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چکیده

اینمدتفقطکارآمدترینساختارهایطبیعیباقی در و پرداخته خطا سالبهسعیو طبیعتطیمیلیاردها

واسطةاندکهمیمانده ازطرفی،گشایچالشعلمبیونیکمنبعالهامانسانوراهتوانندبا هایانسانیباشند.

بهسکونتگاه انسانی، مهمهای عمدهعنوان و زیستگاهترین بخشاز فناوریترین وجود با انسانی، هایهای

ایناس پرسشاصلیپژوهشحاضر اینرو، از کیفیتمطلوبیندارند. گذشته با مقایسه در تکهپیشرفته،

مبنایاصولعلمبیونیکبه برنامهمعیارهایحیاتبر در استفاده طراحیسکونتگاهمنظور هایانسانیریزیو

تردر؟برایپاسخبهاینپرسشضروریاستاصولعلمبیونیکشناختهشودتابتوانبانگاهعمیقیستچ

سکونتگاهسیستم به حیاترا و کیفیاتویژه براساسهدفهایانسانیهایزنده پژوهشحاضر بازگرداند.

روشتوصیفی به که است -بنیادی رسیده انجام به نظریهتحلیلی بخشاول در روشاست. به پایه های

جمعکتابخانه جهتشکلای در و هدف متناسببا و روشاستداللآوری پژوهشبه چارچوبنظری گیری

ستفادهازروشدلفیوطیسهراندپیمایشیمتوالیمعیارهایاست.درادامه،باامنطقیتجزیهوتحلیلشده

دستهحیاتجمع رتبهآوری، تلخیص، تعدیل، وعرضهشدهبندی، نتایجپژوهشنشانمیبندی، دهدحیاتاند.

شودودارایمراتبوترازهایمختلفوجاناطالقمیایازطبیعتاستکههمبهجاندارهمبیکیفیتویژه

بهینهندازهقابلا سازی(،گیریاست.معیارهایحیاتدرقالبچهارمعیاراصلی)مجموعیت،تکامل،سازگاری،

شد عرضه نیرومند( مرکز و )نفوذپذیری مکمل معیار دو و )نظم(، بنیادی معیار حیاتاهیک که بهند بخشی

شود.هایانسانیفقطدرپرتوتوجهبههمةمعیارهامحققمیسکونتگاه
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مقدمه
ترین و کارآمدترین ساختارهای طبیعی  میلیارد سال به سعی و خطا پرداخته و در این مدت فقط بهینه 1/1طبیعت طی 

است که با نگاه به طبیعت و د. علم بیونیک دانشی نتوانند منبع الهام انسان در حل مسائل آن باش اند که می باقی مانده

در قرن بیستم  1306در دهة « بیونیک»های انسانی در طراحی و ساخت است. کلمة  گشای چالش های زنده راه سیستم

های مختلف علوم مهندسی، پزشکی، و ...  های بسیار دور در عرصه زعم نگارندگان، از گذشته ابداع شد؛ در حالی که، به

های  های زنده در سطوح و حوزه از الهام از طبیعت و سیستم ی استا مطالعة علم بیونیک نشانرفته است. زیر کار می به

در مختلف شامل فرم، سازه، مصالح، عملکرد، و فرایند. هرچند آنچه امروزه عنوان بیونیک دارد بیشتر موضوعاتی است که 

ه شهرسازی و است ک آنچه مسلم است این . از طرفی،شده است های زنده پرداخته به تقلید صرف فرمی از سیستمآن 

معماری بسیار باسابقة این مرز و بوم همواره از طبیعت تأثیر پذیرفته و بر آن نیز تأثیر گذارده است. رابطة طبیعت و انسان 

واسطة مضامین نظری و اعتقادی زمانه دارای جایگاه  از آن )تا اواخر قاجار( به پسهم در ایران قبل از اسالم هم 

کند. تجلی  کید میأای بوده است؛ جایگاهی که مطالعة منابع تاریخ علم در ایران و دستاوردهای آنان بر آن ت شده عریفت

های انسانی،  ترین بخش از زیستگاه ترین و عمده عنوان مهم های انسانی، به ریزی و طراحی سکونتگاه این رابطه در برنامه

های انسانی  هاست. این در حالی است که سکونتگاه ریخی معماران و سازندگان آننیز برگرفته از همین جایگاه و تجربة تا

 تری دارند. های نوین و پیشرفته در مقایسه با گذشته بدون تردید کیفیت پایین معاصر با وجود فناوری

نسانی است؛ های ا ای که برای نگارندگان مطرح است بازگرداندن کیفیت به سکونتگاه توان گفت مسئله درمجموع، می

به جای فرم « های طبیعت ویژگی»کیفیتی که در گذشته وجود داشته و ناشی از نگاه ویژة گذشتگان به طبیعت بوده، زیرا 

های عمل آن نشان از وجود  است. از طرفی، مطالعة علم بیونیک و اصول و حوزه و سایر اجزای صوری آن اهمیت داشته 

است. کیفیت  های نوین همراه شده  ین علم دارد که با نیازهای زمانه و فناوریچنین نگاهی )محتوایی( به طبیعت در ا

وجو کند و در  های زنده جست واسطة علم بیونیک در طبیعت و سیستم تواند به آید انسان می نظر می ای که به ویژه

 شود. نامیده می 1یاتای که در این پژوهش ح کار بندد؛ کیفیت ویژه های خود به ریزی و طراحی سکونتگاه برنامه

منظور استفاده در  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای حیات بر مبنای اصول علم بیونیک به

؟ از این رو، ضروری است اصول علم بیونیک شناخته شود تا بتوان، با یستهای انسانی چ ریزی و طراحی سکونتگاه برنامه

های انسانی بازگرداند. با توجه به اینکه جامعة  ویژه و حیات را به سکونتگاه های زنده، کیفیات تر در سیستم نگاه عمیق

اوالً مبانی فکری نظری و عملی حاکم بر شهرسازی و معماری ،  های انسانی در ایران است هدف تحقیق حاضر سکونتگاه

تفسیرگرایانه )معتقد به معنا( بوده از آن، همواره متأثر از دیدگاه  پسایرانی، چه قبل از ورود اسالم به این سرزمین چه 

)معتقد به ماده( را رد نکرده، بلکه راه رسیدن به معنا را هم  7گرایانه تنها دیدگاه تجربه ثانیاً، دیدگاه تفسیرگرایانه نه ؛است 

ژوهش در فرایند پژوهش دیدگاه تفسیرگرایانه مالک عمل قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به این هدف، پ ؛داند ماده می

نماید.  شناسی، تعریف، و تاریخچة علم بیونیک بستر الزم برای بحث پیرامون بیونیک را حاصل می حاضر با بررسی واژه

های انسانی بررسی خواهد شد که ما را به مطالعة طبیعت و  های عمل آن در زیستگاه سپس، اصول علم بیونیک و حوزه

عنوان محور اصلی  های زنده، حیات، و معیارهای آن به تبیین سیستمکند. در انتها به  های زنده رهنمون می سیستم

های انسانی پرداخته  ریزی و طراحی سکونتگاه منظور استفاده در برنامه پژوهش برای رسیدن به کیفیات ویژه )حیات( به

و معماری سنتی  های ویژة شهرسازی ابزاری برای سنجش کیفیتعنوان  بهتوان  خواهد شد. از نتایج این پژوهش هم می
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ریزی و  عنوان معیارهایی در برنامه ترین منبع الهام انسان یعنی طبیعت است، استفاده کرد هم به ایران، که برگرفته از کهن

 طراحی زیستگاه برای انسان معاصر. 

دامه خواهد ها در ا ترین آن ای انجام گرفت که بخشی از مهم ای گسترده در زمینة پیشینة پژوهش، مطالعات کتابخانه

ها مؤثر باشد، عمدة منابع به  ر آندتوانست  واسطة گستردگی علومی که بیونیک می آمد. در ابتدای ظهور علم بیونیک، به

اند. ورنر  شناس اند. همچنین، مؤلفان این منابع عمدتاً زیست طور عام پرداخته بیان تعریف، اصول، و کاربردهای آن به

است.  ین کسانی دانست که در زمینة علم نوین بیونیک به مطالعه، تحقیق، و انتشار اثر پرداخته توان از اول را می 1ناختیگال

است   دادن به این موضوع تالش بسیاری کرده آوری و در جهت نظم های بیونیکی جمع ای وسیع از مثال وی مجموعه

یالت معماری دارد، در جهت استفاده از علم ، که تحص7(. او در اثر متأخر خود با همکاری با گوران پل1331)ناختیگال، 

 (. 7610؛ پل و ناختیگال، 7660است )ناختیگال،  هایی کرده  بیونیک در طراحی و ساختمان نیز تالش

در امریکا، مؤلف چندین جلد کتاب در زمینة علم بیونیک و مبدع  1«مؤسسة بیومیمیکری»گذار  ، بنیان1جنین بنیوس

واژة بیومیمیکری است. از نظر وی، بیومیمیکری فقط تقلید از طبیعت نیست، بلکه طبیعت معلم و معیاری برای سنجش 

