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واژههای کلیدی
طبیعت گرایی ،روشهای الهام از طبیعت ،معماری معاصر ایران.

هویت شهر

چکیده
این تحقیق بر آن اســت که با تحلیل تعدادی از آثار معماری معاصر ایران از منظر طبیعت گرایی به الگوهایی دســت یابد و با
استفاده از آنها ،نحوه برخورد با طبیعت را در تعدادی از آثار معماران معاصر ایران از نظر کمی و کیفی ارزیابی کند .پرسش اصلی
در این پژوهش آن اســت که ،تجلی طبیعت گرایی در معماری معاصر ایران چگونه بوده است؟ در فرایند تحقیق از تکنیکهای
توصیفی -تحلیلی اســتفاده شــده و دادههای مورد نیاز برای شکلگیری نظری موضوع با روش کتابخانه ای ،و تحلیلهایی که
برای هر اثر آوردهشــده با روش مطالعات میدانی جمعآوری شــده است .فرایند تحقیق و اســتنتاج بر مبنای تحلیل نمونههای
موردی ،که از میان آثار برجســته معماری معاصر ایران انتخاب شده اند ،اســتوار شده است .دستاوردهای پژوهش نشان دهنده
آن اســت که استفاده از مصالح طبیعی ،بهکارگیری آب در طرح ،و بهره گیری از فرمهای طبیعی بیشترین تأثیر را در چگونگی
گرایش به طبیعت در معماری معاصر ایران داشته اند.
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مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
انسان در طول حیات خود بر روی کره خاکی ،طبیعت را منبع فیضی
حیــات بخــش و پر راز و رمز یافته و به قدمــت طول عمرش از آدم
تا کنون در پی کشــف همه ابعــاد آن ،از جمله تجلی طبیعت در هنر،
برآمده اســت .طبیعت همواره یکی از مهم ترین منابع الهام انسان در
طول تاریخ بوده است؛ از اولین آثار هنری بهجا مانده از انسان بر دیواره
غارها گرفته تا به امروز« .ارسطو ،فیلسوف دوران باستان ،از نخستین
افــرادی بود که در مورد طبیعت به عنوان منبع عظیم الهام بخشــی
نوشــت .بدون شــک تعدادی از بهترین قطعات موسیقی کالسیک و
بهترین آثار نقاشــی از این طریق خلق شده اند» (تقی زاده.)75 ،1385 ،
در حوزه معماری نیز «با درک قوانین موجود در طبیعت و کاربرد آنها
انسان توانسته است سازه هایی با کارایی باال و شکل و تناسباتی ایجاد
نمایــد که می توان آنها را زیبا نامید» (همان« .)77 ،همانگونه که تمام
ادیان طی هزاران سال به بشر آموخته اند نه تنها محتوا یا روح تعلیمات
الهی مقدس است بلکه صوری که خداوند از طریق آن خود را متجلی
کرده اســت نیز قدسیاند» (نصر .)360 ،1384 ،از این رو طبیعت در هنر
اســامی به عنوان منبع الهام هنرمندان مطرح شده است ،الهامی که
عالوه بر کالبد ،به محتوای طرحها نیز راه یافته اند (مهدوی نژاد.)1381 ،
در آیاتــی از قرآن کریم نیز از تجلی خداونــد بر عناصر طبیعی چون
کوه و درخت ســخن به میان آمده که طبیعت را به عنوان تجلی گاه
خداوند و «مقدس» نشان می دهد .پس می توان گفت که «برای بشر
شــناخت طبیعت گونه ای خودشناسی است و این سخن مونه 1که :در
زندگی آرزویی جز یکی شدن با طبیعت نداشته ام ،را شاید بتوان تعبیر
لطیفی از شــناخت زیباییهای طبیعت دانســت» (ضرغام.)104 ،1387 ،
بــاغ ایرانی که یکــی از نمودهای بارز طبیعت اســت ،هم در دوران
باســتان و هم بعد از اســام مقدس معرفی شده است .باغهای ایران
باستان که با ساختار چهاربخشی شکلگرفته اند ترجمه ای از باورهای
مقدس آن زمان (خاک ،آب ،باد و آتش) می باشند (منصوری.)17 ،1388 ،
قرآن کریم که خود آیاتی از جلوه های جمال خداوند اســت با تکیه بر
تصاویری که انســان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد ،بهشت را در
جهان طبیعت توصیف نموده است و پس از اسالم معماران مسلمان با
عنایت به این توصیفها ،باغهایی را در این جهان فناپذیر ســاخته اند،
که به راستی تمثیلی از بهشــت است که در قرآن توصیف شده است
(انصــاری و محمودی نژاد .)40 ،1386 ،بهطــور خالصه می توان گفت که
«نگاه ایرانی-اســامی نیز بــه طبیعت جایگاهــی واال و پراهمیت
زمین طبیعــت نگاهی انتزاعی به
می دهد ،هرچند با آســمانی کردن ِ
آن را موجب می شــود؛ انتزاعی همه گیر از بهشت موعود» (هاشم نژاد و

