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 معماری و طبیعت باانسان  رابطه               
 تجدید نظر و ویراستاری جدید(با )                                                    

 

 
      اصفهان خواجو،، پل ران،یا یسنت یمعمار در سامانه ابر  

                        
 

 مهندس عبد الحمید نقره کار                                               
 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران                          

  معماری اسالمیمدیر قطب علمی                                              
 بعنوان نظریه پرداز برجسته 1931برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی سال                    

 1931تابستان                                                                         
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 فهرست کلی کتاب                                                    

 رابطه انسان با طبیعت و معماری                                     

 

 پیشگفتار      

 نظریه سامانه ها در علوم و معماری  فصل اول 

 تعاریف و سامانه های معماری  فصل دوم 

 مکاتب فروکاهنده معماری معاصر  فصل سوم 

 شناخت شناسی ، انسان شناسی و مبانی اخالقی  فصل چهارم 

 شکل شناسی زیستی و تأثیر آن در معماری  فصل پنجم 

 (1رابطه انسان با طبیعت )  فصل ششم 

 (2رابطه انسان با طبیعت)  فصل هفتم 

 تأثیر اقلیم های محیط زیست در طراحی معماری  فصل هشتم 

 (1نقش مبانی هندسی در ایجاد ویژگی های فضاهای معماری )  فصل نهم 

 (2سی در ایجاد ویژگی های فضاهای معماری )نقش مبانی هند  فصل دهم

 (1الگوبرداری معماری از سامانه های طبیعی)  فصل یازدهم 

 (2الگوبرداری معماری از سامانه های طبیعی) فصل دوازدهم 

 تحلیل نگرش های گوناگون رابطه انسان با طبیعت فصل سیزدهم 

 اصول سامانه های ارگانیک فصل چهاردهم 
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 فهرست عناوین تفصیلی                                                                                

 کتاب رابطه انسان با طبیعت و معماری                                                           

 

 نظریه سامانه ها در علوم و معماری - اولفصل                                                                      

 سه روش سامانه ای در علوم 

 1-ارتباط  ازکل به جزء ،روش سامانه ای منطق صوری ارسطو 

 2-ارتباط از جزء به کل ، روش سامانه ای علوم تجربی 

 3-ارتباط متقابل جزء و کل در  منطق سامانه ای 

  سامانمند بودن یک سامانه 

 4-دهنده یک سامانه عناصر و اجزاء تشکیل 

 5-میان اجزای یک سامانه ارتباط 

 6-ارتباط سامانه با محیط 

 های اجزای یک سامانهگیویژ 

  1-وحدت در کثرت اجزای یک سامانه 

 2-هدفمندی اجزای یک سامانه 

  3- همکاری و هماهنگی اجزای یک سامانه 

 (انواع نظم تعریف نظم )سامان 

  1- ( آرایش و انضباط شکلی عناصر و اجزاء Arrangement)  

 2- (پیکره بندی ناشی از همکاری اجزاء در راستای هدف Design) 

 تعریف بی نظمی و بی سامانی 

 

 تعاریف و سامانه های معماری -فصل دوم

 دهنده اثر معماریتعاریف شکل  

 1-علت فاعلی در یک اثر معماری 

 2- معماریعلت غایی در یک اثر 

 3-علّت صوری در یک اثر معماری 

 4- علت مادی در یک اثر معماری  

 های بنیادی در معماری و طبیعتسامانه 

 1-سامانه کارکردی در معماری 

 2-سامانه سازه ای در معماری 

 3-سامانه کالبدی در معماری 

 4-سامانه مولد و انسانی در معماری 

  می ایرانی  پل خواجو ابرسامانه ای در معماری سنتی اسال 

 سامانه های طبقه فوقانی پل خواجو 

 1-سامانه کارکردی طبقه فوقانی پل خواجو 

 2-ای طبقه فوقانی پل خواجوسامانه سازه 

 3-سامانه کالبدی طبقه فوقانی پل خواجو 
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 4-سامانه انسانی طبقه فوقانی پل خواجو 

  سامانه های هشتی های میانی پل خواجو 

 1- های میانی پل خواجوسامانه کارکرد هشتی 

 2-ای هشتی های میانی پل خواجوسامانه سازه 

 3-سامانه کالبدی هشتی های میانی پل خواجو 

 4-سامانه انسانی هشتی های میانی پل خواجو 

 سامانه های بخش تحتانی و سکوهای پلکانی پل خواجو 

 1-سامانه کارکردی بخش تحتانی پل خواجو 

 2-واجوای بخش تحتانی پل خسامانه سازه 

 3-سامانه کالبدی بخش میانی پل خواجو 

 4-سامانه انسانی بخش تحتانی پل خواجو 

                                                               

 یمکاتب فروکاهنده معمار-فصل سوم                                                           

  حصری از معماریتحلیل تعاریف 

   سامان شکنی معماری 

 1-نفی سامانه انسانی  معماری 

 2-نفی سامانه کالبدی معماری 

  معماری مجسمه ای قابل سکونت است 

 معماری بسوی زبان و شعر سوق پیدا کرده است 

 معماری موسیقی جامد است 

 3-ایفروکاهی معماری به سامانة سازه 

 4- فروکاهی معماری به سامانة کارکردی 

 5- معماری ای که مثل قطعات ماشین کنار هم چیده می شودفروکاهی در 

 نگرش های فراگیر به معماری 

 1- زوی معماری ارگانیک و مدرن 

 2- کان  ،معماری که به نظم در معماری اولویت می دهد 

 3-آندو ، معماری با گرایش به طبیعت 

 4-رایت ، معماری با نگرش فراگیر 

 کرد سازه با طبیعت در معماری استخانه آبشار رایت نمونه ای از تلفیق کار 

 1-سامانه کارکردی خانه آبشار رایت در پنسیلوانیا 

 2-ای خانه آبشار رایت در پنسیلوانیاسامانه سازه 

 3- سامانه کالبدی خانه رایت در پنسیلوانیا 

 4-سامانه ایجادگر در همگونی با طبیعت 

 شناخت شناسی ، انسان شناسی و مبانی خالقیت-فصل  چهارم                                                

 تعریف انسانیت در نگاه هنر و معماری 

 1-مفهوم انسانیت از نگاه آیزنمن 

 2-تعریف انسانیت در نگاه جنکز 

 3-انسان برهنه در عصرمعاصر 
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 4-بدنبال انسان مطلوب 

  5- انسان از دو نگاه آفاقی و انفسی 

 6- انسان یکی شدن او با طبیعت استدر نگاه آندو آزادی 

 7-)جدول نظرات گوناگون پیرامون انسان از نگاه انفسی)بیرونی 

 8- درنگاه آیزنمن انسان خالق ، انسان برتر است 

 9-)جدول نظرات گوناگون پیرامون انسان از نگاه انفسی)درونی 

 11_جدول تعریف انسان از نگاه بعضی مکاتب 

  چند جانبه از انسانتالشهای روانشناسی برای تعریف 

 1-تعریف انسان از نگاه روانشناسانه آبراهام مازلو 

 2-نقدی بر نظرات روانشناسانه مازلو از نیازهای فطری انسان 

 3- نگاه به انسان از حکمت متعالیه 

 4-انسان در قرآن 

 5-انسان کامل در حکمت اسالمی 

 شناخت شناسی  مبانی خالقیت 

 1-حیطه شناخت شناسی 

 2-اخت شناسی در معماری جایگاه شن 

 3-مکاتب شناخت شناسی 

 4-جدول مکاتب گوناگون شناخت شناسی 

 5- چهار نوع جهان بینی درشناخت و خالقیت 

 6- مراتب شناخت به موازات  تحول انسان 

 7-عمل گرایی یکی از عوامل تأثیرگزار در شناخت انسان 

 8-انسان در معرض الهامات خیر و شر 

   معماریمبانی خالقیت در هنر و 

 1-ادراکات انسان از معماری و طبیعت 

 2- تاثیر ادراکات هنرمند در زایش آثار هنری 

 -الگوبرداری از خالقیت در طبیعت                                                    

 شکل شناسی زیستی و تأثیر آن در معماری  -فصل پنجم                                                        

 1-چهار اصل شکل شناسی زیستی 

 2-)نظریات مکاتب شکل شناسی زیستی)مورفولوژی 

 3-نظریه بوفون : فرم معماری از عوامل بیرونی شکل می گیرد 

 4- نظریه المارک : فرم ها زائیده رفتارها هستند 

 5-ن می کندنظریه داروین: طبیعت فرم ها را تعیی 

 6- تحول در فرم گرایی زیستی معاصر 

  الگوبرداری از طبیعت در معماری 

 1-وابستگی  طراحی معماری به الگو 

 2-سازگاری بین فرم و کارکرد درمعماری 

 3-سازگاری بین فرم و رفتار در معماری 

 4-تأثیر محیط زیست بر شکل 

 5-اصول سازگاری با آب و هوای محیط زیست 
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 نظریه  جهش در مع( ماریmutation                                                 ) 

 نظریه ارتباط و انسجام شکلی اجزاء 

  نظریه قابلیت تغییر شکل در تطابق با طبیعت 

 نظریه تکامل و اصالح شکل در طبیعت 

  نرم افزاری بنام معماری تکاملی                                    

 (1رابطه انسان با طبیعت)-فصل ششم                                                            

 1-سه گونه رابطه انسان با طبیعت 

 2-محدودیت های طبیعت برای انسان 

 دسته بندی مکاتب معماری و باغ سازی در ارتباط با طبیعت  

 ها در ارتباط انسان  با طبیعتنظریه سامانه 

 1-ای و یکسویه انسان با طبیعتارتباط غیرسامانه 

 2-ارتباط سامانه ای و دو سویه  انسان با طبیعت 

 3- ارتباط فراسامانه ای انسان با طبیعت 

 4- ارتباط فراگیر انسان با طبیعت 

 مبانی مکاتب چهارگانه طراحی در طبیعت  

 انواع مکاتب با گرایشات متفاوت  با طبیعت 

 و بهره وری بر طبیعت                                                الگو واره اول: سلطه 

  نمونه هایی از سلطه و بهره وری از طبیعت 

 1-باغ سازی فرانسوی نمونه ای از بهره وری از طبیعت 

 2- شهرهای آینده  لوکوربوزیه 

 3-پنج اصل در ساختمان  های مدرن شهرهای آینده لوکوربوزیه 

 4- شکن آیزنمن یک نمونه از سلطه بر طبیعتمعماری سامان 

 های طبیعت گریزی انسانالگو واره دوم : نگرش 

 1-نگاه طبیعت گریز ی غرب در رابطة طبیعت و ماوراء طبیعت 

 2-نگاه طبیعت گریزی شرق در رابطه با طبیعت و ماوراء طبیعت 

 3- باغ انگلیسی نمونه ای از طبیعت گریزی انسان 

  های طبیعت گراالگو واره سوم : نگرش 

 1- نگاه طبیعت گرایی شرق دررابطة باطبیعت و ماوراء طبیعت 

 2-نگاه طبیعت گرایی غرب در رابطه با طبیعت و ماوراء طبیعت 

 3-باغ ژاپنی نمونه ای از طبیعت گرایی انسان 

 (2رابطه انسان با طبیعت)- فصل هفتم                                                                                                 

 4-معماری ارگانیک نوعی گرایش به تقلید ازطبیعت 

 5معماری فراکتال و آشوب ، همگونی کل با جزء است 

 الگوواره  چهارم: گرایش انسان در تکمیل طبیعت 

 1-معماری و باغ سازی اسالمی 

 2- رویکردهای گوناگون دربارة رابطة انسان با طبیعت و معماری 
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 تأثیر اقلیم های محیط زیست  در طراحی  معماری -فصل هشتم                                                               

                                       عوامل مؤثر در تغییرات آب و هوایی یک اقلیم              

 انواع اقلیم در فالت ایران 

  اقلیم گرم و خشک در فالت ایران 

 1-شرایط اقلیمی گرم و خشک 

 2-ویژگی های بافت شهری و روستایی اقلیم گرم و خشک 

 3-خصوصیات کلی فرم بناهای گرم و خشک 

 4-نوع مصالح بکار رفته در اقلیم گرم و خشک 

 5-موقعیت گیاهان در اقلیم گرم و خشک 

 6-انواع گیاهان در اقلیم گرم و خشک 

 کاکتوس، گیاهی با سازگاری فراوان با اقلیم گرم و خشک 

  گز و گَوَن دو گیاه با تبخیر آب کم در اقلیم گرم و خشک 

 جانوران  سازگار با اقلیم گرم و خشک 

 اقلیم گرم و مرطوب فالت ایران 

 1-شرایط اقلیمی منطقه گرم و مرطوب 

 2- اقلیم گرم و مرطوبشرایط آب و هوایی 

 3-بافت شهری و روستایی در اقلیم گرم و مرطوب 

 4- خصوصیات کلی بناهای اقلیم گرم و مرطوب 

 5-نوع مصالح بکار رفته در اقلیم گرم و مرطوب 

 6-گیاهان سازگار با اقلیم گرم و مرطوب 

 7-ویژگی های گونه  حفاظت شده جنگلی جنوب ایران 

 8- و مرطوبجانوران سازگار با اقلیم گرم 

  اقلیم معتدل و مرطوب 

 1-شرایط اقلیم معتدل و مرطوب 

 2-بافت شهری و روستایی در اقلیم معتدل و مرطوب 

 3-خصوصیات کلی فرم بناهای اقلیم معتدل و مرطوب 

 4-مصالح بکار رفته در اقلیم معتدل و مرطوب 

 5-گیاهان سازگار اقلیم معتدل و مرطوب 

 6- و مرطوبجانوران سازگار با اقلیم معتدل 

 اقلیم سرد 

 1-شرایط اقلیم سرد 

 2-بافت شهری و روستایی در اقلیم سرد 

 3-خصوصیات کلی فرم بناهای اقلیم سرد 

 4-نوع مصالح بکار رفته در اقلیم سرد 

 5-گیاهان سازگار  با اقلیم سرد 

 6-جانوران سازگار با اقلیم سرد 

   های مختلف ایرانشکل بازار در اقلیم 

 1-عتدل و مرطوببازار در اقلیم م 

 2-بازار در اقلیم گرم و مرطوب 
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 4-بازر در اقلیم سرد 

 5-بازار در اقلیم گرم و خشک 

 (1نقش مبانی هندسی در ایجاد ویژگی های فضاهای معماری)-فصل نهم                                                         

  واژه شناسی هندسه تعریف 

  هندسه در نگاه افالطون 

 هندسه در نزد حکیمان ایرانی 

 هاهندسه قانونی برای همه سامانه 

 هندسه بخش فطری و ذاتی سامانه های طبیعی 

 هندسه های ذاتی و تطابقی در ساختار موجودات طبیعت 

 1-هندسه ذاتی موجودات طبیعت 

 2-هندسه ذاتی سامانه های معماری 

 3-هندسه تطابقی در ساختار موجودات طبیعت 

 4-ع هندسه ذاتی و تطابقی در ساختار موجوداتترکیب دو نو 

  هندسه ارگانیک در موجودات طبیعت و معماری 

 1-ترکیب دو نوع هندسه آزاد و منظم در ساختار موجودات 

 2-هندسه آزاد موجودات بی جان ناشی از هندسه تطابق آنها با طبیعت است 

 3-معماری از ترکیب دو هندسه آزاد و منظم 

 4- تکامل شکل ساده ای خواهند یافتموجودات در مسیر 

 

 (  2نقش مبانی هندسی در ایجاد ویژگی های فضاهای معماری ) -فصل دهم                                                       

 ها و تناسبات در طبیعت و معماری هندسه 

 1- بعنوان ثبات و آرامش 4عدد 

 2- نماد آرامش در معماری اسالمی 4عدد 

 3-  در معماری ایرانی √2کاربرد مستطیل 

 4- در موجودات طبیعت  3کاربرد عدد 

 5- در موجودات طبیعت 5و  3نمایش ترکیب هندسه 

 6- در معماری  √3و مستطیل  6نمایش هندسی عدد 

 7- در موجودات طبیعت 5نمایش هندسی عدد 

 8- در معماری اسالمی 11نمایش هندسی عدد 

 9-انسان و بعضی از حیوانات تناسبات طالیی در اجزای بدن 

 11-روش بدست آوردن عدد طالیی توسط فیبوناچی 

 11- بکارگیری تناسبات طالیی در معماری 

 (1از سامانه های طبیعی )معماری  الگوبرداری-فصل یازدهم                                                                     

 مقدمه 

  موجودات زنده و غیر زنده های طبیعیساختار سامانه 

 1-های روی زمیننیروهای طبیعی عامل ایجاد چین خوردگی 

 2-تعادل گیاهی و تأثیر اقلیم روی رشد گیاهان 

 3-گیاهان خشکزی و گیاهان آبزی 

 4-گیاهان آوندی و گیاهان غیر آوندی 
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 5- الهام از گیاهان آوندی در طراحی سازه 

 6-هاایها و دولپهایگیاهان گلدار تک لپه 

 ای گیاهان گلداراعضای سازه 

 1-ریشه های گیاهان گلدار 

 2-تنه ها و ساقه های گیاهان گلدار 

 3-های گیاهان گلدار انواع ساقه 

 4-های گیاهان گلدارانشعابات در ساقه 

 5-های معماریاستفاده از انشعابات گیاهان گلداردر سازه 

 6-برگ های گیاهان گلدار 

  حیوانیهای ساختار سامانه 

 1-تعادل حرکتی حیوانات 

 2- تطابق رشد حیوانات با طبیعت 

 3-بال و پرهای پرندگان 

 4-ساختار پوست دلفین و شکل حرکتی آن در آب 

 5-معماری با الهام از شکل حلزون 

 6-استخوان بدن حیوان، نیروها را به تکیه گاه ها منتقل می کند 

 7-معماری با الهام از استخوانبندی حیوانات 

 8-راحی خرپاها ، با الهام از استخوانبندی بال یک نوع کرکسط 

 های انسانی ساختار سامانه 

 ای بدن انسانعملکرد اعضای سازه 

 1-تعادل در کف پای انسان 

 2-نوار بافتی غشاء کف پای انسان 

 3- کمر در تعادل بخشیدن به انسان فرم انحنایی ساختمان 

 4-   گودی و قوس دست برای گرفتن اشیاء 

 (2الگوبرداری معماری از سامانه های طبیعی )-فصل دوازدهم                                                                     

 الگوبرداری شکلی از طبیعت 

 ای از طبیعتالگوبرداری استعاره 

    الگو برداری با الهام از قوانین طبیعت 

   الگوبرداری معماری با الهام از اصل مقابله با نیروهای طبیعی 

 1-تحمل تنش در اجزای سازه 

  2- انعطاف پذیری و تغییر شکل دادن 

 3-تغییر جا در مقابل نیروهای وارده 

 4-انعکاس نیروهای وارده 

  های مقابله با نیروها در معماریمصادیق استفاده از روش 

 1-کی از مصادیق تحمل تنش هاگنبد جورجیا در آتالنتا ی 

 2- مجموعه المپیک مونیخ از مصادیق  انعطاف پذیری 

 3- سازه های آئرودینامیک از مصادیق تغییر جا در مقابل نیروها  

 4- پل آالمیلوسوئل اسپانیا از مصادیق انعکاس نیروها 

 انتخاب مصالح مناسب برای تحمل نیروها در معماری 
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  1-بترین شکل انتقال نیرو هستندقوس ها بویژه سهمی ها مناس 

 2-کاهش قابلیت و ضریب ارتجاعی یک جسم در انتقال نیروها 

 مصالح و تحمل تنش های وارده از محیط 

  3- استخوانهای حیوانات ، نیروهای فشاری را تحمل می کنند 

  الگوهای شناخته شده طبیعت از تحمل نیروها سازه 

 هانوور از مواد بازیافتی 2111در نمایشگاه  ورزشگاه پکن شبیه النه پرندگان غرفه ژاپن 

  4- شبکه های هندسی پایه)ساختار تقسیم بندی مثلثی( در سازه های طبیعت 

 بکارگیری شبکه مثلثی در گنبد ژئودزیک 

 5-سازه ها در طبیعت دارای نقش های مهمی هستند 

 ساز های معماری با عملکرد های گوناگون 

 6-ر اثرات بادتحمل تنش های مکانیکی در براب 

  شکل آئرودینامیکی ساختمکان اداره مرکزی 

 7-اصلی که اجزاء همدیگر را تکمیل می کنند 

 رودا  نمونه ای از سازه های در تکمیل یکدیگر-د-پل باخ 

  8-ها با لنگر در مقابل نیروهای وارده در طبیعتسازه  

 در نگاه کاالتراوا ساختمان هم مانند طبیعت دارای تغییر است 

 9-ها(های ترکیبی )چند سازهاصل بکارگیری سازه 

 اصل چند سازه ای در معماری                    

 تحلیل نگرش های گوناگون رابطه انسان با طبیعت -فصل سیزدهم                                      

                                                    سیر تحول تاریخی رابطه انسان با طبیعت 

 ( رابطه انسان با طبیعت بر اساس نظریه فرازگرایانهoptimism) 

   1-رابطه  انسان با طبیعت بر اساس نظریه فرازگرایانه جنکز 

 2-سیر تاریخی باغ ها از نگاه جان دیکسون هانت 

 3-جانکز، طبیعت صفر، قوانین علمی حاکم بر طبیعت است در نگاه 

 4-نگاه یواخیم ریتر به زیبایی شناسی طبیعت بدون تعالی انسان 

 5-منظور جنکز از طبیعت صفر دستاورد های علمی بشر است 

 6-سه موج تمدن بشری از نگاه الوین تافلر 

  رابطه انسان با طبیعت بر اساس نظریه فرودگرایانه Pessimism 

  در نگاه آئین هندو رابطه انسان با طبیعت بتدریج به انحطاط می انجامد 

  سیر ادوار تاریخی جهان در مکتب هندو 

  چهار ویژگی ادوار تاریخی دوره جهانی )ماهایوگا( در آئین هندو 

 1-در مرحله کریتا یوگا ، انسان همجنس طبیعت بوده است 

 2-ت را از دست می دهددر مرحله ترتا یوگا ، انسان یک چهارم معرف 

 3-را یوگا، نصف معرفت انسان از بین می رود در مرحله دواپا 

 4-در مرحله کالی یوگا ، ارزش های معنوی به پایان می رسد 

      نگاه دکتر نصر به عصر ظلمت 

  چهار دوره سیرتاریخی 

  ارتباط انسان با طبیعت 

  ،دوره  اول :  دوره شکار یا عصر حجرOrganic 



11 

 

 1-امنیت و بقا نیازهای 

 2-شکار در طبیعت برای خوراک 

 3-تولید مثل برای ادامه نسل بشر 

 4-پوشاک برای پوشش 

 5-مسکن سرپناهی برای انسان 

 6- نیازهای اساسی مادی و معنوی بدنبال 

 ای، روستایی و شهرهای کهن، دوره دوم : زندگی عشیرهHyper Organic 

 1- دوره سیار گله داری 

 2- کشاورزیدوره سکونت 

    ،دوره سوم : دوره انقالب صنعتیHigh Technologic  

 1-توسعه علم مهندسی ژنتیک در بخش های کشاورزی و انسانی 

 2-سلطه اتومبیل در تغییر بافت و کالبد شهری 

 های اخیر، دوره چهارم : دههTechno Organic 

 اصول سامانه های ارگانیک در هنر و معماری-چهاردهمفصل                                                          

 مقدمه بحث 

 )معماری طبیعت گرا )ارگانیک 

  پنج اصل بنیادین استاد پیرنیا در معماری ایرانی 

  وجود دو نظام هندسی در طبیعت 

  1- نظام هندسی آزاد طبیعت 

 2- نظام هندسی منظم طبیعت 

  اصول حاکم بر سامانه های عناصر طبیعت 

 1- اصل مرکزیت درساماندهی عناصر طبیعت 

 2-اصل مرزبندی در ساماندهی عناصر طبیعت 

 3-اصل تعامالت تضاد ها در ساماندهی عناصر طبیعت 

 4-اصل سلسله مراتب در ساماندهی عناصر طبیعت 

 5-  اصل وجود محوریت اصلی و فرعی در ساماندهی عناصر طبیعت 

 6-بندی و چیدمان در اصل وحدت ترکیب( ساماندهی عناصر طبیعتcomposition) 

 یابی عناصر طبیعت بر اساس نیروهای ثابت و درونیشکل 

 1-ویژگی های شکلی عناصر طبیعت 

 2-یابی بر اساس تطابق با نیروهای بیرونی متغیر )اصل انطباق و سازگاری(شکل 

 3-یابی خالق و متنوع با حفظ اصول درونی و بیرونی   شکل 

 4- سامانه با تطابق نیروهای درونی و برونیشکل یابی 

 5-انطباق شکل با کارکرد در عناصر طبیعت                                                       

  اصول حاکم بر سامانه های معماری 

 1- (  اصل حداقل مصالح برای بهره گیری حداکثر در معماریMinimalism ) 

 2-اصل چند عملکردی در طراحی ی(ک مجموعهmultifunctionalism) 

  3- ) اصل تعریف و کنترل اجزاء توسط یکدیگر ) رابطه جورچین 

 4-پیوستگی در ارتباطات درونی اجزاء و عدم امکان تفکیک آنها 

 5-هماهنگی در اجزا هم در ، ، 93-6تصویر و تناسبات ویژهگیری از هندسه اصل بهره

معماری و هم  در مخلوقات دیده می شود، 

 اسکلت انسان
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 6-  اصل ارتقاء توانمندی اجزاء با قرار گرفتن درون سامانه 

 7-های گوناگون اصل تفاوت رفتارها در مقیاس 

 8- اصل خاصیت برگشت پذیری به چرخه طبیعت 

 9-اصل توجه به طبیعت ذاتی مصالح 

 11- )اصل عدم امکان ترکیب اجزاء ناهمجنس، )محافظت از هویت 

 11- اصل زوجیت 

 12-)اصل خود ترمیمی )تطابق با شرایط جدید در هنگام ایجاد نقص در اجزا فرعی 

 اصول فرا ارگانیک 

 1- نمادپردازی در معماری 

 2- فرارَوی از طبیعت و تسخیر و تکمیل آن 

 3- سادگی در عین پیچیدگی در عرصه معماری 

 4- اصل فضاهای خالی در معماری 
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 پیشگفتار     

و سرشت و فطرت خداگونه  اگر انسان در یک تعریف فراگیر واشتمالی به شکل جامع تعریف شودبه نظرمی رسد 

وهمچنین امکان تحول در آن به سوی تکامل یا سقوط مورد تأكید قرار گیرد، آنگاه هنرومعماری كاركردی متفاوت می 

شود برای تحقق كامل وجامع مفهوم انسانیت درمعنای مشخص یابد و دراینجا هنر ومعماری به ابزاری تبدیل می

پیشینی و یا سقوط آن به مراحلی حتی پایین تر از حیوان بی خرد. این است كه امروزه، نه تنها در هنر و معماری، بلکه 

، مهمترین اشکال در سه مکتب نوگرایی در همة عرصه های زندگی شاهد نمونه هایی از هردونوع جریان هستیم. 

 .فرانوگرایی و سامان شکن در تعریف آنها از انسان است 

انسان معاصر همه چیز رابه بازی گرفته است وهمه اجزاء زندگی و فرهنگ او را باید در ذیل رقابت و یا 

او هم  هنر ومعماری 1سرگرمی تعریف كرد، او مغرور لذت ها و آسایش بیشتری است كه بتواند برای خود فراهم كند.

ز همین مقوله است وهدفی جز ارضاء هوس های دنیایی او ندارد. اما به نظر می رسد پیش فرض تعاریف فوق چیزی ا

به راحتی قابل اثبات نیست. از كجا می توان مطمئن شد كه سیرتاریخی انسان همیشه تکاملی است و اصوالً معیار 

ختار و تعریف اولیه و پیشینی را دروجود كمال چیست؟ نظریة پیشینی با طرح چنین اشکاالتی ضرورت وجود یك سا

 انسان ضروری می دانند. اما درعین حال جای بررسی امکان تحول صعودی ونزولی انسان خالی است.

 یك رشته علمی و یا یکك بعکدی  متولکد   محدوده بر خالف بسیاری از جنبشهای فکری كه در  امانه ایتفکر س

دگاه چند بعدی  رشد كرده است. از آنجا كه این شیوه تفکر به طور كلی یك دی در ای وشده اند در محیطی میان رشته

 فراتکر رفتکه و  نکوین  ضرورت از مرزهای علکوم   ربا خود اجزا، بنا ب تنهامتشکل از اجزا سروكار دارد نه  با مجموعه هایی

توحیکدی كکه همکه     عمومیت یافته است. نگرش سامانه ای در واقع برداشت و تفسیر جدید و محدودی است از دیدگاه

پیامبران الهی به آن تاكید داشته اند. مفهوم توحید در هستی ، به معنای ارتباط هماهنگ، حکیمانه و مدبرانه همه اجزاء 

و عناصر هستی و سیر وجودی آنها از قوه به فعل می باشد، مفهوم توحید در مکتب اسالم با بیانی جامع و مانع در آیات 

كکه بعکد از   4ارائه شده است . در دوران جدید و در جهت جبکران رویککرد جکزء نگکر     9صومینو احادیث مع 1قرآن مجید

 پیشگام شدند. رنسانس در فرهنگ غرب شکل گرفت، دانشمندانی

در مقابل بسیاری از مکاتب كه به دنبال دستیابی به پایداری بیشتر نوعی از سامانه را در معماری توصیه 

. در اینجا معماری جزئی از طبیعت یا تاریخ یا هویت غیر سامانه ای به معماری شدندبرخی مکاتب مدعی نگرش نمودند، 

                                                 

 (02.  چه زيبا در آيات قرآني زندگي دنيا رابه لعب و لهو و زينت و تكاثر وتفاخر توصيف كرده اند ) سورة حديد ، آيه 1
(  ، سامانمندی هستي را از كل به جزء و هستي آفرين را 651گرديم )بقره، همانا از خداييم و به سوی او باز مي  «انا هلل و انا اليه راجعون». مفهوم آيه 2

 با هستي و بالعكس تبيين مي نمايد.
ی جامع و مانع ارتباط فرمايند: ) خداوند درون اشياست و با آنها يكي نيست و بيرون از اشياست و از آنها جدا نيست ( اين فراز به نحو. حضرت علي مي3

 (6البالغه، خطبهكل و جزء و واجب الوجود با ممكن الوجود را تبيين مي نمايد. )نهج

4 .Positivistic 
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انسجام را ایجاد می كند. اجتماعی یا الهی نیست، بلکه خود را از همه بسترهایش جدا كرده و حالتی غیر سیستمی و بی

ایجاد یك سامانه شکل نگرفته است. در این نوع معماری نه در سازه و نه در زیبایی شناسی و نه در عملکرد با هدف 

این نگاه، تركیب اعضاء هرگز به وحدت نمی رسند و اعضاء اندام یك مجموعه را تشکیل نمی دهند و مهمترین اصل 

یك سامانه كه همانا وجود سامان یا نظم است در آن وجود ندارد. معماران این دیدگاه دلیل خود را بی سامانی طبیعت یا 

وان انسان امروز و یا ... می دانند و ترجیح می دهند كه معماری نیز تضادها و تناقض های هستی را نمایش تاریخ و یا ر

دهد. آیزنمن ایجادگر و مهمترین نظریه پرداز این گرایش است و سامان و سامانه را از ویژگیهای ذاتی دنیای كالسیك 

 می داند.

شناخت شناسی معاصر زیبایی شناسی حدودیت موجود در از م بسیاری از معماران و نظریه پردازان معاصر

گالیه دارند. لوكوربوزیه انسانهای امروز را موجوداتی كور و كَر لقب می داد كه دیگر زیبایی ها را نمی توانند ادراك كنند 

نظریه  وجنکز از فراگیر شدن نوعی شکاكیّت ونسبیّت در شناخت شناسی معاصر گالیه می كند .  به همین جهت غالب

به همه نظریه  پردازان معاصر درهنر و معماری، مبنا و نظریه خود را بر بحث شناخت شناسی می گذارند. اما نادر اردالن

شود ثابت كرد كه حجم پردازان انتقاد می كند كه آیا خود از این دامی كه توصیف می كنند سالم خارج شده اند؟ می

النه هایی برای انسان های كور و كر )با حداقل ادراك( اختصاص یافته است و زیادی از معماری معاصر تنها به ساختن 

 عجیب نیست كه چنین انسانهایی ازشناخت معماری سنتی اظهار ناتوانی می كنند. 

سعی داشته به شکلی نمادین جایگاه حقیقی انسان را درهستی به او یادآوری كند. به  معماریدر طول تاریخ، 

دركلی ترین شکل خود بازسازی می كرد و انسان را به عنوان حاكم اصلی فضا درمیان كل همین جهت هستی را 

هستی قرار می داد. دراین نظریه، فضای معماری نمادی از عرش سلطنت وخالفت انسان دراین عالم است كه قدرت 

ا فضا غریبه نیست، بلکه آن انسان بونیروی عظیم انسانی را تحمّل می كند و همة وجود انسان را درخود جای می دهد. 

، طبیعی است كه چنین دیدگاهی نیاز به مبادی شناخت خاص خود دارد را بازتابی از درون خود و سراسر وجود می داند

 و به همین جهت امروزه برای بسیاری بی معنا وغیر قابل درك است. 

ریف محیط برای انسان می پردازد با شناخت چه نسبتی دارد؟ معماری به تع معماریاینجاست كه باید پرسید 

و باید دید برای چه انسانی كار می كند و محیط طبیعی و مصنوع را چگونه تعریف می كند. از طرف دیگر معماری 

انسان باید بتواند همه استعدادها و شایستگی های خود را در آن به ظهور برساند. ظرف رفتارهای انسان را می سازد و 

 محدود كند و آزادی رشد را از او بگیرد. معماری نباید او را 

در قابلیت او به داشتن چشم اندازهای متفاوت و درك امکانات مختلف  تفاوتی که یک معمار با سایر افراد دارد

برای ارائه راه حل هایی خالقانه و با شناخت زمینه های موجود در جهت رفع نیاز های واقعی انسان است . معماری 

است كه دیده نمی شود، اما بیشترین تاثیر را می گذارد. در معماری، آنچه كه فرد را بر می انگیزد تا به  ایجاد آن فضایی

فعالیت های خالقانه بپردازد نیاز به تازگی، تنوع و پیچیدگی، یافتن آنچه كه احساس فرد را تحریك كند، نیروی عقل را 

 . به چالش بکشد و همچنین درك بهتر مسائل است
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همچون انسان از محیط تاثیر پذیر است و این تاثیر را می توان ادراك نامید. این ادراك در جمادات  طبیعت

بسیار ضعیف، در گیاهان و حیوانات برتر و در انسان به اوج خود می رسد. به این ترتیب مراتب ادراك را می توان 

به وجود سطح بسیار باالیی از ادراك و  براساس مراتب موجودات طبقه بندی كرد. گوته از اندیشمندانی است كه

                                     هوشمندی و عکس العمل را در حیوانات و گیاهان باور دارد و تحقیقات جدید علمی نیز نشانگر این مطلب است

همراه با  حییک نرم افزار طرادر دو دهه گذشته چند گروه تحقیقاتی در سطح جهان تالش نمودند تا با ارائه 

مدل سازی، الگو برداری از فرآیندهای تکاملی و چرخه های اصالح را در طراحی ایجاد نمایند. این نرم افزار با این 

فلسفه شکل گرفته كه از آنجا كه روش سنتی و تاریخی مانند طبیعت با آزمون و خطا و تجربیات چند ده ساله و چند 

روندی عالوه بر هزینه زیاد و زمان طوالنی با تحوالت سریع دوره ما سازگار  صد ساله خود را اصالح می نمود و چنین

 نیست. مدل سازی كامپیوتری می تواند همان روند طبیعی تاریخی را در سرعت بشتری ایجاد نماید.

یا  معماری القایی، معماری زایشیرا مطرح نمود و امروز عناوینی چون  "معماری تکاملی"واژه  1جان فریزر 

هم توسط افرادی مانند اللوانی، جان هلند و... مطرح شده است. این نرم افزار با ثبت تغییرات پیاپی  معماری ژنومیک

ایده ها به نام نسل ها از یك هسته اولیه آغاز می كند و والدین، اجداد و فرزندان هر ایده را می توان مشاهده كرد. .اگر 

ه به اصل فوق ارزشمند و مفید است اما در عمل چیزی جز یك معماری نا آشنا، چه ایده و تالش در این مطالعات با توج

بی هویت و علمی تخیلی كه با طبیعت و تاریخ فاصله زیادی دارد فراهم نگردیده است. به نظر می رسد این مطالعات 

العمل  پیچیده كه سبب نتوانسته ابعاد گوناگون طراحی محیط زندگی انسان را مورد توجه قرار دهد و تنها یك دستور

 می شود طرح ها تفاوت های اساسی با گذشته پیدا كند ابداع گردیده است.

های تواند درساز عوامل مهم شکل دهنده به هر موجود طبیعی و معماری است و از این جهت معمار می تطابق با اقلیم
ن وجود دارد قابل مطالعه است. در هر اقلیم گونه اقلیمی كه در ایرا زیادی از طبیعت بیاموزد. این موضوع در چهار

ها با معماری بومی و اند و مطالعه تطبیقی آنای را برای این سازگاری فراهم نمودهگیاهان و جانوران، راهبردهای ویژه
 دهد.سنتی كه آن هم در سازگاری با محیط شکل گرفته همسانی ارزشمندی را نشان می

توان فهمید كه ببینیم بطور مثال كربن با دو نظام هندسی تبدیل به ذغال و یا را وقتی می اهمیت هندسه

شود. یعنی خواص هر موجود ارتباط زیادی با هندسه اجزای آن دارد. شناخت و الماس با خواصی كامال متفاوت می

ای ذاتی موجود آمیخته است و غیر تفکیك دو نوع هندسه ذاتی و تطابقی اهمیت فراوان دارد. هندسه ذاتی با رفتاره

شود. قابل تغییر است. اما در هندسه تطابقی با تغییر محیط، هندسه هر موجود هم به شکل مناسبی دچار تغییر می

 بررسی و شناخت هندسه ذاتی و تطابقی در طبیعت و معماری اهمیت فراوانی دارد.

هایی را كه به روشی كامل، ها و گونهاهی اشکال، رنگمتنتوانیم انواع نابه خودی خود زیباست، ما می طبیعت

 كنند، در آن بیابیم. در طبیعت تنها الزمه زندگی هماهنگ، احترام متقابل است.منطقی و بدیهی در كنار هم زندگی می

ده است اند.  مثالً ثابت شهای طبیعت با چشم انسان غیر قابل مشاهده است، اما از طریق علم كشف شدهبرخی از جنبه

های دار پرواز كنند، بدون اینکه دید بصری داشته باشند. چون آنها رادارتوانند به روشی دقیق و جهتها میكه خفاش

                                                 

1 .John farzer 
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 حسی بسیار دقیقی دارند.

پذیرد، تا از آنها در حوزه نیازهای انجام می 1علم بیونیکاین چنین مطالعات، در حوزه علم بسیار نوپایی به نام 

های یونانی بیوز )زندگی( و ایکوز )واحد( برگرفته شده است كه به مفهوم واحد ه شود. واژه بیونیك از واژهانسانی استفاد

 های زنده ارجاع دارد.های كه به تمام ساختارهای مصنوعی طراحی شده از روی سیستمباشد. واژهزنده می

دهد كه به طور كامل كاركردهای در حوزه طراحی، هدف یك معمار این است كه عناصر را به ترتیبی شکل 
های زنده علم بیونیك به ایجاد كاركردها و اشکال قابل مقایسه با كاركردها و اشکال اندام خود را به انجام برسانند.

روی یا تقلید كردن شود. این علم در پی دنبالهپذیر میاین كار از طریق تحقیق، تحلیل و تركیب امکان عالقمند است.

ها هایی را برای طراحی روشتواند به صورت بالقوه ایدهباشد که هر الگویی میعلم مبتنی بر این فرضیه میاین  .نیست

 . شودو اجزای مکانیکی فراهم آورد که به بهبود موارد موجود منتهی می

                                             

 

 عبدالحمید نقره كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  .Bionic 
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 فصل اول

 نظریه سامانه ها در علوم و معماری                         

ترین آنها نگرش سامانه  ارد كه یکی از جامع ترین و كلیوجود د تعریف معماریرویکردهای گوناگونی برای 

 صورت یك كل یکپارچه و هدفمند تعریف كنیم كه دارای اجزائی مرتبطهای است. با این نگرش می توانیم معماری را ب

ای، معماری را همچون یك سامانه طبیعی )ارگانیك( یا سامانه ساخته انسانی است.. مهمترین نگرش های سامانه

متفاوتی حاكم می شود، به گمان ما  نظم، وحدت، شکل و ساختار)ماشینی( تعریف نموده اند، كه بر اساس هر یك 

زیر نامید، گام بعدی تشریح  فرا ارگانیزمد را باید یك ساخته های انسانی كه با عوامل فرهنگی و هویتی هم در ارتباطن

)محیطی، انسانی، كاركردی، سازه ای و شکلی( می توان معرفی  زیر سامانهاست كه آنها را در پنج  سامانه های معماری

 نمود.

تعریف می شود، معماری است كه هر عضو نقش های  ایمعماری جامع و فراسامانهآنچه به عنوان یك  

ها با هم یك كل یکپارچه همچون یك سمفونی موسیقیایی گونی در هر پنج زیر سامانه به عهده دارد و همه سامانهگونا

در مقابل نگرش های یك جانبه فراوانی در توان به پل خواجو اشاره نمود .  را ارائه می نمایند به عنوان نمونه می

ا این نگرش به سامان شکنی پرداخته و یا به طور یك جانبه معماری قرن بیستم مشاهده می شود كه یا در رویارویی ب

   تنها یك بعد را در معماری برجسته نموده اند.

 علوم روش سامانه ای در سه                                                                   

پایداری بیشتر، ساختار سامانه ای به  مردم در زندگی عادی خود، در طول تاریخ به طور ناگزیر برای تداوم و  
زندگی خود داده اند. اگرچه این روند در چند سده جدید از این حالت تعادلی خارج شده است. اما علوم، سیر متفاوتی را 
نسبت به زندگی مردم طی كرده اند و سالها طول كشید تا نگرش سامانه ای در علوم كشف و مطرح شود. به طور كلی 

 :شمرند كه عبارت است ازاملی برای علوم بر میسه دوره تک
 ارتباط از كل به جزء 

 ارتباط از جزء به گل 

 ارتباط متقابل جزء و كل  

 سامانه ای منطق صوری ارسطو ،روش ءازکل به جز ارتباط -1

استوار بوده، یعنی رسیدن از كل به جزء: هستی هرچیز در گرو  ( Deductiveاساس این منطق بر قیاس ) 

( بود كه Organismجهان در نظر متفکرین كهن كل گرا، سازواره ای )»یف جایگاه او در كل مجموعه می باشد. تعر

نهایت درجه از كمال برقرار بود. هر جزء از این جهان و هر موجودی از موجودات، ه در آن نظام و سلسله مراتب وجود ب

 ( 13 , 1931 ,فرشاد (« در هستی و رفتار آن نقش داشتند.در این رویکرد، جزئی از سازواره كلی بشمار می آمدند و 

نشات گرفته ، عنوان مهمترین كتاب ارسطو در زمینه منطق « ارگانون»كه از واژه كهن یونانی  ارگانیزمواژه 

شهرت یافت.این واژه به معنای ابزار است و منظور ارسطو از این كتاب معرفی « ارغنون»شد كه در عربی به صورت 
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در این كتاب به شکلی متفاوت با عصر امروز،  پایه های نگرشی كل ( 1731، 1931)دهخدا، 1ابزارهای فکر صحیح بود.

 گرایانه به هستی تعریف شده است. 

جهان ]از منظر كل گرایان كهن[، مجموعه ای درهم و تصادفی از اتم ها و حوادث بشمار نمی آید. برعکس، جهان »
وحدت و ارتباط ذاتی برخوردار می باشد. كلیه موجودات و پدیده ها در جهان بهم مرتبط اند  چه در آن هست ازنو هرآ

و میان آنها پیوندهایی بس قوی برقرار است. ... هستی قانونمند است و بر هرچه هست قوانینی عمومی و همه شمول 
 (  1931,13 ,فرشاد «)حاكم می باشد.

 ی علوم تجربیاز جزء به کل ، روش سامانه اارتباط -2

 -ریاضیات از جمله با پیشرفت كلیه رشته های علمی  روشنگری واین مرحله از قرون هفدهم و هیجدهم با عصر 

(،به معنای حركت از جزء به كل،  پایه  Inductiveدر این مرحله استقراء ) شیمی و غیره آغاز شد.  -فیزیك  -نجوم 

 علوم را شکل می دهد. 

اصل مسلم رویکرد تجزیه گرایانه به جهان این بوده است كه یك موجودیت را هرقدر كه پیچیده باشد می توان به »
اجزائی تقسیم نمود و از راه تدقیق در وجود و رفتار آن اجزاء به شناخت موجودیت اصلی نائل آمد. ... شناخت پدیده ها 

 ( 17همان، «)ینش مکانیستی از جهان استوار بوده است. در مکتب تجزیه گرائی از بسیاری جهات همواره بر ب

ی یابد ، هر جزئی دارای شکل ( یا یك ساز و كار، یعنی ماشین از اجزائی تشکیل م Mechanismیك مکانیسم،) »
عملکردی است و از دید مکانیکی كاركرد كل ماشین را می توان با شناخت رفتار یکایك اجزای آن دریافت. ... و 

 (13)همان، « برقراری زنجیره قوی علت و معلول همواره از اركان اصلی جهان بینی مکانیستی بوده است.اصل 

 2سامانه ایمنطق  ارتباط متقابل جزء و کل در -3

 ، فیزیك، هنر، معماری و ... ریاضیات، روان شناسی ،اقتصاد، جامعه شناسی از جمله این شیوه اندیشیدن در علوم مختلف

 . ایی گذاشتتا ثیر بسز

طبیعی و (نظریه عمومی سیستم ها در واقع كوششی جهت امتزاج رویکردهای مکانیسمی ) ماشینی ( و ارگانیسمی ، »
زنده ( در تفسیر جهان است. از این امتزاج نظریه عمومی سیستم ها كه از خوبیهای هر دو رویکرد بهره مند شده است 

ه تنها بر عناصر مجموعه كه بر ارتباطهای بین عناصر و نظام پیچیده و پدید می آید. در تئوری عمومی سیستم ها، ن
كلیت سیستمی نیز تأكید می شود. هرقدر كه شبکه ارتباطها پیچیده تر و درهم آمیخته تر باشد، سیستم نیاز به نظام 

 (114همان، « )باالتری دارد و به این ترتیب شیوه ایجاد نظام در مركز توجه تئوری سیستمی قرار می گیرد.

به طور  ی توان با ذكر یك مثال عنوان كرد.تفاوت این دیدگاه را در مقایسه با دو دیدگاه پیشین به خوبی م

به شیوه خاص خود  سه گرایشمثال با مشاهده مشکالت و بحران هایی در عرصه آموزش دانشگاهی، هر یك از این 

 عمل می كنند. 

                                                 

گرشي ابزارمندانه و كمتر به اين توجه مي شود كه واژه آن به معني ن (61، 6811)نوحي،  نگرش ارگانيک را نگرش اندام وار ترجمه كرده معموال .6

گرايانه  است، چيزی كه در دوره تجربه گرايي علوم جديد مطرح گرديده است. در حقيقت بايد نگرش ارگانيک را رويكردی ابزارمندانه و در عين حال كل

 دانست . 

0. Systematic Logic 
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  ابتدا به تعریف علم و اهداف آن توجه می شود و ناسازگاری نظام دانشگاهی با تفکر ارسطوئیدر ،
 اهداف آن به عنوان مشکل مطرح می شود. 

  همه مشکالت تجزیه می شود تا به اجزاء آن برسد، )یعنی دانشجو، نگرش علوم تجربیاما در ،
ی سعی در یافتن مشکالت كتابهای درسی، رشته های تحصیلی و ... ( و با مطالعات موردی و آمار

 جزئی می نماید. 

 تالش دارد تا رده بندی مشکالت را فراموش نکند، یعنی هم جزئیات را ببیند  نگرش سامانه ای در اما
 و هم كلیات را مد نظر قرار دهد.

ی محدودی بر اساس نگرش سامانه ای، هر دو دیدگاه پیشین هر یك به تنهایی، در حل بحرانها ناتوان اند و راه حل ها

 ،های كالنسیاستگذاری ،جنایتو جرم ، جامعه مانند آلودگی هوا بحران هایبسیاری از ارائه می دهند. در حقیقت 

زمینه حل این  امانه ایس تفکراما  ،مدیریتی و بسیاری دیگر را نمی توان تنها در یك حوزه علمی حل كرد مسایل

 ساخته است.مسایل را فراهم 

 متولد و یا یك بعدی یك رشته علمی محدوده بر خالف بسیاری از جنبشهای فکری كه در  امانه ایتفکر س

رشد كرده است. از آنجا كه این شیوه تفکر به طور كلی  یك دیدگاه چند بعدی  در و ایشده اند در محیطی میان رشته

 فراتر رفته ونوین ت از مرزهای علوم ضرور ربنا ب ،با خود اجزا تنها  متشکل از اجزا سروكار دارد نه با مجموعه هایی

نگرش سامانه ای در واقع برداشت و تفسیر جدید و محدودی است از دیدگاه توحیدی كه همه  عمومیت یافته است.

پیامبران الهی به آن تاكید داشته اند. مفهوم توحید در هستی ، به معنای ارتباط هماهنگ، حکیمانه و مدبرانه همه اجزاء 

و سیر وجودی آنها از قوه به فعل می باشد، مفهوم توحید در مکتب اسالم با بیانی جامع و مانع در آیات  و عناصر هستی

كه بعد از 9ارائه شده است . در دوران جدید و در جهت جبران رویکرد جزء نگر 1و احادیث معصومین 1قرآن مجید

 پیشگام شدند. رنسانس در فرهنگ غرب شکل گرفت، دانشمندانی

 . سه دوره تکاملی علومError! No text of specified style in document.-1جدول 

 روش علمی بینیجهان فیلسوف مطرح فلسفه علم مراحل تکامل علم

 حرکت از کل به جزء ارگانیسمی ارسطو یونان باستان مرحله اول

 ء به کل|حرکت از جز مکانیسمی اسپنسر روشنگری مرحله دوم

 ارتباط متقابل جزء و کل مکانیسم و ارگانیسم برتالنفی اینگرش سامانه مرحله سوم

لودویگ (، توسط  General System Theoryنخستین گامها در جهت پایه ریزی نظریه عمومی سامانه ها )»

برداشته شد. هدف او و بسیاری دیگر از پژوهشگران  (، Ludwig Von Bertalanffy) 4فون برتالنفی

                                                 

(  ، سامانمندی هستي را از كل به جزء و هستي آفرين را 651گرديم )بقره، همانا از خداييم و به سوی او باز مي«  انا هلل و انا اليه راجعون»مفهوم آيه  .6

 با هستي و بالعكس تبيين مي نمايد.

فرمايند: ) خداوند درون اشياست و با آنها يكي نيست و بيرون از اشياست و از آنها جدا نيست ( اين فراز به نحوی جامع و مانع حضرت علي مي .0

 (6البالغه، خطبهالوجود با ممكن الوجود را تبيين مي نمايد. )نهج ارتباط كل و جزء و واجب

8. Positivistic 

مدون كرد. وی كه ازديدگاه  6342و  6382های ها را در طي سالشناس و متفكر اتريشي، مفهوم نظريه عمومي سيستملودويک فون برتالنفي، زيست .4
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سامانه ای از پایه ریزی نظریه عمومی سامانه ها، دستیابی به نظریه ای كلی بوده كه تئوری های خاص در علوم 
، 1931)فرشاد، « مختلف را شامل شود، به آنها وحدت بخشد و همشکلی موجود میان تئوری های علوم خاص را بیابد.

113) 

یك نگرش جامع به معماری  وجود نتیجه نگاه تك بعدی و عدم ،نی كه در معماری معاصر دیده می شودبحرا

تواند به درستی تعریف شود. لذا، بحرانهای یابد و میای است كه مفهوم میرشته. معماری تنها در محیطی میانمی باشد

های ظهور این بحران در ه در معماری گشت. عرصهحاصله از دیدگاه پوزیتیویستی منجر به شکلگیری بحرانی چند جانب

 حوزه محیط زیست، اقتصاد، هویت، عدالت و... جهان معماری را به تأمل واداشت.

 نکاتی كه عدم توجه به آنها باعث بروز این بحران شده اند را می توان به صورت زیر بیان كرد: 

 است. از همه جانبه گرایی دوره های  گذشتهو خروج دیروز  تك بعدی های امروز ناشی از راه حل بحران 

  به دنبال خود نتایج بدی را به بار می آورند.یکجانبه )هرچند خوب( رفتارها و نتایج مقطعی و 

  می تواند از خود مرض بدتر باشد. بد یا ناقص درمانگاهی نتایج 

 فراوانی در بسیاری از عرصه های هر عمل تاثیرات نتایج بزرگی به بار آورند و  می توانند تغییرات كوچك
 مرتبط دارد

 رابطه دوطرفه علّی و معلولی با هر پدیده دارد . شرایط محیطی  
به نظر می رسد این بحران را می توان با كمك نگرش سامانه ای و بازگرداندن معماری به هویت و اصالت خویش 

 برطرف نمود.

 یک سامانه سامانمند بودن

كه برای رسیدن به هدفی سازماندهی  شودگفته می مجموعه ای از دو یا بیشتر از اجزاه ب سامانهبه بیان ساده، 

هر  .بودن استروش مند و بر مبنای الگویی از قبل تعیین شده  ،به معنای منظمبودن نیز  سامانمند و هماهنگ شده اند.

 آید:بخش بنیادی پدید می سهسامانه از 

 ، عناصر واجزاء 

 ،ارتباط میان اجزاء 

 با محیطسامانه ارتباط   
 ابتدا نگاهی مختصر به مفاهیم سامانه ای خواهیم داشت. 

 عناصر و اجزاء تشکیل دهنده یک سامانه-1

 هر سامانه از عناصری تشکیل یافته كه مجموعاً در ارتباط با هم یك كل را پدید می آورند. در تفکر سامانه

 اش باشد.یك سامانه، كل می تواند بیشتر یا مساوی اجزاء متشکله ای تأكید بر روی كل می باشد. كه بسته به مرتبه

 میان اجزای یک سامانه ارتباط-2

پیوند میان اعضاء یکی از مهمترین ویژگیهای موجودیت های سامانه ای است. پیوند های سامانه آفرین می 

                                                                                                                                                        

گيرد و مفهوم ارگانيسم نيز خود مفهومي دريافت كه اين نظرگاه ميداني بس وسيع را دربر مي تدريجنگريست بهارگانيستي به موجودات زنده مي

 (6836.)بختياری، شمول استجهان
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 توانند به ساخت، رفتار و یا فرآیندهای سامانه منتسب باشند.

 ه با محیطارتباط سامان-3

مجموعه عوامل، پارامترها و یا متغیرهائی را كه جزء سامانه به شمار نیامده، لیکن به گونه ای می توانند در ساخت و 

در حقیقت محیط اثر بسیار (  »41-43،  1931)فرشاد،  رفتار سامانه تأثیر بگذارند، محیط یك سامانه خوانده می شود.

 (43همان، «)و به نوعی با آن آمیخته شده است كه تفکیك آنها كاری ساده نیست. زیادی در سامانه های ارگانیك دارد

 سامانه یک اجزای های گیویژ                                                                 

بدینگونه روشن می . نظم بسیارمهم استو  نگرش سامانه ای در مبانی نظری تأكید بر چگونگی ارتباط میان عناصر،

 ویژگی در نوع ارتباط میان اجزا موجود باشد:  سهشود كه برای پدید آمدن یك سامانه باید 

 سامان(وحدت )ماشینی، طبیعی، بی 
 )مراتب اهداف )زیبایی، كارایی، سازه 

 هماهنگی در روابط درونی اجزاء 

 شود؛می ارائه 1.1گیهای مذكور به اختصار در جدول انواع ساماندهی و ویژه

 های آن. انواع ساماندهی و ویژگیError! No text of specified style in document.-1جدول 

 در کثرت اجزای یک سامانه وحدت-1

ما رابه درك  ،باشد سامانهكه شاید مهمترین ویژگی در یك  های یك سامانه وحدت است ویژگییکی از 

ها دارای ویژگی وحدت در كثرت هستند. بدین معنی كه كثیری  سامانه ههم می رساند.« وحدت دركثرت»كامل مسئله 

وحدت را نمودار می سازند. عناصر،واحدند و پس از پدید آمدن  از عناصر گوناگون در یك همکاری و هماهنگی با هم،

چ دارند. پس وحدت اجزاء به هی« وحدت»هم هویت خود را از دست نمی دهند. و چون هدف واحدی دارند، پس  سامانه

داشتن یك هدف  است یعنی ((Unity( نیست، بلکه به معنی  (Uniformity روی به معنی یکپارچگی و هم شکلی

توان به سامانه های طبیعی و برای وحدت به معنای  می Unityبرای وحدت از جنس  .واحد و هماهنگ و همراستا

 هانمونه انواع نظم بندی اهدافاولویت انواع وحدت انواع ساماندهی

 وحدت شکلی كامل ساماندهی ماشینی

Uniformity 

اهداف كاركردی، اهمیت 

 ایسازه

 انضباط شکلی

Arrangement 

 نوگرایی

 وحدت در كثرت ساماندهی طبیعی

Unity 

توجه متعادل به تمامی 

 اهداف

 بندیپیکره

Design,Composition 

 نوگراییفرا

 گراییسنت

 كثرت كامل سامانیبی

Plurality 

شناسی اهمیت بعد زیبایی

 گرافرد

 بندینفی تركیب

Decomposition 

 شکنیسامان
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Uniformity 1می توان به سامانه های مکانیکی اشاره كرد . 

 یک سامانه اجزایی هدفمند-2 

نمی توان به صرف همکاری میان اجزاء به یك و  هرگز نمی تواند بدون هدف و غایت پدید آید سامانهیك 

 در واقع سه ویژگی زیر باید در مورد هدف یك سامانه مورد توجه قرار گیرند:دست یافت.  سامانه

  این گزینش از آغازبر پایة آن هدف انجام می ای است. فرآورده گزینش عناصر و اندام های ویژه ،سامانههدف
بنابراین این  ای هم داشت، چون نمی توان گزینشی كرد. سامانهنمی توان  شود. پس اگر هدف روشن نباشد،

 هدف باید دستاورد و نتیجه ناگزیر و منطقی مجموعه ای از اجزا باشد. 

  توان این هدف مجموعه برآورده شود، نمیای از میان برود و باز هم در صورتی كه عنصری از مجموعه
باید این عنصر بیهوده  تبدیل شود، سامانهبرای اینکه این مجموعه به یك مجموعه را یك سامانه دانست. 

یعنی حذف شود. پس هدف همواره نیازمند به همة اجزاء مجموعه می باشد و همواره متکی به آنها می ماند. 
 و دستیابی به هدف، همه اجزا باید شركت داشته باشند. برای بقا و بر جا ماندن سامانه 

   این دو ویژگی را می توان به صورت ارتباط دوطرفه بین هدف و اجزاء خالصه نمود. به این معنا كه هدف از
  عناصر و عناصر از هدف نتیجه شود و این دو یکدیگر را به طور كامل تعریف نمایند.

 انه اجزای یک سام همکاری و هماهنگی-3

تنها  هدفداری به معنی دستیابی به هدف است، نه تنها داشتن هدف. این بدین معنی است كه همکاری اجزاء

نمی تواند باشد. چون به همان اندازه كه سامان داشتن نیازمند به علت است، بی سامانی و بی  سامانهعلت پدید آمدن 

. همکاری شرط الزم نظم است ولی واملی دست اندركارندنظمی هم علت دارد و در پدید آمدن بی نظمی هم عناصر وع

 در صورت هدفمند بودن شرط كافی آن می شود.

سامانه در مورد دو یا چند جزء كه از هم متمایزند، یعنی دارای هویت مستقلی هستند معنی پیدا میکند،در غیر 

  .این صورت مجموعه تبدیل به یك عنصر میشود ودیگر نظم و سامان معنی ندارد

                                                 

مي باشد. بدين معنا كه  Unityل، وحدت در انواع ميوه ها چنانچه طبيعي باشند،) تغييرات ژنتيكي در آنها اعمال نشده باشد(، از نوع بعنوان مثا -1

ر آنها، داشتن هدف واحد مي باشد و نه وحدت ظاهری و شكلي. در مقابل آن، محصوالت كارخانه ای و ماشيني با سامانه ايجادگر مكانيكي در وحدت د

مي رسند. برای مثال انواع شكالت، از اين دست بوده كه عيناً شبيه به هم توليد مي شود. در معماری نيز مي  Uniformityنهايت به وحدت از نوع

و بافت وان مثالي در باب خانه ها ذكر كرد: در شهرهای سنتي، هرگز نمي توان دو خانه را يافت كه كامالً همشكل باشند. هر خانه بر اساس شرايط ت

تمع منطقه، عالوه بر حفظ ويژگيهای خاص خود، هماهنگي و وحدت خود را با كل مجموعه های اطراف به خوبي حفظ مي كرده است. اما در مقابل، مج

وچه های مسكوني امروزه و نيز خانه های سازماني تيپ، مثالي بسيار مناسب برای وحدت از نوع همشكلي مي باشد.اگرچه در بافت شهرهای سنتي ، ك

و منظم هستند  ها و محله ها و بازارها هيچ گونه وحدت ظاهری ديده نمي شود و دارای هندسه كامال آزاد بوده اند ، اما خانه ها دارای هندسه ای دقيق

 به چشم مي خورد. Unityو در مجموع  ، در كل بافت شهر وحدتي از نوع 
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  سامان( )نظمتعریف                                                                           

 
 تعیین كننده در ایجاد نظم. سه عامل Error! No text of specified style in document.-1 نمودار

 

كه وحدتی در كل مجموعه و هدف  هااندام تعریف دقیق نظم چنین است: همکاری و هماهنگی میان اجزاء وعناصر و

و به ارتباطی منسجم )مثل اجزاء یك  ،مهم هستند )سامان(در پدید آمدن نظم هر سه ویژگی فوق كند. آن ایجاد می

 سامانه( با هم نیاز دارند. 

  انواع نظم                                                                                                  

 نظم را به ساده ترین تقسیم می توان دو گونه دانست:

 آرایش و انضباط شکلی عناصر و اجزا 

 پیکربندی ناشی از همکاری اجزاء در راستای هدف  

  (Arrangement لی عناصر و اجزاء )آرایش و انضباط شک -1

این درك از نظم به معنی مرتّب سازی و ساده سازی است كه معموالً آدمیان درساخته های خود ایجاد می 

كنند و بیشتر ارتباطات اجزاء آن ارتباطی قراردادی و یا ماشینی است همچون چیدمان اعضاء در ارتش، تیم فوتبال، 

پائین به ساخته و انبوه سازی و...  اگر این نظم به تنهایی به كار گرفته شود نشان از مرت طراحی خانه ها با الگوی پیش

می   ) ( Uniformityاین نظم میتواند به راحتی به بی نظمی منجر شود و و دارای وحدت شکلی، سامانه ای آن دارد. 

 باشد.

 وحدت هدفداری همکاری و هماهنگی + +
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 (A)منبع 1379آیی چندیگار، لوكوربوزیه، هند، . ساماندهی ماشینی و وحدت شکلی كامل، مركز گردهمError! No text of specified style in document.-1 ریتصو

 (Design پیکره بندی ناشی از همکاری اجزاء در راستای هدف) -2

عی است. این نظم به وحدت در دراین نوع نظم روابط قراردادی نیست وهمکاری میان عناصر، به صورت واق

درك این نظم به سادگی نظم و انضباط آرایشی نیست وتنها با شناخت عمیق هدف و شیوۀ می انجامد. (، unity) هدف

به آن ایجاد می  1شناخت این نظم با علم حضوری بههمکاری اجزاء است كه می توان آن را كشف كرد. كامل ترین مرت

به راحتی قابل درك است. تفاوت دیگر این نظم با نظم پیشین در حیات  1صولیشود. در حالی كه نظم آرایشی با علم حَ

و هوشمندی آن است. در یك نظم هوشمند، تطابق و انعطاف پذیری با محیط وجود دارد و این سبب تحرّك در نظم 

ری رفتارها را نیز كم می كند. چراكه عوامل گوناگون تأثیرگذار را نمی آن می شود و حتی تا حدودی پیش بینی پذی

توان همیشه مدنظر قرار داد. درصورتی كه نظم آرایشی، نظمی خشك، مرده و ایستاست و به همین جهت غیر تطابقی 

 است و به راحتی می توان آنرا  پیش بینی كرد.

( مطرح می شود هرگز به معنی بی Chaosتئوری آشوب)پیچیدگی و فراكتال با نام  جدید آنچه كه در تئوری

سامانه است ته پیشرف بهنظمی نیست، بلکه چنین نظم متحرك و پیشرفته ای را مدّ نظر دارد. این نظم نشان دهندۀ مرت

تمام تالش دانشمندان درك و كشف همین نظم پنهان طبیعت و فرمولبندی آن  و بیشتر نظم طبیعت از این نوع است.

ا زبان ارتباط بین ما و طبیعت برقرار شود. هر قانون علمی یك كلید ارتباطی و یك نظم كشف شده است. است ت

هنرمندان و معماران نیز به شکلی دیگر نیاز به كشف این نظم دارند و این چیزی است كه به خوبی در دوران گذشته در 

ۀ جدید است كه نظم آرایشی بر هنر و معماری میان انسانها  به صورت فطری و حضوری وجود داشت. تنها در دور

 انسان حاكم گشت. امروزه برخی جریانهای معماری تالش در احیاء این نظم در معماری دارند.

                                                 

يابد. آن است كه واقعيت معلوم عين واقعيت علم است و شي ادراک كننده بدون وساطت تصوير ذهني، شخصيت واقعي معلوم را مي علم حضوری. 6

دهد، واقعيت اراده و تصميم و لذت بر ما هويدا وقتي كه لذت يا اندوهي به ما دست مي گيريم و يا آنكنيم و تصميم ميمثل آن وقتي كه اراده مي

 ، مقاله پنجم(6811)مطهری، است. 

، مقاله 6811)مطهری، علم حصولي يعني علمي كه واقعيت علم با واقعيت معلوم دو تا است، مثل علم ما به زمين و آسمان و درخت و انسانهای ديگر.  .0

 پنجم(
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انجامد، مسجد جامع اصفهان، اصفهان، متعادل به تمامی اهداف به وحدت در كثرت می. ساماندهی طبیعی با توجه Error! No text of specified style in document.-1 ریتصو

 (Aشیوه رازی )منبع

  و بی سامانی تعریف بی نظمی                                                           

نظمی است كه بینظمی است. با كسب درك و شناختی شفاف از تر، ارائه تعریفی صحیح از بیاز نظم مهم

 از هم گفته می شود: جداواژه بی نظمی به دو حالت كند. نظم معنا پیدا می

 مجموعه ای از اجزای  دارند. مانند یك تل سنگ، وجود حالتی كه توده ای از عناصر بدون ارتباط با هم
 هیچ هدفی را هم برآورده نمی كنندپراكنده كه البته 

  های گوناگون دست  سامانهحالت دوم كه بسیار مهمتر است و بیشتر روی می دهد، حالتی است كه در آن
اما چون هیچ گونه هماهنگی  این اهداف برآورده می شوند، اندركار برآوردن هدف های ویژه خود هستند،

 ی كنند.دستاوردهای یکدیگر را از میان می برند و پیامدهای هم را خنثی م با هم ندارند،
 ممکن است گمان شود نظم و بی نظمی دركنار هم همزمان پدیدار می شوند. ولی باید دانست این دو مفهوم منطقاً

نقیض هم هستند ونمی توانند دركنار هم جمع شوند. دراینجا هم چنین نشده است. چرا كه نظم در رده ای فروتر و بی 

 نظمی در رده ای باالتر رخ نموده است.

 مباحث قبل برای ایجاد سامان و نظم رعایت سه نکته مهم در طراحی و گزینش به شرح زیر الزم است:بر اساس 

 گزینش عناصر و اجزاء پروژه. 

 گزینش اندازه و چگونگی ویژه ای از عناصر. 

 گزینش نحوه خاصی از ارتباط میان عناصر با هم. 

تحقق یافته یا خیر، و هدف اصلی تا چه حد قابل  ما می توانیم با انجام سه آزمون روشن سازیم كه سامان نهایی

 دستیابی است؟

 كنیممیداریم و حذف مینخست، برخی از اجزاء وعناصر را ازمیان بر 

 آوریممیدوم،در اندازه و چگونگی )كمیت وكیفیت( برخی عناصر دگرگونی پدید 

  دهیم.میسوم، چگونگی روابط میان عناصر را تغییر 
اگر ما  ستیم.نیروبرو  سامانهآنگاه ما با یك  آزمون ها،اگر در برآوردن هدف خلل رخ دهد،در هركدام از این 

در آن صورت در پاسخ به پرسش مطرح شده خواهیم گفت كه ما هرگز نمی توانیم هر  باشیم، سامانهمعتقد به یك ابر 
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بدانیم و اگر چنین كنیم آنگاه نظم و بی نظمی تنها دو نام هستند كه ما به دلخواه به  سامانهدستاوردی را هدف یك 

 ولی چنین نیست. ،مجموعه ها و پدیده ها می دهیم

 هاست كه هركدام هدف هایی را برآورده می سازند. سامانهما براین باوریم كه جهان ،دارای یك رده بندی از 

پس به باور ما نتیجه ای هدف به  بزرگتر هستند و الی آخر. سامانهعناصر یك  این هدف ها خود در یك رده باالتر،

اگر نتیجه ای در رده بندی ویژه خود آشفتگی  ها باشد. سامانهشمار می آید كه بتواند عنصری برای یك رده باالتر از 

 .برساندبه رده باالتر  هدف های دیگر ناسازگار باشد هرگز نمی تواند خود را با پدید آورد و

 
سامانی كند، در نتیجه در این بنا با بیای میانی بنا در كل ساماندهی بنا خللی وارد نمی. حذف نیمی از فضای شیشهError! No text of specified style in document.-9 ریتصو

 (A)منبع 1331-1331آیزنمن، كلمبوس، آیی كلمبوس، روبرو هستیم، مركز گردهم

 

 فصل اول(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 را كامل تعریف كنیم؟ معماریدر چه موقعی می توانیم  (1

 را نام ببرید؟سامانه های معماری  (1

 در علوم كدامند؟سه روش سامانه  (9

 از كجاست و به چه معنی است؟ ارگانیزمریشه واژه  (4

 چه تفاوت هایی با هم دارند؟نگرش سامانه ای وم تجربی با در علوم تفکر ارسطویی و نگرش عل (7

 ونه دسته بندی شده اند؟به تجزیه و تحلیل آن بپردازید؟گاین فصل علوم چ 1-1جدول در  (3

 در عرصه های علوم و هنر و معماری امروز ناشی از چه چیزی است؟ بحران (3

 از چند بخش بنیادی تشکیل یافته است ، نام ببرید؟ سامانه (1

 چه ویژگی هایی وجود دارد، نام ببرید؟ اجزای یک سامانهبین  (3

 بین اجزای یك سامانه وحدت ایجاد می شود؟ چگونه (11

 ؟مخصوص هدفمند بودن یك سامانه كدام است، نام ببرید سه ویژگی (11

 چیست؟ نام ببرید؟ نظمتعریف دقیق  (11

 چه تعریفی دارد، نظر شما در این ارتباط چیست؟ بی نظمی و بی سامانی (19

 چه ویژگی ای  الزم است؟ نظم و سامانهبرای ایجاد یك  (14

 



27 

 

 فصل دوم

 معماری  تعاریف و سامانه های                                                         

گستردگی و تنوعی كه در آثار معماری معاصر به وجود آمده و تناقضی كه گاه میان آنها دیده می شود نشان از 

بعدی و حصری در اینجا هم مشکل اصلی تعاریف یك سال گذشته دارد. 111بدیهی معماری در طی گم شدن تعریف 

(exclusive است. در بیشتر موارد معماری تنها به یك بعد خود خالصه شده است. تعریف كلّی )« ساختمان سازی در

ن  بیان ارتباط آنها بیان نموده چندان گره گشا نیست، چرا كه تنها سه ركن معماری  را بدو 1«تركیب صنعت و هنر

را از معماری  خارج  بسیاری از آثار بی توجّه به فضا تعریف بهتری است كه  1«سازماندهی فضا»است. تعریف معروف 

می كند. ولی انسان گرایی و كمال گرایی در این تعریف نیست و همچنین جایگاه مباحث فنی و اقلیمی و...  در آن 

معماری ، بازآفرینی و ساماندهی فضا به »این ترتیب می توان تعریف زیر را پیشنهاد نمود كه مشخّص نشده است. به 

عنوان بخشی از محیط طبیعی، تاریخی و... با استفاده از عوامل مادی و قوانین علمی حاکم بر آنها وصورتی متناسب با 

 «نیازهای مادی و روحی انسان و در جهت کمال آنها

 یمعمار اثر دهندهشکل فیتعار                                                              

جزء مهم است كه با مطرح كردن هر جزء گروهی از آثار معماری یك جانبه ازتعریف  3این تعریف دارای 

دیگر این تعریف را خارج می شوند. دو ركن اوّل )باز آفرینی و ساماندهی( ذات معماری را بیان می كند. امّا پنج ركن 

علت فاعلی، . 1می توان با استفاده از چهار علّت فلسفی توضیح داد و آنها را علّت های شکل دهندۀ اثر معماری دانست

. از میان این چهار معماری را تشکیل می دهند نهعلت غایی، علت صوری و علت مادی، چهار زیر سامانه اند که ابرساما

بنایی فاعلی و غایی و به نوعی معلول دو علت زیر روبنایی ترند و به خود اثر نزدیك ترند علّت، دو علّت صوری و مادی

علل معمار ی نهایتاً به  مهتوان نتیجه گرفت كه  ههستند. از آنجایی كه علّت غایی هم ریشه در علّت فاعلی دارد، می

 علّت فاعلی آن باز می گردند.

                                                 

 (52، 6810)قباديان،  درباره معماری ديدگاه لوكوربوزيه .6

 (A)منبع  باره معماریآگوست پره در ديدگاه .0
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 1در یک اثر معماری علت فاعلی-1 

ایجاد و بقاءِ اثر است. طبیعی است منظور ما از  معماری، خشت و گل و مادّۀ  مهعلت، مولّد و سرچشاین 

ساختمان نیست بلکه آن ویژگیهایی است كه این مواد را تبدیل به معماری كرده است. مهمترین این ویژگیها آن است 

خشی دیگر را ویژگیها و آرمانهای مادی و معنوی كه انسانها متناسب با نیازهای خودشان )كه بخشی از آن را محیط و ب

خودشان برایشان تعریف كرده است( به ساخت آنجا دست زده اند. پس به این ترتیب علّت فاعلی معماری را می توان 

 : در دو بخش تقسیم كرد

  : جسم و روح انسان ویژگیهای خاصی دارد و معماری بودن یك اثر هماهنگی معماری با انسان

 .است انسانی شرایط مهه میزان هماهنگی آن با هبسته ب

 محیط به انواع تاریخی، اجتماعی، اقلیمی و .... تقسیم می شود   :تأثیرگزاری ژن و اقلیم بر معماری

 اثر در هر لحظه وابسته به  بقایتأثیر گذارتر محیط اقلیمی است. بدیهی است آغاز و  مهكه از ه

. در مورد موجودات طبیعی، این دو شرایط آسمان و زمین و زلزله خیزی و تغییرات جوی و.... است

  عامل، ژن و اقلیم هستند كه می توان آنها را فاعل درونی و بیرونی دانست.

 :2در یک اثر معماری  علت غایی-2

است، امّا همان گونه كه  غایت معماری همان هدف انسان از ساختن بناست. اوّلین هدف بنا كاركرد آن

نیازهای انسان سطوح مختلف دارد، اهداف بنا از مادی ترین تا معنوی ترین نیازها همچون هویت تاریخی و اجتماعی و 

 بستر سازی برای ایجاد فرهنگ و اخالق و هویت الهی، متغیر است.

 :3در یک اثر معماری علّت صوری-3

ای است كه به صورت یك طرح و شکل خاص آن درآمده است كه  وایده و اندیشه هر اثر معماری حاصل فکر

علّت صوری آن را تشکیل می دهد. این علّت مهمترین و آشکارترین نمود اثر معماری است و معمار باید برای دستیابی 

اشد باید علل سه گانه دیگر را به خوبی مطالعه كند. به بیان دیگر این علّت برای اینکه بهترین گزینه بمه به آن، ه

 معلول سه علّت دیگر باشد.

                                                 

. علت فاعلي عبارت است از ما به الوجود ، يعني آن چيزی كه وجود معلول به سبب او است ، يعني او عطا كننده و آورنده وجود معلول است .6

است كه ازنظر فلسفي معلول نيازمند به علّت خود است و فقر ذاتي به آن دارد و اگر يک لحظه علّت از بين برود نابود ( الزم به ذكر 3، 6836)سبزواری، 

 .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
 

 (3 ،6836)سبزواری، . معلول به خاطر او وجود پيدا كرده است است از آن چيزی كه علت غايي عبارت .0

آن چيز فعليت معلول حاصل مي شود ) يعني او عين فعليت معلول و مناط تحقق معلول است ( او صورت آن شي ء  ازآن چيزی كه  علت صوری .8

 (3، 6836)سبزواری، . معلول است و شيئيت معلول هم به اوست
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 . شناسایی علت ها و زیر سامانه های معماریError! No text of specified style in document.-2نمودار                                                      

 :1در یک اثر معماری  علت مادی -4

مصالح و  اگر مادّۀ ساختمان مصالح ساختمانی باشد ، علّت مادّی معماری ، ساختار و سازه و میزان مقاومت

بارگذاری ساختمان خواهد بود. طرحی از استقرار مواد بر روی هم كه هم در ایجاد و هم در تداوم بنا نقش دارد علّت 

مادی آن را تشکیل می دهد كه می توان آن را طرح سازه ای یا تعیین مواد و مصالح آن دانست. درحقیقت علّت صوری 

 ور خود نیاز به علّت مادی دارد.كه خود معلول دو علّت پیشین است برای ظه

 عتیطب و یمعمار در یادیبن یهاسامانه                                                        

سامانة بنیادی درمعماری از گذشته های دور همواره مطرح بوده است كه بر پایة آنها می توان میزان  چهار

 :هماهنگی و نظم را در آثار ارزیابی كرد كه عبارتند از

  در معماری كاركردیسامانة، 

   در معماری سازه ایسامانة 

  در معماری كالبدیسامانة  

   در معماری یانسانسامانة 
هر یك از این سامانه ها در ارتباط با علل چهارگانه ای كه برای معماری در ابتدای فصل مطرح شد،قابل 

متناظر با علت مادی، سامانه كالبدی متناظر با  ایسازه سامانهبررسی هستند. سامانه كاركردی متناظر با علت غایی، 

 انسانی متناظر با علت فاعلی است. سامانهعلت صوری و 

                                                 

 (3، 6836)سبزواری، . كه حامل استعداد شي ء ديگر است ) به تنهايي يا به ضميمه شي ء ديگر ( ماده آن شي ء ناميده مي شودن چيزی ا علت مادی .6

 

ها 
ه 

مان
سا

ر 
زی

 و 
ل

عل
 

 معماری:

ساماندهی 

فضا درخور  

زندگی  

 انسانی

 ؛ویژگيها)روحی و جسمی(زه ها ؛استعدادهايانسان ؛انگ

  محيط: اقليمی، تاریخی و... 

 توده ؛ ساختار

 ییبایز هندسه و حجم؛ فرم؛ شکل وصورت فضا؛

 ت بخشی و تعالی یاهداف فضا از کارکردها تا هوسلسله مراتبی از 

 فاعلی  تعل

 علت مادی 

 علت صوری  

 ی یعلت غا

 زیر سامانه فرهنگی

 زیر سامانه محيطی

ر سامانه سازه اییز  

 ر سامانه کالبدییز

 ر سامانه کارکردییز
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چگونگی ساماندهی فضاها دركنار هم برای برآوردن كاركردهایی ویژه با ایجاد :  در معماری کارکردی انهسام-1

انواع ارتباطات میان فضاهاست و تأمین كنندۀ یك برنامه كالبدی است كه در آن هیچ كاركردی هنگام برآورده 

 شدن،مزاحم دیگر كاركردها نمی شود.

نگی استخوان بندی یا ساختار كالبدی ساختمان و انتقال نیروها از باال به پایین چگو :در معماری سازه ای سامانه-2

در یك شبکه همگن از اجزاء سازه ای است كه در آن همه اجزاء به وجه مناسب دست اندركارند و هیچ جزیی بیکار 

 نیست.

با بکارگیری انواع  مناسب، چگونگی ساماندهی كالبد ساختمان با ساختمایه )مصالح(:در معماری کالبدی سامانه-3

نمای درون و بیرون  وزن و هماهنگی در كالبد و روابط بصری و زیبایی شناسانه و پدید آوردن ضرباهنگ )ریتم(،

 .مند بودن كل معماری را به نمایش می گذارد ساختمان است كه به خوبی سامان

 اعلی خود برگرفته از دو سرچشمه اندیشه ها ولت فهمانطور كه گفته شد، ع :مولد و انسانی در معماری  سامانه-4

معمار و همه كسانی  ی معماری،انساناهداف هنرمند و نیز استعدادها و توان او می باشد. سامانه  آرمانها وانگیزه ها و

آرمان  ،ی خود برگرفته از دو سرچشمه اندیشه هاانسان.سامانه  هستند كه دست اندركار ساختن یك اثر معماری هستند

نگرش نمادین به هستی و پدیدۀ های آن از گذشته  ؟اهداف هنرمند و نیز استعدادها و توان او می باشد ،هاانگیزه ،اه

های بسیار دور و در فرهنگ ها وجهان بینی های كهن مطرح بوده است. به ویژه در دین های برتر جهان كه اساساً 

دانستند و سرچشمة آن را در ماورای ماده و در پس این هستی را بسیار گسترده تر از جهان ماده و محسوس می 

 طبیعت می جستند.

باید توجه داشت انسان و طبیعت جزء محیط سامانه معماری تلقی می گردند، ولی از آنجا كه این سامانه با 

انه معماری می خود ارتباطی تنگاتنگ دارد، آثار فراوان محیط در آن، خود ایجادگر یك زیر سامانه در كل سام طمحی

كند. اما این زیر سامانه آنقدر قوی است كه ژن اصلی شکل دهنده به كل سامانه را تشکیل می دهد، به گونه ای كه 

 می توان سامانه معماری را فرزند محیط آن دانست. 

 ایرانیپل خواجو ابرسامانه ای در معماری سنتی اسالمی                                                 

پل » است،« اَبر سامانه»به گمان ما یکی از نمونه های بسیار ارجمند درمعماری سنتی ایران كه براستی یك 

در خدمت نیازهای  و انسانی كالبدی، سازه ای ه نظام كاركردی،مخالقیت در ه دراین پل،. در اصفهان است« خواجو

-سامانه بررسی می چهارهای هرختمان را با توجه به ویژگیاین ساعناصر اصلی  است. قرار گرفتهمادی و روحی انسان 

 كنیم.
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اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پل ران،یا یسنت یمعمار در سامانه ابر. Error! No text of specified style in document.-4 ریتصو                                              

1113   (www.isfahancht.ir)    

                                                            

 خواجو طبقه فوقانی پلسامانه های                                                                   

 طبقه فوقانی پل خواجو سامانه کارکردی-1

ساختمان پل  زند.این سو و آن سوی رودخانه زاینده رود را به هم پیوند می هر پل دیگری،این پل مانند  

دارای گذرگاهی برای گذراز پهنای رودخانه است. پهنای پل با میزان رفت و آمد مردم در گذشته تناسب داشته و رفت 

افتادن مردم به رودخانه پیشگیری  از ،همچون دست انداز دیوارهای پل، وآمد در آن به سادگی انجام می پذیرفته است.

این پل دارای سه گذرگاه است و گذرگاه میانی برای گذشتن عابرین سواره و پیاده سریع مردم از . طبقه فوقانی می كند

رواق در دو سوی آن برای گذر عابرین پیاده ای است كه از سر تفنن و گردش ونگریستن به چشم انداز  دو روی پل و

مردم و با سرعت تعداد بیشتری از چون  نه از این مسیر عبور می نمایند.گذر میانی سرباز و بزرگتر است،شهر و رودخا

بیشتری و اغلب سواره از آن عبور می كنند. گذرهای كناری كوچکتر و سرپوشیده است تا بتوان در آن درنگی كرد و 

 چشم انداز رود را نگریست.

 
، 1933 رلن،ی)است  شیخ بهایی، اصفهان خواجو، پل  ،یفوقان سطح نقشه. Error! No text of specified style in document.-7 ریتصو                                                 

31) 

 طبقه فوقانی پل خواجو یاسازه سامانه-2

ای  مستحکم است برای رود و نیاز به تفکری هوشمند و سازهرود گاهاً بسیار پرفشار و طغیانگر پیش میزاینده

ها، مقاومت آن را در برابر نیروی افقی رویارویی با آن. طبقه فوقانی پل خواجو با تقویت نیروی عمودی وارده بر پایه

 به نيطرف یرواقها

  دهيسرپوش صورت

  نیعابر عبور یبرا

 ادهيپ

 با یانيم یرواقها

  یشربرايب یوسعت

 سواره و عابر عبور
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 دیوارهای دوسوی گذرگاه باالیی پل،كند. چه بیشتر پل كمك میكند و به استحکام هروارده از طرف رودخانه بیشتر می

رواقهای جانبی كه پشت دیوارها جای  فشار الزم را بر شانه های تاق زیرین وارد می آورند و آنها را پایدارتر می كنند.

اگر تنها یك  به گونه ای به پایداری آنها یاری می كنند. چون چفَدهای آن عمود بر راستای دیوار زده شده اند،رند دا

همة  شاید با نیروی باد ویران می شد. ولی این دیوارها دوالیه دارند و پایداری باالیی دارند. دیوار ساده روی گذرگاه بود،

 وبی نیروهای وارده را به زمین را انتقال می دهند.به خ ها باربر هستند و) قوس(  چَککفد

 طبقه فوقانی پل خواجو سامانه کالبدی-3

پل خواجو با  درجهان شاید مانندی نداشته باشد. سامانه كالبدی این پل، یك شاهکار بی همتای معماری است و

، و در عین حال بسیار زیبا است و كنندگان گشتهاستحکامی مثال زدنی، به درستی پاسخگوی نیازهای كاركردی استفاده

سپس جرزهای آجری و بعد دیوارها و  سلسله مراتب كالبدی سکوهای سنگی،بخشد. با وقار زاینده رود را زینت می

طبقه فوقانی پل  رواق ها دارای هماهنگی كامل هستند. تناسبات هندسی و عددی در نما را می توان دید و شهود كرد.

 رواق های دو سوی دیوارها كالبد پل را پیچیده تر و متنوع تر كرده اند.كند. شناسی ایفا میبایینقشی موثر از لحاظ زی

نواز خلق كرده و با تأكید بر حركت افقی در فرم پل، باعث تركیب هرچه بهتر با ها ریتمی چشمتغییر ابعاد و تعداد تاق

اهمیت نقش طبقه فوقانی پل در زیبایی آن را   4.1و  9.1های عمودی در دو سو و میانه پل گشته است. تصاویر المان

 دهد. به صورتی شفاف ارائه می

 

 

های طبقه تحتانی و فوقانی پل، ریتمی رواق. )چپ( سامانه كالبدی، تفاوت میان ابعاد و تعداد Error! No text of specified style in document.-3 ریتصو                        
   1113اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پلنماید. نواز بوجود آورده، همچنان طبقه فوقانی با تأكید بر حركت افقی در پل، به تلفیق هر چه بهتر پل با ساختمان میانی كمك میچشم

(www.isfahancht.ir) 

. )راست( سامانه كالبدی، با حذف طبقه فوقانی پل، تركیب حجمی میان عناصر افقی و عمودی پل Error! No text of specified style in document.-3 ریتصو                  
 (www.isfahancht.ir)   1113اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پل توان  تاًثیر طبقه فوقانی در زیبایی پل را به وضوح مشاهده كرد.گردد و مینیز بسیار ضعیف می

 انسانی طبقه فوقانی پل خواجو سامانه-4

ظهور بعد انسانی و تاثیر وجود جسمی و روحی او بیش از همه در آثاری همچون معبد و خانه نمود دارد، اما در 

ساختمانهای اجتماعی همچون پل، مهمترین بعد انسانی كه ظهور می كند هویت تاریخی و اجتماعی مردم است. 

رای آنها یکپارچگی تاریخی و اتصال با بطوریکه این پل هرگز عنصری بیگانه با فرهنگ گذشته مردم نیست و ب

كه می توان در آنها نشست و اندكی آسود.  ندتاق نماهایی هست ،طبقه فوقانی پلدر گذشتگانشان را تداعی می كند. 
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زیبا و  و خالق فضایی است مردم را درمیان گرفته واحساس امنیت پدید آورده است دیوارهای دو سوی گذرگاه باالیی،

برخی تاق نماها كور و بسته هستند و برخی دیگر رو به رودخانه نگ كوتاه اجتماعی كوچك و صمیمی. مناسب برای در

همچون یك تاالر هنری . دهنداین بازشوها چشم انداز شهر را در قاب زیبایی پیش چشم بیننده قرارمی باز می شوند،

 است. بدین گونه چشم انداز یکدست رودخانه واز دیگری متمایز  هرچشم انداز، ،كه قاب هایی را بر دیوار خود دارد

 توانند از جمع شدن دور آن و نظاره آن لذت ببرند. كه مردم می تبدیل به چندین اثرو قاب زیبا میشود ،رشه

         

 سامانه های هشتی های میانی پل خواجو                                                        

 هشتی های میانی پل خواجو سامانه کارکرد-1

همچنین  بهره گیری كرد. میانی پل می توان بر پایة نیاز برای كاركردهای ویژه ای های دو سو واز ساختمان

و مرور بر روی پل استفاده گردد و ساختمان توانسته در راستای اهداف امنیتی و كنترل عبور های دو سو میساختمان

كه مکانی مناسب است برای آسودن و لذت بردن از منظر زیبای رودخانه. این  (Aنامیدند)منبع نشین میمیانی را شاه

كننده، در كاركرد خود انعطاف ایجاد توانند بر پایه نیاز استفادهشوند و میریف میها فضاهایی چند منظوره تعساختمان

 كند.و از گردشگران این اثر تاریخی پذیرایی می ای بر پا شده استامروزه در یکی از ساختمان ها چایخانه نمایند.

  سامانه ایجادگر در طبقه فوقانی،. Error! No text of specified style in document.-1 یرتصو
نواز، استفاده كنندگان را به تشکیل اجتماعی صمیمی و های جانبی طبقه فوقانی با ایجاد منظری زیبا و چشمرواق

 (www.isfahancht.ir)   1113اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پلكند. درنگی كوتاه  ترغیب می



34 

 

 
عنوان استراحتگاه شاه مورد استفاده قرار ی داشتند و هشتی میانی بهها در دو سو نقش امنیت. نیم هشتError! No text of specified style in document.-3 یرتصو                

  (www.isfahancht.ir)  1113گرفت. پل خواجو، شیخ بهایی، اصفهان، می

 هشتی های میانی پل خواجو ایسامانه سازه-2

پل را در  از سنگینی به سبکی می رسد. پایه های سنگی پایدار در آب،ساختار پل از پایین به باال به گونه ای منطقی 

های آجری و گذرگاه پل می رسند. در باال  )قوس( سپس پایه های آجری به چکَفد برابر جریان آب استوار می سازند.

