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طراحی  در  ایده  خلق  و  آفرینش  روش های  از  طبیعی  پدیده های  در  موجود  الگوهای  و  اصول  چکیده: 

معماری محسوب می شود. پژوهش حاضر شامل دو بخش می باشد. بخش اول به معرفی و شناخت روش 
گروه بندی  قیاس در طبیعت و انواع آن پرداخته و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه ها، 
کارشناسی  گروه از دانشجویان مقاطع  و تحلیل این دیدگاه ها پرداخته می شود. در بخش دوم عملکرد دو 
و کارشناسی ارشد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه جندی شاپور دزفول در نحوۀ برخورد با 
طبیعت و روش قیاس، با استفاده از مطالعه ای تجربی و به صورت اسکیس ارزیابی شده است. اسکیس ها 
و  )عملکردی(  ساختاری  )سطحی(،  فرمی  قیاس  دستۀ  سه  در  قیاس،  روش  و  الگوبرداری  نوع  لحاظ  از 
مفهومی و بر اساس الگوهای طبیعت که دارای مشخصات ظاهری، ساختاری و مفهومی بوده، دسته بندی 
شده اند. نتایج نشان می دهند اهداف دانشجویان مقطع کارشناسی از انتخاب الگوها، شامل فرم، عملکرد، 
مقطع  دانشجویان  اهداف  و  بوده  سازه  و  اقلیم  طبیعت،  طراحی،  فرایند  احساسات،  زیبایی،  نمادگرایی، 
کارشناسی ارشد، شامل عملکرد، فرم، نمادگرایی، احساسات، اقلیم و سازه بوده است. فرم طبیعت در بین 
را داشته  کاربرد  ارشد بیشترین  کارشناسی  کارشناسی و عملکرد طبیعت در بین دانشجویان  دانشجویان 
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مقدمه و بیان مسئله� 1
، سـالیان  اقتبـاس از طبیعـت در معمـاری بـه گذشـته های دور برمی گـردد: »اسـتادکاران و مهندسـان معمـار
دورتـر و قبـل از آنکـه واژه هـای بایواینسپایریشـن1 و زیسـت تقلید2 ایجـاد شـوند، از طبیعـت به عنـوان منشـأ 
الهام گیـری و اقتبـاس بهـره می گرفتنـد و طبیعـت به عنـوان منشـأیی بـرای تکامـل تدریجـی از سـوی معمـاران 
کاربـرد  معرفـی شـده اسـت )Knippers & Speck, 2012(. درگذشـته برداشـت های اسـتعاری اولیـن دسـته از 
طبیعـت در معمـاری بـود، بـرای مثـال علـم انسان شناسـی منشـأ پیدایش گنبـد را نوع نگاه انسـان آغازین به 
آسمان دانسته و فرم آن را جدا از کارکردش نمی داند. )Medi & Imani, 2018(. در معماری معاصر استفاده 
از الگوهـای طبیعـی در طراحـی، توجـه معمـاران را بـه خـود جلـب کرده اسـت و همواره سـاختارهای پیچیده 
گرفتـن در طراحـی محسـوب شـده اسـت زیـرا طبیعـت  گـون طبیعـت، به عنـوان یـک منبـع بـرای الگـو  گونا و 
کـه نمی توانـد بـه واسـطه علـم، بـا تغییـرات متعـدد و مـداوم آن، توضیـح  منابـع جدیـدی را فراهـم می کنـد 
داده شـود. طبیعـت سـاختارهای زیست شـناختی بهتـری را نسـبت بـه فنـاوری ایجادشـده توسـط انسـان ها 
بـه وجـود مـی آورد. )kim & park, 2018(. نـگاه بـه طبیعـت، شـناخت و اسـتفاده از راه حل هـای بـاارزش در 
آن، به خصـوص بـرای طراحـان، یـک منبـع بی پایـان و الهام بخـش محسـوب می شـود. یافتـن راه حل هایـی 
بـرای طراحـی بـا الهام گیـری از طبیعـت، از رویکردهایـی محسـوب می شـود کـه بایـد در آمـوزش طراحـی بـرای 
معمـاران مـورد حمایـت قـرار گیـرد. اسـتفاده از الگوهـای طبیعـت، سـاختار و فـرم طبیعت، بخشـی از شـالوده 
همچـون  طبیعـت  تکامـل  و  دگرگونـی  کنـار  در  پیوسـته  تغییـرات  می سـازد،  آشـکار  را  معمـاری  گرایش هـای 
معمـاران  برداشـت های  در  آن  گـون  گونا سـطوح  پیوسـته  کـه  می دهـد  ارائـه  را  پویایـی ای  زنـده،  موجـود 
گسـترش رویکردهـای  امـروزه توسـعه و   .)Nejad Ebrahimi & Tokhmechian, 2021( قابل مشـاهده اسـت
معمـاری بیونیـک، برخـال، معمـاری سـبز زیسـت تقلیدی، زیسـتی )ارگانیـک(، توسـعه پایـدار و… از ایـن گونـه 
می باشـد. ایـن رویکردهـا در آفرینـش اثـر معمـاری می تواننـد در وجـوه مختلفـی مورداسـتفاده قـرار بگیرنـد 
کامل تـر شـوند. امـا تفـاوت بیـن رویکردهـای مختلـف از نظـر مشـخصات برداشت شـده از  گـذر سـال ها،  و بـا 
طبیعـت و روش ایـن برداشـت در چـه چیزی اسـت؟ بررسـی موضـوع روش الگوبـرداری از طبیعت در طراحی 
کثـر مطالعـات شـکل گرفته، بـه معرفـی و دسـته بندی آثـار معمـاری و روش هـای  معمـاری نشـان می دهـد کـه ا
کمتـر به صـورت تجربـی بـه بررسـی و تجزیه وتحلیـل ایـن روش هـا پرداختـه  الهـام از طبیعـت پرداخته انـد و 
تـالش  طبیعـت،  از  الهام گرفتـه  نمونه هـای  دسـته بندی  و  معرفـی  جـای  بـه  پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  شـده 
شـده اسـت تـا جایـگاه روش الهـام از طبیعـت بـا اسـتفاده از روش قیـاس در میـان سـایر شـیوه های آفرینـش 
معمـاری و خلـق ایـده در طراحـی معمـاری شـناخته شـود و درک سـاختارمندی از روش هـای الهام گیـری از 

طبیعـت ایجـاد شـود.

1- Bioinspiration 2- Biomimetics 
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:  اهمیـت و جایـگاه روش قیـاس بـا طبیعـت در بیـن انـواع روش هـای  پرسـش های تحقیـق عبارت انـد از
آفرینـش و خلـق ایـده در معمـاری چیسـت؟ چگونـه می تـوان برداشـت و الگوبـرداری از طبیعـت در طراحـی 

کارشناسـی ارشـد معمـاری را دسـته بندی و ارزیابـی نمـود؟ کارشناسـی و  معمـاری دانشـجویان دو مقطـع 
ادبیـات موضـوع  به وسـیلۀ  آن  انـواع  و  بـه معرفـی و شـناخت روش قیـاس در طبیعـت  ابتـدا  بنابرایـن 
در  گـون  گونا دیدگاه هـای  بررسـی  بـه  تحلیلـی  و  توصیفـی  فنـون  از  اسـتفاده  بـا  ادامـه  در  و  شـده  پرداختـه 
گروه بنـدی و تحلیـل ایـن دیدگاه هـا پرداختـه می شـود. در ایـن پژوهـش موضـوع  روش قیـاس بـا طبیعـت و 
گی هـای موجـود در طبیعـت و دسـته بندی آنهـا از طریـق ادبیـات  شـیوه های بهره گیـری از مشـخصات و ویژ
انجـام می گیـرد و قالـب نظـری پژوهـش بـر پایـۀ گروه بندی شـیوه های الهام گیـری از طبیعت تدوین می شـود. 
از  آمـوزش معمـاری سـبب اسـتفاده  آیـا در فراینـد طراحـی معمـاری،  کـه  در مرحلـۀ بعـد بایـد روشـن نمـود 
جامعـه  می شـود؟  مختلـف  تحصیلـی  مقاطـع  در  دانشـجویان  توسـط  طبیعـت  از  موفـق  و  صحیـح  الهامـی 
( و دانشـجویان  آمـاری مـورد بررسـی دانشـجویان درس "انسـان طبیعـت معمـاری" مقطـع کارشناسـی )21 نفر
( دانشـکده معمـاری و شهرسـازی دانشـگاه صنعتـی  " مقطـع کارشناسـی ارشـد )12 نفـر درس "معمـاری منظـر
جندی شـاپور دزفـول می باشـد کـه توسـط محققـان در یـک نیمسـال مـورد آموزش و سـنجش قـرار گرفته اند. 
کارشناسـی ارشـد در نحـوۀ برخـورد بـا  کارشناسـی و  ابتـدا نـوع عملکـرد دانشـجویان معمـاری در دو مقطـع 
طبیعـت بـا روش قیـاس محاسـبه و ارزیابـی می شـود. سـپس مطالعـه ای تجربـی بـرای روشـن شـدن هـدف 
دانشـجویان از برگزیـدن منابـع و نـوع رویکـرد آنهـا ایجـاد می شـود. در ادامـه هدف هـر دو گروه از دانشـجویان 
بررسـی و بـا همدیگـر مقایسـه شـده اند و در ارزیابـی نـوع قیـاس بـا طبیعـت کـه به صـورت تجربـی انجـام گرفته 

اسـت، روش پیشـنهادی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. 

