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  خالصه
 

گذار در خلق فضاهای آرامش بخش، طبیعت شناخته شده است. در طول تاریخ، یکی از موثرترین عوامل تاثیر

شده است. امروزه اما با پیشرفت صنعت و مدرن طبیعت همواره به طرق گوناگون در طراحی معماری بکار گرفته می

ی طبیعت و معماری نیز، خدشه وارد گشته است و ، بر رابطهی میان انسان و طبیعتشدن شهرها و از بین رفتن رابطه

، و ایجاد فضاهای آرامش بخش رابطه این احیای بمنظور بنابراینها پدید آمد. درنتیجه، مشکالت متعددی برای انسان

 یك به بیشتر گیری از طبیعت در معماری معاصر،رویکردهای گوناگونی به طبیعت در معماری پدیدار شدند. اما بهره

از  گیریشده است. بدین ترتیب این نوشتار با هدف تدوین موثرترین راهکارهای معماری بهره تبدیل صورى ىرابطه

ای مناسب میان طبیعت و معماری، طبیعت در راستای طراحی فضاهای آرامش بخش شکل گرفت تا با ایجاد رابطه

های آرامش بخش، برداشته شود. روش تحقیق استفاده طی انسان و طبیعت و ایجاد محیگامی در جهت ارتقا رابطه

های ارتباط انسان، باشد. در ابتدای این مقاله به بررسی ضرورتشده در این رساله، روش توصیفی و تحلیلی می

گیری از طبیعت از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی پردازیم سپس راهکارهای معماری بهرهطبیعت و معماری می

گردند. بهترین گرفت و در نهایت بهترین راهکارها در راستای طراحی فضاهای آرامش بخش مشخص می قرار خواهد

ی این پردازند. از جملهی ملموس و فیزیکی با طبیعت میگردند که به ایجاد رابطهای میاین راهکارها شامل آن دسته

های طبیعی مصالح طبیعی و توجه به اقلیم و پدیدهتوان به طراحی در بستر طبیعت، استفاده از عناصر و راهکارها می

 اشاره نمود.
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 مقدمه  .1

 و حسی نظر فیزیکی، از نیازهای به پاسخگویی از تر مهم و است انسان روحی کالبد برای معماری آرامش، معماری
 را آن تواننمی و آیدمی پدید انسان ذهن از آرامش بخش، هدف ایجاد فضایی اب . این معماری،[1]باشد می گذارتاثیر روانی

بخش در گرو . اما رسیدن به فضایی آرامش[2]محدود کرد  انسان فیزیکی و مادی نیازهای به پاسخگویی جهت تنها در

ترین این عوامل کی از مهمباشد. ایجاد ارتباطی مناسب میان معماری و طبیعت، یتوجه به عوامل و عناصر گوناگونی می

 [.3]رود بشمار می
های گوناگونی در خصوص ارتباط و نیز با پیشرفت علم و صنعت و ایجاد فاصله میان انسان و طبیعت، رویکرد امروزه

شناسی از یک نوع هستی ،نیزمعاصر های بسیاری از متفکران در نظریهدر معماری، بوجود آمده است.  گیری از طبیعتبهره

 از استفاده اما .شودجستجو میو معماری طبیعت  ،هماهنگ میان انسان یآید که در آن رابطهوین سخن به عمل مین

 اثرى عنوان هیچ به آن در که تقلیدى .است انجامیده طبیعت از ظاهرى تقلیدى به بیشتر امروز معاصر معمارى در طبیعت

 این. [4] باشدنمى کننده ارضا ظاهرى لحاظ به حتى که است عمارىم آن ىنتیجه و شودنمى دیدهو عناصر آن  طبیعت از

 در اولیه هدف که این از غافل است، گردیده متصور آن اصول بقیه از جدا، طبیعت زیبایى که شده ناشى اینجا از اشتباه

یق با طبیعت ایجاد عم ای ملموس ورابطه ایجاداز طریق  ،کیفیت . حال آنکه دستیابی به ایننیست زیبایى خلق طبیعت،
تحلیل این کیفیت در و  شودانسانی به طبیعت مرتبط می هایذات و نیاز. در این رابطه فضا از طریق توجه به گرددمی

  .[5]موثر خواهد بود  نیز، های طبیعی انسانها و نیازدرک بهتر خواست

طبیعت در معماری و در راستای طراحی  گیری ازهایی مناسب بهرهبنابراین این نوشتار، با هدف تدوین راهکار

