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مقدمه
طبیعت طی  1/1میلیارد سال به سعی و خطا پرداخته و در این مدت فقط بهینهترین و کارآمدترین ساختارهای طبیعی
باقی ماندهاند که میتوانند منبع الهام انسان در حل مسائل آن باشند .علم بیونیک دانشی است که با نگاه به طبیعت و
سیستمهای زنده راهگشای چالشهای انسانی در طراحی و ساخت است .کلمة «بیونیک» در دهة  1306در قرن بیستم
ابداع شد؛ در حالی که ،بهزعم نگارندگان ،از گذشتههای بسیار دور در عرصههای مختلف علوم مهندسی ،پزشکی ،و ...
بهکار میرفته است .زیرا مطالعة علم بیونیک نشانی است از الهام از طبیعت و سیستمهای زنده در سطوح و حوزههای
مختلف شامل فرم ،سازه ،مصالح ،عملکرد ،و فرایند .هرچند آنچه امروزه عنوان بیونیک دارد بیشتر موضوعاتی است که در
آن به تقلید صرف فرمی از سیستمهای زنده پرداخته شده است .از طرفی ،آنچه مسلم است این است که شهرسازی و
معماری بسیار باسابقة این مرز و بوم همواره از طبیعت تأثیر پذیرفته و بر آن نیز تأثیر گذارده است .رابطة طبیعت و انسان
هم در ایران قبل از اسالم هم پس از آن (تا اواخر قاجار) بهواسطة مضامین نظری و اعتقادی زمانه دارای جایگاه
تعریفشدهای بوده است؛ جایگاهی که مطالعة منابع تاریخ علم در ایران و دستاوردهای آنان بر آن تأکید میکند .تجلی
این رابطه در برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی ،بهعنوان مهمترین و عمدهترین بخش از زیستگاههای انسانی،
نیز برگرفته از همین جایگاه و تجربة تاریخی معماران و سازندگان آنهاست .این در حالی است که سکونتگاههای انسانی
معاصر با وجود فناوریهای نوین و پیشرفته در مقایسه با گذشته بدون تردید کیفیت پایینتری دارند.
درمجموع ،میتوان گفت مسئلهای که برای نگارندگان مطرح است بازگرداندن کیفیت به سکونتگاههای انسانی است؛
کیفیتی که در گذشته وجود داشته و ناشی از نگاه ویژة گذشتگان به طبیعت بوده ،زیرا «ویژگیهای طبیعت» به جای فرم
و سایر اجزای صوری آن اهمیت داشته است .از طرفی ،مطالعة علم بیونیک و اصول و حوزههای عمل آن نشان از وجود
چنین نگاهی (محتوایی) به طبیعت در این علم دارد که با نیازهای زمانه و فناوریهای نوین همراه شده است .کیفیت
ویژهای که بهنظر میآید انسان میتواند بهواسطة علم بیونیک در طبیعت و سیستمهای زنده جستوجو کند و در
برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای خود بهکار بندد؛ کیفیت ویژهای که در این پژوهش حیات 1نامیده میشود.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای حیات بر مبنای اصول علم بیونیک بهمنظور استفاده در
برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی چیست؟ از این رو ،ضروری است اصول علم بیونیک شناخته شود تا بتوان ،با
نگاه عمیقتر در سیستمهای زنده ،کیفیات ویژه و حیات را به سکونتگاههای انسانی بازگرداند .با توجه به اینکه جامعة
هدف تحقیق حاضر سکونتگاههای انسانی در ایران است ،اوالً مبانی فکری نظری و عملی حاکم بر شهرسازی و معماری
ایرانی ،چه قبل از ورود اسالم به این سرزمین چه پس از آن ،همواره متأثر از دیدگاه تفسیرگرایانه (معتقد به معنا) بوده
است؛ ثانیاً ،دیدگاه تفسیرگرایانه نهتنها دیدگاه تجربهگرایانه( 7معتقد به ماده) را رد نکرده ،بلکه راه رسیدن به معنا را هم
ماده میداند؛ در فرایند پژوهش دیدگاه تفسیرگرایانه مالک عمل قرار خواهد گرفت .برای رسیدن به این هدف ،پژوهش
حاضر با بررسی واژه شناسی ،تعریف ،و تاریخچة علم بیونیک بستر الزم برای بحث پیرامون بیونیک را حاصل مینماید.
سپس ،اصول علم بیونیک و حوزههای عمل آن در زیستگاههای انسانی بررسی خواهد شد که ما را به مطالعة طبیعت و
سیستمهای زنده رهنمون میکند .در انتها به تبیین سیستمهای زنده ،حیات ،و معیارهای آن بهعنوان محور اصلی
پژوهش برای رسیدن به کیفیات ویژه (حیات) بهمنظور استفاده در برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی پرداخته
خواهد شد .از نتایج این پژوهش هم میتوان بهعنوان ابزاری برای سنجش کیفیتهای ویژة شهرسازی و معماری سنتی
1. Life
2. Positivism
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ایران ،که برگرفته از کهنترین منبع الهام انسان یعنی طبیعت است ،استفاده کرد هم بهعنوان معیارهایی در برنامهریزی و
طراحی زیستگاه برای انسان معاصر.
در زمینة پیشینة پژوهش ،مطالعات کتابخانهای گستردهای انجام گرفت که بخشی از مهمترین آنها در ادامه خواهد
آمد .در ابتدای ظهور علم بیونیک ،بهواسطة گستردگی علومی که بیونیک میتوانست در آنها مؤثر باشد ،عمدة منابع به
بیان تعریف ،اصول ،و کاربردهای آن بهطور عام پرداختهاند .همچنین ،مؤلفان این منابع عمدتاً زیستشناساند .ورنر
ناختیگال 1را میتوان از اول ین کسانی دانست که در زمینة علم نوین بیونیک به مطالعه ،تحقیق ،و انتشار اثر پرداخته است.
وی مجموعهای وسیع از مثالهای بیونیکی جمعآوری و در جهت نظمدادن به این موضوع تالش بسیاری کرده است
(ناختیگال .)1331 ،او در اثر متأخر خود با همکاری با گوران پل ،7که تحصیالت معماری دارد ،در جهت استفاده از علم
بیونیک در طراحی و ساختمان نیز تالشهایی کرده است (ناختیگال7660 ،؛ پل و ناختیگال.)7610 ،
جنین بنیوس ،1بنیانگذار «مؤسسة بیومیمیکری» 1در امریکا ،مؤلف چندین جلد کتاب در زمینة علم بیونیک و مبدع
واژة بیومیمیکری است .از نظر وی ،بیومیمیکری فقط تقلید از طبیعت نیست ،بلکه طبیعت معلم و معیاری برای سنجش
نوآوری است (بنیوس .)1331 ،در همین راستا ،آلینا آیوگینا ،0پایاننامة کارشناسی ارشد ،با نگاهی تحلیلی -مقایسهای به
تحقیق و بررسی استفاده از سه واژة مصطلح در حوزة مشترک طبیعت و طراحی یعنی بیونیک ،بیومیمتیک ،و بیومیمیکری
در گذشته و حال پرداخته است (آیوگینا .)7611 ،در بسیاری از منابع بیونیک ،فرم اولین منبع الهام از طبیعت معرفی شده
است؛ در این راستا ،آلدرسی -ویلیامز 0و فورشتاین 1در کتابهای خود مجموعهای از ساختارها با فرم و ریخت طبیعی را
در محدودة مکانی و زمانی خود معرفی و بهتصویر کشیدهاند (آلدرسی -ویلیامز7661 ،؛ فورشتاین.)7667 ،
اما با گذشت زمان ،دانشمندان علوم مختلف از این علم برای حل مسائل انسانی استفاده کردند .از جمله شهرسازان و
معمارانی که در این زمینه به پژوهش و انتشار اثر پرداختهاند میتوان از کریستوفر الکساندر ،1پترا گروبر ،3ایالریا مازولنی ،16و
مایکل پاولین 11نام برد .الکساندر به تبیین سرشت نظم و ساختارهای زنده در شهرسازی و معماری میپردازد .همچنین،
خصلتهای بنیادی طبیعت را که حیات میآفرینند برمیشمرد (الکساندر 1137 ،الف و  1137ب) .گروبر نیز در رسالة دکتری
خود در دانشگاه تکنیک وین در جهت تبیین رابطة علم بیونیک و سکونتگاههای انسانی و تفسیر معیارهای حیات در آن گام
برمیدارد (گروبر7611 ،؛ گروبر و همکاران .)7611 ،مازولنی اما با ارائة مثالهایی نحوة کاربرد بیونیک در یکی از اجزای
سکونتگاههای انسانی (پوستة ساختمان) را تبیین میکند (مازولنی .)7611 ،پاولین نیز به معرفی روشهای طراحی بیونیکی
شامل مسئلهمحور و راهحلمحور و ارائة مثالهایی از کاربرد آن در معماری میپردازد (پاولین .)7611 ،در راستای همین موضوع،
پورتوگزی 17و اُلیور 11در کتابهای خود مجموعهای از تصاویر زیستگاههای انسانی بومی و سنتهای ساختوساز در سراسر دنیا
را ،که برگرفته از ساختارهای طبیعی پیرامون خود بوده ،ارائه کردهاند (پورتوگزی7666 ،؛ اُلیور.)7661 ،
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در زمینة پژوهش حاضر ،به واسطة نوظهوربودن علم بیونیک ،در منابع فارسی کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
از مهمترین منابع فارسی مرتبط میتوان به رسالة دکتری محمودینژاد و فیضآبادی ،که در دانشگاه تربیت مدرس به
انجام رسیده است ،اشاره کرد .در این پژوهشها ،محمودینژاد به تبیین مبانی آموزش خالقیت در علم بیونیک
(محمودینژاد )1131 ،و فیضآبادی به تبیین مبانی تکنولوژی مبتنی بر طبیعت پرداخته است (فیضآبادی .)1131 ،با
توجه به موارد فوق ،میتوان گفت هیچ تحقیقی با رویکرد خاص پژوهش حاضر یعنی تعریف حیات بهعنوان مهمترین
ویژگی طبیعت و تبیین معیارهای آن از طریق بازشناسی علم بیونیک بهمنظور ارزیابی رابطة طبیعت و شهرسازی و
معماری گذشته (یا معاصر) ایران انجام نگرفته است.

