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چکيده
كارايي زبان الگوي اســامي ـ ايراني ط ّراحی محيط و منظر در گرو دستیابی به ماه ّیت درست اين زبان وساختار آن
است .حكمت هنر و معماري اين مرز و بوم داراي مباني نظري استواري است كه ميتواند ساختار اين زبان را در جهت
نیل به منظر شهری با هو ّیت اسالمی ـ ایرانی پيكربندي نمايد .در سالهاي گذشته تالشهاي بسياري برای تبيين و ارائة
الگوها در قالب يك زبان ،در حوزة معماري غرب صورت پذيرفته اســت ،ا ّما آنچه اين الگوها را با معماري اسالمي ـ
ايراني ،ناهمســو ميکند ،نبود يا عدم تطابق ريشــههاي نظري آن با معماري اسالمي ـ ايراني است .در اين مقاله با نگاه
ساختارگرايانه به كنكاشي برای دستیابی به ساختار زبان الگوي اسالمي ـ ايراني ط ّراحی محيط و منظر در شهر اسالمی ـ
ایرانی پرداخته شده است .روش تحقیق مورد استفاده استدالل منطقی در بستری از مطالعات تاریخی است .نتایج برآمده
از این پژوهش حاکی از وجود ساختارهای مستحکم در جهت تبیین زبان الگوی اسالمی ـ ایرانی است .ساختار این زبان
به گونهای است که میتواند پاسخگوی بینهایت ترکیب معنا دار از کنار هم قرار گرفتن الگوهای اسالمی و ایرانی باشد.
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مقدّ مه
ماهیتی دارد و مطالعة آن به معناي کشــف حقيقتي
هر منظرّ ،
اهمیت اجتماعي و فرهنگي است ( .)Meinig,1979: 1منظر
دربارة ّ
شهرها،كارخانهها ،مكانهاي گردآوري زباله ،بافت فرسودة شهري،
محلّههاي كثيف و جنگلهاي تخريب شده همگي بخشي از منظر
اطراف ما و نشاندهندة ارزشهاي فرهنگي هستند .لوييس بر آن
بود که «منظر انســاني ما اتوبيوگرافي نانوشــته ماست» (Lewis,
 .)1979: 15اچ .نولــز در كتــاب تاريخچه منظر ،منظر را محصول
ا ِعمال نفوذ و دخالت انســان در محيط فيزيكي ميداند .مطالعات
اخيــر دربارة مناظر حومة شــهر و مناظر فرهنگــي (& Stanners
 )Bourdeau, 1995; Bennett, 1996; Phillips, 1998: 29بــه ايــن
فرضيه منجر شده كه مشكالت محيطي ،طبيعي و اجتماعي حومة
ّ
شــهرها باهم آميخته شــدهاند و در نتيجه بــه تهديد پيچيدهاي
انجامیده كه در منظر امروزي شهرها و روستاهايمان رخ داده است
(.)HoEll, 1999: 18
چشــماندازهاي مربوط به بســترهاي جغرافيايي خاص ،ارتباط
پيچيــدهاي با معاني محيطي و فرهنگي خاص دارند .كاســگروو،1
جغرافيدان ،در ســال  1998منظر را در قالب «راهي براي ديدن»
تعريف كرد و ديگر آن را يك منظر يا صحنه نميداند .لذا در تالش
براي احياي منظر به عنوان يك مفهوم ،ابتدا الزم است به تعريفي
مراجعه كنيم كه  300سال پيش دربارة منظر ارايه شد« :قسمتي
از زميــن كه با يك نگاه ديده ميشــود» ( .)Jackson,1984: 3اين
تعريف تعبيري روشــن از محيطي انسانســاخت است كه بيش از
هر چيز توسط حواس پنجگانه و خصوصاً بصري قابل درك است و
ماهیت فرايندی شــناختي را بهخود ميگيرد؛ در نتيجه بهطور
لذا ّ
همزمان ،هم نقش واســطه ،هم نقش نتيجة عملكرد و نیز شناخت
انسان را ايفا ميكند .اين سه بُعد درهمتنيده كه درخصوص منظر
مطرح ميشوند ،يعني بُعد بصري ،شناختي و تجربي ،ممكن است
در قالب اصطالحاتي نظير فرم (بصري) ،معنا (شناختي) و عملكرد
(فرايندهاي بيوفيزيكي حاصل از تجربة انســان) معرفي شوند كه
تعامل و ارتباط بسيار نزديكي با هم دارند (.)S.terkenli, 2001
زبان الگو
ما دنياي اطراف خود را ميبينيم و ســپس با خالصه كردن آن
به صورت علّت و معلول و اســتناد به راه حلهايي كه در شــرايط
مختلف تكرار ميشوند ،ساختار آن را درك مي كنيم« .اين قوانين
تجربــي كه نمايانگر نظم و قاعدة رفتار هســتند " الگوها " ناميده
ميشــوند .الگوهاي قابل رؤيت ،ســادهترين توصيف از مفهوم الگو
هستند» (. )Salingaros, 2000: 53-71
زبان الگو شامل اطالعات مفيدي در مورد ارتباطات الگوها است
كــه به قانونمند كردن و به كارگيري الگوها كمك ميکند .چنين
برخوردي ،نظم الگو را در فضا  ،زمان و ابعاد انســاني آشكار خواهد
كرد .بحث اصلی در زبان الگو آن است که در مواجهه با پیچیدگیها،
بشر توانسته است طرحهایی را بهصورت نمونه و سرمشق ارائه دهد
مکرر پدید میآیند ،حل کند .این
تا بتواند مســائلی را که به طور ّ

