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چکیده
رابطه معامری و طبیعت در طول تاریخ دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ ازاینرو رویکردهای مختلفی
بین این دو شکل گرفته است .در چند دهه اخیر در باب ارتباط معامری و طبیعت دو رویکرد مهم پایداری و
بیونیک شکل گرفته است .در رویکرد پایداری بر حفظ طبیعت و همزیستی مساملتآمیز با آن تأکید میشود
و در رویکرد بیونیک طبیعت به عنوان منبع الهام قلمداد میشود و از قوانین موجود در آن در معامری بهره
برده میشود .با توجه به ارتباط هر دو رویکرد با طبیعت ،این مساله مطرح میشود که دو رویکرد فوق چه
نسبتی با یکدیگر دارند؟ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نسبت دو رویکرد پایداری و بیونیک به عنوان دو
رویکرد مهم معامری در ارتباط با طبیعت است .بدین منظور این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی
و با مطالعه منابع کتابخانهای اعم از کتب ،پایاننامهها ،مقاالت و  ...رویکرد پایداری در معامری و رابطه آن با
طبیعت را تبیین میکند .سپس به بررسی رویکرد بیونیک در معامری و رابطه آن با طبیعت میپردازد و درنهایت
با استفاده از روش استدالل منطقی و با تکیه بر یافتههای پژوهش ،نسبت دو رویکرد معامری پایدار و بیونیک را
ارائه میمناید .بر اساس نتایج پژوهش در رویکرد پایداری معامری علت ایجاد محیط پایدار و حفظ طبیعت است
بهطوریکه میتوان با بکار گیری اصول معامری چهارگانه پایدار در نظامهای بومشناختی ،اجتامعی و فرهنگی و
اقتصادی ،به این مهم نائل آمد .برخالف این نگرش در رویکرد بیونیک طبیعت علت ایجاد معامری مطلوب است
بهطوریکه با الگوبرداری از طبیعت در سه سطح ارگانیسم ،رفتار و اکوسیستم و تأثیر بر حوزههای فرم ،مصالح،
ساختار ،عملکرد و فرآیند میتوان به معامری مطلوب دست یافت.
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« از طراح منظر میپرسم که چرا منیتوان یک ساختامن را مانند یک درخت طراحی منود؟ ساختامنی که اکسیژن
میسازد ،دیاکسید کربن را جذب میکند ،انرژی خورشید را به سوخت تبدیل میکند ،اقلیم خرد ایجاد میکند و
رنگها را متناسب با هر فصل تغییر میدهد .به راستی میتوان از طبیعت به عنوان یک الگو استفاده منود ،نه به
عنوان یک مزاحم و این یک چشمانداز لذتبخش است .)McDonough & Braungart, 1998( ». ...
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در میان رویکردهای مختلف معماری در چند دهۀ اخیر ،ارتباط با طبیعت یکی از مهمترین مباحثی است
که باعث بروز نظریات مختلف شده است .بعضی به طبیعت از منظر خرد و منطق توجه نمودهاند ،برخی از
نظریات به تجربه فرم و فضا میپردازد ،عدهای دیگر با بررسی فرمهای طبیعی به تبیین رابطه فرم و عملکرد در
آنها میپردازند و بعضی دیگر ارتباط ظاهری با عناصر طبیعی مانند آب ،باران ،آسمان و  ...را دنبال میکنند.
ارتباط معماری
از میان رویکردهای مختلف دو رویکرد «پایداری» و «بیونیک» 1به عنوان مهمترین رویکردهای
ِ
و طبیعت هستند ،که نظریات گوناگونی دربارۀ آنها بیان شده است .رویکرد پایداری در دهه  70میالدی و در
پاسخ به تخریب محیطزیست شکل گرفت .هدف از این رویکرد که دارای سه وجه محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
میباشد ،آن است که نیازهای حال انسان بدون به خطر افتادن نیازهای آینده او برطرف شود (Brundtland,
 .)1985تفکر معماری پایدار تالشی برای همساز نمودن معماری با محیطزیست بهمنظور کاهش اثرات منفی بر
آن ،مدیریت مصرف و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان است (خاتمی و فالح  .)1389در رویکرد بیونیک،
طبیعت به عنوان منبع الهام مورد توجه قرار میگیرد و از روشها ،سازوکار و رفتارهای موجودات زنده الگوبرداری
میشود .هدف رویکرد بیونیک کپی کردن نیست ،بلکه به دنبال ایدههای برگرفته از طبیعت است که بتواند الگوهای
موجود را بهبود بخشد ( .)Yowell & Oklahoma, 2011بر اساس آنچه گفته شد هر دو رویکرد پایداری
و بیونیک بر پایه ارتباط معماری و طبیعت شکل گرفتهاند .پس میتوان طبیعت را به عنوان فصل مشترک بین
دو رویکرد فوق قلمداد کرد .حال این مسئله مطرح میشود :با توجه به وجوه اشتراک بین دو رویکرد پایداری و
بیونیک ،نسبت این دو رویکرد با یکدیگر چیست؟ طبیعت در آنها چه جایگاهی دارد؟ بنابراین پژوهش حاضر
ضمن بررسی ارتباط معماری و طبیعت و بازشناسی این دو رویکرد که بر بستر محیط طبیعی شکل میگیرند ،قصد
دارد با هدف شناخت وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد معماری ،ارتباط این دو را با یکدیگر مشخص نماید.
ازاینرو ضروری است که اصول معماری پایدار و معماری بیونیک شناخته شود تا بتوان با نگاه عمیق جایگاه
طبیعت در این دو رویکرد را مشخص نمود و نسبت این دو رویکرد با یکدیگر را ارائه نمود.

پرسشهای پژوهش
۱ .جایگاه طبیعت در معماری چیست؟
۲ .اصول معماری پایدار و معماری بیونیک کدامند؟
۳ .این دو رویکرد چه رابطهای با هم دارند و طبیعت در این دو رویکرد معماری چه جایگاهی دارد؟

