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   چكيده

عصـر مـدرن و   بدنه ي اصـلي معمـاري مـدرن،    . معماري ارگانيك يكي از شاخه هاي معماري مدرن، محسوب مي شود

امـا معمـاري   . دستاورد بزرگ آن، كه علم و تكنولوژي است، را به عنوان ايده ي اصلي طرح هاي خـود قـرار داده اسـت   

اوج شـكوفايي  . ارگانيك، طبيعت و تلفيق نمودن ساخته دست بشر با طبيعت را، به عنوان ايده ي اصلي قلمداد مي كند

هنر اصـلي  . گذشته، در نوشته ها و طرح هاي فرانك لويد رايت مشاهده كرد اين نظريه را مي توان، در نيمه ي اول قرن

رايت در طراحي ساختمان هاي ارگانيك است، كه به زيباترين شكل ممكن، طبيعت و ساخته دست بشر  را بـا يكـديگر   

  .تلفيق نموده است

ولي نمونـه  . سبك ارگانيك احداث شدميالدي، ساختمان ها و محوطه هايي به  1960در ايران نيز از نيمه ي دوم  دهه 

اين معماري . اين نوع معماري را مي توان، در گذشته ي ايران زمين يا به عبارتي در معماري بومي ايران نيز مشاهده كرد

در .كالبد و تركيبي نبوده كه به طبيعت تحميل شود، بلكه مكمل بستر و شرايطي بوده كه در آن قرار مـي گرفتـه اسـت   

در دوره ي پهلـوي دوم، در  . ي اول هيچ ساختمان شاخصي به سبك ارگانيك در ايران مشاهده نشده استدوره ي پهلو

كارهاي هوشنگ سيحون، كامران ديبا و چند تن از معماران ديگر مي توان،نمونه هايي از اصول طراحي معمار ي ارگانيك 

ابتدا منابع مـرتبط بـا   .تحقيقات كيفي و موردي استروش تحقيق در اين مطالعه، كتابخانه اي و از نوع  .را مشاهده كرد

سپس نمونه بناهاي موجود، مورد بررسي، قرار گرفت تا ويژگي هاي معماري ارگانيك در آن هـا  .موضوع، جمع آوري شد

ا  از نتايج تحقيق ميتوان، به كار گيري اصول معماري ارگانيك در آثار معماران اين دوره و كنار آمدن آن ه .تبيين گردد

  .بوم گرايي در تاريخ معماري ايران سابقه طوالني داشته است ، كهالبته بايد خاطر نشان شد. با طبيعت را نام برد

  

  ارگانيك، دوره ي پهلوي دوم، معماري طبيعت گرا، معماران ارگانيك :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه -1

جنبش فلسفي، هنري و ادبي در اواخر قرن هجده و نوزده رمانتيسم يك . بينش معماري ارگانيك ريشه در فلسف رمانتيك دارد

اين جنبش، واكنشـي در مقابـل خردگرايـي عقـل     . ميالدي در شمال غرب اروپا بود كه به ساير نقاط اروپا و آمريكا سرايت كرد

ك براي اولين بار بـه  ، دو شاعر بنام آلماني، واژه رمانتيك را در مقابل كالسي)1759-18.5(و شيلر )1749-1832(گوته .دمدرن بو

  .كار بردند
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ولي رمانتيك ها به آن بخش از ذهن توجه داشتند كه . رمانتيك ها همانند پيروان تفكر كالسيك به ذهن انسان اعتقاد داشتند

  .در صورتي كه براي فلسفه كالسيك، مانند دكارت و ليبنيتز، عقل و منطق اهميت داشت.بيشتر درباره احساس وعواطف بود

در حـالي كـه رمانتيسـم يـا     . سيزم يا خردباوري به مباني علوم اثباتي مانند فيزيك، رياضي و خرد و منطق معتقد اسـت كالسي

نكته حائز اهميت اين كه اكثر فالسفه ي رمانتيك شاعر بودند و به .احساس باوري به تخيل، احساس، هيجان و عاطفه نياز دارد

  )1.(در حالي كه اكثر فالسفه ي كالسيك، رياضي دان بودند. دتجليل از طبيعت، عواطف و تخيل مي پرداختن

اين محقق براي معماري رمانتيك سه جنبه اصلي قائل شده و اين سه جنبه را با سه قـوه درونـي انسـان     -ديويد اسميت كاپن

  .ه اجمال بررسي مي گردددر باره ي اين مقوله، ب اين جا آراء او، كه در »اراده«، »احساس«، »خيال« : مرتبط ديده است؛ يعني

تغيير ايده معماري بـه عنـوان   .مرتبط است» نبوغ«از مفاهيم اصلي وابسته به معماري رمانتيك بوده و به شدت با مفهوم : خيال

يك مهارت عملي و اكتسابي به معماري به عنوان هنر طراحي بيان نبوغ شخصي در اين دوره، اتفاق افتاد وتنها كار اصلي معمار 

  .شد از ارائه طرح و نقشه در پشت ميز و نه كار عملي در كارگاهعبارت 

كه نمود آن را مي توان در طبيعت گرايي افراطي اين دوره جست؛ البته طبيعتي وحشي، بكر و بـي نظـم كـه دقـت و     : احساس

دو . و طراحي منظر شـد انجاميد و از اين طريق وارد مباحث معماري » بديع منظر«تأمل در آن در هنر رمانتيك، به طرح مفهوم

از عوامل موثر در ايجاد يك منظره بديع ] بر خالف زيبايي شناسي كالسيك[»تغيير ناگهاني و بي نظم« و » پيچيدگي«ويژگي 

البته قدمت و تاريخ يك بنا مي تواند جزء ويژگي هاي بديع منظر به شمار رفته و از اين طريق، بـر عواطـف و   .و برجسته هستند

  .تأثيرگذار باشد احساسات انسان

اسـت، كـه در    -در تضاد با وام گيري و تقليـد  -اشاره به مفهوم بيان ذهنيت فردي در هنر و اصالت اثر هنري ]يا نوگرايي:[اراده

همچنين اين مقوله را مي توان در ارتباط با انواع گرايش ها و مفاهيم سياسي نيز بررسـي كـرد كـه    .اين دوره شكل گرفته است

  )2(.ليسم يا ملي گرايي و طرح آن در معماري از جمله آن هاستپيدايش ناسونا

وسواس بيشتري به خرج داده و به هر دو  پهلوي دوره در دد از جريان معماري بوم گراي موجوباني مسعود، در تحليل هاي خو

از ايـن نكتـه غافلنـد كـه ايـن       ليكن ايشان نيز. اشاره مي كند) انديشه ها وكارهاي لويي كان و آلوارآلتو(عامل تأثيرگذار داخلي

