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  چکیده

 این . آن همراه باشدبا تا دکوشمیانسان همواره به همین دلیل ست هااحساسات، شور، شعف و زیباییگاه  تجلیطبیعت 

 طبیعی سر  که نه تنها با محیط. دیدسنتی معماريدر توان به خوبی میرا همزیستی با طبیعت  همراهی ونوع

کتابخانه نیز به عنوان . د با آن کمال هماهنگی و موازنه را دار در عین زیبایی و کارآمديناسازگاري و جنگ ندارد بلکه

 توجه ...)شوق، شادي، لذت و(  کاربران وروانی   روحیهايرکز یادگیري  باید به نیازهاي اطالعاتی وهم به نیازیک م

ضمن شناسایی بنابراین مقاله حاضر برآن است .  پیوند با طبیعت قابل حصول است ارضاي این نیازها از طریق.کند

ها با طبیعت از طریق هاي همزیستی ساختمان کتابخانهها، به روشنقش و جایگاه طبیعت در معماري کتابخانه

ز لحاظ زیبا شناختی و کنندگان اد مراجعهپاسخگویی به شرایط آب و هوایی و توپوگرافیک وتاثیرات آن بر افزایش تعدا

اي و بر اساس تحلیل محتوا به  این پژوهش از نوع توصیف تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهروان شناختی بپردازد

  .پردازدها میوري و تحلیل دادهآگرد 

   طبیعت و معماريد، طبیعت، پیونمعماري کتابخانه :ي موضوعیهاکلید واژه

  

  مقدمه 

اي  سعی داشته است که بگونهري در طبیعت وبا دستکا با طبیعت در ارتباط است هموارهانسان     

. شودبی در طول تاریخ بشر دیده می به خو نوع همزیستی این. طبیعت را در خدمت خود درآوردبهینه

ساخت ومورد بهره برداري قرار داد ... وناه، مسکن، محیط زیست ه عبارتی دیگر بشر از زمانی که سرپب

طبیعت توجه داشته است و طبیعت را به عنوان یک طرف مهم واساسی در  ه به عوامل موجود درهمیش

همزیستی میان انسان . )1380 ؛ نصر،1380 کیانی،( هایش مورد استفاده قرار داده استها و طرحنقشه

جود در جهان هاي موساخته. رت آشکاري وجود داشته است در تمدن اسالمی نیز به صوو طبیعت

استفاده به عنوان نمونه . اندهاي سنتی دیگر با طبیعت همسو و هماهنگ بودهسالم همچون در تمدنا

هاي مرکزي ایران از جمله یزد، کاشان، کرمان نشان دهنده دانش آدمی براي بهره از بادگیرها در شهر

ی و کارآمدي که در عین زیبایاست برداري هر چه بیشتر از عوامل طبیعی موجود در فرهنگ اسالمی 

نصر، (نه تنها با محیط طبیعی سر ناسازگاري و جنگ ندارد بلکه با آن کمال هماهنگی و موازنه را دارد 

- عالوه بر دستاوردهاي مادي، نه تنها سبب آشنایی انسان با طبیعت میهمزیستی اهمیت این ).1380

کثراستفاده بهینه از عوامل حدابخشد وباعث گردد، بلکه رابطه فرد را با محیط اطرافش تداوم می

. شودي خارجی میهاانرژي مصرف صرفطبیعی موجود از قبیل انرژي نور و آب و باد و جلوگیري از

 در .اموش کردن این بعد از معماري است امروزه یکی از مشکالت گریبان گیر تمدن معاصر فراما

تی در آورند که چشم اندازهاي رود که معماري را به صورنتیجه درحال حاضر بسیار سخن از آن می

 گیري شخصیت، رفتارثابت کرده است این همسویی در شکلبشري با طبیعت همسو باشد زیرا تجربه 

ضمن شناسایی نقش و جایگاه  بنابراین مقاله حاضر برآن است .نظام عملکردي انسان موثر است و
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 از طریق ها با طبیعتابخانهتی ساختمان کتهاي همزیسها، به روشطبیعت در معماري کتابخانه

