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تاریخ دریافت1391/12/20 :

تاریخ پذیرش1392/03/28 :

چکیده:
گونه و گونه شناسي از مباحث مهم معماري در دوره معاصر است .شايد بتوان از لحاظ اهميت اين موضوع را در کنار دو
موضوع مهم ديگر مباحث نظري معماري يعني فضا و شکل يا فرم قرار داد .گونه و گونه شناسي حدود دويست سال است
که در علوم گوناگون از جمله معماري کاربرد دارد و در سي سال گذشته تعداد قابل توجهي از محققين معماري به آن
پرداخته اند .گونه و گونه شناسي سالهاست که در ايران كاربرد دارد و درباره اين موضوع گفتگو و بحث مي شود اما بندرت
وجوه مختلف آن توضيح داده شده است.
هدف از ارايه اين مقاله توصيفي روشن از موضوع گونه و گونه شناسي و ارايه تفسيرهاي گوناگون از آن است .در اين مقاله
نخست اشاره اي به معني اين دو واژه خواهيم داشت .سپس کاربرد آن اشاره وار در طول تاريخ معماري ديده خواهد شد.
بخشي از مقاله به سابقه حضور گونه شناسي در ايران اختصاص داده شده است .در پايان به دو نمونه تفسير اجتماعي و
تکاملي پرداخته مي شود.

واژه های کلیدی:
گونه شناسي ،معماري ايران ،نگاه اجتماعي ،تکامل گرايي.
ردیف - 1دانشیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت
ایران و به همین ترتیب نفر دوم اصالح شود

 .1دانشیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایرانmemarian@iust.ac.ir .
 .2دانشیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایرانM_A_TABARSA@YAHOO.COM .

* اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي اجرا شده در دانشگاه علم و صنعت ايران تحت عنوان گونه شناسي خانه هاي ايراني اقتباس شده است.

103

104

نشریه علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره  6پاییز و زمستان 1392

 .1مقدمه
واژه تيپولوژي يا گونه شناسي 1در فرهنگ غربي از ريشه در
فرهنگ غربي از ريشه کلمه تايپ گرفته شده است .واژه تايپ 2نيز
خود برگرفته از ريشه يوناني تپس 3و تيپس 4در زبان التين است .در
زبان انگليسي معادل واژه هاي مدل ،5نمونه ،6فرم ،7دسته ،8نماد 9و
ويژگي 10قرار دارد .اين واژه با ديگر واژه ها ترکيب شده و واژههاي
ترکيبي نو را بوجود آورده است .هر کدام از اين واژه ها بار معنايي
خاص خود را دارند .براي نمونه واژه ارک تايپ 11هم در فلسفه
و روانشناسي به معناي الگوي آغازينه يا کهن الگو ،خصيصه و
سرشت آمده است .در روانشناسي يونگ به معناي ا َمنِشي است که
در زمان هاي بسيار دور در پندار آدمي شکل گرفته و در اثر گذشت
زمان مبدل به يک کد ژنتيک شده است و از نسلي به نسل ديگر
انتقال يافته است .البته الزم به ذکر است که اين معني نسبت به
نگاه کاربر آن قابل تغيير است.
در زبان فارسي واژهگونه يا تيپ را مي توان به گروه خاصي با يک
ويژگي يا عالمت مشخص نسبت داد .درحقيقت ترجمان واژه هاي
انگليسي فوقالذکر به فارسي بدليل نوع خاص برداشتي که از اين
واژه ها وجود دارد مانند الگو يا مدل که حکم طرحي است که از
آن تبعيت مي شود و قابل تکرار است ،کارايي چنداني در ارايه يک
تعريف دقيق به ما نخواهد داشت.
شناخت و کاربرد فراوان گونه شناسي در شاخه هاي مختلف علوم
از ديرباز تا کنون ،بيانگر اهميت به سزاي آن است .از اواسط قرن
هجدهم در معماري و باستان شناسي از گونه شناسي به عنوان ابزاري

براي شناخت و دسته بندي بهره گرفته شد .حدود  250سال است
که گونه شناسي در حوزه علوم مطرح شده است .دسته بندي علمي
لينه سوئدي در علم گياه شناسي باعث شد که ديگر دانشمندان نيز
به اين اقدام دست بزنند و از اواخر قرن هجدهم ميالدي به معماري
نيز سرايت نمايد .در علوم ديگر مانند :زيست شناسي ،روان شناسي،
اقتصاد ،رياضيات و علوم ديگر گونه شناسي جايگاهي خاص دارد.
نمونه مهم آن در تغيير تدريجي انواع در علم زيست شناسي ديده
مي شود که به آن خواهيم پرداخت .دست يابي به گونه هاي داراي
يک ريشه واحد زيستي و دسته بندي آنها از اهداف مهم زيست
شناسان تکامل گرا مانند داروين بوده است .در روان شناسي نيز
دسته بندي رفتارهاي انساني براساس يک حالت رواني خاص کاربرد
دارد .در علم اقتصاد و به ويژه در شاخه سوسياليزم ،دسته بندي
طبقات اجتماعي براساس منبع درآمد آنها نمادي از کاربرد تيپولوژي
در عرصه هاي علمي است.
در اين مقاله در آغاز به ديرينه گونه شناسي پرداخته مي شود.
اين بخش به ما نشان خواهد داد که از حدود دو هزار سال پيش که
نخستين نوشته درباره گونه شناسي ارايه شده اين موضوع به عنوان
يک موضوع مطرح در معماري حتي در زمان حال مي باشد .سپس
به موضوع گونه شناسي در ايران پرداخته مي شود .موضوعي که از
حدود  30سال پيش مورد توجه محققين معماري و مردم شناسي
بوده و مي باشد .اين دو بخش مقدمه اي را براي ورود به تفسيرهاي
مختلف درباره گونه و گونه شناسي بوده که بدنه اصلي مقاله را شکل
مي دهد.