پیشینۀ پژوهش
بررسی منابع کتابخانهای حاکی از آن است که در ارتباط با پژوهش حاضر ،پژوهشهای مختلفی انجام شده
است .بحث معماری و طبیعت موضوعی است که در برخی از پژوهشها به آن پرداخته شده است .فالحت و
شهیدی در پژوهشی با بررسی مفهوم طبیعت در معماری و نسبت آن با فرم ،محتوا و مادۀ معماری تالش میکنند
بستری مناسب برای تفسیر رابطۀ بین این دو مهیا نمایند؛ و درنهایت الگویی برای توسعه این مفهوم و کیفیت
ارتباط معماری و طبیعت ارائه نمایند (فالحت و شهیدی .)1389 ،دانشجو و همکاران در پژوهشی دیگر با مطالعۀ
برخی از آثار معماری معاصر ایران ،گرایش به طبیعت را در آنها مورد بررسی قرار میدهند .نتایج این پژوهش
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نشان میدهند که استفاده از مصالح طبیعی ،بهکارگیری آب در طرح و بهرهگیری از فرمهای طبیعی بیشترین تأثیر
را در چگونگی گرایش به طبیعت در معماری معاصر ایران داشته است (دانشجو و همکاران .)1394 ،پژوهشی
دیگر به بررسی کارکرد طبیعت در دو دوره معماری سنتی و معاصر پرداخته است ،که بر اساس نتایج به دست آمده،
طبیعت در معماری سنتی به دلیل ویژگیهایی چون چندعملکردیبودن و ترکیب مناسب الگوها ،نقش مؤثرتری
در تأمین نیازهای انسان داشته است و در دوره معاصر با کمرنگ شدن بعد معنایی انسان ،تأمین نیازهای مادی
از طبیعت در اولویت قرار گرفته است (نقابی و همکاران .)1399 ،ملکی و سعیدی با بررسی نقش طبیعت در
ساختار معماری و شهرسازی اسالمی بر این نکته تأکید میکنند که ساختار معماری و شهرسازی اسالمی به
تبعیت از نظم طبیعت و به وجود آمدن نیازهای جدید ،دائم در حال تغییر و در عین گوناگونی دارای وحدت بوده
و با تمام اجزای طبیعت در سازگاری است (ملکی و سعیدی .)1394 ،بر اساس پژوهشهای انجامشده رابطه
اصیل انسان و طبیعت بر اساس امری درونی شکل میگیرد و زمانی معنای طبیعت قابل درک است که در حوزه
ادراکات انسانی قرار گیرد .معماری از جمله مفاهیمی است که معنای طبیعت را برای انسان قابل درک میسازد.
مطالعه نگرشهای مختلف معماری نسبت به طبیعت نشان میدهد که پیشتر رویکردهای مختلفی نظیر معماری
«ارگانیک»« ،1هایتک»« ،2ارگانیتک» 3و  ...نسبت به طبیعت شکل گرفتهاند ،اما طی چند دهۀ اخیر دو رویکرد
مهم پایداری (حفظ طبیعت) و بیونیک (الگوبرداری از طبیعت)دربرگیرنده خصوصیات رویکردهای پیشین نیز
مد
بودهاند .بنابراین در ادامۀ بررسی پیشینه پژوهش ،مقاالت و تحقیقات صورت گرفته پیرامون دو رویکرد فوق ّ
نظر قرار میگیرد .در این باب ضرغامی و همکاران در پژوهشی با هدف استخراج اصول معماری بومی منطبق
بر مؤلفههای معماری پایدار و احیا و بهکارگیری مجدد آنها ،به بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با
معماری بومی خانههای سنتی در شهر ایرانی  -اسالمی میپردازند که درنهایت به ارائۀ راهکارهای مفید جهت
طراحی «معماری پایدار» و «توسعه پایدار» ختم میگردد (ضرغامی و همکاران .)1394 ،سورانی و سهیل در
پژوهشی با تمرکز بر صنعت ساختوساز انگلستان ،موضوع ساختوساز پایدار را مورد بررسی قرار میدهند که
درنهایت با توجه به ادبیات موضوع ،معیارهایی برای ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی ساختوسازهای پایدار
ارائه مینمایند ( .)Sourani & Sohail, 2005در پژوهشی دیگر یک چارچوب مفهومی با هدف اجرای اصول
پایداری در صنعت ساختمان ارائه میشود .چارچوب پیشنهادی مبتنی بر اصول سهگانۀ پایداری شامل حفظ
منابع ،بهرهوری در هزینه و طراحی برای سازگاری انسان است .این چارچوب به تیمهای طراحی اجازه میدهد
تعادل مناسبی بین موضوعات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی داشته باشند (.)Akadiri et al, 2012
کریمی و همکاران با مقایسه بین معماری سنتی ایران با پنج شهر مدرن دنیا به تدوین اصول پایداری معماری
مدرن ایران میپردازند ،که درنهایت این اصول را در سه زمینه شامل مسائل اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیست
ارائه مینمایند (کریمی و همکارن .)1396 ،در زمینۀ رویکرد بیونیک ،متینی در پژوهشی با رویکردی بایونیکی
به دنبال یافتن پاسخهایی ملهم از طبیعت برای مکانیزمهای مولد تغییر فرم در سازههای خمشو 4است .او در
این مسیر با بهکارگیری فرآیندی سلسله مراتبی و علمی ،سعی در یافتن الگوهایی مناسب از طبیعت ،استخراج
ایدهها از این الگوها و ارائه مثالهایی عملکردی در معماری دارد (متینی .)1394 ،نورمحمدی در پژوهشی
دیگر ضرورت درک سرشت فضای معماری با استناد به رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت را مورد بررسی قرار
میدهد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که جستجوی کیفیتی حقیقی و خالص در فضا ،که برخاسته از هماهنگی
فضای معماری با خواستهای سرشتی انسان است ،در برخی از رویکردهای معاصر به برداشتهای ظاهری و
در برخی دیگر به ارجاعهای مفهومی عمیق نسبت به طبیعت تغییر یافته است (نورمحمدی .)1388 ،وان تینگ
و شان چیا در پژوهشی به بررسی و تحلیل ادبیات مرتبط با بیونیک در جهان شرقی و غربی میپردازند .ایشان
ضمن بررسی پیشینه بیونیک به تجزیهوتحلیل موضوعات در زمینۀ بیونیک میپردازند و قلمرو زیستشناسی،
افکار فلسفی ،طراحی و معماری را نیز بررسی مینمایند ( .)Wan-Ting & Shang-Chia, 2009خاکزند
و احمدی دربارۀ رابطۀ معماری و طبیعت چنین اظهار میکنند که برداشتهای فرمگرایانه و ظاهری از طبیعت
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به یک معماری پوچ و بیهویت خواهد انجامید؛ و حضور روح طبیعت در معماری است که به ارتقاء و تجلی آن
خواهد انجامید .پس باید به جای صورت ظاهری به دنبال معنا بود و اصولی را که باعث رشد ،تکامل و زندگی
ارگانیزمها در محیط است ،جستجو نمود (خاک زند و احمدی .)1386 ،تقیزاده در پژوهشی دیگر به بررسی
سازههای طبیعی جهت الگوبرداری از آنها در معماری میپردازد .ازاینرو فرمهای طبیعی را معرفی میکند و
درنهایت طرحهایی که در استفاده از فرمهای طبیعی توفیق داشتهاند را تجزیهوتحلیل مینماید (تقی زاده.)1385 ،
بر اساس پژوهشهای انجامشده در زمینۀ رابطۀ معماری و طبیعت در دوران معاصر با کمرنگ شدن بعد معنایی
انسان ،بر تأمین نیازهای مادی از طبیعت تأکید میشود درحالیکه در گذشته معماری با تبعیت از نظم طبیعت
و با توجه به مفاهیمی نظیر چندعملکردیبودن ،نیازهای انسان را تأمین مینموده است .در عصر حاضر ارتباط
معماری و طبیعت با رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ که از مهمترین این نگرشهای میتوان
به دو رویکرد پایداری و بیونیک اشاره نمود .بررسیها نشان میدهد که این دو رویکرد در پژوهشهای مختلف
مورد مطالعه قرار گرفتهاند و مفاهیمی نظیر ویژگیها ،اصول و مبانی و  ...مرتبط با دو رویکرد فوق مورد توجه
قرار گرفتهاند .بخش فراموششده در پژوهشهای مختلف ،بررسی رابطۀ دو رویکرد پایداری و بیونیک است که
تاکنون در هیچ پژوهشی به آن پرداخته نشده است .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه طبیعت در دو
رویکرد پایداری و بیونیک و رابطه این دو با یکدیگر است.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر استدالل منطقی است .به این منظور ،با مطالعۀ منابع
کتابخانهای اعم از کتابها ،مقالهها ،پایاننامهها و  ،...ابتدا رابطۀ معماری و طبیعت در سطوح مختلف مورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرد .پس از آن ،رویکرد پایداری در معماری تبیین میگردد و اصول آن استخراج و ارائه
میشود .در قدم بعد رویکرد بیونیک در معماری ،سطوح مختلف این رویکرد و حوزههای کاربردی آن مورد مطالعه
ِ
نسبت بین دو رویکرد پایداری و بیونیک با طبیعت
قرار میگیرد .در گام نهایی با توجه به مبانی نظری ارائه شده
تحلیل و بررسی میشود و درنهایت با توجه به یافتههای پژوهش و با استفاده از روش استدالل منطقی رابطه بین
دو رویکرد پایداری و بیونیک در معماری تبیین میگردد.

