
این كتاب حاصل تحقيقي در مورد اســتراتژي هایي است كه حيوانات به كار مي برند تا از خود در 
برابر عوامل اقليمي، محيطی و به طور كلــي هر گونه حمله، دفاع كنند؛ بدون آنكه مانع حركت و 
جریان ها زندگی طبيعی آنها در داخل و یا خارج از النه شــان بشــوند. فراسوي مطالعه ساختار 
فيزیكی حيوانات و فنون و مصالح مورد اســتفاده در ســازه هایی كه توسط آنها ساخته می شود، 
در مقایســه با نمونه  آثار معماري كه از این پدیده هــا الگو پذیرفته اند، كتاب حاضر اطالعاتي در 
مورد رفتار حيوانات در رابطه با سكونتگاهایشــان عرضه مي كند. دوبــاره خواندن این داده ها، 
مي توانند درس هایی اساســي بــراي تحقيق و گســترش معماري معاصر به همراه داشــته 
باشــد. اســتفاده از فرم های پایه مورد اســتفاده حيواناتـ  كه هم منطقی هستند و هم سادهـ 
در طرح های معماری، از نقطه نظر اكولوژیك، مي تواند پاســخی باشــد به پيچيدگي محيطي.

با ساختـــارهای جانـــوری
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مـقدمـه۴

ــان به تحلیل و شناخت  ــیار دور انس از زمان هاي بس
ــات به منظور به کارگیري  ــي و مورفولوژي حیوان آناتوم
ــائل، ماشین آالت و  ــاختاري آن در ساختن وس اصول س

حتي در بناها پرداخته است. 
ــاختارهای فرمی حیوانات در معماري  استفاده از س
معاصر، شیوه اي است متداول و با سابقه؛ خواه به منظور 
ــن به راه  ــت یافت ــمبولیک به طرح یا دس ــه س دادن وج
حل هاي کاربردي و یا صرفاً به دلیل مسائل زیباشناختی. 
ــي چون رنزوپیانو، نورمن  معماران بزرگ و صاحب نام
فوستر، فرانگ گري و دیگراني که از آنها نام خواهیم برد، 
ــداد قابل مالحظه اي از جدیدترین طرح هاي خود،  در تع

از ساختار شکلي حیوانات استفاده کرده اند. 
این کتاب نمي خواهد تمام نمونه هاي ریخت شناسی 
حیات وحش را در معماري معاصر گرد آوري کند؛ بلکه 
ــان این نوع از  ــابهت هایی می ــاخص کردن مش هدف، ش
ــتم هاي مختلفي است که حیوانات براي  معماری با سیس
ــته محیطی نظیر  حفاظت از خود در برابر عوامل ناخواس
ــعههاي مختلف، لرزش ها، موانع،  ــمي، اش اقلیم، مواد س
ــد؛ بدون آنکه  ــتفاده مي کنن حمله ها، تهاجمات و… اس
ــد میان داخل و خارج گردند. این  مانع حرکت و یا پیون
سیستم ها به انواع مختلف قابل تقسیماند؛ اوالً حیوانات از 
ابزارهای دفاعي طبیعی برخوردارند که در برابر تهاجمات 
ــاندن به حیوان را  ــازد تا آسیب  رس بیرونی زرهی میس
دشوار کند. این قابلیت حیوانات در علم بیولوژي تحت 
ــناخته مي شود. عالوه بر  ــخت دفاعي ش عنوان جداره س

ــم هاي دفاعي فوق، حیوانات امکان بقاء خود را  مکانیس
براساس حمله، فرار، اختفاء و استتار پایه گذاري مي کنند. 
ــش روي، مهارت قابل توجه این  در رابطه با موضوع پی
است که بعضي از حیوانات، شکل بیرونی فضاهای خود 
ــاختار دفاعي مناسب خود، به بهترین  را براي تکمیل س

