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   چكيده
انسان، هم بـه، فضـاي   . در ساختمان، فضاي داخلي، جنبي و خارجي، به وسيله عناصر اصلي هر فضا از يكديگر، جدا مي شوند

ارتبـاط بـين داخـل و خـارج، از اوايـل قـرن       . ي درون و هم به امكان حركت بين اين دو فضا نيازمند استبيرون و هم به فضا

معمـاري  . بيستم، آغاز شد و اينك نيز مرز بين داخل و خارج، وضوح خود را از دست داده و مرزي مبهم و پيچيده مـي باشـد  

و و رايت، در طراحي هاي خـود محـيط بيـرون را بـه درون مـي      آلوار آلت. ارگانيك، به وضوح نشان دهنده اين ارتباط مي باشد

در ژاپن، نيز، اين نوع ارتباط، تنها ارتباط معتبر بوده و در طي قرون متمادي، هر جـزء از ايـن ارتبـاط، در نـوع خـود      . كشانند

ع آوري كـرده و  ابتدا منابع مرتبط با موضوع جم. است» كيفي«روش تحقيق در اين مقاله  . تحول و تكامل يافته است

اسـتفاده   دريافـت، مي توان نتايج تحقيق  از.  .اطالعات الزم از آن ها استخراج و سپس به تجزيه و تحليل مي پردازيم

از الگوهاي طبيعي در معماري معاصر، يكي از روش هاي نوين طراحي محسوب مي شود، كه توجه معماران را به خـود جلـب   

ي هاي آن ، انسان را به سوي آشتي با طبيعت سوق مي دهد و نشانه گـرايش او بـه آثـار    استفاده از طبيعت و ويژگ.كرده است

احساس زيبايي حاكم بر انسان ناشي از طبيعت است و اين احساس مقدم بر احساس زيبايي ناشي از .خلقت و تأثيرات آن است

  .ساخته هاي دست بشر مي باشد

  

  

 عماري طبيعت گرايانه،معماري ارگانيكم طبيعت، فضاي درون و بيرون،:هاي كليدي واژه

 

  مقدمه  -1

فرم «شعار . استوار است ،در طبيعت اصل بر جهش نيست، بلكه روند طبيعي زيست، بر يك فرآيند زمان مند زيست، تكامل و اصالح

از پروسـه ي رشـد و    هـر ارگانيسـم تاريخچـه اي دارد   . مي تواند تا حدودي با اين اصل سازگار گـردد » زائيده ناكامي و اصالح است

از اين رو با تكيه بر گفتار فوق مي توان ادعا . زمان مطرح مي سازد -پرورش خود در طول زمان، كه آن را به عنوان رويدادي در فضا

نمود كه يك ارگانيسم زنده، شكل گونه خود را يك باره و به خاطر وجود داشتن و زنده بودن خود به دست نمي آورد، بلكـه آن را از  

  ه ظهور مي رساند؛ به همين خاطر مي توان فرم يك موجود زنده را فرمي ژنتيكي و ضطريق يك پروسه ي توسعه و رشد به من
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دانش مرتبط با قوانين عمومي حاكم بر رگانيسم ها را دگرديسي ناميد و با استفاده از ايـن مـدل ژنتيكـي نتيجـه گيـري نمـود هـر        

اي منفرد گرفته شده از گذر زمان است كه حتي از يك تركيب نيمه تمام طبيعي نيز ناتمـام   تركيب ايستا و ماشيني در واقع، لحظه

  )1(.تر است

و  دوگانگي بين درون و بيرون مبناي هر گونه ادراك فضـا اسـت   اين« : در اين باب مي گويد   ( otto friedrich bollnow)بولنوف

تنش موجود بـين  « :او به خصوص در مورد فضاهاي مسكوني ادامه مي دهد. »حتي در تمام زندگي انسان نيز قابل پيگيري مي باشد

سالمت دروني انسان حكم مي كنـد كـه كـار در    . و ارتباط متقابل و متعادل بين آن دو ضروري است) درون و بيرون ( اين دو قطب 

درون و هم به امكان حركـت بـين ايـن دو    انسان، هم به فضاي بيرون و هم به فضاي . »بيرون و آرامش در فضاهاي خانه انجام گيرد

نـوع ايـن   . از اين رو، اين دو قابل جدايي مطلق نيستند و هميشه ارتباطي كم و بيش شديد بين آن ها وجود دارد. فضا نيازمند است

ل و فرم ايـن  مح.ارتباط بيش از هر چيز تابع نوع روزنه هاي فضاي داخلي از يك سو و رابطه فضايي بين جداره ها از سوي ديگراست

بـه ايـن معنـي كـه از طرفـي بايسـتي       . ارتباطات بين داخل و خارج از تناقضي حاصل مي شود كه در ذات اين ارتباطات وجود دارد

فضاي داخلي، فضايي باشد محصور و بسته و محافظت شده و در مقابل محيط خارج و از طرفي ديگـر بايسـتي قطعـاً بـين دو فضـا      

چرا كه هر دو اين فضاها جمعاً محيط زندگي انسان را تشكيل مي دهنـد و داراي ضـرورت حيـاتي مـي      .ارتباطي وجود داشته باشد

در حالي كه فضاي اول هميشـه  : شايد قياس شخصيت فضاهاي درون و بيرون بتواند در درك اين تضاد كمك بيش تري كند. باشند

براي روشن تر شدن اين تضاد بهتر است يـك فضـاي   . تفضاي دوم محصور نيس -ولو به وسيله يك جداره شيشه اي -محصور است

اگر چه ما ايـن مكعـب   . مثالً يك مكعب از شش ورقه مربع تشكيل شده است: خيلي ساده را از داخل و خارج پيش خود تصور كنيم

ل ديوارها ما را احاطـه  از داخ: را چه از داخل و چه از خارج يك مكعب مي بينيم، اما ادراك ما از اين دو موقعيت كامالً مختلف است

اما از بيرون، اين مكعب جسمي است كه به روي خود بسته اسـت و داراي  . كرده اند و مرز كامالً مشخصي را براي ما تعيين مي كند

  )2.(حجم تنديس گونه است كه در مقابل ما قرار دارد

راه هايي كـه  .معماران و طراحان تعريف نشده اند هنوز راه هاي فعال سازي و غني سازي بهره گيري از طبيعت به صورت گويا براي

از طرفي معماران متفاوت در بسـترهاي فرهنگـي   . مي توانند جرقه هاي فعال كننده تصورات معماران براي طراحي با طبيعت باشند

