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  چکیده:
  گونه و گونه شناسي از مباحث مهم معماري در دوره معاصر است. شاید بتوان از لحاظ اهمیت این موضوع را در کنار دو 
موضوع مهم دیگر مباحث نظري معماري یعني فضا و شکل یا فرم قرار داد. گونه و گونه شناسي حدود دویست سال است 
که در علوم گوناگون از جمله معماري کاربرد دارد و در سي سال گذشته تعداد قابل توجهي از محققین معماري به آن 
پرداخته اند. گونه و گونه شناسي سالهاست که در ایران کاربرد دارد و درباره این موضوع گفتگو و بحث مي شود اما بندرت 

وجوه مختلف آن توضیح داده شده است.
  هدف از ارایه این مقاله توصیفي روشن از موضوع گونه و گونه شناسي و ارایه تفسیرهاي گوناگون از آن است. در این مقاله 
نخست اشاره اي به معني این دو واژه خواهیم داشت. سپس کاربرد آن اشاره وار در طول تاریخ معماري دیده خواهد شد. 
بخشي از مقاله به سابقه حضور گونه شناسي در ایران اختصاص داده شده است. در پایان به دو نمونه تفسیر  اجتماعي و 

تکاملي پرداخته مي شود. 
 

واژه های کلیدی: 
گونه شناسي، معماري ایران، نگاه اجتماعي، تکامل گرایي.

103-114 

تاریخ پذیرش: 1392/03/28تاریخ دریافت: 1391/12/20

* این مقاله بخشي از طرح پژوهشي اجرا شده در دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان گونه شناسي خانه هاي ایراني  اقتباس شده است.

ردیف1 - دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت 
ایران و به همین ترتیب نفر دوم اصالح شود



نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 6 پاییز و زمستان 1041392

1. مقدمه

در  ریشه  از  غربي  فرهنگ  در  شناسي1  گونه  یا  تیپولوژي  واژه     
فرهنگ غربي از ریشه کلمه تایپ گرفته شده است. واژه تایپ2 نیز 
خود برگرفته از ریشه یوناني تپس3 و تیپس4 در زبان التین است. در 
زبان انگلیسي معادل واژه هاي مدل5، نمونه6، فرم7، دسته8، نماد9 و 
ویژگي10 قرار دارد. این واژه با دیگر واژه ها ترکیب شده و واژه هاي 
ترکیبي نو را بوجود آورده است. هر کدام از این واژه ها بار معنایي 
فلسفه  در  هم  تایپ11  ارک  واژه  نمونه  براي  دارند.  را  خود  خاص 
و   خصیصه  الگو،  کهن  یا  آغازینه  الگوي  معناي  به  روانشناسي   و 
سرشت آمده است. در روانشناسي یونگ به معناي ا َمِنشي است که 
در زمان هاي بسیار دور در پندار آدمي شکل گرفته و در اثر گذشت 
زمان مبدل به یک کد ژنتیک شده است و از نسلي به نسل دیگر 
انتقال یافته است.  البته الزم به ذکر است که این معني نسبت به 

نگاه کاربر آن قابل تغییر است. 
     در زبان فارسي واژه گونه یا تیپ را مي توان به گروه خاصي با یک 
ویژگي یا عالمت مشخص نسبت داد. درحقیقت ترجمان واژه هاي 
انگلیسي فوق الذکر به فارسي بدلیل نوع خاص برداشتي که از این 
واژه ها  وجود دارد مانند الگو یا مدل که حکم طرحي است که از 
آن تبعیت مي شود و قابل تکرار است، کارایي چنداني در ارایه یک 

تعریف دقیق به ما نخواهد داشت.
   شناخت و کاربرد فراوان گونه شناسي در شاخه هاي مختلف علوم 
قرن  اواسط  از  است.  آن  به سزاي  اهمیت  بیانگر  تا کنون،  دیرباز  از 
هجدهم در معماري و باستان شناسي از گونه شناسي به عنوان ابزاري 

براي شناخت و  دسته بندي بهره گرفته شد. حدود 250 سال است 
که گونه شناسي در حوزه علوم مطرح شده است. دسته بندي علمي 
لینه سوئدي در علم گیاه شناسي باعث شد که دیگر دانشمندان نیز 
به این اقدام دست بزنند و از اواخر قرن هجدهم میالدي به معماري 
نیز سرایت نماید. در علوم دیگر مانند: زیست شناسي، روان شناسي، 
اقتصاد، ریاضيات و علوم دیگر گونه شناسي جایگاهي خاص دارد. 
نمونه مهم آن در تغییر تدریجي انواع در علم زیست شناسي دیده 
مي شود که به آن خواهیم پرداخت. دست یابي به گونه هاي داراي 
زیست  مهم  اهداف  از  آنها  بندي  دسته  و  زیستي  واحد  ریشه  یک 
نیز  شناسي  روان  در  است.  بوده  داروین  مانند  گرا  تکامل  شناسان 
دسته بندي رفتارهاي انساني براساس یک حالت رواني خاص کاربرد 
بندي  ویژه در شاخه سوسیالیزم، دسته  به  و  اقتصاد  علم  در  دارد. 
طبقات اجتماعي براساس منبع درآمد آنها نمادي از کاربرد تیپولوژي 

