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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

  مقدمه)  1- 1

يكي از بحثهاي هميشگي معماري كه بر حيطه هاي نظري و عملي طراحي تاثير گذار بوده ، ارتباط آن با 
جستارهاي خالقيت را پرورش مي دهد و خط و مشي چگونگي ارتباط معماري و طبيعت . طبيعت است 

اين ارتباط ، گاه به شكل احترام به طبيعت تجلي پيدا نموده و گاه آشكارا . هاي طراحي را تعيين مي كند 
  .به نقض طبيعت پرداخته است 

بقيه  گذشته از ارتباط مسئله معماري و طبيعت ، يكي از راهكارهاي مهم طراحي ،  چه در معماري و چه در
چرا كه . امروزه الگوبرداري از طبيعت اهميت ويژه اي يافته است . علوم، الگو گرفتن از طبيعت بوده است

اكنون ديگر معماري جزئي از طبيعت پيرامونش محسوب مي شود و هماهنگي با محيط اطراف ، جزء اهداف 
ند بهترين و كاملترين الگوها را به در اين راستا ، طبيعت مي توا. اصلي آن و شايد اصلي ترين هدف آن است

كه مرتبا خود را با . طراح وام دهد،چرا كه هر پديده اي در طبيعت نتيجه برايند تمام عوامل محيطي است 
بر اين  اساس چنين به نظر مي رسد كه در دست داشتن مرجعي كه روش هاي . آنها سازگار مي كنند

چه در . عرفي نمايد ، مي تواند براي معماران مفيد واقع شودصحيح الگو برداري از طبيعت را در معماري م
  .پيشنهاد ايده ها و راهكارهاي طراحي و چه در فراهم كردن زمينه اي براي نقد و نظريه سازي

كاري كه در اينجا عرضه مي شود ، شايد انقالبي بنمايد ، اما در واقع هدف از آن نيل به چيزي است محافظه 
در هيج جاي آن قانون و نظم ذاتي موجود در كل معماري با ارزش ما انكار نمي . معناي آن كارانه به بهترين 

در اينجا آن عناصري كه سبب شدند تا الفباي كهن .برعكس ابزار عشقي است به روح آن قانون و نظم.  شود 
در وهله اول ، . ندمعماري در زمان خود زنده شوند و زيبايي بيابند ، با احترام تمام باز شناخته مي گرد

طبيعت مواد خام را براي شكل گيري وجوه اصلي معماري فراهم آورد و فرمهاي معماري هم ، به شكلي كه 
امروزه مي بينيم ، از درون همين وجوه رشد كردند و با آنكه قرنهاست سمت و سوي فعاليت ما عمدتا پشت 

ورانه و برده وار به فرمولهاي خشك و مرده كردن به طبيعت و جستجوي الهام در كتابها و چسبيدن كورك
اما گنجينه الهامات طبيعت تمام نشدني است و چنان غني كه هرچه از آن بر دارند باز پاياني .بوده است 

مي دانيم به محض آنكه كسي هنرهاي زيبا را به طبيعت مربوط مي كند همگان با چه سوءظني . ندارد 
زگشتي كه به طبيعت مي شود از سر كج فهمي است ، چرا كه معموال ميدانيم معموال با. نگاهش مي كنند

لويد رايت [ .طبيعت را در معناي بيروني و مشهودش مي پذيرند ، يعني طبيعتي كه مسخر آنان شده است 
  ] 1382،ترجمه طاهري ، 

  مي  ت يافتدر كجا مي تواند اين وحدت را چنان كه در مكتب طبيع. معمار بايد بتواند وحدت را درك كند
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در چه جاي ديگري مي . شود پيدا كند ؟ شناخت روابط ميان شكل و كاركرد اصل و اساس كار علمي اوست 
توان اين درسهاي عيني را كه طبيعت با دست و دلبازي تمام آموزش مي دهد فراگيرد؟ در كجا مي تواند 

يتوان آن را در درختان مطالعه كرد؟ در تمايز فرمها را كه تعيين كننده هويت است مطالعه كند ، آنطور كه م
چه جاي ديگري جز در آميزش با طبيعت مي تواند اجتناب ناپذيري آفرينش را كه مشخصه يك اثر هنري 

  ] 1382لويد رايت ،ترجمه طاهري ، [ است دو چندان كند ؟ 

  اهداف تحقيق)  1- 2

طبيعت در دورانهاي مختلف و توسط در مجموع هدف تحقيق حاضر اين است كه با بررسي تقابل معماري و 
  :معماران شاخص به نتايج زير دست پيدا كند

شناسايي و جمع آوري و تحليل افكار و آثار معماران صاحب نام كه از طبيعت بهره برده اند و دسته بندي - 1
  آنها با توجه به نگرش مستقيم يا ارگانيك آنها به طبيعت

جريان معماري گذشته و حال نسبت به طبيعت و بازآرايي آن به  پژوهش و شناسايي زير بناهاي فكري و- 2
  عنوان يك الگوي جديد و عرضه آن در سطح جهاني

ارائه مرجعي براي معرفي روش هاي صحيح الگوبرداري از طبيعت در  معماري و زمينه سازي براي نقد و - 3
 .نظريه سازي

اها و رسيدن به استانداردهاي الزم براي استخراج و ارائه الگوهاي طبيعي جهت طراحي و ساخت بن- 4
  مجموعه هاي هماهنگ و همساز با طبيعت

  ضرورت تحقيق)  1- 3

طراحان و معماران همواره در جستجوي طرحهايي هستند كه بتوانند محيطي مناسب تر براي انسانها 
چرا كه انسان امروز ، با وجود پيشرفتهاي . اهميت اين امر روز به روز بيشتر نمايان مي شود . بيافرينند

يي كه به هيچ وجه فضا. بيشمارش در ساختمانهايي بي روح و با كمترين انعطاف پذيري زندگي مي كند
  . متناسب با نيازهاي روحي و جسمي اش نيست

  عالوه بر آن ، مسائلي چون محيط زيست ، صرفه جويي در مصرف انرژي ، پرهيز از بهره گيري بيش از حد

  كه جامعه انساني امروز با آن درگير است و حياط انسان را در گرو ... صنايع غير تبديلي ، بازيافت زباله ها و  
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زيراكه طبيعت اين ويژگيهاي ارزنده كه ما . د دارد ، ضرورت انجام چنين تحقيقي را بيشتر نشان مي دهد خو
پس ... سازگاري ، بهينه بودن ، كارآيي ، اقتصادي بودن ، تنوع و : در پي آنها هستيم، در خود داراست 

  .بسيار كارآمد باشد مطالعه و الگو گرفتن از اين منابع بي پايان مي تواند ، براي معماران 

با توجه به طراحي و ساخت بناهايي غير همساز با محيط در معماري امروز الزم است ، معماران در پي 
محصولي كه جزئي از . راهكارهايي براي طراحي باشند ، كه بتواند محصولي سازگار ، ايمن و زيبا خلق كنند

حصولي ، هوشمندانه ترين راه تعمق در طبيعت و به نظر مي رسد ، براي رسيدن به چنين م. طبيعت باشند
 ] 1383محمدي ، يزدان پرست ،  [. الهام گرفتن از فنون ، قوانين و جلوه هاي بي پايانش مي باشد 

چرا كه اولين . از سوي ديگر تعمق در طبيعت ، همواره الگوي ويژه اي براي انسان طراح ارائه نموده است 
به عبارت ديگر ، اين . ي دهد و حتي معيارهاي زيبايي را تعيين كرده است محيط بالواسطه او را تشكيل م

بنابراين شناخت آن ، مي تواند در . روش پيشينه اي به قدمت عمر معماري و شايد عمر انسان داشته باشد
 ] 1381آنتونيادس ،  [. حوزه دانش انساني جايگاه ويژه اي داشته باشد 

عدم الگوبرداري صحيح معماران معاصر از طبيعت كه صرفا به شيوه انتزاع  ضرورت الگوبرداري از يك طرف و
شكلي و بدون در نظر گرفتن ذات هندسه طبيعت و نيروهاي آن مي باشد كه حاصل آن عليرغم ادعاي آن 
ها مبني بر طراحي ساختمانهاي ارگانيك و فراارگانيك ، منجر به توليد آثاري ضد ارگانيك و فروارگانيك 

  .ست ، بر ضرورت انجام اين پژوهش افزوده است شده ا

شايد پاسخ در . در حضور طبيعت اكثرا با شگفتي به كاركرد بي نظير آن در شرايط مختلف پي ميبريم 
اما در مقابل ، بعد از گذشت . قابليت هاي شگفت انگيز طبيعت در پاسخ دهي به موقعيت هاي بحراني باشد 

ز بنا آنچه انسانها مي سازند ، خود را در مقايسه با ساخته هاي طبيعت هزاران سال از شروع ساخت و سا
بسيار ناكارآمد و همين طور از نظر سازه اي با ميزان مصرف بسيار باالي منابع طبيعي و ناتوان در مقابله با 
شرايط بحراني جوي و طبيعي نشان داده اند ، ساخت و سازهايي مضر براي سالمت انسان و محيط و در 

  ] 1384رضايي حريري ، [ .بسياري موارد نازيبا از لحاظ بصري و ناسازگار با محيط اطراف

رويكرد تكاملي بر مبناي كارايي بهينه طبيعت بنا نهاده شده است كه به ايجاد گستره وسيع و ،  در مقابل
. ا ساخته نمي شوندجالبي از فرمها مي انجامد و هيچكدام پايه سليقه هاي عمومي ، فرمهاي آشنا و تطابق ه

ارگانيزم هاي گوناگون طبيعي از بدو پيدايش ، ملهم از نوع بينش و آگاهي دروني دقيق ، به درستي مي 
  دانند كجا بايد ساخت ، از چه مصالحي استفاده كرد و اين مصالح چگونه بايد با هم تركيب شوند ، در حالي 
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رضايي حريري ، [ .آنها بايد فرا بگيرند. ساخت هستند كه انسانها ظاهرا فاقد اين دانش ذاتي در طراحي و 
1384 [  

هر جزء طبيعت در ذات خود مشخصه و هويت ، ساختار و فرم و همچنين موجوديت و هدف مختص به خود 
را داراست كه همگي به گونه اي وحدت مي انجامند و تضمين كننده تجسم فرمال آنهاست كه به صورت 

  ] 1384رضايي حريري ، [ .باط مي يابندمستقيم با ساير فرمها ارت

در دنياي ما هر ايده جديد ، ريشه در كشف تعدادي از زواياي پنهان طبيعت دارد كه به گونه اي شگفت 
منبع موج خالقيت بي وقفه و تكاملي انسان . انگيز از طريق مشاهده و بازتابهاي طبيعي آشكار مي شوند 

هر اختراع زاييده تفكر انسان ، هرچند كه تنها كاربردي انساني . ريشه در آگاهي هاي عميق طبيعت دارد 
در حقيقت طبيعت و . داشته باشد اما ناخود آگاه رويكردي به سرچشمه نامنتهاي نبوغ و قدرت طبيعت دارد 

اكتشافات و پيشرفتهاي انساني همگي به گونه اي .طراحي ، به نقاط پنهان ناخودآگاه انسان تبديل شده اند 
جنبه هايي از پديده هاي طبيعي توجه داشته اند و هر اختراع ، روش درماني ، روش علمي نوين و هر به 

  ] 1384رضايي حريري ، [ .اكتشاف فيزيكي و روانشناختي رويكردي به ذهن پوياي طبيعت دارد

مشغولي هاي متاسفانه ارزش هاي معماري امروز با رويكردي مصرف گرا به ساخت ، فرمهاي قرارداري و با دل
 . شخصي و بدون توجه به محيط اطراف آن ، گستره متنوع فرمهاي طبيعي را به دست فراموشي سپرده اند 

  سواالت تحقيق)  4-1

  :سواالت تحقيق كه اين پژوهش درصدد يافتن پاسخي مناسب به آنها مي باشد عبارتند از 

  پتانسيلهاي نهفته طبيعت كدامند؟- 1

زنده همچون موريانه ها ، زنبورها ، الروها ، سمورهاي آبي و هزاران گونه ديگر از چگونه ارگانيسم هاي  - 2
  چنين دانش دروني در نحوه ساخت سازه هايي با چنين قدرت تخيل ، دقت و مهارت فني برخوردارند ؟

  آيا معماري وطبيعت در كنار هم هستند يا در مقابل هم ؟- 3

به اهداف واالي طبيعت مي رساند يا بايد تقليد از طبيعت را در باطن آيا تقليد كوركورانه از طبيعت ما را - 4
  و درون آن جست ؟

  شيوه هاي صحيح الگوبرداري از طبيعت كدامند؟ - 5

  چگونه ميتوان با الگوبرداري از طبيعت بناها و مجموعه هايي همساز با طبيعت طراحي كرد ؟ - 6
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  روش تحقيق)  1- 5

براي منظور مطالعات . با گستره موضوع و مرور وسيع ادبيات آن بود اولين قدم در اين پژوهش آشنايي
روش تحقيق توصيفي تاريخي براي شناسايي نحوه استفاده از طبيعت . كتابخانه اي گسترده اي انجام گرفت

در گذشته قرار گرفت وجهت  بررسي نمونه هاي معماري الگو گرفته از طبيعت از روش تحقيق كيفي 
در نهايت با استفاده از روش هاي استداللي و عقالني به نتيجه هايي رسيده كه بتوان به  .استفاده شده است

  . ايده آل الگوبرداري از طبيعت دست پيدا كنيم و به معناي واقعي ، از معماري آن بهره ببريم

  پيشينه تحقيق)  6-1

تحقيقات انجام گرفته .ي وجود دارد در اين زمينه كتابها ، پايان نامه ها ، گزارشات و تحقيقات بسيار متنوع
اين تحقيقات .بر روي موضوع الگوبرداري از طبيعت در معماري در سه شاخه كلي قابل تقسيم بندي است 

تحقيقات مدون و با اهدافي يكسان در . با اهداف متفاوتي انجام گرفته و نتايج متفاوتي نيز در پي داشته است
به طور كلي در زمينه الگوبرداري از طبيعت ، . مطالعات فراوان يافت نشدزمينه الگوبرداري از طبيعت پس از 

  :محققين و نتايج آنها در سه دسته زير تقسيم بندي مي شود 

اولين دسته نظريه پردازاني هستند كه قياس هاي ميان فرم هاي معماري و نمونه هاي طبيعي انجام داده - 1
، به اين  "انگيزه جاويدان"در كتاب  "جورج هرسي"و  "عماريطبيعت و م"در كتاب  "پائولو پورتوگي"اند 

  .قياس ها پرداخته اند

دسته دوم نظريه پردازاني كه به طور گسترده معماري و طبيعت را بررسي مي كنند ، نه صرفا الگوهاي - 2
معماري  توجه به معماري بومي ، ساخت و ساز بدون تخريب طبيعت و ايجاد ارتباط متقابل ميان. طبيعي را 

بهترين معماري ، « : ، معتقدند  "موريس اسميت "و "آلدو وان ايك ".و طبيعت مد نظر اين گروه مي باشد 
معماري است كه با تمام ويژگيهاي محيطي كه از آن برخاسته اند ، از جمله فرهنگ آن سرزمين مطابقت 

  .دارند  اشاره... آنها به اسطوره ها ، فرهنگ ، تكنولوژي و » .داشته باشد 

مي باشند كه بر روي  "فيليپ استدمن"و  "پيتر كالينز"،  "برونو زوي "دسته سوم ، محققيني چون- 3
 "فيليپ استدمن". قياسهاي ميان طبيعت و معماري و يا قياسهاي زيست شناسانه معماري كار كرده اند 

ر روي ريشه هاي زيست شناسانه البته وي نيز تمركز اصلي اش ب. جامع تر از بقيه به موضوع پرداخته است 
  .معماري مدرن است 
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  نتيجه گيري كليات تحقيق)  7-1

طبيعت تاثيرگذار است و در عين حال مي توان رد پاي آن را در هر پژوهش جست و . طبيعت همه جا هست
خلق ساخت خشت را از درختان گرفته و از گلهاي وحشي براي .انسانها از طبيعت تقليد كرده اند . جو كرد

امواج دريا نقش مايه هايي را براي خلق جزئيات گچ بري و تزئينات به آنها . سرستونها الهام گرفته اند 
  .طبيعت به وضوح در استعاره نيز مركزيت دارد. طبيعت در تقليد نقش مركزي دارد. بخشيده است

در عين حال متفاوتي بوده  طبيعت ، شايد به مثابه واالترين استعاره ، سرچشمه استعاره هاي بسيار مهم و
طبيعت ويژگي ها و بن مايه هاي خود را براي تامل در آرامش ، سختي و وااليي به ما ارزاني مي . است 
 ] 1381آنتونيادس ، [.كند

حضور هميشگي و دسته بندي ناپذيري آن باعث . طبيعت به هر دو قلمرو نامحسوس و محسوس تعلق دارد 
طبيعت ، تمام جستارهاي خالقيت را ، خواه محسوس و خواه نامحسوس  مي شود كه بحث هاي راجع به

پرداختن به موضوع طبيعت و تمركز بر آن از دريچه محسوسات بسيار آموزنده و ارزشمند است . پوشش دهد
به اعتقاد ما نياز فوق العاده اي به توجه دوباره به عناصر محسوس طبيعت احساس مي شود چرا كه مي . 

ن موضوع اميد بست كه احساسات ، شور و هيجان يك معمار كنجكاو مي تواند از طبيعت فرا توان بر اي
طبيعت درس هاي .بگيرد، پادزهري را فراهم مي آورد كه از خود بيگانگي اخير را از معماران مي زدايد 

ر به از جمله اصول اساسي اين طراحي آن است كه اگ. طراحي بسيار مهم و ارزشمندي به ما مي دهد 
درستي و شايستگي مقصود طراحي برآورده شود ، آنگاه نظم و ترتيبي حاصل مي شود كه در اذهان زيبايي 

اگر صرفا به خاطر زيبايي به دنبال زيبايي باشيم به زيبايي دست نخواهيم يافت و بايد براي . تلقي مي شود 
  . ي پاسخگويي به محيط اطراف باشيمبرادست يابي به معماري زيبا ، مانند طبيعت مدام در حال تنظيم خود 

سالها تحقيق نشان داده است كه طبيعت اصول پايه اي در ايجاد فرمهاي خالق  و متنوع خود را دارد كه مي 
  :توان از آن ميان به مواردي اشاره كرد 

 استفاده بهينه از مصالح - 1

 بيشينه سازي توان سازه اي - 2

 بيشينه سازي حجم فضاي محصور - 3

 رين نسبت استحكام به وزن سازهايجاد باالت - 4

 استفاده از تنش و كرنش به عنوان مبناي كارايي سازه اي - 5

ايجاد محيط هاي كارا از لحاظ انرژي ، به خوبي عايق شده و راحت ، بدون نياز به استفاده از انرژي  - 6
 خارجي
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 ايجاد فرمها بابهبود سيركوالسيون هوا - 7

 استفاده از مصالح موجود در محل براي ساخت - 8

 استفاده از فرمهاي منحني شكل براي پراكنده سازي نيروهاي وارده چند جهتي - 9

 افزايش كارايي آئروديناميكي توسط فرمهاي سازه -10

 عدم توليد مواد سمي و مضر براي محيط -11

 .طراحي سازه هايي كه به تنهايي توسط يك ارگانيزم قابل ساخت باشند -12

. يه اي ارزشمند براي مطالعات انسان به شمار مي روند انواع سازه هاي ساخته شده توسط موجودات زنده هد
 ] 1384رضايي حريري ، [

با توجه به اهميت طبيعت و الگوهاي آن در دست ساخته هاي بشر و عدم الگوبرداري صحيح معماران معاصر 
  .از طبيعت ، كه بدون توجه به ذات طبيعت صورت مي گيرد ، لزوم انجام چنين پژوهشي را ايجاب مي كند
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  ادبيات موضوع: فصل دوم 
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  طبيعت و سطوح مختلف آن)  2- 1

 - 4طبيعت ارگانيك  - 3طبيعت فيزيكي  -2طبيعت كيهاني  -1. رده زير تقسيم بندي مي شود 4طبيعت در 
 ] 1383چنگز ،  [طبيعت انساني 

اين نظامها در سير تكوين و تكامل خود .خوريم در برخورد با عالم طبيعت به نظامهاي متفاوتي بر مي 
  :مراتبي دارند كه عبارتند از 

حجت و  [جامعه - 8انسان - 7حيوان  -6گياه  -5تك ياخته  - 4سايبر نتيك  -3ديناميك  -2استاتيك - 1
 ] 1366نديمي ، 

طبيعت (اول  طبيعت) . بيجانها ( طبيعت صفر : طبيعت را در چهار اليه معرفي مي نمايد  "چارلز چنگز"
وي معتقد است كه بايد از ). هنر و بويژه هنر باغسازي ( ، طبيعت سوم ) عادات ( ، طبيعت دوم ) جانداران 

. طبيعت استفاده كرد تا به رازهاي اساسي طبيعت و عناصر با رويدادهاي سازمان دهنده خود آن دست يافت 
 ] 1383چنگز ،  [
  هندسه طبيعت)  1-2- 1

شكل گيري ويژگيهاي متفاوت سامانه ها ناشي از تفاوتهاي . از قوانين همه ساختارهاستهندسه بخش مهمي 
  چيدمان اجزا يا هندسه آنها- 2اجزاي عناصر -1: زير است 

براي شكل گيري ويژگيهاي خاص هر ساختار ، چگونگي روابط و چيدمان اجزا بسيار مهمتر از خود اجزاست 
اشياء و موجودات ، آثار متفاوتي به وجود مي آيد ، كه اين امر ناشي از چرا كه با توجه به اجزاي مشترك در .

  ] 1385حمزه نژاد ، [. هندسه متفاوت و نحوه چيدمان آنهاست
  
  
  
  
  
 
  

  يعتبنظم هندسي ط:  2-1شكل 
  

  :مي نويسد  "ساختار طبيعت ، تدبيري براي طراحي است"در كتاب  "پيتر پيرس"همان گونه كه از 
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مثال مي بينيم كه چگونه با تركيب . طبيعت با حداقل تعداد اجزا مي تواند حداكثر تنوع را به وجود آورد « 
از تاثير متغيرهاي . تعداد كمي از عناصر شيميايي ميتواند مواد شيميايي متنوع و بي شماري را ايجاد كرد 

عوامل شكل دهنده ، تنوع و كارايي به محيطي مانند درجه حرارت ، رطوبت ، جريان هوا يا مايع و فشار بر 
 ] 1379ماتالك ،  [» .وجود مي آيد 

تركيب ) انساني ، جانوري ، گياهي ، بيجان ( ازمهمترين الگوهاي هندسي در ساختار هر چهار رده موجودات 
 راز تفاوت هندسه ساختارها و سامانه ها در تفاوت رفتاري و عملكردي.دو نوع هندسه آزاد و منظم است 

به عنوان مثال ريشه و رگبرگهاي گياهان . اعضاي آن است كه آثار و ويژگيهاي خاص را به آن عضو داده است
  .داراي هندسه آزاد و گل و ميوه و ساقه و شكل كلي آن داراي هندسه منظم است 

  )ذاتي (هندسه منظم )  1-2- 2
مان الگوهاي هميشگي هندسه طبيعت كه هندسه ذاتي ، همان اصول ثابت ، بي تغيير و فرازمان مي باشد ، ه

از آنجا كه در ذات . اين اصول ثابتند و كثرت ناپذير. از آنها به هندسه فطري يا هندسه مقدس تعبير مي شود 
اشيا به صورت بالقوه و استعداد دروني گرايش به اين اشكال وجود دارد ، اين هندسه تحت تاثير نيروهاي 

مثال  ] 1385حمزه نژاد ، [.پيش بيني پذير هويت شكلي را تشكيل مي دهد دروني تعبير مي شود كه جنبه 
موجودات زنده معموال الگوهاي پنج ضلعي را به نمايش مي . در دانه هاي برف ، بيان هندسي وجود دارد 

اگرچه شكل هاي حيات ، آن طور كه فرمهاي بلور ها يا ساختار كشش .(گذارند نه الگوهاي شش ضلعي را 
  .)ش ضلعي هستند ، كامال پنج ضلعي نيستندسطحي ش

به همين دليل است كه ما اين الگو را در . شبكه هاي مثلثي ، متراكم ترين پيوند اجزاء براي كارآيي است 
مثال اگر حبابهاي . همه جاي طبيعت از النه زنبور گرفته  تا حبابهاي صابون و ساختمان سلولي ، مي بينيم 

  دي مورد توجه قرار دهيم ، مي بينيم كه هميشه به صورت سه تا سه تا در صابون را به صورت دو بع
رئوسشان به هم متصل شده و شبكه مثلثي نامنظمي را به وجود مي آورند 

اگر آنها را به صورت سه بعدي مورد توجه قرار دهيم ، مي بينيم كه اين . 
ثي شبكه هاي مثل. شبكه مثلثي از هرمهاي چهاروجهي تشكيل شده است

اساس طرح خرپاها ، صفحات تا شده ، سازه هاي فضايي و گنبد ژئودزيك 
   .را تشكيل مي دهند

كره از نظر دو بعدي شكلي كارا مي باشد ، اما اگر چند كره را به صورت 
كره به وسيله دوازده سه بعدي به يكديگر پيوند دهيم ، مي بينيم كه هر 

كره ديگر احاطه مي شود و ميان آنها فضاهايي با سطوح وسيع و كارايي 
چنانچه كره ها را بزرگتر كنيم تا فضاهاي خالي را نيز پر . كم باقي مي ماند

  هايي با دوازده وجه مساوي لوزي شكل در مي  كنند به شكل چند وجهي

حبابهای )  ٢-٢شکل 
صابون به شکل رشته 
 مسطح شبکه مثلثی
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ايجاد سيستمهاي ساختماني هندسي ساخته بشر شده است  اين شكل منظم و كاراي سه بعدي موجب.آيند 
  ] 1379ماتالك ،  [. كه با سودمندي فضا را محصور مي كنند

  
  
  
  
  
  

  هندسه منظم در طبيعت)  2-3شكل 
 

  )هندسه تطابقي(هندسه آزاد)  1-2- 3
نيروهاي بيروني صي دارند ، اما در تمامي گونه هاي موجودات ، نيروهاي دروني تمايل به هندسه و شكل خا

در اين . سبب مي شوند ،شكل بر اساس اصل انطباق با محيط به هندسه خاص خود دست يابد) محيطي (
به عنوان . حوزه از ميزان پيش بيني هويت كاسته شده و تنوع و كثرت پيش بيني ناپذير مطرح مي شود 

  .هنده اين ويژگي است نمونه ، تنوع و كثرت آدمها علي رغم داشتن ويژگي مشترك نوعي نشان د
، گروهي از الگوهاي هندسي ... در معماري و شهرسازي براي هر موضوع از جمله خانه ، معبد ، مسجد و 

تنوع و كثرت آن را سبب ) كالبدي و محتوايي (ذاتي و فطري هويت آن را تشكيل ميدهد و نيروهاي بيروني 
 ] 1385حمزه نژاد ،  [. مي شوند

  :ك هندسه آزاد و منظم ساختارهاي طبيعي را مي توان اينگونه برشمردبه طوركلي وجوه مشتر
بطوريكه هندسه .با تكامل ارگانيزم هاي طبيعي ، نظم و سازماندهي بيشتر بر ساختار آنها حاكم است  - 1

 .آزاد در بيجانها بيش از گياهان و در گياهان بيشتر از جانوران است
، بلكه هندسه آزاد ناشي از نياز و رفتار عضو آن به اين  هندسه آزاد طبيعت برخاسته از تصادف نيست - 2

در واقع هندسه آزاد ، منطبق بر رفتارهاي تطابقي موجود است ، كه جهت تطبيق .شكل و هندسه است 
 .خود با محيط ازهندسه آزاد استفاده مي نمايد

ناشي از شرايط و محدوديتهاي  با توجه به اينكه بي جانها رفتاري از خود بروز نمي دهند ، هندسه آزاد آنها
  .اطراف است 
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مهم اين . در برداشت از پيچيدگي هاي طبيعت ، صرفا نبايد به يك برداشت شكلي و ظاهري بسنده كرد - 3
است كه ماهيت و دليل اين پيچيدگي درك شود و بر اساس نياز و ساخته سامانه ، هندسه آن انتخاب 

 ] 1385حمزه نژاد ، [.شود 
باره الگوهاي هندسي منظم و آزاد، الگوهاي هندسي معماري و شهرسازي را مي توان نام بهترين مثال در

شهر براي معماري درحكم ريشه براي گياه است، با توجه به عوامل بيروني متعددي از قبيل . برد
نها شهر ميتواند ساختاري آزاد و سيال داشته باشد ، در حاليكه ساختما... توپوگرافي، موانع ، تراكم و 

اگر شهرها به صورت هندسي و منظم همانند شهرهاي مدرن . بهتر است ، ساختاري منظم داشته باشند
طراحي شوند ، رفتاري تحميلي و غير ارگانيك بر آنهااعمال شده است و اگر خانه ها به صورت سيال و 

  .آزاد طراحي شوند ، از طراحي ارگانيك و هندسه ذاتي آن ها فاصله گرفته شده است
  
  
  
  
  
  

  تفاوت شهرهاي منظم و هندسي با شهرهاي ارگانيك)  2-4شكل 

  
سلسله مراتب چيدمان اجزا و تركيب زير سامانه هاي نظم دهنده موجودات ، تفاوت هاي بنيادي با هم 

با اينكه عناصر اصلي نظم دهنده روي يك محور اصلي قرار گرفته اند ، ولي سلسله مراتب آنها در . دارند
در گياهان .بيجانها هيچ سلسله مراتب ساختاري ندارند.بر اساس ميزان اهميت متفاوت استموجودات 

اندام زايشي و تناسل آنها عامل اصلي است ، در جانوران محور رشد به صورت افقي و همه اجزاء هم 
رفتارها و در انسان . در انسان قوه ادراك در باالترين رده و رفتار تناسلي در حاشيه قرار دارد. ارزشند

  .نقش مهمي در ساختار زندگي انسانها دارد... نيازهاي خاصي از قبيل دانش ، هنر ، عبادت ، تحصيل و 
  
  نگرش سيستمي به طبيعت)  2- 2

. در دهه هاي اخير ، در رشته هاي مختلف علوم ، گرايش كل گرايانه و بوم گرايانه ظاهر گشته است 
هاي جديد در علوم مختلف ازجمله فيزيك ، زيست شناسي ، انديشه هاي نوين درباره مفاهيم و روش

  روانشناسي ، جامعه شناسي بر ارتباط ها و وابستگيهاي متقابل پديده ها تكيه داردو از همين جاست كه
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نگرش جديد در جهان بيني علمي غربي تكوين يافته است كه تحت عنوان نگرش سيستمي ناميده  
جهان ارائه مي كند ،كه در آن ارتباط ها و تركيب ها ، و نه اشياء و نگرش سيستمي تصويري از . ميشود 

سيستم ها ، در اين نگرش كل هايي هستند ، كه قابل . پديده هاي منفرد ، هويت و اصالت مي يابند
نگرش سيستمي نه فقط بر ارتباط، بلكه بر نظام ميان اشيا و پديده . تجزيه به واحدهاي مجزا نمي باشند

در جهان بيني سيستمي هر موجودي داراي يك .مراتب حاكم به هستي و نيستي تاكيد دارد ها ، سلسله
ارگانيسم است و درجه حيات هر ارگانيسم از ياخته گرفته تا نبات و جانور تا انسان و حتي دستگاههاو 

راتبي از اجتماعات انساني و جهان در كليت آن نيز م. مكانيكي به مرتبه سيستمي آن بستگي دارد  ءاشيا
مراتبي كه در تركيب با هم و در ارتباط متقابل يك سيستم كلي و و وحدتمند را . سيستم ها هستند 

 ]1368فرشاد ، [. پديد مي آورند

بنابراين تسلسل مراتب ، ارتباط ، نظام و نسبيت امور نه تنها از مشخصات نگرش سيستمي ، بلكه از 
در سلسله مراتب سيستمي ، هر سيستم فراتر ، . اركان جهان بيني سيستمي كل گرايانه است 

به عنوان مثال بدن آدمي ازاندامها، اندامها از بافت ها و بافت . سيستمهاي زيرين خود را شامل مي شود 
اين تشكيل يك جمع عددي نيست ، بلكه ارگانيستي و سيستمي است و . ها از ياخته ها تشكيل شده اند
درجه پويايي هر .نظم و ارتباط سيستمها ، حالتي پويا و ديناميك دارند مملو از سلسله مراتب مبتني بر

در سيستمهاي پايينتر ، فرم و ساخت . سيستم مرتبط با مرتبه آنها در سلسله مراتب سيستمي است 
  ]1368فرشاد ، [ .اهميت دارد و در سيستمهاي باالتر ، فرايند اهميت دارد تا ساخت ثابت

نظام نيز مانند ديگر خواص .ها ، به خصوص سيستمهاي متعالي ، نظام است  از مهمترين ويژگي سيستم
. مرتبه اي از نظام ها در سيستم ، درجه خود نظامي است. سيستم ها ، داراي سرشت مرتبه اي است

در سيستمهاي خود نظام ، نظام در ساخت و رفتار . ارگانيسم هاي زنده جزو سيستم هاي خود نظامند
يط بلكه توسط خود سيستم تامين مي گردد و مي توانند اندازه شان را بنا بر اصول آنهانه توسط مح

بايد تاكيد كرد، اين ارگانيسمهاي زنده همانند ديگر ارگانيسم ها و سيستم . نظامي خويش تعيين نمايند
آنها را ها از محيط خويش مجزا نيستند و دائما با محيط  در ارتباطند ، اما اين ارتباط مستقيما نظام 

 ] 1368فرشاد ، [.تعيين نمي كند
پس پيوند ميان . مجموعه اي از اجزا مرتبط با هم، سيستم ناميده مي شود :تعاريف اجزا سيستم  -

  .عناصر از ويژگي هاي اصلي يك موجود سيستمي است
هر سيستم ازعناصري تشكيل يافته است ، كه مجموعا در ارتباط با هم يك كل را : جزء و كل  -

در تفكر سيستمي ، تاكيد بر روي كل است و از آن روي درمواردي اجزاي يك . ي آورندپديدم
  .سيستم در كالبد مفهوم كل تعريف مي شوند
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پيوندهاي . پيوند ميان اعضاء ، يكي از مهمترين ويژگيهاي موجودهاي سيستمي است : ارتباط  -
  . تسب باشندسيستم آفرين مي توانند به ساخت ، رفتار و فرايندهاي سيستم من

مجمموعه عوامل ، پارامترها و يا متغيرهايي كه جزو سيستم نبوده ولي به نحوي در ساخت : محيط  -
   ] 1368فرشاد ، [.و رفتار سيستم تاثير مي گذارند، محيط يك سيستم ناميده مي شوند

ايش هدف ما از مطالعه طبيعت ، دستيابي به نگرشي سيستمي و نظام بند نسبت به طبيعت ، افز
قدرت فهم و تحليل و درك ساختارهاي نظام مند موجود در طبيعت و كشف و استخراج اصول و 
ابزارهاي بازآفريني نظام مندي و ديگر ارزش هاي نهفته از جمله تنوع و گوناگوني ، در عين وحدت 

در اينجا به بررسي اصول نظامها و سيستم . و يكپارچگي در آفرينش هاي هنري و معماري است 
هاي طبيعي پرداخته مي شود ، كه مي توانند به عنوان اصول و الگوهايي در معماري و شهرسازي 

  .بكار روند
  تنوع و گوناگوني در عين وحدت و يكپارچگي  -
نيازمندي و ارتباط اجزاي يك سيستم به : نيازمندي متقابل اجزاي سيستم و وحدانيت رهبري  -

يط و عوامل غير قابل حذف ، و دليلي بر وجود نظم در يكديگر از بنيادي ترين و اساسي ترين شرا
يكي بودن قوه تدبير و اداره كننده هر سيستم در مديريت سيستم براي . سيستم هاست 

  .ايجادوحدت الزم است
فرم هر عضو نتيجه برايند همه : تناسب فرم هرعضو با عملكرد مربوط به آن عضو در سيستم  -

آن در نظام طبيعت است ، كه با مجموعه عملكردهاي مختلف  نيروهاي موثر در طراحي و آفرينش
  .سيستم به آن عضو خاص از همه جهات متناسب است

از اصلي ترين و بنيادي ترين اصولي : رشد متناسب و همزمان اجزا در يك سيستم يا نظام طبيعي  -
اي يك كه هستي يك سيستم را تامين مي كند ، باقي ماندن تناسب و تعادل موجود بين اجز

  .سيستم است
اندازه مندي هريك از اجزا و نظام مندي كل سيستم ، اصلي بنيادي : اندازه مندي اجزاي سيستم  -

است كه بر اساس آن هريك از اجزاي آن با اندازه هاي مخصوص به خود و با ساختارهاي ارتباطي 
ركدام در حيطه ه(ويژه با يكديگر مربوط مي شوند و نيازمندي هاي مجموعه را تامين مي كند

  )عملكردي خود
هريك از اجزاء ، بسته به نوع فعاليت ،عملكرد ، توانايي و ميزان نياز : وحدت يا تعدد اجزا در سيستم -

  .، تعدد و يا وحدت دارند
هريك از اجزا در يك سيستم بر اساس فرايند  عملكردي سيستم : سلسله مراتب اجزاي سيستم  -

 .مرتب مي شوند
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ل نيازهاي واقعي اجزاء و تغذيه هماهنگ و متناسب اجزاي يك سيستم در كنتر: كنترل رشد  -
  ] 1382علي آبادي ،  [. كنترل رشد هماهنگ اجزاي يك نظام بسيار مهم است 

  طبيعت و سنت )  2- 3

تعادل ميان انسان و طبيعت در تمدن اسالمي به صورتي بسيار مستقيم در شكل محل سكونت بشري آشكار 
با در نظر گرفتن مسئله شهرنشيني و اينكه مراكز . است ، خواه دهكده كوچكي باشد ، خواه شهري بزرگ

كه بحران بوم شناختي شهري در روزگار حاضر به صورت كانونهاي بي نظمي و منشاء نيروهايي در آمده اند ،
است ، طرح ريزي و ساختن شهركها و شهرهاي سنتي اسالمي اهميت خاصي داشته و شايسته تحقيقات 

 ] 1379نصر ،  [. مدوني مي باشد

يكي از بحث هاي اصلي شهرسازي و معماري اين است ، كه چشم انداز ساخته هاي بشري با طبيعت 
الم ، همچون ديگر تمدن هاي سنتي ، مدتها پيش اين هدف را شهرها و روستاهاي جهان اس.هماهنگ باشد 

نواحي جنوبي مراكش ، دهكده هاي بربرنشين ، امتداد دره هاي سبز مازندران و دامنه . تامين كرده است
هاي شكوهمند البرز و هندوكش از آنا طولي شرقي تا افغانستان ، بافت شهرها و روستاها به صورت جزئي از 

عت در آمده است و ماندگارههايي براي انسانها فراهم آورده است ، كه در عين زيبايي و چشم انداز طبي
كارآمدگي ، به جاي آنكه با محيط طبيعي اطراف خود در ناسازگاري و مبارزه باشد ، با آن كمال هماهنگي و 