هم پل را به ساختمان میانی همچون مفصلی نیرومند، دیگر عناصر تر می شوند.،چَکفدها كوچکتر و جرزها نیز نازك

كند. این ساختمان به همراه كننده ایفا میكننده و هدایتاتصال داده و در پخش نیرو مابین اعضا، نقشی كنترل

چه بیشتر های دو سوی پل، در قالب عناصر عمودی در سازه پل، نیروی افقی را تعدیل كرده و بر مقاومت هرساختمان

 د.  افزاینپل در برابر فشار آب رودخانه می

 
شود و ساختمان ها به سمت باالی  پل سبکتر و ظریفتر میای در ساختمان میانی، سازه پل از پایه. سامانه سازهError! No text of specified style in document.-11 ریتصو

 (www.isfahancht.ir)  1113كند. پل خواجو، شیخ بهایی، اصفهان، میانی همچون مفصلی نیرومند عمل می

 هشتی های میانی پل خواجو سامانه کالبدی-3

به آب بیرون زده است و در هر  دو سر آن و بخش میانی كه از هر دو سوی پل رو دارای سه بخش است،كالبد پل 

پل خواجو دارای یك نقطة اوج در  كه ساده است،پهلوی آن ایوانی زیبا روی آب باز می شود. بر خالف سی وسه پل 

ها چیره ها سازوار ومتناسب هستند. هندسة كامل بر انداماندازه( 7.1)تصویر میان و دو نقطة پرش در دو سوی خود است.

است. دو نیم هشت در دو سوی پل و یك هشت پهلو در میانة آن و دو مستطیل كشیده كه این سه را به هم می 

پیش آمدگی میانی پل همچون یك  لبد پل را تا حد یك اثر هنری بی بدیل و بسیار زیبا ارتقاء بخشیده است.كا،پیوندد
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 است و كامالً چشمها رابه سوی خود می كشاند. یدارای نمود بصری بسیار نیرومند نقطه عطف،

 
 

 

های جانبی همچون نقطه اوجی نیرومند ، ریتم افقی پل را تنوع هشتسامانه كالبدی، هشتی میانی و نیم)چپ( . Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو
 (www.isfahancht.ir)   1113اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پل اند.بخشیده و زیبایی آن را صدچندان كرده

شود و یکنواختی بر های جانبی ریتم افقی پل تقویت میهشتسامانه كالبدی، با حذف هشتی میانی و نیم)راست( .  Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو
 (www.isfahancht.ir)   1113اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پلافکند. زیبایی آن سایه می

. 

 
. سامانه ایجادگر در ساختمان میانی، تزئینات در این پل نمادهایی برای سیر آفاقی و از طریق آن رسیدن به سیر Error! No text of specified style in document.-19 ریتصو

 (A)منبع  1113اصفهان،  ،ییبها خیش خواجو، پلانفسی است. 

 سامانه انسانی هشتی های میانی پل خواجو-4

بهترین مکان برای ارائه چنین  .سیر آفاقی هستندتزیینات موجود در پل، نمادهایی برای همراه كردن سیر انفسی با 

هشت در دو سوی پل است. این بخش از پل به لحاظ تناسبات فضایی برای نمادهای مفهومی در هشتی میانی و دو نیم

-آیی اجتماعات كوچك مردمی بسیار مناسب است و با وجود اینکه طی سالیان دراز با توجه به نیاز استفادهگردهم

مردم در  است.ر كاربری خود انعطاف ایجاد كرده، همواره رفع نیازهای مادی و معنوی مردم را هدف قرار دادهكنندگان د

نواز، با یادآوری هویت، فرهنگ و تاریخ ، از مصاحبت با شوند و در مکانی آشنا و روحها دور هم جمع میاین ساختمان

 برند. هم و منظر دلپذیر رودخانه لذت می
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 پل خواجو بخش تحتانی و سکوهای پلکانیسامانه های                                                   

 بخش تحتانی پل خواجو سامانه کارکردی-1

درمیان پایه ها جایگاهی دنج و خنك برای آسودن واستراحت درگرمای تابستان را فراهم كرده است.  پل، تحتانیبخش 

ۀ میان پایه ها به تندی گذر می كند و با ایجاد كوران هوا را خنك می كند. تاقچه و سکوی آب از گذرگاه تنگ شد

سکوهای پلکانی پل در زیر پایه ها جایگاهی شایسته برای  درون ستبرای پایه ها جایگاهی برای نشستن نیز دارد.

ون یك جایگاه تفریحی بهره می همچ لذت بردن فراهم آورده اند. آنچنان كه مردم از زیر پل، نشستن ونگریستن و

 گذر از میان پایه ها می تواند بسیار لذت بخش باشد.و همنشینی با آب توفنده برند.

  
برای تفریح و تعامالت اجتماعی و نیز نزدیك شدن به  . سامانه كاركردی در سکوهای پلکانی، مکانی مناسبError! No text of specified style in document.-14 ریتصو

    1113شناختی نیز هستند. پل خواجو، شیخ بهایی، اصفهان، ای و زیباییرودخانه و استفاده از منظره زیبا و نسیم مطلوب آن، عالوه بر این، این سکوهای پلکانی دارای ابعاد سازه

(www.isfahancht.ir) 

 حتانی پل خواجوبخش ت ایسامانه سازه-2

های آجری و چکَفد ،پایه های آجریشود. همانگونه كه اشاره شد، ساختار پل از پایین به باال سبکتر می

تر بخش فوقانی را بر دوش دارند و تر و جرزهای نازكهای كوچكسو چفدجرزهای قطور در بخش تحتانی پل، از یك

برهایی هستند كه با پیش پایه های پل در آب از هر دو سو دارای آب رو.رود پرتالطم را در پیشاز سویی دیگر زاینده

ها راهنمایی آمدگی تیز خود فشار آب را به دو سو می شکنند و آنرا به سوی گذرگاه های تنگ میان سکوها در زیر پایه

 پیشگیری می كنند. آنرانش  از و افزون میکنند پایداری پل را ،بندیپشت برها افزون برآن همچوناین آب می كنند.

های باریکی پدید می آورند. برای اینکه از سویی از پهنای رودخانه را تنگ می كنند و جوی پهنای سکوها در پایین،

تنگ شدن گذرگاه آب   نشستند. از سوی دیگر،تر میبایست بر بستری پهنهای آجری میپایه دیدگاه ایستایی پل،

 ود شتاب گیرد و در سوی دیگر پل با فشار بیرون زند.رباعث شده جریان كند آب زاینده

شاید جریان كند آب، گل و الی بیشتری را ته  اگر این پل و سی و سه پل همچون آب بند كارنمی كرد، 

پایه های  نشین می كرد و جلوی جریان آب را می گرفت. پس بدین گونه این جوی ها به جریان آب یاری می رسانند.

درمیان  كوچك سنگی به هم دسترسی دارند تا مردم بتوانند در هنگام گذر از جوی ها از آنها بگذرند.سنگی با پل های 

سکو های سنگی به گونة پلکانی . هر جرز یك تاق نما ساخته شده كه هم كاركرد دارد وهم پل را سبك تر می كند
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 .نشسته اند همراستا با راستای فشار وزن پل بر زمین بر بستر رودخانه

 بخش میانی پل خواجو سامانه کالبدی-3

و در روی پل در دیوارها با  وزن و ضرباهنگ )ریتم( تاق بندی در زیر پل با پایه های كلفت تر وتاق های پهن تر،

طنین یك  این نما برای ببیننده، ،)برابر نیمی از تاق زیرین( باعث شده یك نمای زیبا وهمنوا پدید آید های كوچکترتاق

شکوه پل را از های پلکانی پل همچون سکویی باپایه ا را دارد و چشم را از این سو به آن سوی پل می كشاند.نغمه زیب

ای شکیل الزم است برای ابراز زیبایی و خودنمایی ای زیبا را پایهاند. همانگونه كه مجسمهبستر رودخانه جدا كرده

 كنند. های پلکانی نیز شکوه پل را صد چندان میبصری، پایه

 

 
كند. پل خواجو، ای زیبا در دل رودخانه خودنمایی میهای پلکانی همچون مجسمه. سامانه كالبدی، پل بر روی  پایهError! No text of specified style in document.-17 یرتصو

 (www.isfahancht.ir)    1113شیخ بهایی، اصفهان، 

-های پلکانی مفصل كالبدی میان پل و رودخانه از بین رفته و زیبایی آن كاسته می. سامانه كالبدی، با حذف پایهError! No text of specified style in document.-13 یرتصو

 (www.isfahancht.ir)    1113هان، شود. پل خواجو، شیخ بهایی، اصف

 سامانه انسانی بخش تحتانی پل خواجو-4

ارزشمند شهری شمرده می شود. مکانی بسیار دلپذیر و دارای جاذبه  انسانی هم زیر پل وهم روی پل یك مکان

سیر در پل فقط وسیله حركت بین دو طرف رودخانه نیست بلکه خود جایگاهی برای  .و انسانی های زیبای شهری

می باشد. سکوهای پلکانی مردم را به نشستن و استفاده از طراوت آب  1طبیعت و شناخت بهتر برای سیر آفاقی و انفسی

گاهی ها، سکوهای قسمت تحتانی پل را به تفرجكند و كوران هوای ایجاد شده در بین پایهو زیبایی رودخانه دعوت می

تواند برای رسیدن به است. در بیانی كلی، پل خواجو میستانه تبدیل كردهآیی خانوادگی یا دوتابستانی برای گردهم

كمال انسان را یاری كند زیرا این پل هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی انسان را تامین می كند. همچنین 

ی این پل از خاستگاه مهم دیگر طراحی این پل، طبیعت منطقه، ماهیت آب و ساحل رودخانه است و ایده اصلی طراح

                                                 

ناحيه، كرانة آسمان، كنار و بر گرد جهان؛ و انفس، جمع نَفْس  آفاق و آنْفُس، اصطالحي در عرفان و فلسفة اسالمي. آفاق جمع اُفُق و به معني كران، .6

معنای جهان و انسان يا ظاهر و  ( در46/58واژة آفاق و انفس باتوجه به قرآن )فصّلت/ 0است. در اصطالح متفكران اسالمي  معني ذات: روح و خود به

اشاره به عالم  چنانكه عالم آفاقي كنايه از عالم ظاهر و عالم كبير و عالم اجسام است؛ و عالم انفسي باطن يا عالم ماديات و مجردات به كار رفته است،

سير در آفاق و انفس، يعني تفكر در لطايف وجود آدمي و مشاهدة دقايق هستي، مطلبي است كه به صورتهای مختلف  .باطن و عالم صغير و عالم ارواح

 www.loghatnaameh.com)) های دانشمندان اسالمي مطرح شده استدر نوشته
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براستی می توان همچون سه سامانه گذشته، این ابعاد را مهمترین عامل توجه به ویژگیهای محیطی شکل گرفته است. 

 تعیین كننده در مرحله طراحی پل دانست.  

 
باشد و مکانی كاررفته در قسمت تحتانی پل هماهنگ با هویت و فرهنگ مردم میهای به. سامانه ایجادگر، فرمError! No text of specified style in document.-13 ریتصو

 (A)منبع  1113شیخ بهایی، اصفهان،  ,دلپذیر است برای برای اجتماعات مردمی. پل خواجو

 

 

 فصل دوم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت    

 شکیل می دهند؟را ت زیر سامانه های معماری چه عواملی (1

 نام برده و برای هر كدام از آنها یك مثال بزنید؟ آن را در یك اثر معماری چیست؟ علت فاعلی (1

 یك اثر معماری را تشکیل می دهد؟ علت صوریچه عاملی  (9

 چیست؟آیا همین چهار علت در باره یك اثر معماری یاهنری كافی است؟ 1-1جدول نظر شما در رابطه با  (4

 در یك اثر معماری چیست؟ علت مادیهدف از  (7

 در معماری را نام ببرید؟ چهار سامانه بنیادی (3

 در یك اثر هنری و معماری را با ذكر یك مثال توضیح دهید؟ سامانه مولد و انسانی (3

 در معماری ایرانی است؟ نظر شما چیست؟ یک ابر سامانهچرا پل خواجوی اصفهان  (1

 پل خواجو را توضیح دهید؟ سامانه طبقه فوقانی (3

 پل خواجو را تشریح نمائید؟  سامانه بخش تحتانی (11
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 فصل سوم

 معاصر مکاتب فروکاهنده معماری                                                  

می توان یافت كه گاه را شود، طیف گسترده ای از اهداف وغایات و انگیزه ها در تعریف هایی كه ازمعماری شده و می

از حوزه ای كه معماری در آن می تواند پدیدار  ترمحدود و فروكاهنده ارائه می شوند و گاه بسیار فراگیر و گستردهبسیار 

ها و تعاریفی كه از معماری می شود، می توان نمونه هایی را یافت كه معماری را تأثیر گذار باشد. در میان دیدگاه شود و

فروكاسته است و یا یکی از  )زیبایی شناسی(، ساختاری و ایجادگر  البدیك، كاركردیمعماری  هایسامانهبه یکی از 

 های آن را فروگذارده است.سامانه 
 (   یو دوسامانه ا یبندی تعاریف حصری معماری ) تك سامانه ا دسته. Error! No text of specified style in document.-9جدول                                  

 یمعمار از یحصر فیتعار لیتحل                                                                 

  معماری شکنی سامان                                                                             

از سامانه را در معماری توصیه در مقابل بسیاری از مکاتب كه به دنبال دستیابی به پایداری بیشتر نوعی 

نمودند، برخی مکاتب مدعی نگرش غیر سامانه ای به معماری شدند. در اینجا معماری جزئی از طبیعت یا تاریخ یا 

انسجام را ایجاد هویت اجتماعی یا الهی نیست، بلکه خود را از همه بسترهایش جدا كرده و حالتی غیر سیستمی و بی

نه در سازه و نه در زیبایی شناسی و نه در عملکرد با هدف ایجاد یك سامانه شکل نگرفته  می كند. این نوع معماری

 پردازان هینظر نییتب رویکرد

 یشکن سامان

Deconstruction 

 معماری از جدیدی معنی ظهور

 پیشرو محور خود معماری
 دریدا -آیزنمن

 ( یطیمح ای یانسان)  جادگریا سامانه
( Eco-tech ) – ( sustainable ) 

( cybernetic ) 

 راجرز چاردیر –فاستر  نورمن میاقل با یهماهنگ جهینت یمعمار:  یطیمح

 ساجیو -گلیسیپو -واینر انسان دیجد فیتعر جهینت ، دیجد یمعمار:  یانسان

 یكالبد سامانه

( Artistic Architecture ) 
 لوكوربوزیه– ونتوری معماری هنری جنبه بر تأكید

 یا سازه سامانه

( Structural Architecture ) 
 روهه ندر و میس یمعمار یساختاربر جنبه  دیتاك

 یكاركرد سامانه

( Functional Architecture ) 
 یمعمار یكاركرد جنبه بر دیتاك

 گروپیوس– یر مه هانس

 لوس آدولف - سالیوان لویی

 ( یا سامانه)دو التقاطی معماری

( Eclectical Architecture ) 
 آنها یگانگی بدون ، هم كنار در سامانه دو به توجه

 ویلیام -راسکین جان

 بوزیه لوكور -موریس

 جانبه همه معماری

( Inclusive Architecture ) 
 یبرونوز_آندو_كان تیرا گوناگون یها سامانه ریز بر مشتمل یا سامانه ابر یمعمار

 دسته بندی تعاریف حصری معماری ) تک سامانه ای و دو سامانه ای (
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است. در این نگاه، تركیب اعضاء هرگز به وحدت نمی رسند و اعضاء اندام یك مجموعه را تشکیل نمی دهند و 

این دیدگاه دلیل خود را بی  مهمترین اصل یك سامانه كه همانا وجود سامان یا نظم است در آن وجود ندارد. معماران

سامانی طبیعت یا تاریخ و یا روان انسان امروز و یا ... می دانند و ترجیح می دهند كه معماری نیز تضادها و تناقض 

های هستی را نمایش دهد. آیزنمن ایجادگر و مهمترین نظریه پرداز این گرایش است و سامان و سامانه را از ویژگیهای 

 ك می داند.ذاتی دنیای كالسی

    
 –اندشده بیترك هم با برسند وحدت به نکهیا بدون یاسازه و یشناس ییبایز ستمیس دو ، یمعمار یشکنسامان . Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو

 (A)منبع  1313-1311كلمبوس،  زنمن،یآ، كلمبوس،مركز وكسنر

 

 معماری انسانی نفی سامانه -1

به باور برخی معماری همپای دیگر اجزای تمدن تحول یافته و به معنای متعالی تری ارتقاء یافته است كه گاه 

فرا »برای « فرامعماری»این دیدگاه معتقد به  (  نام برده می شود.Hyper Architectureاز آن با تعبیر اَبَر معماری )

است. این یعنی فراروی در مولد. به بیان دیگر این معماران به سامانه مولد )بستر شکل دهنده معماری( تاكید « انسان

مولد فراوان دارند. اما نه آن بستر شکل دهنده موجود كه از گذشته پایدار بوده است. بلکه آنان تعریف جدیدی از سامانه 

-شود، و در پی آن به طراحی می پردازند. این نگاه با نگرش سامانهای موجود آغاز میارائه می دهند كه با نفی سامانه

  .به نفی سامانه کالسیک معماری معتقد استشکنی هم قابل جمع است زیرا 

گانگي در همة آيزنمن از مدعيان اين ديدگاه بارها تاكيد مي كند كه مدرنيسم به معنای از خود بي

، ولي فضای معماری هنوز در معنای كالسيک قرار دارد. او دعرصه های علوم و هنرها غير از معماری رخ دا

خود را پيشتاز جريان از خود بيگانه كردن معماری و آموزش آن مي داند.  چرا كه به عقيدة او مفهوم 

يي در خور انسان امروز ارائه كند)فورياما، انسانيت امروزه معنای تازه ای يافته است و معماری بايد فضا

برخي با طرح بحث ارتباطات و الكترونيک، شكل گيری فضاهای ارتباطاتي و سايبرنتيكي  (.6833

(Cyberspace را نويد مي دهند ) 

گروهي ديگر باتوجه به فضای مجازی واستعاره ای، نوعي معماری مجاازی و وهماي را فاراهم ماي     

عرصه های متعالي و فراتر از ماده  وجود دارند و در ارتباطي عميق باا معمااری قارار    آورند. شكي نيست كه 
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به خوبي اين مسئله را نشان داده است، مدعيان اين مسائله اماروزه باه شاكلي      گنون دارند.  اما همانطور كه

  به عرصه ای به جای گسترش معماری به سوی عرصه های فراتر، آن را وارونه و كاذب آن را طرح كرده اند و

نوع ديگر اين نحوه تفكر را مي توان در معماری هايي كه تنها باا تاكياد بار     فروتر از حد خود فروكاسته اند.

سابک اكوتاک    نمطالعات اقليمي شكل مي يابند، مشاهده كرد. به عنوان مثال مي توان به كارهاای معماارا  

 كل مي گيرد. اشاره كرد كه كل طرح آنها براساس مالحظات زيست اقليمي ش

    
فرم كروی ساختمان مساحت سطح را به حداقل رسانده  , یطیمح جادگریبه سامانه ا یمعمار یفروكاه. )راست( Error! No text of specified style in document.-13 ریتصو

گردهمایی شهرداری لندن  تاالر–های مکانیکی خبری نیست كنندهپذیرد و از خنككننده انجام میدهد. در این ساختمان سرمایش غیر فعال از طریق سقفهای خنكاتالف و جذب گرما را كاهش می
GLA ,(14نگ، شماره )فصلنامه معماری و فره- فاستر نورمن 

 دانیل كیگراف یتابلو_شهر یبرا دهیَچیپ یشکل یالگو كی ی ارائه , یشکل یبه سامانه  یروكاهف . )چپ(Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو
 ندیبسکیل نامهژهیو ،Al crociesمجله_) (Little Universe ,لیبسکیند

 نفی سامانه کالبدی معماری-2

این رویکرد از سویی درمیان كشورهای دارای پیشینة تاریخی )همچون ایتالیا( شایع است و از سویی بسیاری از تجدّد 

و  گرایان لیبرال و فردگرا از آن حمایت می كنند. آنها معماری را قادر به هماهنگ كردن و پیوند دادن و مفهوم كاربردی

درچنین برداشتی جایگاه  .معماری هنر فضا استاز دید آنها  زیبایی شناختی دادن به سایر رشته های هنری می دانند.

 آید.كارهای تزئینی بسیار برجسته خواهد بود و معماری به سطح آرایه بندی فضا پایین می

 . فروكاهی معماری به سامانه كالبدیError! No text of specified style in document.-4جدول 

 پردازان نظریه واژه تبیین رویکرد

 پیکر تراشی
 به را مخاطب جذاب و جالب بدیع، فرمی مثابه به معماری

 نقاشی با مستقیم ارتباط در معماری. كشاند می خود سمت
 .است سازی مجسمه و

 برای معماری سازیمدل
 معمار

 زوی برونو
 آیزنمن

 لوكور بوزیه

 شعر
 واسطه به را هایش ایده و است بیانی هنری معماری
 .كند می القاء بصری عالیم یکسری

 طراحی گرامر
 معماری زبان

 كروچه
 بلوندل

 لدو

 موسیقی
 مستقیم غیر و تجریدی شکل به موسیقی همچون معماری
 .كند می منتقل را معنوی مفاهیم

 فضا آهنگ
 فضا ملودی

 رایت
 شلینگ
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 لوله و یورود در سر قوس ، پنجره بدار،یش بام همچون یینمادها از استفادهی، كالبد سامانه به یمعمار یكاه فرو. Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو

 (A)منبع 1331 ا،یالدلفیف حومه ،یونچور مادر، خانه،شود یم شمرده یمسکون خانه كی یها نشانه و نمادها کا،یآمر در جمله از غرب در كه دودكش

  قابل سکونت استمجسمه ای معماری  

تعریف صحیح معماری به نحوی كه از پیکرتراشی متمایز شود، »برخی معماری را این گونه تعریف می كنند كه 

: هنر طراحی مجسمه برای مکانی معین و قرار دادن آن مجسمه در آن جا بر پایة تواند باشدتنها چنین چیزی می 

فرمالیسم در معماری  «.معماری مجسمه ای قابل سکونت است»یا اینکه «. است متعالی ترین اهداف ساختمان سازی

تا بیشتر معماران پست مدرن را  لوکوربوزیه طیف بسیار وسیعی را در برمی گیرد كه از برخی معماران مدرن همچون

معماری او را  جنکزهیچ تردید باید پیرو فرمالیسم دانست و فرمالیسم او تا حدی است كه را بی آیزنمنشامل می شود. 

متفاوت با دیگر  و« عاطفی و انتقادی»اما فرمالیسم او به شکلی  (.19، 1339)جنکز، معماری برای معمار لقب داده است

 ی است.های هنررشته

    
، نما  ییتنوع فضا جادیباال در ا تینرم و قابل یمتشکل از فرمها یمعمار ،یمعماری به سامانه كالبد فروكاهی. Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو

 (A و B منبع) 1333، لبائویب ی،فرانك گر ،میگوگنها موزه –است بندهیز ینییتز یهمانند ش

كه  میاز موزه گوگنها یفرانك گر  هیاول یفرم، طرحها بیتوجه باال به ترك –یفروكاهی معماری به سامانه كالبد Error! No text of specified style in document.-19 ریتصو
 (Bمنبع)شد  یساز هیشب ایبعد ها توسط نرم افزار كات

 بسوی زبان و شعر سوق پیدا کرده است معماری 

گروهی از نظریه پردازان مهمترین كاركرد هنر را جنبة بیانی آن می دانستند و به این ترتیب توصیه می كردند كه 

همة هنرها باید فصاحت بیان پیدا كنند. امروزه در بسیاری از مکاتب معاصر، معماری هم جزء مقولة فراگیر زبان تعریف 

ادبی سوق پیدا كرده است و با توجه به محیط ادبی فرانسه چنین  شده است.در این نگرش بیشتر معماری به سمت اشعار

یا زبان جدید معمارانه و یا الفبای معماری گرایشی در آنجا طبیعی است. درچنین دیدگاهی اصطالحاتی همچون 
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 بسیار شایع است.« گرامر طراحی»

    
را منتقل  یكالبدریغ مفاهیم مستقیم غیر شکل به موسیقی همچون معماریبه سامانه كالبد،  یمعمار یفروكاه. Error! No text of specified style in document.-14 ریتصو

تر از راس پهن ،یدوك نیشونده، ع كیبار نییدر باال پهن و در پا یارهیو دا چیو مارپ ،خود یبه جا زینانگرفته. و خال مدام دم دست و همه چ یبود و دلباز و خسته نکننده و بو یموزه راحت»می كند. 
 ت،یرا دیلو فرانك م،یگوگنها موزه ،(1381:119 ،آل احمد )«و جمعا خوب بود. مانند، قوس و بود رهیدامین ل،یستطم ایمربع  یمثالً آسانسورش بجا ،و مضافاتش همه با هم جور ن،یبر زم

 (A)منبع 1393 ورك،یوین

 

    
كه به سمت آسمان اوج  واریسهم برش با یستون بتون 13به سامانه كالبد، ساختمان متشکل از  یمعمار یفروكاه. Error! No text of specified style in document.-17 ریتصو

 (blogsky.com.117) 1371 ل،یبرز كروچه، دانته و ریماین اسکار جامع، یسایكلگرفته است، 

  موسیقی جامد استمعماری 

« موسیقی جامد»، فیلسوف آلمانی است كه معماری را 1شلینگترین رویکردها در این زمینه جملة از معروف

هماهنگ با موسیقی است و تنها تفاوت این  به زعم او زیربنای هنری معماری كامالً .(11، 1111 ،ی)بوو كندمعرفی می

، نزدیکترین هنر قابل مطالعه درمعماری، موسیقی است و دورترین آنها رایتدو هنر قالب مادی معماری است. از دید 

( او تأثیر سوء ادبیات را در معماری یاد آور شده است. 11، 1931 ت،ی)را به شکل امروز آن( است. "ادبیات )خصوصا

این امر در این باشد كه موسیقی به شکلی تجریدی وغیرمستقیم مفاهیم معنوی را منتقل می كند، درحالی شاید علت 

 كه ادبیات به طور مستقیم به آن می پردازد و طبیعی است كه درمعماری آن شیوۀ غیرمستقیم بیشتر كارآیی دارد.

                                                 

نقش او را در دارد و معموالً  يآلمان سميآلدهيادر توسعه  یا، نقش عمدهيآلمان ستيآلدهيا لسوفيف (6154ا6335) نگيشل وزفي لهلميو شيدريفر .6

 (A)منبع  .نوشت یاديز یهاكتاب تزينبيالو  كانت دياز عقا یرويبه پ ی. وداننديم تيبااهم هگلبه  شتهيفاز  راثيانتقال م
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 یاسازهمعماری به سامانة  فروکاهی-3

معمار سده بیستم پی گرفته شد. شعار  میس وندرروههاین گرایش با حالت افراطی و ضد هنری از سوی 

، 1913)قبادیان، ، عالقة او به تقلیل و فروكاهش و ساده سازی معماری را نشان می دهد«كمتر بیشتراست»معروف او 

چنین معماری هیچ ارتباطی با ذوق و سلیقه او هیچ رابطه ای بین معماری و ابداع فرم های تازه نمی دید. هم .(77

شخصی نداشت، زیرا معماری موضوعی بود كه مطابق با روح عصر و دوره ای كه در آن زندگی می كنیم نظام می 

گرفت. اصلی ترین توجه میس در معماری به مسئله فناوری ساخت خالصه می شد. چنین دیدگاهی از سوی او سبب 

 یك روش غیرانسانی بدانند.می شود كه برخی روش او را 
 

مشاهده كرد كه سازه در كار آنها تبدیل به معماری  معماران سبک اکوتکنوع جدید این دیدگاه را می توان در كارهای 

 شده است، و سازه تعیین كننده كل طرح می باشد. 

    
 شینما ساختمان ینما عنوان به واسطهیب یفرم با یعملکرد یفضاها ساختاری، سامانه به معماری فروكاهی. Error! No text of specified style in document.-13 ریتصو
 (A منبع)سیپار _انویپ رنزو و راجرز چاردیر,دویژرژ پمپ یمركز فرهنگ –  شوندیم داده
 برج _ است انینما شهیش و فلز یاسازه بیترك تنها ساختمان یرونیب ینما در سازه، به معماری كاهشفرو . Error! No text of specified style in document.-13 ریتصو

 ( Aمنبع)وركیوین، وندروهه میس اداری،

  یکارکرد سامانةفروکاهی معماری به -3

پدید آمد كه بر پایةآن، همه چیز دراین جهان محصول  باهاوس مدرسةدر  نگاهضد هنری ترین شکل این 

همة هنر عبارت از مجموعه ای . باشدنتیجه تأثیر هنر  الزم نیست فرمول كاركرد اقتصاد می باشد و بنابراین هیچ چیزی

هنری  تمامی زندگی، كاركرد است وبنابراین زندگی امری غیر از ترکیب ها می باشد و بنابراین چیزی عبث است.

ولی برخی هم بر این باورند كه طرح های برگرفته از این دیدگاه، اغلب از آن جهت بیش از  (. 71، 1911)قبادیان، است

اندازه كاركرد گرا به نظر می رسند كه تصور می شود معنی كاركرد یك محیط مصنوع، به معنی روابط درونی و فناوری، 

می باید به وسیلة محیط مصنوع برآورده شوند، را در نظر بگیریم، آن گاه  صرف است. اما اگر دیگر اهداف بشری ای كه

چنین طرح هایی به اندازۀ كافی كاركرد گرا نخواهند بود. این اهداف شامل نیاز به هویت، تأمین امنیت، نیاز به تظاهر 

 زیباشناسانة معماری می شوند كاركرد وبیش فردی وكم

درن مدعی خدمت به مردم بود، اما عالقه غریزی آن بیشتر به قابلیت نتیجه این بود كه اگر چه نهضت م 

 فرم والتر گروپیوس های و پیوند درونی اجزاء ساختمانی معطوف شده بود تا توجه به طیف وسیع نیازهای انسانی. از دید
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مارانه اش را تنها از به مثابة محصول تئوری علمی استنباط شده از ذات بنا است. یك ساختمان مدرن ، بایستی معنی مع

ولی افسوس كه  (.1933)فوریاما، طریق قدرت و تناسبات ارگانیك درونی اش پیدا كند و باید حقیقت را به خودش بگوید

این نوع حقیقت سنجی به قیمت از دست دادن حقایق بی شمار دیگری حاصل می شود. چکیدۀ این مکتب در شعار 

درحقیقت از دید افراط گرایان این گروه  (. 37، 1911)قبادیان، تبعیت می كندمعروف سولیوان بود كه فرم از عملکرد 

 همه چیزمعماری به عملکرد مادی آن فروكاسته شد.
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 وس،یگروپ والتر، اند داده شکل را ساختمان فرم ساختمان یعملکرد عناصر كاركرد، سامانه به یمعمار یفروكاه. Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو
 (http://www.newdesign.ir) 1391 نکلن،یل ،یشخص خانه

    
 با تطابق در یرونیب فرم یریشکلگ نشانگر بازشوها متفاوت ابعاد و متنوع یها نما كاركرد، به معماری كاهشفرو . Error! No text of specified style in document.-13 ریتصو

 (AوB  منبع)1313 ،آلمان، باهوس یكاربرد یها هنر و یمعمار مدرسه، گروپیوس والتر .است یدرون یفضاها عملکرد

.   
تزئین جنایت است! نما و پالن ساختمان مسکونی صرفاً تحت در خدمت به سامانه كاركرد،  یمعمار یفروكاه. Error! No text of specified style in document.-91 ریتصو

 (www.eshiraz.ir) 1311عملکرد ساختمان است، آدولف لوس، خانه ملر، حومه وین، 

 .   
)خانه: ماشینی برای زندگی كه هماهنگ با عواطف انسانی از  , ییبایز و یكاركردبه دو سامانه  یمعمار یفروكاه. Error! No text of specified style in document.-91 ریتصو

 ( A)منبع  1313، سیپارحومه غربی  ه،یساوا، لوكوربوز الیو –لحاظ زیبایی شناختی باشد

 در معماری ای که مثل قطعات ماشین کنار هم چیده می شودهی افروک-4

این گرایش  جامعیّت بیشتری نسبت به مکاتب فروكاهندۀ پیشین دارد. به همین جهت بسیاری از نظریه 



47 

 

 به صراحت دو هدف را در ساخت خانه الزم می دانست،  لوکوربوزیه. پردازان همین ادعا را داشته اند

 ،یکی اینکه خانه همچون ماشینی برای زندگی باشد وانجام زندگی را تسهیل نماید 

 (. 39، 1911)قبادیان، م اینکه از لحاظ احساس زیبایی شناختی هماهنگ با عواطف انسانی باشددو  

او از یك سو به شکلی گسترده معماری را با ماشین می سنجد و شباهت های معماری و شاسی یك ماشین را 

این دوگانگی  (.31، 1911ان، )قبادیوار خود را از معماری مطرح می كندبررسی می كند و از سوی دیگر دیدگاه تندیس

در معماری لوکوربوزیه دیدگاه ماشینی او بسیار بارز است. او عناصر ساختمان را به خوبی در دوره زندگی او ظهور نمود. 

. پیش از او کندهم متصل میصورت جداگانه طراحی کرده و سپس در کنار هم چیده، آنها را بههمچون قطعات ماشین به

 بودند.معماری را حاصل جمع بین فناوری و هنر دانسته  1جان راسکیننیز نظریه پردازانی همچون 

 نگرش های فراگیر به معماری                                                                

اران، خود به شکلی مشابه با تحلیل دیدگاه معم شولتزو  زوی برونونظریه پردازان ومنتقدانی همچون 

با مقاله ای تحت  شولتزبه این نتیجه رسیده است و  رایت بیشتر با تحلیل آثار زویدیدگاهی جامع را تشریح كرده اند. 

، كان را بهترین مظهر درك پدیدار شناسی عالم دانست و معماری او را معماری «كان، هایدگر و زبان معماری»عنوان 

معمار ژاپنی  تادائو آندو می توانبرخواسته از شهود نسبت به وجود است. از معماران امروزی،  ذات گرا معرفی كرد كه

كه براساس نگرش ذن و شینتو تفسیر ویژه ای از معماری ارائه كرده است.  را هم به نوعی معماری نسبتا فراگیر دانست

 می دانند.از معماری نزدیك  1او را به تفسیر پدیدار شناسی هایدگری برخیبه همین جهت 

  معماری ارگانیک و مدرن زوی-1

برداشت های  زوی را باید همچون رایت عالقمند معماری ارگانیك ولی در زبان و شکل مدرن آن دانست. او

فروكاسته شده را درمعماری در سه دستة محتواگرا، صورت گرا و برداشت جسمی روانی دسته بندی می كند. به باور او 

، او را تربیت كند و او رابه لحاظ اری خوب، معماری ای است که دارای فضای داخلی باشد وانسان را جذب کندمعم

ای است كه فضای داخلی اش انسان را ناراحت كند و او را گریزان سازد. آنچه فضا معنوی رام كند. معماری بد، معماری

ستند ودراصل مسئله ای طبیعی به شمار می روند، زیرا ندارد، معماری نیست. فضا وخال، عامل اساسی درمعماری ه

ای كه ما گذرانده ایم و یا دیگران گذرانده اند، معماری فقط هنرنیست، تنها تصویری از زندگی تاریخی یا از زندگی

 نیست. بلکه بیش از هرچیز دیگر، نوعی محیط است، نوعی صحنه است، جایی است كه زندگی ما درآن جریان می یابد.

 (11، 1933 )زوی،

                                                 

است كه در  یهفت مشعل معماركتاب  نياثر راسك نيمعروفتر .بود يسيانگل سندهينو و یهنر منتقد لسوف،يشاعر، ف (6163-6322)نيان راسكج .6

 قدرت، ثار،يا قت،يحق: است ريز قرار به مشعل هفت یدارا یمعمار است معتقد و ديگويم سخن یكتاب از معمار نيدر ا ی. وافتيانتشار  6141سال 

 .اطاعت و خاطره ،يزندگ ،ييبايز

 (35، 6811شود )قباديان،مدرن محسوب مي( فيلسوف آلماني كه جزو فالسفه پست 6331-6113)مارتين هايدگر   .0
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 ه به نظم در معماری اولویت می دهدمعماری ک،  کان -2

از دید كان، نظم مفهومی است كه به وجود، اهمیت و معنا می دهد. نظم مفهومی فراگیر است كه در طبیعت ذاتی 

به معنای بیان اشیاء باید آن را یافت. كان نظم را از خواست جاودانة وجود استخراج می كند. از نظركان، ساختمان 

نیروها )ساختار گرایی( یا تجسم ویژگی های محیطی )نگرش ارگانیك( نیست، بلکه كشف نظم ذاتی جهان نیز هست. 

ساختمان آن چیزی نیست كه ما می خواهیم، بلکه آن چیزی است كه درنظم اشیاء كه به ما می گویند چه چیزی را 

یا فرم های پایة « نهادها»نسان را در برمی گیرد و بنابراین با طراحی كنیم، می توان احساس كرد. این نظم خود ا

 موجود در جهان درك می شود.

كان رویکردهایی همچون كاركردگرایی و یا شکل گرایی را بسیار سطحی درمعماری می داند. به باور او تحت 

ه مارا مجهز به وسیله ای كند شرایط خاصی این گفته معتبر است كه فرم تابع عملکرد است. عملکرد آن چیزی نیست ك

كه با آن بتوانیم یك عکس العمل روانی ایجاد كنیم. اختالف این دو مثل اختالف روح است با شعور مخاطب .عملکرد 

شعور است، اما روح چیزی نیست كه كسی بتواند آن را برحسب نیاز تنظیم كند. معماری از جایی شروع می شود كه 

و مشخص است ، چرا كه در بیشتر موارد یك عملکرد را می توان با بیش از یك فرم شناخته شده  "عملکرد كامال

 (1، 1933)جورگوال،  جوابگو بود.

 معماری با گرایش به طبیعت،  آندو-3

برخی او را  ژاپنی است كه تالش دارد طبیعت گرایی شرقی ذن را در معماری احیا كند. از معماران معاصروی 

می دانند. اندیشة او نمونة خوبی از نظریات تركیبی است  1های شهودی و پدیدار شناسی هایدگریاندیشه نمونه ای از 

كه تالش دارند به گونه ای فرهنگ مدرن را با نظام عرفان شرقی تفسیر كنند. او از مخالفین بسیار جدی جنبش پست 

 مدرن و یا مباحث جهانی سازی و ... است.

ری از مفهوم اصیل خود خارج شده و به چیزی همچون كاال یا فرآورده تبدیل معما كنونیاز دید او در شرایط 

آندو گوشزد می كند اگر تمدن رایانه ای بیش از این گسترش یابد وجهانی سازی تا آخرین حد خود تادائو  شده است.

وابسته به فرهنگ رشد كند دیگر چیزی ازمعماری اصیل به معنای قدیم آن باقی نمی ماند، چرا كه معماری مفهومی 

می بیند. به باور او معماری تنها به كار بردن فرم ها نیست.  است و درچنین شرایطی مفهوم فرهنگ به شدت آسیب

                                                 

( دو فلسفه مهم قرن بيستم در آلمان هستند كه بر شناخت شهود ذات Existantialism( و هستي گرايي )Phenomenologyپديدار شناسي ) .6

ر الهي هستي تاكيد دارند. تالش مي كنند كه اين شهود را به زبان علمي و فلسفي بيان كنند. امروزه دو تفسير متفاوت از آن وجود دارد. در تفسي

ود عرفا دانسته اند. اما در الحادی تبييني شكاكانه از هستي صورت مي گيرد كه برخي افرادی همچون هانری كربن شيوه آنها را همچون روش شه

 فيلسوفان پيشرو نوين آن را توضيح داده اند..

برخي  در دنيای معماری شولتز معروفترين نظريه پردازی است كه سعي در شرح پديدار شناسي در معماری دارد و او معماری را همچون لويي كان و يا

يشتر عماران ذات گرا زباني برای بيان درک انسان از هستي مي داند و معماری سنتي را نمونه های خوب اين معماری معرفي مي كند. برای توضيح باز م

 -5 هستي، فضا، معماری -4معماری، حضور، زبان  -8مفهوم سكونت  -0معماری، معنا و مكان  -6مي توان به كتب كريستين نوربرگ شولتز به نامهای 

 ريشه های معماری مدرن و... مراجعه كرد.
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معماری ساختن فضا و باالتر از همه ساختن یك مکان است كه چونان شالودۀ فضا عمل می كند. معماری باید یك 

باید در ابتدا فضای زندگی روزانه باشد و عملکردهایی را كه الزم است در معنای دوگانة را در برداشته باشد. یعنی می 

هستة آفرینش  خود جای دهد و در همان حال فضایی نمادین باشد. پاسخ به كاركرد، ظاهری ترین سطح معماری است.

ه نیست، بلکه معماری عبارت است از تغییر واقعیت، ازمنطق شفاف به نظام فضایی، این عمل نوعی تجرید حذف كنند

 .م بدهدقدرت تجرید نظ به درونی، تا به آن واسطة سازماندهی واقعیت پیرامون دیدگاهكوششی است در 

رویکرد اصلی او درتعریف معماری، رویکردی شهودی و پدیدار شناختی است. او معماری را به احساس وجود 

از وجود اصیل از طریق خلق فرم های می خواهد معماری را به حس زندگی و احساسی  اصیل نسبت می دهد و

همچون بتن پرداخت نشده، سنگ، چوب، فلز و دیگر چیزها ، هندسی ساده و مصالحی كه تا حد امکان محدود هستند

موظف گرداند. بدین طریق فضا می تواند روابط میان موجودات انسانی و اشیاء را بازسازی كند. با حس زندگی، كه این 

ح به منزلة عنصری واسط ایجاد می كند، امکان تقویت مواجهة میان انسان واشیاء در سطحی رویکرد به فرم ومصال

ژرف تر میسر می گردد وبدین طریق روابط تازه ای میان آنها برانگیخته می شود. این به نوبة خود موجودات انسانی را 

كه امروزه انسان ها از دست داده )ی ویژه را قادرخواهد ساخت تا بر ضرورت مکان تازه امید بندند، تا نوعی از خود آگاه

در آن تجربه كنند. این فضا، فضایی پایه ای است و قادر است روابط میان موجودات انسانی و اشیاء را زمانی كه  (اند

واكنش و بازتاب مستقیمی میان مصالح ساختمانی و پدیدارهای طبیعی همچون نور، باد و آب ایجاد می گردد، نمادین 

 ( 1911،33 . )آندو،سازد

 ، معماری با نگرش فراگیر رایت-4

او این ادعا را مبنی بر وجود این  رایت دیدگاه خود را با نقد تعریف معماری یونانی وكالسیك شروع كرد.

معماری در بارۀ خود و در درون خود دروغ می گوید و چنین می شود كه سر  ویژگی درمعماری سنتی نقد كرد. به باور او

، «معماری»منظور از این نوع  .ة معماری به خاطر معماری پیدا می شود، سخن یاوه ای برخاسته از احساسات آبکیو كل

ور بودند و مصالح وابزار هم متفاوت بود و نمی فهمند همان ساختمان هایی است كه زمانی ساخته شد كه آدمها پیشه

این بناها حضور دارد. روحی زنده كه به یمن آن این  كه معماری همان روح با عظمت و زنده ای است كه پشت همة

اشکال )ساختمانها( چون سند واالی زمانه بذرافشانی و خرمن دیگری متفاوت با زمانة ما، در گذر زمان بر ساحل برجای 

آن  پنداشته اند كه خانه ماشینی است كه زندگی در آن انجام می شود، اما به واقع معماریگروهی دیگر  …مانده است

 (14، 13، 91، 1931 )رایت، زمانی آغاز می شود كه چنان پنداری خاتمه می یابد.

 خانه آبشار رایت نمونه ای از تلفیق کارکرد سازه با طبیعت در معماری است                    

به گمان  مشاهده كرد. تیرا یرا در كارها ریبه نگرش فراگ دکریرو نیترجامع توانیم مذكور، معماران نیب از

 قیتلف از یبارز نمونه آبشار خانهاست. او به تصویر كشیده شدهآبشار  خانههای این نگرش در ما  یکی از بهترین نمونه

 یراستارا در  جادگریو ا یاسازه ،یكاركرد ،یكالبد سامانه چهار خالقانه و است یمعمار در عتیطب و سازه كاركرد،



51 

 

 سامانه چهار هر یهایژگیو به توجه با را ساختمان نیاگرفته است.  كاربه انسان یمعنو و یماد یازهاین به ییپاسخگو

  .میكنیم یبررس

 
 ( A منبع) ایلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانهی، معمار به ریفراگ نگرش. Error! No text of specified style in document.-91 ریتصو

 

و به عنوان اصول كار خود مطرح كرده است در نظر گرفته  ییالیخانه و نیا یبرا یو اجرائ یطراح رایت هشت مورد

  : كه حاكی از نگرش فراگیر او به معماری است

 ی،عیطب یمعمار در دخالت حداقل 

  باشند یگرید مکمل كی هر كه یا گونه به یعیطب طیمح با ساختمان حجم قیتلف 

  ی،عیطب طیمح و ساختمان نیب یخارج یفضاها جادیا 

  خارج با داخل یفضا قیتلف، 

  اتاق گوشه بردن نیب از و یسرتاسر یها پنجره نصب، 

  بنا خارج در چه و داخل در چه اهانیگ و ها صخره مانند یعیطب طیمح مصالح از استفاده، 

   آجر ای و چوب چه باشد سنگ چه هست، كه گونه همان به مصالح شینما، 

  بنا خارج به داخل از مصالح شینما استمرار. 

 ی خانه آبشار رایت در پنسیلوانیاسامانه کارکرد-1

وارد شده  عتیدر دل طب ای است كهدهیسر پوش یهمچون  تراسها ی در خانه آبشارداخل یفضاها عملکرد

داخل با  یفضا نیب یوستگیپ اینگونهو  افتهیسمت خارج گسترش  . كف ها و سقف ها به صورت مستقل بهاست

و  یدسترس یبرا لیمس یبر رو  یسنگ یبه همراه پلکان ییرایدر كف پذ یا چهیدر وجود .شودمی جادیخارج ا عتیطب

 رونیب و درون یفضا شتریب هرچه امادغ به ومیسر ساخته ساكنان خانه  یبرارا فصول  رییحركت آب، احساس تغ دنید

كند ودر عین حال به صورتی است كه  هیچ دیوارهای داخلی كاربری این فضاها را تعریف میچیدمان  كند.كمك می

دیواری دید داخل به طبیعت را قطع نکرده و اینگونه طبیعت برای ساكنان خانه قاب گرفته شده است. سطوح افقی 

شوند، برای نشستن و استفاده میگسترده كه به عنوان سایه بان های افقی در برابر تابش تابستانی و بارش زمستانی 

آیند. این سطوح از نظر كاربردی، مفصلی بین فضای حساب مینظاره كردن طبیعت نیز مکان مناسب و مطلوبی به

 باشند.داخل با فضای طبیعی پیرامون می
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 1393، ایلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه رامون،یپ عتیطب یبرا یپنجره ها به عنوان قاب عملکردسامانه كاركرد، )راست( . Error! No text of specified style in document.-99 ریتصو

(www.noandishaan.com) 

ای بر روی مسیل در نظر گرفته شده كه برای ساكنین امکان نظاره و دسترسی دریچهسامانه كاركرد، )چپ( . Error! No text of specified style in document.-94 ریتصو 
 ( A)منبع  1393به طبیعت را از داخل بنا مهیا كرده است،  خانه آبشار، رایت، پنسیلوانیا،   مستقیم

 
 وبرون، درون یفضا نیب یكاربرد مفصل عنوان به خود نقش یفایا بر عالوه یبتون یافق سطوح ،یسامانه كاربرد. Error! No text of specified style in document.-97 ریتصو

 .(www.parsiancad.ir) 1393، ایلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه آورند،یم وجودبه عتیاز طب بردنلذت و آسودن جهت مطلوب ییفضا و آمده حساببهمناسب  ییهابانهیسا

 خانه آبشار رایت در پنسیلوانیا یاسازه سامانه-2

از تیر و ستون استفاده نشده است و دو دیوار عمودی كه با نمایی از سنگ طبیعی بین صفحات در خانه آبشار 

صفحات افقی در این بنا، استقرار كنند. در ساختمان تعادل ایجاد می اند، در پخش نیروافقی بتونی استقرار یافته

ل از هم  در نظر قساختمان به صورت سطوح افقی مست ساختمان با شیب صخره ها همراستا و به سمت پایین است و

های روشاست كه از صورتی كه انتقال نیروی هر سطح نیز مستقالٌ محاسبه می شود. رایت ادعا كردهگرفته شده به

ای برای ایجاد استحکام در ساختمان خود استفاده نکرده و با الگو قرار دادن طبیعت و  توجه به قوانین رایج سازه

است، كه با وجود استحکام و ای جدید و خالقانه برای خانه آبشار داشتهجاودانی موجود درطبیعت سعی بر طراحی سازه

 توان ادعای رایت را صحیح تلقی كرد.مقاومت این بنا در طول سالیان دراز می
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اند و بخشی از بار خود را مستقیماً به بدنه سطوح افقی همراستا با شیب تپه استقرار یافته ،یاسازه سامانه. )راست( Error! No text of specified style in document.-93 ریتصو

 (www.parsiancad.ir) 1393 ا،یلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه اند،همراه طبیعت پیرامون تکامل یافتهگویی بخشی از طبیعت هستند و تدریجی به ،كنندرد میتپه وا

 یافق سطوح یروهاین پخش در یباربر اصل واریاز سنگ به عنوان د یینما با یعمود وارید ،یاسازه سامانه. )چپ( Error! No text of specified style in document.-93 ریتصو
 (www.parsiancad.ir) 1393 ا،یلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه كند،یم جادیا تعادل

 خانه رایت در پنسیلوانیا یکالبد سامانه -3

و تلفیق حجم ساختمان با سایت به گونه ای انجام خانه آشار حداقل دخالت در طبیعت پیرامون خود را دارد 

آید، این ادغام چنان ماهرانه انجام شده كه گویی خانه در طول سالیان حساب میشده كه كه هر یك مکمل دیگری به

دراز، به صورت ارگانیك در این مکان شکل گرفته است. ایجاد پیوستگی طبیعی در تمامی اجزاء و آمیختن عناصر 

جای مصالح طبیعی و مصنوعی صورت ا مظاهر طبیعت نه تنها بوسیله فرم عناصر، بلکه با تلفیق درست و بهساختمان ب

كه استمرار در نمایش مصالح مصنوع از داخل به خارج از بنا و مصالح طبیعی از خارج به داخل بنا صورتیگرفته است، به

سزایی در پایداری بنا ی كه نقش بیعمود وارید دوه است. باعث ایجاد هماهنگی دلپذیر بین بنا و طبیعت پیرامون گشت

 ی،بتون ضیو عر یسطوح افق انیدر م هستند و تیسا در موجود یعیطب یها سنگ از یینمادارای  كنند،ایفا می

یا  جا است كه حذفای دقیق و بهگونهچیدمان عناصر در خانه آبشار به .دنآور یموزون به وجود م یتمیبا ر بایز یسیتند

نماید. برای شناخت كدام از آنها، تأثیری منفی بر زیبایی بنا گذارده و در هماهنگی عناصر خلل وارد میتغییر مکان هر

كنیم و تأثیر منفی آن بر زیبایی بنا به تركیب دقیق و هماهنگ عناصر كالبدی خانه آبشار، یکی از اجزاء را حذف می

 گردد.  صورتی شفاف قابل مشاهده می
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 یمصنوع درون در راستا یفضا به رامونیپ یعیطب یفضا از یعیطب مصالح از استفاده استمرار . سامانه كالبدی،Error! No text of specified style in document.-91 ریتصو

 ( www.noandishaan.com)1393 ا،یلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه شود،یم جادیو تعادل ا یهمگون نیكه از ا ییبایز جهیو در نت عتیبنا و طب شریب یكسب همگون

        
-چشم و هماهنگ یتمیر دارد وجودخانه آبشار  یعناصر كالبد نیب كه یهماهنگ و قیدق بیترك ،یكالبد سامانه. Error! No text of specified style in document.-93 ریتصو

 www.noandishaan.com)1393 ا،یلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه دهد،یم نشان را یبند بیترك یباال دقت و شده تمیر یکنواختی رفتن نیب از موجب بنااز اجزاء  یکی. حذف كندیم خلق نواز

) 

 

 

  
 عتیطب با یهمگون وجود با بنا، از خارج و داخل در مصنوع و یعیطب مصالح از یریكارگبه قیتلف ،یكالبد سامانه. Error! No text of specified style in document.-41 ریتصو

 ( www.noandishaan.com)1393 ا،یلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه ست،ین مأنوس نا و بیغر مدرن انسان یبرا رامون،یپ

 در همگونی با طبیعت جادگریا سامانه-4

باشد و باورهای او در رابطه با معماری ارگانیك، از خانه آبشار بنایی احترامی كه رایت برای طبیعت قائل می
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بنایی كه در انجامد. همگون و هماهنگ با طبیعت پیرامونش ساخته است. این همگونی، به هماهنگی با اقلیم نیز می

های طبیعی توجه شده باشد، همساز با اقلیم و منعطف نسبت به آن طراحی و بکارگیری تمامی عناصرش به اولویت

آرامش منتج شده از ارتباط آورد. در كنار آسایش اقلیمی، گردد و آسایش اقلیمی را در كنار منظر طبیعی به ارمغان میمی

  .ر دلپذیربسیا كندخلق می مکانیبا طبیعت نیز 

 
 رند،یپذ حیتوج عتیطب مظاهر كه گونه همان و است امدهین دیپد لیدل و حیتوج بدون یفرم چیه جادگر،یا سامانه. Error! No text of specified style in document.-41 ریتصو

 ( www.noandishaan.com)1393 ا،یلوانیپنس ت،یرا آبشار، خانه كرد، فرض توان یم یحیتوض ،یمعمار نوع نیا از فرم هر یبرا

بلکه خود جایگاهی برای سیر در طبیعت و شناخت بهتر انسان  خانه آبشار، تنها یك ویالی بیرون شهری نیست،

وت آب و زیبایی بومش می باشد. سطوح افقی گسترده، ساكنین را به نشستن و استفاده از طرااش با زیستو رابطه

است. آیی خانوادگی یا دوستانه تبدیل كردهگاهی برای گردهمتفرج به را دهیسرپوش یهاتراسكند و طبیعت دعوت می

مانع نسبت به طبیعت پیرامون و نیز ایجاد پلکانی به سمت مسیل آب، احساس در داخل بنا با ایجاد دید وسیع و بی

تواند با حضور در این بنا، به تعاملی كامل با طبیعت و در نتیجه با گوهر انسان میشود و حضور در طبیعت تقویت می

تواند هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی انسان را تامین یابد. در بیانی كلی، خانه آبشار میوجود خویشتن دست

تجربه ذهن انسان بر روی كره خاكی  خانه آبشار یکی از بزرگترین هدایای الهی وحاصل»معمار بنا،  نماید و به گفته

است، من فکر می كنم تا به حال هیچ بنایی تا این اندازه با هماهنگی و هارمونی بیان نشده است، مهمترین نکته در آن 

حفظ آرامش جنگل و رود وصخره است وهمه اینها بعالوه ساختار خانه شما را به آرامش وگوش دادن به صداها ی 

كنند آن هم نه هر صدایی بلکه صدای موسیقی آب و آبشار. این خانه راهی است برای رسیدن به گوش نواز دعوت می 

 (1393ت،یرا دیلو فرانك«)آرامش

 فصل سوم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 در تعاریف حصری معماری به نتیجه ای می رسیم؟ نظر شما چیست؟ 2-1جدول از  (1

 تی هدایت خواهد نمود؟ در این زمینه به جستجو بپردازید؟ما را به چه سم سامانه ندانستن معماریآیا  (1

 در این عصر به فرا انسانی تبدیل شده است؟ فرامعماریچرا  (9

 هنر فضاست؟ این نظریه معاصر را نقد نمائید؟ معماریآیا  (4

 فروكاهی معماری به سامانه كالبدی را توضیح دهید؟ 4-1جدول با توجه به  (7
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 است؟ در این باره به تحقیق بپردازید؟ یک موسیقی جامدآیا معماری  (3

 اعتقاد داشت؟ آن را توضیح دهید؟ معماری ماشینیلوكوربوزیه به  (3

 چیست؟ معماری خوبدر نظر زوی  (1

 دارای چه معنایی است؟ نظم در معماریدر نظر كان  (3

 آندوی ژاپنی را توضیح دهید؟ معماری با گرایش به طبیعت (11

 را بر می شمرد؟آنها را نام ببرید؟ چند اصلدر پنسیلوانیا  رایت برای خانه ویالیی و آبشاری خود (11
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 فصل سوم تمرین   

 

 تحلیل و مطالعه یک ارگانیزم گیاهی و الهام مناسب از آن در عناصر معماری  موضوع:               

 

مانند قارچ، گندم، خیار، در این تمرین الزم است هر دانشجو یك گونه گیاهی را انتخاب و تحلیل نماید. نمونه هایی . 1

... كه به راحتی در دسترس هستند بسیار خوب می باشند. همچنین می توان از بررسی تطبیقی یك  و گوجه فرنگی، انار

عضو همچون برگ، ریشه یا گل و... در چند گونه استفاده نمود. مقایسه هندسه گل، میوه و برگ هر گیاه هم بسیار 

این مطالعه بررسی ساختار و عملکرد یك عنصر گیاهی در رابطه با شکل و صورت آن درس آموز است. هدف اصلی از 

 عنصر و دستیابی به یك نگاه و تحلیل معمارانه در طبیعت است.

سه مورد از مهمترین موارد قابل تحلیل تاثیرات اقلیم، سازه و عملکرد در هندسه آن گونه است. این موارد در پاره . 1

د مطالعه قرار گرفته است و مراجعه كوتاهی به آن بحث برای انجام این تمرین الزم است. )اساتید چهارم این كتاب مور

 می توانند در صورت لزوم نسبت به بیان آن مباحث اقدام نمایند.(

پیشنهاد می شود دانشجویان در تحلیل هر گونه از تصاویر و نقشه هایی كه جزئیات بافت و هندسه آن اعضاء را . 9

دهد استفاده نمایند. همچنین هر كس یك مدل و ماكت ساختاری ساده شده از آن گونه بسازد و سعی نماید نشان 

دالیل و توجیهات بیشتری را برای هر یك از اندام هایی كه در ماكت خود بکار برده بیان نماید. فراموش نکنید كه 

ارگانیك از جمله رایت بر انجام صحیح آن تاكید  تحلیل ارگانیزم های گیاهی از مهمترین مطالعاتی است كه معماران

 دارند.

باید ارائه گردد. در یك تحلیل خوب باید از تصاویر و متن به میزان الزم و در تركیب با هم استفاده  قطعتحلیل ها در. 4

ه روی سانتی متر حاشیه چسبانده و پیش از شروع كالس به صورت نمایشگا 9گردد. تحلیل ها را روی یك مقوا با 

 دیوارهای كالس نصب نمایید.

 

 

 

 

 

 



57 

 

 فصل  چهارم

 شناخت شناسی ، انسان شناسی و مبانی خالقیت                      

 در نگاه هنر و معماریتعریف انسانیت                                                                

تقریباً هیچ معماری نیست كه ویژگی انسانی بودن را درمعماری نفی كند وهمه بر این ویژگی تأكید دارند، اما  

شده است. عمده تعاریف موجود از انسان  انسانیمعماری تعریف  تعاریف مختلف از انسان سبب اغتشاش وتفاوت در

 .نمی كنند متعالیو هرگز خود را گرفتار ارزشهای  كردهویژگیهای فیزیولوژیك جسمی را بیان پسینی هستند یعنی تنها 

،داروین، 1شناور است كه در یك تکامل تاریخی رشد می كند. )نظریه تکامل داروین مفهوم انسانیت، مفهومی سیال و

، پایه این نظریه براین است كه انسان هم یکی از گونه های حیوانی است و طبیعی است كه خانة او هم چیزی (1173

و « مسابقه»و یا « بازی»مچون النة دیگر حیوانات است. ویژگی خاص این گونة حیوانی اغلب چیزی از مقولة ه

 ها،فرهنگ علوم، هنرها و است و این به خوبی با انسان معاصر سازگار است. در چنین دیدگاهی تمامی« رقابت»

 . 1رفاه و لذت را برای خود فراهم كنداست كه سعی دارد هرچه بیشتر آسایش و  انسانی سرسپرده وخادم آزادی

انسان معاصر همه چیز رابه بازی گرفته است وهمه اجزاء زندگی و فرهنگ او را باید در ذیل رقابت و یا  

او هم  هنر ومعماری 9سرگرمی تعریف كرد، او مغرور لذت ها و آسایش بیشتری است كه بتواند برای خود فراهم كند.

وهدفی جز ارضاء هوس های دنیایی او ندارد. اما به نظر می رسد پیش فرض تعاریف فوق چیزی از همین مقوله است 

به راحتی قابل اثبات نیست. از كجا می توان مطمئن شد كه سیرتاریخی انسان همیشه تکاملی است و اصوالً معیار 

ه و پیشینی را دروجود كمال چیست؟ نظریة پیشینی با طرح چنین اشکاالتی ضرورت وجود یك ساختار و تعریف اولی

 .انسان خالی است امکان تحول صعودی ونزولیجای بررسی انسان ضروری می دانند. اما درعین حال 

به نظرمی رسد اگر انسان در یك تعریف فراگیر واشتمالی به شکل جامع تعریف شود و سرشت و فطرت  

كید قرار گیرد، آنگاه هنرومعماری كاركردی خداگونه وهمچنین امکان تحول در آن به سوی تکامل یا سقوط مورد تأ

برای تحقق كامل وجامع مفهوم انسانیت درمعنای شود تبدیل میابزاری به متفاوت می یابد و دراینجا هنر ومعماری 

                                                 

داروين نظريه تكامل تدريجي و طبيعي جانوران را مطرح و چند كتاب در اين باره تأليف كرد كه كتاب منشأ انواع به عنوان اولين اثر وی  چارلز رابرت .6

  و از همه مهمتر است

او در باره نادان شهرها بسيار توضيح  .سده سوم و چهارم هجری است فيلسوفان ايرانيترين از بزرگي، ابو نصر محمد بن محمد فارابي معروف به فاراب .0

 به دنيازيدست شهر و"توام سازگار با وضع معاصر يافت. يكي از اين نادان شهرها شهر خوشيهای مادی و خيالي است؛ را مي داده است و اين توضيحات

 است، ياليخ یهايخوش اي و يحس یهايخوش از یبرداربهره به دنيازيدست یبرا تكاپو با شهروندان یاريهم و یهمكار همان ،ياليخ و یماد یهايخوش

 به دنيازيدست یبرا تنها هاتكاپو همه...و خوشمزه یهايدنينوش و هايخوردن از گرفتنبهره یبرا آنان ييايپو نيهمچن و دو، هر اي یباز اي يشوخ چون

 نهيمد نيا در برتر و ترشادمان و تركبختين سو نيا از... است نادانان يكبختين شهر شهر، نيا... گرداندن داريپا و رساندن سود سبب به نه است هايخوش

 (6831،035 ،ي)فاراب "باشد فراهم شتريب آن یبرا يخوشگذران و یباز ابزار و يشادمان ليوسا همه كه است يكس

 (02 آيه ، حديدچه زيبا در آيات قرآني زندگي دنيا رابه لعب و لهو و زينت و تكاثر وتفاخر توصيف كرده اند ) سورة   .8
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 و نه تنها در هنر ،این است كه امروزه بی خرد. پایین تر از حیوان ی حتیمشخص پیشینی و یا سقوط آن به مراحل

مهمترین اشکال در سه مکتب در همة عرصه های زندگی شاهد نمونه هایی از هردونوع جریان هستیم.  معماری، بلکه

 .نوگرایی ، فرانوگرایی و سامان شکن در تعریف آنها از انسان است 

 آیزنمنمفهوم انسانیت از نگاه -1

نوگرایان و سامان شکنان با تعاریفی پیشینی )آرمانخواه یا تخریب گر ( به تعریف انسان پرداختند و فرانوگرایان  

 به تعریف پسینی انسان لذت طلب قانع شدند.

 می گوید: آیزنمن 

ت كهنه، تنها به شرطی انسانیت در معماری متحقق می شود كه معماری دوباره منبع واقعیت شود. آن هم نه واقعی »
 «بلکه واقعیت های جدید به نظر من واقعیت های مذكور پیچیده اند و نیاز به معماری پیچیده و متراكمی نیز دارند.

 (17، 1933)آیزنمن، 

نگاه او به انسانها و تاریخ آنها بدبینانه است و تذكر و وارونه كردن خواسته ها و تاریخ را برای او ضروری می 

ان معماری مدرن نگاه آرمانی به انسان دارند و دوست دارند زندگی مادی آرمانی برایش فراهم كنند داند . در مقابل بزرگ

تمام دردها و بیماری ها از انسان ناشی می شود، او هیچ وقت زیبا كند، .همانگونه كه گروپیوس در كتاب خود اشاره می

 ( 1911. )لوپفر، نیروهای مکانیکی قرار بگیرد و خوب نیست، هیچ وقت نیز خوشبخت نیست، مگر اینکه در مسیر تنش

در مقاله اش مطرح می  زچارلز جنک می توان دید . 1و نیچه 1مبنای تعریف مکتب مدرن از انسان را در فلسفه ماركس

مدرنیسم انسان را از مركز جهان خارج می كند، ایده قیمومیت و كاركرد را نفی می كند و به جای آن مواجه ای » كند:

است. این معماری تجسم عالمی تهی از مقصود است كه  معماری فراکارکردیروحانی و تجزیه گر می نشاند.این نوع 

. انسان محصول "در خانه خودش نیست "ن معمارانهدر آن انسان محصول تصادف است، از خود بیگانه شده یا به بیا

 (17 ,1931 ,)جنکز « علتهایی است كه درباره غایتی كه بدان ره می برند هیچگونه نگرشی ندارند.

 تعریف انسانیت در نگاه جنکز-2

 اشاره كرد؛ لوکوربوزیه دیدگاه از جنکزریشه یابی به توان تر شدن مطلب میبرای روشن

-)دین گرایی و پیشرفت علم به سرعت بر فرهنگ مسیحی تأثیر گذاردند. باور پس از مسیحیمادیداروینیسم، »

پرورش نخبگانی خالق  "معرفی كرد، هدفش دقیقا« اَبَرمرد » برای اولین بار آنرا به عنوان فلسفه  كه نیچه مداری(،
ی از هنرمندان اوایل این قرن، مطابق با بود و تعجبی ندارد كه لوكوربوزیه و والتر گروپیوس جوان، همانند بسیار

او كه باید آفرینندۀ خوب و بد باشد، به راستی باید نخست یك ویرانگر باشد و »  گویی زرتشت پرورش یابند. غیب
های بسیاری باید ساخته شود    ارزشها را خرد كند .... و هر آنچه از حقایقمان می شکند، بگذار بشکند! هنوز خانه

دهم. انسان چیزی است كه اند. اكنون ما آن اَبَرمرد را زنده داریم ... ای اَبَرمرد! من به تو تعلیم میه مردهخدایان هم

                                                 

 6141 در سال ،انگلس شيفردراو به همراه  . است يآلمان اقتصاددان و دانخيتار، شناسجامعه، لسوفيف، يانقالبمتفكر ( 6118 - 6161 )ماركس  .6

است. اين آثار به همراه ساير تاليفات او و انگلس، بنيان و جوهره را منتشر كرده (ستيكمون فستيمان)يستياليسوس جنبش خيتار رساله نيمشهورتر

 A)دهد.)منبعرا تشكيل مي سميماركس تفكر اصلي

 (A. )منبعبود سمياليستانسيمكتب اگز يلسوف بزرگ آلمانيف ؛(یالديم 6322 - 6144فردريش ويلهلم نيچه ) .0
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پیشگامان نقش 1 )چنین گفت زرتشت(«  …ای؟ كسی از او پیشی خواهد گرفت. برای از او بهتر شدن چه كرده
گرفتند و لوكوربوزیه هنگام خواندن این مطالب حتی را به عهده « دگرگون سازی ارزش تمام ارزشها » داروینی 

آهنگ خواندن این آیین نامه را از مرشدش اقتباس كرد. اگر به مظاهر هنر و معماری دهة بیست نگاهی بیندازیم از 
ایشان بر پایة گفتار  1باشند كه سبك اِوانجِلیبرلین تا مسکو و پاریس  همگی شبیه این كتاب مقدس تلگرافی می

دورۀ بزرگی آغاز شده است. روحی جدید وجود دارد. صنعت كه همانند »  : گویداستوار است. لوكوربوزیه می نیچه
سیالبی ما را مغلوب ساخته به سوی اهداف مشخصش می شتابد و ما را به ابزار نوینی مجهز ساخته كه با این دوره 

راند ... ما هایمان حکم میاندیشه اعمال و اه ناخواه برگیرد سازگار است. قانون اقتصادی خوكه از روحی جدید نیرو می
)به سوی «  .های تولید انبوه ...های تولید انبوه، روح زیستن در خانهباید روح تولید انبوه را بیافرینیم. روح ساختن خانه

 ( 44 , 1937 ,)جنکز  «. یك معماری نوین(

 معاصربرهنه در عصرانسان -3

نمادگرایی جدید در دنیای مدرن  به اندیشه های ماركس، اشاره با 9مارشال برمن در كتاب تجربه مدرنیته

و عریانی و برهنگی مبین  ،نحوه زندگی كهنه و وهم آلود شود برایی مینشان و پوشیدگی، . لباسمطرح شده است 

از  حقیقتی كه تازه كشف و درك شده است، درآوردن لباس و برهنه شدن یعنی رسیدن به آزادی معنوی و واقعی شدن.

آدمی زمانی با حقیقت عریان روبرو میشود كه بجز زندگی هر چیزی راكه دیگران بتوانند از او بگیرند از دست  4نظر لیر

اشاره به برهنگی بمنزله استعاره ای برای حقیقت، و تفسیر عریان شدن بمنزله نوعی  (199-191 ,1933 ,)برمن.بدهد

كشف نفس، در قرن هجدهم طنین سیاسی جدیدی یافت. بنابراین انسان برهنه نه فقط آزادتر و شادتر بلکه انسانی بهتر 

و گنگ است، زیرا كه دیگر توهمی  سرشت انسان مدرن تازه عریان شده به اندازه انسان قدیمی و محجوب، فرار است.

بنابراین ممکن است خود فردیت نیز مثل اجتماع و جامعه  در كار نخواهد بود كه گویا نفسی واقعی زیر نقابها وجود دارد.

 . كلیات این نظریات را درجدول زیر می توان مشاهده كرد ( 199-1933,91,. )برمندر هوای مدرن دود شود و به هوا رود

 

 

 

 

 

                                                 

 ، مبحث انسان واالتر مراجعه كرد .  826توان به ترجمه فارسي آقای داريوش آشوری ، بخش چهارم ، ص  بيشنتر ميبرای مطالعه  .6

0. Evanglicalism 

برهنگي وعرياني انسان بي خانه "مارشال برمن از نظريه پردازان مباني معماری مدرن است كه در كتاب تجربه مدرنيته انسان كامل را با عنوان  .8

 معرفي مي كند. "نه وكاشا

4. Leirرسد. شاه ليير را يكي از شود و در بدو شروع عصر مدرن در ماركس به اوج خود ميديالكتيک برهنگي در شاه ليير نوشته شكسپير ظاهر مي ؛

ی به دست او نوشته شده است. در ميالد 6125دانند كه به احتمال زياد در سال است ميترين تراژديهايي كه ويليام شكسپير نوشتهبزرگترين و ارزنده

بود كه به مقابل تعريف برهنگي ماركسيستي، تفسيری بسيار متفاوت از برهنگي توسط عارفي مسلمان به نام ابراهيم ادهن نيز ارائه شده است. او شاهي 

 (www.britannica.comظاهر فقيران درامد و در حقيقت برهنگي از تجمالت و گريز از تعلقات دنيا را در پيش گرفت. )
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 از انسان کجانبهی یهایتلق یبرخ. Error! No text of specified style in document.-5جدول 

 نظریه شکل کلی تبیین نظریه پرداز معمار

 فرانوگرایان: جنکز

 ونتوری

 داروین
 بودریار

 و....

شرایط شکل بر اثر  انسان لوح سفیدی است كه به تدریج
 .است میگیرد و معنای انسانیت در طول تاریخ در حال تکامل

 آزاد رشد نسبی و
 انسان پسینی

(A priori 

human) 

 :نوگرایان
 لوكوربوزیه
 گروپیوس

 كانت،
 دكارت

انسان از آغاز با به دنبال آرمانهای مادی و عقالنی در زندگی 
 .خوب و متعالی خلق شده است ساختار و گرایشهای

کمال گرای  رشد

 انسان پیشینی مطلق

(A posteriori 

human)  : سامان شکنان
 آیزنمن

 استالرك و ...

 نیچه، فروید
 هابز، ماكیاولی

 دریدا

 به دنبال زندگی غیر آرمانی و غیر عقالنی
 بد خلق شده است انسان از آغاز با ساختار و گرایشهای

رشد ضد  کمالی 

 شکاک

 آندو
 رایت  - آلتو

مسلمان معماران 
 و ...

حکمت متعالیه و برخی 
 حکمت های الهی

 كمال گراگرایش های فطری :قوه 
 مادی )گاه ضد كمالی (گرایش های غریزی 

 شکل گیری ارادی و آزاد.  یت:فعل

 دو ساحت دارای

 قوه و فعل

 انسان فطری

(Innate 

Human) 

 

 بدنبال انسان مطلوب-4

الهام از قرآن ، هر دو گونه سخنان انتقادی و عظمت گرا از انسان در سخن بسیاری از اندیشمندان اسالمی با 

 وجود دارد . مولوی )دیوان شمس( در اشاره به سخن دیوجانس حکیم می گوید :

 و و دد ملولم و انسانم آرزوست کککدی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر              كز دی

 گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست  ککککه ایم ما              گفتند یافت می نشود جست

 حافظ نیز در غزل عتاب آلوده ای می گوید :

 سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی             دل زتنهایی به جان آمد ، خدا را همدمی

 ساخت واز نو آدمیمی از نو بباید ککککعالید به دست              اكی نمی آککآدمی در عالم خ

ناسپاس است(  نقدری) مرگ برانسان كه ا« قتل االنسان مااكفره » چنین عتاب های تندی در قرآن هم وجود دارد : 

این نقد در مقابل قوه و استعداد برتری است كه كه در قرآن با تعبیر كرامت و شرافت و فضیلت انسان بر .( 13)عبس، 

 دیگر موجودات توصیف شده است. 

  انسان از دو نگاه آفاقی و انفسی-5

عمدۀ تعاریف انسان، او را یکی از انواع حیوان دانسته اند كه برخی ویژگی های خاص را دارد. تاكنون برای 

تنظیم كرد.  1انفسی وآفاقی مختصه، ارائه شده است كه می  توان آنها را در دو سطح  371تعریف انسان بیش از 

                                                 

ناحيه، كرانة آسمان، كنار و بر گرد جهان؛ و انفس، جمع نَفْس به  آفاق و آنْفُس، اصطالحي در عرفان و فلسفة اسالمي. آفاق جمع اُفُق و به معني كران،1

معنای جهان و انسان يا ظاهر و باطن  ( در46/58واژة آفاق و انفس باتوجه به قرآن )فصّلت/ 0است. در اصطالح متفكران اسالمي  معني ذات: روح و خود

اشاره به عالم باطن و  چنانكه عالم آفاقي كنايه از عالم ظاهر و عالم كبير و عالم اجسام است؛ و عالم انفسي يا عالم ماديات و مجردات به كار رفته است،

  www.loghatnaameh.com)). عالم صغير و عالم ارواح
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داند و  ژگیهای بیرونی انسان همچون اجتماعی ، تاریخی یا طبیعی بودن میآفاقی انسانی بودن را در برخی وی تعاریف

 .تاكید دارندو درونی تعاریف انفسی بر ویژگیهای انفسی 

 در نگاه آندو آزادی انسان یکی شدن او با طبیعت است-6

  مکتب ذن می گوید:در توصیف تعریف طبیعت گرایانه و آفاقی انسان در  آندو

ه در این چژاپنی ها از دیرباز از خویش به مثابه چیزی همپای طبیعت تعبیر كرده اند، اگر درست درك كرده باشیم آن »
معنی نهفته است، تالش برای خالی كردن خویش و نزدیك كردن این خویش به طبیعت است، عبارت مصطلح 

زندگی و مرگ انسان بخشی از امور طبیعت است و هنگامی كه  .طبیعی زیستن این مفهوم را خوب نشان می دهد

 1(19، 1933)آندو، «انسان طبیعت زده می شود، طبیعت اورا جذب می كند و در نتیجه او هیچ می شود

نهایت جاودانگی و آزادی انسان در این است كه با طبیعت یکی شود. ارتباط نزدیکی كه  تادائو آندواز نظر 

 ت در معماری كهن ژاپن وجود دارد، در همین راستاست.بین انسان و طبیع

 از نگاه انفسی)بیرونی(جدول نظرات گوناگون پیرامون انسان -7

، انسان به آنها فرو كاسته شده یا فرا رفته است، با یك سویهمهمترین ویژگی های آفاقی كه در نگرش های 

 .با دیدگاه اسالمی در جدول زیر آورده شده استمعماران مدافع آنها و در مقایسه  نمونه هایی از مکاتب و

 یارتباطات آفاق نهیاز انسان در زم کجانبهی یهایتلق یبرخ. Error! No text of specified style in document.-6جدول 

 

  انسان برتر است ، انسان خالقنگاه آیزنمن در-8

درمقابل برخی تعاریف دیگر انسان رابه ابعاد درونی خود فرو كاسته اند كه این مسئله نگرش های حصری 
 انسان با تاكید بر خالقیت به جمالتی از كتاب نیچه استناد كرده و می گوید:در تعریف آیزنمن  می كند. انفسی را ایجاد

 ،آمده است . حرف نیچه این است كه انسان خالق« انسان خالق » در كتاب چنین گفت زرتشت نیچه مطلبی درباره "
همواره با نظم  ،ك معناهمیشه باید جدا از دیگران و احتماالًدر مقابل عامه مردم بایستد و به ی و انسانی است تنها

موجود بیگانه است. فکر می كنم نیچه در ادامه این سئوال را مطرح می كند كه چگونه یك نفر حق خالق بودن دارد؟ 
به عبارت دیگر چگونه یك فرد حق دارد تنها وجدا از دیگران باشد؟ آن كدام مجوز است كه به یك نفر اجازه می 

                                                 

 6131ريل آو 6نامه آندو به پيتر آيزنمن،  1

 فروكاهی

 معمار مکتب فکری انسان یا فرا روی  فروكاهش

 جامعه        انسان   
 تاریخ           انسان

 ماركسیسم
 اگزیستانسیالیسم

 جنکز    ونتوری
 كریر

 طبیعت   انسان        
 مطلقی فنا  انسان         

 حکمت ذن
 حکمت بودیسم

 معماری كهن ژاپن 
 معماری كهن هند 

 معماری دوران گوتیك حکمت مسیحیت خداانسان            فراروی

 معماری دوران اسالمی ()اسالم  متعالیه حکمت مراتب هستیانسان            فراگیر
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ه باشد؟ پاسخ من به این پرسش آن است كه افراد غیر خالق در باره این حق دهد چنین تصوری درمورد خودش داشت
آنها همواره درون اجتماع باقی می مانند. فکر نمی كنم بحث امروز ما درباره بنای نمادین ، تاریخ ،  .فکر نمی كنند

یا فیزیك دان هركسی كه اخالقیات وچیزهای دیگر باشد. به نظرم ما از استثنائات حرف می زنیم ، معمار ، شاعر و 
در نتیجه اجازه این كار را پیدا كرده است كسانی كه نیاز داشته اند آن آوارگانی  ضرورت تنها ماندن را حس كرده و

باشند كه همواره معنای حضور را درك می كنند. چرا كه نیاز به خلق كردن همواره با حضور در آمیخته است. به 
استثنایی را دوست نداشته اند ما امروزه وقتی ساختمانی را می سازیم نمی دانیم كه آیا اعتقاد من عوام هرگز معمار 

روح زمانه خود را آشکار كرده ایم ) چرا كه امری است مبهم و پیچیده ( ، یا به زمان حال توجه داریم و یا اینکه به 
دست به خطر بزند، خطر تنها بودن و قول لئون روح ماندگاری در بنای ماست. فکر می كنم انسان خالق مایل است 

 (1931)كریر، "این چیزی است كه معماری زمان حاضر را به وجود می آورد. . اقدام به بیان آن وضعیت پیچیده

 جدول نظرات گوناگون پیرامون انسان از نگاه انفسی)درونی(-9

 یارتباطات نفس  نهیاز انسان در زم کجانبهی یهایتلق یبرخ. Error! No text of specified style in document.-7جدول 

 

 تعریف انسان از نگاه بعضی مکاتبجدول _11

به عنوان معماری انسانی مطرح كردند  1فرانک لوید رایتو 1آلوار آلتوحقیقت آنچه معماران بزرگی همچون در 
ت كه می تواند مجموعه همه این موارد اس ، چیزی جز تأكید بر یك نگاه اشتمالی به انسان درمعماری نبوده است.

کاتب ماز انسان ارائه دهد. زیرا تمامی آنها ) عمل، تجربه، درك حسی و...( در نهاد انسان وجود دارد.  تعریف جامعی
-اند. مهمارائه داده بینی خود برای  انسان و هنر انسان معاصرمتفاوت فلسفی و هنری  هر یك تعریفی متناسب با جهان

                                                 

و از است است كه آثارش در عين مدرن بودن نشانگر نوعي تعادل ظريف بين اشكال، فضاها و عناصر  فنالندی ی( معمار6131-6331آلوار آلتو ) .6

مجله معمار ، 6833، "انساني كردن معماری"،آلوارآلتو،)سويي ديگر تابلويي است از سنت گرايي كه ريشه در ميراث فرهنگي و بافت شهری فنالند دارد.

 (5، 6ش 

در دوره مدرن قرار گرفته ولي فاقد ايراداتي است كه به كار معماران  شهر چند كارهاي ( معماری آمريكايي است كه6113-6353. فرانک لويد رايت )0

ي، ارگانيک بودن كارها، استفاده از مصالح هم رده و هم دوره او وارد بود و در نهايت باعث سقوط مدرنيسم شد. تزيينات الهام گرفته از معماری ژاپن

سبكها و "،فرانکرايت،) .طبيعي و با احساسي مثل سنگ و آجر به جای استفاده بيش از حد فلز، بتن و شيشه، همه مشخصه های كارهای او هستند

 (80-82، 1مجله آبادی ش .6830، "معماران

 معمار مکتب هنری مکتب فکری اهش انسانكنوع فرو

 عملانسان                      

 تجربهانسان                   
 م آمپریسمپراگماتیس

   Functionalism    عملکرد گرایی            

   Behaviorism  رفتار گرایی                     

 

 لویی سالیوان

 جان النگ

 عقلانسان                      

 انسان                  خالقیت

 راسیونالیسم

 سماگزیستانسیالی

Structuralism                   سازه گرایی 

Constructivism              ساخت گرایی 

 Deconstructivism         ساخت شکنی 

 میس واندرروهه

 پوزنککر

 آیزنمن

 انسان                     حسی 

 شهودیانسان                   

 پوزیتویسم

 اینتویشنیزم

Formalism ی                         فرم گرای 

Conceptualism   گرایی              مفهوم 

 لوكوربوزیه

 چومی

 انسان                        خیال

 انسان                     عاطفه

 روانکاوی

 روانکاوی

Expressionism بیان گرایی                 

Romanticism گرایی احساس               
 گائودی
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بندی توان پراگماتیزم، ماركسیسم، اگزیستانسیالیسم و مکتب روشنگری دانست. جمعو موثرترین این مکاتب را می ترین
 توان در جدول زیر مطالعه نمود؛و تأثیر آن بر معماری را می كلی از عوامل تعریف این مکاتب از انسان

 انسان هنر و انسان فیتعر در گذار ریتأث و عمده مکتب چهار. Error! No text of specified style in document.-8جدول 

 معاصر

محیط طرح و رشد  فیلسوف مطرح نتیجه معمارانه عامل تعریف انسان مکتب
 نظریه

 کایآمر مزیج آزاد ییگرامنطقه طیمح از یریپذتیترب زمیپراگمات

 (شرق در)توسعه اروپا مارکس ییگرا جامعه (یتعلقات فرد ی)نفجامعه سمیمارکس

 (غرب در)توسعه اروپا چهین ییفردگرا تیفرد اراده سمیالیستانسیاگز

 کایآمر و اروپا کانت رییتغ اصالت و یینوگرا نقاد عقل یروشنگر

 1از انسان تالشهای روانشناسی برای تعریف چند جانبه                         

 راهام مازلوبتعریف انسان از نگاه روانشناسانه آ-1

نظریه بنیانگذار و رهبر معنوی جنبش روان شناسی انسان گرا در نظر گرفته می شود .  2آبراهام مازلو 

شخصیت مازلو از پژوهش درباره سالمترین شخصیت هایی كه توانست آنها را بیابد به دست آمده است . او نتیجه گرفت 

كه هر كدام از ما با نیازهای غریزی به دنیا می آییم كه ما را قادر می سازند تا رشد كنیم ، پرورش یابیم و 

  (1931)والن، استعدادهایمان را تحقق بخشیم. 

مازلو یك سلسله مراتب نیازها یا نردبان انگیزشها را معرفی می كند . آن نیازهایی كه در پله اول قرار دارند باید »
پیش از نیازهای پله بعدی برآورده شوند . زمانی كه نیازهای سطح دوم برآورده شده باشند ، نیازهای سطح سوم با 

 (991 , 1931 ,)والن «. اهمیت تر می شوند و الی آخر

سلسله مراتبی از پنج نیاز غریزی و فطری را معرفی كرد كه رفتار انسان را برانگیخته و هدایت می كنند . این  مازلو

 ارائه شده است. 1.1نیازها به همراه دو نیاز متعالی شناختی كه در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، در قالب نمودار 

-می« عوامل تعیین كننده ارثی محسوس» نست و منظور او این بود كه آنها دارای مازلو این نیازها را غریزی می دا»

باشند . با این همه، این نیازها به راحتی توسط یادگیری، انتظارات فرهنگی، ترس و مخالفت به تعویق می افتند . این 
ازهای باالتر اهمیت پیدا كنند ، نیازها به ترتیب از قوی ترین تا ضعیف ترین آنها مرتب شده اند . قبل از اینکه نی

 (941، 1931شولتر والن، )«نیازهای پایین تر باید حداقل تا اندازه ای ارضا شده باشند.

                                                 

كتر جهانبخش و براساس تجربيات ايشان در زمينه تدريس اين درس در اينجا مطرح اين مبحث بنابر توصيه دوست پژوهشگر و ارجمند آقای د .6

 گرديده و به نظر مي رسد زمينه خوبي برای تعريف ارتباط انسان با معماری مطرح مي نمايد .

0.   Abraham Maslow 
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ترسیم  –. سلسله مراتب نیازهای فطری و غریزی از دیدگاه مازلو Error! No text of specified style in document.-3نمودار 

 از نگارنده

 

  1مازلو مجموعه دومی از نیازهای فطری را معرفی كرد: نیاز به شناختن و فهمیدن .. او این نیازها را نیازهای شناختی

را تشکیل می نامید. اگرچه این نیازها بخشی از سلسله مراتب اصلی نیازها نیستند ، خودشان سلسله مراتب جداگانه ای 

دهند. نیاز به شناختن ، نیرومند تر از نیاز به فهمیدن است و باید قبل از اینکه نیاز به فهمیدن پیدا شود، حداقل تا اندازه 

 ای ارضا شده باشد .

له مراتب نیازها همپوشانی دارند . شناختن و فهمیدن ، یعنی یافتن معنی در محیط مان ، برای تعامل این دو سلس»
 ( 943 , 1931 ,)شولتز و الن « كردن با آن محیط ضروری هستند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6.  Cognitive  needs 

نياز

به فهميدن

نياز به شناختن

نياز خودشکوفایی

نياز به احترام

نياز به تعلق پذیری

نياز به ایمنی

نيازهای زیستی
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 مازلو یازهاین به نادرست پاسخ. Error! No text of specified style in document.-9جدول 

 ازین نیا به درست پاسخ مازلو یازهاین مراتب سلسله ازین نیا به نادرست پاسخ

بی توجهی یا توجه بیش از 

 حد به اقلیم

 نیازهای زیستی
Physiological  needs 
 ) رفع گرسنگی و تشنگی (

 توجه به اقلیم در معماری

 

بی توجهی یا توجه بیش از 

 سازهحد به 

 نیازهای ایمنی
Safety  needs 

 ) رفع ترس و خطر (

توجه به سازه و زلزله در 

 معماری

 

بی توجهی یا توجه بیش از 

 حد به هویت

 نیازهای تعلق پذیری
Belongingness and love needs 

 ) رابطه نزدیک با دوست ، همسر ، روابط اجتماعی (

توجه به هویت عمومی در 

 معماری

 

توجه بیش از  بی توجهی یا

 حد به تشخص هویتی

 نیازهای احترام
Esteem  needs 

 ) نیاز به عزت نفس ، مقام ، شهرت یا موقعیت اجتماعی (

شاخص شدن هویت در 

 معماری

 

بی توجهی یا توجه بیش از 

 حد به تکامل معماری

 نیاز خود شکوفایی
Self  actualization  need 

 هدف : حقیقت ، خوبی ، زیبایی ، وحدت و تمامیت ، –1)فرا نیازها  

 کمال ، عدالت ، نظم ، سادگی ، کلیت و جامعیت ، سهولت ، معناداری(

رشد و پیشرفت و تکامل 

 هویت در معماری

 

بی توجهی یا توجه بیش از 

 حد به وضوح و صراحت
 نیاز به شناختن

وضوح و صراحت فضا و امکان 

 اطالع یابی از همه جا

 

توجهی و یا توجه بیش از  بی

 حد به فضای تأمل برانگیز

 نیاز به فهمیدن

 

ایجاد فضاهای آرامش بخش 

 برای تأمل و تفکر

 

 

 نقدی بر نظرات روانشناسانه مازلو از نیازهای فطری انسان-2

نه تنها به ارضاء  (،4.1)جدول گرایانه در برخورد با نیازهای انسانی تعریف شده توسط مازلواتخاذ رویکردی افراط

كند، بلکه به پاسخی نادرست به نیازهای طبیعی و فطری انسان مبدل شده و درمانی غلط است این نیازها كمك نمی

تواند از خود بیماری مضرتر باشد.  همانطور كه مازلو در آغاز روش خود را توضیح داد ، مطالعات او پسینی و از كه می

ز شکل گرفته است و این سبب شده ابعاد مهمی از نیازهای انسان از جمله نیازهای بررسی انسان های نمونه و ممتا

مرحله نیازهای چهار الهی و معنوی كه مهمترین نیاز اوست ، نادیده گرفته شود .در ادامه در بیان حضرت امیر می توان 

 انسانی را مشاهده نمود.
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 )ع(مراتب نفس انسانی بر اساس دیدگاه حضرت علی . Error! No text of specified style in document.-11جدول 

 

  نگاه به انسان از حکمت متعالیه-2

 یك نوع و گونة خاص از حیوانات و یا حتی جانداران نیست، بلکه  بالقوه، در دیدگاه حکمت متعالیه انسان
   ( 1911 ,)جوادی آملی )زنده خداجو( تعریف كرد. «حی متأله» كاملترین تجلی الهی است كه می توان آن را 

 انسان خود  ،( 914 , 1931 ,)مطهری نوع نیست، بلکه انواع است بالفعل  در حکمت متعالیه صدرایی، انسان
خود را تعیین می كند. چون تجلیات الهی همة سطوح هستی را در برمی گیرد، انسان باید مرتبة شکل 

 تبدیل كند. این شکلاساس حركت جوهری ،ذات خود را خود را در هستی تعیین كند. او می تواند بر
ده است در حکمت متعالیه به صورت اسفار اربعه توسط صدرالمتألهین توضیح داده ش انسان حركت تکاملی

 ,)حسن زاده آملی .یك انسان شناسی چهار الیه را معرفی كرده اند 1حضرت امیر در حدیث معروف خود. 