در عرصه هاي علمي است.
    در این مقاله در آغاز به دیرینه گونه شناسي پرداخته مي شود. 
این بخش به ما نشان خواهد داد که از حدود دو هزار سال پیش که 
نخستین نوشته درباره گونه شناسي ارایه شده این موضوع به عنوان 
یک موضوع مطرح در معماري حتي در زمان حال مي باشد. سپس 
به موضوع گونه شناسي در ایران پرداخته مي شود. موضوعي که از 
حدود 30 سال پیش مورد توجه محققین معماري و مردم شناسي 
بوده و مي باشد. این دو بخش مقدمه اي را براي ورود به تفسیرهاي 
مختلف درباره گونه و گونه شناسي بوده که بدنه اصلي مقاله را شکل 

مي دهد.

2. گونه شناسي درعرصه معماري   

    اشاره و توجه به گونه شناسي در نوشته هاي قدیمي از حدود 
دو هزار سال پیش به این طرف در آثار نویسندگان معمار و دیگر 
تحت  خود  مشهور  اثر  در  ویترویوس12  شود.  مي  دیده  دانشمندان 
هاي  گونه  پیش(  2000سال  حدود  معماري)از  کتاب  ده  عنوان 
مختلف بناهاي یوناني شامل خانه ها، معابد و ساختمان هاي عمومي 
زیر گروههایي  به  نیز  اینها  از  است. هر کدام  نموده  بندي  را گروه 
تقسیم شده اند. براي نمونه خانه ها به دسته هاي حیاط دار و بدون 
حیاط و یا براساس مکان قرارگیري آنها در شهر و روستا آمده است. 
خانه هاي حیاط دار به پنج گونه تقسیم شده و معابد نیز بر اساس 
به  یونان  نظام هاي چهارگانه کالسیک  و  بیروني  تعداد ستون هاي 
انواع خاصي تقسیم شده اند. اثر ویترویوس قرن ها الگوي معماران 

مشابه  کتابي  پانزدهم  قرن  معروف  معمار  آلبرتي  بود.  ایتالیایي 
ویترویوس نگاشت. در یکي از بخشهاي کتاب به معابد و دسته بندي 

آنها براساس ویژگي هاي شکلي اشاره کرد.
    دانشمندان اسالمي در علوم مختلف مانند جانورشناسي و ریاضیات 
از مفهوم گونه شناسي بهره گرفته اند. یکي از جالب ترین کارها در 
زمینه معماري  بوسیله غیاث الدین جمشید کاشاني صورت گرفته 
ساخت  در  سمرقند  در  و  زیسته  مي  هجري  نهم  قرن  در  او  است. 
رصدخانه شهر همکاري جدي داشته است. یکي از کتابهاي او مفتاح 
الحساب یا کلید حساب است. او در این کتاب بخشي را به محاسبه 
و  داده  اختصاص  مقرنس  و  گنبد  تاق)ازج(،  قوس)تاق(،  هندسي 

جداول محاسباتي بسیار جالبي را ارایه مي دهد)نگاره 1(. 
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نگاره 1. یک صفحه از کتاب ''کلید حساب'' یا مفتاح الحساب  غیاث 
الدین جمشید کاشاني. او در بخش تاق و ازج )قوس و تاق( گونه 

شناسي هندسي از قوسهاي ایراني ارایه مي دهد. 

   براي معرفي انواع سازه ها او مطالعات میداني گسترده اي را انجام 
داده و معتقد است که پیش از او چنین کاري صورت نگرفته است. 
در تعریف قوس )تاق( او ابتدا اجزاي آن را تعریف نموده سپس به 
یا گونه )قسم(   نوع  را پنج  او قوسها  آنها مي پردازد.  رسم هندسي 
و هر کدام را براي شرایط خاص مکاني توصیه مي کند. همچنین 
تعریف جالبي از گنبد ارایه مي دهد که مشابه آن در قرن هفدهم 
میالدي توسط یک فرانسوي اما با زبان ریاضي مدرن به جامعه علمي 

ارایه شد.
خود  کار  از  بخشي  که  است  دانهایي  ریاضي  معدود  از  کاشاني     
را معماري و علم ساختمان اختصاص داده است. او به نظریه هاي 
کند  اشاره مي  معماري  مقدمه بخش  در  و  داده  خود جنبه عملي 
که دستیابي به انواع گوناگون شکلهاي قوس، تاق و گنبد بر اساس 
مشاهدات مستقیم او بوده و پیش از او کسي به این کار اقدام نکرده 
بوده است.  ارزش کار کاشاني هنگامي مشخص مي شود که بخش 
ام  همزمان  اروپایي  دانشمندان  که  کارهایي  با  او  کتاب  معماري 
تنها دو  ایتالیلیي  لئوناردو داوینچي دانشمند معروف  مقایسه شود. 
شکل بسیار ساده از اجزاي قوس را معرفي مي کند و آنرا متشکل از 
دو جزء متقارن مي داند که یکي باعث استحکام دیگري مي شود.

