
 

ایران، مؤلفه  ت. با این حال، بررسی  سازی مطرح اسشماری در راستای زیباییهای بیامروزه در معماری معاصر 

تواند زمینه را برای بررسی و ارائه دقیق یک الگوی کارآمد فراهم سازد. پژوهش  ها میدقیق و مستند این مؤلفه 

بنیاد است پردازی دادهکیفی و در بخش کیفی از نوع نظریه-حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، کمی 

وش استراوس و کوربین استفاده کرده است. جامعۀ در بخش کیفی شامل  که در ارتباط با کدگذاری محوری از ر

عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از نظرات ها تعدادی بهمعماران مطرح معاصر ایران است که از میان آن

گذاری،  نفر از معماران معاصر استفاده شد. همچنین جهت بررسی پایایی در بخش گراندد تئوری و کد  11و بیانات  

های ویژۀ کدگذاری استفاده شد. جامعۀ آماری در بخش  های تئوری و استفاده از رویههای دامنه، نکتهاز یادداشت

ها با توجه به کمی، شامل معماران و نیز اساتید دانشگاهی است که به موضوع تحقیق آگاهی دارند و تعداد آن

نفر    384رمول کوکران و حجم جامعۀ نامشخص، تعداد  گستردگی در سطح کشور نامشخص است. با استفاده از ف

گیری نیز در دسترس است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. روش نمونهبه

دست آمد و جهت بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد  /. به785از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن  

های کیفی نیز در این پژوهش از گرانددتئوری استفاده شد. در نهایت مدل مفهومی  هت تحلیل دادهو تأیید شد. ج

ها و پیامدها تدوین  گر، راهبردها و استراتژی ای، شرایط مداخلهبا شش بُعد شرایط علی، پدیدۀ محوری، عوامل زمینه 

سؤالی تشکیل شد که در اختیار   85شد. همچنین از خروجی حاصل از مرحله کدگذاری انتخابی یک پرسشنامه  

افزار نفر از نمونۀ آماری جامعه دانشگاهی و معماران قرار گرفت. نظرات آنان از طریق آزمون فریدمن و نرم  384

SPSS   اولویترتبه شد.  زیرشاخصبندی  از  نهایی  جهت  بندی  پژوهش  مفهومی  مدلی  کنار  در  تا  شد  ارائه  ها 
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 روح مکان شناسی محیطی در تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی 

 

 

 مقدمه 

سو و مفاهیم فرهنگی و توانایی  حسی کالبدی و محیطی از یک   یهادادهزیبایی پدیده یا رویدادی است که از تالقی و توافق  

هنی است که در ادراک انسان شکل  ذ  -  یعین   تجربۀیک    یشناس ییبای ز.  ردیگیمذهنی و آگاهی ناظر از سوی دیگر شکل  

شناختی    جنبۀ ذاتی    یهاارزش  براساس درک و احساس محیط با تمام حواس    تجربۀمحیطی    ی شناس ییبایز، و  رد یگیم

که   در نظر داریم یزیآمحسبا   توأمتمامی وجوه حسی را  بلکه دخالت فعاالنۀ ست؛یناست. درک محیط، تنها درک بصری 

  دامنۀ نیز هست که  ی گذارارزش جنبۀیک   عالوهبه .کندیمدر این تجربه درگیر   اشیار یهشی و مخاطب را با تمامی آگاه

ارزشی مثبت یا منفی ما را نسبت به محیطمان    یهایداورو همین نکته است که زیر بنای    دهد یمدرک مخاطب را پوشش  

بین انسان و محیط    هیدوسومحیطی کامالً ارتباط    یشناس ییبایز پس    .(225،  1396  بندر آباد و    ی شاهچراغ)  دهدیمتشکیل  

تمامی    ؛ندیبیم حواس خود و آنچه به عینیت    یریکارگبهکه انسان پس از قرارگیری در فضا با    یاگونهبه،  دهدیمرا شرح  

، و به ادراک و شناخت از آن  دهدیمو روی آن پردازش انجام    کند یم داده وارد ذهن خود    صورت بهمحیط را    یهاجنبه

که   یاگونهبه .انسان را از محیط شکل دهد یهابرداشت تواندیم شده از ادراک محیط . سپس شناخت حاصلابدی یمدست 

متقابل خود انسان نیز در محیط دخالت فعاالنه داشته باشد و آنچه در نظر خود    صورت بهد و بعد  کن   ی گذارارزشهرکدام را  

 دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.   جنبۀمحیط است را خلق کند.   یشناس ییبایز ی هاارزشحامل 

،  1396،  بندر آباد)شاهچراغی و  ،  حس مکان است  یریگ شکلسطوح    یریگشکل  مرتبۀ  نیتریمتعال   عنوانبهروح مکان  

  یهماننیا. این مسئله ارتباط تنگاتنگ و حتی گاه  ردیگ یمروح محافظ آن قرار    ریتأث  تحتکه انسان با حضور در مکان    (276

