان ديدگاه جديدي نسبت به 

نويسنده و دولتمرد ، اين ديدگاه كلي را )   (Jcseph Addisonژوزف آديسونطبيعت بود ، 
ترجيح مي دهم كه يك درخت را در لباس شكوهمند شاخه ها  "من شخصا:  چنين بيان مي دارد

و برگ هايش ببينم تا اينكه باقيمانده اي از آن را به صورت يك فرم هندسي هرس شده مشاهده 
 167كنم
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  :نگرش هاي طبيعت گرا : سوم  الگو واره
دراين نگرش بيش از همه مكاتب قبلي ، بررابطه سامانه اي   

اگر چه سابقه اين نظريه در مكاتب . با طبيعت تاكيد مي شود انسان
شرقي بسيار كهن است ، اما امروزه شكل جديدي از طبيعت گرايي 
كالبدي و شكلي ظهور كرده است كه اين رابطه را بيشتر غير ساختاري 

عمده اين مكاتب به .  و ظاهري دنبال مي كند و آنرا ارگانيك نمي دانند
بهره گيري و تقليد از مظاهر شكلي طبيعت اهميت اشكال مختلف به 

اما مهمترين ديدگاه را در اين زمينه بايد مكاتب ارگانيك . مي دهند
  . دانست

يشتري در ساختار وجود دراين نگرش هيچ جايي خارج از طبيعت نيست كه داراي اصالت ب
شد در باطن همين طبيعت هر ساحت ماورايي كه با.  باشد ، وانسان را از طبيعت دور كند  انسان 

 انسان  

 طبيعت    

  وجود دو هندسه متفاوت در طبيعت و معماري ، هندسه آزاد و منظم در كنار هم
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اين يگانه روش رسيدن به .  است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يكي شدن با طبيعت است
زير بناي انسان شناسي در طبيعت شناسي است و طبيعت به .  پايداري و آرامش و امنيت است

، و دو باره در  انسان  از طبيعت برخواسته و به طبيعت باز مي گردد.  ست مثابة مادر انسان ا
مطابق آن روح زائيده .  نظرية تناسخ در بستر همين نظريه مطرح مي شود . طبيعت ظهور مي كند

جسمانيه الحدوث و جسمانيــة ( مي گردد  جسم است و پس از تكامل باز هم درماده طبيعت باز 
كي شده با طبيعت در بيشتر نظريات اين گروه انسان كامل به عنوان الگويي از انسان ي) البقاء 

اهميت ويژه اي دارد و اين مسئله را درمكاتبي همچون بوديسم و ذن و زرتشت به خوبي مي توان 
زير بناي حكمت عملي اين مكاتب ، دوستي ، بهره مندي ، و صميميت با طبيعت است و به . ديد

بيعت به همين جهت به حقوق طبيعت اهميت داده و آداب و دستورات خاصي را درمواجهه با ط
هر چند در برخي گرايشات جديد آن اين آداب و حقوق در .  عنوان تقوي طبيعت ضروري مي دانند 

  . يك حد احساسي و عاطفي باقي مي ماند

  : در اين ديدگاه  رابطة طبيعت و ماوراء طبيعت
  : د را در دو گرايش مقابل هم قابل بررسي است معبو موضع اين ديدگاه نسبت به

  : اههاي شرقي ديدگ –الف 
در شرق با باال بردن شأن طبيعت و تا مرتبة الوهيت و تقدس 

مي توان آنها را اديان دادن به آن به پرستش آن روي مي آورند كه 
نهاد و مهمترين نمونه هاي آن را مي توان موارد زير دانست طبيعت ، 

 :  
ه طبيعي زيستن و يكي شدن با يكتب ذن و بوديسم كه با توصم - 1

در  . بهترين نمونه هاي اين گرايش است » موجوكان « ت طبيع
آيين شينتو در ژاپن تاكيد مي شود كه روح هر كس با طبيعت 
اطرافش پيوستگي دارد و به همين جهت  براي مرگ راحت 
توصيه مي شود در همان محيط طبيعي زندگي خود بمانيم تا 

دي همچنانكه در ديدگاه تائويي در چين به هوشمن.168بميريم 
چرا كه طبيعت خود آگاهانه رفتارهاي نادرست . طبيعت نسبت به اعمال انساني تاكيد مي شود
به همين دليل است كه هنرمند بايد خود را در .را نابود و رفتارهاي درست را كمك مي كند 

اگر يك چيني و يا ژاپني  169. مسير الهامات طبيعت قرار دهد تا كارهايش كامل و درست باشد
وحال آنكه بسياري از  .ي و عالم خسته شود بر همين اساس به  طبيعت پناه مي برد  از زندگ

و . طبيعت گرايان ديگر در غرب و يا حتي ايران درون وجود خود را پناهگاه خود مي دانند
.  170به همين جهت هنر طبيعت گرايانه براي شرقيان پناهگاه روح است  . حالتي انفسي دارند

                                                           
  226؛انتشارات علمي ؛ صفحه 1349ناس ، جان ، تاريخ اديان ، ترجمه علي اصغر حكمت ؛ 168
  237همان ،  169
  158ص ...... شريعتي ، علي ، تاريخ اديان ،  170

 معبود

 طبيعت

 معبود

 طبيعت
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نه طبيعت اگر براي يك غربي لذت احساسي ايجاد مي كند ، براي يك نقاشي از يك صح
درديدگاه آنها عملي را عمل كامل  171. شرقيان بيشتر نمادي از ارتباط با حقيقت متعالي است

تنها صول و آهنگ طبيعت،صورت بگيرد ومنيت و با اصالت دادن به ارزشها،ا مي گويند كه بدو
  172. اتي براي انسان فراهم مي شوددراين حالت است كه شادي و خوشحالي ذ

يكي از معقول ترين اديان طبيعت است و بخش عظيمي از ) زرتشت ( فرهنگ ايران باستان  - 2
اوستا در ستايش طبيعت ونيروهاي طبيعت و جشن هاي طبيعت و آداب مواجهة با طبيعت 

  . است
را مي توان در همين ,  نمونه هايي از فرهنگ كهن سرخپوستي كه كامالً بومي و طبيعي است  - 3

  :نصر در توضيح طبيعت گرايي آنها مي گويد . رده قرار داد
 يقيآنان احترام عم يبا وجود تفاوت هاي بسيار ميان سرخپوستان مناطق مختلف همگ«
ات احساس قرابت يعت، به مثابه جلوه گاه حضور خداوند قائلند و با تمام وجوه و اشكال حيبه طب

ن به عنوان مادر مقدس احترام يو به زم يآسمان به عنوان پدر روحان به. كنند يم يو همبستگ
  173 ».گذارند يم

«  يبدرست يعياز نظام طب يك نظام انسانين روست كه امتناع سرخپوستان را در تفكياز ا«
ن حال باور دارد كه يدر ع»  يمعنو يعت گرائيطب« ن يا. ده اندينام»  يمعنو يعت گرائيطب

داده  يات دارند و روح اعظم به آنها نظم و هماهنگيزنده اند و ح يعيالم طبده ها در عيهمه پد
نظام طبيعت بر حقيقتي كه ماوراي طبيعت و نيز ذاتي آنست حجاب مي اندازد و در ... . است

اين نظام از نظامي كه بر درون انسان حاكم است جدائي . عين حال حجاب از آن بر مي گيرد
  174» .پذير نيست 

  : اههاي غربيديدگ –ب 
كه به  175 در غرب با پايين آوردن شأن الوهيت ، خدايان را به رنگ طبيعت در آورده اند  

  . عنوان نمونه مي توان مكاتب زير را نشان داد
.. طبيعت ، كوه و دريا و جنگل و )عصر اساطير( افالطوندر يونان باستان پيش از  - 1

ديدگاه را در انديشه هاي برخي حكيمان همچون  واين. جايگاه زيست و افسانه هاي خدايان بود
آب و باد و خاك و آتش تفاسير هستي شناسانه شده و فراتر از سطح فيزيكي . مي توان ديد  طالس

شاگرد او تالش كرد دوباره به  ارسطوپس از جريانات اصالح طلب افالطوني ،  176. مورد توجه بودند
                                                           

 108ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي ، چاپ اول، ص ،  1379، نصر ، سيد حسين ، انسان و طبيعت ، 171
 108همان ص  172
 384، ترجمه دكتر محمد حسن فغفوري ، انتشارات حكمت ، ص  1384نصر ، سيد حسين ، دين و نظام طبيعت ،  173
 67، ص  1384نصر ،  174
همچنانكه پيش از اين گفتيم به عقيده  342شارات علمي و فرهنگي ص ، انت 1362دورانت ويل؛ تاريخ تمدن كتاب دوم  يونان باستان ،  175

او معبود شناسي خاص يوناني سبب مي شد كه خدايان را مظاهر طبيعت بداند و اين باعث مي شد  طبيعت بيشتر در قلمرو خدايان قرار 
بهشتهاي درخدمت انسان در آوردند كه سپاهيان اسكندر به گفته او يونانيان زماني طبيعت را به صورت باغ . گيرد و كمتر از آن بهره ببرند

 ) همان ( آداب و رسوم ايراني را با خود به يونان بردند 
، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي  1379،) بحران معنوي انسان متجدد ( نصر ، سيد حسين ، انسان و طبيعت  176

  90، چاپ اول، ص 



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

100 
 

 باغ ژاپني ، ديدگاه گروتر

عالم فراطبيعي مثُل را نفي كرد و ريشه قدرت وحيات  او درمقابل استاد،. طبيعت گرايي توجه كند
  177. خداوند را در ذات طبيعت معرفي كرد

افالطون . در سراسر يونان قابل مشاهده استضرورت الگوبرداري از طبيعت چيزي است كه 
اگرچه الگوهاي ماوراء طبيعي را اصل و مهم مي دانست، در رساله فيدئوس به تقل از سقراط مي 

يك تركيب و مجموعه بايد مانند موجودي زنده ، شامل پيكره كامل از قبيل سر يا پا و « : گويد 
اين دقيقا همان چيزي است كه امروز به » همچنين اعضاي مياني كه با كل هماهنگ هستند باشد

ارسطو همان كه عنوان كتاب خود . صورت نگرش ارگانيك و طبيعت گونه به اشياء مطرح مي شود 
يا ارغنون گذاشت در كتاب فن شعر خود، هر داستان يا تراژدي خوب را در قياس با يك را ارگنون 

سخن موجود زنده داراي اندام و ساختاري طبيعي دانست و به اين ترتيب از شعر و داستان ارگانيك 
اين شواهد را مي توان اولين مباني مكتوب در زمينه نزديك كردن ساخته هاي انساني به . گفت

  . ر غرب دانست، اگرچه به نظر مي رسد در شرق اين ريشه عميقتر باشد طبيعت د
در عصر جديد پس از سيطرة دو گرايش طبيعت گريز و طبيعت ستيز دوباره گرايشي  - 2   

در اين ديدگاه . احساسي وعاطفي به طبيعت در شكل ناتوراليسم و رومانتيسيســـم  رونق پيدا كرد
ة طبيعت و محدود به خواسته هاي طبيعت است ، و به شكلي كه انسان با همة آزادي هايش ساخت

 طبيعت او را هدايت مي كند ، 

طبيعت را مانند پديده اي الهي مي ديد  جان راسكين. حركت مي كند
و از قدرت معنوي هوا ، سنگها و آبها سخن مي راند ،  هر چند سخن او 

ز گسترش ولي به هر حال زمينه سا  178.احساسي و نه عقالني بود
  .جريانهاي ارگانيك و طبيعت گرا گرديد 

  : يباغ ژاپن) 1
ثير آيين شينتو از تأ يبه شكل خوب آندو معمار معروف ژاپني تادائو

آندو بر نظام سنتي كه  نقدي .سخن گفته است بر باغ سازي ژاپني
ارائه مي دهد ، تمايلي را به  ن آنييپس از تب ارتباط با طبيعت در ژاپن

او در نامه به پيتر آيزنمن معمار معروف امريكايي . ازي اسالمي وايراني نشان مي دهدسمت باغ س
  : ...مي گويد 

 "طبيعت  "به مثابه چيزي همپاي  "خويش "ژاپني ها از ديرباز از «
اگر درست درك كرده باشم آنچه در اين معني نهفته . تعبير كرده اند

 "ديك تر كردن اين و نز "خويش  "است، تالش براي خالي كردن 

طبيعي زيستن  "عبارت مصطلح ژاپني، . است "طبيعت  "به  "خويش 
، شرايط مطلوبي را در پيش روي ما مي نهد كه ما بايد در آن شرايط به "

                                                           
 594،  انتشارات علمي و فرهنگي ،  ص  1362يخ تمدن يونان ،دورانت ويل، تار 177
، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي  1379،) بحران معنوي انسان متجدد ( نصر ، سيد حسين ، انسان و طبيعت  178

  90، چاپ اول، ص 
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 نمونه هايي از باغ ژاپني ، هماهنگي با طبيعت ، 

انديشه طبيعت عميقاً در زندگي روزمره ژاپن ريشه . كردن بپردازيمآرزو 
هنگامي كه  زندگي و مرگ انسان بخشي از امور طبيعت است و. دارد

مي شود، طبيعت او را جذب مي كند و در نتيجه  "طبيعت زده  "انسان 
من اعتقاد دارم كه اين شكل بوديستي هيچ انگاري . مي شود "هيچ  "او 

  ».دناميده مي شو "موجوكان  "است كه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
زندگي . ست، داردسنت ژاپني در مورد طبيعت، حساسيتي متفاوت از آنچه كه در غرب ايجاد شده ا«

انساني قصد مقابله با طبيعت را ندارد و در پي مهار كردن آن نيست، بلكه در عوض بر آن است كه به 
حتي مي توان گفت كه در ژاپن تمامي اشكال . همنوايي صميمي با طبيعت برسد تا با آن يگانه گردد

اين نوع حس مندي، فرهنگي را  .گيرداعمال معنوي، عرفاً در زمينه اي از تعامل انسان با طبيعت انجام 
شكل داده است كه مرز فيزيكي ميان اقامتگاه و طبيعت پيرامون را از اهميت مي اندازد و در عوض آستانه 

اين آستانه در عين حال كه حايل محل سكونت انسان از طبيعت است، . اي معنوي را بوجود مي آورد
اما اينها نفوذي . و درون هيچ مرز روشني وجود نداردميان برون . طبيعت را نيز به درون مي كشاند

امروزه، متأسفانه، طبيعت شكوه پيشين خود را از دست داده و توان ما در . دوجانبه نسبت به يكديگر دارند
معماري معاصر، از اين رو مي بايد در فراهم آوردن مكان هاي معمارانه . درك طبيعت نيز كم شده است

 »دطبيعت را احساس كننكه در آن مردم حضور 
ن سنت مطرح كرده و به يا را از يانتقادات زنمنيبا آ يهمزمان ين مدافعانه، براييآندو پس از تب

  :به گفته او . ن سنت و تجدد استيان ايم يدنبال راه حل
با اين حال من احساس مي كنم كه چنين ديدگاه سنتي «

بهتر  خودت. راجع به طبيعت به خودي خود كفايت نمي كند
آنچه در . مي داني كه ما ديگر در ژاپن سنتي زندگي نمي كنيم

گذشته به عنوان يكي شدن با طبيعت مطلوب مي نمود، اكنون 
همان گونه كه تمدن و فرهنگ . از واقعيت بس دور افتاده است

محيطي كه من در آن . دگرگون شده اند، طبيعت نيز شده است
ن محيطي است كه تو در زندگي مي كنم، از برخي جنبه ها هما

  من فكر مي كنم. آن زندگي مي كني
  كه در چنين دوراني رابطه ميان انسان 

  .شود طبيعت بايد بي چون و چرا دگرگون و 
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به نظر من رويارويي با موضوع بنيادين معماري درباره رابطه انسان با طبيعت و فراتر رفتن  …
رك من اين است كه بر طبق سنت غرب، د. از وضعيت ركود و فلج كنوني، ضرورت مي يابد

من همچنين مي انديشم كه هدف خرد . معماري نوعي استفاده براي خرد بشري بوده است
با اين حال امروزه همه ما در سرتاسر . غربي، اهلي كردن و به انقياد درآوردن طبيعت بوده است

اريم هدف من در راز و جهان نياز به تالش براي كشف رابطه اي متفاوت ميان بشر و طبيعت د
نياز كردن با طبيعت به همين شكلي كه هست خالصه نمي شود، بلكه مي كوشم تا مفهوم 

  . طبيعت را از طريق معماري دگرگون سازم
اين روند، منتزع كردن طبيعت از طريق 

به اعتقاد من هنگامي كه . معماري است
چنين چيزي رخ مي دهد، انسان رابطه تازه 

به جاي . عت كشف خواهد كرداي را با طبي
اينكه انسان، طبيعت را متالشي كند و آن را 
با بي نظمي به زير سلطه خود درآورد، من 
دوست دارم كه انسان و طبيعت همراه و 
همسو با يكديگر شوند و تنش ها را براي 

من مي خواهم . حفظ يكديگر بكارگيرند
مكاني را بيافرينم كه اين امر بتواند در آن به 

تنها هنگامي كه اينها صورت . قوع بپيونددو
پذيرد حساسيت انسان احياء خواهد گرديد و 

طبيعت  .خويشتن وي تحقق خواهد يافت
طبيعت نخستين . نقطه مقابل خرد نيست

. شرطي است كه انسان با آن سروكار مي يابد
طبيعت از طريق دخالت انسان مي تواند جلوه 

از زيبايي شناسي معمول باشد و در اين صورت فرصتي پديد اي را از خود بروز دهد كه فراتر 
اين همان چيزي است كه اميدوارم از طريق . مي آيد كه علت وجودي انسان را پاسخگو باشد

 »179.معماري به آن دست يابم

 
 
 
 
 
  
  
  

  
 

 

                                                           
 12؛ ص 47و46آندو تادائو ؛نامه به پيتر آيزنمن ؛مجله معماري وشهر سازي شماره   179
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هيچ « ، اين گفته رايت  1937خانه آبشار، فرانك لويد رايت ، 
خانه اي نبايد روي تپه باشد، بلكه بايد جزئي و برآمده از 
طبيعت باشد، متعلق به آن باشد، تا تپه و خانه بتوانند با هم 

ه لحاظ وجود ديگري باشد زندگي كنند و خوشحالي هر يك ب
به بهترين شكل ممكن در اين خانه طراحي و اجراء شده » 

آندو در متن فوق به دنبال راهي متفاوت از نظر سنتي ژاپني و نظر خردگراي غربي است به 
ا توصيفي كه او از وضعيت مطلوب خود ارائه كرده  بسيار به معماري و باغ سازي اسالمي گمان م

 .درعين حال ابهامي كه آيزنمن در مقابل توصيف آندو بيان مي دارد قابل توجه است . نزديك است
  :به گفته او 

كه تو مي گويي كه ديدگاه سنتي درباره طبيعت به خودي خود كفايت نمي كند، و اين « 
اين . طبيعت دگرگون شده است و بنابراين رابطه ميان انسان و طبيعت نيز بايد دگرگون شود

وقتي جهت گيري اين . براي تو به معني منتزع و مجزا كردن طبيعت از طريق معماري است
  »180باشد، اين پرسش را هم برمي انگيزد كه منظور تو از اين انتزاع و مجزا بودن چيست

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ك يارگان يمعمار)  3
ارگانيك به ضرورت تقليد هنر از طبيعت ، در جهت فراهم رويكرد 

  .  اعتقاد داردنمودن زمينة دگرديسي مواد بيجان به يك موجود زنده 
در كنار طبيعت  نسبت بهدر اروپا و آمريكا  19قرن رويكرد رمانتيك 
ري زيست شناسي حاكم بر اين دوران زير بناي فك فلسفه آميخته با

در  19اين معماري در قرن . معماري ارگانيك را تشكيل مي داد 
آمريكا توسط لويي ساليوان و فرانك فرانس شكل گرفت و در قرن 

  181. در كارهاي رايت به اوج رسيد 20

مي توان درنظريات و كارهاي  در اروپا را معماري ارگانيكردپاي 
گوته ، استاينر و افرادي چون ، گاودي ، آلتو ، شارون ، هارينگ ، 

  182.نظاير آن مشاهده نمود 
فرانك لويد  خانه هاي وياليياوج معماري ارگانيك را مي توان در 

تپه هاي  "و  "دشت مسطح  "كه به دو صورت رايت مشاهده كرد 
                                                           

 12همان ؛ص  180
 10ص  – 79بهار  –قباديان ، وحيد ، فرانك لويد رايت و معماري ارگانيك ، مجله فضا ، شماره اول   181
او شفافيت ، سبكي  و وضوح معماري . سهم بسزايي در معرفي معماري ارگانيك در اروپا داشت   ‘آلوار آلتو ‘از ميان همه آنها  182

او در به كار گيري احجام نامتقارن در طراحي پيكرة بنا ، نبوغي خاص داشت و توانست . عرصه معماري ارگانيك نمود اسكانديناوي را وارد 
به كمك نور طبيعي و به كار گيري رنگ ها به فضا سياليتي تغزّلي بخشد؛  همچنين در كارهاي او با استفاده از مصالح طبيعي بخصوص 

  . اقانه ، به مصالح اجازه داده مي شد تا خود را ابراز كنندچوب ، به شيوه اي نوآورانه و خلّ
Pearson ,David, new organic architecture , the breaking waves , university of California press, Berkeley 
and los Angeles , 2001,p8 
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در تلفيق و  وخانه هاي دشت مسطّح غالباً در حومه شهر شيكاگو  .ديده مي شوند "شيبدار 
از مشخّصه هاي بارز اين .و سر سبز اين نواحي طراحي گرديده اند مسطّح هماهنگي با دشت هاي 

پنجره هاي سرتاسري ، كنسول نمودن بام  و نمايش تاكيد بر خطوط افقي با ساختمانها مي توان 
از جمله شاخص ترين اين بناها  خانه روبي در شيكاگو . افقي آن به موازات سطح زمين اشاره نمود 

ل خانه آبشار نمونه اي از خانه روي شيب است كه در آن حجم ساختمان همچون در مقاب .مي باشد
در  1936اين خانه كه در سال . مجموعه اي از اليه هاي سنگي است كه روي هم قرار دارند 

پنسيلوانياي آمريكا ساخته شد را بايد شاهكاري از معماري ارگانيك دانست كه در آن اصول زير به 
  : يافته است بهترين وجهي ظهور 

  .   حداقل دخالت در محيط طبيعي و تلفيق حجم ساختمان با محيط به گونه اي مكمل -
  تلفيق فضاهاي داخلي با خارج با نصب پنجره هاي سرتاسري ، حذف گوشه و ايجاد فضاهاي نيمه باز -
ايش صريح استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صخره ها و گياهان در داخل و خارج بنا و نم -

  ويژگيهاي ذاتي آنها
رايت اگرچه با تكنولوژي مدرن . تكنولوژي همچون عملكرد در معماري ارگانيك جايگاهي ويژه دارد 
او از ستونهاي باربر كوچك براي . مخالفتي نداشت ولي آن را به عنوان غايت وهدف تلقّي نمي نمود 

وه بر نقش سازه اي ، تعريف كننده فضاها و ديوارهاي باربر عال. آزاد كردن فضا استفاده نمي كند 
  . كانون طرح مي باشند 

. مهمترين ارزش معماري ارگانيك زايش طرح از دل بستر محيطي و شرايط عملكردي پروژه است 
منظور من از معماري ارگانيك  نوعي از معماري است كه از درون به برون مي رود و در « : به گفته رايت 

وجودي خود در حال رشد است ؛ درمقابل گونه اي از معماري كه بدون توجه و هماهنگي با هماهنگي با شرايط 
  183.» محيط شكل گرفته است

  :مي گويد 184مورد هدف معماري در  1914وي در سال 
همانطور كه گياه از . خود را از شرايط موجود بيرون مي كشد ) سازه ( يك فرم ارگانيك ، ساختار « 

  185 »... هر دو از درون باز مي شوند و رشد مي كنند ... ند درون خاك رشد مي ك
به عقيده وي معماري ارگانيك اساساً به معناي  يك معماري زنده است كه در آن اشكال بي فايده و 
غير سودمند در جهت رشد كلّ مجموعه دور انداخته مي شوند و هر جزء متناسب با وظيفه اي كه 

يكپارچگي  و همينطور رايت بر وحدت. است ، فرم پيدا مي كند براي انجام دادن آن شكل گرفته
در يك كليت و وجود ارگانيك تأكيد مي ورزيد و با  بيروني ، و محيط دروني مبلمان با ساختمان

تشكيل يك مجموعه و توده بي معنا و بي هدف از بخش ها و اجزا به گرد هم مخالف بود و آن را 
  186. ارگانيك محسوب نمي نمود

  :عبارت تعريف نمود  9معماري ارگانيك را مشخّصاً در 187 تليئيسين در 1953در سال  وي

                                                           
 http://www.christianHubert.com  در سايت    كريستين هوبرت –مقاله ارگانيك گرايي   183

184  The cause of architecture  
 همان منبع 185
 همان منبع  186

187  Taliesin 
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موزه برلين، آلمان، دانيل ليبسكيند، نمايش گسترش غير 
خطي، آشفتگي و جهش در معماري غير خطي بخش 

 .الحاقي يهودي به اين موزه 

فقط شامل محيط خارج مانند ابرها ، درختان و حيوانات نيست بلكه شامل داخل بنا و اجزا و :  طبيعت  -1
  . مصالح آن نيز مي باشد 

  .ت به اجزا است به معناي همگوني و تلفيق اجزا نسبت به كل و كل نسب: ارگانيك  -2
تلفيق فرم و عملكرد و استفاده از ابداع و قدرت  به جاي عملكردگرايي خشك ،: شكل تابع عملكرد  -3

  .تفكّر انسان در رابطه با عملكرد 
فرم هاي دلپذير و انساني  با صورت ومصالح و سازه سخت ساختمان را  تلطيف و تكميل: لطافت  -4

  . هاشاخه  اي ساختارو برگ برپوشش درخت و گل  همچون
  .  )تاريخي يا طبيعي ( تبعيت و نه تقليد از سنّت : سنّت  -5
رابطه تزئينات به معماري مانند گلها به شاخه مي . بخشي جدايي ناپذير از معماري است : تزئينات  -6

  . باشد
  . وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش يابدفضا روح بايد در درون آن : روح  -7
اتش ذآثار ارگانيك عالوه بر گرافيك دو بعدي داراي ضخامت و عمق است كه به واسطه آن : بعد سوم  -8

  . آشكار مي شود 
شالوده پنهاني كه تمام سيستم هاي ساختمان بايد از آن منبعث شوند و در آن جريان داشته : فضا  -9

  . باشند
لويي ساليوان نيز اعتقاد بسياري به فرمهاي 

ساليوان به روشي . عي و سبك ارگانيك داشت طبي
معتقد بود كه مشابه پروسه به وجود آمدن در 

فرم ،  "او براي اولين بار اصطالح . طبيعت بود 
« را بيان نمود و چنين عنوان كرد  "تابع عملكرد 

بعد از مشاهده مستمر طبيعي به اين نتيجه 
يعني  188». رسيدم كه فرم تابع عملكرد است 

ن اين موضوع را در فرايند رشد و حركت ساليوا
اگرچه مدرنيستهاي نيمه اول . طبيعي مي ديد 

را شعار اصلي  "فرم ، تابع عملكرد  "قرن اخير نيز 

خود مي دانستند ، ولي آنها اين رابطه را در 
همانگونه كه فرم . ماشين و تكنولوژي مي ديدند 

هواپيما تابع عملكرد آن است ، فرم معماري نيز 
   189. ايد تابع عملكرد آن باشد ب

                                                           
188  Mark Mumford. The Origins of American Organic Architecture. JAE 42/3. Spring 1989. P.34  

  10ص  – 79بهار  –و معماري ارگانيك ، مجله فضا ، شماره اول  قباديان ، وحيد ، فرانك لويد رايت  189



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

106 
 

، طراح ) 1992-97(موزه گوگنهايم در بيلبائو اسپانيا 
در اين طرح معماري پيچ خورده، مواج، . گهريفرانك 

استمرار نرم و منقطع از درون هسته مركزي همانند 
 .گلبرگ هاي گل در حال شكفتن است 

  : فراكتال و آشوب  يمعمار)  4
يكي از ديدگاه هاي تازه در هنر  معاصر  كه ريشه در رياضيات 

اين ديدگاه نخست . آشوب و بي نظمي دارد ،  ديدگاه فراكتال است
( شاخه اي از رياضيات محض بود كه به مطالعة وجوه پيچيدة طبيعت 

حتي  كوهها ، بافتهاي گياهي وحتي كهكشانها  وهمچون تصوير ابرها ، 
... ) پيچيدگيهاي نامنظم جوامع انساني همچون تغييرات نرخ سهام و 

مي پرداخت و مشخص نشد كه چگونه  درميان هنرمندان جذابيت پيدا 
كرد و سر از معماري وشهرسازي وحتي هنرهاي بازاري همچون طرح 

  .روي پيراهن و پوسترها در آورد
و  تيبمايكل و  بنوا مندلبراتها و توضيحات افرادي همچون كار

بنياد ديدگاه . در فراگير كردن آن تأثير به سزا داشت  پل النگلي
آنان الگو برداري هندسه از برخي اَشكال پيچيدة طبيعت و زيبا 

اين الگو برداري مي تواند از مسير حركت يك . دانستن آن است
ريا و يا امتداد يك رودخانه و يا حشره درفضا تا خط ساحلي يك د

در گياهان هم بافت رشد سرخسها و ميوه هايي . باشد.... لبة كوه و 
همچون گل كلم نمونه هاي مشهوري هستند ، بايد توجه داشت كه 

هندسه فراكتال يكي از وجوه  هندسه اي است كه در طبيعت 
  .  موجود است ونه كل آن

به معني سنگي كه »اكتوسفر«ازكلمه التين  »فراكتال«واژة 
توسط اين واژه .به شكل طبيعي ونامنظم شكسته و خرد شده است

ساخته شد و از آنجا كه او به  1975و در سال   بنوا مندلبرات
گونه اي شعار طبيعت گرايي مي داد، به تندي با پذيرش همگاني 

  . روبرو شد
 اما اين نظريه پردازان براي ساده تر كردن الگو برداري از

هندسة طبيعت ، روش كار رابه صورت يك اصل مهم در آوردند و 
است، به گونه اي  كه ريخت »  تكرار همگون از جزء تا كل «  آن

كل جسم با اجزاء آن بسيار همانند است و هر مجموعه از تركيب 
به اين ترتيب اصالت با جزء  .  اجزاء همگون ، با كل ساخته مي شود

تابعي از جزء است ، منتها نه تابع عيني ، به گونه اي كه كل . است 
ا همة اينها ب.بلكه تابع تصادفي و به صورت غير قابل پيش بيني

يكي )ارگانيك( نبايد هندسة فراكتال را با هندسة اندام وار 
برخي، بافت شهرهاي كهن را شهر فراكتال  دانست وهمچون
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   190)1379اسالمي ، (.ناميد   (Semi organic)شمرد ، بلكه تنها مي توان آنها را شبه ارگانيك
ولي در رشد . در هندسه فراكتال، تنها معيار همگوني كل با جزء است اسالميبه گفتة 

ولي همواره يك كل مهار كننده ومتعادل كننده  ،ارگانيك اگر چه اجزاء فعالند و رشد مي كنند
كمي برقرار است و اجزاء در درنظام ارگانيك منطق، تنها رياضي نيست ، بلكه منطق ح. وجود دارد

اگر حسني درنظام فراكتال .يك رشد هوشمند هر لحظه خود را با كل مجموعه تطابق مي دهند 
اما به خاطر نبود . است )   (Contextباشد،  بازسازي و گسترش مكتب اصالت زمينه و متن 

انجام )  (Adaptationتطابق با محيط  "و رويكرد كل گرا، معموال)  سيستمي ( نگرشي سامانه اي 
نمي شود وهمين امر آنها را از نظام هاي ارگانيك جدا مي كند وبه سوي مكاتب بي هدف وتصادفي 

  )همان( .مي كشاند
به گمان ما، هندسه فراكتال شايد يكي از وجوه هندسة طبيعت است كه بدان دست يافته شده 

ونة هندسه موجود در طبيعت شمرد و پايه و نمي توان به گونه اي فروكاهنده و حصري ، آنرا تنها گ
  .  الودة تمام هندسة كاربردي كردو ش

                                                           
 1379برگرفته از گفتگو با غالمرضا اسالمي در بارة فراكتال در سال  -  190
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  ترسيمات لوكربوزيه براي طرح مدوالر، او در
  متر 83/1و سپس  75/1مفاهيم اوليه، ارتفاع  
  .را براي مقياس در نظر گرفت 

  : يشكل يعت گرايطب يمعمار)  5
از زمان هاي كهن برخي نظريه پردازان هنري،  طبيعت را داراي ساختار متعالي و قابل   

 "وخصوصا اين هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبيعت. مطالعة هندسي ومنظم شدني مي پنداشتند
بر پاية تناسبات  "بدن انسان سعي مي كردند تا اصول و تناسبات زيبايي شناسانة آن را كه معموال

  . زرين هستند ، استخراج كنند و هنر ومعماري خود را براساس همان تناسبات بسازند
 

 دراين ديدگاه ، مباني نظري هنر ومعماري ، انسان
ن و طبيعت در اما انسا. شناسي و طبيعت شناسي است

ساختار و كالبد آن خالصه مي شود وتنها به مطالعه 
آلبرشت . هندسه و تناسبات رياضي آن پرداخته مي شود 

يكي از مهمترين نظريه پردازان روزگار نوزايي  191دورر
سال پژوهشهاي خود را در  30حاصل  1528است كه در 

ام تحليل هاي او از اند. بارة تناسبات انسان به چاپ رساند
انسان و طبيعت،  هنوز هم  از سوي معاصرين مورد توجه 

  .است 
» مدوالر« كتابي به نام  لوكوربوزيهدر روزگار كنوني 

آن را كتاب مقدس هندسه درعصر  كرير رابنوشت كه 
  :مي گويد كرير. جديد ناميده  است

اولين كسي است كه نسبت هاي طاليي را  لوكوربوزيه «
چگونه ناف،  بدن انسان رابه  "د كه مثالاستخراج كرد و نشان دا

اما بعد از او تحليل هاي   192».نسبت طاليي تقسيم كرده است و 
را مي توان يكي از مهمترين نمونه هاي اين پژوهشها   كرير

اوعيب نظام لوكوربوزيه اي را تأكيد زياد از حد آن . دانست
 193. برنسبت هاي طاليي مي داند

  
معاصر را كه  طبيعت را پيچيده مي  درعين حال گرايشهاي ولي 

  :دانند نمي پذيرد و مي نويسد 
درمورد  194به نظر من مقاله هايي از قبيل كار روبرت ونتوري «

چرا كه تاكنون حتي . پيچيدگي هاي معماري ، ابلهانه است 

                                                           
سال مطالعات گسترده اي بر روي تناسبات بدن انسان انجام داده  30او به مدت . فوت كرد 1528دورر نظريه پرداز آلماني كه در سال  - 191

 .مرد و زن را با تناسبات گوناگون مطالعه كرده و از جهت قيافه شناسي و زيبا شناسي ، اندام آنها را تحليل نموده است8پيكره او . است
 38، ترجمه محمد احمدي نژاد ، نشر خاك ، ص  1380كرير ، راب ، تناسبات در معماري ،  192
  122همان ، ص   193
و » پيچيدگي و تضاد در معماري«پست مدرنيسم در معماري است و كتب معروف او به نامروبرت ونتوري از معماران آغازگر رويكرد  - 194

 .بيانگر تأكيد معماري پست مدرن بر پيچيدگي و تضاد است» از الس وگاس بياموزيم«

« تصاوير برگرفته از...(عه نظم و تناسبات برگ بلوط مطال
  )    69، راب كرير ،ص »تناسبات در معماري 
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اگر پيشرفت بي امان علم . كوچكترين مسائل مطرح شده در آن براي كسي قابل فهم نبوده است
  195 ».چيزي تباه نمي شود) در سير طبيعي ( ، نكشاند  نابودي  سياره ما را زودتر به، 

  :مي كند كه  اوتأكيد. اما كار اصلي او مطالعه بر روي بدن انسان و طبيعت است 
يك سازندة با .  بدن انسان همواره نمونة ارزشمندي براي بررسي تركيب درمعماري بوده است «

استخوان ها ، اندام ها ، عضالت و .... ن ، فرم هماهنگ آرماني را مي يابدتجربه ، در اندام انسا
بافت ها نه تنها به منظور دست يافتن به بهترين وضعيت كاركردي ، بلكه براي تحقق جوانب 

   196 ».زيبايي شناسي ، سازمان يافته اند
  

و در ساختمان ها بررسي او با تصاوير ونقشه هاي بسيار مفصلي نظام تناسبات را دراندام انسانها 
او همين بررسي ها را درمورد برخي ديگرازموجودات طبيعي مثل گياهان .  و ارائه كرده است

  .وجانوران دنبال مي كند
بررسيي كه او بر روي برگ انجام  

داده به خوبي تفاوت ديد او را با بررسي 
هاي معتقدان به هندسه فراكتال  

وكل از او به رابطة جزء . نشان مي دهد
لحاظ شكلي كاري ندارد و تنها به 

به . تناسبات كالبدي بسنده مي كند
  : كريرنظر 

هندسه درمعماري تنها كنترل «
كنندة كمي هماهنگي بناست واگر 
چنين نبود بنا نامفهوم باقي مي 
.  ماند و مبهم تعريف مي شد 

دراين تحليل هاي هندسي شم ما 
محرك ماست و ما را مانند خواب 

ا به سمتي مي كشاند كه بايد گرده
درجايي توجيه عقلي داشته 

   197».باشد
  :ويا درجاي ديگر مي گويد 

مد پرستي هاي بدون انگيزه بر آنها حاكم  تناسبات نه يك موهبت الهي است ونه قوانيني است كه «
نمي تواند مسير مستقيمي به سوي ) هرچند كه تصحيح شده باشد ( هيچ قانون تناسبي .  است 

  198».ترسيم كند) چهار چوب تركيبي ( ركيب روابط ابعاد ت
  

                                                           
 31همان ، ص   195
 همان منبع  196
 20همان ، ص  197
 121همان ، ص   198
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او همچنين به ديدگاه هايي مي پردازد كه شكل معماري را به طور مستقيم از شكل بدن انسان 
، هماهنگي بدن انسان با شكل چليپا ،   دي جورجيوبراي نمونه در تحليل هاي . برداشت مي كند

در ازاي كالبد انسان براي طراحي ستونها در ساختمان ارائه  و. به عنوان زمينة اي براي نقشة  كليسا
  .  199.شده است

براي نمونه او نماي كليساي . هم به نمونه هايي از اين دست مي رسد كرير تحليل هاي خود
  "سنت اتين را تحليل كرده و آن را كامال

  . هماهنگ با نظام تناسبات قامت يك انسان دانسته است

  :تكميل طبيعت  :چهارم  الگوواره 
 اين ادعا را بسياري از مكاتب طبيعت ستيز ، طبيعت گريز و طبيعت گرا ، مي توانند داشته     

به گمان ما ديدگاه قرآن درباره ارتباط انسان با .باشند ، كه براي شناخت آن بايد بسياري دقيق بود
   .طبيعت بيش و پيش از همه به اين ديدگاه نزديك است 

، نظريه سه جانبه مطرح شده در انديشه هاي اسالمي مورد بحث قرار گرفت  در فصل طبيعت
  :كه به طور خالصه به قرار زير بودند 

سخر لكم (،)43/ هود(،)استعمركم فيها(. انسان وظيفة استعمار و تسخير طبيعت را دارد : 1نظريه 
  .) االرض 
لقد خلقنا (  .روحاني انسان است ارزش طبيعت از لحاظ وجود شناسي پايين تر از بعد : 2نظريه 

  ) .  4/ سورة تين ( ، ) ن تقويم ، ثم رددناه اسفل سافلين ساالنسان في اح
به تعبيري مادر  (شكل گيري بعد جسماني و روحاني انسان است  براي طبيعت بستر الزم :3 هنظري

  )43/ هود ( ، ) هو انشأ كم من االرض (    اوست 
، همچون مالصدرا مورد ز اين سه نگرش در انديشه متفكران اسالمي همچنين تركيب ارزشمندي ا

به گمان ما معماري و باغ سازي اسالمي نمونه كالبدي خوبي براي اين انديشه . بررسي قرار گرفت 
 . هاست 

                                                           
در توجيه شكل ماهي رستوران معروف كوبه  فرانك گري "مثال. رن فراوان استنمونه هاي شكل گرايي ظاهري در معماري پست مد  - 199

بنابراين چرا . اگر كسي بگويد كه كالسيسيسم كمال مطلوب است ، پس من هم مي گويم كه فرم ماهي كمال مطلوب است« : مي گويد 
  .  را بايد در همين دسته بندي جاي داد.... و كوروكاوا  آثاريگر مثل دبسياري از كارهاي ). 102، 1378جنكز ، . ( » ماهي را تقليد نكنم
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  : ياسالم يو باغ ساز يمعمار
از تضاد با  يرا ناش ياسالم يمعمار يآنچه كه سبب شده برخ

ل ين جنبه تكميست جز همين يزيچ ف كنند،يعت توصيطب
، معماري سنتي را  ييارويروبا ارجمند شمردن  يافشار نادر.عتيطب

 :مي گويد و درعرصه تضاد با طبيعت جاي مي دهد
در گذشته كه رفتار انسان  "توليدات معماري به طور خاص ، خصوصا «

هاي زيگورات. به فطرتش نزديكتر بود ، تضاد با طبيعت را نشان مي دهد
. مسطح است "بين النهرين،  كوههاي مصنوعي در سرزميني اند كه كامال

به همين صورت مناره هاي شهرهاي مركزي ايران ، خطوط افقي كوير را 
رنگهاي درخشان وغليظ كاشيها ، فرشها و . به مصاف مي خوانند 

لباسهاي بومي مردم اين مناطق ، تالشي براي جبران كمبود رنگ محيط 
  200 ».است

 :البته او تذكّر مي دهد كه
تضاد رنگ چيزي جداي از طبيعت نيست ، وبه لحاظ زيبايي شناسي ،  "تضاد ، مثال «     

تضاد باعث افزايش ارزش مي . ارزش هرعنصر ادراكي در مقابل متضادش به نمايش درمي آيد
 201 ».شود

هم  لوكوربوزيه .كند يم يمعرف هندسه را عامل سلطة بر طبيعت در دنياي گذشته او اساساً 
در سفري كه به يونان داشته ، به تضاد هندسه منظم و رنگ مرمر سفيد معابد يوناني در متن سبز و 
نامنظم جنگل ها و درختها اشاره نموده و آنرا تحسين كرده و منبع الهام خود در معماري دانسته 

  . است 
  :راين باره مي گويد دنديمي  .غالب معماران سنت گرا دراين جايگاه قرار دارند

طبيعت محسوس وهندسة پنهان و شگفت انگيز آن كه رمز گشاي صورت مثالي مي باشد ، «
وي با شهود اين رمزها و برگرفتن آن با عمق جان و پرگشودن .  منبع الهام معمار مسلمان است

نقش  الهام معمار سالك از طبيعت ، الهام از. در فضاي خيال ، نقش پرداز حقيقت مي گردد
پنهان آن است كه هندسة وجداني خود را از پس تكثّرات وتنوعاتش پيش چشمان شهود وي 

   202».قرار مي دهد
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در اين گفته الهام از طبيعت ونگرش شهودي به آن  و استفاده از نقش پنهان آن اشاره        
و درك  اساس اين اقتباس طبيعي عدم توقف در ظاهر طبيعت. بس ظريف است شده،كه نكته اي

همان كه بسياري از معماران . نظم پنهان آن است
و يا حكمت آشناياني اردالن سنت پژوه همچون 

 نوايي .به آن تأكيد كرده اند... و نصر همچون 
در همين رابطه با اشاره به  203وحاج قاسمي

بحث زيبايي را )   ع(  حديث معروف حضرت علي
   :مطرح كرده اند

 ي عليه السالمعل حضرت منسوب به درحديثي«
محمد بشر ال كالبشر بل هو « آمده است كه 

) ص(محمد  «»كالياقوت بين الحجر 
لكن نه مانند بشرهاي ديگر ، بلكه .بشراست

   204».مانند ياقوت بين احجار
دراين روايت درميان بخشهاي مختلف طبيعت 
، بين سنگ كه ساختاري غير بلورين وغير منظم 

د ، با ياقوت كه و به همين جهت غير شفاف دار
انسان كامل ساختار دروني وجود . ساختاري بلورين ، منظّم و شفاف دارد ، فرق گذاشته شده است

خود را همچون بلور ياقوت منظم ساخته وبه همين جهت به شفافيت رسيده ونورالهي را از خود 
منظم همچون عبور مي دهد ومعماري اسالمي نيز درميان ساختار ارگانيك شهر حالتي بلورين و

به همين جهت . ياقوت به خود مي گيرد و نماد انسان كامل را با نظم يافتن درخود متجلّي مي كند 
 ،  

نظم گيري و شكل گيري نقشة كف درمعماري  همان گونه كه پيش از اين هم گفتيم ، مرحلة
بلور طبيعت و ناميد و براي ت» بلوري شدن « اسالمي در  دل طبيعت را مي توان مرحلة تبلور  يا 

اين . طبيعت را مطهر يافت و جنبه هاي باطني آن را مشاهده كرد نصر نظام يافتن آن بايد به قول
ثمرة دو گانة نزول شخص پيامبر و همچنين كالم وحي در دنياي طبيعت است كه ماية تطهير 

ت كه در حقيقت پس از تطهير وجود سالك اس 205.زمين و فضاي زيست انسان را فراهم مي كند
  :اشاره مي كند كه  نصر .پاكي طبيعت  ونظم پنهان ومثالين آن آشكار مي شود

تحقيقات جديد از سوي تني چند از محققان كه به مدد ميكروسكوپ هاي الكترونيكي « 
و تكنيكهاي امروزي انجام گرفته است، شباهت هاي خيره كننده بين نقشهاي هندسي 

  206».ولي موجودات جاندار و بي جان نشان داده استو ساختار دروني و نظم مولك اسالمي 

                                                           
خشت و "دازان معماري اسالمي در دانشگاه شهيد بهشتي هستند كه رساله كارشناسي ارشدشان با نام نوايي وحاج قاسمي از نظريه پر - 203

 .در تحليل معماري اسالمي نوشته شده است و مقاالت و پژوهش هاي گسترده اي كه تاكنون در اين زمينه داشته اند  "خيال
 نوايي و حاج قاسمي ، پژوهش خشت و خيال 204
 46و44، ترجمه رحيم قاسميان ، حوزه هنري ، ص  1375نر و معنويت اسالمي ، نصر ، سيد حسين ، ه 205
 52و51همان ، ص   206

 باغ فين كاشان
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 نمونه اي از باغ سازي ايراني

اما هيچ گاه معمار سنتي به سبك فيزيك و رياضي امروز، ماده طبيعت را مورد بررسي قرار نمي  
بلكه اين مسئله پيامد شهود جهان مثالي توسط اهل . داد تا شكل منظم آن را استخراج و ارائه كند

اين درحقيقت تجلي . ران آموختند كه چگونه نقش بزنندبصيرت و ژرف انديشاني بود كه به صنعتگ
  :اصل كهن هرمسي است كه مي گويد 

آنچه در پايين ترين سطوح قرار دارد ، نمادي است از آنچه در عالي ترين سطوح   «
  207».است

  : همچنين در جايي ديگر مي گو يد 
ترين  كايت كريچالو به عنوان يكي از برجسته«

ر معماري اسالمي و ارتباط پژوهندگان باختري د
آن با رياضيات و هندسه ثابت كرده كه بعضي از 
الگوهاي پيچيده هنر اسالمي به ساختمان دروني 

ها شناخته شده شبيه است  مواد طبيعي كه تازگي
نمايد كه مسلمانان توانسته   وي گفت چنين مي

ها از ساختمان  ها و اتم باشند بدون شكافتن مولكول
اگر كسي از نقش . گاهي پيدا كننددروني ماده آ

سنتي اعداد و ارقام و سلسله مراتب وجود از اين 
اصل آگاه باشد كه قلب اشيا فيزيكي را تنها از 

هاي اصليشان و نه به وسيله  طريق شناخت نمونه
توان فهميد هر چند هر  تحليل و تقسيم مبهم مي

بررسي تحليلي موجه بار ديگر، باز تابنده نمونه 
شي مورد نظر در سطح واقعيت خود آن است   اصلي

توان اين واقعيت را مورد توضيح قرار  به خوبي  مي
  208 ».دهد

معرفي نمونه هايي از معماري و باغ سازي  
اسالمي وايراني كار دشواري نيست ، اين باغ سازي در عين آنكه در برخي ويژگيها با هريك از 

آنها يكسان نيست ، جالب است كه معماري خانه ها و  مكاتب قبل اشتراكاتي دارد ، با هيچ يك از
ابر  "معابد را هم در اين ديدگاه مي توان مدل سازي از باغهاي بهشت يا به تعبير هنري استيرلن 

  .: ناميد "باغ 
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براين . هستند» چاه « از ديدگاه شهرسازي ايراني ديديم كه باغچه ها و باغهاي خانه ها درحكم "
بدين ترتيب .  به ، مي توان حياط مسجد را به باغي حقيقي و دائمي تشبيه كرداساس وبه حكم تشا

در مسجد شاه بيننده مالحظه مي كند كه حياط در 
تمام سطوح خود داراي پوشش كاشي عالي از نظر 

رنگهاي حاكم در اين مجموعه ، رنگهاي . رنگ است 
گل و شاخ و برگ وحاشيه از همة گامهاي رنگي ، از 

فته تا آبي ها و فيروزه اي ها كه بسيار نزد سبزها گر
تجمل . ايرانيان عزيز است ، انتخاب شده است 

وشكوه نگاره هاي گل و بته اي وغناي گونه هاي 
گياهي كه ديوارهاي حياط را پوشانده نشانة فراواني 

چاهي از طراوت وتازگي .  نعمات اين باغ ابدي است
اكهايي كه است ، درميان اقيانوس ريگهاي روان وخ

افزون بر اين ، وجود حوض وسط . پوشش سقفهاي آجري خانه هاي مسكوني را تشكيل مي دهد
اين آئينه آبي ، سرچشمة نمادين وجود .  يادآوري مي كند حياط ، نقش موازي چشمة باغ را نيز

ست كه ي ا» باغ  -اَبر « پس مسجد .  گياهاني است كه چفته وار ديوارهاي حياط را پوشانده اند
  209"عدن را در سوره هاي قرآن  برعهده دارد« نقش تجسم نمادين  بهشت توصيف شده با عنوان 

  :به نظر او . توصيف نصر در مورد رويكرد خاص طبيعت گرايانه اين معماري قابل توجه است 
امروز بسيار سخن از آن مي رود كه معماري را به صورتي در آورند كه چشم انداز ساخته :  "

بشري با طبيعت هماهنگ باشد ، روستاها و  شهرها در جهان اسالم ، همچون تمدن  هاي
كافي است در امتداد دره . هاي سنتي ديگر ، مدتها پيش اين هدف را تأمين كرده بوده اند

هاي سرسبز مازندران يا در دامنه هاي كوههاي شكوهمند البرز و هندوكش كه از آناطولي 
است ، سفري بكنيم تا ببينيم چگونه بافت شهرها وروستاها به شرقي تا افغانستان ممتد 

صورت جزيي از چشم انداز كلي طبيعت در آمده و ماندگاههايي براي انسانها فراهم آمده است 
كه در عين زيبايي و كارآمدي ، به جاي آنكه با محيط طبيعي در حال ناسازگاري و مبارزه 

