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  چكيده 
استه از قوانين طبيعت، همچون فيزيك، استوار است. در حقيقت، علوم برخعلوم تجربي تحليل  هايشيوه علوم نظري بر  امروزه

ون آشوب ي همچي، بخصوص پيروان ديدگاه هاو هنرهايي مانند معماري شده اند. بسياري از معماران جديد زيست شناسي و ... مبناي علوم
يات ، لذا بايد واسطه هايي پيدا كرد تا جزئيات علوم تجربي را كلي كنند و كلتجربي و طبيعي استنتاج معماري مي كنند و فراكتال، از علوم

طبيعت  . براي يافتن اين واسطه ها بايد سير از جزء به كل و ازكليات به جزئيات در معماري انجام شود. نتايجرا در جزئيات معماري بياورند
. فرايند از جزء به كل ز علوم و قوانين طبيعت ارجاع كردبايد به برداشت هايي كلي ادر معماري بلكه  ،نبايد مستقيما در معماري طرح شود

 وجوده با اصول بر گرفته از آموزه هاي طبيعت توام باشد، نتايج پايداري را در محصوالت معماري ب ، اگركل به جزء در خلق معماري و از
.ها پرداخته شده است خواهد آورد كه در اين مقاله به پژوهش در باب آن

و و با جستجوي رازها مبتداي تحقيق در اين مقاله است ، فلسفي و كاربردي نسبت به طبيعت شناخت ديدگاه هاي ديني، عرفاني
، شده است تا ي در توليدات معماري مي گردديداركه منجر به پا عرضه ي اصول ماندگار آناصول ماندگاري پديده هاي طبيعت، سعي در 

  اين مهم حتي االمكان به آموزش پايدار در معماري منتج گردد.
  

  .آموزش پايدار ،آموزه هاي طبيعت، فيزيك در طبيعت، آموزش معماري واژه هاي كليدي:

                                                 
 .(مسئول مكاتبات)* ر شهيد رجائي تهرانگروه معماري دانشگاه تربيت دبي مربي -1
  .معماري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران استاديار گروه -2
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    مقدمه

به  هر مكتب معماري ، درتاثير طبيعت در معماري
بسياري از مكاتب معماري  شتبرداطريقي ره گيري مي شود. 

شكلي و ظاهري  برداشت هاي، معاصر، از پيچيدگي هاي طبيعت
  . مهم درك زيربناي اين پيچيدگي است. اما نكتة است

نكاتي كه در طبقه  مهم ترينيكي از ، 1بولدينگبه اعتقاد 
بندي طبيعت وجود دارد سير تكاملي ساختارهاي طبيعي از غير 

عني نده بودن زيست شناسانه به مزنده به سمت زنده است. ز
چه بيش از همه مي  ؛ بلكه آنتوليد مثل، حركت و ... نيست

تواند بر حيات ايجاد شده در معماري تاكيد كند، طراحي 
معماريي است كه زائيده انديشه انساني است و در تعاملي دو 

 ).1(سويه با انسان و طبيعت پيرامونش قرار دارد 

دگي از زنبشرساخت،  يياهمة اش، 2به گفتة رايت
 يايگو ها در همين نهفته است، اينآنها زيبايي  و برخوردارند

اخت ــدر س و هستندها  آن كنندگانكيفيت زندگي استفاده 
جان  د. اين عشق به اين اشيانك عشق مداخله مي، ها آن

را اثبات يا  واند كيفيت تمدن سازندة اين اشيات مي بخشيده و
  .)2( نفي كند

سيسـتم هـاي طبيعـت از جـنس     ، 3ه چارلز جنكزبه عقيد
ه و غير قابل پـيش بينـي   سيستم هاي پيش بيني پذير فراتر رفت

و معماري نيز بايـد معلـول ديـدگاه انسـان از خـود و       مي باشند 
از نظر علـم، فـن آوري و فلسـفه     جهان پيرامون و شرايط امروز،

و بـي  باشد. مطابق علوم جديد، جهانِ امـروز ، تركيبـي از نظـم    
نظمي است... معماري غير خطـي، كـوژ و انحنـاءدار كـه امـروزه      

ك امـروز اسـت   توسعه و رشد مي يابد متأثر از ديدگاه هاي فيزي
  .)3( ذرات مي شناسد كه جهان را با موج و اجزاي

                                                 
  كنت ادوارد بودلينگ، اقتصاد دان، شاعر ودانشمند انگليسي  -1

Kenneth Ewart Boulding (1910–1993) 
  معمار مدرنيست آمريكايي فرانك لويد رايت، -2

Frank Lioyd Wright (1967-1959)  
 آمريكايي، معمار معاصر چارلز جنكز -3

Charles Alexander Jencks (1939-)
  ديويد پيرسون، اصالح گر آمريكايي  -4

...آثار ": ،  ديدگاهي متضاد با جنكز دارد4ديويد پيرسناما
؛ تعـارض اسـت   ان در) با عقايدشـ  معماراني مانند جنكز ها ( آن

جا ه ب چرا كه اين فرم هاي تكّه تكّه، پر از زواياي تند، اشكال جا
، همگــي حــاكي از شــك و ده و مصــالح مصــنوعي پيشــرفتهشــ

؛ نــه يكپــارچگي و طراحــي ارگانيــك، تــا بتواننــد آثــار ترديدنــد
 "تقـا دهنـد  معماري را به چيزي فراتر از يك اثر مجسمه گونه ار

)4.(   

براي ساده تر كـردن الگـوبرداري     5فراكتالن نظريه پردازا
به صورت يك اصل در آوردنـد و   ، روش كار رااز هندسة طبيعت

اصـالت بـا    در ايـن نظريـه،  ت. اس آن تكرار همگون از جزء تا كل
نـه تـابع    امااست، آن . به گونه اي كه كل تابعي از مي باشدجزء 
   بيني.، بلكه تابع تصادفي و به صورت غير قابل پيش عيني

ي نظري و مبتني بر تجربه روشهااين مقاله بر آن است تا 
براي اسـتفاده در  از طبيعت را استخراج و هاي بصري و مفهومي 

  پيشنهاد نمايد.طراحي معماري 
  

  روش تحقيق
در جستجوي منابع مكتوب نوشتاري و مجازي براي مقالة 

  :ه عمل آمده استحاضر در سه بخش ذيل كنكاش ب
عملكردي به طبيعت ني، فلسفي، عرفاني ونگرش هاي دي.  
م بر طراحي (وجود) جستجوي برخي از اصول حاك

 .پديدهاي طبيعت

                                                 
4- David Gene Pearson (1934-). 