همچون محل انسان سنتي ، محيط طبيعي را خانه ماندگار خود مي پنداشت و آن را . موازنه را دارد 
محاصره شده اي كه بايد چپاول و ويران شود ، نمي نگريست ، بلكه خود را مسافري بر اين زمين مي دانست 

از آن جهت با محيط خود در تعادل و هماهنگي مي زيست و .كه آخرين منزل وي ، جهان ديگري است 
ند و سرچشمه متافيزيكي خود را تابع قوانين كلي مي دانست كه بر همه ترازهاي هستي حكومت مي ك

بنابراين با محيط طبيعي كه در تراز خود بازتابي . قوانين حاكم بر جهان طبيعت است ، با خدا و قوانين خدا 
  ] 1379نصر ،  [ .از هماهنگي و تعادل نظم جهاني است ، در حال صلح و آرامش و هماهنگي مي زيست 

  طبيعت و هنر مهندسي آن)  4-2

تنوع ، پيچيدگي ، ظرافت ، غنا و زيبايي بر پايه اصل بقا و ميل به ادامه حيات شكل  ارگانيزمها عليرغم
در واقع ، فرم . تكامل  ساختار و فرم در طبيعت واكنش هوشيارانه اي براي بقا است. گرفته و بوجود آمده اند

ترين و جالبترين  يكي از ابتدايي. و ساختار طبيعي حاصل جريان پيوسته سازگاري با نيروهاي محيطي است
ابر هر لحظه شكل و رنگي دارد و مدام با تغيير دما . مثال ها در اين مورد ، شكل گيري و جابجايي ابرهاست 

  اين پاسخگويي به نيروهاي محيطي و . در سازگاري با نيروهاي وارده ،شكل عوض مي كند ، تا به تعادل برسد
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مصنوعات بشر نيزبايد به نيازهاي . طبيعت رخ ميدهد تغيير فرم و سازگاري اتفاقي است ، كه مدام در
اما آيا آنها نيز به اندازه الگوهاي طبيعي . پيچيده و متنوع زيستي او پاسخ داده ، آنها را برآورده سازند

فريدوني مشايخي ،  [هوشمندانه اند؟ آيا راه و روش رشد و تكامل مصنوعات مانند الگوهاي طبيعي است ؟
1377 [  

ي صدها ميليون سال فرايند تكاملي ، روش فوق العاده اي براي مقابله با سرما و اساسا چرخه درختان ط
آنها در زمستان برگ هايشان ميريزد و با پشت سر گذاشتن دوران سخت ودشوار زمستاني . فصول يافته اند 

. ادامه مي دهند  وقتي شرايط محيطي را گرم و مناسب مي يابند ، دوباره با رويش برگهاي جوان به حيات
قابليت رشد و تغيير و به طور كلي ، پويايي ، از ويژگي هاي تمامي اجزا تشكيل دهنده فرم هاي طبيعي 

با رشد حلزون، پوسته صدفي آن نيز در اطراف هسته مركزي رشد نموده و به اين ترتيب فضاي . است 
جالب اينكه جانور از خانه هاي مارپيچ . زيستي بزرگتر و متناسب رشد جانور در اختيار او قرار مي گيرد 

  ] 1377فريدوني مشايخي ،  [ .كوچكتر و خالي نيز براي شناوري اعماق مختلف آب دريا بهره مي گيرد 

  

  

  

 

  

  

  الگوي مختلف رشد در طبيعت) 2-5شكل 

يك .ساختار است در واقع از اصول فوق العاده جالب و بسيارمهم رشد در بدن انسان اصل نياز مبرم به ترميم 
مرگ سلولها و جايگزيني آن ها توسط . بريدگي در دست انسان ، توسط سلول هاي تازه ترميم مي شود 

مرگ سلول ها و جايگزيني آن ها توسط سلول هاي تازه ، اتفاقي است كه .سلول هاي تازه ترميم مي شود
دن نيز به همين جهت يعني به تميزي ، طراوت و تازگي پوست ب. مدام در بدن انسان صورت مي گيرد 

  ] 1377فريدوني مشايخي ،  [ .لحاظ رشد و تغييرات مداوم و زنده بودن آن است 

  نكته جالب اين است كه هرگاه مشكالت در طبيعت سخت تر است ، راه حل هاي طبيعي بكار گرفته نيز به 
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، بايد حداكثر مقاومت و باربري را  مثال ساختار استخوان بال كركس. همان ميزان زيبا ، دقيق و پيچيده است
ساختار . راه حل طبيعت در  اين مورد فوق العاده جالب و بسيار زيبا است .با حداقل وزن ساختار توام سازد 

استخوان شكل ، شبكه فضايي و متخلخل مي يابد و به اين ترتيب مقاومت و سبكي ساختار ، هر دو تامين 
  .مي شود 

  

  

  

  )متخلخل و سبك ( ال كركس استخوان ب) 2-6شكل 

اساسا همه ساختارهاي طبيعي بافت اليه ا ي دارند يعني سطوح و احجام آن ها از كنار و رويهم قرارگرفتن 
ماهيت اليه اي موجب مي شود ، تا اين فرم ها تحت تاثير بارهاي وارده تغيير .اليه ها بوجود آمده است 

مل هاي كششي و يا فشاري بوجود آيد ، به عنوان مثال بالهاي شكلهاي محوري داده و در آنها تنها عكس الع
. ظريف سوسك هاي شاخ دار پرنده براي حركت در زير خاك در زير غالف هاي سخت محافظت مي شوند

اين موضوع در ساقه گندم و يا  تنه درختان تنومندي كه تحت تاثير بادهاي شديد بهر سو حركت كرده و 
به همين ترتيب ،  آن مقدار از بار را كه براي آنها قابل حمل است ، .يده مي شودخم مي شود نيز به خوبي د

 ]1377فريدوني مشايخي ، [ .به اصطالح پس مي زنند ) تغيير شكل (حمل نموده و اضافات آن با خم شدن 

  

  

  

           

  و استفاده از اين قانون در هواپيماها رابر بادبتغيير شكل محوري درخت در )  2-7شكل 

انعطاف الزمه ، جدايي و . از اين اصل ، يعني انعطاف در مقابل بارها در ساخت هواپيماها استفاده شده است 
متر  2به همين جهت نوك بال هاي بعضي ازهواپيماها تا . كنده شدن هواپيما از سظح زمين و پرواز است 

  .جابجايي را تحمل مي كنند
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حشرات اجتماعي . جمله نمونه هاي شگفت آور و جالب توجه ، ساخت و ساز حشرات اجتماعي است  از
. مانند مورچه ها ، زنبورها و موريانه ها ميليون ها سال است كه در حداقل كمال النه سازي مي كنند

ونه هاي حشرات به طوركلي با بيش از هفتصد هزار نوع شناخته شده بيش از سه برابر مجموع ديگر گ
راز بقاي . جانوري تنوع دارند و بسياري از آنها امروزه نيز مانند دويست ميليون سال قبل زندگي مي كنند

توليد مثل فراوان آن اين دسته از جانداران در اندازه كوچك ، سازگاري فوق العاده با محيط ، هوش و 
  ] 1377فريدوني مشايخي ،  [ .هاست

هستند كه ماده ساختماني بناهاي خود را توليد مي كنند  و موم از غدد واقع زنبورها ، مهندسين هنرمندي 
حفظ دماي مذكور براي جاري شدن موم از . درجه سانتيگراد ترشح مي شود 35در زير شكم زنبور در دماي 

اليه هاي موم در نهايت توسط پاهاي جلوي زنبور براي عمل آوردن و استفاده به . بدن زنبور ضروري است 
اين . ميلي متر است  07/0ضخامت ديواره هاي سلول هاي كندو .آرواره هاي زيرين حشره منتقل مي شود 

ضمنا آن ها از طريق ضرباتي كه با اين شاخك ها . ضخامت مدام توسط شاخك هاي زنبور كنترل مي شود 
رتيب يكنواختي ضخامت آن بر ديواره هاي سلول ها وارد مي سازند ، انعطاف ديواره ها را محك زده ،به اين ت

جدا از عمل گرده افشاني در مورد زنبور عسل هنر ديگر زنبور ، توليد . را مي سنجند و تضمين مي كنند 
آن ها حتي براي اين كه عسل غليظ و ارزشمند توليد شده از سلولها بيرون نريزد ، .عسل فاسد نشدني است 

  .سلول هاي كندو را بشكل مايل مي سازند

 چرا سلول ها شش ضلعي اند؟ و چگونه و چطور زنبور اين شكل را يافته است ؟ سوال دوم در واقع از اما اصال
زيرا نسبت سطح . اما در مورد سوال اول جواب علمي و دقيق وجود دارد . اسرار تمام نشدني خلقت است 

ترين مقدار است است كه اين نسبت در مقايسه با اشكال ديگر بيش  L/   31/2شش ضلعي به محيط آن 
به اين ترتيب در ساخت سلول . ) است  L/   31/6و در مثلث  L/4نسبت سطح به محيط در شكل مربع (

  ] 1377فريدوني مشايخي ،  [ .)هاي شش ضلعي از حداقل مصالح استفاده مي شود 

  

  

  

  

  نظم كندوي عسل)  2-8شكل 
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. بشر بسيار ناقص ، ابتدايي و كم ارزش مي نمايد در مقايسه با چند مثالي كه ذكر گرديد ،  بناهاي ساخت 
. در شهرهايمان با پديده رشد مواجه هستيم . بسياري آنها را مايه شرمساري اشرف مخلوقات مي دانند 

. ازمان هاي آن اضافه مي شودشهرهاي ما مرتب بزرگتر مي شوند و روز به روز بر تعداد جمعيت ، ادارات و س
از اجزاي شهري نسبت به كل آن ، به صورت غير عادي و فوق العاده اتفاق مي  در مواردي هم رشد بعضي

، انهاي بشر در تحمل نيروهاي واردهساختم. ساختمان هاي ساخت بشر تقريبا غير قابل انعطاف هستند .افتد 
يك بناي تصور اينكه . بسيار ابتدايي عمل نموده و با روش هاي طبيعي در اين مورد اصال قابل قياس نيستند 

چندين طبقه بتواند تحت تاثير بارهاي وارده ، مانند يك درخت تنومند ، بهر سو حركت كرده و خم شود و 
  .باربري نمايد ، دشوار و غير ممكن است 

منظور از الگوبرداري از طبيعت اين نيست ، كه ساختمان خود را به فرم و شكل و صورت الگوهاي طبيعي 
احدهاي مسكوني را به صورت كندوي زنبور و يا برگ هاي درخت نارون ، مجاور مسلما نمي توان و. بسازيم

هم قرار داد و يا توسعه شهرها را مطابق با الگوي رشد لگاريتمي حلزونها تصور كرد ، چرا كه در اين صورت 
مده شكل و ساختار انتخابي صرفا به لحاظ زيبايي و يا جذابيت يك الگوي طبيعي انتخاب شده ، به دست آ

است ، به جاي اينكه به فرم ها اجازه داده شود ، تا بر اساس نيازها و شرايط و محدوديت هاي طبيعي خود 
به عبارت ديگر جريان انتخاب فرم ، بايد به درك مفاهيم و اصول تاثير گذار ، شكل دهنده و . شكل بگيرند 

بايد . ه دنبال معنا بود نه صورت و ظاهر به اصطالح تكاملي فرم هاي طبيعي منجر شود ، يعني اينكه بايد ب
اصولي را كه متضمن رشد و تكامل و زندگي اورگانيزم ها درمحيط آنهاست ، شناخت و در طراحي فرم ها از 

  ] 1377فريدوني مشايخي ، [ .اين روابط و اطالعات بهره گرفت

نها تنها بر اساس عوامل و اصول نكته مهم در مورد ساخت و سازهاي ابتدايي جانوران و گياهان آن است كه آ
فيزيكي شكل گرفته اند ، اما در ساخت و سازهاي بشري تنها عوامل فيزيكي تاثير گذار نيستند ، بلكه عوامل 

برآوردن نيازهاي روحي و رواني . ديگري كه با اصول فيزيكي قابل وصف نيستند ، نيز به شدت تاثير دارند 
بنابراين ساخته هاي بشري  .ر موجودات معنا نداشته و وجود ندارند موضوعي است ، كه در ساخته هاي ديگ

از جمله اصول . ، بايد ضمن برآوردن نيازهاي فيزيكي ، جوابگوي نيازهاي روحي و رواني بشر  نيز باشد 
اساسي كه طبيعت به ما درس مي دهد آن است كه اگر به درستي و شايستگي مقصود طراحي برآورده شود 

و ترتيبي حاصل مي شود كه در اذهان زيبايي تلقي شده و به راحتي فهميده مي شود اما اگر  ، آنگاه نظم
صرفابه دنبال زيبايي به خاطر زيبايي باشيم در آن صورت به زيبايي دست نخواهيم يافت ، زيرا به نظم و 

طبيعت . يمترتيبي كه الزمه برآوردن مقصود به صورت همه جانبه و شايسته و درست است ، نرسيده ا
هميشه در حال عكس العمل و تنظيم خود براي پاسخگويي به عوامل متغير فيزيكي و محيطي و مشكالت 

   ]1377فريدوني مشايخي ،  [ .اقتصادي آن است 
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  طبيعت و تطبيق فرم با آن)  2- 5

ورت در بررسي سيستمهاي بدن و نحوه زندگاني موجودات زنده ، توجه به دو عنصر فرم و عملكرد به ص
پيوسته و در كنار يكديگر ، به عنوان مهم ترين اصول شناخته شده اند ، به نحوي كه اعجاز طبيعت را در 

+ عاملي كه آن را باعث ايجاد فرم در جهت زيبايي . نحوه تركيب و هماهنگي بين فرم و عملكرد دانسته اند 
آنچه يكي از آرزوهاي ديرين  بشري . دزيبايي مناسب مي دانن+ مكانيزم مناسب و عملكرد به سمت مكانيزم 

 ] 1384رضايي حريري ،  [. است

دقت و بررسي جهان اطراف و طبيعت اعجاب برانگيز آن ، همواره از گذشته هاي دور متوجه انسان بوده و او 
در رسيدن به آرزوهاي ديرين خويش همچون پرواز، به تقليد از آن مي پرداخت و حتي جان خود را در اين 

را در پرواز با بال  "ددال"پسر  "ايكا "گاه اسطوره اي همچون اسطوره يوناني.از دست مي داده است راه 
، ماشين پرنده خود را با الگو گرفتن از پرواز  "داوينچي"پرندگان نقل مي نموده و گاه هنرمنداني همچون 

  ] 1384رضايي حريري ،  [ .پرندگان طراحي مي كرده است

وم و فنون مختلف ، واژه بيونيك را براي معرفي اين گونه نگرش به جهان به كار مي امروزه با گسترش عل
افسر هنگ هوانوردي آمريكا ، آن را به كار  "استيل. اي . سرگرد جك "برند ، واژه اي كه براي نخستين بار ، 

ا سيستمهاي علم سيستمهايي كه شالوده آن ه«: او به طور وضوح بيونيك را چنين معرفي مي كند . برد 
 ».زنده اند ، يا خصوصيت سيستمهاي زنده را دارند و يا به سيستمهاي زنده مي مانند رضايي حريري ، [

1384 [  

علت وجودي حيات و منشاء زندگاني بر روي زمين ، خورشيد است و هرموجودي به فراخور نياز خود به 
  .نحوي از آن بهره مي برد

درياها ، در تكاپوي جذب اندك نور خورشيد راه يافته به اين مكانها موجودي همانند فرشته ماهيان اعماق 
هستند تا بتوانند از تركيب اين نور با آنزيمهاي لوسيفرين و لوسيفراز موجود در بدن خود ، نور مصنوعي 

موجودات ديگري همچون . ايجاد كنند تا با جذب ماهيان كوچكتر به اين نور غذاي خود را تامين نمايند 
ا و قرقاولها نيز محل سكونت خود را در محيطي همرنگ بدن خود قرار مي دهند تا از دسترس كرمه

  .موجودات مهاجم در امان باشند 

با توجه به تاثيرات عميقي كه خورشيد و نحوه تابش آن بر موجودات هر اقليم و زندگاني آنها مي گذارد ، 
در حقيقت ، مكانيزم . خود را با آن تطبيق مي دهند  جانداران نيز به تبع آن واكنشي از خود نشان داده و
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 .ها، ساختار بدن و عناصر وابسته به موجودات همچون محل سكونت آنها بر اساس هر اقليم تعريف مي شوند
  ] 1384رضايي حريري ، [

  : براي درك بهتر موضوع چند نمونه مثال ذكر مي كنيم 

اين موجود با . سان در اين محيطها مورد استفاده قرار مي گرفتندشتران از روزگاران كهن براي عبور و مرور ان
بدن . وجود هيكلي بزرگ و وزني سنگين همچون كشتي  اي آرام و باوقار در اين گونه مكانها جابجا مي شود 

پوست اين . اين حيوان چنان آگاهانه بر اساس نيازهاي او طراحي شده كه تعجب انسان را بر مي انگيزد
آكنده از موهاي ضخيم است، با پف كردن در تابستان و سايه انداختن بر روي پوست ، از طرفي  حيوان كه

بدين ترتيب ، اين امر . باعث عبور هواي خنك شده و از طرف ديگر اجازه تبخير آب را به كندي مي دهد 
  .حيوان را قادر مي سازد كه در دل كوير احساس عطش و گرماي كمتري داشته باشد 

پهن اين حيوان كه جاي سمهاي چهارپايان هم راسته اش را گرفته ، مانع فرورفتن شتر در شنزار مي  پاهاي
شايد با نگرشي معمارانه به پنجه هاي پهن شتر به ياد پيهاي زير ساختمانها بيفتيم كه با پخش سطح . شود 

اي خردورزانه ، درايت و تدبير گاهي نيز با ديدن برخي كاره. فشار مانع فرورفتن ستونها در زمين مي شوند 
آنگاه كه ميبينيم آنان چگونه با بهره گيري از گياهان براي ايجاد اليه پوشاننده .اقوام كهن را مي ستاييم 

  .سطح خاك از تماس مستقيم با نور خورشيد در محيطهاي كم باران جلوگيري مي كردند

  

  

  

  

  

  هماهنگي فرم با عملكرد در پاهاي شتر)  2-9شكل 

در مناطق بياباني ، . گياهان نيز همچون حيوانات در محيط بياباني دستخوش تغييرات بسياري مي شوند 
بسياري از گياهان همچون كاكتوسها ، برگهاي خود را ، كه عامل اصلي تبخير آب بوده ، از دست داده وبه 

االهاري ، نيز گياهاني در صحراي ك.جاي آن به سطح ساقه شان كه محل ذخيره آب است افزوده شده است 
  در حقيقت ، . مي رويند كه شبيه سنگ هستند و كمترين سطح را براي تماس با نور خورشيد دارا مي باشند
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  .بيشترين اعضاي بدن اين گياهان در ريشه و ساقه اي است كه در زير زمين قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  ) كاكتوس( هماهنگي فرم با عملكرد در گياهان )  2-10شكل 

سياه چادرهاي ايالت و عشاير ما نيز به گونه اي طراحي شده كه با تمهيداتي خاص ، كمترين سطح را براي 
تماس با نور خورشيد دارا مي باشند و با تماس باد با پوسته خارجي آنها محيطي مطبوع براي استفاده 

  .كنندگان فراهم مي آيد 

خانه هايي كه . يگري از طراحي فضا بر اساس اقليم است ايگلوها يا خانه هاي اسكيمويي ، نمونه بارز د
اساس اين خانه ها از برف ساخته شده كه عايق . درجه محافظت مي كنند -60كاربران خود در برابر هواي 

  .حرارتي بسيار خوبي است و گرماي داخل آن تنها با يك شمع و حرارت بدن خود اسكيموها تامين مي شود 

  

  

  

  

  اهنگي فرم با عملكرد در معماري بوميهم)  2-11شكل 

  

موريانه ها ، به واسطه گستردگي پخش شدنشان در سطح جهان مي توانند نمونه بارزي از تغييرات طراحي 
النه اين موجود ، در جنگلهاي باراني به . محل سكونت موجودات هم خانواده با توجه به اقليمشان باشند 

  فرج بسيار است ، به نحوي كه اگر برشي از مقطع طولي بر آن صورت صفحات شيب دار و داراي خلل و 
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شيب اين . بزنيم اطاقكهاي كوچك ايجاد شده به علت اين خلل وفرج ، انسان را به حيرت وا مي دارند 
سقفها دقيقا مانند سقفهاي معابد چينيان ، ژاپنيها و سقفهاي منازل شمال ايران است كه محافظ بسيار 

اما همين موجود هنگامي كه در محيطهاي گرم وخشك . رانهاي فراوان اين محيط هاست خوبي در مقابل با
استراليا قرار مي گيرد ، دقيقا برخالف اقليم باراني ، النه خود را به صورت تيغهايي مي سازد كه راستاي آن 

بيروني النه سه برابر طول قسمتهاي .نيز به منظور كاهش تماس مستقيم نور خورشيد شمال به جنوب است 
اين موجود كه از قد يك انسان بلندتر است ، در زير زمين امتداد دارد و بدين ترتيب اين موجود به صورت 
غريزي محل سكونتي را براي خويش مهيا مي سازد كه با ايجاد تعادل بين دماي ثابت زمين و دماي بيرون ، 

الگوي طراحي شودانها و . تان مي شودباعث خنك شدن اين النه در تابستان و گرم بودن آن در زمس
  . بادگيرهاي دزفول دقيقا مشابه همين سيستم است

بوميان آفريقا نيز ، به صورت غريزي و  بر اساس تعاليم طبيعي با تقليد از فرم و عملكرد اين النه ها ، خانه 
ري كنبد و طاقهاي ضربي كه شايد بتوان در اين منازل گامهاي اوليه بشر را پايه گذا. هاي خود را ساخته اند 

باعث مي شوند در تمام زمانها يك طرف سايه باشد و خود كمك بسيار بزرگي در كنترل برودت هواست 
  .مشاهده كرد 

سرخپوشان مكزيكي نيز ، با بهره بردن از اقليم كوهستاني محل سكونت خود و ساختن منازل خويش در 
درجه مي رسد ، از سايه پيش آمدگي صخره ها  77آنها به  پيش آمدگي كوه ها در تابستان كه زاويه تابش

در . بر روي منازل خود بهره برد و خانه هاي خود را از گزند تابش مستقيم نور خورشيد محفوظ مي دارند 
درجه اي نور خورشيدبه سينه صخره ها باعث تابش اين حرارت بر روي خانه ها در  30زمستان نيز ، تابش 
   ] 1384رضايي حريري ،  [.  ي مطبوع را در اين منازل فراهم مي سازد شب مي شود و هواي

به طور كلي ، تنها واقعيت مهم زيست شناسانه اي كه در ارتباط با معماري قابل قياس مي نمايد، مقوله 
رم در واقع مي توان اينطور بيان نمود ، كه به لحاظ قياسهاي عملكردي ، رابطه ف. ارتباط فرم و عملكرد است 

و عملكرد به مثابه ضرورتي براي زيبا بودن تلقي مي شود و به لحاظ قياسهاي زيست شناسانه ، رابطه بين 
 ] 1375كالينز ،  [. فرم و عملكرد به مثابه داشتن حيات است

واژه تركيب را . با توجه به اينكه مفهوم ضد تركيب مهمترين مشخصه ارگانيسمهاي مرده به شمار مي آيد 
  .مشخصه ارگانيسمهاي زنده مي توان استنباط نمودمهمترين 

اين كه فرم تابع عملكرد است يا عملكرد تابع فرم ، مسئله اي است كه براي اولين بار در زيست شناسي 
  مطرح شده و مدت نيم قرن بحث و جدالي را باعث شد كه البته بيشتر مربوط به نحوه رشد فرم ها بود تا 
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با اين حال اين موضوع ، زمينه رواج . كمي تاخير در معماري زمان خود مطرح شد يعني آنچه با.نحوه كاركرد
قياس هاي زيست شناسانه را تسهيل كرد ، زيرا با استناد به ارتباط بين فرم و عملكرد بود كه از نظر كالبد ، 

يگري كه در واژه د ] 1375امين زاده ،  [ .شهر و معماري امكان داشت ، تا با موجودي زنده قياس شود 
معماري ، از زيست شناسي عاريت گرفته شده و سبب شده تا مباحث مربوط به فرم ، شكل و ارتباط ، 

اين واژه قابل . مطالعه و حتي مقايسه آن ها با موجودات زنده به راحتي صورت پذيرد ، واژه ارگانيك است 
ار و استخوان بندي حيوانات و گياهان استفاده و استناد در مطالعات و بررسي هاي مربوط به مطالعه ساخت

اگرچه به تدريج كمتر به موجوداتي كه حركت مي كنند ، اطالق مي شود ، تا موجوداتي كه در نقطه .است 
ثابت ريشه دوانيده باشند و در حقيقت به سمت موجودات فاقد تقارن ونظم هندسي ، هم چون گياهان كه 

  ] 1375كالينز ،  [ .انيده باشند، گرايش يافته استبه هر سمتي شاخه دوانده و يا ريشه گستر

با ورود تعابير زيست شناسانه به معماري بعد جديدي به آن اضافه شد و آن اهميت رابطه اجزا و عناصر يك 
مجموعه زنده و روابط متقابل اجزا با يكديگر بود ، زيرا بحث زيست شناسي ، روابط اجزاي يك پديده را به 

  .ي كه پديده مورد نظر را ميسازد ، مورد بررسي قرار مي دهدمشابه اندام هاي

مي توان نسبت  "رايت"و  "سوليوان"آغاز بحث ، در مورد قياس هاي زيست شناسانه در معماري مدرن را به 
در طراحي پالن هاي غير متقارن ، آزادي و عدم تقيد در نقشه هاي معماري ، ايجاد  "فرانك لويد رايت". داد

هره گيري ازمصالح محيط و تركيب معماري با طبيعت نوعي از معماري ارگانيك را متجلي ساخت حركت ، ب
ازنظر او همان طور كه موجودات ، اجزا و فرم هاي بي خاصيت را از خود دور مي كنند ، معماري ارگانيك . 

يك و قياسي كه بين اگرچه  منظور وي از معماري ارگان. نيز بايستي فاقد فرمهاي زائد و بي خاصيت باشد 
معماري خويش و ارگانيزم هاي زنده ذكر مي كند ، كامال روشن نيست و معيارهايي نيز براي شناسايي آن 

نيز  "گيدئون"اين فقدان وضوح تعاريف منحصربه رايت نيست و افراد ديگر از جمله . ها بدست نمي دهد 
 "لوئي سوليوان". از معماري ارگانيك را ندارند صراحتا اعالم مي كنند كه توان ارائه تعريفي روشن و واضح

  ] 1375امين زاده ،  [ .نيز با نوعي برهان و خلف كوشيد تا معني حقيقي معماري ارگانيك را بيان كند

قياس هاي زيست شناسانه ، يكي ازمهمترين بنيان هاي فكري تئوري عملكرد گرايي در معماري مدرن 
ده و كالبد با كالبد مقايسه مي شود ،بدون آنكه به روح و معناي نهفته اگرچه اغلب ظاهري و مادي بو. است

  .در كالبد كه اصوال به آنها بستگي دارد ، توجه شود 
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  اقتصاد طبيعت)  6-2

  اگر جامعه اي . كالسيك و اكوسيستميك : اعتالي درآمد ملي ، مي تواند بر دو نوع اقتصاد متكي باشد 

خود با آگاهي كافي استفاده بهينه را ببرد ، در واقع به اقتصاد اكو سيستميك  ازتواناييهاي توليدي سرزمين
از اهم اين قانونها . اين شيوه استفاده از منابع بر پايه قانونمنديهاي طبيعت استوار است . روي آورده است 

آدمي عمل كرده طبيعت بيشتر از انسان مي داند ، زيرا تدبيرهاي طبيعت جلوتر از تدبيرهاي : اين است كه 
بر اين اساس در برنامه ريزيهاي اقتصاد اكوسيتميك ، تصميمات بهتر است تحت ) . قانون كومونر(است 

در اين حال افزايش هر نوع توليد از فكري و فرهنگي تا زراعي و صنعتي ، . تاثيرقانونمنديهاي طبيعت باشد 
 .مي دهد ، تا سطح مطلوب فراهم آيدرزمين ارائه با الهام از مدلهايي كه پتانسيل نهفته در دل طبيعت يك س

 ] 1375فخر طباطبايي ، [

با نگاهي آماري به ابداعات و اكتشافات در طول تاريخ مشخص مي شود ، كه توليدات الهام يافته ازمدلهاي 
بوده  مشابه طبيعت ، كم خرج تر ، پر خاصيت تر و با صرفه تر از توليدات ناشي از ذهنيات و مطالعات بشري 

انسان اگرچه كه مي تواند ، به طورمستقل ازطبيعت ابداع نمايد و مفهوم ساز باشد ، اما بهتر است كه . است 
به عنوان مثال سيستم تبديل آب شور به . ابداعات طبيعت را به عنوان الگو و سرمشق ابداعات خود قرار دهد 
زينه هاي حفاظتي بسيار اقتصادي تر از شيرين در گياهان هالوفيت از نظر كاراييهاي انرژيتيك و ه

  .سيستمهاي ساخته بشر است

در اقتصاد طبيعت ، نه تنها كاهش منابع و تخريب محيط زيست مطرح نيست ، بلكه حتي منابع و 
. محيطهاي كم بهره و خراب نيز ترميم و تعالي مي يابند و مي توانند به عنوان مولد و سود آور عمل نمايد 

عت و اقتصاد طبيعت دو چشم انداز بديع و وسيع آن هستند كه مي توانند به عنوان زيست شناسي طبي
منظور از اقتصاد طبيعت آن دسته از جنبه هاي . الگوهايي در زندگي بشر، بيشتر مورد استفاده قرار گيرند 

باطبايي ، فخر ط [ .كاربردي رشته اكولوژي است ، كه مالزمه اي تنگاتنگ با اكونومي اقتصاد آدمي دارد 
1375 [  

نكته قابل توجه ديگر اين كه دوام و بقاي جانداران در طبيعت به طور مستقيم به رعايت اصول اقتصادي 
در واقع شرايط بقاي موجب شده تا بيشترين بهره برداري با صرف كمترين مقادير . وابسته و مربوط است 

ن ، موجودات براي صرفه جويي در آب هريك براي مثال در طبيعت گرم و خشك بيابا. انرژي به دست آيد 
بافت اسفنجي  و پوسته تيغ دار كاكتوس ها ، كوهان شترها و بسياري مثال . راه و روش خود را يافته اند 

راه حل اقتصادي اين نيست كه در . اشتباه نشود . هاي ديگر نشان از استفاده بهينه از شرايط محيطي دارد 
ند ، بلكه در طبيعت راه حل اقتصادي ، منطقي و طبيعي آن است كه حداقل بيابان ها موجودي زندگي نك
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ما نيز بايد حداقل مشخصات . مشخصات اساسي الزمه معلوم شود و موجود متناسب به آن سازگاري يابد
  اساسي الزمه محيط زيست خود را معلوم نماييم ، زيرا در غير اين صورت شرايط اقتصادي را به درستي 

  ] 1377فريدوني مشايخي ، [ .وده ايمرعايت ننم

  قياسهاي زيست شناسانه معماري)  7-2

بنابراين تحوالت معماري ، نمايشي از . آنچه انسان مي سازد ، جلوه اي از آرمانها و خواسته هاي اوست 
ين در ع. در واقع معماري به مثابه آيينه اي از حيات انسان تجلي مي يابد . زندگي و انديشه انسان است 

حال به دليل نقشي كه انسان در ايجاد و تكامل آن دارد ، معماري با علوم و فنون مختلف نسبت پيدا مي 
نگرش به معماري به عنوان موجودي زنده از تعابير مهمي است ، كه از ديرباز مطرح بوده با اين حال . كند 

اسي به معناي نظم حيات توسط چنين مفهومي از دهه اول قرن نوزدهم با متداول شدن اصطالح زيست شن
معماري يك زمان ممكن است تحت « : گيدئون معتقد است . مورد توجه بيشتري قرار گرفت  "المارك "

تاثير انواع و اقسام و شرايط به وجود آمده باشد ، اما همين كه بوجود آمد ، موجودي است زنده كه صفات 
ارزش اين موجود با اصطالحات جامعه شناسي و . رست مخصوص خود را داراست و از حيات ديرپايي برخوردا

و تاثير آن ممكن است ، حتي پس از آنكه . اقتصادي كه مبدا آن را توضيح مي دهد، نميتواند بيان گردد
 ».معماري مي تواند به ماوراي زمان تولدش برسد . محيط اصلي آن تغيير كرد ، يا از بين رفت ، ادامه يابد 

 ] 1382امين زاده ، [

  نظريه فركتال و آشفتگي در طبيعت و معماري)  2- 8

  آشفتگي و فراكتال)  2- 8- 1

يك ساختمان يا يك شهر ، تابع همان قوانين سازمان دهنده يك ارگانيسم بيولوژيكي و يا يك برنامه 
با . معماري امروز ، بيشتر به قوانين علمي وابسته است ، تا سبكهاي ديكته شده . پيچيده كامپيوتري است 

استفاده از اين قوانين مي توان ساختمانهايي ساخت ، كه احساسات مثبت ساختمانهاي مهم تاريخي را به 
  .ميزان چندين برابر افزايش داد ، بدون اينكه ازسبك يا فرم آنها استفاده و يا اينكه كپي برداري شود 

ساختار فراكتالي ، كه در : از جمله .  ساختمانهاي مهم بومي در سراسر جهان ، شباهتهاي رياضي با هم دارند
آنها تعدادي ساختار در هر ترازي از درشت نمايي و سطوح متفاوتي از لحاظ مقياس ، با يك پيوندي محكم و 

اما اكثر ساختمانهاي مدرن ، فاقد اين كيفيت فراكتالي . بر اساس يك طرح مناسب ، به هم متصل شده اند 
 ] 1384سيديان ، [. هستند
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ل فراكتالي سرتاسر نا منظمند و بي نظمي آنها در همه مقياسها يكسان است و از دور و نزديك به طور اشكا
  در طبيعت نمونه هاي زيادي از فراكتالها ديده مي .يكسان ديده مي شوند و به اصطالح خود متشابه هستند 

اشكال و اجسام ... كلم ، رودها وشود از جمله ابرها ، درختان ، كوهها، لبه سواحل درياها ، سرخس ها و گل 
فراكتالها داراي دو ويژگي و مشخصه وابسته به هم هستند ، آنها داراي  ] 1384سيديان ، [ .فراكتالي هستند

لبه ها و وجوه منفذ دار تاب خورده و غير مستقيم هستند و از چند ساختار متصل به هم ، با مقياسهاي 
  .مختلف و متفاوت شكل گرفته اند 

  

  

  

  

  فراكتالها در طبيعت)  2-12شكل 

كلونادها ، رواقها ، رديفهاي ساختمانها . در ساختار شهرهاي تاريخي جهان ، مقياسهاي متعددي وجود دارد 
اين مي تواند يك . و مسيرهاي متقاطع مربوط به يك سطح نفوذپذيرند ، كه امكان تبادل را ممكن مي سازد 

معماري و شهرسازي در . ابعاد فراكتال مطرح است ، مقياس فراكتالهاست  نكته مهمي كه در. فراكتال باشد 
 1به عنوان نمونه ، در يك كلوناد زماني كه فاصله ستونها بين . مقياس  بشري فراكتال ها را بكار مي گيرند 

  ] 1382سالينگاروس ،   [.متر باشد ، مفيد است و بيشتر از آن خارج از احساس انساني است  3تا 

در .انين علمي ، به واسطه كيفيتهاي فراكتالي شان ، ارتباط ميان انسان و محيط اطراف را سبب مي شوند قو
هندسه اقليدسي و مدلهاي رياضي ساده گراي فرم ، اين طرز تفكر زير بنايي وجود دارد كه واقعيت به 

كافي وجود داشته باشد ، مي  هنگامي كه اطالعات. صورتي قابل پيش بيني و تغيير ناپذير ، نظم يافته است 
هندسه اقليمي بافرمها و . توان به رابطه علت و معلولي دست يافت ، كه همه پديده ها را توضيح دهد

 ] 1383افتخارزاده ، [.شكلهاي ثابت ، خالص و ساده در شناخت پيچيدگي فرم طبيعي ارزش زيادي ندارند 
وش علمي و هندسه اقليدسي ، در تالش خود به منظور هندسه اجزا ، از شناخت اين موضوع پديد آمد كه ر

. طبقه بندي و ساده كردن ، قادر به بيان استقالل مقياس يا پيچيدگي فرمها و سيستمهاي طبيعي نبودند 
  بلكه ، با افزايش مقياس ، اين روشهاي كالسيك بيان نظم جهان ، پيچيدگي را كاهش داده و به نقطه اي 
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به عبارت ديگر ، هندسه اقليدسي به طرز . بيان انطباق چنداني با واقعيت نداشت مي رسيدند كه ديگر اين
غير واقعي مبتني بر مقياس است ، يعني بافت ظاهري فرم ، با تغيير مقياس دگرگون مي شود 

ان در مفهومي كه از اجزاء بيان مي كند ، اشاره به اين پيچيدگي دارد ، مثال وقتي جغرافي دان "بنواماندلبرو".
شروع به رسم نقشه هاي ساحلي توسط كامپيوتر كردند ، متوجه شدند كه خطوط به اندازه كافي بيان كننده 

هنگامي كه الگوريتمهايي را اضافه كردندتا با وارد كردن گره هاي ببيشتر خطوط . فرم طبيعي نيستند 
چيدگي ظاهري ، حتي با وجود صحيح باشند ، ناگزير بودند بر مقياس پيچيدگي بيفزايند ، به طوري كه پي

اين اجزا نيز ، مانند فرم طبيعي ، رفتار يا فرمي مستقل از مقياس را بيان مي . تغيير مقياس ، ثابت بماند
با افزايش مقياس ، جزئيات آنها هم افزايش پيدا مي كند ، به همين دليل بافت ظاهري ثابت باقي مي . كنند 
  .بيش ازآن چيزي است كه به چشم مي خورد در مورد اجزاء هميشه جزئيات. ماند 

در حالي كه هندسه اقليدسي ، فاصله را بدون توجه به مقياس ، ثابت فرض مي كند و مقدار تغيير جزئيات 
نسبي با مقياس تغيير مي كند ، در هندسه اجزا ، فاصله با مقياس تغيير كرده ، اما بافت  ظاهري ثابت مي 

درباره عدم وابستگي توده و فضابه مقياس ، فيلم و كتاب مربوط به آن به عنوان  احتماال گوياترين مثال. ماند
  ]1379ماتالك ، [ .توانهاي ده است

  نظريه آشفتگي)  2- 8- 2

در هندسه اقليدسي و مدلهاي رياضي ساده گراي فرم ، اين تفكر زيربنايي وجود دارد كه واقعيت به صورتي 
هنگامي كه اطالعات كافي وجود داشته باشد ، مي توان به . يافته است  قابل پيش بيني و تغيير ناپذير ، نظم

به همين دليل ، هندسه اقليدسي از . رابطه اي علت و معلولي دست يافت كه همه پديده ها را توضيح دهد 
د خطها ، صفحات و حجمها تشكيل شده كه دواير و كره ها ، مربع ها و مكعبها ، و مثلثها و اهرام را مي سازن

