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  آن با حضور طبيعت در شهر و ارتباط

  

  نگارجعفري

ne_art@yahoo.com  
  

                                           

  :چكيده
امـا در    بشر امروزي در ساية پيشرفت تكنولوژي توانسته موانع زيادي را كنار زند و به حقايق فراواني دست يابد                 

روست در ارتبـاط      ها روبه   كه وي با آن   بسياري از معضالتي    .تر شده است    ميان مشكالت و مسائل او پيچيده     اين  
 مـشكالتي  از قبيـل اضـطراب          انـسان  به طوري كه سكونت در شهر بـراي       .  باشند  با زندگي شهرنشيني او مي    

معـضالت   رنـشيني سـبب بـروز   از سوي ديگـر  توسـعه شه   . ،نگراني از آينده و آوارگي را به ارمغان آورده است         
هـايي كـه از  لحـاظ     تخريب طبيعت نيـز عـالوه بـر آسـيب    .  است     از بين رفتن طبيعت بكر شده      مانندديگري  

. فيزيولوژي و جسماني براي او به ارمغان آورده، معضالت رواني را نيز بـه مـشكالت وي اضـافه كـرده اسـت                       
بديهي است يكي  و باشد رواني جامعه  الزم و ضروري ميبنابراين در چنين شرايطي توجه به  شرايط عاطفي و   

نگارنـده  نوشـتار  در ايـن  .باشد و محيط سكونت انسان مي     هاي  غلبه براين مشكالت بهبود شرايط زندگي         از راه 
به بررسي برخي راهكارهاي  عملي در جهت كاربرد عناصر طبيعي در فـضاي شـهري بپـردازد و در                       سعي دارد 

با اسـتفاده   ند تا بتوااست ين راهكارها به بررسي جايگاه طبيعت در شهرسازي ايران نيز پرداخته         ا  روند دستيابي به  
بـي ترديـد ارائـه ايـن راهكارهـا در           .  نمايـد  راهكارهايي هماهنگ با فرهنگ ايراني پيشنهاد      ، از الگوهاي اصيل  

  .راني شوددر خور روح آرام اي و تواند منجر به خلق  فضايي ازلي طراحي فضاهاي شهري مي
 
 

   شهري، طبيعت ،عناصر طبيعي شده  غنيگزيدن ،فضاي يانسان،سكن:لغات كليدي
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  :مقدمه

هـاي خـاص محـيط        كند و در نتيجـه ويژگـي        دنيايي كه در آن هستيم، ما را در آنچه كه هستيم كامل مي            «
فيـت حـضور انـسان در آن         شود چرا كه كي      داراي  اهميت خاصي مي      فضاي شهري    بنابراين.»شوند  ساخته شده حياتي مي   

بـر اسـاس     به طوري كه     ، تواند تأثيرات عميقي را بر شخصيت ،انديشه، روان و هويت ساكنين آن داشته باشد               ميو   كند  تغيير مي 
  .افتند شناسي عوامل ارثي و شرايط محيطي هر دو بر چگونگي رشد شخصيت انسان مؤثر مي تئوري همگرايي در روان

ساكنين  گيري شخصيت  تواند در هويت و شكل      ن محيط و توجه به طبيعت در طراحي شهري مي         ز اين رو انساني ساخت    ا
در فـضاي    موجـود     مفـاهيم    به طوري كه او بايد بـه        .شود  اين جاست كه نقش طراح فضاهاي شهري نمايان مي         و   آن مؤثر افتد  

انـسان از فـضاي شـهري و     منجر به انحطاط حـس   آن ،  از بين رفتن  «چرا كـه  ، بيشتر از پيش توجه نمايد     شهري
 در فضايي ناقص و نامتناسب بـه سـر          فرد   و بدين ترتيب      شود  مي هاي ذهني او    ايجاد اغتشاش در انگاره   

 شـايد  واي قطعـي را داشـت    توان توقع درك فضايي در مرتبـه       نمي از چنين فردي   تا جايي كه      برد  خواهد
   1 .دانست» فلج ادراك فضايي«بتوان فرد را دچار عارضه 