ها  . پس پرداختن این دو جنبه در کنار هم و ایجاد ارتباط بین آندهدیممحیطی را نشان   ی شناسییبایزبین روح مکان و  

  زندیمرقم    ییهاارزشری را همان  هویت فرهنگی معما".کندیم تکوین    یخوببهبین انسان و محیط را    رابطۀدر معماری  

را در خویش بپروراند و    هاارزشتا    ردیگیم چراکه معماری به آن دلیل شکل    ؛ شودیمکه تنها در بستر ابنیه سنتی ادراک  

برای   "هویت"پذیرش یک    عنوانبهتصور روح مکان    .(1387)حبیب و همکاران،    "ها متصور شود.صورتی کالبدی بر آن

که مجالی    یی هامکانو    ، مکان است. ارزش و اهمیت هویت و آنچه در فرهنگ مستتر است در فضاهای فرهنگی و جمعی

یکی از عناصر سازنده و    عنوانبهمعماری  ".  گرددیم، متجلی  سازدیم برای ایجاد تعامالت اجتماعی را برای مخاطبان میسر  

که نقشی اساسی در برقراری روابط اجتماعی و آرامش روانی فرد برعهده    دی آیم  حساببهمعه  حافظ هویت فرد در سطح جا

  ن یعناصر نماد  ی انکارناشدن  تی است که با وجود اهم  ینکته ضرور  نیذکر ا  .(20،  1395خواهد داشت )سلیمانی و همکاران،  

را پاسخ    شود یم مکان    ک ی   ات ی سطوح باالتر حس مکان که منجر به حفظ ح  ت، یفعال  بدون  عناصر   ن یوجود ا  ، یو کالبد

)شاهرودی    نخواهد کرد   نیمأرا ت  ی دلبستگ  و   احساس تعلق   ز،ی ن  ساز تیهوعناصر    ن یا  ی حذف کل   ،گرینخواهد داد. از طرف د

 .  (1399کلور و همکاران، 

فاصله    دندی رسیمظهور    منصۀکه در معماری سنتی به    ییهاارزشامروزه در معماری معاصر از تجلی هویت ایرانی و  

،  شودیم در آن دشوار تلقی    " آگاهی از مکان"حامل روح مکان بود، امروز در مواردی حتی    درگذشتهو معماری که    می اگرفته

یافتن معماری معاصر و همچنین تولید و  در روند رواج  شدیم مرده  و همچنین آنچه در آثار معماری معاصر ارزشمند ش 

ساختاری ساده،    جنبۀادراکی و ساختاری است،    جنبۀدارای دو    یادهیپدهر    ساخت در عین سرعت زیاد مفقود گشته است.

، بلکه  آشکارریغپیچیده و    تنهانهادراکی    جنبۀ   که یدرحال است؛    یی شناساقابلهویدا و فارغ از تعلقات فرهنگی و اجتماعی  

تبیین مدل مفهومی معماری    رسد یم نظر  شده در مناسبات فرهنگی و متأثر از عوامل متعدد اجتماعی و فردی است. بهتنیده

روح مکان باشد، برای معماری معاصر ایران آن هم در فضاهای    ی هاارزشمحیطی که منطبق بر    ی اس شنییبایزمستدل برای  

، امروزه  ردیگ یم و ادراکات محیطی به علت حجم باالی تعامالت اجتماعی در این فضاها شکل    هانگرش  عمدۀفرهنگی که  
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نوعی    ازیموردن امروز  چراکه  است.  شده  فرآیند    یتیهویب و    یسامانیبواقع  به  یریگشکلدر  فضاها    خورد یم چشم  این 

فرهنگی و جغرافیایی،    یهاپشتوانه  درنظرگرفتنرا اتخاذ نموده و گاهاً بدون    یاجداگانهمسیر    هرکدامکه معماران    یاگونه به

بگیرند، و  آن را در نظر    سرمنشأبدون آنکه هویت و    کنند یم اجتماعی فضاهای جمعی و فرهنگی را خلق    ی ازهای نو حتی  

محیطی و   ی شناس ییبایز درنظرنگرفتن بر عالوهکه  دور از فرهنگ ایرانی هستیم  یی هاسبک شاهد رواج   متأسفانه گونهنیبد

دارای روح محافظ نیست که بر چیستی آن داللت کند، و تعلق    گرفتهشکلارتباط تمامی حواس انسان با محیط، فضای  

 .آوردینم خاطری در مخاطب به وجود 

  ی شناس ییبای زمتأثر از    یمدل مفهوم  نییتبشده آنچه در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد،  مسائل مطرح  به   توجه  با

کدگذاری آراء و نظرات    واسطۀبه  ادیبندادهروش    صورتبهکه    ؛است  رانیمعاصر ا  یمعمار  یدر روح مکان آثار فرهنگ  یطیمح

  مراتب سلسلهمحیطی در    شناسیزیباییبا افق دید    هامؤلفه  .است  گرفته صورتموضوع    نظرانصاحبمعماران، اندیشمندان و  