توجه به معماري خودي، سال ها قبل از اين دوره نيز وجود داشته و در افكار و كارهاي انجام شده معمـاراني، چـون وارطـان و    

با اين حال بايد پذيرفت كه عوامل مذكو در دوران ياد شده،تأثير مضـاعفي در تشـديد بـوم گرايـي     .سيحون، قابل مشاهده است

  .دداشته ان

همچنين، مي توان با ايشان در اين سخن هم صدا شد كه جريان معماري بوم گراي شكل گرفته در اين دوره را نمـي تـوان در   

به عنوان مثال، يكي از مهمترين داليل اين امر را مي تـوان چنـين مطـرح كـرد كـه      . زمره ي آثار معماران پست مدرن قرار داد

و مونتـاژ كاريكـاتوروار و بازيگوشـانه    ) همچون سنتوري(ات و شكستن فرم هاي گذشتهمعماران پست مدرن با برهم زدن تناسب

چندين سبك مختلف در بنايي واحد، عمدتاً سعي در به بازي گرفتن و دست انداختن سبك هاي گذشته داشته انـد؛ در حـالي   

اين امر را مي توان از . شته ايجاد كرده اندكه معماران بوم گراي ايران در آثار خود، تصويري نوستالوژيك و جدي از معماران گذ

  )3.(مهم ترين وجوه تمايز گذشته گرايي رمانتيك با گذشته گرايي پست مدرن دانست

و جذابيت جهاني ) organic(فرانك لويد رايت، بزرگترين معماران آمريكايي قرن بيستم در ستايش شاعرانه ي كيفيات طبيعي

  :معماري ايران، نوشته است
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روزگاري كه معماري غربي قرون وسطي، ساختن طاق هاي سنگي را آغاز مي كرد، معماري ايراني با طاق ها و گنبد هاي  در« 

با برترين دانش، از كاربرد خاك رس و كوره ي داغ، پي هاي . بلند، قامت برافراشته بود و ايراني عاشقانه با سنگ بنايي مي كرد

وار قطور از خشت، گنبد آجري مي نشاند و درونش را از كاشـي، نقـش هـاي زيبـا مـي      عظيم از آجر و ساروج مي ريخت، بر دي

معماري ايراني، جايگـاهي رفيـع، زي بـام    ... شايد قصد غايي معماري ايراني، ايجاد كيفيتي در روح و روان آدمي باشد... انداخت

  )4(.»هاي بلند معماري جهان دارد

صوت مداوم در كارهاي رايت مشاهده مي شود، بسـياي از طبيعـت الهـام گرفتـه     رنگ  هايي كه به " :سپنسر هارت مي نويسد

رنگ زرد طاليي غليظ مانند نور آفتاب، خزان و شاليزار، سبز زيتوني از انواع درختان و گياهان، سفيد تناليته ماليـم و  . شده اند

  )5(".ه اين رنگ ها مي باشدمجموع... آرام بخش نماي زمستان، نارنجي مثل رنگ كدو، آبي نيلگون، قرمز و 

  

  مفهوم ارگانيك در معماري رايت 

نكته مهم در كار اين معمار استفاده از مصالح طبيعي به صورت ارگانيك و عالقه به اشكال قائم الزاويه  و مستطيلي با ساختاري 

او حتـي از  . تـر بـه نظـر برسـد     اما بهره گيري از خطوط افقي و مبلمان متنوع موجب مي شد، فضاها فراخ و منعطف. ساده بود

به عنوان مثال، د تاليسين غرب رايت تعدادي از مجسمه هـاي سـراميكي   . تزئينات ديواري ژاپني، نيز د كارهايش استفاده نمود

اين نقاشي ها بسـيا  . او همچنين، نقاط اصلي كار خود را از نقاشي هاي ژاپني الهام مي گرفت. خود را در داخل ديواورها جا داد

اده و بي آاليش هستند؛ استفاده از فرم هاي مسطح، آسمانه شياردار و تأكيد بـر عناصـر سـاده، ماننـد سـاحل شـني، پـل و        س

رايت . او اين فرم ها را نه تنها در ساختار خانه، بلكه در مبلمان، در و چراغ ها به كار گرفت. گياهان، سرلوحه ي كارهاي او بود 

در واقع او جنبه هاي زيبايي و سادگي طبيعت . فقي استفاده كند تا خانه فراخ تر به نظر رسدترجيح مي داد از خطوط ساده و ا

به همين منظور شيشه در كارهايش، كمتر به چشم مي خورد و بيشتر از سـنگ، چـوب و   . را در معماري ارگانيك خود برگزيد

 .قسيمات، تنها با تيغه هاي باريك،صورت مي گرفتفضاي داخلي خانه هاي رايت، يكپارچه بود و ت.سيمان، استفاده كرده است

)5(  

  .فرانك لويد رايت، معماري ارگانيك را در نه عبارت ذيل خالصه مي كند

فقط شامل محيط خارج، مانند ابرها، درختان و حيوانات نمي شود، بلكه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن : طبيعت .1

 نيز مي باشد

 .تلفيق اجزاء نسسبت به كل و كل نسبت به جزء استبه معناي همگوني و : ارگانيك .2

بلكه تلفيق فرم و عملكرد و استفاده از ابداع و قدرتفكر انسان در  . عملكرد صرف صحيح نمي باشد: شكل تابع عملكرد .3

 .فرم و عملكرد، يكي هستند. رابطه با عملكرد ضروري است

. ان را به صورت فرم هاي دلپذير و انسـاني شـكل دهـد   تفكر و خيال انسان بايد مصالح و سازه سخت ساختم: لطافت .4

مكانيك سـاختمان، بايـد در   . همان گوونه كه پوشش درخت و گل هاي بوته ها، شاخه هاي آن ها را تكميل مي كند

 .اختيار انسان باشد و نه بالعكس

 .تبعيت و نه تقليد از سنت اساس تفكر معماري ارگانيك است: سنت .5

رابطه ي تزئينات به معماري همانند گل ها به شاخه هـاي بوتـه مـي    . اپذيراز معماري استبخشي جدايي ن: تزئينات .6

 .باشد
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روح چيزي نيست كه به ساختمان القا شود، بلكه بايـد در درون آن وجـود داشـته باشـد و از داخـل بـه خـارج        : روح .7

 .گسترش يابد

 يان داشته باشند.عمق است بر خالف اعتقاد عمومي، بعد سوم عرض نيست، بلكه ضخامت و: بعد سوم .8

فضـا يـك شـالوده ي پنهـاني اسـت كـه تمـام ريـتم هـاي          . عنصري است كه دائماً بايد در حال گسترش باشد: فضا .9