شهر اسالمي درعين آنكه تا حدي به علت آنكه . ا داردباشد ، با آن كمال هماهنگي و موازنه ر
ساخت دست بشر است از طبيعت جدا مانده ا ست ، پيوسته توانسته است تعادل خود را با 
محيط طبيعي ونيروهاي طبيعي وعناصري همچون آب ، خاك ، هوا و نور كه زندگي آدميزاد 

ي اسالمي هرگز با مبارزه  با طبيعت وابستة به آنها است محفوظ نگاه دارد ، معماري وشهرساز
معماران سنتي مسلمان ، بر خالف بسياري از . و بي اعتنايي نسبت به آن همراه نبوده است

مسلمانان در جهان معاصر اسالمي ، هرگز نمي كوشيدند تا پنجره هاي بزرگ شيشه اي 
آنگاه ناچار از بسازند كه هرچه بيشتر تشعشع خورشيد وحرارت آن را وارد ساختمان كند و 

خانه و . آن باشند كه از انرژي فراوان خارجي براي سرد كردن خانه هاي خود بهره گيرند
مسجد وخيابان و بازار وهمة اجزاي ديگر زندگي شهر چنان طرح ريزي مي شد كه از عواملي 

اغ آنجا كه بيابانهاي د. كه طبيعت در اختيار آدمي گذاشته است به حداكثر بهره برداري شود
شبانگاهي درهنگام روز جلوگيري  داشته كوچه ها باريك است تا از تلف شدن هواي خنگ 

  .شود
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در آنجاها كه همچون در اطراف كوير مركزي ايران درجة حرارت باالست ، زيرزمينها و بادگيرها  
براي زندگي تابستاني فراهم آمده و آب انبارهاي ژرف براي دسترس داشتن به آب سرد ساخته 

استفادة از بادگير در شهرهاي مركزي ايران همچون يزد ، كاشان وكرمان به صورت . ه استشد
خاص آموزنده است ونشان مي دهد كه چگونه دانش آدمي براي بهره برداري هرچه بيشتر از 
عوامل موجود طبيعي براي ايجاد يك معماري كه درعين حال هم زيبا و هم كارآمد است و هم 

عكس مي كند ودرعين حال با طبيعت نيز درحالت هماهنگي است ، مورد اصول اسالم را من
    210"استفاده قرارگرفته است

    
رويكردهاي گوناگون در بارة رابطة انسان ، طبيعت و معماري بر پاية جهان بيني هاي 

  : گوناگون
  

رويكردهاي 
  اصلي

نگرش انسان 
  بر طبيعت

ارتباط انسان و 
  مكاتب نظري  نوع سامانه  طبيعت

رابطه 
معماري و 

  طبيعت

سبكهاي 
  معمار  معماري

طبيعت 
  ستيز

نگرش چيره جو 
  بر طبيعت

طبيعت كااليي 
  در دست انسان

  غير
  سامانه اي 

عصر نوگرايي 
  غربي 

  )مدرنيسم ( 
  تضاد

  باغ فرانسوي
  ساختار شكني

ليبسكينــــد 
Libeskind  

آيزنمن 
Eisenman  

طبيعت 
  گريز

  

  
  نگرش بي تفاوتي

  با طبيعت

  
  م ارتباط ذاتيدع
  
  
  

  غير 
  اي سامانه

فرهنگ 
  نئوكالسيك

  رنسانس
  
  

  بي ارتباط

  كالسيك
  نئوكالسيك

  مدرنيزم
باغسازي 
  انگليسي

 Bottaبوتا 
 Wagnerواگنر 

گروپيوس 
Grupius  

  نگرش فراطبيعت  
  )عرفان انفسي ( 

طبيعت زندان 
  انسان

  )اصالت روح ( 

  غير 
  سامانه اي

  افالطون
  صوفيان كهن

  )موالنا ( 
  آيين هندويي

  معابد غاري شكل  هند باستان  تقابل

  
  طبيعت گرا

نگرش طبيعت 
  گراي شكلي

طبيعت آرام 
  بخش انسان

سامانه اي 
  گسسته

(Mecanical 
System)  

  ناتوراليسم
  رومانتيسيسم

  همشكلي
  تكنوارگانيك

  فراكتال
  معماري سبز

كاالتراوا 
Calatrava 

 Farraiفراي اوتو 
Otto 
  O,Ghertگري 

  
يكي شدن تكرش 

عرفان (با طبيعت 
  )آفاقي 

طبيعت هدف 
  ذاتي انسان

سامانه اي 
  پيوسته

(Organic 
system)  

دين هاي كهن 
 چين و ژاپن 

ايران باستان  
  يونان باستان

  تجانس
  ارگانيك

و  باغ ژاپني
  چيني

 Wrightرايت 
  Andoآندو 

نگرش آيه اي به   طبيعت ساز
  طبيعت

طبيعت بستر 
آغازين رشد روح 

لي انسان و
  حجاب نهايي او

  فراسيستمي
Hyper 

System  

  
  حكمت متعاليه

  تكميل

معماري 
اسالمي ، 
معماري ژاپني 

،  
  باغ ايراني
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  : 3تمرين 
  

  تحليل و مطالعه يك ارگانيزم جانوري و الهام مناسب و شايسته از آن در عناصر معماري: موضوع 
  

ك شامل پرندگان، حشرات، گستره موضوعات اين تمرين مي تواند تمامي جانداران متحر - 1
اين . ماهيها، نرم تنان، كيسه تنان، مارها و ديگر جانوران كوچك و بزرگ را شامل شود

موجودات به دليل تحرك، ساختار سازه اي نسبتا پيچيده تري دارند و مفاصل، لوالها و 
ثل مي توان به طور تطبيقي يكي از اعضاي آنها م. شكلهاي گوناگوني در دست و پا دارند

را با توجه به ... بالها، منقارها، دستها، دم ها، پوزه ها، پوست ها ، چشم ها و گوشها و
  .عنملكردهاي آنها مورد مطالعه قرار داد

از مهمترين موضوعات مورد توجه در اين موجودات ساختار اسكلت و استخوان بندي بدن  - 2
ناسبي براي سازه و عناصر درسهاي مطراحي و اتصاالت اين استخوان ها مي تواند . آنهاست

و برخي )  ILنشريه( دانشگاه اشتوتگارت آلمان  .و جزئيات اجرايي در معماري داشته باشد
از جمله كاالتراوا تجربيات قابل توجهي در اين ...) و Nomadگروه (معماران اسپانيايي 

 .بي قرار گيرندزمينه ارائه نموده اند كه از بعد طراحي معماري مي توانند مورد نقد و ارزيا
موضوع مهمي است كه سبب دگرگوني تدريجي در هر ) Transform(مسئله تغيير شكل  - 3

اين موضوعي .گونه و ايجاد گونه ها و تيره هاي موجودات و جانوران هم خانواده مي گردد
است كه در زيست شناسي به دقت مورد مطالعه قرار مي گيرد و جرج دارسي تامپسون در 

برخي . تحليل هاي ارزشمندي از آن ارائه نموده است on growth and formكتاب 
كتب معماري همچون بوطيقاي معماري آنتونيادس سعي نموده اند از راهبرد تغيير شكل 

 .زيستي در معماري استفاده نمايند
با مطالعه . از ديگر موضوعات قابل توجه در اين حوزه بررسي النه سازي جانوران است - 4

تجربيات ... ، النه موريانه و مورچه، كندوي زنبور عسل و تارهاي عنكبوت و آشيانه پرندگان
 . مفيدي قابل دستيابي بوده و مي تواند در جاي خود الهام بخش باشد
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  :پاره چهارم 

  
گونه هاي اقليمي و تاثيرات آنها در طراحي معماري و همچنين شناخت عوامل گوناگون : هدف 

  ه طرح در طبيعت و در معماريتاثير گذار در سازه و هندس
  
  

تطابق با اقليم از عوامل مهم شكل دهنده به هر موجود طبيعي و معماري است و از : اقليم  - 1
اين موضوع در چهارگونه . اين جهت معماري درسهاي زيادي مي تواند از طبيعت بياموزد

انوران، در هر اقليم گياهان و ج. اقليمي كه در ايران وجود دارد قابل مطالعه است
راهبردهاي ويژه اي را براي اين سازگاري فراهم نموده اند و مطالعه تطبيقي آنها با معماري 
بومي و سنتي كه آن هم در سازگاري با محيط شكل گرفته همساني ارزشمندي را نشان 

  .مي دهد
الهام از سازه هاي طبيعي، از سطحي ترين برداشت هاي شكلي تا برداشت هاي : سازه  - 2

آنچه اهميت . اشي از مطالعه رفتارهاي سازه اي اعضا و بارگذاري، طيف وسيعي داردعميق ن
شكل هر استخواني به . دارد شناخت اصول حاكم بر شكل گيري سازه هاي طبيعي است

در عين حال . تدريج براساس خطوط نيروي وارد بر آن عضو شكل گرفته و تقويت مي شود
طر انعطاف پذيري الزم داراي اجزاي خرد و گاه استخوان همچون ستون فقرات، بخا

هر گياه فرم شاخه ها و بدنه خود را در مقومت نسبت به . اتصاالت قابل تحرك است
نقشه ريشه ها و شاخه ها و آرايش و توزيع متعادل آنها در . نيروهاي محيطي پيدا مي كند

مطرح شده در اين فصل  از اصول مهم. تامين ساختار پايدار گياه اهميت فوق العاده اي دارد
اجتناب از بارگذاري هايي است كه نيرو و لنگر خمشي زيادي ايجاد كند و سبب ناپايداري 

طبيعت تالش مي كند نيروهاي خود را بيشتر به صورت فشاري و كششي . آن عضو گردد
تحمل نمايد و اين با مشاهده سازه هاي قوسي و منحني در طبيعت و حتي معماري سنتي 

همچنين در انتخاب مصالح براي هر عضو براساس رفتار سازه اي .قابل توجه استبسيار 
خاص آن در طبيعت هوشمندي ويژه اي مشاهده مي شود كه براي معماري بسيار درس 

 .آموز است
آنچه در اين فصل اهميت دارد آن است كه مشخص گردد سازه در طبيعت از رفتارهاي 

ر موجود شكل مي گيرد و يكي از مهمترين عوامل دروني و عوامل تاثيرگذار بيروني ه
  .تعيين كننده شكل هر موجود تعامل مثبت اين دو عنصر است

  
اهميت هندسه را وقتي مي توان فهميد كه ببينيم بطور مثال كربن با دو نظام : هندسه  - 3

يعني خواص هر . هندسي تبديل به ذغال و يا الماس با خواصي كامال متفاوت مي شود
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تفكيك دو نوع هندسه ذاتي و تطابقي . د ارتباط زيادي با هندسه اجزاي آن داردموجو
هندسه ذاتي با رفتارهاي ذاتي موجود آميخته است و غير قابل تغيير . اهميت فراوان دارد

. اما با تغيير محيط، هندسه هر موجود هم به شكل مناسبي دچار تغيير مي شود. است
  .طابقي در طبيعت و معماري اهميت فراواني داردبررسي و شناخت هندسه ذاتي و ت

در دو سده . از يك جهت مي توان اشكال هندسي را به دو دسته منظم و آزاد تقسيم نمود
اخير مناقشه اي بر سر الهام گيري از اين دو نوع شكل در معماري برپا شده و برآن اساس 

در . هم قرار گرفته اند دو گرايش در طراحي معماري به شكل منظم يا آزاد رودرروي 
ناشي از رفتار ... حاليكه هندسه هاي آزاد در طبيعت مثل ريشه ، رعد، روده، رگها، اعصاب و

حركتي و ارتباطي است و مي تواند الگوي مناسبي براي طراحي شهري و راه هاي عبوري 
ان در طبيعت هندسه منظم در گلها و ميوه ها و حيوانات و به طور خاص در انس. باشد

برخي از نمونه . وجود دارد كه در طراحي معماري در جاي مناسب خود قابل استفاده است
هاي هندسه منظم و تناسبات آنها اهميت ويژه اي يافته اند و در طبيعت و به تبع آن 
هنرها و طراحي معماري جلوه فراواني يافته اند كه به آنها هندسه و تناسبات طاليي، 

)15(/2و 3و  2همترين آنها مي توان تناسبات از م. الهوتي ميگويند . را نام برد +
عدد آخر كه . قسمت ايجاد مي شوند 5يا  4، 3اين تناسبات براساس تقسيم دايره بر 

بدن انسان و  است توسط فيبوناتچي كشف شد و نمونه هاي فراواني از آن در اجزاي 618/1
  .    اجزاي طبيعت قابل مشاهده است
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  زير سامانه هاي موجود در طبيعت و معماري: پاره چهارم 
  

  اقليم: سامانه ايجادگر محيطي 
  

  :عوامل تغييرات اقليمي و زيست محيطي
ؤثرند بيوم هاي مختلف جهان م) آب و هوائي(عوامل موضعي كه در تغير خصوصيات اقليمي، 

  :بطور خالصه عبارتند از 
، كه هرچه بيشتر باشد، دماي هوا پائين تر مي آيد و تغييرات ساالنه آن بيشتر عرض جغرافيائي«) 1

  . است
  .، كه هرچه زيادتر باشد هوا سردتر مي شودارتفاع محل) 2
اش زيادتر خواهد  ، به طوريكه هرچه محلي از دريا دورتر باشد، تغييرات دماي ساالنهفاصله با دريا) 3

  .بود
وقتي باد از جانب دريا و اقيانوس بوزد تغييرات . ، كه اثر زيادي بر تغييرات دما داردجهت وزش بادها) 4

در حاليكه وقتي باد از سوي پهنه وسيع خشكي در . دماي زيادي را در روي خشكي باعث نمي شود
  .وزش باشد، تغيير دماي حاصله زياد خواهد بود

مثالً وجود كوههاي بلند باعث صعود هوا در . ، نيز بر تغييرات اقليمي مؤثرندبلنديهاي محليپستي و ) 5
رشته كوههاي البرز در مقابل جريانهاي خَزري . دامنه رو به باد مي شود و بارندگي ايجاد مي كند

ندگي محروم از دريافت بار) پشت به باد(چنين پديده اي را بوجود مي آورد و متقابالً اطراف ديگر كوه
  211.»مي مانند

  

  :اقليم گرم و خشك ) 1
  :شرايط اقليمي 

بخش هاي فالت كه مساحت عمده اي از كشور 
را به خود اختصاص داده اند، عمدتاً در نواحي مركزي 

دشت كوير و كوير لوت واقع . و شرقي ايران قرار دارند
مساحت  كشور را اشغال  7/1در مركز ايران تقريباً 

بطور كلي لم يزرع و با بارندگي بسيار  كرده اند و

                                                           
 171ص  –، چاپ اول، شركت سهامي انتشار  برخورد سيستمي با طبيعت زنده، 1375فخر طباطبائي سيد محمد،  211

 قباديان-پهنه بندي اقليمي ايران
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الزم به ذكر است كه نواحي حاشيه كويري و كوهپايه اي داراي آب و هواي معتدل .اندك مي باشد
  212.تر با بارندگي بيشتري مي باشند، ولي به هر حال جزء اقليم گرم و خشك محسوب مي شوند

  :كليات شرايط اقليمي اين منطقه به شرح زير مي باشد
  . و هواي گرم و خشك در تابستان ، سرد و خشك در زمستانآب « )1
 .بارندگي بسيار اندك  )2
 .رطوبت بسيار كم هوا  )3
 .پوشش بسيار كم گياهي  )4
 ]بدليل رطوبت كم و دوري از دريا.[اختالف  زياد درجه  حرارت  بين شب و روز )5
  213» . در نواحي كويري و حاشيه كوير ،بادهاي تؤام با گرد و غبار )6
  : يمي طراحي اقل

   :بافت شهري و روستايي) الف
 .بافت شهري و روستايي بسيار متراكم « )1
 .فضاي شهر كامالً محصور  )2
 .كوچه باريك و نامنظم و بعضاً پوشيده با طاق  )3
 .ساختمان ها متصل به هم  )4
  214» . نحوه استقرار مجموعه هاي زيستي براساس جهت آفتاب و باد )5

  :خصوصيات كلي فرم بنا در اين نواحي ) ب
 .كليه بناها بصورت كامالً درونگرا و محصور« )1
 .و اغلب آنها داراي زيرزمين، ايوان و بادگير) بجز حمام(كليه بناها داراي حياط مركزي )2
 .كف ابنيه، خصوصاً حياط، پائين تر از سطح معابر )3
 .ارتفاع اتاق ها نسبتاً زياد )4
 .طاق ها غالباً قوسي و گنبدي )5
   215» .ديوارها نسبتاً قطور )6
تمان با فرم مربع مطلوب ترين انتخاب در اين اقليم مي باشدكه كمترين مقدار گرما را ساخ

درزمستان از دست مي دهد و در تابستان كمترين مقدار 
و با كمترين . گرماي وارد شونده بر ساختمان را مي گيرد

. مقدار سطح خارجي بيشترين حجم را به دست مي دهد
216  

برا ينكه خانه را از انظار جان پناه بلند بامها، عالوه 
مانع مناسبي است در مقابل باد ،محفوظ مي دارد 

همچنين  .نامطلوب، روي بامها و كوچه ها سايه مياندازد

                                                           
 123،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  212
 همان منبع 213
 124همان ، ص  214
 128همان ، ص  215
 140همان ، ص  216

نماي قسمت تابستان نشين خانه بروجرديها 
  )كاشان(
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براي حفاظت عابرين در مقابل بادهاي شديد معابر غير مستقيم، پر پيچ و خم و سرپوشيده ساخته 
  217. شده است

ليمي در اين منطقه قرارگيري حياط در سطح پائين از ديگر راه كارهاي بهينه سازي شرايط اق
آب قنات و يا نهر جاري درجويهاي .تري نسبت به كوچه مي باشد كه داراي مزاياي بسياري است

  از خاك . هم سطح كوچه سوار باغچه داخل حياط و مخزن آب انبار زير زمين مي شود
قرار گرفتن بخشي از ساختمان گود برداري شده آن براي احداث ساختمان استفاده شده و با 

در داخل زمين تبادل حرارت بين داخل و خارج بنا كاهش يافته و نوسان درجه حرارت كمتر مي 
. در مقابل نيروي زلزله نيز پايه هاي ساختمان و درنتيجه كل بنا مقاومت بهتري نشان ميدهد.شود

218  
. ابر سطح قاعده اش استاز نظر هندسي، گسترده يك طاق نيمكره اي شكل تقريباً سه بر 

بنابراين شدت پرتوافكني آفتاب تند بر روي بدنه مدور كم مي شود و قسمت پايين طاق گنبدي 
   219.درجه حرارت كمتري پيدا مي كند

از جمله خصوصيات اقليمي طاق هاي قوسي و گنبدي در مناطق گرم و خشك اين است « 
ا ميتوان يك تهويه طبيعي عمودي در اطاق كه ارتفاع اطاق از كف تا زير طاق زياد مي شود،لذ

از آنجايي كه هواي گرم سبك تر است و به باال صعود مي كند و هواي خنك . به وجود آورد
تر جايگزين آن مي شود، با تعبيه چند دريچه در اطراف و يا نوك اطاق، هواي گرم از دريچه 

  220».د مي آيدها خارج مي شود و يك جريان طبيعي از پايين به باال به وجو
عمل عايق سازي فضاي بين دو پوسته گنبد دو پوسته نيز باعث مي شود كه پوسته داخلي 

تابستان [بادگيرها و هواكش ها نيز غالباً در سمت جنوبي.نسبت به پوسته خارجي سرد باشد
از آنجايي كه معموالً جهت وزش .ساختمان قرارگرفته تا تهويه هوا بهتر صورت مي گيرد] 221نشين

ادهاي خنك و طوفاني مخالف هم است لذا وقتيكه بادهاي طوفاني بر پشت بادگيرها مي وزد عمل ب
  222. مكش انجام شده و هواي داخل بيرون مي رود

                                                           
 60، نشر آب ، ص ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك ، 1360توسلي محمود ، 217
 134،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  218
 77، نشر آب ، صساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك ، 1360توسلي محمود ، 219
 141،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  220

  .قسمت تابستان نشين در اصطالح محلي نسار نام دارد، سايه مي گيرد وخنك است -  221
 61، نشر آب ، صساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك ، 1360توسلي محمود ، 222
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داشتن ريشه هاي بلند براي : همسازي گياهان با بيابان
 )74، تصوير 1354پرديسان،. ( دسترسي به آب

آب انبارها نيز براي استفاده از جريان هوا جهت تهويه و خنك نمودن آب از طريق برداشت 
داخلي آب انبار مؤثر مي باشد و مقدار تبخير وجود بادگير در تهويه فضاي .تبخيري استفاده ميشوند

خنك و مرطوب در  ياتاقنيز  سرداب.مخزن  افزايش يافته آب موجود آن خنك مي شود آب داخل
كه به علت خاصيت جذب تدريجي گرما و سرما، نوسان است )زير قسمت تابستان نشين(،زير خاك

 . تعديل مي كندتا حد زيادي شديد روزانه و ساالنه را در خود مستهلك كرده و دما را 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :نوع مصالح ) ج

مصالح مورد استفاده در اين منطقه عمدتاً گل و خشت و آجر است كه به فوريافت مي شود و 
زيرا در طي روز دير گرم مي شوند و شبهنگام دير حرارت خود را .از نظر اقليمي عملكرد خوبي دارند

ل نوسان حرارت داخل ساختمان در طي شبانه روز مي پس مي دهند كه اين خود باعث تعدي
اما زير قسمت . درصد يا بيشتر، انرژي تابش را برگردانند 90مصالح سفيد نيز مي توانند تا .شود

چراكه گرما را به اطاق .پيش آمدي افقي در جلوي اطاق و باالي پنجره ها رنگ تيره مناسب تر است
  223.پس نمي دهد

نوري در اقليم گرم و جغرافياي گياهي و جا
  :خشك

جانداران بيابان به كمك دوري از شرايط 
نامساعد و يا از طريق مقابله با آن، خود را با شرايط 

بسياري از .شديد اين محيط زيست وفق مي دهند
انسان ها و حيوانات در فصول گرم و خشك به 

اما گياهان .محيطهاي مساعدتر مهاجرت مي كنند
يط را نداشته و به ناچار به توانائي ترك اين شرا

  224.همسازي با شرايط مي پردازند
  :گياهان و همسازي آنها با اقليم ) الف 

                                                           
 149، نشر آب ، صساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك ، 1360توسلي محمود ، 223
واالس ، مك هارگ ، رابرتس وتاد ، پرديسان ، طرح جامع پارك طبيعت در تهران ، مهندسين مشاور مانداال ، براي سازمان حفاظت  224

  24، ص  1354محيط زيست ، 

 زمستان نشين                                                                                                                      ن            تابستان نشي                         

)             131قباديان، بيتا،  .(ه كوچه توجه كنيدبه اختالف ارتفاع قسمت تابستان نشين و زمستان نشين و همچنين اختالف ارتفاع سطح حياط نسبت ب. مقطع طولي خانه بروجرديها
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ذخيره : همسازي گياهان با خشكسالي
آب بوسيله پوست ضخيم و برگهاي 

  )85، تصوير1354پرديسان،.(سخت

سيماي . اندب و يا داراي مقادير قابل توجهي آب بيابانها غالباً بي آب و كم آ 
بطوريكه عناصر گياهي . حيات گياهي در اقليم گرم و خشك داراي اقسام بسياري است

   225.درصد پوشش گياهي ايران را بخود اختصاص مي دهد 60حدود در اين اقليم 
زندگي (اساساً دانه ها و اعضاءگياهان بياباني در فصول بسيار گرم يا شديداً سرد به حالت«

. 226، خواب مي روند و در فاصله زماني كوتاهي به توليد دانه و ميوه مي پردازند)نهفته
خيلي مشخص و پايدار نيست و رويشهاي اصلي بطوركلي بايد گفت، توالي رويشي بيابان 

لخت . ... آن بطور قابل مالحظه اي به حسب وضعيت خاك و رطوبت محيط تنوع مي يابد
به . بودن زمين، در عين حال خود، بدليل نبودن آب كافي قسمت هاي باالي خاك است

فرو مي رود  همين دليل بيشتر گياهان بياباني ريشه هاي بلندي دارند كه در اعماق زمين

بعضي از بوته هاي بياباني داراي پوست ضخيم با تعداد . تا آب الزم گياهان را تأمين كند
كمي برگ يا اصوالً بدون برگ و مجهز به خار هستند كه موجب جلوگيري از تبخير آب 

و مقاوم اند كه مي )آبدار(برخي ديگر داراي برگهاي گوشتي،. دروني بدن آنها مي شود
ام همان بارندگي هاي متعدد،مقدار زيادي آب در خود ذخيره كنند و در توانند هنگ

  227» .دوران خشكي كه گاه بسيار طوالني است بتدريج اين آب را به مصرف برسانند
گل كه، گون، چوبك، مركبه، قيچ، درمنه، : از عناصر عمده گياهي اين منطقه مي توان به انواع

  228. تاغ، اُرس اشاره كرد
غذا سازي در بيشتر گياهان در برگها انجام . نيروي سازگاري فراواني با كم آبي دارد :كاكتوس 

از نوك باالي يك كاكتوس به . مي شود، اما در كاكتوس غذاسازي به عهده ساقه گياه مي باشد
. اندازه چندين ليتر عصاره غذايي مي توان به دست آورد و جنس ساقه ها از چوب مي باشد

كاكتوس زماني كه در خواب است در حال تطابق دادن خود با اقليم .هم مي دهند كاكتوس ها ميوه
است ،در اين حالت سطح خود را جمع مي كند و چروكيده مي شود و سطح تماس را با آفتاب كمتر 

كاكتوس در خاكي مي تواند .مي كند و خواب كاكتوس ممكن است تا چندين ساعت طول كشد 
رج و پر منفذ باشد و در كوير نيز كه شن و ماسه است به وسيله باد و رشد كند كه داراي خلل و ف

مشكل همسازي با كم آبي را كاكتوس به خوبي نشان مي دهد . خاك آن پر از خلل و فرج مي شود 
درصد آن را  80تن برسد كه  4پا رشد كند و وزنش به  50اين گياه گوشتي آبدار ممكن است تا . 

  . آب تشكيل مي دهد 
اين گياهان داراي برگهاي كشيده و نازكي هستند كه باعث مي شود سطح  :و گونگز 

  . تماسشان با نور خورشيد كم شده و تبخير آب كمتر صورت گيرد

                                                           
 151، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، ص هبرخورد سيستمي با طبيعت زند، 1375فخر طباطبائي سيد محمد،  225

بهنگام بارندگي . برخي از گياهان قادرند در فصول گرم و خشك ،حتي سالها بشكل دانه، زير خاك مخفي بمانند تا زمانيكه باران ببارد -  226
ار باران مجدد مي ميشكوفند و بيابان را به باغ رنگيني تبديل مي كنند و پس از باران بشكل دانه اي در زير خاك به انتظ

  )24پرديسان،.(مانند
 193و  192همان ، ص  227
 156همان ، ص  228
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 )77، تصوير 1354پرديسان،(بيابانها، همسازي حيوانات 

روستاها و شهرهاي سنتي مناطق گرم و خشك ايران را مي توان به بوته هاي كاكتوس و «
م و بسيار مقاوم به دور خود دارند و اين گياهان پوسته اي ضخي. يا گياهان صحرايي تشبيه نمود

در تحت اين شرايط است كه مي توانند محيطي مناسب براي انتقال شيره گياهي و رشد و نمو 
بطور كلي تمامي فضاهاي زيستي اين منطقه ، اعم از فضاهاي . در درون گياه بوجود آورند

اد نامطلوب، كامالً محافظت شهري، معابر، حياطها و ساختمان ها در مقابل عوامل جوي خصوصاً ب
  229» .شده اند و استفاده از باد مطلوب و تابش آفتاب با تمهيدات خاص صورت مي گيرد

   :جانوران و همسازي آنها با اقليم ) ب 
اصوالً موجب اصلي سازگاريهاي مختلف جانوران در بيابان، حفظ و تنظيم ميزان آب بدن «

در همين رابطه است كه . مهمتر از عامل غذا دارد است و عامل آب در ايجاد سازگاري نقش بس
نه فقط گوزن، بلكه بيشتر جانوران بياباني در بامدادان و شامگاهان كه دماي هوا معتدل است 

عده زيادي از . فعاليت حيواني دارند و بقيه اوقات را در پناهگاهها يا الي بوته ها مي مانند
و (مواد ذخيره دار و تجزيه چربيها و كربوهيدراتها، با كسب )كوچك يا بزرگ(جانوران بياباني

آب اضافي حاصل از اتالف ادراري . ، مدت مديدي را بدون آب بسر برند)جذب آب ساختماني آنها
، و )به همين نظر ادرار دفع شده از آنها نسبتاً غليظ است(اين جانوران نيز دوباره جذب مي شود

  .گردد به جاي اوره از آنها اسيد اوريك دفع مي
 "متعارض حيات"در محيطي كه همه چيز آن  "موفق زيستن"بديهي است هر جانور براي 

فعاليت شبانه، اختفاء : اوست، به سازگاريهاي رفتاري و ساختماني گوناگوني تن در مي دهد كه
در پناهگاههاي نمور و نامرئي، حفظ محتاتانه انرژي و بكاربستن اقتصادي آن، همرنگي با بستر 

عمدتاً جهت بازتاب (، روشن بودن عمومي رنگ بدن)مثالً براي پنهان ماندن از ديد دشمن(زيست
نسبت به گونه هاي مشابه در (چكتر بودن اندازه و سطح بدن.، ك)اثر نامساعد نور و حرارت شديد

، حركت در مكانهاي سايه دار يا زير شن )-جهت محدود كردن تبخير پوستي-مناطق غير خشك
م، و تغييرات ساختماني مناسب در اعضاء و اسكلت گونه هاي مختلف، از جنبه هاي و خاكهاي نر

با اين همه گاهي تالش براي سازگاري كارساز نمي شود و جانور .رايج و آشكار در اين طبقه است
   230» .جان سالم بدر نمي برد و زندگي را در يك دوره طبيعي بسر نمي آورد "مضايق بياباني"از 

  :خيلي شاخص بيبان ميتوان به موارد زير اشاره كرداز جانوران 
و خرگوش ] پابلند[موش(پستانداران جونده

، ...)بلدرچين و تيهو و 0، پرندگان ظريف...)و
، ...)مار و سوسمار و( خزندگان گياه خوار كوچك

مورچه،زنبور،سوسك،ملخ ( حشرات ريز جثّه
( و جانوران درشت جثّه...) صحرايي و
  231...).وزن،آهو،گوسفند وشتر،روباه،گ

موش پابلند با نقب زدن حفره ها و «
سرپوش گذاشتن بر آن رطوبت را در حفره ها 
حفظ مي كند و با تغليظ پيشاب و مدفوع خشك 

                                                           
 124،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  229
 199و  198، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، ص  برخورد سيستمي با طبيعت زنده، 1375فخر طباطبائي سيد محمد،  230
 195 - 193همان ، ص  231
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اين نقب ها درجه حرارت هوا را به ميزان قابل توجهي كنترل مي . از ميزان تبخير آب مي كاهد
درجه  16سانتيگراد است، حرارت اين نقب ها از  درجه 66وقتي حرارت هواي بيرون . كنند

  232» .باالتر نيست
به علت داشتن پشم   شتر دو كوهانه. شترها مقاومت خوبي در مقابل گرما و سرما دارند :شتر

زياد در برابر سرماي شديد مقاوم بوده و مي تواند در برابر باد و بوران و طوفان سرد كوهستان 
از سوي ديگر شترهاي يك كوهانه به . را در مناطق سنگ الخي ادامه دهدمقاومت نمايد و راه خود 

 60علت ساختار خاص فيزيولوژيك خود در برابرگرماي زياد مقاوم هستند و مي توانند تا گرماي 
درجه را تحمل كنند و در زير آفتاب سوزان كوير به راه خود ادامه مي 

تحمل مي كند ولي شتر يك كوهانه شرايط سخت آب و هواي را .دهند 
كوهان اين .درجه زير صفر نياز به سرپناه دارد  15در سرماي كمتر از 

شترها سلول هاي چربي را انبار كرده و در زمان نبودن غذا از آن به 
پاهاي پهن شتر كوهان دار از فرو .عنوان منبع انرژي استفاده مي كند 

دن اين شكل ب. رفتن حيوان در ماسه هاي نرم جلوگيري مي كند 
بدن جانور در . جانور بسيار مناسب براي آب و هواي گرمسيري است

قسمت باالي كمر باريك است و بنابراين در گرم ترين ساعات روز كه 
آفتاب كامالً عمودي مي تابد سطح كمي از بدن آن در تماس با پرتو 

 . مستقيم خورشيد قرار مي گيرد
ب است در قبالً تصور مي شد كه كوهان محل اندوختن آ

كيلو  50حاليكه مي دانيم اينجا محلي براي اندوختن حدود 
يكي به عنوان عايق : گرم چربي با دو عملكرد متفاوت مي باشد

  گرما در پرتو سوزان خورشيد و ديگري
زماني كه چربي مي سوزد هيدروژن آزاد مي گردد و با اكسيژن . اندوخته از انرژي و آب است 

كيلوگرم چربي 20ليتر آب از  21ه ،توليد آب مي كند و چيزي در حدود موجود در هوا تركيب شد
  . كليه هاي شتر قسمت زيادي از آب هاي مصرف شده را دوباره پس مي گيرد . مي دهد 

درجه قابل تغيير است و با تغيير دماي هوا  دماي بدن وي نيز  42تا  34حرارت بدن شتر بين 
تا  بدن او نيازي به عرق كردن براي خنك كردن خود  اين امر باعث مي شود. تغيير مي كند

  . نداشته باشد و در مصرف آب خود صرفه جويي كند 
همسازي هاي بشري با بيابان، به تقريب دقيقاً همان همسازي هاي گياهان و حيوانات از 

ي پوشاك سنتي گرفته تا رنگيني پوست، محل سكونت، كاروانسرا با آب انبارش و بناهاي زيرزمين
چادر نشيني، مهاجرت، سكونت زيرزميني و استفاده از سايه، انسان فعاالنه محيط زيست . مي با شد

  233.بيابان را تعديل كرده است
                                                           

واالس ، مك هارگ ، رابرتس وتاد ، پرديسان ، طرح جامع پارك طبيعت در تهران ، مهندسين مشاور مانداال ، براي سازمان حفاظت  232
 25، ص  1354محيط زيست ، 

اور مانداال ، براي سازمان حفاظت واالس ، مك هارگ ، رابرتس وتاد ، پرديسان ، طرح جامع پارك طبيعت در تهران ، مهندسين مش 233

شباهت ميان همسازي انسان با 
حيوان در برابر خشكي به لحاظ حفظ 

 )86، تصوير1354پرديسان،. (آب
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ابداع آب . همسازي انسان با بيابان 
انبار براي برداشت و ذخيره 

 )74،تصوير 1354پرديسان،.(آب

١ 

٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  :اقليم گرم و مرطوب ) 2
  :شرايط اقليمي 

نوب ج(اين منطقه اقليمي در امتداد يك نوار ساحلي باريك و نسبتاً طوالني است كه از اروند رود،

  234. ختم مي شود )جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان(،شروع و به خليج گواتر، )خوزستان غربي استان
رطوبت هوا در . مهمترين مشخصه اين اقليم هواي گرم و چسبنده و وجود رطوبت دايمي است 

ابش آب موجود در هوا، چون فيلتري در مقابل ت ابر غليظ و بخار. طول تمام فصول سال باالست
يابد و بيشتر آن به صورت  كنند، در نتيجه تابش مستقيم آفتاب تقليل مي مستقيم آفتاب عمل مي

. كنند اما در عين حال، ابرها در شب از بازتاب حرارت زمين جلوگيري مي. شود پراكنده تابيده مي
گياهان  رطوبت موجود در هوا تؤام با حرارت معتدل و بارندگي فراوان، محيط مساعدي براي رشد

شدن سطح زمين  پوشش گياهي زمين از اشعه منعكس شده و همچنين از گرم. فراهم ساخته است
  235. متغير است، اما تقريبأ جهت ثابتي دارند و معموأل سرعت بادها كم. كاهد مي

  :كليات شرايط اقليمي اين منطقه به شرح زير مي باشد
   .ندگي در فصول پائيز و خصوصأ زمستانميزان ريزش باران ساليانه بسيار اندك، اغلب بار« )1
 .رطوبت هوا بسيار زياد در تمام فصول سال  )2

 .مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان و هوا بسيار گرم )3

 .روز   و اختالف كم درجه حرارت بين شب  )4

 .شور بودن آبهاي زيرزميني در اكثر مناطق )5

   236» .پوشش بسيار كم گياهي  )6

                                                                                                                                                                      
 15 -  26، ص  1354محيط زيست ، 

 68،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  234
 343،مركز تحقيقات مسكن ، ص  راهنماي طراحي اقليمي، 1368برگر اتوكوانيگز ، 235
 68،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  قليمي ابنيه سنتي ايرانبررسي اقباديان وحيد ، بيتا ،  236

  : همسازي حيوان و انسان با خشكسالي موسمي
  .يها براي فصل مرطوبمهاجرت به بلند -1 
 .مهاجرت به اراضي پست براي فصل خشك -2 
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  :  يطراحي اقليم
  :شهري و روستايي  بافت) الف

بهترين روش براي مقابله با شرايط سخت آب و هوايي اين منطقه ايجاد سايه و استفاده از 
  :طور كلي خصوصيات بافت شهري و روستائي در اين كرانه به شرح ذيل است به. جريان باد است

  .نيمه متراكم شهري بصورت بافت« )   1
  .باز روستائي نسبتاً بافت)    2
  .فضاهاي شهري نيمه محصور)    3
  237» .گسترش شهرها و روستاهاي ساحلي در امتداد كنار ساحل و جهت آن رو به دريا )   4

بافت شهرها و روستاهاي ساحلي يك حالت بينابيني نسبت به بافت باز در سواحل جنوبي 
  .درياي خزر و بافت بسته مناطق مركزي ايران دارد

  :نواحي  خصوصيات كلي فرم بنا در اين )ب
  .گرا  ساختمانهاي به صورت حياط مركزي و نيمه درون« )1
 .حداكثر استفاده از سايه و كوران هوا  )2

 .ها بلند و كشيده ارتفاع زياد و پنجرهدر سمت جنوب با اتاقها  )3

 .ايوانها وسيع و مرتفع )4

 .به دليل رطوبت هوازمين  عدم وجود زير )5

 .طاقها غالبأ مسطح )6

 .استفاده از بادگير يا و ها رو به نسيم ودر ساختمان )7

  238»  .هستند خوبيكه عايق حرارتي وصوتي بسيار ) مرجاني(استفاده از سنگهاي متخلخل  )8

مي توان حلقه اتصالي  رااين مناطق  . حياط مركزي برابر با درونگرايي نيست وجود هميشه
مان دهي فضاهاي افزون بر بكارگيري حياط در ساز زيرا . وبرونگرا دانست درونگرابين دو معماري 

در نماي ) نوعي پيشگاه يا بالكن ( 240شناشيلو ) نوعي ايوان ( 239مختلف از عناصري چون طارمه
  .بيروني و رو به فضاي باز شهري استفاده شده است
دليل اين امر بدان جهت است كه گرماي هوا . رسد ارتفاع اتاقها گاه تا چهار متر و يا بيشتر مي

يابد و با وجود  تر اتاق كاهش مي در نتيجه دماي هوا در ارتفاع پايين در فضاي داخل صعود كرده و
هاي بوشهر براي استفاده از  خانه.شود هاي زير سقف در دو طرف اتاق، هواي گرم تهويه مي پنجره

                                                           
 70همان ، ص  237
 73همان ، ص  238

داالن و ارتباط دهنده چند فضا مورد , طارمه فضايي است از يك طرف باز و گاهي بدون سقف و به عنوان نشيمن موقت فصلي  -  239
براي ) مابين ( ص نشيمن موقت كاربرد دارد و از واژه هاي طارمه مياني واژه طارمه در مجموع براي فضاي خا. استفاده قرار مي گيرد 

  . نيز استفاده مي شود ) روي آب انبار(فضاهاي ارتباطي مثل راهرو و داالن و طارمه ري آب انباري 
ه طبقات باال و شناشيل هاي داخلي كه در يك يا چند جبه. شناشيل مكاني براي استفاده از نسيم و وزش بادهاي مطبوع است  -  240

در اين حالت مي توان از شناشيل به عنوان معبري بدون ورود به . رابط فضاهاي مختلف نيز مي باشند , مشرف به حياط ساخته شده اند 
  . شناشيل به دو صورت مسقف و بي سقف ساخته شده است .اتاقها استفاده كرد  
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و عباس به وسيله  كنگ, وزش باد مناسب در طبقات گسترش يافته اند ولي خانه هاي بندر لنگه
  . جام داده اندبادگير اين عمل را ان

علت باال بودن سطح آبهاي زيرزميني،  درمناطق گرم و مرطوب به همانطور كه گفتيم«
هاي جالبي از  اما در منطقه گرم و مرطوب دزفول و شوشتر نمونه. شود زيرزمين احداث نمي

اين اتاقهاي زيرزميني گاهي تمام سطح زير طبقه . ... وجود دارد "شوادان"نام  زيرزمين به
بقي در  گرفته و سقف آن حدود يك متر باالتر از سطح حياط بوده و ما كف را دربر ميهم

زير زمين قرار داشته است، بدين ترتيب روشنايي و تهويه اناقهاي شبستان از طريق 
شوادان شامل اتاقهايي است كه .  است  شده هاي بين حياط و شبستان تأمين مي پنجره
درجه سانتيگراد  25دماي آنها حدود . ... سطح حياط است تر از متر پايين 7الي  6حدود 

اند و قسمت نورگير  شوادانها داراي كانالهاي عمودي جهت تأمين روشنايي بوده.باشد مي
  241» .شود  بعضي از شوادانها بوسيله بادگير تهويه مي. است كانال در سطح حياط قرار داشته

  :نوع مصالح ) ج
ساسي گرماي بيش از حد است و ذخيره نمودن حرارت روز مشكل ا در مناطق گرم و مرطوب

استفاده از مصالحي كه داراي جرم حرارتي كم هستند و  به همين دليل. براي شب صحيح نمي باشد
پوشش گياهي  وجود بدليل اما .، مانند چوب مناسب مي باشدكنند حرارت را در خود ذخيره نمي

بدنه براي شود و  در و پنجره استفاده مي،بام  بسيار اندك در اين سواحل از چوب فقط براي
براي جبران آن شود و  مي ستفادهمصالح بنائي كه داراي جرم حرارتي بسيار زياد است، ا از ساختمان

   242.يم ساخته مي شوندضخها ديواره 
ها  ها و دريا و در مناطقي كه ني وجود دارد، اغلب خانه در كنار هورها و مردابهاي كنار رودخانه

ها كپر  اين نوع خانه.كنند ها زندگي مي شود و افراد تنگدست در اين نوع سرپناه با حصير ساخته مي
  243 .شود مي  ناميده

سنگ هاي الشه :ميتوان به موارد زير اشاره كرد  درساخت بناها مورد استفاده مصالحاز ديگر
شاخ هاي (گرد ، )رحصي(كنگو ،)تيرهاي چوبي(چندل ، گچ محلي ، مالت گل،سرخ وسفيد وسياه 

      ).گل چرب-  نخل
  :جغرافياي گياهي و جانوري در اقليم گرم و مرطوب

 :گياهان و همسازي آنها با اقليم ) الف 
آنها به پوست ضخيم براي محافظت در . در اين مناطق درختان پوست نازك و نرمي دارند 

ه رشد گياهان هوازي روي شود ك همچنين اين پوست نازك سبب مي.برابر خشكي احتياجي ندارند
در نزديكي پايه دارند، زيرا ريشه آنها اغلب ) پشتيبان(درختان اغلب شمع.پوسته درخت سخت شود 

شكل برگها به شكلي . سطحي بوده ورشد آنها براي اينكه از نور آفتاب استفاده كنند زياد است
سطح برگ جلوگيري كند،زيرا  تطبيق يافتند كه باعث چكيدن آب از گياه شودتا از رطوبت زياد روي

                                                           
 68،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  انبررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرقباديان وحيد ، بيتا ،  241
 76،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  242
 همان منبع 243
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هايي از  نمونه.برگ هستند درختان در اين ناحيه پهن.شود رطوبت زياد باعث رشد باكتري وقارچ مي
در (، موز، انبه، بلوط ايراني، پسته وحشيحرا ،كنار نخل، :پوشش گياهي اين منطقه عبارتند از 

  244... .، ارغوان وحشي و شقايق نعماني و)ارتفاعات باال
متر 30باشد كه ارتفاع آن گاهي به  نخل داراي ساقه بلند وباريك وبدون شاخه مي :خرماخل ن

به  عدد 30تا  20ماكزيمم .هاي ريخته شده پوشيده شده است ساقه نخل از بقاياي برگ.رسد مي
دم   برگ اند و برگها به شكل پر در دو سوي حالت سست در انتهاي نخل به هم گرد آمده

برگها .اند بااليي به سمت باال صعود كرده و برگهاي پاييني به سمت پايين خم شدهبرگهاي .باشند مي
هاي  شود آب به شكل قطره اين خواص برگ باعث مي.تيز هستند چرم مانند ،خطي ،سفت و نوك

اين درخت به .شوند پذيري برگ مي كروي روي سطح برگ درآيند وبه اين ترتيب مانع از رطوبت
  .كند ناطق گرم ومرطوب به علت نور خورشيد رشد زيادي ميسرما حساس است ودر م

جنگلي حرا از ويژگي هاي  گونه: )مانگرو(حفاظت شده جنگل هاي حرا  منطقه 
به طور پراكنده از تنگه هرمز به سمت شرق و اقيانوس  كهاكوسيستم سواحل جنوبي ايران است 

, بندر الفت  اطرافاحل خليج فارس در اين جنگل ها در سو .عمان پديد آمده اند سواحل در,  هند 
متر كشيده  پانصدحرا در نواري به عرض پنجاه تا  جنگل.245مي شوند  ديدهشمال جزيره قشم  

آمده و به صورت جزايري  بيروندرختان و بستر لجني آنها از آب ,  جزردر زمان . شده است 
رفته و ناپديد مي شود  درخت  آب حرا زير جنگلتمامي , و در موقع مد . مي شوند  نمايانپراكنده 

  .و از آن تغذيه مي كنند  كردهحرا آب شور دريا را شيرين 

  :جانوران و همسازي آنها با اقليم ) ب 

, ماهيگير  عقاب,پليكان , فالمينگو , ماهي ها  انواع: جمله جانداران ويژه اين منطقه مي توان به  از
  .اره كرداش. . . و مارهاي سمي و  سبز الك پشت هاي

به وسيله يك فيل ماده رهبري و كنند  ها به صورت خانوادگي زندگي مي فيل :فيل
دار بافت در كف  فيل با نوك پايش وباقسمت چربي.تن هستند 60متر طول دارندو 3تقريباٌ .شوند مي

 كف پاي فيل. كند كه بدون سر وصدا راه رود گير به فيل كمك مي اين اسفنج ضربه .رود پا راه مي
پاي فيل پنج انگشت  .هاي مختلف راه برود در زمين تا كند كمك ميآن دار است وبه  برجسته وحفره
فيل با پاي خود .هاي فيل ناخن ندارند همه انگشت. اند هاي فيل در ماهيچه قرار گرفته دارد وانگشت

در . تشخيص دادتوان سن فيل را  با استفاده از كف پاي فيل مي.ها را از زمين بكند تواند ريشه مي
اي  پاي جلويي فيل دايره.تر است هاي پير ماليم كف پا چين وچروك دارد ودر فيل هاي جوان فيل

. ها  پوست فيل كلفت نمي باشد مگر در قسمت پشت و بغل. وپاي عقب آن بيشتر بيضي شكل است
خود را با غلتند و پوست  پوست فيل حساس بوده وآنها براي جلوگيري از تابش آفتاب در گل مي

گوشهاي بزرگ .  باشد رنگ پوست آنها درحالت عادي خاكستري مايل به سياه مي.پوشانند كثيفي مي
همچنين سطح .باشد در فيلها باعث قدرت زياد آنها در شنوايي وآگاهي به موقع در هنگام خطر مي

                                                           
 75، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، ص  برخورد سيستمي با طبيعت زنده، 1375فخر طباطبائي سيد محمد،  244

  .اين جنگل ها را حرا ناميده است  درختابوعلي سينا -  245
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به فرد  هر فيل گوش منحصر.كندكه حرارت اضافي بدن را دفع كند زياد گوش به حيوان كمك مي
همچنين گوش يك وسيله تدافعي . باشد خود را دارد و گوش او به منزله اثر انگشت براي انسان مي

كند وفضاي  شود به اين صورت كه هنگام دفاع گوشهايش را به دو طرف باز مي خوب محسوب مي
  .كند بزرگي درمقابل خطر ايجاد مي

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اقليم معتدل و مرطوب ) 3
  :اقليمي شرايط 

كرانه جنوبي درياي خزر سرزميني است بين درياي مازندران و كوههاي البرز گه با وجود عرض 
  :نسبتاً كم، از دو ناحيه تقريبا مجزا تشكيل شده است 

ناحيه جلگه اي شامل كشتزار هاي وسيع و شهر هاي بزرگ كه در امتداد دريا گسترش ) 1
  . يافته است

  .از درختان جنگلي ناحيه كوهستاني پوشيده) 2
كليات شرايط . مصالح بكار رفته و فرم بناها دراين دو منطقه تا حدودي با هم تفاوت دارد

                                                                     246: اقليمي اين منطقه به شرح زير مي باشد
  .ز وزمستانبارندگي زياد در تمام طول سال خصوصاً در فصول  پايي« )1
 .247رطوبت نسبتاً زياد در تمام فصول سال  )2
 .اختالف كم درجه حرارت بين شب وروز به دليل وجود درياي خزر و رطوبت بسيار زياد هوا   )3
 . »پوشش وسيع نباتي  )4

  : طراحي اقليمي 
                                                           

 37،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  246
 .ميزان رطوبت در كنار دريا بيشتر بوده و در ارتفاعات و قسمت هاي شرقي كمتر مي باشد -  247

همسازي گياهان با نشو و نماي  )1
طبقه  - فتوسنتز دائم: دائم 

  .بندي گياهان
همسازي حيوانات با طبقه بندي  )2

 .گياهان فضاهاي مطابق 
 )88، تصوير 1354پرديسان، (
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  :بافت شهري و روستايي ) الف
. ك قرار ميگيردهواي مرطوب از هواي خشك سنگين تر است و در قسمت زيرين هواي خش   

. براي جلوگيري از ساكن شدن رطوبت بيش از حد، بايد از جريان هوا حداكثر استفاده صورت گيرد
لذا ساختمان هاي اين منطقه، با حياط ها و فضاهاي باز و وسيع كه حصار دور اين فضاها اغلب 

نيز از طبيعت زيبا و كوتاه تر از قد انسان است، از هم جدا مي شوند تا از جريان هوا و كوران و 
   248. سرسبز منطقه استفاده كنند

:                                                      خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي در اين منطقه بشرح زير است  
  . افت شهري و روستايي به صورت باز و گسترده« )1
 . فضاهاي شهري نسبتا وسيع )2
 .محوطه ها با ديوار هاي كوتاه  )3
 .كوچه ها نسبتا عريض  )4
   249» . ساختمانها جدا از هم، در مراكز شهري متصل بهم )5
  :وصيات كلي فرم بنا در اين نواحي خص )ب

