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Abstract 
Nature is the birthplace of emotion and beauty. That is why man always tries to be associated with it. Human comes 

from nature, the only difference he sees, the listener, touch and learn; Caveman the senses and inspired by nature, built 

housing for his own protection. But man gradually separated himself from nature, and in modern times was one-sided 

relationship with it. In the process architecture has a special place, because modern man pulled architecture as a fence 

around itself and are taken from nature. Primary housing to become megacities, and gradually fell relationship between 

human and nature. Because there is no comprehensive approach to organic architecture, every day the gap between 

architecture and nature is more. Should study the relationship with nature in the past and draw lessons from them to 

improve our current situation. This article attempts to explore the relationship between man and nature and architecture 

with a new attitude. We can restore our relationship with nature with a true understanding of themselves and the 

environment, and Respond to all physical and psychological needs, along with the use of nature while we maintain it. 

This goal needs to have a right attitude and an integrated architecture with nature. 
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 چكیده
برآمده از طبيعتت  انسان موجودی.آن همراه باشد کوشد تا باست به همين دليل انسان همواره میهاطبيعت تجلی گاه احساسات، شور، شعف و زيبايی

ی همين حواس و الهام از طبيعت بود که انستان اارنشتين توانستت بته آموزد و به واسطهکند و میشنود، لمس میبيند، میاست، با اين تفاوت که می

دوره معاصر ارتبتا  بتين  منظور حفاظت از خويش مسکن دائمی بسازد. اما رفته رفته انسان خود را جدا از طبيعت دانست و تا جايی پيش رفت که در

وری و منتاف  اتتصتادی گرايانه يکطرفه شد. و با ابژه تلقی شدن طبيعت، نگرش به آن بر استاس ميتنان بهترهانسان و محيط زيست با ديدگاهی مصرف

ری ميان خود و طبيعت بدل نمتود صورت گرفت. در اين جريان معماری جايگاه بسيار موثری دارد به گونه ای که انسانِ امروز معماری را به مثابه حصا

بوجتود  که با تبديل شدن مسکن های اوليه به اَبَر شهرها روز به روز فاصله ميان او و طبيعت بيشتر شد. در وات  شکافی که ميتان معمتاری و طبيعتت

بايست با مطالعته و باشد. میرگانيک میآمده است، نتيجه نگاه تک بعدی، منفعت گرايانه، سطحی و عدم وجود يک نگرش جام  در ارتبا  با معماری ا

وری هرچته کتاراتر، زمينته بهبتود ها برای استتفاده و بهترهآموزی از آنی ميان انسان و طبيعت در دوران گذشته و درسشناخت دتيق در مورد رابطه

ن انستان، طبيعتت و معمتاری پرداختته شتود تتا بتا شرايط کنونی را فراهم آوريم. در اين مقاله سعی شده تا با نگاهی ريشه ای به بررسی ارتبتا  ميتا

احيتا  شناختی درست از خود و نيازهايمان در عين توجه به طبيعت بتوانيم تدم در راهی بگذاريم که اين ارتبا  از دست رفتته انستان بتا طبيعتت را 

ی انسان پاسخ دهيم، که ايتن هتدف طراحتی را طلت  گيری از آن به تمام نيازهای جسمی و روحکنيم؛ و با حفظ محيط زيست و در عين حال با بهره

 کند که بتواند يکپارچگی و هماهنگی با طبيعت را در برگيرد.می

 
 طبيعت، انسان، معماری، معماری ارگانيک كلیدی: های واژه
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 مقدمه
دار و توان يتک سيستتم هتدفشود، میارايه می 1طور کلی کره زمين را با توجه به تعريفی که از يک سامانه زيست و بهمحيط 

آيد: عناصر و اجنا+ ارتبا  ميان اجنا+ ارتبا  با محتيط. از ايتن رو مند دانست. در وات  هر سامانه از سه بخش بنيادی پديد مینظام

تترين آورند و پيوند ميان اعضا يکی از مهتماست که در ارتبا  باهم يک کل را پديد میعناصر و اجنايی تشکيل شده  يک سامانه از

ها کار بستيار های آن است. در يک سيستم هدفمند محيط اثر بسيار زيادی دارد و به نوعی با آن آميخته شده که تفکيک آنويژگی

. به اين معنی که است« در کثرت وحدت»وجود نگرشترين ويژگی در يک سامانه مهم اما شايد(. 49:1368)فرشاد، دشواری است

شوند؛ از يک رو هم وحدت اجنا به هيچ وجه بته معنتی هتم شتکلی و يکستانی کثيری از عناصر گوناگون برای يک هدف متحد می

 نيست، بلکه به معنی تالش و تعامل تمام اجنا برای رسيدن به هدفی هماهنگ است.

