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  چکیده
همیشه منبع الهام و سرمشق خالقیتهای انسان بوده است. طبیعت این معلم بزرگ  یخطبیعت و آثار طبیعت در طول تار

های مختلف منشا خدماتی برای انسان جست و جوگر و کنجکاو بوده که زمان آن به قدمت خود تاریخ  تاریخ، در زمینه

اما طبیعت به  های خود رابه او نشان دهد. رسد و در این روند، انسان بعداز گذر از قهر طبیعت، توانسته است چیرگی می

از آنکه به انسان عقل گرا در امور کمی و تکنیکی کمك کند، نیاز عنوان منبع و نیروی ارزنده در خدمت انسان بیش 

برآورده ساخته است. شعر، ادبیات، هنر، فرهنگ و تمدن انسانهای مختلف در جوامع گوناگون را روحی و احساسی او 

است. معماری به همراه با سنتها و ارزشهای آنان درطول تاریخ، همیشه طبیعت رابه عنوان نمادی الهام بخش اختیار کرده 

در   های معماری بوده است، عنوان یك علم و هم به مثابه یك هنر در طول تاریخ منشاء آثار بسیاری از معماران و دوره

اینجا، این مبحث سعی در شناسایی و نقش طبیعت در معماری و آثار معماران از قدیم تا حال دارد و در گذر از موضوع 

احترام   های طبیعت، حیطی معماری، با عنایت به موضوعاتی همچون معماری و سمبلطبیعت و نقش عوامل طبیعی و م

به طبیعت در آثار معماری پیشینیان و معاصران و با توجه به اینکه مثلث طبیعت، انسان و اثر معماری ارتباطی همیشگی 

ماران گذشته و حال در یك اثر شود که استفاده شکلی و فرمی مع بوده است، حاصل گفتار عمدتاٌ به این سو برده می

معماری شناخته شود. هر چند که نقش عوامل طبیعتی در ساخت یك اثر معماری بسیار فراوان هستند اما به این بیشتر 

 .توجه خواهد شد که نقش فرمال طبیعت در معماری و معماران چیست

 

 .طبیعت، انسان، محیط، معماری  كلیدی: های واژه
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  مقدمه -1
 مانند نبیجا عناصرو  تنااحیو و نگیاها نظیر ارجاند که عناصر دارد کاملی لحا عین در چرخۀ و بسته رساختا بیعتط

 در را طبیعت ن،فارعاصخصو به و نباستا اننشمندکنند. دامی  نقش ییفااشید رخو تقو ر ونو ک در آن به کمكخاو آب

 عناصر ن تمامناچیز گذشتگا شیمیایی نشدا بهتوجه  با یبند ستهد ینا که کنندمی  خالصه تشو آ دبا آب، خاک، عناصر

 و آب مکمل را کخا ،ندگانیو ز طبیعت صلیا عنصر را  مینز هکر سطح سومی دو ۀگسترگردد. آنان، آب می  شامل را طبیعت

 عامل را شید(ر)خوتش آ و نناآشد ر ایبر پوششی دو هر ازبرفر فضایی را جو( یا اهو ن)جریا دبا ران،جانوۀ ندآور دجوو به

 .نستنددامیق فو عناصر همۀ بخش ندگیز

 نمی تش(و نور )باد و آ فضا ونبد که ستا کخاو آب ترکیباز  عالی ییندآفر ،طبیعت چرخۀ در ،کالبد انعنو به ننساا

 باشد. می نیز آن عناصر و طبیعت دوست دارد، دوستدار را جانش و جسم که روی آن از و کند؛ندگی ز نداتو

 ماا .ستا نسماآ به اش توجهو دشمر می کوچك را مینز دارد، سترا دو قفاآ سیر دارد، وازپر به میلروح،  انبه عنو ننساا

ق فاآ دشگر نپایا در ،باشد شتهاند گشتزبا به میل سیر ایبتدا در گرا کند. سفرمیوسیر ،طنو به گشتزبا آرزوی به همیشه

 ددگر می روش همین بر عضااو ستا کالبد در تا ست.ا ینا بر او خالق ارادۀ که وا انچند دشو می نگیختها او در گشتزبا یتمنا

 [.1د ]شو اجد کالبد از روح که ستا گشتزبا بی دشصعوو سیر مانیزفقط  و

 

 ارتباط انسان با طبیعت و محیط -2
ا ارگانیك، فرو ارگانیك و بشر در طول تاریخ چهار دوره ارتباطی با طبیعت را تجربه نموده است. دوره های ارگانیك، فر