 )1.(ساختمان، بايد از آن منبعث شوند و در آن جريان داشته باشند

ين پرسش را برمي انگيـزد كـه منبـع    رايت، هرگز به ايران سفر نكرد، در حالي كه شور و شوق او در سخنان تحسين آميزش، ا

پاسخ قطعي به اين پرسش او ساده نيست، اما او افسانه ي هزار و يك شب را كه از كودكي با آن آشـنا  . دانش او چه بوده است

شده بود، به عنوان منشأ اصلي شيفتگي اش به فرهنگ ايراني برمي شمرد، او كتاب بررسي هنر ايران را از پيشكسوت آمريكايي 

رايت همچنين، از ابتداي زنـدگي حرفـه اي،   . نزد خود داشت )Artor upham pope(ر شناخت هنر ايراني، آرتور ايهام  پوپ د

  )5(. كاشي هاي ايراني را جمع آوري مي كرد

معموالً طراحان معمار براي قياس موضوعاتي كه طرح آن ها را شكل مي دهد با عناصر و فرم هاي شناخته شده ي موجود در 

و حتي نت هاي موسيقي و به  آالت ،براي مثال صخره ها، آبشارها و درختان. استفاده مي نمايند "منابع "ذهنشان، از اصطالح 

يعني مهمترين اصل در مورد آن ها شكل يا فرم فيزيكي آن هاست و اين . ويژه ساختمان ها براي معماران منابع بصري هستند

مواردي هستند، كه طراحان اقتباس كرده و آن ها را در طرح هاي خود به كار ) ا رفتاريجدا از مدل هاي كاربردي ي( اطالعات

در واقع اين . تابلوهاي نقاشي، عكس ها، نمودارها، طرحواره ها نيز مي توانند به عنوان منابع بصري در نظر گرفته شوند. برده اند

  :روش سه هدف عمده را در طراحي معماري دربر مي گيرد

 .ده هاي منابع مختلفتركيب اي .1

 كاربرد شبيه سازي بصري و همانند سازي .2

 .گسترش فضاي تحقيقاتي و دست يابي به راه حل هاي جديد .3

بـراي مثـال   . را تشويق مي نمايند تا در طرح هاي خود از منابع بصري اسـتفاده نماينـد   نمعماران و استادان طراحي، دانشجويا

كه با مطالعه و ترسيم ساختارهاي طبيعي مانند پوسته ها، قدرت تخيل خود را افزايش لوكوربوزيه معماران را ترغيب مي نمايد 

كاربرد فرم هاي طبيعي را براي معماران به صورت خالصه مطرح  "اشعار معماري "در كتاب ) Antoniades( آنتونيادس.دهند

  .د تا خالقيت مورد نظر را به دست بياورندكرده و آن ها را تشويق مي كند كه در ترسيم هاي خود از طبيعت استفاده نماين

واقعيت اين اسـت كـه تـا بـه     . با توجه به بناهاي ساخته شده در آن دوره ي خاص مي باشد يكي از ضوابط نام گذاري سبك ها

حال سبك خاصي به دوره ي پهلوي دوم اطالق نگرديده و ليكن امكان آن وجود دارد كه با تحليـل آثـار سـاخته شـده در ايـن      

عمـدتاً معمـاران   .وران و همچنين بررسي مكان فارغ التحصيلي معماران اين دوره بتوان به شناسايي سبك اين دوران پرداخـت د

قبل از دوران پهلوي دوم از اروپا باالخص فرانسه، ايتاليا و آلمان فـارغ التحصـيل مـي گشـتند و بـه طـور خـاص در ايـن دوران         

گرفت و معماران تربيت يافته در آن جا نيز به تدريجدر صحنه ي ساخت وساز كشورمان ارتباطات نويني با قاره ي آمريكا شكل 

معماران فـارغ التحصـيل   . عالوه بر آن كه فارغ التحصيالن دانشكده ي هنرهاي زيبا نيز وارد بازار كار مي گشتند. پديدار گشتند

شتر به ارزش هويت خويش پي برده بودند، و مايـل  آمريكا مايل بيشتري به بازگشت به سنت هاي اصيل كشورشان داشتند و بي

  )6.( بودند تا به احياي اصول معماري بومي رايج در محيط هاي گوناگون مبادرت ورزند

آرمان هاي ارگانيك ، قوانين اعمال شده  توسط زيبايي پرستي . معماري ارگانيك به معناي جامعه ارگانيك كمتر يا بيشتر است

در واقع اين معماري هر نوع تحميل خارجي را كنار مي گذارد و در توافق بـا  . ر ساختمان رد مي كندخارجي يا طعم صرف را د

معماري طبيعت براي .معماري مدرن به ما اجازه مي دهد كه بگوييم، معماري ارگانيك يك معماري طبيعي است. طبيعت است
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بلكه حقيقت، وجود فضا در آن است؛ فضـايي بـراي    در اين معماري حقيقت ساختمان چهار ديوار و يك سقف نيست،. طبيعت

  ) ١٢ .(زندگي

  

  عصر پهلوي -معماري ارگانيك

تنها مـي تـوان از بـاغ ملـي در     .در دوره ي پهلوي اول، هيچ ساختمان شاخصي به سبك ارگانيك، در ايران مشاهده نشده است

احـداث شـد و    1307باغ ملـي در سـال   . ايره بودميدان مشق نام برد، كه طراحي محوطه آن به صورت تداخل كمان هايي از د

اين باغ تخريب و در محل آن كاخ وزارت  1312در سال .  است، كه تفرجگاه مردم در شهر تهران بود) پارك( اولين باغ عمومي

بك در دوره ي پهلوي دوم، هفت پارك و بنـاي شـاخص، بـه سـ     .امورخارجه، موزه ي ايران باستان و كتابخانه ملي، احداث شد

  .ارگانيك احداث گرديد

معماران ايراني، نه از طريق مباحث نظري بعد از مدرن، بلكه از طريق كارهاي چهار معمار معروف جهان، لويي كان، آلوار آلتـو،  

همان گونه كه لويي كان و آلوار . جيمز استرلينگ و تا حدودي حسن فتحي، به عمق بوم گرايي و تاريخ گرايي در خود غلتيدند

پيروان آن ها در ايران را نيز بايد معماراني مدرن با دغدغـه هـاي   .قرار دارد» پست مدرن« را نمي توان در زير چتر واژه ي  آلتو

. اين معماران، اهداف و مباحث نظري معماري مدرن را به پاي اين حكمـت نـو ظهـور قربـاني كردنـد     . تاريخ و بوم گرايي ناميد

