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on the hidden rules of natural ... [36] What Designers ... [37] Human nature and ... [38] 
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Performative architecture: Beyond ... [57] Concrete: The vision of a new ... [58] Thirteen
ways: Theoretical investigations ... [59] Mosaic techniques & traditions ... [60] Architects’
drawings: A selection ... [61] How designers think: The ... [62] Gaudi or space, light and ...
[63] Landscapes in history: Design and planning in the eastern ... [64] The beehive
metaphor: From Gaudí to ... [65] Barcelona [66] The lessons of  ...

Introduction The advancement of technology has been a prelude to the emergence of different 
ways of nature inspiration, such as biomimic, which has led to the lack of recognition of how to 
model and inspire nature in order to make a scientific review of architectural projects from the 
biomimic perspective. The aim of this study was to define a model, using biomimic technology 
and nature inspiration.
Conclusion Functionalism is one of the most prominent features of the biomimic architecture. 
Architecture of Calatrava is organic, simple, and free of Gaudi’s forming complexities. His 
inspiration from nature is sometimes seen only objectively and in formal imitation in terms 
of metaphorical, formal, and functional imitation, and in Gaudi’s works. Movement and 
Functionalism in Calatrava’s works are more pronounced than that of Gaudi due to the different 
time periods and technological progress and the influence of constructivist architects. Calatrava 
was influenced by Gaudi in architecture. With the tone of the day and utilization of the structure 
and technology, Calatrava goes beyond his culture and traditions in the modern context, while 
Gaudi became a surrealist architect with growing up in the neoclassical framework, relying 
on the geometry and cultural diversity of his time; supported by the symbols and historical 
monuments of Spain, influenced by factors such as the environment, family background, 
religion, and concurrency with the industrial revolution, and affected by formalist and 
constructivist architects, Gaudi not only immortalized his artistic genius, but also affected 
constructivist architects after himself. The two architects paid attention to form and function in 
their inspiration from nature. Gaudi can be considered the biomorphic architect and Calatrava 
can be considered biomimicic architect.
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  چکيده
 زمینه در متنوع های روش ظهور برای درآمدی پیش تکنولوژی پیشرفت مقدمه:
 نحوه تشخیص عدم که موجبات شده است بایومیمیک مانند طبیعت از الهام

 های پروژه علمی بررسی قصد به را طبیعت از الهام چگونگی و الگوبرداری
کرده است. هدف پژوهش حاضر تعریف  فراهم منظر بایومیمیک از معماران

  طبیعت بود. از الهام و الگویی با استفاده از فناوری بایومیمیک
 است.عملکردگرایی از مشخصات بارز سبک بایومیمیک معماری  :گیری نتیجه

 گائودیهای فرمی  وار و عاری از پیچیدگی ارگانیک ساده، اندام کاالتراوامعماری 
تقلید فرمی و عملکردی و در ، ای است. الهامات وی از طبیعت در سطوح استعاره

شود. حرکت و  صورت عینی و تقلید فرمی دیده می ، گاه تنها بهگائودیآثار 
نی و پیشرفت های متفاوت زما علت دوره به کاالتراواعملکردگرایی در کارهای 

نمود بیشتری  گائودیگرا، در قیاس با  تکنولوژی و تاثیرپذیری از معماران سازه
با لحن روز و  کاالتراوا. بود گائودیدر معماری تحت تاثیر  کاالتراوا. یابد می
رود،  گیری از سازه و تکنولوژی، در بستر مدرن از فرهنگ و بوم خود فراتر می بهره

د در بستر نئوکالسیسیم و با تکیه بر هندسه و تجرد با رش گائودیحال آنکه 
های  ها و یادمان فرهنگی زمان خود معمار سورئالیستی شد که با پشتوانه سمبل

تاریخی و فرهنگی اسپانیا و با تاثیر از عواملی مانند محیط، بستر خانوادگی، 
تنها  را، نهگ گرا و سازه ر از معماران فرمیمذهب، همزمانی با انقالب صنعتی و تاث

گرای پس از خود نیز  نبوغ هنری خود را جاودانه ساخت بلکه بر معماران سازه
ند. تاثیر گذاشت. این دو معمار در الهام از طبیعت به فرم و عملکرد توجه داشت

  دانست.را معمار بایومیمیک  کاالتراواتوان معمار بایومورفیک و  را می گائودی
  کاالتراوا سانتیاگو ،گائودی آنتونی بایومیمیک، معماری، طبیعت، ها: کلیدواژه

  
    ٠٧/١٢/١٣٩٦ تاريخ دريافت:
  ٢٥/٠٢/١٣٩٧ تاريخ پذيرش:

  medi@arc.ikiu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
های عصر حاضر با  ها و خالقیت اثرات طبیعت در پژوهش

مرکزی  های نوین حایز اهمیت، دربرگیرنده و پذیرای نقشی وریافن
. پیوند نزدیک بشر به [1]های استعاری است و نمونهدر تقلید 

 گونزالسرویگردانی وی از آن به گفته  طبیعت در اوایل پیدایش و
این در  ،فراهم آوردرا معمار، موجبات جدایی وی از بهشت  گورتازار

های نوین امروزی دانش  وریاحالی است که سطوح کنونی فن
تجربه، ساختارها و هایی حاصل از  طبیعی دربرگیرنده روش

معماران، مهندسین و دانشمندان در تکاپوی  ها است و سیستم
 .[2]های طبیعت در پیشرفت تکنولوژی هستند استخراج پیام

کند، در مجموع  هایی که انسان از راه حواس خود درک می واقعیت
مخلوقات  "عالم هستی" نام دارند که همان "طبیعت به معنی

    .[3]مکانی و زمانی" است
 هدف پژوهش حاضر تعریف الگویی با استفاده از فناوری

  .طبیعت بود از الهام و بایومیمیک
 از الهام سپس و طبیعت، بایومیمیک مفهوم در این پژوهش ابتدا

 زیبا هنرهای در طبیعت ظهور و عملکرد تا فرم گذشته از در طبیعت
 از تقلید های تئوری شامل نظری ادامه مباحث در معرفی شدند.

 به که معماری های سبک دربرگیرنده عملی، مباحث و طبیعت
بررسی  توجه دارند، زیستی علوم از برگرفته گرایانه طبیعت گرایشات

و  گائودی آنتونیمعماران  طراحی در پارامترها شدند. استخراج
 معادل یافتن ،)عملی و نظری مبانی تفکیک به( کاالتراوا سانتیاگو

پارامترها،  این توضیح بایومیمیک، تقلید اصلی سطوح در آنها
 این انتهایی مباحث دو معمار آثار در آنها موردی مقایسه و تطابق
 از تقلید های سایر روش به تعمیم قابلیت با الگویی تا بود پژوهش
  شود. حاصل معماران سایر آثار بررسی منظور به طبیعت

  

  یطبیعت و بایومیمیکر
 ۱۹۶۲اصطالح بایومیمیکری، در ابتدا در ادبیات علمی در سال 

بایومیمیتیک،  شناس دانشمند زیستس بنیومطرح شد. از نظر 
آبستره از طرحی طبیعی، تقلیدی هوشمندانه از ژن طبیعت است. 

