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چكيده
بشر در . طبيعت دستاورد بهترين معمار يعني خداوندگار است و اغلب براي معماران بهترين سرچشمه الهام بوده است

محل كار و يا هر نوع فضايي را ساخته و مورد بهره برداري ، محل زيست، مسكن، كه سرپناهطول تاريخ از هنگامي 
معماري انسان در اين دوران . هميشه عوامل طبيعي در اين ساختار يك اصل مهم و اساسي براي او بوده اند، قرار داده

. تاريخي آگاهانه دو موضوع فرم و عملكرد را آشكارا دربرداشته است

از سوي ديگر فرم هاي . نشانه گرايش انسان به آثار خلقت و تأثيرات آن است، گيري فرم هاي طبيعي در معماريبه كار
از احترام و تقدس در فرهنگ ها و ، طبيعت در گذشته از نقش مؤثرشان چه در زمينه عملكردي و چه در باب زيبايي

 و پرندگان در كشورهاي مختلف و در آيين ها و جوامع به عنوان مثال حيوانات. اقوام ملل مختلف برخوردار بوده اند
به گفته پل كله نويسنده و نقاش سوييسي. نداهر يك تقدسي خاص داشته ، به گذشته فرهنگي آنهاگوناگون بنا

،  او خود طبيعت است :هنرمند انسان است. ارتباط با طبيعت ضروري ترين شرط براي هنرمند است، )1940- 1879(
. بيعت و در ميان فضاي طبيعيبخشي از ط

طبيعت هميشه در همه جا حاضر و . گذاردطبيعت در بسياري از راهبردهاي منتهي به خالقيت معماري تأثير مي
تغييرپذيري فرم ، تقليد، حضور آن در استعاره. است، بندي ناپذير و به مثابه ابزاري بسيار قدرتمند براي الهام بخشيطبقه

. ار استو مصالح معماري آشك
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مقدمه
به تجربه مشاهده شده هر گاه انسان از . انسان همواره براي زندگي در ميان طبيعت از معماري به عنوان يك ابزار بهره جسته است

،  خود او سر برافراشته و او را تا مرحلة نابودي به مخاطره انداخته استآن ابزار بر ضد، ابزاري براي غلبه بر طبيعت استفاده مي كند
دستيابي به ، بهترين نمونه اي كه مي توان از آن نام برد به كارگيري ابزار صنعت در جهت حفاظت انسان در مقابل مخاطرات طبيعي

 طريق  ازرگشت ناپذير در حال تخريب زندگي انسانكه همين ابزار به گونه اي ب، رفاه بيشتر و مكانيزه تر كردن زندگي مدرن است
بازگشت به طبيعت و همراه شدن با آن ، الجرم در مرحلة استيصال، بصري و زيست محيطي است، صوتي، آلودگي هاي فراگير

مثبت نشان  گرفته و بسياري از معماران بزرگ قرن بيستم به آن رويكرد رمورد توجه قرا، اجتناب ناپذير بوده و پرداختن به آن
. مي دهند

بعضاً با رويكردهايي درست به طبيعت احترام گذاشته و آن را مورد مداقه قرار ، هاي دورمردم و معماران از زمان، از سوي ديگر
پردازد و با اشاره به راهبردهاي  به طبيعت مي"نامحسوس" و "محسوس"، "رمانتيك"اين گفتار با تأكيد بر مفاهيم . اندداده

رايمان ، آلوار آلتو، گونار آسپلوند، اليل سارينن، لوكوربوزيه، فرانك لويد رايت، كه معماراني چون لوييس سوليوان"پرداختن به طبيعت"
هاي تقليدي هاي محسوس و آموزهتأكيد اين گفتار بر جنبه. سازدتر ميموضوع را روشن، اندپيه تيال و يورن اتسون عنوان كرده

متأسفانه. هاي طراحي مبتني بر طبيعت استهاي طبيعي متنوع و تمرينت تأكيد بر نياز به عادت به تجربة محيططبيعت و در نهاي
 معماري :محيط طبيعي را به صورت انواعي از ساختارها مي بينيم كه در نگاه اول به نظر مي رسد اشتراك زيادي با هم ندارندامروزه، 

اين . در وين و ويليام مك داناف، يا طراحي هاي پايدار سيم ون، تالي آنتوين پرداكاشكال هندسي كريس، عالي وجين توسوئي
اين بحث درباره حقايق ثابت و بدون . ساختمان ها بحثي درباره طبيعت و حيات وحش ايجاد كرده اند كه مي توان آن را دنبال كرد

. طبيعت هم دچار تغيير شده است، دبلكه همان طور كه ملت ها در قرون گذشته تغيير كرده ان، تغيير نيست

تعريف 
و مادر زاديnative" "هموطن"nation"كه از آن لغت هاي ملتبه معناي تولد""natura ازلغت ناتورا "nature"طبيعتلغت

innate""شتركي هم طبيعت و ملت نه تنها داراي ريشه التين يكساني هستند بلكه تاريخچه م. گرفته شده است، نيز گرفته شده اند
بسياري از كشورها هويت ملي شدن را با فضاي سبز موجود در . دارند و همواره يكي از آنها در حال توضيح ديگري بوده است

 ,C. Macy& S. Bonnemaison(مثل نقشي كه جنگل در سوئد يا صحراي سفيد در كانادا دارد، كشورشان مشخص كرده اند
2003(.

طبيعت و هندسه 
فضاي معماري بر " :براي نمونه افشار نادري مي نويسد. ديدگاه هاي گوناگون مطرح است، رگيري هندسه در معماريكاه درباره ب

اساس نوعي هندسه ساده يا پيچيده شكل مي گيرد و در هر حال از محيط طبيعي بسيار ساده تر است و انسان در طول تاريخ 
هندسه " : همچنين مي نويسد.]6 :1378، افشار نادري ["مال كرده استسلطه اش را بر طبيعت از طريق هندسي كردن آن اع

طبيعت و آسمان آشنا ، مطلق است و تغيير ناپذير و انسان را با منطق آفرينش با نجوم. اساساً عنصر متحد كننده جزء و كل است
 تعادلي است هنر اسالمي عمدتاً" : كريچلو مي نويسددرباره بهره گيري از هندسه در هنر اسالمي.]72 :1374، همان ["مي سازد

معماري " :افشار نادري نيز در اين باره مي نويسد. مي نامد"بيوفرميك"بين فرم هاي خالص هندسي و چيزي كه وي فرم هاي 
رد كه نظم هندسي ارگانيك شهرها جاي مي گيپيچ وكامالً هندسي مسجد با ابعاد خارق العاده اش همان گونه در بافت پيچ در

