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 چکیده

امروزه در ایران بناهایی ایجاد شده اند که دارای ارزش دیداری چندانی نیستند، زیرا در فرآیند شکل گیری آنها، تفکر نگرشهای  

ولی شده است. با توجه به اینکه بناهای بزرگ مقیاس شهری الگوهای تکنولوژی محور با نگاه بی روح معماری مدرن بر آنها مست

م باشند و برای بهبود این مسأله، جامعه نیازمند الگوهای جدید در الزساختمانی جامعه هستند، از این رو باید دارای کیفیت معماری 

 معماری است که تبیین نظریه های مناسب، گام اول و راهبردی محسوب می شود.

این پژوهش طراحی خانه گرافیک با رویکرد معماری ارگانیک، جهت رشد اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی مردم می باشد و هدف  

برای رسیدن به این هدف، با در نظر گرفتن فرهنگ وهنر مردم تهران، خانه ای با بهره گیری از معماری مدرن که در عین حال از 

واهد شد. خانه گرافیک مکانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی مربوط به هنر اصول طبیعت نیز بهره برده است طراحی خ

ای مربوط گرافیک فعالیت دارند و در آن شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی، هنرهای مختلف به خصوص هنره

ات کتابخانه ای و مشاهدات عینی انجام گرفته است و این مقاله در قالب یک تحقیق علمی بر پایه مطالع د.به گرافیک فراهم می گرد

در آن وجه آموزنده بودن طبیعت و سازواره های طبیعی جهت کاربرد در این چنین فضاها و کم و کیف آنها به عنوان رویکرد تحقیق، 

ا هنر گرافیک به طرحی می سپس با توجه به ارتباط متقابل انسان، طبیعت و معماری در ارتباط ب .مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 . رسیم تا هدف تحقیق را برآورده نماید

 

 کلمات کلیدی

 خانه گرافیک معماری ارگانیک، طراحی معماری، طراحی گرافیک،  

  



 عماری دانش بنیاننخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و م          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 مقدمه - 1