کنندگان از هع وتاثیرات آن بر افزایش تعداد مراجه شرایط آب و هوایی و توپوگرافیکپاسخگویی ب

  .لحاظ زیبا شناختی و روان شناختی بپردازد

  

   کتابخانه هاطبیعت در معماري  وجایگاهاهمیت

 است هاي انسانیبراي نیازمناسب  محیطی خلقدر جهت ) فناوري( میختن هنر و دانشآدر هم  معماري 

حساسات، شور، شعف، رایحه، فضا، سرچشمه اطبیعت   با تاکید به این تعریف و عنایت به اینکه.)1381هلمن، (

دست بایست همواره خواه است پس میو طبیعت گراانسان نیز فطرتاً طبیعت و با توجه به اینکه استو زیبایی 

بشریت وردهاي آاز آنجایی که یکی از دست.  باشدطبیعتمخوانی با هاي بشري در هماهنگی و هساخته

شود و وجود آن بر روند و توسعه و بالندگی دف خدمت رسانی به جامعه ایجاد می که با هکتابخانه است

ر ببینده را در  ساخته شود که هاي هماهنگ با محیط اطرافش به گونهفرهنگی کشور تاثیر گذار است لذا باید

  و شاديبرانگیزشوقهاي اطالعاتی کاربر، عالوه بر رفع نیاز نآ و استفاده از  خویش سازدنگاه مجذوباولین 

به مراجعه و استفاده از کتابخانه را به همراه کاربران گی انگیزهرغبتی و بیبیدر غیر این صورت  باشد آفرین

 هايضوابط منطقی و همسو با خواسته ل وگاه معماري کتابخانه بر اساس اصوبنابراین هر. خواهد داشت

 محیطی زیبا و آرامش بخشی را براي عالوه بر اینکه باشدبا طبیعت ها وهماهنگ فطري و طبیعی انسان

گیري از عوامل دلیل بهرهه  بهاي کتابخانهاي در هزینهجویی قابل مالحظهصرفهسازد، فراهم میکاربران 

جایگاه طبیعت در بنابراین با مشخص شدن  . به دنبال خواهد داشت)آب، خورشیدانرژي باد، (طبیعی موجود 

ها ضروري است انواع رویکردهاي موجود در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد تا با آشنایی معماري کتابخانه

  . ساخت نیازهاي انسانی مشخصرابطه با  در رابهترین رویکرد بتوان کافی با هر یک از رویکردها

  

  دهاي مختلف معماري در رابطه با طبیعتانواع رویکر

؛ 1386حمزه نژاد، ( چهار نوع رویکرد مختلف در رابطه با طبیعت وجود دارد،طبق مطالعات متون مربوطه

 که درسه مورد آن افراط و تفریط  کامالً مشهود است و فقط در یک مورد آن است )1380؛ نصر،1377نصر،

 این رویکردها انواع  طور خالصه بهدر ادامه به. شودطبیعت دیده میکه به خوبی رابطه تعامل و همزیستی با 

هاي برخورد معماري با طبیعت به منظور شیوهدرك بهتر  هدف از پرداختن به این مبحث .شودپرداخته می

  .ها و ارضاء نیازهاي انسانی استبهره گیري از آن در جهت شکوفایی معماري کتابخانه

. طبیعت ساز رویکرد.4 طبیعت گرا  رویکرد.3 طبیعت گریزویکردر .2 طبیعت ستیز رویکرد.1

با طبیعت غیر  انسان رابطه رویکرد در این:)رودررویی با طبیعت( طبیعت ستیزرویکرد 

برد و به  به عنوان یک کاال بهره و لذت میآن از اي کهاي، یک طرفه، ومصرفی است به گونهسامانه

این روحیه تسخیرگري و مهار طبیعت را به وضوح در هنر و . پردازدیکشی، تسلط و مقابله با آن مبهره

ویژگی اصلی این دوره تغییر در نسبت بین انسان و طبیعت . توان دیدمعماري دوران صنعتی مدرن می

پردازد این یعنی انسان به جاي اصالت دادن به طبیعت، به تغییر آن و اصالت دادن به خود می. است