پست « رايي، تاريخ گرايي، ابداع، تلفيق معماري با سنن و در تأليفات وطني اين اواخرمحصول هرچه مي خواهد باشد، حسرت گ

، فرق به حالش نمي كند، اصل معماري مدرني بود كه در لباس جديدش عرضه شد؛ و اين نكتـه را نيـز بايـد افـزود كـه      »مدن

بيايند و زيباترين كارهاي تاريخ معماي معاصر ايران را انصافاً بعضي از معماران اين دوره، توانستند، از اين آزمون سرافراز بيرون 

  )7( .توانستند، خلق كنند

به ذهن متبادر مي شود و يادآوري يكي، ديگري را نيز الزلمـاً بـه دنبـال    » معماري مدرن« همراه با » معماري پهلوي دوم«واژه 

ر پس خود نوعي معماري غير مدرن را تداعي مي به همين ترتيب وقتي صحبت از معماري مدرن به ميان مي آيد، د .خود دارد

معماري ايران تا پيش از آن كه مدرن شود، حاصل فرآيندي ! نمايد كه داراي ويژگي هاي الزم براي مدرن شناخته شدن، نيست

 شـيوه هـا و سـبك هـايي كـه     . چندبعدي بود، كه با جوهره و پيوستگي ذاتي، در طول زمان به ماهيت خود اعتبار مي بخشـيد 

معماري ايران را تدوين مي كردند، حضور خود را خاضعانه به سبك قبلي پيوند زده و هيچ گاه در مقام رد و يا شك در هـر آن  

در پي هم آمدن اين سبك ها، روندي را شكل داده كه آن را صرف نظر از بعـد زمـاني   .چه معتبر دانسته شده بود، برنمي آمدند

معماري پيشامدرن ايران را مي توان تركيبي از چندين مؤلفه چـون اعتقـادات و باورهـا،    . خاص، مي توان معماري سنتي ناميد

اين خصلت چند بعدي بودن معمـاري سـنتي اسـت كـه آن را از معمـاري غيـر        .دانست... و  توجه به اقليم و فرم و معناگرايي

مدرن است، با رعايت همان اصولي كه در غـرب  معماري پهلوي دوم، معماري سراپا . متمايز و گاه برتر مي نمايد) مدرن( سنتي

معماران آزادانه به معماري مي پرداختند و در راستاي اين معماري مدرن، يك سـري اقـداماتي نيـز بـا الهـام از      . رعايت مي شد

ش دفاتر با گستر). مانند كارهاي اردالن، ديبا و امانت( معماري سنتي ايران در حال شكل گيري بود كه محتوايي خاص داشتند

معماري، نقش معمار در جامع تعريف و تثبيت مي شد و معماري مدرن ديگر تنها الگويي براي طرح سـاختمان هـاي دولتـي و    

  )8.(عمومي نبود، بلكه ساختمان هاي مسكوني نيز در همين چارچوب طراحي مي شدند
  

  هوشنگ سيحون

فهـم و درك درسـت كارهـاي او، بـدون     .ماري يادمـاني اسـت  سيحون سردسته ي معماران مدرن تاريخ گراي ايران، و استاد مع

او آگاهانه، بر اين موضوع پامي فشارد كه فناوري غـرب  . بررسي و شناخت معماري ايران و معماري غرب، راه به جايي نمي برد

كـي از راه هـاي   پيشرفته تر از آن چيزي است كه ما در ايران از آن به عنوان تكنولوژي ساخت مي شناسيم، لذا شناخت غرب ي

فرهنگي كه او سخت شـيفته ي  ( تحول معماري معاصر است، ولي اين شناخت، نبايد ما را از توجه به ريشه ها و فرهنگ ايراني

آنـدره گـدار   « :او اين شيفتگي را مديون آندره گدار، باستان شناس فرانسوي مي داند و براين عقيده اسـت . غافل كند) آن است
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و بعد از انقـالب بـر ايـن    .او بارها در مصاحبه ها و سخنراني هاي قبل  .»زش هاي معماري ايران، آشنا كردمرا با ظرافت ها و ار

نكته تأكيد داردكه كپي و اقتباس از معماري غرب تنها راه چاره نيست، بلكه بايد با شناخت درسـت معمـاري ايـران و فنـاوري     

  .عاصر ايران را تقليد كوركورانه از غرب مي دانداو آفت معماري م. غربي، درصدد خلق معماري ايران بود

از ساختمان هاي مسكوني سيحون، مي توان به منزل كاظمي، دولت آبادي، منزل ييالقي خود معمار، در را اوشان و دفتر كار او 

  .)7( .در راه جمهوري اشاره كرد

به نظر من، معماري بايد حاصـل جمـع   . يت داردشرايط اقليمي، خيلي اهم: سيحون در گفتگويش با علي كيافر عنوان مي كند

فرهنگ و خلقيات جامعه، اينكه چه سوابق و سنت هـايي  : 2محيط زيست، : 1. شرايطي باشد كه معماري را به وجود آورده اند

 700ايران يك فالت مرتفع است كه ارتفاعش به طور متوسط . شراريط جغرافيايي خيلي مهم است. شرايط جغرافياي: 3. دارند

) اي(را به وجود مي آورد، اوالً از نظر نزديكي به نور آفتاب، چون تـا انـدازه  ) موقعيت خاصي( اين . متر از سطح دريا باالتر است

پس هم ارتفاع، هم آفتاب،  هم تابستان و هم . بيشتر حس مي شود) اين نزديكي( نزديك استواست و هر چه پايين تر مي رويم

ويژگي هايي را براي معماري الزم مي كند، يعني مار ا وادار مـي كنـد   ) اين شرايط( و برف مي آورد،  ارتفاع سرما. زمستان دارد

گذشتگان براي حل اين مسائل خانه ها و ساختمان ها را رو به . مسائلي را در نظر بگيريم كه با اين وضعيت تطابق داشته باشد

برعكس در زمستان كـه آفتـاب بـا    . ايوان جلو آفتاب را مي گيرد و) است( جنوب مي ساختند، چون آفتاب در تابستان عمودي

زاويه حاده مي تابد ايوان ديگر جلو آفتاب را نمـي گيـرد و اجـازه مـي     

اين خيلي جالب است، يعني گذشتگان ما ايـن  . دهد نور به داخل بتابد

قدر فراست و هوشمندي داشتند كه از موقعيت خـاص جغرافيـايي بـه    

  .شان استفاده مي كردندنفع معماري زندگي 

از ويژگي هاي كـار سـيحون مـي تـوان، احتـرم بـه شـرايط محلـي و         

جغرافيايي، شرايط اقليمي و به خصوص فرهنگ عاميانـه مـردم را نـام    

ديگر اين كه تا ان جا كه توانست، بنايي را درست كرد كه ظاهر و . برد

ايـن  . ستهمه اساس اين ا: او در اين باره مي گويد. باطنش يكي باشد

من اولين كسي بـودم كـه آهـن و بـتن را     . خيلي اهميت داشت و دارد

ر خـود مـن   دفت رد. را بپوشانم) آن ها(چرا بيخود اكسپوز نشان دادم، 

  )9( .تمام آهن ها عريان بود

  

