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 هب ،یمعمار یموضوع طراح نیتربه عنوان مهم نگرش مردم، رییتغ شاهد ،یامروزه با گذر از عصر اطلاعات به عصر مفهوم

در  نگرش نیا .میباشووو یم نیشووویپ یگرا یکم یها تیدر کنار تمام مز ییو معناگرا تیکنار کم در تیفیک ات،یمعنو یسوووو

در طول زمان و در تمام  .مینمود یمعمار نیاصووول ا نییتبدر کشووو و  یو سووع مینام نهاد یحسوو یرا طراح یمعمار یطراح

در  زمان ومکان بر آن نهاده شوده است، اتیبسوته به متت و یگوناگون یهااما نام شودهیها لحاظ میمهم در طراح نیاعصوار ا

برخاسته از داده ها  هیدارد و در چارچوب نظر یفیک یکردینوشوته رو نیا مکان اسوت. یزمان و ب یب یمعمار نیا کهیصوورت

مطالعات  وهی)به شوو یو اسووناد (یمصوواحبه شووفاه وهی)به شوو یدانیاطلاعات آن از طرق م یروش جمع آور شووده اسووت. نییتب

و  یمفهوم یراهکارها هیارا با ،یدر معمار یحس یطراح کردیرو یپژوهش معرف نیا یهااز دسوتاورد بوده اسوت. (یاکتابخانه

 ،یدر چهار بخش حواس انسان یحس یعوامل موثر در نظام طراح نیچنهم .باشدیم کردیمناسو  رو یو روش طراح یکاربرد

 شدند. هیو ارا یموثر دسته بند یو توجه به سکانس ها یرونیب یروهاین ،یماهو عوامل

 ییمعناگرا ،یطراح یمبان ،یمفهوم کردیرو ،یمعمار یساز میپارادا ،ییاحساس گراکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 رامونیچگونه حواس ما منجر به ادراک جهان پ

ت اس نیپرسش ا نیمجمل به ا یپاسخ شوند؟یما م

 ریما تاث یحسووو یها رندهیبر گ رامونیپ طیمح"که 

 یعصب تیبه فعال لیپس از تبد ریتاث نیو ا گذاردیم

را در  یگوناگون یتیفعال یالگو ها و انتتوال به مغز،

 جربهت آورد. یم دیومختلو قشووور مغز پود ینواح

 تیفعال جهیموان نت رامونیآگواهوانوه موا از جهوان پ

هنر  (97: 9319ش،ی)ف "در قشور مغز است. یعصوب

بوده  یاریدر طول زمان دسوووتخوش تحولات بسووو

 کیو گاها از طرف  یتحولات درون نیگاها ا است.

ه گون نیبد زین یمعمار بوده اسوووت. یبرون یروین

 میحج دیاما شووا رنگ به رنگ عوض شووده اسووت.

زمان بر بودن  بودن، گران ،یمعمار یها ژهبودن پرو

 گریهنر نسوووبت به د نیا شوووتریبودن ب یو کاربرد

آن به مانند آنچه در  عیسووور راتییهنرها مانع از تغ

 نیبا ا باشوود. بوده م،یهنرها شوواهد آن بوده ا گرید

دائما در  و همراه جامعه، الیس یمعمار انیجر حال

 وما از اقتصووواد  "اسوووت.و تحول بوده رییحال تغ

 و یخط ،یمنطت یهاتیقابل یکه بر مبنا یاجوامعه

 یاهبنا شده به جامع  یعصر اطلاعات یوتریشبه کامپ

 خلاقانه، یهواتیوقوابل یکوه برمبنوا میکنیگوذار م

 دهنیواضح از آ ریتصاو سوازنده گر،یکدیبا  یهمدل

که عصووور  یاجامعه شوووود،یم نیگزیجا دیوپر ام

 نیا رد (99: 2292نک،ی)پ" .شوودیم دهینام یمفهوم

 مکرهی)ن مغزشان یبخش منطت کهیجامعه فتط کسان

جام ان ییتوانا .سووتندین روزیباشوود پیفعال م چپ(

 یمحض به اصووول هنر یبندیپا محاسووبات، قیدق

جامعه  نیدر ا .سوووتیسوووعادت ن یبرا یکاف لیدل

 (راست مکرهی)ن مغزشان یبخش احساس کهیکسوان

باشووود یفعال و مورد توجه م یهمانند بخش منطت

 در کنار یهنر تیفیجامعه ک نیدر ا .ندموفق هسوووت

 د.باشوویم دارانیخر یواقع یتتاضووا ،یمنطت ییبایز

 و تیدر کنار کم تیفیک ات،یومعنو کلوام، کیودر 

 نیشیپ یگرایکم یهاتیدر کنار تمام مز ییمعناگرا

به عنوان  یمعمار باشد.یجامعه ارزشومند م نیدر ا

 یو یدر خدمت بشر و تعال شهیهم ارزشمند، یهنر

ها انتیو زمان ب یلامتناه یف ا یمعمار "بوده است.

درک شدن و ساکن شدن  قابل تحمل شدن، یرا برا

 .ردیگیتحووت سووولطووه متوسوووط نسوووول بشووور 

موضوع دو چندان  نیا تیاهم (27: 9312)پالاسما،"

ار ابز نیاول یمعمار"که میمتوجه شو یوقت شوودیم

 د،ابعا نیباشوود و به ایما در ف ووا و زمان م یارتباط

 در (27: 9312)پالاسما،"بخشد.یم یانسوان یاسویمت

 اسیبه مت یانسان اسیامروزه معماران از مت کهیحال

 نیدر سووطح کره زم داریپا یو معمار یسووازیجهان

ت که اس یزینکته تفکر برانگ نیا "اندکرده متیعظ

 نیرتشوورفتهیاغل  در پ ییو جدا یگانگیاحسوواس ب

 دگاهو فرو مارسووتانیمانند ب یکیتکنولوژ یهاطیمح

 یمختلف لیدلا (29: همان)" .شووووندیفراخوانده م

مهم شوومرده شووده که از جمله آنان عدم  نیا یبرا

 یها ازین باشد.یکاربران م یانسوان یهاازیتوجه به ن

امه و برن یعملکرد یف اها زیر ینه به معنا یانسان

کر تف حاصوول ،ییگرا یکم ی)ارزش ها بنا یکیزیف

 یزیچ یبه معنا کهبل چوپ مغز( مکرهیمحض بوا ن

 غز(،م مکرهی)محصول تفکر با هر دو ن نانیفراتر از ا

کشو و شهود  و منظر انسان، دیمانند د یمحصولات

انسوووان در دوره  "آرامش و ... یالتووا در اثر، یو

 یخود را بوه ماوابوه در بردارندگ طیبواسوووتوان مح

او به خصووو   .کردیتجربه م نیمع یهاخصوولت

که  ییجا افظکه همنوا شووودن با روح مح افتیودر

 یوجود تیووشوووود اهمیاو در آن واقع م یزنوودگ

بتا در گذشته به داشتن ارتباط خوب با  دارد. یادیز
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 وابسوووته بود. یروان زیو ن یکیزیف یمکوان در معنا

 متاله در نیما در ا (33: 9312)نورنبرگ شووولتس،"

