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 چکیده :

از ابتدای تاریخ تا زمان حاضر همیشه طبیعت محور ذهن انسان بوده است ، می توان گفت طبیعت یعنی هر آنچه بیرون ذهن 

انسان است . اگر معماری را علم تقسیم فضا بدانیم ،باید با توجه به نیازهایی که وجود دارد تغییراتی را در طبیعت ایجاد نمائیم 

جزئی از هویت خود کنیم .معماری مثل پدیده های دیگر تاریخ تکامل انسان ، پاسخ به خواسته های درونی انسان است  و آن را

، از سوی دیگربا پیشرفت فن آوری ، الگوی زندگی دستخوش دگرگونی شد. در این برهه از زمان مساله حیات و سالمت بشر 

که با احداث ساختمان با الهام از فن آوری هوشمند آفرینش در طبیعت   مورد بحث واقع می شود ، پس بشر خواهان این است

به عنوان جزئی از محیط زیست ، بتواند تنش های موجود را  تحت عنوان معماری بیوفیلیک  با وارد کردن طبیعت به صورت 

تمرینات عملی به شکل فرم  جزء و کل ، هموار کند .آموزه های طبیعت ، طیف وسیعی از دانش مربوط به کارایی سازه ای و

، شامل می گردند . این امر یکی از کلیدهای موفقیتی است که معماران سعی در به  1های زیبا و طبیعی را با نام کانسینیتاس

 و تجربی علوم از ،3،فراکتال2آشوب  همچون هایی دیدگاه پیروان بخصوص جدید، معماران از بسیاری .دست آوردن آن دارند

 جزئیات در کلیات را و کنند کلی را تجربی علوم جزئیات تا کرد پیدا هایی واسطه باید لذا کنند، می معماری تاجاستن طبیعی

 اصول با شود که اگر انجام معماری در جزئیات به ازکلیات و کل به جزء از سیر واسطه باید ها این یافتن برای .بیاورند معماری

هدف کلی از این  وجود خواهد آورد. به معماری محصوالت در را پایداری نتایج د،باش توام طبیعت های آموزه از گرفته بر

تحقیق تجزیه و تحلیل طراحی  بناها  بر اساس اصل کانسیتیناس ونیز معماری زیست دوست با هدف به کارگیری پدیده 

بیعت است به نحوی که نتیجه ی و ایجاد تعامل سازگار بین انسان و ط 5در راستای افزایش کیفیت زندگی 4فطری بایوفیلیا

 حاصل، محصولی پایدار از لحاظ ماندگاری در تمام زمینه های زیباشناختی و انرژی باشد.

 

  ، فراکتال ، کیفیت زندگی: طبیعت ، معماری بیوفیلیک ، کانسینیتاس  کلمات کلیدی
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 مقدمه :

 احتماال 6آلبرتی باتیستیتا لئون. باشد لکما نهایت در شود می تولید آنچه هر هک است این طبیعت در اصلی هدف

 حقیقتی بود معتقد وی. است داده ترجیح را افالطونی باور که است معماری رنسانس دوره پردازان نظریه تاثیرگذارترین از یکی

 جهانی قوانین از پیرویشان طریق از توانند می معماران و هنرمندان که پذیرد می و دارد وجود مادی و ها پدیده جهان از باالتر

 همه که کند می بیان را این آلبرتی سخنان.   کنند الگوبرداری طراحی در برتر حقیقت آن از ، هماهنگ تناسبات یا ریاضیات

 در که است نموده عنوان وی.  شد نخواهد خلق نباشد کامل اگر و است کامل(  محیطش و زمان با ارتباط در)  طبیعت در چیز

مجموعه  یک در اجزا آهنگی هم از زیبایی": دهد می ادامه آلبرتی.  است( ناخوه خواه) پیشامدی یا مشخصه زیبایی طبیعت

معرفی می شود که قانون قطعی  "کانسینیتاس "ایجاد می شود طبق تعریف محاسبات ، طرح کلی و موقعیت مکانی به عنوان 

به اعتبار "او در رساله اش با عنوان  "و ارزش است . و بنیادی طبیعت است . این موضوع اصلی هنر ساختمان و منبع توانایی

محاسبات ، طرح اولیه و موقعیت مکانی. اما آنچه که برخاسته  سه عامل اصلی را در نظریه خود نام برده است :"هنر ساختمان

ت برتر همان چیزی از ترکیب و ارتباط این موارد می باشد ، کیفیتی برتر است که زیبایی در آن رخ می نماید . و این کیفی

که هدف آن ،ترکیب اجزای بیان می گردد. "کانسینیتاس"است که آدمی در زندگی به دنبال اجرایی کردن آن است و به نام 

که شود  جدا از یکدیگربرطبق قوانین بسیار دقیق و بر اساس طبیعتشان است که در نهایت از آن کیفیت برتر نتیجه گیری می

 کیفیت (. 1093مهدی نژاد ، دن کیفیت زندگی بهره برداری نمود)به عنوان الگویی برای باالبر در زندگی بشر ، میتواند

 بر بیشتر زندگی، کیفیت به مربوط اولیه نظریات. باشدمی منطقه یا کشور یک در ساکن افراد وضعیت بیانگر نوعی به زندگی،

 اجتماعی هاینگرانی سمت به محوری فرد از نظری، مباحث خیرا هایسال در اما داشتند؛ تاکید فردی هایاولویت و هانگرانی

است)باسخا و  یافته تغییر جامعه در افراد اجتماعی روابط کیفیت و ساختار و زندگی کیفیت گستردگی آزادی، امنیت، نظیر

 (0931دیگران ،

 مطلوبی کیفیت از زندگیشان، هک کنندنمی ولی،احساس اندیافته دست اقتصادی رفاه به یافتهتوسعه کشورهای در مردم

 زندگی کیفیت بهبود معیار تواندنمی است، اقتصادی رشد معرف داخلی که ناخالص تولید شاخص رشد پس، .باشد برخوردار