شکل ممکن می سازند. 
واژه »معماري حیواني«۱ در سال ۱۹۷۴ توسط کارل 
ــده جایزه نوبل ابداع  ــون فریش )۱۹8۲ـ  ۱886(، برن ف
شده است. فون فریش در جریان تحقیقاتش قابلیتهای 
ــاص و پیچیدهـ  را  ــاتـ  نه چندان خ ــي از حیوان بعض
ــاختماني »پیشرفته و پیچیده« با  در خلق ساختار هاي س
تکنولوژي خارق العاده، نشان مي دهد. بشر تنها موجودي 
نیست که قادر است محیط هاي جدید را به وجود آورده 
ــط را دگرگون نماید. جالب تر اینکه، همانطور که  و محی
اوتي ماسون در مقاله اش تحت عنوان »تکنولوژي یا رابطه 
ــک ما بر حیوانات  زمین با صنعت« تأکید دارد، بدون ش
تسلط پیدا کرده و سپس به گسترش و توسعه تکنیک هاي 
مختلف آنها براي کاربردهاي متفاوت چیره گشتیم تا به 

اوج کارآیي و پیچیدگي آنها دست یابیم. 
فقدان تکنولوژي، اقوام اولیه را وادار مي کرد تا رابطه 
ــته باشند؛ در نتیجه  ــم ها داش تنگاتنگي با دیگر اورگانیس
همانگونه که بسیاری از متخصصان خاطرنشان مي کنند، 
ــیار دارد که انسان، آفریده هاي حیواناتي که با  احتمال بس

آنها همزیستي داشته را تقلید کرده است. 
ــات یا انتقال  ــان در ذخیره کردن تجربی ــت انس قابلی

مقدمـه مـؤلف 



5 معماری همگون

اطالعات از نسلي به نسل دیگر و همچنین قدرت تجسم 
و تخیلش در زمینه ساخت و ساز، او را از منابع الهام بخش 
وی در هنر ساختن، متمایز کرده است. به این ترتیب بشر 
ــب آن راـ   تکنیک هاي مخصوص به خودـ  و ابزار مناس
به گونه اي خارق العاده بسط و گسترش داده است. برتري 
و تخصصي که انسان نسبت به حیوانات به دست آورده 
است، باعث شده که به ندرت معماري حیوانات را که به 
ظاهر ابتدایي و آسیب پذیر هستند، شایسته و مورد توجه 
بداند. این شیوه و رفتار تقریباً گستاخانه و پرمدعا، خود را 
به شنیع ترین شکل در وجود و رشد قارچ گونه معماری 
ــان مي دهد. با این وجود، امروزه  ــی نش ــاز و بفروش بس
مشاهده و توجه به ساخت و ساز حیوانات، همانگونه که 
ما در این کتاب نشان می دهیم، مي تواند آموزه های بسیار 

ارزشمندی براي معماري ما داشته باشد. 
ــا در آن زندگي  ــکونتگاه هایي که م ــدون تردید س ب
مي کنیم، چیزي از النه هاي زیرخاکي حیوانات، النه هاي 
زنبور و… را در خود حفظ کرده است. مطالعه و بررسي 
ساختارهای حیوانی، معادل با حرکت در زمان و فهمیدن 
اولین قدم هاي معماري است که زمینه ساز و شکل دهنده 

معماري امروز بوده و آن را تعریف کرده است. 
ــاده و ابتدایي  ــر چند که این معماري به نظر ما س ه
ــد؛ مطمئناً دیدن دوباره آنها مي تواند اطالعات بسیار  باش
ارزنده اي را براي تحقیق، مطالعه و توسعه معماري معاصر 
ــد. به کارگیری این فرم های اصیل و  به همراه داشته باش
ناب و در عین حال تا آن اندازه کاربردی، منطقی و پایدار، 

در طرح و تکنیک  معماري و ساخت، مي تواند جایگزین 
ــبی باشد براي پیچیدگيهای غیرقابل باور و تحمل  مناس

