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Native ecological and ecological architecture principles 
in the design of residential complexes in Iran to improve 
their quality

Abstract
Avoiding nature and natural systems in the daily life of 
urban people is considered as one of the most important 
concerns of contemporary times. Architectural and 
urban spaces should be an area for direct contact with 
the natural world; a world that is born in the context of 
primitive nature and includes a set of natural factors and 
processes. Unfortunately, the contemporary world, due 
to the avoidance of ecosystems and natural processes, does 
not have any consequences for humans, except numerous 
environmental problems, impoverished urban spaces, 
and the presence of architectures that are not adapted 
to the natural needs of mankind. Housing is one of the 
most important architectural spaces that have suffered 
serious damage during the process of industrialization and 
modernization. Housing as one of the real phenomena, 
is one of the first issues that humankind has always been 
trying to transform and find a meaningful answer to it, 
because housing is considered as one of the basic needs 
of every human being, and indeed one of his basic needs 
after food and clothing. Therefore, attention to housing 
is important not only as a shelter, but also as an area 
that can provide the necessary conditions for individual 
development of each family member, as well as their mental 
and emotional needs. One of the solutions to improving 
the quality of residential environment of the present era 
is using new architectures such as ecologic and biophilic. 
These architectures can be responsive to the mental and 
emotional needs of contemporary humans due to their 
relationship with the nature and to some extent provide 
favorable conditions for the lives of applicants for housing. 
The method used in this study based on its purpose 
is applied research method, and based on its nature, is 
descriptive-analytic research and data collection is based on 
the study of library resources and their content analysis. 
The results of this research indicate that by localizing 
the principles and criteria of ecologic and biophilic 
architecture based on the quality indicators of housing in 
Iran and applying these native principles in the design and 
implementation of residential complexes, their qualitative 
status can be upgraded, and also provided more favorable 
conditions for the inhabitants of these complexes.

Key words: Residential Architecture, Biophilic, Ecologic, 
Environmental Quality.
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چکیده
ــان  ــره ی انس ــت روزم ــان زیس ــی در جری ــای طبیع ــت و نظام ه ــت از طبیع گسس
ــای  ــی می شــود. فضاه ــای مهــم دوران معاصــر تلق شهرنشــین یکــی از دغدغه ه
ــطه  ــاس بی واس ــرای تم ــل ب ــه ای بی بدی ــت عرص ــهری، می بایس ــاری و ش معم
ــود  ــر زاده می ش ــت بک ــتر طبیع ــه در بس ــی ک ــند، دنیای ــی باش ــای طبیع ــا دنی ب
ــفانه  ــا متاس ــرد؛ ام ــی را دربرمی گی ــای طبیع ــل و فرآینده ــه ای از عوام و مجموع
دنیــای کنونــی، بــه علــت دوری از اکوسیســتم و فرآیندهــای طبیعــی، پیامدهایــی 
جــز مشــکالت متعــدد زیســت محیطی، فضــای شــهری بــی روح و حضــور 
ــرای  ــد را ب ــی ندارن ــچ انطباق ــی انســان هی ــای طبیع ــا نیازه ــه ب ــی ک معماری های
ــه  ــاری ک ــت معم ــز اهمی ــای حائ ــی از فضاه ــت. یک ــته اس ــی داش ــان ها درپ انس
کیفیــت فضایــی آن در طــی فرآینــد معاصرســازی و صنعتــی شــدن دچــار آســیب 
جــدی گردیــده اســت، مســکن می باشــد. مســکن بــه عنــوان یکــی از پدیده هــای 
ــا آن دســت بــه گریبــان  واقعــی از نخســتین مســایلی اســت کــه بشــر همــواره ب
بــوده و در تــالش بــرای دگرگونــی و یافتــن پاســخی مناســب و معقــول بــرای آن 
بــوده اســت، چــرا کــه مســکن بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اولیــه هــر انســان و در 
واقــع یکــی از نیازهــای اساســی وی پــس از خــوراک و پوشــاک، مطــرح می باشــد؛ 
لــذا توجــه بــه مســکن نــه فقــط بــه عنــوان یــک ســرپناه، بلکــه بــه عنــوان فضایی 
کــه بتوانــد شــرایط الزم را بــرای رشــد فــردی هــر یــک از افــراد خانــواده فراهــم 
ــت  ــز اهمی ــع ســازد حائ ــان را مرتف ــی آن ــن نیازهــای روحــی و روان آورد و هم چنی
اســت. یکــی از راهکارهــای ارتقــای کیفیــت محیط هــای مســکونی عصــر حاضــر 
ــد؛  ــک می باش ــک و بیوفیلی ــون اکولوژی ــی چ ــی نوین ــری از معماری های بهره گی
ــد  ــد، می توانن ــا طبیعــت دارن ــد و ارتباطــی کــه ب ــه جهــت پیون ایــن معماری هــا ب
ــدازه ای  ــا ان ــند و ت ــر باش ــاِن معاص ــی انس ــی و روان ــای روح ــخ گوی نیازه پاس
ــان مســکن فراهــم ســازند.  ــرای زندگــی متقاضی ــوب و مناســب را ب شــرایط مطل
روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بــر حســب هــدف، روش تحقیــق کاربــردی 
ــی  ــی ـ تحلیل ــق توصیف ــت، تحقی ــب روش و ماهی ــر حس ــه ب ــیوه ی مطالع و ش
ــه ای و  ــع کتابخان ــه مناب ــای مطالع ــر مبن ــات آن ب ــردآوری اطالع ــد و گ می باش
ــی از آن  ــش حاک ــل از پژوه ــج حاص ــت. نتای ــوده اس ــا ب ــي آن ه ــل محتوای تحلی
ــر  ــی معمــاری اکولوژیــک و بیوفیلیــک ب ــا بومی ســازی اصــول جهان اســت کــه ب
اســاس مولفه هــای کیفــی مســکن در ایــران و بکارگیــری ایــن اصــول بومــی در 
رونــد طراحــی و اجــرای مجتمع هــای مســکونی داخلــی می تــوان وضعیــت کیفــی 
ــرای ســاکنین ایــن  آن هــا را ارتقــا بخشــید و شــرایط مناســب و مطلوب تــری را ب

ــاخت. ــم س ــا فراه مجتمع ه

واژگان کلیدي: معماری مسکونی، بیوفیلیک، اکولوژیک، کیفیت محیط.
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1- مقدمه
امروزه در ساخت و ساز بناهای مسکونی، چیزی که 
نیازهای  به  توجه  توجه می کند، عدم  از همه جلب  بیش 
است.  کالبدی  لحاظ  از  و چه  روانی  لحاظ  از  انسان چه 
توجه زياد به کمیت سبب از بین رفتن کیفیت محیط های 
به  هم زيستی مسالمت آمیز  ساخته شده است. بی توجهی 
نیازهاي  به  پاسخ گويي  عدم  طبیعت،  و  معماری  انسان، 
به حضور  توجه  عدم  هم چنین  و  انسان  روانی  و  روحی 
مناسب طبیعت در محیط کالبدي زندگي )به علت افزايش 
در  اجتماعي  و  جسمي  رواني،  بیماري هاي  از  بسیاري 
جوامع(، سرچشمه بسیاری از مشکالت انسان شهرنشین 
انسان ها  يا کار  امروزی است. جدا شدن فضای سکونت 
از زمین و استقرار در ارتفاع سبب دوری از مهم ترين نیاز 
يعنی نیاز به طبیعت و زمین شده است. زندگی شهرنشینی 
و  ساخته  دور  طبیعت  از  بیش تر  هرچه  را  مردم  امروزه، 
قالب  ماشینی  تکرارشونده  سیستم  يک  در  را  آن ها  روان 
زده است؛ اين در حالی است که باور بر آن است که انسان 
طبیعت،  با  نزديک اش  ارتباط  و  است  طبیعت  از  جزيی 
باعث ادامه ی حیات و دوام زندگی اوست. تفکر درباره ی 
طبیعت، اجزا و عناصر آن، قوانین و نظام متقن حاکم بر 
جهان هستی و نیز هماهنگی و تعادل موجود در کائنات 
به عنوان تجلی علم و قدرت الهی يکی از مقوالت بسیار 
مهمی است که فرهنگ ايرانی به آن تکیه دارد. عالوه بر 
اين، قرآن تمام عالم طبیعت را آکنده از آيه و نشانه هايی 
است؛  داده  قرار  طبیعت  و  معماری  انسان،  برای شناخت 
لذا هم دلی و احترام به طبیعت، ريشه های عمیق فرهنگی 
انسان، معماری و طبیعت  دارد و هم زيستی مسالمت آمیز 
اين  ايران کامال مشهود است. در واقع  در معماری سنتی 
هم زيستی مسالمت آمیز بوده است که سبب ايجاد کیفیت 
متفاوت  نیازهای  به  پاسخ  توانايی  و  شده  زندگی  باالی 
اين رو  از  و  داشته  را  انسان ها  روان شناختی  و  زيستی 
می آورده  ارمغان  به  ساکنین  برای  را  پاسخ ده  محیط هايی 
مسکونی  بناهای  و  محیط ها  از  بسیاری  امروزه  اما  است؛ 
برآوردن  برای  الزم  ويژگی های  و  معمارانه  ارزش  فاقد 
انسان هستند و در  نیازهای زيست شناسی و روان شناسی 
قرار  بی توجهی  مورد  راحتی  به  طبیعت  به  نیاز  میان  اين 
می گیرد. آپارتمان های امروزی در سراسر نقاط ايران حتی 
بدون توجه به نیازهای اولیه انسان ها طراحی شده اند؛ عدم 
توجه به نیازهای انسان در طراحی مجتمع های مسکونی، 
کیفیت پايین زندگی و عدم رضايت مندی افراد را به دنبال 