ان، موجودات و تمام عناصر همگی برآمده از طبيعت و فرزندان آن هستند و هر يک عالوه بر فتراهم آوری شترايط آستايش انس

بايست به رشد و پايداری محيط زيست کمک کنند؛ کته در ايتن بتين نقتش انستان در جسمی و روانی خود، با تعامل و وحدت می

 ست.گيری روند صحيح اين توسعه بسيار بااهميت اشکل

ای نبايد روی که معتقد بود هيچ خانه بيابيم 2توانيم در نگرش فرانک لويد رايتبارزترين مصداق اين تعاريف برای معماری را می

ای باشد، بلکه بايد جنيی و برآمده از طبيعت باشد، متعلق به آن باشد تا طبيعت و خانه بتوانند باهم زندگی کننتد و خوشتحالی تپه

جود ديگری باشد. در وات  هدف از طراحی ارگانيک کنار آمدن با طبيعت و يا صرفا حفظ آن نيست بلکه تلفيق و هر يک به لحاظ و

شتود تر به اين توجه متیاند و کمبا آن محور اصلی اين نگرش است. اما معموال ديدگاه ارگانيک را اندام وار ترجمه کردههم نشينی 

 ست.که واژه آن به معنی نگرش ابنارمندانه ا

تواند طبيعت را تحت تاثير ترار دهد. متوادی کته انستان بترای ستاخت و ستاز ختود از تطعا هيچ موجودی به اندازه انسان نمی

ترار داد و پيامدهايی که برای طبيعت و انسان دارد را در نظر گرفتت. طراحتی شتامل گيرد، همواره بايد مورد توجه طبيعت وام می

شتوند کته رابطته او را بتا هايی ساخته متیشود که گاهی از سر جهالت و منفعت طلبی طرحان میهای انسطيف وسيعی از فعاليت

هتای کشد کته نتيجته آن چيتنی جتن نابستامانیبه واسطه معماری حصاری ميان خود و طبيعت میکند. در وات  طبيعت تط  می

ای پناه ببرد کند از آنجا گريخته و به حومهرسد سعی میمیفرهنگی، آلودگی، ناامنی و ايره نخواهد بود. و زمانی که به اين مرحله 

گذرد که با رفت و آمد به آنجا، آن طبيعت بکر را هم از بتين شود. اما ديری نمیکه هنوز در آن فضای سبن و طبيعت زيبا يافت می

متروزی بتا توجته بته شترايط طبيعتت برد و اين روند ساليان سال است که ادامه دارد و تطعا علت اصلی هم اينست که انسان امی

 گرايانته دارد.شود و سعی در اثبات خود با هرگونه معماری و شهرسازی فرمکند و ارزشی برای محيط زيست تايل نمیطراحی نمی

دل شهرهای خود داشته باشتيم، نته در های محيط زيست داشته باشيم که طبيعت را توانيم ادعايی مبنی بر حفظ ارزشزمانی می

 ی اين حصارهای عاری از ارزش به خود و طبيعت فرار کنيم.باشيم به حومهکه برای بدست آوردن آن مجبور آن

ا شتناختی تتوان بتبه بررسی ارتبا  ميان انسان، طبيعت و معماری پرداخته شود تتا ب عميق نگرشیدر اين مقاله سعی شده با 

م تدم در راهی بگذاريم که اين ارتبا  از دست رفته انسان با طبيعتت را درست از خود و نيازهايمان در عين توجه به طبيعت بتواني

 .احيا  کنيم
 

                                                 
 يدن به هدفی سازماندهی و هماهنگ شده اند.از دو يا بيشتر از اجنا که برای رس ای. سامانه: مجموعه1 

ارگانيک به سبک  نوابغ معماری  و از پيشروانبه اعتقاد بسياری از نظريه پردازان و منتقدان معماری، وی از  ) :t)Frank Lloyd Wrigh فرانک لويد رايت. 2 

ها رام و هم نشينی با طبيعت طراحی و اجرا کرد که يکی از شاخص ترين آنهای متعددی را در آمريکا بر اساس نگرش خود مبنی بر احتکه پروژه آيدشمار می

 باشد.کافمن)خانه آبشار( می خانه
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 روش تحقیق
 :بخش ذيل کنکاش به عمل آمده است چهارحاضر در ی هنوشتاری و مجازی برای مقال مکتوبِدر جستجوی مناب  