-ای مناسب میان طبیعت و معماری، گامی در جهت ارتقا رابطهاست تا با ایجاد رابطهفضاهای آرامش بخش صورت پذیرفته

ی تحقیقات کاربردی قرار این پژوهش در زمره های آرامش بخش، برداشته شود.ی انسان و طبیعت و در نتیجه ایجاد محیط

باشد. همچنین روش گردآوری و روش تحقیق و بررسی به کار گرفته شده نیز روش توصیفی و تحلیلی میگیرد می

 اطالعات نیز به از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای قرار گرفته است.
 

 

 چهارچوب نظری: .2

 طبیعت: .2.1
نگ معین طبیعت به معنی در فره. [6]آنچه که انسان در پدید آوردن آن دخالتی نداشته باشد را طبیعت گویند 

  .[7] باشدمی عناصر چهارگانهو  اند، نهاد، فطرت، خلق، خویکه مردم بر آن آفریده شده یسرشت

 ”nation”ی ملتهابه معنای تولد است. که از آن لغت ”natura“از لغت ناتورا  ”nature“ لغت طبیعتدر التین،  

ی التین یکسانی ته شده است. طبیعت و ملت نه تنها دارای ریشهنیز گرف ”innate“و مادر زادی  ”native“هم وطن  

 جاهمه طبیعت .[8] در حال توضیح دیگری بوده است هادارند و همواره یکی از آن نیزمشترکی  یهستند بلکه تاریخچه

-مى فراهم را آنها رویش امکان و دمدمى آنها در را حیات روح موجودات با تماس در طبیعت .دارد تاثیر چیز هر بر و هست

 .[9] است بوده طبیعت از گرفتن الگو هنرها، و علوم سایر یا و معمارى در چه طراحى مهم راهکارهاى از یکى . هموارهسازد
 ای از معنا و مفهوم طبیعت آورده شده است.( خالصه1-1در جدول )
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 (. معنا و مفهوم طبیعت. منبع: )نگارندگان(.1-1جدول شماره: )

 معنا و مفهوم طبیعت

 امبد، عناصر چهارگانهو  اند، نهاد، فطرت، خلق، خویکه مردم بر آن آفریده شده یسرشت در فارسی

 تعریف شده استحقیقت الهی طبیعت  در اصطالح تصوف

 به معنای تولد ”natura“از لغت ناتورا  ”nature“ لغت طبیعت در التین

 

 :طبیعت و انسان .3

 بر تأثیرگذاری عالوه همواره انسان و گرفت شکل نهاد خاکی یکره بر پای او ای کهلحظه از طبیعت، و انسان ارتباط

 سؤاالت از بسیاری پاسخ مناسب الگوهای از ایمجموعه به عنوان همواره طبیعت است. پذیرفته تأثیر نیز آن از طبیعت، بر

های گوناگونی در طول تاریخ در باب ارتباط انسان دیدگاه ها و. باور[11]است  آموخته آنان به را خود قوانین و داده بشر را
پردازان، انسان برای حیات در جهانی دیگر خلق شده و عالم و طبیعت نیز شکل گرفته است. از دیدگاه برخی از نظریه

است. از ی بستری برای صالحیت یافتن و تکامل انسان برای ورود به حیات ابدی به منصه ظهور رسیده طبیعت به منزله

های ای مبنی بر وحدت ذاتی انسان و طبیعت وجود دارد که بیانگر آن است که کیفیات ذاتی و ویژگیسوی دیگر، اندیشه
 [11] سرشتی طبیعت، مبنای اصلی حیات و روح آدمی اند

 . [12]توان گفت، انسان ذاتا با طبیعت در ارتباط است و طبیعت نقش بسزایی در زندگی او دارد بطور کلی می

ی ابعاد وجودی او یعنی جسم، روح و ذهن برقرار است. ارتباط با طبیعت ارتباط ذاتی میان انسان و طبیعت، در همه

کند و قدرت زیادی در ایجاد حس آرامش، نشاط و شادابی در های گوناگون زندگی کمک میها در جنبهبه رشد انسان
 پردازان نظریه [13] .است ها و جامعه، بسیار به طبیعت وابسته نسانتوان گفت، سالمت اانسان دارد. بعبارت دیگر می