یک روند و ، لغت میمیتینگ در معنا، اصل عملکردی یک فرم
از  است.پایدار بوده سیستم بیولوژیک در راستای ایجاد راهکاری 

بایومیمیکری  و کبایومورفیبین نظر معماری معنای متمایزی 
ها و  سوی خط در دنیای طراحی بیومورفیسم گرایش به جود دارد.و

صورتی منطقی و متناسب از جانداران برگرفته  انحناهایی است که به
دار مصنوعی بوده و  . در این حالت خطوط راست و گوشهودش می
های  کاررفته برای سطح محصوالت، لزومًا به بافت به های بافت

اما از نظر بصری، رنگ و رویه این محصوالت ، نیستشبیه طبیعی 
سازی  شبیه آنیا با الهام از طبیعت طراحی و یا مستقیمًا از 

طراحان و متفکران حوزه بایومیمیتیک موضوع طراحی را  .شوند می
 و یآیدنبال بهترین کار به وفراتر از یک فرم و اثر مفهومی دیده 

چنین گرایشی بدون  هماهنگی سیستم با محیط اطراف هستند.
شناسی، مکانیک، سازه و  شک ناشی از تالقی سه دانش زیست

شکل چنانچه طرح با عملکردی که در اثر فرم طبیعی  .معماری است
بایومیمیتیک و در غیر این صورت طرح مذکور  درگیر شود ،گیرد می

، بر ت. از سویی در التین واژه طبیع[4]شود ک نامیده میبایومورفی
شخصیت، ویژگی ذاتی، کیفیات، مجموعه  مانندمعانی دیگری 

داللت  گیری زندگی های طبیعی و عامل موثر برای شکل پدیده
های بنیادی و وراثتی  ویژگی، همچنین هستی آغازین. [5]دارد

معانی طبیعت نسبت نیز به  های محیطی ارگانیزم برخالف ویژگی
جواری نزدیکی به کلمه  داده شده و طبیعت از منظر مفهومی هم

مهندسی    .[6]حال رشد دارد یونانی فیزیس به معنی سیستم در
یند خالق الگوبرداری با آفر شاملیا بایومیمکری،  خالقیت بایونیکی

های گوناگون طبیعت و موجودات  گیری از ساختارها، نظام الهام
در  .[7]استهای جدید  ها و طرح ها، نوآوری ای ایجاد ایدهزنده، بر

و است کل بایومیمیکری در تغییر برداشت از طبیعت توانمند 
ل کاربردی یشناسی و مسا عنوان منبعی برای راهکارهای زیبایی به

های بایومیمیتیک، امروزه  با بررسی تکنولوژی .[6]شود محسوب می
م، رفتار و اکوسیستم معرفی زارگانیسه سطح بایومیمیک با عناوین 

و  می خاص مانند گیاه یا حیوانزارگانیه که سطح اول بد، ان شده
و دسته  شود رفتار تقلیدشونده آن نسبت داده میبه سطح دوم 
که عامل عملکرد  استکل اکوسیستم و اصول مشترکی  سوم تقلید
 شده هر یک از سطوح مطرح آید. به حساب میآمیز آن  موفقیت

فرم، ماده، ساختار، روند و عملکرد شاخه کوچکتر  ۵طور متمایز به  به
  .[8]شوند تفکیک می

  
  تقلید از طبیعت از فرم تا عملکرد

یک نگاه کلی رابطه انسان با طبیعت، ابتدا مذهبی و  در
ترتیب انسان  در آخر به صورت همزیستی و شناسی، سپس به کیهان

کننده آن  خالق و تخریبکننده طبیعت و سپس  فتعری تکمیل و
در رابطه با سیر  کنت آگوستو مطابق نظریه  [9]معرفی شده است

معرفت در تاریخ، سه دوره متمایز ربانی، متافیزیک و علمی تعریف 
های استعاری اولین گونه کاربرد طبیعت  اند. در گذشته برداشت شده
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پیدایش شناسی منشا  عنوان مثال علم انسان به ،[6]در معماری بود
نوع نگاه انسان بدوی به آسمان دانسته و فرم آن را منتج از  گنبد را

طبیعت در بسیاری از عناصر ، ا گذشت زمانب. [10]داند یکارکردش نم
نات که تقلید شماتیک از عناصر طبیعی محسوب ییمعماری و تز

عالم دریایی، به  های هندسی فرم که شد چناند شدند، وار می
های وحشی و خار، به  کرت و میسن، گلنات قصرهای ییتز

 های طبیعی مارپیچی، به سرستون های کرنتین و شکل سرستون
سرستون ، یا برای نمونه در معماری مصر، [1]تبدیل شدندآیونیک 

نیز ارتباطی بین آن و  ویتروویوسه نمادی از درخت نخل شد ک
به  داوینچیدر قرن اکتشاف نیز . های کالسیک برقرار کرد سبک

کشف ارتباطات  شرح نوشته معماری وی پرداخت و به کمک آن به
های ناب هندسی مثل مربع و دایره، نایل  هندسی بدن انسان با فرم

از نوع  سان، الهام از طبیعت چه در قالب فرم و چه  آمد. بدین
  وارد شد.عملکرد، به مراحل جدیدتری 

  

  ظهور طبیعت در هنرهای زیبا
 های هنری بوده همواره عامل ایجاد جنبش طبیعت و توجه به آن

های رمانتیک در اروپا و پس   که چکیده تمامی جنبش ؛ چناناست
آمریکا و یونان باستان متاثر از طبیعت بود و در قرون  از آن در

عنوان خالق آثار هنری و بانی آفرینش انسان،  وسطی نیز طبیعت به
 .[11]ل داداز مظاهر تجلی خداوند را تشکی دو صورت ممکن

های نمود طبیعت در آثار  نیز روشی های علم واسطه پیشرفت هب
دستخوش تغییرات بسیاری در معانی شد. تا اواخر قرن  هنری 
، نقاشی الهاماتی از بطن طبیعت بود و پس از آن در قرن نوزدهم
تغییرات شگرفی در حوزه معنایی  عناصر طبیعی دچار بیستم،
گرایی در فلسفه، هنر و  مفاهیم، طبیعتدر بحث تقابل . [12]شدند

رمانتیک در معماری بوده و از منظر  شیوه ،ادبیات متشابه
و  فرانسویبان زر است. ده یافته به ادبیات راه فلسفز ا، یابی ریشه

  .[13]استت طبیعه پژوهندی معناه بم انگلیسی نیز، ناتورالیس
ماده ت و طبیعن آز ا محضرت قد، گرایی طبیعتفی فلس مفهومدر 
طبیعت و سپس  بهی مهرورز معنیه بت نخس، ادبیر ظز مناو 

آن را در اواخر  و،  [14]تطرح شده اسی مادبی تحت عنوان مکتب
گرا سرانجام به هنرهای  طبیعته توان یافت. واژ قرون یادشده می

هدف هنر در  کاستانیاریهای  که در نوشته زیبا نیز راه یافت، چنان
 طبق نظر قدرت آن شد و مکتب فوق، بازآفرینی طبیعت در اوج