روش های آفرینش و خلق ایده در طراحی معماری� 2
جفـری برادبنـت1 فراینـد تبدیـل شـدن یـک ایـده و نمـوداره فـرم معمـاری و به طورکلـی آفرینـش و خلـق فـرم 
معمـاری در یـک جریـان تاریخـی را بررسـی و تحلیـل کـرده اسـت. از نظـر وی به جز یافته های تحلیل مسـئله، 
در مرحلـه ترکیـب، طراحـان از چهـار منبـع دیگـر بـرای خلـق فرم اسـتفاده کرده اند. این چهـار روش که از نظر 

وی قابل ترکیب انـد، بـه ترتیـب شـامل:
آزمـون و خطـا  گـون و بـا  گونا کـه طـراح، در آن بـا ترکیـب عوامـل  کاربـرد شـناختی2: روشـی اسـت  روش 
بنـای  فـرم  از  روش،  ایـن  گونـه ای4:  یـا  گونـه3  تصویـر  روش   .)Lawson, 2005( می رسـد.  فـرم  بـه  سـرانجام 
بنـا  نـوع  یـک  از  مشـخص  مـوردی  نمونـۀ  یـا  و  معیـن  ذهنـی  تصویـر  یـک  یعنـی  می کنـد،  پیـروی  شـاخص 
توسـط طـراح در مـوارد مشـابه تکـرار می شـود. روش قیاسـی یـا اسـتعاری: در ایـن روش طـراح بـا اسـتفاده از 

1- Geoffrey broadbent 2- Pragmatic 3- Iconic 
4- Typical
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، در جهـت خلق راه حـل جدیـد اسـت. )Lawson, 2005(. روش قانونی1 یا  »قیـاس« طـرح بـا زمینه هـای دیگـر
هندسـی )ترکیبـی(: در آخریـن روشـی قواعـد، قوانیـن و اصولـی مشـخص بـر طـرح غالـب اسـت. ماننـد شـبکه 
کـه بـه کمـک طـرح اصلـی در طـرح می آینـد. برایـان  و محوربنـدی، به کارگیـری تناسـبات و نظـام اندازه گیـری 
الوسـون بـا پیـش بـردن مفهـوم روش سـوم یعنـی روش قیاسـی و اسـتعاری برادبنت، تدبیری دیگـر از طراحی 
و خلـق فـرم را مطـرح سـاخته کـه آن را طراحـی »روایتـی« معرفـی کـرده اسـت. در ایـن روش طراح یـا طراحان، 
داسـتان یـا مجموعـه ای از وقایـع را بیـان می کننـد یـا کنـار هـم قـرار می دهنـد کـه می توانـد مشـخصات اصلـی 
طرح را به هم مرتبط سازد و کل طرح را به وجود آورد. )Rezaei, 2014(. نظریات مختلفی برای دسته بندی 
کـه ممکـن اسـت بـا همدیگـر شـباهت هایی  شـیوه های تولیـد فـرم و ایـده در طراحـی معمـاری وجـود دارد 
کلی تـر بـوده و زیرمجموعـۀ آن هـا چنـد شـیوۀ جزئی تـر باشـد. دو رویکـرد  آنهـا  داشـته باشـند و یـا برخـی از 
مختلـف در مـورد جایـگاه روش قیـاس بـا طبیعـت در بیـن سـایر روش هـا وجـود دارد. صاحب نظـران اولیـن 
الهـام  را زیرمجموعـۀ روش قیـاس می داننـد. دومیـن رویکـرد بیـن منابـع  رویکـرد همـۀ روش هـای طراحـی 
 ، درونـی و بیرونـی تمایـز قائـل اسـت و روش هـای طراحـی را در دو دسـتۀ دارای منبـع بیرونـی )ماننـد بسـتر
نمونـۀ مشـابه و طبیعـت( و بـدون منبـع بیرونـی دسـته بندی می کند. در این پژوهش از رویکـرد دوم و از نوع 
کـه در دسـتۀ روش قیـاس بـا طبیعـت قـرار  منبـع بیرونـی )ماننـد طبیعـت، نقاشـی، نمونه هـای هماننـد و...( 

   )Faizi et al., 2017( .می گیرنـد، اسـتفاده شـده اسـت

روش قیاس. 2-1
قدرتمند  سازوکاری  به عنوان  روان شناسان  و  فیلسوفان  دانشمندان،  میان  در  قیاسی  تفکر  و  قیاس 
شناخته شده است، که پتانسیل استفاده از دانش پیشین را در جهت کسب اطالعات جدید دارا می باشد 
پیوسته  استعاره  و  قیاس  که  می سازد  آشکار  معماری  کتب  بررسی   .)Casakin & Goldschmidt, 1999(
 Mahmoodi & Bastani,( .از شیوه های خالقانه در طراحی معماری موردتوجه بوده است به عنوان یکی 
گرچه هر دو معنا در  گاهی واژۀ قیاس و واژۀ استعاره مترادف با هم قرار می گیرند اما باید دانست   .)2019
پی ایجاد رابطه بین دو جایگاه مشابه هستند، اما واژۀ قیاس به رابطه عینی و واژۀ استعاره به رابطه ذهنی 
گروه قیاس سطحی و  گتنر2، قیاس را می توان به دو  و انتزاعی می پردازد )Gentner, 1983(. بر مبنای نظریه 
قیاس عمیق )ساختاری( تقسیم نمود. در قیاس سطحی به موضوعات قابل دسترس و مفاهیم سطحی 
گرچه این نوع قیاس به راحتی به وجود می آید، تضمین این مسئله  گی های موضوع اشاره می شود. ا و ویژ
که این گونه قیاس ها بتوانند منجر به شکل گیری روابط ساختاری شوند، بعید به نظر می رسد. قیاس های 
که بر اساس مشخصات عمیق تر  ساختاری متضمن ایجاد روابط منظم تری بین موضوع و هدف هستند 

1- Canonic 2- Gentner
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حاصل  راه حل های  کیفیت  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  ساختاری  قیاس های  می گیرند.  شکل  مشابه  موقعیت 
رفتار  جدید  موقعیت  با  قبلی،  متشابه  موقعیت های  پایۀ  بر  یعنی  قیاسی  تفکر   .)Casakin, 2012( دارند. 
گرفتن از قیاس این امکان را به وجود می آورد تا  شود. )Casakin & Goldschmidt, 1999(. بنابراین بهره 
نیاز  که  موقعیت هایی  به  و  شناسایی  قیاس(  )منبع  شناخته شده  موقعیت های  از  ساختاری  داده های 
به توضیح و تشریح دارند )هدف قیاس( تبدیل شود. .)Mahmoodi & Bastani, 2019( جفری برادبنت، 
گونه شناسی2، قیاسی3 و نحوی4  را به چهار روش عمل گرایانه1،  روش های خلق ایده در طراحی معماری 
می توان  را  قیاس  برادبنت،  و  گوردن5  ویلیام  دسته بندی  اساس  بر   .)Broadbent, 1973( می کند.  تقسیم 
 -1 نمود:  تقسیم  تخیلی9  قیاس  و   8 شخصی  قیاس  مستقیم7،  قیاس  نمادین6،  قیاس  دستۀ  چهار  به 
کاالتراوا در این دسته  گرفتن از شکل و فرم ظاهری است. بسیاری از آثار  روش سمبلیک: به دنبال الهام 
قرار می گیرد. 2- قیاس مستقیم: از اتفاقات، رفتار و رابطۀ بین اجزا برای قیاس بهره می گیرد. 3- قیاس 
شخصی: طراح خود را به جای موضوع یا بستر طرح جای می دهد. 4- قیاس تخیلی: با استفاده از فناوری، 
که در ذهن معمار می گذرد اجازۀ تحقق می دهد. )Gordon, 1961(. مراحل فرایند استدالل  به رؤیاهایی 
و  شده  شناسایی  هدف  جایگاه  و  موضوعات  بازیابی:  و  شناسایی   -1 می باشد:  بخش  دو  شامل  قیاسی 
که خالصه ای از راه حل را در خود  گی هایی  گی های مختلف موضوع، مشخص می گردد، ویژ مطابق با ویژ
جای داده اند و سبب اصالح و بازیابی مسئله در حافظه می گردند. )Khakzand et al., 2008(. 2- ترسیم و 
که قیاس با استفاده از منبع بالقوه بازیابی می گردد، در شرایط موجود بین علت و معلول  انتقال: هنگامی 
و بین منبع و موضوع روابطی برقرار می گردد .)Mahmoodi & Bastani, 2019( منبع و هدف قیاس ممکن 
است در یک حوزه یا در دو حوزه متفاوت باشند. درجه سختی قیاس به نزدیکی و دوری منبع و هدف نیز 
که بین دو حوزه متفاوت برقرار می شوند، به مراتب سخت تر  بستگی دارد. ردیابی و انتقال در قیاس هایی 
کیفیت نتیجه بسیار تأثیر می گذارد )Johnson-Laird, 1989(. جان جرو به  خواهند بود و این موضوع بر 
می کند.  اشاره  خالقانه  طراحی  شکل گیری  برای  اولیه  اصول  و  ظهور  قیاس،  تبدیل،  ترکیب،  فرایند  پنج 
گونه شناسی، روش های نظری، منطقی و غیره برای خلق  گر چه روش های متفاوتی چون  )Gero, 2000(. ا
ایده باشد.  و  برای خلق مفهوم  پرکاربردترین شیوه  این روش ها شاید قیاس،  از بین  اما  ایده وجود دارد 

)Mahmoodi & Bastani, 2018(.