راهحل« ،الگو » نامیده میشــود .سسیستم الگوها ،زبانی به وجود
میآورد و از دیدگاه ریاضی ،ســادهترین نوع زبان ،سیستمی است
که حاوی دو مجموعه باشد(سالینگروس :)1387 ،الف) مجموعهای
از عناصــر یا نمادها (الگوها) ،ب) مجموعهای از قواعد برای ترکیب
این نمادها (ارتباط میان الگوها).
«انسانها از دیر باز الگوهای تزیینی و نمادین با اهداف مذهبی
خلق میکردهاند .برخی الگوها را میتوان با فرهنگ مشــخّ صی در
ارتباط دانســت ،در حالیکه برخی دیگر جهانیاند» (بل:1382 ،
توجهی که اخیرا ً نســبت به الگوهای طبیعی به وجود آمده،
ّ .)26
2
مدیــون تالشهای افرادی چون پیتر اســتیونز در آمریکا در دهة
 1970و آین اســتوارت 3در انگلســتان در دهة  1990اســت که
نظــم طبیعی موجود در جهان را با تمــام زیباییهایش به نمایش
گذاشتهاند .به دنبال آن بود که نظریّة آشوب توسط افرادی از قبیل
جیمز گلیک 4بســط یافت .همچنین پیتر استیونز در سال 1974
کتابی با نام الگوها در طبیعت و نیز کریستوفر الکساندر کتابهایی
6
با عنوان زبان الگو 5و راه بیزمان ساختن؛ معماری و راز جاودانگی
در زمینة الگوها منتشــر کردند .هدف عمده این تالشها کشــف
طراحی از طریق آن زبان بوده است.
زبان فضا و ّ
بسياري از تعامالت و عملكردهاي انساني توسط هندسة فضایی
كه الگوها پيشــنهاد ميدهند تســهيل خواهند شد .در واقع ،ما به
صورت گرافيكي ميتوانيم مستقیماً الگوهاي رفتاري را به الگوهاي
معمــاري ارتباط دهيم .هرچه مقياس عملكردي هر الگو كوچكتر
باشد ،آن الگو بيواسطهتر با انسانها مرتبط میشود .الگوهايي كه
در مقياسهای بزرگتر از اين قرار دارند ،مثل الگوهای شــهری یا
منظر ،بهراحتی قابل لمس و يا احســاس نیستند و بايد به صورت
تركيبي تشخيص داده شوند» (سالینگروس.)17 :1387 ،
«زبــان الگو در عمل بــه دو نياز كام ً
ال متفاوت پاســخ ميگويد:
 -1از طرفي راهي براي درك و كنترل يك سيســتم پيچيده است،
طراحی اســت كــه با كمك آن
 -2از طــرف ديگر ابزاري الزم در ّ
ميتوان چيزهايي را با عملكرد و ســاختاري منســجم ساخت .يك
اجتماع ناقص از الگوها هيچ نوع سيستمي را به وجود نميآورد ،چرا
كه بعضي از ارتباطات را كم دارد .قوانيني كه الگوها را به هم مرتبط
ميكنند به اندازة خود الگوها مهم هستند» ( .)salingaros,2000هر
فضا ،از الگوهایی ساخته شده که خود را در سرتاسر آن تکرار میکند
و فضا ،هویّت خود را از همان الگوهایی میگیرد که آن را میسازند.
با این حال ،بنا بر شم خود میدانیم که بعضی از فضاها و منظرها از
معینی این حال ویژه را
زندگی بهره بیشتری دارند و چگونه الگوی ّ
از زندگی پدید آورده است (الکساندر.)134 :1381 ،
«منظــر ،کلیة ویژگیهای زبان را دارا میباشــد .معادل کلمات
و اجــزای زبان یعنی الگوهایی از شــکل ،ســاخت و مــواد ،نحوة
شــکلگیری و عملکرد را دربردارد .زبان محاورهای ،انعکاس منظر
اســت .باال ،پایین ،تو و بیرون که اساســیترین استعارههای زبان
محاورهای هستند از تجربة منظر سرچشمه میگیرند .منظر ،خانة
مواد و زبان منظر زیســتگاه ذهن است» (اسپیرن .)12: 1387،در
ت هســتند .ریشههای
چنین زبانی ،طبیعت و مکانها پایۀ اطالعا 

