
این کتاب به معرفی نمونه هایی از آثار برجسته معماری معاصر می پردازد که آگاهانه یا نا آگاهانه 
از برخی ویژگی های دنیای گیاهی تأثیر گرفته اند. این پروژه ها با توضیحات گیاه شناسِی کوتاه و 
تصاویری از جهان گیاهان همراه شــده اند تا واقعیت های دنیای گیاهی و ارتباط آن با معماری را 
ملموس تر کنند.  امید است که مجموعه ی این نمونه ها در کنار  توضیحات علمی و تصاویر، مطالعه 
راه حل های معمارانه  از طریق مشاهده طبیعت و به شکلی خاص تر جهان گیاهان را برانگیزد و 

فرایندهای طبیعی که فرم های نویِن پایدارتر و کارامد می آفریند را آشکار کند.
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فارغ از اســتدالل های روشنفکرانه، مشــاهده و مطالعه 
طبیعت همواره عاملی اساســی در شکل گیری فرم های 
معماری بوده است. از بناهای سنتی گرفته تا آثار معماران 
سرشــناس، معماری همیشه شــکل هاي طبیعي را از نو 
تعریف و تفسیر کرده است. مشابهت های فرمی و فضایی 
که بازنمای محیط هایی خاص هســتند، شــاخص تریِن 
این تأثیرپذیری هاســت. هدف این کتاب نشــان دادن 
شــباهت هایي اســت که میان معماري معاصر و دنیاي 
گیاهي مي تواند بروز کند. در این کتاب شــرح خواهیم 
داد که این مشــابهت ها چگونه از روی اراده و یا در اثر 
انطبــاق با محیط بوجود مي آینــد. از این رو به تجزیه و 
تحلیل کیفیات شکلي، ساختاري و فیزیولوژیکِی عناصر 
گیاهي در بستِر فضا و محیط پیرامونشان خواهیم پرداخت 
و برخی از سیســتم های تطبیق دهی و بقا را با واقعیات 

معمارانه مقایسه خواهیم کرد. 
تحول گونه های گیاهی، تضمینی برای سازگاری 

چارلز داروین در سال 1۸۵9 در کتاب »خاستگاه گونه ها«1 
نشــان داد که زندگي مبارزه ای اســت دائمي براي بقا و 
در این مبارزه تنها شکل هایي از حیات باقي مي مانند که 
موفق شــوند خود را با محیط بهتر وفق دهند. در دنیاي 
گیاهان همه چیز، خواه از نظــر معنا و خواه کارایی، در 
بی نقص ترین حالت ســازمان داده شــده است و فرایند 
گزینش طبیعت، به گونه هــای ناکارآمد امکان بقا را در 
دراز مدت نمي دهد. بنابراین این احتمال وجود دارد که 

طبیعت، شکل های سازگارِی مشابهی را میان گونه هایي 
کــه در محیط هایي دور یا متفاوت از یکدیگر هســتند 
بوجود آورد و استفاده بهینه از منابع را برای آن ها ممکن 
کند. اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، می توان با قاطعیت 
اعالم کرد که بهترین آزمایشگاه تجربی، فهم فرایند تکامل 
در طول اعصــار و بهترین تضمین برای کارایی، قابلیت 
ســازگارِی برخی از اشکال طبیعی با محیط پیرامونشان 
اســت. امروز مانند همیشه، بررسي و بازخوانِي فرم ها یا 
ســاختارهاي طبیعي به ما امکان اعتالي زیبایی شناسی و 
مسائل عملکردِی معماري هاي جدید را مي دهد. گائودی۲ 
دیدگاه خود را در این جمله خالصه کرده است: »اصالت 
یعنی بازگشت به خاستگاه خویش« که این خاستگاه، یقینًا 

طبیعت است. 
مشابهت میان دنیاي گیاهان و معماري معاصر:

سرمشــق اولیۀ قیاس میان این دو جهان، درخت است. 
درخت بارزترین المان اقتدار گیاهی اســت که هم سنگ 
آن را در معماري می توان برج دانســت. دو وجه تشابه 
در این قیاس نهفته اســت: اول صورت قائِم خارق العادۀ 
این دو المان و دوم وجود ریشه و تکیه گاهي زیرزمیني. 
اغلب از حومه  شهرها تحت عنوان »جنگل آسفالت« )یا 
جنگل شــهری( یاد مي کنند. در این عبارت، واژه ای که 
نشــان دهنده نحوه شــکل گیری خاصی در عالم گیاهان 
اســت )یعنی جنگل به عنوان مکانی با پوشــش گیاهِي 
پرپشت و متراکم( را با کلمه ای می آمیزیم که مبین ماهیت 

مقدمـه مـؤلف 
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خیابان و در واقع کنایه ای از شــهر است. در عین حال، 
حســی که تراکم و حالت عمودی بنا القا می کند با کلمه 
»جنــگل« همخوانی دارد. با تحلیل رابطه میان درخت و 
ستون، یا به عبارتی تنه درخت و بدنه ستون، این مشابهت 
به خوبي آشــکار می شــود. به طور کلي ساقه گیاهان و 
به طور مشــخص تر تنه درختان، استوانه هاي هستند که 
با نزدیک شــدن به بخش فوقاني، از قطر تنه شان کاسته 
مي شود. ســتون عنصر معمارانه عمودي است که شکل 
کشــیده آن معموالً تکیه گاه ســازه اســت؛ هر چند که 
مي تواند نقش تزئیني نیز داشــته باشــد. سطح مقطع آن 
معموالً گرد اســت و هر چه ارتفاع می گیرد، از قطر آن 
کاسته مي شــود. ضرب المثل »جنگل ســتون« که براي 
توصیف مسجد ُکردو4 و یا بازلیک شهر استانبول به کار 
می رود، این مشــابهت صوري و ساختاري میان درخت 
و رواق را روشــن تر مي کند. از نظر عملکردی مي توان 
گفت که تنه درخت، تاج آن را نگه مي دارد، همانطور که 
ستون ها تکیه گاه ساختمان هستند. این مثال ها و بی شمار 
مثال  دیگر که در گویش عامیانه جا افتاده اند، مؤید وجود 
تشــابه یا رابطه اي انکارناپذیر میان فرم های معمارانه و 

فرم هاي گیاهي هستند.
ایســتایی، رقابت و مبارزه در جهــت تأثیرگذاری، 

كیفیت های بنیادین مشترک میان گیاهان و معماری
ممکن اســت به نظر رسد که تفاوت هاي میان دو دنیاي 
گیاهي و معماري، بیشتر و عمیق تر از مشابهت هایی باشد 

که آن ها را به هم پیوند می دهد؛ شــباهت هایی که مبنای 
مباحث این کتاب نیز هست. بناها ساختارهایی بي جان، 
متشکل از عناصر مختلف هســتند و فضاهایی را در بر 
می گیرنــد که آگاهانه و از روی اندیشــه بوجود آمده  و 
عرصه انواع فعالیت های انســان می شــوند. اما گیاهان 
موجودات زنده ای هستند که متولد می شوند، می بالند، زاد 
و ولد می کنند و می میرند۵. با وجود این، اغلب گونه های 
گیاهِی برتر و فرم های معماری، در یک ویژگي بسیار مهم 
به یکدیگر شباهت دارند: هر دو سیستم هاي ایستا و ثابتی 
هســتند که برای تأمین نیازهاي اساسی خود، نمی توانند 
جابه جا شوند. در حقیقت محل استقرار آن ها همیشگی 
و غیرقابل تغییــر اســت و برای حفظ ایــن موقعیت، 
مکانیســم های بسیار پیشــرفته ای را در ریشه دواندن و 
ســاختار کلی خود بســط و توســعه می دهند. بنابراین 
ایستایي یکي از ویژگي هاي انکارناپذیری است که بدون 
نیاز به استناد به تفسیرهای تجریدی یا شاعرانه، مقایسه 
میان دنیاي گیاهــي و معماری را ممکن می کند. ویژگي 
اصلي دیگري که از خصوصیت اول ناشي می شود، تقال 
و مبــارزه براي بهره وری اســت. از آن جا که گیاهان و 
بناها اســیر موقعیت خود هســتند، باید از منابعي که در 
دسترسشان قرار دارد استفاده بهینه را ببرند و از این نظر 
مانند یکدیگر عمل مي کنند. در این راه، روش های مشابهی 
را می توان یافت: مبارزه برای نور و فضا، حفاظت از خود 
در برابــر عوامل جاندار و غیرجاندار، تصاحب و ذخیره 
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منابع یا رهایی از آن به منظور توســعه کارکردها. مسئله 
کلی، یافتن اشکال متمایزی اســت که در اثر سازگاری 
با این حالت ایســتا و بی حرکت بوجود می آیند. در انتها 
مي توانیم از پدیده رقابت که بین بناها و گیاهان مشترک 

