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مقدمه
در عصـر معمارى مـدرن، چه در آغاز و چـه در زمان رواج آن، 
نوعى بى تفاوتى نسـبت بـه منظر و طبيعت به چشـم مى خورد. 
اما لوكوربوزيـه و فرانك لويد رايت اينگونـه نبودند. لوكوربوزيه، 
معمـارى را با منظر و شـرايط  طبيعى مرتبط مى دانسـت و براى 
فرانك لويد رايت، منظر و طبيعت منابع الهام بخشـى بودند كه از 

آنها براى پروراندن فرم هاى معمارى استفاده مى كرد.
گذشـته از منابع الهام مشـترك ايـن دو، لوكوربوزيه و فرانك 
لويد رايـت نگرش هـاى كامًال مخالف نسـبت به منظـر و طبيعت 
داشتند. نگرش اول مربوط به نوع برخورد است؛ ساختمان مصنوع 
با منظر طبيعى در تضاد اسـت. اين يك ابداع يونانى اسـت كه به 
طـور خاص در معابد دوريك ديده مى شـود و مشـخصة فرهنگ 
برخاسته از سنت هاى هلنى است. نگرش غالب در معمارى اروپايى 
تضاد ساختارهاى مونومانتال با فرم هاى طبيعى و منظرين است، 

لوكوربوزيه در ويال ساوا1 به وضوح اين ايده را نشان مى دهد.
نگرش ديگر تقليد و دنباله روى اسـت. معمارى، محل ظهور اثر 
طبيعى منظر و به نوعى بازتاب طبيعت اسـت. اين نگرش بيشتر 
مشـخصة فرهنگ غيرهلنى را دارد و به تمدن هاى قبل از كشف 
امريكا مربوط است. ديدگاهى كه فرانك لويد رايت خود را وابسته 
به آن مى داند، اين اسـت كه سـاختارهاى مونومانتال از فرم هاى 
طبيعت پيروى مى كنـد. لوكوربوزيه همچـون فرانك لويد رايت 
معتقد بود كه تقدس محيط طبيعى، توانايى اسـطوره اى به كليت 

معمارى مى بخشد.

تصوير2 :   خانه Kaufman  (آبشار) ،  پنسيلوانيا، فرانك لويدرايت،  1934-1937.

Contact Landscape in Frank Lioyd wright’s works
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فرانك لويد رايت : معمارى ارگانيك و ارتباط با منظر
ــده و همواره ارتباطى مستمر با  ــان با محيط يكى ش  از ديدگاه فرانك لويد رايت، انس
ــعى رايت بر اين بوده است تا از طريق اشكال انتزاعى كه مشخصة كارهاى  آن دارد. س
معمارى اوست، فرم  و ريتم هاى غالب منظرين را تداعى نمايد. در نگاه او انسان و منظر 

در يك تعامل دائمى هستند؛ يك جريان پيوسته و زنده آنها را هدايت مى كند.
ــك لويد رايت مى تواند  ــت. فران ــت كه اين روابط مركب و چندوجهى اس بديهى اس
آثارخود را با روشى مشابه ژاپنى ها يا كرتى ها و هم زمان به روش ماياها، در زمين برپا 
ــازد كه برپاية فشرده كردن اشكال  ــازد، صفه هايى انتزاعى و توده هايى تنديس وار بس س

منظرين با قواعد هندسى و رياضى باشد.
همچنين بايد بر اين نكته اذعان داشت كه فرانك لويد رايت به سنت امريكايى ارتباط 
با سرزمين تعلق دارد، سنتى كه توسط هرمان مل ويل2، والت ويت من3 و مارك توآين4  

ترسيم شده است.