مبانینظری
علمبیونیک
1

بیونیک از دو لغت التین «بیو +نیک» تشکیل یافته است که در آن «بیو» مأخذی از زبان یونانی به معنای «زیست» و
«حیات» است و حروف « »icپسوند شبیهساز است ،به معنی «مثل» و «مانند» (ژراردن .)11 :1136 ،اگرچه لغات
«بیومیمیکری» 7و «بیومیمتیکس» 1در زمینة ارتباط طبیعت با دانش بشریاند ،واژة بیونیک بیشتر گویای ارتباط بین
طبیعت و طراحی محصول است .بنا به نظر ناختیگال ( ،)1331واژة آلمانی «بیونیک» 1اصالتاً از واژة انگلیسی
«بیونیکس» 0اقتباس شده که از ترکیب واژگان زیستشناسی (بیولوژی) و فناوری (تکنیکس) پدید آمده است.
جدول.9تعاریفعلمبیونیک
صاحبنظر
جک .ای .استیل
(ژراردن)11 :1136 ،
ورنر ناختیگال
(ناختیگال)1331 ،
جانین بنیوس
(بنیوس)1331 ،
پترا گروبر
(گروبر)11 :7611 ،
فخر طباطبایی
()01-01 :1110
منصوریان و گلستان
()71 :1111

تعریف
بیونیک علم سیستمهایی است که شالودة آنها سیستمهای زندهاند ،یا خصوصیتهای سیستمهای زنده را دارند ،یا به سیستمهای زنده میمانند.
یک رشتة علمی که بهطور ساختاری با تولید و اجرای فنی فرایندهای ساختن و توسعة اصول سیستمهای زیستی مرتبط است.
علم مطالعة مدلهای طبیعت و الهامگیری از این طرحها و فرایندها برای رفع مشکالت انسانی است؛ البته مفهوم الهامگیری باید از
کپیسازی از طبیعت بهطور ساده تشخیص داده شود.
دانش علم رباتیک و جایگزینی و بهینهسازی اجزای زنده ،مانند بافت ،بخشهای مختلف بدن ،عضوها با نسخة مکانیکی آنها.
بیونیک هنر بهکارگرفتن دانش سیستمهای وابسته به زندگی با مقصد تحلیل جنبههای فنی آن است.
همچنین ،پیبردن به اصول کار عناصر طبیعت و بهکارگیری آن در طراحی و ساخت چیزهای دیگر.
هنر بهکارگرفتن دانش سیستمهای زنده برای حل مسائل تکنیکی.
تشبیه و استعاره از طبیعت برای حل مشکالت.

منبع:درجدولبهمنابعاشارهشدهاست

صاحبنظران این حوزه برای علم بیونیک تعاریف متعددی ارائه کردهاند ،اما اتفاق نظر همگان بر این است که
بیونیک بهعنوان یک علم ترکیبی پویا در جهان گسترش یافته است .همچنین ،علم رابط مجموعه سیستمهایی است که
محور اصلی آن را یک سیستم زنده تشکیل میدهد (فخر طباطبایی .)01 :1110 ،در جدول  1خالصهای از تعاریف علم
بیونیک ارائه شده است.
1. Bio+nic
2. Biomimicry
3. Biomimetics
4. Bionik
5. Bionics
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تاریخچة علم بیونیک بهواسطة نوظهوربودن این علم روشن است .بیونیک یک علم بین رشتهای مدرن است که در
نیمة قرن بیستم ظهور یافته و مفاهیم علوم طبیعی و مهندسی را بهکار گرفته است و مهارتهای جمعآوریشده در
زمینههایی مثل زیستشناسی ،فیزیک ،شیمی ،الکترونیک ،مکانیک ،سیبرنتیک ،و ساختمانسازی را سنتز میکند .این
علم از مطالعة «سیستمهای حیاتی» در «موجودات زنده و فرمهای طبیعی» که از نقطهنظر «بیوتکنولوژیک» آنالیز
شدهاند بهوجود آمده است .روح بیونیک را در این شعار میتوان خالصه کرد که «طبیعت قبالً آن (همه چیز) را به انجام
رساندهاست» (باین و پل.)11 :1113 ،
جدول.5سیرتحولتاریخیعلمبیونیک
سال

توضیحات

1301

ابداع واژة بیونیک

1303

اولین کاربرد واژه در برنامة پژوهشی مرکز رایت پاترسن وابسته به نیروی هوایی امریکا

1306

اولین کاربرد جهانی واژه در کنفرانس بیونیک توسط دانشمند امریکایی در دوازدهمین سالروز کنفرانس الکترونیک هوانوردی

منبع:نگارندگان

واژة «بیونیک» را برای اولین بار دانشمند امریکایی ،جک .ای .استیل ،1بهکار برد .تشابه واژة «بیونیک» و «بیولوژی»
(زیستشناسی) بالفاصله انسان را متوجه ارتباط این علم با موجودات زنده میکند .این علم هنگامی اشتهار عمومی پیدا
کرد که هفتصد زیستشناس ،فیزیکدان ،مهندس ،ریاضیدان ،و روانشناس در کنگرهای که در شهر دیتون ایالت اوهایو
تشکیل شد شرکت کردند (ژراردن .)11 :1136 ،همانطورکه اشاره شد ،بیونیک علم سیستمهایی است که شالوده و پایة
آنها سیستمهای زندهاند .از این رو ،اصول علم بیونیک پیوند نزدیکی با ویژگیهای سیستمهای زنده دارد .ناختیگال
( )1331اصول بیونیک را بدین صورت نام میبرد .1 :ساختوساز یکپارچه؛  .7بهینهسازی کل؛  .1چندعملکردیبودن؛ .1
انطباقپذیری با محیطهای خاص؛  .0ذخیرهسازی انرژی؛  .0استفاده از انرژی خورشیدی؛  .1محدودیت زمانی به جای
دوام غیرضروری؛  .1بازیافت کامل؛  .3شبکهایبودن به جای خطیبودن؛  .16رشد و توسعه از طریق آزمون و خطا.