ها ، و آن2الکساندرو 1چرمایفگوناگونی به بررسی خال ناشی از ارتباط انسان با طبیعت در دنیای امروزی پرداختند، ازجمله 

نیز معتقد بود که  3آنتونیادس. [14] کنندمی توصیف نظیر بی یهاشادی را طبیعت با آدمی ی صمیمانههاتماس ینتیجه
 .[9] سازددمد و امکان رویش و تکامل او را فراهم میارتباط با طبیعت، روح حیات در انسان می

 
 اثر شفابخشی طبیعت بر انسان:  .3.1

امروزه در علم روانشناسی ثابت شده است که طبیعت ذاتا اثرات مثبتی بر جسم و بهزیستی روان انسان دارد و 

مناظر  از بردن لذت و با طبیعت ارتباط که دهدمی نشان رفتار انسان وگیاهان بر گل تاثیر مورد در شناسانروان تحقیقات
 در تواندمی ارتباط انسان و طبیعت و انسان است و روان روح وتلطیف آرامش کسب جهت مهم اما ساده آن، راهی زیبای

های بهبود چنین امروزه از طبیعت درمانی بعنوان یکی از راهباشد. هم ، مفید...و خودکشی افسردگی، خشونت، بروز کاهش

 نام ای به. از سوی دیگر، در تحقیقات علمی نیز وجود ماده[12]شود های روحی و ذهنی استفاده میدرمان بیماری

 بنابراین .شودمی در انسان و خلسه آرامش حالت در اثر ترشح از درختان، سبب ایجاد فیتونسید به اثبات رسیده است که

  .[15]کند میایفا  ایعمده و آرامش او نقش انسان عصبی تعادل ایجاد در سبز فضای

                                                 
1 Serge Chermayeff 
2 Christopher Alexander 
3 Anthony C. Antoniades 
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 روحی در سالمت که طبیعت نیز معتقد است روگرز نیوجرسی دانشگاه شناسی روان استاد ،1جونز جنت هاویلند

 حالت تواندمی گیاهان و عطر طراوت رنگ، بوییدن و لمس کردن ، کردن تماشا با فرد نقش بسزایی دارد. افراد وروانی

وگیاهان در  گل حضور عناصر طبیعی مانند گرداند. همچنینباز طبیعی حال به و داده تغییر را خود متعادل نا روحی

 عصبی اتصال هاآن به کردن نگاه هر بار و روز بوده شبانه طول در رفتار تعدیل جهت عاملی های زندگی انسان،محیط

 .[16] کندمی یجادا مغز در مثبتی
 

 طبیعت و معماری: .4
 پل که طور همان ت.اس داشته اهمیت هنرمندان براى همواره معمارى جمله از هنرها تمامى در طبیعت از استفاده

 بخشى، خود هنرمندت، زیرا که اس هنرمند براى شرط ترینضروروى طبیعت با ارتباطمعتقد بود که  نقاش و نویسنده 2کله

 .[4]ی است طبیع فضاى میان در و طبیعت از

 شاخ از یا و برگزید سکونت خود برای را غار که انسان دانست ایلحظه توانمی نیز را و طبیعت معماری متقابل تأثیر 

 قرار طبیعت مقابل وقتی در معمار هنرمند نگاه پناه خویش ساخت. کیفیت برای فضایی و عناصر طبیعی درختان برگ و

معماری  یی نگرش و دیدگاه هنرمند و معمار بر نحوهتوان گفت، همواره نحوهاست. در واقع می تفاوتم دیگران با گیرد،می

ها نسبت به طبیعت سبب ها و دیدگاهو آفرینش هنر تاثیر گذار بوده است. به همین علت، در طول تاریخ، تفاوت در باور
 [17] های گوناگونی به طبیعت در معماری بوجود آیدگشته تا رویکرد

  
 :طبیعت و معماریارتباط ضرورت   .4.1

 نیاز فیزیکی، نیازهای عالوه بر طبیعت دارد. انسان به طبیعت به ذاتی گرایش هاانسان همانطور که گفته شد، فطرت

 مناسب دارند و این محیط مناسب، در محیطی به نیاز خود جسم و روح طبیعی رشد برای هاروانی نیز دارد. از طرفی انسان

بر اساس اندیشه وحدت ذاتی انسان و طبیعت ، افعال  همچنین .[15]آید می دست به طبیعت با نزدیکی و نگیهماه

ی جزیی از منظومه طبیعت باید در تداوم و تطبیق و هماهنگی کامل با کیفیات و قوانین های او به مثابهانسانی و آفرینش

ق و انحراف از مسیر طبیعی دوری گزینند. چرا که هرگونه انحراف از گونه انشقای هستی باشند و از بروز هرحاکم بر پهنه
سازد ی نابودی انسان را نیز فراهم میسازد، بلکه زمینهاین مسیر، نه تنها معماری را از حقیقت و هدف وجودی خود دور می

[11]. 