رويارويي با هندسه طبيعت در عصر مدرن و پست مدرن ". است)گل و بوته (نقوش قالب درون مجموعه اي از طرح هاي ارگانيك
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افشار نادري . معماري سنتي را در عرصه تضاد با طبيعت جاي مي دهند، اما برخي با ارجمند شمردن تضاد. چندان دور از انتظار نيست
تضاد با ، تر بودخصوصاٌ در گذشته كه رفتار انسان به فطرتش نزديك، توليدات معماري به طور خاص" :مي گويددر اين زمينه 

به همين صورت . كامالً مسطح استزيگورات هاي بين النهرين كوه هاي مصنوعي در سرزميني. طبيعت را نشان مي دهد
فرش ها و ، رنگ هاي درخشان و غليظ كاشي ها. به مصاف مي خوانندخطوط افقي كوير را ، مناره هاي شهرهاي مركزي ايران
و به لحاظ زيبايي شناسي ارزش هر عنصر ، تالشي براي جبران كمبود رنگ در طبيعت آن است، لباس هاي بومي مردم اين مناطق

".  شودادراكي در مقابل تضادش به نمايش در مي آيد و مي توان چنين گفت كه تضاد باعث افزايش ارزش مي

به تضاد هندسه منظم و رنگ مرمر سفيد معابر يوناني در متن سبز و نامنظم جنگل ها ، لوكوربوزيه هم در سفري كه به يونان داشته
]. 1384، همكارانعبدالحميد و، نقره كار [و درخت ها اشاره نموده و آن را تحسين كرده و منبع الهام خود در معماري دانسته است

به بررسي و بيان هندسه موجود در اجزاء طبيعت و نظم ميان آنها از طريق بررسي نمونه هاي عيني موجود در طبيعت در اين مبحث 
جمادات و نباتات تا حد امكان از روابط ، مي پردازيم و براي درك هرچه بهتر موضوع و پي بردن به نظم عاليه ميان موجودات

. تا پيچيدگي هاي مربوط به آشفتگي در ميان آنها سخن گفته ايمهندسي ساده و اوليه ميان اجزاء و كل طبيعت 

هندسه اقليدسي
 از "ريشه" نحوه چگونگي اين عمل در موجودات و نباتات است كه به  وآنچه كه در ابتدا ذهن را درگير خويش مي كند مساله رشد

وييم از يك تعريف بسيار قديمي استفاده هنگامي كه ما از ريشه هاي مربع و ريشه هاي مكعب سخن مي گ. آن ياد مي شود
ريشه گياه مانند ريشه رياضي علّي است زيرا اولي در خاك جايگزين . مي كنيم كه كنش رياضي را با ريشه گياهي پيوند مي دهد

به وجود ، سيريشه هندسي بيان مثال اعلي از يك كنش تجني، در مفهوم حياتي. شده است و آن يكي نيز در مربع جاي گرفته است
.  تغيير شكل دهنده ايست كه همان ريشه است وآورنده

مربع اصلي را تخريب و  (براي اينكه پيشرفت كند، مانند ريشه گياه حاوي توان طبيعي است كه تخريب مي كند) جذر (ريشه دوم
يك گياه به طور تصاعدي . ل نمايد تبدي2 را به 1و در عين حال داراي آن تواني است كه مي تواند در يك لحظه ) تفكيك مي كند

لكن فرضيه قانع كنده اي وجود ندارد كه توضيح دهد چگونه يك گياه يا يك كدو مي تواند ، از درهم شكستگي پيش رشد مي كند
اين تواني است دگرگون شده كه قبالً در. همچنان يك مربع از درون مربع ديگري برمي جهد، از يك ريشه نازك و باريك پديد آيد
] 1368، لولر. [يك ريشه علّي وجود داشته است

 كه از كتـاب     در اين تحليل هندسي از پانتئون     . 1تصوير  
 گرفتـه شـده    "تـن برونـه   "رازهاي هندسه قديم تـاليف      

عماري به وسيله رابطه ميان ضلع      ممالحظه مي شود كه     
و قطر در مجموعه اي از مربع ها تعيين شده است و هـر      
يك از مربع ها در ارتباط با مربع بـزرگ تـر پهلـويي بـه         

1368 لولر،  :مأخذ.  است25. 1به 1نسبت 

 در طرح كفپوش موزاييك اسالمي و نيز 2نسبت . 2تصوير 
لولر، : مأخذ. در شكل و تناسبات كندوي زنبور عسل، اصل است

1368
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ردان بر طبق بعالوه گل آفتابگ. مارپيچ لگاريتمي ميانگين طاليي در نحوه توزيع دانه ها درگل آفتابگردان تأثير فراوان داشته است
.  مارپيچ مخالف گردش عقربه ساعت قرار گرفته است89 يا 34گردشي ساعت گونه پنجاه و پنج مارپيچ دارد كه بر روي 

شود و مي) تقسيمات طاليي (Фانشعاب الگوي كنشي مهم ديگري در رشد طبيعي است كه به وسيله فيبوناچي يا مجموعه كنترل 
و در ، رش طاليي مي تواند در كليه گل هايي كه پنج گلبرگي اند يا مضرب پنج دارند يافت شودب، به خاطر حضور آن در پنج ضلعي

پنج ، تيره گلسرخ نيز مانند كليه گياهاني كه ميوه خوراكي دارند. تيره داودي همواره تعدادي گلبرگ از مجموع فيبوناچي وجود دارد
پنج در زير ساخت اشكال حياتي نقش . كامل را در نزد انسان تداعي مي كنداز اين رو عدد پنج نشانه هايي از غذاهاي . گلبرگي است

سوسن و ، گياهان شش گلبرگي همچون الله. غالبي دارد در حالي كه شش و هشت ويژه ساختمان هاي غير ذيروح هندسه كاني اند
گياهان هفت گلبرگي را سمي تشخيص ، پزشكي سنتي. يا غالباً سمي اند و يا در مصارف پزشكي انسان به كار مي روند، خشخاش
از طرفي گياهاني . يا تاجريزي قرار دارند) حشيشه الحمره (در ميان اين ها گوجه فرنگي و ديگر گياهان از تيره بالدن. داده است

ماد زندگي پنج ضلعي به منزله ن. آزاليا و گل ساعتي عموماً از تقارن پنج ضلعي تأثير پذيرفته اند، اركيده، همچون گل هاي عضق
.]1368، لولر [است خاصه زندگي انسان؛ همچنين اساس بسياري از پنجره هاي گلسرخ مانداال در دوره گوتيك به شمار مي رود