شود یعنی چیزي که صلی ارتباط بین انسان با طبیعت از هنر به صنعت تبدیل میجاست که کانون ا

.هدفش تامین آسایش بیشتر انسان است



اي یا  این دیدگاه نیز رابطه انسان با طبیعت را غیرسامانه):تفاوت بی( طبیعت گریزرویکرد

اي بر مهار و  قبلی توصیهرویکرد ولی همچون. )مانند ارتباط اجزاء یک ماشین (بینداي گسسته میسامانه

در این دیدگاه طبیعت مزاحم و . داندکند و آنها را داراي دو ساختار متفاوت میسلطه بر طبیعت نمی

  دیدگاهبه طور کلی زیر بناي این. کندهمچون زندانی است که انسان را از رسیدن به حقیقت محروم می

.ریزي شده استاعتنایی یا مخالفت با طبیعت پیبر اصل بی

                    

                                                 

قبلی بر هايدیدگاهبیش از همه   در این نگرش):هماهنگی( طبیعت گرا رویکرد 

 جزئی از طبیعت  را انسان همواره به طوري کهشوداي انسان با طبیعت تاکید میرابطه سامانه

اگر چه سابقه این نظریه در مکاتب . ندگاري و پایداري در هماهنگی با آن استداند و راز مامی

شرقی بسیار کهن است اما امروزه شکل جدیدي از طبیعت گرایی ظهور کرده است که در آن 

کند و آن را ارگانیک رابطه معماري با طبیعت را بیشتر از نوع غیر ساختاري و ظاهري دنبال می

برداري و تقلید از مظاهر شکلی طبیعت کاتب به اشکال مختلف به بهره عمده این م.داندنمی

در این نگرش . مهمترین دیدگاه را در این زمینه باید مکاتب ارگانیک دانست. دهنداهمیت می

انسان از طبیعت جدا نیست ونه قصد مقابله با طبیعت را دارد و نه در پی مهار کردن آن است 

 بناي حکمت -زیر.  پیوند با آن به پایداري و آرامش و امنیت برسدبلکه بر آن است تا از طریق

مندي، وصمیمیت با طبیعت است و به همین جهت به حقوق ، دوستی، بهرهدیدگاهی این ملع

.داندطبیعت اهمیت داده و آداب و دستورات خاص را در مواجهه با طبیعت ضروري می



                                        

یعنی عظمت وجودي انسان  از نوع فراسیستمی استرویکرد این :)تکمیل( طبیعت سازیکردرو 

اي که طبیعت را  به گونهاستاي  آیه این دیدگاه به طبیعت نگرش. داندرا چیزي فراتر از طبیعت می

- سبک. هنر انسان تکمیل نارسایی و نقص معنایی طبیعت استوداند بستر آغازین رشد روحی انسان می

. هستندرویکردهاي بارز از این نوع هاي معماري اسالمی و ژاپنی نمونه

شود این است که معماري  موجود سوالی که در این جا مطرح میهايدیدگاهبر اساس آنچه گفته شد و

سته هاي امروز تواننزدیکتر است؟ آیا معماري کتابخانه رویکردها هاي امروزي به کدام یک از اینکتابخانه

حیطی پویا و جذاب را است همزیستی مسالمت آمیزي بین طبیعت و معماري ایجاد کند، تا به کمک آن م

گان فراهم آورد؟ آیا از عناصر موجود در طبیعت از قبیل نور آفتاب، شاکله خورشید، درختان، کنندبراي مراجعه

 و انگیزش هستند درجهت رفع نیازهاي هاي طبیعت و سرچشمه احساساتکه سمبل.. .باد، دریا، جنگل، کوه، و

 و هاي امروزي کمتر نشانهاز آنجایی که در کتابخانه روان شناختی و زیباشناختی کاربران استفاده شده است؟

هاي استفاده  با نیاز کتابخانه جا دارد رابطه بین معماريشود لذا در ادامهعناصر طبیعی یافت می از پاییرد

  . پرداخته شودبه این نیازها از طریق معماريویی کنندگان و چگونگی پاسخگ

  