 ش انساناز بدو پيداي های فلسفی، عملکردی و متافينيکی در رابطه با طبيعتنگرش 

 های موجود در ارتبا  با پيوند ميان معماری و طبيعت از دوره اوليه زندگی تا دوره معاصرديدگاه 

 ها و اهداف اين سبک در طراحیش معماری ارگانيک نوين، بررسی ارزشريشه پيداي 

  های معماری که تعامل خوبی با طبيعت داشته استترين نمونهاز شاخصکاوشی بر يکی 

 

 طبیعتانسان و 
 شود:های زندگی انسان بر اساس رابطه او با محيط زيست به چهار دسته تقسيم میدوره

 

کتامال مقهتور و ای که انسان با طبيعت آشنايی نتدارد و دوره شروع اارنشينی و شکار انسان است. در وات  اين دوره: 1ارگانیک

 تحت حاکميت طبيعت بود.
 

انسان شناخت  های حاصلخين سکنی گنيد.کم از اارها بيرون آمد و در کنار رودها و زميندر اين دوره انسان کم :2فرا ارگانیک

ويش گياهان، کشاورزی را از کمی نسبت به پيرامون بدست آورده بود و سعی در پيدا کردن نظم و تقليد از طبيعت نمود. با ديدن ر

ها را پرورش ندهتد، ايتن امکانتات زيرا مشاهده کرده بود اگر آن فراگرفت نبايد فقط از طبيعت و امکانات آن استفاده کندآموخت و 

 سو و هماهنگ با طبيعت را در پيش گيرد.ای همسعی بر اين داشت تا رابطه حدود و تمام شدنی است. از اين روم
 

لتوژی و انقتالب به آهستگی به بخش اعظم پيرامون خود شناخت پيدا کرده بود، با پيشرفت علتم و تکنوسان ان: 3فرو ارگانیک

تاعتده رويه در مناب  محدود طبيعت برای برداشت مواد خام اوليه خود نمود. اين دست بردن بیصنعتی شروع به دخل و تصرف بی

ترن بيستم ادامه پيدا کرد و با وتوع بحران نفتی، اين عملکترد مخترب نمتود پيتدا کترد تتا شترايط حاصتل  70در طبيعت تا دهه 

 ر شهرهای بنرگ به شمار آمد.تهديدی برای زندگی د
 

دانست، رفته رفتته شمارد و خود را مقهور تدرت محض آن میطبيعت را مقدس می ،انسانی که در ابتدای راه: 4سمی ارگانیک

با شناخت پيرامون و پيشرفت تکنولوژی شروع به دخل و تصرف در طبيعت کرد تا جايی که در اين دوره )سمی ارگانيک( با اتمتام 

از مناب  بر اين شد تا به نحوی با هماهنگ سازی خود با محيط زيست دوران طاليی فرا ارگانيک را بتازآفرينی کنتد. حتال  بسياری

کند تا با احستاس مستووليت بتوانتد در استتفاده از آنکه تکنولوژی و شناخت بيشتری نسبت به آن دوران در اختيار دارد، سعی می

 مناب  تجديد پذير کاراتر عمل کند.
 

 

                                                 
1 . Organic 
2 . Ultra Organic 
3 . Infra Organic 
4 . Semi Organic 
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اند و گاهی بته صتورت همنمتان نيتن وجتود يکی از پس از اتمام ديگری شکل نگرفته گاههيچبايد در نظر داشت که اين مراحل 

ها براستاس الگتوی دوره فترو ارگانيتک اند. به طور مثال امروزه در بسياری از کشورهای در حال توسعه زندگی و رابطه انسانداشته

هتتای زنتتدگی براستتاس دوران ستتمی ارگانيتتک شتتکل گرفتتته نولتتوژی بتتاال بستتياری از جنبتتهاستتت و در کشتتورهايی بتتا تک

 .(13-14:1393جهاندار، ;)لفافچیاست

 

 های گذشتهطبیعت در تمدن انسان، معماری وی رابطه
ژاپنتی مشتاهده  هتایهای ايرانی و باغهای جاودانه باغتوان در نمونهشکوفايی اين پيوند و تعامل ميان معماری و طبيعت را می

شوند که به طرق مختلف سعی در ارتبا  هرچه بيشتتر انستان و طبيعتت کرد که دو منشا  اصلی در باغ سازی جهان محسوب می

 داشتند.

