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 چكیده

خلق معمااری  ،هویت و معنای زندگی انسان هستند ،پذیر از فرهنگگذار و تاثیرهر دو تاثیر« معماری»و « و تئاترسینما »از آنجا که 

 ،باه نناوان ننیاری نندمناد« معماری»یابد. این مقاله بین بهتر جایگاه این معانی اهمیت می های نمایشی در تجلی هر چهسالن

 ،انادو تئااتر کاه مملاو از ت ااد و تنااد تطبیق یابنده یا مستثنی و مفاهیم ساینما  ،در نین حال جالب ،تلفیقی ،مبهم ،پیچیده

یابد و نكسش صادق نیست. معنا می ،ایده پردازی و خلق ،هویت ،هر جا انسان هست فرهنگ زیرا ،کنددرار میتعامل بر ،تابیافرینند

 ،شوند با بینش ددیق معنایی باین فرهناگسان زنده و دارای احساس ساخته میهایی که برای انبرای خلق محیط« معمار یا طراح»

دست به ایاده » و هویتی این سنجش تناسبات ف ای بیری بكر و مفاهیم فرهنگی «. زنددست به خندیت می»پردازی هویت و ایده

نرهاای نمایشای را بار ابتدا از ددرت ملی و تاثیر ه ،در این مقاله ،ضرورت نمایش معماری و هنر به دلیل اهمیت و«. زندپردازی می

عماری در شهر و کنیم و سپس به ارائه روشی نظامند برای نهادینه کردن ددرت مهای مختلف مردم و جامعه بیان میددرت ملی بخش

هویت و ایده پردازی نقطه اوج توجهی  ،مایشی برخاسته از تعامل فرهنگهای نپردازیم. این نگاه به طراحی سالنهنرهای نمایشی می

هاای وجاودی های ساحتتمام نیاز  ایی که برای انسان و پاسخگویی بهف ،دهدحاضر به مسئله گرایی ف ا نشان میاست که مقاله 

 .اوست

 کلمات کلیدی

 ازیهویت و ایده پرد ،رابطه هنر معماری و تئاتر ،تعامل فرهنگ و هویت

 

 مقدمه -6

هیای جتماعی و فرهنگیی وی د بیه ارگانیسی جامعه به وسیله میراث ا

د و نیاگری  از آوررنگ وی د در میی خشد و افراد را بهبانسانی نظام می

 ،کند. از ایین رو بیا وجی د آمید و رفی  نسی  هیارفتارهایی معین می

 ،هنرهیا ،عقایید ،کند. فرهنگ در معنی دانشفرهنگ جامعه برقرار می

رود. انسیان فته های اجتماعی انسان به کار میرس م و سایر یا ،والقا

بیر اریر  ،گیرددم ج دی اجتمیاعی میی ،به وسیله فرهنگ جامعه و د

 شی د وامعه اس  که تکام  جامعه ممکن مییبسط میراث فرهنگی ج

فعالی  ها راه و رسی  گردد. در ضمن انسان از سایر حی انات ممتاز می

مبیین رفتیار د. فرهنگ منحصیر بیه انسیان اسی  و آم ززندگی را می

 ]1[ .های زندگی اجتماعی اس انسانی و فراز و نشیب
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در ابعیاد گ نیاگ ن  ،نمایش به عن ان یی  شیی ه ارتبیاخی ویا 

زندگی بشر را تح  تاریر و د قرار داده اس . تجربه نشان داده که این 

الت فرهنگیی و هنر در اعصار مختلف اب ار مناسبی برای برقیراری تعیام

تیرین قالیب بیرای خیرا منیامین فلسی ی و ملم س ،مناسبات فکری

عقیقتی و مهمترین خرق تعمق در م ض عات انسیانی و کیهیانی بی ده 

 ]2[اس . 

ری در حی زه ای وجی د دارد کیه رفتارهیای فرهنگیی و هنینظریه

داند که بر ارر تعام  حی اس بینیایی و هایی مینمایش را حاص  برنامه

در  ،با محیط در مغ  درونی و تثبی  شده و پس از برانگیختگیی المسه

آورد که تح  عنی ان نمیایش میینیاز به بروز رفتاری را پدید می افراد

 ]3[لقب گرفته اس .  "تعاملی"نظریه  ،شناسی . از این رو

ت ان ایین گ نیه بییان تعام  معماری با هنرهای دیگر می در م رد

ز اب ارهیای ارتبیاخی دیگیر ه هنرهایی کیه اپرداوتن هم مان بکرد که 

های جهان واقعی و کند تا فاصله میان محدودی برند کم  میبهره می

که قرار اس  در آن آرار منحصر به فرد و با معنا ولیق  ،چارچ ب ذهنی

 ش ند به وج د آید.

