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چکیده
هدف :بررسی متغیرهای مستخرج از طبیعت در رویکردهای بیونیک ،بیومیمتیک ،بیوفیلیک ،ژنومیک ،ارگانیک و غیره نشان میدهد که استفاده
انتزاعی از طبیعت ،توجه به مردمیبودن معماری ،توجه به آسایش و آرامش ،مشارکت در محیطزیست ،احترام به طبیعت و همسو با نگرشهای
زیستمحیطی ،بهرهجویی از معانی ،قواعد و حتی فرآیند تولید موجود در طبیعت از مواردی بوده است که معماران ایرانی از آن در آفرینش
معماری خود بهره گرفته اند و شناخت دقیق آنها میتواند حل مشکالت موجود معماری امروزی را به همراه داشته باشد .این موارد در معماری
گذشته بر اساس فرهنگ و سنتهای رایج بومی هر منطقه شکل گرفته بودند.
روش تحقیق :از نظر هدف از پژوهش های توسعه ای می باشد که به روش توصیفی -تحلیلی پژوهش شده است و تحلیل های انجام یافته برای
نتیجه گیری کیفی می باشد تا ارتباط بین بازارهای تاریخی ایران و بعنوان نمونه موردی بازار تاریخی تبریز و طبیعت بدست بیاید .تا به این سوال
پاسخ داده شود :بر اساس مدل تحلیل زندهبازار ،چه ارتباطی میان بازار تبریز و ارگانیسم گیاهی ریزومها وجود دارد؟
یافته های تحقیق :بازارهای تاریخی در ایران به خصوص بازار تاریخی تبریز متناسب با طبیعت و نیاز شکل گرفته است و همواره توانسته است
متناسب با نیاز خود را با محیط پیرامون تطبیق دهد از این جهت میتوان آن را "زندهبازار" اطالق کرد.
نتایج تحقیق :آفرینش مبتنی بر طبیعت در  4مؤلفه فرم ،ساختار ،معنا و طبیعت متجلی شده است و تحلیل مواردی همچون"ارتباط شبکههای
ساختاری"" ،سلسله مراتب اهمیتی و مرکزیتی-محوری"" ،فرم و مسیر گسترش"" ،فرم ،قطر ،ابعاد و رنگ"" ،هویتبخشی و معنادهی"" ،حضور،
احترام و زندگی در طبیعت" در بازار تاریخی تبریز مشابهت این بازار با ساختار ارگانیسمی-گیاهی ریزومها را نشان می دهد.
کلیدواژهها :گیاه ریزوم ،آفرینش مبتنی بر طبیعت ،طبیعت در بازار تبریز ،زنده بازار

 -1دکتری معماری ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران( *.مسئول مکاتبات)
 -2کارشناس ارشد معماری اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
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Abstract
Research objectives: Investigating the variables extracted from nature in bionic, biomimetic, biophilic,
genomic and organic approaches which can help solve important problems in modern architecture and
design by taking inspiration from the growth processes of living organisms; making use of nature in abstract
terms; adopting the meanings, rules and mechanisms of nature; and paying attention to the popularity of
architecture, comfort and peace, active engagement with environment, respect for nature and alignment
with environmental attitudes. In the past, all of these items used to be formed based on the culture and
traditions native to each region but in contemporary architecture, a lot of them have been forgotten.
Material and Method: In terms of purpose, it is a developmental research that has been researched by
descriptive-analytical method and the analyzes performed are for qualitative conclusions. The purpose of
this research is to answer this question: “What are the analytical dimensions between the bazaar of Tabriz
and Rhizomatic organisms in nature-based creation?”
Finding: Historic bazaars in Iran can be called live-bazaar (Zendeh Bazaar) as they seem to be shaped like
a living creature, adapted to nature and the needs of the period. The present paper is a qualitative study and
uses historical interpretation as its method of analysis. According to the results, there are four analytical
dimensions to nature-based creation including form, structure, meaning and nature.
Results: The results of analysis indicated a high level of similarity between the historic bazaar of Tabriz
and the rhizome as an organ of vegetative reproduction in terms of “the relationship between structural
networks”, “hierarchies of importance and centrality”, “the form and path of expansion”, “form, diameter,
dimension and color”, “identity and meaning”, “presence, respect and life in nature” and so on.
Keywords: Living-Bazaar, Rhizome, Organism, Creation based on Nature, the Bazaar of Tabriz.
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مقدمه
استفاده از طبیعت ،ساختار و فرم طبیعی و تناسبات آنها ،بخشی

دارد"ریزوم گیاهی است برخالف سایر گیاهان ،ساقه آن بصورت

از شالوده گرایشهای معماری نشان می دهد؛ تغییرات متداوم در

افقی رشد می کند ،با قطع بخشی از ساقه آن این گیه از بین نمی

کنار تحول و تکامل طبیعت بعنوان موجود زنده ،پویایی را نشان می

رود بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه

دهد که همواره وجوه متفاوت آن در برداشتهای معمارانهی

ایجاد می کند" و هدف این پژوهش یافتن این مشابهتها در ابعاد

معماران قابل مشاهده است .امروزه توسعه و گسترش رویکردهای

مختلف براساس مدل بدست آمده خواهد بود .بازار تاریخی تبریز

معماری بیونیک ،بیوفیلیک ،بیومیمتیک ،بیومورفیک ،ژنومیک،

قدمتی هزار ساله دارد و توانسته است در بستر و محیط موجود و

ارگانیک ،سبز و توسعهپایدار از این نوع میباشد .این رویکردها در

متناسب با عوامل و مولفههای متاثر در سطوح مختلف به شکلی

آفرینش اثر معماری میتواند در سطوح متفاوت استفاده گردد و با

پویا و زنده شکل بگیرد این پژوهش میتواند ارتباط شکلگیری بازار

گذر سالها ،تکامل یابند .ابعاد مستخرج از طبیعت در هر یک از

را به عنوان پدیدهای زنده که متناسب با شرایط و نیازهای بستر در

رویکردهای مذکور قابل تببین و تحلیل است؛ بازار در جوامع

هر دوره شکل گرفته است را نشان دهد.

اسالمی فضای انسانی و اجتماعی می باشد و در طول زمان و

ادبیات موضوع

متناسب با فرهنگ ،خواست حاکمیت و سنتهای رایج زمینه بوجود

تعدد بررسیها در رویکردهای مرتبط با طبیعت چه بصورت منفرد

آمده و همانند طبیعت در ارتباط تنگاتگ با بستر و محیط شکل

و چه بصورت دوتایی ،نتایجی کاربردی و مبتنی بر ابعاد ،صفات،

گرفته است؛ بازار با بناهای دیگر تفاوتهای بنیادی دارد ،هر چند

ویژگیها ،روابط و اشتراکات ،تضادها و افتراقات دارد .نتایج این

که در ظاهر ،اسلوب یکسان دارد .بازار در یک زمان و مکان مشخص

بررسیها حاکی از وجود ابعاد ثابت یا متغیرهای چندگانه در هر

شکل نمیگیرد و در طول و عرض شهر گسترده شده است؛ از این

رویکرد میباشد که این متغیرها بسته به نوع معماری مدنظر ،قابل

نظر رشد بازار با طبیعت و علی الخصوص گیاه ریزوم مشابهتهایی

کاهش یا افزایش میباشند.