 ،ینظر یمبان موضوع، اتیادب موضوع، تیمورد اهم

و روش  یدر روش طراح لیوودخ یهووا میپووارادا

بحوو   یمعمووار یدر طراح دیوود نیبووا ا یطراح

 .نمود میخواه

نظاره کنند و  خواهندیدستان م" :دیگویم گوته

 (23: 9312)پالاسما،"لمس کنند. خواهندیچشمان م

 یهااز جنبه تواندیمکان م کی یطراح"منظر نیاز ا

 رینحوه انتخوواب مردم توواث ایووبر قوودرت  یمتفوواوت

مربوط به  یهوانوهیبر توداوم گز توانودیم بگوذارد،

 یغناکه  یتیفیک بگذارد. ریمردم تاث یحس اتیتجرب

اما  رانیدر ا (5: 9312،ی)بنتل".شودیم دهینام یحس

 یدر طراح یحسووو یغنا ینتطه شوووروع فراموشووو

 ی)آبادان اسوووتعمار" ی دهیاز نفوذ ا دیرا با یمعمار

 دانسووووت. هیوودر زمووان قوواجووار "(یکووامران یبرا

 از آن، شیتا پ رسدیبه نظر م (913: 9319)حجت،

 هجمورد تو اریبس دگاهید نیمعمار از ا یبرا یمعمار

 .بوده است

 

 اتیها و فرض پرسش

 یمبان سووت؟یچ یحسوو یمنظور از طراح -

 ست؟یچ یروش طراح نیا

ارزشووومند  یطراح نیکدام فاکتورها در ا -

 آن چگونه است؟ یباشند؟روش طراحیم

 

 قیتحق روش

دارد و از آنجا  یفیک یپژوهش سمت و سو نیا

 نینابیب یمطالعات یآن انجام حرکت یکه هدف اصووول

 یکردیرو باشوود،یم یو انسووان شووناسوو یمعمار

 قیتحت یهااز جمله روش" رو دارد.شیپ یاجتماع

 یهینظر ،یفیک یبا سومت و سو یدر علوم اجتماع

روش محتتان  نیدر ا .باشوودیها مبرخاسووته از داده

س پ یو کاربرد دیجد یاهیخلق نظر یدر تلاش برا

پا به  مایمسووتت یآورو جمع هیاز انجام مطالعات اول

 ایپرسووشنامه  یآورگذاشوته و با جمع قیتحت دانیم

اطلاعات و  لیتحل ،یشوووفاه یهاانجام مصووواحبه

اجتماع را اسوووتخرا   یاصووول  یآسووو ،یبندجمع

نگووارنوودگووان بووا  (98: 9319)کرسوووول،".کننوودیم

 یمعاصر برا یهاکمبود احساس در طرح ییشوناسا

 اند.کرده یراهکار نظر هیاقدام به ارا  ،یورفع آسووو

 یراهکار حاصووول تامل در مورد علت جاودانگ نیا

 نیتدو یدر پ نیهمچن باشووود.یم یرانیا یمعموار

در  انیمناسوو  ما به همراه دانشووجو یروش طراح

 کوثر و در قال  دروس طرح یموسسه آموزش عال

 یموضوعات با روش طراح یحدر طرا یسوع3 و3

در گذر  ممکن است در مراحل بعد،".مینمود یحس

 دتر،یجد یهاشووواخه ایو  افتهیتکامل  هیزمان، نظر

 یمعرف زیتر از آن نیموفوهوومو ایووو  یکوواربورد

(در خاتمه نگارندگان 98: 9319)کرسوووول،"گردند.

 یبرا یو کاربرد یمفهوم یراهکارها هیاقودام به ارا

 قیاند.ما در طول تحتنموده یحسوو یمعمار یطراح

 یدر معمار یروش طراح نیا یهوادائموا بوه جلوه

 یمعمووار نیاز نظر مووا ا .میااسوووتنوواد کرده یرانیا

 یتلت رانیا یخوانش معمووار یبرا یزبووان توانوودیم

 .گردد

 کمبود در کجاست؟ :قیتحت تیاهم

از مردم  یخودشوووان را جزئ شوووهیطراحان هم"

 نیاما ا فهمند.یو معتتودنود کوه آنها را م داننودیم

آنان بطور همزمان هم  رایز اسووت. یبح  اشووتباه

.آنان راجع به دانندیکم م یلیو هم خ دانندیم یلیخ

 یلیمردم خ یو راجع به زندگ دانندیم ادیز یفناور

 یدگزن میمفاه کهیدرحال (923: 9391)نورمن،"کم.
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 در می. مفوواهکنوودیم دایووتووداوم پ میمردم بووا مفوواه

 مطرح هسووتند. یاصووولا در دو سووطح کل یمعمار

ح سط":دهدیشرح م نگونهیدو سطح را ا نیا ویبورد

 شکل و ساختار، مانند رنگ، یماد یهایژگیو هیاول

 میمفاه یتجربه و درک شوووده و سوووطح دوم معنا

پووونوووهوووان در دل مووووضووووووع  یرموووز

 ییرمزگرا دگاهیدر د (Bourdieu,1974)".هستند

 ءیاز هر شووو یانتتال میمفاه" بسوووونیگ کیاکولوژ

 زانیاما م اسووت. ءیآن شوو یهاتیمتناسوو  با قابل

 یکیدارد  یبوه دو عامل بسوووتگ میمفواه نیدرک ا

 یهووایتووداع یگریو د یاجوتموواع یقوراردادهووا

به تجر ریبر تاث زین گلن (Gibson, 1966)".یروان

مدل "مدل را  نیا یو دارد. دیتاک یضمن میبر مفاه

نوع  در (Lang, 1988: 26).نوواموودیم"یرفتووار

 فرم و عالم مال مطرح است. انیرابطه م صرفا گر،ید

از  دیکه با یرا به ماابه ابژه ا یاگر معموار یاز طرف

نظر نورمن جال   میتجربه کشووو گردد بدان قیطر

 یکتاب طراح سووندهیتوجه اسووت. دانلد نورمن نو

 اءیواکنش افراد در برابر اش"معتتد است که  یحسو

 ایوو) یو تفکر یرفتووار ،یزیدر سوووه سوووطح غر

 (92: 9391)نورمن، ".ردیگی( صووورت مشوومندیاند

تمام  و بو صدا، ه،یحس اول با ظاهر، یزیسوطح غر

نوامود ارتباط یم"یکیزیف تیوفیک"آنچوه کوه نورمن

به نحوه  یسوووطح رفتار (98: 9391)نورمن، دارد.

 نیترمهم "کاربرد"توجه دارد. ءیاسوووتفاده از شووو

 یبرانورمن  باشووود.یفاز م نیدر ا یمسوووئله طراح

 عملکرد،" یخوب چهار جزء اصوول یرفتار یطراح

را بر  "یکیزیاستفاده و احساس ف تیقابل فهم آسان،

سووطح  تی( و در نها91: 9391)نورمن، شوومارد.یم

ن به آ امیو پ ءیشوو یتماما در ارتباط با معنا یتفکر

 دننها انیبن دن،یباشووود.راز خوب فهمیمخواط  م

نتص اسووووت. یکوواموول و ب یموودل مفهوم کیوو

 رتی( اگر هر بنا از صوورت به س18: 9391)نورمن،

 میدر آن سووووه نظووام را خواه .میکن یبوررسووو

 (9ری.)تصوافتی

 

 
 عملکرد، لیاز قب یشوووامل موارد یکالبد نظوام

 شامل ینظام نظر .باشدیپوشش و مصالح م سوازه،

ام نظ باشد.یها مها و سمبلنشانه الگوها، تصورات،

 : شامل یحس

 ،لامسه دن،یبوئ ،ی)شوامل شنوائ یانسوان حواس

 (یبه جائ جا ،یینایب ،ییچشا

نور،  زمان، مانند مناظر، یبه عوامل ماهو توجه

 ،یندبسکانس اس،یمت ک،یآکوست د،ید بافت، رنگ،

 عطو نتاط ،یدارتمیر

)امکانات و  تیموجود در سا یرونیب یروهاین"