ای به  مقایسه - لیلیبا نگاهی تح، نامة کارشناسی ارشد پایان، 0(. در همین راستا، آلینا آیوگینا1331نوآوری است )بنیوس، 

تحقیق و بررسی استفاده از سه واژة مصطلح در حوزة مشترک طبیعت و طراحی یعنی بیونیک، بیومیمتیک، و بیومیمیکری 

  (. در بسیاری از منابع بیونیک، فرم اولین منبع الهام از طبیعت معرفی شده7611)آیوگینا،  خته استپردا در گذشته و حال 

ای از ساختارها با فرم و ریخت طبیعی را  های خود مجموعه در کتاب 1و فورشتاین 0ویلیامز -آلدرسیاست؛ در این راستا، 

 (.7667؛ فورشتاین، 7661ویلیامز،  -اند )آلدرسی تصویر کشیده در محدودة مکانی و زمانی خود معرفی و به

استفاده کردند. از جمله شهرسازان و  اما با گذشت زمان، دانشمندان علوم مختلف از این علم برای حل مسائل انسانی

، و 16، ایالریا مازولنی3، پترا گروبر1توان از کریستوفر الکساندر اند می معمارانی که در این زمینه به پژوهش و انتشار اثر پرداخته

همچنین، پردازد.  نام برد. الکساندر به تبیین سرشت نظم و ساختارهای زنده در شهرسازی و معماری می 11مایکل پاولین

ب(. گروبر نیز در رسالة دکتری  1137الف و  1137شمرد )الکساندر،  آفرینند برمی های بنیادی طبیعت را که حیات می خصلت

های انسانی و تفسیر معیارهای حیات در آن گام  خود در دانشگاه تکنیک وین در جهت تبیین رابطة علم بیونیک و سکونتگاه

هایی نحوة کاربرد بیونیک در یکی از اجزای  (. مازولنی اما با ارائة مثال7611و همکاران،  ؛ گروبر7611دارد )گروبر،  برمی

های طراحی بیونیکی  (. پاولین نیز به معرفی روش7611کند )مازولنی،  های انسانی )پوستة ساختمان( را تبیین می سکونتگاه

(. در راستای همین موضوع، 7611پردازد )پاولین،  در معماری می هایی از کاربرد آن محور و ارائة مثال حل محور و راه شامل مسئله

وساز در سراسر دنیا  های ساخت های انسانی بومی و سنت ای از تصاویر زیستگاه های خود مجموعه در کتاب 11و اُلیور 17پورتوگزی

 (.7661اُلیور،  ؛7666اند )پورتوگزی،  ئه کردهارا، که برگرفته از ساختارهای طبیعی پیرامون خود بوده، ار
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است.   واسطة نوظهوربودن علم بیونیک، در منابع فارسی کمتر به این موضوع پرداخته شده در زمینة پژوهش حاضر، به

آبادی، که در دانشگاه تربیت مدرس به  نژاد و فیض توان به رسالة دکتری محمودی ترین منابع فارسی مرتبط می از مهم

نژاد به تبیین مبانی آموزش خالقیت در علم بیونیک  ها، محمودی این پژوهش ، اشاره کرد. دراست انجام رسیده

(. با 1131آبادی،  آبادی به تبیین مبانی تکنولوژی مبتنی بر طبیعت پرداخته است )فیض ( و فیض1131نژاد،  )محمودی

ترین  عنوان مهم به توان گفت هیچ تحقیقی با رویکرد خاص پژوهش حاضر یعنی تعریف حیات توجه به موارد فوق، می

منظور ارزیابی رابطة طبیعت و شهرسازی و  ویژگی طبیعت و تبیین معیارهای آن از طریق بازشناسی علم بیونیک به

 معماری گذشته )یا معاصر( ایران انجام نگرفته است.

مبانینظری
علمبیونیک

و « زیست»مأخذی از زبان یونانی به معنای « بیو»است که در آن  تشکیل یافته  1«بیو+ نیک»بیونیک از دو لغت التین 

(. اگرچه لغات 11: 1136)ژراردن، « مانند»و « مثل»ست، به معنی اساز  پسوند شبیه« ic»است و حروف « حیات»

ر گویای ارتباط بین اند، واژة بیونیک بیشت در زمینة ارتباط طبیعت با دانش بشری 1«بیومیمتیکس»و  7«بیومیمیکری»

اصالتاً از واژة انگلیسی  1«بیونیک»(، واژة آلمانی 1331طبیعت و طراحی محصول است. بنا به نظر ناختیگال )

 است.  شناسی )بیولوژی( و فناوری )تکنیکس( پدید آمده  اقتباس شده که از ترکیب واژگان زیست 0«بیونیکس»

.تعاریفعلمبیونیک9جدول

 تعریف نظرصاحب

 جک. ای. استیل
 (11: 1136)ژراردن، 

 .مانند میهای زنده  های زنده را دارند، یا به سیستم سیستم های خصوصیتاند، یا  های زنده ها سیستم هایی است که شالودة آن بیونیک علم سیستم

 ورنر ناختیگال
 (1331)ناختیگال، 

 .های زیستی مرتبط است اصول سیستمة توسعطور ساختاری با تولید و اجرای فنی فرایندهای ساختن و  هیک رشتة علمی که ب

 جانین بنیوس
 (1331)بنیوس، 

گیری باید از  برای رفع مشکالت انسانی است؛ البته مفهوم الهام ها و فرایندها گیری از این طرح الهام های طبیعت و مطالعة مدلعلم 
 طور ساده تشخیص داده شود. بهسازی از طبیعت  کپی

 پترا گروبر
 (11: 7611)گروبر، 

 ها. با نسخة مکانیکی آنهای مختلف بدن، عضوها  ، مانند بافت، بخشسازی اجزای زنده گزینی و بهینه جایدانش علم رباتیک و 

 فخر طباطبایی
(1110 :01-01) 

 آن است.های فنی  تحلیل جنبههای وابسته به زندگی با مقصد  کارگرفتن دانش سیستم بیونیک هنر به
 کارگیری آن در طراحی و ساخت چیزهای دیگر. بردن به اصول کار عناصر طبیعت و به پی ،همچنین

 منصوریان و گلستان
(1111 :71) 

 تکنیکی. برای حل مسائل های زنده دانش سیستمکارگرفتن  هنر به
 برای حل مشکالت. تشبیه و استعاره از طبیعت

 منبع:درجدولبهمنابعاشارهشدهاست

اند، اما اتفاق نظر همگان بر این است که  نظران این حوزه برای علم بیونیک تعاریف متعددی ارائه کرده صاحب

هایی است که  علم رابط مجموعه سیستم است. همچنین، عنوان یک علم ترکیبی پویا در جهان گسترش یافته  بیونیک به

ای از تعاریف علم  خالصه 1(. در جدول 01: 1110دهد )فخر طباطبایی،  محور اصلی آن را یک سیستم زنده تشکیل می

 است.  بیونیک ارائه شده

                                                                                                                                                                   
1. Bio+nic 

2. Biomimicry 

3. Biomimetics 

4. Bionik 

5. Bionics 
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ای مدرن است که در  نوظهوربودن این علم روشن است. بیونیک یک علم بین رشته ةواسط علم بیونیک به ةتاریخچ

شده در  آوری های جمع و مهارتاست کار گرفته  قرن بیستم ظهور یافته و مفاهیم علوم طبیعی و مهندسی را به ةنیم

کند. این  ی را سنتز میساز و ساختمان ،شناسی، فیزیک، شیمی، الکترونیک، مکانیک، سیبرنتیک هایی مثل زیست زمینه

آنالیز « بیوتکنولوژیک»نظر  که از نقطه« های طبیعی موجودات زنده و فرم»در « های حیاتی سیستم»ة علم از مطالع

آن )همه چیز( را به انجام  طبیعت قبالً»د که کرتوان خالصه  است. روح بیونیک را در این شعار می  وجود آمده اند به شده

 (.11: 1113پل،  )باین و« است رسانده

 حولتاریخیعلمبیونیکت.سیر5جدول

« بیولوژی»و « بیونیک»ة کار برد. تشابه واژ هب ،1جک. ای. استیل ،مریکاییااولین بار دانشمند را برای « بیونیک» ةواژ

کند. این علم هنگامی اشتهار عمومی پیدا  شناسی( بالفاصله انسان را متوجه ارتباط این علم با موجودات زنده می )زیست

ای که در شهر دیتون ایالت اوهایو  شناس در کنگره و روان ،دان دان، مهندس، ریاضی شناس، فیزیک زیستهفتصد کرد که 

ة هایی است که شالوده و پای طورکه اشاره شد، بیونیک علم سیستم (. همان11: 1136)ژراردن، تشکیل شد شرکت کردند 

های زنده دارد. ناختیگال  های سیستم اصول علم بیونیک پیوند نزدیکی با ویژگی ،اند. از این رو های زنده ها سیستم آن

. 1 ؛بودن . چندعملکردی1 ؛سازی کل . بهینه7 ؛چهپار وساز یک . ساخت1برد:  ( اصول بیونیک را بدین صورت نام می1331)

