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پیشگفتار
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ً َّ ْ ُ ً
وظا َو ُه ْم َع ْن َء َای ِت َها ُم ْعر ُض َ
ون (انبیاء.)۳۲ :
وجعلنا السمآء سقفا محف
ِ
و آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و آنها از نشانههاى آن روى گردانند.
در دنیا پدیدههای ناشناختهای وجود دارد که ا گرچه دیدهنمیشوند ،در هر زمان و مکانی حضور دارند .پدیدههایی که زمین را از
تشعشعات فضایی محافظتمیکنند و مانع فروپاشی زمینمیگردند .این پدیدهها همان میدانهای الکترومغناطیسی هستند.
این ویژگی که ناجی حیات روی کرۀ زمین اســت ،این مفهوم رامیرســاند که حفاظت از آن ،آیندۀ بشــر بر روی کرۀ زمین را تضمین
مینماید.
انقالب صنعتى ،همراه با پیشرفتهاى علمى ،فنى و پزشکى اوضاع را دگرگون ساخت .در نتیجۀ پیشرفتهای تکنولوژی ،استفاده
از میدانهــای الکترومغناطیســی بهتدریــج ظهــور یافت و در پی آن گســترش بحرانهاى زیس ـتمحیطى افزایــش یافته و اختالالت
الکترومغناطیســی را بــه وجــود آورنــد .تغییــرات زیربنایــی در دنیــای غرب بــا ظهور انقــاب صنعتی ،بایدهــا و نبایدها و مقدســات و
نامقدســات جهــان ســنت را زیــر ســؤال برد و بهجــای آن واقعیــات و عملکردهای دنیــای مــدرن را جایگزین نموده و علــم الهوتی را
تبدیل به علم ناســوتی گرداند .انســان بیشــمارتر از همیشــه ،به راهها و وســایل پیشــرفتهترى مجهز گردید که در راه جاهطلبیها
و بلندپروازىهــاى او بــراى چیرگــى بــر نیروهاى طبیعت و تولید به کارمیرفت .این پدیده با دگرگونیهاى فلســفى ســه یا چهار قرن
گذشــته ،در دید انســان به طبیعت ،ارتباط نزدیک دارد .انســان نوین خویشــتن را همچون بخشــى از طبیعت تجربهنمیکند؛ بلکه
خــود را بهعنــوان نیــروى خارجــى تلقــى میکند که رســالت چیرهشــدن بر طبیعــت را عهدهدار اســت .حتــى دربارۀ پیکار بــا طبیعت
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ســخنمیگویــد؛ در حالــى که فراموشمیکنــد در صورت پیروزى در این پیکار ،خود را در جناح بازنــده خواهد یافت .مکاتب مادی
بــا اصالتبخشــیدن بــه بعــد مادی انســان ،لذتگرایــی و نفعپرســتی ،زمینههای تخریــب محیطزیســت را فراهم میکننــد و تعادل
میدانهای الکترومغناطیســی طبیعی زمین را بر هممیزنند .چنانچه در میدانهای الکترومغناطیســی طبیعی زمین بر اثر عوامل
گونا گون (که مهمترین آنها تکنولوژیهای ســاختۀ دســت بشــرمیباشــد) اختالل ایجاد گردد ،تنشهای مضر ژئوپاتیک به وجود
میآیند .بنا بر گزارشهای علمی ،امواج مضر ژئوپاتیک ،شــایعترین عامل در بروز برخی بیماریهای مزمن جســمی و روحی انســان
میباشــند .این بدان معنا نیســت که امواجمیتوانند باعث این بیماریها شــوند؛ اما چنانچه افراد ،دارای سیســتم بدنی ضعیفی
باشــند یا مدتزمان طوالنی در معرض پرتوهای مذکور قرار گیرند ،این امواج به «عامل بســیار مهم بیماریزا» در بدن آنها مبدل
ً
میگردند .چنانچه این زمان کوتاه باشد ،اثرات منفی موردنظر معموال ناچیز است .ا گرچه نشانههایی ضعیف نظیر خستگی ،عدم
تمرکز و سردرد را هنگام حضور در یک منطقه خاصمیتوان مشاهده نمود.
کتــاب حاضــر بــا هدف تبیین اصول طراحی معمــاری مبتنی بر کنترل تنشهای مضر ژئوپاتیک و افزایش ســامت کاربران بنا به قلم
مؤلفان نگاشته شده و مطالب ارائهشده حاصل تعداد کثیری از پژوهشها و آزمایشهای علمی صورتگرفتهمیباشد؛ لذا برخی از
منابع استفادهشده ،تنها در بخش پایانی هر پارا گراف ذکر شدهاند.
در فصل اول کتاب به بیان اهمیت تأثیرات فضای معماری ساختهشده بر سالمت عمومی انسان ،پرداخته شده است .زیرا سالمت
انســان ابعاد گســتردهای دارد و رســیدن به ســامت مطلوب ،برنامهریزی همهجانبهای رامیطلبد و یکی از ابعاد ســامت انســان،
ســامت محیطــی اســت که در آن زندگیمیکند؛ لــذا انگیزۀ اصلی معماری ایجاد محیطی ســالم ،تأمینکنندۀ نیازها و رفاه انســانی
ً
میباشد .بخش مهمی از الزامات و پیشنیازهای ایجاد محیط کامال سالم ،شناسایی و مدیریت تنشهای موجودمیباشد.
در فصــل دوم کتــاب ،میدانهای الکترومغناطیســی ،منابــع ایجادکنندۀ اختــال در میدانهای الکترومغناطیســی طبیعی زمین و
تنشهــای ژئوپاتیــک ،به همراه پیشــینهای جامع از نظریهها و پژوهشهایی بیان گردیده اســت که توســط محققان و متخصصان
علوم گونا گون (بهعلت میانرشــتهایبودن کتاب حاضر) در زمینۀ تنش ژئوپاتیک و اثرات مضر آن بر ســامت انســان صورت گرفته
است.
با توجه به این نکته که تنش ژئوپاتیک و آلودگیهای الکترومغناطیسی به یکی از معضالت مخاطرهآمیز و البته همیشگی در زندگی
انســانهای معاصر ،در سراســر جهان مبدل شــده است؛ نتایج ا کثر پژوهشها و آزمایشهایی که طی چند دهۀ اخیر ،تأثیرات مضر
تنش ژئوپاتیک بر موجودات زنده و اثرات زیانبار آن برای محیطزیست و بر ارگانهای گونا گون بدن انسان را مورد بررسی و ارزیابی
قرار دادهاند؛ در فصل سوم این کتاب نوشته شده است.
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در گذشــتههای دور ،بــا اســتفاده از ابــزار و ادوات ســنجش خــا ک ،بادقت ســاختار زمین موردنظــر را کنترلمیکردند تــا مانع ایجاد
مناطق ناخوشــایند برای ســا کنان آیندۀ ســاختمان شوند؛ زیرا آنها بهخوبی از تنش ژئوپاتیک و انرژی شبکههای زمین آ گاه بودند
و در واقع در برخی از خطوط زمینی که «رگههای اژدها»مینامیدند ،ساختمان احداثنمیکردند .در فصل چهارم کتاب ،با توجه
به این موضوع ،نحوۀ شناســایی تنش ژئوپاتیک با تســلط بر علوم باســتانی و اندازهگیری کمی امواج آن ،توسط دستگاههای مدرن
امروزی در فضاهای معماری تشریح شده است.
امــروزه نیازهــا و کیفیــت زندگی انســانها در ســاختمان ،بدون توجه به حوزۀ زمینشناســی و شــناخت درســت از آن ،به هشــداری
بحرانــی بــرای دولــت و خطــری واقعــی بــرای ســامت انســان ،بــدل شــده اســت .بنابراین هــر فضــای ساختهشــده ،عالوه بــر تأمین
نیازهای عملکردی ســا کنان ،باید بهعنوان منبع آرامش و رفاه ،متضمن ســامت انســان باشــد .لذا هدف اصلی این کتاب ســاخت
ساختمانهایی سالم است که تأثیر مثبتی بر شاخصهای سالمت جسمانی و روانی انسانمیگذارند .در این راستا در فصل پنجم
کتاب به پاســخ این پرســش پرداخته شــده اســت که چگونهمیتوان در کاهش و کنترل میزان تنش ژئوپاتیک در طراحی معماری
تأثیرگذار بود.
نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ تنش ژئوپاتیک که عموم مردم باید به آن توجه نمایند این اســت که برای انجام تعامل بیولوژیکی ،نیازی
نیســت کــه شــدت میدانهای الکترومغناطیســی زیاد باشــد؛ بلکــه امروزه شــواهد و مدارک بســیاری وجود دارد که نشــان میدهد
ً
سیگنالهای بسیار ضعیف نیزمیتوانند پیامدهای مضر فیزیولوژیکی داشته باشند .این شدت تعامل و اثر متقابل ،تقریبا هزار بار
ً
کوچکتر از مقادیر آســتانهای اســت که قبال توســط نظریهپردازان کالســیک (که در رویکرد گزافهگویی و اغراق خود نســبت به علوم،
تمام شــواهد و مدارک مغایر با محاســبات مهم خود را ردمیکردند) برآورد شــده است .برآوردهای نادرست مقادیر آستانهای مذکور
هنوز هم در دست بررسی و اصالح توسط کارشناسان و متخصصانمیباشد.
ازایــنرو بــر دولتهاســت بــه بازنگــری در اســتانداردهای امــواج الکترومغناطیســی و تغییــر جهــت آنهــا بــر مبنای زیستشــناختی
بپردازنــد و بــا بازنگری در دســتاوردهای کنونی حاصل از تحقیق و پژوهشهای صورتگرفتــه در تمام علوم مانند معماری ،فیزیک،
باستانشناسی و پزشکی؛ با توجه به شرایط موجود از سالمت عمومی جامعه ،حمایت و محافظت نمایند.
ً
در پایان هرگز ادعایی مبنی بر بینقصبودن کتاب حاضر وجود ندارد .اما از آنجایی که مطمئنا خوانندگان گرامی با حوصله و دقت
کافی خویش ،بهتر میتوانند به خطاهای موجود در کتابها آ گاهی یابند؛ حق این است که بر مؤلفان منت نهاده و هرگونه نقصان
یا اشتباهی را از طریق آدرس الکترونیکی ذیل یادآور شوند ،تا با امتنان و استقبال در چاپهای بعدی نسبت به رفع آن اقدام گردد.
در خاتمــه نیــاز خــود را برای راهنماییهــا ،تذکرات و نظرات متخصصان و عالقهمندان یادآوری نمــوده و تقاضامینماییم تا با طرح
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اشکاالت و نارساییها و با ارائۀ پیشنهادهای اصالحی ،اینجانبان را قرین منت خود سازند.
جمالالدین مهدینژاد
MAHDINEJAD@SRU.AC.IR