ن
مبا� نظری
معماری و طبیعت
اصطالح طبیعت از دیدگاههای مختلف هنری ،علمی و  ...معانی متفاوتی دارد .واژۀ طبیعت در فرهنگ لغت
دهخدا به سرشتی که مردم بر آن آفریده شدهاند (دهخدا )1335 ،و در فرهنگ لغت عمید ،سرشت ،نهاد ،سجیه،
مزاج ،فطرت (عمید )1363 ،تعبیر شده است .در زبان انگلیسی نیز طبیعت 1از کلمه  Natureبه معنای تولد
گرفته شده است .ریشه واژه ملت 2نیز کلمه  Natureاست .درواقع طبیعت و ملت دارای ریشه یکسانی هستند
(مهدی نژاد و همکاران .)29 ،1394 ،بهطورکلی طبیعت بستری است که انسان بر آن پای میگذارد ،رشد میکند
و تکامل میباید .در واقع انسان تمام تواناییهای خود را در پهنهای به نام طبیعت عرضه میکند .این تواناییها
در شقوق مختلف علوم ،فنون و  ...عرضه گردیده که گاهی برای طبیعت مفید بوده و گاهی نیز به آن آسیب زده
است .از جمله نشانههای زیست و حضور انسان که در بستر طبیعت تجلی مییابد ،معماری است .معماری از آغاز
تاکنون و از کلیات تا جزییات ،وابسته و یا در تعامل با طبیعت است.
طبیعت متشکل از اجزا و اصولی است که میتوان آن را در دو گروه کالبد شامل عناصری همچون آب ،خاک،
گیاه ،هوا ،نور و ...و قوانین حاکم بر کالبد که خط سیر هر یک از اجزا ،رابطه آنها با یکدیگر و تأثیرات آنها
1 Natura
2 Nations

ن  :1رابطۀ ارکان معماری با مفاهیم سهگانۀ طبیعت

منبع :نگارندگان

در چند دهۀ اخیر در زمینۀ ارتباط معماری و طبیعت دو رویکرد مهم شکل گرفته است .در رویکرد اول که بر
پایۀ آمیزش معماری و طبیعت شکل گرفته است ،بر پیوند مسالمتآمیز معماری و طبیعت در جهت ایجاد زندگی
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بر یکدیگر را تبیین مینماید ،طبقهبندی نمود .از جمله قوانین و ویژگیهایی محیط طبیعی میتوان به ویژگیهایی
چون تعادل ،آرامش ،وحدت ،تکرار ،تنوع و ...؛ قوانینی مانند قانون چرخه دوران حیات ،قانون سازگاری و ...
و همچنین میتوان به ویژگیهای ذاتی برخی جانداران مانند فرم ،نسبتهای طراحی ،جنس مصالح و  ...اشاره
نمود (ملکی و سعیدی .)29 ،1394 ،بررسی متون علمی ،هنری و فلسفی نشان میدهد که نظریات متفاوتی
دربارۀ مفهوم طبیعت در ارتباط با انسان وجود دارد .این متون بهطور خالصه طبیعت را در سه مفهوم «جهان
قابلادراک»« ،ذات» و «سرمنشأ» تعریف میکنند .با تمرکز بر «جهان قابل ادراک» ،طبیعت به عنوان عناصر
موجود در جهان ،توسط ادراکات انسانی قابل شناسایی است ،محدود به امور ملموس و نافی هرگونه امر فرا
ادراکی است .در رویکرد «ذات» ،به هر ذاتی طبیعت گفته میشود و طبیعت اولیه همان ذات است .بر اساس این
رویکرد هر موجودی دارای دو وجه ماده و صورت است که صورت مقدم بر ماده است .در نگاهی دیگر ،سرمنشأ
و جایگاه هر چه در جهان هستی است را طبیعت مشخص میکند؛ اتفاقاتی که در جهان رخ میدهد اتفاقی نیست
و تحت حاکمیت نیرویی به نام طبیعت (فطرت و حقیقت هستی) است (فالحت و شهیدی.)40-39 ،1389 ،
بررسی عوامل مختلف طبیعی نشان میدهد که هر یک از اجزای تشکیلدهندۀ محیط ،در عین داشتن عملکرد
مجزا ،جملگی زیرمجموعٔه یک کلیت پیوسته و عظیم به نام طبیعت هستند .این چرخه در گیاهان ،جانوران و انسان
نیز ادامه دارد .معماری نیز بهعنوان ساختۀ دست بشر در زیرمجموعۀ آن قرار میگیرد و از این امر مستثنا نیست
(گلپروفرد .)274 ،1388 ،درواقع معماری از بستر آن شروع میشود و این قلمرو چیزی جز طبیعت نیست .در
این راستا میتوان چنین اظهار نمود که آنان که رؤیاهایشان برخواسته از طبیعت است حتی کوچکترین تپه برایشان
منبعی از الهام محسوب میشود (گلپروفرد .)223 ،1388 ،یکی از اهداف مهم معماری مطلوب ،آفرینش محیطی
است که در آن فضا و عملکرد هم راستا با طبیعت و در عین تضاد ،دارای همزیستی باشند (طایفه و همکاران،
 .)1394معمار با تبلور طبیعت در ایجاد فضاها و مصالح ساختمانی این پیام را میدهد که معماری به دنبال آن
است تا با طبیعت همسو گردد .درواقع معماری با بهرهگیری از طبیعت ،در کالبد بنا و فضاهای مختلف آن متبلور
میشود و این امکان را برای انسان فراهم میسازد تا جلوۀ دیگری از طبیعت را ببیند (کبیری سامانی.)16 ،1392 ،
با توجه به مطالب گفته شده ،ارتباط اصیل و واقعی معماری و طبیعت بر پایۀ سه مفهوم محتلف شکل میگیرد.
«حقیقت و سرمنشأ» ،مفهومی درونی را شامل میشود که در معماری به «محتوا» تعبیر میشود .مفهوم «ذات و
سرشت» در قالب «فرم معماری» بازخوانی میشود؛ و مفهوم «جهان قابل ادراک» به «مادۀ معماری» قابل تفسیر
است .با این تعابیر و با نگاهی به مفهوم طبیعت و معماری ،میتوان دربارۀ رابطۀ معماری و طبیعت به نوعی از
معماری اشاره نمود که در آن طبیعت به معنای واقعی کلمه تحقق مییابد ،آنچنان که اثر معماری مدلول آن است و
به همین ترتیب اثر معماری ایجاد شده نگاهی همه جانبه به اصل طبیعت دارد (فالحت و شهیدی)43 ،1389 ،
.
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بهتر تأکید میشود .همزیستی معماری با طبیعت تاکنون با عناوین مختلفی ازجمله «معماری سبز»« ،1معماری
ارگانیک»« ،معماری زمینه گرا»« ،2معماری اکوتک» 3و  ...در دورههای زمانی مختلف در سراسر جهان معرفی
شده است ،اما شاید مهمترین نگرش در این زمینه بحث معماری پایدار باشد؛ که شامل همه رویکردهای فوق
میباشد و به قابلیـت زیسـتی تمـام اجـزای تشکیلدهنده نظـام زیسـت جهانـی ،حفظ محیط طبیعی و طراحی
انسانی میپردازد (ارمغانی و مهلبانی .)1388 ،بر اساس این رویکرد که هدف آن حفظ طبیعت برای نسل آینده
است ،معماری به عنوان یکی از حوزههای مرتبط با طبیعت باید در جهت تحقق این هدف گام بردارد .بر اساس
رویکرد دوم ،اجزای طبیعت ،پدیدههایی تکاملیافته هستند که میتوان در آفرینش معماری از وجوه مختلف آنها
الگوبرداری نمود .عالوه بر آن بسیاری از طراحان از ساختار عملکردی بدن جانداران ،زندگی اجتماعی و سایر
سازوکارهای آنها الهام میگیرند .همچنین ممکن است مفاهیم موجود در طبیعت نیز در طراحی معماری مورد
استفاده قرار گیرد ( .)Stevens, 1974, 3یکی از مهمترین نگرشها در این زمینه معماری بیونیک است که به
دنبال یافتن مدلها و الگوهایی با کارکرد مشابه در طبیعت زنده و الهام از آنها است.
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ن  :2رابطه معماری و طبیعت
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معماری پایدار