که ما را در خود گرفته و احاطه کرده اند. 
ــون و مصالح مورد  ــت، این کتاب نه تنها فن در نهای
ــازه هاي حیوانات را با هم و با نمونه هاي  ــتفاده در س اس
معماري انسانی  مقایسه کرده و در مقابل هم قرار مي دهد؛ 
ــات در رابطه با  ــه اطالعاتي را در زمینه رفتار حیوان بلک
النه و آشیانه خود فراهم مي آورد. اصطالح »ترک آشیانه 
ــتفاده مي کنیم،  ــا در زبان روزمره از آن اس ــردن«۲ که م ک
مبین مشابهت در فکر و عمل میان رفتار انسان و حیوان 

مي باشد. 
ــا آنها را  ــاي حیوانات که م ــاهده مجدد رفتاره مش
ــاني تلقي مي کنیم، وسیله اي است تا به ما  رفتارهایي انس
ــاخته  یادآوري کند که از کجا آمده ایم و از چه چیزي س
ــب تخت )محل خواب( خود را  ــده ایم. قو که هر ش ش
ــتو ها که داراي اقامتگاه دومی  هستند  مرتب مي کند؛ پرس
ــد، قورباغه هاي درختي که  ــتان را در آن بگذرانن تا زمس
ــت از بچه  قورباغه هاي کوچک، مهد کودک  براي حفاظ
ــغال  ــر، النه دیگران را اش ــازند و یا اینکه شانهبهس ميس
ــوص دنیاي  ــت از عجایبی مخص ــه حکای ــد؛ هم مي کن
ــاني خود نیز پیدا  حیوانات دارد که ما آن را در دنیاي انس

مي کنیم. 
از سوي دیگر، استراتژی هاي دیگري منحصر به دنیاي 
حیوانات وجود دارند که مي توانند روش ها و راه حل هاي 
ــوق  جدیدي را به وجود آورده و یا حداقل موجب و مش
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استفاده از فرم هاي جدید در معماری باشد. نو شدن بافت 
ــت انداختن که خزندگاني مانند  ــت یا پوس بیروني پوس
ــتفاده ميکنند، پدیده اي جذابی  ــمار از آن اس مار و سوس
ــک  معماري و  ــاز و تکنی ــاخت و س از نقطه نظر هنر س
ــت در برابر فرسودگي و آسیب پذیري پوسته   چاره اي اس
ــهیل مي کند. این عمل  ــي که حفاظت از آن را تس خارج
ــم را ممکن، زخم ها را ترمیم و حیوان را  رشد اورگانیس
ــر آسیبهاي بیروني و محیطي وارده، آزاد و آسوده  از ش
مي سازد. طوطي هاي آرژانتین نیز مکانیسم بسیار ملموس 
ــتفادهای را به وجود آورده اند که به آنها امکان  و قابل اس
مي دهد تا در یک اقامتگاه جمعي که گاهي تا هشتاد پرنده 
را شامل مي شود؛ حدی از محرمیت را داشته باشند؛ مثالً 
هر جفت طوطي داراي ورودي مخصوص به خود است. 
ــار جالب پرندهای  ــه باید به رفت ــان این مقدم در پای
ــاره کنیم که عالوه بر آشیانه هاي خود به  استرالیایي3 اش
ــاده مي پردازد و در  ــاختن پناهگاه های مدور خارق الع س
باالي آن سبزه و گیاه مي گذارد تا توجه جفت هاي ماده را 
جلب نماید. اگر این موضوع بتواند روابط میان انسان ها 
ــهیل نماید، الزم است در تمام دنیا، معماري »محل  را تس
ــترش  ــابه آنچه این پرنده بنا مي کند را گس مالقات«، مش
ــن نمونه هاي  ــده، همچنی ــم. بنابر نمونه هاي ذکر ش دهی
ــوان فهمید که  ــود، میت ــري که در ادامه ارائه مي ش دیگ
ــح را براي ما تهیه مي کند؛  ــت، نه تنها مواد و مصال طبیع
ــاختن را نیز در  بلکه غالباً الگوها و معیارهاي چگونه س

اختیار ما قرار مي دهد. 