ها، هنر بازنمایی عینی و تقلیدی از یک واقعیت خارجی  ناتورالیست
، ناتورالیسم آلمانی هولتسو آرن؛ همان گونه که طبق گفته شدبیان 

نشانگر کمبودها در  x که؛ x "هنر مساوی است با طبیعت منهای
بازگشت به طبیعت  هنر میل ،از منظر تقلید است مهارت هنرمند

داشته و این امر به نسبت شرایط تقلید و چگونگی رویارویی با آن 
  .[15]دهد"  رخ می

عنوان  نویسنده رمانتیکی که از طبیعت و هنر به یوهان لودویک
او یاد کرده، به افزایش  های برگزیده های ویژه خداوند و انسان زبان

وسیله ترسیم طبیعت در پوشش مذهبی معتقد است.  قدرت هنر به
شناساندن بهتر طبیعت بوده و ت عبارتی هنر ابزاری در خدم به

ترین خلقت  چنان که طبیعت متعالی واالترین توانایی انسان است،
که مفهوم طبیعت در نظر هنرمند  کرداضافه د بای .[11]خداوند است

رد و خیال او در گی براساس باور وی به جهان و هنر شکل می
دهد و  محل الهام و خلق اثر قرار می تر، جهان را ای متعالی مرتبه
منظور پرهیز از تقلید صرف از طبیعت، هنرمندان با گزینش  به

های بدیعی  یکدیگر، قالب الگوهایی از طبیعت و ترکیب آنها با
یادآور  هاهای طبیعی، برای آن کنند، چرا که هر یک از پدیده ایجاد می

  .[16]اشاراتی به آینده است
بایست سازگار با طبیعت باشد، از  می ، هنرلئوناردو داوینچیاز نظر 

کشف فعل و انفعاالت  او هدفو  ستود میاین رو طبیعت را 
نیز به همین ترتیب  واسیلی کاندینسکیطبیعی بود؛ از سویی دیگر 
نیز طبیعت را با هنر و  پیکاسو، [17]ورزید به طبیعت عشق می

نیز در  کانستبل جاندانست. بنا به گفته  هدفش از زندگی برابر می
 کیفیت عالی را در سرچشمه بدوی خود یکی از طرق هنر، هنرمند

طبیعت آرتیست  گوتهه جوید. به گفت که همانا طبیعت است، می
شود که  طبیعت زمانی زیبا میت کان بزرگی است و طبق نظر

 اوژن دالکراواو در انتها از نظر  شودما همانند تاثیر هنر  تاثیرش در
یک ساخته هنری  حقیقتاً  شود، آرتیستی که طبیعت خوانده می

  .[18]است
   

  های تقلید از طبیعت حیطه نظر: تئوری
های معماری وارد  های مربوط به طبیعت اغلب در تئوری ایده
موجودات زنده است، از عنوان مثال تمامیت که نشانه  اند. به شده

خصوص در زمان افالطون و  های در هنر و معماری ب ویژه جایگاه
بسیاری از  در دوران رنسانس نیز .[19]ارسطو برخوردار بوده است

های مکانیکی و  های رمانتیک در واکنش نسبت به دیدگاه نظریه
  .[20]نوع نگاه به طبیعت قابل تامل است

عنوان  توانند به های طبیعی می ممعتقد است فر الیزابت الرنس
مورد توجه قرار  قواعد ترکیبی و خالقانه برای خلق کارهای هنری

های  تواند پایانی بر زبان و ارجاع معماری به طبیعت می [21]گیرند
مقاله رشد و فرم، مقایسات  در تامپسون .[22]فرمی غیرطبیعی باشد

سکلت حیوانات کاملی بین ساختارهای مکانیکی، ساقه گیاهان و ا
اصول ساخت باید از مطالعه  گرینوفو طبق گفته  [19]داد انجام
  .[19]پوست حیوانات و حشرات گرفته شود، ها اسکلت
دادن معماری  تجربه غیرمستقیم از طبیعت را با مفهوم نسبت کلرت

دادن آن  تر جلوه طبیعی به طبیعت از طریق تداخل در فرم به قصد
کارگرفتن درخت و  ، بههیرواگنو  اورینزمطرح نمود و طبق نظر 

تواند تاثیر مثبتی بر  طور عینی یا سمبلیک می های شبیه آن به فرم
  .[23]ها داشته باشد انسان

  

  های معماری و تقلید از طبیعت حیطه عمل: سبک 
های معنایی زیادی در ترکیب طبیعت با معماری در گذر  دگرگونی

 مندی از کارگیری مستقیم طبیعت، بهره به مانندزمان با عناوینی 
های طبیعی موجود در بطن  گیری از فرم سازه و عناصر طبیعی، بهره

 گرایانه، تمایل به رویکرد کل باگرایی، الگوهایی  آن، تمایل به تندیس
  .[10]نمادگرایی و استعاره به وجود آمده است

 الگوهای سمت به باروک و نوو آرت نظیر عماریم های بکس
 تکامل روند و طبیعی رشد به استعاره و شده متمایل ارگانیک
 یافت بروز مدرن معماری هایی از شاخه این گرایش در. [2]دداشتن
ویژه ژاپن در  بعد از آشنایی با فرهنگ شرق و به رایت که چنان

چنان که هر عنصر از  ،شکل گرفت سولیوانو  شینکلمسیر تفکرات 
در حالی که همان جز دارای  ،بنا جزئی از یک کل واحد است

طور  شخصیتی واحد است. در روند طراحی ارگانیک معماری به
  .فرمال بخشی از طبیعت و طبیعت بخشی از بنا بود

 که مباحث مربوط به استای برگرفته از علوم زیستی  ارگانیک واژه
فرم و شکل، ارتباط و مقایسه آنها با موجودات زنده در آن مطرح 

توان منشا پیدایش آن را در نظریه  همچنین می .[24]است
 .[25]کردجستجو  شناسی کالسیک، رنسانس و نیز علم بیان زیبایی
 نوزدهمدر قرن  ایاالت متحدهطور کلی معماری ارگانیک در  به
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شکوفایی  شکل گرفت و اوج لوییس سالیوانو  فرانک فرنستوسط 
. به گفته وی [26]کردمشاهده  نیز رایتتوان در آثار  این نظریه را می

. معماران [27]یافتن است توسعه بودن و ارگانیک به معنای زنده
که در  جان راسکینبسیاری در این حوزه فعالیت داشتند؛ از جمله 

نظاره طبیعت از تمام زوایای ممکن بود  برای هایی جستجوی روش
که نقش طبیعت در تفکر وی، توجه او را به سرشت  لویی کانیا 

های  ظاهری صوری از فرم او صرفاً  عطوف نمود و تقلیداشیا م
هایی  بایونیک به علم سیستم ،طبیعی نبود. در حوزه معماری کنونی

یا خصوصیات  بوده های زنده  شود که شالوده آنها سیستم گفته می
  .[28]ندهست های زنده شبیه یا به سیستم ،آنها را دارند

های ساختمانی نیز  سیستماز  های گوناگونی در این مبحث نمونه
که از آن ه به کمک مشاهده طبیعت، در علم بایونیک مطرح شد