دستیابی به روح مکان تدوین گشته است. همچنین برای افزایش دقت در تدوین این مدل مفهومی، از یک روش کمی نیز  

مستخرج از پژوهش را    یهاشاخص  ز یر  بندی اولویتو    دهیوزنتحلیل آماری، حاصل    صورتبهبهره گرفته شده است که  

  مؤثر یر معماران در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران، پاسخی  ؛ تا در جهت ساماندهی و یکپارچه نمودن مس دهدیمارائه  

 واقع گردد.  مؤثررهیافت و راهبردی مناسب در این مسیر  عنوانبهبر مسائل آن باشد و بتواند 

شناسی و حس مکان در معماری معاصر ایران انجام  دهد تحقیقاتی درخصوص زیباییبررسی پیشینۀ پژوهش نشان می

  ی هامؤلفه  نییتب"( در پژوهشی با عنوان  1397صادقی و همکاران )ها اشاره می شود.  دامه به برخی از آنشده است که در ا

به بررسی    ": بازار همدانیمورد   مطالعۀ  ؛یرانیا  یبازارها  آن در کالبد  یتجلّ  زانیم  یو بررس  هیحکمت متعال  شناسیزیبایی

ا  ن یا  از   حاصل  ج ینتا  پرداختند.  ها مؤلفه بازارها  شناسی زیبایی  ی هامؤلفهمهم هستند که    ن یپژوهش نشانگر    ی جامع در 

نظیفی و همکاران  .  هستند  ی بندمی تقسقابل    یکالبدی  و فرم  یشناخت روانی  ذهن   ی هامؤلفه  ی در قالب دو گونۀ کل  یرانیا

عنوان  1395) با  پژوهشی  در  میدان  "(  تطبیقی طراحی محیطی  رویکرد    جهان نقشبررسی  با  معاصر  تا  دوره صفوی  از 

در دوران معاصر اصول    خصوصبهبا مدرن شدن شهر ایرانی،    شود یم مطرح    "ی شناخترواننوین از منظر نقد    شناسی زیبایی

ایران رخت    شناسیزیبایی از طراحی محیطی  ایرانی  با عنوان  1395)   زادهفیشرخدادادی و    .بر بستهنر  ( در پژوهشی 

و تأثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر    شناسی زیباییبررسی کیچ از منظر  "

 در را  آن گاه  و دانسته مرتبط توده فرهنگ بد و قهی باسل را کیچ  دۀ یپدگاهی از   معتقدند که " ( ایران )هتل بزرگ داریوش

 .  دانندیم دنیای کنونی دشوار  در  آدمی رفته ازدست هویت به دستیابی جهت  در توده فرهنگ  با  ارتباط

  ی ریگشکلبا نظر به  که    کنند یم مطرح    " محیط  شناختی زیبایی  تجربۀ"( در پژوهشی با عنوان  1393پاکزاد و ساکی )

ا  فقدان  ،یشناختییبایز  تجربۀاز    دتریجد  یهاخوانش  و    نیمطالعات در    ی و طراح  یدر متون شهرساز  خصوصبهحوزه 

. عباسیان  دارد  ی و  یشناخت یبا ز  یی کاراکه بر سالمت انسان و    ی ریمهم به لحاظ تأث  نیبه ا  پرداختن  تیو اهم  رانیدر ا  یشهر

با بررسی    "بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو  "( در پژوهشی با عنوان  1393همدانی و دانشگر مقدم )

که ادراک    معتقدندمحیطی    ی شناسروان  بر اساس دو مسجد معاصر سنتی و نوآور، به نقش طرح کالبدی در حس مکان  

که شخص را با ارتباط درونی با محیط قرار    ردیگیماز محیط آگاهانه صورت    ش یوبکمذهنی مردم از محیط و احساسات  

 . دهدیم
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 شناسی زیبایی  .1

یافت    هاآنکه ممکن است ارتباطی هم بین    هرچندهنرهای انتزاعی تفاوت دارد.    شناسیزیباییمحیط با    شناسیزیبایی

(  1396ادراکی محیط با استفاده از همه حواس است )شاهچراغی و بندر آباد،    تجربۀمحیط،    شناسی زیباییشود. در واقع  

،  ییجاجابهاست: فضا، جرم، حجم، زمان،    دستنیازاسانی( شامل عواملی  نظامی فراگیر از ادراکات )ان  مثابهبهدرک محیط  

رنگ، نور، بو، صدا، لمس، حرکت، الگو، نظم و معنا. در ایجاد مراد ما از درک محیط، تنها درک بصری نیست بلکه دخالت  

در این تجربه    اش یاریهوشدر نظر داریم، که مخاطب را با تمامی آگاهی و   یزیآمحسبا    توأمتمامی وجوه حسی را    فعاالنۀ 

و همین نکته است که   دهد یم درک مخاطب را پوشش  دامنۀنیز هست که  گذاری ارزش جنبۀیک   عالوهبه. کندیمدرگیر 

