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معماری بیومورفیک به روشــی در طراحی اطالق می شــود که با الهام گیری مستقیم از 
ســاختار و ویژگی های زیستی گیاهان، جانوارن، انســان و یا آناتومی بدن انجام پذیرفته و در 
انتخاب مصالح به ابعاد زیبایی شــناختی آن نگاه ویژه ای داشــته باشد. به بیان دیگر، معماری 
بیومورفیک همان پیوند دادن ساختارهای پویا و پیچیده طبیعت و اُرگانیسم های زنده موجود در 
آن با فرایند فرم سازی و طراحی در جهان پویای امروزی است که این نوع از معماری همیشه 
در تعامل مستقیم با زیست شناســی قرار داشته است. با نگاهی به ریشه ی لغوی بیومورفیک 
درمی یابیم کــه از ترکیب دو کلمه یونانی »بیو« به معنای زنــده و »مورف« به معنای فرم 
تشــکیل شده اســت و در نتیجه در اکثر پروژه ها،  مستقیماً تأثیر آن را می توان برروی فرم و 
شــکل سازه مشاهده نمود. در بعضی موارد تقلید از شکل سازواره های زنده در معماری منجر 
به همانندسازی های نادرست مانند فیل، پروانه، موز و یا انسان و شکل های دیگر می شود. در 
نتیجه الزم است تا درمورد چگونگی بهره گیری از طبیعت در معماری به قوانینی پایبند بود و 
فرایند مشخصی را طی نمود تا به نتیجه ی مطلوب رسید. بسیاری از معماران پیشگام، تحت 
تأثیر ویژگی های ساختارهای زنده و اشکال بیومورفیک آن قرار گرفته اند وآثار ماندگاری را خلق 
کرده اند که به طور خاص می توان از آنتونی گائودی نام برد. او زاویه ها و منحنی های موجود در 
طبیعت را مورد مطالعه قرار داد و آنها را در طرح های خود گنجاند و یا به فرای اتو اشاره نمود 
که مطالعات مشهورش بر روی حباب صابون، الهام بخش سازه های غشایی کششی او شدند. 
بســیاری از معماران معروف دیگر نیز از رویکرد بیومورفیک در آثارشان بهره گرفته اند؛ باک 

مینستر فولر، فرانک لوید رایت، ارو سارینن، زاها حدید، سانتیاگو کاالتراوا و...
این کتاب مدخلی اســت به معماری بیومورفیک که ابتدا به واکاوی ریشه های تاریخی 
پرداخته و اصول این روش طراحانه را معرفی و تبیین می نماید؛ در ادامه به معرفی نمونه های 
موردی انجام شده در این زمینه می پردازد. ویژگی اصلی کتاب آن است که نمونه هایی مبتنی 
بر فناوری های دیجیتال و روش های پارامتریک در طراحی و ســاخت را انتخاب کرده و سعی 
کــرده تا با ارائه ی فرایندهای صحیــح در پروژه های موفق گروهی در محیط های حرفه ای و 
دانشــگاهی، به روشن شدن چهارچوب ها و قالب هایی برای استفاده ی هوشمندانه از معماری 

جذاب بیومورفیک به شکل عملی کمک نماید. 
امید است این ترجمه بتواند پاسخگوی گوشه ای از سؤاالت دانشجویان و معماران حرفه ای 

و فعاالن حوزه ی طراحی در زمینه ی فرایند طراحی بیومورفیک باشد. 
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مفهوم »بیومورفیک« در واقع توسط فیلسوف آلمانی، گوته1 
مطرح شــد، ولی برای نخستین بار، شاعر و نویسنده انگلیسی به 
نام جفری گریکسون2 در سال 1935، این اصطالح را برای اشاره 
به آثار مجسمه ساز معروف، هنری مورKosinski 2001( 3( به کار 
برد. ریشه این عبارت از دو واژه یونانی βιος )زندگی، و زیستن( 
و μορφη )ریخت( گرفته شــده است و به یک ترکیب خالقانه 
داللت می کند که شــکاِف میان هنر انتزاعی و فراواقعیت گرایی 
)سورئالیسم( را پر می نماید و از آن دوران تا به امروز، با شکل های 
سیال و ارگانیک در هنر، معماری و طراحی پیوند خورده است. این 
عبارت به طور خاص در معماری، برای توصیف فرم ها و الگوهایی 

به کار می رود که با الهام از طبیعت شکل گرفته اند. 
منظور از معماری ارگانیک، افزایش هماهنگی میان طبیعت 
و معماری به گونه ای اســت که فرم و زمینه طبیعی، در یکدیگر 
ادغام شوند. از مهم ترین طرفداران آن می توان از ایمره مکوویچ4 
)Kuhlmann 1998( و فرانــک لوید رایــت5 نام برد و همانگونه 
که آلدرســی ویلیامز6 )2003( بیان کرده، رایت موفق شــده تا در 
این مســیر به مراحل عالی دست پیدا کند. اگرچه اصول ارگانیک 
و بیومورفیک با یکدیگــر ارتباط دارند و اغلب -به خطا- به جای 
یکدیگر مورد اســتفاده قرار می گیرند ولی اختالف معناداری میان 
آنهــا وجود دارد. معماری ارگانیک، همان طور که خود رایت آن را 
معنا کرده، لزوماً همانندسازی شکل های طبیعی نیست، بلکه نوع 
مصالح و یکپارچه شدن با زمینه ی طبیعی در آن، حائز اهمیت است. 
عبارت »بیونیک«7 -که ترکیبی اســت از »زیست شناسی« 
و »اصول فنی«، یا »الکترونیک«- توســط افسر نیروی هوایی 
ایاالت متحده به نام »جک اي. استیل«8 ابداع شد و در سال 1960 
در »ســمپوزیوم بیونیک« با عنوان »نمونه های اولیه زنده؛ کلید 