ود از متن طبيعـت  هر كدام، بنابر معيارهاي خ. با شخصيت هاي گوناگون، رويكردهاي متفاوتي را در طراحي از خود نشان مي دهند

  )3(. برداشت هاي متفاوتي دارند، كه دانستن شاخص هاي هر طراح مي تواند راهگشا و منبع الهام ديگران نيز قرار گيرد

اهميت و ضرورت اين موضوع، در به چالش كشيدن طراحان براي فكر كردن به جنبه هاي مختلف طبيعت و غنابخشـي بـه كيفيـت     

به طبيعت به عنوان پايدارترين منبـع الهـام در طراحـي جنبـه ديگـري از اهميـت ايـن موضـوع را          ضمن اينكه توجه. طراحي است

در ايـن  . پژوهش هاي مربوط به تئوري طراحي، بهترين فرصت را براي كندو كاو در ابعاد پنهان فراهم مـي كنـد  . مشخص مي نمايد

در روند اين پژوهش ضمن كنكاش معيارهاي بهره  .ت مي آيدراستا، فرصت تقسيم ايده ها با ديگران و كشف ايده هاي جديد به دس

ارتبـاط فضـاهاي درون و بيرونـي     گيري از طبيعت در آثار معماران، به بررسي رويكرد آن ها در اسـتفاده از طبيعـت و تـأثير آن بـر    

  .ساختمان پرداخته و شاخص هاي آن استخراج مي شود

 

  برداري از خالقيت در طبيعتالگو 

به معناي زادن گرفته شده و اين نشانگر آن است كه مهمترين ويژگي ذاتي طبيعت، خلـق و زايـش طبيعـي      Natاز  Nature واژه

پس از ايـن بررسـي اسـت كـه،     . به همين جهت، ضروري است كه فرآيند زايش و اصول و قوانين حاكم بر آن بررسي شود. آن است

  )1(. ي، از بزرگترين مظهر خلق و زايش، الگوبرداري نمايندقيت و طراحمكاتب طبيعت گرا مي توانند، در مباني خال
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در حالت نخسـت و رد معمـاري سـنتي، جهـان بينـي انسـان       . رابطه ي ميان انسان و طبيعت در دو زمينه ي كلي آشكار شده است

ان مدرن بـه سرشـت   در حالت دوم در رويكردهاي مبتني بر طبيعت انس. سنتي موجب پيوند اين رابطه به صورت حقيقي شده است

اما بازگشت به ريشه هاي بومي و محلي را از درون بستري كه تناسـب و  . و نهاد انساني و احياء رابطه با طبيعت بازگشت نموده است

بنـابراين رابطـه بـا    . سنخيتي با بستر سنتي ندارد جست و جو مي كند؛ تالش در جهت تحقق امري كه با متن خود سازگاري نـدارد 

ر اصلي برخي از نظريه هاي معاصر قرار گرفته است و تجزيه و تحليل اين امر در فهـم سرشـت فضـاي معمـاري مـؤثر      طبيعت، محو

  )4( .خواهد بود

تمامي گرايش هايي كه از درون معماري مدرن برخاسته اند، نشان مي دهند كه همگي با يك هدف مشترك در جستجوي كيفياتي 

مدرن در خلق آن ها ناتوان بوده است؛ تا حدي كه به واقع نمـي تـوان گـرايش ارگانيـك را از     از معماري مدرن بوده اند كه معماري 

هدف اصلي تمامي اين گرايش ها بر مفهوم انسجام، مكـان، فـرم بـا    . گرايش ساختارگرايي، بسترگرايي و منطقه گرايي تفكيك نمود

 )4(معنا، هويت محلي و تجربه ي زندگي متمركز شده است

فضاي معماري بر اساس نوعي هندسه ساده يا پيچيده شكل مي گيـرد و در هـر حـال از محـيط طبيعـي       ":مي نويسد افشار نادري

همچنـين مـي    (".بسيار ساده تر  است و انسان در طول تاريخ سلطه اش را بر طبيعت از طريق هندسي كردن آن اعمال كرده است

مطلق است و تغيير ناپذير و انسان را با منطق آفرينش با نجوم، طبيعـت   .هندسه اساساً عنصر متحد كننده جزء و كل است ":نويسد

معماري كامالً هندسي مسجد با ابعاد خـارق العـاده اش همـان     ": افشار نادري نيز در اين باره مي نويسد ".)و آسمان آشنا مي سازد

لب درون مجموعـه اي از طـرح هـاي ارگانيـك     گونه با بافت پيچ در پيچ و ارگانيك شهرها جاي مي گيرد كه نظم هندسي نقوش قا

امـا برخـي بـا ارجمنـد     . رويارويي با هندسه طبيعت در عصر مدرن و پست مدرن چنـدان دور از انتظـار نيسـت    ".است) گل و بوته(

ري توليـدات معمـا   ":افشار نادري در اين زمينه مي گويد. شمردن تضاد، معماري سنتي را در عرصه تضاد با طبيعت جاي مي دهند

زيگـورات هـاي بـين    . به طور خاص، خصوصاً در گذشته كه رفتار انسان به فطرتش نزديك تر بود، تضاد با طبيعت را نشان مي دهد

به همين صورت مناره هاي شهرهاي مركزي ايران، خطوط افقي كوير . النهرين، كوه ههاي مصنوعي در سرزميني كامالً مسطح است

درخشان و غليظ كاشي ها، فرش ها و لباس هاي بومي مردم اين منـاطق، تالشـي بـراي جبـران     رنگ هاي . را به مصاف مي خوانند

كمبود رنگ در طبيعت آن است، و به  لحاظ زيبايي شناسي ارزش هر عنصرادراكي در مقابل تضادش به نمـايش درمـي آيـد و مـي     

  ) 5( ".توان چنين گفت كه تضاد باعث افزايش ارزش مي شود

هدف اوليه در طبيعت بهينه سازي و نظم در ساختارهاست، نظمي كـه بـا گونـاگوني همـراه شـده      .يبايي نيستطبيعت معطوف به ز

در طبيعت منطـق پيـروي   . است و معمارران هنوز در حال كشف اين ويژگي ها و در تالش براي استفاده از آن ها در طراحي هستند

ايـن  .در طبيعت، بهينه ساز ي و خلق مجدد به همراه تنوع در شكل استتنها هدف . شكل از عملكرد يا عملكرد از شكل وجود ندارد

اهداف و ويژگي ها در طراحي طبيعت موجب مي شود كه موجوددات زنده همان قدر كه كـارايي فـوق العـاده اي دارنـد، در نهايـت      

