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پیشگفتار

نگارنده - تابستان 1394

طراحي پيش از آنکه به عنوان يك فرآيند يا روش مورد توجه قرار گيرد، به مراتبي از آموزه ها وابسته است كه 
اغلب از آنها با عنوان »الگوهاي طراحي« ياد مي شود.

توجه به اين آموزه ها در نوع معمارانة تمدن ناخودآگاه بشري، در شرايطي ويژه از وضع كنوني كه نظامي خودآگاه 
از جريانات را پيش رو دارد، ما را بر آن مي دارد تا با دغدغة همنشيني شايستة آثار ناشي از اين تمدن خودآگاه درجهت 
انطباق با آثار به جا مانده از آن تمدن ناخودآگاه، متوجه بهره گيري از سرمشق هايي در قالب »الگو« باشيم تا ما را از 

سردرگمي در مواجهه شدن با مسائل طراحي برهاند. 
الگوها، حاوي قابليت های الزم جهت شکل دهی به محيط هستند. از طريق بازشناسي آنها مي توانيم دنياي اطراف 
خويش را درك نموده و نوعي زبان توصيف و تحليل را شکل دهيم كه بر اساس آن ميزان تأثير هر مؤلفه اي را بر 

زندگي خويش دريابيم.
اين كتاب با پيمايش الگوهای بومی يك محيط )روستاي ناي بند(  بر آن است تا در قالب مفروضاتی چند ناشی از 
نگرش های موجود پيرامون موضوع و با محوريت نظرية »زبان الگو« ضمن نقد جامعيت هريك به بازشناسی و بررسی 
تأثير الگوها در شکل گيری محيط پرداخته و آنها را در تدوين نظامی جامع از مفروضات بگونه ای بکار گيرد تا اين الگوها 

همچون زبان طراحی در شکل دادن دوبارة محيط بکار آيند.

 من در اين آبادي
پي چيزي مي گشتم
پي خوابي شايد
پي نوري، ريگي، لبخندي ...!
)سهراب(
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1-1- معرفي موضوع
بي شك سرآغاز پژوهش با هدف طراحي در حوزه اي از گسترة دانش معماري، نيازمند شناختي جامع نسبت به موضوع و 
ماهيت مسائل آن مي باشد. اساساً انديشه هاي بنيادين در طرح با پرسشي از مسائل درخور موضوع شكل مي گيرند و تبيين 
چنين مسائلي، بسته به مفاهيمي است كه زمينه  را براي هرگونه اقدام در راستاي پرداختن بدان موضوع فراهم مي سازند. در 
واقع بحث پيرامون مقولة طراحي، پرداختن به مسائلي را شامل مي شود كه پاسخ هاي آن طرح را در قالب موضوعي خاص در 

بر داشته و تنها كافي است به درستي شناسايي و تبيين گردند. 
توجه به اين نكته كه ارجاع هر مسأله از طراحي به سؤال هايي از جنس پرسش و تشكيك است، ذهن را بر آن مي دارد تا 
در پي كشف ارتباطي تنگاتنگ ميان موضوع و مسائل برآمده از آن، در ابتدا از طرح موارد غيرضروري پرهيز نموده و با توجه 
به پيچيدگي مسائل و قابليت هاي محدود ذهن بشري، دشواري ها را به سطحي قابل درك سوق دهيم تا از عهدة رمزگشايي 
آنها برآييم. اكنون با نظر به امر طراحي كه موضوع اصلي در دو حوزة نظری و حرفه اي دانش معماري است، مي توان به وجود 

برخي از اين پيچيدگي ها پي برد.
اگر طراحي را به مثابه فرآيندي روشمند از معماري قلمداد كنيم، غايتي را مي توان براي آن تصّور نمود كه آن انتخاب، 
ساماندهي يا ايجاد محيطي شايسته براي زندگي است. اما ابهام ناشي از اين تصّور در بسياري از انديشه هاي رايج در قلمرو 
معماري، حاكي از آن است كه مشكالت تبيين مسائل در اين بخش از تعاريف، همچنان به قوت خود باقي مانده و شايسته 
است تا توجه به آنها در وهلة نخست به مفاهيمي منحصر گردد كه توافق بر ارائة تعريفي جامع از آنها، راهگشاي مناسبي 

جهت ورود به عرصة مسائل طراحي باشد. 
طراحي پيش از آنكه به عنوان يك فرآيند يا روش مورد توجه قرار گيرد، به مراتبي از آموزه ها وابسته است كه اغلب از 
آنها با عنوان »الگوهاي طراحي« ياد مي شود. به عبارتي ديگر، مسائل طراحي بر مبنايي از انديشه و عمل استوارند كه داراي 

پس زمينه هايي از آموزش، ممارست و مهارت در آفرينش مي باشند. 

بهره گيري از آموزه هاي معمارانة تمّدن ناخودآگاه بشري در شرايطي ويژه از وضع كنوني كه نظامي خودآگاه از جريانات 
را پيش رو دارد، ما را بر آن مي دارد تا با دغدغة همنشيني شايستة آثار ناشي از اين تمّدن خودآگاه با عملكردهاي گوناگون 
درجهت انطباق با آثار به جا مانده از آن تمّدن ناخودآگاه، متوجه بهره گيري از سرمشق هايي در قالب الگوهاي بومي باشيم تا 
ما را از اين همه سردرگمي در مواجهه شدن با مسائل طراحي برهاند و راه را بر بسياري از دشواري هاي ممكن هموار سازد.
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آنچه كه در اين كتاب از آن به عنوان نظامی از تمّدن ناخودآگاه ياد می گردد، نمونه ای از محيط بومی در قالب آباديست 
كه به حق، تجلّيات چنين نظامی در كالبد آن مشهود است؛ و آنچه كه به عنوان مظهری از توجهات خودآگاه امروزين بشر 
نسبت به گذشتة خويش، قصد همنشينی در جهت انطباق با آن بستر ناخودآگاه را دارد، كيفيتی از طراحي در محيط روستا 
است كه به شكل رايج  در آن هيچگاه سابقه نداشته، اما تجربه پذير است. بنابراين توجهات در اين نوشتار به طرح تجربه اي 
از طراحي معماري است كه آثار آن علی رغم تفاوت با نمونه هاي رايج در محيط روستا، ما را به تأمل فرا می خواند. لذا اصل، 

