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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هفتم / تابستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

برای  معماری  در  طبیعت  از  برگرفته  الگوهای  کارکرد  تبیین 
پاسخگویی به نیازهای انسان در دوره سنتی و معاصر*

محبوبه نقابی**

پریسا هاشم پور ***

 مازیار آصفی ****

دانشجوی دکتری معماری اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز )نویسنده ی مسئول(

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی، تبریز

تاریخ دریافت مقاله:99/02/14                    تاریخ پذیرش نهایی: 99/04/02

طبیعت همواره نقش بسیار مهمی را در پاسخ به نیازهای مختلف انسان ایفا کرده است. نیازهای انسان دارای دو بعد مادی و ارزشی است 
و این موضوع منشا دو دیدگاه مادی و ارزشی نسبت به طبیعت بوده است. انسان در پاسخ به نیازهای خود راه حل هایی را ابداع نموده است 
که این راه حل ها در صورت تکرار به صورت الگو درآمده اند. هدف نوشتار حاضر این بوده است که نقش فناوری ها و راهکارهای برگرفته از 
طبیعت را در پاسخگویی به نیازهای انسان در دو دوره سنتی و معاصر از دید خبرگان مورد مقایسه قرار دهد. سوال طرح شده برای دستیابی به 
این هدف عبارت است از آنکه میزان و نحوه پاسخگویی به نیازهای مختلف انسان توسط الگوهای برگرفته از طبیعت در دوران سنتی و عصر 
حاضر چه تفاوت هایی داشته است؟ در چارچوب نظری پژوهش در ابتدا راهکارها و فناوری های به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای در یازده 
گروه جمع بندی شدند و با روش کیفی و استدالل منطقی به نحوه شکل گیری راهکارها و فناوری های برگرفته از طبیعت بر اساس پاسخ به 
نیازهای انسان و تبدیل آنها به الگوهای معماری و تاثیر ویژگی هایی همچون چندعملکردی بودن و ترکیب الگوها در پاسخ مناسب به نیازهای 
متنوع انسان استناد گردید. در پاسخ به سوال پژوهش برای مقایسه دو دوره سنتی و عصر حاضر در پاسخ به نیازهای انسان با بهره گیری 
از راهکارها و فناوری های برگرفته از طبیعت، به دیدگاه صاحبنظران معماری با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استناد گردید. نتایجی که از 
پژوهش حاضر در این مرحله به دست آمد این بود که طبیعت در معماری دوره سنتی به دلیل ویژگیهایی همچون چند عملکردی بودن و 
ترکیب مناسب الگوهای برگرفته از طبیعت، نقش موثرتری در تامین نیازهای مختلف انسان داشته است و در دوره معاصر با کمرنگ شدن 
بعد معنایی انسان، توجه به بعد ارزشی طبیعت در معماری نیز کمرنگ شده است و تامین نیازهای مادی از طبیعت در اولویت قرار گرفته 
است. در مقایسه کلی در دوران سنتی فناوری های برگرفته از طبیعت در معماری فراوانی بیشتری داشته ولی در دوران معاصر منحصر به 
بناهای خاص می باشد. از میان یازده راهکار به دست آمده، معیارهای طبیعت به عنوان منبع ماده و انرژی و الهام از طبیعت در ارتقای فناوری 
در دوره معاصر و معیارهای بهره گیری بی واسطه از طبیعت در طراحی معماری و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر طبیعت، در دوره سنتی 

از دید خبرگان بیشترین فراوانی را داشتند.

واژه های کلیدی: طبیعت، معماری، نیازهای انسان، الگوهای معماری، دوران سنتی، دوران معاصر.

** negabi.m@tabriziau.ac.ir *** p.hashempour@tabriziau.ac.ir **** masefi@tabriziau.ac.ir

*   این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »تبیین جایگاه فناورانه طبیعت در معماری در جهت پاسخ به نیازهای انسان« می باشد که با راهنمایی 
سرکار خانم دکتر پریسا هاشم پور و جناب آقای دکتر عباس غفاری، و با مشاوره جناب آقای دکتر مازیار آصفی، در دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حال انجام است.
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1. مقدمه
معماری در طول تاریخ همواره با طبیعت در تعامل بوده است؛ 
زیرا در بستر طبیعت شکل گرفته است و به همین دلیل، 
طبیعت، به عنوان شالوده و زیربنای شکل گیری نظریه های 
معماری، مطرح بوده و تنها در نیمه دوم قرن بیستم در اوج 
این روند روی  تفکر مدرن در معماری وقف های در  نفوذ 
داده است )فورتی1 2000، 220(. طبیعت مهم ترین متغیر 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  انسان  زندگی  که  است  محیطی 
است. رابطه انسان و طبیعت در طول تاریخ به دو گونه بوده 
با طبیعت به جهت سرشت طبیعت دوست  است: 1. رابطه 
نیازهای  با طبیعت جهت برطرف نمودن  انسان، 2. رابطه 
مادی انسان. به بیانی دیگر دو نوع نگاه به طبیعت وجود 
قابل  ارزشگرایانه و علمی- مادی  به دو بخش  داشته که 
تقسیم است )شرقی و قنبران 1391، 109-110(. در نگاه 
محیط  عوامل  الهام بخش ترین  از  طبیعت  مـادی،  علمی- 
و  هماهنگ  نظامی  عنوان  به  و  محسوب  انسان  پیرامون 
دیدگاه طبیعت  این  در  بهره برداری شناخته می شود.  قابل 
الگویی هوشمند محسوب می شود که بسیاری از طرح های 
خالقانه در حوزه های تکنولوژی و فرامدرن نیز از فرایندهای 
جاری در آن وام می گیرند )مهدی نژاد، ضرغامی، و سادات 
1394، 27(. در نگاه ارزشگرایانه، طبیعت بخشی از نظام و 
سازمان ارزشی هر فرهنگ به حساب می آید. در واقع دو نوع 
دیدگاه ذکر شده به طبیعت ناشی از طیف نیازهای مادی تا 
معنایی انسان بوده است. راهکارها و فناوری های برگرفته از 
طبیعت در پاسخ به نیازهای مختلف انسان شکل گرفته اند. 
فناوری ها و راهکارهای ضعیف از چرخه حذف و راهکارهای 
موفق به الگوهای معماری تبدیل شده اند. در نوشتار حاضر، 
پاسخ  در  طبیعت  از  برگرفته  الگوهای  از  بهره گیری  نحوه 
به طیف نیازهای انسان مورد بررسی قرار گرفته و میزان 
بهره گیری از راهکارهای برگرفته از طبیعت در پاسخگویی 
قرار  مقایسه  مورد  معاصر  و  سنتی  دوره  دو  در  نیازها  به 
به  پاسخگویی  پی  در  پژوهش حاضر  که  می گیرد. سوالی 
آن است عبارت است از آنکه میزان و نحوه پاسخگویی به 
نیازهای مختلف انسان توسط الگوهای برگرفته از طبیعت 
در دوران سنتی و عصر حاضر چه تفاوت هایی داشته است؟ 

2. روش تحقیق
روش  با  پژوهش،  نظری  چارچوب  در  اول  مرحله  در 
راهکارها  شکل گیری  نحوه  به  منطقی  استدالل  و  کیفی 
نیازهای  به  پاسخ  در  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های  و 
انسان و تبدیل آنها به الگوهای معماری پرداخته شد. انواع 
راهکارهای برگرفته از طبیعت که از متون مختلف گرداوری 
گردیده بود در دو گروه مشارکت طبیعت و الهام از طبیعت 
تجمیع گردیدند؛ در مجموع، 11 روش به دست آمد؛ و نحوه 
شکل گیری راهکارها در پاسخ به نیازهای انسان با استدالل 
زمینه  در  آمد.  به دست  معماری  متون  به  استناد  و  منطقی 
نحوه پاسخگویی همزمان الگوها به نیازهای سلسله مراتبی 
چندعملکردی  معیارهای  نقش  به  متون  بررسی  با  انسان 
نیازهای متنوع  به  پاسخ  الگوها در  الگوها و ترکیب  بودن 
انسان استناد گردید. مطالعه اسنادی و کتابخانه ای اساس 
در بخش  موجـود  مطالب  تفسیر  و  توصیف  تحلیل،  بیان، 
به  پاسخ  برای  تشکیل می دهند.  را  مقاله  نظری  چارچوب 
سوال پژوهش، به مقایسه دو دوره سنتی و معاصر به روش 
 10 تعداد  شد.  پرداخته  نیمه ساختاریافته  مصاحبه  با  دلفی 
نفر از خبرگان رشته معماری که در زمینه رابطه معماری و 
طبیعت و یا فناوری های برگرفته از طبیعت فعالیت نموده 

