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نام دانشگاه

نقش طبیعت در خالقیت معماری: موضوع
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مقدمه

تاسبهترارگانیك،معماریهمانیامعماریوطبیعتارتباطبهراجعتوضیحيهرازقبل

...ویلپتانساینازاستفادهچگونگيوداردنهفتهخوددركهپتانسیليوطبیعتدرباره

!یمبرسآثارشاندرنهایتدرومعمارانبرآنتأثیرچگونگيبهادامهدروكنیمصحبت

خوداو؛استانسانهنرمند.استهنرمندبرایشرطترینضروری،طبیعتباارتباط»

«.طبیعيفضایمیاندراستطبیعتازبخشي؛استطبیعت

طبیعت

خشتساختنكند؛ميتقلیدطبیعتازمدامانسان.استتأثیرگذاروداردوجودجاهمهدرطبیعت

دریاامواجواندگرفتهالهامهاستونسرخلقبرایوحشيهایگلاز،گرفتهفرادرختانازرا

دروضوحبهطبیعت.استبخشیدهآنهابهتزِییناتوبریگچجزییاتخلقبرایرامایهنقش

سیاربهایاستعارهچشمهسر،استعارهواالترینمثابهبهشاید،طبیعت.داردمركزیتهماستعاره

.استبودهمتفاوتحالعیندرومهم

ويسخت،آرامشدرتأمّل،فصولحاالتوزمیننگارونقشها،برگصدای،دریاآرامشباطبیعت

.كندميارزانيمابهراواالیي

خودنامطبیعت.داردحضورایآفرینههریشاعرانهروحدریقیینا شاعران،شعردرطبیعت

یسرچشمهطبیعتدهد؛ميعاریهنمایدمي«واقعي»آنچههربه(گراطبیعي،طبیعتمثل)را

.استفضاوزمانیرایحهوشعف،وشور،احساسات
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هاكوهرنگتغییرباكهزمان،گذشتوساعاتتغییرمثلآوردميبوجودطبیعتكهاحساساتيازبسیاری

