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 چكيده 
ــت يابى به معمارى هماهنگ با طبيعت آيا صورت بردارى ظاهرى از  ــى گردد براى دس ــت كه بررس هدف از بحث  حاضر اين اس
طبيعت به تنهايى براى معمارى زيبايى به ارمغان مى آورد؟ و چگونه مى توان معمارى زيبا با توجه به عملكرد خلق كرد؟ طبيعت 
در اين زمينه چه روشى داده است؟ براى پاسخ به پرسش ها با مراجعه به متون ابتدا معناى زيبايى در طبيعت جمع بندى گرديده و 
پس از آن بررسى كوتاهى در مورد بناهايى كه در طراحى آنها طبيعت و عملكرد هم زمان مد نظر بوده اند و به استفاده ى ظاهرى 
طبيعت اكتفا نشده است چالشى صورت پذيرفته است و در نهايت روش استدالل منطقى نحوه ى صحيح الگوبردارى از طبيعت با 
ــت. نتايج تحقيق نشان مى دهد پاسخ درست به عملكرد  و برداشت صحيح از عملكردها  ــى عنوان گرديده اس رويكرد زيبايى شناس

موجبات زيبايى طرح را نيز فراهم مى آورد.

 واژه هاي كليدي
طراحى معمارى ، طبيعت ، زيبايى ، عملكرد 

Email: j_mahdinejad@yahoo.com(مسئول مكاتبات) .استاديار ،  دانشكده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايى *
 Email: crsabri@hotmail.com                                                       استاد ، دانشكده معمارى و شهرسازى ، دانشگاه شهيد بهشتي **
Email: ons20@yahoo.com                                                 مربى ، دانشكده ادبيات و علوم انسانى ، دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايى ***
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ــى از روش هاى  ــى در معمارى معاصر يك ــتفاده از الگوهاى طبيع اس
ــاران را به خود جلب نموده  ــت كه توجه معم نوين طراحى معمارى اس
ــت. دنياى امروز خود را جداى از طبيعت احساس مى كند ، استفاده  اس
ــه طبيعت يكى از  ــت ب ــت و ويژگى هاى آن و به نوعى بازگش از طبيع
روش هايى ست كه موجب مى گردد انسانى كه خود را در از بين بردن 
ــته بيندازد و  ــتباهات گذش طبيعت مقصر مى داند، نگاه دوباره اى به اش

درصدد آشتى با طبيعت برآيد.
انسان با توجه به نيازها ، ارزش ها و هدف هاي خود محيط را دگرگون 
ــده قرار مي گيرد.  كرده و به طور متقابل تحت تاثير محيط دگرگون ش
به ويژه فن آوري پيشرفته موجب مي گردد تاثير انسان بر محيط شدت 
ــريع محيط را مخرب و موجب  ــرعت يابد. برخي اين دگرگوني س و س
ــت محيطي «انسان-محيط» دانسته و بر اين امر  انحالل در نظام زيس
ــد دارند كه هر نوع دگرگوني عميق در محيط طبيعي، بايد با توجه  تاكي
ــي نتايج مثبت و منفي آن  ــان و پيش بين ــه تاثير بلند مدت آن بر انس ب

انجام گيرد. (دانشپور و همكاران ، 1388، 30)
ــر دارد. طبيعت در تماس با  ــت و بر هر چيز تاثي ــت همه جا هس طبيع
ــى دمد و امكان رويش آنها را فراهم  ــودات روح حيات را در آنها م موج
ــاير  ــازد. يكى از راهكارهاى مهم طراحى چه در معمارى و يا س مى س
علوم و هنرها ، الگو گرفتن از طبيعت بوده است. (آنتونيادس ، 1386 ، 402)
ــى در طراحى معمارى با توجه به رابطه ى جدايى  لذا در پى ارائه روش
ــت. در  ــرد در الگوهاى طبيعى مد نظر بوده اس ــر زيبايى و عملك ناپذي
بخش نخست معناى زيبايى و نحوه استفاده طبيعت از آن مورد بررسى 
قرار مى گيرد. در بخش دوم معناى الگو ، انواع آن در طبيعت و ارتباط 
ــوم نمونه هاى معمارى كه در  ــود. در بخش س آن با زيبايى بيان مى ش
آنها استفاده مناسب از طبيعت صورت گرفته است، معرفى شده و نحوه 
ــت و در نهايت روش هاى  الگوبردارى آنها از طبيعت عنوان گرديده اس
ــى  ــته تا دوران معاصر مورد بررس ــژه الگوبردارى از طبيعت از گذش وي
ــتفاده از طبيعت  ــبى براى طراحى با اس قرار خواهد گرفت و روش مناس

پيشنهاد خواهد شد.