را  برخالي كه فرهنگستان براي آن معادل (fractal) كتالواژة فرا -5
  fractura يا fractus واژه التيني فركتوس ازپيشنهاد نموده است، 

گرفته شده خرد شده،  به معني سنگي كه به شكل نامنظم شكسته و
، نخست شاخه اي از رياضيات محض بود كه به است. ديدگاه فراكتال

 ،بافتهاي گياهيو مانند تصوير كوهها ،وجوه پيچيدة طبيعتمطالعة 
معماري درآورد. بنياد اين ديدگاه پرداخت كه سر از هنر و  مي

از مسير حركت يك ، از اَشكال پيچيدة طبيعت يالگوبرداري هندس
. اما هندسه مي باشد هاگل وبافت ميوه ها تا گرفته فضا  حشره در

 جود است وفراكتال يكي از وجوه  هندسه اي است كه در طبيعت مو
هاي  الگوبندي پديدهاي براي  از اين هندسه به عنوان وسيله نه كل آن.

پرداز اصلي هندسه برخالي شخصي بود  شود. نظريه پيچيده استفاده مي
 .(Benoit Mandelbrot) بنويت مندلبروتبه نام 
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 هاي طبيعت براي طراحان و معمارانكاوشي برآموزه. 

كرد دروني و بيروني عمل كه بخش اخير به بررسي رفتار و
انسان) پرداخته  ت، گياهان، جانوران وا(جمادموجودات هستي 

هاي ند آن كنكاش و به دسته بندي روش ياست و فرا
شده است. سه  منجرالگوپذيري از طبيعت در خالقيت معماري 

هستند كه  بخش پيش گفته پيشينه و ادبيات موضوع تحقيق
  در بخش بعد مطرح گشته اند.

  
  و پيشينه آنها نگرشهاي مختلف به طبيعت

  نگرش هاي ديني و عرفاني به طبيعت   -1
، سه نكتة مهم مطرح شده باره طبيعت، دردر قرآن كريم

  : است
شكل گيري بعد جسماني و  براي طبيعت بستر الزم.1

 .1به تعبيري مادر انسان است وروحاني 
  .1انسان وظيفة استعمار و تسخير طبيعت را دارد.2
پايين تر از بعد روحاني ي وجود نظر ارزش طبيعت از.3

  .2انسان است
هره برداري از آن اجازه ب بودن طبيعت را با قرآن مادر

كند. از نظر قرآن،  هر دو را تحت اراده الهي معرفي مي آورده و
جنبه زايندگي طبيعت حقوقي را براي آن ايجاد مي كند كه 

معناي حفظ محيط زيست  كهانسان موظف به اداي آن است 
  چيزي جز اين نيست.

ده نازل ذن و زرتشت طبيعت و ما، هندوئيزمديدگاه  در
كه بايد به مدد رياضت ها از آن  م كيهان استترين سطح عال

زرتشت يكي از معقول ترين اديان طبيعت آئين  گرفت. فاصله
نيروهاي  است و بخش عظيمي از اوستا در ستايش طبيعت و

ا طبيعت است. طبيعت و جشن هاي طبيعت و آداب مواجهة ب

                                                 
 .43 ، آيههودسوره ، استعمركم فيها ،و انشأكم من االرضه  - 1
لقد خلقنا  والتين و الزيتون، و طور سينين، و هذاالبلد االمين، - 2

 1آيات  ،، سورة تينن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلينساالنسان في اح
در اين آيات به موجودات طبيعي و به طبيعت سوگند خورده  .4الي 

اصلي انسان طبيعت نيست. او  كه جايگاه ست و اشاره گشته  اشده 
خلقت احسني دارد و مسافرتي تا اسفل سافلين كه عالم ماده و 

 طبيعت است.

، بهره مندي و صميميت با طبيعت زير بناي اين مكاتب، دوستي
به همين جهت به حقوق طبيعت اهميت داده و آداب است و 

كتب ذن م . دردانند مواجهه با طبيعت ضروري مي خاصي را در
، طبيعي زيستن و يكي شدن با طبيعتبه  و بوديسم توصيه

   . بهترين نمونه هاي اين گرايش است
آيين شينتو در ژاپن تاكيد مي كند كه روح هر كس با 

و به همين جهت  براي مرگ طبيعت اطرافش پيوستگي دارد 
راحت توصيه مي كند در همان محيط طبيعي زندگي خود 

ر چين نيز اين مسئله ديده . در ديدگاه تائويي دبميريم بمانيم تا
ژاپني از زندگي و عالم خسته  چيني ياانسان اگر يك  ؛مي شود
مسيحيت قرون وسطي  اما در ).5( طبيعت پناه مي برد شود، به

گرايش  كه دودرآمد به نمايش  بيعت گريزيط شكل حادي از
مقابل خود  در غرب را جديد  طبيعت ستيز دورة و طبيعت گرا
  پرورش داد.