این کتاب از چهار فصل تشکیل مي شود. بخش اول 
ــردازد. دو بخش  ــاختار هاي آناتومیک حیوان مي پ به س
بعدي به سازه هاي ساختماني و ابزار هوشمندانه و جالب 
توجهي که توسط حیوانات به وجود آمده و در ساختمان 
ــت، پرداخته و بخش چهارم به  ــده اس ــتفاده ش از آن اس
ــتقیماً در طبیعت وجود داشته و مورد  ــازه هایی که مس س

استفاده حیوانات قرار میگیرد، خواهد پرداخت. 

۱.تاناویح کیموتانآ راتخاس
۲. تاناویح ينامتخاس ياه هزاس
3. یناویح تاعامتجا ينامتخاس ياه هزاس
۴.تاناویح تقوم ياه هزاس

پاتریشا پرز رمپلر

1) Animal Architecture
Leave the nest )۲. این اصطالح برای کسی به کار میرود که خانه والدین 

خود را ترک کرده و مستقل زندگی میکند. ـ م.
3) Chlamydera Nuchalis
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ــت. از  ــت رابطه ای دوگانه اس ــان و طبیع رابطه انس
ــر از آغاز تا به امروز در ارتباط و آمیزشی با  یک سو بش
ــوده که نتیجه آن الهام گرفتن و الگو برداری از  طبیعت ب
ــتفاده در زندگی خود می باشد. از سوی  طبیعت برای اس
ــتثمار  دیگر تمایل به غلبه بر طبیعت، نادیده گرفتن و اس
آن در ادوار مختلف، به ویژه دوران اخیر و بعد از انقالب 
ــان و طبیعت است که  صنعتی، وجه دیگری از رابطه انس
آسیب های ناشی از آن را به وضوح میتوان مشاهده کرد.
این بهره جویی و عدم هماهنگی میان طبیعت و انسان 
و ساخته هایش به ویژه در زمینه معماری، شهرسازی، راه 
و… منجر به حوادثی گردیده که اثرات آن درازمدت کنار 
ما خواهند بود و »به دشواری خواهیم توانست زخمهایی 
که بر پیکر طبیعت و محیط زیست وارد کرده ایم را التیام 
بخشیم… از سوی دیگر نیازهای انسان متعدد و متنوعند 
و ریشه در عوامل مختلف دارند که تنها به نیازهای مادی 
و فیزیکی او محدود نمی شود؛ هنگامی که بشر به نیازهای 
ــخ  ــخ میدهد، در پی پاس فیزیکی و مادی خود نیز پاس
ــت. در  ــه نیازهای روحی و روانی و… خود اس دادن ب
نتیجه ابداعات و ساخته های انسان هر دو زمینه را شامل 
ــردد. هر چند که با قدری تأمل می توان دریافت که  می گ

همیشه چنین نبوده است.«۱
با نگاهی به معماری ادوار گذشته جوامع درمی یابیم 
که آثار بشر، بیشتر ریشه در فرهنگ آن جوامع دارد و از 
ــده اند. به  ــا و باورهای حاکم بر آن بر گرفته ش ارزش ه
ــان دیروز بیشتر با  ــاید بتوان گفت که »انس بیانی دیگر ش

ــود در ارتباط و پیوند بوده  ــا و باور و عادات خ ارزش ه
است تا انسان این دوران«۲.

با گریزی به دنیای طبیعت و آنچه در آن وجود دارد 
ــاهده می کنیم که اگرچه حیوانات  از جمله جانداران، مش
در طول زمان دچار تحول و دگرگونی شدهاند، اما بیشتر 
ــت  مواقع او آنچه به عنوان فضای زندگی و محیط زیس
خود ایجاد کرده، با نیازها، خصوصیات و روحیات محیط 
هماهنگی داشته و از منظر غلبه بر طبیعت و استثمار با آن 