همکاران .)105 ،1389 ،از این روســت که برخی از پژوهشگران آن را به
عنوان مبنایی برای تحلیل حکمت معماری اسالمی (مهدوی نژاد)1383 ،
دانسته اند .از این رو شناسایی مفهوم طبیعت گرایی در ساحت معماری
و چگونگی گرایش به طبیعــت در نمونه هایی از آثار معماری معاصر
ایران ،مهم ترین هدف این پژوهش اســت .بــرای تحقق این هدف
بایســتی چگونگی الهام از طبیعت و تأثیــر متقابل معماری و طبیعت
مــورد تحلیل قرارگرفته ،موضوعاتی کــه می تواند روشهای الهام از
طبیعــت و طبیعت گرایی را در معماری ،بهخصــوص معماری معاصر
ایران توضیح دهد ،بیان شود.
ساختار تحقیق
ســؤاالت تحقیق عبارتنــد از :طبیعت گرایی و گرایــش به طبیعت در
ســاحت معماری به چه معناســت؟ و این تفسیر چگونه بر آثار معماری
معاصر ایران تأثیر گذاشته اســت؟ به عبارت دیگــر تجلی این معنا در
معماری معاصر ایران چگونه بوده اســت؟ با توجــه به موضوع تحقیق
ســعی شــد تا نمونه های موردی از میان آثار برجسته معماری معاصر
ایران در بازه های زمانی مختلف تا به امروز که موضوع طبیعت گرایی در
توصیفها و نقدهای موجود از آنها بازگو شده است انتخاب شوند .از این
رو از میان بیشــمار اثر معماری معاصر ایران 10 ،اثر برجسته بر اساس
تنوع کاربری و زمان ساخت انتخاب و در این تحقیق مورد تحلیل قرار
گرفته اند .این آثار عبارتند از :مقبره بوعلی ســینا ،مقبره نادرشــاه ،خانه
ویالیی معمار ،پارک جمشــیدیه (پاســبان حضرت ،)1374 ،مرکز فرهنگی
دزفول ،خانه خورشیدی (آیت-اللهی ،)1385 ،اقامتگاه سفیر در سئول ،خانه
بهشتی ،فرهنگستان نگارستان ،مصلی تهران.
در تحقیــق حاضر از روش توصیفی -تحلیلی برای جمعآوری اســناد
و تحلیل روابط بین متغیرهای میدانی اســتفاده شده اســت؛ با توجه به
میدانــی بودن این تحقیق ،از روش جمــع آوری اطالعات کتابخانه ای
برای دسترسی به پیشینه نظری موضوع و از روش جمع آوری اطالعات
میدانی برای جمع آوری اطالعات کالبدی بهره گرفته شده است (گروت و
وانگ .)1384 ،از این رو ،ابتدا با اســتفاده از روشهای کتابخانه ای مبانی
نظری موجود پیرامون اهمیت طبیعت گرایی در معماری بررسی و سپس
الگوهای طراحی طبیعت گرا اســتخراج شــده و در ادامه با استفاده از
روشهــای میدانی به تحلیل ویژگیهــای نمونه های موردی انتخابی
پرداخته خواهدشــد .برای تبدیل پارامترهای کیفی به کمی ،جدولی از
الگوهای استخراج شــده طراحی و در هر یک از نمونه های موردی به
آزمون گذاشــته شد .پس از آن ،نتایج حاصل از محاسبات کمی تحلیل
و در انتهــا نتایج کمی و کیفی ارائه می شــوند .فرایند انجام تحقیق به
صورت خالصه در شکل  1نشان داده شده است.
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طبیعت به عنوان مبنای الهام در معماری
تأثیر متقابل طبیعت و معماری :ارتباط انسان و طبیعت ،از لحظه ای
که او پای بر کره خاکی نهاد شــکل گرفت و انســان همواره عالوه بر
تأثیرگذاری بر طبیعت ،از آن نیز تأثیر پذیرفته اســت .طبیعت همواره به
عنوان مجموعه ای از الگوهای مناســب پاسخ بسیاری از سؤاالت بشر
را داده و قوانیــن خود را به آنان آموخته اســت .تأثیر متقابل معماری و
طبیعت را نیز می توان لحظه ای دانســت که انسان غار را برای سکونت
خود برگزید و یا از شــاخ و برگ درختان و  ...فضایی برای پناه خویش
ســاخت (پروتوگزی .)33 ،1385 ،از اینرو از جملــه رویکردهای معماری
مبتنی بر طبیعت ،الهام از طبیعت است .کیفیت نگاه هنرمند معمار وقتی
در مقابل طبیعت قرار می گیرد ،با دیگران متفاوت است .الهام از طبیعت
در بین معماران مختلف نیز متفاوت است .در این بخش سعی شده است
روشهایی را که معماران معاصر برای الهام از طبیعت استفاده نموده اند
برشمرده شود.
معماران چگونه از طبیعت الهــام می گیرند :برخی از معماران با
نشــاندادن آب در بنا ســعی در طبیعت گرایی دارند« .عالقه انسان به
آب تا اندازه ای می باشــد که گاه طراحان با الهام از زیباییهای طبیعی
و از جمله آبشارها و جویبارها در پارکها ،باغها ،منازل و حتی سالنها،
گوشه هایی از طبیعت را تا حد امکان خلق می کنند و آن را در دسترس
مردم قــرار می دهند» (ادیبی و همکاران .)76 ،1384 ،بهطور مثال «حرکت
آب در پارک جمشــیدیه مهم ترین عنصری است که با الهام از اصول
باغ ســازی ایرانی طراحی شده است» (همان .)79 ،برای شناسایی دیگر
منابع الهام معماران از طبیعت «می توان به نیاز همیشگی بشر به ارتباط
با طبیعت و فضای باز اشاره کرد که خود را در معماری خانه در فضاهای