معمارى، همچون تقليدى از منظر
ــيع غرب  ــت هاى وس فرانك لويد رايت ارتباطى قوى با منظر و به طور خاص با دش
ــت ها را دوست داشتم". منظر، منشأ  ــد : "به طور غريزى دش ــت، او مى نويس ميانه داش

احساسات زيباست.
ــده رايت، 3 نوع منظر قابل تشخيص است : مناظر  ــاخته ش در اين رابطه، در آثار س
مرطوب مانند مناظر ايالت هاى ويسكانسين5 ، ايلى نويز6 يا پنسيلوانيا7، مناظر خشك (به 

طور مثال در كاليفرنيا) و مناظر ايالت هاى كويرى مثل آريزونا8.
بين معمارى و منظر و ميان اشكال محيط طبيعى و حجم هاى ساخته شده، پيوندهاى 
درونى و تناسبات پالستيك (جسمانى) وجود دارد. معمارى افقى بيشتر درصدد ايجاد 
هارمونى با منظر است تا تضاد با آن؛ چنانكه فرانك لويد رايت مى گويد : "من اين خط 
افقى كشيده را مانند خط زمين در زندگى انسان ها، واقعى مى بينم". پالن هاى موازى با 
زمين باعث مى شود كه بناها با زمين و منظر مأنوس شود. خط افقى، "خط استراحت" 

و خط هارمونى با منظر تخت چمنزارهاى آمريكايى است. 
ــام با منظر، از همان كارهاى ابتدايى رايت، مانند خانه و آتليه OAK PARK ديده  ادغ
مى شود. درخانه winslow a River forest (1893)، رايت از روش طبقه بندى و تقسيم 

بنا به نوارهاى افقى مجزا و منطبق استفاده كرد.
مجموعه «خانه هاى چمنزار»، اين مسئله ادغام با منظر را به خوبى نمايش مى دهد: 
 .Robie(1909)خانه ،Heurtley (1902) خانه ،Heller (1896) خانه ،willist (1902) خانه
متعاقباً خانه  usonienne (1937-1936) با سقف هاى صاف و خطوط افقى تشديد شده 

خود، انديشه رايت را در اين زمينه جلو مى برد (تصوير 1). 
ــنگ، چوب و  ــت : س ارتباط با منظر، همچنين نيازمند بكارگيرى مصالح طبيعى اس
آجر. توجه به مصالح طبيعى نشان دهنده دغدغه رايت براى الهام از عناصر تشكيل دهندة 

منظر است. ساختن "در طبيعت مصالح" خاِص سبِك اوست.
ــقف هاى پيش آمده و تراس ها، نوعى پيوستگى  ــتفاده از خطوط افقى، س رايت با اس
ــيم،  ــتفاده كرده باش ــا منظر را به نمايش مى گذارد. براى اينكه از اصطالح خود او اس ب
ــردن به منظر بيانگر جهش، حركت و ميل به  ــنود. رو ك او "از بين بردن جعبه" را مى ش
ــت. چنين رويكردى نوعى ذهنيت پيشگام و زندگى كوچ نشينى براى كشف  آزادى اس
يك سرزمين را تصوير مى كند. ارتباط با منظر، يكى از اولويت هاى روش زندگى انسان 

دموكراتيك مدرن است. 
ــاخته  شده در كاليفرنيا در دهه 1920، هماهنگى با يك منظره پر  براى خانه هاى س
ــاختن روى شيب يا به صورت شيب دار،  ــخ هاى ديگرى را طلب مى كند. س از تپه، پاس
مسئله اصلى اين خانه هاست. در اينجا نيز، بازگشت به ساخته هاى ماياها، نوعى نگرشى 
ــا قله ها، تحميل مى كند : خانه هاى   ــه منظر را به صورت حجم هاى برآمده از تپه ها ي ب

Hollyhock, Ennis, Mill art مشهور به "Miniatura" نمونه هاى آن هستند.
ــريح ارتباط او با  ــط فرانك لويد رايت براى تش ــاخته شده توس ــه دو بناى س مقايس
منظر بسيار آموزنده است : Taliesin east (1842) كه در تپه هاى جنگلى ويسكانسين 
 ،Taliesin west ــدن در منظره و ــده از طريق بازى كردن با تراس ها و غرق ش ساخته ش
ــيله بلوك هاى كه در كوير پهناور آريزونا قرار گرفته با طرح يك چادرصحرايى و به وس