که  (89: 9312)لاوسووون، "(تیسووا یهاتیمحدود

 ،دیخورشوو چون باد، یمیرا به عوامل اقلآن توانیم

منطته و...  یمحصووولات فرهنگ بناها، گرید ،و... دما

 نمود یبنددسته

موثر چون لحظه ورود  ییسووکانس ها نیهمچن

به تجر حرکت در ف ا، به بنا، دنیطرز رس خرو ، و

 .باشندیتوجه م مورد و ... یف ائ

 کجاسووت؟ نشیب نیدر ا یرانیا یمعمار گاهیجا

ر کا تیغا یدر تفکر سنت "معاصور چطور؟ یمعمار

را در  شیهنرمنوود و معمووار آن اسوووت کووه اثر خو

 نظام کالبدی

 نظام نظری

 نظام حسی

 یگ ید :منبع)یاثر معمار کینظام ها در  :9ریتصو

 (7: 9398 نگ،یچ
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جامعه و در جهت  یهاباور ها و هنجار یراسوووتوا

 یسوونت یهنر و معمار مردم قرار دهد. یهاازیرفع ن

ا هو متابله با ارزش مجادله ،ینف نتض، یهرگز در پ

خود را در  وسوووتهیجامعه نبوده و پ یو هنجوارهوا

 اسوووت.جامعه قرار داده یخدمت پندارها و رفتارها

 یبا هنجارها یهنر و معموار یهرچنود کوه همراه

 یافت،ولیتوان  یم یجوامع سنت یجامعه را در تمام

 یدر جامعه  ژهیو به و یدیتوح انیدر گسوووتره  اد

هنر و مکت   ییهمسووو یشوواهد حد اعلا یاسوولام

 ،یرونیب ،یاندرون "(223: 9319)حجت،" .میهسووت

ثرات ا از ،یو سلسله مرات  ف ائ ییدرونگرا عفت،

 است. یدر معمار تیو تبعات اصل حرمت و محرم

 دیرا باآن شهیکه ر یاصل (92: 9373،ی)ابوالتاسوم"

 یرانیکشووو و شووهود ا یدر فرهنگ حجاب و حت

 یخلاق ف ا در معمار یابیسوازمان "جسوتجو کرد.

رفته شکل گ یزندگ وهیدر ارتباط متتابل با ش ران،یا

 دیمنظر با نیاز هم (99: 9399،ی)حوائر "اسوووت.

د انبوده یفرهنگ یکه اصووول اجتماع میمتوجه شووو

 یکالبد معمار اند وگرفتهیقرار م یکه هدف طراح

عناصر  شیو نما انیب سواخته شوده در خدمت رفع،

 ی( طراح2ریاند.)تصووووکاربر بوده یزنودگ یفرهنگ

 یتجارب بلند مدت مشتر یدرباره  تتایحت یتفکر

نه  یخدمت فرهنگ نی( ا993: 9391)نورمن، است.

 (3ریو)تص شدیبه کاربر التاء م میتنها از طرق مستت

با روح و روان  یو باز میمسوووتت ریغ قیبلکه از طر

موضووووع  میمسوووتت ریغ یدر التا یسوووع زیکاربر ن

موارد در  شووتریچند در ب هر (3ری)تصووو داشووتند.

اند شده کیچنان به هم نزددو آن نیا یرانیا یمعمار

ن ممک ریغ بایتتر گریکودیهوا از دادن آن زییکوه تم

 (5ری)تصو .دینمایم

 

  

معمارانه از  یکالبد مشوووبک، وارید :2ریتصوووو

 رانیکشو و شهود در ا فرهنگ حجاب،

 
 اصفهان مسجد امام، یکاریکاش :3ریتصو

 
 خیدر مسووجد شوو یحسوو یطراح :3ریتصووو

 اصفهان الله،لطو
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 خیمسوووجوود شووو یکوواریکوواشووو :5ریتصوووو

 الله،اصفهان لطو

واژگان عناصر  یگستردگ شهیچه که رآن مسولم

 انریا یمیتنوع اقل حاصل ران،یدر ا یمعمار یکالبد

فرهنگ  کیچتر خدمت به  ریح ور در ز نی)در ع

 عناصر بر اساس یبند.پس دسوتهباشودیم (کسوانی

آنان و اسوواسووا  یعملکرد راتییها و مختصوور تغنام

 یمعمار نیا کیروسکوپیم یحرکت در جهت بررس

که چنانآن .بردینم ییاسوووت و ره به جا دهیفوایب

 دیوومورد توواک نیبووه مراتوو  بر ا زین نیمحتت گرید

مدرن  تیعتلان تیامروز و در عصر حاکم" اند.کرده

عالم  یهادهیپد یبر همه یو دسوتگاه شناخت علم

 یسوونت یهنر و معمار آثار ،یاز جمله هنر و معمار

 یدر پ یشووده و پژوهندگان یعلم لیتحل هیتجز زین

آثار دسوووت به کالبد  نیحکمت نهفته در ا افتیرد

چون هنر پژوهشگران هم نیاند.ازده یهنر یشوکاف

ه که ب و...( ینیگوار نویشناسان عهد رنسانس )گوار

ان باست ینهفته در تناسبات معمار یکشوو هندسوه

بدنبال کشوووو رمز و راز هنر و  بودند،دل بسوووته 

 افتیو در ارهایاصووول و مع نییتب ،یسوونت یمعمار

از چشووم  دیکه شووا یحکمت .باشووندمی حکمت آن

ه آنچه ک اسوووت.پنهان بوده زیاثر ن نندگانیخود آفر

اصل  و تتارن، تیچون اصول مرکز نیامروز با عناو

 یهیپا با چهار یچهار طاق یرابطه سوولسووله مرات ،

به عنوان اصووول   رهیدا عیو حکمت ترب یعرش اله

حاصوول  یهمگ شووود،یجعل م یاسوولام یمعمار

عهد  یدر آثار فطر عصووور حاضووور یکنکاش علم

ما امروز معماران  (912: 9319)حجت، سنت است.

هوا را معمواران عهوود و آن میکنیم یبنودرا دسوووتوه

 چگاهیگرنه خود آنان ه و مینوامی.. م رنسوووانس و

: 9312)اعتصوووام،" خواندندینام نم نیخود را به ا

و آگاهانه  ینه محصووول اراد یهنر اسوولام "( (.99

 ،یویدن یهالذت یهاکو محر یشووخصوو جاناتیه

هنرمند  یو ناخود آگاه فرا آگاه یفرآورده فطر کوه

: 9319)حجت،"شود.یم یاسوت که در اثر او متجل

 چون سوووازه، یامحدود کننده یایوالبتوه زوا (913

معموار را در  مصوووالح و اقتصووواد همواننود امروز،

لئوناردو  کهنیکموا ا دادیقرار م یطراح یتنگنواهوا

 ینموده است و حت یراحط یجنگ یارابه  ینچیداو

 222مانده اسوووت، یباق یاز دوچرخوه از و یطرح

 دوچرخه ساخته شود. نینخسوت کهنیسوال قبل از ا

هنوز تا  روزید یگفت شووناخت معمار توانیپس م

 از نظر رو دارد. شیپ یاریسور منزل متصود راه بس

دارند اما امروز  ریتتد یتا به امروز جا یهاما تلاش

شو ک یباشوود.برایما م نشیموضوع و ب رییوقت تغ

از منظر کواربر به بنا  بوارنیا دیوبوا روزید یمعموار

)در کنار تمام  موضووع نیا رسوودیبه نظر م .میبنگر

 قیتامل و تحت یجا مطرح شده تا کنون( یهانشیب

 یدر معمووار نشیب نیا تیووامووا امروزه موقع دارد.