انتخاب گردیدند. برای مصاحبه  بودند؛ 
3. پیشینه پژوهش

طبیعت  ارزشی  و  مادی  زمینه  دو  در  زیادی  مطالعات 
طبیعت  مفهوم  زمینه  در  بسیاری  آثار  است.  شده  انجام 
نگرش  نوع  به  که  دارد  وجود  مختلف  جهان بینی های  در 
تاریخ  مختلف  دوران  و  ادیان  فرهنگ ها،  در  طبیعت  به 
می پردازد. از جمله کسانی که در زمینه مفهوم طبیعت در 
ادیان مختلف مطالعه نموده و نظریات او در بسیاری از آثار 
مورد استفاده قرارگرفته؛ سید حسین نصر می باشد که کتاب 
دین و نظم طبیعت او در زمینه تاثیر دیدگاه ادیان به نوع 
نگرش به طبیعت نگاشته شده است. عالوه بر نصر )1387( 
رابطه  بهبود  در  ادیان  نقش  زمینه  در  بسیاری  نویسندگان 
همچون  داده اند  انجام  تحقیقاتی  زیست  محیط  و  انسان 
الجوردی  و  انصاری   ،)1395( کامیار  و  تقوایی  قلندریان، 
فغفور مغربی  و   ،)1391 )پارسا پور  مك کیبن   ،)1391(
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)1388(. این نویسندگان اصالح دیدگاه تك بعدی مادی به 
طبیعت و بازگشت به دیدگاه ارزشی ادیان نسبت به طبیعت 
را در بهبود رابطه انسان و طبیعت موثر می دانند. همچنین 
نویسندگانی نیز به مطالعه تاثیر نوع نگرش به طبیعت بر 
نمونه های  در  معماری  و  طبیعت  رابطه  شکل گیری  نحوه 
و  سعادتجو  حمزه نژاد،  مثال  عنوان  به  پرداخته اند.  موردی 
انصاری )1393( به مقایسه تطبیقی تاثیر دیدگاه ها به طبیعت 
بر باغسازی دو دوره ساسانی و اسالمی ایران پرداخته اند. 
علیپور، نصیرسالمی و فالمکی )1398( نیز به بررسی تاثیر 
آیین مهر پرستی بر ساختار منظر نیایشگاههای مهر پرستی 
پرداخته اند. در بعد نگرش های علمی- مادی، تاثیر طبیعت 
در ارتقای تکنولوژی به دو روش الهام از طبیعت و مشارکت 
از  الهام  بحث های  و  گرفته است؛  قرار  توجه  مورد  طبیعت 
تکنولوژی های  ارتقای  در  زیست الگو2  معماری  در  طبیعت 
این  از صاحبنظران که در  معماری شکل گرفته اند. برخی 
زمینه فعالیت نموده اند؛ عبارتند از بنیوس )2002(، مجلیك 
)2012(، ناختیگال و ویشر )2013(. تعدادی از معماران نیز 
در زمینه تاثیر مشارکت طبیعت3 در ارتقای تکنولوژی های 
جمله  از  داده اند  ارائه  آثاری  و  نموده اند؛  فعالیت  معماری 
اشاره  پیانو  رنزو  و  فتحی  حسن  به  می توان  معماران  این 
ماده  رساندن مصرف  حداقل  به  برای  معمار  دو  این  کرد. 
تجدیدپذیر  انرژی های  مشارکت  با  معماری  در  انرژی  و 
طبیعت به طراحی پرداخته اند. اما در مباحث زیست گرایی4 
امروزه در زمینه طراحی معماری مطرح شده  است-  -که 
شده  پرداخته  طبیعت  به  پیوستن  از  انسان  فطری  نیاز  به 
کلرت  و   )2019( سالینگاروس  همچون  معمارانی  است؛ 
پرداخته اند؛  مطالعه  به  زمینه  این  در   )2015( کالبرس  و 
زیست گرا  معماری  به  رسیدن  جهت  در  را  راهکارهایی  و 
به  ارزشی  ارایه دو دیدگاه مادی و  بر  ارائه داده اند. عالوه 
از  است  شده  ارایه  نیز  دیگری  تقسیم بندی های  طبیعت، 
ابزاری6 )هچر7  ذاتی5 و  ارزشی  به  دیدگاه ها  تفکیك  جمله 
عرفاني  فلسفي،  دیني،  نگرش هاي  تعریف   ،)704  ،2004
 ،1391 قنبران  و  )شرقی  طبیعت  به  نسبت  عملکردي  و 
و  نشانه گرا  قداست گرا،  رویکرد  سه  تعریف  و   )110-109
علم گرا در رابطه طبیعت و معماری )فرهی فریمانی، حقیقت 

بین 1395، 33-42(. تقسیم بندی های انجام شده به رغم 
تنوع بر اساس ساحت های وجودی انسان در بهره گیری از 
نیز به  طبیعت تعریف شده اند. فالحت و شهیدی )1389( 
بررسی تاثیر تحوالت مفهوم طبیعت بر شکل گیری فضای 
معماری در گذر زمان پرداخته اند. پورمند و قالتی )1390( 
بر اساس علت های وجودی دیدگاه ارسطو، به تحلیل باغ 
ایرانی پرداخته است. تعدادی از نویسندگان به بررسی رابطه 
انسان و طبیعت از منظر ساحات وجودی انسان از دیدگاه 
اسالمی پرداخته اند؛ همچون نقره کار )1392( و مهدی نژاد، 
ضرغامی و سادات)1394(. نوشتار حاضر در ابتدا به بررسی 
فناوری های  و  راهکارها  انواع  شکل گیری  نحوه  جامع 
برگرفته از طبیعت تحت تاثیر نیازهای جامع انسان -که از 
ساحات مختلف وجودی او نشات گرفته شده- می پردازد؛ و 
به دنبال یافتن رابطه متقابل میان نوع نگرش به نیازهای 
آن  دو  تاثیر  نهایت  در  و  طبیعت  به  دیدگاه  نوع  بر  انسان 
و  در دو دوره سنتی  فناوری ها  و  راهکارها  بر شکل گیری 