ایــن نظریّه ،محکم ،عمیق و متنوع و مبتنــی بر زمینههایی چون،
جهانبيني ،مردمشناسی ،بومشناختی و زیباییشناسی است« .زبان
منظر ،دید و ذهن ما را نسبت به اعماق پنهانی محیط باز میکند و
تعمق نسبت به آنچه در
این امکان را بهوجود میآورد که با تف ّکر و ّ
اطراف ما میگذرد ،بنگریم و از طریق نشــانههای گوناگون ،به اسرار
و ناگفتههــای محیط ،چه طبیعی و چه انسانســاخت پی ببریم»
(اسپيرن.)1384 ،

روش تحقيق
در اين پژوهش ،براي دستیابی به ساختار زبان الگوي اسالمي ـ
طراحی محيط و منظر در شهر اسالمی ـ ایرانی ،ضمن اتخاذ
ايراني ّ
نگرشــی تفسیری (گروت و وانگ ،)142 :1388 ،با استفاده از روش
اســتدالل منطقی (گروت )301:ســاختار الگوها و زبان الگو تدوین
شــده اســت .بعد از ارائة توضیحاتی در مورد الگوها و نحوة تركيب
آنها در بارة رابطة الگوها با یکدیگر مطالبی ارائه شــده اســت .اخذ
اطالعــات الزم از طريق مطالعات اســنادي و کتابخانهای مبتنی بر
چهار منبع پذیرفته شده در فرهنگ اسالمی انجام شده است.
مبانی نظری
ابعاد انسانی منظر
در حكمت متعاليۀ صدرايي ،انســان نوع نيست ،بلكه انواع است
(مطهــري .)314 :1378 ،حضــرت امير در حديــث معروف خود،
انسانشناســي چهار اليهاي را ارائه كردهاند که بر طبق آن انســان
داراي چهار نفس است(حسنزاده املي .)825 :1377 ،فضاي شهری
قابليت هماهنگي با هر
و بــه تبع آن منظر و محیط مصنوع نیز بايد ّ
چهار ساحت نفس را داشــته باشد(جدول شمارة 1و)2؛ یعنی ،بايد
بتواند هر يك از اين نقشها را تا حد كمال خود پرورش دهد .روشن
است كه اين بسترها بايد با یکدیگر هماهنگي كامل داشته باشد.
بر اســاس ایــن حديث میتوان چهــار نظام گیاهــی و منظر را
شــامل منظر معنوي ،منظر فرهنگی ،منظر زيستی و منظر تفريحی
استخراج نمود (جدول شمارة .)2
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بيان مسأله
«انتظار ميرود انســانها از نظر فرهنگــي زندگي كنند تا اينكه
در فرهنگ زندگي كنند و منبع توليدي فرهنگ اقدامات افراد باشد
تا نمايشهايي از جهــان» ( .)Ingold, 1994مفهوم ارزش كه زماني
موضوعي ذاتي و جهاني محســوب ميشــد ،اكنون در حالت كلي
بهعنوان ســاختاري اجتماعي در نظر گرفته ميشود كه از بسترهاي
فرهنگــي زمان و مكان برميخيزد ( )Avrami et all, 2000و نشــان
ميدهد افراد ،ارزشهای مشــخّ صي دارند ،و ارزشهايشان را براي
برخي چيزهاي خاص بهکار ميگيرند .در اين موضع ،درك چگونگي
ارزشمندي هر منظر ،شــامل درك طبيعت شئ ارزشگذاري شده
و ارزش بيانشــده براي طبيعت است .اين ارزشها به خودي خود
بهوجود نيامدهاند .آنها وقتي توســط آنچه خارج از بستر فرهنگي
اســت و آنهايي كه در مقام مشاهده و درك هستند ،معرفي شوند،
طراحی محیط،
ميتوانند شناسايي گردند ( .)Peart, 2004در حوزة ّ
نظریّههای همگن محدودی وجود داشــته که در سالهای اخیر در
حال تغییر بوده اســت (لنگ .)1383 ،دگرگونيهاي عصر جديد و
طراحان مدرن به نوع نیازهای انسانی سبب
ّ
توجه محدود معماران و ّ
دگرگوني مناســبات اجتماعي ،سياســي و فرهنگي گرديده است.
تح ّولي كه با بنيان اعتقادي و ســاختار فرهنگــي بيشتر جوامع و
حوزههاي فكــري غير غربي بهخصوص حوزة اســامی ـ ایرانی در
تعارض ريشهاي بوده اســت .هنجارها و الگوهاي زندگاني نوگرا در
غرب به شــكلي يك جانبه تعيين و اشاعه ميگردد .با بررسي دقيق
ميتوان نشان داد كه بخش بزرگي از هويّت معماري و منظر معاصر
جهان و ايران از نظامهاي فکری حاكم بر سبكها و مكاتب گوناگون
جهاني سرچشمه ميگيرد .روشن است که ناسازگاري مباني وابسته
به آنها با مباني هستيشناســي و معرفتشناسي ما بحران جدي را
به همراه دارد.
رابطة صورت و ســیرت (محتوا) موضوعی اســت که در روایات و
احادیث معصومان مورد اشاره قرار گرفته است .امیر مؤمنان (ع) در
این خصوص میفرمایند« :و بدان که هر ظاهری باطنی متناســب با
خود دارد ،آنچه ظاهرش پاکیزه ،باطن آن نیز پاک و پاکیزه است و
آن چه ظاهرش پلید ،باطن آن نیز پلید اســت» (نهجالبالغه ،خطبة
 .)15بر این اساس ،این مقاله به پرسشهای زیر پاسخ میگوید:
طراحی محیط و منظر
 ســاختار زبان الگوی ایرانی ـ اســامی ّچگونه است؟
 هویّت اســامی و ایرانی و اصول حاکم بر آنها چگونه در زبانالگوها ظهور مییابند؟

