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چکیده
بشر همواره در تالش است تا سرپناه بهتری برای خود بدست آورد .با توجه به حساسیت مسئله تامین انرژی  ،حفظ و هدایت
آن باید بکوشیم از آنچه در اختیار ماست بهترین بهره برداری انجام شود تا به نقطه آسایش برسیم.راه های مختلفی برای این
مهم وجود دارد .از جمله فنگ شویی که در دسترس همگان است .و هر کس می تواند به فراخور آنچه دارد از این دانش بهره
بگیرد .قوانین فنگ شویی برای ایرانیان بیگانه و نا آشنا نیست  ،بسیاری از راهکارهای آن از زمان قدیم در فرهنگ ما نیز
وجود داشته و بخشی از باورهای کهن مردم بوده است .از طریق آن با راه حل های ساده می توان زندگی سرشار از آرامش
داشت .هدف ما در بررسی توانمندی های دانش فنگ شویی در راستای بهبود کیفیت فضای زندگی انسان  ،تقویت و ایجاد هر
چه بیشتر نیروی مثبت برای افزایش روحیه سر زندگی و شادابی ساکنان است.
واژههای کلیدی :معماری وفنگ شویی،انرژی وساختمان،فضای انسان مثبت.

.1مقدمه
ترجمه لغوی فنگ شویی باد و آب است و مفهوم آن این است که هر آنچه در پیرامون ماست از انرژی فعال به وجود آمده
است.حتی اشیای بی جان مانند صندلی  ،میز یا ساختمان دارای انرژی سیال هستند.فنگ شویی هنر و علم زندگی متعادل و
هماهنگ بین انسان و طبیعت پیرامون اوست و مبدا آن در تعالیم تائوئیسم نهفته است.فنگ شویی به نظامی از قوانین کهن چین
تعلق دارد.از هزاران سال پیش چینی ها خانه های خود را به کمک آن« مکانی برای خوشبختی» میساختند و می آراستند.
تا چندی پیش فنگ شویی تنها در جنوب آسیا و بیش تر در هنگ کنگ  ،ژاپن  ،تایوان  ،کره  ،تایلند  ،سنگاپور و مالزی رواج
داشت .به طور مثال  ،ایالت هنگ کنگ در معماری کامال تحت تاثیر فنگ شویی بوده است  ،چنان که نود درصد خانه ها حتی
ساختمان های بلند با بهره گیری از قواعد فنگ شویی ساخته شده اند .امروزه در اروپا نیز بسیاری از مردم برای ساخت و به ویژه
طراحی اتاق های کارشان از روش های فنگ شویی بهره میگیرند یا طراحی آن را به متخصصین فنگ شویی می سپارند .خانه ها ،
آپارتمان ها و دفاتری هم که قبال ساخته شده اند توسط مشاوران فنگ شویی چنان مرتب میشوند که نوید بخش خوشبختی
باشند.
در سالیان اخیر فنگ شویی در دنیای غرب شناخته شده است .هم اکنون تعداد زیادی از مردم در آمریکا  ،استرالیا و
کشورهای اروپایی در ساخت و طراحی داخلی منازل خود از تعلیمات هارمونیک چینی بهره میگیرند .در آمریکا و اروپا فنگ شویی
رفته رفته فراگیرتر و محبوب تر می شود .و عمدتا چهار سبک فنگ شویی مورد استفاده قرار می گیرد.
 سبک رسمی که بر طبیعت  ،کوه ها  ،رودخانه ها و جنگل ها مبتنی است
 سبک ستارگان دنباله دار
 سبک جهات هشتگانه
 سبک خانه های هشتگانه
آنچه در بهره برداری از دانش فنگ شویی مهم است مطابقت دادن آن با امکانات موجود است .ممکن است محلی که شما در
آن زندگی می کنید یک اتاق کوچک اجاره ای باشد یا یک آپارتمان یا یک ویالی بزرگ یا حیاط وسیع .مهم این است که از آنچه
در اختیار ش ماست بهترین بهره برداری انجام شود و تا حد ممکن محل خواب  ،نشستن  ،کار و مطالعه شما طوری تنظیم شود که
بتوانید به واسطه زندگی در آن بنا آسایش و آرامش کافی داشته باشید و بدانید که جمع کردن چه چیزهایی به دورتان باعث
دردسر است و اضافه کردن چه چیزهایی می تواند حال شما را تغییر دهد .امروزه فنگ شویی در دسترس همه قرار دارد و هر کسی
میتواند به فراخور آنچه دارد از این دانش بهره ببرد .عالوه بر این  ،زندگی جدید شهری و نحوه گسترش ساختمان ها در هر کشور ،
نوع خاصی از فنگ شویی را طلب می کند(.فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،3،
 .2اصول و مفاهیم بنیادی
.1.2مفهوم فنگ شویی
مهار و ذخیره انرژی موجود در هر مکان بدون متوقف کردن آن است.