همان ديدگاه قرآني نيز  عارفان ايراني و اسالمي شاعران و
 را با نظر لطيف و احساس شاعرانه، مطرح مي كنند به طبيعت

  . شود موالنا اشاره مي از سعدي و قطعه، كه به دو )6(
خلقت و  ي پديده هايتوجه به نظم و هدفمند، سعدي

برگ : استنمايان پي بردن به شناخت خداوند در شعرش 
است معرفت  درخــتان سبز در نظر هوشيار/ هر ورقش دفتري

دامــن گوهر / دفتر فكرت بشوي گفته سعدي بگوي/ كردگار
 كه هرداند  . او طبيعت را چون كتابي مي/بيار بر سر مجلس ببار

موجود كوچك و بزرگ آن مانند هر صفحه ، خط ، جمله ، كلمه 
ها اگر قادر به  حرف داراي نظم و هدفي مشخص است و انسان و

خواندن آن باشند به شناخت كامل از طبيعت و خداي آن مي 
سان بي سوادي كه نمي داند ه در غير اين صورت ب رسند و
  . كنار آن عبور مي كندچه كند و به چه كار مي آيد، از  كتاب را

سه ديدگاه قرآني مادر بودن، تسخير و اختالف  موالنا
اين جهان همچون درخت  نمونه بيان مي كند:ن را با بهترين شأ

 / سخت گيرد خاماست اي كرام/ ما برو چون ميوه هاي نيم خام
ها مر شاخ را/ زانكه در خامي نشايد كاخ را/ چون بپخت و گشت 

ت گيرد شاخ ها را بعد از آن/ سخت گيري شيرين لب گزان/ سس
 در. )7( ت/ تا جنيني كار خون آشامي اسو تعصب خامي است
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، رابطه ميوه و درخت است. اين اشعار رابطه انسان با طبيعت

تكميل رشد درخت وظيفه به تكامل رساندن ميوه را دارد و با 
، ضعيف و قطع مي شود. اين ديدگاه ميوه رابطة او با درخت

شهيد مطهري در توضيح اين  طبيعت گرايي معنوي است. نوعي
: ميوه تا روي درخت است تابع نظام درخت گويد اشعار مي

، انسان او به وسيله درخت است. همين گونهاست. رشد و تغذيه 
هم از درخت طبيعت جهان زاييده شده است و تا در اين 

  .)8( دنياست بايد هماهنگ با آن باشد
  

    سفي به طبيعت نگرش هاي  فل -2  
آسماني و اجـرام زمينـي    " :مي گويد 1رنه دكارت اجسام

 عـالم  يـك كـل انـد ... بـه طـور كلـي       جنس اند و اجزاي از يك
ارتفـاع) و   طول ، عـرض و جسماني با دو مشخصة بعد هندسي (

حركت تبيين مي شود ... اجسام جاندار نيز تابع قواعد اجسام بي 
بـر   زم وجـود امـري زايـد   جان مي باشند و جـان داشـتن مسـتل   
. انسان جـز ماشـين چيـزي    خواص جسم ( بعد و حركت) نيست

كه انسان نفس يا رواني هم دارد كه مايه شعور و  جز اين ،نيست
تعقل اوست . اما جانوران داراي روان نيسـتند و بـه ايـن سـبب     

اصرار او بر اين است كـه در خصـلت    .)9( "..عقل ندارند.و شعور 
چيزهايي با ارزش است كه با تغيير ارادي طبيعت انسان تنها آن 

حيواني (غريزه) ما به وجود آمده باشد. لذا براين نكته تاييد دارد 
 .)9( كه موجوديت ما جدا از طبيعت است

فرضية تكامل گرايي طبيعت را مطرح  2چارلزداروين
، يگانه است و دة او اوآل ريشه بسياري از انواع. به عقيه استكرد

ن انسان و ديگر انواع اي مياصميمانه  3همذات پنداري اين سبب
، كه سبب ايجاد درثاني طبق اصل تنازع بقا؛ و تلقي مي شود

، رأفت و رحمت خالف طبيعت استكثرت و تنوع ميان گونه ها 
فرم تاثيرات محيطي نوشته است: طبيعت  مورد. داروين در است

                                                 
فيلسوف   (Rene Descartes: 1596–1650)رنه دكارت - 1

  .رايي در اروپاي جديدآلماني و از بانيان اصلي شكل گيري خرد گ
دانشمند   (Charles Darawin: 1809–1882)چارلز داروين  - 2

 ،كتاب معروف خود علوم ديني بعد از آموختن پزشكي و كه انگليسي
 .  را منتشر كرد(Origin of Species:1859) انواع  منشا

3- Identification. 

با محيط ي را انتخاب نموده است كه بهترين تطابق را هاي
با يك بررسي اوليه مي توان تكامل استقرار خود ايجاد نموده اند. 

(جمادات، گياهان، جانوران و ساختاري چهار رده موجودات 
هرچه اجزا و اعضاي  اين كهجالب  را مشاهده كرد و نكتةانسان) 

ها در بستر تكاملي گسترده تر و پيچيده تر شده اند، اين ساختار
منظم تر شده است و اين يك  ا ساده تر وه هندسه حاكم بر آن

            .)9( اصل بسيار مهم طبيعي است
  روحگيري  طبيعت را بايد رحم شكل مالصدرابه تعبير 

كند  مي به حساب آورد. اين مسئله حقوقي را براي طبيعت ايجاد
عين حال طبيعت  نبايد آن را به فراموشي بسپارد. درانسان كه 
كند و براي يك روح تكامل  هاي روح را ارضاءتواند همة نياز نمي

تواند نقش حجاب را هم داشته باشد. مرتبة وجودي  يافته مي
شود انسان نقش اداره كننده طبيعت  پايين طبيعت سبب مي

جهت  (نه فقط تسليم و هماهنگي) را داشته باشد و آن را در
  . )10( منفعت مشترك خود و طبيعت بكار بگيرد

هري مالصدرا ، روح محصول حركت در بحث حركت جو
اي چون رابطه درخت و  جوهري بدن است و بدن و روح رابطه

