
گروه معماری 
انسان طبیعت معماری: عنوان درس 

مینا رامیار: مدرس 

هفته سوم  



سالم لطفا مطالب زیر را مطالعه نمایید و خالصه ای از آن را تهیه نمایید و به ایمیل

Mina.ramyar@yahoo.com

ارسال نمایید ممنون 

mailto:Mina.ramyar@yahoo.com


مقدمه

.ددهمیارائهخوداحتیاجاتبهگوییجوابدرراروشبهترینوترینسادههموارهطبیعت•

کرهیروبرانسانزندگیتاریخطولدراست،عجیبیحکایتطبیعتوانسانمیاننسبت•

وتباطارنوعآن،دنبالبهوطبیعتبهانساندیدگاهونگرشنحوهدرزیادیتغییراتزمین،

استدادهرخطبیعتباویواکنش

ردتاساختهقادرراانسان،نیازهایشبهآندهیپاسخنحوهوطبیعتازپرسشهموارهاما•

باشدداشتهدسترسدرراجوابترینبهینهروزمره،زندگیدرمشابهمسائلبرابر



الهام از آشیانه : استادیوم آشیانه پرنده 



ساختاریکنند،میرشدوآمدهپدیدطبیعتدرکهجانبیوجاندارعناصرتمامی•

دارندایویژهعملکردومنطقی

یموجودبهمعینهدفیبهنیلمنظوربهطبیعی،دنیایدرمخلوقاتازهریکزیرا•

راهاآنتحققبرایکافیوالزمهایویژگیبایدخویش،ماندگاریوبقابرایوآیند

.باشندداشته



و ت فرم و ساختارهای طبیعی با وجود تنوع و ظرافاز این رو، می توان اظهار داشت که •

فته و به شکل گربر پایه اصل بقا و میل به ادامه حیاتزیبایی، طی جریان پیوسته ای 

.  وجود آمده اند

و این دارند به این نظم فراگیر نیازنیز به شکلی دیگر، به دستیابی و معماران هنرمندان •

چیزی است که به خوبی در دوران گذشته، در میان انسان ها به صورت فطری و 

.حضوری وجود داشته است



چهار ویژگی بنیادین برای ارگانیسم های طبیعی

بارت اند می توان برشمرد که عچهار ویژگی بنیادین برای ارگانیسم های طبیعی بر این اساس، •

:از

،بهینه ماده و انرژیمصرف .

،تطابق فرم، عملکرد، محیط

چرخه و تعادل وجود 

وحدت در عین گوناگونی همچنین و 

.  و وجود اصول دائمی حاصل آمده استنظم، قانونمندی در نتیجه که 





بایونیک

مبانیازیکیبهمذکورهایویژگیبهرسیدن،طبیعتدربارهانسانشناختتکمیلبا

.استشدهتبدیلمعماریهایجنبشازبسیاری

غنایواهمیتبهتوجهبا.استبایولوژیطبیعت،درکوشناختدردانشترینبنیادی

ربمستقیم،طوربهکهآمدندپدیدعلمدرهاییشاخهتدریجبه،ارگانیکهایالگوواره

.آنهاستتریناصلیازبایونیکمانندعلومی.اندشدهمتمرکزطبیعتازالهام







وردخساختارهایتمامدررافراگیرنظمیتاکردخواهدقادرراانسان،طبیعتبهموشکافانهنگاه•

تاستابودهآنبندیفرمولوطبیعتپنهاننظمکشفودرکدانشمندان،تالش.کندمشاهدهآنکالن

.شودبرقرارطبیعتوانسانبینتعاملزبان

وطبیعتدرتأملرو،اینازاست؛شدهکشفنظمیکوارتباطیکلیدیکعلمی،قانونهر•

معماریدرنیزوگرفتهقرارتوجهموردنیزمختلفمکاتبدینیهایآموزهدرآن،باسازگاری

دیرینهنوانعبهطبیعت،باانسانتعاملروندبخش،ایندر.استشدهگرفتهزیادیبهرهآن،ازپیشین

.شودمیتشریحبشرالهاممنبعترین

•



تعریف طبیعت

که سرشت، خوی، آن بخش از جهان»: چنین تعریف شده استطبیعت در فرهنگ معین مفهوم •

، هریک از چهار عنصر، وضع اختصاصی و مزاجی یک فرد، قوه ساخته دست آدمی نیست

« .مدبره همه اشیاء در عالم طبیعی

و طبیعت به عنوان سرشت که مردم بر آن آفریده شده اند، نهاد، آبدر فرهنگ دهخدا، همچنین •