هتا در تالش برای بازآفرينی آن بودند. به طوری که کتوه بترای ژاپنتیای طراحی باغ در ژاپن براساس ستايش طبيعت و به گونه

                   1انتد مترز بهشتتهتا محصتور شتدههتايی کته بتا صتخرهطبيعتت بتود. حتتی در استاطير ايتن تمتدن بته بتاغترين عنصر مقدس

هتا االت  از هندسته منظمتی .اين بتاغبر اين بود که محل سکونت خدايان استکه اعتقاد ( 37:1393جهاندار، ;)لفافچیگفتندمی

 .(1)شکلکردندپيروی نمی

 

 

 

 

 

 

 

 
)fa.wikipedia.org/wiki/باغ_ژاپنی( قصر نیجوجو درتصویری از یک باغ ژاپنی  _1شكل    

 

گرفت. الف ژاپن که سعی در تکرار و تقليد از طبيعت داشت، انجام میها برخهای ايرانی و فلسفه پيدايش آنی طراحی باغشيوه

طبيعتت هتای مختلتف، ستعی در رام کتردن نمايی طبيعتت در اتلتيمدر ايران به دليل وجود اتليم خشک و وجود سيالب و تدرت

آب در منتاطق  مناب  محتدود. به دليل وجود (140-145: 1383)جواهريان، داشتند. باغ در ايران به مثابه بهشت روی زمين است

   مرکنی ايران، اين عنصر از ارزش بسيار زيادی برخوردار بوده و اهالی آن مناطق سعی در استتفاده هرچته کتاراتر از ايتن عنصتر در 

نگاه کنند و  سازیمعماری و باغ مقولهها از ديرباز سعی بر اين داشتند تا با نگاهی چند جانبه به های خود داشتند. در وات  ايرانیباغ

بردند و شرايط سخت های طبيعت بهره میای ناب از حمايتچنين با انديشهترين دخل و تصرف در محيط را داشته باشند و همکم

کردند تا با نگرشی صحيح بتوانند عالوه بتر فتراهم ستاختن های همگام با طبيعت، رام میاتليمی را با راهکارهای منطقی و طراحی

های بادگير و سيستم حيا  مرکتنی و بتاغ ارتبا  با طبيعت را هم حفظ کنند. کاری که در نمونهروحی خويش، آسايش جسمی و 

 (.2شد)شکلسازی در مرکن ايران که اتليمی گرم و خشک را دارد انجام می

                                                 
1 . AMETSU IWASAKI 

https://fa.wikipedia.org/wiki/باغ_ژاپنی
https://fa.wikipedia.org/wiki/باغ_ژاپنی
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 (aspx?NewsId=2890-www.safarcard.ir/module/News/Shownews/page.1594)در دل كویر شاهزاده ماهانباغ  _2شكل 

 

 یتوانستند به شيوهها نيروهايی را که نمیها بودند؛ آناز ديگر اتوامی که تالش بسياری برای پيوند با طبيعت انجام دادند يونانی

انستان يونتانی از  .(21:1393جهاندار، ;لفافچی)ناميدندن واتف شوند و آن را در کنترل خود بگيرند را خدا میکارکرد و اثرگذاری آ

هتای کرد و اين عمل را بصتورت نمتاد شخصتيتهای انسانی وارد نشد و عناصر درونی شخصيت خود را به بيرون فرافکنی میجنبه

بايستت بتا مثال، هميشه می های عالمِسان يونانی نمايشی است از تعامل با شخصيتکه اناين رو از آورد. خدايانِ انسان گونه در می

گيتری کترد و های بصری تبديل کند، بنابر نيازش در مجسمه ستازی رشتد چشتمجسمهکرتراشان اين اساطير ذهنی را به مآثار پي

هتای باستتان وی با طبيعت شده استت. يونتانیتاکيد اساسی بر پير که در هر دوی اين هنرهاوار شد؛ هم مجسمهآن دوره  معماری

. ارستطو (60:1389)داريتوش، داددانستند که نظم موجود در آن زيبايی را در حتد کمتال نشتان متیطبيعت را مکان مقدسی می

رف و کند. بر مبنای همين نگرش است که آثار شتگفيلسوف يونانی بر اين باور بود که هنر و هر آنچه زيباست از طبيعت پيروی می

های زمين بستتری بترای شتکل گيتری آن بينيم که چطور پستی و بلندیمیرا  (3)شکلسوای همچون تئاتر روباز اپيداورجاودانه

آنکه تعادل موجود برای ارتبا  بیاست، در دل اين سايت ترار گرفته جموعه در راستای حرکت طبيعت و شده ست که گويی اين م

 با طبيعت را برهم بنند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.rama-arya.com/travel_blog/greece/greece3.htm)مق. 350تئاتر روباز اپیداوروس، یونان،  _3شكل 

 