درخت، روح و بدن  ميوه دارند و به همان اندازة ارتباط ميوه و
هم از ارتباط مهرآميزي با هم برخوردارند و به هيچوجه پيوند 

ها يك پيوند جبري نيست، بلكه يكي دنباله ديگري است. هر  آن
روحي دارد كه صددرصد از آن اوست و در زمينه خود او بدن 

  .4وجد يافته و دنباله حركت مادي آن بدن است
  
  نگرش هاي عملكردي به طبيعت -3
در مدرسة باهاوس پديد آمد كه  نگرشترين شكل اين بد

 ي آناين جهان محصول فرمول كاركرد بر پايةآن، همه چيز
مارانه اش را تنها از ، بايستي معني مع. يك ساختمان مدرناست

طريق تناسبات ارگانيك دروني اش پيدا كند و بايد حقيقت را به 

                                                 
جسمانيـــة الحدوث و  ةنظريمال صدرا ير بناي انسان شناسي ز -4

آغاز است. روح ثمرة جسم است و در بودن انسان  روحانيــة البقاء
  .)10( رشد خود مانند مادر به طبيعت نياز دارد
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بود  1ليواناخودش بگويد. چكيدة اين مكتب در شعار معروف س

همه چيز مكتب اين  . درفرم از عملكرد تبعيت مي كندكه 
اين  حالي كهدر  د.وشختم مي معماري به عملكرد مادي آن 

تا حدي اين گرايش  .ديده هاي طبيعت استدي از ابعاد پتنها بع
. دارد دنيز وجو ،2هميس وندرروهزيادي در كارهاي معماري 

عالقة او به  .)Less is More( ،استزياد  كمشعار معروف او 
هاي او تا آن فرم در كار ساده سازي معماري را نشان مي دهد.

ترين بيش .نه بيشتر مي كند الزم است و حد كه عملكرد اقتضا
وري ساخت آ در معماري به مسئله فن وندروهه توجه ميس

  .)11( خالصه مي شد
  

  ها و طراحي حاكم بر وجود آن مراتب پديدهاي طبيعت
 ان، گياه وپديده هاي طبيعت به سه دسته بزرگ بي ج

ه عام و طراحي ب به طور، براي ايجاد. جانوران تقسيم مي شوند
يا ل وجودي (اصوفراوان ترين و  مهم تريناز طورخاص، 

. بررسي سرمشق گرفت توانمي  طراحي) حاكم بر اين پديده ها
، ها سه دسته فوق و برخي از اصول طبيعي حاكم بر وجود آن

  در پي مي آيد:
  

  ساختار هاي طبيعي غير زنده  -الف
ر شكل ـدايش و تغييـــنيروهاي طبيعي كه موجب پي

وجودي  ، يا از تجلياتمي گردندساختماني طبيعي  فرم هاي
 فرم هاي. ومي دارندكره زمين ناشي مي شوند و يا جنبه عم

وماً زاييده اثرات اين ، عمساختماني موجود در قشر جامد زمين
توجه به ريشه و نحوه  چين خوردگي هاي زمين با .ستنيروها ا

  ) . 1(تصوير )11( ، اشكال مختلفي دارنداثر نيروها
ثر از متأ هاين كيك فرم طبيعي غير زنده عالوه بر 

نان سعي مي كند تا با ، همچنيروهاي خارجي شكل مي گيرد
 حباب هايمانند  حداكثر كارآيي را نيز داشته باشد؛ حداقل اجزا

                                                 
) Louis Henry Sullivan: 1856-1924هنري ساليوان ( -5

بسياري از معماران واز بانيان مكتب شيكاگو كه  آمريكايي معمار
 نظريات وي بودند. صاحب سبك پيرو

 )Mies Van Der Rohr: 1886-1969( روهه وندر ميس - 2
  آمريكايي. - لكرد گراي آلمانيمعمار مدرنيست و عم

در نگاه دو بعدي هميشه به صورت سه تا سه تا به كه  صابون
ود ــه وجــثلثي نامنظمي را بمهاي هم متصل شده و شبكه 

يكي از هندسه هاي خود ي ثلثمهاي شبكه اين مي آورند كه 
ل ــحداقل اجزا و حداكثر كارآيي عمبر اساس  است وطبيعي 
  .)11(مي كند 
  ساختارهاي گياهي -ب

 غير آوندي گياهان خشكي به دو گروه اصلي آوندي و
. سيستم گياهان آوندي شامل بافت چوب و مي شوندتقسسم 

آبكش است كه آوند چوب انتقال آب و مواد محلول و آوند 
م . اين سيستحصوالت فتوسنتزي را به عهده داردبكش انتقال مآ

، همچون ستون هاي عمودي آوندي عالوه بر نقش هدايت مواد
  ).13( پيوسته قرار گرفته اند به صورتها  ازريشه تا داخل برگ

 الهام از گياهان آوندي و انشعابات درختان در
  طراحي سازه هاي معماري

دركارگاه آموزشي بين المللي  3زماريا رزا سروا و خاوير پيو
سازه اي  1993و معماري دركوئنا (اسپانيا)  و درسال  4بيونيك

نوين ارائه دادند كه از ساختار گياهان آوندي متاثر بود. حاصل 
كار طراحي برج عمودي بيونيك با گنجايش صد هزار نفر 

متر در شهر شانگهاي چين بود  1228جمعيت با ارتفاع 
تم سازه اي و ارتباطات عمودي شهر عمودي ). سيس2(تصوير

برج بيونيك بين همسايگي هاي مختلف در سه بخش مركزي 
ست. وظيفه اين ستون هاي ستون خياباني نظام يافته ا 922در 

ار گياهان، جابه جا كردن ، مانند وظيفه آوند در ساختخياباني
 ، انواع مختلف سياالت موجود و انرژي الزم براي كلساكنان، آب

