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چگونگی تأثیر احیاء  هویت تاریخی ربع رشیدی بر طراحی معماری قطب علمی هنر و "

 "معماری

 
 

 سهیال سیاح جاوید 2و1، شبنم اکبری نامدار 2
 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران.  گروه معماری، -1

.اسالمی، تبریز، ایرانگروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد  -2  
 

Email: sayahjavidsoheila@yahoo.com   

Namdar@iaut.ac.ir   

 

 ه:خالص

 

ی قطب علمی هنر و معماری هویت تاریخی ربع رشیدی بر طراحی معمار هدف از این پژوهش، چگونگی تأثیر احیاء 

می باشد. بر این مبنا با تحلیل هویت تاریخی ربع رشیدی می توان به جایگاه و اهمیت هویت هر جامعه در هنر و معماری 

بناهای آن پی برد. با توجه به اینکه کاربری آموزشی به عنوان فضای پر اهمیت برای رشد فکری تمامی افراد جامعه می 

ش ابتدا به بررسی مفاهیمی همچون معماری، هویت، تاریخ ربع رشیدی و بررسی سوابق طراحی و باشد. در این پژوه
اجرایی موجود پرداخته می شود که احیای هویت تاریخی ربع رشیدی به عنوان رویکردی نوین محسوب می شود. در این 

ون و در روش کتابخانه ای از ابزار جمع آزم -کتابخانه ای، که در روش میدانی از ابزار مشاهده -پژوهش از روش میدانی

آوری اطالعات از کتب، مقاالت علمی، پایان نامه ها، مجالت، سخنرانی، سوابق طراحی و اجرایی شده استفاده شده است. 
جامعه آماری مطالعات کیفی می باشد. در نهایت با توجه به مباحث نظری مربوط به معماری و هویت و محور قرار دادن 

ع رشیدی و معماری آن دوره می توان به نمادهای مهم در طراحی آن دوره رسید. بررسی نقش هنر و احیاء هویت هویت رب

تاریخی بنا و منطقه آن در رشد فرهنگی و ارزشمندی آن منطقه و در مقیاس کالن در کل کشور حائز اهمیت می باشد. 

ب علمی هنر و معماری برای ارتقاء رشد فکری یافته های پژوهش نشانگر پیوند بین هویت و طراحی معماری قط
 . اجتماعی و فرهنگی می باشد. -دانشجویان، بالطبع آن ارتقاء سطح زندگی ساکنین جامعه از نظر علمی

 

 معماری، هنر، هویت، ربع رشیدی.کلمات کلیدی: 

 

 

 :مقدمه -1

ان هستی است که از عوامل برتر هنر، لطیف ترین و ظریف ترین تجلی ادراک هنرمند و جلوه و تجلی صورت جه
 .(54: ص 1631 )غزالی، اصلی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته است

اعمال انسانی است. هنر مجموعه فعالیت های خالق انسانی ی  هنر بیان یک کمال مطلوب زیباشناسانه و وسیله

شامل تمام روش هایی است برای  آن است.بلکه بیان ، برای بیان همین آثار زیباشناسانه است هنر تقلید طبیعت نیست

mailto:%20sayahjavidsoheila@yahoo.com
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: 1791 )روبر، ادبیات و شعر سینما، موسیقی، رقص، عکاسی، مجسمه سازی، نقاشی، هنر معماری، بیان زیبایی مانند:

 .(131: ص 1610، )نوالی هنرمندان سعی کرده اند به قلب زندگی راه یابند و آن را برهنه و بی دریغ نشان دهند (.109ص
که انسان از آغاز خلقتش بدون شک به دنبال زیبایی شناسی بوده است و انسان قبل از رسیدن به بدان جهت 

از تفکر هنری برخوردار بود. برای اختراع ها و پیشرفت  هیئت تکامل یافته امروزی اش و حتی پیش از داشتن قدرت تکلم،