. محدودیت زمانی به جای 1 ؛. استفاده از انرژی خورشیدی0 ؛سازی انرژی . ذخیره0 ؛های خاص پذیری با محیط انطباق

 . رشد و توسعه از طریق آزمون و خطا.16 ؛بودن بودن به جای خطی ای . شبکه3 ؛. بازیافت کامل1 ؛دوام غیرضروری



هایانسانیریزیوطراحیسکونتگاهیکدربرنامهبیون

های کلیدی طبیعی و  استفاده از مدل ةواسط یابی به خالقیت به ست برای دستا ای شاخهریزی و طراحی  برنامهبیونیک در 

یک، . در بسیاری از منابع بیونشود های مطلوب منجر می شده که به خلق کیفیت مقایسه میان طبیعت زنده و محیط ساخته

مریکای شمالی تا یونان و از مصر و ایران تا هند و چین اای از  است که گستره  فرم اولین منبع الهام از طبیعت معرفی شده

ای )شمایل، نمایه، نماد( را شامل شود. از آنجا که هم در تعریف بیونیک و  تواند سطوح مختلف نشانه می ،دارد. همچنین

این زمینه  ،(1131نژاد،  است )محمودی گیری از فرم طبیعت مطرح شده منابع بیونیکی موضوع بهره همة ةهم در تاریخچ

و  ،گیری از اصول طبیعت، ساختار، عملکرد طورکه اشاره شد، بهره ولی همان کرد،توان به علم بیونیک وارد  را می

ریزی و طراحی  برنامهاز کاربرد علم بیونیک در  ای تاریخچه 1 یندهای طبیعت در اولویت این علم قرار دارد. در جدولافر

 است.  کاربرد و همچنین کاربری ارائه شده ةکید بر حوزأبراساس سال و با تهای انسانی  زیستگاه


 هایانسانی)منبع:نگارندگان(ریزیوطراحیسکونتگاهکاربردبیونیکدربرنامهۀ.حوز9شکل

                                                                                                                                                                   
1. Jack E. Steele 

 توضیحات سال

 بیونیک ةابداع واژ 1301

 مریکاا وابسته به نیروی هواییپژوهشی مرکز رایت پاترسن  ةبرنامدر  اولین کاربرد واژه 1303

 سالروز کنفرانس الکترونیک هوانوردی مریکایی در دوازدهمینااولین کاربرد جهانی واژه در کنفرانس بیونیک توسط دانشمند  1306

 منبع:نگارندگان
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 .است  یافته و صنعتی اتفاق افتاده در کشورهای توسعه برد بیونیک عمدتاًآید، کار برمی 1طورکه از جدول  همان

باشند و کمتر  و تجاری( می ،های موضوع طراحی بیونیکی فضاهای عمومی )نمایشگاهی، اداری بیشتر کاربری، همچنین

است،   سازه دخالت کرده های فرم و شود. بیونیک بیشتر در حوزه های انسانی استفاده می از این علم در طراحی سکونتگاه

خورد که این موارد هم الزمه هم امکان  چشم می یند نیز بهافر عملکرد و مخصوصاً ةهرچند به مرور زمان تأثیر آن در حوز

در ادامه  ،دهد. از این رو جای فرم و سازه صرف در طراحی بیونیکی نشان میه های زنده را ب های سیستم توجه به ویژگی

های انسانی  ریزی و طراحی سکونتگاه برنامهدادن به مفهوم حیات در  های زنده و شکل ی سیستمبه شناخت و بررس

 شود. پرداخته می

هایانسانیریزیوطراحیسکونتگاهاستفادهازبیونیکدربرنامهة.تاریخچ9جدول

هایزندهوحیاتسیستم

اند  در مقابل میت دانسته« زنده»و حی را به معنی « زندگی»به معنای « ح ی ی»ة پژوهان لغت حیات را از ماد واژه

توان دریافت تعریف قطعی برای  های زنده و مفاهیم وابسته به آن می سیستم ة(. با مطالعه در حوز111: 1131مهر،  )معین

حیات »در تالش برای پاسخ به پرسش  رسد نظر می ه(، اما ب1116، همکارانوجود ندارد )شرودینگر و « حیات»و « زنده»

خواهی و  عینیت گرایی و شهود و دیگری اند؛ یکی ذهن مخالف را برگزیده ، شرق و غرب دو جهت کامالً«چیست؟

از آن، همواره رویکرد پس (. در ایران، چه قبل از اسالم چه 1: 1116، همکارانجوی شواهد تجربی )شرودینگر و و جست

و عرفانی مملو از مباحثی ژرف و  ،های گوناگون حکمی، فلسفی نخست رواج بیشتری داشته و موجب پیدایش مکتب

توان این نکته را دریافت که دو  می ،شده برای حیات با تدقیق در تعاریف ارائه ،است. از این رو  پیچیده در این زمینه شده

دیدگاه »و « گرایانه دیدگاه تجربه»ها را به تعریف حیات در  دیدگاه عمده پیرامون حیات مطرح است که نگارندگان آن

های غربی و دیدگاه تفسیرگرایانه  اندیشهگرایانه متمایل به  که دیدگاه تجربه طوری هب ؛کند بندی می تقسیم« تفسیرگرایانه

 زمین است. های مشرق معطوف به اندیشه

ها از مفهوم حیات همواره به اوضاع اجتماعی و فرهنگی و فکری زمانه وابسته بوده و بیش از همه تحت  درک انسان

های کوکی پنداشته  عتسا ةمثاب است. در قرن هجدهم موجودات زنده به  نفوذ شدید علوم و فنون حاکم قرار داشته

 مکان کاربردۀحوز کاربری توضیحات ریزیاطراحبرنامه سال

 انگلستان فرم و سازه نمایشگاهی طراحی قصر بلورین جوزف پاکستون 1101

 اسپانیا فرم و سازه مذهبی طراحی کلیسای ساگرادا فامیلیا آنتونی گائودی 1111

 مریکاا مصالح و فرایند مسکونی آبشار ةطراحی خان فرانک لوید رایت 1310

 استرالیا فرم و سازه فرهنگی طراحی اپرای سیدنی یورن اوتزن 1301

 مریکاا سازه نمایشگاهی های تنسگریتی و ژئودزیک طراحی سازه باک مینیستر فولر 1303

 آلمان سازه ورزشی الهام از طبیعت در ساخت و ساز فرای اُتو 1306

 مریکاا فرم و سازه اداری تجاری طراحی فرودگاه جان اف. کندی اِرو سارنین 1307

 انگلستان عملکرد تجاریاداری  طراحی ساختمان سبز یان کاپلیکی 1336

تا  1330

 کنون
 سانتیاگو کاالتراوا

هنر میلواکی، ایستگاه قطار تی جی  ةطراحی موز

 چرخان و ... ةوی و اورینت، برج پیکر

اداری، تجاری، 

 فرهنگی، مسکونی

 اسپانیا، پرتغال، آمریکا فرم، سازه، عملکرد

تا  1331

 کنون
 ... برج ادیت، برج سوالریس وطراحی  کِن یانگ

اداری، تجاری، 

 مسکونی

 مالزی، سنگاپور فرایند عملکرد و

 منبع:نگارندگان
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. در قرن بیستم، زمان اند های حرارتی شدند. در قرن نوزدهم این تصویر ذهنی پدید آمد که موجودات زنده شبیه ماشین می

سان آن  انسان همیشه موجودات زنده را به ،دند. به هر حالشتشبیه رایانه های محاسباتی موجودات زنده به  جوالن ماشین

(. تشبیه موجودات زنده به 13: 1110است )فخر طباطبایی،   دهکرودش طرح و ساخته شده تصور خ ةوسیل چیزی که به

د کرتوان استدالل  می ،1یید واضحی بر این امر است. با توجه به تعاریف جدول أهای کنترلی در حال حاضر نیز ت دستگاه

یعت است. حیات یک ارزش مطلق نیست و ای از طب های زنده( و کیفیت ویژه که حیات خود یک ویژگی طبیعت )سیستم

ای از حیات که  آنگاه مرتبه؛ شود جان اطالق می دارای مراتب و ترازهای مختلف است. ویژگی حیات هم به جاندار هم بی

های ساختاری  ادراک ما از حیات مربوط به تفاوت، حالت خاصی از حیات است. همچنینفقط دهد  در جانداران روی می

الزم است نسبت  ،گیری و بیان است. از این رو زعم نگارندگان قابل اندازه های زنده است؛ تفاوتی که به ممیان خود سیست

 د.کربه شناخت معیارهای حیات اقدام 

گرایانهودیدگاهتفسیرگرایانه.تعریفحیاتدردیدگاهتجربه5جدول

ربه
تج

اه 
دگ

دی
 

نه 
رایا

گ
 

 شناسان به اعتقاد زیست

 (70: 1110)فخر طباطبایی، 

متابولیسم گسترده و  اجرایو بدین سان با  ،پردازند سازند، به تکثیر خود می اند که خود را می هایی شیمیایی موجود زنده ماشین