محسوسناشود،ميمشخصخورشیدغروبوماهآوردنبرسرباو،ابرهاالیالبهازنورعبور،آسمانو

ها،كوهمثل)طبیعتمحسوسعناصرتأثیریامشاهدهطریقازراخودحضوركه؛هستند

(ونامحسوسمحسوس)قلمرویدوهربهطبیعت.سازندميمشهودمابر(موجوداتودریا،درها،حیوانات

ووجودالزمشرایطودمدميهاآندررازندگيروحاست،تماسدرچیزهمهباطبیعت.داردتعلّق

زشآموقابلیتهمچنیناست،و«تغییرپذیری»هرگونهدلیلطبیعت.كندميرافراهمموجوداترویش

.داراستراساختمانوفضایيبصری،مفاهیم

امیدوعموضاینبهتوانميكهچراداریم،طبیعتمحسوسعناصربهدوبارهتوجهبهایالعادهفوقنیازما

رازهریپاد،فراگیردطبیعتازتواندميكنجكاومعماركههایيرایحهوهیجانوشوراحساساتكهبست

.زدایدميآنبهمبتالمعماریهایمحیطومعماراناز،رااخیر«بیگانگيخوداز»آوردكهميفراهم

طبیعتيديرينهتأثیر

اهدهمشباستانیوناندربتوانرابشریمصنوعاتبرطبیعتبخشيالهامنوعترینقویشاید

درورفتندگالهامطبیعتازچگونهكهباستانیونانیانپیرامونمطالبيبهابتدادربنابراین.كرد

.پردازیمميكردند،استفادهتجربهاینازهاشانسازوساختدرمخصوصاوهنروزندگي

ندگيزبامراسموهاجشنطریقازرافصولتغییرآنان.گذاشتندمياحترامطبیعتبهیونانیان

نیمهوخدایانبه،الهگانوباروری،آب،آسمان،زمینها،جنگلبرایآمیختند،ميدرخود

.داشتنداعتقادخدایاني

بهراخودهندسيهایفرم،حلزونيهایصدفوهااختاپوسها،دلفینوامواجدریایي،عالم

سرهبخارهاووحشيهایگل،اساطیریروایتبنابه.اندبخشیدهمیسنوكرتهایقصرتزیینات

بهراخودنقش،زندگيرویشوتناسبطبیعيشكل،مارپیچواندشدهتبدیلكورنتینهایستون

.بخشیدیونیكسرستون
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سایهرزیهایيچشمهمجاورتدرمعابدیبود؛نظیربيخودنوعدریونانمعابدطبیعيزیبایي

...وزیتوندرختانازپوشیدههایيدرهفرازبردرختان،سار

كیهانيوزمیني:دانستندميدوگانهسیرتيداراریراطبیعتآنهاپیشینیان

آنها.بودكردنتجربهوكردن،احساسدیدنقابلآنهابرایكهبودچیزهرشامل:زمیني

هریونانیان.بودومحسوسرویتقابلكهساختندميهایيمكاندرراخودهایساختمان

.گذاشتندمياحترامرابفردیمنحصرطبیعيشكلهرو«طبیعيزیبایينشان»

وتدریافخودذهندرراآنتاكردندميتالشآنهابود؛كیهانوفرادستجهانشامل:كیهاني

.كنندبیانخودهنربا
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طبیعتقدرت

واتاحساسبرانگیختندرهنریاثرتوانایيدرشناسيزیبایيشوقجوهرهكهبپذیریماگر

ودهنرمنباارتباططریقآنازو-هنریاثرباآنهادادنارتباطنیزومردمدریكسانهیجانات

زیبایيقدرتباارتباطدرجهباالترینواجدطبیعتیقیناًآنگاهاست،نهفته-دیگرهایانسان

.استشناسي

دوزایكيوشدواقعبعدنسليقبولموردكهنمودميمهمرواینازداوینچيلئوناردودیدگاه

هایزمینهتقابلاینكهآورد،وجودبهنیزراانتزاعيوطبیعتگرارویكردهایتقابلدراصليقطب

هنرمندهبكهنیرویي-طبیعتشناختقدرتبهوابستهمفاهیمجملهاز.كردفراهمراهنرتكامل

دیگریككناردرآنها.استسندهوچشمباآنارتباطوادراکمفهوم-میبخشددیدنوتوانایي

.هستندطبیعتهایآموزهازبشریدریافتنوعدهندهشكل

درپیشزابلكههنرمند،ذهندرتنهانهمیبخشدمصالحبههنرمندكهفرميآنژمیكلاعتقادبه

یعتطباسراروفرمبامتافیزیكيكشاكشدرهموارههنرمندبنابراین.داردوجودمصالحخود

ذهندرقبلازكهرافرميتودههنرمندآنطریقازكهآمیزمكاشفهاستفرایندیاینواست؛

لویدفرانككهباشدموضوعيهماناینشاید.كندميكشفاست،نهفتهمصالحدرنیزوخود

ایدشمیورزید،عشقطبیعتبهرایتآنكهبا.كردمياشارهآنبهمصالحبحثدرهموارهرایت

بهقات،اوبعضياو.یابددستمصالحالعادهخارقسرشتبهآنژمیكلمانندنتوانستهیجگاه

.شدميشكستدچارزمینهایندرمصالح،قهمدرادعایشيرغم
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كهچرادانست،معماریانتظامویژهماهیتاقتضایبهبتوانرامعمارانشكستشاید