 زيبايى و چگونگى آن در طبيعت (طراحى هوشمند)1
ــارى همواره براى  ــى هنرها از جمله معم ــتفاده از طبيعت در تمام  اس
هنرمندان اهميت داشته است. همان طور كه پل كله2 نويسنده و نقاش 
سوييسى (1879-1940) عنوان نموده است: " ارتباط با طبيعت ضروروى 
ــان است : او خود طبيعت  ــرط براى هنرمند است. هنرمند انس ترين ش
ــى از طبيعت و در ميان فضاى طبيعى". (خاك زند و احمدى،  است ، بخش

(35 ،1386
ــن ، جمال ، ظرافت و  ــى به خوبى ، نيكويى ، حس واژه زيبايى در فارس

لطافت معنا شده است. 
تعريفى كه لئون باتيستا آلبرتى3 در كتاب "به اعتبار هنر ساختمان"4 از 
ــت كه "زيبايى تناسب (هماهنگى) اجزاى  زيبايى ارائه مى دهد اين اس
مجموعه است كه اگر چيزى به آن اضافه يا كم شود و يا تغييرى در آن 

.(Isaac, 2008 ,3) "صورت گيرد، نابود خواهد شد
ــتا آلبرتى احتماال يكى از تاثير گذارترين نظريه پرازان دوره  لئون باتيس
ــت. وى  ــت كه باور افالطونى را ترجيح داده اس ــانس معمارى س رنس
ــادى وجود دارد و  ــان پديده ها و م ــود حقيقتى باالتر از جه ــد ب معتق
ــان از  ــى پذيرد كه هنرمندان و معماران مى توانند از طريق پيرويش م
ــبات هماهنگ ، از آن حقيقت برتر در  ــن جهانى رياضيات يا تناس قواني
ــاله اش با عنوان  ــى الگوبردارى كنند. (Isaac, 2008 ,5) او در رس طراح
ــه عامل اصلى را در نظريه خود نام برده  ــاختمان"4 س "به اعتبار هنر س
ــبات ، طرح اوليه و موقعيت مكانى. اما آنچه كه برخاسته  ــت: محاس اس
ــت كه زيبايى  ــد ، كيفيتى برتر اس از تركيب و ارتباط اين موارد مى باش
ــينيتاس"5 مى نامد كه  ــد. اين كيفيت برتر را "كانس ــى نماي در آن رخ م
ــيار دقيق و  هدف آن ، تركيب اجزاى جدا از يكديگر بر طبق قوانين بس
بر اساس طبيعت شان است. بنابراين كيفيت مخلوقات طبيعى در ظاهر 
ــخگوى نيازهاى يكديگر خواهد بود. وى معتقد بود همه چيز در  نيز پاس
ــت و هدف اصلى در  ــده اس ــينيتاس" تنظيم ش طبيعت از طريق "كانس
طبيعت اين است كه هر آنچه توليد مى شود در حد نهايت كامل باشد. 
ــخنان آلبرتى اين را بيان مى كند كه همه چيز در طبيعت (در ارتباط  س
ــد خلق نخواهد شد.  ــت و اگر كامل نباش با زمان و محيطش) كامل س
ــخصه اى پيشامدى  ــت كه در طبيعت زيبايى مش وى عنوان نموده اس
ــت. آلبرتى ادامه مى دهد: "زيبايى از هم آهنگى اجزا  (خواه نا خواه) اس
ــبات ، طرح كلى  ــود، طبق تعريف محاس در يك مجموعه ايجاد مى ش
ــود كه قانون  ــينيتاس" معرفى مى ش و موقعيت مكانى به عنوان "كانس
ــت. اين موضوع اصلى هنر ساختمان و منبع  قطعى و بنيادى طبيعت اس

توانايى و ارزش است. 
ــارى خود تنظيم  ــاله خود با عنوان " معم ــون ايزاك6 نيز در رس  آليس
ــح مى دهد كه :"  ــى در طبيعت اين گونه توضي ــده"7 در مورد زيباي ش
ــت . هدف اوليه در طبيعت بهينه سازى  طبيعت معطوف به زيبايى نيس
ــت و  ــده اس ــت ، نظمى كه با گوناگونى همراه ش و نظم در ساختارهاس
ــتفاده  ــف اين ويژگى ها و در تالش براى اس معماران هنوز در حال كش
ــكل از عملكرد  ــتند. در طبيعت منطِق پيروِى ش از آنها در طراحى هس
ــازى  ــكل وجود ندارد. تنها هدف در طبيعت ، بهينه س يا عملكرد از ش
ــت. اين اهداف و ويژگى ها  ــكل اس و خلق مجدد به همراه تنوع در ش

دكتر جمال الدين مهدى نژاد، دكتر رضاسيروس صبرى، مجيدابراهيم دماوندى، جوانه عباس پور اسداله
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صفحات     5-15
طراحى معمارى با تكيه بر تعامل زيبايى و عملكرد در ...