  منزل ييالقي معمار در اوشان:مورد اول

آن چيزي كه طرح بناي ييالقي سيحون را در بين ابنيه ي خصوصي،  

شاخص مي نمايد، برخورد ارگانيك و همزيستي ساختمان با طبيعـت  

ساختمان، در هماهنگي خاصي با كوه، طراحـي و سـاخته شـده    . است

بخش عمده ي اين هماهنگي، در فضاي نشيمن، خود ررا نشـان  . است

ي نشيمن، با سنگ هاي كوه، تلفيـق  بخشي از جداره ي فضا. مي دهد

شده و حس فضاي ارگانيك و طبيعت گرايي را در نـاظر، تقويـت مـي    

ايده ي طرح خانه، و نحوه ي برخوررد آن با طبيعـت، شـباهت   . نمايد

خاصي با كار معماران ارگانيك و به خصوص، كارهاي فرانك لويد رايت 

راي پـروژه، در  سيحون يادآور مي شود كه طراحي و جزئيات اجـ . دارد

  )7(. محل صورت گرفته و متناسب با پيشرفت كار، طراحي شده است

اين ويالي سـنگي، بـر فـراز شـيب صـخره هـاي مرتفـع ايجـاد شـده          

 :منزل ييالقي سيحون، منبع:2و1تصاوير شماره 

memarinews.com 
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بدنه هاي ديگر ويال بـا  . بخشي از بدنه ي ويال، ديواره هاي صخره ي طبيعي كوه است، كه به داخل فضاي ويال آورده شده.است

كف بنا، بدنه ي بخاري ديواري و پيشخوان آشپزخانه، سقف ها و بخشي از قاب پنجره ها، با چـوب  . يدهسنگ الشه، ايجاد گرد

  )2و1تصاوير شماره ( .در حالت طبيعي آن ساخته شده است

. همانند خانه هاي ييالقي فرانك لويد رايت، در خانه سيحون نيز مبلمان با طراحي داخل بنا و كل معماري بنا تلفيق شده است

  ) 10(.طرح مبل هاي تمام چوبي با پنجره ها، صخره و بخاري ديواري، نيز به همين منوال است

ايـن سـاختمان،   . از نظر خودم خيلي جالب اسـت : او درباره ي ساختماني كه در راه اوشان و فشم طراحي كرده است مي گويد

يك بدنـه ي سـاختمان   . و درون كوه ساخته شده نمونه ي خيلي جالب از تلفيق طبيعت با معماري يا معماري با طبيعت است

تا آن موقع كسـي ايـن ار را   . يك سالن داشت، يك آشپزخانه كه در سالن بود و يك دستشويي و حمام كه جدا بودند. كوه بود

  )9.( اين كيي از كارهاي خوب من بود كه به آن عالقه داشتم. نكرده بود، بعد از آن عده اي شبيه اين كارها را كردند

  

  ساختمان دفتر كار سيحون: مورد دوم

ساختمان در عين حال كه شخصيت مدرن دارد، وامدرا . ساختمان دفتر كار او نيز، يكي از مهم ترين كارهاي تاريخ گراي اوست

ي، در استفاده از آجر به عنوان يكي از مصالح غالب طرح  و به كارگيري از فرم سازه هاي سنت. عناصر سنتي معماري ايران است

او در اين بنا، سنگ و آجر را در داخل و خـارج بنـا بـه صـورت     . )7(  .، نقش مهمي را ايفا مي كنددفتربيان حس تاريخ گرايي 

  )3ر شماره ويتص( .استادانه اي به نمايش گذارده است

  مقبره ي بوعلي سينا در همدان : مورد سوم

چنـين مـي    سيحون درموردانديشه هاي به كـار رفتـه در طراحـي مقبـره،    

  :نويسد

اولين بناي يادبودي كه با طرح اينجانب برپا شـد، بنـاي يـادبود و آرامگـاه     

اين بنا، براي . واقع در همدان است، كه پنجاه سال پيش ساخته شده است

  بوعلي به وجود آمد كه  مراسم هزاره

تمـام عوامـل بنـا، از    . ، سرپرستي مي شد»انجمن آثار ملي ايران« توسط  

ل هندسي و نمادين فراوان، تشكيل شده اند و هر كدام، مفهوم خـاص  اشكا

خود آرامگاه در وسط تاالري . مربع، پايه و اساس اين بنا است.خود را دارند

مربع شكل قرار گرفته است كه پله ي مدور و پايه هاي دوازده گانه ي برج 

ز خـارج داراي  شكل بنا، ا.يادبود به دور دايره ي پله، مزا را احاطه كرده اند

يكي قسمت زيـرين، كـه در برگيرنـده ي ورودي، مقبـره،     . دو قسمت است

كتابخانه، تاالر اجتماعات و پذيرايي است و ديگر قسمت باال، كه برج يادبود 

در ميان باغي در اطراف آن، قسمت زيرين بنا، از طرف در ورودي، . بناست

 :دفتر كار سيحون، منبع:3تصوير شماره 

dirin.iiiwe.com 

 

 :مقبره بوعلي سينا ، منبع:4و5تصاوير شماره 

architectnews.mihanblog.com 
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از طـرف ديگـر،   . ك قرن است و ده قرن اشاره به هـزاره ي ابـوعلي اسـت   داراي ايواني است با ده ستون كه هر ستون عالمت ي

ابوعلي دانشمندي است، بلندپايه با دانش هاي متعدد، فلسفه، حكمت، پزشكي، موسيقي، كيميا و غيره كه بعضي ها او را متفكر 

ره و بادبر گرانيت به زيباترين شكل سنگ هاي قوا، .)ش.ه 1330(در مقبره ي بوعلي سينا در همدان). 7( دوازده دانش دانسته اند

  )4و5تصاوير شماره  ( .ممكن بر روي اين بنا طراحي و اجرا شده است

  

  كامران طباطبايي ديبا

اين معماري . گرايش به بوم گرايي در كارهاي كامران ديبا، ريشه در زيبايي شناسي سّنت هاي معماري و شهرسازي ايراني دارد

اصي است كه در نحوه ي برخورد و اصول حاكمه ي آن، با معماري معماران بو گرايي نظير نـادر  در صدد تبيين مباني نظري خ