الهام از الگوهای موجود در طبیعت. 2-2
توسعه  را  طبیعت  از  گرفتن  الهام  فرهنگ  انسان ها  و  دارد  تنگاتنگی  رابطه  بشر  تاریخ  با  طبیعت  قدمت 

1- Pragmatic 2- Typology 3- Analogy
4- Syntactic 5- William gordon 6- Symbolic analogy
7- Direct analogy 8- Personal analogy 9- Fantasy analogy
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داده اند. )Kim & Park, 2018(. علم ریاضیات، فیزیک و شیمی به الگوهای موجود در طبیعت بی جان 
موجود  الگوهای  جمله  از  دارند.  توجه  جاندار  پدیده های  در  موجود  الگوهای  به  زیست شناسی  علم  و 
آشوب  نظریه   .)Stevens, 1974( نمود.  اشاره  و...  حباب ها  مارپیچ،  آشوب،  به  می توان  طبیعت  میان  در 
 Khakzand &( .کرد گیاهان، رودخانه و غیره مشاهده  کوه ها، ابرها،  را می توان در فرم های طبیعی چون 
بیشتر  آنها  پیچشی  فرم  که  کرد،  مشاهده  نرم تنان  و  گیاهان  در  می توان  را  اسپیرال ها   .)Ahmadi, 2008
حباب ها   .)Gharooni et al., 2014( می باشد  طالیی  اسپیرال  یا  و  لگاریتمی  اسپیرال  منحنی  بر  منطبق 
را  حبابی  الگوی  و  ایجاد  را  یکدیگر  کنار  در  مشخص  حجم  برای  سطح  کوچک ترین  کروی  شکل های  با 
بی جان،  ساختارهای  گروه  سه  به  طبیعت  در  موجود  پدیده های   .)Stewart, 2001( می دهند.  تشکیل 
مفاهیم  ترکیب  از  بیونیک1  دانش   .)Sharghi & Ghanbaran, 2012( می شوند.  تقسیم  جانوران  و  گیاهی 
گون و پیچیده موجودات  مختلف علوم طبیعی و مهندسی تشکیل شده و با مطالعه نظام های حیاتی گونا
 Jalali &( پاسخ می دهد.  به خوبی  و ســاختاری مهندسان  فنی  به حل مسائل  فرم های طبیعی،  و  زنده 
از جمله هندسه و  از مفاهیم موجود در طبیعت  Golabchi, 2018(. در طراحی معماری امکان استفاده 
تناسب طالیی، همسازی با اقلیم، سازه های طبیعت در فرایند سنجش بار و چرخه اصالح، حفظ هویت 
.)Sharghi & Ghanbaran, 2012( امکان پذیراست.  مختلف  مقیاس  در  جزئیات  وجود  و  طبیعت   در 
بنابراین در طراحی معماری می توان الگوهای برگرفته از طبیعت را در سه دستۀ الگوبرداری فرمی و سطحی 
کتال، آشوب و...(، الگوبرداری ساختاری و عملکردی )مانند ساختارهای طبیعی غیرزنده، گیاهی  )مانند فرا
 )Faizi et al., 2017(.کرد و جانوری( و الگوبرداری مفهومی )در دو دستۀ احساسی و نمادین( تقسیم بندی 

دسته بندی انواع روش های قیاس با طبیعت در معماری. 2-3
، الهام و الگوبرداری از طبیعت  فریدنی در مقاله )پژوهش در هنر مهندسـی و الهام از طبیعت( ساخت وسـاز
گـی “الگوبـرداری از طبیعـت - حرکـت”، “الگوبرداری از طبیعت - باربری های الیه ای”، چرخۀ  را در چهـار ویژ
تقـی زاده  می دانـد.  پنهـان”  هندسـه   - طبیعـی  پیچیـده  “فرم هـای  آخـر  در  و  بازیافـت”   - زیسـت محیطی 
از فرم هـای طبیعـی  الهام گیـری  بـرای معمـاران(،  از سـازه های طبیعـی، درس هایـی  )آموزه هایـی  در مقالـه 
را در دو شـیوه دسـته بندی می کنـد. در شـیوۀ اول هـدف تقلیـد از ظاهـر خارجـی فرم هـای طبیعـی اسـت 
کـه در ایـن حالـت سـاختمان بازتابـی از زیبایـی ظاهـری طبیعـت را دارا می باشـد. در شـیوۀ دوم طـراح از 
فرایندهایـی کـه فـرم طبیعـی را شـکل داده انـد، بـرای خلـق طرح هـای جدیـد الهـام می گیـرد. شـرقی و قنبـران 
در مقالـه )آموزه هایـی از طبیعـت در طراحـی معمـاری( الهام گیـری و الهام جویـی از طبیعـت را بـه سـه شـیوۀ 
الهـام از اشـکال طبیعـت، الهام گیـری معنایـی از طبیعـت و الهـام از قواعـد طبیعـت دسـته بندی می کننـد. 

1- Bionic
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دریایـی("  صـدف  پوسـته  از  الهـام  بـا  چندمنظـوره  همایـش  سـالن  گوسـتیکی  آ "طراحـی  مقالـه  در  قیابکلـو 
تقلیـد و الگوبـرداری از طبیعـت را در 5 روش بـر شـمرده اسـت: تقلیـد از شـکل، تقلیـد از مـاده، تقلیـد از نحـوۀ 
سـاخت، تقلیـد از فراینـد )مراحـل و روش هـا(، تقلیـد از عملکـرد. هـر یـک از پنـج روش  در سـه سـطح زیـر 
امـکان پذیـر اسـت:  1- سـاختارها و اندام هـای موجـود زنـده  2- رفتـار انفـرادی موجـود زنـده 3- بوم سـازگان 
گروهـی موجـود زنـده. فیضـی و همـکاران در مقالـه )آفرینـش معمـاری بـه روش قیـاس بـا طبیعـت(  1و رفتـار 

روش هـای بهره گیـری از طبیعـت در طراحـی را در سـه شـیوۀ قیـاس سـطحی، قیـاس سـاختاری، و قیـاس 
ک زنـد و احمـدی در مقالـه "نگاهـی اجمالـی بـه رویکـرد میـان طبیعت  مفهومـی دسـته بندی کـرده اسـت. خا
کـه به جـای پرداختـن بـه فـرم بهتـر اسـت بـه درک اصـول تأثیرگـذار و شـکل دهنده  و معمـاری" بیـان می کنـد 
و  تکامـل  رشـد،  متضمـن  کـه  اصولـی  و  معنـا  دنبـال  بـه  ظاهـری  الگوبـرداری  به جـای  و  پرداختـه  فـرم  بـه 
 Cognitive strategies of( زندگـی اندامگان هـا2 در محیـط اسـت پرداختـه شـود. اوزکان و دوگان در مقالـه
analogical reasoning in design: Differences between expert and novice designers( تفاوت در قیاس را 
بـه شـکل تجربـی آزمایـش کرده انـد. برای ایـن کار از طراحان در مقاطع مختلف از منابـع الگوبرداری مختلف 
کرده انـد. نتیجـه آشـکار سـاخت انتخـاب نـوع قیـاس بـا سـطح  )معمـاری، اشـیا، فرم هـای طبیعـی( اسـتفاده 
از  تقلیـد  و  کپی کـردن  رابطـه اسـت. ناختیـگال توضیـح می دهـد به جـای  مقطـع تحصیلـی دانشـجویان در 
کیـد شـود و بیان می کند کـه عملکرد از دو قسـمت فرم خارجی  فرم هـا، بایـد بـه آموختـن از عناصـر طبیعـت تا
و زندگـی داخلـی تشـکیل می شـود. اسـتنباط فرمـی و ظاهـری دانـش فنـی را بـه دنبـال نمـی آورد. فرم هـای 
.)Nachtigall & Wiser, 2014( .موجـود در طبیعـت پیوسـته عملکـردی هسـتند و وظایفی را بـر عهده دارنـد 