سمی ارگانیك. در دوره ارگانیك، بحث طبیعت بر انسان، در دوره فرا ارگانیك، بحث انسان با طبیعت در دوره فرو ارگانیك، 

انسان بر طبیعت و در دوره سمی ارگانیك بحث انسان و طبیعت مطرح شد. در واقع در دوره سمی ارگانیك یا شبه ارگانیك که 

استا شدن با طبیعت است مقوله ای به نام انسان و طبیعت پا به عرصه شهور می گذارد که این دو به صورت هدف آن همر

زنجیروار چرخه زندگی انسان را تشکیل می دهند و حرکت این چرخه تنها به واسطه ارتباط پیوسته و منظم میان آن ها مقدور 

 می باشد. 

 و درآورد دخو اهلخود ضعیتو به را آن تا دهنمو سعی ارههمو و ستا دهبر دسو طبیعت از ننساا ل،سا ارانهز ایبر

 جملۀ از مسکن ساختن. بماند نماا در آن یاـه سیباز آ یندآ می  در وشرــخ به طبیعت نسانیا قفو یاـهونیر که قعیامودر

 به هارغا  و ها هصخر یها هحفر مانند ننساا به طبیعت ۀشد نیارزا یها هپنا نجا عین از یجرتد به که ستا ها شن تالــیا

 عناصر دادن شکل تغییر با نهایت در و یافته تقا، ارسنگی و چوبی یها خانهو ها کلبه ساخت در طبیعت مصالحده از ستفاا

ست د مسبب که کمالی. ستا دهکر اپید تکاملات، فلز آوری فن و بتن به یگر و شن و جرآ به کخا مانند به مصالح طبیعت

هم بی نیازی از طبیعت، محیط زیست بوم و بوم آوری های آن را تو استفاده از آن، با مصالح شکل تغییر و آوری فن به یابی

 پدید آورده است.

 آوری مبو و تــطبیع بر نــیافت الــستیا خویش عمز به و دادن شکل تغییر دن،کر منر پنجهو ستد نقر یك ودحد ماا

ن نساا دینابو جز حاصلی آن یها چرخه یختنر هم به و یستز محیط و تطبیع که تخریب گاهیآ ینا جز رهاوردی آن یها

 و طبیعی یها سیبآ زیاـسزبا ایرــب را دخو اصرـعن وها ونیر طبیعت .ستا شتهاند ارد،ند چرخه ینا از یعنصر انعنو به

 ا،کاتوآکر انیــتشفشآ  ۀیرجز که نچنا ؛بکشد درازا به ها لسا زیسازبا ینا ستا ممکن گرچها د،گیر می رکا به نسانیا حتی

 گرا مااشد.  جنگل از هپوشیددا مجد داد، ستد از یان آتشفشانی وحشتناک سرسبزی خود راطغ علت به که آن از بعدل سا 05

 چرخه متما ،باشد آن زیسازبا در طبیعت متین و آرام سرعت از بیشتر ژی،تکنولو از دهستفاا با نسانیا عامل تخریب سرعت

 [.2] رود می بین از نپایا در و  یستدا می کتحر از آن یها
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 های معماری عناصر طبیعت، سمبل -3

سنگ های استوار و یا تپه های مخروطی را ارج  نمادها، از دیر باز انسان ها، پاره ای اشیا و مظاهر طبیعی همانند درختان،

تا به آنها مفاهیمی مذهبی و  نه درختان را برافراشته اند،آنها توده های خاکی ای ساخته و برفراز آن سنگ ها و یا ت گذاشته اند،

یا جادوئی بدهند. آنگاه قربانگاه برپا کرده و بناهایی ساخته اند تا وسایل عبادت و یا قربانی کردن را در آنها جای دهند. آنها به 

و مسند وجود یك روح و یا یك وجود ساختن معابدی مبادرت کرده اند که نه تنها به هویت و آمال رفیع خود، بلکه به نیرو 

 مذهب در شکل بسیار اولیه اش حالتی کاربردی داشته و طالب دستاوردهای انتفاعی مانند باروری، خداگونه نیز معنا بدهند.