نمايـد و كيفيـت حـضور انـسان در آن      در چنين شرايطي است كه فضاي غني شده شهري با تمام وجوهش رخ مي    س  پ
اين واقعيـت اسـت كـه در برخـورد بـا        در اين فضاي غني،      .گذارد  پذيرد و تأثير مي      تأثير مي  ،كند  اين فضا تغيير مي   . كند  تغيير مي 

   .شود تا وي را آرام گرداند ن دارنده تبديل به موجوديتي مجازي مي در ذه؛حوادث فضا و جانمايي عناصر طبيعي در آن

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  :و ارتباط آن با  همزيستي طبيعت در فضاي شهر  تحقق مفهوم سكونتدرعوامل مؤثر 

  :مكان يابي.1

                                                 
/ ٨فصلنامه خيال، شماره / بازشناسي مفهوم خانه در زبان فارسي و فرهنگ ايراني/براتي ،ناصر :تر رجوع كنيد بهبراي كسب اطالعات بيش.۱

  ۵۴ص/١٣٨٢زمستان 

يري روستا در دل روستاي ماسوله،به نحوه قرارگ:۱تصوير

.                                                                طبيعت توجه كنيد
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ر مكان يابي  به طوري كه د.خورد  همواره به چشم مي ايران سنتيبه طور كلي توجه به طبيعت در معماري و شهرسازي
در .د  باشننسبت به طبيعت پيرامون خود برخورداري تر وسيع هاي مختلف شهر از چشم انداز بخشسعي شده تا  ،گذشته شهرهاي

 باشد  بهتري برخوردار منظر و رفته شده تا هم از ديدگ هاي پيرامون آن بلندتر در نظر سطح شهر نسبت به زمينبعضي موارد نيز 
 هاي شهرتوان در  را ميآننمونه . هاي محيطي در امان بماند باشد و هم از آسيب نمونه .حيطي درامان باشد مهاي آسيبو هم از 
بسياري از نظريه پردازان و طراحان  نيز امروزه.مشاهده نمود.. ... و،هگمتانه،تعدادي از شهرهاي اشكانيانتخت جمشيد، شوش
به اعتقاد . باشند  مراكز  طبيعي مي، راستاي تحقق مفهوم سكونتدر موقعيت براي ساختن يك شهر معتقدند بهترين شهري

  ها زمين و آسمان براي آفرينش كليتي پرجذبه در يكديگر نفوذ كرده باشند و هايي هستند كه در آن ها مراكز طبيعي مكان آن
انسان در . ي طبيعي باشدبرخاسته و داراي شيب» آسمان«به سوي » زمين«هاي روي دادن اين معنا آن است كه  يكي از راه

 زيرا آدمي همواره بلندي را نه تنها به خاطر برانگيختن احساس ،دارد»  خاطرآرامش«و » امنيت« چنين مكاني احساس
به كائنات بلكه همچنين براي فراهم آوردن امكان جهت زير چشم قرارگرفتن جهان پيرامون در مقام اولي قرار داده » نزديكي«

تواند  ها و شهرهاي جديد مي د رعايت نكته ذكر شده توسط طراحان در انتخاب بستري مناسب براي شهركرس  به نظر مي.است
سبب شود تا ساكنين شهرها از مناظر طبيعت بهره جويند و از اين طريق در امر تحقق سكني گزيدن و كسب آرامش خاطر كه 

  . يكي از نتايج كسب شده آن است، كوشا باشند
  

 

 

 

 

  ري پيوندي پرمعنا با محيط  برقرا .2
گرد آيد، » اثر معماري«توسط هر  جهاني كه.گردد تحقق مي مكاني طبيعي سكونت به مفهومي دال بر برقراري صميميت با 
بسته به » زمين «و » آسمان «كه بر آن به عنوان موردي ويژه از كليت » اندازي چشم«يعني.شود خوانده مي» دورنماي مسكون«

درگذشته از .سازند  حقيقتي را عيان مي ،توقف يا تأملاين سطوح مختلف محيطي از .اي سكونت وقوف يافته باشده يكي از شيوه
هاي خاص اقليمي شامل توپوگرافي، پوشش   ويژگي.كردند  ياد مي2»روح محل«تحت عنوان» جان مكان«يا » شخصيت ويژه«