.(Buti, 1984 p. 38)
   چنانکه آمد در قرن هجدهم و نوزدهم علوم گیاه شناسي و زیست 
شناسي در دسته بندي علمي موجودات بسیار کوشیدند و در این 
هنگام است که معماران و مهندسان نیز از این روشها تاثیر گرفتند و 

آنها را به حیطه معماري کشاندند. الژي13 در قرن هجدهم به ریشه 
قرار  مطالعه  مورد  را  ساده  پناههاي  سر  و  مي پردازد  معماري  هاي 
مي دهد. دوران14  در اوایل قرن نوزدهم میالدي براي دسته بندي 
بناهاي مختلف بر مبناي شکل کارشیو یا پالن آنها از گونه شناسي 
شکلي بهره گرفت. دي کانسي(De Quincy: 1844) در فرهنگ 
تاریخ معماري که در سال 1844 میالدي به چاپ رسید درباره گونه 
و مدل به بحث مي پردازد. او گونه را یک طرح یا ِشما مي داند که 
قابلیت آنرا دارد که در ذهن هنرمند تأثیر بگذارد اما مدل شيء یا 
ایده قابل تقلید و تکرار است(De Quincy: 1984). بهره گیري 
طور  به  بیستم  قرن  اوایل  تا  معماري  شناخت  در  شناسي  گونه  از 
و  انگلیسي  خانه  تکامل  کتاب  در  ادي  داشت. سیدني  ادامه  جدي 
ماتسیسوس15 در کتاب خانه انگلیسي از گونه شناسي بهره گرفتند.

گونه  و  گونه  فکر  با  شدیدي  مخالفت  ظاهر  به  مدرن  معماران     
اینکه  بدلیل  طراحي،  در  آن  کاربرد  و  گونه  نمودند.  ابراز  شناسي 
مانعي مهم در خالقیت معمار و دانشجوي معماري بوجود مي آورد 
نمي توانست مورد استفاده قرار گیرد. این همان چیزي است که جان 
انجماد  ''گونه  یا  ''گونه مانع''  یا  تایپ16  استریو  به آن  کارلو دکارلو 
تولید  بحث  هنگام  اما   .(De carlo: دهد(1985  مي  نام  کننده'' 
داشته  رایج  کاربردي  معماري  مدرن  دوران  در  که  انبوه یک طرح 
و دارد موضوع گونه بندي یا تیپ نمودن مطرح مي شود و بوسیله 

معماران مدرن بکار گرفته مي شود. 
در  شناسي  گونه  و  گونه  کاربرد  براي  متفاوت  مکاني  حوزه  دو     
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مانند  کشورهایي  و  اروپا  جنوب  در  شد.  قایل  توان  مي  معماري  
ایتالیا و فرانسه که به جنبه هاي نظري موضوع بسیار پرداخته شده 
در مقابل آنها به فرهنگ شمال اروپا یا انگلو ساکسون مي توان اشاره 
نمود که گونه را صرفاً با مفهومي شکلي مي دانند و براي تحلیل آن 
از روش هاي عددي نیز استفاده مي کنند. براي نمونه مایکل رف17 
تحلیل شکلي از نقوش تخت جمشید را ارایه داده است. او با تنظیم 
جداول پر شماره،  با قراردادن شکل هاي مختلف و یا اجزایي از آنها 
و  تفاوت ها  به  ها(،  نگاره  در سنگ  مثال کفش هاي سربازان  )براي 
تشابهات آنها مي پردازد و یا کاربران روش نحو فضا18 در معماري 
از دو گونه ''الگوي زیستي''19 و ''الگوي کالبدي''20 نام مي برند که 
نخستین آن ارتباط فضایي حاکم یک بنا را نشان مي دهد که در 
دیگر بناها نیز قابل تکرار است و دومي به جسم یا کالبد بنا نظر دارد 

که مي توان به آن گونه شکلي نام داد.
    گونه و گونه شناسي موضوعي با گستره جهاني است. بسیاري از 
محققین مانند آلدو ّرسي21، آرگان22 آیمونینو23 کرایر24 به آن پرداخته- 
هاي  دانشگاه  در  شناسي  گونه  موضوع  میالدي  دهه 1990  در  اند. 
هاروارد، ام  آي  تي و بیرمنگام به بحث گذاشته شد و محصول آن دهها 
مقاله بود. این موضوع مانند بحث فضاي معماري هنوز هم مورد عالقه 
محققین معماري است و در حدود سه دهه است که در ایران نیز به 

آن توجه مي شود. 