اگرچه . اين شكلها و فرمها ثابت ، خالص و ساده در شناخت پيچيدگي فرم طبيعي ارزش زيادي ندارند . 
شبكه هاي كارايي و هندسه هاي رشد يابنده ، بعضي ازفرمهاي خاص موجود در طبيعت را بهتر بيان مي 

ه هاي طبيعي يا رفتار آنها را كنند ، اما مانع از اين مي شوند كه خود به خودي و ناتواني علت و معلول پديد
  ]1379ماتالك ، [ .در طول زمان به درستي توصيف كنند 

آنچه ما به آن نياز داريم وسيله اي است كه با آن بتوانيم چيزهايي از قبيل توزيع زيگزاگهاي آذرخش ، يا 
ه گيري به نظر مي همان طور كه در باال اشاره شد ، طول فيزيكي خط ساحل را ، كه با افزايش مقياس انداز

  .رسد بر طول آن افزوده مي شود ، و يا غير قابل پيش بيني بودن هوا را بشناسيم
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اين اجزا بخشي از دانش نوين و جذاب آشفتگي هستند كه اين دانش نويد فراهم شدن اين بينش مورد نياز 
 "داگالس هافستاتر"ر كه همان طو. اين دانش نوع جديدي از نظريه رياضي را ارائه مي كند . را مي دهد 
، ل مخوفي ازآشفتگي مخفي شده و امابه نظر مي رسد كه درست پشت صورت ظاهر نظم ، شك« : گفته است

  با توجه به نظريه آشفتگي ، حتي تعداد» .در درون اين آشفتگي نيز ، شكلي مخوفتر ازنظم وجود دارد 

در اين صورت وجود اطالعات . را ايجاد كنند  معدودي از متغيرها هم مي توانند يك تصادفي بودن اساسي 
 .بيشتر نمي تواند آن طور كه يك دانش منطقي مي تواند پيش بيني كند ، اتفاق و تصادف را حذف كند 

  ]1379ماتالك ، [

شايد بهترين مثال براي تفاوت ميان رفتار قابل پيش بيني و رفتار مبتني بر آشفتگي ، تفاوت ميان جريان 
چنين چيزي وقتي اتفاق مي . ه يكنواخت و منظم است و جريان پر تالطم كه نامنظم است باشد آرام مايع ك

  .افتد كه مثال يك ستون از دود سيگار خودبخود شروع به حركتهاي شديد چرخشي مي كند

دانش آشفتگي به واقعيت نظم مي دهد، اما اين نظم با اصول هندسه اقليدسي كه به شكل نسبت داده مي 
ورت نمي گيرد بلكه با فرايند ها و پيوستگي هاي رفتاري زيربنايي صورت مي گيرد كه خود را در شود ص

اين دانش از نظمي جبري سخن نمي گويد  ، بلكه نظمي احتمال گرا . تمام مقياسها و زمانها ظاهر مي سازد 
انش ، مرزهاي سنتي اين د. آن را بي نظمي منظم مي خواند  "جيمزگاليك"را مطرح مي سازد ، نظمي كه 

. نظامها را ، از اختالل در هوا تا ضربان قلب انسان و تا فرم سه بعدي تپه هاي ماسه اي، در هم مي شكند 
اين . دانش آشفتگي بسياررياضي بوده ، ضمنا مي تواند پيچيدگي فرم و رفتار هر روزه جهان را توضيح دهد

بيعت به وجود آمده اند و مكمل بودن اضداد ، نظم و دانشي كه ما را به فهم فرمهايي كه از دوگانگي ط
ماتالك [ .بنابراين براي بسياري از طراحان يك عامل برانگيزننده به شمار مي رود . تصادف راهنمايي ميكند 

 ،1379[  

هر فرمي كه به خود شبيه باشد ، مي تواند فراكتال باشد ، اگر يك نقش يا طرح همزمان با رشد خود ، 
ياس يا ساختار در طول زمان يا فضا داشته باشد و تكرار و تكثير گردد ، مي توان گفت ، اين افزايش مق

بدين ترتيب سازماندهي فراكتالي نوعي سازماندهي سلسله مراتبي . ساختار داراي نوعي سلسله مراتب است 
 ] 1384بتي ،  [. است 

معني ريشه اي اين واژه، در . نده ذات واژه ارگانيك بر اصطالحي معمارانه  داللت مي كند و در برگر
بنابراين مي توان ) از كل به جزء و از جزء به كل (ساختارهاي معماري به معناي ارتباط كل و جزء است 

 ] 1382رايت ،  [.گفت ذات در حالت تام ، خود به درستي بيان كننده معني واژه ارگانيك است 
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  هندسه فراكتال)  2- 8- 3

تال توسط معماران و رياضيدانان متعددي سالهاست ، مورد بحث و بررسي قرار گرفته هندسه طبيعت يا فراك
  ماهيت فراكتال اساسا با هندسه اقليدسي .ماهيت هندسه طبيعت ، بر اساس تئوري آشوب مي شود . است 

اساس هندسه اقليدسي يا . قابل جايگزيني در چارچوب كاربردهاي هندسه اقليدسي نيست و متفاوت است
هندسه فراكتال به . ندسه دكارتي تناسب صحيح و در سه بعد طول ، عرض و ارتفاع است و معرف كميت ه

بدون اين هندسه نمي توان كيفياتي از جمله زمختي ، بي .صورت كسري و ماهيت آن كيفي است نه كمي 
معين و غير قابل .د فراكتالها داراي اشكال خودنما هستن. نظمي، پويايي ، شكستگي و ارتباط را تعريف كرد

  ] 1383افتخارزاده ،  [.پيش بيني 

بومي ، خاصيتي به نام سلسله –معتقد است ، در فرمهاي طبيعي و معماري هاي سنتي  "سالينگاروس"
بدين معنا كه بين اجزاي اين فرمها ، نسبت ثابتي بين گروههاي . مراتب مقياس بندي طبيعي وجود دارد 

يك شيئ داراي پيوستگي مقياس بندي ، مقياس هاي قابل تمايز ي . جود دارد پشت سر هم از نظر اندازه و
وي اين نسبت را . دارد كه از بزرگترين تا كوچكترين اندازه قابل درك بر اساس آن مقياس مرتب مي شوند 

بيان نمود ، كه از محاسبه نسبت مقياس هاي موجود در فرمهاي طبيعت حاصل شده ) e=2/7(با رابطه 
باشد و   7/2وي معتقد است چنانچه ترتيب تناسب اندازه اجزا بر اساس عدد ] 1383افتخارزاده ،  [ .است 

اما ايراد وي اين است كه معماري را صرفا در قالب نما تصور . پيوستگي مقياس ساختمان رعايت شده است 
  .كرده نه به عنوان يك كليت 

به اين . داشته باشد ، جنبه شهودي و عرفاني دارد  جهان بيني آشوب بيش از آنكه جنبه رياضي و ظاهري
دليل است كه معماريهاي بومي و سنتي به پديده هاي طبيعي  و آشوبناك نزديكترند ، نه به دليل رعايت 

  .سلسله مراتب مقياس 

 روند پويايي كه منجر به توليد اشكال فركتالي مي شود ، داراي خصوصيات معيني است كه در نهايت به بروز
توليد بناهايي نظير آتشكده هاي ايراني ، مساجد اسالمي ، . ويژگيهاي كيفي در اين اجسام منجر مي شود 

، در اين بناها. اني حادث مي شود باغهاي ژاپني و معابد يوناني به صورت مشابه از درون معمار شهودي و عرف
كيفيات مكان در . ري و ابعاد و تناسب كيفيت مكان است كه انسان را تحت تاثير قرار مي دهد ، نه فرم ظاه

مغز انسان شيئي فراكتالي است و .اين فضاها مستقيما با ادراك و روان انسان و نه با حواس آن سروكار دارد
سيستمهاي آشوبگونه كه . سيستم و مكانيزم آن دقيقا بر اساس تئوري آشوب و فراكتال عمل مي كند 

اظ ادراكي بهترين موضوع تطابق و پذيرش مغز هستند و هندسه سيستم هاي زنده و پويا هستند ، ازلح
  ] 1383افتخارزاده ،  [ .اقليدسي خطي و مصنوع يا پريوديك همخواني و تناسبي اندك با مغز انسان دارد 
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معين و قابل شناسايي در عين غير قابل پيش بيني بودن ، : خصوصيات اصلي هندسه طبيعت عبارتند از 
، بهينه سازي ، خود توليدي ،  با محيط ، امكان نوآوري و پويايي ، انعطاف پذيري توان سازكاري باال

سازماندهي ، ظرفيت اطالعات باال ، قدرت اضمحالل اطالعات ، توانايي تغذيه از تعامالت و اختالالت خود
پاسخ  محيطي جهت توليد اطالعات ، حساسيت زياد  به شرايط اوليه و قدرت خود تنظيم كنندگي و دادن

 [ .بهينه ، توانايي خلق مداوم اطالعات از داده هاي بسيار محدود و ناچيز و گنجيدن نامحدود در محدود
  ] 1383افتخارزاده ، 

معماري سيستمي متشكل از بنا، طراح ، كاربران و ناظران مي باشد كه در تعامل و تعادل اطالعاتي با هم 
كتال و الگوهاي آن ساخته شده باشند ، بسيار نزديك به ساختمانهايي كه بر اساس هندسه فرا. هستند 

انعطاف : ويژگي عمده اين ساختمانها عبارتند از . ساختمانهاي ساخته شده توسط معماران شهودي هستند 
پذيري در مقابل شرايط اقليمي ، مسائل فرهنگي و كاركردي ، نو آورانه بودن ، توليد به شيوه باز خورد 

وش بازخورد منفي از سيستمهاي طبيعي، معين و قابل شناخت در كليات طرح و غير مثبت ، تغذيه به ر
قابل پيش بيني بودن در جزئيات ، بيشترين ارتباط با واسطه با محيط پيرامون ، حداكثر استفاده از عناصر و 

گرفتن مصالح و بافتهاي طبيعي ، توجه به مقياسهاي طراحي ، اطالع رساني مولد و پيوسته با در نظر 
 .ظرفيت ادراكي كاربر ، استفاده از سمبل ها ، نمادها  و نشانه ها ، امكان خلق خاطره و فراموشي آن در ناظر 

  ] 1383افتخارزاده ،  [

هر قطعه از يك شيئ فراكتالي تقريبا همانند كليات آن و ساير قسمتهاست ، در حاليكه در بدن انسان چنين 
ي است ولي كليت و ظاهر بدن انسان بصورت متعادل و هر قسمت در اجزاي بدن انسان فراكتال. نيست 

  .هماهنگي و همخواني با وظيفه اش ، فرم مخصوص به خود را دارد 

فرم . هندسه طبيعت مي تواند به عنوان بهترين راه حل براي طراحي معماري كيفي و مطلوب انسان باشد 
با شناخت و . ماري امروز ارزش افزوده اي داشته باشد فراكتال ساده هم نمي تواند با تقليدي ظاهري بر مع

. درك ذات فراكتالها به خلق فضاهاي معماري كيفي منطبق با نيازهاي جديد بشر ، مبادرت كرد 
مقرنس هاي . مهمترين و متعادل ترين فراكتالها را مي توان در جزئيات مشاهده كرد  ]1383، افتخارزاده[

ودي ما مثل اعالي آن هستند ، كه در جهت ايجاد حس وحدت در كثرت ، آفريده شده توسط معماران شه
  ] 1383افتخارزاده ،  [ .در نتيجه ارتقاء كيفي ادراكي از طريق تفكر شكل گرفته است

بسياري ازطراحان با توجه به تجليات طبيعت ، كارايي ، تنوع وتغيير را به عنوان ذات سيستمهاي طبيعي 
آنها هندسه اي را كه از فرايندهاي فيزيكي و زيست شناسي بوجود آمده است ، . اند مورد مطالعه قرار داده 

  آنان متوجه شده اند كه . بررسي كرده اند تا بهتر بتوانند نظم گيتي و نقش انسان را در اين نظم بشناسند 
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نده ضمن اينكه با تجليات طبيعي زنده و غير ز.طبيعت با حداقل اجزا مي تواند حداكثر تنوع را بوجود آورد 
اين تجليات .حداقل اجزا حداكثر كارايي را بوجود مي آورند ، نقش حفاظت از منابع را نيز به عهده دارند 

ويژگيهاي دروني سيستم سازماني را با تاثيرات خارجي مي پيوندند و ضمنا حداكثركارايي را موجب مي 
از حداقل انرژي استفاده مي كند ، حداكثر كارايي  شوند ، مثال در دانه هاي برف بيان هندسي وجود دارد كه

را دارد و به دليل تفاوتهاي شرايط محيطي از جمله درجه حرارت ، رطوبت ، جريان هوا و فشار جو در هنگام 
 ] 1384سيديان ،  [.شكل گرفتن دانه برف، فرمهاي متنوعي را ايجاد مي كند 

به عنوان نمونه در ( و زنده ) به عنوان نمونه در رودخانه ( الگوي شاخه اي نيز كه در فرم هاي غير زنده 
  .ديده مي شوند ، همين ويژگي حداقل انرژي و حداكثر كارايي را بيان مي كند ) شاخه هاي درختان 

  

  

  

  

  

  

  فراكتال ها در اطراف ما)  2-13شكل

بنابراين بايد در . پايدار است  مثلث شكلي ذاتا.از لحاظ شكل ،مثلث با حداقل اجزاء حداكثر كارايي را دارد 
شبكه مثلثها ، الگويي سازمان دهنده است كه در طبيعت مكررا به . طبيعت يافت شود و همينطور هم هست 

كاراترين شكلي كه مي تواند به صورت شبكه هاي مثلثي ، سازمان يابد ، شش ضلعي است . چشم مي خورد 
به نمايش مي گذارند و موجودات غير زنده الگوهاي شش  موجودات زنده معموال الگوهاي پنج ضلعي را. 

 ]1380صديق پور ، [.ضلعي را

  هندسه هاي رشد يابنده)  4-8-2

طبيعت با هندسه هاي ثابت مشخص نمي شود ، بلكه هندسه هاي طبيعت، هندسه هاي رشد يابنده اند ، 
  ست كه طبيعت خود را به صورتي معتقد ا "دوتزي". يعني از نظر رياضي در حال افزايش يا كاهش هستند 
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، نسبتهاي طاليي و ساير  "توان نهايت "وي در كتاب . منظم كرده به نسبتهاي خاصي مكررا ديده مي شود 
روشهاي تناسبي و هندسه هاي رشد يابنده را در فرم طبيعي به صورت تجلي از ارتباط متقابل وحدت و 

ال صدف حلزوني شكل ، مسير پر پيچ و خم يك مث.تنوع كه مشخصه طبيعت است ، تعريف مي كند 
رودخانه و مارپيچ يك كهكشان همه تجليات هندسه رشد يابنده فرم طبيعي هستند كه در مقياسهاي 

تصاعد هندسي بر حسب نسبت طاليي نيز نشان دهنده فرم طبيعي بوده واساس . متفاوتي بيان شده اند 
سال اخير اين نسبت را بسيار  100آزمايشهاي علمي در  طرز فكري است كه نشان مي دهد چرا بسياري از

 ]1379ماتالك ، [. مطلوب دانسته اند 

بسيار جالب است كه ببينيم اعداد فيبوناچي چه قدر زياد در طبيعت ديده مي شود ، مثل تعداد مارپيچ 
يك زاويه ثابت با استفاده از (هايي كه قسمت مياني گل آفتابگردان را مي سازند يا نسبت طول شعاعها 

شكلهاي مختلف صدفهاي حلزوني شكل با تفاوتهايي در فشردگي . در بخش حلزوني شكل صدف ) دروني 
و يا در قسمت مياني گل مينا ، گلچه ها ]1379ماتالك ، [منحني همه بيان كننده سري فيبوناچي هستند 

آن امتداد پيدا مي كند ، قرار  در محل تقاطع در مارپيچ كه يكي در جهت عقربه هاي ساعت و ديگري خالف
متوجه شده است كه اين مارپيچ ها لگاريتمي بوده ، زاويه ثابتي با شعاعها داشته و از  "دوتزي".گرفته اند 

اين الگوي مارپيچ ها كه در جهت مخالف يكديگر ادامه پيدا مي كنند . نظر شكل منحنيهاي سهموي هستند 
هنگامي كه اين نيروها مخالف يكديگر با هم به تعادل رسيده ، تقارن . ، به كرات در طبيعت ديده مي شوند 

طبيعي را ايجاد مي كنند ، اين تقارن پويا به شكل مورد خاص از اجتماع اضداد مكمل  ، يين و يانگ ، ديده 
  ]1379ماتالك ، [ .مي شود 

  

  

  

  

  

  

  فرمهاي طبيعي و ابعاد و تناسبات فراكتالي)  2-14شكل 
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  هندسه اجزاء)  2- 8- 5

اگر در نظر گرفته شود ، كه مفهوم چسباندن فرمها به متراكم ترين صورت ، بستگي به اندازه آنها ندارند ، 
مثال با . انتظار چنين خواهد بود كه فرم طبيعي نيز مستقل از مقياس باشد ، كه همينطور هم هست 

لسله مراتب بوده ، فرم ، تعداد و توزيع مشاهده شاخه هاي رودخانه واضح است كه الگوي شاخه اي داراي س
زماني كه روش علمي و هندسه اقليدسي در تالش خود به منظور . ثابتي دارد كه مستقل از مقياس است 

طبقه بندي و ساده كردن ، قادر به بيان استقالل مقياس يا پيچيدگي فرم ها و سيستم هاي طبيعي نبودند ، 
  ] 1384سيني ، سيديان ،ح[ .هندسه اجزا پديد آمد 

يعني بافت ظاهري فرم ، با تغيير مقياس .هندسه اقليدسي به طرز غير واقعي مبتني بر مقياس است 
فرمهاي .در طبيعت پيچيدگي ظاهري ، حتي با وجود تغيير مقياس ثابت باقي مي ماند .دگرگون مي شود

زئيات آنها هم افزايش مي يابد ، به با افزايش مقياس ، ج. طبيعي رفتاري مستقل از مقياس را بيان مي كنند 
در مورد اجزاء ، هميشه جزئيات بيش از آن چيزي است . همين دليل بافت ظاهري آنها ثابت باقي مي ماند 

 .كه به چشم مي خورد در حاليكه هندسه اقليدسي فاصله را بدون توجه به ]1384سيديان ،حسيني ، [
در هندسه اجزاء ، فاصله .يات نسبي با مقياس تغيير مي كند مقياس ، ثابت فرض مي كند و مقدار تغيير جزئ

 ]1383افتخارزاده ،  [.با مقياس تغيير كرده ، اما بافت ظاهري ثابت مي ماند

  معماري و فراكتال) 2- 9

طبيعت اين رابطه، زماني . بيش از دو دهه بين معماري و علوم ديگر رابطه متناقضي وجود داشته است 
در اين بين معماران و رياضي دانان . دسه فراكتال به عنوان نقطه عطفي پديدار شد دگرگون شد ، كه هن

در تعريف . توضيحاتي در چيستي فراكتال در معماري ارائه نمودند ، كه اندك تشابهاتي با هم داشتند 
تال بسنده معماري فراكتال ، معماران ديدگاههاي رياضي دانان را ناديده گرفتند و تنها به تعريفي از فراك

  ] 1384سيديان ، [ .ولي رياضي دانان بررسي هاي گسترده تري در فراكتال آغاز كردند. كردند

هندسه اقليدسي نيز انتزاعي از . سيستمهاي خطي ، تنها حالت خاصي از سيستمهاي غيرخطي هستند 
اينكه اين  درك پيچيدگي موجود در طبيعت ، موجب شك و ترديدي شد ، مبني بر. دنياي واقعي است 

ادعا نمود كه چنين شكلهاي عجيب و اين  "بنوامندلبروت". پيچيدگي ها تصادفي و اتفاقي نيست 
  ] 1384سيديان ،حسيني ، [ .پيچيدگيهاي طبيعي داراي معني و مفهوم هستند 

  شد كه) هندسه بعد كسري ( براي توجيه و تفسير اين پيچيدگي ها ، مندلبروت پايه گذار هندسه نويني
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بعد كسري يا فراكتالي ، روش  ]1370مندلبروت ،  [. هندسه اقليدسي آن را هندسه بدون شكل ناميد  
  .اندازه گيري كيفياتي است ، كه براي تعريف واندازه گيري اشكال پيچيده فراكتالي بكار مي رود 

و همچنين برگها در درختان با شاخ وبرگ فراكتالي شان نور را گرفته و در مقابل باد مقاومت مي نمايند 
قوانين حاكم بر . گل كلم و گياهان بسياري نيز داراي ويژگي فراكتالي هستند. حالت بهينه قرار مي گيرند 

رشد گياهان باعث ميشود خصوصيتي كه در مقياسي كوچك در آنها وجود دارد ، به مقياسهاي بزرگتر آن 
  ]1370مندلبروت ، [ .نيز انتقال يابد 

  و معماري سنتي  فراكتال)  9-2- 1

گرچه معماري فراكتالي سبكي جديد به نظر مي آيد ، اما شيوه اي است برگرفته از طبيعت كه از دوره هاي 
به عنوان مثال معماري آفريقا ، داراي نمونه هاي متعددي از فراكتال است  كه در . كهن بر جاي مانده است 

يكي از اين موارد  "زامبيا"در جنوب  "با ايال"اههاي سكونتگ. معماري اجتماعي آنها نمود پيدا كرده است 
است ، كه هر خانه مسكوني همانند حلقه اي است ، به دور آغل ، به همراه دروازه اي واقع در يك انتهاي آن 
و روبروي آغل، ساختمانهاي نزديك ، انبارهاي كوچك مي باشند و به تدريج ساختمانها بزرك تر شده و خانه 

ياس بزرگتر يعني قبيله نيز شكل مي گيرد و بزرگترين اين سلسله مراتب در مق. پدر مقابل دروازه است 
  [ URL6, 2006].خانه ، خانه ريش سفيد قبيله است 

  

  

  

  "باايال"الگوي فراكتالي در سكونتگاه هاي )  2-15شكل 

 

از ديگر نمونه هاي معماري فراكتالي ، شهر لوگون در كامرون است كه يك نمونه ساخت اجتماعي از گل 
  .قديمي بعد از بزرگ شدن پسران ، با ابعاد فراكتالي تقسيم بندي مي شوند اتاقهاي . است 

همه آنها از قاعده خود مانايي پيروي مي كنند  كه در . معابد هندي نيز داراي خاصيت فراكتالي هستند
  مقياسهاي مختلف مفاهيمي سمبليك از آيين بودا در پس زمينه اي از طبيعت قرار مي گيرند و بكارگيري 

www.civiltect.com - پخش از سيويلتکت



  
37 

 

معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

آنها فراكتال ها را از . وانين طبيعت ، به همراه مهارتهاي سازه اي و با الهام از اعداد مقدس شكل مي گيدندق
خود مانندي طبيعت برگرفته اند و اين هندسه را راهي يافته اند ، براي ديدگاه مذهبي خود ، كه نمود يافتن 

  [ URL6, 2006] .كل در جزء و جزء در كل است 

  

  

  

  

  

  الگوهاي فراكتالي در معابد هند)  2-16شكل 

  

  فراكتال در معماري و شهرسازي مدرن)  2- 9- 2

در دوران آرمانگرايي معماري مدرن كه معماران به دنبال يافتن مسير واقعي معماري در جهت دستيابي به 
،  "والترگريپيوس"،  "لوكوربوزيه"شكلي مناسب با نيازهاي جوامع بودند ، اصولي مدنظر معماراني چون 

بود كه مي خواستند معماري را با زباني ساده ،  "سوليوان"و   "فرانك لويد رايت"،  "ميس ون دروهه"
از همين دوران در رابطه معماري و زيست    ]1358بنه ولو ،  [.حجمهايي آزاد وهندسه اي روشن بيان كنند 

وليوان براي اولين بار قياسهاي زيست شناسانه س. شناسي ، مبحث پيچيده ارتباط فرم وعملكرد قوت گرفت 
بدين ترتيب سوليوان اساس كارهايش را بر مبناي هندسه آزاد همراه با ديگر ديدگاه . معماري را مطرح كرد 

 ]1376كالينز ،  [.هاي زيست شناسانه استوار كرد كه بعدها رايت آنها را در كارهايش به اوج رساند 

دوران علي رغم اينكه هنوز علم آشوب و فراكتال بروز نيافته بود ، به عنوان  در آن "سوليوان"و  "رايت"
آنها هم در بكارگيري مقياس موفق بوده اند و هم در . معماراني فراكتاليست آن دوران شناخته مي شوند 

  [ URL5, 2006] .اتصال مقياسهاي متفاوت به يكديگر و همچنين در برخورد با طبيعت پيرامون 

مدتي و پس از اوج معماري مدرن ، معماري فراكتال و قياسهاي زيست شناسانه به ابتذال كشيده شد  بعد از
آغاز مكتب فراكتال را با  "مندلبروت" 1977در سال . و معماران صرفا به گرته برداري از طبيعت پرداختند 
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يكسال بعد پيتر آيزنمن كانسپت . اعالم كرد  "فرم ، تصادف و اندازه مندي: فراكتال  "انتشار كتابي با نام
  [ URL1, 2006] .قياس فراكتالي را مختص خود كرد 

  نتيجه گيري)  10-2

در بسياري از . نوع برخورد انسان با طبيعت ، ارتباط بسيار نزديكي با طرز تفكر وي در مورد طبيعت دارد 
تباط بين انسان و طبيعت در ار. فرهنگهاي شرقي ارتباط بسيار نزديكي بين طبيعت و انسان وجود دارد 

ارتباط دو . دنياي غرب هم وجود داشت ، اما جهان بيني مسيحيت ، بعدها اين ارتباط و ديدگاه را تغيير داد 
  . گانه ، در غرب از طريق انديشه هاي مسيحيت تبديل به يك ارتباط مثلثي شد 

اين نظامهادر سير تكوين و تكامل خود . در برخورد با عالم طبيعت  به نظامهاي متفاوتي بر مي خوريم 
-7حيوان  - 6گياه  - 5تك ياخته  - 4سايبرناتيك  -3ديناميك  -2استاتيك  - 1: مراتبي دارند كه عبارتند از 

  جامعه -8انسان 

بشر در طول تاريخ تالش كرده تا سلطه خود را بر طبيعت گسترش دهد و در اين راستا به پيشرفتهايي 
از جهت درك ابعاد معنوي طبيعت ، نه تنها پيشرفتي قابل توجه نداشته ، بلكه سير اما . دست يافته است 

  .نزولي نيز داشته است 

) بيجان  –گياهي –جانوري –انساني ( از مهمترين الگوهاي هندسي در ساختار هر چهار رده موجودات 
ها در تفاوت رفتاري و راز تفاوت هندسه ساختارها و سامانه . ،تركيب دو نوع هندسه آزادومنظم است 

هندسه ذاتي ، همان اصول .عملكردي اعضاي آن است كه آثار و ويژگيهاي خاص را به آن عضو داده  است 
همان الگوهاي هميشگي هندسه طبيعت كه از آنها به هندسه فطري يا . ثابت ، بي تغيير و فرازمان مي باشد 

محيط هستند ) كالبدي ومحتوايي ( يروهاي بيروني هندسه مقدس تعبير مي شود و هندسه آزاد ، منتج از ن
استنباط اينكه هندسه طبيعت صرفا يك هندسه بي . ، كه جهت برآوردن نيازهاي محيطي شكل مي گيرد 

  .نظم و آشفته است ، سوء برداشت از طبيعت است 

بشري آشكار تعادل ميان انسان و طبيعت در تمدن اسالمي به صورتي بسيار مستقيم در شكل محل سكونت 
يكي از بحث هاي اصلي شهرسازي و معماري اين است ، كه چشم انداز ساخته هاي بشري  با طبيعت . است 

شهرها و روستاهاي جهان اسالم ، همچون ديگر تمدن هاي سنتي ، مدتها پيش از اين هدف . هماهنگ باشد 
  .را تامين كرده است 

ازجمله اصول اساسي اين . و ارزشمندي به ما مي دهد خالصه اينكه طبيعت درس هاي طراحي بسيار مهم 
طراحي آن است كه اگر به درستي و شايستگي مقصود طراحي برآورده شود آنگاه نظم و ترتيبي حاصل مي 
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اما اگر صرفا به دنبال زيبايي به خاطر زيبايي باشيم در . شود كه در اذهان زيبايي تلقي و فهميده مي شود 
ست نخواهيم يافت زيرا به نظم و ترتيبي كه الزمه برآوردن مقصود به صورت همه آن صورت به زيبايي د

دوم اينكه بايد متوجه اين موضوع باشيم كه طبيعت هميشه در . جانبه و شايسته و درست است نرسيده ايم 
حال عكس العمل و تنظيم خود براي پاسخگويي به عوامل متغير فيزيكي و محيطي به شكل اقتصادي آن 

در اسكلت بندي يك بناي سي طبقه كه بايد نيروهاي ثقلي و جانبي زلزله و باد حمل كند بايد مدام . ت اس
از خود بپرسيم كه آيا توانسته ايم مصالح را به صورت اقتصادي همان گونه كه در استخوان بندي بال كركس 

اس شدن طرح هاي بشري با بكار گرفته مي شود ، استفاده نماييم ؟ تنها به اين شكل ، يعني قابل قي
 [.الگوهاي طبيعي است كه مقياس و انگيزه الزم براي حصول دستاوردهاي عاليتر ساختار  ممكن خواهد شد 

 ]1377فريدوني مشايخي ، 
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  انسان ، طبيعت و معماري: فصل سوم 
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  مقدمه اي بر ارتباط انسان ، طبيعت ومعماري)  3- 1

منظور دستيابي به الگوبرداري صحيح از طبيعت در معماري ، شناخت نوع نگرش انسان نسبت به طبيعت به 
در اين قسمت به بررسي رابطه بين انسان و طبيعت در مكاتب . در دوران هاي مختلف تاريخ ضروري است 

اري هاي شرق و مختلف ، الگوهاي تاريخي در زمينه مواجهه با طبيعت و بررسي نگاه به طبيعت در معم
  .غرب مي پردازيم 

  رابطه انسان ، طبيعت و معماري در مكاتب معماري)  3- 2

نوع اين دست اندازي ارتباط بسيار نزديك با طرز تفكر انسان . اساس ساختن ، دست اندازي به طبيعت است 
ن و طبيعت وجود در بسياري از فرهنگ هاي شرقي ، ارتباط كامال نزديكي بين انسا. در مورد طبيعت دارد 

انسان خود را جزئي از طبيعت مي دانسته و به اين . داشته و امروزه نيز گاهي اين ارتباط به چشم مي خورد 
اين ارتباط نزديك ، هم به انسان و هم به طبيعت امكان ادامه . دليل در ارتباطي چندگانه با آن بوده است 

و طبيعت در جوامع غربي نيز وجود داشت ، اما بعدها  چنين ارتباطي بين انسان. زندگي را مي داده است 
: اين ارتباط دوگانه از طريق مسيحيت تبديل به يك ارتباط مثلث شد . جهان بيني مسيحي آن را تغيير داد 

در شرق آسيا آنچه . بر اساس اين تفكر ، خداوند طبيعت را خلق كرده و بشر بايستي از آن استفاده كند 
  .مافوق طبيعي بودنش در ارتباط نزديك يا حتي در يگانگي با طبيعت قرار داشت خدايي بود عليرغم 

حال آنكه بر اساس تثليث غربي ، به ناچار . به اين ترتيب جمعا با خود انسان نيز يگانه به حساب مي آيد 
يت ، ذهن-انسان ، عينيت-طبيعت ، طبيعت-خدا ، خدا-انسان: يك رشته روابط دوگانه به وجود مي آمدند 

  . روح و غيره كه هر كدام از اين روابط از طريق كنارگذاشتن يكي از قطب هاي تثليث حاصل مي شد - جسم

 [.در ديدگاه اسالمي ، خدا انسان را آفريده و انسان بر طبيعت مسلط بوده تا آن را در اختيار خود بگيرد 
  ] 1383گروتر ، 

از آنجا كه سيستم فكري غربي مسيحي جنبه .  سالهاي متمادي بشر بدون قدرت ، تسليم طبيعت بود
خدايي براي طبيعت قائل نبود ، براي انسان اين امكان وجود داشت كه به طبيعت جنبه تقديس يا مافوق 

  ] 1383گروتر ،  [ .عادي داده و از اين راه پذيراي آن باشد 

. ن ، در دوره رنسانس صورت گرفت نخستين تالشها براي توجه به عينيت طبيعت و برابر قراردادن آن با انسا
طبيعت روز به روز ضعيف تر شد و اين - به اين ترتيب نقش خارق العاده يا خدايي طبيعت در رابطه انسان

  بشر به عنوان يك موجود . آغاز تحولي بود كه تا امروز نيز هر لحظه اين رابطه را مصيبت بار تر كرده است 
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  مختلف در مورد رابطه انسان ، خدا و طبيعتديدگاه مكاتب )  3-1شكل 

  

قوانين فيزيك بر طبيعت . زنده ، جزئي از طبيعت است كه در آن زندگي مي كند و به آن وابسته مي باشد 
به اين ترتيب كامال طبيعي به نظر مي رسد كه در بسياري .يا دست ساخته انسان به نحو يكسان حاكم است 

  ] 1383گروتر ،  [ .طبيعت براي بشر عنوان مدل و نمونه داشته باشد از موارد مانند ساختمان ، 

  : ي تفاوتها در مكاتب طراحي در طبيعت را دو علت دانست در مجموع مي توان سرچشمه

  .ي شرايط  طبيعت  را تحمل كند و ناچار به جدايي از طبيعت است انسان نمي تواند همه : محدوديت مادي 

تر ازسطحش  با خوداو را باالتر يا پايين آن  ونسبت  انسان در مورد جايگاه طبيعت ايه بينش :محدوديت نظري 
  ] 1383گروتر ،  [ . تعريف ميكند 

  )ارگانيك ( ارتباط سامانه اي پيوسته )  2-3- 1

تعريف مي شود كه انسان هم  طبيعت به عنوان يك سامانة كالن و عظيم:  طبيعت پايه هويت انسان -
راز مانائي  اين جزء . هويت از طريق طبيعت است  و نيازمند به كسب استيك جزء از آن 

  و هماهنگ شدن او به عنوان يك جزء شدن  فعال  و انسانيت انسان در گرو كل استهماهنگي با  
 طبيعت را مادر انسان قلمداد مي كند و ، اساس اين بينش مادي است . است طبيعت  در كل

  .الزم مي داند طبيعت را احترام به  حقوق
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ت كه به 
ان كامل 
عي وجود 

     

طبيعت ، 
ي  مانند  
مل ترين 
سـبت به 

 تواند از 
مزه نژاد ، 

ت تكميل 

بيعت در 

موجودي 
مدنها مي 
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طبيعت است.ت 
اــانس  خصوصاً

عاحت فراطبي
                  

 بين انسان وط
همة  هستــي

كام ت الهي به
ستمي نس سيــ

ن همواره مي
حمز [. ك كند 

ش را با طبيعت

ا طببطه اش ب

 بشر همانند م
 مورد تمام تم

 

است  طبيعت
خص انسان و   

سا ت كهـ اس
     .ت  است

هـت ذاتــي 
يه  هويت  ه

سرشت. است 
كننـده وفـراس

ه ذهن انسان
 را بهتر درك

  :سي است

ريج رابطه اش

 كاملترين راب

سير تكاملي
ر تكاملي در

يزي فراتر از
ازطريق ود را

نـ هدفش اي
فرا طبيعت وزةـ

خي  و مشـابه
گيهايش ،  پا
 صفات خدا ا
ش مديريـت ك

 رود ، چرا كه
ماندگار جهان

 زير قابل بررس

ت گرا به تدر

ه و بهترين و

س) : ن خلدون 
اين سير. يرد

دي انسان چي
و هويت خو 

نوي است و
ـحران دـ انس

هم سنـخ ي   ه
ويژگعــت و 

وه گر كننده
ان كامل نقش

 

   طبيعت

ت بشمار مي
ول اصيل و م

تاريخ نظريات

ك سير پيشرفت

ت فاصله گرفته

نظريه ابن(خ
 تهايت مي مي

 [  

ی؟

وجو عظمت
دان گونه دار

ين بينش معن
بناي انسانيت

ه ايجاد كنند 
طبيع.  اسـت
تر جلـو  نازل

ي شود انســا
] 1383تر ،

هه انسان با

رين مطالعات
رغ شده و اصو

عت در طول ت

خ ، بشر با يك

ريج از طبيعت

فت زنده تاريخ
مي رسد و در

1385ه نژاد ،

د يا الگوبرداری

: ويت طبيعت
زء ساختارانسا

اساس ا. كند
د كند  ، زير ب

:وطبيعت  ان
عني خداوند ا
حـي بسيــار

كامل ظاهر مي
گروت [ .ي دارد

اريخي مواجه

يكي از مهمتر
مكان خود فار

انسان و طبيع

در طول تاريخ
 

بشر به تدر:  
 .ه است

اوبي و پيشرف
ده و به بلوغ م

حمزه [ .اشد

 و طبيعت ، تقليد

نسان پايه هو
جز عنوان يك

ب مي كــكس
نسان را تأكيد

ية هويت انسا
ة وجود ،  يع
ـي  در سطح
ك ود در انسان

مـانـة هسـتي

الگوهاي تا) 

ريخ همواره ي
اص زمان و م

 

با سير رابطه ا

د:ظريه فرازگر
.موده است 

ظريه فرودگر
غاز تاريخ بوده
ظريه سير تنا
زنده رشد كرد
واند صحيح با

معماری  

ان -
ع
ك
ان

خداوند پاي
سـرچشمة
انسان ولــ
شـكل خو
كـل سـام

2 -2 -3 (

مطالعه تار
شرايط خا

1385 [

ر رابطه بد

نظ - 1
نم

نظ - 2
آغ

نظ - 3
ز
تو
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ني هاي 

ش بوده و 

 طبيعت 

با عناصر 
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ية جهان بين

ت پيرامونش

عاليتش را با

عملياتش را ب

 

عماري بر پاي

سان با طبيعت

 كه تمامي فع

رد و تمامي ع

طبيعت و مع

  )ل از ميالد

وع ارتباط انس

ساخت ف مي

بپندار ان آن

طة انسان ، ط

  ريخ

سال قبل 25

نو ، مبينت
  :ده است

سان را  موظف

خود را نگهبا
  . نگ سازد

ی؟

 در بارة رابط

ت در طول تار

500(  نهرين

ميز با طبيعت
داد شكيل مي

ديس آن، انس

د كه انسان خ
مگون و هماهن

د يا الگوبرداری

ي گوناگون

ط با طبيعت

تان ، بين الن

ه ستايش آم
ا عناصر زير تش

طبيعي و تقد

شد موجب مي
هم) وطبيعت

 و طبيعت ، تقليد

رويكردها)  
 

گوواره ارتبا

دوران باست) 

سرزمين، رابطه
ي اين رابطه را

م به محيط ط
  .  سازد

س طبيعت، م
ط، نور و رنگ

معماری  

3 -2-3
گوناگون

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

الگ)  3- 3

1 -3-3 (

در اين س 
هاي ويژگي

احترام - 1
هماهنگ

تقديس - 2
خطوط(آن
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و اهميتي 

جوي آبي 

ژيگي آن 

ام، معابد 
Lotus (
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  . شد قي مي

رفت و كار مي

ز ميان آنها ج

 داشت و ويژ

اهرا(ها ونومان
(هاي نيلوفر ل

  روس و كوه

 

اي هستي تلق

اد خنكي به ك

شده و از  مي

 طبيعت قرار

ه نحوي كه مو
تقليدي از گل

ز لوتوس ، پاپير

ها و زايش بقا

روياندن و ايجا

رخت احاطه

  بين النهرين

(  

ي معماري با

به. رفت ار مي
ها ت و سرستون

ازنمادي  اهرام ، 

ه تمامي خوبي

شد و براي ر ي

ا دو رديف د

–باغهاي معلق

قبل از ميالد

ت و آميختگي

مصري به شما
نخل و دي از

ستونها و –ان

ی؟

نبع و منشاء ت

 محسوب مي

ي بودند كه با

با)  3-2شكل 

سال ق 2500

هام از طبيعت

 بناي معابد م
ها تقليد  ستون

 

ماري مصر باستا

د يا الگوبرداری

من) مادر–ين

ي توليد و بقا
  .  ت

داراي محوري
  

(تان ، مصر

 مبتني بر اله
: ندي است

لهام معماري
از كوه است،
Papiru . ( 

معم)  3-3شكل

 و طبيعت ، تقليد

زمي( به عنوان 

ز عنصري براي
 معنوي داشت

د ي اين دوره
]بهبهاني  [. 