 سنت متفکران راستا این در .ودشیم توصیه طبیعت در سازندگی حال عین در برداری وبهرهمعنوی نیز،  هایباوردر 

در  .دانندمی مکان معنایی ارتقای زمینه و پیش بینش این از منتج معماری الزمه را معماری در طبیعت تجلی حضور و گرا

 سرمشق طبیعت ارتباط با تسهیل و شده ساز انسان یهامحیط در طبیعت با تعامل به ی بسیارهاتوصیه نگاه، نوعاین 

 .[18] است ودهب سنتی معماران
 

 

 گیری از طبیعت از نگاه نظریه پردازان و معماران:های معماری بهرهراهکار .5

 بیان بخواهد اگر یک کار هنری های طبیعی پویا هستند.براساس نظریه ارگانیک همه فرم 3اعتقاد فرانک فرنسبه 
اولین فردی است که به تجزیه و تحلیل ، 1924 -1856 4لوئیس سالیوان .[4]باشد  ارگانیک صورت به باید باشد کننده

وسبک ارگانیک داشت. سالیوان به روشی  های طبیعیوی اعتقاد بسیار زیاد به فرممفاهیم معماری ارگانیک پرداخت. 

                                                 
1
 Jeannette Haviland-Jones 

2
 Paul klee 

3
 Frank Franz 

4
 Louis Sullivan 
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که مشابه پروسه بوجود آوردن درطبیعت بود. اوبرای اولین بار اصطالح فرم تابع عملکرد را بیان نمود و چنین معتقد بود 

 . [5] باشدد که بعد از مشاهده مستمر پروسه طبیعی به این نتیجه رسیده است که فرم تابع عملکرد میعنوان کر
 و طبیعت میان روابط تصریح جهت در رامفاهیم ترین معماران ارگانیک، ، بعنوان یکی از برجسته1فرانک لوید رایت

استفاده از  و بنا خارجی و داخلی فضاهای ساخت چگونگی خصوص در هادستورالعمل وضع به و داد گسترش معماری

بلکه مانند سرپناهی وسیع  دانستمیمانند غار نه رارایت سکونتگاه  .رداختمصالح ساختمانی سازگار با طبیعت پیرامون پ

د ها به تمامی بایشکل یههمپنداشت. او معتقد بود که میانداز به بیرون و درون چشمطبیعت و هنگ با ادر هوای آزاد هم
ترکیبات و سیمای  و از نظر رابطه با محل استقرار، مصالح ساختمانی، روند ساخت و اهدافشان همگام با طبیعت باشند

او همچنین معتقد بود که طبیعت، فقط شامل محیط  معماری باید متاثر از مشخصات و وضعیت توپوگرافی منطقه باشد.

توان معماری در کل میباشد. شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن میشود بلکه خارج مانند ابرها درختان و حیوانات نمی
نیز از  2. آلوار آلتو[19]گرددو نه تحمیل، می ساختمان با طبیعت ترکیبکه در آن  توصیف کردی رایت را معماری ارگانیک

 . [21]ستفاده کرد کسانی بود که معتقد بود برای رسیدن به یک معماری همگون با طبیعت باید از امکانات مدرن ا

ویوله  .گرفتبهره عیطبی یاز هندسه بود که در معماریدی افرا ، نیز از اولین( 1926-1852) 3آنتونی گائودی

(، معمار معروف فرانسوی، نیز معتقد بود معماران باید قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند و مانند 1814-1879)4لودوک
 . [4]ان وحیوانات را مطالعه کنند سازان قرون وسطی که گیاهمجسمه

نیز درخصوص ارتباط معماری و طبیعت معتقد بود که استفاده کنندگان بنا باید طبیعت را تجربه و  5تادائوآندو