 3. گونه شناسي معماري در ایران

    مي توان گفت اندیشه دسته بندي بناها بر اساس وجوه مشترک 
آنها از حدود سه دهه پیش در ایران شکل گرفته است. این موضوع 
بطور جدي نخست در دانشکده هاي معماري و شهرسازي مطرح شد و 
محصول آن چند پایان نامه کارشناسي ارشد بود. در کنار این فعالیت ها 
مي توان به مطالعات جغرافیایي درباره شهرها و روستاهاي ایران اشاره 
کرد. گونه شناسي یا  ''نمون شناسي'' بخشي از این مطالعات را در 
بر مي گیرد. با توجه به اینکه انتظار نمي رود تمرکز جغرافي دانان بر 
گونه شناسي توصیف  باشد، معموالً  روي موضوعات معماري عمیق 
ساده اي از ویژگي هاي یک بنا را شامل مي شود. یکي از این مطالعات 
درباره مسکن در روستاي کندوان صورت گرفته است.  ویژگي هاي 
تعداد طبقات، فضاهاي  مانند  روستا  این  اي  کلي خانه هاي صخره 
بسته مانند انباري طویله و جزء عناصر مانند ورودي و طرز قرارگیري 
اشیاء داخلي مورد بررسي قرار گرفته و توصیفي از آنها ارایه شده است 

)همایون: 1356(.
    دهه 1350 خورشیدي را مي توان آغاز نگاه اقلیمي به معماري 
گرم  و  و  وخشک  گرم  اقلیم  در  معماري  درباره  رساله  دو  دانست. 
اقلیم  یک  در  شده  سعي  رساله  دو  هر  در  رسید.  چاپ  به   مرطوب 
این  با  شود.  پرداخته  خانه ها  مختلف  گونه هاي  معرفي  به  مشخص 

دربرگیرنده  روستاها(  و  شهرها  اینجا  مشخص)در  مکان  هر  نگرش 
انواعي خاص از بناها مي باشد که هر کدام به گونه اي به شرایط اقلیمي 

پاسخ مي گویند)توسلي محمود:1360 و ربوبي، رحیمیه :1353(.
    از دهه 1360 خورشیدي گونه شناسي یکي از موضوعات مورد عالقه 
انقالب اسالمي و سازمان تحقیقات  بنیاد مسکن  دو سازمان دولتي 
یاد  سازمان هاي  اهداف  ویژگیهاي  از  یکي  شد.  مسکن  و  ساختمان 
شده که در نوع خود در ایران نو به شمار مي آمد بهره گیري کاربردي 
از گونه شناسي بود. چنین هدفي از طرف برخي از مدارس معماري 
غرب بخصوص مدرسه موراتوري ایتالیا دنبال شده است با این تفاوت 
تر  قوي  بسیار  ایتالیایي  مدرسه  در  شناسي  گونه  نظري  مباني  که 
است)بخش بعد را ببینید(. هر دو سازمان یاد شده هدف اصلي خود 
در مطالعات گونه شناسي را دستیابي به الگوهاي مناسب براي طراحي 

ذکر نموده اند. 
    بنظر مي رسد مشکل اساسي در این تحقیقات کمبود یک تعریف 
مشخص از گونه و گونه شناسي. ارایه چارچوبي مشخص از چگونگي 
دستیابي به گونه ها از مشکالت دیگر این تحقیقات و گزارشها مي- 
باشد.  یکي از دالیل این امر شاید تعدد تحقیقات بوسیله افراد مختلف 
بخصوص شرکتهاي مشاور است.  هر کدام از آنها از معیار متفاوتي بهره 
گرفته اند. تحلیل و نقد و گردهم قرار دادن این معیارها و روشها و 
مقایسه آنها با هم نیازمند یک مطالعه مستقل و گسترده است. کارکرد 
بنا، شکل پالن و اشتراک در یک عنصر ساختماني مبناي گونه شناسي 

در مطالعات ایراني مي باشد.

4. تفسیرهاي گوناگون درباره گونه شناسي 

   اگرچه براي گونه مي توان یک تعریف واحد یافت اما در عمل نسبت 
به نگاه محققین آن تعاریف مختلفي پیدا کرده است. گونه یک ِشما 
یا طرحواره است که در آن مي توان ویژگي هاي مشترک یک گروه 
از بناها را دید. سوال اصلي در اینجا نوع نگاه به ویژگي هاي مشترک 
است. آیا ویژگي هاي مشترک نوع مصالح است؟ شکل پالن است؟ 
شکل پوشش است؟ عناصر آب و هوایي مشترک است؟ تعداد طبقات 
است؟ و ... ؟ هر کدام از محققین یکي از این ویژگیها را براي کار گونه 
شناسانه خود انتخاب نموده اند و هر کدام دالیل خاص خود براي 
این انتخاب را دارند. این نوع نگاهها به نگاه شکلي و نگاه معنایي که 
فرهنگي و اجتماعي را نیز در برمي گیرد قابل دسته بندي شدن است. 

در ادامه به دو نوع تفسیر از گونه و گونه شناسي اشاره مي کنیم. 

5. گونه شناسي و تفسیر اجتماعي

بناهاي  و  کل  در  هنري  آثار  به  معماري  محققین  از  گروهي      
معماري به طور خاص، دیدي اجتماعي دارند.25 آن ها معتقدند که 
براي خلق آثار هنري به جز بناها، کارکرد و سبک آن از اهمیت خاصي 
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برخوردار بوده است. یک شيء هنري با مصالحي خاص مي بایست 
بهترین کارکرد را مي داشت و هنرمند با ذوق و تجربه خود با استفاده 
از ابزارهاي مختلف مانند تزیینات، به آن بار معنایي مي داد. هر چند  
شاید بتوان برخي از ویژگي 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 یا معمار بنا هر چند که 
یک شکل واحد را بوجود مي آورد اما براي رسیدن به این شکل واحد 
فضاهایي را در کنار هم انتظام داده است. بنا، به مثابه خلق فضاها به 
وسیله اجزاء و عناصر است. این فضاها جهت کارکردهاي خاص براي 
مردم یا مصرف کنندگان آن ها شکل مي گیرند. هر فضا نوعي ارتباط 