باز (حیاط) و نیمه بــاز (ایوان) جلوه گر می کند» (محمــودی.)54 ،1384 ،
حیاط خانه های سنتی و قدیمی جلوه ای از باغ ایرانی است .در معماری
ایرانی ،حیاط خانه ،یک فضای به غایت معمارانه است که در عین حال
دارای ویژگیهای یک باغ اســت .در واقع باغی است کوچک به اضافه
کارکردهایــی که برای یک زندگی مســتمر دارد (احمدی ،الف ،1384
 .)63از آنجایی که باغ ایرانی از نمودهای بارز طبیعت بهشــمار می رود،
می تــوان یکی دیگر از روشهای الهام از طبیعت را اســتفاده از حیاط،
به ویژه حیاط مرکزی دانســت« .حیاط مرکزی چون واحه ای طبیعی،
نور ،آب ،باد و گیاه را گرد هم آورده و بدین ترتیب در شرایط نامطلوب
محیطی ،منطقه آسایش برای ساکنان فراهم می آورد» (احمدی ،ب ،1384
.)112
یکی دیگر از روشهای الهام از طبیعت ،اســتفاده از فرمهای طبیعی
اســت« .نتیجه اســتفاده از فرمهــای طبیعی در طراحــی معماری،
دســتیابی به طرحی عالیاست که کارایی سازه ای ،نیازهای عملکردی
و زیبایی شناســی در آن با یکدیگر ترکیب شــده اند؛ درسهایی که از
طبیعت آموخته می شــوند و بهطور مناسب بهکار می روند ،نه فقط تقلید
محــض از آن» (تقــی زاده« .)75 ،1385 ،در چند دهــه اخیر دیدگاه های
معمارانه فراوانی در رابطه با طبیعت به وجود آمده که یکی از مهم ترین
آنها نگرشهای سازه ایست که در بعضی موارد منجر به خلق آثار بدیع
سازه ای و حتی سیستمهای سازه ای جدید در معماری شده است» (نوحی
و زیبافــر .)85 ،1384 ،از این رو یکی دیگر از روش های الهام از طبیعت را
می توان سازه های طبیعی دانست« .الگوبرداری از سازه های طبیعی در
معماری به سه صورت :شکلی ،اســتعاری و از قوانین طبیعت می تواند
انجام پذیــرد که بهترین حالت ممکن ،الگوبــرداری از قوانین طبیعت
می باشــد» (شــاهرودی و همکاران .)51 ،1386 ،با پیشرفت علم و دستیابی
به آرایش ملکولی در ترکیب شــیمیایی مواد ،به جستجوی طبیعت در
ســطح میکروسکوپی پرداخته شــد .به طور مثال طرح گنبد ژئودزیک
باک مینســتر فولر 2که ســازه ای پایدار و قوی به شــکل ملکولهای
کربن می باشــد (تقی زاده )79 ،1385 ،که پیچیدگیهای طبیعت در سطح
میکروسکوپی را به عنوان یکی دیگر از منابع الهام مطرح می کند.
زمانی ( )1378درباره نسبت معماری با طبیعت می گوید)1 :معماری در
نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می یابد .معمار
با جهانی از داده هــای طبیعی روبهرو می گردد که بر نظام فضایی اش
اثــر می گذارند .معماری ای که از طبیعــت اطرافش می روید ،به نوعی
بسط طبیعت می گردد و در آن وجود انسان پاره ای جدانشدنی از پیکره
طبیعت در می آید تا برگشت به طبیعت را بقبوالند )2 .گسترش طبیعت
در معماری را با بهکارگیری عناصر طبیعی به عنوان جزئی از ســاختار
معماری نیز می توان تجربه کرد .از روزگاران دور مصالح طبیعی متنوعی
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بهطور متداول در معماری بهکار می رفته اند )3 .معماری ایرانی ،طبیعت
را جلوه ای از بهشــت برین بر کره خاکی دانسته ،با الهام از طبیعت به
آرایه بناها می پردازد که فرم نقوش گیاهی در کاشیکاریها نمونه ای از
این طبیعت منجمد شده اســت (زمانی .)1378 ،با توجه به موارد ذکرشده
می توان بستر ،مصالح و تزئینات را به روشهای الهام از طبیعت افزود.
اما عالوه بر بســتر ،قرارگیری بنا در یک چشم انداز طبیعی و یا دید از
بنا به یک چشــم انداز طبیعی نیز می تواند روشی برای الهام از طبیعت
باشد .بهطور مثال حسین شیخ زین الدین در آثار خود ،طبیعت را محدود
بــه وضع توپوگرافی و دید و منظر اطــراف می نماید .طبیعت در بیرون
از بنا به او چشــم انــداز زیبایی می دهــد و او در همگامی با طبیعت،
ساخته اش را روی شیب باال می برد (حسینی و همکاران .)73 ،1387 ،در این
روش «معماری طبیعت را در حوزه دید قرار می دهد ،چه در داخل بنا و
چه در خارج آن ،بدین طریق طبیعت ضمن تصفیه هوا باعث احســاس
آرامش می شــود» (مهدی نژاد و همکاران .)62 ،1391 ،نمادپردازی طبیعت،
یکی دیگر از روشهای برخورد با طبیعت در بناست که می توان رد پای
آن را در آثار تعدادی از معمــاران معاصر ایران دید (همان« .)70 ،پیام
معنوی طبیعت تنها در زیبایی کلی اشــکال ،حرکات و کلیاتش نیست
بلکه در نمادهایی اســت که بازتاب مستقیمی از صفات الهی گوناگون
هســتند» (نصر .)205 ،1379 ،بعضی از معماران ،ســازگاری بنا با محیط
طبیعی را منشأ الهام خود از طبیعت دانسته اند .در تاریخ طبیعی ،قانونی