  کرد:توان به موارد زیر اشاره  جمله می
  های ساختمانی ستونی با الهام از گیاهان سیستم) ۱
شکل موجود در  های گنبدی ای با الهام از فرم های پوسته سازه) ۲

  طبیعت
  هام از تارهای عنکبوتکابلی کشسان با ال های سازه) ۳

این در حالی است که بایونیک به طبیعت دیدگاه تکنولوژیک داشته 
  .[10]نگرد می و ارگانیک با دید رمانتیک به آن

 مانند ،اند عناوین مشابه دیگری نیز در این زمینه نمود یافته
های  عنوان نوعی از معماری با شکل زومورفیک و بایومورفیک که به

در زمینه معماری . [21]اند وار معرفی شده منحنیقاعده و  بی
های  کارگیری عینی فرم هب ویلیامز آلدرسی زومورفیک، طبق گفته

اوژن تی شود.  جانوری در معماری گاهی منجر به نتایج مضحک می
حوزه است که فعالیتش در ادامه روند  از معماران فعال این سوی

های وی منجر به  طراحیبود و در واقع  رایتو  سالیوانارگانیکی 
های دیگر  از گونه. [21]شده استک گونه یا زومورفی معماری حیوان

هایی شبیه به چشم هستند که  تقلید سمبلیک از طبیعت، لکه
 نآیکچه  ، اگرشوند محسوب می مشخصه معماری بایوفیبیک

در  اند و معتقد است این نوع اشکال، در هنر بیشتر گسترش یافته
در معماری نیز . [29]کند اشاره می پیکاسوادامه به یکی از کارهای 

دیده  زآیمر ماکووای از فرم شبیه چشم در طراحی ارگانیک  نمونه
توان  . از مباحث مشابه در حوزه تقلید از طبیعت نیز می[30]شود می

کرد و در  عنوان یک روند بایولوژیک اشاره به مورفوجنسیس به
طراحان با پارامترهای الگوریتمی، هندسه پیچیده  پارامتریک نیز،

ه کنند و نتایج استخراجی آن را در نما و ساز ارگانیکی تولید می
  .[6]گیرند کار میه ساختمان ب

  

  کاستخراج پارامترهای بایومیمی
با مطالعه مطالب فوق، پارامترهای مستخرج به دو بخش عملی و 

 تطابق با سطوحنظری تقسیم و پارامترهای بخش نظری در 
  ).۱ند (جدول ف شدبایومیمیک تعری

  

   (نگارنده) تطابق پارامترهای عملی با سطوح بیومیمک  )۱جدول 
  های عملی زمینه پیش  سطوح بیومیمک

  ویژگی طراحی
  فرم، عملکرد و روند در سطح ارگانیزم و رفتار  حرکت و رشد
  فرم و عملکرد در هر سه سطح  فرم و عملکرد

  تقسیم در سه سطح ۵هر   استعاره
  ماده در هر سه سطح  مصالح
  فرم در هر سه سطح  بافت

  در سطح رفتار عملکرد و رون  پایداری
  ابزار طراحی

  جزء ماده در سطح ارگانیزم و رفتار فرم در همه به  مدل و اسکیس
  فرم در سطح ارگانیزم  هندسه

  تقسیم در سه سطح ۵هر   تکنولوژی

  وری بایومیمیکاهای عملی فن زمینه پیش
  

استعاره به سه دسته محسوس، نامحسوس و ترکیبی  استعاره:
سرچشمه  تقسیم شده است؛ چنان که در استعاره نامحسوس

نخستین خلق اثر، نوعی مفهوم، ایده، حالت انسانی یا کیفیتی ویژه 
در  یا مادی و های بصری و در استعاره محسوس، بعضی از ویژگی

در بازگشایی  .[1]شود ای از این دو دیده می استعاره ترکیبی، آمیزه
گاه معنایی به هر نوعی در پس  ، هرکاسیررگفته  معنای استعاره به

، شکلی از نماد ایجاد شده است و در شودحجاب شکل ایجاد 
گیری  ایی از موضوعی به موضوع دیگر با بهرهج طراحی نیز، در جابه

  .[31]استیانگر استعاره از قوه تخیل رابطه انتزاعی برقرار شده که ب
  

، معماری باید هماهنگ و متناسب ویتروویوسبه گفته  تناسبات:
است زیبایی،  با الگوی بدن انسان شکل گیرد. همان گونه که مشهود

برای  هارمونی و سازگاری همه اجزا در ذات طبیعت نقش بسته و
معماری انگیزه ر توان به فرم درخت اشاره داشت که د نمونه می

تاریخی داشته و الهام بخش معماران و مهندسان برجسته قرن 
  .[24]تاس بوده اوتوو  میالرت، نروی، رایتبیستم ماند 

  

تابع فرم، نخست  معمای فرم تابع عملکرد یا عملکرد فرم و عملکرد:
صورت  و با توجه به این که کارکرد به [24]شناسی مطرح شد در زیست

عملکرد و عملکردی  ل مرتبط است، شکلی بدونواسطه با شک بی
کردن  . بیان در معماری نیز باید در حل[2]بدون شکل وجود ندارد

. [26]کننده در یک کالبد ارگانیک، صورت گیرد فیزیکی عمل نیروهای
است که ابتدا شکل سازه و  معمارانی از فلیکس کاندالبا این حال 

قیاس ارگانیک یا به  در مجموع. [2]بررسی کردسپس عملکرد آن 
هم  ظاهر و ترکیب اجزا یا با عملکرد ارتباط داشته که این دو خود با

  .[19]هستند در تقابل
  

 های مظاهر طبیعی بوده، اگر از ویژگی رشد و حرکت حرکت و رشد:
ز یکی ا زیرا هستندهای حیوانی نسبت به گیاهی پیچیده  چه فرم

   .[32]خصایص فرمی آنها حرکت است
  

ای،  های سازه گیری از خالقیت در مصالح و سیستم بهره مصالح:
ساز  انسان ای برجسته برای معماری های طبیعی را به نمونه فرم

و تنوع بافتی و رنگ آنها، معماری را با زندگی،    [33]کند تبدیل می
  .[34]آمیزد طبیعت و بیان می

  

بافت با  تقلیدها از بافت طبیعی در معماری در قالب سه فرم: ؛بافت
آبستره فرمی از طبیعت و  ای با کاربرد عدم توجه به ساختار، استعاره

  . [35]یابد براساس قوانین طبیعی نمود می
  

الهام از طبیعت همواره همجوار مبحث پایداری بوده و  پایداری:
  .اند روی آورده به طبیعت از مباحث به ایده بازگشت امروزه بسیاری

  

در روند خلق معماری، استفاده از مدل و اسکیس  مدل و اسکیس:
تصویر،  آرتور سایمونزکه به گفته  شود، چنان مهم محسوب می

برایان الوسون حدفاصلی مابین شی موجود و تفکر است و 
تکمیل ت سازی کامپیوتر و یا ساخت ماکت را روندی در جه مدل

  .[36]کند می ایده طراح مطرح
  

های طبیعی  های سیستم از تنوع عناصر و هندسه ویژگی هندسه:
و  نداردطور کلی در طبیعت خط صافی وجود  به. [37]شود میحاصل 