اسـتنتاجی  رویکـرد  در  دارد.  وجـود  اسـتنتاجی  و  اسـتقرایی  رویکـرد  دو  طبیعـت  بـا  قیـاس  خصـوص  در 
طراحـی همـراه یـک مسـئله شـروع شـده و طراحـان بـرای پاسـخ بـه آن از قیـاس مناسـب بـا طبیعت اسـتفاده 
می کننـد. )Louguinna, 2013(. در رابطـه بـا رویکـرد اول و اسـتقرایی، طراحـی همـراه بـا مطالعـه در طبیعـت 
و سـاختارهای مربـوط بـه آن شـروع می شـود و در مرحلـۀ بعـد اطالعـات و داده هـا مستندسـازی شـده و بـر 
اسـاس الگوهـای موجـود در طبیعـت پاسـخ هایی تولیـد می شـوند تـا در آینـده در مسـائل مربـوط بـه طراحـی 
گیرنـد. )Bartolo & Bartolo, 2002(. در تحقیـق مربـوط بـه حیطـۀ قیـاس در طراحـی، از  مورداسـتفاده قـرار 
کـه در طبیعـت وجـود دارد( و قیـاس  دو شـیوۀ قیـاس سـاختاری )الهام گیـری از سـاختارها و عملکردهـای 
گی هـا و مشـخصات سـطحی ماننـد رنـگ و شـکل تشـکیل شـده اسـت(. نـوع دیگـری  فرمـی )الهام گیـری از ویژ
از قیـاس بـا طبیعـت وجـود دارد کـه قیـاس مفهومی )اسـتعاره( نام دارد که در رابطه با مسـئلۀ طراحی، معنی 

.)Faizi et al., 2017( .گی هـا را انتقـال نمی دهـد و دیدگاه هایـی ایجـاد می نمایـد امـا مشـخصات و ویژ

کوسیستم است 1- بوم سازگان برابرنهاده فرهنگستان برای ا
2- اندامگان برابرنهاده فرهنگستان برای ارگانیسم است.
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از  متنوع تـری  و  بزرگ تـر  گـروه  مشـابه،  تحقیقـات  سـایر  بـا  مقایسـه  در  پژوهـش  ایـن  در  هـدف  دامنـه 
شـرکت کنندگان اسـت و از نمایشـگرهای بصری برای نمایش نمونه الگوهای طبیعت اسـتفاده شـده اسـت. 
در ایـن پژوهـش به صـورت تجربـی بـه بررسـی تفـاوت بیـن دانشـجویان در سـطوح تحصیلـی مختلـف بـرای 
کار طراحـی معیـن پرداختـه شـده اسـت. همچنیـن بـه بررسـی  اسـتفاده از روش قیـاس بـا طبیعـت در یـک 
تعامـل میـان سـه عامـل سـطح تحصیلـی، فاصلـه بیـن الگـوی انتخاب شـده و هـدف و همچنیـن نـوع تشـابه 

ایجادشـده بیـن الگـوی انتخاب شـده و هـدف در اسـکیس دانشـجویان پرداختـه شـده اسـت.
کرد: بنابراین روش های الگوبرداری از طبیعت را می توان در سه شیوه دسته بندی 

کپی بـرداری از شـکل  _ الهـام از اشـکال طبیعـت )قیـاس فرمـی و سـطحی(: در ایـن روش تنهـا بـه تقلیـد و 
پرداختـه می شـود و بـه مبانـی و اصـول سـازه ای آن اهمیتـی داده نمی شـود.

الهـام از قواعـد طبیعـت )قیـاس سـاختاری و عملکردی(: بهترین الهام گیری از طبیعت، اسـتفاده از قواعد  _
و قوانیـن آن اسـت و چـون ایـن قواعـد در طبیعـت عمومیـت دارنـد، نبایـد بـرای اسـتفاده از آنهـا، از یـک 

نمونـه خـاص الهـام گرفت.
الهام گیـری معنایـی از طبیعـت )اسـتعاره، قیـاس مفهومـی(: اسـتعاره و معنـی می توانـد معمـاران را از دام  _

کنـد. )Sharghi & Ghanbaran, 2012(. در جـدول 1 نمونه هایـی از سـه روش قیـاس  سـطحی نگری دور 
از طراحـی  فرمـی )سـطحی(، قیـاس سـاختاری )عملکـردی( و قیـاس مفهومـی در سـبک های مختلفـی 

معمـاری معرفـی شـده اسـت.

جدول 1. دسته بندی نمونه های از قیاس در سبک های معماری )منبع: نگارندگان(.

تصاویرمثالسبکنوع

س فرمی )سطحی(
قیا

کتال1 Ian Potter Centreفرا

Graz Art Museumبیومورفیک

1- Fractal
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ادامه جدول 1

تصاویرمثالسبکنوع

ی(
ی)عملکرد

س ساختار
قیا

بیونیک
 Selfridges Building,

Birmingham

ارگانیک
 Shanghai Natural
History Museum

س مفهومی )استعاره(
قیا

کسپرسیونیستی Sydney Opera Houseمعماری مدرن، معماری ا

TWA Flight Centerمعماری مدرن

در شـیوۀ ارزیابـی الگوبـرداری فرمـی، سـاختاری و مفهومـی بایـد بـه ایـن نکتـه توجه داشـت کـه نمی توان 
نـوع  دو  هـر  می توانـد  فـرم  کـرد.  ایجـاد  تفکیـک  همـواره  پدیده هـا  سـاختاری  و  ظاهـری  مشـخصات  بیـن 
مشـخصات ظاهـری و سـاختاری را دارا باشـد. همـان گونـه کـه برخـی از پژوهشـگران نشـان داده انـد، فرم یک 
اسـتخوان متأثـر از رونـد تحمـل بـار بـر اسـاس آن عضـو اسـت و به همیـن دلیل در معمـاری، بهره گیـری از فرم 
می توانـد در خدمـت سـازه باشـد. )Alemi et al, 2016(. بنابرایـن در ایـن تحقیـق در صورتـی کـه تقلیـد از فـرم 
به شـکل ظاهری و فرم گرایانه محض باشـد و به اصول سـاختاری و سـازه ای توجه نشـود، در دسـتۀ برداشـت 
گـر تقلیـد از سـاختار و سـازه های موجـود در فـرم مدنظـر باشـد و بـه عملکـرد سـاختاری  فرمـی )سـطحی(، و ا
فـرم توجـه شـود، در دسـتۀ برداشـت سـاختاری )عملکـردی( قـرار می گیـرد. شـکل 1 نشـان می دهـد کـه روش 
قیـاس زیرمجموعـۀ روش هـای خلـق ایـده در طراحـی معمـاری اسـت کـه خـود دارای سـه زیرمجموعۀ قیاس 

فرمـی )سـطحی(، قیـاس سـاختاری )عملکـردی( و قیـاس مفهومـی اسـت.
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)Mahmoodi & Bastani, 2018(  شکل 1. جایگاه روش قیاس در بین سایر روش های آفرینش و خلق ایده در طراحی معماری

روش تحقیق� 3
کیفـی  کیفـی و تجربـی اسـت. در روش تحقیـق  مراحـل رسـیدن بـه هـدف در ایـن پژوهـش شـامل دو بخـش 
شـرایط  بـر  و  اسـت  شـده  پرداختـه  همه جانبـه  و  کلـی  دیدگاهـی  از  پدیده هـا  و  مکان هـا  فهـم  و  بررسـی  بـه 
معاصـر تکیـه دارد. تدابیـر تولیـد معنـا در روش کیفـی توصیـف و تحلیل و تبیین بوده اسـت. در روش تحقیق 
تجربـی بـه بررسـی پیوندهـای علـی میـان دو یـا چنـد متغیـر پرداختـه می شـود و بـا دسـت کاری یـک متغیـر 
بـه دسـت می آیـد   آن  از  نتایجـی  و  بـوده  بـر بقیـه متغیرهـا قابل مشـاهده  آن  اثـر  کنترل شـده،  در مجموعـه 
)Grout & Wang, 2006(. بـرای بـه دسـت آوردن روایـی ایـن تحقیـق از نظـر خبـرگان و متخصصیـن در ایـن 
حـوزه اسـتفاده شـده اسـت کـه همـه مبنـی بـر پذیـرش روایـی روش و الگوهای استفاده شـده در ایـن تحقیق 
می باشـد، بـه طـوری کـه میانگیـن روایـی نظـر افـراد برابـر 0/84 بـه دسـت آمـده اسـت. برای بررسـی همسـانی 
کـه از طریـق پاسـخ دانشـجویان بـه پرسـش نامه ای شـامل  کرونبـاخ اسـتفاده شـده  درونـی آزمـون از آلفـای 
کرونبـاخ برابـر 0/78 بـه دسـت  6 نمونـه از الگوهـای طبیعـت )شـکل 2(، به دسـت آمده اسـت. میـزان آلفـای 
آمـده کـه مقـدار مناسـبی را نشـان می دهـد. در مرحلـٔه اول پژوهـش، بـرای توصیـف و تحلیـل انـواع دیدگاه هـا 
و گروه بنـدی آنهـا، رسـیدن بـه مبانـی نظـری و همچنیـن اسـتدالل منطقـی، رویکـرد تحقیـق بـه صـورت کیفی 
کار از طریـق تحلیـل دیدگاه هـا و رویکردهـای استفاده شـده، بـه الگوهـا رسـیده  کیفـی  می باشـد. در نتایـج 
شـده اسـت. سـپس بـا توجـه بـه رتبه بنـدی نتایـج به دسـت آمده، نظـر دانشـجویان دسـته بندی و کدگذاری 
شـده اند. بـا توجـه بـه آمـار توصیفـی و اسـتفاده از جـداول و نمودارهـای فراوانـی و بـا توجـه بـه درصدهـای بـه 
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دسـت آمـده، بـه دسـته بندی نظـر دانشـجویان پرداختـه شـده اسـت. در مرحلـۀ دوم و روش تجربی عملکرد 
دو گروه از دانشـــجویان کارشناســـی و کارشناسی ارشد معماری از دانشـــگاه جندی شاپور به عنوان جامعــه 
آمــاری مدنظـر قــرار گرفتنــد. ایـــن دانشـــجویان در ســـال تحصیلـــی 1398-1399 در حـــال گذرانـــدن درس 
کـه  ( بودنـــد  کارشناسـی ارشـد )12 نفـر ( و درس معمـاری منظـر  کارشناسـی )21 نفـر انسـان طبیعـت معمـاری 
از طریـق نمونه گیـری آسـان روی کلیـه دانشـجویان ایـن تحقیق صورت گرفته اسـت. وجـــه مشـــترک ایـــن دو 
گر چــه مقیــاس موردنظر  درس نظــری - عملــی، در نیمسال یادشــده، الگوبرداری از طبیعت بــوده اســت. ا
و جزئیات و فرایند طراحــی در ایــن دو درس در میــان دانشــجویان کارشناسی معمـــاری و کارشناسی ارشد 
کلیـات اهـــداف در ایـــن دو درس، می توانسـت مـــورد مناســـبی بـــرای  متفـــاوت اســـت امـــا مشـترک بـودن 