الگوي فيبوناچي در نظام طبيعت . 3تصوير
1368لولر، : مأخذ 

عدد پنج به منزله شكوفايي يا . 4تصوير 
1368 لولر،  :مأخذجوهر حيات

مرد به صورت پنج ضلعي : 5تصوير 
1368لولر،  : مأخذ

مثلث سرپينسكي، فركتال ساده اي كه با تقسيم مثلث ها به  : 6تصوير 
1370 بروت،  :مأخذ. تر پديد مي آيدمثلث هاي كوچك
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1هندسه فركتال

، كه سيستم هاي خطيطور همان. در رويكردي ديگر هندسه فركتال اجازه توصيف طبيعت را با تمام ناشناخته هايش به ما مي دهد
هندسة اقليدسي نيز تنها زير مجموعة بسياركوچك و ساده شده اي از هندسه دنياي ، تنها حالت خاصي از سيستم هاي غير خطي اند

تنها مدل هاي آزمايشگاهي و كنترل شده سيستم هاي واقعي ، واقعي و طبيعي است و به همان شكل كه سيستم هاي خطي
سطوح ، دسي نيز هندسه اي فرضي و انتزاعي است كه از ميان اشكال دنياي واقعي تنها خطوط يك بعديهندسة اقلي، غيرخطي اند

اما هنگامي كه همان ورق كاغذ دو بعدي را كمي مچاله مي كنيم و سطحي . دو بعدي و احجام سه بعدي را مي تواند شناسايي كند
درك هندسة ، چرا كه فضا را اشغال مي كند اما كامالً توپر نيست، بعدي سه  دو بعدي است و نه كامالًدست مي آيد كه نه كامالًه ب

هندسة غالب در طبيعت است و دانشمندان علم آشوب نيز از ابتدا با شروع ، اين هندسه. از توضيح و شناخت باز مي ماند، اقلديسي
وارد لورنز سال ها عمر خود را وقف شناخت طور كه ادهمان. به كشف آن نائل شدند، مشاهده و تفكر عميق در پديده هاي طبيعي

. هوا و همان گونه كه ميچل فايگن بام ساعت ها به مشاهده رودخانه مي پرداختسيستم آب و

 گويي او ".و آذرخش در يك خط مستقيم حركت نمي كند، كوه ها مخروط نيستند، ابر مثل كوه نيست" :ماندل بروت مي گويد كه
 ماندل ".قابل تجزيه اند، كره و مخروط، تمام فرم هاي طبيعت به استوانه"جمله مشهور سزان را بدهد كه تعمداً خواسته پاسخ اين 

. ناهموار و غير خطي باشد، غير مدور، بروت معتقد است براي توصيف طبيعت هندسه اي جديد الزم است كه بازتاب جهاني زمخت
دايره و ، خط و سطح، اشكال موجود در هندسة كالسيك. م پيچيدگي هاپيچ و تاب ها و به ه، چين و چروك ها، هندسة سوراخ ها

، اشكال تجريدي و انتزاعي كه اقليدسي از آنها هندسه اي ساخت كه دو هزار سال به طور انجاميد. مثلث و مخروط مي باشند، كره
فرضية ، منجمان بطلميوسي. ر آن يافتندزيبايي خاصي د، يعني تنها هندسه اي كه از آن زمان تا كنون مطرح بوده است و هنرمندان

FRACTUSماندل بروت واژه )؟، گليك. (اين نمادها درست از آب در نمي آيند، اما براي درك پيچيدگي. جهان را با آن بنا نهاندند

پدر "ان عمالً به عنو، را ساخت و با نام گذاري اين هندسه جديد، به معني سنگي كه به شكل نامنظم شكسته و خرد شده است
.]بي تا، افتخار زاده [ لقب گرفت"فركتال ها

اين شكل ها ، منظم نيستند، فركتال ها شكل هايي هستند كه بر عكس شكل هاي هندسة اقليدسي به هيچ وجه به معني متعارف
جسم فركتالي از دور . م اندثانياً ميزان بي نظمي آنها در همة مقياس ها يكسان است يعني به نوعي ديگر منظ. اوالً سراسر نامنظم اند

مي بينيم كه تكه هاي ، وقتي به يك جسم نزديك مي شويم. مانا است-به تعبير ديگر خود. و از نزديك يكسان ديده مي شود
به صورت جسم مشخصي درمي آيد كه شكلش كم و بيش ، كوچكي از آن كه ازدور همچون دانه هاي بي شكلي به نظر مي رسيد

مثلث ، يك الگوي رياضي جالب براي فهم چگونگي پيدايش فركتال ها. است كه از دور ديده مي شدمثل همان شكل كلي 
البته بايد توجه .  ناميده مي شود"ماناي خطي"آن جسم خود ، وقتي اجزاي جسمي كامالً مشابه با كل آن باشند. سرپينسكي است

آنها فركتال هايي هستند كه توصيف كنندة . طي نيستندخود ماناي خ، داشت كه فركتال هاي طبيعي موجود در دنياي واقعي
مثالً قالب (، آنچه باعث مي شد تا نمونه هاي فركتالي كه در باال آورديم. دستگاه هاي آشوب ناك يا غير خطي مي باشند

 زمان رشدشان و كمبود عنصر تصادف مي باشد كه در اشكال پرتنوع طبيعي در طول، خشك و غير واقعي به نظر آيند) سرپينسكي
در فركتال هاي  ( مانايي-به عبارت ديگر بايد توجه داشت كه ميان خود. ايجاد مي شود، تحت تأثير عوامل بسيار متغير محيطي

 مانندي يعني تشابه و تقارن در -بنابراين خود. تفاوت وجود دارد)  ماناي خطي-در فركتال هاي خود ( يكساني-و خود) تصادفي
به معني تكرار عيني يك طرح در تمام مقياس ها نمي باشد و به اين شكل است كه تنوع حيرت انگيز دنياي طبيعي اما اين ، مقياس
.]1370، بروت [مي آيدبه وجود

بعد كسري يا . يعني ابعاد كسري، نهاد و به يك ناممكن ظاهري دست يافت، سه، دو، يك، پا را فراتر از ابعاد صفر، ماندل بروت
مثالً ميزان ، روش اندازه گيري كيفياتي است كه بدون اين روش نمي توان براي آنها تعريفي روشن ارائه نمود، كتاليهمان بعد فر
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بنابراين مي توان . يك بي نظمي منظم ديده مي شود، در دنيا مكرر در مكرر. زمختي و يا شكستگي و يا بي نظمي در يك جسم
.  هستند كه بي قاعده اند و در عين حال از يك قانون مقياس بندي تبعيت مي كنندگفت بسياري از فرم هاي طبيعي داراي خاصيتي