 .شود)همان( تلقی مردم

 ذهنی، هایشاخص. نمود محاسبه عینی و ذهنی هایشاخص از استفاده با را زندگی کیفیت توانمی کلی طور به

 از را خود رفاهی وضعیت که افراد اطالعات از استفاده با ارزیابی این. باشندمی زندگی از افراد ذهنی ارزیابی کننده سمنعک

 کلی شرایط دهنده نشان هایی،شاخص چنین. آیدمی دست به اند،نموده اظهار ها،سرشماری یا و مختلف هایپرسشنامه طریق
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 طبقات هایارزش به توانمی ها،شاخص این آماری تحلیل و آوریجمع با و بوده شرایط این به آنها نگرش نحوه و افراد زندگی

 به متغیرها این. شوندمی نهاده بنیان لمس قابل متغیرهای پایه بر زندگی، کیفیت عینی محاسبات. برد پی اجتماعی مختلف

 و شهری آلودگی آموزش، بهداشت، ادی،اقتص هایحساب. شودمی منتشر و آوریجمع رسمی نهادهای توسط معمول صورت

 مانند کلی هایحالت در جامعه وضعیت بررسی عینی، روش هدف. هستند اطالعات اینگونه از هایینمونه کلی، اطالعات سایر

 کیفیت عینی، محاسبه روش طبق .( cemi,1997)باشدمی نفوس به مربوط هایشاخص و جامعه کلی وضعیت کالن، اقتصاد

 مشخصه چهار این گردد؛ تعریف انسان هایفعالیت اساسی مشخصه چهار میان متقابل رابطه صورت به است ممکن زندگی

 (.cemi,1997)زیست  محیط و اکوسیستم کیفیت و اجتماعی نظام کیفیت مادی، رفاه جمعیت، کیفیت از عبارتند

 اهمیت دلیل به مهم این. است فمختل کشورهای در شهری مطالعات های حوزه مهمترین از یکی شهری زندگی کیفیت

 ریزی برنامه و مدیریت در کارآمد ابزاری عنوان به آن نقش و عمومی های سیاست پایش در زندگی کیفیت مطالعات روزافزون

است.رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها ،به ساخت و ساز سوداگرانی منجر شده است که در ساختمان ها به  شهری

، ضرورت توجه کافی نمی کنند.از سوی دیگر تامین نور کافی و هوای سالم و فضاهای گذران اوقات فراغتموضوعات بهداشتی ، 

ایجادکاربری های جدید شهری ،برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان  به تدریج باعث کاهش سهم طبیعت در 

به دلیل وجود پدیده ی ذاتی و طبیعت است  فضاهای شهری شده که پیامد محدود شدن انسان شهرنشین به فضای سبز

. فضای سبز بی تردید در زمره ی اساسی ترین عوامل حیات طبیعی و انسانی و بایوفیلیا در بشر و گرایش فطری به طبیعت ،

 در برای گذراندن ما زمان امروزه تکنولوژی و آوری فن دنیای در .(Rossi,2006) افزایش کیفیت زندگی به شمار می رود

 ای است پنجره ممکن که کاری دفاتر در یا و شهری مصنوع های درمحیط افراد، اغلب مثال، عنوان به.  است محدود بیعتط

روح آدمی اعتال باشدتا ، هدف وارد کردن طبیعت به زندگی بشر می رابگذرانند خود شب و روز باشد نداشته طبیعت به رو هم

 مت کمال مطلق می باشد .یابد و این در جهت همان اعتالی معنوی به س

و امکان ، طبیعت در تماس با موجودات روح حیات را در آنها می دمد  دارد تاثیر چیز هر بر و هست جا همه طبیعت

 طبیعت از گرفتن الگوو یا سایر علوم و هنرها ،  معمارى در چه طراحى مهم راهکارهاى از یکىرویش آنها را فراهم می سازد ، 

 داشته اهمیت براى هنرمندان همواره معمارى جمله از هنرها تمامى در طبیعت از استفاده(. 1336ادس ،) آنتونی است بوده

 ضرورى طبیعت با ارتباط "است : نموده عنوان( 1141-1381) سوئیسی نقاش و نویسنده  "7کله پل" که طور همان .است

)خاک "طبیعى فضاى میان در و طبیعت از ، بخشىطبیعت است  خود است: او انسان هنرمند .است هنرمند براى شرطترین 

ظاهری  و شکلی های برداشت طبیعت، های پیچیدگی از معاصر، معماری مکاتب از بسیاری برداشت . .(6331زند و احمدی ، 

 .است پیچیدگی این زیربنای درک مهم نکتة اما .است
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 اصولرازهای طبیعت و  در جست و جو نیزو بیعتط به نسبت کاربردی و فلسفی عرفانی، دینی، های دیدگاه شناختبا 

 اینتا را عرضه نمود  تولیدات معماری می گردددر پایداری به منجر که آن ماندگار اصول یمبتوان طبیعت، های پدیده ماندگاری

  گردد. منتج و زیبایی شناختی  معماری در پایدار آموزش به االمکان حتی مهم

 

 روش انجام تحقیق :

 زمینه استفاده این در اصولی و مناسب های روش و موجود کلیه امکانات از تا است شده سعی حاضر تحقیق پیشبرد جهت

 به و منظوربهبود به بنیادین تحقیقات نتایج از استفاده با کار کاربردی است این – پژوهشی وشر راهبردها، این از یکی .شود

 شود. میانجام  استفاده مورد الگوهای و ساختار رساندن کمال

 اینترنت و ها کتابخانه در موجود علمی منابع طریق از با طرح مرتبط اطالعات گردآوری شامل ای کتابخانه روش بعدی، گام

 از: عبارتند این تحقیق در اطالعات تحلیل و تجزیه های روش خالصه، طور باشدبه می

 جهان، در مشابهپیشنهادی  ایه طرح و مطالعات با رابطه در اینترنت طریق از اطالعات آوری جمع -

 ،در جهت طراحی معماری بیوفیلیک  برای نیاز مورد ضوابط و اصول مورد در تحقیق و مطالعه-