1933) 

  فلسفة ظهور انسان دراین عالم شناخت وعبادت و عشق نسبت به خداست ودرمقابل انسان خلیفة خدا
  1درهستی است وهمة هستی از طریق انسان با خدا ارتباط دارند.

 در قرآنانسان -3

خداوند برخی خاطرات ازلی را درمعرفی وشناخت انسان به تأكید به او یادآوری می كند. یکی از مهمترین این 

  :به صورت زیر مورد  تأكید است مراحل آفرینشخاطرات ماجرای خلقت اوست ، در طی این خاطره مهم، 

 خدا به شیطان فرمود ای ابلیس تو را چه مانع شد كه به موجودی كه من به دو دست خود  جسم انسان خلقت(

                                                 

معرفي بنمائي!  كميل ميگويد: من از موالی خودم اميرالمؤمنين علي عليه السالم درباره نفس سؤال كردم و گفتم: من ميخواهم كه نفس مرا به من .6

مگر نفس، غير از يک نفس واحد نفس ديگری هم : حضرت فرمود ای كميل! كدام يک از نفس ها را ميخواهي كه من برای تو بازگو كنم؟ عرض كردم

 (6833آملي، زاده)حسن. حضرت فرمود نفوس چهار عدد است: ناميه نباتيه و حسيه حيوانيه و ناطقه قدسيه و كليه الهيه هست؟

 .آيه شريفه )انا هلل و انا اليه راجعون، ما از اوييم و به سوی او باز مي گرديم( به اين مضمون اشاره دارد. 0

 خواص دوگانه  آن قوای پنج گانه نفس مراتب نفس

رشد کننده 

 گیاهی
جذب 

 کننده

هضم 

 کننده
 دفع کننده

پرورش 

 دهنده

نگهدارنده و 

 کنترل کننده

 شدن کم و زیاد

)تحریک درمقابل اتفاقات محیطی 

) 

حس کننده 

 حیوانی
 لمس کردن چشیدن بوئیدن دیدن شنیدن

 خشنودی وناراحتی

)تحریک درمقابل اتفاقات محیطی 

) 

 تدبیرگر قدسی
 فکر

 )تدبیر (

 ذکر

 ) یادآوری (

 علم

 )دانایی (

 حلم

 )بردباری (

 تنبه

 پند پذیری( )

 

 حکمت ونزاهت

 «فهم خوبی ها و بدی ها  » 

 (عدم تحریک در مقابل محیط)

 بقا در فنا ملکه الهی
تنعم  در 

 سختی

عزت در 

 ذلت
 صبر در بالء فقردر غنا

 کرامت و رضایت

 (عدم تحریک در مقابل محیط)
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 1آفریدم سجده نکنی؟(

 د(ر او بدمیدم بر او به سجده در افتا)پس آنگاه كه او را به خلقت كامل بیاراستم و از روح خود د  خلقت روح انسان  

  1به آدم تعلیم داد( )و خدای عالم همه اسما را تعلیم اسماءآموزش علوم و 

 وگفتیم ای آدم تو با جفت خود انسان هبوط آزمایش شجرة منهیه و بیان قوانین عملی و ضرورت تقوی و(

در بهشت جای گزین و در آنجا از هر نعمت كه بخواهید بی هیچ زحمت برخوردار شوید، ولی به این درخت)گندم یا سیب( 

شیطان آدم و حوا را به لغزش افکندتا از آن درخت خوردند و بدین عصیان  پس-نزدیك نشوید كه از ستمکاران خواهید بود

آنان را از آن مقام بیرون آورد. پس گفتیم كه از بهشت فرود آیید كه برخی از شما برخی را دشمنید و شما را در زمین تا 

 7 روز مرگ آرامگاه خواهد بود.

  خدای خود كلماتی آموخت كه موجب پذیرفتن توبه او  )پس آدم از تلقی کلماتامکان تحول و تکامل وجودی با

 3گردید(

یادآور شده و توجه همیشگی به آنها را تأكید  انسانرهاوردهای خاطرة ازلی در قرآن كریم برخی ویژگیها را به عنوان 

 دارد.

  اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ) میثاق ازلی با خدا

 ( 133 – اعراف –بربکم قالوا بلی شهدنا 

  انا عرضنا االمانة علی السماوات و االرض فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها )امانت الهی

 (  99 –احزاب  – االنسان انه کان ظلوما جهوال

  (  97 –بقره  – انی جاعل فی االرض خليفه)   خالفت الهی 

گذشته امانت ومیثاق و خالفت را به شکل نمادین دائماً در محضر انسان قرار به تعبیر بوركهارت معماری در   

 ( 33 , 1931 ,)بوركهات و انسانیت خود را تکمیل نماید .  می دهد تا هرگز آن را فراموش نکند

زیر زیرا الهیت بر این اساس الهیت یك ركن متغیر در مورد انسان است. هنر امروز انسانی نیست، چون الهی نیست. 

. حدیث گرانقدری كه بارها از پیامبر اكرم و حضرت امیر نقل شده ، به خوبی این موضوع را روشن بنای انسانیت است

 ( 47-41 , 1937 ,)حسن زاده آملی  «من عرف نفسه فقد عرف ربه:»می سازد كه 

                                                 

 35سوره ص، -ت بيدی.قال يا ابليس ما منعک ان تسجد لما خلق 6

 86سوره بقره، -.و علم ادم االسماء كلها 0

 81و  85بقره، –. وقلنا يا آدم اسكن ... 5

 83بقره، -ن ربه كلمات فتاب عليه.فتلقي آدم م 1
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 حکمت اسالمیانسان کامل در -4

 ارتباط او با همة آفاق همچون  هستی است كاملترین تجلی خدا وخلیفة مطلق او در همة انسان کامل .
ارتباط او با بدن خود است . همچنانکه خداوند ظاهر و باطن همه هستی است انسان كامل هم ظاهر و 
باطن همة هستی است. جایگاه او عرش الهی است و تدبیر گر اموراست.  همة انسانها از دو طریق سیر 

 كامل معرفت پیدا كنند. آفاقی و سیر انفسی می توانند به انسان 

   در ارتباط دوطرفه با انسان كامل خود در هر لحظه باید  انسانها برای کمالهمة مطابق با حکمت اسالمی
 چرا كه:  باشند.

 و زندگی همه انسانها در هرلحظه تحت مشاهدۀ اوست، به همین  به همة هستی نظارت دارد انسان کامل
 جهت او به طور حقیقی همة هستی را پركرده است، این به خاطر خالفت مطلقه الهی توسط اوست

، انسان مسلمان نیاز دارد كه در محیط خود به شکلی نمادین دائماً حضور انسان كامل را (1913)سازمند، 
این وظیفه را به خوبی دنبال  تواندمی ه نماید و به همین جهت معماری اسالمیبه آن توج یادآور شود و

 كند. 

 به همین جهت همه انسانها باید دائماً با تسلیم و سالم  الگوی كاملی برای تکامل انسانهاست انسان کامل ،
 هدایت او طی كنند. بهبه او مسیرتکامل را 

 

  2و مبانی خالقیت 1خت شناسیشنا                                    

 شناسی شناختحیطه -1

از دیدگاه  بسیاری از مکاتب معاصر نقص و نارسایی در شناخت شناسی آنهاست. در ترین مشکلزیربنایی

اندیشمندان مسلمان، شناخت را نمی توان تعریف كرد؛ چون مفهومی بدیهی است. اما به هر رو درباره آن تعریف هایی 

ارائه شده كه در واقع تعریف نیست، بلکه توجه كردن به وجوه آن است. شناخت شناسی را می توان بر پایه پرسش های 

 دنبال كرد. این پرسش ها چنین هستند: بنیادینی كه در این زمینه مطرح می شود 
 آیا می توان چیزی را شناخت؟ آیا شناختن و آگاهی یافتن شدنی است؟امکان شناخت : 

 چگونه می توان چیزی را شناخت؟انسان چه ابزاری در اختیار دارد؟ابزار شناخت : 

 خت رسید؟: این ابزار چگونه به كار گرفته می شود؟با چه روشی می توان به شناروش شناخت 

 در این روش ها چه مراحلی تا دستیابی به شناخت باید پیموده شود؟مراحل شناخت : 

 (19،473و ... .)مطهری،ج سرچشمه شناخت  

 معماری جایگاه شناخت شناسی در -2

شناخت شناسی معاصر زیبایی شناسی بسیاری از معماران و نظریه پردازان معاصر از محدودیت موجود در 

                                                 

 يفحصول آن تعر یهامعرفت و راه يستيچ يهاست كه به عنوان نظر فلسفهاز  یا( شاخهEpistemology) شناسيشناخت يا شناسيمعرفت .6

 (6836،62يا،ديكيپ.)وشوديم

است.به  ضروری شناسيتوجه به شناخت  كنيم بررسي فلسفي آنرا از بعد بخواهيمتوان مورد بحث قرار داد،كه اگر  مي مختلفيرا از ابعاد  خالقيت. 0

 (شود.)مولف بررسي شناسيدر شناخت  بايد خالقيت مباني اوليناز  گفت؛يكيتوان  ميدو  اينرابطه  توضيح برایبهتر  بيان
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 انسانهای امروز را موجوداتی كور و كَر لقب می داد كه دیگر زیبایی ها را نمی توانند ادراك كنند لوكوربوزیه .گالیه دارند

 جنکز) شناسی معاصر گالیه می كند شناختاز فراگیر شدن نوعی شکاكیّت ونسبیّت در جنکز و (13و1979،17)اردالن ،

بحث شناخت شناسی  مبنا و نظریه خود را بر، معماری به همین جهت غالب نظریه پردازان معاصر درهنر و ، (11،1937،

نظریه پردازان انتقاد می كند كه آیا خود از این دامی كه توصیف می كنند سالم خارج  هبه هم اردالن نادرمی گذارند. اما 

حجم زیادی از معماری معاصر تنها به ساختن النه هایی برای شود ثابت كرد كه می .(13و1979،17،  اردالن) شده اند؟

كور و كر )با حداقل ادراك( اختصاص یافته است و عجیب نیست كه چنین انسانهایی ازشناخت معماری های انسان 

 سنتی اظهار ناتوانی می كنند. 

برای انسان می پردازد و اینجاست كه باید پرسید معماری با شناخت چه نسبتی دارد؟ معماری به تعریف محیط 

تعریف می كند. از طرف دیگر معماری ظرف كار می كند و محیط طبیعی و مصنوع را چگونه باید دید برای چه انسانی 

انسان باید بتواند همه استعدادها و شایستگی های خود را در آن به ظهور برساند. معماری رفتارهای انسان را می سازد و 

 و آزادی رشد را از او بگیرد.  نباید او را محدود كند

به  .به شکلی نمادین جایگاه حقیقی انسان را درهستی به او یادآوری كند داشته، معماری سعی در طول تاریخ

به عنوان حاكم اصلی فضا درمیان كل  انسان را و كردهمین جهت هستی را دركلی ترین شکل خود بازسازی می 

نمادی از عرش سلطنت وخالفت انسان دراین عالم است كه قدرت  ی معماریفضا، دراین نظریهداد. هستی قرار می 

انسان با فضا غریبه نیست، بلکه آن ونیروی عظیم انسانی را تحمّل می كند و همة وجود انسان را درخود جای می دهد. 

، طبیعی است كه چنین دیدگاهی نیاز به مبادی شناخت خاص خود دارد را بازتابی از درون خود و سراسر وجود می داند

 امروزه برای بسیاری بی معنا وغیر قابل درك است. و به همین جهت 

 مکاتب شناخت شناسی-3

یکی از مسائلی كه در طول تاریخ بشریت همیشه برایش بحران ساز بوده، تردید نسبت به شناخت و آگاهی 

امروزه چهار مکتب را دراین رابطه برای این تردید چهار پاسخ مطرح شده كه بر همان اساس خود از هستی بوده است. 

 می توان از هم تفکیك كرد. 

همه شناخت ها ناقص است وشناخت حقیقی امکان پذیر نیسکت .  پکس معیکاری     :(Skepticism) شک گرایان

حقیقت را برای او غیکر ممککن مکی دانکد. زیربنکای      برای زیبایی وجود ندارد. این مکتب انسان را نوع ندانسته و كشف 

در تمام حکوزه هکای فلسکفی بکه خصکوص در غکرب       .شك گرایی است بیشتر نمونه های معماری سامان شکن، فکری

شکاكیت وجود داشته است. سه دوره بزرگ شکاكیت در غرب به ترتیب، قبل از یونان باستان، اواخکر قکرون وسکطی و    

  انقالب صنعتی بوده است.پس از جنگ دوم جهانی و 

شناخت هركس معلول شرایط فردی و پیچیدۀ اوست وبرای او موجه اسکت. ایکن     :(Relativism)نسبی گرایان 

و طبقات در زمانهکای مختلکف،    ها دیدگاه ممکن است به صورت اجتماعی ، تاریخ و. . . ظهور كند. بنابراین برای گروه

گروه به دو دسته فردگرایان و جمع گرایان شامل تاریخ گرایان، جامعه گرایان و ...  این زیبایی متفاوتی وجود دارد.معیار 

 اند .بیشتر نمونه های معماری پست مدرن از نسبی گرایی نشأت گرفتهتقسیم می شود. 
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شناخت تنها در قالب حواس پنجگانه و با روشي علمي برای هماه امكاان    :(Positivism) مطلق گرایان

پذير است. مطلق گرايي غالباً به شكل عقل گرايي وجود دارد، اما گونه های ديگر حس گرا و شهود گارا هام   

 برای آن وجود دارد. فرهنگ ومعماری دوران مدرن بيشتر به همين ديدگاه وابسته است. 

شناخت مسئله ای مرتبه مند است وسير عمقي دارد و در هر مرتبه ای ماي   :اصالت وجودی صدرایی 

توان به يقين رسيد. اين ديدگاه سلسله مراتبي را ماي تاوان در درون برخاي سانت هاای معناوی همچاون        

مكتب تالش نموده تا فلسفه و عرفان مطرح در مكاتاب بشاری را   حكمت متعاليه مالصدرا مشاهده كرد. اين 

جمعي بين تمام مكاتب و حاواس و عقال و    يک كند و به همين جهت با حالتي اشتمالي حاصلبه اسالم نزد

 شهود به وجود آورد.  

 جدول مکاتب گوناگون شناخت شناسی-4

مطلق گرایی زیربنای معرفت شناسی  ،نظریه پردازان هنر ومعماری، همچنان كه درعصر مدرنیزم برخیبه عقیدۀ 

به  شود. این مکاتبعلمی و معرفتی در بیشتر دیدگاهها دیده میرایی همچون یك مد بود، امروزه شکاكیت و نسبی گ

، . هنر مفهومیشده انددچار وهم و خیال اند و حتی با نفی عقالنیت جهان انگاری یا جهان احساسی اكتفا كرده 

ال ما را به عالم حس و غریزه سورئالیسم و اكسپرسیونیزم نمونه هایی از توهم گرایی و تخیل بدون عقالنیت اند. این خی

 می برد و ارزشی برای تکامل انسان ندارد .

 شناسی، مؤلفانواع مکاتب شناخت . Error! No text of specified style in document.-11جدول 

 مکتب

 شناسیشناخت

 شیوه و ابزار

 شناخت

حاصل معرفتی 

 شناخت

 حاصل

 شناسیییزیبا

فیلسوفان 

 شاخص
 مکتب معماری

 شك گرایی
Skepticism 

بی اعتمادی به  ابزار و 
 شیوه ها

 (ی)خطا پذیر
 عدم اعتبار علوم

بی معیاری در زیبایی و 
 زشتی

 گرگیاس
 پیرهون

 سامان شکنی
DE 

constructivism 

 :ینسبی گرای
 یفرد خی،تاری(

 ( نژادیی،عامتجا

Relativism 

 ، شیوه  فردیابزار و 
و  یاجتماع ،تاریخی

 ینژاد

دانش وابسته به فرد 
 ،تاریخ،اجتماع و نژاد

، طبقاتی،  هنر  فردی
 نژادیتاریخی و 

 اگورستپرو
 نیچه ماركس هگل

هرمونیك مدرن 
 )مانند گادامر(

 فرانوگرایی
Post modernism 

 ی:گرای مطلق
 .حس گرایی1

 )بیرونی و درونی(
 یعقل گرای.1

Rationalism 

حواس پنج گانه 
 احساسات درونی

و  علوم تجربیمحسوساتو
 روانشتاسی و..

زیبائیهای حسی و عاطفی 
 و...

زیتیویستها وپ
 كندیاك
 هیوم  الك و

 نوگرایی
Modernism 

 
 عقل

ی ،فلسفه جامعه قلعلوم ع
 شناسی و...

 دكارت و كانت زیبائیهای اولیه عقلی

معرفت سلسله مراتبی: 
)تركیب  حکمت متعالیه

 ن(اشراق و عرفا ءمشا
Islamic wisdom 

 شهود عقل+ حواس+
 علوم حصولی )تجربی (
 علوم حضوری )شهود(

 وحی و الهام

 زیبایی حسی وعقلی
 زیبایی باطنی درونی

 دستیابی به زیبایی برتر

 ، فارابیبوعلی سینا
 سهروردی مالصدرا

معنویت گرا  معماری
،ذات گرا ،دوران اسالمی 

 و...
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 چهار نوع جهان بینی درشناخت و خالقیت -5

شناخت وخالقیت دو حالت دارای مراتب هستند كه هیچ گاه پایان نمی یابند، درحالی كه بسیاری از مکاتب  

آنرا در ظاهری ترین الیه محدود كرده اند، آنچه غالب مکاتب ونظریه پردازان هنر ومعماری مطرح می كنند، یك 

 ی است. به گمان آنها شناخت در طول تاریخ و یا در طول زندگی انسان كامل می شود. سلسله مراتب طولی و تاریخ

های بزرگ بیشتر از كودكان می شناسند؟ به به راستی آیا بشر امروز بیشتر از بشر دیروز می شناسد؟ آیا انسان

شناخت او بسیار  ،حت هااو غافل است كه دربسیاری از سا .نظر می رسد این هم یکی از گمانهای انسان مدرن است

و به همین جهت برای هستی خودش هم دنبال دلیل و  بشر امروز راهی به علم حضوری ندارد .كمتر از پیشینیان است

نیست و به همین دلیل كودكان نسبت به بزرگترها نسبت به خودش و هستی اصالً در حضور برهان می گردد. او 

د گذاشتن هوسها وامیال است و هیچ شکی نیست كه این عامل سبب انسداد شناخت عمیق تری دارند. علت این امر آزا

الیه ای از ابزارهای شناخت می توان انسانها را براساس مرتبه ادراكیشان  4. با توجه به تعریف ادراكات درونی می شود

نی و چهار نوع طبقه بندی نمود كه بر همان اساس چهار نوع جهان بی احساسی، وهمی، عقلی و شهودینوع  4به 

 خالقیت هم تعریف می شود.

 مؤلف هنری، خالفیتو  بینیانواع مراتب شناخت،جهان . Error! No text of specified style in document.-12جدول 

 

 تحول انسان  به موازات  مراتب شناخت-6

 1«اتحاد علم وعالم و معلوم»از نکات بسیار مهمی كه جزء دستاوردهای بدیع حکمت صدرایی است، نظریة 

غرب نیز مطرح شده است. اساس این نظریه بر آن است  1است، این نظریه به شکلی متفاوت در فلسفة اگزیستانسیالیسم

تغییر می كند. طبق  و اندیشه او كه ماهیت وجود انسان دائماً در حال تحول است و شکل آن متناسب با محتوای نظری

                                                 

 4مجله رواق شماره  –نوشته دكتر هادی نديمي  "تامالتي در باب چيستي هنر از ديدگاه حكمت متعاليه"در توضيح اين نظريه رجوع شود به مقاله  .6

 31زمستان  –

چه ، متفكران زيادی همچون ني 02و  63به معنای اصالت وجود يک مكتب فلسفي غرب است كه در قرن  ( Existentialism )هستي گرايي  .0

 او و رسيدن به يک خود جديد مطرح شده است .  هايدگر ، سارتر ، ياسپرس و... دارد . در اين تفكر ارزش انسان به تحوالت وجودی

 شناختانواع و مراتب  انواع و مراتب جهان بینی انواع و مراتب خالقیت هنری

 احساس -1 ( گیاهی)  احساسی جهان -1 حسی تخیلی – 1

 ( حیوانی)  انگاری جهان – 2 وهمی تخیلی – 2
 گمان و وهم خیال، -2

Imagination 

 ( انسانی)  فلسفی علمی شناسی جهان – 3 حسی تعقلی تخیلی – 3
 حکمت و دانش علم، – 3

Science, Knowledge, Wisdom 

 Intuition شهود – 4 ( ملکوتی انسان)  عرفانی شهودی جهان – 4 شهودی حسی تعقلی تخیلی – 4
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این نظر شناخت یك فرآیند دینامیك است كه در طی آن وجود انسان به سوی موضوع شناخت تحول می یابد. به 

هرچیزی در رابطه با انسان ارزش شناخت ندارد، چرا كه ممکن است وجود ما را فرو بکاهد. زیرا در این همین جهت 

نظریه )توحیدی(، هستی مشتمل بر مراتبی است از عالم ماده تا عوالم برتر و جهت گیری شناخت ما باید به سمت 

                                           عوالم باالتر باشد تا ما را برتر آورد.

 انسان تأثیرگزار در شناختعمل گرایی یکی از عوامل -7

 (Pragmatism)صد سال اخیر در غرب و خصوصا آمریکا با پذیرش اصالت عمل و عمل گرایی  در فلسفة

به عنوان یك عامل  را منش عملی دانشمندان مسلمانقرار گرفته است، اما  طرز فکر و اندیشهزیر بنای ، منش عملی

كه ریشه بسیاری از تفاوت های مکاتب  داده. عالمه طباطبایی نشان می دانندشکل دهنده و تأثیر گذار در نحوه تفکر 

دستیابی به معیار ومالك نظری ) فرقان  راه قرآن كریم در موارد فراوانی 1نظری در طریقه های مختلف عملی آنهاست.

. این علم و آگاهی ثمرۀ «1فرقاناً و یرزقه من حیث الیحتسب تق  اهلل یجعل لهی من»تقوی عملی می داند. ، ( را

انسانی كه در عمل الابالی و بی پرواست، از معیار تشخیص  ،پرهیزگاری وتقوای عملی انسان است و طبیعی است

 نظری )فرقان(  بی بهره است. 

 انسان در معرض الهامات خیر و شر-8

د نوعی صافی )فیلتر( و عینك های جهت دهنده در مقابل در فلسفة غرب بیش از همه كانت بر امکان وجو

شناسی مورد تأكید قرار  شناختدر قرآن كریم بارها وجود عوامل غیبی جهت دهنده به  .دیدگاه انسان تأكید داشت

 در رابطه با تأثیر دخالت خدا و شیطان در ادراك انسان مطرح می كند. محقق یا هنرمند را گرفته است و شواهد زیادی

، و وقتی گمان می كند كه در آزادی كامل است ببیندخود را ازچنین الهاماتی رها  ،هرگز نمی تواند در استقالل كامل

باطنی اشیاء دركنار ظاهر سادۀ  چه بسا كه اسیر شیطان باشد. الهام الهی هم گاه سبب می شود كه ارزش های حقیقی و

راه دستیابی به چنین  .شناخت مادی وظاهری خواهد بود ت باآنها دیده شود و به همین جهت شناخت الهی متفاو

صباحاً جَرَت ینابیع  من اخلص هلل اربعین» :آمده است سخنان پیامبرالهامات الهی اخالص برای خداست، همچنانکه در 

هركس چهل روز خود را برای خدا خالص » یعنی « (1493، 1933)محمدی ری شهری،  الحکمه من قلبه الی لسانه

 «.كند، چشمه های حکمت از قلب او به سوی زبانش جاری می شود

                                                 

 رجوع شود به تفسير آيه آخر سوره آل عمران .6

 03سوره انفال آيه . 0
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 در هنر و معماری خالقیت مبانی                                     

 ادراکات انسان از معماری و طبیعت-1

متفاوت و درك امکانات مختلف  یاو به داشتن چشم اندازها یتافراد دارد در قابل یرمعمار با سا یككه  یفاوتت

 یانسان است . معمار یواقع یها یازموجود در جهت رفع ن یها ینهخالقانه و با شناخت زم ییارائه راه حل ها یبرا

تا به  یزدانگ ینچه كه فرد را بر مآ، یگذارد. در معمار یرا م یرتاث یشترینشود، اما ب ینم یدهاست كه د یین فضاآ یجادا

عقل را  یرویكند، ن یكآنچه كه احساس فرد را تحر یافتن، یچیدگی، تنوع و پیبه تازگ یازقانه بپردازد نخال یها یتفعال

  (.1،1913، اسپریدونف ) تدرك بهتر مسائل اس ینبه چالش بکشد و همچن

 طبیعت همچون انسان از محیط تاثیر پذیر است و این تاثیر را می توان ادراك نامید. این ادراك در جمادات

بسیار ضعیف، در گیاهان و حیوانات برتر و در انسان به اوج خود می رسد. به این ترتیب مراتب ادراك را می توان 

براساس مراتب موجودات طبقه بندی كرد. گوته از اندیشمندانی است كه به وجود سطح بسیار باالیی از ادراك و 

 و تحقیقات جدید علمی نیز نشانگر این مطلب است.هوشمندی و عکس العمل را در حیوانات و گیاهان باور دارد 

  1آثار هنری در زایش هنرمند تاثیر ادراکات-2

عوامل درونی و بیرونی متعددی در شکل دهی به فرزند یك ارگانیزم نقش دارند كه در بخشهای گوناگون این 

شود، تنوع و دگرگونی شکل می جزوه مورد بحث قرار خواهند گرفت. یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار كه سبب ایجاد

ادراكات مولی یا مادر است. مادر نه تنها خودش بلکه عالیقش در شکل دهی به فرزند تاثیرگذار است و فرزند براساس 

 1دیده های او تغییر شکل می دهد. 

می كند  همین فرایند در خلق و آفرینش آثار هنر و معماری نیز وجود دارد. هنرمند در دایره تصورات خود خلق

و این تصورات از نگاه و بررسی هایش در ذهنش شکل می گیرد. هنرمندان به همین دلیل در مرحله شکل گیری ایده 

 به دیدن آثار گوناگون می پردازند. 

 در طبیعت الگوبرداری از خالقیت-3

به معنای زادن گرفته شده و این نشانگر آن است كه مهمترین ویژگی ذاتی  Natاز ریشه  Natureواژه 

                                                 

بوجود  يعبد یامر ی،مختلف هنر یهابه واسطه آن در عرصه و شوديم یو نوآور يشاست كه سبب زا یشاخه هر علم و هنر ينمهمتر يتخالق .6

 (11،6816آنتونيادس،).آيديم

 بيان اين. ظاهرا آيد درميمردم حاكم است كه اگر مادر به چهره هر كس كه دوست دارد نگاه كند فرزندش به آن شكل  مياندر  ای عاميانهحرف  .0

قرار داده است .  بررسيموضوع را مورد  اين مكيهدر فتوحات  عربيقرار گرفته است . ابن  تفسيرمورد  نيزدارد و در عرفان و فلسفه  در طب كهن ريشه

 هایساخته  ذهني های انديشهاست. براساس آن تصورات و  نظريه اين مويد ديگراوست  فلسفيمالصدرا كه از ابداعات  "ذهنيوجود "بحث  همچنين

هم بدهد. )ابن  عينيتواند همان تصور را وجود  ميباشد همچون عرفا  قویصاحب اراده  شخصيند و اگر باش بيوناز  تصويری اينكهذهن هستند نه 

 (6818عربي،
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طبیعت خلق و زایش همیشگی آن است. به همین جهت ضروری است كه فرایند زایش و اصول و قوانین حاكم بر آن 

ین مظهر بررسی شود. پس از این بررسی است كه مکاتب طبیعت گرا می توانند در مبانی خالقیت و طراحی از بزرگتر

 خلق و زایش الگوبرداری نمایند.

 

 فصل چهارم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 از انسان باعث اغتشاش در دیدگاه های گوناگون در تعریف معماری می گردد؟ تعاریف گوناگونچرا  (1

 و سامان شکنانی مانند آیزنمن در باره انسان چه تعریفی را بدست می دهند؟ نوگرایان (1

 چه تفاوتی بین دو تعریف پیشینی و پسینی از انسان وجود دارد؟ 1-2جدول بر اساس  (9

 از انسان چیست؟ شما چه نظری دارید؟ انفسی و تعریف آفاقی تعریف (4

 در یکی شدن او با طبیعت است ، چیست؟ آزدی انسانكه می گوید  آندومعنی این سخن  (7

 ؟شما چه نظری دارید در باره نگاه آفاقی به انسان چقدر می تواند كامل باشد ؟ 2-2جدول  (3

 آبراهام مازلو از انسان چگونه است؟ نگاه روانشناسانه (3

 را در نگاه مازلو تشریح نمائید؟ سلسله مراتب نیازمندی های انسان (1

 جدول نیازمندی های مازلو در باره انسان چیست؟ نقص بزرگ (3

 چه نگاهی به انسان دارد؟ حکمت متعالیه (11

 در قرآن را تشریح نمائید؟ مراحل آفرینش انسان (11

 چه نقشی بعهده دارد؟ انسان کاملدر حکمت اسالمی  (11
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                                                        فصل پنجم

 و تأثیر آن در معماری 1شکل شناسی زیستی                                                           

 شناسی زیستیچهار اصل شکل -1

سال پیش با پیدایش علم شکل شناسی موجودات )مورفولوژی( توسط گوته شاعر  111علم زیست شناسی از 

معروف دچار تحوالت جدی شد. این علم همان علمی است كه بسیاری از هنرمندان، مهندسان و معماران هم به آن 

 كشف شود و الگویی برای آثار آنان بیافرینند.عالقه مند شدند تا راز طراحی و مهندسی اشکال موجودات طبیعی 

 : چهار مسئله اصلی در حوزه شکل شناسی زیستی و تأثیر طراحی معماری از آن قابل توجه است

  تر كامل تاریخ،بوده و فرم ها در طول  انحطاطی یا تکاملی سیر این آیاكه  تاریخها در طول : رابطه تحوالت فرمژن

 بوده است. تأثیرگذار نظریه اینهم در  اعتقادیو  فکری مبنایاند.  گردیدهتر  ضعیف یا

  رابطه بین شکل و رفتار كه به دنبال كشف، زایش یا رابطه علی و معلولی بین آنهاست و معموالً آنها را با رفتار :

 سئوال معروف پیدایش اولیه و تخم مرغ مقایسه می كنند.

  رابطه جزء بدیهیات است و همه نظریه پردازان پذیرفته اند كه شکل یا  : رابطه بین شکل و محیط یا اقلیم. ایناقلیم

زاییده و یا تطابق یافته با محیط است. در حقیقت این ویژگی ها تنها ادراكات و داده های محیطی است كه بر موجود 

 اعمال می گردد. و زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. 

 واد و مصالح و تحمل پذیری بارها و مقاومت سازه ای موجود.: رابطه بین شکل و ساختار، مساختار 

 )مورفولوژی(زیستی نظریات مکاتب شکل شناسی-2

چهار عامل فوق را می توان به ترتیب  عامل موروثی تاریخی، عامل درونی ، عامل بیرونی و عامل ساختاری 

آنها در شکل اختالفی نبود و بحثی در مورد  دانست . بر سر عامل بیرونی)اقلیم( و عامل ساختاری و تأثیر بی واسطة

تقدم یا تأخر آنها بر شکل وجود نداشت. عمده بحث ها بر سر رفتار و شکل و سیر تاریخی شکل بود كه بر این اساس 

 سه نظریه اصلی شکل گرفت:

                                                 

 یساختار هایيژگيو و اندامگانو فرم  یاست كه به مطالعه شكل ظاهر شناسييستزاز  یا( شاخه Morphology) یمورفولوژ يا شناسييختر .6

 (ياپد يكي)وپردازديخاص آنها م
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 نظریه بوفون : فرم معماری از عوامل بیرونی شکل می گیرد-3

شه در اعتقادات دینی او مبنی بر انحطاط تدریجی تاریخی داشت او بر این بود و ری 1اساس این نظریه از بوفون

نظر بود كه خلقت با یك سری فرم های ناب اولیه آغاز گردیده و به تدریج با ایجاد كثرت و رفتار ها گوناگون شده 

تنها توسط گروهی مورد تفسیر های جدید قرار گرفت. بخش اول این نظر در معماری  "سنت هیلیر"اند. بعدها توسط 

از تاریخ گرایان و طبیعت گرایان مورد توجه قرار گرفت. اما بخش دوم این نظریه توسط تاریخ گرایان) همچون كریر( 

و از طرفی توسط فرم گرایان نوین همچون )آیزنمن( معماری مورد استقبال قرار گرفت . در این شیوه آنچه كه طرح را 

نی نیست. فرم معماری با توجه به عوامل بیرونی شکل می گیرد و بعد عوامل شکل می دهد، عملکرد و عوامل درو

 درونی خود را با آن سازگار می سازد.

  فرم ها زائیده رفتارها هستندنظریه المارک : -4

به شکل گسترده آن را پرورش داد. « جورج كوویر»المارك مهمترین سردمدار این نظریه بود و بعدها 

مطابق این نظر، فرم ها زائیده رفتارها ( اساس آن مدرنیزم و پذیرش پیشرفت گرایی بود. 119و  111، 1937)كالینز،

 .هستند و تحوالت در آنها نیز تکاملی است

مل در ارتباط با محیط است كه به وقوع می پیوندد. او در یکی از نوشتارهای خود المارك عنوان نمود كه تکا

نیستند كه عادات و  "فرم و ویژگی اندامهای مختلف بدن جانوران "یا بهتر است گفته شود "این ارگانها  "نوشت كه 

یستی و شرایطی كه خصوصیات ویژه حیوانات را دیکته می كنند، بلکه برعکس این عادتها و حالتهای مختلف ز

پیشینیان در آن می زیستند است كه در طول زمان، فرم تنه ها، اندامها و كیفیات آنها را تدوین نموده است 

 (. در دوره مدرن لویی سالیوان را می توان مهمترین مدافع این شعار در معماری دانست.1937،111)كالینز،

 نظریه داروین: طبیعت فرم ها را تعیین می کند-5

داروین نپذیرفت كه فرم یك موجود از عملکرد یا محیط ایجاد می گردد بلکه او هم اصالت را به فرم های 

« قانون انتخاب طبیعی»موجودات داد و راجع به منشأ اولیه آنها نیز سخنی نگفت. تنها فرمول مهم عالم را به عنوان 

اری با شرایط درونی و بیرونی( پایدارترند و بقای اصلح معرفی نمود كه در آن فرم های عملکردی تر و اقلیمی تر )سازگ

                                                 

6. Buffon (6311-6323  )است. او اولين كسي بود كه به شكلي  سهفراناهل  یالديقرن هجدهم م شناسستاره و شناسستيز، دانياضير، سندهيون

سال محاسبه كرد. نكته مهم درباره كار او اين است كه بوفون با انجام آزمايشات و  34180ش كرد تا عمر زمين را محاسبه كند. او اين مقدار را جدی تال

ر زمين بلكه درباره اينكه چرا و چگونه موجودات به وجود اما نه درباره عم ،زمان شدهايي مهم در آنها و بحثانتشار نتايج آنها باعث شروع پرسش

 .اندآمده
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حکم می كند كه فرم های باقی مانده را اصالت دهد. به این ترتیب عملکرد شرط تولید موجودات نیست بلکه شرط 

ه قرار گرفت 1"الکساندر فون هامبولت"بقای آنهاست. جالب است كه خود او تحت تأثیر یك نظریه پرداز معمار به نام 

مسلماً انتخاب هر طرح آزادی عمل بیشتری از انتخاب طبیعی دارد اما می توان گفت هر چه  . (113)همان، .بود

پر رنگ . (113های او به انتخاب طبیعی نزدیکتر باشد، به پایداری بیشتری در طبیعت دست می یابد. )همان،انتخاب

ی زیستی سبب شد تا به ارگانیسم ها به مثابه شدن سیر تاریخی تکامل یا زوال فرم در نظریه های شکل شناس

ما باید به هر » نمود: اعالم  1141در   "منشأ انواع"موجوداتی تاریخی نگاه شود. داروین در مقدمه كتاب تأثیر گزارش 

مکانیسم پیچیده و سرشار به مثابه خالصه ای از یك تاریخ طوالنی تدابیر و شیوه های مفید نگاه كنیم، درست مثل 

 (113)همان،« اثر هنری یك

  تحول در فرم گرایی زیستی معاصر-6

 با تحلیل جریان های زیست شناسی فوق می گوید: کالینز

در خالل سال های اخیر دگرگونی چشم گیری در فلسفه معماری رخ داده كه حتی منجر به اعالم اختتام قیاس » 
جداً زیر سوال رفت و این  "روند تدریجی تکاملی رشد"معماری با زیست شناسی شد. حداقل وفاداری ساده لوحانه به 

حدس پیش كشیده شد كه شاید نظریات بوفون چندان هم غلط نبوده است. حداقل می توان جبر تاریخی بهتر شدن 
 (131)همان،« تدریجی را نفی كرد. 

آفت بزرگ این مباحث را نفی شدن معیارهای زیبایی شناسی و سلطه نگرش تکامل تاریخی بر  جفری اسکات

مباحث می داند. دیگر به خوب یا بد بودن ساختمان ها كم توجهی شد و فقط به دنبال یافتن آنها در زنجیره تکامل 

 (131بودند. )همان،

حی طبیعت گرا  و تاكید بر آموزش مستقیم مهمترین وجه اشتراك همه معماران طبیعت گرا تالش برای طرا

)همان معمار تأثیر گذار بر داروین در نظریه انتخاب « فون هامبولت»هماهنگ با « بودلر» 1177از طبیعت بود. در سال 

معماران و منتقدان معماری را آنهایی دانست كه مدت ها در جنگل ها و بیشه ها بر روی گیاهان و یا طبیعی( بهترین 

تنها آنها هستند كه می دانند بین فرم و عملکرد، چه ارتباط تحسین » ن مطالعه و تشریح می كنند و گفت: جانورا

 (113)همان،« برانگیز و اجتناب ناپذیری وجود دارد.

بر گونه شناسی ناشی از تنوع اقلیمی بر گیاهان مطالعات گسترده ای انجام داده  هامبولتپیش از این گفتیم كه 

جان »در تداوم « ویولت لدو»ثیر اقلیم بر هر فرم و از طریق آن بر عملکرد غافل نبود.در فرانسه هم بود و از تأ

آنها می »كرد: با اشاره به حساسیت معماران و مجسمه سازان قرون وسطی بر شکل شناسی گیاهی بیان «  راسکین

ده و بر اثر ضرورت های ارگانیسمی شکل دانستند كه خطوط حاشیه گیاهان) برگ ها( همواره ناشی از عملکرد خاص بو

« گرفته است. به نظر می رسد در ساختارهای خانه ها می توان الگوهایی را دید كه در گیاهان مشاهده می شود. 

( به نظر می رسد در مطالعات نظریه پردازان فرانسه ،در تحلیل رابطه فرم و عملکرد، عامل ساختاری 1937،113)كالینز،

                                                 

 يدهرس يجهنت ينبه ا معماری،آن در منظر  تأثيرو  اقليمدر  پايدار گياهانگوناگون به عنوان  یها يمدر اقل ياهانگ يپرداز معمار از گونه شناس ايننظريه 1

 (613بود)همان،
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بود  عنوان واسطه خیلی مهمی قرار می گرفت. لویی سولیوان اگر چه مدتی در فرانسه به مطالعه مشغولو سازه ای به 

نپذیرفت، چرا كه بیشتر طراح بود تا نظریه پرداز و حساسیت ضد آكادمیك بودن در او هم « لدو»اما تأثیر مستقیمی از 

ناسی عمیق نشد اما از فیلسوفان زیست گرایی وجود داشت. اگر چه او هرگز در مطالعه تطبیقی معماری و زیست ش

همچون اسپنسر متأثر بود و همراهی معمار جوان و پرشوری همچون رایت با او سبب شد تا او و رایت را بتوان مهم 

ترین بنیان گزاران این قیاس به طور جدی در معماری دانست. پالن های ابداعی غیر متقارن و منحصر به فرد او همراه 

ام فراوان او به سایت، محیط، كارفرما، مصالح بومی و حتی تاریخ، همراه با تأكید او بر حذف هر چیز زائد و شکل با احتر

گیری هر چیز بر اساس وظایف رفتاریش سبب شد بهترین نمونه های معماری طبیعت گرایانه تحقق یابد. او هیچ فرمی 

زه می داد تا پالن طرح بر اساس نیازهای رفتاری، حداكثر را چه از طبیعت یا تاریخ به طرح تحمیل نمی كرد و اجا

 انعطاف پذیری را داشته باشد.
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 الگوبرداری از طبیعت در معماری                                       

در گذشته اشاره شد كه نظریه های گوناگون طراحی معماری مناقشه بزرگی بر سر خاستگاه فرم معماری 

. . . دانستند. در  فرم را زاییده کار کرد، ساختار اقلیم، سایت، تاریخ، فرهنگ ودر شعارهای گوناگونشان مطرح نمودند و 

این جا تالش خواهیم كرد تا با الگوبرداری از طبیعت جایگاه هر یك از این عوامل را در شکل دهی به فرم معماری باز 

شناسیم. به نظر می رسد بحث سر ریشه اصلی فرم ها بی فایده است و بحث اصلی از تعیین الگو و تغییرات الزم 

(Transform . در آن است ) 

 به الگو طراحی معماری  وابستگی-1

گرفته شده و در حقیقت منشأ مولد یك شیئ را نشان می دهد.  (Father)از ریشه  (Pattern)واژۀ التین 

همچنانکه مطابق بحث عارفان كل خلقت عالم الگویی ماورایی دارد، در عالم طبیعت هم ایجاد هر چیز از الگوهای 

گانیك الزم است تا رابطه خود را با نمونه های قبلی خود از بین نبرد و یك هویت قبلی خود تبعیّت می كند. هر طرح ار

، 1139و الگوی جامع را تعریف نماید. مهمترین شعار طرح شده در شروع شکل گیری مکتب ارگانیك در مجالت سال 

بر الگو در آغاز كار به معنی  (. البته تأكید131، 1937آموختن رابطه صحیح با تاریخ از گیاهان در معماری بود)كالینز، 

دو مرحله مهم تطابق و سازگاری سبب می شود، که هر شکل، طرح مورد نیاز خود را پیدا تاریخی و تقلیدی شدن نیست. 

 و گاه تا حد زیادی از شکل تاریخی فاصله بگیرد. کند

 معماریدرسازگاری بین فرم و کارکرد -2

الگو یك سامان دهی كلی اجزاءست كه برای یك هدف سال ها به كار رفته و سازگاری خود را نشان داده 

است ولی در هر شرایطی الگو باید شکل ویژه خود را پیدا كند و با نیازهای رفتاری و عملکردی جدید سازگار گردد. این 

طبیعت و معماری سنتی بسیاری از جوامع همین روند چیزی متفاوت از زایش فرم از كاركرد است و به نظر می رسد در 

چیزی است كه همه نظریه پردازان زیستی و معماری آن را  سازگاری بین فرم و کار کرددنبال شده است. این سطح از 

 پذیرفته اند و تنها توسط گروهی ضد كاركرد گرایان)سامان شکنان( مورد خدشه قرار گرفته است. 

 معماریرفتار در بین فرم و سازگاری -3

عملکرد، وظیفه اصلی هر عضو و فلسفه وجودی آن است. به همین جهت هر عضو شکلی را انتخاب می كند 

كه بتواند رفتارهای درخور و مناسب خود را انجام دهد. اگرچه شکل اصلی برگ براساس الگوی ژنتیکی آن تعیین می 

شکلی وسعت یافته است، ولی در هر برگ عواملی همچون شود كه آن هم ناشی از رفتار مهم آن یعنی جذب و دفع 

محیط و شیوه استقرار در مجموعه است كه اندازه و رنگ و... آن را تعیین نموده است و همین، سبب تنوع برگ درختان 

مختلف و حتی تنوع برگهای یك درخت می شود. پاها، دم ها، پوزه ها و منقارها، گوش ها و چشم ها و... همگی 

س عملکرد شکل اصلی خود را پیدا نموده اند. در سالهای جدید، رفتارگرایان به جای عملکرد، بر رفتار تاكید می براسا

 كنند.

 تأثیر محیط زیست بر شکل-4

از عوامل خدشه ناپذیری كه همه نظریه پردازان زیست شناس تأثیر آن را در شکل به خوبی نشان داده اند، 
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ترین بخش های طراحی معماری بود و مرحله تا پیش از رشد فناوری یکی از مهماقلیم و محیط زندگی است. این 

 ها نوشت: امروزه فناوری سبب كمرنگ شدن آن گردیده است.  داروین در ارتباط با تاثیرات محیطی در ارگانیسم

هر « د نموده اند.طبیعت فرمهایی را انتخاب نموده است كه بهترین تطابق و تناسب را با محیط استقرار خود ایجا»
گونه زیستی با اوضاع  اقلیمی زیستگاه خود سازش می یابد. بسیاری از حیوانات كه اكنون در حال توحش )غیر 

 (             1937،184سازگار با محیط( بسر می برند  قادر به تحمل اوضاع اقلیمی بسیار متفاوتی هستند. )كالینز،

در اینجا منظور از وحشی و اهلی، رام بودن در برابر انسان نیست. بلکه رام بودن نسبت به محیط و ایجاد یك 

در سراسر دنیا از ابتدا در آن منطقه نبودند، بلکه به  اهلیاز حیوانات  بسیاریزیرا داد و ستد اكوسیستم با طبیعت است. 

 آن ناحیه شده بودند. اقلیمیبا اوضاع  هماهنگیموفق به  ولیبودند،  وحشیآن مناطق مهاجرت داده شده اند و در ابتدا 

 اصول سازگاری با آب و هوای محیط زیست-5

 زیر طریقدهد كه به سه  میرخ  سازگاری یابا آب و هوا بر اساس عادت  گیری خویتوان گفت كه   می 

 :  گیرد میصورت 

 مثل تغییر رنگ برای استتار و یا تغییر شکل پاها به شکل پاهایی جهنده  :سازگاری شکل با محیط
 برای زندگی در علفزار.  

  مثل انطباق با تغییر درجه حرارت محیط.   :سازگاری فیزیولوژیکی با محیط 

  :و  1911،113اش. )وان،مثال انطباق رفتاری صیاد با نیازهای غذایی سازگاری رفتاری با محیط
113) 

وان در مقایسه خانه در دو معماری هر سه نوع تاثیر پذیری قابل بیان است. مهمترین تفاوت های شکلی را می تدر 

وناگون دید. این سطح تاثیر مربوط به شرایط پایدار اقلیمی است كه توسط انسان كشف و در معماری اعمال می اقلیم گ

 .شود. اما در دو سطح بعدی نیاز به هوشمندی و انتخاب است

 (  mutation) در معماریجهش  نظریه                                                        

مطرح می كنند ،  "جهان در حال جهش"در كتاب  چارلز جنکزموضوعی كه برخی از نظریه پردازان جدید از جمله 

ایجاد جهش های نوع جدید در طبیعت بر اثر تغییر شرایط است و در حوزه معماری و فرهنگ و هنر امروز عالم نیز 

جهش جدیدی را پیش بینی می كنند. آنان بر پیش بینی ناپذیر بودن و غیر خطی بودن جهش های طبیعت تأكید دارند. 
1 

است كه وضع آن برای عالم بسیار عجیب به نظر می رسد. « جهان»لب به نظر می رسد واژه فارسی آنچه جا  

                                                 

شود ، از  مي بيان فازیو  فازی غيررا كه با زبان و منطق  طبيعيو  مكانيكي رويكرد "یدر معمار يکژنت يتمالگور"به نام  ایدالند در مقاله  مانوئل .6

 يکاز جنس فضا زمان است .  ارگانيسم يکكه  حاليدر داخل فضا و زمان است ، در  شيء مكانيكينگرش  مبنایبر  »:  گويد ميكرده و  تفكيکهم 

كردن  جايگزينبه منظور  نيز ژنتيک الگوريتمكنترل دارد .  خويشبر فضا زمان  نتيجهكند ، در  ميخلق  فعاليتهاييخود را با  فضا زمان ارگانيسم

به باال است كه منجر به  پاييناز جزء به كل و از  مسيری دارایروش  اينرود .  ميبه كار  خطي غير های تكنيکبا  معلوليو  علي جبرگرای نظريات

به وجود خواهد آمد ،  فرايند اين نتيجهرا كه در  ای پيچيده تركيبهای بيني پيشو نامحدود هستند و  غني بسيارشوند كه  مي باروری فضاهای پيدايش

 .«سازند  ميممكن  غيرطراح  برای

. . خروج از تعادل در سیستم1، ه يا اطالعاتماد ی. افزايش انرژ6 :صورت بيان كردبدين  يچيدگيپ یاساس تئور توليد يک ارگانيسم را  بر یفرايند فاز او

 (  119، 1917)موتاسیون( .) دالند، بینیجدید غیر قابل پیش  غیرخطی. ایجاد جهش یا انشعاب در یك مسیر 4.آستانه اغتشاش. 9
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گویی نیاكان ما نیز ذات عالم را با حركت، آن هم از نوع جهش می شناختند. اما تفاوت حركت با جهش نه در پیش 

یك از قوانین تکامل حذف نمی شود. بینی ناپذیری ، بلکه در سرعت و چند گام را در یك مرحله طی كردن است. هیچ 

بلکه چند مرحله به طور یکجا صورت می گیرد. اگر چه گاه در این جهش ها ظهور متعالی تری از خداوند مثل حیات و 

هوشمندی هم اتفاق می افتد، اما این باز هم نه تنها اتفاقی بودن جهش را نمی رساند بلکه برنامه و هدف مندی ویژه 

 کاملی نشان می دهد. ای را در حركت ت

باید اجازه داد همین جهش ها در صورت نیاز در معماری نیز اتفاق بیافتد. نه پارك های امروزی همان باغ 

ایرانی است و نه آپارتمان، خانه ایرانی و نه پاساژ و فروشگاه ها، بازار ایرانی، نه مجتمع مسکونی، محله ایرانی و نه 

ته. فناوری فوالد و بتن بسیار متفاوت با فناوری طاق و قوس و گنبد است و نسبت به خیابان امروز، كوچه و برزن گذش

فناوری گذشته جهش بزرگی انجام داده است. همه این موارد در عین حفظ ژن و اصول اولیه، دچار تحوالتی شده اند و 

ه باید اجازه داد در یك رشد پویا نباید شکل گذشته به صورت تحمیلی و تکلف آمیز و تقلیدی در آنها تداوم یابد، بلک

جهش منطقی )و نه غیر قابل پیش بینی و آزاد( خود را انجام داده و با نیازهای امروز سازگار شود. فناوری نوین، شکل 

 خاص خود را دارد و نباید از آن انتظار داشت تا فرم های فناوری گذشته را با هر تکلفی به ظهور برساند.

 و انسجام شکلی اجزاءنظریه ارتباط                                                

با طرح نظریه انسجام و ارتباط شکلی اجزاء تالش داشتند با كشف یك  کوویربرخی زیست شناسان همچون 

ها وابستگی شکل در ارگان »نام آن را اصل بیولوژیکی  "دوآزیر ویك"جزء از یك ارگانیزم كل آن را بازسازی نمایند. 

گذاشت ، مثالً از روی شکل،  تركیب و تعداد دندان های یك موجود می توان نوع زندگی، رابطه با محیط و « باهم

(. این ارتباطی فراتر از رابطه 1937،111اجزاء درونی بدن و روند هضم غذا و حتی شکل كلی اندام او را حدس زد)كالینز،

مسایه آن قابل حدس است. همین تمرین را می توان با هر یك از جورچین است كه در آن با هر عضو تنها اعضاءِ ه

 اندام ها همچون پنجه ها، چشم ها، دست و پا یا دم، گردن و . . . نیز انجام داد.

شناسان از آن طراحان هنری به شیوه های گوناگونی از این اصل ارگانیك استفاده كردند. گروهی از باستان

اسی تاریخی نمودند و آن را مشابه آن دانستند كه با كشف هر جز از یك اثر هنری یا شنشناسی و سبكاستفاده دوره

معماری یك دوره خاص می توان كل آن را بازسازی نمود. ولی این نگاه از اصل الگومداری هم قابل استفاده بود. به 

هر جزء، انعکاسی از نیازها و نظر می رسد نکته مهمتر برای طراحان ارگانیك توجه به این نکته است كه در طراحی 

ویژگی های همه اجزاء دیگر دیده شود به طوریکه تغییر هر عضو، كل اعضا دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. در 

، آمده كه هر تغییری كه در یك قسمت از ارگانیسم رخ دهد همراه با 1مطالعات روانشناس گشتالتی، كورت گلدستین

اهد بود و كلیّت یك ارگانیسم، در اثر از دست دادن و یا محروم شدن از یك بخش و یا تغییراتی درسایر جاهای آن خو

. از نظر وی، ارگانیسم همیشه تحت تأثیر تمام بخش های اجزای خود 1تغییر پیدا كردن خواص آنها، تغییر خواهد كرد

                                                 

6 .KURT GOLDSTEIN 

 .ميشود ناميدهگذارد، سندرم  مي باقيدر كل آن   ارگانيسم يکاز ساختار  دربخشي ويژه فرايندیرا كه مزاحمت  اثری، پزشكيدر  دانش . 0
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 به هم است. بودن ارتباط میان اجزای آن و هوشمندی اعضاء نسبت است كه این خود بیانگر عمومی

 نظریه قابلیت تغییر شکل در تطابق با طبیعت                            

نباید اصول فوق را به معنای رابطه علت و معلولی  غیر قابل انعطاف و خشك بین عملکرد و فرم یا اجزاء 

ه در طبیعت، اندام ها خود را نشان داد ك« كلود برنارد»دانست و نوعی عملکرد گرایی ماشینی را ایجاد نمود. مطالعات 

با دگرگونی شرایط تطابق داده و سازگار می كنند و هرگز به خاطر عدم سازگاری عملکرد جدید با فرمشان مثل ماشین 

ها از كار نمی افتند. به گفته او طبیعت هرگز برای عملکرد جدید ارگانی جدید نمی آفریند، بلکه بخش هایی از آن 

 (.1937131 ا آن عملکرد منطبق می سازد) كالینز،ارگان را در ارتباط ب

انعطاف پذیری در آغاز قرن بیستم مورد استقبال قرار گرفت و تفسیرهای متعددی از جمله تطابق با محیط، 

اگر معماران تاریخ  (131،1937)گروتر،قابلیت تغییر شکل در طول زمان و قابلت توسعه در طول زمان به خود پیدا كرد. 

را مطرح كرده اند مقصودشان همان  "شعارتبعیت كاركرد از فرم "تبعیت فرم از كاركرد"گرا همچون كریر به جای شعار 

انعطاف پذیری فرم است. چرا كه در معماری سنتی معموالً در هر فضا چندین كاركرد قابل اجرا بود و هیچیك از آنها 

فرم از ساختار و سازه ای كه از تاریخ آمده و سازگاری خود را با آن فرهنگ و كاركرد در  تأثیر مستقیمی در فرم نداشت.

طول زمان بدست آورده ایجاد می شد. در صورتیکه انعطاف پذیری آنگونه كه لوكورزبوزیه و میس وندرروهه مطرح 

 سیر شد.نمودند به صورت قابلیت تغییر چیدمان دیوارهای داخلی بر اساس سالیق كارفرما تف

 در طبیعت شکل نظریه تکامل و اصالح                                 

در طبیعت اصل بر جهش نیست بلکه روند طبیعی زیست، بر یك فرآیند زمانمند زیست، تکامل و اصالح 

ارگانیسم  می تواند تا حدودی با این اصل سازگار گردد. هر« فرم، زاییده ناكامی و اصالح است»استوار است. شعار 

زمان مطرح می -تاریخچه ای دارد از پروسة رشد و گسترش خود در طول زمان، كه آن را به عنوان رویدادی در فضا

سازد. ازاین رو با تکیه بر گفتار فوق می توان ادّعا نمود یك ارگانیسم زنده، شکل گونه خود را به یکباره و به خاطر زنده 

آورد، بلکه آن را از طریق یك پروسة توسعه و رشد به منصة ظهور می رساند؛  بودن و وجود داشتن خود به دست نمی

به همین خاطر می توان فرم یك موجود زنده را فرمی ژنتیکی و دانش مرتبط با قوانین عمومی حاكم بر ارگانیسم ها را 

شینی در واقع لحظه ای منفرد دگردیسی نامید و با استفاده از این مدل ژنتیکی نتیجه گیری نمود هر تركیب ایستا و ما

 گرفته شده از گذر زمان است كه حتّی از یك تركیب نیمه تمام طبیعی نیز ناتوان تر است. 

 نرم افزاری بنام معماری تکاملی                                    

ر طراحی همراه با در دو دهه گذشته چند گروه تحقیقاتی در سطح جهان تالش نمودند تا با ارائه یك نرم افزا

مدل سازی، الگو برداری از فرآیندهای تکاملی و چرخه های اصالح را در طراحی ایجاد نمایند. این نرم افزار با این 

فلسفه شکل گرفته كه از آنجا كه روش سنتی و تاریخی مانند طبیعت با آزمون و خطا و تجربیات چند ده ساله و چند 

چنین روندی عالوه بر هزینه زیاد و زمان طوالنی با تحوالت سریع دوره ما سازگار  صد ساله خود را اصالح می نمود و

 نیست. مدل سازی كامپیوتری می تواند همان روند طبیعی تاریخی را در سرعت بشتری ایجاد نماید.
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یا  معماری القایی، معماری زایشیرا مطرح نمود و امروز عناوینی چون  "معماری تکاملی"واژه  1فریزرجان  

هم توسط افرادی مانند اللوانی، جان هلند و... مطرح شده است. این نرم افزار با ثبت تغییرات پیاپی  معماری ژنومیک

ایده ها به نام نسل ها از یك هسته اولیه آغاز می كند و والدین، اجداد و فرزندان هر ایده را می توان مشاهده كرد. 

یده و تالش در این مطالعات با توجه به اصل فوق ارزشمند و مفید است اما اگر چه ا. (1917،14یزدانپرست،و  ی)محمد

در عمل چیزی جز یك معماری نا آشنا، بی هویت و علمی تخیلی كه با طبیعت و تاریخ فاصله زیادی دارد فراهم 

رد توجه قرار دهد نگردیده است. به نظر می رسد این مطالعات نتوانسته ابعاد گوناگون طراحی محیط زندگی انسان را مو

 و تنها یك دستورالعمل  پیچیده كه سبب می شود طرح ها تفاوت های اساسی با گذشته پیدا كند ابداع گردیده است.

 فصل پنجم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 در حوزه شکل شناسی  زیستی را نام ببرید؟له اصلی چهار مسأ (1

 رفتارها هستند، را بررسی و نتیجه گیری كنید؟كه گفته بود فرم ها زائیده نظریه المارک این  (1

 در باره فرم ها ی زیستی چگونه می اندیشد؟قانون انتخاب طبیعی داروین  (9

 نفی زیبایی شناسی چه آفاتی در عرصه هنر و معماری در پی داشت؟جفری اسکات در نگاه  (4

 طرح مورد نیاز خود را پیدا می كند؟ شکلیچگونه هر  (7

 صورت می گیرد؟نام ببرید؟ ه چند طریقبسازگاری با آب و هوا  (3

 را چگونه بیان می كند؟جهش در معماری چارلز جنکز  (3

 توضیح دهید؟ ؟چه چیزی می دانیدمعماری تکاملی در باره  (1

 در هنر و معماری  به چه معنی است؟برای هر كدام مثالی بزنید؟تبعیت کارکرد از فرم یا تبعیت فرم از کارکرد منظور از  (3

 ه شکل معماری چگونه و بر چه اساسی می اندیشیده است؟در بار بوفون (11

  

                                                 

6. John farzer 



84 

 

 فصل پنجم تمرین

مطالعه و تحلیل ساختار مواد بی جان در طبیعت جهت آشنایی با سازوکار آنها و الهام مناسب در اجزای موضوع:

 معماری

 

  با مقیاس این تمرین ممکن است نسبت به گونه های گیاهی كمی ملموس تر باشد. نمونه هایی از مطالعه
كوچك از ساختارهای مولکولی مواد مختلف و تاثیر آن در خواص آن ماده تا ساختارهای كهکشانها می 
تواند مورد مطالعه قرار گیرد. شکل های متنوع بلورهای برف از موضوعات قابل توجه است. همچنین 

زند و تاثیرات اقلیمی و دانشجویان می توانند به مطالعه كوهها و ساختار چین خوردگی های زمین بپردا
 ساختاری و سازه ای منطقه را بر هندسه الیه ها و پستی و بلندی های آن مطالعه نمایند .

   می توان از مدل و ماكت برای فهم بهتر ساختار استفاده نمود. ولی باید توجه كرد كه ماكتها و حتی
جموعه توجیهات و دالیل شکل ترسیم ها تنها شکلی نباشد بلکه تالشی شود كه در كنار هر عضو م

 گیری آن بیان گردد.

  .نمونه های گوناگونی از تجربه های ضعیف و قوی در این موضوع در میان آثار معماری وجود دارد
لوكوربوزیه كلیسای رنشان را با ایده شکلی از یك پوست خرچنگ كه در كنار دریا یافته بود ساخت و به 

دیك شد و از جهت محتوای الزم برای یك نیایشگاه مناسب همین جهت كار او بقه یك تندیس نز
مرحله شکل گیری ایده برای همه الهام گیری های طبیعی در تمرین  7ضعیف است. سخن او در بیان 

 های این كتاب مفید است :

 مشاهده      (1

 تحلیل و مداقه       (1

 مکاشفه    (9

 الهام برای معماری      (4

 طراحی (7
 خود ضعف دارند. 9و  1می روند و در مراحل  7و  4به مرحله  1مرحله بیشتر ایده های شکلی از 

به نظر می رسد مهمترین و بنیادی ترین اصلی كه در خلق آثار هنری و معماری باید بر سایر اصول حاكم 

 باشد، اصل عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای مناسب و شایسته خود است. عدم توجه به این اصل بنیادی در

تمام مراحل ما را دچار تقلید نابجا و ناشایست می نماید. بخصوص در تمام مراحلی كه ما از یکطرف با كالبد یك عنصر 

 طبیعی سروكار داریم و از طرف دیگر با خلق آثاری برای انسانها
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 فصل ششم

  (1)رابطه انسان با طبیعت                                 

 رابطه انسان با طبیعت سه شیوه-1

ارتباط بین انسان با  شناخت رویکرد موجود در زمینه ارتباط با طبیعت در معماری و باغسازی ایران و جهان   

  :ی معموال به سه شیوه مطرح می شودطبیعت و معماری براساس نگرش سامانه ا

 انسان و طبیعت سرشتی جدا دارند كه این پایه ای برای یك جانبه نگری و مصرف گرایی در  : شیوه اول
 طبیعت است 

 انسانی كردن طبیعت   : شیوه دوم 

 طبیعی كردن انسان  : شیوه سوم 

در كتاب زیباشناختی در معماری مطرح نموده است و آنها را متناظر با سه مکتب  گروتراین سه نگرش را 

باغسازی فرانسوی، انگلیسی و ژاپنی دانسته است. به نظر می رسد او نادانسته از مکتب مهم باغسازی ایرانی كه 

ایتالیا هرگز به پیشینه  متفاوت با هر سه دیدگاه پیشین است غفلت نموده است؛ در حالی كه مکاتب باغسازی فرانسه و

باغ ایرانی نبوده و تنها شکل های تحول یافته ای از آن را ارائه نموده اند. همچنانکه باغ انگلیسی هم چیزی جز شکل 

تغییر یافته باغ چینی یا ژاپنی نیست. در این فصل تالش خواهد شد تا برخی از مهمترین جریان ها و سبك های 

 یستم همچون فراكتال، ارگانی تك، اكوتك، پایدارو... معرفی گردند.طبیعت گرا در معماری قرن ب

 محدودیت های طبیعت برای انسان-2

 :ددو محدودیت برای انسان فراهم می كن علی رغم زیبایی وجذابیت آن،طبیعت 

 انسان نمی تواند همة شرایط طبیعت را تحمل كند و ناچار به جدایی از  : سختی شرایط در طبیعت

 طبیعت و رجوع به محیطی متفاوت است. 

 بینش ها و تفکرات انسان در مورد تعریف جایگاه طبیعت و  :متفاوت بودن طبیعت در نگاه انسان
 . نسبت آن با انسان گاه آن را باالتر یا پایین تر از سطح انسان تعریف می كند

. در توضیح عامل محیط هایی متفاوت در دل طبیعت می شود معماری هر دو عامل فوق سبب شکل گیری

اول می توان گفت، هر اقلیم و جغرافیایی توصیه های عملی خاصی را برای تأمین حداقل های آسایش در معماری 

وباغسازی جهان بود. این الیه را می پیشنهاد می كند و همین عامل یك معیار هویت بخش وتفاوت آفرین در معماری 

عامل دوم قدری پنهان تر است. در اینجا علت تفاوت های كالبدی  توان الیه روبنایی و كالبدی هویت معماری دانست.

معماری های گوناگون در تفاوت نگاه آنها به انسان، طبیعت و ماوراء طبیعت جستجو می شود. این الیه را می توان 

 و مفهومی هویت معماری نامید.الیه زیر بنایی 
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 دی مکاتب معماری و باغ سازی در ارتباط با طبیعتدسته بن                      

برای شیوه های گوناگون ارتباط با طبیعت در 

مکاتب معماری و باغ سازی، دسته بندی های متفاوتی 

وجود دارد.گروتردو مکتب نظری، )شرقی و غربی( و سه 

مکتب باغ سازی، )ژاپنی، فرانسوی و انگلیسی( را از هم 

تفکیك كرده و سعی دارد ویژگیهای هر یك را تشریح 

. در این راستا اشاره ای به باغ (143، 1934)گروتر،  1كند

سازی كهن و ریشه دار ایرانی با سابقه چند هزار ساله و 

متفاوت با هر سه مکتب او و نظریه اسالمی و یا زرتشتی 

كه متفاوت با دو دیدگاه اوست نکرده است.اما مطالعات 

به شکل بهتری ریشه ژاپنی باغ   جواهریانتر دقیق

انگلیسی و ریشه ایرانی باغ فرانسوی را نشان داده است 

(. به زعم او اساساً دو ابر الگوی 1919،141)جواهریان،

اصلی باغ ایرانی و ژاپنی در طول تاریخ بوده كه به دو 

صورت منظم و آزاد شکل یافته اند و با تغییر شکل هایی 

 ر رفته اند.در مکاتب گوناگون به كا

جواهریان سخن درستی را در ریشه یابی مکاتب 

مطرح نموده است. اما برای دسته بندی وضعیت موجود 

مکاتب گوناگون به نظر می رسد نیاز به مطالعات گسترده 

تری وجود دارد كه باید هر دو نظریه را با هم جمع كند. ما 

 در اینجا از نظریه سامانه ها كمك گرفته ایم.

 

 

                                                 

ی غير هر چند گروتر در ديدگاه های نظری و در مكاتب معماری و باغ سازی به انديشه معماری ايران و اسالم اهميتي نداده و از اين جهت نظريه ا - 1

ي تواند كامل را مطرح نموده است، اما تمايزی كه بين بحث های نظری و عملي ايجاد كرده و مدل سازی های ارائه شده توسط او، برای هر نظريه م

 برای دانشجويان بسيار آموزنده باشد.

 طبيعت  انسان

 طبيعت  انسان 

 

 
 انسان  

 

 

 

 طبيعت

 

 انسان

 

 انسان 

 طبيعت

 خداوند

 ایالف ( ارتباط غير سامانه

 ای گسستهب ( ارتباط سامانه   

 ارتباط سامانه ای پيوسته)ارگانيك( ج (

 د ( ارتباط فراسامانه 

 گيرارتباط فراه ( 

انواع  . Error! No text of specified style in document.-4نمودار 
 مؤلف طبیعت،ارتباط انسان با 
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 با طبیعت انسان  در ارتباط هاسامانه نظریه                                             

 : در نظر گرفت ،در این نگرش می توان چهار نوع ارتباط بین انسان و طبیعت

 همچون ارتباط یك ماشین با طبیعت                 ارتباط غیر سامانه ای گسسته یك طرفه و مصرفی 

  همچون ارتباط بین اجزاء یك ماشین.گسسته ارتباط سامانه ای ،(Mechanical System)  

  (Organically System)، همچون ارتباط بین اجزاء طبیعت.ای پیوستهارتباط سامانه 

  خالفت الهی انسان در طبیعت و مدیریت هوشمند آن.، همچون ارتباط فراسامانه ای 

 ( ارتباط فراگیر) 

 با طبیعت و یکسویه انسان ایغیرسامانهارتباط -1

 این ارتباط مصرفی و یك سویه است و تنها در جستجوی تأمین بهره و سلطة بیشتر انسان بر طبیعت است.

)همچون گروتر( تأكید دارند كه دنیای امروز غرب ارتباط خود را با طبیعت به اینگونه تنظیم ن بسیاری از نظریه پردازا

 . ران طبیعت امروز جهان در همین نوع ارتباط استكرده است و ریشة بح

 با طبیعت انسان و دو سویه ارتباط سامانه ای -2

 راه حلی هم كه در دوره های اخیر برای این بحران ارائه شده، ایجاد یك ارتباط دوسویه و ماشینوار

Mechanical) ) مصداق مهم این "زندگیخانه ماشینی است برای "است. شعارمعروف لوكوربوزیه و گروپیوس ،

 (43، 1934یبا، )ددیدگاه است. 

نیازمند به از آن و ئیجزكالن تعریف می شود كه انسان هم  در این نگرش طبیعت به عنوان یك سامانة 

كسب هویت از طریق طبیعت است. راز مانایی و پایداری این جزء، هماهنگی با كل است و انسانیت انسان در گرو فعال 

مادی است و تا آنجا كه به مادیت  ،اساس این بینش .هماهنگ شدن او به عنوان یك جزء در كل طبیعت استشدن و 

یکی از مشکالت تمدن معاصر فراموش كردن همین تعریف . انسان و زندگی مادی انسان توجه دارد سخن درستی است

كاركرد هنر در این دیدگاه ا الزم می داند.به حقوق طبیعت ر كند و احتراماست كه طبیعت را مادر انسان قلمداد می

 تلطیف انسان و نزدیك كردن او به طبیعت است. 

  با طبیعت انسان ارتباط فراسامانه ای-3

در این نگرش عظمت وجودی انسان چیزی فراتر از طبیعت است. در اینجا به جای آنکه انسان از طریق 

ساختار انسان گونه دارد و هویت خود را  ،كه به عنوان یك جزءطبیعت تعریف شود، و طبیعت گونه باشد، طبیعت است 

 ارزش طبیعت در هماهنگی و هم سنخی آن با سرشت انسان استطریق انسان و خصوصاً انسان كامل كسب می كند.  از

ساحت  آن تأكید برمعنوی است و هدف  ،و به همین جهت كامالً می تواند در خدمت او قرار گیرد. اساس این بینش

غربت می رسد.   دیگر انسان را اقناع نمی كند و انسان در آن به تنهایی و ،. جایی كه طبیعتاستفراطبیعی وجود انسان 

حوزۀ فرا طبیعت است و كاركرد هنر مربوط به استعالء وجود انسان از ساحت طبیعت به  زیر بنای انسانیّت انسان در

 ل نارسایی و نقص معنایی طبیعت است. عالم ماوراء است . پس هنر انسان در تکمی
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  انسان با طبیعت گیرارتباط فرا-4

دراین نگرش آنچه كه هم سنخی و مشابهت ذاتی بین انسان و طبیعت ایجاد كرده، سرچشمة وجود، یعنی 

 خداوند است كه ویژگیهایش پایه هویت همة هستی است.  طبیعت مانند انسان ولی در سطحی بسیار نازل تر جلوه گر

است. ریشه پایداری و ثبات قوانین ... كننده صفات خدا همچون علم ) خودآگاهی (، اراده ) آزادی (، آفرینندگی، قدرت و

در همین ، و سنت های ذاتی طبیعت و انسان در طول هزاران سال گذشته و درعین حال تحول و حركت عملی آن

سرشت الهی آن است. این سرشت الهی به كامل ترین شکل خود در انسان كامل ظاهر می شود و به همین جهت 

 نسبت به كل سامانة هستی دارد.  سامانه ایانسان كامل نقش مدیریت كننده و فرا 

 احی در طبیعت مبانی مکاتب چهارگانه طر                                                          

)از جمله  چهار تئوری بنیادی از نظر عقلی قابل تفکیك است و كتابهای تئوری معماری براساس مباحث فوق

 . این تئوری ها اگر چه به شکل نظریات توصیه ایبر همین اساس پیش رفته اند (درمعماری گروتر زیبایی شناختی

صیفی )حکمت نظری( آن مکاتب دارند و آنها را می توان به )حکمت عملی( ارائه می شوند، اما ریشه در نظریات تو

 شکل زیر معرفی كرد: 

 

 1374، گروتر طبیعت،انواع مکاتب در ارتباط با . Error! No text of specified style in document.-13جدول 

 )حکمت عملی(توصیه راهبردی  حکمت نظری (توصیف سامانه ای )  عنوان مکتــــب

 تضاد )رودررویی با طبیعت( شده است( چیرهو بر آن  طبیعت)انسان خارج از سامانه  بی سامانی مکاتب سلطه بر طبیعت

 مکاتب طبیعت گریز
پست تر  یگاهیجا یعتاست و طب یعتسامانة مکانیکی گسسته )انسان خارج از سامانه طب

 دارد( از انسان
 ارتباطی )جدایی از طبیعت(بی 

 مکاتب طبیعت گرا
 مشابهی زیستیاست و نظام  طبیعتاز سامانه  بخشیسامانة ارگانیکی پیوسته )انسان 

 دارد(
 هماهنگی )یکی شدن با طبیعت(

 طبیعت یلمکاتب تکم
هر دو از  یول یکندخود را ازآن كسب م یتازانسان است وهو یجزئ یعتفرا سامانه)طب

 برخوردارند( یاله یسرشت
 (فراگیرتکمیل )نظریه 

 

 انواع مکاتب با گرایشات متفاوت  با طبیعت                                                              

 

دراینجا الزم است تا ابتدا مروری بر بخش فلسفی و نظری این مکاتب داشته و سپس به بررسی نتایج این 

 اندیشه ها در عرصة معماری بپردازیم . 

 سلطه و بهره وری بر طبیعتاول:  الگو واره                                                            

ای )یا حداكثر سامانه ای گسسته و مکانیکی( رابطه انسان با طبیعت ناشی غیرسامانهاساس این فکر از تعریف  

در این دیدگاه انسان و طبیعت هیچ می شود، ضمن اینکه معموالٌ انسان وطبیعت هم تك ساحتی تعریف می شوند.

یح می دهد تا هرچه بیشتر وانسان دراین مدت كوتاه حضور خود در عالم ترجد نرابطه ای با عالم متافیزیک و غیب ندار

 و لذت ببرد. گیرد بهره  ،و مصرفی  كاالی موجود از طبیعت به عنوان
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 و سکوالر طبیعتنگرش سلطه بر . Error! No text of specified style in document.-5نمودار                                          

 
 

یونانی در نزد متفکرانی همچون  (ریشة این دیدگاه در دوره های كهن و خصوصاً اندیشه جزء گرایی )اتمیسم (1

دراین دیدگاه نمی توان د. رداقرار )قرن چهارم قبل از میالد(  اپیکور)قرن پنجم قبل از میالد(، و  دموکریت

علت وهدف خاصی را دنبال نمی  . طبیعت سرشتی اتفاقی دارد، و گرفتبرای طبیعت یك هویت كلی در نظر 
 .هایی است كه می توانند جسمی یا روحی باشند برخورد و واكنش اتفاقی اتم كند.  پدیده های عالم نتیجة

 (1931،11)فرشاد،
بی سابقه  در قرون وسطی، مهمترین دیدگاه هایی كه به شکلی1گریز پس از سیطرۀ طوالنی دیدگاه طبیعت   (1

گرا )ناتورالیسم( بود. به طوری كه هیچ گاه طبیعت به اندازه دركنار دیدگاه طبیعت ظهور كردند، دیدگاه سکوالر
دوران صنعتی مدرن به تسخیر انسان درنیامده بود. این روحیه تسخیر گری و مهار طبیعت را به وضوح در هنر 

وره تغییر در نسبت بین انسان و طبیعت است.  انسان به و معماری این عصر می توان دید. ویژگی اصلی این د
جای تفسیر طبیعت و اصالت دادن به آن به تغییر طبیعت و اصالت دادن به ذهن خود می پردازد.  اینجاست 

اصلی ارتباط انسان با طبیعت از هنر به صنعت تبدیل می شود. یعنی چیزی كه هدفش تأمین  كه كانون
  انسان است. آسایش بیشتر

 (1933،11)نصر،سیر این تحول و رسیدن به نگرش سکوالر جدید را در دو مرحله توضیح می دهد: ، نصر

مُاادل  » باه ياک  «  كيهان شناسي و طبيعيات همراه با تفاسير نمادين وابعاد معناوی » مرحله تبدیل

باراين   نصرر در آغاز رنسانس. اشكال اصالي   «سازی وكيهان نگاری ظاهری و صوری بدون وجود آن تفاسير

است كه در خالل تحوالت علمي انجام شده،  انديشه های هستي شناسي و فلسفي وعرفاني نه تنها به شكلي 

گسترش علوم به ميزان زيادی  پويا همپای علوم رشد نكرد، بلكه آنها را رها كرد.  در حالي كه تا پيش از اين،

 (6833،10. )نصر،كرد د ميدرهماهنگي با بينش های هستي شناسانه فلسفي و عرفاني رش

كه اصالت را بر ساودمندی ماادی بارای انساان گذاشات و بشار را بارای         63قرن  مرحله عقل گرایی

نشاان داد، وجاود روح را بارای حيواناات هام       دکرارت استثمار طبيعت تشويق كرد. اين ديدگاه همچنانكه 

 (13)همان،مُاانكر شد و كل طبيعت غير از انسان را همچون متاعي در خدمت انسان تعريف كرد. 

                                                 

ر طبيعت اين ديدگاه نيز رابطه انسان با طبيعت را غير سامانه ای يا سامانه ای گسسته مي بيند، ولي همچون گرايش قبل توصيه ای بر مهار وسلطه ب 1

 ( 854، 6834دو را دارای دو ساختار متفاوت مي داند.)گروتر، وايننمي كند 

 طبيعت انسان
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 یی از سلطه و بهره وری از طبیعتنمونه ها                                                

 نمونه ای از بهره وری از طبیعت باغ سازی فرانسوی-1

گروتر باغ فرانسوی را مصداق تقابل با طبیعت می داند. ویژگی اصلی باغ فرانسوی را باید در حالت كالبد 

این باغ دانست. استفاده گسترده از مجسمه در این باغها و پرداخت و تزیین   ( objective)پردازانه و تندیس وار،

گیری سطوح چمن گسترده و تك درختان در آنها نمونه فراوان دارد. به عقیده برخی نظریه درختان تا حد مجسمه و بکار

اگر از لحاظ هندسی در برخی زمینه ها هم سنخی بین باغ فرانسوی و ایتالیایی با باغ ایرانی وجود دارد، ناشی از  پردازان

  تاثیر مستقیم باغ ایرانی در خالل تعامالت فرهنگی است.

     
، گروتر فرانسوی،در باغ  یعترابطه انسان با طب. )راست( Error! No text of specified style in document.-42 یرتصو

1374 

 در پاریس Champ de Mars. )وسط و چپ( باغ Error! No text of specified style in document.-43 ریتصو

 

این تاثیر در یك مرحله در فتوحات یونان كهن نسبت به ایران و در مرحله دیگر با تاثیر پذیری مستقیم فرانسه 

و یونان بعد از جنگهای صلیبی و انتقال فرهنگ كشورهای اسالمی به اروپا بود. به گفته ویل دورانت، یونانیان كه در 

ا با قراردادن طبیعت در قلمرو خدایان كمتر به تصرف در آن می پرداختند، تنها وقتی به لذت بردن از باغ بهشت ها ابتد

 (1931،941روی آوردند كه سپاهیان اسکندر آداب و رسوم ایرانی را با خود به یونان بردند.)دورانت ،
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. حالت کالبد پردازانه و تندیس وار باغ به خوبی Error! No text of specified style in document.-44 ریتصو                    

 مشاهده می شود، باغ مدیچی، فرانسه

 

    
تغییر فرم درختان از حالت اصلی به اشکالی با هندسه . Error! No text of specified style in document.-45 ریتصو

 مشخص، ویال النته

 ، فرانسهVillandry. تزیین درختان تا حد مجسمه، Error! No text of specified style in document.-46 ریتصو

 1لوکوربوزیه شهرهای آینده  -2

 یکاآمر یدر این كتاب شهر ها وی را در پاریس منتشر كرد. "آینده شهر" كتاب 1314در سال  لوكوربوزیه   

 كرد و آنها را بعنوان ینتحس یارچند طبقه را بس یها یابانمرتفع و خ یبا آسمانخراش ها یکاگوو ش یویوركباالخص ن

  .كرد ینقاط جهان معرف یراروپا و سا یشهر های  یندهآ یالگو

 
                                                 

مانند برج  جويانهلذت  گاهيرونشان و  كليسایمانند  انتزاعيو  طبيعتاز  پردازی ايده گاهي باشد؛مي منظری گرایطبيعت لوكوربوزيه ديدگاه .6

 يعتبه طب يانهو لذت جو ینوع نگاه فرانسو يندر كنارهم در هم یقرار دادن برج شهر و باغ فرانسو يل(.دلطبيعتبه  جويانهشهر)نگاه  لذت 

 (است.)مولف
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و  یمیمرکز قد در یدجد یمعاصر،ساختمانها یه،شهرلوکوربوز. Error! No text of specified style in document.-47 یرتصو

 (581،1374)گروتر،1922یس،متصل شهر پار

 

شهر  1و  یهدر هند توسط خود كوربوز یگارشهر چند1 شد یراحط 71 یشهر مهم در دهه  1 یهنظر ینبر اساس ا

برنت برولین در كتاب  .یدگرد یطراح یلكشور برز یدجد یتختبعنوان پا یمایركوستاو اسکار ن یوتوسط لوچ یلیابراز

 1هند انجام داد انتقاد تند و گزنده ای كرد. یگارچند در طرح شهر یهبه آنچه كه لوكوربوز "شکست معماری مدرن"

 .در ایران نمونه اینگونه شهرسازی، شهرك اكباتان است (113، 1933یان، )قباد

یکی از خواسته های اصلی لوكوربوزیه این بود كه در شهرهای جدید تا حد امکان نور و هوای آزاد به واحدهای 

د. طبقه تا حد زیادی دور از یکدیگر ساخته شون 71مسکونی برسد.بر این اساس بود كه می بایستی ساختمانهای بیش از 

كه توسط لوكوربوزیه طراحی شدند، اجسامی بودند مستقل، كه گویی فضا را از خود می « شهر معاصر»ساختمانهای 

راندند و به این دلیل در تضاد با ایده سنتی یك شهربودند. فاصله زیاد بین ساختمانها و استقالل ظاهری ساختمانها مانع 

احد یعنی یك شهر ادراك شود.این تصورات لوكوربوزیه نشانگر از این می شدندكه مجموع آنها به صورت یك كل و

. )گروتر، این بناها مسکن های ماشینی بودند که هرنوع همزیستی انسانی را مشکل می ساختندیك شهر نبودند، بلکه 

1934 ،711)  

 لوکوربوزیه شهرهای آینده های مدرن اصل در ساختمان پنج -3

         :اصل را در ساختمان های مدرن معرفی كرد 7ینی برای زندگی عنوان كرد و عنوان ماشه كوربوزیه خانه را بلو

 ستون ها ساختمان ها را از روی زمین بلند می كنند (1

 ،بام مسطح و باغ روی بام (1

 ، پالن آزاد  (9

 پنجره های طویل و سرتاسری (4

 .نمای آزاد كف ها و دیوارها بصورت كنسول (7

 یالو .در پوآسی در شمال پاریس به نمایش گذاشت را در طرح ویال ساواكوربوزیه عقاید مطرح شده ی خود لو

درست عکس خانه  كند. یم ییخود نما یعتدردل طب ینشده است و مانند نگ یجدا از آن طراح یول یعتساوا در دل طب

مغرورانه و  یها یشهاند، در الیه های خود ویال ینا اطراف خود است. یعتو همگون با طب یعتكه در دل طب یتآبشار را

 (39، 3319،  یان)قبادپنداشت  یم یعتاز طبی و جدا خود را انتزاعو را داشت  یمغرضانه ا

                                                 

متفاوت از آن  يمرفه اجرا كرد كه به كل یموسوم در اروپا یآن را كامالً بر طبق الگوها یشهر و ساختمان ها ينا يطراح يهلوكوربوز ين،برول به نظر .6

خود عوض  نيازهایشهر را بر طبق  اين یهند خانه ها يردو دهه مردم فق يدارند و ط ييو هندو مذهب هند با آن آشنا يرفق ياست كه اهال يزیچ

 (6833،621يان،كردند.)قباد
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در  یتدر سمت راست و خانه آبشار را لوکوربوزیهساوا،  یالو. Error! No text of specified style in document.-48 ریتصو

 یکند،عکس خانه  یم ییخود نما یعتدردل طب ینشده است و مانند نگ یجدا از آن طراح یول یعتساوا در دل طب یالسمت چپ. و

 (www.Wikipedia.org) اطراف خود است. یعتو همگون با طب یعتآبشار که در دل طب

 

 یک نمونه از سلطه بر طبیعت آیزنمن معماری سامان شکن-4

سامان شکنی یکی از مهمترین رویکردهایی است كه خاستگاهی غیر طبیعی و اساساً مقابله جو نسبت به 

 طبیعت دارد. به گفته آیزنمن:

طبیعت به مثابه چیزی بنیادین كه تنها در سیستم كالسیك نظم به چشم می خورد،  -برای من دیدن رابطه انسان»
انکار اینکه اصوالً چیزی می تواند بنیادین باشد  همچنین، ...همانا تداوم بخشیدن به ركود فطری این نظم است.

سلسله مراتبی در هر یك اهمیت دارد. بنیادین به عنوان چیزی كه اساسی تر است یا ارزش بیشتری دارد، آغاز تفکر 
از سیستم های كالسیك نظم به شمار می آید. آن دم كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده شد، آنگاه ایده بنیادین 

طبیعت را به گونه ای دیگر نگریست. نخست شاید به شکلی  -بدین ترتیب باید رابطه انسان ...  سر برون می آورد
ید اینکه دیگر نباید در ایجاد فرم، از انسان یا طبیعت به مثابه تمثیل های انسان غیر دیالکتیکی با طبیعت، دوم شا

 گونه یا زیست گونه استفاده كرد.

معماری به تعبیری همواره كیهان شناسی را در خود منعکس كرده )یا استعاره ای از آن بوده( است. كیهان شناسی 
(، یعنی به عبارتی دانش و فن آوری امروز و همچنین غلبه بر غربی از زمان رنسانس به این سو درباره انسان )خرد

 چیزهای طبیعت بوده است. 

در كیهان شناسی نیز نوعی دگرگونی به وجود آمده است: دانش های امروز، همچون زیست شناسی،فیزیك، علم 
نون آنچه با دانش امروز وراثت، بوم شناسی، همه و همه بر چیزهای مسئله دار و پیچیده طبیعی استوار بوده اند. اك

دیگر مانند اول به آنها نگریسته نمی شود و بدین ترتیب  ...سروكار می یابد به سوی مسائل اطالعاتی چرخیده است

برای من دیگر معماری نباید تنها استعاره ای از دیگر نیازی به نیروی استعاره ای و نمادین معماری ندارند. 

 (1939،11. )آیزنمن،ا به نمادی از چیرگی بر طبیعت بدل شودخرد انسانی باشد و بنابراین تنه
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باغ گام های گمشده ) کاستل  یسامان شکن در طراح یکردرو .Error! No text of specified style in document.-49 ریتصو

 مستقل گشته اند. هویت دارایجدا شده اند و  زمینکه از  هایی آیزنمن،الیهپیتر  ،2112 وکیو(،

 

با استناد به سخنان یك كارفرمای "وحشت پایدار،به دنبال اشکال عجیب و غریب"آیزنمن در مقاله ای با عنوان 

و این كار  معماری در پانصد سال اخیر، در پرتو علم به دنبال چیرگی انسان بر طبیعت بودكید می كندكه ادانشمند خود ت

آثارمعماری ،ویژگیهای طبیعی خود را به  مند و درست انجام می داد و در نهایترا از طریق ارائه كاری منطقی، سود

عنوان زیبایی ارائه می كردند. در حقیقت این معماری تنها تالش می كرد برای مخاطبش چیرگی برطبیعت را نمایان 

 برای معماری امروز توصیه فرا تر از آن دارد. به گفته او:سازد ،ولی در عمل اسیر طبیعت بود.آیزنمن 

معماران پیوسته تنها برتری از طبیعت را نمایان نسازند ، بلکه باید به طبیعت نیز فایق آیند. این برای معماران كار »
ن در آن چندان ساده ای نیست كه فقط موضوع را منتقل كنند و بگویند غلبه به طبیعت دیگر مسئله ای نیست ،چو

صورت مسئله غلبه بر طبیعت همچنان به صورت مشکلی باقی می ماند...برای تحقق این امر باید جایگاه معماری 
تغییر یابد. موضوع صرفا این نیست كه آن مربوط به گذشته است و اینکه معماری باید نیروهای جاذبه را تحمل 

نمود می یابد. به عبارت دیگر ،كافی نیست كه گفته شود  كند،بلکه )موضوع اصلی(رفتاری است كه در این فائق آمدن
ساختمان باید منطقی و درست و زیبا و مفید باشد ،بلکه باید در تقلید طبیعی ،غلبه طبیعی انسان نیز مد نظر قرار گیرد 

. 