1- Goethe
2- Geoffrey Grigson
3- Henry Moore
4- lmre Makovecz
5- Frank Lloyd Wright
6- Aldersey-Williams
7- Bionics
8- Jack E. Steele
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فناوری های مدرن« ارائه گردیــد )Nachtigall 2005(. طراحی 
بیونیک را می توان به عنوان یکی از جلوه های مکتب بیومورفیک در 
نظر گرفت که هدفش، آگاهی رسانی به حوزه ی مهندسی و فناوری 
در زمینه ی شناســایی و کارایی های متنوع به همان شکلی است 
که در طبیعت پدیدار می شــوند. با این وجود، معماری بیونیک و 
یا زیست تقلید9، تنها به جنبه فرمی داللت نمی کند، بلکه چگونگی 
ساخت و ســاز را هم دربرمی گیرد )Gruber 2011(. عالوه بر این، 
گروبر اشاره می کند که مطالعات تحقیقاتی فرای اتو10 بر روی سطوح 
غشایی و تکنیک های موزاییک کاری11 باکمینستر فولر12 بر روی 
هندســه گنبد، به احتمال زیاد، نخستین تالش ها برای وارد کردن 
بیونیک در طراحی معماری بوده اند. در ده سال اخیر - با استفاده از 
فناوری ها و ابزارهای نوظهور، مانند روش های طراحی پارامتریک، 
الگوریتمی و مولد- معماران و مهندسان مدعی اند که فراتر از تقلید 
از هندســه و نظم، حرکت کرده اند و با فراگیری از مکانیزم ها و و 
ویژگی هایی که در طبیعت یافته می شوند، موفق به افزایش عملکرد 
زیست محیطی، سازه ای و مصالح گردیده اند. اصطالحات جدیدی 
از قبیل زومورفیسم13 )تزیینات به شکل حیوانات(، ژئومورفیسم14 
)شکل شناسی زمین(، و   انسان انگاری15 به منظور مشخص کردن 
منبــع الهام  و یا تقلید در هــر موضوع، به وجــود آمده اند )در این 
مثال ها به ترتیب به جانوران، زمین شناسی و انسان ها برمی گردند(.

با ا ین که مفاهیم بیومورفیــک، ارگانیک و بیونیک در قرن 
بیســتم ظهور پیدا کرده اند؛ اما طبیعت همیشــه برای هنرمندان 
و معماران، یک الگو بوده اســت. با نگاهی به پیشینه ریشه های 

تصویر 01 )راست(: نمودار 
نسبت طالیی

تصویر 02)چپ(: معبد پارتنون، 
آتن

9- Biomimetics
10-Frei Otto
Tessellation -11: تِِسلِْیِشن  

به معنی پرکردن یک صفحه با 
مجموعه ای از اشکال هندسی، 

به نحوی که این اشکال نه 
روی هم آیند و نه شکافی 

بین شان ایجاد شود.
12- Buckminster Fuller
13- Zoomorphism
14- Geomorphism
15- Anthropomorphism
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معماری غــرب، مانند طراحی معابد یونان باســتان، درمی یابیم 
که طبیعت، همــواره نقش مهمی را بر عهــده گرفته و نه تنها 
در شــکل و ظاهر تأثیرگذار بوده، بلکه ســازه و تناسبات را نیز 
مشخص می کرده اســت. به عنوان مثال، نسبت طالیی )تصویر 
01( -که توســط ریاضیدان مشــهور یونان باستان، فیثاغورس 
کشف شــد و بعدها ویترویوس1 در ده کتاب معماری به توضیح 
آن پرداخــت )چــاپ جدیــد 1998( - در واقع یــک الگوریتم 
فرم دهی اســت که در سازه های مارپیچی، مثل پوسته حلزون ها 
و َســرگل ها رخ می دهد )تصویر 02(، و برای برقراری تناسبات 
در بســیاری از سازه های ســاخت بشــر از قبیل معبد پارتنون 
 به کار گرفته شده اســت. معبد ارختئون2 در نزدیکی آکروپولیس 
)تصویر 03(، شکل های انسان نما را در قالب ستون های سازه ای 
در خود جای داده است. بنابراین طبیعت، معماری، هنر، مهندسی 
و ریاضیات در یک اثر واحد در کنار یکدیگر تجسم پیدا می کنند: 
»ستون زن پیکر«. تالش های مشابه دیگری را نیز که برای تلفیِق 
عناصر ملهم از طبیعت با معماری، انجام  شده است را می توان در 
سرســتون هایی به شیوه  کورینتی3 و شیوه ایونی4 )تصویر 05(، و 
همین طور در سرستون هایی که به مصر باستان )تصویر 06( و بین 
 .)Stevenson Smith 1999( النهرین برمی گردند، مشاهده نمود

 تصویر 03: ستون های زن پیکر، 
معبد ارختئون، آتن

تصویر 04: مرد ویترویوسی

Vitruvius -1: معمار و نویسنده 
رومی

2- Erechtheion
 :Corinthian orders -3

شیوه ای اولیه از معماری 
کالسیک یونانی و رومی بود.

Ionian orders -4: یکی از سه 
شیوه ی کالسیک در یونان 
باستان و معماری کالسیک 

است.