دوران باست) 

ن با طبيعت
ح قابل جمع بن

طبيعت پايه ال
تقليدي ا...) و 

s(و پاپيروس 

ش

معماری  

زمين - 3

آب نيز - 4
تمثيلي و

يها باغ - 5
.ميگذشت

  

  

  

  

  

2 -3-3 (

رابطه انسا 
بدين شرح

ط - 1
و
و

  

  

  

  

  

www.civiltect.com - پخش از سيويلتکت



آميخته ي 

ي كاشته 
هي كنار 

  

مي شدند 

 به داخل 
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 تئأتر طبيعي

ا فرم منظمي
هاي كوتاه خل

. شد رفته مي

  . فت

ني تغذيه ممي
 .  

دهاي صحرا

 

ي آن با آمفي
  ود

 . ت 

هان در آن با
اي آبي كه نخ

  . شدند

لف در نظر گر

ياف ه امتداد مي

هاي زم ش آب
.نقش داشتند

د تا از نفوذ با

هاي كه  تراس
شو  متصل مي

  ت

رزي بوده است

 بودند و گياه
ها ها با كانال غ

ش ي تقسيم مي

هاي مختلف مت

محل اقامتگاه

عمدتاً از زهكش
ختن محيط ن

شد  كاشته مي

  صري

ن دوره است ك
ئي بنا به كوه

عماري و طبيعت

هاي كشاور باغ

تطيل شكلي
اين باغ. كرد ي

ورت شطرنجي

ي ارتباط قسم

، ي تا آستانه

شد كه ع  مي
 در خنك سا

نار ديوار باغ

باغهاي مص)  5-3

ی؟

ز معماري اين
وان المان نهائي

تلفيق مع –حري

ن به صورت ب

 مسطح مست
 را احاطه مي
 متعدد به صو

رهايي نيز براي

ها از در ورودي

ض آبي تعبيه
رفتند و ار مي

 درخت در كن

5شكل

د يا الگوبرداری

مونه بارزي از
س آن به عنو

معبد ديرالبح ) 

در مصر باستان

تان ، قطعات
بلندي آن ها

هاي ه قسمت

هاي آب، گذر

ه ز در اين باغ

ها حوض ين باغ
 آبزي به شما

ها يك رديف
  . آيد

 و طبيعت ، تقليد

 ديرالبحري، نم
ت و آخرين ترا

3-4شكل       

تم باغسازي د

اي مصر باست
 و ديوارهاي ب
ه شده بود، به

ه نار اين كانال

هاي مو نيز ست

واردي وسط اي
رورش گياهان

ه طراف اين باغ
يري به عمل آ

معماری  

معبد - 2
شده است

  

  

  

             

  

سيست  - 3

باغها  - 4
شدند مي

آنها كاشته

در كن  - 5

داربس  - 6

در مو  - 7
و محل پر

در اط  - 8
آن جلوگير
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ها مكاني 
ه چيني، 
ر كه بيانگ

ت ادغام 

ن مكاني 

 مضامين 

وليس در 

شدند  مي
ل تعريف 
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ه  داشت و باغ
 افشاني، ميوه

دهند ك ن مي

  ]هاني 

ر نظم طبيعت
 : شود مي

عنوان يعت به

ضا و ابعاد ، 

د معبد آكروپو

ايي شناخته م
قي و غير قابل

 

طي آنها قرار
 فصول، بذر

بيعي را نشان

بهبه [.  است

  )چهارم

ي معماري، د
بندي م ر جمع

ن است، طبي

وده كه به فض

ميشود، مانند
  ). و باز

ان مالك زيبا
تان، غير منطق

يمي و محيط
دوره، تعويض

هاي طب حيط
  . ستند

 در غرب بوده

الد تا قرن چ

 نظم هندسي
ن به شرح زير

شاخص آن) ه

اي بو  به گونه

  نان با طبيعت

و با آن ادغام م
ر زمين صاف

شهرها به عنو
در يونان باست

اكتورهاي اقلي
 تصاويراين د
يل و ديگر مح
ون خويش هس

راي باغسازي

م پيش از ميال

مقدس بود و
ر يونان باستان

لياد و اوديسه

بستر طبيعت

غام معماري يون

گيرد و كل مي
واقع د(يتاليا

 اين دوران، ش
ناصر طبيعي د

ی؟

تحت تأثير فا
اغلب. شدند ي

داب ، رود ني
طبيعي پيرامو

ي مشخصي بر

از قرن پنجم

عت مكاني مق
در ، ر طبيعت

ايل)(هومر(ثار

رار معابد در ب
   . ده است

اد)  3-6شكل 

م طبيعت شك
peastu در ا

ستي حاكم در
ت بردن از عن

د يا الگوبرداری

ها ت ي اين باغ
 محسوب مي
مختلف ، مرد
ان به عناصر ط

باستان، الگوي

ا(تان، يونان

 يونانيان طبيع
نسان با عناصر

باستان كه آث
  . ست

 و نوع استقر
بخشيد مي) ك

، در كنار نظم
umو معبد )ه

كر راسيوناليس
راين مبنا، لذت

 و طبيعت ، تقليد

حيجموع، طرا
گي خصوصي
 ، پرندگان م
مصريان باستا

صري دوران ب

دوران باست) 

 دوران براي
ژگي ارتباط ان

بيات يونان با
صيف شده اس

شيوه معماري
سبليك(مادين 

هندسي معابد
ع در روي تپه

ا توجه به تفك
بر. ها  ت و باغ
  . شده بود

معماری  

در مج - 9
براي زندگ
دامپروري
وابستگي م

باغ مص-10

3 -3-3

در اين    
ويژ. شد مي

در اد - 1
مقدس تو

ش - 2
نم

  

  

  

  

  

نظم ه - 3
واقع(يونان 

با - 4
نه طبيعت، 

شناخته ش
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ل تجمع 

  

  

نه آرائي، 
هاي اين 

در رابطه 

ي طبيعي 

د آراسته 

ص منظر 

بل توجه 
عناصر  ،ها
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ها محل ين باغ
  . م برد

]بهبهاني  [ 

)عد از ميالد

نيكي و صحن
ه ويژگي. فت 

زيبائي نيز د 
  . ود

هاي راي المان

ستخر و معابد

شهر فرم خاص

ها قاب  اين باغ
ها باغ  -ر ويال

 

جود داشت، ا
و اپيكور را نام

.د عه پيدا كر

 قرن پنجم بع

تكن  و توانائي 
ر به شمار مي

.شد حس مي
 آن مرتبط بو

ي هندسي بر

انان، فواره، اس

 در خارج از ش

 مصنوعي در
در. گرديد  مي

  معماري يونان

نر باغسازي وج
مي افالطون  و

 يونانيان توسع

ل از ميالد تا

)باغ -ويال( ت
ط با طبيعت به

سان در آن ح
ش درآمدزائي

هاي ستجوي فرم

مجسمه قهرما

قامت اشراف

ي طبيعي و
هاي باغ اجرا

ظم موجود در م

 و ارسطو، هن
هاي آكادم باغ

لط روميان بر

 چهارم قبل

توليد، ساخت
خورد و ارتباط

 كه حضور انس
ي منظر با ارزش

رختان و جس

بودند كه با م

اي تفريح و ا

هاي سيله المان
عي ، در فضاه

ی؟

نظ)  3-7شكل 

زمان افالطون
توان ب جمله مي

يافت و با تسل

ز اواخر قرن

رزمين  براي ت
ستان در برخو

   : ست

ك  ستايش بود
عملكرد زيبائي

شت متقارن د

اي ب حي شده

وان مكاني برا

ن به وس روميا
 داخلي به نوع

د يا الگوبرداری

 به ويژه در ز
د كه از آن ج

كندر اهميت ي

از(تان ، روم

ازماندهي سر
ب روميان باس

بندي اس  جمع

وردبيعتي م
قرارداشت و ع

طبيعي، با كاش

د تابلوي طراح

 دوره، به عنو
  . زد

صحنه آرائي
احي فضاهاي

 و طبيعت ، تقليد

ران كالسيك
شد حسوب مي

زي بعد از اسك

دوران باست)  

ز طبيعت، سا
ع گرايش غالب
شرح زير قابل

وم باستان طب
ا سودمندي ق

ي در منظر ط
 .  

ي رومي مانند
 

باغ ، در اين–
ساز كار مي آش

ي تكنيكي و ص
نحوي كه طرا

معماری  

  

  

  

  

ر دورد - 5
فالسفه مح

باغساز - 6

  

4-3 -3

وري از بهره 
در مجموع
رابطه به ش

در رو - 1
مستقيم با

نوسازي - 2
همراه بود

ايه باغ - 3
 . شد مي

–ويال  - 4

روميان را

توانائي - 5
به نح. است
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، تركيب 
ه اشكال 

)  بهشت 
خنكي و  

. شدند مي
دامه دهد 
 از سينه 
 منظر به 

عطر قرار 
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يافتند كل مي
شدند و به  مي

  ) ز ميالد

باغ( مفاهيم 
)سمبل(ماد 

ي محسوب م
هستي خود اد
ت، توسط باغ
 با طبيعت و

هان معنار گيا

  . صري بود

 . داشته است

 

Ars‐ Tr شك
نوعي هرس

  ري روم

بعد از  هفتم

ت و طي آن،
ن مفاهيم، نم

دنياي بيروني ر
توانست به ه ي

ن منشاء حيات
باط ايرانيان

  . ه بود

ن ميوه در كن
  . شت

هاي مص رد باغ

ي و عرفاني د

ropiariaك

به صورت متن

گياهان در معمار

يالد تا قرن

ران همراه است
اين. كند ن مي

امل تسلط بر
ر تا زماني مي
، آب به عنوان

هاي ارتب يژگي

جهان جاودانه

 بوده و درختا
مصر پيوند داش

شد، يادآور مي

اي فاهيم افسانه

ه ياري تكنيك
Ars گياهان ب
  ]ي

  

جسمه و هرس گ

جم پيش از مي

ساسانيان بر اير
ستان را تعيين

ش و عا آفرين
 داشت و شهر
ي اين اعتقاد،
در مجموع، وي

غ تصويري از ج

صورت منظم
 سنن بابل و م

يوار محصور م

كرد كه مف مي

ی؟

گياهاني كه به
s‐Tropiari

بهبهاني [. دند

ساخت مج)  3-

از قرن پنج(

اشكانيان و س
و ايرانيان باس
شاء هستي و
د باغ بستگي

چون بر مبناي
د . گرديد  مي

ن النهرين، باغ

 درختان به ص
ء اين نظم با

ه به وسيله دي

تقارن پيروي م

د يا الگوبرداری

با گ... سمه و
ia از تكنيك

آمد در مي... و 

-8شكل 

ستان ، ايران

هخامنشيان ، ا
بين طبيعت و

رفتند و منش ي
 شهر به وجود
مستقر باشد، چ

ر پخش شه
 : ست

نند تمدن بين

ستان، كاشت
رفته، منشا م

هاي ايراني كه

ها از اصل تق غ

 و طبيعت ، تقليد

مثل آب، مجس
با استفاده.  

ستوانه ، كره  و

دوران باست)  

 با حكومت ه
رابطه ب) شهر

ي به شمار مي
نگرشي بقاي
خل آن، باغ م

شد در ته مي
قابل توصيف ا

ان باستان مانن

هاي ايران باس غ
روي هم.  است

ه م هندسي باغ

هندسي اين باغ

معماری  

معماري م
شدند مي

مكعب، اس

  

  

  

  

  

5 -3-3

اين دوران 
ش –باغ ( و

حاصلخيزي
در چنين ن
كه در مدخ
خاك گرفت
شرح زير ق

در ايرا - 1

در باغ - 2
گرفته مي

ترسيم - 3

نظم ه - 4
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جاد نظم 

ني شكل 
ر تصاوير 
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يله دو محور
 محورها، كوش

مين و محيط
 بودند و هم

  . شدند ي

 نظم خدائي

نوعي ايج...  و 
 [  

و دنياي بيرون
آل تنها در يده

 

داشت، به وسي
يندر تقاطع ا

 حفاظت از زم
تند هم شهر
د محسوب مي

م در زمين ،

 ميان ديوارها
بهبهاني [. ت

س از طبيعت و
د و طبيعت اي

جهان وجود د
كه د. شدند ي

كرد و عي مي
رفت  شمار مي

خيزي و توليد

ظم با ايجاد ن

ساختن آن در
ساخت جدا مي

  ايراني

  ) ميالدي

ر غرب، ترس
طبيعي پناه برد

 از آفرينش ج
مت تقسيم مي

جهان را تداع
حرآميزي به

ي حاصلخخنك

مين بودند و

آن، محدود س
ج) طبيعي(ني

چهارباغ ا)  9-3

  

رن پانزدهم

شكار شد و در
ها در منظر ط

ی؟

ه تصوري كه
 به چهار قسم

سي باغ، ايده ج
هاي سح  مكان
)سمبل(ماد

ي آسمان و ز

بخشيدن به آ
آشفتگي بيرون

9شكل 

ن پنجم تا قر

ب و شرق آش
 درون حصاره

د يا الگوبرداری

ها بنا به ن، باغ
جود داشت،

ن، نظم هندس
 در مجموع،

ر عين حال، نم

ايانگر يگانگي

 باغ، زندگي ب
غ را از آيط با

از قرن(مياني

ن فرهنگ غرب
ري شهرها به

. جلي يافت

 و طبيعت ، تقليد

ران ساسانيان
ر وسط آبي و

  .  

دن ساسانيان
ها باغ. شد ي

ن مكان ها در

بهشت هانما –
 

 آب به داخل
شد كه محي مي

قرن هاي م)

ره، تمايز بين
ين رو، معمار
هاي هنري تج

معماری  

در دو - 5
هم كه در

گرفت مي

در تمد - 6
شمرده مي

اين)بهشت

–باغ  - 7

 . شد مي

انتقال - 8
شناخته م

  

  

  

  

  

  

  

6-3 -3 (

در اين دو 
از ا. گرفت

ه و آفرينش
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

  :ه شرح زير قابل توجه استهاي اين دوره از ديد منظر سازي ب ويژگي

ها وگرايش به ايزوله شدن درنقاط جمعيتي بسته و محدود، منظردوران روم باستان ازبين  درنتيجه جنگ- 1
 . رفت ونابود شد

   .سيستم آبياري رها شد  و بدون استفاده ماند - 2

   . هاي باير افزايش يافت زمين- 3 

  . ها به تدريج تخريب شدند جاده- 4

  :هم به بعد از قرن يازد

 . شهرها مجدداً شكل گرفتند- 1

   .هاي متعدد به فعاليت پرداختند منابع توسعه يافتند و صنف- 2

   .به وجود آمد) طبيعت(در اين دوره نوعي بي اعتمادي نسبت به دنياي غيرقابل كنترل - 3

يتي روي نقاط جمع. ضرورت دفاع از فضاهاي باز محل زيست به وسيله معماري حصارها مطرح شد - 4
  . ها متمركز شدند بلندي

   .هاي دفاعي قابل تعريف است منظر اين دوره با معماري قلعه و سيستم- 5

اي بخشيدند و به صورت ارگانيزمي  صومعه و دير ، بناهائي بودند كه به منظر اين دوره، حالت ويژه- 6
   .مستقل، در منظر طبيعي جاي گرفتند 

مراه با قطعات كشاورزي به وجود آمدند كه در آنها گياهان درماني و ها در يك فضاي بسته دروني ه باغ- 7
به اين ترتيب ، مينياتوري از منظر كشاورزي در بين حصارها . شد معطر همراه با درختان ميوه كاشته مي

  . شكل گرفت

ان در تصاوير اين دوره، باغ به عنوان مكاني لذتبخش ، فضائي براي خوشي و سالمتي و تصوري از جه- 8
  . خيالي مطرح است

در مدارك تصويري موجود، رابطه انسان قرن مياني با طبيعت و محيط پيرامونش به طور انتزاعي و - 9
  ]بهبهاني  [ .نشان داده شده است) سمبليك(نمادين 
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ته شدند 
ه صورت 
نگي پلي 

  :ست

شيوه -ب 

و كاخ، از 

ن مكاني 
 اندروني 

ي په مواز
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دهم ميالدي

ني اميه ساخت
المي بودند و به
يا از نظر فرهن

بندي ا ل جمع

ياني اروپا، ب

آمد و عمل مي

 را به عنوان
هاي باغ  خص

هم روي دو تپ

 

  صار

 تا قرن پانزد

سط خلفاي بن
با تمدن اسال 

ن دوره، اسپاني
شرح زير قابل

سازي قرن مي

 استفاده به ع

كرد و باغ ي
نمونه مشخ. د

ر قرن سيزده

ي به درون حص

قرن هشتم

ميالدي توس 2
)وره ساساني

كرد كه در اين
ت و منظر به ش

شيوه باغس-

هاي مغربي يو

ي پيروي مي
داد ي نشان مي

ه بودند كه د

  ي بني اميه

يده شدن معمار

از(در اندلس

250 در سال
دو( و ايرانيان

  بايد توجه ك
باط با طبيعت

الف :لب بود

 و شكل پاسي
  . شد يل مي

هاي عرفاني به
 جهان خيالي
 جنته العارفيه

  

  

باغهاي خلفاي) 

ی؟

كشي)  3-10ل

اميه د ي بني

سخير اسپانيا
سازي روميان

در مجموع،. 
عام آن در ارتب

ش عمده غا
  بيزانس

ز سنت رومي
P تشكي) رومي

سالمي و جنب
اي از و انگاره

موعه الحمرا و
 .اند خته شده

3-11شكل 

د يا الگوبرداری

شكل

دروني خلفاي

لس، بعد از تس
ي فرهنگ باغس

اشتندتجلي د
هاي ع و ويژگي

وره، دو گرايش
 ايران، روم و

ها، عمدتاً از غ
 )Peristyle

نت اسال از س
زا و  سالمت

پانيا، دو مجم
ساخ) قرنطيه( 

 و طبيعت ، تقليد

هاي اند باغ)  

دروني در اندل
ي از آميختگي

تراس باغ ت  -
شرق و غرب و

سازي اين دو
دوره باستاني

يب فضائي باغ
( پاسيو مانند

ها ع اين باغ
ش،آرامبخش و
ي اميه در اسپ
( شهرترنه دا 

معماری  

  

  

  

  

  

7-3 -3

هاي اند باغ
كه نمودي
-كاخ  باغ 
بود بين ش

در باغس- 1
باغسازي د

در تركي- 2
يك سري

موضوع- 3
فرحبخش
خلفاي بني
مشرف به
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 و كنترل 
رداري از 

ده  دوره 
غ دوران 

A ( مورد
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قسكه به چهار 

. مشاهده بود

.   

 آن را آسمان

سير طبيعت
شد و با برخور

هاي عمد ژگي
حنه آرائي باغ
rs‐Tropiar

 

يوي شيرها ك

ي بيروني قابل

اهان پوششي

شد، اما سقف

  يه

  (  

عمده تفس  خص
لورانس آغاز ش

ن كهن، از ويژ
اين دوره، صح

riaز تكنيك 

ود ، مثل پاسي
   .اشت

شم انداز فضاي

ها به جاي گيا

ش محاصره مي

ي خلفاي بني امي

رن شانزدهم

 مياني با شاخ
پانزدهم در فل

انغسازي دور
ي و طبيعت ا

گيري ا و بهره

: شدند ل مي

بو صورت فواره
شير قرار دا 1

طريق آن چشم

ه يوارها و كف

يله ديوارها م

  

يو ها در باغهاي

 

م تا اواخر قر

هاي قرن زش
نظر، از قرن پ

 معماري و باغ
ري ، معماري

ها و ا، مجسمه

ی؟

ح زير تشكيل

تخر و يا به ص
4 معروف به

يوارها كه از ط

راي پوشش دي

ف آن به وسي

پاسي)  3-12ل

قرن پانزدهم

نظم  و ارزدر
من -باغ -ويال

روش طراحي
تركيب معمار

ها، آب نماها ه

د يا الگوبرداری

ناصري به شرح

 .  بودند

در كانال يا است
ركز آن، فواره

ره مانند در دي

هاي رنگين بر

ودند كه اطراف

شكل

از ق(انگرايي

نبش شكاف د
-گيري  شكل

  : مل پيمود

 و فراگيري ر
شود و در ت ي
ها، پله بندي س

 و طبيعت ، تقليد

از عناباغ ها  –

 ابعاد كوچك

 صورت آرام د
و در مر شد  ي

هاي پنجر قاب

ه ري از كاشي

هايي بو اتاقها 
  ]بهبهاني 

دوران انسا) 

انگرايي يا جن
سيله منطق و

راه تكام،ي زير 

وران باستان
 محسوب مي
ستفاده از تراس

معماری  

–اين كاخ 

داراي - 1

آب به- 2
تقسيم مي

تعبيه ق- 3

گير بهره- 4

پاسيوه- 5
ب [. داد مي

  

  

  

  

8 -3 -3

دوران انسا 
به وس ، آن

هاي ويژگي

احياء د- 1
انسانگرائي

اس(باستان 
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تماعي را 

هاي  جلوه

خته شده 

دي براي 
جه نوين 

اطراف را 

كاني قرار 
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قسيم كار اجت

 اين طريق، ج

ست نيز شناخ

به عنوان كليد
 به صورت توج

  . كرد

سوي محيط ا

   .ند 

ها بايد در مك

. كند عي مي

 

ها، تق م تعاوني
 

به. ل گرفت
 . ده شد

بر آن حاكم اس

كند و ب دا مي
در آثار نقاشي
وان مشاهده ك

ستقرار بنا به س

 قرار داده شون

ه -باغ - ويال 

 منطق را تداع

شدن سيستم
 . ذيرفته شد

 مركزي شكل
قالني نظم دا

ي كه منطق ب

شه انسان پيد
ضور منظره د

رامي تو "چني

د وضرورت اس

غ و زاويه ديد

 بود كه اين

ل آن از طريق

ي و منسوخ ش
عنوان طراح پذ

ك نقطه گريز
م منطقي و عق

ياني به فضائي

ي نمايش انديش
حض. شود  ه مي

بوتيچ"و   "ي

منظر شد –غ

ر  فراسوي باغ

نزدهم معتقد
  . رخوردارند

يعت و كنترل

ی؟

بداع تكنولوژي
 و معمار به ع

 با تعيين يك
سيستم ر يك

تجربي قرن مي

 بيشتري براي
 به كار گرفته
وناردو داوينچي

باغ - آمدن ويال

 كه مناظر در

ليايي قرن پان
طراف خود بر

كميت بر طبي

د يا الگوبرداری

ا. شد واقع مي
همراه ساخت

له پرسپكتيو
ي گرديد و د

ذر از فضاي ت

هنري كاربرد
خ، و انساناري

لئو"، "رافائل 

بب به وجود آ

 سعي گرديد

نوريسين ايتال
ي به محيط اط

غ ها، ايده حا

  حصارانسان

 و طبيعت ، تقليد

هام طراحان و
هاي نويني ه ي

 فضا به وسيل
ضا دسته بندي

ها، دوره گذ ده

 دوران، آثار ه
عه، طبيعت تا
"  در تابلوي

منظر زيبا سب
  . خت

ها حي اين باغ

معمار و تن – 
از ديد مناسبي

هندسي اين باغ

طبيعت در انح) 

معماری  

تقليد و اله
با دگرگوني

وحدت- 2
گوناگون فض

اين  سد- 3
  . است

در اين- 4
درك جامع
به طبيعت

مفهوم م- 5
مطرح ساخ

در طراح- 6

آلبرتي- 7
ا گيرند كه

شكل ه- 8

  

  

  

3-13شكل
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خير آن را 

روليك و 
ندهي آن 

سال (دوا 

ن دوران 
  ]بهاني 

،"ويال ماداما"، "
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ه تسخن ، شت

 سيستم هيدر
ل شد و ساماند

شناسي در پاد

ن ويالهاي اين
بهب [ . نام برد

 (  

 

"ويال پاالديو "،"

 "ويال دسته"

 

يير آن را داش

ا، ساماندهي
ي توليد تبديل

ش هاي گياه باغ

از معروفترين. 
را.... و  "سته

) 3-15شكل    

 ان انسانگرايی

"ويال مديسي"

"، "ويال النته"

ت ، مفهوم تغي

ها كردن باتالق
 و بزرگي براي

ن نخستين با

. جاي گرفتند
ويال د"، "نته

               

توده ای در دورا

سان با طبيعت

ت، خشك كر
 فضاي منظم

  . ت

به وجود آمدن
  . د

 و كشاورزي
ويال ال"، "اما

                

صورت خطی و تو

ی؟

ي برخورد انس
 .  گرفته بود

هاي قابل كشت
ني يافت و به

 انجام پذيرفت

سي، موجب ب
گرديد) يالدي

مناظر طبيعي
ويال ماد"، "و

                

ت گياهان به ص

د يا الگوبرداری

كاني بود براي
 مد نظر قرار

 تسخير فضاه
رزي ابعاد نوين
ها ر دامنه تپه

ينه گياه شناس
مي 1566سال

ها در درون م
ويال پاالديو "،

                

کاشت)  ٣-١۴کل

 و طبيعت ، تقليد

 دوران، باغ مك
هاي فرانسوي

 كشاورزي با
كنيك كشاور

بندي درراس 

علمي در زمي
س(و رم ) الدي

ن دوران وياله
"ويال مديسي

               

شک

معماری  

در اين- 9
ه كه در باغ

منظر-10
پيشرفت تك
از طريق تر

  

  

  

  

تفكر ع-11
ميال 1545

در اين-12
و"توان  مي
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گيري  كل
بندي  مع

ضاهاي با 
م فضاي 

گ، مفهوم 
 و از يك 
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مع"دومنيكينو
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دارد  بيان مي

شود كه ي مي
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 را داراي سيس
.  

تيو نامحدود
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 طبيعت با مو
دو نقاش فرانس

ر بعنوان پس
بود، استفاده
نقاشاني چون

ی؟

  )دهم

ضا و رواج نقاش
ك تجلي يافته

جه به پرسپك
قر( رنسانس

ي اين دوره را

ن جهان ناشي
ين مداري گر
تشكيل شده ا
ل است و آن
.ن يافته است

شي با پرسپكت
 در طراحي و

حيط فيزيكي
د "پوسن"و  

 دوره از منظر
 يا اساطيري ب

آثار ن بود كه

   صحنه تئاتر

د يا الگوبرداری

قرن هفد(ك

ين مفهوم فض
پارك - ت ويال

اين دوره، توج
محدود دوره
 هنر معماري

مفاهيم نوين 
ين مفهوم زمي
ن و متعادل ت

ي براي آن قائل
وحدت سازمان

فضاهاي نمايش
كه نمود آن 

ر اين دوره، مح
"لورن"ه آثار

هنرمندان اين
اي و  افسانه

هاي گذشته ب

لي باغ به عنوان

 و طبيعت ، تقليد

دوره باروك) 

ك با درك نوي
جديد به صورت

ر و معماري ا
 مركزي و م
 ويژگي عمده

فهوم از درك
مداري جايگزي

هاي هموزن ش
 و يكپارچگي
شده و بر پايه و

ره باروك از ف
دهند رائه مي

   . ت

هاي منظر شي
كيب شده كه

جموع، اكثر ه
هاي باستاني،
ه ك به تمدن

  . اند ش

باروك ، تجل)  3

معماری  

  

9 -3-3 (

دوره باروك 
اشرافيت ج

 : است

در هنر- 1
پرسپكتيو

نهايت، بي

اين مفه- 2
خورشيد م

سري بخش
ماهنگيه

تشكيل ش

آثار دو- 3
و پويا را ار
يافته است

در نقاش- 4
باستان ترك

در مج - 5
عمدتاً بناه

نوستالوژيك
نگرش نوع

  

3-16شكل 
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

يا توپوگرافي و كاداستر تهيه شده كه اطالعات   در اين دوره نخستين مدارك تصويري به صورت نقشه- 6
وسيعي در مورد سازماندهي سيستم كشاورزي، نوع كشت، تجهيزات و تأسيسات و ساير اطالعات در خصوص 

  . دهند دخل و تصرف در پهنه طبيعت را ارئه مي

عنوان مركز قدرت كليساي كاتوليك شناخته شده و در اين شهر سبك باروك، معماري رسمي شهر رم به - 7
  . معماري باروك به اوج تكامل خود رسيده است

نهايت ، به خدمت خالقيت هنرمندان در عرصه نقاشي، معماري و  در دوره بارك ، مفهوم فضاي بي- 8
  .  معماري منظر درآمده است

ها، استفاده از ويال در مناطق ييالقي خارج از شهر رم را  ها و كاردينال در اين دوره، اشرافيت جديد، پاپ- 9
ها فضاهاي مستقلي در منظر بودند و جدا از مزارع كشاورزي  اين ويال. پارك معروفند - رواج دادند كه به ويال

  ]بهبهاني  [ .شدند ساخته مي

  نقش فرانسه در تكامل طراحي منظر قرن هفدهم)  10-3-3

در . شود وران گذر از معماري شيوه گوتيك به معماري شيوه رنسانسي شناخته ميقرن شانزدهم در فرانسه، د 
شدند، محصور  ها و قصرها كه عناصر اصلي منظر محسوب مي ها ، صومعه اين قرن هنوز شهرها درون قلعه

نج و هاي ك قصرها به عنوان اقامتگاه شاهان و اشراف ، با فضاهاي مونومانتال و ساختاري نظامي، برج. بودند
شاهان و اشراف را در درون خود محصور مي ساخت و  هاي پيراموني، زندگي شيرواني حياط دروني و خندق

 . كرد فضاي آن را از فضاهاي بيروني كامالً جدا مي

قصرها نيز با  دراواسط قرن شانزدهم كه شيوه رنسانس در فرانسه به حاكميت خود دست يافت، تيپولوژي 
كه شاخص آن در فرانسه ،  -طرف محيط بيرون گشوده شد، اما در قرن هفدهم گرايش به اين شيوه، به

بيشتري در  منظر است، دگرگوني–پارك  -كاخ -حاكميت بر طبيعت و تسخير آن و رواج معماري شهر
توان مد نظر  هاي آن را به شرح زير مي ساخت و طراحي قصرها و فضاهاي پيرامون آن ايجاد گرديد كه ويژگي

  : قرار داد

هاي منظم هندسي متقارن با خطوط مستقيم كه منجر به تشكيل پرسپكتيو  در اين دوره ، ايجاد شكل- 1
شد و در واقع، تالش طراحان بر  منظر محسوب ميشد، از اصول اوليه طراحي  نقطه گريز در بي نهايت مي

  . نظم و شكل بخشيدن به آن در اشكال منظم و خطوط صاف متكي بود نظم دادن به طبيعت بي
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ز تحت تأثير
"توسط  163
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  موعه ورساي
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ی؟
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 شامل شهر،
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مجم)  3-17ل
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ن دوره را به ش
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منظر شاخ - ك
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معماری  

فرم مع- 2
)chelieu

از مجموعه
مشخص ،
منظر شنا

تر معروف 
معماري م
شاهكار مع

  

  

  

             

             

  

11-3 -3

در اين قرن 
گرائي منطق

فضاهاي نو 
گياهي وارد

پارك –ويال 

هاي ويژگي 

اصول ط- 1 
كنترل زواي
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از آن. شد

هايي كشور
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

  )قرن هجدهم(اي در انگلستان  هاي منظره باغ)  3- 12-3

هاي   گيري نگرش اي انگلستان در قرن هجدهم، بازتابي است از شكل هاي منظره گرايش غير نرمال باغ
و  "رمانتيسيسم"اين دوره، در عين حال نوساني است بين جنبش   "ناتوراليسم"و  "رمانتيسيسم"
گيري منظر اين دوره، تأثير نهاد  ، عوامل ديگري كه به طور عمده در شكل و عالوه بر آن "كالسيسيم"

جنبش نوين  نقاشي انگلستان "  ، "تفكر فالسفه و شعراي رمانتيك آلماني و فرانسوي "عبارت بودند از 
نفوذ فرهنگ باغسازي شرقي  ،الهام از نقاشي منظر نقاشان فرانسوي قرن هفدهم  ، "موسوم به پررافائليسم 

  ..... هاي چيني و  بخصوص باغ

  : توان به شرح زير بيان داشت هاي عمده اين دوره و بازتاب آن در معماري منظر را مي ويژگي 

در باغسازي انگلستان از قرن هجدهم شكل گرفت و تداوم آن، موجب اشاعه اين  "رمانتيسيسم "جنبش- 1
  . رديدنگرش در باغسازي ساير كشورهاي اروپائي در قرن نوزدهم گ

هاي دوره روشنگرائي منسوخ شناخته شد و شور، احساس ،  برمبناي اين نگرش، منطق گرائي و ارزش- 2
از اين روست كه هنرمندان رمانتيك، در . هاي كالسيسيم گرديد عواطف فردي و تخيل گرائي جايگزين مالك

فرم را به مثابه بازتاب بيان . نداي و خيالي پرداخت آثار خود به انعكاس موضوعات مهيج، احساساتي و افسانه
ها را به خاطر  سازد، پنداشتند و تمامي قوانين و محدوديت فردي و دروني كه دنياي بيروني را متعادل مي

  . آزادي فردي، مردود اعالم كردند

اي نگرش روشنگرائي قرن هجدهم را  در اوج تكامل فرد در قرن نوزدهم در هر زمينه "رمانتيسيسم"- 3
  : هاي خود را به شرح زير تعيين نمود ، مالك "كالسيسيسم"انست و در برخورد با منسوخ د

   مذهبي مذهب مسيحيت در مقابل بي -
  وطن در مقابل امپراتوري  -
  احساسات فردي در مقابل منطق جهان شمولي  -
  تاريخ به مثابه تجربه گذشته در مقابل تاريخ به مثابه الگو  -
   .هويت فرهنگي ، جغرافيايي، تاريخي ، مذهبي  و زبان در مقابل جامعه به مثابه مفهوم  -

هاي مطلق پرداخت و گذشته را به سان گذشته  به اين ترتيب، جنبش رمانتيسيسم به رد تمامي ارزش- 4
ثابه مجموعه مورد توجه قرارداد و از آنجا كه شناخت جهان، ديگر در پرتو خرد معقول نبود، بلكه جهان به م

نيروهاي موثر بر فرد تلقي شد، لذا اين جنبش، توجه و گرايش به هنر قرون وسطي را در محور توجهات خود 
  . قرار داد
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

در قرن هجدهم، شعر و ادبيات به ستايش زيبائي روستائي و طبيعت بكر پرداخت و تقدير از طبيعت و - 5
  . هاي آن در آثار هنري رواج پيدا كرد زيبائي

هاي زيستي با مناظر طبيعي را تشويق  فكرين اين دوره، تقليد از طبيعت و هويت بخشيدن به مكانمت- 6
  . كردند

فيلسوف و متفكر معروف قرن هجدهم ، انديشه ضرورت بازگشت به طبيعت را اشاعه  "ژان ژاك روسو "- 7
  . داد و معتقد بود كه در طبيعت، تصوير تمثيلي آزادي انسان وجود دارد مي

اغسازي در اين دوره، بين تعميق در قوانين طبيعي و ستايش زيبائي و تقدير طبيعت به مثابه يك ب- 8
  . شاهكار هنري در نوسان بود

مجموعاً دو عامل عمده نيز در باغسازي اين دوره نقش داشتند كه يكي تأثير نفوذ فرهنگ باغسازي - 9
 "نقاشان فرانسوي قرن هفدهم، بخصوص كشورهاي شرقي بخصوص چين و ديگري، الهام از نقاشي منظر 

  ]بهبهاني  [. بود "پوسن"و  "لورن

  ) چين ( باغسازي شرقي )  3- 13-3

شناخت شرق و بخصوص چين و مبادرت تجاري و فرهنگي بين اين كشور با انگلستان، نشر مدارك  .1
به اين . فراهم آورد تصويري و نوشتاري در مورد هنر و باغهاي چيني در كشورهاي اروپائي را به طور وسيعي

هاي فرانسوي، مورد توجه طراحان منظر انگليسي قرار  هاي چيني و تضاد آن با باغ آل باغ ترتيب، زيبائي ايده
. هاي چيني پرداختند حتي بسياري از متفكرين انگليسي نيز به طرفداري از شيوه و فرم طراحي باغ. گرفت

اديب مشهور انگليسي ، بعد از سفر خود به چين در   )William  Temple(»   ويليام تمپل« از جمله 
هاي چيني در كشورهاي اروپائي شناخته  اواخر قرن هفدهم، يكي از طرفداران و مروجين كامل احداث باغ

 .شد

نفوذ فرهنگ باغسازي چين به انگلستان، موجب ايجادمخالفت گسترده معماري ونويسندگان معروف   .2
آنان با اين مخالفت ،به حفظ واشاعه .فرمهاي هندسي در طبيعت گرديد  اين دوره باهرس درختان ، خلق

فرمهاي طبيعي وآفرينش خطوط مارپيچ تاكيد كردندوبه اين ترتيب ،ايده هاي نوين طبيعت گرايي در 
 "ريشارد") Addison( "اديسون"از شناخته شده ترين اين افراد مي توان . باغسازي را رواج دادند 

)Richard (،"لاست" )Stelle ( ويليام شامبرز"و")(William chambers با اشاعه ديدگاه . بردرانام
هاي اين افراد به تدريج استفاده ازفرم هندسي باغهاي كالسيك ومنظرسازي فرانسوي درانگلستان مردود 

  . شناخته شد
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 ]1385حمزه نژاد ، [.در اين دوره مهندسي ژنتيك و دوران سلطه اتومبيل مطرح مي شود 

همچنان انگيزه رفاه در اين دوران وجود دارد ، اما درك از آسيب : وواره شبه ارگانيك صنعتي الگ - 4
جامعه جهاني درصدد سازگاري صنعت با طبيعت بر آمده . هاي زيست محيطي باالتر رفته است 

 ]1385حمزه نژاد ،  [.است 

با طبيعت مطرح  گرچه امروزه سبك ها و روشهاي جديدي در تطبيق دادن و سازگاري معماري
گرديده است و معماري امروز سعي در الگو برداري از طبيعت دارد ، اما طبيعت گرايي صرفا به 