 هویّت اســامی و ایرانی و ابعاد گوناگون آنها در این ســاختارچگونه با هم ارتباط مییابند؟
اهمیت و ضرورت مسأله می توان گفت:
در مورد
ّ
متعددی
بر اســاس حکمت نظری و عملی اسالم ،آیات و روایات
ّ
هويت اســامی در آثار و افکار مسلمانان و فضای
برای لزوم تحقّق
ّ
تشــبه مســلمین به پیروان سایر
زیســت آنان بر پایة اصل "عدم
ّ
مکاتب" نقل شده است؛ از جمله میتوان به روایت امیر مؤمنان علي
تش َّب َه ب َِق ْو ٍم ُع َّد ِم ْن ُهم (محدث
(ع) اســتناد نمود که میفرمایندَ :م ْن َ
نوری 1408 ،ق ،ج )440 :17و نیز روایت منقول از امام صادق (ع):
ائی
اس أ َْع َد ِ
َْس وا ل َِب َ
إلي َنب ٍّ ِی م ِْن ْ
أنبيِائ ِهُِ :ق ْل لل ُِْم ْؤمِني َِن يلَب ُ
أ ْو َحي اهلل َ
َو يَ َْ
َِ
ون وا
الس ُ ل ُكوا َم َس
في ُك ُ
ــالك أ َْع َد ِ
الط َع ُمــوا َم َطاع َِم أ َْع َد ِ
ايی َ
ايی َو يَ َْ
ايی (ابن بابویــه ،1367 ،ج  .)25 :1بنابر این،
ايــی َك َما ُه ْم أ َْع َد ِ
أ َْع َد ِ
کلیة شــئون مسلمانان نیز همانند ســایر وجوه حیات ما ّدی و غیر
هويت
متضمن
ما ّدی آنان ،باید دارای چارچوب مشــخّ صی باشد که
ّ
ّ
اسالمی اســت و بالتبع ضرورت دارد تا الگوهای پدید آورندة فضاها
نیز دارای جوهر اســامی باشند .ذکر این نکته ضروری است که بر
اساس آموزههای اسالمی همة انســانها فطرت مشترکی دارند که
ضامن تعامل و تبادل سازندة میان آنها است و هیچ تغییری در این
فطرت از ناحیة الهی در طول تاریخ صورت نگرفته اســت و نخواهد
کرد (نقرهکار.)1391 ،
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جدول شمارة  :1نفوس چهارگانة انسان ،مبتنی بر حدیث شریف امام علی (ع)
نفوس چهارگانة
انسان

خواص دوگانة نفوس انسان

قواي پنج گانة نفوس انسان

رشدكنندة
گياهي

جذب كننده

هضم كننده

دفع كننده

پرورش
دهنده

نگهدارنده و
كنترل كننده

كم و زياد شدن ،رشد(تحريك در مقابل اتفاقات محيطي)
(انسان منفعل)

حس كننده
حيواني

شنيدن

ديدن

بوييدن

چشيدن

لمس كردن

خشنودي و ناراحتي ،نفس (تحريك در مقابل اتفاقات محيطي)،
(انسان منفعل)

تدبيرگر قدسي

فكر
(تدبير)

ذكر
(يادآوري)

علم (دانايي)

حلم
(بردباري)

تنبه(بيداري و
پندپذيري)

حكمت و نزاهت (داوري و درك خوبيها و بديها و زيباييها و
زشتيها و گرايش به خوبي و زيبايي) (انسان فعال)

ملكة الهي

بقا در فنا

تن ّعم در
سختي

ع ّزت در ذلّت

غنا در فقر

صبر در بال

رضايت و تسليم (رضايت از هستي خود و جهان و تسليم
در برابر قوانين هستي (انسان فعال)

جدول شمارة  :2چهار منظر در محیط زندگی انسان ،در نگرش اسالمی بر اساس چهار ساحت انفسی انسان از دیدگاه حضرت علی(ع)
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محیط و منظر

تبیین

نفوس چهار گانه انسان

قوای پنج گانه نفوس انسان

خواص نفوس انسان

محیط و منظر زيستی
(اکولوژی)

پاسخ به نیاز زندگی گیاهی و
زیستی انسان

رشدكننده

جذبكننده ،هضمكننده،
دفعكنند ،پرورشدهنده،
نگهدارنده و كنترلكننده

رشد (ناشی از محیط)