است سخن بگوییم.
تجمع انواع گونه هاي گیاهــي و مجموعه هاي معماري 
در گروه هــا، متعارف ترین صــورت پیدایش گیاهان و 
ساختمان ها بر روي زمین اســت. هم مجموعه گیاهان 
و هم شهرها، روســتاها و محله ها ساختارهایي هستند 
که مانند انســان های منفرد، با یکدیگر قیاس می شوند. 
شهرســازي از نگاه معماري و جامعه شناســِي گیاهي از 
نگاه اکولوژي، رشته هایی هستند که همانطور که در ادامه 
نشان خواهیم داد، مي توانند خوانش هاي موازي نسبت به 
همزیستی در مجموعه های مختلف ارائه دهند. این کتاب 
راهبردهایي را بررســی خواهد کرد که بعضي تعامالت 
میان گونه هاي گیاهي و بناها را تأیید می کند و نمونه های 
مشابهی از هر دو دسته معرفی خواهند شد که مقاومت در 
برابر تغییرات محیطي را نشان می دهند. در هر بخش، متن 
تخصصِی کوتاهی در زمینه گیاه شناسی معرفی می شود که 
رابطه میان پروژه ها و نمونه های گیاهی که به آن ها استناد 
شده را روشن می کند. این متن در عین سادگی از دقت و 
صحت علمي برخوردار است. همچنین تصاویری که متن 
را همراهی می کنند، بعضي از بارزترین مشابهت ها میان 
واقعیات معمارانه و دنیاي گیاهي را به صورت گرافیکي 

براي ما روشن مي سازد.
کتاب پیش رو در مورد مطالب زیر صحبت می کند:

روشنایي و مدیریت فضا
کنترل رطوبتی
کنترل حرارتی
شرایط سخت

دفاع
همگونی ها

امیدواریــم که مجموعه آثار معماري ارائه شــده در این 
کتاب کــه آگاهانه یا از روی ناآگاهــی بعضي از وجوه 
دنیاي گیاهي را جزئي از خود کرده اند، الهام بخش باشند 
و توضیحات گیاه شناسی با اطالعات ضروری و موجزی 
که در اختیار خواننــدگان می گذارد، مطالعه راه حل های 
معمارانه  از طریق مشــاهده طبیعت و به شکلی خاص تر 
جهان گیاهان را برانگیزد و فرایندهای محیطی که فرم های 

نویِن پایدارتر و کارآمد می آفریند را آشکار کند.
پاتریشا پرز رمپلر

1- On the Origin of Species
3- Gaudi

Cordoue -4 شهري در اسپانیا
۵-  این عبارت واقعیتي بیولوژیک است، اما مي توان در دنیاي استعاره و از نظر 
نشانه شناسي در بعضي از این مراحل تشابه هایي میان موجود زنده و معماري 
تصور کرد. معماري هم زاده مي شود )حاصل اندیشه انسان است( رشد مي کند 

و روزي هم از بین مي رود یا به زندگي آن پایان مي دهند.



