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چکیده
رابطه انسان با طبيعت در طول تاریخ فراز و فرودهایي را داشته است .دو تفسير گوناگون از این سير وجود دارد .به نظر
غربيان امروزه کاملترین نوع این رابطه به ظهور رسيده است .ولي در نگرش شرقي این سير رو به زوال بوده و در سه یا
چهار دوره انحطاطي  ،امروزه بدترین شرایط این رابطه متحقق شده است .این مقاله نوشتاري پيرامون ارائه راهکارهایي
جهت ارتقاء کيفيت اثر متقابل انسان و محيط در بوسيله معماري بر یکدیگر است .انسان همواره تعاملي تنگاتنگ با محيط
پيرامون خود داشته و خود نيز نقش موثري در شکل دهي به آن ایفا کرده است .متأسفانه مشاهدات هرروزه شهروندان و
متخصصان از فضاهاي شهري گویاي این واقعيت است که معيارهاي کمي و کالبدي داراي برتري چشمگير و برجستهاي
در مکانیابي و طراحي فضاهاي سبز عمومي شهرها دارد و و نگاههاي مردساالرانه ،قيم مآبانه و فن محورانه محوریت
اصلي طراحي امروزي شده روش تحقيق این مقاله توصيفي-تحليلي و ابزار جمع آوري اطالعات کتابخانه اي بوده است.
هدف این تحقيق چگونگي استفاده و بازاندیشي در رابطه بين انسان و طبيعت (طبيعت مساوي) در فرآیند طراحي است .در
ادامه مقاله نمونه موفق این مطالعات ،پارک سبز عمودي شهري اگاالرتي "ایالت متحده امریکا 0707مي باشد که برنده
مسابقه معماري سال  0707شده است ،مورد بررسي قرار گرفته است.
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان (تیر) 0211

ساختن براي بشر یک نياز و یک ضرورت است شاید بتوان گفت اولين نياز انسان نياز به سرپناه باشد در این خصوص ساختن
ابتدایيترین بنا به صورت معماري توده و معماري مردمي با آگاهي از معيارهاي پشتيبان و با آگاهي شخصي سازنده بر اساس
معيارهاي عرف جامعه صورت ميگرفت اما نياز انسان به ایجاد ساختمان به عنوان وسيلهاي براي بيان احساسات مشترک منجر به
ایجاد معماري متعارفي گردید انسان در ساخت یک بنا از اعمالي استفاده ميکند که از اندیشه او نشأت گرفته است چنانکه گویي
اندیشههاي او به یک معنا با خود او در فضاي ساختمان و در طرح آن آميخته هستند معماري یک اجماع انساني از طریق اندیشه و
تقليد به وجود ميآید و متحول ميگردد تصميماتي که انسان در طراحي و خلق یک ساخته و براي برآوردن نيازهاي زندگي اتخاذ
ميکند بين او و ساختمان رابطه ایجاد ميکند که به زندگي معني ميبخشد و در طي آن به هویت خود پي ميبرد برند به این هم
به این هویت مفهوم ميدهد انسان در دوران مختلف تاریخي با دخالت در محيط آن را به صورت بهينه در آورده است" .وسعت
تاثيرات و صدمات محيط انسان ساخت بر محيط زیست طبيعي ،ایجاب ميکند که معماران مسئوليت ها و نقش خود را در تعدیل
این فرایند هاي اسيب رساننده و تغيير مسير تصميم گيريهاي معماري بپذیرد( .هيرمندي نياسر)0091 ،
هدف اصلي پژوهش حاضر بازاندیشي در رابطه بين انسان و طبيعت (طبيعت مساوي) و آسيب شناسي کيفي فضاهاي سبز
شهري در اینده معماري است یکي از مهم ترین انواع فضاهاي سبز شهري یعني پارک هاي شهري ميباشد .نظر به اهميت پارک
هاي شهري در ساختار فضایي شهر و کارکردهاي متنوع اکولوژیکي ،اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي و رواني آن ها و هزینههاي
باالیي که از سوي مدیریت شهري و سازندگان بناها براي ایجاد و نگهداري آنها هزینه ميشود ،این گونه ارزیابي ميتواند به
بهبود کيفيت برنامه ها و طراحيها کمک نماید و دربا دیدگاه متفاوتي طلبعتبه زندگي اروزي بشر وراد شود .براي این مهم پارک سبز
عمودي (فضاي سبز) در مسابقه جهاني اسمان خراش  0707در امریکا جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است عنوان پروژه
پارک عمودي شهري اگاالرتي  ،0707معمار یوتيان تانگ ،یونتائو خو مورد ارزیابي قرار گرفته است که با توجه به توصيف جزیيات
بيشتر درخصوص محدوده مورد مطالعه در ادامه نوشتار ،از ذکر بيش تر جزیيات در این بخش خودداري ميشود.