 شوند. گوناگون می

 شناس( )طبیعت 1هافمایر

(1331 :100) 
 .جاندارطبیعت ترازهای  همةهای حیات )بیولوژیکی یا کالسیک( در  ارتباط و پردازش نشانه

 دان( شرودینگر )فیزیک

 (0: 1116، همکاران)شرودینگر و 
 حفظ وضعیت خود به جریانی از ماده و کارمایه در خودش نیاز دارد.برای  موجود زنده دستگاه یا نظامی است که الزاماً

 الکساندر )شهرساز(

 (71الف: 1137)

های گیاهی و جانوری( و هر نظام کربنی، اکسیژن، هیدروژنی، نیتروژنی که قادر به تولید  )ارگانیسم جاندارانمنظور از حیات به 

 گردد. مثل باشد برمی

 گروبر )معمار( 

(7611 :117) 
 اند. این مواد تشکیل شده خودسازیها با توانایی  ها و اسیدنوکلئیک هستند که از پروتئین بازهایی  های حیاتی سیستم سیستم

انه
رای

رگ
سی

 تف
گاه

دید
 

 به اعتقاد فالسفه

 (113: 1131مهر،  )معین
 است.  و آن چیزی است که با آن احساس و رشد و نمو صورت گرفته ،حیات، روح

 به اعتقاد اهل دین

 (111: 1131مهر،  )معین
 گرایی زندگی مادی و زندگی معنوی است. طبیعت و شامل هم یحیات ماورا

 الکساندر )شهرساز(

 (16الف: 1137)
 از حیات برخوردار است. ای نظم از مرتبهکه در ذات هر چیز نهفته است. هر شکل از  حیات کیفیتی است

 گروبر )معمار(

(7611 :110) 
 آید. در ساختارها پدید می ها و ترازها مراتبی از کیفیت سلسلهحیات بر مبنای 

 .منبع:درجدولبهمنابعاشارهشدهاست

هایانسانیسکونتگاهریزیوطراحیبرنامهاهمیتحیاتدر
های سنی به نقش طبیعـت و اسـتفاده از مزایـای آن بـرای بهبود وضعیت روحی،  گروههمة افراد در همه حال و در همة 

ما نشان  ةتجربطورکه  همان، همچنین .(03: 1113و حتی اقتصادی خود توجه دارند )قربانی و تیموری،  ،روانی، اجتماعی

مسجد جامع »ترند.  و به طور کلی آثار هنری از برخی دیگر زنده ،ها، صنایع دستی دهد، برخی شهرها، ساختمان می

برانگیز دارد که  ها و تناسباتش حیاتی تحسین اش بسیار باشکوه است. این مسجد با رنگ کننده های خیره اصفهان با رنگ

 ة(. کلیساهای قرون اولی10الف: 1137)الکساندر، « یزند درخشان و شاداب استانگ برخالف کلیساهای گوتیک که حزن

                                                                                                                                                                   
1. Hoffmeyer 
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 ،ترند های اصفهان نیز، هرچند در مقیاسی کوچک و پل ،های سفالی در مراکش مسیحیت در رم، ماچوپیچو در پرو، خانه

این ترتیب، هم یادگارهای باعظمت (. به 11الف: 1137م با احترام در ما برانگیزند )الکساندر، أقادرند احساسی از آرامش تو

ها در  ساختمان ،پیوندی مستقیم با حیات دارند. بنابراین ،تر، همگی های در مقیاس کوچک تاریخی هم شهرها و ساختمان

و برخی حیات کمتری دارند؛ چیزی که امروزه در شهرسازی و  اند، اند، مواردی بسیار زنده سراسر جهان بسیار متفاوت

 شود.  ندرت یافت می طور خاص، به های انسانی، به ر عام، و سکونتگاهطو معماری، به

و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی االرض جمیعا منه »انسان اشرف مخلوقات و هدف غایی از خلق طبیعت است: 

ت انسانی توجه به حیات انسانی یک اصل است. برای حیا، (. از این رو11: )جاثیه« ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون

توان برشمرد. زندگی دنیایی انسان طولی از تولد تا مرگ دارد؛ اما وجهی کیفی نیز برای  ی و کیفی متنوعی را میوجوه کمّ

اندیشمندان فلسفه و  همة(. 706: 1111زاده،  ی آن( اهمیت دارد )نقیآن مطرح است که بیش از طول زندگی )وجه کمّ

ها به حیات مادی )توجه به جهان  توان از آن ( که می1103کید دارند )نصر، أانسان ت عرفان نیز بر وجود مراتب حیات برای

، نفس مطمئنه( نام أو حیات معنوی )توجه به سرمنش ،قابل ادراک، نفس اماره(، حیات روانی )توجه به ذات، نفس لوامه(

 شود.  برد. از منظر اسالم حیات معنوی حیات اصلی انسان قلمداد می

های متنوع حیات و نیازهای گوناگون مرتبط با هر  د که پذیرش ساحتکرتوان استدالل  های فوق می ضفر از پیش

( و نتایج و 713: 1111زاده،  های انسانی از جمله شهرسازی و معماری )نقی تا فعالیت کند مرتبه از حیات انسانی ایجاب می

های انسانی، نیز درجات  ترین بخش از زیستگاه ترین و عمده عنوان مهم های انسانی، به دستاوردهای آن از جمله سکونتگاه

بود. از طرف  ساحتی خاص از حیات یا نیازی مشخص از انسان خواهد یازا و مراتب متنوعی را دارا باشد که هر کدام مابه

و برای گوید  های انسانی سخن می طور خاص از مهارت و برجستگی بهشهرسازی و معماری طور عام و  ههنر ب ،دیگر

در  فقطحیات معنوی  ةرسیدن به مرتب ،(. از این رو10: 1101ها مطرح است )انصاری،  دادن به انسانیت انسان برجستگی

 شود. های انسانی محقق می سکونتگاهریزی و طراحی  برنامهجانبه به معیارهای حیات در  پرتو توجه همه

مدلمفهومیپژوهش
های موجود و  بندی شاخص دنبال دسته هب ،برخالف تحقیقات کاربردیزیرا،  ،پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است

ای  طورکه در مقدمه اشاره شد، هدف پژوهش رسیدن به کیفیت ویژه بلکه همان ،موردی نیست ةها در یک نمون آن ةمطالع

این کیفیت تبیین معیارهای شود و راه رسیدن به  های انسانی است که حیات نامیده می ریزی و طراحی سکونتگاه در برنامه

ای از مطالعات نظری بر مبنای  دنبال ایجاد زنجیرهه نگارندگان در بخش مبانی نظری پژوهش ب ،آن است. از این رو

آن برساند.  ةکنند منظور تدقیق و تبیین معیارهای تعریف اند تا ایشان را به مفهوم مطلوب پژوهش به استدالل منطقی بوده

یندی تحلیلی و اد. در ادامه، طی فرشآغاز  ،های انسانی یعنی بیونیک و سکونتگاه ،متغیرهای پژوهش ةاین مسیر با مطالع

های هر متغیر تبیین و مفهوم مشترک  است، زیرشاخه  صورت خالصه در بخش مبانی نظری ارائه شده که به ،تطبیقی

های مفاهیم  های آن با زیرشاخه ابقت زیرشاخههای زنده و مط سیستم ةهای زنده شناسایی شد. مطالع ها یعنی سیستم آن

پژوهش به  ةکه در ادام ،پژوهش نگارندگان را به شناخت مفهوم مطلوب پژوهش یعنی حیات معنوی ةاصلی و وابست

ترشدن  منظور روشن شود رساند. به و در بخش بعد به شناسایی معیارهای آن پرداخته میشود  مینامیده  «حیات»اختصار 

 است.  ارائه شده 7استدالل در این بخش، مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل یند افر
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.مدلمفهومیپژوهش)منبع:نگارندگان(5شکل

روشپژوهش
بیونیک  ةتواند با استفاده از معیارهایی که از طریق تحقیق در زمین می ، زیرابراساس هدفْ بنیادی استپژوهش حاضر 

د. این پژوهش از جمله شوهای انسانی( استفاده  آید در جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر )در سکونتگاه دست می هب

مرتبط با  ةی پایها است. در بخش ابتدایی، نظریه  تحلیلی به انجام رسیده -های کیفی است که به روش توصیفی پژوهش

چارچوب نظری و مفهوم مطلوب  ،متناسب با هدف پژوهش ،وشود  میآوری  ای جمع پژوهش به روش کتابخانه ةحوز

 (. 1113نیا،  شود. روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این بخش استدالل منطقی است )حافظ پژوهش شکل داده می

 و عدم اتفاق نظر بر سر آن، از روش دلفی استفاده شده در بخش دوم پژوهش، با توجه به گستردگی تعریف حیات

یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش  ةنظر دربار  اتفاق نظر یک جمع صاحب ةاست. زمانی که بخواهیم دربار 

احبه(، نامه و مص )با ابزار پرسش آراگسترده از  ةبا استفاد ،(. روش دلفی1110، همکارانشود )سرمد و  دلفی استفاده می

رو  هخصوص در مواردی نظیر موضوع پژوهش که با کمبود شواهد تجربی روب هها، ب اجماع قوی و مستحکمی از آن