توانند شخصيت محل را  ندازهاي زيبا تأثير فراوان دارند و ميگياهي ، رنگ خاك ، آب و هواي منطقه در خلق مناظر و چشم ا
هاي آن مفيد واقع شود  تواند در جهت تقويت و نمايان كردن  ويژگي شكل دهند و معماري و شهرسازي عالوه بر  حفظ  آن  مي

  آنجا كه شهر  در دامنه. و  اين همان چيزي است كه در شهرهاي گذشته رخ داده است
  اند تا عظمت طبيعت را    تخت جمشيد بر كوه تكيه زده است ، شهرسازان كوشيده كوه و يا چون

  . تا آن را بيشتر پديدار سازند،چه بيشتر دست ساخت خويش بهره جويند ر هپاس بدارند و از شكوه آن براي جلوه بخشيدن
برقراري پيوندي پرمعنا با  منجر به ين عواملانماييم ؛ بديهي است استفاده از  را معرفي ميدر ذيل عوامل طبيعي مربوط به زمين 

   :خواهد شدمحيط 

                                                 
1. Genlusloci،به . گردد را نيز شامل مي» شخصيت محيط«به روي » باز بودن« و» گشودگي«كه در ادامه بحث آن را شرح خواهيم داد ،» احراز هويت

را » احـراز هويـت   « موضوعات،و طرح دنيا به همـان صـورتي كـه هـست           » مفاهيم وجودي «به  » تجسم بخشيدن « به دليل » آثار معماري «گر  عبارت دي 
  . دهند تشكيل مي

 

خانه آبشار رايت،نمونه :۲تصوير 

متعالي  پيوستگي طبيعت با معماري  

چشم انداز شهر  

ديد به 

 طبيعت

 اطراف
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كند،ارتفاعات منطقه   بر خالف منظر مسطح كه امكانات بصري را به صورت يكنواخت  مطرح مي:ارتفاعات)الف
 ،ه در فراغتهاي طبيعي شده كه بينند كند و همين  تنوع باعث ايجادجاذبه خورد ،تنوع بصري را ايجاد مي كه در افق به چشم مي

   .گردد پردازد و در نهايت با آن آرام مي به كشف و درك آنها مي
  .كنند هاي مختلف تاريكي ،روشني و يا تفاوت نور را دنبال مي جهت:ها جهت)ب

به ...... هاي سطحي و خشكي،كوه و دشت و هاي حد فاصل ميان آب تمامي خطوط مرزي به خصوص لبه:ها لبه)ج
هاي متنوعي را ايجاد  شنايي،انعكاس و مشخص بودن و تعريف شدن خطوط و اشكال، حاالت و جلوهخاطر تغييرات رنگ ،رو

دهند زيرا ديد  ها را بر نقاط ديگر ترجيح مي از طرفي مردم براي توقف، لبه.توانند بر روي روان انسان مؤثر باشند نمايند و مي مي
  .آورد يها به ارمغان م  به اطراف و احساس اطمينان را براي آن

ديدهايي كه هر .سكوانس، توالي ديدهاي مختلف يك بيننده در حركت است: ها و ديدهاي متوالي سكوانس)د
هاي آن بر پايه تأثيرات روحي و تغييراتي است كه در بيننده ايجاد خواهد شد، قابل  نمايند و ارزش كدام منظر خاصي را بيان مي

  . فضاهاي شهري بايد حضور طبيعت لحاظ شودهاي مختلف  بي ترديد در سكانس.بررسي است 

  تعيين موقعيت و احراز هويت.3

چيزها بر » وقوف« براي  وموجود در آن است» چيزهاي«بر  3»وقوف«از طريق » جهان«يك  ، وصول بر»احراز هويت «
قعيت به ادراك از نظام مكان بستگي دارد، حال آنكه تعيين مو  احراز هويت به شكل مادي.پرداخت »انتعبيرش«بايد به    مي

كوين لينچ در .كند مي  آدمي بر اساس تصوير محيطي كه به سازمان فضايي محيط بستگي دارد، عمل.گردد فضايي آن مرتبط مي
دارد  اني ميرزا» آسودگي خيال«هر تصوير محيطي خوشايند، به آن كه دريابدش احساس بسيار مهم «: دارد اين باره اظهار مي