  رابطه بین معماري و نیازهاي طبیعی انسان

 کتابخانه به عنوان یک مرکز یادگیري بر آن است تا از طریق ارضاء نیازهاي شخصیتی و شناختی به 

که کتابخانه را در اي طراحی شود بنابراین بناي یک کتابخانه باید به گونه. رشد و پرورش انسانها کمک کند

به سخن دیگر آن جا که نیازهاي زیستی مد نظر است معمار با توجه به . رسیدن به این هدف یاري کند



براي کاربران کتابخانه بایست محیطی راحت را شرایط اقلیمی موجود و استفاده بهینه از عوامل طبیعی می

 کتابخانه باید کاربران معماري بنابراین  قرار داردیمنی نیازهاي ا در مرتبه بعدي سلسله نیازهاي مازلوتهیه کند،

وارهاي طبیعی از قبیل سیل، ناگ هاي روحی و روانی از قبیل ترس، وحشت، استرس وتنشرا در برابر هر گونه 

 انسان از عواملی که هستی و هویت او را به خطر بیاندازد و منافع زیرا، زلزله و آتش سوزي ایمن سازد طوفان

و امن و بر این اساس معماري به دو شیوه یکی از طریق انتخاب محیط مناسب ناامن کند بیزار است او را 

پذیري نیاز تعلق. تواند به نیازهاي امنیتی کاربران پاسخگو باشدمی توجه به سازه و استحکام بنا از طریق دیگر

هاي گروهی  وشرکت در فعالیتابخانه اجتماعی و نزدیک با سایر کاربران در کتارتباطبرقراري  میل به یعنی

توان به این مهم دست یافت  در معماري می از طریق هویت عمومیکه، فکري و اطالعاتیهاي براي رفع نیاز

اي که کاربر به گونه تعامل بیشتر کاربران با یکدیگر  براي تماس و مناسب و دوستانههاییایجاد محیطیعنی 

مرحله بعدي .  ارتباطی دوستانه برقرار کند بگذراند وایر همنوعان در کتابخانه با س دقایقی رابه راحتی بتواند

 این نیاز از جمله ....) عزت نفس، منزلت داشتن، اعتماد به نفس، استقالل ونیاز به( نیاز به احترام است ،نیازها

اي باشد که به گونهین معماري کتابخانه باید  است بنابراخواهان آننیازهایی است که هر کاربر کتابخانه 

شاخص کردن هویت  در نتیجه از طریق ،کاربران از رفت و آمد در آن احساس شخصیت و قدر و منزلت کنند

از جمله نیازهاي دیگر نیاز به خود شکوفایی، . کرد کمک توانمی  کاربر بهدر معماري به ارضا شدن این نیاز

نیاز به خود . نسبت به دیگر نیازها قرار دارد ه مراتب باالترکه در سلسل است نیاز به فهمیدن نیاز به شناختن، و

 آشکار توان حالتی گفت که افراد سعی دارند آن چه را که در درون خود دارندیی یا خودسازي را میشکوفا

رود فضا و محیط کتابخانه نه تنها احساس لذت و آرامش را در فرد ایجاد کند بلکه سازند بنابراین انتظار می

 آرامش بخش فضاي مطلوبی را براي تامل و هايکان مطریق پیشرفت هویت در معماري و ایجادبایست ازمی

گیخته شود و فرد حین مطالعه بران  تا حس خالقیت و ابتکاریادگیري بهتر کاربر مهیا سازد تفکر کردن و

  ). 1378، سیدنی  وشولتز( اش در محیط کتابخانه به مرحله ظهور برسداستعدادهاي درونی

توان انتظار داشت هرگاه کتابخانه همه نیازهاي انسانی را در طرح خود مورد توجه قرار دهد آن گاه می

براي این منظور یعنی براي اینکه معمار بتواند . که محیطی مناسب با توجه به نیازهاي کاربران تهیه شده است

کاربران باشد باید شرایط اقلیمی موجود ... نی وها پاسخگوي نیازهاي زیستی، ایمدر طراحی ساختمان کتابخانه

گیري آن در جهت رفع نیازهاي کاربران گام بردارد درادامه رابطه بین نیازهاي را کامالً بشناسد و با به کار