روش آفريدنی است كه حضور شايسته را در همنشينی آثار تمّدن خودآگاه بشري در يك بستر ناخودآگاه ممكن می سازد. 
از سويي پرداختن به تجربه اي چنان آگاهانه در محيطی ناخودآگاه، تنها زماني مطلوب و ميسر خواهد بود كه بسياري از 
مسائل مربوط به سازگاري و كيفيت حضور اثرات ناشي از اين تمايل به برقراري ارتباط، برطرف شده باشند. اين امر سبب ساز 
بهانه اي در جهت آزمون توانمندي هاي يك پژوهش طراحي در بهره گيري از ظرفيت هاي بومي محيط، در پديدآوري اثري 
تازه است كه اين توانمندي ها در ميزان ارتباط با زمينة محيطي، کشف زبان الگوهاي بومي آن محيط و چگونگي سرمشق قرار 

دادن آن الگوها در امر طراحي خالصه مي گردند.

شكل1-1: نمونه اي از همنشيني آثار طراحي جديد ناشي از تمّدن خودآگاه در يك زمينة ناخودآگاه
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1-2- اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع
خودآگاهی روندي است كه به تبع پيدايش مفاهيم و نگرش های تازه در ميان بشر، به عرصة زندگی امروز وارد شده و 
تقريباً تمامی تصميمات و اعمال ما را در سيطرة خويش دارد. اين خودآگاهی به مفهوم ناآگاهی بشر از خود تا پيش از اين 
نيست، بلكه بدان معناست كه آدمی امروز تا حدی به خود آمده و توجهاتش به امور خويش افزايش يافته است. خودآگاهی 
ريشه در حاالتی دارد كه تمايل انسان را در كيفيت مواجهه شدن با مسائل شكل می دهند. سعی بر بررسی جامع مسائل، 
برنامه ريزی آگاهانة امور، وضع قوانين اثباتي، صريح و روشن تا جايی كه ابهامی باقی نماند و سعي بر آموختن رسمي اصول 

عمده و كلّي با سرعت بيشتر، نمود چنين حاالتی است.
همان طور كه بيان گرديد، مقوله هايی از موضوع در اين كتاب كه به خودآگاهی بشر مربوط است، همان تجربة طراحي در 
محيطی است كه روزی هويّت خويش را از تجربيات ناخودآگاه يافته بود و اكنون در تهاجم توجّهات خودآگاه است. اين تجربه 
حاصل تمايل به اموری چون رجوع به زمينه هاي بومي و احساس مسئوليت در قبال آنها، توجه به موضوع گردش با انگيزه هاي 
مختلف در اثر باال رفتن سطح درآمد و افزايش اوقات فراغت و ضرورت هاي تماس فرا ملّي و فرا قومي است كه همه و همه 
گويی ايجاب آن را تشديد نموده اند. در دوران ما اين امر به يك واقعّيت مهم خودآگاه تبديل شده و تقريباً جنبه اي فرهنگي 
و سياسی نيز يافته است و گاه پاسخي به نياز فطري و جستجوگرانه هر انسان در مورد حقايق هستي، آفرينش، زندگي و نيز 

آشنايي با فرهنگ هاي مختلف تلّقي مي گردد.
   بديهي است كه انسان هرچه از معيارهاي باب طبع زمانه دور شود به خود نزديك تر مي گردد. اين جدايي را سفري الزم 
است، هم در آفاق و هم در انفس. گويي اين حق همگان است تا با پناه بردن به سادگي در آغوش طبيعت به عنوان مكان 
مناسبي براي انديشيدن )سير در انفس( و توجه به وجود انواع زندگي بومي در گوشه كنارهاي دورافتاده در قالب روستاها 

)سير در آفاق(، از مواهب خدادادي ساير سرزمين ها نيز برخوردار باشند. 
ازسويي توصيف ظواهر بي ربط يا عوامانه به آنچه كه به واقع در مظاهر معماري بومي در روستاها در جريان است و عدم 
پيگيري پژوهش هاي علمي در باب اين موضوعات، به فضايي پر ابهام همراه با نظرياتي ابتدايي انجاميده است؛ بطوری كه هنوز 
مشخص نيست آيا موضوعاتي نظير مداخالت كالبدي با هدف نوسازي و بهسازي و نيز گردشگري روستايي كه امروزه به عنوان 
يكي از راهبردهاي ويژه توسعه نيز مطرح مي گردد، اساساً مجاز است يا خير! زيرا محيط روستا، موزة ميراث فرهنگي و يا يك 
تفرجگاه عمومي نيست؛ بلكه محيط زندگي انسان هايي است كه بر فطرت خويش استوارترند. لذا توجه به فرهنگ بومي و 
روستايی با تمام نشانه هاي آن به ويژه در آثار معماري، هنگامي ميّسر و مساعد است كه همة مسايل دردناك تنازع بقا، فقر 
و شرايط مناسب حيات برطرف شده باشند؛ چرا كه نمي توان چنين توجهاتي خودآگاه را برپاية بديهي ترين سهم انسان ها از 
حيات ناخودآگاه خويش در محيط زندگيشان بنا نهاد؛ اما همين توجهات خودآگاه جرياني از ناسازگاري ها را به دنبال خواهد 
داشت كه به تأمل بسيار جهت كاهش اثرات آن نيازمند است. بنابراين مي بايست چاره اي انديشيد تا اثرات اين تضاد دوسويه 
را به نحوي شايسته با فراهم نمودن امكان همنشيني و تجلّي هر دو واقعيت از طريق طراحي به سازگاري مطلوب سوق داد.
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1-3- اشاره ای بر پيشينة پژوهش
اشاره و پرسش از الگو از حدود دو هزار سال پيش، در آثار تأليفی معماری ديده می شود. از ويتروويوس -كه در اثر مشهور 
خود، »ده كتاب معماری« گونه های مختلف بناهای يونانی شامل خانه ها، معابد و ابنية عمومی را با منظور دستيابی به الگوی 
آنها، دسته بندی كرده است- تا امروز، بيش از ده ها كتاب و رساله در موضوعات گونه شناسی و تدوين الگو، نگاشته شده كه 
همگی بر نقش و تأثير الگوها بر طراحی، تأكيد داشته اند و هم اكنون نيز اين موضوع در بسياری از دانشگاه های جهان به 