ميكاربهمصالحاز(كميبسیارتعدادیا)یكيبامعموالً كهمجسمهسازانبرخالفمعماران

ازبسیاریو-رایتحال،عیندر.دارندسروكارگوناگونمصالحازانبوهيباپردازند،

هایجنبهطبیعت،اسرارازبسیاری-هستندطبیعتازیادگیریطلبدركهمعماران

بيجانآثارآن،یابيجهتآن،رویساختماناستقرارسایت،باطبیعتآمیختنمختلف

راطبیعتساختمانيتشكیلطرزفرميمختلفجنبههایحتيگاهواقلیميوحرارتي

.اندفراگرفته

رمانتیکمفهوم

آثارینبزرگترازبرخي.میزیستندطبیعتباخردمندانهاولیه،هایانسانویژهبهوها،انسان

بودهطبیعتباهمزیستانهاارتباطبهبشرتمایلوعشقحاصلمعماریوادبیات،شعر،هنر،

كهبودچنیناینویافتتكوینهنرهایجنبشقالبدرعشقاینهایيدوراندر.است

وتأملمورددقتبابایدراموضوعاین.آمدندوجودبهمعماریوهنردررمانتیكهایگرایش

بهطراحي،برایزاهبردیمثابهبهطبیعت،سودمندیوهاآموزهكهچراداد،قراربررسي

ممیپندارینادرستبرداشتراآنكهآنچهبرابردررمانتیكدیدگاهازمادرستبرداشت

ارهنربهرمانتیكرویكردهایمیالدی،نوزدهموپانزدهمدوم،قروندرهنرمندان.بازمیگردد

ورتبطممعاصر،موضوعاتبهآنكهازبیشمعمارینیزوموسیقيشعر،ادبیات،.كردندتجربه

و-مكانياققنظرازهموزمانيلحاظبههم-دوردستموضوعاتبهنسبتبپردازد،آشنا

.میدادندبروزهنرمندانهحساسیتهایخودازغریبومناآشنا
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-تیكرمانهایجنبشيتماميچكیده.كردندميراستایشغریبوبیگانهامورگذشته،هنرمندان

رمانتيبامخالفت.بودطبیعتبهنسبتآنمردمدیدگاهوباستانیونان-امریكادربعدهاواروپادر

نكتهایندرکامانیست؛دشواریامربنگرید،آنبهاندیشانهمصلحتمنظریازاگرویژهبهسیستم،

يگسیختگبهمنجركهاستمعاصرتجاربوحلهاراهازرضایتعدماحتماالًكهاستدشواراغلب

دردیگروجایيبهپاسخبهدستیابيطلبدرراآنانو.شودميخودعصرازمردماروانيروحي

ازتينارضایبربخواهدكسياگر.استبودهبهتر»هموارهاموركهزمانيمیدهد؛سوقگذشتهدوران

میتواند،كندنظراظهارآنمعاصرهمتایانیاوباستانآتنزیبایيدربارهوبگذاردصحهفعلياوضاع

.كنددفاعحالوگذشتهرمانتیكبمردمهمهنظریاتازتمامقدرتباهمدردیاحساسمنظراز

ایهطرحبرمبتنيكه-رویكردهایيچنینضدبرقدرتهمانبهرابحثيتوانميحال،عیندر

زماندنكشاننابودیبهخطردربردارندهنیزوارتجاعيپرستيدیرینهگرایانه،واقعغیررمانتیك

هیممیدترجیححاليعیندروكنیم،ميدرکرامشكالتاینتماميما.كردمطرح-هستندحال

وهادگيعوامزبرایحقیقيپادزهریهموارهرمانتیسیسم،كهببینیممنظراینازراجنبشاینكه

تقدمعاليایدهوشاعرانهوبهتردنیایيبهكهراآنانياحساسواقعدرواست؛بودههاگيروزمره

.كندميارضانیزهستند

وصرفساختمانيمبتذل،اموربادائممخالفتمثابهبهرمانتیكمختلفهایجنبشبهما

نند،میكهمدردیاحساسمنبازمینهایندركهراافرادی.مینگریماحترامدیدهبهیكسویهنگر

ست،اوابستهازليواسطورهایاموربهاساساًبشریخالقیتكهمعتقدندوویچو،وكاسیررمثل

اساتاحسبایدامورتمامورایمعماریباشدمعتقدكهراكسيهر.دانسترمانتیكنوعيبهباید

.دانسترمانتیكبایدكند،ارضانیزراانساني
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درایالعادهخارقنقشمعماری،درویژهبهرمانتیك،جنبشهایورمانتیكهاتماممعنا،ایندر