 پیشینه تحقیق -2

بررسی مباحث فرهنگی و ه یتی ایران سیابقه چنیدانی نیدارد م ضی   

  و میراث فرهنگی ایران به تقلید آنچه که تاکن ن در اروپیا انجیام ه ی

بسییاری ایین سی اا را از وی د  .شده ب د م رد بحث قرار گرفته اسی 

کیه در فرهنیگ  پرسیده اند که چرا در غرب بروی ناهمیاهنگی هیایی 

دیده نمی ش د. یکی از دالی  بسییار مهی   ،امروز ما به چش  می و رد

تح الت این ج امع در ادامیه رونید تیاریخی اندیشیه این اس  که سیر 

آن را تغییر  ،های قبلی و دشان بدس  آمده اس  که با آن رشد کرده

کام  کرده و با آن پیشرف    کرده اند. گرچه آن ها ه  در همیه  ،داده

م ارد م فق نب ده اند. اما در ایران در بروی م ارد سیر تحی ا اندیشیه 

نه تنها پرورش داده نشده اند  ،ذشته قطع شدههای مرتبط با معماری گ

بلکه رها شده و گه گاه به فرام شی سپرده شده اند. در تحقیقات غربی 

به مطالعه  ،پیش از آن که محیط جغرافیایی و اقلیمی مد نظر قرار گیرد

تاریر محیط انسان ساو  بر رفتار انسانی پرداوته شده اس . همچنین 

تجربیی و آمیاری اسی . بیه عنی ان مثیاا  روش تحقیق آن هیا از نی   

( تالش نم ده ریشه 1891کریستن ن ربرگ ش لت  در کتاب روا مکان )

بسیاری از مظاهر فرهنگی اوالقی و حتی اعتقیادی را زایییده وصیل  

های محیطی و می ا  منطقیه ای و بیه تعبییر وی دش روا مکیان آن 

ه  تیرین اصی  و و از آنجا که انسان به عن ان م ]4[منطقه معرفی کند.

های مخص   به و د او به شمار می پایه نظام ارزشی در خراحی فنا

خرز نگاه انسیان بیه محییط اخیرافش و  ،بنابر این تص یر ذهنی او ،رود

احساسات مت اوت افراد گ ناگ ن نسب  به عناصر محیطی در این نظام 

و  ،ارزشی مرب ط به خراحی فناهای انسان ساو  جایگاه ویژه ای دارد

ت جه به این م ض   وا  و مه  خراا را به س ی هدفش که خراحیی 

محیط های با کی ی  اس  پیش و اهد برد. بدیهی اس  که در ولیق 

محیط های کالبدی همچ ن سالن های تئیاتر و سیالن هیای نمایشیی 

احساسات افراد و فرهنگ و ه ی  جامعه ای که سینما و نمیایش از آن 

و ه  مردم به عن ان انسان هایی کیه  ،ی پذیردالهام می گیرد و تاریر م

 ]5[تاریر بس ایی دارد.  ،از این محیط ها بهره می برند

هویت و ایده  ،بررسی ابعاد معنایی فرهنگ -3

 پردازی در خلق سالن های نمایشی

یکی از اهداف اصلی این پژوهش نگاه عمیق به مسایلی اس  که اصی ا 

معنایی تق ی  نم ده و به آن رنیگ خراحی معماری مطل ب را در ابعاد 

در این راستا می ت ان بییان داشی  آن چیه در  .و ب یی تازه می بخشد

معماری شک  گرفته و می گیرد به دو ساح  ص رت آن چه ولق میی 

اصی لی  "ش د و معنای آن چه که شکل  می گیرد دالل  دارد. مسیلما

ی همیین  ه  که در معماری در نظر گرفته می ش ند نیی  بیه واسیطه

بررسی هیر  ،اص  به دو نظام شک  و معنا تقسی  می ش د. به خ ر کلی

روندی در معماری و به نتیجه رسیدن در آن بیدون ت جیه بیه ایین دو 

ساح  امکان پذیر نیس  در واقع می ت ان چنین بیان نم د که هر اریر 

ولق شده در معماری صی رتی بیه واقعیی  رسییده و تحقیق یافتیه از 

اس  از آنچه در دا ارر به ودیعه سیپرده شیده کیه  "باخنی"و  "معنا"