برخورد نکرده است.
ــو با  اگرچه صحبت ما در این مقدمه معماری همس
ــد، اما در اثر شناخت بیشتر و بهتر انسان  طبیعت نمی باش
از طبیعت و آنچه در آن وجود داردـ  از جمله حیواناتـ 
ــا الگو گرفتن از آن، در دهه های اخیر بابی نه تنها در  و ب
معماری، بلکه شهرسازی و دیگر گرایش ها گشوده شده 
ــود و در  ــت که از آن تحت عناوین مختلف یاد می ش اس
کتابی که پیش روی دارید، بحث از مشابهت میان دنیای 
حیوانات و معماری معاصر به میان می آید؛ یعنی آن شکل 
از معماری که با مشاهده و شناخت قابلیتهای مختلف 
ــکلی و…( حیوانات مختلف از  )جسمی، آناتومیک، ش
ــائل معماری از این  ــور گرفته تا نرمتنان، در حل مس زنب

ویژگی ها بهره میگیرد.
ــت که از طبیعت، گیاه، حیوان  این تنها معماری نیس
ــت؛ دوران معاصر شاهد نمونه های  و… الگو گرفته اس
ــت که با  ــیاری در گرایش ها و زمینه های مختلف اس بس
الگو گرفتن از موجودات زنده و یا مطالعه دقیق ساختار و 

مقدمـه مـترجم 
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آناتومی آنها، ساخته شده اند. صنایع هوانوردی و اتومبیل 
سازی، طراحی صنعتی، دنیای مد و لباس و آنچه به دنیای 

کودکان تعلق دارد، گواهی از این تأثیرپذیری است.
کتاب حاضر که در سال ۲00۷ به قلم پاتریشیا پرز3 
و الخاندرو باهامون۴ انتشار یافته و اینک برگردان آن را در 
دست دارید، »از جمله کتاب هایی است که در عین مدرن 
بودن و انطباق با ادبیات جدید معماری، حاوی موضوعی 
ریشهدار در تاریخ شهرسازی و هم زمان به قدمت تاریخ 
معماری، می باشد«5. روابط انسان و طبیعت یا به عبارتی 
حضور طبیعت در کنار انسان از آغاز کاماًل مشهود است. 
طبیعت همیشه عامل الهام بخش انسان بوده است؛ اگرچه 
این منبع الهام نادیده گرفته شده و انسان برای چیره شدن 
بر آن دست به اقداماتی زده که آثار نامطلوب آن مدت ها 
گریبانگیرش خواهد بود. تخریب طبیعت و محیط زیست 
ــتم و بعد از دو  ــد از انقالب صنعتی، به ویژه قرن بیس بع
ــت و یکم به گونه ای بر محیط  جنگ جهانی و حتی بیس
زیست و اکوسیستم تأثیر گذارده که فرار از عواقب آن اگر 

نه غیر ممکن، که بسیار دشوار است.
از سوی دیگر، طبیعت و تمام جانداران و به خصوص 
حیوانات و شیوه برخورد با محیط زیستشان، گاهی از چنان 
دقت، ظرافت و پیچیدگی برخوردار است که ساخته های 
ــا به عنوان فضا و معماری در برابر آن رنگ می بازد؛ به  م
ــیاری از معماران بزرگ در دهه های اخیر  گونه ای که بس
منبع الهام خود را طبیعت و حیوانات قرار داده اند و کتاب 
ــه ای از آن را بازتاب می دهد. مروری بر  حاضر تنها گوش

این آثار عالوه بر اینکه نوعی عقل گرایی و دور اندیشی 
ــان می دهد؛ حکایت از دنیای دیگری می کند که نه  را نش
ــاختار و سیستم می باشد، بلکه در آثار  تنها دارای نظم، س
و ساخته های خود که گاهی از نهایت سادگی و استحکام 
و گاهی از نهایت پیچیدگی و نظم برخوردارند، از قدرت 
ــی خویش به خوبی استفاده می کند  درک و توان مهندس
ــی آورد، ضمن  ــود به وجود م ــه برای زندگی خ تا آنچ
ــخگوی نیازهایش نیز  هماهنگی با محیط و طبیعت، پاس
ــکل ویژه ای با محیط  ــد. در این میان، حیوانات به ش باش
ــر عوامل طبیعی بیرونی  ــته و در براب پیرامون تعامل داش
ــاعد و چه نا مساعد، مکانیسم و ساختار مناسب  چه مس
ــت، ما تنها موجوداتی  ــه اند. می بینیم که در طبیع را یافت
نیستیم که به ساختن فضای مورد نیاز خود و مجتمع های 
زیستی می پردازیم. همانطور که »لویس توماس در مورد 
ــان شبیه هستند  مورچگان می گوید؛ آنها به قدری به انس
که ما را به چالش کشیده و در تنگنا قرار می دهند؛ مثاًل به 
تشکیل سپاه و ارتش می پردازند و برای سر درگمی سپاه 
ــتفاده می کنند و در نهایت  دشمن از صالح شیمیایی اس
ــیر کردن و گرفتن برده می پردازند و مدام به مبادله  به اس