. [21]های هندسی است از فرم ای مشخصه معماری طبیعی مجموعه
ترین الگوهای هندسی در ساختار موجودات زنده نیز، ترکیب  از مهم
های آزاد در طبیعت الگویی  منظم است که هندسهآزاد و  هندسه

 طراحی شهری و هندسه منظم قابل کاربرد در معماری برایمناسب 
  .[32]است

های  الهام از طبیعت، تاثیرگذار بر تکنولوژی طراحی سازه تکنولوژی:
در الگوبرداری  افزارهای کاربردی نیز معماری است و استفاده از نرم
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که طبق  چنانهستند، یابی موثر  در روند فرم می،زهای ارگانی از فرم
مشکالت طراحی است و  سرمنشا حل طبیعت رافالو  توماسگفته 

های مهندسی به پیشرفت قابل توجهی در زمینه  از طرفی روش
  .[33]ه استبیولوژی رسید

  

  طابق پارامترها با آثار دو معمارت
  عملی های زمینه پیش

بایومیمیک به سه دسته گیاهی، عنوان پارامتری از  استعاره به
  :شود جانوری تقسیم می طبیعی و

های درونی بنا  ستون گائودیدر کلیسای ساگرادا فامیلیای  گیاهی:
طبیعت قابل  های سمبلیک از عنوان نمونه به ،با شباهت به درخت

و در خانه کازا کالوت وی از شیوه باروک در  [21]ه هستندمشاهد
نیز  میالطراحی داخلی خانه  ،کردینات با تم گیاهی استفاده یتز

 یناتیدر کازا ویسنس شکل تز .[38]برگرفته از گیاهان دریایی است
. الهام وی از [39]های نخل و گل آفتابگردان است ها برگ در و پنجره

های  حدی که در پارک گوئل از ستون طبیعت بسیار عمیق بوده تا
، این جوزف ریکوردست که به گفته دوریک استفاده کرده ا

. در مقابل، [40]کاملی از طبیعت هستند های کالسیک کپی سبک
نیز با مورفولوژی گیاهی و جانوری در زمین،  کاالتراواهای  پروژه

  .[41]عمق دریا و تخیاالت وی ارتباط دارند
ها، اسکلت حیوانات و  برگمانند های طبیعی  وی با فرمی معمار
. اجزای ساختمانی تعدادی از [42]ه استتفسیر شد پرندگان
 چه جنبه هستند، اگرشبیه های درختی  به سازه های وی نیز پروژه

سازه درختی در موزه علوم والنسیا، مرکز . [43]سمبلیک دارند
و در  [44]رفته است بازرگانی بل، میدان گالری و هریتج تورنتو به کار

. [43]رخت نخل شباهت داردپاویلیون کویت نیز سازه به شاخه د
شاید بتوان اذعان داشت که درخت عنصر اساسی طرح او برای 

ساگرادا فامیلیا  در  گائودیکلیسای جامع سنت جان و یادآور اثر 
  .[2]است

های طبیعی محسوب  عنوان استعاره مواج به های فرم طبیعی:
الهام  های پارک گوئل از موج آب در نیمکت گائودی شوند. می

های اطراف بارسلون طراحی  میال را همانند تپه و کازا     [45]گرفت
توان به فرم مواج در دیوار ملل  نیز می کاالتراواهای  از پروژه. [2]کرد

اشاره  مجموعه ورزشی المپیک آتن و ورودی موزه میدوز
  .[46]داشت

ها به  برای طراحی مجسمه گائودی جانوری (انسانی و حیوانی):
یافتن برای های سیمی  آناتومی بدن انسان و ساخت مدلمطالعه 

تا حدی که در پارک گوئل،  ،[47]ها پرداخت فیگور مناسب مجسمه
. [2]شکل بدن انسان طراحی کرده است ها را براساس نیمکت

رای ب یااست میال یادآور شمایلی از انسان  خورده کازا شومینه پیچ
در کازا  بش مشهور و کوبه دربه دروازه اژدهای پاویلیون گوئلنمونه 
 از حیوانات است. نمای ساگرادا فامیلیا مملود مانن سوسک کالوت
که در سقف به اژدهای  و کازا باتلو به ماهی شباهت دارد است
گوئل هم به  خورده پارک های پیچ شود. نیمکت می مانندای  افسانه

 روی یکدیگر قرار هکه در ورودی بنا روب دو مار شبیه هستند
های  در نمای کازا باتلو ستون . عالوه بر آن[45]اند گرفته

های پا و  کننده استخوان مانند و اتصال آنها به هم تداعی استخوان
های طبقات فوقانی با توجه به  شان به لگن است و بالکن اتصال

اند. این نوع الهامات از طبیعت  استخوان سر یا جمجمه ساخته شده
شود. ایستگاه لیون ساتوالس  می یز دیدهن کاالتراوادر کارهای 

نوعی  ای در حال پرواز تشابه دارد و به وی به پرنده جی تی
کوادراچی پاویلیون نیز ماهیتی . [44]کننده دیو ماهی است تداعی

هر دو طرف  بک رودا فلیپ پلی است که ورودی آن از . وار دارد پرنده
ج مخابراتی مونتجویی . در پروژه بر[48]شبیه به فرم بال پرستو است

و از سویی دیگر برگرفته از پیکر بوده دست  کاالتراواایده اصلی 
    .[44]انسانی زانوزده در حال تقدیم چیزی است

وی در مجموعه ورزشی المپیک، پوشش سقف یک راهرو را شبیه 
و در طرح پل آالمیلو، از  ستون فقرات انسان طراحی نمودبه 

. در پل ترینیتی نیز [44]الهام گرفته استتنه دونده  مجسمه نیم
آورند. فرم  انسان در حال حرکت را به یاد می های پل، اندام کابل

نهایی سازه در طراحی ترنینگ تورسو تفسیری از بدن یک انسان 
به  .[49]یا بیانی نمایشی از یک فیگور کالسیک است خورده پیچ

دست به هم  وگفته وی، شکل کلیسای جامع اکلند، تصویری از د
خورده از مضامین مورد  طور کلی دستان در هم گره بهت. متصل اس

یا انگشت شباهت دارد.  عالقه وی بوده و پاویلیون کویت به دنده و
های بزرگ مقیاس،  وی تصاویری مانیومنتال و یادآور قفسه سینه

ای در شهرک والنسیا  سازه پروژهر های مهره نهنگ د مانند استخوان
برد که انعکاس آن در آب، ظاهری شبیه به چشم انسان را  میکار ه ب

مانند در کارهای  های چشم اضافه نمود که فرم کند. باید تداعی می
برای نمونه نزدیکی ساختمان اپرا و قسمت ، شوند وی زیاد دیده می

و حتی نمای برج مراقبت  [50]برج مخابراتی مونتجویی پایین
  .[44]ساندیکا یادآور پلک چشم است

  

کاررفته از نظر مقیاسی تا  تناسبات به گائودیدر کارهای  تناسبات:
که در  این در حالی استهستند؛  حدودی با نوع عینی خود مشابه

ه ها بزرگتر از مقادیر عینی در طبیعت ب مقیاس کاالتراواهای  پروژه
  .اند کار رفته

  