ه مراتب به بیان دقیقتر چون سخن معماری كانون خود را از طبیعت به سوی دانش تغییر می دهد،موضوع شناسایی ب
پیچیده تری نمایان می شود كه خود صورت پیچیده تری از واقعیت معماری  را حکم می كند.چراكه دانش به عنوان 
ضد طبیعت نمود فیزیکی نداردزمانی كه دانش به صورت غالب در آمده باشد نمود آن در شکل فیزیکی چگونه چیزی 

 (141و1939،141است؟ )آیزنمن،

 

 انسان  یهای طبیعت گریز: نگرش دوم الگو واره                                                     

این دیدگاه نیز رابطه انسان با طبیعت را غیر سامانه ای یا سامانه ای گسسته می بیند، ولی همچون گرایش 

متفاوت می داند. زیر بنای قبل توصیه ای بر مهار وسلطه بر طبیعت نمی كند وانسان و طبیعت  را دارای دو ساختار 

نظری این دیدگاه را هم در عرفان وهم در فلسفه می توان یافت. در یك تقسیم بندی كلی،گرایشات فلسفی وعرفانی را 

ت گریز می می توان به دو دسته آفاقی وانفسی تقسیم كرد كه این دو گرایش متناظر با دو دیدگاه طبیعت گرا و طبیع

آنجا كه عالم اصیل و حقیقی فراتر از این عالم توصیف می شود ، طبیعت مزاحم و حجابی  از عرفان انفسیشوند. در 
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برای رسیدن به عالم ماوراء طبیعت وهمچون زندانی است كه انسان را از رسیدن به حقیقت عالم محروم می كند و راه 

ست. زیر بنای حکمت عملی این دستیابی به آن عالم حقیقی، بی اعتنایی وگاه مخالفت )ریاضت( درمقابل طبیعت ا

 پی ریزی شده است تمکاتب براصل بی اعتنایی یا مخالفت با طبیع

 . نگرش طبیعت گریز،Error! No text of specified style in document.-6 نمودار                          

 

 
                                                                  

 

 یعت و ماوراء طبیعترابطة طبدر  نگاه طبیعت گریز ی غرب-1

  افالطون با تأكید بر اصالت عالم مُثل و سایه بودن و اعتباری بودن عالم طبیعت این نظریه را
طبیعت پرستی ها و خرافه گویی های یونان گسترش داد. نظر او را باید تالشی برای مقابله با 

 دانست  پیش از سقراط

  واندیشه رهبانیت شکل حادی از  افالطونقرون وسطی با تركیب نظریه  مسیحیت در دوره
طبیعت گریزی را به نمایش گذاشت و این ویژگی ها بود كه دو گرایش طبیعت گرا و طبیعت 

 داد.  جدید ِغرب را درمقابل خود پرورش ستیز دورۀ

 در رابطه با طبیعت و ماوراء طبیعت شرق نگاه طبیعت گریزی-2

  مکاتبی همچون هندوئیزم به این دیدگاه نزدیکند و دراین جا هم طبیعت و ماده نازل ترین سطح
عالم كیهان است، كه باید به مدد ریاضت ها از آن فاصله گرفت . هنر هم راهی دیگر است كه 

 می تواند ما را از اسارت طبیعت خارج كند. 

 حانیکةو)روحانیکة الحدوث و ر،لت روح است مبانی انسان شناسی این مکاتب كامالً روحانی و اصا 
البقاء( حقیقت انسان همان روح اوست كه پیش از ایجاد طبیعت آفریده شده و تنها برای دوره ای 

راهی ،محدود آن روح را دراین عالم طبیعت محبوس كرده اند. راه حركت انسان به سمت خداوند
انسان به اختیار خود یکی از این دو راه را متفاوت و متضاد با راه حركت به سوی طبیعت است و 

 می كند، چرا كه  طبیعت حجابی دور كننده از خداوند است.  انتخاب

 باغ انگلیسی نمونه ای از طبیعت گریزی انسان -3

گروتر با ارائه مدل روبرو، باغسازی انگلیسی را نمونه ای از  جدایی انسان از طبیعت ذكر كرده است. به عقیده 

باغسازی در مقابل دیدگاه قبل در حالتی طبیعت گرایانه تالش دارد هندسه و فرمی خاص را به باغ و درختان آن او این 

تحمیل نکند. این معماری یك تضاد ذاتی بین معماری و محیط طبیعت قائل است و به همین جهت دو هندسه 

 طبيعت انسان
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ندسه معماریش ارتباطی با هندسه طبیعت كامالٌمتضاد با هم را در كنار هم جمع می كند و هرگز تالش نمی كند ه

در این دیدگاه ضرورتی برای هماهنگی یا تضاد بین معماری و طبیعت نیست و به همین جهت خاستگاه  داشته باشد.

 هندسی معماری از درون خود معماری تعیین می شود. بطور مثال، عملکرد و سازه و ... هندسه آنرا تعیین می كنند.

 

       
 1374، ، گروتر انگلیسیباغ . Error! No text of specified style in document.-51 یرتصو                      

 به گفته گروتر: 

محیط طبیعی را تابع قوانین هندسی نکرد، بلکه وضع موجودش را تا جایی كه عملی بود، حفظ كرد. « باغ انگلیسی»
به این ترتیب ساختمان با تمام اجزاء سنجیده ومنطقی خود در تقابل با محیط طبیعی، مفهوم دو جزء هم ارزش را به 

مردود شمرده می شد.  این شیوۀ « غیر طبیعی»امری ذهن القاء می كردند. تحمیل یك هندسة مصنوعی به عنوان 

ژوزف اندیشه به معنی ابزار مخالفتی با تبعیّت محیط از ساختمان و بیان دیدگاه جدیدی نسبت به طبیعت بود، 

 "(  نویسنده و دولتمرد، این دیدگاه كلی را چنین بیان می دارد:  من شخصا Joseph) Addisonآدیسون

رخت را در لباس شکوهمند شاخه ها و برگ هایش ببینم تا اینکه باقیمانده ای از آن را به ترجیح می دهم كه یك د
 (1934،171)گروتر، صورت یك فرم هندسی هرس شده مشاهده كنم

 
وجود دو هندسه متفاوت در . Error! No text of specified style in document.-71 ریتصو                         

 طبیعت و معماری.هندسه آزاد و منظم در کنار هم
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باغ بلنهایم نمونه ای از باغ انگلیسی ، . Error! No text of specified style in document.-52 ریتصو                                

 طراح : النسولت براون

    
باغ بلنهایم نمونه ای از باغ انگلیسی . Error! No text of specified style in document.-53 ریتصو                                    

                                                                     ، طراح : النسولت براون

 سوم : نگرش های طبیعت گرا  الگو واره                                                                 

دراین نگرش بیش از همه مکاتب قبلی ، بررابطه سامانه ای انسان با طبیعت تاكید می شود. اگر چه سابقه این 

نظریه در مکاتب شرقی بسیار كهن است ، اما امروزه شکل جدیدی از طبیعت گرایی كالبدی و شکلی ظهور كرده است 

عمده این مکاتب به اشکال آنرا ارگانیك نمی داند.  كه این رابطه را بیشتر غیر ساختاری و ظاهری دنبال می كند و 

. اما مهمترین دیدگاه را در این زمینه باید مکاتب مختلف به بهره گیری و تقلید از مظاهر شکلی طبیعت اهمیت می دهند

 ارگانیك دانست. 

،  اشدب یشتری در ساختار وجود انسان دراین نگرش هیچ جایی خارج از طبیعت نیست كه دارای اصالت ب

پیوستن و ، هر ساحت ماورایی که باشد در باطن همین طبیعت است و تنها راه رسیدن به آن  .وانسان را از طبیعت دور كند

زیر بنای انسان شناسی در ه پایداری و آرامش و امنیت است. این یگانه روش رسیدن ب. یکی شدن با طبیعت است

.  انسان  از طبیعت برخواسته و به طبیعت باز می گردد، و دو ست ا طبیعت شناسی است و طبیعت به مثابة مادر انسان

باره در طبیعت ظهور می كند. نظریة تناسخ در بستر همین نظریه مطرح می شود.  مطابق آن روح زائیده جسم است و 

 (الحدوث و جسمانيــة البقاء ةجسمانيمی گردد ) پس از تکامل باز هم درماده طبیعت باز 

و  انسان کامل به عنوان الگویی از انسان یکی شده با طبیعت اهمیت ویژه ای داردظریات این گروه در بیشتر ن 

زیر بنای حکمت عملی این مکاتب، به خوبی می توان دید.  بودیسم و ذن و زرتشتاین مسئله را درمکاتبی همچون 
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و به همین جهت به حقوق طبیعت اهمیت داده و آداب و دستورات  دوستی، بهره مندی، و صمیمیت با طبیعت است

خاصی را درمواجهه با طبیعت به عنوان تقوی طبیعت ضروری می دانند.  هر چند در برخی گرایشات جدید آن این آداب 

 و حقوق در یك حد احساسی و عاطفی باقی می ماند.

           
 گرا ، مؤلف طبیعتنگرش . )راست( Error! No text of specified style in document.-7 نمودار

 شرقی، های دیدگاهاز  الطبیعهو ماوراء  یعترابطه طب. )وسط( Error! No text of specified style in document.-8نمودار 

 مؤلف

 مؤلف غربی، های دیدگاهاز  یعهالطب ماوراء و طبیعترابطه . )چپ( Error! No text of specified style in document.-9 نمودار
 

  طبیعت و ماوراء طبیعتبارابطة درشرق طبیعت گرایی  نگاه-1

در شرق با باال بردن شأن طبیعت تا گرایش مقابل هم قابل بررسی است: د در دو معبو موضع این دیدگاه نسبت به

نهاد و مهمترین نام  به پرستش آن روی می آورند كه می توان آنها را ادیان طبیعت، مرتبة الوهیت و تقدس دادن به آن

 نمونه های آن را می توان موارد زیر دانست: 

 از« 1موجوكان» كنند.توصیه میطبیعی زیستن و یکی شدن با طبیعت ه ب انسان راكه  کتب ذن و بودیسمم

در ژاپن تاكید می شود كه روح هر كس با طبیعت اطرافش  آیین شینتودر بهترین نمونه های این گرایش است. 

د و به همین جهت  برای مرگ راحت توصیه می شود در همان محیط طبیعی زندگی خود بمانیم تا بمیریم پیوستگی دار

در چین به هوشمندی طبیعت نسبت به اعمال انسانی تاكید می شود.  دیدگاه تائویی(. همچنانکه در 1943،113)ناس،

را كمك می كند.به همین دلیل است كه  چرا كه طبیعت خود آگاهانه رفتارهای نادرست را نابود و رفتارهای درست

 (193)همان ،  هنرمند باید خود را در مسیر الهامات طبیعت قرار دهد تا كارهایش كامل و درست باشد.

                                                 

6. Mujokan 

 معبود طبيعت انسان  

 معبود طبيعت

 طبيعت
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 طبیعت پناه می برد. وحال آنکه عالم خسته شود بر همین اساس به  اگر یك چینی و یا ژاپنی از زندگی و
یا حتی ایران درون وجود خود را پناهگاه خود می دانند و حالتی  بسیاری از طبیعت گرایان دیگر در غرب و

(. یك نقاشی 171انفسی دارند. به همین جهت هنر طبیعت گرایانه برای شرقیان پناهگاه روح است)شریعتی،
از یك صحنه طبیعت اگر برای یك غربی لذت احساسی ایجاد می كند، برای شرقیان بیشتر نمادی از ارتباط 

(. دردیدگاه آنها عملی را عمل كامل می گویند كه بدون منیت و با 1933،111تعالی است)نصر،با حقیقت م
اصالت دادن به ارزشها،اصول و آهنگ طبیعت، صورت بگیرد وتنها دراین حالت است كه شادی و خوشحالی 

 (.1933،111ذاتی برای انسان فراهم می شود)نصر،

  ل ترین ادیان طبیعت است و بخش عظیمی از اوستا در ستایش فرهنگ ایران باستان )زرتشت( یکی از معقو
 طبیعت ونیروهای طبیعت و جشن های طبیعت و آداب مواجهة با طبیعت است. 

  را می توان در همین رده قرار داد.   ،نمونه هایی از فرهنگ كهن سرخپوستی كه كامالً بومی و طبیعی است
 نصر در توضیح طبیعت گرایی آنها می گوید:

ا وجود تفاوت های بسیار میان سرخپوستان مناطق مختلف همگی آنان احترام عمیقی به طبیعت، به مثابه جلوه گاه ب»
حضور خداوند قائلند و با تمام وجوه و اشکال حیات احساس قرابت و همبستگی می كنند. به آسمان به عنوان پدر 

 (1914،914)نصر،« روحانی و به زمین به عنوان مادر مقدس احترام می گذارند.

 طبیعت گرائی معنویاز این روست كه امتناع سرخپوستان در تفکیك نظام انسانی از نظام طبیعی را،  به درستی »
در عین حال باور دارد كه همه پدیده ها در عالم طبیعی زنده اند و حیات دارند و  طبیعت گرائی معنوینامیده اند. این 

اده است. ... نظام طبیعت بر حقیقتی كه ماورای طبیعت و نیز ذات آنست حجاب روح اعظم به آنها نظم و هماهنگی د
می اندازد و در عین حال حجاب از آن بر می گیرد. این نظام از نظامی كه بر درون انسان حاكم است جدایی  ناپذیر 

 (33)همان،« است.

 با طبیعت و ماوراء طبیعتدر رابطه نگاه طبیعت گرایی غرب -2

كه به عنوان نمونه می توان  1 پایین آوردن شأن الوهیت ، خدایان را به رنگ طبیعت در آورده انددر غرب با 

 مکاتب زیر را نشان داد. 

ه زيست و افسانه جنگل و.. جايگا ،دريا،طبيعت ، كوه  )عصر اساطیر( افالطوندر يونان باستان پيش از 

 در ديادگاه او  مي تاوان دياد .   طالساين ديدگاه را در انديشه های برخي حكيمان همچون های خدايان بود.

.  تفاساير هساتي شناساانه شاده و فراتار از ساطح فيزيكاي ماورد توجاه بودناد           ،آب و باد و خاک و آتاش 

شاگرد او تاالش كارد دوبااره باه طبيعات       ارسطوپس از جريانات اصالح طلب افالطوني ،  (6833،32)نصر،

يي توجه كند. او درمقابل استاد، عالم فراطبيعي مُثُل را نفي كرد و ريشه قدرت وحيات خداوند را در ذات گرا

 (6810،534)دورانت ،طبيعت معرفي كرد. 

                                                 

همچنانكه پيش از اين گفتيم به عقيده او معبود  840، انتشارات علمي و فرهنگي ص  6810دورانت ويل؛ تاريخ تمدن كتاب دوم  يونان باستان ،  1

طبيعت بيشتر در قلمرو خدايان قرار گيرد و كمتر از آن بهره   شناسي خاص يوناني سبب مي شد كه خدايان را مظاهر طبيعت بداند و اين باعث مي شد

با خود به ببرند. به گفته او يونانيان زماني طبيعت را به صورت باغ بهشتهای درخدمت انسان در آوردند كه سپاهيان اسكندر آداب و رسوم ايراني را 

 يونان بردند ) همان ( 
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ضرورت الگوبرداری از طبيعت چيزی است كه در سراسر يونان قابل مشاهده است. افالطاون اگرچاه   

ياک  » نست، در رساله فيدئوس باه نقال از ساقراط ماي گوياد:      الگوهای ماوراء طبيعي را اصل و مهم مي دا

تركيب و مجموعه بايد مانند موجودی زنده ، شامل پيكره كامل از قبيل سر يا پا و همچنين اعضاای ميااني   

اين دقيقا همان چيزی اسات كاه اماروز باه صاورت نگارش ارگانياک و        « ،كه با كل هماهنگ هستند، باشد

مي شود. ارسطو همانگونه كه عنوان كتاب خود را ارگنون يا ارغنون گذاشت، در طبيعت گونه به اشياء مطرح 

كتاب فن شعر خود، هر داستان يا تراژدی خوب را در قياس با ياک موجاود زناده دارای انادام و سااختاری      

طبيعي دانست و به اين ترتيب از شعر و داستان ارگانيک سخن گفت. اين شواهد را مي تاوان اولاين مبااني    

كتوب در زمينه نزديک كردن ساخته های انساني به طبيعت در غرب دانست، اگرچه به نظار ماي رساد در    م

 تر باشد.  شرق اين ريشه عميق

دوبااره گرايشاي احساساي     ،در عصر جديد پس از سيطرة دو گرايش طبيعت گريز و طبيعات ساتيز  

م  رونق پيدا كرد. در اين ديدگاه انسان با هماة آزادی  ر شكل ناتوراليسم و رومانتيسيسوعاطفي به طبيعت د

هايش ساختة طبيعت و محدود به خواسته های طبيعت است، و به شكلي كه طبيعت او را هدايت مي كناد،  

طبيعت را مانند پديده ای الهي مي ديد و از قدرت معناوی هاوا ، سانگها و     جان راسکينحركت مي كند. 

( ولي به هر حال زمينه ساز 32، 6833،)نصر،سخن او احساسي و نه عقالني بودهر چند   .آبها سخن مي راند

 گسترش جريانهای ارگانيک و طبيعت گرا گرديد.

 گرایی انسان طبیعت ونه ای ازباغ ژاپنی نم-3

 ژاپنی، باغ در (.1919 گروتر،) است آن دهندۀ تشکیل عناصر بر حاكم نظم و چگونگی تابع فضا هر شخصیت

 این در .دارد وجود نرده و آب حوض فانوس، مانند تزئیناتی و آب سنگ، شن، چون مختلفی عناصر بین زیبایی تركیب

 قرار آن در دقت با سنگی جزایری كه هستند شن با ای ماسه سطحی از متشکل (سنگی های باغ) ذن های باغ میان

 باورهای و شینتو اعتقادات در ریشه طبیعی، عناصر نماد عنوان به شن و سنگ چون عناصری از است. استفاده گرفته

 این سازی باغ های ویژگی از ژاپن ذن باغهای در موجود بین اجزاء ارتباط نحوه به احترام و گرایی طبیعت. دارد ها ژاپنی

 .می شود محسوب دوره
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 ، گروتر ژاپنیباغ . Error! No text of specified style in document.-54 ریتصو                                                               

 

معمار معروف ژاپنی به خوبی از تأثیر آیین شینتو بر باغ سازی ژاپنی سخن گفته است. نقدی كه آندو  تادائو آندو

بر نظام سنتی ارتباط با طبیعت در ژاپن پس از تبیین آن ارائه می دهد، تمایلی را به سمت باغ سازی اسالمی وایرانی 

 یکایی می گوید:نشان می دهد. او در نامه ای به پیتر آیزنمن معمار معروف آمر

تعبیر كرده اند. اگر درست درك كرده باشم آنچه  "طبیعت  "به مثابه چیزی همپای  "خویش "ها از دیرباز از ژاپنی»
 "طبیعت  "به  "خویش  "و نزدیك تر كردن این  "خویش  "در این معنی نهفته است، تالش برای خالی كردن 

، شرایط مطلوبی را در پیش روی ما می نهد كه ما باید در آن " طبیعی زیستن "است. عبارت مصطلح ژاپنی، 

شرایط به آرزو كردن بپردازیم. اندیشه طبیعت عمیقاً در زندگی روزمره ژاپن ریشه دارد. زندگی و مرگ انسان بخشی 
هیچ  " می شود، طبیعت او را جذب می كند و در نتیجه او "طبیعت زده  "از امور طبیعت است و هنگامی كه انسان 

 «د.نامیده می شو " موجوکان "می شود. من اعتقاد دارم كه این شکل بودیستی هیچ انگاری است كه  "

سنت ژاپنی در مورد طبیعت، حساسیتی متفاوت از آنچه كه در غرب ایجاد شده است، دارد. زندگی انسانی قصد »
ض بر آن است كه به همنوایی صمیمی با طبیعت مقابله با طبیعت را ندارد و در پی مهار كردن آن نیست، بلکه در عو

برسد تا با آن یگانه گردد. حتی می توان گفت كه در ژاپن تمامی اعمال معنوی، عرفاً در زمینه ای از تعامل انسان با 
این نوع حس مندی، فرهنگی را شکل داده است كه مرز فیزیکی میان اقامتگاه و طبیعت  گیرد.می طبیعت انجام 

از اهمیت می اندازد و در عوض آستانه ای معنوی را بوجود می آورد. این آستانه در عین حال كه حایل  پیرامون را
محل سکونت انسان از طبیعت است، طبیعت را نیز به درون می كشاند. میان برون و درون هیچ مرز روشنی وجود 

انه، طبیعت شکوه پیشین خود را از دست داده و ندارد. اما اینها نفوذی دوجانبه نسبت به یکدیگر دارند. امروزه، متأسف
توان ما در درك طبیعت نیز كم شده است. معماری معاصر، از این رو می باید در فراهم آوردن مکان های معمارانه كه 

 «د، بکوشد.مردم در آن حضور طبیعت را احساس كنن

    
 هایی از باغ ژاپنی، هماهنگی با طبیعت. نمونهError! No text of specified style in document.-55 ریتصو                       
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و  یمعمار ینتنگاتنگ بارتباط ، 1991 کاتسورا،کیوتو،باغ . Error! No text of specified style in document.-56 ریتصو

 ییکند خود را جز یمعبد که به باغ نگاه م یک یاخانه  یکاز داخل  ینندهشود. ب یلحاظ نم یدید یتمحدود یچه ی. در باغ ژاپنیعتطب

 (142،1383یان،شود. )جواهر یم یکی یروندرون و ب یابد، یاز آن م

 

انتقاداتی را از این سنت مطرح كرده و به دنبال راه حلی  پس از تبیین مدافعانه، برای همزمانی با آیزنمن آندو

 میان این سنت و تجدد است. به گفته او:

با این حال من احساس می كنم كه چنین دیدگاه سنتی راجع به طبیعت به خودی خود كفایت نمی كند. خودت »
عنوان یکی شدن با طبیعت مطلوب می بهتر می دانی كه ما دیگر در ژاپن سنتی زندگی نمی كنیم. آنچه در گذشته به 

نمود، اكنون از واقعیت بس دور افتاده است. همان گونه كه تمدن و فرهنگ دگرگون شده اند، طبیعت نیز شده است. 
محیطی كه من در آن زندگی می كنم، از برخی جنبه ها همان محیطی است كه تو در آن زندگی می كنی. من فکر 

به نظر من رویارویی با ...، شود ابطه میان انسان و طبیعت باید بی چون و چرا دگرگونمی كنم كه در چنین دورانی ر
موضوع بنیادین معماری درباره رابطه انسان با طبیعت و فراتر رفتن از وضعیت ركود و فلج كنونی، ضرورت می یابد. 

است. من بر طبق سنت غرب، معماری نوعی استفاده برای خرد بشری بوده درك من این است كه 

. با این همچنین می اندیشم که هدف خرد غربی، اهلی کردن و به انقیاد درآوردن طبیعت بوده است
حال امروزه همه ما در سرتاسر جهان نیاز به تالش برای كشف رابطه ای متفاوت میان بشر و طبیعت داریم هدف من 

د، بلکه می كوشم تا مفهوم طبیعت را از در راز و نیاز كردن با طبیعت به همین شکلی كه هست خالصه نمی شو
طریق معماری دگرگون سازم. این روند، منتزع كردن طبیعت از طریق معماری است. به اعتقاد من هنگامی كه چنین 
چیزی رخ می دهد، انسان رابطه تازه ای را با طبیعت كشف خواهد كرد. به جای اینکه انسان، طبیعت را متالشی كند 

می به زیر سلطه خود درآورد، من دوست دارم كه انسان و طبیعت همراه و همسو با یکدیگر شوند و و آن را با بی نظ
تنش ها را برای حفظ یکدیگر بکارگیرند. من می خواهم مکانی را بیافرینم كه این امر بتواند در آن به وقوع بپیوندد. 

طبیعت د و خویشتن وی تحقق خواهد یافت. تنها هنگامی كه اینها صورت پذیرد حساسیت انسان احیاء خواهد گردی

. طبیعت نخستین شرطی است كه انسان با آن سروكار می یابد. طبیعت از طریق دخالت نقطه مقابل خرد نیست
انسان می تواند جلوه ای را از خود بروز دهد كه فراتر از زیبایی شناسی معمول باشد و در این صورت فرصتی پدید می 

 «سان را پاسخگو باشد. این همان چیزی است كه امیدوارم از طریق معماری به آن دست یابم.آید كه علت وجودی ان
 (43و1933،43 )آندو

آندو در متن فوق به دنبال راهی متفاوت از نظر سنتی ژاپنی و نظر خردگرای غربی است . به گمان ما توصیفی 

سازی اسالمی نزدیك است. درعین حال ابهامی كه  كه او از وضعیت مطلوب خود ارائه كرده  بسیار به معماری و باغ

 آیزنمن در مقابل توصیف آندو بیان می دارد قابل توجه است. به گفته او:

تو می گویی كه دیدگاه سنتی درباره طبیعت به خودی خود كفایت نمی كند، و اینکه طبیعت دگرگون شده است و  »
گون شود. این برای تو به معنی منتزع و مجزا كردن طبیعت از طریق بنابراین رابطه میان انسان و طبیعت نیز باید دگر
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معماری است. وقتی جهت گیری این باشد، این پرسش را هم برمی انگیزد كه منظور تو از این انتزاع و مجزا بودن 
 (11)همان، «چیست

 
 آب  تادائو،آندو کلیسای. Error! No text of specified style in document.-57 ریتصو

    
باغ  ینمنظم .ا طرحیبا  ژاپنی هایتفکر در باغ  هایشنزار . Error! No text of specified style in document.-58 ریتصو

 یهتزک یآن انسان را به سو یاست که سادگ یمنظره ذهن یکباغ  ینمملو از شن قرار دارند.ا یلیصخره دارد که در مستط15فقط 

 (143، 1383یان، )جواهر کشاند. ینفس م

 فصل ششم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 بر چند شیوه بیان می شود؟ ارتباط انسان با طبیعت و معماری (1

 چند نوع ارتباط می توان با طبیعت در نظر گرفت؟ بر اساس نظریه سامانه ها (1

 و یکسویه انسان با طبیعت را بیان كنید؟ ارتباط غیر سامانه ای (9

 از دیدگاه ها را پیرامون ارتباط انسان با طبیعت را بیان می كند؟ ه، كدام دست خانه ماسینی است برای زندگی (4

 ، نگاه به ماوراء طبیعت چگونه خواهد بود؟ در تعریف غیر سامانه ای انسان با طبیعت (7

 را تشریح نمائید؟  2-3نمودار  (3

 بهره وری از طبیعت است؟ نظر خود را بیان كنید؟ باغ سازی فرانسویچرا  (3

 از چه موضوعی حکایت می كند؟نظر این كتاب در باره شهر شیکاكو چیست؟ شهر آینده لوکوربوزیه كتاب (1

 مان های  مدرن را بیان كنید؟در ساخت پنج اصل مهم لوکوربوزیه (3

 نمونه ای از طبیعت گریزی انسان از طبیعت است را مورد بررسی و نتیجه گیری قرار دهید؟ باغ انگلیسیاز اینکه  (11

 در باره رابطه انسان با طبیعت چگونه می اندیشند؟ بودیسم ، ذن و زرتشت (11

 چه نظری در باره انسان و طبیعت دارد ؟ و عاقبت انسان را چگونه تصویر می كند؟ آئین شینتو در ژاپن (11
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 فصل هفتم

 (2)رابطه انسان با طبیعت                                                                        

 طبیعتتقلید ازنوعی گرایش به  معماری ارگانیک-4

رویکرد ارگانیك به ضرورت تقلید هنر از طبیعت، در جهت فراهم نمودن زمینة دگردیسی مواد بیجان به یك موجود 

در اروپا و آمریکا نسبت به طبیعت در كنار فلسفه آمیخته با زیست شناسی  13رویکرد رمانتیك قرن زنده اعتقاد دارد. 

در آمریکا توسط لویی  13تشکیل می داد. این معماری در قرن  حاكم بر این دوران زیر بنای فکری معماری ارگانیك را

 (11،  1933)قبادیان ، در كارهای رایت به اوج رسید.  11سالیوان و فرانك فرانس شکل گرفت و در قرن 

ردّپای معماری ارگانیك را در اروپا می توان درنظریات و كارهای افرادی چون، گاودی، آلتو، شارون، هارینگ، گوته، 

 1ستاینر و نظایر آن مشاهده نمود.ا

 "كه به دو صورت  اوج معماری ارگانیک را می توان در خانه های ویالیی فرانک لوید رایت مشاهده کرد

دیده می شوند. خانه های دشت مسطّح غالباً در حومه شهر شیکاگو و در تلفیق  "تپه های شیبدار  "و  "دشت مسطح 

و هماهنگی با دشت های مسطّح و سر سبز این نواحی طراحی گردیده اند .از مشخّصه های بارز این ساختمانها می 

سرتاسری، كنسول نمودن بام  و نمایش افقی آن به موازات سطح زمین اشاره توان تاكید بر خطوط افقی با پنجره های 

نمونه ای از خانه روی  خانه آبشاردر شیکاگو می باشد. در مقابل  خانه روبینمود. از جمله شاخص ترین این بناها  

ند . این خانه شیب است كه در آن حجم ساختمان همچون مجموعه ای از الیه های سنگی است كه روی هم قرار دار

در پنسیلوانیای آمریکا ساخته شد را باید شاهکاری از معماری ارگانیك دانست كه در آن اصول زیر  1393كه در سال 

 به بهترین وجهی ظهور یافته است: 

 مکمّل.    یبه گونه ا یطحجم ساختمان با مح یقو تلف یعیطب یطحدّاقل دخالت در مح 

 ایجاد، حذف گوشه و سرتاسری هایبا نصب پنجره  با خارج داخلی فضاهای تلفیق 
 باز. نیمه فضاهای

 نمایشدر داخل و خارج بنا و  گیاهانمانند صخره ها و  طبیعی محیطاستفاده از مصالح   
 آنها. ذاتی ویژگیهای صریح

فتی تکنولوژی همچون عملکرد در معماری ارگانیك جایگاهی ویژه دارد. رایت اگرچه با تکنولوژی مدرن مخال

نداشت ولی آن را به عنوان غایت وهدف تلقّی نمی نمود. او از ستونهای باربر كوچك برای آزاد كردن فضا استفاده نمی 

 كند. دیوارهای باربر عالوه بر نقش سازه ای، تعریف كننده فضاها و كانون طرح می باشند. 

                                                 

را وارد  يناویاسكاند یو وضوح معمار  ي، سبك يّتدر اروپا داشت . او شفاف يکارگان یمعمار يدر معرف ييزاسهم بس  ‘آلوار آلتو ‘همه آنها  يانم از .6

و به كار  يعيخاص داشت و توانست به كمک نور طب يبنا ، نبوغ يكرةپ ياحجام نامتقارن در طراح يرینمود . او در به كار گ يکارگان یعرصه معمار

نوآورانه و خلّاقانه ، به  یا يوهبخصوص چوب ، به ش يعياو با استفاده از مصالح طب یدر كارها ينبخشد؛  همچن يتغزّل ياليّتيرنگ ها به فضا س يریگ

 شد تا خود را ابراز كنند.  يمصالح اجازه داده م
Pearson ,David, new organic architecture , the breaking waves , university of California press, Berkeley and los 

Angeles , 2001,p8 
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عملکردی پروژه است . به گفته مهمترین ارزش معماری ارگانیك زایش طرح از دل بستر محیطی و شرایط 

منظور من از معماری ارگانیك  نوعی از معماری است كه از درون به برون می رود و در هماهنگی با شرایط »رایت: 

« وجودی خود در حال رشد است ؛ درمقابل گونه ای از معماری كه بدون توجّه و هماهنگی با محیط شکل گرفته است.

 می گوید:1در مورد هدف معماری  1314وی در سال  هوبرت( یستینكر – ییگرا یك)مقاله ارگان

یك فرم ارگانیك، ساختار ) سازه ( خود را از شرایط موجود بیرون می كشد . همانطور كه گیاه از درون خاك رشد »

 )همان(ه« می كند ... هر دو از درون باز می شوند و رشد می كنند ... 

    
، این گفته  1937فرانک لوید رایت ،  خانه آبشار، . )راست( Error! No text of specified style in document.-59 یرتصو

با هم هیچ خانه ای نباید روی تپه باشد، بلکه باید جزئی و برآمده از طبیعت باشد، متعلق به آن باشد، تا تپه و خانه بتوانند » رایت 

 .به بهترین شکل ممکن در این خانه طراحی و اجراء شده است« زندگی کنند و خوشحالی هر یک به لحاظ وجود دیگری باشد 

نمایش گسترش  موزه برلین، آلمان، دانیل لیبسکیند،)چپ(  .Error! No text of specified style in document.-61 ریتصو

 غیر خطی، آشفتگی و جهش در معماری غیر خطی بخش الحاقی یهودی به این موزه .

به عقیده وی معماری ارگانیك اساساً به معنای  یك معماری زنده است كه در آن اشکال بی فایده و غیر 

برای انجام دادن آن شکل  سودمند در جهت رشد كلّ مجموعه دور انداخته می شوند و هر جزء متناسب با وظیفه ای كه

گرفته است ، فرم پیدا می كند. همینطور رایت بر وحدت و یکپارچگی ساختمان با مبلمان درونی و محیط بیرونی ، در 

یك كلیّت و وجود ارگانیك تأكید می ورزید و با تشکیل یك مجموعه و توده بی معنا و بی هدف از بخش ها و اجزا به 

 ارگانیك محسوب نمی نمود. )همان( گرد هم مخالف بود و آن را

 عبارت تعریف نمود: 3معماری ارگانیك را مشخّصاً در 1در تلیئیسین 1379وی در سال 

                                                 

6. The cause of architecture  
2  Taliesin 
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:  فقط شامل محیط خارج مانند ابرها ، درختان و حیوانات نیست بلکه شامل داخل بنا و اجزا و طبیعت (1
 مصالح آن نیز می باشد . 

 اجزا نسبت به كل و كل نسبت به اجزا است . : به معنای همگونی و تلفیقارگانیک  (1

: به جای عملکردگرایی خشك ، تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع و قدرت تفکّر شکل تابع عملکرد  (9
 انسان در رابطه با عملکرد .

: تلطیف و تکمیل مصالح و سازه سخت ساختمان با صورت و فرم های دلپذیر و انسانی همچون لطافت  (4
 درخت و گل و برگ برای ساختار شاخه ها .پوشش 

 تبعیّت و نه تقلید از سنّت ) تاریخی یا طبیعی ( .  سنّت:  (7

 : بخشی جدایی ناپذیر از معماری است . رابطه تزئینات به معماری مانند گلها به شاخه می باشد. تزئینات  (3

 سترش یابد. : روح باید در درون آن فضا وجود داشته باشد و از داخل به خارج گروح  (3

: آثار ارگانیك عالوه بر گرافیك دو بعدی دارای ضخامت و عمق است كه به واسطه آن ذاتش بعد سوم  (1
 آشکار می شود . 

  : شالوده پنهانی كه تمام سیستم های ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته باشند.فضا  (3

یعی و سبك ارگانیك داشت . سالیوان به روشی معتقد بود كه نیز اعتقاد بسیاری به فرمهای طب لویی سالیوان

را بیان نمود و چنین  " فرم ، تابع عملکرد "مشابه پروسه به وجود آمدن در طبیعت بود . او برای اولین بار اصطالح 

یعنی سالیوان  1«بعد از مشاهده مستمر فرآیندهای طبیعی به این نتیجه رسیدم كه فرم تابع عملکرد است.»عنوان كرد 

فرم، تابع عملکرد  "این موضوع را در فرایند رشد و حركت طبیعی می دید. اگرچه مدرنیستهای نیمه اول قرن اخیر نیز 

را شعار اصلی خود می دانستند، ولی آنها این رابطه را همچون ماشین و تکنولوژی می دیدند. همانگونه كه فرم  "

 ( 11،  1933)قبادیان ، ماری نیز باید تابع عملکرد آن باشد. هواپیما تابع عملکرد آن است، فرم مع

 

                                                 

6 . Mark Mumford. The Origins of American Organic Architecture. JAE 42/3. Spring 1989. P.34  
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(، طراح فرانک 1992-97. موزه گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا )Error! No text of specified style in document.-61 یرتصو

مواج، استمرار نرم و منقطع از درون هسته مرکزی همانند گلبرگ های گل در حال شکفتن گهری. در این طرح معماری پیچ خورده، 

 است.

 همگونی کل با جزء است،  معماری فراکتال و آشوب-5

یکی از دیدگاه های تازه در هنر  معاصر  كه ریشه در ریاضیات آشوب و بی نظمی دارد،  دیدگاه فراكتال است. 

ریاضیات محض بود كه به مطالعة وجوه پیچیدۀ طبیعت ) همچون تصویر ابرها ، كوهها این دیدگاه نخست شاخه ای از 

حتی پیچیدگیهای نامنظم جوامع انسانی همچون تغییرات نرخ سهام و ... ( می  ، بافتهای گیاهی وحتی كهکشانها  و

سازی وحتی هنرهای پرداخت و مشخص نشد كه چگونه  درمیان هنرمندان جذابیت پیدا كرد و سر از معماری وشهر

 بازاری همچون طرح روی پیراهن و پوسترها در آورد.

در فراگیر كردن آن تأثیر به سزا   پل النگلیو  تیبمایکل و  بنوا مندلبراتكارها و توضیحات افرادی همچون 

ین الگو برداری ا بنیاد دیدگاه آنان الگو برداری هندسه از برخی اَشکال پیچیدة طبیعت و زیبا دانستن آن است.داشت. 

می تواند از مسیر حركت یك حشره درفضا تا خط ساحلی یك دریا و یا امتداد یك رودخانه و یا لبة كوه و .... باشد. در 

گیاهان هم بافت رشد سرخسها و میوه هایی همچون گل كلم نمونه های مشهوری هستند ، باید توجه داشت كه 

 كه در طبیعت موجود است ونه كل آن.   هندسه فراكتال یکی از وجوه  هندسه ای است

به معنی سنگی كه به شکل طبیعی ونامنظم شکسته و خرد شده «فراكتوس»ازكلمه التین  «فراكتال»واژۀ 

ساخته شد و از آنجا كه او به گونه ای شعار طبیعت گرایی  1337و در سال   بنوا مندلبراتتوسط ،می آید.این واژه است

 می داد، به تندی با پذیرش همگانی روبرو شد. 
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اما این نظریه پردازان برای ساده تر كردن الگو برداری از هندسة طبیعت ، روش كار رابه صورت یك اصل مهم 

است، به گونه ای  كه ریخت كل جسم با اجزاء آن بسیار همانند است و «  تکرار همگون از جزء تا کل»در آوردند و آن

ساخته می شود.  به این ترتیب اصالت با جزء  است . به گونه ای كه كل  هر مجموعه از تركیب اجزاء همگون ، با كل

ا همة اینها نباید هندسة بتابعی از جزء است ، منتها نه تابع عینی ، بلکه تابع تصادفی و به صورت غیر قابل پیش بینی.

ا شهر فراكتال شمرد ، بلکه برخی، بافت شهرهای كهن ر فراكتال را با هندسة اندام وار ) ارگانیك(یکی دانست وهمچون

 ( 77،1933،)اسالمی .نامید   (Semi organic)تنها می توان آنها را شبه ارگانیك

در هندسه فراكتال، تنها معیار همگونی كل با جزء است. ولی در رشد ارگانیك اگر چه اجزاء  اسالمیبه گفتة 

كننده وجود دارد. درنظام ارگانیك منطق، تنها ریاضی ولی همواره یك كل مهار كننده ومتعادل  ،فعالند و رشد می كنند

 نیست، بلکه منطق حِکمی برقرار است و اجزاء در یك رشد هوشمند هر لحظه خود را با كل مجموعه تطابق می دهند.

(  است . اما به خاطر نبود (Contextاگر حسنی درنظام فراكتال باشد،  بازسازی و گسترش مکتب اصالت زمینه و متن 

همین  ( انجام نمی شود و (Adaptationتطابق با محیط "رشی سامانه ای ) سیستمی (  و رویکرد كل گرا، معموالنگ

 (73،) همان.تصادفی می كشاند و را از نظام های ارگانیك جدا می كند وبه سوی مکاتب بی هدف امر آنها

ان دست یافته شده و نمی توان به به گمان ما، هندسه فراكتال شاید یکی از وجوه هندسة طبیعت است كه بد

گونه ای فروكاهنده و حصری ، آنرا تنها گونة هندسه موجود در طبیعت شمرد و پایه و شالودۀ تمام هندسة كاربردی 

 كرد.  

 تکمیل طبیعت گرایش انسان در چهارم:  الگوواره                                              

باشند، كه برای شناخت آن  طبیعت، طبیعت گریز و طبیعت گرا ، می توانند داشتهسلطه بر این ادعا را بسیاری از مکاتب 

در  به گمان ما دیدگاه قرآن درباره ارتباط انسان با طبیعت بیش از همه به این دیدگاه نزدیك است.دقیق بود. باید بسیار

اندیشه های اسالمی مورد بحث قرار گرفت كه به طور خالصه به قرار  فصل طبیعت، نظریه سه جانبه مطرح شده در

 زیر بودند:

 . و تسخیر طبیعت را دارد آبادكردنانسان وظیفة  :1نظریه 

 /هود(16-استعمركم فيها)

 .( /حج16-االرضما فی سخر لكم )

  .ارزش طبیعت از لحاظ وجود شناسی پایین تر از بعد روحانی انسان است :2نظریه 

  /تین(4 – ن تقويم ، ثم رددناه اسفل سافلينسلقد خلقنا االنسان في اح)                                           

 . (به تعبیری مادر اوست )شکل گیری بعد جسمانی و روحانی انسان است  برای طبیعت بستر الزم :3 هنظری

 (  /هود16-كم من االرضهو انشأ )                                           

همچنین تركیب ارزشمندی از این سه نگرش در اندیشه متفکران اسالمی ، همچون مالصدرا مورد بررسی قرار گرفت . 
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 معماری و باغ سازی اسالمی نمونه كالبدی خوبی برای این اندیشه هاست.  مولفبه گمان 

 

 معماری و باغ سازی اسالمی-1

آنچه كه سبب شده برخی معماری اسالمی را ناشی از تضاد با طبیعت توصیف كنند، چیزی نیست جز همین 

 ، معماری سنتی را درعرصه تضاد با طبیعت جای می دهد رویاروییبا ارجمند شمردن جنبه تکمیل طبیعت.افشار نادری 

 می گوید: و

در گذشته كه رفتار انسان به فطرتش نزدیکتر بود ، تضاد با طبیعت را نشان  تولیدات معماری به طور خاص، خصوصاً»
مسطح است. به همین صورت مناره  "كوههای مصنوعی در سرزمینی اند كه كامالی دهد. زیگوراتهای بین النهرین،م

، فرشها و های شهرهای مركزی ایران، خطوط افقی كویر را به مصاف می خوانند. رنگهای درخشان وغلیظ كاشیها
 (3،  1933)نادری  .«لباسهای بومی مردم این مناطق، تالشی برای جبران كمبود رنگ محیط است

 :البته او تذكّر می دهد كه

تضاد رنگ چیزی جدای از طبیعت نیست، وبه لحاظ زیبایی شناسی، ارزش هرعنصر ادراكی در مقابل  تضاد، مثالً»
 (3)همان، .«زایش ارزش می شودمتضادش به نمایش درمی آید. تضاد باعث اف

 

    
 سازیدر باغ  طبیعترابطه انسان با . )راست( Error! No text of specified style in document.-11 نمودار                        

 مؤلف اسالمی،

 باغ فین کاشان. )چپ( No text of specified style in document.Error! -63 ریتصو                                 
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هم در سفری كه به  لوکوربوزیه معرفی می كند. هندسه را عامل سلطة بر طبیعت در دنیای گذشته او اساساً 

یونان داشته، به تضاد هندسه منظم و رنگ مرمر سفید معابد یونانی در متن سبز و نامنظم جنگل ها و درختها اشاره 

 دراین باره می گوید: دیمین نموده و آنرا تحسین كرده و منبع الهام خود در معماری دانسته است ..

هندسة پنهان و شگفت انگیز آن كه رمز گشای صورت مثالی می باشد ، منبع الهام معمار  طبیعت محسوس و»
مسلمان است.  وی با شهود این رمزها و برگرفتن آن با عمق جان و پرگشودن در فضای خیال ، نقش پرداز حقیقت 

الهام از نقش پنهان آن است كه هندسة وجدانی خود را از پس تکثّرات می گردد. الهام معمار سالك از طبیعت ، 
 (1931،933)ندیمی، .«دهدوتنوعاتش پیش چشمان شهود وی قرار می

 نگرش شهودی به آن  و استفاده از نقش پنهان آن اشاره شده،كه نکته ای، الهام از طبیعتبه در این گفته 

 انسان    معبود

 طبيعت
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توقف در ظاهر طبیعت و درك نظم پنهان آن است. همان كه  عدم، بس ظریف است. اساس این اقتباس طبیعی

 نوایی و... به آن تأكید كرده اند. نصر و یا حکمت آشنایانی همچون اردالن  بسیاری از معماران سنت پژوه همچون

  :(  بحث زیبایی را مطرح كرده اند ع)  در همین رابطه با اشاره به حدیث معروف حضرت علی 1وحاج قاسمی

محمد بشر ال كالبشر بل هو كالیاقوت بین الحجر » آمده است كه  علی علیه السالم حضرت منسوب به درحدیثی»
 (1937 ،قاسمیو حاج  )نوایی .«لکن نه مانند بشرهای دیگر ، بلکه مانند یاقوت بین احجار.محمد )ص( بشراست »«

یر بلورین وغیر منظم و به همین دراین روایت درمیان بخشهای مختلف طبیعت، بین سنگ كه ساختاری غ

جهت غیر شفاف دارد، با یاقوت كه ساختاری بلورین، منظّم و شفاف دارد، فرق گذاشته شده است. انسان كامل ساختار 

نورالهی را از خود عبور می  به همین جهت به شفافیت رسیده و درونی وجود خود را همچون بلور یاقوت منظم ساخته و

ی نیز درمیان ساختار ارگانیك شهر حالتی بلورین ومنظم همچون یاقوت به خود می گیرد و نماد ومعماری اسالم ؛دهد

نظم  انسان كامل را با نظم یافتن درخود متجلّی می كند. به همین جهت، همان گونه كه پیش از این هم گفتیم ، مرحلة

نامید و « بلوری شدن»مرحلة تبلور  یا گیری و شکل گیری نقشة كف درمعماری اسالمی در  دل طبیعت را می توان 

طبیعت را مطهّر یافت و جنبه های باطنی آن را مشاهده كرد. این  نصر برای تبلور طبیعت و نظام یافتن آن باید به قول

ثمرۀ دو گانة نزول شخص پیامبر و همچنین كالم وحی در دنیای طبیعت است كه مایة تطهیر زمین و فضای زیست 

در حقیقت پس از تطهیر وجود سالك است كه پاكی طبیعت  ونظم پنهان (43و1937،44. )نصر،می كندانسان را فراهم 

 :اشاره می كند كه نصر ومثالین آن آشکار می شود.

تحقیقات جدید از سوی تنی چند از محققان كه به مدد میکروسکوپ های الکترونیکی و تکنیکهای امروزی انجام »
و ساختار درونی و نظم مولکولی موجودات جاندار كننده بین نقشهای هندسی اسالمی گرفته است، شباهت های خیره 

 (71و71)همان،.« و بی جان نشان داده است

داد تا شکل اما هیچ گاه معمار سنتی به سبك فیزیك و ریاضی امروز، ماده طبیعت را مورد بررسی قرار نمی

پیامد شهود جهان مثالی توسط اهل بصیرت و ژرف اندیشانی بود كه منظم آن را استخراج و ارائه كند. بلکه این مسئله 

 :به صنعتگران آموختند كه چگونه نقش بزنند. این درحقیقت تجلی اصل كهن هرمسی است كه می گوید 

 (71)همان،.« آنچه در پایین ترین سطوح قرار دارد ، نمادی است از آنچه در عالی ترین سطوح  است »

 گر می گوید:همچنین در جایی دی 

ترین پژوهندگان باختری در معماری اسالمی و ارتباط آن با ریاضیات و كایت كریچالو به عنوان یکی از برجسته»
ها شناخته هندسه ثابت كرده كه بعضی از الگوهای پیچیده هنر اسالمی به ساختمان درونی مواد طبیعی كه تازگی

ها از ساختمان ها و اتملمانان توانسته باشند بدون شکافتن مولکولنماید كه مسشده ، شبیه است .وی گفت چنین می
های اصلیشان ، و نه به وسیله تحلیل و درونی ماده آگاهی پیدا كنند. قلب اشیا فیزیکی را تنها از طریق شناخت نمونه

شی مورد نظر در  یتوان فهمید؛ هر چند هر بررسی تحلیلی موجه بار دیگر، باز تابنده نمونه اصلتقسیم مبهم، می
سطح واقعیت خود آن است اگر كسی از نقش سنتی اعداد و ارقام و سلسله مراتب وجود از این اصل آگاه باشد، به 

                                                 

در  "خشت و خيال"در دانشگاه شهيد بهشتي هستند كه رساله كارشناسي ارشدشان با نام  اسالمينوايي وحاج قاسمي از نظريه پردازان معماری . 6

 تحليل معماری اسالمي نوشته شده است و مقاالت و پژوهش های گسترده ای كه تاكنون در اين زمينه داشته اند .
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 (1933،111)نصر، «تواند این واقعیت را مورد توضیح قرار دهد.خوبی  می

ن باغ سازی در عین آنکه در معرفی نمونه هایی از معماری و باغ سازی اسالمی وایرانی كار دشواری نیست، ای

برخی ویژگیها با هریك از مکاتب قبل اشتراكاتی دارد، با هیچ یك از آنها یکسان نیست، جالب است كه معماری خانه 

 نامید:  "ابر باغ  "ها و معابد را هم در این دیدگاه می توان مدل سازی از باغهای بهشت یا به تعبیر هنری استیرلن 

هستند. براین اساس وبه حکم « چاه » ایرانی دیدیم كه باغچه ها و باغهای خانه ها درحکم  از دیدگاه شهرسازی"
تشابه، می توان حیاط مسجد را به باغی حقیقی و دائمی تشبیه كرد.  بدین ترتیب در مسجد شاه بیننده مالحظه می 

ی حاكم در این مجموعه، كند كه حیاط در تمام سطوح خود دارای پوشش كاشی عالی از نظر رنگ است. رنگها
رنگهای گل و شاخ و برگ وحاشیه از همة گامهای رنگی، از سبزها گرفته تا آبی ها و فیروزه ای ها كه بسیار نزد 
ایرانیان عزیز است، انتخاب شده است. تجمل وشکوه نگاره های گل و بته ای وغنای گونه های گیاهی كه دیوارهای 

عمات این باغ ابدی است. چاهی از طراوت وتازگی است، درمیان اقیانوس ریگهای حیاط را پوشانده نشانة فراوانی ن
روان وخاكهایی كه پوشش سقفهای آجری خانه های مسکونی را تشکیل می دهد. افزون بر این، وجود حوض وسط 

ست كه چفته یادآوری می كند. این آئینه آبی، سرچشمة نمادین وجود گیاهانی ا حیاط، نقش موازی چشمة باغ را نیز
ی است كه نقش تجسم نمادین بهشت توصیف شده با « باغ  -اَبَر » وار دیوارهای حیاط را پوشانده اند. پس مسجد 

 (1933،131هنری،)"عدن را در سوره های قرآن  برعهده دارد.» عنوان 
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 در مورد رویکرد خاص طبیعت گرایانه این معماری قابل توجه است . به نظر او: نصرتوصیف 

امروز بسیار سخن از آن می رود كه معماری را به صورتی در آورند كه چشم انداز ساخته های بشری با طبیعت "
، مدتها پیش این هدف را تأمین رهماهنگ باشد، روستاها و  شهرها در جهان اسالم، همچون تمدن های سنتی دیگ

كرده بوده اند. كافی است در امتداد دره های سرسبز مازندران یا در دامنه های كوههای شکوهمند البرز و هندوكش 
ببینیم چگونه بافت شهرها وروستاها به صورت جزیی از  كه از آناطولی شرقی تا افغانستان ممتد است، سفری بکنیم تا

چشم انداز كلی طبیعت در آمده و ماندگاههایی برای انسانها فراهم آمده است كه در عین زیبایی و كارآمدی، به جای 
عین آنکه با محیط طبیعی در حال ناسازگاری و مبارزه باشد، با آن كمال هماهنگی و موازنه را دارد. شهر اسالمی در

تعادل خود را با محیط   ، پیوسته توانسته(به علت آنکه ساخت دست بشر است)آنکه تا حدی از طبیعت جدا مانده 
محفوظ نگاه  ،طبیعی ونیروهای طبیعی وعناصری همچون آب، خاك، هوا و نور كه زندگی آدمیزاد وابستة به آنها است

یعت و بی اعتنایی نسبت به آن همراه نبوده است. معماران معماری وشهرسازی اسالمی هرگز با مبارزه  با طب .دارد
سنتی مسلمان، بر خالف بسیاری از مسلمانان در جهان معاصر اسالمی، هرگز نمی كوشیدند تا پنجره های بزرگ 
شیشه ای بسازند كه هرچه بیشتر تشعشع خورشید وحرارت آن را وارد ساختمان كند و آنگاه ناچار از آن باشند كه از 

همة اجزای دیگر  خیابان و بازار و رژی فراوان خارجی برای سرد كردن خانه های خود بهره گیرند. خانه و مسجد وان
از عواملی كه طبیعت در اختیار آدمی گذاشته است حداكثر بهره برداری شود.  تازندگی شهر چنان طرح ریزی می شد 

شبانگاهی درهنگام روز جلوگیری   كتلف شدن هوای خنآنجا كه بیابانهای داغ داشته كوچه ها باریك است تا از 
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 شود.

اطراف كویر مركزی ایران درجة حرارت باالست، زیرزمینها و بادگیرها برای زندگی تابستانی   كه همچونجاهایی در
از بادگیر در شهرهای مركزی  ه به آب سرد ساخته شده است. استفاد ی فراهم آمده و آب انبارهای ژرف برای دسترس

ایران همچون یزد ، كاشان وكرمان به صورت خاص آموزنده است ونشان می دهد كه چگونه دانش آدمی برای بهره 
كه درعین حال هم زیبا و كارآمد است و هم  ، برداری هرچه بیشتر از عوامل طبیعی موجود برای ایجاد یك معماری

 ".نگی است ، مورد استفاده قرارگرفته استاصول اسالم را منعکس می كند ودرعین حال با طبیعت نیز در هماه
 (1933،194)نصر،
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 طبیعت و معماری  با ابطة انسانرویکردهای گوناگون دربارة ر-2

 

انسان، طبیعت و معماری بر رویکردهای گوناگون دربارة رابطة . Error! No text of specified style in document.-14جدول 

 پایة جهان بینی های گوناگون ، مؤلف

رویکردهای 

 اصلی

نگرش انسان 

 بر طبیعت

ارتباط انسان و 

 طبیعت
 مکاتب نظری نوع سامانه

رابطه 

معماری و 

 طبیعت

سبکهای 

 معماری
 معمار

سلطه بر 

 طبیعت 

نگرش چیره جو بر 

 طبیعت

طبیعت كاالیی در 

 دست انسان

 غیر

 سامانه ای 

عصر نوگرایی 

 غربی 

 ) مدرنیسم (

 تضاد
 باغ فرانسوی

 ساختار شکنی

لیبسکینککککد 

Libeskind 

آیزنمن 

Eisenman 

طبیعت 

 گریز

 

 

 نگرش بی تفاوتی

 با طبیعت

 

 دم ارتباط ذاتیع

 

 

 

 غیر 

 ای سامانه

فرهنگ 

 نئوكالسیك

 رنسانس

 

 

 بی ارتباط

 كالسیك

 نئوكالسیك

 مدرنیزم

باغسازی 

 انگلیسی

 Bottaبوتا 

 Wagnerواگنر 

گروپیوس 

Grupius 

 
 نگرش فراطبیعت

 ) عرفان انفسی (

طبیعت زندان 

 انسان

 ) اصالت روح (

 غیر 

 سامانه ای

 افالطون

 صوفیان كهن

 ) موالنا (

 آیین هندویی

 معابد غاری شکل هند باستان تقابل

 

تکرش یکی شدن  طبیعت گرا

با طبیعت )عرفان 

 آفاقی (

طبیعت هدف ذاتی 

 انسان

 سامانه ای پیوسته

(Organic 

system) 

 ناتورالیسم

 رومانتیسم

دین های كهن 

 چین و ژاپن 

ایران باستان  

 یونان باستان

 تجانس

 ارگانیك

و  باغ ژاپنی

 چینی

 معماری سبز

 Wrightرایت 

 Andoآندو 

 farraiفرای اوتو

otto 
 

تکمیل 

 طبیعت 

نگرش آیه ای به 

 طبیعت

طبیعت بستر 

آغازین رشد روح 

انسان ولی حجاب 

 نهایی او

 فراسیستمی

Hyper 

System 

 

 حکمت متعالیه
 تکامل 

معماری 

 اسالمی،

 باغ ایرانی
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 فصل هفتم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 چیست؟ رویکرد اصلی معماری ارگانیک (1

 را در كجا می توان دید؟چرا؟ اوج معماری ارگانیک (1

 برای معماری ارگانیك چند مشخصه بیان نموده است؟ فرانک لوید رایت (9

 با طبیعت دارد؟ ای را تعریف نموده و بگوئید كه چه رابطه معماری فراکتال و آشوب (4

 آمده است را بیان كنید؟ رابطه انسان با طبیعت در قرآننظریه هایی كه در باره  (7

 چه ارتباطی با طبیعت بر قرار نموده است؟ باغ سازی اسالمی (3

 چهار گرایش به طبیعت را مطرح نموده است ، نظر خود را بیان كنید؟ 2-3 جدول (3

 رابطه انسان با طبیعت در باغ سازی اسالمی را چگونه بیان می كند؟ 3-3نمودار  (1

 را از كجا می داند؟الهام معمار مسلمان ندیمی  (3

  است؟  ابرباغدر تعبیر هنری استیرلن چرا باغ ایرانی یك  (11
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 فصل هفتم تمرین

 تحلیل و مطالعه یک ارگانیزم جانوری و الهام مناسب و شایسته از آن در عناصر معماری موضوع:              

 

گستره موضوعات این تمرین می تواند تمامی جانداران متحرك شامل پرندگان، حشرات، ماهیها، نرم تنان،  (1
موجودات به دلیل تحرك، ساختار سازه كیسه تنان، مارها و دیگر جانوران كوچك و بزرگ را شامل شود. این 

ای نسبتا پیچیده تری دارند و مفاصل، لوالها و شکلهای گوناگونی در دست و پا دارند. می توان به طور 
تطبیقی یکی از اعضای آنها مثل بالها، منقارها، دستها، دم ها، پوزه ها، پوست ها ، چشم ها و گوشها و... را با 

 مورد مطالعه قرار داد.توجه به عنملکردهای آنها 
از مهمترین موضوعات مورد توجه در این موجودات ساختار اسکلت و استخوان بندی بدن آنهاست. طراحی و   (1

اتصاالت این استخوان ها می تواند درسهای مناسبی برای سازه و عناصر و جزئیات اجرایی در معماری داشته 
و...( از جمله  Nomadرخی معماران اسپانیایی )گروه ( و ب ILباشد. دانشگاه اشتوتگارت آلمان ) نشریه

كاالتراوا تجربیات قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند كه از بعد طراحی معماری می توانند مورد نقد و 
 ارزیابی قرار گیرند.

( موضوع مهمی است كه سبب دگرگونی تدریجی در هر گونه و ایجاد Transformمسئله تغییر شکل )  (9
ونه ها و تیره های موجودات و جانوران هم خانواده می گردد.این موضوعی است كه در زیست شناسی به گ

تحلیل های  on growth and formدقت مورد مطالعه قرار می گیرد و جرج دارسی تامپسون در كتاب 
عی نموده اند از ارزشمندی از آن ارائه نموده است. برخی كتب معماری همچون بوطیقای معماری آنتونیادس س

 راهبرد تغییر شکل زیستی در معماری استفاده نمایند.

از دیگر موضوعات قابل توجه در این حوزه بررسی النه سازی جانوران است. با مطالعه آشیانه پرندگان، النه  (4
واند موریانه و مورچه، كندوی زنبور عسل و تارهای عنکبوت و ... تجربیات مفیدی قابل دستیابی بوده و می ت

 در جای خود الهام بخش باشد.
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                             متشفصل ه

 معماری محیط زیست  در طراحی اقلیم های  تأثیر                                 

گذار در تاثیرشناخت عوامل گوناگون  همچنینو  معماری طراحیها در آن تاثیراتو  اقلیمی هایگونه بررسی

 .معماریو در  طبیعتسازه و هندسه طرح در 

تواند میجهت معمار  ایناست و از  معماریو  طبیعیاز عوامل مهم شکل دهنده به هر موجود  اقلیمتطابق با 

وجود دارد قابل مطالعه است. در هر  ایرانكه در  اقلیمیگونه  موضوع در چهار این. بیاموزد طبیعتاز  زیادی هایدرس

 معماریها با آن تطبیقیاند و مطالعه فراهم نموده سازگاری این برایرا  ایویژه راهبردهایو جانوران،  گیاهان اقلیم

 دهد.را نشان می ارزشمندی همسانیشکل گرفته  محیطبا  سازگاریكه آن هم در  سنتیو  بومی

 یابه ذغال و  تبدیل هندسیبطور مثال كربن با دو نظام  ببینیمكه  فهمیدتوان می وقتیرا  هندسه اهمیت

شناخت و آن دارد.  اجزایبا هندسه  زیادیخواص هر موجود ارتباط  یعنیشود. كامال متفاوت می خواصیالماس با 

 غیراست و  آمیختهموجود  ذاتی رفتارهایبا  ذاتیفراوان دارد. هندسه  اهمیت تطابقیو  ذاتیدو نوع هندسه  تفکیك

شود. می تغییردچار  مناسبیهندسه هر موجود هم به شکل  محیط، تغییربا  در هندسه تطابقی است. اما تغییرابل ق

 دارد. فراوانی اهمیت معماریو  طبیعتدر  تطابقیو  ذاتیو شناخت هندسه  بررسی

بر سر  یامناقشه یرنمود. در دو سده اخ یمرا به دو دسته منظم و آزاد تقس یاشکال هندستوان یجهت م یكاز 

آزاد  یابه شکل منظم  یمعمار یدر طراح یشآن اساس دو گرا برپا شده و بر یدو نوع شکل در معمار یناز ا یریگالهام

از  ی... ناش ها، اعصاب و، رعد، روده، رگیشهمثل ر یعتآزاد در طب یهاهندسه یکهاند. در حالهم قرار گرفته یرو در رو

هندسه  یعتباشد. در طب یعبور یهاو راه یشهر یطراح یبرا یمناسب یتواند الگویاست و م یو ارتباط یرفتار حركت

مناسب خود  یدر جا یمعمار یو به طور خاص در انسان وجود دارد كه در طراح یواناتها و حیوهها و ممنظم در گل

و به تبع آن  یعتاند و در طبیافته یایژهو یتها اهمهندسه منظم و تناسبات آن یهااز نمونه یقابل استفاده است. برخ

 ینتر. از مهمگویندیم یالهوت یی،ها هندسه و تناسبات طالاند كه به آنیافته یجلوه فراوان یمعمار یهنرها و طراح

)15(/2و  3و  2توان تناسبات یها مآن  قسمت  7 یا 4، 9بر  یرهدا یمتناسبات براساس تقس ینرا نام برد. ا

بدن انسان و  یاز آن در اجزا یفراوان یهاكشف شد و نمونه یبوناتچیاست توسط ف 311/1شوند. عدد آخر كه یم یجادا

 قابل مشاهده است. یعتطب یاجزا

ناشی از مطالعه رفتارهای های عمیق های شکلی تا برداشتترین برداشت، از سطحیهای طبیعیالهام از سازه

های طبیعی گیری سازهای اعضا و بارگذاری، طیف وسیعی دارد. آنچه اهمیت دارد شناخت اصول حاكم بر شکلسازه

شود. در عین حال است. شکل هر استخوانی به تدریج براساس خطوط نیروی وارد بر آن عضو شکل گرفته و تقویت می

اطر انعطاف پذیری الزم دارای اجزای خرد و اتصاالت قابل تحرك است. هر گاه استخوان همچون ستون فقرات، بخ

ها و آرایش و ها و شاخهكند. نقشه ریشهها و بدنه خود را در مقومت نسبت به نیروهای محیطی پیدا میگیاه فرم شاخه

هم مطرح شده در این فصل ای دارد. از اصول مها در تامین ساختار پایدار گیاه اهمیت فوق العادهتوزیع متعادل آن

هایی است كه نیرو و لنگر خمشی زیادی ایجاد كند و سبب ناپایداری آن عضو گردد. طبیعت تالش اجتناب از بارگذاری
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های قوسی و منحنی در كند نیروهای خود را بیشتر به صورت فشاری و كششی تحمل نماید و این با مشاهده سازهمی

ای همچنین در انتخاب مصالح برای هر عضو براساس رفتار سازه ر قابل توجه است.طبیعت و حتی معماری سنتی بسیا

 شود كه برای معماری بسیار درس آموز است.ای مشاهده میخاص آن در طبیعت هوشمندی ویژه

آنچه در این فصل اهمیت دارد آن است كه مشخص گردد سازه در طبیعت از رفتارهای درونی و عوامل تاثیرگذار 

ترین عوامل تعیین كننده شکل هر موجود تعامل مثبت این دو عنصر گیرد و یکی از مهمی هر موجود شکل میبیرون

 است.

 ب و هوایی یک اقلیممؤثر در تغییرات آعوامل                                                     

 تلف جهان مؤثرند بطور خالصه عبارتند از:های مخبوم ()آب و هوائی عوامل موضعی كه در تغییر خصوصیات اقلیمی

 «آید و تغییرات ساالنه آن بیشتر است. تر میعرض جغرافیائی هرچه بیشتر باشد، دمای هوا پائین 

 شود.ارتفاع از سطح دریا كه هرچه زیادتر باشد هوا سردتر می 

  اش زیادتر خواهد بود.ساالنهفاصله با دریا به طوریکه هرچه محلی از دریا دورتر باشد، تغییرات دمای 

  جهت وزش بادها اثر زیادی بر تغییرات دما دارد. وقتی باد از جانب دریا و اقیانوس بوزد تغییرات دمای زیادی را
شود. در حالیکه وقتی باد از سوی پهنه وسیع خشکی در وزش باشد، تغییر دمای در روی خشکی باعث نمی

 حاصله زیاد خواهد بود.

 های بلند باعث صعود هوا در دامنه رو های محلی نیز بر تغییرات اقلیمی مؤثرند. مثالً وجود كوهیپستی و بلند
ای را بوجود چنین پدیدههای خَزری های البرز در مقابل جریانكند. رشته كوهشود و بارندگی ایجاد میبه باد می

 ،1937طباطبایی،فخر ) «.مانندگی محروم می)پشت به باد( از دریافت بارند آورد و متقابالً طرف دیگر كوهمی
131) 

 

 یرانا فالت در اقلیمانواع                                                    

 

 در فالت ایران اقلیم گرم و خشک                                            

اند، عمدتاً در نواحی مركزی و شرقی دادهای از كشور را به خود اختصاص های فالت كه مساحت عمدهبخش

اند و مساحت  كشور را اشغال كرده )یك هفتم(3/1ایران قرار دارند. دشت كویر و كویر لوت واقع در مركز ایران تقریباً 

باشد. الزم به ذكر است كه نواحی حاشیه كویری و بطور كلی لم یزرع )غیر زراعی( و با بارندگی بسیار اندك می

باشند، ولی به هر حال جزء اقلیم گرم و خشك محسوب تر با بارندگی بیشتری میای دارای آب و هوای معتدلكوهپایه

 (119، 1914شوند. )قبادیان، می
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  بندی اقلیمی ایران، )قبادیان(. پهنهError! No text of specified style in document.-65 یرتصو                                                        

 
 

 شرایط اقلیمی گرم و خشک-1

 باشد:كلیّات شرایط اقلیمی این منطقه به شرح زیر می

 «،آب و هوای گرم و خشك در تابستان، سرد و خشك در زمستان 

 ،بارندگی بسیار اندك 

 ،رطوبت بسیار كم هوا 

 بسیار كم گیاهی، پوشش 

 ]اختالف  زیاد درجه  حرارت  بین شب و روز، ]بدلیل رطوبت كم و دوری از دریا 

 .(119، 1914)قبادیان، « در نواحی كویری و حاشیه كویر، بادهای تؤام با گرد و غبار 

 اقلیم گرم و خشک بافت شهری و روستاییویژگی های -2

 عبارتند از:ویژگی بافت شهری و روستایی این مناطق 

 ،بافت شهری و روستایی بسیار متراكم 

 ،فضای شهر كامالً محصور 

 ،كوچه باریك و نامنظم و بعضاً پوشیده با طاق 

 ها متصل به هم،ساختمان 

 (114)همان،« های زیستی بر اساس جهت آفتاب و باد.نحوه استقرار مجموعه 

 های گرم و خشکخصوصیات کلی فرم بنا-3

 های اقلیم گرم و خشك عبارتند از:خصوصیات كلی فرم بنا

 ،كلیه بناها بصورت كامالً درونگرا و محصور 

 ها دارای زیرزمین، ایوان و بادگیر،ها( و اغلب آنكلیه بناها دارای حیاط مركزی )بجز حمام 

 تر از سطح معابر،كف ابنیه، خصوصاً حیاط، پائین 

 ها نسبتاً زیاد،ارتفاع اتاق 

 بدی،ها غالباً قوسی و گنطاق 

 .(111)همان، « دیوارها نسبتاً قطور 
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ها، كاشان . نمای قسمت تابستان نشین خانه بروجردیError! No text of specified style in document.-33 ریتصو                                  

(www.WikiPedia.com) 

 

ترین مقدار گرما را در زمستان از دست باشد كه كمترین انتخاب در این اقلیم میمطلوب با فرم مربعساختمان 

ترین مقدار سطح خارجی گیرد. و با كمترین مقدار گرمای وارد شونده بر ساختمان را میدهد و در تابستان كممی

 (141دهد. )همان، بیشترین حجم را به دست می

دارد، مانع مناسبی  در مقابل باد ، عالوه بر اینکه خانه را از انظار عموم محفوظ میهابامجان پناه بلند 

همچنین برای حفاظت عابرین در مقابل بادهای شدید معابر غیر  .اندازدها سایه میها و كوچهنامطلوب بوده و روی بام

 (31، 1931. )توسلی، خم و سرپوشیده ساخته شده استو مستقیم، پر پیچ 

تری نسبت به در سطح پائینحیاط سازی شرایط اقلیمی در این منطقه قرارگیری كارهای بهینهاز دیگر راه

 یباغچه، باالتر از سطح كوچههای هم باشد كه دارای مزایای بسیاری است. آب قنات و یا نهر جاری در جویكوچه می

د برداری شده آن برای احداث ساختمان استفاده شده و با گو شود. از خاكو مخزن آب انبار زیر زمین می داخل حیاط

قرار گرفتن بخشی از ساختمان در داخل زمین تبادل حرارت بین داخل و خارج بنا كاهش یافته و نوسان درجه حرارت 

)قبادیان، دهد. های ساختمان و درنتیجه كل بنا مقاومت بهتری نشان میشود. در مقابل نیروی زلزله نیز پایهكمتر می

1914 ،194) 

اش است. بنابراین شدّت تقریباً سه برابر سطح قاعده ای شکلطاق نیمکرهاز نظر هندسی، گسترده یك 

 كند.شود و قسمت پایین طاق گنبدی درجه حرارت كمتری پیدا میپرتوافکنی آفتاب تند بر روی بدنه مدور كم می

 (33، 1931)توسلی، 

شود، در مناطق گرم و خشك این است كه ارتفاع اطاق از كف تا زیر طاق زیاد می های قوسی و گنبدیقطااز جمله خصوصیات اقلیمی »
كند و هوای تر است و به باال صعود میتوان یك تهویه طبیعی عمودی در اطاق به وجود آورد. از آنجایی كه هوای گرم سبكلذا می
شود و یك جریان طبیعی از ها خارج میاطراف و یا نوك اطاق، هوای گرم از دریچهشود، با تعبیه چند دریچه در تر جایگزین آن میخنك

 (141، 1914)قبادیان، « آید.پایین به باال به وجود می

شود كه پوسته داخلی نسبت به پوسته نیز باعث می های گنبد دو پوستهبین پوستهسازی فضای عمل عایق
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[ ساختمان قرارگرفته تا تهویه هوا 1ها نیز غالباً در سمت جنوبی ]تابستان نشینهواكشتر باشد. بادگیرها و خارجی سرد

بهتر صورت گیرد. از آنجایی كه معموالً جهت وزش بادهای خنك و طوفانی مخالف هم است لذا وقتیکه بادهای 

 (31، 1931، رود. )توسلیوزد عمل مکش انجام شده و هوای داخل بیرون میطوفانی بر پشت بادگیرها می

 
 زمستان نشین                تابستان نشین                                                                                                                 

 ها )قبادیان(. مقطع طولی خانه بروجردیError! No text of specified style in document.-67 ریتصو

 

روند. نیز برای استفاده از جریان هوا جهت تهویه و خنك نمودن آب از طریق  تبخیر،  بکار می آب انبارها

خنکی باشد. و با افزایش میزان تبخیر آب داخل آب انبار، موجب وجود بادگیر در تهویه فضای داخلی آب انبار مؤثر می

كه به علت خاصیت ( است زیر قسمت تابستان نشین، )خنك و مرطوب در زیر خاك یاتاقنیز  سردابشود. آب می

 كند. تعدیل میتا حد زیادی جذب تدریجی گرما و سرما، نوسان شدید روزانه و ساالنه را در خود مستهلك كرده و دما را 

 بکار رفته در اقلیم گرم و خشک نوع مصالح-4

شود و از نظر اقلیمی یافت می مورد استفاده در این منطقه عمدتاً گل و خشت و آجر است كه به وفورمصالح 

دهند كه این خود شوند و شب هنگام، دیر حرارت خود را پس میعملکرد خوبی دارند؛ زیرا در طی روز دیر گرم می

درصد یا بیشتر،  31توانند تا سفید نیز می شود. مصالحداخل ساختمان در طی شبانه روز می دمایباعث تعدیل نوسان 

تر ها رنگ تیره مناسبانرژی تابش را منعکس كنند. اما زیر قسمت پیش آمدی افقی در جلوی اطاق و باالی پنجره

 )143دهد. )همان،است؛ چراكه گرما را به اطاق پس نمی

 موقعیت گیاهان در اقلیم گرم و خشک-5

و یا از طریق مقابله با آن، خود را با شرایط سخت این  از شرایط نامساعدبه كمك دوری بیابان جانداران 

های مساعدتر مهاجرت ها و حیوانات در فصول گرم و خشك به محیطدهند. بسیاری از انسانمحیط زیست وفق می

د. )واالس و دیگران، پردازنتوانائی ترك این شرایط را نداشته و به ناچار به همسازی با شرایط می گیاهانكنند. اما می

هستند. سیمای حیات گیاهی در اقلیم گرم و خشك دارای تنوع  غالباً با كمبود منابع آب روبروها بیابان. (14، 1974

دهد. درصد پوشش گیاهی ایران را بخود اختصاص می 31بسیاری است؛ به طوریکه عناصر گیاهی در این اقلیم حدود 

 (171، 1937)فخر طباطبایی، 

                                                 

 خنک است. . قسمت تابستان نشين در اصطالح محلي نسار نام دارد، سايه مي گيرد و6
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های بلند برای همسازی گیاهان با بیابان با داشتن ریشه. )راست( Error! No text of specified style in document.-31 ریتصو

 (پردیسان)دسترسی به آب. 

با ذخیره آب بوسیله پوست  همسازی گیاهان با خشکسالی. )چپ( Error! No text of specified style in document.-33 ریتصو
 (پردیسان) های سخت.ضخیم و برگ

 
كوتاهی روند و در فاصله زمانی ها و اعضاء گیاهان بیابانی در فصول بسیار گرم یا شدیداً سرد به حالت )زندگی نهفته(، خواب میاساساً دانه»

های اصلی آن بطور قابل به طوركلی باید گفت، توالی رویشی بیابان خیلی مشخص و پایدار نیست و رویش 1پردازند.به تولید دانه و میوه می

یابد. لخت بودن زمین )عدم پوشش گیاهی(، بدلیل نبودن آب كافی ای به حسب وضعیت خاك و رطوبت محیط تنوع میمالحظه
رود تا آب الزم برای های بلندی دارند كه در اعماق زمین فرو میك است. به همین دلیل بیشتر گیاهان بیابانی ریشههای باالی خاقسمت

های بیابانی دارای پوست ضخیم با تعداد كمی برگ یا اصوالً بدون برگ و مجهز به خار هستند كه موجب گیاه را تأمین كنند. بعضی از بوته
های توانند هنگام بارندگیاند كه میهای گوشتی، )آبدار( و مقاومشود. برخی دیگر دارای برگها میبدن آن جلوگیری از تبخیر آب درونی

)همان، « اندك، مقدار زیادی آب در خود ذخیره كنند و در دوران خشکی كه گاه بسیار طوالنی است به تدریج این آب را به مصرف برسانند.
 (139و  131

 یم گرم و خشکانواع گیاهان در اقل-6

 :  توان به انواعاز عناصر عمده گیاهی این منطقه می

  گل كِه 

  نوَگَگَز و  

 چوبك 

 مركبّه 

  قیچ  

 دِرمَنه 

 تاغ 

  اُرس 

 (651اشاره كرد. )همان،

 گیاهی با سازگاری فراوان با اقلیم گرم و خشككاكتوس ، 
شود، اما در كاكتوس یها انجام مدر برگآبی دارد. غذاسازی در بیشتر گیاهان نیروی سازگاری فراوانی با كم

                                                 

-كه باران ببارد. هنگام بارندگي مي شكل دانه، زير خاک مخفي بمانند تا زمانيبه ها حتي سال برخي از گياهان قادرند در فصول گرم و خشک، .6

 (04 )پرديسان، مانند.ای در زير خاک به انتظار باران مجدد ميشكل دانهه كنند و پس از باران بشكوفند و بيابان را به باغ رنگيني تبديل مي
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توان به دست یباشد. از نوك باالی یك كاكتوس به اندازه چندین لیتر عصاره غذایی میغذاسازی به عهده ساقه گیاه م

دهند.كاكتوس زمانی كه در خواب است در حال تطابق یها میوه هم مباشد. كاكتوسیها از چوب مآورد و جنس ساقه

شود و سطح تماس را با آفتاب كمتر یكند و چروكیده میبا اقلیم است، در این حالت سطح خود را جمع مدادن خود 

تواند رشد كند كه دارای خلل و یكند. خواب كاكتوس ممکن است تا چندین ساعت طول كشد. كاكتوس در خاكی میم

شود. مشکل یخاك آن پر از خلل و فرج مفرج و پر منفذ باشد؛ در كویر نیز كه شن و ماسه است به وسیله باد و 

متر رشد كند و وزنش  17دهد. این گیاه گوشتی آبدار ممکن است تا یآبی را كاكتوس به خوبی نشان مهمسازی با كم

 دهد. یدرصد آن را آب تشکیل م 11تن برسد كه  4به 

 َدو گیاه با تبخیر آب كم در اقلیم گرم و خشك نوَگز و گ  
شود سطح تماسشان با نور خورشید كم شده یهای كشیده و نازكی هستند كه باعث می برگاین گیاهان دارا

 و تبخیر آب كمتر صورت گیرد. 

های كاكتوس و یا گیاهان صحرایی تشبیه نمود. این گیاهان توان به بوتهروستاها و شهرهای سنتی مناطق گرم و خشك ایران را می»
توانند محیطی مناسب برای انتقال شیره گیاهی و رشد ر خود دارند و در تحت این شرایط است كه میای ضخیم و بسیار مقاوم به دوپوسته

ها در ها و ساختمانو نمو در درون گیاه بوجود آورند. بطور كلی تمامی فضاهای زیستی این منطقه، اعم از فضاهای شهری، معابر، حیاط
اند و استفاده از باد مطلوب و تابش آفتاب با تمهیدات خاص صورت افظت شدهمقابل عوامل جوی خصوصاً باد نامطلوب، كامالً مح

 )114، 1914)قبادیان، « گیرد.می

 گرم و خشک با اقلیم سازگار جانوران -7

-های مختلف جانوران در بیابان، حفظ و تنظیم میزان آب بدن است و عامل آب در ایجاد سازگاری نقشی بسیار مهمعامل اصلی سازگاری»

، بلکه بیشتر جانوران بیابانی در بامدادان و شامگاهان كه دمای هوا معتدل است گوزنتر از عامل غذا دارد. در همین رابطه است كه نه فقط 
اد مانند. عده زیادی از جانوران بیابانی )كوچك یا بزرگ(، با كسب موها میها یا الی بوتهفعالیت حیوانی دارند و بقیه اوقات را در پناهگاه

ها و سیستم جذب آب ساختمان بدنشان، مدت مدیدی را بدون آب بسر برند. آب اضافی حاصل از ها و كربوهیدراتدار و تجزیه چربیذخیره
ها اسید ها نسبتاً غلیظ است(، و به جای اوره از آنشود )به همین نظر ادرار دفع شده از آناتالف ادراری این جانوران نیز دوباره جذب می

 گردد.یك دفع میاور
های رفتاری و ساختمانی اوست، به سازگاری« متعارض حیات»در محیطی كه همه چیز آن « موفق زیستن»بدیهی است هر جانور برای 

های نمور و نامرئی، حفظ محتاطانه انرژی و به كار بستن اقتصادی آن، گیرد، مانند: فعالیت شبانه، اختفاء در پناهگاهگوناگونی خو می
نگی با بستر زیست )مثالً برای پنهان ماندن از دید دشمن(، روشن بودن عمومی رنگ بدن )عمدتاً جهت بازتاب اثر نامساعد نور و همر

، -جهت محدود كردن تبخیر پوستی-های مشابه در مناطق غیر خشك تر بودن اندازه و سطح بدن )نسبت به گونهحرارت شدید(، كوچك
های رایج های مختلف، از جنبههای نرم. تغییرات ساختمانی مناسب در اعضاء و اسکلت گونهیا زیر شن و خاكدار های سایهحركت در مکان

برد و جان سالم بدر نمی« مضایق بیابانی»شود و جانور از و آشکار در این طبقه است. با این همه گاهی تالش برای سازگاری كارساز نمی
 (133و  131، 1937)فخر طباطبایی، « آورد.زندگی را در یك دوره طبیعی بسر نمی

 توان به موارد زیر اشاره كرد:از جانوران خیلی شاخص بیابان می
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  موش ]پابلند[ و خرگوش و ...(پستانداران جونده( 

  بلدرچین و تیهو و...(پرندگان ظریف( 

  مار و سوسمار و ...(خزندگان گیاه خوار کوچک( 

  سوسك، ملخ صحرایی و ...()مورچه، زنبور، حشرات ریز جُثّه 

  137و  139)شتر، روباه، گوزن، آهو، گوسفند و...(. )همان، جانوران درشت جُثّه( 

 برابر به علت داشتن پشم زیاد در   شترها مقاومت خوبی در مقابل گرما و سرما دارند. شتر دو كوهانه :شتر
ن سرد كوهستان مقاومت نماید و راه خود تواند در برابر باد و بوران و طوفاسرمای شدید مقاوم بوده و می

را در مناطق سنگ الخی ادامه دهد. از سوی دیگر شترهای یك كوهانه به علت ساختار خاص 
درجه را تحمل كنند و در زیر  31توانند تا گرمای فیزیولوژیك خود در برابرگرمای زیاد مقاوم هستند و می

كند شتر یك كوهانه شرایط سخت آب و هوای را تحمل میدهند. آفتاب سوزان كویر به راه خود ادامه می
های اندوخته از درجه زیر صفر نیاز به سرپناه دارد.كوهان این شترها سلول 17ولی در سرمای كمتر از 

گردد و با اكسیژن موجود در هوا تركیب سوزد هیدروژن آزاد میانرژی و آب است. زمانی كه چربی می
های شتر قسمت دهد. كلیهكیلوگرم چربی می 11لیتر آب از  11یزی در حدود كند و چشده، تولید آب می

 گیرد. های مصرف شده را دوباره پس میزیادی از آب

     
همسازی . Error! No text of specified style in document.-71و  Error! No text of specified style in document.-71 ریتصو

 (پردیسان)ها، حیوانات بیابان

  
 
كند و با تغلیظ پیشاب و مدفوع خشك از میزان ها حفظ میها و سرپوش گذاشتن بر آن رطوبت را در حفرهموش پابلند با نقب زدن حفره»

درجه سانتیگراد  33كنند. وقتی حرارت هوای بیرون ها درجه حرارت هوا را به میزان قابل توجهی كنترل مینقبكاهد. این تبخیر آب می
 )17، 1974واالس و دیگران،  («درجه باالتر نیست. 13ها از است، حرارت این نقب

كند. ز تغییر میدرجه قابل تغییر است و با تغییر دمای هوا  دمای بدن وی نی 41تا  94حرارت بدن شتر بین 

شود تا  بدن او نیازی به عرق كردن برای خنك كردن خود نداشته باشد و در مصرف آب خود صرفه این امر باعث می

 جویی كند. 
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ها مهاجرت به بلندی -1همسازی حیوان و انسان با خشکسالی موسمی:  . )راست(Error! No text of specified style in document.-72 ریتصو

 مهاجرت به اراضی پست برای فصل خشک. -2برای فصل مرطوب. 

 انبار برای برداشت و ذخیره آب. . )چپ( همسازی انسان با بیابان. ابداع آبError! No text of specified style in document.-73 ریتصو

 (74تصویر  ،1354 )پردیسان،

 

باشد. از پوشاك های گیاهان و حیوانات بیابانی میهای بشری با بیابان، به تقریب همان همسازیهمسازی

 هایی از این همسازیسنتی گرفته تا رنگینی پوست، محل سکونت، كاروانسرا با آب انبارش و بناهای زیرزمینی نمونه

است. با چادر نشینی، مهاجرت، سکونت زیرزمینی و استفاده از سایه، انسان، فعاالنه محیط زیست بیابان را تعدیل كرده 

 (17–13، 1974، و دیگران واالساست. )

 فالت ایران اقلیم گرم و مرطوب                                                                      

 منطقه گرم و مرطوب اقلیمیشرایط -1

این منطقه اقلیمی در امتداد یك نوار ساحلی باریك و نسبتاً طوالنی است كه از اروند رود، )جنوب غربی استان 

-مهم( 1914،31 ،قبادیانشود. )خوزستان(، شروع و به خلیج گواتر، )جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان( ختم می

در طول تمام فصول سال  رطوبت هواترین مشخصه این اقلیم، هوای گرم و چسبنده و وجود رطوبت دایمی است. 

كنند، در نتیجه تابش آب موجود در هوا، چون فیلتری در مقابل تابش مستقیم آفتاب عمل می باالست. ابر غلیظ و بخار

در شب از بازتاب  ابرهاشود. اما در عین حال، تابیده مییابد و بیشتر آن به صورت پراكنده مستقیم آفتاب تقلیل می

در هوا توأم با حرارت معتدل و بارندگی فراوان، محیط مساعدی برای  رطوبت موجودكنند. حرارت زمین جلوگیری می

كاهد. شدن سطح زمین میزمین از اشعه منعکس شده و همچنین از گرم پوشش گیاهیرشد گیاهان فراهم ساخته است. 

 ( 949 ،1931 برگر اتوكوانیگز،متغیر است، اما تقریبأ جهت ثابتی دارند. )و عموأل سرعت بادها كم م

 شرایط آب و هوایی اقلیم گرم و مرطوب-2

 باشد:كلیات شرایط اقلیمی این منطقه به شرح زیر می
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 «ان،میزان ریزش باران سالیانه بسیار اندك، اغلب بارندگی در فصول پائیز و خصوصأ زمست 

 ،رطوبت هوا بسیار زیاد در تمام فصول سال 

 ،هوا بسیار گرم و مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان 

  روز، واختالف كم درجه حرارت بین شب 

 های زیرزمینی در اكثر مناطق،شور بودن آب 

 .(31، 1914)قبادیان، « پوشش بسیار كم گیاهی  

 در اقلیم گرم و مرطوب بافت شهری و روستایی-3

طور بهاست. « ایجاد سایه و استفاده از جریان باد»بهترین روش برای مقابله با شرایط سخت آب و هوایی این منطقه 

 كلی خصوصیات بافت شهری و روستائی در این كرانه به شرح ذیل است:

 «نیمه متراكم شهری بصورت بافت، 

 باز روستائی نسبتاً بافت، 

 یمه محصور،فضاهای شهری ن 

 .( 31همان، « )گسترش شهرها و روستاهای ساحلی در امتداد كنار ساحل و جهت آن رو به دریا 

بافت شهرها و روستاهای ساحلی یك حالت بینابینی نسبت به بافت باز در سواحل جنوبی دریای خزر و بافت بسته 

 مناطق مركزی ایران دارد.

 های اقلیم گرم و مرطوب خصوصیات کلی بنا-4

 خصوصیات كلی بناها در اقلیم گرم و مرطوب عبارتند از:

 «گرا،های به صورت حیاط مركزی و نیمه درونساختمان 

 ،حداكثر استفاده از سایه و كوران هوا 

 ها بلند و كشیده،ها در سمت جنوب با ارتفاع زیاد و پنجرهاتاق 

 ها وسیع و مرتفع،ایوان 

 زمین به دلیل رطوبت هوا،عدم وجود زیر 

 ها غالبأ مسطح،طاق 

 استفاده از بادگیرها رو به نسیم ودریا و ساختمان، 

 هستند خوبیصوتی بسیار  های متخلخل )مرجانی( كه عایق حرارتی واستفاده از سنگ ».
 (39، 1914)قبادیان، 

توان حلقه اتصالی بین دو معماری می راگرایی نیست. این مناطق  حیاط مركزی برابر با درون وجود همیشه

 1دهی فضاهای مختلف از عناصری چون طارمهافزون بر بکارگیری حیاط در سازمان زیرا. گرا دانستبرون و گرادرون

 .است)نوعی پیشگاه یا بالکن( در نمای بیرونی و رو به فضای باز شهری استفاده شده 1شناشیل)نوعی ایوان( و 

                                                 

داالن و ارتباط دهنده چند فضا مورد استفاده قرار مي  ،طارمه فضايي است از يک طرف باز و گاهي بدون سقف و به عنوان نشيمن موقت فصلي  .6

و و داالن و برای فضاهای ارتباطي مثل راهر (مابين)ی طارمه مياني هاواژه طارمه در مجموع برای فضای خاص نشيمن موقت كاربرد دارد و از واژه .گيرد

  .طارمه ری آب انباری )روی آب انبار( نيز استفاده مي شود

ی داخلي كه در يک يا چند جبهه طبقات باال و مشرف به حياط هاشناشيل .شناشيل مكاني برای استفاده از نسيم و وزش بادهای مطبوع است .0

 در  .رابط فضاهای مختلف نيز مي باشند ، اندساخته شده
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رسد. دلیل این امر بدان جهت است كه گرمای هوا در فضای چهار متر و یا بیشتر میها گاه تا ارتفاع اتاق

های زیر سقف در دو یابد و با وجود پنجرهتر اتاق كاهش میداخل صعود كرده و در نتیجه دمای هوا در ارتفاع پایین

اند سب در طبقات گسترش یافتههای بوشهر برای استفاده از وزش باد مناخانه. شودطرف اتاق، هوای گرم تهویه می

 اند. به وسیله بادگیر این عمل را انجام داده و بندرعباس كنگهای بندر لنگه، ولی خانه

های زیرزمینی، زیرزمین احداث علت باال بودن سطح آب در مناطق گرم و مرطوب به همانطور كه گفتیم

وجود « شوادان»های زیرزمینی به نام های جالبی از اتاقشود. اما در منطقه گرم و مرطوب دزفول و شوشتر نمونهنمی

درجه  17ها حدود تر از سطح حیاط است. دمای آنمتر پایین 3الی  3هایی است كه حدود شامل اتاق شواداندارد. 