 .2گونه شناسي درعرصه معماري
اشاره و توجه به گونه شناسي در نوشته هاي قديمي از حدود
دو هزار سال پيش به اين طرف در آثار نويسندگان معمار و ديگر
دانشمندان ديده مي شود .ويترويوس 12در اثر مشهور خود تحت
عنوان ده کتاب معماري(از حدود 2000سال پيش) گونه هاي
مختلف بناهاي يوناني شامل خانه ها ،معابد و ساختمانهاي عمومي
را گروه بندي نموده است .هر کدام از اينها نيز به زير گروههايي
تقسيم شده اند .براي نمونه خانه ها به دسته هاي حياط دار و بدون
حياط و يا براساس مکان قرارگيري آنها در شهر و روستا آمده است.
خانه هاي حياط دار به پنج گونه تقسيم شده و معابد نيز بر اساس
تعداد ستونهاي بيروني و نظام هاي چهارگانه کالسيک يونان به
انواع خاصي تقسيم شده اند .اثر ويترويوس قرنها الگوي معماران

ايتاليايي بود .آلبرتي معمار معروف قرن پانزدهم کتابي مشابه
ويترويوس نگاشت .در يکي از بخشهاي کتاب به معابد و دسته بندي
آنها براساس ويژگيهاي شکلي اشاره کرد.
دانشمندان اسالمي در علوم مختلف مانند جانورشناسي و رياضيات
از مفهوم گونه شناسي بهره گرفته اند .يکي از جالب ترين کارها در
زمينه معماري بوسيله غياث الدين جمشيد کاشاني صورت گرفته
است .او در قرن نهم هجري مي زيسته و در سمرقند در ساخت
رصدخانه شهر همکاري جدي داشته است .يکي از کتابهاي او مفتاح
الحساب يا کليد حساب است .او در اين کتاب بخشي را به محاسبه
هندسي قوس(تاق) ،تاق(ازج) ،گنبد و مقرنس اختصاص داده و
جداول محاسباتي بسيار جالبي را ارايه مي دهد(نگاره .)1
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نگاره  .1يک صفحه از کتاب ''کليد حساب'' يا مفتاح الحساب غياث
الدين جمشيد کاشاني .او در بخش تاق و ازج (قوس و تاق) گونه
شناسي هندسي از قوسهاي ايراني ارايه مي دهد.

براي معرفي انواع سازه ها او مطالعات ميداني گسترده اي را انجام
داده و معتقد است که پيش از او چنين کاري صورت نگرفته است.
در تعريف قوس (تاق) او ابتدا اجزاي آن را تعريف نموده سپس به
رسم هندسي آنها مي پردازد .او قوسها را پنج نوع يا گونه (قسم)
و هر کدام را براي شرايط خاص مکاني توصيه مي کند .همچنين
تعريف جالبي از گنبد ارايه مي دهد که مشابه آن در قرن هفدهم
ميالدي توسط يک فرانسوي اما با زبان رياضي مدرن به جامعه علمي
ارايه شد.
کاشاني از معدود رياضي دانهايي است که بخشي از کار خود
را معماري و علم ساختمان اختصاص داده است .او به نظريه هاي
خود جنبه عملي داده و در مقدمه بخش معماري اشاره مي کند
که دستيابي به انواع گوناگون شکلهاي قوس ،تاق و گنبد بر اساس
مشاهدات مستقيم او بوده و پيش از او کسي به اين کار اقدام نکرده
بوده است .ارزش کار کاشاني هنگامي مشخص مي شود که بخش
معماري کتاب او با کارهايي که دانشمندان اروپايي همزمان ام
مقايسه شود .لئوناردو داوينچي دانشمند معروف ايتاليليي تنها دو
شکل بسيار ساده از اجزاي قوس را معرفي مي کند و آنرا متشکل از
دو جزء متقارن مي داند که يکي باعث استحکام ديگري مي شود.
(.)Buti, 1984 p. 38
چنانکه آمد در قرن هجدهم و نوزدهم علوم گياه شناسي و زيست
شناسي در دسته بندي علمي موجودات بسيار کوشيدند و در اين
هنگام است که معماران و مهندسان نيز از اين روشها تاثير گرفتند و