عموما در تفکر  سمیمدرن یطراح" معاصر کجاست؟
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 ریبدن و سووا یاما برا تاسوو دهیگز یسووکن یینایب

در کنار خاطرات و تصوووورات و  یادراکات حسووو

( 21: 9312)پالاسوووما،" وجود ندارد. ییماوا اهایرو

 انیموا در م کوهیهنگوام"کوه سوووتا یدر حوال نیا

و شوووهرها حرکت  یمراکز تجار سووواختموان هوا،

نظر ذهن با آن دسوووته از سووور نخ ها و  از کنم،یم

 برقراراطرافمان ارتباط  طیمح یبصووور یهانشوووانه

 و توقعات ما متناسوو  هسووتند. ازهایکه با ن میکنیم

کاملا  ف ووواها، نیدر ا مانیهاما از تجربه تیرضوووا

اط نشانه ها ارتب نیاست که با ا ییهاوابسته به روش

متاسفانه  (Frederick,2008:11)".میکنیبرقرار م

 نیاز اندازه به چشوووم و ارتباط ب شیب تیواهم نیا

و ادراک انسوووان در تمام آثار معماران  ندیبیآنچه م

تمام فهم انسان در چشم  یی.گوشوودیم دهید یغرب

 رانیمعاصوور ا یدر معمار اسووت.او خلاصووه شووده

 گونهنی.اگر هم اشوووودیبوه حواس داده نم یتیاهم

 .باشووودیمهم م یحس بصووور نیبواشووود تنها هم

من و من و  کاذب، یسوواز تیشووخصوو ،یینماخود

و خلاصوووه مصوووداق بارز  تهیسووولیافراد ب یهامن

 یتمام"هاستعتل مردم در چشم آن"المال ضورب

از  یکارفرما جوان جسوووور، طراحان معمار بتیه

 اسوووت. دهیو کاربر تازه بدوران رسووو یخود راضووو

رنگ تعلق رو به  جادیبه ا شیروزهوا گرا نیا"البتوه

رشد روز  توانیم یرا تا حدعلت آن است. شیافزا

 یخووارج ظوواهر راتییارزان تغ یهوواوهیافزون شووو

 یطیمح یها تیتحت وضووع .دانسووتها سوواختمان

 کیبه شکل  راتییتغ نیاثرات ا  یترک یمشوخصو

: 9312،ی)بنتل".دیووآ یدر م یمووضووووع اجتموواع

و اعتبار ح وووور که والتر  یاحسووواس تجل"(213

 جادیا یبرا یضوورور یتیفیبه آن به عنوان ک نیامیبن

معتبر توجووه دارد از دسووووت  یقطعووه هنر کیوو

در  یعمارم"(33: 9312)پوالاسوووما،"اسوووت.رفتوه

خود را از  یوجود یگریانجینتش م کوهیصوووورت

 یدر خدمت یصوورفا عملکرد یدسوت بدهد به ابزار

احسوواسووات بدل خواهد  یبدن و خشوونود یراحت

پنجره چند نتش  کی ی(برا75: 9312)پالاسما،"شد.

 یدر نما ییبایاز ز یعنصووور کرد؟ ویتعر توانیم

و منظر  دید یبرا یمحل محل گذر هوا؟ سوواختمان؟

ره را پنج کیرابطه ها هسووتند که  نیا رون بنا؟یبه ب

 نیاگر ا .دهدیصوورف ارتتاء م یاز حالت عملکرد

 دینشوووند آنگاه شووا دهید یطراح نیها در حرابطه

 شکل کیسوراخ در نما بصورت  کیپنجره در حد 

گونه که در سطح )آن شود. انینما نما بتیدر کل ه

 شوووند، یها سوواخته م.(پنجرهمینیبیم مانیشووهرها

 مانیهایو ضوابط را هم در طراح یمنیا لیمسا تمام

 هسووتیگونه که شوواآن یاما باز معمار میکنیم تیرعا

 یربرقرا نی. البته مردم در عندینشیاسوت به دل نم

بتواننوود بووه آن برچسووو   دیووارتبوواط بووا بنووا نبووا

 یالتاب نیچن نیمدرن و اپست مدرن، گرا،بزنند.سازه

 .شوووودیطراح به کاربر م یموانع از انتتال کامل معن

انسووان  کهیزمان" الفاظ محدود کننده هسووتند. نیا

انداز را چشم دهدیقرار م عتیطب"شیدر پ"خود را

کواهد و به یفرو م (Verduta)منظر کیوتوا حود 

به ندرت به مفهوم  کیوانوداز کلواسوووواقع چشوووم

بووه کووار "عووتیرفوتون بووه درون طوب"یشووومووالو

بعوود "(79: 9312)نوورنوبرگ شوووولتس،"رود.یمو

انسان ساخت در گذشته ادراک شده ط یمح یوجود

عملکرد تنزل  یسطح اریاما امروزه تا حد مفهوم بس

 (998: 9312)نورنبرگ شولتس،"است. افتهی

 

 :ست؟یچ یحس یاز طراح منظور

چون تفکر و باور که  یاتیوفلواسوووفوه بوه هو"

از خود هسوووتنوود  رونیب یمعطوف بووه موجودات
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لاسووفه ف ی.بنابر نظر برخندیگویم یالتفات یهاحالت

ا ممکن هستند که م یتنها در صوورت یحالات التفات

 یاینبا د یحسووو میرابطه مسوووتت میبتوان یبه گونه ا

( بشوور 22: 9319ش،ی)ف"میمان داشووته باشوو رامونیپ

با درک  دهدیانجام م یکار هرچه هست و هر لاعم

درک بشر از ف ا حاصل "دارد. یاو از ف ا همبستگ

: 9312)هال،"اسووت.  یداده حسوو دیاز چند یبیترک

 یکیزیف یرویما و ن انیم یایامر حسوو چیه "(295

د. انداز یفاصوووله نم میکنیکوه تجربه م یا یرونیب

خا   یهاییذهن بوا توانوا "(259: 9319ش،ی)ف"

 یریتصووواو در ل،یاز قوه تخ یریگبا بهره ش،یخو

 تینیع از ،یحسوو یکه توسووط قوا کندیتصوورف م

 لیووگوابر "(72: 9399،ی)پلنگ".کنودیبرداشوووت م

هنر حوافظووه  :سووودینویآرام م در گور نوا یکواتول

 یبرا ییشووده اسووت و هنر از تنها یپردازصووحنه

زنده  (85: 9312)پالاسوما،".شوودیسواخته م ییتنها

 تجربه، کی ک حس،ی یالتا خاطره، کیوشووودن 

 یمعمار یبنا کیحس ح وووور در  کیسووواخت 

 گرید یطراح یاستراتژ ییبنا نیخلق چن یبرا شده،

وابسوووته  و ... یو اسووولام تهیبه اصوووول مدرن یلیخ

 :دیگویم هیلوکوربوز کهیهنگام .ستین

، از چوب و بتن دیووبریسووونوگ را بوه کووار م"