طح اند و قسمت نورگیر كانال در سهای عمودی جهت تأمین روشنایی بودهها دارای كانالباشد. شوادانسانتیگراد می

ها )موسوم به شبستان( نیز این خانه زیرزمینشود. ها بوسیله بادگیر تهویه میاست. بعضی از شوادانحیاط قرار داشته

بقی در گرفته و سقف آن حدود یك متر باالتر از سطح حیاط بوده و ماگاهی تمام سطح زیر طبقه همکف را در بر می

های بین حیاط و شبستان های شبستان از طریق پنجرهاتاقیی و تهویه روشنااست، بدین ترتیب زیر زمین قرار داشته

 (31، 1914،قبادیان« )است.شدهتأمین می

 بکار رفته در اقلیم گرم و مرطوب نوع مصالح-5

مشکل اساسی گرمای بیش از حد است و ذخیره نمودن حرارت روز برای شب  در مناطق گرم و مرطوب

استفاده از مصالحی كه دارای جرم حرارتی كم هستند و حرارت را در خود ذخیره  باشد. به همین دلیلصحیح نمی

 پوشش گیاهی بسیار اندك در این سواحل از چوب فقط برای بام، وجود بدلیل اما .باشد، مانند چوب مناسب میكنندنمی

 ستفادهتی بسیار زیاد است، امصالح بنائی كه دارای جرم حرار از بدنه ساختمانبرای شود و در و پنجره استفاده می

 ( 33)همان،  .شوندیم ساخته میها ضخدیوارهبرای جبران آن شود و می

ها با حصیر ها و دریا و در مناطقی كه نی وجود دارد، اغلب خانهكنار رودخانه هایهورها و مردابدر كنار 

از . )همان(شوند. می نامیده کَپرها ین نوع خانها كنند.ها زندگی میشود و افراد تنگدست در این نوع سرپناهساخته می

مالت  سیاه، سفید و الشه سرخ و هایسنگتوان به موارد زیر اشاره كرد: می درساخت بناها مورد استفاده مصالحدیگر 

 (.گل چرب-های نخلگرد )شاخ، كنگو )حصیر(، چندل )تیرهای چوبی( گچ محلی،، گل

 گرم و مرطوب با اقلیم گیاهان سازگار-6

ها به پوست ضخیم برای محافظت در برابر خشکی در این مناطق درختان پوست نازك و نرمی دارند. آن

شود كه رشد گیاهان هوازی روی پوسته درخت سخت شود. احتیاجی ندارند. همچنین این پوست نازك سبب می

ها برای اینکه از نور ا اغلب سطحی بوده و رشد آنهدرختان اغلب شمع )پشتیبان( در نزدیکی پایه دارند، زیرا ریشه آن

اند كه باعث چکیدن آب از گیاه شود تا از رطوبت ها به شکلی تطبیق یافتهآفتاب استفاده كنند زیاد است. شکل برگ

 برگشود. درختان در این ناحیه پهنزیاد روی سطح برگ جلوگیری كند، زیرا رطوبت زیاد باعث رشد باكتری و قارچ می

  هایی از پوشش گیاهی این منطقه عبارتند از:نمونه. هستند

                                                                                                                                                        

  .شناشيل به دو صورت مسقف و بي سقف ساخته شده است.اين حالت مي توان از شناشيل به عنوان معبری بدون ورود به اتاقها استفاده كرد 
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 نخل  

 ُنارك  

 َارّح 

 موز 

  انبه  

 بلوط ایرانی 

   ،)پسته وحشی )در ارتفاعات باال 

 ارغوان وحشی 

  یق نعمانی و ... شقا                                    

  (35، 6835، فخر طباطبائي)                                                                             

 نخل خرما

رسد. ساقه نخل از متر می 91باشد كه ارتفاع آن گاهی به نخل دارای ساقه بلند و باریك و بدون شاخه می

اند دم به حالت سست به انتهای نخل متصل برگ عدد 91تا  11های ریخته شده پوشیده شده است.حداكثربقایای برگ

های پایینی به های باالیی به سمت باال صعود كرده و برگباشند. برگدم می برگ ها به شکل پر در دو سویو برگ

کل شود آب به شتیز هستند. این خواص برگ باعث میها چرم مانند، خطی، سفت و نوكاند. برگسمت پایین خم شده

شوند. این درخت به سرما پذیری برگ میهای كروی روی سطح برگ درآیند و به این ترتیب مانع از رطوبتقطره

 .كندحساس است و در مناطق گرم و مرطوب به علت نور خورشید رشد زیادی می

 ویژگی های گونه  حفاظت شده جنگلی جنوب ایران-7

به طور پراكنده از تنگه هرمز به  كههای اكوسیستم سواحل جنوبی ایران است جنگلی حرا از ویژگی گونه

بندر الفت،  اطرافها در سواحل خلیج فارس در این جنگل .اندعمان پدید آمده سواحل درسمت شرق و اقیانوس هند، 

، جزراست. در زمان متر كشیده شده پانصدحرا در نواری به عرض پنجاه تا  جنگل 1.شوندمی دیدهشمال جزیره قشم  

 جنگلشوند و در موقع مد، تمامی می نمایانآمده و به صورت جزایری پراكنده  بیرونها از آب درختان و بستر لجنی آن

 كنند.و از آن تغذیه می كردهحرا آب شور دریا را شیرین  اندرخت. شودرفته و ناپدید می حرا زیر آب

 سازگار با اقلیم گرم و مرطوبجانوران -8

 ،سبز هایماهیگیر، الك پشت عقاب ها، فالمینگو، پلیکان،ماهی انواعتوان به: جمله جانداران ویژه این منطقه می از
 .مارهای سمی و ... اشاره كرد

 فیل

 31متر طول دارند و 9شوند. تقریباً به وسیله یك فیل ماده رهبری میو كنند ها به صورت خانوادگی زندگی میفیل

گیر به فیل كمك این اسفنج ضربه .روددار بافت در كف پا راه مییل با نوك پایش و با قسمت چربیتن هستند. ف

های در زمین تا كندكمك میآن دار است و به كند كه بدون سر و صدا راه رود. كف پای فیل برجسته و حفرهمی

                                                 

 ا ناميده است.ها را حرّاين جنگل درختابوعلي سينا . 6
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توان سن فیل را می کف پای فیلا استفاده از ها را از زمین بکند. بتواند ریشهمی فیل با پای خود. مختلف راه برود

ای تر است. پای جلویی فیل دایرههای پیر مالیمكف پا چین و چروك دارد و در فیل های جوانتشخیص داد. در فیل

 وپای عقب آن بیشتر بیضی شکل است.

ها. پوست فیل حساس بوده و آنها برای جلوگیری از تابش باشد مگر در قسمت پشت و بغلكلفت نمی پوست فیل 

آنها درحالت عادی خاكستری مایل به سیاه  رنگ پوستپوشانند. غلتند و پوست خود را با كثیفی میآفتاب در گل می

باشد. قع در هنگام خطر میها باعث قدرت زیاد آنها در شنوایی و آگاهی به مودر فیل های بزرگگوشباشد. می

كندكه حرارت اضافی بدن را دفع كند. هر فیل گوش منحصر به فرد خود همچنین سطح زیاد گوش به حیوان كمك می

شود باشد. همچنین گوش یك وسیله تدافعی خوب محسوب میرا دارد و گوش او به منزله اثر انگشت برای انسان می

 كند.كند وفضای بزرگی درمقابل خطر ایجاد میش را به دو طرف باز میهایبه این صورت كه هنگام دفاع گوش

 
( 2طبقه بندی گیاهان.  -( همسازی گیاهان با نشو و نمای دائم: فتوسنتز دائمError! No text of specified style in document.-74 .1 ریتصو

 (88، تصویر 1354با طبقه بندی گیاهان.  )پردیسان،  همسازی حیوانات

 اقلیم معتدل و مرطوب                                             

 

 معتدل و مرطوب شرایط اقلیم-1

های البرز كه با وجود عرض نسبتاً كم، از دو ناحیه كرانه جنوبی دریای خزر سرزمینی است بین دریای مازندران و كوه

 مجزا تشکیل شده است: تقریبا

o های بزرگ كه در امتداد دریا گسترش یافته های وسیع و شهرای شامل كشتزارناحیه جلگه
 است. 

o .ناحیه كوهستانی پوشیده از درختان جنگلی 
مصالح بکار رفته و فرم بناها دراین دو منطقه تا حدودی با هم تفاوت دارد. كلیات شرایط اقلیمی این منطقه به شرح زیر 

 باشد:می
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o «خصوصاً در فصول  پاییز و زمستان بارندگی زیاد در تمام طول سال 

o 1رطوبت نسبتاً زیاد در تمام فصول سال، 

o ،اختالف كم درجه حرارت بین شب و روز به دلیل وجود دریای خزر و رطوبت بسیار زیاد هوا 

o .(93، 1914)قبادیان، « پوشش وسیع نباتی 

 در اقلیم معتدل و مرطوب بافت شهری و روستایی-2

گیرد. برای جلوگیری از ساكن تر است و در قسمت زیرین هوای خشك قرار میهوای مرطوب از هوای خشك سنگین

ها و های این منطقه، با حیاطشدن رطوبت بیش از حد، باید از جریان هوا، حداكثر استفاده صورت گیرد. لذا ساختمان

شوند تا از جریان هوا و تر از قد انسان است، از هم جدا میاین فضاها اغلب كوتاهفضاهای باز و وسیع كه حصار دور 

 ( 91، 1914كوران و نیز از طبیعت زیبا و سرسبز منطقه استفاده كنند. )قبادیان، 

 خصوصیات كلی بافت شهری و روستایی در این منطقه بشرح زیر است:

 «،بافت شهری و روستایی به صورت باز و گسترده 

 ،فضاهای شهری نسبتا وسیع 

 های كوتاه،ها با دیوارمحوطه 

 ها نسبتا عریض،كوچه 

 (41)همان، « ها جداازهم، در مراكز شهری متصل بهم.ساختمان 

 های اقلیم معتدل و مرطوبخصوصیات کلی فرم بنا-3

 «،بام ساختمان به شکل شیبدار 

 در اطراف ساختمان، 1ایوان یا غالم گرد 

 رت برونگرا،شکل ساختمان به صو 

 ]عدم وجود زیرزمین، ]بدلیل رطوبت زیاد 

 ]كف طبقه همکف باالتر از سطح طبیعی زمین، ]بدلیل استفاده  از جریان باد 

 .(41و  41)همان، « استفاده از تهویه دو طرفه هوا              
 شود.ها است، استفاده میكه موجب جابجائی هوا و هدایت آب به اطراف خانه 9دارهای شیبدر این اقلیم از بام

دهند تا از برخورد كج تری ادامه میبام را تا ارتفاع پایین وزد،معموال از سمتی كه باد غالب )قسمت غربی ساختمان( می

و حرارت آفتاب، بام فقط عملکرد باران با دیوار جلوگیری شود. در قسمت جنوبی ساختمان به منظور استفاده از نور 

 ( 111 – 111، 1933معماریان،  ). یابدبان بر روی ایوان را دارد و تا ارتفاع پایین ادامه نمیسایه

های مسکونی این منطقه كه بطور كامل با اقلیم منطقه هماهنگی دارد و با های بسیار خوب ساختماننمونه

ی سفیدرود مالحظه كرد. این در شرق رودخانه« بیه پیش»توان در جلگه مصالح بومی و گیاهی بنا شده است، را می

                                                 

 ميزان رطوبت دركنار دريا بيشتر بوده و در ارتفاعات و قسمتهای شرقي كمتر  مي باشد. .6

اني . جهت محافظت ديوار ساختمان كه عمدتاً با مصالح بنايي مانند گل و خشت و در بعضي موارد آجر مي باشد، اغلب يک غالم گرد كه مانند ايو0

 سرتاسر محيط ساختمان است قرار داده و بام را تا جلوی غالم گرد ادامه مي دهند.

ها ، حمامهای مهمي چون مساجدلبته ساختمان، كاربرد خرپای چوبي است. ااين منطقه صادق استهای سنتي بنادر مورد بام اكثر  . مطلبي كه تقريبا8ً

 ها غالباً با مصالح بنايي اجرا مي شود. ، بام آنها در اين رابطه استثنا بودهسراو كاروان
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ی یك ساختمان سنتی برای منطقه بارانی و مرطوب كه بهترین نمونه 1با دیوار نفاراند 1پوش خانهابنیه از نوع گالی

 (   31همان، شود. )باشند. مصالح آن گیاه، خاك و سنگ است كه در محل به وفور یافت میمی

 اقلیم معتدل و مرطوب ر رفته دربکا مصالح-4

 چوب

ها و دسترسی آسان به گیاهان، استفاده از مصالح نباتی منطقه و وجود كشتزارها و جنگل بدلیل حاصلخیزی

ها به دو دسته سخت و باشد. چوبصرفه است. در این كناره چوب مصالح عمده جهت سازه و پوشش بنا میبهمقرون

به دلیل مقاومت خوبش در مقابل رطوبت و موریانه در قسمت پی و زیرسازی  9شوند. از چوب سختمینرم تقسیم 

كنند. نکته مهم در استفاده می 4های نما از چوب نرمشود و برای  تیرهای اصلی، خرپا و ستونساختمان استفاده می

 (                                                          47همان، یا زمستان است. ) مورد كیفیت چوب، زمان بریدن آن است كه در این منطقه معموال پاییز و

 سنگ

های تماماً چوبی استفاده شده است. در از مصالح نوع سنگی مثل سنگ و خشت و سفال نیز در كنار ساختمان

-در كرسی چینی كمك گرفته شدهروستای آهندان در نزدیکی الهیجان كه در دامنه كوه قرار گرفته، از سنگ و گل 

 (13، 1933)معماریان، است. 

 های گیاهیطناب

های گیاهی استفاده های فلزی، از طنابدر این كناره برای اتصاالت اجزا به جای استفاده از میخ و سیم

گیاهی « كٌتوس»شود. های برنج بافته میاست كه از تاب دادن ساقه« وریس»ها ترین این طنابشده است. متداولمی

تر بوده، به همین دلیل از آن تر و ضخیمپیچد. كتوس نسبت به وریس محکماست كه مثل پیچك دور درختان می

اشاره  3«عسل ما»و  7«لَرَك كول»توان به های گیاهی میشود. از دیگر طنابهای خرپا استفاده میجهت بستن چوب

                                          (                  43، 1914كرد. )قبادیان، 

 اندود

های چوبی و اندود ترین نوع اندود در این منطقه كاهگل است كه برای پر كردن فاصله خالی بین دیوارمتداول

ی برنج ی دانهنیز وجود دارد كه از اختالط گل رس، آب و پوست خرد شده« فَل گِل»رود. اندود دیوارها به كار می

                                                 

گويند. برای ، زٌگال باريک كه زوايد آن زده شده و بلند هایبه شاخه ای اين كناره است.ای سنتي در نواحي جلگهترين بنمتداول . گالي پوش خانه،6

-ها ميهای برنج را روی زگالساقهها يا  بندند. سپس گاليمي های مورب خرپاهای ني يا زگال را با وِريس به چوب، ابتدا ساقهاجرای پوشش گالي بام

 است. سال 5سال و ساقه برنج حدود  3بندند. عمر مفيد گالي بر روی بام حدود 

آن ابتدا باشد، برای اجرای كنند. اسكلت اين ديوارها چوبي ميه مي، از ديوار نفار استفادای، بيش از هر نوع ديوار ديگری. روستائيان نواحي جلگه0

، متر از همسانتي 65الي  62ها را با فاصله «زٌگال» بندند. سپسهای گياهي به آنها ميرا با طنابكنند و بعد تيرهای افقي تيرهای عمودی را علم مي

و در نهايت اندود آهک  كنند. سپس يک اليه اندود كاهگلی ديوار را با كاهگل پر ميرهو فضای بين دو جدا بندندمورب به تيرهای اصلي مي بصورت

 كشند. روی آن مي

 انار. )آغوزدار به لهجه گيلكي(، گردو زبان گنجشک، ابريشم، توت، بلوط، )ليلكي به لهجه گيلكي(، حشيواقاقيای  ملچ، انجيلي، از جمله: شمشاد،. 8

 و و لرک. درختاني كه چوب نرم دارند عبارتند از: توسكا ، چنار ، بيد ، تبريزی ، افرا)پلت به لهجه ی گيلكي( ، شيردار ، راش ، ممرز ، كاج ، سر. 4

 ی زياد( ساخته مي شود.هاها )درختي با ارتفاع كم و برگ از پوست درخت لرک، «لرک كول» .5

 های مختلف ديوار چوبي استفاده مي شود و دوام كمي دارد.ها گياهي شبيه كتوس، برنگ طوسي كه جهت بستن قسمت. 1
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آهك كه حاصل اختالط آب، آهك و مقداری -رود و اندود آبتر به كار میآید، این اندود در كارهای ظریفمی بدست

كشند كه پس از خشك شدن سفیدی و زیبایی ها مینمك طعام است. این اندود روان بوده و آن را با جارو به دیوار

 ( 43رود. )همان، ای پذیرایی به كار میهكند. از این رو در نمای اصلی بنا و اتاقمطلوبی ایجاد می

 گیاهان سازگار اقلیم معتدل و مرطوب-5

 متر 1811های با ارتفاع بیش از سرزمین

بارندگی در فصل تابستان كم و مه گرفتگی به ندرت و فصل خشك در آن طوالنی است و بارش آن در 

این سرزمین سروها نماد نهایت سازگاریند. بیشترین رویند. در ها فقط در اینجا میزمستان به صورت برف است. گون

پوشانند. در این ای چند صد متری را میسانتیمتر، گستره 97رسد و قطرشان تا متر هم می 1شان در كوهستان تا اندازه

خ، رز مناطق به تدریج با پایین آمدن، گیاهانی سرما پسند چون: افرا، گالبی وحشی، ازگیل، گوجه سبز جنگلی، سیب تل

ها روییده در شیب ریشه نا گسستنی و پیدا در زمین دارند. وضعیت آب و هوایی شود. بلوطوحشی و بلوط دیده می

-های حجیم   نمایان میها در جلوی دید قرار گرفته و ریشهفرسایش شدید خاك را به همراه دارد. بدین ترتیب ریشه

 شود.

 رمت 1811تر از با ارتفاع پایین هایسرزمین

+ درجه هم 11درجه و در تابستان تا  -1آب و هوا سرد و مرطوب است. در اواخر پاییز و زمستان دما به 

لود است كه نوعی باران مخفی است. پوشش آرسد. بارش تابستانی مناسب دارد و از نظر جوّی، بیشتر اوقات مه می

اش و افرا را نام برد. در بسیاری از مناطق بلوط توان، درخت رهای آن میگیاهی این نواحی، راشستان است. از گونه

 شود.پرشکوه )مازو( به جای درخت راش ظاهر می

 جانوران سازگار با اقلیم معتدل و مرطوب-6

كنند. هر یك از این جانوران در این سرزمین خوك یا گرازهای وحشی، سنجاب، انواع مار و گرگ زندگی می

خوریم كه های مرتفع شرق مازندران به اسب تركمن بر میهستند. در سرزمیندر نهایت هماهنگی با محیط اطراف 

شدند كه بیشتر نیازمند پیمایش های عربی برای خدمت در سواره نظام به كار گرفته میهای عربی )اسببیش از اسب

هه با كوهستان، كم با سرعت زیاد بوده است(، با شرایط كوهستانی هماهنگ هستند. سرعت و طاقت باال برای مواج

 تحمّل هر نوع آب و هوا، نیازمندی به علف تازه، سر دراز، الغر اندام، ،هوش باال، گام برداشتن راحت، پایداری ژنتیکی

های ی تنگ، شکم كشیده و الغر، پاهای بلند و باریك، ماهیچهگردن دراز و مستقیم، جلوگاه نسبتا برجسته، قفسه سینه

   های بارزشان است. از ویژگی 131بریشم نما، درخشندگی فلزی دم و یال و قد تقریبی مشخص، پوست نازك، موهای ا

ی ی منطقهاند.  اما اسب ویژههای عربی قهرمان دوی سرعتدوی استقامت و اسبمسابقات  های تركمن قهرماناسب

ها به یلوگرم بار را در كوهستانهای دیگرند. صد كتر از اسبهای خزری است، كه كوتاه قد، كوچکتر و قویشمال اسب

های دیگر توان آن را ندارند. از سنگالخ، اند كه اسبكنند. با كمترین خوراك قادر به انجام كارهاییجا میراحتی جابه

ها را به های فراوان این تواناییكند. كوتاه بودن دست و پا و عضلهها به راحتی عبور میگل و الی و از میان جنگل

 بخشیده است. ها آن
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 اقلیم سرد                                                       

 سرد شرایط اقلیم-1

توسط دو سلسله جبال البرز و زاگرس از سواحل دریای خزر در شمال و جلگه بین  كه نواحی مركزی ایران

 باشند. اند، دارای اقلیم سرد میالنهرین در غرب جداشده

 باشد:اقلیمی این منطقه به شرح زیر میكلیات شرایط 

 «،سرمای شدید در زمستان، معتدل در تابستان 

 های شمال و شمال غرب،بارش برف سنگین در قسمت 

 ،رطوبت هوا كم 

 .( 31، 1914)قبادیان، « اختالف بسیارزیاد بین دمای شب و روز 

 طراحی اقلیمی 

 یم سرددر اقل بافت شهری و روستایی-2

گیری بافت شهری و روستایی و همچنین فرم ای در شکلسرمای شدید عامل تعیین كنندهدر این اقلیم 

 توان به موارد زیر اشاره كرد:ها است. از جمله خصوصیات بافت شهری و روستایی میساختمان

 «،فضاهای كوچك و محصور 

 ،بافت متراكم و ابنیه متصل به هم 

 نحوه استقرار، گسترش و سیمای كلی  جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین كننده در
 شهر و روستا،

 1914)قبادیان، « ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض كم.كوچه ،
33) 

ای از سال در این نواحی، بافت شهری، متراكم و ابنیه متصل به هم به دلیل سرمای بسیار زیاد در بخش عمده

ضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج كاسته شود. فضاهای شهری نیز تا حد هستند تا بدین نحو سطح تماس ف

 امکان محصور و كوچك بوده تا جریان باد سرد به داخل این فضاها كمتر نفوذ كند.

 های اقلیم سردخصوصیات کلی فرم بنا-3

 خصوصیات كلی فرم بنا در نواحی با اقلیم سرد عبارتند از:

 «مركزی و درون گرا،های دارای حیاط ساختمان 

  نسبت پایین سطوح پوسته خارجی بنا به حجم بنا، )استفاده از احجامی نظیر مکعب و
 مکعب مستطیل(

 ها كم،ارتفاع اطاق 

 ها غالباً به صورت مسطح هستند،بام 

 ها كوچك،بازشو 

 ها كوچك،ها و حیاطایوان 

 .(119و  111)همان، « دیوارها نسبتاً قطور 
باشند. با این تفاوت كه های سنتی در این نواحی نیز مانند مناطق مركزی ایران دارای حیاط مركزی میخانه
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ها های واقع در سمت شمال حیاط به دلیل استفاده از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در زمستان از سایر قسمتاطاق

معتدل هوا در تابستان از سمت جنوب خانه كمتر استفاده  تر است. به دلیل كوتاه بودن فصل تابستان و دمای نسبتاًوسیع

گیرد. اغلب این های شرقی و غربی خانه جهت انبار و فضاهای خدماتی مورد استفاده قرار میشده و به همراه اتاق

نسبتاً  نشین هستند كه در تابستان به خاطر آنکه هوای آنها دارای زیر زمین با سقف كوتاه در زیر قسمت زمستانخانه

رو است تا از آب تر از پیادهونیم متر پائینها یك تا یككف حیاط خانه 1باشد.خنك است، جهت سکونت اهل خانه می

ها و ذخیره در آب انبار زیرزمین استفاده شود و نیز این امر باعث حفظ حرارت درون ها و نهرها برای آبیاری باغچهجوی

های سنتی بام شیبدار داشته و در سایر مناطق های شمالی رشته كوه البرز، ساختماندر كوهپایه 1شود.ساختمان نیز می

 (114، 1914ها غالباً مسطح هستند. )قبادیان، كوهستانی، بام

 بکار رفته در اقلیم سرد نوع مصالح-4

قرار برای ساخت ابنیه سنتی در مناطق كوهستانی نیز مانند سایر مناطق اقلیمی مصالحی مورد استفاده 

گیرد كه در دسترس باشد. لذا اغلب از سنگ برای دیوارها و از چوب درختان و كاهگل برای پوشش سقف طبقات و می

  كنند.بام استفاده می

بدلیل فراوانی و در دسترس بودن، سنگ ماده عمده ساختمانی مورد استفاده در نواحی كوهستانی بوده است. »

كند بلکه این هاست كه نه تنها اجرای ساختمان را مشکل میزیاد آن های سنگی در وزننقطه ضعف ساختمان

باشند. بطور كلی دیوارهای سنگی، قطور تر میهای سبكپذیرتر از ساختمانها در مقابل نیروی زلزله آسیبساختمان

باشند. تر مینهای پائیهای باالتر دیوار به قسمتهستند كه بخاطر وزن سنگین سنگ و تحمل فشار وارده از الیه

شود، اما به لحاظ حرارتی نقطه دیوارهای قطور و سنگین سنگی اگرچه در هنگام وقوع زلزله نقطه ضعف محسوب می

قوّت است. چرا كه سنگ نسبت به خشت و آجر، عایق حرارتی خوبی نیست و افزودن ضخامت دیوار این ضعف را 

عنوان ه ولی در مقابل نیروی كششی ضعیف هستند و بنابراین بها مقاومت فشاری خوبی دارند، كند. سنگجبران می

در روستاها . (111-111)همان، « تری است.شود و در این مورد چوب انتخاب مناسبها استفاده نمیتیر افقی از آن

جذب  شود كه در دیوارهای فاقد عایق رطوبتی، بدلیلگل استفاده میوبرای ساخت دیوار سنگی از مالت گل و یا گچ

  9شوند.رطوبت، باعث سست شدن دیوار می

 سرد با اقلیم گیاهان سازگار -5

گردد، سرمای زیاد نیز به همانطوری كه گرمای زیاد باعث از بین رفتن گیاهان  و مانع رشد و نمو نباتات می

باشند، نباتات چوبی كوتاه قد و كند. در اقلیم سرد و مناطقی كه دارای تابستان غیر مشخص میهمین صورت عمل می

ین مناطق در فصل سرد و یخ بندان، از نمو نباتات همچنین گیاهان علفی خشکی پسند فراوان است. خشکی هوا در ا

                                                 

سيزان شود، ا شعبات آن از زير ساختمان رد ميها كه مسير قنات يشود. در برخي از خانهخوانده مي« سيزان»در شهر همدان زيرزمين تحت عنوان . 6

 تر است مرتبط مي باشد.توسط چند پله به چشمه كه محل برداشت آب از قنات است و از كف سيزان پايين

ها جهت حفاظت در عرض و سرپوشيده مختص چند خانه( وجود دارد. داالن)راه عبوری كم ،«داالن»در شهر همدان نمونه جالبي از معبر با عنوان  .0

 شدند.مستان ساخته ميو بوران و سرمای زبرابر باد 

صورت ه باشد. ديوار سنگي را بشده كه مالت بسيار محكم و مقاوم در برابر رطوبت ميچارو استفاده مي های مهم از قيردر سابق برای ساختمان .8

 كردند.ميای( نيز برای حصار دور باغات و يا محوطه مسكوني اجراء )با استفاده از سنگ الشه، قواره و رودخانه خشكه چيني
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 گیرد.های هوائی نباتات بیشتر از اعضاء زیرزمینی در معرض خطر قرار میكند. به همین جهت، اندامجلوگیری می

( از دالیل استفاده از گیاهان همیشه 931، 1991)درختانی مانند كاج از مقاومت و دوام بیشتری برخوردارند.( )صوفی، 

های این گیاهان سوزنی شکل است. علت این سوزنی شکل بودن آن است كه چون بز  كنترل جهت باد است. برگس

 كمتری مصرف كنند. دائماً مشغول فتوسنتز هستند، انرژی

 
همسازی گیاهان با فصل کوتاه نشو و نما. درخت کاج در فصل سرما نیز همچنان . Error! No text of specified style in document.-75 ریتصو

 (1354سبز است.)پردیسان،

 

بینیم. سطح خارجی كه می« توپُر»خشك مقاطع گیاهان را كلفت و پر یا به اصطالح وهای سرد و گرمدر اقلیم

دفاعی گیاه را در مقابل سرما و حل گرمای سوزان گیرد كم است. این نکته حالت قسمت توپر و مغز گیاه را در بر می

ماند و با تغیرات درجه حرارت محیط بدین معنی كه مغز گیاه از سرما یا گرمای سوزان بیشتر در امان می رساند.می

تری نسبت به رویه گیاه دارد. برعکس گیاهان مناطق معتدل در تلفیق با اوضاع محیطی فصول خارج حالت متعادل

 ضع آزادی دارند. رویش گیاهان مناطق گرم و مرطوب نیز از لحاظ شکل و اندازه وضع متنوعی دارند.مختلف و

 سرد با اقلیم جانوران سازگار-6

تری دارند. بنابر قانون الن ( بعضی از انواع حیوانات در شرایط اقلیمی سرد جثه بزرگBergmannبنابر قانون برگمان )»
(Allenحیوانات سردسیر ضمائم ) های كوچکی دارد. خرگوش بیابانی تر از حیوانات گرمسیر است. خرگوش قطبی گوشاندامشان كوچك

تر بطور نسبی سطح كمتری از تششع حرارت دارد و بنابراین برای نقاط های درازی است. جثه بزرگ و ضمائم بدنی كوچكصاحب گوش
 (13، 1974س و دیگران، )واال« سردسیر كه حفظ حرارت الزمه بقاست امتیاز بزرگی است.

باشند، گرم با وجود سرمای خیلی زیاد در زمستان دارای رخوتی در این فصل نمیالزم به ذكر است كه حیوانات خون

های خیلی نازك و فشرده و حیوانات بلند قد های ضخیم با پشمچرا كه حیوانات كوچك بدنشان پوشیده است از پوست

 (411 ،1991صوفی، باشند. )میهای ضخیم نیز دارای كرك

خورند. برخی نیز كوچ از آنجا كه در این منطقه اقلیمی مواد خوراكی كمیاب است، بسیاری از حیوانات همه چیز می

ها برای ها و انواع خرگوشكنند. قاقممانند از طریق رنگ سفید، خود را با محیط همساز میهایی كه میكنند و آنمی

گرایند. حیوانات دشت برفگیر نیز به كمك چربی زیر پوست و پوست كوتاه زمستان به سفیدی میمقابله با روزهای 

و دیگران،  واالسزنند. )كنند. بسیاری از حیوانات این منطقه زیر برف نقب میكلفت عایق آب، با سرما مقابله می

وست خرس چون عایقی برای محافظت های زیر پروند. چربیها در زمستان به خواب زمستانی میخرس.  (11، 1974
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 باشد.از آن در زمستان می

 
 (1354. همسازی حیوانات با فصل کوتاه نشو و نما: ذخیره مواد غذائی.)پردیسان، Error! No text of specified style in document.-76 ریتصو

  
 . )راست( همسازی انسان با سرمای شدید: خانه نگهدارنده گرما. )همان(Error! No text of specified style in document.-77 ریتصو

همسازی انسان و حیوان با سرمای شدید:  چربی زیر پوست و پوست  . )چپ(Error! No text of specified style in document.-78 ریتصو

 کلفت عایق آب. )همان(

 

 
ارتفاع تأثیر ارتفاع از سطح دریا و سرمای هوا در یک گیاه خاص با ژن ثابت در . Error! No text of specified style in document.-11نمودار 

 )مطالعه در کوهستان نوادا( گیاه
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 یمدر چهار اقل یطجانور و انسان( با مح یاه،)گ طبیعیتطابق موجودات  شیوه. Error! No text of specified style in document.-15جدول 

 حوزه

 زیست اقلیمی
 سرد مرطوب معتدل و گرم و خشک گرم مرطوب

ن
ها

گیا
 

ی 
صل

 ا
ت

صا
خ

ش
م

ن
ها

گیا
 های بسیار،گونه 

های انبوه با جنگل
 های بسیارالیه

 های گیاهی بسیار،گونه
 زندگی گیاهی وسیع و پراكنده ،

 علفزارهای باز،
 انبوهی از بوته و درختچه،

 های انبوه و خارداردرختستان

 های مختلفگونه
 های برگ ریز پائیزیگونه

 درختچه)بوته(درخت و 
 رویش گیاهی غیر طبقه ای

 های كمگونه
 های انبوه همیشه سبز و سایه دارجنگل

 رویش گیاهی غیر طبقه ای

م 
مه

 
ی

ها
رد

هب
را

ی
از

س
هم

 

 فتوسنتز مداوم،
 افزایش اندازه،

 تخصص

 نهفتگی،
 حفاظت و انشعاب دادن آب

 كاهش اندازه،
 ذخیره سازی غذا،

 چرخه كوتاه زندگی،

 نهفتگی
 زندگی سالیانهچرخه 

 شکل گیری بصورت قائم
 

 كاهش اندازه
 ذخیره سازی غذا

 شکل گیری روی زمین
 حفظ آب

 فتوسنتز مداوم

ن
ورا

جان
 

         

ت
انا

یو
 ح

ی
صل

ت ا
صا

خ
ش

م
 

 جمعیت محدود،
های گونه

 درختی)میمون(،
 پرندگان بسیار،

پستانداران كوچك و 
 پستانداران نخستین

 جانداران بسیار یا فقیر؟
 از ذخیره سم داران،گروهی 

گروهی از گوشتخواران، الشخوران، 
نخستین(، -بزرگ-پستانداران)كوچك

 پرندگان شکاری و خزندگان

 جانداران محدود و گوناگون
 گروهی از ذخیره سم داران جنگل

 پستانداران خیلی كوچك
 های درختیگونه

 جوندگان مهاجر
 پرندگان شکاری

 زندگی طوالنی حشرات

 هجانداران پراكند
 گوشتخواران بزرگ

 گروهی از ذخیره سم داران بزرگ
 جوندگان)موش(

ی
از

س
هم

م 
مه

ی 
ها

رد
هب

را
 

 تخصص،
باالرفتن از درخت و 

 تاب خوردن

 فعالیت شبانه،
 رخوت تابستانی،

 حفظ آب،
 مهاجرت،

 مسافت یابی،
 سکونت زیرزمینی،

 آرایش گروهی،
 برنامه غذایی همه چیزخواری،

 هضم سلولزی)گوارشی(

 خوابی زمستان
 عایق سازی

 ذخیره غذا
 مهاجرت

 آرایش گروهی
 سکونت زیرزمینی

 هضم سلولزی)گوارشی(
 پوست اندازی

 باالرفتن از درخت و تاب خوردن

 زمستان خوابی
 عایق سازی

 ذخیره غذا
 مهاجرت

 برنامه غذایی همه چیزخواری

ی 
از

س
هم

 
هم

 م
ی

ها
رد

هب
را

ن
سا

ان
 

 شکار و اجتماع،
 باغبانی

 شکار و اجتماع،
 باغبانی،

 كشاورزی و شخم زنی،
 چوپانی و چادرنشینی،

 كشاورزی مفرط و شهرنشینی،
 كشورهای صنعتی دارای صنایع  بزرگ،

 سیاست بازرگانی

 شکار و اجتماع
 كشاورزی و شخم زنی

 چوپانی و چادرنشینی
 كشاورزی مفرط و شهرنشینی

كشورهای صنعتی دارای صنایع 
 بزرگ

 شکار و اجتماع
 زنیكشاورزی و شخم 

 چوپانی و چادرنشینی
 كشاورزی مفرط و شهرنشینی
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 چهارگانه هایاقلیمدر  محیطبا  معماریتطابق  . شیوهError! No text of specified style in document.-16جدول 

 نوع مصالح اقلیمنوع 
نوع 

 پالن

نوع 

 بام
 جهت استقرار

نحوه ارتباط 

 زمینساختمان با 

سطح و تعداد 

 هاپنجره

 میزان

استفاده از 

 طبیعی تهویه

بافت 

 مجموعه

رنگ 

 خارجی

گرم و 

 خشک

ظرفیت حرارتی 

 زیاد
 فشرده

طاق 

 گنبد

جنوب تا جنوب 

 شرقی
 روشن متراكم كم كم روی زمین

 سرد
ظرفیت و مقاومت 

 حرارتی زیاد
 مسطح فشرده

جنوب شرقی تا 

 جنوب غربی
 تیره متراكم كم كم روی زمین

 معتدل
ظرفیت حرارتی 

 كم
 شرق تا غرب شیبدار گسترده

های چوبی پایه روی

 یا كرسی چینی بنائی
 آزاد پراكنده زیاد زیاد

گرم و 

 مرطوب

ظرفیت حرارتی 

 كم
 مسطح گسترده

جنوب تا جنوب 

 شرقی
 روشن پراكنده كم متوسط روی زمین

 

 های مختلف ایرانشکل بازار در اقلیم                                        

 معتدل و مرطوببازار در اقلیم -1

های بازار غالباً فاقد طاق هستند و فقط بام در كرانه دریای خزر به لحاظ رطوبت و یا بارندگی بسیار زیاد راسته

های بازار معموالً از دو پوشاند. همچنین كف راستهها را میها از دو طرف تا حدودی فضای باالی راستهشیبدار حجره

گذرد هدایت و نهایتاً اران به مجرای باریکی كه از وسط راسته میطرف قدری به سمت وسط راسته شیب دارند تا آب ب

 به نهر یا رودخانه ریخته شوند.

 گرم و مرطوببازار در اقلیم -2

های بازار در كرانه جنوبی كشور دارای سایبانی مرتفع هستند و با تمهیدات مختلف سعی شده كه از راسته

های بازار در جنوب كشور مرطوب و سنگین استفاده شود. طول راسته حداكثر جریان هوا جهت تهویه و جابجائی هوای

گیرد. به دلیل باال بودن كند و لذا از دو انتهای راسته بازار تهویه صورت میكم و حداكثر از چند صد متر تجاوز نمی

 اقد زیرزمین هستند.های زیرزمینی و رطوبت نسبتاً زیاد این منطقه نیز مانند كرانه دریای خزر، بازارها فسطح آب

 سردبازر در اقلیم -3

باشند. های بازار در شهرهای بزرگ این نواحی )كوهستانی و مرتفع فالت( عموماً دارای طاق آجری میراسته



138 

 

ها و ارتفاع كف تا زیر طاق آن كمتر از بازارهای مشابه در نواحی گرم و خشك است. جهت اما در اینجا عرض راسته

 ها قرار دارند.ها معموالً منفذهای نسبتاً كوچکی در باالی طاقدر راسته تأمین نور و تهویه

 گرم و خشکبازار در اقلیم -4

های بازار دارای طاق با مصالح بنائی در این اقلیم )دشت فالت( نیز مانند نواحی كوهستانی و مرتفع اكثر راسته

گرمای هوا و تابش آفتاب بیش از سرمای زمستان مشکل ساز هستند. منتها در اینجا بدلیل آنکه از لحاظ زیست اقلیمی 

هایی كه تر هستند. معموالً در قسمتها بزرگها بیشتر و منفذهای باالی طاقها بلندتر و عرض راستهاست لذا طاق

رض و ارتفاع های بازار، عها و ... ورودیرسد مانند مقابل سراها، تیمها، تیمچهراسته بازار در مقابل مکانی بخصوص می

كنند. این مطلب در ها اغلب گنبدی مرتفع احداث میشود. جهت پوشاندن طاق در این قسمتراسته قدری بیشتر می

ها دارای زیرزمین هستند كه كند. در این منطقه و همچنین در اقلیم سرد، بعضی از حجرهمورد اقلیم سرد نیز صدق می

 شود.جهت انبار كاال از آن استفاده می

 فصل هشتم(-رسش ها و پژوهش ها)طبیعتپ

 كدامند ؟كتاب نام برده شده در این فصل  چهار اقلیم (1

 كه در تغییر آب و هوای منطقه ای مؤثر هستند را نام ببرید؟ عواملی (1

 چقدر وسعت دارد و در كدام دسته اقلیم آب و هوایی قرار می گیرد؟ فالت مرکزی ایران (9

 را نام ببرید؟ گرم و خشکشرایط اقلیمی منطقه آب و هوایی  (4

 اقلیم گرم و خشك را نام ببرید؟ وِیژگی های بافت شهری و روستایی (7

 را تشریح كنید؟ بناهای منطقه گرم و خشکخصوصیات  (3

 است؟ چرا؟ فرمی مناسبدر اقلیم گرم و خشك ساختمان با چه   (3

 در اینگونه اقلیم بلند ساخته می شوند؟ جان پناه هاچرا  (1

 را در اقلیم گرم و خشك توضیح دهید؟ پوسته ایگنبدهای دو خواص  (3

 در اقلیم گرم و خشك چه شرایطی دارند؟ بیابان ، گیاهان و بیابان هاجانداران  (11

 كه در اقلیم گرم و خشك رشد می كنند را نام ببرید؟ انواع گیاهانی (11

 در اقلیم گرم و خشك را نام ببرید؟ جانوران شاخص (11

 ب را نام ببرید؟اقلیم گرم و مرطو شرایط آب و هوای (19

 در اقلیم گرم و مرطوب از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ بافت شهری و روستایی (14

 بناهای اقلیم گرم و مرطوب را تشریح نمائید؟ خصوصیات (17

 ؟دمناسب رویش در اقلیم گرم و مرطوب هستن چه گیاهانی (13

 و مشخصات و شرایط زندگی آن چه چیزی می دانید، بیان كنید؟ در باره فیل (13

 دارای چه ویژگی هایی است؟ قلیم معتدل و مرطوبا (11

 در اقلیم معتدل و مرطوب چگونه است؟ بافت بناهای شهر ی و روستایی (13

 در اقلیم معتدل و مرطوب بکار می رود؟ چه مصالحیمعموالً  (11

 را بیان كنید؟ معتدل و مرطوبشرایط آب و هوایی  (11
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 معتدل و مرطوب را تشریح نمائید؟ بناهایویژگی های  (11

 در اقلیم معتدل و مرطوب دارای چه ویژگی هایی است؟ ت شهری و روستاییباف (19

 سازگار با اقلیم گرم و معتدل را نام ببرید؟ گیاهان و جانوران (14

 در اقلیم های گوناگون چگونه است؟ شکل بازارها (17
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     فصل نهم
 (1)معماریفضاهای در ایجاد ویژگی های  مبانی هندسینقش                       

                            

ترین زبانی است كه بودنش مهم 1هندسه در عین مجرد .ترین مباحث معماری، هندسه استیکی از اصلی

 به نباید البته. اندیشیمآفریند. ما در هر طرحی ابتدا به هندسه آن میهای ویژه فضایی را میمعمار به وسیله آن كیفیت

 د!!كر نگاه معماری در هندسی بازی یك همچون و مجرد دید با هندسه

 است آنها در صحیح هندسی مبانی وجود عدم در معاصر معماری هایطرح از بسیاری اساسی اشکاالت از یکی

 طبیعت، در هندسه گیریشکلالیل . دبگیرد شکل اشکال با بازی یا تصادف طریق از تنها هندسه كه شده سبب این و

)سیستمی( از  1ایسامانه تعریفی داریم تالش اینجا در. معماری در هندسه گیریشکلكمکی است بسیار مؤثر برای 

-در سامانه را آنها از گیریبهره ینحوه سپس و كرده بررسی را طبیعی هایسامانه یمعماری و قوانین حاكم بر هندسه

  های معماری نشان دهیم.

 هندسه شناسی واژه                                                              

ك پهلوی برگرفته شده است كه به معنای اندازه است. این واژه از سه و هنداسواژه هندسه از هندا

جمع شوندپی هم یا هن + استوار كردن و برپا كردن. هن+دا+سك درست شده است به معنای هم + آفریدن و ساختن

 به معنای عدالت و قانون یا دا گذار و دادقانون ،آفریننده ،هایی مانند دادار به معنای خالقواژه با «دا» و است ساز

را استوار كردن و یا كندن زمین دانسته است. پس سَك یا سکیدن  ریشه است. دهخداهم ...( یا داور یا دادگاه)همچون 

 كلمات از و است ریشههم هندسه باهم « اندازه» واژهباشد. « قاعده كلی ساختمان»معنای كلی آن باید چیزی همچون 

زبان عربی به صورت هندسه و  درواژه  هردوبندی مربوط است. نام برد كه به پیکره راتوان اندام آن می خانوادههم

 ندز كسی است كه با توجه به اندازه و مقیاس چیزی بسازد و جزء اسماء خداوند است.وءَ. مهندس یا ماندرفته بکاراندازه 

 نگاه افالطون در هندسه تعریف                                                     

كه بر سر در  داند. به طوریشستن فکر می و و همچون صابونذهن  نمودن روشنكار هندسه را  9افالطون

 برای كه شودمی روشن او بیان این از.« در نیاید سراداند بدین هر کس هندسه نمی»: نوشته بود آكادمیا معروف مدرسه

 است.  7به معقول 4محسوس از رسیدن راه و طبیعی ماوراء مطالعات نیازپیش هندسه ،او

شود. افالطونیان نیز طبیعی توصیف می ءترین قالب زبانی است كه به وسیله آن قلمرو ماوراهندسه، روشن»افالطون:گفته  به

                                                 

 (6838. )دهخدا، ذيل واژه مجرد، اند: عقول مجردات محضندي، چنانكه گوباشدمحض باشد و مخلوط با ماده ن يكه روحان یامر .6

واژه  لي)دهخدا، ذ .كنندمي یهمكار گريكدي با هدف کي یراستا در كه وستهيپ هم به یاجزا ايها اندام ازای مجموعه ،ستميس ،دستگاه ،نظم دار .0

 ( 6838سامانه، 

 يفلسف یهاهيپا كه بود او سه نيا انيم در كه .است يوناني(ارسطو، افالطون و سقراط) گانهسه بزرگ لسوفانيف از لسوفيف نيدوم پالتون ايافالطون  .8

 .است قابل توجه زين ياو بر فلسفه اسالم ريتاث .گذاشت بنا را غرب فرهنگ

 (6838، ، ذيل واژه محسوسدهخدا) .مقابل معقول .و ادراک شود افتهيآنچه به حواس ظاهر در .شده افتهيبه حس در .4

 (6838، )دهخدا، ذيل واژه معقول. قول يعني آنچه به قوای باطني و عقل دريافته شودمع .5
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 ،است 1گویند: دانش هندسه چیزی در درون ماست كه قبل از تولد ما یعنی هنگامی كه روح ما در تماس با هستی مثالیدر این باره می

 ( 17، 1931 لولر،« )حاصل شده است.

 
 عنوان به رنسانس دوران در که یمعمار و عتیطب در یهندس خالص یهاشکل. Error! No text of specified style in document.-81 ریتصو

-یم وجودبه یعیطب اشکال یبرا را ییبایز اریبس یهانهیقر ند،یآیم دیپد  5 و 4 و 3 یثاغورثیکه از مثلث ف ی.اعدادرفتیم شمار به معماران یبرا ییمبنا

 (88، 1368. )لولر،آورد

 

 هندسه در نزد حکیمان ایرانی                                                         

ابوریحان  .بود هاوكمیت هادانستند كه واسطه عالم كیفیتحکیمان ایرانی هم هندسه را دانشی ارزشمند می

 «ها كه اندر جسم موجود استها و شکلها و چندی یك از دیگر و خاصیت صورتدانستن اندازه»هندسه را  بیرونی

 ت،یخاص هندسه گرچه وابستگی به عالم ماده دارد، ولی ذاتاً مجرد است و به سبب همینابن سینا از دید كند. تعریف می

 هایگیریبهرهیکی از  او. شود یهندس درك است الزم ابتدا م،یباش داشته ییمعنا درك یزیچ هر از میبتوان نکهیا یبرا

 دو این یاری به آنجا از  كه چرا كرد؛می بیان (بزرگ مقیاس در)طبیعت  شناسیكیهانمهم هندسه را در علم نجوم و 

 (131 ،1933 اغلو، بینج). یافت دست مابعدالطبیعی علوم به شودمی علم

 عقل روحانی شناسی خود را بر هندسه بنا نهادند. آنان این دانش را برخاسته ازپایه هستی 1«اخوان الصفا»

از این عالم مادی به عالم ارواح و حیات جاوید  یعروج ملکوت یهدف نهایی هندسه را آماده كردن نفس برا دانسته و

 و ماده عالم تفسیرگر عنوان به هندسه تعریف آیدمی بر حکیمان این سخن مجموع از آنچه.(173 همان،) .دانندمی

                                                 

 اما ستندين یمادّ اگرچه عالم نيا موجودات واقع در .است يجسمان عالم و يعقل عالم نيب واسطه كه شودياز وجود گفته م یاعالم مثال به مرتبه .6

 (611، 6818 ،یزدي)مصباح  .دارند را ... و وضع و فيك و كمّ مانند ماده آثار از يبرخ

 حكيم و پيامبر يک عنوان به فيثاغورث آثار مطالعه به گروه اين. گذاشتند بنيان را پنهاني علمي جهاد چهارم قرن در كه هستند جمعي، الصفا اخوان .0

 اخوان رسائل» نام به آنها اصلي كتاب. دانستند( طبيعت ماوراء و)طبيعت  هستي فهم اصلي اركان را هندسه و رياضيات آن تبع به و پرداختند يوناني

 «خيال و خشت» يا اردالن، «وحدت حس» كتاب به توان مي آنان یهاانديشه با آشنائي برای. است نشده ترجمه هنوز كه است عربي زبان به «الصفا

 .كرد مراجعه نصر دكتر یهانوشته يا قاسمي، حاج و نوايي
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تر و توان به مراتب مجردمی  آید،میاز عالم ماده  كهمطالعه هندسه هر شیئ  با. است معنا و ماده عالم بینای واسطه

 .افتی دست آن یماد شکل به توانیم معنا هر به منتسب هندسه مطالعه با عکس، به ومعنوی آن دست یافت 

 هاسامانهقانونی برای همه  هندسه                                                   

تفاوت ناشی از هاسامانه متفاوت هایویژگی گیری شکل. هاستقانون همه سامانههندسه بخش مهمی از

 :از عبارتند هاخاستگاه نیا .آنهاست خاستگاه

 اجزاء و عناصر سامانه، 

 سامانه هندسه یا اجزاء چیدمان. 
تر از خود اجزاء چگونگی روابط و چیدمان اجزاء بسیار مهم های خاص در هر سامانهبرای شکل گرفتن ویژگی

به . آنهاست متفاوت ها اجزای مشترك اما آثار متفاوتی دارند كه این آثار ناشی از هندسهچرا كه بسیاری از سامانه است،

 آثار كل در و خاصیت، رنگ، بو اما هستند مشترك اجزاء از متشکل همه كه برد امن را آلی تركیبات توانعنوان مثال می

 .دارند متفاوتی

 برای تركیبات برخی كه چرا ،باشد داشته وجود هاهندسهبین انسان و برخی  ایرابطهکه باید  رسدنظر می به

 با آنها ساختار و هندسه تنها و بوده یکی آنها دهنده تشکیلكه اجزاء  حالی در هستند، ناخوشایند برخی و خوشایند انسان

به این نتیجه  توانمی. خراشند گوش بعضی و خوشایند ما برای خاص موجی طول با صداها بعضی. است متفاوت هم

  ما برای باشد هماهنگ ما ذهنی وجود با اگر...  و بینایی چشایی،كنیم چه از نظر كه ما درك می هاییدادهرسید كه 

 و هنر در آنها از گیریبهره و شناخت و ماست میل باب كه دارند وجود هاییهندسه. به این ترتیب دارد مطلوب احساس

 انسانی در طول تاریخ همیشه مورد نظر بوده است. معماری

 

     
 موجبها دانه قانونمند هندسه و تراكم و نظم -شده شکافته انار (راست. )Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو
 .است داده شکل را سامانه یهندسه آنها دمانیچ یهنحو و سامانه یاجزا انار یهادانه. است شده ساختارش حفظ

شکل گوش اگرچه محاط در  -یانسان ریو غ یهندسه انسان. )چپ( Error! No text of specified style in document.-11 ریتصو
صداها  یجذب برخ یاست كه براساس عملکرد شکل گرفته است. الله گوش برا نیاست اما مهم ا یعیاشکال طب یو همسان با برخ یطالئ لیمستط

 را دارد. اهانیگ یبرا شهینقش ر

 هندسه بخش فطری و ذاتی سامانه های طبیعی                                               

 توانمیهر گونه طبیعی را  یعنی. است آن هندسه،  طبیعی سامانه هر هویت معرف ترینمهم حقیقت در
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این همان چیزی است كه توسط برخی از  كندمیخودش را تعریف  ذاتی، هندسه یك براساس كه دانست ایسامانه

 هایسامانه ذاتی و فطریهندسه نامیده شده است و منظور از آن همان  «هندسه مقدس»نظریه پردازان به عنوان 

 حاضر وجه هیچ به و كرده فراموش را آن بکلی امروز معماری و هنر كه است طبیعت در بزرگی درس این. است طبیعی

 هرگز طبیعی، گونه هر در حال عین در اما. نیست هندسی زمان بی فطری و ذاتی اصول و هویت با هندسه پذیرش به

 گیرند.و در یك تنوع و آزادی نسبی شکل می ستندین شکلهم هندسه یدارا ماشینی شکل به محصوالت

 تار موجودات طبیعتهای ذاتی و تطابقی در ساخهندسه                               

 :كرد تفکیك زیر شکل به را طبیعی گونه هر در موجود هندسی الیه دو باید ترتیب این به

  هندسه ذاتی تحت تأثیر نیروهای درونی 

 هندسه تطابقی تحت تأثیر نیروهای بیرونی 

 هندسه ذاتی موجودات طبیعت-1

شوند. این اصول می 1مقدس یا فطری ،یذاتهمان الگوهای همیشگی  هندسی طبیعت كه تعبیر به هندسه 

این هندسه  دارند،اشیاء گرایش به این اشکال  ذات ،درونی استعداداز آنجا كه به صورت  و هستند ثابتكثرت ناپذیر و 

 مثالدهد. هویت شکلی را تشکیل می بینیپیش قابلكه جنبه  شودمیذاتی و فطری تحت تاثیر نیروهای درونی نامیده 

 گوناگون نژادهای و هاتیرهناشی از همین هندسه است. اگرچه در بین  ها،انسان همه در نوعی مشترك هایویژگی

 توانیم عتیطب در قیدق ینگاه با .است شده ایجاد مشخصی كامالً شکلی یهاتفاوت مختلف یهااقلیم در انسان

گل  یبه هندسه بخش مركز توانیم مثال یبرا است، یذات زین اهانیگو  هاگلموجود در  هندسه كه افتیدر

 یکی از زیباترین اشکال هندسی موجود در طبیعت دانه برف است. و نیزآفتابگردان اشاره كرد.

 

                      
 هادانه یالگو و آفتابگردان گل یمركز بخشهندسه  -اهانیگ یذات یهندسه. )راست( Error! No text of specified style in document.-19 ریتصو

 (1 ،1911 ،ی)دكز .است یفطر و یدرون یاستعداد از نشان
-بیترك و بوده فرد به منحصر خود نوع در دانههر  -برف دانه یذات یهندسه. )چپ( Error! No text of specified style in document.-14 ریتصو
 (11 ،1911 ار،یبخت و)اردالن  .اندشده ساخته انتهایب تنوعات در تکرار با كه دارد، یاختصاص یبند

 ذاتی سامانه های معماری هندسه-2

 دیبا معبد مثال عنوان به هستند، یذات یاهندسه یدارا...  و معبد خانه، موضوعات از كی هرمعماری نیز  رد

                                                 

 .شوديم دهينام مقدس هندسه است، نندهيآفر به منتسبو  ي. بلكه چون ذاتستين منظم هندسه الزاماً مقدس هندسه داشت توجه ديبا .6
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 هاست،عبادتگاه نیتركهن از كه كعبه در امر نیا .كند برقرار ارتباط خالق با بتواند انسان تا باشد داریپا و ساكن یمکان

وجود دارد كه  یمکاتب معمار ی. اما برخاست سکون و ییستایا كمال در یمکعب یاهندسه با كعبه. كندیم دایپ مصداق

خوریم كه بر می 1کانستراكشنید به غرب، یمعمار مکاتب مطالعه. با كنندیم انکاررا نقد و  یهیو بد هیاصول اول نیا

 رفتنینپذ و استانداردها انکار یمعنا به یواساز ای کانستراكشنیدپردازد. هندسه ذاتی را نپذیرفته و به انکار آن می

 آیزنمن 3شماره  خانه به توان( از مصادیق معماری دیکانستراكشن، می13، 1937. )برادبنت، است موجود یهانسخه

 كه است این او اثر به وارده ایراد. پاست شش و سر دو انسانی مانند كه كرده خلق الخلقهعجیبای خانه او. كرد اشاره

... و پس از  تعیین كند كه یك بنا خانه است یا معبد و یا تواندمی. هندسه كرد درك را خانه ذاتی هندسه ابتدا بایستمی

 .یابد تطابق اقلیم و فرهنگ با بایستمیكه هندسه  شودمیآن در حوزه تطابق با محیط بعدی مطرح 

          
خانه ششم . Error! No text of specified style in document.-86 و Error! No text of specified style in document.-85 ریتصو

 است. رفتهیموجود خانه را نپذ یاهنکرده و نسخه یرویخانه پ یآیزنمن که از هندسه ذات

 

 هندسه تطابقی در ساختار موجودات طبیعت-3

اما نیروهای بیرونی وجود  دارند، خاصی شکلچه در هر گونه زیستی نیروهای درونی تمایل به هندسه و  اگر

شوند موجودات طبیعی به صورت یك جبر ماشینی همه هم شکل نباشند بلکه بر اساس اصل تطابق دارند كه سبب می

تا اینکه به  شودمیهویت كاسته  ذیریپبینی یشپاین حوزه از میزان  در. كنند یداپبا محیط به هندسه خاص خود دست 

-اقلیم در...  یا و هامیوهو یا  هاانسان بین شکلی هایتفاوت توانیم مثال عنوان به. برسد ذیرپنا بینییشپتنوع و كثرت 

 از یشپ .است اقلیم بیرونی نیروهای عامل ترینمهمو « ژن» درونی نیروهای عامل ترینمهم. برد نام را مختلف های

 در كه شده ثابت امروزه اما دانستند،می بیرون به دهنده شکل ثابت و اصلی عامل را درونی نیروهای و ژن همیشه این

 .نیست كم طبیعی ژنتیك هایتغییر در بیرونی نیروهای تاثیر بزرگتر هایدوره

 ترکیب دو نوع هندسه ذاتی و تطابقی در ساختار موجودات-4

 معماری موضوع هر برای. دارد فراوان كاربرد هم معماری در( یتطابق و یذات هندسه) هندسی گونه دو این

 عین در ولی. دهدمی شکل را موضوع آن با متناسب فطری و ذاتی ایهندسه الگوها، از گروهی... و معبد خانه، همچون

 یفضاها یدارا یمسکون یهاساختمان همه مثال. نیستند همسان تاریخ طول در هامصداق از اینمونه دو هیچ حال

-یم یمتفاوت یهاالگو یدارا...  و های كارفرماهای بافت، تاریخ، خواستهویژگی م،یاقل نوع به بسته اما هستند، یمشابه

                                                 

 (63، 6835)برادبنت،  .است پرداخته بدان خود و كرده عرضه را آن 6331سال  است كه از داياز ژاک در یواساز یتئور .6
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 .است یافته تطابق بیرونی و درونی نیروهای از بسیاری با ساختمانی واحد هر چراكه باشند

، تركیب (انسانی و جانوری ،گیاهی جان، بی) موجودات رده چهار هر ساختار در هندسی الگوهای ترینمهم از

ها در تفاوت رفتاری و عملکردی و سامانه 1دو نوع هندسه تطابقی و ذاتی در آنها است. راز تفاوت هندسه ساختارها

های گیاهان های خاصی را به آن عضو داده است. به عنوان مثال ریشه و رگبرگاعضای آن است كه آثار و ویژگی

 ی هندسه ذاتی است.دارای هندسه تطابقی و گل، میوه، ساقه و شکل كلی آن دارا

 
ی ها با پیروی از هندسهشکل کلی برگ -. ترکیب دو نوع هندسه ذاتی و تطابقیError! No text of specified style in document.-87 ریتصو

 (68، 1381متفاوت است. )کریر، ها متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی باشد اما رگبرگپنج ضلعی می

 

 یمعمارطبیعت و موجودات  در 2ارگانیک هندسه                             

 ترکیب دو نوع هندسه آزاد و منظم در ساختار موجودات-1

 در منظم و آزاد هندسه نوع دو تركیب ،موجودات رده چهار هر ساختار در هندسی الگوهای ترینمهم از

 مولکولی، ساختارهای از برخی یا و هااتم حركت هندسه همچون كالن جهان تا خرد جهان از هاجانبی در .آنهاست

 هااندام برخی جانوران در و هارگبرگ توزیع و ریشه رشد ساختار گیاهان در. هاكهکشان و كوه ساحل، ابر، رعد، هندسه

-یشپ و آزاد هندسه از هایینمونه همه ... و اعصاب سلسله و رسانی خون سامانه ،روده گوارشی جذب سامانه همچون

 .هستند طبیعت ذیرپنابینی

 گرایانه، كل نگرش و مقیاس تغییر با( یانسان و یجانور ،یاهیگ جان،یب) حوزه چهار هر در كه حالی در

 در آن میوه و گل با گیاهان هایرگبرگ و ریشه هندسه تفاوت راز. دارد وجود هم ذیرپبینییشپ و منظمای ندسهه

منظم و متقارن در بسیاری از  در جانوران هم علی رغم هندسه كامالً كه همچنان .است آنها عملکرد و رفتار تفاوت

. اگرچه در جایگاه و شکل كلی اصول خاصی بر آن گوش همچون یعضو در مثالً هستیم، آزاد ایهندسهاعضا ما شاهد 

-سنگ هایرگهابر یا رعد و یا  هندسهجان هم بی موجودات در. است متنوع و آزاد آن هندسی ساختار اما ،سازگار است

                                                 

 (6838)دهخدا، ذيل واژه ساختار،  جسم کي یهابخش و اجزا بيترت ،یزيساختمان چ يچگونگ. 6

 .شود مراجعه کيارگان سامانه فيتعر و هاسامانه هينظر فصل به کيارگان یمعنا حيتشر یبرا .0
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 اند.حاكم آنها بر ذیرپبینی یشپمنظم و  هایی كامالًالگو و اصول كه دارند ذیریپنا بینییشپكوه شکل  های

     
. هندسه Error! No text of specified style in document.-89 و Error! No text of specified style in document.-88 ریتصو

 مشاهده کرد. جان )رعد(توان هندسه آزاد و منظم را مشاهده کرد. در شکل هندسه منظم در گیاه )پیاز( و هندسه آزاد را در بیارگانیک، درطبیعت می

 
هندسه اُرگانیک، چیدمان متفاوت اتم کربن مسبب ایجاد دو نوع متفاوت ماده   .Error! No text of specified style in document.-91 ریتصو

 است.)ذغال و الماس( شده
 

الکترون مشخص نیست و عموماً از احتمال حضور آن در همچنین اگرچه مسیر حركتی اجزاء اتم همچون 

 آرایش در مسئله همین. است حاكم هااتم همه در منظمی ساختاری الگوی كلی طور به اما گویند،اوربیتال سخن می

 ساختار باها شیشه. شودمی 1(هاسرامیك و هاشیشه) كریستال رده دو گیریشکلهم وجود دارد كه سبب  هامولکول

 و هندسه با هاسرامیك ازو رفتارهایی متفاوت  هاویژگی و كرده یداپسختی و شفافیت  خود، بلوری و منظم هندسی

 .دارند نامنظم ساختار

 سعی و است پرداخته گوناگون شرایط در آب هایمولکول 1،كردن بلوری به جالبی پژوهش در موتویا ماسارو

گوناگون و  هایموسیقیاز  استفاده با او همچنین بیابد، را یخی بلورهای گوناگون هایهندسهو  هاشکل دلیل تا دارد

 باشد. های آن قابل توجه میگوناگون این آزمایش را چندین بار تکرار كرده كه پاسخ هایمحیط

 به تبدیل تا آورده پائین را آن دمای آن، ساختارهای به بخشیدن نظم برای. دارد آزاد ساختاری آب: كندمی ذكر او

 9.«برف تشکیل» دارد را خود خاص منظم ساختار كدام هر كه شود انگیزی شگفت بلورهای

 یرونیب یروهاین اما دارند، یخاص شکل و هندسه به لیتما یدرون یروهاین موجودات، یهاگونه یتمام در

ی نیبشیپ زانیم از حوزه نیا در. ابدی دست خود خاص هندسه به طیمح با انطباق اصل اساس بر شکل شوند،یم سبب

                                                 

/ 01/8 خيمراجعه شده در تار  sakhteman.com-www.ceramic، باشندمي یدياكس مواد هاکيسرام و هاشهيش دهنده ليتمام مواد تشك .6

 64:22 6836ساعت

0. Crystalaize 

8.  emoto.net/english/ediary200408.html-www.masaru  22:65 ساعت 01/8/6836مراجعه شده در تاريخ 
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 رفتاری تفاوت در ریشه هاتفاوتاین  همه. شودیمطرح م یریناپذ ینیبشیپ كثرت و تنوع و شده كاسته تیهو یریپذ

 عنوان به توانمیدر یك مطالعه كلی  آنچه. استداده عضو آن به خاصی هایویژگی و آثار و دارد عضو آن عملکردی و

 :كه است آن برشمرد هاگوناگونی این از برخی مشترك وجه

 طوری به. شودمیسامان و نظم بیشتری بر ساختار آنها حاكم  كنند،می یداپطبیعی تکامل  هایارگانیزم هرچه 
 است جانوران از بیش آنها در و گیاهان از بیش هاجانبی در آزاد هندسه كه

  و نیاز از ناشی هندسه این بلکه. باشد اتفاق و تصادف از برخاسته طبیعت آزاد هندسه كه نیست طور این 
 اندسامانهوابسته و بیرونی و رابط  بخش اعضا، این موارد بیشتر در. است شکل و هندسه این به عضو آن رفتار

 و یابیجنبه تغذیه )غذا رینظ ییهاخواسته اند؛شده خشپسامانه به شکل آزاد  هایخواستهبرای دستیابی به  و
...كه به هر  یا و( رسانی اطالعات و یابی)اطالعات  ادراك جنبه یا و...(  یا و هوا یا و آب مینأت یا رسانیغذا یا

 رامانعی  هیچ دهند، انجام را خود رفتار اینکه برای اعضا این. هستند خروجی ایحال مربوط به اعضاء ورودی 
 . ابندیمی تطابقشکل خود را تغییر داده و با اطراف  ،و بسته به شرایط رندیپذینم

     
. هندسه Error! No text of specified style in document.-92 و Error! No text of specified style in document.-91 ریتصو

www.masaru-کریستال آب در اثر قرارگیری در معرض موسیقی معنوی و خشن در زمان تبلور براساس مطالعات ایموتو)مقایسه شکل  -ارگانیک

emoto.net/english/ediary211418.html) 
 

 آنها با طبیعت است هندسه آزاد موجودات بی جان ناشی از هندسه تطابق-2

عملکرد خاصی در كار نیست و این هندسه آزاد تنها ناشی از تطابق آنها با  در موجودات بی جان هیچ رفتار و

...  و سنگ هایرگه دریا،ساحل ابر، در آزاد هندسه گیریشکلاطراف سبب  هایمحدودیت و شرایطمحیط است. 

-كوچك از آسا رعد كنش این. گیردمی صورت رعد همچون یشکل جان، بی موجوداتاز كنش بین برخی  گاه. شودمی

جان . این كنش زیر بنای تحوالت در مواد بیدارد وجود كهکشانی هایمقیاس ترینعظیماتمی تا  هایمقیاس ترین

 و آزاد شکل و دانست گیاهان در ریشه شکل همچون باید جانبی موجودات در را رعد لشک» 1لولراست و به قول 

 نقاط به را خود رعد كه چرا. است دلیل همین به اتمی هایكنش در چه و هاكهکشان در چه ،ابرها در چه،آن پریشان

 ترسنگین هایمولکول گیریشکل سبب و كرده انرژی ایجاد آنها بین كنش با و رساندمیمخالف خود  هاییون وجود

 آنها از ناشی نسبی هایهمسانیموجودات و  رده چهاریك بررسی تطبیقی تناسب بین رفتار و هندسه در  در« .شودمی

 .كرد مشاهده زیر صورت به  توانمی را

                                                 

 ، معرفي نويسنده(6811)لولر، .و هندسه مقدس پرداخته شود اتياضير نهيو نگارش در زم قيكه به تحق اياسترال ساكن ييكايامر ساز مجسمه و نقاش .6
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 در موجودات و اشیا و ارتباط آنها با محیط. بررسی هندسه آزاد و منظم Error! No text of specified style in document.-17جدول 

 عملکرد جانور )انسان( گیاه بی جان هندسه
الگو در محیط 

 زندگی

 آزاد

 
رعد، حركت الکترون در 

 اربیتال و...
 رگبرگ

 آوند، ریشه
های عصبی، شش، رشته

 ها و رودهرگ
 جمع آوری هوا یا نور
 غذا رسانی و غذا یابی

 شهر سازی

 شکل اندام گل و میوه كهکشان و... اتم، مولکول، منظم
تجزیه و تحلیل، آماده سازی حركت درونی در 

 معرض ارتباط با محیط سیال )هوا(
 معماری

 

 دو هندسه آزاد و منظمترکیب معماری از -3

. است ظاهری و شکلی برداشت یك تنها طبیعت هایبرداشت بسیاری از مکاتب معماری معاصر از پیچیدگی

 ایهندسه سامانه، ساختار و نیاز اساسبر و شود درك پیچیدگی این دلیل و بنا زیر كه است آن دارد اهمیت آنچه اما

 هندسی، الگوی دو این با متناظر مثال بهترین رسدمی نظر به. شود انتخاب منظم یا آزاد شکل به آن، با متناسب

 عوامل از بسیاری اساس بر و است گیاه برای ریشه همچون معماری برای شهر. باشد معماری و شهرسازی یالگوها

 در. دارد سیال و آزادای هندسه...  و شهری مختلف مناطق عملکردهای جمعیتی، تراكم میزان طبیعی، موانع همچون

 اگر ترتیب این به. است حاكم آن بر منظم ساختاری كه است گیاهان میوه و گل همچون هاساختمان معماری كه حالی

 تحمیلی و ارگانیك غیر رفتاری كنیم طراحی( مدرن شهرهای از بسیاری همچون) منظم و هندسی صورت به را شهر

 .ایمگرفته فاصله طبیعی و ارگانیك طراحی از بپردازیم سیال و آزاد هندسه به خانه طراحی در اگر كه همچنان، ایمداشته

 1.ایمكرده توجهیبی اجزاء رفتار از برخاسته ذاتی هندسه به كهچرا

  
. )راست( هندسه آزاد در معماری، موزه هنر مدرن سامسونگ در سئول، طراح: Error! No text of specified style in document.-93 ریتصو

 فرانک گهری

 . )چپ( هندسه منظم، خانه روبی)فرانک لوید رایت(Error! No text of specified style in document.-94 ریتصو

 موجودات در مسیر تکامل شکل ساده ای خواهند یافت-4

 كاه  همچناان  كرد، مشاهده را موجودات رده چهار اين ساختاری تكامل توانمي اوليه بررسي يک با

                                                 

 قاتيكه توسط نگارنده در مركز تحق "یو شهرساز یدر معمار ياسالم تيهو" يقيتوان به فصل شش و هفت از پروژه تحقمي شتريمطالعه ب یبرا .6

 هنر حكمت يدرس جزوه در توانمي را مطالب ازای خالصه نيهمچندانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است مراجعه نمود.  یو شهرساز یمعمار

 .ديد دانشگاه همان یمعمار ارشد يكارشناس انيدانشجو به مربوط ياسالم
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 اين با. كنندمي تأييدرا  اين موضوع 6داروين تكامل نظريه از پس شناسانهزيست مطالعات از بسياری

 تار پيچياده  و تار گساترده  تكااملي  بستر در هاساختار اين اعضاء و اجزاء چه هر كه است جالب همه

 .اسات  طبيعاي  مهم بسيار اصل يک اين و است شدهتر ومنظمتر ساده آنها بر حاكم هندسه اند،شده

 یتار ناخواناا  و تار افتاه ين ساامان  یاهندسه...  و صخره كوه، ابر، در موجود هندسه نكهيا به توجه با

 از روناد، يما  تكامال  یساو  باه  شتريب موجودات چه هر اما دارد، انسان و جانوران اهان،يگ به نسبت

 0.كرد مشاهده ريز نمودار در توانيم را مطلب نيا .شوديم دور آنها ريناپذ ينيبشيپ یهايژگيو

 

 
تکامل موجودات و ارتباط آن با سادگی و پیچیدگی . بررسی میزان Error! No text of specified style in document.-12نمودار                        

 هندسه آنها

 

 بین مهمی بسیار تفاوت زنده، كلی سامانه در هادر بررسی سلسله مراتب چیدمان اجزاء و تركیب زیر سامانه

 قرار اصلی محور یك روی اصلی عناصر و سامانه مركز موجودات این همه در. شودمی مشاهده موجودات رده چهار این

 9.است متفاوت موجود آن در آنها اهمیت براساس عناصر گیری قرار مراتب سلسله ولیاند گرفته

                                                 

در اثر  اتيح یهادر گونه رييتغ نديبه فرانظريه تكامل . است يشناختستيز تكامل هينظرو واضع  ييايتانيبر شناسستي، زنيچارلز رابرت دارو .6

 (Cavalier،816،0221). پردازديم هانسلگذشت زمان و در طول 
 

حيواني و به همين جهت متقارن بود و از اين سال الگوهای گياهي  عمدتاً 6122يتر كالينز به خوبي نشان داده كه الگوی زيستي معماری تا قبل از پ .0

های گياهي بيشتر از تقارن موجود در به گفته او عدم تقارن موجود در گياهان و خصوصيات دروني پديده .متقارن بيشتر معمول گرديدهای غيرو شكل

ظم و ن) نشان داده كه چگونه ساختارشناسي آناتومي جانوری و فيلوتاكسي ( او616، 6835كالينز،) .بندی حيوانات مورد قبول واقع گرديداستخوان

های مبنايي برای حركت معماری از نظم متقارن به نظم هاشناسي صخرهجان يا حتي شكلای بيهگياهي و كريستال (ساقهدر طول ها آرايش برگ

ال آنها يا كارهای معماری ارگانيک مثل آثار ساليوان و رايت ی انگليسي و هندسه آزاد و سيّها( به عنوان نمونه باغ618و  610)همان، . آزادتر بود

 .گرايي گياهي و غير متقارن هستندهای طبيعتبهترين نمونه

 

 پروژه نيهمچن و رانيا صنعت و علم دانشگاه از نگارنده فيتال، 6835 ،يميقد نسخه ،ياسالم هنر حكمت جزوه به شود رجوع شتريب مطالعه یبرا .8

 میزان تکامل انسان جانوران

 پیچیدگی تدریجی در ساختار  و اجزاء

 سادگی در هندسه و شکل 

 سادگی 

 پیچیدگی

 گیاهان جمادات 
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 ترینمهم گیاهان در ندارند ساختاری و مراتب سلسله هیچ كه جانبی موجودات از جدای ،تحلیل این اساسبر 

 در تا است، گرفته قرار گیاه اصلی چهره در رشد، محور انتهای در بخش همین كه است آن زایش و تناسل گیاه رفتار

 با بتواند تا گرفته قرار ادراكی اندام رشد محور انتهای در جانوران در اما. كند مثل تولید بتواند باد یاری به سکون عین

 بر آنها از یك هیچ ترجیح عدم و نسبی عرضی هم زمین، با موازی و افقی محور یك روی هااندام تمام گیریبکار

 چراكه. گیردمی قرار رده باالترین در ادراك مركز و است عمودی رشد محور این انسان در اما شود؛می اثبات دیگری

 1.گیردمی قرار او زندگی حاشیه در او تناسلی و تغذیه رفتار و اوست معرفتی و ادراكی رفتار انسان عملکرد ترینمهم

 

 

 

                                                                                                                                                        

 .است گرفته انجام نگارنده توسط كه پنجم فصل «یشهرساز و یمعمار در ياسالم تيهو» يقاتيتحق
 

 اختيار در را عصيان و اطاعت و شر و خير ٴوسيله سبحان خدای« ربّهم عند رؤسهم ناكسوا المجرمون إذ تری ولو» .خوانيممي60 آيه سجده، سورهدر  .6

 كنندمي سير دركات سمت به كه اين با برخي سير اين در .باشد فراهم هاانسان آزمون وسيله و آماده اكبر جهاد صحنه تا دهدمي قرار همگان

 است آمده باال آن از آنچه و رفته فرو گل و خاک در اشريشه و «اصل» كه درخت همانند اينان .كنندمي سير باال سوی به رو و درجات در پندارندمي

 و زير، به سر نيز قيامت در بودند، برده فرو خاک به سر گونه درخت دنيا در چون و است خاک به معطوف فكرشان همه است، برگ و شاخ و «فرع» تنها

 شرم براثر «زيری به سر» معنای به تنها شده، اشاره آن به نيز روايات در كه قيامت در مجرم شدن محشور سرافكنده شوندمي محشور روبرگردانده

 جهت در كه اوست دنيوی رفتار و افكار همان بازتاب اين و شودمي محشور( الرأس منكوس) خاص هيئت با انديشيدن زميني اثر بر او بلكه نيست،

 (6811،438 ،ياسالم).«تعالي» نه بود، «تنزّل»

 صورت به بعضي ميمون، شكل به برخي :شوندمي حاضر صورت ده به قيامت روز گناهكاران :است شده نقل سلم و آله و عليه اهلل صلياكرم پيامبر از

 (450، 6811 ،يميرحو  ياشرف...)و كور ایدسته ،(باال پاهايشان و پايين هايشانصورت) منكوس شكل به ایعده خوک،

 و شودمي انحطاط دچار ماند،بازمي كمال مسير پيمودن از تنها نه گردد، غافل اوست، روح كه خود انساني هويت از و آورد رو خود طبيعت به نسانا اگر

 فيض از هرگز برگردد، اشحيواني طبيعت سوی به او توحيدی فطرت سمت از كسي دلِ چهره اگر .«اَضَلُّ هُم بَل كاالَنعمِ اُولئِکَ» :حيوان از ترپست

 هر كه است ایگونه به طبيعت، طرف به منكوس قلب .ريزدنمي آن درون چيزی ببارد، باال از باران چه هر كه واژگون ظرف همانند برد؛نمي بهره الهي

 الرأس منكوس حيوانات، ديگر همانند كه انساني .است خاک متوجه قلب اين چون آيد،نمي فرود آن درون چيزی كند، تنزّل خداوند طرف از فيضي

 سجده، سوره) «رُءوسِهِم ناكِسوا المُجرِمونَ اِذِ» :شودمي محشور منكوس حيوانِ چون نيز قيامت پس است، منعطف خاک سوی به اهتمامش تمام است،

 (064، 6811 ،يليخل).(60 آيه

 (6516 بيت اوّل، دفتر معنوی، مثنوی) سالكان وهم فوق المكاني ٭٭٭٭ المكان بر جان و خاک بر صورتش

 در نفساني ملكات تعيّن درباره ايشان .است توجه قابل كه كرده تحليل و بررسي مفصل را موضوع اين اخالقي و عرفاني فلسفي، آثار در خميني امام

 :اندآورده چنين و برآمده موضوع اثبات مقام در ديگر آثار برخي و حديث چهل شرح جهل، و عقل جنود شرح مالصدرا، اسفار شرح

 آن زخارف و دنيا و خود انيّتِ به و است منحرف جمال و نور بحبوحه از و متمايل كمال، مركزی نقطه از و خارج الهيه فطرت از قلبش چون مشرک»

، 6814 ن،يد نيام)« .شود محشور الرأس منكوس حيوانات از يكي صورت به و نگردد محشور انسانيّه صورت و سيرت با جهت اين از است، مصروف

023) 
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 به...(  و میمون اسب،)همچون دلفین،  دارند ایستاده حركت كه جانوران برخی هوشی ارتقاء شناسیدر زیست

 یجنبه از اجزا ارتباطی سازمان و هندسه تکامل بر عالوه تکامل مراتب رفتن باال با ترتیب همین به. است رسیده اثبات

. ندارد معنا سازیخانه گیاهان برای. گرددمی تركامل خود با محیط یا و محیط با خود كردن هماهنگ و زندگی شیوه

 و كرده پیدا را مناسبی محل خود و است متحرك حیوان اما. كندمی آغاز را خود رشد مناسب، بستری یافتن با گیاه دانه

-می انجام تغذیه و مثل تولید قبیل از را خود زیستی رفتارهای آن در كه دهدمی شکل را خود خور در و مناسبای النه

 بسیار ادراكی سامانه انسان در كه چرا. دارد ترییافته تکامل بسیار معنای انسانی زیست محیط و خانه اما. دهد

. دارند او زندگی در مهمی نقش هنر و دانش همچون خاصی نیازهای و رفتارها اساس همین بر دارد وجود تریپیشرفته

 مراكزی خانه، از غیر و دهد شکل خود زیست محیط و خانه برای متفاوتی هندسی نظام كه شودمی سبب مسئله همین

 .دارد هاانسان جمعی زندگی ساختار در مهمی نقش زین...  و تحصیل عبادت، كار، برای

 ساختار در گرفته قرار قوا همه از برتر او ادراكی قوه یعنی قوا اشرف انسان، قامت در كه گونه همان همچنین
 داشته نمادین جنبه بناها این. باشد باید فرهنگی یهابخش و مدارس و معابد به مربوط بخشترین برجسته هم شهری

 .است مردم زندگی در انسانی هایارزش از اینشانه و

 فصل نهم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 با استفاده از علم هندسه فضاهی را كه الزم داشته باشد می آفریند؟در این زمینه توضیح دهید؟ یک معمارچگونه  (1

 از چه چیزی گرفته شده است؟ واژه هندسهریشه  (1

 را چگونه تعریف می كند؟ هندسه افالطون حکیم یونان قدیم (9

 را چگونه تعریف می كردند؟ هندسه ابن سینا ، ابوریحان بیرونی و اخوان الصفا (4

 بخش مهمی از همه سامانه ها را تشکیل می دهد؟در این باره پس از تحقیق پاسخ دهید؟ هندسهچرا  (7

 را تشریح نمائید؟ ذاتی و تطابقی هندسه های (3

 ام برده و برای هر كدام یك مثال بزنید؟چند مدل هندسه داریم ، ن موجودات طبیعتدر ساختار رده های  (3

 در موجودات بی جان چیست؟ با مثالی این موضوع را تشریح نمائید؟ هندسه آزادمنظور از  (1

 در بررسی هندسه آزاد و منظم در موجودات و اشیاء را تشریح نمائید؟نظر شما در این تقسیم بندی ها چیست؟ 3-4جدول  (3

 موجودات با هندسه آنها تبیین شده است؟نظر خود را بیان كنید؟چگونه رابطه تکامل  2-4نمودار در  (11

  بین چیدمان سامانه ای انسان با گیاهان و حیوانات وجود دارد؟ چه تفاوتی (11

 در انسان هاچيدمان سامانه در حيوان هاچيدمان سامانه در گياه   هاچيدمان سامانه

 اندام تنفس و تغذیه  

 

 اندام تناسل

زایشو

 زایش اندام تناسل و

 انرژی اندام تنفس و

 اندام تغذیه 

 اندام ادراک

 اندام تنفس

 و تغذیه  

انررررردام 

 ادراک

 اندام تناسل
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 فصل دهم    

 

   (2نقش مبانی هندسی در ایجاد ویژگی های فضاهای معماری )                

                        

  معماری و طبیعت در تناسبات وها هندسه  

 مشهود كامالً آن در ایویژهكه با مطالعه طبیعت، وجود هندسه و تناسبات گران بر این نظرنداز تحلیل بسیاری

 .كردمیهنر و معماری خود از آن استفاده در و شناختمیتناسبات را  و هندسهاینکه بشر از دوره كهن این  جالب. است

 گوید: در این باره می 1هیلآیت ال

افکنی شده است كه در نظمی خاص جریان تکوینی و كیهان را شامل گشته، سیر ای پیهای ویژهاساس طبیعت بر تناسبات و اندازه»     
ه شده در های اساسی به كار گرفتآید اگر از اندازهكند. هر اثری كه در این عالم به وجود میاش را به سوی كمال رهنمون میتکاملی

تواند راهی به سوی كمال مطلوب داشته باشد. چشم انسان از آغاز گردد و نمیطبیعت بیرون باشد، غیرعادی، ناخوشایند و ناپذیرا می
ریزی طبیعت و در سرشت خلقت خود انسان به كار برده است. گردد كه خداوند تبارك و تعالی در پیهای آشنا میگیتی با اندازه گشایش بر

ها تطبیق و هماهنگی نماید زیبا حس كنیم و شود ما ناخودآگاه هر چه را كه در بر این اندازهها سبب میایی و اخت شدن با این اندازهآشن
نابراین اگر برای هنر و اثر هنری وظیفة ارشادی قائل باشیم، پس هر اثر هنری كه به آن وظیفة ارشادی . بغیر از آن را ناخوشایند بشماریم

هاست كه ذهن بشر پژوهشگر و آفریننده را از زمانی كه به شمردن ها قرنها  استوار باشد و این اندازهعمل بپوشاند باید براساس اندازهجامه 
 (111 و 111، 1933 ،یالله تیآ« )آغاز دیده است به خود مجذوب ساخته است.

 بعنوان ثبات و آرامش 4عدد -1

 ماتیتقس و بهشت به یمنته دروازه چهار فصل، چهار، باد چهار، گانه چهار جهات نماد را 4 عدد اردالن

 ( 13 ،1911 اردالن،. )داندمی آرامشو نشان ثبات و  روز یاصل چهارگانه

 اند:اند و نوشتهزیربنای نظری عدد چهار  و رمز پردازی آن پرداختهدر رسالة پنجمشان به  اخوان الصفا

های هستی را خلق فرموده و در آن فنا ناپذیری مربعات یا )چهارها( رابه وجود آورده است. كه  شامل جفتخداوند با خرد خود این جهان    
  (1939،11 د،ی)السع باشد. رموز این كار فقط توسط خالق  متعال دانسته شده است و بس.ناهمگون یا ناموافق می

كنند و به ( استناد می43، آیه 71)سوره « لعلکم تذكرونمن كل شیء خلقنا زوجین  و»آنان برای اثبات نظر خود به آیه 

دنبال آن شواهد فراوانی از طبیعتِ عالم كبیر و صغیر را از قبیل چهار عنصر، چهارجهت عرضی، چهارمزه، چهار فصل 

 شمرند.... بر می سال و

 یبند دسته در همه از شیب یحت و انسان و وانیدرح، شود دهید اهانیگ در كه آن از شیب میتقس نوع نیا

. چرا كه كرد یتلق یهست در یآرمان یساختار را آن توانمی كهی طور به دارد نمود یاسالم شهیاند در یاله صفات

 یحت، است مشهود 7 و 9 میتقس نظام شتریب اهانیگ در. اندگذارده شیو كعبه هم چهار وجه از خدا را به نما یعرش اله

و  ابندیتکامل می 1و  7به  9كه از  ابندییمی افزایش بوناچیاعداد ف یبراساس الگو زین نده،یافزا ریپذ میتقس یهاوهیم

 شوند. نمی یبخش 4گاه  چیه

                                                 

دانشگاه  نيسابق گروه فلسفه ا ريدر رشته فلسفه و مد يي، كرمان( استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبا6881 نيفرورد 63)متولد  ياللهتيآ درضايحم .6

 را بر عهده دارد. رانيا نيفلسفه د يو انجمن علم يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان استير نياست. او همچن
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 خرمالو خارجی هندسه و داخلی هندسه ،گل در 4عدد  تقسیمات. Error! No text of specified style in document.-95 ریتصو

 

 دهنده نشان و توجه قابل اریبس خرمالو خارجی هندسه و داخلی هندسه، گل تقسیمات در 4 هندسه از استفاده

 ندارند.  یآن ارتباط یهاقسمت موجود به تعداد هسته 1 نجای. در ااست آن یبخش 4 یذات ساختار

 شیدارد. پ گرید انیاد یو برخ یاسالم عهیدر ماوراء طب یمهم یو تناسبات مبنا میتقس نی، اعتیبر طب عالوه

خدا با دو دسته  زیكردند. در اسالم نمی 9انگیو  نییساختار دوگانه  یرا دارا یهست 1وسیو كنفوس 1سمیدائوئاز اسالم 

 هیپا 4 یدارا نیعالم است به شکل نماد اداره گاهیشده است. ساختار عرش خدا كه جا فیتوص یو جالل یصفات جمال

 1 یباشد. در سوره حاقه حمل كنندگان عرش الهمی یضلع 4 زیگفته و خانه كعبه ن المعمور تیبشده و به آن  فیتوص

شده  یباغ معرف چهار یعنیباغ،  دوباغ درون  دومن در نظر گرفته شده مؤ یكه برا یبهشت نیاند. همچنشده فینفر توص

كننده آنها، نفر حمل 1عرش و  هیصفات دوگانه او و چهار پا میاصل مهم وحدت در اسالم با تقس بیترت نیاست. به ا

 ای از آن خواهد بود. جلوه زین امتیكند كه بهشت قمی حیرا تشر عتیساختار استقرار عالم ماوراء طب

 نماد آرامش در معماری اسالمی 4عدد -2

( 13، 1911 اردالن،) .داندمی آرامشرا نماد ماده و متناظر با چهار گوش كعبه و نشان ثبات و  4عدد  اردالن

دركشورهای  گیری از دایره واستخراج مربع از آن را در معماری اسالمی )خصوصاًكند، تجلی بهرهتالش می 4السعید.