پیشومعموليامورازاجتناببرایمعماریتاكنندميكمكودارند،شعربهمعماریبازگرداندن

تقادیاناشاعهشود،نگریستهرمانتیسیسمبهدریچهاینازاگر.كندحركتجلوبهگاميپاافتاده،

.شدخواهدمعماریقلمرودرانتقادیتكامليوجدیددركيموجدنهایتدرمباحثات

قرونتمامرمانتیكهنرمنداناذهاندررااسطورهایساحتهایپلوپونزاصیلایالتهایازیكيآركادیا،

آركادیا.بردميكاربهنمادعنوانبهطبیعتدرراآرمانيعناصرنوعيبهكهچرااست،پوشانیدهخوددر

.كنندیفتوصكالمقالبدرراآنتاكردندتالشيمیلتونچونشاعرانيویكدیگرند،مترادفبهشتو

طبیعيمحیطنمادبود،شدهبدلمیرندگانآرزویبه«آركادیایيرؤیایعنوانتحتكهآنچهیاآركادیا،

درکواتفتهاندازیچشم»كه،(دوزخبرخالفدرستبود؛شادمانيازسرشارماهیتيباآرماني

ستاكیمیاگرانههوایيوحالدرنامناسبنورباآور،هراسوتنگهایساختمانبامحیطي،«ناشدني

.«نیستفرشتگانحضورسزاوار»كه
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توآلنگريجامعتاسولیوانشاعرانگیاز:طبیعتبهدرسترويکردهاي

گونارنن،ساریالیليلوكوربوزیه،رایت،لویدفرانكسولیوان،لوییسچونمعمارانيآثارامروزه

بیانگرآنغیرارتجاعيمعنایدربودنرمانتیككهمیبخشداطمینانمابهآلتوآلواروآسپلوند،

وبخشدمیغنارامعماریسیستم،رمانتينوعاینبرعكس،.نیستضعفيیافریبگونههیج

كردرویازحالتيراطبیعتازدریافتيچنینما.كندميانگیزشواحساسيازسرشارراآن

مثابهبهراارتجاعيگرایفرماكسپرسیونیستهاینگرشمقابلدرومینامیم،رمانتیك،درست

۔شناسیممي«نادرسترویكرد»

دیگرتهنك.استبودهمطالعهبرایآنهاعالقهموردروشطبیعيهایشكلوطبیعتازاسكیس

.استبودهمهمبسیارآنهابرایكهاستطوالنيمدتبرایطبیعتبانزدیكبسیارزندگي

راطبیعتهاآنكهزیراببیند،معمارانازپویاترشیوهایبهراطبیعتتواندنميكسهیچمنعقیدهبه

هتوجمختلفطبیعيعناصرساختقواعدوروشهابهآنها.كنندمينظارهمتعددیدیدزوایایاز

تباطار.میپردازندطبیعيپدیدههایشناسيپویهوتغییرات«عللبهاندازههمانبهومیكننند،

ازطبیعتبهآنها.استدادهرویمحسوسونامحسوسسطحدوهردرطبیعتبامعماراندوسویه

:اندگفتهپاسخنامحسوسطوربهزیر،طرق

استعاریبخشيالهام•

ذهنيارتباط•

خویش«كردنقربانيحتيوشخصي،نیایشزاهدانه،توكل•
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:استشدهحاصلذیلنرویكردهایطریقازطبیعتبهآنهامحسوسواكنش

برشدرنیزوپالندرزمین،خطوطبادرآمیختهساختمانهای•

تنشلقخبایااند؛داشتهحضورسایتبندیتركیبدرقبليازكهخطوطيباتضادایجادطریقاززمینخطوط«ارتقای»•

