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 چکیده
 .در پی داشته است ویژه کودکانبه محیطی و فقدان ارتباط انسان با طبیعت، بحران روانی برای انسان معاصرهای زیستدر قرون اخیر بروز بحران

جبران  ای در کنترل وزندگی مبتنی بر همزیستی با طبیعت از دوران کودکی و ترویج آن سهم عمده روشسازی دهد که نهادینهشواهد نشان می

واسطۀ طبیعت در دوران کودکی بر رشد و عملکرد شناختی، عاطفی، جسمانی و اجتماعی مؤثر بوده و تداوم های پیش آمده دارد. تجربۀ بیبحران

 محیطی وی خواهد شد. در این میان طراحی معماری،های زیستاین تجارب منجر به برقراری پیوند عاطفی میان کودک و طبیعت و توسعۀ ارزش

های کالبدی شهرها نقش واسطۀ طبیعت در محیطریزی و طراحی شهری بر پایۀ ضرورت حفظ، بازگرداندن و افزایش تجربۀ بیمعماری منظر، برنامه

ک های طراحی محیط با رویکرد بایوفیلیای در تحقق این مهم دارند. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد تعامل انسان و طبیعت به بررسی ویژگیویژه

های مبتنی بر تعامل کودک طراحی معماری محیط هایپردازد. هدف از این پژوهش دستیابی به ویژگی)حیات دوستی( و تأکید بر رشد کودک می

و طبیعت است. بدین منظور نخست رویکرد طراحی بایوفیلیک به دلیل برقراری پیوند میان کودک و طبیعت و تأمین نیازهای رشدی وی انتخاب و 

بندی جدیدی ها مورد تحلیل واقع شد و طبقههای مطرح در پنج نظریه و روابط میان آنهای صاحبنظران آن پرداخته شد. ویژگیور دیدگاهبه مر

ای و با روش تحلیل محتوی استوار است. نتایج پژوهش پردازان ارائه شد. روش پژوهش بر مطالعات کتابخانهمطابق با میزان اهمیت و تأکید نظریه

( ارتباط بصری با 5( مصالح طبیعی، )4( تداعی طبیعت، )3( دسترسی مستقیم به طبیعت، )2( تنوع حسی، )1ویژگی اعم از ) 9دهد ان مینش

در طراحی  ( ارتباط اکولوژیکی با مکان9انداز و پناه، و )( چشم8( ابهام و پیچیدگی، )7جایی(، )پذیری )قابلیت تغییر و جابه( تبدیل6طبیعت، )

دارای مرتبۀ « پذیریتبدیل»و « تنوع حسی»های های تعاملی کودک و طبیعت با رویکرد بایوفیلیک تأثیرگذارند. میان این عوامل ویژگییطمح

 باالی اهمیت هستند.
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Abstract 

Through recent centuries, the emergence of environmental crisis and human -specifically children- 

disconnection with nature reflects the necessity of returning to the love and appreciation of nature. Pervious  
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studies indicate that direct contact with nature can positively influence cognitive, emotional, physiological 

and social development during childhood. The continuity of nature experiences gives form to foster 

relationships between child and nature and develop environmental values during childhood years as well as 

in adulthood. The necessity of maintaining, restoring and enhancing direct nature experience is an emerging 

issue in Design fields such as Architecture, Landscape Architecture, Urban design and planning. The purpose 

of this study is to investigate Architectural design features of interactive child-nature environments. In order 

to reconnect children with nature and meet children’s developmental needs this study is focused on 

reviewing theories of the Biophilic design. Biophilic design seeks to foster a positive experience of nature in 

the built environment. The principles of five theories were analyzed and their features were recategorized 

and reorganized according to their importance. This study used a descriptive-analytic method based on 

document review. As a result, the findings of this study led to the Biophilic design features regarding child-

nature interaction as it follows: (1) Sensory variability (2) Direct connection with nature, (3) Evoking nature, 

(4) Natural materials, (5) Visual connection with nature, (6) Transformability (The ability to transform and 

move), (7) Mystery and complexity, (8) Prospect and refuge, and (9) Ecological connection with the place. 

In addition, The findings demonstrate “Sensory variability” and “Transformability” score as significant 

features according to the theories. 

 

Keywords: “Interactive environments”,”Nature experience”,”Child-nature inetraction”,”Biophilia”, 

”Biophilic design approach”,”Nature-based Architecture”. 
 

 مقدمه

رشد و توسعۀ علوم و تکنولوژی و به دنبال آن تولید تجهیزات و 

کشی ناموزون از طبیعت را در پی داشت. بروز ابزارآالت قدرتمند، بهره

سدۀ اخیر، ازجمله تبعات این محیطی در طی دو های زیستبحران

طبیعت است. پس از نیمۀ دوم سدۀ بیستم با تشدید این مداخله در 

ای در جهت احیای رابطۀ های گستردهها و تالشها، پژوهشبحران

های مطرح متعامل انسان و طبیعت صورت گرفت. از جمله پژوهش

در این زمینه، درک تأثیر روش زندگی مبتنی بر همزیستی با طبیعت 

حیطی و تأکید بر اهمیت مهای زیستدر کنترل و جبران بحران

دهد تعامل با طبیعت در طی دوران کودکی است. شواهد نشان می

واسطه با طبیعت در دوران کودکی عالوه بر بهبود و توسعۀ تجربۀ بی

عملکردهای شناختی، عاطفی، جسمانی و اجتماعی، منجر به برقراری 

پیوند عاطفی میان کودک و طبیعت و پرورش احساس مسئولیت 

در دوران بزرگسالی  شود ومی طبیعتبه حفظ و نگهداری نسبت 

دوران  از. بنابراین ضرورت تعامل با طبیعت داشتخواهد تداوم 

ها در جوامع شهری امروز از کودکی از سویی و کاهش این فرصت

سویی دیگر، مطالعات حوزۀ معماری، معماری منظر، طراحی و 

های نوین به سمت نگرشای را رشتهریزی شهری، و علوم بینبرنامه

کند که سوق داد. این تغییر نگرش، لزوم انجام پژوهشی را ایجاب می

های مستقیم و غیرمستقیم کودک از های تحقق تجربهراهدر آن 

ها بر پایۀ رویکرد طراحی های کالبدی ویژۀ آنطبیعت در محیط

 ورد مطالعه واقع شود.مها و نیازهای رشدی کودک متناسب با ویژگی

توان به معماری ارگانیک، های گسترده در این راستا میتالش از

و  بومیبایونیک، ، پایدار، یا اکولوژیک تک، سبزارگانی اکوتک، 

گرا اشاره کرد. همچنین از جمله رویکردهای نوین طراحی منطقه

توان به رویکرد بایوفیلیک، محیط یی میگرامبتنی بر طبیعت

گنجد اشاره کرد. در مقالۀ مختصر نمیو غیره که در این تجدیدکننده 

های های شخصیتی کودک و محیطحاضر به ضرورت تأکید بر ویژگی

از رویکرد طراحی بایوفیلیک بهره تعاملی منطبق بر نیازهای کودک، 

های رفته شده است. علت این انتخاب این است که براساس پژوهشگ

کودکان و پیوند گرفته رویکرد طراحی بایوفیلیک در رشد سالم صورت

 ای دارد.با دنیای طبیعی تأثیر ویژه

در این نوشتار، نخست مروری بر سابقۀ رابطۀ انسان با طبیعت و 

های تاریخی صورت گرفته است. تأثیرات آن بر معماری در طول دوره

سپس با توجه به تأثیر ویژۀ تجربۀ طبیعت به صورت مستقیم و 

انواع تجارب کودک از  غیرمستقیم در دوران کودکی به بررسی

طبیعت و نحوۀ تأثیر این ارتباط بر سالمت، رشد و تکوین وی 

های تعامل با در گام بعد به منظور ایجاد فرصت .پرداخته شده است

معماری طبیعت در محیط کالبدی به انواع رویکردهای طراحی 

ویژه رویکرد طراحی بایوفیلیک پرداخته شده مبتنی بر طبیعت و به

بایوفیلیک از دیدگاه صاحبنظران  پس مفاهیم و اصول طراحیاست. س

بندی جامعی از ، دستهدیدگاه 5تحلیل  ست و پس ازشده ا مرور

های طراحی بایوفیلیک تدوین شده است. همچنین به بررسی ویژگی

پردازان و ها بر مبنای تأکید نظریهبندی این ویژگیاولویت و درجه

ر جدولی ها دو در نهایت همۀ تحلیل ها پرداخته شده استاهمیت آن

 گردآوری و تنظیم شده است.