   4».يابد به دل راه مي» موقعيت«است كه هنگام عدم آگاهي از » بيمي«بل كه در نقطه مقا

الزم و ضروري است، ) از جمله عناصر طبيعي( براي تعريف مفهوم سكونت كسب اقتدار در امر وقوف يافتن بر چيزها 
ر طبيعت ها را به عناصر طبيعي ختم نمود تا باشندگان ب توان در تعريف محورها در فضاي شهري آن لذا مي

در طرح شهرهاي  . يابد ميگردد و سكونت رخ   مي و بدين ترتيب احراز هويت و تعيين موقعيت تعريفشهر وقوف يابند
ترين ديد و منظر را نسبت به  هاي اصلي مناسب گذشته ايران نيز در بيشتر موارد سعي شده تا محورهاي تعريف شده در شبكه

اي كه در معماري شهرهاي امروز وارون  مسأله.(هاي معماري پوشانده نشود امون با حجمطبيعت اطراف داشته باشند و طبيعت پير
توان محورهاي اصلي شهر را طوري طراحي كرد كه عالوه بر پاسخگويي به مسائل  بنابراين مي.) كنيم آن را مشاهده مي

 شهرسازان گذشته ما مي توان گفت سپ.عملكردي و اقليمي شهر،چشم انداز و مناظر طبيعي شهر را پيش چشم داشته باشند
اند و اين در حالي است كه در بعضي از شهرهاي كنوني به نكات فوق توجه نشده و برخي محورهاي  دست به تعيين موقعيت زده

ز عالوه بر تعيين موقعيت و احرا. اند اند ،با ساختن بناهاي بلند مسدود گشته اصلي كه به سوي چشم اندازهاي طبيعت ديد داشته
 در ادامه بحث به تعريف آنها و  دخالت دارند كه در تحقق مفهوم سكونت )هستند كه مرتبط با آنها( ديگري نيزهويت عناصر
  .سكونت خواهيم پرداخت مفهوم ارتباطشان با 

  مركز)الف 

                                                 
Understanding 1.  

12صفحه /1372/انتشارات دانشگاه تهران/ ترجمة مزيني ،منوچهر/ سيماي شهر/ لينچ ،كوين :به نقل از.2  
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مركز «: گويد  ئو ميبولنا.استه شده مركز در تضاد با جهان ناشناخته و شايد هراس انگيز پيرامون واقع شده و معرف شناخته
اي كه در آن درنگ كرده  نقطه.گيرد اي است كه انسان به عنوان موجودي واجد روان در آن موضع مي نقطه

  5».كند تجربه مي  در فضا راو زندگي
در شهرسازي ايراني به مركز به عنوان عنصري اصلي توجه شده است و از آن به عنوان عاملي براي نظم بخشيدن به 

از نظر زندگي (نظير و هويت دادن به ساكنين شهر هاي بي  ، شكل دادن به بافت و كالبد شهر ، ايجاد مجموعهفضاي شهري
ها در بافت شهرها اهداف اشاره شده را دنبال  ايجاد مركز محله. اند جسته بهره .....و) فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي

ب  آاز فضاي سبز و  در آنها است  در اغلب موارد سعي شدهه وها رعايت شد  در آنهمزيستي با طبيعتهمچنين اصل .كردند مي
كرده و  البته الزم به ذكر است كه توجه به مركز در طراحي زندگي خصوصي ايرانيان نقش به سزايي را ايفا مي.شوداستفاده 

ينده نيروي كه زا» حياط مركزي«اجراي  طرح «. خورد به چشم مي حضور طبيعت در آن نيز براي تحقق مفهوم سكونت
  6».باشد» طبيعت«،مي تواند وسيله ساز تماسي اساسي با » مركزگراست«

ها و  توان امروزه در ساخت شهر را مي  محلهو مركز محله ،پديده حياط مركزيبديهي است كه  
  . ست و از كاركردهاي اجتماعي ،فرهنگي و تماس با طبيعت در آنها بهره جهاي به خوبي  باز زنده سازي نمود شهرك

  مسير)ب
» آهنگي«حركت در امتداد هر مسير با . گيرند قرار مي» گم شدن«تجربه » مقابل«اند و در  بيانگر امكان حركت »مسيرها «