می باشد. معاصر 
و  راهکارها  شکل گیری  در  طبیعت  نقش   .4
معماری  در  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های 
در زمینه انواع روش های بهره گیری از طبیعت در طراحی 
غیر ایرانی  و  ایرانی  معماران  از  مختلفی  نظریات  معماری 
یا  طراحان  معماران،  که  زمانی  است.  گردیده  ارائه 
این  بر  سعی  کردند،  مطرح  را  طبیعت  با  کار  دانشمندان، 
داشتند که یکی از این دو رویکرد را دنبال کنند؛ الهام یا 
مشارکت. رویکرد الهام از طبیعت در واقع تفسیری است از 
رفتارها و فرمهای طبیعی در قالب سیستم ها و متریال های 
جدید. اصطالحاتی مانند بیونیك  و بیومیمکری2 )علم تقلید 
قرار می گیرند. خالف  استفاده  مورد  زمینه  این  در  حیاتی( 
جدید  طرح های  خلق  برای  مشارکت  رویکرد  در  تمثیل 
می بایست تعامل مستقیم با منبع طبیعی وجود داشته باشد 
)برونل و سوکهمر2015، 25(. در زمینه الهام از طبیعت در 
معماری صاحبنظران  فناوری های  و  راهکارها  شکل گیری 
روش های  دانشمندان  داده اند.  ارائه  مختلفی  شیوه های 
متمایز بهره گیری از طبیعت را تقلید از شکل، تقلید از ماده، 
تقلید از نحوه ساخت، تقلید از فرایند، تقلید از عملکرد در 
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سه سطح ساختار و اندام های موجود زنده، رفتار انفرادی و 
 .)18  ،1392 )قیابکلو  می دانند  گروهی  رفتار  و  اکوسیستم 
تحت  دکترای خود  رساله  در   )1391( فیض آبادی  محمود 
عنوان »تبیین مبانی نظری تکنولوژی معماری با بهره گیری 
از سازواره های طبیعی« شش روش الهام از طبیعت را به این 
صورت ذکر می کند: 1. تزئینی،2. ساختاری، 3. عملکردی، 
4. فرمی، 5. فضایی، و 6. مفهومی.  مشارکت طبیعت در 
معماری نیز با اهداف متفاوتی صورت پذیرفته است. گاه از 
منابع ماده و انرژی طبیعت در راستای ارتقای سازه و کالبد 
با  طبیعت  عناصر  گاه  و  است؛  شده  گرفته  بهره  معماری 
هدف بهره گیری کیفی از حضور طبیعت و یا مقاصد نمادین 
در معماری به کار گرفته شده اند. در این نوشتار روش های 
الهام  جنبه های مختلف  به  توجه  با  از طبیعت،  بهره گیری 
از طبیعت و مشارکت طبیعت به 11 گروه تقسیم گردیده 
است که در برگیرنده دیدگاه مادی و ارزشی به طبیعت در 
کنار یکدیگر است. این تقسیم بندی عبارت است از 1. الهام 
از طبیعت در تزئینات معماری، 2. الهام فرمی از طبیعت در 
احجام معماری، 3. الهام مفهومی از عناصر طبیعت )الهام 
و  دینی  مفاهیم  به  اشاره  برای  طبیعت  عناصر  از  نمادین 
از تناسبات هندسی طبیعت در طراحی،  الهام  مذهبی(، 4. 
5. الهام ساختاری )الهام از ساختارهای موجود در طبیعت 
الهام   .6 سازه ای(،  و  کالبدی  کیفیت های  ارتقای  جهت 
عملکردی )الهام از عملکردهای موجودات زنده در تعامل با 

طبیعت برای تامین نور، انرژی و پاسخ به محیط(،
7. مشارکت بستر طبیعت در طراحی، 8. مشارکت عناصر 
تجدید پذیر  انرژی های  مشارکت   .9 طراحی،  در  طبیعت 
منابع  مشارکت   .10 انرژی،  مصرف  کاهش  برای  طبیعت 
ماده و انرژی تجدیدناپذیر، 11. مشارکت )حضور( نمادین 
طبیعت در معماری. آنچه مسلم است هر کدام از راهکارها 
از  طیفی  به  پاسخ  در  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های  و 
است  نیاز  دلیل  همین  به  گرفته اند؛  انسان شکل  نیازهای 

شود. ذکر  انسان  نیازهای  مختلف  ابعاد 
5. نیازهای انسان

شامل  انسان  اساسی  نیازهای  مازلو،  آبراهام  دیدگاه  از 
نیازهای   .2 فیزیولوژیکی،  نیازهای   .1 هستند؛  سطح  پنج 

ایمنی یا امنیت، 3. نیازهای اجتماعی، تعلق و دوستی، 4. 
نیازهای قدر و منزلت، و 5. نیاز به خودیابی و خودشکوفایی 
معرفی  مدل  بسیاری  صاحبنظران   .)112، )رضائیان1370 
جدول  بسیاری  رو  این  از  نمی دانند؛  کامل  را  مازلو  شده 
جمله  از  یونگ  کرده اند.  اصالح  یا  و  داده  تغییر  را  مازلو 
داشت  توجه  انسان  معنوی  نیازهای  به  که  بود  اشخاصی 
)شجاعی 1386، 93(. در نسخه تصحیح شده هرم نیازهای 
انسانی  نیازهای  به  تعالی  به  نیاز  نیز،  ریورا  توسط  انسانی 
از  می تواند  تعالی  به  نیاز  او  نظر  از  است.  گردیده  افزوده 
را  مختلف  فرهنگ های  و  انسان ها  تاثیر  روانشناسی  نظر 
در تفاوت مفهوم زندگی نشان دهد )کوتکو ریورا8 2006، 
و  ماده  از  مرکب  موجودی  انسان  اسالم،  منظر  از   .)311
تعّدد و  دارای  انسانی  نیازهای  به همین خاطر  روح است؛ 
زیادی  اشارات  نیز  اسالمی  منابع  در  است.  بسیاری  تنوع 
به ابعاد وجودی انسان، قوا و نیازهای او شده است یکی از 
کاملترین تعاریفی که از ابعاد وجودی انسان موجود است، 
تعریف  این  در  است.  علي)ع(  امام  از  روایتی  به  مربوط 
انسان دارای چهار ساحت نفسانی است؛ نامی نباتی، حسی 
حیوانی، ناطقه قدسی و کلی الهی. هر کدام از این ساحات 
زیادت  ترتیب مسبب  به  آنها هستند که  و  دارند؛  پنج قوه 
و نقصان، خشنودی و ناراحتی، عفت و حکمت و رضایت 
 .)824 آملی1380،  )حسن زاده  هستند  انسان  در  تسلیم  و 
بر اساس مراتب  را  انسان  نیازهای  او  نقره کار و همکاران 
نیازهای  سطح  چهار  به  اسالم  دیدگاه  از  انسان  وجودی 
مادی، نیازهای روانی، نیازهای عقالنی و نیازهای معنوی 
تقسیم بندی کرده اند )نقره کار، مظفر و تقدیر 1396، 89(. در 
این دیدگاه، نیازهای مادی انسان از نفس نامی او سرچشمه 
می گیرد و با مثال هایی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، 
روانی  نیازهای  می شود.  معرفی  جنسی  نیازهای  و  امنیت 
نیازهای  با  و  گردیده  متناظر  حسی-حیوانی  مرتبه  با  او 
فردی همچون شادی، آرامش و نیازهای اجتماعی همچون 
معاشرت، مبادله، تعاون، احترام، عزت نفس و محبت معرفی 
می شود. نیازهای عقالنی او با نفس ناطقه قدسی متناظر 
گردیده است؛ و با نمونه های زیبایی طلبی )زیبایی های مورد 
حقایق،  و  واقعیت ها  )شناخت  حق جویی  انسان(،  عالقه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 19

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1346-fa.html


117فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هفتم / تابستان  1399 / سال هشتم

فراگیری علم( و فضیلت خواهی )عدالت و حریت( معرفی 
گردیده؛ و نیازهای روحانی انسان متناظر نفس کلی الهی 
)ملکه الهی(؛ و با نمونه هایی همچون حس پرستش، میل 
معرفی شده  باری تعالی(  )ذات  زیبایی مطلق  و  به حقیقت 
نوشتار مبنای  این  تقدیر 1393، 24(. در  )نقره کار و  است 
نیازهای انسان تقسیم بندی نقره کار و همکاران خواهد بود. 
به  پاسخ  در  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های  و  راهکارها 

گرفته اند. انسان شکل  وجودی  مختلف  ساحات  نیازهای 
6. نحوه شکل گیری راهکارها و فناوری های برگرفته 