ــودات زنده همان قدر كه  ــود كه موج در طراحى طبيعت موجب مى ش
كارايى فوق العاده اى دارند ، در نهايت زيبايى نيز باشند و نتيجه ى اين 
 (Isaac,2008 ,6)".طراحى ، تركيب اجزاى طبيعى به همراه زيبايى ست
طبيعت واجد زيبايى ناخودآگاه ست. اما چالشى كه در طراحى با استفاده 
ــطه بوده است كه رابطه ى ميان  از طبيعت به وجود مى آيد به اين واس
انسان و طبيعت در زندگى انساِن امروز ، بيشتر به يك رابطه ى صورى 
تبديل شده است. اين اشتباه از اينجا ناشى شده كه در طبيعت ، زيبايى 
ــت، غافل از اين كه هدف  را جداى از بقيه اصول آن متصور گرديده اس

اوليه در طبيعت ، خلق زيبايى نيست.
ــد ، زيبايى موجود در طبيعت ، از ابتداى خلق يك  همان طور كه ذكر ش
ــت. اين مبحث در تئورى جديدى با عنوان  ــته اس آفريده در آن وجود داش
ــمند" مطرح شده است. اين تئورى به تحقيقى باز مى گردد  "طراحى هوش
كه در آن دانشمندان و فيلسوفان درجستجوى چگونگى طراحى در طبيعت 
هستند. تئورى طراحى هوشمند در بر گيرنده مشخصات معينى از جهان و 
موجودات زنده است كه از طريق دليلى هوشمندانه به بهترين روش طراحى 
ــده اند. اين تئورى در برابر تئورى تكامل داروينى قرار مى گيرد كه بيان  ش
مى دارد، جهان و موجودات زنده همگى نتيجه فرآيند غير مستقيم انتخاب 
طبيعى و بر اساس تصادف به وجود آمده اند. طراحى هوشمند روش هاى 
علمى را براى كشف ساختارهاى زيستى پيچيده و معمارى فيزيكى جهان 
ــات  ــاس آزمايش براى اثبات داليل خود به كار مى گيرد. اين تئورى براس
ــات انجام شده ، محققين اين  ــكل گرفته است . بنا بر آزمايش تجربى ش
ــان براى  ــه مخلوقات طبيعى به تمامى اجزايش ــدند ك نظريه متوجه ش
ــا و عناصر غير قابل حذف در  ــب نيازمندند و پيچيدگى ه كاركرد مناس
موجودات زنده محققان را به اين نتيجه رساند كه تمامى اجزاى طبيعت 

 (intelligentdesign.org) .طراحى شده اند
ــيروس صبرى نيز در پژوهش خود با عنوان نقش طبيعت  دكتر رضاس
ــمندانه براى  در طراحى بيان مى دارد كه: "طبيعت نياز به طراحى هوش
ــمندانه در خلق  ــاى خود دارد. طرحى هدفمند ، طرحى خاص و هوش بق
ــت. چنين طراحى به  ــته اس ــى داش كليه پديده هاى طبيعى نقش اساس
عنوان يك طرح برتر در خلق عالم مى تواند راهگشاى موضوع طراحى 
ــاس، روش  ــد. (صبري ، 1384، 45)" بر اين اس در زمينه هاى مختلف باش
طبيعت در طراحى مى تواند به عنوان روشى خاص در طراحى معمارى 

توسط معماران صورت گيرد.
ــرى به دنبال محتوا بود و اصولى را كه  ــس بايد به جاى صورت ظاه  پ
ــت ، جستجو  ــد  ، تكامل و زندگى ارگانيزم ها در محيط اس متضمن رش
نمود. طراحى بايد به گونه اى باشد كه جزئى از پيرامون خود قرار گيرد. 
ــازاد بر طبيعِت اطراف. به  ــد نه چيزى م در حقيقت در جايگاه خود باش
بيان ديگر هندسه فضاى مصنوع بايد مكمل هندسه طبيعت باشد (خاك 

زند و احمدى، 1386، 47). آالتى8 نيز بيان مى دارد: "زيبايى بى اختيار فرم 
ــا آرزوى آن را داريم. اين زيبايى تعامل  ــت كه م هاى طبيعى چيزى س
نزديك بين فرم ، ماده و عملكرد به وجود مى آيد. در طبيعت هيچ فرم 
ــده است.  ــته ، بيهوده ايجاد نش يا رنگى كه در زيبايِى عنصر نقش داش
ــت كه از زيركى و  ــيارى همراه اس طراحى در طبيعت با اعتدال و هوش
لطافت بى نهايتى به وجود آمده است." (Alati et al.,2005 ,18) بنابراين 
ــد :" اگر زيبايى  ــاله ى خود مى نويس داليل، همانطور كه ايزاك در رس
خاصيتى پيشامدى ( چيدمان مناسب اجزا ) ست ، پس هدف اوليه معمار 
ــكل را كشف  ــد كه با ايجاد صحيح ترين فرم  زيباترين ش بايد اين باش

(Isaac,2008 ,6) .كند

 معناى الگو در طراحي معمارى و ارتباط آن با زيبايى
واژه الگو در فارسى به انگاره ، ط رح  ،   نمونه  يا سرمشق  معنا شده است.
ــى در معمارى" در ارتباط  يورگ كورت گروتر9 در كتاب "زيبايى شناس