آغاز انقالب صنعتی و رشد و توسعۀ صنایع مختلف در شهرها ،پیامدهای مختلفی از جمله تخریب
محیطزیست ،مهاجرت مردم از روستا به شهر و  ...را به دنبال داشت (حمیده و پورمحمدرضا .)6 ،1386 ،در
واکنش به این پیامدها ،صاحبنظران و اندیشمندان مبحث پایداری را مطرح و در ذیل آن نظریههای مختلفی
را ارائه نمودند .در ادامه ،موضوع پایداری در قالب توسعه پایدار 4در سال  1978میالدی در گزارش برانت لند
ط زیست و توسعه» به طور رسمی در دستور کار
تحت عنوان «آینده مشترک ما» 5توسط «کمیسیون جهانی محی 
سیاسی کشورها قرار گرفت .بر اساس این گزارش نیازهای انسان در عصر حاضر باید بدون آسیب به نیازهای آینده
برطرف شود ( .)Brundtland, 1985نقطۀ اوج بحثها پیرامون موضوع پایداری به «کنفرانس محیطزیست
و توسعه سازمان ملل متحد» 6که در سال  1992در ریودوژانیرو برگزار شد ،ختم میشود .خروجی این اجالس
«اعالمیه ریو» در مورد محیطزیست و توسعه و «دستور کار  7»21بود که راهکارهایی جهت توسعه پایدار ارائه
و کشورهای جهان را ملزم به پیروی از آنها میکند ( .)McCammon, 1992بهطورکلی هدف اصلی توسعه
پایدار تأمین نیازهای اساسی ،ارتقاء سطح زندگی ،مدیریت بهتر اکوسیستم و ایجاد آیندهای بهتر است (ملت
پرست.)122 ،1388 ،
Green Architecture
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Sustainable Development
Our common future
UNCED
Agenda 21 is a non binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development.
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ج  :1رویکردهای پایداری

رویکرد
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محیط زیستی  -کیفیت زمین
 -منابع آبی

منابع
 کیفیت منظر مدیریتاکوسیستم

 انرژی بهداشتمحیط

 -هوای پاک

,Henri & Journeault, 2008, Perotto et al. 2008
حسین زاده و همکاران37 ،1390 ،

 استقالل اقتصادی بهرهگیری از الگوهای تولید و مرصف مناسب -مدیریت فاضالب

جعفریان و عبدالحسین پور1385 ،
()Nations, 1996, 112
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 توزیع عادالنه منابعطبیعی و معادن
 مدیریت تجارت وبهرهوری
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 عدالت تعامل بینمشارکت
 -آگاهی برای پایداری افراد امنیت وسازگاری

 تعادل اجتامعی -حس مکان و تعلق

Murphy, 2012, Dempsey et al 2012,
Weingaertner & Moberg, 2014, Bramley et al.
,2006

منبع :نگارندگان

صنعت ساختمانی از بزرگترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی در جهان میباشد .این صنعت بر تغییرات
محیط طبیعی تأثیر به سزایی دارد ( .)CIB, 1999ساختمانها در مقایسه با سایر ساختههای دست بشر عمر
طوالنیتری دارند و در تمامی مراحل طراحی ،اجرا ،تخریب و  ...بر توسعه پایدار تأثیر میگذارند .یک ساختمان
ترکیبی از مصالح ،مواد و سایر عناصر است که به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر میگذارند .عالوه بر این
ساختمان تأثیر قابل مالحظهای بر سالمت انسان دارد .برای مثال  %90زمان زندگی مردم اروپا در ساختمان و
فضای معماری سپری میشود ( .)WGSC, 2004بنابراین معماری بر هر سه وجه محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
پایداری تأثیر دارد .تفکر معماری پایدار متضمن تالش برای همساز کردن طرح معماری با محیطزیست است.
درواقع معماری پایدار با استفاده از ابزار طراحی و شیوههای ساخت و ایجاد رابطه مناسب بین بنا و محیطزیست
درصدد کاهش تأثیرات منفی ساختوساز در محیطزیست است؛ و درعینحال با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی
سبب دستیابی به اهداف توسعه پایدار میشود (خاتمی و فالح .)24 ،1389 ،ازاینرو میتوان اهداف معماری
پایدار را به صورت زیر بیان نمود:
تأکید بر زندگی انسان و حفظ و نگهداری آن در حال و آینده ،استفاده از مصالح همگن با کاربری و
محیطزیست ،استفاده حداقلی از انرژیهای فسیلی و استفاده حداکثری از انرژیهای طبیعی ،تخریب حداقلی
محیطزیست ،بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسانها و هماهنگی با محیط طبیعی (گرجی مهلبانی و یاران،1389 ،
.)45
بررسی بناهای مختلف در دورههای زمانی گوناگون نشان میدهد که در برخی از بناها اصول معماری پایدار
)1 The United Nations Commission on Sustainable Development (CSD
 2استراتژی لیسبون یک برنامه اقدام و توسعه بود که در سال  2000برای اقتصاد اتحادیه اروپا ،بین سال های  2000تا  ،2010طراحی شد.

127
جایگاه طبیعت در دو رویکرد معامری پایدار و معامری بیونیک

انسان و محیط به عنوان دو جزء اصلی مفاهیم پایداری محسوب میشوند .به منظور شناخت رابطۀ انسان و
1
محیط ،شناخت رویکردهای مختلف پایداری امری ضروری است .در این راستا «کمیسیون پایدار ملل متحد»
بهمنظور ارزیابی میزان توسعۀ پایدار چارچوبی را تدوین نموده است .این چارچوب رویکردهای مختلف پایداری
را دستهبندی مینماید که شامل سه رویکرد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است (جمعه پور.)271 ،1395 ،
توسعۀ پایدار ابتدا بیشتر به مفاهیم محیطزیستی میپرداخت ،اما با گذشت زمان مسائل اقتصادی نیز اهمیت
پیدا نمود .پس از آن و از اواخر دهه  1990مباحث اجتماعی در دستور کار قرار گرفت .پس از «دستور کار »21
و «استراتژی لیسبون» 2در سال  2000اهمیت پایداری اجتماعی دو چندان شد ( .)Colantonio, 2007اما
بهطورکلی زمانی میتوان جامعهای را پایدار نامید که به هر سه وجه زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی به میزان
کافی توجه شده باشد و هیچ یک از آنها مغفول نمانده باشد (جدول .)1
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به طور نسبی رعایت شده است .معماری سنتی در نقاط مختلف دنیا نمونه خوبی از بهکارگیری اصول معماری
پایدار است .به عنوان مثال در معماری سنتی ایران با استفاده از اصولی نظیر درونگرایی ،جهتگیری ،استفاده از
مصالح بومآورد ،بهرهگیری از ظرفیت حرارتی خاک و  ...در جهت پیوند مسالمتآمیز ساختمان و محیط طبیعی
گام برداشته شده است .در عصر حاضر نیز سبکهای معماری نظیر معماری «اکوتک» و «ارگانیک» و تا حدودی
تفکرات معماری پسامدرن به معماری پایدار نزدیک هستند (رضایی و وثیق .)24 ،1393 ،در ارتباط با اصول
بکاررفته در نحلههای فوق و اصول معماری پایدار نظرات مختلفی وجود دارد .لذا بحث ،بحثی نسبی است و
نمیتوان به طور قطعی دربارۀ آن نظر داد .اگرچه نظرات متفاوت است اما همه در یک نکته که ساخت محیط
مصنوع همراه با تالش برایحفاظت از منابع طبیعی و استمرار آن برای آیندگان اجماع دارند .با توجه به نظرات
مختلف ،اصول معماری پایدار در قالب نمودار شمارۀ  3ارائه شده است.
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ن  :3اصول معماری پایدار