شده و  "ظاهر"در معماری  ،البته به واسطه والقی هنرمند و اندیشمند

قایی  بی دن معنیا و "به حقیق  رسیده اس . به همین دلی  اس  کیه 

باخن برای اشیاء و پدیده ها و م اهی  م ض عی اس  که همیشه و همه 

لیذا  ]6["ضعف مت اوت مطیرا بی ده اسی . ج امع و مکاتب با شدت و

پرداوتن به بحث معنا و باخن و بررسی آن ها در داه دسیدن به اصی ا 

معنا گرایانه برای خراحی معماری معاصر که تیالش     میی شی د کیه 

بسییار  ،مطل ب انسان باشد و در راه رسیدن به کماا او را یاری رسیاند

تعلیی  و  ،هنیگ بیه معنییحای  اهمی  اس . در لغ  نامیه دهخیدا فر

آمیده اسی . و در  "فیرهن "آم زش و پیرورش و  ،عق  و ورد ،تربی 

دانش و عق  و ادب.  ،عل  و فن  ،آمده اس : فرهنگ "فرهن "تعریف 

 ،هنیر هیا ،بروی تعاریف فرهنگ را مخ نی از آرار بشری مث  کتب ]7[

روی آداب و هماهنگی با محیط می دانند. ب ،دین ،فنیل  های اوالقی

تعاریف دیگر تاریخی اند و در تعرف فرهنگ به میراث اجتماعی و سن  

های تاریخی تکیه میکنند. عده ای دیگر ق اعید و راه و روش هیا را در 

تعاریف فرهنگ مطرا کرده و نگرش هنجاری را در این تعریف دویی  
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نم ده اند. روانشناسان نی  فرهنگ را وسیله ای برای سازگاری با محیط 

ته اند و آن را خرحی برای زندگی افرادی می دانند که بیا هی  در دانس

حاا تعام  هستند و به همین دلی  و فنای فرهنگی بروی انگی ه هیا 

را از انگی ه هیای دیگیر و بعنیی از شیی ه هیا را از شیی ه هیای دیگیر 

در فرهنیگ فارسیی معیین نیی  فرهنیگ بیه  ]9[و شایندتر می دانند. 

ی  دیدگاه آمیده و از دییدگاه دیگیر بیه معنیی معنی ادب و تربی  از 

مطیرا شیده و از سی یی شیام  مجم عیه آداب و  ،معرف  ،عل  ،دانش

رس م و مجم عه عل م و معیرف هنیر هیای یی  قی م اسی . اصیطالا 

فرهنگ به م ه م وسیع می ت اند برای تعیین تمام جنبیه هیای ویا  

زش هایی داللی  شکلی از ی  زندگی به کار رود یا دقیق تر به نظام ار

کند که در شک  زندگی نه ته اند. و هدف فرهنگی نی  به م ه م درک 

در این تعریف  [14]ارزش ها و انتقاا آنها به نس  های آینده می باشد. 

انتقاا ارزش ها و بعدی از فرهنگ کیه ه یی  سیاز باشید و در ایجیاد 

  معانی تاریر گذار در نس  های آینده؛ حای  اهمی  می باشد.

تاثیر هنرهای نمایشی بر فرهنگ و هویت  -4

 کشور

مختصری به بررسیی تیاریر هنرهیای نمایشیی من یی بیر  ،دراین بخش

قدرت ملی کش ر ها به ویژه کش رهای جهیان سی م  میی پیردازی . بیا 

منیابع قیدرت معنی ی  ،مهمترین منابع قدرت ملی ،ت جه به بخش قب 

قدرت معن ی  ،ملیپس اولین قدم دشمن برای تنعیف قدرت  ،هستند

خبق برنامه ری ی هیای دقییق و مینظ   ،جامعه می باشد. برای منظ ر

فیل  ها و برنامه های ماه اره ای ت لید می کننید کیه آهسیته آهسیته 

تاریر بر معن ی  مردم بگذارد. نم نه های بسیاری م ج د اس  که برای 

 شرا بررسی آنها بسیار م ص  و عمیق می باشد.