بحث گذاشته شده است.
نكته ای كه حائز اهميت است، پرداختن به الگوها به عنوان موضوعی درجه دو در نتيجة پژوهش های گونه شناسانه در 
تمامی موارد فوق می باشد؛ تا جايی كه برخی اوقات نتايج پژوهش های مذكور يا به الگويی روشن، واقعی و قابل استفاده 
منتهی نمی شد يا گاهی محصول، همان دستيابی به نظام طبقه بندی گونه ها تلّقی می گرديد. برخی نيز تنها به موازين سطحی 
الگوها در شكل و عملكرد آنها بسنده نموده و نتايج را در قالب مجموعه ای متنّوع از حاالت مختلف فرم و فضا ارائه نموده اند. 
در امتداد تاريخی اين سلسله جريان فكری بر سر الگوها، اشارة كريستوفر الكساندر در نظرية معروف »زبان الگو« نخستين 
ارائة الگوهای كاربردی در آميخته با زندگی است كه از حيث وقوع و رويداد الگوها در محيط به موضوع  نقطة روشن در 

پرداخته و تجربيات آن به عنوان رويكردی مناسب برای روش شناسی پژوهش حاضر اتخاذ گرديده است. 
تفاوت ظريف اين پژوهش با موارد هم نوع خود، در آزمون جامعيت نگرش و ارجاع پرسش از الگو به ريشه های وجودی 
الكساندر،  باقی نماند. به اين حاالت در تئوری  الگوها  ابهامی در كيفيات و حاالت ممكن و ملَزم  آنهاست؛ بطوری كه هيچ 
اشاره ای نگرديده است و بررسی كيفيت الگوها نيز تنها به لحظة رويداد آنها در محيط يا رفتار، محدود گرديده است. نسبت 
عنوان زبان بر نظام الگوها نيز نه صرفاً در كاربرد مفاهيم و روش های متناظر با آن، بلكه منوط بر لحاظ جامعيت زبان بر 

عملكرد، ساختار و معنای الگوهاست.
در كتاب حاضر با بسنده نمودن به اين سطح از معرفی، گام نخست در جهت آشنايی با پيشينة اين مباحث برداشته شده، 
آنگاه در بخش معرفی رويكردها، به طرح و مرور نگرش های مختلف پيرامون موضوع همراه با نقد هر يك پرداخته خواهد شد. 
الزم به ذكر است جايگاه اين پژوهش در امتداد و در جهت تبيين نظرية معروف »زبان الگو«، تجربه ای از آزمون مفاهيمی 
است كه بصورت های پراكنده در ادبيات مربوط به الگوهای طراحی، طرح شده اند و درجة موفقيت آن، به داوری پژوهش های 

آتی اميد دارد.
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1-4- اهداف کلی پژوهش
بديهی است كه نتيجة هر پژوهش اعم از بنيادی، كاربردی و توسعه ای، صرفاً انجام آن نبوده و در اين راستا، اهدافی را به 
دنبال دارد كه در عمل می بايست به كار آيند. به بيانی ديگر، نتيجة هر تحقيقی بايد كارآيی الزم را در برنامه ريزی يا طراحی 

در حوزة دانش موضوع، داشته باشد.
كمترين هدف در پژوهش هايی از اين نوع، دست يافتن به شناخت نسبی جهت آغاز فعاليت طراحی است. با اين اوصاف، 

اهدافی كلی را نيز می توان بر اين پژوهش فرض نمود كه به برخی از آنها به شرح زير اشاره می گردد:

-   دستيابی به اصول و بنيان های طراحی از طريق بازشناسی آموزه های آن اصول در مصاديق ارائه شده در تجربيات 
موجود

-   دسته بندی عوامل مؤثر بر شكل گيری معماری و استنتاج از آنها در جهت طراحی
به  از طريق پی بردن  ارزش های بومی  انتقال  به راه حلی مناسب و كارآمد در جهت حل بحران هويت و  -   رسيدن 

ريشه های آنها در قالب الگو
-   كشف پيوستگی در سير تاريخی معماری يك محيط و سعی بر حفظ و تداوم آن 

-   دستيابی به نظام خوانايی آثار معماری در متن محيط از سوی پژوهشگران اين حرفه 
-   تأمل بر كيفيت آموزش صحيح معماری از طريق درك مفاهيم مشترك و پرهيز از فردگرايی در امر طراحی تا حد 

رسيدن طرح به مرحلة بازنمود »خوِد معمار«
-   تمرين پژوهشگر و كسب تجربه در چارچوب استنباط از تحقيقات سازمان يافته در تدوين احكام طراحی

البته موارد مذكور را نبايد اهدافی تعيين شده و غرض مند بر روند پژوهش قلمداد نمود تا اشكال فرض دستاوردهای 
معّين بر آن، حيثيت تحقيق را به مخاطره نياندازد. اين اهداف تنها افقی از شناخت و كاربرد موضوع را در ابتدای كار برای 

مخاطبين ترسيم می نمايند و نتايج نهايی وابسته به نتايج برآمده از فرآيند پژوهش خواهد بود.
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1-5- تعاريف و مفاهيم پايه
1-5-1- محيط

واژة »محيط« آن قدر مورد استفاده قرار مي گيرد كه گويي مفهوم آن براي همگان واضح و آشكار است. گاهي محيط به 
اشتباه جايگزين طبيعت شده و گاهي نيز با تعبير مشابه فضا از آن ياد مي گردد. اما آنچه كه حقيقتاً در شناختي ملموس 
از محيط ذهن را ياري مي رساند، مقاصد ويژه اي است كه از آن انتظار مي رود. بر پاية چنين مقاصدي است كه بخش هايي 
از زندگي خويش را در قالب مشخصه هايي از مفهوم محيط قابل درك مي دانيم. بنابراين در جهت شناخت گوناگوني عوامل 
مؤثر بر شكل گيري زندگي انسان و نيز تمايز و شناخت ابعاد مختلف جهان پيرامون خويش )جهان واقعي، حقيقي، عيني، 
پديده اي و ...( ناگزير به تقسيم بندي محيط مي پردازيم. )لنگ، 1381: 87( مناسب ترين تقسيمات، همان تقسيم بندي در 

كليات برمبناي واقعيات نظام هستي، يعني طبيعت و انسان است:
1-5-1-1- محيط طبيعي 

طبيعت به عنوان نخستين آموزگار انسان، مهم ترين منبع تشكيل دهندة شناخت وي به 
شمار مي رود. طبيعت با ساختاري كه از خود در اختيار انسان قرار مي دهد، وي را در شكل گيري 
نخستين تجربياتش ياري مي رساند. محيط طبيعي شامل اقليم، جغرافيا و پديده هاي طبيعي 

است. 
 