  :انسان و چگونگی پاسخگویی معماري به این نیازها نشان داده شده است

  

  



طه بین نیازهاي انسان و چگونگی پاسخگویی معماري به این نیازهاراب) 5(شکل

 هماهنگ با نیازهاي انسانی و در جهت ارضا این نیازها  کتابخانهبنابر آنچه گفته شد براي اینکه معماري

ها با هاي محیطی و شرایط اقلیمی موجود است تا معماران و سازندگان کتابخانهباشد مستلزم شناخت ویژگی

جه به شرایط محیطی محل و مخصوصاً بر اساس مشکالت جوي موجود محیط راحت و آرامی براي تو

همان گونه که معماري گذشته ایرانی این همزیستی را با طبیعت به خوبی رعایت . استفاده کندگان ایجاد کنند

. هاي طبیعت استاند شناخت ویژگییکی از نکاتی که معماران گذشته ایرانی به آن توجه داشته. کرده است

هاي شود به شناخت ویژگیاقل دو جنبه است یک جنبه آن مربوط میاین شناخت و آگاهی داراي حد

ري آن در جهت گیجغرافیایی محل مانند آب وهوا و جنبه دیگر شناخت مواد و مصالح موجود در طبیعت و بکار

هاي اقلیمی مناطق مختلف ایران و بنابراین در ادامه درباره ویژگی. گرافی موجود استهاي توپوگیویژ

معماري این مناطق با شرایط اقلیمی موجود در جهت برآوردن نیاز استفاده کنندگان بحث سازگاري چگونگی 

  .خواهد شد

  

  لف  با شرایط اقلیمی مختمعماريهاي سازگاري شیوه

گرم و "توان چندین آب و هوا ایران سرزمینی با اقلیم متفاوت است یعنی از نظر تنوع جغرافیایی می

 انتظار داشت که معماري توان پس نمی را در آن مشاهده کرد"خشک، گرم و مرطوب، سرد، معتدل و مرطوب

بایست  بناي کتابخانه می،ودبه شرایط موجبلکه با توجه  ها در همه این نوع مناطق یکسان باشدکتابخانه

، جزء اقلیم ...)دزفول و شوشتر( به عنوان نمونه دشتهاي موجود در نواحی شرقی و مرکزي ایران شکل بگیرد

در این مناطق به علت وجود آب و هواي گرم وخشک تابستان و سرد . شوندگرم و خشک محسوب می

ها باریک و بعضاً پوشیده با ه شده است کوچهاي متصل به هم ساختها به گونهوخشک زمستان، ساختمان

فهمیدن

نیاز به شناختن 

نیازخود شکوفایی

نیازهاي احترام

نیازهاي تعلق پذیري

نیازهاي ایمنی

نیازهاي زیستی

ایجاد فضاهاي آرامش بخش براي تامل 

از طریق ارتباط با طبیعت 

وضوح و صراحت فضا و امکان 

اطالع یابی 

رشد و پیشرفت و 

اريتکامل معم

شاخص شدن هویت در 

معماري

توجه به هویت عمومی در معماري

 در معمارياستحکامتوجه به سازه و 

توجه به اقلیم در معماري 



ارتفاع . ها داراي زیرزمین، ایوان و بادگیر استطاق است و بناها به صورت کامالً درونگرا و محصور و اغلب آن

شود زمستان مقدار کمتري ها نسبتاً زیاد و طاقها غالباً قوسی و گنبدي است این خصوصیات باعث میاتاق

سازي هاي بهینهاز دیگر کار. به ساختمان وارد شودو در تابستان نیز مقدار کمتري گرما گرما از دست دهند 

شرایط اقلیمی در این منطقه وجود زیرزمین در بنا است، یعنی قرار دادن بخشی از ساختمان در داخل زمین، 

هاي ساختمان در که موجبات کاهش تبادل حرارت بین داخل و خارج بنا را ایجاد کرده و باعث مقاومت پایه

   ).1375؛ معماریان، تاقبادیان، بی(شود مقابل نیروهاي زلزله نیز می

هاي قوسی و گنبدي در مناطق گرم و خشک این است که ارتفاع اطاق از جمله خصوصیات اقلیمی طاق