 .طراحی اصول طراحی معماری بیوفیلیک و اهداف با تطبیق لحاظ ازطراحی ها  بررسی-

 جست و جوی برخی از اصول حاکم بر طراحی )وجود( پدیده های طبیعت .-

 نگرش های دینی ، فلسفی ،عرفانی وعملکردی به طبیعت .جو در جست و  -

 کاوشی بر آموزه های طبیعت برای طراحان و معماران . -

 

 نگرش ها ی مختلف درباره ی طبیعت و طراحی هوشمند آفرینش :

 از طبیعی ایساختاره تکاملی سیر دارد وجود طبیعت بندی طبقه در که نکاتی ترین مهم از یکی ،3 بولدینگ اعتقاد به

می  همه از بیش چه آن بلکه نیست؛ ... و حرکت مثل، معنی تولید به شناسانه زیست بودن زنده .است زنده سمت به غیرزنده

 با دوسویه تعاملی در و است انسانی اندیشه زائیده که است طراحی معماریی کند، تاکید معماری در شده ایجاد حیات بر تواند

 های سیستم جنس از طبیعت های سیستم ، جنکز چارلز عقیده به (.Boulding,1993دارد)  قرار پیرامونش طبیعت و انسان

 و پیرامون و جهان د خو از انسان دیدگاه معلول باید نیز معماری و باشند بینی می پیش قابل غیر و رفته فراتر پذیر بینی پیش

 ...است نظمی بی      و نظم از ترکیبی ، امروز جهان   جدید، علوم مطابق .باشد فلسفه و آوری فن علم، نظر از امروز، شرایط
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 با را جهان که است امروز فیزیک های دیدگاه از متأثر یابد می رشد و امروزه  توسعه که انحناءدار و کوژ خطی، غیر معماری

ر آنها )معمارانی آثا... " :دارد جنکز با متضاد پیرسن ، دیدگاهی دیوید اما (. Jancks,1993)شناسد می ذرات اجزای و موج

 مصالح و جا شده به جا اشکال تند، زوایای از پر تکّه، تکّه های فرم این که چرا ؛ است تعارض در ان عقایدش بامانند جنکز( 

 فراتر چیزی به را آثار معماری بتوانند تا ارگانیک، طراحی و یکپارچگی نه شک و تردیدند؛ از حاکی همگی پیشرفته، مصنوعی

 .دهند  ارتقا گونه مجسمه اثر یک از

لئون باتیستا آلبرتی بیان هر آنچه در طبیعت زاده می شود با هدف رسیدن به غایت کمال می باشدو نیز در جایی  چون

همچنین که همه چیز در طبیعت )در ارتباط با زمان و محیطش ( کامل است و اگر کامل نباشد خلق نخواهد شد  نموده

در مورد زیبایی در طبیعت این گونه توضیح می  "9معماری خود تنظیم شده  "ر رساله ی خود با عنوان آلیسون ایزاک نیز د

طبیعت معطوف به زیبایی نیست . هدف اولیه در طبیعت بهینه سازی و نظم در ساختارهاست ، نظمی که با "دهد که :

در تالش برای استفاده از آنها در طراحی هستند گوناگونی همراه شده است و معماران هنوز در حال کشف این ویژگی ها و 

.طبیعت واجد زیبایی ناخودآگاه است . زیبایی موجود در طبیعت، از ابتدای خلق یک آفریده در آن وجود داشته است . این 

 .( (Isaacs,2008 مطرح شده است " 10طراحی هوشمند "مبحث در تئوری جدیدی با عنوان 

 اخیرا   که کتاب هایی تریناصلی از. هستند هوشمند آفرینشز نظریه پردازان مشهور حوزه ا جان جونز و ویلیام دمبسکی

اشاره  استفان مایر ، تألیف"شواهدی برطراحی هوشمند "و "DNA امضا در سلول" به توانمی شده، نگاشته خصوص این در

آفرینش هوشمندرا مطرح کرده  نظریه تکامل داروین یز ضمن ردن جعبه سیاه داروین درکتاب مایکل جی بهی. نمود

 .(Behi,2005)است

 انسیتیناس و کیفیت زندگی :ک دو مفهوم تعامل

ته  باید خاطر نشان کرد که فاز آنجایی که در مبحث کیفیت زندگی نهایت سالمت روحی و جسمی افراد مد نظر قرار گر

در موضوع کانسیتیناس که در آن طراحی هوشمند طبیعت بررسی گردیده است زیبایی و کارکرد در حد اعلی و در تعامل با 

تاس موجود در طبیعت راه درست و سنجیده ی رسیدن به افزایش کیفیت نیه طراحی با الهام از کانسییکدیگر است به نحوی ک

 های زیبایی با ارتباط بدون ها توانایی این و دارد بسیار های توانایی که است شده آفریده ای گونه به انسان زندگی است .فطرت

 از مندی بهره پرتو در بالطبع و گراید می خمودی و افسردگی به باشند می سبز فضاهای همان که شهری زندگی در که طبیعی

 شهروندان بیشتر اگرچه. پیماید می خود زندگی در را تکامل راه انسان و. گردد می شکوفه انسان های خالقیت سبز فضای

 میان متقابل کنش و تاثیر این اما نیستند آگاه خود زندگی بر سبز فضاهای مستقیم غیر تاثیرات و مزایا از شهر مقیم
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 می رسیده اثبات به گوناگونی های پژوهش توسط ها آن زندگی بر آن از خورداری بر عدم و سبز فضای از برخورداری

 (0911)بهادری ،.باشد

در دنیای فن آوری و تکنولوژی امروزه زمان ما برای گذراندن در طبیعت محدود است . به عنوان مثال ، اغلب افراد ، در 

خود را  مصنوع شهری و یا دفتر کاری که ممکن است پنجره ای هم رو به طبیعت نداشته باشد روز و شبمحیط های 

، انسان ها به  "بایوفیلیا "بر طبق نظر ویلسون ، نویسنده ی فرانسوی چندین کتاب مهم از جمله  . (0930بگذراند)مهدی نژاد،