خنثيوغیرالهامبخشطبیعيوضعیتهایبا

برشدریاپالندربازمین،بشرمصنوعمستقیمتضاد•

زمیندرساختمان«ورساختنغوطهووودفنضمنزمین،نمایاندندستنخوردهطبیعت،ازكاملپیروی•

ارجيخفضایعناصردرآمیختنطریقازیاتخلخل،ودیدتداومتدابیرطریقازخارجي،وداخليفضایآمیختگيدرهم•

داخليفضایدر

مصالحبهپرداختنوتأكید•

یعتطبقوانینویژگیهایازوجودیباجوهریبرداشتیاطبیعت،ازصوریبرداشتهای:قبیلازتقلیدی،واكنشهای•

ود،میآمیزندرهمدوسویهارتباطاتازپیوستهاینظامقالبدرگفتهپیشمواردتماميآندركهگرا،جامعوواكنش•

.میرسندوحدتبهاندرنامحسوسوتأمالتمحسوسيهمچنین

.كندميشاعرراسولیوانطبیعت،روحدرکبرایتالشوفهمیدن،آزمودن،فرایند

آوریپیاموشاعربهرااوتانمایاندميراروزیتیرهاوبررویآناز(طبیعت)ویآموزگار

لویدكفران:كندميمنتقلدیگرانبهراخودشوریدگياومقابلي،در.كندبدليخویشدرون

جنبههایهببیشتركهتفاوتاینبامیبخشد،تداومرااوسنتاو،شاگردبرجستهترینرایت،

بازهاكتابخواندناز»:كندمينصیحتچنینخودشاگردانبهاوچراكهمیپردازد؛محسوسي

هكخواهدميدانشجویانشازاو.«نكنیدطبیعتازاسكیسيومطالعهجزكاریوایستید

خودےحافتظئازنلlبتوكهكسيوكننداسكیسدرختانهایفرمازهموارهوپیوسته

«!بودخواهدخوبيمعماركند،اسكیسركامليجزئیاتبارامتفاوتدرختتان
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تضادطريقازتکامل