او در اين گرايش به دنبال معماري مدرني است كه در تلفيق با سّنت و تاريخ گرايـي ايـران   .خليلي و حسن فتحي متفاوت است

  برخوردار از فرهنگ  بومي و محلي است و هم فرهنگاو به دنبال يافتن تصويري آشناست، تصويري كه هم . گرفته باشدشكل 

بازسازي و توسعه ي باغ فرهنگسراي نياوران و دفتـر اداري در  : طرح هاي ديگر باغ سازي ديبا عبارتند از )باني مسعود( .جهاني

شوشـتر  شمال باغ، محوطه سازي غرب دانشگاه جندي شاپور، طراحي فضاي سبز، محوطه سازي و طراحي ميدان هاي شهرك 

  .كه امكان اتمام آن را نيافت

يكي ديگر از كار هاي ديبا در اين زمينه طراحي فضا و محوطه سازي ضلع غربي  پارك الله، يعني در واقع محوطه شمال مـوزه  

او با ايجاد دروازه و تعيين محل استقرار كيوسكهايي براي جلب توجه جمعيت در شمال موزه ، يك محور . تا موزه ي فرش است

در اين طرح با يك سري فواره و يك ديوار، ورودي بديعي ميان پارك و خيابان شـهر ايجـاد شـد، كـه     .جديد براي پارك گشود

  .سادگي و صراحت خاصي داشت

به تعبيري مي توان گفت ديبا پايه گذاري باغ سازي در ايران در دوره معاصر محسوب مي شود و نكته جالب در كار باغ سـازي  

  )ديبا.( ه مسئله كم آبي و مشكالت نگهداري فضاي سبز در اقليم ايران استاو توجه خاص ب

  

  پارك وفرهنگسراي شفق: مورد سوم

ــاد ســابق( پــارك وفرهنگســراي شــفق   1345بــه ســال ) يوســف آب

اين پارك و فرهنگسرا، جـزء اولـين   . خورشيدي طراحي و ساخته شد

  فرهنگسراهاي ايران است كه با مفاهيم و هندسه 

دو هـدف  . غ ايراني و با ديدگاهي كامالً مدرن طراحـي شـده اسـت   با 

اول آن كـه، در  . عمده در طراحي مجموعه، مد نظر قرار گرفته اسـت 

محوطه سازي و طراحي گذرگاه هاي پارك، عالوه بر پيش بيني محل 

هايي براي تفريح و استراحت مراجعين، گونه اي تداوم مسي حركت 

اين مسيرها براي عـابريني اسـت، كـه     .نيز در نظر گرفته شده است

قصد بازديد و يا استفاده از فضـاي سـبز پـارك را ندارنـد و صـرفاً از      

منطقه ي پارك، به عنوان محل گذر استفاده مي نمايند و بزرگترين 

حسن آن، تلطيف روح و روان درر حين حركت از منطقـه ي پـارك   

  .است

arel.ir :، منبع پارك وفرهنگسراي شفق :6و7تصاوير شماره
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هايي است كـه  دومين هدف، خلق يك سري عناصر و ساختمان 

در هماهنگي كامل با محوطـه سـازي پـارك، شـكل گرفتـه انـد       

سـاخت بخـش هـاي    . تفريحـي دارنـد   -وعمدتاً كاركرد خدماتي

ساختماني با آجر و با بهره گيري از انگاره هاي آشناي معماري و 

تركيب آن با ديواره هاي سنگي در بخش هاي محوطـه و ابتكـار   

ي در بخش هاي سربسـته و  طراح در ايجادفضاهاي جمعي و فرد

روباز و نيمه باز و تركيب عناصر گياه و آب در قالب باغچه و نهر 

و آب نما و آبشار و غيره كه ميرفت تا به امضايي بر آثار معماري 

كامران ديبا رد فضاهاي همگاني شهري تبديل شود، همه و همه 

نشان از مجموعه اي ارزشمند دارد كـه بـا اسـتفاده ي بـه جـا و      

بـاني مسـعود   ( شمندانه از معماري ايراني طراحـي شـده اسـت   هو

تهيه طرح پارك يوسـف آبـاد    در زماني كه  . ).1391،318-317،

به دفتر ديبا ابالغ شد و او دريافت كـه تخصـص هـاي گونـاگون     

حرفه اي در ايران كمياب است، ناگزير شد، خود نقش معمار باغ 

ين كـار او در ايـن   پارك يوسف آبـاد نخسـت  . ساز را هم ايفا كند

پارك شـفق نخسـتين   . زمينه بود، كه به خوبي ازعهده آن برآمد

پاركي است كه به صـورت يـك بـاغ عمـومي در تـداوم حركـت       

  )11( .خيابان هاي محله طراحي شده است

  كاخ مرواريد: چهارممورد 

اگر چه فرانك لويد رايت هيچ گاه بـه ايـران سـفر نكـرد و هـيچ      

ايران، طراحي نشد، ولي سـه كـاخ مهـم    ساختماني توسط او در 

توسط بنياد فرانك لويد رايت براي شـمس پهلـوي طراحـي شـده     

هر سه كاخ جزء ساختمان هاي سـبك ارگانيـك در ايـران،    . است

 )8ر شماره ويتص( .محسوب مي شوند

كاخ مرواريد در مهرشهر كرج، زيباترين و وسيع ترين كـاخ از ايـن   

خـواهر   -لـق بـه شـمس پهلـوي    كاخ مرواريـد، متع . مجموعه است

همسر شـمس و وزيـر فرهنـگ و     -و مهرداد پهلبد -محمدرضاشاه

دامـاد فرانـك    -اين كاخ توسط ويليام وزلي پيتـرز . بود -هنر وقت

  . طراحي شد -لويد رايت و اولين شاگرد وي

نيز  -نماينده بنياد فرانك لويد رايت  در خاور ميانه -توماس كيسي

 .مكاري نموده استدر طراحي و اجراي كاخ ه

ديگر مديران تليسين كه در طراحي و اجراي كاخ سهيم بوده انـد،  

نظـام  . اسـتفان و فرانسـيس نمتـين و كورنليـا برايـري     : عبارتند از

  .مجري بناي كاخ بوده است -از شاگردان فرانك لويد رايت -عامري

 www.asriran.com كاخ مرواريد، منبع:8تصوير شماره 

 كاخ مهرآفرين در نزديكي چالوس، منبع:9تصوير شماره 

caoi.ir 

  ) 60،1392معرفت،(خانه عامري، منبع:10و11تصاوير شماره 
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ايده هاي فرانـك لويـد رايـت، همچـون تلفيـق شـدن       . داين كاخ در ميان يك باغ بسيار وسيع و در مجاور يك درياچه قرار دار