  .بام ساختمان به شكل شيبدار« )1
 .در اطراف ساختمان250ايوان يا غالم گرد  )2
 .شكل ساختمان به صورت برونگرا  )3
 ]بدليل رطوبت زياد. [عدم وجود زيرزمين )4
 ]بدليل استفاده  از جريان باد. [كف طبقه همكف باالتر از سطح طبيعي زمين )5
                251. »فه هوا استفاده از تهويه دو طر )6

كه موجب جابجائي هوا و هدايت آب به اطراف خانه ها  252در اين اقليم از بام هاي شيب دار
مي وزد،بام را تا ارتفاع ) قسمت غربي ساختمان(معموال از سمتي كه باد غالب.است، استفاده مي شود

در قسمت جنوبي ساختمان . ري شودپايينتري ادامه مي دهند تا از برخورد كج باران با ديوار جلوگي
به منظور استفاده از نور و حرارت آفتاب ، بام فقط عملكرد سايه بان بر روي ايوان را دارد و تا ارتفاع 

   253 .پايين ادامه نمي يابد
نمونه هاي بسيار خوب ساختمان هاي مسكوني اين منطقه كه بطور كامل با اقليم منطقه   

در شرق  "بيه پيش"ومي و گياهي بنا شده است، را مي توان در جلگه هماهنگي دارد و با مصالح ب

                                                           
 38همان ، ص  248
 40همان ، ص  249
ساختمان كه عمدتاً با مصالح بنايي مانند گل و خشت و در بعضي موارد آجر مي باشد، اغلب يك غالم گرد كه  جهت محافظت ديوار -  250

 .مانند ايواني سرتاسر محيط ساختمان است قرار داده و بام را تا جلوي غالم گرد ادامه مي دهند
 42و40همان ، ص   251
البته ساختمان هاي مهمي چون . منطقه صادق است ، كاربرد خرپاي چوبي است مطلبي كه تقريبا در مورد بام اكثر بنا هاي سنتي اين-  252

 . مساجد ، حمام ها و كاروان سرا ها در اين رابطه استثنا بوده ، بام آن ها غالباً با مصالح بنايي اجرا مي شود
 100 -  111، 1376معماريان،   253
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كه بهترين  255با ديوار نفاراند 254اين ابنيه از نوع گالي پوش خانه. رودخانه ي سفيدرود مالحظه كرد
مصالح آن گياهي و خاك و . نمونه ي يك ساختمان سنتي براي منطقه باراني و مرطوب مي باشند

       256. فور يافت مي شودسنگ است كه در محل به و
  :مصالح ) ج
بدليل حاصلخيزي منطقه و وجود كشتزارها و جنگل ها و دسترسي آسان به گياهان ،  :چوب 

در اين كناره چوب مصالح عمده جهت سازه و پوشش . استاستفاده از مصالح نباتي مقرون به صرفه 
به دليل مقاومت  257از چوب سخت.چوب ها به دو دسته سخت و نرم تقسيم مي شوند .بنا مي باشد

خوبش در مقابل رطوبت و موريانه در قسمت پي و زيرسازي ساختمان استفاده مي شود و براي  
نكته مهم در مورد كيفيت . استفاده مي كنند 258تيرهاي اصلي ، خرپا و ستونهاي نما از چوب نرم

                                                259. چوب ، زمان بريدن آن است كه در اين منطقه معموال پاييز و يا زمستان است
از مصالح نوع سنگي مثل سنگ و خشت  و سفال نيز در كنار ساختمان هاي تماما چوبي  :سنگ 

در روستاي آهندان در نزديكي الهيجان كه در دامنه كوه قرار گرفته ، از سنگ و . فاده شده استاست
  260. گل در كرسي چيني كمك گرفته شده است

در اين كناره براي اتصاالت اجزا به جاي استفاده از ميخ و سيم هاي فلزي ، از  : طناب هاي گياهي
است كه از تاب  "وريس"ترين اين طناب ها متداول . طناب هاي گياهي استفاده مي شده است

. گياهي است كه مثل پيچك دور درختان مي پيچد» كٌتوس«.دادن ساقه هاي برنج بافته مي شود
كتوس نسبت به وريس محكم تر و ضخيم تر بوده ، به همين دليل از آن جهت بستن چوب هاي 

 262"عسل ما"و  261"لَرَك كول "از ديگر طناب هاي گياهي مي توان به . خرپا استفاده مي شود
                                                             263. اشاره كرد

متداول ترين نوع اندود در اين منطقه كاهگل است كه براي پر كردن فاصله خالي بين ديوار :اندود 
كه از اختالط گل رس ، نيز وجود دارد » فَل گل« اندود . هاي چوبي و اندود ديوارها به كار مي رود

                                                           
به شاخه هاي بلند وباريك كه زوايد آن زده شده ، .اي اين كناره است  گالي پوش خانه ،متداول ترين بناي سنتي در نواحي جلگه -  254

  سپس گالي ها يا. براي اجراي پوشش گالي بام ، ابتدا ساقه هاي ني يا زگال را با وِريس به چوب هاي مورب خرپامي بندند. زگال گويند
 .سال است 5سال و ساقه برنج حدود  7د عمر مفيد گالي بر روي بام حدو. ساقه هاي برنج را روي زگال ها مي بندند

اسكلت اين ديوارها چوبي مي باشد، براي . روستائيان نواحي جلگه اي ، بيش از هر نوع ديوار ديگري ، از ديوار نفار استفاده مي كنند - 255
ها را با فاصله » زگال« سپس. ندنداجراي آن ابتدا تيرهاي عمودي را علم مي كنند و بعد تيرهاي افقي را با طناب هاي گياهي به آنها مي ب

سپس . سانتي متر از هم ، بصورت   مورب به تيرهاي اصلي مي بندندو فضاي بين دو جداره ي ديوار را با كاهگل پر مي كنند 15الي  10
 . يك اليه اندود كاهگل و در نهايت اندود آهك روي آن مي كشند

 61همان ، ص  256
. ،انار)آغوزدار به لهجه گيلكي(،بلوط،توت،ابريشم،زبان گنجشك،گردو)ليلكي به لهجه گيلكي(قاقياي حشيشمشاد،انجيلي،ملچ،ا: از جمله - 257

 از جمله 
، شيردار ، راش ، ممرز ، كاج ، ) پلت به لهجه ي گيلكي(توسكا ، چنار ، بيد ، تبريزي ، افرا: درختاني كه چوب نرم دارند عبارتند از -  258

 . سرو و لرك
 45همان ، ص  259
 89، ص  1376معماريان ،  260
 .ساخته مي شود) درختي با ارتفاع كم و برگ هاي زياد( از پوست درخت لرك، "لرك كول" -  261
 .گياهي شبيه كتوس، برنگ طوسي كه جهت بستن قسمت هاي مختلف ديوار چوبي استفاده مي شود و دوام كمي دارد -  262
 46،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  يرانبررسي اقليمي ابنيه سنتي اقباديان وحيد ، بيتا ،  263
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اين اندود در كارهاي ظريف تر به كار مي . آب و پوست خرد شده ي دانه ي برنج بدست مي آيد
روان است . آهك كه حاصل اختالط آب ،آهك ومقداري نمك طعام است-و باالخره اندود آب. رود

وبي ايجاد مي وآن را با جارو به ديوار ها مي كشند كه پس از خشك شدن سفيدي و زيبايي مطل
    264.از اين رو در نماي اصلي بنا و اتاق هاي پذيرايي به كار مي رود. كند

  :جغرافياي گياهي و جانوري در اقليم معتدل و مرطوب
 :گياهان و همسازي آنها با اقليم ) الف 

بارندگي در فصل تابستان كم و مه گرفتگي به :متر  1800سرزمين هاي با ارتفاع بيش از 
گون ها فقط .ل خشك در آن طوالني است و بارش آن در زمستان به صورت برف است ندرت و فص

بيشترين اندازه شان در كوهستان . در اين سرزمين سروها نماد نهايت سازگاريند. در اينجا مي رويند
در اين . سانتيمتر،گستره اي چند صد متري را مي پوشانند 35متر هم مي رسد وقطرشان تا  2تا 

افرا، گالبي وحشي، ازگيل،گوجه سبز : تدريج با پايين آمدن، گياهاني سرما پسند چونمناطق به 
بلوط ها روييده در شيب ريشه نا گسستني و .جنگلي ،سيب تلخ، رز وحشي و بلوط ديده مي شود

بدين ترتيب ريشه .پيدا در زمين دارند وضعيت آب و هوايي فرسايش شديد خاك را به همراه دارد 
  .ديد قرار مي گيرندو ريشه هاي حجيم و شكيل را مي نماياندها در جلوي 

در اواخر پاييز و . آب و هوا سرد و تر است:متر  1800سرزمين هاي با ارتفاع پايين تر از 
بارندگي تابستان آن .درجه هم مي رسد  21درجه و در تابستان تا  8زمستان آب و هوا به منهاي 

اينجا پوشش گياهي . الود است كه نوعي باران مخفي استخوب و از نظر جوي بيشتر اوقات مه 
در بسياري از مناطق بلوط .از گونه هاي آن مي توان، درخت راش، افرا را نام برد. راشستان است

  . به جاي درخت راش ظاهر مي شود) مازو(پرشكوه 
  :جانوران و همسازي آنها با اقليم ) ب 

هر يك . اب، انواع مار و گرگ پايدار زندگي مي كننددر اين سرزمين خوك يا گرازهاي وحشي، سنج
در .از جانوران در منطقه ي خود سرشاراز خالقيت وافرينندگي در هماهنگي با پيرامون خودند

سرزمين هاي شرق مازندران به اسب تركمن برمي خوريم كه اين اسبان بيش از اسب هاي 
با ،)گرفته مي شدند كه بيشتر نيازمند پيمايش كم با سرعت زياد بوده است اسب هاي عربي براي خدمت در سواره نظام به كار (عربي

كوهستان مواجه بودند و سرعت و طاقت باال براي مواجهه با كوهستان، هوش باال، گام برداشتن 
راحت، پايداري ژنتيكي به خاطر وجود در اين منطقه، تحمل هر نوع اب و هوا، نيازمندي به علف 

غر اندام،گردن دراز و مستقيم، جلوگاه نسبتا برجسته،قفسه سينه ي تنگ، شكم تازه، سر دراز، ال
كشيده و الغر، پاهاي بلند و باريك، ماهيچه هاي مشخص، پوست نازك، موهاي ابريشم 

اسب هاي تركمن . از ويژگي هاي بارزشان است 160نما،درخشندگي فلزي دم و يال و قد تقريبي 
اما اسب ويژه ي منطقه ي شمال .  اي عربي قهرمان دوي سرعتندقهرمان دوهاي استقامت و اسب ه

صد كيلوگرم بار را در .اسب هاي خزري است كوتاه قد، كوچكتر و قوي تر از اسب هاي ديگرند 
با كمترين خوراك قادر به انجام كارهايي اند كه اسب . كوهستان ها به راحتي جابه جا مي كنند

                                                           
 47همان ، ص  264
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. گالخ از گل و الي و از ميان جنگل ها به راحتي عبور مي كنداز سن. هاي ديگر را توان آن نيست
  . كوچكي نازكي دست و پا و عضله هاي فراوان اين توانايي ها را به انان بخشيده است

  

 :اقليم سرد ) 4
  :شرايط اقليمي 

نواحي مركزي ايران توسط دو سلسله جبال البرز و زاگرس از سواحل درياي خزر در شمال و 
  :كليات شرايط اقليمي اين منطقه به شرح زير مي باشد.لنهرين در غرب جداشده استجلگه بين ا

  . سرماي شديد در زمستان ، معتدل در تابستان« )1
 . بارش برف سنگين در قسمت هاي شمال و شمال غرب )2
 .رطوبت هوا كم )3
  265» . اختالف بسيار زياد درجه حرارت بين شب و روز )4

  : طراحي اقليمي 
  :روستايي  بافت شهري و) الف

در اين اقليم سرماي شديد عامل تعيين كننده اي در شكل گيري بافت شهري و روستايي و 
  :از جمله خصوصيات اين دو بافت مي توان به موارد زير اشاره كرد .همچنين فرم ساختمان ها است 

  . فضاهاي شهري و روستايي كوچك و محصور« )1
 . ه همبافت شهري و روستايي متراكم و ابنيه متصل ب )2
 . جهت آفتاب و عوارض زمين عامل تعيين كننده در نحوه استقرار گسترش و سيماي كلي شهر و روستا )3
  266» . كوچه ها و معابر اصلي به موازات خط تراز زمين و اغلب با عرض كم )4

به دليل سرماي بسيار زياد در بخش عمده اي از سال در اين نواحي، بافت شهري،متراكم وابنيه 
هستند تا بدين نحو سطح تماس فضاهاي گرم مسكوني با محيط سرد خارج كمتر  متصل به هم

فضاهاي شهري نيز تا حد امكان محصور و كوچك بوده تا جريان باد سرد به داخل اين فضاها .شود
  .كمتر نفوذ كند

  :خصوصيات كلي فرم بنا در اين نواحي  )ب
  .ساختمان هاي داراي حياط مركزي و درون گرا« )1
 )استفاده از احجامي نظير مكعب و مكعب مستطيل . ( ح پوسته خارجي بنا به حجم بنا كمنسبت سطو )2
 .ارتفاع اطاقها كم )3
 .بام ها غالباً به صورت مسطح هستند )4
  .باز شو ها كوچك )5
 . ايوان ها و حياط ها كوچك )6
  267» .ديوارها نسبتاً قطور )7

                                                           
 98،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ص  بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايرانقباديان وحيد ، بيتا ،  265
 )1384،99قبادبان،(  266
 103و  102همان ، ص  267
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با .اي حياط مركزي مي باشندخانه هاي سنتي در اين نواحي نيز مانند مناطق مركزي ايران دار.
اين تفاوت كه اطاق هاي واقع در سمت شمال حياط به دليل استفاده از تابش مستقيم و حرارت 

بدليل كوتاه بودن فصل تابستان و دماي نسبتاً . آفتاب در زمستان از ساير قسمت ها وسيع تر است
همراه اتاق هاي شرقي و غربي  معتدل هوا در تابستان از سمت جنوب خانه كمتر استفاده شده و به

اغلب اين خانه ها داراي زير زمين . خانه جهت انبار و فضاهاي خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد
با سقف كوتاه در زير قسمت زمستان نشين هستند كه در تابستان به خاطر آنكه هواي آن نسبتاً 

متر پائين تر از پياده  1- 1.5ا كف حياط خانه ه.  268خنك است، جهت سكونت اهل خانه مي باشد
رو است تا از آب جويها و نهرها براي آبياري باغچه ها و ذخيره در آب انبار زيرزمين استفاده شود و 

در كوهپايه هاي شمالي رشته كوه .269نيز اين امر باعث حفظ حرارت درون ساختمان نيز مي شود
مناطق كوهستاني، بام ها غالباً مسطح البرز، ساختمان هاي سنتي بام شيبدار داشته و در ساير 

  270. هستند
  :نوع مصالح ) ج

براي ساخت ابنيه سنتي در مناطق كوهستاني نيز مانند ساير مناطق اقليمي مصالحي مورد 
لذا اغلب از سنگ براي ديوارها و از چوب درختان و . استفاده قرار مي گيرد كه در دسترس باشد

   .استفاده مي كنندكاهگل براي پوشش سقف طبقات و بام 
بدليل فراواني و در دسترس بودن، سنگ ماده عمده ساختماني مورد استفاده در نواحي «

كه نه تنها ... نقطه ضعف ساختمان هاي سنگي در وزن زياد آنهاست . ... كوهستاني بوده است
رتر از اجراي ساختمان را مشكل مي كند بلكه اين ساختمان ها در مقابل نيروي زلزله آسيب پذي

بطور كلي ديوارهاي سنگي قطور هستند كه بخاطر وزن . ساختمان هاي سبك تر مي باشند
. سنگين سنگ و تحمل فشار وارده از اليه هاي باالتر ديوار به قسمت هاي پائين تر مي باشند

نقطه ضعف محسوب مي شود، ... ديوارهاي قطور و سنگين سنگي اگرچه در هنگام وقوع زلزله 
چراكه سنگ نسبت به خشت و آجر، عايق حرارتي خوبي . اظ حرارتي نقطه قوت استاما به لح

سنگ ها مقاومت فشاري خوبي . نيست و افزودن ضخامت ديوار اين ضعف را جبران مي كند
دارند، ولي در مقابل نيروي كششي ضعيف هستند و بنابراين بعنوان تير افقي از آنها استفاده 

  271» .انتخاب مناسب تري است نمي شود و در اين مورد چوب
در روستاها براي ساخت ديوار سنگي از مالت گل و يا گچ و گل استفاده مي شود كه در 

  . 272ديوارهاي فاقد عايق رطوبتي، بدليل جذب رطوبت، باعث سست شدن ديوار مي شوند

  

                                                           
ز خانه ها كه مسير قنات يا شعبات آن از زير ساختمان رد در برخي ا. خوانده مي شود "سيزان"در شهر همدان زيرزمين تحت عنوان  - 268

 .مي شود، سيزان توسط چند پله به چشمه كه محل برداشت آب از قنات است و از كف سيزان پايين تر است مرتبط مي باشد 
داالن ها . وجود دارد) انه راه عبوري كم عرض و سرپوشيده مختص چند خ( ،"داالن  "در شهر همدان نمونه جالبي از معبر با عنوان  -  269

 .جهت حفاظت در برابر باد و بوران و سرماي زمستان ساخته مي شدند
 104همان ، ص   270
 121-  118هان ، ص  271

ديوار سنگي . در سابق براي ساختمان هاي مهم از قيرچارو استفاده ميشده كه مالت بسيار محكم و مقاوم در برابر رطوبت مي باشد -  272
 .نيز براي حصار دور باغات و يا محوطه مسكوني اجراء مي كردند) با استفاده از سنگ الشه، قواره و رودخانه اي( چينيرا بصورت خشكه 



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

136 
 

  :جغرافياي گياهي و جانوري در اقليم سرد و خشك
  :م گياهان و همسازي آنها با اقلي) الف 

همانطوري كه گرماي زياد باعث از بين رفتن و مانع رشد و 
نمو نباتات مي گردد، سرماي زياد نيز به همين صورت عمل مي 

در اقليم سرد و مناطقي كه داراي تابستان غير مشخص مي . كند
باشند، نباتات چوبي كوتاه قد و همچنين گياهان علفي خشكي 

مناطق در فصل سرد و يخ  خشكي هوا در اين. پسند فراوان است
بهمين جهت، اندام هاي . بندان، از نمو نباتات جلوگيري مي كند

هوائي نباتات بيشتر از اعضاء زيرزميني در معرض خطر قرار مي 
   273.) درختاني مانند كاج از مقاومت و دوام بيشتري برخوردارند. ( گيرد

برگهاي اين گياهان سوزني .است از داليل استفاده از گياهان هميشه سبز  كنترل جهت باد 
ي كمتري  ژ علت اين سوزني شكل بودن آن است كه چون دائماً مشغول فتوسنتزند ،انر. شكل است

  .مصرف كنند 
  

  :جانوران و همسازي آنها با اقليم ) ب 
بعضي از انواع حيوانات در شرايط اقليمي سرد جثه  Bergmannبنابر قانون برگمان«

حيوانات سردسير ضمائم اندامشان كوچكتر از حيوانات  Allenر قانون النبناب. بزرگتري دارند
خرگوش بياباني صاحب گوش هاي . خرگوش قطبي گوش هاي كوچكي دارد. ... گرمسير است
جثه بزرگ و ضمائم بدني كوچكتر بطور نسبي سطح كمتري از تششع حرارت دارد و . درازي است

   274» .رت الزمه بقاست امتياز بزرگي استبنابراين براي نقاط سردسير كه حفظ حرا
الزم به ذكر است كه حيوانات خونگرم با وجود سرماي خيلي زياد در زمستان داراي رخوتي در 
اين فصل نمي باشند، چراكه حيوانات كوچك بدنشان پوشيده است از پوستهاي ضخيم با پشم هاي 

  275. خيم مي باشندخيلي نازك و فشرده و حيوانات قدبلند نيز داراي كركهاي ض

                                                           
 390، چاپخانه فردوسي ، ص  كليات جغرافياي طبيعي، 1338صوفي جهانگير،  273
ين مشاور مانداال ، براي سازمان حفاظت واالس ، مك هارگ ، رابرتس وتاد ، پرديسان ، طرح جامع پارك طبيعت در تهران ، مهندس 274

 27، ص  1354محيط زيست ، 
 411، چاپخانه فردوسي ، ص  كليات جغرافياي طبيعي، 1338صوفي جهانگير،  275

  .اهان با فصل كوتاه نشو و نماهمسازي گي
 )82، تصوير1354پرديسان،(
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ذخيره : همسازي حيوانات با فصل كوتاه نشو و نما 
 )همان.(مواد غذائي

از آنجا كه در اين منطقه اقليمي مواد خوراكي كمياب 
برخي نيز كوچ . است، بسياري از حيوانات همه چيز مي خورند

مي كنند و آنهائي كه مي مانند از طريق رنگ سفيد، خود را با 
قاقم ها و انواع خرگوش ها براي مقابله . محيط همساز ميكنند

حيوانات دشت .به سفيدي مي گرايند با روزهاي كوتاه زمستان
برفگير نيز به كمك چربي زير پوست و پوست كلفت عايق آب، 

بسياري از حيوانات اين منطقه زير . با سرما مقابله مي كنند
  276. برف نقب مي زنند

چربي . خرس ها در زمستان به خواب زمستاني مي روند
 هاي زير پوست خرس چون عايقي براي محافظت از آن در

  .زمستان ميباشد 
  
  
  
  
  
  

  
 

حوزه زيست 
  اقليمي

  سرد  معتدل و مرطوب  گرم و خشك  گرم مرطوب

ان
ياه

گ
  

ي 
صل
 ا

ات
خص

مش
ان
ياه

گ
  

  گونه هاي بسيار،
جنگل هاي انبوه با 

  اليه هاي بسيار

  گونه هاي گياهي بسيار ،
زندگي گياهي وسيع و پراكنده  

،  
  علفزارهاي باز ،

  انبوهي از بوته و درختچه ،
  رختستان هاي انبوه و خاردارد

  گونه هاي مختلف
  گونه هاي برگ ريز پائيزي

  )بوته(درخت و درختچه
  رويش گياهي غير طبقه اي

  گونه هاي كم
جنگل هاي انبوه هميشه سبز و سايه 

  دار
  رويش گياهي غير طبقه اي

هم 
 م

اي
ده
هبر

را
زي

سا
هم

  

  فتوسنتز مداوم ،
  افزايش اندازه ،

  تخصص

  نهفتگي ،
  انشعاب دادن آب حفاظت و

  كاهش اندازه ،
  ذخيره سازي غذا ،

  چرخه كوتاه زندگي ،

  نهفتگي
  چرخه زندگي ساليانه

  شكل گيري بصورت قائم
  

  كاهش اندازه
  ذخيره سازي غذا

  شكل گيري روي زمين
  حفظ آب

  فتوسنتز مداوم

                                                           
واالس ، مك هارگ ، رابرتس وتاد ، پرديسان ، طرح جامع پارك طبيعت در تهران ، مهندسين مشاور مانداال ، براي سازمان حفاظت  276

 28، ص  1354، محيط زيست 

چربي زير : همسازي انسان و حيوان با سرماي شديد 
 )همان. (پوست و پوست كلفت عايق آب

 )همان. (خانه نگهدارنده گرما: همسازي انسان با سرماي شديد 
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تأثير ارتفاع از سطح دريا و سرماي هوا در يك گياه خاص با 
 ).مطالعه در كوهستان نوادا ( ارتفاع گياه،  ژن ثابت در

ان
ور
جان

  

ات
وان
حي

ي 
صل
ت ا

صا
شخ

م
  

  جمعيت محدود ،
گونه هاي 

  ،) ميمون(درختي
  رندگان بسيار ،پ

پستانداران كوچك و 
  پستانداران نخستين

  جانداران بسيار يا فقير؟
  گروهي از ذخيره سم داران ،

گروهي از گوشتخواران، 
-كوچك(الشخوران، پستانداران

، پرندگان شكاري و )نخستين-بزرگ
  خزندگان

  جانداران محدود و گوناگون
گروهي از ذخيره سم داران 

  جنگل
  كوچكپستانداران خيلي 
  گونه هاي درختي
  جوندگان مهاجر
  پرندگان شكاري

  زندگي طوالني حشرات 

  جانداران پراكنده
  گوشتخواران بزرگ

  گروهي از ذخيره سم داران بزرگ
  )موش(جوندگان

زي
سا

هم
هم 

ي م
دها

هبر
را

  

  تخصص ،
باالرفتن از درخت و 

  تاب خوردن

  فعاليت شبانه ،
  رخوت تابستاني ،

  حفظ آب ،
  مهاجرت ،

  يابي ، مسافت
  سكونت زيرزميني ،

  آرايش گروهي ،
  برنامه غذايي همه چيزخواري ،

  )گوارشي(هضم سلولزي
  

  زمستان خوابي
  عايق سازي

  ذخيره غذا 
  مهاجرت

  آرايش گروهي
  سكونت زيرزميني

  )گوارشي(هضم سلولزي
  پوست اندازي

  باالرفتن از درخت و تاب خوردن

  زمستان خوابي
  عايق سازي

  ذخيره غذا 
  مهاجرت

  برنامه غذايي همه چيزخواري 

ان
نس
ي ا

ساز
هم

هم 
ي م

دها
هبر

را
  

  شكار و اجتماع
  باغباني

  شكار و اجتماع ،
  باغباني ،

  كشاورزي و شخم زني ،
  چوپاني و چادرنشيني ،

  كشاورزي مفرط و شهرنشيني ،
كشورهاي صنعتي داراي صنايع  

  بزرگ،
  سياست بازرگاني

  شكار و اجتماع
  كشاورزي و شخم زني

  و چادرنشيني چوپاني
  كشاورزي مفرط و شهرنشيني

كشورهاي صنعتي داراي صناع 
  بزرگ

  شكار و اجتماع
  كشاورزي و شخم زني
  چوپاني و چادرنشيني

  كشاورزي مفرط و شهرنشيني

 
  
  
  

در اقليم هاي سرد و گرم و خشك مقاطع 
. گياهان را كلفت و پر و به اصطالح توپر مي بينيم

مغز گياه را در بر سطح خارجي كه قسمت توپر و 
اين نكته حالت دفاعي گياه را . مي گيرد كم است

. در مقابل سرما و حل گرماي سوزان مي رساند
بدين معني كه مغز گياه از سرما يا گرماي سوزان 
بيشتر در امان مي ماند و با تغيرات درجه حرارت 

مناطق معتدل در تلفيق برعكس گياهان . محيط خارج حالت متعادل تري نسبت به رويه گياه دارد
رويش گياهان مناطق گرم و مرطوب نيز از لحاظ . با اوضاع محيطي فصول مختلف وضع آزادي دارند

  .شكل و اندازه وضع متنوعي دارند
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  :شكل بازار در اقليم هاي مختلف ايران

  :معتدل و مرطوب

بسيارزياد راسته هاي بازار غالباً فاقد طاق  در كرانه درياي خزر به لحاظ رطوبت و يا بارندگي
. ... هستند و فقط بام شيبدار حجره ها از دو طرف تا حدودي فضاي باالي راسته ها رامي پوشاند

همچنين كف راسته هاي بازار معموالًاز دو طرف قدري به سمت وسط راسته شيب دارند تا آب باران 
  .هدايت و نهايتاً به نهر يا رودخانه ريخته شوند به مجراي باريكي كه از وسط راسته مي گذرد

  :گرم و مرطوب 
راسته هاي بازار در كرانه جنوبي كشور داراي سايباني مرتفع هستند و باتمهيدات مختلف سعي 

طول . ... شده كه از حداكثر جريان هوا جهت تهويه و جابجائي هواي مرطوب و سنگين استفاده شود
كشور كم و حداكثر از چندصد متر تجاوز نمي كند و لذا ازدو انتهاي راسته هاي بازار در جنوب 

بدليل باال بودن سطح آبهاي زيرزميني و رطوبت نسبتاً زياد اين . ... راسته بازار تهويه صورت ميگيرد
  .منطقه نيز مانند كرانه درياي خزر، بازارها فاقد زيرزمين هستند

  :سرد

رنگ 
 خارجي

بافت 
 مجموعه

ميزان 
استفاده از 
 تهويه طبيعي

سطح و 
تعداد 
 پنجره

نحوه ارتباط 
ساختمان با 

 زمين

نوع  جهت استقرار
 بام

نوع 
 پالن

 نوع اقليم نوع مصالح

جنوب تا جنوب  روي زمين كم كم متراكم روشن
 شرقي

طاق 
 گنبد

ظرفيت حرارتي  فشرده
 زياد

 گرم و خشك

جنوب شرقي  روي زمين كم كم متراكم تيره
 تا جنوب غربي

ظرفيت و مقاومت  فشرده مسطح
 حرارتي زياد

 سرد

روي پايه هاي  زياد زياد پراكنده آزاد
كرسي  چوبي يا

 چيني بنائي

ظرفيت حرارتي  گسترده شيبدار شرق تا غرب
 كم

 معتدل

جنوب تا جنوب  روي زمين متوسط كم پراكنده روشن
 شرقي

ظرفيت حرارتي  گسترده مسطح
 كم

 گرم و مرطوب

 )170، 1378كسمائي، .( اطق اقليمي چهارگانه ايران اصول رعايت شده در معماري بومي من
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عموماً داراي طاق آجري ) كوهستاني ومرتفع فالت( حي راسته هاي بازار در شهرهاي بزرگ نوا
اما در اينجا عرض راسته ها و ارتفاع كف تا زير طاق آن كمتر از بازارهاي مشابه در . مي باشند

جهت تأمين نور و تهويه در راسته ها معموالً منفذهاي نسبتاً كوچكي . ... نواحي گرم وخشك است
  .در باالي طاق ها قرار دارند

  : و خشكگرم 
نيز مانند نواحي كوهستاني و مرتفع اكثر راسته هاي بازار داراي طاق ) دشت فالت( در اين اقليم

منتها در اينجا بدليل آنكه از لحاظ زيست اقليمي گرماي هوا و تابش آفتاب . با مصالح بنائي هستند
تر و منفذهاي بيش از سرماي زمستان مشكل ساز است لذا طاق ها بلندتر و عرض راسته ها بيش

معموالً در قسمت هايي كه راسته بازار در مقابل مكاني بخصوص مي . ... باالي طاقها بزرگتر هستند
ورودي هاي بازار، عرض و ارتفاع راسته قدري بيشتر ... رسد مانند مقابل سراها، تيمها، تيمچه ها و 

اين مطلب . ... مي كنند جهت پوشاندن طاق در اين قسمت ها اغلب گنبدي مرتفع احداث. مي شود
در اين منطقه و همچنين در اقليم سرد، بعضي از حجره ها . ... در مورد اقليم سرد نيز صدق مي كند

  .داراي زيرزمين هستند كه جهت انبار كاال از آن استفاده مي شود
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  زير سامانه هاي موجود در طبيعت و معماري: پاره چهارم 
  

  ندسهه: سامانه ايجادگر شكلي 
  

  شيوه صحيح الگو برداري از هندسه طبيعت در معماري
  
  

  هندسه در معماري 
يكي از اصلي ترين مباحث معماري بحث هندسه است هندسه در عين مجرد بودنش مهمترين زباني 

ما در هر طرحي ابتدا به هندسه آن .است كه معمار به وسيله آن كيفيتهاي ويژه فضايي را مي آفريند
  .البته نبايد به هندسه با ديد مجرد و همچون يك بازي هندسي درمعماري نگاه كرد .مي انديشيم 

يكي از اشكاالت اساسي بسياري از طرح هاي معماري معاصر در عدم وجود مباني هندسي صحيح 
داليل   .در آنها است و اين سبب شده كه هندسه تنها از طريق تصادف يا بازي با اشكال شكل بگيرد

در . دسه در طبيعت ، كمكي است بسيار مؤثر براي شكل گيري هندسه در معماريشكل گيري هن
از معماري ،قوانين حاكم بر هندسه سامانه هاي )سيستمي (اينجا تالش داريم تعريفي سامانه اي 

  .طبيعي را بررسي كرده و نحوه بهره گيري از آنها را در سامانه هاي معماري نشان دهيم 
 

  واژه شناسي هندسه
اين واژه از . ك پهلوي برگرفته شده است كه به معناي اندازه استسه و هنداساژه هندسه از هنداو

هن يا .. استوار كردن و برپا كردن+ آفريدن و ساختن+ سك درست شده است به معناي هم +دا+هن
 ذار و دادهايي مانند دادار به معناي خالق و آفريننده و قانون گ واژه هم پيشوند جمع ساز است ودا با

سك يا سكيدن  دهخدا .ريشه است هم ....)همچون دادگاه يا داور يا (به معناي عدالت و قانون يا دا
قاعده كلي «پس معناي كلي آن بايد چيزي همچون . را استوار كردن و يا كندن زمين دانسته است

ده آن مي توان اندام هم با هندسه هم ريشه است و از كلمات همخانوا"اندازه "واژه .باشد» ساختمان
بكار  و اندازه  زبان عربي به صورت هندسه درواژه  هردو . را نام برد كه به پيكره بندي مربوط است
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و جزء اسماء  ندز كسي است كه با توجه به اندازه و مقياس چيزي بسازدوءمهندس يا م. رفته اند
  . خداوند است

  تعريف  هندسه در ميان فيلسوفان
 سر به طوريكه بر. داند دسه را تنوير ذهن و همچون صابون شستن فكر ميافالطون كار هن

از اين بيان »  .در نيايد سراداند بدين  هر كس هندسه نمي«بود نوشته مدرسه معروف آكادميادر 
او روشن مي شود كه براي او هندسه پيشنياز مطالعات ماوراء طبيعي و راه رسيدن از محسوس 

به گفته .ديگر اين جمله جنبه پديدارشناسي فلسفه او را نشان مي دهدبه بيان .به معقول است 
  : افالطون

الطبيعي توصيف  ترين قالب زباني است كه به وسيله آن قلمرو ماورا هندسه، روشن«
دانش هندسه چيزي در درون ماست كه : گويند افالطونيان نيز در اين باره مي. شود مي

ح ما در تماس با هستي مثالي است حاصل شده قبل از تولد ما يعني هنگامي كه رو
  277» .است

حكيمان ايراني هم هندسه را دانشي ارزشمند مي دانستند كه واسطه عالم كيفيتها وكميتها بود     
ها و چندي يك از ديگر و خاصيت صورتها و شكلها كه  دانستن اندازه"ابوريحان بيروني هندسه را .

 . دكن تعريف مي "اندر جسم موجود است
اين سخن . ت كه ماهيتاً مقيد به عالم ماده استنسدا يدي ذهني ميرسينا هندسه را تج ابن    

او يكي از بهره . دهد هندسه را در مسير طلب حقيقت ما بعد الطبيعي در موضعي واسط قرار مي
بيان مي كرد )طبيعت در مقياس بزرگ(گيري هاي مهم هندسه را در علم نجوم و كيهان شناسي 

چرا كه  از آنجا به ياري اين دو .
علم مي شود به علوم مابعد 

   278.الطبيعي دست يافت 
پايه  279اخوان الصفا"

هستي شناسي خود را بر 
آنان اين . هندسه بنا نهادند

عقل  دانش را برخاسته از
هدف نهايي  دانسته و روحاني

 هندسه را آماده كردن نفس
از اين عالم  براي عروج ملكوتي

                                                           
 15، انتشارات علمي فرهنگي ، مترجم ، ص  1368لولر ، هندسه مقدس ،   277
 260، مترجم مهرداد قيومي ، انتشارات روزنه ، ص  1379نجيب اغلو ، هندسه و تزئين در معماري اسالمي ،  278
اين گروه به مطالعه آثار فيثاغورث به عنوان يك . اخوان الصفا ، جمعي هستند كه در قرن چهارم جهاد علمي پنهاني را بنيان گذاشتند -  279

كتاب اصلي . دانستند) طبيعت و ماوراء طبيعت(پيامبر و حكيم يوناني پرداختند و به تبع آن رياضيات و هندسه را اركان اصلي فهم هستي 
حس «با انديشه هاي آنان مي توان به كتاب براي آشنائي . به زبان عربي است كه هنوز ترجمه نشده است » رسائل اخوان الصفا«آنها به نام 

 .نوايي و حاج قاسمي، يا نوشته هاي دكتر نصر مراجعه كرد » خشت و خيال«اردالن، يا » وحدت
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   280.مي دانند لم ارواح و حيات جاويد مادي به عا

آنچه از مجموع سخن اين حكيمان بر مي آيد تعريف هندسه به عنوان تفسير گر عالم ماده و 
هر چيزي از عالم ماده مي آيد و به عكس با مطالعه .واسطه اي بين عالم ماده و معنا است 

  .هندسه هر شيئ مي توان به مراتب مجرد تر و معنوي آن دست يافت 

  هندسه انساني و غير انساني  در سامانه ها
شكل گيري  ويژگيهاي متفاوت  سامانه ها . هندسه بخش مهمي از قانون همه سامانه هاست     

  : ناشي از تفاوت در دو خاستگاه زير است
  .   اجزاء و عناصر سامانه - ا

  .چيدمان اجزاء يا هندسه سامانه  - 2
ص در هر سامانه چگونگي روابط و چيدمان براي شكل گرفتن ويژگيهاي خا    

اجزاء بسيار مهم تر از خود اجزاء است ،چرا كه بسياري از سامانه ها اجزاي 
  .مشترك اما آثار متفاوتي دارند كه اين آثار ناشي از هندسه متفاوت آنهاست

به عنوان مثال ميتوان تركيبات آلي را نام برد كه همه متشكل از اجزاء مشترك 
به نظر مي رسد  كه .  اما بو ، رنگ ، خاصيت و در كل آثار متفاوتي دارند هستند 

بايد رابطه اي بين انسان و برخي هندسه ها وجود داشته باشد ، چرا كه برخي 
تركيبات براي انسان خوشايند وبرخي ناخوشايند هستند درحاليكه اجزاء تشكيل 

بعضي . با هم متفاوت است دهنده آنها يكي بوده و تنها هندسه و ساختار آنها 
ميتوان به . صداها با طول موجي خاص براي ما خوشايند وبعضي گوش خراشند 

اين نتيجه رسيد كه داده هايي كه ما درك مي كنيم چه از نظر چشايي ، بينايي 
به اين . اگر با وجود ذهني ما هماهنگ باشد براي ما  احساس مطلوب دارد ... و

دارند كه باب ميل ماست و شناخت و بهره گيري ازآنها ترتيب هندسه هايي وجود 
  . در هنر ومعماري انساني در طول تاريخ هميشه مورد نظر بوده است 

  
  هندسه ذاتي و تطابقي شكل دهنده به هويت هر سامانه  

در حقيقت مهمترين معرف هويت هر سامانه طبيعي هندسه آن است     
  يعني هر گونه طبيعي .

ك سامانه اي دانست كه براساس يك هندسه ذاتي خودش را را مي توان ي
تعريف مي كند اين همان چيزي است كه توسط برخي از نظريه پردازان به 

ناميده شده است و منظور از آن همان هندسه فطري  "هندسه مقدس"عنوان 
اين درس بزرگي در طبيعت است كه هنر و . وذاتي سامانه هاي طبيعي است 

بكلي آن را فراموش كرده و به هيچ وجه حاضر به پذيرش معماري امروز 
                                                           

 259، مترجم مهرداد قيومي ، انتشارات روزنه ، ص  1379نجيب اغلو ، هندسه و تزئين در معماري اسالمي ،  280

شكل گوش اگرچه محاط در مستطيل 
طالئي و همسان با برخي اشكال 
طبيعي است اما مهم اين است كه 
. براساس عملكرد شكل گرفته است 

الله گوش براي جذب برخي صداها 
 . نقش ريشه براي گياهان را دارد 
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اما در عين .هندسه با هويت و اصول ذاتي و فطري بي زمان هندسي نيست 
حال در هر گونه طبيعي هم هرگز محصوالت به شكل ماشيني ،هندسه 

  .و در يك تنوع و آزادي نسبي شكل مي گيرند .همشكل ندارند
  :هندسي موجود در هر گونه طبيعي را به شكل زير تفكيك كرد به اين ترتيب بايد دو اليه     

  : اصول ثابت و بي تغيير و فرازمان - 1
اين . همان الگوهاي هميشگي  هندسي طبيعت كه تعبير به هندسه فطري يا مقدس مي شوند       

ياء اصول كثرت پذير و متفاوت نيستند و از آنجا كه به صورت قوه و استعداد دروني در ذات اش
گرايش به اين اشكال وجود دارد اين هندسه ذاتي و فطري تحت تاثير نيروهاي دروني ناميده مي 

مثال ويژگيهاي مشترك نوعي در . شود كه جنبه پيش بيني پذير هويت شكلي را تشكيل مي دهد 
اقليم  اگرچه در بين تيره ها و نژادهاي گوناگون انسان در. همه انسانها ناشي از همين هندسه است  

  . هاي مختلف تفاوت هاي شكلي كامال مشخصي ايجاد شده است 
او خانه اي عجيب الخلقه خلق كرده . در معماري نيز مي توان به خانه ششم آيزنمن اشاره كرد    

ايراد وارده به اثر او اين است كه مي بايست ابتدا هندسه . كه مانند انساني دو سر و شش پاست 
و پس از ... هندسه مي تواند تعيين كند كه يك بنا خانه است يا معبد و يا . د ذاتي خانه را درك كر

آن در حوزه تطابق با محيط بعدي مطرح مي شود كه هندسه مي بايست با فرهنگ و اقليم تطابق 
  .يابد 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  :اشكال متفاوت و متنوع ناشي از تطابق با محيط - 2

يروهاي دروني تمايل به هندسه وشكل خاصي دارند اما نيروهاي اگرچه در هر گونه زيستي ن   
بيروني وجود دارند كه سبب مي شوند موجودات طبيعي به صورت يك جبر ماشيني همه هم شكل 

در اين حوزه از .يدا كنند پنباشند بلكه بر اساس اصل تطابق با محيط به هندسه خاص خود دست
به . ذير برسد پيش بيني ناپود تا اينكه به تنوع و كثرت ذيري هويت كاسته مي شپيش بيني پميزان 

در اقليم هاي مختلف را نام برد ....عنوان مثال تفاوت هاي شكلي بين انسانها و يا ميوه ها و يا 

پالن طبقه  پالن طبقه 

 خانه ششم آيزنمن
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يش از اين پ .و مهمترين عامل نيروهاي بيروني اقليم است "ژن"مهمترين عامل نيروهاي دروني .
عامل اصلي و ثابت شكل دهنده به بيرون مي دانستند ،اما امروزه هميشه ژن و نيروهاي دروني را 

  .ثابت شده كه در دوره هاي بزرگتر تاثير نيروهاي بيروني در تغيير هاي ژنتيك طبيعي كم نيست 
براي هر موضوع معماري همچون خانه .اين دو گونه هندسي در معماري هم كاربرد فراوان دارد     

ولي در .وها هندسه اي ذاتي و فطري متناسب با آن موضوعرا شكل مي دهدگروهي از الگ....،معبد و
چراكه هر واحد ساختماني . عين حال هيچ دو نمونه اي از مصداق ها در طول تاريخ همسان نيستند

با بسياري از نيروهاي دروني و بيروني ديگر از خواسته هاي كارفرما گرفته تا ويژگيهاي بافت و اقليم 
  .تطابق يافته  است....و تاريخ و

  
  

  :هندسه ارگانيك و انساني در معماري 
بي جان،گياهي ،جانوري و انساني ( الگوهاي همسان هندسي درهمه سامانه هاي ارگانيك،

: (  
از مهمترين الگو هاي هندسي در ساختار هر چهار رده موجودات ،تركيب دو نوع هندسه آزاد و     

جهان خرد تا جهان كالن همچون هندسه حركت هاي اتمي ويا  در بي جانها از.منظم در آنها است
برخي از ساختارهاي مولكولي ،هندسه رعد ،ابر،ساحل،كوه و 
كهكشانها ، در گياهان ساختار رشد ريشه و توزيع رگ برگ 
ها و در جانوران برخي اندامها همچون سامانه جذب گوارشي 

نمونه  همه...روده ،سامانه خون رساني و سلسله اعصاب و 
  .ذير طبيعت هستندپيش بيني ناپهايي از هندسه آزاد و 

در حاليكه در هر سه حوزه با تغيير مقياس و نگرش كل       
ذير هم وجود دارد پيش بيني پگرايانه ،هندسه اي منظم و 

راز تفاوت هندسه ريشه و رگ برگ هاي گياهان با گل و .
و عملكرد آنها است ميوه و ساقه و شكل كلي آ ن در تفاوت رفتار 

همچنانكه در جانوران هم علي رغم هندسه كامال منظم و .
. متقارن در بسياري از اعضا ما شاهد هندسه اي آزاد هستيم 

حتي در اعضايي همچون گوش ، اگرچه در جايگاه و شكل كلي 
اصول خاصي بر آن سازگار است ، اما ساختار هندسي آن آزاد و 

بي جان هم  هندسه ابر يا رعد و يا در مو جودات . متنوع است 
ذيري دارند كه اصول پيش بيني ناپرگه هاي سنگهاي كوه شكل 

  .ذير بر آنها حاكم اندپيش بيني پو الگو هايي كامال  منظم و 
همچنين اگرچه مسير حركتي اجزاء اتم همچون الكترون مشخص نيست و عموما از احتمال      

اما به طور كلي الگوي ساختاري منظمي در همه اتمها .ند حضور آن در اوربيتال سخن مي گوي
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همين مسئله در آرايش مولكولها هم وجود دارد كه سبب شكل گيري دو رده . حاكم است 
شيشه ها با ساختار هندسي منظم و بلوري خود . و سراميك ها مي شود )شيشه ها (كريستالها 

متفاوت با سراميك ها با هندسه و ساختار نا يدا كرده و ويژگيها و رفتارهايي پسختي و شفافيت 
  . منظم دارند

، مولوكول هاي آب در شرايط  (Crystalaize) ماسارو ايموتو در پژوهش جالبي به بلوري كردن
گوناگون پرداخته است و سعي دارد تا دليل شكلها و هندسه هاي گوناگون بلورهاي يخي را بيابد، 

اي گوناگون و محيط هاي گوناگون اين آزمايش را چندين بار همچنين او با اسنفاده از موسيقي ه
  . تكرار كرده كه پاسخ هاي آن قابل توجه مي باشد

براي نظم بخشيدن به ساختارهاي آن، دماي آن را پائين . آب ساختاري آزاد دارد: او ذكر مي كند
خود را دارد آورده تا تبديل به بلورهاي شگفت انگيزي شود كه هر كدام ساختار منظم خاص 

 281.»تشكيل برف«
 

     
همه اين تفاوت ها ريشه در تفاوت رفتاري و عملكردي آن  

آنچه در يك مطالعه كلي مي توان به .عضو دارد و آثار و ويژگيهاي خاصي به آن عضو داده است 
  :عنوان وجه مشترك برخي از اين گوناگونيها برشمرد آن است كه 

يدا مي كنند، سامان و نظم بيشتري بر ساختار آنها پمل هرچه ارگانيزم هاي طبيعي تكا - 1
به طوريكه هندسه آزاد در بي جانها بيش از گياهان و در آنها بيش از . حاكم مي شود 

  .جانوران است 
بلكه اين هندسه . اين طور نيست كه هندسه آزاد طبيعت برخاسته از تصادف و اتفاق باشد - 2

در بيشتر موارد اين اعضاء ،بخش . هندسه و شكل است  ناشي از نياز و رفتار آن عضو به اين
وابسته و بيروني و رابط سامانه اندو براي دستيابي به خواسته هاي سامانه به شكل آزاد 

غذايابي ويا غذارساني يا تامين آب و يا هوا و (به طوريكه يا جنبه تغذيه . خش شده اندپ
كه به هر حال مربوط به ....ويا ) ات رساني اطالعات يابي و اطالع(و يا جنبه ادراك ....)يا

هيچ . اين اعضاء براي اينكه رفتار خود را انجام دهند.اعضاء ورودي و خروجي مي شوند

                                                           
281   http:// www.masaru-emoto.net/english/ediary200408.html 
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مانعي جلوي آنها را نمي گيرد و بسته به شرايط شكل خود را تغيير داده و با اطراف تطابق 
 . مي دهند

خاصي در كار نيست و اين هندسه آزاد تنها در موجودات بي جان هيچ رفتار وعملكرد        
شرايط ومحدوديت هاي اطراف سبب شكل گيري هندسه آزاد در .ناشي از تطابق با محيط است 

گاه كنش بين برخي از موجودات بي جان . مي شود .... ابر ،ساحل دريا ،رگه هاي سنگ و
ي اتمي تا عظيم ترين اين كنش رعد آسا از كوچكترين مقياسها. همچون رعد صورت مي گيرد 

اين كنش زير بناي تحوالت در مواد بي جان است و به قول . مقياس هاي كهكشاني وجود دارند
شكل رعد را در موجودات بي جان بايد همچون شكل ريشه در گياهان دانست و شكل "لولر"

. يل است آزاد و پريشان آن  چه در ابر ها ،چه در كهكشانها و چه در كنشهاي اتمي به همين دل
چراكه رعد خود را به نقاط وجود يونهاي مخالف خود مي رساند و با كنش بين آنها ايجاد انرژي 

در يك بررسي تطبيقي تناسب بين . كرده و سبب شكل گيري مولكولهاي سنگين تر مي شود 
رفتار و هندسه در سه رده موجودات و همساني هاي نسبي ناشي از آنها را مي توان  به صورت 

  .ير مشاهده كرد ز
  
  

  

الگو در محيط   عملكرد  )انسان(جانور   گياه  بي جان  هندسه
  زندگي

  
  آزاد

  )فراكتال(

  رعد ،
حركت الكترون در 

  ...اربيتال و

  رگ برگ
  آوند
  ريشه

  شش
  رشته هاي عصبي

  رگها
  روده

  جمع آوري هوا يا نور
  غذا رساني
  غذا يابي

  شهر سازي

  منظم
اتم،مولكول،كهكشان 

  ...و
  شكل اندام  يوهگل و م

  تجزيه و تحليل 
  آماده سازي

حركت دروني در معرض 
( ارتباط با محيط سيال 

  )هوا 

  معماري

  
برداشت بسياري از مكاتب معماري معاصر از پيچيدگي هاي طبيعت تنها يك برداشت شكلي -3     

و بر اساس آنچه اهميت دارد آن است كه  زير بنا و دليل اين پيچيدگي درك شود .و ظاهري است



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

148 
 

به . نياز و ساختار سامانه، هندسه اي متناسب با آن ،به شكل آزاد يا منظم براي آن انتخاب شود 
شهر براي . نظر مي رسد بهترين مثال متناظر با اين دو الگوي هندسي شهر سازي و معماري باشد 

بيعي ، ميزان معماري همچون ريشه براي گياه است و بر اساس بسياري از عوامل همچون موانع ط
در حاليكه . تراكم جمعيتي عملكردهاي مناطق مختلف شهري هندسه اي آزاد و سيال دارد 

به اين . معماري ساختمانها همچون گل و ميوه گياهان است كه ساختاري منظم بر آن حاكم است 
طراحي كنيم ) همچون بسياري از شهر هاي مدرن (ترتيب اگر شهر را به صورت هندسي و منظم 

رفتاري غير ارگانيك و تحميلي داشته ايم ، همچنانكه اگر در طراحي خانه به هندسه آزاد و سيال 
چراكه به هندسه ذاتي برخاسته از رفتار . بپردازيم از طراحي ارگانيك و طبيعي فاصله گرفته ايم 