1-5-1-2- محيط انساني 
انسان به خودي خود در ابعاد دروني، عالمی بزرگ را شامل مي شود؛ اما آنچه كه در اينجا 
تحت عنوان محيط از آن ياد مي گردد، مربوط به ابعاد بيروني انسان و اثرات حضور وي در خارج 
است. انسان پس از حضور و جاي گيري در طبيعت، محيطي را وابسته به آن فراهم مي كند تا 

نيازهايش را بهتر از انواع طبيعي تأمين نمايد و اصطالحاً آن را »قابل سكونت« سازد.  
در اين محيط انسان ها و موجودات ديگر نيز حضور مي يابند و شخص در ارتباط با آنها، بر 
زندگي خويش كنترل قابل توجهي از خود نشان مي دهد. بنابراين محيط انساني، مجموعه اي از 
نظام هاي اجتماعي و فرهنگي است كه عالوه بر فراهم نمودن بقاي بهتر انسان ، انتقال سنت ها 
و ارزش ها را نيز از نسلي به نسل ديگر ممكن مي سازد. تاريخ به عنوان دومين آموزگار بشر، 

نتيجة چنين محيطي مي باشد.
 

شكل1-2: محيط طبيعی

شكل1-3: محيط انسانی
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1-5-1-3- محيط کالبدي
مجموعه اي از انطباق پذيري ها كه انسان با دو محيط طبيعي و انساني ايجاد مي كند، محيط 
كالبدي يا مصنوع را شكل مي دهند. محيط كالبدي نتيجة تغيير شرايطي در محيط طبيعي از 
سوي انسان است كه براي تأمين فعاليت ها، نيازها، تجربيات جديد و پاسخگويي مناسب براي 
هر يك از آنها الزم است. اين محيط نمود حضور انسان در طبيعت و تجلّي آن از روي آثار، 
تغييرات و برنامه ريزي انساني است كه در مقياس هاي مختلف، شامل بافت كالبدي، گونه هاي 

معماري، جزئيات و ... مي باشد. 

1-5-2- آبادي
تحّقق نخستين شكل محيط كالبدي در قالب پيوندي پرمعنا ميان انسان و طبيعت را مي 
توان در مفهوم آبادي جستجو نمود. آبادي صحنة رخداد سكونت طبيعي انسان در راستاي 

هويت يافتن و به مكاني احساس تعلّق داشتن است. )نوربرگ شولتز، 1381: 18( 
انسان از طريق »آبادي گزيدن« )مكاني را در چشم انداز طبيعي محدود كردن( موقعيت 
خويش را در محيط طبيعي تثبيت كرده و با تكيه بر آن، به مبادلة انديشه ها، احساسات و 
فرآورده هاي مصنوع خود با همنوعان خويش مي پردازد. هدف از آبادي گزيدن، گردآوري جهان 
آبادي و  به  نمايد. هنگام رسيدن  به سكونت دعوت  را  انسان  تا  پيرامون در يك مركز است 
قرار گرفتن در آن، نه مكاني متفاوت بلكه جايی كه محيط در آن به توضيح در آمده است را 

احساس خواهيم نمود. 
ما انسان ها آبادي برمی گزينيم تا ارتباط دوستانه با پهنة محيط قرارگيری آبادي فراهم آيد. اين دوستي دال بر محترم 
شمردن مكاني مفروض از جانب انسان و عهد او به نگهداري از آن مي باشد. نگهداري تنها به معني نگاه داشتن چيزها به حال 

خود نيست، بلكه همراه با آشكار نمودن و پروراندن آنها است.
آبادي در بستر، يك مركز طبيعي را نيز شامل مي شود. مركز طبيعی مكاني است كه در آن زمين و آسمان براي آفرينش 
افشاء و  آبادي مي آيد و معماري در اختيار  به كار جاي دادن  باشند. مركز طبيعی  نفوذ كرده  كليتی پرجذبه، در يكديگر 
پديده آوري كيفياتی كه در لحظه حضور دارند، قرار مي گيرد. اين مراكز كانوني جهت تجلّي بازي آيينه وار آسمان و زمين 
را تشكيل می دهند و در صورت كمبود مركزي طبيعی در دورنما با معماري اين كمبود جبران مي شود. براي اين كه آبادي 
بتواند در نقش هدف ظاهر شود، بايد متناسب با دورنما، بر پيكرة پيرامونش چيره گردد. اين همان كيفيتی است كه امكان 

فراخوانده شدن آبادي تحت عنوان مكان را فراهم مي سازد. 

شكل1-4: محيط كالبدی

شكل1-5: آبادي
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1-5-3- بوم
بوم، مفهومی جامع تر از محيط است. صفت بومی معموالً به چيزهايی اطالق می گردد كه 
به محيط بومی تعلّق دارند. انتخاب و چگونگي برخورد با مسائل و گزينش های خاص هر محيط 
با استفاده از امكانات همان محيط، مهم ترين اصل در تبيين مفهوم بوم است. بنابراين مي توان 
بوم را كيفيتی از محيط با امكانات و قابليت های منحصر به خود دانست كه نه تنها تمام تعاريف 
و اجزای محيط در مورد آن صدق می كند، بلكه به حفظ و معرفی شناسه ها و هويات وجودی 

خود اصرار می ورزد.