مقایســـه و ارزیابـــی باشــد.
گی هـای بیان شـده در الگوهـای موجـود  کـه بـا توجـه بـه ویژ شـش نمونـه از تصاویـر الگوهـای طبیعـی 
گـروه از دانشـجویان قـرار می گیـرد. ایـن نمونه هـا در شـکل 2  در طبیعـت انتخـاب شـده اسـت، در اختیـار دو 

اسـت. قابل مشـاهده 
1- دست 2- خفاش: قابلیت سه خصوصیت فرمی، ساختاری، مفهومی

کاج: قابلیت دو خصوصیت ساختاری و مفهومی 3- صدف حلزون 4- مخروط 
5- گل رز صحرایی 6- جلبک دریایی: قابلیت خصوصیت فرمی 

3. صدف حلزون2. خفاش1. دست

6. جلبک دریایی5. گل رز صحرایی4. مخروط کاج

شکل 2. نمونه هایی از الگوهای طبیعی
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دانشجویان موظف به انجام 4 مرحله می باشند: 
مرحلـه اول: در ابتـدای کار بـه تمـام دانشـجویان گفتـه شـد کـه هـدف کلـی آن هـا طراحـی یـک رسـتوران 
کلـی در ذهـن تکمیـل شـده باشـد. در  بین راهـی اسـت و تمـام چهـار مرحلـه در ایـن آزمایـش بایـد بـا هـدف 
رابطـه بـا مرحلـه اول، از دانشـجویان خواسـته شـد تـا 6 نمونـه را از نظـر درسـتی نمونـه در چارچـوب طراحـی 
رسـتوران بین راهـی و بـا اسـتفاده از یـک مقیـاس رتبه بنـدی 1 تـا 5 رتبه بنـدی کننـد )1- ضعیف، 2- مناسـب، 
گفتـه شـد تـا سـودمندی هـر نمونـه را به عنـوان  3- متوسـط، 4- خـوب و 5- عالـی(. بـه طـور خـاص بـه آنهـا 

یـک نمونـه منبـع بـرای طراحـی رسـتوران بین راهـی ارزیابـی کننـد.
مرحلـه دوم: در ایـن مرحلـه از آن هـا خواسـته شـد کـه نمونـه ای را انتخـاب کننـد کـه به عنـوان یـک منبع 

قیـاس، بـرای طراحـی یـک رسـتوران بین راهـی عمـل کند. 
کتبی دالیل خود را از انتخاب نمونه ارائه دهند. که توضیح  مرحله سوم: از دانشجویان خواسته شد 

مرحله چهارم: اسکیس یک رستوران بین راهی را در مدت 40 دقیقه انجام دهند.  
کدگذاری و دسـته بندی دالیل دانشـجویان از انتخاب نمونه الگوهای طبیعت توسـط دو اسـتاد مجرب 
در رشـته مهندسـی معمـاری صـورت می گیـرد. بـرای سـنجش موفقیـت بـا اسـتفاده از قیـاس بـا طبیعـت در 
طراحـی معمـاری اسـکیس های دانشـجویان دو گـروه مـورد بررسـی و تجزیه وتحلیـل قـرار می گیـرد. در ارزیابـی 

روش قیـاس بـا طبیعـت در طراحـی دو دیـدگاه در ادبیـات موضـوع وجـود دارد:
دیـدگاه اول: ایـده در طراحـی بـا نمونـه الگـوی انتخاب شـده مقایسـه نخواهـد شـد و شـاخصی هماننـد 
مقـدار پاسـخگویی ایـده بـه موضـوع طراحـی مـورد آزمایـش و بررسـی قـرار می گیـرد. در ایـن شـیوه محققیـن 

گـروه موفـق و ناموفـق مـورد سـنجش قـرار می دهنـد. قیـاس را در دو 
شـباهت  نـوع  و  اسـت  شـده  مقایسـه  انتخاب شـده  الگـوی  نمونـه  بـا  طراحـی  در  ایـده  دوم:  دیـدگاه 
ایجادشـده مبنـای سـنجیدن در طراحـی بـه شـمار می آیـد. در ایـن تحقیـق، بـا توجـه بـه معرفـی سـه نـوع 
قیـاس سـطحی، قیـاس سـاختاری و قیـاس مفهومـی، توسـط دو داور نـوع قیـاس بـه کار رفته در هر اسـکیس 

قیـاس مفهومـی مشـخص می شـود. و  قیـاس سـاختاری  قیـاس سـطحی،  گروه هـای  در 

نمونه هایی از اسکیس های دانشجویان . 3-1
کـه در  الگوهایـی  بیـن نمونـه  الهـام در  انتخـاب منبـع  از  پـس  ارشـد  کارشناسـی  و  کارشناسـی  دانشـجویان 
در  پرداخته انـد.  مشخص شـده  مـدت  در  بین راهـی  رسـتوران  یـک  طراحـی  بـه  اسـت،  شـده  ارائـه   2 شـکل 
ایـن قسـمت بـرای روشـن شـدن بحـث، مثال هایـی از اسـکیس های انجام شـده توسـط ایـن دانشـجویان بـر 
مبنـای الگوهـای طبیعـت )نمونـه 1 تا 6( و بر اسـاس قیاس فرمی )سـطحی(، قیاس سـاختاری )عملکردی( و 
قیـاس مفهومـی در شـکل 3 تـا 13 نمایـش داده شـده اسـت. بـرای مثـال در شـکل های 3، 4 و 5 دانشـجویان 
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد، از منبع الهام شـمارۀ )1 یعنی دسـت انسـان( اسـتفاده کرده اند. دسـت انسان 
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امـکان اسـتفاده از سـه نـوع برداشـت فرمـی، سـاختاری و مفهومـی را دارا اسـت. در اسـکیس شـماره 3 بـه 
گی هـای فرم و ظاهر دسـت صورت گرفته اسـت،  عملکـرد اجـزای دسـت توجـه نشـده و طراحـی بـر مبنـای ویژ
گی هـای  بنابرایـن در دسـتۀ قیـاس فرمـی )سـطحی( جـای می گیـرد. در اسـکیس شـماره 4 بـه عملکـرد و ویژ
اجـزای دسـت توجـه شـده و تـالش شـده اسـت تـا از مشـخصات کارکـردی و سـاختاری دسـت اسـتفاده شـود، 
بنابرایـن در دسـتۀ قیـاس سـاختاری )عملکـردی( قـرار می گیـرد. در اسـکیس شـماره 5 تالش شـده اسـت تا از 
گی هـای مفهومـی بیـن دسـت و رسـتوران و ایجـاد یـک رابطـه انتزاعـی بـرای ایـدۀ طراحـی اسـتفاده شـود،  ویژ

بنابرایـن در دسـتۀ قیـاس مفهومـی جـای می گیـرد.

 شکل 3. قیاس فرمی
)کارشناسی(

شکل4. قیاس ساختاری 
)کارشناسی(

شکل 5 قیاس مفهومی 
)کارشناسی ارشد(

در شـکل 6 و 7 از الگـوی شـماره دو )خفـاش( اسـتفاده شـده اسـت. ایـن الگـو امـکان اسـتفاده از هـر سـه 
نـوع برداشـت سـاختاری، فرمـی و مفهومـی را دارد. در اسـکیس شـماره 6 تـالش شـده اسـت تـا از مشـخصات 
سـاختاری و عملکـردی در بال هـا و پوسـته خفـاش بـرای الگـو گرفتـن در طراحـی اسـتفاده شـود، بنابرایـن در 
گی هـای ظاهـری و فرمـی مدنظـر بـوده  دسـتۀ قیـاس سـاختاری جـای می گیـرد. در شـکل 7 اسـتفاده از ویژ

اسـت، بنابرایـن در دسـتۀ قیـاس فرمـی قـرار می گیـرد.