معماری بیونیک

بیونیک از دو بخش «بیو» و «نیک» تشکیل شده است که در آن بیو به معنای زیست و حیات و پسوند ic
به معنای مثل و مانند است (ژراردن .)11 ،1390 ،بر اساس نظر ناختیگال واژه آلمانی بیونیک از واژۀ انگلیسی
بیونیکس برگرفته شده است که آن نیز از ترکیب دو واژه زیستشناسی (بیولوژی ) و فناوری (تکنولوژی ) شکل
گرفته است ( .)Nachtigall 2013الگوبرداری از طبیعت دارای قدمتی طوالنی است بهطوریکه نمونۀ بارز
استفاده از این رویکرد را میتوان در الگوبرداری از درختان نخل و گل نیلوفر در ساخت ستونهای معابد و قصرها
مشاهده نمود .همچنین هنر اقوام پیشین غالب ًا جنبۀ نمادین داشته که در ابتدا نوعی برداشت مستقیم از طبیعت
وجود داشته و به مرور زمان شکلهای ساده شده از طبیعت در قالب نقاشیهای آیینی و نقوش روی سفالینهها
مورد استفاده قرار گرفتهاند (عموئیان .)4 ،1397 ،هرچند که الگوبرداری از طبیعت دارای سابقهای طوالنی است
اما نخستین کارهای علمی در این زمینه توسط لئوناردو داوینچی انجام شده است .او با مطالعه سازوکار حرکتی
پرندگان در هنگام پرواز سعی در ساخت ماشین پرنده داشت .با اینکه او موفق به این کار نشد اما تالشهای او را
میتوان نخستین نمونه از برخوردی بیونیک دانست.
در ارتباط با موضوع بیونیک نظرات مختلفی توسط اندیشمندان ارائه شده است اما تقریب ًا تمامی کسانی که
در این زمینه کار میکنند بر این نکته تأکید دارند که بیونیک علمی است که تالشی برای کپی کردن ندارد اما باید
ایدههایی برای طرحهای نو که نمونههای موجود را بهبود ببخشد به وجود آورد (Yowell & Oklahoma,
 .)2011, 14در این راستا بر اساس نظر جک .ای .استیل بیونیک علمی است که شالودۀ آن سیستمهای زندهاند ،یا
خصوصیت سیستمهای زنده را دارند و یا به سیستمهای زنده شباهت دارند (ژراردن .)11 ،1390 ،ورنر ناختیگال
در تعریف علم بیونیک آن را یک رشتۀ علمی که به طور ساختاری با تولید و اجرای فنی فرآیندهای ساختن و توسعه
اصول سیستمهای زیستی مرتبط است ،معرفی میکند ( .)Nachtigall 2013همچنین پترا گروبر مفهوم الهام از
طبیعت را به طور عام معادل واژه «بیونیک» در زبان آلمانی و واژه «بیومیمتیک» 1در زبان انگلیسی می داند و آن را
دانش علم رباتیک و جایگزینی و بهینهسازی اجزای زنده ،مانند بافت ،بخشهای مختلف بدن ،عضوها با نسخه
مکانیکی آنها ،معرفی میکند ( .)Gruber, 2011از جمله علوم مرتبط با مبحث بیونیک میتوان به بیوشیمی،
بیومکانیک ،بیوفیزیک ،بیوتکنولوژی و  ...اشاره نمود .در طراحیهای مبتنی بر پایه «بیو» آلمانها پیشرو هستند و
به طور معمول از واژه بیونیک استفاده میکنند( .)Yowell & Oklahoma, 2011بهطورکلی میتوان سه سطح
1 Biomimetic

1 Biomimetics
2 Biodaplication
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بیولوژیکی در بین جانوران و گیاهان که دانش روز میتواند از آنها الگوبرداری کند را در سه قالب زیر تعریف نمود:
 -1تقلید از روشهای تولید طبیعی
 -2تقلید از مکانیزم های موجود در طبیعت
 -3بررسی و تحلیل رفتارهای جمعی و اجتماعی جانداران مانند کوچ دستجمعی پرندگان (کرمی.)1390 ،
ساریکایا علم بیونیک را به دو بخش «بیومیمتیک» 1به معنای درک درست از سیستمهای زیستی و بهرهوری
از آنها در موارد مصنوعی با استفاده از تکنولوژی و «بیوداپلیکیشن» 2به معنای استفاده از روشهای جدید
مانند مهندسی ژنتیک برای تولید یک طبقه از مواد جدید تقسیم میکند( .)Sarikaya, 1994واژه بیومیمتیک
در انگلستان به طور چشمگیری مورد استفاده قرار میگیرد .در فرهنگ لغات وبستر از این لغت بهعنوان مطالعه
شکلگیری ،ساختار مواد و نمونههای تولیدشده بیولوژیکی و همچنین فرآیند و مکانیزم بیولوژیکی علیالخصوص
برای هدف ساخت تولیدات مشابه با مکانیزمهای مصنوعی یاد میشود( .)Yowell & Oklahoma, 2011از
این رو می توان چنین استنباط نمود که مفهوم بیونیک موضوعی فراگیر محسوب می شود که بیومیمتیک یکی از
زیر شاخه های آن است .بنابراین در معنای عام ،موضوع الهام از طبیعت و الگوبرداری از آن را می توان به مفهوم
بیونیک تعبیر نمود.
بیونیک به عنوان یک علم میانرشتهای مفاهیم علوم طبیعی و مهندسی را به کار گرفته و مهارتهای زمینههای
زیستشناسی ،فیزیک ،شیمی ،مکانیک ،معماری و  ...را با یکدیگر ترکیب میکند .روح و ذات بیونیک را میتوان
در شعار «طبیعت ً
قبال آن را انجام داده است» خالصه کرد (باین و پل .)37 ،1389 ،در طراحی بیونیک ،محققان
دو روش را پیشنهاد میکنند .این روشها شامل روش مساله محور و روش راهحل محور است .عالوه بر این
دو روش ،بیونیک دارای سه سطح اصلی ارگانیسم ،رفتار و اکوسیستم است ( .)Peters, 2011سطح ارگانیسم
در ارتباط با یک ارگانیسم خاص گیاهی یا حیوانی بوده و ممکن است به تقلید از کل یا جزئی از آن منجر شود.
سطح رفتار مبتنی بر تفسیر جنبهای از چگونگی رفتار یک ارگانیسم یا ارتباط آن با بخش بزرگتر است؛ و سطح
اکوسیستم شامل تقلید از کل اکوسیستمها و قوانین مشترک بین آنها است ( .)Zari, 2007به منظور شناخت
بیشتر هریک از این سطوح نظرات اندیشمندان مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و خروجی آن در
قالب جدول شمارۀ  2ارائه گردیده است.
همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد الگوبرداری از طبیعت در سه سطح ارگانیسم ،رفتار و اکوسیستم
انجام میشود .حال این موضوع مطرح میشود که الگوبرداری از طبیعت در چه بخشهایی از معماری میتواند بروز
و ظهور یابد .بهمنظور درک بهتر این موضوع ،نظرات برخی از اندیشمندان در این حوزه مورد بررسی قرار میگیرد.
وان تینگ چیو و شانگ چیا با بحث روی تئوریهای طراحی بیونیک ،حوزههای کاربرد بیونیک در معماری را
در چهار بخش الگو ،سازه ،عملکرد و مواد معرفی میکنند ( .)Wan-Ting & Shang-Chia, 2009جاویر
سنوساین در کتاب «بیو معماری» یکی از جنبههای ضروری در طراحی طبیعت و طراحیهای ساختۀ بشر را
عملکرد میداند و بر ارتباط ذاتی عملکرد و شکل تأکید میکند .عالوه بر عملکرد او به فضا در طبیعت ،سازه در
طبیعت و شکل در طبیعت نیز اشاره میکند .بنابراین از نظر او حوزههای کاربرد بیونیک در معماری چهار بخش
عملکرد ،فضا ،سازه و شکل است ( .)Senosiain, 2013, 9-14بر اساس نظر محمودینژاد در بسیاری از منابع
بیونیک فرم به عنوان حوزه کاربرد بیونیک در معماری معرفی شده است بهطوریکه گسترۀ این کاربرد را میتوان
از آمریکای شمالی تا یونان و از مصر و ایران تا هند و چین مشاهده نمود (محمودی نژاد .)1391 ،پدرسن زاری
نیز پنج حوزه فرم ،ساختار ،عملکرد ،مصالح و فرآیند را به عنوان حوزههای کاربرد بیونیک در معماری معرفی
میکند( .)Zari, 2007بنابراین با توجه به نظرات مختلف میتوان حوزههای کاربرد بیونیک در معماری را در پنج
حوزه فرم ،ساختار ،عملکرد ،مصالح و فرآیند تبیین نمود( .نمودار شمارۀ )4

ج  :2سطوح رویکرد بیونیک

اصول رشح
ارگانیسم

تقلید محض از یک ارگانیسم که میتواند به ایجاد مواد یا تکنولوژی جدید
منجر شود .البته در برخی مورد از این تقلید بدون توجه به نحوه عملکرد
میتواند منجر به ایجاد طرحهای سنتی شود و تأثیر محیطی چندانی ندارد.