1-5-4- معماري
از  آنگاه فرآورده ای ناشی  باشيم كه معماری در مرتبة نخست شامل سرپناه است و  اين عبارت را شنيده  شايد بسيار 
ساختن. برخی تعريف معماری را از هنر بودن يا حرفه قلمداد شدن آغاز می كنند و برخی ديگر از طريق تشبيه به امور سعی 
بر تبيين آن دارند. اما آنچه كه اهميت دارد، اين است كه از طريق نوشتن پيرامون معماری، چيزی حاصل نمی آيد. معماری را 
بايد با مناسبات خود معماری درك نمود. معماری به مثابه نوعی هنر، به زندگی تعّلق دارد؛ هدف آن نيز فراهم آوردن موقعياتی 
است كه زندگی بتواند در آن به وقوع بپيوندد. معماري، براي انواع زندگي انساني، ارج و منزلت يكسان قائل است. بنابراين 
تعبير فوق، همواره درست می نمايد و همچون يك شعار به هيچ دوره و جنبشی تعلّق نمی يابد؛ تا جايی كه »طراحی برای 
زندگی« كه به واقع شعاری برای بيان هدف كلی جنبش مدرن بكار رفته است با اهداف جنبش هايی كه تفاوت های بنيادين 

با مدرنيسم دارند، يكسان می نمايد.
در اين كتاب آنچه كه از معماری مدنظر می باشد، معطوف  به مقولة طراحی و تكيه بر آموزه های بومی آن است كه با 
استناد به تعاريف گذشته، هدف از طراحی در معماری را می توان دست يافتن به محيطی کالبدی جهت زندگي انسان، سازگار با 

مسائل جاری در دو محيط طبيعی و انسانی دانست.

شكل1-6: محيط بومي
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- روند شكل گيري معماري 
روند شكل گيري معماري بر پاية عوامل گوناگون، نيازها و داده ها، تحت تأثير حضور مؤثر انسان بر بستر طبيعت با استمداد 
از بوم هر ناحيه، در نهايت وابسته به انديشه اي است كه اعتبار و هويات محصول را از آن خود مي سازد. اساساً معماري تظاهري 
است انساني و به تناسب نقش سازندة انسان در طول فرآيند شكل گيري، نمودار كيفيت اين حضور و تأثير در لحظة تبلوري 
شكل يافته از انديشة انسان ها نيز مي باشد. )فالمكی، 1365: 77( با اندك توجهي بر اين مقوله، مي توان به دو شيوه از تجلّي 

حضور و نقش انسان در مواجهه شدن با مسائل مربوط به خلق آثار معماري به شرح زير دست يافت:

1- حضور انديشة تجربي تك تك انسان ها در تمامي فرآيند شكل گيري معماري كه اقتضاي آن، دستيابي به روندي است 
كه طي آن افراد مختلف قادر باشند بخش هايي از محيط زندگي خويش را خود آفريده و حياتي تازه ببخشند.

2- بازنمايي انحصاري انديشة خالق گروهي خاص از انسان ها تحت عنوان معمار يا شهرساز در اين فرآيند، در نتيجة  
گسترش نيازها كه پيامد آن از كار افتادن تدريجي روحّيات سازنده و سراسر حيات بخش در تجارب همگان از خلق فضاي 

زندگي است.

تمايز هدفمند و تا حدودي اغراق آميز چنين نگرش هايي در فرآيند شكل گيري معماري با انگيزة تقابل ويژة  واقعيات در 
جريان فرآيند، ما را بر آن مي دارد تا به موضوعاتي خاص و مورد نظر در ساختار چنين نظامي از تقسيم بندي توجه نماييم. 
فرآيند نخست با تأكيد بر روند همگاني شكل گيري تجربيات در امر آفرينش معماري، منوط به عاملي مشترك در ميان تمام 
انسان هاست به گونه اي كه بتوان با اتكاي بر آن، روحيات مشترك افراد را در مشاركت و همكاري در شكل دهي به محيط 
زندگي خويش تقويت نمود. چنين عاملي مي بايست ريشه در سرشت واحد انسان ها جاي داشته باشد و آنگونه ذاتي آدمي 

باشد كه به خودي خود در ضمير ناخودآگاه بشر جاري گردد.
اما در فرآيند ديگر، توجه به اشتراكات در زمينه اي از تفاهم ميان انسان ها معنا مي يابد. از اين رو برخي افراد مي توانند 
علي رغم پرداختن به فعاليت تخصصي خويش، به توافقي در خصوص معرفي و توجيه آثار خود به ساير همنوعان بپردازند. اين 

امر به سطحي از خودآگاهي وابسته است. 
اكنون با معرفي ويژگي هاي دو نظام ياد شده، به رويكرد هر يك بر روند شكل گيري معماري مي پردازيم: 
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1-5-4-1- نظام ناخودآگاه1
»مجموعه فرآيندهاي ناهوشياري كه در رفتارهاي فرد تأثير دارند، ناخودآگاه آن فرد به 
شمار مي روند. ناخودآگاه، آن بخش از زمينه هاي نفساني است كه از تمايالت و فرآيندهاي 
پوياي روان تشكيل مي شود و از حيطة اختيار و آگاهي خارج است.« )يونگ، 1372: 184( 
يونگ با طرح نظرية ضمير ناخودآگاه، توجه همگان را به كودكي و انسان بدوي خفته در 
نهاد بشر جلب نمود كه در اعمال روزانة فرد همواره بصورت عالئمي خاص تظاهر مي كنند 

و چنين افزود كه ضمير انسان بر دو گونه ناخودآگاهی استوار است:

1- ضمير ناخودآگاه فردي كه تمام تجربياتي كه توسط قسمت خودآگاه ذهن شناخته 
نمي شوند را دربر مي گيرد.

2- ضمير ناخودآگاه جمعي كه مخزني از تصاوير ذهنی كه از گذشتة رو به تكامل بشر به ارث رسيده است.