محيط مصنوع با محيط طبيعي، استفاده از مصالح طبيعي به صورت طبيعـي، اسـتفاده از فضـاي آزاد و حركـت فضـا و تـداخل       

فضاها در يكديگر در داخل بنا و همچنين استفاده از خطوط منحني و دايره در اين مجموعه بـه خـوبي نمـايش گـذارده شـده      

گرچه، به قرار گرفتن اين ساختمان ارگانيك در ايران، نمادهايي از معماري تاريخي ايران نيز در طرح بنا لحاظ شـده كـه   .ستا

كاخ مرواريد حدود پنج هزار متر مربع زيربنـا دارد و يكـي از زيبـاترين     .بارزترين آن زيگورات دوار بر باالي ساختمان كاخ است

  .احداث شد 1345اخ در سال اين ك. كاخ هاي عصر پهلوي است

چنانچه عنوان شد، شمس پهلوي دو كاخ زيباي ديگر هم در ايران داشته است كه آن دو نيز توسط بنياد فرانك لويد رايت، بـه  

كاخ مهرآفرين در نزديكي شهر چالوس، كاخ ييالقي شمس بود كه در حال حاضـر در  . سبك معماري ارگانيك طراحي شده اند

كاخ دوم شمس در دماوند است، كه پس از انقالب مورد استفاده ي موسسه ي آموزش عالي . انتظامي مي باشداختيار نيروهاي 

  )10.()9تصوير شماره .(دماوند بوده و در حال حاضر محل دانشگاه پيام نور مي باشد

  

  پروژه ي خانه عامري: پنجممورد 

مي تهران را در پس زمينه، نشان مي دهد و رنـگ مايـه ي   طرح خانه عامري در شميران، كوه هاي البرز و درختان سرو بو

بر همان طرح، . زمين به شكل ذوزنقه ي نامنتظم است )10و11تصاوير شماره (.اخرايي بتن، خاك اين سرزمين را تداعي مي كند

ار، چـوب  آجر، سنگ، صـفحات فلـزي گـالوانيزه، كاشـي هـاي لعـاب د      « :فهرستي از مصالح قابل دسترسي در ايران آمده است

  .»پرداخت نشده، مواد غير عايق، قير و گوني، تيرهاي فلزي و سيماني، كه بيشتر در نازك كاري به كار مي رود

در مورد اين طرح، كارفرما به كارهاي بتني . براي رايت، آغاز يك پروژه و تغيير آن برحسب نياز، در طي پروژه، غيرمعمول نبود

وان سبكي دلخواه، تمايل داشت و از آنجا كه آب و هواي گـرم كاليفرنيـا مشـابه تهـران بـود،      رايت در كاليفرنيا به عنوان به عن

طـرح خانـه ي عـامري ملهـم از خانـه ي      . همچنين بّنايي سـنتي پيشـينه ي طـوالني در ايـران داشـت، سـبكي مناسـب بـود        

م اندازه ي بلوك ها، با توجه به ويژگي ؛ اما هم نقشه و ه)La Miniamra,1923(در پاساديناي كاليفرنيا بود millardميالرد

از آن جا كه عامري در دفتر رايت مشغول پروژه ي بغداد بود، رايت به سـهولت بـه   . هاي سايت و شرايط ايران، تغيير كرده بود

بـر خـالف خانـه هـاي     . اطالعات مربوط به خانه هاي سنتي ايران دسترسي داشت، پس آن ها را در طـرحش بـه كـار گرفـت    

طبقه اول به شـكل تراسـي بـاز، بـا الهـام از ايـوان،       . نيا، خانه در تهران براي ايجاد كوران، باريك در نظر گرفته مي شودكاليفر

طراحي شد؛ تراس رايت مانند ايوان به مثابه فضاي نشيمن غيررسمي عمل مي كرد، كه بـا آب و هـواي گـرم و خشـك ايـران،      

هاي رايج در ايران، فضاي داخل را به خـارج،  نوبي، از ديگر ويژگي هاي خانه بالكن هاي دو جبهه ي شمالي و ج. تناسب داشت

فضـاي  .رايت، همچنين تراس هايي در طبقه ي باال، به منظور فضاي خواب شبانگاهي در تابستان، طراحـي كـرد  . پيوند مي داد

عي در طرفين وصل مي شد، كه  به نشيمن به عنوان يك فضاي پذيرايي رسمي باد سقفي بلند در طبقه باال به تراس هاي وسي

چهار اتاق خواب در راستاي راهـرو قـرار   . تاالرهاي رسمي پذيرايي خانه هاي سنتي ايران با حياط هاي مركزي بي شباهت نبود

دسترسي به اتاق ها از طريق يك حياط مياني كوچـك مربـع   . داشت و براي هر دو اتاق، يك سرويس بهداشتي منظو شده بود

استفاده از حوض هاي داخلي و فواره ها، بخشي از معماري سـنتي ايـران بـود و رايـت     . ه اي در مركز ميسر مي شدشكل با فوا

مطلبـي  » ارگانيك«چنان تحت تأثير اصول تهويه ي طبيعي و سرمايش از طريق تبخير قرار گرفته بود كه درباره ي اين كاركرد
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حتي تمام مبلمان از ميزهاي كوچك، چـايخوري تـا تخـت خـواب هـا،      نقشه هاي جزئيات بلوك سيماني، كابينت ها و . نوشت

  . با وجود اين،خانه ساخته نشد.مكمل طرح هاي اوليه بود

  

 پروژه طرح جامع جزاير مينو و كيش: ششممورد 

ر ويتصـ . (طرح جامع جزاير مينو و كيش، بخشي از گزارش امكان سنجي توريستي بود، كه هرگز به طـور كامـل توسـعه نيافـت    

ايده ي استفاده از جزيره، به عنوان اقامتگاهي متمايز، يك راهكار اقتصادي براي جلب گردشگران از ايران، خاورميانـه  ).12شماره

بـراي  . سرگرمي، ورزش و پارك هاي تفريحي با مراكز خريد و تجارت ادغام شده بودند. و كل جهان بود؛ هم فال بود هم تماشا

مام اتاق ها، ساختمان ها و تأسيسات، شامل فعاليت هاي ورزشي اصلي در فضاي سرپوشيده كنترل آب و هواي شجي منطقه، ت

  .ي شفاف داخلي براي تمام اوقات سال با تهويه ي مطبوع و دماي كنترل شده ي طراحي شدند

اي بـزرگ  در طرح جامع، حتي در مرحله ي آزمايشي، مگا سازه هايي كامالً بسته و مجموعه ساختمان هـايي كـه بـا رمـپ هـ     