عمومی می گوید :فقط انواعی قادر به زیســتن و ادامه حیات هســتند
که با محیط خود سازگار شــوند و هماهنگی داشته باشند .این واقعیت
شناخته شده ای است که نیروهای متعدد طبیعی ،مصالح و شکل تلفیق
یافته با خود را برای هماهنگی و تعالی طلب می کنند« .بنابراین جهت
استفاده از انرژیهای طبیعی ،هماهنگ نمودن محیط زیست با شرایط
اقلیمی حاکم بر آن ،اولین قدم محســوب می شود و یا به عبارتی شرط
الزم برای بهره گیری از شرایط طبیعی ،هماهنگی و انطباق ساختمانها
با شــرایط اقلیمی اســت» (آیوازیــان .)84 ،1377 ،از بررسی باال می توان
روشهای الهام از طبیعت را به صورت خالصه در جدول  1دسته بندی
کرد.
نمونه های موردی
بــه خاطر محدودیت تعداد صفحات مقالــه ،در این بخش تنها تحلیل
 4نمونه از  10نمونه موردی بررسی شــده ارائه شده اســت و تنها نتایج
تحلیل باقی نمونه ها در بخش بعد ارائه خواهدشد.
مقبره بوعلی سینا (طراحی هوشنگ سیحون ،همدان)1331 ،