آنها را به حيطه معماري کشاندند .الژي 13در قرن هجدهم به ريشه
هاي معماري ميپردازد و سر پناههاي ساده را مورد مطالعه قرار
مي دهد .دوران 14در اوايل قرن نوزدهم ميالدي براي دسته بندي
بناهاي مختلف بر مبناي شکل کارشيو يا پالن آنها از گونه شناسي
شکلي بهره گرفت .دي کانسي( )De Quincy: 1844در فرهنگ
تاريخ معماري که در سال  1844ميالدي به چاپ رسيد درباره گونه
و مدل به بحث مي پردازد .او گونه را يک طرح يا شِ ما مي داند که
قابليت آنرا دارد که در ذهن هنرمند تأثير بگذارد اما مدل شيء يا
ايده قابل تقليد و تکرار است( .)De Quincy: 1984بهره گيري
از گونه شناسي در شناخت معماري تا اوايل قرن بيستم به طور
جدي ادامه داشت .سيدني ادي در کتاب تکامل خانه انگليسي و
ماتسيسوس 15در کتاب خانه انگليسي از گونه شناسي بهره گرفتند.
معماران مدرن به ظاهر مخالفت شديدي با فکر گونه و گونه
شناسي ابراز نمودند .گونه و کاربرد آن در طراحي ،بدليل اينکه
مانعي مهم در خالقيت معمار و دانشجوي معماري بوجود مي آورد
نمي توانست مورد استفاده قرار گيرد .اين همان چيزي است که جان
کارلو دکارلو به آن استريو تايپ 16يا ''گونه مانع'' يا ''گونه انجماد
کننده'' نام مي دهد( .)De carlo: 1985اما هنگام بحث توليد
انبوه يک طرح که در دوران مدرن معماري کاربردي رايج داشته
و دارد موضوع گونهبندي يا تيپ نمودن مطرح مي شود و بوسيله
معماران مدرن بکار گرفته مي شود.
دو حوزه مکاني متفاوت براي کاربرد گونه و گونه شناسي در
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معماري مي توان قايل شد .در جنوب اروپا و کشورهايي مانند
ايتاليا و فرانسه که به جنبه هاي نظري موضوع بسيار پرداخته شده
در مقابل آنها به فرهنگ شمال اروپا يا انگلو ساکسون مي توان اشاره
نمود که گونه را صرفاً با مفهومي شکلي مي دانند و براي تحليل آن
17
از روشهاي عددي نيز استفاده مي کنند .براي نمونه مايکل رف
تحليل شکلي از نقوش تخت جمشيد را ارايه داده است .او با تنظيم
جداول پر شماره ،با قراردادن شکلهاي مختلف و يا اجزايي از آنها
(براي مثال کفشهاي سربازان در سنگ نگاره ها) ،به تفاوتها و
تشابهات آنها مي پردازد و يا کاربران روش نحو فضا 18در معماري
از دو گونه ''الگوي زيستي'' 19و ''الگوي کالبدي'' 20نام مي برند که
نخستين آن ارتباط فضايي حاکم يک بنا را نشان مي دهد که در
ديگر بناها نيز قابل تکرار است و دومي به جسم يا کالبد بنا نظر دارد
که مي توان به آن گونه شکلي نام داد.
گونه و گونه شناسي موضوعي با گستره جهاني است .بسياري از
محققين مانند آلدو ّرسي ،21آرگان 22آيمونينو 23کراير 24به آن پرداخته-
اند .در دهه  1990ميالدي موضوع گونه شناسي در دانشگاه هاي
هاروارد ،امآيتي و بيرمنگام به بحث گذاشته شد و محصول آن دهها
مقاله بود .اين موضوع مانند بحث فضاي معماري هنوز هم مورد عالقه
محققين معماري است و در حدود سه دهه است که در ايران نيز به
آن توجه مي شود.

 .3گونه شناسي معماري در ايران
مي توان گفت انديشه دسته بندي بناها بر اساس وجوه مشترک
آنها از حدود سه دهه پيش در ايران شکل گرفته است .اين موضوع
بطور جدي نخست در دانشکدههاي معماري و شهرسازي مطرح شد و
محصول آن چند پايان نامه کارشناسيارشد بود .در کنار اين فعاليتها
مي توان به مطالعات جغرافيايي درباره شهرها و روستاهاي ايران اشاره
کرد .گونه شناسي يا ''نمون شناسي'' بخشي از اين مطالعات را در
بر مي گيرد .با توجه به اينکه انتظار نمي رود تمرکز جغرافي دانان بر
روي موضوعات معماري عميق باشد ،معموالً گونه شناسي توصيف
ساده اي از ويژگيهاي يک بنا را شامل مي شود .يکي از اين مطالعات
درباره مسکن در روستاي کندوان صورت گرفته است .ويژگيهاي
کلي خانه هاي صخره اي اين روستا مانند تعداد طبقات ،فضاهاي
بسته مانند انباري طويله و جزء عناصر مانند ورودي و طرز قرارگيري
اشياء داخلي مورد بررسي قرار گرفته و توصيفي از آنها ارايه شده است
(همايون.)1356 :
دهه  1350خورشيدي را مي توان آغاز نگاه اقليمي به معماري
دانست .دو رساله درباره معماري در اقليم گرم وخشک و گرم و
مرطوب به چاپ رسيد .در هر دو رساله سعي شده در يک اقليم
مشخص به معرفي گونههاي مختلف خانهها پرداخته شود .با اين