با دسته بندى شكل هاى طبيعى مى نويسد:
ــيع شكل ها ، دسته بندى به وجود  اگر بخواهيم در دنياى بى نهايت وس
ــيم كردن شكل ها به دو دسته شكل هاى  آوريم به ناچار اولين قدم تقس
ــت. شكل هاى با قاعده تابع قوانين  ــكل هاى بى قاعده اس با قاعده و ش
ــه هستند. پيام اين شكل ها واجد حشو زياد است چرا كه قابليت  هندس
ــيار كمى  ــت. ذهن مى تواند با اطالعات بس پيش بينى در آنها زياد اس
ــا قاعده واجد  ــكل هاى ب ــازى كند. ش ــكل ها را تكميل و بازس اين ش
ــتخوانبندى يا ساختار هستند. قواعد شكل ها رابطه ى بين تك تك  اس
ــاختار اغلب بالفاصله قابل  ــخص كرده اند. س ــكل را مش اجزاي هر ش
تشخيص نيست. چرا كه اغلب فاقد نقاط و خطوط است. با اين حال در 
ــكل ، ساختار مى تواند از تمامى خطوط تشكيل دهنده  فرايند ادراك ش
ــتجوى ساختار –كه مى تواند  ــكل مهم تر باشد. ادراك شكل با جس ش
مثال يك محور تقارن يا طول هاى متشابه اضالع يا زوايا يا كانون ها و 
غيره باشد –آغاز مى گردد. فرم بى قاعده فاقد ساختار است. اين شكل 
قابل پيش بينى نيست و به اين دليل بديع است. اما هر پيام بديعى نيز 
ــد، چرا كه اگر اين طور نباشد  ــتى در ارتباط با پيام هاى قبلى باش بايس
ــاس قانون تجربه در  ــت. شكل هاى بى قاعده را براس قابل درك نيس
ــناخته شده هستند  ــكل هاى بى نظيرى كه براى ما ش ارتباط با ش
ــرى در ذهن تداعى  ــه عبارت ديگر تصوي ــه مى گردند يا ب مالحظ

مى كنند. (گروتر، 1383، 279)
ــاندر در "زبان الگو"به الگو ها و نحوه ى كاربرد آنها  ــتوفر الكس  كريس
ــاره مى كند. در حقيقت بحث اصلى كتاب  ــازى اش در معمارى و شهرس
ــت كه در مواجهه با پيچيدگى، بشر توانسته است طرح هايى به  اين اس
ــايل را طورى كه پديد  ــق ارائه كند تا بتواند مس صورت نمونه و سرمش
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ــده اند. در جوامع  ــن راه حل ها "الگو" ناميده ش ــد، حل نمايد. اي مى آين
ــتفاده از گل و گياه در  ــى را براى اس ــان ها راه ــدوى، پرندگان و انس ب
خانه سازى به كار مى بردند و اين كار را نسل به نسل به طور ثابت حفظ 
ــترى در دسترس است. اما، "زبان  مى كردند. در جوامع نو، الگوهاى بيش
الگو" استدالل مى كند هنوز راه هاى بيشترى را براى انجام كارها وجود 
دارد كه طى دوران بى پايان نيازهاى پيچيده بشر را ارضا نموده است. 

پژوهش ها نشان مى دهد تمامى اشكال متفاوت موجود در طبيعت تنها 
ــاس آنها شكل گرفته و  ــوند كه بر اس به چند الگوى خاص مربوط مى ش
نمودار و تقارن هاى متفاوتى را به وجود آورده اند. ميشال راسى10 در مقاله 
خود مى نويسد:"اشكال مسطح و اشكال فضايى همه در حقيقت بر اساس 

3 الگوى خاص در طبيعت شكل مى گيرد كه عبارتند از: 
1. الگوهاى مدوالر بر طبق شبكه هاى منظم 

2. الگوهاى شعاعى 
(Rossi,118,2006) 3. الگوهاى خطى

ــه مدل مى توانند با هم تركيب شوند و تركيب هاي بى نهايت  اين س
ديگرى را به وجود آورند. اين تركيب ها در حين تفاوت بسيار در همان 
ويژگى هاى الگوهاى پايه اى خود باقى مى مانند. اين طرح هاى هندسى  
خواسته هاى متفاوتى را از لحاظ ساختمان ، شكلى  و ساختارى پوشش 
ــته هايى كه گستره ى آنها  از طراحى شهرى تا تزئين  مى دهند. خواس

و چيدمان داخلى بناها گسترش مى يابد. 
يكي از جنبه هاي استفاده از الگوها در معماري، استفاده ي آن در سازه ي 
ساختمان است. در اين ارتباط عده اي از پژوهشگران معماري، چون ماريو 
ــازه ساختمان به  ــتدالل كرده اند كه توجه به س ــالوادوري، چنين اس س
ــد. البته بيان اينكه  صورت غير قابل اجتنابي منجر به زيبايي خواهد ش
ــتگي دارد، صحيح نيست و شايد  ــازه ساختمان بس زيبايي ضرورتا به س
ــان داد بعضي ساختمان ها با سازه نادرست دوست داشتني به  بتوان نش
ــازه هاي كامال صحيح ، از نقطه  ــند. حال آنكه بعضي از س نظر مي رس
نظر زيبايي راضي كننده نيستند. بنابراين بيان مناسب و درست سازه جز 
الزم زيبايي ساختمان است ولي به تنهايي براي زيبايي ساختمان كافي 
نست. برخي معماران مانند پير لوئيچي نروي و كاالتراوا ، چنان الهام و 
احساس هنرمندانه اي  را وارد سازه مي كنند كه ساختار زيبايي جديدي 
ــازه هاي و معماري به وجود مي آورند. لذا مي توان نتيجه گرفت  در س
ــي تلفيقي  ــمتي از معماري و زيباشناس ــازه به عنوان قس دانش درك س
واجد اهميت است و درك متقابل سازه ، معماري و زيبايي جز از معمار 