از به طراحي هوشمندانه براي بقـاي  طبيعت ني.زيبايي نيز باشند و نتيجه ي اين طراحي، تركيب اجزاي طبيعي به همراه زيبايي است

چنـين طراحـي   . طراحي هدفمند، طرحي خاص و هوشمندانه در خلق كليه پديده هاي طبيعي نقشي اساسي داشته است. خود دارد

بر ايـن اسـاس روش طبيعـت    . به عنوان يك طرح برتر در خلق عالم مي تواند راهگشاي موضوع طراحي در زمينه هاي مختلف باشد

  )7.(مي تواند به عنوان روشي خاص در طراحي معماري توسط معماران صورت گيرددر طراحي 

اين فرآيند ذهنـي، هـدايتگر انتخـاب يـك تكنيـك      .معماري يك فرآيند ذهني است، حاصل از تجزيه و تحليل  و پيرو تولد يك ايده

. ، بلكه يك جزء مهم بصري نيز وجود داردولي اين تجزيه و تحليل حتماً علمي و خردگرا نيست. مناسب، با يك محتواي خاص است

وقتي شهود وارد بازي مي شود،تنها عنصر غير عقالني است، كه به . شهود در واقع نقش بزرگي را در تمام مراحل به ارمغان مي آورد

  )11( . كار معمار نزديك تر است
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  الگو برداري از طبيعت در معماري

بزرگي بر سر خواستگاه فرم معماري، مطرح نمودند و در شعارهاي گوناگونشـان، فـرم    نظريه هاي گوناگون طراحي معماري، مناقشه

  .دانستند... را زائيده ي كاركرد، ساختار اقليم، سايت، تاريخ، فرهنگ و 

  وابستگي طراحي معماري به الگو-1

مهمترين شعار طـرح شـده   . ي دهدگرفته شده و در حقيقت، منشأ مولد يك شيء را نشان م Fatherاز ريشه  Patternواژه التين 

البته تأكيد به الگـو  . ، آموختن رابطه صحيح با گياهان، در معماري بود 1863در شروع شكل گيري مكتب ارگانيك در مجالت سال 

دو مرحله مهم تطابق و سازگاري سبب مي شود كه هر شكل، طرح مورد نيـاز  . در آغاز كار به معناي تاريخي و تقليدي شدن نيست

  .د را پيدا كند و گاه تا حد زيادي از شكل تاريخي فاصله بگيردخو

  سازگاري بين فرم و كاركرد در معماري-2

ولي در هر شـرايطي  . الگو يك سامان دهي كلي اجزاست كه براي يك هدف سال ها به كار رفته و سازگاري خود را نشان داده است

اين چيزي متفاوت از زايش فرم از كاركرد .رفتاري و عملكردي جديد سازگار گرددالگو بايد شكل ويژه خود را پيدا كند و با نيازهاي 

  .است و به نظر مي رسد در طبيعت و معماري بسياري از جوامع همين روند دنبال شده است

  سازگاري بين فرم و رفتار در معماري-3

شكلي را انتخاب مي كند، كـه بتوانـد رفتارهـاي    به همين جهت، هر عضو . اصلي هر جزء و فلسفه وجودي آن است هعملكرد ، وظيف

  .در سال هاي جديد رفتارگرايان، به جاي عملكرد بر رفتار تأكيد مي كنند. سب خود را انجام دهدادرخور و من

  تأثير محيط زيست بر شكل-4

اند، اقلـيم و محـيط زنـدگي    از عوامل خدشه ناپذيري كه همه نظريه پردازان زيست شناس تأثير آن را در شكل به خوبي نشان داده 

اين مرحله تا پيش از رشد فناوري يكي از مهمترين بخش هاي طراحي معماري بود و امروزه فناوري سبب كمرنـگ شـدن آن   . است

  .شده است

  اصول سازگاري با آب و هواي محيط زيست-5

  :ه طريق زير صورت مي گيردمي توان گفت كه خوگيري با آب و هوا بر اساس عادت يا سازگاري رخ مي دهد كه به س

  .مثل تغيير رنگ براي استتار و يا تغيير شكل پاها به شكل پاهايي جهنده براي زندگي در علفزار:  سازگاري شكل با محيط

  .مثل انطباق با درجه حرارت محيط: سازگاري فيزيولوژيكي با محيط

  .شا يايمثل انطباق رفتاري صياد با عادت هاي غذ: سازگاري رفتاري با محيط

مهمترين تفاوت هاي شكلي را مي توان در مقايسه خانه در دو اقلـيم گونـاگون   . در معماري هر سه نوع تاًثير پذيري قابل بيان است

امـا در دو سـطح   . كه توسط انسان كشف و در معمـاري اعمـال مـي شـود     اين سطح تاًثير مربوط به شرايط پايدار اقليمي است. ديد

  )1( .و انتخاب است بعدي نياز به هوشمندي

  

  شكل هاي طبيعت گرايانه

به چند دليل مختلف طراح تصميم مي گيرد كه حالت ونماي منظم يك شكل هندسي صرف، كمتر از يك شكل طبيعـي تـر و غيـر    

  .سايت نيز به خودي خود، ممكن است به همين روال باشد.منظم تر، مناسب و مطلوب باشد

سوي شيوه ي طبيعت گرايانه، ممكن است ناشـي از نيازهـا، تمـايالت و يـا اشـتياق كـاربر، از        در موقعيت هاي ديگر، اين گرايش به

  در نتيجه برنامه ي طراح و اساس ذهني وي، سرانجام ارتباط با طبيعت را به طرح مورد نظر او تبديل . شرايط مكان موجود باشد
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ايـن رابطـه   . ي به روش طراح و شرايط ذاتي مكان موجـود دارد دوام ارتباط بين محيط ساخته شده و محيط طبيعي، بستگ. مي كند

  .بسته به طبيعت در سه مقطع، توضيح داده مي شود

در اينجا، نه تنها، فرآيندهاي اساسي طبيعت، نيـز شناسـايي مـي شـوند، بلكـه      . مقطع اول جوهره ي طراحي بوم شناختي مي باشد

سان، كمترين تاًثير را بر بوم شناسي مكان داشـته باشـد و يـا اقـدامات انسـان،      طرح حاصل نيازمند آن است كه، اعمال و اقدامات ان

براي مثالف وقتي كه زيستگاه باتالقي از يك مكان پست، به يك مكان خـوب، احيـاء مـي    .حاوي تاًثيرات حيات بخش و زاينده باشد