د. وی این پدیده را ات زنده ی گیاهی و یا جانوری تمایل دارنطور طبیعی به ارگانیسم ها و موجودات زنده اعم از موجود

می نامد ، او معتقد است که انسان به طور طبیعی به سمت رنگ های سبز گیاهان و رنگ آبی در مقابل رنگ "بایوفیلیا "

 .(Wilson,1984) خاکستری بتون و سیمان و دیگر مصالح غیر طبیعی جذب می شود

هره وری از پدیده ی ذاتی بیوفیلیا به عنوان شفابخشی را می توان به فرهنگ های آسیایی استفاده از فضای سبز و ب

یونانی ها و یا رومی نسبت داد . اخیرا نیز ، مراکز درمانی و بیمارستان ها ، فضاهای سبز گسترده و باغ ها را به عنوان بخشی 

 مهم از مراحل درمان و سالمتی در بر می گیرند)همان( .

 : ها نمونه بررسى و طبیعت از استفاده

 ند.ی متفاوت پیروی می کردهااز الگو که گرفت، شکل موازى صورت به علمى اتفاق چند، بیستم قرن در

 :کوانتوم مکانیکالف (

،مکانیک کوانتوم از دنیای یافتند راه کوانتوم مکانیک به جهان هاى پدیده، توجیه براى دانشمندان بیستم قرن اوایل در

 دقت میزان چه هر دیگر عبارتى به کرد متحد را نیوتونى قطعة قطعه گرایانه دنیاى کل دیدگاه این ها منتج شده که ریز ذره

 دانش ذات در درونى فرسایشى پردازد، مى خود تخریب به بلکه گذارد، نمى قدم تر نابسامان اى مرحله به دانش رود، باالترمى

 (.6331است )روسو، نهفته

 آشوب :ب( 

 توسط هوا وضع بینی پیش مشغول که هنگامی MITدانشگاه  در هواشناسی علوم استاد لورنز، ادوارد ، 1963 لسا به

نظریه ی آشوب از هواشناسی آغاز و به جهان سیستم     یافت دست طبیعت در واقعیت یک به اتفاقی طور به بود، رایانة خود

 به و شده تقویت نهایتا   سنگاپور، در ای پروانه زدن که بال بود معنی بدین ،نامید "ای پروانه تأثیر   "که لورنز چه آن.ها رسید 

 می کاهش را تأثیر این دما و فشار قبیل عوامل از و نیروها بعضی البته .شد خواهد ظاهر فلوریدا در عظیم یک طوفان صورت

  .است پیچیده های سیستم اربررسی رفت نظریه آشوب، .داد ارائه وکیهان عالم از جدیدی تبیین این نظریه دهند
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 : هندسه فراکتالج(

 التینی کلمة " شکسته نامنظم شکل "از فراکتال کلمة منشأ .بود هندسه – ریاضیات از دنیاى فراکتال هندسة سومى 

 در آنها نظمی میزان بی ولی اند، نامنظم سراسر ها فراکتال .است شده گرفته ، شده وخرده به که سنگی معنی به فراکتوس

مانا -دیگرخود تعبیری به و شود می دیده یکسان ونزدیک دور از جسم فراکتالی دلیل همین به .است یکسان ها مقیاس همة

 (.(Mandelbrot , 1983 .است آن کل مانند آن جز ( یعنى vicsek,1992است)

 و آن آوردند در اصل یک صورت هب را کار روش طبیعت، هندسة ازی الگوبردار کردن تر ساده برای فراکتال، پردازان نظریه 

  تابع نه اما است، آن از تابعی کل که ای گونه به .باشد می جزء با اصالت نظریه، این در .است کل تا جزء از همگون تکرار

 رهگیری به طریقی معماری مکتب هر در معماری، در طبیعت تاثیر .بینی پیش قابل غیر صورت به و تصادفی تابع بلکه عینی،

 .دشو می

 :باشد راهنما تواند مى روش 5به  طبیعت که کند مى بیان "پایدارى از مختصر تاریخى" مقاله در  ادواردز

 دارد طبیعى محیط بر که تخریبى اساس میزان بر تواند مى ساختمانها سنجش : بناها معیار سنجش عنوان به -1

 مد.انجا مى بزرگ هاى معمارى به ندرت به نوع سنجش این . گیرد مى صورت

 آن خارج در چه و بنا داخل در چه ، دهد مى دید قرار ى حوزه در را طبیعت معمارى روش این در : طبیعت نمایش -2

 را زنده غیر گیاهان بناهاى عبارتى به .شود مى آرامش احساس باعث هوا ى تصفیه طبیعت ضمن طریق بدین ،

 .بخشند مى حیات

 آموخت . را بازیافت و ها هچرخ اصول ، طبیعت از باید : طبیعت از آموختن -3

 همان این .روبروست طراحى ى مسئله با اى زنده موجود هر آموزاند مى طبیعت :است طراح یک زنده موجود هر -4

 .جنوبى آمریکاى و آسیا، آفریقا مردم معمارى در جمله از ، شود مى دیده بومى هاى معمارى که در ست الگویى

 .است گرفته شکل آن ساکنان با زندگى همراه خود به خود طور به الگوها این

 را محیطی عوامل با مقابله در آنها عملکرد ی ونحوه طبیعت ساختارهای به توجه : طبیعى هاى مدل از گیرى بهره -5

 و ساخت با مقایسه آنها در باالی بسیار مقاومت و عنکبوت تار هاى رشته ساختار به توجه مثال شود می شامل

هاى  شکل کلى طور به.) Edwards,2003)ترعمل می کنند  قوى بسیار که دفوال همچون انسان سازهای

 ارگانیک نسبت به ساخته های انسان بهینه اند .
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 به طراحی و عام طور به ایجاد، برای .شوند می تقسیم و جانوران گیاه جان، بی بزرگ دسته سه به طبیعت های پدیده