احساس کنند. آندو در آثار معماری خود، طبیعت و عناصر آن را همچون نور، آب، پوشش گیاهی را در کالبد معماری 

نیز در مورد الهام از طبیعت در کارهایش  6ها را به عناصر معماری تبدیل کرده است. کاالتراواآنخویش قرار داده و سپس 
کند که معتقد است این دو ویژگی بسیار در خور معماری است، یکی استفاده می به دو ویژگی برجسته در طبیعت اشاره

 . [21]و حرکت  بهینه از مصالح و دیگری توانایی موجودات زنده برای درگرگونی، رشد

 ملزوم و الزم را آن با هماهنگی و طبیعت نیز حفظ و مکان به تعلق احساس نیز، معاصر اندیشمندان از بسیاری

. باشیم تماس داشته آن با باید شویم تبدیل کامل ییهاانسان به آنکه برای ،طبیعتیم از بخشی ما که آنجا از .یافتند یکدیگر

 با عمل و تجربه طبیعت براساس بافیزیکی و ملموس  پیوند که استرسیده نتیجه این به مطالعاتش براساس 7بل سایمون

 و 8شولتز چون پدیدارشناسانی میان این در .[22] دهد تقلیل زیستیفضاهای  در را بیگانگی احساس تواندمی آن

 خانه، و سکونت مفهوم به بخشی ارتقاءهدف  با ،12هوسرل و 11مونتگمری ،10یدگرها چون اندیشمندانی مبنای نظریات بر
 به بخشی عینیت مکانی، کسب تعلق در طبیعی عناصر نقش بر تأکید با شولتز د.داننمی مؤثر این امر در را طبیعت حضور

 او ت.داش را خواهد ساخت انسان مکان برای سرمشق نقش طبیعی، مکان راستا در این که داندمی معمار وظیفه را معناها

 با درک دیگر سوی از و یکسو از طبیعی اجزای فیزیکی کیفیات با تحصیل را رشد و ذهنی رشد مترادف را عتطبی درک

گیری از های بهره( راهکار4-1. در جدول )[23] دکنمی معنیها پیامها و قانونمندی و نظم ،اجزا بین متقابل روابط معنایی

 ه است.طبیعت از نگاه معماران و نظریه پردازان بررسی شد

                                                 
1 Frank Lloyd Wright 
2 Alvar Aalto 
3 Antoni Gaudí 
4 Viollet-le-Duc 
5 Tadao Ando 
6 Santiago Calatrava 
7 S imon Bell 
8 Schultz 
9 Plasma 
10 Martin Heidegger 
11 Montgomery 
12 Husserl 
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 گیری از طبیعت از نگاه معماران و نظریه پردازان، منبع: )نگارندگان(های بهره( : راهکار4-1جدول شماره )

معماران و نظریه 

 پردازان

 نظریات سال

 معماران باید از قوانین طبیعی بهره گیرند 9791 - 9781 لودوک

 طبیعی.  ارگانیك بودن هنر= بیان کنندگی هنرهای اعتقاد به پویا بودن همه فرم 9781-9191 فرانك فرنس

یآنتونی گائود  استفاده از هندسه طبیعی در معماری 9781 - 9111 

 اعتقاد به تابعیت فرم از عملکرد 9781 -9191 لوئیس سالیوان

 های طبیعی و معماری ارگانیكگیری از فرماعتقاد به بهره

بستر معماری، بهره گیری از مصالح طبیعیا هماهنگی ب 9718 -9181 فرانك لوید رایت  

 استفاده از امکانات مدرن برای دستیابی به معماری همگون با طبیعت 9717 - 9181 آلوار آلتو

 تجربه و احساس طبیعت در معماری. 9119 - 9177 تادائوآندو

 استفاده از طبیعت و عناصر آن را همچون نور، آب، پوشش گیاهی 

 تفاده بهینه از مصالح و الهام گرفتن از ویژگی دگرگونی، رشد و حرکت در طبیعتاس  9189 کاالتراوا

 در فضا بیگانگی احساس، با هدف کاهش طبیعت با فیزیکی و ملموس معماری پیوند 1008 بل سایمون

 مکانی، تعلق، بمنظور افزایش حس طبیعت درک, ی در فضاطبیع عناصرگیری از بهره 9189 شولتز

 ذهنی رشدو  معناها به بخشی عینیت

 
( خالصه 4-1گیری از طبیعت از نگاه معماران برجسته را مطابق نمودار )ترین راهکارهای بهرهتوان مهمبنابراین می

 کرد.