ها،  (. در این روش طی سه راند پیمایشی متوالی و گمنامی پانلیست117: 1111، همکاراندهد )احمدی و  هستیم، ارائه می

شود. در راند اول به روش تحلیل محتوا  و عرضه می ،بندی خیص، رتبهبندی، تعدیل، تل آوری، دسته معیارهای حیات جمع

نفر پانلیست کافی است )ویندل،  10تا  16های هموژن  به حذف و ترکیب معیارها پرداخته شد. از آنجا که در گروه

ی دوم و سوم در راندهاو معماری ، ریزی، طراحی شهری برنامهة نفر از متخصصان و خبرگان حوز 16(، از دیدگاه 7661

)آزمون کوکران، روش  SPSSافزار  های نهایی پژوهش از نرم و همچنین برای تحلیل یافتهشده دلفی بهره گرفته 

ک
ونی

بی
 

اه
تگ
ون
سک

ی
سان

ان
ی
ها

 
تم

یس
س

ده 
 زن

ی
ها

 

های زنده به سیستم

 مانندمی

های زنده خوصیات سیستم

 را دارند
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 تعریف بیونیک

 عمل بیونیک ةحوز ینداعملکرد و فر مصالح فرم و سازه

 شهرسازی و معماری مدرن

)پاکستون، گائودی، اوتزن، فولر، اتو، سارینن، کاالتراوا و 

)... 

شهرسازی و معماری بومی 

و ارگانیک )رایت و یانگ و 

)... 

 تجارب بیونیک

 تعریف حیات دیدگاه تفسیرگرایانه گرایانهتجربهدیدگاه 

 حیاتمعنوی

 )مفهوم مطلوب پژوهش( 

 حیات روانی حیات مادی مراتب حیات
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یید أاست. در بررسی پایایی ابزار سنجش باید گفت کاربران دلفی صحت این روش را ت  و واریانس( استفاده شده ،میانگین

وایی ابزار سنجش نیز از طریق نظرخواهی از چند متخصص که در مطالعه شرکت (. ر7661اند )اوکولی و پاولوسکی،  هکرد

 دهد. یند پژوهش را نشان میافر 1است. شکل   مین شدهأ( ت111: 1111، همکاراناند )احمدی و  نداشته

 

 
 .فرایندپژوهش)منبع:نگارندگان(9شکل

هابحثویافته
نتایجحاصلازروشدلفی

عنوان معیارهای بیونیکی در  برای رسیدن به معیارهای حیات بهکه در بخش قبل اشاره شد، در این بخش  گونه همان

 ةهای انسانی، با استفاده از روش دلفی و طی راندهای پیمایشی، معیارهای حیات )در هم سکونتگاهریزی و طراحی  برنامه

 و عرضه شد.  ،بندی بندی، تلخیص، رتبه آوری، دسته سطوح( جمع

ای و میدانی همچنین بر مبنای چارچوب نظری تحقیق و مبانی روش  کتابخانهدر راند اول با استفاده از پیمایش 

دانان، فالسفه، اهل دین،  شناسان، فیزیک که زیست ـ ها )معیارهای حیات( از منظر متخصصان این حوزه دلفی، داده

. در ادامه بر مبنای است  ارائه شده 0آن در جدول  ةد که خالصشآوری  جمع ـ گیرد و معماران را دربر می ،شهرسازان

بندی،  شده برای هر معیار، به روش تحلیل محتوا و با استفاده از ابزار قیاس و استدالل منطقی به دسته تعاریف ارائه

. شدمعیار استخراج  10 سرانجامآمده پرداخته شد که  دست همعیار ب 110و ترکیب برخی از  ،حذف معیارهای مشابه

توجه به اینکه هدف تحقیق رسیدن به معیارهای بیونیکی در شهرسازی و معماری  الزم است که باذکر این نکته 

مبانی فکری نظری و عملی حاکم بر رفتار و کردار ایرانی، چه قبل از اسالم چه بعد از آن، همواره  ایران است و اوالً

 ،گرایانه را رد نکرده رایانه دیدگاه تجربهدیدگاه تفسیرگ ،اً؛ ثانیاست  ثر از دیدگاه تفسیرگرایانه )معتقد به معنا( بودهأمت

گذرد، دیدگاه تفسیرگرایانه مالک عمل  بلکه آن را هم دربر گرفته و معتقد است که راه رسیدن به معنا از ماده می

 قرار گرفت.

 

 های زنده و حیات سیستم

ریزی و برنامهاهمیت حیات در 
 های انسانیطراحی سکونتگاه

  

 روش دلفی بیونیک

راندهایپیمایشیو

 یمحاسباتکمّ

ریزی و  بیونیک در برنامه
های طراحی سکونتگاه

 انسانی

ال تحقیقؤس معیارهای حیات  
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ایومیدانیپیرامونمعیارهایحیات.نتایجحاصلازپیمایشکتابخانه2جدول

بندی حاصل از راند اول بود. از متخصصان خواسته شد در  د که حاوی دستهشای تنظیم  نامه در راند دوم پرسش

راند اول و همچنین  آمده مطابقت ندارد، نسبت به توجیه تفاوت نظر خود با نتایج دست هبندی ب صورتی که نظرشان با دسته

 ةد که خالصشمعیار استخراج  10 سرانجامکه  کنندکردن به این فهرست اقدام  تعدیل و تلخیص یا در صورت لزوم اضافه

 است.  ارائه شده 0آن در جدول 

یا حذف معیارهایی  ،معیارها، ترکیب معیارها بارةعالوه بر اظهارنظر در ،در راند سوم دلفی، از متخصصان خواسته شد

آن در  ةد که خالصشدسته استخراج  1معیار در  1 سرانجامکه  کنندها نیز اقدام  بندی آن که همپوشانی دارند به دسته

ست که برای ایجاد حیات در طبیعت الزم و ابندی، معیارهای اصلی معیارهایی  است. در این دسته  ارائه شده 1جدول 

بلکه  ،ایجاد حیات نبوده ةدر حالی که معیارهای مکمل الزم شود؛  پیداش حیات می انعِهر کدام م فقدانو  استضروری 

                                                                                                                                                                   
1. Campbell & Markl 
2. Doczi 
3. Otto 

 گاهدید معیارهایحیات متخصص ردیف

1 
 شناس(  کمپبل )زیست

 (7666، 1)کمپبل و مارکل

 ةدادن، هموستازی، توسع کردن، واکنش نشان نظم، تکثیر، رشد و توسعه، مصرف انرژی، احساس

 تکاملی 

ربه
تج

 
ده(

 ما
 به

قد
معت

ه )
یان

گرا
 

7 
 دان(  شرودینگر )فیزیک

 (1116)شرودینگر و دیگران، 

دهی )خودپایداری،  پیدایش، آنتروپی پایین، خودسازمانمراتبی،  پارچگی، تراز سلسله ، یکنظم

 خودترمیمی، خودسازی(، محدودشدن به زمان و مکان

 معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی، عدالت (1111لینچ )شهرساز( ) 1

1 
 الکساندر )شهرساز(

 الف(1137)

درونی، تکرار متناوب، انسجام و فضای خالی، فضای معین، تقارن موضعی، سادگی و آرامش 

ناپذیری، مرزها،  های مختلف، مراکز نیرومند، جدایی مراتب، مقیاس ابهام عمیق، سلسله

 ناهمگونی، پژواک، تضاد، شکل خوب

 مراتب(، آزادی هلفرانیرو، حد نیرو، مشارکت، نظم )هارمونی، ریتم، سلس (7660)شهرساز( ) 7دُکزی 0

0 
 )معمار(  1اُتو

 (1310)اُتو و همکاران، 

دهی، سازگاری، الگوهای اصیل پیدایش، وابستگی به مقیاس، گرایش به  خودسازمان

 سازی مصرف انرژی، ثبات ظاهری اما پویایی دائمی کمینه

1 
 گروبر )معمار( 

(7611) 

دهی، محدودیت، پردازش اطالعات، نظم، تکثیر، رشد، پردازش انرژی،  گشودگی، خودسازمان

 واکنش، هموستازی و متابولیسم، تکامل و انتخاب طبیعی

 پذیری، تکامل، واکنش، هموستازی، پویایی چرخه انرژی و ماده، تکثیر، تطبیق (7611))معمار(  مازولنی 1

3 
 شناس(  فخر طباطبایی )بوم

(1110) 

مراتب، تعالی،  سلسلهمتابولیسم )تغذیه، رشد، تکثیر، سازش(، آنتروپی منفی، مقصودمندی، 

 پیچیدگی، انرژی، تداوم و تکرار، سودمندی، کارایی، تکامل، انتخاب طبیعی
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 حرکت، توانایی بازتولید، رشد، تحول بالقوه (1111ارسطو )فیلسوف( )نصر،  16

 و نمو ،روح، احساس، رشد (1111جوادی آملی )اهل دین( ) 11

 روح، وحدت در کثرت، پایداری، ادراک، ایمان، آرامش و امنیت، سودمندی، آزادی )شهرساز( تقوایی 17