خاص بین مصرف کننده و فضاي مورد نظر را بوجود مي آورد. در 
اینجا، انتظام فضاها در کنار هم به معني ارتباطات دروني فضاها است 
که به وسیله مصرف کننده آن استفاده مي شود. بنابراین مي توان با 
شناخت ارتباطات فضایي، روابط اجتماعي افراد مصرف کننده آن ها 
را باز شناخت. با این زمینه فکري است که بنا به عنوان یک شيء 
اجتماعي و معماري به مثابه هنر اجتماعي نگریسته مي شود. فرم یا 
شکل نهایي بنا در خود یک سیستم از ارتباطات فضایي را مطرح مي 
کند. روندي که از این به بعد معرفي خواهد شد در حول محور این 

نگرش اجتماعي به بنا استوار گشته است. 

نگاره 2. ارتباط انتظام فضایی با روابط اجتماعی افراد

    فهم ارتباطات فضایي در اینجا، به معني بررسي ارتباط هر واحد 
فضایي در یک مجموعه فضاي همجوار است، درست مانند بررسي یک 
واژه در داخل یک متن و ارتباط آن با دیگر واژه ها. اگر بنا یک شيء 
مرکب از یک سیستم ارتباطات فضایي تلقي شود، نمود این سیستم 
ارتباطي در قالب یک طرح خواهد بود. شناخت این 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 فعالیت هاي 
مصرف کنندگان در داخل فضاهاست. این فعالیت ها و روابط در فضا 
در درجه اول اهمیت قرار مي گیرد تا فرم یا شکل کلي فضا. براي فهم 
روابط فضایي از نمودار توجیهي26 بهره گرفته مي شود. تمامي روند 
تبدیل روابط فضایي به نمودار بوسیله نرم افزار رایانه اي صورت مي 

گیرد.
پنهان  زیستي  الگوي  فهم  محققین  از  گروه  این  اهداف  از  یکي     
)جنو تایپ(27و فنو تایپ28 یا گونه کالبدي است. در اینجا استفاده از 
دو پسوند تایپ یا گونه براي هر دو واژه دیده مي شود که به معني 
اشتراکاتي است که هر کدام از واژه ها به عنوان نماینده اي از گروهي 

از الگوها یا فرم ها ارایه مي دهند. هیلیر و هانسن براي رسیدن به 
هدف خود یعني تحلیل روابط فضایي، تعاریف پایه اي و ابزار اجرایي را 
معرفي مي کنند. تعاریف پایه اي شامل جنوتایپ و فنوتایپ مي شود 

)معماریان: 1381(. 
  جنوتایپ که شاید بتوان آن را الگوي زیستي نامید به قوانین انتزاعي 
در  که  اي ست  واژه  این  شود.  مي  گفته  فضایي  فرم  یک  در  نهفته 
زیست شناسي کاربرد دارد. معناي کلي آن مجموعه اطالعاتي است 
این اطالعات  و  ''گونه'' موجود وجود دارد  یا  نوع  که در درون یک 
 .)Hillier, 1984: p. 42(دروني است که بر فرم شي ء حکومت دارد
بوسیله جنو تایپ گونه یا نوع با موجودات گروه خود در گذشته و 
آینده پیوند مي یابد. تضمین زندگي و بقاء آن و تشابهش با دیگري 
بستگي به این اطالعات ژنتیک دارد و تکامل و استحکام آن و استمرار 
زندگیش را عملي مي نماید. گونه زیستي یا الگوي زیستي پنهان در 
معماري نیز همان اطالعات دروني است که در فضاي معماري نهفته 
است. در فضاي معماري روابط اجتماعي که از رفتار باشندگان و یا 

مصرف کنندگان آنها ناشي شده قابل بازشناخت مي باشد.
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نگاره 2. چند سر پناه و کلبه و نمودار توجیهي آنها. از باال )چپ(: 
سیاه چادر، آالچیق ترکمن و یک کلبه ساده با کارشیو )پالن( چهار 
گوش. پایین: یک کلبه با سقف شیب دار، یک کلبه با پوشش تخت و 
یک کلبه با پوشش تاقي. نمودار توجیهي از یک دایره توخالي و یک 
دایره توپر سیاه و یک خط تشکیل مي شود. نمودار توجیهي بدست 
آمده را مي توان  جنوتایپ یا گونه زیستي نامید. شکل یا فرم کلي 
.)Memarian: 1998(ساختمان فنوتایپ یا گونه کالبدي آن است