.2.2انرژی چی

چی نیروی حیاتی کائنات در تمام اشیای دور و بر متجلی است و به صور گوناگون ایجاد می شود.جریان آرام آب مولد مقدار
فراوانی از نیروی چی است .از این رو  ،پس از صرف زمان کوتاهی در کنار یک فواره  ،استخر  ،رودخانه و یا دریاچه احساس سر
زندگی و شادابی می کنیم .البته تند باد یا توفان مانند جریان متالطم و غران آب باعث پراکندگی چی می شود .و زمانی که چی
پراکنده شد ،بخت و اقبال نیز با آن به کناری می رود .هر کاری که با دقت و در کمال خود انجام گیرد نیز موجب چی است .یک
نوازنده ی چیره دست هنگام اجرای یک قطعه موسیقی و یا ورزشکاری حرفه ای زمان انجام مسابقات و نمایش سرآمدی خود ،
مولد نیروی چی است.
چی در طبیعت به طور مداوم تولید می شود .محیط های زیبای طبیعی مانند قله ی با شکوه یک کوه یا دشتی خرم و سر
سبز  ،چی را تولید و تقویت می کنند .یک پیرو گمنام فنگ شویی در قرن هفدهم میالدی محل چی را چنین توصیف می کند«:
جهانی دیگر ؛ تپه هایی نرم  ،آب هایی زالل  ،نسیمی مالیم  ،آفتابی زیبا و آسمان که نور نویی در خود دارد.آرامش در آشفتگی و
شور و هیجان در آرامش.در حضورش چشم ها باز و در کنارش قلب از نشاط ماالمال .چی اوج می گیرد و تاثیر آن را بر می
چیند.نور در میان می درخشد؛سحر به هر سو جاری است».
چی ممکن است دچار رکود و سکون شود.استخری با آب کدر و آلوده تولید چی شار می کند که شکل منفی چی است .و
باعث دور شدن اقبال می گردد.هدف ما در ساختمان  ،تقویت و ایجاد هر چه بیشتر نیروی مثبت چی برای افزایش روحیه سر
زندگی و شادابی ساکنان است(.فنگ شویی برای زندگی در آپارتمان،وبستر،قراچه داغی)8_7
.3.2یین و یانگ
چی از دو نیروی یین و یانگ تشکیل شده که دو نیروی متقابل هستی هستند و وجود هر یک وابسته به وجود دیگری
است.جلو و پشت مثال خوبی برای درک ارتباط یین و یانگ است .اگر جلویی نباشد  ،طبیعتا پشتی نیز نخواهیم داشت.نماد یین-
یانگ دایره ای حاوی دو شکل جقه ای است که یکی از آنها سفید با خال سیاه (یانگ)  ،و دیگری سیاه با یک خال سفید (یین)
است.خال ها یادآور این نکته هستند که هر جا نیروی یین باشد  ،کمی از نیروی یانگ نیز حضور دارد و بالعکس .نماد یین-یانگ
معرف کیهان در تائوئیسم است

یین و یانگ بیش از آنکه متضاد باشند ،مکمل هستند .یین سیاه  ،منفعل  ،و مونث است .یانگ سفید  ،فعال  ،و مذکر است .و
مشترکا ترکیب موزونی می سازد .در چین باستان  ،هیچ گاه تعریف مشخصی از یین و یانگ به چشم نمی خورد .بلکه مطابق یک
سنت دیرین شرقی  ،همه جا سعی بر ارائه فهرستی از صفات متقابل آنها برای تفهیم ماهیت یین و یانگ شده است .در ذیل نمونه
هایی از این توصیفها نقل می شود:
پدر و مادر
نرینه و مادینه
تابستان و زمستان
بلند و کوتاه
گرم و سرد
جوان و پیر
آسمان و زمین
زندگی و مرگ
شب و روز
سیاه و سفید
کوه و دره
برون گرا و درون گرا

آخرین توصیف غالبا در فنگ شویی مطرح می شود.اگر محوطه ای دارای چند تپه باشد  ،آن را یانگ قلمداد می کنند .و اگر