. استفاده از فرم درخت و نحوه توزيع نيرو در موعه استمج
فرانك لويد شاخه ها نيز الهام بخش بسياري از معماران مانند 

ها فرم درخت را نه فقط به خاطر شكل  رايت بوده است. آن
پايدار آن، بلكه به دليل صراحت و روشني ساختار و حالت 

  ).13( موزون آن به كار گرفتند
  

                                                 
 Javier(و خاوير پيوز  )Maria Rosa Cervera(ماريا رزا سروا  - 3

G. Pioz( 
  بيولوژي و تكنيك گرفته شده است.واژة بيونيك از تركيب دو لغت  -3
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  ي جانوري ساختارها - ج

 جانوران مرحلة كامل وجودي طبيعت هستند كه عالوه بر
 جان، داراي حركات ملموس نيز مي باشند كه اين دو ويژگي آن

 ان و گياهان متمايز مي كند. اجزايها را از موجودات بي ج
عمدتا چند عملكردي ها  مانند استخوانجانوران متشكلة 

به مكانيكي و بالعكس ، كه قابليت تبديل اثرات الكتريكي هستند
را دارند (خاصيت پيزوالكتريك ). اين ويژگي در رشد و التيام 

. اثرات فشاري موجب ها نقش بارزي دارد شكستگي استخوان
ناحيه استخوان زا به توليد استخوان (در تحريك سلولهاي 
ناحيه شي موجب از بين رفتن استخوان (در فشاري) و اثرات كش

 نيروقرار مي گيرد.جهت رم استخوان دري) مي گردند. لذا فكشش
يعني استخوان آنقدر ( با تشكيل و از بين بردن استخوان ) فرم 

امتداد نيرو  خود را تغيير ميدهد كه از لنگر خمشي كاسته و در
 فرم هايبدليل حركت مداوم، . ، قرار مي گيردكه فشاري است

مامي گياهي روابط قوي تري دارند. ت فرم هايحيواني نسبت به 
 ، هماهنگ عملانورهاي حركتياعضاي بدن حيوانات در هنگام م

نقش . كرده و سبب ايجاد تعادل در ساختار كلي مي شوند
استخواني در بدن حيوانات از لحاظ مكانيكي به اسكلت  اعضاي

باربر يك ساختمان شبيه است. هر ساختاري نيازمند يك 
لت استخواني اسكلت سازه اي براي تعادل و پايداري است. اسك

بدن موجودات زنده به كمك عناصر كششي مثل ماهيچه ها و 
تشكيل را ، مجموعه اي و اتصاالتي مانند غضروف ها تاندون ها
  .)11ن معماري ها، به پاي آن نمي رسند (كه كامل تريمي دهد 

ن نيز در بسياري موارد مطرح الگوپذيري از عملكرد جانورا
النه  ) با طرحي شبيه3يرورزشگاه المپيك پكن (تصو است.

. سازه خارجي به صورت مجموعه اي نمونه خوبي استپرندگان 
. عناصر سازه به طور از رگ هاي بزرگ طرح ريزي شده است

 شبكه اي به صورتكامل يكديگر را نگه مي دارند و همديگر را 
، كه با شاخه هاي كوچك به قطع مي كنند مشابه النه پرندگان

  ).14( هم بافته شده اند
، ديد مكانيكي استخوان بندي آن ازدر بدن يك چهار پا و 

هاي آن كه پاهايش  نيروي وزن حيوان از طريق تكيه گاه
). از اين نظر مي توان 4د به زمين منتقل مي شود (تصويرهستن

تار مهندسي مانند پل تشبيه بدن حيوان را به يك ساخ ساختار
  است. حيوان گردن و دم  ،. چنين ساختماني شامل سركرد

  
ت در طراحي برخي آموزه هاي طبيعبحث و بسط تاثير 

  معماري
  يهندسه وتناسبات طالي - الف 

، هندسه تنها از بسياري از طرح هاي معماري معاصر در
داليل شكل  طريق تصادف يا بازي با اشكال شكل مي گيرد.

اي شكل گيري ، كمك مؤثري برهندسه در طبيعت گيري
هاي  اساس طبيعت بر تناسبات و اندازه. ستهندسه در معماري ا

اين  اكه ب ما ناخودآگاه هر چه را به طوري كه. است استوار ، ويژه
ناخوشايند  كنيم و غيرآن رامي زيبا حس  ها تطبيق نمايد اندازه

  ).15(مي دانيم 
ي در ساختار هر چهار رده الگو هاي هندس مهم ترين از

 ها است. و منظم در آن ، تركيب دو نوع هندسه آزادموجودات
كوه شكل  سنگ هايهندسه ابر يا رگه هاي  ،ها در بي جان

ذيري دارند كه اصول و الگو هايي كامال منظم و پيش بيني ناپ
گرچه مسير  اتم هاها حاكم است .در  ذير بر آنپيش بيني پ

اما دركل الگوي ساختاري  مشخص نيست، الكترون هاحركتي 
در گياهان ساختار رشد ريشه و  .مي بر آن ها حاكم استمنظ

همچون ساختار  اندام هاتوزيع رگبرگ ها و در جانوران برخي 
خون رساني و سلسله اعصاب و ... نمونه هايي از هندسه آزاد و 

، كه در هر سه حوزه در حالي ذير طبيعت هستند.پيش بيني ناپ
در جانوران و  ذير هم وجود دارد.پيش بيني پهندسه اي منظم و 

رغم هندسة كامال منظم و متقارن، در بسياري از  سان، عليان
، هندسه اي آزاد انگشت، مانند گوش و يا جزئياتي چون اثر اعضا

. همه اين تفاوت ها ريشه در تفاوت رفتاري و وجود دارد
عضو داده خاصي به آن  ويژگي هايعملكردي آن عضو دارد و 