ریزیوطراحیسکونتگاههایانسانی


یکدربرنامه
بیون

بیونیک در برنامهریزی و طراحی شاخهای است برای دستیابی به خالقیت بهواسطة استفاده از مدلهای کلیدی طبیعی و
مقایسه میان طبیعت زنده و محیط ساختهشده که به خلق کیفیتهای مطلوب منجر میشود .در بسیاری از منابع بیونیک،
فرم اولین منبع الهام از طبیعت معرفی شده است که گسترهای از ا مریکای شمالی تا یونان و از مصر و ایران تا هند و چین
دارد .همچنین ،میتواند سطوح مختلف نشانهای (شمایل ،نمایه ،نماد) را شامل شود .از آنجا که هم در تعریف بیونیک و
هم در تاریخچة همة منابع بیونیکی موضوع بهرهگیری از فرم طبیعت مطرح شدهاست (محمودینژاد ،)1131 ،این زمینه
را میتوان به علم بیونیک وارد کرد ،ولی همانطورکه اشاره شد ،بهرهگیری از اصول طبیعت ،ساختار ،عملکرد ،و
فرایندهای طبیعت در اولویت این علم قرار دارد .در جدول  1تاریخچهای از کاربرد علم بیونیک در برنامهریزی و طراحی
زیستگاههای انسانی براساس سال و با تأکید بر حوزة کاربرد و همچنین کاربری ارائه شده است.

ریزیوطراحیسکونتگاههایانسانی(منبع:نگارندگان)


کاربردبیونیکدربرنامه
شکل.9حوزۀ
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همانطورکه از جدول  1برمیآید ،کاربرد بیونیک عمدتاً در کشورهای توسعهیافته و صنعتی اتفاق افتاده است.
همچنین ،بیشتر کاربریهای موضوع طراحی بیونیکی فضاهای عمومی (نمایشگاهی ،اداری ،و تجاری) میباشند و کمتر
از این علم در طراحی سکونتگاههای انسانی استفاده میشود .بیونیک بیشتر در حوزههای فرم و سازه دخالت کرده است،
هرچند به مرور زمان تأثیر آن در حوزة عملکرد و مخصوصاً فرایند نیز بهچشم میخورد که این موارد هم الزمه هم امکان
توجه به ویژگیهای سیستمهای زنده را به جای فرم و سازه صرف در طراحی بیونیکی نشان میدهد .از این رو ،در ادامه
به شناخت و بررسی سیستمهای زنده و شکلدادن به مفهوم حیات در برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی
پرداخته میشود.
ریزیوطراحیسکونتگاههایانسانی


استفادهازبیونیکدربرنامه
جدول.9تاریخچة
سال

برنامهریزیاطراح


توضیحات

کاربری

حوزۀکاربرد

مکان

1101

جوزف پاکستون

طراحی قصر بلورین

نمایشگاهی

فرم و سازه

انگلستان

1111

آنتونی گائودی

طراحی کلیسای ساگرادا فامیلیا

مذهبی

فرم و سازه

اسپانیا

1310

فرانک لوید رایت

طراحی خانة آبشار

مسکونی

مصالح و فرایند

امریکا

1301

یورن اوتزن

طراحی اپرای سیدنی

فرهنگی

فرم و سازه

استرالیا

1303

باک مینیستر فولر

طراحی سازههای تنسگریتی و ژئودزیک

نمایشگاهی

سازه

امریکا

1306

فرای اُتو

الهام از طبیعت در ساخت و ساز

ورزشی

سازه

آلمان

1307

اِرو سارنین

طراحی فرودگاه جان اف .کندی

اداری تجاری

فرم و سازه

امریکا

1336

یان کاپلیکی

طراحی ساختمان سبز

اداری تجاری

عملکرد

انگلستان

طراحی موزة هنر میلواکی ،ایستگاه قطار تی جی

اداری ،تجاری،

وی و اورینت ،برج پیکرة چرخان و ...

فرهنگی ،مسکونی

 1330تا
کنون

سانتیاگو کاالتراوا

 1331تا
کنون

کِن یانگ

طراحی برج ادیت ،برج سوالریس و ...

اداری ،تجاری،
مسکونی

فرم ،سازه ،عملکرد اسپانیا ،پرتغال ،آمریکا

عملکرد و فرایند

مالزی ،سنگاپور

منبع:نگارندگان

سیستمهایزندهوحیات


واژهپژوهان لغت حیات را از مادة «ح ی ی» به معنای «زندگی» و حی را به معنی «زنده» در مقابل میت دانستهاند
(معینمهر .)111 :1131 ،با مطالعه در حوزة سیستمهای زنده و مفاهیم وابسته به آن میتوان دریافت تعریف قطعی برای
«زنده» و «حیات» وجود ندارد (شرودینگر و همکاران ،)1116 ،اما بهنظر میرسد در تالش برای پاسخ به پرسش «حیات
چیست؟» ،شرق و غرب دو جهت کامالً مخالف را برگزیدهاند؛ یکی ذهنگرایی و شهود و دیگری عینیتخواهی و
جستوجوی شواهد تجربی (شرودینگر و همکاران .)1 :1116 ،در ایران ،چه قبل از اسالم چه پس از آن ،همواره رویکرد
نخست رواج بیشتری داشته و موجب پیدایش مکتبهای گوناگون حکمی ،فلسفی ،و عرفانی مملو از مباحثی ژرف و
پیچیده در این زمینه شده است .از این رو ،با تدقیق در تعاریف ارائهشده برای حیات ،میتوان این نکته را دریافت که دو
دیدگاه عمده پیرامون حیات مطرح است که نگارندگان آنها را به تعریف حیات در «دیدگاه تجربهگرایانه» و «دیدگاه
تفسیرگرایانه» تقسیمبندی میکند؛ بهطوریکه دیدگاه تجربهگرایانه متمایل به اندیشههای غربی و دیدگاه تفسیرگرایانه
معطوف به اندیشههای مشرقزمین است.
درک انسان ها از مفهوم حیات همواره به اوضاع اجتماعی و فرهنگی و فکری زمانه وابسته بوده و بیش از همه تحت
نفوذ شدید علوم و فنون حاکم قرار داشته است .در قرن هجدهم موجودات زنده بهمثابة ساعتهای کوکی پنداشته
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میشدند .در قرن نوزدهم این تصویر ذهنی پدید آمد که موجودات زنده شبیه ماشینهای حرارتیاند .در قرن بیستم ،زمان
جوالن ماشینهای محاسباتی موجودات زنده به رایانه تشبیه شدند .به هر حال ،انسان همیشه موجودات زنده را بهسان آن
چیزی که بهوسیلة خودش طرح و ساخته شده تصور کرده است (فخر طباطبایی .)13 :1110 ،تشبیه موجودات زنده به
دستگاههای کنترلی در حال حاضر نیز تأیید واضحی بر این امر است .با توجه به تعاریف جدول  ،1میتوان استدالل کرد
که حیات خود یک ویژگی طبیعت (سیستمهای زنده) و کیفیت ویژهای از طبیعت است .حیات یک ارزش مطلق نیست و
دارای مراتب و ترازهای مختلف است .ویژگی حیات هم به جاندار هم بیجان اطالق میشود؛ آنگاه مرتبهای از حیات که
در جانداران روی میدهد فقط حالت خاصی از حیات است .همچنین ،ادراک ما از حیات مربوط به تفاوتهای ساختاری
میان خود سیستمهای زنده است؛ تفاوتی که بهزعم نگارندگان قابل اندازهگیری و بیان است .از این رو ،الزم است نسبت
به شناخت معیارهای حیات اقدام کرد.
.تعریفحیاتدردیدگاهتجربهگرایانهودیدگاهتفسیرگرایانه

جدول5
موجود زنده ماشینهایی شیمیاییاند که خود را میسازند ،به تکثیر خود میپردازند ،و بدین سان با اجرای متابولیسم گسترده و
به اعتقاد زیستشناسان
گوناگون میشوند.

(فخر طباطبایی)70 :1110 ،
هافمایر( 1طبیعتشناس)

ارتباط و پردازش نشانههای حیات (بیولوژیکی یا کالسیک) در همة ترازهای طبیعت جاندار.

دیدگاه تجربهگرایانه

()100 :1331
شرودینگر (فیزیکدان)

موجود زنده دستگاه یا نظامی است که الزاماً برای حفظ وضعیت خود به جریانی از ماده و کارمایه در خودش نیاز دارد.

(شرودینگر و همکاران)0 :1116 ،
الکساندر (شهرساز)

منظور از حیات به جانداران (ارگانیسمهای گیاهی و جانوری) و هر نظام کربنی ،اکسیژن ،هیدروژنی ،نیتروژنی که قادر به تولید

(1137الف)71 :

مثل باشد برمیگردد.

گروبر (معمار)
()117 :7611

سیستمهای حیاتی سیستمهایی باز هستند که از پروتئینها و اسیدنوکلئیکها با توانایی خودسازی این مواد تشکیل شدهاند.