زمین کامال هموار بود  ،یین محسوب می شود .از آنجا که در فنگ شویی همیشه به دنبال تعادل هستیم  ،معموال محوطه های
هموار را با استقرار فکر شده سنگ  ،مجسمه و یا بناهای یادمان متوازن می کنیم .در حقیقت  ،سقف های شیب دار و منحنی شکل
در بسیاری از ساختمان ها در چین  ،نوعی درمان فنگ شویی برای زمین های هموار یین به حساب می آیند(.فنگ شویی برای
زندگی در آپارتمان،وبستر،قراچه داغی)9_8
.4.2عناصر پنجگانه
در فلسفه خاور دور تاثیر پنجگانه  ،یعنی خاک  ،چوب  ،آتش  ،فلز و آب بر یکدیگر تعیین کننده روند پدیده های طبیعی
است .ای ن عناصر نه تنها به صورت واقعی و خالص بلکه گاهی به عنوان سمبول قدرت برای خصوصیات سمبولیک آن ها در نظر
گرفته می شوند  .همانند یین و یانگ  ،عناصر پنجگانه نیز با فصول سال و اوقات روز در ارتباط هستند .آن ها قواعد یین و یانگ را
تلطیف می کنند.تئوری عناصر پنجگانه یکی از ابزار های اساسی متخصصین فنگ شویی است .هر کدام از عناصر پنجگانه نشان
دهنده حالت خاصی از انرژی چی هستند  ،این حالت ها با صور فلکی و در عین حال ،وضعیت قرار گرفتن زمین نسبت به خورشید
در طول روز و سال در ارتباط هستند.موازی با حرکت خورشید قسمت جنوبی خانه در هنگام ظهر انرژی آتش را جذب می کند .هر
چه خورشید به مغرب نزدیک تر می شود  ،انرژی خاک در جنوب غربی خانه متمرکز تر می گردد .هنگام غروب انرژی فلز به
قسمت غربی خانه می رسد .این پنج عنصر یا انرژی به صورت خالص نیز در خانه و آپارتمان شما وجود دارد  ،به طور مثال  ،کاغذ و
گیاهان برگ دار و بزرگ انرژی چوب وجود دارد .اجاق  ،شومینه  ،رنگ قرمز و یا روشنایی سمبول انرژی آتش هستند .چینی ،
سرامیک و گچ شکل هایی از انرژی عنصر خاک اند .آهن  ،نقره و فلزات قیمتی سمبول انرژی فلز هستند .حوض  ،دستشویی ،
حمام  ،دوش  ،استخر و آکواریوم فرم هایی از انرژی آب محسوب می شوند.
عناصر پنجگانه با اشکال  ،رنگ ها و مواد در ارتباط هستند(.فنگ شویی،سالم زیستن با تعلیمات هارمونیک
چینی،شوارتس،اسکندری)27-24،
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.5.2یین و یانگ در فرم ساختمان ها
همان طور که قبال گفته شد انرژی چی ساختمان ها مربوط به معماری خارجی آن هاست .ساختمان های بلند و باریک مانند
آسمانخراش ها بیش تر انرژی یین دارند  ،بر عکس ساختمان ها و بناهای کم ارتفاع  ،گرد  ،هشت ضلعی یا مکعب بیشتر انرژی
یانگ دارند .اگر در باالترین طبقه ساختمان بلندی زندگی می کنید  ،قدرت آسمان باعث به وجود آمدن انرژی ای در آنجا می شود
که بیش تر به سوی یانگ تمایل می یابد .در طبقات پایین و همکف قدرت زمین حکمفرماست  ،بنابراین  ،یین بیش تری در آن جا
وجود دارد(.فنگ شویی،سالم زیستن با تعلیمات هارمونیک چینی،شوارتس،اسکندری)24-23،
.6.2هنر طراحی ساختمان و بناها
هر کدام از بناها بسته به طراحی و عناصری که در آن استفاده شده است دارای انرژی خاصی هستند .می توان نقاطی را در هر
بنا پیدا کرد که نیاز به اصالح داشته باشد .ایرادهای مختلف بنا باعث تاثیر جدی روی حال  ،احساس و سالمت ساکنین می شود.