    ظاهر یا جسم موجود ''فنوتایپ''  در معماري، کالبد یک بناست 
که خود را در قالب یک گونه نشان مي دهد.  براي درک بهتر آن 
با نمونه هایي که هیلیر29 و هانسن30  مي توان دو واژه یاد شده را 
ارایه داده اند، معرفي کرد. یک کمپ ارتش که متشکل از تعدادي 
اجزاء مانند انواع چادرها، آشپزخانه، انبار و فضاهاي دیگر است، در 
نظر گرفته مي شود. این اجزاء بنابر روابطي، در یک محوطه یا سایت 
چیده مي شوند. قرار گیري این اجزاء تابعي است از مسایل امنیتي، 
یک  در  که  عواملي  دیگر  و  اجزاء  برخي  بین  آسان  هاي  دسترسي 
بر  که  فضاها  بین  روابط  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  نظامي  سایت 
اساس روابط کاربران آنها شکل گرفته است  خود را به شکل یک الگو 
و یا طرح نشان مي دهد که قابلیت کاربرد و تکرار را در دیگر سایت-

ها یا محوطه ها دارد. در اینجا سایت یا محوطه و اجزاء فیزیکي دیگر 
فنوتایپ است و آن طرح ها و الگوهاي پنهان تکرار شونده جنوتایپ 
مي باشند. اگر براي نمونه این کمپ در دل کویر و یا دامنه یک تپه 

یا منطقه اي جنگلي برپا شود از همان الگوي پنهان روابط فضایي 
تغییر مي کند  فنوتایپ  اگر چه  به عبارت دیگر  استفاده مي شود. 
معني شناخت  به  فهم جنوتایپ خود  یابد.  نمي  تغییري  جنوتایپ 
فعالیت هاي نظام  الگوي  با هم،  اجزاء  ارتباطات  اجتماعي،  ساختار 

یافته و بار اجتماعي آنهاست )معماریان: 1381(. 
     فنوتایپ که همان گونه کالبدي است در شکل هاي گوناگون 
قابل تغییر است در حالي که مي توان در این  شکل هاي گوناگون 
یک گونه جنوتایپ داشت. بنابراین تعداد جنوتایپ ها مي تواند کمتر 
از فنوتایپ باشند. براي جنوتایپ نمي توان محدوده زماني و مکاني 
قایل شد چون شاید بتوان یک نوع جنوتایپ را در یک یا چند بنا در 

دو مکان متفاوت و در زمان هاي مختلف دید.
بخصوص  و  معماري  مقیاس  در  گوناگوني  موردي  مطالعات      
قالب  در  آنها  بیشتر  است.  گرفته  فضا صورت  نحو  روش  با  مسکن 
رساله-هاي دکتري که تحت راهنمایي هیلیر و هانسن انجام شده 
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توسط دانشجویاني از سرزمینهاي مختلف بخصوص ترکیه، کشورهاي 
آن  نویسندگان  تحقیقات  این  از  یکي  در  است.  عربي  و  آفریقایي 
خانه هاي کشور ترکیه را تجزیه و تحلیل کرده اند. آنها با برداشت 
تعداد زیادي خانه و تهیه نمودار توجیهي از آنها به ارزیابي اجتماعي 
در  که  دهد  مي  نشان  آنها  نمودارهاي  اند.  پرداخته  آن  فضاهاي  از 
این خانه ها خصوصي ترین و عمومي ترین فضا کدام است(1995 

  .(Orhun, Hillier, Hunson:

6. گونه: تفسیر تاریخي- تکاملي

براي  که  است  علم  در جزء یک  معماري  تاریخ  و  در کل  تاریخ     
دستیابي به اهداف مورد نظر تعیین شده کاربر آن باید این علم را 
فرا گیرد.  همانگونه که در عنوان این بخش از مقاله دیده مي شود 
نگرشي  بار  به  آن  اینجا  افزوده شده و در  تاریخ  به  تکاملي  پسوند 
مي دهد. یک مورخ تاریخ معماري مي تواند با بکارگیري یک روش 
تسلسلي و فهم تاریخ بناها، آنها را در طول یک زمان معین بر روي 
یک خط زماني قرار دهد و به رویدادهاي معماري مهم این دوره نیز 
اشاره داشته باشد. اما موضوع تنها به اینجا ختم نمي شود. محققین 
بسیاري بخصوص در غرب، یک بنا را دقیقاً آنگونه که محققین زیست 
شناسي تکامل گرا به یک موجود مي نگرند یک  "پدیده" گونه مانند 
مي دانند که مي تواند به یک "شجره نسلي" تعلق داشته باشد و در 

این گروه رشد و تکامل یابد. 
    پیشرفت علوم تجربي در قرون هجدهم و نوزدهم میالدي بخصوص 
در رشته هاي فیزیک، ریاضي و زیست شناسي الگویي براي مهندسان 
مردم  روز  نیازهاي  خود  رشته  در  آنها  کاربرد  با  تا  شد  معماران  و 
سرزمین هاي خود را پاسخگو باشند. به نظر آنها بکارگیري این علوم 
عالماني  برابر  در  داد.  به آن جنبه علمي مي  بخصوص در معماري 
که به علم روز اعتقاد داشتند و از روش هاي تجربي براي دستیابي 
عالمان مذهبي کلیساها قرار  نتایج خود بهره مي گرفتند ظاهراً  به 
بیشتر  نوزدهم  و  مي گرفتند. زیست شناسان تجربي قرن هجدهم 
گرفتند.  مي  قرار  کلیسا  دیني  عالمان  برابر  در  دانشمندان  سایر  از 
زیست شناسي رشته اي است که به شناخت علمي موجودات زنده 
مي پردازد. با توجه به اینکه کلیسا و کتاب مقدس مسیحیان نظرات 
مشخصي درباره خلقت موجودات ارایه مي داد لذا هر نظریه اي که 
با آنها مخالفت داشت مورد سرکوب و حمله قرار مي گرفت. درباره 