   282.اجزاء بي توجهي كرده ايم 
  

، بهره گيري از )فرانك لويد رايت(خانه روبي«                                            » سامسونگ در سئول، طراح فرانك گهري موزه هنر مدرن
  »هندسه منظم

   
بي جان ،گياهي (الگوهاي متفاوت ناشي از تكامل هندسي درهمه سامانه هاي ارگانيك،) 2

    ) :،جانوري و انساني
موجودات را مشاهده كرد  با يك بررسي اوليه مي توان تكامل ساختاري اين چهار رده - 1    

را تاييد  همچنان كه بسياري از مطالعات زيست شناسانه پس از نظريه تكامل داروين اين موضوع
با اين همه جالب است كه هرچه اجزاء و اعضاء اين ساختار ها در بستر تكاملي گسترده تر .مي كنند

است و اين يك اصل بسيار مهم  و پيچيده تر شده اند،هندسه حاكم بر آنها ساده تر ومنظم تر شده
  283.طبيعي است 

  

                                                           
كه توسط نگارنده در  "هويت اسالمي در معماري و شهرسازي"براي مطالعه بيشتر مي توان به فصل شش و هفت از پروژه تحقيقي  282

اين تحقيق توسط وزارت مسكن و شهرسازي . صورت گرفته است مراجعه نمودمركز تحقيقات معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت 
همچنين خالصه اي از مطالب را مي توان در جزوه درسي حكمت هنر اسالمي مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد . در حال چاپ است 

 .معماري همان دانشگاه ديد 
عمدتا حيواني و به همين جهت متقارن بود و از اين سال  1800ري تا قبل از پيتر كالينز به خوبي نشان داده كه الگوي زيستي معما 283

به گفته او عدم تقارن موجود در گياهان و خصوصيات دروني پديده هاي . الگوهاي گياهي و شكل هاي غير متقارن بيشتر معمول گرديد 
خصوصيت ساختارهاي ارگانيك مورد قبول واقع گرديد و به گياهي بيشتر از تقارن موجود در استخوانبندي حيوانات در ارتباط با تعيين 

، 1375كالينز،. ( موجب اين طرز تفكر، زيست شناسي كماكان به عنوان محلي براي توجيه مدهاي معمارانه آن زمان اقامه وجود مي كرد 
بي جان يا حتي شكل شناسي صخره ها او نشان داده كه چگونه ساختارشناسي آناتومي جانوري و فيلوتاكسي گياهي و كريستالهاي ) 181

به عنوان نمونه باغ هاي انگليسي و هندسه آزاد و ) 183و  182همان، .(مبنايي براي حركت معماري از نظم متقارن به نظم هاي آزادتر بود
  .متقارن هستند سيال آنها يا كارهاي معماري ارگانيك مثل آثار ساليوان و رايت بهترين نمونه هاي طبيعت گرايي گياهي و غير 
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. در معماري هم مي توان در طول تاريخ تمدن سير تكاملي ساختار و اجزاء  معماري را مشاهده كرد 

همچنانكه در سر آغاز . اما اين تكامل نبايد به پيچيده تر شدن نظام هندسي معماري بيانجامد 
قدسي و الهي و با مطالعه ژن اين هنر و معماري كه توسط پيامبران اجرا شده ما با گونه تمدن هاي  

اصل كلي تكامل ساختاري همراه با سادگي هندسي ،اصل مهم  . اي از معماري بسيار ساده مواجهيم 
  .طبيعت و هنر و معماري قدسي است 

ا در سامانه كلي زنده تفاوت بسيار در بررسي سلسله مراتب چيدمان اجزاء و تركيب زير سامانه ه)2
در همه اين مو جودات مركز سامانه و عناصر . مهمي بين اين سه رده موجودات مشاهده مي شود 

روي يك محور اصلي قرار گرفته اند ولي سلسله مراتب قرار گيري آنها براساس اهميت آنها   اصلي
  284.در آن موجود متفاوت است 

در  بر اساس اين تحليل جداي ازموجودات بي جان كه هيچ سلسله مراتب و ساختاري ندارند     
گياهان مهمترين رفتار گياه تناسل و زايش آن است كه همين بخش در انتهاي محور رشد ،در 

اما در .تا در عين سكون به ياري  باد بتواند توليد مثل كند. چهره اصلي گياه قرار گرفته است 
جانوران در انتهاي محور رشد اندام ادراكي قرار گرفته تا بتواند باادراكاتي گسترده،زندگي كامل تري 

                                                           
، تاليف نگارنده از دانشگاه علم و صنعت ايران و 1375براي مطالعه بيشتر رجوع شود به جزوه حكمت هنر اسالمي، نسخه قديمي،  284

  .فصل پنجم كه توسط نگارنده انجام گرفته است  "هويت اسالمي در معماري و شهرسازي"همچنين پروژه تحقيقاتي 

  سادگي 

 پيچيدگي

 ميزان تكامل  انسان جانوران گياهان جمادات 

 پيچيدگي تدريجي در ساختار  و اجزاء

 سادگي در هندسه و شكل 

 چيدمان سامانه ها در گياه 

 

 چيدمان سامانه ها در انسان چيدمان سامانه ها در حيوان

  اندام تنفس 
 و تغذيه 

  اندام تناسل
 وزايش 

 اندام تناسل وزايش

 اندام تنفس و انرژي

 اندام تغذيه 

 اندام ادراك
  اندام تنفس

 و تغذيه  
 اندام تناسل وزايش

اندام 
 ادراك
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هر چند با قرار گيري تمام اندام ها روي يك محور افقي و موازي با . را نسبت به گياهان دنبال كنند 
اما در انسان اين .زمين ، هم عرضي نسبي و عدم ترجيح هيچ يك از آنها بر ديگري اثبات مي شود 

چراكه مهمترين عملكرد . محور رشد عمودي است و مركز ادراك در باالترين رده قرار مي گيرد 
  .و رفتار تغذيه تناسلي او در حاشيه زندگي او قرار مي گيرد .انسان رفتار ادراكي و معرفتي اوست 

همچون دلفين ،اسب (رند در زيست شناسي ارتقاء هوشي برخي جانوران كه حركت ايستاده دا      
به همين ترتيب با باال رفتن از مراتب تكامل عالوه بر تكامل .به اثبات رسيده است ....) ،ميمون و

هندسه و سازمان ارتباطي اجزاء بلكه شيوه زندگي و هماهنگ كردن خود با محيط و يا محيط با 
ه گياه با يافتن بستري مناسب رشد دان. براي گياهان خانه سازي معنا ندارد . خود كامل تر مي گردد

اما حيوان متحرك است و خود محل مناسبي را پيدا كرده و النه اي مناسب و . خود را آغاز مي كند 
در خور خود را شكل مي دهد كه در آن رفتارهاي زيستي خود را از قبيل توليد مثل و تغذيه انجام 

چراكه در انسان . تكامل يافته تري دارد اما خانه ومحيط زيست انساني معناي بسيار . مي دهد
سامانه ادراكي بسيار پيشرفته تري وجود دارد بر همين اساس رفتارها و نيازهاي خاصي همچون 

همين مسئله سبب مي شود كه نظام هندسي متفاوتي . دانش و هنر نقش مهمي در زندگي او دارند
نقش ...زي براي كار ،عبادت ،تحصيل وبراي خانه ومحيط زيست خود شكل دهد و غير از خانه،مراك

  . مهمي در ساختار زندگي جمعي انسانها دارد
همچنين همان گونه كه در قامت انسان ، اشرف قوا  يعني قوه ادراكي او برتر از همه قوا قرار     

گرفته در ساختار شهري هم برجسته ترين بخش مربوط به معابد و مدارس و بخش هاي فرهنگي 
  . اين بناها جنبه نمادين داشته و نشانه اي از ارزشهاي انساني در زندگي مردم است  .بايد باشد 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  در طبيعت و معماري هندسه ها و تناسبات زرين
  ))هندسه مقدس((
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بسياري از تحليل گران بر اين نظرند كه با مطالعه طبيعت، وجود هندسه  و تناسبات ويژه 

جالب اينكه بشر از دوره كهن اين  هندسه وتناسبات را مي .است اي در آن كامال مشهود 
  : گويد آيت الهي در اين باره مي .شناخت ودر هنر و معماري خود از آن استفاده مي كرد 

افكني شده است كه  اي پي هاي ويژه اساس طبيعت بر تناسبات و اندازه«     
اش را  ير تكامليدر نظمي خاص جريان تكويني و كيهان را شامل گشته، س

آيد  هر اثري كه در اين عالم به وجود مي. كند به سوي كمال رهنمون مي
هاي اساسي به كار گرفته شده در طبيعت بيرون باشد،  اگر از اندازه

تواند راهي به سوي كمال  گردد و نمي غيرعادي، ناخوشايند و ناپذيرا مي
هاي آشنا  ي با اندازهچشم انسان از آغاز گشايش برگيت. مطلوب داشته باشد

ريزي طبيعت و در سرشت خلقت  گردد كه خداوند تبارك و تعالي در پي مي
ها سبب  آشنايي و اخت شدن با اين اندازه .خود انسان به كار برده است

ها تطبيق و هماهنگي  شود ما ناخودآگاه هر چه را كه در بر اين اندازه مي
بنابراين اگر  …شايند بشماريمنمايد زيبا حس كنيم و غير از آن را ناخو

براي هنر و اثر هنري وظيفة ارشادي قائل باشيم، پس هر اثر هنري كه به 
ها  استوار باشد و  آن وظيفة ارشادي جامه عمل بپوشاند بايد براساس اندازه

ها قرنهاست كه ذهن بشر پژوهشگر و آفريننده را از زماني كه به  اين اندازه
  285» .خود مجذوب ساخته است شمردن آغاز ديده است به

  

  

  )2تناسب ( 2،4،8هندسه وتناسبات براساس تقسيم دايره بر
  

  :و ماوراء طبيعت   زير بناي اين اعداد در طبيعت -1
   286. داند آرامش ميو نشان ثبات و را نماد جهات چهار گانه ، چهار باد ، چهار فصل  4اردالن عدد 

رسالة پنجمشان به  زيربناي نظري عدد چهار  و رمز پردازي آن پرداختـه  در اخوان الصفا 
  :اند و نوشته اند 

خداوند با خرد خود اين جهان هستي را خلق فرموده و در آن فنا ناپذيري مربعات يـا      
. كه  شامل جفت هاي ناهمگون يا ناموافق مـي باشـد  . رابه وجود آورده است) چهارها ( 

   287 . توسط خالق  متعال دانسته شده است و بس رموز اين كار فقط

                                                           
 181و  180، انتشارات رجاء ، ص  1376مباني نظري هنر ، آيت اللهي ، حبيب اهللا ،  285
 26، ترجمه حميد شاهرخ ، نشر خاك ، ص  1380اردالن ، نادر ، حس وحدت ،  286
  201، ترجمه مسعود رجب نيا ، انتشارات سروش ، ص  1363السعيد ، نقشهاي هندسي در هنر اسالمي ،  287
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، آيـه  51سـوره  ( » ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تـذكرون « آنان براي اثبات نظر خود به آيه  
استناد مي كنند و به دنبال آن شواهد فراواني از طبيعت عالم كبيـر و صـغير را از قبيـل چهـار     ) 49

  .بر مي شمرند... صل سال و عنصر، چهارجهت عرضي ، چهارمزه ، چهار ف
اين نوع تقسيم بيش از آنكه در گياهان ديده شود ، در حيوان و انسان و حتي بيش از همه در دسته 
بندي صفات الهي در انديشه اسالمي نمود دارد بـه طوريكـه مـي تـوان آن را سـاختاري آرمـاني در       

در . از خدا را به نمايش گذارده انـد  هم چهار وجه ... چرا كه عرش الهي و كعبه و . هستي تلقي كرد 
مشهود است ، حتي ميوه هاي تقسيم پذير افزاينـده نيـز براسـاس     5و  3گياهان بيشتر نظام تقسيم 

بخشي نمي  4تكامل مي يابند و هيچ گاه  8و  5به  3الگوي اعداد فيبونانچي افزايش مي يابند كه از 
  . شوند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

در تقسـيمات گـل ، هندسـه     4ز هندسـه  استفاده ا
داخلي و هندسه خارجي خرمالو بسيار قابل توجـه و  

در . بخشـي آن اسـت    4نشان دهنده ساختار ذاتـي  
قسمت موجـود بـه تعـداد هسـته هـاي آن       8اينجا 

  . ارتباطي ندارند 
عالوه بر طبيعت ، ايـن تقسـيم و تناسـبات مبنـاي     

اديان ديگـر  مهمي در ماوراء طبيعه اسالمي و برخي 
پيش از اسالم دائوئيسم و كنفوسيوس هستي . دارد 

در . را داراي ساختار دوگانه يين و يانگ مي كردنـد  
اسالم نيز خدا با دو دسته صـفات جمـالي و جاللـي    

ساختار عرش خـدا كـه جايگـاه    . توصيف شده است 
ــه شــكل نمــادين داراي   پايــه  4اداره عــالم اســت ب

عمـور گفتـه و خانـه    توصيف شده و بـه آن بيـت الم  
در سوره حاقـه حمـل   . ضلعي مي باشد  4كعبه نيز 

  در گل ، هندسه داخلي 4تقسيمات 
 رجي خرمالوو هندسه خا 
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 2همچنين بهشتي كه براي مومن در نظر گرفته شـده  . نفر توصيف شده اند 8كنندگان عرش الهي 
به اين ترتيب اصل مهم وحدت در اسالم با تقسـيم  . باغ معرفي شده است  4باغ ، يعني  2باغ درون 

نفر حمل كننده آنها ، ساختار استقرار عالم ماوراء طبيعـت را   8ه عرش و صفات دوگانه او و چهار پاي
  . تشريح مي كند كه بهشت قيامت نيز جلوه اي از آن خواهد بود 

  
  : نحوه استفاده از اين تناسبات در معماري  -2

   288. داند آرامش ميو نشان ثبات و را نماد ماده و متناظر با چهار گوش كعبه  4اردالن عدد 
تجلي بهره گيري از دايره واستخراج مربع از آن را در معماري اسالمي ، تالش مي كند  289 لسعيدا 

   290. به اثبات برساند) دركشورهاي عربي  "خصوصا ( 
است اولين جلوه گاه تقسـيم   مشاهدهكامل قابل  به طوراما درمعماري ايران اسالمي نيز اين موضوع 

سانتي متر امروز را يك گره مي دانستند و  66/6آنها هر . ستهاي چهارگانه در مقياسهاي طولي آنها
كه معادل شانزده ) متر  0666/1( و چهار چارك يك گز ) سانتي متر  66/26( چهارگره يك چارك 

  291.گره بود راتشكيل مي داد 
بسـيار جالـب و    مولـوي اما در مورد نظام  تقسيم چهارگانه دايره نيـز تحقيقـات مهنـدس      

به نظر او اگر چه ريشه هاي تقسيم چهارگانه دايره درتمدنهاي كهن هـم وجـود دارد ،   . راهگشا است
  292.است  تمدن اسالمي به شيوه اي ويژه به بهره گيري از آن پرداخته 

. او سيركامل فرآيند طراحي را درنظام سنتي و براساس نقاله هاي تقسيم چهار گانه تشريح مي كند
شـروع  ) به روش آزمون و خطا و با ترسيم قطرها ( هندسه كل كار اين سير با انتخاب مركزي براي 

نقالـه   .وتقسيم بندي بدنه ها ادامه پيدا مي كنـد )  حياط (  امي شود و با يافتن گوشه هاي ميانسر
قسمتي است وبه زعم او با اسـتفاده از ايـن نقالـه مـي تـوان       64 اي كه او توصيف مي كند يك نقالة

بناي مهـم   20او اين مسئله را درمورد . 293. ري سنتي ايران رامطالعه كرد عمامبيشتر ساختمانهاي 
  294. يافته است  64/1تحليل كرده و همه را هماهنگ با نقاله 

روند  طراحي نمـا و ارائـه گونـه هـاي اصـلي نماهـا        در كار جالب مولوي تداوم همين نظام
    . درمعماري سنتي است كه نياز به دقت واحتياط فراوان دارد

                                                           
 26د شاهرخ ، نشر خاك ، ص ، ترجمه حمي 1380اردالن ، نادر ، حس وحدت ،  288
دو معمارعراقي اند كه در دانشگاه كمبريج انگلستان دوره  ( Ayse  Parman )و عايشه برمان    ( Issam  el-Said )عصام السعيد  289

اروپا و خاورميانه  السعيد عالوه بر معماري در نقاشي نيز قدرت بااليي دارد و نمايشگاههاي متعددي در آمريكا ،. معماري خود را گذرانده اند
توسط انتشارات سروش به  1377و  1363رساله نهايي آنها با مقدمه بوركهارت و ترجمه مسعود رجب نيا در سالهاي . برگزار كرده است 
  . چاپ رسيده است 

 200 - 195همان ، ص   290
معماري ايران ، دوره اسالمي ، چاپخانه وزارت  ، مجموعه مقاالت 1366ابوالقاسمي ، لطيف ، هنجار شكل يابي معماري اسالمي ايران ،  291

 359ارشاد با همكاري جهاد دانشگاهي ، به كوشش يوسف كياني ، ص 
 74، پژوهشي در هندسه معماري اسالمي ، مركز تحقيقات مسكن ، ص  1369مولوي ،  292
 85همان ، ص  293
 79همان، ص  294
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خط ،  تسطيح روي يكو به زعم ايشان از طريق امتداد شعاعهاي نقاله درهنگام طراحي بنا   
عرضها و دهانه هاي ضلع هاي اطراف به دست مي آيد واين مسئله سـبب شـده اسـت كـه نماهـا را      

  295. بتوان در پنج قالب كلي دسته بندي كرد 
اما ذكر . 296.  را يادآوري مي كند خود او با احتياط كامل امكان فراگير نبودن اين پنج گونه  

مثالهاي او به خوبي نشان مي دهد كه اين موضوع را به همـين ترتيـب مـي تـوان دنبـال كـرد وبـه        
  . مجموعه اي از گونه هاي كلي طراحي نما در معماري ايران در دوران اسالمي رسيد

  
  :2مستطيل  

  : نويسد هاي تجسمي در مورد اين مستطيل مياللهي در كتاب مباني نظري هنر آيت
هاي كهن در معماري و در هنرها كاربرد وسيعي داشته  از دوران 2مستطيل «

هاي طاليي و اهميت بيشتر از اندازة آن، تدريجاً  است و پس از كشف و شناخت اندازه
  297 ».است داده طاليي جاي خود را به مستطيل

نيز اين نسبت را ناشي از تقسيم دايره به چهار يا هشت قسمت راب كرير 
هاي زيادي از كاربرد اين نسبت را در معماري  كند و نمونه معرفي مي

  . 298بررسي نموده است
بيان اين مطلب كه از نقطه نظر طبيعي و ما بعدالطبيعي، «

را روي هم بگذارد تا » دو يك«شخص براي رسيدن به دو بايد 
الزم است فقط به نحوة تكثير . شود، اشتباه است حاصل 2عدد 

براي اينكه يك . گردد، بنگريد تبديل مي» دو«سلول زنده كه به 
در معني منفرد است، يگانه است و بنابراين جامع و كل نيز 

واحد به عنوان نماد . تواند وجود داشته باشد دو يك نمي. هست
كند، با اين بيان كه آفريننده  يكامل خداوند، خود را از درون خويشتن تقسيم م

  299» .يكتاست و آفريده بسيار

  ) 3تناسب( 3،6،9هندسه وتناسبات براساس تقسيم دايره بر 
  :زير بناي اين اعداد در طبيعت  -1

يك ويژگي مشترك آنها . بخشي قابل مطالعه است  3در طبيعت نمونه هاي زيادي از هندسه 
. محور براي قرارگيري دانه ها ، يعني اندام زايشي هستند  3فضا و  3ين سه بخشي ، اين است كه ا

را نام برد كه در ... به طور مثال مي توان خربزه ، طالبي ، فلفل ، خيار ، گوجه فرنگي ، بادمجان و
دسه در فلفل دلمه اي تشابه هن. محور اطراف محور اصلي قرار گرفته اند  3همه آنها ، تخمه ها در 

                                                           
 83همان ، ص  295
 85همان ، ص  296
 185،  1376آيت اللهي ، هنر چيست،  297
  1380نژاد، نشر خاك، چاپ اول،  كرير،راب، تناسبات در معماري، ترجمه محمد احمدي: به. ك.براي اطالعات بيشتر ر - 298
 42، ترجمه هايده معيري ، انتشارات علمي فرهنگي ، ص  1368لولر ، هندسه مقدس ،  299

تا  778 -مزار بي بي خانم ، سمرقند ، سبك تيموري
هيلن (  4/1هجري شمسي، نمونه اي از تناسب 785

 ) 585:  1377براند ، 
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در انار اين تقسيمات در . را در گل ، تقسيمات داخلي و نيز تقسيمات خارجي اين ميوه مي بينيم  3
  . گلبرگ ، كاسبرگ ، گل ، هندسه داخلي و هندسه خارجي ديده مي شود 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :در طبيعت  5و  3تركيب هندسه 
با گل  5هندسه خارجي مضرب . وجود دارد  5ارجي و هندسه خ 3در برخي ميوه ها هندسه داخلي 

 3به نظر مي رسد هندسه داخلي . آنها و ويژگي مشترك گياهان خوراكي بودن آنها سازگار است 
بايد ريشه در ويژگي مشترك آنها يعني بيش دانه بودن آنها داشته باشد ، چراكه در همه آنها اندام 

معموال اين محورها مركب . ف محور اصلي چيده شده اند محور در اطرا 3زايشي با تعداد زياد در 
در بيشتر . محور تقسيم شده و انبوهي از بذر زايشي آنها را كنار هم قرار داده اند  9يا  6بوده و به 

نمونه ها حجم بافت اصلي ميوه نسبت به كل ميوه با توجه به تعداد زياد دانه ها و فضاي مرطوب 
، به خاطر همين ساختار محوري ، در بيشتر موارد شكل كلي هندسي  اطراف آن چندان زياد نيست

گانه بذرها با بافت  3در برخي نمونه ها همچون گوجه فرنگي محورهاي . آنها كشيده و دراز است 

 در گل ، هندسه داخلي و هندسه خارجي فلفل دلمه اي 3تقسيمات 

ندسه خارجي در گلبرگ ، كاسبرگ ، گل ، هندسه داخلي و ه 6تقسيمات 
انا



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

156 
 

 3دوري اتصالي ندارند ، بلكه از يك محور مركزي تغذيه مي كنند و اين سبب وجود يك اتصال 
از اين جهت . ( اصلي است تا كل اندام زايشي را در مركز نگه دارد پري محكم از حاشيه تا مركز 

 . ) شباهتي با فلفل دلمه اي پيدا مي كند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  : نحوه استفاده از اين تناسبات در معماري  - 2
دايره مي توان زيرا با شعاع . ابتدايي ترين شيوه درجه بندي ، تقسيم دايره به شش قسمت بود

 60تقسيم و سپس به  12و يا  3اين كار را كرد و سپس با استفاده از روشهاي هندسي آن رابه 
مصريان باستان دستگاه . اين تقسيم هنوز هم در بسياري ازمسائل رايج است. قسمت تقسيم نمود

وازده كه در اينكه عدد د "خصوصا.  اندازه گيري خود را درمعماري براين اساس تنظيم مي كردند
( اين نظام ايجاد مي شود عددي  كامل در ديد آنها بود ومجموع اعداد مثلث قائم الزاويه اوسيريس 

  و  5و هندسه خارجي  3هندسه داخلي 
 در گل خيار 5هندسه 

 در گل گوجه  5و هندسه  5و هندسه خارجي  3هندسه داخلي 

  و هندسه  3هندسه داخلي 
 در طالبي  5خارجي 
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مشهور است وهنوز هم » نظام ستينـــي « اين نظام در بين مسلمين به . را ايجاد مي كرد) 3، 4، 5
  300. دي مي شوندبه اين سيستم طبقه بن... ،  بسياري از حوزه ها ازجمله ساعت ، نجوم و

با تفصيل بيشتري سعي كرده به كارگيري نظام ستيني را در معماري كهن مصر و  سعيد 
) معبد سوستريس اول ، معبد آن كاب شمالي ومعبد رامسس چهارم ( در معبد بزرگ آنها  "خصوصا

يشة البته ر. مصريان معماري خود را براساس نظام مقدس دوازده  تايي شكل مي دادند. نشان دهد
مثلث اوسيريس كه در نزد مصريان جايگاهي مقدس  "دوازده  هم به عدد سه مي رسد وخصوصا

) 5، 3،4( اضالع اين مثلث با اعداد . اين مطلب را بعدها ازمصريان آموخت   فيثاغورسداشت و 
  301يعني كليد اندازه گيري مصري ها را ايجاد مي كرد  12متناظر بودند كه مجموع آنها عدد 

در  3نسبت « : نويسد نامد و در مورد آن مي را مستطيل افالطوني مي 3اللهي مستطيل تيآ 
ها  ترين اندازه ، رايج2بعد از نسبت » طاليي نسبت«هاي پيش از تسلط  غرب در دوران ر كهننه

هاي ايراني نيز پس از نسبت طاليي بيشتر از  است كه در خرد نگاره نكتة جالب توجه اين. بوده است
  302» .اين اندازه استفاده شده است

  : لولربه گفته 
، سطح مربع را تقسيم 2« 
دار مكعب  شكل حجم 3كند،  مي

كند و در آن هنگام به  را تقسيم مي
چيز در جهان  آوريم كه همه ياد مي

از نظر . آفرينش يك حجم است
ساختاري در تشكيل هر حجم، سه 

از اين . كند گوشه ضرورت پيدا مي
مكعب يكي از نمادهاي نخستين جهان صوري . روست كه تثليث اصل آفريننده كليه اشكال است

  303» است
البته توجه به نظام سه درتمدنهاي كهن ديگر هم نمونه   

به طور . به برخي از آنها اشاره دارد كريچلو هايي داشته است كه
مثال درفرهنگ ذن ژاپني وچين باستان مثلث نشان از سه قطب 

در هندسة تمثيلي هندو ، . انسان ، بهشت و زمين بوده است
چاكراي « شش ضلعي به عنوان دومثلث درهم آميخته به نام 

و » شيوا« خوانده مي شد كه يكي از آنها مثلث » روشينو 

                                                           
 76، ص  1369 مولوي ، پژوهشي در هندسه معماري اسالمي ، مركز تحقيقات مسكن ، 300
 192، ترجمه مسعود رجب نيا ، انتشارات سروش ، ص  1363السعيد ، نقشهاي هندسي در هنر اسالمي ،  301
   191، 1376اللهي،  آيت 302
 

 67همان،  303

  7/1، نمونه اي از تناسب ) تركيه ( يكي از مساجد عثماني 

 مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان
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حضور همين مثلث را در فرهنگ يهود و مسيح  "نهايتا  304ناميده شده اند » شاكي « ري مثلث ديگ
مثلث هاي درهم آميخته هندو در فرهنگ يهود به عنوان مهر . و تثليث آنها مي توان مشاهده كرد

حضرت داود ، ستارة داوودي لقب مي گيرند ومطابق تأويالت آنها با شش صفت الهي يعني قدرت ، 
در فرهنگ گوتيك به شكل بارزتري  "نهايتا . ت ، عقل ، عشق ، ترحم و عدالت تناظر مي يابدعظم

  تثليث پدر ، پسر وروح القدس به عرصة هندسه ومعماري
   305. راه پيدا مي كند  

 نمونه هـايي از  لطيف ابوالقاسمي، و دكتر  پيرنيابرخي از صاحبنظران از آن جمله دكتر  
پيرنيا آن را نسبت طاليي ايراني نام نهـاده   نشان داده اندري سنتي ايران هم نظام ستيني  را درمعما

شود و نمونه آن نيز نماي مسـجد شـيخ    اين نسبت به كرات در بناها و مساجد ايراني يافت مي. است
  . باشد اهللا مي لطف

اساس توجه به نظام سه وشش ، بحث اقلـيم وجهـت    پيرنيامطابق مباحث مرحوم  "ظاهرا 
  : به نظر او .  بيان مي كند 306»رون « ي نسبت به آن است كه او با اصطالح سنتيگير

معماران ايراني براي تعيين جهت قرارگرفتن خانه يا رون آن،  از شكل شش ضلعي استفاده مي   
شش ضلعي شكلي است كه چون در ساخت آن از مثلث متساوي االضـالع اسـتفاده مـي    .  كردند

درهنرهايي مثل ( خانة زنبور عسل هم به همين شكل است . اشتباه كشيدشود ، نمي توان آن را 
خاتم ، فرش كف امام زاده ها وخانه ها و در به دست آوردن تناسبات طاليي از اين شكل استفاده 

  مي شده است   ، 
  
  
  
  
  
  
  

اين به آن جهت است كه مستطيلي كه درداخل يك شش ضلعي منتظم ايجاد مـي شـود ،   
  .خواهد بود 66/1يعني نسبت اضالع آن .  با تناسبات طاليي است  يك مستطيل

 ابوالقاسميهمين مسئله را   
بـه  .  نيز موردتأكيد قـرار داده اسـت   

  : عقيدة او
هندســــة معمــــاري اســــالمي 

ميانســـراي آن بـــا  "وخصوصـــا 
                                                           

 129، ص 1375نوايي و حاج قاسمي ، پژوهشي به نام خشت و خيال ، دانشگاه شهيد بهشتي ،  304
 همان منبع 305
بسيار مطرح شده است ، در دهخدا به معني سبب ، دليل ، باعث آمده است  "جهت  "استاد پيرنيا برابر با واژه  كه توسط "رون  "واژه  306

 . كه منظور ايشان دليل جهت يابي اقليمي بناست 
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ط استفاده از تناسب طاليي ايراني ، به وسيله جهت يابي خاصي توسط ترسيم مستطيل هاي محـا 
  307.مي شده است   در شش ضلعي فوق دنبال

تسـري مـي    24و 12را بـه نظـام    6و3تالش مي كنند تا همين هندسه  "نهايتا قزلباش و ابوضياء
دهند و شكل گيري فضاي داخلي هر اتاق را هم براسـاس چـرخش ايـن مسـتطيل در دايـرة اصـلي       

   308. كيل مي دهدنمايش  دهند كه اين اساس تيپ شناسي اتاقهاي سنتي آنها را تش
  

)15(/2و5تناسب (5،10هندسه تناسبات براساس تقسيم دايره به  + (  
    

  :زير بناي اين اعداد در طبيعت  -1
 5در هندسـه داخلـي   . بخشـي هسـتند    5بيشتر ميوه هاي خوراكي داراي گـل و هندسـه خـارجي    

بـه  . چيده شده اسـت   5انه ها در اطراف محور اصلي و در مركز ميوه به صورت مضربي از بخشي ، د
  : گفته لولر 

 5از اين رو عـدد  . تيره گلسرخ مانند كليه گياهان كه ميوة خوراكي دارند پنج گلبرگي است« 
اي از طرفي گياهـان همچـون گلهـ    …كند  هايي از غذاهاي كامل را در نزد انسان تداعي مي نشانه

پـنج ضـلعي بـه    . انـد  عشق، اركيده و آزاليا و گل ساعتي عموماً از تقارن پنج ضلعي تأثير پذيرفتـه 
هاي گـل سـرخ مانـداالدر     همچنين اساس بسياري از پنجره. منزله نماد زندگي است خاصه انسان

   309» رود دوره گوتيك به شمار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانـه  . ده با مواد غذايي جدا وجود دارد مثل مركبـات  در برخي ميوه ها هر دانه در يك بخش جدا ش
ها در نارنگي بسيار كمتر ، اما در پرتقال ، ليموي شيرين و ترش ، دانه ها در هر پره ميوه قرار گرفته 

دانه در مركز ميوه در كنار هم درون بافت ميوه قرار  5اما در نمونه هايي همچون سيب و گالبي . اند 
  .  گرفته اند 

                                                           
اپخانه وزارت ، مجموعه مقاالت معماري ايران ، دوره اسالمي ، چ 1366ابوالقاسمي ، لطيف ، هنجار شكل يابي معماري اسالمي ايران ،  307

 370ارشاد با همكاري جهاد دانشگاهي ، به كوشش يوسف كياني ، ص 
 43، ص  1364قزلباش ، محمد رضا و فرهاد ، ابوضياء ، الفباي كالبدي خانه هاي سنتي يزد ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،  308
 122رهنگي ، ص ، ترجمه هايده معيري ، انتشارات علمي ف 1368لولر ، هندسه مقدس ،   309

 ) 122:  1368لولر ، ( رابطه پنج ضلعي و زندگي 
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  : نحوه استفاده از اين تناسبات در معماري  - 2
  

بـه همـين جهـت    . حسن اين نظام اين است كه  مي توان تناسبات طاليـي را درآن بـه دسـت آورد   
تأكيـد مـي كنـد     كرير .تأكيد مي شود 10بر نظام تقسيم  "خصوصا لوكوربوزيه ايدرنظام مدوالر 

ولي با وجـود ايـن نيـاز بـه مكملـي از      .  نسبت به ديگر هندسه ها تعادل بيشتري دارد كه اين نظام
البته درنظام اسالمي هم عدد ده به عنوان عددي كامل مطـرح شـده و   . 310. تقسيمات ديگر هم دارد

وگاه با بيان موارد ده گانـه ،  همچـون شـب هـاي مقـدس،  ايـن       »  تلك عشره كامله« گاه با تعبير 
اما همين ويژگيهاي كامل اين هندسه سبب  شده كه برخي  وجـود آن را  .  تأكيد مي كندمطالب را 

    311.  ، به نحو اغراق آميزي برجسته كنند) كه هرگز قابل انكارنيست ( درمعماري اسالمي 
                                                           

 1380نژاد، نشر خاك، چاپ اول،  كرير،راب، تناسبات در معماري، ترجمه محمد احمدي 310
در نماي مسجد شيخ لطف اهللا توسط  "پنج ضلعي ، اساس تناسبات طاليي در اسالم  "به عنوان مثال ، مي توان به نمايش نظريه  311

 . مهندس نوايي و مهندس حاج قاسمي اشاره كرد 

 در گل و هندسه داخلي ليمو 5تقسيمات 

 در گل و هندسه داخلي گالبي 5تقسيمات 

 در گل و هندسه داخلي سيب 5تقسيمات 
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بررسـي   به عنوان نمونه اي از استفاده از اين تناسبات در معمـاري اسـالمي مـي تـوان بـه      
از هندسه پنج را در نماي آن پنهان امام زاده عبداهللا است كه كريچلو استفاده وتحليل هندسي بناي 

امـا ناگفتـه مشـخص اسـت كـه      . 312. ضلعي دارد  8اگرچه پالن آن هم ساختاري .  نشان داده است
باتوجه به يكي دونمونه جزيي هرگز نبايد حكم كلي صادر كرد و پنج ضلعي وهندسة پنج را زيربناي 

وبديهي است نمونـه هـاي بسـيار ديگـري در پـالن ونمـا و مقطـع وحجـم         . دانستمعماري اسالمي 
  . زير سوال مي برد خارجي وجود دارد كه نظرية فوق را به طور قطع 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  :نسبت طاليي
  
  :زير بناي اين نسبت در طبيعت  -1

اين نسبت مهمترين نسبت موجود در طبيعت مي باشد و 
راب كرير در كتاب تناسبات در . باشد گيري اجزاي بدن انسان نيز مي تي در شكلترين نسبت ح رايج

به ) ترين آنها از ريزترين اجزا تا كلي(هاي مختلف  هاي دقيقي از اجزاي بدن انسان معماري، تحليل
وي حتي فيگورهاي مختلف حركت  . عمل آورده و وجود تناسبات طاليي را در آنها نشان داده است

  . 313نيز در حاالت گوناگون با تناسبات طاليي مطابقت داده است انسان را
ها، تولد  رشد گل الگوي توان از كاربرد اين نسبت مي

  . گيري زنبور عسل و رفتار نور را نام برد ها، جفت خرگوش
 بدست آوردن اين نسبت اللهي درباره روش دكتر آيت

  : نويسد مي
اي كرد و چنين  ها مطالعه يايي درباره تكثير خرگوشدر سده سيزدهم فيبوناچي رياضيدان ايتال

نتيجه گرفت كه اگر يك جفت خرگوش بتواند تا نوه خود زنده باشند و تعداد اوالد مساوي با تعداد 

                                                           
 172، ص 1375و حاج قاسمي ، پژوهشي به نام خشت و خيال ، دانشگاه شهيد بهشتي ،  نوايي 312
 

  .1380چاپ اول، . نژاد، نشر خاك كرير، راب، تناسبات در معماري، محمد احمدي. ك.براي اطالعات بيشتر، ر -  313

 )كتاب جام نواز مي كهن (پالن و دو مقطع امامزاده عبداهللا ترسيم توسط كريچلو 
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 89  …آيد ها برابر با تعداد فرزندان بعالوه والدين باشد اعداد ساده زير بدست مي والدين و تعداد نوه
 ،55 ،34 ،21 ،13 ،8 ،5، 3 ،2 ،1 ،1  .314   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ترين جزء در بين همه روابط رياضي قلمداد كرده است و  افالطون نيز اين نسبت را به عنوان الزم
  .آن را به عنوان كليدي براي درك فيزيك گيتي نام برده است

 از يوهان كپلر سامان دهنده قوانين حركت سيارات نقل": نويسد لولر در كتاب هندسه مقدس مي
يكي قضيه فيثاغورث و ديگري تقسيم يك : هندسه داراي دو گنجيه بزرگ است«: شده است كه
نخستين اين دو طريق . و ميانگين زرين است φهاي نهايي و مياني كه همان  خط در نسبت

   315»  .تواند با طال مقايسه شود و دومين با گوهري گرانبها مي
در نظر گرفته شده است كه براي محاسبه آن نيز  φ=  618/1ئي مقدار عددي نسبت طال

باشد كه توسط  ها مي ترين روش محاسبه، روش سري متداول. هاي مختلفي پيشنهاد شده است روش
. فيبوناچي محاسبه شد وي در ايتاليا متولد شد و رياضي را نزد يكي از شاگردان خوارزمي فرا گرفت

  : نويسد افشار در مورد وي مي حسين كشي دكتر
ميالدي با بكارگيري اعداد زرين، بدين گونه  1230تا  1200هاي  جوان پر شور ايتاليايي درسال«

كه با جمع ارقام اول و دوم بخش بر عدد دوم، جمع ارقام دوم و سوم بخش بر رقم سوم، جمع ارقام 
  : الي آخر …سوم و چهارم بخش بر رقم چهارم 

......  89  55  34  21  13  8  5  3  2  1  1  
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 181و  180، انتشارات رجاء ، ص  1376مباني نظري هنر ، آيت اللهي ، حبيب اهللا ،  314
 111، ترجمه هايده معيري ، انتشارات علمي فرهنگي ، ص  1368لولر ، هندسه مقدس ،  315

 فيبوناچي در زاد و ولد زنبور عسل و نسبت نرينه ها به مادينه ها در هر كندو عسل
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ناميد كه عكس آن نيز  φرا بدست آورد و آن را عدد طاليي  6180339/1سرانجام توانست عدد 
َφ باشد مي .  

61803390
61803391
11 /

/
==

φ
=φ′) ،96، 1373كشي افشار (  

به نحوي جداناشـدني بـا    φين زراز نظر هندسي تناسب «: نويسد لولر مي
نسـبت  طبق اثبـات لـولر   ).104همان، (» .و پنج ضلعي ارتباط دارد 5تابع 
)يـا   φ برابر با عـدد زريـن  آن  به هر ضلعيك پنج ضلعي  قطر ) 2151 + 
  . باشد مي

همانطور كه اشاره شد، مجموعه فيبوناچي الگوي كامل توليد مثل خرگوش 
يعني نماد باروري و نسبت جنس مذكر به مؤنث را در كندوهاي زنبورعسل 

ها دورادور  كند كه پراكندگي برگ همينطور لولر اشاره مي. كند مشخص مي
همچنين . اي مركزي بر اساس سلسله اعداد فيبوناچي قرار گرفته است ساقه

انشعاب الگوي «: نويسد وي مي
كنشي مهم دررشد طبيعي است كه 

 φبه وسيله فيبوناچي يا مجموعه 
و به خاطر حضور آن . شود كنترل مي

تواند در  در پنج ضلعي برش زرين مي
اند يا  رگيهايي كه پنج گلب كليه گل

شود و در  مضرب پنج دارند يافت مي
تيره گلسرخ نيز مانند كليه . تيره داودي همواره تعداد گلبرگ از مجموعه فيبوناچي وجود دارد

هايي از غذاهاي كامل را در  نشانه 5از اين رو عدد . گياهان كه ميوة خوراكي دارند پنج گلبرگي است
اهان همچون گلهاي عشق، اركيده و آزاليا و گل ساعتي از طرفي گي …كند  نزد انسان تداعي مي

. پنج ضلعي به منزله نماد زندگي است خاصه انسان. اند عموماً از تقارن پنج ضلعي تأثير پذيرفته
  316»رود هاي گل سرخ مانداالدر دوره گوتيك به شمار مي همچنين اساس بسياري از پنجره

                                                           
 122، ترجمه هايده معيري ، انتشارات علمي فرهنگي ، ص  1368لولر ، هندسه مقدس ،  316
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  : ماري نحوه استفاده از اين تناسبات در مع - 2
نسبت خدايي و نسبت الهوتي . هاي مختلفي به خود گرفته است اين نسبت در طول تاريخ نام

  : نويسد آيت اللهي در اين باره مي. هاي آنند نمونه
گر اهرام و ابوالهوال نسبت  هاي آفرينش اصطالح نسبت الهوتي به مصريان باستان، مصري«

روويوس معمار ايتاليايي سده دوم ميالدي بر جا مانده اصطالح نسبت خدايي از ويت. شود داده مي
هاي طاليي نامي است كه از اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي كه طال  است و اندازه
هاي اقتصادي و مادي شد به  معيار سنجش

   317».اين نسبت اطالق شده است
به  نامند كه مي φاين نسبت را همچنين  

در مقالة از حروف  318گفتة كاترين رنورد
بيست و يكم الفباي يوناني گرفته شده كه 

ساز يوناني  نخستين حرف نام مجسمه
phidias وي در اين مقاله . دهد را شكل مي

ها را  به عنوان نخستين كسي كه اين نسبت
  . مطالعه كرده معرفي شده است

  
  

  

                                                           
 194، انتشارات رجاء ، ص  1376مباني نظري هنر ، آيت اللهي ، حبيب اهللا ،  317
318 - Catrine Yronwode  

ق  465 –تناسبات طاليي در نماي معبد پارتنون يونان 
طرح ايكتينوس و كالكراتس ، معماران كالسيك  –ميالد 

 )چينگ ( يوناني ، همراه با مجسمه هايي از فيدياس 
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توسط يونانيان كشف شده است و در طراحي  وي صريحاً اشاره كرده است كه نسبت طاليي
مصريان باستان نيز از آن در طراحي اهرام خود . پارتنون نيز به وضوح به كار گرفته شده است

استفاده  Teotihuacanمكزيكيان باستاني نيز از آن در طراحي هرم خورشيد در . استفاده كردند
  . اند كرده

 240*  150از اين تناسبات است كه ابعاد كل ساختمان  مسجد بزرگ سامرا نومنه اي از استفاده
 . ديده مي شود  6/1، در هر دو تقريبا تناسب طاليي   160*  100حياط آن با تناسب . متر مربع 

  

  
،  1368پاپادوپولو، ( 618/1مسجد بزرگ سامرا ، نمونه اي از تناسب االسعد ( 618/1مسجد بزرگ استانبول ، نمونه اي از تناسب 

230 ( 
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  زير سامانه هاي موجود در طبيعت و معماري: پاره چهارم 
  

  سازه: سامانه ايجادگر سازه اي 
 
 
  ي غير زنده ساختار سامانه هاي طبيع .1
  چين خوردگي ها •

مطالعه فرمهاي طبيعي غير زنده از نقطه نظر طبقه بنديهاي ساختماني موضوع رشته زمين «
نيروهاي طبيعي كه موجب پيدايش و تغير شكل فرمهاي . شناسي ساختماني را تشكيل ميدهد 

و يا جنبه عمومي ، يا از كره زمين و تجليات وجودي آن ناشي مي شود   ساختماني طبيعي ميگردند
فرمهاي ساختماني راكه در قشر جامد زمين مشاهد مي شود ميتوان عموماً زاييده اثرات اين . دارد 

  319 ».نيروها دانست
البته مكانيسم هاي تغيير شكل تابع مستقيم «

زماني كه آنها  . ترفتارهاي متفاوت سنگها س
خاصيت شكنندگي دارند يا شكننده مي باشند ، 

بصورت سطوح شكستگي يعني گسل ها  تغيير شكل
در اين حالت مكانيسم مقدماتي را . ظاهر مي شود 

زماني كه سنگ ها مقداري . مي ناميم ) برش(
خاصيت انعطاف پذيري بدست آورند ، مي توانند بي 
شكستگي يعني بدون گسل خوردگي تغيير شكل 

نيسم مقدماتي راخم شدگي در اين وضع مكا. در اين صورت چين بوجود مي آيد . حاصل كنند 
چين خوردگي هاي زمين با توجه به ريشه و نحوه اثر نيروها اشكال .  320»مي ناميم ) خمش (

  . مختلفي را دارا مي باشند

                                                           
  195ص .،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(،مهدي،فرشاد -  319
،ترجمه دكتر جواد الياسي،انتشارات تغيير شكلهاي مواد سازنده پوسته زمين،)شاهنشاهي2537(ماتوئه،موريس، -  320

  211ص .شاهنشاهي2537تهران،ارديبهشت

 فرم چين خوردگيهاي طبيعي زمين در اثر تاثير نيروهاي مختلف
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يك فرم طبيعي غير زنده عالوه بر اينكه متأثر از نيروهاي خارجي شكل مي گيرد ، همچنان سعي 
مثالً اگر حبابهاي صابون را به صورت . ا نيز داشته باشدمي كند كه با حداقل اجزاء حداكثر كارآيي  ر

دو بعدي مورد توجه قرار دهيم مي بينيم كه هميشه به صورت سه تا سه تا در به هم متصل شده و 
  . شبكه مثلثي نامنظمي را به وجود مي آورد 

كه هاي يكي از هندسه هاي طبيعي كه بر اساس حداقل اجزاء و حداكثر كارآيي عمل  مي كند شب
همچنين پروژه ادن اثر نيكوالس  گريمشاو كه با همكاري فراي اتو صورت .   321 .مثلثي مي باشد

گرفت و در آن گنبدهاي مارئودزي كه از چندين شش ضلعي تشكيل شده اند از اين ايده اقتباس  
  322. شده اند 

  
  
  
  
  
  
  

  
 
  :ساختار سامانه هاي گياهي .2

درختان گرفته تا كوچكترين جلبكهاي تك سلولي دائماً تحت  زندگي تمام گياهان از بزرگترين« 
   323»تأثير نيروهاي ديناميكي فيزيكي درتمام مراحل رشد مي باشد

تنش مكانيكي عبارت از شرايط اعمال شده به گياهان ، نيروهاي ديناميكي كه باعث جابجايي يا 
و گياه بصورت مكانيكي تحت  تغيير شكل فيزيكي بعضي از اندامهاي گياهي و يا كل گياه مي شود

  324. تنش قرار مي گيرد 

از نقطه نظر ساختماني گياهان و درختان بايد بتوانند تحت شرايط محيطي قرار داده شده قابليت 
شرايط مكانيكي را كه فرمهاي گياهي بايد تحمل نمايند عبارت از تعادل . مكانيكي الزم را دارا باشند

پايداري الزم براي اينكه گياه و يا درخت بتواند به حيات خود ادامه  در برابر اين نيروها و سختي و
    325.دهد

                                                           
  333،سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران ص آشنايي با طراحي محيط و منظر،)1379(ل،.ماتالك،جان -  321
  67ص 1382،سال چهارم،بهار13،معماري و فرهنگ شماره"نمايش اكولوژي:،)1382(اسميت،جان، -  322
مهندس عبدالحميد مهدوي -،ترجمه دكتر محمد كافيمكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي،)1379(ك،.اس،بسرا،آر.بسرا،آ -  323

  337ص .81چاپ و انتشارات دانشگاه فردوس،زمستاندامغاني،چاپ دوم،
  339همان ، ص  -  324
  159ص .،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  325

 شبيه به حبابهاي صابون –ضلعي  6گنبدهاي  –گريمشاو  –پروژه ادن 
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تغيير در بافت (پاسخهاي گياهان به تنش مكانيكي شامل يك سري تغييرات متنوع مورفولوژيكي 
   326.و فيزيو لوژيكي است ) سلولها

زم براي به پايان نيروي ال«از اينرو گياهان مي بايستي همواره تحت تأثير محيط خود رشد كنند
رسانيدن چرخه زيست و تأمين سالمت گونه در يك زمان معين قدرت يا نيروي زيستي گونه 
خوانده مي شود بديهي است اين نيروي زيستي گياه در مراحل مختلف گياه مانند جواني بلوغ و 

   327.» كهولت فرق مي كند
ضع اندامهاي گياه مؤثر است ولي اثر بنابراين با آنكه خصوصيات وراثتي و ژنتيكي در شكل كلي و و

  328. محيط را نيز نبايد فراموش كرد زيرا محيط در شكل كلي گياه اثر دارد 
  )خشكي زي و آبزي ( تقسيم بندي گياهان  •

گياهان خشكي زي نيروهاي . در يك تقسيم بندي گياهان شامل خشكي زي و آبزي مي باشند
طريق عبور حيوانات و ماشين آالت و تحت سايش ذرات  فيزيكي را به صورت باد و بارندگي ويا از

 329. خاك با ريشه تجربه مي كنند 
معموال گياهاني كه در كنار بزرگراه ها در معرض لرزش ناشي از عبور و مرور وسايل نقليه اند ، 
قطورتر و درعين حال كوتاهتر از حد معمولشان مي شوند تا بتوانند استحكام و تعادل الزم را دارا 

  330 .باشند 
عالوه بر اين گياهان آبزي بيشتر تحت تأثير تالطم ايجاد شده به وسيله امواج، جزر و مد، جريان و 

   331.حركت آب در بستر رودخانه ها و جويبارها مي باشند 

                                                           
 مهندس عبدالحميد مهدوي-،ترجمه دكتر محمد كافيمكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي،)1379(ك،.اس،بسرا،آر.بسرا،آ -  326

  337ص .81دامغاني،چاپ دوم،چاپ و انتشارات دانشگاه فردوس،زمستان
  328ص .75،جلددوم،چاپ دوم،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،خردادگياه شناسي پايه،)1375(قهرماني،احمد، -  327
  339ص .همان ،  -  328
مهندس عبدالحميد مهدوي -رجمه دكتر محمد كافي،تمكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي،)1379(ك،.اس،بسرا،آر.بسرا،آ -  329

  337ص .81دامغاني،چاپ دوم،چاپ و انتشارات دانشگاه فردوس،زمستان
  339ص .همان ، -  330
مهندس عبدالحميد مهدوي -،ترجمه دكتر محمد كافيمكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي،)1379(ك،.اس،بسرا،آر.بسرا،آ -  331

   337ص .81انتشارات دانشگاه فردوس،زمستاندامغاني،چاپ دوم،چاپ و 

حاصل .پاكستون معمار انگليسي تبار با ديدن استحكام برگهاي وزين نيلوفر ابي به مطالعه قفسه بندي مدور و ساختار شعاعي اين گل پرداخت 
عرضه  1851در سال اين تفحص ابداع ساختار جديدي براي سقف سبك شيشهاي در معماري بود كه در قصر كريستال نمايشگاه جهاني لندن 
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مشخص . گياهان آبزي ساختمان تشريحي ساده تري نسبت به گياهان زيستگاه هاي خشكي دارند
   332.آبزيها ، كاهش بافت هاي محافظ است ترين ويژگي ساختماني برگ 