 

 پیشینۀ پژوهش
 بایستیبا طبیعت شناخت کیفیت ارتباط معماری  به منظور

طبیعت بررسی گردد )صادق فالحت و  باانسان  سیر تحول رابطۀ

 مطالعاتباید در رأس ذیل  واردمبنابراین  (.40 ص.، 1389شهیدی، 

 :ندواقع شو
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  ارتباط انسان با طبیعتسابقۀ 

 سابقۀ ارتباط معماری با طبیعت 

های رابطۀ ترین پارادایممهم ارتباط انسان با طبیعت:سیر تحول 

مرحله تقدیس و شناخت  4طبیعت در طول تاریخ در  باانسان 

برداری و تخریب، و مسئولیت در برابر طبیعت، کنترل و تسلط، بهره

 بندی است:تقسیم قابل طبیعت

س و شناخت طبیعت: دورۀ همزیستی مسالمت آمیز انسان تقدی .1

پنداشت و با طبیعت است. انسان خود را مقهور طبیعت می

پرداخت. به ضمن استفاده از طبیعت به ستایش آن نیز می

تدریج انسان به طبیعت شناخت پیدا کرد و همچنان به تقدیس 

 داد.آن ادامه می

ی و عصر کشاورزی کنترل و تسلط طبیعت: پیدایش یکجانشین .2

حاصل کنترل طبیعت به وسیلۀ انسان و یا چیره شدن وی بر 

طبیعت بود. در این دوره انسان با شناخت قوانین طبیعت، مواد 

گیری بسیاری و مصالح مورد نیاز خود را از آن تأمین کرد. شکل

 های تاریخی در این پارادایم صورت گرفته است.از باغ

عت: انقالب صنعتی، موجب برداری و تخریب طبیبهره .3

برداری یکسویۀ توجهی و استفادۀ بیش از حد و نیز بهرهبی

و زیست محیطآلودگی انسان از منابع طبیعی شد و بتدریج 

 تخریب آن را به دنبال داشت.

مسئولیت در برابر طبیعت: در واقع پارادایم جاری در روزگار  .4

که نادیده ی یافته کنونی است. در دوران معاصر انسان آگاه

و در برابر  داردهای گزافی گرفتن طبیعت و تخریب آن هزینه

 حفظ و بازیابی طبیعت مسئول است.

آثار تخریب طبیعت پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی بسیار 

های گزاف برای انسان به وجود آورده و موجب شده تا زیاد و با هزینه

هایی برای بازنگری و بسیاری از کشورها به تدریج به تدوین برنامه

ها گاه به صورت همزمان وجود بازیابی طبیعت بپردازند. این پارادایم

داشته و دارند و الزاماً از نظر ظهور، باهم رابطۀ طولی و خطی ندارند. 

ها به معنی نبود دیگری به بیان دیگر ظهور هر یک از این پارادایم

 (.33، ص. 1390نیست )شاهچراغی، 

عنوان طبیعت همواره به اط معماری با طبیعت:ارتبسیر تحول 

کار رفته است. وقفۀ های معماری بهگیری نظریهعامل مهمی در شکل

است به نیمۀ دوم قرن بیستم و در مهمی که در این روند روی داده

میالدی و با  1960دهۀ گردد. هرچند که از اوج مدرنیسم بازمی

مجدد در جهت احیاء  گرا، تالشجریان گرفتن رویکردهای محیط

طبیعت به دایرۀ لغات معماری مشهود است. با این حال طبق نظر 

های اصلی نگاه به طبیعت در معماری در ( جریان2000فُرتی )

 بندی است:محورهای ذیل قابل تقسیم

 طبیعت به عنوان منبع زیبایی .1

 جستجوی منشأ معماری در طبیعت .2

 ز طبیعتافزایش ارزش معماری:  به عنوان تقلید ا .3

 کنندۀ مجوز هنرمنداستناد به طبیعت به عنوان توجیه .4

 طبیعت به عنوان ایدۀ سیاسی: رها و بدون اجبار .5

 دریافت ناظر طبیعت به عنوان ساختِ .6

 درنظر گرفتن هنر به عنوان طبیعت دوم .7

 طبیعت در تقابل فرهنگ .8

 رد طبیعت در نیمۀ دوم قرن بیستم .9

کوسیستم و نقد نظام گراها: طبیعت به مثابه امحیط جریان .10

 (.51، ص. 1388داری )نورمحمدی، سرمایه

درک اهمیت هدف بخش تعامل کودک و طبیعت با  به در ادامه

های و دالیل نیاز به برقراری ارتباط کودک با طبیعت در محیط

 است. پرداخته شده کالبدی
 

 تعامل کودک و طبیعت
سی قابل بررذیل  مطابقبخش  3تعامل کودک با طبیعت در 

باشد که مؤید ضرورت نیاز به برقراری ارتباط کودک با طبیعت می

 :است

 عم از انوع تجربه  3: به انواع تجربۀ کودک از طبیعت

 شود.مستقیم، غیرمستقیم و سَمبُلیک اشاره می

  تأثیر انواع تجربۀ کودک از طبیعت بر سالمت، رشد و

-شناختی، عاطفیاعم از شناختی، روان عملکردهای وی

 .جانی، اجتماعی، فیزیولوژیکی، ارزشیهی

 به ترتیب عشق به طبیعت و بایوفیلیا و بایوفوبیا در کودکی :

 بیزاری از طبیعت در دوران کودکی است.

 طبیعت انواع تجربۀ کودک از

تجربۀ کودکان از طبیعت به طور کلی به سه شیوۀ 

و «  (Indirect)غیرمستقیم»، « (Direct)مستقیم»

 ,Kahn & Kellert)  شودبندی میدسته«  (Symbolic)لیکسمبُ»

2002, p. 118 .)باشد:مطابق ذیل میها این شیوه شرح 

این نوع تجارب در ارتباط فیزیکی با عناصر  تجربۀ مستقیم: .1

 & Kahn) شوند های غیرانسانی کسب میطبیعت و گونه

Kellert, 2002, p. 118).  اند ریزی نشدهاین تجارب بیشتر برنامه

های عمدتاً در محیط بیرون از خانه و مستقل از محیط و

بازی یا فعالیت این نوع از تجربه به دهد. رخ می کالبدی

پارک نزدیک خانه یا ، ، چمنزار، نهرحیاط خودجوش کودک در

، 1392)کان و کلرت، طعه زمینی متروک اشاره دارد حتی ق

 (.102ص. 

با ط فیزیکی ارتبااز تجربه، این نوع  تجربۀ غیرمستقیم: .2

های های طبیعی و گونهبا زیستگاه محدودیت و نظارت بیشتر

طبیعت ها، شود. در این نوع مکانشامل میرا غیرانسانی 

معموالً دستکاری شده و تا حد زیادی تحت سلطۀ انسان قرار 

توان به برای مثال می(. 102، ص. 1392)کان و کلرت، دارد 

ر یک ها دزیستگاهمواجهۀ کودک با گیاهان، جانوران و 
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های علوم و تاریخ شناسی، موزههای گیاه، باغوحش، آکواریومباغ

)کان و کلرت، یا مراکز آموزش طبیعت اشاره کرد  طبیعی و

 (.103، ص. 1392

تماس فیزیکی با از تجربه در این گونه  تجربۀ سمبُلیک: .3

هایی ها و تصویرسازیدهد و کودک با بازنماییطبیعت رخ نمی

بیعت مواجه شود. در جامعۀ مدرن اغلب این نوع تجربه از از ط

ها د کتابهای چاپی ماننطریق تلویزیون، فیلم، کامپیوتر، رسانه

کاهش تماس مستقیم و خودجوش  گیرد.و مجالت صورت می

و  شهرهاویژه در بهدر دنیای معاصر کودک با طبیعت 

رانی ، جای نگسمبُلیکآن با تجربیاتی مصنوعی و  یجایگزین

و نیاز به برقراری تعادل  (103، ص. 1392)کان و کلرت، دارد 

 شود.دیده می یکودک ب دران این تجارمی

تأثیر انواع تجربۀ کودک از طبیعت بر سالمت، رشد و 

 عملکردهای وی

تجربۀ طبیعت بر  های بسیاری در زمینۀ بررسی تأثیرپژوهش

به  این بخشست. در رشد کودک و عملکردِ بدن وی صورت گرفته ا

پرداخته شده است  هایی از انواع رشد و عملکرد کودکبررسی گونه

 که عبارتند از:

 فیزیولوژیکیعملکرد  .1

 شناختیعملکرد روان .2

 شناختیعملکرد  .3

 هیجانی-رشد عاطفی .4

 اجتماعیرشد  .5

 رشد ارزشی .6

در ادامه به شرح موارد مذکور پرداخته شده و همچنین ارتباط 

گردآوری شده  1بیعت و این تأثیرات در جدول بین انواع تجربۀ ط

 است.