نگرش هر مکان مشخص(در اينجا شهرها و روستاها) دربرگيرنده
انواعي خاص از بناها مي باشد که هر کدام به گونهاي بهشرايطاقليمي
پاسخ ميگويند(توسلي محمود 1360:و ربوبي ،رحيميه .)1353:
از دهه  1360خورشيدي گونه شناسي يکي از موضوعات مورد عالقه
دو سازمان دولتي بنياد مسکن انقالب اسالمي و سازمان تحقيقات
ساختمان و مسکن شد .يکي از ويژگيهاي اهداف سازمانهاي ياد
شده که در نوع خود در ايران نو به شمار مي آمد بهره گيري کاربردي
از گونه شناسي بود .چنين هدفي از طرف برخي از مدارس معماري
غرب بخصوص مدرسه موراتوري ايتاليا دنبال شده است با اين تفاوت
که مباني نظري گونه شناسي در مدرسه ايتاليايي بسيار قوي تر
است(بخش بعد را ببينيد) .هر دو سازمان ياد شده هدف اصلي خود
در مطالعات گونه شناسي را دستيابي به الگوهاي مناسب براي طراحي
ذکر نموده اند.
بنظر مي رسد مشکل اساسي در اين تحقيقات کمبود يک تعريف
مشخص از گونه و گونه شناسي .ارايه چارچوبي مشخص از چگونگي
دستيابي به گونه ها از مشکالت ديگر اين تحقيقات و گزارشها مي-
باشد .يکي از داليل اين امر شايد تعدد تحقيقات بوسيله افراد مختلف
بخصوص شرکتهاي مشاور است .هر کدام از آنها از معيار متفاوتي بهره
گرفته اند .تحليل و نقد و گردهم قرار دادن اين معيارها و روشها و
مقايسه آنها با هم نيازمند يک مطالعه مستقل و گسترده است .كاركرد
بنا ،شكل پالن و اشتراك در يك عنصر ساختماني مبناي گونه شناسي
در مطالعات ايراني مي باشد.

 .4تفسيرهاي گوناگون درباره گونه شناسي
اگرچه براي گونه مي توان يك تعريف واحد يافت اما در عمل نسبت
به نگاه محققين آن تعاريف مختلفي پيدا كرده است .گونه يك ِشما
يا طرحواره است كه در آن مي توان ويژگي هاي مشترك يك گروه
از بناها را ديد .سوال اصلي در اينجا نوع نگاه به ويژگي هاي مشترك
است .آيا ويژگي هاي مشترك نوع مصالح است؟ شكل پالن است؟
شكل پوشش است؟ عناصر آب و هوايي مشترك است؟ تعداد طبقات
است؟ و  ...؟ هر كدام از محققين يكي از اين ويژگيها را براي كار گونه
شناسانه خود انتخاب نموده اند و هر كدام داليل خاص خود براي
اين انتخاب را دارند .اين نوع نگاهها به نگاه شكلي و نگاه معنايي كه
فرهنگي و اجتماعي را نيز در برمي گيرد قابل دسته بندي شدن است.
در ادامه به دو نوع تفسير از گونه و گونه شناسي اشاره مي كنيم.

 .5گونه شناسي و تفسير اجتماعي
گروهي از محققين معماري به آثار هنري در کل و بناهاي
معماري به طور خاص ،ديدي اجتماعي دارند 25.آن ها معتقدند که
براي خلق آثار هنري به جز بناها ،کارکرد و سبک آن از اهميت خاصي
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برخوردار بوده است .يک شيء هنري با مصالحي خاص مي بايست
بهترين کارکرد را مي داشت و هنرمند با ذوق و تجربه خود با استفاده
از ابزارهاي مختلف مانند تزيينات ،به آن بار معنايي مي داد .هر چند
شايد بتوان برخي از ويژگي هاي اجتماعي را از طرح و کارکرد شيء
مورد نظر باز شناخت ،اما در بنا روابط اجتماعي مردمان آن زمان را
به شکلي روشن تر مي توان خواند .سازنده و يا معمار بنا هر چند که
يک شکل واحد را بوجود مي آورد اما براي رسيدن به اين شکل واحد
فضاهايي را در کنار هم انتظام داده است .بنا ،به مثابه خلق فضاها به
وسيله اجزاء و عناصر است .اين فضاها جهت کارکردهاي خاص براي
مردم يا مصرف کنندگان آن ها شکل مي گيرند .هر فضا نوعي ارتباط
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خاص بين مصرف کننده و فضاي مورد نظر را بوجود مي آورد .در
اينجا ،انتظام فضاها در کنار هم به معني ارتباطات دروني فضاها است
که به وسيله مصرف کننده آن استفاده مي شود .بنابراين مي توان با
شناخت ارتباطات فضايي ،روابط اجتماعي افراد مصرف کننده آن ها
را باز شناخت .با اين زمينه فکري است که بنا به عنوان يک شيء
اجتماعي و معماري به مثابه هنر اجتماعي نگريسته مي شود .فرم يا
شکل نهايي بنا در خود يک سيستم از ارتباطات فضايي را مطرح مي
کند .روندي که از اين به بعد معرفي خواهد شد در حول محور اين
نگرش اجتماعي به بنا استوار گشته است.