ها مصووالح خانه ها و کاخ نیو از ا دیکنیاسووتفاده م

 مصالح ساختن و نیا یری، صرف به کار گدیسازیم

 دیاسووت کار شووما با یعیسوواختمان اسووت. طب ای

مبتکرانوه بواشووود. اموا نواگهان کار شوووما قل  مرا 

 میآیاست. من به شعو م کوی، کار شوما نلرزاندیم

اسوووت آنچه  نیا.” باسوووتیکار ز نیا: “میگویو م

. هنر به صووحنه وارد دیبه شوومار آ یتواند معماریم

 .کندیکار م یبه خوب زیدر خانه من همه چ شود.یم

ممکن است  ، همچنان کهکنمیمن از شوما تشکر م

از مهندسان پست و تلگراف  ایآهن از مهندسوان راه

است. اما  دهتشوکر کنم. کار شوما قل  مرا تکان ندا

سووور به آسووومان  یواریدر کار شوووما د دیفرض کن

که مرا تکان دهد. من متصود شما  یبردارد، به قسم

از  دیاکه بر هم نهاده هواییسووونوگ ،ابمیویرا در م

ها سوونگ نای ،ندیگویمتاصوود شووما با من سووخن م

دارد، یم انیرا ب یاشووهیهسووتند که اند یزیواجد چ

آشکار  ییصودا ای لمهکه خود را بدون ک یاشوهیاند

ه هسووتند ک یاشووکال شووهیاند نیا انی. زبان بکندیم

. ندریگیقرار م گریکدیبا  نیمع یاصووورفا در رابطه

ه آشکارا ب ییهستند که در روشنا یاشکال طور نیا

بر عملکرد  یهووا نووه مبتن. رابطووه آننوودیآیم دهیوود

مده. آ دیپد یانکته ویآنهاسوت و نه به منظور توص

 نهایست. اا محاسووبات ذهن شووما دهییاروابط ز نیا

 مصالح و یریهستند. با به کار گ یهمه زبان معمار

نودارند و با آغاز  یکوه از خود روح و حرکت یمواد

 دیوومف یکوه ملواحظووات کوواربرد یکردن از نتطوه ا

 دیآورد دیرا پد یبر آن حاکم اسوت، روابط یادهیفا

 دتوانیاست آنچه م نی. اختیکه احساس مرا برانگ

 Giedion,1941:243)) . ردینام گ یمارمع

متوجووه  یبرا یابهووانووه زیهمووه چ نشیب نیا در

اثر "باشوود.یم یمعنو لینمودن روح انسووان به مسووا

 ییو خردگرا یسودمند یهازهیدر انگ دینبا یمعمار

تصووورات و  ختنیبه منظور برانگ شووود، دایخود هو

قابل  ریاز راز غ ستیبایم یاثر معمار احسواسوات،

 کاربر (75: 9312)پالاسما،"کند. ینفوذ خود نگهدار

 یهووارو دیوووید" .سووووتین یهر کوواربر گریهم د

 یو فرهنگ یشووناخت ییبایز یتجارب عمل :دیگویم

دادن تجربه ف ووا و زمان  رییمسووتعد تغ ژهیبطور و

 رسووودیبه نظر م (27: 9312)پالاسوووما،" هسوووتند.

 نیروح مکان بد خیاگرچه امکان دارد در طول تار"

 کینشووده باشوود اما به صووورت  دهیصووورت نام



 یدر معمار یحس یطراح

 

 

و 
د

نام
صل
ف

 ة
یش
ند
ا

وم
ل د
سا
ی، 
مار
مع
ة 

مار
 ش
،

وم
 س
ة

 

 

ن 
ستا
 تاب
 و
هار
ب

93
17

 

 

925 

)نورنبرگ "مووانووده اسووووت. یبوواق دهزنوو تیووواقع

 ،یحسوو یطراح ،یحسوو یغنا (33: 9312شووولتس،

 احساس گرا، یطراح ،ینرژیسو یطراح مکان، روح

نوع  نیا یاز جمله نام ها مکان و... یشوناس داریپد

روح محافظ "باشوود.  یدر منابع گوناگون م یطراح

آن مکان اشاره  تیو ماه اتیبه خصووص "هر مکان

اده استف ییهامکان ویصتو یکلمه برا نیاز ا "دارد.

خا   یهاتیفیداشوووتن ک لیکوه بوه دل شوووودیم

 و یفراموش نشدن ییبه ف اها یو معمار یکارکرد

 (Frederick,2008:9)". اندشووده لیماندگار تبد

اشووتباه  "دوران  کیروح "به  دیموضوووع را نبا نیا

 تیمواه ویتوصووو انیوب یلغوت برا نیا "گرفوت.

 جیرا شاتیگرا ،یفکر شاتیگرا ،یعموم یهابح 

عصووور بکار  کیهنر  علم و و مذه ، اتیودر ادب

در  نیهمچن( (Frederick, 2008:83 .رودیمو

 یزمانه کم طیطول زمان هدف طراح بسووته به شوورا

ناخود آگاه خوانده  ریضم یگاه عوض شوده است.

مغز و  یبخش نخاع یگاه روح انسان، یگاه شده،

 کیتحر یبرا یکاربر هدف ینید دیعتوا یحت یگواه

 (رانیا یاسوولام یکه در معمار گونه)آن بوده اسووت

ادوارد هال در  یمطالعات اجتماع" .میشاهد آن هست

را در  یمهم یهانشیب یشوووخصووو یمورد ف وووا

و ناخودآگاه ارتباط ما با ف وووا و  یزیغر یهاجنبه

 یاسوووتفاده ناخودآگاه از ف وووا در ارتباطات رفتار

 یبرا ییمبنووا توانوودیهووال م نشیب .کنوودیمطرح م

و  یفرهنگ-سوووتیز یلکردعم یف ووواها یطراح

 داریپد از منظر (35: 9312)پالاسما، باشد. یمیصوم

 نیآسمان و زم انیم دنیباشو یبرا "مکان یشوناسو

ا ها رآن انیتعامل م زیدو عامل و ن نیا دیبایانسان م

 یدانش علم یبه معنا جانیدر ا دنیلفظ فهم بفهمد،

اسوووت که بر تجربه  یوجود یبلکه مفهوم سوووتین

 "(33: 9312)نورنبرگ شولتس،" .ردمعناها اشاره دا

اسوووت که بعد  ینیادیبن ینمواد وجود  (Path)راه

: 9312)نورنبرگ شولتس،"بخشوود.یم نیزمان را تع

طه راب یبه معنا نجایدر ا افتنیلفظ اسوووتترار  "(99

ت اس یوجود یمفهوم بلکه ست،یصرف ن یاقتصاد

 معناها دلالت دارد. یسوووازنهینمواد ییکوه بر توانوا

مفهوم  ی شووهیر"( 71: 9312لتس،)نورنبرگ شووو"

 .شودیها شناخته ماز مکان یف وا به صوورت نظام

تجربووه "البتووه  (39: 9312)نورنبرگ شوووولتس،"

سووولسوووله از  کی یپر محتوا به سوووادگ یمعموار

 (78: 9312)پالاسووما،" .سووتین یدر پ یرپیتصوواو

 یکاف ییف ووا ها و رخداد ها به تنها یبندسووکانس

 انیکه انسان از جر ار ییها معناهامتوله نیا" .ستین

 .کندیمشوووخص م کندیانتزاع م (روهای)ن هاداریپد

معتتد است  یفلامک (52: 9312)نورنبرگ شولتس،"

د دارن یقابل لمس ریغ تیو موجود تیماه" نانیکه ا

در  (253: 9312،ی)فلامک" اما قابل درک هسوووتند.