  
                        شکل 6. قیاس ساختاری)کارشناسی ارشد(                                                            شکل 7. قیاس فرمی)کارشناسی(



40 مقایسه تطبیقی آفرینش معماری به روش...

دارای  الگـو  ایـن  اسـت.  حلزونـی(  )صـدف  سـه  شـمارۀ  الگـوی   9 و   8 شـکل  در  طراحـی  الهـام  منبـع 
مشـخصات سـاختاری و فرمی اسـت و قابلیت اسـتفاده به دو صورت سـطحی و سـاختاری را دارد. در شـکل 
8 مشـخصات ایـن الگـو در جهـت اسـتفاده از فـرم بـه کار رفتـه اسـت و در گـروه قیـاس فرمـی قـرار می گیـرد. در 
گروه  کار رفته اسـت، بنابراین در  گی های صدف حلزون جهت اسـتفاده از سـاختار و عملکرد به  شـکل 9 ویژ

قیـاس سـاختاری قـرار می گیـرد.

            
                 شکل 8. قیاس فرمی)کارشناسی(                                                                   شکل 9. قیاس ساختاری )کارشناسی ارشد(

در شـکل شـمارۀ 10 و 11 از منبع الهام شـماره 4 )مخروط کاج( اسـتفاده شـده اسـت. این نمونه می تواند 
کار رود. در شـکل10 بـه فـرم و ظاهـر مخـروط بلـوط در  بـه صـورت قیـاس فرمـی و سـاختاری در طراحـی بـه 
گی هـای عملکـردی و  طراحـی توجـه شـده اسـت و در دسـتۀ قیـاس فرمـی قـرار می گیـرد. در شـکل 11 از ویژ
سـازه ای موجـود در سـاختار بلـوط جهـت طراحـی اسـتفاده شـده اسـت، بنابرایـن در قیاس سـاختاری جای 

می گیـرد.

      
                            شکل 10. قیاس فرمی )کارشناسی(                                                                 شکل 11. قیاس ساختاری )کارشناسی ارشد(
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قابلیـت  نمونـه  دو  ایـن  دریایـی(  )جلبـک   6 شـماره  الگـوی  و  صحرایـی(  رز  گل  (  5 شـماره  الگـوی  در 
اسـتفاده به صـورت قیـاس فرمـی در طراحـی را دارنـد. در شـکل 12 از گل رز صحرایـی و در شـکل 13 از جلبک 

دریایـی در طراحـی اسـتفاده شـده اسـت. بنابرایـن در دسـتۀ قیـاس فرمـی جـای می گیرنـد.

  
                              شکل 12. قیاس فرمی)کارشناسی(                                                                     شکل 13. قیاس فرمی)کارشناسی ارشد(

یافته ها� 4
کارشناسـی ارشـد( جهـت ایـدۀ طراحـی در  گـروه از دانشـجویان )کارشناسـی و  دالیـل بیان شـده توسـط دو 
میـان الگوهـای طبیعـی معرفی شـده در ایـن تحقیـق جمـع آوری شـد. ایـن دالیـل خواسـتۀ دانشـجویان از 
کـه تحـت تأثیـر روش آمـوزش در طراحـی معمـاری می باشـد. مقایسـه  طراحـی معمـاری را آشـکار می سـازد،  
کارشناسـی ارشـد بـا دو سـطح تحصیلـی متفـاوت در ایـن تحقیـق، بـا هـدف  کارشناسـی و  بیـن دانشـجویان 
کاربـرد عملـی آن در  گـروه از دانشـجویان و  رسـیدن بـه روشـی بـرای سـنجیدن رویکـرد طبیعت گرایـی ایـن دو 
طراحـی معمـاری برگـزار شـده اسـت. مقایسـه بیـن سـطح تحصیلـی دانشـجویان بـا نـوع شـباهت ایجادشـده 
گذرانده شـده در  کـه تعـداد دروس بیشـتر  بیـن دامنـه منبـع و هـدف )نـوع قیـاس ایجادشـده( روشـن نمـود 
بیـن دانشـجویان ارشـد سـبب آشـنایی محتوایـی بیشـتر و در نتیجـه تأثیـر آن در ارتقـای توانایـی طراحـی 
ایـن دانشـجویان نسـبت بـه دانشـجویان کارشناسـی شـده اسـت. از طرفـی در جهـت ارتقای توانایـی طراحی 
آنهـا بـه توانایـی دانشـجویان ارشـد آمـوزش معمـاری بایـد قیـاس  کـردن  کارشناسـی و نزدیـک  دانشـجویان 
مقاطـع  و  کارشناسـی  دروس  در  را  طراحـی  در  آن  اسـتفاده  و  طبیعـت  الگوهـای  از  مفهومـی  و  سـاختاری 
از قیـاس در بیـن دانشـجویان،  کـه اسـتفاده  کـرد  آشـکار  آمـوزش داد، زیـرا نتایـج  بـه دانشـجویان  پایانی تـر 
کارشناسـی هـم توانایـی اسـتفاده از  کیفیـت طراحـی را بهبـود می بخشـد و برخـی از دانشـجویان در مقاطـع 

را داشـته اند. قیـاس سـاختاری 
یافته هـا نشـان می دهـد کـه در میـان دانشـجویان کارشناسـی، فـرم )23.80( درصـد بیشـترین فراوانـی و 
بعـد از آن بـه ترتیـب اقلیـم )19.10(، عملکـرد )14.28(، طبیعـت، سـازه و نمادگرایـی )9.52( درصـد بیشـترین 
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فراوانـی را داشـته اند. در بیـن دانشـجویان ارشـد عملکـرد )36.37( درصـد بیشـترین فراوانـی را در بیـن سـایر 
اهـداف داشـته و بعـد از آن فـرم )27.27( و نمادگرایـی )18.18( درصـد بیشـترین فراوانـی را دارا می باشـند. 
گزینـش ایـن منابـع از میـان الگوهـای طبیعـی معرفی شـده )تصویـر 1 تـا 6(  گـروه از  دالیـل دانشـجویان دو 
گـروه عملکـرد، فـرم، نمادگرایـی، زیبایـی، احساسـات،  فراینـد طراحـی، طبیعـت، سـازه و  کدگـذاری شـده و 9 
اقلیـم از دالیـل دانشـجویان بـه دسـت آمـد. در جـدول 2 و شـکل 14 روش کدگذاری این دالیـل نمایش داده 

شـده است.

جدول 2. کدگذاری دالیل انتخاب الگوها به عنوان خواستۀ طراحی، منبع( نگارندگان(

مثالتوضیحاتدستهنوع قیاس

1

س سطحی
قیا

عباراتی شامل مشخصات شکل، فرم و فرم
ترکیب بندی حجمی 

رستوران باید داری فرم خاص و ویژه ای 
باشد. به همین دلیل بال های خفاش 

می تواند فرم ویژه ای را به وجود آورد

انتخاب نمونۀ خاص موجب سهولت در روند طراحی
روند طراحی

این نمونه به نظر می رسد مناسب ترین 
نمونه برای رستوران بین راهی است و نیاز 

به طراحی کمتری دارد

طبیعت خود ممکن است دلیل برگزیدن طبیعت
یکی از نمونه ها باشد.

به عقیدۀ من می توان بهترین الگوها را از 
کرد طبیعت برداشت 

2

ی
س ساختار

قیا

عملکرد
که بیان کنندۀ  هر توضیحی 

خدمات رسانی رستوران بین راهی به 
مسافران هنگام توقف در بین راه باشد

فضای ورودی رستوران باید منحصربه فرد 
که فرم  باشد و به گونه ای طراحی شود 
دعوت کنندگی را برای مسافران تداعی 

کند

سازه یا ساختار
که به درک ساختار یا سازۀ  جمالتی 

لت دارد نمونه ها دال
دلیل انتخاب این است که سازه و 

ساختار آن آسان و ساده است

دالیل مربوط به شرایط آب وهواییاقلیم
معتقدم برای طراحی باید آب وهوا را 

موردنظر قرار داد و الگو را بر اساس اقلیم 
انتخاب نمود

3

س مفهومی
قیا

احساسات
که به حس و تجربه های  عبارت هایی 

لت دارد شخصی دال
دست برای من حس امنیت را دارد و آن 

کار بردم را برای طراحی رستوران به 

نمادگرایی
که رستوران بین راهی از طریق  روشی 

نمادها، نشانه ها و معناها در جاده های 
بین راهی قابل تشخیص باشد

کردم این الگو به  الگوی دست را انتخاب 
دلیل استفاده از دست برای غذا خوردن، 

می تواند فرم رستوران را نمایش دهد. 
ارتباط بین دست و غذا خوردن

زیبایی
که احساس زیبایی بصری را  جمالتی 

بیان می کند
این نمونه جذاب تر بود
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شکل 14. کدگذاری دالیل انتخاب الگوها )منبع: نگارندگان(