ه هواي گرم از آن جایی ک. توان یک تهویه طبیعی در اطاق ایجاد کرد لذا میشود از کف تا زیر طاق زیاد می

شود با تعبیه چند دریچه در اطراف و یا تر جایگزین آن میکند و هواي خنکتر است و به باال صعود میسبک

همچنین . آیدشود ویک جریان طبیعی از پایین به باال به وجود مینوك طاق، هواي گرم از دریچه خارج می

 و خشت وآجر اشاره کرد که به وفور در این مناطق توان به گلازعمده مصالح مورد استفاده در این مناطق می

شود و شبهنگام نیز دیر حرارت شود و از نظر اقلیمی عملکرد خوبی دارد زیرا در طی روز دیر گرم مییافت می

توسلی ، (شود دهد و این باعث تعدیل نوسان حرارت داخل ساختمان در طی شبانه روز میخود را پس می

  )Cangue, 1979؛ 1360

معماري در نواحی جنوبی کشور باشد نوع  معماري کتابخانه در این مناطق متفاوت از ضروري است پس

در استان خوزستان، جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نواحی جنوبی کشور در کناره خلیج زیرا 

ط سخت آب و هوایی این براي مقابله با شرای. آب وهوا گرم ومرطوب است...) بندرلنگه، بوشهر، کنگ،( فارس

همچنین به دلیل وجود . شودمنطقه و ایجاد سایه و استفاده از جریان باد، بناها رو به نسیم دریا ساخته می

استفاده از . شودشود بلکه طبقه هم کف از سطح زمین نیز باالتر ساخته میرطوبت هوا، زیرزمین ساخته نمی

  ).تاقبادیان، بی(رد زیادي دارد یق حرارتی و صوتی در بنا کاربنیز به منظور عا) مرجانی(هاي متخلخل سنگ

بنابراین مصالح مورد استفاده در این مناطق شامل موادي است که داراي جرم حرارتی کم هستد و 

کنند مانند چوب، اما از آن جایی که پوشش گیاهی در این مناطق محدود است از حرارت را در خود ذخیره نمی

شود و براي بدنه ساختمان به ناچاراز مصالح بنایی داراي جرم بام، در و پنجره استفاده میچوب فقط براي 

از دیگر مصالح طبیعی . شودها ضخیم ساخته میشود و براي جبران آن دیوارهحرارتی بسیار زیاد استفاده می

 گل، گچ محلی، کنگو هاي الشه سرخ و سفید و سیاه، مالتتوان به سنگمورد استفاده در ساخت بناها می

  ).1372؛ قبادیان، 1360توسلی، (اشاره کرد ) چرب گل –هاي نخل شاخ(، گرد)حصیر(

به علت بارندگی و رطوبت زیاد در ) کناره جنوبی دریاي خزر(در مناطقی با شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب 

 بیش از حد، و استفاده حد تمام فصول سال و پوشش وسیع نباتی، در این مناطق براي جلوگیري از رطوبت

شوند ها و فضاهاي باز و وسیع از هم جدا میها با حیاطاکثر از جریان هوا و نیز طبیعت زیبا و سرسبز ساختمان

  ). 1375، معماریان(

جایی هوا، عدم وجود زیرزمین به علت ها به شکل شیبدار به منظور جابهبه طور کلی، بام ساختمان

هاي مکف باالتر از سطح طبیعی زمین به دلیل استفاده از جریان باد، فرم ساختمانرطوبت هوا، کف طبقه ه

. که به خوبی نشان دهنده هماهنگی معماري با شرایط اقلیمی موجود است. دهداین منطقه را تشکیل می

اره توان به خاك، سنگ، و عناصر گیاهی موجود اشهمچنین از جمله مصالح مورد استفاده در این مناطق می

  .شودکرد که در محل نیز به وفور یافت می



نواحی مرکزي ایران که توسط رشته کوههاي البرز و زاگرس از دریاي خزر جدا شده است شرایط آب و 