ضروریات و الزامات بوده است. معماری نیز جز  روح هنری یکی از های انسانی و برای پایه گذاری تمدن امروزی بشری،

 و نه چگونگی معماری همواره دشوار بوده است. «حقیقت»و « چیستی»تبیین  الینفک هنر است.
بوده  «طبیعت»در  «ماوراء طبیعت» است و معماری  می تواند تجلی «ساختن»و « خواستن»معماری ترکیبی از 

بوده و سرچشمه ای در  «عملکردهای مادی» در «یقین انسانی»یا تجلی باشد وو سرچشمه ای در بیرون از معمار داشته 

نوعی از صنعت و گونه ای تخصص در آمده  از آنجا که هنر و معماری در جامعه به صورت تجارت، درون معمار داشته باشد.
لهام بخشی به این رکن اصلی تکامل عبارت است از قدرت جمع و ا پیوسته به سنت خاص خود پشت کرده است،. است

و  هنر وسازی جامعه و به همین سان نوسازیبه مرحله نوین در ن وصول جمع، که هدف از باشد می )هنرمندان( قشر

 معماری است.

 به عبارت دیگر بهترین نوع آموزش، سان را از این ذات خالق خلق نکندنقش اصلی تعلیم و تربیت این است که ان
و زندانی شدن و آوارگی است. به همین جهت است که فلسفه  ان از بیگانگی از ذات خود،دور نگاه داشتن انس و پرورش،

راه نجات را در تمسک و  از فراهم نمودن سعادت بشری بحث می شود، پسامدرنیته وقتی که درباره ناتوانی عقل و علم تنها،

خت خود انسان را خفه اآن قواعد خشک و یکنوعلم با  کنند و می گویند اگر هنر نباشد، توسل به هنر و زیبایی جستجو می

کند. اختالط فلسفه و علم با زیبایی دری به سوی آزادی می گشاید زیرا نگرش و دریافت هنری یک امر شخصی و  می
اعده تحمیلی و در هر موقعیتی ظهور و دریافت زیبایی با کوشش درونی مسرت بار است،زیرا همراه هیچ ق درونی است.

 .(همان) نیست
 

 

 بیان مسأله: -2

 

ت روز افزون جوامع و افزایش قشر دانشجویان و بالطبع آن نیاز به فضاهای آموزشی مشاهده می با توجه به پیشرف

که آموزش این دو عنصر مهم در جامعه نیاز به بابد  هر چه بیشتر معنا می هنر و معماریاینجاست که آموزش صحیح  شود.

فیزیکی هنرجویان دارد. با توجه به اینکه تاکنون در ایران دانشکده های متعددی با نام مکانی متناسب با شرایط روحی و 
تاسیس گردیده اما مکانی که متناسب با افکار یک هنرجو و هنرمند باشد و به رشد و تعالی هر  «دانشکده هنر و معماری»

و پویا برای جامعه ی هنرمندان در ایران به  چه بیشتر استعدادهای وی کمک کند به وجود نیامده لذا نیاز به مکانی غنی

 شود. شدت احساس می
 
 

 :اهداف تحقیق -3
 

 اهداف تحقیق شامل اهداف کلی، کاربردی، ویژه تقسیم بندی می شود.

 

 هدف کلی: -3-1
 می باشد. طراحی دپارتمان هنر و معماری با رویکرد احیای هویت تاریخی ربع رشیدی
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 هدف کاربردی:  -3-2
 

از هدف مورد نظر به منظور ادراک مناسب از طریق  و طراحی مکانی مناسب با اصول معنایی )نه ظاهری( مطالعه

ادراک محیطی و تاثیر در شناخت و ایجاد ارتباط طراح در این فضا در عین همخوانی شیوه آموزش طراحی معماری 

 می باشد. انگیزه و ترس آن خالی آن، پر و نسبت های حجمی آن، بافت آن، ،هندسه آن متناسب با چهار چوب فضا،

 