 -2ماهیت پارک و فضای سبز شهری
کلمه پارک از زبان فرانسه وارد زبان فارسي شده است و به معني باغ وسيع پردرخت است که براي گردش و شکار و  ...استفاده
ميشود( .حکمتي )0011 ،بنا به تعریفي دیگر ،پارک عبارت است از فضاي سبز طراحي شدهاي که در مالکيت عموم قرار دارد و
جزئي از فضاهاي شهري محسوب ميشود .این فضاها توسط گياهان و درختان پوشيده شده و بر اساس نظارت و مدیریت انسان،
حفظ و نگه داري یا احداثميشوند (مهندسين مشاور رویان .)0019 ،در سوي دیگر ،فضاي سبز به زمين هایي با پوشش ها ي
گياهي بلند یا نسبتاً بلند نظير جنگل ،باغ و  ...اطالق ميگردد .در واقع سطوحي را فضاي سبز تعبير ميکنيم ،که توسط درختان
داراي بُعد ،حجيم شده و تبدیل به "فضاي مثبت" گردیدهاند .در مقابل سطوحي که عاري از درخت بوده و گياهان آن منحصر به
سطوح چمن و انواع گياهان پوششي باشند ،به عنوان "فضاي منفي" یا به عبارت بهتر"سطح سبز"تعریف ميشوند (مهندسين
مشاور آمایش محيط .)0000 ،باتوجه به این تعاریف ،مهم ترین وجه تشابه تعاریف ميان پارک وفضاي سبز را باید در کارکردهاي
مثبت آن ها جستجو نمود .به عبارت دیگر هر دوي آنها فضایي هستند که مشاهده و حضور در آن ها ميتواند از ابعاد مختلف زمينه
آرامش انسان را فراهم سازد .نکته افتراق این دو مفهوم نيز آن است که فضاهاي سبز مفهومي کالنتر هستند که عالوه بر پارک
ها که عمدتاً داراي ماهيت عمومي هستند ،دربرگيرنده فضاهاي خصوصي همچون باغ ها و فضاي سبز بلوارها نيز ميشود .در
مقياس شهري ،فضاهاي سبز ،نوعي از سطوح کاربردي زمين شهري با پوششهاي گياهي انسان ساخت هستند که عالوه بر
"بازدهي اکولوژیک" ،واجد "بازدهي اجتماعي" نيز ميباشند (محمدي .)0010،به بيان دیگر ،فضاي سبز شهري بخشي از ساختار
شهري است که جانمایي آن باید هم سو با ضروریات زندگي شهري و در پاسخ گویي به نيازهاي شهروندان با در نظر گرفتن
امکانات و محدودیت هاي شهري و توجه به الگوهاي با ارزشي که داراي معاني و مفاهيم فرهنگي منتج از درون جامعه است،
صورت پذیرد (باباپور .)0010،این فضاها دربرگيرنده بخشي از سيماي شهر است که از انواع پوششهاي گياهي تشکيل شده است و
به عنوان یک عامل زنده و حياتي در کنار کالبد بي جان شهر ،تعيين کننده ساخت مرفولوژیک شهر ميباشد (سعيدنيا.)0019 ،