  گرفت. سرمشق توان می ها پدیده این بر حاکم )یا طراحی(وجودی اصول ترین فراوان و ترین مهم از طورخاص،

 هایاستراتژی و پایداری همراه به باطبیعت ارتباط برقراری برای انسان فطری نیاز تشخیص نگاه، یک در بیوفیلیک طراحی

 مدل را وفیلیکبی طراحی کلرت پروفسور.دهند راافزایش زندگی کیفیت بتوانند که است، هاییمحیط خلق برای طراحی جهانی

 بیوفیلیک طراحی کلی طور به. پیونددهد طبیعت با دوباره را هاانسان است داده وعده میداندکه سبز معماری از جدیدی

 ساخت و طراحی در آن تأثیر و طبیعی دنیای با پیوند و همبستگی برای بشر ذاتی نیاز درک و فهم برای دقیق کوششی

 آن به دستیابی وجود این با اما است، درک قابل راحتی و سادگی به نسبتا  موضوع این. دباشمی زندگی برای مناسب هایمحیط

وارد کردن طراحی هوشمند طبیعت در زندگی  نیزس ویتینابا توجه به مفهوم کانس(.kellert,2008) است مشکل العاده فوق

. چرا که در یک طراحی هوشمند ، تمامی  در معماری بشر ، معماری بیوفیلک می تواند راهی باشد برا ی تجلی کانسیتیناس

آسایش انسان ، محیط اطراف ،انرژی داخل و خارج ساختمان، آّب و هوای محلی ،نظریه فاکتورهای سکونت انسان شامل 

با  بایستی در مفهوم آن بکارگرفته شود .محیط نسبت به رویدادهای محیطی همانند یک فیلتر انتخابگرمعماری و غیره و ...

، تا قابل انجام است  عملکرد انرژی دینامیک رفتار می کند.این رفتار با استفاده از پیکربندی فضایی و بهینه سازی  هوشمند

و با توجه به اینکه هر چیز در جای مناسب قرار دارد و انرژی آزاد را از محیط گرفته و آن را بطور بهینه بدین ترتیب بطور دقیق 

، همگونی با فرم طبیعت  منحنی فرمهای ازاس ،یتینمعماری بیوفیلیک با تلفیق کردن کانسی می کند .تبدیل به انرژی مصرف

 طرحهای مقابل نقطه در را خود بودند، فراکتال ریاضیات و بیولوژی در ساختارها یادآور که سطوحیو 

 قرار نظر مد بشجن این اولیه پیشگامان که وظایفی از یکی .داد قرار ها واره طرح و سنتی مستطیلی

 ساختارهاى بر زیبایی شناسی  توسعه و نیز توجیه اقتصادی رویکرد خود نسبت به معماری بوده است . مبنی اند داده

 و سبکند طبیعت ساختارهاى .اند رسیده پایدارى های ترکیب و ها شکل به و اند کرده طى را زیادى هاى آزمایش طبیعت

 از استفاده با طراحی روش در به عالوه .ترند مستحکم و تر ظریف ، تر سبک بسیار یاربس انسان فعلى ساز و به ساخت نسبت

 و تحقیق عنوان روش به طراحی روش این .است توجه مورد کار در تداوم و بلکه پیوستگی نیست نظر مد زیبایی تنها طبیعت

 است. نظر نیز مورد طبیعی های سیستم پیشامدی مشخصات طراحی

 ویژگی به توجه و شود آشکار مناسب و پایدار رفتار یک طریق از باید ساختمان کار ایده طبیعت از اماله با طراحی در

 گری تنظیم خود و سازمانگری همچون خود هایی ویژگی .دهد سوق پایداری سمت به را معماری تواند ها می ارگانیسم های

  نیازمند برای تولید ترکیبی هیچ که دهد می نشان طبیعت بودن اقتصادی طرفی از .اند جمله آن از زنده موجودات در
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 طبیعت رازهای کشف برای حلی راه طبیعت عناصر در موجود هندسه راستا این در .نیست پیچیده و سخت فرآیندهای

 .است ثمربخش بسیار آن به توجه و بوده و هنر علم در

 

 

 :زیبایى با آن ارتباط و معمارى طراحی در الگو معناى

 در شناسى زیبایى" کتاب گروتردر کورت یورگ .است شده معنا سرمشق یا نمونه ، طرح ، انگاره به فارسى در الگو واژه

 :نویسد مى طبیعى هاى شکل بندى دسته ارتباط با در "معمارى

 ها شکل کردن تقسیم قدم اولین ناچار به آوریم وجود به بندى دسته ، ها شکل وسیع نهایت بى دنیاى در بخواهیم اگر

 این پیام .هستند قوانین هندسه تابع قاعده با هاى شکل .است قاعده بى هاى شکل و قاعده هاى با شکل دسته دو به

کمى این  بسیار اطالعات با تواند مى ذهن .است زیاد آنها در بینى پیش قابلیت که چرا است زیاد حشو واجد ها شکل

 ى رابطه ها شکل قواعد .هستند ساختار یا اجد استخوان بندىو قاعده با هاى شکل .کند بازسازى و تکمیل را ها شکل

 و نقاط فاقد اغلب که چرا .نیست قابل تشخیص بالفاصله اغلب ساختار .اند کرده مشخص را شکل هر اجزای تک تک بین

.  باشد تر مهم شکل ،ساختار می تواند از تمامی خطوط تشکیل دهنده شکل ادراک درفرایند حال این با .است خطوط

یا زوایا یا کانون ها و که می تواند یک محور تقارن یا طول های متشابه اضالع  -ادراک شکل با جست و جوی ساختار

 بدیع دلیل این به و نیست بینى پیش قابل. این شکل ، فرم بی قاعده ، فاقد ساختار است باشد آغاز می گردد.  –غیره 

 شکل .نیست درک نباشدقابل طور این اگر که چرا باشد، قبلى هاى پیام با ارتباط در نیزبایستى بدیعى پیام هر اما .است