وي مسئول تمام نگراني ها و مشكالت تمّدن امروز بشر را بي توجهي خود بشر و غفلت از اين مقوله مي دانست و همواره 
خاطر نشان مي نمود كه انسان با قطع رابطه با ريشه هاي وجودي و رواني خويش، امروزه تا حد زيادي به شيوة خردگرايانه و 
خودآگاه به سر مي برد. اين امر سبب گرديده است كه آنچه با شرايط گزيده شده توسط انسان در خودآگاهي تعارض دارد، به 
ژرفاي ضمير ناخودآگاه، واپس زده شود و اين خود باعث بسياري عدم تعادل در روان آدمي گرديده است تا جايي كه وي را 

در مواجهه با مشكالت از پاي درمي آورد.
از سويي با اندكي تأمل چنين مي نمايد كه تمّدن هاي نخستين به دليل برخورداري از سطح ويژه اي از زندگي كه بطور 
ناخودآگاه تمام وجوه آن را مقابل آنها قرار مي داد، در مواجهه شدن با مسائل و گزينش هاي خود، بسيار موفق تر از تمّدن هاي 
امروزين بوده اند. آنها به شيوة خود از عهدة كارهاي سادة خودشان بهتر از آنچه كه اكنون ما در مورد كارهاي خويش انجام 

مي دهيم، برمي آمدند.
چنين ستايشي هرگز بدين معنا نيست كه با در معرض تماشا قرار گرفتن و يادآوري حسرت آميز آثار به جا مانده از 
گذشته، اينك آرزو نماييم كه در وضعيت مشابهي همچون گذشته باشيم يا مقتضيات گذشته را به الگويي قابل تقليد با 
عنوان سرمشق زندگي اكنون خويش قلمداد كنيم؛ بلكه اين آغاز راهي است كه به آرزويي در جهت كاهش اشتباهات، با مرور 
گذشتة خويش ختم مي شود. بنابراين هدف، دستيابي به بينشي عميق جهت آزمودن خويش زير بار محدوديت هاي پيچيدة 

جديد و به كل متعلّق به خودمان است. اين امر چگونگي فائق آمدن بر زمان را به ما مي آموزد.

unconscious -1
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تمّدن هاي گذشته ابتدايي هستند، يعني به لحاظ زماني مقدم بر تمّدن هاي امروز مي باشند؛ اما همة آنها در يك زمان 
مشخص و در مكان هاي مختلف در شيوة نظر به مسائل بسيار شبيه به هم عمل مي كردند. در نظام ناخودآگاه تصّور كمي در 
مورد طراحي به شكل امروزي وجود دارد. فرآيند شكل دهي به معماري در اين نظام معموالً به تطابق و سازگاري مناسب ختم 
مي شود؛ بنابراين در جريان فرآيند تنها يك راه درست به نظر مي رسد و بقيه نادرست مي نمايند. از آنجايي كه تقسيم كار 
بسيار محدود است و كارها بصورت تخصصي وجود ندارند، براي معضالت خاص راه حل هاي عمومي ارائه مي گردد و فعاليت ها 

)Alexander, 1964( .نيز توسط عادت كنترل مي شوند
بر اين اساس مي توان چنين گفت كه تمّدني كه ريشه در ناخودآگاهي بشر دارد، تا حدودي بي نام است يعني حرفه اي 
مشخص تحت عنوان معماري در آن وجود ندارد و هر شخص خود خانه اش را مي سازد. فرصت ها براي پيشرفت و تغيير 
تجربه هاي يكسان، بارها و بارها درمورد تك تك افراد تكرار گردد تا مردم آثار خود را به عنوان نمونه هايي بصورت هاي ديگر 
ببينند. بنابراين  در اين تمّدن، هيچ چيزي به عنوان طراحي معماري بصورت روشمند وجود نداشت؛ زيرا بازار خاصي براي 
احساس اختراع و بدعت بوجود نمي آمد و همه چيز خالقيت و معماري محض بود. از اين روست كه هيچگاه از گذشته مدارك 

نوشتاري و نقشه موجود نيست و نقد معماري در اصالح و تداوم كارهاي آتي صورت مي گرفت.
چند اصل در نظام ناخودآگاه حاكم است كه معماري در تمّدن هاي ناشي از آن، تحت تأثير آنها شكل مي گرفت:

الف( فوريت
نظر به هدف نهايي فرآيند شكل گيري معماري در نظام ناخودآگاه بر پاية رسيدن به سازگاري مطلوب، مهم ترين شرط 
را  خود  تعادل  به  دستيابي  فرصت  بايد  سازگاري  به  رسيدن  فرآيند  است.  زمان  شرط  سازگاري،  اين  به  دستيابي  جهت 
مي داشت، پيش از آنكه تغييرات بعدي آن را تهديد نمايند. به عبارت ديگر فرآيند تطابق و سازگاري در اين نظام مي بايست 

پيوسته بوده و سريع تر از جريان از دست رفتن زمينة آن مي بود.
ب( سّنت

سخن گفتن از »سّنت«، سخن گفتن از اصول اليتغّيری است كه ريشه در ماوراء دارد، سخن از تحّقق اين اصول در 
مقاطع مختلف زمانی و مكانی است و باالخره سخن از تداوم و استمرار اعتقاداتی خاص است. سّنت انديشة هدايت كننده و 
حاكم بر جامعه متعارف است و بدين معنا در برابر تجّددگرايی قرار می گيرد. )نصر، 1383( يك وجه از نظام شكل گيري الگو 
در تمّدن ناخودآگاه نيز، شامل الگوهاي ويژه و ثابتي است كه از سنت ها نشأت مي گيرند. در اين وجه تنها يك راه براي انجام 
دادن كارها درست مي نمايد كه تحت عنوان سّنت از آن ياد شده و آن با قدرت در برابر تغييرات احتمالي و پيش بيني نشده 

مقاومت مي كند.  



گفتار یکم: 
مقدمه)طرح موضوع(

25

برجسته ترين جنبه از سّنت در معماري تمّدن ناخودآگاه، غناي آن است كه متوجه الگوهاي خاص مي باشد. از اين منظر 
تنها چيزی كه از اصل برمی آيد، می تواند اصالت داشته باشد. )اكرمی، 1383( افراد نيز در گذشته با تكيه بر اين اصل، به 
جاي خودآگاه شدن در پي الگوهايي اصيل بودند كه به سّنت تبديل شده و تصميمات خود را بيشتر برمبناي اين الگوها اتخاذ 

مي نمودند تا ايده هاي شخصي.
هرجا كه الگوها با آنچه كه سال ها پيش بوده است نسبتاً همگون باشند، پيوندي محكم ميان سّنت و الگوهاي رفتار 
)اشكال مختلف زندگي( به وجود مي آيد. اين الگوها در معارف يك قوم جا افتاده و به امر مهم تري به نام سّنت تبديل مي شدند 
كه غير قابل تغيير و پابرجا بوده و عليرغم زندگي انسان ها در مكان هاي مختلف ولي با عقايد مشترك، استواري الگوهاي 
رفتاري آن عقايد را همراه با رعايت الگوهاي تكنيكي آن مكان حفظ و تغييرات را بسيار مشكل مي ساختند. )الكساندر، 1384( 