فصل 1؛ معماری و سالمت

1
معماری و سالمت
.1-1پیشدرآمد
انسان موجودی است که در طبیعت قرار گرفته است و همراهی با طبیعت در هر زمان و مکانی از نیازهای مبرم اومیباشد .لذا مطلوب
است فضای زندگی انسان ،با طبیعت و بستر طبیعی خود مطابقت داشته باشد .بهمنظور تبیین چگونگی ارتباط طبیعت و معماری،
با بیان مفاهیم موجود در طبیعت ،میبایست به وا کاوی در معماری نیز پرداخته شود .تا به امروز برای معماری تعاریف متعددی ارائه
شــده که هرکدام به جنبۀ خاصی از آنمیپردازد .بهطور کلی معماری به مجموعهای از روابط بین «انســان» و «فضا» گفتهمیشــود و
بــه زبانــی دیگر معماری حفظکننــده ،کنترلکننده و یا خلقکننده رابطۀ میان آن عوامل اســت .بهطوری که کیفیت ارتباط «محیط-
انســان-فضا»،میتواند معماریهای گونا گونی را تشــکیل دهد .لذا جس ـتوجوی ارتباط واقعی و اصیل میان معماری و طبیعت به
بررسی و ارزیابی مفهوم طبیعت ،در بطن ارتباط دوسویۀ این سه عامل ،نیازمند است .از سویی دیگر برای درک و بررسی بهتر مفاهیم
طبیعت در این روابط ،میبایست آنها را در حوزۀ معماری نمایش داده و تحوالت معناییشان نیز موردتوجه قرار گیرد.
ا کنون که بشــر در قرن بیس ـتویکم در حال پیشرفتن اســت ،ســرعت تحوالت بهگونهای سرســامآور شــتاب گرفته اســت .تحوالت
اجتماعــی توانایــی همپایــی بــا تکنولوژیهای جدید را ندارند و انســانها در دام خطــر ازخودبیگانگی و بیریشــگی در جهان بیگانه
ضدانســانی و بهرهمند از تکنولوژی پیشــرفته گرفتار شدهاند .اما واضح است که گسترش توانایی انسان ،به او هم قدرت آفرینندگی
و هم قدرت ویرانگری را در مقیاسی که در تاریخ بشر هرگز سابقه نداشته ،داده است .بهطوری که قدرتهای تکنولوژیکی روزبهروز
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پیشرفتمیکنند ولی آثار جانبی و مخاطرات بالقوه آن برای محیطزیست و سالمت انسان نیز افزایشمییابد.
گرچه موضوع حفظ محیطزیســت و بهدنبال آن ســامت انســان از دیرباز تا کنون ،جایگاه ویژهای در علوم ایفا نموده اســت ،اما در
ً
دوران معاصر و در پی بروز مشــکالت ناشــی از زندگی ماشــینی و محیط کالبدی کســالتآور خصوصا در شهرهای بزرگ ،نگرانیهایی
جدی در زمینۀ تهدیدات زیستمحیطی و سالمت انسان شکل گرفته است .توجه پیشینیان به موضوع محیط سالم از نوشتههای
باســتانی پیداســت؛ چنانکــه در پنــج قــرن پیش از میالد ،از بقراط نقل شــده اســت که از مــرداب بهعنوان محیطی ناســالم و ناامن
و از دامنــۀ کــوه بهعنــوان محیطــی ســالم و امــن نــام برده اســت .بــا توجه به رونــد افزایــش جمعیت و همچنیــن ارتبــاط آن با حفظ
محیطزیست ،بررسی نقش معماری بر سالمت افراد در شکلگیری جامعهای سالم ضروریمیباشد.
گســترش بیرویه و بیبرنامۀ توســعۀ شــهرها ،بلندمرتبهسازی ،انبوهسازی ،عدم توجه به زمینشناســی،کیفیت ساختوساز ،عدم
تشــخیص نیازهای انســانی ،آلودگیهای الکترومغناطیســی و تنش ژئوپاتیک و ســایر عوارض رامیتوان بهعنوان شــرایط و کیفیات
نامناسب شهری دانست که تأثیرات مضری بر سالمت جسمی و روانی افرادمیگذارد.
حرفۀ معماری بهدلیل ماهیت میانرشتهای خود از مباحثی مانند علوم شناختی ،علوم اجتماعی ،علوم پزشکی ،علوم پایه ،علوم
انســانی و هنــر در بطــن خود بهــرهمیبرد .در نتیجــه نهتنها محصول نهایــی طراحی ،بلکــه فرایندهای اولیۀ طراحی بــرای معماری
مطلــوب میبایســت مورد توجه و بررســی قرار گیــرد .فاصلۀ میان محیط بالقوه ،یعنی محیط ذهنــی و آرمانی طراح و محیط بالفعل
یعنی محیطی که ســاختهمیشــود و مورد بهرهبرداری قرارمیگیرد ،فاصلۀ زیادی اســت .در صورتی محیط بالقوه به بالفعل تبدیل
میشود که به بررسی و ارزیابی ماهیت میانرشتهای معماری پرداخته شود.