محیط های  پاسخ دهی  عدم  مهم سبب  اين  و  است  داشته 
نوينی در  اين میان رويکردهايی  مسکونی شده است. در 
بیوفیلیک  و  اکولوژيک  معماری  عناوين  تحت  معماری 
مشکالت  اين  کردن  مرتفع  دنبال  به  که  آمده اند  پديد 
هستند. معماری اکولوژيک شیوه ای از طراحی را پیشنهاد 
با محیط طبیعی  ارتباطی سالم  در  را  معماری  می دهد که 
را  خطر  و  آسیب  کم ترين  که  نحوی  به  می دهد؛  قرار 
منفی  اثرات  گفت  می توان  يا  و  نمايد  اکوسیستم  متوجه 
در  می رساند.  حداقل  به  را  محیط زيست  بر  ساختمان ها 
کنار معماری اکولوژيک، معماری بیوفیلیک به دنبال پاسخ 
انسان  متفاوت زيست شناسانه و روان شناختی  نیازهای  به 
با طبیعت  ارتباط  برقراری  برای  بیوفیلیک  معماری  است. 
برای  طراحی،  جهانی  استراتژی های  و  پايداری  همراه  به 
زندگی  کیفیت  بتوانند  واقعا  که  است  محیط هايی  خلق 
انسان را افزايش دهند؛ اما آنچه در اين پژوهش به عنوان 
دغدغه و مسئله ی اصلی مطرح است چگونگی و نحوه ی 
طراحی  روند  در  معماری  نوع  دو  اين  اصول  بکارگیری 
پژوهش  در حقیقت  می باشد.  ايران  مسکونی  مجتمع های 
گويد  پاسخ  سواالت  اين  به  تا  است  آن  دنبال  به  حاضر 
اکولوژيک  معماری  جهانی  اصول  از  می توان  چگونه  که 
و بیوفیلیک در حین طراحی مجتمع های مسکونی معاصر 
ايران در جهت ارتقای کیفیت آن ها بهره گرفت؟ و اين که 
چه  بیوفیلیک،  و  اکولوژيک  معماری  رويکرد  به  توجه  با 
ايران  امروز  مسکونی  مجتمع های  ارزيابی  جهت  الگويی 

قابل تدوين می باشد؟

2- روش شناسی پژوهش
روش تحقیق در اين مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده 
و با هدف بررسی اصول معماری مورد تاکید اکولوژيک و 
بیوفیلیک و بومی سازی اين اصول در طراحی مجتمع های 
انجام  آن ها  کیفی  ارتقای  راستای  در  ايران  مسکونی 
نظری  چهارچوب  در  که   صورت  اين  به  است،  گرفته 
و  کتابخانه ای  و  اسنادی  مطالعات  از  استفاده  با  پژوهش 
مرور نوشتارهای تخصصی مرتبط با معماری اکولوژيک، 
در  کیفیت  مبحث  و  مسکونی  محیط  بیوفیلیک،  معماری 
آن ها،  اطالعاتی جامع در خصوص اين موضوعات ارائه 
گرديده است. الزم به ذکر است که داده های مورد بررسی 
در پژوهش حاضر از نوع داده های کیفی می باشند، به اين 
صورت که از واژگان )نه به صورت ارقام(، جهت توصیف 
گردآوری  ابزار  است.  شده  استفاده  اطالعات  تحلیل  و 
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فیش برداري،  نمودارها،  تهیه جداول،  شامل  نیز  اطالعات 
بانک های اطالعاتی و ...  می باشند.

به طور کلی نگارنده جهت پاسخ گويی صحیح و منطقی 
به سواالت اصلی پژوهش، مراحلی را برای انجام پژوهش 
مدنظر قرار داده که به شرح ذيل می باشند: 1. مرحله اول: 
بررسی اطالعات مرتبط با معماری اکولوژيک، بیوفیلیک و 
محیط مسکونی در مبانی نظری در راستای روشن نمودن 
اصول  استخراج  دوم:  مرحله   .2 تحقیق؛  مسیر  ادامه ی 
همین طور  و  بیوفیلیک  و  اکولوژيک  معماری  تاکید  مورد 
ايران؛ 3. مرحله سوم: تدوين  مولفه های کیفی مسکن در 
مولفه های کیفی مسکن بر اساس اصول معماری اکولوژيک 
و بیوفیلیک؛ 4. مرحله چهارم: بومی سازی اصول معماری 
مسکونی  مجتمع های  طراحی  در  بیوفیلیک  و  اکولوژيک 

ايران؛

3- چهارچوب نظری پژوهش
3-1- اكولوژیک

3-1-1- واژه شناسی اكولوژی
هیکل2  ارنست  توسط  بار  اولین  براي  اکولوژی1  واژه ي 
واژه ي  از  برگرفته  اُکولوژيک3  عنوان  با   1866 سال  در 
وارد   1873 سال  در  و  گرديد  ابداع  »اويکوس«4  يونانی 
زبان انگلیسی شد. هیکل براي اولین بار اين اصطالح را به 
عنوان »علمی جامع از رابطه ي ارگانیسم ها و محیط زيست« 
نیک پور،  سندر،  از  نقل  )Fordin, 2001؛  نمود  تعريف 
داراي  اصطالح،  يک  عنوان  به  اکولوژي  واژه ي   .)1395
معناي  به  يونانی  در  »اويکوس«  است.  يونانی  ريشه ي 
تمام بشريت است.  معناي خانه ي  به  »اويکومم«5  خانه و 
بین ارگانیسم ها  به طور کلی، اکولوژي، تعامل و رابطه ی 
)موجودات زنده( و محیط پیرامون آن ها را مطالعه و بررسی 
می کند. محیط زيست نیز شامل خصوصیات کالبدی است 
که از عوامل جان دار و غیرجان دار تشکیل شده است. در 
واقع اکولوژي رشته اي گسترده، متشکل از بسیاري از زير 
اکولوژي  تکاملی،  اکولوژي  اکوفیزولوژي،  مانند  رشته ها 
رفتاري و اکولوژي معماري است )اصغری، 1390، ص 4(.