در واقع وجود و قدمت چنين سّنت هايي است كه الگوهاي ناخودآگاه معماري را ابقا مي سازد.
پ( تداوم و بي واسطگي

در گذشته رابطة بسيار نزديكي بين انسان و طبيعت از حيث امكاناتی كه براي ساختن بكار مي رفت، وجود داشت. افراد 
اين امكانات را خيلي خوب مي شناختند و بهره گيری از آنها نيز همواره امكان پذير بود. در عين حال هر مالك سازندة خانة 
خويش نيز بود و در ارتباطي تنگاتنگ با اين بي واسطگي قرار داشت. كسي كه چيزي مي ساخت، خود از آن بهره مي جست 

و تنها امكان تجربه را منحصراً دربارة خود داشت. 
نيازهاي بعدي وي را حساس  اوليه نسبت به  اثر پديد مي آمد كه در حالت هاي  بنابراين رابطة نزديكي بين سازنده و 
مي نمود و همواره در پي برطرف ساختن آن نيازها، انگيزه اي ايجاد مي كرد. اشكاالت و اصالحات پا به پا و همدوش هم حركت 
مي كردند و هيچ فاصله اي ميان تشخيص و اصالح يك امر وجود نداشت. روند تشخيص و اصالح نيز بصورت روندي روزمره، 
بارها و بارها تكرار مي شود و بي واسطگي آن قدر تداوم مي يابد كه بنا به غايت الگوي خود نزديك تر گردد. اين بي واسطگي 
ميان نيازها و مشكالت و واكنش در جهت رفع نارسايي ها از مشخصه های اصلی معماری در نظام ناخودآگاه به شمار می رود.
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1-5-4-2- نظام خودآگاه12
ضمير خودآگاه بخشي از ذهن است كه مي شناسيم. نظامی كه بر اين جنبه از ذهن آدمي استوار است، نظام خودآگاه نام 
دارد. محصول اين نظام برخالف نظام ناخودآگاه، بنا هايي است كه سازگاري خوبي ندارند. با ورود خودآگاهي، معموالً مشكالتي 
بوجود مي آيند كه پايداري فرآيند شكل گيري معماري را از بين مي برند و روند متناوب آن را به سمت تثبيت سوق مي دهند. 
)الكساندر، 1384: 65( در اين نظام ساخت و ساز ديگر توسط ساكنين صورت نمی  گيرد. تعّصب در وفاداری به سنت رو به 

انحالل می رود، مقاومت در برابر تغييرات ضعيف تر می گردد و همه گونه تغيير بخاطر منفعت قابل قبول می شود. 
فرآيند شكل گيری معماری در نظام خودآگاه دو جنبة اصلی دارد كه عبارتند از:

الف( گسستگی
در نظام خودآگاه، ديگر بی واسطگی در ارتباط انسان و طبيعت با محيط از بين رفته است. هنگامی كه اشكاالتی بروز 
می كند، پيش از آنكه تشخيص داده شوند، می بايست بارها و بارها گزارش داده شوند تا توجهی را به خود جلب نمايند. تنها در 
اين صورت است كه انگيزه ای در جهت اصالح آن اشكاالت بوجود می آيد؛ زيرا افراد به خود اجازة دخالت در امور تخصصی را 
نمي دهند. اين گسستگی در روند متناوب ترميم و اصالح فرآيند، تنها متوجه اين امر نبوده و حتی اگر كسی در جهت اصالح 

اشكاالت نيز قدم بردارد، به دليل ناآشنايی با پيشينه و مسائل آنها، ممكن است مشكالت جديدی را سبب گردد. 
بنابراين آنچه كه اهميت دارد، شناخت ارتباط گسيخته شده و ابراز نارضايتی كردن از آن نيست؛ بلكه مهم رسيدن به اين 
واقعيت تلخ است كه دير يا زود، افرادی تازه به دوران رسيده، كنترل اين اشكاالت را برعهده خواهند گرفت كه در خودآگاهی 

خود سير می كنند.

ب( فرديت
مهم ترين جنبة اين فرآيند، تأكيد سازندگان بر فرديت خويش است. بناها در روندی خودسرانه از سوی افرادی به ظاهر 
برجسته شكل می گيرند. اين فرديت، نشان از سوق دادن معماری به سوی انتظامی خودآگاهانه و ساختگی است و اين امر 

پيآمد طبيعی تصميم يك فرد است كه زندگی خود را كاماًل وقف يك فعاليت حرفه اي به نام معماری نموده است.
با طرح تخصصی با عنوان »معماری«، نياز به تئوری و مطالعاتی همسو الزامی به نظر می رسد كه به تبع آن آكادمی ها 
داده  فرموله شده سوق  و  واضح  مفاهيمی  به سمت  روش های سنتی،  نشدة  فرمول بندی  احكام  متعاقباً  و  می گيرند  شكل 

می شوند و در راستای اين امر، تغييراتی بنيادی صورت می گيرد.
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ريشة تمام مشكالت اين فرآيند نيز در فرديت آن نهفته است. چه بسا فرد در فرآيند ناخودآگاه بيش از يك عامل كارگزار 
نيست. در نظام ناخودآگاه، هر كس آنچه را كه می دانست، در حد توان خويش به بهترين وجه انجام می داد و از اين رو فشار 
كار كمتری بر وی وارد می گرديد. زيرا دغدغة ابداع فرم ديگر وجود نداشت بلكه وی در پی تشخيص ناسازگاری ها در زمينه، 
فرم را در طول زمان شكل می داد. اما اين امر در نظام خودآگاه، به تشخيص فردی افراد متخصص در چند ساعت بر روی ميز 
اتفاق می افتد و تعداد متغّيرها و عوامل بسيار زيادی كه بايد همزمان مدنظر قرار گيرند، در همين فرصت كوتاه در توليد اثر 
دخيل هستند. بنابراين شانس كسب موفقيت در طراحی در اين روند بسيار كم است كه البته اين امر نيز با توجيه نياز به 