آب :حوض آبی ســنگی در امتدار محور ورودی اصلی بنا قرار گرفته
اســت .حوضچه های آب و ناودانهای سنگی و حجیم در گوشه های
بنــا و مســیرهای آب در کف حضور آب در بنا را پــر رنگ می کنند.
ایوان :ورودی اصلی به شکل رواقی با ستونهای قطور نیم مخروطی

جدول  .1روشهای الهام از طبیعت
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ردیف

مورد

توضیح

1

آب

حضور گویای آب در معماری

2

اقلیم

هماهنگی بنا با شرایط اقلیمی و معماری سبز

3

ایوان

ایوان ،صفه ،رواق و  ...به عنوان محلی برای نظاره طبیعت

4

بستر

سازگاری و آمیختگی بنا با محیط طبیعی پیرامون

5

پیچیدگیهای طبیعی

استفاده از ساختارهای پیچیده درون طبیعت

6

تزئینات

استفاده از رنگها و الگوهای طبیعی و نقوش گیاهی و اسلیمی

7

چشم انداز طبیعی

بنا در یک چشم انداز طبیعی و دید از بنا به یک چشم انداز طبیعی

8

حیاط

استفاده محوری از حیاط مانند حیاط مرکزی ،گودال باغچه

9

سازه های طبیعی

سیستمهای سازه ای با الهام از طبیعت

10

فرمهای طبیعی

شامل خطوط منحنی و غیرقائم

11

مصالح

استفاده از مصالح ،همانگونه که در طبیعت است

12

نمادپردازی

بهکارگیری عناصری به عنوان نمودی از طبیعت و جهان فرادست

مقدمه ای بر گرایش به طبیعت در نمونه هایی از معماری معاصر ایران

در شــرق بنای آرامگاه قرار گرفته اســت که تنها نقطه ارتباط بصری
با بیرون بنا اســت و دید به حیاط دلنشین روبروی آن را امکان پذیر
می کند.
فرمهــای طبیعی :رواق ورودی ســتونهایی نیــم مخروطی دارد.
ســنگهای نما ظاهری طبیعــی و برجســتگیهایی ارگانیک دارند.
جمع شدن تدریجی ســتونهای پایه برج و شکل مخروطی کالهک
روی آن از خطوط قائمه بیرون رفته اند.
مصالح :بنا شــامل دو بخش اســت :آرامگاه و بــرج .بخش آرامگاه،
ســاختمانی تمام بسته و پوشــیده از سنگ خاراســت .آرامگاه دارای
پلکانی تماما ســنگی بــا ظاهر و پرداختی طبیعی اســت که از میان
دیوارهایی از همان جنس باال می رود.
نمادپردازی :جمع شــدن تدریجی ســتونهای پایه برج و شــکل
مخروطی کالهک روی آن ،اشاره مســتقیمی به سمت آسمان دارد.
مربع پایه و اســاس این بناســت و در جای جای پالن و نماها دیده
می شود .نمای شرقی مجموعه داخل مربعی محاط می شود که انسان
ایســتاده با دستهای گشــوده را تداعی می کند (مهندسین مشاور نقش،
( .)1386شکل 2و)3