جدول شماره -1پیشینه تحقیق.
موضوع مورد بررسی

جمعبندی و تحلیل

رویکرد بیومیمتیک
الگوهای بر گرفته از طبیعت
انتقال الگوی رشد بیولوژیکی به معماری

فرآیند شکلگیری ،مقیاس ،تاریخی بودن و عواملی این چنینی در بررسی بیومیمتیک یک
اثر معماری موثر هستند .پروژههای معماری آینده میتوانند از رشد بیولوژیکی استفاده کنند
(.)1

استفاده از بیومیمتیک برای ساخت خانههای مفید بودن استفاده از دیوارههای سلولی-گیاهی در طراحی سطوح
حل پیچیدگیهای طراحی و شناسایی اصول عملیاتی موجود در طبیعت توسط مهندسین و
مقاوم در برابر آب و هوا
تنوع زیستی و فرمی در موجودات زنده و متخصصین میتواند به خروجی های کاربردی در معماری منتهی شود .استفاده از بیومیمتیک
در نما و جدارهسازیها میتواند سبب کاهش برداشت انرژی و بهینهسازی در طراحی و مصارف
استفاده از طرحوارهها در معماری
منابع شود (.)2
طبیعت شهری و ادراک بیوفیلیک در شهرها
بررسی شهرهای بیوفیلیک
موفقیت و آیندهی جهتگیریهای شهری

برای درک بیوفیلیک در شهرها نیاز به درک جامعی از ابعاد آن میباشد.
بیوفیلی ک و تعامل آن با شهرها باید با توجه به این اصل صورت بگیرد که مسکن امروزی
کوچک و کم حجم شده است و نیاز به باغها و رابطه با فضای سبز و طبیعت ،شدید احساس
میشود .فضای سبز در شهرها میتواند توسط بیوفیلیک به ارمغان آورده شود ( 3و .)4
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وجود سلسله مراتب در پیادهسازی و نیاز به سادهسازی در خروجی
پیادهسازی طرحها به روش بیومورفیک
بررسی ارگانیسم و متابولیسم زنده برای مرز میان ژئومورفیسم ،آنتروپومورفیسم ،ارگانیسم و بیونیک در حال تار شدن بوده و ظهور
محاسبات کامپیوتری و تکنیکهای نوین ،استفادهی جدیدی از طبیعت را در معماری رقم
استفاده در معماری
خواهد زد (.)5
تئوری ،عناصر ،صفات و ابعاد بیوفیلیک
نقش طبیعت انسانی
بیومیمکری ،بیوفیلیا و الهام از طبیعت
عناصر طراحی بیوفیلیک

طراحی بیوفیلیک در تمامی مقیاسها ،چندبعدی و پیچیده است.
افزایش قوهی شناخت بشر ،یکی از اهداف بیوفیلیک است.
ترغیب و برانگیختن احساسات ،عواطف ،بازدهی ،توانایی و قابلیتهای فیزیکی و روانی از
دالیل توجه به این رویکرد است .شهرها بیتوجه به رویکرد تکاملی طبیعت و ارتباط آن با
انسان ،سبب جدایی و دوری انسان از طبیعت در محیط زندگی شده است ( 6و .)7

بررسی معماری بیومیمتیک
استفاده از بیومیمتیک در معماری متحرک

تمرین تقلید زیستی ،یادگیری فرآیند شکلگیری و تقلید از طبیعت و مواردی دیگر که قابل
یادگیری هستند و سبب ادراک فرآیند شکلگیری طبیعی در معماری بیومیمتیک میشود
(.)8

مکانیزم طبیعت و بیومیمتیک
بررسی رابطه بین طبیعت و معماری
مطالعات بیولوژیکی
راهحلهای مستخرج از طبیعت

متفکران زیادی در طرحهای خود تحت تاثیر طبیعت و رابطه آن با انسان ،الهام گرفتند ،برخی
دارای ابعاد ریاضی بوده و برخی دارای ابعاد مهندسی .استفاده از رشد فزایندهی دانش
بیولوژیکی ،پیشرفتها در طراحیهای مهندسی و مواردی دیگر سبب شده تا با قدرت کامپیوتر
و شبیهسازیها ،مطالعات جامع و مهمی در طراحیهای مستخرج از طبیعت شکل بگیرد (.)9

بیومیمکری و بررسی طبیعت
انطباقپذیری ساختمان بیومیمکری

بیومیمکری بعنوان راه حل و درمانی برای مشکالت است.
استفاده از استراتژی ارگانیسمها میتواند در طراحی ساختمانها موثر واقع شود (.)10

نگرشهای متفاوت به طبیعت
پدیدههای طبیعی و طراحی حاکم بر آنها

الهام گیری از طبیعت میتواند بصورت الهام از شکل طبیعت ،الهام از قواعد طبیعت و الهام از
معنای موجود در طبیعت صورت بگیرد (.)11

طبیعت و هندسه و الهام از طبیعت
هندسه فراکتال ،بیضوی ،هذلولی و اقلیدوسی

هندسه فضای مصنوع باید مکمل هندسه طبیعت باشد .مشارکت در طراحی از طبیعت مفید
است.
باید اصول ،معنا و قواعد پنهان در ظاهر طبیعت را یاد گرفت و در طرح معماری استفاده کرد
(.)12

تحلیل منابع مشخص میکند متغیرهای مستخرج از طبیعت قابل

"استفاده از الگوی رشد بیولوژیکی"هستند .البته برخی از این موارد

تقسیم به مولفه های فرم و کالبد ،ساختار ،معنا و خود طبیعت

نظیر "بهرهگیری از الگوی اکوسیستمها" و "الگوی رشد

هستند .در بخش فرم و کالبد متغیرهای معماری شامل" :هندسه،

بیولوژیکی" ،بصورت ساختاری نیز در معماری قابل استفاده

فرم و شکل طبیعت"" ،الهام از قواعد و اصول طبیعت"" ،استفاده

میباشد.