چگونگي خلقت موجودات دکتر یداهلل سحابي اظهار مي دارد:
    »... از ابتداي دوره رنسانس  پیشرفتهاي سریع مختلف و از جمله 
در علوم طبیعي حاصل شده و کتابهایي راجع به خواص و شناسایي 
موجودات،  انواع  پیدایش  درباره  اما  گردید.  منتشر  زنده  موجودات 
عقیده عمومي بر این بود که همه آنها خلقت جدا و مستقل از هم 

المارک  نظیر  علمایي  هم  نوزدهم  قرن  اوایل  در  آنکه  با  و  داشته 
زنده  موجودات  تکامل  و  تدریجي  تغییر  به  راجع  مستدلي  نظریات 
منتشر کردند معذالک به تبعیت از افکار کلیسا، نظریه تغییر ناپذیر 
بودن صفات طبیعي موجودات یا مکتب فیکسیسم31 نظریه اصلي در 

مطالعات حیاتي قرار داشت«)سحابي: 1351، ص 3- 2(.
خلقت  آنها  )موجودات(  انواع  صفات،  نکردن  تغییر  نظریه  بنابر     
جداگانه و مستقل دارند و بین این موجودات پیوستگي و یا ارتباطي 

نسلي وجود ندارد. مي توان این نظریه را با نمودار زیر نشان داد:

    نظریه دوم زیست شناسان که تأثیر مهمي در نگاه مورخان معمار 
پیوستگي  و  ها  گونه  صفات  تدریجي32  »تغییر  نظریه  است  داشته 
انگلستان سردمداران  و  فرانسه  از دو کشور  دانشمنداني  آنهاست«. 
این نظریه بودند. روشي که کارل لینه که براي دسته بندي گیاهان 
و موجودات ابداع نموده بود به دانشمندان علوم زیست شناسي این 
توان را مي داد که حیات در دنیا را در همه جا بخوانند)برنال، 1380، 

ص 459- 458(.
   از دانشمنداني که درباره نظریه تغییر تدریجي موجودات به کار 
اراسموس داروین35 و چالز  بوفون33، المارک34،  توان  پرداختند مي 
داروین36 را نام برد. عناوین اصلي نظریه تغییر تدریجي موجودات را 

مي توان به شکل زیر آورد:
    - گونه ها داراي صفاتي هستند.

    - این صفات تغییر پذیر است.
    - عوامل مختلف در تغییر صفات مؤثر است. 

    - انواع یا گونه ها مي توانند به تدریج با تغییرات محیط سازش 
کنند.

     - محیط مجموع شرایطي است که موجود در آن زندگي مي کند.
    - با تغییر شرایط محیط انواع جدید از انواع پدید مي آیند.

    - تنازع بقاء در انتخاب طبیعي و پیدایش گونه هاي تازه و تکثیر 
و تغییر تدریجي آنها مؤثر است)سحابي:1351، ص 5-4(.
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     نمودار زیر را مي توان براي نظریه تغییر پذیري انواع داشت:

تصویر 3. صفحه پیش.  نمونه تکاملي دست وانگشتان در انواعي که از ابتداي دوره اوسن 
از دوران سوم تا آخر آن دوران یکي پس از دیگري ظاهر شده اند و فسیل آنها در طبقات 

متوالي دوران سوم محفوظ است)از یداهلل سحابي، 1353، ص 91(. 

    در معماري نیز براي توجیه علمي پدیده هاي مصنوع  این نظریه 
بکار گرفته شد و به یکي از شاخه هاي مباحث گونه شناسي تبدیل 

شد. 
     آنچه درباره موجودات زنده در زیست شناسي مطرح بود به روش 

زیر در معماري رواج داده شد:    
    1. انتخاب گونه ساختماني )مانند نوع موجودات زنده(.

    2. یافتن ریشه مشترک گونه با گونه هاي دیگر ساختماني.
    3. یافتن ارتباط بین گونه ها.

    4. رشد گونه و عوامل مؤثر در رشد.
    5. تغییرات مهم گونه و عوامل مؤثر در آن.

    6. تبدیل گونه اصلي به شاخه هاي مختلف گونه هاي ساختماني.  

    7. تکامل، افول و یا نابودي گونه و دالیل آن. 
     سیر یاد شده بر روي یک خط زماني افقي دیده مي شود. درآغاز 
خط زماني، ریشه گونه و یا شکل نخستین آن قرار مي گیرد و سپس 
مراحل مختلف یاد شده بر روي این خط جاي مي گیرند. این مراحل 

را مي توان به سه دوره تقسیم نمود:
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نگاره 4. یافتن و فهم گونه هاي اولیه سرپناه ها براي محققین تکامل گرا بسیار مهم است 
زیرا مي توان به ریشه هاي زندگي یک گونه پي برد.