اين بدين دليل است كه گياه بتواند . همچنين در گياهان آبزي نسبت سطح به حجم برگها باالست  
  . تعادل و پايداري الزم را پيدا كند 

  
  )گياهان غير آوندي و گياهان آوندي ( تقسيم بندي گياهان خشكي  •

و مسير تكاملي قرار گرفتند و به دو گروه اصلي گياهان به نظر مي رسد گياهان اوليه خشكي در د
گياهان آوندي سازگاري بيشتري با محيط جديد داشته . غير آوندي و گياهان آوندي تقسسم شدند

   333.و گياهان غالب و موفق خشكيها را تشكيل مي دهند 

بدين معنا كه برگها  .خزه ها داراي تقارن شعاعي اند. خزه ها گروهي از گياهان غيرآوندي مي باشند 
در بسياري گونه ها ساقه ها راست بوده و عده اي داراي . از اطراف محور مركزي بيرون مي آيند

باالخره بعضي از گونه ها . ساقه خزنده يا خوابيده هستند كه از آنها انشعابات قائمي به وجود مي آيد 
  334 .كامالً خوابيده يا خزنده مي باشند 

عموالً چند سانتي متر ارتفاع دارند ولي گونه هاي مختلف آن از اشكال بسيار ريز خزه ها ي برگدار م
ضخامت برگها بجز در گلبرگ مياني فقط به . متر ارتفاع دارند مي رسد  30گرفته تا گونه هايي كه 

  335 .ضخامت يك سلولند 
غير آوندي پيكر گياه بسيار نزديك  ندر گياها

شه به به سطح خاك مي رويد و به جاي ري
وسيله ريزوئيد هاي باريك و نخي شكل 

  336. بسياري به خاك متصل مي شوند 
درگياهان آوندي سيستم انتقال دهند مواد و 
سلولهاي محافظتي و استحكامي به خوبي رشد 
كرده سيستم آوندي آنها شامل بافت چوب و 

اين سيستم آوندي عالوه  337 .آبكش شده است 
ون هاي عمودي از ريشه تا داخل برگها بصورت پيوسته قرار بر نقش هدايت مواد ، همچون ست

  .گرفته اند 
  

  الهام از گياهان آوندي در طراحي سازه  •

                                                           
  241ص .،ترجمه آذرنوش جعفري،انتشارات جهاد دانشكاهي مشهدآناتومي گياهي،)1383(فان،ا، -  332
  5ص.،چاپ اول انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيمورفولوژي مقايسه اي گياهان آوندي،)1372(عزيزيان،دينا، -  333
  18ص.همان -  334
  19ص.همان -  335
  9ص.همان -  336
  5ص.همان -  337

 تيپهاي مختلف آوندهاي چوبي
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و معماري را در  338ماريارزا سروا و خاوير پيوز كارگاه آموزشي بين المللي بيونيك 1993در سال 
ربه طراحي وساخت سازه شركت شروع به اولين تج 1985پايه گذاري كردند، درسال ) اسپانيا(كوئنا 

  . نمود) complex and dy namic(هاي پيچيده و پويا
نتيجه اين تجربيات كشف يك سازه جديد و مفهومي 

 – bio(بيواستراكچر. نوين براي ساخت و ساز بود
structure ( ثمره اين فعاليتها نيز طراحي برج

عمودي بيونيك با گنجايش صد هزار نفر جمعيت با 
متر بود كه ميتوانست مشكل ازدحام  1228ارتفاع 

  . جمعيت در شهر شانگهاي چين را بهبود ببخشد 
با توجه به استحكام سيستم ظرف هايي از «

كه در ) container of contariner system(آوند
بيشتر سبزيجات وجود دارد، اصل سيستم سازه اي و 

تلف در سه بخش مركزي در ارتباطات عمودي شهر عمودي برج بيونيك بين همسايگي هاي مخ
و وظيفه اين ستون هاي خياباني جابه جا كردن .ستون خياباني تكنولوژي نظام يافته است  922

درست ماند . ( ساكنان ، آب ، انواع مختلف سياالت موجود و انرژي الزم براي كل مجموعه است 
   )وظيفه آوند در ساختار گياهان

  
  )ايها و دو لپه ايها تك لپه ( تقسيم بندي گياهان گلدار  •

گياهان . گياهان گلدار امروزه گروه مشخصي ازگياهان آوندي سطح كره زمين را تشكيل مي دهند 
. گلدار بيشترين و چيره ترين گروه گياهان امروزي اند و از نظر اكولوژي نيز حائز  اهميت مي باشند 

جب شكسته شدن مسير باد مي چون از پيشروي دريا ها و تشكيل كويرها جلوگيري مي كنند و مو
   339.شوند و از فرسايش و ساييدگي خاك جلوگيري مي كنند 

  340.به طور عموم گياهان گلدار را ميتوان به دو گروه تك لپه ايها و دو لپه ايها تقسيم بند ي نمود 
  

  اعضاي سازه اي گياهان گلدار  •
  :و گروه بررسي مي كنيم در اين قسمت اعضاي سازه اي را در گياهان و به طور خاص دراين د

  
  ريشه  - 1

                                                           
براي اولين بار واژه اي به نام بيونيك از تركيب دو لغت . برگزار كرد 1960در جريان نمايشي در اوهايو، نيروي هوايي آمريكا در سال  -  338

) 1989(اه اثر فراي اتويا  ايستگ) 1967(سقف نمايشگاه مونترال . بيولوژي و تكنيك زاده شد كه ميتوانيم به فارسي زينت فني ترجمه كنيم 
  . شهر ليون اثر سانتياگوي التراوا كه اولي ملهم از تارهاي مستحكم عنكبوت و دومي الهامي از بدن سبك پرنده است 

  92ص.،چاپ اول انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيمورفولوژي مقايسه اي گياهان آوندي،)1372(عزيزيان،دينا، -  339
  100ص.همان -  340

 نبرج بيونيك با الهام از آوندهاي گياها



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

171 
 

ريشه سبب استقرار گياه در خاك مي شود و باعث مي شود كه گياه در زمين فرو رود و درمقابل 
  .نيروهاي افقي ايستادگي كند

اندامهاي هوايي ( و شاخه ها ) اندامها ي زير زميني( به طور كلي مي توان گفت كه بين ريشه ها «  
ميزان كل ماده خشك گياه را  3/1هنگي وجود دارد ، به طوري كه تقريباً همواره رابطه نزديك و هما
  341»ريشه آنها تشكيل مي دهد

مي توان چنين نتيجه گرفت ، هر مقدار كه گياه  
ارتقاع بيشتري داشته باشد ريشه  ها نيز با يك 
نسبت معين ارتفاع بيشتري را در خاك فرو 

  . ميروند
در گياهان ) سيستم ريشه اي ( مجموعه ريشه 

اگر ريشه اصلي يا اوليه . مختلف متفاوت است 
رشد بيشتري كرده ، بزرگتر و قطورتر از ريشه 
هاي ثانويه بشود ، سيستم ريشه اصلي يا راست را 
تشكيل  ميدهد ، كه اكثر گياهان دو لپه اي داراي 

اين ريشه ها بيشتر . چنين ريشه اي  مي باشند 
درگياهان تك لپه . در عمق خاك نفوذ مي كنند 

اي ريشه اوليه بزودي با رشد انشعابات آنها برابر شده تفاوتي بين ريشه هاي ثانوي و ريشه اوليه 
 342. ديده نمي شود ، چنين  سيستم ريشه اي را افشان مي نامند

  )ساقه و برگ ( تنه  - 2
گرد بودن تنه درختان باعث مي . تنه شامل ساقه و برگ است 

و نيروهاي جانبي اصطكاك كمتري  شود كه در مجاورت باد
همچنين انتخاب . ايجاد شود و نيروهاي جانبي خنثي شوند 

مقطع دايره اي شكل مناسبترين مقطع براي مقابله با نيروهاي 
خمشي است و مي تواند اين نيروها را به طور مساوي در تمام 

همچنين انتخاب چنين مقطعي كه در . جهات قرار دهد 
وجود دارد ، داراي وزن كمتري بوده و  بسياري از گياهان

خارج شدن از حالت  343 .بهترين مقطع براي اتصاالت مي باشد 
دايره به خاطر وجود يك نيروي مهاجم دائمي در يك جهت 

  . است 
ساقه باعث استحكام گياه ، هدايت شيره گياهي و همچنين 

                                                           
  108ص.،چاپ اول انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيلوژي مقايسه اي گياهان آونديمورفو،)1372(عزيزيان،دينا، -  341
  103ص.همان -  342
  187،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازصفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  343

 انواع سيستمهاي ريشه اي در گياهان

 مقطع ساقه گياهان  ، آوندهاي درون آن
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نها مي توان به گياهان علفي ، گياهان را برحسب نوع ساقه آ.نگهداري برگها روي ساقه مي شود 
بر حسب بزرگ بودن اين گياهان بافت .  344.بوته اي ، درخچه اي و درخت تقسيم كرد 

   345.نيز در آنها بيشتر مي باشد) چوبي(سخت
  انواع ساقه ها  •

ساقه بعضي گياهان به صورت پيچنده مي باشد و گياه به وسيله اين نوع ساقه خود را به هر نوع 
ميزان رشد آن نيز در نقاط . در نزديكي آن وجود دارد ، مي زند تا بتواند قائم بايستد تكيه گاهي كه 

   346.مختلف پيچك متفاوت است و درقسمتهايي كه نيرو بيشتر است ساقه قطورتر مي باشد 
بعضي از گياهان نيز مانندكاكتوسها داراي ساقه گوشتي مي باشند كه در بافتهاي خود آب ذخيره 

ا در فصلهاي بي آبي براي انجام اعمال حياتي از آن استفاده كنند و قرارگرفتن آب در مي كنند ، ت
ساقه آنها يكي از عوامل انعطاف پذير بودن و 

   347.پايداري آنها مي باشد 
  انشعابات در ساقه ها  •

شاخه هاي حاصل از انشعاب دو شاخه يي ممكن 
همچنين ممكن . است مساوي يا نامساوي باشند 

عابات دريك جهت ودريك سطح يا است انش
درجه بوجود آورند  90برهم به نحوي كه زاويه درسطوح عمود

   348.ايجاد گردند 
  استفاده از انشعابات گياهان در سازه هاي معماري •

استفاده از فرم درخت و نحوه انشعابات و توزيع نيرو در شاخه  ها در معماري انگيزه تاريخي داشته و 
، » فرانك لويدرايت«معماران و مهندسان برجسته قرن بيستم مانند الهام بخش بسياري از 

آنها فرم درخت را نه فقط به خاطر شكل پايدار آن و قابليت . بوده است» فراي اتو«و » ميالرت«
مقابله با رانش قوس ها ، گنبدها و حمل بارهاي سنگين برگزيدند ، بلكه آن را به دليل صراحت و 

   349.وزون آن به كار گرفتند روشني ساختار و حالت م

                                                           
  110ص.،چاپ اول انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيمورفولوژي مقايسه اي گياهان آوندي،)1372(عزيزيان،دينا، -  344
  111ص.همان -  345
  113ص.،چاپ اول انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيمورفولوژي مقايسه اي گياهان آوندي،)1372(عزيزيان،دينا، -  346
  371ص.75،جلداول،چاپ دوم،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،خردادگياه شناسي پايه،)1375(قهرماني،احمد، -  347
  252و54و253ص.همان -  348
  48ص.1373دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان 15,16رهمجله صفه شما -  349

 انشعابات در ساقه هاي گياهان
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همانطور كه قبالً گفته شد آوندها در گياهان آوندي همچون ستون هاي عمودي و از ريشه به داخل  
سيستم آوندي گياهان شام آوند چوب و آوند آبكش است ، كه آوند چوب انتقال . برگها نفوذ دارند

وقتي آوندها آب  350 .حصوالت فتوسنتزي را به عهد ه دارد آب و مواد محلول و آوند آبكش انتقال م
) آوند چوبي ( هرچه آب درچوب . خود را از دست مي دهند باعث خميده شدن گياه مي شوند 

  . خواهد داشت ) در مقابل نيروي باد ( بيشتر باشد ، چوب انعطاف پذيري بيشتري 
  

  برگ  •
انتخاب فرم . 351. ، آب از سطح آنها تبخير مي شود برگها با فتوسنتز غذا مي سازند و از طريق تعرق

برگها بسته به شرايط مختلف از جمله شرايط مكانيكي و اقليمي صورت مي گيرد ، به عنوان  مثال 
  .فرم چتري برگهاي خرما باعث مي شود كه بار بصورت منطقي به تنه وارد آيد 

ند و به آنها رگبرگها گفته مي شود چنانكه ميدانيم در داخل هر برگ عناصر تيري شكل قرار دار
موقعيت رگبرگها در داخل برگ همواره به گونه اي است كه بتواند نيروها را در داخل برگ خنثي 

  .كند 
  . همچنين قطر آنها منطبق با نيروهاي وارده متغير است 

                                                           
  116ص.،ترجمه آذرنوش جعفري،انتشارات جهاد دانشكاهي مشهدآناتومي گياهي،)1383(فان،ا، -  350
  13ص.همان -  351

اقتباس از انشعابات گياهان به دليل پايداري 
 در ايده هاي سازه اي معماران
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به هم  رگبرگهاي كوچكتر در انتها. درگياهان دو لپه  اي رگبرگها به صورت منشعب و مشبك است 
در تك لپه . هر رگبرگ داراي يك شبكه مويرگي است . مي پيوندند و شبكه اي به وجود مي آورند 

  352 .موازي هم قرار گرفته اند ) به غير از رگبرگهاي بسيار ريز ( ايها معموالً رگبرگها 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

يه گاه كه شاخه درخت از نقطه نظر مكانيكي وزن برگ و نيروهاي وارده بر آن به نحوي بايد به تك
   353.باشد منتقل گردد 

هر گياه يا هر گونه گياهي نظم برگ معيني دارد . برگها بايد تعادل و پايداري درخت را حفظ نمايند
كه در اصطالح به آن فيلوتاكسي مي گويند و با چينش منظم خود ميتواند تعادل را در شاخه هاي .

 .فرعي يا ساقه بوجود آورد 
چينش ميوه ها نيز به گونه ايست كه بتواند تعادل حاكم بر درخت را حفظ نمايد  نحوه توزيع و

همچنين توانايي به ميوه نشتن جوانه ها به قطر آنها بستگي دارد  درصد تشكيل ميوه با افزايش 
   354.قطر شاخه ها افزايش مي يابد 

  .قطر بيشتر دارد شاخه بارگيرتر به دو دليل نياز به تغذيه  تحمل وزن بار خود نياز به 
  
  

  
  
  

  ساختار سامانه هاي حيواني .3
                                                           

  120ص.د بهشتي،چاپ اول انتشارات دانشگاه شهيمورفولوژي مقايسه اي گياهان آوندي،)1372(عزيزيان،دينا، -  352
  62،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازص فرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  353
  17ص .،ترجمه دكتر مجيد راحمي،چاپ اول،انتشارات دانشگاه شيرازگرده افشاني و تشكيل ميوه،)1371(جانس، كارل،ديگران، -  354

اي درون برگها ، نقش سازه اي و رگبرگه
 انتقال مواد غذايي

باعث تعادل ) فيلوتاكسي(چينش ونظم برگها 
 . در گياهان مي شود 
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  تعادل حركتي  •
يكي از خصائص فرمي  . فرمهاي حيواني نسبت به فرمهاي گياهي پيچيدگي و روابط قوي تري دارند

تمامي اعضاي بدن حيوانات در هنگام حركت كردن به . حيوانات مانورهاي حركتي آنها مي باشد
بعنوان مثال بدن  . سبب ايجاد تعادل در ساختار كلي بدن مي شوندكرده و  گونه اي هماهنگ عمل

كشيده شده يك حيوان وحشي در هنگام حمله كردن و يا فرم كلي پرنده ها در هنگام پرواز به گونه 
  . ايست كه ميتواند شرايط تعادل را فراهم كند

  
  برداشت از ويژگي تعادل حركتي در سازه معماري •

نيمرخ گاو نري كه در حال «ين خصوصيات تعادلي به وفور يافت مي شود در معماري كاالتراوا ا
  . حمله است ، پيچ و تاب هاي بدن انسان و يا يك پرنده در حال پرواز از جمله آنها مي باشد

  

  
  
  

  تطابق با نيروهاي محيطي  •
همواره به رشد حيوانات نيز همواره مطابق با كاركرد، نيروهاي خارجي و شرايط محيطي مي باشد و 

  . گونه ايست تا بتوانند به عاليترين وجه اقتصادي عمل كنند 
  استخوان .1
از ميان فرمهايي كه يك استخوان دراز بدن حيوان ميتواند به خود گيرد آن فرمي «بعنوان مثال 

بيشتر از ساير اشكال ، نيروها را به طور محوري و بدون ايجاد لنگر خمشي (موجوديت مي يابد كه 
  355. بتواند قابليت تطبيق با اين عوامل را داشته باشد ) هدايت و به تكيه گاه منتقل نمايددر خود 

  پر پرندگان .2
بال يك «مثال ديگر از فرمهاي ساختماني طبيعي كه در كليه پرندگان يافت مي شود پر حيوان است

بهترين پرنده بطور كلي تحت اثر نيروهاي محوري و لنگر خمشي و پيچشي قراردارد بنابراين 
است )closed section(مقطعي را كه براي اين قبيل نيروها مي توان انتخاب نمود مقطعي بسته 

كه داراي مقاومت خمشي مساوي در تمام جهات باشد و مسلم است كه مقطع لوله اي شكل ضمن 

                                                           
  177ص.ات دانشگاه پهلوي شيراز،چاپ دوم،انتشارفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  355

 كاالتراوا  -پل آالميلو  –برداشت از ويژگي تعادل در معماري 



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

176 
 

حاظ و از اين ل(اينكه اين خواص را داراست نسبت به ساير امكانات داراي وزن كمتري نيز مي باشد 
همچنين چنانكه ميدانيم حداكثر لنگرخمشي در محل اتصال پر بدن پرنده ) نيز اقتصادي مي باشد

ايجاد مي شود و به همين علت است كه در طبيعت مقطع پر در طول آن به نسبت لنگر خمشي 
بدين ترتيب ساختار پرنده مي تواند با حداقل مصالح موجود كارآيي الزم را . 356» تغيير مي كند

  . شته باشددا
  بدن دلفين .3

نيروهاي مكانيكي كه در ضمن حركت يك حيوان در آب به او اثر ميكنند عبارتند از وزن ، «
كه مقدار آن ) buoyancy force(مقاومت آب و عكس العمل قائم آب در برابر حجم حيوان

ب دريا دلفين ظاهراً با نيروي عضالني به سرعت در آ«. مساوي وزن آب هم حجم حيوان مي باشد
توضيحي كه در اين مورد مي توان داد اين است كه آب به نرمي در امتداد بدن دلفين . حركت كند

در عوض قايقي كه با سرعت زياد حركت مي كند درطول بدنه اش جريان پر . عبور مي كند 
د مي اين جريان پر تالطم مقاومت فزاينده اي در برابر حركت قايق تولي. تالطمي به وجود مي آورد 

راز دلفين در اين است كه . كند و در نتيجه براي جلو رفتن آن به انرژي بيشتري نياز خواهد بود 
اليه نازك بيروني شديداً قابل ارتجاع است ، اليه ضخيم دروني شبيه : پوست بدنه اش دواليه است 

به اليه اسفنجي و  پوست قابل ارتجاع بيروني ، فشار را. يك رشته لوله پر شده از ماده اسفنجي است
تراكم پذير دروني كه مانند كمك فنرعمل مي كند منتقل مي سازد ، به طوري كه جريان پر تالطم 

    357.پيش از آنكه فرصتي براي پيشروي پيدا كند از بين مي رود 
  

  :  استخوان بندي موجودات زنده و برداشت از آن در معماري •
لحاظ مكانيكي مي توان به اسكلت باربر يك ساختمان  نقش اعضاء استخواني را در بدن حيوانات از

ايده اسكلت به عنوان سازه باربر حتي در ابتدايي ترين كلبه هاي ساخت «. مهندسي تشبيه كرد 
هر ساختاري نيازمند يك اسكلت سازه اي براي تعادل و  )مقاله طبيعت و معماري(» بشر مشاهده مي شود
  . پايداري خود مي باشد

تخواني بدن موجودات زنده به كمك عناصر كششي مثل ماهيچه ها و تندنها مجموعه اسكلت اس« 
   358»اي را كه حتي كامل ترين ساختمانهاي مهندسي به پاي آن نمي رسند تشكيل مي دهد

در اينجا الزم است متذكر شويم كه ساختار اسكلت به  
ساختار . تنهايي جوابگوي شرايط نيرويي محيط نمي باشد 

ا در كنار ماهيچه ها ، رباط ها و ساير اعضاي اسكلت ب
كششي قرار گرفتن و نيز اعضاي مؤثر در اتصاالت ساختار 
بدن از جمله غضروف ها مي تواند شرايط مكانيكي مورد نياز 

  . سازه بدن را تأمين كند 
                                                           

  187و 186ص.همان -  356
  15و 14ص .، انتشارات سروش،تهرانبيونيك،تكنولوژي از جانداران الهام ميگيرد،)1366(ژراردن،لوسين، -  357
  167ص .،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  358
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ي وزن اگر به بدن يك چهارپا و استخوان بندي آن از  ديد مكانيكي بنگريم ، خواهيم ديد كه نيرو
از اين نظر مي توان . حيوان از طريق تكيه گاههاي آن كه پاهايش هستند به زمين منتقل مي شود 

چنين ساختماني . ساختمان بدن حيوان را به يك ساختمان مهندسي مثل يك پل تشبيه كرد 
  .معموالً شامل سرو گردن حيوان و دم  آن است
ان اين بهره گيري از در طرح فرودگاه كانساي اثر رنتزو پيانو مي تو

  . فرم كلي بدن يك موجود زنده در حال تعادل را مشاهده كرد 
  
  

فرم خرپايي استخوان بندي موجودات زنده و 
  برداشت از آن در معماري

نيروهايي كه به اسكلت بدن حيوانات اثر مي كنند شامل وزن و نيروهاي ناشي از حركات حيوان 
ات نيز با انتخاب فرم خرپايي در جهت كمال فرم ساختماني استخوان بندي حيوان .  359»ميباشند

   ..پيش رفته است
اعضاء خرپايي كه نتيجه مطلوبي در سازه هاي طبيعت داشته است در سازه هاي مهندسي نيز به 

  كارگرفته شده 
  360 .است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ساختار سامانه هاي انساني  .4

                                                           
  181ص.،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازمانيفرمهاي ساخت،)1353(فرشاد،مهدي، -  359
  183ص.همان -  360

 رنزو پيانو  –فرودگاه كانساي  –برداشت از ويژگي تعادل در معماري 

  
  

  يوانات عظيم الجثه ، موزه تاريخ طبيعي برزيل ، كاالتراواايده ساختاري از اسكلت قفسه سينه ح
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ده پيچيده تر و سيستمي تر باشد ، سازه آن كامل به هر مقدار كه ساختمان طبيعي يك موجود زن
  . تر و هماهنگي اعضاي سازه اي نيز قوي تر مي باشد 

  
تركيب منحصر به فرد استخوانهاي پا و رباط هايي كه آن را نگه «

ميدارند، يك انحناي طولي و يك ساختار معماري كه پشتيبان پايدار و 
اه رفتن است ، مهيا  مي انعطاف پذيري براي بدن هنگام ايستادن و ر

    361»كنند
همانطور كه در قسمت فرمهاي گياهي و حيواني اشاره شد ،  فرمهاي 
ساختماني انساني نيز متأثر از عوامل مكانيكي و ساير شرايط نيرويي 

بعنوان مثال فرم انحنائي استخوان ساعد دست . محيط رشد مي كنند 
باشند و اين موجب مي شود كه از مقدار لنگر » ترمحوري « سبب مي شود كه نيرو ها در هر مقطع 

خمشي  و تنش هاي حاصله از آن كاسته شده و نتيجتاً مقطع الزم براي تحمل بار وارده سبكتر نيز 
و نيز مشاهده مي كنيم كه سطح مقطع اين استخوان به نحوي تغيير مي كند كه جوابگوي . باشد 

در محلهايي كه ضرورتي به تشكيل استخوان و مقدار تنش در آن مقطع باشد و بدين ترتيب 
در صورتيكه اگر اين استخوان . ضخامت بيش از انداره نيست ، استخوان اضافي مشاهده نمي شود 

فرم مستقيمي به خود مي گرفت ، سنگينتر و در عين حال از مصالح بيشتري براي همان مقدار بار 
  362. مي بايست استفاده مي كرد 

  ن انساناعضاي سازه اي بد •
در اين بخش مختصراً به شناسايي برخي اعضاي سازه اي بدن انسان و 

  :عملكرد آنها خواهيم پرداخت
  

  كف پا .1

  . تعادل در ساختمان كف پا توسط اعضاء فشاري و كششي صورت مي گيرد 
را در استخوان پاي انسان ، قسمت ) ايزو استاتيك ها(شكل ، خطوط نيرو « 

داشته باشيم  در مطالعه اين شكل بايد توجه. نشان مي دهد پايين تر از قوزي پا 
كه قسمت اعظم اين خطوط جهات فشاري را در استخوان نشان مي دهد تعادل 
نيروها از نظر كششي و انجام اعمال كششي در حركت پا توسط ماهيچه ها انجام 
مي گيرد كه خود نماينده خطوط نيروهاي كششي هستند و در اين شكل ترسيم 

   363.شده اند ن
  

                                                           
  178ص .80،مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده،بهاردانستنيهاي ارتوپدي،)1380(سادات،مصطفي،كرمي،محسن، -  361
  179و 178ص.،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  362
  175و174ص.همان -  363

 خطوط نيرو در استخوان كف پاي انسان

غشاء كف پايي ،  –وضعيت عملكرد غشاء كف پايي 
استخوانهاي كف پا را مانند ستون سقف نگه مي 

 . دارد
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  غشاء كف پايي .2
اين . غشاء كف پايي ساختاري است كه از جلوي استخوان پاشنه تا قاعده انگشتان پا ادامه مي يابد 

   364.نوار مستحكم بافتي مثل زه تير و كمان داشته و به حفظ قوس طولي پا كمك مي كند 
  
  

  كشكك زانو .3
كشكك در درون . ار دارد كشكك زانو استخوان متحركي است كه در جلوي زانو قر 

يك زردپي بزرگ پيچيده شده كه عضالت بزرگ جلوي ران را به استخوان درشت 
اين زرد پي بزرگ وقتي با كشكك تركيب مي شود ، مكانيزم . متصل مي كند 

اين مكانيزم به شما اجازه مي دهد تا زانو را ... عضله چهار سر ران ناميده مي شود 

يك تكيه گاه عمل مي كند ، تا قدرت عضله چهارسر افزايش كشكك بصورت . باز كنيد 
   365يابد 

اگر عضالت هماهنگ با هم عمل نكنند ، باعث مي شود كه كشكك به يك 
  366. سمت بيشتر كشيده شود و سبب عدم تعادل مي شود 

  
  منيسك زانو .4

در انتهاي استخوانهاي . در هر طرف زانو ساختاري به نام منيسك وجود دارد 
غضروف وجود دارد كه يك ماده سفت و لغزنده است كه اجازه حركت  زانو

منيسك نيرو را روي . سطوح مفصلي را بدون ايجاد خراش روي آنها ميدهد 
سطح مفصل پخش مي كنند و مانع واردشدن  آسيب به غضروف به دليل وارد 

بدون منيسك نيرو روي قسمت كوچك يا . شدن نيرو در يك محل مي شود 
   367»فصلي متمركز ميشود و سبب فرسايش آن مي شود غضروف م

مفصل زماني درست مي شود كه انتهاي دو يا بيشتر استخوان به وسيله بافت 
به طور مثال مفصل زانو مانند يك لوال براي . محكمي به هم متصل شود 

   368.استخوان درشت ني و ران عمل مي كند 
  

  كمر .5
عوامل فرم انحنايي ساختمان كمر انسان يكي از 

اگر اين انحنا . تعادل و ايستايي بدن انسان مي باشد 
                                                           

  99ص .80،مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده،بهاردانستنيهاي ارتوپدي،)1380(سادات،مصطفي،كرمي،محسن، -  364
  55ص.همان -  365
  56ص.همان -  366
  60ص.همان -  367
  229ص. همان -  368

اتصال قفسه سينه به ستون مهره 
 ها عامل تعادل بدن 

 منيسك زانو

 كشكك زانو 
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  . مي باشد ) قوز پشت (از حالت طبيعي خود كمتر يا بيشتر باشد خود عامل بيماري گوژپشتي 
مهره تشكيل مي شود ، كه در هم قفل مي شوند و يك  32ستون فقرات از روي هم قرار گرفتن 

انحناي  3. ه خود عامل پايداري تنه بدن مي باشد ساختار انعطاف پذير را تشكيل مي دهد ك
  .طبيعي در ستون فقرات وجود دارد 

انحناي طبيعي ستون فقرات به علّت عملكرد عضالت كه به مهره هاي ستون فقرات متصل مي 
آنها ستون فقرات . شوند ، بدون اين ساختمان هاي محافظت كننده ، ستون فقرات درهم فرو ميرود

اين سيستم ها در بدن عمدتاً از عضالت . اي بدنه چوبي كشتيها حمايت مي كنند را مانند سيمه
   369.پشتي و شكمي ساخته شده اند 

    370»تعادل در كشش و انعطاف عضالت كليدي براي نگهداري وضعيت طبيعي ستون فقرات است «
  دست .6

  .براي به دست گرفتن اشياء مختلف بايد بتوان شكل دست را تغير داد 
واهيم جسم بزرگي را به دست گيريم بايد دست بتواند يك حفره تشكيل دهد براي تحقق اگر بخ«

وقتي كه دست به شكل يك حفره در «  371»جهت مختلف تشكيل مي شود 3قوس در  3اين امر 
    372».مي آيد، ناوداني ايجاد مي كند كه تقعرش رو به جلو است

هماهنگ با  اين كف دست . باشد بدين ترتيب است كه كف دست عامل نگهداري اجسام مي 
قرار دارد ) كف دست (استخوانهاي كارپال به كمك يكديگر ناوداني مي سازند كه تقعرش رو به جلو 

 .373  

هر يك از اين »ستون در نظر گرفت 3از نظر طولي مي توان استخوانهاي كارپال را به صورت «
  374.  ستونها فشار انگشتان مرتبط با خودشان را تحمل  مي كنند

  

                                                           
   34ص.80،مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده،بهاردانستنيهاي ارتوپدي،)1380(سادات،مصطفي،كرمي،محسن، -  369
  35ص.همان -  370
  280ص.،ترجمه سهيل سعادت،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهانفيزيولوژي مفاصل،)1372(ا،.كاپانچي،آي -  371
  282ص.همان -  372
  186ص.همان -  373
  288ص .همان -  374

قوسهاي كف دست و 
 استخوانهاي كف دست 
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  زردپي .7

  .عامل ديگر نگهداري انگشتان دست و حركت دادن آنها زردپي آنها مي باشد 
زردپي كه انگشتان را حركت مي دهند، روي انگشت توسط « 

اين رباط ها . رباطهايي كه پولي نام دارند نگه داشته مي شود
يك كمان را در باالي استخوان ايجاد مي كنند كه اين حالت 

جاد تونلي براي حركت زردپي ها مي شود تا به راحتي باعث اي
روي استخوان حركت كنند جهت حركت روان زير رباط ها، 
زردپي هاتوسط يك پوشش لغزنده پوشيده شده اند كه 
اصطكاك را كم مي كند و اجازه مي دهد كه زردپي هاي 

ه عضالت خم كننده به راحتي در تونلي كه توسط پوليها ايجاد شده ، لغزند
  375. و دست بتواند فعاليتهاي مثل چنگ زدن را به راحتي انجام دهد 

  
  شانه .8

تيغه شانه ، (استخوان كتف . شانه از سه استخوان تشكيل شده است : شانه
زردپي چهارعضله ، كالهاي گرداننده شانه . استخوان بازو ، استخوان ترقوه

ت با كشش زردپي ها ، عضالت را به استخوان ها متصل مي كنند و عضال
اين زردپي ها، استخوان را حركت مي دهند اين زردپي بزرگ ، كالهك گرداننده 
ناميده مي شود و استخوان بازو را به استخوان كتف متصل مي كنند وقتي دست را 
بلند مي كنيم كالهك گردانده، سر استخوان بازو را محكم در حفره مفصل شانه ، 

   376»نگه مي دارد 
كل هندسي اعضاي سازه اي در اين قسمت به گونه اي است كه بتواند پاسخگوي نحوه اتصاالت و ش

  .شرايط مكانيكي و مانورهاي حركتي باشد

                                                           
  142ص.80،مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده،بهاردانستنيهاي ارتوپدي،)1380(سادات،مصطفي،كرمي،محسن، -  375
  118ص .همان -  376

 ساختمان تشريحي غالف زرد پي انگشت ماشه اي 

 استخوانهاي شانه
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  انواع الگوبرداري از سازه هاي طبيعي درمعماري
  الگوبرداري شكلي از طبيعت  •

ي آن توجه در اين روش تنها به تقليد از شكل در سازه پرداخته مي شود و به مباني و اصول سازه ا
بعنوان نمونه اليه هاي زمين منطبق با نيروهايي كه به آن وارد مي شوند ، فرم مورد نظر . نمي شود

در حاليكه معماران با حذف و ناديده گرفتن اين نيروها صرفاً وضعيت . خود را اقتباس  مي كند
  . موجود را برداشت ميكنند

علت . است » ملي پرهزينه و در واقع غير طبيعي تبديل ساختماني ظاهراً طبيعي به واقعيت ، ع« 
اين است كه طبيعت از قانون حداقل استفاده از انرژي بهره مي جويد ، درصورتيكه براي ساختن 

  . ساختماني شبه طبيعي با فرمهاي نامنظم بايد انرژي بسيار زيادي صرف شود 
  
  

  الگوبرداري استعاره اي از طبيعت  •
را فراتر گذاشته و جداي از الگوبرداري گروهي از معماران پا

شكلي به منتزع كردن طبيعت در راستاي ايجاد ساختاري 
اين معماران در حاليكه به . متعادل، پايدار و ايستا پرداخته 

نمادها مي پردازند همزان به مفهوم ديگر واژه استعاره كه 
ايجاد هماهنگي الزم بين راهكارهاي سازه اي با ايده طرح 

  . شد ، توجه مي كنند مي با
استعاره مي تواند ما را از دام سطحي نگري در امان نگه « 

به عنوان ) استعاره ( بنابراين تأكيد بر برترين. دارد 
راهبردي خالقانه در تقابل با سطحي نگري كامالً شايسته 

را بر مبناي معماراني كه به طبيعت از دريچه جامع استعاري نگريسته اند وساختمانهاي خود . است 
   377».آن بنا كردند بهترين الگوي اين راهبرد خالقيت مي باشند

                                                           
  421ص     ،جلددوم،انتشارات سروش،تهرانبوطيقاي معماري،)1381(آنتونيادس،آنتوني سي، 377

 –اقتباس شكلي از فرم چين خوردگي هاي زمين در 
 -اسپانيا  –مجموعه فرهنگي سانتياگو دكومپوستال 

پيتر آيزنمن2006  

 رنزو پيانو –فرودگاه كانساي  –استفاده استعاره اي از فرمهاي طبيعي 
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در آن  بكار گرفته شده است ، فرودگاه ) سازه اي ( عظيم ترين ساختماني را كه استعاره و ايهام «
اين فرودگاه از باال مانند يك . كانساي در اوزاكاي ژاپن مي داند كه طراح آن رنزو پيانو است 

). يك پرنده خفته(بدون موتور با بالي به پهناي يك مايل و سدي كه در زير بال است هواپيماي 
پيانو كه همكار را جرز در طراحي مركز ژرژ پمپيدو بوده است ، در سقف فلزي سفيد از بيان گرايي 

اينها پوست استخوان اين هواپيماي مواج بدون موتور هستند اما آنچه . سازه اي استفاده مي كند 
اين منحني ها نيز مانند . در اين طرح جديد است منحني ارگانيك قسمت فوقاني سقف است  كه

فضاي داخل نيز مانند . از مهار هاي مثلثي شروع شده و خميده ميشود  378منحني هاي كاالتراوا 
 همانطور كه در فرودگاه قدم مي زنيم مثل اين است  كه در. استخوان هاي پشت ستون فقرات است

   379». وزه تاريخ طبيعي از اجزاء و دنده هاي دايناسور قدم مي زنيم داخل م

  
  

  

  
  

  الگو برداري از قوانين طبيعت •
به گونه اي كه ممكن است در ظاهر هيچ . بهترين حالت ممكن استفاده از قوانين طبيعت مي باشد 

عموميت داشته ، لذا همچنين از آنجاييكه اين قوانين در طبيعت . نوع همگوني و تطابقي پيدا نشود 

                                                           
او در طرح ايستگاه ترن ليون سمبولي . سانتيا گوكاالتراوا از آن دسته معماراني است كه توانست استعاره سازه را به معماري برگرداند  -  378

بال هاي سياه و سفيد فلزي آن گويي در حال حركت است و كه ميخواهد از زمين بلند شود . تمان كرد از پرواز تبديل به ايده و قالب ساخ
  .اين ايده همزمان با درك نيروهاي طبيعي و مهارت در بكارگيري مصالح شكل گرفته است

  . بهره بگيردرنزو پيانو توانسته با بهره گيري از استعاره در سازه از قوانين طبيعت نيز .در اين ساختمان-2
،سال 36،ترجمه محمد علي اشرف گنجوي،مجله آبادي شماره "حركت تدريجي هايتك به ارگانيتك"،)1381(جنكز،چارلز، -  379

  41ص .1381دوازدهم،زمستان

 تراواكاال -پالناتوريوم , ي علوم طبيعي موزه –استفاده استعاره اي از فرمهاي طبيعي 
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سازه هاي معماري با . نبايد براي بهره گيري از اين قوانين از يك نمونه خاص از طبيعت الهام گرفت
  .بهره گيري از اين قوانين نسبت به همه حاالت ديگر به طبيعت نزديكتر مي شوند 

  . در بخش بعدي به بررسي برخي از اين قوانين مي پردازيم 
 نيروها نحوه مقابله با  - 1

همانطور كه مي دانيم ، مهمترين فلسفه وجودي سازه ، حفظ ساختار يك سيستم در مقابل بارها و 
در اين قسمت مي خواهيم انواع روشهايي كه طبيعت در مقابله با . نيروهاي وارد بر آن مي باشد 

ق ، به نمونه نيروهاي وارد بر سازه هايش از آنها استفاده مي كند را نام برده و در بخش مصادي
  . طرحهاي معماري اشاره كنيم كه از همين روشها براي مقابله با نيروها استفاده نموده اند 

  :روشهاي مقابله با نيروهاي استاتيكي و ديناميكي در طبيعت  )الف 
در طبيعت از روشهاي مختلفي براي مقابله با نيرو استفاده مي شود كه در اينجا به چهار مورد 

  :مي كنيم  آنها اشاره
مقاومت در برابر نيروها از طريق تنشهاي كششي و يا فشاري و اجتناب از تنشهاي خمشي  - 1
.380  

در . شناخته شده ترين روش مقابله با نيرو از طريق تحمل تنش در اجزاي سازه اي مي باشد 
  . اين روش توجه به نوع تنشهاي اعضاء در بهينه تركردن سازه مي تواند بسيار موثر باشد 

براي اين امر ، طبيعت همواره سعي دارد كه تا حد امكان از تنشهاي كششي و فشاري در سازه 
هاي خود استفاده كند و از تنشهاي خمشي جز در مواردي كه ساختار آن ماهيت اليه اي دارد 

اساسا همه ساختارهاي طبيعي بافت اليه اي دارند يعني سطوح و احجام آنها از .استفاده نكند 
ماهيت اليه اي موجب مي شود تا اين . ر و رويهم قرار گرفتن اليه ها به وجود آمده است كنا

فرمها تحت تاثير بارهاي وارده تغيير شكلهاي محوري داده و در آنها تنها عكس العملهاي 
چرا كه خمش يعني بيهودگي در مصرف مصالح و در . 381.كششي و يا فشاري بوجود آيد 

  382.اي خلق نشده است طبيعت هيچ چيز بيهوده 

مثال استخوان مانند ساير عناصر بيولوژيكي فرم خود را مطابق نوع نيازي كه به عملكرد آن 
به . وجود دارد ، انتخاب و با تغييرات زماني فرم خود را با نيازهاي محيطي مطابقت مي دهد 

يستي بهتر از طور اخص هر تغيير فرم همواره از اين قاعده تبعيت مي كند كه فرم حاصله با
                                                           

ي شود ، مقاله اي با عنوان به سوي اصول سازه اي طبيعت جواد زيبافر ، كه در شماره آينده مجله آبادي چاپ مبراي مطالعه بيشتر به  380
  .   مراجعه كنيد 

  24ص .1377دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان 27مجله صفه شماره -  381
گرددكه  اي بارگذاري مي در حالت اول تير به گونه. براي فهم بهتر اين مطلب به يك تير در حالت هاي مختلف بارگذاري توجه كنيد  382

كنيد كه مقدار خمش فقط در مركز تير  اگر به نمودار توزيع خمش در طول تير توجه كنيد مشاهده مي. عملكرد خمشي داشته باشد
توان از بقيه مصالح بكار رفته در  رسند و هيچگاه نمي باشد و تنها دو نقطه بااليي و پاييني واقع در مركز به تنش مجاز خود مي ماكزيمم مي

زماني است كه از تير بصورت فشاري استفاده شود و در اين حالت است كه نيرو در كل مصالح بكار  حالت بهتر. تير حداكثر استفاده را كرد
ولي به علت اينكه در اين . توانند به تنش ماكزيمم خود برسند گردد و همه مواد بكار رفته در آن مي رفته در تير بطور يكنواخت توزيع مي

بهترين حالت زماني است كه . توان آن را به عنوان بهترين حالت محسوب كرد دارد، نمي حالت احتمال كمانش جانبي در اعضاء الغر وجود
كنيم و احتمال كمانش  تنها در اين حالت است كه از همه مصالح حداكثر استفاده را مي. كنيم ما از مصالح بصورت كششي استفاده مي

  . جانبي نيز وجود ندارد
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به عنوان  383.ساير فرمها بتواند نيروها را به طور محوري و بدون ايجاد لنگر خمشي منتقل نمايد
مرتبط مي ) ايزو استاتيك ها ( مثال فرم باريكه هاي استخواني مستقيما به خطوط نيرو ها 

ت شهر)  Trajectory  theory  of  bones( باشد و به تئوري خطوط نيرو در استخوان 
   384.يافته است 

  
  مقاومت در برابر نيروها از طريق انعطاف پذيري و تغيير شكل - 2

اين روش را منطق نرمش يا انعطاف پذيري مي ناميم كه در سازه هاي طبيعي به وفور مشاهده 
به عنوان مثال بسياري از پرندگان ترجيح مي دهند النه هاي خود را بر روي شاخه . مي شود 

درختان ايجاد كنند ، چرا كه هر چه شاخه ها از انعطاف پذيري بيشتري هاي نرم و نازك 
  .مال شكستن آنها كمتر خواهد بود برخوردار باشند ، احت

                                                           
  178ص .،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازيفرمهاي ساختمان،)1353(فرشاد،مهدي، -  383
  173ص .همان -  384
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  فرار از نيرو و جا خالي دادن در برابر آن - 3

 اين روش نيز يكي از روشهاي مقابله طبيعت در برابر نيروهاي و در حقيقت كاستن از مقدار
مثال درختان در اثر وزش باد هاي شديد با خم شدن خود امكان عبور . نيروي وارده است 

مقداري از نيروها را از باالي خود مي دهند و به اين ترتيب از ميزان نيروي وارده بر تنه آنها 
  . كاسته مي شود 

  استفاده از نيروهاي مزاحم عليه يكديگر و يا عليه خودشان  -4
درختان در هنگام براي نمونه 

باد ، خم مي شوند و به اين 
صورت مقداري از نيروي باد 
را بصورت انرژي پتانسيل در 
تنه خود ذخيره مي كنند كه 
در حركتهاي رفت و برگشتي 
در اثر نوسانات باد ، بخشي از 

م عليه اين نمونه اي از استفاده از نيروهاي مزاح. اين نيرو را دوباره به خود باد منتقل مي كنند 
  . خودشان است 

  
  مصاديق استفاده از اين روشهاي مقابله با نيروها در معماري )ب 

مقاومت در برابر نيروها از طريق تنشهاي كششي و يا فشاري و اجتناب از تنشهاي  - 1
  .خمشي 

با نگاهي به روند تكاملي سازه در يكصد سال گذشته مالحظه مي كنيم كه حركت تدريجي 
اي از سازه هاي خمشي به سمت سازه هاي كششي و فشاري بوده است سيستمهاي سازه 

  . كه منجر به پيدايش سازه هاي چادري و پوسته اي در معماري شده است 

ــراي ــدگان ب ــياري از پرن بس
هـاي نـرم و سازي شـاخه  النه

هـاي پذير را بر شـاخه  انعطاف
سخت و محكـم تـرجيح مـي

  . دهند 
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موثرترين مسير نيرو مسيري است كه از توانايي هاي خاص مصالح استفاده شده  و 
ير اقتصادي براي ، خمش روش نسبتاً غلدر مقاب. بيشترين بهره گيري را به عمل آورد 

بطور آشكارا  385سازه هاي طراحي شده توسط پيرلوئيجي نروي . تحمل بار مي باشد
درحقيقت اين نروي بود كه . استفاده از نظريه مسير نيرو را در طرح خود نمايان مي سازد

او بسياري از فرم . معرفي كرد 50ايده مسير نيرو را در طراحي سازه براي اولين بار در دهه 
   386. الهام گرفت) بطور مثال فرم برگها (سازه اي خويش را از طبيعت  هاي

گنبد عظيم جورجيا در آتالنتا طراحي نروي ، از سيستم سازه فضا كار با توجه به مناسب 
بودن آن براي زمين فوتبال از نظر اجرا، نگهداري و پوشش سقف با كمترين مصالح سازه 

   387.متر ساخته شده است  228انه اي به نحو مؤثر و قابل تحسيني در ده
  

  مقاومت در برابر نيروها از طريق انعطاف پذيري و تغيير شكل - 2
سير تكاملي سيستمهاي جديد 
ساختماني نشان مي دهد كه 
اين سيستمها روز به روز انعطاف 

چنين رويه . پذيرتر مي شوند 
اي سبب مي شود كه ساختار با 
صرف مصالح كمتر پاسخگوي 

به گونه بهتري نيز مقاومت 
پوشش ساختمان مجموعه .باشد

المپيك مونيخ كه شكل پيچيده و ارگانيك دارد از شبكه هاي 
كابلي تشكيل شده است كه قطعات فايبر گالس را بر روي خود 

مهندس معمار ساختمان و فراي  388حمل مي نمايد گانتر بهنيش
   390.مشاور سقف آن بوده است  389اتو
  
  ا خالي دادن در برابر آنفرار از نيرو و ج - 3

البته انعطاف پذيري بسيار زيادي براي خم شدن و جا خالي دادن 
در برابر نيروها در يك سازه احتياج است كه اين موضوع در مورد سازه هاي معماري كه 
زندگي در آنها جريان دارد و در حقيقت بدنه اي براي فضاهاي داخلي شان مي باشند ، 

                                                           
385 Piere  Luigi  Nervi 

  8ص . 1382،پائيز و زمستان 41_42،مجله آبادي شماره "هنر مهندسي سازه"،)1382(گالبچي،محمود، -  386
  10ص . همان -  387

388 Gunther Behnisch  
389 Ferey otto  

  61ص .1377شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان دانشكده معماري و 27مجله صفه شماره -  390

سازه هاي كابلي و چادري بهترين مثال براي استفاده از سازه هاي انعطاف پذير ، فراي 
  اوتو، مجموعه المپيك مونيخ

استفاده از فرمهاي آيروديناميكي 
 براي عبور جريان مزاحم باد
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اما اين اصل را تا حدي مي توان در مورد سازه ها و فرمهاي .  نمي تواند صادق باشد
آيروديناميكي كه امكان عبور نيروهاي باد از اطراف خود را مي دهند و كمترين مانع را در 

  برابر نيروهاي باد ايجاد مي نمايند ، تا در نتيجه كمترين نيرو 
  . نيز از اين طريق بر بدنه آنها وارد شود ، مشاهده كرد 

  استفاده از نيروهاي مزاحم عليه يكديگر و يا عليه خودشان  -4
بيشترين امكان استفاده از اين اصل در معماري در مورد استفاده از نيروهاي مزاحم بر عليه 

 "استفاده از تقابل نيروها  "يكديگر است كه در سازه هاي سنتي مان نيز از آن تعبير به 
  . مي شود 

به تعادل كفه هاي ترازو صل در معماري جديد شده است را مي توان استفاده اي كه از اين ا
شبيه دانست ، بعنوان مثال قرارگيري شاخه هاي درخت و يا فيلوتاكسي برگها به گونه 
ايست كه وزن يك سمت از درختان باعث نگهداري سمت ديگر درخت مي شود و بالعكس 

زيبايي شناختي بصورت غير متقارن  از نمونه هاي شاخص اين تعادل كه با تلفيق بر اصول
صورت گرفته است  ، در پل آالميلوسوئل اسپانيا كه يكي از  شاهكارهاي سانتياگوكاالتراوا 

در اين ساختار دكل و دهانه اصلي پل هر يك عاملي براي . مي باشد، را مي توان ديد  
  .نگهداري ديگري مي باشد 

  
  
  
  
  
  

  
  ارتباط مصالح و سازه - 2

  تبيين اصل در طبيعت) الف 
بطور كلي انتخاب مصالح در طبيعت براساس 
عملكرد و تطابق با نيروهاي محيطي و نيز 

مثال در . هماهنگ با فرم ساختار انتخاب مي شود 
تخم مرغ به دليل اينكه پوسته آهكي آن خاصيت 
فشاري دارد ، فرم سازه به گونه اي است كه به 

رم براي توزيع بهترين ف. صورت فشاري عمل كند 
ولي تخم . يكنواخت فشار ، فرم سهمي مي باشد 

برخي از الك پشت هاي دريايي و ماهي ها كه 
پوسته آنها خاصيت كششي دارد ، به فرم كره 

قدرت تحمل بسيار زياد فشاري پوسـته تخـم مـرغ بـه دليـل
استفاده مناسبي است كه از مصالح فشاري آن در بهينه تـرين

  .  فرم براي تحمل فشار ، يعني فرم سهمي شده است 
  

استفاده از تقابل نيروها در پل 
 كاالتراوا -آالميلو 
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  )يعني تطابق مصالح با فرم . ( تغيير شكل پيدا كرده و عملكردي كششي دارند 
ال چنانچه موجودي مدتي در شرايط بي نوع ديگري از تبيين اين اصل در طبيعت اين است كه مث

وزني و يا در شرايطي كه يكي از استخوانهايش كامال از كار باز گرفته شود ، قرار گيرد ، به علت كم 
شدن مقدار كلسيم استخوان و ساير تغييرات ساختماني از ضريب ارتجاعي آن كاسته شده و 

  . )نيروها و عملكرد  يعني تطابق مصالح با(  391.قابليتهاي آن كاهش مي يابد 
  استفاده از اين اصل در معماري) ب 

آروپ ، هريس ، هانت و توروجا ، پايه و اساس هر ساخت و ساز را شناخت مواد و مصالح سازنده آن 
   392.اين كه مصالح ساختماني چيست و چگونه ساخته شده و شكل گرفته است . تشكيل ميدهد 

رابر نيروهاي كششي و فشاري را دارد ، اما سنگ تنها در چوب ماده ايست كه قابليت مقاومت در ب
عناصر افقي سنگي فقط در صورت محدوديت طول دهانه و . برابر نيروهاي فشاري استقامت دارد 

   393.تقويت مي توانند روي عناصر عمودي سنگين مانند ستونها يا پايه ها قرار گيرند 

. مشترك دارند و شامل عناصر حجمي هسـتند   مصالح بنايي طيفي از مصالح هستند كه خصوصيات
يعني آجرها ، سنگها ، بلوكهاي بتني و تايلهاي رسي و خشت پخته و خشك شده كه در مالت قـرار  

دوام نسبتا خوب فيزيكي و شيميايي اين مصـالح ،  . داده مي شوند تا جرزها و ديوارها را شكل دهند 
و اجراي خوب در برابر آتش ، قدرت فشـاري مناسـب   

عدم توانايي در تحمل نيروي كششـي از خـواص ايـن    
عدم قدرت كششي ايـن مصـالح ، بخصـوص    « . مصالح است 

تاثير تعيين كننده بر فرمهاي سازه اي دارد كه اين نوع مصالح 
عدم وجود قدرت كششي به اين معني . براي آنها مناسب است 

. است كه بار از نوع خمشي با حجم زياد نمي تواند تحمل شود 
لذا عناصر سازه اي بنايي بايد به صورت فشار محوري مـد نظـر   

) جرزها ( آنها مي توانند به صورت ديوارها ، پايه ها . قرار گيرد 
، قوسها ، طاقها و گنبد ها استفاده شوند  ، نه به صورت عناصـر  

  394» . افقي از نوع دال 
   

  ترين فرم سازه ايكمينه گرايي در استفاده از مصالح براي ايجاد بهينه  -3
  تبيين اصل در طبيعت) الف 

به عنوان نمونه آزمايش نشان داده است كه استخوانها عموما داراي خاصيت پيزوالكتريك مي باشند 
يعني قابليت تبديل اثرات الكتريكي به مكانيكي و بالعكس را دارند و به نظر مي رسد كه همين . 