های های فیزیولوژیکی شامل سیستمپاسخ عملکرد فیزیولوژیکی:

اسکلتی، تنفسی، و آسایش کلی فیزیکی است. شنیداری، عضالنی

ها، کاهش فشار خون و ارتباط با طبیعت منجر به استراحت عضله

 .(Browning et al., 2014, p. 11) شود هورمون استرس می

شناختی شامل های روانپاسخ شناختی:عملکرد روان

پذیری، هوشیاری، توجه، تمرکز، و احساسات و حالت فرد وفق

ها و واکنش فرد به طبیعت است باشد. این عامل دربرگیرندۀ پاسخمی

که تجربۀ محیطی امکان تمدد اعصاب، کاهش تنش، نگرانی، 

 کندر فرد را فراهم میعصبانیت، پریشانی و اختالل حالت د

(Browning et al., 2014, p. 11). 
شناختی شامل مهارت ذهنی و  عملکرد عملکرد شناختی:

ورت منطقی یا حافظه، و توانایی فکر کردن، یادگیری و تولید به ص

.شواهد نشان (Browning et al., 2014, p. 11) شود خالقانه می

عمیقی بر تکوین شناختی تواند اثر دهد که تماس با طبیعت میمی

های اولیۀ نوجوانی داشته ویژه حین دوران میانی کودکی و سالبه

د کلرت مواردی نظیر به اعتقا (.105، ص. 1392باشد )کان و کلرت، 

و ورزی، دقت در مشاهده، هوشیاری، سهولت در استدالل دامنۀ

 طبیعیهای با قرارگرفتن مستقیم در معرض پدیدهآسودگی ذهنی 

عالوه بر آن  (254 ص. ،1392)کان و کلرت، شوند یت میتقو

های شناختی مرتبط با محرکی برای تکامل مهارتهای طبیعی محیط

وجوی خالق، حل مسئله، یادآوری اطالعات و تفکر انتقادی، پرس

هایی برای کاوش، تجربه و ایجاد فرصت با وپرورش خالقیت است 

پردازی و تمرکز در برهانهای دیداری، مهارت پرورشموجب بازی 

 (60، ص. 1388)زمانی،  شودکودکان می

احساسات ( 1998به اعتقاد کارسون ) هیجانی:-رشد عاطفی

به زعم راشِل  طبیعت معطوف به طبیعت، مقدم بر رشد ذهنی است.

و  کندفراهم میبرای کودک را « هاپایانی از محرکمنبع بی» سِبا

از عواطف و هیجانات کودک اعم از: شگفتی، ی طیف وسیع

 خطر و وحشتمندی، لذت، و حتی چالش، ترس و اضطراب، رضایت

انداز بلوغ و رشد، تمامی این عواطف و . از چشمانگیزدرا برمی

هیجانات که با تجربۀ کودک از طبیعت همراه است برای یادگیری و 

دن شور و از فواید این عواطف و هیجانات بخشیرشد مفید هستند. 

در تأثیر و  ، ایجاد آمادگی برای آموختن و یادگیری،اشتیاق زندگی

طبیعت مملو از همچنین . باشدوی میگیری شخصیت شکل

ها ها، حکایتها، افسانههایی است که در داستانموجودات و زیستگاه

های خورد. این تجربیات فرصتو رؤیاهای کودکان به چشم می

برای تأمل، اکتشاف، خالقیت، لذت، شگفتی،  هیجانی متنوعی-عاطفی

)کان و کلرت،  آوردفراهم میرا الهام، ماجراجویی، تعجب و غیره 

 (.109، ص. 1392

کسب الزم برای های طبیعی پتانسیل محیط رشد اجتماعی:

فراهم ها به بازی کردن را های جدید، برانگیختن و تشویق بچهتجربه

در پرورش  های طبیعی تأثیر مثبتزی در محیطباکند. یم

مشارکت و سهیم شدن با های اجتماعی و رفتاری از طریق مهارت

های فیزیکی و اعتماد ترقابت، پرورش مهار سازمینهزو دیگران دارد 

 (.60، ص. 1388)زمانی،  شودمینفس از طریق جستجو و کاوش به

با عناصر طبیعی، فرصتی برای  رابطۀ مستقیم رشد ارزشی:

 کند.کسب حس استقالل، خودکفایی و اعتماد به نفس فراهم می

تصاویر و بازنمایی از طبیعت  همچنین در تجربۀ غیرمستقیم همچون

بندی و فراگیری زبان زنی، طبقهدر نامگذاری، برچسبنقش مهمی 

دارند. حین سالگی(  6ی اول از تکوین کودک )بدو تولد تا در مرحله

ساگی( نیز تجربیات نمادین و  12تا  6دوران میانی کودکی )از 

ها ها، قصهها، افسانهداستانشود که کودکان شیفتۀ یجانشین منجر م

ها عمدتاً بر د. موضوعات آننشوو غالباً تصاویری خیالی از طبیعت 

از قبیل: خوب در مقابل بد، ، نظم در  «خود»مسائل بنیادی هویت و 

این تجربیاتِ جانشین از طبیعت به  .تمرکز دارندو غیره برابر آشوب، 

ی بلوغ را ه دورهآمیز مربوط بکند تا مسائل مخاطرهکودکان کمک می

 (.113، ص. 1392پشت سر بگذارند )کان و کلرت، 
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 و بایوفوبیا در کودکیبایوفیلیا  

برای اولین بار توسط « بایوفیلیا»واژۀ  :دوستی()حیات بایوفیلیا 

شناسی کار رفت و بعدها توسط زیستفرُم به روانشناسی به نام اریک

های این واژه که برگرفته از رشته عمومیت یافت. به نام ادوارد ویلسون

های علوم اعصاب، شناسی است و با رشتهشناسی و روانزیست

معماری و غیره تکامل یافته است، به تمایل انسان به )باز(پیوند با 

کودکان تمایلی ذاتی و شود. های طبیعی گفته میطبیعت و سیستم

شواهدی مبنی . ه کشف جهان طبیعی و ارتباط با آن دارندژنتیکی ب

بر وجود بایوفیلیا در کودکان حتی در سنین زیر دو سال مشاهده 

دانش بدون عشق مؤثر ( »1919به عقیدۀ جان بروتز ) شده است.

ال آن دنبنخواهد بود، اما اگر عشق در ابتدا باشد، دانش مطمئناً به

های هیجانی و عاطفی نسبت به طبیعت در ارزش« خواهد آمد.

شان رشد های مفهومی، منطقی و عقالنیکودکان زودتر از دیدگاه

که به طور آکادمیک به کودکان راجع به طبیعت یابد. پیش از اینمی

ها بخواهیم که محافظ طبیعت باشند، بهتر است آموزش دهیم و از آن

تجربیات  بدهیم. (ورزی به زمینعشق) د بایوفیلیاها فرصت رشبه آن

سمتی  کودکان در طول مراحل اولیۀ کودکی باید ذهنیت کودک را به

که خود را بخشی از طبیعت بپندارد. در این دوران  دایت کنده

سبت به ن ۀ ویهای اولیها و گرایشها، نگرشزشتجارب کودک ار

تباط انسان و طبیعت در درک کودک از ار دهد.شکل میجهان را 

 ,Derr & Lance)یابدرشد و تکامل می وازندگی  طول دوران اولیۀ

2012, p. 117). 

اگر فرصتی برای رشد و نمو کشش  :گریزی()حیات بایوفوبیا 

زندگی ایجاد نشود،  یۀلهای اوذاتی کودکان به طبیعت در سال

وفوبیا با درجات بای شود.جایگزین آن می (بیزاری از طبیعت) بایوفوبیا

های طبیعی تا تحقیر مختلف از احساس ناخوشایند و ترس در مکان

ساخت یا مدیریت نشده است، بروز پیدا هر آنچه که غیر انسان

طبیعت بپندارد ممکن است فرد را تا آنجا پیش ببرد که  وکند می

 & White)چیزی جز یک منبع قابل مصرف و دور ریختنی نیست 

Stoeklin, 2008, p.2). 
 

 ارتباط معماری با طبیعت

است که  بندیتقسیمه قابل سه دور بهارتباط معماری با طبیعت 

 عبارتند از:

 قبل از مدرن 

 مدرن 

 پس از مدرن 

 شود.ها پرداخته میدر ادامه به بررسی هر کدام از این دوره

 )نگارندگان( : تأثیر انواع تجربۀ کودک از طبیعت بر رشد و عملکردهای وی1جدول 

تجربۀ  شد و عملکردهای کودکتأثیر بر ر

ت
طبیع

 

ف
ردی

 

 عملکرد فیزیولوژیکی عملکرد روانشناختی رشد و عملکرد شناختی هیجانی-رشد عاطفی رشد اجتماعی رشد ارزشی

  پرورش قوۀ خالقیت و

 سازندگی

  ،کسب حس استقالل

خودکفایی و اعتماد 

 نفسبه

 آمیز رفع مسائل مخاطره

دوران رشد مثل مسائل 

 اخالقی اجتماعی و

  تکوین خود و هویت

 فردی

  پرورش حس

استقالل، 

خودمختاری و 

 نفساعتماد به

 های پرورش مهارت

 فیزیکی و اجتماعی 

  یادگیری از طریق

 مشارکت با دیگران

  برانگیختن تمامی

عواطف و احساسات 

الزم برای بلوغ و 

 رشد

  ایجاد آمادگی الزم

 برای یادگیری

 بهبود تمرکز و حافظه 

 افزایش درک 

  افزایش دامنۀ

هوشیاری، سهولت در 

ورزی، دقت در استدالل

 مشاهده

  ،بهبود تفکر انتقادی

وجوی خالقانه، پرس

 حل مسئله

 ارتقاء ادراک محیطی 

  افزایش احساس

 آرامش

  درک لذت زمانی و

 فضایی

 های اولویت

 ای و پاسخمشاهده

 عاطفی مثبت

  ،کاهش ضربان قلب

 فشار خون و استرس

  افزایش احساس

 ش و آسایشآرام

 افزایش بازدهی 

 هااستراحت عضله 

ت
تجربۀ مستقیم از طبیع

 