 (111-137 همان،عربی( به اثبات برساند. )

های تقسیمگاه است اولین جلوه مشاهدهكامل قابل  طور بهمعماری ایران اسالمی نیز این موضوع  اما در

                                                 

 (6838هخدا، در ذيل واژه دائوئيسم، د) .مختلف خرافات و ئو الئوتسه ديعقا و (اكاني)ن عتيطب پرستش از است يبيو آن ترك ن،يچ متداول نيد .6

 يخانوادگ و يقوم و يمل سنن به نسبت تيميصم بر آن اساس كه بود يعال اريبس ياخالق قهيطر موجد یو .ينيچ دانشمند و لسوفيف ترينينام .0

 (6838هخدا، در ذيل واژه كنفسيوس، د) .ديرس ينيد رهبر مقام به نيچ در دانشمند نيا .است

به نشانه وجود  .قرار دارد يمشك يچيمارپ در ديسف يو قطب ديسف يچيد رمارپ يمشك يطرح،قطب نيدر ا.است انگي و نيي به مرسوم ينيچ يطرح .8

 مرد.  عتيدر طبزن قرار دارد و زن  عتيكه مرد در طب همانگونهدرست  يدر انفعال يو حالت فاعل يدر فاعل يحالت انفعال
 

خود را  یانگلستان دوره معمار جياند كه در دانشگاه كمبر يدو معمارعراق (Ayse  Parman(  و عايشه برمان )Issam  el-Saidعصام السعيد ) .4

 يياست. رساله نهابرگزار كرده انهي، اروپا و خاورمكايدر آمر یمتعدد یهاشگاهيدارد و نما ييقدرت باال زين يدر نقاش یعالوه بر معمار دياند. السعگذرانده

  است. دهيتوسط انتشارات سروش به چاپ رس 6833و  6818 یدر سالها ايآنها با مقدمه بوركهارت و ترجمه مسعود رجب ن
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دانستند و چهارگره یك چارك سانتی متر امروز را یك گره می 33/3های طولی آنهاست. آنها هر چهارگانه در مقیاس

 ،یابوالقاسم) .دمتر( كه معادل شانزده گره بود را تشکیل میدا 1333/1سانتی متر( و چهار چارك یك گز ) 33/13)

بسیار جالب و راهگشا است. به نظر  مولوی مهندساما در مورد نظام  تقسیم چهارگانه دایره نیز تحقیقات . (973، 1933

ای ویژه به بهره های كهن هم وجود دارد، تمدن اسالمی به شیوههای تقسیم چهارگانه دایره درتمدناو اگر چه ریشه

-ی تداوم همین نظام در روند  طراحی نما و ارائه گونهار جالب مولوك.(34، 1933 ،ی)مولو گیری از آن پرداخته  است.

 های اصلی نماها درمعماری سنتی است كه نیاز به دقت واحتیاط فراوان دارد. 

 در معماری ایرانی √2مستطیل کاربرد  -3

 نویسد: اللهی در كتاب مبانی نظری هنرهای تجسمی در مورد این مستطیل میآیت

های طالیی و اهمیت بیشتر از دوران كهن در معماری و در هنرها كاربرد وسیعی داشته است و پس از كشف و شناخت اندازه √1مستطیل »

نیز این نسبت را ناشی از  راب کریر. ( 117، 1933 ،یالله تی)آ« است. داده طالییاز اندازۀ آن، تدریجاً جای خود را به مستطیل
های زیادی از كاربرد این نسبت را در معماری بررسی كند و نمونهقسمت معرفی میتقسیم دایره به چهار یا هشت 

 (1911،19. )كریر، نموده است

حاصل  1را روی هم بگذارد تا عدد « دو یك»بیان این مطلب كه از نقطه نظر طبیعی و ما بعدالطبیعی، شخص برای رسیدن به دو باید »
گردد، بنگرید. برای اینکه یك در معنی منفرد است، تبدیل می« دو»تکثیر سلول زنده كه به  شود، اشتباه است. الزم است فقط به نحوۀ

داشته باشد. واحد به عنوان نماد كامل خداوند، خود را از درون خویشتن  تواند وجودیگانه است و بنابراین جامع و كل نیز هست. دو یك نمی
 (41، 1931)لولر،  «و آفریده بسیار.كند، با این بیان كه آفریننده یکتاست تقسیم می

 

 
ای هجری شمسی، نمونه 785تا  778 -. مزار بی بی خانم، سمرقند، سبک تیموریError! No text of specified style in document.-96 ریتصو

 (585: 1377)هیلن براند، از تناسب مستطیل طالیی 

 

 در موجودات طبیعت  3عدد  کاربرد-4

 سهاست كه  نیمشترك آنها ا یژگیو كی. است مطالعه قابل یبخش 9 هندسه از یادیز یهانمونه عتیطب در

 ،یطالب خربزه، توانیم. به طور مثال هستند یشیزا اندام یعنی ها،دانه یریقرارگ یمحور برا 9فضا و  9 یدارا ها،یبخش

قرار  یاطراف محور اصل ،محور 9طول  در هاتخمه آنها، همه در كه برد نام را...  و بادمجان ،یفرنگ گوجه ار،یخ فلفل،

 انار در. بینیممیتقسیمات داخلی و نیز تقسیمات خارجی این میوه  گل، در را 9 هندسه تشابهای دلمه فلفل در. اندگرفته

 .شودمیهندسه داخلی و هندسه خارجی دیده  گل، كاسبرگ، گلبرگ، در تقسیمات این
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در گل، هندسه داخلی و هندسه  3. تقسیمات Error! No text of specified style in document.-97 ریتصو                                             

 ایفلفل دلمهخارجی 

 

    

   
در گلبرگ، کاسبرگ، گل، هندسه داخلی و  6. تقسیمات Error! No text of specified style in document.-98 ریتصو                                 

 هندسه خارجی انار
 

 طبیعتموجودات در  5و  3ترکیب هندسه نمایش -5

با  7مضرب  یخارج هندسه اهانیگ نیا در. دارد وجود 7 خارجی هندسه و 9 داخلی هندسه هاوهیم یبرخ در

 یژگیدر و شهیر دیبا 9 یهندسه داخل رسدیمسازگار است. به نظر  بودنشان یخوراكمشترك  یژگیگل آنها و و

محور در اطراف محور  9در  ادیبا تعداد ز یشیآنها اندام زاكه در همه  چرا باشد، داشته شاندانه بودن شیب ،مشترك

كنار هم  را یشیاز بذر زا یشده و انبوه میمحور تقس 3 ای 3محورها مركب بوده و به  نیاند. معموال اشده دهیچ یاصل

 مرطوب یفضا و هادانه ادیبا توجه به تعداد ز وه،یم كل به نسبت وهیم یاصل بافت حجم هانمونه شتری. در بانددادهقرار 

 دراز و دهیكش آنها یهندس یكل شکل موارد شتریب در ،یمحور ساختار نیهم خاطر به. ستین ادیز چندان آن اطراف

محور  كیبلکه از  ،ندارند یاتصال یگانه بذرها با بافت دور 9 یمحورها ،یفرنگ گوجه همچون هانمونه ی. در برخاست

را  یشیاست تا كل اندام زا یتا مركز اصل هیمحکم از حاش یپر 9اتصال  كیسبب وجود  نیكنند و امی هیتغذ یمركز

 كند.( می دایپ یادلمهبا فلفل  یجهت شباهت نیدر مركز نگه دارد. )از ا
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 در طالبی 5و هندسه خارجی  3هندسه داخلی . Error! No text of specified style in document.-99 ریتصو                                          

 

 
در گل  5خارجی و هندسه  3. هندسه داخلی Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو                                                 

 گوجه فرنگی

 

 
 5و هندسه خارجی  3. هندسه داخلی Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو                                                              

 در گل خیار 5
 

 در معماری  √3مستطیلو   6 نمایش هندسی عدد-6

توان این شیوه درجه بندی، تقسیم دایره به شش قسمت بود. زیرا با شعاع دایره می نیتریمیترین و قدابتدایی

قسمت تقسیم نمود. این  31تقسیم و سپس به  11یا  9های هندسی آن را به كار را كرد و سپس با استفاده از روش

گیری خود را در معماری بر این اساس مسائل رایج است. مصریان باستان دستگاه اندازه تقسیم هنوز هم در بسیاری از

مجموع اعداد  در دید آنها عددی كامل بود و ،شوداینکه عدد دوازده كه در این نظام ایجاد می خصوصاً ،كردندتنظیم می

 مشهور است و« نظام ستینکککی»مسلمین به كرد. این نظام در بین ( را ایجاد می9، 4، 7مثلث قائم الزاویه اوسیریس )

 ( 33، 1933)مولوی،  شوند.بندی میاین سیستم طبقه ... به ها ازجمله ساعت، نجوم وبسیاری از حوزهدر هنوز هم 

در معبد  را در معماری كهن مصر و خصوصاً نظام ستینیبا تفصیل بیشتری سعی كرده به كارگیری  سعیدال 

. مصریان معماری خود را معبد رامسس چهارم( نشان دهد كاب شمالی وسوستریس اول، معبد آن)معبد  بزرگ آنها
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مثلث اوسیریس  خصوصاً رسد و. البته ریشة دوازده هم به عدد سه میدادندتایی شکل میبراساس نظام مقدس دوازده

یان آموخت. اضالع این مثلث با مصر این مطلب را بعدها از فیثاغورسكه در نزد مصریان جایگاهی مقدّس داشت و 

 د،یكرد. )السعها را ایجاد میگیری مصرییعنی كلید اندازه 11( متناظر بودند كه مجموع آنها عدد 7و  4 ،9) اعداد

1939 ،131 ) 

غرب  ر كهنندر ه √9نسبت »نویسد: نامد و در مورد آن میرا مستطیل افالطونی می √3مستطیلاللهی تیآ 

ها بوده است. نکتة جالب توجه این ترین اندازه، رایج√1بعد از نسبت « طالیی نسبت»پیش از تسلط های در دوران

، 1933)آیت اللهی،  «نسبت طالیی بیشتر از این اندازه استفاده شده است. های ایرانی نیز پس ازاست كه در خرد نگاره

31 ) 

 لولر:گفته  به

آوریم كه همه چیز در جهان كند و در آن هنگام به یاد میدار مکعب را تقسیم میشکل حجم √9 كند، ، سطح مربع را تقسیم می√1» 
كند. از این روست كه تثلیث اصل آفریننده كلیه آفرینش یك حجم است. از نظر ساختاری در تشکیل هر حجم، سه گوشه ضرورت پیدا می

 (33ان، )هم «مکعب یکی از نمادهای نخستین جهان صوری است اشکال است.

     
 ، یکی از مساجد عثمانی )ترکیه(7/1ای از تناسب نمونه. )راست( Error! No text of specified style in document.-112 ریتصو

 . )چپ( نمایش نظام ستینی در مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان توسط دکتر پیرنیاError! No text of specified style in document.-113 ریتصو

 

به برخی از آنها  کریچلو هایی داشته است كههای كهن دیگر هم نمونهدرتمدن 9عدد البته توجه به نظام 

انسان، بهشت و زمین بوده  یعنی نشان از سه قطبچین باستان مثلث  ژاپنی و 1درفرهنگ ذناشاره دارد. به طور مثال 

شد كه خوانده می« وچاكای روشین». در هندسة تمثیلی هندو، شش ضلعی به عنوان دو مثلث درهم آمیخته به نام است

حضور  نهایتاً (113، 1937 ،یقاسم حاج و یینوا) .اندنامیده شده« شاکی»و دیگری مثلث « اشیو»یکی از آنها مثلث 

هم آمیخته هندو در فرهنگ  های درتوان مشاهده كرد. مثلثهمین مثلث را در فرهنگ یهود و مسیح و تثلیث آنها می

قدرت، یعنی  شش صفت الهیگیرند ومطابق تأویالت آنها با یهود به عنوان مهر حضرت داود، ستارۀ داوودی لقب می

روح  در فرهنگ گوتیك به شکل بارزتری تثلیث پدر، پسر و یتاًیابد. نهاتناظر می عظمت،عقل، عشق، ترحم و عدالت

  (همان)كند. راه پیدا می القدس به عرصة هندسه ومعماری

معماری  نظام ستینی را در از هایینمونه لطیف ابوالقاسمیو دكتر  پیرنیا نظران از جمله دكتربرخی از صاحب 

ات در بناها و مساجد پیرنیا آن را نسبت طالیی ایرانی نام نهاده است. این نسبت به كرّ .اندداده نشانسنتی ایران هم 

 باشد.اهلل میشود و نمونه آن نیز نمای مسجد شیخ لطفایرانی یافت می

                                                 

6. Zen 



158 

 

گیری نسبت به جهت شش، بحث اقلیم و سه وعدد اساس توجه به نظام  پیرنیامطابق مباحث مرحوم  ظاهراً

معماران ایرانی برای تعیین جهت قرارگرفتن  مرحوم پیرنیا كند.  به نظربیان می 1«رون»اصطالح سنتیآن است كه او با 

كردند.  شش ضلعی شکلی است كه چون در ساخت آن از مثلث خانه یا رون آن،  از شکل شش ضلعی استفاده می

 توان آن را اشتباه كشید.شود، نمیمتساوی االضالع استفاده می

              
در  66/1. تعیین مستطیل سازنده نسبت طالیی Error! No text of specified style in document.-114 ریتصو                                     

 های مختلفرون

شود، یك مستطیل با منتظم ایجاد میداخل یك شش ضلعی  این به آن جهت است كه مستطیلی كه در

كنند تا همین هندسه تالش می نهایتاً قزلباش و ابوضیاء خواهد بود. 33/1تناسبات طالیی است. یعنی نسبت اضالع آن 

اساس چرخش این مستطیل در  ی دهند و شکل گیری فضای داخلی هر اتاق را هم برتسرّ 14و  11را به نظام  3 و 9

 ( 49، 1934)قزلباش،  دهد.های سنتی آنها را تشکیل میدهند كه این اساس تیپ شناسی اتاقدایرۀ اصلی نمایش  

 
نمود و تعریف می √3. پیرنیا مبنای اتاق ایرانی را بر اساس مستطیلی با تناسب Error! No text of specified style in document.-115 ریتصو

 (1364 قزلباش، و ای)ابوضنامید. آن را نهاد خانه می

 

 در موجودات طبیعت 5نمایش هندسی عدد -7

ها در ، دانهیبخش 7 یهستند. در هندسه داخل یبخش 7 یگل و هندسه خارج یدارا یخوراك یهاوهیم شتریب

 . به گفته لولر: است شده دهیچ 7 از یمضرب صورت به وهیو در مركز م یاطراف محور اصل

هایی از غذاهای كامل را در نزد انسان نشانه 7سرخ مانند كلیه گیاهان كه میوۀ خوراكی دارند پنج گلبرگی است. از این رو عدد  تیره گل»
اند. پنج ضلعی های عشق، اركیده و آزالیا و گل ساعتی عموماً از تقارن پنج ضلعی تأثیر پذیرفتهاز طرفی گیاهان همچون گل .كندتداعی می

                                                 

باعث آمده است كه منظور ايشان  ،دليل ،در دهخدا به معني سبب ،بسيار مطرح شده است «جهت»كه توسط استاد پيرنيا برابر با واژه  «رون»واژه  .6

  .دليل جهت يابي اقليمي بناست
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 لورل،« ).روددر دوره گوتیك به شمار می های گل سرخ مانداالبه منزله نماد زندگی است خاصه انسان. همچنین اساس بسیاری از پنجره
1931 ،111) 

 
، پنج ضلعی به منزله نماد زندگی است خاصه زندگی انسان و 11و  5. تناسبات Error! No text of specified style in document.-116 ریتصو

 (122 و1368،111، لولر)همچنین تقسیمات زرین جای گرفته برای ماسک قدیمی هرمس 

 ینارنگ در هادانهجدا وجود دارد مثل مركبات.  ییبخش جدا شده با مواد غذا كیهر دانه در  هاوهیم یبرخ در

 بیهمچون س ییهانمونهدر  امااند. گرفته قرار وهیم پره هر درها دانه، ترش و نیریش یمویل، پرتقال در اما، كمتر اریبس

 اند.  قرار گرفته وهیدر كنار هم درون بافت م وهیدانه در مركز م 7 یو گالب

 
 لیمو داخلی هندسه و گل در 5 تقسیمات. Error! No text of specified style in document.-117 ریتصو                                                       
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 گالبی داخلی هندسه و گل در 5 تقسیمات. Error! No text of specified style in document.-118 ریتصو               

 
 سیب داخلی هندسه و گل در 5 تقسیمات. Error! No text of specified style in document.-119 ریتصو           

 

 

 در معماری اسالمی 11نمایش هندسی عدد -8

نظام  آن به دست آورد. به همین جهت در تناسبات طالیی را درتوان این نظام این است كه  می ویژگی

كند كه این نظام نسبت به دیگر شود.كریر تأكید میتأكید می 11بر نظام تقسیم  خصوصاً ایلوکوربوزیهمدوالر 

ه درنظام البت( 1911)كریر، .ها تعادل بیشتری دارد. ولی با وجود این نیاز به مکملی از تقسیمات دیگر هم داردهندسه

گاه با بیان موارد ده گانه،   و« ةكامل ةتلك عشر»اسالمی هم عدد ده به عنوان عددی كامل مطرح شده و گاه با تعبیر 

های كامل این هندسه سبب  شده كه برخی  وجود كند. اما ویژگیهای مقدس،  این مطالب را تأكید میهمچون شب

 1انکار نیست(، به نحو اغراق آمیزی برجسته كنند.معماری اسالمی )كه هرگز قابل  آن را در

بررسی و تحلیل هندسی بنای  به  توانمیاز استفاده از این تناسبات در معماری اسالمی  ایبه عنوان نمونه

از هندسه پنج را در نمای آن نشان داده است. اگرچه پالن آن هم  پنهانكه كریچلو استفاده  پرداختامام زاده عبداهلل 

نمونه جزیی چند ( اما ناگفته مشخص است كه باتوجه به 131، 1937 ،یو حاج قاسم ییدارد. )نوا یضلع 1 یارساخت

های هندسة پنج را زیربنای معماری اسالمی دانست. بدیهی است نمونه هرگز نباید حکم كلی صادر كرد و پنج ضلعی و

 برد.ال میؤس ریزنظریة فوق را به طور قطع  حجم خارجی وجود دارد كه نما و مقطع و بسیار دیگری در پالن و

                                                 

در نمای مسجد شيخ لطف اهلل توسط مهندس نوايي و  «اساس تناسبات طاليي در اسالم ،پنج ضلعي»مي توان به نمايش نظريه  ،به عنوان مثال .6

  .ردمهندس حاج قاسمي اشاره ك
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 (کهنمی نواز جام)کتاب  چلویکر توسط میترس عبداهلل امامزاده مقطع دو و پالن. Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو

 

 و بعضی از حیوانات انسان اجزای بدنتناسبات طالیی در -9

گیری اجزای بدن ترین نسبت حتی در شکلباشد و رایجترین نسبت موجود در طبیعت میاین نسبت مهم

های مختلف )از های دقیقی از اجزای بدن انسانباشد. راب كریر در كتاب تناسبات در معماری، تحلیلانسان نیز می

وی حتی فیگورهای  .آورده و وجود تناسبات طالیی را در آنها نشان داده استترین آنها( به عمل ریزترین اجزا تا كلی

 (1911 ر،یكر). مختلف حركت انسان را نیز در حاالت گوناگون با تناسبات طالیی مطابقت داده است

 
 (97، 1388. رعایت نسبت طالیی در تمامی اعضای بدن انسان )دکزی، Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو

 

      
. رعایت Error! No text of specified style in document.-113 و Error! No text of specified style in document.-112 ریتصو

 نسبت طالیی در دست و بندهای انگشت

 

ها، موضوعی بحث برانگیز در بسیاری از مطالعات بوده است زیرا همه اشکال هماهنگ آنها به اشکال صدف
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 محاط ییطال ابعاد با لیمستط كی لهیوس به رشد یپ در یپ مراحل از كدام هرو اندوسیله نسبت طالیی وصف شده

 (1911،79،ی)دكز .است شده

 
 در ییطال یهاسری فیبوناچی و نسبت-ها. نسبت طالیی در صدفError! No text of specified style in document.-114 ریتصو                  

 (56و 54 ،1388 ،یدکز)یخرس پنجه صدف

 

 را نام برد.  رفتار نورو  گیری زنبور عسلجفت، هاتولد خرگوش، هارشد گلتوان الگوی از كاربرد این نسبت می

 

 توسط فیبوناچی روش بدست آوردن عدد طالیی-11

 نویسد: اللهی درباره روش بدست آوردن این نسبت میدكتر آیت

ای كرد و چنین نتیجه گرفت كه اگر یك جفت خرگوش ها مطالعهریاضیدان ایتالیایی درباره تکثیر خرگوش 1فیبوناچی ،در سده سیزدهم

ها برابر با تعداد فرزندان بعالوه والدین باشد اعداد ساده زیر بتواند تا نوه خود زنده باشند و تعداد اوالد مساوی با تعداد والدین و تعداد نوه
 ( 111و  111، 1933)آیت اللهی،  .1، 1، 1، 9، 7، 1، 19، 11، 94، 77، 13: آیدبدست می

 
 ها در هر کندو عسلها به مادینهفیبوناچی در زاد و ولد زنبور عسل و نسبت نرینه. Error! No text of specified style in document.-115 ریتصو

 

ترین جزء در بین همه روابط ریاضی قلمداد كرده است و آن را به نیز این نسبت را به عنوان الزم افالطون

 عنوان كلیدی برای درك فیزیك گیتی نام برده است.

از یوهان كپلر سامان دهنده قوانین حركت سیارات نقل شده است »نویسد: در كتاب هندسه مقدس می لولر

های نهایی و میانی گ است: یکی قضیه فیثاغورث و دیگری تقسیم یك خط در نسبتكه: هندسه دارای دو گنجیه بزر

 «بها.تواند با طال مقایسه شود و دومین با گوهری گرانو میانگین زرین است. نخستین این دو طریق می  كه همان

                                                 

 آيد. آيد.در اين دنباله هر عدد از جمع دو عدد قبلي بدست ميدنباله فيبوناچي از فرمول روبرو بدست مي .6
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   (111 ،193)لولر، 

های مختلفی در نظر گرفته شده است كه برای محاسبه آن نیز روش =  311/1مقدار عددی نسبت طالئی 

وی در ایتالیا  ،باشد كه توسط فیبوناچی محاسبه شدها میترین روش محاسبه، روش سریپیشنهاد شده است. متداول

 نویسد: وی می افشار در موردمتولد شد و ریاضی را نزد یکی از شاگردان خوارزمی فرا گرفت. دكتر حسین كشی

میالدی با بکارگیری اعداد زرین، بدین گونه كه با جمع ارقام اول و  1191تا  1111های جوان پر شور ایتالیایی درسال»

 یالدوم بخش بر عدد دوم، جمع ارقام دوم و سوم بخش بر رقم سوم، جمع ارقام سوم و چهارم بخش بر رقم چهارم 

باشد. می نامید كه عکس آن نیز َ را بدست آورد و آن را عدد طالیی  3111993/1سرانجام توانست عدد ، آخر





/

/





 
 ( 33، 1939)كشی افشار، 

. بررسی سری فیبوناچی و ارتباط آنها با اعداد Error! No text of specified style in document.-18جدول                                                   

 زرین توسط خود او

 

 
 nature and. الگوی تقسیم برگهای آناناس بر اساس دنباله فیبونانچی )Error! No text of specified style in document.-116 ریتصو

architecture) 

 
. بررسی نسبت طالیی در بدن انسان و نمایش سری فیبوناچی در طرز قرارگیری Error! No text of specified style in document.-117 ریتصو

 هاگلبرگها و انشعابات شاخه

 

« و پنج ضلعی ارتباط دارد. ناشدنی با تابع  به نحوی جدا ین زراز نظر هندسی تناسب »نویسد: لولر می

 (√7+ 1) /1یا   نیزر عدد با برابرآن  به هر ضلعیك پنج ضلعی  نسبت قطرطبق اثبات لولر  (114)همان، 

 باشد.می

...... 13 77 94 11 19 1 7 9 1 1 1 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
1

2  

311/1 311/1 311/1 313/1 313/1 317/1 317/1 3/1 33/1 7/1 1  
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همانطور كه اشاره شد، مجموعه فیبوناچی الگوی كامل تولید مثل خرگوش یعنی نماد باروری و نسبت جنس 

در گِرد ها كند كه پراكندگی برگكند. همینطور لولر اشاره میعسل مشخص می مذكر به مؤنث را در كندوهای زنبور

انشعاب الگوی كنشی مهم »نویسد: ای مركزی بر اساس سلسله اعداد فیبوناچی قرار گرفته است. همچنین وی میساقه

و به خاطر حضور آن در پنج ضلعی برش شود كنترل می رشد طبیعی است كه به وسیله فیبوناچی یا مجموعه  در

شود و در تیره داودی همواره تعداد اند یا مضرب پنج دارند یافت میكه پنج گلبرگی هاییتواند در كلیه گلزرین می

 (111 ، 1931 ،لرلو) «گلبرگ از مجموعه فیبوناچی وجود دارد. 

 
های . بررسی سری فیبوناچی در طرز قرارگیری دانهError! No text of specified style in document.-118 ریتصو                                      

 (13و  8میوه کاج )عدد 

 

 بکارگیری تناسبات طالیی در معماری -11

 نسبت الهوتیو  نسبت خداییهای مختلفی به خود گرفته است. در طول تاریخ نامطالیی این نسبت 

 نویسد: اللهی در این باره می. آیتهستند آن ی ازهاینمونه

شود. اصطالح نسبت خدایی از گر اهرام و ابوالهول نسبت داده میهای آفرینشاصطالح نسبت الهوتی به مصریان باستان، مصری»
های طالیی نامی است كه از اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم اندازهویتروویوس معمار ایتالیایی سده دوم میالدی بر جا مانده است و 

 (134 ،1933)آیت اللهی،  «های اقتصادی و مادی شد به این نسبت اطالق شده است.میالدی كه طال معیار سنجش

یکم الفبای یونانی گرفته شده از حروف بیست و  1نامند كه به گفتة كاترین رنوردمی این نسبت را همچنین 

به عنوان نخستین كسی كه این  اشدر مقاله اودهد. را شکل می phidiasساز یونانی كه نخستین حرف نام مجسمه

 ها را مطالعه كرده معرفی شده است. نسبت

وی صریحاً اشاره كرده است كه نسبت طالیی توسط یونانیان كشف شده است و در طراحی پارتنون نیز به 

وضوح به كار گرفته شده است. مصریان باستان نیز از آن در طراحی اهرام خود استفاده كردند. مکزیکیان باستانی نیز از 

 اند.استفاده كرده Teotihuacanآن در طراحی هرم خورشید در 

 اطیح و متر 141 در 171تناسبات است كه ابعاد كل ساختمان  نیای از استفاده از انمونهبزرگ سامرا  مسجد

 شود. می دهید 3/1 ییتناسب طال باًی، در هر دو تقرمتر 131 در 111آن با تناسب 

                                                 

6.  Catrine Yronwode 
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 (1994)االسعد،  618/1ای از تناسب . )راست( مسجد بزرگ استانبول، نمونهError! No text of specified style in document.-119 ریتصو

، 1368)پاپادوپولو،  618/1ای از تناسب . )چپ( مسجد بزرگ سامرا، نمونهError! No text of specified style in document.-121 ریتصو

231) 

 
طرح ایکتینوس  –ق میالد  465 –. تناسبات طالیی در نمای معبد پارتنون یونان Error! No text of specified style in document.-121 ریتصو

 (118، 1388و کالکراتس، معماران کالسیک یونانی، )دکزی،
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 یهاکه نسبت نمانما و تناسبات آنالیز شده از -. نسبت طالیی در هرم خورشیدError! No text of specified style in document.-122 ریتصو

 (42، 1388،ی)دکز .دهدیرا نشان م ییطال

 

 

 فصل دهم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 استوار است؟ در این رابطه با مثال هایی موضوع را تشریح نمائید؟ روابط هندسیآیا اساس طبیعت بر  (1

 را تشکیل می دهند ؟ چهار مثال ارائه نمائید؟ عدد چهاركدام نمود ها در طبیعت  (1

 چیست؟ نقش عددنظر اخوان الصفا در باره  (9

 بیان كنید؟ تصاره نقشی دارد؟ باخچ عدد چهاردر فرهنگ و تمدن اسالمی  (4

 در معماری را با ذكر مثال بیان كنید؟ 2مستطیل رادیکال كاربرد  (7

 در طبیعت موجودات با ذكر مثال هایی تشریح نمائید؟ 3عدد كاربرد  (3

 در معماری كهن در كجاها خود را نشان داده است؟ 6عدد نمایش  (3

 چه سخنی دارد؟ 3مستطیل رادیکال آیت اللهی در باره  (1

 می شده است؟ نگ ذن در ژاپن و چین شامل چه موضوعاتیفرهدر  مثلثمنظور از  (3

 چیست؟و در كجاها در معماری ایرانی استفاده می شده است؟ روناز نگاه استاد پیرنیا  (11

 در ساختار موجودات طبیعت را با ذكر مثال هایی بیان كنید؟ 7 عددنمایش  (11

 در كجای معماری و به چه شکلی نقش داشته است؟ 11 عددنظام هندسی  (11

 دات چگونه است؟ودر بدن انسان و بعضی از موج تناسبات طالیی هندسی (19

 عدد طالیی را چگونه و بر چه اساسی بدست آورده است؟ فیبوناچی (14

 در معماری چگونه بکار گرفته می شده است؟ تناسبات طالیی هندسی (17
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                              یازدهمفصل    

 (1)از سامانه های طبیعی معماری  الگوبرداری                          

 مقدمه

 كامل، یروش به كه را ییهاگونه و هارنگ اشکال، یمتناهنا انواع میتوانیم ما باست،یز خود یخود به عتیطب

 .است متقابل احترام هماهنگ، یزندگ الزمه تنها عتیطب در. میابیب آن در كنند،یم یزندگ هم كنار در یهیبد و یمنطق

 است شده ثابت مثالً.  اندشده كشف علم قیطر از اما است، مشاهده قابل ریغ انسان چشم با عتیطب یهاجنبه از یبرخ

 یهارادار آنها چون. باشند داشته یبصر دید نکهیا بدون كنند، پرواز دارجهت و قیدق یروش به توانندیم هاخفاش كه

 .دارند یقیدق اریبس یحس

 یازهاین حوزه در آنها از تا رد،یپذیم انجام 1كیونیب علم نام به یینوپا اریبس علم حوزه در ،مطالعات نیچن نیا

 واحد مفهوم به كه است شده برگرفته( واحد) کوزیا و( یزندگ) وزیب یونانی یهاواژه از كیونیب واژه. شود استفاده یانسان

 .دارد ارجاع زنده یهاستمیس یرو از شده یطراح یمصنوع یساختارها تمام به كه یهاواژه. باشدمی زنده

 یكاركردها كامل طور به كه دهد شکل یبیترت به را عناصر كه است نیا معمار كی هدف ی،طراح حوزه در

 زنده یهااندام اشکال و كاركردها با سهیمقا قابل اشکال و كاركردها جادیا به كیونیب علم .برسانند انجام به را خود

 كردن تقلید ای یرودنباله یپ در علم نیا. شودیم ریپذامکان بیترك و لیتحل ق،یتحق قیطر از كار نیا .است عالقمند

 هاروش یطراح یبرا را ییهادهیا بالقوه صورت به تواندیم ییالگو هر که باشدیم هیفرض نیا بر یمبتن علم نیا .ستین

 یهاجنبه مطالعه به تنها نه كیونیب علم. شودیم یمنته موجود موارد بهبود به که آورد فراهم یکیمکان یاجزا و

 ساختار مورد در را آنها تا پردازدیم زین آن یساختارها یبررس به بلکه پردازدیم یعیطب یالگو كی ییایمیش و یکیزیف

 (11و1913،11ان،یسنوز) .ببندد بکار رند،یگیم قرار مردم استفاده مورد بعدها كه یایمصنوع یهاستمیس و ابزارها

 .میپردازیم( انسان و جانوران اهان،یگ جان،)بی تموجودا رده چهار در هاسامانه ساختار یبررس به ادامه در

 موجودات زنده و غیر زنده یعیطب یهاسامانه ساختار                                    

 روی زمین یهایخوردگ نیچنیروهای طبیعی عامل ایجاد -1

های ساختمانی، موضوع رشته زمین شناسی بندیهای طبیعی غیر زنده از نقطه نظر طبقهمطالعه فرم»

گردند، یا های ساختمانی طبیعی میدهد. نیروهای طبیعی كه موجب پیدایش و تغیر شکل فرمساختمانی را تشکیل می

های ساختمانی راكه در قشر جامد زمین شود و یا جنبه عمومی دارد. فرمتجلیات وجودی آن ناشی میاز كره زمین و 

 (137، 1979)فرشاد، « توان عموماً زاییده اثرات این نیروها دانست.شود میمشاهد می

                                                 

6 . Bionic 
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 اثر در نیزم یعیطب یهایخوردگ نیچ فرم. Error! No text of specified style in document.-123 ریتصو                                                  

 یبرش و یخمش مختلف یروهاین ریتأث
 

. زمانی كه آنها خاصیت شکنندگی تهاسهای تغییر شکل تابع مستقیم رفتارهای متفاوت سنگالبته مکانیسم»

شود )مکانیسم برش( ... زمانی ها ظاهر میباشند، تغییر شکل بصورت سطوح شکستگی، یعنی گسلدارند یا شکننده می

شکستگی، یعنی بدون گسل خوردگی تغییر شکل توانند بیپذیری بدست آورند، میها مقداری خاصیت انعطافكه سنگ

های خوردگی( چین111شاهنشاهی،  1793)ماتوئه، « آید. )مکانیسم خمش(حاصل كنند. در این صورت چین بوجود می

 باشند. زمین با توجه به منشأ و نحوه اثر نیروها اشکال مختلفی را دارا می

   
 Error! No text of specified style in و Error! No text of specified style in document.-114 ریتصو

document.-117 سامانه طبیعی غیر زنده و كاربرد آن در معماری، الهام از پستی و بلندی زمین، مركز هنری و گالری فرهنگی پاول .
 ، معماری: رنزو پیانو1117كله، 

 

كند كه گیرد، همچنان سعی مییك فرم طبیعی غیر زنده عالوه بر اینکه متأثر از نیروهای خارجی شکل می

های صابون را به صورت دو بُعدی مورد توجه قرار دهیم با حداقل اجزاء حداكثر كارآیی را نیز داشته باشد. مثالً اگر حباب

 آورد.بینیم كه همیشه به صورت سه تا سه تا به هم متصل شده و شبکه مثلثی نامنظمی را به وجود میمی

    
 های صابون از باال. )راست( نحوه کنار هم قرار گرفتن حبابError! No text of specified style in document.-126 ریتصو

، «اِدن»های طبیعی غیرزنده و کاربرد آن در معماری، پروژه سامانه. )چپ( Error! No text of specified style in document.-127 ریتصو
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 های صابون. معمار: نیکوالس گریمشاوضلعی، شبیه به حبابگنبدهای شش

 

-های مثلثی میكند شبکههای طبیعی كه بر اساس حداقل اجزاء و حداكثر كارآیی عمل  مییکی از هندسه

، نیکوالس گریمشاو )با همکاری فرای اتو( گنبدهای 1«اِدن»پروژه همچنین در . (999، 9331باشد. )ماتالك، 

 (33، 1911اند، از این ایده اقتباس كرده است. )اسمیت، ضلعی تشکیل شدهرا كه از چندین شش 1ژئودزیك

 تعادل گیاهی و تأثیر اقلیم روی رشد گیاهان-2

های تك سلولی، دائماً تحت تأثیر جلبكترین ترین درختان گرفته تا كوچكزندگی تمام گیاهان، از بزرگ»

از نقطه نظر ساختمانی، گیاهان و .( 993، 1933)بسرا، « باشد.نیروهای دینامیکی فیزیکی در تمام مراحل رشد می

شرایط زم را برای پایداری دارا باشند.دارند قابلیت مکانیکی الد تحت شرایط محیطی كه درآن قراردرختان باید بتوانن

پایداری الزم برای  سختی وو تعادل دربرابراین نیروهااز  عبارت استهای گیاهی باید تحمّل نمایند،كه فرم مکانیکی

 (173، 1979ادامه دهد. )فرشاد، اینکه گیاه ویا درخت بتواند به حیات خود

ییر شکل عبارت است از شرایط اعمال شده به گیاه )نیروهای دینامیکی( كه باعث جابجایی یا تغ تنش مکانیکی

)همان، گیرد. شود و گیاه بصورت مکانیکی تحت تنش قرار میهای گیاهی و یا كل گیاه میفیزیکی بعضی از اندام

)تغییر در بافت سلولها( و  9شامل یك سری تغییرات متنوع مورفولوژیکی های گیاهان به تنش مکانیکیپاسخ. (993

 (993، 1933)بسرا، است.  4فیزیولوژیکی

نیروی الزم برای به پایان رسانیدن » بایستی همواره تحت تأثیر محیط خود رشد كنند.گیاهان میرو از این

شود. بدیهی است این چرخه زیست و تأمین سالمت گونه، در یك زمان معین، قدرت یا نیروی زیستی گونه خوانده می

بنابراین با . (911، 1937)قهرمانی، . «كندنیروی زیستی گیاه در مراحل مختلف مانند جوانی بلوغ و كهولت فرق می

های گیاه مؤثر است ولی اثر محیط را نیز نباید فراموش آنکه خصوصیات وراثتی و ژنتیکی در شکل كلی و وضع اندام

 (993)همان، كرد زیرا تأثیر محیط در شکل كلی گیاه قابل مالحظه است. 

 گیاهان خشکزی و گیاهان آبزی-3

نیروهای فیزیکی را به  زیگیاهان خشکیباشند. زی و آبزی مین شامل خشکیبندی، گیاهادر یك تقسیم

كنند. آالت و تحت سایش ذرات خاك با ریشه تجربه میصورت باد و بارندگی و یا از طریق عبور حیوانات و ماشین

 ( 993، 1933)بسرا، 

                                                 

6  .Eden project است جهان یهاگلخانه نيبزرگتر از يكي نيهمچن و هزاره يساختمان یهاپروژه نيمهمتر از كه. 

 هاگاههيتك به اندگرفته قرار شكل، یكرو گنبد کي در كه يخط یاعضا قيوارده را از طر یاست كه بارها یروكُ فضاكار سازه ک،يژئودز یهاگنبد. 0

پوشش گنبد  یفلز( برا اي کياز پوشش نازک )از جنس پالست معموالً. ( هستندفشار اي)كشش  ميتنش مستق حتتاعضا درآن  يو تمام كنديم منتقل

  (13 ،6811 مور،. )شودياستفاده م

 

 (6838 ،یمورفولوژ واژه ليذ در. )دهخدا، دهديم قرار مطالعه مورد را موجودات يخارج شكل و ساختمان كه يعلم. 8

 (6838 ،یولوژيزيف واژه ليذ در. )دهخدا، كند بحث گريكدي با آنها رابطه و جانوران بدن یاعضا عمل طرز باب در كه يعلم. 4
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 به آبی نیلوفر وزین هایبرگ استحکام دیدن با تبار انگلیسی معمار پاکستون. Error! No text of specified style in document.-128 ریتصو

 در که بود معماری در ایشیشه سبک سقف برای جدیدی ساختار ابداع تفحص این حاصل. پرداخت گل این شعاعی ساختار و مدوّر بندیقفسه مطالعه

 .نمود عرضه 1851 سال در لندن جهانی نمایشگاه «کریستال قصر»

اند، قطورتر و درعین ها در معرض لرزش ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیهمعموال گیاهانی كه در كنار بزرگراه

 ( 993، 1933)بسرا،  شوند تا بتوانند استحکام و تعادل الزم را دارا باشند.تر از حد معمولشان میحال كوتاه

بیشتر تحت تأثیر تالطم ایجاد شده به وسیله امواج، جزر و مد، جریان و حركت آب در بستر  گیاهان آبزیعالوه بر این 

 (993، 1933)بسرا، باشند. ها و جویبارها میرودخانه

   
 گرفته الهام هندوستان در لوتوس معبد ،یمعمار در آن کاربرد و اهانیگ سامانه. Error! No text of specified style in document.-129 ریتصو

 (86 ،1398 ان،یسنوز) صهبا برزیفر :معمار               ،یآب لوفرین گل از شده

ترین ویژگی های خشکی دارند. مشخصتری نسبت به گیاهان زیستگاهگیاهان آبزی ساختمان تشریحی ساده

همچنین در گیاهان آبزی نسبت سطح به . (141، 1919، فان)های محافظ است. ها، كاهش بافتساختمانی برگ آبزی

 ها به دلیل تأمین تعادل و پایداری الزم گیاه باالست.حجم برگ

 گیاهان آوندی و گیاهان غیر آوندی-4

رسد گیاهان اولیه خشکی در دو مسیر تکاملی قرار گرفتند و به دو گروه اصلی گیاهان غیر آوندی و به نظر می

ها سازگاری بیشتری با محیط جدید داشته و گیاهان غالب و موفق خشکی گیاهان آوندیگیاهان آوندی تقسیم شدند. 

 ( 7، 1931دهند. )عزیزیان، را تشکیل می

ها از اطراف اند. بدین معنا كه برگها دارای تقارن شعاعیباشند. خزهمی ندیگیاهان غیرآوها گروهی از خزه

ای دارای ساقه خزنده یا خوابیده هستند كه از آنها راست بوده و عدهها، ساقهآیند. در اغلب گونهمحور مركزی بیرون می

 ندر گیاها. (11باشند. )همان، خزنده میها كامالً خوابیده یا آید و برخی دیگر از گونهانشعابات قائمی به وجود می

های باریك و نخی شکل روید و به جای ریشه به وسیله ریزوئیدغیرآوندی پیکر گیاه بسیار نزدیك به سطح خاك می

 (3شوند. )همان، بسیاری به خاك متصل می
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های مختلف آوندهای چوبی در . تیپError! No text of specified style in document.-131 ریتصو                                                           

 ساقه گیاهان

های محافظتی و استحکامی به خوبی رشد كرده و سیستم سیستم انتقال دهنده مواد و سلولگیاهان آوندی در

( این سیستم آوندی عالوه بر نقش هدایت مواد، همچون 7آبکش شده است. )همان، آوندی آنها شامل بافت چوب و 

 اند.ها بصورت پیوسته قرار گرفتههای عمودی از ریشه تا داخل برگستون

 الهام از گیاهان آوندی در طراحی سازه -5 

ری را در كوئنا )اسپانیا( ماریا رزا سروا و خاویر پیوز كارگاه آموزشی بین المللی بیونیك و معما 1339در سال 

 complex)های پیچیده و پویا شركت شروع به اولین تجربه طراحی وساخت سازه 1317گذاری كردند، درسال پایه

and dynamic ).بیو استراکچر نتیجه این تجربیات كشف یك سازه جدید و مفهومی نوین به نام نمود(bio 

structure)ها نیز طراحی برج عمودی بیونیك با گنجایش صد هزار نفر این فعالیت. ثمره 1، برای ساخت و ساز بود

 توانست مشکل ازدحام جمعیت در شهر شانگهای چین، بهبود بخشد.متر بود كه می 1111جمعیت با ارتفاع 

 
 قائم یهااهان،ستونیگ یآوندها از الهام با كیونیب برج. Error! No text of specified style in document.-191 ریتصو
 .شودیم استفاده آنها از...  و ،ساكنانیانرژ آب، ییجابجا یبرا و دارند برعهده را آوندها مانند ینقش

ای و ارتباطات با توجه به استحکام سیستم آوندی كه در بیشتر سبزیجات وجود دارد، اصل سیستم سازه

ستون خیابانی نظام یافته است. وظیفه  311های مختلف در سه بخش مركزی در بیونیك بین همسایگی عمودی برج

جا كردن ساكنان، آب، انواع مختلف سیاالت موجود و انرژی الزم  برای كل مجموعه )مانند های خیابانی جابهاین ستون

 وظیفه آوند در ساختار گیاهان( است.

                                                 

در راستای آموختن مسائلي چون انعطاف پذيری، قابليت سازگار شدن با  يهايپژوهشرزا سرورا ، دو معماراسپانيايي هستند كه  ماريا و پيوزخاوير . 6

 هرسيدندك (بيونيکبرج ) Bio Structureای جديد به نام و ساخت سازه كشفدر نتيجه به وانجام دادند ... از طبيعت  جويي انرژی و فهرمحيط، ص

 كه آنها اعتقاد دارند طبيعت پاسخ تمام مشكالت را در خود دارد. ، چرااست طبيعت از ملهمهای آن تمام قسمت
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 هاایو دولپه هاایتک لپهگیاهان گلدار -6

دهند. گیاهان گلدار گیاهان گلدار امروزه گروه مشخصی ازگیاهان آوندی سطح كره زمین را تشکیل می

باشند. چون از پیشروی دریاها و اند و از نظر اكولوژی نیز حائز  اهمیت میترین گروه گیاهان امروزیبیشترین و چیره

شوند و از فرسایش و ساییدگی خاك جلوگیری شدن مسیر باد میكنند و موجب شکسته تشکیل كویرها جلوگیری می

ها تقسیم بندی ایها و دولپهایلپهتوان به دو گروه تكگیاهان گلدار را می به طور كلی. (31، 1931)عزیزیان، كنند. می

 (111)همان،نمود.

 ای گیاهان گلدار اعضای سازه                                                          

 كنیم:این دو گروه بررسی می ای را در گیاهان و به طور خاص دردر این قسمت اعضای سازه

 های گیاهان گلدار شهیر-1

شود و باعث می شود كه گیاه در زمین فرو رود و درمقابل نیروهای افقی ریشه سبب استقرار گیاه در خاك می

های هوایی( همواره ها )اندامهای زیرزمینی( و شاخهها )اندامگفت كه بین ریشهتوان به طور كلی می» ایستادگی كند. 

-به طوری که تقریباً یک سوم از میزان کل ماده خشک گیاه را ریشه آنها تشکیل میرابطه نزدیك و هماهنگی وجود دارد، 

ها نیز با یك بیشتری داشته باشد ریشهتوان چنین نتیجه گرفت كه هرچه گیاه ارتفاع بنابراین می ( 111 همان،)«  دهد.

 روند. نسبت معین عمق بیشتری در خاك فرو می

ای( در گیاهان مختلف متفاوت است. اگر ریشه اصلی یا اولیه رشد بیشتری كرده مجموعه ریشه )سیستم ریشه

دهد، كه اكثر گیاهان یرا تشکیل  م ریشهراستهای ثانویه بشود، سیستم ریشه اصلی یا و بزرگتر و قطورتر از ریشه

ای ریشه اولیه لپهكنند. درگیاهان تكها بیشتر در عمق خاك نفوذ میباشند. این ریشهای  میای دارای چنین ریشهدولپه

ای شود، چنین  سیستم ریشههای ثانوی و ریشه اولیه دیده نمیبزودی با رشد انشعابات آنها برابر شده تفاوتی بین ریشه

 (119، 1931)عزیزیان، نامند. را افشان می
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ای های ریشه. )راست( انواع سیستمError! No text of specified style in document.-191 ریتصو                            

 ایریشه راست و ریشه افشانه در گیاهان،

 و اهانیگ ساقه مقطع. )چپ( Error! No text of specified style in document.-199 ریتصو                            
 آن درون یآوندها

 

 تنه ها و ساقه های گیاهان گلدار-2 

باد و نیروهای جانبی اصطکاك كمتری ایجاد كند و شود كه در مجاورت گرد بودن تنه درختان باعث می

ترین مقطع برای مقابله با نیروهای خمشی ای شکل، مناسب. همچنین انتخاب مقطع دایرهنیروهای جانبی خنثی شوند

تواند این نیروها را به طور مساوی در تمام جهات قرار دهد. همچنین این مقطع دارای وزن كمتری نسبت به است و می

خارج شدن از حالت دایره به خاطر وجود یك  (113، 1979)فرشاد،  بوده و بهترین مقطع برای اتصاالت باشد. حجم

 نیروی مهاجم دائمی )مانند باد(، در یك جهت است. 

شود. گیاهان را بر ها روی ساقه میساقه باعث استحکام گیاه، هدایت شیره گیاهی و همچنین نگهداری برگ

به  (111، 1931)عزیزیان، ای و درخت تقسیم كرد. ای، درختچهتوان به گیاهان علفی، بوتهمی حسب نوع ساقه آنها

 (111)همان، باشد. نسبت بزرگ بودن این گیاهان، بافت سخت )چوبی( نیز در آنها بیشتر می

 
های گیاهی در معماری، آرایش و نحوه قرارگیری . الهام از سامانهError! No text of specified style in document.-134 ریتصو                    

 (38، 1389انشعابات، )سنوزیان،
 

  ی گیاهان گلدارهاساقه انواع-3

گاهی تکیه باشد و گیاه به وسیله این نوع ساقه خود را به دور هر نوعساقه بعضی گیاهان به صورت پیچنده می

پیچد تا بتواند قائم بایستد. میزان رشد آن نیز در نقاط مختلف پیچك متفاوت است و كه در نزدیکی آن وجود دارد، می

بعضی از گیاهان نیز  .(119، 1931باشد.)عزیزیان، هایی كه نیرو بیشتر است، ساقه نیز قطورتر میدرقسمت
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آبی برای های بیكنند، تا در فصلهای خود آب ذخیره میه در بافتباشند كها دارای ساقه گوشتی میمانندكاكتوس

انجام اعمال حیاتی از آن استفاده كنند و قرارگرفتن آب در ساقه آنها یکی از عوامل انعطاف پذیر بودن و پایداری آنها 

 (931، 1937باشد. )قهرمانی، می

 ی گیاهان گلدارهاساقهدر  انشعابات-4

ای ممکن است مساوی یا نامساوی باشند. همچنین ممکن است انشعاب دو شاخههای حاصل از شاخه

درجه بوجود آورند ایجاد گردند.  31انشعابات دریك جهت و در یك سطح یا درسطوح عمود بر هم به نحوی كه زاویه

 (74و 179و 171)همان، 

 
 یهاساقه در انشعابات. Error! No text of specified style in document.-135 ریتصو                                                                              

 اهانیگ
 

 های معماریدر سازهگلداراستفاده از انشعابات گیاهان -5

ها در معماری انگیزه تاریخی داشته و الهام بخش استفاده از فرم درخت و نحوه انشعابات و توزیع نیرو در شاخه

است. آنها بوده« فرای اتو»و « میالرت»، «فرانك لویدرایت»بسیاری از معماران و مهندسان برجسته قرن بیستم مانند 

ها، گنبدها و حمل بارهای سنگین فرم درخت را نه فقط به خاطر شکل پایدار آن و قابلیت مقابله با رانش قوس

 (41، 1939)مشایخ فریدنی، ند، بلکه آن را به دلیل صراحت و روشنی ساختار و حالت موزون آن به كار گرفتند. برگزید
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 انشعابات از معمارانای سازه یهادهیا اقتباس. )راست( Error! No text of specified style in document.-193 ریتصو                  

 آنهای داریپا لیدل به اهانیگ

های شبه ای از ستون. )چپ( طرحی از درختان و مطالعهError! No text of specified style in document.-193 ریتصو                
 اتوهای شش ضلعی، اثر فرای درخت در فریم

 

های عمودی هستند و از ریشه به داخل  همانطور كه قبالً گفته شد آوندها در گیاهان آوندی همچون ستون

ها نفوذ دارند. سیستم آوندی گیاهان متشکل از آوند چوب و آوند آبکش است. وظیفه آوند چوب انتقال آب و مواد برگ

( وقتی آوندها آب 113، 1919باشد. )فان، تمام درخت میمحلول و وظیفه آوند آبکش انتقال محصوالت فتوسنتزی به 

شوند. هرچه آب در چوب )آوند چوبی( بیشتر باشد، چوب انعطاف دهند باعث خمیده شدن گیاه میخود را از دست می

 پذیری بیشتری )در مقابل نیروی باد( خواهد داشت.

 های گیاهان گلداربرگ -6

شود. سازند و از طریق تعرق، آب از سطح آنها تبخیر مینتز غذا میها با جذب نور خورشید و عمل فتوسبرگ

گیرد، به ها بسته به شرایط مختلف از جمله شرایط مکانیکی و اقلیمی صورت میانتخاب فرم برگ( 19، 1919)فان، 

داخل نیم در داشود كه بار بصورت منطقی به تنه وارد آید.چنانکه میهای خرما باعث میعنوان مثال فرم چتری برگ

ها در داخل برگ همواره به شود. موقعیت رگبرگعناصر تیری شکل قرار دارند كه به آنها رگبرگ گفته میهر برگ 

هر  ای است كه بتواند نیروها را در داخل برگ خنثی كند. همچنین قطر آنها منطبق با نیروهای وارده متغیر است.گونه

آورند. ای به وجود میپیوندند و شبکهتر در انتها به هم میهای كوچكدارای یك شبکه مویرگی است. رگبرگ رگبرگ

ها )به غیر از ای معموالً رگبرگلپهها به صورت منشعب و مشبك است، ولی در گیاهان تكای رگبرگدر گیاهان دو لپه

 (111، 1931زیان، )عزیاند. های بسیار ریز( موازی هم قرار گرفتهرگبرگ
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ها در گیاهان . )راست( سطح برگError! No text of specified style in document.-191 ریتصو                             
 ایای و دو لپهتك لپه

. )چپ( برش عرضی برگ و محل Error! No text of specified style in document.-193 ریتصو                             
 قرارگیری رگبرگ اصلی جهت تحمّل بار وزن برگ

گاه كه شاخه درخت باشد، از نقطه نظر مکانیکی وزن برگ و نیروهای وارده بر آن به نحوی باید به تکیه

ها باید تعادل و پایداری درخت را حفظ نمایند. هر گیاه یا هر گونه گیاهی نظم ( برگ31، 1979گردد. )فرشاد، منتقل 

-تواند تعادل را در شاخهگویند و با چینش منظم خود میبرگی معینی دارد. كه در اصطالح به آن، علم فیلوتاكسی می

 های فرعی یا ساقه بوجود آورند.

 
ها . چینش ونظم برگError! No text of specified style in document.-141 ریتصو                                                   

 .شود)فیلوتاكسی( باعث تعادل در گیاهان می

كه بتواند تعادل حاكم بر درخت را حفظ نماید. همچنین توانایی  ایستها نیز به گونهنحوه توزیع و چینش میوه

یابد. )جانس، ها افزایش میها به قطرشان بستگی دارد.درصد تشکیل میوه با افزایش قطر شاخهبه میوه نشستن جوانه

 شاخه بارگیرتر به دلیل نیاز به تغذیه و تحمل وزن بار خود، نیاز به قطر بیشتری دارد.( 13، 1931
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 های حیوانیساختار سامانه                                     

 حیوانات تعادل حرکتی-1

های فرمی یکی از ویژگی .تری دارندهای گیاهی پیچیدگی و روابط قویهای حیوانی نسبت به فرمفرم

ای هماهنگ عمل به گونهباشد. تمامی اعضای بدن حیوانات در هنگام حركت كردن حیوانات مانورهای حركتی آنها می

به عنوان مثال بدن كشیده شده یك حیوان وحشی در هنگام  .شوندكرده و سبب ایجاد تعادل در ساختار كلی بدن می

در معماری  تواند شرایط تعادل را فراهم كند.ایست كه میها در هنگام پرواز به گونهحمله كردن و یا فرم كلی پرنده

های بدن نیمرخ گاو نری كه در حال حمله است، پیچ و تاب»شود. ادلی به وفور یافت میاین خصوصیات تع 1كاالتراوا

 باشد. انسان و یا یك پرنده در حال پرواز از جمله آنها می

 
های حیوانی، برداشت از . استفاده از سامانهError! No text of specified style in document.-141 ریتصو                       

 اثر كاالتراوا-پل آالمیلو  –ویژگی تعادل در معماری 
 

  تطابق رشد حیوانات با طبیعت-2

ایست تا بتوانند باشد و همواره به گونهرشد حیوانات نیز همواره مطابق با كاركرد، نیروهای خارجی و شرایط محیطی می

 ترین وجه اقتصادی عمل كنند. به عالی

 
های حیوانی در . استفاده از سامانهError! No text of specified style in document.-141 ریتصو                                   

 معماری، سرپناه شکل بال، آنتونی گائودی
 

 پرندگان هایو پربال -3 

بال یك پرنده بطور »شود پر آنهاست. های ساختمانی طبیعی كه در كلیه پرندگان یافت میمثال دیگر از فرم  

                                                 

 .استكرده كسب شهرت جهان در نخبه طراح کي عنوان به او. است يياياسپان سازمجسمه و سازه مهندس برجسته، معمار كاالتراوا اگويسانت. 6
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كلی تحت اثر نیروهای محوری و لنگر خمشی و پیچشی قراردارد، بنابراین بهترین مقطعی را كه برای این قبیل نیروها 

( است كه دارای مقاومت خمشی مساوی در تمام جهات باشد closed sectionتوان انتخاب نمود مقطعی بسته )می

ای شکل ضمن اینکه این خواص را داراست، نسبت به سایر امکانات دارای وزن كمتری نیز و مسلم است كه مقطع لوله

به بدن دانیم حداكثر لنگر خمشی در محل اتصال پر باشد( همچنین چنانکه میباشد )و از این لحاظ نیز اقتصادی میمی

)همان، «. كندشود و به همین علت است كه در طبیعت مقطع پر در طول آن به نسبت لنگر خمشی تغییر میایجاد می

 تواند با حداقل مصالح موجود كارآیی الزم را داشته باشد.بدین ترتیب ساختار پرنده می (113و  113

          
. )راست( سامانه حیوانی، بال پرندگان در محل اتصال بال به بدن که بیشترین Error! No text of specified style in document.-143 ریتصو

 (21:31ساعت  28/3/1391دسترسی در تاریخ  www.iranian_bird.blogfa.comدهد. )میزان لنگر خمشی وجود دارد، افزایش سطح مقطع می

. )چپ( سامانه حیوانی، پر پرندگان با توجه به نیروهای وارد شده تغییر مقطع Error! No text of specified style in document.-144 ریتصو

 (21:31ساعت  28/3/1391دسترسی در تاریخ  www.iranian_bird.blogfa.comدهد. )می

 

 
. سامانه حیوانی، ساختار Error! No text of specified style in document.-147 ریتصو                                                

 انواع بال در پرندگان
 

 ساختار پوست دلفین و شکل حرکتی آن در آب-4

كنند عبارتند از وزن، مقاومت آب و كه در ضمن حركت یك حیوان در آب به او اثر مینیروهای مکانیکی »

( كه مقدار آن مساوی وزن آب هم حجم حیوان buoyancy forceعکس العمل قائم آب در برابر حجم حیوان)

توان داد ورد میكند. توضیحی كه در این مدلفین ظاهراً با نیروی عضالنی به سرعت در آب دریا حركت می»باشد. می

كند درطول كند. در عوض قایقی كه با سرعت زیاد حركت میاین است كه آب به نرمی در امتداد بدن دلفین عبور می

كند ای در برابر حركت قایق تولید میآورد. این جریان پر تالطم مقاومت فزایندهاش جریان پر تالطمی به وجود میبدنه

بیشتری نیاز خواهد بود. راز دلفین در این است كه پوست بدنش دوالیه است: الیه نازك و برای جلو رفتن آن به انرژی 

 قابل پوست. استبیرونی شدیداً قابل ارتجاع است و الیه ضخیم درونی شبیه یك رشته لوله پر شده از ماده اسفنجی 

 یبه طور سازد،یممنتقل  كندیم عمل فنر كمك مانند كه یدرون ریپذتراكم و یاسفنج هیال به را فشار، یرونیب ارتجاع
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 (17و 14، 1933)ژراردن،  .رودیم نیكند از ب دایپ یشرویپ یبرا یاز آنکه فرصت شیپرتالطم پ انیكه جر

             

 معماری با الهام از شکل حلزون -5  

 اقتباس نآ كاسه شکل از انیونانی .است بوده یریگ الهام هدفها فرهنگ از یاریبس در حلزون اعصار یط در

ی چیمارپ را یاموزه هیلوکوربوز . ابندیدست  یو انعکاس مناسب ییشنوا تیوضع تئاتر به یهاسالن یطراح در تا نمودند

 یتمیلگور چیمارپ كه بلند یسنگ وارید كی صورت به را نگریبو خانه ساختار گاف بروس .نمود یطراح وستهیپ و شکل

 صدف زیانگ شگفت سازه تانگه کنزو و است گوناگون و متعدد یهاتقابل منبع كه. نمود فیتعر ،دادمی شکل را یصعود

 .ساخت ویتوك در كیالمپ یهایباز ومیاستاد یبرا را خودش مانند

 
. سامانه حیوانی،الهام ازصدف حلزون در Error! No text of specified style in document.-143 ریتصو                             

 خانه بوینگر، بروس گاف

 
. سامانه حیوانی، ساختار Error! No text of specified style in document.-143 ریتصو                                        
 صدف حلزون

 

 یادیز وقت باشدیم تیرا دیلو فرانك میگوگنها موزه است شده ساخته حلزون شکل یعیطبترین شده شناخته

 آن شکل و ساختار كه نمود یطراح یبرا راای وستهیپ یفضا تینها در و كرد صرف حلزون صدف فرم مطالعه یبرا را

 .است شده بسته بکار مصالح نوع كی تنها و رنگ كی سبك كی .بود موزون مالًاك

 
در موزه  حلزون صدفساختار  ،یوانیسامانه ح. Error! No text of specified style in document.-141 ریتصو         
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 (34، 1913)سنوزیان،  گوگنهایم اثر فرانك لوید رایت
 

 نیروها را به تکیه گاه ها منتقل می کند ،اتبدن حیوان استخوان-6

یابد كه تواند به خود گیرد، آن فرمی موجودیت میهایی كه یك استخوان دراز در بدن حیوان میاز میان فرم

بیشتر از سایر اشکال، نیروها را به طور محوری و بدون ایجاد لنگر خمشی در خود هدایت كرده و به تکیه گاه منتقل 

 (133، 1979قابلیت تطبیق با این عوامل را داشته باشد. )فرشاد،  نماید و بتواند

 معماری با الهام از استخوانبندی حیوانات-7

توان به اسکلت باربر یك ساختمان مهندسی نقش اعضاء استخوانی را در بدن حیوانات از لحاظ مکانیکی می

)مقاله « شود.های ساخت بشر مشاهده میترین كلبهایده اسکلت به عنوان سازه باربر حتی در ابتدایی»تشبیه كرد. 

 یاستخوان اسکلت» باشد.ای برای تعادل و پایداری خود میهر ساختاری نیازمند یك اسکلت سازه .طبیعت و معماری(

-ساختمان نیتركامل یرا كه حت یامجموعه 1هاتاندون و هاچهیماهمثل  یبدن موجودات زنده به كمك عناصر كشش

 ( 1979،133فرشاد،) «.دهدیم لیتشک رسندینمآن  یبه پا یمهندس یها

باشد. در اینجا الزم است متذكر شویم كه ساختار اسکلت به تنهایی جوابگوی شرایط نیرویی محیط نمی 

جمله ها و سایر اعضای كششی و نیز اعضای مؤثر در اتصاالت ساختار بدن از ها، رباطساختار اسکلت، به همراه ماهیچه

بندی آن از  ای بدن را تأمین كنند. اگر به بدن یك چهارپا و استخوانتواند شرایط مکانیکی مورد نیاز سازهها میغضروف

-ها، كه پاهایش هستند به زمین منتقل میگاهدید مکانیکی بنگریم، خواهیم دید كه نیروی وزن حیوان از طریق تکیه

حیوان را به یك ساختمان مهندسی مثل یك پل تشبیه كرد. چنین ساختمانی  توان ساختمان بدنشود. از این نظر می

گیری از فرم توان این بهرهمی 1معموالً شامل سر و گردن حیوان و دم  آن است.در طرح فرودگاه كانسای اثر رنزو پیانو

 كلی بدن یك موجود زنده در حال تعادل را مشاهده كرد. 

 
 تعادل یژگیو از برداشت ،یوانیح سامانه. Error! No text of specified style in document.-143 ریتصو                            

 انویپ رنزو –یكانسا فرودگاه –یمعمار در

 

                                                 

 .هستند دارا را كشش برابر در مقاومت ييتوانا و دنكنيم متصل استخوان به را عضله كهی هستند مانند بريف یهابافت  هاتاندون. 6

 .ستا ييايتاليا برجستهمعمار  (Renzo Piano)انويپ رنزو. 0
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های حیوانی در معماری، ایده ساختاری از اسکلت قفسه سینه . سامانهError! No text of specified style in document.-171 ریتصو               

 حیوانات عظیم الجثه، موزه تاریخ طبیعی برزیل، كاالتراوا
 

 طراحی خرپاها ، با الهام از استخوانبندی بال یک نوع کرکس-8 

باشند. كنند شامل وزن و نیروهای ناشی از حركات حیوان میاثر می نیروهایی كه به اسکلت بدن حیوانات

بندی برخی حیوانات نیز با انتخاب فرم خرپایی در جهت كمال فرم ساختمانی پیش رفته استخوان( 111، 1979)فرشاد،

 اند.ه شدههای مهندسی نیز به كارگرفتهای طبیعت داشته در سازهاست. اعضاء خرپایی كه نتیجه مطلوبی در سازه

 (119، 1979)همان، 

   
های طوالنی، نظیر پل های استفاده از خرپا در دهانهترین فرم. )راست( از رایجError! No text of specified style in document.-151 ریتصو

 است.

. )چپ( استخوان متاکارپال بال یک کرکس، شکل خرپایی این استخوان دارای Error! No text of specified style in document.-152 ریتصو

 باشد.بهترین فرم برای انتقال نیرو می
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 های انسانیساختار سامانه                                          

تر و هماهنگی تر باشد، سازه آن كاملتر و سیستمیساختمان طبیعی یك موجود زنده پیچیدهبه هر مقدار كه 

دارند، یك هایی كه آن را نگه میهای پا و رباطتركیب منحصر به فرد استخوان»باشد. تر میای نیز قویاعضای سازه

ن هنگام ایستادن و راه رفتن است را مهیا  پذیری بدانحنای طولی و یك ساختار معماری كه پشتیبان پایداری و انعطاف

 ( 131، 1911)سادات، « كنند.می

های ساختمانی انسانی نیز متأثر از عوامل فرمهای گیاهی وحیوانی اشاره شد، قسمت فرمهمانطور كه در

شود كه میكنند. به عنوان مثال فرم انحنائی استخوان ساعد دست سبب مکانیکی و سایر شرایط نیرویی محیط رشد می

های حاصله از آن كاسته شود كه از مقدار لنگر خمشی و تنشباشند و این موجب می« ترمحوری»هر مقطع ها درنیرو

كنیم كه سطح مقطع تر نیز باشد. همچنین مشاهده میشده و در نتیجه مقطع مورد نیاز برای تحمل بار وارد شده سبك

هایی كه بگوی مقدار تنش در آن مقطع باشد و بدین ترتیب در محلكند كه جوااین استخوان به نحوی تغییر می

صورتیکه اگر این شود. درضرورتی به تشکیل استخوان و ضخامت بیش از انداره نیست، استخوان اضافی مشاهده نمی

-می تر شده و در عین حال از مصالح بیشتری برای همان مقدار بارگرفت، سنگیناستخوان فرم مستقیمی به خود می

 (133و  131، 1979)فرشاد، كرد. بایست استفاده 

                 
. )راست( نمایش Error! No text of specified style in document.-179 ریتصو                                                  

 اجزای سازنده آنفرم استخوان پاو 

. )چپ( خطوط Error! No text of specified style in document.-174 ریتصو                                                  
 نیرو در استخوان كف پای انسان

 

 ای بدن انساناعضای سازهعملکرد                                      

 ای بدن انسان و عملکرد آنها خواهیم پرداخت:در این بخش مختصراً به شناسایی برخی اعضای سازه

 ی انسانکف پاتعادل در -1

، خطوط نیرو )ایزو 37-4شکل »تعادل در ساختمان كف پا توسط اعضاء فشاری و كششی صورت می گیرد. 

دهد. در مطالعه این شکل باید توجه داشته تر از قوزك پا نشان میانسان، قسمت پایینها( را در استخوان پای استاتیك

دهد و تعادل نیروها از نظر كششی و انجام باشیم كه قسمت اعظم این خطوط جهات فشاری را در استخوان نشان می

ی كششی هستند و در این گیرد كه خود نماینده خطوط نیروهاها انجام میاعمال كششی در حركت پا توسط ماهیچه
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 (137و  134)همان، اند. شکل ترسیم نشده

 نوار بافتی غشاء کف پای انسان-2

یابد. این نوار غشاء كف پایی ساختاری است كه از جلوی استخوان پاشنه تا قاعده انگشتان پا ادامه می

 (33، 1911سادات، )كند. مستحکم بافتی مثل زه تیر و كمان داشته و به حفظ قوس طولی پا كمك می

                   
غشاء كف  –. )راست( وضعیت عملکرد غشاء كف پاییError! No text of specified style in document.-177 ریتصو

 دارد.پایی، استخوانهای كف پا را مانند ستون سقف نگه می

ها عامل تعادل . )چپ( اتصال قفسه سینه به ستون مهرهError! No text of specified style in document.-173 ریتصو
 بدن

 

 در تعادل بخشیدن به انسان  کمرفرم انحنایی ساختمان -3

باشد. اگر این انحنا از حالت بدن انسان میفرم انحنایی ساختمان كمر انسان یکی از عوامل تعادل و ایستایی 

باشد. ستون فقرات از روی هم قرار گرفتن طبیعی خود كمتر یا بیشتر باشد خود عامل بیماری گوژپشتی )قوز پشت( می

شوند و یك ساختار انعطاف پذیر را تشکیل می دهد كه خود عامل پایداری شود، كه در هم قفل میمهره تشکیل می 91

-های ستون فقرات متصل میباشد.انحنای طبیعی ستون فقرات به علّت عملکرد عضالت كه به مهرهمیتنه بدن 

-رود. آنها ستون فقرات را مانند سیممیكننده، ستون فقرات درهم فروهای محافظتباشد و بدون این ساختمانشوند،می

-از عضالت پشتی و شکمی ساخته شده ها در بدن عمدتاًكنند. این سیستمها حمایت میهای بدنه چوبی كشتی

( Turning torsoتوان به ترنینگ ترسو)اند، میاز بناهایی كه با الهام از بدن انسان ساخته شده. (94)همان. اند.

 اشاره كرد. این بنا اثر كاالتراوا معمار و مهندس اسپانیایی است كه با الهام ازچرخش بدن شکل یافته است.

      
های انسانی، ساختمان ترنینگ ترسو كه با الهام از . سامانهError! No text of specified style in document.-173 ریتصو
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درجه چرخش دارد،  31( سوئد ساخته شده و از باال تا پایین malmoچرخش بدن در ناحیه كمر ساخته شده است.این بنا در مالمو)
 (www.Wikipedia.org) 1117كاالتراوا، 

 

 گودی و قوس دست برای گرفتن اشیاء-4 

اگر بخواهیم جسم بزرگی را به دست » برای به دست گرفتن اشیاء مختلف باید بتوان شکل دست را تغییر داد.

« شود.جهت مختلف تشکیل می 9قوس در  9گیریم باید دست بتواند یك حفره تشکیل دهد برای تحقق این امر 

كند كه تقعرش رو به جلو آید، ناودانی ایجاد میمیوقتی كه دست به شکل یك حفره در( »111، 1931)كاپانچی، 

. هماهنگ با  این كف دست باشدمیاجسام  یب است كه كف دست عامل نگهدارترتی بدین. (111)همان. « است.

از » (113رو به جلو )كف دست( قرار دارد. )همان. تقعرش كه سازندمیكارپال به كمك یکدیگر ناودانی  هایاستخوان

فشار انگشتان  هاهر یك از این ستون«ستون در نظر گرفت 9های كارپال را به صورت توان استخواننظر طولی می

 (111)همان. كنند. مرتبط با خودشان را تحمل  می

 
. قوسهای كف دست و Error! No text of specified style in document.-171 ریتصو                                                      

 های كف دستاستخوان

 فصل یازدهم( -پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 ؟ی و كاربردی در شکل های زنده داردچه معن علم بیوتیک (1

 در طبیعت ناشی از چیست؟ علت چین خوردگی (1

 چیست با ذكر مثال مشخص كنید؟ تنش های مکانیکی طبیعتپاسخ گیاهان به  (9

 ؟نیروهای فیزیکی را چگونه تجربه می كنند گیاهان خشکزی و گیاهان آبزی (4

 در رابطه با طبیعت چه سازگاری هایی از خود نشان می دهند؟ گیاهان آوندی و گیاهان غیر آوندی (7

 دارای چه ویژگی هایی هستند ؟مثال بزنید؟ گیاهان گلدار (3

 را تشریح نمائید؟ انشعابات در گیاهان گلدار (3

 چه نقشی دارند؟ برگ ها در گیاهان گلدار (1

 ائید و آنها را با گیاهان مقایسه كنید؟را تشریح نم مانور های حرکتی حیوانات (3

 چیست و چه نقشی را برای حیوانات بازی می كند؟ فرم پر پرندگانساختمان  (11

 و شکل حركتی آن را در آب تشریح نمائید؟ ساختار پوست دلفین (11

 چگونه در معماری خود استفاده می نمودند؟ شکل حلزونیونانیان از  (11
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 استفاده می برند؟ استخوان بندی حیواناتاز چگونه  با الهام  از روش های معماری (19

 را تشریح نمائید؟ تعادل در کف پای انسان (14

 برای گرفتن اشیاء است؟ گودی و قوس دستچرا  (17
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  فصل دوازدهم

 (2معماری از سامانه های طبیعی )الگوبرداری                            

 

 الگوبرداری شکلی از طبیعت                                                                        

شود. به ای آن توجه نمیشود و به مبانی و اصول سازهدر این روش تنها به تقلید از شکل در سازه پرداخته می

كند. شوند، فرم مورد نظر خود را اقتباس میرد میهای زمین منطبق با نیروهایی كه به آن واعنوان نمونه از الیه

است. علت این است كه طبیعت از « تبدیل ساختمانی ظاهراً طبیعی به واقعیت، عملی پرهزینه و در واقع غیر طبیعی»

های نامنظم باید جوید، درصورتیکه برای ساختن ساختمانی شبه طبیعی با فرمقانون حداقل استفاده از انرژی بهره می

 اگویسانت»آیند. مثال در مجموعه فرهنگی انرژی بسیار زیادی صرف شود. البته اغلب شکل و عملکرد در كنار هم می

اثر پیتر آیزنمن، هر چند كه از شکل زمین الگوبرداری شکلی شده اما مجموعه با سایت هماهنگ بوده و « دكومپوستال

 باشد.پایدار می

 
-. الگو برداری شکلی، اقتباس شکلی از فرم چینError! No text of specified style in document.-173 ریتصو

 1113های زمین، مجموعه فرهنگی سانتیاگو دكومپوستال ، پیتر آیزنمن، اسپانیا، خوردگی
 

 ای از طبیعتالگوبرداری استعاره                                                                        

كردن طبیعت در راستای ایجاد 1گروهی از معماران پارا فراتر گذاشته و جدای از الگوبرداری شکلی به انتزاعی

پردازند همزمان به مفهوم دیگر واژه معماران در حالیکه به نمادها میاند. این ساختاری متعادل، پایدار و ایستا پرداخته

تواند ما را از استعاره می كنند.باشد، توجه میای با ایده طرح میاستعاره كه ایجاد هماهنگی الزم بین راهکارهای سازه

-ردی خالقانه در تقابل با سطحینگری در امان نگه دارد. بنابراین تأكید بر برترین استعاره به عنوان راهبدام سطحی

های خود را بر مبنای ی جامع استعاری نگریسته و ساختماننگری كامالً شایسته است. معماران باید به طبیعت از دریچه

 باشند.آن بنا كنند. بهترین الگوی این راهبرد خالقیت می

                                                 

 .دارد يذهن یوجود صرفا كه شود گويندمي دهيد دهيپد کي از كه ياطالعات از شده يكل و ساده يمفهوم به يانتزاع. 6
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 یهافرم ازای استعاره استفاده ،یاستعار یالگوبردار. Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو

 (www.Mlit.go.jp) انویپ رنزو ،یكانسا فرودگاه، یعیطب

 

گرفته شده است، فرودگاه كانسای در ای( در آن  بکار ترین ساختمانی را كه استعاره و ایهام )سازهعظیم»  

باشد، با بالی دانند كه طراح آن رنزو پیانو است. این فرودگاه از باال مانند یك هواپیمای بدون موتور میاوزاكای ژاپن می

در طراحی مركز ژرژ پمپیدو  1به پهنای یك مایل و سدی كه در زیر بال است )یك پرنده خفته(. پیانو كه همکار راجرز

ها پوست و استخوان این هواپیمای مواج كند. اینای استفاده میه است، در سقف فلزی سفید از بیان گرایی سازهبود

ها نیز بدون موتور هستند، اما آنچه كه در این طرح جدید است منحنی ارگانیك قسمت فوقانی سقف است. این منحنی

های پشت شود. فضای داخل نیز مانند استخوانه و خمیده میهای مثلثی شروع شداز مهار 1های كاالتراوامانند منحنی

های ای از اجزاء و دندهزنیم مثل این است  كه درداخل موزهستون فقرات است. همانطور كه در فرودگاه قدم می

سازه از قوانین گیری از استعاره در در این ساختمان، رنزو پیانو توانسته با بهره (41، 1911)جنکز، « زنیمدایناسور قدم می

 طبیعت نیز بهره بگیرد.

                                                 

 .است ييايتانيبری معمار راجرز، چاردير. 6

سمبولي از پرواز  «ليون» قطاراو در طرح ايستگاه  .سانتيا گوكاالتراوا از آن دسته معماراني است كه توانست استعاره سازه را به معماری برگرداند .0

اين ايده  .ی سياه و سفيد فلزی آن گويي در حال حركت است و ميخواهد از زمين بلند شودهابال (.623-4)تصوير  تبديل به ايده و قالب ساختمان كرد

 است.همزمان با درک نيروهای طبيعي و مهارت در بكارگيری مصالح شكل گرفته
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 یموزه انسان، چشم فرم از یااستعاره استفاده ،یاستعار یالگوبردار. Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو
 (www.Wikipedia.org) كاالتراوا،سانتیاگو  ،والنسیا طبیعی علوم

       
 ستگاهیا نشستن، حال در یاپرنده فرم از استعاره ،یاستعار یالگوبردار. Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو
 (191 ،1913 ان،یسنوز) كاالتراوا گویسانتمعمار:  فرانسه، ون،یل فرودگاه در آهنراه

 از قوانین طبیعتبا الهام الگو برداری                                                                    

ای كه ممکن باشد. به گونهالگو برداری از قوانین طبیعت، بهترین حالت ممکن استفاده از قوانین طبیعت می

تطابقی پیدا نشود. همچنین از آنجایی كه این قوانین در طبیعت عمومیت دارند، لذا است در ظاهر هیچ نوع همگونی و 

گیری از این های معماری با بهرهگیری از این قوانین از یك نمونه خاص از طبیعت الهام گرفت. سازهنباید برای بهره

 شوند.قوانین نسبت به همه حاالت دیگر، بیشتر به طبیعت نزدیك می

 .پردازیمبه بررسی برخی از این قوانین می در بخش بعدی

 ی طبیعی اصل مقابله با نیروهاالگوبرداری معماری با الهام از                                     

دانیم، مهمترین فلسفه وجودی سازه، حفظ ساختار یك سیستم در مقابل بارها و نیروهای وارد همانطور كه می

هایش از آنها هایی كه طبیعت در مقابله با نیروهای وارد بر سازهخواهیم انواع روشقسمت میباشد. در این بر آن می

ها برای مقابله های معماری اشاره كنیم كه از همین روشكند را نام برده و در بخش مصادیق، به نمونه طرحاستفاده می

 چهار موردكه در اینجا به  شودقابله با نیرو استفاده میهای مختلفی برای مدر طبیعت از روشاند.با نیروها استفاده نموده

 : كنیمآنها اشاره می

 1تحمل تنش در اجزای سازه-1

باشد. در این روش توجه به ای میترین روش مقابله با نیرو از طریق تحمل تنش در اجزای سازهشدهشناخته
                                                 

 .   ديمراجعه كن ،است شدهچاپ  یآباد مجلهكه در  بافر،يجواد ز «عتيطب یاسازه اصول یسو به»عنوان  با یامقاله به شتريب مطالعه یبرا. 6
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برای این امر، طبیعت همواره سعی دارد كه تا حد تواند بسیار موثر باشد. تر كردن سازه میهای اعضاء در بهینهنوع تنش

های خمشی جز در مواردی كه ساختار آن های خود استفاده كند و از تنشهای كششی و فشاری در سازهامکان از تنش

سطوح و احجام آنها از كنار و ، یعنی ای دارنداساساً همه ساختارهای طبیعی بافت الیهای دارد، استفاده نکند. ماهیت الیه

ها تحت تاثیر بارهای وارده تغییر شود تا این فرمای موجب میاند. ماهیت الیهها به وجود آمدهروی هم قرار گرفتن الیه

 دانشکده 13 شماره صفه مجله) .های كششی و یا فشاری بوجود آیدهای محوری داده و در آنها تنها عکس العملشکل

چرا كه خمش یعنی بیهودگی در مصرف  (14 ص، 1933زمستان و پائیز بهشتی، شهید دانشگاه شهرسازی و معماری

 1ای خلق نشده است.مصالح و در طبیعت هیچ چیز بیهوده

به عنوان مثال، استخوان مانند سایر عناصر بیولوژیکی فرم خود را مطابق نوع نیازی كه به عملکرد آن وجود 

دهد. به طور اخص هر تغییر فرم همواره از رات زمانی فرم خود را با نیازهای محیطی مطابقت میدارد، انتخاب و با تغیی

ها بتواند نیروها را به طور محوری و بدون ایجاد لنگر كند كه فرم حاصله بایستی بهتر از سایر فرماین قاعده تبعیت می

 زانیم نیكمتر كه سازندیم مقاوم و كشسان یتارهاها عنکبوتدر طبیعت، .(131، 1979)فرشاد،  نماید.خمشی منتقل 

-یم جذب را هاتنش كشسان و ناكبچس یساختارها نیا.دهندیم انجام باال سرعت با را كار نیا و هستند دارا را مواد

فراهم  دیجد ی ساختارها یبرا را ییهاالگو و ندینمایم مقاومت حشرات یتقال برابر در برداشتن شکاف بدون و ندینما

 (13 ،1913 ان،یسنوز) .آورندمی

 
 به روهاین لیدیت با عنکبوت یسازه،تارها بر وارد یکیاستات یروهاین با مقابله. Error! No text of specified style in document.-139 ریتصو        
 .برندیم كاربه را مصالح نیكمتر و مقاومت نیشتریب كشش

 

 دادن انعطاف پذیری و تغییر شکل -2

شود. به های طبیعی به وفور مشاهده مینامیم، كه در سازهپذیری میاین روش را منطق نرمش یا انعطاف

كنند، چرا های نرم و نازك درختان ایجاد های خود را بر روی شاخهدهند النهعنوان مثال بسیاری از پرندگان ترجیح می

 ها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند، احتمال شکستن آنها كمتر خواهد بود. كه هر چه شاخه

                                                 

 خمشي عملكرد كه گرددمي بارگذاری ایگونه به تير اول حالت در. كنيد توجه بارگذاری مختلف یهاحالت در تير يک به مطلب اين بهتر فهم برای .6

 نقطه دو تنها و باشدمي ماكزيمم تير مركز در فقط خمش مقدار كه كنيدمي مشاهده كنيد توجه تير طول در خمش توزيع نمودار به اگر. باشد داشته

 زماني بهتر حالت. كرد را استفاده حداكثر تير در رفته بكار مصالح بقيه از تواننمي هيچگاه و رسندمي خود مجاز تنش به مركز در واقع پاييني و بااليي

 و گرددمي توزيع يكنواخت بطور تير در رفته بكار مصالح كل در نيرو كه است حالت اين در و شود استفاده فشاریكششي يا  بصورت تير از كه است

 وجود الغر اعضاء در جانبي كمانش احتمالفشار،  حالت اين در اينكه علت به ولي. برسند خود ماكزيمم تنش به توانندمي آن در رفته بكار مواد همه

 حالت اين در تنها. كنيممي استفاده كششي بصورت مصالح از ما كه است زماني حالت بهترين. كرد محسوب حالت بهترين عنوان به را آن تواننمي دارد،

 . ندارد وجود نيز جانبي كمانش احتمال و كنيممي را استفاده حداكثر مصالح همه از كه است
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های نرم و سازی شاخهالنه. بسیاری از پرندگان برای Error! No text of specified style in document.-134 ریتصو                 

 دهند.های سخت و محکم ترجیح میپذیر را بر شاخهانعطاف
 

 نیروهای وارده در مقابلدادن تغییر جا -3 

حقیقت كاستن از مقدار نیروی وارده است. بله طبیعت در برابر نیروهای ودرمقا هایروش از یکی نیز روش این

 به و دهندمیباالی خود  ازمثال درختان در اثر وزش بادهای شدید با خم شدن خود امکان عبور مقداری از نیروها را 

 شود. نیروی وارده بر تنه آنها كاسته می میزان از ترتیب این

 
 باد یروین نیهمچن و(. سوم روش) دهندمی یجاخال روهاین از یمقدار برابر در خود شدن خم با درختان. Error! No text of specified style in document.-137 ریتصو

 (چهارم روش.  )دهندمی قرار استفاده مورد خودش هیعل را

 

 انعکاس نیروهای وارده-4

شوند و به این صورت مقداری از نیروی باد را بصورت انرژی خم می برای نمونه درختان در هنگام باد،

های رفت و برگشتی در اثر نوسانات باد، بخشی از این نیرو را دوباره پتانسیل در تنه خود ذخیره می كنند كه در حركت

 ای از استفاده از نیروهای مزاحم علیه خودشان است.كنند. این نمونهبه خود باد منتقل می

 های مقابله با نیروها در معماریمصادیق استفاده از روش                              

 

 گنبد جورجیا در آتالنتا یکی از مصادیق تحمل تنش ها-1

-های سازهكنیم كه حركت تدریجی سیستمبا نگاهی به روند تکاملی سازه در یکصد سال گذشته مالحظه می

های چادری و های كششی و فشاری بوده است كه منجر به پیدایش سازهسمت سازههای خمشی )تیرها( به ای از سازه

 ای در معماری شده است. پوسته
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(،این سازه بر پایه شبکه 1334) . مقابله با نیروها در معماری، استادیوم ورزشی توكیوError! No text of specified style in document.-133 ریتصو

هایی كه به قسمت كابلی استوار است، توسط كنزو تانگه طراحی شده است..این بنا با فرم مارپیچی حول یك ستون بتنی تندیس مانند مركزی شکل یافته است.كابل
 (1913،41اند.)سنوزیان، انداز این دكل مركزی آویخته شدهتحتانی جایگاه تماشاگران وصل شده

گیری را به و بیشترین بهره های خاص مصالح استفاده كردهموثرترین مسیر نیرو، مسیری است كه از توانایی

 پیرلوئیجی نرویهای طراحی شده توسط باشد. سازهاما، خمش روش نسبتاً غیر اقتصادی برای تحمل بار میعمل آورد.
بود كه ایده مسیر نیرو را  نرویسازد. درحقیقت این بطور آشکارا استفاده از نظریه مسیر نیرو را در طرح خود نمایان می 1

ای خویش را از طبیعت )بطور مثال های سازهمعرفی كرد. او بسیاری از فرم 71در طراحی سازه برای اولین بار در دهه 

 (1 ،1911. )گالبچی،ها( الهام گرفتفرم برگ

با توجه به مناسب بودن آن برای زمین  1در آتالنتا طراحی نروی، از سیستم سازه فضاكار گنبد عظیم جورجیا

متر  111فوتبال از نظر اجرا، نگهداری و پوشش سقف با كمترین مصالح سازه ای به نحو مؤثر و قابل تحسینی در دهانه 

 (11، . )همانساخته شده است

   
 لیما یبتن ستون از ختهیآو یهاكابل از یاشبکه ،یمعمار در روهاین با مقابله)راست(، . Error! No text of specified style in document.-133 ریتصو
 (1913،41 ان،ی.)سنوز1331 ازاكا در ییكانادا لونی.پاواست داشته نگه را ییكانادا لونیپاو سقف كه

 ستمیس از استفاده با آتالنتاكه در ایجورج گنبد ،یمعمار در روهاین با مقابله)چپ(، . Error! No text of specified style in document.-131 ریصوت  
 .است یفشار و یكشش یهاحلقه و یكشش یشعاع عناصر از متشکل ستمیس نی.ااست شده ساخته یتیتنسگر سازه

 

  انعطاف پذیری مجموعه المپیک مونیخ از مصادیق -2

شوند. پذیرتر میها روز به روز انعطافدهد كه این سیستمهای جدید ساختمانی نشان میسیر تکاملی سیستم

                                                 

6 .Piere Luigi Nervi 

 یالگو کي در كه است ييهاهيپا یدارا و شده ليتشك محكم و سبک مانند خرپا یاجزا از كه یاسازه از است عبارت ،ييفضا سازه اي فضاكار سازه کي. 0

 همچون فضاكار، سازه در چون. روديم كار به دارند یتعداد كم گاههيتك كه ييهادهانه دادن پوشش یبرا فضاكار سازه. اندگرفته قرار هم كنار در يهندس

 مستحكم باعث خود نيا كه گردنديم منتقل خرپا یمحور یاعضا به یفشار و يكشش یبارها صورت به ،يخمش یلنگرها شود،يم استفاده مثلث از خرپاها

 .شوديم فضاكار سازه بودن
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شود كه ساختار با صرف مصالح كمتر پاسخگوی مقاومت به گونه بهتری نیز باشد.پوشش ای سبب میچنین رویه

 قطعات كه است شده تشکیلهای كابلی كه شکل پیچیده و ارگانیك دارد از شبکه مجموعه المپیک مونیخساختمان 

مشاور سقف آن بوده  9مهندس معمار ساختمان و فرای اتو 1شی. گانتر بهننمایدمیرا بر روی خود حمل  1گالس فایبر

 (31 ص .1933 زمستان و پائیز بهشتی، شهید دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده 13شماره صفه مجله) است.

  
های انعطاف بهترین مثال برای ااستفاده از سازههای كابلی و چادری . )راست( سازهError! No text of specified style in document.-133 ریتصو

 (41، 1913، معمار: فرای اوتو )سنوزیان، 1331پذیر، مجموعه المپیك مونیخ 

برای عبور جریان مزاحم بادساختمان اداره . )چپ( استفاده از فرمهای آیرودینامیکی Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو
 ، معمار:نورمن فاستر Swisreمركزی

 

  سازه های آئرودینامیک از مصادیق تغییر جا در مقابل نیروها -3

پذیری بسیار زیادی برای خم شدن و جا خالی دادن در برابر نیروها در یك سازه احتیاج است كه البته انعطاف

ای برای فضاهای داخلی شان های معماری كه زندگی در آنها جریان دارد و در حقیقت بدنهاین موضوع در مورد سازه

كه امکان  های آیرودینامیکیها و فرمسازهتوان در مورد تواند صادق باشد. اما این اصل را تا حدی میباشند، نمیمی

نمایند، تا در نتیجه كمترین نیروهای باد ایجاد میدهند و كمترین مانع را در برابر عبور نیروهای باد از اطراف خود را می

 نیرو نیز از این طریق بر بدنه آنها وارد شود، مشاهده كرد. 