در نتيجه اثرات فشاري . ها نقش عمده اي را داراست قابليت در رشد و التيام شكستگي استخوان
و اثرات كششي موجب ) در ناحيه فشاري ( موجب تحريك سلولهاي استخوان زا به توليد استخوان 

                                                           
  170ص . ،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  391
  86ص . 1377دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان 27مجله صفه شماره -  392
  1ص . ،ترجمه محمود گالبچي،چاپ پنجم،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهراندر معماريسازه ،)1384(سالوادوري،ماريو، -  393
  همان منبع -  394

قدرت تحمل زياد فشاري و عدم توانايي تحمـل كشـش در
مصالح بنايي ، سازه هاي معماري ايران كه مصالح اصلي آن ،

.را به سمت طاق و قوس و گنبد سوق داد  مصالح بنايي بود ،
  )تطابق مصالح با فرم ( 

تجسم فضايي خطوط نيرو در 
 استخوان پا
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از آنجا كه معموال استخوانها همواره تحت اثر . مي گردند ) در ناحيه كششي ( از بين رفتن استخوان 
ا تشكيل مي دهند قرار دارند ، لذا نتيجه نهايي قرار گرفتن فرم نيروهاي فشاري ، كه وزن حيوانات ر

با تشكيل ( به عبارت ديگر مي توان گفت كه استخوان آنقدر . استخواني در جهت نيرو است 
فرم خود را تغيير ميدهد كه از لنگر خمشي حاصله از نيروهاي ) استخوان و از بين بردن استخوان 

كاسته و در امتداد نيرو كه ) د تنش كششي و فشاري مي شود كه موجب ايجا( خارج از محور 
    395.فشاري است قرار مي گيرد 

  استفاده از اين اصل در معماري) ب 
« فولر مي گويد . اين انديشه در نزد معماران بزرگي چون كاالتراوا، فراي اتو و فولر مطرح بوده است 

است كه مي توان آنها را به اشكال قابل بهره  طبيعت داراي الگوهاي قابل شناختي از روابط انرژي
طبيعت به گونه اي سازه ها را در بطن خود مي سازد كه نيروهاي داخلي . برداري تبديل كرد

هميشه در جهت حداقل انرژي بوده و در نتيجه طبيعت حداكثر استفاده را از حداقل انرژي مي برد 
. «396  

رت ياد مي كنند و در برخي مواقع از اين اصل به نام اصل ضرو
اينطور بيان . آنرا كليد حل معماي طراحي سازه مي پندارند 

ذهن انسان در پذيرش آنچه مورد نياز است « : مي شود كه 
احساس آرامش مي كند و در حضور عناصر زائد و ساختگي 

  397» احساسي ناآرام دارد

از نمونه معماري كه منطبق با اين اصل شده است ورزشگاه 
كن با طرحي شبيه به يك النه پرندگان توسط يك المپيك پ

. بودند 399و دوموره 398شركت سوئيسي بود كه طراح آن هرزوگ
سازه خارجي به صورت مجموعه اي از رگ هاي بزرگ طرح ريزي 

عناصر سازه به طور كامل يكديگر را نگه مي دارند و . شده است 
شبه به همديگر را بصورت شبكه اي قطع مي كنند كه اين تقريباً

» النه پرندگان است كه با شاخه هاي كوچك به هم بافته شده است
محاصره كرده سازه ضد آب اين ورزشگاه با كمترين مصالح آنرا 

  400است

                                                           
  168ص . ،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  395
 255ص  ، 1362مورگان ، ويليام ، رفتار اجزاي سازه ها ،  396

 1382،زمستان73- 74،مجله معماري و شهرسازي شماره "زه نظام دهنده و تعيين كننده فرم در معماريسا"،)1382(گالبچي،محمود، -  397
  88ص 

398 Herzog  
399 De Meuron  

  176و174ص .1382،سال چهارم،بهار13،معماري و فرهنگ شماره"نمايش اكولوژي:،)1382(اسميت،جان، -  400

 ورزشگاه المپيك پكن ، عناصر سازه اي به صورت شبكه اي

 سازه كاغذي –فراي اوتو  –هانوور  2000 _رفه ژاپن غ
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معمار ژاپني در غرفه ژاپن  401نوعي ديگر از شيوه برخورد با اين اصل روشي است كه شيگروبان
شيگرويان غرفه ژاپن را به گونه اي «. نجام داده استهانوور به همراه فراي اتو ا 2000نمايشگاه سال 

به همين منظور . طراحي كرد كه پس از تخريب غرفه كمترين ضايعات مواد را درپي داشته باشد
در حقيقت عضوهاي اصلي سازه . باشد ) كاغذ(تصميم گرفت كه سازه غرفه از جنس مواد بازيافتي 

  402».اين غرفه لوله هاي مقوايي هستند
  
  رتباط هندسه و سازها -4

  تبيين اصل در طبيعت) الف 
همانطور كه . در واقع اين اصل نشان دهنده راهبردهاي هندسي طبيعت براي استحكام بيشتر است 

در بخشهاي قبل ديديم طبيعت ، هندسه خود را نيز براساس شرايط عملكردي و هماهنگ با اجزاي 
ي انتخاب مي كند و در بعضي موارد نيز با تغييرات ديگر ، با اهداف استحكامي ، كاربردي و اقتصاد

هندسي ، در طول فرايند رشد ، سعي دارد به عاليترين وجه استحكامي ، اقتصادي ، پاسخگوي 
  . شرايط عملكردي خود باشد 

يكي از شبكه هاي هندسي پايه در سازه هاي طبيعت ساختار تقسيم بندي مثلثي است كه نمونه 
  . ي آينده نيز خواهيم ديد هاي آن را در فصلها

شبكه مثلثها ، الگويي سازمان دهنده است كه در طبيعـت مكـررا بـه    « 
شبكه هاي مثلثي ، متراكم ترين پيوند اجـزاء بـراي   .... چشم مي خورد 

  403». كارايي است 
   

  

  
  استفاده از اين اصل در معماري) ب 

بر اين اساس با كمينستر فـولر از ايـن شـبكه هـا بـراي      
فـولر ايـن   . احي گنبد ژئودزيك خود بهره برده اسـت  طر

سيستم جامع را هندسه انرژتيـك ناميـده و از آن بـراي    
به عنوان مثـال   . بهينه سازي مصالح استفاده كرده است 

مثلث يك شـكل هندسـي مسـتوي اسـت كـه در آن بـا       
ــده اســت و     ــاده ش ــالبت نه ــداكثر ص ــار ، ح ــداقل ك ح

بـازدهي انـرژي را از   سيستمهاي مثلثي متقارن بيشترين 
                                                           

401 Shigeru ban  
ص .1383،تابستان و پائيز 43-44حسينمردي،پريسا شاهمحمدي،مجله آبادي شماره  ،ترجمه و تدوين حميد"شاهكارهاي سازه" -  402
128  

  
  333و 332ص .،سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهرانآشنايي با طراحي محيط و منظر،)1379(ل،.ماتالك،جان -  403

حبابهاي صابون كه از باال ديده مي شوند به شكل 
  رشته مسطح شبكه مثلثلي

  فولر -گنبد ژئودزيك  –سازه مثلثي ، هندسه اقتصادي با ايستايي زياد 
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  . لحاظ اقتصادي ارائه مي دهند 
او در ) . تقريبا معـادل ريـتم در موسـيقي    ( از نظر كاالتراوا نيز ، هندسه مبناي درك معماري است 

بعضي موارد تنها با هندسه در فرايند طراحي ، پروژه را پيش مي بـرد و بـه بيـاني ديگـر در هنگـام      
   404.هميتي كمتر از اهميت زبان سازه ندارد درك دنياي معماري زبان هندسه ا

  
  ...تركيب رفتار سازه اي ، كاركردي ،  -5

  تبيين اصل در طبيعت) الف 
اعضاي سازه اي در طبيعت همواره عالوه بر نقش سـازه اي خـود ، داراي وظـايف ديگـري نيـز مـي       

والت فتو سنتزي را نيز به به عنوان مثال آوندها در گياهان ، انتقال آب ، مواد محلول و محص. باشند 
عهده دارند و يا استخوانها نيز عالوه بر وظيفه مكانيكي خود وظايف ديگري از جمله تهيه گلبولهـا و  

همچنين پوشش بوته هاي گياهي باعث مي شـود كـه در بـين    . ذخيره كلسيم را نيز بر عهده دارند 
ونگي وضعيت حرارت محيط بسـيار مـوثر   آنها اليه اي از هوا نگه داشته شود كه اين اليه هوا در چگ

  .  405است و از تغيير ناگهاني حرارت هوا در اين سطح خاك جلوگيري ميكند
عالوه بر اين گو نه هاي مختلف محصوالت علفي با بكار بردن باد شـكنهاي طبيعـي از تـنش ايجـاد     

  406. شده توسط باد محافظت مي شوند 

پر يك پرنده ، فرمي . در پر پرندگان مشاهده كرد  مثالي ديگر از اين تركيب رفتار را مي توان
ساختماني است كه داراي چندين وظيفه حياتي است و از نقطه نظر مهندسي يك فرم ساختماني 

از جمله اين وظايف امكان پذير نمودن پرواز حيوان و ايجاد عايق هاي حرارتي . چند هدفه مي باشد 
  . را مي توان نام برد
هاي پرندگان ضمن اينكه بايد سبك باشند بايستي داراي قابليت ارتجاع نيز بوده از نظر مكانيكي پر

   407.و در عين حال سختي و مقاومت الزم را براي تحمل نيروهاي ناشي از پرواز دارا باشد 

                                                           
  64ص.1381بستان،تا66-67،مجله معماري و شهرسازي"اصالت ساختار در معماري"،)1381(ميراكرمي،اميرعلي، -  404
  366ص .75،جلددوم،چاپ دوم،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،خردادگياه شناسي پايه،)1375(قهرماني،احمد، -  405
مهندس عبدالحميد مهدوي -،ترجمه دكتر محمد كافيمكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي،)1379(ك،.اس،بسرا،آر.بسرا،آ -  406

  341ص .81نتشارات دانشگاه فردوس،زمستاندامغاني،چاپ دوم،چاپ و ا
 185ص . ،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، 407



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

193 
 

  استفاده از اين اصل در معماري) ب 
وارده در شرايط مختلف  در معماري نيز يك ساختار سازه اي عالوه بر اينكه بايد پاسخگوي نيروهاي

از . بارگذاري باشد ، همزمان بايد عاملي براي پاسخگويي به عملكردهاي ديگر نيز در ساختمان باشد
  408نمونه هاي اين معماري كه سازه بنا عامل چندين عملكرد قرار گرفته است استاديوم چشم بزرگ

. مي باشد 409در شهر اويتاي ژاپن اثر كيشوكوروكاوا
410  

ادي اين بنا تشكيل شده است از تيرهاي سازه اقتص
اصلي قوس دار و تيرهاي فرعي كه با فرم بيضي 

سقف اين مجموعه با . شكل دهانه سقف تطابق دارند
قابليت تا شوندگي قادر است در طول سطحش به 

و به همين علت، بخاطر وجود سقف . حركت درآيد

باز و بسته شونده زمين مسابقات ميداني در محوطه 
. مي تواند در طول سال مورد استفاده قرارگيردباز 

قطر دهانه بيضي شكل استاديوم در طول محور 
  . جنوبي مي باشد و زمين را در معرض تابش نور مناسب خورشيد قرار مي دهد  –شمالي 

ما بين سقف و محل استقرار تماشاچيان شكافي وجود داردكه اجازه مي دهد در تابستان امكان 
  . رقرار شود و حس آزادي و امكان رويت مناظر كوهها نيز موجود باشدتهويه طبيعي ب

  
  اصل تطابق با نيروهاي محيطي -6

  تبيين اصل در طبيعت) الف 
به منظور اثبات وجود چنين تطابقي در ساختارهاي طبيعي نسبت به تنشهاي مكانيكي محيط 

روش اجتناب و روش : ده است خصوصا براي مطالعه اثرات باد ، از دو روش تحقيقاتي استفاده ش
  . شبيه سازي 

روش اجتناب در پي كاهش و يـا دفـع نيروهـاي محـرك     . در اينجا به تشريح روش اول مي پردازيم 
با وجود اينكه حركـت مـوجي و   . فيزيكي تحميل شده از طريق باد ، مثل پيچش يا نوسان مي باشد 

ننده متصل شده انـد ، ممكـن اسـت كـاهش     نوساني ناشي از باد در درختاني كه به سيمهاي مهار ك
پيدا كند ، اما درختاني كه در آزمايش به وسيله كابل نگهداري مي شوند ، خود را با نيروهاي واقعـي  

                                                           
408 Big eye stadium  
409 Kisho kurokawa  

هم تراز و شبيه  ممكن است تصادفي به نظر برسد ، اما ما در مغزمان يك غده شبيه به ميوه درخت كاج داريم كه گفته مي شود عضوي  410
بنابراين به نظر ميرسد كه ما چشم سومي در درون مغزمان داريم كه ميتواند آسمان را سريعتر از دو چشمي كه با آن جهان . به چشم است 

. از بين رفت زماني كه انسانها عالم وجود را ترك كردند و به زمين آمدند ، چشم سوم بال استفاده شد و . را بر روي زمين مي بينيم ، ببيند 
  ) Aمنبع  -كيشو كوروكاوا . ( به ذهنم خطور كرد   Big Eyeاين چشم بزرگ تنها نظاره گر آسمان بوده است و بدينگونه انديشه 

سقف متحرك براي  –كيشو كوروكاوا  –استاديوم چشم بزرگ 
  استفاده از تهويه و ديد طبيعي
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وفق نداده و بعد از رها شدن ، سطح ارتفاع بحراني آنها افزايش يافته و تمايل به خوابيدگي پيدا مـي  
   411.كنند 

تطبيق كامل حيوان با محيط موجب مي شود كه در قابليت هاي هر نوع انحرافي ناشي از عدم 
به عنوان مثال اگر نيروي ثقل موجود در زمين كمتر يا بيشتر از وضع . حياتي او تغييراتي پديد آيد 

موجود باشد ، اندازه و فرم حيوانات و گياهان نيز تغيير ميكند و اگر چنانچه اين انطباق با محيط 
مثال نيروي . ايط ادامه حيات براي آن موجود زنده امكان پذير نخواهد بود صورت نگيرد در آن شر

ثقل زيادتر موجب مي شود كه قابليت مكانيسم حركتي در روي دو پا مورد سوال واقع شود و حتي 
به علت ازدياد وزن ، اندازه دست و پاهاي چهارپايان نيز به سمت اندازه 

زيرا كه مقاومت ستون . (  هاي كوتاهتر ميل و تكامل پيدا مي كند
  412. ) كوتاهتر زير بار بيشتر از مقاومت ستون بلندتر زير همان بار است 

  
  استفاده از اين اصل در معماري) ب 

خصوصاً معماران سبك (يكي از رويكردهاي مهم در نزد ساختارگرايان 
ادغام كردن معماري خود ، همساز با محيط پيرامون مي باشد ) هاي تك 

وان نمونه مي توان به نورمن فاستر و ساختمان اداره مركزي بعن 413.
Swissre   اشاره كرد                                          .  

فرم اين ساختمان نسبت به يك بلوك چهار گوش هم اندازه خود 
   414.انعكاس نور را كاهش مي دهد و شفافيت مطلوب به بهترين حالت به دست مي آيد 

ديناميكي آن سبب مي شود كه هوا در اطراف آن جريان داشته باشد تا اين كه بـه سـمت   شكل آئرو
زمين بازگردد، در واقع اين ساختمان به طور چشمگيري شرايط باد را در محل بالفصل خـود بهبـود   

  .415مي بخشد 

  و لزوم همكاري همه اجزاء با هم اصل سلسله مراتب انتقال نيرو در سازه -7
 ل در طبيعتتبيين اص) الف 

.  كنند طبق اين اصل اجزاء مكمل و تعريف كننده همديگرند و در كنار هم، يكديگر را كنترل مي
براي اين منظور نبايد اجزاء تنها در كنار يكديگر قرار گيرند بلكه اجزاء در هم فرورفته و هر جزء 

به اين ترتيب با . كنند برخي از اجزاء ديگر را هم درون خود كشيده و درون هم قفل و بست پيدا مي

                                                           
مهندس عبدالحميد مهدوي -،ترجمه دكتر محمد كافيمكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي،)1379(ك،.اس،بسرا،آر.بسرا،آ -  411

  341و 340ص .81وم،چاپ و انتشارات دانشگاه فردوس،زمستاندامغاني،چاپ د
  189و 188ص .،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازفرمهاي ساختماني،)1353(فرشاد،مهدي، -  412
رايط آفتاب ، باد ،گياهان ، براي تنظيم ش: امروزه اين معماران با استفاده از تكنولوژي در استفاده حداكثر از عوامل طبيعي چون   413

تشكيل مي شود و  "تك "و  "اكو "تك از دو بخش  –واژه اكو . تك مي باشد  –لذا نام معماري جديد آنها اكو . محيطي ساختمان دارند 
  . مي باشد ) فن آوري ( و تكنولوژي ) بوم شناختي ( شامل تعامل بين اكولوژي 

،سال 22،مجله معماري و فرهنگ سماره "ار در معماري نورمن فوسترتكنولوژي و اكولوژي دو مفهوم ماندگ"،)1384(موسوي،ميرسعيد، -  414
  24ص .1384هفتم،تابستان 

  67ص .1381،دوره سوم پائيز و زمستان 10-11،فصل نامه معماري ايران شماره "آسمانخراش پاسخگو"،)1381(فورد،جرارد، -  415

كاهش انعكاس نور ، ايجاد شفافيت مطلوب ، بهبود 
  د در اطراف ساختمان اداره مركزي سوئيسر اثر با



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

195 
 

حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كليت مجموعه و حتي ويژگي آن عضو خالي مشخص است ولي 
مطابق بيان بسياري از . كنند همه اجزاء از حالت كامل خود خارج شده و نقص نسبي پيدا مي
  . متفكران گذشته در عالم هستي همه اجزاء باهم چنين ارتباطي دارند

  )در بخش اصول ارگانيك اصل جورچين (

اين . طبيعت در بيشتر موارد از يك عنصر واسطه اي در محل اتصاالت خود استفاده مي كند 
   .اتصاالت به بهترين نحو پاسخگوي اصول سلسله مراتبي در موجودات زنده مي باشند 

از اعضا  بگونه اي كه نبودن يكي. همه اعضاي سازه اي در طبيعت هماهنگ با هم عمل مي كنند 
باعث مي شود كه آن ارگان نتواند 

آنچنانكه . به درستي عمل كند 
استخوانها در بدن موجودات بدون 
در نظر گرفتن ماهيچه ها و اعضاي 

      .كششي ناقص به نظر مي رسند 
  
  
  
  

  استفاده از اين اصل در معماري) ب 
در يك ساختار مصنوع نيز چنانچه اجزاء يك 

به يك هدف مشخص  طرح در راستاي نيل
طراحي شده باشند، وحدت در تمامي اجزاي 

بطور كلي . طرح قابل مشاهده خواهد بود 
صرف يك شي واحد بودن دليل بر وحدت در 
ساختار مصنوع نيست ، بلكه وحدت در يك 
طرح به معناي هماهنگي ، يكپارچه و منسجم 

   416.بودن است
ينال بعنوان نمونه نيكوالس گريمشاو در ايستگاه ترم

براي ايجاد اهداف سازه اي خود اشكال  417واترلو
  .418سازه اي متنوعي را با هم تركيب كرده است

                                                           
 1382،زمستان73- 74،مجله معماري و شهرسازي شماره "اريسازه نظام دهنده و تعيين كننده فرم در معم"،)1382(گالبچي،محمود، -  416
  86ص 

417 Waterloo  international terminal  
هندسه زيبايي .  سازه اين بنا بطور كلي داراي سه مفصل است كه بخش هاي قوسي شكل پوشش را با اتصاالت قوسي ثابت ميكند .  418

ت از مركز به سمت غرب سازه كه باالترين نقطه انحناي سازه نيز هست را شناسانه سطوح آن سبب شده است كه مفصل مركزي امكان حرك
  .داشته باشد

انتقال سلسله مراتبي نيرو و همكاري همه اجزاء با هم 
  در ساختار موجودات زنده

  كاالتراوا –سلسله مراتب انتقال نيرو در پل باخ د رودا 
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كاالتراوا شيفته نحوه انتقال بارها به زمين است و اتصاالت او اين موضوع را بخوبي آشكار مي 
  419.سازد

با خم شدن  در  بارسلونا ، جنس قوس هاي ساختماني به تدريج 420»رودا –د  –باخ «در پل معروف
به اين ترتيب پايه هاي سنگين بتني در ارتباط با . و نزديكي به زمين از فوالد به بتن تغيير مي يابد

  421. زمين قرارگرفته ، اتصال محكم الزمه را تأمين مي كنند
  
  422طراحي سازه ها در طي فرايند سنجش بار و چرخه اصالح - 8

  423تبيين اصل در طبيعت) الف 
اره بادهاي شديد وجود دارد ، معموال ريشه درختان قوي تر مي باشد كه بتواند در مناطقي كه همو

تجربه نشان مي دهد معموال در اين شرايط ريشه در . لنگر حاصله از نيروي جانبي باد را تحمل كند 
از لحاظ فرمي نيز درختان فرم . جهت مخالف باد رشد مي كند تا مهار كششي الزم را تامين كند 

ه خود مي گيرند ، زيرا لنگر باد در نقاط مخروطي ب
مختلف به وضعي تغيير مي كند كه در پايين ترين 

  . ساقه درخت حداكثر مقدار خود را دارا مي باشد 
در اين مناطق هسته مياني ساقه درخت در طول 
زمان به جهتي كه در شكل مي بينيم متمايل 
گشته و ثانيا حلقه هاي ساليانه در قسمتي كه 

وي وارده ايجاد تنش فشاري مي كند به هم نير
   424.فشرده تر از قسمت كششي مقطع مي باشد 

  
  استفاده از اين اصل در معماري) ب 

چرخه اصالح به بهترين صورت مي تواند در ذهن طراح در حين طراحي 

                                                           
  43ص .1377دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان 27مجله صفه شماره -  419

420 Bach  de  Roda  - Felipe  II ( 1984 – 87 ) 
  43ص .1377ي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستاندانشكده معماري و شهرساز 27مجله صفه شماره -  421
فرم « او در كتاب دو جلدي خود به نام . در اواخر قرن نوزدهم دارسي تامپسون ، علم ريخت شناسي يا مورفولوژي ، را پايه گذاري كرد   422

و زيبايي بر پايه اصل بقاء و ميل به  نشان داده است كه شكل ها و ساختارهاي طبيعي علي رغم تنوع و پيچيدگي ، ظرافت ، غنا» و رشد 
تكامل ساختار و فرم » آناتومي حركت « آندرياس فاينگر ، نيز در كتاب خود به نام . ادامه حيات ارگانيزم شكل گرفته و به وجود آمده اند 

ته سازگاري با نيروهاي محيطي در واقع فرم و ساختار طبيعي حاصل جريان پيوس. در طبيعت را واكنش هوشيارانه براي بقاء دانسته است 
  ) 20- 19،  1377،  27صفه شماره . .(است 

مهدي فرشاد در كتاب نگرش سيستمي خود اين قانون را با عنوان پس خوردندگي تعبير كرده است و كنش دائمي متقابل بين موجود .  423
  . زنده و محيط پيرامونش را مهم و حياتي دانسته است 

  161و 160ص . ،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيرازرمهاي ساختمانيف،)1353(فرشاد،مهدي، -  424

 جهت باد

  متمايل شدن حلقه هاي ساليانه به دليل وزش باد
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ين اما پس از ساخته شده ساختمان ، به دليل غير زنده بودن سازه ، ا. سازه پروژه صورت پذيرد 
ويژگي كمتر مي تواند وجود داشته باشد ، هر چند طراحان با گذشت زمان سعي مي كنند ، هر چه 

  .بيشتر پويايي و ديناميك بودن را در طرحهاي خود ايجاد نمايند 
بر اساس نظريه : هاي زنده مي گويد ) سازواره ( استاد ساليوان در رابطه با ارگانيسم  سفرانك فران

نيروها و فشارهايي كه در ساختار يك . مي باشند ) ديناميك(اي طبيعي ، پويا ارگانيك همه فرمه
حيوان دخيل هستند ، كشش ماهيچه ها و مفاصل هنگاميكه موجود حركت مي كند ، طرح رشد و 

بيان معماري . گسترش كه در فرم گياهان و صدفها ديده ميشود ، تصوير ي از يك شكل زنده است 
عامل زنده . هاي فيزيكي كه در يك كالبد ارگانيك عمل مي كند صورت گيردبايد در حل كردن نيرو

  . بودن مهمترين اصل براي چنين تطابقي با محيط در طول فرايند رشد مي باشد 
  425 .سبك ارگاني تك در معماري را مي توان حاصل بهره گيري از اين قانون طبيعي قلمداد نمود 

ي كه ويژگي يك معماري ناب را در تطابق با محيط در طول اين مسئله رهيافتي است براي معماران
چراكه تحرك ، . زمان با متحرك بودن عناصر معماري خود خصوصاً سازه هاي آن دنبال مي كنند 

از جمله اين معماران، مي توان نام سانتياگو كاالتراوا را . مهمترين ويژگي يك موجود زنده مي باشد
  .برد

يكـي  : رجسته در طبيعت وجود دارد كـه بسـيار در خـور سـاختمان اسـت      از ديدگاه او دو ويژگي ب
استفاده بهينه از مصالح و ديگري توانايي موجودات زنده براي دگرگوني ، رشد و حركـت ، بـه ويـژه    

  426. حركت كه به شكل خاصي براي من سرچشمه الهام واقعي بوده است

در نظر او . ل هاي اخير بوده است سازه هاي متحرك يكي از دلمشغولي هاي كاالتراوا در سا
  . ساختمانها نيز به مثابه جزئي از طبيعت مي تواند در حال تغيير باشد

سايه باني كه . بدون شك يكي از برجسته ترين كارهاي كاالتراوا مي باشد 427موزه هنرهاي ميلواكي
. زه را كنترل مي كندبر باالي ساختمان قراردارد با بازو بسته شدن خود درجه حرارت و نور داخل مو

  . اين سايه بان استعاره اي از پرواز و بال پرنده مي باشد

  
                                                           

در مورد سازه هاي معمار : آنچنان كه ريچارد راجرز مي گويد . خصوصيات نامبرده شده منبع الهام معماران ارگاني تك مي تواند باشد .  425
طي را احساس خواهند كرد و همانند ماهيچه هاي بدن با ي، سيستمهاي انعكاسي با استفاده از دستگاه عصبي الكترونيك تغييرات محي

  )  125:  1384قباديان ، . ( منقبض و منبسط كردن خود بار نيروهاي وارده را به قسمت هاي مختلف كالبد بنا منتقل مي كنند 
  136و  135ص .1377دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان 27مجله صفه شماره -  426

427 Milwuakee museum  

  كاالتراوا -يلواكي حركت در سازه موزه هنر م
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،  براي تحمل نيروها و عملكردهاي ) چند سازه ها ( اصل بكارگيري سازه هاي تركيبي  - 9

  گوناگون
  تبيين اصل در طبيعت) الف 

ر مقابله با انواع نيروها وجود سازه هاي تركيبي در طبيعت يكي از اصولي است كه طبيعت به منظو
اى  كنيم، بلكه خود نيز به گونه ما نه تنها در جهان چندسازه زندگى مى. از آن استفاده مي كند 

  كنند نيز چندسازه هايى كه پيرامون ما زندگى مى گياهان، جانوران و حشره. چندسازه هستيم
هايى بسازند كه  طبيعى، چندسازه هاى كنند با الگوبردارى از چندسازه دانشمندان تالش مى. هستند

  . با طبيعت سازگارتر باشند
هاى بسيار سخت، پيچيده و گوناگونى دارد كه از ديدگاه سختى و وزن،  طبيعت در خود چندسازه

نگريم، با يك چندسازه رو به رو  به هر جاى طبيعت كه مى. توان يافت ها نمى مانندى براى آن
دريايى از هاى  براى نمونه، صدف. شويم مى

ى سراميكى سختى ساخته  چندسازه
هايى از  اين سراميك از اليه. اند شده

ى  بلورهاى سخت تشكيل شده كه در زمينه
اين سراميك . ترى جاى دارند سيمانى نرم

سخت و پايدار، جاندار درون خود را از 
كند كه پيوسته آن  آشوب موج نگهدارى مى

  . ها مى كوبد خرهصرا بر سطح 
اين چند . نوعى چندسازه است چوب نيز

هاى سخت سلولوز تشكيل  سازه از رشته
ها ما نمى توانيم به  بدون چند سازه. اند جاى گرفته) Pectin(به نام پكتين ينرمماده شده كه درون 

ى  ديواره. ترين چندسازه ها هستند  هاى ما از سخت استخوان. بدن ما پر از چند سازه است. پا خيزيم
ها نيز نوعى چند  پوست سخت حشره. ها درست شده اند ها نيز از چندسازه ها و رباط پىها ، زرد رگ

  . ى معمارى طبيعت بر چندسازه هاست روى هم رفته، پايه. سازه است
در . سازد آميزد و ساختار سختى مى براى نمونه، كالژن در استخوان با بلورهاى كلسيم در هم مى

هاى كالژن آن مانند  رسد كه رشته ك بتون مسلح به نظر مىتر، استخوان مانند ي نگاهى دقيق
و  Ca10)PO4(6)OH(2گردهاى فوالدى بتون، درون سيمانى از بلورهاى هيدروكسى آپاتيت  ميل

و ) osteopontin(اى از جمله اوستئوپونتين هاى نارشته پروتئين
  . اند جاى گرفته)osteocalcin(اوستئوكلسين

سازند و سيمان  گردهاى بتن مسلح، استخوان را در برابر ضربه پايدار مى هاى كالژن مانند ميل رشته
  . افزايد بر پايدارى آن در برابر فشار مى) اى پروتئين هاى نارشته+ بلورهاى كلسيم (اين بتن 
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  استفاده از اين اصل در معماري) ب 

ساختن نخستين كاه كه براى . هاى طبيعى بهره گرفته است بشر از ساليان دور از چندسازه
  .ست رفت، خود نوعى چندسازه ا ها به كار مى چندسازه
در . شوند اى ديگر ساخته مى هايى از ماده ها يا ذره ها به طور معمول با جاى دادن رشته چند سازه

تواند  زمينه مى  امروزه، ماده.  هاى دست بشر، اين ماده زمينه اى، گل رس بود نخستين چندسازه
ى زمينه مانند چسب كار  در هر صورت، ماده. يا حتى سراميك باشد) پليمر(پاراى بس فلز، گونه

هاى  هاى كربن يا ذره ها، يعنى رشته خرده. چسباند را به هم مى  هاى چندسازه كند و خرده مى
  . شوند سراميك، نيز مانند كاه باعث سختى و پايدارى چندسازه مى

كه بتن نقش زمينه و ميلگرد ها نقش ماده . د بتن مسلح نيز نوعي چند سازه به شمار مي رو
تركيبي را جهت مقاومت در برابر نيروهاي كششي كه بتن قادر به تحمل آن نيست در سازه ايفا مي 

البته امروزه چند سازه ها به سمت سازه هاي كامال تركيبي مانند آنچه در طبيعت وجود دارد . كنند 
  . ، تكامل پيدا كرده است 

  : 4تمرين 
  

  تحليل و مطالعه ارگانيزم بدن انسان و الهام گيري از آن در طراحي معماري: موضوع 
  

از آنجا كه رفتارها و عملكردهاي انسان، شناخته شده ترين و مهم ترين موضوع براي هر  - 1
طراح بايد باشد كالبد و ساختار جسماني او و حاالت تعادلي او در حركت هاي مختلف بدن 

به اين منظور همه روشهايي كه در . اي براي طراحان داشته باشد مي تواند اهميت ويژه
مطالعات جانوري بكار رفت در همين مطالعات نيز مي تواند بطور خاص در ساختار كالبدي 

  .انسان مورد نظر باشد
بدن انسان و تاثير تناسبات او در شكل معماري بسيار مورد پژوهش پژوهشگران  غربي بوده  - 2

اين مطالعات از . موارد تاثيرات آن بسيار شكلي و تنديس وار بوده است ولي در اكثر. است
كرير در . زمان رنسانس آغاز شد و در عصر حاضر توسط لوكوربوزيه و كرير دنبال شده است

كتاب تناسبات در معماري همساني سردر يك كليساي گوتيك را با قامت انسان نشان داده 
اما . ن انسان و استفاده از آن در طراحي معماري داردو سعي در بيان ميانگين تناسبات بد

تا . متاسفانه اغلب برداشتهاي آنها تقليدهايي فيزيكي و كالبدي و مجسمه گونه مي باشد
آنجا كه در رويكرد فرامدرن مالحظه مي نماييم كه از شكل صورت انسان براي نماي 

گراي ديگري همچون كاالتراوا  معماران سازه گرا و ايده.  ساختمان الگوبرداري شده است
هم نمونه هايي از تجربيات گوناگون با درجات متفاوتي از موفقيعت عرضه نموده اند كه 

 .قابل نقد و ارزيابي است



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

200 
 

تنوع . در پهنه كره زمين ، تنوع اقليمي سبب ريخت بندي متفاوتي براي انسانها شده است - 3
ه در تنوع محيطي دارد و با مطالعه ريش... در قامت، رنگ، شكل، چشم، مو، دهان، سر و

خاستگاه اين تفاوت ها مي توان به اين نكته اساسي توجه نمود كه در تمام عناصر طبيعت ، 
حاكم بوده است و مهمترين الهام ) صورت و معنا(و ) شكل و عملكرد(اصل عدالت در رابطه 

را بر نيازهاي متنوع  ما از طبيعت اين نكته است كه بايد در طراحي معماري، معماران اصل
. انسان بگذارند و بر مبناي آن ايده فضايي و هندسي و كالبدي خود را انتخاب نمايند

همچنانكه در متون ديني هم آمده است كه آسمان و زمين بر مبناي اصل عدالت برپا 
  .گشته اند
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  :پاره پنجم 
  

  ينه رابطه انسان با طبيعتنفاوت نگرش هاي غربي و شرقي و همچنين گذشته و جديد در زم: هدف
  

دو تفسير گوناگون از اين سير . رابطه انسان با طبيعت در طول تاريخ فراز و فرودهايي را داشته است
به نظر آنان . غربيان با سير تكاملي سه يا چهار دوره را در طول تاريخ معرفي مي كنند. وجود دارد

ولي در نگرش شرقي اين سير رو به زوال بوده . امروزه كاملترين نوع اين رابطه به ظهور رسيده است
در اين فصل . و در سه يا چهار دوره انحطاطي ، امروزه بدترين شرايط اين رابطه متحقق شده است

ضمن معرفي نمونه هايي از هر دو ديدگاه ، يك نظريه جامع و مانع با تشريح چهار الگوي ارگانيك، 
در هر يك از اين چهار دوره تعامل با طبيعت .گرديده اند فراارگانيك، صنعتي و شبه ارگانيك معرفي

با شيوه هاي خاصي دنبال شده و به تبع آن هنر و معماري انسانها هم سمت و سوي ويژه اي پيدا 
رويكرد آرماني اين ارتباط را بايد در رويكرد فراارگانيك دانست كه انسان در رابطه . كرده است

امروزه بشر با .، هر دو را در يك رابطه طولي با هم مي ديد صحيحي با طبيعت و ماوراء طبيعت
بحران هاي فراوان زيست محيطي ناشي از عصر صنعت مواجه شده و به ناچار به گرايشات شبه 

چند الگوي مهم حاكم بر . ارگانيك روي آورده است تا راهي براي جمع بين صنعت و طبيعت بيابد
به اجمال در اين فصل ... رگاني تك، اكوتك، پايدارومعماري هاي طبيعت گراي اخير همچون ا

  . معرفي گرديده اند
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  پاره پنجم
  
  

  در معماري   تحليل الگوهاي تاريخي مواجهه انسان با طبيعت
     
  

مطالعه تاريخ همواره يكي از مهمترين و آموزنده ترين مطالعات در زندگي انسان به حساب مي    
 هن آيد،چرا كه ذ

انسان همواره مي تواند از شرايط خاص زمان و مكان خود فارغ شده و اصول اصيل وماندگار جهان را 
به .مطالعه تاريخ همواره پلي است ميان گذشته و حال براي حركت به سمت آينده. بهتر درك كند

  همين دليل در اين فصل به بررسي 
  .معماري مي پردازيم  سير تحول ارتباط مابين انسان وطبيعت وتأثير آن در

هاي تاريخي دو نظريه  در مورد سير رابطه انسان و طبيعت در طول تاريخ همچون همه بررسي    
  :گيرند درمقابل هم قرار مي

گرا به تدريج  بشر در طول تاريخ با يك سير پيشرفت) : optimism( نظريه فرازگرا )1
 .رابطه خود را با طبيعت تكميل نموده است 

بشر در طول سير تاريخي خود به تدريج از طبعيت ) : Pessimism( گرانظريه فرود )2
  .فاصله گرفته است و بهترين و كاملترين رابطه را بايد در آغاز تاريخ جستجوكرد 

ازميان .نظريه اول يك انديشه غربي است و طرفداران دوره نوگرائي به رويكردنخست اعتقاد دارند    
. طرفداران نظريه فرازگرائي مي باشند... و 428،كانت واسپنسر فيلسوفان بزرگ معاصر غرب ،هگل

امروزه سنت گرايان . نظريه دوم يك انديشه شرقي است وبيش از همه در تفكر هندو جلوه دارد
براين ديدگاه تأكيد دارند و به طور كلي در ميان مورخان هنر و تمدن، منتقدان عصر جديد بيشتر 

  .به ديدگاه دوم نزديكند
درمقابل دورويكرد فوق مي توان تعبير ديگري ازسير تاريخ معرفي كردكه هر دو تفكرفوق       

اين نظريه معروف .در اين ديدگاه تاريخ به شكل تناوبي،گاه فرازگرا وگاه فرودگرا است.راشامل شود
  .به نظريه سير ارگانيك تاريخ تمدن هاست كه درزير به اجمال به بررسي آن مي پردازيم

  

                                                           
428  - Hegel  ، Kant ، Spencer.  
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حمور

مي  429"ابن خلدون "بيان كننده اين نظريه  ) :پيشرفت زنده تاريخ( سير تناوبي )3          
طبق اين نظريه كل سير تكاملي بشر همانند موجودي زنده رشد كرده وبه بلوغ مي رسد ودر .باشد

 .اين سير كلي را مي توان در مورد تمام تمدن ها صحيح دانست . نهايت مي ميرد
غرب در دوره اي به بلوغ رسيدوبيشترين ثمرات خود را عرضه كرد و به براي مثال تمدن        

آثار .تدريج به افول رسيد ودر نهايت امروزه در مورد رابطه با طبيعت مراحل بحراني را طي مي كند 
  .امروز تمدن غرب به هيچ وجه با آثار دوران بلوغ آن قابل مقايسه نيست 

 
 

  )و واره هاي تاريخي سير ارتباط انسان با طبيعتالگ(
  
  :تفسير فرازگرايانه ارتباط انسان با طبيعت ) 1

در ) 2003(431 "باغي با تامالت كيهاني"در جديدترين كتاب خود با عنوان  ،430 چارلز جنكز         
يعت  سه طبق نظريه اوارتباط انسان با  طب. گرا دارد تبيين اين سير تاريخي يك نگرش پيشرفت

اولين طبيعت، طبيعت . نامد مي 3و2و1دوره تكاملي را پشت سر گذاشته است كه او آنها را طبيعت 
برداري به شكار در  اي است كه انسان خود را در ميان آن يافت و ناچار براي بهره وحشي رام نشده

آنچه دوست ديد  كرد بلكه از ميان آنچه مي انسان شكارچي هيچ چيزي توليد نمي. آن پرداخت
تواند طبيعت را عملكردي  سالها طول كشيد تا او بفهمد كه خود مي. كرد داشت انتخاب مي

شودكه از جمله اختراعات نوين عصر  كندطبيعت دوم از مزارع،باغها و زمينهاي كشاورزي تشكيل مي

                                                           
او نظريه ارگانيزم تمدني وسيرحلزوني . دانسته اند "جامعه شناسي نوين"يا "فلسفه تاريخ "هجري كه او را پدر علم 7مورخ قرن  -  429

 .تاريخ را مطرح نموده است
430  - Charls Jencks . 
گفتگوي  "يك مقاله از آن تحت عنوان كه   (Garden Of Cosmic Speculation ):عنوان اصلي اين كتاب عبارت است از  - 431

  :، به دو شكل ترجمه شده است ودر دو مجله زير قابل دسترسي است   (Nature Talking With Nature) "طبيعت با طبيعت
  .،ترجمه آبتين گلكار 1383،مهر وآبان سال 27مجله معمار شماره )الف

،ترجمه سولماز زعيم دار كه در اينجا از ترجمه سولماز زعيم دار ، مجله معماري و  1383،سال 17هنگ شماره مجله معماري و فر) ب 
  .فرهنگ استفاده شده است

 

انقالب صنعتي
 

ت گرائي صنعتي
انقالب طبيع

 

انقالب كشاورزي 
 

ت
انقالب ذات گرائي در طبيع

 

 محور كمال  كمال محور  محور كمال 

 محور زمان  محور زمان 

 محور زمان 

انقالب كشاورزي 
 

انقالب صنعتي
 

انقالب ارتباطات
 

 كريتا يوگا 

 كالي يوگا 

 دواپارا يوگا 

 ترتا يوگا 

 ) تافلر ،جنكز(سير فرازگرا تاريخ)ج ) هندو ،گنون(سير فرود گرا تاريخ)ب )ابن خلدون(سير ارگانيك تاريخ )ج
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ش در اين مرحله انسان طبيعت رام شده و عملكردي را شكل مي بخشد وعصر پرور. نوسنگي است
به تدريج با پيشرفت تمدن بشري انسان به آسايش . طبيعت بر اساس خواست انسان شكل گرفت

بيشتر خود اهميت داد و  فكر كرد كه به طبيعت به صورت يك اثر هنري و به هدف لذت و تفكر 
الزم به ذكر .در اينجا بود كه رابطه انسان با طبيعت وارد سومين مرحله تكاملي خود شد. نگاه كند

         .برخوردي زيبا شناسانه با طبيعت  :ست كه عصر امروز از جنس طبيعت سوم مي باشدا
  :به گفته جنكز       

سومين طبيعت كه از نظر تاريخي نسبتاً جديدتر است باغها محلهاي لذت "
  بخشي هستند

اين نوع سوم را تا آنجا كه ما .كه هنر و انديشه را به طبيعت تحميل كرده اند
  ا جزئي از خود ر

. ناميد"انديشه طبيعت دربارهطبيعت  "محسوب ميكنيم ميتوان آن
  مسيحيان ممكن است به 

طبيعت دارويني ميتواند : آشكار خود را از اين وادي جدا بدانند داليل 
  ستمگر و تباه كننده 

براي اولين بار طبيعت دوم را به صورت پاشيدن  ، 432سيسرون ظاهراً.باشد
كردن  خاك و به طور كلي كشاورزي كردن و سدبندي به  بذر غالت، آبياري

 "اما تا زمان عصر طاليي باغهاي ايتاليا .روي رود خانه ها شرح داده است
طبيعت سوم به طور روشن به مجموعه اضافه نشده بود كه آنرا تبديل به 

نوعي پيشرفت تكاملي از حالت وحشي اوليه به سوي كشاورزي كاربردي و به 
اين تكاملي شماتيك بود كه  433.ط زيباشناختي با كار خدا ميكردسوي ارتبا

ما امروز هم آنرا از عصر شكارچي گرد آوري كننده ها تا انقالب نوسنگي و تا 
  434 ".عصر تمدن هاي بزرگ دنبال ميكنيم

استاد معماري منظر دانشگاه 435 "جان ديكسون هانت  "جنكز نظر خود را براساس نظر      
هاي باغ سازي را  سير كلي تئوري "باغ به مثابه كمال نهائي  "وار كرده كه در كتاب پنسيلوانيا است

 436كند از ديد او باغها كمال نهائي تمدنها هستند او هم اين سخن را از فرانسيس بيكن مطرح مي
وقتي اعصار از تمدن  ". باغها اوج فرايند تمدن هستند "ميالدي گفته است 1362آورده كه در سال 

 "ميرسند گويي باغ  "بناي شكيل  "به   "باغ ظريف  "وي جدال حركت ميكنند انسانها از به س
به گفته جنكز اين سخن ليكن امروزه در عصر كلبي مشربي درست درك  437. است "تر  كمال اعلي

                                                           
432 - Ciceron. 
ز البته باغ كهن ايراني هرگ. هاي كهن ايراني از جمله باغ كوروش در پاسارگاد نداشته است اي روي باغ جنكز هيچ مطالعه "ظاهرا   - 433

اي يك باغ عملكردي و زيباشناسانه است و هرگز همچون باغهاي ايتاليا  خواهد باغ لذت و تفكر نيست بلكه به شكل سامانه آنگونه كه او مي
  .گرايانه قرار نگرفته است مورد آرايش و هرس تنديس

 65، ص .،17ي و فرهنگ شماره ،ترجمه سولماز زعيم دار، مجله معمار "گفتگوي طبيعت با طبيعت ") 1383(جنكز ، چارلز  434
435  - John Dickson Hant  .  
436  - Bacon . 
 64همان ، ص   437
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پردازيد بعد اگر پولي باقي ماند به باغ يا منظره  شما ابتدا براي ساختمان پول مي "نميشود چراكه 
   438."ي ميĤوريد كه ايده بدي استرو
 

                                                           
 همان منبع 438
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نقشه خانه پورتراك و باغي كه طبيعت هاي مختلف را نشان مي 
) 3).طبيعت فايده گرايانه (مرتع ) 2. طبيعت وحشي) 1. دهد

) طبيعتي كه به وسيله هنر پيشرفت كرده است(طبيعت باغ 
 ).طبيعت بي مالحظه ( عتي راهĤهن چشم انداز صن)4.