محیطی عبارت    شناسیزیبایی. بنابراین،  دهدیم ارزشی مثبت یا منفی ما را نسبت به محیطمان تشکیل    یهایداورزیربنای  

 .(1998رلینت، شناختی ادراکی )ب جنبۀارزش ذاتی و مستقیم  بر اساس درک محیط  تجربۀاست از بررسی 

  ش یو آزما  کاررفتهبه  یآن در طراح   یی از کارا  نان ی اطم  کسب   لحاظ به  دیبا   یشناخت ییبای ز  هیهر نظرکوه معتقد است که  

  ی اب یارزی  لحاظ تجرببه   توانیم را    یآثار طراح،  قرار دارند  یط یمحی  طراح  در کانون  یشناسییبایزکه مباحث    یی تا جا  شود،

فراهم  ی ط یمح  شناسیزیبایی (.  ,Koh,1998  177  -  191)کرد   چارچوبدرصدد  بتوان    ی کردن  آن  براساس  که  است 

 نیو سنجش و آزمون قرار داد. درک و تحس  ی و مصنوع را مورد نقد، بررس  ی ع یطبستی ز  ط یمح   ی و کم  ی ف ی ک  یهاارزش

.  باشد  ط یمخلوقات در مح  ری و سا  ها انساننجات    یبرا  ی و اساس مشترک  ه یپا  تواند یم  ها انسانتوسط    ست یز  ط ی مح  یی بایز

از    یل یتحل  یروزمره، نگرش  یدر زندگ   شناختیزیباییواسطۀ انواع تجارب  به  دی، بانگرکل  هی نظر  ک ی معتقد است    نت،یبرل

درواقع    شناسیزیباییتجربۀ    یکپارچگی   ،دی گویم کند. او در ادامه    هئ، ارادهدیم  ی رو  شناختیزیباییآنچه که در تجربۀ  

هنرمندان، ناظران، اهدافِ   :است  اشسازنده چهار جزء انیدر م یی ای و پ یعمل   طرواب ی « است که داراشناسی زیبایی»رشتۀ  

  عنوان بهفهم آن است.    ، شناختیزیبایی  تجربه  گریدحالت   ت،ن یبرل  دگاه یاز د(.  Berleant, 1997)و منتقدان    شناسی زیبایی

 . Berleant,  2005))است « ادراک ی شناسرواناز  ترعقبمرحله   ک ی » یی بایفهم ز  یشناس روان ،یتجرب ق یتحق  ک ی

در    رامونیپ   طی مح  ازآنجاکه مح  نیتریکلانسان  به  مح  یع یطب  طی نگاه  ،  شوندیم   می تقس  ساختانسان  ط یو 

و    ندی)فرآ  ساختانسان  طی مح   شناسیزیباییبه    ط،یحم  به معطوف  شناسیزیبایی  عنوانبه  زین  یط یمح   شناسیزیبایی

  ی ع یطب  طیمح   شناسیزیباییفرد در آن( و    تیموقع   نییساخت و تب  انسان طیمح   نیاحساس و ادراک و تحس  یهاروش

منظر،    ن ی. از اشودیم  م ی فرد در آن( تقس  ت یموقع  نییو تب  ی ع یطب  ط ی مح  ن یو تحس   ادراک احساس و  ی هاروشو    ند ی)فرآ

  یموضوع است که چگونه الگو  نیبلکه درک ا  ست یمتفاوت ن  ی هادهی پدو    ا یاش   ی تنها ادراک متوال  ی ط یمح شناسی زیبایی

و و    ییبایز  یحس کل  یطیمح   شناسیزیباییشود. در    نیوحدت و همبسته درک و تحس   یکل دارا  ک ی   عنوانبه  طیمح

این دیدگاه،    بر اساس   گفت   توانیم( و  1386  ،)بل  ط ی مح  یاجزا   اتیدارد تا خصوص  ی بستگ  ی کل   ات ی به خصوص  شتریب  ی تعال

 گرددیم، منجر به خلق حس مکان  ردیگ یم ادراک و قضاوتی که بر مبنای رمزگشایی از معانی مذکور در ذهن فرد شکل  

.(Relph, 1976) 
هویت مکان، حس مکان را    یهامؤلفهسه مؤلفۀ فرم، عملکرد و معنا، در قالب    درنظرگرفتنر واقع پدیدارشناسان با  د

بُ  عنوانبه یا  مؤلفۀ مذکور عمل  جنبه  ارتباط سه  از هویت که در جهت  تلقی  کندیم عد دیگری   ,Relph).   کنندیم، 

اجتماعی،    یهاتفاوتگرایی تأکید خود را بر چگونگی تأثیر  انتقادی و اثبات  ی هادگاهیدمچنین از سوی دیگر،  ه(.  )1976

  ی هاارزشکه این امر مبین تأثیر متقابل میان  .  دهندیم حس مکان قرار    گیریشکلبر    هاانسانفرهنگی و جنسیتی در میان  