  :عي وجود داردندسي در هر گونه طبيبنابراين دو اليه هاست. 
كه كثرت پذير نيستند و چون به صورت  :اصول ثابت -1

گرايش به اين اشكال وجود  قوه و استعداد دروني در ذات اشيا
  دارد اين هندسه ذاتي و فطري است. 
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در هر گونه زيستي نيروهاي دروني  :اشكال متفاوت -2

 ياما نيروهاي بيروني ،تمايل به هندسه و شكل خاصي دارند
ا محيط پيرامون خود دارند كه سبب تطابق موجودات ب وجود

ذيري هويت كاسته پيش بيني پاين حوزه از ميزان  درمي شوند. 
در  ذير برسد.پيش بيني ناپبه تنوع و كثرت  اين كهمي شود تا 
، هندسه اي ذاتي و متناسب با آن ، هر موضوعمعماري هم

دو نمونه اي از . ولي در عين حال هيچ موضوع را شكل مي دهد
كه هر واحد ساختماني با  مصداق ها همسان نيستند. چرا

بسياري از نيروهاي دروني و بيروني ديگر از خواسته هاي 
تطابق  بافت و اقليم و تاريخ و.... ويژگي هايكارفرما گرفته تا 

  يافته  است.
در  1لولر :در طبيعت و معماري ت طاليياسبانت

سامان دهنده  2از يوهان كپلر نويسد: كتاب هندسه مقدس مي
هندسه داراي دو  انين حركت سيارات نقل شده است كهقو

گنجيه بزرگ است: يكي قضيه فيثاغورث و ديگري تقسيم يك 
يا عدد  نسبت ،هاي نهايي و مياني كه همان خط در نسبت

 ابداعيروش بر اساس  ييمقدار عددي نسبت طال است. طاليي
بدين گونه : در نظر گرفته شده است =  618/1  3ناچيفيبو

كه با جمع ارقام اول و دوم بخش بر عدد دوم، جمع ارقام دوم و 
سوم بخش بر رقم سوم، جمع ارقام سوم و چهارم بخش بر رقم 

را بدست  6180339/1سرانجام عدد . وي الي آخر …چهارم 
ي در نسبت طاليناميد.  طاليي يا نسبتو آن را عدد  هآورد

يك  طبيعت، در تكاثر نسل هاي جانوران و حتي شاخه هاي
همچنين در بسياري از آثار ). 5درخت وجود دارد (تصوير 

، : يونانيكهن تمدن هايمعماري با ارزش و برجاي مانده از 
ها  آني ه نحوي وجود دارد و از رموز مانايايراني و اسالمي ب
 .)17( محسوب مي گردد

  

                                                 
 .) Lawlor, Robert  -1939 :( لولر رابرت -1
) رياضي دان  Johannes Kepler : 1571-1630يوهان كپلر ( - 2

 .و ستاره شناس آلماني
)  Leonardo Fibonacci : 1170-1250ليوناردو فيبوناچي ( -3

رياضي را نزد يكي از شاگردان خوارزمي فرا  كه ييايتاليارياضي دان 
  گرفت.

  همسازي با اقليم-ب
ن آب كافي در قسمت دليل فقداه ، ببيشتر گياهان بياباني

، ريشه هاي بلندي دارند كه در اعماق زمين فرو هاي باالي خاك
وته هاي مي رود تا آب الزم گياهان را به دست آورد. بعضي از ب

گ و مجهز به ، برگ كم و يا بدون بربياباني داراي پوست ضخيم
ا ــه خار هستند كه موجب جلوگيري از تبخير آب دروني آن

گوشتي اند كه مي توانند  برگ هايمي شود. برخي ديگر داراي 
مصرف  ان خشكيمقدار زيادي آب درخود ذخيره كرده و در دور

خود را جمع كرده و چروكيده  كنند. كاكتوس در زمان خواب،
تر مي كند. گونه اي از  ممي شود و سطح تماس را با آفتاب ك

درصد آن را آب  80تن مي رسد كه  4، وزنش به اين گياه
  .)18د (تشكيل مي ده

شك مقاطع گياهان كلفت و در اقليم هاي سرد و گرم و خ
ر ـ. سطح خارجي كه قسمت توپر و مغز گياه را در بتوپر است
اين حالت مغز گياه از سرما يا گرماي  كم است. در ،مي گيرد

بيشتر در امان مي ماند و با تغيرات درجه حرارت محيط  سوزان
خارج حالت متعادل تري نسبت به رويه گياه دارد. برعكس 
گياهان مناطق معتدل در تلفيق با اوضاع محيطي فصول مختلف 
وضع آزادي دارند. رويش گياهان مناطق گرم و مرطوب نيز از 

  لحاظ شكل و اندازه وضع متنوعي دارند.
فتاري و هاي ر ز در طبيعت سازگاريجانوران ني

با داشتن   شترهاي دو كوهانه . مثالساختماني گوناگوني دارند
 ابر سرماي كوهستان مقاومت نمايند، پشم زياد ، مي توانند در بر

اما شترهاي يك كوهانه به علت ساختار خاص فيزيولوژيك خود 
 15در برابرگرماي زياد مقاوم هستند .ولي در سرماي كمتر از 

. بدن اين جانور در قسمت رجه زير صفر نياز به سرپناه دارندد
باالي كمر باريك است و بنابراين در گرم ترين ساعات روز كه 
آفتاب كامالً عمودي مي تابد سطح كمي از بدن آن در تماس با 

ن شتر نيز دو عملكرد پرتو مستقيم خورشيد قرار مي گيرد. كوها
گرما در برابر پرتو سوزان خورشيد : به عنوان عايق متفاوت دارد

ي ـاندوخته از انرژي و آب است. زماني كه چرب اين كهو ديگر 
مي سوزد هيدروژن آزاد مي گردد و با اكسيژن موجود در هوا 
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يتر آب ل 21تركيب شده ،توليد آب مي كند و چيزي در حدود 