به اعتقاد فالسفه
(معینمهر)113 :1131 ،
دیدگاه تفسیرگرایانه

به اعتقاد اهل دین
(معینمهر)111 :1131 ،
الکساندر (شهرساز)
(1137الف)16 :
گروبر (معمار)
()110 :7611

حیات ،روح ،و آن چیزی است که با آن احساس و رشد و نمو صورت گرفته است.
حیات ماورای طبیعت و شامل همگرایی زندگی مادی و زندگی معنوی است.
حیات کیفیتی است که در ذات هر چیز نهفته است .هر شکل از نظم از مرتبهای از حیات برخوردار است.
حیات بر مبنای سلسلهمراتبی از کیفیتها و ترازها در ساختارها پدید میآید.

منبع:درجدولبهمنابعاشارهشدهاست.

سکونتگاههایانسانی

برنامهریزیوطراحی

اهمیتحیاتدر
همة افراد در همه حال و در همة گروه های سنی به نقش طبیعـت و اسـتفاده از مزایـای آن بـرای بهبود وضعیت روحی،
روانی ،اجتماعی ،و حتی اقتصادی خود توجه دارند (قربانی و تیموری .)03 :1113 ،همچنین ،همانطورکه تجربة ما نشان
میدهد ،برخی شهرها ،ساختمانها ،صنایع دستی ،و به طور کلی آثار هنری از برخی دیگر زندهترند« .مسجد جامع
اصفهان با رنگهای خیرهکنندهاش بسیار باشکوه است .این مسجد با رنگها و تناسباتش حیاتی تحسینبرانگیز دارد که
برخالف کلیساهای گوتیک که حزنانگیزند درخشان و شاداب است» (الکساندر1137 ،الف .)10 :کلیساهای قرون اولیة
1. Hoffmeyer
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مسیحیت در رم ،ماچوپیچو در پرو ،خانههای سفالی در مراکش ،و پلهای اصفهان نیز ،هرچند در مقیاسی کوچکترند،
قادرند احساسی از آرامش توأم با احترام در ما برانگیزند (الکساندر1137 ،الف .)11 :به این ترتیب ،هم یادگارهای باعظمت
تاریخی هم شهرها و ساختمانهای در مقیاس کوچکتر ،همگی ،پیوندی مستقیم با حیات دارند .بنابراین ،ساختمانها در
سراسر جهان بسیار متفاوتاند ،مواردی بسیار زندهاند ،و برخی حیات کمتری دارند؛ چیزی که امروزه در شهرسازی و
معماری ،بهطور عام ،و سکونتگاههای انسانی ،بهطور خاص ،بهندرت یافت میشود.
انسان اشرف مخلوقات و هدف غایی از خلق طبیعت است« :و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی االرض جمیعا منه
ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون» (جاثیه .)11 :از این رو ،توجه به حیات انسانی یک اصل است .برای حیات انسانی
وجوه کمّی و کیفی متنوعی را می توان برشمرد .زندگی دنیایی انسان طولی از تولد تا مرگ دارد؛ اما وجهی کیفی نیز برای
آن مطرح است که بیش از طول زندگی (وجه کمّی آن) اهمیت دارد (نقیزاده .)706 :1111 ،همة اندیشمندان فلسفه و
عرفان نیز بر وجود مراتب حیات برای انسان تأکید دارند (نصر )1103 ،که میتوان از آنها به حیات مادی (توجه به جهان
قابل ادراک ،نفس اماره) ،حیات روانی (توجه به ذات ،نفس لوامه) ،و حیات معنوی (توجه به سرمنشأ ،نفس مطمئنه) نام
برد .از منظر اسالم حیات معنوی حیات اصلی انسان قلمداد میشود.
از پیشفرضهای فوق میتوان استدالل کرد که پذیرش ساحتهای متنوع حیات و نیازهای گوناگون مرتبط با هر
مرتبه از حیات انسانی ایجاب میکند تا فعالیتهای انسانی از جمله شهرسازی و معماری (نقیزاده )713 :1111 ،و نتایج و
دستاوردهای آن از جمله سکونتگاههای انسانی ،بهعنوان مهمترین و عمدهترین بخش از زیستگاههای انسانی ،نیز درجات
و مراتب متنوعی را دارا باشد که هر کدام مابهازای ساحتی خاص از حیات یا نیازی مشخص از انسان خواهد بود .از طرف
دیگر ،هنر بهطور عام و شهرسازی و معماری بهطور خاص از مهارت و برجستگیهای انسانی سخن میگوید و برای
برجستگیدادن به انسانیت انسانها مطرح است (انصاری .)10 :1101 ،از این رو ،رسیدن به مرتبة حیات معنوی فقط در
پرتو توجه همهجانبه به معیارهای حیات در برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی محقق میشود.

مدلمفهومیپژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است ،زیرا ،برخالف تحقیقات کاربردی ،بهدنبال دستهبندی شاخصهای موجود و
مطالعة آنها در یک نمونة موردی نیست ،بلکه همانطورکه در مقدمه اشاره شد ،هدف پژوهش رسیدن به کیفیت ویژهای
در برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی است که حیات نامیده میشود و راه رسیدن به این کیفیت تبیین معیارهای
آن است .از این رو ،نگارندگان در بخش مبانی نظری پژوهش به دنبال ایجاد زنجیرهای از مطالعات نظری بر مبنای
استدالل منطقی بودهاند تا ایشان را به مفهوم مطلوب پژوهش بهمنظور تدقیق و تبیین معیارهای تعریفکنندة آن برساند.
این مسیر با مطالعة متغیرهای پژوهش ،یعنی بیونیک و سکونتگاههای انسانی ،آغاز شد .در ادامه ،طی فرایندی تحلیلی و
تطبیقی ،که بهصورت خالصه در بخش مبانی نظری ارائه شده است ،زیرشاخههای هر متغیر تبیین و مفهوم مشترک
آنها یعنی سیستمهای زنده شناسایی شد .مطالعة سیستمهای زنده و مطابقت زیرشاخههای آن با زیرشاخههای مفاهیم
اصلی و وابستة پژوهش نگارندگان را به شناخت مفهوم مطلوب پژوهش یعنی حیات معنوی ،که در ادامة پژوهش به
اختصار «حیات» نامیده میشود و در بخش بعد به شناسایی معیارهای آن پرداخته میشود رساند .بهمنظور روشنترشدن
فرایند استدالل در این بخش ،مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل  7ارائه شده است.
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اصلی

مفهوم

بیونیک
سکونتگاههایانسانی

مفهوم وابسته

به سیستمهای زنده

خوصیات سیستمهای زنده

شالودة آنها سیستمهای

میمانند

را دارند

زنده است

فرم و سازه

مصالح

عملکرد و فرایند

شهرسازی و معماری مدرن
(پاکستون ،گائودی ،اوتزن ،فولر ،اتو ،سارینن ،کاالتراوا و
)...

حیات مادی
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تعریف بیونیک

حوزة عمل بیونیک

شهرسازی و معماری بومی
و ارگانیک (رایت و یانگ و

تجارب بیونیک

)...