۷ معماری همگون

مشــابهت های میان طبیعت و معماری که ناشی از 
مشــاهده و تجربه اندوزی بشر اســت و از دیرباز مورد 
توجه قرار داشــته، امروزه شــاهد جلوه های گوناگون 
آن هســتیم. انســان برای درک محیط پیرامون، از میان 
قابلیت های مختلف و فارق از تحلیل های روشنفکرانه، 
از حواس خود بیشــترین بهره را برده است. در مشاهده 
طبیعــت و تالش برای پی بردن به راز آن، ســاختار هر 
پدیده را به دقت مورد توجه قرار داده اســت. شــکل و 
ســاختار و مکانیسم پدیده های طبیعی در آفرینش شکل 
معماری نقش به سزایی داشــته است؛ به گونه ای که از 
بناهای سنتی تا مدرن و کار معماران صاحب نام، معماری 
همیشه به طبیعت و اشکال طبیعی معطوف بوده است؛ یا 
از آنها تاثیر پذیرفته و یا تالش نموده آنها را باز تولید کند 
که گاهی این باز تولید را در مشابهت میان آن دو می توان 

مشاهده نمود.
این الگوبرداری یا مشابهتـ  حتی به شکل صوریـ  
بر جنبه فیزیکی، ساختاری، سمبولیک و گاهی آنالوژیک 
نیز تاکید داشته و آنها را مورد نظر داشته است. در تالش 
برای مشــاهده محیط طبیعی و تاثیرپذیری به منظور باز 
تولید آن در اثر معماری می تــوان کار پیانو در کالدونی 
جدیــد را مثــال آورد و به ایــن گفتــه او در نافرمانی 

معماراشاره داشت:
 »آیــا می دانــی که هنــگام باران های موســمی در 
این منطقه درختان صدایی غیر قابل تشــخیص را آواز 
میکنند؟ در این صــورت چگونه می توان تا این حد به 

همه این عوامل و ارزش ها بی تفاوت باشی.« در ادامه با 
توجه به ســاختار و شکل طبیعتـ  در اینجا درختـ  و 
تاثیرپذیری یا ایجاد مشابهت می گوید: »...بیشترین مقدار 
ممکن مصالح طبیعی... را با بهترین تکنولوژی مدرن در 
آمیختیم. ما یک سیســتم هوارسانی و تهویه برای کلبه ها 
اختراع کردیم. باد و باران های موسمی با عبور از البالی 
دو پوسته ســقف تولید جریان هوایی می کند که باعث 
تولید صدایی می گردد که از ویژگی های روستای کاناک و 
جنگل می باشد.«)نافرمانی معمارص4۷( حاصل این نگاه 
کنجکاوانه و دقیق بــه محیط، رهیافتی چنین خالقانه و 

بدیع می باشد.
اشاره به این موارد از این جهت صورت می گیرد که 
عــالوه بر مواردیـ  در این اثــر گیاهانـ  که مولف این 
کتاب به آن می پردازد، جلوه های دیگر همگونی طبیعت و 
معماری، نه تنها از نظر ساختار آن بلکه از دیدگاه نمادین 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
این گرایش زمینه و موضوعی اســت که در راستا و 
تداوم خواسته های امروز و دیروز معماری بوده و هست. 
نــه تنها معماری ســنتی که معماری مــدرن و امروز را 
نمی توان بدون توجه و جدا از این همسویی و همنوایی  
مطالعه کرد و شــناخت. هرچند در مثال ها و نمونه های 
ذکر شــده اینجا و آنجا به مشابهت های شکلی و گاهی 
ساختاری اشاره می شود، ولی در انتها منظور برقرار کردن 
نوعی گفتمان میان طبیعت و انســان و از طریق انسان با 
محیط و موضوع )معماری و شهرســازی و...( می باشد؛ 

مقدمـه مـترجم 



مـقدمـه8

گفتمانی که وجود داشــته و امروز ضرورت و نیاز به  آن 
دوچندان می باشد.