اطالعات میان خود مشغولند…«6. 
سازگاری با طبیعت و استفاده از الگوی طبیعی، نه تنها 
به عنوان منبعی در ایدهپردازی و خلق کانسپت معماری، 
ــت که راه رسیدن به  ــت؛ بلکه وسیله ایس مفید و مؤثر اس
ــعه پایدار ـ که خود  معماری پایدار درون یک نظام توس
ــتـ  را هموار می نماید. منابع در اختیار  از ضروریات اس
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ــر، هر چند قابل توجه، تمام شدنی و بخش عمده از  بش
آنها، غیر قابل جایگزینی هستند. از میان این منابع که بقا 
ــتگی دارد، آب در مرحله  و حیات همه جوامع به آن بس
ــوری که گفته  ــت. به ط ــت و پس از آن انرژی اس نخس
می شود جنگ های آینده ملت ها بر سر منابع آب خواهد 

بود؛ و جنگ انرژی مدتهاست که که جریان دارد.۷ 
ــد جمعیت جهان و رشد نامتوازن مصرف  روند رش
ــورهای فقیر با رشد  در برابر منابع موجود که طی آن کش
ــتر از امکانات و منابع محدودتر  جمعیت و مصرف بیش
ــدان می کند.  ــکل را دوچن ــد و بالعکس، مش برخوردارن
ــدوداً دوازده  ــان در آخر دوره یخبندان ح »جمعیت جه
میلیون نفر بوده است. با پیدایش کشاورزی و تکنولوژی 
ــری، رشد  ــدن کارها در جامعه بش جدید و تخصصی ش
ــرعت می گیرد و در آغاز انقالب  ــهرها و جمعیت س ش
ــد. در  صنعتی، جمعیت جهان به یک میلیارد نفر می رس
ــال های ۱۹30 جمعیت جهان دو میلیارد و در حدود  س
ــراً به هفت میلیارد[  ــال ۲000 به 5/8 میلیارد ]و اخی س
ــال ۲0۲5 در صورتی که فاجعه ای رخ  ــید و برای س رس
ندهد 8/5 میلیارد خواهد بود.«8 رشد جمعیت شهر نشین 
خود موضوع دیگری است که از آن می گذریم. اینها همه 
در حالیست که با نگاهی به مجموعه ساخت و سازهای 
ــان درمی یابیم که ما امروزه در پرمصرف ترین و  پیرامونم
غیر مقرون به صرفه ترین بناهای جهان چه از نظر انرژی 
و چه از نظر مصرف مصالح ساختمانی، زندگی می کنیم.

این نوشته و یادآوری ها نه برای آن است که بگوییم 

ــاختاری و  ــتم س الگو گرفتن از طبیعت و توجه به سیس
ــیوه ای که بعضی از  ــوژی و یا کالبد حیوانات و یا ش بیول
انواع حیوانات النه و محیط زندگی خود را بنا می کنند و 
مشابهتهای میان دنیای حیوانات و معماری معاصر که 
ــت مشکالت ناشی از  این کتاب به آن پرداخته، قادر اس
شیوه مدیریت فضا و محیط زیست و یا ناشی از نوع نگاه 
ــت بشر به طبیعت بخصوص در یک سده اخیر را  نادرس
حل کند؛ بلکه هدف بیان این مطلب است که انسان از ابتدا 
ــائل و حتی برای ساختن ابزار  برای حل پاره ای از از مس
ــود از طبیعت و موجودات، به خصوص حیواناتی  کار خ
ــین او بودهاند، الهام گرفته و الگو برداری کرده  که همنش
است که البته مسئله جدیدی نبوده و گاهی تا حد برگردان 