محیط و منظر تفريحی

پاسخ به نیاز زندگی حیوانی و
زیستی انسان

حسكننده

شنیدن ،ديدن ،بويیدن،
چشیدن ،لمس كردن

خشنودي و ناراحتی ،نفس
(ناشی از محیط)

محیط و منظر فرهنگی
(اجتماعی -فرهنگی)

پاسخ به نیاز زندگی فرهنگی و
اجتماعی انسان

تدبیرگر

فکر ،ذكر ،علم ،حلم ،تنبه
(بیداري و پند پذيري)

حکمت و نزاهت (مستقل از
محیط)

محیط و منظر معنوي (مراتب
زیبایی)

پاسخ به نیاز زندگی روحانی و
الهی انسان

ملکة الهی

بقا در فنا ،تن ّعم در سختی،
ع ّزت در ذلّت ،غنا در فقر،
صبر در بال

رضايت و تسلیم (مستقل از
محیط)

ایرانی الگوها طیف متن ّوعی از
در تدوین زبان الگوی اســامی ـ
ِ
نیازهای انســانی تا نفسانی انســان را در بر میگیرند .دستهای از
الگوها ارتباط با عالم قدسی دارند و دستهای دیگر با کارکرد صحیح
فضای شهری ،محیط و منظر مرتبط هستند .میتوان به نوعی این
حدیث امام علی (ع) را هســتة زبان الگوها در این پژوهش نامید.
همانگونه که این چهار ساحت به گونهای تفکیکناپذیر در وجود
ماهیتاً عهدهدار ارتباط معنادارای
انسان قرار دارند ،زبان الگوها نیز ّ
بین الگوها و هر یک از این ساحتها است.
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مراتب تج ّلی هو ّیت در زبان الگو
طراحی
برای دستیابی به ساختار زبان الگوي اسالمي ـ ايراني ّ
محیط و منظر الزم است ابتدا به امکان و نحوة تح ّققپذیری هویّت
اسالمی در الگوها و گزارههاي 1آن و در نتیجه در آثار ساختهشده
بپردازیــم .الگوهای مــورد نظر این پژوهش به مثابــه گزارههایی
هستند که هر یک با اصول اسالمی و فرهنگ ایرانی نسبتی دارند.
این گزارهها از انواع «وجودی» « ،اضافی»« ،مالزمتی»« ،عِـــلّی»،
«محتــوم و محتمل» (قیومی  )1384،حــاوی راهحلی با محتوای
آگاهیدهنده و راهنما هستند.
ّ
كيفيت تجلی هويّت اســامی (با ابعاد
در مورد موضو ِع ّ
کم ّیت و ّ
اجتماعي ـ فرهنگي ،زيباييشناسي و اكولوژيك) در منظر(،جدول
شــمارة  )2میان اندیشــمندان اختالف نظر وجود دارد .در اینجا

مســألة میزان بازتاب محتوای اســامی در گزارهها و در نتیجه در
زبــان الگو و به تبع آن در محیط مد نظر اســت .برخی به انعکاس
حداقلی هويّت اســامی و نفی وجود هر نــوع رابطة بین محتوای
ِ
دیــن و فضا را بیان کرده ،و در مقابل ،گروهی به بازتاب حداکثری
اشــاره داشــتهاند .در این پژوهش ،با تكيه بر مراتــب تجلّي ،که
نســبی محتوا و هويّت اسالمی ـ ایرانی
اساس آن اعتقاد به تجلّی
ِ
در صورت و کالبد فضا ،از طريق الگوهای ســازندة آن اســت ،به
عنوان اصل ســاختار زبان الگوي اســامي ـ ايراني اشاره گردیده
طراحی از سه بعد «ایدهها
است .به طور عملی ،میدانیم هر فرایند ّ
و ایدهآلهای» طراحان و هنرمندان و سپس «روشها و شیوههای
عملی» آنها (ســبکها) و در نهایت «مصادیق آثار» تشکیل شده
است .از مجموع مباحث حکمای اسالمی ،چنین استنباط میشود
که باید بین اصول حاکم بر این سه حوزه یعنی «گزارههای نظری»،
«عملی» و «مصادیق» تفکیک قائل شد(نقرهکار.)7 :1391 ،
ماه ّیت اعتباری و حقیقی الگوها
حقیقــی در برابر عینی به معنــای کام ً
ال منتزع و منفک از ما ّده
و مقتضیــات آن اســت .اما آنچــه در علم از ایــن اصطالح اراده
میشــود ،نه معنای محض فلسفی آن بلکه معنای نسبی آن است.
«در این معنا ،مفهومی انتزاعی اســت که مقیــد به زمان و مکان
خاصی نباشــد» (گرجــی مهلبانــی .)128 :1386 ،الگوها در این