تعيين «را بايد مختصات عمومي » وزن«و » كشش«بدين ترتيب . گردد باشد، مشخص مي مي» كشش«خاص كه متمم 
توان اين كشش و ريتم را به وسيله عناصر  ميي شهري ادر تعريف مسيره.آدمي در جهان دانست» موقعيت

نماها در  آب ،تعبيه آب هاي  تعريف محورهاي عابر پياده با استفاده از جوي،استفاده ازكاشت منظم درختان.طبيعي ايجاد نمود
ايجاد احراز هويت و تواند عالوه بر تلطيف نمودن فضاي شهري و حفظ اصل همزيستي با طبيعت ما را در  مي....فواصل منظم و 

  .  ياري  رساند تعيين موقعيت و در نهايت تحقق مفهوم سكونت در شهر

  حفظ آسايش انسان در محيط.5 

جسمي  و  ذهني ،هاي روحي  جنبهشامل  حفظ آسايش  در محيط شهري 
براي  حفظ پردازيم  ها مي ي را كه به ذكر آنعوامل و بايد شود ي مشهروندان

  .ه باشيمهر به هنگام طراحي مد نظر داشتآسايش ساكنين يك ش

هاي توپوگرافيك منطقه در جهت  همسازي با اقليم و ويژگي)الف
  :ايجاد آسايش

 در محيط تأمين نيازهاي  و آرامشبي ترديد يكي از عوامل ايجاد آسايش
 هاي دست يابي به اين مهم همسازي باشد و يكي از راه  انسان مييبيولوژيك
  در اين راستا جهت و نحوه. منطقه است با اقليم و طبيعت  شهربناهاي

ها در بافت شهري و تعيين فضاهاي پر و خالي در آن در  قرارگيري كاربري
هاي  جهت پيوند با عوامل طبيعي چون تابش نور آفتاب ،باد ، ويژگي

در گذشته موارد فوق به .تواند مفيد واقع شود مي..... توپوگرافيكي منطقه و
شهر در به عنوان نمونه .ر نحوه قرارگيري شهرها رعايت شده استخوبي د

                                                 
27صفحه /1381پاييز /چاپ اول / انتشارات آگاه / ترجمه يار احمدي ، امير / مفهوم سكونت/ يستين نوربرگ شولتز،كر.1  
۱۰صفحه  / 1380تابستان / چاپ اول /ترجمة شاهرخ ،حميد / حس وحدت / بختيار ،الله / اردالن ،نادر :به نقل از .2  

  نور خورشيد جهت گيري بناها در مقابل:۳تصوير 

هاي عريض در بافت شهر همدان،خيابان:۴تصوير   

  تضاد با اقليم منطقه و بافت متراكم قديمي شهر  
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اند تا بهترين موقعيت اقليمي را دارا  در نظر گرفته شده شمال جغرافيايي از درجه انحراف 35با  بيشاپور آگاهانه محور تمامي بناها
  .باشند 

هاي  در شهرهاي قديمي بهره جستن از ويژگيهمچنين  
 را )....مانند باد و رطوبت و( طبيعي گيري از عناصر توپوگرافيكي و بهره

 در جهت خنك كردن  مطلوب از بادگيري بهره .توان مشاهده نمود مي
ها يكي از  فضاهاي بسته از طريق بادگيرها و چگونگي قرارگيري آنها در بام

 از طرفي غلبه بر بادهاي نامطلوب و .طراحي اقليمي استهاي بارز  نمونه
ناصر طبيعي به عنوان بادشكن از جمله مواردي است كه در استفاده از ع

  .ده استشلحاظ  طراحي فضاهاي شهري
  

هاي سمعي و بصري مناسب و  بهره جستن  ايجاد حس آسايش و آرامش با استفاده از ايجاد كيفيت)  ب
  :ازيمپرد براي رسيدن به اهداف فوق در زير به ذكر راهكارهايي مي:از عناصر طبيعي در فضاي شهري

رعايت و حفظ تناسبات انساني در احجام  و مبلمان شهري  و ايجاد هماهنگي مناسب  بين تناسبات بناها ،طبيعت ، -1
  . هاي بصري مناسب و ايجاد حس آرامش مفيد واقع شود تواند در ايجاد كيفيت و منظر شهري مي ديد