به مكاني مناسب و در ارتباط با طبيعت، تبـديل  شود ويا وقتي كه تعدادي ساختمان، ساخته مي شوند تا بي آنكه جلب توجه كنند، 

  .شوند

كنترل . مقطع دوم زماني، حس محيط طبيعي را در انسان، به وجود مي آورد، كه فاقد مزيت سيستم كامل فرآيندهاي طبيعي باشد

يا لوله ها و زهكش هـايي  هاي مصنوعي مانند تلمبه ها و آبگردان ها و سيستم هاي آبرساني، كه گياهان را سالمت، نگه مي دارند و 

در اين الگو، بر استفاده از مواد طبيعـي،  . كه جهت كنترل فرسايش به كار مي روند، در اغلب محيط هاي شهري، جايگزين مي شوند

  .مانند گياهان، اب و سنگ هايي تاًكيد مي شود، كه در الگوهايي سازمان يافته اند، كه نظمي طبيعي را منعكس مي كند

فضاي طراحي شده، عمدتاً خالي از هر شباهتي، نسبت به فرآيندهاي طبيعـي مـي   . ، رتباط با طبيعت، كمتر مي باشددر مقطع سوم

اشـكال و  . شن و ماسه، شيشـه، آجـر و الـوار   : مانند. باشد و عمدتاً از موادي كه، توسط دست انسان، ساخته شده، تشكيل شده است

  .مصنوعي باشند نماها، بايد حاكي از نظمي درون اين، ساختار

ايـن فـرم هـا    .در قلمرو نماي طبيعت، پالتي غني، حاوي فرم ها و نماهاي مختلف، وجود دارد، كه در طراحي مي توان، استفاده كرد

. تقليد، اشكال موجود در طبيعت را بدون تغيير چشم گيري، نسخه برداري مـي كنـد  .تقليد، انتزاع يا شبه طبيعت باشد: ممكن است

  )1388،58خاكزند،.(شهري كه به دست انسان ساخته شده، ممكن است بسيار، شبيه به نهري كوهستاني باشدبدين ترتيب، 

آيا نماي خارجي يك ساختمان، بايد نمايانگر درون آن باشد، يا آيا بايستي فرم هاي داخلي از خارج سـاختمان هـم قابـل تشـخيص     

نظـر  از اگـر ار تبـاط مسـتقيمي   . تفاوت داردبه اين سواالت بسته به هر سبك باشند؟ نهايتاً بايستي به اين نكته توجه كرد كه پاسخ 

راه حلي كه در آن فرم داخلي از خارجي قابـل  . فرم بين درون و بيرون وجود داشته باشد صحبت از نظام سازماندهي خوانا مي كنيم

ا تشخيص نباشد حالتي است از نظام سازماندهي ناخوانـا كـه بـيش از عقـل، احسـاس مـا ر      

مخاطب قرار مي دهد به اين وسيله سبكي را عرضه مي دارد كه در درجه بندي از ساده بـه  

  .پيچيده در مرتبه سوم جدول قرار مي گيرد

هر چـه گشـودگي    . تشابه فرم داخلي و خارجي بستگي نزديك به فرم گشودگي ها نيز دارد

با آن تباعـد فـرم داخـل و    ها فراخ تر باشند، ارتباط درون و بيرون قوي تر است و متناسب 

   .خارج كمتر مي شود

در . تاريخ ساده شده فضا را مي توان در سه دوره با سه ديدگاه در مورد فضـا خالصـه كـرد   

در . دوره اول، معماري نوعي مجسمه سازي بود و چندان توجهي به فضاي داخلي نمي شـد 

  دوره تنها يا فضاي در اين . دوره دوم فضاي داخلي به صورت مركز شغل معماري درآمد

  

ارتباط بين داخل و خارج فقط بـه  . »اين يا آن«انتخابي بين . داخل مورد نظر بود و يا خارج

اين سوال محدود مي شد كه تا چه حـد شخصـيت فضـاي داخـل از خـارج بايسـتي قابـل        

  در تكامل سبك ها تناوب سه پله اي: 1شكل   عملكرد گشودگي ها محدود به راه ورود و خروج بود و نيز راه . تشخيص باشد يا به عكس

 72،1392پاكزاد،:منبع
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ارتباط واقعي بين داخل و خارج در سومين دوره، يعني از اول قرن بيستم برقرار شـد  . ودي از نظر تأمين ضروري به نظر مي رسيدور

 )2( .و اينك نيز مرز بين داخل و خارج وضوح خود را از دست داده و مرزي مبهم و پيچيده مي باشد

آرمان هاي ارگانيك ، قوانين اعمـال شـده  توسـط زيبـايي پرسـتي      . استمعماري ارگانيك به معناي جامعه ارگانيك كمتر يا بيشتر 

در واقع اين معماري هر نوع تحميل خـارجي را كنـار مـي گـذارد و در توافـق بـا       . خارجي يا طعم صرف را در ساختمان رد مي كند

معمـاري طبيعـت بـراي    .اسـت معماري مدرن به ما اجازه مي دهد كه بگوييم، معماري ارگانيك يك معماري طبيعـي  . طبيعت است

در اين معماري حقيقت ساختمان چهار ديوار و يك سقف نيسـت، بلكـه حقيقـت، وجـود فضـا در آن اسـت؛ فضـايي بـراي         . طبيعت

 ) ١٠ .(زندگي

 

  سامانه هاي بنيادي در معماري و طبيعت

س آن ها مي توان همـاهنگي و نظـم در   چهار سامانه ي بنياد ي از گذشته هاي دور در معماري، همواره مطرح بوده است، كه براسا

  : آثار را ارزيابي كرد، كه عبارتند از

  سامانه كاركردي در معماري، سامانه سازه اي در معماري، سامانه كالبدي در معماري، سامانه انساني در معماري

ويـژه بـا ايجـاد انـواع ارتباطـات      چگونگي سازماندهي فضاها در كنار هم، براي برآوردن كاركردهايي : سامانه كاركردي در معماري

ميان فضاهاست و تأمين كننده ي يك برنامه ي كالبدي است كه در آن، هيچ كاركردي هنگام برآورده شدن، مزاحم ديگـر كـاركرد   

  .ها نمي شود

در يـك شـبكه   چگونگي استخوان بندي يا ساختار كالبدي ساختمان و انتقال نيروها از باال به پـايين  : سامانه سازه اي در معماري