در تمام سطوح ) فركتالي (اين قانون يكسان بدون بعد كسري
به اين شكل فركتالي] Peitgen, 1992[. مشاهده مي باشد

مقياس و معيار ، بعد كسري. توجه كنيد) منحني كوخ(
چرا كه در اين گونه ، ستمناسبي براي توصيف چنين شكلي ا

بي نظمي با ميزان اشغال فضا توسط جسم اشكال درجه
. مطابقت دارد

اما در عين حال . در وسط هر ضلع يك مثلث جديد به اندازه ثلث مثلث قبلي اضافه مي كنيم و به همين ترتيب ادامه مي دهيم
 بر سه رأس مثلث اول مي گذرد و بدين ترتيب است كه خطي محيط اين شكل همواره كوچك تر از محيط دايره اي خواهد بود كه

. محاط بر پيراموني محدود و شخص مي گردد، بلند و نامحدود

در حقيقت يكي از بحث هاي بسيار جالب در . ابزاري كامالً جديد براي درك كائنات به دست آمده است، اكنون پس از هزاران سال
از توزيع كهكشان ها در . ه است كه آيا جهان مادي يك فركتال عظيم الجثه است يا خيراين موضوع بر روي اين سوال متمركز شد

گويا . مانندي را مي بينيم كه داراي ابعاد فركتالي قابل اندازه گيري هستند-قلمرويي بارور از خود، تا محدودة ذرات ريز اتمي، جهان
ي متفاوت مي جهد شايد اين ناپيوستگي واضح به علت درك سه بعدي ما طبيعت هر از چندگاه از يك فركتال به فركتال ديگر و مقياس

توزيع . مانندي به وفور در طبيعت يافت مي شود-آثار خود]. 1370، ابوالفضلي [از يك فركتال واحد و كامل با ابعاد زياد باشد
يعني .  مانا است-هاي مختلف خودلگو در مقياسبه طوري كه اين ا، زلزله هاي خفيف و شديد از الگويي فركتالي پيروي مي كنند

.         ابرها نيز پديده هايي مستقل از مقياس مي باشند. به شكلي مشابه شكل اوليه مي رسيم، هر قسمت از نمودار آن را بزرگ كنيد
س هاي مختلف مشاهده هنگامي كه در مقيا، قابل تعريف و توضيح مي باشد، بي نظمي ويژه آنها همان گونه كه در بعد فركتال

.   هيچ وقت فاصله ابرها را نمي توانند تشخيص دهند، به همين دليل است كه مسافران هوايي. هرگز تغيير نمي يابند، مي گردند
]. ؟، گليك [رگ هاي خوني از شاهرگ ها گرفته تا مويرگ ها نوعي زنجيره را تشكيل مي دهند و ماهيت انشعاب آنها فركتالي است

 :وجود مي آيده اقع يك فركتال طبيعي به دو شكل بدر و

يا در يك مقياس ) همان طور كه در يك رودخانه يا ابر (نيروهاي مشابه در سطوح متعدد مقياس همزمان عمل مي كنند•
.]Oliver, 1992[)آنچنان كه در يك دانه برف (يكي بعد از ديگري در طي زمان

.  فركتال را مي توان تنها با ميزان اندكي اطالعات به سادگي تعريف نمودماندل بروت معتقد است كه ساختارهاي•
معادله اي را ، هنگامي كه يك هندسه دان. دست مي آيده ب، تنها از يك پروسة خيلي ساده ي بازخورد، در واقع يك شكل فركتالي

پويا ، به جاي ايستا بودن. ه يك فرآيند مي گرددتبديل ب، آنگاه آن معادله به جاي يك توصيف. تكرار نمايد، به جاي آنكه حل كند
دست آمده وارد معادله مي گردد و به همين ه عدد ب، يك عدد جديد خارج مي شود، هر عددي كه وارد معادله مي گردد. مي گردد
. منوال

براي ساختن يك : برف دانه هاي كوخ . 7تصوير 
منحني كوخ ابتدا با مثلثي به طول اضالع واحد آغاز 

 افتخار زاده :مأخذ. مي كنيم
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تعريفانواع هندسه

اقليدسي

، ميان، ار دارندقر، خط، نقطه (هندسه اي كه بر پايه پنج اصطالح مبنايي تعريف نشده
 :و پنج اصل زير تعريف مي شود) قابل انطباق

.  مي گذردQ و P وجود دارد كه بر Lخط يكتاي ، Q و Pبه ازاي هر نقطه . 1

،  وجود داردE نقطه منحصر به فردي چون AB ،CDبه ازاي هر پاره خط . 2
ق  قابل اطباBE با پاره خط CD واقع است و پاره خط A ،E ميان Bچنانچه 
. است

.  وجود داردOA دايره اي به مركز و شعاع A و Dبه ازاي هر نقطه . 3

. همه زواياي قائمه با يكديگر قابل انطباقند. 4

 وجد دارد و چنانچه m غير واقع بر آن يك خط P و هر نقطه Lبه ازاي هر خط . 5
P مي گذرد و با Lموازي است  .

)لوبا چفسكي : (هذلولي

جزئي از هندسه اقليمي  (هندسه اي كه شي با قبول همه بنداشت هاي هندسه نتاري
، به دست مي آيد و به جاي اصل توازي هيلبرت) كه مستقل از اصل توازي است

در اين هندسه يك خط . نقيص آن را كه پنداشت هزلولي ناميده مي شود مي گذراند
L و يك نقطه P چنانچه حداقل دو خط موازي با ، واقع بر آن وجود دارند غيرL از 
Pمي گذرد  .

)ريمان : (بيضوي

فضاي دو بعدي انحنا داراي كه توسط كره نمايش داده مي شود و در آن مفهوم خط 
راست به عنوان دايره عظيمه كره تعبير مي گردد در چنين فضايي خطوط موازي 

يكديگر را قطع مي ، ظيمه را كه در نظر بگيريموجود ندارند چون هر دو دايره ع
. دو نقطه به وسيله بي نهايت خط راست به هم متصل مي شوند. كنند

اقلي
نا

سي
د

)مندل بروت : (فركتال
غير مدود و غير خطي ، هندسه اي براي توصيف طبيعت كه بازتابي از جهاني زمخت

يدگي هاها و به هم پيچپيچ و تاب، ها چين و چروك هااست هندسه سوراخ

، هويت اسالمي در معماري و شهرسازي،  عبدالحميد نقره كار وهمكاران :مĤخذ. تقسيم بندي علمي هندسه در طبيعت :1جدول 
دانشگاه علم و صنعت ايرانمركز تحقيقات معماري و شهرسازي 