اين دوران را مي توان عصر . صورت شكلي بوده و منجر به پيدايش طبيعتي مجازي شده است
 ]1385حمزه نژاد ، [.مكانيكي ، ظاهري و شكلي ناميد 

نسبت به طبيعت اصالح نشود و به ابعاد ماورايي و متافيزيكي آن توجه نكنيم ، تا زماني كه ديدگاه فلسفي ما 
امكان نجات جمعيت را در عصر حاضر نخواهيم داشت و تالش هايي كه در اين زمينه مي شود ، نتيجه 

 ]1384نصر ، [.بخش نخواهد بود 

ي اند كه راز ارزشمند كننده ويژگيهاي معماري ارگانيك در حقيقت اصول مهم حاكم بر ارگانيزم هاي طبيع
در اين معماري توجه به انسان صرفا ، در جنبه طبيعي اوست و انسان به عنوان . و پايدار كننده آن هستند

جزئي از اجزاي طبيعت تلقي شده و معماري او در مرتبه اي باالتر از معماري ديگر جانوران و متناسب با 
 ]1385حمزه نژاد ، [. گيرد تكامل زيستي او نسبت به حيوانات شكل مي 

اما از منظر نگرشهاي قدسي ، از آنجا كه هستي انسان و طبيعت به ارگانيزم ظاهري آنها خالصه نمي شود ، 
بلكه اليه اي مهمتر ، عميقتر و در عين حال پنهان تر به عنوان اليه فرا ارگانيك در انسان و طبيعت مشاهده 

ان نسبت به حيوانات در همين برتر رفتن از ارگانيزم طبيعي و درك مي شود ، كه در حقيقت وجه تمايز انس
  ]1385حمزه نژاد ، [.اليه فراطبيعت وجود خود و طبيعت است 

. از اين منظردسته جديدي از ويژگيهاي فراارگانيك در اكثر معماريهاي بومي و سنتي قابل كشف است 
ارگانيك مدعي معماري فرا ارگانيك هستند ، اما  امروزه حجم عظيمي از معماري جهان در مواجهه با جريان

بدين . در اغلب اين معماريها با ادعاي فراروي از طبيعت ، اصول سامانه اي طبيعت كنار گذاشته مي شود
ترتيب اين معماري را مي توان فروارگانيك ناميد نه فرا ارگانيك، چرا كه در نگرش فرا ارگانيك ، انسانيت 

با حفظ ارزشهاي طبيعي و اصول ارگانيك زيستي خود به ماوراء آن اصول دست پيدا انسان در آن است كه 
  ]1385حمزه نژاد ، [. كند 
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به طور كل مي توان نتيجه گرفت كه بهره گيري از طبيعت در بسياري از مكاتب معماري امروزي صرفا به 
  :ه بندي مي شود بدين ترتيب عرصه معماري جهان در سه اليه طبق. صورت انتزاع شكلي است

 )معماري ماشين واره و مكانيكي (تاكيد بر غلبه بر طبيعت و ناديده گرفتن اصول آن : فروارگانيك  - 1
 تاكيد بر طبيعت گرايي و توجه به اصول طبيعت: ارگانيك  - 2

با حفظ طبيعت گرايي و توجه به اصول طبيعت ، فراروي از آن و احياي اليه هاي : فراارگانيك  - 3
 .جود انسان فراطبيعي در و
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  الگوبرداري از طبيعت در معماري: فصل چهارم 
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  مقدمه)  4- 1

پيشرفتهاي روزافزون عصر حاضر در عرصه هاي رشد تخصصهاي عملي از يك سو و در زمينه شناخت 
اين ديدگاه ها . است شگفتيهاي طبيعت از سوي ديگر ، ديدگاه هاي بسيار جديدي را پيش روي ما گشوده 

عالوه بر نمايش بيش از پيش ظرافتها و معماهاي دستگاه عظيم خلقت ، اكنون تصوير گر توفيقات پرشماري 
 ] 1375فخر طباطبايي ،  [.در جهت پايداري تمدن بشري بوده است 

نداشته اند و كار ابداعي ، هميشه از پيوند دادن عوامل نقش آفرين مختلفي پديد مي آيد ، كه قبال نمود 
تقليد از طبيعت مزاياي . فقط با ارتباط يافتن آنها اهميت و موجوديت واقعي اين عوامل مشخص مي شود 

مي توان فرض كرد كه هر جاندار كنوني حاصل دو هزار ميليون سال تكامل . متمايزي ميتواند داشته باشد 
آنچه . مي توان از آنها الگوبرداري كرد  تكامل در طبيعت موجب پيدايش مكانيسم هايي شده است كه. است 

براي سيستم زنده خوب است ، بايستي به همان اندازه و درجه براي سيستم هاي خانگي مشابه نيز خوب 
در الگوبرداري از طبيعت ، مسئله اصلي اين نيست كه به طور صد در صد از جزئيات مدل طبيعي . باشد 

 ]1381آنتونيادس ،  [.دهاي طبيعي شناخته شده و بكار گرفته شونداستفاده شود ، بلكه بايد اصول و فراين

از دهه هاي پاياني قرن بيستم ، تحوالت اساسي در انديشه هاي بشر و ديدگاه او نسبت به جهان پيرامون 
در نحوه نگرش علوم و نيز دنياي هنر به مسائل و موضوعات ، تغييرات اساسي حادث . انجام گرفته است 

از نظر بشر امروزي ، جهان ، يك جهان ارگانيك است كه در آن فضا ، زمان و اجسام به صورت . شده است 
متخصصان و دانشمندان علوم مختلف براي . متحول ، سيال ، درگير با يكديگرند و ارتباط غير خطي دارند 

. نمي كنند فهم و تبيين جهان ، ديگرصرفا به علوم كالسيك و قطعيت جهان بيني رياضي گونه استناد 
امروزه مباحثي چون عدم قطعيت ، آشفتگي ، هندسه نا اقليدسي و فراكتالي ، نظريه پيچيدگي و فيزيك غير 

با وسيع شدن قلمرو علوم بر تعداد . خطي ، جهان متفاوت از گذشته را پيش روي انسان قرار داده است 
 ]1383 محمدي و يزدان پرست ،  [.مجهوالت و سواالت نيز افزوده مي شود

تكنولوژي . در حال حاضر گرايش به سمت اكولوژي به واسطه صرفه جويي در مصرف انرژي فزوني يافته است
ربوتيك و مصالح جديد و پيشرفته امكان ايجاد فرمهاي منحني را به سادگي و ارزاني فرمهاي راست فراهم 

اشكال ارگانيك شكل مي گيرد ، اكولوژي و گرايشهايي كه به سمت ايجاد فرمهاي منحني و . آورده است 
 ]1381چنگز ، [.تغيير و تحول نيست ، بلكه حركتي است تدريجي از تك به ارگاني تك رسيده است 

  بشر مي تواند ، پاسخ بسياري از سواالتش را از طريق تجربه ، آزمايش و تحقيق و خلق فرضيات جديد پيدا 
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طبيعت همه پاسخها را دارد و اين . ن پاسخها باشد اما شايد طبيعت بهترين مرجع براي يافتن اي. كند 
اين امر در طراحي و ساخت  فضاها . انسانهاهستند كه به تدريج شيوه جواب گرفتن از طبيعت را مي آموزند

 ]1383صديق پور ، [.و بناهاي شهري و علوم مهندسي نيز صادق است 

  تعريف الگوبرداري و انواع آن )  4- 2

پس از . ن نسبت به الگوبرداري ،تعريف الگو و شناخت انواع الگوها ضروري است جهت تبيين ديدگاه ما
  .شناخت الگوها به نحوه الگو برداري ازطبيعت پرداخته مي شود 

  : الگو )  2-4- 1

الگوها در همه جا هستند و با تشخيص الگوهاست ، كه مي توانيم موقعيت خود را مشخص وجهان را درك و 
بدون داشتن درك از الگوها ، انسان در مواجهه با دامنه وسيعي از شرايط . بيني كنيم  اتفاقات خاص را پيش

 ]1356طالمينايي ، [.مختلف موفق به كارگيري امكانات نمي باشد 

ده بااليي بعضي الگوها يكسان و ثابت اند ، بعضي نظم و قاع. اجزاي عالم به شكل الگو دريافت مي شوند
طراحان مانند افراد ديگر خود آگاه و ناخودآگاه ازمحيط . اتفاقي شكل مي گيرند  ، بعضي ديگر به طوردارند

 ]1381لنگ ، [.اطراف و فعاليت هاي روزمره زندگي الگوهايي را دريافت مي كنند 

با مطالعه دنياي اطراف مشاهده مي گردد كه اين محيط يك مجموعه از اشياء نيست كه بر حسب شانس از 
، مان گذشته كه مردم اعتقاد داشتندديگر آن ز« : مي گويد  "فراي اوتو"چنانچه . باشند  جايشان قرار گرفته

جهان در حال غرق شدن در آشوب است ، اكنون مي توانيم در وضعيت پرآشوب طبيعت ، فرايندهاي نظم را 
رمي ، اك [».بشناسيم و در نهايت خمين فرايندهاي منظم هستند كه به شكل الگوهايي ايده مي شوند 

1377[ 

چه به طور . ما صرفا مشاهده كننده الگوهاي طبيعت نيستيم ، بلكه آفريننده آنها نيزبه نوعي هستيم 
ما به معنايي كردن الگوها ، . ناخودآگاه در زندگي روزمره و چه به طور آگاهانه به عنوان طراح و برنامه ريز

نهفته در آنها به ساختارهاي كارآمد دست مي  لذت زيبايي الگوها را درك مي كنيم يا با استخراج منطق
 ]1381آنتونيادس ،  [.يابيم

  :تعاريف الگو)  4- 2- 2

  دراين پروژه ... نقش ، سرمشق، مثال ، نمونه ، مدل و :واژه هاي متعددي معادل الگو عنوان شده اند از جمله 
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بيعت در معماري كاربردهاي صرفا به بررسي معادلهايي پرداخته مي شود كه با مفهوم الگوبرداري از ط
  :بيشتري دارند 

الگوها را مي . معيارهايي كه به عنوان راهنما در ساختن چيزي به كار مي رود : الگو به معني مدل  –الف 
  .اين نوع الگوها ، همواره توسط بشر به عاريت گرفته شده است . توان در وراي نقش و ظاهر آنها يافت 

تكرار اجزاي . نظامي از اجزاي تكرار شونده يا مرتبط به هم مبين نقش مي باشد : الگو به معني نقش  -ب
محمدي ، يزدان پرست ،  [.در مزارع ، جزئيات شهر ، قلل كوهها . مشابه را تقريبا در هر جايي مي توان ديد 

1383[ 

ز الگو نشان دهنده وجه مهم اين تعريف ا. هزاران سال است كه از اين نقش ها در تزئينات استفاده مي شود
اين است كه چگونه براي درك اطرافمان در جستجوي نظم هستيم و يا اينكه چگونه از الگوها براي ايجاد 

بيشترين استفاده از الگوهاي طبيعي در هر دوره ، تابعي از جريان هاي فكري آن . نظم استفاده مي كنيم
لگوها دو عامل طبيعت و خالقيت انسان تعيين در تشخيص اين ا ] 1381آنتونيادس ،  [. دوره بوده است 

در واقع مي توان الگوهاي طبيعت را بعنوان راهنمايي براي ارتقاء كيفيت ساخته هاي انسان و . كننده هستند
  .ابزاري جهت خالقيت بكار برد

رخ يعني مي توان در حركات و تغييراتي كه در طبيعت . الگوها ضمنا مي توانند بصورت ديناميك باشند 
به عنوان مثال جريان آب ، باد ، حركت شن هاي روان كه تابعي از قوانين . ميدهد،  الگوهايي را يافت 

  ]1382بل ، [. مشخص هستند

  :انواع الگوها )  2-4- 3

  :الگوها به دو حوزه تعلق دارند  

الگوهاي الگوهاي فيزيكي كه در حيطه نظريه هاي مربوط به علوم طبيعي و فيزيكي هستند و ديگري 
 ] 1356طالمينايي ، [.مفهومي مرتبط با نظريه هاي رفتاري اجتماع 

الگوهاي فيزيكي خود به سه حوزه الگوهاي قابل لمس ، الگوهاي غير قابل لمس و تركيبي از اين دو الگو  
با عنايت به اينكه موضوع تحقيق حاضر ، الگوبرداري از طبيعت است، بنابراين بررسي . تقسيم مي شود 

  .الگوهاي فيزيكي مدنظر بوده و بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت 
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  :الگوبرداري )  4- 4-2

. الگوبرداري به معني استخراج ، يافتن مدل ، سرمشق ، نمونه وبكارگيري آن در محلي مناسب مي باشد 
و چيز با هم به كار مي رايج ترين معني اين اصطالح كلمه قياس يا آنالوژي است كه در معني سنجيدن د

واژه ديگري كه بعضا از آن به عنوان معادل الگوبرداري استفاده مي شود كپي كردن مي باشد به معني . رود 
انسان از كودكي تمايل به قياس يا تشابه خود با يك سيستم بيروني را دارد و انسان . تقليد جزء از يك چيز 

برقرار كند ، به عنوان مثال قياس ساختاري ، ديدي منطقي  مي تواند بين دو چيز قياس حسي يا منطقي 
. ي گيرد در حيطه حسي قرار مي گيرددارد و قياسي كه از شكل يك شيئ و به صور تزييني صورت م

 ]1381آنتونيادس ، [.

. مهمترين جنبه الگوبرداري و قياس ، نقش خالقانه اي است كه در خلق ايده هاي جديد ايفا مي كند
معتقد است ، قياس با ديدن يك شيئ در مقايسه با شيئ ديگر ما را قادر مي سازد ، اشيا را  "شوندونالد "

وي قياس را بخشي از فرايند تفكر مي . به روشي تازه ببينيم و مكانيسم جديدي براي شناخت بوجود آوريم 
اين همان فرايندي . باشد  داند كه به درك مفاهيم جديد مي انجامد و مي تواند پايه اي براي تمام آموزشها

  ]1381آنتونيادس ، [ .است كه تمام ايده هاي جديد را بوجود مي آورد 

  : شيوه هاي درك و بيان الگوها )  4- 2- 5

اندازه فيزيكي و محدوديتهاي فيزيكي ما ، . ادراك ما ، نسبت به محيط پيرامونمان به حواس ما بستگي دارد 
با پيشرفت علم و تكنولوژي و اختراع ابزار و تجهيزات مختلف ، بر .ما را در درك محيط محدود مي كند 

به عنوان مثال ، قبال تصور مي شد كه ستارگان روي . ميزان ادراك ما نسبت به محيط اطرافمان افزوده است 
الگوهايي در آنها يافت شده و بنام خدايان و قهرمانان زمانه . يك سطح خارجي يك كوه قرار گرفته اند 

امروزه با . تاثير گذار بودند ) مثال برج دوازده گانه ( به طور كلي بر روي زندگي انسانها . يده مي شدند نام
 .اختراع نجوم و رصد مشخص شده است كه وضعيت ستارگان آنطور كه استنباط شده بود ، نيست 

  ] 1356طالمينايي ،[

  : روشهاي بيان الگو )  6-2-4

نوع تعريف و نوع استفاده از آن متفاوت است ، تعاريفي كه براي الگو بكار رفت روش هاي بيان الگو بسته به 
  :به صورتهاي زير بيان مي شوند 
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يكي از شيوه هاي بيان اين الگو ها ، بكارگيري روابط عددي و رياضيات نهفته در : الگو به معني نقش- الف
مي شوند ، كه براي بيان اشياء چند  سيستم هاي عددي منجر به پيدايش فرمهاي مختلف هنري. آنهاست 

. الگوهاي ساده از جمله سري فيبوناچي در حالتهاي مختلف در طبيعت حضور دارند . بعدي به كار مي روند 
يك شيوه ديگر بيان الگوها ، استفاده از ادبيات طراحي طبيعت است ، از جمله شكل ،فاصله ، بافت ، رنگ ، 

قعيت ، جهت گيري ، ريتم ، تعادل ، تناسب ، تقارن ، مقياس ، سلسله تراكم ، موقعيت ، جهت گيري ، مو
اين واژه ها براي توصيف ظاهر طبيعت بكار مي روند و امكان تحليل و ...  . مراتب ، تغيير شكل ، تداوم  و 

  .درك الگوهاي طبيعي رامي دهند 

با فرايندي كه آنها ايجاد كرده و  روش ديگر بيان الگوها اين است ، كه الگوها را: الگو به معني مدل -ب
همه اشياء طي فرايندهايي شكل گرفته اند و از فرم آنها مي توان . همچنين با عملكردي كه دارند ، بيان كرد

، سايش و فرسايش ، جذب و آزادكردن فرايندهاي انتقال ، چرخش ،. اين فرايندها را تا حدودي تشخيص داد
، ... يت هاي ناپايدار با انرژي باال به موقعيت هاي پايدار با انرژي پايين تر و رشد و پراكنش ، تغييرات از موقع

همه و همه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر نحوه شكل گيري الگوها تاثير ميگذارند كه به نتايج متفاوتي 
اي از تنوع  هرچند كه با توجه به اصول احتماالت هميشه تعداد مشخصي ار نتايج در گستره. مي انجامند 

محمدي و يزدان  [.طبيعي وجود دارند كه با زمان ، فضا ، موقعيتها و مقياس هاي مورد نظر منطبق است 
 ]1383پرست ، 

فرايندهايي كه در طبيعت جريان دارند ، منجر به توليد مناظري مي شوند كه همه چيز در آنها حالتي 
از اين ديناميك ، بر اين فرايند ها و الگوها تاثير مي گرچه انسان به عنوان جزئي . ديناميك و پويا دارد 

گذارد ، اما اكثر اين الگوها ، حاصل طراحي و برنامه ريزي انسان نيست ، بلكه خودسازماندهي شده اند و در 
با وجود ارتباط بسيار . گونه ها و فرم هاي مشابهي از مقياس بسيار كوچك تا بسيار بزرگ وجود دارند 

ايندها و الگوها ، ويا جستجوي الگوها ، بايد به فرايندهايي كه الگوها را سازماندهي مي كنند نزديك بين فر
طه در طبيعت بسيار پيچيده تر اين راب. معتقد است فرم تابع عملكرد است  "لويي ساليوان". توجه كرد 

فرايند مي تواند تابع الگو  در تغيير رابطه الگو و فرايند مي توان گفت كه الگو تابع فرايند است و نيز. است
آنتونيادس ، [.بعضي از الگوها ، توسط برخي از فرايندها توسط الگوها ساماندهي يا محدود شده اند . باشد 
1381[ 

  : الگوبرداري و فرايند طراحي )  4- 7-2

  ي ايده ها و الگوواره هاي جديد طراحي از منابع مرموز ناشناخته و يا از هيچ چيز خلق نمي شوند ، بلكه تالق
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، ر شناخت مسئله و يافتن راه حل آندر فرايند طراحي قياس د.تجارب قبلي اند، با شرايط و ايده هاي جديد 
از الگوبرداري و قياس در فرايند طراحي به دو شيوه مفهومي و فيزيكي  مي . ابزاري مفيد و كارآمد مي باشد 

يا  "پارادايم"و در حوزه مشهودات با نام  "استعاره"قياس در حوزه مفاهيم با واژه . توان استفاده كرد 
يكي از وجوه .شباهت ها و وجه تمايزهاي زيادي بين اين دو واژه وجود دارد . ناميده مي شود  "الگوواره"

با استفاده از پارادايم و استعاره ، دو . تمايز آنها اين است ، كه پارادايم غير كالمي و استعاره كالمي است 
  ]1381آنتونيادس ، [ .اوت را مي توان به هم مربوط كرد حيطه متف

  :استعاره )  4- 2- 8

استعاره عبارت است از . استعاره تعاريف مختلفي دارد ، اما رايج ترين تعريف در اين باره تعريف ارسطو است 
يچ چيز استعاره روشي است واضح و گيرا كه با ه« :معتقد است "ارسطو ".ناميدن چيزي با نام چيز ديگر 
انتقال تفكر به فرد ديگر بخصوص براي : استعاره در كاربرد اصلي دارد » .ديگر قابل جايگزين شدن نيست

استعاره پلي . معرفي ايده هاي نو ، محصوالت و تكنولوژي جديد و ابزاري است براي درك چيزهاي ناشناخته 
ه عنوان راهبردي به سوي خالقيت معماري استفاده از استعاره ب. است ميان دنياي شناخته شده و ناشناخته 

استعاره بيشتر براي افزايش خالقيت طراح . در ميان معماران معاصر بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است 
استعاره اغلب مورد تاييد و تحسين آموزش . سودمند است ، تا اينكه مشكلي از مشكالت كاربران را حل كند 

استعاره فرصتهايي .تا حدي كه استعاره را اساس قوه تخيل و تصور مي دانند دهندگان معماري نيز مي باشد 
. را براي دوباره ديدن يك اثر مورد تامل پديد مي آورد و فرد خالق را به سمت تعابير جديد سوق مي دهد 

با  .از استعاره ، به ويژه زماني كه مفاهيم جانشين يكديگر مي شوند ، ميتوان در معماري استفاده كرد 
پيشرفت صنعت و تكنولوژي استعاره هاي ما نيز پيشرفت مي كنند و باعث درك بهتر مفاهيم پيچيده مي 

طبيعت ، به عنوان واالترين استعاره ، سرچشمه .اغلب از تركيب چند استعاره استفاده مي شود . شوند 
وان به سه دسته كلي تقسيم استعاره را مي ت] 1381آنتونيادس ، [. استعاره هاي بسيار مهم و متفاوت است

  :بندي كرد 

هنگامي خلق مي شود كه سرچشمه آغازين  خلق اثر بعضي از ويژگي هاي : استعاره محسوس  - 1
 بصري يا مادي باشد ، از جمله گنبد شبيه گنبد آسمان

زماني بوجود مي آيد كه منشاء خلق اثر ، نوعي مفهوم ايده ، حالت انساني يا : استعاره نامحسوس  - 2
 .تي مانند فرديت ، طبيعي بودن ، عموميت ،سنت يا فرهنگ باشدكيفي

 .شامل هر دو منشاء نامحسوس و محسوس توام با هم است : استعاره تركيبي  - 3
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در استعاره تركيبي ، ويژگي هاي بصري و مادي دستاويزي است براي آشكار ساختن كيفيات و 
  ]1383محمدي و يزدان پرست ، [  .خصوصيات غير بصري خاص 

اكثر معماران مي توانند ، به راحتي از استعاره هاي محسوس ، به گونه اي كمابيش مطلوب استفاده 
در استعاره محسوس كيفيت استعاره وابسته به ميزان كشف پذير بودن ويژگي هاي بصري آن . نمايند 

نيست ، زيرا ما اين سطحي بودن پسنديده . نمونه هاي سهل الوصول ، تعابير ظاهري استعاره اند . است 
  .را ازمقصود اصلي استعاره خود و نيز از خلق اثر شايسته دور مي كند

آفرينش جديد بايد همواره چيزي بيش از شباهت هاي ظاهري با سر منشاء استعاره براي بيان داشته 
تركيبي به وضوح مي توان يافت كه دير يافت ترين و در عين حال كاراترين نوع استعاره ، استعاره . باشد 
اين موضوع بويژه هنگامي صادق است كه اثر خلق شده ضمن قطع ارتباط با خاطرات بصري و . است

  .عيني سرمنشا استعاره ويژگيهاي بنيادين آن را حفظ نمايد و حتي ارتقاء بخشد 

  :پارادايم يا الگوواره )  4- 2- 9

الگوواره هاي طراحي ، در اصل استعاره هاي . الگوواره يا پارادايم ، از ابزارهاي مهم در طراحي هستند  
فيزيكي و پايه اي براي قياس هاي بصري و عملكردي هستند  و درك عملكرد و تغييرات موجودات را 

  ] 1381آنتونيادس ، [ .براي ما آسان مي كنند 

پاراديما ، به معني در كنار هم نمايش دادن است  ومعادل واژه هاي الگو ،   پارادايم ، از ريشه لغت يوناني
بسياري از پارادايم ها را در فرايندهاي طبيعي ، بخصوص در . نقش ، مثال ، نمونه يا نمونه آرماني است 

را در  الگوواره ها با پيشرفت دانش انسان كامل تر مي شود و ميتوان آنها. شاخه بيولوژي مي توان يافت 
  .عمق سيستم هاي بيولوژيك يافت و در طراحي بكار بست 

تمام آنها به . انسان به تدريج در خواهد يافت كه قوانين بكار رفته در طراحي ، همان قوانين طبيعتند 
  .قانون اصلي يگانگي يا وحدت منتهي مي شوند كه اساس كل مخلوقات است

. ن ، هنرمندان و مهندسان در حل مسائل كمك مي كند پارادايم به عنوان ابزاري خالق ، به طراحا
پارادايم عالوه بر يادآوري ايده هاي عملكردي و فرعي ، جهت حل مسائل ، پاسخ را در مسائل مشابه و 

  .راه حل شان جستجو مي كند 
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  ساده سازي ، انتخاب ، استفاده ،تركيب و آزمايش : مرحله دارد  5حل مسئله اصوال 

عبارت است ازخردكردن يك مسئله و يا يك شيوه حل به زير مجموعه هاي : ازي ساده س –الف 
  .مشخص

انتخاب الگو واره ها بر اساس . عبارت است از انتخاب الگو واره براي مسئله يا بخشي از آن : انتخاب  -ب
  .نياز و گاها به صورت تصادفي انتخاب مي شود 

ي توان براي حل مسئله مورد نظر ، از آن به صورت مستقيم بعد از انتخاب پارادايم م: استفاده -پ     
 .استفاده كرد يا اينكه در آن تغييراتي اعمال نمود

. زماني كه بيش از يك پارادايم در طراحي استفاده شود ، بايد پارادايم ها را تركيب كرد : تركيب   - ت
پارادايم هاي . ه مي شوداگر مسائل به چند حوزه مختلف مربوط مي شود ، از چند پاردايم استفاد

 .تركيبي خالقيت را افزايش مي دهند
طرح براي اهداف از پيش تعيين شده بايستي آزمايش شود وچنانچه به اهداف مورد نظر : آزمايش   - ث

انتخاب الگو بايد بر اساس ماهيت . دست نيافته باشد ، در مراحل قبلي بايد تغييراتي بوجود آيد 
اري يكي از ابزارهاي اساسي طراحي به شمار مي آيد كه جهت ايده الگوبرد. مسئله انجام گيرد 

 ]1383محمدي و يزدان پرست ،  [ .گرفتن و ارائه راه حل هاي مختلف طراح را ياري مي دهد 

  :الگوهاي تقليد از پديده هاي زندگي )  10-2-4

، به صورتي غير از در مبحث بيونيك ، هدف استفاده از تبديل انرژي هاي مختلف به يكديگر :بيونيك
روشهاي متداول فيزيكي ، رياضي ، يعني با ساتفاده و الگوبرداري ازپديده هاي تبديل انرژي در موجودات 

به عنوان مثال الگوبرداري از قدرت تبديل انرژي نوراني خورشيد به انرژي شيميايي در برگهاي . زنده است 
 ]1366ژراردن ،  [.سبز درختان

  .علم تنظيم ارتباط بين اجزاي سيتمهاست  سيبرنتيك: سيبنتيك 

  :انواع مدل سازي )  4- 11-2

ساده ترين مدلها را . اصوال انسان ابزارساز و مفهوم ساز است و اين صناعتها هر دو به معني مدل سازي است
مدلها پس از تهيه شدن . مي توان مدلهاي گفتني ، نوشتني ، ترسيمي ، ساختني و نظاير آن در نظر گرفت 

آن ها مستلزم رعايت قاعده  وارائه گرديدن به صورت انواع گوناگوني متجلي مي شوند كه تقسيم بندي
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مدلهاي  ،مدلهاي مقياسي  ،مدلهاي نموداري : مدلها مي توانند انواع زير را شامل شوند . مسلمي نيست 
 ]1375كالينز ،  [مدلهاي رياضي  ،طبيعي 

  : اصوال مدل سازي در جريان مراحل مختلفي از بررسيهاي علمي به ترتيبهاي زير انجام مي گيرد 

، اصل يا قانون ، مدل سازي ، احتمال و پيش ) نظريه (ضيه ، تجربه ، تعميم ، استنتاج ، تئوري مشاهده ، فر
   ]1376عرفانيان اميدوار ،  [ .بيني

  الگوبرداري از زير سامانه هاي طبيعت در معماري  )  4- 3

  :انواع الگوبرداري از زير سامانه هاي طبيعت در معماري عبارتند از 

روش الگوبرداري شكلي ، روشي ظاهري و تقليدي است كه به اصول  و مباني : الگوبرداري شكلي - 1
به عنوان مثال اليه هاي زمين با نيروهايي كه بر آن وارد ميشود ، . ساختار توجه نمي شود 

در حاليكه معماران اين نيروها را حذف و . منطبق شده و فرم خود را از نيروها اقتباس ميكند
 .قتباس مي كنند صرفا وضعيت موجود را ا

در اين شيوه الگوبرداري ، به صورت انتزاعي از طبيعت در جهت ايجاد : الگوبرداري استعاره اي  - 2
استعاره تا حدي از سطحي نگري ، باز مي دارد و مي توان آن . تعادل ، پايداري استفاده مي شود 

 ] 1381آنتونيادس ، [ .را راهبردي به صورت خالقيت در معماري دانست 

استفاده از قوانين طبيعت ، بهترين شيوه الهام گيري از ساختارهاي : لگوبرداري از قوانين طبيعت ا - 3
  . طبيعي در معماري است

  الگوبرداري از طبيت بي جان)  3-4- 1

يك فرم طبيعي غير زنده ، از نيروهاي خارجي متاثر است و در شكل گيري سعي مي كند با حداقل اجزا 
به عنوان مثال حبابهاي صابون هميشه به صورت سه تايي به هم متصل شده . ته باشد حداكثر كارايي را داش

شبكه هاي مثلثي از هندسه هاي طبيعي اي است كه بر اساس .و شبكه مثلثي نامنظمي را بوجود مي آورد 
  .حداقل اجزا و حداكثر كارايي عمل مي كند

خش تمايل سركوپ ناپذير انسان براي ساختن همچنين ستايش كوهها به عنوان نقاط عطف جهان ، الهام ب
كوههاي نمادين همانند زيگوراتها ، هرم ها و معابد و به همان شيوه در عصر امروز ، آسمان خراش ها و سازه 

  .ساختمانهاي مسكوني كه از منظر اطراف خود تبعيت مي كنند شمرده مي شود 
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  هرم الهام گرفته شده از كوه) 4-1شكل 

اينجاست كه . را پنهان كرده است  "كريستالها "سنگهاي بي فرم در دل كوهها ، زمين گنج خود  در آشوب
پيرويي كه .طبيعت آشكارا قصد دارد به انسان نظم ، وضوح و اطاعت از قوانين آفرينش و تكامل را بياموزد

ز فرم كريستال شش وجهي در ناپل ا "فرديناند چهارم "خانه.نبايد كوركورانه و به تقليدي صرف تبديل شود 
  ]1384رضايي حريري ،  [.گرفته شده است 

  

  

  

  

 خانه فرديناند چهارم الهام گرفته شده از كريستال شش وجهي)  4-2شكل 

شبكه كنترل ورود نور در ساختمان توسط سلول هاي خورشيدي كه از حلقه مولكول آهن الهام گرفته است 
طراحي شده است كه در آن  تقارن سه  "رايت"كه توسط  "ال دلفيافي "و يا ديد داخلي از كنيسهاي نزديك

وجهي سازه در باال به تقارن شش وجهي در پايين تبديل ميشود و از سلول الهام گرفته شده است  نمونه 
  .هاي ديگري از اين نوع الگوبرداري مي باشند

  

  

  

  ول آهنپنجره هاي موسسه جهان عرب الهام گرفته شده از مولك)  4-3شكل 
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  كليساي فيالدلفيا الهام گرفته شده از سلول)  4-4شكل 

  :گياهان و جانوران)  3-4- 2

حمزه نژاد ، [.در الهام از گياهان ، مي توان به الهام از انشعابات گياهان آوندي در طراحي سازه اشاره نمود
1385[ 

، همينطور رشد عمودي آن. مل آن استتكادرخت نيز در بسياري از فرهنگها سمبلي از كل عالم ، پيدايش و 
رضايي  [. درخت را به مظهري انساني تبديل مي كند ، سمبلي از آنچه آن را مقياسي از كل جهان مي دانيم 

انشعاب مظهر . انشعابات جزئي از طبيعت درخت به انسان ايده رشد و تكثير را مي آموزد ]1384حريري ، 
طع زماني خاص از رشد خود در طبيعت دو برابر مي شود ، دقيقا عكس ايجاد است ، توليد مثلي كه در مق

آنچه در مورد جريان آب اتفاق مي افتد مادامي كه حركت رو به جلوي آن شاخه هاي جدا شده از سرچشمه 
دنباله اي از تنه ، شاخه ها ، سربرگها ، . انشعاب به انسان قدرت تكراررا مي آموزد . را به هم پيوند مي دهد

 .قانوني مشابه نظم حاكم بر معماري را به نمايش مي گذارد ... رگها ، رگ برگها و ب رضايي حريري ،  [
1384[  

مدلهاي مركزي گراي گلها نيز نه تنها به معماران ايده هاي بي پايان از فرمهاي تزئيني را مي دهد بلكه 
ي و با فرمهاي متنوعي از اصول توزيعي و ارگانيسم هاي طبيعي شكل گرفته بر اساس محوري عمود

ساختارهاي اليه اي هم پوشاننده ،آرايشي از چيدمان گل برگهاي حول يك محور مركزي،  گسترش عمودي 
  ]1384رضايي حريري ،  [ .از يك نقطه را به نمايش مي گذارد

ران ايجاد استفاده از خصوصيات بدن حيوانات در تعداد زيادي از تمدنهاي بشري ، اين قابليت را براي معما
كرده است تا از تقليدي سمبليك براي ايجاد ارتباط بين ايده هاي خود و ايجاد ارزش هاي جامع استفاده 

مانند  –بال ، پنجه ، منقار ، شاخ و پوست (صفات مشخصه هر حيوان و هركدام از اعضاي بدن آنها . كنند 
از نمونه هاي . ويي استفاده مي شده است در ساخت بناها به منظور دستيابي به قدرت جاد) پوست بدن ببر 
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استفاده شده فرمهاي بدن حيوانات در معماري ميتوان از فرم دفاعي بدن الك پشت ،فرم سيال و آزاد 
  ]1384رضايي حريري ،  [ .پرندگان و فرمهاي محاطي حلزوني نام برد 

از جمله . لهام گرفته اند تعادل حركتي جانوران اصل مهمي است كه معماران در طراحيهايشان از آن ا
  ]1384رضايي حريري ،  [ .كه اين خصوصيت در كارهايش به وفور يافت مي شود  "كاالتراوا"

  .شده است كه از صدف الهام گرفته  "آريينو ايتاليا"در   " Ducalezzpala"طرح پلكاني در برج كوچك 

  

  

  

  

  فپلكان در داالكز پاال الهام گرفته شده از صد)  4-5شكل 

با استفاده از سيستم   Royan Market الهام از نوع خاصي از صدف براي ساختهمچنين مي توان از 
نام برد سقف هاي پوسته اي و ورقهاي تا شده بخاطر استحكام بيشتر و همچنين پاسخگوئي به فرم مورد نياز

.  