نگاره  .2ارتباط انتظام فضایی با روابط اجتماعی افراد

فهم ارتباطات فضايي در اينجا ،به معني بررسي ارتباط هر واحد
فضايي در يک مجموعه فضاي همجوار است ،درست مانند بررسي يک
واژه در داخل يک متن و ارتباط آن با ديگر واژه ها .اگر بنا يک شيء
مرکب از يک سيستم ارتباطات فضايي تلقي شود ،نمود اين سيستم
ارتباطي در قالب يک طرح خواهد بود .شناخت اين طرح ها و الگوها
به معني شناخت روابط اجتماعي است که در داخل فضاها اتفاق مي
افتد .شناخت روابط اجتماعي در فضاها به معني شناخت فعاليت هاي
مصرف کنندگان در داخل فضاهاست .اين فعاليت ها و روابط در فضا
در درجه اول اهميت قرار مي گيرد تا فرم يا شکل کلي فضا .براي فهم
روابط فضايي از نمودار توجيهي 26بهره گرفته مي شود .تمامي روند
تبديل روابط فضايي به نمودار بوسيله نرم افزار رايانه اي صورت مي
گيرد.
يکي از اهداف اين گروه از محققين فهم الگوي زيستي پنهان
(جنو تايپ)27و فنو تايپ 28يا گونه کالبدي است .در اينجا استفاده از
دو پسوند تايپ يا گونه براي هر دو واژه ديده مي شود که به معني
اشتراکاتي است که هر کدام از واژه ها به عنوان نماينده اي از گروهي

از الگوها يا فرم ها ارايه مي دهند .هيلير و هانسن براي رسيدن به
هدف خود يعني تحليل روابط فضايي ،تعاريف پايه اي و ابزار اجرايي را
معرفي مي کنند .تعاريف پايه اي شامل جنوتايپ و فنوتايپ مي شود
(معماريان.)1381 :
جنوتايپ که شايد بتوان آن را الگوي زيستي ناميد به قوانين انتزاعي
نهفته در يک فرم فضايي گفته مي شود .اين واژه ايست که در
زيست شناسي کاربرد دارد .معناي کلي آن مجموعه اطالعاتي است
که در درون يک نوع يا ''گونه'' موجود وجود دارد و اين اطالعات
دروني است که بر فرم شي ء حکومت دارد(.)Hillier, 1984: p. 42
بوسيله جنو تايپ گونه يا نوع با موجودات گروه خود در گذشته و
آينده پيوند مي يابد .تضمين زندگي و بقاء آن و تشابهش با ديگري
بستگي به اين اطالعات ژنتيک دارد و تکامل و استحکام آن و استمرار
زندگيش را عملي مي نمايد .گونه زيستي يا الگوي زيستي پنهان در
معماري نيز همان اطالعات دروني است که در فضاي معماري نهفته
است .در فضاي معماري روابط اجتماعي که از رفتار باشندگان و يا
مصرفکنندگان آنها ناشي شده قابل بازشناخت مي باشد.
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نگاره  .2چند سر پناه و کلبه و نمودار توجيهي آنها .از باال (چپ):
سياه چادر ،آالچيق ترکمن و يک کلبه ساده با کارشيو (پالن) چهار
گوش .پايين :يک کلبه با سقف شيب دار ،يک کلبه با پوشش تخت و
يک کلبه با پوشش تاقي .نمودار توجيهي از يک دايره توخالي و يک
دايره توپر سياه و يک خط تشکيل مي شود .نمودار توجيهي بدست
آمده را مي توان جنوتايپ يا گونه زيستي ناميد .شکل يا فرمکلي
ساختمان فنوتايپ يا گونه کالبدي آن است(.)Memarian: 1998