از رویکرد تکاملی طبیعت"" ،بهرهگیری از الگوی اکوسیستمها" و

معنا

ساختار

فرم و کالبد

طبیعت

نمودار شماره  -1طبیعت و متغیرهای مستخرج.
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سوال و روش تحقیق
همچنین استفاده از رویکرد دوقطبیِ ظاهری (فرمی-شکلی) و

این تحقیق در راستای پاسخگویی به این سواالت است که :
 -1آفرینشِ معماری مبتنی بر طبیعت در بازارهای تاریخی چه
مولفه هایی را می تواند شامل شود؟

باطنی (معنایی -ذاتی) نیز از روشهای مرسوم و متداول در معماری
میباشد که با تلفیق این دو رویکرد با روش قیاسی ،میتوان

 -2براساس رویکردهای موجود در جهت شناسایی ارتبط بین

تقسیمبندی جدیدی ارائه نمود .در بخش ادبیات موضوعی یعنی

طبیعت و معماری ،چه ارتباطی میان بازار تبریز و ارگانیسم

" فرم و کالبد ،ساختار ،معنا و خود طبیعت" ،تقسیمبندی آفرینش

گیاهی ریزومها وجود دارد؟

معماری مبتنی بر طبیعت بدین صورت می باشد-1 :تقلید مبتنی

این تحقیق از نظر هدف از پژوهش های توسعه ای می باشد که به

بر ظاهر طبیعت با توجه به عملکرد و زیباییشناسی-2 ،تقلید

روش توصیفی-تحلیلی پژوهش شده است و تحلیل های انجام یافته

ساختاری و با توجه به اصول کارکردی-3 ،استفاده از وجود فیزیکی

برای نتیجه گیری کیفی می باشد تا ارتباط بین بازارهای تاریخی

طبیعت (بصورت محیط یا محاط) یا احساس مستقیم و غیرمستقیم

ایران و بعنوان نمونه موردی بازار تاریخی تبریز و طبیعت بدست

از حضور در طبیعت و -4استفاده از بعد معنایی و مفهومی در

بیاید.

شکلگیری یک اثر یا احساس ناخودآگاه از طبیعت( .و یا به اختصار:

آفرینش معماری مبتنی بر طبیعت

 -1فرم -2 ،ساختار-3 ،طبیعت و -4معنا) .همچنین با توجه به

مطابق نظر الوسون ( )1973و برادبنت ( 5 ،)2005روش برای

اینکه نمونهی مورد بررسی ،نظاممند ،چندسطحی و بنا شده بر روی

استفاده از طبیعت در خلق آثار معماری وجود دارد-1 :روش عملگرا

هستهی قدیمی میباشد و مساحتی بیشتر از چند بلوک شهری را

قیاسی

به خود اختصاص میدهد ،بررسی دقیق و کاربردی عوامل  4گانهی

(-4 ،)analogicalروش مرکزی ( )canonicو -5روش

آفرینش مبتنی بر طبیعت ،نیاز به مقیاسگذاری چند سطحی دارد

روایتگرایی یا داستانسرایی ( .)telling a storyدر روش

و همچون سایر بررسیهای اصولی در معماری و شهرسازی ،میتوان

عملگرایی به سادگی ،بدون نوآوری ،با استفاده از سنت،

از سه سطح مقیاسی خرد ،میانه و کالن استفاده کرد تا عالوه بر

محافظهکاری ،طرح طبیعت محور ارائه میشود .در روش عرفگرا

سنجش و پوشش دقیق مفهوم ،یک الگوی موازی مطلوب و متعامل

نیز با تعدیل راهحلهای موجود ،طرح شروع شده و به نظر

در بررسی کیفیت معماری شهری تولید شود (.)17 -16

کارفرمایان نزدیک میشود .در روش قیاسی یا قیاسگرا نیز استفاده

آفرینش رویکردهای معماری مبتنی بر طبیعت

طراح از قیاس با نظمهای ارگانیک ،سیستماتیک ،تناسبات و غیره،

با بررسی مفاهیم اساسی هر رویکرد معماری مبتنی بر طبیعت،

طرح را شکل می دهد .در روش اصولی نیز مثل هندسه به مدولها

میتوان بیان کرد که هر یک از این رویکردها بجز معماری ژنومیک،

و استفاده از آن پرداخته میشود .در روش روایتگرا نیز طراح

در سه سطح مقیاس طراحی ،قابل بررسی هستند و میتوان آنها

داستانی را روایت کرده و از آن ویژگیهای طرح اصلیش را به آن

را نشانهگذاری و تحلیل کرد .با بررسی دقیق و مفهومی رویکردهای

ارتباط میدهد ( .)14-13اساس معماری هر فرهنگی مبتنی بر

بیوفیلیک ،بیونیک ،بیومورفیک ،ارگانیک ،بیومیمتیکس ،ژنومیک و

ادراک آن فرهنگ از ارزش طبیعت و جایگاه آن بوده و ارتباط

توسعه پایدار ،اینگونه بنظر میرسد که هر یک از این  7رویکرد

معماری با طبیعت و عناصر طبیعی ،بر پایه اصول و ارزشهای

معماری ،به درجهی خاصی از عوامل  4گانه آفرینش مبتنی بر

منبعث از ادراک آن ملت است ( .)15پس بررسی این ارتباطات

طبیعت ،مرتبط هستند .در این میان رویکردهای بیوفیلیک،

می تواند بوسیله قیاس میان معماری و طبیعت صورت گیرد.

ارگانیک و توسعه ی پایدار با کسب حداکثری استفاده از عوامل 4

(،)pragmatic

-2عرفگرا

(،)iconic

-3روش
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گانه ،بهترین ارتباط را با رویکرد این نوشتار ،یعنی "آفرینش مبتنی

در این سه رویکرد میتواند به هدف نوشتار موثر کمک نماید (جدول

بر طبیعت" کسب کردند و استفاده از اصول و تجارب کسب شده

شماره .)2

جدول شماره  -2بررسی رویکردهای معماریهای مستخرج از طبیعت.
رویکرد

ویژگیها و اهداف

فرم

ساختار

طبیعت

معنا

نمونهی
معماری

ابعاد آفرینشی

مقیاس
طراحی

1

بیونیک

طرح مفهومی  -چارچوب طراحی نوین مبتنی بر کامپیوتر و تکنولوژی
لیلپد اثر وینسنت  -استفاده از فرمهای طبیعی در ظاهر و با استفاده از
تکنولوژیهای نوین و بدور از قواعد ترسیمی مستطیلی.
کالبات
استفاده از ساختارهای زیستی و ساز و کار آنها در معماری.
توجه به محصول محوری و عملکرد محوری (.)23-18

*

*

*

-

کالن
میانه
خرد

2

بیوفیلیک

کلیسای تورنو  -خلق مفهوم اصلی زندگی در ظاهر و باطن معماری
کراون اثر فای  -خلق محیطی زندگیمحور و سالم میان انسان و طبیعت
 کاهش اثرات جزایر حرارتی و آلودگی هواجونز
 بهبود چرخه مدیریت آب و افزایش تولید غذا کاهش نرخ جرم و جنایت ،افزایش بهرهوری و رضایتمندی توجه مستقیم به انرژی و مفهوم دریافتی از محیطزیست واکوسیستم
 ایجاد آسایش ،آرامش ،رفاه و سالمت در محیط زندگی (،6.)24 ،19 ،7