1 

 های ایجاد فرصت

متنوع برای تأمل، 

اکتشاف، خالقیت، 

لذت، شگفتی، الهام، 

 ماجراجویی، تعجب

 افزایش توجه 

 افزایش خالقیت 

  ارتقاء ظرفیت مشاهدۀ

تجربی، تحلیل و 

استدالل مبتنی بر 

 مشاهده

  ایجاد لذت و شادی

بینی و ی، خوشعموم

 امیدواری

 افزایش آسایش 

 های اولویت

 ایمشاهده

  کاهش ضربان قلب و

 فشار خون

  کارکرد بهتر بدن در

 روزشبانه

 کاهش استرس 

  افزایش آسایش بصری

 و فیزیولوژیکی

ت
تجربۀ غیر مستقیم از طبیع

 

2 

  ،افزایش تمرکز، توجه

 ادراک

 حوصلگی، کاهش بی

 رنجش، و خستگی

  امنیتافزایش احساس 

  درک لذت زمانی و

 فضایی

  افزایش احساس

 آسایش و امنیت

  تهییج  و واکنش به

 هنگام لذت بردن

 کاهش استرس 

 افزایش بازدهی 

  افزایش آسایش بصری

 و فیزیولوژیکی

ت
ک از طبیع

تجربۀ سمبُلی
 

3 
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توجه بیشتر در این دوره  ؛ معماری درون طبیعت:قبل از مدرن

رو طبیعت به معنی سرمنشأ و جهان بود و از اینبه منشأ پیدایش 

شد. در این دوره معابد بسیاری برای وسیلۀ معماری بیان میفطرت به

خدایان و نیروهای طبیعی ساخته شد چراکه انسان حرکت جهان 

دانست. در این خویش را وابسته به خدایان و نیروهای ماورایی می

است که سیرت « کیهانی»و « زمینی»دوره طبیعت دارای دو سیرت 

ترین ویژگی بینش کهن قرار عنوان اساسییابد و بهکیهانی تقدم می

نامید « معماری درون طبیعت»توان . این نوع معماری را مییردگمی

که در انحصار کامل طبیعت حاکم بر کیهان است و به بیان دیگر در 

ص.  ،1389)صادق فالحت و شهیدی،  آیدداخل طبیعت به وجود می

42.) 

های بشری باعث دیدگاهتغییر  ؛ معماری مسلط بر طبیعت:مدرن

انقالب صنعتی و پیشرفت زیاد علوم و فنون گردید. خردگرایی و  وقوع

های این دوره است که انسان را عامل و فاعل مداری از ویژگیانسان

کند. در چنین زمانی طبیعت دانسته و وی را از کیهان و خدا جدا می

ناپذیر مواد خام انعنوان منبع پایر معنای کل موجودات و بهتنها د

صنعت شناخته شد. معماری در این دوره به امور کمی انسان  توسعۀ

و استانداردهای فیزیکی زندگی وی تقلیل یافت و برخالف معماری 

نیازهای  نطبق برماهداف فلسفی انسان بود تنها  پایۀ کهن که بر

جهانی پاسخگویی کامل به نیازهای اینزیبایی را در و شد  آدمی

زیست استثمار انسان انسان دید. اما چندی نگذشت که بحران محیط

توان هویتی، جامعۀ مدرن را فراگرفت. معماری این دوره را میو بی

نامید زیرا طبیعت همۀ امور در انحصار « معماری مسلط بر طبیعت»

 (.42، ص. 1389)صادق فالحت و شهیدی،  کامل تفکر انسان بود

التقاط تکنولوژی و  :؛ معماری همراه با طبیعتپس از مدرن

های حاصل از تفکر بحران به عنوان راهکاری برای بهبودطبیعت 

که محصول دورۀ مدرن است  تک-. معماری هایبه میان آمدمدرن 

-و ارگانی تک-های طبیعی به اکودر این زمان برای حفظ اکوسیستم

این دوره طبیعت نیروهای طبیعی، اکوسیستم و در  توسعه یافت. تک

زیست مورد توجه قرار گرفت و نوع رابطۀ موجود زنده با محیط

معماری زمان نیز از این تفکر تأثیر پذیرفت. در این دوره مفهوم 

پایداری متولد و در محافل علمی دنیا توسعه یافت. معماری این دوره 

امید زیرا به ذات امور توجه و ن« معماری همراه با طبیعت»توان را می

کند از عناصر و نیروهای طبیعی به درستی در جای خود استفاده می

  (.42، ص. 1389)صادق فالحت و شهیدی، 

 همراستا باهای معماری که از جریانبرخی مرور به  گام بعددر 

 شود.ساخت است، پرداخته میهای انساندر محیط گراییطبیعت

 راحی معماری مبتنی بر طبیعتانواع رویکردهای ط

های کالبدی بر در این بخش انواع رویکردهای طراحی محیط

جا که امکان شود، از آنمی ا طبیعت بررسیبانسان پایۀ ارتباط 

به ، یستنمع این رویکردها در این مختصر اجانبه و جبررسی همه

 پراخته شده است:رویکردهای زیر در معماری 

 معماری ارگانیک 

 عماری اکوتکم 

 تک-معماری ارگانی 

 اکولوژیک-معماری سبز 

 معماری پایدار 

 یونیکامعماری ب 

 گرامعماری منطقه 

 رویکرد طراحی بایوفیلیک 

عنوان معماری آنچه که در جامعه مدرن به معماری ارگانیک:

شده است، از درون جنبش مدرن و در حکم واکنشی ارگانیک شناخته

مللی، محوشدن مفهوم پیشین طبیعت النسبت به تأثیرات سبک بین

آمده است. اما گرایش های تفکر رمانتیسیزم پدیدو بازگشت به ریشه

به ارگانیک درنظر اندیشمندان از دو زاویه قابل بررسی است. در قرن 

، ارگانیسیزم مفهومی است که بیشتر در نظریه و به جهت میالدی 19

 رداین مفهوم  میالدی 20کار رفته و در قرن ی خلق و تفسیر بهشیوه

  ستفاده شده است.ادو معنای دیدگاه و سبک طراحی معماری 

نوعی  و راسکین شینکل میالدی افرادی همچون 19در قرن 

تأکید قیاس با اشکال طبیعی را مطرح نمودند و بر وحدت ارگانیک 

هایی در جنبش طراحی و تزیینات ۀ. تأثیرات این امر در عرصورزیدند

های . الهام از معماری بومی، سنتقابل مشاهده استوو نمانند آرت

های محیطی با به کارگیری آوری ویژگیمحلی و به طور کلی گردهم

حرکت  های گیاهی، خطوط منحنی و حسِعناصر شاخصی چون فرم

در قرن  (.54 ص. ،1388است )نورمحمدی، ترین این تأثیرات از مهم

های لویی سالیوان و فرانک ظریهمفهوم ارگانیک متأثر از ن میالدی 20

در  «معماری ارگانیک» به صورتی دیگر مطرح شد. واژۀ لوید رایت

میالدی توسط فرانک لوید رایت در واکنش به  1908حدود سال 

 کار برده شدبهبر یکی بودن فرم و عملکرد  مبتنی سالیوان که لسفۀف

این  معمارانِ پیروآثار  (. در عمدۀ54 ص. ،1388)نورمحمدی، 

خطوط و  همچون استفاده ازطبیعت فیزیکی رویکرد، طراحی بر پایۀ 

های ساخت با محیط طبیعی و های منحنی، هماهنگی شیوهفرم

 (.55 ص. ،1388)نورمحمدی،  شودمصالح طبیعی مشاهده می

میالدی و در دوران  1980های سالدر  معماری اکوتک:

سیطره سازه بر  رهایی مبنی بتک انتقادگیری معماری هایاوج

محیطی ی زیستهاطرفداران جنبش همچنینصورت گرفت. معماری 

کنندۀ خود را با این ماشینیزم ویران و احزاب سبز مخالفت

ن انتقادها گروهی زیست ابراز داشتند. برای برطرف ساختن ایمحیط

دستاوردهای  ومحیطی تک با تلفیق موضوعات زیستاز معماران های

معمارانی تالش گستردۀ وجود آوردند. سبک اکوتک را به ،ژیکیتکنولو

در  دهدنشان میهمچون نورمن فاستر، مایکل هاپکینز، رنزو پیانو و... 

به  بایدحفظ منابع انرژی در درون ساختمان  طراحی عالوه بر

رو معماری . از ایناشتدعات اکولوژیکی در بیرون بنا نیز توجه موضو

 وژیتکنولو  ولوژی و تکنولوژی در معماری استاکوتک، ترکیبی از اک
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، ص. 1391، نژادنیا و مهدویکاملگیرد )در کنار طبیعت قرار می

122.) 

تِک( از یکسو -تِک )زیست-معماری ارگانی تک:-معماری ارگانی

تک و اکوتک و از سویی دیگر وامدار معماران شبیه معماری های

شناختی های بومآلتو و ویژگی ارگانیکی چون فرانک لوید رایت و آلوار

وساز ارگانیک وجود دارد: چهار سطح از ساخت ها است.در کارهای آن

جلوۀ ارگانیک یا ناتورالیسم با استفاده از فرم بایومورفیک از طریق 

استعارۀ شاعرانه یا رمانتیک، سازماندهی ارگانیک )آلتو و شارون(، 

نیا و )کامل بیعتن ارگانیک و شرکت در جریان طاجرای ساختما

 (.123، ص. 1391نژاد، مهدوی

معماری سبز رویکردی در طراحی  اکولوژیک:-معماری سبز

بخش بنا را بر روی کند اثرات زیانساختمان است که سعی می

سالمت انسان کم نماید و محیطی سالم را برای زندگی او فراهم آورد. 