تئوري آشوب و رابطه آن با طبيعت
مترادف . الزم است در ابتدا تصويري كلي از مفهوم آشوب داشته باشيم، پيش از آنكه در مورد تئوري آشوب در طبيعت بحث نمايم

و عمدتاً از شناخت رموز موجود به مفهوم علم شناخت پديده هاي غير خطي است ، اما در تئوري، تالطم مي باشد، آشوب در مكانيك
اما يكي از تعاريف قابل قبول ، در مورد تعريف تئوري آشوب هنوز توافق كاملي وجود ندارد. در طبيعت و دنياي واقعي نشأت مي گيرد

"مطالعه رفتار غير تناوبي در سيستم هاي ديناميكي معين" :چنين است
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 : كنيمحال مفهوم هر قسمت از اين تعريف را بررسي مي

يك مقدار تكراري را به صورت ، رفتار غير تناوبي رفتاري است كه زماني اتفاق مي افتد كه هيچ متغير نشان دهندهء وضعيت سيستم
براي فهم . مي دهدرفتار غير تناوبي هيچ گاه تكرار نمي شود و تأثيرات هر تغيير كوچكي را در سيستم نشان. دوره اي نشان ندهد

الگوهاي .  تاريخ در واقع غير تناوبي است :به عنوان مثالي در دسترس نگاه كرد، تناوبي مي توان به تاريخ بشريتايدة رفتار غير 
هر چند كه در اين سيستم هيچ رويدادي هرگز عيناً تكرار نمي شود، متعددي از فراز و نشيب هاي تمدن ها مي توان ترسيم كرد

]Donahue, 1997[. عناصر در حال تعامل در نظر مي گيريم كه نوعي پايداري در روابطشان را در طي سيستم را مجموعه اي از
سيستم ديناميكي سيستمي است پويا با رفتار غير خطي يعني وضعيت چنين سيستمي حالتي پويا دارد و ممكن . زمان حفظ مي كنند

غيرهاي وضعيت سيستم را با داشتن اندازه ي اين مت) آينده بالفصل (در واقع قانوني كه مسير بعدي. است در هر لحظه تغيير يابد
تأثير متقابل بر يكديگر دارند و رابطه اي ، عناصر اين سيستم، بعالوه. قانوني ديناميكي است، مشخص مي كند، متغيره در لحظه حال

ه وغير قابل پيش بيني غير تناسبي ميان علت و معلول نشان مي دهند در اين سيستم ها علتي كوچك مي تواند به شكلي غير منتظر
. معلولي بزرگ منتهي شود يا برعكس

معين بودن سيستم بدين معناست كه قوانين حاكم بر آن كامالً مشخص و بدون هر گونه عامل احتمالي اند از نظر رياضي معين 
صل نيز براي تمام اگر نتيجة حا،  اوليه سيستم يكسان باشدة دادةبودن سيستم بدين شكل تعريف مي شود كه هر گاه انداز

، سيستم، اما اگر بيشتر از يك نتيجه در ميان چندين احتمال به دست آيد، معين است، سيستم ديناميكي، وضعيت ها واحد باشد
، عدالت. [تصادفي يا نامعين است، سيستم، تصادفي يا نامعين است اما اگر بيشتر از يك نتيجه در ميان چندين احتمال به دست آيد

سيستمي است با رفتار غير تكرار شونده كه اگر چه قوانين ، بنابراين به طور خالصه مي توان گفت يك سيستم آشوب ناك]1367
رفتاري غير قابل ، مي تواند در عمل، اما به دليل غير خطي بودن روابط حاكم بر عناصر آن، حاكم بر آن مشخص و معين هستند
چرا كه . آشوب پديده اي است با بينش نيوتني از قوانيني كه با طبيعت مغاير است،  نتيجهدر. پيش بيني و پيچيده از خود بروز دهد

اما در . سيستم هاي ساده ي معين مي توانند رفتاري چنان غير تكراري و پيچيده ايجاد كنند كه به نظر تصادفي بيايد، مطابق اين تئوري
. يش بيني و كنترل استيعني غير قابل پ، بلكه غير خطي، واقع اين تصادفي نيست

اما از آشوب چنين برداشت مي شود كه متعلق به ، حوزة نظم را معرفي مي كنند، قوانين فيزيك كالسيك مانند قوانين نيوتن يا كپلر
ي آشوب تنها مرحله اي باالتر از پيچيدگ، به عبارت ديگر. حوزه اي متفاوت از طبيعت است كه قوانين كالسيك در آن كاربرد ندارند

آشوب .]Peitgen, 1992 [فراي نظم است، بلكه وضعيتي است كه در آن طبيعت از اين قوانين خطي پيروي نمي كند آشوب، نيست
رفتار نفت در ، رفتار اتومبيل ها كه با هم در يك بزرگراه در حال حركتند، رفتار هواپيماي در حال پرواز، را مي توان در رفتار هوا

، روش برخورد آشوب در شناخت پديده ها. مشاهده نمود، رودخانه و غيره، گياهان، ابرها، اي طبيعي چون كوه هاو در فرم ه، لوله ها
بهتر قابل درك ، تجزيه و تحليل و انتزاع آنها نمي باشد و اين رويكرد با توجه به استوار بودن اين تئوري بر مبناي نظريه سيستم ها

 و دور از ذهن )؟، گليك (علم شدن است تا علم بودن، آشوب علم فرآيند است تا علم حالت، در نظر بعضي از فيزيك دان ها. است
آنچه كه در طول تاريخ در معماري شاهد آنيم . نخواهد بود كه حضور چنين خاصيتي در طبيعت كيفيت ويژه اي را به معماري ببخشد

هندسه مفهومي مقدس ، ته هاي دورشاز گذ. عماري استدست يازي به انواع هندسه براي بيان مفاهيم مختلف و همچنين روح م
خاصه بناهاي مذهبي استفاده مي شده و تا ، داشته و از به خصوص از هندسه اقليدسي و مفاهيم آن براي ايجاد مكان هاي متفاوت

جديد معماري بر هاي جديد در حوزه رياضي و هندسه و ساير علوم شاهد بروز سبك ها و نگرش هاي به حال كه با ظهور تئوري
. اين مباني هستيم از اهميت آن كاسته نشده است

معماري ارگانيك 
ارتباط و مطالعه و ، واژه متداولي كه در معماري از علوم زيستي به عاريت گرفته شده و سبب شده تا مباحث مربوط به فرم و شكل

اين واژه قابل استفاده و استناد در مطالعات و .  است"كارگاني"حتي مقايسه آنها با موجودات زنده به راحتي صورت پذيرد واژه 
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اگرچه به تدريج كمتر به موجوداتي كه حركت .  است"گياهان" و "حيوانات"بررسي هايي مربوط به مطالعه ساختار و استخوان بندي 
موجودات فاقد تقارن و نظم مي كنند اطالق مي شود تا موجوداتي كه در نقطه اي ثابت ريشه دوانيده باشند و در حقيقت به سمت 