 .2-1ادرا ک در معماری
ادرا ک انسان از هستی و نحوۀ این تعامل از موضوعات مهم در حوزۀ خلق آثار معماری است .با توجه به اینکه مرتبۀ ادرا ک انسان
از هســتی ،ســطح تعامل او و هســتی را شــکلمیدهد ،در راســتای ارتقای کیفیت خلق آثار معماری و شهرســازی شــناخت مراتب و
مراحل ادرا ک انسان مسئلهای ضروریمیباشد[.]۱
از آنجایی که عوامل درونی و بیرونی متعددی در شــکلدهی به شــکل فرزند یک ارگانیزم نقش دارند؛ یکی از عوامل بســیار تأثیرگذار که
ســبب ایجاد تنوع و دگرگونی میگردد ،ادرا کات مولی یا مادر اســت .مادر نهتنها خودش بلکه عالیقش در شــکلدهی به فرزند تأثیرگذار
اســت و فرزند بر اســاس دیدههای او تغییر شــکل میدهد .فرایند مذکور در خلق و آفرینش آثار هنر و معماری نیز وجود دارد .هنرمند در
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دایرۀ تصورات خود ،خلق میکند و این تصورات از نگاه و بررس ـیهایش در ذهنش شــکل میگیرد .هنرمندان به همین دلیل در مرحلۀ
شکلگیری ایده به دیدن آثار گونا گون میپردازند[ .]۲معماری اولین ابزار ارتباطی ما با فضا و زمانمیباشد و به این ابعاد مقیاسی انسانی
میبخشد .معماری فضای المتناهی و زمان بیانتها را بهمنظور درکشدن و سکونت توسط نسل بشر ،تحت سلطهمیگیرد[.]۳
طبیعت همچون انســان از محیط تأثیرپذیر اســت و این تأثیر را میتوان ادرا ک نامید .این ادرا ک در جمادات بســیار ضعیف اســت ،در
گیاهان و حیوانات برتر است و در انسان به اوج خود میرسد .به اینترتیب مراتب ادرا ک را میتوان بر اساس مراتب موجودات طبقهبندی
نمود .تحقیقات جدید علمی سطح بسیار باالیی از ادرا ک و هوشمندی و عکسالعمل را در حیوانات و گیاهان نشان داده است[.]۲
در حــال حاضــر نحــوۀ ادرا ک انســان از هســتی و تأثیــر آن بــر معماری و شهرســازی در قالب مقولۀ «رابطۀ انســان و طبیعت» بررســی
میشــود .بــر اســاس یــک دیــدگاه فلســفی مشــخص و مبنای نظری روشــن ،بــه تعریــف ارتباط انســان با طبیعــت ،ابعــاد آن و نحوۀ
تأثیرگــذاری آن دو بــر یکدیگــر پرداختــه شــده اســت و فقدان این نگــرش لطمات زیادی به حــوزۀ طراحی معماری و شهرســازی وارد
نموده است .لذا برای دستیابی به نتایج مطلوب میبایست اصول جامعی بهعنوان مبنا در نظر گرفته شود.

.3-1ارتباط انسان با طبیعت
محققــان ارتباط با طبیعت را در ســه ســطح تماشــای مناظر طبیعی یــا تصاویری از طبیعت ،بودن در طبیعــت و درگیری و تعامل با
طبیعت تقسیمبندیمیکنند و معتقدند قرارگیری در معرض طبیعت ،چه بهصورت ارادی و آ گاهانه و چه ناخودآ گاه و غیرمسقیم
باشــد ،منجــر بــه بــروز وا کنشهــای مثبتیمیگــردد .ا گرچه پایه و اســاس ژنتیکــی در هرگونه تمایل بــه وا کنش مثبت بــه طبیعت و
محیطهــای طبیعــی ،امــروزه یکــی از ضعفهای پیش روی بشــر اســت و نیازمند آموزش ،فرهنگســازی و تجربۀ مکــرر محیطهای
طبیعی اســت .در ســالهای اخیر مطالعات زیادی دربارۀ تأثیرات محیط طبیعی بر انســان صورت گرفته که نشــانمیدهد نهتنها
حضــور در محیطهــای طبیعی ،بلکه تماشــای صرف طبیعت یــا حتی نگاه به تصاویر و فیلمهایی از مناظــر طبیعی منجر به کاهش
اســترس و خســتگی چشــممیشــود .گــروه دیگــری از پژوهشهــا نشــان داده اســت دیدن طبیعــت ،شــنیدن اصواتــی از طبیعت و
داشــتن هرگونه تجربه از طبیعت ،ســبب کاهش تنش و اســترسمیشــوند .ارتباط با طبیعت حس آرامش و آســودگی خاطر را برای
کاربــران فضــا ایجــادمیکنــد و افرادی کــه در محیط کار خــود ،از وجود گیاهان بهــرهمیبرنــد ،پربازدهتر ،راحتتر ،ســالمتر و خالقتر
هســتند و فشــار و اســترس کمتری را نســبت به کسانی که از این نعمت بیبهرهاند ،تحملمیکنند .آنها فضای کار خود را از لحاظ
زیباییشناســی ،خوشــایندتر ادرا کمیکنند ،در انجام کار خود مشــتاقتر هســتند و کمتر دچار نا کامیمیشــوند .پژوهشها حتی
بــه حضــور مصالــح طبیعی در کنار ارتباط مســتقیم با طبیعت بر ســامت جســم و روح و افزایش ســطح رضایتمنــدی و بازدهی افراد
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تأ کید دارند .تأثیرات طبیعت بر افراد با توجه به ویژگیهای محیطهای طبیعی مختلف ،متفاوت است .پارکها ،باغها ،سواحل،
رودخانههــا و دریا احســاس شــادی ،ســرگرمی ،راحتــی و گفتوگو را القامیکننــد .محیطهایی که از وجود مناظر آبــی بهرهمیبرند،
مکانهای با اهمیتتری برای تفریح ،سرگرمی ،معاشرت و فعالیتهای اجتماعی هستند[.]۴

 .۱.۳.۱ارتباط انسان با طبیعت در معماری
طبیعت با وجود زیبایی و جذابیت آن ،دو محدودیت برای انسان فراهم میکند :
 .۱محدودیتهای مادی :انسان نمیتواند همۀ شرایط طبیعت را تحمل کند و ناچار به جدایی از طبیعت و رجوع به محیطی
متفاوت است.
 .۲محدودیتهای نظری :بینشها و تفکرات انسان دربارۀ تعریف جایگاه طبیعت و نسبت آن با انسان گاه آن را باالتر یا پایینتر از
سطح انسان تعریف میکند.
هر دو عامل فوق سبب شکلگیری معماری محیطهایی متفاوت در دل طبیعت میشود .هر اقلیم و جغرافیایی توصیههای عملی
خاصــی را بــرای تأمیــن حداقلهای آســایش در معماری پیشــنهاد میکردند و همیــن عامل معیاری هویتبخــش و تفاوتآفرین در
معماری و باغسازی جهان بود .این الیه را میتوان الیۀ روبنایی و کالبدی هویت معماری دانست .عامل دوم قدری پنهانتر است.
در اینجــا علــت تفاوتهــای کالبــدی معماریهای گونا گــون در تفاوت نگاه آنها به انســان ،طبیعت و ماورای طبیعت جســتوجو
میشود .این الیه را میتوان الیۀ زیربنایی و مفهومی هویت معماری نامید[.]2