  

  

  

  

  الهام گرفته شده از صدف  Royan Market)  4-6شكل 

از ساختار صدفهاي حلزوني الهام گرفته  و ازجمله ساختمانهاي  نيز ساخته نرمن فاستر و شركا“ سيتي هال “
  . سبز مي باشد

    

  

سيتی هال اهام گرفته شده از صدف) ۴-٧شکل 
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ز سازه درخت د

ل  پوشيده ش
  .ست

گ سيتي الهام گ

عليرغ.  دارند
0 از بالها به

حمل فشار را د

لهام گرفته شده

ی؟

توانست) رخت
تا عالوه بر ايس

الهام از)  4-8ل

به يك فسيل
ساخته شده اس

واكينگ)  4-9ل

يمتر ضخامت
شدن  هريك
د و قابليت تح

المپيک مونيخ ا

د يا الگوبرداری

در( ي طبيعت
نقص نمايد  ت

شكل

جمي شيبه ب
سك الكپشت

شكل

سه هزارم ميلي
اطر تقسيم ش
پاره نمي شوند

   است

) ۴-١٠شکل 

 و طبيعت ، تقليد

تفاده از الگوي
عماري بدون ن

با حج  سيتي
هم شبيه الك 

نجاقك يك س
 استحكام بخا
كه اي ، بالها پا
 پيروي كرده

معماری  

 

استفگاهي 
معيك اثر 

واكينگ س
آرشيگرام
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با الهام از نوع خاصي  فرودگاه جان اف كندي در نيويوركپاكستون  و  طراحي شده  توسط كريستال پاالس
 .ساخته شده است  از نيلوفر آبي كه توان آن را دارند كه  يك انسان روي آن بايستد

  

  

  

  

 كريستال پاالس الهام گرفته شده از نيلوفر آبي)  4-11شكل 

  

  

  

  

  الهام گرفته شده از نيلوفر آبي فرودگاه جان اف كندي)  4-12شكل 

  .بعضي سازه ها استفاده مي شود همچنين از تار عنكبوت در ساختن 

  

  

  

  

  سازه آزمايشي طراحي شده توسط اتو الهام گرفته شده از تار عنكبوت)  4-13شكل 

  

  .استمركزهنرهاي سنگاپوركه شبيه چشم حشرات طراحي شده 
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  مركز هنرهاي سنگاپور الهام گرفته شده از چشم حشرات)  4-14شكل

توانسته است به سازه اي , شيكاگو  اثر برتراند گول برگ با الهام از گياه ذرت برج مارينا سيتي  واقع در 
  .پايدار و درعين حال پاسخگو به نيازهاي عملكردي دست يابد

  

  

  

  

  

  برج ماريناسيتي الهام گرفته شده از ذرت)  4-15شكل

  بدن انسان)  3-4- 3

متمايز ، به انسان اولين قانون تركيب را آموخته منحصر به فرد بودن آن و هويت تشكيل يافته آن بخشهاي 
استفاده از بدن انسان در طراحي چه آگاهانه باشد يا نه ، بخشي اساسي . وحدت در عين گوناگوني: است 

معبد "به عنوام مثال رواق . ازتمام  تمدن هاي معماري ، بدون توجه به دوره و زمان آنها را تشكيل مي دهد
رضايي  [ .بر اساس تناسبات بدن انسان طراحي شده اند  "آگهيساي سانتا مارتا در كل "و پالن "اورشليم

  ]1384حريري ، 

  

  

  پالن كليساي سانتا مارتابر اساس تناسبات بدن انسان)  4-16شكل 
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  شكل زمين)  4- 4-3

معماري است شكل زمين كه از آن به عنوان ژئومورفيسم هم ياد مي شود بيان كننده گرايش هايي جديد در 
. و اين حركت كامال آگاه از نقش خود در اصطالح سيستماتيك رويكرد به منظر در عصر انقالب صنعتي است

هرچند كه انسان گاهي از شكل زمين به صورتي نامناسب و يا بدون مراعات جنبه هاي طبيعي استفاده مي 
 .خدشه قرار نگيرد  كند ولي بايد با آن به گونه اي برخورد كه پايداري آرام آن مورد رضايي حريري ، [

1384[  

  الهام از سازه طبيعت در ساختمان)  4-4

اصوال سازه و طراحي آن زماني مطرح مي شود كه براي حفظ يك ساختار ، نياز به مقابله با نيروهاي محيطي 
ها و نيروهاي به عبارتي فلسفه وجودي سازه حفظ ساختار يك سيستم در مقابل بار.وارد بر آن داشته باشيم 

اكثر معماران و طراحان سازه معموال تنها يك روش مقابله با نيرو را مي شناسندو بكار .وارد بر آن مي باشد 
در حاليكه از سه . مي برند و آن مقاومت در برابر نيرو از طريق تحمل تنش در اجزاي سازه اي مي باشد 

  :بارتند از روش مختلف براي مقابله با نيرو استفاده مي شود كه ع

مقابله با نيرو از طريق تحمل تنش در اجزاي سازه اي مي باشد ، البته نوع :شناخته شده ترين روش  - 1
 .اين تنش ها از لحاظ بهينه بودن سازه بسيار حائز اهميت است

اين روش را منطق نرمش يا انعطاف پذيري مي ناميم كه . فرار از نيرو و جا خالي دادن در برابر آن - 2
 .هاي طبيعي به وفور مشاهده مي شود  در سازه

آيكيدو .اين روش آيكيدو نام دارد .استفاده از نيروهاي مزاحم بر عليه يكديگر و يا بر عليه خودشان  - 3
نوعي هنر رزمي ژاپني است كه فنون در آن بگونه اي طراحي شده است كه صرف انرژي در آن به 

نوحي و [.م بر عليه خودش استفاده كرد حداقل كاهش مي يابد تا بتوان از نيروي شخص مهاج
 ]1380زيبافر ، 

  : به عنوان مثال به عكس العمل يك درخت در برابر نيروي باد مي پردازيم 

) نوع اول (سازه درخت در ابتدا نيروي باد را از طريق تحمل تنش هاي خمشي در تنه خود تحمل مي كند 
با خم شدن اوال سطح تماس درخت با باد كاهش . ولي اگر نيروي باد بيشتر شود در برابر آن خم مي شود 

نش هاي خمشي خود را به تنش مي يابدكه به نوعي جاخالي دادن در برابر مقداري از نيرو مي باشد و ثانيا ت
و ) نوع دوم.(هاي كششي و فشاري تبديل مي كند و بطور هوشمند مكانيزم تحمل بار را بهينه تر مي كند 

در حالت سوم با خم شدن ، مقداري از نيروي باد را به صورت انرژي پتانسيل در تنه خود ذخيره كرده كه در 
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 منتقل مي ك

م و نازك ايجا

ختمان و سازه
رف كند و يا

 براي مقابله ب
را نرم و انعطا

نوحي و[ .ند 

 از نيروهاي م
يساي گوتيك

ده نشده است
 گوتيك به دل
 اضافي استفا

 

ره به خود باد

  

شاخه هاي نرم
  .كمتر است 

 مي توان ساخ
ر باد را منحر

امروزه. شوند 
 سازه ، آن ر
 مقاوم مي كنن

كند و در آن
سازه يك كليس
ي طاق استفاد
گ  در كليساي
و برجك هاي

1380[  

ن نيرو را دوبار

خت در برابر باد

خود را روي ش
كستگي آنها ك

مثال. ه كرد 
 توجهي از بار
 زلزله مي شو
 صلب كردن
در برابر زلزله

ق سوم كار ك
مسجد را با س

و ي جانبيير
در حالي كه

 پشت بندها و
ي و زيبافر ، 

 بخشي از اين

كس العمل درخ

ان النه هاي خ
د احتمال شك

وش فوق توجه
 ومقدار قابل
ن از نيروهاي
 آن به جاي
ساختمان را د

د كه با منطق
شبستان يك م
راي تحمل ني
ي مي شود د
ت طاق ها از

نوحي[ .ندارند

ی؟

، نوسانات باد

عك)  4-17شكل

اري از پرندگا
ي داشته باشند

هر سه نوع رو
دوم كار كند

فرار ساختمان
 شده كه در
رفتار سازه ، س

ي طراحي كر
مثال سازه شب
 اي خاصي بر

ي ديگر خنثي
ند كه در پشت

گري نلكرد دي

د يا الگوبرداری

گشتي در اثر ن
 ،1380[  

ش

 شده كه بسيا
بيشتريعطاف

ي بايستي به ه
 منطق نوع د
 نوعي باعث ف
ي نيز مطرح
ردن ضريب ر

زه را بگونه اي
بطور م.  كرد

ا  عنصر سازه
انبي طاق هاي
مجبور شده ان
 سازه اي عمل

د با پشت بند

 و طبيعت ، تقليد

ي رفت و برگ
حي و زيبافر ،

له دوم باعث
ه شاخه ها انع

ي سازه نيز مي
ي كرد كه با

به يا فنري 
ش هاي ديگري
رده و با باال بر

 مي توان ساز
ك يگر استفاده
 شبستان از

ط نيروهاي جا
ز اين منطق م
ال غير از نقش

سه شبستان مسجد

معماری  

حركت ها
نوح[ )سوم

  

  

  

  

  

روش مقابل
زيرا هرچه

در طراحي
اي طراحي
غلطكي و

زلزله روش
طراحي كر

1380[  

همچنين
عليه يكدي

در.كنيد 
نيروتوسط
استفاده از
كه معموال

  

  

مقايس)  ۴-١٨ل
  سای گوتيک

شکل
کليس
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سازه اي ، به
ري براي تحم

[. نمي شود 

 

داقل مصالح س
ارشي و يا فش
 سازه ايجاد

  . ه كنيد 

  تيرك 

 با صرف حد
ش هاي كشش
ي در اعضاي

رگذاري توجه

مال تنش در يك

رده كه بتواند
طبيعي از تنش
ي قابل توجهي

اي مختلف بار

هاي مختلف اعم

ی؟

ي طراحي كر
 سازه هاي ط
 تنش خمشي

ر در حالت ها

حالت ه)  19-4

د يا الگوبرداری

ود را بگونه اي
 كه در اكثر
ر اكثر موارد

لب به يك تير

9شكل

 و طبيعت ، تقليد

سازه هاي خو
چرا.  برسد 

مي شود و در
138[  

 بهتر اين مطل

معماری  

طبيعت س
استحكام
استفاده م

0زيبافر ، 

براي فهم
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

اگر به نمودار توزيع خمش . در حالت اول تير به گونه اي بارگذاري مي گردد كه عملكرد خمشي داشته باشد
در طول تير توجه كنيد مشاهده ميكنيد كه مقدار خمش فقط در مركزتير ماكزيمم مي باشد و تنها دو نقطه 

مي توان از بقيه مصالح بكار رفته در بااليي و پاييني واقع در مركز به تنش مجاز خود مي رسند و هيچگاه ن
  .تير حداكثر استفاده را كرد 

در اين حالت نيز تنها دو سر تير برش ماكزيمم مي باشدو بقيه . حالت دوم زماني است كه تنش برشي داريم 
  .مصالح بكار رفته در آن نمي توانند از حداكثر توان خود براي تحمل بار استفاده كنند

در اين حالت كل . ا به گونه اي بارگذاري مي كنيم كه در آن تنش پيچشي ايجاد شود در حالت بعدي تيرر
سطح خارجي تير مي تواند به تنش ماكزيمم خود نزديك شود ولي هرچه به سمت تار خنثي و مركز تير 

خل بنابراين باز هم از كل مصالح بكار رفته در دا. حركت مي كنيم مقدار اين تنش به صفر نزديك مي شود 
  .تير نمي توان حداكثر استفاده را نمود 

حالت بهتر زماني است كه از تير به صورت فشاري استفاده شود و در اين حالت است كه در كل مصالح بكار 
رفته در تير بطور يكنواخت توزيع مي گرددو همه موارد بكار رفته در آن مي توانند به تنش ماكزيمم خود 

اين حالت احتمال كمانش جانبي در اعضاي الغر وجود دارد نمي توان آن را به  برسند، ولي به علت اينكه در
  .عنوان بهترين حالت محسوب كرد 

تنها در اين حالت است كه از . بهترين حالت زماني است كه ما ازمصالح بصورت كششي استفاده مي كنيم 
  .د ندارد همه مصالح حداكثراستفاده را مي كنيم و احتمال كمانش جانبي نيز وجو

بنابراين براي بهينه تر شدن سازه از لحاظ مصرف مصالح بهتر است اعضاي سازه اي به ترتيب اولويت بندي 
  :زير طراحي شوند 

  اعضاي خمشي  -5اعضاي برشي     - 4اعضاي پيچشي     - 3اعضاي فشاري     - 2اعضاي كششي    - 1

ي شود و در مواقعي هم كه احتمال بوجود آمدن در طبيعت تقريبا هيچگاه از سازه هاي خمشي استفاده نم
ماهيت اليه اي باعث ميشود تا .تنش هاي خمشي وجود دارد ، آن سازه طبيعي حتما ساختار اليه اي دارد 

فرم ها تحت تاثير بارهاي وارده تغيير شكل هاي محوري داده و در آن ها تنها تنش هاي كششي و فشاري 
  ]1380نوحي و زيبافر ، [ .بوجود آيد 
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با نگاهي. ت 
ن هرچه به س
هاي كارا به ما
ط ريشه هاي

و يا شاخه هاي
 طره كاهش م
هاي آن كاهش
حان چنين قانو
كتاب باارزش

ست به مهندس
رايي ندارد زي
.نطقي است

  ]1385ه ، 

يح سازه طره اي

سازه اي بوده
تد در انگلستا

 

  :يم 

و طبيعي است
آنشاخه هاي 

ساخت و سازه
ك انتها توسط
ه تنه درخت و
سمت انتهاي

به سمت انتها
طراح.ده كرد

كه در ك "ري
[SA الزم نيست

كا 4- 20صوير 
آرايش غير من

تقي زاد[ ت ؟

شكل صحي)  4-

ز فرم هاي س
ودگاه استنست

ررسي مي كني

سيار منطقي و
ن تر بوده و ش
د طراحي و س
ست كه در يك

د كه بهك ترن
تر است و به س
ركز شوند و ب
درخت مشاهد
ماريو سالوادور
ALVADOR

 شده  در تصو
ت و داراي آ

 درختان نيست

-21شكل       

 در بسياري از
ر آلمان و فرو

ه طبيعي را بر

جود دارد بس
 در پايين پهن
دي را در مورد
سيار بزرگ اس
طره اي كوچك
كيه گاه بيشتر
تكيه گاه متمر
شكل طبيعي د

م"ه اند مانند
[I,1990. ت

ي نشان داده
اخوشايند است

صحيح آن در

                 

وري و ابداع
شتوتگارت در

ی؟

وع چند نمونه

تار درختان و
ه تنه درخت

تان نكات زياد
ره عمودي بس
ا نيز هريك ط
دار تنش در تك
 ها بايد در ت
مي توان در ش
استفاده كرده

اره كرده است
 كه تير طره اي
 ناصحيح و نا
ر طره شكل ص

زه طره اي      

نبع اصلي نوآ
اباي فرودگاه

د يا الگوبرداری

رك بهتر موضو

يبايي و ساخت
 مي يابيم كه

درخت.  شوند
رخت يك طر
نين شاخه ها
 يك طره مقد
صالح در طره
م طور واقعي

ح هاي خود ا
ه اين امر اشا
حاسبه نمايد
بايي شناسي
ح بودن تصوير

شكل غلط ساز 

تار درخت من
د از سقف زيبا

  .تي است

ر سقف

 و طبيعت ، تقليد

سمت براي در

  : درخت 

مورد فرم ، زي
ك درخت در
، نازك تر مي
در حقيقت در

همچن. ي شود 
در.  شده اند 

ستداللي ، مص
ي است كه به

ي دور در طرح
دسي سازه به

اد تا محوزش د
سا از نظر زيب
ما از نا صحيح

) 4-20شكل   

جود در ساخت
ز آنها عبارتند
ون هاي درخت

زه ای درخت در

معماری  

در اين قس

1 -4 -4 (

آنچه در م
ساختار يك
مي روند ،
د.مي دهد

داشته مي
تر متصل
با چنين ا
اين چيزي
زمان هاي
مورد مهند
وسازه آمو

فرمي اساس
اطمينان م

  

  

  

           

منطق موج
تعدادي از
شكل ستو

  

  

  
فرم ساز)  ۴-٢٢ ٢شکل 
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

  :قوس هاي طبيعي سنگي )  4- 4- 2

در بسياري از نقاط در سراسر جهان ، طبيعت به ما مي آموزد كه چگونه يك قوس مي تواند بارهاي وارده  
پونت د آرك در فرانسه ، پل رين باو در آريزونا و قوس لنداسكيپ در . در طول يك دهانه را تحمل نمايد 

هاي كوچك تر طبيعي را نيز مي  يوتا آمريكا از بزرگترين و مشهورترين نمونه ها هستند ، هرچند كه نمونه
  .توان در جايي كه صخره هاي سنگي به وسيله آب دچار فرسايش شده اند ، مشاهده كرد 

صخره ها در برابر فشار مقاوم هستند ولي در برابر كشش ضعيف . رمز بقاي چنين سيستمي شكل آن است 
رده در طول يك دهانه است كه تحت به همين دليل قوس بهترين فرم براي انتقال بارهاي وا. مي باشند 

باعث تعجب نيست كه در طبيعت صخره هاي صاف و يا به شكل قوس معكوس پيدا نمي . فشار خالص است 
كنيم زيرا در اين صورت چنين فرمي دچار تنش هاي كششي ناپايدار شده و سيستم دچار خرابي شده و فرو 

  ]1385تقي زاده ، [ .ميريزد 

  

  

  

  

  

  

  وس طبيعي لنداسكيپق)  4-23شكل 

  :پوسته تخم پرندگان )  4- 4- 3

در پوسته تخم .پوسته تخم پرندگان نمونه زيبايي از قانون استفاده از حداقل مصالح با حداكثركارايي است 
پرندگان عملكرد اصلي حفاظت از جوجه درون آن است كه به اين نياز با استفاده از حداقل مصالح به خوبي 

با استفاده از مصالح بيشتر، هم به بدن مادر صدمه وارد ميشود و هم وزن پوسته زياد . پاسخ داده شده است 
  .شده و مانع از شكسته شدن آن توسط جوجه مي شود 

در طبيعت تنها زماني از تنش هاي كششي در سازه هاي طبيعي استفاده مي شود كه مصالح مورد نظر توان 
اقعي كه تنش مجاز فشاري مصالح بيشتر است از تنش هاي تحمل كششي بااليي را داشته باشد و در مو
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ن صفحه تاخ

ت قابل توجهي
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 به صورت فش
سته آنها خاصي

عدي در نظر
 عامل اساسي

پوسته تخم پرند

قاومت خمشي
يد ، استفاده ا
كنيم ، به وضو
 اگر در همين
مشي مقاومت
غلوب خود نم
بخمشي مناس

ب با آن تغيي
 اي است كه
هي هاكه پوس

 قوسي سه بع
ل سه بعدي ،

  ]1385ه ،

ي فرم قوسي از پ

نده نياز به مق
ه پيش مي آي
 را خم مي ك
ي ندارد ولي

 نيروهاي خم
ز هم ما را مغ
صالح مقاومت خ

ی؟

سازه نيزمتناسب
م سازه بگونه
 دريايي و ماه

  .د

ه عنوان فرم
م قوسي شكل

تقي زاده[ .ت

طراحي)  24-4

دن موجود زن
 در اين رابطه
رداشته و آن

 گونه مقاومتي
كاغذ در برابر
ه و طبيعت با
 با حداقل مص

د يا الگوبرداری

ود و شكل س
ري دارد ، فرم

هاي ك پشت
ي كششي دارد

را مي توان به
چنين فرم. ند

ه اي بوده است

شكل 

  ي دريايي

ه دليل فرم بد
مسئله اي كه
غذ صاف را بر
 خمش هيچ

يم شد كه ك
خ باقي نمانده
جود دارد كه

 و طبيعت ، تقليد

ستفاده مي شو
 خاصيت فشا
 برخي از الك
 كه عملكردي

خم پرندگان ر
نتقل مي شوند
رم هاي پوسته

صدف هاي) 

ي از موارد به
م. سر نيست 

ك صفحه كاغ
غذ در برابر

متوجه خواهي
يز بدون پاسخ
ردگي هايي وج

معماری  

فشاري اس
آهكي آن
ولي تخم
پيدا كرده

پوسته تخ
فشاري من
گنبد و فر

  

  

  

  

  

  

4-4-4 (

در بسياري
ميس قوسي
يك. است 

صفحه كا
م نماييم ،
طبيعت ني
چين خور

1385[  
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 مولكولي 
در سطح 
 يز شد ،

فرم هاي 
ي افتد ، 
ه ساده و 
تفاق مي 
توان اين 
. فيزيكي 

به چنين 
ين نبوده 
 مترادف 
ان آن را 

 به شكل 
ده شد و 
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مانند آرايش
 زيبايي را د

اي موفق نيه 
و درستي در ف
يمي اتفاق مي
گ و زيبا كه
 مولكول ها ات
همچنين مي ت
ست و نه متاف
س از رسيدن ب
يشه اين چني
زيينات محض
رد ، شايد بتو

پايدار و قوي
ژي به كار برد

 

  صدف

يه نداشتند، م
ي، مقاومت و
بعدها نويسند
ل از صحت و
ت آنچه در شي

مان هاي بزرگ
چيزي كه در

هم. مي بينيم 
يند نه بعيد اس
ه است و پس
طور قطع همي
 و اضافي و تز
را جستجو كر

[LEVI 

گفت انگيز ، پ
در نانو تكنولو

 1385[  

گرفته شده از صد

سان هاي اولي
ي به سادگي
يتاليايي كه ب

شناسي حاصل
در حقيقت«

ختمعماري سا
الصه، همان چ
س يك پل م
لوب و خوشاي
قل هزينه بود

به ط» . كرد
 غير ضروري

 مي توان آن ر
[1986,.افت

 سازه اي شگ
د 1990سال

تقي زاده ،[ .

ورق تا شده برگ

مستقيم بر انس
براي دستيابي
دان معروف ا
ش از زيبايي 

«:  داده است
در مع.  شود

به طور خال. د
جامع و يا قو
نند كلمه مطل
ز طريق حداق
 توان تجربه ك
جمل  ، اجزاي
ه طور خاص
يك هواپيما يا

نستر فولر كه
 اولين بار در س
. نويد مي داد

ی؟

سازه و)  25-4

يعي تاثيري م
وي طبيعت 

شيميد "موولي
ولي الهام بخش

گونه توضيح
 مشاهده مي
نيز مي باشند
نبد كليساي ج

ما مه زيبايي
حداكثر دوام از
ناسي را مي

با آرايش ، تجم
ون هر دوره به

 ها و يا بال يك

طرح باك مين
مي كه براي
ي را در آينده

د يا الگوبرداری

شكل

  شيميايي

سازه هاي طبي
 كه جستجو

پريم".ي دهد
ك ايده ساده و
 كربن را اينگ
 در معماري
م و نيرومند ن
ست كه در گن

 كار بردن كلم
دستيابي به ح
س زيبايي شن
دي ، زيبايي ب
عي را كه درو
م بدنه كشتي

باور نكردني ط
 ، را ديد ؟فر
د و مقاوم تري

 و طبيعت ، تقليد

تركيبات ش) 

 نمونه هاي س
ات شيميايي
وپي نشان مي

يك]1385ه ، 
مولكول هاي
يزي است كه
ستند ، محكم
مان چيزي اس
يح داد كه به
واره در پي د

ت كه احساس
دي قرون متما

زيبايي واقع.  
سنگ ها ، فرم

زيبايي ب  لوي
هاي كربن بود
ز مصالح جديد

معماری  

  

  

  

  

5 -4-4 (

بعضي از 
در تركيبا
ميكروسكو

تقي زاده[
سازه اي م
مشابه چي

متقارن هس
افتد ، هما
گونه توضي
انسان همو

چيزي است
طي: است 

بوده است
در شكل س

آيا پريمو
مولكول ه
استفاده از
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راين مي 
، مقايسه 
شوند ، به 
هاي خود 
ن ورودي 
ي زاده ، 

الح باشد 
ا و قوس 
 و بتن و 

 به.  شد 
  .ي شوند 

ري بوده 
ده و اين 

م در آنها 
 مسيري 
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ي كند و بنابر
ه كار ميروند ،
اسكلت مي ش
ري از طرح ه
ن به ساختمان

 .اره كرد تقي[

ش مصرف مصا
 انواع طاق ها
د مثل آهن
ر وستون آغاز
ي محسوب مي

كششي و فشار
ته اي آغاز شد

و زيبا يي فرم
ه به نوعي در

 

 تر فولر

ن را حمل مي
امروزي بهگ 

افزايش وزن ا
در بسيار "روا

مثال مي توان
در اسپانيا اشا

 ما در كاهش
 فشاري مثل

ختماني جديد
مشي مثل تير
كردي خمشي

 سازه هاي كش
چادي و پوست

ي سازه اي و
وجود دارد كه

طرح با كمينست

 وزن بدن آنان
مان هاي بزرگ
و فقط باعث ا
سانتيگو كاالتر

به عنوان م. 
 شهر مريدا د

طراحي هاي
ل چادر و يا

ش مصالح ساخ
سازه هاي خم
و اغلب با عملك

شي به سمت
ت سازه هاي چ

شد كه كارايي
طقي روشن و

ختار شيميايي ط

مي باشند كه
 كه در ساختم
زه اي ندارند و

س "سپانيايي ،
ي كرده است
لوسيتانيا در

تواند الگوي ط
ي كششي مثل
سم با پيدايش
ت به سمت س
ايي سنگين و

زه هاي خمش
ركت به سمت

  .  باشند

 سازد اين با
ن استثنا منط

ی؟

مدل ساخ)  2-4

  ت

ن حيوانات م
 تير و ستون
ه كارايي ساز
و مهندس اس

احييوانات طر
رانسه و پل ل

چه حد مي ت
وال سازه هايي
 دوره مدرنيس
زه اي ، حركت
درن ، سازه ها

ازه اي از ساز
ه ، ساخت حر
 پيشرفت مي

ر خاص مييا
 سازه ها بدون

د يا الگوبرداری

6شكل 

ندي حيوانات

ب اسكلتي بد
ي متشكل از

ب اسكلتي كه
معمار و. شد

سكلت بدن حي
 در كشور فر

ر طبيعت تا چ
ه بشري معمو
بودند ولي از
حاسباتي و سا
 هاي دوره مد

يستمهاي سا
ت  علم سازه
ل گسترش و

طبيعي را بسي
در تمامي. د 

 و طبيعت ، تقليد

استخوان بن) 

 ها اجزاي قاب
 را با سازه هاي
زايي از اين قاب
ذف خواهند ش
ي به شكل اس
فرودگاه ليون

صل سازه در
هاي اوليهزه 

گي و آجري ب
هاي جديد مح
يل اكثر سازه

ت تدريجي سي
روزه با پيشرفت
به روز در حال

ه مخلوقات ط
تفاق مي افتد

معماری  

  

  

  

  

  

6-4-4 (

استخوان
توان آنها

اجز. كرد 
تدريج حذ
سازه هايي
ترمينال ف

1385[  

توجه به ا
اگرچه سا
هاي سنگ
سيستم ه
همين دلي

اما حركت
امر. است 

سازه روز ب

شايد آنچه
همزمان ات
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ي زاده ، 

ن و رابطه 
يدا كرده 
 زيادي از 
ويد رايت 
. رفته اند

 معماران 

 از اعتقاد 
 ميدهد ، 
و ساختار 

اكرمي ، [
مچنين با 

كاري «  
متفاوت و 
مذكور را 
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 . هستند تقي[

انسان.  است 
عت تكامل پي
ه هاي بسيار 
چون فرانك لو
يعت الهام گر
يعت در آثار

د ، كه ناشي
او را تشكيل
اتفاق افتاده و
[. شده است 

ته باشد و هم
  .مي آيد 

:ي گويد اوا م
 در شرايط م
قت كيفيت م

 

 تحسين آنها

  انات

ي انسان بوده
باط با طبيعرت

نمونه. گرفت 
يز معماراني چ
همواره از طبي
ن خلوص طبي

ن مشاهده كر
مبناي فكري ا
خيلي بيشتر ا
بارها آزموده
 طبيعت داشت
ي آن فراهم م

كاالترا.  داند 
 به عملكردها

در حقيق. »)  

 به ديدن و

كل اسكلت حيو

 

 خالقيت هاي
ن شك در ار
 توان در نظر
اري معاصر ني

ه... دو آندو و
خلوصي چون

عي را مي توان
طبيعت م. د

يده طبيعي خ
ياسي بزرگ ب
متافيزيكي با

ل سازي از روي

ا مخاطب مي
در عين پاسخ
انند طبيعت

مگان مشتاق

با استفاده از شك

طبيعت گرا

ام و سرمشق
عه بشري بدون
 و شكلي مي

در معما. ورد
رن اوتزن ، تا
 معماري با خ

 ساختار طبيع
 ، نمايان شود
و بطن هر پدي
ز فرم در مقي
ن ، ارتباطي م
د ، امكان مدل

مل فعال آن با
ي است كه د

هما(  باشند

ی؟

 كنند كه هم

سازه ب)  27-4

چند معمار ط

ريخ منبع الها
 است و جامعه
نبه عملكردي
 چشم مي خو
 كاالتراوا ، ير
و رسيدن به

138[ 

خوان بندي و
ور كه هستند
 در طبيعت و
 واحدهايي از
گامي كه انسان
ن را درك كند

عت را در تعام
صالح به طريقي
تطبيق داشته

د يا الگوبرداری

يبا ايجاد مي

شكل

الگوبرداري چ

ره در طول تا
كامل طبيعي
ت را از دو جن
 از طبيعت به
ون ، سانتياگ

 در طبيعت و
0كياني ، [.ت 

  االتراوا

خ وضوح ، است
ح بايد همانطو
ت هر كيفيتي
ركيب بندي
ت ، تنها هنگا
طبيعت كه آن

ي چون طبيع
شكل دادن مص
وعي قابليت ت

 و طبيعت ، تقليد

 فرم هاي زي

ررسي نحوه ا

 آثارش هموار
عت داراي تكا
باط با طبيعت
اران باستاني

 ، ارو سارينن
فيات و نظم

را نمايان است

سانتياگو كا 

ي كاالتراوا به
ست كه مصالح
د است نهايت
 طبيعت با تر
ي معتقد است
 در جزئيات ط

رزش پديده اي
جام شود ، ش
ي جديد ، نو

معماری  

جادويي ،
1385[  

  

  

  

  

بر)  4- 5

طبيعت و
او با طبيع

ارتب. است 
الهام معما
، آلورآلتو
كشف كيف
طبيعت گر

1 -5 -4 (

در كارهاي
او به اينس
زيرا معتقد
گرايي در

وي ]1378
ريز شدن

كاالتراوا ار
كه بايد انج
عملكردها
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

از نظر كاالتراوا طبيعت هم مادر  ] 1385 فريدوني مشايخي ،[ .عامل تعامل موفق طبيعت و انسان مي داند
 ]1383كاالتراوا ،[.است هم معلم 

استفاده  - 1: درسهاي برگرفته كاالتراوا از طبيعت را مي توان تحت دو عنوان خالصه و طبقه بندي كرد 
   ]1385فريدوني مشايخي ، [ .ظرفيت ارگانيسم طبيعي براي تغيير شكل ، رشد و حركت  -2بهينه از مصالح 

به اين ترتيب نه فقط استحكام ساختمان .كاالتراوا ترجيح مي دهد ساختمان را بر اساس مقطع طراحي كند 
 ]1386احمدي شلماني ، [.، بلكه زيبايي ساختاري آن نيز مورد بررسي قرار مي گيرند 

در حال حمله نيمرخ گاو نري كه . در طراحي هاي كاالتراوا ، اشكال و نقوش طبيعي جايگاه ويژه اي دارند 
پيچ و تابهاي بدن انسان و يا طرح هاي كشيده از درختان ، با كروكي هاي آخرين كار كاالتراوا توام . است

به عبارتي عشق و عالقه او به طبيعت ، . گشته ، مجموعه كروكي هاي ساختمان او را تشكيل ميدهند 
صورت طرح هايي اجرايي چون پل ،  گياهان و استخوان بندي جانوران موجب مي شود تا اين نقش ها به

  ] 1385فريدوني مشايخي ، [ .در آيند ... ايستگاه قطار ، نمايشگاه و 

كه   Cartuja" "ي را به جزيره  "Siville" پياده رو است شهر -كه يك پل سواره اين پل : Alamillo پل
موجود در پروژه، توجه همه را از برانگيز  آميز و تحرك طرح جسارت.كند نمايشگاه در آن برگزار شد متصل مي

ي شهر از  ي دورافتاده احداث پل در يك منطقه. معطوف داشته استAlamillo به پل  ابتداي طراحي
  . كه رو به نابودي داشت برخوردار است اي اهميت اساسي در احياي ناحيه

  

  

  

  

  "Siville" در شهر Alamillo پل)  4-28شكل 

كيلومتر از هم  5/1بود كه   La Cartuja ي پل متقارن در دو طرف جزيرهطرح اصلي كاالتراوا يك جفت 
آنچه مسلم است نقطه قوت و برجسته طرح . ها ساخته شد فاصله داشت اما در حقيقت يكي از آن

  .اي بودن آن است در قرينه Alamillo پل

 200ي پل به طول  دهانه  اي به طرف بيرون رودخانه متمايل است، درجه 58اي  زاويه تنها ستون پل كه با
اين تمايل به عقب حس حركت و مراقبت را به كل ساختار . كند جفت كابل نگهداري مي 13متر را با 
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شيب آن 
  .د

 متعادل 

 سازه اي 

قطارهاي 
ذارد و از 
 در نماها 
 است كه 
ف با هم 
داد داخل 
 پشت با 
كه اندازه 

92 

ر آن وزن و ش
سازد وري مي

 تحت كشش

 نظير است و

ي است براي ق
نمايش مي گذ

اماده است ، 
پرنده دريايي

مفاهيم مختلف
طرفي در امتد

ستون فقرات 
 ، در حالي ك

 

عالوه بر. رسد
ري را غيرضر

كابلهاي سط

 نوع خود بي

 كه ايستگاهي
ل پرواز را به ن
طرح يك پرند
 و مانند يك پ

در اينجا م. ت
مي كند و از ط

. شده است 
هن مي سازد

 [  

 ون

كن به نظر نر
 تقارن ساختار

ن و دهانه توس
 .گيرند ي

اين پل در. ه

رودگاه ليون
پرنده در حال

پالن ، ط. ست
حركت است

ر او بوده است
وراخ مين را س

 نمايش داده
ي ديگر در ذه

1381چنگز،

ر فرودگاه ليو

ساك  ساده  نده
و و ايفا كرده

A  

 توسط ستون
عمودي قرار مي

گ عظيم كرد
[  

ستگاه قطار فر
،يون ميروند
اس "يروسارنين

 آن در حال ح
ت كه در نظر
 است كه زمين
جزئيات دقيق

 تيز ، تصويري
چ[.عي مي كند

ايستگاه قطا)

ی؟

ت يك نگهدار
رو تون و سواره

Alamillo پل

ي ايجاد شده
أثير بارهاي ع

شبيه يك چنگ
]1386ماني ،

وا در طرح ايس
 به فرودگاه لي

اي "گاه كندي
و سفيد فلزي

ن ايده اي است
ورچه خواري
 خوبي و با ج
دي صفحات

رها را تداعسو

)4-30شكل

د يا الگوبرداری

ود اين قسمت
ست عادل بين

در موردكاالتراوا

 نيروهاي افقي
ا تنها تحت تأ

اختار پل را ش
احمدي شلم[ 

كالتراو: ليون
ع السيري كه

 TWA فرودگ
ل هاي سياه و

اين. ند شود
 يك جهت مو
حال پرواز به

ه اش و سفيد
ط آن با دايناس

ش

 و طبيعت ، تقليد

شو  باعث مي
مي در ايجاد تع

طرح اوليه ك)  4

 ديگر اينكه
ها نابراين پايه

رد كاالتراوا سا
[. وجود ندارد

طار فرودگاه ل
طارهاي سريع
دآور ترمينال 
ي رسد كه بال
د از زمين بلن

از. رده است 
 اژدهاي در ح
ه خيره كننده

ق سريعا ارتباط

معماری  

و دهد مي
نقش مهم

  

  

4-29شكل 

مهم  نكته
بن. شود مي

رويكراين 
مشابه آن

ايستگاه قط
محلي و قط
اين رو ياد
به نظر مي
مي خواهد
پيوند خور
فضا ، بال
رنگ سياه
عظيم طاق
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معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ايستگاه قطار فرودگاه ليونايده اوليه كاالتراوا در مورد )  4-31شكل 
  

يك مركز بازآفريني شهري براي فرهنگ و علوم در مقياس بزرگ است  نيز  اين بنا :  شهرك علوم و فنون
طراحي  "Felix Candela"شهري در زير آب كه توسط مرحوم  ، "L’Oceanogràfic"كه همچنين 

 .را نيز در بر مي گيرد ،شده است 
، در ميانه راه بين شهر قديم والنسيا و ناحيه ساحلي  " Turia "اين شهرك در بستر رود خشك شده 

"Nazaret "  در پي طغيان مهيب اين رود در .هزار متر مربع گسترده شده است 350در مساحتي حدود
وسط كانالي به جنوب شهر منحرف و هدايت و بستر خشك شده رود درخت كاري شد و ت، رود 1957سال 

طرفين اين تفرجگاه از .كه از مركز شهر شروع مي شد، تبديل گرديدكيلومتر  7به تفرجگاهي به طولي 
اولين قسمتي بود كه به روي افالك نما .پل طراحي شده توسط كاالتراوا به هم متصل مي شود 2طريق 
و كاخ هنر  2001، ساختمان پاركينگ در سال 2000موزه علم در سال .گشوده شد) 1998در آپريل (عموم 

، قطعات شكسته و خرد كاشي هاي براقاستفاده كاالتراوا از بتن سفيد و .ره برداري رسيده بهب 2002در سال 
تمان اصلي، افالك نما و موزه تمام ساختمان ها را به مثابه يك كل واحد به هم پيوند داده است دو ساخ

مي كند، طوري  ، در اطراف تفرجگاه ،كه از كاخ هنر شروع مي شود و در راستاي طولي سايت امتداد پيداعلم
نكته مهم در طراحي اين فضا ايده  .چيده شده اند كه ديد هاي مناسبي را به سمت دريا عرضه مي كنند

اين سازه و از طرفي است كه شبيه الك پشتي است كه سر از آب در آورده و به ساحل قدم مي گذارد
  ]1386احمدي شلماني ، [ .  بسته شدن چشم را القا مي كند وباز متحرك 

  
  
  
  
  
  

 شهرك علوم و فنون)4-32شكل
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در  "تنريفه "پايتخت "سانتا كروز"واقع در  "Los Llanos" در اسكله دراين تاالر :  تاالر كنسرت تنريفه
بزرگترين جزيره از هفت جزيره اي است كه مجموعه جزاير قناري را  تنريفه (. جزاير قناري  اسپانيا قرار دارد

نقطه . سالن در كنار اقيانوس اطلس و در جنوب بندر سانتا كروس واقع شده است اين ) تشكيل مي دهند 
. عطف و چشمگير اين ساختمان تمام بتني سقف آن است كه به صورت موجي منحني ساخته شده است 

متري  50قوس هاي عريض . صندلي است  400صندلي دارد كه تاالر موسيقي آن شامل  1800اين سالن 
مان به شكل هنرمندانه اي طراحي شده است كه به عنوان ورودي ساختمان براي عموم در هر طرف ساخت

 . مردم است

افتتاح  2003سپتامبر  26و در  به پايان رسيد 2003آغاز شد و در سال  1997ساخت اين سالن از سال 
ك و تهويه داخل ساختمان با دارا بودن پيشرفته ترين سيستم هاي صوتي و ديوارهاي كامال اكوستي. شد

احمدي شلماني ، [ . هواي فوق العاده قوي و مجهز ، پذيراي اجراي زنده هنرمندان در جزاير قناري است
1386[  

  

  

  

  

  

  تاالر كنسرت تنريفه)  4-33شكل 

طرح توسعه ي سه ساله ي موزه ميلواكي كاالتراوا كه ظاهري شبيه به سايه بان دارد و : موزه ميلواكي 
پرنده باز مي شود ، بازديد كنندگان زيادي را از شيكاگو و اطراف آن به خود جذب كرده است همانند پرهاي 

بخش خارج از زمين اين بنا شبيه پرنده اي عظيم الجثه . معماري او در آمريكاست  اين طرح ، اولين تجربه.
براي  AIA وسيله يكاالتراوا پس از اعالم انتخاب شدن به . است كه در سطح فضاي باز فرود آمده است 

من تالش خواهم كرد كه در دوره ي استراحت و بازنشستگي زندگي ام ، شايسته «: دريافت مدال طال گفت 
به كساني تعلق مي گيرد كه تأثير اساسي برتئوري يا طرح هاي  AIA مدال طالي » .ي اين تقدير باشم

گيرد ، طوري كه بناها و پل هاي او پيروان معماري گذاشته باشند و كاالتراوا به حق در اين گروه جاي مي 
باز وبسته شدن بال پرنده بحراني ترين و پيچيده ترين عملكرد . زيادي در سراسر دنيا پيدا كرده است 

اگر اين عملكرد از كنترل خارج شود اين پروژه صد ميليون دالري خسارت .ساختمان موزه هنر ميلواكياست 
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  ايده اوليه كاالتراوا از برج پيكر انساني)  4-36شكل                                                            

  

  
مكعب با نود درجه چرخش، نماي منحصر به فردي را  9طبقه تشكيل شد كه اين  5مكعب  9اين برج از 

و بقيه مكعب ها مخصوص واحدهاي تجاري  - مكعب اول و دوم مخصوص دفاتر اداري. ايجاد كرده است
طرح . مسكوني است كه البته سالن هاي ورزشي، استخر، جكوزي و تاالرهاي پذيرايي هم جزء آنها است

استثنايي اين برج تاكنون دو جايزه ويژه بهترين طرح معماري برج هاي مسكوني و يك جايزه بهترين طرح 
معمول اين بنا به ساكنين اين امكان را مي دهد تا چشم  فرم پيچ دار و غير.سازه بتني را تصاحب كرده است

آنان كه ديد به سمت دريا را ترجيح مي دهند ، مي . انداز منزل خود را با محيط پيراموني انتخاب كنند 
توانند آپارتماني در يكي از طبقه ها برگزينند در صورتي كه ديگران كه مايل هستند چشم اندازي از منظره 

  ]1386احمدي شلماني ، [ .باشند ، آپارتماني مشابه در طبقه ديگر انتخاب مي كنند اطراف داشته 

  

  

  

  

  

  

  

  برج پيكر انساني)  4-37شكل 
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رييس موسسه معماري شيكاگو پيشنهاد داد كه برج  "Osmond Lynn" :برج فوردهام 
"FORDHAM"  400واقع در خيابان ) مترمربع 8904حدوداً (اكر  2.2در سايتي به مساحت بالغ بر 