و طراحي چيره دست بر نمي آيد. (بقايي، 1388، 33)

  استفاده از طبيعت و بررسى نمونه ها
ــان مى كند كه  ــى مختصر از پايدارى" بي ــه "تاريخ ا ادواردز11 در مقال

طبيعت به 5 روش مى تواند راهنما باشد:
1. به عنوان سنجش معيار بناها : سنجش ساختمانها مى تواند بر اساس 
ــورت مى گيرد . اين نوع  ــى كه بر محيط طبيعى دارد ص ــزان تخريب مي

سنجش به ندرت به معمارى هاى بزرگ مى انجامد.
ــارى طبيعت را در حوزه ى ديد  ــش طبيعت : در اين روش معم 2. نماي
قرار مى دهد ، چه در داخل بنا و چه در خارج آن ، بدين طريق طبيعت 
ضمن تصفيه ى هوا باعث احساس آرامش مى شود. به عبارتى گياهان 

بناهاى غير زنده را حيات مى بخشند.
ــول چرخه ها و بازيافت را  ــن از طبيعت : بايد از طبيعت ، اص 3. آموخت

آموخت. 
ــى آموزاند هر موجود  ــت:  طبيعت م ــر موجود زنده يك طراح اس 4. ه
ــت كه  ــت. اين همان الگويى س ــئله ى طراحى روبروس زنده اى با مس
ــود ، از جمله در معمارى مردم آسيا،  در معمارى هاى بومى ديده مى ش
ــه خود همراه با  ــن الگوها به طور خود ب ــكاى جنوبى. اي ــا و آمري آفريق

زندگى ساكنان آن شكل گرفته است.
ــاختارهاي طبيعت و  ــرى از مدل هاى طبيعى : توجه به س ــره گي 5. به
ــود.  ــامل مي ش نحوه ي عملكرد آنها در مقابله با عوامل محيطي را ش
ــاختار رشته هاى تار عنكبوت و مقاومت بسيار باالي آنها  مثال توجه به س
ــان همچون فوالد كه بسيار قوى تر  ــه با ساخت و سازهاي انس در مقايس
عمل مى كنند (Edwards et all., 2003  ,10-17).  به طور كلى شكل هاى 

ارگانيك نسبت به ساخته هاى انسان بهينه اند.
ــكل خيار است مثالى ست از  ــتر كه به ش برج ادارى لندن طرح فاس
ــت.  ــردارى از طبيعت كه از مدل هاى طبيعى الهام گرفته اس الگو ب
راجرز نيز به آفتاب پرست به عنوان الگويى براى معمارى ارجاع مى دهد 
كه بر اساس آب و هوا و نور پوستش را تغيير مى دهد و اين گونه طراحى 
را در معمارى هايتك و اكوتك به كار مى گيرد. عالوه بر سيستم هاى 
ــت. نمايشگاه فاستر  ــكل هاى آن نيز مورد توجه معماران اس طبيعى ش
ــكل  ــنزبرى با ايده صدف هاى دريايى ، ماهى و درختان ش در مركز س
گرفت. از گروه فيوچرسيستم گرفته تا كاالتراوا نيز از شكل هاى موجود 
در طبيعت در طرح هاى خود استفاده مى كنند. فيوچر سيستم ازشكل هاى 
ــتاره هاى دريايى الهام گرفته  اكولوژيكى چون گل ها ، پالنكتون ها و س
ــت. جان كاپليكى از اعضاى اين گروه مى گويد:" از جهات مختلفى  اس
ــرد. مثال النه ى  ــتفاده ك ــوان از طبيعت به عنوان يك مدل اس ــى ت م
موريانه ها از دو پوسته تشكيل شده و باعث شده به طور طبيعى تهويه 

(Edwards et all., 2003 ,10-17 ) ".صورت گيرد
 مثال ديگرى از معمارى بيونيك تاالر شهر لندن است كه توسط فاستر 
طراحى شده است. ايده اوليه طراحى بر اساس شكل ظاهرى تخم مرغ 
ــت. اما اساس طراحى اين بنا بر اساس ويژگى هاى اصلى الگو هاى  اس

دكتر جمال الدين مهدى نژاد، دكتر رضاسيروس صبرى، مجيدابراهيم دماوندى، جوانه عباس پور اسداله
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صفحات     5-15