کاربرد، ، همواره با گائودیشناسی  حس زیبایی فرم و عملکرد:
ظاهر  عملکرد سازه و هزینه در ارتباط بوده است. به اعتقاد وی

خارجی بنا نباید چیزی بیش از انعکاس محتویات، مکانیک و 
و در پس پیچیدگی ظاهری   [51]اش باشد احتیاجات ساختاری

 ترکیب و هماهنگی عوامل معماری،ه های او، تمایل بارزی ب پروژه
غیرمرسوم وجود و  های چندگانه فرمای، هندسی، مکانیکی،  سازه

سازه، . [52]اند ای شکل نگرفته طور سطحی و رویه یک به دارد که هیچ
نقطه مرکزی کار وی بود و او به اسکلت حیوانات و نیروی محرکه 

تا جایی که در ساگرادا فامیلیا  ،[2]گیاهان توجه داشت ها و ماهیچه
 د، ظرف و مظروف و دربه ترکیب و تناسبی از زیبایی، فرم و عملکر

کارگیری جمیع هنرها در کاری منطقی رسیده است و  کل به
ی ها تحمل بار طاق برایهای درخت مانند ساگرادا فامیلیا  ستون
توجه وی به عملکرد و سازه تا حدی  .[53]اند تنیده طراحی شده درهم

این رو  از و نامد  های تنبل می حل بندها را راه است که پشت
کند که در اثر توجه به مسیر نیروها و  مایلی ابداع می های ستون

 کاالتراوادر سمت مقابل، زبان  .[54]اند فشارهای وارده طراحی شده
ای موجود در  های سازه نیز متاثر از توجه به کاربرد روش

های  ارگانیک بوده و طبق گفته وی، کار با سازه طبیعت 
شماتیک طبیعت آشنا های  ایزواستاتیک او را با دیاگرام

ای درخت، اسکلت و ساختارهای متحرک منبع  . فرم سازه[2]سازد می
او همچون  .[55]) هستندگائودی(همانند  کاالتراواهای  ساختهم الها

کند. تصور ذهنی  ای را در طبیعت جستجو می قیاس سازه گائودی
های  گردد و ایده سازه به اسکلت بدن نیز برمی ها  از سازه کاالتراوا

شناسی را  متحرک در هر مرحله از کار وی گذر با شکوهی از زیبایی
های زنده با محیط  مزگیرد که بیانگر اندیشه تطابق ارگانی می در بر
  .[48]است

  

رونده  در ایستگاه تی.جی.وی، شکل هندسی لبه پایینبرای مثال 
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یا در  [44]ای است نیروهای سازه ساختمان نتیجه محاسبات پیچیده
های مورب عالوه بر  ، ستوناستادل هوفمنآهن  ایستگاه راه
شناسانه با توجه به مساله ایستایی ساختمان  زیبایی تصمیمات

 ،گائودی عنوان وارث توان گفت وی به . می[44]اند طراحی شده
شود؛  اش تا حد زیادی با مشخصه نیرو و فشار شناخته می معماری
کلیسای سنت  به کاالتراواگونه که برای مثال بخش الحاقی ن هما

 .[41]آورد ای ساگرادا فامیلیا را به یاد می جان، منطق سازه
نظرآمدن بناها  داربودن و زنده به به بافت گائودی حرکت و رشد:

ل کنند، تمای می طور که موجودات زنده رشد معتقد بود و همان
. برای مثال در [2]طراحی کند های در حال رشد داشته تا ساختمان
هایی به شکل درختان در  کلیسای کولونیا، ستون هشتی و سرداب
 نیز به بیان دو ویژگی کاالتراوااست. از سویی  کردهحال رشد طراحی 

پردازد که یکی از آنها  برجسته در طبیعت و درخور ساختمان می
مخالف  توانایی موجودات زنده برای دگرگونی، رشد و حرکت است و

شدن بستر معماری است چرا که به گفته وی همواره  ایستا دیده
این امر تا  موضوعاتی پویا و متحرک وجود دارند. اعتقاد وی به 

های وی، نیرویی تحت  حدی است که هسته اصلی در همه طراحی
و   [50]که هر لحظه احتمال به حرکت درآمدن دارداست کنترل 

طلبد؛ برای مثال در  ن به مبارزه میهمواره سقوط را در مرز افتاد
  .[56]طرحی شبیه به بال متحرک طراحی کرده است، موزه میلواکی

صنایع دستی متفاوتی از قبیل سرامیک و شیشه،  گائودی مصالح:
سرامیکی  کاری و نجاری را با کارش ترکیب نموده و از قطعات آهن
و عالوه بر بتن مصالح ارگانیک  [57]ریز، استفاده کرده است دور

مقابل  برد. در آجر، سنگ و موزاییک را نیز به کار می ماننددیگری 
ندرت از مصالحی غیر از شیشه، بتن و آهن استفاده  به کاالتراوا
خاکستری است،  کند. رنگ انتخابی وی همواره سفید، سیاه یا  می

. [42]تندهس گرم و سرشار از احساس گائودیدر حالی که کارهای 
درباره  ۱۹۹۷ام.آی.تی در سال  وی در صحبت با دانشجویان دانشگاه

کند و معتقد  اهمیت فهم مصالح و انتخاب صحیح آنها صحبت می
فیزیکی معماری هستند. مصالح مورد  است که مصالح پشتوانه

عنوان گوشت و استخوان بنا بود و به گفته  عالقه او، آهن، به
. در حوزه تاثیر از [58]از استعاره است یقینشانه الیه عم هاربیسون
، گائودی از میان تمامی کارهای کاالتراوارسد که  ، به نظر میگائودی

های شکسته سفید در شومینه الپدررا را انتخاب نموده و  تنها کاشی
  به کار برده است. آن را در پایه برج مخابراتی مونتجویی در بارسلون

های  در مصالح خود از بافت استفاده کرد و با کمک گائودی بافت:
 ق نمودهخلا ای را در بارسلون ، آثار موزائیکی برجستهجوزف ام خولیو

توان به نمای ساختمان کازاباتلو، شومینه  عنوان مثال می است. به
که کارهایی با  الپدررا و سکوهای نشیمن و مجسمه پارک گوئل

  .[59]دپوشش موزاییکی هستند اشاره نمو
ها برای  همواره استفاده از ماکت گائودیروش  اسکیس و ماکت:

به  های وی از حیث دقت هایش بوده و ماکت آزمودن ایده
که وی  دهند نشان میمانند و  های کامپیوتری می سازی شبیه

های  طبیعت در فرم نقصی از هماهنگی طور کامل و بی چگونه به
به  گائودیهای  اسکیس. [60]مصنوعی خود استفاده کرده است

 کاالتراوا، این در حالی است که هستند معروف ظرافت و پرکاری
را  کاالتراوا، آرتور سایمونزکند.  ندرت با جزئیات طراحی می به

طی روند طراحی و از روی  زیرا اومعرفی کرده  طراحی آزمایشی
اصلی و ه تر رسیدن به هدف، آزمودن اید عادت، برای سریع

بعدی،  های سه سازی ها و مدل آن توسط ماکتساختن  مجسم
فعالیت یک مهندس به  کاالتراوا . به گفته[61]زند اسکیس می