  .همگن از اجزاي سازه اي است كه در آن همه اجزا به وجه مناسب دست اندر كارند و هيچ جزئي بيكار نيست

مناسب، با بكار گيري انواع روابـط بصـري و   ) مصالح(چگونگي ساماندهي كالبد ساختمان با ساختمايه : سامانه كالبدي در معماري

، وزن و هماهنگي در كالبد و نماي درون و بيـرون سـاختمان اسـت كـه بـه خـوبي،       )ريتم(زيبايي شناسانه و پديد آوردن ضرباهنگ 

  .سامان بند بودن كل معماري را به نمايش مي گذارد

. سامانه معماري انساني، معمار و همه كساني هستند كه دست اندر كار ساختن يك اثر معمـاري هسـتند  : سامانه انساني معماري

. ته از دو سرچشمه انديشه ها، آرمان ها، انگيزه ها و اهداف هنرمند و نيز استعداد هـا و تـوان او مـي باشـد    سامانه انساني خود برگرف

بـه ويـژه در   . نگرش نمادين به هستي و پديده هاي آن از گذشته هاي دور در فرهنگ ها و جهان بيني هاي كهن مطرح بوده اسـت 

ده تر از جهان ماده و محسوس مي دانسـتند و سرچشـمه ي آن را در مـاوراء    دين هاي برتر جهان، كه اساساً، هستي را بسيار گستر

  .ماده و در پس اين طبيعت مي جستند

بايد توجه داشت، انسان و طبيعت جزء محيط سامانه ي معماري تلقي مي گردند، ولي از آن جا كه اين سامانه با محيط خود رابطـه  

اما اين زير سـامانه، آن قـدر   . ايجادگر يك زير سامانه در كل سامانه معماري مي كند تنگاتنگ ، دارد، آثار فراوان محيط در آن، خود

قوي است كه ژن اصلي شكل دهنده به كل سامانه را تشكيل مي دهد، به گونه اي كه مي تـوان سـامانه معمـاري را فرزنـد محـيط      

 )1(. دانست
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  شيوه هاي استفاده از طبيعت در معماري

  : استفاده از طبيعت در معماري به سه صورت انجام مي گيرد

ماننـد  . بهره برداري از طبيعت كه بشر از عوامل و عناصر موجود در طبيعت استفاده مي كند براي نيـل بـه مقاصـد خـود     - 1

 دوران غارنشيني كه غار به صورت عنصري در طبيعت موجود است و توسط بشر بـراي كاربردهـاي گونـاگون مـورد بهـره     

  )4و3و2تصاوير شماره( .برداري قرار مي گيرد

بهره برداري از طبيعت كه در اين راستا بشر در عوامل و عناصر طبيعت دخل و تصرف و گاه دگرگوني انجام مي دهد تـا آن  -2

  )4تصوير شماره ( .را به صورت و شكل مورد نظر خود درآورد، تا نيازش را برآورد، مانند تونل ها
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  انوكند 

كنـدوان  . اسـت ) كندوان، كاپادوكيـه، داكوتـا  (ستايي است در استان آذيجان شرقي و يكي از سه روستاي صخره اي جهان كندوان رو

صـخره هـاي   . شده است و تنها سازه اين دهكـده را سـنگ هـا  تشـكيل مـي دهنـد      روستايي است كه در صخره هاي مخروطي بنا 

كل كندوان در مراحل اوليه ي زمين شناسي كه پوسته ي زمين در حال سخت شدن بود، به وجـود آمـده انـد و در اثـر     مخروطي ش

اين مخروط ها بعداً در اثر ساييدگي به صورت . متبلور از محيط اطراف خود جدا شده و فرم گرفته اند جابه جايي كوه ها، به صورت

حفره هاي طبيعي موجود در اين مخروط ها گوياي آن است كه ضـمن بـه   . درآمده اند -كه كامالً داراي سطوح صاف هستند -فعلي

همچنـين احتمـال دارد   .وجود آمدن اين مجموعه، هوا يا گازهاي موجود در داخل مخروط ها آزاد شده و حفره ها به وجود آمده اند

ي از بين رفته اند و جاي آن هـا بـه صـورت حفـره     كه مواد سبك تري در داخل آن ها وجود داشته كه به تدريج در اثر عوامل طبيع

  .اين حفره ها حكم خانه ساكنين اين روستا يا همان كران ها را دارد.هاي بزرگ خالي، باقي مانده است

گاهي بشر به صورت نمادين از مظاهر و عوامل طبيعت بهره مي گيرد، براي رساندن مفهومي خاص يا به نمايش گذاشتن قـدرت  -3

  )5تصوير شماره( .عي و ماوراءطبيعه براي تسلط بيشتر بر زيردستان، مانند اهرام ثالثه مصرهاي فراطبي

آثاري كه از هزاره هاي پيش و عهد باستان به جاي مانده عموماً بناهايي هستند كه كمتر مشخصه اي از معماري مردمـي يـا بـومي    

بنابراين اولين جنبه ي ديداري اين آثار، عظمت، بزرگـي  . پراطوران استدارند و غالباً بناها، قصرها، كاخ هاي حاكمان، پادشاهان و ام

اسـت كـه در   ... و وسعت بناهاي مذكور است، اما نقش طبيعت در اين آثار و از ديد فرمال، بيشتر نقش و اشكال درختان، حيوانات و 

بابل كه در مـوزه ي بـرلين قـرار دارد،     "يشارگيتا"در بناي بازسازي شده. ظاهر بنا و در ابتدا به صورت رنگي يا برجسته بوده است

اين اشكال بـه صـورت احجـام    ). 6تصوير شماره .( اين نقوش به وضوح و زيبايي، نقش گرايش طبيعت در آثار معماري بيان مي كند

اورهـاي ملـي و   سه بعدي و بعدها در اكثر بناهاي به جا مانده به چشم مي خورد و از آنجا كه عوامل طبيعت بـه نـوعي تقـدس در ب   

از قديمي ترين نمونه هاي معماري باستان كـه  . ديني پيدا مي كنند، ظهور آن ها در بناها و غالباً در مكان هاي ويژه جاي مي گيرند

 "ابولهـول  "به طور شاخص با الهام از طبيعت و با اعتقاد به رب النوع ها و خدايان شكل گرفته، اهرام مصر و مجسمه هايي همچـون 

رام سه گانه مصر به طور مشخص و  در كنار آن ها اهرام كوچكتر همچون سلسله كوه هـاي مختلفـي هسـتند كـه در نظـر      اه. است