 (.1385 حت،الف )  باشدیمو حس مکان  هانگرش، ی، جمعیفرد
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 ,Hershberger, 1988)  رد یپذیدر چند مرحله صورت م   ی خط   ی ریدر س  ط ی ارتباط و تعامل انسان با مح  ندیفرآ    

بد187 تبنی(، که  ادراک )درک حسگرددیم  نییصورت  نخست  م ی:  عقل  ردیگ ی( صورت  )درک  ( حاصل  ی و شناخت 

به مرحلۀ معنا م  شودیم به  رسدیو  آخر  پو در  نمود  رفتار  ( Bruner & Postman, 1949, 16)  کندیم   دایصورت 

ند درک معنا. مدل  یبا عنوان فرا  کند یارائه م  یفیتعر  سری نا  خ یاولر  ط ی تعامل انسان با مح  ند یدر ارتباط با فرا  ن یهمچن

  ییند ادراک و باالخره رفتار فضایرا در فرا  ط یمح   یهاتیو قابل  یذهن   واره طرح  ای   مایسر، نقش اسکیارائه شده توسط نا

  ماند یم   یو اعتقاد دارد که آن چه در خاطره و ذهن باق  داندیم   مایاسک  یهایژگیاز و  زیاو معنا را ن  نی. بنابرادهدینشان م

اصالح    ا یاستفاده و    ر یدرگ  ینوعبه  ما یادراک شده و اسک  مایاسک  ی کنندگتیاست که با نقش هدا  ی دادی رو  ا یء، صحنه  یش

  .(Neisser, 1977, 20) شده باشد 

؛ و  اندشدهاحاطه    ی دنیچش  ی هادهی پدو    ها مزهصداها،    بوها، دن،ی که با د  کنند یم  ی زندگ  ی چند حس   ی ای در دن  هاانسان

 (Mount and Cavet, 1995, 52). کندیم   کمک  رامونیپ   ط یبه فهم ما از مح  شوندیم تجربه    هامحرک  نیا  که  یروش

  یوهانیبه اعتقاد   (Hazreena ,2010, 26). آغاز شد  یالد یم  1970از دهۀ    ی چند حس  ی هاطی مح  ساخت  روند تکامل

به    ی معمار  ،ی و  اعتقاد . بهشودیم داده    ز یشناخته و تم  حواسمان توسط    رامون یپ  ی ایدن   و  ما  ن یب  ی پاالسما خط مرز

اضافه  ی سادگ  با  تول  به و مقاطع  ها پالنکردن  و  ماورا  یگرید   ز یچ  ی معمار  ؛شودینم   د ینماها    هاستنیا یاست که 

.(Saoji & Bahadure, 2012, 901)  
چه را  آن  ،هاانسان آن بر روابط  م یمستق  ریتأثو عصر اطالعات و    یتکنولوژ  ۀ ندیفزا  رگذاریتأث  داد یبا رو  یکنون یای در دن    

  صورتبهفرهنگ    عصر نیکاستل، در ا دگاهی . از دشودیم  ید ی جد  ی هافیبازتعردستخوش    م یشناس یمفرهنگ    عنوان بهکه  

انتقال نمادها به  ی مجاز  ت یفرهنگ واقع  انتقال تکنولوژ  ۀلیوساست که در چارچوب   ,Castells).  شود یم حمطر  ی ابزار 

  یی ها انسانفرافرهنگ و ظهور    ینوع   ،یفرهنگ   ی وجود آمدن چندگانگاقوام و به  زشیآم  زین  گان یشا  دگاه ید  زا  (.87 ,2001

  د یآیم  دی پد  یانیجر یعبارتبه (Shaygan, 2005, 136). شدن استیعصر جهان  اتیمرکب چهل تکه از خصوص  تیبا هو

و    نهی که فرهنگ وابسته به زم  میشویممتوجه  (.  1399)لفافچی و همکاران،    است   دیجد  ی فرهنگ  یالگوها  جاد ی که آن ا

بر  مشتمل  فرهنگ  است.  هنجارها،    یی هامجموعهو    ها انسان  ی زندگ  ی هاجنبه  بستر  چ  هاارزشاز    است ی  ماد  ی زهایو 

 (.  18، 1382 ، یاحمد)

به  شناسی زیباییمباحث   به  یها جنبه  یتمام بهعلت توجه  محیطی  از دستیابی  از    حسی در فضا پس  باالترین درجه 

است، و علت انتخاب فضاهای فرهنگی جهت بررسی این مهم در آن حضور    ر یپذامکانحس مکان )روح مکان(    مراتبسلسله

چراکه مخاطبانی که در    ؛افزایش رشد فردی، خودشکوفایی، کشف و شهود است  منظور بهکاربران و مخاطبان در این فضاها  

هرم مازلو کاربری از    مراتبسلسلهخود گذر کردند و طبق    ی ی از سطح نیازهای ابتدا  کنند یمین نوع فضاها حضور پیدا  ا