، خاک و... در های محیطی مانند هوا، آباز سویی دیگر از ویژگی

گیرد. راجرز به سه میراستای فراهم آوردن این محیط سالم بهره 

بافت  -2طراحی هوشمند،  -1کند: موضوع در طراحی سبز اشاره می

کِن یانگ به عنوان یکی از  مصالح مناسب. -3هوشمند ساختمانی، 

معتقد است یک ساختمان سبز این رویکرد ترین پیشگامان اصلی

ی است که بتواند با کمترین تأثیرات منفی و بیشترین موفق ساختمان

نیا )کاملهای طبیعی با آنان تلفیق شود ستمتأثیرات مثبت بر اکوسی

 (.125، ص. 1391نژاد، و مهدوی

در  میالدی 20اواخر قرن  درمعماری پایدار  معماری پایدار:

نگرتر یستی اما با رویکردی جامعجنبش های سبز پست مدرن ادامۀ

معماری و در ارتباط با مفاهیمی همچون توسعه و نیاز  در حوزۀ

ای مرتبط از فاکتورهایی مشتمل مطرح شد. معماری پایدار مجموعه

اکولوژیکی و مقوالت -فرهنگی، محیطی-فاکتورهای اجتماعیبر 

ه در . در معماری پایدار موضوعات اکولوژیکی مورد توجتکنیکی است

معماری سبز همراه با موضوعات تکنولوژیکی مورد توجه در معماری 

هدف از شود. اکوتک، با موضوعات اجتماعی و فرهنگی عجین می

 است:به نیازهای توامان سه موضوع  طراحی پایدار پاسخگویی

 اقتصاد منابع 

 زیستی طراحی چرخۀ 

 ص ص. 1391نژاد، نیا و مهدوی)کامل طراحی انسانی ،

127-128.) 

توان معماری هزارۀ معماری بایونیک را می معماری بایونیک:

های طبیعی در رویکردی تجربی سوم نام نهاد. در این معماری، شکل

تا اثر معماری شکل گیرد. معماری  گرفتهبه معماری کنار هم قرار 

های منحنی گوشه دوران مدرن، از فرمبایونیک در برابر معماری راست

اقلیدسی ای غیرخطی و ناهندسه- عضاً هندسۀ فرکتالبایولوژیک و ب

استفاده  -که مبتنی بر نظریۀ فرکتال یا خودهمانندی مندلبروت است

 (.165، ص. 1391نژاد، نیا و مهدوی)کامل کندمی

ه آفرینش اصول و گرایی بمنطقهرویکرد  گرا:معماری منطقه

ا به ها رسپس آنلیک گذشته پرداخته و های سمبُزیرساخت

کند. این می بدلهایی مناسب نظام متغیر اجتماعی عصر حاضر، شکل

 ها و آرزوهایها، افسانههای خاطرهترین الیهفهم درونی مستلزمتالش 

منصۀ ظهور و در نهایت با سازماندهی معمارانه به  جامعه است

گرایی منطقه (.180، ص. 1391نژاد، نیا و مهدوی)کامل رسدمی

کشورهای در حال توسعه که برخاسته از جریان انتقادی در 

همراه با فناوری معماری و گرایی است، نوعی نگاه به بوم منطقه

نژاد، نیا و مهدوی)کاملباشد یافته میکشورهای توسعهمعماری 

جریاناتی از قبیل پایداری و اکوتک نیز  (.180-179، ص ص. 1391

 این تفاوت که بیشتر با باشندگرایی مرتبط میتا حدی با منطقه

پرداختن به بستر اجتماعی و انسانی، بر پیشرفت فناوری  جایبه

 (.56 ص. ،1388مبتنی هستند )نورمحمدی، 

بایوفیلیک برگرفته از واژۀ  رویکرد طراحی بایوفیلیک:

ای است که یافتهطراحی بایوفیلیک قوانین تدوینو  است« بایوفیلیا»

پدیدۀ  نابراینب کندرا تعریف می دالیل خوبی یک فضا برای انسان

ای برای طراحی . ترجمان بایوفیلیا به عنوان فرضیهنیستجدیدی 

در پی آن  هکبود  2004سال  ی درمحیط مصنوع محور کنفرانس

طراحی بایوفیلیک: تئوری، علم و تمرین بازگرداندن "کتابی با موضوع 

 . طراحی بایوفیلیک به عنوانانتشار یافت "ها به زندگیساختمان

آموزان، راهکاری برای کاهش استرس محل کار، بهبود عملکرد دانش

های آشنای دیگر که بهبود بیماران، ایجاد وحدت اجتماعی و چالش

 مربوط به سالمتی و تندرستی هستند، شناخته شده است

(Browning et al., 2014, p. 8) . رویکرد طراحی بایوفیلیک بر ضرورت

های مفید طبیعت برای بشر از جربهحفظ، افزایش و بازگرداندن ت

شهری تأکید ریزی طریق معماری، مهندسی، معماری منظر و برنامه

کار برده بهسازی، اصول طراحی بایوفیلیک کند. قبل از صنعتیمی

ادغام با محیط طبیعی،  ر مسائلی از قبیلد هاشده در ساختمان

، و پیوند با فرهنگ و استفاده از مصالح و الگوهای بومی طبیعت

ها یک پارادایم جدید امروزه این انتخاب .شدیده میداث بومی میر

ها برای طراحی، با توجه به تکنولوژی و دانش نو درمورد اکوسیستم

 .(Chawla, 2008, p. 285) دهد.ارائه می

های بسیاری از صاحبنظران اعم از ریچارد لوو، دیوید اُر، پژوهش

ایوفیلیک برای رابرت مایکل پایل و... بیانگر آن است که طراحی ب

 ,Chawla)  ی مؤثر استرشد سالم کودکان و پیوند با دنیای طبیع

2008, p. 286). در غرب طراحی بایوفیلیک به عنوان رویکرد  امروزه

های های ویژۀ کودکان از قبیل کاربرینوینی در طراحی محیط

های علوم و تاریخ طبیعی، های کودکان، موزهآموزشی، مسکونی، موزه

شود. با توجه به نتایج آموزش طبیعت، و غیره اتخاذ میمراکز 

بخش این رویکرد در غرب، لزوم آشنایی و کاربرد آن در کشور رضایت

در این نوشتار مفاهیم و اصول طراحی شود. بنابراین ما نیز دیده می

 شده است.طراحی بایوفیلیک بررسی  پایۀ معماری بر
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 کمفاهیم و اصول طراحی معماری بایوفیلی
های مؤلفه زمینۀمطرح شده در در این بخش به پنج دیدگاه 

ارتباط انسان با طبیعت در ذیل رویکرد  ایجاد با امکانطراحی 

 عبارتند از:ها این دیدگاهشود که طراحی بایوفیلیک پرداخته می

 ( 2012دِر و لَنس ) .1

 (2013دِر و کِلِرت ) .2

 (2008هیرواگن و گِرگُری ) .3

 ( 2001هیرواگِن و هاس ) .4

 (2008کرامر و براونینگ ) .5

( عناصر پایۀ 2012طبق نظر دِر و لَنس ) (:2012دِر و لَنس ) 

طراحی بایوفیلیک: تئوری، علم و »طراحی بایوفیلیک که در کتاب 

 4در ذیل  ،بیان شده است« ها به زندگیتمرین بازگرداندن ساختمان

نیاز به  دهند. نویسندگانقرار می 2مطابق با جدول  دستۀ کلی

د نشماربرای طراحی شهری می رورتیضتنها نه را طراحی بایوفیلیک

ها و فضاهای داخلی نیز لحاظ شود. بلکه باید در طراحی ساختمان

های متعدد درنظر درواقع طراحی بایوفیلیک زمانی که در مقیاس

نویسندگان  .شودبه یکپارچگی مضاعف در طرح میگرفته شود منجر 

لیک را پروراندن یک تجربۀ مثبت از طبیعت در هدف طراحی بایوفی

 .(Derr & Lance, 2012, p. 116) دنشمارساخت میمحیط انسان

ری تأکید بر تأثیرپذی با( 2013دِر و کِلِرت ) (:2013دِر و کِلِرت ) 

محیط کودکان در  26به بررسی های ساخته شده، کودکان از محیط

ها، ها، مراکز طبیعت، پارکامریکا که دربرگیرندۀ مدارس، موزه

. بدین ترتیب اندپرداختهها است، های بازی و بیمارستانزمین

مقوله مطابق با  4های کودکان بر پایۀ های طراحی محیطمؤلفه

 .(Derr & Kellert, 2013, p p. 31-32) کنندر میذک 3جدول 

( در 2008و گرِگُری ) هیرواگن (:2008هیرواگِن و گرِگُری ) 

طراحی »در کتاب ارائه شده  "شناسی حسیبایوفیلیا و زیبایی" مقالۀ

« ها به زندگیبایوفیلیک: تئوری، علم و تمرین بازگرداندن ساختمان

هفت ویژگی که مرتبط با  یلهای طراحی بایوفیلیک را در ذمؤلفه

 & Derr) د.نکنمعرفی می( 4)مطابق جدول کودکان است نیازهای 

Lance, 2012, p. 117). 