امه های ماه اره ای متعددی وج د دارد که و د را برن ،برای مثاا

به ص رت هدفمنید بیر علییه  ،و بعد از مدتی ،مسلمان معرفی می کنند

 ، اعتقادات مه  و ارزشمندی همچ ن ع اداری بیرای امیام حسیین ) (

زیارات معص مین ) ( و غیره می پردازند. البته این روند را آرام خی می 

 ،خاخب جذب ش د و سپس بیا بییان پرسیشکنند و ابتدا می گذارند م

ایین  ،مخاخب را به فکر می برند و اعتقادات کذب جایگ ین میی کننید

برنامه ها در خ ا ساا زمینه چینی می کنند تیا ایین کیه اییام محیرم 

و در این ایام و د را ع ادار می دانند اما تاکید دارند شیع ر شرو  ش د 

ز اهدافشان ایین اسی  کیه حسینی بهتر اس  تا ش ر حسینی، و یکی ا

ع اداری ساالر شهیدان ک  ش د، با بیان ایین  ردم دریحن ر گسترده م

مسای  مخاخب را به فکر این می اندازند که ع اداری تاریر و فاییده ای 

 .ندارد و به چه دلی  با ت جه به وضیع  فعلی جامعه باید بروم

  بی حجیابی در بخش فیل ، فیل  های متعددی وج د دارد که به تروی

و بی غیرتی و ویلی مسای  دیگر می پردازند، نم نه مشیه د آن کانی  

می باشد. این کان  به شدت قدرت معنی ی جامعیه را پیایین  1فارسی 

می آورد و نظام وان اده را سس  می کند، تاریر منغی این کاناا چنان 

مشه د اس  و م رد بررسی قرار گرفته اس  کیه از ت ضییآ آن صیرف 

 .می کنی  نظر

تاکید می ش د که تاریرات این فیل  ها و برنامه ها به میرور تیاریر 

گذار می باشد و ممکن اس  در نگاه اوا گغته ش د کیه ایین هیا نمیی 

ت اند تاریر بگذارد، با این وج د مردم کش ر ع ی مان به دلیی  قیدرت و 

بیشنه ی تاریخی ق ی، ویلی مستحک  می باشیند ولیی بایید بیا ایین 

یغات مقابله کرد تا شاهد آن نباشی  که پخش این فیل  ها یا برنامیه تبل

 .ها تاریری در جامعه داشته باشد

مطلب بعدی آن اس  که بیا هنرهیای نمایشیی سیب  غلطیی از 

زندگی را نشان می دهند و ج ری به تص یر می کشند که ی  ج ان به 

 اند اما خ ر کام  در رفاه و آسایش اس ، کار نمی کند و درس نمی و

پیشرف  در زندگی دارد و فقط مشغ ا لذت های نغسانی میی باشید و 

ممکن اس  تنها نیاراحتی آن قطیع دوسیتی هیای نامشیر  باشید. در 

حقیق ، این گ نه فیل  ها که از اب ارهایی همچ ن م سییقی، تیدوین و 

جل ه های ویژه، و خراحی صحنه و لباس و غیره می ت اند تاردر فاجعیه 

روی ی  خیغی از جامعه به وص   ج انیان و افیرادی کیه  انگی ی بر

اخالمحادی واقعی از زنیدگی در آن کشی ر ندارنید و ییا بیکیار و دارای 

 ردن و بیه ویمشک  می باشند، بگذارد. چه بسیار افیرادی کیه فرییب 

کش رهای مختلف رفتند و حتی دیدن که زنیدگی در آن جیا دشی ارتر 

اس  و برگشتند و یا مشغ ا شغ  های نامناسیب شیدند و ییا حقی ق 

 .بسیار پایین دریاف  می کردند

مثاا ها و نم نه های زیادی در اخراف ما برای تبلیغ علیه قیدرت 

گاهی محمییق تیر و ملی کش رمان یا در اص  جامعه وج د دارد که با ن

 .تاملی در محت ای آن می ت انی  به آن پی ببری 

تیور و ایده  ،بهره گیری از تعامل تخیّل -5

پردازی در فرآیند خندیت معماری سالن های 

 نمایشی

ولق سالن هیای نمایشیی کیه در عیین کیارایی و قابلیی  در کالبید و 

ر معمار به پرواز مصالآ، زیبایی همه جانبه داشته باشد و با تخی  و تص 

درآید، و بر روا و جان کاربران چنیین فنیاهایی اریر گیذارد، نیازمنید 

اهی   ق آن اس ، که با ترکیب معانی و موالقیتی برواسته از نهاد وال

 "نین اص ا و ارزش ها به ایده پردازی می پردازد. در این راسیتاچو هم
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تی را شیام  شی ه هیای متغیاو ت اند می معمار متمرک  و مداوم کاوش