رفتار
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اکوسیستم

بیونیک مبتنی بر اکوسیستم میتواند بر دو سطح متافوریک (استعاری) و
عملکردی عمل کند .در سطح متافوریک قوانین کلی اکوسیستم در نظر گرفته
میشود و درصورتیکه محیط ساخته شده همچون یک اکوسیستم عمل کند،
عملکرد محیطی افزایش مییابد .در سطح عملکردی تقلید اکوسیستمی به
معنای آن است که طراحی یک محیط ساخته شده در چرخه مواد زیست ژئو
شیمیایی زمین عملکردی تقویتکننده و مثبت دارد.

مرکز ایست گیت الهام گرفته شده از رفتار
موریانه

()4Tabb, 201( ،)Doan, 2012

در سطح رفتار موضوع مورد تقلید خود ارگانیسم نیست بلکه رفتار آن است.
این در حالی است که میتوان رابطه میان ارگانیسمها را به طریق مشابه تقلید
منود .بهطورکلی تعداد زیادی از ارگانیسمها به عملکرد در ظرفیت بومشناختی
یک موقعیت متایل دارند .موقعیتهای بومشناختی توسط محدودیتها و
فشارهای موجود در آن منطقه ایجاد میشوند و الگوهای رابطهای و رفتارهای
ارگانیسمی خوب را در پی دارند.

برج گرکین (خیارشور) الهام گرفته شده از ارگانیسم
اسفنج

(،)Mesghali, 2010( ،)Reap et al, 2005( ،)Zari, 2007
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پروژه صاحارا فارست ،الهام گرفته شده از سوسک
نامبیا

ن  :4حوزههای کاربرد بیونیک در معماری

بحث و یافتههای پژوهش
همانطور که پیش از این اشاره شد در خصوص ارتباط معماری و طبیعت دو رویکرد عمده وجود دارد.
رویکرد اول که هدف اصلی آن حفظ طبیعت است ،بر پیوند مسالمتآمیز معماری و طبیعت تأکید دارد .در این
رویکرد ،معماری به عنوان وظیفهای برای حفظ طبیعت باید اهدافی نظیر کاهش مصرف انرژیهای فسیلی،
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش استفاده از منابع جدید در تولید مصالح ،طراحی همساز با اقلیم ،حفظ
پوششهای جانوری و گیاهی ،حفظ مناظر طبیعی و  ...را دنبال نماید .در رویکرد دوم طبیعت و اجزای آن
کاملترین پدیدهها محسوب میشوند و دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند .ازاینرو مبنای این رویکرد،
الگوبرداری از موجودات زنده بهمنظور ایجاد بستری برای شکلگیری یک معماری مطلوب است ،که نقاط ضعف
اندکی در بر داشته باشد .بر اساس این رویکرد ،معماری میتواند از وجوه مختلف کالبدی ،ذاتی و سرشتی طبیعت
و عناصر موجود در آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده نماید.
در دو سدۀ اخیر ،بیتوجهی بشر نسبت به طبیعت باعث تخریب گستردۀ محیط طبیعی گردید .نگاه سودجویانۀ
انسان به طبیعت ،معماری را به ابزاری برای نمایش قدرت و تسلط انسان بر محیط طبیعی بدل نمود .به منظور

ج :3
تأث� در محیطزیست
ارزیا� اصول معماری پایدار از منظر ی
ب
اصول

رشح

مؤلفه

تأثیرات محیطی

مدیریت مرصف

کاهش مرصف سوختهای فسیلی

انرژی

استفاده از انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژیهای خورشیدی
و بادی

انرژی

حفظ منابع انرژی

کاهش استفاده از منابع جدید در تولید مصالح

کیفیت زمین

کاهش تخریب منابع طبیعی

طراحی با طبیعت

کاهش مرصف مصالح مصنوعی و استفاده از مصالح طبیعی

بهداشت محیط

کاهش تولید زباله

احترام به منحنیهای توپوگرافی

کیفیت منظر

حفاظت از مناظر با ارزش

عدم تغییر در سفره آبهای زیرزمینی

منابع آبی

دسترسی به آب سالم

حفظ پوشش گیاهی و جانوری

مدیریت اکوسیستم

حفظ چرخه طبیعت

هامهنگی با اقلیم (جهت استقرار ،جامنایی فضاهای داخلی ،فرم،
بازشوها ،سایبان و )...

انرژی

بهرهوری مناسب از انرژیهای
طبیعی و حفظ منابع انرژی

توجه به شاخصههای فرهنگی و اجتامعی محدوده استقرار

رصفهجویی در مصالح و انرژی همسازی و مطابقت با محیط

طراحی انسانی
مقیاس محیط

تأمین آسایش گرمایی ،رسمایی و صوتی

انرژی و بهداشت محیط

حفظ منابع انرژی و کاهش آلودگی
صوتی

تأمین ارتباط برصی با محیط بیرون ساختامن

کیفیت منظر

حفاظت از مناظر با ارزش

تأمین هوای سامل و تازه

هوای پاک

افزایش عمر انسان و سایر جانداران

استفاده از مواد با کیفیت و غیر سمی در ساختامن

بهداشت محیط

کاهش تخریب محیطزیست

توجه توانایی جسمی کاربران

سالمت و بهداشت جامعه

رصفهجویی اقتصادی

توجه به فرهنگ سکونت ،جمعیت کاربر و محدوده سنی
کاربران

آرامش کاربران

حفظ محیطزیست و کاهش
تخریب آن

توجه به پایداری در مقیاس محله ،مجتمعهای زیستی و شهرها

توجه به سامانه اصلی

کاهش هزینه و زمان و نائل شدن
رسیعتر به سطح مطلوب

حامیت از توسعه چندمنظوره

کیفیت زمین

کاهش تخریب منابع طبیعی

توجه به زیرساختهای شهری و حملونقل عمومی در طراحی

انرژی و هوای پاک

کاهش مرصف انرژی و آلودگی هوا

منبع :نگارندگان

(ایزدیاری)1390 ،

برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی کاربران

آرامش و سالمت کاربران

حفظ محیط و کاهش تخریب در آن

(ایزدیاری( ،)1390 ،املاسی،)1390 ،
(رضائی افراپلی،)1397 ،
(کسامئی( ،)1392 ،جعفر پور و
محمودی نژاد( ،)1386 ،محمودی و (ایزدیاری( ،)1390 ،سفالیی)1383 ،
نیوی)Givoni, (1998( ،)1390 ،