مقوله  8( در 2001هیرواگِن و هاس ) (:2001هیرواگِن و هاس ) 

پردازند. طراحی بایوفیلیک می هایمؤلفهبررسی ه ب 5مطابق جدول 

موضوعاتی از قبیل  ن در زمینۀآنا هایاز پژوهشاین مقوالت 

پذیری و بازی ،هندسۀ طبیعت پذیری، فرایندهای طبیعی،سکونت

 & Heerwagen) گرفته شده استربحس خوشی در طراحی فضاها 

Hase, 2001, p. 33). 

 
 های طراحی بایوفیلیک از دیدگاه دِر و لَنسویژگی: 2جدول 
 (Derr & Lance, 2012, p p. 117, 121) 

 توضیحات
های طراحی ویژگی

 بایوفیلیک
 ردیف

 ید به مناظر نور خورشید، د، گیاهان، آب

 طبیعی، حیوانات

دسترسی مستقیم 

 به طبیعت
1 

  استفاده از مصالح طبیعی و مصالح

 کنندۀ فرایندهای طبیعیتداعی

استفاده از مصالح 

 طبیعی
2 

 تقلید و ادغام الگوها و فرایندهای طبیعی 

 های طبیعی از قبیل: تداعی اشکال و فرم

ها به منظور کندوی عسل، آشیانه یا صخره

 سازی طبیعتشبیه

 های متنوع از نور و تنوع حسی با ایجاد تجربه

 روشنایی، شنوایی، المسه یا بویایی

 3 تداعی طبیعت

 های جغرافیایی، طراحی بر پایۀ مکان

 تاریخی، اکولوژیکی و فرهنگی

  افزایش ارتباطات انسانی، ایجاد تمایل به

 حفظ و نگهداری یک مکان در طول زمان

 4 روح مکانتداعی 

   

 های طراحی بایوفیلیک از دیدگاه دِر و کِلِرتویژگی: 3جدول 
(Derr & Kellert, 2013, p p. 32-33) 

 ردیف عناصر طراحی بایوفیلیک

 مصالح طبیعی 

 های طبیعییژگیها و واشکال، فرم 

 قابلیت تغییر شکل دادن 

 1 مصالح

 2 آب با آب ارتباط و مواجۀ مستقیم 

 الگوهای نور متنوع 

  طبیعیو تهویۀ نور 

 ارتباط با مکان 

 3 انرژی

 ارتباط اکولوژیکی با مکان 

 ارتباط و مواجهۀ مستقیم با گیاهان و حیوانات 

 طبیعی هایفرمو  شکافراخوانی طبیعت از طریق ا 

 یت تغییر شکل دادنقابل 

زمین و 

 اکوسیستم
4 

   

 
های طراحی بایوفیلیک از دیدگاه هیرواگِن و گِرِگُریویژگی: 4جدول   

(Derr & Lance, 2012, p. 117) 

 توضیحات
های طراحی ویژگی

 بایوفیلیک

ف
ردی

 

 ی هاها، حسها و بوها، رنگهایجاد بسیاری از رایح

 های روزانه و فصلیریتممثل ایجاد  بصری
 1 غنای حسی

 2 حرکت و جنبش 

 3 اکتشاف تصادفی 

 
تنوع در زمینۀ 

 یکسان
4 

 5 پذیریارتجاع 

 6 حس آزادی 

 دهد، یعنی امکان انداز و پناه اغلب باهم رخ میچشم

مثل  فرصت مشاهدۀ اطراف بدون خطر دیده شدن

 زاروتهب

 7 انداز و پناهچشم

 های سست که قابلیت تغییر شکل استفاده از بخش

 جا کردها را جابهتوان مکان آنآزادانه میو  دارند

 های طبیعی مثل شن، چوب، سنگ، پرمانند: المان

 8 پذیریتبدیل

   



 

 های جدید در معماری و شهرسازیکنگره بین المللی افق دومینمجموعه مقاالت 

 ، تهران1394ماه  بهمن

 

 9 

کتاب ر د (2008) کرامر و براونینگ (:2008کِرامِر و براونینگ ) 

از برگرفته الگوهای طراحی سعی در توسعۀ  «طراحی بایوفیلیک»

افرادی چون ای، شواهد تجربی و کارهای رشتههای بینپژوهش

کریستوفر الکساندر، جودیت هیرواِگن، ریچل و استفن کاپالن، استفن 

تحت استخراج شده الگو  14اند. داشتهولریخ و دیگران کلرت، راجر ا

 :(Browning et al., 2014, p. 9) است زیرمقولۀ کلی به شرح  3

طبیعت به  این عامل به حضور: طبیعت در الگوهای فضا .1

پردازد و میدر فضا یا مکان صورت مستقیم و فیزیکی 

داها، حیوانات، وزش نسیم، ص زندگی نباتی، آب و شامل

های بهترین تجرقویرایحه و عناصر طبیعی دیگر است. 

ارتباط مستقیم با عناصر حضور طبیعت درفضا از طریق 

تنوع، جنبش و تعامالت چند  که دربرگیرندۀ طبیعی

شود. این عامل شامل هفت الگو حسی است، ایجاد می

 .(Browning et al., 2014, p. 9)باشد می 6مطابق جدول 

ای هاشاره به مصداقاین عامل  :الگوهای قیاسی طبیعی .2

شیاء، مواد و طبیعت دارد. ا مستقیم، ارگانیک، و غیرزندۀ 

ها و الگوهایی که در ها، اشکال، سکانسمصالح، رنگ

کارهای هنری، تزیینات،  رد توانندمی طبیعت وجود دارد

این عامل  .شوندنمایی بازمبلمان، دکور، و منسوجات 

 ,.Browning et al)باشد می 6مطابق جدول  الگو 3شامل 

2014, p. 9). 

اختار فضایی در به ساین عامل  :افض و ماهیت طبیعت .3

به خطرات و  و تمایل انسان طبیعت اشاره دارد

، دیدهای مبهم و لحظات اطرافهای ناشناخته

 این عامل با. دهدمی نشانآمیز، و حتی ترس را مکاشفه

و کارگیری ساختار فضایی ادغام شده با الگوهای طبیعی به

مطابق  الگو 4شامل ی قابل دستیابی است. این عامل قیاس

 .(Browning et al., 2014, p. 10)باشد می 6جدول 

های طراحی بایوفیلیک از دیدگاه هیرواگِن و هاس ویژگی: 5جدول 
(Heerwagen & Hase, 2001, p. 33) 

 فیدر های طراحی بایوفیلیکویژگی

  روشنایی در زمینۀ دید )پنجره، دیوارهای وجود منبع

 روشن(

 هایی با امکان دید به دوردستوجود مکان 

 ان دید به اطراف و طراحی فضاها و راهروها با امک

 طبیعت

دید و 

 منظر
1 

 های شبه انشعابی یا استفاده از سقف پایین آمده، فرم

 ای به مثابۀ درختانشاخه
 2 پناه

 استفاده از سطوح انعکاسی در فضاها 

 آب تمیز در جریان مانند رود 

 فرم سمبُلیک آب 

 3 آب

  استفاده از پوشش گیاهی متنوع در فضای داخلی و

 ها(ان بلند، گیاهان، گلخارجی )درخت

 هایی با امکان دید به طبیعتطراحی و جانمایی پنجره 

  سطوح طبیعی فضای باز با پوشش گیاهی و تنوع

 جانوری

تنوع 

 زیستی
4 

 ها و فرایندهای طبیعی )تهویه و روشنایی طبیعی(ریتم 

 های محیطی، دما و جریان هوا، و تغییر و تنوع در رنگ

 بافت

 یی مانند نور متمرکز و سایه در زمانایجاد تنوع روشنا 

تنوع 

 حسی
5 

 های طبیعی برگرفته ها، و بافتاستفاده از الگوها، فرم

 شده از طبیعت

 های فرکتال )خودمشابهتی در طراحی با ویژگی

های اصلی به های متفاوت و متنوع با حفظ ویژگیمقیاس

 جای تکرار دقیق(

های قیاس

 طبیعی
6 

 بیعی، مصنوعات، اشیاء و فضاهایی تلفیق دکور، مصالح ط

 که موجب سرگرمی و شگفتی مخاطب شود.

