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اطالعات علمى

در معماري ايران ، چه در دوران باستان وچه در دوران اسالمي، 
نمادگرايي كه اشكالي از طبيعت را به همراه 
داشته است ، پيوسته در آثار تاريخي و فرهنگي 
به چشم خورده  و مي خورد. در اين ميان، چشم 
اندازه ها ، كوه هاي عظيم پربرف، دره هايي به 
پهناي يك ايالت، جلگه هاي وسيع درخشان، 
مستلزم ايجاد بناهايي متناسب با آن شكوه 
و عظمت بوده است.براى نمونه درباغ ايرانى 
زمين وحشى وعقيم به كمال مقدر خويش 
دست مى يافت و ديگر دشمن آدمى نبود و 
نسبت به نيازهاى او بى توجه نبود بلكه به 
عكس، آسايش،آرامش و شادى وى را تامين 
مى ساخت، باغ ايرانى به عنوان مظهر و واسطه اى از 
طبيعت وحشى و بكر با محيط زيست انسان، 

نه تنها جاى امن و آسايش كه در عين حال جايى آرام براى تفكر و 

انديشه بود.در واقع باغبان، معمار، بافنده،نقاش وشاعر، كار خود را 
با احساس عارفانه و نيز با تعقل و تخيل انجام مى دهند.ازمعمارى 
ايرانى گذرمى كنيم ودرسوى ديگردر سال 1939 مى بينيم فرانك 
لويدرايت با طرح خانه آبشار  امتزاجى عجيب بين طبيعت و سكونت 
انسان بوجود مى آورد. سقف ها و بالكن هاى وسيع و متقاطع در باال 
و صخره هاى طبيعى در پايان بنا، همراه با جريان نهر و آبشار آميزه 
اى يگانه را بوجود مى آورد و بدين گونه عالقه خود و توجه زندگى 
انسان را به طبيعت مورد تاكيد قرار مى دهد.رايت از آغاز خانه هايش 
را با طبيعت مى آميخت. اين تمايل وى در تركيب معمارى و طبيعت 
چندان است كه اغلب نمى توان تشخيص داد كجا ساختمان هاى وى 
آغاز مى شوند وكجا طبيعت پايان مى يابد. وى در مورد خانه شخصى 
اش بر روى تپه كه فرمى مشخص و دقيق داشت مى گويد:"من هرگز 
خانه اى را بر راس تپه اى نمى سازم" واين خود نشان مى دهد كه وى 

كوشيده است باقراردادن خانه در موقعيتى خاص، انحناى پيوسته و 
زيباى تپه به ديده آيد. در تفاوت نگاه هاى دو آرشيتكت بزرگ معاصر 
مى توان گفت كه لوكوربوزيه با انديشه هايش در طراحى و خلق 
معمارى خواسته است طبيعت را به داخل و اطراف معمارى بكشاند. 

در صورتى كه رايت در اين رهگذر به طبيعت دست نزده است.
از ديرباز بر مساله ارتباط ساختمان با طبيعت اين دو جواب متفاوت 
يافت شده كه هر دو به نحوى هميشه درست وصادق بوده اند. معابد 
يونان در آغوش طبيعت اما با چهرهاى متمايز از آن ساخته شده اند 
و شهرهاى قرون وسطايى چنان با طبيعت در آميخته اند كه انگار 
جزيى از طبيعت هستند. در دوره معمارى معاصر ، لوكوربوزيه نگاهى 
تازه به طبيعت ارائه كرد،وى با طرح ويالى ساوا در پوآسى فرانسه و 
ايجاد يك تراس وسيع در آن، با قراردادن قاب هايى خالى در نماى 
آن واسطه اى بين معمارى داخل و طبيعت بيرون به وجود آورده 
است،در حقيقت با ايجاد اين نوار باز در ديوار تراس، مناظرى قاب 

شده بوجود آورده است.