 آفتاب و گردش فصول بوده است. باران،

ه های واقعی مربوط به عوامل احساسی را که مناسب بیان یك معماری هستند می توان در دو نوع دانست، اول جنب

انی است که کس با همدردی و همدلی، همفکری دوم و …تناسبات و فضا، عملکرد ، رنگ، بافت، ساختار، معماری مانند مصالح،

این بناها را بنیاد نهاده اند و یا در آنها رفت و آمد می کنند. همه اینها را باید به احساس وابستگی به محیط اطراف ساختمان 

 آنها از خود احساسات بیان سرچشمه عنوان به معمار که هستند بسیاری عواملی معماری یك بنای اطراف در. ودافز  نیز

ن میان طبیعت به مثابه یك عامل موثر نقشی مهم دارد. اشکال طبیعت در هر سرزمینی و در میان هر ای در. کند می استفاده

 …ور آفتاب، شاکله خورشید، درختان، باد، دریا ، جنگل،کویر ، کوه وملتی و جامعه ای شاخص ها و ارج های متفاوت دارد، ن

البته به فرمی _فلسفی آن و به شکل و حجم در آوردن آن بیان که مختلف های فرهنگ و ها تمدن در هستند نمادهای همگی

 برای معمار سرمشق است. _مستقیم و یا انتزاعی 

نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است. فرمهای طبیعت به کار گیری فرم های اجرام طبیعی در معماری، 

گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زیبایی، از احترام و تقدس در فرهنگ و اقوام مختلف 

به گذشته فرهنگی آنها  برخوردارند. به عنوان مثال حیوانات و پرندگان در کشورهای مختلف و در آئین ها و جوامع گوناگون بنا

، هریك تقدس خاصی دارند. این حیوانات از آنجا که در نوع خود دارای ویژگی خاص و مظهر نوع خود هستند و حتی ممکن 

است نوعی پرنده انتزاعی و افسانه ای باشند که زاییده خیال یا قرارداد شده ذهنیت انسانی است، به صورت سمبل و نماد در 

 به را …سیمرغ، درنا، شاهین، عقاب، شیر، پاندا، خرس و می گیرند. هم اکنون این سمبل ها نظیر فیل، فرهنگ یك ملت جای

ی آثار کشورهای مختلف می بینیم، همین نکته را در خصوص پرندگان می توان در نشانه ها و آرم ها سازی تصویر در خوبی

 های هواپیمایی های مختلف کشورها مشاهده کرد.

تنهایی بیانگر و گویای چگونگی ذهنیت انسان ها نیست بلکه خود معماری و ویژگیهایش فی نفسه دارای  اما معماری به

ماهیتی است که بازتاب هایی دارد. و به گونه ارتباطی دو سویه عمل می کند و آنچه را که انسان ها می توانند باشند یا بشوند 

معماری وی متجلی می گردد و همسازی با محیط آسایش را در  شکل می دهد، روابط انسان با محیطش و تاثیرات آن در

 [.3] شئون زندگی انسان جاری می کند

 

  طبیعت در آثار پیشینیان -3-1

آثاری که از هزاره های پیش و عهد باستان به جا مانده است، عموماً بناهایی هستند که کمتر مشخصه ای از معماری 

ها، قصرها و کاخ های حاکمان، پادشاهان و امپراطوران است، بنابراین اولین جنبه دیداری این مردمی و یا بومی دارند و غالباً بنا

 آثار با عظمت، بزرگی و وسعت بناهای مذکور است، اما نقش طبیعت در این آثار و از دید فرمال، بیشتر نقش و اشکال درختان،

 نقش زیبایی، و وضوح به نقوش این دارد قرار برلین موزه در که بابل ایشتارگیت شده بازسازی بنای در. است …حیوانات و 

بعدها در اکثر بناهای به جامانده، به  و بعدی سه احجام صورت به اشکال این. کند می بیان معماری آثار در را طبیعت گرایش

آنها در بناها و غالباً  چشم می خورد و از آنجا که عوامل طبیعت به نوعی تقدس در باورهای ملی و دینی پیدا می کنند، ظهور

 [.4] در مکانهای ویژه جای می گیرند
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از قدیمی ترین نمونه های معماری باستان که به طور شاخص با الهام از طبیعت و با اعتقاد به رب النوع ها و خدایان شکل 

 کوچکتر اهرام آنها ارکن در و مشخص طور به مصر گانه سه اهرام. است ابوالهول همچون های مجسمه و گرفته، اهرام مصر 

کند که در نظر زیر دستان آن زمان این القاء را برساند که پادشاه عظمتی همچون  می بیان را مختلفی کوههای سلسله همچون

حیوان را نیز در مجسمه ابوالهول می توان نشانه ای از باورهای ورای این جهان و ملهم از نشانه _کوه داشته است. ترکیب انسان