اینرایباصوالًمي گیرد؟شكلرابطه ایخودطبیعيمحیطبامصنوعیكعنوانبهمعماریمیانچگونه

رم،فنظرازچهشود،ساختهبایستيآنچه:استتجانساولامكان.شدقایلحالتسهمي توانرابطه

تهساخآنچهكهمعنياینبهاستتضاددیگرامكان.مي شودپذیرارامحیط« زبان»وجنستكنیك

امكانسرانجام.مي دهدنشانراخوددیگرچیزیعنوانبهوكردهجدامحیطازراخودعمدبهمي شود

از.دمي نمایمقابلهآنباكهاستمحیطازجداتنهانهاستشدهساختهآنچهیعنياستتقابلسوم

سویازاما.كردجلوگیریآشفتگيوبي نظميآمدنوجودبهسویكازمي توانمحیطباتجانسطریق

بهكلیكادغامهمچونتقلید،مفهومبهتجانس.مي شوداصیلمعماریتكاملمانعروالهمیندیگر

كهاستخواستينباشد،تمایزقابلازساختمانوطبیعتكهنحویآنبهطبیعيمحیطدركوهستاني

كند،اندازیدستطبیعتبهبایستيكهمي داندانسان:باشدداشتهصادقانهغیرجنبه ایمي تواند

.نداردراكاراینبرایالزماماجرأت

ازجزئينمي توانددلیلاینبهواستمصنوعیكساختمانهركهمي كندفراموشحالعیندر

راهرابطنوعاین.استمقابلهمحیطومعماریعمدیتضادیعنيارتباطنوعدومین.باشدطبیعت

.دانستدومنوعرابطهازخاصينوعمي توان

طبیعت،ومعماریبیندوم،نوعارتباطدر:داشتتوجهنیزآنهابیناساسياختالفیكبهبایستياما

مقابلههبلكنیستطبیعتباآنسوم،اختالفنوعارتباطمشخصهكهآنحال.داردوجوداختالفنوعي

رتباطاعلي رغمگفتمي توانومي گیردقرارطبیعتبادرمقابلهعمدبهمعماریجا،ایندر.استآنبا

.دارندخودبرای« زباني»آنهاازكدامهرموجود،

بعیتتطبیعتازكهاستمعماریاینداردواصلينقشيطبیعتتطابق،یعنياول،نوعارتباطدر

اختالفدیگریكبامعماریوطبیعتدوم،حالتدر.تقلیدنباشدمعنيبهتبعیتاینكهچهاگر.مي كند

مي شودتباینمشاهدهآ نهابینودارند
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معماریوطبیعتسوم،درحالت.باشددیگریتابعیكيكهبي آندارندقرارهمكناردردوهرولي.

دارندگریكدیبرحالتایندركهاثریهمایستاده اند،مقابلدربلكهندارندقرارهمكناردرواقعدر

.استدوحالتازشدید تربسیار

هستندارتباطينوعسهباقیاسقابلاصلدرطبیعتومعماریبینارتباطعموميمكانسهاین

.شدمشاهدهباغوساختمانبینكه

آنچهرویربزیادیاثر-باغاینجادریا-طبیعت.بودندیكدیگرمكملطبیعتوبناچیني،باغدر

فرم هایبینتضادیانگلیسيباغدر.نمي كردایفاءغالبنقشكهچهاگرداشتبودشدهساخته

يعملقیاسيچنینفرانسویباغ هایدر.مي شوددیدهساختمانهندسيوفرم هایطبیعتآزاد

كهبودساختماناینجادركليطوربهیا.داشتغلبهباغطبیعتبركهبودساختماناین.نبود

.نمي كردغلبهآنبرهمهمیشهاینكهولومي افراشتبرسرطبیعيمحیطدرمقابل

تقابل در باغ های فرانسوی

جناس در باغ های چینی

تضاد در باغ های انگلیسی
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آموزشیهاياستراتژي

:باشدذیلمواردشاملبایدطراحيآتليدرآموزشهایاستراتژی

ردهاندكخلقراساختمانهایيكه-آسپلوندولوكوربوزیهاتسون،مثل-معمارانيمعرفيومطالعه-۱

باوگرفتهمهسرچشطبیعتازمصالحنظرازومنطقيلحاظبهامانیستند،طبیعيشبهنظربهگرچهكه

.نماینديمنامناسببسیارطبیعتازتقلیددرسترویكردالگویبرایهاپیشینهاین.اندمرتبطآن

.آنهایفرمنهوباشد،قوانین،طبیعتازتقلیدوفهممعنایبهبایدطبیعتازتقلید

ازخاصيليشكتولیددركهغالبيقوانینبهجامعنگرشبایدطبیعي،پدیدهایبهپرداختنهنگام-۲

.گیردقرارخالقهفرایندتوجهمركزدرهستند،مؤثرطبیعت

طیع،موهماهنگحالتيباكهآلتوآلوارورایتلویدفرانكآثارازهایينمونهشاملبایدآتلیه-۳

هایرمفخاصيهاینمونهدراگرویژهبهباشد؛كردهاند،كاملراآنیاانددرهمآمیختهطبیعتباكامالً

.شوندمحسوبخوداطرافمحوطهكليشمایتكاملیاتداومآثاراین

-معاصرخواهوبوميخواه-منطقهایمعماریهایالگویبهاشارهوگرایي،منطقهبحث-۴

بهتوجهابآنهاكاركردومصالحبرتأكید.دهدتشكیلراآتلیهطراحيپژوهشازبخشيباید

ونهگاینتوجهكانوندربایدمنطقه،بافتيویژگیهایونورشدتاقلیمي،محدودیتهای

.كیردقرارمباحتات

استیيساختمانهانمونهبهتوجهگیرد،قراربحثموردآتلیهدربایدكهموردیپنجمین-۵

مدفونزمیندرحتيیاه،گردیدهاندورغوطهآندرشدهاند،جذبوطبیعتدركه

جانورانسكونتگاههاینیزوانرژیمبحثبهمتمایلمعمارانآثارموردایندر.شدهاند

شروانماهیتباراهایيسؤالهمواردبایدمعمار.دادقرارخاصيتوجهموردبایدرازیرزمیني

دربودقراراگرمیداددستمنبهاحساسيچه:مثالعنوانبهبپرسد؛خودازنابسایه

كنم؟زندگيزیرزمین
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آموزشیابزاروفنونعادات،