سازه های طبیعی :ســقف تاالر از قطعه ســنگهای مثلثی بزرگی
تشکیل شــده که با نیروی فشــاری که به یکدیگر و به تکیهگاههای
سنگی طرفین خود وارد می آورند ایستاده اند.
فرمهــای طبیعی :برج پایه و مجموع مجســمه ها ،حالت پویا حمله
را مجســم می کنند .ســنگهای نما ظاهری طبیعی و برجستگیهایی
ارگانیک دارند .ترکیب مثلث و مربع در ستونهای تاالر خطوط قائم را
به هم زده است.
مصالح :تاالر آرامگاه به شکل مربع از دو ضلع سنگی بسته و دو ضلع
ستوندار باز تشکیل شده اســت که ستونها یکپارچه از سنگ هستند.
چهار مثلث بزرگ مشرف به ستونهای داخل تاالر از سنگهای مرمر
نــازک ،نور زرد مالیمی به داخل پخش می کنند .حوضچه ها ،آبریزها و
نقوش برجسته همگی از سنگ تراشیده شده اند.
نمادپردازی :این ســاختمان بر اساس دو شکل اصلی هندسی ،یعنی
مربع و مثلث ،طراحی شده اســت .تاالر آرامــگاه دارای دو ضلع قرمز
رنگ ســنگی اســت که رنگ قرمز دو دیوار به مفهوم جنگ اســت.
برجســتگیهای با ابعاد متفاوت ،نبردهای مختلف نادر را نشان می دهد
(بانی مسعود( .)1388 ،شکل )4

شکل  .4مقبره نادرشاه (ماخذ :بانی مسعود)1383 ،

آب :در نمای ورودی یک حوضچه با ســنگ یک پارچه خارا ســاخته
شده اســت .حوضچه ها ،آبریزها و جویبارهــای متعددی در جای جای
طرح قرار گرفته اند که همه بر پایه باغ ایرانی طرح شده اند.
ایوان :تاالر آرامگاه به شکل مربع از دو ضلع بسته و دو ضلع ستوندار
باز تشــکیل شده است که با ارتفاعی که از زمین دارد رواقی برای نظاره
طبیعت پیرامون فراهم میکند.
تزئینات :مجســمه نادر سوار بر اسب و ســربازانش ،طرح ناودانها،
طرحهای برجسته دیوارهای بیرونی و داخلی ،و طرح نرده های اطراف
از جمله تزئینات مجموعه هستند.

شماره بیست و سوم  /سال نهم /پاییز 1394

مقبره نادرشاه (طراحی هوشنگ سیحون ،مشهد)1335 ،

آب :حرکت پیوســته آب را می توان در دو سطح افقی (حرکت آب از
حیاطی به حیاطی دیگر) و عمودی (حرکت آب از مخروط شیشه ای به
حوضچه زیر آن) در محور و مرکز فضاها مشاهده کرد.
بستر :نحوه برخورد با بســتر ،درون خاک رفتن یا بر فراز آن بودن و
بهکارگیری عناصر طبیعت چون نور و آسمان قابل توجه است.
تزئینات :فرش کف بخشهایی از مجموعه از سنگهای رودخانه ای
که در اندازه ها و طرحهای متنوع در مالت خود چیده شــده اند و چون
تابلویی زیبا در کف خودنمایی می کنند ،ساخته شده است.
حیاط :بنا چند حیاط با تناســباتی دلنشــین دارد .حیاط هشت ضلعی،
مرکزی برای مجموعه به وجود آورده که در دو تراز توســط غرفه هایی
که به آن رو کرده اند در بر گرفته شده است.

هویت شهر

شکل  .2مقبره بوعلی سینا ()Source: Farsnews, 2012
شکل  .3مقبره بوعلی سینا (ماخذ :مهندسین مشاور نقش)14 ،1386 ،

مرکز فرهنگی دزفول (طراحی فرهاد احمدی ،دزفول)1366 ،
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ســازه های طبیعی :از قوسهای باربر برای پوشــش دهانه ها و از
سازه های پارچه ای برای ایجاد رواق استفاده شده است.
فرمهای طبیعی :فرمهای نیم دایره در قوسها ،تاقها ،مناره و گنبد
آن وجود دارد و مسیر ارگانیک آب در کفها قابل توجه است.
مصالح :آجر مصالح غالب استفاده شده در مجموعه است .سنگ نیز در
اندازه ها و شکلهای گوناگون در فرش کف مجموعه و آبنماها بهکار
رفته است( .شکل )5