*

*

*

*

کالن
میانه
خرد

3

بیومیمتیکس

برج گرکین لندن  -تقلید به استفاده از تکنیکهای موجود در طبیعت بمنظور
اثر نورمن فاستر دستیابی به راهحلهایی برای گرهگشایی از مشکالت انسان
 عملکردگرایی برای حصول یک تقلید موثر از مهندسیطبیعت (.)27-25

*

*

-

-

کالن
میانه
خرد

4

بیومورفیک

ساگرادا فامیلیا اثر  -استفاده انتزاعی از طبیعت و فرآیندهای رشد و قابلیتهای
ارگانیسمها
آنتونیو گائودی
 توجه به قابلیت رشد از طریق گسترش ،تضریب ،تقسیم،تی بازتولید و خارج از تنظیمات .استفاده از مفهوم رشد (استفاده
فرودگاه
دبیلیو ای اثر ارو از طبیعت به عنوان منبع الهام ،استفاده از تکامل ،دگردیسی
طبیعت در طراحی) .استفاده از سیالیت (حرکت چشم در فضا
سارانین
و ادراک معماری بدون جابجایی) .توجه به اقتصاد محیط
(استفاده از انرژیهای نو ،تجدیدپذیر و غیره) .توجه به
مالحظات ژئومورفیک (حفاظت از چشماندازها ،جلوگیری از
تداخالت و غیره) (.)29-28

*

*

-

*

کالن
میانه
خرد
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5

ارگانیک

خانهی آبشار اثر
فرانک لوید رایت

 استفاده انتزاعی از طبیعت در ساختن یک محیط کامل ،سالمو مفید ،بصورت عملکردی و ظاهری .مصالح و ادغام با طبیعت
و زمینهی طبیعت.
 اتحاد و واکنش به هماهنگی میان ساختمان و سایت اطرافآن
 استفاده ی موثر و حساب شده از عناصر طبیعی و بدور از موادمصنوعی و غیرطبیعی جهت ایجاد احساس و واکنش مثبت
(.)34-30

*

*

*

*

کالن
میانه
خرد

6

ژنومیک

-

 استفاده از ژنومها که در بر دارندهی تمامی صفات وویژگی های معماری از گذشته تا حال و آینده هستند .ساخت
و استفاده از یک سری کد مورفولوژیکی طبیعی ،انسانساز و
مصنوعی (.)30

*

*

-

-

خرد

7

توسعهی پایدار

ابنیه سنتی ایرانی  -توجه به ساختمان بعنوان بخشی از اکوسیستم و قرار یافته
همچون خانهها ،در چرخه حیات
حمامها و بازارها  -مردمیبودن ،مبتنی بر تکنولوژی روز بودن ،توجه به آسایش
و آرامش .توجه به نورگیری ،آب ،باد و هوا ،بازتاب گرمایشی،
تهویه طبیعی ،سایهاندازی و غیره (.)37-35

*

*

*

*

کالن
میانه
خرد

ریزوم بخشی از ارگانیسم

طبیعت و ارگانیسم را در طرحها ،باالتر از هر دستاورد و اختراعی

از مفاهیم مهم در بررسی ابعاد آفرینش معماری مبتنی بر طبیعت،

که از آن بهره نجسته است ،میداند ،تا راسکین ( )1906که تنها

توجه به بحث ارگانیسمی این معماریهاست .واژه "ارگانیسم"

تقلید از طبیعت را خوب میداند .لوی ( ،)1986شیمیدان ایتالیایی

نشئت گرفته از واژهی یونانی "ارگانون" ،و در فرهنگهای فارسی،

نیز اظهار مینماید که هر چیزی که در شیمی اتفاق میافتد ،شبیه

به معنای مجموع اجزا یا اعضایی که جسم یک موجود زنده را

آن در معماری نیز اتفاق میافتد ،و کالینز ( )1998که با الگو قرار

تشکیل میدهد ،میباشد ( .)40-38ریتر برای اولین بار در سال

دادن شعار "فرم تابع عملکرد" در معماری و بیولوژیک ،بر اهمیت

 ،1919ارگانیسم را بصورت واحد ،اساسی برای توضیح اجزای خود

استفاده از طبیعت و نقش آن در زندگی و معماری حمایت میکند

و اجزا را تبیین کنندهی ارگانیسم دانست .بنابراین یک سیستم زنده

( .)50-46ریزوم از واژه یونانی "  "rhizomaبه معنای توده-ریشه

از اجزایی غیرزنده شکل گرفته که ارتباطاتی در میان این

بوده و از نظر گیاهشناسان بعنوان بخشی از گیاهان اطالق میگردد

سیستمهای زنده وجود دارد که هرگز آنها را در سیستمهای

که اغلب دارای ریشههای خارجی و ساقههای خزنده هستند.

غیرزنده بیان نمیکند ( .)45-41پس ارگانیسم ،یک واحد زنده

ریزوم ها بصورت آزادنه در هر جهتی در زیر زمین حرکت میکنند

است که هم سیستمی پویا بوده و هم اجزای آن با یکدیگر ارتباط

و گسترش مییابند ،و از گرههای خود ریشهها و شاخهها را ارسال

درونی دارند و با هم کار میکنند .تقلید یا استفاده از طبیعت و

میکنند .اگر ریزوم را قطعه قطعه کنیم ،هر قسمت قادر به تولید

ارگانیسم موجود در آن چه بصورت فرمی و چه بصورت عملکردی،

یک گیاه جدید است .از نظر فلسفی و دیدگاه دلوز ( ،)1983ریزومها

بحثهای متنوعی در حوزههای معماری و سایر علوم به خود دیده

هیچ ابتدایی یا پایانی ندارند و همیشه در وسط و میان چیزها ،میان

است .از داوینچی که زیبایی ،اقتصادی و علمی بودن استفاده از

آهنگ ( )intermezzoو در ارتباط تنگاتنگ با دیگری
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( )interbeingهستند ( .)53-52ریزوم عامل ارتباط و دگر زایی
است و امکان ایجاد شبکه ای بی پایان را فراهم می کند ،زیرا هر
نقطه از آن می تواند به نقاط دیگر آن وصل شود (.)51
تحلیل مدل زندهبازار
معماری زنده به هر معماری یا پدیدهای گفته میشود که فضای آن
زنده به حس حیات باشد و زنده بودن مخاطبان و برقراری ارتباط
نزدیک مخاطبان با فضا ممکن باشد .زنده بودن بازار و فرآیندهای
مرتبط با آن در قیاس با طبیعت ،قابل تدقیق میباشد .همچنین

نمودار شماره  -2مدل تحلیلی زندهبازار.