 .1-3-2دستهبندی دیدگاهها
برای شیوههای گونا گون ارتباط با طبیعت در مکاتب معماری و باغسازی ،دستهبندیهای متفاوتی وجود دارد .گروتر 1دو مکتب
نظری (شــرقی و غربی) و ســه مکتب باغســازی (ژاپنی ،فرانسوی و انگلیســی) را از هم تفکیک کرده و سعی دارد ویژگیهای هریک را
تشریح نماید .در این راستا به باغسازی کهن و ریشهدار ایرانی با سابقۀ چندهزارساله و متفاوت با هر سه مکتب او و نظریۀ اسالمی
یا زرتشــتی که متفاوت با دو دیدگاه اوســت اشــارهای نکرده اســت .اما مطالعات دقیقتر جواهریان به شــکل بهتری ریشــۀ ژاپنی باغ
ً
انگلیســی و ریشــۀ ایرانی باغ فرانســوی را نشــان داده اســت .بهزعم وی ،اساســا دو ابر الگوی اصلی باغ ایرانی و ژاپنی در طول تاریخ
 .1هرچنــد گروتــر نــه در دیدگاههــای نظــری و نه در مکاتب معماری و باغســازی ،به اندیشــۀ معماری ایران و اســام اهمیتی نداده و از این منظر نظریــهای غیر کامل را
مطرح نموده است ،اما تمایزی که بین بحثهای نظری و عملی ایجاد کرده و مدلسازیهای ارائهشده توسط وی ،بسیار آموزنده است.
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بوده که به دو صورت منظم و آزاد شکل یافتهاند و با تغییر شکلهایی در مکاتب گونا گون به کار رفتهاند[۵و.]۶
جواهریان ســخن درســتی را در ریشهیابی مکاتب مطرح نموده است؛ اما برای دستهبندی وضعیت موجود مکاتب گونا گون به نظر
میرســد نیــاز بــه مطالعات گســتردهتری وجــود دارد که باید هر دو نظریــه را با هم جمع کنــد .بدین منظور نظریۀ ســامانهها معرفی
میگردد که در این نگرش میتوان چهار نوع ارتباط بین انسان و طبیعت در نظر گرفت:
1 -1ارتباط غیرسامانهای گسستۀ یکطرفه و مصرفی همچون ارتباط ماشین با طبیعت
2 -2ارتباط سامانهای گسسته همچون ارتباط اجزای ماشین
3 -3ارتباط سامانهای پیوسته همچون ارتباط اجزای طبیعت
4 -4ارتباط فراسامانهای همچون خالفت الهی انسان در طبیعت و مدیریت هوشمند آن
5 -5ارتباط فرا گیر و خداوند پایۀ هویت انسان و طبیعت

 .۲ - ۱ارتباط غیرسامانهای و سامانهای گسسته:
این ارتباط مصرفی و یکسویه است و تنها در جستوجوی تأمین بهره و سلطۀ بیشتر انسان بر طبیعت است .بسیاری از نظریهپردازان
همچون گروتر تأ کید دارند که دنیای امروز غرب ارتباط خود را با طبیعت به اینگونه تنظیم کرده اســت و ریشــۀ بحران طبیعت امروز
جهان در همین نوع ارتباط اســت .راهحلی هم که در دورههای اخیر برای این بحران ارائه شــده ،ایجاد ارتباط دوســویه و ماشــینوار
است .این شعار معروف لوکوربوزیه 2و گروپیوس« 3معماری ماشینی است برای زندگی» ،مصداق مهم این دیدگاهمیباشد[.]2

تصویر  -1-1ارتباط غیرسامانهای و سامانهای گسسته

4

2- Le Corbusier
3- Walter Gropius
 -4بازترسیم تصاویر از [] 2
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 .3ارتباط سامانهای پیوسته (ارگانیک):
در ایــن نگــرش ،طبیعــت بهعنوان ســامانۀ کالنی تعریف میشــود که انســان هــم جزئی از آن اســت و نیازمند کســب هویت از طریق
طبیعــت اســت .راز مانایــی و پایــداری ایــن جــزء ،هماهنگی با کل اســت و انســانیت انســان در گرو فعالشــدن و هماهنگشــدن او
بهعنوان یک جزء در کل طبیعت اســت .اســاس این بینش ،مادی اســت و تا آنجا که به مادیت انســان و زندگی مادی انســان توجه
دارد سخن درستی است .یکی از مشکالت تمدن معاصر فراموشکردن همین تعریف است که طبیعت را مادر انسان قلمداد میکند
و احترام به حقوق طبیعت را الزم میداند .کارکرد هنر در این دیدگاه تلطیف انسان و نزدیککردن او به طبیعت است[.]2

تصویر  -2-1ارتباط سامانهای پیوسته

5

 .4ارتباط فراسامانهای:
در ایــن نگــرش عظمــت وجــودی انســان چیــزی فراتر از طبیعت اســت .در اینجا بهجــای آنکه انســان ،از طریق طبیعت تعریف شــود و
ً
طبیعتگونه باشد ،طبیعت است که بهعنوان یک جزء ،ساختار انسانگونه دارد و هویت خود را از طریق انسان و خصوصا انسان کامل
ً
کســب میکند .ارزش طبیعت در هماهنگی و همســنخی آن با سرشــت انســان است و به همین جهت کامال میتواند در خدمت او قرار
گیرد .اساس این بینش ،معنوی است و هدف آن تأ کید بر ساحت فراطبیعی وجود انسان است .جایی که طبیعت ،دیگر انسان را اقناع
نمیکند و انسان در آن به تنهایی و غربت میرسد .زیربنای انسانیت انسان در حوزۀ فراطبیعت است و کارکرد هنر مربوط به استعالی
وجود انسان از ساحت طبیعت به عالم ماوراست .پس هنر انسان در تکمیل نارسایی و نقص معنایی طبیعت است[.]2

 -5بازترسیم تصاویر از [] 2
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تصویر  -3-1ارتباط فراسامانهای

6

 .5ارتباط فرا گیر:
در ایــن نگــرش آنچــه همســنخی و مشــابهت ذاتــی بیــن انســان و طبیعــت ایجاد کــرده ،سرچشــمۀ وجود ،یعنــی خداوند اســت که
ویژگیهایش پایۀ هویت همۀ هســتی اســت .طبیعت مانند انســان ،ولی در سطحی بســیار ناز لتر جلوهگر صفات خدا همچون علم
(خودآ گاهی) ،اراده (آزادی) ،آفرینندگی ،قدرت و ...اســت .ریشــۀ پایداری و ثبات قوانین سنتهای ذاتی طبیعت و انسان در طول
هــزاران ســال گذشــته و در عیــن حــال تحول و حرکت عملی آن ،در همین سرشــت الهی آن اســت .این سرشــت الهی بــه کاملترین
شــکل خود در انســان کامل ظاهر میشــود و به همین جهت انسان کامل نقش مدیریتکننده و فراسیستمی نسبت به کل سامانۀ
هستی دارد[.]2

تصویر  -4-1ارتباط فرا گیر

7

 .1-3-3مبانی مکاتب چهارگانۀ طراحی در طبیعت
بر اساس مباحث فوق چهار تئوری بنیادی از منظر عقلی قابل تفکیک است و کتابهای تئوری معماری (از جمله زیباییشناختی
 -6بازترسیم تصاویر از [] 2
 -7بازترسیم تصاویر از [] 2
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درمعمــاری گروتــر) ،بــر همین اســاس پیــش رفتهاند .این تئوریها به شــکل نظریات توصی ـهای (حکمت عملی) ارائه میشــوند؛ اما
ریشه در نظریات توصیفی (حکمت نظری) آن مکاتب دارند و آنها را میتوان به شکل زیر معرفی نمود:
جدول  -1-1انواع مکاتب در ارتباط با معماری []2