 اهداف ویژه: -3-3

 .ایجاد فضایی برای احیای اهمیت هنر و تاریخ فراموش شده و ارتقاء و بهبود سطح علم و آگاهی هنری الف(
طراحی مرکزی برای آموزش و رشد فعالیت های هنری و معماری با توجه به اصول و قوانین و نیازهای امروز  ب(

دف تحقیق و هدف آموزش معمار و طراحی دانشکده هنر و معماری و همچنین ایجاد مجموعه ای با معماری بر اساس ه

 .سمبلیک برای شهر تبریز که به گونه ای عاملی برای جذب توریست و دانشجو از سایر کشور ها باشد
 
 

 فرضیه تحقیق: -4
 

د احیای هویت تاریخی مجموعه ربع رشیدی هنر و معماری با رویکرطراحی معماری قطب علمی به نظر می رسد 

 .موجب ایجاد فضایی برای احیای اهمیت هنر و تاریخ فراموش شده و ارتقاء و بهبود سطح علم و آگاهی هنری شود
 

 

 متغیر های تحقیق: -5
 

 با توجه به موضوع طراحی دو مالک در گزینش داده های تحقیق مورد نظر می باشد:

 اری الف( قطب علمی هنر و معم

 ویت تاریخی ربع رشیدیب(احیای ه

در جمع آوری داده های این تحقیق به بررسی دانشکده های هنر و معماری و همچنین ویژگی های مشترک و 
تفاوت های بین آنها پرداخته شده است.که با توجه به این ویژگیها به دسته بندی ویژگی های نمونه های اجرا شده و نتایج 

 رداخته شده است.آن در روند طراحی پ

 .استاندارد های طراحی -خصوصیات اقلیمی -مشخصات و خصوصیات سایت -متغیر مستقل: سایت
 می باشد. نوع طراحی معماری متغیر وابسته:

 

 

 جامعه آماری: -6
 

نمونه های نامبرده شده در سوابق طراحی پروژه در جدول مرتبط با موضوع پروژه که به جمع آوری و بررسی 

 و معماری در دنیا و همچنین ویژگی های مشترک و تفاوت های بین آنها پرداخته شده است. لمی هنرمراکز ع
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 نمونه آماری حجم نمونه: -7

 

دانشکده های هنر و معماری، دانشکده هنر و معماری با رویکرد تبعیت از هویت منطقه، دانشکده هنر و معماری 

 ترک و تفاوت های بین آنها پرداخته شده است.با رویکرد تاثیر محیط و به ویژگی های مش
 
 

 نوع روش تحقیق: -8
 

هدف از این تحقیق رسیدن به یک طرح معماری است. در این تحقیق از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده 

ماری و احیای است که با مقایسه ی موردی به بررسی مصادیق معماری اجرا و یا پیشنهاد شده در زمینه دانشکده هنر و مع

ارزش علمی ملت ایران پرداخته شده است. هدف از این تحقیق کاربردی، بررسی نقش هنر و احیای هویت تاریخی یک 
باشد. داده های تحقیق بر منطقه در رشد فرهنگی و ارزش مدنی مردم آذربایجان و البته در مقیاس کالن، مردم ایران می

ش مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. در نهایت به تحلیل مقایسه های مبنای دامنه کالن و زمان مقطعی به رو

استداللی ویژگی های به دست آمده از موارد بررسی شده در تحقیق پرداخته و از اطالعات به دست آمده در روند طراحی 

 .استفاده شده است
ه ب مربوط اطالعات و کتب و اسناد همطالع ازنه ای  کتابخاآوری اطالعات، در روش در این پژوهش برای گرد

 یهاپتانسیله به توج با سایت دقیق بررسی و شناختنی به میدا، همچنین در روش شده انجام یها پروژه وها آنالیزکار

 استفاده شده است. موجود وضعیت از برداری عکس و سایته مطالع و آنالیز ، آن در موجود
 
 

 پشینه ی تحقیق: -9
 

التحصیالن رشته معماری مدرسه عالی ملی شناسان فرانسوی و فارغمعماری در ایران، باستان گذاران آموزشبنیان