1.  Ecology
2.  Ernst Heackel
3.  Okologic
4.  Oikos
5.  Oikoememe

3-1-2- طراحی اكولوژیک6
اکولوژی، مطالعه در رابطه با توزيع میکروارگانیسم ها 
يا گروهی از ارگانیسم ها در يک محیط زيست می باشد و 
محیط گرايی  يا  طبیعی  محیط زيست  با  اشتباه  به  معموال 
عمل  در  اما  می شود؛  برده  کار  به  مترادف  صورت  به 
معنی  به  اکولوژيک7  طراحی  طراحی،  زمینه ی  در  و 
سامانه های  با  مصنوع،  زيستی  سامانه های  يکپارچه سازی 
طبیعی و انسانی است. به عبارت ديگر طراحی اکولوژيک، 
راهبردهايی  و  اکولوژيکی  طراحی  اصول  از  بهره گیری 
جهت طراحی محیط مصنوع و شیوه ی زندگی است تا اين 
که آن ها يکپارچه، بی ضرر و متناسب با طبیعت که بیوسفر 
واقع  در   .)1381 )حیدری،  گردد  می شود،  شامل  نیز  را 
طراحی اکولوژيک، طراحی مسالمت آمیز با طبیعت است. 
برای  طراحی  از  است  عبارت  اکولوژی  طراحی  اهداف 
يکپارچه سازی محیطی بدون آسیب رساندن بر آن است. 
برخی از طراحان، طراحی سبز را با طراحی اکولوژی يکی 
در نظر می گیرند طراحی که کم ترين تاثیر را بر محیط زيست 
دارد. در طراحی اکولوژيک، فرآيندهای طراحی می تواند بر 
اساس ساختار درخت که اکسیژن تولید می کند، از انرژی 
خورشید استفاده کند، آب را تصفیه کند، مقايسه گردد. با 
تمامی اين نتايج، اين طرح ها در يکپارچه شدن با محیطی 
طبیعی دچار مشکل هستند. يکی از راه حل ها برای بررسی 

6.  Ecologic Design
7.  ون دراين و کوان طراحی را فرم دهی به ماده و انرژی و فرآيند 
دستیابی به نیاز يا خواسته ای مشخص تعريف می کنند. طراحی مفصلی 
انرژی،  جريان  ماده،  مبادله  طريق  از  را  طبیعت  و  فرهنگ  که  است 
طراحی  و  اکولوژی  رابطه  می سازد.  مرتبط  زمین  کاربری  انتخاب  و 
يک رابطه ی بسیار نزديک است و يک سری پیچیدگی های غیرقابل 
چگونه  طبیعت  جهان  که  می دهد  توضیح  اکولوژی  دارد.  پیش بینی 
جهانی است و چگونه رفتار می کند، و هم چنین طراحی نقطه ی مداخله 
درباره ی  اکولوژيک  تفکر  است.  اکولوژی  در  پايداری  برای  کلیدی 
طراحی  است.  فرهنگ  و  طبیعت  پیوند  تحکیم  برای  راهی  طراحی 
اکولوژيک هر فرمی از معماری است که اثرات مخرب زيست محیطی 
را از طريق ادغام با فرآيندهای زنده به حداقل برساند. اين يکپارچگی 
تقلیل  بگذارد،  احترام  گونه ها  تنوع  به  طراحی  که  معناست  اين  به 
کند،  را حفظ  آب  و  مغذی  مواد  برساند، چرخه  به حداقل  را  منابع 
Van der Ryn and Cow�( کند محافظت  زيستگاه  کیفیت  از   و 
چارچوبی  اکولوژيک  طراحی   .)1396 زهری،  از  نقل  an, 1996؛ 
با  مديريت  و  درباره ی طراحی  سنتی  ديدگاه های  نمودن  متحد  برای 
ديدگاه های زيست محیطی، با درنظر گرفتن مالحظات اکولوژيک در 
مقیاس فضايی و زمانی مربوط است )Shu – Yang et al, 2004؛ 
نقل از زهری، 1396(. طراحی اکولوژيک يک طراحی جامع و از نظر 
اکولوژيک پاسخ گو است. طراحی اکولوژيک به عنوان وسیله ای برای 
عنوان  به  نتیجه  در  و  اکولوژيک  عملکردهای  و  فرآيندها  مدل سازی 

مدل پايداری مطرح شد )Celik, 2013؛ نقل از زهری، 1396(.
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میزان يکپارچگی يک طرح با محیط، جلوگیری از اتالف 
مواد جامد، مايع و گاز می باشد. يکپارچه سازی با طبیعت 

در طراحی اکولوژيک در سه سطح صورت می گیرد:
وضعی، . 1 يکپارچه سازی  كالبدی:  یکپارچه سازی 

با ويژگی های  جغرافیايی و مکانی محیط مصنوع 
اکوسیستم  در  موجود  فرآيندهای  و  کالبدی 

می باشد.
جريانات، . 2 يکپارچگی  سامان مند:  یکپارچه سازی 

در  مصنوع  محیط  فرآيندهای  و  اجرا  عملکردها، 
رابطه با فرآيندها و عملکردهای اکوسیستم در جو 

زمین می باشد.
به . 3 نسبت  يکپارچگی  موقتی:  یکپارچه سازی 

می باشد.  طبیعی  منابع  استفاده و مصرف  پايداری 
منظور استفاده ی پايدار و نسبت استفاده از منابع به 
طور آهسته و تدريجی و نه استفاده سريع و بی قید 
و بند منابع می باشد )Dadson, 1998؛ نقل از سندر، 

نیک پور، 1395(.

3-1-3- معماری اكولوژیک8
که  است  طراحی  از  شیوه ای  اکولوژيک«9  »معماری 
ساخته های دست بشر را در ارتباطی سالم با محیط طبیعی 
و بیوسفر قرار دهد، به  نحوی که کم ترين آسیب و خطر 
بر  نیز  محوريت  و  اساس  نمايند؛  اکوسیستم  متوجه  را 
ويژگی های بومی و محیطی است. طراحی معماری با توجه 
به مفاهیم اکولوژيک درکی جامع و فراگیر از محیط را به 

8.  Ecologic Architecture
9.  »َون دِر راين« اصول زير را در معماری اکولوژيک تعريف می کند: 
و  اکولوژيک  حسابرسی   .2 برمی خیزند.  مکان  خود  از  راه حل ها   .1
اطالعاتی که منعکس کننده ی سود و زيان اکولوژيک است، برای اخذ 
تصمیم در طراحی مهم است. 2. بايد اجازه داد تا فرم ها و فرآيندهای 

طبیعی راهنمای طرح باشند.

اهداف  و  ارزش ها  دارد و می تواند در شکل گیری  همراه 
دخالت کند و ديدگاه و روش را در طراحی معماری تغییر 
دهد. رويکرد جديد به معماری سبز که طراحی ساختمان 
را در جهت استفاده ی بهینه از انرژی و به کارگیری مصالح 
بازيافت در ساخت بنا مورد توجه قرار می دهد، معماری 
به  توجه  و  زمین  شکل  الگوهای  و  ويژگی ها  اساس  بر 
جنبه های بومی هر مکان از مفاهیم اصلی کاربرد اکولوژی 
در طراحی معماری است که در مبانی معماری دو دهه ی 
اخیر بسط يافته است. بر اين اساس معماری اکولوژيک بر 
موارد زير تاکید دارد )محمدپور، فندرسکی، 1392، صص 
3-4(: 1. طراحی در جهت معنا دادن به مکان؛ 2. به دست 
 .3 محیط؛  از  طراحی  مسائل  و  مشکالت  راه حل  آوردن 
به شرايط محیطی و مردم؛  پاسخ گويی  طراحی در جهت 
4. طراحی همراه با طبیعت؛ 5. ارزيابی اثرات طراحی بر 

محیط؛

3-1-4- اصول معماری اكولوژیک
اصول پايه ای که می بايست معماری اکولوژيکی را حمايت 

:)Muscalu, et al, 2016( کنند عبارتند از

1998 ,Dadson :نمودار 1. یکپارچه سازی با طبیعت در طراحی اکولوژیک؛ منبع

 ,Muscalu, et al :نمودار 2. اصول معماری اکولوژیک؛ منبع
2016
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 3-2- بیوفیلیک
3-2-1- واژه شناسی بیوفیلیک10

زيست گرايی يا بیوفیلیک واژه ای است که به تازگی وارد 
حوزه ی زبان شده و به همین دلیل تاکنون )سال 2010( 
وارد فرهنگ لغت نشده است. کلمه ی بیوفیلیک از بیوفیلیا 
بیوفیلیک  لذا برای درک مفهوم واژه ی  گرفته شده است، 
بیوفیلیا  واژه ی  می شود.  پرداخته  بیوفیلیا  لغت  بررسی  به 
واژه ی  است.  شده  و فیلیا12« تشکیل  جزء »بیو11  دو  از 
قیدها  و  صفت ها  اسم ها،  ابتدای  در  که  فرمی ست  »بیو« 
انسان ها  زندگی  يا  زنده  به چیزهای  که  استفاده می شود  
واژه ی   .)Oxford Dictionary, 2010( می شود  مربوط 
نسبت  مردم  که  است  مثبتی  احساس  و  جذابیت  »فیلیا« 