-3انسان ،طبیعت و معماری
اولين نيازي که انسان اوليه در خود احساس کرد ،احساس یک سرپناه بود .در این خصوص ساختن ابتدایي ترین بناها به یک
برنامه ریزي و تصميم گيري نياز داشت( .نزبيت )0011 ،بعضي ها معتقدند که با غلبه بر طبيعت ،چالش با فرهنگ از نقطه مقابل
آن رخ مينماید :یعني از دانش و آگاهي بشر و شکل ابزاري شده ً آن ،یعني فن آوري .مثال همراه با پيشرفت فن آوري ،نوع بشر
بحران محيطي جهاني اي را به وجود آورده است .در جایي دیگر ،الکساندر ميگوید اگر بر اثر رشد سریع جمعيت به فرض تأمين
غذاي همه آنها مقدور باشد و اگر تحت چنين شرایطي آدمي هنوز باقي بماند و به زندگي ادامه دهد ،بي تردید به موجود دیگري
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 -4رابطه فضای سبز و معماری در زندگی امروزه انسانها
فضاهاي سبز موجود در عرصههاي شهري در واقع بخشي از فضاهاي عمومي شهرها هستند که ميتوان آن ها را جز مهم
ترین بخشهاي محيطهاي شهري به شمار آورد .این عرصهها به عنوان مکانهایي تعریف ميشوند که همه شهروندان به صورت آزاد
(و قانوني) بدان دسترسي دارند .از جمله مهم ترین فضاهاي عمومي شهرها ميتوان به خيابانها ،ميادین ،گرهگاههاي شهري چون
چهارراهها و هم چنين فضاهاي سبز شهري همانند پارکهاي شهري اشاره نمود .یکي از مهم ترین این عرصهها ،پارکها و
فضاهاي سبز شهرياند که نقش فعالي در سالمتي شهر و شهروندان ایفا ميکنند .فضاي سبز بر خالف معنایي که ممکن است در
ذهن ایجاد کند ،تنها محلي نيست که شامل چند درخت و نيمکت باشد ،بلکه نماد و سمبلي از تفکرات فرهنگي و اجتماعي یک
جامعه است و عاملي مهم در فضاي شهري محسوب ميشود که همواره از جنبههاي اجتماعي ،فرهنگي رواني مورد توجه عموم
مردم است(.صالحيفرد و دیگران)0019 ،
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تبدیل شده است؛ یا موجودي دیگر که دست کم از دیدگاه او قابل قبول نيست .او از ضعف و سستي انسانيت صحبت مي کند.
(الکساندر ،و سرج چرمایف  )0001یکي از مهم ترین ویژگي هاي جهان معاصر ،اسکان بخش عمدهاي از جمعيت جهان به ویژه در
کشورهاي توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه در مناطق شهري است ).)Munier, 2006
در طي سالعاي اخير براي اولين بار تعداد ساکنين شهرها با ساکنين نواحي غير شهري برابر شده است (Fargkou, 2009).بر
اساس اعالم ریيس برنامه اسکان بشر ملل متحد سال  0770نخستين سال تاریخ بشر بوده که بيش از نيمي از جمعيت جهان در
شهرها به سر ميبرند )Harper, and Graedel, 2004).رشد سریع شهرها را ميتوان از بزرگترین تهدیدکننده هاي محيط زیست
برشمرد که تأثيرات آن به ساکنين شهرها یعني انسانها منتقل خواهد شد و تأثيري بس فرساینده بر روح و جسم انسان شهري
باقي خواهد گذاشت( .بهرام سلطاني .)0000 ،ساکنان شهرهاي امروزي تنها (به غذا نيازمند نيستند که با برطرف کردن آن ،مسأله
به نوعي پایان یافته تلقي گردد؛ بلکه مسکن خوب ،فضاي زندگي محيط آرام و تنفس هواي پاکيزه نيز در زمره نيازهاي  ،اصلي و
عمده به شمار ميآیند .شکویي )0011 ،مطالعات نشان داده است که افزایش جمعيت و گسترش شهرنشيني موجب تبدیل فضاهاي
سبز شهري به سطوح بتني خشن و نفوذ ناپذیر ميشود و این روند به ویژه در کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نمود
جدیتري دارد (.)Shi, Long2002
حاکم شدن مقياس ماشين بر مقياس انساني در برنامه ریزيها و طراحيهاي شهري و ضرورت توجه به نيازهاي ماشين جهت
حرکت ،پارک و  ...باعث تخریب بسياري از فضاهاي طبيعي و بکر در درون و پيرامون شهرها شده است ،فضاهایي که عالوه بر
مهمترین و اصليترین کارکردشان ،یعني کارکرد اکولوژیکي ،داراي کارکردهاي متعدد اجتماعي ،فرهنگي ،روان شناختي و حتي
سياسي براي اجتماعات انساني بوده و هستند .متاسفانه ،نوع بشر با تخریب فضاهاي بکر طبيعي به دليل عدم شناخت و کم توجهي
و چه بسا منفعت طلبي لجام گسيخته در دهههاي گذشته ،باع جدایي بيش تر انسانها از بخشي از هویت وجودیشان یعني طبيعت
شدند .طبي عتي که انسان از آن ریشه گرفته است (خاک) و بدان بازميگردد .طبيعتي که نخستين و باوفاترین همراه انسان از آغاز
خلقت تا کنون بوده است و زمينه اي مناسب و شایسته را براي رشد و تعالي انسان فراهم ساخته است( .حاتمي نژاد ،عمران زاده ،
)0019