 یابه واسووطه عوامل محدود کننده نانیواقع ادراک ا

  یو ترک یریاندازه گ قابل"باشووود که آنان را- یم

( به نظر 333: 9312ان،یو. )معموارکننودیم"مجودد

مشووواهدات  یینایحس ب یبرتر رغمیعل" رسووودیم

 .شووووندیم دییتا ییاغل  با حس بسووواوا یبصووور

تراش کریها چشمان پدست "( 33: 9312)پالاسما،"

شناسد و به یبدن م "(72: 9312)پالاسوما،"هسوتند.

 کی( خانه صوورفا 73: 9312)پالاسوما،" آورد.یم ادی

محل اسووت که  بلکه سووت،یخانه ن کی ایآپارتمان 

در آن  یزنوودگ یهوواجنبوه نیتر یو پرمعن نیمهمتر

چند  هر (223: 9312. )هال،شودیتجربه و ادراک م

در " .تسوووین ریتاث یب نیب نیدر ا یعیطب طیکه مح

بووه  ینیجهووان ع-سوووتیز یهووایدگیووچیپ ابووانیووب

 ابوود.یوویم لیووسووواده و محوودود تتل یهوواداریووپوود

از  ییهادر ماوال (89: 9312)نورنبرگ شوووولتس،"

 یآلوار آلتو بر مبنووا یمعمووار"غرب  یموعومووار
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او بر  یهاساختمان است. یاحسواسو ییگراتیواقع

غووالوو  منفرد  ریتصوووو ایوو دهیووا کیوو یموبنووا

 یریاز به کارگ یتوده متراکم بلکه شوند،ینمساخته

 یمعمار ای (98: 9312)پالاسما،" احساسات هستند.

 یمعمووار کووان. ییلو یشووورق میمفوواهبووه  کیونزد

 نیترکیووزومتور نزد تریتوادائو آنودو و پ یگرامعنوا

 (7و8ری)تصاو ها به عصر حاضر هستند.نمونه

 
 زومتور تریباز از پ یاسونخر در ف ا :8ریتصوو 

 (2221تکرزی)برنده پرا

 
نور اثر توادائو آندو)برنده  یسوووای:کل7ریتصوووو

 (9115تزکریپرا

 یکل ریدر آثوار خود معتتد به سووو زین رانیرمیم 

 نیا یو روح بود. تیبه معنو تیجهان از جسووومان

 شیاز ماده و افزا یکاسوووت" یحرکوت را در معمار

 نیدر هم نامد.یم (353: 9312ان،ی)معموار ف وووا

 برد.یراسوووتوا او در آثار خود از کهن الگوها بهره م

 ییاساراه کهن الگو ها را پس از شن نیدر ا یالبته و

 کیبا گذر از  یفرهنگ  میو مفاه نیدر دل م وووام

عمارانه م انیب ای دهیا کیبه  یدیتجر تیخلاق لتریف

 .نمودیم لیتبد

 

 :یو کاربرد یمفهوم یهاراهکار

 :یمفهوم ی(راهکارهاالف

ضووورورتا توسوووط  دیجد یآگواه نیامروزه ا"

درآمده  شیدر سووراسر جهان به نما یادیمعماران ز

 یمعمار یسازباز زنده یاست که در حال تلاش برا

به  ییگرایحس ماد تیتتو قیگرا از طراحسووواس

ف وووا و  یچگال وزن، بافت، ان وووموام لامسوووه،

روح  "(52: 9312)پالاسوووما،"هسوووتند. ینورپرداز

 نیامر وابسته است که ا نیا همکان انسوان ساخت ب

بر حس   یعنیها بر حسو  ف وا و خصولت مکان

)نورنبرگ "و انسووجام چگونه هسووتند. یسووازمانده

 کیف ووا و زمان در  ماده، "(922: 9312شووولتس،

جز حس وجود که در  سوووتین یزیتجربه واحد چ

 "(85: 9312)پوالاسوووما،".شوووونودیم ختوهیهم آم

 سوووتدر درجه نخ یآثوار معموار یژگیو نیترمهم

آنهاست و پس از ورود به بنا و واقع  یبصر یژگیو

به  یحسوو یها یژگیو ف ووا، یدر حالت هاشوودن 

نور  "(39: 9399،ی)حائر".شوووندیعارض م جیتدر

 دیو نه تاک رودیبر تنوع  و جو بکار م دیجهوت تاک

 یمحل تیووفیک معمولووا ر،یپووذبر عنوواصووور ادراک

خا   یهاوجود دارد که کاربرد رنگ یقودرتمنود

: 9312)نورنبرگ شوووولتس،" .کندیم دیوبر آن تواک

 یبلند به همراه پژواک آن برا یصووودا کی "(925

صدا اغل  تسلسل  آورد.یسنگ کمال را به همراه م

 اتریآورد که توسوط تاثیفراهم م یائیدر اشو یزمان

 "(82: 9312)پالاسووما،" .شوووندیاحاطه م یبصوور

 یاسواس یهاو زمان متوله نور خصولت، نظم، ز،یچ

: 9312)نورنبرگ شولتس،" هستند. ینیع یعیفهم طب



 یدر معمار یحس یطراح

 

 

و 
د

نام
صل
ف

 ة
یش
ند
ا

وم
ل د
سا
ی، 
مار
مع
ة 

مار
 ش
،

وم
 س
ة

 

 

ن 
ستا
 تاب
 و
هار
ب

93
17

 

 

927 

فراموش شووده را  ریتصوواو ینیب یهاسوووراخ "(39

 ادیچشووومان به  شوووودیباع  م ینیب، کرده داریوب

-عمل لی( بر طبق تحل87: 9312)پالاسوووما،"آورند.

 دیارا ب یادراک یتجربه ها یکیزیمتاف تیماه ء،یشوو

 مفعول ای ءیکرد که به شووو لیتحل یبوه عنوان عمل

 یادراک حسوو  یترت نیبه ا .سووتمعطوف ا یادراک

از انجام  یانحوه بلکه سووت،ین ءیشوو کیرابطه با 

 دگاهیدر د (23: 9319ش،یفعل اسووت. )ف کیدادن 

ه از تجرب یبا نوع خاص یتجربه بخصوو  هر حس

 یاصوول دهیا کی "(235: 9319ش،یمتناظر اسووت. )ف

لحظه  وجود دارد: یمعمار ریدرباره کنش در تصووو

امکان حرکت  نیا ملکردوعده ع ایفعال  ییارویرو

جدا  یهنر یفرم ها ریرا از سووا یاسووت که معمار

شده در  یغن یف وا"(78: 9312)پالاسوما،".کندیم

چند حالت  ای کی دنیوقع عبارت اسوووت از گنجان

که هر حالت  خرد، ییواحد ف ووا کیدر  ییف ووا

 ".ردیگوویحوس را در بور موو نیونوود یویف ووووا

 ییجا کهنیا یبه جا فظهحا "(39: 9399،ی)حوائر

عنصوور  کیشووده باشوود  زولهیدر ذهن بطور مجزا ا

 کیانجام  نیح یبدن یهاسوووازنده فعال در حرکت

 یمعمار "(78: 9312)پالاسما،"اسوت. ژهیو تیفعال

بخش  تینیبه عنوان ع توانیرا م هیاول یهواتمودن

 زها،یتر بر حس  چشیکرد که پ لیتاو عتیفهم طب

)نورنبرگ "شد. حیرو زمان تشو نور خصولت، نظم،

 یسطح یدستورالعمل ها یبنتل (71: 9312شولتس،

 یو همکاران اسوووباب غنا یبنتل .کنودیم زیرا تجو

توجه به مجموعه احساسات حس جابه "را  یحسو

 حس ،یشوونوائ حس ،یائیحس بو )حرکت(،یجائ

 .داننوودیم لمس کردن(-)بسوووواوش یویبسوووواوا

علاوه  یعیمتولات ادراک طب "(322: 9312،ی)بنتل"