10.  Biophilic
11.  Bio
12.  Philia

طبیعت  در  که  چیزهايی  تمام  و  فعالیت ها  و  عادت ها  به 
احساس  همان  بیوفیلیا  نتیجه  در  دارند.  ماست  اطراف 
مثبت انسان ها نسبت به موجودات زنده می باشد )شريفی، 
آذرپیرا، 1394، ص 2(. از جمله مباحثی که در خصوص 
مطرح  حیات  مظاهر  به  نسبت  انسان  سرشتی  گرايش 
بر  است.  )بیوفیلیا(14  »حیات دوستی«13  فرضیه ی  می باشد، 

13.  The Biophilia Hypothesis
بین  فطری  و  غريزی  پیوندی  که  می کند  اظهار  بیوفیلیا  فرضیه    .14
انسان ها و ديگر سیستم های حیات وجود دارد. دکتر ادوارد. اُ. ويلسن 
)E.O.Wilson( دسته ی عمیق تری از وابستگی ها را بیان می کند که 
گونه ی  ما  که  می کند  بحث  او  برمی گردد.  اکوسیستم  به خصوصیت 
نظر گرفتن  بدون در  نهايی  معنا و هدف  به  زيستی هستیم که کم تر 
که  چیزی  می رسیم.  هستند  زندگی  و  حیات  يادآور  که  چیزهايی 
ويلسن به عنوان تمايل فطری پیوستن به طبیعت توصیف می کند اين 
تمايل  اين  و  است  خورده  پیوند  زنده  موجودات  با  انسان  که  است 
و  فرهنگی  الگوهای  در  و  می شود  کودکی آغاز  نخستین دوران  از 
اجتماعی ما جريان پیدا می کند )Kellert & Wilson. 1995؛ نقل 

جدول 1. مقایسه زیست گرایي )بیوفیلي( و مطالعات بوم شناختي؛ ماخذ: نگارندگان.
معیارزيست گرايیسازش پذيري

اين ارزش در دستیابی به ماهیت فیزيکی، امنیت و 
حفاظت کمک می نمايد. 

سودمندگرا ارزش مادی طبیعت

طبیعت  شناخت  و  دانش  افزايش  به  ارزش  اين 
منجر می شود و برای انطباق فیزيکی و مهارت های 

بیرونی سودمند است. 

که  طبیعت،  پیرامون  شگفتی  و  حیرت  جذابیت، 
کنجکاوی و اکتشاف را مورد هدف قرار می دهد. 

طبیعت گرا 

اين ارزش راهنمايی برای يافتن غذا و امنیت ارائه 
می دهد. 

زيبايی شناختیتاثیر زيبايی شناختی طبیعت بر روی افراد. 

نمادسازی ها و استعاره ها ارتباطات، تفکر و توسعه 
ذهنی را تسهیل می نمايند. 

ارزش نمادين طبیعت شايد در زبان، برجسته تر باشد 
که در آن استعاره ها و نمادها به حاضر بودن دنیای 

طبیعی اشاره می نمايند. 

سمبولیک يا نمادين 

روابط انسانی- حیوانی می توانند به عنوان الگويی 
برای پیوند، همنوع گرايی و اشتراک ارزش های مهم 
برای موجودات اجتماعی مانند انسان ها عمل نمايد. 

دنیای  با  می تواند  فرد  که  عمیق  عاطفی  پیوندهای 
رابطه  در  طبیعت  به  عشق  شايد  کند.  رشد  طبیعی 

انسانی با حیوانات خانگی برجسته تر است. 

انسان گرا 

خويشاوندی،  احساسات  در  می تواند  ارزش  اين 
باشند که می توانند  باطنی و وفاداری سهیم  تمايل 

رفتار مشارکتی و همنوع گرايی را ترويج دهند. 

اخالقی  وابستگی، مسئولیت پذيری  احساسات قوی 
اين  مواقع  اغلب  طبیعت.  دنیای  به  احترام  حتی  و 
مسئله دست به دست با نسبت دادن معنای معنوی 

به طبیعت می گردد.  

اخالق گرا 

و شناخت  دانش  افزايش  به  می توانند  مواضع  اين 
دنیای طبیعت منجر شوند و ممکن است مهارت های 

مکانیکی را بهبود دهد. 

بر  غلبه  و  فیزيکی  کنترل  برای  مهارت،  به  تمايل 
دنیای طبیعت. 

سلطه طلب

اين رفتار انگیزه دهنده ی فرد برای جستجوی امنیت، 
حفاظت و ايمنی می باشد. 

ارتباط با طبیعت همواره تجربه دلپذيری نیست، اما 
همراه  نگرانی  حتی  يا  ترک  پاسخ های  با  می تواند 

باشد. 

منفی گرا 
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به سمت  طبیعی  طور  به  انسانی  افراد  فرضیه  اين  اساس 
ارگانیسم های زنده و گیاهان و جانوران جذب می شوند و 
بشر نیازمند و مشتاق برای برقراری ارتباط با دنیای طبیعی 
سیستم های  ساير  و  انسان  بین  ديگر  عبارتی  به  است. 
از  دارد.  وجود  فطری  و  غريزی  پیوندی  و  کشش  زنده 
»دوست  معنی  به  »بیوفیلیا«  اصطالح  واژه شناسی  جنبه ی 
داشتِن حیات يا سیستم های واجِد حیات« می باشد و برای 
گرايِش  يک  تبیین  فروم15برای  اريک  توسط  بار  نخستین 
روان شناختی در خصوِص »جذابیت هر آنچه زنده است«، 
مورد استفاده قرار گرفت. ادوارد ويلسون16 اين اصطالح 
»طلِب  توجیه  و  توصیف  منظور  به  مشابه  مفهومی  در  را 
ناخودآگاه پیوند با ساير ارکان حیات از جانب نوِع بشر«، 
طبیعت  به  ذاتی  کشش  در خصوص  وی  گرفت.  کار  به 
چنین می گويد: مردم برای تجربه مناظر طبیعی به پارک ها 
هجوم می آورند و مسافت های طوالنی را برای قدم زدن 
که  دلیلی  همه،  اين  برای  و  می کنند  طی  دريا  ساحل  در 
 Wilson, 1992:( ندارند  کنند،  توصیف  کلمات  با  بتوانند 
صورت  به  بیوفیلیک  غريزه ی  ويلسون  نظر  در   .)350

پديدار  اخالق  و  هنر  احساسات،  شناخت،  در  ناخودآگاه 
دوران  از  فرد  هر  رفتار  و  خیال  قلمروی  در  و  می شود 
کودکی تا بزرگ سالی آشکار می شود. اين امر در الگوهای 
فرهنگی جوامع مختلف و در سراسر تاريخ تکرار می گردد 

.)Wilson, 1984: 85(

3-2-2- اهمیت بیوفیلیک
با گیاهان پوشش  را  در معماری سنتی می توان ساختمان 
داد تا ساختمان سبز ايجاد شود. اما در معماری بیوفیلیک 
نمی تواند چنین چیزی صورت بگیرد، در اين معماری بايد 
پارامترهای  نموده و  تفسیر  را  بزرگی  فرآيند  فرم )شکل( 
ساختمان  هم چنین  باشد.  دارا  را  بسیاری  ذهنی  و  عینی 
می باشد.  بیوفیلیک  معماری  در  گیج کننده ای  عبارت  سبز 
ساختمان سبز سازه ای است که بتوان با استفاده از فرآيندهای 
نوسازی آن را شکل داد، در حالی که معماری بیوفیلیک با 
تاثیرات منفی آب و هوايی درگیر است و آسايش جسمی 
را  سالمی  زندگی  تا  می بخشد  بهبود  را  انسان  روحی  و 
ايجاد کند )Minke, 2001؛ نقل از جعفری، يوسفی، 1396 
: 15(. متأسفانه تکنولوژی مدرن )جديد( و پیشرفت های 