 
 (. راهکارهای بهره گیری از طبیعت از نگاه معماران. منبع: )نگارندگان(4-1شکل شماره: )

 

 ی سنتی:گیری از طبیعت در معمارراهکارهای بهره .1.1

دهد که همواره طبیعت نقش بسزایی در های ایرانی نشان میی معماری در بستر شهرمطالعه مبانی شکل دهنده

اند. همچنین هیچ ها و معماری داشته است. در گذشته انسان و معماری در ارتباط مستقیم با طبیعت بودهگیری شهرشکل

خت محیط خود و برقرار کردن رابطه با آن، توفیق ماندگاری و حیات توان یافت که بدون شنااثر معماری سنتی را نمی
 .[24]نمود گرفت و در نهایت با آن پیوند برقرار میدواند، از آن الهام مییافته باشد. معماری در بستر طبیعت ریشه می
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گیری ر به بهرهبندی کرد. در روش اول معمابه دو روش کلی تقسیم سنتی را معماری در توان حضور طبیعتمی 

های ذاتی طبیعت، از آن در روند پرداخته و در روش دوم با پیروی از ویژگیعینی و مستقیم از طبیعت و عناصر آن می
 گرفته است.معماری بهره می

یافت، معمار سنتی گاهی از طبیعت بعنوان بستر در روش اول، طبیعت به اشکال مختلفی در معماری حضور می 

گیری از نگریست. همچنین بهرهجست و گاهی بعنوان یک عنصر معماری به طبیعت و عناصر آن مییمعماری بهره م

هایی ها و زمان نیز از جمله فاکتورهای طبیعی همچون روز، شب، تغییر فصلمصالح طبیعی و بوم آورد و توجه به پدیده
های فته است. در روش دوم نیز که معمار از ویژگیگراند که در معماری سنتی ایرانی نیز مدنظر معماران قرار میبوده

توان به کیفیاتی از قبیل صداقت، تعادل، وحدت، تکرار و تنوع اشاره کرد که معمار از طریق گرفته است، میطبیعت بهره می

ن ابعاد مختلف گیری از مصالح طبیعی، هماهنگی میان کالبد و عملکرد، هماهنگی میان کالبد و سازه و ایجاد توازن میابهره
گیری از طبیعت در معماری ( راهکارهای بهره4-2. در نمودار )[11]گرفته است های طبیعت الهام میمعماری و... از ویژگی

 .سنتی آورده شده است

 

 
 (.راهکارهای بهره گیری از طبیعت در معماری سنتی. منبع: )نگارندگان(4-2شکل شماره: )

 
 ت در معماری مدرن:گیری از طبیعبهره راهکارهای .1.2

های گوناگونی به طبیعت وجود دارد. در برخی از رویکردهای معماری به طبیعت، در معماری مدرن نیز، رویکرد

بیشترین توجه معمار از منظر خرد و منطق موجود در طبیعت است، در برخی از رویکردها نیز، با هدف باال بردن تجربه 

ای دیگر به ارتباط ظاهری با عناصر طبیعی پرداختند و کید بیشتری نمودند. عدهفضایی، به رابطه فیزیکی با طبیعت تا
ی موجود در طبیعت، آثار معماری گوناگونی را بنا نمودند. کاربرد هوشمندانه اقلیم و گروهی نیز با بررسی اشکال و هندسه

 به آیدمى وجود به طبیعت از استفاده با حىطرا در که چالشى اماها است. توجه به معماری بومی نیز، یکی دیگر از رویکرد

 شده تبدیل صورى ىرابطه یک به بیشتر امروز، انسان زندگى در طبیعت و انسان میان ىرابطه که است بوده واسطه این

 هدف که این از غافل است، گردیده متصور آن اصول بقیه از جدا، طبیعت زیبایى که شده ناشى اینجا از اشتباه این ت.اس

گیری از طبیعت در معماری مدرن آورده شده ( راهکارهای بهره4-3. در نمودار )[5] نیست زیبایى خلق طبیعت، در ولیها

 است.
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 (.راهکارهای بهره گیری از طبیعت در معماری مدرن. منبع: )نگارندگان(4-3شکل شماره: )

 