وجود بارش برف سنگین، رطوبت کم هوا و اختالف بسیار زیاد درجه . هوایی سرد را به وجود آورده است

بنابراین براي همسویی و همزیستی با این شرایط . رز این منطقه استهاي باحرارت بین شب و روز از ویژگی

هایی با ارتفاع کم، بازشوها گرا، اطاقها در این مناطق اغلب داراي حیاط مرکزي و درونآب و هوایی ساختمان

اغلب نوع مصالح مورد استفاده در این مناطق . باشدهایی مسطح میکوچک، و دیوارهایی نسبتاً قطور، با بام

  .سنگ و چوب و کاهگل است

ت در بایسمیبومی ایران   معماري سنتی وها نیز همانند معماري کتابخانه بنابراین همانطور که ذکر شد

در ها و کاربرد مصالح ها و حجمتفاده کنندگان شکل بگیرد و تناسباسخدمت آسایش و راحتی و نشاط 

قرار  استفاده کننده در اسارت بافت خشن و خشک کتابخانه  اینکه باشد و نه هخدمت جامعه و استفاده کنند

با توجه به شرایط  ورهم دیده شود ها در کناو شکنندگیها ها و تواناییها، زیباییشگفتی بایست میبلکه گیرد

اي از ند مانند معماري گذشته که نمونهاي موزون و پاسخگو را ایجاد ک آمیزه،هاي جامعه و نیازهاو موقعیت

 همسویگی با  وتعادلکه دربه طوري  پیرایه اما در عین حال زیبا، و ژرف اندیش استمعماري ساده، و بی

تواند میها  کتابخانهبه ویژه درمعماري با عت ی این تعامل و همسویی طب. خود دست یافته استمحیط اطراف

 تاثیرات و مزایاي این  این به برخی از که در ادامهداشته باشدبراي انسان به عنوان یک کاربر تاثیرات عمیقی 

                   .شودهمزیستی اشاره می

  هاي سازگاري معماري با آنانواع شرایط آب وهوایی وشیوه). 1(جدول

  مزایا  شیوه هاي سازگاري معماري  شرایط آب وهوایی

 - وجود طاق در بنا-ساختمان ها متصل  اقلیم گرم وخشک

بنا درونگرا و  -وجود زیر زمین در بنا

  محصور

جلوگیري از ورود گرما به 

 افزایش - تهویه طبیعی-ساختمان

  مقاومت ساختمان

 ساختن بنا رو به -عدم وجود زیر زمین  اقلیم گرم ومرطوب

جرم  داراي مصالح از استفاده –نسیم 

  -حرارتی کم

  - استفاده از جریان باد-ایجاد سایه

 بام هاي - بازاستفاده ازحیاط وفضاهاي  معتدل ومرطوب

   عدم وجود زیرزمین-شیب دار

 استفاده –جلوگیري ازرطوبت زیاد 

  جریان هوا وطبیعت زیبااز

 با ایجاداطاق  –حیاط مرکزي ودرونگرا   اقلیم سرد

 دیوارها – کوچک بازشوها – کم ارتفاع

  مسطح ها بام -قطور

 –جلوگیري از ورود سرما به داخل 

  واه خشکی برابر در مقاومت

  

  

  هاکتابخانه پیوند طبیعت با معماريایاي مز

شناختی آن بر تاثیرات روانشناختی و بعد زیبایکی از یعت از دو جنبه،  طبازمندي معماري بهرهمزایاي 

توان مورد بررسی قرار میهاي کتابخانه جویی در هزینه و صرفه دستاوردهاي ماديبعدو دیگر از روي کاربران 

 براي استفاده از فضاي سبز استفاده از مصالح به صورت طبیعی و ،شناختیختی و روانشنامنظر زیبا از .داد

گیري روابط اجتماعی، ان کتابخانه تاثیر بسزایی در شکلایجاد ارتباط بین فضاي داخل و خارج ساختم



ن استفاده از ، انگیزه، و خالقیت کاربران دارد و درنهایت شادي و نشاط افراد و افزایش رضایت و میزایادگیري

 جلوي فضاي کتابخانه ز فضاي سبز و چشم اندازهاي طبیعیاستفاده ا. کتابخانه را به همراه خواهد داشت