 -5فضاهای سبز و تحوالت روند شهرنشینی
موضوع فضاهاي سبز شهري همگام با تحوالت روند شهرنشيني و گسترش کالبدي فضایي مناطق شهري و گسست رابطه
انسان شهرنشين با طبيعت ،روز به روز اهميت بيش تري به خود ميگيرد .بدون شک یکي از مهم ترین تجلي ها و نمودهاي این
اهميت را ميتوان مطرح شدن بعد زیست محيطي پایداري شهري دانست .محيط زیست و طبيعت به عنوان یکي از وجوه اساسي
زندگي و وجود انسانها ،همواره در زندگي بشر از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده است و با شهرنشين شدن انسان و کم تر شدن
ارتباط مستقيم آنها با نظامهاي طبيعي ،اهميت آن دوچندان شده است .کارکردهاي متنوع و گوناگوني که طبيعت و فضاهاي سبز
ميتوانند در زندگي انسان ها داشته باشند باعث گردیده است که بعد زیست محيطي تبدیل به یکي از مهم ترین ابعاد پارادایم توسعه
پایدار شهري گردد .از جمله کارکردهاي مهم پارک ها و فضاهاي سبز عمومي در شهرها و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان ميتوان
به کارکردهاي اجتماعي ،روان شناختي ،فرهنگي ،اقتصادي و اکولوژیکي آن ها اشاره نمود:
کارکرد جامعهشناختي :فراهم سازي زمينه براي شکلگيري کنشها و تعامالت اجتماعي بهتر ميان شهروندان ،انتشار دانشها؛
تجربيات و عقاید و ارزشهاي مرتبط با حوزههاي مختلف زندگي روزمره انسان ها ،کمک به اجتماعي شدن افراد و شکلگيري
شبکههاي اجتماعي و ارتقاي سرمایه اجتماعي در سطح جامعه ،زمينه سازي براي افزایش سطح همبستگي و انسجام اجتماعي در
سطح جامعه ،کمک به شکلگيري تشکلهاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد ،زمينه سازي براي پرکردن اوقات فراغت و تفریح
شهروندان در گروههاي سني و جنسي مختلف و . ...
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کارکرد فرهنگي :گسترشفرهنگشهري وحقوقشهروندي ،بستر سازي براي آشنایيافراد با مفاخر ملي و مفاهيم ارزشي(انساني)،
برگزاريتعدادي دورههاي آموزشي ،تحقيقاتي ،جشنوارهها ،شب شعرها ،مسابقات نقاشي کودکان و  ...پارکها و فضاهاي سبز
شهري ،زمينهسازي براي آشنایي شهروندان با عقاید و ارزشها و باورهاي سایر گروهها ،اقوام و اقليتهاي ساکن در شهر،
زمينهسازي جهت آشنایي مهاجران با فرهنگ زندگي شهري.
کارکرد روان شناختي :ایجاد آرامش روحي و رواني ،تاثيرات مثبت در سالمتي جسمي و بدني افراد ،ارتقاي کارایي و بازده عملکردي
افراد ،حل چالشها و تنگناهاي افراد از طریق تبادل افکار ،تاثير بر روي رفتار انسانها و پویایي ذهني و رفتاري آن ها ،ماندن افراد
در وضعيت فيزیکي و روحي مناسب از طریق حضور مستمر در پهنههاي طبيعي و پارک ها و فضاهاي سبز شهريRoseland, .
))M (Ed) (1997
کارکردهاي اکولوژیکي :بهبود شرایط بيوکلماتيک در شهر،کاهش آلودگي هوا ،تاثير مثبت بر چرخه آب در محيط زیست
شهري و افزایش کيفيت آب هاي زیرزميني ،افزایش نفوذپذیري خاک و کاهش آلودگي صوتي( .محمدي.)0010،
از سوي دیگر ،اهميت بعد زیست محيطي در بحث پایداري شهرها زمينهساز شکلگيري نظریهها و اندیشههایي چون شهر
اکولوژیک(بومشهر) و اکوپارکها یا پارکهاي اکولوژیک در حوزه توسعه پایدار شهري گردیده است( .گروتر)0001 ،
شهر اکولوژیک( :)Eco Cityاصطالح شهر اکولوژیک یا بوم شهر واژه اي نسبتاً جدید است ،اما با این حال مباني و مفاهيمي که
این اندیشه بر آن مبتني شده است ،داراي تاریخي طوالني است) . ) Wong, T., B.,Yuen (2011شهرها هر چند که نمودهاي
کالبدي فضایي فعاليت هاي انساني قلمداد ميشوند ،اما به واسطه پيچيدگي آن ها و تاثير پذیري شان از فعاليت هاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي و سياسي گروه هاي انساني ،از آن ها به عنوان موجودات زنده تعبير ميشود که داراي حيات ميباشند .پس اگر
شهر موجودي زنده و واجد حيات است که تحول و تکامل خود را بر پهنه بوم و قلمرو طبيعي خود دنبال مي کند ،شناخت چگونگي
ارتباطات متقابل ميان سيستم هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شهر با محيط زیست پيرامون و تالش در جهت ایجاد تعامل
مثبت و هماهنگ را ميتوان از اهداف اصلي نظریه شهر اکولوژیک دانست .به بياني دیگر ،شهراکولوژیک ،شهري است که فرایند
هاي استفاده مجدد از منابع  ،بازیافت،کاهش مصرف و بازتوليد در مدیریت و برنامه ریزي بخش هاي مختلف آن لحاظ شود و
هدف از اجراي این فرایندها رسيدن به توسعه پایدار زیست محيطي در محيط شهري است(.عباس زاده)0097،
نظریه شهر اکولوژیک نيل به پایداري زیست محيطي در محيط شهري را منوط به رعایت اصول دهگانه زیر ميداند.
 اصالح و بازبيني اولویت هاي کاربري زمين براي ایجاد اجتماعات فشرده ،متنوع ،سبز ،ایمن ،دلپذیر با کاربري مختلطدر مجاورت گره هاي حمل و نقلي و دیگر تسهيالت حمل و نقل.
 اصالح و بازبيني اولویت هاي حمل و نقل براي مورد اهتمام قرار دادن پياده ،دوچرخه ،درشکه و حمل و نقل عموميو تاکيد بر دسترسي به واسطه مجاورت.
 احيا کردن محيط هاي شهري خسارت دیده به ویژه خطوط ساحلي ،نهرها و رودها ،زمين هاي حاصل خيز و ... ایجاد واحدهاي مسکوني ایمن ،راحت و آراسته و در حد توان تمامي گروه هاي درآمدي و از حيث اقتصادي و نژاديمختلط و متنوع.
 احياي عدالت اجتماعي و ایجاد فرصت هاي ارتقا براي زنان ،رنگين پوستان و ناتوانان. حمایت از کشاورزي محلي ،پروژه هاي شهري سبز و باغ هاي اجتماعي. ارتقا و احياي بازیافت ،فن آوري هاي مناسب و خالقانه و حفاظت از منابع در عين آن که مواد زاید خطرناک و رشدجمعيتي کاهش ميیابد.
 کارکرد و حمایت کردن از کسب و کارها و فعاليت هایي که حمایت کننده و مشوق فعاليت هاي اقتصادي هستند کهاز لحاظ اکولوژیکي سالم و ایمن ميباشند و در عين حال آلودگي ،ضایعات و استفاده و توليد مواد خطرناک را تشویق
و حمایت نميکنند.
 بهبود و ارتقا ساده زیستي اختياري و داوطلبانه و عدم تشویق و تبليغ مصرف افراطي کاالهاي مادي. افزایش آگاهي نسبت به محيط هاي محلي و زیست بوم از طریق پروژه هاي آموزشي و فعاالني که آگاهي عموميرا در زمينه موضوعات مرتبط با پایداري اکولوژیکي افزایش ميدهند) Wong, T., B.,Yuen2011).