حس 

 بازیگوشی
7 

 وجود پیچیدگی قابل کشف در فضاها 

  ترغیب مخاطب به کشف فضا به کمک انتقال تدریجی

 اطالعات مثل استفاده از سطوح منحنی

 8 فریبندگی

 

 

 
ی طراحی بایوفیلیک از دیدگاه کِرامر و براونینگ هاویژگی: 6جدول 

(Browning et al., 2014, p. 10) 

 های طراحی بایوفیلیکویژگی توضیحات

ف
ردی

 

  ،تأأأمین دیأأد بأأه عناصأأری از طبیعأأت

 های زنده و فرایندهای طبیعیسیستم
 ارتباط بصری با طبیعت

ضا
ی ف

ت در الگوها
طبیع

 

1 

 هأأای شأأنوایی، گیأأری از محأأرکبهأأره

 المسه، بویایی و چشایی
 ارتباط غیربصری با طبیعت

 ریأزی نشأده مدت و برنامهارتباط کوتاه

 با طبیعت
 تحریک حسی غیر ریتمیک

  بروز تغییراتی مطابق با تغییرات طبیعت

 در دمای هوا، رطوبت و جریان هوا 
 تنوع حرارتی و جریان هوا

 حضور آب دیدن، شنیدن یا تماس با آب 

 هأای نفوذ شأدت باسازی طبیعت شبیه

متفاوتی از نور و سأایه متغیأر در طأول 

 زمان

 نور پراکنده و پویا

 ویأأژه آگأاهی از فراینأأدهای طبیعأأی بأأه

 تغییرات فصلی و موقت
 های طبیعیارتباط با سیستم

 هأای هأای سأمبُلیک بأه آرایأشارجاع

فرمی، الگویی، بافتی یا عأددیِ موجأود 

 در طبیعت

ی های بایومورفیکرمالگوها و ف
ی طبیع

ی قیاس
الگوها

 

2 
 گیری از مصالح و عناصر طبیعت با بهره

 حداقل پردازش
 ارتباط با مصالح طبیعت

 هأای غنأیِ سأازی دادهادغام و پکپارچه

حسی با سلسله مراتب فضایی که مشابه 

 سلسله مراتب موجود در طبیعت

 پیچیدگی و نظم

 اندازچشم دوردست تأمین دید آزادانه به اطراف و 

ضا
ت ف

ت و ماهی
طبیع

 

3 

 گیأأری از شأأرایط مکأأانی بأأرای کنأأاره

 محیطی یا جریان اصلی فعالیت
 پناهگاه

 وسیلۀ کسب اطالعات بیشتر از اطراف به

 ای از دیدهای مبهمپاره
 معما و رمز

  تهدید قابل شناسأایی و در عأین حأال

 قابل اعتماد
 در خطر بودن
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 هابحث و یافته

رویکرد طراحی  هایویژگیبا بررسی نظریات ارائه شده در زمینۀ 

بایوفیلیک که در ذیل انواع رویکردهای طراحی مبتنی بر طبیعت 

 های ذکر شده در نظریات مختلف راویژگیتوان شود، میواقع می

 عبارتند از: هابندی نمود. این ویژگیگی دستهویژ 9ذیل 

 تنوع حسی .1

 دسترسی مستقیم به طبیعت .2

 تداعی و تقلید طبیعت .3

 مصالح طبیعی .4

 ارتباط بصری با طبیعت .5

 پذیریتبدیل .6

 ابهام و پیچیدگی .7

 انداز و پناهچشم .8

 ارتباط اکولوژیکی با مکان  .9

 7ها در جدول بندی ویژگیتحلیل پنج دیدگاه مذکور و طبقه

های مشترک ها بر مبنای مفاهیم و کلیدواژهتحلیلائه شده است. ار

میان موارد ذکر شده در هر نظریه صورت گرفته است. بدین ترتیب 

اند و ذیل های مرتبط با هم در نظریات گوناگون تفکیک شدهویژگی

در مرحلۀ بعد، به بررسی میزان اند. بندی جدیدی قرار گرفتهدسته

های مختلف پرداخته شده ژگی از منظر دیدگاهتوجه و اهمیت هر وی

بندی برای اولویت 8است. بدین منظور جدولی مطابق با جدول 

بندی میزان توجه و اشارۀ ها تنظیم شده است. در این طبقهویژگی

نظریات مذکور به هر ویژگی در طراحی بایوفیلیک مورد بررسی واقع 

بندی نظریات ین درجهدر ااند. ترتیب اهمیت ارائه شدهشده و به

نس طراحی بایوفیلیک مرتبط با کودکان که شامل نظریات دِر و لَ

( است به 2008(، و هیرواگِن و گِرِگُری )2013(، دِر و کِلِرت )2012)

های مذکور در نهایت، نتیجۀ تحلیلاند. تفکیک مورد بررسی واقع شده

تقیم از مقولۀ کلی از تجربۀ طبیعت اعم از تجربۀ مس 3در قالب 

تجربۀ مکان و فضا گردآوری طبیعت، تجربۀ غیرمستقیم از طبیعت و 

 اند.دهشبندی جمع 9در جدول  اند وشده

 
 پردازان طراحی بایوفیلیک )نگارندگان(های طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت براساس نظریهبندی ویژگیدسته: 7جدول 

ف
ردی

 

بندی دسته  نظریه پردازان

یشنهادی پ

های طراحی ویژگی

 بایوفیلیک

 (2013دِر و کِلِرت ) (2012دِر و لَنس )
هیرواگِن و گِرِگُری 

(2008) 

هیرواگِن و هاس 

(2001) 
 (2008کِرامِر و براونینگ )

1  تداعی طبیعت  انرژی  غنای حسی  تنوع حسی 

 های طبیعیارتباط با سیستم 

 ارتباط غیربصری با طبیعت 

 تحریک حسی 

 رارتیتنوع ح 

 تنوع حسی

2 
  دسترسی مستقیم

 به طبیعت

 آب 

 زمین و اکوسیستم 
 

 آب 

 تنوع زیستی 
 حضور آب 

دسترسی مستقیم به 

 طبیعت

3 

  استفاده از مصالح

 طبیعی

 تداعی طبیعت 

 روح مکان 

 مصالح 

 زمین و اکوسیستم 
  های طبیعیقیاس 

 نور پراکنده و پویا 

 های بایومورفیکالگوها و فرم 

 پیچیدگی و نظم 

داعی و تقلید ت

 طبیعت

4 

  استفاده از مصالح

 طبیعی

 روح مکان 

 مصالح 

 زمین و اکوسیستم 
  تنوع حسی  مصالح طبیعی ارتباط مصالح با طبیعت 

5  روح مکان    تنوع زیستی  ارتباط بصری با طبیعت 
ارتباط بصری با 

 طبیعت

6 

  استفاده از مصالح

 طبیعی

 روح مکان 

 مصالح 

 زمین و اکوسیستم 

 ینۀ یکسانتنوع در زم 

 پذیریارتجاع 

 پذیریتبدیل 

 پذیریتبدیل  

7   

 اکتشاف تصادفی 

 حرکت و جنبش 

 حس آزادی 

 س بازیگوشیح 

 فریبندگی 

 معما و رمز 

 در خطر بودن 
 ابهام و پیچیدگی

8    انداز و پناهچشم 
 انداز و منظرچشم 

 پناه 

 اندازچشم 

 پناه 
 انداز و پناهچشم

9  روح مکان 
 انرژی 

 سیستمزمین و اکو 
  

 نور پراکنده و پویا 

 تنوع حرارتی 

ارتباط اکولوژیکی با 

 مکان
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 پردازان طراحی بایوفیلیک )نگارندگان(های طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت براساس نظریهبندی ویژگیاولویت: 8جدول 

در مراتب اهمیت 

طراحی  هایدیدگاه

بایوفیلیک مرتبط با 

 **کودکان

در مراتب اهمیت 

های دیدگاههمۀ 

 **طراحی بایوفیلیک

 نظریه پردازان

 های طراحی بایوفیلیکویژگی

ف
دی

ر
 

کِرامِر و 

براونینگ 

(2008) 

هیرواگِن و 

هاس 

(2001) 

هیرواگِن و 

گِرِگُری 

(2008)* 

دِر و کِلِرت 

(2013)* 

دِر و لَنس 

(2012)* 

1 1           1 تنوع حسی 

2 2          2 دسترسی مستقیم به طبیعت 

2 2          3 تداعی و تقلید طبیعت 

2 2          4 مصالح طبیعی 

2 2          5 ارتباط بصری با طبیعت 

1 3         6 پذیریتبدیل 

3 3         7 ابهام و پیچیدگی 

3 3         8 انداز و پناهچشم 

2 3         9 ارتباط اکولوژیکی با مکان 
 

 اند.مشخص شده ▪ نظریات مرتبط با کودکان با رنگ*
 = کم3= متوسط   2= زیاد   1باشند: اند. اعداد بیانگر میزان اهمیت به قرار مقابل میمرتب شده 3تا  1ها به ترتیب اولویت از شماره هر کدام از ویژگی همیتیزان ام**

 )نگارندگان(تجربۀ طبیعت  بندی بر پایۀ نوعو طبقهطراحی بایوفیلیک  رویکردطراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت براساس های ویژگی: 9جدول 

 هاتوضیحات ویژگی

درجۀ اهمیت در 

های طراحی دیدگاه

 *بایوفیلیکِ کودکان

 درجۀ اهمیت در

های همۀ دیدگاه

 *طراحی بایوفیلیک

های ویژگی

 طراحی بایوفیلیک
 نوع تجربۀ طبیعت

ف
ردی

 