کتابی که در دست دارید و در ادامه معماری همگون 
با ساختارهای حیوانی، منتشر شده است، تالش دارد به 
گونه ای دقیق، تحلیلی و علمی، طبیعت و مکانیسم گیاهان 
را مورد توجه قرار داده و ســپس به موارد تأثیرگذاری یا  

آنالوژی )همگونی( میان گیاهان و معماری بپردازد.
نکته دیگری که باید به آن اشــاره داشت، ضرورت 
وجود منابع و کتبی از این دســت اســت که با توجه به 
حضور بسیار اندک منابعی در این زمینه باید هرچه بیشتر 
مورد نظر صاحب نظران معماری و شهرسازی قرار گیرد.
در این باره لوئیس مامفورد در مقدمه ای که بر طراحی 

با طبیعت نوشته است می گوید:
»طراحی با طبیعت یا معماری با طبیعت هنوز هم از 
البالی سطور کتاب ها است که به رابطه انسان و محیطش 
بــه حیث یک کل می پــردازد: به کلی که نــه تنها با به 
اصطالح جهان فیزیکی کرات و ستارگان، سنگ و خاک 
و دریاها، بلکه همچنین با موجوداتی که ساکن زمین اند 
تمام نیروها و موجودات زنده ای که به ساختن انسان به 

صورتی که هست کمک کرده اند...«۲
طراحــی با طبیعت یا تاثیــر عوامل طبیعی و در این 
کتاب تاثیر گیاهان بر معماری و... به گفته لوئیس مامفورد 
در ســنت غرب با کارهای ســقراط درباره آب و هوا و 
مکان آغاز گردیده و در ســنت شرق ـ به مفهوم تمدنی 
آن ـ ریشه در فرهنگ و عرفان و باور این تمدن دارد، به 

طریقی که این هماهنگی یا همگونی یا همسویی نه تنها 
در معماری گذشــته )سنتی یا مردمی( بسیاری از ملل از 
جمله معماری این مرز و بوم نیز دیده می شود بلکه شاهد 
تجســم و تبلور آن در معماری مدرن و امروز در سطح 

جهان نیز می باشیم.
شــاهد عینی این گفتارها و دیدگاه کتابی اســت که 
اینک در دسترس شما قرار می گیرد. هرچند کتاب به تمام 
جنبه های معمــاری و طبیعت و یا رابطه دنیای گیاهی و 
معماری وشهرســازی نپرداخته است، اما جلوه هایی در 
خور توجه از این نوع همگونی را در اختیار قرار می دهد، 
کــه در این دوران کمبود منابعی از این دســت امیدوارم 

بتواند مفید واقع گردد.

خسرو افضلیان
عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری 
دانشگاه آزاد اسالمیـ  واحد مشهد
تیر ۱3۹4

1- نافرمانی معمار، گفتگویی با رنزو پیانو، مترجم: خســرو افضلیان، مشهد: 
کتابکده کسری،  ۱38۹.

۲- طراحــی با طبیعت، لوئیس مامفورد، مترجم: عبدالحســین وهاب زاده، 
مشهد: جهاد دانشگاهی،  ۱388



این کتاب به معرفی نمونه هایی از آثار برجسته معماری معاصر می پردازد که آگاهانه یا نا آگاهانه 
از برخی ویژگی های دنیای گیاهی تأثیر گرفته اند. این پروژه ها با توضیحات گیاه شناسِی کوتاه و 
تصاویری از جهان گیاهان همراه شــده اند تا واقعیت های دنیای گیاهی و ارتباط آن با معماری را 
ملموس تر کنند.  امید است که مجموعه ی این نمونه ها در کنار  توضیحات علمی و تصاویر، مطالعه 
راه حل های معمارانه  از طریق مشاهده طبیعت و به شکلی خاص تر جهان گیاهان را برانگیزد و 

فرایندهای طبیعی که فرم های نویِن پایدارتر و کارامد می آفریند را آشکار کند.

با ساختـــارهای گیاهـــــی

مترجـم خسـرو افضلیـان

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  
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