 مى مالحظه هستند شده شناخته ما براى که نظیرى بى هاى شکل با درارتباط تجربه قانون براساس را قاعده بى هاى

 (.0919می کنند)گروتر ،  تداعى ذهن در تصویرى دیگر عبارت به یا گردند

 حقیقت در .کند مى اشاره شهرسازى و معمارى در آنها کاربرد ى نحوه و ها الگو به"الگو زبان" در الکساندر کریستوفر

 کند ارائه سرمشق و نمونه صورت به هایى طرح است توانسته بشر پیچیدگى، با مواجهه در که است کتاب این اصلى بحث

 پرندگان جوامع بدوى، در .اند شده نامیده "الگو" ها حل راه این .نماید حل آیند، پدید مى که طورى را مسایل بتواند تا

 ثابت طور به نسل به نسل را کار این و بردند مى کار به سازى درخانه گیاه و گل از استفاده براى را راهى ها انسان و

 هاى راه هنوز کند مى استدالل "الگو زبان" اما، .است دسترس در بیشترى الگوهاى نو، جوامع در .کردند مى حفظ

 ها پژوهش .است نموده ارضا را بشر پیچیده نیازهاى پایان بى دوران طى که دارد وجود کارها انجام براى را یشترىب

  آنها اساس بر که شوند مى مربوط خاص الگوى چند تنها به طبیعت در موجود متفاوت اشکال تمامى دهد مى نشان
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 و مسطح اشکال":نویسد مى خود مقاله در  راسى میشال .اند آورده وجود به را متفاوتى هاى تقارن و ونمودار گرفته شکل

 :از عبارتند که گیرد مى شکل طبیعت در خاص الگوى 3اساس  بر حقیقت در همه فضایى اشکال

 منظم هاى شبکه طبق بر مدوالر الگوهاى-0

 شعاعى الگوهاى-2

 .(Rossi,2006) خطى الگوهاى-3

 حین در ها ترکیب این .آورند وجود به را دیگرى نهایت بى های ترکیب و شوند ترکیب هم با توانند مى مدل سه این

 را متفاوتى هاى هندسى خواسته هاى طرح این .مانند مى باقى خود اى پایه الگوهاى هاى همان ویژگى در بسیار تفاوت

 تزئین و تا ىشهر طراحى از آنها ى گستره که هایى خواسته .دهند پوشش مى ساختارى و شکلى ، ساختمان لحاظ از

 .یابد مى گسترش بناها داخلى چیدمان

 از ای عده ارتباط این در .است ی ساختمان سازه در آن ی استفاده معماری، در الگوها از استفاده های جنبه از یکی

 قابل غیر به صورت ساختمان سازه به توجه که اند کرده استدالل چنین ماریو سالوادوری، چون معماری، پژوهشگران

 و نیست صحیح دارد، بستگی ساختمان سازه به ضرورتا اینکه زیبایی بیان البته .شد خواهد زیبایی به منجر تنابیاج

 های سازه از بعضی آنکه حال .رسند می به نظر داشتنی دوست نادرست سازه با ها ساختمان بعضی داد نشان شاید بتوان

 ساختمان زیبایی جزالزم سازه درست و مناسب بیان بنابراین .نیستند کننده راضی زیبایی نقطه نظر از ، صحیح کامال

 الهام چنان ، کاالتراوا و نروی لوئیچی پیر مانند معماران کافی نیست . برخی ساختمان زیبایی برای تنهایی به ولی است

 لذا .آورند می ودوج به معماری و های سازه جدیدی در زیبایی ساختار که کنند می سازه وارد را ای هنرمندانه واحساس

 درک و است اهمیت تلفیقی واجد زیباشناسی و معماری از قسمتی عنوان به سازه درک گرفت دانش نتیجه توان می

 (.6333آید)بقایی ، نمی بر دست چیره طراحی معمارو از جز زیبایی و معماری ، سازه متقابل

 بحث و بسط تاثیر برخی آموزه های طبیعت در طراحی :

 :طالیی وتناسبات ههندس - الف

 شکل دالیل .گیرد می شکل اشکال با بازی یا تصادف از طریق تنها هندسه معاصر، معماری های طرح از بسیاری در

 اندازه های و تناسبات بر طبیعت اساس .است معماری در گیری هندسه شکل برای مؤثری کمک طبیعت، در هندسه گیری

 را غیرآن و کنیم می حس زیبا نماید تطبیق ها این اندازه با که را چه هر دآگاهناخو ما که طوری به .است استوار ، ویژه

 :دارد وجود طبیعی گونه هر در هندسی الیه دو (.6371دانیم)آیت اللهی ، ناخوشایند می
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 وجود اشکال این به گرایش اشیا ذات در درونی استعداد و صورت قوه به چون و نیستند پذیر کثرت که :ثابت اصول -0

  .  است فطری و ذاتی هندسه این دارد

بیرونی ای  نیروهای اما دارند، خاصی شکل و هندسه به درونی تمایل نیروهای زیستی گونه هر در : متفاوت اشکال -2

کاسته  هویت پذیری بینی پیش میزان از حوزه این در .شوند خود می پیرامون محیط با موجودات تطابق سبب که دارند وجود

آن  با متناسب و ذاتی ای هندسه موضوع، هر هم، در معماری .برسد ناپذیر بینی پیش کثرت و تنوع به که این ات شود می

با  ساختمانی واحد هر که را . نیستند همسان ها از مصداق ای نمونه دو هیچ حال عین در ولی .دهد می شکل را موضوع

 تطابق یافته ....و تاریخ و اقلیم و بافت های ویژگی تا گرفته کارفرماهای  خواسته از دیگر بیرونی و درونی نیروهای از بسیاری

 .است

 : حفظ هویت در طبیعت -ب

 بود قرار اگر . . کند می مثل تولید و شده تکثیر محدوده در همان تنها و آگاهند خود جنس به ها، گونه طبیعت در

 مشخص های گونه و آمدند وجود می به الخلقه عجیب موجودات نهایت بی گیرد صورت نوع به توجه بدون جانوران ارتباط