از طبیعت در پاسخ به نیازهای انسان
بیان  مازلو  انسانی  نیازهای  به جدول  اشاره  با   )2013( وو 
نیازهای  طیف  تامین  به  قادر  زیست بوم9  هر  که  می دارد 
انسان  متعالی  نیازهای  تا  فیزیولوژیك  نیازهای  از  انسان 
همچون نیازهای زیبایی شناسی و احساس تعلق به مکان 
است. مسلم است که انسان در طول تاریخ نیازهای مادی 
اکسیژن  نور،  به  نیاز  یعنی  خود  امنیت(  و  )فیزیولوژیك 
طبیعت  به  اتکا  با  را  سرپناه  ساخت  برای  اولیه  مواد  و 
برآورده نموده است. تالش هایی که امروزه متخصصین در 
ارتقای فناوری های معماری با الهام از طبیعت و مشارکت 
تامین  و  کالبدی  سازه ای،  ویژگی های  ارتقای  در  طبیعت 
راستای  در  اول  درجه  در  می نمایند؛  محیطی  آسایش 
انسان هاست.  فیزیولوژیك  نیازهای  به  پاسخگویی  ارتقای 
بیونیك  علم  کاربرد  از  متخصصان  اصلی  هدف  واقع  در 
موجود  ارگانیسم های  از  عملکردی  و  ساختاری  الهام  و 
جهت  کالبدی  و  سازه ای  فناوری های  ارتقای  طبیعت،  در 
ارتقای پاسخگویی به نیازهای مادی انسان هاست. در زمینه 
مشارکت طبیعت در معماری، انسان در طول تاریخ به دو 
گونه از مشارکت طبیعت جهت ارتقای فناوری های معماری 
انرژی  و  ماده  منابع  از  استفاده  است؛  نموده  بهره برداری 
تجدید پذیر، و استفاده از منابع ماده و انرژی تجدید ناپذیر. 
هر دو نوع بهره برداری از طبیعت در طول تاریخ در جریان 

است.  بوده 
یکی از بدفهمی های دوران مدرن در مورد محیط و بومگاه 
سبز  فضای  و  نور  هوا،  به  دنیای صرف  در  خالصه شدن 
و  معماران  امروزه   .)279 شولتز1388،  )نربرگ  می باشد 

راهکارهای الزم جهت شکل گیری  زمینه  در  اندیشمندان 
فرضیه  اساس  بر  نموده اند.  تحقیق  زیست گرا  معماری 
زیست گرایی10 انسان به دلیل سرشت طبیعت دوست خود، 
نیازهای  برآوردن  در  و  نیست  از طبیعت  به جدایی  حاضر 
روانشناختی، عقالنی و روحانی نیز، نیازمند حضور در طبیعت 
است. نقره کار و تقدیر )1393( احساس شادی و آرامش را 
از جمله نمونه های نیازهای روانی انسان ذکر می نمایند و 
توجه به حواس انسان )بینایی، بویایی، شنیداری، چشایی و 
المسه( در بهره گیری از طبیعت را از راهکارهای پاسخگویی 
به نیازهای روانی انسان ذکر می نمایند. در مطالعاتی که در 
معماری سنتی ایرانی انجام پذیرفته است نیز ایجاد فضایی 
دل انگیز و زیبا با حضور آب و فضای سبز، استفاده از رنگ 
راهکارهای  از  زیبا  ایجاد چشم اندازهای  و  و طرح مناسب 
پاسخگویی به نیازهای روانی افراد با به چالش کشیدن حواس 
او در درک طبیعت در خانه های سنتی ذکر گردیده است 
)نقره کار و تقدیر1393، 31(. در مورد نحوه تامین نیازهای 
ارتقاي  از   عقالنی قابلیت های محیطی ذکر شده عبارتند 
شناخت، و معرفت انسان، و تامین نیازهای زیبایی شناسی 
انسان با استفاده از نقش ها و آرایه ها و نمادها، ایجاد زمینه 
تفکر برای انسان با دوری از هیاهو و توجه به درونگرایی 
)نقره کار و تقدیر 1393، 31(. انسان با الهام از تزئینات و 
هندسه موجود در طبیعت و یا امکان ایجاد ارتباط مستقیم با 
طبیعت در راستای دریافت آموزه هاي بي واسطه از طبیعت 
عقالنی  بعد  به  خداوند،  خلقت  از  صحنه هایی  عنوان  به 
واقع  در  است.  گفته  پاسخ  خود  نیازهای  )زیبایی شناختی( 
فرم های  و  تزئینات  از  بهره گیری  با  معمار  مرحله  این  در 
برگرفته از طبیعت و یا ایجاد دیدهای مطلوب به طبیعت، 
سعی در ایجاد زمینه تفکر و اندیشه عمیق در مخاطب را 
دارد؛ از سویی دیگر، تدبر در طبیعت مقدمه کمال معنوی 

انسان نیز هست.
انسان در طول تاریخ در تامین نیازهای متعالی یا روحانی خود 
نیز با طبیعت در تعامل بوده است. چگونگی بهره گیری از 
طبیعت در پاسخ به نیازهای روحانی در فرهنگ های مختلف 
متفاوت و ناشی از نوع نگرش به طبیعت در فرهنگ ها است. 
در این زمینه عقاید فراوانی وجود دارد. با مرور تاریخ بشر، 
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طبیعت  که  غیرتوحیدی  و  ابتدایی  ادیان  در  می شود  دیده 
مقدس بوده؛ انسان ها تعالی و کمال را در طبیعت جستجو 
طبیعت  عرفان سرخپوستی،  در  مثال  عنوان  به  می کردند. 
دارای روح است؛ و یا در هندوییزم، کل عالم هستي قسمتي 
از پیکر الوهیت )برهما( به حساب مي آید. در ایران قبل از 
اسالم )دین زرتشتي( طبیعت و عناصر آن مقدس شمرده 
زرتشت  پیام  در  بودند.  ایزداني  داراي  گاهي  و  مي شدند؛ 
و  آب  و  زمین  به  احترام  و  از هر چیز حفظ طبیعت  بیش 
در   .)53  ،1387 )محمدی  می شود  دیده  گیاهان  و  خاک 
این ادیان تعالی و کمال انسان با پیوستن به طبیعت محقق 
ادیان معماری مقدس در  این  به همین دلیل در  می شود. 
ستایش طبیعت شکل می گیرد؛ و در طراحی این مکان ها به 
عناصر طبیعت توجه خاصی می شود. به طور مثال، توجه به 
جهت طلوع و غروب خورشید در معماری بسیاری از معابد 
در ادیان مختلف و نیز آتشکده های ایرانی انجام می گرفته 
است )قدوسی فر، حبیب و شهبازی 1391، 44(. در واقع در 
این مرحله حضور طبیعت در معماری با هدف بیان نمادین 
و اشاره به مفاهیم متعالی صورت می گیرد. همچنین تقلید 
بیان  برای  معماری مذهبی  در  از عناصر طبیعت  مفهومی 
کوه  به  اعتقاد  مثال  عنوان  به  است.  گرفته  نمادین شکل 
مقدس در بسیاری از سرزمین ها منجر به تقلید از فرم کوه 
بودند  آرامگاه و معبد  اهرام مصر که  معابد شده است.  در 
)رایس11 2004،  می رفتند  شمار  به  مقدس  کوه  از  نمادی 
شهرسازي  در  می توان  را  بن بن  مقدس  کوه  تجلی   .)58
تپه اي  شهري  هر  در  که  کرد  مالحظه  مصریان  باستاني 
در  مقدسي  نام سنگ  بعدها  بن بن  آغازین ساخته می شد. 

و  ابتدایی  مقدس  کوه  نماد  و  هلیوپولیس  خورشید  معبد 
)رملر12  مي تابد  بدان  خورشید  اشعة  که  شد  محلي  اولین 
2010، 28(. آندرو برنان در خصوص رابطه انسان با محیط، 
عقیده انسان گرایی اکولوژیکی را بسط داده؛ و معتقد است 
که از آنجا که ما بخشی از طبیعت هستیم، برای آنکه به 
انسان کاملی تبدیل شویم باید با آن تماس داشته باشیم. 
او هویت ما را با طبیعت مرتبط دانسته است )بل13 2007، 
119(. در دیدگاه اسالمی و سایر ادیان توحیدی نیز هدف از 
رابطه انسان و طبیعت رسیدن هر دو به کمال مطلوب است 
)قلندریان و دیگران1395، 73(. پورتر از جمله کسانی است 
که با مطالعه ویژگی های بهشت در قرآن باغ های ایرانی را 
 .)23 )پورتر1384،  است  کرده  معرفی  بهشت  از  تصویری 
در پاسخ به نیازهای روحانی با بهره گیری از طبیعت، هدف 
نمادین  الهام  یا  و  عناصر طبیعت  نمادین  کاربرد  از  اصلی 
طبیعت درک مفاهیم متعالی و مافوق طبیعت بشر می باشد. 
تفاوتی ظریف میان بیان نمادین طبیعت در نیازهای عقالنی 
و معنایی وجود دارد. در بیان نمادین طبیعت در بعد عقالنی 
مفاهیم  بیان  جهت  طبیعت  نمادین  حضور  یا  الهام  لزومًا، 
اشاره  نیز  غیر معنوی  مفاهیم  به  می تواند  و  نیست  متعالی 
برای  پرندگان  بال  از  الهام  نمونه،  عنوان  به  باشد.  داشته 
یك  جدول  در  می باشد.  قسم  این  از  سرعت  القای حس 
انواع روش های بهره گیری از طبیعت -که در بخش 4 به 
دست آمد- بر اساس پاسخگویی به نیازهای انسان دسته 

بندی گردیده است. 