معماری ایران که در گذشته به صورت یکپارچه عمل می نمود به علت  

ر باعث عدم وجود تئوری ها و مبانی نظری مناسب در دوران معاص

کاهش بازدهی بناها از بسیاری جهات شد. در بناهای عمومی در ایران 

ضعف چشمگیری قابل مشاهده است و آن این که تناسبی در عملکرد، 

نحوه ساخت و حضور این بناها در فضای شهری با نیازهای انسان به 

چشم نمی خورد از زمانی که شهرسازانی با اندیشه های سفت و سخت 

دند و معمارانی را یافتند که با آنها هم رأی بودند، به وجود آم

زیستگاههای ما بیمار شدند. البته این نخستین بار نبود که خانه های 

از ابتدای مدرنیته، به شکلی  شدند. این بناها اصوآلما بیمار می 

بیمارگونه اندیشیده و ساخته شده بودند. زیستگاههای بیشماری که ما 

را در هزاران نسخه مشابه تحمل کنیم، خانه هایی  امروز ناچاریم آنها

که نه عاطفه ای در خود دارند و نه احساسی. البته این زیستگاه ها 

نوعی توهم کارکردی بودن را به ما می دهند اما هم ساکنان خود و هم 

رهگذران را به افسردگی می کشانند. بنابراین به فراخور تحوالت 

تکنولوژی و رشد نیازهای بشری جامعه فرهنگی وافزایش آگاهی، رشد 

نیازمند الگوهای جدید برای پیشرفت و افزایش بازدهی معماری است 

]1.[  

طراح گرافیک و مهندس معمار در چهارچوب طراحی محیطی همکاری 

م بصری در به عنوان یکی از عالی 1رند. گرافیکنزدیکی با هم دا

خط و رسم گرافیکی معماری مطرح است، چرا که در معماری ایده با 

نداشته باشد در  مطرح می شود و خطی که از لحاظ گرافیکی جلوه

پرداختن همزمان هنرهایی که از ابزارهای .  معماری هم جایگاهی ندارد

ارتباطی دیگر بهره می گیرند، کمک می کند تا فاصله ای میان 

محدودیت های جهان واقعی و چهارچوب ذهنی، که قرار است در آن 

منحصر به فرد و با معنا خلق شوند، به وجود آید. درگیری با دیگر آثار 

هنرها به ذهن معمار آرامش می دهد ضمن اینکه ذهن را به طور 

کند و تمرکز بهتری را به ارمغان می آورد. اساسأ  ناخودآگاه تقویت می

قیت در معماران ه و در واقع یکی از راهبردهای خالپیش نیاز زایش اید

  ].2ا با هنرمندان دیگر است ]مشارکت آنه

ایران کشوری با قدمت چندین هزار ساله و با تمدن و فرهنگی غنی 

نحوه  است که این تمدن کهن در طی سالیان دراز اثرات خود را بر

زندگی و خصوصیات روحی این ملت برجای گذاشته است. در چنین 

یکی از موقعیتی ایجاد مراکز فرهنگی و هنری با کاربری های مختلف 

مهمترین راهکارهای رسیدن به هدف گفته شده می باشد تا در این 

مراکز، هنر به فرهنگ اصیل ایرانی با ویژگی های امروزی بدل شده و 

ه طرح مربوط قرار گیرد. در این مقاله ضمن ارایدر اختیار نسل جدید 

به خانه گرافیک با محور قرار دادن طبیعت، به رابطه انسان، معماری و 

بیعت پرداخته می شود. سپس روشهای بهره گیری از سازه های ط

طبیعی در معماری تکنولوژیک و ماندگار را بیان خواهیم کرد، تا در 

 .برسیم 2نهایت به طراحی خانه گرافیک با رویکرد معماری ارگانیک

 الهام از اشکال طبیعت -2

شود:  یتقلید و الگوپذیری از طبیعت در معماری به سه شیوه تقسیم م 

الهام از  -3الهام گیری معنایی از طبیعت  -2الهام از اشکال طبیعت  -1

که این شیوه از شیوه های قبلی کامل تر و آگاهانه تر  ،قواعد طبیعت

 [3]. است

 معماری ارگانیگ - 3  

است، معماری ارگانیک یکی از مهمترین سر فصل های معماری پایدار  

ماهنگ و موافق با سایت است، ه زیرا به وسیله طرحی که کامأل

هارمونی را میان مسکن انسان و جهان طبیعی به شکلی ترویج می 
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دهد که ساختمان ها، مبلمان و محیط بخشی از ترکیب وابسته به 

معماری طبیعی از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و . یکدیگرخواهند شد

و ارتباط اجتماعی فراتر رفته و جنبه های فیزیکی، روحی و روانی بشر 

معماری به شدت به  .او با دنیای پیرامونش را مد نظر قرار می دهد

اقتصاد، تکنیک و مقررات وابسته است و معماری طبیعی این موارد را با 

ساختمان هایی که شبیه ساختار  .ابعاد زیستی، فرهنگی بشر گره میزند

چ گیاهان و جانداران ساخته شود، زمانی فقط هنری خیالی بود و هی

پایه و اساسی در دنیای واقعی معماری نداشت. اما امروزه با اهمیت 

یافتن مسئله توجه به طبیعت و بازگشت به آن و رشد تکنیک های 

ساخت، پروژه هایی طراحی می شوند که به این تصورات واقعیت 

بخشیده اند و با توجه به نیازهای روحی و جسمی انسان به طبیعت، 

ا به مسئله طبیعت و دخیل کردن آن در امروزه در طراحی فضاه

طراحی اهمیت داده می شود که بر این اساس فضاهای ارگانیک 

  ].3[بسیاری در دنیا ساخته شده است 

 اصول معماری ارگانیک -1-3

طبیعت را باید داخل بنا، اجزا و مصالح نیز آورد، ارگانیک به  -الف 

ه جز است. تلفیق معنای همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل و کل ب

فرم و عملکرد و استفاده از قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد 