الگووارۀ اول :نگرشهای طبیعتستیز و سکوالر (بهرهکشی و تسلط و مقابله با طبیعت)
اســاس این تفکر از تعریف غیرسیســتمی (یا حدا کثر سیســتمی گسســته و مکانیکی) ،رابطۀ انســان با طبیعت ناشی میشود .ضمن
ً
اینکه معموال انسان و طبیعت هم تکساحتی تعریف میشوند .در این دیدگاه انسان و طبیعت هیچ رابطهای با عالم متافیزیک و
غیب ندارند و انسان در مدت کوتاه حضور خود در این عالم ،ترجیح میدهد هرچه بیشتر از طبیعت بهعنوان کاالی موجود ،بهره
و لذت ببرد.
ً
ریشــۀ ایــن دیــدگاه در دورههــای کهن و خصوصا اندیشــه جزءگرایی (اتمیســم) یونانی در نــزد متفکرانی همچــون «دموکریت» (قرن
پنجــم پیــش از میــاد) و «اپیکــور» (قرن چهــارم پیش از میالد) قــرار دارد .دراین دیــدگاه نمیتوان برای طبیعت هویــت کلی در نظر
گرفــت .طبیعــت سرشــتی اتفاقــی دارد و علــت و هــدف خاصی را دنبــال نمیکنــد .پدیدههای عالم نتیجــۀ برخــورد و وا کنش اتفاقی
اتمهایی است که میتوانند جسمی یا روحی باشند[.]7
پس از ســیطرۀ طوالنی دیدگاه طبیعتســتیز در قرون وســطی ،مهمترین دیدگاههایی که به شکلی بیسابقه ظهور نمودند ،دیدگاه
ســکوالر در کنار دیدگاه طبیعتگرا (ناتورالیســم) بود .بهطوری که هیچگاه طبیعت به اندازۀ دوران صنعتی مدرن به تســخیر انســان
درنیامــده اســت .این روحیۀ تســخیرگری و مهــار طبیعت را بهوضوح در هنر و معماری این عصر میتوان دیــد .ویژگی اصلی این دوره،
تغییر در نســبت بین انســان و طبیعت اســت .انســان بهجای تفســیر طبیعت و اصالتدادن به آن ،به تغییر طبیعت و اصالتدادن به
ذهن خود میپردازد .اینجاســت که کانون اصلی ارتباط انســان با طبیعت ،از هنر به صنعت تبدیل میشــود؛ یعنی چیزی که هدفش
تأمین آسایش بیشتر انسان است[.]8
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الگووارۀ دوم :نگرشهای طبیعتگریز (بیتفاوت)
این دیدگاه نیز رابطۀ انسان با طبیعت را غیرسامانهای یا سامانهای گسسته میبیند؛ ولی همچون گرایش قبل توصیهای بر مهار و
ســلطه بر طبیعت نمیکند و آنها را دارای دو ســاختار متفاوت میداند .زیربنای نظری این دیدگاه را هم در عرفان و هم در فلســفه
میتوان یافت .در یک تقســیمبندی کلی گرایشهای فلســفی و عرفانی را میتوان به دو دســتۀ آفاقی و انفســی تقسیم نمود که این
دو گرایش متناظر با دو دیدگاه طبیعتگرا و طبیعتگریز میشوند .در عرفان انفسی از آنجا که عالم اصیل و حقیقی فراتر از این عالم
توصیف میشــود ،طبیعت مزاحم و حجابی برای رســیدن به عالم ماورای طبیعت و همچون زندانی اســت که انســان را از رســیدن
بــه حقیقــت عالــم محروم میکند و راه دســتیابی به آن عالم حقیقــی ،بیاعتنایی و گاه مخالفت (ریاضت) در مقابل طبیعت اســت.
زیربنای حکمت عملی این مکاتب بر اصل بیاعتنایی یا مخالفت با طبیعت پیریزی شده است[.]2

الگووارۀ سوم :نگرشهای طبیعتگرا
در این نگرش ،بیش از همۀ مکاتب پیشین ،بر رابطۀ سامانهای انسان با طبیعت تأ کید میشود .سابقۀ این نظریه در مکاتب شرقی
بســیار کهن اســت؛ اما امروزه شــکل جدیدی از طبیعتگرایی کالبدی و شکلی ظهور کرده است که این رابطه را بیشتر غیرساختاری
و ظاهــری دنبــال میکنــد و آن را ارگانیــک نمیداننــد .عمــدۀ این مکاتب به اشــکال مختلف ،بــه بهرهگیری و تقلید از مظاهر شــکلی
طبیعت اهمیت میدهند؛ اما مهمترین دیدگاه را در این زمینه باید مکاتب ارگانیک دانست.
در این نگرش هیچجایی خارج از طبیعت نیست که دارای اصالت بیشتری در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبیعت دور
نماید .هر ساحت ماورایی که باشد در باطن همین طبیعت است و تنها راه رسیدن به آن پیوستن و یکیشدن با طبیعت میباشد.
این یگانه روش رسیدن به پایداری و آرامش و امنیت است .زیربنای انسانشناسی در طبیعتشناسی بوده و طبیعت بهمثابۀ مادر
انسان است.
یگــردد و دوباره در طبیعت ظهور میکند .نظریۀ تناســخ در بســتر همین نظریه مطرح
انســان از طبیعــت برخاســته و بــه طبیعت باز م 
میشود .مطابق آن روح زاییدۀ جسم است و پس از تکامل باز هم در مادۀ طبیعت بازمیگردد (جسمانیة الحدوث و جسمانیة البقا).
در بیشتر نظریات این گروه انسان کامل بهعنوان الگویی از انسان یکیشده با طبیعت اهمیت ویژهای دارد و این مسئله را در مکاتبی
همچون بودیسم ،ذن و زرتشت بهخوبی میتوان مشاهده نمود .زیربنای حکمت عملی این مکاتب ،دوستی ،بهرهمندی و صمیمیت
با طبیعت است .به همین منظور به حقوق طبیعت اهمیت داده و آداب و دستورهای خاصی را در مواجهه با طبیعت ،بهعنوان تقوی
طبیعت ضروری میدانند .هرچند در برخی گرایشهای جدید آن ،این آداب و حقوق در حد احساسی و عاطفی باقی میماند[.]2
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الگووارۀ چهارم :تکمیل طبیعت (طبیعتساز)
این ادعا را بسیاری از مکاتب طبیعتستیز ،طبیعتگریز و طبیعتگرا میتوانند داشته باشند که برای شناخت آن میبایست بسیار
دقیق بود .به گمان ما دیدگاه قرآن دربارۀ ارتباط انسان با طبیعت بیش و پیش از همه به این دیدگاه نزدیک است.
در این راستا نظریۀ سه جانبهای در اندیشههای اسالمی مورد بحث قرار میگیرد که به شرح زیرمیباشد:
Nو ْاس َت ْع َم َر ُك ْم ف َ
نظریۀ  :1انسان وظیفۀ استعمار و تسخیر طبیعت را دارد َ
يها( Mهود.)43 :
ِ
َ
ُ
ْ
ََ ْ َََْ ْ ْ َ َ
ْ َ
ــن َتق ِو ٍيم Qث َّم
نظریــۀ ََ :2ارزش طبیعــت از لحــاظ وجودشناســی پایینتر از بعد روحانی انســان اســت Nلقــد خلقنا ِالنســان ِفي أحس ِ
َر َد ْد َن ُاه أ ْس َفل َس ِاف ِل َ
ين( Mتین 4 :و .)5
َ
ُ َ َ
Nه َو أ ْن َشــأ ُك ْم ِم َن ْال ْ
ر
ضM
نظریۀ  :3طبیعت بســتر الزم برای شــکلگیری بعد جســمانی و روحانی انســان است و به تعبیری مادر اوست
ِ
(هود.)61 :
همچنیــن ترکیــب ارزشــمندی از این ســه نگرش در اندیشــۀ متفکران اســامی ،همچون مالصدرا مورد بررســی قــرار گرفت .به گمان
عبدالحمید نقرهکار ،معماری و باغسازی اسالمی نمونۀ کالبدی خوبی برای این اندیشههاست[.]9