ظاهر يا جسم موجود ''فنوتايپ'' در معماري ،کالبد يک بناست
که خود را در قالب يک گونه نشان مي دهد .براي درک بهتر آن
30
مي توان دو واژه ياد شده را با نمونه هايي که هيلير 29و هانسن
ارايه داده اند ،معرفي کرد .يک کمپ ارتش که متشکل از تعدادي
اجزاء مانند انواع چادرها ،آشپزخانه ،انبار و فضاهاي ديگر است ،در
نظر گرفته مي شود .اين اجزاء بنابر روابطي ،در يک محوطه يا سايت
چيده مي شوند .قرار گيري اين اجزاء تابعي است از مسايل امنيتي،
دسترسي هاي آسان بين برخي اجزاء و ديگر عواملي که در يک
سايت نظامي بايد مورد توجه قرار گيرد .روابط بين فضاها که بر
اساس روابط کاربران آنها شکل گرفته است خود را به شکل يک الگو
و يا طرح نشان مي دهد که قابليت کاربرد و تکرار را در ديگر سايت-
ها يا محوطه ها دارد .در اينجا سايت يا محوطه و اجزاء فيزيکي ديگر
فنوتايپ است و آن طرح ها و الگوهاي پنهان تکرار شونده جنوتايپ
مي باشند .اگر براي نمونه اين کمپ در دل کوير و يا دامنه يک تپه

يا منطقه اي جنگلي برپا شود از همان الگوي پنهان روابط فضايي
استفاده مي شود .به عبارت ديگر اگر چه فنوتايپ تغيير مي کند
جنوتايپ تغييري نمي يابد .فهم جنوتايپ خود به معني شناخت
ساختار اجتماعي ،ارتباطات اجزاء با هم ،الگوي فعاليت هاي نظام
يافته و بار اجتماعي آنهاست (معماريان.)1381 :
فنوتايپ که همان گونه کالبدي است در شکل هاي گوناگون
قابل تغيير است در حالي که مي توان در اين شکل هاي گوناگون
يک گونه جنوتايپ داشت .بنابراين تعداد جنوتايپ ها مي تواند کمتر
از فنوتايپ باشند .براي جنوتايپ نمي توان محدوده زماني و مکاني
قايل شد چون شايد بتوان يک نوع جنوتايپ را در يک يا چند بنا در
دو مکان متفاوت و در زمان هاي مختلف ديد.
مطالعات موردي گوناگوني در مقياس معماري و بخصوص
مسکن با روش نحو فضا صورت گرفته است .بيشتر آنها در قالب
رساله-هاي دکتري که تحت راهنمايي هيلير و هانسن انجام شده
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توسط دانشجوياني از سرزمينهاي مختلف بخصوص ترکيه ،کشورهاي
آفريقايي و عربي است .در يکي از اين تحقيقات نويسندگان آن
خانه هاي کشور ترکيه را تجزيه و تحليل کرده اند .آنها با برداشت
تعداد زيادي خانه و تهيه نمودار توجيهي از آنها به ارزيابي اجتماعي
از فضاهاي آن پرداخته اند .نمودارهاي آنها نشان مي دهد که در
اين خانه ها خصوصي ترين و عمومي ترين فضا کدام است(1995
.)Orhun, Hillier, Hunson:

 .6گونه :تفسير تاريخي -تکاملي
تاريخ در کل و تاريخ معماري در جزء يک علم است که براي
دستيابي به اهداف مورد نظر تعيين شده کاربر آن بايد اين علم را
فرا گيرد .همانگونه که در عنوان اين بخش از مقاله ديده مي شود
پسوند تکاملي به تاريخ افزوده شده و در اينجا به آن بار نگرشي
مي دهد .يک مورخ تاريخ معماري مي تواند با بکارگيري يک روش
تسلسلي و فهم تاريخ بناها ،آنها را در طول يک زمان معين بر روي
يک خط زماني قرار دهد و به رويدادهاي معماري مهم اين دوره نيز
اشاره داشته باشد .اما موضوع تنها به اينجا ختم نمي شود .محققين
بسياري بخصوص در غرب ،يک بنا را دقيقاً آنگونه که محققين زيست
شناسي تکامل گرا به يک موجود مي نگرند يک "پديده" گونه مانند
مي دانند که مي تواند به يک "شجره نسلي" تعلق داشته باشد و در
اين گروه رشد و تکامل يابد.
پيشرفت علوم تجربي در قرون هجدهم و نوزدهم ميالدي بخصوص
در رشته هاي فيزيک ،رياضي و زيست شناسي الگويي براي مهندسان
و معماران شد تا با کاربرد آنها در رشته خود نيازهاي روز مردم
سرزمين هاي خود را پاسخگو باشند .به نظر آنها بکارگيري اين علوم
بخصوص در معماري به آن جنبه علمي مي داد .در برابر عالماني
که به علم روز اعتقاد داشتند و از روشهاي تجربي براي دستيابي
به نتايج خود بهره مي گرفتند ظاهرا ً عالمان مذهبي کليساها قرار
مي گرفتند .زيست شناسان تجربي قرن هجدهم و نوزدهم بيشتر
از ساير دانشمندان در برابر عالمان ديني کليسا قرار مي گرفتند.
زيست شناسي رشته اي است که به شناخت علمي موجودات زنده
مي پردازد .با توجه به اينکه کليسا و کتاب مقدس مسيحيان نظرات
مشخصي درباره خلقت موجودات ارايه مي داد لذا هر نظريه اي که
با آنها مخالفت داشت مورد سرکوب و حمله قرار مي گرفت .درباره
چگونگي خلقت موجودات دکتر يداهلل سحابي اظهار مي دارد:
« ...از ابتداي دوره رنسانس پيشرفتهاي سريع مختلف و از جمله
در علوم طبيعي حاصل شده و کتابهايي راجع به خواص و شناسايي
موجودات زنده منتشر گرديد .اما درباره پيدايش انواع موجودات،
عقيده عمومي بر اين بود که همه آنها خلقت جدا و مستقل از هم
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داشته و با آنکه در اوايل قرن نوزدهم هم علمايي نظير المارک
نظريات مستدلي راجع به تغيير تدريجي و تکامل موجودات زنده
منتشر کردند معذالک به تبعيت از افکار کليسا ،نظريه تغيير ناپذير
بودن صفات طبيعي موجودات يا مکتب فيکسيسم 31نظريه اصلي در
مطالعات حياتي قرار داشت»(سحابي ،1351 :ص .)2 -3
بنابر نظريه تغيير نکردن صفات ،انواع (موجودات) آنها خلقت
جداگانه و مستقل دارند و بين اين موجودات پيوستگي و يا ارتباطي
نسلي وجود ندارد .مي توان اين نظريه را با نمودار زير نشان داد:

نظريه دوم زيست شناسان که تأثير مهمي در نگاه مورخان معمار
داشته است نظريه «تغيير تدريجي 32صفات گونه ها و پيوستگي
آنهاست» .دانشمنداني از دو کشور فرانسه و انگلستان سردمداران
اين نظريه بودند .روشي که کارل لينه که براي دسته بندي گياهان
و موجودات ابداع نموده بود به دانشمندان علوم زيست شناسي اين
توان را مي داد که حيات در دنيا را در همه جا بخوانند(برنال،1380 ،
ص .)458 -459
از دانشمنداني که درباره نظريه تغيير تدريجي موجودات به کار
پرداختند مي توان بوفون ،33المارک ،34اراسموس داروين 35و چالز
داروين 36را نام برد .عناوين اصلي نظريه تغيير تدريجي موجودات را
مي توان به شکل زير آورد:
 گونه ها داراي صفاتي هستند. اين صفات تغيير پذير است. عوامل مختلف در تغيير صفات مؤثر است. انواع يا گونه ها مي توانند به تدريج با تغييرات محيط سازشکنند.
 محيط مجموع شرايطي است که موجود در آن زندگي مي کند. با تغيير شرايط محيط انواع جديد از انواع پديد مي آيند. تنازع بقاء در انتخاب طبيعي و پيدايش گونه هاي تازه و تکثيرو تغيير تدريجي آنها مؤثر است(سحابي ،1351:ص .)5-4
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نمودار زير را مي توان براي نظريه تغيير پذيري انواع داشت:

تصویر  .3صفحه پيش .نمونه تکاملي دست وانگشتان در انواعي که از ابتداي دوره اوسن
از دوران سوم تا آخر آن دوران يکي پس از ديگري ظاهر شده اند و فسيل آنها در طبقات
متوالي دوران سوم محفوظ است(از يداهلل سحابي ،1353 ،ص .)91

در معماري نيز براي توجيه علمي پديده هاي مصنوع اين نظريه
بکار گرفته شد و به يکي از شاخه هاي مباحث گونه شناسي تبديل
شد.
آنچه درباره موجودات زنده در زيست شناسي مطرح بود به روش
زير در معماري رواج داده شد:
 .1انتخاب گونه ساختماني (مانند نوع موجودات زنده).
 .2يافتن ريشه مشترک گونه با گونه هاي ديگر ساختماني.
 .3يافتن ارتباط بين گونه ها.
 .4رشد گونه و عوامل مؤثر در رشد.
 .5تغييرات مهم گونه و عوامل مؤثر در آن.
 .6تبديل گونه اصلي به شاخه هاي مختلف گونه هاي ساختماني.

 .7تکامل ،افول و يا نابودي گونه و داليل آن.
سير ياد شده بر روي يک خط زماني افقي ديده مي شود .درآغاز
خط زماني ،ريشه گونه و يا شکل نخستين آن قرار مي گيرد و سپس
مراحل مختلف ياد شده بر روي اين خط جاي مي گيرند .اين مراحل
را مي توان به سه دوره تقسيم نمود:
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نگاره  .4يافتن و فهم گونه هاي اوليه سرپناه ها براي محققين تکامل گرا بسيار مهم است
زيرا مي توان به ريشه هاي زندگي يک گونه پي برد.