جدول 1. نحوه شکل گیری راهکارها و فناوری های برگرفته از طبیعت در پاسخ به نیازهای انسان

نمونه هایی از تعامل طبیعت و معماری در 
پاسخ به نیازها )فناوری ها و راهکارهای 

برگرفته از طبیعت(

قابلیت های معماری در پاسخ به نیازها
)از دید نقره کار و همکاران 1393(

نمونه هایی از نیازها )از دید 
نقره کار و همکاران 1393(

نیازهای انسان
)از دید نقره کار( 

مشارکت بستر طبیعت در طراحی، 
مشارکت انرژی های تجدید پذیر طبیعت 
برای کاهش مصرف انرژی و همسازی 
بنا با اقلیم، الهام عملکردی )الهام از 

عملکردهای موجودات زنده در تعامل با 
طبیعت برای تامین نور، انرژی و پاسخ به 

محیط(

طراحی کالبد فضا همساز با اقلیم و شرایط 
منطقه ای، توجه به نیازمندی های بدن و 

تامین آسایش حرارتی

خوراک، پوشاک، مسکن، 
نیاز به امنیت و نیازهای 

جنسی
نیازهای مادی
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الهام ساختاری )الهام از ساختارهای 
موجود در طبیعت جهت ارتقای 

کیفیت های کالبدی و سازه ای(، مشارکت 
منابع ماده و انرژی تجدیدناپذیر در ساخت 

مواد و مصالح معماری

طراحی فضای امن و مقاوم در برابر تاثیرات 
نامطلوب محیطی و بالیای طبیعی، عدم 

آسیب به محیط زیست

مشارکت عناصر طبیعت در طراحی 
)حضور آب، گیاه، درخت، نور و مصالح 

طبیعی و...(، جهت پاسخ به نیازهای روانی 
انسان، ایجاد محیطی با طراوت و دلپذیر: 
استفاده از گونه های مختلف درختان در 
طراحی حیاط و عبور آب روان از پای 

درختان، توجه به تاثیر مصالح ارگانیك و 
طبیعی بر رفتار کاربران: استفاده از رنگ ها 

و بافت طبیعی در عناصر سازنده فضا 
مانندکف، دیوارها و سقف جهت به چالش 

کشیدن حواس انسان

مدیریت ادراکات محیطی )شنیدن، دیدن، 
صوت و...( در جهت ایجاد آرامش و آسایش 
در بنا، طراحی مناسب ابعاد، اندازه، اشکال، 
و ایجاد احساس امنیت و تعلق خاطر در 

کاربر با رعایت مقیاس، استفاده از اصوات 
آرامش بخش مانند صدای آب

نیازهای فردی: شادی، 
آرامش

نیازهای اجتماعی: 
معاشرت، مبادله،

تعاون، احترام، عزت نفس، 
محبت

نیازهای روانی

الهام از طبیعت در تزئینات معماری، الهام 
فرمی از طبیعت در احجام معماری، الهام 
از تناسبات هندسی طبیعت در طراحی، 
الهام ساختاری و فرمی از طبیعت جهت 
ایجاد فرم های آوانگارد و گاه نامتعارف 
جهت به چالش کشیدن قوه تفکر انسان
دریافت آموزه هایي بي واسطه از طبیعت 
با ایجاد ارتباط مستقیم با آن، به عنوان 

صحنه هایی از خلقت خداوند.

ارتقاي شناخت و معرفت انسان و تامین 
نیازهای زیبایی شناسی انسان با استفاده از 
نقشها و آرایه ها و نمادها، ایجاد زمینه تفکر 
برای انسان با دوری از هیاهو و توجه به 

درونگرایی

زیبایی طلبی: زیبایی های 
مورد عالقه

انسان، حق جویی: شناخت 
واقعیت ها و حقایق،  

فراگیری علم
فضیلت خواهی: عدالت، 

حریت

نیازهای 
عقالنی

الهام مفهومی از عناصر طبیعت )الهام 
نمادین از عناصر طبیعت برای اشاره به 

مفاهیم متعالی( به عنوان مثال، گل نیلوفر 
نماد کمال در بسیاری از فرهنگ ها و 
یا کاربرد درخت زندگی در بسیاری از 

فرهنگ ها، اهرام مصر نمادی از نیروهای 
جاویدان  و...

سوق به مفاهیم متعالی از طریق استفاده 
از نمادها، آرایه ها و طراحی رمز گونه فضا و 
طراحی مناسب عالمات، نشانه های بصری 
و شنیداری و المان ها در فضاها، سوق به 
مفاهیم متعالی از طریق استفاده از نمادها، 

آرایه ها و...
تداعی گری مفهوم تواضع و خشوع در برابر 
پروردگار با پرهیز از بکارگیری مقیاس ها و 

تناسبات بیش از حد عظیم 
جلوگیری از غرق شدن در بعد مادی حیات 

انسان با توجه به سادگی و پرهیز از تجمالت 
و تزئین هاي بیش از اندازه

حس پرستش،
میل به حقیقت و زیبایی 

مطلق
)ذات باری تعالی(

نیازهای روحانی

مشارکت )حضور( نمادین طبیعت در 
معماری؛ توجه به طلوع و غروب خورشید 

در بناهای آیینی همچون آتشکده ها، 
حضور نمادین آب در معابد و آتشکده ها، 
حضور نمادین نور در کلیسای گوتیك و...
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راهکارهای  از  گروه  هر  که  می دهد  نشان  یك  جدول 
از  گروهی  به  پاسخ  در  اول  مرحله  در  طبیعت  از  برگرفته 
نیازها شکل گرفته اند.  راهکارهای ذکر شده در جدول یك 
بومی  شرایط  اساس  بر  مختلف،  بوم های  و  فرهنگ ها  در 
به فرمهای مختلف اجرا شده و در طول سالیان تبدیل به 
از  برگرفته  الگوهای  در  ویژگی ها  از  برخی  الگو می شدند. 
نیازهای  به  پاسخ  در  الگوها  این  می شوند  موجب  طبیعت 

نمایند. عمل  موفق  انسان 
فناوری های  و  راهکارها  مناسب  ویژگی های   .7
انسان نیازهای  به  پاسخ  در  طبیعت  از  برگرفته 

دراثر یك زبان الگو، الکساندر و همقطارانش 253 راه حل 
یا الگوي طراحي را که در معماري مطرح مي شوند استخراج 
این  مؤلفان   .)4  ،1977 ایشیکاوا15  و  )الکساندر14  نمودند 
موفقیت  داشتند  اذعان  الگوها  این  استخراج  از  پس  اثر 
به  بودند؛  بي توجه  الگوها  به  طراحي  در  که  طرح هایي 
صورت قابل مالحظه اي از سایر طرح هایي که از آنها پیروي 
منظور   .)2000 است  )سالینگاروس  بـوده  کمتر  نموده اند؛ 
اصول طراحی  از  ترکیبی  اولیه  عام  راه  حل های  یا  الگو  از 
بزرگتر  گروه  یك  شکل گیری  مبنای  عنوان  به  که  است 
 ،1386 فر  )عینی  می  شود  شناخته  طراحی  راه حل های  از 
40(. یك الگو راه حلی است که قباًل مکشوف و در شرایط 
.)11 )سالینگاروس2000،  است  شده  آزموده  نیز  متفاوتی 