 طبیعت دانست.های فرا 

در معماری ایران، چه در دوران باستان وچه در دوران اسالمی، نمادگرایی و از جمله نمادگرایی که اشکالی از طبیعت را به 

 های کوه ها، اندازه چشم میان، این در. خورد می و  همراه داشته است، پیوسته در آثار تاریخی و فرهنگی به چشم خورده

اهایی متناسب با آن شکوه و عظمت بن ایجاد مستلزم درخشان، وسیع های جلگه ایالت، یك پهنای هب هایی دره پربرف، عظیم

در یك چنین مجموعه های گنجینه ای، تمایل به استفاده جسورانه از مقیاس و تناسب اجتناب ناپذیر می نماید.  بوده است.

جهان آسمانی و برین برای این مردم واقعیتی واال خصلت حیرت انگیز جهان طبیعی باز هم داللت های دیگری عرضه کرد، 

 داشت.

ن زندگی بخش و نیروی سودمند خورشید از آسمان ناشی می شد. نظم خدشه ناپذیر صورت های فلکی حاکی از جهان بارا

از  برنامه داری با حرکت منظم و نقاط ثابت بود که وقت را نشان می داد. خصلت نمادین کوه و نقش قاطعش در پاسداری

محصوالت زراعی و حیات، در سراسر تاریخ معماری ایران ادامه یافته، گاه به صورت نمادهای خاص و گاه به شکلهای دقیق تر و 

درختان انبوه، کاخ را احاطه می کرد و از لحاظ معماری به  ظاهر شد. عموماً با استفاده از آرایش هایی که خواستار رویش است،

گرفته می شد به صورتی که باغ های وسیع، تمام جوانب اصلی بنا را به صورت قرینه فرا می گرفت. صورت بخشی از آن در نظر 

در این صحنه های پیوند طبیعت و معماری همه نوع درخت کاشته شده بود و می توان یقین داشت که کاشت و خاصیت هر 

ی بود، خواه ساخته دست آدمی، انسان با محیط درختی دقیقاً و به صورت هماهنگ سازمان داده می شد. در باغ خواه طبیع

طبیعی خود محشور بود، این باغ ها از روزگار هخامنشیان با نام پردیس تا به حال و با شکل ها و نام های مختلف وجود داشته 

او بی  اند. در اینجا، زمین وحشی وعقیم به کمال مقدر خویش دست می یافت و دیگر دشمن آدمی نبود و نسبت به نیازهای

آرامش و شادی وی را تامین می ساخت، باغ ایرانی به عنوان مظهر و واسطه ای از طبیعت  توجه نبود بلکه برعکس آسایش،

وحشی و بکر با محیط زیست انسان، نه تنها جای امن و آسایش که در عین حال جایی آرام برای تفکر و اندیشه بود آرمان باغ 

تاثیرات طبیعت  رانجام گذر از آن به شهرسازی ایران و در اصفهان با نام چهارباغ ظاهر گشت.چنان نیرومند و بادوام بود که س

 و عارفانه احساس با را خود کار …شاعر و نقاش، در همه هنرهای ایرانی به خوبی مشهود است، در واقع باغبان، معمار، بافنده،

 [.4]دهند  می انجام تخیل و تعقل با نیز

موسیقی و سایر آثار هنری ایران در چهارچوب سنت و اصول از بدایع و ظرایفی  عماری، شعر،نقاشی،باغ ایرانی مانند م

برخوردار است و بر قله وحدت در تنوع و تنوع در وحدت ایستاده است. در باغ ایرانی،مانند معماری ایرانی، هیچ چیز بی مورد و 

زیبا عرضه می شود و جلوه ای در کمال جمال دارد، در باغسازی  یا فقط برای زیبایی وجود ندارد. آنچه مفید و الزم است،

مناطق گرم و خشك، برای مقابله با گرمای طاقت فرسا و گزند شدید آفتاب سوزان،سعی در ایجاد بیشترین سایه است. باغ های 

 نگاه…باغ نارنجستان شیراز فراوان و ماندگار در ایران و در کنار آثار معماری همچون باغ فین کاشان، باغ شاهزاده کرمان،

 ت.اس طبیعت با معماری آمیزش از گذشته معماران

بعضی آثار قدیمی چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان عالوه بر عملکرد خاص خود،باز نگاه جست و جوگر و زیبا 

و دلیل اصلی شکل گیری آنها نیاز  طلب انسان را از طبیعت دور نگه نداشته است. همیشه پلها نمایشگر ارتباط و دسترسی بوده