 DNAپيشينه نماد .  2003مركز مگي، گالسكو،
، مولوكولي كه اگر از موازنه خارج شود مي تواند 

  .به سرطان منجر شود

. باغ گالري هنر مدرن ادينبورگ ، تپه با نيروي جاذبه اوئدا 
 ) 3نمايانگر طبيعت (

مركز مگي ، اينورنس ، تپه هاي متصل از سنگ و 
چمن كه نشان مي دهند سالمتي چگونه از ارتباط 

  .هميشگي ميان سلولها حاصل مي شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  439  440  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                           
                                   

441                                                                                           442  
    

      
   

                                                           
439  - Portrack House and garden in Scotland    
440  -  Edinburgh Gallery of Modern Art garden   
441  - Maggie Center , Inverness   
442  - Maggie Center, Glasgow .  
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اساس سخن هانت در اين كتاب آن است كه در طول تاريخ باغها سه دوره اصلي شكار، عملكرد و   
هم نيست  443زيبايي را پشت سر گذاشته اند و اين سه گانه را كه بي ارتباط با سه گانه ويتروويوس

تاريخ به شكلي بديهي دوباره آن را طي كرده و به زعم  ،دامي ميداند كه طراحان متعدد در طول
 "هانت، با بررسي باغهاي كهن ايتاليا و فرانسه و انگلستان همچون ويال النت . خود اختراع كرده اند

ويالي بزرگ لويي چهاردهم و خانه هاي وياليي انگلستان نشان   ، ويالهاي مديچي،"نزديك ويتروبو 
هاي تزئيني و تنديسها و شمايل  وحشي شروع شدند و به آبشارها و فوارهميدهد كه چگونه از پارك 

  444. قرن شانزدهم به بعد انجاميدند
     
  
  
  

         
  
  
  

  
                      

    
  
چارلز جنكز يك طبيت صفر را نيز تعريف مي كند كه بايد طبيعت در هر پيشرفتي خود را با آن    

و  قوانين حاكم بر طبيعت است كه دانش بشر در صدد شناختن آن اين همان اصول . هماهنگ كند
( مقصود اصلي او از گفتگوي  طبيعت با طبيعت ظهوردستاوردهاي علمي، . است 

در مكاتب معماري و باغسازي است و طبيعت ...) شيمي،فيزيك،زيست شناسي،رياضيات، بيولوژي
ه اصطالح گفتگوي با طبيعت را هم از همچنانك. صفر قوانين و اصول علمي حاكم بر طبيعت است

و  446او به سرعت به سراغ سخن مندل بروت. برنده جايزه نوبل شيمي گرفته است 445پريگون ژين
برخي دانشمندان جديد ميرود كه ثابت كند طبيعت صفر كشف شده امروز پيچيده و فراكتالي است 

ه،رايت و برخي نوگرايان را كه به و نياز به يك باغسازي پيچيده دارد و با اين معيار لوكوربوزي
از . دستاوردهاي علمي جديد در شناخت طبيعت توجه نمي كنند،بي توجه به طبيعت صفر ميداند

                                                           
او سه ركن زيبائي، . ده رساله در باب معماري نوشت) م. 30( ، اولين نظريه پرداز معماري است كه در سال(Vitruvius ) ويتروويوس -  443

 .عملكرد و استحكام را براي معماري مطرح نمود
 65همان ، ص  444
445  - Peregon Gian 
  .ت كه نظريه فراكتال را مطرح نموده است ، يك هواشناس و زيست شناس امريكائي اس( Mandel Brought )  بنوا مندل بروت  -  446

  ويالي مديچي ،ايتاليا
Villa medici  
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اند كه خود تبديل  تر آنكه از ديد او در عصر ما فرهنگ و اقتصاد جهاني چنان بزرگ شده اين عجيب
   447.بيعت چهارم استگيري يك ط اند و اين نويد شكل به يك طبيعت صفر جديد شده

كه يكي نگرش . توان مطرح كرد در مجموع سه اشكال اصلي در تحليل ديدگاه جنكز مي      
گرائي پيشرفت تاريخي و سوم تعريف غلط از طبيعت صفر در معماري  اي و ديگري مطلق غيرسامانه

. دهد ري نسبت ميكند و هر يك را به عص او عملكرد و زيبايي را در طول تاريخ از هم جدا مي. است
يعني نگاه زيباشناسانه و هنري و لذت جويانه يا انديشمندانه به  3آنچه او تحت عنوان طبيعت 

  . كند معنايي گنگ و مبهم دارد عنوان كمال عصر جديد مطرح مي
اي به طبيعت بيافكند و  توان پذيرفت كه بشر به تدريج آموخت كه نگرش جامع و سامانه مي    

ه عملكردي به باطن طبيعت هم توجه كند و هنر به عنوان يك عامل فراگيرتر از عالوه بر جنب
اما آنچه امروزه به عنوان نگاه . عملكردگرايي محض، نگاهي بينشي و زيباشناسانه را هم به آن افزود

همانگونه كه  "اي و صرفا شود يك نگرش غيرسامانه هنري و زيبايي شناسانه به طبيعت مطرح مي
  . ويد يك نگاه هنري محض استگ جنكز مي

از : منظر « پرداز نامدار معاصر آلماني در كتاب خود با عنوان  نظريه 448يواخيم ريتر     
مراحل تكاملي ارتباط با طبيعت را در طول تاريخ » عملكردگرايي گذشته تا زيبايي گرايي نوين 

نگاه حصري را مايه كمال عصر اما نگاه ريتر برخالف جنكز انتقادي است و چنين . نشان داده است
  :داند به گفته او  نوگرايي نمي

شناسانه لذت جويانه صرفي تنها با انحالل تصوير  چنين نگاه زيبايي«  
مباني اين نگاه را . مابعدالطبيعي از عالم به عنوان جايگزين آن مطرح شد

توان در تعريف رابطه مالكيت و تملك صنعتي طبيعت به وسيله كار در  مي
« و » زيبايي « هاي هگل و ماركس و همچنين تفكيك دو مفهوم  نديشها

   449» . طبيعت نزد كانت پيدا كرد» وااليي 
ويژگي اين نگاه جديد رابطه زيباشناسي صرف با طبيعت و بدون هيچ هدف عملكردي و يا       

ز همه اين با احتياط بيشتري ا 450اگرچه برخي پژوهشگران همچون ديتر گرو. تعالي انساني است
اند كه اگرچه عصر جديد بستر بيشتري براي رشد  هاي تاريخي پرهيز كرده و هشدار داده گرايي مطلق

ضمن . 451  .هاي قديمي اين رويكرد هم در برخي موارد قابل دستيابي است اين نظريه بود اما نمونه
مكتب مهم باغسازي  اينكه گستره مطالعه مكاتب باغسازي چارلز جنكز هم محدود بوده و به مطالعه

  .توجهي كرده است ايراني بي
كند دستاوردهاي علمي بشر در علوم  در نهايت آنچه جنكز به عنوان طبيعت صفر مطرح مي    

اي دنبال  چيزي كه در دنياي غرب به شكل با سابقه. است... شناسي و فيزيك و بيولوژي و زيست
اند در حالي كه براي يافتن  ري استفاده كردهشده و از دستاوردهاي علمي به شكل مصرفي در معما

                                                           
 69همان ، ص  447
448  - Youakim Rieter)1903-1974 ("landschaft:zur function des asthetischen inder modern gesellschaft"  
 27، ص  7مجله خيال شماره "دو نظريه در باب زيبايي شناسي طبيعت  ")1382(بهشتي ، سيد محمد رضا  449
450  - Dieter Groh  1991, Frankfurt," wetbild und naturanringnung" 
 30همان ، ص  451
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( طبيعت صفري كه در حوزه معماري قابل تجلي باشد به جاي مراجعه به دانش تجربي طبيعت 
   453)كاسموس يوناني ( بايد به سراغ معرفت فطري طبيعت  452)فيزيك يوناني 

ت يا الگو برداري از توان به درستي نام آن را گفتگوي با طبيع رفت و اين همان چيزي است كه مي
  454.طبيعت دانست

  .اشاره كرد 455هاي تأثيرگذار الوين تافلر  از مطالعات همگرا با انديشه جنكز بايد به نوشته
،به طور كلي تري سير تمدن بشري را در سه جهش و موج عظيم  456 "موج سوم"در كتاب  تافلر   

  :تعريف كرده ومينويسد
تحول را پشت سر گذاشته است كه تا كنون نژاد بشري دو موج عظيم «  

هر كدام به ميزان وسيعي فرهنگ ها و تمدنهاي پيشين را محو كرده و 
شيوه هايي از زندگي را كه بر پيشينيان غير قابل تصور بود، جايگزين آن 

موج اول تمدن،يعني انقالب كشاورزي هزاران سال طول كشيد تا .ساخته اند
 300وج دوم يعني پيدايي تمدن صنعتي م. مأموريت خود را به پايان رساند

امروز تاريخ حتي شتاب آلوده تر است و گويي كه . سال به طول انجاميد
موج سوم به سرعت بستر تاريخ را طي مي كند و طي چند دهه خود را به 

در اين عصر ارتباطات و اطالعات شكل گرفت و رسانه ... تكامل خواهد رساند
   457»  .هاي گروهي گسترش پيدا كرد

  
  :تفسير فرودگرايانه ارتباط انسان با طبيعت ) 2

برخي مكاتب شرقي از جمله آئين هندو به شكلي گسترده سيرفرودگرايانه  ارتباط انسان با   
دين هندو در طول هزاران سال سير تكاملي خود به دليل وجود .  طبيعت آن راتوضيح داده اند

روش هاي گوناگوني را براي شناخت نظام طبيعت مكاتب گوناگون و تعبيرات مذهبي در بطن آن 
صورت نخستين  « )Veda( اما قبل از ظهور مكاتب مختلف فكري در وداها. عرضه داشته است

، اصيل ترين اصول شناخت دين هندو از طبيعت وجود داشته است كه با تعاليم »آئين هندو 
  . بسياري از اديان ديگر همسو است 

                                                           
از اين منظر فوزيس مبدء اشيا و . برگرفته از عالم گياهي است"و برآمدن"رشد كردن"به معناي "فو "فيزيك  يا فوزيس يوناني از ريشه -  452

يي است و البته آن هم شان الوهي طبيعت را انكار نمي اين تعبير از طبيعت بيشتر ارسطو. اصل حاكم بر پيدايش و زوال آنها است
 ) 1382،27بهشتي، .(كند
كه هنوز براي مفهوم نظام بكار برده مي شود، مجموعه اي از حقايق ملموس و ) كيان(، (Cosmos)در حقيقت مراد از كلمه يوناني -  453

اين كلمه از مصدر كاسمئين ) 59، 1384نصر ، ( . .قابل شناخت است كه كل حقيقت نيست ولي تجلي مادي و محسوس حقيقت است
)cosmein (زينت آالت زنان . به معناي نظم بخشيدن و آراستن و معني نظامي آن به معني لشكر آرايي است و شايد با نظم هم ريشه باشد

فلسفه . ار مي گيرندمي ناميدند كه اجزاي آن همچون دانه هاي گردنبند دور يك محور قر (cosmetica)را بدين سبب كاسمتيكا
 )27،1382بهشتي ،.(فيثاغورسي افالطوني مشاهده اي فرا حسي به كاسموس را توصيه مي كرد

اين موضوع نياز به بحثي گسترده دارد كه در آن رابطه بين علوم طبيعي و معماري به واسطه علوم كل گرايانه ماوراء طبيعي انجام  -  454
 .شود مي
455  - Alvin Toffler 
456  - The Third Wave 
 17و16، ص .، ترجمه شهيندخت خوارزمي ، چاپخانه مهر ، قم ، چاپ هشتم  موج سوم، ) 1372(تافلر ، الوين  457
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ناخت طبيعت اند بلكه بنا بر اعتقاد دين هندو، منشأ وداها نه تنها منبع ش« 
زيرا ودا همچون كلمه اهللا ، ابدي است و كل عالم و . خود كيان نيز هستند

  . قدرت خداوند از آن سرچشمه مي گيرد
موجود فطري كياني و «، (Purusa)،از پروشا (Rg-Veda) ريگ ودا

او را باعث آفرينش ، نام مي برد و فداكاري »صورت مثالي انسان ملكوتي
، هم منشأ عالم طبيعي و نظام آن و هم »انسان كامل«پوروسا. عالم مي داند

   458». منشأ نظام جامعه است و اين دو از يكديگر تفكيك ناپذيرند
اين نگاه ارتباط طبيعت با خداوند را بسيار نزديك مي داندو انسان كامل را عامل پيش از طبيعت    

در . به همين جهت بازگشت به قداست تنها از طريق طبيعت امكان پذير است . و مولد آن مي داند 
اين ديدگاه، شناخت طبيعت در پرتو اصولي كه در آن متجلي است، در نهايت مي تواند انسان را به 

چنين نگرشي غير از آئين هندو، در بسياري از اديان ديگر هم يافت .آزادي و رستگاري هدايت كند 
در تداوم اين حالت ، كمالين است كه در برخي مكاتب همچون هندو ، اين سير به  مي شود، تفاوت

  .تدريج به انحطاط مي انجامد 
  

  :سير ادوار جهان در مكتب هندو 
، به چهار عصر تقسيم شده است كه عبارتند از  (Mahayuga)» ماهايوگا «هر دوره جهاني يا     

:  
 "ترتا يوگا"، (Krta) ئي،يعني عصر كمال يا طال "كريتا يوگا"« 

،(Treta)،"دواپارايوگا"،(Dvapara) يعني عصر "كالي يوگا"و ،
، اين چهار عصر را مي توان با چهار دوره طال، نقره، برنج و  (Kali)ظلمت

  460» 459آهن سنت يوناني مقايسه كرد
نها به قرار طوالنيترين اين اعصار در آغاز پديد مي آيد و كوتاه ترينشان در پايان و تناسب آ    
فزاينده از كريتا تا كالي  (Regression)در نتيجه يك سير انحطاطي   .مي با شد 1و2و3و4

  .مشاهده مي شود كه همراه با كاهش و نزول ارزشهاي اخالقي است 
. بين طول زمان و كيفيت اين ادوار يك همبستگي نمادين وجود دارد «

قانون (  (Dharma)رمهعدد چهار نماد كمال، شكوفائي و اجراي كلي ده
است كه بتدريج كه به پايان دوره ميرسد كاهش وضعف پيدا مي ) اخالقي

  461» كند، به گونه ايكه در پايان كالي فقط يك چهارم دارما باقي مي ماند 
  :ويژگي هر يك از ادوار ماهايوگا به قرار زير خواهد بود 

  :كريتا يوگا 
  ...مشتق گرديده است » انجام دادن«ني ، يع (kr√)»كري«از ريشه  (Krta) كريتا« 

                                                           
  80و79، ترجمه محمد حسن فغفوري ، انتشارات حكمت ، چاپ اول ، ص دين و نظام طبيعت  ،) 1384(نصر، سيد حسين  458
 

 2، دواپارا مهره 4/3، ترتا مهره تثليث است4/4كريتا مهره برنده است:فته شده است چهار نام يوگاها از چهار نقش بازي طاس برگر -  459
 )      402،1382شايگان ، .( 4/1و كالي مهره بازنده است 4/2طاس مي باشد

 281، ص .، ترجمه جمشيد ارجمند، انتشارات وزارت ارشاد اسالمي آئين هندو و عرفان اسالمي، ) 1384(شايگان ، داريوش  460
 402همان ، ص  461
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، خوبي ) ساتيا(حقيقت . در كريتا چهار پايه دارما را مردم نگاه مي دارند 
قانون اخالقي و كيهاني ) . دانا(و شفقت ) تاپاس(، رياضت وسختي ) دايا(

462.»جهان بر اين چهار پايه قرار گرفته است   
به ذات طبيعت آشناست و خود را همجنس  در اين دوره انسان بر اساس معرفت شهودي خود 

طبيعت مي دانسته و به همين جهت كاملترين و هماهنگ ترين زندگي خود را با طبيعت طي مي 
برهمن با سه تجلي شيوا، ويشنو و برهما در طبيعت حلول كرد و انسان در ميان يك . كرده است 

  .طبيعت معنوي و الهي زندگي مي كرده است 
  

« در حماسه بزرگ .ايق ودائي نياز به تفسير نداشته اند در اين عصر حق«
در اين عصر ضعف و  ": اين عصر را چنين شرح داده است » مهابهاراتا 

، در آن زمان نظام ... بيماري ، آز و طمع ، ظلم و بخل وجود نداشت 
، استوار بود و همه خداي يكتا را مي  (Dharma)طبقاتي و ناموس ايزدي

  463» ريگ وداها معتقد بودند پرستيدند و به 

                                                           
 همان منبع 462
 282، ص .، ترجمه جمشيد ارجمند، انتشارات وزارت ارشاد اسالمي آئين هندو و عرفان اسالمي، ) 1384(شايگان ، داريوش  463
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باغ كاتسورا    )ژاپن(باغ ذن  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               464                                                       
465  

   
  :ترتا يوگا 

در اين عصر يك چهارم دارما به فراموشي سپرده مي شود و آدميان يك چهارم معرفت خويش      
خشونت و دروغ در دنيا ظاهر مي شود، ولي مردم هنوز به سختي و رياضت . دست مي دهند را از 

  .هنوز طمع و سخت دلي بر همه زندگي انسانها غالب نشده است . عمل مي كنند
  :را يوگا  دواپا

در اين دوره نيمي ازحقيقت، . 466» .، گرفته شده است (dvi√)» دوي«اين كلمه از ريشه «     
، رياضت و سختي كه چهار پايه دهرمه بود از بين مي رود و مشخصه آن ضديتها و شفقت، خوبي

در اين دوره جنگ اساطيري خدايان واهريمنان به وقوع مي پيوندد و نيمي از .خالف آمدهاست 
  . ناموس ايزدي فراموش مي شود

  :كالي يوگا 
اختالف كه همه چيز به  دوره جنگ و. درعصر ظلمت تنها يك چهارم دارما باقي مانده است    

كالي، دوره حرص ، طمع، رشك و . ارزشهاي معنوي و اخالقي از بين مي روند . سمت نابودي ميرود
  .حسد است 

فساد بر همه چيز حكم فرما خواهد شد، : ميگويد   467"ويشنو پورانا"« 
دولت و ثروت، تنها معيار ارزش ، و مقام و شهوت، يگانه پيوند ميان زن و 

  468» .دروغ، تنها راه موفقيت در امور دنيوي محسوب مي شودمرد، و 
معرفت خود را به طبيعت و حقيقت الهي آن از دست مي دهد و زندگي  4/3در اين دوره بشر     

قهر طبيعت است و بدين جهت بالياي طبيعي گسترش مي ة اين دور. مسالمت آميزي با آن ندارد
                                                           

464  - Zen Garden , Japan 
465  - Katsura , Japanese_Fall  
 همان منبع 466
467  - Visnu Purana 
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  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

213 
 

برداشت محصول به طرز . و ميوه ها خشك خواهند شد باران به ندرت مي بارد ، درختان. يابد 
مردمان آسيب ديده از بالياي طبيعي .مرگ و مير افزايش مي يابد .چشمگيري كاهش خواهد يافت 

كشاورزي و دامداري كه دو مظهر بهره مندي .به سمت مكان هاي ديگر نقل مكان خواهند كرد
اخالق و دين در اين دوره كنار مي . مي آيندانسان از طبيعت اند ،رها شده و به شكل صنعتي در 

نظم عالم به آشفتگي و فساد نزديك .رود و ارزشهاي معنوي انساني در اوج انحطاط قرار مي گيرند 
مي شود و تمام اينها زمينه هايي است براي به وقوع پيوستن يك قيامت و طوفان وآغاز يك دوره 

  ) .      مانوانتارا (الهي جديد 
اين سير چهارگانه را به اديان ابراهيمي هم نسبت داده و در توضيح دوره ظلمت آخرالزمان نصر      

  :مي گويد 
آنچه در مسيحيت، اسالم و دين يهود به عنوان هبوط طبيعت از كمال « 

اوليه آن، يعني حالت وجود آن در محضر الهي تعبير مي شود، در اديان غير 
 Age of)ر كالي يوگا يا عصر ظلمت ابراهيمي، مانند آئين هندو بويژه د

Darkness)  به عنوان ظلمت وجه ظاهري شرايط كيان ، حاصل از سير ،
تلقي  –كه شاخص عصر حاضردر تاريخ است –قهقرائي دور كياني طبيعت 

در چنين عصري شفافيت شرايط كياني در برابر حقيقت عالم . مي گردد
به كثيفي، كدورت و ظاهري  در نتيجه. معنا، بيش از پيش از بين مي رود 

روندي كه قصد . شدن فزاينده حقيقت كيان و كمي شدن منجر مي شود
نهايي آن پايان دوره كياني فعلي است ، و با اين همه كيان هرگز كيفيت 
قدسي خود را از دست نمي دهد و همچنان به عنوان صحنه حضور حقيقت 

   469».الهي قداست آن تا پايان دنيا ادامه خواهد يافت 
به تعبيري عميق تر طبيعت كه زماني بهشت زميني بود، هنوز نيز همين جا حضور دارد، با اين      

انساني كه از وجود خويش و اصول . تفاوت كه چهره خود را از چشم انسان عصيانگر پنهان كرده است
سلطه بر آن  معنوي حاكم بر كيان روي گردانده و عالقه اي به طبيعت جز به انقياد كشيدن آن و

  : در ادامه نصر مي گويد .   ندارد 
شر و گناه واقعيت هاي وجود روح بشرند و به همين جهت در رابطه « 

انسان با طبيعت هم از لحاظ تأثير عملكرد او و هم در تقليل طبيعت به 
جنبه هاي ظاهري آن به دور از كمالي كه شاخص منشأ آن است ، بايد مد 

  .نظر قرار گيرد 
بسيار شگفت انگيز است كه بر خالف رابطه انفعالي با طبيعت، انسان  ليكن

در صورتيكه طبيعت بهتر . درزمينه ارتكاب گناه بسيار فعال و خودسر است
از بشر، هنوز نيز همان اصالت و حقيقت معنوي اوليه خود را حفظ كرده 

 هر چند به فرمايش حضرت مسيح ، انسان ملكوت خداوند را در درون. است
خود دارد، ليكن هبوط آدم بسيار كامل تر از هبوط طبيعت صورت گرفته 

  470» .است 

                                                           
 466، ص .، ترجمه محمد حسن فغفوري ، انتشارات حكمت ، چاپ اول دين و نظام طبيعت  ،) 1384(نصر، سيد حسين  469
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  باغ گامها ي گم شده، ايتاليا

  پيتر آيزنمن   

 .باغ گامهاي گمشده در ايتاليا ، كار پيتر آيزنمن را نمادي از نگاه شرارت آميز به طبيعت مي توان دانست 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
ظهور چهار الگوواره ارتباط با 

  :طول تاريخ طبيعت در 
به نظر مي رسد هر دو ديدگاه       

به ظاهر متناقض فوق از يك نظر قابل جمعند، چراكه تكامل و انحطاط، در دو زمينه متفاوت بوده 
بديهي است كه بشر در طول تاريخ تالش ميكرد تا سلطه خود را بر طبيعت گسترش دهد و . است 

ت ديگر طبيعت هويت الهي دارد و عالوه بر كاال و اما از جه. در اين زمينه پيشرفت هايي داشت 
بشر . توشه زندگي انسان، راهنما و نشانه اي براي زندگي صحيح و رسيدن به ماوراء طبيعت است 

. در درك ابعاد معنوي طبيعت، نه تنها پيشرفت چنداني نداشت، بلكه بيشتر سير نزولي داشته است
  .471متفاوت را بتوان از هم تفكيك كرداين دو بعد سبب مي شود چهار دوره اصلي 

در هر يك از اين دوره ها مفاهيم عظيمي چون خدا ، مذهب، پرستش، زمان، مكان، قلمرو، هنر،      
توليد، نياز و بسياري از اين دست و هر چيزي كه بر مبناي آن، يكي , زبان، خانواده، جامعه، معيشت

قرار گيرد، به چالش كشيده شده و در هر كدام از   از ابعاد وجودي انسان ،مورد اشاره و شناسايي
  472.دوره ها وجهي متفاوت مي يابند 

  : ORGANIC)دوره شكار يا عصر حجر(،الگو واره ارگانيك: 1طبيعت   
در اين دوره انسان تحت سلطه طبيعت بوده، بطوريكه طبيعت تمام هستي او را در بر گرفته و        

و همواره به دنبال برآورده كردن نياز هاي خود از . ناسائي او مسلط استبر همه ابعاد و وجوه قابل ش
به طور كلي نيازهاي انسان به سه دسته تقسيم بندي .مكاني به مكاني ديگر حركت مي كرده است 

  :ميشوند
  ...  از قبيل هوا، آب، خوراك، پوشاك، سرپناه، توليد مثل و : نياز هاي امنيت و بقاء ) 1
  ...از قبيل نياز به زيبائي، پرستش، محبت، اتكاء به قدرتي برتر و : آسايش و كمال نياز هاي ) 2
  . نياز رفاه و لذت جوئي: نيازهاي كاذب) 3

                                                           
ها دوست پژوهشگر جناب آقاي دكتر كوششگران پژوهشها و  وارهدرباره تشريح ويژگيهاي هنر ومعماري وابسته به هريك از اين الگو  -  471

 1384در دانشگاه علم و صنعت در سال  "منشور احياء روستاها در ايران"هاي ارزشمندي دارند كه در پايان نامه دكتري خود با عنوان  يافته
انسان طبيعت معماري دانشگاه شهيد بهشتي به اين همچنين استاد ارجمند جناب آقاي مهندس بديعي در درس گفتارهاي . ارائه نموده اند

موضوع به شكل گسترده پرداخته اند كه در اينجا با استفاده از خالصه آقاي مهندس زيبافر در پايان نامه كارشناسي ارشدشان با عنوان 
 .،به آن اشاره شده است1385دانشگاه علم و صنعت ،   "يعت گرا در معماري سامانه هاي طب"

 21پايان نامه دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران، ص   "منشور احياء روستاها در ايران"، )1384(ران كوششگ 472
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در كليه نياز هاي انسان عصر سنگ بايد به اين اصل مهم توجه كرد كه او به مكاني خاص تعلق     
 .ده استنداشته و تنها در پي شرايط قابل تحملي براي زندگي بو

  :نياز هاي امنيت و بقاء
توقع انسان اوليه بيش از هر چيز تأمين امنيتي بوده است بطوريكه رهايي از گرسنگي و  :امنيت      

اين احساس عدم امنيت ، . ترس از بين رفتن توسط طبيعت، دو انگيزه او براي زندگي بوده است
  .ه ترك گروه يا قبيله خود نبوده اندانسانها ر ابه تجمع وامي داشته به گونه ايكه حاضر ب

پس از هوا آب مهمترين نياز انسان اوليه بوده است، به همين دليل نخستين اجتماعات  :خوراك     
جستجوگري منابع آب وپس از آن غذا از مهمترين . بشري در كنار منابع آب شكل مي گرفتند

قابل اثبات نيست و با متون ديني  وحشي بودن طبيعت انسان عصر سنگ. ويژگيهاي اين دوره است
انسان اين دوره متمدن نيست ولي در يك دادوستد ساده در طبيعت زندگي مي . هماهنگي ندارد

در اين دوره انسان به معناي واقعي كلمه يك شكارچي است و به عنوان عضوي ازاين طبيعت . كند 
راي معماري هم صحيح خواهد به همين ترتيب مفهوم شكار ب. شكار مي كند و شكار هم مي شود

گزينش مكاني از وضع موجود براي « بود ، چراكه انسان شكارچي بدون تصرف در محيط و تنها با 
اين ساده ترين راه بهره برداري از طبيعت . اين شكل از نياز خود را پاسخ مي دهد » امنيت بيشتر 

گياهان و مكان زندگي حاكم بوده  الگوي كلي شكار بر همه انتخابها از جمله شكار حيوانات،.است
  .است
. يكي از نيازهاي اساسي بشر كه باعث ادامه نسل بشريت است توليد مثل مي باشد: توليد مثل     

تصور بر آن است كه ارتباط جنسي انسان در ابتداء به حكم ميل غريزي او به جنس مخالف شكل 
  .گرفته است كه صور گوناگوني داشته است 

انسانها از بدو خلقت به حكم شرم و حياي ذاتي كه خداوند در وجود بشر نهاده است ،  :پوشاك     
مايل به پوشاندن نقاط حساس بدن خود بوده اند واين مي تواند علت پيدايش لباس به عنوان 

از گياهان، پوست نرم درختان و حيوانات و مانند آن تهيه ) 1(عنصري پوشاننده باشد كه در طبيعت 
از ديگر فرضيه هاي پيدايش لباس مي توان به گرايش انسان به زيبائي و حفاظت در . است مي شده 

  .برابر شرايط جوي نيز اشاره كرد
انسان اوليه به حكم فطرت خويش به دنبال سرپناهي بوده كه هم احساس امنيت  : مسكن     

او در ابتدا . ز حفاظت كندبيشتري كند و هم از خود در برابر شرايط نامطلوب محيطي و مخاطره آمي
همچون داخل غارها، در دل : به ساده ترين و طبيعي ترين راههاي ممكن متوسل مي شده است 

در ... . درختان و شكاف هاي زمين، بر روي برگ نرم گياهان و فضاي سايه دار در طول روز و 
آن نداشته و خود حقيقت مكان زندگي او طبيعتي دست نخورده بوده كه انسان هيچ دخالتي در 

او هيچ گاه به دنبال ساخت مسكن دائم نبوده . جزئي از سامانه طبيعت گرا و ارگانيك آن بوده است
... و چنانچه ساخت و سازي داشته بناهائي با مصالح سبك همانند پوست حيوانات، استخوان،چوب و 

اري سبك، متحرك و خانه به بنابراين معماري اين دوره معم. بوده تا به راحتي آن را جابه جا كند
البته بناهائي با مصالح . » معماري يعني انتخاب « دوشي است و مي توان گفت ، در اين دوره 
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سنگي نيز متعلق به اين دوره يافت شده كه اكثراً به عنوان مقبره بوده يا جنبه آئيني و مذهبي 
 .داشته اند و فضاي سكونت دائم محسوب نمي شدند

  
  :نياز هاي كمال

انسان اين دوره تعريفي از خداوند و انسانيت دارد، اما خداوند او نيز از جنس طبيعت اطراف      
است كه اين ناشي از ارتباط تنگاتنگ او با طبيعت است كه منجر به پيدايش خدا يا خداياني براي 

ي نمادين الهه هاي طبيعي در ارتباط با خدا كه گاهي چهره ها. هر يك از عوامل طبيعي مي شود
حيواني داشته و گاهي عوامل غير قابل دسترسي براي انسان اوليه خداي او مي شده، مانند 

  ... .خورشيد، باران و 
تقليد اصوات حيواناتي كه به نوعي در زندگي انسان    

اوليه نقش داشته اند و برايش پيام آور بودند مانند 
. موسيقي او را شكل مي بخشد... اسب، سگ و 

قي تركمن بعنوان يكي از موسيقي هاي بدوي موسي
رقص او . بهترين مثال باقي مانده از اين دوره است 

تمرين زندگيش بوده كه با هنر در مي آميخته،سرگرم 
كننده و ياد دهنده زندگي بوده و جنبه قدسي داشته 

  . است
تمايل به زيبائي و نياز به ابزار آالت باعث شكل     

شكار . اين دوره بوده است  گيري هنرهاي دستي در
پرستش و هنر « براي انسان در طبيعت ، محل تمام الهامات اوست و از اين رو حتي موضوعي براي 

نقاشي هاي روي ديوار . انسان اين دوره چنانچه هنري داشته هنر تمرين زندگي خود بوده است.» 
  .كار اوست غارها نمونه هاي مهمي مي باشند كه بيشتر نمونه سازي برنامه ش

هنوز هم در ميان بازيهاي امروز بچه ها خصوصاً در فرهنگ هاي بومي، بازيهاي طبيعت گرايانه      
... نمونه هاي كميابي از چنين زيستي را مي توان در برخي اقوام سرخپوست و . يافت مي شود
  .اين دوره، عصر طبيعت گرائي نام گرفته است. مشاهده كرد

  
 HYPER )زندگي عشيره اي، روستايي و شهر هاي كهن (فرا ارگانيك الگو واره :2طبيعت 

ORGANIC : 

انسان . سطح توقع انسان اين دوره ازحوزه امنيت فراتر مي رود و به آسايش انسان ارزش مي نهد     
اين دوره در صدد فراهم كردن شرايط زندگي  بهتري براي خود است ، بطوريكه قادر به تحمل 

براي اين كار او تصميم مي گيرد يا طبيعت  را با خود هماهنگ كند يا خود . ت باشدناماليمات طبيع
  ) . همسو كردن طبيعت و خود به نفع هر دو(را با طبيعت ، 

  :اين دوره خود به دو بخش تقسيم ميشود      
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  :) زندگي سيار(دوره دام ، -1
آن مي در اين دوره انفعال نسبت به طبيعت جاي خود را به همراهي با « 

بدين . دهد كه اين تحول عظيمي در مسير زندگي انسان اين دوره است 
واسطه او مراتب نيازهاي امنيتي خويش را به دليل همين همراهي 

را بر آن حمل كرد، به » دام « هميشگي با شكار خود، كه حال بايد نام 
راحتي پشت سر گذاشته و به دليل مهمترين خصلت انساني خود يعني ايده 

را تجربه و » آسايش« ل خواهي، اينك مراتب جديدي از نياز در حوزه آ
 473» پيگيري مي كند 

      
در ارتباط با مسكن اين دوره يكي از كامل ترين نمونه هاي آن و غني ترين اشكال معماري براي   

ت، تمام و نيز همراهي او با طبيع. ، سياه چادرها مي باشد » انسان در حركت« پاسخ به نياز آسايشي
وجوه و حدود زندگي و ارتزاق او را رقم مي زند و اينك نيرويي عظيم تر از طبيعت و نماينده پيشين 

مي »آسمانها « او اينك خداي خود را در. موضوع و دليل پرستش وي است » شكار« آن ، يعني 
  )همان.(حرمت قايل است»زمين« جويد و براي نمايندگان آن در

در اين ... كه ساختن خيمه، صنايع دستي، طراحي لباس، رقص، موسيقي و الزم به ذكر است     
 . دوره همه و همه وابسته به نوع زندگي سيار بوده است 

  
  : ) زندگي ساكن(دوره كشاورزي ،  -2

نقش جديد طبيعت از . در اين دوره انسان با طبيعت در تعامل است« 
در اين . ظهور مي رسد و استعدادهاي آن به» زمين«طريق توجه انسان به 

به ظهور مي رسد » كشاورزي«مفهوم ديگري يافته و» توليد«تغير رويكرد،
كشاورزي به مفهوم ارتزاق انسان از چيزي است كه در توليد آن خود انسان .

آورده » شكار«اين مفهوم دقيقاً در برابر تعريفي كه از . نقش مستقيم دارد
پرورش حيوانات در سيري متفاوت با در اين حالت حتي . شد، قرار مي گيرد

دوره دام، يعني با ساكن شدن حيوان به توسط انسان و به دست گرفتن نوع 
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مقبره صخره اي 

تپه زاغه واقع در 
 دشت قزوين

. و شيوه ارتزاق و زاد و ولد آن، خود از اشكال كشاورزي به شمار مي آيد
   474. »بدين عبارت دام داري جاي خود را به دام پروري مي دهد

در . حرك خارج شد و معماري ساكن و ايستا شكل گرفتدر نتيجه سبك زندگي از حالت مت      
اولين روستاها كنار زمين هاي حاصلخيز و منابع آبي . اين مرحله بشر به فرهنگ سكونت دست يافت

انسان اين دوره براي هماهنگ كردن خود با شرايط آب و هوايي انواع معماري هاي . شكل گرفت
اي حفاظت روستاها در برابر تهديد قبايل مهاجم، معماري همساز با اقليم را به وجود آورد و نيز بر

 .تدافعي شكل گرفت
 
 
  
  
  
  
  
  
  

بتدريج انسان قادر به ذخيره سازي مواد غذائي شد و انبارهايي را براي حفظ دانه ها از باران، 
به مرور زمان با رشد جمعيت، روستاها گسترش يافتند و كم كم . ساخت ... جانوران، دزدان و 

شكل گيري علوم، . با اختراع خط تمدن هاي بزرگ بشري به وجود آمدند . ا پديد آمدندشهره
  .فلسفه، ادبيات و ديگر هنرها تأثير فراواني بر زندگي مردم داشت

ديگر خداوند تنها نقش امنيت بخش ، غذا رسان و محافظ جان را  
نداشته بلكه بيش از آن ، سراسر زندگي فردي و جمعي را تحت 

انسان براي يك زندگي بهتر، خداوند را در تمام . ير قرار دادتأث
بدين ترتيب . عرصه هاي زندگيش به شكلي نمادين وارد مي كند

. نمادگرائي الهي نقش برجسته تري در هنر و معماري مي يابد
همه . تقريباً همه اديان بزرگ بشري در اين دوره بوجود آمده اند

. مارانه اي را از خود باقي گذاشته انداينها به دنبال خود تأثيرات مع
بدين ترتيب معماري پيچيده تر شد و با همه ابعاد جديد زندگي 
انسان درهم آميخته شد، كه اثرات آن را در آثار برجسته معماري 

  .مي توان مشاهده نمود ... جهان در غالب كاخها، معابد، خانه ها، بازارها، باغها و 
رتباط انسان با طبيعت كمتر مي شود ولي هنوز مهمترين ركن زندگي گرچه در اين دوره ا      

انسان درقبال بهره برداري از طبيعت به .انسان محسوب مي شود و ارتباطي دوطرفه حاكم است 
او . عمران و آباد كردن آن مي پردازد و ترس او از طبيعت نسبت به دوره قبل كمتر شده است 
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اين دوره را مي توان فرا . ن ارتباط عاطفي تنگاتنگي داردهمچنان محتاج طبيعت است و با آ
  .ارگانيك ناميد كه حالتي فراسامانه اي دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : HIGH TECHNOLOGIC) دوره انقالب صنعتي (الگو واره سلطه بر طبيعت: 3طبيعت 

در اين حالت، طبيعت به عكس نسبت پيشين، ديگر تعامل دو سويه و    
سان را نمايندگي نمي كند، بلكه به شدت منفعل از اعمال يك برابر با ان

  475. سويه انسان قرار مي گيرد
به همين . سطح توقع بشردر اين دوره فراتراز قبل رفته و رفاه و لذت طلبي را دنبال مي كند        

در اين  جهت تالش مي كند تا حداكثر بهره گيري از طبيعت را براي تأمين رفاه خود به عمل آورد و
راه خطر آسيب ديدن طبيعت را 

در اين عصر بتدريج . فراموش مي كند
طبيعت به . صنعت شكل مي گيرد

كااليي براي استفاده انسان از آن، 
رابطه يك سويه و غير . تبديل مي شود

استخراج . سامانه اي شكل مي گيرد
منابع طبيعي از يك سو و دخل و 
تصرف در اكوسيستم هاي طبيعي از 

ديگر و نيز گسترش آلودگي ها، سوي 
نظم اكوسيستم هاي طبيعي را به كلي برهم زد، و باعث انقراض بسياري از گونه هاي گياهي و 

  .جانوري در سراسر جهان شد و فاجعه هاي زيست محيطي بزرگي پديد آورد 
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انسان . د از طرفي اين جريان هماهنگ با كنار نهاده شدن بعد معنوي انسان و طبيعت مي باش       
او ديگر . اين دوره بدون هيچ گونه محدوديتي تنها در صدد حداكثر بهره مندي از طبيعت است 

بايدها و نبايدها و مقدسات جهان را زير سؤال . نيازي به دين و ياري طلبيدن از خداوند نمي بيند
لم و شناخت ع. مي برد و به جاي آن كاركردها و عملكردهاي دنياي مدرن را جايگزين مي كند 

پيدا مي ) قداست زدائي شده (تجربي و حسي بصورت غايت انسان مدرن درمي آيد و حالت سكوالر 
  . علم و به تبع آن تكنولوژي به سرعت توسعه مي يابد . كند

يكي از علومي كه مصداق مناسبي براي اين طبيعت است علم مهندسي : مهندسي ژنتيك       
اين علم، .يعني ارتقاء و بهبود يافتن يك چيز مطابق ميل انسان مهندسي ژنتيك.ژنتيك مي باشد

علمي سلطه طلب بر طبيعت است و اگرچه طعم،زيبايي و طول عمر ميوه ها را افزايش مي دهد ولي 
از سوي ديگر ضررهاي زيادي وارد مي آورد چراكه سامانه ارگانيك آن ميوه را از حالت تعادل خارج 

به عنوان مثال اصالحاتي كه روي برخي ميوه ها مانند . به آن مي دهد كرده و هندسه هاي تحميلي
خيار وگوجه  فرنگي صورت گرفته اگرچه باعث زيبايي و  ماندگاري بيشتر آن شده اما به همان 

امروزه مهندسي ژنتيك در شاخه انساني آن هم به .نسبت هضم آن در بدن سخت تر خواهد بود
در صدد ارتقاء ميزان زيبايي و قدرت و هوش نسل انساني است،  پيشرفت هاي نويني دست يافته و

به طوريكه پدر و مادر بتوانند از ژن هاي اصالح شده علمي صنعتي بهره برده و فرزند خود را انتخاب 
بهتر آن است كه از اين .خطرات فراوان گسترش يافتن چنين ديدگاهي كامال مشهود است.كنند

رخي آفت ها و بيماريهادر گونه هاي زيستي بهره برد و با احتياط دانش تنها در محدوده مهار ب
  .بيشتري از آن استفاده كرد

 شايد بتوان اذعان نمود كه هيچ پديده اي درتاريخ شهرسازي، چه در اروپا و: سلطه اتومبيل       
باعث  مبيلاتو. ساير نقاط جهان به اندازه اتومبيل بافت وكالبد شهرها را تغيير نداده است چه در

مجاورت محل كار با محل . تغيير مقياس انساني به مقياس اتومبيل شد و مقياس شهرها را تغيير داد
هاي باريك با مقياس انساني و مراكز محالت  كوچه مركز شهر، زندگي، متراكم بودن ساختمانها در

ار نهادن آن براي  كانون هنر و معماري اين دوره ،چيرگي بر طبيعت و در اختي. همه از بين رفت 
ديگر  رابطه مابين معماري و طبيعت اهميتي ندارد و انواع هنر از جمله موسيقي، . انسان است

  . ماشيني مي شود ...  نقاشي و 
به اين ترتيب مقدمات حذف اخالق و معيارهاي مبتني بر آن از روابط بين انسانها با هم و با      

از يك سو و خاصيت علم تجربي كه زمينه اختراع را به جاي  »انسان نا مقيد« طبيعت چيده شده ، 
اكتشاف در خود دارد و عطش زايدالوصف آن بر فربه تر شدن هر روزه از سوي ديگر منطق چپاول 

طبيعتي كه از نگاه همين علم فاقد روح و شعور بوده و چيزي به جز . طبيعت را فراهم مي آورد
  . 476ل پااليش نيستمنبع عظيمي از نيرو و مواد خام قاب

اين دوره را مي توان عصر بي . انسان اين دوره كامالً سلطه طلب، قدرتمند و لذت طلب مي شود     
  .ساماني و سلطه ناميد 
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  :  /TECHNO ORGANIC)دهه هاي اخير (الگو واره شبه ارگانيك صنعتي : 4طبيعت 

آسيبهاي زيست محيطي، درك ازخطرات با افزايش اما .انگيزه رفاه در اين دوره ادامه دارد      
جامعه  و بيشتر شدرا تهديد مي كرد،  انسان و طبيعت كه كيفيت زندگي، خطراتي زيست محيطي

منابع طبيعي بزودي باعث نابودي كره زمين  برداري از جهاني را دراين فكر فرو برد كه اين روند بهره
ير طبيعت كردند تا از آسيب ديدن آن به همين جهت انسانها سعي بر همراهي با مس. خواهد شد

جلوگيري كنند و در عين حال دستاوردهاي فن آورانه تمدن خود را نيز فراموش نكردند و هدف را 
  . بر سازگار كردن صنعت خود با طبيعت  نهادند

  
  
  
  
  
  

                                                                                       
 موزه هنر ميلواكي ،كاالتراوا
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  معماري نمونه  توضيح  معادل فارسي  خاستگاه  اسم مكتب  

1  Organi tech 
Biomimetic  -  Bio design 
Symbiotic -  Bio structure 
Bionic   -organic             

تكميل فناوري با الگو برداري از   زيست فناوري
  كاالتراوا  فناوري زنده طبيعت

2  Eco tech  Ecologic 
Claimatic  به كارگيري فناوري براي بهره بيشتر   بوم فناوري

  فاستر  از انرژي هاي محيطي

3  Low tech     استفاده كم از فناوري و بهره گيري از   فناوري كمينه
  امكانات طبيعت

گروه آميش 
  كانادا

4  Green   Land scape   استفاده از طبيعت به عنوان زيبا   معماري سبز
    سازي منظر

5  Sustainable     استفاده از اصول پايدار كننده و   معماري پايدار
    هميشگي طبيعت

6  Cocmojenic   Cosmic   مدل سازي از نظريه هاي تبيين   معماري كيهان زاد
  جنكز   كننده كيهان

7  Fractal   Chioas   
  معماري پرشكنه

  آشوب
بهره گيري از هندسه و رفتار پيچيده 

  گهري   ناپذير طبيعت و پيش بيني

  جريان وابسته به الگو واره شبه ارگانيك صنعتي 7
       

به دنبال سازگار كردن و تطبيق دادن معماري با طبيعت اطراف، سبكها و متدهاي جديدي به  
درست است كه در معماري امروز . وجود آمد كه عموماً تحت عنوان معماري پايدار مطرح گرديدند 

رفته مي شود و سعي در تطبيق دادن معماري با طبيعت اطراف است ، اما اين از طبيعت الگو گ
طبيعت گرائي بنيادي نبوده ، بلكه تنها طبيعت گرائي شكلي است كه منجر به پيدايش طبيعتي 

  .اين دوره را مي توان عصر مكانيكي ، ظاهري و شكلي ناميد . مجازي مي شود 
انسان "دكتر نصر در مقدمه كتاب  

  :مي نويسد  "عتطبي
تا زماني كه ديدگاه فلسفي ما نسبت به «

 طبيعت اصالح نشود وبه ابعاد ماورايي و
متافيزيكي آن توجه نكنيم امكان نجات 
طبيعت را در عصر حاضر نخواهيم داشت 

شود نتيجه  اين زمينه مي هايي كه در وتالش
  ». بخش نخواهد بود

  
  
  
  آ و در نومهجيبائمركز فرهنگي تي  

  نوين  اي از معماري همساز با طبيعت نمونه 
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  4طبيعت   3طبيعت  2طبيعت   1طبيعت   

  شكل سامانه اي
  ارگانيك

  )طبيعت گرا(
 

  )فراسامانه(فرا ارگانيك
  سلطه بر طبيعت 

  

طبيعت گراي 
شكلي همراه با 

  كشاورزي  دامداري  صنعت

 وحشي  رابطه با طبيعت
  عملكردي

  
  عملكردي

  
  صنعتي  مصرفي و

  نقد صنعت  لذت طلب

  سلطه همراه  سلطه پرورش شكار  شكار  رابطه با گياهان
  با دوستي

  سلطه همراه  سلطه پرورش پرورش شكار  رابطه با حيوانات
  با دوستي

جزئي از سامانه   تعريف انسان
 طبيعت

همسو كردن طبيعت با خود در عين 
  احترام به اصول آن

سلطه طلب، 
قدرتمندو در مقابل 

  طبيعت

  سلطه  طلب،
ناچاربه هماهنگي  
  ظاهري باطبيعت

  تعريف خدا
الهه هاي طبيعي با 

مادين چهره هاي ن
 حيوانات

شكل گيري كامل اديان با قوانين 
  گسترده وتعريف مجردي ازخدا

غير مذهبي و بي 
  خدا

غير مذهبي و بي 
  خدا

  رفاه كنترل شده  رفاه  آسايش امنيت  سطح نياز

  ويژگي هنر

تمرينهاي زندگي 
رقص ها و بازيها اما 
نه با قصدي لذت 

  گرايانه

بر اساس نيازهاي 
 زندگي سيار

  نهنماد گرايا
شكل كامل تري (

دارد چون بشر 
فرهنگ گرفته و 

 )ساكن شده

اختراع به جاي 
  اكتشاف

ماشين به جاي (
راههاي طبيعي در 
شكل گيري هنر و 

  )معماري

تركيب صنعت با 
  اشكال طبيعي

شكار يك مكان   ويژگي معماري
 دنج

سبك و با مصالح 
 )متحرك(حيواني 

ساكن و هماهنگي 
 ساختمان با اقليم

وه ساختمان  توليد انب
  همشكل شهري
و بي توجه به 

  طبيعت

ايده هاي ظاهري 
  طبيعت در معماري

  انسانهاي اوليه  دوره زماني
  عصر حجر

سال  10000حدود 
 پيش

سال  8000حدود 
 پيش

از آغاز انقالب 
صنعتي دوره 

  نوگرايي

نيمه دوم قرن 
بيستم دوره فرا 

  نوگرايي
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  : 5تمرين 
  

  ل نمونه هايي از الهام گيري از طببعت در معماري معاصربررسي و تحلي: موضوع 
  

در خالل مباحث اين كتاب با نمونه هاي گوناگوني از تجربيات الگوبرداري از طبيعت در  - 1
معماري معاصر و معماري سنتي آشنا شديد و به طور خاص در اين فصل سير تحول اين 

م است هر دانشجو يك نمونه از اين در اينجا الز. الهام گيري در طول تاريخ مطالعه گرديد
  .تجربيات را با دقت بيشتر مورد بررسي و تحليل قرار دهد

طبيعت گرايي در هر يك از سبك هاي معماري معاصر به يك شيوه متفاوت با ديگر شيوه  - 2
ها دنبال شده است و الزم است تا از ميان جريان هاي گوناگون معرفي شده مثل ارگانيك، 

 .تمرين انجام گيرد تا بچه ها با نمونه هاي متنوع تري آشنا گردند... ك وارگاني تك، اكوت
 :در هر موضوع الزم است موارد زير جمع آوري و تحليل گردد  - 3

  اطالعات محيطي همچون اقليم منطقه و تاريخ آن -2 ماري از قبيل نقشه و عكس  اسناد مع -1
  يده طبيعي و شيوه الهام گيري ازآن در معماريا -4        اطالعات كاركردي                    -3

معيار ارزيابي . يكي از اهداف اين تمرين توانايي ارزيابي از ايده هاي طبيعت گرايانه است - 4
براي . است... منطقي بودن و متناسب بودن ايده با موضوع، همه جانبه يا يك جانبه بودن ايده و

بكار گرفته شده در طرح، ابتدا معرفي و سپس  اين منظور الزم است تمامي توجيهات و نكات
  . راجع به ارزش هر يك و مناسب بودن آن بحث گردد
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  :پاره ششم 

  
  )دوران اسالمي ( بررسي اصول حاكم بر كالبد طبيعت و تاثير آن در معماري سنتي : هدف 

  
در مقابـل راه  . سـت آنچه تاكنون بر آن تاكيد شد، پرهيز از طبيعت گرايي شكلي در آثار معمـاري ا  

صحيح و منطقي تر طبيعت گرايي در معماري، هماهنگي با اصول حاكم بر طبيعت و الهـام از آن در  
آموزه هاي طبيعت براي هنر و معمـاري را مـي تـوان در طـي اصـولي بـه نـام اصـول         . طراحي است

ه و تعدادي از آنها برخي معماران و نظريه پردازان به تشريح اين اصول پرداخت. ارگانيك معرفي نمود
در طبيعت برخي از اصـول  ) به جا بودن ( در اينجا با طرح اصل بنيادين عدالت . را معرفي نموده اند

اصل ارگانيك همچون وجـود محـور، دو نظـام هندسـي، تطـابق بـا        25استخراج شده از آن بصورت 
ن نـام بـرد كـه قابليـت     را مي توا... محيط، زوجيت، سلسله مراتب و حريم و جلوگيري از مزاحمت و

براي هر يك از آنها مي توان شواهدي از طبيعت و همچنـين معمـاري هـاي    . تكميل و توسعه دارند
اما به گمان ما برخي اصول فراارگانيك هم وجود دارند كه ريشه . ارگانيك و طبيعت گرا معرفي نمود

اري انساني را از طبيعت متمايز در بعد الهي و ماوراء طبيعي انسان دارند و همانهاست كه هنر و معم
مورد از اين اصول همچون نمادپردازي، توجه به زمان، اصل فضاي خـالي   5در اين فصل . مي نمايند

مطرح شده اند كه قابليت توسعه و استخراج اصول ديگري همچون سـير از كثـرت بـه وحـدت ،     ... و
  .را دارند... درونگرايي و
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  پاره ششم
  

  اي ارگانيك و فرا ارگانيك در هنر و معماري انساني سامانه اصول
  

  
هاي حاكم بر معماري  تاكنون براي بيان اصول و ويژگي   

گذشته و دالئل ارزشمند بودن و پايداري آن تالشهاي 
اي و همبستگي  از منظر نگرش سامانه. فراواني شده است

ل هاي انسان و طبيعت و تشكي  اين معماري با سامانه
توان سخن از  انسان طبيعت و معماري، مي  ابرسامانه
اي از آن  هاي هر سامانه پايدار گفت كه نمونه ويژگي

گرايانه اين معماري  جنبه طبيعت. معماري گذشته باشد
شود كه اين معماري همچون يك ارگانيزم تلقي  سبب مي

شده و هر معماري كه بر اين همانندي تأكيد كند را 
  .نامند يك ميمعماري ارگان

هاي معماري ارگانيك در حقيقت اصول مهم  ويژگي   
اند كه راز ارزشمندكننده و  هاي طبيعي حاكم بر ارگانيزم

معماري گذشته به عنوان يك . پايداركننده آن هستند
مصداق ارزشمند در توجه به اين اصول بسيار موفق بوده 

يان هر چند به گفته جنكز در سده هاي اخير نيز جر. است
معماري ارگانيك هر چهل سال يكبار به شكلي ظهور 

  .  كرده است
در اين معماري توجه به انسان هم تنها در جنبه     

طبيعي اوست و انسان همچون ديگر اجزاء طبيعت و 
معماري او هم مانند خانه ديگر جانوران و البته در 

اي متناسب با تكامل زيستي او نسبت به حيوانات  مرتبه
  .شود مي تعريف

هاي قدسي از آنجا كه هستي انسان و  اما از منظر نگرش  
اي  شود، اليه طبيعت به ارگانيزم ظاهري آنها خالصه نمي

تر به عنوان اليه فرا  مهمتر، عميقتر و در عين حال پنهان

طرح 

طرح 

طرح 

 نماي غربي

 طرح چهارم

مشهد، شهرك صنعتي  پاويلون نساجي،
مشاور ايران ( توس، طرح از بابك قصيري
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شود كه در  ارگانيك در انسان و طبيعت مشاهده مي
  حقيقت وجه تمايز انسان نسبت به حيوانات در 