ارگانیسم بودن بازار و شباهت آن به ارگانیسم طبیعی گیاهی در
مورفولوژی بازار و در بخشهای عملکردی ،کارکردی ،معنایی و
طبیعتی آن نیز قابل تحلیل میباشد زیرا بازار تبریز همچون یک
ارگانیسم ،دارای یک سیستم پویا بوده و اجزای آن با یکدیگر ارتباط
درونی دارند و با هم کار میکنند ( .)54-53بنابراین موارد -1زنده
بودن بازار و فرآیندهای مرتبط با آن -2 ،ارگانیسموار بودنش و -3
تدریجی شکل گرفتنش ،میتوانند شرایط اصلی فرضیهی را
زندهبازار شکل دهند؛ همینطور در رویکردهای معماری مبتنی بر
طبیعت ،استفاده از ابعاد ،تجارب و اصول سه رویکرد بیوفیلیک،
ارگانیک و توسعهی پایدار در تحلیل مولفههای زندهبازار موثر
خواهند بود .مولفههایی که شامل :استفاده از فرآیندهای رشدی
ارگانیسمها ،استفادهی انتزاعی از طبیعت ،مردمیبودن معماری،
توجه به آسایش و آرامش ،مشارکت و محیطزیست ،احترام به
طبیعت و همسو با نگرشهای زیستمحیطی ،تهویه طبیعی،
سایه اندازی و غیره ،استفاده موثر از عناصر طبیعی ،اتحاد و
یکپارچگی شبکههای معماری ،خلق محیطی زندگیمحور ،طبیعی
و سالم ،خلق مفهوم و معانی مرتبط با زندگی و طبیعت هستند.
مطابق نمودار شماره  ،2میتوان چهار نظام بررسی در ارتباط با
آفرینش مبتنی بر طبیعت ،نظام وابستگی (منشعی) ،نظام استعاری
(معنایی) ،نظام کالبدی (شکلی) و نظام سازهای-کارکردی (قواعدی،
ساختاری) بیان کرد که به ترتیب به چهارعامل اصلی طبیعت ،معنا،
فرم و ساختار مرتبط میباشند (.)55 ،11

بازار تاریخی تبریز
بازار تاریخی تبریز با قدمت بیش از هزار سال ،و با سبک معماری
خاص در طاقها ،گنبدها و فضاسازیها ،نقشی بسیار مهم در
سازمان شهری تبریز دارد .این بازار در مسیر جاده راه ابریشم
استقرار یافته و در گذشته دارای نقشی استراتژیک در تجارت
بینالملل بوده است".شکلگیری بازار تبریز باید بعنوان یک فرآیند
همزمان با توسعهی شهری تبریز در نظر گرفته شود ،این بدین دلیل
است که تاریخ تشکیل بازار تاریخی تبریز به اندازهی تاریخ
شکلگیری شهر ،مبهم است .در ارتباط با شکلگیری بازار تبریز و
با توجه به قدیمیترین مدارک رسمی و معتبر ،این بازار آخرین بار
توسط نجف قلیخان و پس از زلزلهی ویرانگر سال  1782میالدی
دوباره ساخته شده است" (" .)64-56در بازار تبریز ،شایعترین
الگوی فضایی ،ترکیب داالنها و مغازههاست .در این بازار ،شبکههای
ارتباطی وجود دارد که در برخی نقاط موازی و در برخی نقاط
متقاطع هستند" ( .)65مهمترین بخش در بررسی آفرینش مبتنی
بر طبیعتِ بازار تبریز ،توجه به " زنده بودن فرآیندهای مرتبط با
بازار تبریز" و "ارگانیسم بودن بازار تبریز" میباشد .بازار تبریز به
عنوان تنها بازار ثبت شده در فهرست آثار جهانی ،در ابتدا شامل
راسته بازار قدیم بود و بعدها به تبع نیاز ،راستهها و تیمچههای
دیگری در کنار این راستهی قدیم ساخته شدند و در نهایت بازار
تبریز را به صورتیکه امروز شاهد آن هستیم ،خلق کردند .بنابراین
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میتوان اظهار نمود که این بازار همچون یک ارگانیسم و بطور

اساس تشابه بسیار باال میان ارگانیسم و ساختارهای گیاهی

تدریجی توسعه یافته است ( 57و .)66

"ریزومها" با "بازار تبریز" و بصورت ساختاری ،فرمی ،معنایی و در

تطبیق بازار تاریخی تبریز با ویژگیهای گیاه ریزوم

طبیعت ،و در سه مقیاس کالن ،میانه و خرد صورت بگیرد .نتایج

در راستای بررسی آفرینش مبتنی بر طبیعت در معماری ،باید

این تشابهات در جداول شماره  4 ،3و  5آورده شده است.

قیاسی میان طبیعت و معماری صورت بگیرد ،این قیاس میتواند بر
جدول شماره  -3بررسی تشابهات میان "ریزومها" با "بازار تبریز" در مقیاس کالن.

شبکههای ساختاری بازار

شبکههای ساختاری ریزوم

بازار تبریز با وسعتی حدود یک کیلومتر مربع ،بزرگترین بازار
شبکهای و سرپوشیدهی دنیاست .همگی این شبکهها در  4جهت
بوسیله راستههای اصلی و فرعی توسعه یافتهاند و به یکدیگر و به

ساختار

بازار تاریخی تبریز

ریزوم
1

ریزوم ،میتواند مجموعهای عظیم از شبکههای زیرزمینی را
در هر جهت و هر مکان برای گیاه تولید کند.

شریانهای اصلی ساختاری شهر متصل میشوند (.)56

 -پالن گسترش راستهها بطور آزادانه.

 -نمایی از گسترش ریزوم بصورت آزادانه.

بازار تبریز از یک شبکه ارتباطی  5500متری متشکل از

ریزوم ،ریشه نیست و اصال معادل هم نیستند ،ریزوم مقامی

راستههای موازی و متقاطع ساخته شده است که راسته اصلیتر باالتر از ریشه دارد و اگر قطعهای از ریزوم جدا شده و کاشته
آن ،راستههای شمالی-جنوبی هستند که با اندکی اعوجاج و شود ،توانایی ساخت و تولید گیاه را دارد ،ولی اگر ریشه جدا
جابهجایی ،موازی همدیگرند .تعدادی هم راستهی عمود بر این دو شده و کاشته شود ،هیچ اتفاقی نمیافتد ،چون توانایی خلق
راسته وجود دارد که مهمترین آنها ،مسیر و امتداد بازار حرمخانه،

گیاه را ندارد .هر ریزوم با فرم و قطر متفاوت ،گیاهی ذاتاً

بازار کفاشان و بازار مسچیلر است (.)65 ،56

یکسان ولی با ویژگیهای متفاوتی ارائه خواهد داد (.)69

فرم

فرم و مسیر گسترش بازار

فرم و مسیر گسترش ریزوم

2
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توسعه و ماندگاری ریزوم در طبیعت

معنا

توسع ه و ماندگاری بازار در طول تاریخ

احد ابراهیمی و همکار

3

 روند توسعه و ماندگاری بازار تبریز در دورههای سلجوقی،صفوی و قاجاریه.