قياس بين ]. ؟، امين زاده[گرايش يافته است، هندسي هم چون گياهان كه به هر سمتي شاخه دوانده و يا ريشه گسترانده باشند
گرينو در . بيان شده بود، هوراشيو گرينو، ييطبيعت و معماري پيش از اين در نيمة قرن هيجدهم به دست مجسمه ساز آمريكا

به طبيعت به ، جوي خويش براي غلبه بر مفاهيم زيبايي شناختي عصر خود كه آنها را به علت التقاطي بودن رد مي كردوجست 
تطابق فرم و كاربرد را . عنوان منبع روي آورد چرا كه متنوع ترين فرم ها را بدون تكيه بر الگوهاي از پيش موجود به دست مي داد

. به مثابة اصلي خدادادي تلقي مي كرد تا حاصل تفكر منطقي، كه او ادعاي فهم و درك آن را داشت

او براي انتقال اين ، را بسط داد، ساليوان، فلسفة استاد عزيز خود، فرانك لويد رايت با تأكيد بر اين كه فرم و كاركرد بايد يكي باشد
هر جزء بايد هويت خود را ، يژگي اي ضروري بودرابطة بين جزء و كل و، از نظر وي. عبارت معماري ارگانيك را به كار گرفت، ايده

ء هارينگ نيز مانند رايت متقاعد شده بود كه موضوع صرفاً دنبال اشيا. اما در عين حال بايد از كل جدايي ناپذير باشد، داشته باشد
ز اين فرض آغاز كرد كه در كار خود را ا، و او نيز مانند رايت، گشتن و امكان پذير ساختن فرم خود آنها براي بسط و گسترش است

، بنابراين اگر آدم بخواهد فرم را كشف كند. در رابطه با تحول زنده و انجام كارهاست، طبيعت نظم صوري بسياري از ا شياء در فضا
يت را از اجزا و فرم هاي بي خاص، از نظر فرانك لويد رايت همان طور كه موجودات] ؟، المپونياني. [بايد در هماهنگي با طبيعت باشد

اگر چه مراد او از معماري ارگانيك و قياسي . معماري ارگانيك نيز بايستي فاقد فرم هاي زائد و بي خاصيت باشد، خود دور مي كنند
كه بين معماري خويش و ارگانيزم هاي زنده ذكر مي كند كامالً روشن نيست و معيارهايي نيز براي شناسايي آنها به دست نمي دهد 

موزه گوگن هايم ، يل معناي اين واژه را  نه در كالم رايت بلكه در كارهاي وي از قبيل طراحي خانه هايش در شيكاگوو به همين دل
حاصل اين معماري دو گانگي و پارادوكسي بود كه هم . در نيويورك و ساختمان موريس در سانفرانسيسكو بايد جست و جو كرد

.  رجعت او به طبيعت نشانه داشتمبتني بر دخالت انسان در طبيعت بود و هم از

با اين حال چنين مفهومي از . از تعابير مهمي است كه از ديرباز مطرح بوده است،  به معماري به عنوان موجودي زندهاز طرفي نگرش
. فت توسط المارك مورد توجه بيشتري قرار گر"علم حيات"دهة اول قرن نوزدهم با متداول شدن اصطالح زيست شناسي به معناي 

،  معماري يك زمان ممكن است تحت تأثير انواع و اقسام شرايط به وجود آمده باشد اما همين كه به وجود آمد :گيدئون معتقد است
ارزش اين موجود با اصطالحات جامعه . موجودي زنده است كه صفات مخصوص خود را دارا است و از حيات دير پايي بر خوردار است

 آن را توضيح مي دهد نمي تواند بيان گردد و تأثير آن ممكن است حتي پس از آن كه محيط اصلي آن شناسي و اقتصادي كه مبدأ
به همراه مطرح شدن چنين مضاميني واژه . معماري مي تواند به ماوراي زمان تولدش برسد. يا از بين رفت ادامه يابد، تغيير كرد

با وجود درك عميقي كه .  شود كه ارتباط نزديكي با معماري پيدا مي كندتوسط گوته بيان مي) علم فرم (مورفولوژي يا ريخت شناسي
تا مدت ها ابهاماتي در ،  نظير شكل هاي زمين داشت"فرم هاي فاقد حيات" و "ساختارهاي زنده"گوته از اين واژه در دو زمينة اصلي 

نده به طور عام مي شود و يا آن دسته از ساختارهايي كه زيرا معلوم نبود اين واژه شامل فرم ساختارهاي ز، معناي اين واژه وجود داشت
نظرات مربوط به فرم و به خصوص ارتباط آن با عملكرد به اهميت اين دو مفهوم براي هر پديده يا شي اشاره دارند و . رشد مي كنند

چنين قياس هايي در مورد پديده ها و .مي تواند مبناي بسياري از قياس هاي بين پديده ها و اشيا قرار گيرددر حقيقت رابطة اين دو
]. ؟، امين زاده [اشياي بسيط با اجزا و عناصر محدود بهتر از پديده ها و اشياي پيچيده با اجزاي كثير قابل استفاده است

 معمايي است كه نخست بار در زيست شناسي مطرح شد و مدت نيم قرن"عملكرد تابع فرم" است يا "فرم تابع عملكرد"اين كه 
يعني آنچه با كمي تأخير در معماري زمان ، بحث و جدلي را باعث شد كه البته بيشتر بر نحوه رشد فرم ها بود تا نحوه كاركرد آنها

با اين حال اين موضوع زمينة رواج قياس هاي زيست شناسانه را تسهيل كرد زيرا با استناد به ارتباط بين فرم و . خود مطرح شد
شهر و معماري امكان داشت تا با موجودي زنده قياس شود و يا به عبارتي در قياس زيست شناسانه در ، كالبدعملكرد بود كه از نظر 

. حد ظاهر و كالبد به صورت جعلي و قراردادي مورد استفاده قرار گيرد
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 بر ماديت معماري تكيه فراموش شده و تنها) ماده وروح (عمدتاً جامعيت انسان، در قياس هاي زيست شناسانه بين انسان و معماري
دستگاه اعصاب و دستگاه گردش خون ، كه انسان را متشكل از اسكلت (براي مثال لوكوربوزيه با استناد به فرهنگ الروس. مي شود

، مقياس، انسان را به مثابه ماشين مي داند و در نتيجه مراد او از مقياس انساني و عملكرد انساني و نياز انساني) معرفي مي كند
.  مرتبط باشند"ماشين گونه"نياز مادي است كه به مقوالت سه گانة اين ملكرد وع