    این نوع نگاه به معماري و اصوالً پدیده هاي دیگر دو قرن حضور 
است.  کرده  سرایت  نیز  کشورها  دیگر  به  و  داشته  اروپا  در  مداوم 
انسان  از دنیاي متافیزیکي  مادي دیدن معماري و جدا نمودن آن 
تقلیل داد.  به مادي ترین شکل آن  را  معاصر نظریه هاي معماري 
نگاه تکاملي به پدیده ها بخصوص بناهاي تاریخي از نتایج  نه چندان 
ابزاري بسیار مهم  مفید این  رویکرد مادي است. چنین نگاهي به 
تحلیل تاریخ معماري براي گروه زیادي از محققین وابسته به مدرسه 

موراتوري37 در ایتالیا گردید. 
   مدرسه موراتوري ایتالیا از گونه شناسي تکاملي بهره زیادي گرفته 
است. معرفي این مدرسه خود مقاله اي مستقل را مي طلبد. در اینجا 
به این بسنده مي شود که بنیان گذار این مدرسه ساوریو موراتوري 
است که بین سالهاي 1940 تا 1970 میالدي در عرصه آموزش و 
طراحي فعالیت داشت و پس از شاگردانش کار او را دنبال کردند. از 
از دنیاي معماري به ضمیرناخود  انتقال اطالعات پراکنده  آنها  نظر 
آگاه معمار تدریجاً صورت گرفته  و محصول واحد آن،  چیزي بنام 
تمامي  حامل  ها  موراتوري  نگاه  از  گونه  است.  بوده  تیپ  یا  گونه 
گونه  ارزشهاي  گذشته  معمار  است.  بوده  اطالعات  قبلي  ترکیب 
شناسانه را در مفهوم گونه تبلور و آنرا انتقال مي داده است.  معمار 
بوسیله مفهوم گونه و عمل براساس آن پیوند بین حال و گذشته را 
از حلقه هاي به هم  بوجود مي آورده است. این پیوند به زنجیري 
پیوسته که در طول تاریخ تکامل یافته تبدیل شده است. آنچه که در 
زمان حال ساخته مي شود یک حلقه از آن زنجیر است. براي عمل 
صحیح و مناسب در زمان حال باید حلقه هاي دیگر زنجیر را خواند 
و شناخت. زنجیر کامل ترکیبي است از یک حلقه آغازین تا به حلقه 

کنوني که  موراتوري ها آنرا روند گونه شناسي مي نامند. 
   موراتوریها نیز با نگاه و روش خود به معماري مطالعات موردي 
چاپ  به  نیز  آنها  بیشتر  و  اند  داده  انجام  ایتالیا  در  را  اي  گسترده 

ایتالیایي  ها  نوشته  این  اصلي  زبان  اینکه  به  توجه  با  است.  رسیده 
است به همین دلیل محققین خارجي کمي توانسته اند با این مدرسه 
از  دهه  شش  حدود  از  پس  کنند.  برقرار  علمي  ارتباطي  معماري 
فعالیت این گروه تنها در دهه 90 میالدي برخي از نوشته هاي این 
از محققین  تعداد کمي  نیز  اکنون  و  ترجمه شد  انگلیسي  به  گروه 

انگلیسي به مطالعه این مدرسه مشغول مي باشند. 

7. نتیجه گیري

     گونه مانند فضا و شکل با توجه به نگاه کاربر آن قابل تفسیر است. 
اگر چه آن داراي تعریفي مشخص است و به آن مي توان نماینده 
"ویژگیها"   تعریف  اما  گفت  مشترک  ویژگیهاي  با  اشیاء  از  گروهي 

بسته به تفسیر آن قابل تغییر است. 
    در این مقاله به دو نمونه آن اشاره شد. برخي از محققین از آن 
تفسیري اجتماعي ارایه داده و هدفشان کشف جنو تایپ یا الگوي 
به  تواند  بنا مي  کالبدي  الگوي  یا  تایپ  فنو  بناست.  پنهان  زیستي 

شکلهاي مختلفي باشد و در اولویت تحقیق آنها  قرار ندارد.
    گونه به عنوان "شجره نسلي" دسته اي خاص از بناها مورد توجه 
بناهاي موجود  آنها  نگاه  از  است.  بوده  تکاملي   _ تاریخي  محققین 
از یک گونه ساده شکل گرفته اند که در طول زمان دچار تغییرات 
معمار  محقق  وظیفه  است.  رسیده  موجود  گونه  به  تا  رشد شده  و 

بازسازي زنجیره تکاملي یک بناي خاص است.
    گونه از نگاه اقلیم گرایان، شکل گرایان، فضا گرایان و معناگرایان 
بوده و پرداختن به تمامي آنها مقاله اي خاص را مي طلبد. مقایسه 
نگاه  با  یک سرزمین خاص  فرهنگ  قالب  در  گونه  به  معنایي  نگاه 
شکلي به آن از دیگر مواردي است که قابلیت یک تحقیق 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

25. از این گروه مي توان به بیل هیلیر و ژولیان هانسن از بارتلد کالج لندن  اشاره نمود.
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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