کننده طبیعت است، ارتباط  پیشرفت آنالیزی ماکتی که تشریح
  .[50]یابد می

های ارگانیک و هندسی طبیعت را مطالعه و به  فرم گائودی هندسه:
ها  غارها و کوه، بود ها در معماری  دنبال زبانی برای بیان این فرم

های هندسی مانند  د. وی طبیعت را به فرمنبخش وی بود الهام
 [62]کردسپس از آنها استفاده  سهموی، مخروطی، هذلولی ترجمه و

 های بسیاری از این سطوح منحنی را در نیزارها، گیاهان و که نمونه
نیز هندسه  اواکاالترها یافته است. بنا به اعتقاد  بندی استخوان

کنار ر شالوده و مبنای ادراک معماری است و زبان هندسه و سازه د
های مهم الهام  خواص مصالح و عالم طبیعت برای وی سرچشمه

  .هستند
ست یبا معماری آینده می گائودیاگر چه به پیشگویی  پایداری:

آن باشد،  بودن  تقلیدی از طبیعت به سبب خردمندانگی و اقتصادی
این  کاالتراواهای  رسد که در پروژه متاسفانه این طور به نظر می

پاسخگویی به  موضوع تحقق نیافته، چرا که وی عالقه کمتری به
محیط از خود نشان داده است، موضوعی که در مغایرت با معماری 

های وی، انرژی  پروژه گیرد. اجزای ساختمانی متحرک سبز قرار می
در کارهای اولیه خود  اورغم آن که  علیو کنند  زیادی را صرف می

ل بوده است، بعدها یعمومی قا احترام بیشتری برای فضاهای
عنوان مانیومنت شهری، تحمیل  شده خود را به های ساخته سازه

هایی است  ، هدف وی طراحی ساختمانه اوچه به گفت نمودند. اگر
در تعداد با این حال او  [50]ساخته شده باشند آنها  که برای محیط
توجه ی ل محیطی، اقلیم و پایداریبه مسا خود های اندکی از پروژه

  .کند می
  را به موارد زیر تقسیم کردیم: های نظری زمینه پیشما 

گر موفقی در ساختارهای  نظاره گائودی تاثیرات از محیط طبیعی:
داشته  گائودیتاثیرات فراوانی بر ذهن  و بارسلونا [63]طبیعی بود

گرایانه  انداز طبیعت در آنجا اگر به تمامی واقع است، چرا که چشم
را سورئال نامید و در تضاد بین سادگی و  توان آن نباشد، می

توان  های وی را می گری طبیعت است که منشا طراحی جلوه
طبق گفته او مردم مدیترانه حسی ذاتی نسبت به هنر و  .[39]یافت

او تماس با طبیعت را دوست  گونه که نهما، [62]طراحی دارند
داشته و سفرهای زیادی به دور کاتاالن و جنوب فرانسه کرده است. 

از  .[64]همواره معشوقه وی بوده است به گفته خودش طبیعت
 نیز در شمال غربی اسپانیا، در کنار ساحل کاالتراواسوی دیگر 

 ئودیگاای که بین او و  گونه مدیترانه، با همان کیفیت سیال
 معماریب دنیا آمده و در زمان دانشجویی مجذوه مشترک است ب

سال از عمر خویش را به سفر در کناره دریای  ۵بومی شده است و 
  د.گذران مدیترانه می

  

دوران کودکی را در کارگاه  گائودی تاثیرات از بستر خانوادگی:
و  ه حجمیخانواده سپری کرد و به همین علت به درک و ارا

چرا که حرفه خانوادگی  [38]بود بعدی دست یافته ساختارهای سه
 .[39]استه پدر و مادر وی صنعتگری بود

  

تمایل به بازسازی،  تاثیرات مذهبی و نگاه به طبیعت از دید مذهب:
 گائودیآثار  در تمامی تداوم و بهبودبخشیدن به طبیعت، تقریباً 

و خود را واسطه  هدانست. او طبیعت را معماری خداوند استآشکار 
  .[39]شمرد میها  نمعماری میان خداوند و انسا

مصادف با آغاز  گائودیتولد  تاثیرات اجتماعی اقتصادی فرهنگی:
فرهنگی  تحوالت، انقالب سیاسی و ها، اکتشافات و عصر انقالب

و دوران دانشجویی وی با جنبش مدرنیسم همزمان بوده  [39]بود
 اوهای پیشنهادی  در آن زمان، طرحکاری  های رایج است. سیستم
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ها او را از نظر کارهای  چه بسیاری از مدرنیست کردند، اگر را رد می
  .[52]دانستند فرد میه ای و هنری منحصر ب تکنیکی، سازه

های  اوایل دوران تحصیل خود را در سال کاالتراوااز سویی 
رخ ها  تک نیز در این سال های که جنبش ساختارگرایی سپری کرد 

  .[26]ها شناخته شد عنوان متریال مدرنیست و تکنولوژی به داد
های پویا،  فرم تاثیرات و گرایشات شخصی در هنر و معماری:

جنبش  های ، تکنیکگائودیهای  سطوح مواج و رنگی در طرح
نویسان هنر وی را با کوبیسم،  آوانگارد بوده و تعدادی از تاریخ
چوکا،  فرماندواند.  ارتباط دادهسوررئالیسم و اکسپرسیونیسم 

داند و طبق نظر  می گویا و پیکاسورا هنرمند واسطی میان  گائودی
خالقیتش جلوتر از  یک نقاش آبستره و گائودی، الکساندر سریسی

. او بر هنرمندان و [51]هنر پالستیک غیرفیگوراتیو بوده است
سالوادور گذاشته است؛ برای مثال در آن دوره  معماران زیادی تاثیر

نیز تحت تاثیر  جان میروالهام گرفت و  گائودیاز کارهای  دالی
از سویی پیکاسو ایده کوبیسم را از یکی از . [65]بود پارک گوئل

های ساگرادا  تاثیر کالسی ، حت[2]های کاخ گوئل گرفت دان آتش
پیر لوییچی ، دراردو تروجاا، لوکوربوزیهتوان در آثار  فامیلیا را می

کازا . [38]جستجو کرد سانتیاگو کاالتراوا و فلکس کاندال نروی،
مدرنیست، ردپایی در شیوه  عالوه بر تاثیر بر معماران ویسنس
المللی باقی گذاشت که در قرون بعدی و در دیگر کشورها با  بین

یا یوگند استیل شناخته و آرت نو متغیرهای محلی تحت عناوین
  . [39]شد

های  در زمان دانشجویی در اسپانیا تحت تاثیر اندیشه گائودی
های رمانتیکی که وی از قرون وسطی  با برداشت میلوی فونتاناس

هنر نو بود و معماری  تر از های او پیشرفته اگر چه طرح ،داشت، بود

شدت تحت تاثیر پیوندی میان معماری و هنر تزیینی  او به
های  هنرهای شرقی از طریق مطالعه نوشته. او ابتدا به [38]است

 عالقمند شد و سپس به ویلیام موریسو  جان راسکین، والتر پیتر
را دنبال  ویوله لودویکهای  جنبش نئوگوتیک گرایش یافت و ایده