شکل  .5مرکز فرهنگی دزفول

فرهنگستان نگارستان (طراحی بهروز احمدی ،تهران)1377 ،

هویت شهر
شماره بیست و سوم  /سال نهم /پاییز 1394

آب:دسترسیبهجلوخانفرونشستهفرهنگسراازطریقپلکانیمیسرمیشود
که مسیر آبی در محور آن چشم را به سمت ورودی اصلی حرکت میدهد.
اقلیم :ســاختمان اصلی فرهنگسرا کامال در دل زمین فرو برده شدهاست
که این باعث بهرهگیری از انرژی زمین گرمایی و تبادل حرارتی اندک بنا با
محیط بیرون میشود.
بستر :با فرو بردن بنا به داخل زمین ،طراح در برابر بناهای تاریخی پیرامون
خود تواضع نشــان میدهد ،در عین حال ،طراحی حجم و نمای بیرونی به
سازماندهی فضای باز تغییر میکند.
چشــمانداز طبیعی :طراح در آرایش اجزا در محوطــه خود را مقید به
بناهای موجود نشان میدهد .سطح وسیعی از میانه فضای باز توسط درختان
کهنسال احاطه شده و به مثابه میدانی در جلوی بنای مجاور دیده میشود.
فرمهای طبیعی :در هندسه سقف سرسرای ورودی از خطوط منحنی و
شبیه کاربندی بهرهگیری شدهاست.
مصالح :انتخاب مصالحی چون سنگ و چوب و آجر و ترکیب دلپذیر آنها
در طرح فضاهای داخلی چشمگیر است .سطح وسیعی از فضای باز سنگ
فرش شدهاست.
نمادپردازی :حضور آب در ورودیها و سرســرای میانی ،عناصر طبیعی
را یاداور میشود .ردیف نورگیر راستای شمالی جنوبی نور دلنشینی را برای
فضای داخلی تأمین میکند( .شکل  6و)7

شکل  .6برش مسیر ورودی فرهنگستان (مأخذ :مهندسین مشاور نقش)1386 ،
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شکل  .7فرهنگستان نگارستان (مأخذ :مهندسین مشاور نقش)1386 ،

نتیجهگیری
با توجه به بررســی انجام شــده و نتایج کمی بهدست آمده در جداول 2
و  3و با در نظر گرفتن اهداف تحقیق ،نکات زیر را میتوان متذکر شــد.
 90درصد نمونهها از مصالح ،همانگونه که در طبیعت است ،مانند انواع
سنگ و چوب استفاده کردهاند که اهمیت و کثرت استفاده از آن را نشان
میدهد .آب در دورههای تاریخی سرزمین ما همواره مورد احترام و نماد
پاکی و طراوت و حرکت و زندگی بودهاست .شاید حضور گویای آب در
آثار معماری معاصر (فراوانی  90درصد) به دلیل همین ســابقه دیرینهای
باشد که این عنصر حیات بخش در فرهنگ ما دارد .فراوانی  90درصدی
اســتفاده از الگوی فرمهای طبیعی در نمونهها ،میتواند نشانهای از عدم
غلبه تفکری باشد که در دورهای از معماری مدرن در غرب با عنوان سبک
بینالملل ( )3ترویج شــد و استفاده از فرمهای طبیعی و خطوط منحنی
و غیرقائمه را مطرود میدانســت .فراوانی  30درصد برای بهرهگیری از
الگــوی اقلیم در آثار معماری معاصر میتواند نقطه توجهی باشــد برای
طراحان ،که با وجودی که مساله هماهنگی بنا با شرایط اقلیمی و معماری
ســبز در دهههای اخیر همواره از سوی جامعه علمی گوشزد شدهاست،
اما هنوز ایده اصلی طراحی قرار نگرفتهاســت .بهطور کلی میتوان آب،
فرمهای طبیعی ،مصالح ،تزئینات و حیاط را الگوهایی دانست که بهطور
مؤثر در طراحی طبیعتگرا در معماری معاصر ایران نقش داشــتهاند .از
طرفی محاسبات کمی نشان میدهند که استفاده از سازههای طبیعی که
همانگونه که در آغاز تحقیق اشاره شد در چند دهه اخیر بسیار مورد اقبال
معماران قرار گرفتهاست ،در آثار معماری ما جایگاهی نداشته و نمونههای
بســیار کمی را میتوان در آثار برجسته معماری معاصر جست که از این
الگو استفاده کرده باشند( .شکل )8
مرکز فرهنگــی دزفول ،طراحی فرهاد احمدی اثری اســت که تالش
بیشتری برای توجه به طبیعت ،با توجه به معیارهای تحقیق حاضر ،انجام
دادهاســت .فراوانــی  42درصد و باالتر برای همه نمونههای بررســی
شده در تحقیق گویای این نکته است که طبیعتگرایی همواره در روند
طراحی معماران معاصر مورد توجه بودهاســت؛ اما از طرفی دیگر اینکه
فراوانی باالی  67درصد برای نمونههای موردی وجود ندارد بیانگر عدم
تالش معماران معاصر برای خلق آثاری است که طبیعت ،همه جانبه ،در