بهرهگیری از مصالح قابل بازیافت در ساختامن

کیفیت زمین

کاهش تخریب منابع طبیعی

(لکرن،)1385 ،
(فالح و همکاران)1387 ،

حفظ منابع انرژی

منابع
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برونرفت از این بحران ،مفهوم پایداری در معماری مطرح گردید .در واقع معماری پایدار به دنبال ایجاد محیط
پایدار انسانساخت است که از طریق برقراری تعادل میان نظامهای مختلف محیطی شامل نظام بومشناختی،
نظام اجتماعی و فرهنگی و نظام اقتصادی میتوان به آن دست یافت .بر اساس نظام بومشناختی در محیط پایدار،
کارکرد سامانههای زیستی محیط و سالمت آنها تداوم و ارتقا مییابد .این کارکردها شامل مواردی چون :تولید
اکسیژن و جذب دیاکسید کربن ،جذب پسماندها و آلودگیها ،تنظیم شرایط محیطی ،تولید منابع طبیعی تجدید
پذیر ،تأمین آسایش و سالمت روانشناختی و فیزیکی و  ...میباشد.
در محیط پایدار همزیستی متعادل میان جامعۀ انسانی و محیطزیست طبیعی در راستای بهرهمندی توأمان
اجتماعی و فرهنگی برقرار میگردد .همچنین در این محیط فعالیتهای توسعهای اقتصادی نیز به رشد عادالنه و
متوازن جامعۀ انسانی و تضمین بهرهمندی تکتک نفوس انسانی در حدود ظرفیتهای بومشناختی منجر میشود.
از جمله مهمترین خصوصیات نظامها و فرآیندهای توسعهای در این محیط میتوان به انعطافپذیری ،تطابق و
تغییرپذیری ،قابلیت احیا و استفادۀ محدود (بازیافت پذیری) و بهره و تنوع (کثرتگرایی) اشاره نمود (�Drex
 .)hage & Murphy, 2010, 2بنابراین میتوان چنین اظهار نمود که معماری پایدار به عنوان یک رویکرد ایجاد
محیط پایدار ،بر معماری حساس به محیط مبتنی است و در این رویکرد معماری وسیلهای است که میتوان با
استفاده از آن به محیط پایدار دستیافت .بهمنظور درک بهتر این موضوع ،اصول معماری پایدار از منظر تأثیر در
محیطزیست در جدول شمارۀ 3مورد ارزیابی قرار میگیرد تا این موضوع بهطور کامل تبیین شود.
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بررسی اصول معماری پایدار از منظر تأثیر آن بر محیط زیست نشان میدهد که توجه به تأثیرات محیطی
معماری (بنا) بر محیطزیست امری گریزناپذیر است .بهرهگیری از اصول معماری پایدار در سه وجه بومشناختی،
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی منجر به کاهش اثرات مخرب معماری بر محیط میشود .در بخش بومشناختی
بهکارگیری اصول معماری پایدار در مؤلفههای انرژی ،کیفیت زمین ،بهداشت محیط ،مدیریت اکوسیستم ،منابع
آبی و  ...منجر به حفظ منابع انرژی ،کاهش تخریب منابع طبیعی ،کاهش تولید زباله ،دسترسی به آب سالم،
حفظ چرخه طبیعت ،افزایش عمر انسان و سایر جانداران ،کاهش آلودگی هوا و  ...میشود .در بخش فرهنگی و
اجتماعی تأکید بر اصول معماری پایدار در مؤلفههای صرفهجویی در مصالح و انرژی ،آرامش کاربران ،کیفیت
منظر و  ،...همسازی و مطابقت با محیط ،حفظ محیط و کاهش تخریب در آن ،حفظ مناظر با ارزش و  ...را
به دنبال دارد .در بخش اقتصادی نیز استفاده از اصول معماری پایدار در مؤلفههای سالمت و بهداشت جامعه
و توجه به سامانههای اصلی منجر به کاهش هزینه و زمان و نائل شدن سریعتر به وضع مطلوب است .بنابراین
میتوان چنین اظهار نمود که با استفاده از اصول پایداری در معماری میتوان به محیطزیست پایدار دست یافت.
بر اساس شعار «طبیعت ً
قبال آن را انجام داده است» علم بیونیک به دنبال استفاده از قوانین و الگوهای موجود
در طبیعت در طراحی معماری است .ازاینرو این علم قوانین و ویژگیهای محیط طبیعی را در سه سطح ارگانیسم،
رفتار و اکوسیستم و بر پایه دو روش مساله محور و راهحل محور استخراج میکند .آنچه در سطح ارگانیسم مورد
الگوبرداری قرار میگیرد ویژگیهای و قوانین موجودات زنده از جمله ،فرم ،شکل و  ...میباشد .در سطح رفتار،
موجودات زنده به لحاظ رفتاری مورد بررسی قرار میگیرند و از آنها در جهت طراحی معماری الگوبرداری
میشود .از جمله رفتارهای موجودات زنده میتوان به نحوه عملکرد اجزای هر موجود (بال پرندگان) ،تغییر رنگ
پوست ،رفتارهای دفاعی و  ...اشاره نمود .در سطح اکوسیستم قوانین یک چرخه و اکوسیستم مورد بررسی قرار
میگیرد و از آن الگوبرداری میشود .بهمنظور استفاده از این رویکرد ابتدا طبیعت مورد مطالعه قرار میگیرد و
اطالعات موجودات مختلف انتخاب میشود .پس از آن این اطالعات تحلیل و سطح الگوبرداری تعیین میگردد.
در مرحله بعد قسمتهای مختلف الگوبرداری به مقیاس مورد نظر در معماری تبدیل میگردد .سپس با توجه به
کاربرد این اطالعات چهار حوزۀ هدف در معماری شامل حوزۀ فرم ،مصالح ،عملکرد و ساختار تعیین میشود.
پس از آن ایدۀ اولیه توسعه مییابد و جوانب مختلف آن سنجیده میشود .سپس فرم مدل اولیه معماری به صورت
دستی یا دیجیتال طراحی میگردد .پس از تجزیهوتحلیل مدل اولیه و انجام اصالحات ،مدل نهایی میگردد و
جهت ساخت و اجرا ،ارجاع میگردد ( .)Abdelsabour, 2019, 510آنچه پس از فرایند ساخت و اجرا نمود
پیدا میکند ،معماری است (نمودار .)5

ن
مبت� بر الهام از طبیعت،منبع)Abdelsabour, 2019(:
ن  :5فرآیند طرایح

با توجه به آنچه گفته شد معماری بیونیک بر پایۀ قوانین و ویژگیهای موجودات مختلف در طبیعت شکل
میگیرد که در پنج حوزه فرم ،مصالح ،عملکرد ،ساختار و فرآیند معماری بروز و ظهور مییابد (.)Zari, 2007
به منظور کشف این قوانین و ویژگیها ،طبیعت و موجودات آن باید با دقت مورد مطالعه قرار بگیرند تا آنچه برای
معماری مطلوب است و به بهبود آن کمک میکند ،استخراج و ارائه گردد .به منظور درک بهتر این موضوعات در
جدول شمارۀ  4نمونۀ قوانین و الگوهای موجود در یک موجود زنده مورد بررسی قرار گرفته است و این قوانین در
سه سطح ارگانیسم ،رفتار و اکوسیستم ارائه شده است .معماری بیونیک که نتیجه آمیختگی بیولوژی و تکنولوژی
است ،روشی برای طراحی معماری است که به الهام از طبیعت و ساختارهای زیستشناختی ،فرآیندهای رشد و
نحوه شکلگیری فرمها ،نحوه پخش نیروها و  ...به منظور خلق فضاهای نوآورانه با رویکرد فناوری میپردازد .این
معماری بهترین پاسخ برای طراحی فضاها با نوآوری در معماری است که باید بهمنظور دستیابی به ایدههای جدید

در طراحی سازه و معماری ،به دنبال راهحلها در طبیعت باشد .معماری بیونیک با الهام از طبیعت و با استفاده
از منابع طبیعی و عدم تخریب محیطزیست با استعانت از تکنولوژی ،خواستار طراحی به روش طبیعت است.
همچنین معماری بیونیک به دلیل بینارشتهای بودن علم بیونیک ،میتواند زمینههای همکاریهای چندجانبه بین
متخصصان ساختمان به منظور نوآوری در طراحی را فراهم نماید.

ج  :4چارچوب کاربرد سطوح مختلف بیونیک در معماری ،اقتباس از ()Zari, 2007
سطح

ارگانیسم
رفتار
اکوسیستم

ساختامن شبیه موریانه است.
ساختامن از هامن ماده موریانه ساخته شده است .بهعنوانمثال ،مادهای که اسکلت بیرونی و پوست موریانه از آن تشکیل شده
است.
ساختامن هامنند موریانه دورههای مختلف رشد را تجربه میکند.
ساختامن مانند موریانه در زمینهای بزرگتر عمل میکند .زبالههای سلولزی را بازیافت میکند و برای مثال خاک ایجاد میکند.
ساختامن مانند موریانههای منفرد عمل میکند .به عنوان مثال ،هیدروژن را از طریق متاژنومیک تولید میکند.
به نظر میرسد که ساختامن توسط موریانه ساخته شده است .به عنوان مثال ،ساختامن شبیه تپه موریانه.
ساختامن از هامن مصالحی ساخته شده است که موریانه با آن النه میسازد .برای مثال ،از خاک نرم شده به عنوان ماده اولیه
استفاده شود.
روش ساختامنسازی مانند روش النهسازی موریانه است .به عنوان مثال ،انباشت زمین مکان و زمان خاص.
عملکرد ساختامن هامنند النه موریانه است .به عنوان مثال رشایط فضاهای داخلی مطلوب و از نظر حرارتی پایدار است.
ساختامن به هامن روشی کار میکند که یک تپۀ موریانه عمل میکند .به عنوان مثال با جهتگیری دقیق ،شکل ،انتخاب مواد و
تهویۀ طبیعی ،یا نحوه کار موریانهها را تقلید میکند.
ساختامن شبیه یک اکوسیستم موریانه است.
ساختامن از هامن نوع مصالحی ساخته میشود که اکوسیستم موریانه از آن ساخته شده است .به عنوان مثال آب به عنوان محیط
شیمیایی اولیه استفاده میشود.
ساختامن به هامن شیوه اکوسیستم موریانه مونتاژ شده است .برای مثال از اصول جانشینی و افزایش پیچیدگی در طول زمان
استفاده میشود.
ساختامن میتواند به هامن شیوهای عمل کند که اکوسیستم موریانه با استفاده از روابط بین فرایندها ،بخشی از یک سیستم
پیچیده را تشکیل میدهد .به عنوان مثال ،میتواند در چرخههای هیدرولوژیکی ،کربن ،نیرتوژن و غیره به شیوهای مشابه با یک
اکوسیستم رشکت کند.
ساختامن مانند اکوسیستم موریانه عمل میکند .انرژی خورشید را جذب و تبدیل میکند و برای مثال آب را ذخیره میکند.