الگوهای معماری حاصل تجربة بشری بوده است؛ و ابزاری 
می شوند.  محسوب  معماری  فضای  و  فرم  تولید  برای 
طول  در  که  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های  و  راهکارها 
تاریخ در تمدن های مختلف شکل گرفته اند نیز راهکارهایی 
را  معماری  الگوهای  به  شدن  تبدیل  توان  که  بوده اند 
با  -که  حیاط  مرکزی  الگوی  مثال،  عنوان  به  داشته اند. 
اهداف مادی بی شمار در خانه ها به وجود آمده است- یکی 
از راهکارهای تامین نیازهای مادی انسان با بهره گیری از 
طبیعت است و در مناطق مختلف به دلیل مسائل اقلیمی 
و فرهنگی ابعاد متفاوتی یافته است؛ و یا الگوی آتریوم ها 
مرکزی  حیاط  ایده  یافته  تکامل  که  معاصر  معماری  در 
الگوی  گفت  می توان  واقع  در  شده اند.  مسقف  که  است 
اولیه حیات مرکزی در بناهای مختلف و زمان های مختلف 

ایجاد  متفاوت  اهداف  با  را  متنوعی  نتایج  و  گردیده  تکرار 
فناوری های  از  دیگری  نمونه  نیز  بادگیرها  است.  نموده 
برگرفته از طبیعت هستند که جهت بهره برداری از نیروهای 
تجدید  پذیر طبیعت به الگوی معماری تبدیل شده بودند؛ و 
در مناطق مختلف دارای جزئیات متفاوتی بودند. دو ویژگی 
نیازها موفق عمل  به  پاسخ  الگوها در  که موجب می شود 

از عبارتند  نمایند؛ 
مناسب  ترکیب  ب(  و  الگوها  بودن  چند عملکردی  الف( 

الگوها. 
چند عملکردی بودن الگوها به این معنا است که الگوهای 
مادی  نیازهای  به  پاسخ  در  اول  مرحله  در  آمده  دست  به 
شکل گرفته اند؛ ولی بسیاری از آنها توانایی پاسخگویی به 
نیازهای سطوح باالتر روان انسانی را نیز دارند. به عنوان 
ایرانی در مرحله اول  مثال، حضور آب و گیاه در معماری 
معماری شده اند؛  وارد  مادی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 
ولی در سطوح باالتر به نیازهای روانی طبیعت گرایی انسان 
به  مناسب  دیدهای  ایجاد  با  نهایت  در  داده اند.  پاسخ  نیز 
نیازهای  به  انسان  آن،  از  نمادین  بهره گیری  یا  و  طبیعت 
زیبایی شناختی )عقالنی( و معنوی خود نیز با بهره گیری از 
طبیعت پاسخ داده است. پورمند و قالتی )1390( بر اساس 
علت های وجودی ارسطو، به تحلیل باغ ایرانی پرداخته و به 
این نتیجه رسیده اند که غایت اولیه ساخت باغ های ایرانی 
لذت جویی انسان بوده است؛ اما این غایت با گذشت زمان 
با غایت معنایی ترکیب شده است و غایت نهایی به صورت 
یك بهشت نمود یافته است. هابهاوس، هانینگر و هارپور 
)2004( در اشاره به باغ های ایرانی عنوان می کنند که باغ ها 
در  که  معنوی هستند  قدرتی  و  ارزشمند  دارای سنت های 
و  کارکردی  مفهومی،  جنبه  با سه  گیاه  و  آب  عناصر  آن، 
زیباشناختی حضور می یابند. نمودار 1 کاربرد چندعملکردی 
عناصر طبیعی را در حیاط های سنتی و باغ های ایرانی نشان 

می دهد.
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بکارگیری  از  نمونه  دو   )2 و   1 )تصاویر  زیر  تصاویر 
راهکارهای الهام از طبیعت را در روزن های مشبك معماری 
سنتی خانه عباسیان و معماری مدرن موسسه جهان عرب 
نیازهای  تامین  دو گانه  کارکردهای  به  که  می دهد  نشان 

است. شده  اشاره  آنها  غیرمادی  و  مادی 

ویژگی دیگری که باعث می شود الگوها در پاسخ به نیازهای 
انسان موفق عمل نمایند ترکیب مناسب الگوها است. الگوها 
قابلیت ترکیب با یکدیگر را دارند )سالینگاروس2000، 15(. 
الگوي  بـاالتر،  سطح  در  الگوها  از  منسجم  ترکیب  یك 
دارد   نیز  دیگري  اضافي  خواص  که  مي سازد  را  جدیدي 

)نمودار 2، سمت چپ(.

ــون  ــی همچ ــر محیط ــردی  از عناص ــری چندعملک ــودار 1. بهره گی نم
ــان در  ــله مراتبی انس ــای سلس ــه نیازه ــخ ب ــت در پاس ــاه و درخ آب، گی

ــدگان( ــع: نگارن ــی )منب ــاری و باغســازی ایران معم

نمودار 2. سمت چپ. نشان می دهد که چگونه الگوهای موجود در یك 
باالتر  الگوهای جدید در سطح  تعریف  به  تا  با هم جمع می شوند  سطح 
الگوهایی که  نشان می دهد که چگونه  راست  نمودار سمت  یابند.  دست 
در سطوح باالتر قرار دارند؛ به الگوهایی که در سطوح پایین تر قرار دارند 

متکی هستند )مأخذ: سالینگروس2000،14(.

تصویر 2. موسسه جهان عرب
با نمای  نور خورشید  به  انسان  نیازهای مادی و روانی  تامین  کارکرد 1. 
تنظیم  در  چشم  مردمك  عملکرد  نحوه  از  الهام  با  نور  تنظیم  هوشمند: 
نور، کارکرد اول و دوم: تامین نیازهای زیبایی شناختی با ایجاد گره های 

هندسی و ایجاد تشابه به معماری اسالمی گذشته

تصویر 1. روزن مشبك گچی در خانه عباسیان
کارکــرد 1: تامیــن نیازهــای مــادی و روانــی انســان بــه نــور خورشــید: 
تامیــن و تعدیــل نــور، کارکــرد اول و دوم: پاســخ بــه نیازهــای زیبایــی 
شناســی بــا ترکیــب هندســی و تزئینــات اســلیمی برگرفتــه از طبیعــت
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نحوة کارکرد هر یك از الگوهاي اولیه در ترکیب به وجود 
آمده به همان صورتي است که به تنهایي نیز کار مي کرد. 
دیگري  اطالعات  شامل  وجودآمده  به  کل  براین،  عالوه 
این کل  الگوهاي سازندة  از  در هیچ یك  نیز مي شود که 
خاطر  به  اطالعات  ایـن  وجود  ندارند؛  وجود  تنهایي  به 
سازماندهي این الگوها در قالب یك کل است. بدین ترتیب 
نمي توان خواص یك الگو را که در یك سطح باالیي قـرار 
دارد؛ تنها از روي الگوهایي که در سطوح پـایین تر آن قرار 
گرفته اند؛ پیشگویي کرد. چسباندن الگوها به هم بدون در 
نظر  گرفتن انتظام مناسب، انسجام کلي مطلوبي را به وجود 
نمي آورد. در یك کل که از این طریق به وجود آمده باشد؛ 
هرجزء شاید به صورت مجزا درست کار کند؛ ولي این کل، 
هیچگاه عملکرد خوبي نخواهد داشت. مثالی که در زمینه 
آتریوم ها  آورد؛  می توان  معاصر  معماری  از  الگوها  ترکیب 
اشکال  به  چندهزارساله،  تاریخي  سابقه  با  آتریوم  هستند. 
اقلیم ها مشاهده شده  مختلف و با سقفي روباز، در تمامي 
است؛ و در سـده گذشته با سقف شیشه اي و ویژگي هاي 
متفـاوت، در ساختمان هاي عمومي براي پذیرش و نشیمن، 
تامین روشـنایي داخلي و ایجاد فضاهاي سبز دروني مورد 
استقبال قـرار گرفته است )مفیدی و مدی 1386( در نمودار 

3 مراحل رشد آتریوم ها نشان داده شده است.