كسب تجربه، مورد مسامحه قرار می گيرد. )الكساندر، 1384(

6- جمع بندي
چنانكه بيان شد، ضمير ناخودآگاه انسان كه محل پذيرش و نگهداری تجربيات اعصار گذشته است، قدرت آن را دارد كه 
بدون هيچ راهنمايی خارجی، او را به مقصد مورد نظر هدايت كند. در وهلة نخست طبيعت و سپس محيط فرهنگی، آموزه های 

مربوط به ساختن را به ضمير ناخودآگاه طراح انتقال می دهند. 
برخالف ضمير ناخودآگاه، ضمير خودآگاه به طراح قدرت انتخاب و دخالت در معماری بومی را می دهد و يكی از علل 
بحران معماری امروز نيز دخالت دادن اين ضمير در طراحی است؛ بطوری كه محصول آن گسستگی است. طراح امروز در 
دوره ای كاماًل گسسته از تجربيات گذشته اش به سر می برد. لذا بايد قادر باشد به نحوی آثار گذشته را بخواند تا پيوستگی خود 

را با گذشتة خويش بازيابد. )معماريان، 1393: 165( اين همان آستانة ورود به طرح مسأله در اين كتاب می باشد. 
آنچه كه امروز به عنوان طرح جديد خلق می گردد، در بستری از آنچه در گذشته به ارث رسيده است، انجام می گيرد. 
طراح امروز می بايست ميراث دار تجربيات گذشته نيز باشد و اين ميراث داری كه تنها در ضمير ناخودآگاه جاری می گردد، به 

معنای پيوستگی و عمل در بستر فرهنگی موجود است. 
يكی از تدابير مهم در جهت غلبه بر گسستگی فرهنگی، بهره گيری از ضمير ناخودآگاه در نحوة آموزش و انتقال مفاهيم 
است و اين امر تنها در قالب شناخت و بهره گيری از آموزه های معماری گذشته تحت عنوان الگوهای بومی، ميّسر می گردد. 
از اين رو الزم است نسبت به اين الگوها در بستر بومی خود، شناخت الزم و كافی حاصل گردد تا هرگونه اقدامی در راستای 

بهره گيری از آنها صورت پذيرد. اين امر تا حدود زيادی به درك شايسته از جوهرة الگو و انواع آن در محيط وابسته است.
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2-1- الگو
2-2- انواع الگو

2-3- سطوح الگو
2-4- منشأ پيدايش الگو 

2-5- جمع بندي: مواضع کاربرد الگو
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2-1- الگو1 
محيط  بي نظمي  منتهاي  در  نظمي  يافتن  پي  در  ناخودآگاه  يا  خودآگاه  به طور  انسان 
پيرامون خويش است. اين نظم كه در قالب عناصري خاص تجلّي مي يابد، ساختار هر محيطي 
را شكل مي دهد. بنابراين جهان تنها مجموعه اي از عناصر نيست كه هريك به طور تصادفي، 
جايي را به خود نسبت داده باشند، بلكه نظمي )عيني يا ذهني( بر همه آن استوار است. اين 
نظم را از مؤلفه هاي اصلي تشكيل دهندة محيط مي توان بازشناخت كه هركدام، يك » الگو« 

را شامل مي شوند. 
الگوها خود را در سرتاسر بافت محيط تكرار مي كنند؛ بنابراين در همه جا وجود دارند. 
از مفاهيم و ادراكات مشترک  الگوها، برداشتی تجريدی هستند برگرفته  )بل، 1382: 21( 
انسان های ساكن در محيط كه به كمك نمادها، نيازها و هنجارها تجلّی می يابند. )حبيبی، 
اين جهت  از  آنها  بازشناسي  قابل درک می سازند.  را  پيچيدگی های محيط  الگوها،   )1382
زبان  نوعي  و  نموده  درک  را  خويش  اطراف  دنياي  ياريشان،  به  مي توانيم  كه  دارد  اهميت 
توصيف و تحليل را بسط دهيم كه بر اساس آن ميزان تأثير هر مؤلفه اي را بر زندگي خويش 

دريابيم.
تمام الگو هاي عالم را خود انسان ايجاد مي كند. هر انسان در ذهن خود الگوهاي مشابهي 
ذهني،  الگوهاي  نمايد.  تجّسم  مي تواند  را  جهان  عيني  الگوهاي  آنها،  طريق  از  كه  دارد 
صورت هايي ذهني از الگو هاي عيني جهان هستند، يعني تصويري انتزاعي كه قواعد عيني 
جهان را ذهنيت مي بخشند. الگو هاي عيني و ذهني بسيار با هم متفاوت اند. الگو هاي عيني 

صرفاً وجود دارند اما نظاير ذهني آنها، پويا بوده، نيرو دارند و مولدند. 
هر الگو نه تنها تماماًً شامل اطالعات عيني و ذهني است، بلكه دو ويژگي ديگر نيز دارد:

1- حاوي دانش الزم براي تشكيل ساختاري از محيط است كه بصورت قاعده اي در راستاي الگو درمي آيد.
2- متضمن ضرورتي است كه مسئله اي را حل كند. يعني الگو صرفاً اين گونه نيست كه در جايي بكار رود يا نه بلكه تعيين 

مي كند كه بايد در جايي بكار رود و در جايي ديگر نه.
بناها هميشه مناسباتي را كه الگوها اقتضا مي كنند، دارا مي باشند، اما ساير جزئيات به اقتضاي موقعيت و سليقة افراد 
بستگي دارد. تمام ابنيه اي كه چنين ساخته مي شوند، در وجوهي صوري كه از قواعد برمي آيد، مشترک بوده و نظمي بر همة 
آنها حاكم است اما در پس اين اشتراک، تنّوع بي پاياني وجود دارد. الگوها را نبايد با قواعد سيستماتيك اشتباه نمود. در ورای 
هر يك از الگوها، فرآيندهايی وجود دارند كه آنها را ايجاد كرده اند؛ بنابراين الگوها همواره از روندهايي نشأت مي گيرند كه از 
لحاظ نمونه هايي كه پديد مي آورند، متفاوت اند اما ساختار كلّي و نحوة عمل شان بسيار شبيه به هم مي باشد. )الكساندر، 1384(

pattern -1

شكل2-1: الگو

شكل2-2: ساختار مشابه الگوها
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