شهری بوده است. چیزی که امروز پل های ارتباطی شهری _اجتماعی به گذر از روی آب رودخانه به انگیزه های مختلف نظامی،

بر روی رودخانه ها تنها انگیزه ساخت آنها را در قالب طرح های شهری توجیه می کند فقط همین است، یعنی پل تنها به مثابه 

تباط شهری و وسیله ای برای رفت و آمد وسایط نقلیه. اما نگاه معماران هنرمند گذشته در احداث چنین بناهایی نیز به دنبال ار

حداکثر بهره مندی لذت بصری و مرتبط ساختن انسان با طبیعت بوده است، معماری این پل ها نشان از این واقعیت دارد که 
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ی و درنگی بدهد و برفراز آنچه به صورت ایستاده و چه به صورت نشسته جایگاهی را به انسان بر روی رودخانه فرصت تامل

هایی آشتی انسان با طبیعت  سوای مسیر سواره ها قرار دهد تا انسان با طبیعت پیوندی نزدیکتر داشته باشد. بر روی چنین پل

رودخانه( احداث کرده است تا پل ها چیزی بیش به واسطه معماری اتفاق می افتد که انسان به جهت غلبه او بر طبیعت سیال)

زیبایی چشمگیری داشتند و قدرت و برازندگی را نمایش می  از وسیله عبور از رودخانه باشند. اغلب از لحاظ تناسب وجلوه،

جریان زندگی  دادند. دو پل مشهور اصفهان بر روی رودخانه زاینده رود به بهره برداری استادانه از روی رودخانه با نسیم خنك و

بخش طبیعت یعنی آب اختصاص یافته است. این پلها نه تنها برای حرکت و گذر، بلکه برای توقف هم طراحی شده بودند و در 

 [.4] آنها مکانی برای تفرج است و نگاهی و توجهی شوق انگیز به طبیعت که معرف ویژگی انسانی معماری ایرانی است

 

 طبیعت و معماری معاصر -3-2

پایان گرفتن قرن بیستم، بازگشت جدی به طبیعت وبهره برداری صحیح وسالم از آن می رود که انسان را در آستانه قرن با 

جدید به دستاوردهای جدیدی در نگاه تازه به طبیعت قرار دهد. مدینه فاضله قرن بیستمی و رویاهای شهرسازی لوکوربوزیه 

میدانها، خیابانها ،کوچه ها، بازارها وباغ ها جاهایی برای دیدار  پیش از مدرنیسم، امروز به کابوس تبدیل گشته است. دیروز و در

ساختمان ها خود در اطراف کوچه و خیابان و بازار احساس هویت مکانی می داد، شبکه های ارتباطی شهری  مردم بودند،

شت. فضاهایی که به گونه های مختلف مناظری گوناگون و بدیع داشت و از فضاهای آن به شکل های مختلفی استفاده می گ

طبیت را در کنار خود داشت. اما پس از آن، بناها و ساختمانها ظهوری گستاخانه و لجام گسیخته داشت و با ایجادمحیطی بی 

روح؛ روح انسانی را خسته کرد و دستاورد آن در معماری چنین بود که ایده جعبه بتنی مدرنیسم پایان خوشایندی ندارد. در 

هه اخیر و بعد از نهضت مدرنیسم، تالش هایی جهانی برای ایجاد فضاهایی لطیف، گرم، هیجان انگیز و با احساس انجام گرفته د

 [.0] است و سعی شده طبیعت نقشی اساسی تر در زندگی و کار انسان ها داشته باشد

 

 بررسی نمونه موفق  معماری طبیعت گرا با رویکرد انسان و محیط -4

 
 تمع مسکونی نیاوران )معمار: نیکبخت(مج -4-1

 یك خلق در ایرانی هنر این بار این. است شده شناخته جهانیان نزد در هنر بعنوان االیام قدیم از ایرانی معماریسیستم       

 .است کرده پیدا نمود نیاوران منطقه و تهران شهر شمال در( طبیعی) ارگانیك مسکونی مجتمع

 محمدرضا آقای ایرانی ذوق خوش معمار مهندس هنر و ذوق حاصل که نیاوران مسکونیدر طراحی و ساخت مجتمع 

 ی اولیه محیط طبیعی به که بوده ای گونه به مجتمع این طراحی. است نشده قطع هم درخت یك حتی باشد، می نیکبخت

 [. 0]شده است  وصل خود پیرامون طبیعی محیط به صدمه کمترین با شهری زندگی و نزده آسیبی خود