گذاری شد. در ابتدای هنرهای زیبای فرانسه بودند و آموزش دانشکده نیز براساس روش تدریس معماری در فرانسه پایه

شد. دروس نظری محدود به: دریس میتأسیس، دوره آموزش در سه بخش کار عملی مقدماتی، سیکل اول و سیکل دوم ت
برداری و برآورد، عناصر و جزئیات ساختمان، تاریخ و هندسه فضایی، ترسیم فنی و پرسپکتیو، ایستایی، بتن و فوالد، نقشه

ورودی اختصاصی  با آزمون 1665هنر و زبان فرانسه بود. انتخاب دانشجوی معماری در دانشکده هنرهای زیبا از سال 

های سیکل اول و سیکل دوم شده و کارهای عملی رفت و دانشجویان پس از گذراندن دوره مقدماتی، وارد دورهگصورت می

تغییر مختصری کرد و سیکل اول و دوم  1654تا  1650های کردند. آموزش دانشکده در سالمعماران مدرن را تجربه می
 باشد.سوابق پژوهش به دو نوع سوابق تئوری و عملی می  .ادغام شدند

 

 

 اجرایی: -سوابق طراحی -9-1
 

وجود دارد که ساختمان بسیاری از آنها از  دانشکده هنر و معماری با نام بناهایی امروزه در اکثر شهرهای دنیا 

 قدمت تاریخی برخوردار است. 
 

 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

 اجرایی -: سوابق طراحی1جدول 

 توضیحات تصاویر معمار سال محل پروژه

مدرسه 

معماری 

 باهاووس

 انآلم

 

1717 

1794 

1760 

التر و

، گروپیوس

هانس 

یر، مه
 ون  میس

 دروهه
 

ز مدارس معماری، صنایع دستی ترکیبی ا

 بود. هنری کادمیآ و (…نجاری، آهنگری و)

گیری بهینه از ارکردگرایی، بهرهک رب تکیه

خواص مواد و مصالح صنعتی، احتراز از 
ها و  تزئینات تجملی در نمای ساختمان

 ی صنعتی بود.ها فرآورده

دانشگاه 

پلی 

 تکنیک

 -میالن

 ایتالیا

فرانچسکو  1136

 بریوشی

 

از این تا  9 که دانشکده 9به  دانشگاهاین 

در استان   میالن و بقیه دانشکده ها در شهر

Lombardia می باشد 

پردیس 

هنرهای 
زیبای 

دانشگاه 

 تهران

 

آندره   1750 ایران

 گدار

 
 
 

 
 

کمال  به دست مستظرفه صنایع مدرسه

 1691 تاسیس، سال 1617 ، در سالالملک
 پردیس 1615 یبا، سالز دانشکده هنرهای

 1619شد. در مهر سال  نامیده زیبا هنرهای

وزارت پیشه و  در ی عالی معماریمدرسه

به  الملکالی کمالع ی مدرسه ر محلد هنر
در روز و  تأسیس صدیقی ابوالحسن ریاست

هنرستان  ، جز1619دهم آبان ماه سال 

 جذب شد، با باستانی عالی هنرهای زیبا
 سال یک از کار، و بعد به شروع دانشجو 90

 شد. به پذیرفته نیز دیگر دانشجوی 90

ی مدرسه به آموزشی، فضای کمی خاطر

در انتهای خیابان سوم  ایران و آلمان
 .اسفند)سرهنگ سخایی( تغییر مکان داد

ساختمان 
 ایگنجه

 زاده

 -تبریز
 ایران

شورای  9001
گسترش 

آموزش 

  عالی

المی های دانشگاه هنر اسیکی از ساختمان
 دوره اواخر به آنتبریز است که پیشینه 

 .است  پهلوی  ورهد و اوایل قاجاریه

موسسه 

هنر و 

علوم 
استیتن 

 آیلند

 1779 سنگاپور

 

 
 

 

پیتر 

 آیزنمن

 

پروژه های هنر و معماری و طراحی، 

دیوارهای بتونی، پی های نواری، نوارهای 

چوبی و پالت های طبیعی فضاهای داخلی را 
مشخص که از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند. 