بـا بداعـت در  کـه دالیـل مرتبـط  آشـکار می سـازد  بـا پژوهش هـای هم ماننـد دیگـر  ایـن تحقیـق  نتایـج 
گـروه جدیـد بـه دسـت آمـده  میـان دالیـل ایـن پژوهـش مشـاهده نشـده و دالیـل احساسـات بـه عنـوان یـک 
اسـت. نتایـج نشـان می دهـد کـه دانشـجویان کارشناسـی از قیـاس فرمی)69.55( درصد بیشـترین اسـتفاده 
را داشـته اند و از قیـاس سـاختاری بـا میـزان )30.45( درصـد و از قیـاس مفهومـی هیچ نمونه ای یافت نشـده 
کارشناسـی از انتخـاب  اسـت. در شـکل 15 فراوانـی نـوع قیـاس و در شـکل 16 فراوانـی دالیـل دانشـجویان 

منابـع نمایـش داده شـده اسـت.
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کارشناسی بر پایۀ درصد از کل شکل 15. فراوانی استفاده از نوع قیاس در میان دانشجویان 
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کارشناسی از برگزیدن الگوها بر پایۀ درصد از کل شکل 16. فراوانی اهداف دانشجویان 

کارشناسـی ارشـد از قیـاس سـاختاری بـا )63.93( درصـد بیشـترین اسـتفاده و  در میـان دانشـجویان 
بعـد از آن بـه ترتیـب از قیـاس فرمـی )27.27( و قیـاس مفهومـی بـا میـزان )9.1( درصـد، کمتریـن اسـتفاده را 
داشـته اند. نمـودار فراوانـی مربـوط بـه دالیـل دانشـجویان کارشناسـی ارشـد از انتخاب الگوها نشـان می دهد 
کـه بیشـترین فراوانـی در ارتبـاط بـا عملکـرد بـا میـزان )36.37(درصـد بـوده اسـت و بعـد از آن فـرم )27.27(، 
نمادگرایـی )18.18(، احساسـات، اقلیـم و سـازه بـه میـزان )9.1( درصـد کمتریـن فراوانـی و از زیبایـی، فراینـد 
طراحـی و طبیعـت نسـبت بـه دانشـجویان کارشناسـی هیـچ دلیلـی یافـت نشـده اسـت. در شـکل 17 فراوانـی 
کارشناسـی ارشـد از انتخـاب منابـع نمایـش داده شـده  قیـاس و در شـکل 18 فراوانـی دالیـل دانشـجویان 

است.
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کارشناسی ارشد بر پایۀ درصد از کل شکل 17. فراوانی استفاده از نوع قیاس در میان دانشجویان 
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عملکرد  فرم  سمبلیک  احساسات  اقلیم  سازه 

کارشناسی ارشد از برگزیدن الگوها بر پایۀ درصد از کل شکل 18. فراوانی اهداف دانشجویان 

بحث و تحلیل� 5
الهـام  بـا طبیعـت و  ایـده در معمـاری، روش قیـاس  آفرینـش و خلـق  ابتـدا روش هـای  ایـن پژوهـش در  در 
از الگوهـای موجـود در طبیعـت معرفـی و در ادامـه بـه دسـته بندی انـواع روش هـای قیـاس بـا طبیعـت در 
گی هـای  گـروه ویژ گـی و مشـخصات قابـل دریافـت از الگوهـای طبیعـت بـه سـه  معمـاری پرداختـه شـد. ویژ
از  )اسـتفاده  سـاختاری  طبیعـت(،  اشـکال  از  ظاهـری  الهـام  و  سـطحی  گی هـای  ویژ از  فرمی)اسـتفاده 
در  موجـود  مفاهیـم  بـه  غیرمسـتقیم  )کنایـۀ  مفهومـی  و  طبیعـت(  از  سـاختاری  و  عملکـردی  گی هـای  ویژ
بیـن  در  اسـکیس  صـورت  بـه  تجربـی  مطالعـه ای  بعـدی  مرحلـۀ  در  شـدند.  مشـخص  طبیعـت(  الگوهـای 
کارشناسـی ارشـد بـرای ارزیابـی نحـوۀ برخـورد دانشـجویان در مقاطـع مختلـف بـا  کارشناسـی و  دانشـجویان 
الگوهـای موجـود در طبیعـت و بـه نوعـی طبیعت گرایـی و اسـتفادۀ آن بـه صـورت عملـی در طراحـی معمـاری 
گرفتـن از منابـع طبیعـت و نـوع قیـاس بـا طبیعـت  کـه اهـداف دانشـجویان از برگزیـدن، الگـو  گرفـت  صـورت 
کارشناسـی از انتخـاب منابـع الهام گرفتـه، بـه 9 دسـتۀ  بررسـی و تحلیـل شـده و نتایـج اهـداف دانشـجویان 
عملکرد، فرم، نمادگرایی، زیبایی، احساسـات، فرایند طراحی، طبیعت، سـازه و اقلیم تقسـیم بندی شـد. در 
میـان دانشـجویان کارشناسـی ارشـد اهـداف بـه 6 گـروه عملکـرد، فـرم، نمادگرایـی، احساسـات، سـازه و اقلیـم 
گروه بنـدی شـد. نـوع قیاس شـکل گرفته در سـه دسـتۀ قیـاس فرمی)سـطحی(، قیاس سـاختاری)عملکردی( 
کارشناسـی ارشـد، بیشـترین  و قیـاس مفهومـی دسـته بندی شـد و نتایـج نشـان داد از میـان دانشـجویان 
کارشناسـی  فراوانـی دالیـل مربـوط بـه عملکـرد بـوده اسـت و ایـن نشـان دهندۀ اهمیـت بیشـتر دانشـجویان 
ارشـد بـه مشـخصات سـاختاری و عملکـردی الگوهـای طبیعـی و در نتیجـه افزایش قیاس سـاختاری اسـت و 
از قیاس مفهومی کمترین اسـتفاده را داشـته اند. دانشـجویان کارشناسـی از قیاس فرمی بیشـترین اسـتفاده 
و از قیـاس مفهومـی هیـچ اسـتفاده ای نکرده انـد و بـه مشـخصات سـطحی و ظاهـری الگوهـای طبیعـی توجه 
بیشـتری داشـته اند و نتیجـۀ آن افزایـش قیـاس فرمـی بـوده اسـت. می تـوان این گونـه بیـان کرد که بـا توجه به 
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کوتاه بودن زمان برای اسـکیس، دانشـجویان کارشناسـی مهارت کمتری نسـبت به دانشـجویان کارشناسـی 
کافـی بـرای قیـاس سـاختاری و مفهومـی  کـردن زمـان در اسـکیس را داشـته اند و فرصـت  کنتـرل  ارشـد در 
نداشـته اند. بنابرایـن سـاده ترین راه، یعنـی تقلیـد از ظاهـر الگوهـای طبیعـی را مدنظـر قرار داده انـد. از طرفی 
کارشناسـی در تشـخیص مشـخصات و  گاهـی دانشـجویان  آ از عـدم شـناخت و  ایـن امـر را می تـوان ناشـی 
گی هـای سـاختاری، عملکـردی و مفهومـی موجـود در الگوهـای طبیعـت و عـدم آمـوزش الزم در مقاطـع  ویژ

پایین تـر طراحـی معمـاری دانسـت.
با  با )14.28( و سازه  )19.10(، عملکرد  با  اقلیم  از فرم،  کارشناسی بعد  اینکه در دانشجویان  با وجود 
)9.52( درصد سه دلیل پراهمیت در میان منابع الهام گرفته از الگوهای طبیعی بوده است )شکل 16( و 
در بین الگوها )شکل 19( به ترتیب از الگوی خفاش )33%(، صدف حلزون )29%(، دست و مخروط بلوط 
به  اما دانشجویان  و مفهومی دارند  توانایی ساختاری  الگوها  این  را داشته اند.  استفاده  بیشترین   )%14(
دلیل نداشتن مهارت الزم، قادر به استفاده از مشخصات عملکردی، ساختاری و سازه ای موجود در الگوها 
کارشناسی به ترتیب )4.76(  نبوده اند. از طرفی مشخصات احساسی و نمادگرایانه در میان دانشجویان 
کارشناسی ارشد)شکل 18( نمادگرایی )18.18( و  و )9.52( درصد بوده )شکل 16( و در میان دانشجویان 
احساسات )9.1( درصد بوده است. از دست و خفاش در بین دانشجویان کارشناسی به ترتیب )14( و )33( 
درصد و در بین دانشجویان ارشد )شکل 20( به ترتیب )18( و )9( درصد استفاده شده است. این دو الگو 
از قیاس مفهومی  گاهی و مهارت دانشجویان در استفاده  آ اما عدم  را داشته اند  قابلیت قیاس مفهومی 
گی های نمادین و طراحی به روش قیاس مفهومی در دانشجویان  )استعاره(، سبب دست نیافتن به ویژ