 -روند توسعه و تداوم مجموعهی گیاه ریزومیک.

" ارتباط با مراکز عمومی بازاری ،تجاری و مذهبی"" ،مطرح بودن ریزومها قادر به ذخیرهی انرژی هستند .یک ریزوم ممکن
بعنوان قطب اقتصادی و برطرف کردن نیازهای اقتصادی"" ،مرکز

است از ابتدا در یک خانوادهی بزرگ شکل نگرفته باشد و

فرهنگی شهر"" ،مرکز خدماتی-تحصیلی"" ،استفاده از عناصر

با گذر زمان و با رشد و توسعه و فراهم بودن تمامی منابع

معماری ایرانی-اسالمی"" ،توجه به مذهب و رسومات"" ،توجه به و ظرفیتها ،به یک مجموعهی عظیم ریزومیک در طبیعت
مراکز سیاسی و حکومتی"" ،تداوم کاربری ابنیه"" ،توجه به تبدیل شود (.)69
صفات اقلیمی"" ،استفاده از حداکثر ظرفیتها" و مواردی از این
قبیل نه تنها سبب تولید و افزایش کیفیات و معانی بازار تبریز
شدهاند ،بلکه در گامهای بعدی با تداوم و توسعه خود ،سبب
هویتبخشی به شهر تبریز ،بازار ایرانی-اسالمی و حتی مفهوم
جهانی بازار در اسالم شده است (.)63 ،54

با عبور رودخانه آجیپای از شمال بازار که باعث جدایی بافت بازار
با میدان صاحباالمر میشود ،بازار بوسیلهی یک پل از روی
رودخانه امتداد یافته و فضای بازار را با میدان برقرر میکند .این
نوع احترام به طبیعت و بازارسازی بینظیر بوده و بر زیبایی ارتباط
با طبیعت و بازار میافزاید (.)56

ریزوم با توجه به با آزادی عمل در گسترش و توسعهی خود،
اگر با آب ،سنگ یا مانعی دیگر در مسیر خود روبهرو شود،
می تواند از زیر ،یا روی آن دور برداشته و به مسیر خود ادامه
دهد ،بدون اینکه به خود یا طبیعت آسیب بزند.

طبیعت

حضور و احترام بازار به طبیعت

حضور و زندگی ریزوم در طبیعت

4
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جدول شماره  -4بررسی تشابهات میان "ریزومها" با "بازار تبریز" در مقیاس میانه.
سلسله مراتب اهمیت و مرکزیت در بازار

سلسله مراتب اهمیت و محوریت در ریزومها

ساختار

بازار تاریخی تبریز

ریزوم
1

 پالنی از مرکزیت بلوک بازاری تیمچه مظفریه بهمراه 4راستهبازار اطراف آن.
 نمایی از محور اصلی یک ریزوم و سلسله مراتببعنوان مثال در تیمچه مظفریه که میتواند بعنوان قلب تپنده بازار
منشعبات آن.
نیز معرفی شود ،عالوه بر نقش مرکزی اقتصادی ،بعنوان مرکزی
ریزومها از شاخهی اصلی خود تقسیم میشوند و
سیاسی ،اجتماعی و مذهبی بازار نیز محسوب میشود و وجود 4
تکثیر مییابند .این شاخههای اصلی مرکز محسوب
راسته بازار (قیزبستی بازار در جنوب ،راسته عباچی در غرب ،بازار
شده و منشعبات ،به آن وابسته هستند.
سراجا در شمال و راسته قدیم در شرق) در اطراف آن و  5تیمچه
و سرای نزدیک ،آن را به یکی از مجموعههای مهم بازار تبریز
تبدیل میکند (.)66 ، 65 ،56

ابعاد ،رنگ و فرم متنوع داالنها در برخی از راسته بازارها و
استفاده کردن یا نکردن از نورگیر سقفی در فرم داالنها از
ویژگیهای بارز بازار تبریز میباشد .در ارتباط با فرم بازار نیز،
می توان گفت اسم هر بازار ،تاریخ بنای آن را بیان میکند،
بطوریکه راسته بازار قدیم ،قدمت بیشتری نسبت به راسته بازار
جدید دارد و مطالعات در بافت و ساخت آن ،نشان میدهد بعد از
آخرین زلزله ،با طرح ریزی خاصی بنا گردیده است ولی احتماال
بخش جنوبی غربی بازار بواسطهی فرم پر پیچ و خمش ،بدون
طرحریزی قبلی ساخته شده است (.)65 ،56

ریزومها با توجه به انواع گوناگون دارای قطر متفاوت
هستند .ریزومها دستهبندی تقسیم دارند و
کوچکترین جز آنها ریشه است ،بعد از ریشه،
ریزومهای فرعی قرار گرفته و بعد از آن شاخههای
اصلی ریزوم دیده میشوند .از لحاظ رنگی نیز هر
ریزوم نسبت به سن و سال خود ،امالح خاک و
مواردی این چنینی ،متفاوت بنظر میرسند.

فرم

فرم ،ابعاد و ارتفاع و رنگ متفاوت راستهها در بازار

فرم و قطر و رنگ متفاوت ریزوم

2
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حیاط سراها و کاروانسراهایی نظیر امیر ،حاج سیدحسین جدید،
سیدحسین میانه ،سیدحسین کهنه و غیره ،دارای فضای سبز
وسیع ،درختان کهنسال ،استخر و آب انبار میباشند که عالوه بر
یدک کشیدن عنوان فضای سبز و باغچه ،بعنوان تنفسگاه بازار
عمل میکنند و سبب انتقال اکسیژن و هوای لطیف از داالنها و
همچنین از طریق دریچههای باالی گنبد بازار میشوند.

طیف متنوعی از گیاهان ریزومیک در هر اکوسیستم
و با هر اقلیمی قابل یافت هستند .از گیاهان
ریزومیک زیرآبی گرفته تا گیاهان ریزومیک جنگلی،
هر کدام از این ریزومها ،نقش خود را بعنوان بخشی
از اکوسیستم ایفا میکنند .این ریزومها میتوانند
همچون خانواده سرخسها نقش تصفیه هوا و جذب
مواد سمی آن را داشته باشند.