 -6توﺟهبهمعنادرشهرسازی از دیدگاه لینچ
پس از نگاه کالبدگرایانه که در شهرسازي مدرن جایگاه خاصي یافته بود؛ کوینلينﭻ را مﻰتوان از سردمداران
اندیشمندانيدانست که توجه به معنا درشهر را سرلوحه کار خود قراردادند"،مالحظه محيط شهري به عنوان موجودیتي سرشار از
معني" انسان موجودي است که در طبيعت قرار گرفته و همراهي با طبيعت در هر زمان و مکاني از نيازهاي مبرم عمومي باشد
فضاي زندگي او باید با طبيعت و بستر طبيعي خود مطابقت داشته باشد و نا ها موجود این که در طبيعت قرار گرفتند و طبيعت
22

مجموعه منظم است هایدگر در سال  0910در گردهمایي انسان و فضا گفته بود نجات زمين سروري بر آن و به زیر فرمان
کشيدنش نيست فقط گامي با چپاول بي حد فاصله دارد( .یار احمدي)001:0001،

 -7برخورد انسان با طبیعت
ارتباط با طبيعت امروزه به مسئله اي مهم براي همه جوامع تبدیل شده که به دو شکل اصلي بروز کرده است .امرزه طبيعت از
زندگي انسان فاصله گرفته طبيعت توسط انسان در حال نابودي است هماهنگي معماري و طبيعت :اساس ساختن دست اندازي به
طبيعت است گروتر در سال  0001ميگوید :چنانچه نوع این دست اندازي ارتباط نزدیک با طرز فکر انسان و نگرش او نسبت به
طبيعت دارد نخستين دیدگاهمان بود که انسان خود را جزئي از طبيعت ميانگاشت و خود را با نظم طبيعت همراه ميدانست( .زماني
)0011

 -8وابستگی انسان به طبیعت

 -9نیاز و ضرورت به ساختن برای بشر
ساختن براي بشر یک نياز و یک ضرورت است شاید بتوان گفت اولين نياز انسان نياز به سرپناه باشد در این خصوص ساختن
ابتدایيترین بنا به صورت معماري توده و معماري مردمي با آگاهي از معيارهاي پشتيبان و با آگاهي شخصي سازنده بر اساس
معيارهاي عرف جامعه صورت ميگرفت اما نياز انسان به ایجاد ساختمان به عنوان وسيلهاي براي بيان احساسات مشترک منجر به
ایجاد معماري متعارفي گردید انسان در ساخت یک بنا از اعمالي استفاده ميکند که از اندیشه او نشأت گرفته است چنانکه گویي
اندیشههاي او به یک معنا با خود او در فضاي ساختمان و در طرح آن آميخته هستند معماري یک اجماع انساني از طریق اندیشه و
تقليد به وجود ميآید و متحول مي گردد تصميماتي که انسان در طراحي و خلق یک ساخته و براي برآوردن نيازهاي زندگي اتخاذ
ميکند بين او و ساختمان رابطه ایجاد ميکند که به زندگي معني ميبخشد و در طي آن به هویت خود پي ميبرد برند به این هم
به این هویت مفهوم ميدهد انسان در دوران مختلف تاریخي با دخالت در محيط آن را به صورت بهينه در آورده است(.عطایي،
طباطبایيان )0091
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طبيعت ساختار با بسته و در عين حال چرخه کاملي دارد معماري طبيعت از طبيعت و آثار طبيعت در طول تاریخ هميشه منبع
الهام و سرمشق خالقيت هاي انساني و منشأ خدماتي براي انسان جستجوگر و کنجکاو بوده است در این روند انسان پس از گذر از
قهر طبيعت توانسته از چيرگي هاي خود را به او نشان دهد هرچند امروزه واژه معماري ارگانيک به عنوان رمز واژه طبيعت استفاده
ميشود هنگامي که در رابطه با معماري مطرح ميگردد که تنها به معني تقليد صرف از طبيعت نيست بلکه باید ساخت فرم گونه به
طبيعت نزدیک و در واقع ذاتاً طبيعي باشد یکي از موارد و جنبههاي تقليد در معماري به بيان دیگر طبيعت تقليد شده تقليد از اصول
زیبایي و پایداري طبيعت است تقليد از منطق طبيعت و نهایت خلق سازه و تقليد در ایجاد فضاست (کياني)017، 0017،