ش د که تمامی آن ها پس از بررسی مناسب سرانجام به بیانی والقانیه 

هیدف »حال  ممکن اس  والقی  به عنی ان  منتهی می ش ند. در این

غایی فرآیند تص ر باشد....یا بیان فه  تص یرسازی ی  ایده، ی  تص یر 

ایگ ر استراوینسکی، آهنگساز معروف به  .«دهنی یا حتی ی  ساوتمان

چی ی که در اینجیا می رد » را بیان کرده اس :   ح  این م ضبهترین ن

و ایین  -نظر ماس ، و د تص ر نیس ، بلکه بیستر تص ر ویالق اسی .

ه م به سطآ تجس  یاری می  ی اس  که ما را در عب ر از سطآ مقابلیت

 «دهد.

بنابراین تص ر به حیطه اندیشه تعلق دارد، در ص رتی که والقی  

 .اوتن معنا می یابددر عرصه س

تص ر در جهان شک   هوالقی  فرآیندی اس  که به واسطه آن ق 

فرآیند، به واقع یکی از ویژگی هیای  عیمی گیرد. والقی  به عن ان ن 

انجیام و نهایی  چی هیا و ه گیر و فرجامین اس  که شیک  دهنید عال 

آغیازین  هماد»واقعی  هاس . به ی  معنی والقی ، مترادف با معنای 

اس ، با این تغاوت که نیه کینش پیذیر اسی  و نیه پیذیرا.  «ارسط یی

والقی  ممکن اس  به ص رت زمینه کامآل فعالی از تمیامی چی هیایی 

که به وج د می آیند جل ه گر شی د کیه البتیه ت صییف ناپیذیر اسی . 

والقی  مغه م غایی واالترین کلی  اس  که بر پایه واقعی  شک  میی 

د در تمام زمینه هیای فعالیی  بشیری از جملیه گیرد. والقی  می ت ان

ل ، هنر و فرهنیگ، حنی ری همیشیگی داشیته باشید. تمیام عناصیر ع

، تاریخ و میذهب در تکامی  والقیی  عل فرهنگ، زبان، اسط ره، هنر، 

 ]8[سهی  اند.

روش نظام مند برای نهادینه کردن نمایش  -1

 ددرت در هنر های نمایشی و مزیت های آن

ایشیی، بیرای ونثیی رورت نمایش قیدرت در هنرهیای نمبا ت جه به ض

ی بر علیه قدرت ملیی کشی ر ع ی میان و همچنیین  کردن تبلیغات من

اف ایش قدرت ملی، در این بخش روشی برای نهادینه کیردن ایین امیر 

 .مه  را در هنرهای نمایشی بیان می کنی 

ملیی در این روش برای آن که بت انی  در هنرهای نمایشی قدرت 

ظ و تق ی  شی د و حتیی فییل  هیایی سغارشیی در بیاره   رمان حکش

می کنی  و ضمن بییان م یی  هیا بیه  ساوته ش د، دو بخش را معرفی

 .آن می پردازی  شرا

 فرهنگ سازی -1-6

اولین قدم برای رسیدن به این امر مه ، فرهنگ سیازی میی باشید، در 

فیراد ص رتی که به شک  صحیآ فرهنگ نمایش قدرت ملیی در تمیام ا

در این ص رت هر شخصی در ح زه ای که هس  بیه  جامعه ایجاد ش د.

خ ر مثاا مغازه دار، راننده، پژوهشگران و غیره سعی در تحقق این امر 

در  و ونثی کردن آن دارند، به می ان تاریر گذاری فرد به فرد باال بی ده

 نتیجه شاهد تغییراتی ب رگی می باشی .