 ارس هنر قوه خالقیت خود را باال برند.مد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D9%94_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%94_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%94_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%94_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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دانشگاه 
کمال 

 الملک

 - 9003  ،ایران

 

غیر  -موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی
های معماری و دولتی کمال الملک در رشته

مرمت های  رشته بعدشروع به کار،  گرافیک

این موسسه  .آن اضافه شدبه و شهرسازی 

هزار متر مربع با  5ای با مساحت در محوطه
 .دانشجو در حال کار است 1900حدود 

موزه هنر 
و علم 

 سنگاپور

موشه  9011 سنگاپور
 سفدی

 

که به تقابل پویا بین هنر و علم موزه اولین 
شامل  طراحی دایره شکلیافته با اختصاص 

مانند سازه هایی برای ایجاد که زبانه ده 

موشه است.  شکل گل لوتوس گسترش یافته

در درون ساختار، هر عنصر در "سفدی: 
طراحی موزه هنر علم، تقویت کننده فلسفه 

موسسه برای ایجاد یک پل میان هنر و علم 

ساختمان ترکیبی از زیبایی و عملکرد، . است
ن بصری و تکنولوژی و برای من واقعأ نشا

 ".دهنده روح جستجوگر سنگاپور می باشد

مرکز 
هنرهای 

نمایشی 

 کافمن

ایاالت 
متحده 

آمریکا/ 

 کانزاس

موشه  9011
 سفدی

 

یک جفت فرم های پوسته مانند شامل دو 
سالن در مرکز هنرهای نمایشی در کنزاس 

دو سالن با دیواره های . سیتی می باشد

متر ارتفاع به هم  90شیشه ای آتریوم با 
صل می شوند که توسط یک خط از کابل مت

های فلزی به زمین محکم شده اند . اتاق 

رختکن و مناطق تمرین بین سالن و تئاتر به 

 د.اشتراک گذاشته می شون

مرکز 

هنرهای 
نمایشی 

تایپای 

 چین

 زاحا حدید 9011 چین

 

رقابت بین المللی مرکز هنرهای نمایشی 

تایپای چین طرح پیشنهادی زاحا حدید 
(zahahadid  است که یادمانی افتخاری )

را دریافت کرد. فرم سیال ساختمان برای سه 

 1400تیاتر درنظر گرفته شد: یک تیاتر 

 .صندلی 100صندلی بزرگ و دو تیاتر 

مرکز 

هنرهای 
 نمایشی 

 زاحا حدید 9019 عمان

 

 زیبای بنای از  های نمایشیمرکز هنر

 گرفته است. الهام پترا تاریخی فرد به منحصر

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://abbas-valadi.persianblog.ir/post/275/
http://abbas-valadi.persianblog.ir/post/275/
http://abbas-valadi.persianblog.ir/post/275/
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هنرستان 
فنی و 

حرفه ای 

 نفره 630

سید  9011 ایران
مهرداد 

 مصطوفی

 

ایده اصلی برگرفته از الگوهای مدارس 
گذشته، حرکتی آگاهانه از حقیقت معماری 

سنتی ایران جهت ایجاد محیطی پایدار و 

آموزان، استفاده از درون مناسب برای دانش 

گرایی و حیاط مرکزی و الهام از برج ها، دید 
به آسمان، فضای سبز، ساخت فضایی 

مناسب که تاثیری عمیق در حفظ اصول 

زیست محیطی، کارکردی، کالبدی می 
 انجامد.

هنرستان 

فنی حرفه 
ای 

 دخترانه

عاطفه  9011 ایران

انظباطی، 
فروغ روح 

  بخش

روژه توجه به ریز موضوعات مطرح در پ

فضاهای آموزشی، مطرح کردن تمام فضاهای 
آموزشی )کارگاه( به صورت فضاهای مجزا. 