  . كيلوگرم چربي مي دهد 20از 
تر از  ان كوچكم اندامشحيوانات مناطق سردسير ضماي

 گرمسير است. جثه بزرگ و ضمائم بدني كوچكمناطق حيوانات 
بنابراين براي نقاط  ،تري از تششع حرارت دارد تر، سطح كم

سردسير كه حفظ حرارت الزمه بقاست امتياز بزرگي است. 
، با سرما هاي برفگير به كمك چربي زير پوست حيوانات دشت

زير برف نقب  اطق،ت اين منمقابله مي كنند. بسياري از حيوانا
  ).19( مي زنند
  

سازه هاي طبيعت در فرايند سنجش بار و چرخه  - ج
  اصالح

، ريشه كه همواره بادهاي شديد وجود دارددر مناطقي 
جانبي باد را  از نيروي قوي تر است تا بتواند لنگر حاصل درختان

. معموال در اين شرايط ريشه در جهت مخالف باد تحمل كند
. در اين مناطق تا مهار كششي الزم را تامين كند كند رشد مي

ي حلقه ها هسته مياني ساقه درخت به جهت مقابل خم شده و
ايجاد تنش فشاري مي كند  قسمتي كه نيروي وارد، ساليانه در

) 6( تصوير از قسمت كششي مقطع ميشود فشرده تر به هم
ن، ، پس از ساخته شدن ساختماچرخه اصالح در معماري .)11(

به دليل غير زنده بودن سازه، كم تر وجود دارد؛ اما با گذشت 
هاي  را در طرح يبيشتر، پويايي زمان، طراحان سعي مي كنند

، حاصل بهره در معماري 1سبك ارگاني تك .خود ايجاد نمايند
، طراح موزه 2ر كاالتراوااز نظ گيري از اين قانون طبيعي است.

، ساختمانها نيز به مثابه 3)7ير( تصوآمريكا  در هنرهاي ميلواكي
جزئي از طبيعت مي توانند در حال تغيير باشد. كاالتراوا در سايه 

، با باز و بسته االي ساختمان موزه قرار داده استباني كه بر ب
شدن آن، درجه حرارت و نور داخل موزه را كنترل مي كند. اين 

  سايه بان استعاره اي از پرواز و بال پرنده مي باشد.

                                                 
 .)OrganiTech(ارگاني تك  -  1
) -Santiago Calatrava: 1951كاالتراوا (سانتياگو  - 2

 ارگاني تك.سبك  يياسپانياصر امع معمار
3- Milwaukee Public Museum 

  حفظ هويت در طبيعت -د
ند و تنها در بيعت گونه ها، به جنس خود آگاهدر ط

همان محدوده تكثير شده و توليد مثل مي كند. در گياهان 
تلف وجود دارد، اما عموميت امكان پيوند زدن، بين گياهان مخ

. هر گياه را تنها مي توان به گياهان هم خانواده با خودش ندارد
ا با نارنج، نارنگي، ليمو و ... قابل پيوند است پيوند زد. پرتغال تنه

و پيوند با سيب و گردو را قبول نمي كند. جانوران نيز هر يك 
گونه خود را مي شناسند و تمايلي به ارتباط زاينده با جانوران 

، رتباط جانوران بدون توجه به نوعديگر ندارند. اگر قرار بود ا
ود ـوجه ـالخلقه بودات عجيب ــنهايت موج ورت گيرد بيـص

بودند. مي آمدند و گونه هاي مشخص موجودات قابل تشخيص ن
ذاتي گونه هاي معماري  ويژگي هاي، در هنر و معماري نيز بايد

، هويت هاي . در معماري امروزه، بسياري از مواقعرا حفظ كرد
گوناگون باهم آميخته شده و موجوداتي عجيب الخلقه ايجاد 

  شده است. 
  

  ئيات در مقياس مختلف وجود جز -ه
در طبيعت با توجه به مقياس سطح موجود، جزئياتي در 

هر  صفحه بعد،همان سطح وجود دارد (در رديف اول تصاوير 
مي شويم،  نزديك ترقدر به يك شاخه گل از يك گلستان، 

، ). در معماري نيزنيمك ميشتر ودقيق تري را درك بي اجزاي
به تناسب آن ، بايد ل درك انده از فواصل گوناگون قاببناهايي ك

، مقياس و جزئيات وجود داشته باشد فاصله در سطوح مختلف
مصالحي از  نيز هر قدر به نما و صفحه بعد(در رديف دوم تصاوير 
جزئيات بيشتر و  ،مي شويم نزديك تريك نماي معماري، 

، به ). معماريي كه فاقد جزئيات استمي كنيممتفاوتي را درك 
زدگي مي شود و بهترين راه  نده و موجب دلسرعت خسته كن

حل براي اين مشكل مطالعه شيوه رويكرد طبيعت به اين مساله 
  است.
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  نتيجه گيري: سه نوع الهام پذيري از طبيعت درمعماري
  

، تقليد و الگو پذيري و با جمع بندي جستارهاي گذشته
 . هريك ازم مي شودز طبيعت به سه شيوه تقسيي االهام جوي

شيوه ها از شيوة قبل خود كامل تر و آگاهانه تر است و  اين 
  .ي است، شيوه مطلوب و غاييوة سومش

  
  الهام از اشكال طبيعت   -1
پرداخته شده و به  اين روش تنها به تقليد از شكل در

نمونه اليه  به عنوانمباني و اصول سازه اي آن توجه نمي شود. 
وهايي كه به آن وارد مي شوند، شكل نير زمين منطبق با هاي

معماران با ناديده گرفتن اين نيروها  حالي كه؛ در مي گيرند
ساختماني . تبديل مي كنندصرفاً وضعيت موجود را برداشت 