حیات روانی

مراتب حیات
حیاتمعنوی
(مفهوم مطلوب پژوهش)

مفهوم مشترک

سیستمهای زنده

دیدگاه تجربهگرایانه

دیدگاه تفسیرگرایانه

تعریف حیات

شکل.5مدلمفهومیپژوهش(منبع:نگارندگان)

روشپژوهش
پژوهش حاضر براساس هدفْ بنیادی است ،زیرا میتواند با استفاده از معیارهایی که از طریق تحقیق در زمینة بیونیک
بهدست میآید در جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر (در سکونتگاههای انسانی) استفاده شود .این پژوهش از جمله
پژوهشهای کیفی است که به روش توصیفی -تحلیلی به انجام رسیده است .در بخش ابتدایی ،نظریههای پایة مرتبط با
حوزة پژوهش به روش کتابخانهای جمعآوری میشود و ،متناسب با هدف پژوهش ،چارچوب نظری و مفهوم مطلوب
پژوهش شکل داده میشود .روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این بخش استدالل منطقی است (حافظنیا.)1113 ،
در بخش دوم پژوهش ،با توجه به گستردگی تعریف حیات و عدم اتفاق نظر بر سر آن ،از روش دلفی استفاده شده
است .زمانی که بخواهیم دربارة اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر دربارة یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش
دلفی استفاده میشود (سرمد و همکاران .)1110 ،روش دلفی ،با استفادة گسترده از آرا (با ابزار پرسشنامه و مصاحبه)،
اجماع قوی و مستحکمی از آنها ،بهخصوص در مواردی نظیر موضوع پژوهش که با کمبود شواهد تجربی روبهرو
هستیم ،ارائه میدهد (احمدی و همکاران .)117 :1111 ،در این روش طی سه راند پیمایشی متوالی و گمنامی پانلیستها،
معیارهای حیات جمعآوری ،دستهبندی ،تعدیل ،تلخیص ،رتبهبندی ،و عرضه میشود .در راند اول به روش تحلیل محتوا
به حذف و ترکیب معیارها پرداخته شد .از آنجا که در گروههای هموژن  16تا  10نفر پانلیست کافی است (ویندل،
 ،)7661از دیدگاه  16نفر از متخصصان و خبرگان حوزة برنامهریزی ،طراحی شهری ،و معماری در راندهای دوم و سوم
دلفی بهره گرفته شده و همچنین برای تحلیل یافتههای نهایی پژوهش از نرمافزار ( SPSSآزمون کوکران ،روش
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میانگین ،و واریانس) استفاده شده است .در بررسی پایایی ابزار سنجش باید گفت کاربران دلفی صحت این روش را تأیید
کردهاند (اوکولی و پاولوسکی .)7661 ،روایی ابزار سنجش نیز از طریق نظرخواهی از چند متخصص که در مطالعه شرکت
نداشتهاند (احمدی و همکاران )111 :1111 ،تأمین شده است .شکل  1فرایند پژوهش را نشان میدهد.

روش دلفی

بیونیک

سیستمهای زنده و حیات

سؤال تحقیق

معیارهای حیات

راندهایپیمایشیو
محاسباتکمّی

اهمیت حیات در برنامهریزی و
طراحی سکونتگاههای انسانی

بیونیک در برنامهریزی و
طراحی سکونتگاههای
انسانی

شکل.9فرایندپژوهش(منبع:نگارندگان)

بحثویافتهها

نتایجحاصلازروشدلفی

همانگونهکه در بخش قبل اشاره شد ،در این بخش برای رسیدن به معیارهای حیات بهعنوان معیارهای بیونیکی در
برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی ،با استفاده از روش دلفی و طی راندهای پیمایشی ،معیارهای حیات (در همة
سطوح) جمعآوری ،دستهبندی ،تلخیص ،رتبهبندی ،و عرضه شد.
در راند اول با استفاده از پیمایش کتابخانه ای و میدانی همچنین بر مبنای چارچوب نظری تحقیق و مبانی روش
دلفی ،داده ها (معیارهای حیات) از منظر متخصصان این حوزه ـ که زیست شناسان ،فیزیک دانان ،فالسفه ،اهل دین،
شهرسازان ،و معماران را دربر می گیردـ جمع آوری شد که خالصة آن در جدول  0ارائه شده است .در ادامه بر مبنای
تعاریف ارائه شده برای هر معیار ،به روش تحلیل محتوا و با استفاده از ابزار قیاس و استدالل منطقی به دسته بندی،
حذف معیارهای مشابه ،و ترکیب برخی از  110معیار به دست آمده پرداخته شد که سرانجام  10معیار استخراج شد.
ذکر این نکته الزم است که با توجه به اینکه هدف تحقیق رسیدن به معیارهای بیونیکی در شهرسازی و معماری
ایران است و اوالً مبانی فکری نظری و عملی حاکم بر رفتار و کردار ایرانی ،چه قبل از اسالم چه بعد از آن ،همواره
متأ ثر از دیدگاه تفسیرگرایانه (معتقد به معنا) بوده است؛ ثانیاً ،دیدگاه تفسیرگ رایانه دیدگاه تجربه گرایانه را رد نکرده،
بلکه آن را هم دربر گرفته و معتقد است که راه رسیدن به معنا از ماده می گذرد ،دیدگاه تفسیرگرایانه مالک عمل
قرار گرفت.
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.نتایجحاصلازپیمایشکتابخانهایومیدانیپیرامونمعیارهایحیات

جدول2
ردیف
1
7

متخصص

معیارهایحیات

کمپبل (زیستشناس)

نظم ،تکثیر ،رشد و توسعه ،مصرف انرژی ،احساسکردن ،واکنش نشاندادن ،هموستازی ،توسعة

(کمپبل و مارکل)7666 ،1

تکاملی

شرودینگر (فیزیکدان)

نظم ،یکپارچگی ،تراز سلسلهمراتبی ،پیدایش ،آنتروپی پایین ،خودسازماندهی (خودپایداری،

(شرودینگر و دیگران)1116 ،

خودترمیمی ،خودسازی) ،محدودشدن به زمان و مکان

لینچ (شهرساز) ()1111

معنی ،تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی ،عدالت

الکساندر (شهرساز)

1

(1137الف)
دُکزی( 7شهرساز) ()7660

0

1

فضای خالی ،فضای معین ،تقارن موضعی ،سادگی و آرامش درونی ،تکرار متناوب ،انسجام و
ابهام عمیق ،سلسلهمراتب ،مقیاسهای مختلف ،مراکز نیرومند ،جداییناپذیری ،مرزها،
ناهمگونی ،پژواک ،تضاد ،شکل خوب
فرانیرو ،حد نیرو ،مشارکت ،نظم (هارمونی ،ریتم ،سلسلهمراتب) ،آزادی

(اُتو و همکاران)1310 ،

کمینهسازی مصرف انرژی ،ثبات ظاهری اما پویایی دائمی

گروبر (معمار)

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

()7611

واکنش ،هموستازی و متابولیسم ،تکامل و انتخاب طبیعی

مازولنی (معمار) ()7611

چرخه انرژی و ماده ،تکثیر ،تطبیقپذیری ،تکامل ،واکنش ،هموستازی ،پویایی

فخر طباطبایی (بومشناس)

متابولیسم (تغذیه ،رشد ،تکثیر ،سازش) ،آنتروپی منفی ،مقصودمندی ،سلسلهمراتب ،تعالی،

()1110

پیچیدگی ،انرژی ،تداوم و تکرار ،سودمندی ،کارایی ،تکامل ،انتخاب طبیعی

16

ارسطو (فیلسوف) (نصر)1111 ،

حرکت ،توانایی بازتولید ،رشد ،تحول بالقوه

11

جوادی آملی (اهل دین) ()1111

روح ،احساس ،رشد ،و نمو

17

تقوایی (شهرساز)

روح ،وحدت در کثرت ،پایداری ،ادراک ،ایمان ،آرامش و امنیت ،سودمندی ،آزادی

11

پورجعفر (شهرساز)

تکثیر ،نظم ،توازن و تعادل ،تکرار و ریتم

نقیزاده (شهرساز و معمار)

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

()131 - 110 :1111

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

10

انصاری (معمار)

مجموعیت ،رشد ،نظم ،تکثیر ،تعادل ،تکرار و ریتم ،پرهیز از بیهودگی

10

بمانیان (معمار)

تنوع ،بدیعبودن ،زمانمندی ،مکانمندی ،بهرهمندی ،هماهنگی با اقلیم،کارایی ،معنا

0
1
1
3

11

تفسیرگرایانه (معتقد به معنا)

اُتو (معمار)

خودسازماندهی ،سازگاری ،الگوهای اصیل پیدایش ،وابستگی به مقیاس ،گرایش به

تجربهگرایانه (معتقد به ماده)

1

دیدگاه

منبع:درجدولبهمنابعاشارهشدهاست.