طبقه كه بلندترين ساختمان  150و متر  609.6با ارتفاع شمالي در مجاورت رودخانه و نزديك ورودي اسكله 
. مي باشد  متر مربع 709/287در ضمن مساحت كل طبقات  ساخته شود،ايالت محسوب مي شود

ساختمان برج    .ان امين ايالتي ، قيمت ساخت برج را بيش از يك ميليارد دالر برآورد كرده اند كارشناس
""Fordham  اقامتگاه عمومي بسيار مجلل  250فوت مربع كه يك هتل پنج ستاره و  920000به بزرگي

فوت مربع  14000از طرف تراسها كه تقريبا به ارتفاع ساحل رودخانه است فقط به اندازه . را شامل مي شود
سايت در سمت چپ سايت براي طراحي باغ و ايجاد % 85فضايي به اندازه . مساحت را اشغال كرده است

فوت مربع  50000در حدود . و ساحل رودخانه بصورت باز باقي مانده است "DuSable "دسترسي به پارك
. در نظر گرفته شده است  نيز براي طراحي بنايي ويژه كه به رودخانه و ساحل ميشيگان مشرف باشد

  ]1386احمدي شلماني ، [

طرح كاالتراوا با موجهاي روبه پايين پيچان همچون لباس پر چيني كه تن مجسمه اي را پوشانده باشد 
  .بسيار بلندتر از آنچه مي باشد به نظر مي رسد

  .مايش مي گذارداين طرح دستاوردهاي جديدي را كه بوسيله نوآوريهاي سازه بدست آمده به خوبي به ن
هر واحد طبقه مانند يك جعبه مستقل خارج از مركز هسته برج با انحناي ماليم و پوششي موجدار ساخته 

  .شده است

  

  

  

  

  

  برج مارپيچ شيكاگو)  4-38شكل 

درجه نسبت به جعبه زيرين چرخش يافته اند و درنهايت  2اين جعبه ها با درجه انحراف كمي بيش از
درجه به حول مركز باال رفته اند كه اين چرخشها حس حركت در نما را به وجود  270طبقات با چرخش 

در طراحي برج ،دو موضوع سازه و فرم كه كاالتراوا بيش از دوازده سال مطالعه به آن دست يافته . مي آورند 
  ]1386احمدي شلماني ، [ .بود يكجا و همزمان جمع آوري شده اند
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ناهاي خود به كار مي برد را مي توان به همان راحتي كه در جايگاه خود در محيط عناصري كه كاالتراوا در ب
كاالتراوا ، معماري و مهندسي را در شرايطي . شهري قرار گرفته ، در يك موزه تاريخ طبيعي نيز تصور نمود 

است اين بينشي . كه روز به روز معماري تخصصي تر مي شود، با بينش خالق خود به هم آميخته است 
برخوردار از اين نيروي بالقوه كه نه فقط ساختار ظاهري بناها بلكه در نهايت روح ساختمان را نيز متحول 

  ] 1373فريدوني مشايخي ، [ .مي كند 

  فرانك لويد رايت ) 4- 5- 2

ديدگاهي دارد كه در كارهايش نمود پيدا مي كند وبه همين دليل كارهايش هميشه مانوس با   "رايت"
  .ده و گويي جزئي جدانشدني از طبيعت است طبيعت بو

گنجينه الهامات طبيعت ، تمام نشدني است و چنان غني كه هرچه از آن بردارند باز پاياني « :او مي گويد  
اگر ذات نگر باشيم ، بايد بدانيم كه براي معمار هنرمند ، هيچ منبع زيبا شناختي به اندازه درك قانون . ندارد

در . ه طور آماده و حاضر در اختيار نيستطبيعت هيچوقت ب.طبيعت باآور و الهام بخش و مفيد نبوده است 
پس اشكال مشهودتر طبيعت ، مكتبي عملي دارد كه مي توان به مدد آن تناسب را درك كرد و آن را در 

معمار بايد بتواند وحدت را درك كند ، در كجا مي تواند وحدت را چنان كه در مكتب طبيعت . خود پروراند 
وابط ميان شكل و كاركرد ، اصل اساسي در كارهاي معمار است ، يافت مي شود ، پيدا كند ؟ شناخت ر

تمايز فرمها كه تعيين كننده هويت است ، در درختان به . طبيعت با دست و دلبازي آن را آموزش مي دهد
طبيعت به بهترين نحو نمايان  بهترين نحو ، نمود دارد  و آفرينش كه مشخصه يك اثر هنري است ، در

 ]1381رايت ، [.است

طبيعت معموال فرمهايش را كامل ميكند و به ندرت فرديت فرمها را فدا مي كند يعني اجزاي تشكيل دهنده 
 ]1381رايت ، [ ».فرم آن را از شكل نمي دزدد يا مثله اش نمي كند 

بر همه واضح است كه فرانك لويد رايت به طبيعت احترام مي گذاشت و آن را به مثابه سرچشمه الهام بخش 
او واژه طبيعت را به كرات در سخنان خود به كار مي برد و دو مورد از مهم ترين نوشته . مي پنداشت خود 

درباره مفاهيم ساخت طبيعي ، همزيستي و هماهنگي  "درباره سرشت طبيعت "و  "خانه طبيعي"هايش  
اين . بهره مي جست  او طبيعت را كامل مي كرد و گاه براي به قاعده در آوردن معماري از آن. طبيعي است 

حالت در سبك مرغزار او آشكار است ، سبكي كه در آن با الهام از مرغزار ، صفحات معماري بر فضايي افقي 
  .تاكيد مي كنند 

، كه عشق او به طبيعت به نقش هاي تزييني طبيعت گرا بر روي ساختمان هايي "لويس سوليوان "برخالف
با ساختمان هايي كه كامال در وحدت همزيستانه با  "لويد رايتفرانك "ذاتا ناماليم منجر شده است ، 

او در  "خانه كافمن"شايد نتوان غني تر از . طبيعت به سر مي برند ، معماري برجسته تر محسوب مي شود 

www.civiltect.com - پخش از سيويلتکت



  
99 

 

معماری و طبيعت ، تقليد يا الگوبرداری؟

خانه ". يافت كرد كه در آن مصنوع بشر با طبيعت در كمال زيبايي در آميخته باشد  "بيران پنسيلوانيا"
، با صخره ها ، گياهان ، و آب در هم آميخته است و در زمينه اي از بي "خانه آبشار "روف به ، مع "كافمن

  .نظمي طبيعي شگفت آوري بنا شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )آبشار ( خانه كافمن )  4-39شكل              

كاربرد زياد شيشه با طبيعت از طريق تدبير تضاد ، كنسول هاي پويا ، خطوط راست و  "رايت "در اين مورد
او در چندين . در تماس مستقيم با مصالح طبيعي مثل سنگ به نوعي با طبيعت به تكامل رسيده است 

تاليزين  "به عنوان مثال در پروژه. پروژه ديگر و به شيوه هايي متفاوت ، با طبيعت به تكامل رسيده است 
ختان آزاد ، بوته ها و عناصر كامال آزاد محيط ، به واسطه تركيب بنيادين دكارتي ، در مجاورت با در "ستو

واقع در  "تاليزين وست"هماهنگي خاصي كه در .پيرامون ، ساختمان با طبيعت به تكامل رسيده است 
خطوط ساختمان با پيروي ، ايفاي نقش مي .وجود دارد ناشي از تدبير هم آوايي است  "صحراي آريزونا"

به عنوان واسطه هاي منطقه اي عمل مي كنند و ) چوب و كرباس سنگ صحرايي ، (مصالح ساختمان .كنند
  .ساختمان را با مكان و نور منطقه يكپارچه مي سازند 

  

  

تاليزين وست)  ۴-۴٠شکل 
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ساختمان هايي .با تدبير وابستگي به طبيعت عمل كرده است  "كانون شهري مارين كانتي"او در پروژه  
خطي مجموعه به ظاهر از اين سوي تپه هاي آرام و موقر منطقه به آن سو مي خزند و كل مجموعه را به 

  .مثابه تركيبي هماهنگ از مصنوع بشر با طبيعت نمايان مي سازند 

  

  

  

  

  

  كانون شهري مارين كانتي)  4-41شكل 

در  "هربرت جيكابز"خانه خانواده (با غوطه ور ساختن بناهايي كه در چشم انداز خود محو ميشوند  "رايت "
يا ديگر ساختمان هايي كه كامال در زمين مدفون مي شوند ، امكان وحدت و  "ويسكانزين "ميدان تاون در 

  ]1381آنتونيادس ، [ .نديكپارچگي كامل را با طبيعت فراهم مي ك

براي تعبيه كردن البراتوارهاي تحقيقاتي ساختمان  برج تحقيقاتي جانسوندر كنار مجموعه قبلي رايت 
تاي ديگر پالن 7طبقه آن داراي پالن چهارگوش بوده و  7طبقه است كه  14اين برج .وزارتخانه طراحي كرد

 مدور دارند اسيسات و پله ها و آسانسور تعبيه شده و ارتفاع ازيك هسته مركزي استوانه اي شكل كه ت .
  .ميگيرد طبقه هاي مربعي و دايره اي شكل مانند شاخه هاي درخت بيرون زده اند

  

  

  

  

  

  

برج تحقيقاتی جانسون)  ۴-۴٢شکل   
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در طراحي اين كليسا سعي بر ان «   :ميگويد "رايت"خود كليساي توحيدگراي ويسكانزين در مورد پروژه 
سقف نيز مثلثي . پالن بنا يك مثلث است . داشته كه ساختماني بسازد كه كامالً بيانگر حس وحدت باشد 

با اينكه چيزي شبيه به مناره كليسا در اين بنا نيست اما . است اما نه در جهت مساحي كف و موازي با آن 
در مثلث عقبي  ».رف متقارن استپالن دو مثلث از دو ط. فرم و ساختار احساس تكريم خاصي را القا ميكند 

يعني جايي كه سقف كمترين ارتفاع را داراست ورودي و يك آشپزخانه كوچك و يك شومينه قرار دارد 
ناحيه مقدس در مثلث جلويي قرار دارد و در اين قسمت سقف بطور ناگهاني از اطراف و پشت ارتفاع ميگيرد .

 .نور طبيعي ميگيرد ناحيه مقدس از طريق ديوارهاي شيشه اي اطراف. 

 

 

 

 

 

.  

  كليساي ويسكازين)  4-43شكل

. رايت تالش كرد تا عشق خود را به طبيعت جامعيت بخشد و شورو شوق خود را به مردم آمريكا منتقل كند 
  .او مي خواست به نوعي زندگي در سازگاري با طبيعت و فن آوري دست يابد 

طبيعت را در مركز شهر قرار داد و باعث شد تا منتقدان او را  " شهر بروداكر"او در تئوري برنامه ريزي خود 
تمايل رايت به طبيعت را مي توان نوعي جامعيت . به ضد شهر نشيني و تقسيم نامتناسب اراضي متهم كنند 

حالتي تدريجي از تعامل انسان و طبيعت كه در آن تدابير ممكن متعددي مي تواند در هر . كامل اطالق كرد 
، با امكان همزيستي هماهنگ در كنار يكديگر وجود داشته باشند ، البته اگر روح تركيبي غالب مصداق 

  ]1381آنتونيادس ، [ .نيروي خود را از طبيعت گرفته باشد 

  جان راسكين)  5-4- 3

براي دانشجويان بسيار پر اهميت است ، چرا كه مطالعه او درباره فرم  "جان راسكين"مطالعه آرا و آثار 
شامل تحليل نوشتاري و توضيحات شخصي وي درباره عللي كه منجر به ايجاد (يعي ، گستره وسيعي را طب

  .پوشش ميدهد) فرم هاي مشخص طبيعي مي شوند
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شكل گيري صخره ها و گوناگوني انواع آنها ، منحني هاي امواج و برگها ، بال هاي پرندگان و شكل گيري 
مسيري را نشان داده است كه هر كسي مي تواند آن را دنبال  "راسكين".ابرها همواره او را كنجكاو مي كرد 

نظريه پردازي هاي دائمي درباره امور طبيعي با مشاهده آنها ، و همواره با هدف انتقال آموزه هاي : كند 
  . طبيعي به قلمرو آثار هنري و مصنوعات بشري 

او نشان داده است كه . ع با معماري است راجع به برگ ها ، شايد مرتبط ترين موضو "راسكين "مطالعه
اگر كسي تنه ، برآمدگي . چگونه اين جزء ساده طبيعت مي تواند كليد برپايي ساختمان ها يا شهرها باشد 

ها و شريان هاي شاخه اي درخت را به دقت مشاهده كند ، ترسيم برگ بسيار آسان تر خواهد شد تا اينكه 
ترسيم برگ و مداقه در آن به ما كمك مي كند تا يك .يم كند بخواهد شماي كلي شكل برگ را ترس

ساختمان را تنها به عنوان طرحي دلخواه از شماي كلي بيروني ساختمان تصور نكنيم ، بلكه پيش از آن ، 
مطالعه .ساختمان را با ساختار سازماندهي آن ، سيركوالسيون وحركت هاي مختلف درون آن درك كنيم 

از طريق ترسيمات مختلف شامل اسكيس طبيعت گرا ، . ه همان اندازه مرتبط باشد كوه نيز مي تواند ب
، ) كه در آن توده ها از يكديگر تفكيك شده اند و نقش عناصر جزء را در كل بيان مي كنند (نمايش كوبيك 

ي فضاي مي توان رابطه درون) آسمان فراز قله كوه و سايه هاي مختلف بر جوانب آن (يا ترسيم فضاي منفي 
حتي مي توان جزئيات را از كليت . مثبت و منفي و وابستگي ساختمان به محوطه اطرافش را نمايان ساخت 

موضوع استخراج كرد ، براي آنها اندازه و عملكرد تعيين كرد و بنابراين چشم را آموزش داد و روح تناسب 
مرتبط است ، در ذهن معمار شكوفا  مقياس را آن گونه كه به بيان ساختاري معماري) عملكرد(ميان فرم 

  ]1381آنتونيادس ، [ .ساخت 

  رنزو پيانو )  4-5-4

و طراحي خيلي از ساختمانهاي عمومي ، سعي در آميزش معماري با مقياس  "جنوا"او در دفتر كارش در 
ن ادعا ، معماري كه بدو. خيلي از كارها را مي توان معماري سبز بدون تنوع ناميد . كوچك با طبيعت دارد 

احساسي با مقياس مناسب و محيطي جذاب و داراي كارايي مناسب در زمينه انرژي است و از يك معماري 
، او را جزء سبز ترين مدرنيستها مي  "پيانو "اين روش. كه هدفش بيان صرفا بصري است دوري مي كند 

در «: جديد را استخراج كند  شايد بعدها او به علم پيچيدگي گرايش پيدا كند و از آن ، معماري. كند 
زندگي يك نظم طبيعي وجود دارد ، وقتي شما آن را بپذيريد ، خواهيد فهميد كه معماري امروز بايستي 

شما با مصالح جديد ، تكنولوژي . انقالب در علوم بايد در زندگي اجتماعي نيز تبلور يابد . دوباره ابداع شود 
  يد روبرو هستيد و همه اين عناصر كه به طرزي تند و سريع در جديد ، پرسشهاي جديد و زيبا شناسي جد
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من فكر مي كنم تا .طي پنجاه سال گذشته تغيير يافته اند ، لزوم ابداع يك معماري نو را قطعي مي كنند 
بيست سال آينده به حرفه اي نزديك مي شويم كه توسط كامپيوتر انجام مي شود آن زمان تحول عظيم در 

  ]1386احمدي شلماني ، [ ».اد مي شود هنر ساختن ايج

اوكازاي "در  "فرودگاه كانزايي"عظيم ترين ساختماني كه استعاره و ايهام سازه اي در آن بكار گرفته شده 
است كه يكي از طرح هاي اوست ، از باال مانند يك هواپيماي بدون موتور با بالي به پهناي يك مايل و  "ژاپن

مركز "در طراحي  "راجرز"كه همكار  "پيانو"ديده مي شود ،)پرنده خفته يك(سدي كه در زير بال است 
بوده است در سقف فلزي سفيد از بيان گرايي سازه اي استفاده مي كند اينها پوست استخوان  "ژرژپمپيدو

اين هواپيماي مواج بدون موتور هستند اما آنچه كه در اين طرح جديد است منحني اورگانيك قسمت فوقاني 
اين منحني ها نيز ، مانند منحني هاي كاالتراوا ، از مهارتهاي مثلثي شروع شده و خميده مي .است سقف 
همان طور كه در فرودگاه قدم مي .فضاي داخل آن نيز مانند استخوان هاي پشت ستون فقرات است .شود 

  .م مي زنيم زنيم مثل اين است كه در داخل موزه تاريخ طبيعي از اجزاي دنده هاي دايناسور ، قد

  

  

  

  

  

  فرودگاه كانزايي)  4-44شكل 

منحني هاي نزولي عاملي تاثير گذار در طراحي فضا هستند و توسط پوشش سفيد رنگ سقف كه بر اساس 
شكل طراحي بر اساس مقاومت هوا باعث شده كه مسير براي . مقاومت هوا شكل گرفت تقويت شده اند 

عوامل ديگر همچون ارتعاشات زمين و التزامات مربوط . را ايجاد كند جريان هوا روان شود و حداقل مقاومت 
در اينجا پيانو عملكردگرايي را بياد .به پوشش خارجي ساختمان در طراحي شكل منحني تاثير گذاشته است 

اين تمهيد در جهت حركت به سمت . مي آورد، در جايي كه منحني بايستي خم شده و بسته مي شود 
اين درست است كه قسمت كشيده شده طرح كه يك مايل طول دارد نسبت به . شده است هواپيما ايجاد 

  ]1381چنكز ، [.قسمتهاي ديگر آزادتر است ولي اين آزادي كافي نيست
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  الگوواره هاي ديگر معماري از طبيعت)  6-4

فرم هاي  از معماراني كه در پايان نهضت معماري مدرن نگاهي خالقانه ، انحصاري و جسارت آميز به
اوتزن در سفرهايش متوجه شد كه . است "يرن اوتزن "غيرعادي و در حقيقت برگرفته از طبيعت داشت

در طرحي سريع از يك خانه . برخالف معماري غرب ، در معماري شرق سطوح افقي جايگاه ويژه اي دارند
ر و دريا ، باز همين توجه وي در طرحي ديگر از اب. ژاپني فقط بامي را از آن خانه بر سكويي نشان مي دهد 

به خطوط و سطوح افقي چه در تجسم دريا و چه در تصوير توده ابر آشكار است ، وي ريشه طبيعت گرايي و 
ارتباط ماوراي طبيعي آن را در معماري شرق در اين تصاوير نهفته مي يابد و در حقيقت خود اين اشكال و 

وي مي . مي گردد "اپراي سيدني در استراليا  "اوليه به نامديدگاه فلسفي آنها مبنايي براي رويش طرحي 
گويد در طرح تاقي هاي اپراي سيدني و صفحات شيشه اي مقابل آن از حركت طبيعي و ديناميكي بال يك 

  ]1380كياني ، [.پرنده در حال پرواز الهام گرفته است 

  

  

  

  

 اپراي سيدني)  4-45شكل

مونومانتالي و نمايشي نيمه رئاليستي از فرم و شكلي طبيعي در قالب يك پرنده اما از بناهايي كه به شكلي 
اين بنا پرنده . است  "اروسارينن "اثر "كندي. اف.فرودگاه جان "مورد استفاده قرار گرفته ، بناي ) عقاب (

به نشانه اي بزرگ را مي ماند كه در حال فرود يا اوج گيري است ، شكل عقاب مظهري براي كشور و پرواز 
در اينجا فرم ، نمادي از عملكرد را نشان مي دهد و در واقع آميزه اي از . پروازهاي خطوط هوايي است 

  ]1380كياني ، [ .حركت تكنولوژي و بيان پرواز است 

  

  

  

  

 فرودگاه جان اف کندی)  ۴-۴۶شکل 
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جنگل هاي فنالند و . موجي شكل  چوب و فرم: و معماري او دو نكته قرين است  "آلوار آلتو"همواره با نام 
فراواني چوب در اين سرزمين موجب گشت كه وي با ديدي معمارانه از امكانات اين ماده طبيعي استفاده 

تاثير فنالند همه جا در كارهايش هويداست و قدرتي كه طرح .كند و آن را به استادي و هنرمندانه به كار برد 
يكي از جنبه هاي اصيل و درخشان او اين بود . رزمين مايه مي گيرند هاي او از آن برخوردار است از اين س

كه هنرش و اثرش معرف محيطي بود كه او در آن پرورش يافته بود ، تاثير فنالند با مجموعه اي از جنگلهاي 
وسيع و ده هزار درياچه در كارهاي آلتو ، همان استفاده مطلوب از چوب و شكل منحني و موجي درياچه 

، در  "آلور آلتو ".بيعي است ،در اينجا طبيعت نقشي اساسي در فرم هاي معمارانه پيدا مي كند هاي ط
همگام ... استفاده از محصوالت صنعتي در معماري ، همچون صندلي ، مبلمان ، ميز ، چراغ ، لوستر و 

راستا وحدت فرم  در اين. بامعماريش به شيوه اي هنرمندانه و آزاد ، از زبردستان معماران معاصر بود 
اين بهره گيري از طبيعت در آثار هنرمندان ، گاه . برگرفته از طبيعت را به خوبي در كارهايش مي توان ديد 

 "تاير فرمي و شكلي به شكل هاي مختلف عناصرطبيعي در مي آيند و گاه همچون ديگر آثار هنرمندان اثر
  . مورد نياز انسان نقش مي بنددنقوش و اشكال طبيعت بر روي اشياي  "لوسيانو ويستوسي

طرح و اجرا شده است نمونه اي از معماري  "كوين روش "كه توسط "مركزجهاني شركت يونيون كاربايد"
   .است كه به نحوي وسيع و نزديك با طببيعت محيط عجين شده است 

 3000كينگ براي اتاق كارمندان وداراي فضاي پار 3200اين مركز بزرگ باحجم وسيع خود كه تنها داراي 
اتومبيل است با شكلي اسفنجي و ستاره اي شكل خود به گونه اي در روي زمين تكثير فرمي دارد  4000تا 

عالوه بر اين شكل . كه تمامي فضاهاي آن به طريقي از نور ، تهويه و مناظر طبيعي محيط استفاده مي كنند
يان سبزه زار است كه دست و پاهاي زياد آن همان انحناي آن از باال به نگاه اول به مثابه خزنده اي در م

احترامي كه به طبيعت گزارده شده در ديد اول . فضاهاي پاسيويي شكل بزرگ و تكثير گونه اسفنجي است 
طبقه است هم ارتفاع و يا حتي كوتاهتر از  5اين است كه ارتفاع ساختمان در بيرون از زمين كه حدود 

ود گفت كه هيچ گونه ابراز وجود متظاهرانه اي در چشم انداز محيط درختان جنگل محيط است و مي ش
  ]1380كياني ، [ .نكرده است 

  

  

  

  مركزجهاني شركت يونيون كاربايد)  4-47شكل 
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اين مجموعه كه داراي .ست  "ايندياي امريكا "واقع در "كمپاني بيمه عمر كالج "، "كوين روش"از آثار ديگر 
نماي شيشه اي خود گوياي شكل الماس است كه با وجود استخر ميان آنها و  سه بلوك قابل افزايش است با

عالوه بر اين ، شكل خاص كوه مانند . انعكاس آفتاب در آب و شيشه ها ، تاللوي خاصي به محيط مي دهد
 آن با سازه اي استوار و محكم در بيان ظاهري خود مفاهيم بيمه را با استفاده از عناصر طبيعت يعني كوه و

  ]1380كياني ، [ .الماس به خوبي بيان كرده است 

  

  

  

  

  

وي طراحي معماري و خلق بناي . ي ژاپني است "تادائو آندو"از نمونه هاي ديگر معماران معاصر ، آثاري از 
، معماري خود نوعي تپه كه احجاميك معماري را به عنوان جزيي از طبيعت قلمداد مي كند ، او بدين سبب 

در آثار وي كه عمدتا از بتن . هستند نگاهي طبيعت گرا به معماري دارد ... درخت ، سنگ و صخره ، آب و 
در حقيقت از مصالح و موادي همچون . عريان مي باشد مي توان لطافت و ظرافت سبك بتني را مشاهده كرد

خانه هاي "با مجموعه "تادائو آندو ".ان مي كند بتن استفاده مي كند و از آن احساسي به شكل چوب بي
  .در مقياس بزرگ تري مطرح مي سازد گاه خود را به معماري خانه ها به مثابه يك عضوي از طبيعت "روكو 

اين مجموعه خانه ها كه در شيب تند يك كوه قرار دارند با پيروي از شكل خاص اندازه هاي سنتي ژاپن ، 
هي خالي را همچون سنگ هاي صخره اي به بيننده تداعي مي كند  و در واقع در مكعب هايي گاه پر و گا

وي عالوه بر طرح ايده هايي .درجه ارتباطي منطقي بين ساختار و طبيعت ايجاد مي كند  60يك شيب 
همچون هماهنگي بنا و احترام به طبيعت ، ايجاد تمركز در يك محوطه  اقليمي و اعتقادي استفاده كننده ، 

  .ردن طبيعت در بنا را باعث افزايش روحيه كاركنان و يا جان گرفتن انسان در خانه مي داند آو

  

  

  

  ) ۴- ۴٨شکل

 كمپاني بيمه عمر كالج 

مجموعه مسکونی روکو) ۴-۴٩شکل 
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در واقع مدل ها و طرح هاي امروزي معماريهاي سنتي و "تادئو آندو "ي  "مجموعه هاي مسكوني روكو"
و نمونه اي مشابه آن در ايران و خارج ايران نمونه  "ماسوله|"شهر . مردمي همچون ماسوله در ايران است 

  ]1380كياني ، [ .هايي از هماهنگي معماري با طبيعت است 

از آرشيتكت هاي معاصر ژاپني است كه در آثارش به وفور از عالئم و شكل دهي  "ايتسو كو هاسه گاوا"
عمدتا بتن و در مقدار زياد از مشخص طبيعت استفاده مي كند ، هرچند كه شيوه وي در بكارگيري مصالح 

صفحات و ميله ها و توري هاي فلزي ، فايبرگالس و پالستيك است و اين به نوبه خود با بافت خاصي كه 
اين مواد دارد ، بيان خاصي را نيز به بيننده القا مي كند ، ولي نكته اين است كه او از فرم و شكل هاي 

ان ، آب ، باد و اجرام سماوي ديگر به وضوح به شكل هاي درخت. منحني و حركت فرم استفاده مي كند 
  .معين در ابعاد مختلف آشكار است 

ميالدي عالوه بر اينكه نمايشگاه از غرفه هاي خيمه اي  1989در سال "نمايشگاه جهاني ناگويا "در طرح 
حجم صخره  شكل و به گفته خودش برگرفته از حجاب زنان مسلمان بود ، درختان نخلي شكل و لوتوس و

اي شكل به نشان يك كوه و از جنس فايبر گالس و فلز و نيز كف مرمرين آن با نقش خاص خود كه بياني از 
بود همگي نشان و برگرفته از طبيعتي است كه وي در آثارش اصرار بر ... ساحل ماسه اي ، صدف هاي دريا و 

فصول مختلف سال تغيير مي كند و اين خود زمينه  به گفته وي در ژاپن ، نور ، باد و هوا با. حضور آنها دارد 
  .اي است كه حاالت مختلف طبيعت را بتوان به گونه هاي مختلف و متنوع آفريد 

ي به طور آشكار از يك كره زمين به عنوان مركز اجتماع و "مركزفرهنگي شونادا"در طرح ديگر وي يعني 
تفاده از گنبدهاي ژئودزيك مختلف بيان هاي سمبليك او با اس. صحنه تئاتر اين مجموعه استفاده شده است 

از كره ماه ، كره زمين و كهكشان را ارائه مي دهد و در حقيقت خارج از استفاده از طبيعت زمين ، نگاهي به 
  ]1380كياني ، [ .آسمان و كهكشان در معماريش دارد 

  

  

  

  

  

  مركزفرهنگي شونادا)  4-50شكل
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برنده آن شدند ، طرح  "اسنوها "از طرح هاي مشهور اخير كه يك گروه از معماران جوان نروژي به نام
شكل ساختمان همچون دايره اي بزرگ از شيشه است كه به . در مصر است  "كتابخانه بزرگ اسكندريه"

ين به تبعيت از طورشيبدار روي زمين قرار گرفته و به سمت شمال يعني درياي مديترانه قرار دارد و ا
با وجودي كه ورودي در طبقه همكف قرار دارد ، .طبيعت و به نماد خورشيد در مصر باستان تشبيه مي شود 

در نيمه راه صعود به اين فضاي پرعظمت ، صفحه مدور بام ، زمين را مي شكافد و از سمت دريا شباهت آن 
كارگيري در معماري معاصر و متاخر نگاهي تازه به آشكارا همانند خورشيد در حال طلوع است و اين نوع به 

  . است كه آثار معاصر را از ديدگاه مونو منتال غني تر مي سازد 

  

  

  كتابخانه بزرگ اسكندريه)  4-51شكل                 

  

  

  

  

مركزي آن خارج از كاربرد و عملكرد بنا ، در جايگاه  "اسپريكلسن "اثر "گراند آرك "در بناي بزرگ و يادمان
در يك فضاي باز، سقف پارچه اي كامل آن به شكل يك توده ابر است ، در نمايي كه از دو طرف گراند آرك 

اين سقف پارچه اي شكل در زمينه آبي آسمان نمايي طبيعي و كادر شده را همچون يك . مشاهده مي شود 
  ]1380كياني ، [ .تابلوي نقاشي بيان مي كند

  

  

  

  

  

 يادمان گراند آرك)  ۴-۵٢شکل 
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معماران امروز در فرم گيري فضاي معماري به جهت تنوع و نوآوري ، گاه به گذشته هاي دور چشم دارند تا 
 "گروه ويليام مورگان"اثر  "خانه ساحلي"در طرح . با نوعي تداعي بصري ، بتوانند گذشته را بازسازي كنند 

با استفاده از شرايط توپوگرافي محيط و ساختن آن در دل با بهره گيري از نوع زيست و مسكن غارنشيني و 
اين طرح با پوشش . يك تپه ساحلي ، فرم خانه هايي را بوجود آورده كه تنها روزنه هايي به بيرون دارند

  .سقف ها و ديوارها به صورت يك تپه طبيعي از نظر فرم هماهنگي خود را با طبيعت حفظ كرده است 

  

  

  

  

  احليخانه س)  4-53شكل 

بنياد "از آثار معاصر كه نماي طبيعت گرا در جنبه هاي بصري آن آشكارا چشم نواز است ، طرح بناي 
است كه عالوه بر تاثيرپذيري از آثار نقاشي  "دومينيك رونسري"و  "ژان سونيه"در فرانسه توسط  "وازارلي
ن كه سطوح ديوارهاي مختلف در ، استفاده از فرم هاي طبيعت  مشهود است ، در نماي آ "وازارلي"خود 

جهات گوناگون و ناشي از پالن آن به شكل فضاهاي شش گوشه النه زنبوري است ، دايره هاي بزرگ سفيد 
بر روي ديوارها شمايي از خورشيد را گوياست كه با انعكاس آن در استخر بزرگ جلوي آن ، طلوع خورشيد 

  ]1380كياني ، [  .را با افق دريا تداعي مي كند 

  

  

  

  

  بنياد وازارلي)  4-54شكل 

يك آسمانخراش شگفت انگيز در تايوان طراحي شده است كه ظاهري شبيه به يك درخت دارد و تحقق 
  .آسمانخراشهايي است كه پيش از اين در مجموعه فيلمهاي علمي تخيلي جنگهاي ستاره اي ديده شده بود

به تازگي تصاويري منتشر شده كه مربوط به طرحهاي يك آسمانخراش جديد و پيشرو است كه در آينده 
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سومين شهر بزرگ تايوان است  "تايچونگ"واقع در تايوان ساخته شود  "تايچونگ"قرار است در افق شهر 
   .كه به تازگي موفق شد جايزه اول يك مسابقه طراحي را برنده شود

منظرگاه شناور شبيه  8ساختمان اصلي به يك درخت پوشيده از . نام دارد  اي شناورمنظرگاههج اين بر
  .است كه اين منظرگاهها همانند برگهاي يك درخت طبيعي باال و پايين مي روند

نفر را دارد افرادي كه سوار بر اين  80هر منظرگاه همانند يك آسانسور عمل مي كند و گنجايش حمل 
  .انند از چشم انداز افق دور لذت ببرندبرگها مي شوند مي تو

برطبق اظهارات معماران، اين منظرگاهها قرار است با يك ماده سبك و نرم بر روي يك مسير عمودي بر 
روي ساختمان ساخته شوند اطراف اين مسير عمودي را يك ميدان الكترومغناطيسي قوي احاطه كرده 

 .است . 

فناوريهاي سبز دوستدار محيط زيست شامل توربينهاي بادي و پيلهاي در ساخت اين آسمانخراش از 
 .آغاز شود 2012انتظار مي رود كه ساخت اين ساختمان از سال . خورشيدي استفاده خواهد شد

 

 
 
  

 
   

 
 

 
   

آسمان خراش تايچونگ) 4-55شكل   

  نتيجه گيري )  7-4

هايي كه با الهام از فرم هاي طبيعي شكل گرفته با توجه به مباحث مطرح شده و با در نظر گرفتن ساختمان 
اند ، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه طراحان براي استفاده و تقليد از فرم هاي طبيعي تاكنون دو 

  .شيوه را بكار برده اند 
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شيوه اول اين كه هدف طراح فقط تقليد  از ظاهر خارجي فرم هاي طبيعي باشد كه در اين صورت ساختمان 
شيوه دوم آن كه طراح از . فقط بازتابي از زيبايي ظاهري موجود در طبيعت محيط اطراف مي باشند ها

  .فرايندهايي كه فرم هاي طبيعي را شكل داده اند ، براي خلق طرحهاي جديد الهام مي گيرد 

اسب بايد خاطر نشان كرد كه هيچ يك از اين دو روش تضميني براي ايجاد معماري با كيفيت خوب و من
حتي با درك فرايند ( طراحي معماري تنها با استفاده از درس هاي تكنيكي موجود در طبيعت . نيست 

مشابه ايجاد معماري بدون در نظر گرفتن زندگي درون آن است و حاصل آن معماري ساكن ) موجود در آن 
عوامل محيطي و انساني  و غيرپوياست ، زيرا همچنان كه در باال اشاره شد طراحي ساختمان مجموعه اي از

به طور مشابه ، تقليد بدون تفكر از فرم هاي طبيعي ، منجر به نتايج غير عقلي و غير منطقي خواهد . است 
قابل توجه است كه در بين اكثر طرح هاي معماري آنهايي مورد انتقاد قرار گرفته اند كه به تقليد صرف . شد 

، مدافع  "جان راسكين"حتي .پنهان در آن غافل مانده اند  ازفرم هاي طبيعي پرداخته اند و از حقيقت
سرسخت طبيعت به عنوان منبعي عظيم براي الهام بخشي ، با تقليد بي چون و چرا از فرم هاي طبيعي در 

آرايش شياري ستون هاي دوريك ، كه من نمي پذيرم كه «: معماري سخت مخالفت مي نمايدو مي نويسد 
ت براي يونانيان باستان بوده است ، در اصل خود تقليدي از سازه هاي ارگانيك سمبولي از شكل پوست درخ

مي باشد ، با وجود آنكه زيبايي در آن حس مي شود ولي اين زيبايي نشان دهنده سطح پاييني از نظم 
  ».بسيارباالي موجود در طبيعت است 

استشمام فرم هاي طبيعي شايد با كوشش در درك قوانين طبيعت و ديدن ، احساس كردن ، شنيدن و يا 
به طور  مثال زيبايي از طريق حداكثر كارايي در مصالح و ( بتوان به زيبايي عملكردي طبيعي دست يافت 

براي توسععه و پرورش فرم هاي معماري كه در طبيعت يافت مي شوند ، قوانين ) . فرم حاصل مي شود 
نتيجه اين كار . تمان هاي بديع و نوين به كار برد اساسي وجود دارد كه مي توان آنها را در اغلب ساخ

. طرحي عالي است كه كارايي سازه اي ، نيازهاي عملكردي و زيبايي شناسي با يكديگر تركيب شده اند 
 .مي روند نه فقط تقليد محض از آن درس هايي كه از طبيعت آموخته مي شوند و به طور مناسب به كار

 ]1385تقي زاده ، [
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نتيجه گيري و ارائه اصول و معيارهاي : فصل پنجم 
  الگوبرداري از طبيعت
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  مقدمه) 5- 1

انسان اغلب تصور مي كند آنچه طبيعي است چه از نظر فرم و چه از نظر عملكرد به حدي از تكامل رسيده 
  . است كه بهتر از آن قابل تصور نيست ، حال آنكه چنين نيست 

ساده ترين فرم كه به گونه اي كامل در خدمت عملكرد باشد و بسياري از « :مي گويد  "آدولف پورتمان"
  ».مردم آن را طبيعي خوانده ، و ستايش مي كنند در طبيعت كامال نادر است 

اغلب به نظر مي . آنچه بيشتر به چشم مي خورد به خصوص در دنياي حيوانات چيزي فاقد اين صفات است 
و يا حتي بازي هاي لجبازانه يك قدرت خالق ، در اين آفرينش بيشتر دست داشته  رسد كه خيالبافي آزاد

  .اند تا ضرورت هاي تكنيكي 

نشان دهنده اختالف اساسي در ساختار جسمي ) هردو حيواناتي با گردن بسيار بلند (قياس بين زرافه و قو 
به صورتي كه بين ساير پرندگان (دن در قو بلندي گردن با زياد شدن تعداد مهره هاي گر.اين جانوار است 
جبران گرديده ، حال آنكه زرافه مثل ساير پستانداران هفت مهره گردن دارد كه البته اندازه ) استثنايي است 

همچنين نقوش ظاهري بسياري از حيوانات و مثال برخي از صدف ها فاقد هر نوع . آنها غير معمول است 
  .عالمتي بوده و نه داراي عملكردي مي باشد يعني نه نشان دهنده . عملكرد است 

براي  "برونلسكي"گفته مي شود كه . البته طبيعت مي تواند به عنوان مدل براي انسان قابل استفاده باشد
 "ژوزف پاكستون"تخم مرغ را به عنوان مدل در نظر گرفته است يا  "كليساي جامع فلورانس"ساختن گنبد 

كه نوعي نيلوفر آبي بسيار بزرگ مي باشد الهام  "ويكتوريا رجيا"برگ هاي از  "ساختمان كاخ كريستال"در 
اما با وجود اين تصور اشتباهي است  كه هر سازه در معماري را به ترتيبي تقليدي از پديده اي . گرفته است 

نداشتند در جواب مدعياني كه سازه هاي معلقش را به تقليداز تار عنكبوت مي پ "فراي اتو". طبيعي بدانيم 
در زماني كه ما اين سقف هاي سبك معلق را طراحي ، محاسبه و آزمايش مي كرديم ، هيچ يك «: مي گويد 

از دست اندر كاران طرح از تار عنكبوت اطالعي بيشتر از ساير مردم عادي نداشتند ، اما زماني كه سقف هاي 
چشم آموزش ديده به تار عنكبوت نگاه توري معلق تا حدي تكامل يافتند مردم با چشم ديگري ، يعني با 

 ]1386گروتر ، [».  كرده و آنگاه توانستند آن را در اين سازه بازشناسي كنند 

  :اين پروژه در بررسي الگوبرداري به دو مرتبه از اصول و معيارها دست يافته است ، كه عبارتند از 

  .)  كه شامل اصول سازه اي و اصول كالبدي مي شود( اصول ارگانيك- 1

  اصول فرا ارگانيك  - 2
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  )قوانين حاكم بر ساختارهاي طبيعي و نحوه استفاده از آنها(اصول ارگانيك )  5- 2

با . الگوهاي سازه اي و الگوهاي كاركردي. در الگوبرداري از اصول طبيعت ، دو گونه الگوها حصول شده است
اين اصول را در معماري يافت كه به  دقت در طبيعت و استخراج اصول سازه اي و كاركردي آن ، مي توان

  .برخي از اين اصول و مصداقهاي آن اشاره ميگردد

استفاده از قوانين طبيعت به گونه اي است كه حتي ممكن است هيچ تشابه ظاهري بين ساختار طبيعي و 
عماري مورد در زير به برخي از قوانين طبيعت كه مي توانند ، در م. ساختار آفريده شده وجود نداشته باشد 

  :استفاده قرار گيرند اشاره مي شود 

  : اصول سازه اي  -
  :الگوبرداري از نحوه مقابله با نيروها  •

. حفظ ساختار يك سيستم در مقابل نيروها و بارهاي وارده ، ازمهمترين فلسفه هاي وجودي سازه است 
در معماري نيز مصاديق استفاده . روشهاي مقابله طبيعت در برابر نيروهاي وارده جالب و قابل تامل است 

  . ازاين شيوه ها به وفور يافت مي شود 

هاي كششي و يا فشاري و اجتناب از تنشهاي خمشي ، معمولترين مقاومت در برابر نيروها از طريق تنش
توجه به نوع تنشهاي اعضا در بهينه كردن . روش مقابله نيرو از طريق تحمل تنش در اجزاي سازه اي است 

طبيعت همواره سعي دارد تاحد امكان از تنشهاي كششي و فشاري در سازه هاي . سازه مفيد خواهد بود 
و از تنشهاي خمشي صرفا در مواردي كه ساختار آنها ماهيت اليه اي دارد استفاده مي خود استفاده كند 

  .كند ، چرا كه خمش يعني بيهودگي در مصرف مصالح و بيهودگي در طبيعت آفريده نشده است 

سير تكاملي سازه ها از سازه هاي خمشي به سمت سازه هاي كششي و فشاري از جمله سازه هاي چادري و 
  .در اين راستاست  پوسته اي

  :انعطاف پذيري و تغيير شكل در طبيعت جهت مقابله با نيروها  •

به . با استفاده از تغيير شكل احتمال شكستن كمتر است . اين شيوه در سازه هاي طبيعي بسيار نمود دارد 
هاي نرم و همين دليل است كه پرندگان با استفاده  از خصلت غريزي خودشان النه هايشان را بر روي شاخه 

استفاده از سيستمهاي با مصالح كمتر و انعطاف پذير تر از نمونه هاي ساخت شده . انعطاف پذير مي سازند
  .معماري مي باشد 
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  :استفاده از نيروهاي مزاحم بر عليه يكديگر و يا بر عليه خودشان  •

باد درختان مقداري از  به عنوان مثال ، هنگام وزش. اين نمونه در طبيعت گياهان بيشتر يافت مي شود 
انرژي باد را در تنه خود به صورت نهفته ذخيره كرده و در نوسانات رفت و برگشتي بعدي ، نيروها را از 

از جمله خنثي . استفاده از اين اصل در معماري سنتي به وفور ديده مي شود . طريق آن خنثي مي كنند 
  .كردن نيروهاي پاطاقها 

  :فرار از نيرو  •

كاهش ميزان نيروي وارده بر سازه ، ساختارهاي طبيعي ، مخصوصا گياهان با خم شدن به نيروهاي به منظور 
  .مزاحم طبيعي جواب مي دهند 

هنوز ساختمانهايي ارتجاعي كه . امكان تحقق اين اصل در معماري و ساختارهاي مصنوعي خيلي پايين است 
  .ده نشده است در مقابل نيروهاي خارجي بتوانند جا خالي دهند ، مشاه

  :كمينه گرايي در مصالح و ايجاد فرم بهينه سازه اي  •

به عنوان نمونه . طبيعت اغلب با استفاده از كمترين مصالح به بهترين فرم سازه اي دست پيدا مي كند
  .استخوان هاي پا به بهترين فرم سازه اي با كمترين مصالح دست يافته اند

بيشتر مشاهده مي شود  "فولر "و  "كاالتراوا"،  "فراي اوتو"معماراني چون استفاده از اين اصل در آثار 
طبيعت داراي الگوهاي قابل شناختي از روابط انرژي است كه مي توان آنها را به اشكال «: مي گويد  "فولر".