از نتایج جداول مشخص می شود که الگوهای اولیه ای که 
ترکیب  در  می گیرند؛  شکل  اساسی  نیازهای  تامین  برای 
به  پاسخ می گویند.  را  بیشتری  نیازهای  الگوهای جدید  با 
الگوی  عنوان  به  عمودی  باغشهرهای  ایده  مثال،  عنوان 
تکمیلی که تامین کننده نیازهای روانشناختی افراد به ارتباط 
با طبیعت در شهرهای مدرن است؛ الگوهای اولیه آتریوم ها 
را که هدفشان تامین نور و روشنایی بوده نقض نمی کند. 
نمودار 2 سمت راست نشان می دهد که هر سیستم پیچیده 
یك ساختار سلسله مراتبي دارد. به این معني که به صورت 
همزمان در مقیاس ها و سطوح مختلف فرآیندهاي مختلفي 
شکل مي گیرند. در چنین سیستم پیچیده اي ارتباطات هم 
دارند  وجود  مختلف  سطوح  دربین  هم  و  سطح  یك  در 
)ماکو16 و مساروویك17 1970(. با بهره گیری از نمودار ذکر 
شده، در نمودار 4 ترکیب دو ویژگی چندعملکردی بودن، 
و ترکیب مناسب الگوهای برگرفته از طبیعت در پاسخ به 

نیازهای سطوح مختلف انسان نشان داده شده است.

نمــودار 3. ترکیــب الگوهــای یــك، دو و ســه در آتریوم هــای دوره 
ــر ــان معاص ــف انس ــای مختل ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس ــر ب معاص

)مأخذ: نگارندگان(

نمــودار 4. ترکیــب ویژگی هــای چندعملکــردی بــودن الگوهــا و ترکیــب 
الگوهــا در پاســخگویی بــه نیازهــای مختلف
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چند عملکردی  و  الگوها  ترکیب  ویژگی های  از  نمونه هایی 
آنچه  و مدرن ذکر گردید.  از دو دوره سنتی  الگوها  بودن 
و  سنتی  دوره  دو  در  انسان  نیازهای  به  پاسخگویی  در 
معاصر تفاوت ایجاد کرده است؛ تفاوت نوع دیدگاه انسان 
به طبیعت در دو دوره است که بر میزان و نحوه بهره گیری 
از الگوهای برگرفته از طبیعت تاثیر گذارده است. در نمودار 
چهار، 11 راهکار برگرفته از طبیعت بر اساس پاسخگویی 
شده اند.  دسته بندی  انسان  وجودی  مختلف  ساحات  به 
برای یافتن تفاوت بهره گیری از طبیعت در دیدگاه ارزشی 
سنتی به طبیعت و دیدگاه مادی معاصر به طبیعت، میزان 
بهره گیری از 11 روش بهره برداری از طبیعت که در بخش 
مبانی نظری به دست آمد؛ در دو دوره سنتی و معاصر از دید 

نیمه ساختاریافته مقایسه گردید.  با مصاحبه  خبرگان 
8. نتایج تحقیق

در پاسخ به سوال تحقیق، »میزان و نحوه پاسخگویی به 
نیازهای مختلف انسان توسط الگوهای برگرفته از طبیعت 
در دوران سنتی و عصر حاضر چه تفاوت هایی داشته است؟« 
به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان استناد گردید. 
یازده روش بهره گیری از طبیعت در معماری که در چارچوب 
نظری به دست آمد؛ به مصاحبه شوندگان ارائه شد؛ و از آنان 
و  سنتی  دوره  معماری  در  که  را،  روش هایی  شد  خواسته 
عصر حاضر از دید آنها بیشتر کاربرد داشته است؛ یادداشت 
نمایند. بالطبع راهکارها می توانستند در هر دو دوره تکرار 
شوند. در این مصاحبه، 10 نفر از خبرگان شرکت نمودند. 
معاصر  و  سنتی  دوره  دو  برای  شده  مشخص  راهکارهای 
برای  و  است  گردیده  ارائه  دو  جدول  در  و  شده  شمارش 
مقایسه میزان کاربرد روش ها در دو دوره، نمودار 5 ترسیم 
از  بهره گیری  بر می آید؛   2 جدول  از  که  همانطور  گردید. 
پتانسیل های موجود در طبیعت برای کاهش مصرف انرژی 
و بهره گیری بی واسطه از طبیعت در معماری با 10 امتیاز، 
بهره گیری مفهومی از طبیعت با 9 امتیاز، و بهره گیری از 
بستر طبیعت در طراحی با 8 امتیاز، بیشترین فراوانی را در 
معماری سنتی داشتند. در معماری معاصر تلقی از طبیعت 
تقلید ساختاری  امتیاز،  با10  انرژی  و  ماده  منبع  عنوان  به 
از طبیعت با 6 امتیاز، تقلید فرمی از طبیعت در حجم های 

در  استفاده  مورد  بیشترین روش های  امتیاز،   5 با  معماری 
طراحی با کمك طبیعت در معماری معاصر بودند. در کل 
از دید خبرگان بیشترین کاربرد طبیعت در دوران معاصر به 
مصرف منابع ماده و انرژی و تقلید ساختاری از طبیعت در 
ارتقای سازه معماری که جزئی از معیارهای تامین نیازهای 
و  فرمی  الهام  بعد  مرحله  در  می شود.  مربوط  بود  مادی 
ساختاری در جهت دستیابی به سازه های بدیع و فرم های 
متحیرانه در دوره معاصر مهم بوده است که این امر ناشی 
از رواج دیدگاه مادی به طبیعت بوده است که اشاره به امور 
متعالی را در بیان نمادین نادیده گرفته است؛ ولی در دوران 
و  طبیعت  بستر  مشارکت  نوع  از  طبیعت  مشارکت  سنتی 
در  طبیعت  بی واسطه  بهره گیری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
برای  اول گرچه  امر در درجه  این  بوده است که  معماری 
جبران ضعف تکنولوژی سنتی نسبت به تکنولوژی مدرن 
است؛ ولی خود عاملی برای ارتباط انسان با طبیعت و تامین 
نیاز فطری انسان به حضور در طبیعت است. در دوره سنتی 
الهام از فرم های معماری در تزئینات بیشتر بوده و در دوره 
معاصر الهام از طبیعت در راستای ارتقای احجام و سازه های 
الهام  معماری مطرح بوده است. همچنین حضورنمادین و 
مفهومی از طبیعت که از فاکتورهای پاسخگویی به نیازهای 
باالتری کسب  امتیاز  سنتی  دوره  در  است  انسان  روحانی 
نموده است. الهام از طبیعت در عصر معاصر در جهت ایجاد 
فرم های آوانگارد مطرح بوده است که در نهایت در جهت 
شکل  عقالنی  و  زیبایی شناسانه  نیازهای  به  پاسخگویی 

گرفته است.
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جدول 2. جمع بندی نظر خبرگان در مورد فراوانی استفاده از راهکارها و فناوری های برگرفته از طبیعت در دو دوره سنتی و معاصر )مأخذ: نگارندگان(

نمودار 5. مقایسه میزان استفاده از انواع راهکارهای برگرفته از طبیعت در دو دوره سنتی و معاصر از دید خبرگان )مأخذ: نگارندگان(

راهکارهای شکل گرفته در راستای 
نیازهای عقالنی-روحانی

راهکارهای شکل گرفته در راستای 
نیازهای روانی

راهکارهای شکل گرفته 
در راستای نیازهای 
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9 6 3 5 7 10 10 8 6 5 5 سنتی
4 1 5 2 3 4 2 2 2 6 10 معاصر