 -11مقدمه ارتباط و تماس انسان با طبیعت
ارتباط و تماس انسان با طبيعت و حفاظت از محيط زیست از جنبههاي مختلفي واجد اهميت است که یکي از مهمترین این
جنبهها که عالوه بر اهميت مادي واجد ارزش معنوي و رواني نيز هست ایجاد احساس ارتباط با گذشته و پيوند با آینده در انسان
است اوه بر اهميت ما نياز اینکه این نياز تا جایي است که حتي گروههایي یا تفکراتي مثل مدرن نيست که فرهنگ و تاریخ را نفي
ميکند براي پاسخگویي به این نياز اساسي انسان توسعه موزه ها را در دستور کار خویش قرار داده است که انسانها همواره مشتاق
و در پي ارتباط با گذشته خویش هستند یکي از مهمترین آثاري که ميتواند این ارتباط را به نحو مطلوب قرار دهند نمایش دهد
برقرار نماید فرهنگ و محيط زندگي انسان هاست و فرهنگ نيز به نوبه خود شامل اجزاء و عناصر متعددي است که نقش جملگي
آنها در تداوم حيات انسان و فعاليت هاي او نقشي یگانه است نه تنها یکي از اجزاي فرهنگ باورها و اعتقادات مردم نسبت به
محيط خویش است که عناصر طبيعت نيز بسيار و متنوع و گسترده هستند (تقي زاده.)000،0010،
امروز در نظریه هاي بسياري از متفکران مانند فيلسوفان معماران بزرگ و طراحان محيط از یک نوع هستي شناسي نوین
سخن به عمل ميآید که در آن رابطه هماهنگ ميان انسان و طبيعت و احياي سرشت انساني و یافتن قواعد موجود در طبيعت
جستجو ميشود این بازگشت در نظریه هاي معماري معاصر به طور عمده توسط بازگشت به دیدگاه ارگانيک شناخته شده است
طبيعت در این نظریهها به عنوان یکي از مظاهر رابطه ميان انسان با محيط مطرح شده است در معناي دقيق تر طبيعت امروزه به
موضوعي یا عينيت اي تبدیل شده که انسان و قصد نجات دادن آن را دارد(.نورمحمدي)0011،
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با توجه به مفاهيم بيان شده ،ارتباط ميان طبيعت و معماري در سه دوره قبل از مدرن ،مدرن و پس از مدرن قابل بررسي
است ،در دوره قبل از مدرن توجه بيشتر به منشا پيدایش جهان بود و از این رو طبيعت به معني سر منشا و فطرت به وسيله معماري
بيان ميشد .در دوره مدرن دیدگاه هاي بشري دگرگون شد و باعث به وقوع پيوستن انقالب صنعتي و پيشرفت زیاد علوم و فنون
گردید .خرد گرایي و انسان مداري از ویژگي هاي این دوره است که انسان را عامل و فاعل دانسته و وي را از کيهان و خدا جدا
ميکند .توسعه صنعت شناخته شد .معماري در ِخام ِ مواد ِ در چنين زماني طبيعت تنها در معناي کل موجودات و به عنوان منبع
پایان ناپذیر این دوره به امور کمي انسان و استانداردهاي فيزیکي زندگي وي تقليل یافت و بر خالف معماري کهن که معماري
هدایتگر و منطبق بر اهداف فلسفي انسان بود تنها به نيازهاي آدمي منطبق شد و به جنبه هاي هدایت و پرورش آن توجه نکرد و
زیبایي را در پاسخ گویي کامل به نيازهاي این جهاني انسان دید .اما چندي نگذشت که بحران محيط زیست ،استثمار انسان و بي
هویتي ،جامعه مدرن را فرا گرفت .معماري این دوره را ميتوان "معماري مسلط بر طبيعت" ناميد زیرا به ذات امور توجه و از
عناصر و نيروهاي طبيعي به درستي در جاي خود استفاده ميکند( .فالحت و شهيدي )0019
در دوره پس از مدرن التقاط تکنولوژي و طبيعت ظاهر ميشود تا بحران هاي حاصل از تفکر مدرن را بهبود بخشد .معماري
هايتک که محصول دوره مدرن است در این زمان براي حفظ اکوسيستمهاي طبيعي به اکوتک و ارگاني -تک توسعه یافت .در
این دوره طبيعت ،نيروهاي طبيعي ،اکوسيستم و نوع رابطه موجود زنده با محيط زیست مورد توجه قرار گرفت و معماري زمان نيز از
این تفکر تاثير پذیرفت .در این دوره مفهوم پایداري متولد و در محافل علمي دنيا توسعه یافت .معماري این دوره را ميتوان
"معماري همراه با طبيعت" ناميد زیرا به ذات امور توجه و از عناصر و نيروهاي طبيعي به درستي در جاي خود استفاده ميکند.
(عابدي)0019 ،