  )8)( 7تصوير شماره ( .زيردستان آن زمان اينالقا را مي رساند كه پادشاه عظمتي همچون كوه داشته است

گرايي و از جمله نمادگرايي كه اشكالي از طبيعـت را بـه همـراه    در معماري ايران چه در دوران باستان و چه در دوران اسالمي، نماد

در اين ميان چشم اندازها و كوه هاي عظـيم پـر بـرف، دره هـايي بـه      . داشت، پيوسته در آثار تاريخي و فرهنگي به چشم مي خورد

در يـك چنـين   . اسـت  پهناي يك ايالت، جلگه هاي وسيع درخشان مستلزم ايجاد بناهـايي متناسـب بـا آن شـكوه و عظمـت بـوده      

تاًثيرات طبيعت در همه ي هنرهاي ايرانـي  . مجموعه هاييتمايل به استفاده ي جسورانه از مقياس و تناسب اجتناب ناپذير مي نمايد

ت كار خود را با احساس عرفانه و نيز با تعقل و تخيل در طبيعـ ... در واقع باغبان، معمار، بافنده، نقاش، شاعر و . به خوبي مشهود بود

  .انجام مي دهند

آب عنصر ديگري است كه در بيان رمز گونه معماري ايراني اسالمي فراوان و در جاي و موضع درست و منطبق با حقيقت وجـوديش  

ايـن عنصـر مـرز بـين     . آب در اين معماري رمز، آينه گوني عالم و استحاله ي عالم مادي در صـور تمثيلـي اسـت   . به كار رفته است

در اينجاست كه رمـز بـا رمـوز يكـي مـي شـود و       . از طريق يكي كردن ماده، و تصوير آن در خود، از ميان مي برد واقعيت و مجاز را

تصوير بناي چهلستون در آب نيز جزئي از معماري آن به شمار مي رود و حقيقت ستون هاي واقعي و ستون هـاي تصـوير شـده در    

اين رموز نـه تنهـا در بـن مايـه هـاي معمـاري، بلكـه در         )5شكل ( .ددنام گذاري مي گر "چهلستون "آب يكي مي شوند و يك جا 

  مثالً در آن معماري حمام نمادي از صورت تطهير روح و . عملكرد هاي مختلف نيز به صورت متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است
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زمينـي   ايطي كه در همـان محـدوده ي  در غير اين صورت اين مادي ترين عمل انساني در شر. نفس را به منصه ي ظهور مي رساند

  .متوقف مي شد، مي توانست بسيار ساده تر و حقير تر از زيبايي هاي حمام گنجعلي خان متظاهر شود

. زماني كه معمار مسلمان در آن عالم پل سي و سه پل و خواجو را طراحي مي كرد، رمزي از گذر بهشت را پيش چشـم مـي داشـت   

  )9.( به آن بوده است» طريق« اهي نمودي از آن و پل نمادي از بهشت و پرديسي كه چهار باغ ش

  مصالح

در . انتخاب مصالح در ارتباط مستقيم با طبيعت اطراف بوده اسـت . عمل انتخاب مصالح هميشه قبل ازانتخاب سازه صورت مي گيرد

ايـن انتخـاب رابطـه ي بسـيار     .سـت تمدن هاي مختلف اين بهره وري  به صورت هاي مختلف و توان هاي مختلف نشان داده شده ا

تنگاتنگي با چگونگي برپا داشتتن اين مصالح دارد و تحت تاًثير عواملي از قبيل سبكي و سنگيني يا سفتي و ارتجاعي بـودن مصـالح   

خـاص از  فراواني نوعي از مصالح در منطقه اي خاص تاًثير به سزايي در استفاده ا زآن مصالح در آن معماري  و رونق يك  نوع . است

. به عنوان مثال معماري مصر و يونان بر اساس مصالح از نوع مرمر و گرانيت شكل گرفته اسـت . سيستم ايستايي در آن محل را دارد

مشخص كننده ي معماري كشورهايي مثل چين، ژاپن و كشـورهاي اروپـاي شـمالي و     -ماده اي سبك و ارتجاعي -استفاده از چوب

وجود ذخائر طبيعي از جمله جنگل هاي بزرگ موقعيت استفاده از اين نوع مصـالح را فـراهم   . ن استدر مقياس كوچكتر، شمال ايرا

به طور كلي مي توان گفت سـاختار سـازه هـا پيونـد     . آورده كه در امتداد آن چنين معماري هايي را در آن مناطق خلق كرده است

چرا كه سازه در حقيقـت  . لي اين ارتباط و پيوند، همان مصالح استنزديكي با عوامل طبيعي به ويژه آب و هوا دارند كه ريسمان اص

  .همان نحوه ي به كارگيري مصالح است بر اساس نيازهاي متقاضي

بر اساس تقسيم بندي آب و هوايي ايران و با در نظر گرفتن مصالح موجود در محل دو نوع سيستم ايستايي كامالٌ متفاوت مشـاهده  

  :مي شود

در ايـن جـا از   . مال ايران، استفاده از مصالح چوبي با فن ساخت خاص خود و سيستم ايستايي تيرپوش مي  باشددر معماري ش) الف

  .خصوصيات مهم چوب يعني مقاومت كششي  آن استفاده شده است

تم مقاومـت  در اين سيس. در معماري مناطق استفاده كننده از مصالح رسي سيستم ايستايي تاقي مورد استفاده قرار گرفته است) ب

  .سازه در برابر فشار زياد و در برابر كشش كم مي باشد

  :در ارتباط با سازه هاي تاقي و تأثير مستقيمي كه آب و هوا در آن ها مي تواند داشته باشد به ذكر مثال هايي مي پردازيم

ميگرفتند كه به طور هم زمان مي بايست در موقع ساخت در مقابل مسايلي قرار ) معماران و بناها( اصوالً سازنده هاي سازهاي تاقي

يكي از مسايل چگونگي قرار دادن مصالح بر روي هم براي بنا نمودن سازه موضوعي است و هم زمـان  . به حل آن ها مي پرداخته اند

بـه  . موده اندنيز مي توان به مسئله گرما و سرماي زياد نقاط مختلف اشاره نمود كه سازندگان سعي در ارائه روش هايي در حل آن ن

طور مثال دو پوسته اي و دو جداره نمودن سازه هاي تاقي عالوه بر سبك نمودن آن ها ت حد زيادي از ورود گرما به فضاي داخلـي  

  )8(.استفاده شده است... از اين روش در مناطق مركزي مثل يزد، كرمان، نائين و . جلوگيري مي كند