اين نوع نگاه به معماري و اصوالً پديده هاي ديگر دو قرن حضور
مداوم در اروپا داشته و به ديگر کشورها نيز سرايت کرده است.
مادي ديدن معماري و جدا نمودن آن از دنياي متافيزيکي انسان
معاصر نظريه هاي معماري را به مادي ترين شکل آن تقليل داد.
نگاه تکاملي به پديده ها بخصوص بناهاي تاريخي از نتايج نه چندان
مفيد اين رويکرد مادي است .چنين نگاهي به ابزاري بسيار مهم
تحليل تاريخ معماري براي گروه زيادي از محققين وابسته به مدرسه
موراتوري 37در ايتاليا گرديد.
مدرسه موراتوري ايتاليا از گونه شناسي تکاملي بهره زيادي گرفته
است .معرفي اين مدرسه خود مقاله اي مستقل را مي طلبد .در اينجا
به اين بسنده مي شود که بنيان گذار اين مدرسه ساوريو موراتوري
است که بين سالهاي  1940تا  1970ميالدي در عرصه آموزش و
طراحي فعاليت داشت و پس از شاگردانش کار او را دنبال کردند .از
نظر آنها انتقال اطالعات پراکنده از دنياي معماري به ضميرناخود
آگاه معمار تدريجاً صورت گرفته و محصول واحد آن ،چيزي بنام
گونه يا تيپ بوده است .گونه از نگاه موراتوري ها حامل تمامي
ترکيب قبلي اطالعات بوده است .معمار گذشته ارزشهاي گونه
شناسانه را در مفهوم گونه تبلور و آنرا انتقال مي داده است .معمار
بوسيله مفهوم گونه و عمل براساس آن پيوند بين حال و گذشته را
بوجود مي آورده است .اين پيوند به زنجيري از حلقه هاي به هم
پيوسته که در طول تاريخ تکامل يافته تبديل شده است .آنچه که در
زمان حال ساخته مي شود يک حلقه از آن زنجير است .براي عمل
صحيح و مناسب در زمان حال بايد حلقه هاي ديگر زنجير را خواند
و شناخت .زنجير کامل ترکيبي است از يک حلقه آغازين تا به حلقه
کنوني که موراتوري ها آنرا روند گونهشناسي مي نامند.
موراتوريها نيز با نگاه و روش خود به معماري مطالعات موردي
گسترده اي را در ايتاليا انجام داده اند و بيشتر آنها نيز به چاپ

رسيده است .با توجه به اينکه زبان اصلي اين نوشته ها ايتاليايي
است به همين دليل محققين خارجي کمي توانسته اند با اين مدرسه
معماري ارتباطي علمي برقرار کنند .پس از حدود شش دهه از
فعاليت اين گروه تنها در دهه  90ميالدي برخي از نوشته هاي اين
گروه به انگليسي ترجمه شد و اکنون نيز تعداد کمي از محققين
انگليسي به مطالعه اين مدرسه مشغول مي باشند.

 .7نتيجه گيري
گونه مانند فضا و شکل با توجه به نگاه کاربر آن قابل تفسير است.
اگر چه آن داراي تعريفي مشخص است و به آن مي توان نماينده
گروهي از اشياء با ويژگيهاي مشترک گفت اما تعريف "ويژگيها"
بسته به تفسير آن قابل تغيير است.
در اين مقاله به دو نمونه آن اشاره شد .برخي از محققين از آن
تفسيري اجتماعي ارايه داده و هدفشان کشف جنو تايپ يا الگوي
زيستي پنهان بناست .فنو تايپ يا الگوي کالبدي بنا مي تواند به
شکلهاي مختلفي باشد و در اولويت تحقيق آنها قرار ندارد.
گونه به عنوان "شجره نسلي" دسته اي خاص از بناها مورد توجه
محققين تاريخي _ تکاملي بوده است .از نگاه آنها بناهاي موجود
از يک گونه ساده شکل گرفته اند که در طول زمان دچار تغييرات
و رشد شده تا به گونه موجود رسيده است .وظيفه محقق معمار
بازسازي زنجيره تکاملي يک بناي خاص است.
گونه از نگاه اقليم گرايان ،شکل گرايان ،فضا گرايان و معناگرايان
بوده و پرداختن به تمامي آنها مقاله اي خاص را مي طلبد .مقايسه
نگاه معنايي به گونه در قالب فرهنگ يک سرزمين خاص با نگاه
شکلي به آن از ديگر مواردي است که قابليت يک تحقيق گسترده
را دارد.
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:پی نوشت
1. Typology
2. Type
3. Topos
4. Typos
5. Model
6. Exemplar
7. Form
8. Class
9. Symbol
10. Character
11. Archeyype
12. Vitruvious
13. Laujer
14. Durand
15. Matesius
16. Sterero type
17. Michel roaf
18. Space syntax
19. Genotype
20. Phenotype
21. Aldo Rossi
22. Arghan
23. Aymonino
24. Krier
. از اين گروه مي توان به بيل هيلير و ژوليان هانسن از بارتلد کالج لندن اشاره نمود.25
26. Justified Graph
27. Genotype
28. Phenotype
29. Hillier
30. Hunson
31. Fixism
32. Transformism
33. George Louis Buffon
34. Jean Lamarck
35. Erasmus Darwin
36. Charles Darwin
37. Murator
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