 دیحمایت های معنوی و ما -1-2

 ام  بیرای نهادینیه کیردن نمیایش ع  یکی از مه  ترین  می ت ان گ

قدرت ملی در هنرهای نمایشی بخش حمای  های معن ی و مادی می 

باشد، و این حمای  های باید در اوتیار گروه های مختلغی بیه صی رت 

 :زیر گذاشته ش د

گروه ن یسندگان، با تحقیق و بررسی دقیق و غیره برای ولق ی  ( الف

  جه به نیازهای روز کش رتمتن ق ی با 

 گروه کارگردانان( ب

 سایر گروه سازندگان( پ

    آم زش گروه های ف ق( ت

مصادیق حمای  های معنی ی، یی  می رد تشی یق و تسیهی  در 

کارهای گروه سازندان نمایش قدرت ملی و م رد دیگیر آمی زش هیای 

 .دقدرت ملی، می باش اص لی گروه سازندان و شناو  دقیق

با تص یب حمای  های معن ی و مادی ویژه ت سط وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی می ت ان افراد وبیره را جیذب ایین امیر و شیاهد آریار 

 .متعدد و ق ی و برنامه ری ی شده ای باشی 

 انجمن ددرت ملی در انجمن هنرهای نمایشی -1-3

ر شهر، رت ملی در انجمن هنرهای نمایشی هبا تشکی  انجمن قد

می ت انی  شاهد م فقی  های چش  گیر در این عرصه باشی . هر ساله 

در شهرهای مختلف آریار نمایشیی متععیدی از تئیاتر ویابیانی و فییل  

سینمای و تل ی ی نی گرفته تا رادی  ت لید می ش د. اکن ن اگر انجمنیی 

متشک  از افراد متدین و دارای شرایط و آم زش دییده در هیر شیهری 

 :زیر می باشد شییرا ارا م ی  های فراوانی به تشکی  ش ند د

 شد. ته که در باال گ 2و  1بررسی و اجرای م ارد  (الف

 .بررسی آرار مخرب و راه مقابله با آن( ب

ت لید و تق ی  قدرت  یارشی برا مشارک  در ساو  فیل  های س( پ

 .ملی

 .القه مند و گروه سازندگان و غیرهعمشاوره و آم زش افراد ( ت
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الزم به ذکر اس  برای ایجاد چنین انجمن نیازمنید بررسیی هیا و 