در فنالند كه به نسـبت مسـاحتش يكـي از كـم جمعيـت تـرين       . رد معنوي مدرن دانستارتباط بين درون بيرون را مي توان دستاو

  . ممالك اروپاست، مردم وابستگي بيش تري به طبيعت داشته اند و به اين دليل رابطه خاصي نيز با طبيعت دارند

ار شيشـه اي از باغچـه جـدا شـده     از همين سالن بزرگ نشيمن و غذا خوري تنها از طريق يك ديـو   villa mairea)  (در ويال مايرا

است و اين باغچه نيز به نوبه خود از سه سمت محدود به ساختمان بوده و محل نشستن و حمام و سونا و از چهار طـرف مـرتبط بـا    

  )8تصوير(.فضاي خارج است

ط بيرون را نيـز بـه داخـل    آلتو با استفاده از انواع مصالح طبيعي در داخل ساختمان در جهت عكس نيز عمل مي كند و در واقع محي

  در نزديكي هلسينگي كه به وسيله دو معمار كايا و هايكي سيرن طرح شده است راه  otaniemi)(در كليساي اتانيمي. مي كشاند
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سمت محراب ساختمان به تمامي از شيشـه  : دادن محيط به داخل با روشي نظير ميس وندروهه در پاويون بارسلون انجام شده است

به ترتيبي كه حداقل از نظر فضاي داخلي چنان بزرگ شده كه به درختـان كـاج   . ر فضا از داخل را جنگل شكل داده استديوا. است

  )2( .در اينجا طبيعت است كه صحنه را به وجود آورده و از نظر بصر تمام مراسم در دامن طبيعت انجام مي شود. ختم مي شود

در يـك مصـاحبه   . به نتـايج مشـابهي در ايـن مـورد رسـيده      -در اروپا» درون و بيرونرابطه « تحوالتمستقل از  -فرانك لويد رايت

آيا مي توانيد در مورد مطالبي كه شما آن را به عنوان نوآوري هاي شخص « :رايت در جواب اين سوال كه  1953تلويزيوني در سال 

بـه جـاي اينكـه يـك     . لـين آن پـالن بـاز بـود    او« :خودتان در معماري به حساب مي آيد توضيح دهيد؟ وي چنين پاسخ مـي دهـد  

روز به روز اين ساختمان ها بـازتر و نقـش فضـاها    . ساختمان به معني تعدادي جعبه باشد كه كنار هم و داخل هم قرار گرفته باشند

ادامه پيـدا كـرد   اين تحول چنان . خارج كم كم به داخل آمد و داخل هر روز بيشتر به خارج راه پيدا كرد. روز به روز جدي تر شوند

ساختمان هاي مسكوني رايت كـامالً بـا محـيط مـرتبط انـد، بـه گونـه اي كـه ايـن          » .كه سرانجام به سبكي نو از پالن دست يافتيم

  )9تصوير .( احساس به انسان دست مي دهد كه اين  دو در حال استحاله در يكديگرند

 
                       1390،171،پاكزاد: ،منبع   8شكل 

  

  

 
                                                                                           

       174، 1390، پاكزاد: ،منبع   9شكل                                                                                                                                           

  

معماري طبيعت گراي او كه طبعاً نوعي معماري در ارتباط نزديك با زمين را ايجـاب مـي كـرد و همچنـين نظريـات شخصـي او در       

مورد سكونت به معني فراگير، مانع از اين مي شد كه او نيز چون ميس وان در روهه به عنـوان مثـال يـك ديـوار را فقـط از شيشـه       

احساس جا افتادگي فضاها اين نياز را به وجود مي « :ن و درون در ذهن او ارتباطي بسيار لطيف تر و جامع تر بودارتباط بيرو. بسازد

در معمـاري  . آورد كه در درون، صحبت از بيرون باشد و بيرون نيز خود را به درون كشانده اينك بيرون و درون مي تواند يكي شوند

. كدام نقطه خانه آغاز مي شود و در كجا پايان مي يابد، يا باغ در كجا شـروع مـي شـود   ارگانيك خوب، به سختي مي توان گفت در 

اين درست همان چيزي است كه بايد تحقق يابد، چرا كه معماري ارگانيك بيانگر اين مطلب است كه ما به طور طبيعي موجـوداتي  

  .»وابسته به زمين هستيم

بـه   -تنها مظهر وابستگي او به طبيعت نيست، بلكه ديدگاه عمومي او در مـورد فضـا   ديدگاه رايت در مورد ارتباط بين درون و بيرون

  . گوياي اين وابستگي است و نتيجه اين وابستگي چيزي است كه او، عنوان معماري ارگانيك را به آن داده است -نحو كامالً فراگيري
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كه شامل مسايل ديگر از قبيل مصالح و فـرم و غيـره  نيـز مـي     بل. اين نوع معماري خود را در مسأله فضا به تنهايي محدود نمي كند

  »طبيعت انجيل من است« يك چنين مسايلي است كه سرانجام باعث مي شود كه بگويد. گردد

به اروپـا قـدم    1910معماري فرانك لويد رايت و ايده معماري ارگانيك او براي اولين بار از طريق يك نمايشگاه بسيار موفق در سال 

  )2( .و از آن زمان تا كنون در تحوالت معماري تمام اروپا تأثيري كامأل چشم گير داشته است گذاشت

نيمرخ گاو نري كه در حال حمله است، پيچ و تاب بدن هـاي  . در طراحي هاي كاالتراوا اشكال و نقوش طبيعي جايگاه ويژه اي دارند

كار آخر كاالتراوا توام گشته، مجموعـه كروكـي هـاي سـاختماني او را     انسان، و يا طرح هاي كشيده شده از درختان، با كروكي هاي 

به عبارتي عشق و عالقه ي او به طبيعت، گياهان و استخوانبندي جانوران موجب مي شود تـا ايـن نقـش هـا بـه      . تشكيل مي دهند

اري كاالتراوا با طبيعـت در تعبيـري   نزديك ترين ارتباط معم.درآيند... صورت طرح هاي اجرايي چون پل، ايستگاه قطار، نمايشگاه و 

استفاده از فرم درخت در معماري انگيزه ي تاريخي داشته  و الهام بخـش  . است كه از فرم درخت دارد و در كارهايش به كار مي برد

آن هـا فـرم   . و اتو بوده است "ميالرت "، "نروي"، "فرانك لويد رايت "بسياري از معماران و مهندسان برجسته ي قرن بيستم مانند