ال او در تاريخ و نقشه الهی ناشی ی مشارکت فعها به نيروی تسلط و تسخير که از انديشهدليل ميل آن در دوران روم باستان به

 تفکر انسان رومی کامال در تقابل با انسان يونانی ترار دارد. کند. شود، او را به انسانی پويا و منضبط تبديل میمی

http://www.safarcard.ir/module/News/Shownews/page-1594.aspx?NewsId=2890
http://www.rama-arya.com/travel_blog/greece/greece3.htm
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ها استاس معمتاری گيرد شبکه جادهشکل می 2و چون نقشه الهی از دو محور 1شود از نقشه منظم الهیظهری میدر روم شهر م

ی انستان گرايانته. به دليل همين نگرش ستلطه(89:1389)داريوش، شودشود و اصوال معماری رومی متکی بر محور میهری میش

دانستتند، معمتاری ها که پستی و بلندی زمين را بستری برای شکل دادن به معمتاری متیها برخالف يونانیبينيم که آنرومی می

ها برای استفاده از ايتن . تالشی از جان  رومیتوجهی زيادی به طبيعت در آن دوران شدبی، که همين امر باعث خود را شکل دادند

-شدند. حتتی هنتر مجستمهها ترار داشتند تخري  میهايی که در مسير ساخت جادهشد و کوه و تپهمعماری ديده نمیبستر برای 

کرد. های آرمانگرای يونان القا میی و عادی را در مقابل تنديسای بود که حسی زمينگرايانههای وات ای از برداشتسازی روم نمونه

ستازی آن نفتوذ کترد و طبيعتت اين شکاف و فاصله بوجود آمده ميان انسان رومی و طبيعت تا جايی پيش رفت که در سيستم باغ

هتايی کته بتا ج از شتهر شتد؛ بتاغی تفريح اشراف در خارباغ تبديل به مکانی برااين شهر پر از هياهو نداشت و ديگر جايی در تل  

 .(26:1393جهاندار، ;شد)لفافچیمجسمه تهرمانان، فواره، استخر و معابد آراسته می

 

 معماری ارگانیک، راهكاری جهت تعامل بیشتر انسان و طبیعت
گيری ايتن ستبک يابيم بينشی که باعث شکلای مورد بررسی ترار دهيم، درمیرا بخواهيم به صورت ريشه 3ارگانيک ديدگاهاگر 

 گيرد.که درمقابل فلسفه کالسيک ترار میای شد، ريشه در فلسفه رمانتيک دارد. فلسفه

هتا بته ها به بخش منطق و عقل تاکيتد داشتتند و رمانتيتکوجه مشترک هر دو فلسفه اعتقاد به ذهن انسان است. اما کالسيک

توانيم تری از اين تفوت میی پيشروهای اين دو مکت  درک ملموسدادند. در وات  با بررستری میعواطف و احساسات اهميت بيش

داشته باشيم. اکثر فالسفه کالسيک رياضيدان بودند مثل: دکارت و اليپ نيتن. با اين تفاوت که اکثر فالسفه رمانتيک شتاعر بودنتد، 

ها در پی سلطه بر طبيعت بودند و تفاوت ديدگاه اين دو مکت  در ارتبا  با طبيعت در اين است که کالسيکهمچون: گوته و شيلر.

 .(262:1389)داريوش، سويی با آن بودندها در پی تحسين طبيعت و حرکت به سمت همرمانتيک

بترای اولتين بتار روشتی را اليوان شکل گرفت. در وات  س 5و لوييس ساليوان 4توسط فرانک فرنس 19معماری ارگانيک در ترن 

و عتاملی بترای رشتد و  مطرح کرد که معتقد بود اين روش مشابه فرآيند آفرينش در طبيعت است. يعنی فرم تتاب  عملکترد استت

د بتين داننتدر تاييد اين نظريه شايد بهترين افرادی که می های فاتد عملکرد و کارايی تادر به بقا نيستند.پويايی؛ او معتقد بود فرم

اند بتا توجته بته موتعيتت و نتوع ی تحسين برانگينی وجود دارد، زيست شناسان هستند که به خوبی واتففرم و عملکرد چه رابطه

عملکرد هر موجود، ارگانيسم اعضا و فرم آن متغير است. در وات  معماری ارگانيک يعنی يک معماری زنده و پويا که در آن طراحی 

ای که دارند هدف نهتايی توجه به محيط محکوم به فنا است و تمام اجنا، عناصر و مصالح در ارتبا  با وظيفهگرايانه بدون صرفا فرم

 يات و زندگی ايجتاد شتده در معمتاریآنچه بيش از همه می تواند بر ح دهند.را بدون آنکه نقض کننده همديگر باشند،تشکيل می