  .ضروری است

احترام به محیط طبیعی و تلفیق آن با حجم و فرم به گونه ای که  -ب

  .هر کدام مکمل یکدیگر باشند

احترام به ذات مصالح، به آن معنا که همان گونه ای که هستند  -ج

 .استفاده شوند

استفاده از خطوط ساده و مستقیم به جای خطوط منحنی و  - د

 .[9] شکسته

-تأثیر معماری ارگانیک بر فضاهای آموزشی-4

  فرهنگی

در ادبیات معماری فضای آموزشی به عنوان معلم دوم شناخته می 

شود. بحث آموزش از طریق محیط و فضای آموزشی چندین سال است 

لی در زمینه طراحی فضاهای که جای خود را در تحقیقات بین المل

آموزشی باز نموده است. امروزه در سیستم مدیریت فضاهای شهری، به 

مکانیابی فضاهای آموزشی کمتر توجه می شود. فضای آموزشی از 

طریق پشتیبانی و مهیا نمودن بستر زمینه های اجرای مطلوب برنامه 

رست فکر های آموزشی را فراهم می آورد. فضایی که در آن بتوانند د

عات و تجربه بپردازند. در این آرامش به کسب اطالکنند و در کمال 

بین، نگرش به رویکردهای معماری سبز در فضاهای آموزشی از جایگاه 

وه بر رعایت نکات اساسی ساختمان زیرا عال .ویژه ای برخوردار است

های سبز و صرفه جویی در مصرف انرژی وجود چنین فضاهایی ابزار 

برای آموزش شیوه های پایدار به دانش پژوهان است. وجود آموزشی 

فضاهای آموزشی ارگانیک بر ارتقای کیفیت و ایجاد انگیزه یادگیری و 

  [10]. بردن خالقیت آنها بسیار مؤثر است المت دانش پژوهان و باسال

 بررسی معماری ارگانیک در ایران-5

مدرن پدید آمد و به معماری ارگانیک، جریانی بود که در کنار جریان  

جهت نحوه ورود به ایران به طبقه اشراف و ثروتمندان تعلق داشت. در 

واقع به معماری معرف سبک زندگی اشرافی امریکایی در ایران تبدیل 

ی )ویالاز جمله این بناهای متعلق به خاندان سلطنتی می شود به  .شد

بع طبیعی در نور که در حال حاضر به کتابخانه دانشکده منا (شمس

که  "کاخ مهمانان شمس"دانشگاه تربیت مدرس تبدیل شده یا 

 .سالهاست به موزه حیات وحش داراباد تبدیل شده، نام برد

قی توان در طرح خانه ییال دترین تأثیر معماری ارگانیک را میمشهو
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سیحون در اوشان مشاهده کرد. ایده طرح خانه و نحوه برخورد آن با 

ا کار معماران ارگانیک و به خصوص کارهای طبیعت، شباهت خاصی ب

  ].۴[رایت دارد 

 هنر گرافیک -6

جنبه های اصلی این هنر یعنی انتقال پیام، به صورت تصویری و  

ارتباط با مخاطب هستند، یعنی اگر طراح گرافیک، مخاطب را در نظر 

نگیرد و طرحش را بر اساس احساس و تلقی موضوعی خود، اجرا کند 

ت انتقال پیام محقق نخواهد شد و اگر پیام منتقل نشود در این صور

شود؛ این یعنی گرافیک، به  دهنده تأمین نمی هدف طراح و سفارش

رسد بلکه دیگر تعهدی به  هدف خود نرسیده است. نه که مطلقاً نمی

هدف وجود ندارد و وقتی چنین پایبندی از بین برود در این صورت 

  [11]. اطب نیستا، انتقال یک پیام به مخهدف م

 ررسی نقش گرافیک در معماریب -7

برای قرن ها طراحی، گرافیک و معماری در محیط ساخته شده با هم  

اگرچه هر یک از رشته ها به زبان منحصر به فرد  .همزیستی داشتند

خود صحبت می کنند، اما هر کدام در طول تاریخ در تالش به گفتگو و 

هزاران سال داستانها و تاریخها را با  بشر برای .گو با یکدیگر هستند

کرد. نقاشی های نقاشی و حجاری بر روی دیوار غارها بیان می 

سکو، خط میخی در بین النهرین، خوشنویسی چینی و حیوانات در ال

مصری همه نشان دهنده آن است که انسان از بتدا چگونه  3هیروگلیف

اهمیت مکان در زندگی را بیان می کرد. این اشکال اولیه از ارتباطات 

تر از دهنده زیبایی، صداقت و باالبصری و یا طراحی گرافیک، انتقال 

همه، تداوم هستند. هنر گرافیک یکی از هنرهایی است که بین آن و 

کی وجود دارد و ضمن تشابهاتی که از لحاظ معماری ارتباط نزدی

قیت و شکل گیری ایده عماری دارد می تواند در ایجاد خالکاربردی با م

  ].5[های نو به معماران کمک کند 

 