 .4-1معماری بومی و سنتی
معمــاری بومــی و ســنتی بهعنوان مقولهای در زمینۀ زیباییشناســی و احتــرام به طبیعت ،نمایانگر ارتباط فرا گیر انســان در تکمیل
طبیعتمیباشند[ .]10واژۀ « »Vernaculusبهمعنای خانگی ،بومی و طبیعیمیباشد که از کلمۀ « »Vernaبهمعنای برده و بومی،
مشــتق شــده اســت .معمــاری بومــی بــه انگلیســی « ،»Vernacular architectureشــاخهای از معماری بــر پایۀ نیازهــای منطقهای و
مصالح ساختمانی است که بازتاب سنتهای منطقهای را نشانمیدهد .معماری بومی در طول زمان بر اساس پیشینۀ محیطی،
فرهنگی ،فناوری و تاریخی که در آن وجود داشــته ،تکامل یافته اســت .معماری بومی رامیتوان متقابل معماری رســمی دانســت
(کــه بــا عناصر ســبکی طراحــی که بهصــورت غیراتفاقی برای اهداف زیباییشناســانه کنــار هم قرار گرفتــه و فراتــر از نیازهای ضروری
ساختمان هستند) [.]11
برخــی نویســندگان بــه معمــاری بومی ،بهعنــوان معماریای که توســط مهاجران و غیربومیان طراحی و ســاختهمیشــود و نه افراد
بومــی اشــارهمیکننــد .ا گرچــه در آمریــکا اصطالح معماری مردمی رایج اســت امــا در جای دیگــر صفاتی از جمله دهاتی و روســتایی
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بهطور وســیعی به کار بردهمیشــود .معماری بومی بهمعنای مجموعه واحدهای معماری-شــهری که در سرزمینی گرد هم آمده و
در عواملی همچون شــکل و فرم ،عملکرد ،رنگآمیزی ،ســطوح پر و خالی ،مصالح مصرفی و نظام ســاختمانی ،با دیگر ســاختمانها
هماهنگمیباشند .این هماهنگی مبتنی بر ضابطهها و رسوم ناشی از فرهنگ محیطی و رفتار محیطی است[ .]12معماری بومی
منعکسکننــدۀ هویــت فــردی ،محیطی ،تاریخی و فرهنگی موجود اســت و همچنین معماری بومی ا کنون حوزهای اســت که اغلب
بر طایفه و فرهنگ عامیانه و ســنتی داللت دارد .اصطالح معماری بومی نباید با آنچه معماری ســنتی گفتهمیشــود اشــتباه شــود؛
هرچند پیوندهایی میان این دو وجود دارد[ 13و .]14
معماری سنتی عبارت است از آنگونه معماری که در مرتبۀ اول ،بار فرهنگی خاصی داشته باشد و در مرتبۀ دوم میبایست در طول زمان
دستبهدست شده و از نسلی به نسل دیگر رسیده باشد .این تعبیر از معماری سنتی را اولیور در مقالهای با همین نام آورده است[.]15
گرچه این تعریف دارای ایراداتیمیباشد؛ زیرا طبق آنهمه بناهایی که از گذشته تا به امروز باقی ماندهاند ،در جرگۀ بناهای سنتی
قرارمیگیرند .این معیار دقت کافی ندارد و به اعتبار آن میتوان گفت هر ســاختمانی که طول عمری برابر با دو نســل دارد ،ســنتی
اســت .واضح اســت که این تعریف درســت نبوده و سنتیبودن را تنها با طول عمر ســاختمان نمیتوان ارزیابی نمود .باید این نکته
را یادآور شــد که تنها بخش کوچکی از بناهایی که امروزه وجود دارند ،به آینده خواهند رســید و هرچه این آینده دورتر شــود بخش
کوچکتری از بناها ماندگار خواهند شد[.]16
به اینترتیب همۀ بناهایی که دستبهدســت شــده و ا کنون به یادگار رســیده اســت ،ســنتی نیســتند؛ بلکه تنها معدودی از آنها
چنین ارزشی دارند .بهعبارت دیگر تنها آن تعدادی که دارای معانی و ارزشهای شایستهای هستند ،این ویژگی را قائلاند.
بهمنظور دستیابی به معانی و ارزشهای معماری سنتی ،سخن سیدحسن نصر در مقاله «سنت چیست؟» ،تا حدودی کارگشاست.
کلمۀ عربی «الدین» مناس ـبترین معادل برای کلمۀ « »Traditionیا «ســنت» اســت؛ زیرا سرچشمۀ سنت امری قدسی است و آنچه
ســنتی اســت ،از امر قدســی جداییناپذیر است .ســنت بهمعنای حقایق و اصولی است که دارای منشأ الهی بوده و بر بشر و در واقع
بر کل قلمرو کیهانی ،وحی و الهام شده است .سنت بهطور تفکیکناپذیری با وحی و دین ،امر قدسی ،عقیدۀ راستکیشی ،اقتدار،
زندگی روحانی و با علم و هنر مرتبط اســت .ســنت آن حقیقت واحدی اســت که قلب و سرچشمۀ تمام حقایق است .تمام سنتها
ً
تجلیات زمینی الگوهای آسمانی هستند که نهایتا به آن الگوی پایدار سنت ازلی متصلاند[.]17
شناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیتهای انسان در دنیای پیرامونش امکانپذیر است و هدف معماری رامیتوان ایجاد
انگارهای انســانی در درون شــکل کالبدی دانســت .بنابراین چنانچه پذیرفته شود که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشری است،
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میتــوان دریافــت کــه معماری معاصــر و آینده ،بیرابطه با معماری گذشــتهنمیباشــد .البته عنوان مقاطعی مشــخص ،در واقع نه
بهلحــاظ تغییــر در مفهــوم معمــاری بلکه در نحوۀ رویارویی با مســئلۀ فضای زیســتی پــس از انقالب صنعتی اســت .واقعیتی که ما را
نا گزیر به استفاده از واژۀ گذشته ،حال و آیندهمیکند ،رویدادی انکارناپذیر در بخشی از تاریخ معماری است که به لحاظ ویژگیهای
زمینهساز ،نگرشی یکسو در برداشت از مفهوم زیستگاه برای جوامع میباشد .در تنظیم فضاهای زیستی ،انسان نیازمند فرهنگ
اســت؛ زیرا در واقع آنچه فرهنگ معماری گذشــته بهصورت یک ســنت در خود داشــته اســت ،معماری بومی امروزه تنها بهصورت
پیکری بیجان پیش روی انســان اســت .بدیهی اســت که جوامع امروزی در پی کشــف و اســتفاده از ارزشهای گذشته (در فصول
آینــده بــه تفصیــل بــه مطلوبیت این معماری و تنش ژئوپاتیک پرداخته شــده اســت) ،نا گزیر به جس ـتوجو در شــناخت ارزشهای
ناآشنا و فراموششده در خود است .با امید به اینکه چالش امروز بشر برای آینده ،یافتن راهی برای ارتباط با گذشته باشد.