 معماری در .کرد حفظ معماری را های گونه ذاتی های ویژگی باید، نیز معماری و هنر نبودند. در تشخیص قابل موجودات

 ایجاد شده است . الخلقه عجیب موجوداتی و شده آمیخته باهم های گوناگون هویت مواقع، از بسیاری امروزه،

 چرخه اصالح : و بار سنجش فرایند در طبیعت های سازه -ج

 باد جانبی نیروی از حاصل لنگر بتواند تا است تر قوی درختان ریشه دارد، وجود شدید بادهای همواره که مناطقی در

 این در .کند تامین را الزم کششی مهار تا کند می باد رشد مخالف جهت در ریشه شرایط این در معموال . کند را تحمل

 فشاری تنش ایجاد وارد، نیروی که قسمتی در های سالیانه حلقه و شده خم مقابل جهت به درخت ساقه میانی مناطق هسته

 ساخته از پس معماری، در اصالح چرخه (0939)فرشاد،(6میشود)تصویر مقطع کششی قسمت از تر فشرده هم کند به می

 را بیشتری پویایی کنند، می سعی طراحان گذشت زمان، با اما دارد؛ وجود تر کم سازه، بودن زنده غیر دلیل ساختمان به شدن

 نظر از .است طبیعی قانون این از گیری بهره حاصل معماری، در 11 تک ارگانی سبک .نمایند ایجاد های خود طرح در

 حال در توانند می طبیعت از جزئی مثابه به نیز ساختمانها 09 (2آمریکا )تصویر در میلواکی هنرهای موزه طراح ،62کاالتراوا

 داخل نور و حرارت درجه آن، شدن بسته و باز با است، داده قرار موزه ساختمان باالی بر که سایه بانی در کاالتراوا .باشد تغییر

 باشد. می پرنده بال و پرواز از ای استعاره بان این سایه .کند می کنترل را موزه
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 (موزه هنرهای میلواکی در آمریکا– 2)تصویر                                      (         حلقه ی میانی ساقه درخت -0)تصویر     

 

 وجود جزئیات درمقیاس مختلف :-د

در شکل های مختلف وجود در طبیعت نسبت های معینی را می توان مشاهده کرد. این نسبت های هندسی تابع اصول 

اعی و فراطبیعی با اعتقاد بر مقدس بودن موضوع خود و دارای یک زبان نمادین با ویژگی های روحانی دانسته شده اند ، از انتز

این رو آن هارا هندسه ی مقدس نامیده اند . تقدس هندسه قسمتی از یک دیدگاه کلی تر است که تمدن بشری در دوران 

 دانسته است . باستان را دارای یک منشا روحانی و عبادی می

هزاره ها بوده است و انسان سعی کرده است معماری که با هندسه پیوندی نزدیک دارد ، خالق اماکن مقدس در طول 

برای پیدا کردن مبدا هندسه مقدس ، کافی است به قدیمی ترین  ی آن نوعی تجلی آسمانی را برای خود فراهم آورد. به وسیله

در آن ها هندسه بر طراحی ساختمان هایی حاکم بودکه به منظور نمایش دادن ساختار  تمدن های شناخته شده برگردیم که

تصور شده ی عالم وجود به عنوان قلمرو یگانه ی مطلق در نظر گرفته شده بودند.چنین هندسه ای به خاطر قابلیت خشنود 

ای تناسب همواره امر مهمی برای کردن و جذب طبیعت الهی ، مقدس به شمار می آمد. انتخاب و استفاده از دستگاه ه

هنرمندان و معماران بوده است .نه تنها نسبت های معینی مورد استفاده قرار می گرفتند ، بلکه برخی دستگاه های تناسب 

یک رابطه ی هماهنگ بین اجزاء و "ترجیح داده می شدند. می توان گفت که تناسب در هندسه ، معماری ، موسیقی و هنر 

  است . "کل مجموعه بین هر جزء  

در طول تاریخ هنر و معماری هنرمندان سنتی نسبت الهی را زرین ، خوشایند ترین تناسب زیبایی شناسی است .نسبت 

به عنوان اندازه مقدس و تناسب زیبایی شناسی اختیار کردند تا روح را در ماده مجسم کنند .این نسبت در هرم بزرگ مصر 

 در آکروپولیس توسط مستطیل زرین احاطه می شود. رعایت شده است .طرح پارتنون

مقطع تمام شکل هایی که به گونه فراگستر رشد می کنند ،به صورت مارپیچ ایجاد ایجاد شده توسط یک شبکه تکرار 

رر ، دشونده از مستطیل های زرین است . نمونه ی این شکل ها را می توان به فراوانی در طبیعت یافت . در یک مار حلقه شده 

(برای فیثاغورسیان این شکل نماد 9تن فیل ، درپیچ و خم الیه ی داخلی گوش و در شکل صدف نوتیلوس پومیلیوس )تصویر 
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پویایی تولد موزون کیهان است و عشق جهانی را نشان می دهد . در معماری ایرانی نیز ، الگوهای اسلیمی بر اساس مارپیچ 

اشاره بر مفهوم الیتناهی و کثرت ، به عنوان آفرینش جهان ،قرار دارند. حرکات هماهنگ و های باال رونده با توالی اجزاء شکل با 

 موزون الگوهای تکرار شونده ی اسلیمی بازگشت به وحدت را بیان می کنند . 