طراحی محيط و منظر
دستیابی به زبان الگوي اسالمي ـ ايراني ّ

معنــا میتوانند حقیقی تلقی شــوند .باید این را به خاطر داشــت
ماهیت وجودی الگوها نقشــی
که نقش فضا ،زمان و یا فرهنگ در ّ
تعیینکننده اســت ،اما با این وجود نمیتوان آنها را کام ً
ال عینی
یا انتزاعی پنداشت.
در اســام حقایقی مفهومی در همــة حوزهها بویژه حوزة هنر،
معماری و حتّی در حوزههای مرتبطی چون منظر شــهری وجود
طراحان انعکاس یافته است و ميتوان ارتباط
دارد که در ایدههای ّ
معیــن از طریق زبان
ایــن حقایق بنیــادی و ثابت را در فرایندی ّ
الگــو ،با هويّت ايرانــي معماري و منظر اين مــرز و بوم پيوند زد.
گزارههــای نظری ،معرفتهای حقیقــی قطعی و ثابت ،کلی و غیر
وابسته به مجموع شــرایط زمانی و مکانی و استداللپذیر هستند
که بدون اراده و انتخاب انســان محقّق میشوند .عناوینی از قبیل
«تجلّی سطوح باال در سطوح پایین»« ،طهارت در منظر»« ،پرهیز
ماهیت
از شمایل» و «استحاله»(نصر )1389 ،میتوانند الگوهایی با ّ
حقیقی باشــند ،که در سطوح باالی ساختار زبان منظر ،و باالتر از
الگوهای اعتباری قرار دارند .این الگوها ،ســاختارها را در زبان الگو
تشکیل میدهند.
مقید به زمان و مکان؛ امری است
مفهوم عینی ،مفهومی اســت ّ
محــدود و موقت .هر مفهوم عینی مصداقــی از مفهومی انتزاعی و
حقیقی است .الگوها در عین این که متعلّق به زمان و مکان خاصی
هستند ،در زمان نیز جاری و زنده هستند« .گاهی مفهومی بیش از
حد انتزاعی اســت؛ یعنی آنقدر کلی و فراگیر است که بکار اهداف
علم نمیآید» (گرجــی مهلبانی)128 :1386 ،؛ الگوها در این حد
از انتزاع نیســتند ،حتّی اگر در مقیاس وســیعی گسترده و کاربرد
داشــته باشــند .مفاهیم نظری عموماً انتزاعیتر از مفاهیم عملی
هســتند (الگوها پلی بین مفاهیم نظــری زندگی و مفاهیم عملی
مکان محســوب میشوند) .هر مفهوم عملی ،مظهر و نمایندهای از