اين كه در اين مسير نبايستي به ، نكته مهم كه تجارب و بررسي مطالعات در باب قياس زيست شناسانة معماري بيانگر آن است
. ن و حيوان و گياه و حتي طبيعت در ساختمان بوددنبال يافتن مصاديق دقيق و علمي و مشابه ارگانيزم هاي طبيعي موجود در انسا

مانند آن كه برخي با استناد به سيستم گردش خون اصل تبعيت فرم از عملكرد را استتناج نموده و آن را ضرورت معماري ارگانيك 
راي پاسخ گويي به مي دانند و يا اين كه آن گونه كه ميلن ادواردز در زمينه اقتصاد مي گويد با استناد به اين كه طبيعت ب

بلكه با تغييراتي كه در اعضا و اندام هاي موجود به وجود مي آورد آنها را براي پاسخ ، عضوي جديد را خلق نمي كند، عملكردهاي نو
گويي به نياز مورد نظر را بر اصولي كه ظاهراً مبناي زيست شناسي هستند منطبق نمود ولي به داليلي از جمله عدم قطعيت بسياري 

حيات معماري بسته به .  اين اصول زيست شناسي اين تطبيق ها مطابق با واقع نخواهد بود و دير يا زود شكست مي خورنداز
تحوالت فرهنگي و فكري آن است و در حقيقت بايد از واجد حيات بودن معماري آن گونه كه در تفكرات تكاملي و منشأ گونه 

در . ي زنده مشكلي را در يافتن قوانين حاكم بر حيات و تحول معماري حل نخواهد كردمطرح شده احتراز شود زيرا مطالعه ارگان ها
حالي كه با ملحوظ داشتن و توجه به انسان و جامعه و فرهنگ وي و همچنين قياسي جامع و همه سونگر به حيات موجودات در 

] ؟، امين زاده. [ راحتي خدشه پذير نخواهد بودعالم هستي امكان گونه اي ديگر از قياس زيست شناسانه فراهم خواهد شد كه به

رويكردي هنرمندانه به طبيعت، معماري منظر
انگار كه هر دو آنها نمي توانند با هم وجود داشته باشند و تا امروز اين ، جزئيات مختلف بين اكولوژي و هنر اختالف ايجاد كرده اند

ها مجسمه، ها آثار ساخته شده معماري منظر به اندازه نقاشي :هاي زيبا برانگيزدشاخه نتوانسته اقبال عمومي را در زمينه معماري هنر
به سختي مي توان شاخه اي را در جامعه ، الئوري الين نوشته است، طور كه معمار منظرهمان. يا ساختمان ها شناخته شده نيستند

در . اهدافش وجود داشته باشدك بسيار كمي از نقطه نظرات وپيدا كرد كه به اين اندازه توسط تعداد كمي از مردم درك شده و با در
 كه به پيشرفت بسياري از شهرهاي 19هاي قرن پاركمثالً بسياري از موارد در تاريخ اين شاخه مي توان اين ادعا را مشاهده كرد 

كه رشدي از معماري منظر را به 1920 افزايش برنامه توسعه شهري در دهه "هاي ايالتي و مليامريكا كمك كردند؛ سيستم پارك
لورنس هالپرين؛ و ، جميز سي رز، شگفت انگيز طراحاني مثل دانيل اربن كيلي آثار مدرن "توسعه شهرهاي سبز نمونه"همراه داشت

. هاي اخير كه مانند قطب نمايي در اين حرفه عمل كرده استحفظ اكولوژي در سال

سازماندهي زمين يا ترجيحاًعلم نيوتون مي توانست معماري منظر را به صورت هنرنورمن، در كتاب طراحي زمين، سي سال پيش
اين تعريف امروزه براي . سالم و كارآمد براي استفاده بشر تعريف كند، به همراه فضا و اشياء موجود در آن به صورتي امن

، ي منظر را به صورت شاخه گسترده اي در نظر بگيريمما امروزه تمايل داريم معمار. پيچيدگي هاي اين حرفه بسيار ابتدايي است
معماري منظر در . بلكه هنر و علم است، معماري منظر هنر يا علم نيست. رشته اي كه پلي بين علم و هنر و طبيعت و فرهنگ است

افسانه اي ، ت را شاعرانهبستر تجربه هاي فردي و گروهي از طبيعت قرار دارد؛ و مفاهيم مادي و تاريخي منظر حتي آنهايي كه طبيع
نياز به رشد استانداردهايي را براي پيش بيني منظر ، خصوصاً در جهان سوم، رشد جمعيت پايدار. در نظر مي گيرد، و ارتباطي مي دانند

 واهاي زيادي را براي حفظ پارك هكه افزايش اوقات فراغت در كشورهاي توسعه يافته هزينهدر حالي، شهري را افزايش مي دهد
هر طراحي بخشي ، هر دخالت. مفهوم زمان نيز در معماري منظر پيچيده است. مكان هاي تفريحي طبيعي براي دولت به همراه دارد

هاي پويا و غير قابل پيش بيني هر طرحي در معرض فعاليت. هايي است كه در محل انجام شده يا انجام خواهد شدازدخالت
تغييرات مداومي كه از رشد يا فساد ايجاد مي شود يا تغيير الگوهاي بهره برداري هاي اجتماعي و ، مثالًطبيعينيروهاي اجتماعي و

اين حرفه . معماري منظر با تأثير از معماري و هنرهاي زيبا تغييرات قابل توجهي در محيط اجتماعي ما ايجاد مي كند. استسكونت
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ين حرفه ابزار تكميلي و هنري را براي نيازهاي اجتماعي و زيست محيطي ا. و از نظر مفهومي پيچيده تر است، در حال تكامل است
.       ابزاري كه ما با آن ارتباطمان با طبيعت را نشان داده و درك مي كنيم و براي ارائه فرهنگ بسيار مهم هستند. ايجاد مي كند

و حفاظت محيط ، ده از منابع و هدر دادن آنهااستفا، حفاظ محيط هاي باز، راه هايي كه از طريق آنها چالش هاي زندگي شهري
اين معماري منظر است كه با اين چالش ها . مهم است-شايد براي حفظ گونه ما-زيست و بازسازي آن براي كيفيت زندگي ما

.]Beardsley, 2000 [مي شودرو به رو

معماري كاالتراوا و الهام از طبيعت
ESTA (Valenciade Arquitectura deSuperior (Escuelaجوي هنر از مدرسه  ابتدا به عنوان دانش"كاالتراوا" Technica