در بیمارستان مخاطب برای رفع نیازهای    .با کاربری چون بیمارستان تفاوت دارد  لحاظ عملکردی اضطراری نیست، و درواقع 

دنبال یادگیری و افزایش آگاهی  فرهنگی به  ی هاطیمح ، اما در  کندیم عه  ابتدائی و ضروری خود ازجمله سالمت جسمی مراج

و باالبردن مهارت کشف و شهود است. در این فضاها قدرت ادراک و شناخت مخاطب از فضاها معماری با طمأنینه و آرامش  

  مراتب سلسلهچون    ی اشده  گذاری ارزشو مفاهیم    ها دهی ا. چراکه معماری در آن برآیند  ردی گیمصورت    ی ترمطلوبخاطر  

که معمار آنچه    طور همانشناسنده و موضوع مورد شناسایی است.    ی هماننیااط انسان و محیط در پارادایم  روح مکان و ارتب 

  ترانهیمعناگراو مخاطب    رساندیم ظهور    منصۀدر عالم مثال و خیال منفصل و متصل به آن رسیده در عالم مادی مفاهیم را به

در مغز به ادراک و سپس شناخت دست    ها دادهو پس از درک آن در فرآینده پردازش    کندیم به فضا نگاه    ی ترکاملو با دید  

در روح مکان آن فضا مستتر است که منجر    هاارزش.  این دی نمایم آن را در لوح ضمیر خود ثبت  یهاارزشو  کندیم پیدا 
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ا فضا پررنگ و عمیق گردد به سطح  ارتباط مخاطب ب  قدرآنکه  . تا جاییگرددیم به تداعی خاطر و حس مطلوب از فضا  

محیطی در آن در نظر    شناسیزیباییاست و تمام وجوه حسی    نوازروحمحیطی برسد، چراکه فضا مطلوب و    شناسیزیبایی

 در ادامه چارچوب نظری پژوهش آمده است:   اساسنیبراگرفته شده است. 

 
 چارچوب نظری پژوهش )مأخذ: نگارندگان(   .1شکل  

 پژوهش روش  .2

کاربرد هدف  ازلحاظ  حاضر  ماهی  پژوهش  ازلحاظ  است.  فی ک  -  یکم  ت،یو  جمعی  مباحث    یآورروش  اطالعات 

ی،  منطق  ل یاز روش تحل  یری گبهرهاسناد معتبر با    بر  ه یتک  با  ی اکتابخانه  ۀویشنخست به  ، و روح مکان  ی ط یمح  شناسی زیبایی

   (Grounded Theory) یمتن  بنیاد داده  ی پردازهینظرسپس با روش    .است  شده  پرداخته  ینظر  یهاگزاره  به توصیف و تحلیل

آراء    و  ایران  معماران معاصرنظر  ی با افق دید آثار فرهنگی معماری معاصر ایران از نقطهعلم  یهاگزاره،  با رویکرد اکتشافی

باز، بازتجمعی، محوری و    صورتبهکدگذاری    ،ه است. در این پژوهششدتحلیل و کدگذاری    پژوهش  ۀ حوز  نظرانصاحب

صورت گرفته    (Strauss & Corbin)«  نیاستراوس و کورب»  می مدل پارادا  بر اساسکدگذاری محوری    .انتخابی صورت گرفت

  نیتکو  یاهینظر  ها، دادهاز    ی ادستهاست که در آن، با استفاده از    یفی از پژوهش ک  یاوهیش   ،بنیادداده  ۀیروش نظراست.  

. برای  است  ده ی صرف پد  ف یارائه مدل نه توص  ی مقدمات  ۀاست و در مرحل  ه ینظر  د یتول  بنیاد داده  ی پردازهی. هدف نظرابدییم

تئوری    واژۀ فارسی،    (Grounded Theory)گراندد  زبان  »نظریه    ییهامعادلدر  مفهومیانهی زممثل:  »تئوری  سازی  «، 

پاول    .(1385بنیادی« و »گراندد تئوری« ارائه شده است )اخوان و جعفری،    ۀ»نظری«،  هاهینظررویش    یمتدولوژبنیادی«، »

جای استنتاج از  و قضایا را طی یک فرآیند منظم، به  هاهیفرض، مفاهیم،  هاهینظر، روشی است که  بنیادداده: نظریه  دیگویم

به  ی هاچارچوبیا    هاپژوهشقبلی، سایر    یهافرضپیش از  طور مستنظری موجود،  )مهرابی و    کند یمکشف    هادادهقیم 

.  شودیم محسوب    یفی پژوهش ک  یدهاراهبر  نیترمهماز    یک ی  بنیاد داده  ی پردازیهنظر  .(11:  1390همکاران به نقل از پاول،  

معاصر  آثار فرهنگی معماری    در روح مکان   ی طیمح   شناسی زیباییبیین مدل مفهومی متأثر از  ، ت پژوهش  ن یااصلی  هدف  