از جعفری، يوسفی،1396 :13(.
15.  Erich Fromm
16.  Edward Wilson

مهندسی موجب شده که اين باور در مردم به وجود آيد 
که ژن های طبیعی و ارثی نمی توانند آن ها را محدود کنند 
و حتی می توانند از آن ها سبقت گیرند و باالتر روند. اين 
تحت  از  فرار  برای  بشريت  تصور  که  شده  باعث  عقیده 
بشر و  پیشرفت  به وسیله  بودن سیستم های حیات  سلطه 
رشد تمدن به شکلی که توانايی تغییر و انتقال پايه ای جهان 
خطرناک،  توهم  اين  کند.  تقويت  باشد،  داشته  را  طبیعی 
معماری ای را به وجود آورده که تراکم شديد ساختمان ها، 
جدايی  و  اطراف  طبیعی  محیط  فروپاشیدن  و  کردن  کم 
دارد.  به همراه  را  فرآيندهای طبیعی  از سیستم ها و  مردم 
مدرن  سازهای  و  ساخت  طراحی  در  حکم فرما  الگوی 
يک  به  تبديل  ساختمان  که  است  گونه ای  به  )جديد( 
نوع  اين  است.  ناپايدار شده  انرژی  و  منابع  مصرف کننده 
معماری، آلودگی هوا و آب را گسترش می دهد، تغییرات 
نسل های  حق  می کند،  فراگیر  را  جوی  و  هوايی  و  آب 
آينده را از بین می برد، شرايط ناسالم فضای داخلی را به 
باعث  و  می افزايد  را  طبیعت  با  بیگانگی  می آورد،  وجود 
رشد بی مکان »placelessness« می شود. طراحی بیوفیلیک 
بین  که  شکافی  بردن  بین  از  برای  است  تالشی  واقع  در 
معماری مدرن )امروزی( و نیاز انسان ها به برقراری ارتباط 
بیوفیلیک  طراحی  است.  آمده  وجود  به  طبیعی  جهان  با 
باال  نگهداری،  اهمیت  بر  که  است  ابتکاری  رويکرد  يک 
بردن و ترمیم تجربه سودمند استفاده از طبیعت در محیط 
ساخته شده تأکید می کند )Stewart – Pollack, 2006؛ نقل 

از جعفری، يوسفی، 1396 : 16(.

3-2-3- طراحی بیوفیلیک17
فطری  نیاز  تشخیص  نگاه،  يک  در  بیوفیلیک18  طراحی 
پايداری  همراه  به  طبیعت  با  ارتباط  برقراری  برای  انسان 
محیط هايی  خلق  برای  طراحی  جهانی  استراتژی های  و 
دهند  افزايش  را  زندگی  کیفیت  بتوانند  واقعا  که  است 
)Pollack, 2006:37؛ نقل از شاهچراغی، 419:1396(. 
از  جديدی  مدل  را  بیوفیلیک  طراحی  کلرت«  »پروفسور 

17.  Biophilic Design
18.  مهم ترين مواردی که طراحی بیوفیلیک بر آن ها تأثیر مثبت دارد 
عبارتند از: 1. سالمت جسمی و روحی؛ 2. خالقیت، توجه و يادگیری 
در کودکان؛ 3. رضايت از محیط اطراف؛ 4. بهره وری و خالقیت در 
کار؛ 5.  از سر  از غیبت های بی مورد  کار، رضايت شغلی، جلوگیری 
مناسبات همسايگی و تعامل و رفت  و آمد در شهرها؛ 6. ايجاد آرامش 
و  ارزش  درک  و  قدردانی   .7 استرس؛  کاهش  و  خیال  آسودگی  و 

اهمیت طبیعت )جعفری، يوسفی، 30:1396(.
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انسان ها  است     داده  وعده  که  می داند  سبز  معماری 
و  مسدن«19  »کنت  دهد.  پیوند  طبیعت  با  دوباره  را 
دانش  را  بیوفیلیک  طراحی  سالینگاروس«20  »نیکوس 
 Salingaros,(  اعصاب، محیط طبیعی و طراحی ساختمان
2008:432؛ نقل از شاهچراغی، 419:1396( دانسته اند و 

آن را به عنوان يک علم میان رشته ای معرفی کرده اند. به 
و  فهم  برای  دقیق  کوششی  بیوفیلیک  طراحی  کلی  طور 
دنیای  با  پیوند  و  همبستگی  برای  بشر  ذاتی  نیاز  درک 
طبیعی و تاثیر آن در طراحی و ساخت محیط های مناسب 
و  سادگی  به  نسبتا  موضوع  اين  می باشد.  زندگی  برای 
به  دست يابی  وجود  اين  با  اما  است،  درک  قابل  راحتی 
هم  محدوديت هايی  که  است، چرا  مشکل  فوق العاده  آن 
برای درک کامل زيست شناسی بشر و جنبه های مختلف 
نهاد و سیرت او برای پیوند با جهان طبیعی وجود دارد 
ما  ناتوانی  به خاطر  اين که محدوديت های ديگری  و هم 
مفاهیم در طراحی ساختمان ها و محیط  اين  انتقال  برای 
کار را برای ما دشوار می سازد )Kellert, 2008:3؛ نقل از 

شاهچراغی، 419:1396(.

3-2-4- رویکردهای طراحی بیوفیلیک 
از روش های مختلفی می تواند  استفاده  با  بیوفیلیک  مبانی 
در طراحی متبلور شود، اما به طور کلی دو رويکرد اصلی 
يوسفی،  از  نقل  )Kellert, 2008:63�65؛  دربرمی گیرد  را 

جعفری، 1396(:
رویکرد اول: استفاده مستقیم از طبیعت؛ به اين . 1

19.  Kenneth Madson
20.  Nikoos A.Salingaros

را  طبیعی  محیط  و  طبیعت  می توانیم  تا  که  معنی 
نور  گیاهان،  از  کنیم.  ساخت  انسان  فضای  وارد 
طبیعی و تهويه طبیعی در فضاهای معماری استفاده 
کنیم. مصالح طبیعی همچون: سنگ، چوب را برای 
مناظر طبیعی،  کنیم. عکس های  ساخت جايگزين 
نمادها و نشانه های طبیعت را در معماری داخلی 
استفاده قرار دهیم.  نما و فضاها مورد  تزيینات  و 
در همه اين موارد طبیعت به شکل مستقیم و بدون 

واسطه درک می شود.
طبیعت؛ . 2 از  غیرمستقیم  استفاده  دوم:  رویکرد 

رويکرد دوم به اين صورت است که از ويژگی ها و 
خواص موجود در طبیعت در طراحی بهره برداری 
می شود. به طور مثال در ابتدا به پژوهش بر روی 
الگوی هندسی و پیچیده عناصر طبیعی می پردازد 
و سپس در جهت طراحی معماری يا سازه از آن 
استفاده می کنند و پیچیدگی مورد عالقه انسان ها در 
محیط طبیعی را، در فضای معماری خلق می کنند. 
چنین مواردی به شکل غیرمستقیم و ذهنی درک 

می شوند.

نمودار 3. ارتباط معماری بیوفیلیک با انسان؛ منبع: طاهری، طهماسبی، 1394، ص 6.

نمودار 4. رویکردهای طراحی بیوفیلیک؛ منبع: یوسفی، جعفری، 
1396، ص 20.
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  3-2-5- عناصر طراحی بیوفیلیک 
بیان مستقیم و غیرمستقیم بیوفیلیک در طراحی در شش عنصر اصلی دسته بندی و توصیف شده اند که مجموعا دارای 70 

زيرمجموعه می باشند که در جدول زير به اين موارد اشاره شده است:

3-2-6- معماری بیوفیلیک21
به  طبیعت  در  زندگی  از  را  انسان  زندگی  صنعتی  تحول 

21.  Biophilic Architecture

زندگی در شهرها کشانید. با پیشرفت فن آوری، الگوی 
اين ها  بر  عالوه  شد.  دگرگونی  دستخوش  زندگی 
ديگر  و  صوتی  آلودی  نوری،  آلودگی  هوا،  آلودگی 
سالمت  بر  مستقیم  تاثیرات  زيست محیطی  مشکالت 

. 2008:15 ,Kellert :جدول 2. عناصر طراحی بیوفیلیک؛ منبع
عناصر طراحی بیوفیلیک

3. الگوها و فرآيندهای طبیعی2. شکل ها و فرم های طبیعی1. ويژگی های محیطی

- رنگ
- آب
- هوا

- نور خورشید
- گیاهان

- حیوانات
- مصالح طبیعی

- ديدها و چشم اندازها
- نمای سبز

- زمین شناسی و منظر
- زيستگاه ها و اکوسیستم ها

- آتش

- موتیف های گیاهی
- موتیف های درختی
- موتیف های حیوانی

- صدف ها و موتیف های مارپیچی و حلزونی
مجوف  و  بیضی  تخم مرغی،  فرم های   -

)لوله ای(
- طاق ها، گنبدها

زوايای  و  مستقیم  خطوط  با  شکل هايی   -
راست گوشه

- شبیه سازی ويژگی های طبیعی
- مورفولوژی زيستی

- پستی و بلندی های زمین )ژئومورفولوژی(
صدف ها،  مانند  زيست محیطی:  تقلیدهای   -

کندوی زنبور عسل، تارها، و کريستال ها

بويايی،  انسان ها:  متنوع  حواس  بکارگیری   -
شنوايی، المسه، بینايی.