ــنگى به زمين وصل شده، با منظر ارتباطى ناگسستنى برقرار كرده  است. معمارى  س

تصوير3 : برج H.C.Price ،  اوكالهاما، فرانك لويدرايت،   1934-1937.
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تصوير Broadacre City  : 4 ، پرسپكتيو از شهر زندگى، فرانك لويدرايت،  1934-1958.
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 تصوير 1 :   خانه Heurtley در Oak Park، فرانك لويدرايت،  1902. 
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در اينجا مكمل منظر است و به آن يك تصوير انسانى مى دهد.
ــحور فرهنگ ژاپنى بوده است. در يكى از  ــئله توجه به منظر، رايت همواره مس در مس
ــده او با نام «تفسير9»  در The Japanes Print (1912)، بر  اولين نوشته هاى منتشر ش
روحيه ارگانيك تمدن ژاپنى كه فرهنگ باغ ها و تفكر در منظر، از ابعاد اساسى آن است، 

تأكيد كرده است.
خانه Kaufman   روى آبشار Fallingwater (1937) ابعاد زيبايى شناسانه و سمبليك 
مرتبط با منظر را در انديشه هاى رايت گردآورى مى كند. به حدى كه با صخره اى كه در 
ــومينه نمايان مى شود، به نظر مى رسد كه خانه نتيجه و حاصل منظر صخره اى و  اتاق ش
پر از تپه اى  است كه در آن قرار گرفته است. عناصر طبيعى چهارگانه؛ آتش، هوا، زمين و 

آب در اينجا حضور دارند (تصوير 2). 
ــت كه به عنوان منبع الهام براى  ارتباط با طبيعت، هم چنين مدل هاى طبيعى اى اس
ــمان خراش خود از درخت  راه حل هاى فنى به كار مى رود. رايت در پروژه هاى برج و آس
براى طراحى اين ساختمان ها الهام گرفته است. يك هسته مركزى مانند تنه كه طبقه ها 
مانند شاخه هاى درخت از آن طره شده اند. اين ساختمان بلندمرتبه به همان شايستگى 

از زمين قد برافراشته كه يك درخت در يك منظره طبيعى.
 Johnson)برج آزمايشگاه هاى   ،St.Mark's-in-the-Bouweri  (1931-1927)پروژه هاى 
ــرجH.C.Price  در Bartlesvill  (1956) ارتباط با فرم هاى  a Racine  (1950-1943 و ب
ــتالى رايت نيز  ــن را به نمايش مى گذارد (تصوير 3). اين تقليد در فرم هاى كريس منظري
ــول برخى از فرم هاى او، از مدول هاى مثلثى يا  ــده غير معم وجود دارد. كاراكتر بريده ش
چند ضلعى تبعيت مى كند. اين مدول ها در ارتباط با بلورهاى اخذ شده از طبيعت است. 
ــاخت  فرم هاى بلورين، از اصول معمارى در منظر خبر مى دهند. گويى نوعى تمايل به س
ــر طبيعى وجود دارد و معمار فقط مى تواند از آن تأثير بگيرد. رايت اين فرم هاى  در منظ
بلورين را يا در حجم كلى (كه در پروژه كاتدرال بتنى Broodacre city  مى توان ديد) و يا 

براى پالن برخى از ساختمان هايش (پالن تيپ يك طبقه برج Price) به كار برده است.

شهرسازى منظر
پروژه هاى شهرى رايت ارتباطى تنگاتنگ با منظر دارند و از جايگاه آن در دنياى امروز 
پرسش مى كند. فرانك لويد رايت در پروژه Broadacre City (نيويورك،1930) كه يك 
ــهر، منظر و معمارى را پيشنهاد مى كند.  ــازى است، ارتباط نزديك ميان ش طرح نوس
ــوم نيز رسيده است، در سه فصل توضيح  ــئله را در يك متن، كه به چاپ س او اين مس
ــدن"، "وقتى كه دموكراسى مى سازد" و در آخر "شهر  ــهر در حال محوش مى دهد : "ش
 Broadacre زندگى". رايت پيشنهاد آميزش شهر و منظر را مطرح مى كند. جوهر پروژه
ــت كه يك منظر خيالى را در خود دارد. تكرار اين مدول  ــكلى اس City ، مدول مربع ش