طبیعت

حفظ ارتباط با طبیعت و تصفیه و انتقال هوای سالم در بازار

حفظ ارتباط با اکوسیستم و تصفیه هوا در ریزوم

معنا

هویت بخشی و معنا دادن بازار به داد و ستد و زندگی مردم
تحوّل بازارهای ایران ناشی از عوامل و پدیدههای متعدد تاریخی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و تکنیکی و غیره است .هر یک از
این عوامل سبب تنوع معانی مستخرج از هر بخش معماری در
مج موعه بازار تبریز شده است .در عین حال که هر بخش متمایز
است ،ولی دارای وحدت کلی در مفهوم بازار تبریز است ،بطوریکه
می توان گفت کل بازار تبریز بصورت ترکیبی فشرده ،منسجم،
شبکهای و یونیک از همپیوندی مجموعههای متفاوتش بوجود
آمده و معنا یافته است (.)56

هویت و معنا دادن ریزوم به گیاه و زندگی طبیعت
ریزوم در زیر زمین توسعه و گسترش مییابد ،و بطور
آزادنه رشد و تکثیر مینماید ،و در نهایت مجموعهای
از گیاهان را شکل میدهد که هر بخش آن با
ویژگیهای متمایزی رشد و نمو میکند ولی در عین
حال یک وحدت کلی میان گیاه باقی میماند که
میتواند زندگی تعبیر شود.

احد ابراهیمی و همکار

3

4
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جدول شماره  -5بررسی تشابهات میان "ریزومها" با "بازار تبریز" در مقیاس خرد.

ساختار داالنی و حجرههای بازار

ساختار داالنی و واحدهای ریزوم

 -پرسپکتیو و مقطع تیمچه مظفریه.

 -ریزترین واحد هر ریزوم و فرم داالن مانندشان.

ساختار

بازار تاریخی تبریز

ریزوم
1

در بازار تبریز دو نوع تیمچه دیده میشود ،یکی کشیده و داالنی مانند و دیگری ریزومها بصورت کانالها و انشعاباتی داالنوار ،در
متمرکز .تیمچه مظفریه شکلی کشیده و داالن مانند دارد که از یکطرف به هر جهت و امتداد یک مسیر انتخابی قابل تکثیر و
قیزبستی بازار و از طرف دیگر به بازار سراجا میرسد و این دو ورودی از لحاظ گسترش هستند.
معماری هم ارزش هستند و بنبست نمیباشند .ایوانچهها ،پستوها ،طاق میانی
مرتفع ،قوسها و طاقهای متعدد ،سبب حجمدهی پیچیده به فرم داالنی تیمچه
شدهاند (.)66 ،56

 استفاده از چوب ،بطور طبیعی در ایوانهای سرای میرزا جلیل.سرای میرزا جلیل واقع در میان راسته بازار و آینه ساز بازار ،به علت داشتن
ایوانهای چوبی سراسری ،از سراهای منحصربفرد بازار بزرگ تبریز است.
الهامگیری و استفاده از فرمهای موجود در طبیعت برای ساختن اینگونه سقفها
چه از درختان و چه از گیاهان ریزومی همچون سرخسها ،کامال مشهود است
(.)67

ساختار بسیاری از گیاهان و درختان ریزومیک و
غیر ریزومیک ،دارای ابعاد هندسی قابل برداشت
میباشد .این فرم و هندسه در ریزومها ،با توجه به
کالبد ،ساختار ،نیاز و زیبایی آن گیاه شکل گرفته
و طیف متنوعی از الگوها را ارائه میدهد.

فرم

پوشش سطوح و هندسه آن در بازار

فرم و هندسه سطوح در ریزومها

2
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میوهدهی یا گلدهی یک خانواده ریزومیک

معنا

ثمرهبخشی هر بلوک بازاری

احد ابراهیمی و همکار

3

در بازار ،گروههای اجتماعی یک کل همگون و منطقی را تشکیل میدهند که
از نظر جایگاه و مرتبه ،مکان هر طبقه کامال مشخص است .بازارهای دوزچی،
مسگره ،بورکچی ،قندفروش ،پانبوقچی ،باشماقچی ،نجارا بازار و غیره ،نشانگر

در یک خانواده ریزومیک ،گیاه باید تا حد مشخصی

تنوع اصناف و کاالهای مرتبط با آن دارد که همگی در عین وجود تفاوت و تنوع

رشد و تکثیر یابد تا بدنه اصلی گیاه به گلدهی

محصول ،در کنار هم بازار تبریز را شکل میدهند و زندگی مسالمتآمیزی را برسد .همچنین عالوه بر تنوع رنگی گلها و
در آن تجربه میکنند .این اصناف و کسبه همچون ریزومها ،روزهای پرتالطم ،محصوالت یک خانواده ریزومیک ،زمان عملآوری
پر رونق و پر بازدهی را در برخی از فصول ،و با مناسبتهای خاص ،اعیاد و یا گلدهی و میوهدهی ریزومها نیز میتواند
جشنها بخود میبینند و به نوعی ثمرهی خود را در هر دوران به نوعی بدست متفاوت باشد .همگی موارد ذکرشده نشانگر زندگی
میآورند (.)65 ،56

متنوع ریزومها در کنار هم میباشد (.)69

استفاده از گیاهان در دکانها و حجرهها ،نه تنها به عنوان بخشی از طبیعت

فارغ از بررسی هر نوع ریزوم و خانوادهی آنها،

قلمداد میشود ،بلکه بعنوان یادآوری زیبا از زندگی طبیعی ،تندرستی و

ریزوم یک گیاه بوده و گیاه در کوچکترین حالت،

سالم زیستن ،سبب تسکین روحی و روانی مخاطبان نیز شود.

می تواند یادآور بخشی از طبیعت باشد .این

طبیعت

یادآور زندگی طبیعی و محیطی زندگیمحور

یادآور طبیعت و محیطزیست

4

یادآوری میتواند تجربهای از رشد و نمو ،زیبایی و
تغییر فصول در ریزومها را به نمایش بگذارد.