مي رود "زوريخ"او بعداً به . والنسيا موفق به اخذ درجة ليسانس در معماري و سپس فوق ليسانس در شهرسازي مي شود، شهر زادگاهش
زوريخ مي گيرد با ) ETHHochschule in Zurich) TechnischeEidgenosischeو درجة دكتراي علوم فني خود را از مدرسه 

در اين كروكي ها كاال تراوا همزمان با . توجه به اين آموزش هاست كه كاالتراوا كار طراحي را با كروكي هاي متعدد آغاز مي كند
. مشخصات فني و اجرايي كار را نيز مورد ارزيابي و توجه قرار مي دهد، مسائل طراحي

پيچ و تاب هاي بدن ، نيمرخ  گاو نري كه در حال حمله است. التراوا اشكال و نقوش طبيعي جايگاه ويژه اي دارنددرطراحي هاي كا
مجموعه كروكي هاي ساختماني او را ، با كروكي هاي آخرين كار كاال تروا توام گشته، و يا طرح هاي كشيده شده از درختان، انسان

مي شود تا اين نقش ها به صورت گياهان و استخوانبندي جا نوران موجب، او به طبيعتبه عبارتي عشق و عالقة . تشكيل مي دهند
پالناتوريوم و برج ، مثالً مجموعه ساختماني موزة علوم طبيعي. نمايشگاه و غيره در آيند، ايستگاه قطار، طراح هاي اجرايي چون پل

تماماً )and Telecommunications Tower in Valencia) planetarium MuseumScienec) (1991والنسيامخابرات شهر 
 با عناصر تكراري شكيل "ايستگاه استا لها فن"با اين كه سقف سايبان . طراحي شده است، بر مبناي صور طبيعي كه ذكر گرديده

ا هميشه شيفتة كاالتراو].؟، مشايخ فريدني [كند را تداعي مي)stegosaurus(استخوانبندي قفسه سينه يك استيگوساروس، خود
حتي در . حركت بوده است و حركت منبع الهام و علت تكامل قسمت هاي مختلف ساختاري طرح هاي او را تشكيل مي داده است

نتيجه ، كاالتراوا به بررسي حركت به عنوان جزء الينفك معماري پرداخته"قاب هاي فضايي تا شونده"پايان نامة خود تحت عنوان 
احتماالً . بلكه شئي متحرك و پوياست، نها يك نقش زيبا از حجم ها و سطوح با بافت هاي مختلف نيستمي گيرد كه ساختمان ت

استفاده از فرم . مي بردنزديك ترين ارتباط معماري كاالتراوا با طبيعت در تعبيري است كه از فرم درخت دارد و در كارهايش به كار
، "فرانك لويد رايت"خش بسياري از معماران و مهندسان برجستة قرن بيستم مانند درخت در معماري انگيزه تاريخي داشته و الهام ب

، آنها فرم درخت را نه فقط به خاطر شكل پايه اي آن و قابليت مقابله با رانش قوسها.  بوده است"اوتو"و "ميالرت"، "نروي"
. اختار و حالت موزون آن به كار گرفتندگنبدها و حمل بارهاي سنگين برگزيدند بلكه آن را به دليل صراحت و روشني س
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به همين دليل بافت ، جزئيات آنها هم افزايش پيدا مي كند، با افزايش مقياس. فرم طبيعي رفتاري مستقل از مقياس را بيان مي كند46
 در  :كاالتراوا مي گويد.  چشم مي خوردهميشه جزئيات بيش از آن چيزي است كه به، در مورد اجزاء. ظاهري ثابت باقي مي ماند

 اين اندرز ".هم معلم، طبيعت هم مادر است" : با اين شعار راهنمايي شدم"قابليت تاشدگي سازه ها"پايان نامه دكتراي خود به نام 
راواني از طبيعت اخذ راهنمايي ها و استعارات ف، با مشاهده گياهان و جانوران مي توان درس ها. به تمام كارهاي من جهت داده است

 يكي استفاده بهينه از مصالح و ديگري  :دو ويژگي برجسته در طبيعت وجود دارد كه بسيار در خور ساختمان است، از نظر من. كرد
. به ويژه حركت كه به شكل خاصي براي من سرچشمه الهام واقعي بوده است، رشد و حركت، توانايي موجودات زنده براي دگرگوني

] بي تا، نيقليچ خا[

نتيجه گيري
هيجان انگيز و با احساس انجام گرفته ، گرم، تالش هايي جهاني براي ايجاد فضاهايي لطيف، در دهه اخير و بعد از نهضت مدرنيسم

اما در پايان يك سؤال مهم در ذهن شكل . است و سعي شده طبيعت نقشي اساسي تر در زندگي و كار انسان ها داشته باشد
، تضاد، تقابل، ما بايد در كدامين راه قدم بگذاريم"زبان معماري ما نسبت به طبيعت بايد چگونه باشد؟" :يرد و آن اينكهمي گ

. تشابه يا راهي ديگر؟ به هر حال هندسه فضاي مصنوع بايد مكمل هندسه طبيعت باشد، همگوني

البته اين بدان معنا نيست . ي بسيار ارزشمندي به ما مي دهدطبيعت درس هاي طراح،  با توجه به آنچه گفته شد مي توان دريافت
صرفاً به لحاظ ، چرا كه در اين صورت شكل و ساختار انتخابي. كه ساختمان هاي خود را به شكل و صورت الگوهاي طبيعي بسازيم

 شود تا بر اساس نيازها و شرايط به جاي اين كه به فرم اجازه داده، به دست آمده است، زيبايي و يا جذابيت يك الگوي طبيعي خاص

. كاالتراوا-اتودهاي برگرفته از طبيعت. 8تصوير

Archive of SID

www.SID.ir



شماره هشتم35-47/ نگاهي اجمالي به رويكرد ميان طبيعت و معماري/ 1386پاييز و زمستان / سال چهارم     / 

47

به درك اصول تأثيرگذار و ، آيا بهتر نيست به جاي انتخاب فرم، به عبارت ديگر. و محدوديت هاي محيطي خود شك بگيرد
، به دنبال معنا بود و اصولي را كه متضمن رشد، پرداخت و به جاي صورت ظاهري كه ديده مي شود، شكل دهنده به اين فرم ها

ظاهري از طبيعت به يك معماري بي شك برداشت هاي فرم گرايانه و. جستجو نمود، مل و زندگي ارگانيزم ها در محيط استتكا
. پوچ و بي هويت خواهد انجاميد و حضور روح طبيعت در معماري است كه به ارتقاء و تجلي آن خواهد انجاميد

پي نوشت
. ي برخال مي باشد كه از كلمه برخه به معناي كسر گرفته شده استواژه فركتال در اين مقاله معادل واژه فارس. 1
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