  ه از استفادتعامل چندحسی با طبیعت،  ارتباط غیربصری با طبیعت و

 شنوایی، المسه، بویایی و چشایی هایمحرک

 های طبیعی، نور و تهویۀ طبیعیارتباط با فرایندها و سیستم 

 ریزی نشده با طبیعتمدت و برنامهارتباط کوتاه 

 های روزانه و فصلیها مثل ایجاد ریتمها و حسها و بوها، رنگایجاد رایحه 

 ارتباط غیربصری با طبیعت 

 تنوع حسی 1 1
تجربۀ مستقیم 

 طبیعتاز 
1 

 ارتباط و مواجهۀ مستقیم با آب 

 ارتباط و مواجهۀ مستقیم با تنوع زیستی؛ گیاهان و جانوران 
2 2 

دسترسی مستقیم 

 به طبیعت

 سازی طبیعتشبیه 

 ایجاد تنوع روشنایی مانند نور متمرکز و سایه 

 های فرمی، های سمبُلیک به آرایشهای بایومورفیک: ارجاعالگوها و فرم

 اتب و الگویی، بافتی یا عددی موجود در طبیعتسلسله مر

 هاهای طبیعی از قبیل: کندوی عسل، آشیانه یا صخرهتداعی فرم 

 مرغی، بیضی، و حیوانیاستفاده از فرم صدف، مارپیچ، تخم 

2 2 
تداعی و تقلید 

تجربۀ  طبیعت

غیرمستقیم از 

 طبیعت

2 

 مصالح طبیعی 2 2 گیری از مصالح و عناصر طبیعت با حداقل پردازشبهره 

 2 2 ها و فرایندهای طبیعیدید به عناصر و مناظر طبیعی، سیستم 
ارتباط بصری با 

 طبیعت

 ایجاد تنوع در زمینۀ یکسان 

 پذیریارتجاع 

 پذیری در مصالح و در فضاهاایجاد تبدیل 

 پذیریتبدیل 3 1

تجربۀ مکان و 

 فضا
3 

 نتقال اطالعاتاستفاده از دیدهای مبهم برای اکتشاف فضا و ا 

 ایجاد پیچیدگی قابل کشف در فضا 

 القاء حس آزادی، بازیگوشی،  شگفتی و سرگرمی 

 امکان اکتشاف تصادفی فضاها 

 ابهام و پیچیدگی 3 3

 تأمین فرصت مشاهدۀ اطراف بدون خطر دیده شدن 

 گیری از شرایط محیطیو کناره تأمین دید آزادانه به اطراف 
 انداز و پناهچشم 3 3

 3 2 ژیکی و فرهنگیوهای اکولایجاد ارتباط با مکان 
ارتباط اکولوژیکی 

 با مکان
 = کم3= متوسط   2= زیاد   1باشند: اند. اعداد بیانگر میزان اهمیت به قرار مقابل میمرتب شده 3تا  1ها به ترتیب اولویت از شماره هر کدام از ویژگی همیتمیزان ا *
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 گیرینتیجه

ضر، نخست مروری بر سابقۀ رابطۀ انسان و در پژوهش حا

ها و نحوۀ تأثیر این ارتباط بر معماری هر عصر طبیعت در طول دوران

صورت گرفت، زیرا که طبیعت همواره به عنوان عاملی مهم در 

ها و رویکردهای طراحی معماری نقش ها و سبکگیری نظریهشکل

ک و بررسی داشته است. سپس با تعیین محدودۀ مطالعات به کود

ها، شخصیت و روابط وی با طبیعت، به تأثیر این ارتباط بر ویژگی

نیازهای رشدی وی پرداخته شده است. در مرحلۀ بعد، انواع 

های کودک از طبیعت مورد بررسی واقع شده که هدف از این تجربه

های ویژۀ کودکان های طراحی محیطبخش، دستیابی به ویژگی

های میان کودک و طبیعت و رشد ارزش مبتنی بر برقراری تعامل

باشد. بدین منظور در مرحلۀ بعد ارتباط محیطی وی میزیست

معماری با طبیعت در ذیل انواع رویکردهای طراحی معماری که در 

شود. در این میان، گیری این ارتباط نقش دارد، مطالعه میلشک

ذیل  رویکرد طراحی بایوفیلیک که در راستای دستیابی به اهداف

 باشد، انتخاب شده است:می

 های مفید طبیعت در حفظ، افزایش و بازگرداندن تجربه

 محیط کالبدی

 برقراری پیوند با میراث و فرهنگ بومی 

 برقراری پیوند میان کودک و طبیعت در محیط کالبدی 

 محیطی دوران کودکی و تداوم آن های زیستتوسعۀ ارزش

 در دوران بزرگسالی

های رویکرد ها و مؤلفهرورت بررسی ویژگیدر این راستا، ض

شود، بنابراین های ویژۀ کودکان دیده میطراحی بایوفیلیک در محیط

 شود. در بینمورد مطالعه واقع میهای صاحبنظران این حوزه دیدگاه

نس نظریه عبارتند از: دِر و لَ 5به  نظریات مختلف این رویکرد،

(، هیرواِگن 2008گِن و گِرِگُری )(، هیروا2013(، دِر و کِلِرت )2012)

شود، که ( پرداخته می2014( و کِرامِر و بِراونینگ )2001و هاس )

های مرتبط با کودک وطبیعت این نظریات در منابع و مراجع پژوهش

اند. بر پایۀ این نظریات، در طراحی بایوفیلیک مورد توجه واقع شده

ویکرد طراحی های رها و ویژگیبندی جدیدی از مؤلفهدسته

های ویژۀ کودکان ارائه شد و اولولیت بایوفیلیک برای طراحی محیط

های صورت گرفته بیانگر آن این موارد مورد تحلیل واقع شد. تحلیل

تنوع »های ویژگی طراحی بایوفیلیک، ویژگی 9است که در میان 

دارای مرتبۀ باالی اهمیت هستند. تنوع « پذیریتبدیل»و « حسی

ان کودک و طبیعت از سطۀ برقراری تعامل چندحسی میحسی به وا

شود. های مستقیم از طبیعت محسوب میبهترین تجرمهم

باشد در دو پذیری که از عوامل اصلی تجربۀ مکان و فضا میتبدیل

مقیاس فضاها و مصالح مورد استفاده قابل بررسی است. از لحاظ 

طبیعی و ایجاد توان به ادغام محیط کالبدی و طراحی فضاها می

باز اشاره کرد، به عنوان مثال  حیطمپیوستگی بین فضای داخلی و 

استخری از فضای باز و بیرون به فضای داخلی کتابخانه کشیده شود 

کند.  از جنبۀ و فضای داخلی را به تداومی از فضای باز بدل می

توان به استفاده از مصالح سست و طبیعی با قابلیت مصالح نیز می

تغییر شکل و حرکت آزادانه اشاره کرد. دو ویژگی مذکور به همراه 

ها از قبیل: دسترسی مستقیم به طبیعت، تداعی طبیعت، سایر ویژگی

انداز مصالح طبیعی، ارتباط بصری با طبیعت، ابهام و پیچیدگی، چشم

و پناه، و ارتباط اکولوژیکی با مکان، با فراهم ساختن فرصت ارتباط به 

قیم و غیرمستقیم میان کودک و طبیعت، نیازهای رشدی صورت مست

های آتی به شود در پژوهشپیشنهاد می سازد.کودکان را برآورده می

 موضوعاتی همراستا با موضوعات زیر پرداخته شود: 

  ارزیابی انتقادات مطرح از رویکرد طراحی بایوفیلیک در

اقص معماری و ارائۀ پیشنهادات و راهکارهایی برای رفع نو

 و ایرادات آن

 های تطبیقی استخراج اصول و راهکارهای طراحی از نمونه

 های تدوین شدۀ رویکرد طراحی بایوفیلیکبر پایۀ ویژگی

 های ها و راهکارهای طراحی با زمینهتطبیق ویژگی

 شهرهافرهنگی، اجتماعی و اقلیمی 

 های ویژۀ ارائۀ اصول و راهکارهای طراحی برای محیط

های علوم و تاریخ ربری مشخص از جمله موزهکودکان با کا

 های کودکان، مراکز آموزشی، مسکن و...موزه طبیعی،

 مراجع

(. کودک، طبیعت، شهر ضرورت بازگرداندن 1388زمانی، زهرا )

، 4(1، )فصلنامه منظرمنظرهای طبیعی به محیط زندگی کودکان. 

61-58 

درآمدی بر  های پردیس:پارادایم (.1390شاهچراغی، آزاده )
 تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران.بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی. 

تحوالت مفهوم (. 1389ت، محمد و شهیدی، صمد )صادق فالح

نشریه هنرهای  یری فضای معماری.گطبیعت و نقش آن در شکل
 37-45، 42(2)، معماری و شهرسازی-زیبا

آشنایی با معماری (. 1391جواد )نژاد، محمدمهدوی نیا، حامد وکامل
های معاصر از شرق تا غرب و بررسی مبانی و مفاهیم و ریشه

 .موسسه علم معمارتهران:  گیری آن.شکل

)درسنامه کودک و طبیعت(. 1392کان، پیتر و کلرت، استفن )
 فرهنگی و تکاملی.-های روانی، اجتماعیمدرسه طبیعت(؛ پژوهش

انتشارات  )مترجم(. مشهد:و آرش حسینیان عبدالحسین وهابزاده

 .جهاد دانشگاهی مشهد
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ضرورت درک سرشت فضای معماری (. 1388نورمحمدی، سوسن )

نشریه هنرهای رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت. با استناد به 
 49-58، 37، زیبا
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