مى تواند تمام سرزمين آمريكا را پوشش دهد.
ــود : مزارع،  ــيم مى ش ــط خطوط زمين ترس ــى فرانك لويد رايت، توس ــر آرمان منظ
ــده اند، به عبارتى به  ــبكه بزرگراه ها قاب و تمركززدايى ش ــط ش باغات و مراتع كه توس
ــطة پراكندگى عملكردها در منظرى كشاورزى مضمحل شده است. ساكنين شهر،  واس
ــاورزى زمين خود و مبادله مستقيم كاال با  ــتند كه از محصوالت كش ــاورزانى هس كش
ــايگان كشاورز زندگى مى كنند. مبادالت در بازارهايى اتفاق مى افتد كه در امتداد  همس
بزرگراه احداث شده است. ساكنين با نوعى منظر كشاورزى مواجه مى شوند، منظرى كه 
  Broadacre City.سبزى انفرادى، معناى فرديت و غلبه روح بنگاهى را آشكار مى سازد
ــگام آمريكايى است و روش باروركردن آن،  ــطوره پيش به دليل ارتباط با منظر، نماد اس

زمينه  توسعه سرزمينى را در قرن 19، فراهم آورده است. 
منظر Broadacre City، سرزمين بكرى نيست. بلكه فضايى ساخته، پرداخته و بافته 
 Broadacre ــته اوليه مسكن در ــت كه براى كشاورزى استفاده مى شود. هس شده اس
City، مزرعه خانوادگى است، تجربه اى كه زندگى از طريق دامدارى را به اندازه زندگى 

كشاورزى ممكن مى سازد (تصوير 4).  

آيا Broadacre City  امروزه جايگاهى در مسئله منظر شهرى دارد؟
ــت تا  ــبى اس ــعه پايدار و نگرانى هاى اكولوژيك، فرصت مناس ــرورت موضوع توس ض
ــهرى رايت را به صورتى متفاوت بازبينى كنيم. ارتباط آن با منظر مجدداً  پروژه هاى ش

سؤالى جديد است.

پروژهBroadacre City  در نگاه نخست، از اين جهت كه بر جابه جايى كامل ساكنينى 
ــهر همچون كار، تجارت،  ــى ش كه نمى توانند بدون اتومبيل خود به كاربرى هاى اساس
تفريح و امور ادارى دست پيدا كنند تأكيد مى كند، ضد اكولوژيك به نظر مى رسد. ايجاد 
رابطه پايدار با منظر كشاورزى، نيازمند هزينه و صرف انرژى بسيار زيادى است. در اين 
مدل شهرى، به نظر مى رسد اتومبيل در دوره پايانى خود بوده و حتى كانسپت شهر را 

هم از بين برده باشد.
ــود.  ــتفاده بيش از حد از اتومبيل نيز ديده مى ش در عين حال، در اين پروژه نفى اس
ــهر، جابجايى ساكنين در شعاع مشخصى  ــطح ش باتوجه به پراكندگى كاربرى  ها در س
ــتند. «مجاورت»،  ــچ گاه كاربرى ها خيلى دور از هم نيس ــود؛ بنابراين هي محدود مى ش
تحرك ماشينى را به حداقل مى رساند. ساكنين در فاصله كمتر از 5 مايل به كاربرى هاى 
مورد نياز خود دسترسى دارند : محل كار، آموزش، درمانگاه، مركز فرهنگى، تفريح در 

فضاى باز و ...    
ــهرى، اختالط بى ربط  ــن Broadacre City مى تواند در تقابل با پراكندگى ش بنابراي
ــهر كه جابه جايى هاى روزانه گران قيمتى را به  ــتا با ش ــهر و همچنين روس منظر با ش
ساكنين تحميل مى كند، باشد. تأكيد بر مجاورت مى تواند پروژه هاى رايت را به برخى 
 Broadacre City .ــعه پايدار ارتباط دهد ــد صفر يا توس از تئورى هاى روز در زمينه رش
ــى براى حومه هاى پاسخگو به معيارها و شرايط برقرارى يك تعادل  به مثابه پيش نويس
اكولوژيك است و براى ساكنين اش امكان تجربه جديدى از رابطه اى هماهنگ با منظر 

طبيعى را فراهم مى آورد. 
فراتر از معمارى، در نگرش شهرى رايت،  مسئله منظر شهرى همچنان يك مرجع و 

موضوع تأمل برانگيز در روزگار ما باقى است 

پى نوشت 
Savoy .1

Herman Melville .2
Walt Whitman .3

Mark Twain .4
Wisconsin .5

Illinoise .6
Pennsylvania .7

Arizona .8
An Interpretation .9
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