 تکثیر، نظم، توازن و تعادل، تکرار و ریتم پورجعفر )شهرساز( 11

11 
 زاده )شهرساز و معمار( نقی

(1111 :110 - 131) 

اندازه، آرامش، فقدان تعادل، پاکی، هماهنگی، معنویت، هویت، وحدت، امنیت، ذکر، حد و 

 احساس غربت، ارتباط، معناداربودن، نورانیت، قانونمندی، عدم تسلط ماده بر انسان

 مجموعیت، رشد، نظم، تکثیر، تعادل، تکرار و ریتم، پرهیز از بیهودگی انصاری )معمار(  10

 نگی با اقلیم،کارایی، معنامندی، هماه بودن، زمانمندی، مکانمندی، بهره تنوع، بدیع بمانیان )معمار(  10

 .منبع:درجدولبهمنابعاشارهشدهاست



 9911تابستان،5ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش255

از سوی  ،از این رو .معیارهای دیگر است همةگیری  . معیار نظم نیز پایه و اساس شکلکنند  به پیدایش آن کمک می

 است.  متخصصان معیار بنیادی معرفی شده

پیرامونمعیارهایحیات.نتایجحاصلازرانددومدلفی6جدول

 معیارهایوابسته)حاصلازرانداول( معیارهایحیات ردیف

 ناپذیری، مشارکت، انسجام پارچگی، وحدت در کثرت، ایجاز، سادگی، جدایی مجموعیت، کلیت، یک مجموعیت 1

 و امنیت ،معنا، روح، هویت، مقصودمندی، سودمندی، ذکر، آرامش هدفمندی 7

 تغییر، رشد، انتخاب طبیعی، تکامل، تعالیحرکت،  تکامل 1

 بودن، تنوع، تحول، ثبات ظاهری و پویایی دائمی، ناهمگونی، پیچیدگی بدیع بداعت 1

 پیدایش، تکثیر، تولید، بازتولید، تولید مثل تکثیرپذیری 0

 انطباق، انعطاف، آنتروپی منفی، احساس، واکنش پذیری انطباق 0

 دهی، خودپایداری، خودترمیمی، خودسازی، هموستازی خودسازمان خودسازماندهی 1

 پایداری، کارایی ماده و انرژی، هماهنگی با اقلیم، پرهیز از بیهودگی، سودمندی کارایی 1

 تکرار، ریتم، پیوستگی، قانون نظم 3

 تداوم، حد و اندازهتعادل و توازن، هماهنگی، تقارن،  تعادل 16

 بندی درجهمقیاس، تناسب،  مراتب سلسله 11

 ماده و انرژی، فضای خالی، دسترسیة نفوذپذیری، بُعد، چرخ نفوذپذیری 17

 گشودگی، آزادی، ارتباط، اتصال، ادراک گشودگی 11

 مراکز نیرومند، شکل خوب، تسلط، فضای معین مراکز نیرومند 11

 مرز، تنوع، محدودیت، تضاد مرز 10

 منبع:نگارندگان


اجرایآزمونکوکران)منبع:نگارندگان(.نتایجحاصلاز5شکل

آمده، آزمون کوکران طراحی و اجرا  دست همنظور سنجش مشابهت نظر متخصصان پیرامون معیارهای ب در ادامه به

( 60/6( از سطح اطمینان آزمون )160/6) 1آزمون ةاست، سطح پوشش آمار  نشان داده شده 1طورکه در شکل  د. همانش

معیارهای  دربارةتفاوت معناداری بین نظر متخصصان  60/6نگر آن است که در سطح خطای تر است که بیا بزرگ

، نظر متخصصان همگرا بوده و به ادامه و درصد30آمده در راند سوم دلفی وجود ندارد. به عبارت دیگر، با اطمینان  دست هب

 ست.یتکرار راندهای دلفی نیازی ن

                                                                                                                                                                   
1. Asymp. Sig. 
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بخشی به  ها در حیات آمده براساس نقش و میزان اهمیت آن دست همعیارهای ببندی  منظور رتبه در انتها نیز به

ها خواسته شد تا نظر خود را در پنج حالت از مقیاس لیکرت بیان کنند. نتایج این ارزیابی  های انسانی، از پانلیست سکونتگاه

 ،. همچنیناند در نوسان 3/1تا  1/1( بیشتر بوده و بین 0/7معیارها از حد متوسط ) همةدهد از نظر اهمیت  نشان می

اهمیت معیارهای  دربارةپراکندگی پایین نمرات و همگونی نظر متخصصان  ةدهند ( نشان131/6آمده ) دست هواریانس ب

 .(1آمده است )جدول  دست هب

بندیمعیارهایحیات.نتایجحاصلازراندسومدلفیورتبه7جدول

 بندیدسته بندیرتبه میانگین وابسته)حاصلازرانددوم(معیارهای معیارهایحیات ردیف

 1 3/1 مجموعیت، هدفمندی مجموعیت 1

 اصلی
 1 1/1 تکامل، بداعت، تکثیرپذیری تکامل 7

 1 1 دهی پذیری، خودسازمان انطباق سازگاری 1

 1 1 کارایی سازی بهینه 1

 بنیادی 7 1/1 مراتب نظم، تعادل، سلسله نظم 0

 0 1/1 نفوذپذیری، گشودگی نفوذپذیری 0
 مکمل

 0 1/1 مراکز نیرومند، مرز مرکز نیرومند 1

 منبع:نگارندگان

معیارهایحیات

تعاریف  ةضمن ارائ ،وشده معرفی  است،که همان معیارهای حیات  ،آمده از راند سوم دلفی دست هدر این بخش معیارهای ب

 (.1است )جدول   سعی در رسیدن به هدف تحقیق شده ،هایی از طبیعت با ذکر مصداق ،ها و مفاهیم وابسته به آن

 مجموعیت

هم همیشه بخشی از  زمان هم قائم به ذات خود است توان گفت هر بخش از هر نظام هم برای تعریف مجموعیت می

(. هنگامی که به رشد و 710الف: 1137به آن متصل است )الکساندر،  تر در جهان پیرامون خود که عمیقاً نظامی بزرگ

گیرد ممکن است  ت میئیابیم عملکردهای متفاوت که از درون یا بیرون کلیت موجود نش درمی ،نگریم تغییرات طبیعت می

 ،ه این ترتیببه سود یا ضرر آن کلیت باشد، زیرا خصوصیت هر جزء ممکن است همسو یا در تضاد با کلیت آن باشد. ب

شود. این ویژگی طبیعت )مجموعیت( در بسیاری  میزان حیات و مقدار ارزش هر چیزی از این هماهنگی یا تضاد ناشی می

نویسد:  باره می  در این ،، شاعر و فیلسوف رمانتیک1است. نوالیس  گرایی معاصر نادیده گرفته شده تجربه ةموارد در سای

ها مورد بررسی قرار نگرفته است.  اند و روابط متقابل آن خویش جدا ساخته ةا را از زمینه دیری است که در فیزیک پدیده»

« کند های همان زنجیر فهم می ها را چونان حلقه پدیده ةبی حد و حساب است که هم ةای از زنجیر ای حلقه هر پدیده

 (. 137: 1111)نصر، 

ة رتب 3/1د و با کسب میانگین وی مترادف دیگر انتخاب شیند دلفی از میان معیارهاامعیار مجموعیت توانست در فر

د. شوترین معیار و همچنین معیار اصلی حیات انتخاب  عنوان مهم دست آورد و به هاول اهمیت را نسبت به سایر معیارها ب

ماده و فضا پارچگی عمیق و بنیانی میان ساختار  که یک ،(1311) 7توان به برهان بِل برای مثال مجموعیت در طبیعت می

 د.کراشاره  ،ندا به هم مرتبط کند ذرات ماده عمیقاً که بیان می ،(1306) 1کند، یا اصل ماخ را بیان می

                                                                                                                                                                   
1. Novalis 

2. John Bell 

3. Ernst Mach 
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تکامل

(. جانداران این توانایی را 111: 7611آید )گروبر،  از حیات پدید می فقطکند که حیات  کلی پیدایش حیات بیان میة قاعد

 ةوسیل کنند. فرزندان به و تکامل یابند. بیشتر جانوران و گیاهان به روش جنسی تولید مثل می ننددارند که تولیدمثل ک

های جدید  شوند که باعث ایجاد ترکیب ها هستند تولید می کاملی از کروموزوم ةهای نر و ماده که حاوی مجموع سلول

(. این روند تکاملی و تغییر و تحول از 11: 7666، 1شود که خود اساس تکامل است )مارگولیوس و ساگان ژنتیکی می

پیوسته و بدون پرش دارد )الکساندر،  مه افتد و ساختاری به آرامی و طی چند نسل اتفاق می دیگر به ةای به گون گونه

است، از زمانی   تغییراتی است که حیات بر روی زمین را تحت تأثیر خود قرار داده ةتکامل شامل هم ة(. واژ01ب: 1137

 (.110: 7666صورت بسیار ابتدایی بوده تا تنوعی که امروز شاهد آن هستیم )کمپبل و مارکل،  ات بهکه حی