 یکه بعد زیو زمان را ن نور خصلت، نظم، روها،یبر ن

)نورنبرگ " .شووودیکاملا متفاوت اسووت شووامل م

را  یادراکات حسوو بسووونیگ "(97: 9312شووولتس،

 افتیدر یبه جا یانفعال یجسوووتجو یهوازمیمکوان

 کنوود.یمنفعوول صووورف قلمووداد م یهوواکونونووده

 و ییایحس بو کیتحر یبرا "(53: 9312)پالاسما،"

به هشوووت سووولول  ا یتنها احت یعصوووب انهیپا کی

را  ییایبو تیفیده هزار ک میتوانیو م میدار یجوهر

 یف ووا حه،یرا یف ووا .میده صیتشووخ گریکدیاز 

 (87: 9312)پالاسما،" از عملکرد محض است. شیب

از بناها  یامجموعوه"سووواختن  یبرا یرانیمعموار ا

مشخص و متعدد داشته و توانش را بر سر  یالگوها

و عوامل و  صووورعنا یبرا دیجد یها  یترک افتنی

اسوووت و  کردهیمصوووروف م ییف وووا یهاحالت

 جادیمربوط به ا یاحسووواسووو دیجود یهواتجربوه

در  ینوآور قیرا از طر یتورتووازه یهوواحووالووت

 ناتییتز جادیمصالح و ا  یترک تناسبات، ها،اسیمت

( 32: 9399،ی)حائر "آورده اسووت.ینو به ارمغان م

 شنیب نیعوامل موثر در ا توانیم یبندجمع کیدر 

 دن،یبوئ ،ی)شامل شنوائ یرا توجه به حواس انسوان

و توجه به  (یبه جائ جا ،یینایب ،ییچشووا لامسووه،

 اس،یمت نور، زمان، مواننود مناظر، یعوامول مواهو

 ،عطو نتاط ،یدارتمیر بافت، رنگ، ،یبندسوکانس

)امکانات و  تیموجود در سوووا یرونیب یروهواین"

 .دی( نام89: 9312)لاوسون،" (تیسا یهاتیمحدود

 :یکاربرد ی(راهکار هاب

 ریدر سووو یاسوووت گاه نینکته در ا نیترمهم 

 ودههیدر دام تلاش ب یحسوو یطراح نشیبا ب یطراح

ود و فر فراز هوده،یب ی.در  پلکان هامیشویم ریاسو

 تواندیم و... متطع( ی)در طراح مورد سوووتو یب

ر که د میفراموش نکن نمونه باشوود. نیاز ا ییهاماال

 کی یرانیا یدر معمار یحس یهایپشوت تمام باز

 .استپنهان شده یمنطق فکر
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س جن توانیسووطح م کیدر  یکاربر رییبا تغ" 

تا در پاسووخ به  را عوض نمود یسووازمصووالح کو

 (355: 9399)ماتلاک،"عمل کند. یرفتار یازهاین

به شووودت به فاز  یروش طراح نیدر ا دیوبوا 

درز انبساط در نما  کی رایز کرد. پروژه فکر یاجرائ

ظاهر  یرنگ قو یخط مشک کیبصوورت  تواندیم

طرح را تحت شعاع  یکل ونیسیشوده و تمام کمپوز

 ها و...هیخطوط سوووا ها،ابعواد سووونگ قرار دهود.

 .باشندیدست م نیاز ا گرید ییهاماال

انه با کنترل ماهر دیبا یدر بح  توسوعه ف ائ" 

.کنترل میمکان شوووو دیف وووا و توده موج  تشووود

 انیم روابط ،یادراک بصووور تیریمد یعنیماهرانه 

 .است شده یتوجه به عناصر و اصول طراح ف اها،

 (323: 9399)ماتلاک،"

 ریموارد ز توانیبه نما م دنیجهت تنوع بخشوو 

 ای اتیافزودن جزئ تنوع در خط بام، را لحاظ نمود:

 کیهر تکن ایرواق  لهیامتداد دادن لبه به وسوو بافت،

اسووتفاده از سووطوح  طبته کردن نما، طبته ،یگرید

 .گرم یهاافزودن رنگ شفاف،

مووا در مورد حرکووت در ف ووووا توجووه بووه  

راز ف مرات ، سلسله ،یچون محور بند ییهاکیتکن

 راتییتغ مفروض، عواموول تکرار، تم،یر و فورود،

 مک ، چون گردش، یها و خلق موضوووعاتشووکل

کشش به سمت نماد ها  مناظر، یتماشا اسوتراحت،

 .میکنیم شنهادیو مناظر را پ

 هر توانندیم ... ها وتتاطع ها،نهیزم ها،نشووانه 

سان رامیپ یهاکیکاربرد تکن یبرا یزیکدام دسوتاو

 .مذکور گردند

 که هم تراز چشووم ما هسووتند، یائیاشوو حرکت، 

 میخواه یکه احتمالا بزود عیاز منظر بد ییهاگوشه

 یدرک شوووده همگ یدر الگوها شوووکسوووت د،ید

 .عوامل کشش باشند توانندیم

 

 :یطراح روش

 نیترییاز ابتوودا دیووخوب بووا یرفتووار یطراح"

 یطراح در نظر گرفته شووود. یطراح ندیمراحل فرآ

 .شوووودیمردم آغاز م یواقع ازیوبوا درک م یرفتوار

 نتطه یبخش به بررس نیدر ا (928: 9391)نورمن،"

به نظر  .میپردازیم یروش طراح گونهنیا نیآغواز

 یدر معمار یگرید یمانند هر روش طراح رسدیم

تال انت یبرا یخاص یاسوتراتژ ازمندین زیروش ن نیا

 .باشد یم تینیبه ع تیاز ذهن میمفاه

 

 :اول گام

 کیتفک دینمایامر مهم جلوه م یدر ابتدا آنچوه

آنان و  ینسوووب یبندمیحداقل تتسووو ایوکواربران و 

گام تا سر  نیپس در نخسوت باشود.یها مآن یهاازین

ر د یاطلاعات میتوانیم ایو  میکه شووناخت دار یحد

 نیا .میکنیم یآورپروژه جمع یمورد کوواربران آت

 (9ری)تصو باشند.یم نینخست یدسته هسته

 

 
 آنان، یازهایکواربران و ن اگرامیود :9 ریتصوووو

 نگارندگان( )ماخذ:

 

 :دوم گام

از  یدست سیاسوک کی ازیهر ن یگام بعد برا در

 ودشوویبرطرف م ازین نیا میکنیکه فکر م ییف ووا

 ویکتپرسپ سیاسک نیا سوتیمهم ن .میکنیم میترسو

 امیمهم انتتال پ پلان. ایاز متطع  یگوشه ا ایو  باشد
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 ... و یدسووت مینرم افزار و ترسوو مورد نظر اسووت.