 آرامش: معماریگیری از طبیعت در راستای خلق های بهرهراهکار .6

گیری از طبیعت پرداختیم. اما این پرسش مطرح های گوناگون معماری در خصوص بهرهکنون به بررسی رویکردتا 
توان با توجه به آنچه تاکنون است که کدامیک از این رویکردها در ایجاد فضایی آرامش بخش تاثیرگذارند. این پرسش را می

توان اظهار و معماری سخن گفته شد، پاسخ داد. بنابراین می در خصوص ضرورت و تاثیرات مثبت ارتباط طبیعت با انسان

گردند که به ارتباط مستقیم و بدون گیری از طبیعت منجر به ایجاد آرامش میهای بهرهداشت که تنها آن دسته از راهکار
ای صحیح میان طهی برقراری رابپردازند و در نهایت آرامش درونی انسان در نتیجهواسطه معماری، انسان و طبیعت می

ترین توان مهمخورد. درنتیجه میو ارتباط ذاتی میان سرشت انسان و طبیعت، رقم می هماهنگیطبیعت و معماری و ایجاد 

 ( خالصه نمود.5-1های آرامش بخش را در نمودار )گیری از طبیعت در محیطهای معماری در خصوص بهرهراهکار

 

 
 گیری از طبیعت در مجموعه آرامش ذهن. منبع: )نگارندگان(رههای به(. راهکار1-1شکل شماره: )

 

 های طبیعی:توجه به اقلیم و پدیده  .6.1
عواملی مانند چگونگی تابش آفتاب، دمای حاصله از تابش خورشید، رطوبت هوا و میزان بارندگی و در مجموع وزش 

های طبیعی نیز دهند. پدیدهالشعاع قرار میبادهای مختلف در مبحث اقلیم دخالت دارند و محیط زندگی انسان را تحت 
کنند. بسیاری از این عوامل و های معماری را هر لحظه دچار دگرگونی میها و زمان، فضاهمچون روز، شب، تغییر فصل

ها، نقش عنصری کیفیت دهنده به فضای سکونت انسان را بر عهده دارند و کیفیت ادراکی متفاوتی را به معماری پدیده

 ( آورده شده است.5-2های طبیعی در نمودار ). نتایح توجه به اقلیم و پدیده[11]خشند بمی
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 های طبیعی در معماری. منبع: )نگارندگان((.نتایج توجه به اقلیم و پدیده1-2شکل شماره: )

 

 بعنوان بستر: طبیعت .6.2

معماری بهره گرفت و در صورت مطلوب های مطلوب آن در توان از ویژگیدر واقع با حضور طبیعت بعنوان بستر، می
توان به ها میها و شرایط آن عوامل، از کنترل و تعدیل استفاده گردد. از میان این عوامل و پتانسیلنبودن برخی ویژگی

های منحصر بفرد آن گانه در ارتباطند، ویژگیهای حسی طبیعت که با حواس پنجمواردی همچون توپولوژی بستر، پتانسیل

. [11]های طبیعت اشاره نمود اندازشرایط جغرافیایی شامل آب، خاک، پوشش گیاهی، نور، باد و ... و در نهایت چشممحل، 
های محیطی گیری از طبیعت بعنوان بستر، رویکردی است که منجر به غنا بخشیدن به ارزشتوان گفت بهرهبطور کلی می

(، فواید بهره گیری از طبیعت بعنوان بستر.را 5-3. نمودار )[25]و وحدت بخشیدن به بنا و طبیعت پیرامون می گردد 

 دهد.نمایش می
 

 
 (.فواید بهره گیری از طبیعت بعنوان بستر. منبع: )نگارندگان(1-3شکل شماره: )

 

 گیری از مواد و مصالح طبیعی و ارگانیک: بهره .6.3

باشد. آورد میاز مصالح طبیعی، ارگانیک و بومگیری صحیح از طبیعت، استفاده ها در بهرهترین راهکاریکی از مهم
استفاده از این گونه مصالح، معماری را ضمن تامین منافع اقتصادی، زیست محیطی و تنظیم مناسب شرایط محیطی، در 

دهد. این انتخاب با توجه به عواملی همچون در دسترس بودن، هماهنگی با هماهنگی کامل با محیط طبیعی قرار می

. از سویی دیگر، از [11]بل بازگشت بودن به محیط، اصول زیبایی شناختی و مطلوبیت فضایی باید صورت پذیرد محیط، قا