سوم  ةرتب 1/1د و با کسب میانگین ویند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شامعیار تکامل توانست در فر

د. برای مثالِ شوی از معیارهای اصلی حیات انتخاب عنوان یک دست آورد و همچنین به هاهمیت را نسبت به سایر معیارها ب

د. کریا یک نطفه به حیوان یا انسان اشاره ، شدن آب، تحول یک هسته به گیاه توان به گرم تکامل در طبیعت می

 نیز کند،  ( به آن اشاره می111 :)بقره« بدیع السماوات و االرض» ةکه خداوند در قرآن در آی ،بودن آسمان و زمین بدیع

سطح نظم در جانداران  ةبا رشد و توسع: »کند یید میأمصداقی از تکامل در طبیعت است. علم نیز این اشاره را ت

های نوظهور )بدیع( در طبیعت  ها را ویژگی آیند که در سطح قبلی موجود نبودند. این ویژگی های جدیدی پدید می ویژگی

 (.110: 7611)گروبر، « نامند می

سازگاری

 اند کردن کردن و احساس ها نیز دارای توانایی درک بلکه گیاهان و میکروارگانیسم ،تنها حیوانات های زنده، نه سیستم همة

از این  ؛ها حیاتی است آن ةدادن برای بقای جانداران و گون کردن و واکنش نشان (. احساس71: 7666)مارگولیوس و ساگان، 

(. در همان زمان که 176: 7611و با محیط خود سازگار باشند )گروبر، های خارجی حساس  باید نسبت به محرک ،رو

تکامل و انتخاب طبیعی، جانداران بیشتر و  ةعنوان نتیج یابد. به ، حیات توسعه میاند جانداران و محیط در حال ارتباطی متقابل

پیچیده ویژگی اصلی  ةتارهای سازگاراندهند. توانایی نسبی در رف زمان به آن شکل می شوند و هم بیشتر با محیط سازگار می

ها برای توسعه و حفظ نظم  ، سازگاری توجه به توانایی سیستم7دهی خودسازمان ةآید. در نظری شمار می های زنده به سیستم

های  جان نیز در زمینه در طبیعت بی 1دهی و هموستازی یند خودسازماناشود. فر ذاتی خود بدون کنترلی از خارج تعریف می

توان پلی دانست که  دهی را می نگرش مبتنی بر سازگاری و خودسازمان ،(. بنابراین7666، 1شود )اویلر تلف یافت میمخ

 کند و نقش کلیدی برای درک حیات و آگاهی دارد. ر میجان پُ ها را در طبیعت جاندار و بی میان پدیده ةفاصل

چهارم  ةرتب 1د و با کسب میانگین ومترادف دیگر انتخاب شیند دلفی از میان معیارهای امعیار سازگاری توانست در فر

شدن  د. خمشوعنوان یکی از معیارهای اصلی حیات انتخاب  دست آورد و همچنین به هاهمیت را نسبت به سایر معیارها ب

های کف  سنگشدن  منظور استتار، صیقلی پرست با محیط به شدن آفتاب رنگ درختانی که در مسیر باد قرار دارند، هم

 .اند های سازگاری در طبیعت رودخانه و بسیاری دیگر از جمله مصداق

سازیبهینه

 ، همة(. از این رو31: 7611د تا امکان بقا داشته باشند )گروبر، نجانداران زنده باید از لحاظ مصرف انرژی کارامد باش
                                                                                                                                                                   
1. Margolius and Sagan 

2. Self-orgenizing  
3. Homoeostasis 

4. Euler 
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ها از اصول طراحی طبیعت  آن همةو از این نظر  اند وسازهای طبیعی از لحاظ مصرف انرژی بهینه شده یندها و ساختافر

هایی نظیر  ویژگی سبب های زنده را به ( سیستم7611(. در همین راستا، پاولین )71: 1331کنند )ناختیگال،  پیروی می

عدم استفاده از »، «سازگاری با تغییرات دائمی»، «بسته و بدون ضایعات ةچرخ»، «و همزیستی ،پارچگی پیچیدگی، یک»

، «عنوان یک سیستم کامل بودن به بهینه»، و «کارکردن با انرژی خورشیدی»، «گستردگی و تنوع»، «وم دائمیسم

 کند. محیطی در جهان معاصر معرفی می بهترین الگو برای رسیدن به پایداری زیست

 ةرتب 1میانگین  د و با کسبویند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شاسازی توانست در فر معیار بهینه

دست آورد و همچنین یکی دیگر از  هطور مشترک با معیار سازگاری ب هچهارم اهمیت را نسبت به سایر معیارها و ب

مستقیم ة بودن ساختار گیاهان یا اسکلت جانوران از نظر صرف ماده، استفاد د. بهینهشومعیارهای اصلی حیات نیز انتخاب 

ها و بسیاری دیگر از  بودن و بازیافت کامل ارگانیسم ز انرژی خورشیدی، چندعملکردیو غیرمستقیم گیاهان و جانوران ا

 .اند سازی در طبیعت های بهینه جمله مصداق

نظم

و در کل  ،عدی در موجودات زنده، کندوهای عسل، شهرهابُ انگیز و سه های( شگفت فرایندهای حیاتی به الگوهای )نظم»

( 111: 7611ترین معیار حیات است )گروبر،  (. نظم روشن1: 7666مارگولیوس و ساگان، « )است  ای منجر شده حیات سیاره

مراتب مشخص هم شامل نظم ریاضی هم شامل نظم فیزیکی  که به معنی قرارگرفتن هر چیز در جای خود و با سلسله

و نظم  است ارن، تعادل و توازنمفاهیمی چون تکرار، ریتم، تق ةشود. نظم ریاضی به معنی هماهنگی کالبدی و دربرگیرند می

و  ،مفاهیمی چون هویت فردی و جمعی، استقالل، دوام، انسجام ةفیزیکی به معنی هماهنگی عملکردی و دربرگیرند

 ،از این رو .های مختلف است ( است. هر بخشی از هر نظام دارای طیفی از مقیاس101-111: 7611پیوستگی )گروبر، 

هر چیزی  تقریباً»کند.  های زنده ایفا می مراتب نقش بسیار مهمی در سیستم از نظم است. سلسلهای  مراتب جزء و گونه سلسله

 (.103الف: 1137)الکساندر، « مراتب( معین و مشخصی است هلبندی )سلس که دارای حیات واقعی است دارای درجه

د دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر ینااست، معیار نظم توانست در فر  شده ارائه  1و  0 های طورکه در جدول همان

از آنجا که نظم  ،دست آورد. همچنین هدوم اهمیت را نسبت به سایر معیارها ب ةرتب 1/1د و با کسب میانگین وانتخاب ش

از سوی متخصصان معیار  ،دهد طبیعی و مصنوعی را تشکیل می ةمعیارهای حیات و همچنین هر پدید همةپایه و اساس 

گردان  های گل آفتاب مراتب موجود در دانه و سلسله ،د. تقارن محوری جانوران، نظم ریاضیشانتخاب بنیادی حیات 

های برف )فراکتال(، نظم عملکردی موجود در انتقال ژن از نسلی به نسلی دیگر و بسیاری موارد دیگر از  )اسپیرال( و دانه

( بر نظم 13 :)قمر« انا کل شیء خلقناه بقدر» ةر آی. خداوند در قرآن داست های نظم موجود در طبیعت جمله مصداق

 .کند کید میأموجود در کل خلقت نیز ت

نفوذپذیری

و اطالعات با محیط است. نفوذپذیری میزان عملکرد هر سیستم را با  ،نفوذپذیری در علوم زیستی شامل تبادل ماده، انرژی

(. مرز بین دو پدیده به جای اینکه 170: 7611کند )گروبر،  ف میگیرد تعری ی که از طریق آن تبادل انجام مییتوجه به مرزها

فرد خویش است. از  ای صلب است که واجد شکل و خصوصیات منسجم و منحصربه حد فاصلی فاقد بُعد باشد، ناحیه صرفاً

زیرا بخش (. 771الف: 1137قطر کل سلول است )الکساندر،  ةعنوان مثال ضخامت غشای سلول به انداز این روست که به

اعظم ساختار شیمیایی که برای کنترل مبادالت بین بخش داخلی و خارجی آن مورد نیاز است )نفوذپذیری( در آنجا فراهم 

 های زنده قابل مشاهده است نیز یکی از مراکز موثر جهت تبادل با محیط است. است. فضای خالی که در عمده سیستم  شده
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 ةرتب 1/1د و با کسب میانگین ودلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شیند امعیار نفوذپذیری توانست در فر

 ةاز آنجا که نفوذپذیری، برخالف پنج معیار قبلی، الزم ،دست آورد. همچنین هپنجم اهمیت را نسبت به سایر معیارها ب

عنوان معیار مکمل  متخصصان بهاز سوی  ،کند بلکه به پیدایش آن کمک و آن را تقویت می ،ایجاد حیات در طبیعت نبوده

های  های روی یک سطح رسی، خلل و فرج سنگ ها، ترک های بدن جانوران، باز و بسته شدن گل د. گشودگیشانتخاب 