بته ايتن . نديشه انسانی است و در تعاملی دو سويه با انسان طراح آن تترار داردمعماری است که زائيده ا تاکيد کند ، مرحله طراحی

 و  ارگانيک استو تفکر باشد ، طراحی  ترتي  در خصوص ارگانيک بودن اثر معماری آنچه بيش از همه می تواند وجود و معنا داشته

                                                 
اند بايد ای که خدايان به انسان محول کردهنه در تاريخ مشارکت جست و بنابر وظيفهای الهی وجود دارد که بايد مطابق آن زيست و فعاال. به اعتقاد روميان نقشه1 

 به تسخير عالم پرداخت و بدين ترتي  به رستگاری ابدی رسيد.

 .گيرندنشات میها دارای يک محور تائم مقدس و يک محور افقی و نامقدس هستند. اين دو محور از يک مرکن . روميان بر اين باور بودند که همه مکان2 

شهرت « ارانون»ترين کتاب ارسطو در زمينه منطق شد که در عربی با نشات گرفته است، عنوان مهم« ارگانون»واژه ارگانيک)ارگانينم( که از واژه کهن يونانی  .3 

 يح فکر کردن و درک جايگاه انسان و طبيعت است.است و منظور ارسطو از اين کتاب معرفی ابنارهای صحو نگرش بنارمندانه يافت. اين واژه به معنای ابنار 
4 . Frank Furness 
5 . Louis Sullivan 
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گی و حيات انسانی که در آن محيط در جريان استت ، معنتا زند پس از مرحله طراحی تنها در پرتو عماری ارگانيک و فرا ارگانيکم

 (.14:1388کار، )نقرهمی يابد
 

 های مختلف نسبت به معماری ارگانیکنگرش
ی چند دهه استت کته مطترح شتده های مختلفهای زنده و ارگانيک به عنوان يک سبک با نمونهوارد کردن معماری در سيستم

نسخه ای متفاوت تر از تعاريف پيشين معماری ارگانيک هستتيم کته بنتا بته گفتته  کم ، شاهدامروزه و در ترن بيست و ي اما است.

واتعيتهتا کته بتر  نتيجه دگرديسی فرهنگ از شکل اصول تطعی و مسلّم و ساده مدرنيسم ، به تفسيری پيچيتده از در 1چارلن جنکن

بتر طبتق . وی معتقد استت کته (14:1388کار، )نقرهتپايه بيولوژی ، رياضيات و هستی شناسی پايه گذاری شده، شکل گرفته اس

علوم جديد، جهانِ امروز نه نظامی مشخص بلکه ترکيبی از نظم و بی نظمی است. معماری جهان نو هماننتد ختود ايتن جهتان کته 

ال شدن استت. علوم پيچيده تصوير ديگری از آن نشان داده اند جهانی خالق، خود تنظيم، خود تغيير، اير تابل پيش بينی و در ح

و انحنا  دار که امروزه توسعه و رشد می يابد متأثر از ديدگاه های فينيک امروز است که چهتان را بتا  کج و کوژخطی،  معماری اير

        تتتوان منطبتتق بتتا ايتتن نگتترش آثتتار معمتتارانی همچتتون فرانتتک گهتتری، ظاهتتا حديتتد را متتی .شناستتندمتتی متتوج و اجتتنا  ذرات

 .(23:13825جنکن، )دانست

آيتا پالنهتای  ها و ابهامات بايد در معماری نمو پيتدا کنتد ها، پيچيدگینظمیها، بیآيا بحرانشود که حال اين سوال مطرح می

پيچيده اند ارزش معمارانه دارند  چگونه می  معماری که به خاطر بهره گيری از تئوريهای جديد طبيعی بصورت کج و کوژ و در هم

هتا دارد ، ارتبتا  وجتودی کتارکردی و کالبتدی در زنتدگی روزمتره انستان و ااتشاش را بتا معمتاری کتهتوان تئوری های بحران 

  (4)شکلداد

   معمتاری جاستتنتا طبيعتی و تجربتی ازعلتوم ،2ديکانستراکشن همچون هايیديدگاه پيروان بخصوص جديد، ازمعماران بسياری

 اين يافتن برای بياورند. معماری جنئيات در را کليات کنند و کلی را تجربی معلو جنئيات تا کرد پيدا هايیواسطه بايد لذا کنند،می

 شتود، طترح معماری در مستقيما نبايد طبيعت شود. نتايج انجام معماری در جنئيات به کليات از کل و به جن از بايد سيرِ هاواسطه