ها غالبا احساس نزدیکتری با مواد و مصالح طبیعی دارند و بودن در فضایی که از لحاظ علمی ثابت شده است که انسان
 انگیزاندته شده اند، احساس بهتری را در انسان بر میی طبیعی ازقبیل چوب، آجر و یا سنگ ساخمصالح با سرچشمه

 دهد.(، فواید بهره گیری ازمصالح طبیعی در معماری.را نمایش می5-4نمودار )  [.26]
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 (.فواید بهره گیری از مصالح طبیعی و ارگانیک در معماری. منبع: )نگارندگان(1-4شکل شماره: )

 
 از عناصر طبیعی: گیریبهره .6.4

تواند بعنوان یک عنصر و یکی از اجزای معماری، در محیط سکونت انسان مطرح شود. آب درخت، نور میطبیعت خود 

های زیبایی شناختی، خصوصیات شوند. در این حالت جنبهو... همچون بخشی از اجزا و عناصر موجود در معماری مطرح می
شوند های مختلفی از این حضور می، منجر به شیوههای عناصر طبیعتهای مطرح و ویژگیفرهنگی، مسائل عملکردی، نیاز

[11]. 

 طبیعت، زمانمندی از تحوالت ناشی همراهی با متنوع طبیعی عناصر حضور استمرار و وسیع بطور کلی، کاربرد

 ساختی که انسان فضاهای و طبیعی هایمحیط بل یشود. به عقیده می موجب کسالت را عدم حال عین در و وابستگی

 و عوامل فصول تغییر اثر در محیط دایمی تغییر ینتیجه در امر این اند وزنده دارد، وجود آنها در گوناگون یعیطب عناصر

فواید بهره گیری از عناصر طبیعی در  .[22] گردندصداها می و ها رنگ نور، کیفیت در تغییرات باعث که باشدجوی می

 ( آورده شده است.5-5معماری، در شکل )
 

 
 (.فواید بهره گیری از عناصر طبیعت در معماری. منبع: )نگارندگان(1-1اره: )شکل شم

 

 گیری:نتیجه .7

و در اعصار گوناگون  معماری در، بر اساس دیدگاههای مختلفگیری از طبیعت های بهرهراهکار(، 6-1در جدول )

ها و مطالعات صورت گرفته در ررسیپس از انجام ب نهایت در راستای خلق معماری آرامش، بطور خالصه آورده شده است.

خصوص ضرورت ارتباط انسان ، طبیعت و معماری و همچنین انجام مطالعات در خصوص اثرات مثبت طبیعت بر روح، 
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گیریم که تنها آن دسته از راهکارهایی معماری در ایجاد خلق فضاهای آرامش بخش جسم و ذهن انسان، نتیجه می

 پردازند.طبیعت می ای ملموس و فیزیکی میان انسان وهتاثیرگذارند که به ایجاد رابط

 
 . منبع: )نگارندگان(گیری از طبیعت در راستای خلق معماری آرامش¬های بهره¬راهکار(. 6-1جدول )

 گیری از طبیعتراهکارهای بهره 

 

 
 معماری مدرن

 توجه به اقلیم و پدیده های طبیعت 

 هندسه موجود در طبیعت 

 بیعت و عناصر آنارتباط فیزیکی با ط 

 الهام از شکل و ظاهر طبیعت 

 الهام از قوانین و قواعد طبیعت 

 

 

 
 معماری سنتی

 

 های ذاتی طبیعتپیروی از ویژگی
 صداقت 

 تعادل 

 وحدت 

  تکرار و تنوع 

 
 گیری عینی و مستقیم از طبیعتبهره

 های طبیعیپدیده 

  مصالح طبیعی 

 عناصر طبیعی  

 طبیعت بستر 

 

 

پردازان از نگاه نظریه 

 و معماران

 های طبیعی و ارگانیکبهره گیری از فرم 

 بهره گیری ا مصالح طبیعی 

 هماهنگی با بستر معماری 

  بهره گیری از هندسه طبیعی 

 الهام گیری از ویژگیها و قواعد طبیعت 

 پیوند فیزیکی و ملموس با طبیعت 

  استفاده از طبیعت و عناصر آن 

 معماری آرامش بخش

 الح طبیعیبهره گیری از مص 

 بهره گیری از عناصر طبیعی 

 طراحی در بستر طبیعت 

 توجه به اقلیم و پدیده های طبیعی 
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