- غنای اطالعات در محیط
- تغییرات زمانی

- رشد و شکفتگی
- نقاط کانونی و مرکزی: مانند تپه ها، کوه ها 

- تمامی الگوهای محیطی
- فضاهای دارای حد و مرز: قلمروها

بین  )ارتباط ها(ی  مفصل ها  انتقال:  فضاهای   -
محیط طبیعی و محیط ساخته شده

- زنجیره ها و سری های مرتبط به هم
- الگوهای يکپارچه
- تضادهای مکمل

- تعادل و تنش های پويا
- فراکتال ها

به  شده  سازمان دهی  نسبت های  و  مقیاس ها   -
صورت سلسله مراتبی

6.  تکامل روابط انسان –  طبیعت5. روابط مبتنی بر مکان4. نور و فضا

- نور طبیعی
- پخش نور

- نور و سايه
- نور منعکس شده

- دسته   و منبع نور در فضاها
- نور گرم

- نور به عنوان شکل و فرم
- نور گسترده
- تنوع فضايی

- فضا به عنوان شکل و فرم
- هارمونی فضايی

- فضاهای داخلی- خارجی

- ارتباط جغرافیايی با مکان
- ارتباط تاريخی با مکان

- ارتباط اکولوژيکی با مکان
- ارتباط فرهنگی با مکان

- مصالح بومی
)عنصر  منظر  سازگاری  منظر:  با  هم سازی   -

طبیعی( و ساختمان )عنصر انسان ساخت(
تعريف  را  بنا  فرم  که  منظر  ويژگی های   -
عناصر  جغرافیايی،  ويژگی های  می کنند: 

طبیعی، آب و ...
- اکولوژی منظر

- يکپارچه سازی فرهنگ و اکولوژی
- روح مکان

- دوری از بی مکانی

- چشم انداز و سرپناه
- نظم و ترتیب در عین پیچیدگی

- کنجکاوی و اغوا
- دگرگونی و تغییر
- امنیت و حفاظت

- تسلط و کنترل
- دلبستگی و تعلق خاطر

- جذابیت و زيبايی
- اکتشاف و بازيابی

- اطالعات و شناخت
- تواضع و معنويت
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انسان ها گذاشته و اکولوژی را دچار دگرگونی کرده اند. 
بشر  سالمت  و  حیات  مساله  زمان  از  برهه  اين  در 
با  که  می شود  نتیجه گیری  و  می شود  واقع  بحث  مورد 
احداث ساختمان با الهام از فن آوری هوشمند آفرينش 
بتوان  محیط زيست،  از  جزيی  عنوان  به  طبیعت  در 
بیوفیلیک  معماری  عنوان  تحت  را  موجود  تنش های 
اين   .)73 ص   ،1396 جعفری،  )يوسفی،  کرد  هموار 
که  سطوحی  و  منحنی  فرم های  از  استفاده  با  معماری 
فراکتال  رياضیات  و  بیولوژی  در  ساختارها  يادآور 
مستطیلی  طرح های  مقابل  نقطه ی  در  را  خود  بودند، 
که  وظايفی  از  يکی  داد.  قرار  طرح واره ها  و  سنتی 
پیشگامان اولیه اين جنبش مدنظر قرار داده اند مبنی بر: 
رويکرد  اقتصادی  توجیه   .2 زيبايی شناسی؛  توسعه   .1
)Almusaed, 2004؛  بوده است  به معماری  نسبت  خود 

.)21  :1396 نقل از يوسفی، جعفری،  

بیوفیلیک معماری  اصول   -7-2-3
انجام گرفته در خصوص  از مطالعه و بررسی های  پس 
از  نوع  اين  اساسی  اصول  از  برخی  بیوفیلیک،  معماری 
جدول  شرح  به  که  است  شده  داده  تشخیص  معماری 

می باشند:  3

مسکونی محیط  كیفیت   -3-3
و  مسکن  كیفیت  ارزیابی  مولفه های   -1-3-3

اصول آن ها
تامین کیفیت مسکن يکی از اهداف اصلی در برنامه های 
مسکن در کشورهای توسعه يافته است. در کشور ايران که 
چگونگی  کرده،  تجربه  شتاب  با  را  مدرنیزاسیون  فرآيند 
جدی  چالش های  از  يکی  مسکن  در  کیفیت  تامین 
هدف  است.  مسکن  سیاست های  و  برنامه ها  فراروی 
برای  خانوار  هر  ساختن  توانمند  سیاست گذاری ها،  اين 

جدول 3. اصول معماری بیوفیلیک؛ منبع: Kellert, 2005؛ نقل از یوسفی، جعفری، 1396 : 82 .
اصول معماری بیوفیلیک

روشنایی در میدان دید )پنجره ها – دیوارهای روشن(؛چشم انداز )قابلیت ديدن فاصله(
امکان رفتن به یک نقطه دورتر برای دید بهتر؛

افق – وجود تصویر آسمان )خورشید، کوه ها و ابرها(؛
وجود داالن چشم انداز؛

الگوی خیمه ای )سقف کوتاه و نمای مشابه شاخه های درختان در باال(؛پناهگاه )احساس محافظت(

از  وجود چشم انداز  با  بنا  داخل  )در  آب 
درون بنا(

روشنايی کم با سطوح منعکس کننده )تداعی آب تمیز(؛
آب روان )تداعی کننده ی تمیزی و وجود اکسیژن در آب(

فرم های نمادين از آب؛

تنوع گیاهان در داخل و خارج بنا )درختان بلند، گیاهان، گل ها(؛تنوع زيستی
پنجره های طراحی شده برای ديدن مناظر طبیعت؛

طبیعت بیرونی با گیاهان پرپشت و حیوانات؛

تغییر رنگ محیط، دما، جريان هوا، بافت و نور در طول زمان و در فضاهای مختلف؛تغییرپذيری حواس
ريتم ها و فرآيندهای طبیعی )تهويه و روشنايی طبیعی(؛

طراحی های الهام گرفته از طبیعی؛تقلید از طبیعت
استفاده از الگوها – فرم ها و بافت های طبیعی؛

نقش های فراکتال؛

استفاده از دکور، مواد طبیعی، تزيینات و اشیا و فضاهايی که هدف اصلی آن ها ايجاد احساس سرزندگی
احساس شادی، غافل گیری و سرگرمی است؛

پیچیدگی های قابل کشف توسط افراد؛جاذبه
غنای اطالعات که تشويق کننده اکتشاف باشد؛

سطوح منحنی که به تدريج نمايی را باز می کنند؛
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با  متناسب  خوب،  کیفیت  با  مناسب  مسکن  به  دسترسی 
نیازهايش، در محیطی حتی المقدور مناسب و با تصرفی که 
مايل است، می باشد )اهری، ايمنی جديد، 1375(. اين اهداف 
در بیانیه مسکن، »انتخاب کیفیت: خانه مناسب برای همه« 
که در دسامبر 2000 منتشر شده است، مندرج می باشد. اين 
سیاست در سند »جوامع پايدار: ساختن برای فردا« که در 
مارس 2003 منتشر شد، خانه های مناسب را در چارچوب 
کیفیت  ارتقای  از  عبارتست  که  می دهد  قرار  وسیع تری 
زندگی در جوامع محلی )اطهاری، جواهری پور، 1383(. به 
عبارتی نه تنها معطوف تامین »مسکن مناسب«، بلکه متوجه 
تامین »مکان های مناسب« نیز می باشد. اين بررسی ها که قبال 
طور  به  سال 2002  از  می شد،  انجام  يک بار  سال  پنج  هر 
سالیانه انجام می شود تا نتايج اقدامات به طور مرتب مورد 
ارزيابی قرار گیرد. مجموعه مولفه هايی که در اين بررسی ها 
مورد استفاده قرار می گیرند، جنبه های کیفی متنوعی را مورد 
سنجش قرار می دهند. تا دهه ی 1990 بررسی کیفیت مسکن 
الزامات  که  بود  مناسب  مسکن  استاندارد  بررسی  شامل 
می گرفت  دربر  را  مسکونی  واحدهای  به  مربوط  اساسی 
متفاوتی  ارزيابی های  نظام  بعدها   .)18:1373 )موالزاده، 