چهار عنصر خاک، آب، باد و -گل، خوی، گوهر، فطرت، ذات، غریزه، عناصر طبایع اربعه 

.یکی از قوای نفس كل، قوة ساریه در اجسام و قوة مدبریه تعریف شده است-آتش 

•



طبیعت در دوران های مختلف

ربشذهندرکهاستمفهومیبرترینواولینطبیعتمختلفهایدوراندرطبیعت•

.استدادهقرارتأثیرتحترااشزندگیسبکوتصوراتتماموگرفتهشکل

تسلطوبودهانسانآموزگاربهترینطبیعتکهآیدبرمیچنینبشربیانترینابتداییاز•

بهواقلیموهواوآبتنوعبراساسومختلفهایشکلبه،زمانیمقطعهردرطبیعت

.استداشتهوجودهاآیینودینسنت،خصوص

•



.تاسبودهطبیعتباتعاملحالدرگوناگون،هایشیوهبهبشرتاریخ،طولتمامیدر

ازمهاجمنیروهایبرابردرناتوانیدلیلبهآدمیانگاهکنش،برهمفراینداینطیدر

،طبیعتخودازهاییمهارتآموختنباگاهبوده،آنسلطهوقدرتمقهورطبیعت،سوی

قدرتمنظوربهنیززمانیوبرآمدهآنباهماهنگیصدددروبرخاستهآنبامدارابه

.اندورزیدهممارستآنازکشیبهرهبهها،مهارتوهاتواناییافزایشویافتن



رشنگنوعحاضر،عصردرطبیعتتخریبازناشیتهدیدهایازآگاهیوزمانگذشتبااما•

وشیکبهرهبرایمنبعتنهاطبیعت،کهدریافتهانسان.شدمواجهاساسیتغییریباآنبه

چنین.ستاوزندگیکیفیتبردنباالبرایایدهوالهاممنابعازسرشاربلکه،نیستاستفاده

ازآگاهیدنبالبهبعدی،گامدروشدطبیعتباانسانتعاملنوعدرتغییربهمنجردریافتی

.دشخویشحیاتکیفیتافزایشبهمنجرآنها،ازگیریبهرهوطبیعتدرجاریقوانین

•



می توان دسته بندی چهار دسته ارتباط انسان با طبیعت را در 
:کرد

انساندوره،ایندر:(حجرعصریاشکاردورۂ):ارگانیکالگووارهوطبیعت.الف•

دوره.تاسبودهمسلطاوزندگیابعادتمامبرطبیعتوداشتهقرارطبیعتتسلطتحت

تأمیندنبالبهواندبودهمتعهدآنبهنسبتوناتوانطبیعت،مقابلدرهاانسانکهای

بودبقاوامنیتبهنیازیعنیخود،اولیهنیازهای



نقاشی روی دیوار غارها 



قع ، سطح تودر این دورهدام، دوره کشاورزی دوره : طبیعت و الگوواره فرارگانیک. ب•

در صدد هماهنگ کردن می رسد و انسان انسان از حوزه امنیت به حوزه آسایش

هور درقسمت دوم این دوره که در تا ظ. برمی آید«خود با طبیعت»یا « طبیعت با خود»

انقالب صنعتی ادامه دارد انسان در تقابل سازنده با طبیعت قرار دارد 



توقعسطحدوره،ایندر:(صنعتیانقالبدوره)طبیعتبرتسلطالگووارهوطبیعت.ج

وران،دایندر.کندمیدنبالراطلبیلذتورفاهوبودهآسایشوامنیتازفراتربشر

وصنعتیانقالبظهوربا.استودخنفعبهطبیعتازبرداریبهرهحداکثردنبالبهانسان

ونچبیمالکراخودانسانهاهستی،جهانوانسانودیندرخصوصجدیدتفکراتارائه

مدرامادیواقتصادیحداکثربازدهیراستا،ایندر.پندارندمیهستیجهانچرایو

.داردادامهشدتبهطبیعی،منابعتخریبوطبیعتازگیریبهرهودادهقرارنظر



ترینمهمازمحیطیزیستهایبحران:ارگانیکشبهالگووارهوطبیعت.د

همچناندورانایندررفاهانگیزهاستمواجهآنبامدرنانسانکهاستهاییچالش
سازگاریصدددرجهانیجامعهورفتهباالمحیطیزیستهایآسیبدرکدارد،وجود

.استبرآمدهطبیعتباصنعت

نسلاضانقرجزاینتیجهآنمنابعوطبیعتتخریبکهاسترسیدهتجسماینبهبشر
نحوهدراصالحاتیدوره،ایندررو،اینازداشت؛نخواهدزمینکرهانهداموبشر

.استشدهآغازطبیعتبابرخورد

محیطیزیستهایآسیبازدرکدارد،وجوددورهایندررفاهانگیزههمچناناگرچه
ونطقهمآنبهتنهاای،ناحیهومنطقههرکهاستاهمیتحائزنکتهاین.استرفتهباالتر
.داردتعلقبشریجامعهبهبلکهنداشته،تعلقناحیه