فنگ شویی از بسیاری جهات مانند طب شرقی است با این تفاوت که توصیه های انجام شده در فنگ شویی به جای اینکه درباره ی
افراد باشد  ،در مورد فضا ها صدق می کن د .از این لحاظ شباهتی بین فنگ شویی  ،شیاتزو  ،طب سوزنی و ری کی وجود دارد .در
شیاتزو با فشار دادن نقاط مختلف بدن  ،جریان های انرژی در بین اندام ها و اعضا بهتر می شود .در طب سوزنی همین کار به
کمک سوزن یا گیاهان دارویی انجام می شود و در ری کی دهنده انرژی از دست های خود برای برقراری تعادل در شخص گیرنده
انرژی استفاده می کند.
در فنگ شویی با ایجاد تعادل انرژی در محیط زندگی  ،افرادی که در آنجا کار و زندگی می کنند سالم می مانند و از خیر و
برکت بیشتری در زندگی بهره مند می شوند .امروزه فنگ شویی در بخش های مختلف کار و زندگی مورد استفاده قرار می گیرد .از
طراحی بناهای مسکونی تا دکوراسیون و تزیین داخلی آنها  ،طراحی فضای سبز و طراحی فروشگاه ها و شرکت ها که در فنگ
شویی تجاری مورد بحث قرار می گیرد(.فنگ شویی کاربردی،صادقی)9،87،
-3جاهایی که نباید در مجاورت آنها سکونت کرد
در فه رست زیر به طور خالصه محل هایی که مجاورت با آنها خطرناک است آورده می شود .در صورت مجاورت با هر کدام از
آنها الزم است برای بنا محافظت مناسبی درست کنید.
 گورستان ها
 محل هایی که دارای انرژی قوی یین هستند
 زندان  ،کالنتری  ،بیمارستان  ،ساختمان های دولتی که مراجعه فراوانی دارند
 کشتارگاه یا آزمایشگاه هایی که در آنها از حیوانات به عنوان نمونه های آزمایشگاهی استفاده می شود
 وقتی زمین مورد استفاده برای بنا قبال کاربرد آموزش نظامی داشته یا محل تخلیه زباله های خطرناک یا میدان جنگ بوده
باشد .در این موارد باید در داخل زمین و اطراف بنا درختکاری فراوانی انجام شود
 نزدیکی به فرودگاه یا پادگان (حداقل یک کیلومتر فاصله)
 نزدیک محل تخلیه زباله یا فاضالب

تعفن

 مجاورت خطوط قوی انتقال نیرو (حداقل فاصله  150متر)
 نزدیکی با مرکز اصلی فرستنده تلفن همراه و رادیو تلویزیون (حداقل فاصله  1کیلومتر)
 نزدیک یا در همسایگی آزمایشگاه های تشخیص طبی (فنگ شویی کاربردی،صادقی)116،87،
-4تاثیر عوامل محیطی بر ساختمان
.1.4صدا
انسان همواره در معرض انواع صداهای قابل شنیدن یا غیر قابل شنیدن قرار دارد .صداهای مثبت مثل صدای پرندگان و آب
جاری دارای اثرات آرام بخش و شفا دهن ده برای بدن هستند .موسیقی آرام و دل نواز برای تصمیم های مهم در زندگی کمک می
کند .در فنگ شویی موسیقی های خاصی برای ایجاد فضای آرام در محیط کار و زندگی وجود دارد.