 

 (صدف نوتیلوس پومیلیوس 9-)تصویر                                            

 هندسه مقدس در الگوها :

معمار سنتی الگوهای هندسی مانند صورت های کثرت در وحدت هستند . الگوهای تکرار شونده نماد الیتناهی و برای 

بی زمانی هستند . زیبایی و هماهنگی ای که در الگوهای هندسی مشاهده می شود . یک نظم هندسی باالتر و عمیق تر ، یعنی 

د کشف الگوهای هندسی به عنوان وسیله درک و رسیدن به خداست . قوانین کیهانی را منعکس می کند . انسان روحانی درصد

تحلیل هندسی بسیاری از بناهای تاریخی ایران ثابت کرده است که در معماری ایرانی از دانش کاملی از تناسب ها ، به ویژه 

هندسی نشان  ی مثال تحلیلشناسی ایرانی بوده است . برا نسبت زرین ، به طور وسیعی استفاده شده است و این اساس زیبایی

 (.4می دهد که نسبت زرین در پالن تخت جمشیدبه کاررفته است)تصویر

 

 (21ق برگرفته از حجازی ص 801-991استفاده از نسبت زرین در تخت جمشید -4)تصویر                   
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لیل شامل ویژگی های هر تحلیل سازه ای و بررسی و تایید ساختمان های تاریخی هنگامی موجه است که آن تح

ن ها باشد.بعید است که یک ساختمان تاریخی یافت شود که قوانین ساختمانی و طراحی سازه ای آهندسی ، طبیعی و معنوی 

آن بر اساس آیین نامه های نوین مهندسی سازه نادرست باشد . اگر قسمتی از یک ساختمان معیوب به نظر رسد ، این باید به 

زه ای ساختمان یا عدم کفایت قوانین مدرن برای ارزیابی رفتار ساختمان نسبت داده شود. تحلیل نوین بدفهمی از عملکرد سا

سازه ای بناهای تاریخی ابزار دیگری برای کشف دانش ژرف سازندگان ماهر سنتی در کارهایشان و بهبود بخشیدن به نظریه 

گنبد تاج الملک از لحاظ زیبایی شناختی ، هندسی ، معماری و  های نوین سازه ها و بنا نهادن معیارهای طراحی نو می باشد .

سازه ای گنبد ایده آل است . در این بنا تمایزی میان هندسه )شکل یا هنر(و ریاضیات )کارکرد سازه ای یا علم ( وجود ندارد. 

 این بنا اتحاد کامل هندسه و پایداری است .

)پوپ و ین یک اصل اساسی در هنر ساختمان سازی سنتی است یک هندسه کامل ، پایداری را تضمین می کند ، ا

 .(0391اکرمن ،

 

 نتیجه گیری : 

با توجه به اینکه دانش درک سازه به عنوان قسمتی از معماری و زیباشناسی تلفیقی واجد اهمیت است و اینکه در طبیعت     

 و کننده خسته به سرعت است، جزئیات فاقد که ییمعماربا توجه به مقیاس سطح موجود ، جزئیاتی در همان سطح وجود دارد 

 حل راه  مساله است، پس این به طبیعت رویکرد شیوه مطالعه مشکل این برای راه  حل بهترین و شود می زدگی دل موجب

 آن در حساسیت با کرد، درک را طبیعت باید یعنی است. طبیعت با کردن کار همسو ،طراحی یک ماندگاری و معماری پایداری

با توجه به ذات  طراحی بیوفیلیک در یک نگاه ، تشخیص نیاز فطری انسان برای برقراری ارتباط با طبیعت. نمود اکتشاف

به همراه پایداری و استراتژی های جهانی طراحی برای خلق محیط هایی است ، که واقعآ  بتوانند کیفیت  آفرینش در طبیعت ،

که وعده داده است انسان ها را دوباره با دانسته اند مدل جدیدی از معماری سبز  را طراحی بیوفیلیکزندگی را افزایش دهند

 .طبیعت پیوند دهد

طراحی بیوفیلیک در واقع طراحی و ساخت با توجه به طبیعت در ذهن می باشد. البته طراحی بیوفیلیک به این معنی 

دگی، جذابیت و زیبایی آنها را با استفاده از درختان و نیست که ساختمان هایمان را با چمن و پوشش گیاهی سبز کنیم و به سا

بوته ها باال ببریم. بلکه موضوع بحث ما خیلی باالتر از این است و در مورد مکان بشریت در طبیعت و همچنین مکان و جایگاه 

در تمام سطوح بوجود جهان طبیعی در اجتماع انسان هاست ، فضایی که تقابل، احترام و ارزشمند کردن ارتباطات می تواند 
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و این مجال ،اجرایی نمی گردد مگر با توجه و دقیق شدن در نحوه ی  بیاید و به شکل هنجار پدیدار شود تا یک استثناء

 .آفرینش و طراحی هوشمندی که در ذات طبیعت لحاظ شده است که با عنوان کانسیتیناس تعبیر می شود

 

 

 

 

 پی نوشت:

  

1- Concinnitas 

2-Chaos 

3- Fractal   

4- Biophilia  

5- life quality  

6 - Leon Battista Alberti 

7- paul klee  

8- Kenneth Ewart Boulding 

9- Self-Organization architecture 

10- Intelligent design 

11- OrganiTech  

12- Santiago Calatrava  

13- Milwaukee Public Museum 

 

 

 منابع :

 جلد دوم ، انتشارات سروش ، تهران.(، بوطیقای معماری ،ترجمه احمدرضا آی ،6331آنتونى ) آنتونیادس، -6

 .080-081 ،ص رجاء انتشارات هنر، نظری مبانی (،6371اهلل ) حبیب اللهی، آیت -2

( صفحات 93) 01های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، (، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان0931باسخا،مهدی و دیگران ) -2

39-002. 

 .4،هویت شهر، شماره معاصر معماری شناسی زیبایی ساختار در سازه نقش (،0911بقایی ،آژنگ) -9

 .، سایت شرکت پادیاومهرازشارستان"هویت و حس مکان در فضاهای شهری "، مقاله 0911بهادری ، منصور،  -4
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، انتشارات 23ی ، درس هایی برای معماران ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ،آموزه هایی از سازه های طبیع6335تقی زاده ، کتایون ، -5

 دانشگاه تهران .

 .1، باغ نظر ، شماره معمارى و طبیعت میان رویکرد به اجمالى نگاهى مقاله (،0913)احمدى احمد امیر ، مهدى زند، خاک-1

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز،  اریوش ستارزاده،ترجمه وحید قبادیان ود"کیهانی پرش معماری" ،(6332چارلز) جنکز، -7
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