 مناسب هوای و فراوان باغات از برخورداری جهت شمیران به. گرفته است قرار نیاوران خیابان مجاورت در پروژه این

مراجعه  زمان در .مانده است باقی منطقه این در درختان کهنسال از زیادی تعداد نیز کنون تا و بوده تهران محدوده ی ییالقی

 مجوز ساز، شهرداری و ساخت جهت که داشت وجود زمین در ساله( 05 درخت )حدود 125 به نزدیك مشاور به کارفرما ی

 سایت، ارزش درختان به توجه با مشاور. کرد صادر را بودند گرفته قرار درصد 05 محدوده در که را آن اصله 40 به قریب قطع

 حفظ جهت و به نموده پوشی چشم شهرداری تائید مورد ساخت سطح حق که از کند مجاب را طرح کارفرمای که نمود تالش

 درختان حفظ این ترتیب به. دهد کاهش مربع متر 11،555 به متر 13،555 از ساخت را سطح آن قطع از جلوگیری و درختان

 .(2و1گرفت )شکل های  اول قرار اولویت در مجموعه این طراحی در
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 [5] نمایی از مجتمع مسکونی نیاوران: 1شکل 
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 مجتمع مسکونی استکهلم -4-2

این پروژه واقع در لبه گاردت، یك پارک ملی ارزشمند است. این یك تصمیم آگاهانه برای ایجاد حسی از احترام نسبت به 

 ساکنان فضاهای مسکونی ایجاد می کند.آن پارک بوده است که حق انتخاب دیدهای خوب و متفاوتی از پارک را برای 

خود در نظر گرفته شده اند،  ساختمان های همسایه ارتفاع به جنوب و غرب گوشه های شمال در پاسخ به زمینه موجود،

 و دیدنی دیدهای کشیده شده تا باال سمت به دید را دارد، پارک بوده و بدترین از که دورتر شرقی، شمال گوشه در حالی که

 لبه یك ایجاد برای دورترین گوشه از بندر گاردت است، ساختمان که غربی جنوب گوشه. داشته باشد را بندر و پارک از جذابی

درجه در نظر گرفته شده است، ارتفاع این قسمت از همه گوشه ها پایین تر است  215با زاویه  طبیعت، و ساختمان بین انسانی

 به مسکونی را واحدهای اکثریت دید عالوه بر این، تبدیل می کند. دید به پارک با عمومی، فرم پلت یك به تبدیل را و آن

به عالوه، این حرکت سبب دریافت بیشترین مقدار نور خورشید در طول روز، در ناحیه حیاط . پارک باز می کند سمت

 ساختمان می شود.

هم مقیاس انسانی پیدا کند و هم از عظمت  این حجم به پیکسل هایی تقسیم شده است تا گاردت، به بیشتر احترام برای

 اطراف است، انداز چشم کننده منعکس کامال و دهد بیشتری می به حضور طبیعت اجازه تنها نه دستکاری این آن کاسته شود.

 در ساخته پیش واحدهای از استفاده طریق آن از قیمت و به کنترل ساختمان بوده شیب مورد نظر در ایجاد برای راهی بلکه

 .[0] کند می فراهم استاندارد های اندازه

سایت، در گوشه ای قرار گرفته که از دو سمت به پارک محدود می شود. در یکی از این دو ضلع سایت، با یك چرخش، از 

)شکل  یك خط موازی با پارک استفاده شده که پاسخی مناسب به سایت بوده و زاویه دید خوبی به سمت پارک ایجاد می کند

 .(4 و3های 
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 [6:  تراس های مجتمع مسکونی استکهلم ]4شکل

 

 گیرینتیجه -5
واقعیت اساسی در بیان معماری آن است که معماری شیی ساخته ای انسان است که در بستر طبیعت قرار می گیرد. 

ر است، اما تفاوت معماری با  بقیه نحوه خاص تکمیل منابع و امکانات طبیعت در معماری است؛ اشیای دیگری از این قبیل بسیا

در صورتیکه در عین حال بر کارکردی خصوصا انسانی نیز تاکید می ورزد. که با کارکردهایی که طبیعت برآورده می کند تفاوت 

واری بر روی نهر در بسیاری از کیفیات صوری خود، از جمله در اساسی دارد. مزرعه، نردبانی که بر درخت میوه ای تکیه دارد، ال

نظم شکلشان، مشخصا انسانی اند اما نوعا ضمایمی در طبیعت ادراک می شوند که انسان بنا بر منفعت خود آنها را به طبیعت 

 افزوده است.
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