کارشناسی ارشد بوده است. کارشناسی و کمترین میزان قیاس مفهومی در میان دانشجویان 
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خفاش)فرمی، ساختاری و مفهومی( 
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کارشناسی ارشد  کارشناسی                      شکل 20. فراوانی انتخاب الگوها در دانشجویان  شکل 19. فراوانی انتخاب الگوها در دانشجویان 
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آمـوزش  می باشـد.  آمـوزش  بـه  وابسـته  طبیعـت  بـا  قیـاس  روش  در  و  طراحـی  در  دانشـجویان  تسـلط 
 UNESCO/UIA( معمـاری شـامل دسـتیابی بـه قابلیت هـای زیـر اسـت: 1- طراحـی، 2- دانـش، 3- مهـارت

.)for architectural education, 2011
کـه شـامل عملکـرد، فـرم، نمادگرایـی، احساسـات، زیبایـی،  بنابرایـن دالیـل ثبت شـده در ایـن تحقیـق 
کـه  فراینـد طراحـی، طبیعـت، اقلیـم و سـازه می شـود، همگـی وابسـته بـه شـیوۀ یادگیـری و آموزشـی اسـت 
مشـخصات  بـه  کارشناسـی  دانشـجویان  بیشـتر  توجـه  گذرانده انـد.  خـود  تحصیـل  زمـان  در  دانشـجویان 
سـطحی و تقلیـد ظاهـری، طراحـی را بـه برداشـت های فرمـی هدایـت می کنـد. بنابرایـن در جهـت پیشـرفت 
طراحـی دانشـجویان، خصوصـًا در مقاطـع پایین تـر و مبتـدی آمـوزش معمـاری، باید نحوۀ اسـتفاده از قیاس 
کـه  سـاختاری و مفهومـی از الگوهـای طبیعـی را آمـوزش داد. بـرای دانشـجویان مبتـدی در رده هـای پاییـن 
کار  کـردن و رسـیدن بـه قیـاس سـاختاری و عملکـردی  نگاهـی فرم گرایانـه بـه الگوهـای طبیعـی دارنـد، درک 
کـه بـه  دشـواری اسـت. دانشـجویان در مقاطـع باالتـر بـر شـباهت های سـاختاری و عمیق تـری تمرکـز دارنـد 
کننـد. یادگیـری و آمـوزش  کپی کـردن و تقلیـد صـرف از الگوهـای طبیعـی اجتنـاب  کمـک می کنـد تـا از  آنهـا 
بـرای دانشـجویان بایـد در مقاطـع پاییـن صـورت بگیـرد تـا دانشـجویان مبتـدی، مهـارت و توانایـی الزم بـرای 
گی هـای سـاختاری و عملکـردی موجـود در پدیده هـای طبیعـی و چگونگـی اسـتفاده از آنها را  رسـیدن بـه ویژ

بـرای خلـق طرح هـای موفـق در معمـاری بیاموزنـد.

نتیجه گیری� 6
هـدف در ایـن پژوهـش بهره گیـری از الگوهـای طبیعـی بـرای خلـق ایـده و طراحـی صحیح با اسـتفاده از روش 
کیفـی و تجربـی اسـتفاده شـد. روش هـای  قیـاس بـا طبیعـت اسـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف از دو روش 
آفرینـش و خلـق ایـده در طراحـی معمـاری بـه 4 روش قیاسـی، روش الگـوواره، روش منطقـی و روش نظـری 
تقسـیم بندی شـده اسـت کـه روش قیـاس به عنـوان روشـی پراهمیـت بـرای الهام گیـری از طبیعـت محسـوب 
گی هـای موجـود در پدیده هـای طبیعـت، در  شـد. بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چگونـه می تـوان از ویژ
طراحـی معمـاری بـا اسـتفاده از روش قیـاس بـا طبیعت بهره جسـت، روش قیاس به سـه دسـتۀ قیاس فرمی 
)مشـخصات ظاهـری و سـطحی پدیده هـا(، قیـاس ساختاری)مشـخصات عملکـردی و سـاختاری پدیده هـا( 
و قیـاس مفهومـی )اشـارۀ غیرمسـتقیم بـه مشـخصات پدیده هـای طبیعـی به صـورت احساسـی و نمادیـن( 
تقسـیم بندی شـده اسـت. نمونه هایـی از روش قیـاس بـا طبیعـت در بیـن سـبک های مختلفـی از طراحـی 
کتـال در قیاس فرمـی، نمونه های معماری  معمـاری معرفـی شـدند کـه نمونه هـای معمـاری بیومورفیک و فرا
مفهومـی  قیـاس  در  مـدرن  معمـاری  از  نمونه هایـی  و  سـاختاری  قیـاس  در  بیونیـک  و  )ارگانیـک(  زیسـتی 
گـروه از دانشـجویان  معرفـی و دسـته بندی شـد. در ادامـه پژوهشـی تجربـی بـه صـورت اسـکیس در بیـن دو 
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد صـورت گرفـت تـا نـوع برخورد بـا الگوهای طبیعـت و رویکـرد طبیعت گرایی آنها 
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گـی و مشـخصات اخذشـده از الگوهـا و  مـورد ارزیابـی قـرار بگیـرد. دالیـل دانشـجویان از انتخـاب الگوهـا، ویژ
تطابـق آنهـا بـا موضـوع اسـکیس بررسـی، تحلیل و مقایسـه شـد. یافته ها آشـکار کرد که خواسـتۀ دانشـجویان 
کارشناسـی از انتخـاب الگوهـا، اهدافـی ماننـد عملکرد، فـرم، نمادگرایی، زیبایی، احساسـات، فرایند طراحی، 
طبیعـت، سـازه و اقلیـم و خواسـتۀ دانشـجویان ارشـد عملکـرد، فـرم، نمادگرایـی، احساسـات، سـازه و اقلیـم 
اسـت. در بیـن دانشـجویان ارشـد عملکـرد و در بیـن دانشـجویان کارشناسـی فـرم بیشـترین کاربـرد را داشـته 
کـه نشـان دهندۀ توجـه دانشـجویان در مقاطـع پاییـن بـه مشـخصات فرمـی الگوهـا و توجـه دانشـجویان در 
گی هـای عملکـردی و سـاختاری پدیده هـای طبیعـی اسـت. بنابرایـن می تـوان نتیجـه  مقاطـع باالتـر بـه ویژ
گاهـی و آمـوزش معمـاری، بایـد دانشـجویان را از همـان مقاطـع اولیـه و ابتدایـی بـا  کـه بـا اسـتفاده از آ گرفـت 
روش هـای صحیـح الگوبـرداری و قیـاس بـا طبیعـت آشـنا سـاخت و مهارت هـای الزم را بـه آنهـا آموخـت. ایـن 
امـر سـبب بهره گیـری مناسـب و صحیح دانشـجویان در همـۀ مقاطع در نحوۀ برخورد بـا پدیده های طبیعت 
و اسـتفاده از الگوهـای سـاختاری و مفهومـی موجـود در عناصـر طبیعـت و بسـنده نکـردن بـه تقلیـد ظاهـری 

و فرمـی پدیده هـای طبیعـت می گـردد.
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W	 فاطمـه محمـدی: دانش آموختـه کارشناسـی ارشـد معمـاری دانشـکده

معمـاری و شهرسـازی دانشـگاه صنعتـی جندی شـاپور دزفـول )1400( 

کارشناسـی ارشـد  کارشناسـی و  اسـت. در دوران تحصیـل در مقاطـع 

به عنـوان پژوهشـگر در نـگارش مقـاالت علمـی و کنفرانسـی بـا اسـاتید 

کمک اسـتاد در دروس  رشـته معمـاری مشـارکت داشـته و به عنـوان 

کارگاهـی و عملـی رشـته معمـاری همـکاری مناسـبی داشـته اسـت. 

W	 کـورش مؤمنـی: دانش آموختـه دکتـری معماری دانشـگاه تربیت مدرس

گـروه معمـاری و رئیـس دانشـکده  )1390( و در حـال حاضـر دانشـیار 

معمـاری و شهرسـازی دانشـگاه صنعتـی جندی شـاپور دزفـول اسـت. 

عالیـق پژوهشـی وی متمرکـز بـر مدل های مختلـف تدریس در دروس 

نظـری - عملـی و دروس عملـی و کارگاهـی رشـته معمـاری اسـت. 

W	 عبدالرحمن دیناروند: دانش آموخته دکتری معماری دانشـگاه شـهید

بهشـتی و در حال حاضر اسـتادیار گروه معماری اسـت. وی مدت دو 

سـال مدیـر فرهنگـی دانشـگاه و مـدت سـه سـال مدیرگـروه معمـاری 

جندی شـاپور  صنعتـی  دانشـگاه  شهرسـازی  و  معمـاری  دانشـکده 

دزفـول بـوده اسـت. موضـوع رسـاله دکتـری معمـاری ایشـان در مـورد 

بـر مدل هـای  آمـوزش معمـاری اسـت. عالیـق پژوهشـی وی متمرکـز 

آمـوزش مشـارکتی در  تدریـس در مطالعـات میان رشـته ای،  مختلـف 

کارگاهـی رشـته معمـاری اسـت.  دروس عملـی و 