 .کرد عارجا طبيعت توانين علوم و از کلی هايیبرداشت به بايد معماری در بلکه

، با وجود می دهد و معتقد است ، ديدگاهی متضاد با جنکن را ارائه"معماری ارگانيک نوين"در کتاب خود با نام ،  3يويد پيرسند

، امتا معماران اين دسته شباهت دارد ای از عاليقجای داد به پاره هاها را در دسته ارگانيک گرااينکه کارهای معمارانی که جنکن آن

های تکّه تکّه، پر از زوايتای چراکه اين فرم؛ (Pearson, 2001:8)يد اين گروه در تعارض ترار دارندعقا در اصول اساسی با هاآثار آن

                                                 
1 . Charles Jencks 

شود و نقدی بر بينش ساختارگرائی و مدرن محسوب میهای مهم فلسفه پستمکت  ديکانستراکشن يکی از شاخه(: Deconstruction. ديکانستراکشن ) 2

مکت  فکری ديکانستراکشن توسط ژاک دريدا  .های ناشناخته آينده استگسستن از مفاهيم مطلق گذشته و پيوستن به وادیتفکرمدرن است؛ و هدف از آن 

 در “محور – ارزش” گرايیمنطق يا “محور –منطق ”توان تالشی برای جلوگيری از ارزش گرايی شکنی در فلسفه را می ارساخت .فيلسوف فرانسوی پايه گذاری شد

شناس، دريدا به عنوان يک فيلسوف زيبايی داند ومی سيطره متافينيک های ارب را همواره زيرشکنی، انديشهساختدانست.  هنرومعماری شناسییزيباي ساحت

ورده دهد که به معنی نوشتن يک کلمه، خط زدن آن و بعد چاپ کردن آن به همان صورت خط خترار می “ sous rapture” اساس گفتار خويش را بر مفهوم

  .رسد که همچنان خوانا بر جا بماندنظر می هاست ولی ضروری بباشد. منظور اين است که اين کلمه چون نارسا بوده، خط خورده است، بی آنکه پاک شده

 
3. David Pearson  
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نه از يکپارچگی ، دهدو ترديد خبر می از شکپر همه از جهانی  ، همه وده و مصالح مصنوعی پيشرفته صنعتیش جاهجاب ، اشکالتند

 سيستمی ودن ، همانا نبگيری چنين معماریيکی ازعلل عمدة شکليت و طبيعت؛ و ن به بشرو ايما ارگانيک و يا طراحی اکولوژيک
 

 

 

 

 

دارد تتا ايت به معمتاران چيتنی را عرضته نمتیعواملی مصرف کننده است که در نه گذار و نين تبديل جوام  بهاعتقادی جازم و اثر

 . بنتابراينک زيبتايی ماشتينی استت ارتقتا  دهنتدگونته کته دارای يتها به چيتنی فراتتر از يتک اثتر مجستمر بتوانند آثار معماری

يتک گيتری گر منجتر بته شتکلهدايت شوند و در نهايت فقدان وجود عواملیسو کشيده میسو و آنا به جهات مختلفی به اينهآن

 امتل بتا اهتداف معمتاریکته در تعتارض ک ،جن دوری از محصولی اصيل و طبيعی را نخواهد داشتت اینتيجهشود که عماری میم

 .ارگانيک می باشد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw=132)س)، الس وگامركز درمان رو لوو فرانک ِگری _4شكل 

  

 های انسانیمعماری ارگانیک و ارزش
های اتليمی بستگی دارد. برای مثال معمتاری ها و نين ويژگیزندگی، ادراک و برداشت انسان معماری بيش از هر چينی به نحوه

ستو بتا خين متفاوت است. معمتاری هتمهای پرآب و بارانکنند با مردمان سرزمينمردمانی که در اتليم خشک و کم آب زندگی می

ر نظر گرفتن و احترام به سايت، اتليم و عملکرد و نيازها و طبيعت يعنی درک درست طراحی از نقطه نظر فينيکی و متافينيکی و د

کنتد؛ بلکته در درجته گرايانه به ساختمان نگاه نمیمعماری ارگانيک فقط از نقطه نظر فنی و يا فرم .احساسات افراد در عين زيبايی

های انسانی و ی کليه فعاليتظر را مجموعهو بنای مورد ن داندو جنيی از اين سامانه میاول انسان و ساختمان را فرزند اين طبيعت 

گيری فضايی خانه، محله، شهر و ... داند که آن را به کار خواهد گرفت. معماری زمانی ارگانيک است که تراراحساسات اشخاصی می