                                                 

 .است یمريپل مواد با شهيش افيال از يتيكامپوزبرگالس،يفا. 6

0 .Gunther Behnisch 

8 .Ferey otto 
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  پل آالمیلوسوئل اسپانیا از مصادیق انعکاس نیروها-4

بیشترین امکان استفاده از این اصل در معماری در مورد استفاده از نیروهای مزاحم بر علیه یکدیگر است كه 

ای كه از این اصل در معماری شود. استفادهمی "استفاده از تقابل نیروها  "مان نیز از آن تعبیر به های سنتیسازهدر 

های درخت و یا های ترازو شبیه دانست، بعنوان مثال قرارگیری شاخهبه تعادل كفهجدید شده است را می توان 

شود و بالعکس از درختان باعث نگهداری سمت دیگر درخت میفیلوتاكسی برگها به گونه ایست كه وزن یك سمت از 

های شاخص این تعادل كه با تلفیق بر اصول زیبایی شناختی بصورت غیر متقارن صورت گرفته است، در پل نمونه

نه اصلی توان دید. در این ساختار دكل و دهاباشد، میآالمیلوسوئل اسپانیا كه یکی از  شاهکارهای سانتیاگو كاالتراوا می

 باشد.پل هر یك عاملی برای نگهداری دیگری می

 
ها پل با نیروی وزن تیر مایل خنثی . استفاده از تقابل نیروها، نیروی وزن از طریق كابلError! No text of specified style in document.-131 ریتصو

 (www.Wikipedia.orgشود. پل آالمیلو، معمار: سانتیاگو كاالتراوا )میشده و پل پایدار 
 

 در معماریمناسب برای تحمل نیروها انتخاب مصالح                                    

 

محیطی و نیز هماهنگی با فرم بطور كلی انتخاب مصالح در طبیعت براساس عملکرد و تطابق با نیروهای 

 این نیروها به دو شکل تحمل می شوند:شود.ساختار انتخاب می

 قوس ها بویژه سهمی ها مناسبترین شکل انتقال نیرو هستند-1

كه در قوس  استمناسبترین شکل برای قوس، سهمی و .باشندها از بهترین اشکال برای انتقال نیرو میوسق

باالی چشم)برای انتقال مناسب نیرو و محافظت از كاسه چشم( و قوس جمجمه سر نیز قابل مشاهده است.در تخم 

ای است كه به صورت فشاری عمل كند. مرغ به دلیل اینکه پوسته آهکی آن خاصیت فشاری دارد، فرم سازه به گونه

ها كه های دریایی و ماهیباشد. ولی تخم برخی از الك پشتبهترین فرم برای توزیع یکنواخت فشار، فرم سهمی می

پوسته آنها خاصیت كششی دارد، به فرم كره تغییر شکل پیدا كرده و عملکردی كششی دارند. )یعنی تطابق مصالح با 

 فرم(
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 آن یفشار مصالح از كه است یمناسب استفاده لیدل به مرغ تخم پوسته یفشار ادیز اریبس تحمل قدرت. Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو

 شده است. یفرم سهم یعنی ،تحمل فشار یفرم برا نیترنهیبه در

 

 در انتقال نیروها کاهش قابلیت و ضریب ارتجاعی یک جسم-2

كه مثال چنانچه موجودی مدتی در شرایط بی وزنی و یا در  نوع دیگری از تبیین این اصل در طبیعت این است

هایش كامال از كار باز گرفته شود، قرار گیرد، به علت كم شدن مقدار كلسیم استخوان و شرایطی كه یکی از استخوان

( )یعنی 131، 1979فرشاد، ) یابد.های آن كاهش میسایر تغییرات ساختمانی از ضریب ارتجاعی آن كاسته شده و قابلیت

 تطابق مصالح با نیروها و عملکرد.(

 مصالح و تحمل تنش های وارده از محیط                                          

توان به آثار فیلیکس كاندال های آن میهای بسیاری شده است.كه از نمونهدر معماری از فرم سهمی استفاده

ها پرداخته و نحوه فراوان دارد. در زیر به طور كلی به بررسی مراحل تکاملی پلها نیز استفاده سهمی در پلاشاره كرد. 

 كنیم.توزیع نیرو را در آنها بررسی می
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 ها در گذر زمان. سیر تحول پلError! No text of specified style in document.-173 ریتصو                                  

 

آروپ، هریس، هانت و توروجا، پایه و اساس هر ساخت و ساز را شناخت مواد و مصالح سازنده آن تشکیل 

 دانشکده 13 شماره، هصفّ مجله)دهند، این كه مصالح ساختمانی چیست و چگونه ساخته شده و شکل گرفته است. می

 (13 ص. 1933 زمستان و پائیز بهشتی، شهید دانشگاه شهرسازی و معماری

تنها در برابر نیروهای  سنگ ایست كه قابلیت مقاومت در برابر نیروهای كششی و فشاری را دارد، اماماده چوب

 عناصر عمودیتوانند روی فقط در صورت محدودیت طول دهانه و تقویت می عناصر افقی سنگیفشاری استقامت دارد. 

 (1، 1914ها قرار گیرند. )سالوادوری، ند ستونها یا پایهسنگین مان

 
ای از كاركرد قوس به وسیله . استفاده از سهمی در معماری، رستوران مانانتیالز نمونهError! No text of specified style in document.-134 ریتصو
  (41، 1913)سنوزیان،  1371ی اثر فیلیکس كاندال،سانتیمتر، طرح سازه 4مسلح به ضخامت ای از بتن الی

طیفی از مصالح هستند كه خصوصیات مشترك دارند و شامل عناصر حجمی هستند. یعنی  مصالح بنایی
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شوند تا جرزها های رسی و خشت پخته و خشك شده كه در مالت قرار داده میهای بتنی و تایلها، بلوكآجرها، سنگ

و دیوارها را شکل دهند. دوام نسبتا خوب فیزیکی و شیمیایی این مصالح، عملکرد خوب در برابر آتش، قدرت فشاری 

بخصوص  مصالح، این كششی قدرت عدم. »است مصالح این خواص از كششی نیروی تحمل در توانایی عدم و مناسب

مناسب است. عدم وجود قدرت كششی به این  هاآن برای مصالح نوع ینا كه دارد ایسازه هایتاثیر تعیین كننده بر فرم

 محور، فشار صورت به باید بنایی ایسازه. لذا عناصر شود تحمل تواندنمیمعنی است كه بار از نوع خمشی با حجم زیاد 

 به نه شوند، استفاده هاگنبدو  هاطاق ها،قوس ،(جرزها) هاپایهبه صورت دیوارها،  توانندمی هامد نظر قرار گیرد. آن

 (1، 1914)سالوادوری،  «.دال نوع از افقی عناصر صورت

                  
های معماری ایران كه مصالح اصلی آن، مصالح بنایی بود، را به سمت طاق و )سمت راست(،قدرت تحمل زیاد فشاری و عدم توانایی تحمل كشش در مصالح بنایی، سازه 111-4تصویر
 و گنبد سوق داد. )تطابق مصالح با فرم(قوس 

 

 نیروهای فشاری را تحمل می کنند، حیوانات  استخوانهای -3

. یعنی ها عموما دارای خاصیت پیزو الکتریک می باشنداستخوانبه عنوان نمونه آزمایش نشان داده است كه 

رسد كه همین قابلیت در رشد و التیام قابلیت تبدیل اثرات الکتریکی به مکانیکی و بالعکس را دارند و به نظر می

زا به تولید های استخوانموجب تحریك سلول اثرات فشاریها نقش عمده ای را داراست. در نتیجه شکستگی استخوان

گردند. از آنجا كه موجب از بین رفتن استخوان )در ناحیه كششی( می اثرات کششیاستخوان )در ناحیه فشاری( و 

دهند قرار دارند، لذا نتیجه نهایی، همواره تحت اثر نیروهای فشاری، كه وزن حیوانات را تشکیل میها معموال استخوان

توان گفت كه استخوان آنقدر )با تشکیل استخوان و قرار گرفتن فرم استخوانی در جهت نیرو است. به عبارت دیگر می

حاصله از نیروهای خارج از محور )كه موجب ایجاد دهد كه از لنگر خمشی از بین بردن استخوان( فرم خود را تغییر می

 (131، 1979)فرشاد،  گیرد.تنش كششی و فشاری می شود( كاسته و در امتداد نیرو كه فشاری است قرار می

 الگوهای شناخته شده طبیعت از تحمل نیروها                                                            

طبیعت »گوید: معماران بزرگی چون كاالتراوا، فرای اتو و فولر مطرح بوده است. فولر می این اندیشه در نزد

توان آنها را به اشکال قابل بهره برداری تبدیل كرد. طبیعت به دارای الگوهای قابل شناختی از روابط انرژی است كه می

جهت حداقل انرژی بوده و در نتیجه طبیعت سازد كه نیروهای داخلی همیشه در ها را در بطن خود میای سازهگونه

در برخی مواقع از این اصل به نام اصل ضرورت یاد  (177، 1931)مورگان، « برد.حداكثر استفاده را از حداقل انرژی می

ذهن انسان در پذیرش آنچه مورد »شود كه: پندارند. اینطور بیان میكنند و آنرا كلید حل معمای طراحی سازه میمی

 (1911،11)گالبچی،« دارد. كند و در حضور عناصر زائد و ساختگی احساسی ناآراماست احساس آرامش مینیاز 
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 سازه ورزشگاه پکن شبیه النه پرندگان                                                                 

طرحی شبیه به النه پرندگان است  از نمونه معماری كه منطبق با این اصل شده است ورزشگاه المپیك پکن با

های بزرگ طرح ریزی شده است. ای از رگبودند. سازه خارجی به صورت مجموعه 1و دوموره 1كه طراح آن هرزوگ

كنند كه این تقریباً شبیه به ای قطع میدارند و همدیگر را بصورت شبکهعناصر سازه به طور كامل یکدیگر را نگه می

های كوچك به هم بافته شده است. سازه ضد آب این ورزشگاه با كمترین مصالح آنرا با شاخهالنه پرندگان است كه 

 (133و  134، 1911)اسمیت، محاصره كرده است. 

 هانوور از مواد بازیافتی 2111غرفه ژاپن در نمایشگاه                                               

معمار ژاپنی در غرفه ژاپن نمایشگاه سال  9روشی است كه شیگروبان نوعی دیگر از شیوه برخورد با این اصل

ای طراحی كرد كه پس از تخریب شیگروبان غرفه ژاپن را به گونه»هانوور به همراه فرای اتو انجام داده است.  1111

واد بازیافتی غرفه كمترین ضایعات مواد را درپی داشته باشد. به همین منظور تصمیم گرفت كه سازه غرفه از جنس م

 و ،ترجمه«سازه شاهکارهای»)« های مقوایی هستند.)كاغذ( باشد. در حقیقت عضوهای اصلی سازه این غرفه لوله

 (111 ص .1919 پائیز و تابستان ،49-44 شماره آبادی مجله محمدی،شاه پریسا مردی، حسین حمید تدوین

  
 ای به صورت شبکه ای،ورزشگاه المپیك پکن. )راست( عناصر سازهError! No text of specified style in document.-137 ریتصو

 هانوور 1111. )چپ( سازه كاغذی، غرفه ژاپن، فرای اوتو، Error! No text of specified style in document.-133 ریتصو
 
 

 در سازه های طبیعت )ساختار تقسیم بندی مثلثی(شبکه های هندسی پایه -4

-در واقع این اصل نشان دهنده راهبردهای هندسی طبیعت برای استحکام بیشتر است. همانطور كه در بخش

اهداف استحکامی،  های قبل دیدیم طبیعت، هندسه خود را نیز براساس شرایط عملکردی و هماهنگ با اجزای دیگر، با

كند و در بعضی موارد نیز با تغییرات هندسی، در طول فرایند رشد، سعی دارد به كاربردی و اقتصادی انتخاب می

 عالیترین وجه استحکامی، اقتصادی، پاسخگوی شرایط عملکردی خود باشد. 

های آن را در كه نمونههای طبیعت ساختار تقسیم بندی مثلثی است های هندسی پایه در سازهیکی از شبکه

                                                 

6 .Herzog 

0 .De Meuron 

8 .Shigeru ban 
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خورد.... ها، الگویی سازمان دهنده است كه در طبیعت مکررا به چشم میشبکه مثلث» های آینده نیز خواهیم دید. فصل

 (999و 991، 1933ماتالك، «)است. ترین پیوند اجزاء برای كارایی های مثلثی، متراكمشبکه

 بکارگیری شبکه مثلثی در گنبد ژئودزیک

ها برای طراحی گنبد ژئودزیك خود بهره برده است. فولر این از این شبکه 1اساس باكمینستر فولربر این 

نامیده و از آن برای بهینه سازی مصالح استفاده كرده است. به عنوان مثال،  مثلث یك  هندسه انرژتیکسیستم جامع را 

های مثلثی متقارن شکل هندسی مستوی است كه در آن با حداقل كار، حداكثر صالبت نهاده شده است و سیستم

 دهند. بیشترین بازدهی انرژی را از لحاظ اقتصادی ارائه می

سه مبنای درك معماری است )تقریبا معادل ریتم در موسیقی(. او در بعضی موارد تنها از نظر كاالتراوا نیز، هند

برد و به بیانی دیگر در هنگام درك دنیای معماری زبان هندسه اهمیتی با هندسه در فرایند طراحی، پروژه را پیش می

 (34، 1911ندارد. )میراكرمی،كمتر از اهمیت زبان سازه 

                
شوند به شکل رشته های صابون كه از باال دیده می. )راست(، حبابError! No text of specified style in document.-133 ریتصو

 مسطح شبکه مثلثلی

 –. )چپ(، سازه مثلثی، هندسه اقتصادی با ایستایی زیاد، گنبد ژئودزیك Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو
 فولر

 

 مهمی هستندهای سازه ها در طبیعت دارای نقش -5

باشند. به عنوان ای خود، دارای وظایف دیگری نیز میای در طبیعت همواره عالوه بر نقش سازهاعضای سازه

، هااستخواندر گیاهان نقش انتقال آب، مواد محلول و محصوالت فتوسنتزی را نیز به عهده دارند و یا  آوندها مثال

ها و ذخیره كلسیم را نیز بر عهده دارند. همچنین عالوه بر وظیفه مکانیکی خود وظایف دیگری از جمله تهیه گلبول

هوا نگه داشته شود، كه این الیه هوا در چگونگی ای از شود كه در بین آنها الیهباعث می های گیاهیپوشش بوته

قهرمانی، ) د.كنوضعیت حرارت محیط بسیار موثر است و از تغییر ناگهانی حرارت هوا در این سطح خاك جلوگیری می

های طبیعی از تنش ایجاد شده شکنبا بکار بردن باد ،های مختلف محصوالت علفیعالوه بر این گو نه (933، 1937

 (941، 1933 . )بسرا،شوندباد محافظت میتوسط 

توان در پر پرندگان مشاهده كرد. پر یك پرنده، فرمی ساختمانی است مثالی دیگر از این تركیب رفتار را می

                                                 

 .داننديم یمعمار در کيژئودز گنبد مخترع را او .بود ييكايآمر معمار ،Richard Buckminster Fuller فولر، نستريباكم چاردير. 6
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از جمله این وظایف باشد.از نقطه نظر مهندسی یك فرم ساختمانی چند هدفه میه دارای چندین وظیفه حیاتی است وك

توان نام برد. از نظر مکانیکی پرهای پرندگان ضمن های حرارتی را میرواز حیوان و ایجاد عایقپذیر نمودن پامکان

اینکه باید سبك باشند بایستی دارای قابلیت ارتجاع نیز بوده و در عین حال سختی و مقاومت الزم را برای تحمل 

 (1979،117. )فرشاد، نیروهای ناشی از پرواز دارا باشد

 با عملکرد های گوناگونساز های معماری 

ای عالوه بر اینکه باید پاسخگوی نیروهای وارده در شرایط مختلف بارگذاری در معماری نیز یك ساختار سازه

های این معماری كه باشد، همزمان باید عاملی برای پاسخگویی به عملکردهای دیگر نیز در ساختمان باشد. از نمونه

 9باشد.می1در شهر اویتای ژاپن اثر كیشوكوروكاوا  1گرفته است استادیوم چشم بزرگسازه بنا عامل چندین عملکرد قرار 

 

 
 یعیطب دید و هیتهو از استفاده یبرا متحرك سقف. Error! No text of specified style in document.-133 ریتصو                             

 كوروكاوا شویكمعمار: ، بزرگ چشم ومیاستاد
 

دار و تیرهای فرعی كه با فرم بیضی شکل سازه اقتصادی این بنا تشکیل شده است از تیرهای اصلی قوس

شوندگی قادر است در طول سطحش به حركت درآید. به خاطر دهانه سقف تطابق دارند. سقف این مجموعه با قابلیت تا

تواند انجام گیرد. قطر دهانه ونده زمین، مسابقات میدانی در محوطه باز و در طول سال میوجود سقف باز و بسته ش

-باشد و زمین را در معرض تابش نور مناسب خورشید قرار میجنوبی می–بیضی شکل استادیوم در طول محور شمالی

تابستان امکان تهویه طبیعی دهد در دهد. در میان سقف و محل استقرار تماشاچیان شکافی وجود داردكه اجازه می

 ها نیز موجود باشد. برقرار شود و حس آزادی و امکان رویت مناظر كوه

 

                                                 

6 .Big eye stadium 

0 .Kisho kurokawa 

ممكن است تصادفي به نظر برسد ، اما ما در مغزمان يک غده شبيه به ميوه درخت كاج داريم كه گفته مي شود عضوی هم تراز و شبيه به چشم  .8

دو چشمي كه با آن جهان را بر روی زمين مي تواند آسمان را سريعتر از رسد كه ما چشم سومي در درون مغزمان داريم كه ميبنابراين به نظر مي .است

اين چشم بزرگ تنها نظاره گر  .. زماني كه انسانها عالم وجود را ترک كردند و به زمين آمدند ، چشم سوم بال استفاده شد و از بين رفت.بينيم ، ببيند

 كيشو كوروكاوا() .به ذهنم خطور كرد  Big Eyeآسمان بوده است و بدينگونه انديشه 
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 اثرات باد تحمل تنش های مکانیکی در برابر-6

خصوصا برای مطالعه  های مکانیکی محیطتنشبه منظور اثبات وجود چنین تطابقی در ساختارهای طبیعی نسبت به 

 اثرات باد، از دو روش تحقیقاتی استفاده شده است: 

  روش اجتناب  

  .روش شبیه سازی 
پردازیم. روش اجتناب در پی كاهش و یا دفع نیروهای محرك فیزیکی در اینجا به تشریح روش اول می

موجی و نوسانی ناشی از باد در درختانی باشد. با وجود اینکه حركت تحمیل شده از طریق باد، مثل پیچش یا نوسان می

اند، ممکن است كاهش پیدا كند، اما درختانی كه در آزمایش به وسیله كابل های مهار كننده متصل شدهكه به سیم

شوند، خود را با نیروهای واقعی وفق نداده و بعد از رها شدن، سطح ارتفاع بحرانی آنها افزایش یافته و نگهداری می

 (941و 941، 1933 بسرا،)وابیدگی پیدا می كنند.تمایل به خ

های حیاتی او شود كه در قابلیتهر نوع انحرافی ناشی از عدم تطبیق كامل حیوان با محیط موجب می

تغییراتی پدید آید. به عنوان مثال اگر نیروی ثقل موجود در زمین كمتر یا بیشتر از وضع موجود باشد، اندازه و فرم 

كند و اگر چنانچه این انطباق با محیط صورت نگیرد، در آن شرایط ادامه حیات برای آن ن نیز تغییر میحیوانات و گیاها

شود كه قابلیت مکانیسم حركتی در روی دو پا پذیر نخواهد بود. مثال نیروی ثقل زیادتر موجب میموجود زنده امکان

های كوتاهتر میل و پاهای چهارپایان نیز به سمت اندازهمورد سوال واقع شود و حتی به علت ازدیاد وزن، اندازه دست و 

 زیر بلندتر ستون مقاومت از بیشتر بار زیر تر،كوتاه ستون مقاومت كه زیرا)( 113و 1979،111)فرشاد، .كندتکامل پیدا می

 .(است بار همان

 شکل آئرودینامیکی ساختمکان اداره مرکزی                                                          

ادغام كردن معماری  -«تكهای»خصوصاً معماران سبك -یکی از رویکردهای مهم در نزد ساختارگرایان 

  Swissreتوان به نورمن فاستر و ساختمان اداره مركزی . بعنوان نمونه می1باشدخود، همساز با محیط پیرامون می

دهد و شفافیت ساختمان نسبت به یك بلوك چهار گوش هم اندازه خود انعکاس نور را كاهش میفرم این اشاره كرد. 

شود كه هوا در اطراف شکل آئرودینامیکی آن سبب می (14، 1914موسوی، ) آید.مطلوب به بهترین حالت به دست می

طور چشمگیری شرایط باد را در محل  آن جریان داشته باشد تا این كه به سمت زمین بازگردد، در واقع این ساختمان به

 (33، 1911. )فورد، بخشدبالفصل خود بهبود می

 اجزاء همدیگر را تکمیل می کنند اصلی که-7

كنند.  برای این طبق این اصل اجزاء، مکمل و تعریف كننده همدیگرند و در كنار هم، یکدیگر را كنترل می

منظور نباید اجزاء تنها در كنار یکدیگر قرار گیرند، بلکه اجزاء در هم فرو رفته و هر جزء برخی از اجزاء دیگر را هم درون 

ه این ترتیب با حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كلیّت مجموعه و كنند. بخود كشیده و درون هم قفل و بست پیدا می

                                                 

گياهان، برای تنظيم شرايط محيطي ساختمان  آفتاب، باد، :امروزه اين معماران با استفاده از تكنولوژی در استفاده حداكثر از عوامل طبيعي چون .6

 (م شناختيبو)شود و شامل تعامل بين اكولوژی تشكيل مي «تک»و  «اكو»تک از دو بخش –واژه اكو .تک مي باشد–لذا نام معماری جديد آنها اكو .دارند

  .باشدمي (فن آوری)و تكنولوژی 
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حتی ویژگی آن عضو حذف شده، مشخص است ولی همه اجزا از حالت كامل خود خارج شده و نقص نسبی پیدا 

طبیعت در بیشتر كنند. مطابق بیان بسیاری از متفکران گذشته در عالم هستی همه اجزاء باهم چنین ارتباطی دارند. می

كند. این اتصاالت به بهترین نحو پاسخگوی اصول سلسله ارد از عنصری واسطه در محل اتصاالت خود استفاده میمو

ای كه نبودن گونهكنند. بهای در طبیعت هماهنگ با هم عمل میهمه اعضای سازهباشند.مراتبی در موجودات زنده می

ها در بدن موجودات بدون در عمل كند. آنچنان كه استخوان شود كه آن اُرگان نتواند به درستییکی از اعضا باعث می

 رسند.ها و اعضای كششی ناقص به نظر مینظر گرفتن ماهیچه

 

     
 زنده موجودات ساختار در هم با اجزاء همه یهمکار و روین یمراتب سلسله انتقال. Error! No text of specified style in document.-181 ریتصو

 

 های در تکمیل یکدیگر نمونه ای از سازه  رودا-د-پل باخ

در یك ساختار مصنوع نیز چنانچه اجزاء یك طرح در راستای نیل به یك هدف مشخص طراحی شده باشند، 

بودن، دلیل بر وحدت در ساختار وحدت در تمامی اجزای طرح قابل مشاهده خواهد بود. بطور كلی صرف یك شی واحد 

به (13، 1911)گالبچی،  مصنوع نیست، بلکه وحدت در یك طرح به معنای هماهنگی، یکپارچه و منسجم بودن است.

ای متنوعی را ای خود اشکال سازهبرای ایجاد اهداف سازه 1عنوان نمونه نیکوالس گریمشاو در ایستگاه ترمینال واترلو

كاالتراوا شیفته نحوه انتقال بارها به زمین است و اتصاالت او این موضوع را بخوبی آشکار  .1با هم تركیب كرده است

 (49 ص .1933 زمستان و پائیز بهشتی، شهید دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده ،13 شماره هصفّ مجله)سازد. می

های ساختمانی به تدریج با خم شدن و نزدیکی به زمین از در  بارسلونا، جنس قوس 9«رودا –د  –باخ »در پل معروف

                                                 

6 .Waterloo  international terminal 

 

هندسه زيبايي شناسانه سطوح آن   .ی قوسي شكل پوشش را با اتصاالت قوسي ثابت ميكندها. سازه اين بنا بطور كلي دارای سه مفصل است كه بخش0

 ها.سبب شده است كه مفصل مركزی امكان حركت از مركز به سمت غرب سازه كه باالترين نقطه انحنای سازه نيز هست را داشته باشد.

8 .Bach  de  Roda  - Felipe  II (1984 – 87) 
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های سنگین بتنی در ارتباط با زمین قرارگرفته، اتصال محکم الزمه را یابد. به این ترتیب پایهفوالد به بتن تغییر می

 (49 ص.1933بهشتی،پائیزوزمستان شهید دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده 13شماره صفه مجله)كنند. تأمین می

 

 
 باخ پل، روین انتقال مراتب سلسله. Error! No text of specified style in document.-181 ریتصو                                                                  

 کاالتراوا، درودا

 

 2در طبیعت1مقابل نیروهای واردهبا لنگر در ها سازه-8  

باشد كه بتواند لنگر حاصله از تر میدر مناطقی كه همواره بادهای شدید وجود دارد، معموال ریشه درختان قوی

كند تا دهد معموال در این شرایط ریشه در جهت مخالف باد رشد مینیروی جانبی باد را تحمل كند. تجربه نشان می

گیرند، زیرا لنگر باد در نقاط مختلف تامین كند. از لحاظ فرمی نیز درختان فرم مخروطی به خود میمهار كششی الزم را 

در این مناطق هسته میانی  كند كه در پایین ترین ساقه درخت حداكثر مقدار خود را دارا می باشد.به وضعی تغییر می

های سالیانه در قسمتی كه نیروی م متمایل گشته و ثانیا حلقهبینیساقه درخت در طول زمان به جهتی كه در شکل می

 (131و 1979،131فرشاد،) .باشدتر از قسمت كششی مقطع میوارده ایجاد تنش فشاری می كند به هم فشرده

                                                 

 نشان «رشد و فرم»خود به نام  ی. او در كتاب دو جلدكرد یگذار هيپا را ،یمورفولوژ اي يشناس ختير علم ،تامپسون يدر اواخر قرن نوزدهم دارس .6

 شكل زميارگان اتيح ادامه به ليم و بقاء اصل هيپا بر ييبايز و غنا ظرافت، ،يدگيچيرغم تنوع و پ يعل يعيطب یو ساختارها هاشكل كه است داده

 بقاء یبرا ارانهيهوش واكنش را عتيطب در فرم و ساختار تكامل «حركت يآناتوم» نام به خود كتاب در زين نگر،يفا اسي. آندراندآمده وجود به و گرفته

 (02-63 ،6833 ،03 شماره)صفه  است. يطيمح یروهايبا ن یسازگار وستهيپ انيحاصل جر يعي. در واقع فرم و ساختار طباست دانسته

 محيط و زنده موجود بين متقابل دائمي كنش و است كرده تعبير خوردندگيپس عنوان با را قانون اين خود سيستمي نگرش كتاب در فرشاد مهدی. 0

 . است دانسته حياتي و مهم را پيرامونش
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 های سالیانه به دلیل وزش باد. متمایل شدن حلقهError! No text of specified style in document.-111 ریتصو                                                        

 

 در نگاه کاالتراوا ساختمان هم مانند طبیعت دارای تغییر است

صورت پذیرد. اما پس از  تواند در ذهن طراح در حین طراحی سازه پروژهچرخه اصالح به بهترین صورت می

تواند وجود داشته باشد، هر چند طراحان با ساختمان، به دلیل غیر زنده بودن سازه، این ویژگی كمتر می ساخته شدن

 های خود ایجاد نمایند.كنند تا هر چه بیشتر پویایی و دینامیك بودن را در طرحگذشت زمان سعی می

اساس نظریه ارگانیك همه گوید: برهای )سازواره( زنده میاستاد سالیوان در رابطه با ارگانیسم سفرانك فران

ها باشند. نیروها و فشارهایی كه در ساختار یك حیوان دخیل هستند، كشش ماهیچههای طبیعی، پویا )دینامیك( میفرم

شود، تصویری ها دیده میرم گیاهان و صدفكند، طرح رشد و گسترش كه در فكه موجود حركت میو مفاصل هنگامی

كند از یك شکل زنده است. بیان معماری باید در حل كردن نیروهای فیزیکی كه در یك كالبد ارگانیك عمل می

-باشد. سبك ارگانیصورت گیرد. عامل زنده بودن مهمترین اصل برای چنین تطابقی با محیط در طول فرایند رشد می

 1توان حاصل بهره گیری از این قانون طبیعی قلمداد نمود.تك در معماری را می

این مسئله رهیافتی است برای معمارانی كه ویژگی یك معماری ناب را در تطابق با محیط در طول زمان با 

ترین ویژگی یك موجود كنند. چرا كه تحرك، مهمهای آن دنبال میمتحرك بودن عناصر معماری خود خصوصاً سازه

از دیدگاه او دو ویژگی برجسته در طبیعت وجود توان نام سانتیاگو كاالتراوا را برد.شد. از جمله این معماران، میبازنده می

دارد كه بسیار در خور ساختمان است: یکی استفاده بهینه از مصالح و دیگری توانایی موجودات زنده برای دگرگونی، 

 13شماره صفه مجله)است. ن سرچشمه الهام واقعی بودهرشد و حركت، به ویژه حركت كه به شکل خاصی برای م

 (193 و 197 ص .1933 زمستان و پائیز بهشتی، شهید دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده

ها نیز به های اخیر بوده است. در نظر او ساختمانهای كاالتراوا در سالمشغولیهای متحرك یکی از دلسازه

ترین كارهای بدون شك یکی از برجسته 1در حال تغییر باشد. موزه هنرهای میلواكی تواندمثابه جزئی از طبیعت می

بانی كه بر باالی ساختمان قراردارد با بازو بسته شدن خود درجه حرارت و نور داخل موزه را باشد. سایهكاالتراوا می

 ای از پرواز و بال پرنده می باشد. كند. این سایه بان استعارهكنترل می

                                                 

 هایسيستم معماری، هایسازه. آنچنان كه ريچارد راجرز مي گويد: در مورد باشد تواند مي تک ارگاني معماران الهام منبع شده نامبرده خصوصيات. 6

 بار خود كردن منبسط و منقبض با بدن هایماهيچهانعكاسي با استفاده از دستگاه عصبي الكترونيک تغييرات محيطي را احساس خواهند كرد و همانند 

 ( 605: 6814 ، قباديان. )كنندميمختلف كالبد بنا منتقل  هایقسمت به را وارده نيروهای

0 .Milwuakee museum 
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 كاالتراوا، یلواكیم هنر موزه سازه، در حركت. Error! No text of specified style in document.-119 ریتصو                                                  

(www.Wikipedia.org) 
 

 ها(های ترکیبی )چند سازهاصل بکارگیری سازه-9

های تركیبی در طبیعت یکی از اصولی است كه طبیعت به منظور مقابله با انواع نیروها از آن وجود سازه

گیاهان، جانوران  اى چندسازه هستیم.کنیم، بلکه خود نیز به گونهما نه تنها در جهان چندسازه زندگى مىكند. استفاده می

كنند با الگوبردارى از هستند. دانشمندان تالش مى كنند نیز چندسازههایى كه پیرامون ما زندگى مىو حشره

 هایى بسازند كه با طبیعت سازگارتر باشند.هاى طبیعى، چندسازهچندسازه

سختى و وزن، مانندى براى هاى بسیار سخت، پیچیده و گوناگونى دارد كه از دیدگاه طبیعت در خود چندسازه

هاى صدفشویم. براى نمونه، نگریم، با یك چندسازه رو به رو مىتوان یافت. به هر جاى طبیعت كه مىها نمىآن

هایى از بلورهاى سخت تشکیل شده كه در اند. این سرامیك از الیهى سرامیکى سختى ساخته شدهاز چندسازه دریایى

كند دارند. این سرامیك سخت و پایدار، جاندار درون خود را از آشوب موج نگهدارى مىترى جاى ى سیمانى نرمزمینه

 كوبد. ها مىخرهصكه پیوسته آن را بر سطح 

به  ینرمماده هاى سخت سلولز تشکیل شده كه درون . این چند سازه از رشتهچوب نیز نوعى چندسازه است

. بدن ما پر از چند سازه استها ما نمى توانیم به پا خیزیم. هاند. بدون چند ساز( جاى گرفتهPectinنام پکتین)

 اند.ها درست شدهها نیز از چندسازهها و رباطها، زردپىى رگها هستند. دیوارهترین چندسازههاى ما از سختاستخوان

. براى نمونه، هاستى معمارى طبیعت بر چندسازهپایه نیز نوعى چند سازه است. روى هم رفته، هاپوست سخت حشره 

گردهاى هاى کالژن مانند میلرشتهسازد. آمیزد و ساختار سختى مىكالژن در استخوان با بلورهاى كلسیم در هم مى

اى( بر هاى نارشتهو سیمان این بتن )بلورهاى كلسیم + پروتئین سازندبتن مسلح، استخوان را در برابر ضربه پایدار مى

 افزاید. ر مىپایدارى آن در برابر فشا

 
 استخوان از ساده ینما،139-4ریتصو                                                                                    
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 در معماریچند سازه ای اصل  

كار ها به هاى طبیعى بهره گرفته است. كاه كه براى ساختن نخستین چندسازهبشر از سالیان دور از چندسازه

 ست.رفت، خود نوعى چندسازه امى

شوند. در نخستین اى دیگر ساخته مىهایى از مادهها یا ذرهها به طور معمول با جاى دادن رشتهچند سازه

اى بسپار)پلیمر( یا حتى تواند فلز، گونهزمینه مى هاى دست بشر، این ماده زمینه اى، گل رس بود. امروزه، مادهچندسازه

ها، چسباند. خردهرا به هم مى هاى چندسازهكند و خردهى زمینه مانند چسب كار مى. در هر صورت، مادهسرامیك باشد

 .شوندهاى سرامیك، نیز مانند كاه باعث سختى و پایدارى چندسازه مىهاى كربن یا ذرهیعنى رشته

ا نقش ماده تركیبی را جهت هبتن مسلح نیز نوعی چند سازه به شمار می رود. كه بتن نقش زمینه و میلگرد

ها به مقاومت در برابر نیروهای كششی كه بتن قادر به تحمل آن نیست در سازه ایفا می كنند. البته امروزه چند سازه

 های كامال تركیبی مانند آنچه در طبیعت وجود دارد، تکامل پیدا كرده است. سمت سازه
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 فصل دوازدهم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 از سازه های طبیعت چگونه صورت می گیرد؟ نمونه ای ذكر كنید؟ به شکل الگوبرداری معماری (1

 ر باره معماری آن بیان كنید؟را تشریح نموده و نظر خود را د فرودگاه کانزای ژاپن (1

 چیست؟   برای مقابله با نیروهادر طبیعت شناخته شده ترین روش  (9

 در مقابل نیروهای وارده را با ذكر مثال تشریح نمائید؟ انعطاف پذیری سازه های طبیعی (4

 چگونه در مقابل نیروهای وارده مقاومت می كند؟به تشریح این سازه بپردازید؟ گنبد جورجیا در آتالنتااز نظر معماری  (7

 هار نظر كنید؟از مصادیق معماری انعطاف پذیری است؟در باره سازه و نیروهای وارده به آن اظ مجموعه المپیک مونیخچرا  (3

 از مصادیق جابجایی در مقابل نیروها هستند؟ چه سازه هایی (3

 بهترین مدل انتقال نیروها هستند؟چرا؟ کدام قوس ها (1

 می باشد؟ چه فرقی بین چوب و سنگدر مقابل تحمل نیروهای وارده  (3

 به تشریح آن بپردازید؟مثال ذكرباره با  این نیروهای وارده را تحمل می كنند؟در چگونه استخوان بندی حیوانات (11

 چیست؟ هندسه انرژتیک (11

 است؟ دارای تغییر و تحولدر نگاه كاالتراوا چگونه یك ساختمان مانند طبیعت  (11

 مثالی ذكر كنید؟ بنا نهاده شده است؟برای هر كدام چند سازه ایچگونه تركیب بدن انسان و طبیعت از  (19

 به چه مفهومی است؟ اصل چند سازه ای در معماری (14
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 فصل دوازدهم تمرین

 

 گیری از آن در طراحی معماریتحلیل و مطالعه ارگانیزم بدن انسان و الهام  موضوع:                           

 

 ترین موضوع برای هر طراح باید باشد، كالبد ترین و مهماز آنجا كه رفتارها و عملکردهای انسان، شناخته شده
ای برای طراحان تواند اهمیت ویژههای مختلف بدن میحاالت تعادلی او در حركتو ساختار جسمانی او و 

تواند هایی كه در مطالعات جانوری بکار رفت در همین مطالعات نیز میباشد. به این منظور همه روشداشته
 بطور خاص در ساختار كالبدی انسان مورد نظر باشد.

 اری بسیار مورد پژوهش پژوهشگران  غربی بوده ولی در اكثر موارد بدن انسان و تاثیر تناسبات او در شکل معم
تاثیرات آن بسیار شکلی و تندیس وار بوده است. این مطالعات از زمان رنسانس آغاز شد و در عصر حاضر 
توسط لوكوربوزیه و كریر دنبال شده است. كریر در كتاب تناسبات در معماری همسانی سردر یك كلیسای 

قامت انسان نشان داده و سعی در بیان میانگین تناسبات بدن انسان و استفاده از آن در طراحی گوتیك را با 
باشد. تا های آنها تقلیدهایی فیزیکی و كالبدی و مجسمه گونه میمعماری دارد. اما متاسفانه اغلب برداشت
ی ساختمان الگوبرداری نماییم كه از شکل صورت انسان برای نماآنجا كه در رویکرد فرامدرن مالحظه می

هایی از تجربیات گوناگون با گرای دیگری همچون كاالتراوا هم نمونهشده است.  معماران سازه گرا و ایده
 اند كه قابل نقد و ارزیابی است.درجات متفاوتی از موفقیت عرضه نموده

 ت. تنوع در قامت، رنگ، ها شده اسدر پهنه كره زمین، تنوع اقلیمی سبب ریخت بندی متفاوتی برای انسان
توان به این ها میشکل، چشم، مو، دهان، سر و ... ریشه در تنوع محیطی دارد و با مطالعه خاستگاه این تفاوت

نکته اساسی توجه نمود كه در تمام عناصر طبیعت، اصل عدالت در رابطه )شکل و عملکرد( و )صورت و معنا( 
بیعت این نکته است كه باید در طراحی معماری، معماران اصل را بر ترین الهام ما از طحاكم بوده است و مهم

نیازهای متنوع انسان بگذارند و بر مبنای آن ایده فضایی و هندسی و كالبدی خود را انتخاب نمایند. همچنان 
 اند.كه در متون دینی هم آمده است كه آسمان و زمین بر مبنای اصل عدالت برپا گشته
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 سیزدهمفصل 

 تحلیل نگرش های گوناگون رابطه انسان با طبیعت                                 

 

رابطه د در زمینه رابطه انسان با طبیعت ،های غربی و شرقی و همچنین گذشته و جدیبررسی تفاوت نگرش

  ین سیر وجود دارد:یر گوناگون از اانسان با طبیعت در طول تاریخ فراز و فرودهایی را داشته است. دو تفس

 ترین كنند. به نظر آنان امروزه كاملبا سیر تکاملی سه یا چهار دوره را در طول تاریخ معرفی می غربیان
 نوع این رابطه به ظهور رسیده است. 

  این سیر رو به زوال بوده و در سه یا چهار دوره انحطاطی، امروزه بدترین شرایط این  در نگرش شرقیولی
 رابطه متحقق شده است،

، ارگانیکبا تشریح چهار الگوی یك نظریه جامع هایی از هر دو دیدگاه، در این فصل ضمن معرفی نمونه 

های خاصی این چهار دوره تعامل با طبیعت با شیوهاند. در هر یك از معرفی گردیده شبه ارگانیکو  صنعتی، ارگانیک فرا

ای پیدا كرده است. رویکرد آرمانی این ارتباط را ها هم سمت و سوی ویژهدنبال شده و به تبع آن هنر و معماری انسان

 باید در رویکرد فرا ارگانیك دانست كه انسان در رابطه صحیحی با طبیعت و ماوراء طبیعت، هر دو را در یك رابطه

های فراوان زیست محیطی ناشی از عصر صنعت مواجه شده و به ناچار به دید. امروزه بشر با بحرانطولی با هم می

گرایشات شبه ارگانیك روی آورده است تا راهی برای جمع بین صنعت و طبیعت بیابد. چند الگوی مهم حاكم بر 

  اندو ... به اجمال در این فصل معرفی گردیده پایدار، اکوتِک، تِکارگانی گرای اخیر همچونهای طبیعتمعماری
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 سیر تحول تاریخی رابطه انسان با طبیعت                                                                

آید، چرا كه ترین مطالعات در زندگی انسان به حساب میترین و آموزندهمطالعه تاریخ همواره یکی از مهم

تواند از شرایط خاص زمان و مکان خود فارغ شده و اصول اصیل و ماندگار جهان را بهتر درك ان همواره میذهن انس

كند. مطالعه تاریخ همواره پُلی است میان گذشته و حال برای حركت به سمت آینده. به همین دلیل در این فصل به 

 پردازیم.عماری میبررسی سیر تحول ارتباط ما بین انسان و طبیعت و تأثیر آن در م

های تاریخی دو نظریه در مقابل هم قرار در مورد سیر رابطه انسان و طبیعت در طول تاریخ همچون همه بررسی

 گیرند:می

 نظریه فرازگرا (optimismبشر در طول تاریخ با یك سیر پیشرفت :) گرا به تدریج رابطه خود را با طبیعت
 تکمیل نموده است.

  نظریه فرودگرا (Pessimism بشر در طول سیر تاریخی خود به تدریج از طبیعت فاصله گرفته است و :)
 ترین رابطه را باید در آغاز تاریخ جستجو كرد.بهترین و كامل

نظریه اول یك اندیشه غربی است و طرفداران دوره نوگرایی به رویکرد نخست اعتقاد دارند. از میان فیلسوفان 

باشند. نظریه دوم یك اندیشه شرقی و ... طرفداران نظریه فرازگرایی می 1و اسپنسر بزرگ معاصر غرب، هگل، كانت

است و بیش از همه در تفکر هندو جلوه دارد. امروزه سنت گرایان بر این دیدگاه تأكید دارند و به طور كلی در میان 

 مورخان هنر و تمدن، منتقدان عصر جدید بیشتر به دیدگاه دوم نزدیکند.

توان تعبیر دیگری از سیر تاریخ معرفی كرد كه هر دو تفکر فوق را شامل شود. بل دو رویکرد فوق میدر مقا  

نظریه سیر ارگانیک تاریخ در این دیدگاه تاریخ به شکل تناوبی، گاه فرازگرا و گاه فرودگرا است. این نظریه معروف به 

 پردازیم.كه در زیر به اجمال به بررسی آن می هاستتمدن

 باشد. طبق این نظریه كل سیر می 1«ابن خلدون»:  بیان كننده این نظریه نظریه سیر ارگانیک تاریخ تمدن
توان میرد. این سیر كلی را میرسد و در نهایت میتکاملی بشر همانند موجودی زنده رشد كرده و به بلوغ می

 ها صحیح دانست.در مورد تمام تمدن

به بلوغ رسید و بیشترین ثمرات خود را عرضه كرد و به تدریج به افول رسید و در  ایبرای مثال تمدن غرب در دوره

كند. آثار امروز تمدن غرب به هیچ وجه با آثار دوران نهایت امروزه در مورد رابطه با طبیعت مراحل بحرانی را طی می

 بلوغ آن قابل مقایسه نیست.

                                                 

6 . Hegel  ، Kant ، Spencer 

حلزوني تاريخ را مطرح  سير اند. او نظريه ارگانيزم تمدني ودانسته «جامعه شناسي نوين» يا «فلسفه تاريخ» هجری كه او را پدر علم 3مورخ قرن  .0

 نموده است.
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 . الگو واره های تاریخی سیر ارتباط انسان با طبیعتError! No text of specified style in document.-14نمودار       

 

 

 (optimism) یانهرابطه انسان با طبیعت بر اساس نظریه فرازگرا                                                   

 

 جنکز بر اساس نظریه فرازگرایانه انسان با طبیعت رابطه -1  

( در تبیین این سیر تاریخی 1119) 1«باغی با تامالت كیهانی»در جدیدترین كتاب خود با عنوان  1،چارلز جنکز

گرا دارد. طبق نظریه او ارتباط انسان با طبیعت سه دوره تکاملی را پشت سر گذاشته است كه او یك نگرش پیشرفت

 نامد.می 9و  1و  1آنها را طبیعت 

ای است كه انساان خاود را در مياان آن يافات و ناچاار بارای       طبيعت وحشي رام نشده : اول طبیعت

كارد بلكاه از مياان    برداری به شكار در آن پرداخت. انسان شكارچي هيچ چيزی توليد نماي بهره

هاا طاول كشايد تاا او بفهماد كاه خاود        كرد. ساال ديد آنچه دوست داشت انتخاب ميآنچه مي

 تواند طبيعت را عملكردی كند،مي

جمله اختراعات نوين عصار  شود كه از های كشاورزی تشكيل ميها و زميناز مزارع، باغ : طبیعت دوم

 است. 8نوسنگي

بخشاد و عصار پارورش    در اين مرحله انسان، طبيعت رام شده و عملكردی را شكل مي : طبیعت سوم

طبيعت بر اساس خواست انسان شكل گرفت. به تدريج با پيشرفت تمدن بشاری انساان باه آساايش     

                                                 

6. Charls Jencks . 

 "گفتگوی طبيعت با طبيعت "يک مقاله از آن تحت عنوان كه   (Garden Of Cosmic Speculation )عنوان اصلي اين كتاب عبارت است از : .0

(Nature Talking With Nature)  : به دو شكل ترجمه شده است ودر دو مجله زير قابل دسترسي است ، 

 ،ترجمه آبتين گلكار. 6818،مهر وآبان سال 03الف(مجله معمار شماره 

زعيم دار كه در اينجا از ترجمه سولماز زعيم دار ، مجله معماری و فرهنگ استفاده  ،ترجمه سولماز 6818،سال 63ب( مجله معماری و فرهنگ شماره 

 شده است.
 

 (6832)تبيان،شود.  يم ميتقس يو نوسنگ يسنگ انهيم ،يسنگ نهيبه سه دوره گار یدوران قبل از اختراع خط نوشتار يعني خ،ياز تار شيهنر پ. 8
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هنری و به هدف لذت و تفكر نگاه بيشتر خود اهميت داد و فكر كرد كه به طبيعت به صورت يک اثر 

كند. در اينجا بود كه رابطه انسان با طبيعت وارد سومين مرحله تكاملي خود شد. الزم به ذكر اسات  

 برخوردی زيبا شناسانه با طبيعت.  باشد:كه عصر امروز از جنس طبيعت سوم مي

های لذت بخشی هستند كه هنر و اندیشه را ها محلسومین طبیعت كه از نظر تاریخی نسبتاً جدیدتر است باغ» به گفته جنکز:

« اندیشه طبیعت درباره طبیعت»توانكنیم میمحسوب می اند. این نوع سوم را تا آنجا كه ما خود را جزئی از آنبه طبیعت تحمیل كرده

 میتواند ستمگر و تباه كننده باشد. ظاهراً 1آشکار خود را از این وادی جدا بدانند: طبیعت داروینی نامید. مسیحیان ممکن است به دالیل

برای اولین بار طبیعت دوم را به صورت پاشیدن بذر غالت، آبیاری كردن  خاك و به طور كلی كشاورزی كردن و سدبندی به  2،سیسرون

اضافه نشده بود كه آنرا  های ایتالیا طبیعت سوم به طور روشن به مجموعهها شرح داده است. اما تا زمان عصر طالیی باغروی رودخانه

این  3كرد.تبدیل به نوعی پیشرفت تکاملی از حالت وحشی اولیه به سوی كشاورزی كاربردی و به سوی ارتباط زیباشناختی با كار خدا می

« بال میکنیم.های بزرگ دنها تا انقالب نوسنگی و تا عصر تمدنتکاملی شماتیك بود كه ما امروز هم آنرا از عصر شکارچی گردآوری كننده

 (37، 1919، جنکز)

استاد معماری منظر دانشگاه پنسیلوانیا استوار كرده كه  4«جان دیکسون هانت»نظر خود را براساس نظر  جنکز

-ها کمال نهائی تمدنباغكند از دید او های باغ سازی را مطرح میسیر كلی تئوری« باغ به مثابه كمال نهائی»در كتاب 

ها اوج فرایند تمدن باغ»میالدی گفته است 1931آورده كه در سال  7او هم این سخن را از فرانسیس بیکن ها هستند

رسند می« بنای شکیل»به « باغ ظریف»ها از كنند انسانوقتی اعصار از تمدن به سوی جدال حركت می« هستند.

شود درست درك نمی 3در عصر كلبی مشربیاست. به گفته جنکز این سخن لیکن امروزه « تركمال اعلی»گویی باغ 

آورید كه ایده بدی پردازید بعد اگر پولی باقی ماند به باغ یا منظره روی میشما ابتدا برای ساختمان پول می»چراكه 

  «است.

 سیر تاریخی باغ ها از نگاه جان دیکسون هانت-2

ر، شکاها سه دوره اصلی طول تاریخ باغ در كتاب )باغ به مثابه كمال نهائی( آن است كه در هانتاساس سخن 

داند هم نیست، دامی می 3گانه ویتروویوسارتباط با سهاند و این سه گانه را كه بیرا پشت سر گذاشته زیبایی و عملکرد

                                                 

واجد دو وجه اساسي است، اول اين كه تمامي اشكال حيات از راه تغييرات تدريجي و طي زماني طوالني  نظريه داروين بسيار ساده است. اين نظريه .6

انتخاب از نيايي مشترک نشاُت گرفته اند؛ و دوم آن كه تبيين اين تغييرات تدريجي كه شامل ظهور گونه های جديد نيز هست با انتخاب طبيعي است. 

نده ای كه بيشترين سازگاری را با محيط زيست شان دارند توسط محيط برای بقا و توليد مثل انتخاب خواهند طبيعي به اين معناست كه موجودات ز

 .)شد در حالي كه موجودات زنده سازگاری نايافته ) و بنابراين به لحاظ توليد مثلي ناموفق( از بين خواهند رفت

http://www.centralclubs.com/topic-t49048.html) 

0 . Ciceron 

خواهد های كهن ايراني از جمله باغ كوروش در پاسارگاد نداشته است. البته باغ كهن ايراني هرگز آنگونه كه او ميای روی باغ. ظاهراً جنكز هيچ مطالعه8

گرايانه آرايش و هرس تنديسهای ايتاليا مورد ای يک باغ عملكردی و زيباشناسانه است و هرگز همچون باغباغ لذت و تفكر نيست بلكه به شكل سامانه

 قرار نگرفته است.

4 .John Dickson Hant 

5 .Bacon  

 (6811 ،يني)نائ، بشر یكوكاريو ن يبه درست نسبت يمانبدگ .1

و  زیبائی، عملکرد.م( ده رساله در باب معماری نوشت. او سه ركن  82) پرداز معماری است كه در سالاولين نظريه (Vitruvius) ويتروويوس .3
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 ، با بررسیهانتاند. كه طراحان متعدد در طول تاریخ به شکلی بدیهی دوباره آن را طی كرده و به زعم خود اختراع كرده

ویالی بزرگ لویی  ، ویالهای مدیچی،«نزدیك ویتروبو»های كهن ایتالیا و فرانسه و انگلستان همچون ویال النت باغ

های دهد كه چگونه از پارك وحشی شروع شدند و به آبشارها و فوارههای ویالیی انگلستان نشان میچهاردهم و خانه

 (37 ،1919جنکز ،)نجامیدند. ها و شمایل قرن شانزدهم به بعد اتزئینی و تندیس

 

    
. )راست( طبیعت بی مالحظه، نقشه خانه پورتراك و باغی كه طبیعت های مختلف را Error! No text of specified style in document.-114 ریتصو

(چشم انداز صنعتی راه آهن 4( طبیعت باغ )طبیعتی كه به وسیله هنر پیشرفت كرده است(. 9فایده گرایانه(. ( مرتع )طبیعت 1( طبیعت وحشی. 1نشان می دهد. 
 (93،ص1911.)جکنز،

زیباشناسانه با طبیعت(،باغ گالری هنر مدرن )برخوردی  9. )چپ( نمایانگر طبیعت Error! No text of specified style in document.-117 ریتصو
 (31ی اوئدا.)همان،صادینبورگ،تپه با نیروی جاذبه

 

                                                                                                                                                        

 را برای معماری مطرح نمود. استحکام
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چگونه از ارتباط دهند سالمتی های متصل از سنگ و چمن كه نشان می. )راست( تپهError! No text of specified style in document.-113 ریتصو

 (http://www.e_architect.co.ukمگی، اینورنس ) شود، مركزها حاصل میهمیشگی میان سلول
، مولوكولی كه اگر از موازنه خارج شود می تواند به  DNAپیشینه نماد . )چپ( Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو

 .1119 گالسکو، ،یمركز مگ سرطان منجر شود،
 

 قوانین علمی حاکم بر طبیعت است ،طبیعت صفر ،زنگاه جانکدر -3

كند كه باید طبیعت در هر پیشرفتی خود را با آن هماهنگ كند. را نیز تعریف می طبیعت صفریك  چارلز جنکز

گفتگوی  این همان اصول و  قوانین حاكم بر طبیعت است كه دانش بشر در صدد شناختن آن است. مقصود اصلی او از 

...( در مکاتب معماری  ظهور دستاوردهای علمی، )شیمی، فیزیك، زیست شناسی، ریاضیات، بیولوژی و طبیعت با طبیعت

. همچنان كه اصطالح گفتگوی با طبیعت را طبیعت صفر قوانین و اصول علمی حاکم بر طبیعت استو باغسازی است و 

و برخی دانشمندان  1برنده جایزه نوبل شیمی گرفته است. او به سرعت به سراغ سخن مندل بروت 1هم از پریگون ژین

كشف شده امروز پیچیده و فراكتالی است و نیاز به یك باغسازی پیچیده دارد و  صفرطبیعت رود كه ثابت كند جدید می

كنند، با این معیار لوكوربوزیه، رایت و برخی نوگرایان را كه به دستاوردهای علمی جدید در شناخت طبیعت توجه نمی

اند و اقتصاد جهانی چنان بزرگ شده در عصر ما فرهنگتر آنکه از دید او داند. از این عجیبتوجه به طبیعت صفر میبی

 (33 ،1919،جنکز) .گیری یک طبیعت چهارم استاند و این نوید شکلکه خود تبدیل به یک طبیعت صفر جدید شده

ای و توان مطرح كرد. كه یکی نگرش غیرسامانهدر مجموع سه شکل اصلی در تحلیل دیدگاه جنکز می

تعریف غلط از طبیعت صفر در معماری است. او عملکرد و زیبایی را در گرائی پیشرفت تاریخی و سوم دیگری مطلق

یعنی نگاه  9دهد. آنچه او تحت عنوان طبیعت كند و هر یك را به عصری نسبت میطول تاریخ از هم جدا می

 م دارد. كند معنایی گنگ و مبهجویانه یا اندیشمندانه به عنوان كمال عصر جدید مطرح میزیباشناسانه و هنری و لذت

                                                 

6. Peregon Gian 

 ، يک هواشناس و زيست شناس امريكائي است كه نظريه فراكتال را مطرح نموده است.(Mandel Brought) بنوا مندل بروت . 0
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ای به طبیعت بیافکند و عالوه بر جنبه توان پذیرفت كه بشر به تدریج آموخت كه نگرش جامع و سامانهمی

عملکردی به باطن طبیعت هم توجه كند و هنر به عنوان یك عامل فراگیرتر از عملکردگرایی محض، نگاهی بینشی و 

شود یك مروزه به عنوان نگاه هنری و زیبایی شناسانه به طبیعت مطرح میزیباشناسانه را هم به آن افزود. اما آنچه ا

 گوید یك نگاه هنری محض است. ای و صرفاً همانگونه كه جنکز مینگرش غیرسامانه

 نگاه یواخیم ریتر به زیبایی شناسی طبیعت بدون تعالی انسان-4

منظر: از عملکردگرایی گذشته تا زیبایی »پرداز نامدار معاصر آلمانی در كتاب خود با عنوان نظریه 1یواخیم ریتر  

مراحل تکاملی ارتباط با طبیعت را در طول تاریخ نشان داده است. اما نگاه ریتر برخالف جنکز انتقادی « گرایی نوین

 گفته او:داند به است و چنین نگاه حصری را مایه كمال عصر نوگرایی نمی

 نگاه این مبانی. شد مطرح آن جایگزین عنوان به عالم از مابعدالطبیعی تصویر انحالل با تنها صرفی جویانه لذت شناسانهزیبایی نگاه چنین»
 مفهوم دو تفکیك همچنین و ماركس و هگل هایاندیشه در كار وسیله به طبیعت صنعتی تملك و مالکیت رابطه تعریف در توانمی را

 1(13 ،1911 ، بهشتی« )كانت پیدا كرد. نزد طبیعت «واالیی» و «زیبایی»

ویژگی این نگاه جدید رابطه زیباشناسی صرف با طبیعت و بدون هیچ هدف عملکردی و یا تعالی انسانی است. 

ده و های تاریخی پرهیز كرگراییبا احتیاط بیشتری از همه این مطلق 9اگرچه برخی پژوهشگران همچون دیتر گرو

های قدیمی این رویکرد هم در اند كه اگرچه عصر جدید بستر بیشتری برای رشد این نظریه بود اما نمونههشدار داده

ضمن اینکه گستره مطالعه مکاتب باغسازی چارلز جنکز هم محدود بوده و  (91)همان ،برخی موارد قابل دستیابی است. 

 توجهی كرده است.به مطالعه مکتب مهم باغسازی ایرانی بی

 علمی بشر استهای منظور جنکز از طبیعت صفر دستاورد -5
 

بیولوژی كند دستاوردهای علمی بشر در علوم فیزیك و در نهایت آنچه جنکز به عنوان طبیعت صفر مطرح می

ای دنبال شده و از دستاوردهای علمی به شکل شناسی و ... است. چیزی كه در دنیای غرب به شکل با سابقهو زیست

                                                 

6. Youakim Rieter(6328-6334 )"landschaft:zur function des asthetischen inder modern gesellschaft" 

 نيهم طبق بر. شد معنا صرف لذت در زيچ همه و شد ذفشد از آن ها برداشت كرد، حمعنويتي را كه مي ،به دنبال لذت بردن از باغ ها قتيحق در .0

-ميآن جدا  يياز واال شود يم آن از ييجو لذت سبب كه را عتيطب ييبايز زين كانت و بودند عتيطب يصنعت تيمالك دنبال به ماركس و هگل مبنا

 دانست.

8 .Dieter Groh  1991, Frankfurt," wetbild und naturanringnung" 
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اند در حالی كه برای یافتن طبیعت صفری كه در حوزه معماری قابل تجلی باشد به مصرفی در معماری استفاده كرده

رفت و  1باید به سراغ معرفت فطری طبیعت )كاسموس یونانی( 1(جای مراجعه به دانش تجربی طبیعت )فیزیك یونانی

 9توان به درستی نام آن را گفتگوی با طبیعت یا الگو برداری از طبیعت دانست.این همان چیزی است كه می

 سه موج تمدن بشری از نگاه الوین تافلر-6

موج »در كتاب  تافلراشاره كرد.  4تافلر های تأثیرگذار الویناز مطالعات همگرا با اندیشه جنکز باید به نوشته

 نویسد:تری سیر تمدن بشری را در سه جهش و موج عظیم تعریف كرده و می،به طور كلی 7«سوم

های پیشین را محو ها و تمدنتا كنون نژاد بشری دو موج عظیم تحول را پشت سر گذاشته است كه هر كدام به میزان وسیعی فرهنگ»  

، یعنی انقالب كشاورزی هزاران موج اول تمدناند. از زندگی را كه بر پیشینیان غیر قابل تصور بود، جایگزین آن ساختههایی كرده و شیوه

سال به طول انجامید. امروز تاریخ حتی  911یعنی پیدایی تمدن صنعتی موج دوم سال طول كشید تا مأموریت خود را به پایان رساند. 

عصر كند و طی چند دهه خود را به تکامل خواهد رساند. در این به سرعت بستر تاریخ را طی میوج سوم متر است و گویی كه شتاب آلوده

  (13و  13، 1931تافلر، « )های گروهی گسترش پیدا كرد.شکل گرفت و رسانه ارتباطات و اطالعات

                                                 

برگرفته از عالم گياهي است. از اين منظر فوزيس مبدء اشيا و اصل حاكم "و برآمدن"رشد كردن"به معنای "فو ". فيزيک  يا فوزيس يوناني از ريشه 6

 ( 6810،03بر پيدايش و زوال آنها است. اين تعبير از طبيعت بيشتر ارسطويي است و البته آن هم شان الوهي طبيعت را انكار نمي كند.)بهشتي، 

، )كيان( كه هنوز برای مفهوم نظام بكار برده مي شود، مجموعه ای از حقايق ملموس و قابل شناخت (Cosmos). در حقيقت مراد از كلمه يوناني0

( به معنای نظم cosmein( اين كلمه از مصدر كاسمئين )53، 6814است كه كل حقيقت نيست ولي تجلي مادی و محسوس حقيقت است. .) نصر ، 

 (cosmetica)شيدن و آراستن و معني نظامي آن به معني لشكر آرايي است و شايد با نظم هم ريشه باشد. زينت آالت زنان را بدين سبب كاسمتيكابخ

 را مي ناميدند كه اجزای آن همچون دانه های گردنبند دور يک محور قرار مي گيرند. فلسفه فيثاغورسي افالطوني مشاهده ای فرا حسي به كاسموس

 (03،6810توصيه مي كرد.)بهشتي ،

 شود.. اين موضوع نياز به بحثي گسترده دارد كه در آن رابطه بين علوم طبيعي و معماری به واسطه علوم كل گرايانه ماوراء طبيعي انجام مي8

4 .Alvin Toffler 

5. The Third Wave 
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 Pessimism رابطه انسان با طبیعت بر اساس نظریه فرودگرایانه                       

 

 در نگاه آئین هندو رابطه انسان با طبیعت بتدریج به انحطاط می انجامد                                         

ارتباط انسان با طبیعت آن را به شکلی گسترده سیر فرودگرایانه برخی مکاتب شرقی از جمله آئین هندو 

ر تکاملی خود به دلیل وجود مکاتب گوناگون و تعبیرات مذهبی در اند. دین هندو در طول هزاران سال سیتوضیح داده

های گوناگونی را برای شناخت نظام طبیعت عرضه داشته است. اما قبل از ظهور مکاتب مختلف فکری بطن آن روش

یم ترین اصول شناخت دین هندو از طبیعت وجود داشته است كه با تعال، اصیل«نخستین آئین هندو صورت» 1وداهادر 

 بسیاری از ادیان دیگر همسو است.

نیز هستند. زیرا ودا همچون كلمه اهلل ، ابدی است و  1كیان اند بلکه بنا بر اعتقاد دین هندو، منشأ خودا نه تنها منبع شناخت طبیعتوداه»

برد ، نام می«موجود فطری كیانی و صورت مثالی انسان ملکوتی» 4از پروشا، 9ودا، گیرد. ریگكل عالم و قدرت خداوند از آن سرچشمه می

، هم منشأ عالم طبیعی و نظام آن و هم منشأ نظام جامعه است و این دو «انسان كامل»داند. پوروسا و فداكاری او را باعث آفرینش عالم می
 (11و  33، 1914نصر،)« از یکدیگر تفکیك ناپذیرند.

داند و انسان كامل را عامل پیش از طبیعت و مولد آن این نگاه ارتباط طبیعت با خداوند را بسیار نزدیك می    

در این دیدگاه، شناخت طبیعت در پذیر است.داند. به همین جهت بازگشت به قداست تنها از طریق طبیعت امکانمی

را به آزادی و رستگاری هدایت كند. چنین نگرشی غیر از  تواند انسانپرتو اصولی كه در آن متجلی است، در نهایت می

است كه در برخی مکاتب  كمالشود، تفاوت در تداوم این حالت، آئین هندو، در بسیاری از ادیان دیگر هم یافت می

 انجامد.همچون هندو، این سیر به تدریج به انحطاط می

 جهان در مکتب هندوتاریخی  سیر ادوار                                                             

 ، به چهار عصر تقسیم شده است كه عبارتند از: (Mahayuga)« ماهایوگا »هر دوره جهانی یا 

، یعنی عصر «كالی یوگا»و  (Dvapara)« دواپارایوگا» ،(Treta)، «ترتا یوگا»، (Krta)، یعنی عصر كمال یا طالئی «كریتا یوگا» »

 (111، 1914شایگان، ) 7«توان با چهار دوره طال، نقره، برنج و آهن سنت یونانی مقایسه كرداین چهار عصر را می ،(Kali)ظلمت 

در با شد. می 1و  1و  9و  4ترینشان در پایان و تناسب آنها به قرار آید و كوتاهترین این اعصار در آغاز پدید میطوالنی

-شود كه همراه با كاهش و نزول ارزشفزاینده از كریتا تا كالی مشاهده می (Regression)نتیجه یك سیر انحطاطی 

 های اخالقی است.

  (Dharma)بین طول زمان و كیفیت این ادوار یك همبستگی نمادین وجود دارد. عدد چهار نماد كمال، شکوفائی و اجرای كلی دهرمه»

                                                 

6 .Veda 

وی معنای دروني اسطوره ها و نماد ها در كيان اديان مختلف برآيد ،مالخظه خواهد كرد . اگر كسي فراتر از حيطه ی ظواهر قدم بگذارد و به جستج0

كه در اديان سنتي مختلف بينش جهان شمول ديني كيان قرار دارد كه باالتر از كيان شناسي های گوناگون و روش های شناخت نظام طبيعت 

 (458،ص.6814است.)نصر،

8 .Rg-Veda 

4 .Purusa 

 4/0باشد طاس مي 0، دواپارا مهره 4/8، ترتا مهره تثليث است4/4يوگاها از چهار نقش بازی طاس برگرفته شده است: كريتا مهره برنده است. چهار نام 5

 ( 420،6810. )شايگان ،  4/6و كالي مهره بازنده است
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 1دارما كند، به گونه ایکه در پایان كالی فقط یك چهارمش وضعف پیدا می)قانون اخالقی( است كه بتدریج كه به پایان دوره میرسد كاه

 (411)همان، « ماندباقی می

 در آئین هندو (ماهایوگادوره جهانی )چهار ویژگی ادوار تاریخی                                                      

 بود:ویژگی هر یك از ادوار ماهایوگا به قرار زیر خواهد 

 ، انسان همجنس طبیعت بوده است کریتا یوگادر مرحله -1

دارند. حقیقت )ساتیا(، مشتق گردیده است. در كریتا چهار پایه دارما را مردم نگاه می« انجام دادن»، یعنی «كری»از ریشه  (Krta) كریتا»
 )همان(«. جهان بر این چهار پایه قرار گرفته استخوبی )دایا(، ریاضت و سختی )تاپاس( و شفقت )دانا(، قانون اخالقی و كیهانی 

 

دانسته و به در این دوره انسان بر اساس معرفت شهودی خود به ذات طبیعت آشناست و خود را همجنس طبیعت می

 كرده است. ترین زندگی خود را با طبیعت طی میترین و هماهنگهمین جهت كامل

در این عصر ضعف »این عصر را چنین شرح داده است: « مهابهاراتا»اند. در حماسه بزرگ نداشتهدر این عصر حقایق ودائی نیاز به تفسیر »
، استوار بود و همه خدای یکتا را (Dharma)و بیماری، آز و طمع، ظلم و بخل وجود نداشت، در آن زمان نظام طبقاتی و ناموس ایزدی 

 (111، 1914شایگان ، « )پرستیدند و به ریگ وداها معتقد بودند.می
 

 
، ژاپن  ذن، باغ عت،یطب با یزندگ نیترهماهنگ از یانمونه .Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو       

(www.photostaud.com) 

عکس  .ژاپن  كاتسورا، ،باغیاله و یمعنو عتیطب كی انیم در یزندگ. Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو
 (http://www.uoguelph.ca) كوك یهنر از

 

 ، انسان یک چهارم معرفت را از دست می دهد ترتا یوگادر مرحله -2

دهند. شود و آدمیان یك چهارم معرفت خویش را از دست میعصر یك چهارم دارما به فراموشی سپرده میدر این 

كنند. هنوز طمع و سخت دلی بر شود، ولی مردم هنوز به سختی و ریاضت عمل میخشونت و دروغ در دنیا ظاهر می

 ها غالب نشده است.همه زندگی انسان

 رفت انسان از بین می رود، نصف معرا یوگا دواپادر مرحله -3

در این دوره نیمی از حقیقت، شفقت، خوبی، ریاضت و سختی )همان( « گرفته شده است.« دوی»این كلمه از ریشه »

ها و خالف آمده است. در این دوره جنگ اساطیری رود و مشخصه آن ضدیتكه چهار پایه دهرمه بود از بین می

                                                 

 (026،ص.33)نصر، .هستند اءياش یدارماها« عتيطب نيقوان» بودا شيك یديتوح ريغ ريتعب به. 6
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 شود. پیوندد و نیمی از ناموس ایزدی فراموش میخدایان و اهریمنان به وقوع می

 ، ارزش های معنوی به پایان می رسد کالی یوگادر مرحله -4

درعصر ظلمت تنها یك چهارم دارما باقی مانده است. دوره جنگ و اختالف كه همه چیز به سمت نابودی 

 روند. كالی، دوره حرص، طمع، رشك و حسد است.می های معنوی و اخالقی از بینرود. ارزشمی

گوید: فساد بر همه چیز حکم فرما خواهد شد، دولت و ثروت، تنها معیار ارزش، و مقام و شهوت، یگانه پیوند میان زن می 1«ویشنو پورانا» »

 (119و111 1914شایگان ،« )شود.و مرد، و دروغ، تنها راه موفقیت در امور دنیوی محسوب می

دهد و زندگی مسالمت آمیزی با معرفت خود را به طبیعت و حقیقت الهی آن از دست می 4/9در این دوره بشر

بارد ، درختان و یابد. باران به ندرت میقهر طبیعت است و بدین جهت بالیای طبیعی گسترش میۀ آن ندارد. این دور

خواهد یافت.مرگ و میر افزایش ها خشك خواهند شد. برداشت محصول به طرز چشمگیری كاهش میوه

یابد.مردمان آسیب دیده از بالیای طبیعی به سمت مکان های دیگر نقل مکان خواهند كرد.كشاورزی و دامداری كه می

رود آیند. اخالق و دین در این دوره كنار میاند ،رها شده و به شکل صنعتی در میدو مظهر بهره مندی انسان از طبیعت

شود و تمام اینها زمینه گیرند.نظم عالم به آشفتگی و فساد نزدیك میانسانی در اوج انحطاط قرار میو ارزشهای معنوی 

 هایی است برای به وقوع پیوستن یك قیامت و طوفان وآغاز یك دوره الهی جدید )مانوانتارا(.  

     نگاه دکتر نصر به عصر ظلمت                                                                   

 گوید:نصر این سیر چهارگانه را به ادیان ابراهیمی هم نسبت داده و در توضیح دوره ظلمت آخرالزمان می

شود، در آنچه در مسیحیت، اسالم و دین یهود به عنوان هبوط طبیعت از كمال اولیه آن، یعنی حالت وجود آن در محضر الهی تعبیر می»
، به عنوان ظلمت وجه ظاهری شرایط (Age of Darkness)ابراهیمی، مانند آئین هندو بویژه در كالی یوگا یا عصر ظلمت ادیان غیر 

گردد. در چنین عصری شفافیت شرایط تلقی می –كه شاخص عصر حاضردر تاریخ است–كیان، حاصل از سیر قهقرائی دور كیانی طبیعت 
رود. در نتیجه به كثیفی، كدورت و ظاهری شدن فزاینده حقیقت كیان و كمی كیانی در برابر حقیقت عالم معنا، بیش از پیش از بین می

قدسی خود را از دست شود. روندی كه قصد نهایی آن پایان دوره كیانی فعلی است، و با این همه كیان هرگز كیفیت شدن منجر می
 (433، 1914نصر، « )دهد و همچنان به عنوان صحنه حضور حقیقت الهی قداست آن تا پایان دنیا ادامه خواهد یافت.نمی

تر طبیعت كه زمانی بهشت زمینی بود، هنوز نیز همین جا حضور دارد، با این تفاوت كه چهره خود را از به تعبیری عمیق

ن كرده است. انسانی كه از وجود خویش و اصول معنوی حاكم بر كیان روی گردانده و چشم انسان عصیانگر پنها

 گوید: ای به طبیعت جز به انقیاد كشیدن آن و سلطه بر آن ندارد.   در ادامه نصر میعالقه

رد او و هم در تقلیل طبیعت های وجود روح بشرند و به همین جهت در رابطه انسان با طبیعت هم از لحاظ تأثیر عملکشر و گناه واقعیت»
به جنبه های ظاهری آن به دور از كمالی كه شاخص منشأ آن است، باید مد نظر قرار گیرد. لیکن بسیار شگفت انگیز است كه بر خالف 

ز همان اصالت و رابطه انفعالی با طبیعت، انسان درزمینه ارتکاب گناه بسیار فعال و خودسر است. در صورتی كه طبیعت بهتر از بشر، هنوز نی
حقیقت معنوی اولیه خود را حفظ كرده است. هر چند به فرمایش حضرت مسیح، انسان ملکوت خداوند را در درون خود دارد، لیکن هبوط 

 (433)همان، « تر  از هبوط طبیعت صورت گرفته است.آدم بسیار كامل
 

 با طبیعت  انسان ارتباط چهار دوره سیرتاریخی                             

رسد هر دو دیدگاه به ظاهر متناقض فوق از یك نظر قابل جمع هستند، چرا كه تکامل و انحطاط، به نظر می

                                                 

6. Visnu Purana 
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كرد تا سلطه خود را بر طبیعت گسترش در دو زمینه متفاوت بوده است. بدیهی است كه بشر در طول تاریخ تالش می

یگر طبیعت هویت الهی دارد و عالوه بر كاال و توشه زندگی هایی داشت. اما از جهت ددهد و در این زمینه پیشرفت

ای برای زندگی صحیح و رسیدن به ماوراء طبیعت است. بشر در درك ابعاد معنوی طبیعت، نه انسان، راهنما و نشانه

وت را شود چهار دوره اصلی متفاتنها پیشرفت چندانی نداشت، بلکه بیشتر سیر نزولی داشته است. این دو بعد سبب می

 1بتوان از هم تفکیك كرد.

ها مفاهیم عظیمی چون خدا، مذهب، پرستش، زمان، مکان، قلمرو، هنر، زبان، خانواده، در هر یك از این دوره

جامعه، معیشت، تولید، نیاز و بسیاری از این دست و هر چیزی كه بر مبنای آن، یکی از ابعاد وجودی انسان، مورد اشاره 

 (11، 1914)كوششگران،  یابند.ها وجهی متفاوت مید، به چالش كشیده شده و در هر كدام از دورهو شناسایی  قرار گیر

                                           

 Organicدوره شکار یا عصر حجر،   اول : دوره                                                              

ای كه طبیعت تمام هستی او را در بر گرفته و بر همه سلطه طبیعت بوده، به گونه در این دوره انسان تحت

ابعاد و وجوه قابل شناسائی او مسلط است و همواره به دنبال برآورده كردن نیازهای خود از مکانی به مکانی دیگر 

 شوند:كرده است. به طور كلی نیازهای انسان به سه دسته تقسیم بندی میحركت می

 از قبیل هوا، آب، خوراك، پوشاك، سرپناه، تولید مثل و...  : نیاز های امنیت و بقاء 

  از قبیل نیاز به زیبائی، پرستش، محبت، اتکاء به قدرتی برتر و...: نیاز های آسایش و کمال 

 نیاز رفاه و لذت جوئی: نیازهای کاذب. 

كرد كه او به مکانی خاص تعلق نداشته و تنها در پی  در كلیه نیاز های انسان عصر سنگ باید به این اصل مهم توجه

 شرایط قابل تحملی برای زندگی بوده است.

 نیازهای امنیت و بقا-1

تر س از بین رفتن توقع انسان اولیه بیش از هر چیز تأمین امنیتی بوده است بطوریکه رهایی از گرسنگی و

ها ر ابه تجمع وامی داشته به گونه  حساس عدم امنیت ، انسانتوسط طبیعت، دو انگیزه او برای زندگی بوده است. این ا

 تر ك گروه یا قبیله خود نبوده اند.ایکه حاضر به

 خوراکشکار در طبیعت برای -2

آب مهمترین نیاز انسان اولیه بوده است، به همین دلیل نخستین اجتماعات بشری در كنار منابع ، پس از هوا 

وحشی بودن طبیعت گرفتند. جستجوگری منابع آب وپس از آن غذا از مهمترین ویژگیهای این دوره است. آب شکل می

دوره متمدن نیست ولی در یك دادوستد . انسان این انسان عصر سنگ قابل اثبات نیست و با متون دینی هماهنگی ندارد

كند. در این دوره انسان به معنای واقعی كلمه یك شکارچی است و به عنوان عضوی ازاین ساده در طبیعت زندگی می

                                                 

های ها و يافتهها دوست پژوهشگر جناب آقای دكتر كوششگران پژوهشيک از اين الگوواره معماری وابسته به هر های هنر وويژگي . درباره تشريح6

اند. ارائه نموده 6814در سال  ،علم و صنعتدر دانشگاه  «منشور احياء روستاها در ايران»ارزشمندی دارند كه در پايان نامه دكتری خود با عنوان 

معماری دانشگاه شهيد بهشتي به اين موضوع به شكل گسترده  ،طبيعت ،همچنين استاد ارجمند جناب آقای مهندس بديعي در درس گفتارهای انسان

  «گرا در معماریسامانه های طبيعت»اند كه در اينجا با استفاده از خالصه آقای مهندس زيبافر در پايان نامه كارشناسي ارشدشان با عنوان پرداخته

 به آن اشاره شده است. ،6815دانشگاه علم و صنعت، 
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تر تیب مفهوم شکار برای معماری هم صحیح خواهد بود ، چراكه شود. به همینكند و شکار هم میطبیعت شکار می

این شکل از نیاز « گزینش مکانی از وضع موجود برای امنیت بیشتر » رف در محیط و تنها با انسان شکارچی بدون تص

ها از جمله شکار تر ین راه بهره برداری از طبیعت است.الگوی كلی شکار بر همه انتخابدهد. این سادهخود را پاسخ می

 حیوانات، گیاهان و مکان زندگی حاكم بوده است.

 مه نسل بشرتولید مثل برای ادا-3

باشد. تصور بر آن است كه ارتباط یکی از نیازهای اساسی بشر كه باعث ادامه نسل بشریت است تولید مثل می  

 جنسی انسان در ابتداء به حکم میل غریزی او به جنس مخالف شکل گرفته است كه صور گوناگونی داشته است.

 برای پوشش پوشاک-4

و حیای ذاتی كه خداوند در وجود بشر نهاده است ، مایل به پوشاندن نقاط  ها از بدو خلقت به حکم شرم انسان  

( از 1تواند علت پیدایش لباس به عنوان عنصری پوشاننده باشد كه در طبیعت )اند واین میحساس بدن خود بوده

توان به باس میشده است. از دیگر فرضیه های پیدایش لگیاهان، پوست نرم درختان و حیوانات و مانند آن تهیه می

 گرایش انسان به زیبائی و حفاظت در برابر شرایط جوی نیز اشاره كرد.

 سرپناهی برای انسان مسکن-5

انسان اولیه به حکم فطرت خویش به دنبال سرپناهی بوده كه هم احساس امنیت بیشتری كند و هم از خود   

تر ین راههای ممکن تر ین و طبیعیدر ابتدا به سادهدر برابر شرایط نامطلوب محیطی و مخاطره آمیز حفاظت كند. او 

شده است: همچون داخل غارها، در دل درختان و شکاف های زمین، بر روی برگ نرم گیاهان و فضای متوسل می

سایه دار در طول روز و.... در حقیقت مکان زندگی او طبیعتی دست نخورده بوده كه انسان هیچ دخالتی در آن نداشته و 

زئی از سامانه طبیعت گرا و ارگانیك آن بوده است. او هیچ گاه به دنبال ساخت مسکن دائم نبوده و چنانچه خود ج

ساخت و سازی داشته بناهائی با مصالح سبك همانند پوست حیوانات، استخوان،چوب و... بوده تا به راحتی آن را جابه 

» توان گفت ، در این دوره انه به دوشی است و میجا كند. بنابراین معماری این دوره معماری سبك، متحرك و خ

البته بناهائی با مصالح سنگی نیز متعلق به این دوره یافت شده كه اكثراً به عنوان مقبره بوده «. معماری یعنی انتخاب 

 شدند.اند و فضای سکونت دائم محسوب نمییا جنبه آئینی و مذهبی داشته

 معنویاساسی مادی و نیازهای  بدنبال -6

انسان این دوره تعریفی از خداوند و انسانیت دارد، اما خداوند او نیز از جنس طبیعت اطراف است كه این ناشی 

شود. الههاز ارتباط تنگاتنگ او با طبیعت است كه منجر به پیدایش خدا یا خدایانی برای هر یك از عوامل طبیعی می

نمادین حیوانی داشته و گاهی عوامل غیر قابل دسترسی برای انسان  هایهای طبیعی در ارتباط با خدا كه گاهی چهره

 شده، مانند خورشید، باران و....اولیه خدای او می
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 نیمهمتر واناتیح شکار و كردند یم یزندگ عتیطب با هیاول یانسانها. Error! No text of specified style in document.-131 ریتصو
 /http://aboutfacts.net .بود آنان یزندگ یمبنا

اند و برایش پیام آور بودند مانند اسب، تقلید اصوات حیواناتی كه به نوعی در زندگی انسان اولیه نقش داشته

بعنوان یکی از موسیقی های بدوی بهترین مثال باقی مانده از تر كمن بخشد. موسیقی... موسیقی او را شکل می سگ و

آمیخته،سرگرم كننده و یاد دهنده زندگی بوده و جنبه این دوره است. رقص او تمرین زندگیش بوده كه با هنر در می

 قدسی داشته است.

است. شکار برای تمایل به زیبائی و نیاز به ابزار آالت باعث شکل گیری هنرهای دستی در این دوره بوده 

انسان این دوره «. پرستش و هنر»انسان در طبیعت ، محل تمام الهامات اوست و از این رو حتی موضوعی برای 

باشند كه چنانچه هنری داشته هنر تمرین زندگی خود بوده است. نقاشی های روی دیوار غارها نمونه های مهمی می

 بیشتر نمونه سازی برنامه شکار اوست.

شود. ها خصوصاً در فرهنگ های بومی، بازیهای طبیعت گرایانه یافت میدر میان بازیهای امروز بچههنوز هم 

عصر طبیعت گرائی توان در برخی اقوام سرخپوست و... مشاهده كرد. این دوره، نمونه های كمیابی از چنین زیستی را می

 نام گرفته است.

 

 Hyper Organic ای، روستایی و شهرهای کهن،گی عشیرهزنددوم : دوره                              

نهد. انسان این دوره در رود و به آسایش انسان ارزش میسطح توقع انسان این دوره ازحوزه امنیت فراتر می

صدد فراهم كردن شرایط زندگی  بهتری برای خود است ، بطوریکه قادر به تحمل نامالیمات طبیعت باشد. برای این 

د را با طبیعت، )همسو كردن طبیعت و خود به نفع هر گیرد یا طبیعت  را با خود هماهنگ كند یا خوكار او تصمیم می

 دو(. 

 این دوره خود به دو بخش تقسیم میشود:

 دوره سیار گله داری -1

دهد كه این تحول عظیمی در مسیر زندگی انسان این دوره است. در این دوره انفعال نسبت به طبیعت جای خود را به همراهی با آن می»
را بر آن حمل « دام » بدین واسطه او مراتب نیازهای امنیتی خویش را به دلیل همین همراهی همیشگی با شکار خود، كه حال باید نام 

» ت سر گذاشته و به دلیل مهمترین خصلت انسانی خود یعنی ایده آل خواهی، اینك مراتب جدیدی از نیاز در حوزه كرد، به راحتی پش
   (11، 1914گران ،)كوشش«  كند.را تجربه و پیگیری می« آسایش

تر ین اشکال معماری برای پاسخ به نیاز تر ین نمونه های آن و غنیاین دوره یکی از كامل مسکندر ارتباط با 
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باشد. و نیز همراهی او با طبیعت، تمام وجوه و حدود زندگی و ارتزاق او می سیاه چادرها، « انسان در حركت» آسایشی

موضوع و دلیل پرستش وی « شکار» ، یعنی تر  از طبیعت و نماینده پیشین آن زند و اینك نیرویی عظیمرا رقم می

 حرمت قایل است.)همان(«زمین» می جوید و برای نمایندگان آن در«آسمانها » است. او اینك خدای خود را در

الزم به ذكر است كه ساختن خیمه، صنایع دستی، طراحی لباس، رقص، موسیقی و... در این دوره همه و همه وابسته به 

 است.  بوده زندگی سیارنوع 

    
ها شکل می گیرد، مسکن عشایر . زندگی عشایر بر اساس نوع زندگی با دامError! No text of specified style in document.-192 ریتصو

 الیکایی، سمنان

 

 دوره سکونت کشاورزی-2

رسد. در و استعدادهای آن به ظهور می« زمین»است. نقش جدید طبیعت از طریق توجه انسان به در این دوره انسان با طبیعت در تعامل »

رسد. كشاورزی به مفهوم ارتزاق انسان از چیزی است كه در به ظهور می« كشاورزی»مفهوم دیگری یافته و « تولید»این تغیر رویکرد، 
گیرد. در این حالت حتی پرورش آورده شد، قرار می« شکار»در برابر تعریفی كه از تولید آن خود انسان نقش مستقیم دارد. این مفهوم دقیقاً 

 حیوانات در سیری متفاوت با دوره دام، یعنی با ساكن شدن حیوان توسط انسان و به دست گرفتن نوع و شیوه ارتزاق و زاد و ولد آن، خود از
 (19)همان، « دهد.پروری میود را به دامداری جای خآید. بدین عبارت داماشکال كشاورزی به شمار می

 
. بشر با سکونت دائمی در غالب روستاها به Error! No text of specified style in document.-193 ریتصو                                                 

 زاغه، دشت قزوینکشاورزی روی آورد، تپه 

در نتیجه سبك زندگی از حالت متحرك خارج شد و معماری ساكن و ایستا شکل گرفت. در این مرحله بشر 

به فرهنگ سکونت دست یافت. اولین روستاها كنار زمین های حاصلخیز و منابع آبی شکل گرفت. انسان این دوره 

معماری های همساز با اقلیم را به وجود آورد و نیز برای حفاظت برای هماهنگ كردن خود با شرایط آب و هوایی انواع 

 روستاها در برابر تهدید قبایل مهاجم، معماری تدافعی شکل گرفت.

ها از باران، جانوران، دزدان و سازی مواد غذائی شد و انبارهایی را برای حفظ دانهبه تدریج انسان قادر به ذخیره

های كم شهرها پدید آمدند. با اختراع خط، تمدنجمعیت، روستاها گسترش یافتند و كم... ساخت. به مرور زمان با رشد 
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 گیری علوم، فلسفه، ادبیات و دیگر هنرها تأثیر فراوانی بر زندگی مردم داشت.بزرگ بشری به وجود آمدند. شکل

 
شوند و به این جهت که خاک را آلوده . مردگان به عنوان غذای حیوانات تلقی میError! No text of specified style in document.-194 ریتصو

 (317، 1387شوند. مقبره استودان )معماریان، داری مینکند در فضای خاصی نگه

سراسر زندگی دیگر خداوند تنها نقش امنیت بخش، غذا رسان و محافظ جان را نداشته بلکه بیش از آن، 

های زندگیش به شکلی فردی و جمعی را تحت تأثیر قرار داد. انسان برای یك زندگی بهتر، خداوند را در تمام عرصه

یابد. تقریباً همه ادیان بزرگ تری در هنر و معماری میكند. بدین ترتیب نمادگرائی الهی نقش برجستهنمادین وارد می

اند. بدین ترتیب ای را از خود باقی گذاشتههمه اینها به دنبال خود تأثیرات معمارانه اند.بشری در این دوره بوجود آمده

تر شد و با همه ابعاد جدید زندگی انسان در هم آمیخته شد، كه اثرات آن را در آثار برجسته معماری معماری پیچیده

 شاهده نمود.م توانها و ... میها، بازارها، باغها، معابد، خانهجهان در غالب كاخ

 
. بشر به تدریج با سکونت دائمی در غالب روستاها به کشاورزی روی آورد.تپه Error! No text of specified style in document.-195 ریتصو

 سیلک، کاشان

ترین ركن زندگی انسان محسوب هنوز مهمشود ولی گرچه در این دوره ارتباط انسان با طبیعت كمتر می

پردازد و برداری از طبیعت به عمران و آباد كردن آن میشود و ارتباطی دو طرفه حاكم است. انسان در قبال بهرهمی

ترس او از طبیعت نسبت به دوره قبل كمتر شده است. او همچنان محتاج طبیعت است و با آن ارتباط عاطفی تنگاتنگی 

 ای دارد.توان فرا ارگانیك نامید كه حالتی فراسامانهدوره را میدارد. این 

 High Technologic، دوره انقالب صنعتیدوره سوم :                                     

ل از اعمال كند، بلکه به شدت منفعدر این حالت، طبیعت به عکس نسبت پیشین، دیگر تعامل دو سویه و برابر با انسان را نمایندگی نمی
 (1، 1914نصر، گیرد. )یك سویه انسان قرار می



224 

 

كند. به همین جهت تالش طلبی را دنبال میسطح توقع بشردر این دوره فراتر از قبل رفته و رفاه و لذت

گیری از طبیعت را برای تأمین رفاه خود به عمل آورد و در این راه خطر آسیب دیدن طبیعت را كند تا حداكثر بهرهمی

. طبیعت به كاالیی برای استفاده انسان از آن، تبدیل گیرددر این عصر به تدریج صنعت شکل میكند. فراموش می

از یك سو و دخل و تصرف در  گیرد. استخراج منابع طبیعیشود. رابطه یك سویه و غیر سامانه ای شکل میمی

و باعث های طبیعی را به كلی بر هم زد، ها، نظم اكوسیستمهای طبیعی از سوی دیگر و نیز گسترش آلودگیاكوسیستم

 محیطی بزرگی پدید آورد.های زیست و فاجعه های گیاهی و جانوری در سراسر جهان شدانقراض بسیاری از گونه

باشد. انسان این دوره بدون كنار نهاده شدن بُعد معنوی انسان و طبیعت میاز طرفی این جریان هماهنگ با 

مندی از طبیعت است. او دیگر نیازی به دین و یاری طلبیدن از خداوند گونه محدودیتی تنها در صدد حداكثر بهرههیچ

و عملکردهای دنیای مدرن را  برد، و به جای آن كاركردهابیند. بایدها و نبایدها و مقدسات جهان را زیر سؤال مینمی

زدائی آید و حالت سکوالر )قداستكند. علم و شناخت تجربی و حسی بصورت غایت انسان مدرن در میجایگزین می

 یابد. كند. علم و به تبع آن تکنولوژی به سرعت توسعه میشده( پیدا می

 
. بشر امروز به منظور آسایش بیشتر خود با قدرت Error! No text of specified style in document.-196 ریتصو                               

 تکنولوژی به تخریب جنگلها و طبیعت می پردازد.