و کپی نیز تنزل کرده است.
ــناخت پدیده های  ــرای ادراک محیط و ش ــان ب انس
ــتفاده می کند و بینایی یکی از  مختلف از حواس خود اس
ــناخت می باشد در نتیجه همانطور  ابزار اصلی درک و ش
ــود، »فراتر از  ــاره می ش که در کتاب حاضر نیز به آن اش
ــنفکرانه، مشاهده طبیعت و  تحلیل و استدالل های روش
ــاختار هر پدیده، در آفرینش  ــالش برای پی بردن به س ت
فرم معماری نقش اساسی داشته؛ به گونه ای که از ساخت 
ــاز بناهای سنتی تا آثار معماران سرشناس، معماری  و س
همیشه به شکل های طبیعی توجه داشته و آنها را باز تولید 
کرده است.این استفاده به صورت های مختلف اتفاق افتاده 
است؛ هم جنبه و جلوه فیزیکی آن مورد توجه قرار گرفته 
است و هم جنبه ساختاری و سازه ای؛ و چه بسیار دفعاتی 
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Leave the nest )۷. اختالفات ترکیه و سوریه بر سر رودهای دجله و فرات 
و فشاری که ترکیه میتواند بر سوریه و عراق آورده، بخشی از جنگ رژیم 
صهیونیستی و اعراب بر سر رودخانه جردن و درگیریهای سابقه دار خاور 

میانه بر سر انرژی، نمونههایی از این موضوع میباشند.ـ  م.
۹( ژان پیر شوپن، همان منبع. 8( ریچارد راجرز، همان منبع. 

۱0( به عنوان مثال در مورد خانه هنر شهر گراتس در اطریش، هرچند تمام 
ــواهد حکایت از آن دارد که این ساختمان از شکل حیوانی الهام گرفته و  ش

شبیه است، گفته می شود که با محیط شهری خود غریبه است.ـ  م.
۱۱( ژان پیر شوپن، همان منبع.

ــتفاده شده است که  از وجه نمادین طبیعت در یک بنا اس
می توان نمونه های بسیاری از آن را ذکر کرد.«۹

ــنده در مقدمه خود در این کتاب  همانطور که نویس
ــتی خاطر نشان می کند، کتاب حاضر نمی خواهد  به درس
ــتفاده در معماری  ــتور العمل و یا نسخه ای برای اس دس
ــابهت های  ــه ای از مش ــد، بلکه تالش دارد به گوش باش
ــکلی بعضی  ــاختار ش ــان فرم های اصیل و بدیع و س می
حیوانات  و نیز تکنیک و روش های استفاده در سازه های 
ــاره کند و آنها را با ساخته های انسان مقایسه  حیوانی اش
ــیوه ساخت و طرز رفتار حیوانات  نموده، اطالعاتی از ش
ــد که می تواند برای  ــت ده در زمینه های مختلف، به دس

معماران و دانشجویان معماری و سازه مفید باشد.
ــت.  رابطه میان بیولوژی و معماری رابطه دیرینه ایس
»نقش عامل زنده و بیولوژی و شکل حیوانات یا گیاهان 
ــت و با آغاز سال ۲000  در معماری، به قدمت تاریخ اس
ــه ۷0 میالدی و توجه به معماری اکولوژیک، آغاز  یا ده
نشده است… ]به همین دلیل[ هرچند این نوع معماری 
ــه موضوع  ــد،۱0 ولی ب ــب به نظر می رس ــه ظاهر عجی ب
ــابهت  ــاری طبیعی تعلق دارند که از مش ــا اهمیت معم ب
بیولوژیک که سابقه طوالنی دارد، برخوردار است… در 
ــت  ــوژی و تئوری معماری، نقش علوم طبیعی، زیس آنال
شناسی، آناتومی، گیاه شناسی، فیزیولوژی، آمبریولوژی، 
ژنتیک، شیمی و ستاره شناسی را در زندگی به خوبی از 
ــم می دانیم و مثال ها و نمونه های زیادی وجود دارند  قدی
که می توان تأثیر این گرایش ها و علوم را در شکل گیری 