 مناسب را براي سکوت، آرامش، سایه، نور و تهویه ،افرادعالوه بر برانگیختن حس زیبایی و لذت بصري 

همان طور . شودخل ساختمان کتابخانه میارج به داسازد وهمچنین مانع ورود سروصداي خکاربران فراهم می

 براي تامین این  لذاشودر احساس میتر باشد محیط دلپذیرت فضا روشنکه تجربیات ثابت کرده است هرچه

 استفاده از نور طبیعی است زیرا برخالف نورهاي مصنوعی ،عبروشنایی در فضاهاي داخلی کتابخانه بهترین من

کز نگهداري اها به عنوان مربنابراین در کتابخانه. شودکاربران میینایی قدرت بمانع ازخستگی ) کنتراست(

 و هانوشته دستا مانع از خسارت جدي بههمستقیم نه تنستفاده از نور طبیعی و غیرکتب و اسناد ارزشمند ا

در روح و  فوق که همه این موارد کندو گرمایی دلپذیري را ایجاد می شود بلکه محیطی با نورمیدیگر مدارك 

  . کندبیشتر از محیط کتابخانه ترغیب میروان کاربر تاثیر مثبت گذاشته و او را براي استفاده 

هاي رایگان طبیعی انرژيگیري بکار  کهدهدمیبه خوبی نشان نیزهاي متون بررسی از دیگر روي 

 .آوردمین کتابخانه فراهم  براي کاربراها با کمترین هزینه و شادي راآسایش، آرامش ...همچون نور، باد و

 درعین  است کهگیري انرژي رایگان در معماريي خوبی از بکار نمونه در معماري سنتیاستفاده از بادگیر

ها و آب زیبایی بخشیدن به بنا، نقش مؤثري درچگونگی تهویه فضاي درونی بناها و خنک کردن سرداب

اي حرارت و هاي بزرگ شیشهپنجره با ساختن کوشدیمنمعماري گذشته هرگز  سخن دیگربه . انبارها دارد

 فراوان  براي سرد کردن ساختمان از انرژيدشو تا ناچار دوارد ساز ساختمان کتابخانه بهسرو صداي بیرون را 

 بنابراین سازگاري ساختمان با شرایط .)تاقبادیان، بی(  بیافزاید نیزو صداي موجود  و بر سرخارجی استفاده کند

  به عبارت دیگر.ساختمان و مقابله با عوامل نامساعد جوي استهاي  بهترین روش براي کاهش هزینهلیمیاق

، ضرورت استفاده از دستگاههاي گرمایشی و ق اصول طراحی اقلیمی بنا شده اند مطابدر مناطقی که ساختمان

مایشی و سرمایشی فشار هاي گر سیستمه بهکیعنی به جاي این است اندهرسسرمایشی مکانیکی را به حداقل 

 آسایش را براي زیادي تحمیل شود خود ساختمان بدون سروصدا و بدون نیاز به سایر دستگاهها شرایط

  . اي را به دنبال داردجویی قابل مالحظهصرفه  وکندکاربران فراهم می

  

  جمع بندي و نتیجه گیري

 بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته استي ي امروزهامعماري کتابخانه آنچه که دردهد نشان میهابررسی

با  هاي بشريسازگاري دست ساخته  به عبارت دیگر. استها عوامل طبیعی در معماري کتابخانهگیرياربک

 شناختی ویی مناسب به لحاظ روان فضاباعث ایجاد اي کهبه گونه نیازهاي ذاتی انسان،  واقلیمیشرایط 

 در نتیجه .شود دیده نمی موثر باشد کاربرانتواند در رشد کتابخوانیب تا  شودزیبایی شناسی در طراحی کتابخانه

هماهنگی و همخوانی با   درهایی در کمال سادگی و خلوصساختمانمعماري قدیم شاهد رغم اینکه درعلی

 هرچند تعداد وند با طبیعت قرار نگرفته استها در پی در عصر حاضر ساختمان کتابخانه، هستیمطبیعت

  .شود از این نوع معماري در آنها مشاهده میي رگهمعدود
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