دی ی  بنییارها و ال یییی باشد، و همچنین معیییتحقیقات بیش تری م

می بایس  براساس شایسته ساالری باشید و حتمیا بایید از ج انیان بیا 

 .اده کرد ازه کار دارای اندیشه ی پ یا استاستعداد و ت

 توجه به زمینه طراحی سالن های نمایشی با -7

 ؛وقتی وارد ی  شهر می ش ی  و به ترکیب ساوتمان ها نگاه می کنی 

مت جه ی  تعادا نسبی می ش ی ، چنانچه تمیامی نی احی ایین شیهر 

بص رتی از تاسیسات و رفاه بهره مند باشند، می ت انی  بگی یی  کیه در 

در « ابرقراری تعاد»و این  ]11[. این شهر نسبتآ تعادا برقرار می باشد

ی  س ی هدف خراحی پایدار و متعادا با تعام  فرهنگ، ه ی  و ایده 

 املی اس  که احساس آرامیش عپردازی اس ، در س ی دیگر ت جه به 

در ت ضییآ ایین مطلیب بایید . و حس حن ر را در انسان تق ی  بخشد

گغ  که خراحی عناصر کالبدی سالن های نمایشی همانند سایر عناصر 

هر تا جایی باید پش بیرود کیه ه یی  محییط می رد م ج د در بطن ش

ه به زمینه ای کیه ج، در حقیق  این خراحی باید با ت تهدید قرار نگیرد

در آن ولق می ش د و در نهای  بخشی از آن می ش د انجیام پیذیرد و 

فنای ولق شده سینما یا تئاتر همچنان حس مکانی و د را بیه کیاربر 

نیازهای انسانی اسی  منتقی  کنید.  که ی  انسان با تمام احساسات و

 عینیی، و کالبیدی عناصیر بر عالوه و کنار در»  : بنابراین می ت ان گ

 و عناصیر و شیهر گییری شیک  بیر گیذار تاییر و دهنده سازمان اص ا

از اصلی دریین م ضی محاتی هسیتند کیه میی  دیگر یکی آن، فناهای

احسیاس حنی ر ت انند به عن ان مح ام  زمینه ساز فه  و القا کننیده 

ایغای نقش کنند. این احساس حن ر ناشی از یادآوری و آم زش اص ا 

و ارزش ها و مغاهی  محالی معن ی، فرآینید تبیدی  آن هیا بیه کالبید، 

 ]11[ ".تاییرشان بر شی ه زیس  و هدای  و رهبری جامعه و اهد بی د

این ن شتار با هدف چگ نگی تعریف فنیاهای سیالن هیای نمایشیی بیا 

کارایی و برواسته از ایده ها، ارزش ها و فرهنگ های اصی  که  حداکثر

نین کالبیدی چی  بصری و هم با ذهن معمار تعام  دارد. به نهای  کی

این فناها می اندیشد، و در عین حاا به ن به و د ی  حس اجتمیاعی 

را در فناهای کالبدی انسان ساو  تق ی  می بخشد. برای رسیدن به 

ررسی تعام  فرهنیگ، ه یی  و اییده پیردازی در این هدف که همان ب

 « مکان» بین  «ارتباط»خراحی سالن های نمایشی اس ، ایجاد نم دن 

حییداکثر بهییره وری از فنییا و امکانییات جهیی  » و  « فعالییی » و 

ضروری اس . و این رویکرد به م ازات ت جیه بیه «  تص یرسازی ایده ها

در ه   «انسان » شناوتی روان  -همه عناصر ف ق با جنبه های رفتاری

اهی  و بییان ه یی   یآمیخته اس ، و در عین حاا در جه  انتقیاا م

محیط چه در مقییاس معمیاری و چیه در وسیع  شهرسیازی ت سیط 

یق معماری با بسیتر خبیعیی آن  ه تلمسال در"خراحان گام برمی دارد. 

ه داشی  و ویژگیی هیای جیمی ت ان به مغه م های ساده و پیچیده ت 

   ین می ت ان گیای ریابیبن ]12[ ق کرد.یقاب  مالحظه ای ولری یبص

 هیای سیاوتمان بیین کیه اس  معنی بدین زمینه به هجت  با خراحی"

، به خ ری دآی وج د به کافی بصری ارتباخات پیشنهادی خرا و م ج د

ه ای منسج  باشد. ساوتمان جدید می عکه حاص  شک  گیری مجم 

و د را تق ی  کرده و بهب د بخشد.  بایستی ویژگی های محیط و زمین

 ]13[ "ظ کند. را ح  و یا حداق  الگ های وحدت بخش مه
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انسان در برابر سییطره ای  ،همانط ر که می دانید با پیشرف  تکن ل ژی

رادی  و غیره قیرار گرفتیه  ،از وسای  ارتباخی مختلف همچ ن تل ی ی ن

یرام ن را ادراک می کنید. انسان از خریق ح اس مختلف دنیای پ ،اس 

پیام هایی را به مغ  انتقاا  ،ح اس مختلف به وسیله گیرنده های حسی

فیراه   ،می دهندکه امکان شناسایی هر آمچه را که در پیرام ن ماس 

می آورند. هنرهای نمایشیی یکیی از می ررترین و بهتیرین روش هیای 

ه مطیرا شید انتقاا اخالعات و آم زش می باشد. با ت جه به مسایلی ک

می ت ان معماری فناهای نمایشی را بیه عنی ان یی  پدییده ای کهیاز 

فرهنگ و ه ی  و معانی کارکرد آن نشات گرفته اس  و بر آن نی  تاریر 

دانس . در واقع معماری این فناها آیینه ای اس  از اندیشه  ،می گذارد

ها با زیبایی شناسی و فرهنگ. معماری آن ،های انسان در رابطه با محیط

دگرگ نی هایی که در سایر عرصه هیای زنیدگی و هنیر بیه وقی   میی 

متناسب اس . با ت جه به این کیه جهی  گییری فرهنیگ هیا  ،پی ندند

همین مسیر  ،بر مبانی فطرت بشری و اندیشه او انجام می ش د  هم اره

نی  در شک  دهی به فنای زیس  و پیدایش معماری ایین فنیا می رر 

   برای رسییدن بیه اهیداف نیازمنید والقیی  اس . پس می ت ان گ

معمار یا خراا اس . چرا کیه فنیای معمیاری کیه اصیلی تیرین وجیه 

معماری اس . از خریق اصلی ترین وجه زندگی یعنی والقی  می ت اند 

 ،ایجاد ش د و والقیتی که تح  تاریر فرهنگ و ه ی  صیحیحی باشید

 آرامش را نی  به همراه و اهد داش .
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