ــت. به عنوان مثال تقليل ميزان مصرف انرژى به حدود يك  طبيعى س
ــت. شكل  ــمى ادارى س ــاختمان رس چهارم ميزان معمول براى يك س
اوليه ساختمان مانند كره اى از زمين به باال برخاسته بود. پس از انجام 
مطالعات بيشتر محيطى نماى سازه به سمت جنوب مايل شد. در حالى 
ــتر  ــده اند. فاس كه بعضى از طبقات انگار از روى هم لغزيده و جا به جا ش
عنوان نموده است: طراحى شكل ساختمان با ايده كاهش مصرف انرژى 

و شكلى ماليم براى حفظ حال و هواى ساحل رودخانه انجام شد. 
ــمت  ــم ها مى تواند معمارى را به س ــيدن به ويژگى هاى ارگانيس رس
ــخ به محيط و  ــن ويژگى ها پاس ــد. از مهمترين اي ــوق ده پايدارى س
سازگارى با آن است كه در موجودات به دو صورت انجام مى گيرد: خود 
ــازمان دهى و خود تنظيم گرى . اولى براى رسيدن به تعادل كالبدى  س
ــيتى كراپ نيويورك كار هاگ استابين واجد چنين  ــاختمان س است. س
ــن لرزه را ابزارهاى  ــت. در اين بنا ارزش هاى مربوط به زمي تعادلى س
مكانيكى و ضربه گيرها دريافت مى كنند تا تعادل ساختمان حفظ شود. 
ــرل ميزان مصرف ، نحوه توزيع  ــود تنظيم گرى يا كنت در روش دوم خ
فعاليت هاى مختلف بدنى مطرح است. در اين راستا ثابت ماندن دماى 
بدن، فشار خون ، تنفس ، متابوليسم و ارتباط هاى عصبى در ارگانيسم ها 
ــد. توده اى از حباب ها مدلى  ــب براى ساختمان باش مى تواند مدلى مناس
ــون (Johanson,2003 ,95-104) براى رسيدن به  ــت كه جان جهانس اس
خود تنظيم گرى ارائه نموده است. در شكل هاي 1 و 2 نمونه هايي از 

ساختمان هاي بيونيك و منبع الهام آنها نشان داده شده است.

 روش ها و آموخته هاى طراحى
بنا به تعريف ، معمارى هنرى ست كاربردى  ، با مقتضيات كاركردى، 
ــال هنرهايى كه معموال كوچك  ــناختى. معمارى ، در قب فنى و زيبا ش

شمرده مى شوند ، هنرى ست كالن (استرازبرگ ،1383، 50 ).
ــته استفاده از نسبت طاليى12 از اولين نمونه هاى  طى دوره هاى گذش
ــتفاده از طبيعت در معمارى است. در نسبت طاليى يك خط يا يك  اس
ــد ، به طورى كه كوچك ترين  ــيم مى ش ــمت هايى تقس مربع به قس
ــبت را با بزرگ ترين قسمت داشت ، كه بزرگ ترين  قسمت همان نس

قسمت با كل داشت.
ــترازبرگ13 در كتاب هنر-علم مى نويسد: "آثار نسبت طاليى را مى  اس
ــاهده نمود. همين طور در  ــاى شارتر مش توان در هرم خئوپس و كليس
ــد گياهان. ايده يگانگى جسم و روح ، الهام بخش آن شكل  ــكل رش ش
هاى معمارى بود كه به آناتومى انسان مربوط مى شد و از ويژگى هاى 
ــتان بود. بنايان مى توانستند مفاهيم رياضى را به ظرايف  بارز يونان باس
ــند. به اصطالح هنر را به خاطر  ــم نواز باش معمارى تبديل كنند تا چش

خلق هنر خلق مى كردند. (استرازبرگ ، 1383 ، 61)" 
ــتر به زيبايى طبيعى فرم ها توجه داشت تا طراحى هاى   افالطون بيش
ــاينده راز هاى طبيعت  علم و  ــه كليد گش مد روز ، بر آن بود كه هندس
ــر چيزى يك مدل عالى  ــت. اين باور افالطون بود كه براى ه هنر اس
ــناخت سرشت الگو و شكل است.  وجود دارد و رياضيات كليد درك و ش
از طرف ديگر طبيعت اقتصادى است. ايزاك در رساله خود مطرح نموده 

شكل 1. تاالر شهر لندن اثر فاستر با الهام از شكل تخم مرغ
(essential-architecture.com)

شكل 2. برج ادارى لندن (Gherkin) اثر فاستر با الهام از شكل خيار
(essential-architecture.com)

طراحى معمارى با تكيه بر تعامل زيبايى و عملكرد در ...
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است " شكل هاى طبيعى احتياج ندارند كه رمز باشند و اصوال قانون هاى 
(Isaac,2008 ,7) ."توليد عموما واجد يك طبيعت ساده هستند

ــن راه براى خلق  ــه كوتاهتري ــات  در طبيعت هميش ــن توصيف بنابراي
ــود. راهى كه در ابتدا، تنها هدف آن ،  پديده ها و طراحى پيموده مى ش
ــخگويى صحيح به عملكرد است و در نهايت همين هدف است كه  پاس