 .شودیمانجام  ییاستقرا صورتبهاست، که  ایران
 

 
 Strauss & Corbin  "  (Creswall, 2005, p. 401)"کدگذاری مدل پارادایم    .2شکل  
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  نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه  ی ها تعدادآن  ان ی است که از م  ران یشامل معماران مطرح معاصر ا  ی فیجامعه در بخش ک 

  پژوهش  کیفی  ۀ در مرحل  یر یگروش نمونهنفر از معماران معاصر ایران استفاده شد.    11در بخش کیفی از نظرات و بیانات  

با مصاحبه و نظرات معماران    است.  ، هدفمند دشویممحسوب  مدل    یکه طراح ارتباط  شد.  استفاده    ی صور  یی از روادر 

نفر از    5د و  ی نفر از اسات  5ار  یدر اخت  پژوهش  ۀحوز  نظرانصاحبمعماران معاصر و    یهامصاحبهنظرات و  منظور که  نیبد

آماری در بخش کمی، شامل معماران    ۀ آنان در مصاحبه منظور گردید. جامع  ی شنهادی خبرگان معماری قرار گرفت و نظرات پ

گستردگی در سطح کشور نامشخص    به  توجه  باها  و تعداد آنو نیز اساتید دانشگاهی است که به موضوع تحقیق آگاهی دارند  

روش    حجم نمونه در نظر گرفته شدند.  عنوانبه  نفر  384نامشخص، تعداد    ۀو حجم جامعبا استفاده از فرمول کوکران  است.  

به .  /785از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن    نامهپرسشاست. جهت بررسی پایایی    در دسترسنیز    یریگنمونه 

  یها داده  ل یجهت تحلکه مطرح گشت  طور همان  گردید.   دییتأآمد و جهت بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد و    دست

  ۀ دیپد  ، یعل  طی عد شرابا شش بُ  ی مدل مفهوم  ت یدر نها  .ه استاستفاده شد  ی گراندد تئورروش  پژوهش از    نیدر ای  فیک

  ۀحاصل از مرحل  یاز خروج  نی همچن  گردیده است.  نیتدو  امدهایگر، راهبردها و پمداخله  طی شرا  ،یانهیزمعوامل    ،یمحور

و معماران    ی دانشگاه  ۀ جامع  ی آمار  ۀنفر از نمون  384  ار ی که در اختشد  حاصل    ی سؤال   85  نامهپرسش  کی  یانتخاب   ی کدگذار

ده است. در ادامه مراحل  ش  بندیاولویتو    دهی وزن  SPSSافزار  آزمون فریدمن و با نرمو نظرات آنان از طریق  قرار گرفت  

 ه است: شدانجام پژوهش در قالب شکل طبقه بندی و ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نگارندگان( مأخذ: مراحل انجام پژوهش )  .3شکل 

مرحله اول  

بررسی و تبیین  

 طرح پژوهش

 تهیه طرح پژوهش 
مطالعه پیشینه پژوهش  

 مرتبط با موضوع 

های  شناسایی و مطالعه روش

تحلیل داده ها پژوهش کیفی و   

برای دریافت نکات    سازیآماده

 مصاحبه

انتخاب معماران معاصر جهت دریافت 

 نظرات و اخذ موارد مصاحبه  

 جمع آوری متون 

مصاحبه  جستجو در متون 

 های معماران معاصر
 جستجوی ادبیات نظری مرتبط با پژوهش 

 تحلیل محتوای کیفی 
 مطالعه تفصیلی مرتبط با مبانی نظری تحقیق

آوری شدههای جمعاشباع و تکرار داده   

ها شناسایی و کدگذاری مؤلفه  

 مدل مفهومی 

پرسشنامه توزیع  طراحی پرسشنامه  بررسی سواالت   

 

 
ها آوری دادهجمع ها تجزیه و تحلیل داده  گیری بندی و نتیجهجمع   تدوین گزارش  

 

 

 

 

 مرحله دوم 

بخش کیفی  

 پژوهش

 مرحل سوم 

بخش کمی  

 پژوهش

 بله 

 خیر
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 ها دادهتحلیل   .3

محتوای پژوهش پرداخته شد. نکات کلیدی    براساسو نظرات    هامصاحبه،  هاهیگوآوری  جمع  واسطۀدر این بخش به

بندی شد. سپس هر گویه نشانگر  آوری گردید و به تفکیک هر شخص طبقهاشباع جمع  مرحلۀمنطبق با موضوع پژوهش تا  

  بر اساسمعی  باز استخراج گردید. سپس در کدگذاری باز تج   ی کدگذار  صورتبهاولیه    یکدهاآن    براساس   مجزا تعریف شد.

آن مشخص    براساسکلی )پارادایم(    یهامقولهبعد برای کدگذاری محوری    مرحلۀ د و در  شسازماندهی    هاهیگومشابهت کدها  

 شد و منجر به تولید مدل اکتشافی کیفی در حالت انتخابی شد. 