در راند دوم پرسشنامهای تنظیم شد که حاوی دستهبندی حاصل از راند اول بود .از متخصصان خواسته شد در
صورتی که نظرشان با دستهبندی بهدستآمده مطابقت ندارد ،نسبت به توجیه تفاوت نظر خود با نتایج راند اول و همچنین
تعدیل و تلخیص یا در صورت لزوم اضافهکردن به این فهرست اقدام کنند که سرانجام  10معیار استخراج شد که خالصة
آن در جدول  0ارائه شده است.
در راند سوم دلفی ،از متخصصان خواسته شد ،عالوه بر اظهارنظر دربارة معیارها ،ترکیب معیارها ،یا حذف معیارهایی
که همپوشانی دارند به دستهبندی آنها نیز اقدام کنند که سرانجام  1معیار در  1دسته استخراج شد که خالصة آن در
جدول  1ارائه شده است .در این دستهبندی ،معیارهای اصلی معیارهایی است که برای ایجاد حیات در طبیعت الزم و
ضروری است و فقدان هر کدام مانعِ پیداش حیات میشود؛ در حالی که معیارهای مکمل الزمة ایجاد حیات نبوده ،بلکه

1. Campbell & Markl
2. Doczi
3. Otto
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به پیدایش آن کمک میکنند .معیار نظم نیز پایه و اساس شکلگیری همة معیارهای دیگر است .از این رو ،از سوی
متخصصان معیار بنیادی معرفی شده است.
جدول.6نتایجحاصلازرانددومدلفیپیرامونمعیارهایحیات
ردیف

معیارهایحیات

معیارهایوابسته(حاصلازرانداول)

1

مجموعیت

مجموعیت ،کلیت ،یکپارچگی ،وحدت در کثرت ،ایجاز ،سادگی ،جداییناپذیری ،مشارکت ،انسجام

7

هدفمندی

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

1

تکامل

حرکت ،تغییر ،رشد ،انتخاب طبیعی ،تکامل ،تعالی

1

بداعت

بدیعبودن ،تنوع ،تحول ،ثبات ظاهری و پویایی دائمی ،ناهمگونی ،پیچیدگی

0

تکثیرپذیری

پیدایش ،تکثیر ،تولید ،بازتولید ،تولید مثل

0

انطباقپذیری

انطباق ،انعطاف ،آنتروپی منفی ،احساس ،واکنش

1

خودسازماندهی

خودسازماندهی ،خودپایداری ،خودترمیمی ،خودسازی ،هموستازی

1

کارایی

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

3

نظم

تکرار ،ریتم ،پیوستگی ،قانون

16

تعادل

تعادل و توازن ،هماهنگی ،تقارن ،تداوم ،حد و اندازه

11

سلسلهمراتب

مقیاس ،تناسب ،درجهبندی

17

نفوذپذیری

نفوذپذیری ،بُعد ،چرخة ماده و انرژی ،فضای خالی ،دسترسی

11

گشودگی

گشودگی ،آزادی ،ارتباط ،اتصال ،ادراک

11

مراکز نیرومند

مراکز نیرومند ،شکل خوب ،تسلط ،فضای معین

10

مرز

مرز ،تنوع ،محدودیت ،تضاد

منبع:نگارندگان

شکل.5نتایجحاصلازاجرایآزمونکوکران(منبع:نگارندگان)



در ادامه بهمنظور سنجش مشابهت نظر متخصصان پیرامون معیارهای بهدستآمده ،آزمون کوکران طراحی و اجرا
شد .همانطورکه در شکل  1نشان داده شده است ،سطح پوشش آمارة آزمون )6/160( 1از سطح اطمینان آزمون ()6/60
بزرگتر است که بیانگر آن است که در سطح خطای  6/60تفاوت معناداری بین نظر متخصصان دربارة معیارهای
بهدستآمده در راند سوم دلفی وجود ندارد .به عبارت دیگر ،با اطمینان 30درصد ،نظر متخصصان همگرا بوده و به ادامه و
تکرار راندهای دلفی نیازی نیست.
1. Asymp. Sig.
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در انتها نیز بهمنظور رتبهبندی معیارهای بهدستآمده براساس نقش و میزان اهمیت آنها در حیاتبخشی به
سکونتگاههای انسانی ،از پانلیست ها خواسته شد تا نظر خود را در پنج حالت از مقیاس لیکرت بیان کنند .نتایج این ارزیابی
نشان میدهد از نظر اهمیت همة معیارها از حد متوسط ( )7/0بیشتر بوده و بین  1/1تا  1/3در نوساناند .همچنین،
واریانس بهدستآمده ( )6/131نشاندهندة پراکندگی پایین نمرات و همگونی نظر متخصصان دربارة اهمیت معیارهای
بهدستآمده است (جدول .)1
.نتایجحاصلازراندسومدلفیورتبهبندیمعیارهایحیات

جدول7
ردیف

معیارهایحیات

معیارهایوابسته(حاصلازرانددوم)

میانگین

رتبهبندی


1

مجموعیت

مجموعیت ،هدفمندی

1/3

1

7

تکامل

تکامل ،بداعت ،تکثیرپذیری

1/1

1

1

سازگاری

انطباقپذیری ،خودسازماندهی

1

1

1

بهینهسازی

کارایی

1

1

0

نظم

نظم ،تعادل ،سلسلهمراتب

1/1

7

0

نفوذپذیری

نفوذپذیری ،گشودگی

1/1

0

1

مرکز نیرومند

مراکز نیرومند ،مرز

1/1

0

دستهبندی


اصلی

بنیادی
مکمل

منبع:نگارندگان

معیارهایحیات

در این بخش معیارهای بهدستآمده از راند سوم دلفی ،که همان معیارهای حیات است ،معرفی شده و ،ضمن ارائة تعاریف
و مفاهیم وابسته به آنها ،با ذکر مصداقهایی از طبیعت ،سعی در رسیدن به هدف تحقیق شده است (جدول .)1
مجموعیت

برای تعریف مجموعیت میتوان گفت هر بخش از هر نظام همزمان هم قائم به ذات خود است هم همیشه بخشی از
نظامی بزرگتر در جهان پیرامون خود که عمیقاً به آن متصل است (الکساندر1137 ،الف .)710 :هنگامی که به رشد و
تغییرات طبیعت مینگریم ،درمییابیم عملکردهای متفاوت که از درون یا بیرون کلیت موجود نشئت میگیرد ممکن است
به سود یا ضرر آن کلیت باشد ،زیرا خصوصیت هر جزء ممکن است همسو یا در تضاد با کلیت آن باشد .به این ترتیب،
میزان حیات و مقدار ارزش هر چیزی از این هماهنگی یا تضاد ناشی میشود .این ویژگی طبیعت (مجموعیت) در بسیاری
موارد در سایة تجربهگرایی معاصر نادیده گرفته شده است .نوالیس ،1شاعر و فیلسوف رمانتیک ،در این باره مینویسد:
«دیری است که در فیزیک پدیدهها را از زمینة خویش جدا ساختهاند و روابط متقابل آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.
هر پدیدهای حلقهای از زنجیرة بی حد و حساب است که همة پدیدهها را چونان حلقههای همان زنجیر فهم میکند»
(نصر.)137 :1111 ،
معیار مجموعیت توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شود و با کسب میانگین  1/3رتبة
اول اهمیت را نسبت به سایر معیارها بهدست آورد و بهعنوان مهمترین معیار و همچنین معیار اصلی حیات انتخاب شود.
برای مثال مجموعیت در طبیعت میتوان به برهان بِل ،)1311( 7که یکپارچگی عمیق و بنیانی میان ساختار ماده و فضا
را بیان میکند ،یا اصل ماخ ،)1306( 1که بیان میکند ذرات ماده عمیقاً به هم مرتبطاند ،اشاره کرد.
1. Novalis
2. John Bell
3. Ernst Mach
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قاعدة کلی پیدایش حیات بیان میکند که حیات فقط از حیات پدید میآید (گروبر .)111 :7611 ،جانداران این توانایی را
دارند که تولیدمثل کنند و تکامل یابند .بیشتر جانوران و گیاهان به روش جنسی تولید مثل میکنند .فرزندان بهوسیلة
سلولهای نر و ماده که حاوی مجموعة کاملی از کروموزومها هستند تولید میشوند که باعث ایجاد ترکیبهای جدید
ژنتیکی میشود که خود اساس تکامل است (مارگولیوس و ساگان .)11 :7666 ،1این روند تکاملی و تغییر و تحول از
گونهای به گونة دیگر بهآرامی و طی چند نسل اتفاق میافتد و ساختاری بههمپیوسته و بدون پرش دارد (الکساندر،
1137ب .)01 :واژة تکامل شامل همة تغییراتی است که حیات بر روی زمین را تحت تأثیر خود قرار داده است ،از زمانی
که حیات بهصورت بسیار ابتدایی بوده تا تنوعی که امروز شاهد آن هستیم (کمپبل و مارکل.)110 :7666 ،
معیار تکامل توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شود و با کسب میانگین  1/1رتبة سوم
اهمیت را نسبت به سایر معیارها بهدست آورد و همچنین بهعنوان یکی از معیارهای اصلی حیات انتخاب شود .برای مثالِ
تکامل در طبیعت میتوان به گرمشدن آب ،تحول یک هسته به گیاه ،یا یک نطفه به حیوان یا انسان اشاره کرد.
بدیعبودن آسمان و زمین ،که خداوند در قرآن در آیة «بدیع السماوات و االرض» (بقره )111 :به آن اشاره میکند ،نیز
مصداقی از تکامل در طبیعت است .علم نیز این اشاره را تأیید میکند« :با رشد و توسعة سطح نظم در جانداران
ویژگیهای جدیدی پدید میآیند که در سطح قبلی موجود نبودند .این ویژگیها را ویژگیهای نوظهور (بدیع) در طبیعت
مینامند» (گروبر.)110 :7611 ،
سازگاری