-12آسمان خراش همگام با طبیعت (مسابقه  2121معمار:یوتیان تانگ)
جایگاه دوم مسابقه آسمان خراش  0707یوتيان تانگ ،یونتائو خو ایاالت متحده
آسمان خراش  Egalarity Natureیک نوع ساختمان خراش جدید را تصور ميکند که ناشي از اصرار انسان به ارتباط با طبيعت
به جاي دیدگاه سرمایه گذاري و تخریب آن است .این نوع جدیدي از زیرساخت ها را فراهم کرده است که براي خدمت رساني به
کل جامعه طراحي شده است .آسمان خراش با احترام ویژه به گذشتگان از کانسپت رشته کوه الهام گرفته است و بصورت رشته
کوهي تصور ميشود که راهي جدید براي تجربه و حضور انسان در طبيعت و در محيط شهري را فراهم ميکند .یک مسير کوه
نوردي زیگزاگ همراه با فضاهاي انتزاعي ایجاد شده است که تعامل غيرمنتظره بين مردم و طبيعت را ایجاد ميکند و افراد را براي
ادامه مسير تشویق ميکند .حضور در این فضا و دسترسي و ارتباط با برج توسط ابزارهاي ساخت دست بشر تعيين نميشود بلکه
قدرت بدني فرد تصميم ميگيرد که در ادامه مسير را بده یا خير.

 -1-12بازاندیشی رابطه بین انسان و طبیعت
دیدگاه دیگر نسبت به طبيعت پيشنهاد طراحي با بازاندیشي در رابطه بين انسان و طبيعت است ،امکان جدید نوعي از برج و سبک
زندگي در یک محيط شهري با تراکم باال را بررسي ميکند .در برنامه ریزي شهري آینده ،زمين رایگان براي همه افراد موجود
است ولي ممکن است براي ساخت فضاي سبز ،پارک یا باغ کافي نباشد .با این حال ،نياز به این مناطق ضروري است و این آسمان
خراش فرصتي را براي فضاي سبز بزرگ در یک ردپاي کوچک فراهم ميکند .این برج ترکيبي از طبيعت و یک محيط ساخته شده
توسط بشر است .این کوه به عنوان کوهي عمودي در مرکز شهر تصور شده است :کوهي براي پياده روي یا صعود براي همه مردم
ميباشدwww.arel.ir.

 -2-12طبیعت برابری
این طراحي با تفکر مجدد در مورد رابطهي بين انسان و طبيعت ،امکان جدیدي براي برج و سبک زندگي مردم در محيطهاي
شلوغ شهري فراهم ميکند .در آیندهي توسعهي شهري ،طرحهاي شهري موجود ممکن است براي ساخت پارکها و باغها کافي
نباشد .اگرچه ،اشتياق طبيعت هميشه در قلب انسان محفوظ است .با در نظر گرفتن فضاي کم مناطق شهري و عالقهي بشر به
فضاهاي سبز بسيار ،تنها راهکار ساختمانهاي عمودي است.
این برج ترکيبي از طبيعت و طبيعتي ساختهي دست انسان است .کوهي عمودي در وسط شهر تصور کنيد :کوهي براي
کوهنوردي ،صخرهنوردي و زیستگاهي براي همه .از روزي که آسمانخراشها ظهور کردند ،به ابزاري براي افراد مرفه تبدیل شدند.
اینها مظهر مصرفگرایي و نمادگرایي با تاکيد بر جاهطلبي به جاي شرایط زندگي هستند .تا کنون ،حقوق مربوط به فضاهاي
باالي ساختمان در بازي پایتخت یکي از امتيازهاي جدید محسوب ميشد .به دنبال ارتفاع بودن هرگز متوقف نشده است و این
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موقعيت ناعادالنه هيﭻ گاه تغيير نميکند مگر اینکه شکل جدیدي از آسمانخراش ظاهر شود که از طبيعت الگو گرفته است.
دسترسي به چنين مکاني بستگي به وضعيت مالي شما ندارد بلکه قدرت فيزیکي افراد تعيينکننده است چون هيﭻ آسانسوري براي
بازیکنان پایتخت نداریم .آسمانخراشها باید نماد برابري نوین باشند .هدف ،حذف سلسلهمراتب و مدل اجتماعي وابسته به
هرچيزي در جهان است و ما به دنبال آزادي نویني هستيم که در آن هرکس بتواند به سطوح مختلفي دست یابد .آسمان خراش
نباید نوعي مزیت براي افراد مرفه باشد .بلکه باید خودش را به شکل ابزاري براي همه آشکار کند .اهميت بازسازي آسمانخراش از
اشتياق و نيازهاي القاشده مجزاست .آسمان خراش دیگر به شيء یا خواستهاي که از پيشتعيينشده و به فضاها محدود ميشود،
اطالق نميگردد بلکه با یکسانسازي و آزادي معنا پيدا ميکند .همچنين از پتانسيل زندگي نوین براي تمام کاربران رونمایي
ميکند.حذف اختالف طبقاتي ،نماي برتري ،انسان عریان از ایده هاي فلسفي طرح است . (www.evolo.ir).