مفهوم نظری اســت و هر مفهوم نظری چندین مفهوم عملی دارد.
مفهوم نظــری در قالب الگو آنقدر انتزاعی نیســت که فهم معنا
و تشخیص مصداقهایش دشــوار یا ناممکن شود .الگوهایی چون
«امتداد ســالم رود ـ درهها به درون شــهر»« ، 7اتصال درهها به
یکدیگــر» « ، 8پارکراه» و « الگــوی مناظر جنگلی و علفزاری»
نمونههایی از گزارههای عینی هســتند .در زبــان الگو ،این الگوها
ساختارها را میآرایند (نمودار شمارة.)1
گزارههای عملی (روشها و ســبکهای خلــق آثار هنری) ،ذو
وجهتین هستند؛ یعنی از نظر منشأ و سرچشمة مبتنی بر ایدهها و
ایدهآلهای هنرمندان و معماران ،گزارههای حقیقی و کلی هستند،
توجه به مجموع
طراح بــه تحقّق ایده خود با ّ
ا ّمــا در آن لحظه که ّ
شــرایط زمانی و مکانی میاندیشد و راهحلهای عملی را جستجو
مینماید ،به صورت بدیهی مبتنی بر محدودیّتهای اجزا و عناصر
اصل به جا و متناسب
طبیعی ،همه چیز اعتباری و نسبی میشود و ِ
بودن یعنی عدالت بر انتخاب ســبک و روشهای اجرايی خلق اثر
هنــری حاکم میگردد .در نتیجه میتــوان گفت گزارههای عملی
خاصیت برزخی هســتند؛ یعنی از بعد
و ســبکهای هنری دارای
ّ
منشــأ و ایدههای هنرمندان ،گزارههای حقیقــی و از بعد انتخاب
ســبک و روشهای اجرایی ،گزارههای نســبی و اعتباری شناخته
میشــوند(نقرهکار .)1391 ،مصادیــق آثار هنری نیــز مبتنی بر
ایدههای هنرمندان و منشأ نظری آنها ،گزارههایی اعتباری ،نسبی
متغیر ،جزئی و متکثّر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی
و ّ
هستند» (نقرهکار .)163 :1387 ،الگوهایی چون «پارکینگ کمتر
از  9درصد»« ،دیوارهای ســنگی همــراه با گیاهان» و «دیوارهای
سبز» الگوهای اعتباری هستند که در زبان الگو به آرایشها مربوط
میشوند (نمودار شمارة .)1
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در نمودار شــمارة  1ارتباط کلی الگوها نشــان داده شده است.
در ایــن نمودار ،الگوهای ساختارســاز وجود دارنــد که در ابتدای
طیف الگوها قرار میگیرند .ســپس الگوهای با مقیاسی کوچکتر
و اعتباریتر که اجزای این ســاختارها محســوب میشوند ،و پس
از آن الگوهایی که در انتهای طیف این اجزا قرار دارند و ســاختار
توجه
طراح ،با ّ
الگوهای بزرگتر از خود را میآرایند ،جای گرفتهاندّ .
طراحــی محیط و منظر این الگوها را انتخاب میکند و
به موضوع ّ
الزاماً از تمامی این الگوها اســتفاده نمیکنــد .باید این موضوع را
در نظر داشــت که انتخاب هر الگو از باالی این طیف ،به استفاده
از الگوهای مرتبــط با آن میانجامد و عکس این مطلب نیز صادق
طراحــی را از پایین به باال
طراح منظرّ ،
اســت .یعنی هنگامی که ّ
انجام میدهد ،در کنار هم قرار گرفتن چند الگو از الیههای زیرین
منجر به شــکلگیری و اســتفاده از الگوی تشکیلدهندة آنها در
الیههای باالتر میگردد.
طيف الگوها
چســباندن الگوها به هم بدون در نظر گرفتن انتظام مناســب،
انســجام كلي مطلوبي را به وجود نمــيآورد .هر زبان الگو چيزي
بيش از فهرســتی از الگوها است .الگوهاي مجزا را راحتتر از زبان
آنها ميتوان تشريح كرد .بعضي از الگوها براي كامل شدن به ساير
الگوهاي مكمل خود احتياج دارند و معموالً هم ترکیبات بیشماری
وجود دارند كه از عهده اين كار برميآيند( .)Passioura,1979اعتبار
زبان الگو به خاطر ســاختار متصل آن است ،نه به خاطر اعتبار تك
تك الگوها به صورت خاص .ساختارها و روابط درونی میان اجزای
اهمیت بیشتــری برخوردارند تا تک تک اجزا .بر پایة آن
آنها از ّ
چه بیان شد «تمیز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری،
بســیار الزم و ضروری و عدم تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و
خطرناک است» .برای درک این ارتباطات چند نمونه از شيوههای
اتصال آنها ارائه شده است.
 هر الگو میتواند الگوي ديگري را كه در مقياس خردتري قراردارد شامل شود و يا به آن الگو معنایی خاص دهد.
مكمل يكديگر باشند ،به گونهاي كه يك الگو
 دو الگو ميتوانند ّبراي كامل شدن محتاج به ديگري باشد.
 دو الگو ميتوانند مســائل مختلفــي را حل نمايند كه در يكسطح با هم همزيستي و اشتراك دارند.
 دو الگو ميتوانند يك مســأله را به شــيوههای مختلفي حلكنند ،به نحوي كه هر آن شيوهها درست هم باشند.
 دو الگويي كه ســاختاري مشابه دارند ،در سطوح باالتر با همارتباط خواهند داشت (سالینگروس.)1387 ،
مشخّ
صی در
از سویی دیگر «برخی الگوها را میتوان با فرهنگ
ارتباط دانســت ،در حالیکه برخی دیگر جهانیاند و در بســیاری
موارد خــود مردم نیز از اینکه در حال خلق کردن الگو هســتند
کامــ ً
ا بیخبر بودند» (بــل .)26 :1382 ،فرهنــگ ایرانی ،و نیز
اســامی در حوزة منظر و باغسازی الگوهای منحصر به فردی دارد