هاي سمعي و بصري مناسب ،ايجاد حس   كيفيتتواند در ايجاد بهره جستن از عناصر طبيعي در فضاي شهري مي -2
( تواند حواس ظاهري ها مي   چراكه استفاده از آنآسايش و القاء حس همزيستي با طبيعت و خلق فضاي غني شده ، موثر باشد

  .و حواس باطني را ارضاءنمايد) سمعي، بصري  المسه و بويايي
 رواني آن بر شهروندان خواهيم -ثيرات بيولوژيكي و روحي عناصر طبيعي در فضاي شهري و تأمعرفيبه  در ادامه بحث

  .پرداخت
  :فضاهاي سبز در محيط شهري) 2-1

هاي اجتماعي،فرهنگي و معماري مناسب  تواند عالوه بر خلق فضاهاي دلنشين و ايجاد محيط پيوند بافت شهر با فضاي سبز مي
توان در جهت رشد و بهبود شرايط   و با ايجاد آن ميهاي طبيعي پاسخ گويد  نيازهاي محيط زيست و حفظ اكوسيستم،به

وجود فضاي سبز در شهر در جهت كنترل شرايط محيطي مانند كنترل باد،كنترل حرارت،كنترل .بيوكلماتيك شهري قدم برداشت
توان از آن براي  از ديدگاه معماري نيز مي.تواند مفيد واقع شود مي ..... و ،كنترل نورهاي مزاحم اشعه نور خورشيد،كنترل صدا

  . هاي خصوصي استفاده نمود تقسيم فضا ،ايجاد حفاظ،كنترل و ايجاد محوطه
باشد چرا كه شهرهاي ايران داراي الگوهاي  در طراحي فضاي سبز شهري استفاده از الگوهاي كهن ايراني ضروري مي

هاي  ثيرات ساختاري و شكلي را از يك سو، جنبهپيوندي كه تا . باشند مي، معماري و شهر » باغ«نظير پيوند و درهم تنيدگي  بي
  . آورد معنوي، مفهومي و رواني را از سوي ديگر، و همچنين نيازهاي زيست محيطي مردمان آنان را پديد مي

  :حضور آب در فضاي شهري در جهت تأمين آسايش و آرامش ساكنين آن)2-2 

بافت و بادگيرهاي شهر ميبد رو به سمت  : ۵تصوير  

.اند باد مطلوب ،جهت گيري شده  
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ايرانيان دانيم آب به عنوان عنصري مقدس در زندگي  همان طور كه مي
 گذشته يهاداراي جايگاه وااليي بوده و بكارگيري آن در منظر شهر

 آب براي .توانسته تأثيرات مثبتي را براي ساكنين شهر به ارمغان آورد
هاي شهر ، تعريف  بندي محله جلوه بخشيدن به بافت شهري ،شبكه

 در فضاي شهري كاربرد داشته است،وجود نهرها و ...حركت و  مسير
سراسري در  شهرهاي ساساني چون فيروز آباد و نهرهاي  ا دره بركه

هاي   استفاده از زيبايي.توان دليلي بر اين مدعا دانست را مي.... اصفهان و
نتايج  بيولوژيكي ،بصري و سمعي آب ضمن تلطيف نمودن محيط شهري

حتي  شهرسازان گذشته .ي مثبت زيادي را  نيز در پي خواهد داشتنو روا
 آب نماها بر روي كف در تعبيه سينه كفتريها و  ها ،آبشره  طراحي فواره با  جزئيات آب نماها دقت فراوان نموده و در طراحي

آب را به عنوان عاملي آرامش بخش در مسير رهگذران  دل انگيز و زمزمهاند  خصوصيات سمعي فضاهاي شهري نيز كار كرده
  در واقع اين محيط  همان فضاي غني شده. دننان بازگرداندادند تا نشاط و سرزندگي را به زندگي آ قرار 

   دهد و پاسخگوي  مي شهري است كه مفهوم سكونت با تمام وجوهش در آن رخ
  .تواند بسيار مفيد باشد  مي،مناظر شهري امروز بديهي است استفاده از اين الگوها در خلق. باشد مي كليه نيروهاي مدرك انسان

  :نتيجه گيري
تواند در هويت و شكل گيري شخصيت   هاي شهري مي ريزي ختن محيط و توجه به طبيعت در طراحي و برنامهانساني سا