خیلی اوقات وسایل مختلفی در محل زندگی خود داریم که صداهای ناهنجاری دارند و برای ما عادی شده اند ولی تاثیر منفی
خود را روی اعصاب و زندگی بروز می دهند .به طور مثال موسیقی های بلند و صدای تیز روی کبد و کلیه ها دارای اثرات منفی
است(.فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،117،
.2.4بو
بوی گیاهان و عطر های طبیعی دارای خاصیت بیدار کنندگی و انرژی زایی است .اما بوهای بد نظیر بوی فاضالب  ،دود
خودروها  ،گوگرد و غذای فاسد برای سالمتی مضر است .وقتی با بوهای نامناسب برخورد می کنیم  ،تنفس سطحی می شود و
همین امر باعث کاهش اکسیژن و انرژی حیاتی بدن می شود( .فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،118،
.3.4باد
باد و نسیم آرام به واسطه اینکه هوای تازه  ،اکسیژن و انرژی چی را وارد محیط می کند  ،بسیار خوب است.بادهای قوی ،
خیلی سرد یا خیلی گرم برای بدن مضر هستند .در جاهایی که جریان باد دائمی به بنا می وزد  ،از بادگیر استفاده می شود تا این
اثر خنثی شود( .فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،119،
.4.4امواج الکترومغناطیسی
مهمترین نوع این امواج  ،تشعشعات ناشی از عبور جریانهای برق فشار قوی است .بررسی های مختلف نشان داده است ،
کسانی که در فاصله پنجاه متری مسیرهای برق فشار قوی زندگی می کنند به شدت معرض بیماری های مختلف مانند سرطان
خون  ،فراموشی و اختالالت مختلف بدنی و رو حی قرار دارند.البته تاثیر میدان برق فشار قوی تا فاصله ای حدود یکصد متر بر قرار
است(.فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،120،
-5تزئینات داخلی سقف ها
در معماری انواع مختلفی از طراحی سقف وجود دارد که نمای خاصی به بنا می بخشد .سقف هر چه ساده تر باشد بهتر است.
از ساخت ن ماهای شیب دار در قسمت داخل سقف بنا خودداری کنید خصوصا اگر به در ورودی ختم می شوند.مثل هر چیز دیگر
سادگی سقف باعث زیباتر شدن آن می شود .نورهای غیر مستقیم جزو نورپردازی های خوب محسوب می شوند و می توان از آنها
در تزئین سقف ها استفاده کرد .اگر روی سقف گچ بری ا نجام می شود از طرح های معنی دار و بدون زاویه های تند استفاده کنید
و در هر حالت از شلوغ کردن سقف خودداری کنید( .فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،129،
-6پنجره

اندازه و ابعاد پنجره باید با دیواری که روی آن قرار دارد و ابعاد بنا متناسب باشد.
قرار دادن پنجره های فراو ان و بزرگ در هر اتاق بخصوص در مناطق گرمسیر باعث باال رفتن انرژی یانگ در بنا و به وجود
آمدن حالتهایی مانند بی قراری و عصبانیت در افراد می شود.
نسبت مساحت کل پنجره های هر اتاق به در ورودی آن نباید از  3بیشتر باشد.
هر اتاق باید حداقل دارای یک دیوار بدون پنجره باشد.
پنجره هایی که در باالی خود دارای یک کمان نیم دایره هستند  ،بسیار عالی اند( .فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،152،
.7در
در ورودی از مهمترین ارکان فنگ شویی است .ورود چی از راه در ورودی اهمیت فوق العاده ای دارد.
درهای ورودی نباید رو به بیرون باز شوند .وقتی د ری رو به بیرون باز می شود برای ورود انرژی به داخل اختالل ایجاد می
کند .یکی دیگر از مسائل مهم در مورد درها ترتیب قرارگیری آنهاست .درهای اتاق های مقابل هم نباید دقیقا روبروی یکدیگر قرار
داشته باشند(.فنگ شویی کاربردی،صادقی)87،139،
نتیجه گیری
اطراف انسان انرژ ی های فراوانی وجود دارد که می توان با هوشیاری از آنها بهره جست .گذشتگان ما با استفاده از همین انرژی
ها و ابداع روش هایی با کمترین آسیب به طبیعت کیفیت زندگی خود را باال می بردند .که بخشی از آن در معماری اقلیمی به
وضوح دیده می شود .حال با در دست داشتن قوانین فنگ شویی و استفاده صحیح از آن می توان تا حد قابل قبولی به نقطه
آسایش رسید و جامعه ای سالم تر از نظر روحی و جسمی داشت .این حکمت باستانی ابزار الزم جهت نیل به آرامش و رشد انسان
را از طریق تعیین چگونگی ارتباط وی با محیط پیرامون فراهم می سازد .هدف فنگ شویی ایجاد تعادل و هم نوایی در زندگیست.
انطباق اصول آن با خواسته های ما بسیار ساده است.جنبه های مختلف زندگی را بهبود می بخشد زیرا هرکجا باشیم هم نوایی و
تعادل ساختمان ما در رفتار و کردارمان پدیدار خواهد بود.به امید آنکه معماران ایرانی نیز به علم آگاهی یافته و از آن بهره مند
شوند.
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