نظام  ايمنی مسکن و  بهداشت و  نظام درجه بندی  قبیل  از 
مولفه های کیفی مسکن در اين زمینه مطرح شدند )زبردست، 
مولفه ها  اين  با  ارزيابی  از  که  کیفیت  درجه بندی   .)1376
مالی  ارزش های  با  مستقیم  همبستگی  می شود،  حاصل 
ندارد و نیز صرفا استانداردهای حداقل را معین نمی سازد 
استانداردها  اين  بعدی  گام  در   .)76 ص   ،1396 )پیمان، 
را  استانداردهای مسکن و محیط مسکونی  از  مجموعه ای 
تعريف می کنند. از نظام مولفه های کیفیت مسکن می توان 
هم در مسکن اجتماعی و در ساير انواع مساکن برای بهبود 
استفاده کرد )پورمحمدی، 1382، ص  طرح های مسکونی 
ارکان  به  که  است  اين  آن  اصلی  کاربردهای  از  يکی   .)8
امکان  مالی مسکن،  تامین  ارکان  اجتماعی و ساير  مسکن 
ارزيابی طرح های مسکن بر مبنای ثابت را می دهد. از اين رو 
کیفیت فضاهای مسکونی می بايست جهت نیل به مطلوبیت 
در اين حوزه همواره مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اين مهم 
در تمام فضاهای درونی و بیرونی مرتبط می تواند با برآورد 
میزان رضايت، آسايش يا رفاه ساکنین ارزيابی گردد و به 
کمک اين مولفه ها می توان کلیه سطوح از فردی تا جمعی يا 
ملی را مورد بررسی قرار داد )خوش فر، 1374، ص 376(. 

جدول 4. مولفه های ارزيابی کیفیت مسکن و معیارهای آن ها؛ ماخذ: نگارندگان برگرفته از آصفی، ايمانی، 
1395، ص 61 .

مولفه های ارزيابی کیفیت مسکن و معیارهای آن

معیارهامولفه ها   

کیفیت1 کالبدی 
- فضایی

ویژگی هاي کالبدي مسکن از موضوعات مهم در بررسي هاي کیفي مربوط به مسکن می باشد. در واقع این ویژگی ها 
فراتر از تأمین حداقل استانداردهاي موجود در مورد تراکم خانوار در مسکن، تراکم نفر در مسکن، تراکم نفر در اتاق و 
سرانه سطح زیربنا است. بخش عمده ادراک ما از فضا نخست بصری است و ادراک بصری در وهله ی اول کالبدی است 
)توسلی، 1367(. دالیل حاکمیت تلقی کالبدی در متن تعابیر نهفته است )منصوری، 1389، ص 30(. کیفیت کالبدی 
رابطه نزدیکی با مفاهیمی مانند هویت، سرزندگی، آشنایی و خاطره انگیزی دارد )حبیبی، 1379، ص 24(. در واقع 
 Carmona, et( اجزای کالبدی ظرفی را برای زندگی تعریف می نمایند که تعامالت اجتماعی در آن شکل می گیرد
al., 2006؛ نقل از آصفی، ایمانی، 1395(. از این رو به منظور باال بردن کیفیت کالبدی بایستي عواملی مانند وسعت 

و شکل زمین، منابع مالي، نیروي انساني، مصالح ساختمانی، فناوري، مدیریت و نظارت را مدنظر قرار داد.

کیفیت ساختاری
ساختار مناسب در طراحی و رعایت مسائل فني و ضوابط مهندسي در اجراي سازه ها امری حیاتی است. بررسي مصالح 
ساختماني مقاوم با توجه به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح )فرهنگی، 1374، ص 371(، شیوه هاي مقاوم سازي 
و لزوم رعایت آیین نامه ها و مقررات، آشنایي مهندسان به تکنیک های ساخت و ساز مدرن و به روز کردن اطالعات 
آن ها در زمینه طراحی و اجرا از ضروریات این شاخص است. در این شاخص، سازه، مصالح، تجهیزات، استاندارد 

نگهداری و هزینه تعمیر مسکن مورد بررسی است.

کیفیت 
عملکردی2

کیفیت عملکردي شامل موضوعاتي مثل تعداد اتاق هاي مسکن، ابعاد اتاق ها، دسترسي به مسکن و مناسب بودن آن 
براي افراد خانواده می شود. در نظام های مختلف ارزیابی، بررسی مسکن از جنبه انرژی در این شاخص گنجانده شده 
است. در نظر گرفتن تسهیالت و خدمات مناسب، موجب افزایش سطح ارتقاي مقبولیت مسکن، بهداشت مسکن و 

در نتیجه سالمتي ساکنان آن مي شود )زنجانی، 1371، ص 165(.
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4- تدوین مولفه های كیفی مسکن بر اساس اصول 
اكولوژیک و بیوفیلیک

کیفیت  ارزيابی  مولفه های  گرديد،  اشاره  که  همان طور 
مسکن، میزان مطلوبیت يک مسکن را از 5 حوزه ی مختلف 
)کالبدی- فضايی،  و در عین حال جامع شامل حوزه های 
مورد  انسانی(  نیازهای  و  محیطی  عملکردی،  ساختاری، 
مسکن  يک  چنان چه  و  می دهند  قرار  سنجش  و  بررسی 

مذکور  مولفه  پنج  هر  در  تعیین شده  استانداردهای  تمامی 
را دارا باشد، می توان اظهار داشت که اين مسکن به لحاظ 
کیفی، مطلوب و مناسب می باشد. اما آن چه پژوهش حاضر 
مساکن  مطلوبیت  میزان  بررسی  صرفا  است  آن  پی  در 
موجود  استانداردهای  و  معیارها  اساس  بر  ايران  شهری 
مجتمع های  کیفیت  میزان  ارتقاء  هدف،  بلکه  نمی باشد، 
مسکونی داخلی با نگاه به رويکردهای معماری اکولوژيک 

مولفه های ارزيابی کیفیت مسکن و معیارهای آن

معیارهامولفه ها   

کیفیت محیطی

قرار  نامناسب  محیط  در  که  مسکني  دارد.  اساسی  نقش  مسکن  به  مربوط  ارزیابی های  تمام  در  مسکونی  محیط 
مي گیرد، نمي تواند نیازهاي تبعي ساکنین را کیفیت محیطی شامل جنبه هاي، تأمین کند )مخبر، 1363، ص 17(. 
کیفیت محیطی شامل جنبه های متنوع محیط زندگي، استاندارد تسهیالت مسکن، ایمني، امنیت، دسترسی ها، نوع 
مسکن و ویژگي هاي اطراف از لحاظ عملکردی، بصری، کالبدی و غیره می باشد )شماعی، پوراحمد، 1384، ص 14(. 
تاسیسات و زیرساخت هاي شهري، طیف وسیعی از عناصر فیزیکي را در برمی گیرد که کارکردهاي مختلف شهري 
را میسر ساخته و باعث ترکیب و تشکیل فضاهاي شهری می شوند )Schrijnen, 2000:192؛ نقل از آصفی، 
ایمانی، 1395(. مي توان گفت زیرساخت هاي شهري نقش مهمی را در زمینه هاي مختلف سکونت، فعالیت، استراحت، 

فراغت و به طور کلي باال بردن کیفیت زندگي شهري بر عهده دارند.

به  مربوط  کیفیت 
نیازهای انسان

تأسیسات،  امنیت،  زیبایی شناختی،  هویتی،  فرهنگی،  اجتماعی،  عملکردی،  کالبدی،  لحاظ  از  مسکن  از  رضایت 
تجهیزات، نحوه ی دسترسی به آن ها و هم جواری ها بخش مهمی از بررسي کیفي مسکن است. در دیدگاه حکمت 
متعالیه انسان کامل ترین تجلی الهی است. حضرت امیر )ع( در حدیث معروف خود انسان شناسی چهار الیه ای را بیان 
کرده اند که در آن نفس تحت عنوان مراتب رشدکننده گیاهی، حس کننده حیوانی، تدبیرگر قدسی و ملکه الهی با قوای 
پنج گانه و خواص دوگانه معرفی شده است. از این رو در دین اسالم انسان نوع نیست، بلکه انواع است و همه سطوح 
هستی را دربرمی گیرد. او می خواهد بر اساس حرکت جوهری از پست ترین مراحل وجود تا باالترین مرتبه را جایگاه 
خود بداند )نقره کار، 1388(. فیاض شدن و رضایت از هستی خود و جهان از خواص باالترین مرتبه نفس انسانی است.