مستقیمكشیدناسكیسيبهومستقیم،انباشتروندبهبایدآموزشيراهبرداصليتوجه

.رندگیصورتانضباطواهتمامحوصله،وصبربابایداسكیسیها.شودمعطوفطبیعت

وپیادهرویكوهنوردی،گروهي،سفرهایكولهپشتي،باسفرقبیليازفعالیتهایي

اعضاینمیااستثنایيهایرفاقت.هستندسودمندبسیاراسكیسيدفترچهبادریانوردی

برای،برمیگزینندمطالعهبرایراخاصيایجزیرهساحليیاكوهانداز،چشمكهایآتلیه

اعضایتجاربومباحثاتخاطرات،باهمراهشخصي،مشاهدات.ماندميباقيهمیشه

مثابهبهآنهاازهركدامچراكهمیبخشد،انسانيكامالً ابعادیهااسكیسبهگروه،مختلف

.كنندميعملزمینرویبشروضعیتودیدمعرضدرطبیعتمعنویتمیانواسطهای

درمداقهومطالعهبهرازمانياینكهمگركردنخواهدآشكاررااسرارشطبیعتلوكوربوزیه،زعمبه

كشفندگيآفرینوسیلهنوعيطبیعت،مستقیمترسیمفراینددرلوكوربوزیه.دهیماختصاصآن

تفادهاسخوددیدنيبرایماشینازكهتنبالنيبرایابزاریوراآنوبودبیزاردوربینازاو.كرد

كردنلدنباشخصي،ترسیماستگفتهدیگرجایدرویخودكهصورتيدرمیدانست؛«میكنند

پسسومشاهدهابتداكهمعناستبدیناینهاتمام...سطوحتشكیلاحجام،بادرگیریخطوط،

نممككهاستآنازپسو...دهدرویمكاشفهشایدنهایتدرومیگیردصورتمداقهواندیشه

حقیقيوواقعيآموزشمعنایبهشخصيتجربهوترسیملوكوربوزیه،برای.«شودنازلالهاماست

.استدرسيكتبدراساطیرتداوموهافریبازفارغكهمسیرییعنيبود؛
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گیرينتیجه

همهدرهمیشهطبیعت.گذاردميتأثیرمعماریخالقیتبهمنتهيراهبردهایازبسیاریدرطبیعت

درآنضورح.استقدرتمندبسیاربخشي،الهامبرایابزاریمثابهبهوناپذیر،بندیطبقهوحاضرجا

بعضار،دوهایزمانازمعمارانومردم.استآشكارمصالحدرنیزوفرمتغییرپذیریتقلید،استعاره،

بریدتأكباگفتاراین.دادهاندقرارمداقهموردراآنوگذاشتهاحترامآنبهدرست،رویكردهایيبا

»راهبردهایبهاشارهباومیپردازدطبیعتبهنامحسوس،»ومحسوسه،بر،فرمانتیكمفاهیم

لیلالوكوربوزیه،رایت،لویدفرانكسولیوان،لوییسچونمعمارانيكه«طبیعتبهپرداختن

ترروشنارموضوعكردهاند،عنوانآتسونیورنوتیالپیهرایماآلتو،آلوارآسپلوند،گونارسارینن،

تأكیدنهایتدر.استطبیعتتقلیدیهایآموزهومحسوسجنبههایبرگفتاراینتأكید.میسازد

ونوشتمتطبیعيهایمحیطٔ  تجربهبهعادتطبیعت،ازكشیدناسكیسبهنیازبرگفتاراین

.استطبیعتبرمبتنيطراحيتمرینهای

جه شمابا تشکر از تو