توان ساكنين شهر را از لحاظ شخصيتي به كمال رساند و در كنار  بنابراين با خلق فضايي غني شده مي.ساكنين آن مؤثر افتد
كه در اين مقاله نگارنده آن را (شهر برتر  توان گفت  ميپس.وزش دادهمزيستي با طبيعت به آنان تقدس و احترام به طبيعت را آم

فضاي آن است كه مفهوم سكونت با تمام وجوهش در آن رخ دهد و  شهري،) در نظر گرفتهفضاي غني شده شهري معادل ،
توانند   كه مي چنان.  ايران چنين قابليتي را دارا هستندشهري و معماريفضاهاي  .( انسان باشدنيروهاي مدركپاسخگوي كليه 

 آن كه؛ بهتر است به ياد و كالم آخر.) و وي را آرام گردانندبر ذهن مخاطب به عنوان فضايي غني و جاودان تأثير گذارند
 »نظامي«.باشند» نظام فضايي« داراي   بايد در تمامي سطوح محيطي مي» آثار معماري« و» فضاي شهري«باشيم كه داشته

» اعمال بشري« با الگوهاي  بايد»پروردگار«ارزاني شده از جانبِ » فضاي طبيعي «ه در عين وابستگي بهك
  .شته باشندنيز مطابقت دا

  

  

  

  :پيشنهادات و راهكارها
تر نسبت به  هاي مختلف شهر از چشم اندازي وسيع در نحوه قرارگيري و مكان يابي شهرها كوشش بر اين باشد كه بخش.1

  .گردد محسوس طبيعتدار باشند تا همزيستي با طبيعت پيرامون خود برخور
يكي از راههاي برقراري پيوندي پرمعنا با محيط طبيعي حفظ شخصيت و جوهره مكان طبيعي است به طوري كه معماري و . 2

  . هاي آن برآيد تواند در جهت تقويت و نمايان كردن و پديدار كردن ويژگي شهرسازي عالوه بر حفظ آن مي

 ايجاد فضاي غني شده  و

تحقق مفهوم سكونت

يش وفراهم كردن آسا

هاآرامش براي انسان  

به نحوه بكارگيري آب در اين فضاي شهري: ۶تصوير   

.  توجه نماييد  
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باز زنده سازي نمود و از   به خوبي جديدهاي ها و شهرك توان امروزه در ساخت شهر  محله و محله را ميپديده مركز. 3
  .كاركردهاي اجتماعي ،فرهنگي و تماس با طبيعت در آنها بهره جست

محورهاي توان در تعريف  الزم و ضروري است، لذا مي) از جمله عناصر طبيعي( كسب اقتدار در امر وقوف يافتن بر چيزها .4
  . ها را  به  عناصر طبيعي ختم نمود تا  باشندگان بر طبيعت شهر وقوف يابند و سكونت رخ يابد تعريف شده در فضاي شهري، آن

استفاده ازكاشت منظم درختان ،تعريف محورهاي عابر .ريتم را به وسيله عناصر طبيعي ايجاد نمود توان در تعريف مسيرها مي.5
 ما را در ايجاد احراز هويت و تعيين ؛تواند عالوه بر تلطيف نمودن فضاي شهري  مي....هاي آب و  ويپياده با استفاده از ج

  .موقعيت و در نهايت تحقق مفهوم سكونت در شهر ياري  رساند
 ايجاد حس آسايش و  هاي سمعي و بصري مناسب  ، تواند در ايجاد كيفيت بهره جستن از عناصر طبيعي در فضاي شهري مي. 6
  .و خلق فضاي غني شده كه قبالً توضيح داده شد، موثر باشداسخگويي به نيروهاي مدرك انسان پ
تواند به نيازهاي  مناسب مي هاي اجتماعي كاربرد فضاي سبز در محيط شهري عالوه بر خلق فضاهاي دلنشين و ايجاد محيط. 7

 جذب ،توان در جهت رشد و بهبود شرايط بيوكلماتيك  هاي طبيعي پاسخ گويد و با ايجاد آن مي محيط زيست و حفظ اكوسيستم
  .  و رشد اقتصاد شهر قدم برداشت توريست
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