درخت را نه فقط به خاطر شكل پايه اي آن و قابليت مقابله با رانش قوس ها، گنبد ها و حمل بارهاي سنگين برگزينند، بلكـه آن را  

  )5.(به دليل صراحت و روشني ساختار و حالت موزون آن به كار گرفتند

  

  نتايج يافته ها

انسـان  . دوگانگي بين فضاي درون و بيرون مباني ادراك فضاست. رن دانستارتباط بين درون بيرون را مي توان دستاورد معنوي مد

هرچه گشودگي ها در ساختمان فراخ تر باشد، ارتباط درون و بيرون، قوي تر و متناسـب بـا آن تبعيـت    . به هر دو فضا نيازمند است

  .فرم داخل و خارج كمتر مي شود

معماري تلقي مي گردند، ولي از آن جا كه اين سامانه با محيط خود رابطـه   بايد توجه داشت، انسان و طبيعت جزء محيط سامانه ي

اما اين زيـر سـامانه، آن قـدر    . تنگاتنگ دارد، آثار فراوان محيط در آن، خود ايجادگر يك زير سامانه در كل سامانه معماري مي كند

كه مي تـوان سـامانه معمـاري را فرزنـد محـيط       قوي است كه ژن اصلي شكل دهنده به كل سامانه را تشكيل مي دهد، به گونه اي

در فنالند كه به نسبت مساحتش يكي از كم جمعيت ترين ممالك اروپاست، مردم وابستگي بيش تري به طبيعت داشته اند  .دانست

  . و به اين دليل رابطه خاصي نيز با طبيعت دارند

عكس نيز عمل مي كند و در واقع محيط بيرون را نيـز بـه داخـل     آلتو با استفاده از انواع مصالح طبيعي در داخل ساختمان در جهت

ديـدگاه   به نتايج مشـابهي در ايـن مـورد رسـيده     -در اروپا» رابطه درون و بيرون« تحوالتمستقل از  -فرانك لويد رايت .مي كشاند

بـه نحـو    -عمـومي او در مـورد فضـا   رايت در مورد ارتباط بين درون و بيرون تنها مظهر وابستگي او به طبيعت نيست، بلكه ديـدگاه  

  .گوياي اين وابستگي است و نتيجه اين وابستگي چيزي است كه او، عنوان معماري ارگانيك را به آن داده است -كامالً فراگيري

  .در ادامه، براي جمع بندي به بررسي نوع حضور طبيعت در آثار دو معمار معروف طبيعت گرا، كاالتراوا و رايت مي پردازيم
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 نمونه موردي نوع حضور طبيعت در معماري كاالتراوا                                     

     آفرينش .1

موزه هنر ميلواكي، انبار ارنسـتينگ، كليسـاي جـامع    

 اوكلند

 و برج مراقبت فرودگاه سونديكا ايجاد فرم پوياي بصري ولي سازه بدون حركت است   منظره هاي

 BCEمحله د سازه متحركايجا   پويا 

 ايستگاه اورينت فرم پايدار درخت الهام از  

 كليساي جامع سنت صراحت و روشني ساختار درخت الهام.2 

 از ساختار

الهـــام از 

 پل آالمدا ...فرم رفتاري بدن انسان مانند دست هاي در حال دعا و  بدن

 )پل آالميو( ايستگاه راه آهن استادل هوفمن يا بدن مكانيسم هاي حركتي بدن مانند خم شدن زانو انسان موجودات

 )افالك نما(پل ترينيتي و رصدخانه ...انسان در حال دويدن و    زنده

 )كليساي جامع اوكلند( تاالر كنسرت تنريف ...چشم، دهان، دست و . اجزاي بدن انسان    

 ، سنت اگزوپري، فرودگاه سونديكاايستگاه راهĤهن ليوا مكانيزم پرواز و فرود پرندگان الهام از  

  

ــدگان  پرن

 و موزه ي هنر ميلواكي تناسبات و فرم اسكلتي و

     جانداران  

   پيوستگي بصري   پيوستگي.3

 تقريباً در تمامي آثار پيوستگي عملكردي   و ارتباط با 

   پيوستگي ساختاري   محيط

 
 
 

 

 نمونه موردي نوع حضور طبيعت در معماري رايت                                     

       الهام.  1 

 موزه گوگنهايم استفاده از فرم مارپيچ حلزوني، همانند جنگلي باشكوه از  الهام از از ساختار

   .گياهان و جانوران، كه فضاي بيرون را به درون مي كشاند درخت موجودات

       زنده

نفوذ نـور  .2

   اده از شيشه هاي رنگي كه نور را در تناليته هاي استف   به

 كليساي آن فاير .مختلف به فضا مي آورد   داخل بنا

    
 اشاره به آسمان به عنوان منبع اصلي نور و سايه

  

 خانه آبشار، خانه روبي حداقل دخالت در محيط طبيعي   پيوستگي.3

 خانه تليزين وست در آريزونا هستندحجم ساختمان و طبيعت مكمل هم    و ارتباط با 

   تلفيق فضاي داخل و خارج   محيط

  1392،52پسران،:، منبع1جدول شماره

  1394نگارنده،: ، منبع2جدول شماره
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  نتيجه گيري 

طبيعت شبيه يك متن است كه هر كس با توجه به پيش زمينه هاي شخصيتي خود، پيشينه علمي و زمينه ي مطالعات و فرهنـگ  

از  هتـر وان شاخص هايي را براي بهره گيري هر چه بدوم اين كه مي ت.و ارزشهاي اجتماعي خويش، از آن برداشت هاي متفاوتي دارد

در انتخاب يا انتخاب نكـردن هـر يـك از    ... قطعاً ويژگي، نوع كاربري، اهميت بنا و . براي استفاده ساير طراحان پيشنهاد داد طبيعت

تجربه معماراني كـه در ايـن   نانچه كه در جداول يك و دو آمده است و با نگاهي به چ .اين شاخصه هاي پيشنهادي، مؤثر خواهد بود

زمينه فعاليت مي كنند، شيوه  هاي استفاده از طبيعت، مانند الهام از ساختار موجودات زنده، نفوذ نور بـه داخـل بنـا و پيوسـتگي و     

اين پيوستگي معماري و محيط طبيعي سبب نزديك شدن ارتباط هر چه بيشتر فضـاي داخـل و   . ارتباط با طبيعت ، بيان شده است

  .همانطور كه اين مسئله به وضوح در كارهاي معماراني چون رايت و آلوار آلتو مشاهده مي گردد. ج ساختمان شده استخار
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