وجود شبکهها و مجموعههای متصل به هم در زیر زمین برای

شدند .همچنین در بخش فرمی یا کالبدی ،میتوان اینگونه استنباط

ریزومها و در روی زمین برای بازار تبریز ،و تحت عنوان شبکههای

کرد که :آزادی عمل و توسعه در هر جهت و هر محور برای ریزومها

ساختاری در مقیاس کالن رخ میدهد .در مقیاس میانه نیز ،وجود

و بازار تبریز ،در مقیاس کالن رخ میدهد .همینطور تشابه میان

سلسله مراتب ،انشعابات ،محوریت و مرکزیتِ یک یا چند بخش در

ابعاد ،رنگ و فرم متنوع داالنها در ریزومها و بازار تبریز در مقیاس

میان ریزومها و بازار تبریز کامال مشهود میباشد .همچنین در

میانه مشهود بوده و در مقیاس خرد نیز ،اقتباس یا الهام از ساختار

مقیاس خرد ،بررسی ساختار داالنی و کشیدهی میان برخی از

و هندسه موجود در ریزومها در بازار تبریز به عین دیده میشود،

ریزومها با فرم راستهها یا داالنهای بازار تبریز بسیار مشهود و هویدا

که این سه مورد نیز در بررسی ابعاد آفرینش مبتنی بر طبیعت،

می باشد ،که این سه مورد در بررسی ابعاد آفرینش مبتنی بر

بصورت استفاده انتزاعی از طبیعت و فرآیندهای رشدی ارگانیسمها

طبیعت ،بصورت استفاده از فرآیندهای رشدی ارگانیسمها و اتحاد

در رویکردهای معماری مطرح شدند .در بخش معنایی نیز میتوان

و یکپارچگی شبکههای معماری در رویکردهای معماری مطرح

گفت که به ترتیب و با حفظ ،توسعه ،ماندگاری و تداوم میان بازار
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و ریزومها ،در مقیاس کالن ،شاهد شکوفایی معانی ،ارزش ،مفاهیم

ماحصل تحلیل آفرینش مبتنی بر طبیعت و توجه به مفاهیمی

و پیامهای دیگر هستیم و هویتبخشی نتیجه این اتفاق بوده که در

چندبعدی در ابعاد چهارگانه تقلید مبتنی بر ظاهر طبیعت ،تقلید

مقیاس میانه شاهد آن میشویم .با ماندگاری و هویتبخشی بازار و

ساختاری ،استفاده از وجود فیزیکی طبیعت و استفاده از بعد معنایی

ریزوم ،در نهایت شاهد ثمرهبخشی ،ارزشمندی و خاطرهانگیزی در

و مفهومی در شکلگیری یک اثر یا احساس ناخودآگاه از طبیعت

بازار و ریزومها در مقیاس خرد خواهیم بود ،که این سه مورد نیز در

قابل بررسی است .سه رویکرد بیوفیلیک ،ارگانیک و توسعهی پایدار

بررسی ابعاد آفرینش مبتنی بر طبیعت ،بصورت مردمی بودن

با کسب حداکثری استفاده از عوامل  4گانه ،بهترین ارتباط را با

معماری ،خلق مفهوم و معانی مرتبط با زندگی و طبیعت در

"آفرینش مبتنی بر طبیعت" دارند و استفاده از ابعاد ،تجارب و

رویکردهای معماری مطرح شدند .در نهایت در بررسی بخش

اصول این سه رویکرد نظیر "استفاده از فرآیندهای رشدی

طبیعت ،حضور و احترام به طبیعت در میان بازار و ریزومها در

ارگانیسمها ،استفادهی انتزاعی از طبیعت ،مردمیبودن معماری،

مقیاس کالن ،منجر به بررسی ادامهی این رویکرد در مقیاس میانه

توجه به آسایش و آرامش ،مشارکت و احترام به طبیعت و همسو با

شده و تحت عنوان حفظ رابطه و ارتباطات با طبیعت ،محیطزیست

نگرشهای زیستمحیطی و غیره" در تحلیل و بررسیهای بعدی

و زندگی طبیعی قابل بیان میباشد .در مقیاس خرد این بخش نیز،

موثر هستند.

انعکاس وجود طبیعت یا یادآوری زندگی طبیعی و خود طبیعت،

همچنین واژهی "زندهبازار" بازاری تعریف گردید که این  3مورد در

یکی از تشابهات میان قیاس ریزومها با بازارها میباشد ،که این سه

آن رعایت شده باشد-1 :زنده بودن بازار و فرآیندهای مرتبط با آن،

مورد نیز در بررسی ابعاد آفرینش مبتنی بر طبیعت ،بصورت توجه

 -2ارگانیسموار بودن و  -3تدریجی شکل گرفتن .نتایج تحلیل زنده

به آسایش و آرامش ،مشارکت و محیطزیست ،بر احترام به طبیعت

بازار تاریخی تبریز نشان داد در بعد ساختاری و در مقیاس کالن،

و همسو با نگرشهای زیستمحیطی ،تهویه طبیعی ،سایهاندازی و

"ارتباط شبکههای ساختاری" ،در مقیاس میانه" ،سلسله مراتب

غیره ،استفاده موثر از عناصر طبیعی ، ،خلق محیطی زندگیمحور،

اهمیتی و مرکزیتی-محوری" و در مقیاس خرد" ،ساختار داالنی و

طبیعی و سالم در رویکردهای معماری مطرح شدند.

کوچکترین اجزا" از تشابهات اصلی قیاس بازار تبریز با ریزومها
هستند .همچنین در تحلیل بعد فرمی و در مقیاس کالن نیز" ،فرم

نتیجهگیری

و مسیر گسترش" ،در مقیاس میانه" ،فرم ،قطر ،ابعاد و رنگ" و در

امروزه با وجود رویکردهای نوینی نظیر بیونیک ،بیوفیلیک،

مقیاس خرد" ،پوشش سطوح و هندسهی آنها" از تشابهات اصلی

بیومیمتیک ،بیومورفیک ،ژنومیک ،ارگانیک و غیره ،استفاده از

قیاس بازار تبریز با ریزومها محسوب میشوند .در تحلیل بعد معنایی

طبیعت ،ساختارهای طبیعی ،فرم طبیعی و تناسبات آنها بطو ر

و در مقیاس کالن " ،توسعه و ماندگاری" ،در مقیاس میانه" ،

بسیار دقیق ،مفهومی و چندبعدی در معماریها قابل استفاده

هویتبخشی و معنادهی" و در مقیاس خرد" ،ثمرهبخشی" از

میباشند .با بررسی متغیرهای مستخرج از طبیعت در این

تشابهات اصلی قیاس بازار تبریز با ریزومها هستند .در نهایت در

رویکردها ،می توان اظهار داشت استفاده از هندسه ،فرم ،الگوگیری

تحلیل بعد طبیعت و در مقیاس کالن" ،حضور ،احترام و زندگی در

از اکوسیستم ،استفاده از الگوی رشد بیولوژیکی ،توجه به مهندسی

طبیعت" ،در مقیاس میانه "حفظ ارتباط با طبیعت و انتقال هوا" و

هوشمندانه طبیعت در ارگانیسمهای زنده گیاهی ،بهرهجویی از

در مقیاس خرد " ،یادآور زندگی طبیعی و محیط زندگیمحور" از

معانی ،قواعد و حتی مکانیسم موجود در طبیعت ،میتواند منجر به

تشابهات اصلی قیاس بازار تبریز با ریزومها محسوب میشوند.

حل مشکالت عدیدهای در معماری و طرحهای امروزی شود.
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