 -3-12آزادی فضا

 -4-12نوعشناسی دیگر
آسمانخراشهاي معمولي فضاهاي زیادي به این چيزها اختصاص ميدهند :البي ،دفتر/واحدهاي اسکاني و تسهيالت .هر
برنامهاي یک جایگاه درون برج به صورت عمودي بين دو بخش ابتدا و انتها در نظر ميگيرد که فقط ارتباط بين طبقات مختلف را
برقرار ميسازد .در پيشنهاد جدید ما ،برنامهها به شکلي منعطف در طول مسير رو به باال تخصيص یافتهاند .مرکز عبور و مرور
اکنون با مدل کوه جایگزین شده که امکان مدیریت بهتر فضا را فراهم ميکند .یک رابطهي جدید بين مردم ،طبيعت و معماري
توسعه یافته تا محرک رخدادهاي غيرمنتظره باشد( )www.evolo.ir( .شکل  0تا )0
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فاصله ي بين انسان با انسان که باعث گردهم آمدن و ایجاد مکان مشترک ميشود :اگر فرد تنها باشد نياز به فضاي کوچکي
دارد؛ اگر دو نفر باشند فضاي بيشتري ميخواهند؛ اگر  07نفر شوند تبدیل به مدرسه ميشود .اگر صدنفر باشند ،فضایي به اندازه
تئاتر ميخواهند .هزار نفر یک اتاق گردهمآیي ميخواهند؛ ده هزار نفر یک شهر ميخواهند؛ یک ميليون نفر تبدیل به کالن شهر
ميشود .فضاي داخلي آسمان خراشها کامال منعطف و آزاد است .فرقي بين فضاها و سطوح نيست .مکانها فقط وابسته به
فاصلهي انسان با انسان و حجمهاي فضایي است .حرکت دائم و برهمکنشهاي انسان به هر فضا معنا ميدهد
(.)www.evolo.ir

شكل  –1ایده های اولیه طرح ()www.archdaily.ir
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شكل  –2ایدهها فلسفی طرح

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان (تیر) 0211
شكل  –3به کارگیری جرکات مارپیچ و منحنی در طرح

شكل  –4طرح نهایی پروژه

)(www.archilovers

((www.evolo.ir

 -8نتیجهگیری
فضاهاي معماري و شهري ،ميبایست عرصه اي بي بدیل براي تماس بي واسطه با دنياي طبيعي باشند ,دنيایي که در بستر
طبيعت بکر زاده ميشود و مجموعه اي از عوامل و فرآیندهاي طبيعي را دربرميگيرد؛ اما متاسفانه دنياي کنوني ،به علت دوري از
اکوسيستم و فرآیندهاي طبيعي ،پيامدهایي جز مشکالت متعدد زیست محيطي ،فضاي شهري بي روح و حضور معماري هایي که با
نيازهاي طبيعي انسان هيﭻ انطباقي ندارند را براي انسانها درپي داشته است .توجه به مسکن نه فقط به عنوان یک سرپناه ،بلکه به
عنوان فضایي که بتواند شرایط الزم را براي رشد فردي هر یک از افراد خانواده فراهم آورد و همچنين نيازهاي روحي و رواني آنان
را مرتفع سازد حائز اهميت است .یکي از راهکارهاي ارتقاي کيفيت محيط هاي مسکوني عصر حاضر بهره گيري از معماريهایي
نویني ميباشد؛ این معماري ها به جهت پيوند و ارتباطي که با طبيعت دارند ،ميتوانند پاسخگوي نيازهاي روحي و رواني انسان
معاصر باشند و تا انداز هاي شرایط مطلوب و مناسب را براي زندگي متقاضيان مسکن فراهم سازند.
مفهوم زیست محيط این است که زمين را حتي بهتر از آنچه براي خود یافته ایم ،براي نسل آینده حفظ کنيم .با این تعریف،
فعاليت انسان زماني در جهت پایدار نگهداشتن محيط زیست است که بتواند در زماني محدود انجام شود یا ممتد باشد ،بدون اینکه
منابع طبيعي را به انتها برساند یا کيفيت محيط زیست را تنزل دهد .فضاهاي سبز عمومي و به ویژه پارک هاي شهري را در جهان
شهري شده معاصر باید به مثابه قلب تپنده شهرها دانست .آن ها نه تنها تعدیل کننده هواي شهرها وکاهنده آلودگي هاي گوناگون
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شنيداري ،دیداري ،بویایي و  ...در فضاهاي شهري هستند ،بلکه کارکردهاي غير مستقيم اجتماعي ،رواني و فرهنگي و اقتصادي آن
ها نقشي اساسي در ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان بر عهده دارند .بر این اساس به نظر ميرسد ضرورت توجه به معيارها و
مولفههاي کمي و کيفي مکان یابي و طراحي این فضاها ضرورتي اجتناب ناپذیر است .در این مقاله سعي بر ان شد که با اوردن
نمونه موفق پارک عمودي شهري با مفهوم بازاندیشي در رابطه بين انسان و طبيعت (طبيعت مساوي) :پارک سبز عمودي شهري
اگاالرتي "ایالت متحده امریکا 0707بر این امر صحه بگذاریم و ان را به جامعه معماران معرفي کنيم.
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