نام دو بزرگراه مارپيچ اصلي »  رمپ اردشير« و » رمپ شاپور«. مستقيم و مارپيچي به هم متصل شده بودند، پيشنهاد شده بود

به عنوان نقطه عطـف بسـياري از   » مجموعه هتل و متل« .ناميده شده بود» بازار بزرگ شاه عباس« رمپ مستقيم بازار، . بودند

كه هتـل بلنـد مرتبـه ي بـاريكي بـود، تسـهيالت       » برج كوروش«رني از زيگورات باستاني بود و رمپ هاي مارپيچ، جلوه ي مد

پارك  هاي فرهنگي، فضاهاي ورزشي، زمين گلف، نمايشگاه و فضاهاي نمايش، تئاتر و ميـدانهاي  . اقامتگاهي ويژه ارائه مي كرد

  .ران نام گذاري شده بودندتفريحي و غيره مطابق با نام شاعران، متفكران و فيلسوفان مشهور اي

جنب حياط سعدي، در نزديكي  پل خشايارشا و در جبهه ي مقابل پل شاه عباس، سالن تئات قرار داشت، كه مركـز هنرهـاي   

تئاترهاي روباز، يادآور جشنواره هاي تاريخي، فواره هاي . نفري بودند 3000تا  800نمايشي با سالن هاي چندمنظوره ي متعدد 

، نزديك به ساختمان » حياط بزرگ زرتشت« يك دانشگاه بين المللي در . ش بازي، اجراهاي تئاتر و نمايش مد بودنمايشي و آت

« د نزديكـي » بـاغ حـافظ  «هاي كتابخانه و كنفرانس بين المللي و رصدخانه پيش بيني شده بود؛ همچنين دو مسجد، يكي در 

« ، يك پارك تفريحي انتزاعي و تخيلـي مـي شـد يافـت كـه     »ي شهرزادباغ ها« در . »ميدان خيام«و ديگري در » حياط موالنا

همه ي اين تسهيالت براي تعديل رسد بي رويه ي شهر و جلوگيري از . بود» نمايانگر رنگ و زيبايي خالقانه ي گذشته ي ايران

و شهرك هاي برنامـه ريـزي   رانده شدن بازديدكنندگان مرفه تر به دليل فرسودگي شهري، با خانه ها، مجموعه هاي آپارتماني 

بي شك هدف طرح، اتقاي قابليـت هـاي بـالقوه ي    . داراي يك فلسفه ي طراحي واحد بود« كل محيط. شده، محصور شده بود

مردم بومي تا سطح اقتصادي مطلوب با حفظ سنت هاي حسنه و فراهم آوردن محيط زيستي زيبا با به كـارگيري تخيـل، فـن    

  )4.(»دآوري ها و شيوه هاي مدرن بو

  

  

  

  

  

  

  

  ) 64، 1392معرفت ،(طرح جامع جزيره مينو، منبع:12تصوير شماره
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 رديف نام بنا شهر تاريخ بنا معمار كارفرما توضيحات

 تلفيق طرح بنا با بدنه سنگي سايت

هوشنگ 

 1 كلوكن -خانه اوشان اوشان 1353 هوشنگ سيحون سيحون

 استفاده استادانه از سنگ و آجر در داخل 

هوشنگ 

 2 دفتر كار سيحون تهران 1328 هوشنگ سيحون سيحون

             و خارج بنا

طراحي و اجراي سنگ هاي قواره و 

 هوشنگ سيحون وزارت فرهنگ و بادبر 
1328-

 3 مقبره بوعلي سينا همدان 1331

           هنر گرانيت

 4 پارك الله تهران 1345 كامران ديبا فرح پهلوي طراحي در تداوم حركت خيابان هاي محله  

 5 يوسف آباد -پارك شفق تهران 48-1345 كامران ديبا تهران شهرداري مسيرها در پارك به صوت ارگانيك

 6 كاخ مرواريد مهرشهر 1345 بنياد فرانك لويد  شمس پهلوي طراحي با خطوط منحني در بستر يك 

     كرج   رايت   باغ و در مجاور درياچه

 7 ر آفرينكاخ مه چالوس   بنياد فرانك لويد  شمس پهلوي تلفيق محيط مصنوع با محيط طبيعي

         رايت    

 استفاده ار مصالح بومي در تركيب با 

نظام الدين 

 8 خانه عامري شميران 1975 بنياد فرانك لويد  عامري

         رايت   طبيعت

 9 طرح جامع جزاير مينو و  كيش 1350 بنياد فرانك لويد  اشرف پهلوي ادغام پارك هاي تفريحي با مراكز خريد

   كيش      رايت    

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تمان هاي شاخص سبك ارگانيك در پارك ها و ساخ:1جدول شماره

  )1394، نگارندگان(دوره پهلوي دوم، منبع
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  نتيجه گيري 

با توجه به جمع بندي مطالب در جدول شماره يك، معماران صاحب نام در اين زمينه معرفي گرديد و آثار آن ها مورد تحليـل  

 بعضي از اين بناها، مانند خانه اوشان كه به وسيله سيحون طراحي شده بود، اجرا شدند و بعضي ديگـر در حـد  . قرار گرفت

معمـاري   البته بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه،   . پروژه باقي ماندند؛ مانند خانه عامري و طرح جامع جزاير مينو و كيش

در اواسـط سـلطنت ناصـرالدين شـاه     . طبيعت گرا يا ارگانيك در معماري بومي، به خصوص در روستاها، سابقه طوالني داد

در تهـران بـه صـوت ارگانيـك     ) پارك عمـومي ( پهلوي اول، يك نمونه باغ و در زمان) باغ خصوصي( قاجار، دو نمونه پارك

  .طراحي شد

سيحون از معماران پيشكسوت ايـن دوره اسـت كـه    . در دوره ي پهلوي دوم،نيز تعدادي ساختمان و پارك در ايران طراحي شد

انيك را نه تنها، در شـكل ظـاهري   او مفاهيم معماري ارگ.يكي از ارزشمندترين كارهايش در اين زمينه، ويالي رونشان است

در حالت كلي، از ويژگي هاي اين سبك در اين دوره مي توان به . بنا، بلكه در مبلمان و طراحي داخلي هم نشان داده است

  :موارد زير اشاره كرد

در كنـار  نمايش مصالح به صورت طبيعي، تلفيق محيط مصنوع با محيط طبيعي، هم جوار ي مصالح طبيعـي و مصـنوعي         

  .يكديگر، استفاده از اشكال و فرم هاي طبيعي و حداقل دخالت در محيط طبيعي
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