پرهزينه و در واقع غير طبيعي ، عملي ظاهراً طبيعي به واقعيت
ي ل استفاده از انرژي بهره م، زيرا طبيعت از قانون حداقاست

ساختماني و زنده نگاه داشتن براي ساختن  در صورتي كه، جويد
بايد انرژي بسيار زيادي صرف  نامنظم اشكالشبه طبيعي با 

  . شود
  

  ي از طبيعتالهام گيري معناي-2
ام سطحي نگري در استعاره  و معني مي تواند ما را از د

معماراني كه به طبيعت از ديد جامع كارهاي  .امان نگه دارد
خود را بر مبناي آن بنا  ساختمان هايري نگريسته اند و استعا
  ).20( ند بهترين الگوي اين راهبرد خالقيت مي باشنده اكرد

)، 8(تصوير 1با طراحي اروسارينن آمريكاTWA فرودگاه 
نمونه اي استعاره اي مي باشد . اين فرودگاه از باال مانند يك 

ان گرايي سازه اي پرنده است. در سقف فلزي سفيد اين بنا از بي

                                                 
معمار  )،Eero Saarinen: 1019-1961( اروسارينن-1

  آمريكايي،  - فنالندي
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واج استفاده شده است كه پوست و استخوان اين هواپيماي م

. اما آنچه كه در اين طرح جديد بدون موتور محسوب مي شوند
 . اين منحني هاحني ارگانيك قسمت فوقاني سقف استاست من

. فضاي داخل مي شوداز مهار هاي مثلثي شروع شده و خميده 
  ون فقرات است. نيز مانند استخوان هاي پشت ست

  
  الهام  از قواعد طبيعت-3

قواعد و ، استفاده از طبيعت بهترين الهام گيري از
، طبيعت عموميت دارندآن است و چون اين قواعد، در انينقو

، از يك نمونه خاص، الهام گرفت. گيري از آن ها نبايد براي بهره
، به طبيعت طبيعي قواعداين عماري با بهره گيري از سازه هاي م
در مقابل بارها و حفظ ساختار موجود  .مي شوند نزديك تر

فلسفه  در پديده هاي طبيعت مهم تريننيروهاي وارد بر آن 
 روش هاياز آنها است كه در سازه هاي طبيعي  وجودي سازه

اده ــدگر استفـهاي  خارجي تهديمختلفي براي مقابله با نيرو
  ود. اشاره مي شچهار مورد آن مي شود. در ادامه به 

تنش  طبيعت همواره سعي دارد كه تا حد امكان از - 3-1
تنش كششي و فشاري در سازه هاي خود استفاده كند و از  هاي
ماهيت اليه اي دارد خمشي جز در مواردي كه ساختار آن  هاي

اساسا همه ساختارهاي طبيعي بافت اليه اي  .استفاده نكند
گرفتن  هم قرار ويها از كنار و ر دارند يعني سطوح و احجام آن

. ماهيت اليه اي موجب مي شود تا اليه ها به وجود آمده است
كششي و يا فشاري  العمل هاي، فقط عكس فرم هاي طبيعي در

چرا كه خمش يعني بيهودگي در مصرف مصالح و در  .د آيدبوجو
  .)21( طبيعت هيچ چيز بيهوده خلق نشده است

ركت ، حروند تكاملي سازه هادر صد سال گذشته 
تدريجي از سازه هاي خمشي به سمت سازه هاي كششي و 
فشاري بوده است كه منجر به پيدايش سازه هاي چادري و 

  پوسته اي در معماري شده است.
تغيير  انعطاف پذيري وبا مقاومت در برابر نيروها  - 3-2

 هاي طبيعي به وفور مشاهده مي شود: اين روش در سازه شكل
. به عنوان مثال يي برخوردار استو لز انعطاف پذيري باال

بسياري از پرندگان ترجيح مي دهند النه هاي خود را بر روي 

شاخه هاي نرم و نازك درختان ايجاد كنند، چرا كه هر چه 
، احتمال بيشتري برخوردار باشند شاخه ها از انعطاف پذيري

. چنين رويه اي سبب مي شود تر خواهد بود ها كم شكستن آن
گوي مقاومت به  پاسخ ،تر صرف مصالح كم منضكه ساختار 

  گونه بهتري نيز باشد. 
روش  : ايننيرو و جا خالي دادن در برابر آنفرار از  - 3-3

و در  مقابله طبيعت در برابر نيروها است. روش هاينيز يكي از 
. و شدت نيروي وارد است كاستن از مقدارمبناي آن حقيقت 

شديد با خم شدن خود امكان مثال درختان در اثر وزش باد هاي 
عبور مقداري از نيروها را از باالي خود مي دهند و به اين ترتيب 

  ها كاسته مي شود .  از ميزان نيروي وارده بر تنه آن
 استفاده از نيروهاي مزاحم عليه يكديگر و يا - 3-4
، خم مي شوند و مقداري از درختان در هنگام باد :خودشان

نرژي پتانسيل درخود ذخيره كرده و در نيروي باد را به شكل ا
ي از اين نيرو را خالف جريان رفت و برگشتي، بخش حركت هاي

 ، تخليه مي كند. قرارگيري شاخه هاي درخت به گونه ايباد
سمت ديگر  نگه داريباعث  است كه وزن يك سمت از درخت

در معماري مشابه اين رفتار در  .درخت مي شود و بالعكس
) و 9هانه اصلي پل آالميلو اسپانيا (تصوير ساختار دكل و د

،  ديده مي شود. در طراحي وساخت كاالتراواطراحي شده توسط 
دهانه با تلفيق بر اصول زيبايي  تعادل بين دكل و ،اين پل

برقرار شده است، به گونه اي كه  غير متقارن به صورتشناختي 
ري داري ديگ ي براي نگهـدكل و دهانه اصلي پل هر يك عامل

 .ندمي باش
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