نگاه خاص به مفهوم محرمیت، حس تعلق، 

 احساس امنیت.
 

 

 سوابق تئوری: -9-2
 

 .1697یز، . جوانمرد، ندا، طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تبریز، رساله موجود در دانشگاه آزاد تبر1

 .1611. اسمعیلی، حسین، طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی ربع رشیدی، رساله موجود در دانشگاه آزاد تبریز،9

 .1619.شکوئی زاده، الناز، طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تبریز، رساله موجود در دانشگاه آزاد تبریز، 6
 .1614نی ربع رشیدی، رساله موجود در دانشگاه آزاد تبریز، .سید سعادتی، سیدمهدی، طراحی مجموعه یادما5

 .1679.ابراهیم زاده، سمیه، طراحی مرکز پژوهش معماری و هنر در اردبیل، رساله موجود در دانشگاه آزاد تبریز، 4

آزاد .رحیمی، مجید، طراحی دانشکده هنر و معماری با رویکرد تاثیر محیط بر دانشجو، رساله موجود در دانشگاه 3

 .1679تبریز،
 

 

 :پژوهشجمع بندی از پیشینه ی  -9-3
 

با مقایسه نمونه های فوق و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف هر کدام به این دستاورد می توان رسید که جهت 

پالن و نمای هر ساختمان متناسب با الگوهای ذهنی مخاطبین  حجم، ایجاد محیطی مطلوب الزم است سازمان فضایی،

تا ایشان به سرعت با فضا ارتباط بر قرار کنند و از آنجایی که این امر در حوزه آموزشی بسیار حائز اهمیت  بگیرد، شکل
 بدین منظور باید موارد زیر رعایت شوند: ، است

 .ایجاد فضایی خوانا برای مراجعین .1

و سازگار با هم در مجاورت هم  ه گونه ای که فضا دارای عملکرد نزدیک به هم( بzoning) حوزه بندی فضایی .9

 قرار گیرند و فضاهای ناسازگار برای هم ایجاد مزاحمت نکنند.
 به دسترسی آسان به فضاهای مختلف.توجه  .6
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. سعی در بهره گیری از المان ها چه از لحاظ الگوی فضایی )استفاده از حیاط مرکزی و فضاهای تقسیم( چه در 5

باط با تصور ذهنی و ایجاد احساس تعلق در مخاطبین و نیز انس بیشتر آنها با فضاهای جهت ارت استفاده از مصالح بومی،
 معماری بومی.

ایجاد ترکیب بندی ساده در عین حال هماهنگی با مفهوم قطب علمی هنر و معماری )دانشکده هنر و  .4

 بنا.  معماری(در پالن حجم و

 توجه به مقیاس انسانی. .3
 

 

 نتیجه گیری: -11

 

 بامشاهده نمود.  وجه به اهمیت و جایگاه هویت هر جامعه می توان تأثیر آن را در هنر و معماری هر جامعه به وضوحبا ت

بر این اساس  .، محسوس استمی باشدجامعه موثر در رشد فکری افراد که کاربری آموزشی افزایش جمعیت جامعه نیاز به 

و با محور قرار دادن هویت بنای تاریخی ربع رشیدی در طراحی با توجه به مباحث نظری مربوط به معماری و هویت، 
معماری می توان در طراحی بناهای جدید از معماری آن دوره استفاده نمود. طراحی بنای جدید بر مبنای احیای هویت 

معماری  اجتماعی یک جامعه را در بناهای -تاریخی ربع رشیدی می تواند پیوند بین معماری معاصر و ارزشهای فرهنگی

جنبه های مختلف ارتقا رشد فکری افراد جامعه از موجب و معماری با هویت  معاصر به وضوح مشاهده کرد. ترکیب هنر

 فرهنگی و غیره می شود. -اجتماعی -همانند: علمی
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