1.  Quality Indicator
2.  Functional Quality Indicator

جدول 5. تدوین مولفه های کیفی مجتمع های مسکونی بر اساس اصول مورد تاکید معماری اکولوژیک و بیوفیلیک؛ ماخذ: 
نگارندگان.

تدوین مولفه های كیفی مجتمع های مسکونی بر اساس اصول مورد تاكید معماری اكولوژیک و بیوفیلیک

معماری بیوفیلیک معماری اكولوژیک مولفه های مورد سنجش كیفیت

معیارها مولفه ها

احساس سرزندگی )استفاده از دکور، مواد 
که  فضاهايی  و  اشیا  و  تزيینات  طبیعی، 
شادی،  احساس  ايجاد  آن ها  اصلی  هدف 

غافل گیری و سرگرمی است(؛
توسط  کشف  قابل  )پیچیدگی های  جاذبه 
تشويق کننده  که  اطالعات  غنای  افراد؛ 
اکتشاف باشد؛ سطوح منحنی که به تدريج 

نمايی را باز می کنند(؛

و  طبیعی  منابع  بهینه سازی 
مصنوعی؛

و  آشنايی  سرزندگی؛  هويت؛ 
شکل  و  وسعت  خاطره انگیزی؛ 
انساني؛  نیروي  مالي؛  منابع  زمین؛ 
فناوري؛  ساختمانی؛  مصالح 

مديريت و نظارت؛

کیفیت 
کالبدی - 

فضايی
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و بیوفیلیک می باشد، که اين امر زمانی میسر خواهد بود که 
اصول مورد تاکید جهانی معماری اکولوژيک و بیوفیلیک در 
تطابق کامل با مولفه های ارزيابی کیفی مسکن در ايران قرار 
گیرند. در حقیقت با بومی سازی اصول معماری اکولوژيک 
و بیوفیلیک به واسطه ی تطبیق اين اصول با شاخص های 
مسکونی  مجتمع های  کیفیت  میزان  می توان  مسکن  کیفی 
ايران را ارتقا بخشید. از اين رو نگارنده در جدول 5 تمامی 
اصول جهانی معماری اکولوژيک و بیوفیلیک که در بخش 
چارچوب نظری پژوهش بدان ها اشاره شد، را با مولفه های 
کیفی مسکن در ايران تطبیق داده و آن را در قالب الگويی 
بومی جهت طراحی مجتمع های مسکونی داخلی بر اساس 

اصول معماری اکولوژيک و بیوفیلیک ارائه نموده است.

5- نتیجه گیری و جمع بندي 
در  بیوفیلیک سال هاست که  و  اکولوژيک  معماری  اصول 
روند طراحی و اجرای انواع مختلف بناها با کاربری های 
متفاوت مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تجاری، خدماتی و 
... در کشورهای توسعه يافته مورد توجه قرار گرفته است. 
از  حاکی  شده  اجرا  پروژه های  و  پژوهش ها،  تحقیقات، 
و  اکولوژيک  معماری های  اصول  بکارگیری  که  است  آن 
بیوفیلیک، سبب ارتقای کیفی بناها به لحاظ زيست محیطی، 
دغدغه ی  آن چه  اما  می گردد.   ... و  ساختاری  کارکردی، 
اصلی پژوهش حاضر بوده، چگونگی و نحوه ی  بکارگیری 
ايران در راستای ارتقای  اين اصول در معماری مسکونی 

تدوین مولفه های كیفی مجتمع های مسکونی بر اساس اصول مورد تاكید معماری اكولوژیک و بیوفیلیک

معماری بیوفیلیک معماری اكولوژیک مولفه های مورد سنجش كیفیت

معیارها مولفه ها

پناهگاه )الگوی خیمه ای: سقف کوتاه و نمای 
مشابه شاخه های درختان در باال(؛

از  الهام گرفته  تقلید از طبیعت )طراحی های 
بافت های  و  فرم ها  الگوها-  از  استفاده  طبیعی؛ 

طبیعی؛ نقش های فراکتال(؛

هزینه  و  تعمیرات  کاهش 
ساختمان؛

استاندارد  تجهیزات؛  مصالح؛  سازه؛ 
نگهداری و هزینه تعمیر مسکن؛ کیفیت 

ساختاری

منعکس کننده  با سطوح  کم  )روشنايی  آب 
)تداعی آب تمیز(؛ آب روان )تداعی کننده ی 
فرم های  اکسیژن در آب(؛  تمیزی و وجود 

نمادين از آب(؛

انرژی؛  مصرف  کاهش 
افزايش منابع طبیعی انرژی؛

تعداد اتاق هاي مسکن؛ ابعاد اتاق ها؛ 
دسترسي به مسکن و مناسب بودن 
بررسی  خانواده؛  افراد  براي  آن 

مسکن از جنبه انرژی؛

کیفیت 
عملکردی

و  داخل  در  گیاهان  )تنوع  زیستی  تنوع 
گل ها(؛  گیاهان،  بلند،  )درختان  بنا  خارج 
مناظر  ديدن  برای  شده  طراحی  پنجره های 
پرپشت  گیاهان  با  بیرونی  طبیعت  طبیعت؛ 

و حیوانات(؛
محیط،  رنگ  )تغییر  حواس  تغییرپذیری 
دما، جريان هوا، بافت و نور در طول زمان 
و در فضاهای مختلف؛ ريتم ها و فرآيندهای 

طبیعی )تهويه و روشنايی طبیعی((؛
منعکس کننده  با سطوح  کم  )روشنايی  آب 
)تداعی آب تمیز(؛ آب روان )تداعی کننده ی 
فرم های  اکسیژن در آب(؛  تمیزی و وجود 

نمادين از آب(؛

کاهش و دفع ضايعات؛ زندگي؛  محیط  متنوع  جنبه های 
استاندارد تسهیالت مسکن؛ ايمني؛ 
و  مسکن  نوع  دسترسی ها؛  امنیت؛ 
لحاظ  از  آن  اطراف  ويژگي هاي 

عملکردی، بصری، کالبدی؛

کیفیت 
محیطی

کلیه موارد فوق را دربرمی گیرد. برای  زندگی  کیفیت  ارتقا 
ساکنین ساختمان؛

رضايت از مسکن از لحاظ کالبدی، 
فرهنگی،  اجتماعی،  عملکردی، 
امنیت،  زيبايی شناختی،  هويتی، 
نحوه ی  تجهیزات؛   و  تأسیسات، 

دسترسی؛ هم جواری ها؛

کیفیت 
مربوط به 
نیازهای 

انسان
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کیفی مجتمع های مسکونی داخلی، با توجه به عدم وجود 
اين  به  پاسخ  در  می باشد.  کشور  در  الزم  زيرساخت های 
معماری  اصول  بومی سازی  با  که  گفت  می توان  سوال 
در طراحی  اصول  اين  از  می توان  بیوفیلیک  و  اکولوژيک 
آن ها  کیفی  ارتقای  و  ايران  امروز  مسکونی  مجتمع های 
طراحی  مختص  الگويی  تدوين  جهت  نمود.  استفاده 
معماری  رويکرد  با  ايران  در کشور  مسکونی  مجتمع های 
مورد  جهانی  اصول  کلیه  نگارنده  بیوفیلک،  و  اکولوژيک 
تاکید معماری اکولوژيک و بیوفیلیک را با مولفه های کیفی 
مولفه  فضايی،   - کالبدی  کیفیت  ]مولفه  از  اعم  مسکن 
کیفیت  مولفه  کیفیت عملکردی،  مولفه  کیفیت ساختاری، 
محیطی، و مولفه کیفیت مربوط به نیازهای انسان[ که تماما 
بر اساس استانداردهای تعیین کیفیت مساکن شهری کشور 
در  را  اصول  اين  از  يک  هر  و  کرده  منطبق  بوده،  ايران 
مولفه مختص به خود قرار داده و سپس الگويی بومی را 
جهت ارزيابی مجتمع های مسکونی ايران با توجه به اصول 
معماری اکولوژيک و بیوفیلیک تدوين نموده است که در 
جدول شماره 5 ارائه شده است. حال می توان با بکارگیری 
مجتمع های  اجرای  و  طراحی  روند  در  ارائه شده  الگوی 
مسکونی معاصر ايران، وضعیت کیفی آن ها را افزايش داد 
و شرايط مطلوب تری را برای ساکنین اين دست از فضاها 

فراهم ساخت. 
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