در  خبرگان،  دیدگاه  از  گرفت  نتیجه  می توان   5 نمودار  از 
دوره سنتی بیشترین پاسخگویی طبیعت به نیازهای روانی 
و روحانی؛ و در دوره مدرن بیشترین پاسخگویی طبیعت به 
نیازهای مادی انسان بوده است؛ و همین موضوع می تواند 
ناشی از تفاوت نگرش انسان در دو دوره سنتی و مدرن به 

از  باشد. در کل  انسان و همچنین طبیعت  نیازهای  مقوله 
دیدگاه خبرگان حضور راهکارها و فناوری های برگرفته از 
طبیعت در معماری معاصر نسبت به معماری سنتی بسیار 

کمرنگ تر شده است.
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جدول 3. ویژگی های راهکارها و فناوری های برگرفته از طبیعت در دو دوره سنتی و معاصر با استناد به مطالعات کتابخانه ای و تایید خبرگان

در  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های  و  راهکارها  ویژگیهای 
دو دوره سنتی و معاصر با استناد به مطالعات کتابخانه ای 
و تایید خبرگان در جدول 3 عنوان گردیده است. در دوره 
رایج  معماری  در  طبیعت  از  برگرفته  فناوری های  سنتی 
قابل  الگوهای  به صورت  راهکارها  و  بود؛  متداول  مناطق 

فناوری های  معاصر  معماری  در  ولی  درمی آمدند؛  تکرار 
از طبیعت به جز »طبیعت به عنوان منبع ماده و  برگرفته 
انرژی« در معماری رایج کاربرد نداشته و منحصر به بناهای 

 .)3 )جدول  می باشد  معروف 

9. نتیجه گیری
انسان دارای نیازهای مختلفی است که این نیازها از دید 
صاحبنظران به صور گوناگون تقسیم بندی شده اند. در نوشتار 
حاضر تعریف نقره کار و همکاران به دلیل توجه همه جانبه 
به نیازهای انسان از دیدگاه اسالم و تناسب آن با سطوح 
این  طبق  است.  قرارگرفته  استفاده  مورد  معماری  مختلف 
نظریه نیازهای انسان به چهار دسته نیازهای مادی، روانی، 
نظری  چارچوب  است.  شده  تفکیك  معنوی  و  عقالنی 
اساس  بر  و  منطقی  استدالل  و  کیفی  روش  با  پژوهش 
مستندات کتابخانه ای شکل گرفت. انسان همواره در تامین 

نیازهای مادی خود از طبیعت بهره برده است. بهره گیری 
از منابع ماده و انرژی طبیعت، استفاده از بستر طبیعت در 
معماری و الهام از طبیعت در ارتقای تکنولوژیهای معماری 
از راهکارهای ارتقای نیازهای مادی انسان با بهره گیری از 
مادی  نیازهای  تامین  بر  انسان عالوه  است.  بوده  طبیعت 
خود از طبیعت، به لحاظ روانی نیز نیازمند حضور در طبیعت 
جمله  از  شده  مطرح  زمینه  این  در  زیادی  نظریات  است. 
فرضیه زیست گرایی انسان )بیوفیلیا( بیانگر این ادعاست. در 
تامین نیازهای عقالنی، انسان با تعمق و تفکر در پدیده های 
نمودهای  که  است  داده  پاسخ  نیاز  نوع  این  به  طبیعت 

ویژگی راهکارها و فناوری ها در دوران 
معاصر ویژگی راهکارها و فناوری ها در دوره سنتی راهکارها و فناوریهای برگرفته از طبیعت

حداکثر استفاده از منابع ماده و انرژی 
تجدیدناپذیر، وابستگی فناوری های تنظیم 
شرایط محیطی به انرژی های تجدیدنا پذیر 

استفاده حداقلی از منابع ماده و انرژی 
تجدید ناپذیر، وابستگی فناوری های تنظیم 
شرایط محیطی به انرژی های تجدید پذیر 

همچون باد و انرژی خورشید

طبیعت به عنوان منبع ماده و انرژی

به روش علمی  به روش تجربی و تکمیل به مرور زمان

مورد استفاده از دوره مدرن در جهت ایجاد تقلید ساختاری و عملکردی از طبیعت
سازه های بدیع و عظیم و بناهای سازگار با 

محیط در نمونه های معدود

مورد استفاده در جهت ارتقای فناوری های 
بومی و روزمره

عدم نیاز به هماهنگی با بستر طبیعت به 
دلیل فناوری های صنعتی وابسته بودن معماری به بستر طبیعت بهره گیری از بستر طبیعت

عدم وابستگی فناوری های تنظیم شرایط 
محیطی به عناصر طبیعی

نیازمندی فناوری های تنظیم شرایط محیطی 
به عناصر طبیعی همچون آب و درخت، گیاه بهره گیری بی واسطه طبیعت

تك عملکردی بودن تزئینات در اکثر موارد چندعملکردی بودن تزئینات در معماری
با هدف دستیابی به فرم های آوانگارد و گاه الهام تزئینی، فرمی و هندسی از طبیعت

نامتعارف و یا مقاصد نمادین غیرمتعالی دارای اهداف نمادین و متعالی
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از  برگرفته  تزئینات  در  را می توان  نیاز  این  به  پاسخگویی 
طبیعت در معماری و فرم های برگرفته از طبیعت در احجام 
معماری که در جهت ارتقای زیبایی شناسی معماری شکل 
گرفته اند؛ مشاهده کرد. در تامین نیازهای معنوی اشاره به 
مفاهیم متعالی از طریق کاربرد نمادین عناصر طبیعت و یا 
الهام نمادین از عناصر طبیعت را می توان نام برد که این 
مقوله  به  فرهنگ ها  دیدگاه  نوع  به  وابسته  بسیار  موضوع 
طبیعت می باشد. طبق استدالل پژوهش حاضر، دو ویژگی 
چندعملکردی بودن و ترکیب مناسب الگوها در پاسخگویی 
در  است.  بوده  کار ساز  انسان  مختلف  نیازهای  به  مناسب 
دوران سنتی میان دیدگاه مادی و ارزشی انسان به طبیعت 
در  اتفاق مهم  دو  دوران مدرن  در  بود.  برقرار شده  تعادل 
به  اعتقاد  یك(  پیوست.  وقوع  به  طبیعت  و  انسان  رابطه 
ماوراءالطبیعه رنگ باخت؛ و انسان مداری جایگزین آن شد 
که نتیجه آن کمرنگ شدن نیازهای معنوی افراد و اهمیت 
کشف  و  علوم  گسترش  با  دو(  بود.  مادی  نیازهای  یافتن 
طبیعت، تفکر ارزشی به طبیعت جای خود را به تفکر صرفًا 
مواجهه  نحوه  بر  امر  این  و  داد  طبیعت  به  نسبت  مادی 

میزان  مقایسه  برای  بود.  تاثیرگذار  معماری  در  طبیعت  با 
دو  در  طبیعت  از  برگرفته  مختلف  الگوهای  از  بهره گیری 
دوره سنتی و معاصر که به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته 
از خبرگان شرکت نمودند. در این  انجام پذیرفت؛ 10 نفر 
مرحله از خبرگان خواسته شد از بین یازده راهکار به دست 
آمده از طبیعت، مواردی که در دوره سنتی و معاصر فراوانی 
و کاربرد بیشتری دا شته اند را ذکر نمایند. در این مرحله از 
پژوهش در دوران معاصر، الگوهایی که در پاسخ به نیازهای 
مادی شکل گرفته اند امتیاز باالتری کسب نمودند که این 
افراطی  توجه  و  طبیعت  به  مادی  دیدگاه  تاثیر  تحت  امر 
دوره  در  است.  معاصر  دوره  در  انسان  مادی  نیازهای  به 
روحانی  و  روانی  نیازهای  تامین کننده  الگوهایی که  سنتی 
نتیجه  این مقوله،  نمودند که  بیشتری کسب  امتیاز  بودند؛ 
دیدگاه ارزشی به طبیعت در دوران سنتی می باشد. نتیجه 
کلی بدست آمده از این آزمون این بود که طبیعت در دوره 
به  نسبت  انسان  نیازهای  تامین  در  موثرتری  نقش  سنتی 

دوره معاصر داشته است.
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