همة سیستمهای زنده ،نهتنها حیوانات ،بلکه گیاهان و میکروارگانیسمها نیز دارای توانایی درککردن و احساسکردناند
(مارگولیوس و ساگان .)71 :7666 ،احساسکردن و واکنش نشاندادن برای بقای جانداران و گونة آنها حیاتی است؛ از این
رو ،باید نسبت به محرکهای خارجی حساس و با محیط خود سازگار باشند (گروبر .)176 :7611 ،در همان زمان که
جانداران و محیط در حال ارتباطی متقابلاند ،حیات توسعه مییابد .بهعنوان نتیجة تکامل و انتخاب طبیعی ،جانداران بیشتر و
بیشتر با محیط سازگار میشوند و همزمان به آن شکل میدهند .توانایی نسبی در رفتارهای سازگارانة پیچیده ویژگی اصلی
سیستمهای زنده بهشمار میآید .در نظریة خودسازماندهی ،7سازگاری توجه به توانایی سیستمها برای توسعه و حفظ نظم
ذاتی خود بدون کنترلی از خارج تعریف میشود .فرایند خودسازماندهی و هموستازی 1در طبیعت بیجان نیز در زمینههای
مختلف یافت میشود (اویلر .)7666 ،1بنابراین ،نگرش مبتنی بر سازگاری و خودسازماندهی را میتوان پلی دانست که
فاصلة میان پدیدهها را در طبیعت جاندار و بیجان پُر میکند و نقش کلیدی برای درک حیات و آگاهی دارد.
معیار سازگاری توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شود و با کسب میانگین  1رتبة چهارم
اهمیت را نسبت به سایر معیارها بهدست آورد و همچنین بهعنوان یکی از معیارهای اصلی حیات انتخاب شود .خمشدن
درختانی که در مسیر باد قرار دارند ،همرنگشدن آفتابپرست با محیط بهمنظور استتار ،صیقلیشدن سنگهای کف
رودخانه و بسیاری دیگر از جمله مصداقهای سازگاری در طبیعتاند.
بهینهسازی


جانداران زنده باید از لحاظ مصرف انرژی کارامد باشند تا امکان بقا داشته باشند (گروبر .)31 :7611 ،از این رو ،همة
1. Margolius and Sagan
2. Self-orgenizing
3. Homoeostasis
4. Euler
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فرایندها و ساختوسازهای طبیعی از لحاظ مصرف انرژی بهینه شدهاند و از این نظر همة آنها از اصول طراحی طبیعت
پیروی میکنند (ناختیگال .)71 :1331 ،در همین راستا ،پاولین ( )7611سیستمهای زنده را بهسبب ویژگیهایی نظیر
«پیچیدگی ،یکپارچگی ،و همزیستی»« ،چرخة بسته و بدون ضایعات»« ،سازگاری با تغییرات دائمی»« ،عدم استفاده از
سموم دائمی»« ،گستردگی و تنوع»« ،کارکردن با انرژی خورشیدی» ،و «بهینهبودن بهعنوان یک سیستم کامل»،
بهترین الگو برای رسیدن به پایداری زیستمحیطی در جهان معاصر معرفی میکند.
معیار بهینهسازی توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شود و با کسب میانگین  1رتبة
چهارم اهمیت را نسبت به سایر معیارها و بهطور مشترک با معیار سازگاری بهدست آورد و همچنین یکی دیگر از
معیارهای اصلی حیات نیز انتخاب شود .بهینهبودن ساختار گیاهان یا اسکلت جانوران از نظر صرف ماده ،استفادة مستقیم
و غیرمستقیم گیاهان و جانوران از انرژی خورشیدی ،چندعملکردیبودن و بازیافت کامل ارگانیسمها و بسیاری دیگر از
جمله مصداقهای بهینهسازی در طبیعتاند.
نظم

«فرایندهای حیاتی به الگوهای (نظمهای) شگفتانگیز و سهبُعدی در موجودات زنده ،کندوهای عسل ،شهرها ،و در کل
حیات سیارهای منجر شده است» (مارگولیوس و ساگان .)1 :7666 ،نظم روشنترین معیار حیات است (گروبر)111 :7611 ،
که به معنی قرارگرفتن هر چیز در جای خود و با سلسلهمراتب مشخص هم شامل نظم ریاضی هم شامل نظم فیزیکی
میشود .نظم ریاضی به معنی هماهنگی کالبدی و دربرگیرندة مفاهیمی چون تکرار ،ریتم ،تقارن ،تعادل و توازن است و نظم
فیزیکی به معنی هماهنگی عملکردی و دربرگیرندة مفاهیمی چون هویت فردی و جمعی ،استقالل ،دوام ،انسجام ،و
پیوستگی (گروبر )101-111 :7611 ،است .هر بخشی از هر نظام دارای طیفی از مقیاسهای مختلف است .از این رو،
سلسلهمراتب جزء و گونهای از نظم است .سلسلهمراتب نقش بسیار مهمی در سیستمهای زنده ایفا میکند« .تقریباً هر چیزی
که دارای حیات واقعی است دارای درجهبندی (سلسلهمراتب) معین و مشخصی است» (الکساندر1137 ،الف.)103 :
همانطورکه در جدولهای  0و  1ارائه شده است ،معیار نظم توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر
انتخاب شود و با کسب میانگین  1/1رتبة دوم اهمیت را نسبت به سایر معیارها بهدست آورد .همچنین ،از آنجا که نظم
پایه و اساس همة معیارهای حیات و همچنین هر پدیدة طبیعی و مصنوعی را تشکیل میدهد ،از سوی متخصصان معیار
بنیادی حیات انتخاب شد .تقارن محوری جانوران ،نظم ریاضی ،و سلسلهمراتب موجود در دانههای گل آفتابگردان
(اسپیرال) و دانه های برف (فراکتال) ،نظم عملکردی موجود در انتقال ژن از نسلی به نسلی دیگر و بسیاری موارد دیگر از
جمله مصداقهای نظم موجود در طبیعت است .خداوند در قرآن در آیة «انا کل شیء خلقناه بقدر» (قمر )13 :بر نظم
موجود در کل خلقت نیز تأکید میکند.
نفوذپذیری

نفوذپذیری در علوم زیستی شامل تبادل ماده ،انرژی ،و اطالعات با محیط است .نفوذپذیری میزان عملکرد هر سیستم را با
توجه به مرزهایی که از طریق آن تبادل انجام میگیرد تعریف میکند (گروبر .)170 :7611 ،مرز بین دو پدیده به جای اینکه
صرفاً حد فاصلی فاقد بُعد باشد ،ناحیهای صلب است که واجد شکل و خصوصیات منسجم و منحصربهفرد خویش است .از
این روست که بهعنوان مثال ضخامت غشای سلول به اندازة قطر کل سلول است (الکساندر1137 ،الف .)771 :زیرا بخش
اعظم ساختار شیمیایی که برای کنترل مبادالت بین بخش داخلی و خارجی آن مورد نیاز است (نفوذپذیری) در آنجا فراهم
شده است .فضای خالی که در عمده سیستمهای زنده قابل مشاهده است نیز یکی از مراکز موثر جهت تبادل با محیط است.
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معیار نفوذپذیری توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شود و با کسب میانگین  1/1رتبة
پنجم اهمیت را نسبت به سایر معیارها بهدست آورد .همچنین ،از آنجا که نفوذپذیری ،برخالف پنج معیار قبلی ،الزمة
ایجاد حیات در طبیعت نبوده ،بلکه به پیدایش آن کمک و آن را تقویت میکند ،از سوی متخصصان بهعنوان معیار مکمل
انتخاب شد .گشودگیهای بدن جانوران ،باز و بسته شدن گلها ،ترکهای روی یک سطح رسی ،خلل و فرج سنگهای
آذرین و بسیاری موارد دیگر از جمله مصداقهای نفوذپذیری موجود در طبیعتاند.
مرکزنیرومند