 .5-1ارتباط انسان با محیط
مقولــۀ محیــط بهصــورت عام و همچنین عوامل محیطی بهصورت خاص ،از جمله مقوالتی هســتند که به جهت نقش و تأثیری که
بر رفتار و روان انســان دارند ،حائز اهمیتمیباشــند .در واقع محیط ،بهعنوان بســتر فعالیت و زندگی انسانمیباشد و تأثیر شرایط
ً
محیطی بر انســان ،اجتنابناپذیر اســت .با وجود اهمیت این موضوع ،آنچه که معموال در زندگی مدرن و صنعت ساختمانســازی
فرامــوشمیشــود ،توجــه بــه تأثیر شــرایط محیطی بر ســامت جســمی و روانی انســانهامیباشــد[ ]18کــه در برخی از موارد بســیار
نگرانکننده است و عدم توجه به شرایط محیطی سالم ،به یکی از عوامل بیماریزا در بدن انسان مبدلمیگردد.
در قرن معاصر موضوع رابطۀ میان انســان و محیط و قابلیت ترجمۀ آن به زبان طراحی محیط و معماری ،موردتوجه پژوهشــگران
این حوزه از دانش بوده اســت .در این راســتا شــناخت انســان و ویژگیهای محیط زندگی او و چگونگی برقراری رابطه میان این دو
عامل اهمیت دارد[.]19
عوامل محیطی بر ادرا ک انســانها ،تفکر ،احساســات ،عملکرد و بهطور کلی ســامت عمومی بدن وی تأثیرگذار اســت .بهطور مثال
چنانچه ادرا ک انسان با عوامل مثبت تحریک گردد ،در ارتقای سالمت انسان نقشی مطلوب ایفامینماید و چنانچه فضای اطراف
دارای شــاخصهایی ناســالم باشــد ،منجر به تأثیری نامطلوب در تفکر و الگوهای رفتاری انســانمیگردد .دنی فریدمن ،پژوهشــگر
مســکن و سیاس ـتهای اجتماعی ،همبســتگیهایی میان شــرایط نامســاعد مســکن ،محالت و ســامت افراد ،بهزیســتی ،احتمال
جرم ،جنایت و تحصیالت نیز پیدا کرده اســت .وی در پژوهشــی نشــان داده که شــرایط نامناسب مسکن بهشدت با ترک تحصیل و
بیسوادی ،ظهور مسائل بهداشتی و شکایات کیفری ،در ارتباط میباشد .عکس این مطلب نیز صادق است؛ این بدان معناست
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کــه بهبــود کیفیت و کمیت مســکن ،بهبود کیفیــت فضا در محالت و خانوادههــای کمدرآمد ،تأثیر مثبتــی در کاهش جرم و جنایت
و ســامت و بهبود ســطح تحصیالت خواهد داشــت[ .]20بهطور کلی رابطۀ انســان و محیط رابطهای دوســویه است .هر دو به نوعی
بر هم تأثیر گذاشــته و از هم متأثرمیگردند .جملهای از وینســتون چرچیل نقل شــده اســت که «ما ســاختمانها را شــکلمیدهیم
و ســپس ســاختمانها ما را شــکلمیدهند» .همچنین کریســتوفر الکساندر معتقد اســت که «الگوی رویدادهایی را که بر زندگی در
بناها و شهرها غالب است،نمیتوان از فضاهایی که در آن رخمیدهند ،جدا نمود» [.]21
در واقع ،چنانچه محیط مملو از عوامل نامطلوبی همچون تنش ژئوپاتیک که در کتاب حاضر به تشــریح آن پرداخته شــده اســت،
باشــد ،الگوهــای ناســازگار و مخــرب رفتاری و بیماریهای جســمی و روحی را به همراه دارد .اما معمــاری مطلوب با افزایش کیفیت
فضایــی محیــط ،بــر کاهــش تنشهای مضــر ژئوپاتیــک تأثیرگذار بــوده و ســامت عمومی انســان را تقویــتمینماید .لــذا در مرحلۀ
برنامهریزی هر پروژه باید بهطور مداوم بهینهسازی شود تا کاستیها بررسی و از آسیبها جلوگیری گردد .بنابراین گروههای ذینفع
گونا گون از جمله مدیران بهداشت ،معماران ،شهرسازان ،روانشناسان و پزشکان باید گرد هم آیند تا دانش همهجانبهای در این
زمینه ارائه نمایند و مشارکت آنها در فرایند طراحی بتواند بر سالمتی افراد تأثیرگذار باشد.
نیــاز بــه همــکاری میــان طراحان و متخصصان از ســایر علوم بهمنظور کاهش کاســتیهای موجــود در طراحی برای کاربــران فضاهای
معماری و شهری بدون تردید ضروری به نظرمیرسد؛ اما این افراد دارای نگرشهایی متفاوت از یکدیگر ،در چگونگی پرداختن به حل
مسائل محیطی دارند .از نظر متخصصان سایر علوم اصلیترین معیار معماران توجه به فرم و جنبههای زیباییشناختی آنمیباشد
و در فرایند طراحی ،تأ کید بیشتری بر مسائل زیباییشناختی دارند و به مسائل مرتبط حفاظت از محیطزیست توجهی ندارند .آنها
معتقد هستند که طراحان نیازهای واقعی و روزمرۀ استفادهکنندگان را قربانی زیباییشناسی شخصیمیکنند .به نظرمیرسد اختالف
نگرشهــای بهوجودآمــده میــان ایــن دو گروه بهدلیــل ماهیت متفاوت حرفۀ معمــاری و دانشهــای مطرح در پژوهــش و ارتباط این
دانشها با طراحی است[.]22
بنــا بــه نظــر تومــاس ،نیــاز بــه الگــوی جدید یــا پارادایم نویــن هنگامــی اوجمیگیرد کــه الگوهــای قبلی قادر بــه تأمین خواســتها و
اندیش ـههای علمی روز نیســتند[ .]23امروزه طراحان بنا به تجربه دریافتهاند که طراحی برای ســاخت محیطی همســاز با نیازها و
سالمت انسان در جوامع بزرگ امری ضروریمیباشد .بنابراین گروه کوچکی از معماران به ضرورت ایجاد این زبان مشترک پی برده
و در تالش برای ســاخت و ایجاد دانشــی نو برای ســاخت محیطی که بتواند بهتر از پیش برای مردم مأنوس باشد ،برآمدند .ساخت
یــک پارادایــم کــه بتواند انگیزهها و احتیاجات انســان را متکی بــر زمینههای مختلف موجود در معماری ،پزشــکی ،علوم اجتماعی،
روانشناسی و انسانشناسی در بر گیرد و ماهیتی میاندانشی داشته باشد ،موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است[.]22
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توجه به مباحث میانرشتهای طراحی معماری و چگونگی رابطۀ انسان و محیط از منظر تأثیرات کیفیت فضای زیست (که بخشی
از آن فضاهــای ســاخته مــا بهعنــوان آثــار معمــاری و فضاهای شــهریمیباشــد) ،بر ســامت انســان ضروری انگاشــتهمیشــود .آثار
مخرب محیط در جوامع شــهری و صنعتی بر ســامت انســان و میزان گزارشها از شیوع انواع بیماریهای جسمی همانند سرطان
و بیماریهای روانی چون اضطراب و افســردگی ،لزوم توجه مناســب به محیط پیرامون بهمنظور حفظ ســامت عمومی را به عموم
افراد و باالخص معماران و طراحان شهری گوشزدمینماید[.]24
معمــاری بهعنــوان هنــر ایجــاد محیطی کالبــدی ،از طریق ارتقای کیفیت موجود،میتواند ســامت جســمی و روانی افــراد را تأمین
نمــوده و عرص ـهای نویــن تحت عنوان «معماری شــفابخش» را بــه وجود آورد .در این راســتامیتوان دو رویکــرد را پیشبینی نمود.
رویکــرد اول کــه مرتبــط بــه فراینــد طراحی معمــاری ،بهمثابــۀ کار هنری اســت و همانند بســیاری از روشهای هنر درمانی ،نقاشــی
درمانی ،موســیقی درمانی و ...به ویژگیهای درمانگری هنر مرتبط اســت .رویکرد دوم نیز مرتبط به اثر معماری ،بهعنوان محصول
معماری است که به تأثیرات کیفی فضای معماری ساختهشده بر سالمت عمومی انسانها اشارهمینماید[.]19