که مشخصة آن محسوب میشوند .پرسش در خصوص رابطة اسالم
و ایران با معماری یا منظر اســامی و ایرانی ،و تکوینی یا اعتباری
بودن ایــن رابطه با ابهامهایی مواجه اســت؛ به طوری که «طیف
وســیعی از تعابیر و تفاسیر در مورد اصطالح شــهر اسالمی ارائه
میگردد .برخی اصوالً منکر وجود شهر اسالمی بوده و برخی دیگر
هر آن چه را که در طول تاریخ در ممالک مسلماننشین بنا گردیده
شهر اسالمی مینامند» (نقیزاده.)48: 1377 ،
ایرانیت نیز از همین جا ناشی
اسالمیت و
تقابل ظاهری دو حوزة
ّ
ّ
میشــود که هر یک از این دو حوزه دارای گزارههایی اســت که
ممکن است مشترک یا متفاوت ،و در عین حال نظری یا مصداقی
باشند .بر این اســاس ،بین گزارههای نظری ،عملی و مصداقی که
ماهیت الگوها را نیز تشــکیل میدهند ،تفکیک قائل خواهد شد.
ّ
چرا که در غیر این صورت دیگر ثباتی برای مسائل عقلی نمیماند
و همة آنها باید نسبی شمرده شود .بر این اساس الگوها نیز دارای
ماهیت نظری ،عملی و مصداقی خواهند بود .جزییات چگونگی این
ّ
تفکیک را میتوان در نمودار شمارة  2مالحظه کرد.
بر این اساس اهداف تدوین الگوها به این شرح است:
 بر پایة رابطة بین صورت و محتوا در محیط و منظر ،این فضاهاتا میزان باالیی تجلّیدهندة حکمت نظری و عملی اسالم و فرهنگ
ایرانی باشد.
 از منظــر حکمت نظری و عملی اســام ،بــراي تحقّق هويّتاسالمی ـ ایرانی و برقراری ارتباط منسجم بین صورت و محتوا در
هر اثر منظر از طریق زبان الگوها به این فرآیند دست یافته شود.
 تحقّق اين فرايند به صورت نســبی است و تالش برای تحقّقحداکثری آن هدف اصلی این فرآیند از طریق الگوهاست.
 با حفظ اصل استقالل فکری ،میتوان از نظریّههای اندیشمندانغربی که در این مسیر مفید واقع میشوند ،استفاده نمود.9
نتیجهگیری
طراحی
طراحی محیط و منظر ،شيوة ّ
زبان الگوی اسالمی ـ ایرانی ّ
نيســت و هرگز نيز ادعا نشــده كه بتواند باشد ،بلكه همواره صرفاً
تالشي است براي تجميع ،شناسایی و ساختاربندی الگوها و ظهور
طراحی منظر و فضای شــهری .معماران و
اصول قطعی در عرصة ّ
طراحان ،خواه مســلمان و غیر مســلمان ،ایرانــی و غیر ایرانی در
ّ
طراحی خاص خودشــان را دارند و عالوه بر آن
هر صورت شــيوة ّ
طراحی
ّ
خالقیت فردی هر یــک از آنها نیز به نحوی در محصول ّ
ظهور خواهد نمود .اصل اساســی در ســاختار زبان الگوی اسالمی
طراحی محیط و منظــر ،تبیین اصل تفکیک «گزارههای
ـ ایرانی ّ
نظری»« ،عملی» و «مصادیق» در حکمت اســامی در يك طيف
پيوستة طولي است .هر یک از الگوها نیز در یکی از این سه حوزه و
یا نسبتي از آنها را پوشش ميدهد .بنابر این فضا ،محيط و منظر
حاصل از آنها نیز نســبتی را با هویّت اســامی ـ ایرانی خواهند
داشت .در شــکل دادن زبانهای منفرد مختلف کشف میشود که
الگوهــا با هم تداخل دارند .حتّــی در مواردی الگوهای مختلف در

زبانهای گوناگون با هم شــباهتهایی نهانــی دارند و این حاکی
از آن اســت که میتوان آنها را دوباره تبیین کرد و عمومیشــان
ساخت تا در موارد متنوعتری مفید واقع شوند.
ایرانیت در محیط و منظر،
اســامیت و
اعتقــاد به تجلّی عینی
ّ
ّ
و پرســش در خصوص رابطة اســام و ایران بــا معماری یا منظر
اســامی ـ ایرانی ،تکوینی یا اعتباری بودن این رابطه و تجلّی آنها
از طریق زبان الگو با ابهامهايی مواجه اســت .در این حالت بر پایة
تفکیــک گزارههای حقیقــی و اعتباری و مســائل بالقوة وجودی
(قطعی) و بالفعل انســانی (نســبی) ،الگوهای تشکیلدهنده و نوع
ارتباط و تکمیل یکدیگر تبیین میشود.
بنابراین میتوان اذعان نمود که:
 -1بــر پایه رابطة بین صورت و محتوا در محیط و منظر ،فضاها
در شهر ایرانی ـ اســامی میتوانند تجلّیدهندة حکمت نظری و
عملی اسالم باشد.
 -2از منظــر حکمت نظری و عملی اســام ،براي تحقّق هويّت
اســامی و برقراری ارتباط منسجم بین صورت و محتوا در هر اثر
منظر ،میتوان از طریق زبان الگوها به این فرآیند دست یافت.
 -3تحقّق اين فرايند به صورت نسبی است و تالش برای تحقّق
حداکثری آن ،هدف اصلی این فرآیند از طریق الگوهاست.
 -4بــا حفظ اصل اســتقالل فکــری ،میتــوان از نظریّههای

اندیشــمندان غربی که در این مسیر مفید واقع میشوند ،استفاده
نمود.
ایرانی ِ
ت آثار از طریق زبان الگوها ،نسبی
اســامیت و
 -5تجلّی
ّ
ّ
حداقلــی در این خصوص فاقد
حداکثری و ّ
اســت و دیدگاههــای ّ
توجیه علمی است.10
طراحی براي
 -6زبان الگوی ایرانی ـ اســامی پس از اتمام كار ّ
تحليلهايي كه روي طرحها صورت ميگيرند ،مفيد خواهد بود.
پی نوشت ها

طراحی محيط و منظر
دستیابی به زبان الگوي اسالمي ـ ايراني ّ
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 .7برای مطالعه بیشــتر مراجه شود به “ کتاب زبان الگو” ،از کریستوفر
الکساندر
طراحی با طبیعت” از
کتاب”
به
شــود
مراجعه
بیشتر
مطالعه
برای
.8
ّ
غالمرضا پاسبان حضرت
 .9اطلبوالعلم ولو باالســین( :حدیثی از پیامبر در رابطه با کسب علم از
غیر مسلمانان که خود اصلی اسالمی است)
 .10این مطلب مغایرتی با اصل وحدت در اسالم ندارد.
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