ر واضوووح ت انیب یبرا ییفتط ابزارها یهمگ گرانید

 (1ریهستند.)تصو

 
 آنان، یازهایوکواربران و ن اگرامیود :1ریتصوووو

 نگارندگان( )ماخذ:

 

 :سوم گام

 یاستراتژ کیدر  دیبا ریو تصواو هااگرامید نیا

 میو ترس هیاول یهااگرامید میرستشوند.  یسازمانده

 انتتال گردد. نیآرام آرام موج  ا تواندینتشه راه م

ر ب دینتشووه جنگ و تصووور آنچه که با کی یطراح

 حس تصوووور شیبه افزا تواندیم دیایسووور کاربر ب

 از یبنددسووته کی 92 ریتصووو کمک کند. ییف ووا

 دهدیم هیرا ارا ییبه متصد نها لین یهاانواع روش

 (92ری)تصو باشد.یم دیخام اما مف اریکه بس

 
 یمدنظر برا یهایانواع اسووتراتژ :92 ریتصووو 

 نگارندگان( )ماخذ: به متصد، لین

 ییبه متصوود نها دنیالو تنها راه رسوو ریمسو در

خط المیمستت باشد.یمشخص م شوفاف، ریمسو کی

 هیارا یبرا یاست برا یابودن مسور در نمودار بهانه

 چیکاملا پ تواندیم ریمس صوورتنیا ریدر غ منظور،

 پر حادثه و داستان یباشد اما از نظر ف اها  چیدر پ

 رسدیحالت به نظر م نیدر ا بوده باشود. یسواز ته

 ریمس یاما گاه الو باشد. ریمد نظر مسو یاسوتراتژ

ر تییبه متاصووود جز ییبه متصووود نها لیون نیدر ب

 نی)در ع یگوناگون یهاداستان .اسوتشوده میتتسو

 یهایگفتن دارد و سوووکانس بند یبرا (ییهم آوا

در  باشد.یمد نظر معمار م یطراح یبرا یمشوخصو

که  سوووتندیها نها و رخدادسوووکانس نی  ا ریمسووو

و  ییف ا یدگیچیپ نیبلکه ا سوازند،یها را مهلحظ

 میتصم کند.یرا جذاب م ریباشود که مسیم یحسو

 لیو راهبرد به مسا یاسوتفاده از کدام نوع اسووتراتژ

 وانتیم دارد. یاز جمله نظر معمار بستگ یگوناگون

 نیاتخاذ چن یبرا یینتشوووه نها کیداشوووت  انیوب

 ریوتص از یتماال ،یینمونه پاسخ نها کیو  یستمیس

 (99ری)تصو باشد. 99شماره 

 

 
 یبرا یینهووا می:نوموونووه ترسووو99 ریوتصوووو

 کیمد نظر  یاسووتراتژ کیدر مورد  یریگمیتصووم

 نگارندگان( )ماخذ: یمتصد فرض

 تیطول راه اما تنها غا یها و رخدادهاسکانس

حواس  گرینمودن د لیدخ .سووتین یحسوو یطراح

 یحس یطراح هیبه تکامل نظر تواندیدر طرح م زین
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 متاطع و یکیشوومات ریگروتر در تصووو .دیکمک نما

در ژاپن را  زهیبووه معبوود ا لیوومختلو ن یهوواهیوولووا

 (92ری)تصو داشته است. انیب گونهنیا

 
ها و رخداد ها در طول  هی:مراحل،لا92ریتصوووو

 (333: 9398در ژاپن)ماخذ:گروتر، زهیبه حرم ا ریس

تشه ن کی میترس یبرا حالنیرسد با اینظر م به

از  گروتر میترس یحسو یتفکر در مورد طراح یبرا

 ترکیوواز آلوار آلتو نزد ایوواثور تووالووار فونلووادنوود

 (93ریباشد.)تصو

 
رخدادها و تجارب کاربر در  ری:سوو93ریتصووو 

: 9398 گروتر، آلوار آلتو)ماخذ: ا،اثریتوالوار فنلوانود

335) 

 یطراح کردینتشوووه معمارانه با نظر به رو کیو

 تواندیخود م یمیپنهان ترسووو یها هیدر لا یحسووو

 (93ری)تصو باشد.93ریتصو هیشب

 

 
شده با نظر  یپلان طراح کیدر  عی:وقا93ریتصو

 (532: 9399)ماخذ:ماتلاک،یحس یبه طراح

 زین رانیا یخیتار یدر بناها ترشیبا دقت ب البته

 یتر از طراحدهیچیمتعدد و پ یهوابوه ماوال توانیم

 .افتیدست  یحس

 

 :شنهاداتیو پ یریگ جهینت ،یبندجمع

 معاصر، یاندک مردم در معمار یتجربه ف وائ 

 تیمعلول آنان شوده است. یحسو تیمنجر به معلول

فروکاهش  نیا ناب. یبا معمار ییدر تصوور ف اها

آثار  نیترمبتذل رشیمردم منجر به پذ یعموم تهیسل

 !است دهیحرفه گرد نیبعنوان آثار فاخر ا یمعمار

متفاوت  یمردم در طول زمان از معمار یتتاضا

 یاما در طول زمان شوواهد موضوووعات بوده اسووت.

 نیتوجه به ا مکان هسووتند.یزمان و بیکه ب میهسووت

ه متال نیو در ا مینام نهاد یحس یرا طراح باتیترت

و جهووان  رانیا یرا در معمووار نشیب نیا یردپووا

 یهاکیدر استخرا  تکن یسپس سع .میکرد یبررس

 یبرا یدر انتها تلاشووو .مینمود یو کاربرد یمفهوم

انتتووال  هیووآن در مراحوول اول یروش طراح نییتب

 میو ترسوو یکاغذ و طراح یبر رو تینیبه ع تیذهن

 .مینمود یهدفمند را بررس یهانتشه
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 یشوووهر یرا کمبود طراح یحسووو یطراحما  

معاصوور سوورشووار  یشووهر یظراح .میدانیمعاصوور م

 نتوانسته گاهچیکه ه یبدون حس یاسوت از ف واها

و ثبت خاطره را  ییبوه کواربران خود اجازه آشووونا

 .بدهند

متد  نیا لازم اسوووت. یحسووو یآموزش طراح 

 نیکشور تمر یدر مدارس معمار ستیبایم یطراح

 انیسووواد به دانشووجو نیاگر ا میکنیما فکر م گردد.

کشووورمان آموزش داده شووود آنان خود به  یمعمار

اقوودام نموده و  یرانیا لیوواصووو یخوانش معمووار

 گج نیرا از دل ا یو کاربرد دیجد میتوانند مفاهیم

 .ندیاستخرا  نما

 عملکرد، لیاز قب یشوووامل موارد ینظام کالبد 

 شامل ینظام نظر .باشدیپوشش و مصالح م سوازه،

ام نظ باشد.یها منشانه ها و سمبل الگوها، تصورات،

 : شامل یحس

 ،لامسه دن،یبوئ ،ی)شوامل شنوائ یانسوان حواس

 (یبه جائ جا ،یینایب ،ییچشا

نور،  زمان، مانند مناظر، یبه عوامل ماهو توجه

 ،یندب سکانس اس،یمت ک،یآکوست د،ید بافت، رنگ،

 عطو نتاط ،یدار تمیر

)امکانات و  تیموجود در سا یرونیب یروهاین"

که  (89: 9312)لاوسووون،" (تیسووا یهاتیمحدود

 ،دیخورشوو چون باد، یمیرا به عوامل اقلآن توانیم

منطته و...  یمحصووولات فرهنگ بناها، گرید ... و دما

 نمود یبنددسته

 موثر چون لحظه ورود و ییهاسکانس نیچنهم

ه تجرب حرکت در ف ا، به بنا، دنیطرز رسو خرو ،

 .باشندیتوجه م مورد و ... یف ائ
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