موجبات زيبايى پديده را در حد نهايت فراهم مى سازد.
ــت ، توجه به  ــان در جهان در حال افزايش اس از آنجا كه جمعيت انس
ــئله ضرورى ست كه معمارى بايد به گونه اى طراحى شود كه  اين مس
ــد. فراى اتو معتقد بوده است:  ــته باش تاثير خيلى كمترى بر محيط داش
ــت....ايده آل يك معمارى  ــر از معمارى زيباس ــارى خوب مهم ت "معم
ــر ، فضا و  ــت." وى عنوان نموده كه بش ــت كه زيبا هم هس اخالقى س

انرژى را تلف مى كند و طبيعت را نابود مى كند. 
يكى از روش هاى طراحى معمارى كه اولين بار توسط آنتونى گائودى14 
به كار برده شد و بعد از او توسط فراى اتو و بدو راش ادامه يافت، روش 
ــكل 15 است كه از جمله روش هايى ست كه نگاهى محتوايى  يافتن ش
ــه الگوبردارى از طبيعت دارد. (Otto et all., 1995 ,45) بناهاى مختلفى  ب
ــده است. براى مثال اكثر  ــط اين دو معمار با اين روش طراحى ش توس
ــط اتو با الهام از غشا صابونى و  ــده توس ــازه هاى چادرى طراحى ش س
ــازه هاى شبكه اى كه با الهام  ــش سطحى طراحى شده اند و يا س كش

ــده اند. در شكل 3 بام استاديوم المپيك مونيخ  از تارعنكبوت طراحى ش
ــده مشاهده مي شود. يافتن شكل تنها يكى  كه به اين روش طراحي ش
از بسيار راهى ست كه در زمينه طراحى معمارى وجود دارد. به نظر مى 
ــد ، به صورت يك وسيله طراحى مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.  رس

(Otto et all., 2003 1995 ,65)

ــكل بود و اولين معمار در تاريخ  ــيوه يافتن ش گائودى اولين معمار با ش
مدرن كه يك شبيه سازكامپيوترى را در طراحى ساختمانهاى پوسته اى 
به كار مى گيرد. او تاثيرى روشن از سنت گوتيك را با آزمايش مصالح و 
مهندسى غير خطى نشان مى دهد. گائودى مدل هاى كالبدى را براى 
تعيين ساختار صحيح شكل هاى پوسته اى به كار مى برد. كار باارزش 
او در كليساى ساگراد فاميليا  و كار نيمه تمام كلنيا گوئل16 به اين روش 
ــاختار آن ها، شبكه هايى  ــده بود (شكل4و5). در ميان س طراحى ش
ــبيه  ــكلى كه ش ــاخه اى موجودند، به ش از قوس هاى همگرا و دوش
ــاخه ها هستند. تزيينات از طريق تعريف لبه ها ايجاد  مجموعه اى از ش
شده است. اين معمارى ست كه طبيعت را احضار مى كند. اما نمى تواند 
ــن اثر گائودى به پديده اي  ــود. اي تنها از طريق طبيعت توضيح داده ش
فراتر صعود مى كند ، به طريقى كه خشونت و ظرافت را هم زمان نشان 
مى دهد. اين اثر نه فقط عملكردى و نه به تنهايى زيباست. شاهكار را 
ــطح بااليى از هنر  ــه جا مى توان يافت اما اين اثر معمارى به س در هم

شكل 3. بام استاديوم المپيك مونيخ طراحى شده به وسيله فراى اتو ، با الهام از غشاى 
(archdaily.com)  شكل 4. طراحي گائودي براي كلنيا گوئلصابونى و كشش سطحى آن

(Isaac,2008 ,8)
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صفحات     5-15

ــازد. (Isaac,2008 ,6)" اين ويژگى كه آلبرتى براى معماران  است را بس
بيان مى دارد نشان دهنده ى نوعى از روش طراحى ست كه با ويژگى هاى 

طبيعى همخوانى دارد. 
ــودن، كامل بودن،  ــودن، منحصر ب ــى، زنده ب ــى، زيباي ــت، خوب  حقيق
ــا  از مهم ترين  ــابه آنه ــادگى و مش ضرورت، تماميت، عدالت، نظم، س
ويژگى هاى فضاهايى داراى كيفيت حقيقى و خالص است كه بر قواعد 
ــان و طبيعت در  ــه كار رفته در طبيعت منطبق اند. رابطه ى ميان انس ب
ــتر به يك رابطه ى صورى تبديل شده است.  ــان امروز بيش زندگى انس

(نورمحمدي ، 1388، 50)
ــتفاده و توجه به   ايان مك هارگ17 نيز در كتاب طراحى با طبيعت اس
ــى براى طراحى معرفى مى كند: "ما نه فقط نيازمند  طبيعت را به روش
نگرش بهترى به انسان و طبيعت بلكه نيازمند يافتن آن شيوه ى عملى 
ــتيم كه كمتر كسى محصول كار خود را تنها در قالب غارت بيشتر  هس
ــا آن يگانه مى كند. فكر  ــمانمان نه ما را جدا از جهان كه ب ــد. چش ببين
ساده ى جدايى را كنار نهاده و يگانگى جايگزين گردد. دست از خود زنى 
برداشته و توان همنوايى انسان – طبيعت به جلوه درآيد . تنها به حرمت 
ــان انسان به عمل در آيد.  ــت تا آينده ى درخش زاييده از ادراك نياز اس
انسان آن موجود آگاه و يگانه است كه بتواند ادراك و ابراز كند. اوست 
ــرط اين كار طراحى با  ــت باشد. ش ــت كره را سرپرس كه بايد اين زيس