و  لودوکرا فرا گرفت.  و از او دقت و عقالنیت در ساخت [66]کرد
ها را به  اولین گام و صرفاً  ندبودن نزدیک نبود به عملکردی گائودی

. رداشتندمعماری و دقت ساختاری ب سوی عنصری مهم در مدرنیته
، روتکو، موندریان، کله، سزان مانندنیز از هنرمندانی  کاالتراوا
را  برانکوزیهای  گرفته است. او مجسمه ، الهامرودنو  پیکاسو

مجسمه نقش اساسی در کندوکاوهای "کند و می گوید  تحسین می
 کاالتراوا. آبستره، در تصاویر فیگوراتیو "کند می من بازیمعمارانه 
  .[50]یابد و نتیجه نهایی محاسبات پیچیده هنری است نمود می

  

 ادوارد تروجا، پیرلوئیچی نرویو  روبرت مایالرتاز  کاالتراوادیدگاه 
فراتر و در جستجوی زبان نوین فرم بر پایه  فلیکس کاندالو 

، وی بدون شک تحت جودیدیوهای فنی است. به اعتقاد  دانسته
نیز به احتمال زیاد  ادوارد تروجابوده است.  تاثیر فلیکس کاندال

ادامه کار  کار خود را کاالتراوا. در مجموع [44]است گائودیمتاثر از 
در  گونزالسداند، چرا که پدر و پدربزرگ  می گونزالسو  گائودی
  .[44]کردند فلزکاری می گائودیل برای هایی همچون پارک گوئ پروژه

با بررسی پارامترهای معماری بایومیمیک  حاضر در پژوهش
ضمن آنکه تعیین شد، و های معماری  ارزیابی پروژه برایچارچوبی 

های دو  های پروژه سطوح متفاوت معماری بایومیمک را با شاخصه
تواند در شناخت علمی و اصولی  دهد، می مطابقت می معمار
وری نوین اگیری این دو معمار و دیگر معماران این حوزه فن جهت
  ).۲شود (جدول واقع  موثر

  
  (نگارنده) تطابق پارامترهای طراحی با الهام از طبیعت، با سطوح بیومیمک از جنبه عملی) ۲ جدول

  سطوح فرعی  سطوح اصلی  نمود پارامترها/معمار
  هندسه
  ارگانیزم  فرم  های مخروطی و مکعبی هندسه ارگانیک ساده: فرم  کاالتراوا
  ارگانیزم  فرم  ها، غارها و گیاهان های طبیعی: کوه الهام از فرم - هندسه ارگانیک: خطوط منحنی  گائودی

  مدل و اسکیس
  فرم، ساختار، عملکرد و روند  ارگانیزم و رفتار  کامپیوتری، ماکت، اسکیسسازی  مدل  کاالتراوا
  فرم، ساختار، عملکرد و روند  ارگانیزم و رفتار  ماکت و اسکیس  گائودی
  پایداری
  فرم و عملکرد  ارگانیزم و اکوسیستم  توجه به اقلیم، عدم توجه به معماری پایدار، عدم توجه به بستر و محیط طراحی  کاالتراوا
  فرم و عملکرد  ارگانیزم و اکوسیستم  آوایی با طبیعت توجه به محیط: هم  گائودی
  مصالح
  -   -   رنگ سرد - بتن، آهن، شیشه  کاالتراوا
  -   -   رنگ گرم - بتن، آجر، سنگ، موزائیک و سرامیک رنگی  گائودی

  حرکت و رشد
  فرم و روند  ارگانیزم و رفتار  مکانیکیحرکت در اجزای ساختمان: حرکت مهارشده، حرکت عینی و   کاالتراوا
  فرم  ارگانیزم  حرکت غیرمکانیکی یا حسی: بافت، نماد گیاهی و جانوری، خطوط منحنی  گائودی
  بافت

  -   -   عدم بافت  کاالتراوا
  فرم  ارگانیزم  دارای بافت  گائودی
  تکنولوژی
  و روندفرم، ساختار، عملکرد   ارگانیزم و رفتار  بستر تکنولولوژیک  کاالتراوا
  فرم، ساختار، عملکرد و روند  ارگانیزم و رفتار  محدودیت تکنولوژیک  گائودی
  تناسبات
  فرم  ارگانیزم  درخت و بدن انسان  کاالتراوا
  فرم و ساختار  ارگانیزم  درخت  گائودی
  استعاره
  فرم و عملکرد  رفتارارگانیزم و   جانوری: دست، چشم،استخوان، بدن انسان -گیاهی: ساختار - طبیعی: موج  کاالتراوا
  فرم و عملکرد  ارگانیزم  جانوری: استخوان، بدن انسان -ینات و ساختاریگیاهی: تز- موج طبیعی:  گائودی
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  گیری نتیجه

این طبق تعریفی از بایومیمیک، عملکردگرایی از مشخصات بارز 
توان  فوق می شود. براساس پژوهش سبک معماری محسوب می

وار و  ارگانیک ساده، اندام کاالتراواچنین برداشت کرد که معماری 
است. الهامات وی از طبیعت  گائودیهای فرمی  عاری از پیچیدگی
، گاه گائودیعملکردی و در آثار و  تقلید فرمیی، در سطوح استعار

شود. حرکت و  ید فرمی دیده میصورت عینی و تقل تنها به
های متفاوت زمانی و  علت دوره به کاالتراواعملکردگرایی در کارهای 

گرا، در قیاس با  پیشرفت تکنولوژی و تاثیرپذیری از معماران سازه
یابد و اثر محیط، تحصیالت آکادمیک،  نمود بیشتری می گائودی

رمالیسم تک و ساختارگرایی باعث حضور ف های همزمانی با جنبش
 کاالتراواشود.  های وی می صنعتی، هندسه و تجرد صنعت در پروژه

گیرد که  بود و از معمارانی الهام می گائودیدر معماری تحت تاثیر 
گیری  با لحن روز و بهره کاالتراوااند.  تاثیر یافته گائودیخود آنها از 

از سازه و تکنولوژی، در بستر مدرن از فرهنگ و بوم خود فراتر 
با رشد در بستر نئوکالسیسیم و با تکیه بر  گائودیرود، حال آنکه  می

هندسه و تجرد فرهنگی زمان خود معمار سورئالیستی شده که با 
های تاریخی و فرهنگی اسپانیا و با  ها و یادمان پشتوانه سمبل

تاثیر از عواملی مانند محیط، بستر خانوادگی، مذهب، همزمانی با 
تنها نبوغ  گرا، نه گرا و سازه ر از معماران فرمانقالب صنعتی و تاث

گرای پس از خود  هنری خود را جاودانه ساخته بلکه بر معماران سازه
نیز تاثیر گذاشته است. این دو معمار در الهام از طبیعت به فرم و 

های  ، ولی نفوذ و شدت عملکردگرایی، در پروژهاشتندعملکرد توجه د
ود. حاصل بررسی این دو نمونه موردی ش بیشتر دیده می کاالتراوا
 کاالتراواتوان معمار بایومورفیک و  را می گائودیدهد که  نشان می

  را معمار بایومیمیک به حساب آورد.
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