 .6-1تأثیر معماری بر سالمت انسان
دگرگونیهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی هماهنگ با یکدیگر و منسجم با الگوهایی پیشمیروند که جهان را به شیوههایی قابل
پیشبینی ،دگرگونمیســازند .هنگامی که نســیم دگرگونی در جامعهای وزیدن گرفت ،در درازمدت تغییراتی در ســیمای جامعه روی
خواهد داد .سیر دگرگونی اجتماعی بر کسی آشکارنمیباشد؛ اما برخی از نشانههای دگرگونی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بهصورت
جریانهایــی منســجم و مــوازی ظاهرمیگردند .بهطور مثال انقالب صنعتی و صنعتیشــدن یکی از این دگرگونیهاســت .واژۀ انقالب
ً
خود ب ه معنای دگرگونی است و جریان صنعتیشدن معموال با گسترش روند شهرنشینی ،گسترش و تخصصیشدن مشاغل و باالرفتن
ســطح تحصیالت رســمی همراه است .انقالب صنعتی عبارت اســت از دگرگونیهای بزرگ در صنعت کشاورزی ،تولید و حملونقل که
در اواســط قرن هجدهم از انگلســتان آغاز شــد و پس از آن تکنولوژی با ســرعتی سرسامآور شروع به ظهور و پیشرفت در جوامع مختلف
نمود .در اینجاســت که لغت فنســاالری یا تکنوکراســی مطرح میشود .در جامعۀ فنســاالر ،ابزار و آالت نقش کلیدی را در تمام امور و
باالخص فرهنگ آن جامعه ایفا مینمایند و همۀ تحوالت و شرایط اجتماعی باید تا حدود زیادی تابع خواستهها و ضوابط تکنولوژی
باشند[.]30-26
بشــر همــواره در طــول تاریــخ در پــی ارضای خواســتهها و تمایالت خــود بوده که از میان این خواســتهها ،رســیدن به رفــاه و امنیت
همــواره در اولویــت قرار داشــته اســت .بهتدریج تکنوکراســی برای تمام توقعات انســانها ،معلومات و اطالعات آنهــا ،چه در زمینۀ
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طبیعت و جسم و چه مربوط به روح و جان آدمی ،پاسخی ارائه نمود .امروزه تکنولوژی در هر دو محور نقش کلیدی را بر عهده دارد
و باعث تأمین آسایش و افزایش رفاه در کشورهای برخوردار از آن شده است .بهطوری که توجه همگان را به خود جلب کرده است،
زیرا برای هر کاری مورد اســتفاده قرار میگیرد .تکامل تکنولوژی به دالیل مختلف به نفع انسانهاســت .اما با وجود پیشــرفتهای
تکنولوژی ،هنوز ابزاری بهمنظور حفاظت از محیطزیست و انسان در برابر ابزارآالت ماشینی و مخاطرات میدانهای الکترومغناطیسی
کشــف نشــده اســت .بهطوری که قدرتهای تکنولوژیکی ما روزبهروز افزایش مییابند؛ ولی آثار جانبی و مخاطرات بالقوۀ آن نیز هر روز
بیشتر میشوند[ 31و .]32
بنــا بــر مطالعــات و پژوهشهــای علمــی ،پرتوهای مضــر ژئوپاتیــک که در واقــع از اختــال در میدانهای الکترومغناطیســی نشــئت
میگیرند .شــایعترین عامل بروز بســیاری از بیماریهای مزمن جســمانی و روانی در انســانمیباشــند .نظر به جمعیت روزافزون و
مهاجــرت بیرویه به شــهرها ،افزایش آالیندههای زیس ـتمحیطی ،ایجاد ســاختمانهای بلند و شــهرهای عمودی بــا ترا کم باال در
ســالهای آتی ،امری گریزناپذیر خواهد بود؛ لذا افراد مجبورمیشــوند مدتزمان طوالنیتری از یک منطقۀ خاص بهعنوان فضای
کار و زندگی توأمان اســتفاده نمایند .از آنجا که در صنعت ساختمانســازی ،ارزیابی بســتر طراحی از منظر امواج الکترومغناطیســی،
ً
عمدتا نادیده انگاشتهمیشود ،در اینجا اهمیت نقش معماری در حفظ فرهنگ و هویت معماری و سالمت انسان و جامعه در برابر
تنشهای مضر ژئوپاتیک و ایجاد فضایی با کیفیت برای زندگی و سالمت افراد بسیار احساسمیشود.

تصویر  -5-1مرگ معماری مدرن با انفجار ساختمانهای پروئیت ایگو ()www.yanondesign.com
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با وجود چالشهایی که دربارۀ ســاخت مســکنهای بلندمرتبهای نظیر پروئیت ایگو 8مطرح شــد ،باز هم گرایش به ساخت بناهای
بلند مســکونی ادامه دارد ،همواره آپارتمانهای بلند ســاخته میشــوند و هرچه بیروحتر و بیمعناتر از گذشته و بیتوجه به عوامل
زمینشــناختی ،فضاهــای بیکیفیتــی را بــرای زندگی انســان پدیــد میآورند که منجــر به انفصال انســان از هویت نخســتین خویش
میگــردد .بهطــور مثــال در کشــور ایران ،پروژهای تحت عنوان «مســکن مهــر» بهمنظور ایجاد مســکن ارزانقیمــت و انبوه بهصورت
آپارتمانهای سادۀ قوطیکبریتی شکل ،در اطراف شهرهای بزرگ صورت گرفت و خاطره مسکنسازی پس از جنگ جهانی دوم در
اروپا ،این بار در ایران زنده شد[ 22و .]33

تصویر  -6-1مسکن مهر در ایران ()www.mehrnews.com

امــروزه کیفیــت مطلــوب فضــای معمــاری بهخصوص با کاربری مســکونی را یکــی از مؤلفههای تأثیرگذار بر ســامت جســمی و روانی
افــرادمیداننــد .روانپزشــکان ،جامعهشناســان و پزشــکان نیــز تأثیر فضای معمــاری را بر ســامتی تأیید نموده و شــرایط زندگی در
مجتمعهــای مســکونی را در ابتــا بــه بیماریهای متعدد جســمی و روانی مؤثر میدانند .در گذشــته پیروان آیین «فنگشــویی» و
«واســتو شاســترا» نیز به رابطۀ میان محیط کالبدی و ســامت انسان معتقد بودهاند .به اعتقاد آنها تمامی اشیا و عناصر پیرامونی
ساختمان دارای انرژیمیباشد و بر سالمت انسان تأثیرگذار است[.]34
 -8پروئیت ایگو مطابق با پیشرفتهترین ایدئالهای کنگرۀ بینالمللی سیام ساخته شد و به هنگام طراحی در سال  ،1951جایزۀ انجمن معماران آمریکایی را نصیب
خــود ســاخت .اما ســرانجام در 15ژوئیۀ 1972در ســاعت  3:32بعدازظهر ،بســیاری از بلوکهای مســکونی نواری (کــه روزگاری رؤیای لوکوربوزیه بــود) در پروئیت ایگو را
بهوســیلۀ دینامیت منفجر کردند .شــاید در نگاهی ســطحی بتوان گفت قطعات پیشســاخته ،فقدان حریمهای شــخصی و مجتمع مســکونی بیگانه با انســان زمینۀ
مــرگ معمــاری مــدرن را فراهم نمودهاند؛ اما حقیقت این اســت که در ســاخت مجتمعهایــی نظیر پروئیت ایگو نگاه حداقلی و ناقص به نیازهای انســانی داشــتهاند.
پروئیت ایگو در مسکنهای مهر در ایران تکرار شده است.