ــان داد ]در نتیجه[ اگر نباید  نظریه های معماری کاماًل نش
ــناخت موجود زنده و نقش آن را در معماری به  فقط ش
تنها تاریخ بیولوژی مدرن محدود دانست، دو چندان نباید 
ــد و فزاینده ای را که بیولوژی در معماری  نقش رو به رش
ــت و به آن ادامه خواهد داد را از یاد برد. «۱۱  خواهد داش
آثار مختلفی که در این مقدمه به آن اشاره گردید و منابع 

بسیار دیگر دلیلی بر اهمیت این دیدگاه است.

خسرو افضلیان
عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری 
دانشگاه آزاد اسالمیـ  واحد مشهد
مهر ۱3۹0



این كتاب حاصل تحقيقي در مورد اســتراتژي هایي است كه حيوانات به كار مي برند تا از خود در 
برابر عوامل اقليمي، محيطی و به طور كلــي هر گونه حمله، دفاع كنند؛ بدون آنكه مانع حركت و 
جریان ها زندگی طبيعی آنها در داخل و یا خارج از النه شــان بشــوند. فراسوي مطالعه ساختار 
فيزیكی حيوانات و فنون و مصالح مورد اســتفاده در ســازه هایی كه توسط آنها ساخته می شود، 
در مقایســه با نمونه  آثار معماري كه از این پدیده هــا الگو پذیرفته اند، كتاب حاضر اطالعاتي در 
مورد رفتار حيوانات در رابطه با سكونتگاهایشــان عرضه مي كند. دوبــاره خواندن این داده ها، 
مي توانند درس هایی اساســي بــراي تحقيق و گســترش معماري معاصر به همراه داشــته 
باشــد. اســتفاده از فرم های پایه مورد اســتفاده حيواناتـ  كه هم منطقی هستند و هم سادهـ 
در طرح های معماری، از نقطه نظر اكولوژیك، مي تواند پاســخی باشــد به پيچيدگي محيطي.

با ساختـــارهای جانـــوری

مترجـم خسـرو افضليـان

خســرو افضلیانـ  مترجم؛ تحصیالت معماری خود را در مدرسه بوزارـ  هنرهای 
زیباـ  پاریس آغاز کرد و سپس به ادامه تحصیل در دانشکده معماری، شهرسازی و 
هنرهای تجسمی کامبر در بروکسل پرداخت و در سال 1973 در مقطع دکتری رشته 
معماری و شهرسازی فارغ التحصیل گردید. وی طی سالهای 1967 تا 1974 ضمن 
تحصیل، در چندین دفتر معماری به فعالیت حرفهای پرداخت که زمینه فعالیتها 

شامل کشورهای آفریقایی نیز میگردید.
متعاقب بازگشــت به وطن از ســال 1353 کار تدریس را در دانشــگاه معماری  
شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی )ملی سابق( آغاز نمود و تا سال 1368 عالوه بر این، 
تدریس در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را در کارنامه خود دارد.
او در سالهای 1990 تا 1997 ضمن گذراندن دورهای مطالعاتی با موضوع معماری، 

توسعه و جهان سوم در اروپا، به تدریس نیز میپردازد.
پس از بازگشــت مجدد، از سال 1377 تاکنون فعالیتهای آموزشی متعدی داشته 
است؛ از جمله تدریس در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی و همکاری 
در تأسیس دانشکده معماری و شهرسازی در این دانشگاه، تدریس در دانشگاه آزاد 
اســالمی و همکاری به عنوان مدیریت گروه معماری و شهرسازی و مشارکت در 
تأسیس دانشــکده هنر و معماری در این دانشگاه و سپس ریاست این دانشکده، 
تدریس در دانشــکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، تدریس در دانشکده معماری 
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