 .اند های نفوذپذیری موجود در طبیعت آذرین و بسیاری موارد دیگر از جمله مصداق

مرکزنیرومند

های متنوعی که در سطوح مختلف درون آن سیستم زنده وجود  لیتترین ویژگی یک سیستم زنده این است که ک مهم»

توان  (. در تعریف مرکز نیرومند می113الف: 1137)الکساندر، « شوند مراکزی نیرومند پدیدار می ةمثاب دارند ... در عمل به

کند. میدان  خود میباشد یک مرکز نیرومند است؛ کانونی که ما را مجذوب « یافته تعین»گفت هر بخشی از هر نظام که 

. هر مرکز نیرومند از تعداد بسیاری مراکز قدرتمند دیگر شود  مراکز مجاور تقویت می ةوسیل هاثر و نیرومندی هر مرکز ب

در حالی که این کانون خود از  ؛توان احساس کرد های زنده می شود. حضور یک کانون مرکزی را در سیستم ساخته می

ایجاد  ةواسط (. این مراکز به170الف: 1137است )الکساندر،   ف در سطوح گوناگون ساخته شدهشمار فراوانی از مراکز مختل

 کنند.  مراکز نیرومند جلب توجه می ةمثاب ها، تغییر هندسه و مقیاس، ایجاد عمق و درخشندگی و ... به مراتب الیه سلسله

 ةرتب 1/1د و با کسب میانگین وادف دیگر انتخاب شیند دلفی از میان معیارهای مترامعیار مرکز نیرومند توانست در فر

مرکز نیرومند، همانند نفوذپذیری، از سوی  ،دست آورد. همچنین هششم و آخر اهمیت را نسبت به سایر معیارها ب

شمسی، ة د. ریشه در گیاهان، قلب و مغز در جانوران، خورشید در منظومشعنوان معیار مکمل انتخاب  متخصصان به

 . اند های مرکز نیرومند در طبیعت زمین، هسته در اتم و بسیاری موارد دیگر از جمله مصداقة ه در سطح کرنیروی جاذب

.معیارهایحیات5جدول

 ردیف
معیارهای

 حیات
 مثال)درطبیعت( تعریف

 مجموعیت 1
زمان هم قائم به ذات خود است هم همیشه بخشی از  هر بخش از هر نظام هم

 جهان پیرامون خود که عمیقاً به آن متصل است.تر در  نظامی بزرگ

اصل ماخ  ارتباط عمیق ذرات و پارچگی بنیانی میان ساختار ماده و فضا  برهان بل یک

 کند. ماده به هم را بیان می

 تکامل 7
وسیلة یک نیروی خارجی به حرکت درآید یا با  هر بخش از هر نظام یا باید به

 است.  نیرویی که در درون آن نهاده شده

یا یک نطفه به حیوان ، تکثیر گیاهان و تولید مثل جانوران، تحول یک هسته به گیاه

 انتخاب طبیعی ةنظری

 سازگاری 1
ها برای توسعه و حفظ نظم ذاتی خود بدون کنترلی از خارج از  توانایی سیستم

 سیستم
 رودهای کف  شدن سنگ پرست، صیقلی  شدن درختان در باد، تغییر رنگ آفتاب خم

 سازی بهینه 1
هر بخش از هر نظام باید از لحاظ مصرف انرژی کارامد باشد تا امکان بقا داشته 

 افتد. هم اطالعات اتفاق می ،سازی هم در ماده، هم انرژی باشد. بهینه

مستقیم و ة بودن ساختار گیاهان یا اسکلت جانوران از نظر صرف ماده، استفاد بهینه

 دیغیرمستقیم از انرژی خورشی

 نظم 0

نظم به معنی قرارگرفتن هر چیز در جای خود، هم شامل نظم ریاضی هم شامل 

نظم فیزیکی )عملکردی( است. هر بخشی از هر نظام دارای طیفی از 

 های مختلف است. مقیاس

گردان و برف، نظم موجود در انتقال  های گل آفتاب مراتب موجود در دانه نظم و سلسله

 دیگرژن از نسلی به نسلی 

 نفوذپذیری 0

و اطالعات با محیط است. نفوذپذیری میزان عملکرد  ،شامل تبادل ماده، انرژی

گیرد تعریف  ی که از طریق آن تبادل انجام مییهر سیستم را با توجه به مرزها

 کند. می

و ، های روی یک سطح رسی ها، ترک های بدن جانوران، باز و بسته شدن گل گشودگی

 آذرین های خلل و فرج سنگ

 مرکز نیرومند 1

باشد یک مرکز نیرومند است؛ کانونی که « یافته تعین»هر بخشی از هر نظام که 

مراکز مجاور  ةوسیل هکند. میدان اثر و نیرومندی هر مرکز ب ما را مجذوب خود می

 .شود تقویت می

ر شمسی، نیروی جاذبه دة ریشه در گیاهان، قلب و مغز در جانوران، خورشید در منظوم

 زمین، هسته در اتم

 منبع:نگارندگان
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گیرینتیجه
های فرم، عملکرد، سازه، مصالح، و فرایند برای حل  در حوزه ،های زنده عنوان هنر استفاده از دانش سیستم بیونیک، به

یافته و بیشتر در  شود. کاربرد بیونیک تاکنون عمدتاً در کشورهای توسعه مسائل فنی و زیستی انسان تعریف می

های  هاست و کمتر از این علم در طراحی سکونتگا های عمومی نظیر نمایشگاهی، اداری، و تجاری اتفاق افتاده  کاربری

اند. با مطالعه در حوزة  های زنده ها سیستم هایی است که شالوده و پایة آن شود. بیونیک علم سیستم انسانی استفاده می

توان دریافت تعریف قطعی برای زنده و حیات وجود ندارد. ویژگی حیات هم  های زنده و مفاهیم وابسته به آن می سیستم

ای از طبیعت است که  شود. حیات کیفیت ویژه ساخت( اطالق می ن )محیط انسانجا به جاندار )محیط طبیعی( هم به بی

دارای ارزشی مطلق نیست، بلکه مراتب و ترازهای مختلفی از حیات مادی تا حیات معنوی دارد. همچنین، ادراک ما از 

زعم  تفاوتی که، بهساخت( است؛  های زنده )طبیعی یا انسان های ساختاری میان خود سیستم حیات مربوط به تفاوت

 است.  گیری و بیان است و در مقالة حاضر نسبت به شناخت و تبیین معیارهای آن اقدام شده نگارندگان، قابل اندازه

عنوان معیارهای بیونیکی، با استفاده از روش دلفی )دیدگاه ده نفر از متخصصان(  برای رسیدن به معیارهای حیات، به

معیار اولیه هفت  110ها پرداخته شد. سرانجام، از مجموع  بندی، و تلخیص آن آوری، دسته و طی سه راند پیمایشی به جمع

جانبه به  ( که رسیدن به مرتبة حیات معنوی انسان فقط در پرتو توجه همه0معیار در قالب سه دسته عرضه شد )شکل 

 شد. های انسانی محقق خواهد سکونتگاهریزی و طراحی  برنامههمة معیارهای حیات در 


.نتایجحاصلازراندهایدلفیبرایرسیدنبهمعیارهایحیات)منبع:نگارندگان(2شکل

( و 10/1آمده از نظر متخصصان و در طیف لیکرت ارزیابی شد. با توجه به میانگین کل ) دست اهمیت معیارهای به

شود. معیار  همگونی نظر متخصصان اثبات می(، پراکندگی پایین نمرات و 131/6بودن مقدار واریانس ) همچنین پایین

ترین معیار و معیار اصلی حیات انتخاب شود. از آنجا که معیار نظم  مهم 3/1مجموعیت توانست در فرایند دلفی با میانگین 

رتبة دوم اهمیت را  1/1دهد، معیار بنیادی انتخاب شد و با میانگین  پایه و اساس همة معیارهای حیات را تشکیل می

سازی )با میانگین  (، و بهینه1(، سازگاری )با میانگین 1/1 سبت به سایر معیارها کسب کرد. معیارهای تکامل )با میانگینن

عنوان دیگر معیارهای اصلی حیات انتخاب شد و رتبة سوم و چهارم اهمیت را به خود اختصاص داد. از آنجا که  ( به1

(، برخالف معیارهای اصلی، الزمة ایجاد حیات در طبیعت 1/1)با میانگین  ( و مرکز نیرومند1/1نفوذپذیری )با میانگین 

اند و رتبة پنجم و  کند، متخصصان آن را معیار مکمل انتخاب کرده نیست، بلکه به پیدایش آن کمک و آن را تقویت می

 ششم اهمیت را به خود اختصاص داده است.

ریزی و  برنامها را مطرح کرد که آیا حیات و معیارهای آن در ه توان این پرسش در آخر و در ادامة این پژوهش، می

توان از این معیارهای حیات در فرایند  است؟ و اینکه چگونه می های گذشته ظهور و بروز داشته  سکونتگاهطراحی 

 های معاصر استفاده کرد؟ سکونتگاهریزی و طراحی  برنامه
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