فرم
مصالح
ساختار
عملکرد
فرآیند
فرم
مصالح
ساختار
عملکرد
فرآیند
فرم
مصالح
ساختار
عملکرد
فرآیند

معماری بیونیک ،روشهای متفاوتی برای بازخوانی قواعد طبیعت دارد .این روشها که نوعی الهام از جنبههای
گوناگون طبیعت و ساختارهای زیستشناختی میباشند ،بیانکننده نحوۀ برخورد و نگرش معماران به طبیعت و
ساختارهای زیستشناختی و الگوبرداری و بهرهگیری از آنها در طراحی معماری است .همانطور که در جدول
شمارۀ  5به آن اشاره شد ،معماران میتوانند در طرحهای خود ،الهام از یک یا چند جنبۀ طبیعت را مورد توجه
قرار دهند .بدیهی است که نحوه نگرش و برخورد معماران با طبیعت و الهام از یک یا چند جنبه خاص طبیعت و
ساختارهای زیستشناختی در طراحی را نیازها و شرایطی تعیین میکند که پیشتر مورد توجه و تحلیل معماران
قرار گرفتهاند .هر قدر مسائل و نیازهای پیش روی معماران و راهحلهای طبیعت عمیقتر و دقیقتر بررسی و
تحلیل شوند ،طراحی از اصالت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ و هرچه بررسیها و تحلیلها با دقت کمتری
صورت پذیرد ،منجر به تقلیدهای محض و کپیسازیهای شکلی و ظاهری در معماری خواهد شد .در حقیقت،
الهام از طبیعت به معنای تقلید صرف از ظواهر طبیعت نیست و جدایی مفهوم الهام گیری از گرتهبرداری از طبیعت
باید مدنظر قرار گیرد .هدف معماری بیونیک ،تقلید فرمی ارگانیسمهای طبیعی نیست [البته ممکن است در برخی
پروژهها از فرمهای طبیعی هم الهام گرفته شده باشد] اما بهطورکلی معماری بیونیک به دنبال درک اصول و قوانین
طبیعت و الگوبرداری و استخراج راهحلهای خالقانه و ایدههای نوآورانه از طبیعت برای حل مسائل در طراحی
معماری است .اصولی که ارگانیسمهای طبیعی و ساختارهای زیستشناختی بر اساس آن شکل گرفتهاند .بنابراین
با توجه به آنچه گفته شد میتوان چنین استنباط نمود که در معماری بیونیک ،طبیعت وسیله و بستری برای ایجاد
یک معماری مطلوب است.
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رابطۀ معماری و طبیعت در طول تاریخ دچار فراز و فرودهای مختلف شده است بهطوریکه در برخی از
دورهها رویکردهای معماری بر پایۀ توجه به طبیعت شکل میگیرد و در برخی دیگر نسبت به طبیعت غفلت
میشود .در باب رویکردهای معماری نسبت به طبیعت در چند دهه اخیر دو رویکرد مهم شکل گرفته است.
رویکرد اول بر پایه همزیستی مسالمتآمیز با طبیعت و حفظ آن برای نسلهای آتی است .بر پایه این رویکرد
معماری باید در جهت حفظ طبیعت گام بردارد و از هر گونه آسیب به آن جلوگیری نماید .این رویکرد با عنوان
«معماری پایدار» معرفی میشود .در رویکرد دوم طبیعت به عنوان منبع الهام برای معماری شناخته میشود .بر
اساس این رویکرد میتوان با مطالعۀ طبیعت و موجودات مختلف آن ،قوانین و ویژگیهایی که به بهبود معماری
کمک میکنند را استخراج نموده و در جهت ایجاد معماری مطلوب از آنها بهره جست .از این رویکرد با عنوان
«معماری بیونیک» یاد میشود .بر اساس یافتههای پژوهش با توجه به ابعاد معماری پایدار مبنی بر کیفیت منظر،
کیفیت زمین ،انرژی ،منابع آبی ،مدیریت اکوسیستم ،بهداشت محیط ،هوای پاک ،آرامش و سالمت کاربران،
توجه به سامانههای اصلی و  ...و تبیین اصول معماری پایدار در طبیعت ،هدف اصلی این رویکرد با تکیه بر اصل
«حفظ طبیعت» ،ایجاد محیط پایدار است (نمودار  .)6رویکرد بیونیک به دنبال درک اصول و قوانین طبیعت و
الهام گیری و استخراج راهحلهای خالقانه و ایدههای نوآورانه از طبیعت برای حل مسائل در طراحی معماری و
ایجاد معماری مطلوب است (نمودار .)7
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در رویکرد پایداری ،معماری وسیلهای است که میتوان با بکار گیری
اصول معماری پایدار در نظامهای طبیعت به محیط پایدار و حفظ طبیعت دست یافت و در واقع در این رویکرد
رابطه علت و معلولی بدین شکل است که معماری علت ایجاد محیط پایدار و حفظ طبیعت میباشد .برخالف این
نگرش در رویکرد بیونیک طبیعت علت ایجاد معماری مطلوب است بهطوریکه با الگوبرداری از طبیعت در سه
سطح ارگانیسم ،رفتار و اکوسیستم و تأثیر بر حوزههای فرم ،مصالح ،ساختار ،عملکرد و فرآیندمیتوان به معماری
مطلوب دست یافت .پژوهشگران این پژوهش معتقدند که میتوان با ترکیب دو رویکرد فوق به یک رویکرد جامع
دست یافت که بر اساس آن بهمنظور حفظ و پایداری طبیعت از خود طبیعت استفاده میشود بهطوریکه با الهام از
طبیعت و قوانین موجود در آن معماری ایجاد شود که در جهت حفظ طبیعت و پایداری طبیعت گام بردارد و تمام
ویژگیهای معماری پایدار داشته باشد( .نمودار .)8
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Abstract
The relationship between architecture and nature has undergone various changes throughout history;
hence, different approaches have been formed between the two. In recent decades, two important approaches to sustainability and bionics have been formed regarding the relationship between architecture
and nature. The sustainability approach emphasizes the preservation of nature and peaceful coexistence
with it, and the bionic approach considers nature as a source of inspiration and uses the laws contained in
it in architecture. Given the relationship between both approaches and nature, The question arises that
what is the relationship between the two approaches? Therefore, the purpose of this study is to investigate
the relationship between sustainability and bionic approaches as two important architectural approaches in
relation to nature. For this purpose, this research uses a descriptive-analytical method and by studying the
sources of libraries, including books, dissertations, articles, etc., explains the approach to sustainability in
architecture and its relationship with nature. Then, it examines the bionic approach in architecture and its
relationship with nature, and finally, using the method of logical reasoning and relying on research findings,
presents the relationship between the two approaches of sustainable architecture and aionic. According to
the results of research in the approach of architectural sustainability is the cause of creating a sustainable environment and nature conservation, so that it can be achieved by applying the four principles of sustainable
architecture in ecological, social, cultural and economic systems. contrary to this view, in the bionic approach, nature is the cause of the creation of desirable architecture, so that by modeling nature at three levels
of organism, behavior and ecosystem and influencing the domains of form, materials, structure, function
and process, the desired architecture can be achieved.
Keyword: Architecture, Nature, Sustainability, Bionics.
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