 

 در بخش های کشاورزی و انسانی مهندسی ژنتیکتوسعه علم -1

باشد.مهندسی ژنتیك یعنی یکی از علومی كه مصداق مناسبی برای این طبیعت است علم مهندسی ژنتیك می

ارتقاء و بهبود یافتن یك چیز مطابق میل انسان.این علم، علمی سلطه طلب بر طبیعت است و اگرچه طعم،زیبایی و 

آورد چراكه سامانه ارگانیك آن میوه را رد میدهد ولی از سوی دیگر ضررهای زیادی واها را افزایش میطول عمر میوه

ها مانند دهد. به عنوان مثال اصالحاتی كه روی برخی میوهاز حالت تعادل خارج كرده و هندسه های تحمیلی به آن می

همان نسبت هضم آن در بدن خیار وگوجه  فرنگی صورت گرفته اگرچه باعث زیبایی و  ماندگاری بیشتر آن شده اما به 

خواهد بود.امروزه مهندسی ژنتیك در شاخه انسانی آن هم به پیشرفت های نوینی دست یافته و در صدد ارتقاء تر سخت

میزان زیبایی و قدرت و هوش نسل انسانی است، به طوریکه پدر و مادر بتوانند از ژن های اصالح شده علمی صنعتی 

ش یافتن چنین دیدگاهی كامال مشهود است.بهتر آن است بهره برده و فرزند خود را انتخاب كنند.خطرات فراوان گستر

ها و بیماریهادر گونه های زیستی بهره برد و با احتیاط بیشتری از آن كه از این دانش تنها در محدوده مهار برخی آفت

 استفاده كرد.
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 در تغییر بافت و کالبد شهری سلطه اتومبیل-2

سایر نقاط جهان به اندازه  چه در اریخ شهرسازی، چه در اروپا وای درتشاید بتوان اذعان نمود كه هیچ پدیده  

باعث تغییر مقیاس انسانی به مقیاس اتومبیل شد و مقیاس  كالبد شهرها را تغییر نداده است. اتومبیل اتومبیل بافت و

های باریك با كوچه مركز شهر، ها درمجاورت محل كار با محل زندگی، متراكم بودن ساختمانشهرها را تغییر داد. 

كانون هنر و معماری این دوره، چیرگی بر طبیعت و در اختیار نهادن  مقیاس انسانی و مراكز محالت همه از بین رفت.

آن برای  انسان است. دیگر  رابطه میان معماری و طبیعت اهمیتی ندارد و انواع هنر از جمله موسیقی، نقاشی و ...  

 شود. ماشینی می

 
نمونه ای از سازه های متحرك و ایده از پرواز از . Error! No text of specified style in document.-133 ریتصو                                     

 پرنده،موزه هنر میلواكی، كاالتراوا

ها با هم و با طبیعت چیده بر آن از روابط بین انسانبه این ترتیب مقدمات حذف اخالق و معیارهای مبتنی 

از یك سو و خاصیت علم تجربی كه زمینه اختراع را به جای اكتشاف در خود دارد و عطش « قیدانسان بی»شده، 

آورد. طبیعتی كه از نگاه همین تر شدن هر روزه از سوی دیگر منطق چپاول طبیعت را فراهم میزایدالوصف آن بر فربه

انسان . (1931)گنون،  علم فاقد روح و شعور بوده و چیزی به جز منبع عظیمی از نیرو و مواد خام قابل پاالیش نیست.

 سامانی و سلطه نامید.توان عصر بیشود. این دوره را میطلب میطلب، قدرتمند و لذتاین دوره كامالً سلطه

  Techno Organicخیر، های ادههدوره چهارم :                             

، خطرات زیست محیطی های زیست محیطی، درك ازبا افزایش آسیباما  انگیزه رفاه در این دوره ادامه دارد.

جامعه جهانی را دراین فکر فرو برد كه این  و بیشتر شدكرد، را تهدید می انسان و طبیعت كه كیفیت زندگیخطراتی 

ها سعی بر همراهی با . به همین جهت انسانبزودی باعث نابودی كره زمین خواهد شدمنابع طبیعی  برداری ازروند بهره

مسیر طبیعت كردند تا از آسیب دیدن آن جلوگیری كنند و در عین حال دستاوردهای فن آورانه تمدن خود را نیز 

 فراموش نکردند و هدف را بر سازگار كردن صنعت خود با طبیعت  نهادند. 

، سبکها و متدهای جدیدی به وجود آمد كه کردن و تطبیق دادن معماری با طبیعت اطرافسازگار به دنبال 

شود و عموماً تحت عنوان معماری پایدار مطرح گردیدند. درست است كه در معماری امروز از طبیعت الگو گرفته می

ه ، بلکه تنها طبیعت گرائی سعی در تطبیق دادن معماری با طبیعت اطراف است ، اما این طبیعت گرائی بنیادی نبود

 توان عصر مکانیکی ، ظاهری و شکلی نامید.شود. این دوره را میشکلی است كه منجر به پیدایش طبیعتی مجازی می
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ایده از کلبه ی سرخپوستان به  نوین، همساز با طبیعتای از معماری نمونه. Error! No text of specified style in document.-198 ریتصو

 (www.naghsh-negar.irهمراه مصالح طبیعی چوب، مرکز فرهنگی تیجیبائو،رنزو پیانو، نومه آ )

 نویسد:می« انسان طبیعت»دكتر نصر در مقدمه كتاب 

متافیزیکی آن توجه نکنیم امکان نجات طبیعت را در  نسبت به طبیعت اصالح نشود وبه ابعاد ماورایی وتا زمانی كه دیدگاه فلسفی ما »
  .«شود نتیجه بخش نخواهد بوداین زمینه می هایی كه درعصر حاضر نخواهیم داشت وتالش
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 جریان وابسته به الگو واره شبه ارگانیک صنعتی. Error! No text of specified style in document.-19جدول 

 معماری نمونه توضیح معادل فارسی خاستگاه اسم مکتب 

1 Organi tech 

Biomimetic - Bio design 

Symbiotic -Bio structure 

Bionic - organic 

 زیست فناوری
تکمیل فناوری با الگو برداری از 

 فناوری زنده طبیعت
 کاالتراوا

2 Eco tech 
Ecologic 

Claimatic 
 بوم فناوری

به کارگیری فناوری برای بهره 

 بیشتر از انرژی های محیطی
 فاستر

3 Low tech  فناوری کمینه 
استفاده کم از فناوری و بهره 

 گیری از امکانات طبیعت

گروه آمیش 

 کانادا

4 Green Land scape معماری سبز 
عنوان زیبا استفاده از طبیعت به 

 سازی منظر
 

5 Sustainable  معماری پایدار 
استفاده از اصول پایدار کننده و 

 همیشگی طبیعت
 

6 Cocmojenic Cosmic 
معماری کیهان 

 زاد

مدل سازی از نظریه های تبیین 

 کننده کیهان
 جنکز

7 Fractal Chioas 
 معماری پرشکنه

 آشوب

بهره گیری از هندسه و رفتار 

بینی ناپذیر  پیچیده و پیش

 طبیعت

 گهری
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 دو هر یها یژگیو و عتیطب با انسان ارتباط ی دوره چهار. Error! No text of specified style in document.-21جدول 

 4 طبیعت 3 طبیعت 2 طبیعت 1 طبیعت 

شکل 

 سامانه ای

 ارگانیك
 (گرا)طبیعت 

 

 طبیعت بر سلطه )فراسامانه(ارگانیك فرا
 

 شکلی گرای طبیعت
 كشاورزی دامداری صنعت با همراه

رابطه با 

 طبیعت
 وحشی

 عملکردی
 

 عملکردی
 

 و مصرفی  صنعتی
 طلب لذت

 صنعت نقد

رابطه با 

 گیاهان
 سلطه پرورش شکار شکار

 همراه سلطه
 دوستی با

رابطه با 

 حیوانات
 سلطه پرورش پرورش شکار

 همراه سلطه
 دوستی با

تعریف 

 انسان
 طبیعت سامانه از جزئی

 به احترام عین در خود با طبیعت كردن همسو
 آن اصول

 در قدرتمندو طلب، سلطه
 طبیعت مقابل

 ناچاربه طلب،  سلطه
 ظاهری  هماهنگی
 باطبیعت

تعریف 

 خدا
 چهره با طبیعی های الهه
 حیوانات نمادین های

 گسترده قوانین با ادیان كامل گیری شکل
 ازخدا مجردی وتعریف

 خدا بی و مذهبی غیر خدا بی و مذهبی غیر

 شده كنترل رفاه رفاه آسایش امنیت سطح نیاز

 ویژگی هنر
ها رقص زندگی تمرینهای

 قصدی با نه اما بازیها و
 گرایانه لذت

 نیازهای اساس بر
 سیار زندگی

 گرایانه نماد
 دارد یتر كامل)شکل 

 و گرفته فرهنگ بشر چون
 (شده ساكن

 اكتشاف جای به اختراع
 راههای جای به)ماشین 

 گیری شکل در طبیعی
 (معماری و هنر

 با صنعت تركیب
 طبیعی اشکال

ویژگی 

 معماری
 دنج مکان یك شکار

 مصالح با و سبك
 )متحرك( حیوانی

 هماهنگی و ساكن
 اقلیم با ساختمان

  ساختمان انبوه تولید
 شهری همشکل

 طبیعت به توجه بی و

 ظاهری های ایده
 معماری در طبیعت

دوره 

 زمانی
 اولیه هایانسان
 حجر عصر

 11111 حدود
 پیش سال

 پیش سال 1111 حدود
 صنعتی انقالب آغاز از

 نوگرایی دوره
 بیستم قرن دوم نیمه
 نوگرایی فرا دوره

 

 

 فصل سیزدهم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 نشان می دهد را بیان كنید؟ كه رابطه انسان با طبیعت رادو تفسیری  (1

 سیر ارتباط انسان با طبیعت از نگاه ابن جلدون را تشریح نمائید؟ 1-5دار نمو (1

 كدام دوره های تکاملی را انسان پشت سر گذاشته است؟رابطه بین انسان و طبیعت در نگاه جنکز در  (9

 طبیعت دوم از سیر تکاملی انسالن در طبیعت را چگونه تشریح نموده است؟ سیسرون (4

 سیر تاریخی باغ ها چگونه است؟جان دیکسون هانت در نظر  (7

 چه تعریفی دارد؟شما با نظر او چقدر موافق هستید؟طبیعت صفر در نگاه جنکز  (3
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 چیست؟سیر تاریخی جوامع بشری در نظر الوین تافلر  (3

 نسان با طبیعت چگونه ترسیم شده است؟رابطه ادر آئین هندو  (1

 به چند عصر تقسیم شده اند؟ادوار نتاریخی جهان در نگاه هندو  (3

 عصر ظلمت را چگونه تشریح می كند؟دکتر نصر  (11

 در طول تاریخ را نام ببرید؟نیازهای کلی انسان  (11

 تحوالت بشری چه نام دارد؟ و چه تحولی ایجاد نموده است؟دوره سوم تاریخ  (11

 در بخش های كشاورزی و انسانی با ذكر مثال هایی توضیح دهید؟زنتیک  توسعه علم (19

 نمائید؟ را تشریح نمائید؟و نظرات خود را ابراز 1-5جدول  (14
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 فصل سیزدهم تمرین

 

 بررسی و تحلیل نمونه هایی از الهام گیری از طبیعت در معماری معاصر    موضوع:

 

 گوناگونی از تجربیات الگوبرداری از طبیعت در معماری معاصر و های در خالل مباحث این كتاب با نمونه
معماری سنتی آشنا شدید و به طور خاص در این فصل سیر تحول این الهام گیری در طول تاریخ مطالعه 
گردید. در اینجا الزم است هر دانشجو یك نمونه از این تجربیات را با دقت بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار 

 دهد.

 ها دنبال شده است های معماری معاصر به یك شیوه متفاوت با دیگر شیوهت گرایی در هر یك از سبكطبیع
تك، اكوتك و ... تمرین انجام های گوناگون معرفی شده مثل ارگانیك، ارگانیو الزم است تا از میان جریان

 تری آشنا گردند.های متنوعها با نمونهگیرد تا بچه

 ت موارد زیر جمع آوری و تحلیل گردد:در هر موضوع الزم اس 
 اسناد معماری از قبیل نقشه و عکس 

  اطالعات محیطی همچون اقلیم منطقه و تاریخ آن 

  اطالعات كاركردی 

 ایده طبیعی و شیوه الهام گیری ازآن در معماری 

 های طبیعت گرایانه است. معیار ارزیابی یکی از اهداف این تمرین توانایی ارزیابی از ایده
منطقی بودن و متناسب بودن ایده با موضوع، همه جانبه یا یك جانبه بودن ایده و ... است. 
برای این منظور الزم است تمامی توجیهات و نکات بکار گرفته شده در طرح، ابتدا معرفی 

 و سپس راجع به ارزش هر یك و مناسب بودن آن بحث گردد.
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 فصل چهاردهم

 ی ارگانیک در هنر و معماری ها اصول سامانه                                   

 

 بررسی اصول حاكم بر كالبد طبیعت و تاثیر آن در معماری سنتی )دوران اسالمی( :هدف
آنچه تاكنون بر آن تاكید شد، پرهیز از طبیعت گرایی شکلی در آثار معماری است. در مقابل راه صحیح و 

معماری، هماهنگی با اصول حاكم بر طبیعت و الهام از آن در طراحی است. آموزه های گرایی در تر طبیعتمنطقی

طبیعت برای هنر و معماری را می توان در طی اصولی به نام اصول ارگانیك معرفی نمود. برخی معماران و نظریه 

با طرح اصل بنیادین عدالت )به جا پردازان به تشریح این اصول پرداخته و تعدادی از آنها را معرفی نموده اند. در اینجا 

اصل ارگانیك همچون وجود محور، دو نظام هندسی،  17بودن( در طبیعت برخی از اصول استخراج شده از آن بصورت 

توان نام برد كه قابلیت تکمیل و تطابق با محیط، زوجیت، سلسله مراتب و حریم و جلوگیری از مزاحمت و ... را می

گرا معرفی یك از آنها می توان شواهدی از طبیعت و همچنین معماری های ارگانیك و طبیعتتوسعه دارند. برای هر 

نمود. اما به گمان ما برخی اصول فراارگانیك هم وجود دارند كه ریشه در بعد الهی و ماوراء طبیعی انسان دارند و 

مورد از این اصول همچون  7فصل نمایند. در این هاست كه هنر و معماری انسانی را از طبیعت متمایز میهمان

نمادپردازی، توجه به زمان، اصل فضای خالی و ... مطرح شده اند كه قابلیت توسعه و استخراج اصول دیگری همچون 

 سیر از كثرت به وحدت، درونگرایی و ... را دارند.

 بحث مقدمه

ذشته و دالئل ارزشمند بودن و های حاكم بر  برخی معماری های ارزشمند گتاكنون برای بیان اصول و ویژگی

های انسان و ای و همبستگی این معماری با سامانهپایداری آن تالشهای فراوانی شده است. از منظر نگرش سامانه

ای های هر سامانه پایدار گفت كه نمونهتوان سخن از ویژگیطبیعت و معماری، می،انسان  طبیعت و تشکیل ابَرسامانه

شود كه این معماری همچون یك گرایانه این معماری سبب میز معماری گذشته باشد. جنبه طبیعتاین نوع ا دراز آن 

 نامند.می معماری ارگانیکارگانیزم تلقی شده و هر معماری كه بر این همانندی تأكید كند را 

مندكننده و كه راز ارزش اندهای طبیعیهای معماری ارگانیک در حقیقت اصول مهم حاکم بر ارگانیزمویژگی

پایداركننده آن هستند. معماری گذشته به عنوان یك مصداق ارزشمند در توجه به این اصول بسیار موفق بوده است. هر 

 چند به گفته جنکز در سده های اخیر نیز جریان معماری ارگانیك هر چهل سال یکبار به شکلی ظهور كرده است.  

 

   
1      1       9 
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4      7     3 

. در این بنا الگوبرداری عینی از طبیعت را مشاهده میکنیم. پاویلون Error! No text of specified style in document.-133تصویر 
 9نساجی، مشهد، شهرك صنعتی توس، طرح از بابك قصیری )مشاور ایران پارس(، معماری رایانه 

در این معماری توجه به انسان هم تنها در جنبه طبیعی اوست و انسان همچون دیگر اجزاء طبیعت و معماری  

 شود.ای متناسب با تکامل زیستی او نسبت به حیوانات تعریف میاو هم مانند خانه دیگر جانوران و البته در مرتبه

شود، های قدسی از آنجا كه هستی انسان و طبیعت به ارگانیزم ظاهری آنها خالصه نمیاما از منظر نگرش 

شود كه در در انسان و طبیعت مشاهده می ارگانیک الیه فراتر به عنوان ای مهمتر، عمیقتر و در عین حال پنهانالیه

وجود خود و  از ارگانیزم طبیعی و درك الیه فراطبیعت حقیقت وجه تمایز انسان نسبت به حیوانات درهمین برتر رفتن

گرا هم كه برتری عقلی انسان را نسبت به طبیعت قبول دارند، های غیر قدسی انسانطبیعت است. حتی برخی نگرش

های گذشته های فرا ارگانیك در بسیاری از معماریپذیرند. با این نگاه دسته جدیدی از ویژگیچنین رویکردی را می

  شود.شف میك

  
 . الگوبرداری از درخت نخلError! No text of specified style in document.-111تصویر               

 

این جریان فکری هم در سراسر تاریخ وجود داشته است و امروزه حجم عظیمی از معماری جهان در رویارویی 

های معماری همچون فراكتال، معماری سبز، جریان ارگانیك مدعی معماری فرا ارگانیك هستند. اگر برخی سبكبا 

پایدار، پرش كیهانی، هوشمند و تکنو ارگانیك و ... را پیروان نگرش ارگانیك بدانیم، در مقابل كل رویکرد سامان 

جزء نگرش فراارگانیك دانست. اگرچه به زعم ما،  و بسیاری از گرایشات فرامدرن را باید (Deconstruction)شکنی

ای ارگانیك آن نادیده گرفته شود دیگر باید آن را كه در یك مکتب با ادعای فرا روی از طبیعت اصول سامانهصورتیدر

های طبیعی و اصول فرو ارگانیك دانست چراكه در نگرش فرا ارگانیك، انسانیت انسان در آن است كه با حفظ ارزش

 1گانیك زیستی خود به ماوراء آن اصول دست پیدا كند.ار

                                                 

و  Christopher Alexanderهای كريساتوفر الكسااندر  يكي از مطالعات ارزشمند در زمينه الگوها و اصاول برخاساته از طبيعات را باياد دساتاورد      .6

دانست. الكساندر در كتابهای متعدد خود تالش برای معرفي ماهيت نظم و الگوهای باي زماان    Nikos A.Salingarosشاگردش نيكوس سالينگاروس 

ی شخصي خود مقاالت متعددی در تشاريح شايوه   ساختن در طبيعت و ساخته های انساني دارد. سالينگاروس نيز در سايت فعال و پر محتوا و هميشگي

ل های صحيح طبيعت گرايي و نقد طبيعت گرايي های كاذب ارائه نموده است كه مراجعه به ساايت و مطالعاه مقااالت او در رابطاه باا مطالاب ايان فصا        

 توصيه مي گردد.
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. )راست( الگوبردارداری انتزاعی از طبیعت، طرح برتر در مسابقه شهرداری بم، مشهدی میرزا، الگو Error! No text of specified style in document.-111تصویر 
 (.13از درخت نخل،)معمار برداری 
، معماری آیینی بهترین نمونه ی معماری فرا ارگانیك همراه با ایده های معنوی 4-3. )چپ( تصویرError! No text of specified style in document.-111تصویر 

 (www.nazaronline.ir)است. باغ مزارها بهترین نمونه های آن هستند، مقبره ی شاه نعمت اهلل ولی در ماهان 

 

 (ارگانیکطبیعت گرا )معماری                                

 زیر از هم تفکیك كرد: سه گونهتوان در می بعد طبیعت گراییبه این ترتیب عرصه معماری جهان را از 

 واره و مکانیکی.و یا حتی : تأكید بر غلبه بر طبیعت و نادیده گرفتن اصول آن. معماری ماشینفرو ارگانیک
گرای معماری، بهره گیری از طبیعت تنها به صورت انتزاع شکلی  امروزه گاه در بسیاری از مکاتب طبیعت

 صورت می گیرد و این كار از كلیسای رنشان لوكوربوزیه تا بسیاری از كارهای ایرانی قابل مشاهده است.

  تأكید بر طبیعت گرائی و توجه به اصول طبیعت.ارگانیک : 

  های فرا طبیعی عت، فرا روی از آن و احیاء الیه: با حفظ طبیعت گرائی و توجه به اصول طبیفرا ارگانیک
 در وجود انسان.

 پنج اصل بنیادین استاد پیرنیا در معماری ایرانی                                    

گران معماری گذشته معموالً معماری گذشته را از نوع ارگانیك یا فرا ارگانیك توصیف نموده و برخی تحلیل 

اصل بنیادین را در  7به طور مثال : استاد دكتر پیرنیا  1كنند.به شکلی طبقه بندی نشده معرفی میویژگیهای آن را 

 معماری ایرانی نام برده كه عبارتند از:

 پرهیز از بیهودگی، 

 خود بسندگی، 

 نیارش، 

 مردم واری، 

 درونگرائی. 

ای و اصل چهارم به اری و سازههای پایدار بوده و اصل سوم به سامانه ساختدو اصل اول، اصول كلی سامانه

                                                 

كه توسط  "هويت اسالمي در معماری و شهرسازی"تحقيقي . مروری بر اصول مطرح شده و جمع بندی آنها به شكلي گسترده در فصل هفتم پروژه 6

در مركز تحقيقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است قابل مشاهده است. اين تحقيق توسط وزارت مسكن  نگارنده

ي مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد وشهرسازی در حال چاپ است . همچنين خالصه ای از مطالب را مي توان در جزوه درسي حكمت هنر اسالم

 معماری همان دانشگاه ديد.
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های ارگانیك است و اختصاصی به شود. همه اینها جزء اصول مشترك همه سامانهسامانه شکلی و هندسی مربوط می

توان دارای تفسیرهای فرا ارگانیك ناشی از تعریف انفسی و درونگرایانه از معماری ایرانی ندارد. اگرچه اصل پنجم را می

ن اساس ما تالش خواهیم كرد تا پاره ای از اصول ارگانیك و فرا ارگانیك حاكم بر طبیعت و انسان و انسان دانست. برای

 معماری های وابسته به آنها را به صورت زیر معرفی نماییم:

   وجود دو نظام هندسی در طبیعت                                   

وهندسه انفسی ریشه در انسان شناسی دو ساحتی مطرح شده این دو الگوواره هندسی با نامهای هندسه آفاقی 

تر به نظر می رسد همین دو سطح در فرهنگ اسالمی دارد و پاسخ گوی دو گونه نیاز انسانی است. اما در نگرشی كلی

ه هندسی نیاز رفتاری در اجزاء طبیعت هم وجود دارد و در آنجا هم از اجزاء بدن انسان تا همه گیاهان و جانوران دو گون

 منظم و آزاد قابل مشاهده است.

 طبیعت  آزاد نظام هندسی-1

این هندسه در طبیعت وجود دارد و برخی مکاتب با استناد به این هندسه طبیعت، به معماری آزاد و سیال و 

اجزاء خود  اند، غافل از آنکه این هندسه را طبیعت بر اساس نیاز عملکردی و رفتاری بهپرشکنه ) فراكتال ( روی آورده

ها، روده، اعصاب و... كه نظریه پردازان فراكتال و فولدینگ به آن استناد داده است. اجزائی همچون ریشه ) ریزوم ( رگ

ای آزاد اند و چنین رفتاری نیاز به هندسهگری غذارسانی و... با هم مشترككنند همه در نحوه رفتارِ ارتباطی و واسطهمی

مثال این عملکرد در زندگی انسانها ساختار شهر است و به همین جهت شهرهای گذشته و پرشکنه دارد. بهترین 

 های خوبی از هندسه ارگانیك آزاد و فراكتالی هستند.نمونه

             
 گیاه ساختار آزاد ریشه. )راست( Error! No text of specified style in document.-119 ریتصو                                              

ایران،بازار . )چپ( ساختار آزاد شهرهای سنتی Error! No text of specified style in document.-114 ریتصو                                              
 (133،ص.13)معماریان،اصفهان
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آنجلس زاد در طراحی یك مركز هنری ،تاالر كنسرت والت دیسنی، فرانك گهری،لسآ. هندسه Error! No text of specified style in document.-117 ریتصو
(www.khishkhan.com) 

 طبیعت  منظم هندسینظام -2

این هندسه در جایی است كه عملکرد، ارتباطی نیست، بلکه مستقل و وابسته به خود است. به طور مثال در 

میوه یا شکل كلی اندام گیاهان و جانوران كه حالت ارتباطی نداشته و قائم به ذات است حالت تقارن و  اندامی مثل گل،

 شود.نظم به خوبی دیده می

های مسکونی، معابد و... یافت كه از یك انتظام بلورین بهترین تجلی این اصل را باید در ساختماندر معماری 

هندسه پاسخ گوی نیاز انسان به آرامش، سکون و تمرکز همچون چینش اندام گل و میوه برخوردار است. در این موارد، 

ه مقدمه ای داشته و مهمترین بخش های مستقل در بیشتر موارد، جنبهندسه آفاقی . به طور كلی به نظر می رسد، است

 می باشد. هندسه انفسیهر سامانه دارای 

    
 میانی فین كاشان )هندسه منظم در معماری، كوشك . )راست( Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو                              

http://www.govahiname.ir) 

 )چپ( هندسه منظم در طبیعت، ) گل و ... ( Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو                               
 

 طبیعتعناصر اصول حاکم بر سامانه های                                                      
 

  درساماندهی عناصر طبیعت اصل مرکزیت-1

اصل مركزیت یکی از اصول مهم در ساماندهی عناصر طبیعت است، و در حقیقت طبیعت پر از مراكز كوچك 

كه یك قطره ،به مثابه یك مركز، فرو می  و بزرگ است كه مراكز كوچك مراكز بزرگ را شکل می دهند. چرا وقتی

ای در حال سقوط از در ابتدا قطره» سازد؟می )یا یك ظرف كنگره دار ( چکد، شکلی شبیه به تاجی قرون وسطایی



236 

 

كند در تمام جهت ها به طور یکسان پخش می نوعی تقارن محوری برخوردار است، زمانی كه به سطحی برخورد می

گیرد و تقریبا شکلی مشابه ساختار یك تاج را  قطره ای كوچك در انتهای هر شعاع شکل می شود. اما به راستی چرا

« كنند؟ ای تشکیل شده را تقویت و تشدید میمیسازد، به طوری كه هر یك ازین قطره های كوچك، مركز حلقه

 (113، ص1931)الکساندر،

 
. تشکیل یك مركز قوی در هنگام رخ دادن یك عمل در طبیعت، Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو                                          

 چکیدن قطره آب

ند نه های متنوعی كه در سطوح مختلف درون آن شیء وجود دارترین ویژگی یك شیء زنده این است كه كلیتمهم»

( و 113، )همان، «پدیدار می شوند« مراكزی نیرومند»گردند، بلکه در عمل به مثابه ظاهر می« هاكل»فقط به عنوان 

اگر مركزیت، تنها شکلی هندسی در وسط باشد و نه كانونی تاثیر گذار هنگامی »گوید:  البته الکساندر در جای دیگر می

 (.111)همان،ص « گذارد نیروی ناچیزی از خود باقی میكه آن را می پوشانید، محو می شود و 

 
ی ساخته شده توسط بروس خانهنمونه ای بسیار بد از مراكز،   .Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو                                         

 (113،ص1931)الکساندر،گاف 

مسجد در كلیت خود نیز یك مركز »هر بخش و جزء از آن بخش، یك مركز نیرومند است.  مسجد قیرواندر 

ی گاف دیده در مقابل، مراكز نیرومند واقعی، ابداً در خانه نیرومند است كه میدان اثر سایر مراكز شکل داده شده است.

ی مراكز پرقدرت است. عناصر آن برخی شاید این خانه را ارگانیك بنامند. اما این خانه، فاقد نیروی انباشته نمی شوند.

نظم هستند. همین امر، از تبدیل شدن آن ها به شکل و بیبه روشی ارادی و از پیش تعیین شده)و نه ارگانیك( بی

 (.113)همان،ص« مراكز نیرومند جلوگیری می كند

لیل تفاوت میان این دو مورد را تقارن مطرح كنند. اما در واقعیت به عوامل بیشتری بستگی دارد. ممکن است د

یابند، كه این فراتر از تقارن موضعی هر یك از اجزاء وجود می« میدان»در مسجد هر یك از مراكز به مفهوم یك »

مدگی متوالی سه گنبد است كه هر یك روی ، ناشی از برآنیروی گنبدخانه در مسجد قیروانعمومیت دارد. برای مثال 

ی اوج و منتهای درجات، فراهم می دیگری قرار گرفته است و همگی مقدمات پیدایش گنبد اصلی را همچون نقطه

 (11)همان، « كنند.
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 در ساماندهی عناصر طبیعت اصل مرزبندی-2

نخست این كه مرزبندی توجه را ، مقصودی دوگانه است. هدف از مرز که گرداگرد یک مرکز را فرا می گیرد»

 به مركز جلب می كند و از این رو به تولید بهتر مركز كمك می نماید. 

 آورد و آن مرزبندی این كار را با ایجاد میدان نیرویی انجام می دهدكه مركز را به وجود میاینکه  اول
 را تشدید می كند. 

 زند است، به جهان آن سوی مرزها پیوند میی مرزها محدود شده دوم این كه مركز را كه به وسیله
 و آن را یکپارچه می كند. 

برای اینکه این اتفاق روی دهد، مرز همزمان باید هم از مركزی كه محدود شده است؛ متمایز باشد تا بتواند 

جهان آن آن مركز را از جهان آن سویش مجزا و تفکیك كند، و هم در همان حال باید توانایی وصل آن مركز را به 

اند و هم پیوند زننده. در هر دو حالت، مركزی كه مرزبندی و سویش داشته باشد. از این رو مرزها هم تفکیك كننده

 (.113)همان،ص.« محدود شده است، بیشتر تشدید و تقویت می شود

 
  

 

 

محصول . مرزهای ستبر به مثابه در طبیعت، نظام های فراوانی را با مرزهای بارز و قدرتمند مشاهده می کنیم

نیاز به جداسازی های عملکردی میان نظام های متفاوت اهمیت می یابند. مرزها، ضرورتاً ظاهر می شوند زیرا هر جا 

كه دو پدیده متفاوت بر هم اثر می گذارند ناحیه تعاملی نیز میان آن دو به وجود میآید كه به خودی خود به اندازه دو 

 است. ناحیه ای كه از هم جدا می كند، ارزشمند

را در نظر بگیرید. سازه ای بسیار ضخیم، جایی كه تمامی جریان های داخلی و  غشای یک سلول طبیعی»

را در  کناره های یک رودخانهخارجی سلول كنترل می شوند. غشای سلول تقریبا به ضخامت داخل خود سلول است. یا 

 (.111)همان،ص« وستاها یی كه انرا احاطه كرده اندنظر بگیرید: ناحیه بین جریان حركت واقعی رودخانه و مزرعه ها ر

ها دیده می شود، مرز بین دو پدیده، به جای اینکه صرفا حد فاصلی فاقد بعد باشد، خود ناحیه ای  چنانکه در این نمونه»

صلب است كه واجد شکل و خصوصیات منسجم و منحصر به فرد خویش است. از این روست كه به عنوان مثال 

 (111)همان،ص« ی سلول به اندازه قطر كل سلول استضخامت غشا

ی در ميانه قرن بيستم، البته به ، این خانه های آپارتمانی با مالکيت مشترک، نمونه ای از توسعه ی ساختمان ساز19-6تصویر

بدترین حالت ممکن است که بدون مرز است و در نتيجه بنا با محيط اطرافش و حتی درون خودش، تمام و کامل نمی 

 (121،ص.1931شود.)الکساندر ،
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نمونه ای از وجود مرز هایی قوی در طبیعت در . Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو                                                             

 غشای یك سلول

 ها در ساماندهی عناصر طبیعت تضادتعامالت اصل -3

آورند. در زیست سازمان و انرژی خود را از تعامالت تضاد ها به دست می همه نظام های طبیعیتر و شاید بیش

در چرخه شب و روز كه ناشی از گردش  تضاد»شناسی، تقریبا در هر ارگانیسمی تضاد بین جنس نر و ماده را می یابیم. 

 (194)همان،ص« زمین به دور خورشیداست، شکل می گیرد

خصلتی كه مکرراً در كارهای هنری كه داری »گوید:  و البته الکساندر در خصوص تضاد در كارهای هنری می

به ذهن كسی خطور كند، حیات عالی هستند را یافتم، آن خصلت تضاد شدید است. هرچه این تضاد بیشتر از آنچه كه 

یگانگی تنها از باشد، سودمندتر ویا حتی پایدار تر خواهد بود. حیات نمی تواند بدون تفاوت، تنوع و گوناگونی رخ دهد. 

. این بدین معنی است كه هر مركز، از متضادهای قابل تشخیص شکل گرفته است. متضادها، طریق تمایزشکل می گیرد

 (137)همان،ص.« ی آنکه تضاد در شی به درستی كامل باشد، باید مشخص و بارز باشداشکال گوناگونی دارند. برا

   
به درستی در به . )راست( نمونه ای از كالس درس شیکر )گروهی از مومنان مسیحی( در اینجا تضاد Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو

 (133ه است.)همان،ص.وجود آوردن حیات نقش دارد. در این كالس درس ،تضاد میان چوب های تیره و گچ سفید برای به وجود آوردن یگانگی و آرامش به كار گرفته شد

. )چپ( در این تصویر نمونه ای كامال متفاوت از یك البی تازه ساخت آورده شده است جایی كه Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو
 این جا روشنایی خیره كننده آفریده شده نه تضاد به جای آفرینش حیات آن را از بین برده است. در اینجا تضاد شدیدی میان روشنایی آسمان و تیرگی پله ی مقابل پنجره وجود دارد. در

 (133چرا كه تضاد خوب به جای جدا كردن موضوع ها ،موجب پیوستگی ها می گردد،راه پله در مقابل آسمان درخشان )همان،ص. تضاد.
 

 در ساماندهی عناصر طبیعتاصل سلسله مراتب -4

بندی و رعایت سلسله مراتب در شکل و تناسب، اصل مهم تعیین كننده روابط اجزاء در هر سامانه، اولویت

متناسب با رفتار است. در ساختار یك گیاه در اتصال هر جزء به دیگری همچون تنه، شاخه، ساقه، برگ یا میوه مراتبی 

رعایت شده است به طوریکه یك عامل مهم تعیین هندسه و تناسبات هر عضو مرتبه آن نسبت به عضو قبلی و بعدی 

جزای گیاه از ریشه تا برگ و میوه با در نظر گرفتن تناسباتی از نظر اندازه و رنگ و... در کنار هم قرار ااست. یعنی 
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 این اصل حتی در كوچکترین جزء طبیعت هم رعایت شده است.  اند.گرفته

     
. )راست( سلسله مراتب )در حوزه سازه، كاركرد و ...( از اصول مهم در طراحی Error! No text of specified style in document.-119 ریتصو                      

 (139، ص1913مساجد است، مسجد جامع اصفهان، )معماریان ، 

-ای به صورت سلسله مراتبی شکل می. )چپ( ساختار موجودات طبیعی از بعد سازهError! No text of specified style in document.-114 ریتصو                      

 گیرد. ساختار گیاه گوجه فرنگی

سلسله مراتب نقش بسیار مهمی در طبیعت ایفا میکند. هرگاه كمیتی در فضا به صورت متقارن تنوع می »

گیرد، مثال هرگاه از یك كوه باال میرویم، هرچه بیشتر صعود میکنیم، هوا رقیق تر و  شکل مییابد، سلسله مراتب 

كند، آرام آرام درخت های موجود در محیط كاهش  به تدریج تغییر می در چنین حالتی كه شرایط محیطی سردتر میشود

ها، ها ظاهر می شوند و پس از صخره شود، سپس صخره ابند و مسیر صعود در ادامه پوشیده از علف و گیاهان میی می

 است دارای مالیمت معین و مشخص است "حیات واقعی"هر چیزی که دارای (. تقریبا 193، ص1931)الکساندر،« یخ

درجه "اینجاست كه »ای به كرانه دیگر در یك طیف تغییر میکنند ها به تدریج به آرامی و با ظرافت از كرانهكیفیت

 (. 133،ص1931)الکساندر،« دیگر می شودك ویژگی به آرامی درفضا تغییر میکندوتبدیل به ویژگی رخ میدهد، ی "بندی

دهد. مسلماً قرار گرفتن اجزای یك های فضائی رخ میها و پردهبا رعایت حریم این اصل در معماری

بندی دسترسی مراتب و اولویتخانه)پذیرایی، آشپزخانه و...( در كنار هم نیاز به چیدمان مناسبی دارد كه اصل سلسله 

توان با چیدمان اندام در یک گیاه یا کل یک سامانه معماری یا شهر را میكند. خصوصی و عمومی و... آن را تعیین می

. در این تشبیه برای مواجه شدن با هر بخش باید مقدمات الزم را طی جانور و یا ساختار یک فیلم یا داستان مقایسه کرد

 ترین بخش قرار نگرفتههای پیشین آن گذشت تا به آن دست یافت و هرگز فضای اصلی در بیرونیكرد و از بخش

در ساختار درونی یك مسجد به عنوان یك مکان مطهر و مقدس برای رسیدن به گنبدخانه اصلی نیاز به  "است. مثال

 بعد از درب ورودی درست نیست. باشد و قرار گرفتن فضای عبادت بالفاصلهعبور از چند پرده فضایی )سکانس( می

   محوریت اصلی و فرعی در ساماندهی عناصر طبیعتوجود اصل -5

 يک محور اصلي و يک محور فرعي.در هر موجود و گیاه و هر جانوری دو نوع محور وجود دارد، 

 یا محور رشد محوریست غیر متقارن كه عناصر اصلی روی آن قرار دارند محور اصلی 

  محوریست متقارن كه عناصر فرعی روی آن قرا دارند. محور فرعی 

هم به یك محور اصلی نیاز هست تا عناصر اصلی ساختمان مانند پذیرایی در یك خانه یا  در یک ساختمان 

ها هم روی محورهای  روی آن قرار گیرند. فضاهای فرعی مانند آشپزخانه و سرویس در یک مسجدشبستان و محراب 

ها در گیرند. محور اصلی گیاه یك محور عمودی است كه اندام رویشی، تغذیه و ششها در میانه، ریشهفرعی بنا قرار می
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محور اصلی یك محور افقی است كه اندام ادراكی در  در حیواناتپایین و اندام زایشی در باالترین قسمت قرار دارند. 

مانند گیاه عمودیست اما برعکس  محور اصلی در انسان. باال، اندام گوارشی در میان و اندام زایشی در پایین قرار دارند

 ترین قسمت بدن انسان كه عقل و ادراك اوست در باالترین قسمت بدن قرار دارد.ست، یعنی اصلیا آن

 كند: مشخصه های یك شکل خوب را با ویژگی های زیر توصیف می سرشت نظمدر كتاب  کریستفر الکساندر

o  تقارن های درونی است.دارای درجه ای متعالی از 

o .تقریبا همیشه تقارن دوسویه دارد 

o .برخوردار از یك مركز متمایز )نه لزوما مركزیت هندسی( است 

o .فضاهایی كه آن شیء در مجاورت خود پدید می آورد ،نیز معین میباشد 

o .به سختی میتوان از آنچه كه احاطه اش كرده است ،جدا نمود 

o (171ه هم فشرده است. )همان، صنسبتا به هم پیوسته ،منسجم،و ب 
تواند یك البته باید به این نکته اشاره كرد: در محور شهری الزامی به وجود یك محور مستقیم نیست بلکه می

 محور ارگانیك و آزاد داشته باشد. 

    
 . )راست( محور از ویژگی های مهم موجودات زنده طبیعی و معابد است.Error! No text of specified style in document.-117 ریتصو                     

 (139،ص1913)معماریان ،. )چپ( پالن مسجد امام اصفهان. Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو                    
 

 (composition) در ساماندهی عناصر طبیعت بندی و چیدماناصل وحدت ترکیب-6

پراكندگی شاخ و برگها در اطراف محور اصلی یك گیاه بدون الگو و چیدمان و به صورت تصادفی نیست. بلکه 

با برنامه ای از پیش تعیین شده، و هماهنگ با عملکرد اجزاء چیدمان آن مشخص می شود كه در هر گیاه، یا جانور 

 متفاوت است. 
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 . )راست( پراكندگی شاخ و برگ در اطراف یك گیاهError! No text of specified style in document.-113 ریتصو
 (geography.kermanedu.irچیدمان ). )چپ( ارگ بم مثالی برای وحدت تركیب بندی و Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو

 

ب می شوند. در تركیب ی، به دو شکل باهم تركسامانه ها مطرح شد اجزاء یک مجموعههمانطور كه در بحث 

قراردادی، اجزاء باهم بی ارتباط هستند و در كنار هم قرار گرفته و باهم جمع شده اند. چنین نظمی یك نظم قراردادی 

 سامانه های طبیعی، و اگر سامانه ای هم شکل گیرد سامانه ای مکانیکی است. در مقابل در (Arrangement)است 

اجزاء در اتصال باهم، اندام یك مجموعه را شکل داده اند، بطوریکه مجموعه یك وحدت حقیقی پیدا می كند. این اصل 

ن یا تركیب بندی رشد یك گیاه را بر ، دارد كه چیدما(Philotaxis)« فیلوتکسی»در علم گیاه شناسی عنوانی به نام 

كند. این قانون از اصول  مهم هنر كالسیك است كه در این دوره نیز تا حدودی مورد توجه بود، و در دوره رسی می

جدید در سبکهایی همچون سامان شکنی این اصل به شدت مورد نقض قرار گرفته است. موزه بیلبائو فرانك گری یا 

 مثالهای نقضی بر این اصل هستند.خانه ششم آیزنمن نیز 

آیزنمن بیان میکند كه  در كارهایش به دنبال وحدت، تركیب بندی و نظم نمی باشد، بلکه  تأكید بر عدم 

 (141، 1931است. )آیزنمن،   (Decomposition) داشتن تركیب بندی دارد. كارهای او نمایانگر تركیب شکنی

    
ی گوگنهایم . )راست( كارهای ساختار شکن را می توان به دو نوع فرم گرا و آزاد تقسیم كرد. موزهError! No text of specified style in document.-113 ریتصو

 (www.eikongraphia.comبیلبائو اثر فرانك گری از كار های ساختار شکن آزاد است. كه تركیب بندی در آن به چشم نمی خورد )

 آیزنمن 1111. )چپ( آثار فرم گرا به طور نسبی دارای تركیب بندی اند .كلیسایError! No text of specified style in document.-111 ریتصو

)www.pinterest.com( 
 

 درونی ابی عناصر طبیعت بر اساس نیروهای ثابت ویشکل                            

 ویژگی های شکلی عناصر طبیعت-1

اصلی ترین عامل درونی تعیین كننندۀ ویژگیهای شکلی هر جزء در طبیعت است و همین عامل است كه  ژن 

سبب پایداری ویژگیها در نسل های مختلف یك موجود طبیعی می شود، بطوریکه تغییرات در نسل های گوناگون بسیار 

حدس است و ما می توانیم با دیدن هر جزءی بوده و ویژگیهای ژنتیکی در همه آنها ثابت، پیش بینی پذیر و قابل 

تفاوت شکلی مابین انسان و حیوانات ناشی از تفاوت موجودی، شکل كلی فرزندان او را پیش بینی كنیم. به طور مثال، 

اما ژن در میان گروهی از انسانها، سبب هم شکلی آنها نمی شود، چراكه عالوه بر ژن عواملی بیرونی نیز  ژنتیک است،

 ل هر موجود دخالت دارند.در تعیین شک

تا آنجا كه من بتوانم بیان كنم مربوط به زوایا و خانواده ای از زوایاست كه در طراحی وجود  پژواک»

وجود دارد ،عناصر و مراكز كوچکتر گوناگون ،كه مراكز بزرگتر را شکل می دهند.، همه اعضای  پژواکدارند.آنگاه كه 
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ی میانشان وجود داردكه موجب به هم پیوستگی آن ها و در نتیجه ایجاد یك خانواده هستند، شباهت درونی عمیق

 ( 111،ص 1931)الکساندر ، « وحدت و یکپارچگی میشود

نیز می توان از وجود ژن برای هر موضوع معماری صحبت كرد. بطورمثال،خانه،معبد، بازار، باغ و  در معماری

هر یك تعریف ذاتی دارند كه ژن به آن معنا می بخشد و تنها، اثری را می توان خانه نامید كه آن ژن در آن حضور  …

داشته باشد. بدیهی است كه در اینجاهم مانند طبیعت، این اصل هرگز به جبر همشکلی در معماری نخواهد انجامید. 

توان به،  می …ای مدرن این نوع تغییر ژنتیکی خانه، معبد و استعداد ها یا نیازهای پروزه ، ژن هستند. از نمونه ه

و یا مساجد نوین كشورهای اسالمی، یا نمونه هایی از  1111كلیسای رونشان لوكربوزیه و برخی طرح های كلیسای 

  اشاره كرد. …خانه، همچون خانه شیشه ای میس وندروهه، خانه های شماره دار آیزنمن و گری و 

تأكید  …بسیاری از نظریه پردازان بر تغییر مفهوم معماری و عناصر آن همچون خانه، معبد، موزه، شهر و 

  دارند و برای همه این موارد، مفاهیمی كامالً جدید را مطرح نموده اند.

 
. )راست( هندسه هر فضای معماری باید برخاسته از رفتارهای درونی آن باشد در حالی كه در دوره ی Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو

 (http://learn.columbia.eduمدرن متاخر هندسه بیشتر از زیبایی شناسی تبیعت می كند، كلیسای رونشان،لوكربوزیه )

 . )چپ(، تاثیر اقلیم بر هندسه گیاهیError! No text of specified style in document.-17نمودار 

 یابی بر اساس تطابق با نیروهای بیرونی متغیر )اصل انطباق و سازگاری(شکل-2

وجود دارد كه معموالً   عوامل بیرونی در طبیعتتأثیر گذاری عامل درونی ژن، مطلق و جبری نیست، بلکه 

خصوصاً هنر و معماری،   فقط به صورت تأثیر اقلیمی نقش مهمی در تعیین شکل هر موجود دارد. در محصوالت انسانی،

عوامل بیرونی به دو بخش كالبدی و محتوائی تقسیم می شوند. عوامل كالبدی همچون اقلیم، مصالح، تکنولوژی 

فرعی تر از  عوامل بیرونیفرهنگ، اندیشه، دین و ... هستند. پیش بینی پذیری ساخت و ... و عوامل محتوائی همچون 

 می باشد و تنوع بیشتری نیز دارد. عوامل درونی

می روید. اما  "گرم و مرطوب"و  "معتدل و مرطوب"به طور مثال یك گیاه مانند پرتقال در هر دو اقلیم 

سختی، جنس، مزه، رنگ، ارتفاع درخت، شکل برگها و ... در آنها متفاوت است. همچنین در انسانها نیز تنوع رنگ، 

آنها  شرایط محیطیكشورهای گوناگون، ریشه در شکل چهره، قد، رویش مو، رنگ چشم و ... در اقلیم ها ، قاره ها و 

 دارد.

همین مسئله در معماری هم اهمیت فراوانی دارد. بطوریکه یك موضوع همچون خانه در آب و هوای گوناگون 

دارای مصالح، عناصر پوششی، ابعاد و اندازه در و پنجره، روابط اجزاء، هندسه و ... مختلفی می باشد. این مسئله را می 

 در مقایسه خانه، در چهار اقلیم گوناگون ایران، مثالً شهرهای تبریز، ساری، یزد و بوشهر مشاهده كرد.توان 
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 (http://www.pamnews.irیزد ). تاثیر اقلیم بر مصالح و فرم معماری،اقلیم گرم و خشك Error! No text of specified style in document.-111 ریتصو  

 

 یابی خالق و متنوع با حفظ اصول درونی و بیرونی   شکل-3

تعریف شود، باز هم تنوع  "شود گونه شکلی سامانه كامالحتی در عوامل درونی و بیرونی یکسان كه سبب می

بینی ناپذیر پیش "شود. این مسئله مهمترین عاملی است كه شکل را كامالای مشاهده میو گوناگونی بسیار گسترده

تگاه ژنتیك و یك اقلیم هستند در عین همگونی، كند. به طور مثال در فرزندان یك خانواده كه همه از یك خاسمی

 رسد. هایی همچون اثر انگشت در انسان این گوناگونی به حد بسیار باالیی میتنوع قابل توجهی وجود دارد. در نمونه

   
 (http://www.tebyan.net. )راست( مسجد جامع یزد )Error! No text of specified style in document.-119 ریتصو

 . )چپ( مسجد جامع نائینError! No text of specified style in document.-114 ریتصو
                                                                                 Error! No text of specified style in document.-114 ریتصوError! No text of specified style in document.-119 ریتصوتوضیح تصاویر 

: درطبیعت و معماری سنتی عالوه بر وجود الگوی كلی برای هر جزء شکل كامال خالقانه در تطابق با Error! No text of specified style in document.-117 ریتصو
 دومسجد جامع در دو شهر مختلفنیروهای جزئی محیطی شکل می گیرند. مانند تنوع در آفرینش گل های رز و در معماری تنوع و خالقیت در آفرینش 

 

 
 . انواع گل رزError! No text of specified style in document.-117 ریتصو                                                                                 
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 تطابق نیروهای درونی و برونیشکل یابی سامانه با -4

های درونی داده و عامل بیرونی را های زیستی نقش اصلی را به عاملشناسی گونهنظریه كالسیك در شکل

دهد. اما امروزه تأثیر متقابل عوامل داند كه به هر ژنی در هر منطقه اجازه رشد نمیفقط دارای تأثیرات محدود كننده می

گذارد و همین مسئله سبب رسیده است. تطابق با محیط به تدریج بر روی ژن هم اثر می درونی و بیرونی به اثبات

شود؛ یعنی سامانه عالوه بر تأمین نیازهای درونی در تطابق اش میهماهنگی بین ذاتیات یك سامانه با شرایط بیرونی

 كامل با بیرون هم قرار دارد.

   
های یزد با عوامل بیرونی مانند محیط تاثیر متقابل دارند و . نیروهای درونی در طبیعت و معماری خانهError! No text of specified style in document.-113 ریتصو

 هم گونی كلی مجموعه را از بین نمی برند.
 
 

 انطباق شکل با کارکرد در عناصر طبیعت-5

ها و كاركردش، در هر سامانه نیازی نیست كه همه اجزاء آن همشکل و همگون باشند، بلکه هر جزء براساس ویژگی 

ها در هر ارگانیزم گیاهی و توان با مطالعه تفاوت شکل اندامیابد. در طبیعت این ویژگی را میهندسه خاص خود را می

ف بنا باید از نظر ارتفاع فضا، باز شوها، تزئینات، نوع پوشش و... جانوری مشاهده كرد. در معماری فضاها و اجزاء مختل

 با هم متفاوت باشند. این اصل مهم در معماری معاصر نادیده گرفته شده است.
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. )راست( اجزای طبیعی در طبیعت و معماری سنتی در عین حفظ استقالل Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو                      

 خود)تباین(پیوتد نسبی با هم دارند.

 هجری( 1131،كاشان) . )چپ( مسجد و مدرسه آقابزرگError! No text of specified style in document.-111 ریتصو                      
 
 

                                          

 اصول حاکم بر سامانه های معماری                                                                     

 

 ( Minimalism)  اصل حداقل مصالح برای بهره گیری حداکثر در معماری -1

باشد گرایان میاست كه یکی از اصول مهم طبیعت اصل پرهیز از بیهودگیاین اصل در بیان استاد پیرنیا همان   

 گیری حداكثر، از حداقل مصالح است. طبیعت به دنبال بهره

با آموزه  "ذن"در هنر شرق از گذشته بسیار دور، اصل كمینه گرائی اهمیت فراوانی داشته است. در نقاشی 

قلم)حداقل استفاده از قلم در نقاشی(، تالش می شود تا بخش خالی صفحه بیش از بخش ترسیم شده آن باشد امساك 

كمتر »و این خأل اهمیت نمادین ضرورت پرهیز از ماده و رسیدن به عدم را می رساند. این اصل دردوره مدرن با شعار 

ونه ای احیاء شد و بهترین نمونه آن خانه شیشه ،توسط میس وندروهه به شکل افراط گ (Less is More)«بیشتر است

 ای اوست كه از حداقل عناصر و مصالح معماری در طراحی آن استفاده شده است. 

  
گاه به سوی كمینه گرایی و گاه به سوی بیشینه گرایی تمایل پیدا . كمینه گرایی، معماری قرن بیستم Error! No text of specified style in document.-113 ریتصو

 كرده است، خانه شیشه ای فرانسورث میس وندروهه
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در هر نظام طبیعی است، هریك از تركیبات موجود در طبیعت در ساده ترین  1سادگی و آرامش درونی ،اصل اوكام»

د داشته باشد، برای مثال برهان مایکل نشان می دهد كه حالت پایدار خود است كه تنها با این شرایط میتواند وجو

ای معین و دقیق كه بر اساس آن طرح و برش عرضی برگ از ساقه تا نوك الگوی سه بعدی شکل یك برگ با شیوه

ایست كه بار یکنواخت توزیع شده را تحمل و منتقل میکند. در نتیجه فرم طبیعی تغییر میکند،كم وزن ترین سازه طره

به ایده آل بودن، داشتن حداقل وزن و ساده ترین فرم تمایل دارد. سطح مایع جوشان شکلی را به خود میگیرد كه برگ 

-حداقل انرژی را در واحد جرم دارد .بسیاری از شکل های طبیعی بر اساس اصول حداقلی در مصرف انرژی اتفاق می

 (114،ص1931)الکساندر،« افتند

 
 . بیشینه گرایی ،موزه ی گوگنهایم گریError! No text of specified style in document.-191 ریتصو                                    

 

امروزه در برخی گرایشات هنر و معماری و منظر به این اصل توجه شده است. در مقابل با پیشرفت تکنولوژی،  

جریان دیگری در هنر و معمازی شکل گرفته كه با هدف قرار دادن مفاهیم مورد نظر خود و بی توجهی به مصالح و 

ساختار، نوعی بیشینه گرائی افراطی و استفاده نابجا از مواد و مصالح را دنبال می كند كه در برخی نمونه های هنر 

توان به موزه بیلبائو اشاره كرد كه به استفاده ونه میمفهومی و معماری سامان شکن به چشم می خورد.  برای نم

توان گفت مکتب شالوده شکن، ای غول پیکر با مواد و مصالح چندین برابر پرداخته است. میحداكثر ساختار با سازه

( كثرت گرای حجمی و شکلی و ساختاری است و به همین جهت Maximalismیك مکتب ) )دیکانستراكشن(

 ای دانست. توان آن را غیرارگانیك و غیرسامانهمی

 2(multifunctionalism)در طراحی یک مجموعهاصل چند عملکردی -2

های مختلف آن فکر كرد و برای یك جزء چندین طبق این اصل در طراحی یك مجموعه باید به جنبه

گرفت. این اصل یك اصل طبیعی است و باید در هر سامانه ارگانیکی رعایت شود. بدین معنی كه كار  عملکرد در نظر

رسد بلکه هر جزء سیستم عالوه بر هدف خود چندین هدف جنبی برای هر جزء سیستم تنها با یك هدف به پایان نمی

 .دهدانجام می كمك به اجزاء دیگر بر عهده دارد. هر جزء از جهات مختلفی كارهای مختلفی

                                                 

 www.aftabir.comارائه كرده است،فرهنگ جامع  مديريت تر در تفكرّ علمي. اين اصل را ويليام اوكام در قرن چهاردهماصل ترجيح فرضّيه ساده 1

 "درآمدی بر هويت اسالمي در معماری و شهرسازی"و كتاب  63بادی شماره مي توان به  مجله آ64،68،60هایدر رابطه با اين اصول، بويژه اصل  - 2

 مراجعه كرد.  13تاليف شده توسط نگارندگان همين كتاب و منتشر شده در انتشارات ثمين در سال 
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. اجزا در موجودات طبیعی و معماری سنتی كاربردهای متعددی دارند. طبقه ی دوم پل خواجو Error! No text of specified style in document.-191 ریتصو

به شکل امروزی اش ساخته شده،البته از دوران تیموریان شالوده هایی داشته  1131خواجو، اصفهان، به امر شاه عباس دوم در سال كاركردهای تفریحی،زیبا شناختی،سازه ای و...دارد.پل 
 www.yerevan.icro.ir/index.aspx )است.)

به عنوان مثال یك جزء هم از نظر ساختاری، هم از نظرعملکردی و هم از جهت زیبایی به مجموعه كمك   

سوره نحل توصیفی  1تا  7های مختلفی در مجموعه باشد. در قرآن كریم نیز در آیات اید پاسخگوی جنبهكند و بمی

 آمده كه اشاره به چند عملکردی بودن چهارپایان دارد.

 :فرمایدخداوند در این آیات می 

گردند برای خورید؛ و زمانی كه از چراگاه باز میمیگیرید و از آنها و چهار پایان را برای شما آفرید كه از آنها پوشاك گرم و بهره می»... 
كنند، براستی پروردگار شما توانید ببرید، به آسانی به شهرحمل میشما زیب و افتخار هستند؛ و بارهای شما را كه به جز مشقت زیاد نمی

 «آفریند.دانید مینت شما باشند، و آنچه را كه نمیها را آفرید تا هم سوار آن شوید و هم زیها و االغها و شترمهربان و رحیم است؛ و اسب

این آیات اشاره دارد كه خلقت چهارپایانی همچون گوسفند تنها یك هدف زیبایی و یا عملکرد دنبال نشده 

 كنداست بلکه در آفرینش آن چندین عملکرد دیگر هم قرار داده شده كه فایده جامعی را ایجاد می

 
. در جورچین اجزا توسط یك دیگر تعریف می شوند و با Error! No text of specified style in document.-191 ریتصو                                                    

 یك دیگر پیوند دارند.

 اصل تعریف و کنترل اجزاء توسط یکدیگر ) رابطه جورچین ( -3

كنند. برای این دیگر را كنترل میکطبق این اصل اجزاء مکمل و تعریف كننده همدیگرند و در كنار هم، ی

درون  منظور نباید اجزاء تنها در كنار یکدیگر قرار گیرند بلکه اجزاء در هم فرورفته و هر جزء برخی از اجزاء دیگر را هم

كنند. به این ترتیب با حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كلیت مجموعه و كشیده و درون هم قفل و بست پیدا می خود

كنند. حتی ویژگی آن عضو خالی مشخص است ولی همه اجزاء از حالت كامل خود خارج شده و نقص نسبی پیدا می

 "زاء باهم چنین ارتباطی دارند. فالسفه با طرح مفهوم مطابق بیان بسیاری از متفکران گذشته در عالم هستی همه اج

دانند. شیخ محمود شبستری در ابیات زیر از گلشن راز اجزاء هستی را نسبت به هم ضروری الوجود می "وجوب بالقیاس 

 به خوبی این مفهوم را بیان كرده است. 

 م سراپایکککخلل یابد همه عال ری از جای          ککککککاگر یك ذره را برگی                                
 به هر جزوی ز خاك ار بنگری راست           هزاران آدم اندر وی هویداست                                
 ن دور مسلسل           هزاران شکل می گردد مشکلککککز هر یك نقطه زی                                

او را می توان تعمیم داد و گفت به هر جزء اگر نگاه كنی، كل عالم هستی را در آن می توان  سخن بیت دوم
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دید. عالم هستی نه تنها با انسان، كه با همه اجزایش هماهنگ شده است. همچنان كه برخی عرفای دیگر در توصیف 

هم را مطرح می كنند. در حقیقت  آگاهی و شعورمندی همه اجزاء نسبت به "كل شییٍ فی كل شییً  "بهشت با بیان 

 شعر سعدی را هم می توان تعمیم داد و گفت؛ 

 "كه در آفرینش ز یك گوهرند         همه هستی اعضای یکدیگرند   "                                       
 

 
قدیمی . هماهنگی در اجزا هم در معماری و هم  در مخلوقات دیده می شود، مسجد ابن طولون،قاهره Error! No text of specified style in document.-199 ریتصو

 میالدی است 133هجری/  137ترین و سالم ترین مسجد به جای مانده در مصر است و بر طبق كتیبه ای كه در مسجد پیدا شده، تاریخ اتمام بنای آن،
(.http://vista.ir/article/248422) 

 پیوستگی در ارتباطات درونی اجزاء و عدم امکان تفکیک آنها-4

در طبیعت در ارتباط میان اجزای درونی، یك كنش و انعطاف پذیری وجود دارد. اصل انعطاف پذیری در كنش 

های درونی  در معماری تنها با ایجاد فرمهای خاص ایجاد نمی شود، بلکه باید این مساله با ایجاد تداوم و پیوستگی در 

 فضا ها انجام شود.  

 ت ویژهگیری از هندسه و تناسبااصل بهره-5

تناسبات بسیاری بین اجزای طبیعت كشف شده مانند اعداد فیبوناتچی و.... این تناسبات از طبیعت گرفته شده 

شود زیرا این هندسه ذاتی رود. از این هندسه و تناسبات تعبیر به هندسه مقدس میو در هنر و معماری ما بکار می

 سه ذاتی هم در بحث مربوط به ژن مطرح شد(طبیعت است. )به این نکته توجه داشته باشید یك هند

    
معمار  معماری، مسجد سلیمانیه،استانبول، خواجه. استفاده از تناسبات بین اجزای طبیعی در هنر و Error! No text of specified style in document.-194 ریتصو

 http://mimoza.marmara.edu.tr) 1771-73 سنان آغا
 انسان. استفاده از تناسبات بین اجزای طبیعی در هنر و معماری، صورت Error! No text of specified style in document.-197 ریتصو

 

 اصل ارتقاء توانمندی اجزاء با قرار گرفتن درون سامانه  -6

اجزاء یك مجموعه ممکن است بسیار كوچك و كم ارزش باشند ولی با قرارگیری در كنار هم بسیار مفید و 

 0 =  1 

 1 =  1.668 

 2 = 2.78 

 3 = 7.74 

 4 = 6 

هماهنگی در اجزا هم در ، ، 93-6تصویر

معماری و هم  در مخلوقات دیده می شود، 

 اسکلت انسان
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به كارآمد خواهند بود.این مسئله در مطالعه اندام همه گیاهان و جانوران قابل توجه است. بطوریکه اگرچه هر عضو 

توان به كاربرد شود. به عنوان مثال میتنهائی ارزش ناچیزی دارد؛ اما با حذف آن كل ارگانیزم از رفتار كامل خارج می

بندی و اتصاالت درست منجر نی درمعماری سنتی اشاره نمود. اگرچه نی به ظاهر ضعیف و كم ارزش است اما با قالب

 شود. ای مستحکم و قوی میبه سازه

        
. كارآمد شدن اجزا با قرار گیری در كنار یکدیگر در طبیعت و Error! No text of specified style in document.-193 ریتصو                                           

 معماری

 های گوناگون اصل تفاوت رفتارها در مقیاس-7

در طبیعت در مقیاسهای مختلف رفتارهای مختلفی وجود دارد. مثال سرعت ذرات در مقیاسهای خیلی ریز یا 

خیلی بزرگ، بسیار متفاوت می باشد و این رفتارها  متناسب با مقیاسها طبقه بندی شده اند. در مقیاس انسانی و شرایط 

آنگاه كه دو چیز را یکی با حیات بیشتر و دیگری با  محیطی او، رفتارهای محیط كامالً هماهنگ و تحت كنترل اوست.

حیات كمتر، با یکدیگر مقایسه میکنیم خیلی محتمل است كه آنچه كه حیات بیشتری دارد از مقیاس های مختلف 

 بهتری برخوردار است.

ند خصلت مقیاس های مختلف یك امر مکانیکی نیست كه فقط به دامنه ی گسترده ای از تنوع ابعاد ،نیازم»

باشد این امر،چنان كخ شایسته است ،زمانی رخ می دهد كه هر یك از مراكز به مركز مجاورش حیات بخشد و آن را در 

به طور كلی به سادگی میتوان دید كه در هر نظام آنگاه كه نظم » (111،ص1931)الکساندر،« حیاتش یاری كند

ح متفاوت وجود داشته باشد ازین رو الزم است كه عملکردی مناسب وجود دارد می بایست انسجام عملکردی در سطو

نظام های طبیعی » (111)همان،ص« سلسله مراتب قابل شناسایی در سازمان نظام های عملکردی وجود داشته باشد

كمی وجود دارند كه فاقد سطوح ساختاری باشند چرا كه در طبیعت مقیاس نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .هنگامی كه 

ك شکل مشخص را دو یا سه برابر كنیم ،نیروهای جدیدی در آن به وجود می آیند كه آثار و پیامد های فعل اندازه ی ی

« و انفعالی متفاوتی خواهند داشت و در نتیجه به دالیل كامال فیزیکی ،انواع تازه ای از كل ها متولد میشوند

 (114)همان،ص

عت رفتاری اجزاء باشد. در مقیاس شهر، شاهراه ها و در معماری هم، مقیاسهای گوناگون باید متناسب با سر

اتوبانها، خیابانهای فرعی، كوچه های دسترسی و فضای خانه، هریك هندسه متناسب با خود را می طلبد. حركت در 

آزادراه، یك حركت پرسرعت است و هندسه ای نه مستقیم الخط و خسته كننده، و نه پر پیچ و خم و سرعت گیر می 

 خواهد.  
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،پیتر IIA. )راست( تفاوت رفتارها در مقیاس گوتاگون.فضای ایستا در فضای داخلی خانه، مدل خانه Error! No text of specified style in document.-193 ریتصو

 آیزنمن

. )چپ( تفاوت رفتارها در مقیاس گوتاگون.فضای ایستا در فضای داخلی خانه، خانه بروجردی Error! No text of specified style in document.-191 ریتصو
 ها،كاشان،منبع الف

داخلی اما در خیابان های فرعی و كوچه ها به منظور كاهش سرعت می توان از هندسه ای آزادتر استفاده نمود. فضای 

خانه، فضائی ایستاست و هندسه ای متناسب با خود و متفاوت با هندسه حركتی می طلبد و نمی توان برای آن از 

 ها استفاده نمود.ها یا اتمهندسه پرسرعت كهکشان

 اصل خاصیت برگشت پذیری به چرخه طبیعت -8

به شکلی نو دوباره مصرف می   در طبیعت همه اجزاء از خود محیط تأمین می شوند و بعد از از بین رفتن

شوند. به تعبیری، هیچ چیزی از بین نمی رود و به وجود نمی آید، بلکه تنها تغییر شکل می دهد. اصل استفاده از مصالح 

بوم آورد در معماری نیز به نوعی بر همین نکته تأكید دارد. این اصل امروزه در مکتب معماری پایدار مورد توجه قرار 

اگرچه در مقابل، جریانهایی از معماری، به دو شکل گوناگون، به انهدام طبیعت نزدیك می شوند. گاه با گرفته است. 

استفاده حداكثر از منابع درجه یك طبیعت، همچون چوب، آهن، و مصالح مصرفی، و گاه با استفاده از مصالح تجزیه 

 ناپذیر پلیمری.

    
 ((http://spadanabike.ir. استفاده از منابع درجه یك طبیعت،مسجد جامع نائینError! No text of specified style in document.-193 ریتصو

استفاده از مصالح بوم آورد در معماری،ساختمان ماكس راینهارت هاوس ، پیتر آیزنمن، برلین آلمان  Error! No text of specified style in document.-114 ریتصو
(http://zorwan.persianblog.ir/post/520) 
 

 اصل توجه به طبیعت ذاتی مصالح-9

هر مصالح بر اساس ویژگیهای ذاتی اش برای رفتار خاصی مناسب است. این ویژگیها از قبیل طول عمر، 

سختی، مقاومت در مقابل نیرو، انعطاف پذیری و ... هستند. طبیعت با توجه به این ویژگیها، جنس هر عضو را تعیین می 

ی گیرد. و همین است كه سبب می شود پوست كند. فرم و عملکرد اجزاء نیز متناسب با طبیعت ذاتی آنها شکل م
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درخت، چوبی و آوندهای آن، اسفنجی و ساقه آن، نیمه اسفنجی و برگ آن، انعطاف پذیر باشد. در رابطه با انسانها نیز 

 جنس ناخن، پوست دست، مو و ... با همین معیار تأمین شود.   

ان همچون رایت، لوئی كان و ... بوده است. رایت در معماری ارگانیك این موضوع مورد تأكید بسیاری از معمار

 سعی در توضیح ویژگیهای ذاتی هریك از مصالح را دارد.« معنای مصالح» در مقاالت متعددی به نام

در معماری گذشته انتخاب مصالح، سازه، عملکرد فضا، نوع پوشش هاو ... در هماهنگی باهم صورت می گرفت و هرگز 

ح بی توجهی نمی شد.   رایت تالش می كند در معماری نه تنها مصالح را با اندودها و نازك به ویژگیهای ذاتی مصال

 كاری ها نپوشانده و تزئین نمی كند، بلکه ویژگیهای ذاتی آنها را نیز بیشتر آشکار و برجسته نماید.

 
، انتخاب مصالح آجر در خانه های سنتی دزفول مطلبق با ویژگی های ذاتی آجر كه 43-3. تصویرError! No text of specified style in document.-141 ریتصو

 برای این اقلیم مناسب است،خانه ی سوزنگر دزفول ،عکس از محمد آذركیش 

 اصل عدم امکان ترکیب اجزاء ناهمجنس، )محافظت از هویت( -11

 در طبیعت هر گونه، به جنس و گونه خود آگاه است و تنها در همان قلمرو تکثیر شده و تولید مثل می كند. 

گیاهان: اگرچه در گیاهان امکان پیوند زدن، بین گیاهان مختلف وجود دارد، اما این اصل به طور كلی بین همه انواع 

ده با خودش پیوند زد. پرتغال تنها با نارنج، نارنگی، لیمو و ... حاكم نیست. هر گیاه را تنها می توان به گیاهان هم خانوا

 قابل پیوند است و پیوند با سیب و گردو را قبول نمی كند.

 : جانوران هر یك گونه خود را می شناسند و تمایلی به ارتباط زاینده با جانوران دیگر ندارند. جانوران

حفظ كند و یك هویتی در طول تاریخ به طور پایدار تکامل پیدا این اصل سبب می شود هر گونه زیستی نوع خود را 

كند. اگر قرار بود ارتباط جانوران به شکل آزاد و بدون توجه به نوع صورت گیرد بینهایت موجودات عجیب الخلقه بوجود 

از پیش  می آمدند و گونه های مشخص موجودات قابل تشخیص نبودند. در هنر و معماری نیز به این اصل باید بیش

توجه كرد تا ویژگیهای ذاتی گونه های معماری از بین نرود. اشکال معماری بسیاری از مواقع در آن است كه هویت 

های گوناگون باهم آمیخته شده و فرزندانی التقاطی و عجیب الخلقه ایجاد شده است. این مساله هم در نوع و گونه 

ست. مثال در معبد از اشکال مناسب برای موزه ها استفاده می شود و ساختمانی و هم در هویتهای فرهنگی قابل توجه ا

 یا در التقاط بین فرهنگها ، كلیسا شبیه به معبد ذن طراحی می شود.

 اصل شناخت فطری و طبیعی به سود و ضرر مواد و دفع مواد ضرر رسان -11

دارد و میل و هوس به یك غذا  در هر موجود طبیعی میل و اشتهاء ذاتی به آنچه برایش سودمند است، وجود

رسان یا میوه، نشان از نیاز بدن آن موجود به مواد غذایی آن میوه خاص است. در عین حال از موادی كه برایش ضرر

است تنفر دارد و آنها را واپس می زند. حالت تهوع بهترین مثال این حالت است. ساختار بدن هر موجود بگونه ایست كه 
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شیئ بیگانه و نامربوط آنرا واپس می زند و بر می گرداند. اگرچه می توان بتدریج عادت طبیعی را در هنگام ورود یك 

برگرداند، بطوریکه برخی می توانند خود را به خوردن هر چیز خشن و نامتناسبی عادت دهند. در عرصه اندیشه و 

ترین عامل سنجش جمعی است مهمترین عامل سنجش فردی و سنت مهم "وجدان  "فرهنگ نیز همین گونه است. 

 كه هر پدیده بیگانه را واپس می زند، اما می توان به شکل تحمیلی به هر چیزی عادت كرد.

 اصل امکان تکثیر کل بر اساس هر جزء کوچک -12

قلمه زدن گیاهان درس های مهمی به ما می آموزد. با بریدن یك جزء كوچك از گیاه و قرارگیری آن در  

 وان كل آن را تولید كرد. چراكه كلیه خواص آن گونه در همه اجزاء وجود دارد.شرایط رشد، می ت

در حیوانات نیز ویژگیهای روحی و ذاتی هر جانور در همه ساختار وجودی گوشت و خون او آمیخته است. دلیل تحریم 

آنهاست. به این  خوردن گوشت برخی از حیوانات، انتقال خلق و خوی درنده و وحشی آنها به وسیله خوردن گوشت

ترتیب، گوشت یك موجود كه كالبد مادی دارد، همه روحیات و خلق و خوی آن موجود را به شکل ذاتی و جدانشدنی با 

خود به همراه داشته و منتقل می كند. در هر فرهنگ هم ارتباط محتوا و كالبد باید به همین گونه باشد و هر جزء بتواند 

 شد.نماینده ای از كل آن فرهنگ با

  
 . نمونه از اصل امکان تکثیر  در سلول  هاError! No text of specified style in document.-141 ریتصو                                  

 اصل زوجیت -13

الهی آن را شکل داده و ابعاد گسترده ای  این اصل از اصول آشکار طبیعت است كه ریشه های ماوراء طبیعی و

دارد. همه گونه های طبیعت خود به دو جزء متفاوت و مکمل هم تبدیل شده اند. این دو جزء ارتباطی ذاتی باهم دارند و 

بدون این ارتباط نقص و نارسائی در زندگی خود حس می كنند. در هر جزء از این زوج، عواملی قرار دارد كه برای جزء 

بل مطلوبیت ایجاد می كند و آنها را به هم نیازمند و وابسته ساخته است. خلق و زایش هم از طریق همین ارتباط مقا

 دوگانه صورت می پذیرد.

در مکاتب نظری، فلسفی و دینی هم به ضرورت توجه به زوجیت اهمیت فراوان داده شده است. تضاد 

ین تز و آنتی تز تعریف شده نمونه ای از توجه به همین اصل دیالکتیکی هگل و ماركس كه در شکل تركیب و سنتز ب

اصل مهم هستی شناسی را شکل می دهد. امروزه  "یین و یانگ  "است. همچنانکه در ادیان بزرگ شرقی، دوگانه 

( تالش دارند حالت دوگانگی زوجیت  Towiceبرخی نظریات مانند سامان شکنی یا نظریه فازی یا نظریه دوگانه ها ) 

 ا به شکلی خاكستری و طیف گونه تعریف نمایند.ر

 :سوره رعد می فرماید 9خداوند در آیه ی 

و و همه چیز را جفت بیافرید و اوست خدائیکه بساط زمین را بگسترد كوه ها بر افراشت و نهر ها جاری ساخت هر گونه میوه ها پدید آورد »
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 «برای متفکرین نشانه هایی است.شب تار را به روز روشن بپوشانید همانا در این امور 

    
مثبت( تشکیل شده  ها )با بار. واحد ساختمانی موجودات یعنی اتم از الکترونها )با بار منفی ( و پروتونError! No text of specified style in document.-149 ریتصو
 http://education.jlab.org/qa/atom_model.htmlساختار اتم،  .است
. نمونه ای از نقص روی پوست انسان كه معموال طی چند روز بافت های بدن انسان به خودی خود Error! No text of specified style in document.-144 ریتصو

 آن را ترمیم میکنند.
 

 اصل خود ترمیمی )تطابق با شرایط جدید در هنگام ایجاد نقص در اجزا فرعی(-12

در طبیعت، در صورت ایجاد نقص در یکی از اجزای فرعی، اجزای دیگر به دلیل همکاری موجود در بین 

امل اجزای مجموعه، به ترمیم جزء آسیب دیده و ادامه حركت به سمت هدف اقدام می كنند. گویی اجزاء ویژگیهای ك

هر عضو را به خوبی می شناسند و در هنگام ایجاد هر نقصی كامال میزان خسارت و تخریب به اعضاء مجاور اطالع 

 داده می شود و به شکل آگاهانه ای مراحل تکمیل نقص آغاز می شود. 

 وجود جزئیات در سطوح مختلف مقیاس -13

ح وجود دارد. این اصل را در معماری به این در طبیعت با توجه به مقیاس سطح موجود جزئیاتی در همان سط

صورت می توان بیان كرد كه در مناطقی از ساختمان كه قابل درك و تجربه از فواصل گوناگون هستند باید به تناسب 

آن فاصله در سطوح مختلف مقیاس، تقسیم بندی و جزئیات وجود داشته باشد. معماری كه فاقد جزئیات و یکدست می 

ت خسته كننده و موجب دلزدگی می شود و این یکی از نقائص دوره نو گرایی است. بهترین راه حل برای باشد، به سرع

 حل مناقشه بین تفکر نوگرا و فرانوگرا در مورد جزئیات كم و زیاد ، مطالعه شیوه رویکرد طبیعت به این مساله است. 
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 . وجود جزئیات در سطح با توجه به مقیاس  سطح در طبیعتError! No text of specified style in document.-147 ریتصو                                           

 
 . وجود جزئیات در سطح با توجه به مقیاس  سطح در معماریError! No text of specified style in document.-143 ریتصو                                          

 

 اصول فرا ارگانیک                                           

در حقیقت در این تعریف،  ریشه پذیرش این اصول ناشی از تعریف فرا ارگانیك و فراطبیعی از انسان است.

انسان تنها یك ارگانیزم طبیعی نیست و آن را باید یك فرا ارگانیزم و یا فرا كالبد دانست. فرا ارگانیزم كه تنها برای 

گویند كه با یك روح لطیف چند بعدی بسیار متعالی آمیخته شده باشد و با وجود انسان معنی دارد به ارگانیزمی می

از انسان هر محصولی از او وقتی رنگ انسانی دارد كه آن هم فرا ارگانیك باشد. بر این اساس پذیرش چنین تعریفی 

 ای است كه حالتی فراتر از مکانیزم ماشینی یا ارگانیزم طبیعی دارد. معماری سامانه

ی هابسیاری از مکاتب هنر و معماری معاصر از جمله سبك سامان شکنی و ... همین ادعا را دارند و گونه

اند. در صورتیکه فرا روی گرا دنبال كردهمختلف مفهوم پردازی، نماد پردازی و... را به منظور غلبه بر جریانهای طبیعت

از طبیعت هرگز به معنای نفی قوانین و الگوهای طبیعی نیست، بلکه با حفظ این اصول به فرا روی و توجه به حوزه 

ت همچنانکه مهمترین عضو شکل دهنده به سامانه ارگانیك معماری و هنر پردازد، در حقیقماوراء طبیعی و انسانی می

الگوهای طبیعی هستند، مهمترین معنای شکل دهنده به سامانه فرا ارگانیك معماری و هنر، مفهوم انسان است. بر این 

 اساس مهمترین اصول فراارگانیك معماری به قرار زیر است:

 نمادپردازی در معماری -1

شناسی كه در فصلهای قبل به آن پرداختیم، ساختار عالم هستی دارای سلسله مراتب سه  مطابق هستی

 ای زیر می باشد:مرحله
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 )عالم ماده )طبیعت 

 )عالم برزخ )ملکوت 

 )عالم غیب )ذات الهی 

 

  
. )راست( استفاده از هندسه ، نور و رنگ در نماد پردازی، زیر گنبدخانه اصلی مسجد مدرسه آقابزرگ Error! No text of specified style in document.-143 ریتصو

 كاشان

و نور در نماد پردازی، گنبدخانه اصلی مسجد . )چپ( استفاده از آیات قرآن ، نقوش اسلیمی ، رنگ Error! No text of specified style in document.-141 ریتصو
 شیخ لطف اهلل

نماد پردازی راهی است كه انسان را از عادت كردن به زندگی در عالم اول خارج كرده و او را به عالم دوم و 

باشند. سوم نزدیك می كند برای این منظور عوامل مجرد معماری مانند هندسه، نور، رنگ و ... می توانند یاری رسان 

توان از اجزائ طبیعت همچون نور، آب، باد و رنگ یا هندسه و تناسبات طبیعت و... ایده معنایی گرفت. این همچنین می

 ها باید مفهومی در رابطه با تکامل انسان داشته باشند. ایده

صدد توجه  معماری نماد گرایانه درانسانی كه خلیفه خداست و باید در خور این مقام بزرگش زندگی كند. 

و به همین جهت باید تالش كند تا حجم مادی و جذابیت ظاهری مواد و  دادن به بعد روحی و معنوی انسان است

مصالح را كم رنگ جلوه دهد و بیش از آن فضایی مجرد، انتزاعی و دعوتگر به عوالم برتر فراهم كند. این كار می تواند 

مثال معماری تنها تالش ندارد زندگی روزمره و عادی مردم را با تامین  به یاری هندسه، رنگ و ...صورت گیرد. به طور

آسایش طبیعی و غریزی آنها به جذابترین شکل ممکن عملی سازد، بلکه بسیاری از جذابیتهای پر زرق و برق شهری را 

ای برای شکل  هم محدود می كند تا امکان توجه به درون و تعالی انسان فراهم شود. این اصل را می توان مقدمه

 گیری یك معماری پیشرو و فرهنگ ساز در رابطه با كمال انسان دانست. 

 فرارَوی از طبیعت و تسخیر و تکمیل آن -2

آبادسازی طبیعت می تواند شیوه رشد طبیعت را براساس نیازهای خودش انسان براساس وظیفه استعمار و

دگرگون كرده و تعریف كند. اما نباید این كار او به استثمار و تغییرات خود خواهانه در طبیعت بیانجامد. بلکه با در نظر 

كند تا هر دو به تکامل  گرفتن نیازهای طبیعت و اقتضائات ذاتی اجزای آن، اهداف مشترك طبیعت و خود را دنبال می
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 برسند. چرا كه طبیعت در توانایی تغییر و تکامل نسبت به انسان ناتوانتر است. 

نمونه ای از این رویکرد است كه در آن اگرچه الگوهای هندسی انسان دوستانه به باغ تحمیل شده  باغ ایرانی

بازی با اشکال رشد تك درختان و هرس تندیس  و درختان براساس آن الگوها رشد كرده اند، اما انسان حق ندارد به

 گونه آنها و ... )كه ویژگی باغ فرانسوی است( بپردازد. 

  
 ،باغ دولت آباد در میانه كویر یزد. )راست( تسخیر باد ، نور ، آب و گیاهان در خدمت انسان Error! No text of specified style in document.-143 ریتصو

. )چپ( سلطه انسان بر طبیعت ، در عین هماهنگی با آن عامل تفاوت این باغ با باغ فرانسوی است ، Error! No text of specified style in document.-171 ریتصو
 كرمانباغ شازده ، میانه كویر ماهان 

 

 در عرصه معماری سادگی در عین پیچیدگی -3

سادگی و پیچیدگی هر دو در زمانهای مختلفی در عرصه معماری به عنوان اصل مطرح گردیدند. سادگی 

مدرنیسم در ادامه تفکر مکانیك گرایی آن ایجاد شده بود و پیچیدگی نیز در در دوره پست مدرنیسم مطرح شد. كه هر 

در یك نگاه فرا ارگانیك، سادگی در عین پیچیدگی  دو اینها به دنبال ایجاد معماری فرو ارگانیك یا ارگانیك بودند. اما

مهمترین قانونی است كه بر كل هستی حاكم است و ناشی از دو صفت مکمل در میان صفات الهی است. در مباحث 

فلسفه تکامل مطرح شد كه هر چه سامانه های طبیعی كامل تر شوند، این ویژگی در آنها بیشتر ظهور می كند. به 

 سامانه های فرا طبیعت هم جمع اضداد و ظهور ویژگیهای مکمل بیش از پیش دیده می شود. همین ترتیب در 

  در معماری ی خالیهااصل فضا-4

در طبیعت فضای خالی وجود ندارد و این ویژگی مهم طبیعت است كه همه فضاها را پر میکند. قانون فشار و 

وجود خالء گریزان است. این توضیح صفت صمد الهی )  ترین قانون بیانگر آن است كه طبیعت ازاصل ارشمیدس مهم

به معنی پر كننده ( است كه طبیعت هم تا حدودی آن را دارد. اما انسان كه وجودی چند الیه دارد، گاه از طبیعت خسته 

ز مادی و می شود و نیاز به فضایی خالی از طبیعت و تنها ماندن با ماوراء طبیعت دارد. این البته به معنای نفی هر چی

طبیعی همچون هوا نیست، بلکه به معنی زدودن جاذبه های مادی و طبیعی و اجازه ایجاد فضایی مجرد و خنثی است 

 تواند بستری برای تحقق آن باشد.كه معماری می

در برخی فرم ها با هر مركزی، بزرگ یا كوچك ، این خالی بودن ضروری است. این آرامش و سکون است »

ها و كند و به آن نیرو می بخشد. این حقیقت كه امروزه فضای خالی میان ساحتمانرا به خود جذب می كه انرژی مركز

ی اغتشاش در توانایی ما در ایجاد كلیت و یکپارچگی اشیایی كه در اطراف ما قرار دارند تقریبا كمیاب شده است نتیجه

 (113، 1931)الکساندر ،« است
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 در ساخته های انسانی  بودن یا ابدی بودن آن( )محدودزمان توجه به 

  
. النه ی پرنده با استفاده كامل است، زیرا پرنده از مرگ خود آگاه نیست. اما تمام كنش ها و آرزوهای Error! No text of specified style in document.-171 ریتصو

( و تصویرسمت /http://www.tabnak.ir/fa/news( ،تصویر سمت راست چگونگی شکل گیری النه ی یك پرنده ی بافنده)14اند )پالسما. ص. چنین آگاهی مهار شدهانسان با 
رگ میخواهد حداكثر لذت را از این دنیا ببرد /(میباشد. پالسما با مقایسه این نشان میدهد كه انسان به دلیل اطالع از مhttp://ice.javanblog.comچپ چشم انداز كاخ ورسای )

 ولی پرنده بدون چنین اطالعی از طبیعت در حد نیاز خود از طبیعت استفاده میکند.

مثالً در مورد النه سازی كبوتر، با توجه به اینکه مرگ و زندگی برای او اهمیتی ندارد و او نسبت به آنها 

النه سازی او نخواهد داشت و او به صورت فطری و غریزی و بدون آگاهی  آگاهی ندارد، این مسایل نیز هیچ تاثیری در

به ساختن النه اش اقدام می كند. این مساله را می توان به تمام طبیعت تعمیم داد. اما در معماری و همه هنرهای 

نیز بسیار  تاثیر گذار انسانی دو نگرانی ) مرگ و ابدیت ( به طور همزمان وجود داشته و توجه به زمان در معماری  او 

ی حداكثری از طبیعت و تسخیر آن واداشته است به نحوی كه گویی می خواهد است. و این موضوع گاه او را به استفاده

با معماری ها ی مجلل و فاخر حداكثر لذت را از این دنیای تمام شدنی ببرد. جوبانی پالسما در انتهای مقاله اش با نام 

 مقایسه ای میان النه ی پرنده ی بافنده و كاخ ورسای میکند.  "عهد اجتماعیمعمار خودمختار و ت"

این اصول مجموعه خوبی برای معرفی معماری گذشته ما و هر معماری فرا ارگانیک دیگر است و نحوه بهره 

ویژگیهای خاص هویتی . برخی از آنها بر گیری هنر ومعماری را از اصول ارگانیک و فرا ارگانیک به خوبی نشان می دهد

تاكید دارند، معماری ایران دوران اسالمی یا هر مکتب دیگر از همان اصول نشات می گیرد. همچنانکه در طبیعت هم با 

حفظ همه اصول، ویژگیهای بارز هویتی وجود دارد. توجه به این ویژگیها توانایی نقد و تحلیل و اصالح وضع موجود 

 دار، با هویت و اصیل را فراهم میکند.ایدار، ریشهمعماری و دستیابی به معماری پ

 

 فصل چهاردهم(-پرسش ها و پژوهش ها)طبیعت

 را توضیح دهید؟ وِیژگی های معماری ارگانیک (1

 در كجا قابل مشاهده است؟چرا؟ ارگانیک الیه فرا (1

 الگوبرداری از درخت نخل را تشریح نمائید؟  2-6تصویر  (9

 از بعد طبیعت گرایی به چند دسته می توان تقسیم نمود؟ در عرصه معماری جهان (4

 در معماری سنتی ایران را نام ببرید؟یك نمونه براساس آن نشان دهید؟ پنج اصل استاد پیرنیا (7

 را تشریح نموده و نظر خود را در باره آن بازگو نمائید؟ نظام هندسه آزاد طبیعت (3
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 مثالی ذكر كنید؟ چیست؟ برای هر كدام هندسه انفسیو  هندسه آفاقی (3

 را در بخش های گوناگون به تجزیه و تحلیل بنشینید؟ و حاصل آن را ارائه دهید؟ معماری مسجد قیروان (1

 چگونه سازمان و انرژی های خود را از تعامالت تضادها بدست می آورند؟ نظام های طبیعی (3

 ریح می نماید؟در كتاب سرشت نظم ویژگی های یك شکل خوب را چگونه تش کریستوفر الکساندر (11

 می توان استفاده نمود؟ ژن در معماریچگونه از  (11

 می توان برای یك جزء چندین عملکرد در نظر گرفت؟ چگونه در یک سازه معماری (11

   دارای چند سلسله مراتب است ساختار عالم هستی (19
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 فصل چهاردهم تمرین

 

 

 

 معماری سنتی ایران ) دوره اسالمی(بررسی و تحلیل شیوه های طبیعت گرایی در   موضوع:              

 

  هر یك از اصول مطرح شده در این فصل را الزم است در دو حوزه طبیعت و معماری مورد بررسی قرار گیرد و
شیوه های گوناگون تحقق آنها در هر دو زمینه درك گردد. این اصول كلی و بی زمان و مکان طبیعت اند و 

 دارند.در همه جا نمونه های فراوانی 

  های ای و بومی به شیوه غیرمستقیم و بیشتر با سازگاریدر معماری سنتی الهام گیری از طبیعت منطقه
اكولوژیك دنبال شده است. مصالح بوم آورد و اصول ساماندهی فضایی مهمترین عوامل بومی كننده هر 

مختلف طرح، اجزا، مصالح و... معرفی معماری اند. باید وابستگی هر معماری به بوم و اقلیم آن در عرصه های 
 گردند.

  در عرصه خارجی هم نظریه پردازان قابل توجهی هستند كه به این اصول و الگوها پرداخته اند. نمونه هایی از
-مقاالت الکساندر و سالینگاروس در مجموعه مقاالت ضمیمه این كتاب معرفی گردیده است. دانشجویان می

 .د ارزیابی و بررسی در معماری سنتی ایران قرار دهندتوانند آن اصول را هم مور

 

 

 

 

 

 

 

 