 ]8نقاشی و حجاری بر روی دیوار غارها ](: 1)شکل

گرافیک، تصویر و نماد ارتباط است و پیچیدگیهای خاص زمان و مکان 

ر رابطه با فرهنگ و عوامل بصری صحبت می کند که را داراست و د

هدف روشن یک ساختمان و انعکاس، پیام های معماری آن است. نیاز 

ما به اختصاص دادن و تقدیس مکان به وضوح آغاز یکپارچگی طراحی 

سیک، نقاشی های حیط ساخته شده است. کتیبه های کالگرافیک در م

بخشی از معماری به حساب  دیواری نمادین و سطوح زینتی تا مدتها

می آمدند و فهم ما از فرم های چاپی و گرافیکی و نمایش تصویری آنها 

ار داده اند. ساختمان ها و های ساخته شده را تحت تأثیر قر در محیط

و بافت همزیستی  ئم، الگوعمومی با تابلوهای تبلیغاتی، عالی فضاها

زیست با محیط  حیطدارد. طراحی گرافیک هم در شهرها و هم در م

  ].۴[به صورت یکپارچه در آمده است  ساخته شده کامأل

در تقاطع تاریخ هنر و معماری، نظم و انضباط طراحی با نام گرافیک 

محیطی تعریف شده بود. ساختمان های اداری، موزه ها، مراکز عمومی، 

فرودگاه ها، پارکهای عمومی، مراکز خرید و تفریحی همه آنها با کاربری 

افیک محیطی تغییر شکل داده اند که این رشته رابطه ای جدا نا گر

  ].1[پذیر با هنر، معماری و جنبش های فرهنگی دارد 
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 ]8[بهره گیری از هنر گرافیک در نما (:2)شکل 

گرافیک را علم تصاویر دوبعدی می دانند که می خواهد پیامی را از 

مخاطب برساند طریق عناصر بصری در کوتاه ترین زمان ممکن به 

ومعماری با حجم وفضا سروکار دارد، بنابراین تمامی فضاهایی که انسان 

درآن قرار می گیرد به شدت به تصاویر گرافیکی وابسته است ازطرفی 

انسان وقتی درون یک اتاق که ساده ترین شکل فضا ومعماری است 

شد سطح که می تواند بستر کار دو بعدی گرافیک با ۶قرار می گیرد با 

سروکار دارد به همین دلیل تسلط به اصول گرافیک ودانش بصری به 

معماران در طراحی فضاهای مطلوب تر کمک زیادی می کند. نتیجه 

است و یک  طراحی های مورد استفاده در معماری، برقراری ارتباط 

ح را برساند و هیچ یک از اجزای کار جدا از کل اطرح باید هدف طر

  ].۶[هستند نیست و با هم متحد 

 

 ]8[استفاده از رنگ در فضاهای داخلی(: 3)کل ش

نر گرافیک هنری است که می تواند در جهت رساندن مفاهیم ه

معماری، مورد استفاده قرار بگیرد و بحث جدا نشدنی فرآیند طراحی 

است، یعنی ابزار عمده ای است که در اختیار طراح قرار مگیرد تا او 

د با دیگران ارتباط برقرار کند. معماری از فرم بتواند در حوزه کاری خو

و فضا صحبت می کند و هدف آن تداوم انسانی است. طراحی گرافیک، 

به کارگیری تکنیکهای مختلف برای خلق آثار دو بعدی بر روی سطوح 

مختلف مانند کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، پارچه، رایانه، سنگ و ... 

با . خاص به بیننده انجام می گیرداست که در جهت رساندن پیامی 

این تفاسیر، این دو هنر بر پایه طرح شکل می گیرند و نیازمند قواعد و 

باشند. در هنر معماری با  قوانینی در زمینه سنجش و محاسبه می

یک و معماری نیز برخی از واقعیتها روبه رو هستیم و تفاوت اولیه گراف

ی واقعی از هدف نهایی در شود. حجم نمای صه میدر همین مورد خال

باشد و ایجاد حجم مجازی در گرافیک اولین وجه تمایز در  معماری می

 [12].این دو بخش است 

أثیر طراحی گرافیک بر معماری فضاهای ت-1-7

  آموزشی-فرهنگی

با گسترش زندگی شهری و مشغله های های فکری، پیچیدگی های 

که افراد بیشتر اوقات زندگی انسان هم بیشتر شده است به گونه ای 

خود را در محیط های بیرون از خانه سپری می کنند، از طرفی توجه 

به رنگ و طراحی گرافیکی و تأثیرات آن ها بر ساکنان شهری کمتر 

شده است. به همین دلیل فرصت مناسبی برای طراحان گرافیک فراهم 

ی، آمده است تا بتوانند بر اساس اصول زیبایی شناسی، جامعه شناس

به  .روانشناسی وغیره جذابیت هایی خلق و بینندگان را متأثر کنند

طور مثال نور در فضا دارای کیفیت های گوناگونی می باشد، که هم به 

ورود به فضا و هم رنگ آن مطرح است. نور رنگی باعث به  صورت نحوه 
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آموزشی می -وجود آمدن حس های مختلف در محیط های فرهنگی

  ].7[س در طراحی یک مکان تأثیر به سزایی دارد شود که این احسا

 

