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ABSTRACT 

   Human's attitude to nature has been changing through history. This was reflected on 

architecture, associated with each historical period, connected to availability of appropriate 

technology, where architecture was to protect man, give him a sense of security, luxury or 

controlling of nature. However, nature has been considered as a major source of inspiration 

through analogy of organism, which remained effecting until the industrial revolution and the 

emergence of other sources of analogies like machines and other. The contemporary period 

witness an attitude towards returning back to nature through bio-analogies, which appeared in 

many contemporary architectural trends by the impact of new scientific theories like  fractional 

geometry, chaos theory, self-generation,…etc., associated by the  revolution in digital 

technology and  manufacturing. In addition to the emergence of the urgent need to achieve 

sustainability, which affected strongly in this direction that seeks to improve their aesthetic, 

functional and structural values. In spite of the multiplicity of these trends, they share the 

attitude to nature as source of inspiration through bio-analogy. So the problem of search is 

emerged as "the need to identify levels of bio- analogies in contemporary architecture". And the 

goal of research is determined as "identifying levels of bio-analogies in contemporary 

architecture". In light of that, the search classification levels of bio-analogies, and its relation to 

the characteristics of organisms in each level, and then extract their vocabularies to measure the 

application in contemporary architectural practice through the projects that are selected as case 

studies. The research found that they have achieved certain vocabularies and not others.      

 

 دور المماثلة  األحيائية في العمارة المعاصرة
  الخالصة

التاريخية مرتبطا موقف االنسان من الطبيعة عبر التاريخ. وانعكس ذلك على العمارة المرتبطة بكل المراحل  تغير   

بتوفر التكنولوجيا المناسبة في ان تكون العمارة لحماية االنسان او منحه الشعور باألمن أو الرفاهية أو السيطرة على 

الطبيعة. واعتبرت الطبيعة مصدرا أساسيا لإللهام من خالل مماثلة الكائنات الحية, وبقي ذلك ساريا الى الثورة 

للمماثلة كالمكائن وغيرها. وشهدت الفترة المعاصرة توجها نحو العودة الى  الصناعية, وظهور مصادر اخرى

الطبيعة, عبر المماثلة االحيائية. وظهر ذلك في العديد من التوجهات المعمارية المعاصرة بتأثير النظريات العلمية  

ورة في التكنولوجيا والتصنيع الجديدة, مثل الهندسة الكسرية ونظرية الفوضى والتوليد الذاتي ...الخ, مرتبطا بالث

الرقمي. باإلضافة الى ظهور الحاجة الملحة لتحقيق االستدامة, مما أثر بقوة في هذه التوجهات وسعيها الى تحسين 

القيمة الجمالية والوظيفية واإلنشائية. وبالرغم من تعدد هذه التوجهات, اال ان تتشارك التوجه نحو الطبيعة مصدرا  

المماثلة االحيائية. لذلك برزت مشكلة البحث في "الحاجة الى تحديد مستويات المماثلة االحيائية في لإللهام من خالل 

العمارة المعاصرة". وتحدد هدف البحث في "تحديد مستويات المماثلة االحيائية في العمارة المعاصرة". على ضوء 

صائص الكائن الحي في كل مستوى منها, ومن ذلك قام البحث بتصنيف مستويات المماثلة االحيائية, وارتباطها بخ

ثم استخالص هذه المفردات وقياس مدى التطبيق في الممارسة المعمارية المعاصرة عبر المشاريع المختارة 

  كحاالت دراسية. وتوصل البحث الى انها قد حققت مفردات معينة دون غيرها.
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