داخلي طبيعت به گونه اي سازه ها را در بطن خود مي سازد ، كه نيروهاي . قابل بهره برداري تبديل كرد 
گاهي » .هميشه در جهت حداقل انرژي بوده و در نتيجه طبيعت حداكثر استفاده را از حداقل انرژي مي برد 

ذهن انسان در پذيرش آنچه مورد نياز است احساس آرامش . از اين اصل به اصل ضرورت هم ياد مي شود 
  .مي كند و در حضور عناصر زائد و ساختگي احساس ناآرام دارد 

  :سازه و مصالح وابستگي  •

طبيعت در انتخاب مصالح بر اساس عملكرد و نحوه تطابق با نيروهاي طبيعي و در جهت هماهنگي با فرم 
اينكه . پايه و اساس هر ساخت و ساز را شناخت مواد و مصالح سازنده اش تشكيل مي دهد. انتخاب مي كند 

  .مصالح ساختماني چيست و چگونه ساخته شده و شكل گرفته است 
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  : ارتباط سازه و هندسه  •

طبيعت ، هندسه اش را بر اساس شرايط عملكردي و در جهت هماهنگي با ديگر اجزاي خود و با اهداف 
استحكام بخشي ، كاربردي و اقتصادي انتخاب مي كند و در بعضي موارد نيز با تغييرات هندسي ، در طول 

به عنوان نمونه . ادي و استحكامي مي باشد فرايند رشد ، سعي در پاسخگويي به شرايط عملكردي ،اقتص
شبكه مثلثها ، الگويي سازمان دهنده است كه .استفاده از شبكه هاي مثلثي مكررا در طبيعت ديده مي شود 

نمونه . شبكه هاي مثلثي متراكم ترين پيوند اجزا براي كارايي است .در طبيعت مكررا به چشم مي خورد 
  .مشاهده كرد "گنبد ژئودزديك باك مينستر فولر "ي توان در هاي عيني اين اصل در معماري م

  :طراحي با استفاده از سنجش بار و چرخه اصالح  •

از . در مناطقي كه بادهاي شديدي مي وزد ، عموما ريشه گياهان قوي تر و در جهت خالف باد رشد مي كند 
درخت در طول زمان رشد به  لحاظ فرمي نيز گياهان به حالت مخروطي در مي آيند و هسته مياني تنه

در قسمت پشت به باد حلقه ها فشاري تر و در قسمت رو به باد كششي تر . سمت وزش باد متمايل مي شود 
  .را از جمله اين ساختمانها مي توان ناميد  "كاالتراوا"در معماري ، سازه هاي متحرك . مي شوند 

 :تطابق با نيروهاي محيط  •

. ساختارهاي محيطي نسبت به تنشهاي مكانيكي محيط خصوصا براي اثرات باد خود را انطباق داده اند  
جهت اثبات اين تطابقات دو نمونه روش تحقيقاتي با عناوين روش اجتناب و روش شبيبه سازي استفاده 

را مي توان "فاستر  نورمن"كارهاي . اين اصل بيشتر در نزد معماران ساختگرا نمود داشته است. شده است
  .نمونه هاي خوبي براي اين اصل دانست 

  :تركيب رفتار سازه اي و كاركردي  •

به عنوان مثال . اعضاي ساختار هاي طبيعي عالوه بر نقش سازه اي داراي وظايف ديگري نيز هستند 
  .داراي عملكردهاي متفاوت هستند ... آوندهاي گياهان ، پرندگان و 

د طبيعت ، سازه بايد عالوه بر عملكرد سازه اي عاملي براي پاسخگويي به عملكردهاي در معماري نيز همانن
را نمونه اي از اين نوع سازه  "كيشو كورو كاوا"ي ژاپن اثر "استاديوم چشم بزرگ اويتو ".ديگر نيز باشد 

  .است 
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  :سلسله مراتب انتقال نيرو و همكاري اجزا با هم •

طبيعت در اكثر موارد از يك عضو . تند و همديگر را كنترل مي كنند اجزاء مكمل و تعريف كننده هم هس
واسطه اي در محل اتصاالت خود استفاده مي كند كه اين اتصاالت به بهترين نحو پاسخگوي اصول سلسله 

اعضاي سازه اي يك ساختار طبيعي با هم هماهنگ بوده و نبود يكي از آنها . مراتبي در موجودات زنده است 
  .ان را مختل مي كند كار ارگ

در ساختارهاي معماري ، چنانچه هدف اجزاء نيل به يك هدف واحد و معين باشد ، وحدت در تمامي اجزا 
صرف يك شي بودن دليل بر وحدت در ساختار نيست ، بلكه وحدت با هماهنگي ، . قابل درك خواهد بود

  .يكپارچگي و منسجم بودن حاصل مي شود 

  : ي چند سازه اي اصل بكارگيري سيستم ها •

وجود سيستمهاي تركيبي ، يكي از اصول طبيعت است كه به منظور مقابله با انواع نيروها از آن استفاده مي 
استفاده از . انسانها نيز عالوه بر اينكه در جهان چند سازه زندگي مي كنند ، چند سازه اي نيز هستند. كند

  .از اين نمونه است ... لح و مصالح چند سازه اي در معماري از جمله بتون مس

  اصول كاركردي  -
  :نظامهاي هندسي طبيعي  •

در ) منظم (و انفسي ) آزاد(با نگرشي كلي و جامع به طبيعت به نظر مي رسد كه دو نوع هندسه آفاقي 
اجزاي  طبيعت وجود دارد و اين دو گونه از اجزاي هندسي در بدن انسان ، گياهان و جانوران قابل استخراج 

  .است 

اين هندسه در طبيعت وجود دارد و اغلب معماريهاي معاصر جهان با استناد به اين : هندسه آزاد            
در حاليكه در طبيعت ، اين هندسه نياز عملكردي . هندسه به ساختارهايي آزاد و سيال گرايش پيدا كرده اند

  .و رفتاري اجزا را تامين ميكند و هندسه اي تصادفي نيست 

اين هندسه در جايي است كه عملكرد ، ارتباطي نيست ، بلكه مستقل و وابسته به : هندسه منظم           
رتباطي نداشته و قائم به ذات به عنوان نمونه ، شكل كلي اندام گياهان و جانوران كه حالت ا. خود است 

  .، حالت تقارن و نظم ديده مي شود است

جنبه مقدمه اي داشته و بخشهاي مستقل سامانه ها داراي ) آزاد ( به طور كلي مي توان گفت هندسه آفاقي 
  .مي باشد ) منظم ( هندسه انفسي 
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  :اصل سلسله مراتب  •

اولويت بندي و رعايت سلسله مراتب در شكل و تناسب ، اصل مهم و تعيين كننده روابط اجزا و متناسب با 
بات هر عضو مرتبه آن نسبت به عضو قبلي و يكي از عوامل مهم تعيين كننده در تناس. رفتار اجزا است 

اين . ساماندهي مي شوند ... بعدي است و تمام اجزا با در نظر گرفتن تناسبات از نظر اندازه ، شكل ، رنگ و 
  .اصل در كوچكترين اجزاي طبيعت نيز قابل مشاهده است 

با رعايت حريمها و پرده . گرفته است در معماري سنتي ايران ، اين اصل به زيبايي و با مهارت تمام انجام 
  .شكل گرفته است ... هاي فضايي اصل سلسله مراتب و اولويت بندي دسترسي خصوصي و عمومي و 

  

  :اصل وحدت تركيب بندي و چيدمان  •

. در سازماندهي طبيعي ، اجزاء در اتصال با هم و در ارتباط با هم اندام يك مجموعه را شكل مي دهند 
در طبيعت پراكندگي شاخ و برگها در اطراف محور . موعه يك وحدت حقيقي پيدا مي كند بطوريكه كل مج

اصلي يك گياه بدون الگو و تصادفي نيست، بلكه با برنامه اي از پيش تعيين شده و هماهنگ با عملكرد اجزاء  
نام اصل وحدت در گياه شناسي به .چيدمان آن عضو مشخص مي شود كه در هر موجودي متفاوت است 

اين اصل در معماري جزو اصول هنر كالسيك بود و در اكثر معماريهاي بومي نيز . نام دارد   "فيلوتكسي"
  .تداوم داشته ولي اغلب معماريهاي امروزي به شدت نقض شده است

  

  :اصل محور  •

  .محور اصلي و محور فرعي : در هر موجود زنده اي دو نوع محور وجود دارد 

رشد محوري است متقارن ، كه عناصر اصلي روي آن قرار مي گيرند و عناصر فرعي بر محور اصلي يا محور 
در گياهان محور اصلي عمودي و در جانوران محور اصلي افقي . روي محور فرعي غيرمتقارن قرار مي گيرند

  .محور اصلي در انسان عمودي است . است 

باشد بهتر است تا اينكه بصورت ) آزاد (رگانيك در معماري و شهرسازي نيز ، در صورتي كه غير مستقيم و ا
  .يك محور مستقيم و جبري 
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  :شكل يابي بر اساس نيروهاي ثابت و ذاتي و دروني  •

ژن اصلي ترين عامل دروني تعيين كننده ويژگيهاي شكل در هر جزء طبيعت است و همين عامل است كه 
بطوريكه تغييرات در نسلهاي . مي شود سبب پايداري ويژگيها در نسل هاي مختلف يك موجود طبيعي 

  .گوناگون بسيار جزئي بوده و ويژگيهاي ژنتيكي در همه آنها ثابت ، قابل پيش بيني و قابل حدس است 

به عنوان مثال گونه هاي . شد در معماري هر موضوع معماري مي تواند ، يك تعريف ذاتي و ژني داشته با
  .نند يك نوعيت مشترك داشته باشند مي توا... ، خانه ، مسجد ، معبد و باغ

  :شكل يابي بر اساس تطابق با نيروهاي بيروني متغير يا اصل انطباق و سازگاري  •

تنها عوامل دروني نيستند كه بر شكل يا ساختار يك موجود تاثير گذارند ، بلكه عوامل بيروني و متغير در 
در ساختمانهاي . كل گيري هر موجود دارندطبيعت وجود دارد كه بصورت تاثيرات اقليمي نقش مهمي در ش
كه عوامل كالبدي شامل اقليم ، مصالح ، . بشري ، عوامل بيروني شامل عوامل كالبدي و محتوايي است 

عوامل بيروني . است ... است و عوامل محتوايي شامل فرهنگ ، انديشه ، دين و سنت و .. تكنولوژي ساخت و 
  .د سبب بروز تنوع و گوناگوني مي شون

  :شكل يابي خالق و متنوع با حفظ اصول دروني و بروني  •

با وجود عوامل دروني و بيروني يكسان كه يك گونه را تعريف مي كند ، باز هم تنوع و گوناگوني گسترده اي 
  .در يك سامانه مشاهده مي شود و خالقيت سبب خلق آثاري پيش بيني ناپذير مي شود 

  :وني و بروني و خالق اصل هماهنگي و تاثير نيروهاي در •

سازگاري . امروزه تاثير متقابل عوامل دروني و بروني در شكل شناسي گونه هاي زيستي به اثبات رسيده است
با محيط به تدريج بر روي ژن هم اثر گذارده و هماهنگي بين ذات يك سامانه و شرايط بيروني بوجود مي 

  .آيد 

  :اصل گوناگوني و تباين ذاتي اجزاء  •

نيست كه همه اجزاي يك ارگانيسم همشكل و همگون باشند ، بلكه هر جزء بسته به ويژگيها و نيازي 
در فضاهاي معماري ، اختالف ارتفاع ، بازشوها، تزئينات ، . كاركردهايش ، هندسه خاص خودش را مي يابد 

  .رفته شدند نشان دهنده اين اصل است كه اغلب در معماري معاصر ناديده گ... اندازه ، نوع پوشش و 
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  :اصل چند عملكردي •

هر جزء سيستم تنها يك هدف خاص ندارد بلكه بايد عالوه بر هدف اصلي جهت كمك به ساير اجزاء چندين 
به عنوان مثال يك جزء هم از نظر ساختاري ، هم از نظر عملكردي و هم . هدف جنبي را نيز عهده دار باشد 

  .از جهت زيبايي بايد به مجموعه كمك كند  

  

  :اصل كمينه گرايي مادي و ساختاري  •

در معماري سنتي ايران همواره اصل . طبيعت همواره بدنبال بهره گيري حداكثر از حداقل مصالح است 
به شكل  "ميس ون دروهه"اين اصل در معماري مدرن توسط . كمينه گرايي اهميت فراواني داشته است

يا شد ، كه خانه شيشه اي وي اين انديشه را به بهترين اح»  كمتر بيشتر است«افراط گونه اي و با شعار 
  .شكل نمايش ميدهد 

  

  ) :سيركوالسيون (پيوستگي در ارتباط دروني اجزا  •

در معماري اين اصل ، . در طبيعت در اراتباط ميان اجزاي دروني ، يك كنش و انعطاف پذيري وجود دارد 
اين مسئله با ايجاد تداوم و پيوستگي در فضاها انجام مي صرفا با ايجاد فرمهاي خاصي ايجاد نمي شود ، بلكه 

  .شود 

  :كنترل و تعريف اجزا توسط يكديگر  •

اجزاي يك سامانه ، مكمل و تعريف كننده يكديگرند و صرفا نبايد در كنار هم قرار گيرند ، بلكه بايد با 
مطابق . ل ايجاد مي شود بدين ترتيب با حذف هر عضو ، در كليت مجموعه خل. يكديگر چفت و بست شوند 

  .بيان بسياري از متفكران در عالم هستي ، همه اجزاء با هم چنين ارتباطي دارند

  

  :تطابق دائمي جزء با كل  •

جزء و كل طبيعت به هم وابسته اند و هرگونه تغيير در جزء ، سبب تغيير كليت و هرگونه تغيير در كل ، 
در معماري بنا ثابت است ، ولي عناصر متغير آن مي تواند انسان . جزئيات را هم تحت تاثير قرار خواهد داد 

  .باشد ، چرا كه انسان همواره به عنوان جزئي از معماري است 
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  :بهره گيري از هندسه و تناسبات ويژه  •

اين تناسبات از بررسي نسبت اجزاي طبيعت گرفته . بين اجزاي طبيعت ، تناسبات زيادي كشف شده است 
از اين هندسه به هندسه مقدس يا هندسه فطري نام برده شده . معماري هم به كار برده شده اندشده و در 

  .است ، چراكه هندسه ذاتي طبيعت است 

  :ارتقاي توانمندي اجزا با قرارگرفتن در درون ساختار  •

مد خواهند  اجزاي به ظاهر ناچيز و كم ارزش با قرار گرفتن در كنار هم و در داخل يك مجموعه بسيار كارآ
ني اگرچه در ظاهر ضعيف و كم ارزش . به عنوان نمونه مي توان كاربرد ني در مصالح سنتي را نام برد . بود 

يا به عنوان نمونه استفاده از . است اما قالب بندي و اتصاالت درست منجر به سازه اي مستحكم خواهد شد 
  )كم ارزش بودن كاه علي رغم (گل در كاهگل كه در تقويت آن بسيار موثر است 

  :تفاوت رفتارها در مقياس مختلف  •

. مقياسهاي مختلفي در طبيعت يافت مي شود و رفتارهاي مختلفي بر اساس اين مقياس ها شكل مي گيرد
در مقياس شهري نيز گذرها . مثال سرعت ذرات در مقياسهاي خيلي ريز و يا خيلي بزرگ با هم متفاوت است

سله مراتبي دارند و خانه كه مكان ايستاست ،هندسه متناسب با سكون را مي بسته به سرعت ، باز هم سل
  .طلبد و استفاده از هندسه پرسرعت كهكشانها يا اتمها براي آن نمي تواند ، درست باشد 

  :اصل توجه به طبيعت ذاتي مصالح •

ه ويژگيهايي از طبيعت با توجه ب. هر مصالحي بر اساس ويژگيهاي ذاتي اش براي رفتار خاصي مناسب است
جنس هر عضو را تعيين مي ... قبيل سختي ، طول عمر ، مقاومت در برابر انواع نيروها ، انعطاف پذيري و 

اين ويژگي در معماري . در ضمن فرم و عملكرد اجزاء نيز متناسب با طبيعت ذاتي آن شكل مي گيرد. كند 
  .ارگانيك بسيار مورد توجه بوده است 

  :يري مصالح به چرخه طبيعت اصل خاصيت برگشت پذ •

در طبيعت همه اجزا از محيط تامين مي شود و بعد از مصرف و از بين رفتن دوباره به شكلي ديگر مصرف 
در . در طبيعت هيچ چيزي از بين نمي رود و بوجود نمي آيد ، بلكه مدام تغيير شكل مي دهد . مي شود 

ن نكته تاكيد دارد ، ولي اغلب معماريهاي معاصر با معماري بومي ، استفاده از مصالح بوم آورد بر همي
  .استفاده از مصالح تجديد ناپذير به انهدام طبيعت نزديك مي شود 
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  ) :هويت (اصل عدم تركيب اجزاي غير همجنس  •

در طبيعت قلمروي  تكثير و توليد مثل محدود است و هرگونه پيوندش صرفا با گونه خود و نهايتا هم 
  .در معماري نيز بايد به ذات گونه ها و نوعيت آنها توجه داشت . مي گيرد خانواده اش انجام 

  

  :اصل زوجيت  •

همه گونه هاي طبيعت به دو جزء متفاوت و مكمل تبديل . اصل زوجيت از اصول مهم و آشكار طبيعت است 
ر مكاتب نظري ، د. اين دو جزء ارتباط ذاتي با هم دارند و بدون همديگر ، فقر و نارسايي دارند. شده اند 

در اديان  "يين و يانگ"از جمله . فلسفي و ديني نيز به ضرورت توجه به زوجيت اهميت داده شده است 
شرقي و يا نظريات امروزي فازي ، سامان شكني و نظريه هاي دوگانه به شكلي در تالش براي تعريف زوجيت 

  .و دوگانگي هستند 

  :اصل مكان تكثير كل بر اساس هر جزء كوچك  •

چرا كه كليه خواص .در گياهان با قرار دادن يك جزء از گياه در شرايط رشد ، مي توان كل آن را توليد كرد 
در . در جانوران نيز بعضي از موجودات داراي همين خاصيت هستند. آن گونه در همه اجزاء وجود دارد 

  .ينده اي از كل آن  فرهنگ باشد فرهنگ هم بايد محتوا و كالبد داراي چنين ارتباطي باشند و هر جزء نما

  

  اصل خواص ترميمي  •

در صورت ايجاد نقص در يكي از اجزاي سامانه طبيعي ، با همكاري ديگر اجزاء ، به ترميم جزء آسيب ديده 
  .پرداخته و ادامه حركت به سمت هدف تعيين شده اقدام مي شود 

  

  :وجود جزئيات در سطوح با مقياسهاي مختلف  •

از اين اصل مهم مي . جه به مقياس سطح موجود جزئياتي در همان سطح ديده مي شود در طبيعت با تو
توان در معماري بهره برد و ميزان جزئيات و تزئين وابسته به سطح را همراه با در نظر گرفتن وسعت درك 

  .ناظر تعيين كرد 
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  اصول فراارگانيك)  5- 3

متافيزيكي و مافوق طبيعي اش از وي يك موجود خصوصيات . انسان صرفا يك ارگانيسم طبيعي نيست 
انسان عالوه بر بعد طبيعي داراي روحي لطيف با ابعاد گوناگون و . فراارگانيك و فراطبيعي ساخته است 

بنابراين در ساختهاي بشري فرا روي از طبيعت وپرداختن به مفاهيمي چون نمادپردازي ، . متعالي است 
در سامانه هاي طبيعي ، . اهميت پيدا مي كند ... ازهاي متافيزيكي و مفهوم سازي ، پاسخ دادن به ني

مهمترين ركن شكل دهنده به يك ارگانيسم معماري الگوهاي طبيعي است ، در حاليكه در سامانه هاي فرا 
با توجه به اهميت فضاهاي كيفي ومعنوي در زندگي بشر و فراروي انسان از . ارگانيك اين ركن انسان است 

  .به بررسي اصول فراارگانيك در معماري پرداخته مي شود  طبيعت

  :نمادپردازي در معماري انساني •

عالم قدسي -عالم برزخ   ج -ب)    ماده(عالم طبيعت - الف: ساختار عالم هستي داراي مراتب زير است 
  )غيب (

نمودي از چيز ديگري براي انسان معنوي كه خود را خلفه خدا بر روي زمين مي داند،هر چيزي در اين عالم 
عالم شهادت ساخته شد تا همسان « : در اين باره مي گويد  "امام محمد غزالي"چنانچه . در آن عالم است 

معماري » .عالم غيب باشد و در اين عالم هر چيزي هيچ نيست جز رمزو نماد چيز ديگري در آن عالم
  .صدد ايجاد ارتباطي بين عالم ماده و عوالم ديگر است در... نمادگرايانه با بهره گيري از هندسه ، رنگ ، نور و 

  

  :تكميل طبيعت  •

با توجه به اينكه توانايي تغيير و تكامل انسان نسبت به طبيعت بيشتر است، وي مي تواند با مداخله در 
  .باغ ايراني را مي توان نمونه متعالي تكميل طبيعت دانست . طبيعت آنرا تكميل تر و زيباتر نمايد 

  

  :جه به فضاهاي متافيزيكي تو •

معماري انساني . انسان متافيزيكي و ماورايي گاهي اوقات نياز به فضايي براي ارتباط با عالم ماورايي است 
بايد داراي فضاهايي كه رنگ و بوي ماديت و طبيعت نمي دهد نيز باشد ، تا امكان اتصال با عوالم ديگر براي 

  .وي راحتر باشد 
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  :در معماري فراارگانيك ) و مرگ  ابديت(مفهوم زمان  •

توجه به مقوله و ابديت در طول تاريخ همواره و بطور همزمان وجود داشته و . انسان به دنبال جاودانگي است 
انسان به دنبال آثاري جاودان و مكانهايي براي جاودانگي خود بوده .در معماري انسان تاثيرگذار بوده است 

  .براي حيوانات آگاهانه نيست و معماري آنها نيز از اين مفهوم متاثر نيست  در حاليكه مرگ و زندگي. است 

  جمع بندي و نتيجه گيري كلي)  4-5

ويژگيهاي معماري ارگانيك در حقيقت اصول مهم بر ارگانيزم هاي طبيعي اند كه راز ارزشمند كننده و 
به طبيعي اوست و انسان به عنوان در اين معماري توجه به انسان صرفا در جن. پايدار كننده آن هستند 

جزئي از اجزاي طبيعت تلقي شده و معماري او در مرتبه اي باالتر از معماري ديگر جانوران و متناسب با 
  . تكامل زيستي او نسبت به حيوانات شكل مي گيرد 

نمي شود ، اما از منظر نگرشهاي قدسي از آنجا كه هستي انسان و طبيعت به ارگانيزم ظاهري آنها خالصه 
بلكه اليه اي مهمتر ، عميقتر و در عين حال پنهان تر به عنوان اليه فرا ارگانيك در انسان و طبيعت مشاهده 
مي شود ، كه در حقيقت وجه تمايز انسان به حيوانات در همين برتر رفتن از ارگانيزم طبيعي و درك اليه 

  .فراطبيعت وجود خود و طبيعت است 

يعت در معماري ، پيشتر عنوان شد كه صحيح ترين و مناسبترين شيوه ، استفاده از در الگوبرداري از طب
با توجه به .فرايند شكل گيري و همچنين استفاده از قوانين حاكم بر سامانه هاي طبيعي در معماري است 

، فرم  اينكه سامانه هاي طبيعي عمدتا داراي قوانين و اصول مشتركي هستند و بسته به عوامل بيروني شكل
و خصوصيات آنها تفاوتهايي پيدا مي كند ، در الگوبرداري از طبيعت ، ابتدا بايد اصول و قوانين ثابت در 

و عوامل ... ) اقليم ، عوامل جغرافيايي ، ( سامانه هاي طبيعي شناسايي و سپس با توجه به عوامل كالبدي 
  .اقدام شود ... ) فرهنگ ، سنت و ( محتوايي 

، ساختارهاي طبيعي فاقد بعد معنوي رداري از طبيعت نكته اصلي و حائز اهميت اين است كهدر مبحث الگوب
روحي و اخالقي هستند ، اما توجه به نيازهاي متافيزيكي و ماوراء طبيعي انسان ، اصلي ترين بعد زندگي و 

وان از قوانين و به عبارتي در الگوبرداري از طبيعت ، صرفا مي ت.بالطبع معماري وي را تشكيل مي دهد 
اصول آن استفاده كرد و براي معماري انساني بايد از اصول طبيعت فراتر رفت و در پي خلق آثار فراارگانيك 

جهان خاكي تمثيلي از جهان ابدي است و انسان معنوي در پي ارتباط با آن جهان است ، بنابراين با .بر آمد 
نيز در آثار ) توجه به زمان (مرگ و جاودانگي .وجه دارد نمادپردازي در ساخته هايش به آن جهان اشاره وت

  .انسان مشهود است ، چيزي كه در سامانه هاي طبيعي به هيچ وجه موجود نيست 
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، مجله معماري و فرهنگ ،  "ر زيست شناسي و اكولوژي در معماري تاثي "امين زاده ، بهناز ،  - 7
 1382،  13شماره 

، پژوهشگران نشر دانشگاهي ، تهران ،  "معرفي هفت معمار "احمدي شلماني ، محمد حسين ،  - 8
1386 

 1382، ترجمه سولماز حسينيون ،  "شهر فراكتال "بتي ، مايكل ،  - 9

، ترجمه محمد كافي ،  "قاومت گياهان به تنشهاي محيط مكانيسم هاي م "س ، بسر ، .ا.بسرا ، ا -10
 1379چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه فردوسي ، مشهد ، 

، ترجمه بهناز امين زاده ، انتشارات دانشگاه تهران ،  "منظر ، الگو ، ادراك فرايند "بل ، سايمون ،  -11
1382 

 ران،دانشگاه ته "معماري با طبيعت در گذر زمان "بهبهاني ، هما ،  -12

، مجله آبادي ، شماره  "الگوريتم ژنتيك در طراحي معماري  "تقي ياري ، وحيد و پيوند ، فيروزه ،  -13
45  ،1383 

، نشريه هنرهاي "آموزه هايي از سازه هاي طبيعي، درس هايي براي معماران  "تقي زاده ، كتايون ،  -14
 1385،  28زيبا ، شماره 

 1380،  "نظامهاي حيات جانداران بيونيك ، علم بررسي "تسليمي ،نصراهللا ،  -15
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،جلد دوم ،  انتشارات جهاد دانشگاهي ،  "روزنه اي به باغ بهشت "حجت ، مهدي ، نديمي ، حميد ،  -16
 1366دانشگاه هنر ، 

 1385، دانشگاه علم و صنعت ،  "انسان طبيعت معمار ي"حمزه نژاد ، مهدي ،  -17

سولماز زعيم دار ، مجله معماري و فرهنگ ، ، ترجمه  "گفتگوي طبيعت با طبيعت "چنگز ، چارلز ،  -18
 1383، 17شماره 

،  27،ترجمه آبتين گلكار ، مجله معمار ، شماره  "طبيعت در گفتگو با طبيعت  "چنگز ، چارلز ،  -19
1383 

، ترجمه محمد علي اشرف گنجوي ،  "حركت تدريجي از هاي تك به ارگاني تك "چنگز ، چارلز ،  -20
 1381،  36مجله آبادي ، شماره 

 1389، انتشارات علم و دانش ، تهران ،  "انسان طبيعت معماري "داريوش ، بابك ،  -21

، ترجمه محمدرضا  "معماري ارگانيك ،معني و حوزه اصطالح ارگانيك در معماري  "زوي ، برنو ،  -22
 1382جودت ، مجله آبادي ، شماره ؟ ، 

ت طبيعت در هنر شرق ، ، مجموعه مقاال "طبيعت و معماري "رضايي حريري ، محمد تقي ،  -23
  1384فرهنگستان هنر ، 

 1385،  52، مجله آبادي ، شماره  "طبيعت در شهر و شهرسازي معاصر"رضازاده ، راضيه ،  -24

 1366، انتشارات سروش ،  "بيونيك ، تكنولوژي از جانداران الهام مي گيرد  "ژردان ، لوسيون ،  -25

، ترجمه نسيم چيت سازان ،مجله فرهنگ  "معماري جديد فراكتالها در  "ا ، .سالينگاروس ، نيكوس  -26
 1382،  13و معماري ، شماره 

بررسي تاثير معماري فراكتال در روند بازسازي مناطق  "سيديان ، سيد علي ، ابوالقاسم حسني ،  -27
 1384بازسازي دورنماي آينده ، - ، همايش زلزله بم "زلزله زده 

 ، مجله معماري و فرهنگ ، شماره ؟ "يك معماري ارگانيك  زبان "شازندي ، طهور ، خرم ، مريم ،  -28

، انتشارات كتابفروشي تهران  "مفاهيم جديد معماري ، هستي ، فضا و معماري  "شولتز ، نوربرگ ،  -29
 ،1353 

 1384،  31، مجله معمار ، شماره  "سازه اي از جنس حباب  "صديق پور ، رابين و رافائل ،  -30

 1356،  انتشارات فضا ،  "، علم و معماري  هنر"طال مينايي ، اصغر ،  -31

، خبرنامه پژوهشكده سيستم  "آشوب در سيستم هاي زيست شناختي "عرفانيان ، اميدوار ،عباس ،  -32
 1376هاي هوشمند ، شماره ويژه بهار ، 

 - ، جزوه انسان  "برخي اصول سامانه اي برداشت شده از توحيد مفضل "علي آبادي ، محمد ،  -33
 1382ري ، دانشگاه علم وصنعت ايران ، معما -طبيعت 
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، چاپ اول ، شركت سهامي  "برخورد سيستمي با طبيعت زنده  "فخر طباطبايي ، سيد محمد ،  -34
 1375انتشار ، 

 1368، انتشارات بنياد نيشابور ،  "عرفان ايراني و جهان بيني سيستمي  "فرشاد ، مهدي ،  -35

   1353وم ، انشارات دانشگاه تهران ، ، چاپ د "فرمهاي ساختماني  "فرشاد ، مهدي ،  -36

، ترجمه حسن حسن پور ، نشر قطره ،  "دگرگوني آرمانها در معماري مدرن  "كالينز ، پيتر ،  -37
1375 

 1380، ترجمه نشر خاك ،  "تناسبات در معماري  "كرير ، راب ،  -38

نگاه فرمال  طبيعت در آثار معماران ، نقش سمبلهاي طبيعت و جهان هستي در "كياني ، مصطفي ،  -39
 1380،  8،مجله معماري وفرهنگ ، شماره  "معماران

 37، ترجمه بهنام قليچ خاني ، مجله صفه ، شماره  "رهيافت طراحي  "كاالتراوا ، سانتياگو ،  -40

، ترجمه جهانشاه پاكزاد ، انتشارات دانشگاه شهيد  "زيباشناسي در معماري "گروتر ، يورگ ،  -41
 1383بهشتي ، 

، پايان نامه دكتراي معماري دانشگاه علم و صنعت  "ور احياي روستاها در ايران منش"كوششگران ، -42
 1384ايران ،

، مجله معماري  "سازه نظام دهنده و تعيين كننده فرم در معماري  "گالبچي ، محمود ،  -43
 1382،  74و  73وشهرسازي ، شماره هاي 

  1385تهران ، چاپ چهارم ، درك رفتار سازه ها ، انتشارات دانشگاه "گالبچي ، محمود ،  -44
، ترجمه منوچهر مزيني ، شركت انتشارات فرهنگي  "فضا ، زمان ، معماري  "گيدئون ، زيگفريد ،  -45

 1374،تهران ، 

، ترجمه عليرضا عيني فر ، انتشارات دانشگاه تهران ،  "آفرينش نظريه معماري "لنگ ، جان ،  -46
1381 

 1368طالعاتي و تحقيقاتي فرهنگي ، ، موسسه م "هندسه مقدس  "لولر ، رابرت ،  -47

، ترجمه فرزانه طاهري ، مجله آبادي ، شماره ؟ ،  "براي اعتالي معماري  "لويد رايت ، فرانك ،  -48
1382 

 12، ترجمه فرزانه طاهري ، مجله آبادي ، سال سوم ، شماره  "معناي مصالح  "لويد رايت ، فرانك ،  -49

، سازمان پاركها و فضاي سبز شهر ، تهران  "محيط و منظر آشنايي با طراحي  "ال ، .ماتالگ ، جان -50
 ،1379 

، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري  "الگوبرداري از طبيعت  "محمدي ، نعيمه ، يزدانپرست ،  -51
 1383دانشگاه شهيد بهشتي ، 
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و  15، مجله صفه ، شماره هاي  "شيوه بهره گيري كاالتراوا از طبيعت "مشايخ فريدوني ، سعيد ،  -52
16 ،1373 

 1385، 40، مجله صفه ، شماره  "سانتياگو كاالتراوا  "مشايخ فريدوني ، سعيد ،  -53

، مجله صفه ،  "هنر مهندسي درسهايي كه بايد از طبيعت آموخت  "مشايخ فريدوني ، سعيد ،  -54
 1377،  27شماره 

 1362، انتشارات ؟ ،  "رفتار اجزاي سازه  "مورگان ، ويليام ،  -55

، ترجمه باقري محمد ، مجله دانشمند ،  "هندسه برخالها ، توصيف گر طبيعت "نوا ، مندلبروت ، ب -56
 10شماره 

 1370، ترجمه مهندسان مشاور پليشر ،  "سرشت معماري "ناتگنز ، پاتريك ،  -57

، ترجمه محمد حسن فغفوري ، انتشارات حكمت ،  "دين و نظام طبيعت  "نصر ، سيد حسين ،  -58
 1384چاپ اول ، 

، ترجمه عبدالرحيم گواهي ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ  "انسان و طبيعت  "د حسين ، نصر ، سي -59
 1379اسالمي ، 

 1359، رسائل الجامعه ، جلد دوم ،  "نظر متفكران اسالمي در مورد طبيعت "نصر ، سيد حسين ،  -60

 ، ترجمه احمد آرام  "انسان و محيط طبيعي "نصر ، سيد حسين ، -61

 1380،  "به سوي اصول سازه اي طبيعت "ر ، جواد ، نوحي ، سيدحميد ، زيباف -62

، مجله آبادي ،  "مالحظاتي درباره فلسفه معماري ارگانيك "نوحي ، سيدحميد ، زيبافر ، جواد ،  -63
1380  

، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده ، انتشارات جهاد دانشگاهي  "مباني محيط زيست  "وات ، كنت ،  -64
 1372مشهد ، 
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