 ]13[بهره گیری از حجم در فضاهای آموزشی(: 4)کلش

 خانه گرافیک -8

قه مندان مجموعه ای باشد که هنرمندان و عالخانه گرافیک می تواند  

به هنر گرافیک، آن را مانند خانه دوم خود بدانند و ساعاتی را بدون 

به هدفشان در آن سپری کنند. در  حس گذر زمان جهت رسیدن

مجموع یک مکان فرهنگی و هنری غیردولتی، غیر سیاسی و غیر 

انتفاعی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقیم است. خانه گرافیک با 

اختصاص فضاها و ارائه خدمات مختلف، امکان فعالیت های مختلف 

نری فرهنگی و هنری در ارتباط با هنر گرافیک را برای صنف های ه

ای این مجموعه شامل نگارخانه، ایران ایجاد خواهد کرد. فضاه

سهای آوزشی، سالن آمفی تئاتر، سالن کنفرانس، فروشگاه عرضه کال

 ت.رستوران اس-هنری و کافه –محصوالت فرهنگی

 اهداف خانه گرافیک-1-8

ش در جهت ایجاد جاذبه و خلق آثار هنری برتر در عرصه الت -الف 

 گرافیک

د تعامل، تفاهم و همبستگی میان مؤسسه های هنری در ایجا -ب 

سطح ملی به منظور رشد، نوآوری و افزایش غنای فرهنگی و هنری 

 کشور

ه اعضا و االنبرقراری ارتباط مستمر با هنرمندان و جلب مشارکت فع -ج

تن راهکارهای مناسب هنرمندان کشور به منظور بررسی مسائل و یاف

تالش به منظور  -دای هنر گرافیک ت فعالیت هالبرای حل مشک

 ن هنریالی ارتباط میان هنرمندان با مسئوبرقرار

 -وسطح آگاهی و دانش هنری مخاطبان  کوشش برای افزایش -ه 

سسه های فرهنگی و هنری در سطح بین ؤط با نهادها و مبرقراری ارتبا

هنری کشور  المللی، جهت تبادل تجربیات، معرفی آثار و قابلیت های 

 سایر فرهنگ ها و تمدن ها به

حمایت فرهنگی، مادی و معنوی از مؤسسه های مختلف هنری  -ز

 کشور و هنرمندان تحت پوشش

 :نتیجه گیری - 9 

امروزه فضاهای فرهنگی و آموزشی زیادی طراحی و ساخته شده اند و  

خته خواهند شد تا همچنین فضاهای بیشتری با اینگونه کاربری ها سا

بردن سطح علمی و فرهنگی مرد کمک کنند. چه بسا  البتوانند به با

اگر این فضاها که برطرف کننده بخشی از نیازهای نسل امروز هستند، 

پاسخ گوی نیازهای نسل آینده نیز باشند. جهت تحقق این هدف، 

همانطور که یکی از مباحث اصلی این مقاله است، می توان از معماری 

ساخت و سازها بهترین بازدهی را ارگانیک بهره جست تا این گونه 

داشته باشند. همچنین با توجه به رعایت اصول معماری ارگانیک، می 

توان محیطی را طراحی کرد که همه نیازهای مخاطب را با توجه به 

با در نظر گرفتن ساختمان هایی که با الهام . ضوابط موجود برآورده کند
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تیجه می رسیم که برای از فرم های طبیعی شکل گرفته اند، به این ن

های  بهره گیری و تقلید از فرم های طبیعی، یا از ظاهر خارجی فرم

طبیعی می توان استفاده کرد و یا از فرآیندهایی که فرم های طبیعی را 

همچنین با  .شکل داده اند، برای خلق طرح های جدید الهام گرفت

گیری این علم به هنر گرافیک فضایی طراحی خواهد شد تا با به کار

هنر و رنگ که از پر مخاطب ترین ها و در عین حال کاربردی ترین ها 

هستند، بتوان به برقراری و بهبود ارتباطات اجتماعی در سطح شهر، به 

ویژه طراحی خانه گرافیک کمک کرد. که در نهایت آنچه در طراحی 

هنری است انجام خواهم شد، این -فرهنگی این مرکز که یک مرکز

ذهن طراح را به عنوان مهندس معمار و هنرمند باز است که 

بگذارد و هر ایده تازه ای که به ذهن می رسد آزادانه پیاده سازی 

 .کند تا یک طرح نو و جدید با عنوان خانه گرافیک، ارائه شود

بهره گیری از الگوهای مطرح شده جهت طراحی خانه گرافیک، مآخذ: (:  1)جدول 

 (نگارنده)
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فرزانه سرکار خانم دکتر زند  با تقدیر و تشکر از استاد فرهیخته و

صحیفه های سخن را  ،دی که با نکته های دالویز و گفته های بلندداو

علم پرور نمودند و همواره راهنما و راهگشا در اتمام و کمال این مقاله 

 بوده اند. 
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