 خوشبختی مادی و روانی انسان و همين طور احترام به طبيعت ساخته شده باشد. برای

. زمانی کته معمتار شتروع بته (45:1389، داريوش)اجتماعی بنا شده و تناسبی با ايده فيگوراتيو نداردارگانيک بر پايه يک ايده 

کند تمام عوامل روحی و روانی انسانی را بايد مدنظر ترار دهد. اما آنچه که امروز در معماری شکل گرفتته االت  توجته طراحی می

ها نته تنهتا بتا چندحسی است، و کيفيات مصالح، فضاها و روابط بين آن ایی معماری تجربهتجربهدارد. تک بعدی به حس بينايی 

ی حتواس تجربته شوند. به وات  ما معماری را از طريق همتهچشم، بلکه با گوش، بينی، پوست، زبان، اسکلت و عضالت سنجيده می

 (.37:1391کنيم)شيرازی، می
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 نشین با طبیعتاز معماری هم اینمونهبررسی 
( 5توان به روستای تاريخی ماسوله)شکلمی ی که تعامل ميان طبيعت و معماری در آن مشهود است،های بارزمونهاز جمله  ن 

در آن معماری در تالش برای حفظ طبيعت و يا کنارآمدن با آن نيست، زيرا کنار آمدن دو امر باهم مستلنم يک که اشاره کرد 

است؛ با ” همنشين“ ماسوله با طبيعتمعماری  .(2:1391)جمشيديان، شوداختالف يا تفاوت است و اين در ماسوله ديده نمی

 طبيعت   و روستابين  یگونه ای که ما مرز دتيق به حيات خود ادامه داده است. بهباز  و از رشد باز ايستاده آنطبيعت رشد کرده؛ با 
 

 

 

 

د و جايی فرو رفته انها جايی در دل کوه . خانهد استکامال مشهو توپوگرافی روستاهمنشينی بناهای ماسوله با خطو   .بينيممین

 .عکسبر جايی و اند سربرآورده مسکونی های خانه بين از( …جايی عناصر طبيعی )درخت و سنگ و ؛ از دل آن بيرون زده اند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)online.farsicad.com/1391/12/ ماسوله-معماری / )روستای ماسوله، گیالن _5شكل    

 گیری نتیجه

های بسياری را پشت سر گذاشته و در هر برهه از زمان بته نحتوی طبيعتت ها و تمدندورههمين طبيعت است و  انسان برآمده از

از انقالب صتنعتی انستان ختود را جتدا از رفت که بعد خوش تغييراتی کرده است. اما اين دخل و تصرف تا جايی پيشاطرافش را دست

ی ديگری محيط زيستت را بتا تهديتدی جتدی رويه و ساخت و سازهای ايراصولی بيشتر از هر دورهبرداری بیطبيعت دانست و با بهره

انستان پتس از های درونتی انستان استت، از ايتن رو، های ديگر تاريخ تکامل انسان، پاسخی به خواستهرو کرد. معماری مثل پديدهروبه

سازد. به واتت  وضتعيت کنتونی معمتاری و محتيط تصور کرده و میاش محيط خويش را شناخت درون خود و تفکر براساس ايدئولوژی

ها مطالعته يکی از راهکاراست.  زيست ما، نتيجه طرز فکری است که باعث از ميان رفتن انسجام و هماهنگی ميان انسان و طبيعت شده

سو با طبيعتت براستاس ها برای خلق يک معماری همآموزی از آنها با طبيعت و درسذشتگان و چگونگی دوستی آنتر ارتبا  گعميق

و طبيعتت را  معماری شود که پيوند ناگسستنی ميان انسانيک گيرد تا باعث خلق بايست نگرشی شکل نيازهای انسان امروز است. می

 .ين موجود هوشمند را از اصل خود دور کندحفظ و ارتقا دهد، نه اينکه به مثابه حصاری ا

 

 مراجع
 Pearson, David,new organic architecture, university of California press, losangeles, 2001, P8 

 (ماسوله، منظر همنشين با طبيعت، معماری منظر، تهران1391جمشيديان، محمد ،) 

 (معماری پرش کيهانی، دانشگا1382جنکن، چارلن ،)ه آزاد اسالمی تبرين،تبرين 

 (حس مکان در باغ ايرانی و ژاپنی، مجله معمار، شماره 1383جواهريان، نگار ،)140-145، ص 28 

 (، انسان طبيعت معماری، عصر کنکاش، تهران1393لفافچی، مينو) ;جهاندار، نسيم 
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 (عرفان ايرانی و جهان1368فرشاد، مهدی ،)بينی سيستمی، بنياد نيشابور 
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