مقدمه ای بر گرایش به طبیعت در نمونه هایی از معماری معاصر ایران
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شکل  .8درصد بهره گیری از روشهای الهام از طبیعت
جدول  .2کدگذاری نمونه های موردی تحلیل شده
ردیف

نام بنا

طراح

سال ساخت

کد

فراوانی ()%

1

مقبره بوعلی سینا

ه .سیحون

1331

1و3و10و11و12

41

2

مقبره نادرشاه

ه .سیحون
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پ .مویدعهد
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آب

اقلیم

ایوان

بستر

پیچیدگی

تزئین

دید

حیاط

سازه

فرم

مصالح

نماد

هویت شهر

جدول  .3محاسبات کمی

89

دکتر خسرو دانشجو ،مهندس سید مجتبی میرحسینی ،دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

آنها حضور و بروز داشته باشد.
در مجموع می توان گفت اســتفاده از مصالح نقش بســیار مهمی در
ارتبــاط میان آثــار معماری و طبیعت ایفا می کند .پــس از این مفهوم
می تــوان به عنصر آب و بهرهگیری از فرمهای طبیعی اشــاره کرد که
به شــیوه معناداری رابطه میان فرمهای معمــاری و طبیعت را برقرار
می سازد .به نظر می رســد مفهوم تزئین و بهره گیری از عناصر طبیعی
یا الگوهای آن در تزئینات نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط طبیعت با
معماری معاصر داشتهباشد .دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است
کــه طبیعت به صورت کلی تأثیر قابل توجهی بر معماری معاصر ایران
داشته است .موضوعی که در بناهای شاخص و نمونه های انتخاب شده
از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پی نوشتها

1. Claude Monet
2. Richard Buckminster Fuller
3. International Style
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Man during his life on Earth, from Adam till now, has known that nature is a life-giving and mysterious resource, and
has always tried to discover all of its dimensions, including the expression of nature in art. Nature has always been
one of the most important sources of human inspiration during the history; from the first art works remaining in caves
to present. Aristotle, the ancient philosopher, was one of the first people who wrote on nature as a great source of
inspiration. Undoubtedly, some of the best pieces of classical music and paintings have been created according to
this method. Architects have also used their inspiration of nature in different ways in their architectural design process.
Identifying the meaning of naturalism in architecture and the approach to nature in contemporary Iranian architecture
works are the most important purposes of this research. In order to realize this purpose, process of inspiration from
nature and interaction of architecture and the nature must be analyzed and topics, which can explain ways of inspiration
from the nature and naturalism, particularly in contemporary architecture of Iran, must be expressed. The main
questions of the research include: "What does naturalism and trend to the nature in architecture mean?" and "How
does this interpretation have affected contemporary Iranian architecture works?" In other words, how can describe
effective patterns of naturalistic design in contemporary Iranian architect's works? According to the subject, it is tried
to choose case studies from prominent works of contemporary Iranian architecture in different time periods up to now
which naturalism appears in their descriptions and reviews. These works include: Avicenna's Tomb, Nader Shah's
Tomb, Architect's Villa, Jamshidieh Park, Dezful Cultural Center, Solar House, Iran Ambassador's Residence in Seoul,
Beheshti's House, Musalla of Tehran, and Negarestan Cultural Center. Innovation of this research in comparison with
the same issues is analyzing how to use theoretical principles of subject in contemporary Iranian architecture. In other
words, significance of this research is its comparative approach in interaction between theory and practice.
In research process descriptive techniques are used and required data are collected using archival methods and field
studies. Research process and conclusion is based on analysis of samples, and extraction of architect’s comments.
At first, a table with the subject of “Methods inspired by nature” based on theoretical framework of research is made
and in the selected samples is examined. After completing the tables, the quantity and quality of considering nature
and environment in these buildings are analyzed. Research achievements indicate that the use of natural materials,
water, and natural forms has the most influence in quality of trends to the nature in contemporary architecture of
Iran. Frequency of 41% and higher for all the studied samples indicates that naturalism has always been on the core
attention in contemporary Iranian architects' design process. Dezful Cultural Center, designed by Farhad Ahmadi, is the
example of works which has done more effort for considering the nature in its design, as explained in the theoretical
principles of the research.
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