  
  
  

همين برتر رفتن از ارگانيزم طبيعي و درك اليه 
 فراطبيعت وجود خود و 

هاي غير قدسي  حتي برخي نگرش. طبيعت است
گرا هم كه برتري عقلي انسان را نسبت به طبيعت  انسان

با اين نگاه . پذيرند قبول دارند ، چنين رويكردي را مي
ز هاي فرا ارگانيك در بسياري ا دسته جديدي از ويژگي

  .شود هاي گذشته كشف مي معماري
اين جريان فكري هم در سراسر تاريخ وجود داشته      

است و امروزه حجم عظيمي از معماري جهان در 
رويارويي با جريان ارگانيك مدعي معماري فرا ارگانيك 

هاي معماري همچون فراكتال،  اگر برخي سبك. هستند
مند و تكنو معماري سبز ، پايدار، پرش كيهاني ، هوش

را پيروان نگرش ارگانيك بدانيم، در مقابل كل ... ارگانيك و 
و بسياري از  (Deconstruction)رويكرد سامان شكني 

. گرايشات فرامدرن را بايد جزء نگرش فراارگانيك دانست
اگرچه به زعم ما اگر در يك مكتب با ادعاي فرا روي از 

گرفته شود ديگر اي ارگانيك آن ناديده  طبيعت اصول سامانه
بايد آن را فرو ارگانيك دانست چراكه در نگرش فرا ارگانيك، 

هاي طبيعي و  انسانيت انسان در آن است كه با حفظ ارزش
اصول ارگانيك زيستي خود به ماوراء آن اصول دست پيدا 

  477. كند
امروزه در بسياري از مكاتب طبيعت گراي معماري، 

                                                           
 Christopherدر زمينـه الگوهـا و اصـول برخاسـته از طبيعـت را بايـد دسـتاوردهاي كريسـتوفر الكسـاندر         يكي از مطالعات ارزشمند  477

Alexander  و شاگردش نيكوس سالينگاروسNikos A.Salingaros الكساندر در كتابهاي متعدد خـود تـالش بـراي معرفـي     . دانست
سالينگاروس نيز در سايت فعـال و پـر محتـواي    . هاي انساني داردماهيت نظم و الگوهاي بي زمان و هميشگي ساختن در طبيعت و ساخته 

شخصي خود مقاالت متعددي در تشريح شيوه هاي صحيح طبيعت گرايي و نقد طبيعت گرايي هاي كاذب ارائه نموده است كه مراجعـه بـه   
  .سايت و مطالعه مقاالت او در رابطه با مطالب اين فصل توصيه مي گردد 

طرح برتر در مسابقه شهرداري بم، مشهدي ميرزا، 
 ).27معمار (الگو برداري از درخت نخل،
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انتزاع شكلي بهره گيري از طبيعت تنها به صورت 
صورت مي گيرد و اين كار از كليساي رنشان لوكربوزيه 

  .تا بسياري از كارهاي ايراني قابل مشاهده است 
توان در سه گونه زير از هم  به اين ترتيب عرصه معماري جهان را از بعد طبيعت گرايي مي  

  :تفكيك كرد 
واره و  معماري ماشين. اصول آن تأكيد بر غلبه بر طبيعت و ناديده گرفتن: فرو ارگانيك ) 1 

 .مكانيكي
  .تأكيد بر طبيعت گرائي و توجه به اصول طبيعت :ارگانيك ) 2 
هاي  با حفظ طبيعت گرائي و توجه به اصول طبيعت، فراروي از آن و احياء اليه:  فرا ارگانيك)3 

 .فرا طبيعي در وجود انسان
ه را از نوع ارگانيك يا فرا ارگانيك توصيف معماري گذشت "گران معماري گذشته معموال تحليل    

استاد : به طور مثال  478. كنند نموده و برخي ويژگيهاي آن را به شكلي طبقه بندي نشده معرفي مي
  :اصل بنيادين را در معماري ايراني نام برده كه عبارتند از  5دكتر پيرنيا 

  .درونگرائي - 5.   مردم واري - 4.    نيارش - 3.     خود بسندگي -2.   پرهيز از بيهودگي - 1 
اي و اصل  هاي پايدار بوده و اصل سوم به سامانه ساختاري و سازه دو اصل اول، اصول كلي سامانه   

  . شود چهارم به سامانه شكلي و هندسي مربوط مي
هاي ارگانيك است و اختصاصي به معماري ايراني  همه اينها جزء اصول مشترك همه سامانه     
توان داراي تفسيرهاي فرا ارگانيك ناشي از تعريف انفسي و  اگرچه اصل پنجم را مي. ندارد

براين اساس ما تالش خواهيم كرد تا پاره اي از اصول ارگانيك و فرا .درونگرايانه از انسان دانست
  :ارگانيك حاكم بر طبيعت و انسان و معماري هاي وابسته به آنها را به صورت زير معرفي نماييم

 
  :ل ارگانيك اصو

  :وجود دو نظام هندسي بر اساس دوگونه عملكرد   - 1
اين دو الگوواره هندسي با نامهاي هندسه آفاقي وهندسه انفسي ريشه در انسان شناسي دو    

اما در نگرشي . ساحتي مطرح شده در فرهنگ اسالمي دارد و پاسخ گوي دو گونه نياز انساني است
سطح نياز رفتاري در اجزاء طبيعت هم وجود دارد و در آنجا هم از كلي تر به نظر مي رسد همين دو 

  .اجزاء بدن انسان تا همه گياهان و جانوران دو گونه هندسي منظم و آزاد قابل مشاهده است
  :آزاد ) الف   

                                                           
 "هويت اسالمي در معماري و شهرسازي"ح شده و جمع بندي آنها به شكلي گسترده در فصل هفتم پروژه تحقيقي مروري بر اصول مطر 478

اين تحقيق توسط . كه توسط نگارنده در مركز تحقيقات معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است قابل مشاهده است
الصه اي از مطالب را مي توان در جزوه درسي حكمت هنر اسالمي مربوط به همچنين خ. وزارت مسكن وشهرسازي در حال چاپ است 

 .دانشجويان كارشناسي ارشد معماري همان دانشگاه ديد 
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اين هندسه در طبيعت وجود دارد و برخي مكاتب با استناد به اين هندسه طبيعت، به معماري     
اند، غافل از آنكه اين هندسه را طبيعت بر اساس نياز  روي آورده) فراكتال ( و پرشكنه آزاد و سيال 

ها، روده، اعصاب  رگ) ريزوم ( اجزائي همچون ريشه . عملكردي و رفتاري به اجزاء خود داده است
و كنند همه در نحوه رفتارِ ارتباطي  كه نظريه پردازان فراكتال و فولدينگ به آن استناد مي... و

. اي آزاد و پرشكنه دارد اند و چنين رفتاري نياز به هندسه با هم مشترك... گري غذارساني و واسطه
بهترين مثال اين عملكرد در زندگي انسانها ساختار شهر است و به همين جهت شهرهاي گذشته 

  .هاي خوبي از هندسه ارگانيك آزاد و فراكتالي هستند نمونه



  كار   مهندس عبدالحميد نقره                                               )ي معماريمهندس(انسان، طبيعت، معماري 
 

230 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :م منظ) ب  
به . اين هندسه در جايي است كه عملكرد، ارتباطي نيست ، بلكه مستقل و وابسته به خود است    

ميوه يا شكل كلي اندام گياهان و جانوران كه حالت ارتباطي نداشته و   طور مثال در اندامي مثل گل،
  .شود قائم به ذات است حالت تقارن و نظم به خوبي ديده مي

يافت كه از ... هاي مسكوني، معابد و هترين تجلي اين اصل را بايد در ساختماندر معماري ب       
در اين موارد، هندسه پاسخ گوي . يك انتظام بلورين همچون چينش اندام گل و ميوه برخوردار است

به طور كلي به نظر مي رسد، هندسه آفاقي در بيشتر . نياز انسان به آرامش، سكون و تمركز است
مقدمه اي داشته و مهمترين بخش هاي مستقل هر سامانه داراي هندسه انفسي مي  موارد، جنبه

  .باشد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) كاشان فينكوشك مياني ( هندسه منظم در معماري، 

  ساختار آزاد ريشه  بازار اصفهان

 تاالر كنسرت والت ديسني در لس آنجلس،طراح فرانك گهري

 ... )گل و ( طبيعت،  هندسه منظم در
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  :اصل سلسله مراتب  - 2

بندي  اصل مهم تعيين كننده روابط اجزاء در هر سامانه، اولويت      
در . و رعايت سلسله مراتب در شكل و تناسب، متناسب با رفتار است

اتصال هر جزء به ديگري همچون تنه، شاخه،  ساختار يك گياه در
ساقه، برگ يا ميوه مراتبي رعايت شده است بطوريكه يك عامل مهم 
تعيين هندسه و تناسبات هر عضو مرتبه آن نسبت به عضو قبلي و 

يعني اجزاي گياه از ريشه تا برگ و ميوه با در نظر . بعدي است
. اند كنار هم قرار گرفته در... گرفتن تناسباتي از نظر اندازه و رنگ و

  . اين اصل حتي در كوچكترين جزء طبيعت هم رعايت شده است
هاي فضائي رخ  ها و پرده اين اصل در معماري با رعايت حريم

... پذيرايي، آشپزخانه و( قرار گرفتن اجزاي يك خانه "مسلما. دهد مي
ب و در كنار هم نياز به چيدمان مناسبي دارد كه اصل سلسله مرات) 

. كند آن را تعيين مي... بندي دسترسي خصوصي و عمومي و اولويت
توان با چيدمان اندام در يك  كل يك سامانه معماري يا شهر را مي

در اين . گياه يا جانور و يا ساختار يك فيلم يا داستان مقايسه كرد
تشبيه براي مواجه شدن با هر بخش بايد مقدمات الزم را طي كرد و 

پيشين آن گذشت تا به آن دست يافت و هرگز فضاي هاي  از بخش
در ساختار  "مثال. است  ترين بخش قرار نگرفته اصلي در بيروني

دروني يك مسجد به عنوان يك مكان مطهر و مقدس براي رسيدن 
) سكانس ( به گنبدخانه اصلي نياز به عبور از چند پرده فضايي 

عد از درب ورودي باشد و قرار گرفتن فضاي عبادت بالفاصله ب مي
  .درست نيست

   :اصل محور  - 3
در هر موجود و گياه و هر جانوري دو نوع محور وجود دارد، يك محور       

  . اصلي و يك محور فرعي
محور اصلي يا محور رشد محوريست غير متقارن كه عناصر اصلي روي     

ن قرا آن قرار دارند و محور فرعي محوريست متقارن كه عناصر فرعي روي آ
در يك ساختمان هم به يك محور اصلي نياز هست تا عناصر اصلي . دارند

ساختمان مانند پذيرايي در يك خانه يا شبستان و محراب در يك مسجد 
فضاهاي فرعي مانند آشپزخانه و سرويسها هم روي . روي آن قرار گيرند

  . گيرند محورهاي فرعي بنا قرار مي
  

 مسجد جامع اصفهان

  پالن مسجد امام اصفهان
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ر عمودي است كه اندام رويشي، تغذيه و ششها محور اصلي گياه يك محو     
در . ها در پايين و اندام زايشي در باالترين قسمت قرار دارند در ميانه، ريشه

حيوانات محور اصلي يك محور افقي است كه اندام ادراكي در باال، اندام گوارشي 
ياه محور اصلي در انسان مانند گ. در ميان و اندام زايشي در پايين قرار دارند
ترين قسمت بدن انسان كه عقل و  عموديست اما برعكس آنست، يعني اصلي

  .ادراك اوست در باالترين قسمت بدن قرار دارد
تواند  اما در محور شهري الزامي به وجود يك محور مستقيم نيست بلكه مي    

  . يك محور ارگانيك و آزاد داشته باشد
   :  (composition)بندي و چيدمان اصل وحدت تركيب -4

پراكندگي شاخ و برگها در اطراف محور اصلي يك گياه بدون الگو و چيدمان و به صورت تصادفي     
بلكه با برنامه اي از پيش تعيين شده، و هماهنگ با عملكرد اجزاء چيدمان آن مشخص مي . نيست

  . شود كه در هر گياه ، يا جانور متفاوت است 
ها مطرح شد اجزاء يك مجموعه، به دو شكل  همانطور كه در بحث سامانه    

در تركيب قراردادي، اجزاء باهم بي ارتباط هستند و در .باهم تركيب مي شوند
چنين نظمي يك نظم قراردادي . كنار هم قرار گرفته و باهم جمع شده اند

، واگر سامانه اي هم شكل گيرد سامانه اي  (Arrangement )است ،
ر سامانه هاي طبيعي اجزاء در اتصال باهم ،اندام در مقابل د. مكانيكي است

يك مجموعه را شكل داده اند، بطوريكه مجموعه يك وحدت حقيقي پيدا مي 
فيلو تكسي « اين اصل در علم گياه شناسي عنواني به نام . كند 

«،(Philotaxis) بر رسي  دارد كه چيدمان يا تركيب بندي رشد يك گياه را
اصول  مهم هنر كالسيك است كه در اين دوره نيز تا  اين قانون از. كند  مي

حدودي مورد توجه بود،و در دوره جديددر سبكهايي همچون سامان شكني 
موزه بيلبائو فرانك گري يا خانه .اين اصل به شدت مورد نقض قرار گرفته است

  .ششم آيزنمن نيز مثالهاي نقضي بر اين اصل هستند
  

بال وحدت، تركيب بندي و نظم نمي باشد، بلكه  آيزنمن در كارهايش به دن     
كارهاي او نمايانگر تركيب شكني .. تأكيد بر عدم داشتن تركيب بندي دارد

  479 .(Decomposition) .است
 
  : يابي بر اساس نيروهاي ثابت و ذاتي، دروني  شكل - 5

                                                           
،ترجمه مشاوران جودت و 1372» معماري ديكانستراكشن، معماري ديكانستراكتيويست«مقاله مناظره جنكز و آيزنمن در كتاب  -  479

 .، نشر پيام 148همكاران ،صفحه 

  

 

ارگ بم مثالي براي وحدت تركيب بندي و 
 چيدمان
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 كليساي رونشان لوكربوزيه

است و همين  ژن اصلي ترين عامل دروني تعيين كننندة ويژگيهاي شكلي هر جزء در طبيعت     
عامل است كه سبب پايداري ويژگيها در نسل هاي مختلف يك موجود طبيعي مي شود، بطوريكه 
تغييرات در نسل هاي گوناگون بسيار جزءي بوده و ويژگيهاي ژنتيكي در همه آنها ثابت ،پيش بيني 

  پذير و قابل حدس است 
به طور مثال، تفاوت . پيش بيني كنيم و ما مي توانيم با ديدن هر موجودي، شكل كلي فرزندان او را

شكلي مابين انسان و حيوانات ناشي از تفاوت ژنتيك است، اما ژن در ميان گروهي از انسانها، سبب 
هم شكلي آنها نمي شود، چراكه عالوه بر ژن عواملي بيروني نيز در تعيين شكل هر موجود دخالت 

  .دارند
بطورمثال،خانه،معبد، . ر موضوع معماري صحبت كرددر معماري نيز مي توان از وجود ژن براي ه

   …بازار، باغ و 
هر يك تعريف ذاتي دارند كه ژن به آن معنا مي بخشد و تنها، اثري را مي توان خانه ناميد كه 

بديهي است كه در اينجاهم مانند طبيعت، اين اصل هرگز به جبر . آن ژن در آن حضور داشته باشد
از نمونه هاي .   استعداد ها يا نيازهاي پروزه ، ژن هستند . انجاميد  همشكلي در معماري نخواهد

ميتوان به، كليساي رونشان لوكربوزيه و برخي طرح  …مدرن اين نوع تغيير ژنتيكي خانه، معبد و 
و يا مساجد نوين كشورهاي اسالمي ، يا نمونه هايي از خانه، همچون خانه  2000هاي كليساي 

  اشاره كرد  …، خانه هاي شماره دار آيزنمن و گري و شيشه اي ميس وندروهه
بسياري از نظريه پردازان بر تغيير مفهوم معماري و عناصر آن همچون خانه، معبد، موزه، شهر و    
  .تأكيد دارند و براي همه اين موارد، مفاهيمي كامالً جديد را مطرح نموده اند …

  
  
ي بيروني يابي بر اساس تطابق با نيروها شكل -6

  )اصل انطباق و سازگاري : ( متغير
تأثير گذاري عامل دروني ژن، مطلق و جبري نيست،     

بلكه عوامل بيروني در طبيعت  وجود دارد كه معموالً فقط 
اقليم گرم و خشك به صورت تأثير اقليمي نقش مهمي در تعيين شكل هر 
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به دو بخش كالبدي و  در محصوالت انساني، خصوصاً هنر و معماري ،  عوامل بيروني. موجود دارد
و عوامل ... عوامل كالبدي همچون اقليم، مصالح ، تكنولوژي ساخت و . محتوائي تقسيم مي شوند

پيش بيني پذيري عوامل بيروني جانبي تر از . هستند ... محتوائي همچون فرهنگ، انديشه، دين و 
  .عوامل دروني مي باشد و تنوع بيشتري نيز دارد

مي  "گرم و مرطوب"و  "معتدل و مرطوب"ياه مانند پرتقال در هر دو اقليم به طور مثال يك گ    
همچنين در . در آنها متفاوت است... اما سختي، جنس، مزه، رنگ، ارتفاع درخت، شكل برگها و . رويد

در اقليم ها ، قاره ها و كشورهاي ... انسانها نيز تنوع رنگ، شكل چهره، قد، رويش مو، رنگ چشم و 
  .، ريشه در شرايط محيطي آنها داردگوناگون 

بطوريكه يك موضوع همچون خانه در آب و . همين مسئله در معماري هم اهميت فراواني دارد    
... هواي گوناگون داراي مصالح، عناصر پوششي ، ابعاد و اندازه در و پنجره، روابط اجزاء، هندسه و 

خانه، در چهار اقليم گوناگون ايران، مثالً اين مسئله را مي توان در مقايسه . مختلفي مي باشد
  .شهرهاي تبريز، ساري، يزد و بوشهر مشاهده كرد 

  :  يابي خالق و متنوع با حفظ اصول دروني و بيروني  شكل -7
تعريف شود،  "شود گونه شكلي سامانه كامال حتي در عوامل دروني و بيروني يكسان كه سبب مي    

اين مسئله مهمترين عاملي است كه . شود اي مشاهده مي ر گستردهباز هم تنوع و گوناگوني بسيا
به طور مثال در فرزندان يك خانواده كه همه از يك . كند بيني ناپذير مي پيش "شكل را كامال

هايي  در نمونه. خاستگاه ژنتيك و يك اقليم هستند در عين همگوني، تنوع قابل توجهي وجود دارد
  . رسد ين گوناگوني به حد بسيار بااليي ميهمچون اثر انگشت در انسان ا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

انواع گل 

 مسجد جامع يزد
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شكل ژنتيك، ( اصل هماهنگي و تأثير متقابل بين نيروهاي دروني و بيروني و خالق  - 8
  ) :  اقليمي و آزاد 

هاي دروني داده و  هاي زيستي نقش اصلي را به عامل شناسي گونه نظريه كالسيك در شكل     
داند كه به هر ژني در هر منطقه اجازه رشد  فقط داراي تأثيرات محدود كننده مي عامل بيروني را

تطابق با محيط به . اما امروزه تأثير متقابل عوامل دروني و بيروني به اثبات رسيده است. دهد نمي
گذارد و همين مسئله سبب هماهنگي بين ذاتيات يك سامانه با شرايط  تدريج بر روي ژن هم اثر مي

شود؛ يعني سامانه عالوه بر تأمين نيازهاي دروني در تطابق كامل با بيرون هم قرار  اش مي نيبيرو
  .دارد

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اصل گوناگوني و تباين ذاتي اجزاء  - 9

در هر سامانه نيازي نيست كه همه اجزاء آن همشكل و همگون باشند، بلكه هر جزء براساس      
توان با مطالعه  در طبيعت اين ويژگي را مي. يابد خاص خود را مي ها و كاركردش، هندسه ويژگي

در معماري فضاها و اجزاء . ها در هر ارگانيزم گياهي و جانوري مشاهده كرد تفاوت شكل اندام
اين اصل . با هم متفاوت باشند... مختلف بنا بايد از نظر ارتفاع فضا، باز شوها، تزئينات، نوع پوشش و

 .عاصر ناديده گرفته شده استمهم در معماري م
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 (Less is More)خانه شيشه اي 

  : )Minimalism(كمينه گرايي مادي و ساختاري   -10
اين اصل در بيان استاد پيرنيا همان اصل پرهيز از      

باشد  گرايان مي بيهودگي است كه يكي از اصول مهم طبيعت
  . گيري حداكثر، از حداقل مصالح است طبيعت به دنبال بهره

ر شرق از گذشته بسيار دور، اصل كمينه گرائي در هن     
با آموزه  "ذن"در نقاشي . اهميت فراواني داشته است

، تالش مي )حداقل استفاده از قلم در نقاشي(امساك قلم

شود تا بخش خالي صفحه بيش از بخش ترسيم شده آن باشد و 

اين خأل اهميت نمادين ضرورت پرهيز از ماده و رسيدن به 
كمتر «اين اصل دردوره مدرن با شعار . اندعدم را مي رس

،توسط ميس وندروهه به  (Less is More)»بيشتر است
شكل افراط گونه اي احياء شد و بهترين نمونه آن خانه 
شيشه اي اوست كه از حداقل عناصر و مصالح معماري در 

  .  طراحي آن استفاده شده است
ظر به اين امروزه در برخي گرايشات هنر و معماري و من    

در مقابل با پيشرفت تكنولوژي،جريان . اصل توجه شده است 
  ديگري در هنر و معمازي شكل گرفته

  
كه با هدف قرار دادن مفاهيم مورد نظر خود و بي  

توجهي به مصالح و ساختار ،نوعي بيشينه گرائي افراطي و 
استفاده نابجا از مواد و مصالح را دنبال مي كند كه در 

ه هاي هنر مفهومي و معماري سامان شكن به برخي نمون
توان به موزه بيلبائو اشاره  براي نمونه مي.  چشم مي خورد

اي غول پيكر با  كرد كه به استفاده حداكثر ساختار با سازه
توان گفت  مي.مواد و مصالح چندين برابر پرداخته است

گراي حجمي و شكلي كثرت  )Maximalism(يك مكتب  )ديكانستراكشن(مكتب شالوده شكن، 
  .اي دانست يرارگانيك و غيرسامانهتوان آن را غ و ساختاري است و به همين جهت مي
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  : multifunctionalism( 480(اصل چند عملكردي  -11
طبق اين اصل در طراحي يك            

هاي مختلف آن فكر  مجموعه بايد به جنبه
كرد و براي يك جزء چندين عملكرد در نظر 

ين اصل يك اصل طبيعي است و بايد ا. گرفت
بدين . در هر سامانه ارگانيكي رعايت شود

معني كه كار هر جزء سيستم تنها با يك 
رسد بلكه هر جزء سيستم  هدف به پايان نمي

عالوه بر هدف خود چندين هدف جنبي براي 
هر جزء از جهات مختلفي . كمك به اجزاء ديگر بر عهده دارد

  .دهد يكارهاي مختلفي انجام م
به عنوان مثال يك جزء هم از نظر ساختاري، هم از        

نظر عملكردي و هم از جهت زيبايي به مجموعه كمك 
هاي مختلفي در مجموعه  كند و بايد پاسخگوي جنبه مي

  . باشد
سوره نحل توصيفي آمده  8تا  5در قرآن كريم نيز در آيات 

  .دكه اشاره به چند عملكردي بودن چهارپايان دار
  :فرمايد  خداوند در اين آيات مي      

و چهار پايان را براي شما آفريد كه از آنها پوشاك گرم و بهره " 
گردند  خوريد؛ و زماني كه از چراگاه باز مي گيريد و از آنها مي مي

براي شما زيب و افتخار هستند؛ و بارهاي شما را كه به جز مشقت 
كنند، براستي  ه شهرحمل ميتوانيد ببريد، به آساني ب زياد نمي

ها را  ها و االغ ها و شتر پروردگار شما مهربان و رحيم است؛ و اسب
آفريد تا هم سوار آن شويد و هم زينت شما باشند، و آنچه را كه 

  ".آفريند دانيد مي نمي
رد اين آيات اشاره دارد كه خلقت چهارپاياني همچون گوسفند تنها يك هدف زيبايي و يا عملك      

دنبال نشده است بلكه در آفرينش آن چندين عملكرد ديگر هم قرار داده شده كه فايده جامعي را 
  كند ايجاد مي

  
  ) : رابطه جورچين ( اصل تعريف و كنترل اجزاء توسط يكديگر  -12

.  كنند طبق اين اصل اجزاء مكمل و تعريف كننده همديگرند و در كنار هم، يكديگر را كنترل مي     

                                                           
مي توان به  مطالعات استاد و پژوهشگر ارجمند جناب آقاي دكتر  12و11، 10هاي در رابطه با اين اصول، بويژه اصل  -  480
 .اند مراجعه نمود آبادي  كه سالها در زمينه موضوع انسان، طبيعت، معماري مطالعه پژوهشي و آموزشي داشته علي
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اي اين منظور نبايد اجزاء تنها در كنار يكديگر قرار گيرند بلكه اجزاء در هم فرورفته و هر جزء بر
به اين ترتيب با . كنند برخي از اجزاء ديگر را هم درون خود كشيده و درون هم قفل و بست پيدا مي

حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كليت مجموعه و حتي ويژگي آن عضو خالي مشخص است ولي 
مطابق بيان بسياري از . كنند همه اجزاء از حالت كامل خود خارج شده و نقص نسبي پيدا مي

 "فالسفه با طرح مفهوم . متفكران گذشته در عالم هستي همه اجزاء باهم چنين ارتباطي دارند
شيخ محمود شبستري در . اجزاء هستي را نسبت به هم ضروري الوجود مي دانند "وجوب بالقياس 

  . ير از گلشن راز به خوبي اين مفهوم را بيان كرده استابيات ز
  اگر يك ذره را برگيري از جاي                     خلل يابد همه عالم سراپاي
  به هر جزوي ز خاك ار بنگري راست           هزاران آدم اندر وي هويداست

  لز هر يك نقطه زين دور مسلسل               هزاران شكل مي گردد مشك
سخن بيت دوم او را مي توان تعميم داد و گفت به هر جزء اگر نگاه كني، كل عالم هستي را در 

همچنان كه . عالم هستي نه تنها با انسان، كه با همه اجزايش هماهنگ شده است. آن مي توان ديد
 آگاهي و شعورمندي همه "كل شييٍ في كل شيي  "برخي عرفاي ديگر در توصيف بهشت با بيان 

 "در حقيقت شعر سعدي را هم مي توان تعميم داد و گفت، . اجزاء نسبت به هم را مطرح مي كنند
  ".همه هستي اعضاي يكديگرند    كه در آفرينش ز يك گوهرند 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )سير كوالسيون ( پيوستگي در ارتباطات دروني اجزاء و عدم امكان تفكيك آنها ) 13

اصل انعطاف . ي دروني ، يك كنش و انعطاف پذيري وجود دارد در طبيعت در ارتباط ميان اجزا
پذيري در كنش هاي دروني  در معماري تنها با ايجاد فرمهاي خاص ايجاد نمي شود ، بلكه بايد اين 

  .  مساله با ايجاد تداوم و پيوستگي در فضا ها انجام شود 
  

  :گيري از هندسه و تناسبات ويژه  اصل بهره -14
اين تناسبات از .... ت بسياري بين اجزاي طبيعت كشف شده مانند اعداد فيبوناتچي وتناسبا      

از اين هندسه و تناسبات تعبير به هندسه . رود طبيعت گرفته شده و در هنر و معماري ما بكار مي

مسجد ابن طولون 
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به اين نكته توجه داشته باشيد يك هندسه . ( شود زيرا اين هندسه ذاتي طبيعت است مقدس مي
  . )ر بحث مربوط به ژن مطرح شدذاتي هم د

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
   :اصل هوشمندي و حيات در جزء و كل و تطابق دائمي آنها  -15
 
بدين معني كه جزء و كل طبيعت هوشمند و زنده است، اگر جزئي از طبيعت را تغيير دهي كل   

كند و اگر تغييري در كل آن ايجاد كني  آن هم تغيير مي
يعني جزء و كل طبيعت . ر خواهد كردجزئيات آن هم تغيي

اند و اين يك اصل مهم طبيعت  بسيار هوشمندانه به هم وابسته
. توان اين اصل را بيان كرد در معماري هم به تعبيري مي. است

اي از مصالح و  ممكن است بگوييم كه معماري مجموعه
جمادات است اما تعين و ارزش معماري 

آن  به انسانهايي است كه در آنند و
ها هم در كل و هم در جزء بنا  انسان

هوشمندند بنابراين هر تغيير جزئي در 
كند و هر تغيير در  كل بنا تغيير ايجاد مي

  . شود كل موجب تغيير در جزء مي
  : اصل ارتقاء توانمندي اجزاء با قرار گرفتن درون سامانه  - 16

باشند ولي با قرارگيري در كنار هم اجزاء يك مجموعه ممكن است بسيار كوچك و كم ارزش         
. اين مسئله در مطالعه اندام همه گياهان و جانوران قابل توجه است.بسيار مفيد و كارآمد خواهند بود

بطوريكه اگرچه هر عضو به تنهائي ارزش ناچيزي دارد؛ اماباحذف آن كل ارگانيزم از رفتار كامل 
اگرچه ني به ظاهر . د ني درمعماري سنتي اشاره نمودتوان به كاربر به عنوان مثال مي. شود خارج مي

  مسجد بزرگ استانبول 

ϕ 0 =  1 
ϕ 1 =  1.668 
ϕ 2 = 2.78 
ϕ 3 = 7.74 
ϕ 4 = 6 
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اي مستحكم و قوي  بندي و اتصاالت درست منجر به سازه ضعيف و كم ارزش است اما با قالب
  . شود مي

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :اصل تفاوت رفتارها در مقياسهاي گوناگون -17
رعت ذرات در مقياسهاي مثال س. در طبيعت در مقياسهاي مختلف رفتارهاي مختلفي وجود دارد    

خيلي ريز يا خيلي بزرگ ، بسيار متفاوت مي باشد و اين رفتارها  متناسب با مقياسها طبقه بندي 
در مقياس انساني و شرايط محيطي او، رفتارهاي محيط كامالً هماهنگ و تحت كنترل . شده اند 

در مقياس . اجزاء باشد در معماري هم، مقياسهاي گوناگون بايد متناسب با سرعت رفتاري. اوست
شهر، شاهراه ها و اتوبانها ، خيابانهاي فرعي، كوچه هاي دسترسي و فضاي خانه، هريك هندسه 

حركت در آزادراه ، يك حركت پرسرعت است و هندسه اي نه مستقيم . متناسب با خود را مي طلبد
   . الخط و خسته كننده، و نه پر پيچ و خم و سرعت گير مي خواهد

خيابان هاي فرعي و كوچه ها به منظور كاهش سرعت مي توان از هندسه اي آزادتر استفاده اما در 
فضاي داخلي خانه ، فضائي ايستاست و هندسه اي متناسب با خود و متفاوت با هندسه . نمود

  .  حركتي مي طلبد و نمي توان براي آن از هندسه پرسرعت كهكشانها يا اتمها استفاده نمود
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )كاشان(خانه بروجرديها   )IIAمدل خانه (پيتر آيزنمن 
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  :اصل خاصيت برگشت پذيري به چرخه طبيعت  -18
در طبيعت همه اجزاء از خود محيط تأمين مي          

شوند و بعد از از بين رفتن  به شكلي نو دوباره مصرف مي 
به تعبيري، هيچ چيزي از بين نمي رود و به وجود . شوند

اصل استفاده از . نمي آيد، بلكه تنها تغيير شكل مي دهد
وم آورد در معماري نيز به نوعي بر همين نكته مصالح ب

اين اصل امروزه در مكتب معماري پايدار مورد . تأكيد دارد
اگرچه در مقابل، جريانهايي از . توجه قرار گرفته است

معماري، به دو شكل گوناگون، به انهدام طبيعت نزديك 
گاه با استفاده حداكثر از منابع درجه يك . مي شوند

چوب، آهن، و مصالح مصرفي، و گاه با  طبيعت، همچون
  .استفاده از مصالح تجزيه ناپذير پليمري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اصل توجه به طبيعت ذاتي مصالح  -19
اين ويژگيها از قبيل . هر مصالح بر اساس ويژگيهاي ذاتي اش براي رفتار خاصي مناسب است    

طبيعت با توجه به اين . هستند... ي و طول عمر، سختي، مقاومت در مقابل نيرو، انعطاف پذير
به عكس فرم و عملكرد اجزاء نيز متناسب با طبيعت . ويژگيها ، جنس هر عضو را تعيين مي كند 

و همين است كه سبب مي شود پوست درخت، چوبي و آوندهاي آن، . ذاتي آنها شكل مي گيرد 
در رابطه با انسانها نيز جنس . اسفنجي و ساقه آن، نيمه اسفنجي و برگ آن، انعطاف پذير باشد

  .   با همين معيار تأمين شود... ناخن، پوست دست، مو و 

اوس ، طراح پيتر آيزنمن، ساختمان ماكس راينهارت ه
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بوده ... در معماري ارگانيك اين موضوع مورد تأكيد بسياري از معماران همچون رايت، لوئي كان و    
ز سعي در توضيح ويژگيهاي ذاتي هريك ا» معناي مصالح« رايت در مقاالت متعددي به نام. است

  .مصالح را دارد
در هماهنگي باهم ... در معماري گذشته انتخاب مصالح، سازه، عملكرد فضا، نوع پوشش هاو     

رايت تالش مي كند در .   صورت مي گرفت و هرگز به ويژگيهاي ذاتي مصالح بي توجهي نمي شد
ند، بلكه ويژگيهاي معماري نه تنها مصالح را با اندودها و نازك كاري ها نپوشانده و تزئين نمي ك

  . ذاتي آنها را نيز بيشتر آشكار و برجسته نمايد 
      
  
  
  

      
  
  
  
  
 

 
  
 

  ) :محافظت از هويت ( اصل عدم امكان تركيب اجزاء ناهمجنس،  -20
در طبيعت هر گونه ، به جنس و گونه خود آگاه است و تنها در همان قلمرو تكثير شده و توليد 

  . مثل مي كند
اگرچه در گياهان امكان پيوند زدن، بين گياهان مختلف وجود دارد، اما اين اصل به طور : گياهان 

. هر گياه را تنها مي توان به گياهان همخانواده با خودش پيوند زد. كلي بين همه انواع حاكم نيست
  .نمي كند قابل پيوند است و پيوند با سيب و گردو را قبول... پرتغال تنها با نارنج، نارنگي، ليمو و 

جانوران هر يك گونه خود را مي شناسند و تمايلي به ارتباط زاينده با جانوران ديگر : جانوران 
  . ندارند

اين اصل سبب مي شود هر گونه زيستي نوع خود را حفظ كند و يك هويتي در طول تاريخ به 
دون توجه به نوع صورت اگر قرار بود ارتباط جانوران به شكل آزاد و ب. طور پايدار تكامل پيدا كند

گيرد بينهايت موجودات عجيب الخلقه بوجود مي آمدند و گونه هاي مشخص موجودات قابل 
در هنر و معماري نيز به اين اصل بايد بيش از پيش توجه كرد تا ويژگيهاي ذاتي . تشخيص نبودند

هويت هاي گوناگون اشكال معماري بسياري از مواقع در آن است كه . گونه هاي معماري از بين نرود

 )هجري  295(مقبره امير اسمائيل ساماني، بخارا 
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اين مساله هم در نوع و گونه . باهم آميخته شده و فرزنداني التقاطي و عجيب الخلقه ايجاد شده است
مثال در معبد از اشكال مناسب براي موزه ها . ساختماني و هم در هويتهاي فرهنگي قابل توجه است 

  .عبد ذن طراحي مي شود استفاده مي شود و يا در التقاط بين فرهنگها ، كليسا شبيه به م
  

  :اصل شناخت فطري و طبيعي به سود و ضرر مواد و دفع مواد ضرر رسان )  21
در هر موجود طبيعي ميل و اشتهاء ذاتي به آنچه برايش سودمند است، وجود دارد و ميل و 

ن در عي. هوس به يك غذا يا ميوه، نشان از نياز بدن آن موجود به مواد غذايي آن ميوه خاص است
حالت تهوع بهترين مثال . حال از موادي كه برايش ضرر رسان است تنفر دارد و آنها را واپس مي زند

ساختار بدن هر موجود بگونه ايست كه در هنگام ورود يك شيئ بيگانه و نامربوط . اين حالت است
بطوريكه برخي اگرچه مي توان بتدريج عادت طبيعي را برگرداند، . آنرا واپس مي زند و بر مي گرداند

در عرصه انديشه و فرهنگ نيز . مي توانند خود را به خوردن هر چيز خشن و نامتناسبي عادت دهند
مهمترين عامل سنجش فردي و سنت مهمترين عامل سنجش جمعي  "وجدان  ". همين گونه است

  .دت كرداست كه هر پديده بيگانه را واپس مي زند ، اما مي توان به شكل تحميلي به هر چيزي عا
  

  :اصل امكان تكثير كل بر اساس هر جزء كوچك )  22
با بريدن يك جزء كوچك از گياه و . قلمه زدن گياهان درس هاي مهمي به ما مي آموزد 

چراكه كليه خواص آن گونه در همه . قرارگيري آن در شرايط رشد، مي توان كل آن را توليد كرد
  .اجزاء وجود دارد

ي روحي و ذاتي هر جانور در همه ساختار وجودي گوشت و خون او در حيوانات نيز ويژگيها
دليل تحريم خوردن گوشت برخي از حيوانات، انتقال خلق و خوي درنده و وحشي . آميخته است

به اين ترتيب، گوشت يك موجود كه كالبد مادي دارد، همه . آنها به وسيله خوردن گوشت آنهاست
شكل ذاتي و جدانشدني با خود به همراه داشته و منتقل  روحيات و خلق و خوي آن موجود را به

در هر فرهنگ هم ارتباط محتوا و كالبد بايد به همين گونه باشد و هر جزء بتواند نماينده . مي كند
  .اي از كل آن فرهنگ باشد

  
  :اصل زوجيت )  23

ل داده و اين اصل از اصول آشكار طبيعت است كه ريشه هاي ماوراء طبيعي و الهي آن را شك
. همه گونه هاي طبيعت خود به دو جزء متفاوت و مكمل هم تبديل شده اند. ابعاد گسترده اي دارد

اين دو جزء ارتباطي ذاتي باهم دارند و بدون اين ارتباط نقص و نارسائي در زندگي خود حس مي 
اد مي كند و آنها را در هر جزء از اين زوج، عواملي قرار دارد كه براي جزء مقابل مطلوبيت ايج. كنند

گانه صورت مي .خلق و زايش هم از طريق همين ارتباط د. به هم نيازمند و وابسته ساخته است
  .پذيرد
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. در مكاتب نظري، فلسفي و ديني هم به ضرورت توجه به زوجيت اهميت فراوان داده شده است
ز تعريف شده نمونه اي تضاد ديالكتيكي هگل و ماركس كه در شكل تركيب و سنتز بين تز و آنتي ت

اصل مهم  "يين و يانگ  "همچنانكه در اديان بزرگ شرقي، دوگانه . از توجه به همين اصل است
امروزه برخي نظريات مانند سامان شكني يا نظريه فازي يا نظريه . هستي شناسي را شكل مي دهد

تري و طيف گونه تالش دارند حالت دوگانگي زوجيت را به شكلي خاكس)  Towice( دوگانه ها 
  .تعريف نمايند

  
  )تطابق با شرايط جديد در هنگام ايجاد نقص در اجزا فرعي ( اصل خود ترميمي )  24

در طبيعت ، در صورت ايجاد نقص در يكي از اجزاي فرعي ، اجزاي ديگر به دليل همكاري موجود 
. دف اقدام مي كنند در بين اجزاي مجموعه ، به ترميم جزء آسيب ديده و ادامه حركت به سمت ه

گويي اجزاء ويژگيهاي كامل هر عضو را به خوبي مي شناسند و در هنگام ايجاد هر نقصي كامال 
ميزان خسارت و تخريب به اعضاء مجاور اطالع داده مي شود و به شكل آگاهانه اي مراحل تكميل 

  . نقص آغاز مي شود 
  وجود جزئيات در سطوح مختلف مقياس )  25

اين اصل را در . توجه به مقياس سطح موجود جزئياتي در همان سطح وجود دارد  در طبيعت با
معماري به اين صورت مي توان بيان كرد كه در مناطقي از ساختمان كه قابل درك و تجربه از 
فواصل گوناگون هستند بايد به تناسب آن فاصله در سطوح مختلف مقياس ، تقسيم بندي و جزئيات 

معماري كه فاقد جزئيات و يكدست مي باشد ، به سرعت خسته كننده و موجب  .وجود داشته باشد 
بهترين راه حل براي حل مناقشه بين . دلزدگي مي شود و اين يكي از نقائص دوره نو گرايي است 

  . تفكر نوگرا و فرانوگرا در مورد جزئيات كم و زياد ، مطالعه شيوه رويكرد طبيعت به اين مساله است 
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  : صول فرا ارگانيك ا

در حقيقت در   .ريشه پذيرش اين اصول ناشي از تعريف فرا ارگانيك و فراطبيعي از انسان است    
اين تعريف، انسان تنها يك ارگانيزم طبيعي نيست و آن را بايد يك فرا ارگانيزم و يا فرا كالبد 

گويند كه با يك روح  انيزمي ميفرا ارگانيزم كه تنها براي وجود انسان معني دارد به ارگ. دانست
لطيف چند بعدي بسيار متعالي آميخته شده باشد و با پذيرش چنين تعريفي از انسان هر محصولي 

اي است كه  بر اين اساس معماري سامانه. از او وقتي رنگ انساني دارد كه آن هم فرا ارگانيك باشد
بسياري از مكاتب هنر و معماري معاصر از . حالتي فراتر از مكانيزم ماشيني يا ارگانيزم طبيعي دارد

هاي مختلف مفهوم پردازي، نماد پردازي  همين ادعا را دارند و گونه... جمله سبك سامان شكني و 
در صورتيكه فرا روي از طبيعت هرگز . اند گرا دنبال كرده را به منظور غلبه بر جريانهاي طبيعت... و

نيست ، بلكه با حفظ اين اصول به فرا روي و توجه به حوزه  به معناي نفي قوانين و الگوهاي طبيعي
پردازد، در حقيقت همچنانكه مهمترين عضو شكل دهنده به سامانه  ماوراء طبيعي و انساني مي

ارگانيك معماري و هنر الگوهاي طبيعي هستند، مهمترين معناي شكل دهنده به سامانه فرا 
بر اين اساس مهمترين اصول فراارگانيك معماري به  .ارگانيك معماري و هنر، مفهوم انسان است

  :قرار زير است 
  
  : نمادپردازي در معماري  - 1
مطابق هستي شناسي كه در فصلهاي قبل به آن پرداختيم ، ساختار عالم هستي داراي سلسله   

  :مراتب سه مرحله اي زير مي باشد 
 ) طبيعت ( عالم ماده  - 1
 )ملكوت ( عالم برزخ  - 2
 )ذات الهي ( عالم غيب  - 3
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نماد پردازي راهي است كه انسان را از عادت كردن به زندگي در عالم اول خارج كرده و او را به 
عالم دوم و سوم نزديك مي كند براي اين منظور عوامل مجرد معماري مانند هندسه ، نور ، 

همچون نور، آب، باد توان از اجزائ طبيعت  همچنين مي. مي توانند ياري رسان باشند ... رنگ و 
ها بايد مفهومي در رابطه  اين ايده. ايده معنايي گرفت ... و رنگ يا هندسه و تناسبات طبيعت و

  . با تكامل انسان داشته باشند
معماري نماد گرايانه در . انساني كه خليفه خداست و بايد در خور اين مقام بزرگش زندگي كند 

انسان است و به همين جهت بايد تالش كند تا حجم صدد توجه دادن به بعد روحي و معنوي 
مادي و جذابيت ظاهري مواد و مصالح را كم رنگ جلوه دهد و بيش از آن فضايي مجرد ، 

صورت ...اين كار مي تواند به ياري هندسه ، رنگ و . انتزاعي و دعوتگر به عوالم برتر فراهم كند 
دگي روزمره و عادي مردم را با تامين آسايش به طور مثال معماري تنها تالش ندارد زن. گيرد 

طبيعي و غريزي آنها به جذابترين شكل ممكن عملي سازد ، بلكه بسياري از جذابيتهاي پر زرق 
اين . و برق شهري را هم محدود مي كند تا امكان توجه به درون و تعالي انسان فراهم شود 

يشرو و فرهنگ ساز در رابطه با اصل را مي توان مقدمه اي براي شكل گيري يك معماري پ
  كمال انسان دانست 

  
  : فراروي از طبيعت و تسخير و تكميل آن  - 2

انسان براساس وظيفه استعمار و آبادسازي طبيعت مي تواند شيوه رشد طبيعت را براساس نيازهاي 
انه در اما نبايد اين كار او به استثمار و تغييرات خود خواه. خودش دگرگون كرده و تعريف كند 

بلكه با در نظر گرفتن نيازهاي طبيعت و اقتضائات ذاتي اجزاي آن ، اهداف . طبيعت بيانجامد 

استفاده از آيات قرآن ، نقوش اسليمي ، رنگ و نور در نماد 
 دخانه اصلي مسجد شيخ لطف اهللا  پردازي گنب

زير گنبدخانه اصلي مسجد مدرسه آقابزرگ كاشان ، 
 استفاده از هندسه ، نور و رنگ در نماد پردازي 
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چرا كه طبيعت در توانايي . مشترك طبيعت و خود را دنبال مي كند تا هر دو به تكامل برسند 
  . تغيير و تكامل نسبت به انسان ناتوانتر است 

ست كه در آن اگرچه الگوهاي هندسي انسان دوستانه به باغ باغ ايراني نمونه اي از اين رويكرد ا
تحميل شده و درختان براساس آن الگوها رشد كرده اند ، اما انسان حق ندارد به بازي با اشكال رشد 

  . بپردازد ) كه ويژگي باغ فرانسوي است ... ( تك درختان و هرس تنديس گونه آنها و 

  
       

  
  يسادگي در عين پيچيدگ - 3 

. سادگي و پيچيدگي هر دو در زمانهاي مختلفي در عرصه معماري به عنوان اصل مطرح گرديدند 
سادگي مدرنيسم در ادامه تفكر مكانيك گرايي آن ايجاد شده بود و پيچيدگي نيز در در دوره پست 

اما در . كه هر دو اينها به دنبال ايجاد معماري فرو ارگانيك يا ارگانيك بودند . مدرنيسم مطرح شد 
يك نگاه فرا ارگانيك ، سادگي در عين پيچيدگي مهمترين قانوني است كه بر كل هستي حاكم 

در مباحث فلسفه تكامل مطرح شد كه . است و ناشي از دو صفت مكمل در ميان صفات الهي است 
به همين . هر چه سامانه هاي طبيعي كامل تر شوند ، اين ويژگي در آنها بيشتر ظهور مي كند 

ترتيب در سامانه هاي فرا طبيعت هم جمع اضداد و ظهور ويژگيهاي مكمل بيش از پيش ديده مي 
  . شود 

  
  اصل فضاي خالي  -4

. در طبيعت فضاي خالي وجود ندارد و اين ويژگي مهم طبيعت است كه همه فضاها را پر ميكند 
وجود خالء گريزان است  قانون فشار و اصل ارشميدس مهمترين قانون بيانگر آن است كه طبيعت از

اما . است كه طبيعت هم تا حدودي آن را دارد ) به معني پر كننده ( اين توضيح صفت صمد الهي . 
انسان كه وجودي چند اليه دارد ، گاه از طبيعت خسته مي شود و نياز به فضايي خالي از طبيعت و 

ر چيز مادي و طبيعي همچون هوا اين البته به معناي نفي ه. تنها ماندن با ماوراء طبيعت دارد 

باغ دولت آباد در ميانه  –تسخير باد ، نور ، آب و گياهان در خدمت انسان 
 كوير يزد

سلطه انسان بر طبيعت ، در عين هماهنگي با آن عامل تفاوت اين باغ با باغ 
 باغ شازده در ميانه كوير ماهان كرمان  - فرانسوي است 
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نيست ، بلكه به معني زدودن جاذبه هاي مادي و طبيعي و اجازه ايجاد فضايي مجرد و خنثي است 
  . كه معماري مي تواند بستري براي تحقق آن باشد 

  
  در ساخته هاي انساني   ) محدود بودن يا ابدي بودن آن (توجه به زمان  - 5

تر ، با توجه به اينكه مرگ و زندگي براي او اهميتي ندارد و او نسبت به مثال در مورد النه سازي كبو
آنها آگاهي ندارد ، اين مسايل نيز هيچ تاثيري در النه سازي او نخواهد داشت و او به صورت فطري 

اين مساله را مي توان به تمام طبيعت . و غريزي و بدون آگاهي به ساختن النه اش اقدام مي كند 
به طور همزمان ) مرگ و ابديت ( اما در معماري و همه هنرهاي انساني دو نگراني . تعميم داد 

  . وجود داشته و توجه به زمان در معماري  او نيز بسيار  تاثير گذار است 
  

اين اصول مجموعه خوبي براي معرفي معماري گذشته ما و هر معماري فرا ارگانيك ديگر اسـت       
برخي از .ماري را از اصول ارگانيك و فرا ارگانيك به خوبي نشان مي دهدو نحوه بهره گيري هنر ومع

آنها بر ويژگيهاي خاص هويتي تاكيد دارند ، معماري ايران دوران اسالمي يا هر مكتب ديگر از همان 
همچنانكه در طبيعت هم با حفظ همه اصول ،ويژگيهاي بارز هـويتي وجـود   . اصول نشات مي گيرد 

ين ويژگيها توانايي نقـد و تحليـل و اصـالح وضـع موجـود معمـاري و دسـتيابي بـه         توجه به ا. دارد 
  .معماري پايدار ،ريشه دار ،با هويت و اصيل را فراهم ميكند
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  : 6تمرين 
  

  )دوره اسالمي( بررسي و تحليل شيوه هاي طبيعت گرايي در معماري سنتي ايران : موضوع 
  

زم است در دو حوزه طبيعت و معماري مـورد  هر يك از اصول مطرح شده در اين فصل را ال - 1
ايـن اصـول   . بررسي قرار گيرد و شيوه هاي گوناگون تحقق آنها در هر دو زمينه درك گردد

  .كلي و بي زمان و مكان طبيعت اند و در همه جا نمونه هاي فراواني دارند
بيشـتر   در معماري سنتي الهام گيري از طبيعت منطقه اي و بومي به شيوه غير مسـتقيم و  - 2

مصالح بـوم آورد و اصـول سـاماندهي فضـايي     . با سازگاري هاي اكولوژيك دنبال شده است
بايد وابستگي هر معماري به بـوم و اقلـيم آن   . مهمترين عوامل بومي كننده هر معماري اند
 .معرفي گردند... در عرصه هاي مختلف طرح، اجزا، مصالح و

هي هستند كه به اين اصول و الگوها پرداختـه  در عرصه خارجي هم نظريه پردازان قابل توج - 3
نمونه هايي از مقاالت الكساندر و سالينگاروس در مجموعه مقاالت ضـميمه ايـن كتـاب    . اند

دانشجويان مي تواننـد آن اصـول را هـم مـورد ارزيـابي و بررسـي در       . معرفي گرديده است
  .معماري سنتي ايران قرار دهند