طبيعت است. "(مك هارگ، 1386، 5)

نتيجه گيري

طى تاريخ معمارى همواره طبيعت به عنوان الگويى براى طراحى مورد توجه 
ــتفاده از طبيعت در معمارى معاصر امروز بيشتر به  ــته است. اما اس قرار داش
ــت. تقليدى كه در آن به هيچ  ــدى ظاهرى از طبيعت انجاميده اس تقلي
ــود و نتيجه ى  عنوان اثرى از ويژگى هاى اصولى طبيعت ديده نمى ش
آن معمارى است كه حتى به لحاظ ظاهرى نيز ارضا كننده نمى باشد. 
زيبايى موجود در طبيعت نوعى از زيبايى است كه براى آن برنامه ريزى 
نشده و آن نتيجه ى پاسخ صحيح به عملكرد است كه زيبايى طبيعى را 

به ويژگى ذاتى و نا خودآگاه تبديل مى كند. 
ــاختارهاى طبيعت آزمايش هاى زيادى را طى كرده اند و به شكل ها  س
و تركيب هاي پايدارى رسيده اند. ساختارهاى طبيعت سبكند و نسبت به 
ساخت و ساز فعلى انسان بسيار بسيار سبك تر ، ظريف تر و مستحكم ترند. به 
عالوه در روش طراحي با استفاده از طبيعت تنها زيبايي مد نظر نيست بلكه 
ــتگي و تداوم در كار مورد توجه است. اين روش طراحي به عنوان  پيوس
ــخصات پيشامدي سيستم هاي طبيعي نيز  روش تحقيق و طراحي مش

مورد نظر است. 

اتصال يافته است. (Isaac,2008 ,11-13) گائودى معتقد بود :"خط صاف 
متعلق به انسان است و خط منحنى متعلق به خدا ." گائودى در نهايت 

توانست به فرم صحيح اجازه دهد كه از ميان جاذبه اش پديدار شود.
ــارى آغاز كرد ، فراى اتو  ــكل را در معم در حالى كه گائودى يافتن ش
ــا كند مى  ــى آثار اتو را تماش بود كه فرآيند آن را تكميل نمود. اگر كس
فهمد كه زيبايى مى تواند بدون اين كه لزوما طراحى گردد يافت شود.  
فراى اتو يافتن شكل را به عنوان  روش تحقيق و طراحى ويژگى هاى 
ــامدى سيستم هاى طبيعى در نظر گرفت (Otto et all.,1995 ,50) و  پيش
ــاختمان ها كمتر از دوران گذشته به طبيعت توجه خواهند  از آنجا كه س
ــان در طبيعت  ــت ، اين يك كار بزرگ در كاهش تاثير مخرب انس داش

است.
ــاهده مى شود. نقش طبيعت در  در آثار لويى كان نيز توجه به طبيعت مش
ــز لويى كان را به جوهر يا  ــاط آن با آثار او ، توجه و تمرك ــر وى و ارتب تفك
سرشت پديده ها مى رساند، نه صرفا تقليدى صورى از شكل هاى طبيعى. 
ــه ها، قواعد و نظام  او با نگاهى عميق تر از توجه طبيعت فيزيكى، در ريش
حاكم بر پيدايش آن تامل نموده است (Norberg-Schulz,1980 ,6). آلبرتى 
ــت كه از طريق  ــى اس ــك معمار را اين گونه توصيف مى كند كه:"كس ي
اطمينان و دليل و روش شگفت انگيز، هم مى داند كه چگونه از طريق 
انرژى و ذهن خود مسائل را تدبير كند و هم تشخيص مى دهد چگونه 
ــان مناسب  هر آنچه را كه به زيباترين صورت براى نيازهاى اصيل انس

شكل 5. كليساى ساگراد فاميليا اثر آنتونى گائودى ستون 
ها با الهام از شاخه هاى درختان

(Isaac,9,2008)

طراحى معمارى با تكيه بر تعامل زيبايى و عملكرد در ...
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ــاختمان بايد از طريق يك  ــام از طبيعت ايده كار س ــي با اله  در طراح
ــود و توجه به ويژگي هاي ارگانيسم ها  ــب آشكار ش رفتار پايدار و مناس
ــمت پايداري سوق دهد. ويژگي هايي همچون  مي تواند معماري را به س
ــازمانگري و خود تنظيم گري در موجودات زنده از آن جمله اند.  خود س
ــان مي دهد كه هيچ تركيبي براي  از طرفي اقتصادي بودن طبيعت نش
ــخت و پيچيده نيست. در اين راستا هندسه  توليد نيازمند فرآيندهاي س
موجود در عناصر طبيعت راه حلي براي كشف رازهاي طبيعت در علم و 

هنر بوده و توجه به آن بسيار ثمربخش است.
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