«مهمترین ویژگی یک سیستم زنده این است که کلیتهای متنوعی که در سطوح مختلف درون آن سیستم زنده وجود
دارند  ...در عمل بهمثابة مراکزی نیرومند پدیدار میشوند» (الکساندر1137 ،الف .)113 :در تعریف مرکز نیرومند میتوان
گفت هر بخشی از هر نظام که «تعینیافته» باشد یک مرکز نیرومند است؛ کانونی که ما را مجذوب خود میکند .میدان
اثر و نیرومندی هر مرکز بهوسیلة مراکز مجاور تقویت میشود .هر مرکز نیرومند از تعداد بسیاری مراکز قدرتمند دیگر
ساخته میشود .حضور یک کانون مرکزی را در سیستمهای زنده میتوان احساس کرد؛ در حالی که این کانون خود از
شمار فراوانی از مراکز مختلف در سطوح گوناگون ساخته شده است (الکساندر1137 ،الف .)170 :این مراکز بهواسطة ایجاد
سلسلهمراتب الیهها ،تغییر هندسه و مقیاس ،ایجاد عمق و درخشندگی و  ...بهمثابة مراکز نیرومند جلب توجه میکنند.
معیار مرکز نیرومند توانست در فرایند دلفی از میان معیارهای مترادف دیگر انتخاب شود و با کسب میانگین  1/1رتبة
ششم و آخر اهمیت را نسبت به سایر معیارها بهدست آورد .همچنین ،مرکز نیرومند ،همانند نفوذپذیری ،از سوی
متخصصان بهعنوان معیار مکمل انتخاب شد .ریشه در گیاهان ،قلب و مغز در جانوران ،خورشید در منظومة شمسی،
نیروی جاذبه در سطح کرة زمین ،هسته در اتم و بسیاری موارد دیگر از جمله مصداقهای مرکز نیرومند در طبیعتاند.
جدول.5معیارهایحیات
ردیف

معیارهای
حیات

تعریف

هر بخش از هر نظام همزمان هم قائم به ذات خود است هم همیشه بخشی از برهان بل یکپارچگی بنیانی میان ساختار ماده و فضا و اصل ماخ ارتباط عمیق ذرات

1

مجموعیت

7

تکامل

1

سازگاری

1

بهینهسازی

0

نظم

0

نفوذپذیری

1

مرکز نیرومند ما را مجذوب خود میکند .میدان اثر و نیرومندی هر مرکز بهوسیلة مراکز مجاور

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

ماده به هم را بیان میکند.

هر بخش از هر نظام یا باید بهوسیلة یک نیروی خارجی به حرکت درآید یا با

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

نیرویی که در درون آن نهاده شده است.

نظریة انتخاب طبیعی

توانایی سیستمها برای توسعه و حفظ نظم ذاتی خود بدون کنترلی از خارج از
سیستم

خمشدن درختان در باد ،تغییر رنگ آفتابپرست ،صیقلیشدن سنگهای کف رود

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

بهینهبودن ساختار گیاهان یا اسکلت جانوران از نظر صرف ماده ،استفادة مستقیم و

باشد .بهینهسازی هم در ماده ،هم انرژی ،هم اطالعات اتفاق میافتد.

غیرمستقیم از انرژی خورشیدی

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
مقیاسهای مختلف است.
شامل تبادل ماده ،انرژی ،و اطالعات با محیط است .نفوذپذیری میزان عملکرد
هر سیستم را با توجه به مرزهایی که از طریق آن تبادل انجام میگیرد تعریف
میکند.
هر بخشی از هر نظام که «تعینیافته» باشد یک مرکز نیرومند است؛ کانونی که
تقویت میشود.
منبع:نگارندگان

مثال(درطبیعت)

نظم و سلسلهمراتب موجود در دانههای گل آفتابگردان و برف ،نظم موجود در انتقال
ژن از نسلی به نسلی دیگر
گشودگیهای بدن جانوران ،باز و بسته شدن گلها ،ترکهای روی یک سطح رسی ،و
خلل و فرج سنگهای آذرین
ریشه در گیاهان ،قلب و مغز در جانوران ،خورشید در منظومة شمسی ،نیروی جاذبه در
زمین ،هسته در اتم
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نتیجهگیری

بیونیک ،بهعنوان هنر استفاده از دانش سیستمهای زنده ،در حوزههای فرم ،عملکرد ،سازه ،مصالح ،و فرایند برای حل
مسائل فنی و زیستی انسان تعریف میشود .کاربرد بیونیک تاکنون عمدتاً در کشورهای توسعهیافته و بیشتر در
کاربریهای عمومی نظیر نمایشگاهی ،اداری ،و تجاری اتفاق افتاده است و کمتر از این علم در طراحی سکونتگاههای
انسانی استفاده میشود .بیونیک علم سیستمهایی است که شالوده و پایة آنها سیستمهای زندهاند .با مطالعه در حوزة
سیستمهای زنده و مفاهیم وابسته به آن میتوان دریافت تعریف قطعی برای زنده و حیات وجود ندارد .ویژگی حیات هم
به جاندار (محیط طبیعی) هم به بیجان (محیط انسانساخت) اطالق میشود .حیات کیفیت ویژهای از طبیعت است که
دارای ارزشی مطلق نیست ،بلکه مراتب و ترازهای مختلفی از حیات مادی تا حیات معنوی دارد .همچنین ،ادراک ما از
حیات مربوط به تفاوتهای ساختاری میان خود سیستمهای زنده (طبیعی یا انسانساخت) است؛ تفاوتی که ،بهزعم
نگارندگان ،قابل اندازه گیری و بیان است و در مقالة حاضر نسبت به شناخت و تبیین معیارهای آن اقدام شده است.
برای رسیدن به معیارهای حیات ،به عنوان معیارهای بیونیکی ،با استفاده از روش دلفی (دیدگاه ده نفر از متخصصان)
و طی سه راند پیمایشی به جمعآوری ،دستهبندی ،و تلخیص آنها پرداخته شد .سرانجام ،از مجموع  110معیار اولیه هفت
معیار در قالب سه دسته عرضه شد (شکل  )0که رسیدن به مرتبة حیات معنوی انسان فقط در پرتو توجه همهجانبه به
همة معیارهای حیات در برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای انسانی محقق خواهد شد.

شکل.2نتایجحاصلازراندهایدلفیبرایرسیدنبهمعیارهایحیات(منبع:نگارندگان)



اهمیت معیارهای بهدست آمده از نظر متخصصان و در طیف لیکرت ارزیابی شد .با توجه به میانگین کل ( )1/10و
همچنین پایینبودن مقدار واریانس ( ،)6/131پراکندگی پایین نمرات و همگونی نظر متخصصان اثبات میشود .معیار
مجموعیت توانست در فرایند دلفی با میانگین  1/3مهمترین معیار و معیار اصلی حیات انتخاب شود .از آنجا که معیار نظم
پایه و اساس همة معیارهای حیات را تشکیل میدهد ،معیار بنیادی انتخاب شد و با میانگین  1/1رتبة دوم اهمیت را
نسبت به سایر معیارها کسب کرد .معیارهای تکامل (با میانگین  ،)1/1سازگاری (با میانگین  ،)1و بهینهسازی (با میانگین
 )1به عنوان دیگر معیارهای اصلی حیات انتخاب شد و رتبة سوم و چهارم اهمیت را به خود اختصاص داد .از آنجا که
نفوذپذیری (با میانگین  )1/1و مرکز نیرومند (با میانگین  ،)1/1برخالف معیارهای اصلی ،الزمة ایجاد حیات در طبیعت
نیست ،بلکه به پیدایش آن کمک و آن را تقویت میکند ،متخصصان آن را معیار مکمل انتخاب کردهاند و رتبة پنجم و
ششم اهمیت را به خود اختصاص داده است.
در آخر و در ادامة این پژوهش ،میتوان این پرسشها را مطرح کرد که آیا حیات و معیارهای آن در برنامهریزی و
طراحی سکونتگاههای گذشته ظهور و بروز داشته است؟ و اینکه چگونه میتوان از این معیارهای حیات در فرایند
برنامهریزی و طراحی سکونتگاههای معاصر استفاده کرد؟
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