 کدگذاری باز .3.1

به کشف    ت یکه در نها  شود یمخام برحسب محتواها و ابعاد گفته    یهادادهاز    می استخراج مفاه  ند یبه فرآ  ی کدگذار

باز،  .  انجامدیم   هامقوله کدگذاری  مرحله  نظرات    هامصاحبه،  هاهیگودر  ایران   نظرانصاحب  نفر   11و  معاصر  معماران    و 

بدین شرح است: ایرج اعتصام، امیر بانی مسعود،    نظرانصاحباسامی معماران و    .وارد فرآیند مراحل گردید  و کدهااستخراج  

، بهرام شیردل،  انیفرمانفرمائ زیعبدالعزاکبر صارمی، سید هادی میرمیران، کامران دیبا، فرهاد احمدی، محسن فروغی، علی

   Bنشانگر هر معمار و حرف     A، حرف  ی گذارشمارهاول کدگذاری باز جهت    مرحلۀمحمدرضا جودت، ایرج کالنتری. در  

 نمونه یکی از جدول در ادامه آمده است: عنوانبهنشانگر هر کد از محتوای مستخرج است. 

 
 . اعتصام  رجی، ا1شماره    یهاهیگو  یگردآور باز    یکدگذار : 1جدول 

 ، ایرج اعتصام 1شماره    یهاه یگو یگردآور کدگذاری باز 

 ردیف  نکات کلیدی  نشانگرها  کد

گیری از نور طبیعی و ایجاد دسترسی  بهره 

 مناسب 
A1B1 

گیری از نور طبیعی و دسترسی مناسب از نیازهای اصلی طرح  بهره 

 (. 1388اعتصام،  )   است
1 

سازماندهی عناصر فضایی در ساختارهای  

 هندسی   یهامدول و    یاشبکه 
A1B2 

و متشکل از واحدها و    یاشبکه عناصر فضایی، در ساختاری  

 (. 1388اعتصام،  )   شوندیم  یدهسامان هندسی،    یهامدول 
2 

گسترش عملکرد در سطوح و ایجاد سناریو  

 حرکتی برای مخاطب 
A1B3 3 (. 1388اعتصام،  )  شود ی مدر سطوح گسترده    عملکردها 

 A1B4 نبع الهام م  عنوانبه مفاهیم معماری سنتی  
اعتصام  )  استنش  یمنبع الهام در آفر  نیترمهم ران  یا  یسنت  یمعمار

 (. 1389اران،  کو هم
4 

 هنک  یمعمار   فرهنگی  یفضا  ینیبازآفر

 ی رانیا
A1B5 

در آثار    یرانیهن اک  یمعمار  یفضا  ینیبازآفر  یثر تالش براکحدا

 شود ی ممشاهده    یفرهنگ

 . (1389اران،  ک اعتصام و هم)

5 

 کنترل ارتفاع ساختمان در مقابل دید ناظر  

 مناسب آن در سایت پروژه   یریگجهت   و
A1B6 

گرفتن بخشی از حجم ساختمان در دل زمین و کنترل ارتفاع  

نکات    نیترمهم بخش میانی، از زمین از    جداکنندهساختمان و قوس  

 (.1392اعتصام و همکاران،  )   قوت بنا است

6 

دیدگاه مینیمالیستی در جهت  

 شناسیزیبایی
A1B7 7 (. 1388اعتصام،  )  ریشه در دیدگاه مینیمالیستی دارد  شناسیزیبایی 

 A1B8 طراحی  برنامۀهمگونی عملکرد سازه و  
سازه و فرم معماری در یک همگونی کامل نسبت به هم طراحی  

 (. 1388اعتصام،  )   اندشده 
8 
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 همخوانی فرم با سازه و توجه به استحکام  

 در عین زیبایی 
A1B9 

اعتصام و همکاران،  )  معماری پروژه محصول سازه و فرم آن است

1392.) 
9 

  یزی ربرنامه همخوانی عملکرد فرهنگی با  

 کالبدی 
A1B10 

  کالبدی آن پاسخ دهد  ی زیربرنامه عملکرد پروژه به ملزومات  

 (. 1388اعتصام،  )
10 

معماری    یهاف یموتاستفاده از الگوها و  

 سنتی ایرانی 
A1B11 

و نماها    هاپالن استفاده از الگوهای معماری سنتی ایرانی در  

 (.1388اعتصام،  )  قرار گیرد  موردتوجه
11 

 معماری بومی    گری تداعاستفاده از مصالح  

 و سنتی
A1B12 

  استفاده شود  دهدی ممصالحی که ارتباط با گذشته را بیشتر نشان  

 (. 1392اعتصام و همکاران،  )
12 

 تشابه ظاهر و شکل 

 سنتی   یهافرم در انطباق با مفهوم  
A1B13 

برای الگوگیری از معماری ایرانی دو گرایش تشابه ظاهر و شکل  

 (. 1388اعتصام،  )  معماری با معماری سنتی است
13 

  بره یباتکمعانی معماری ایرانی    یالقا 

 مورفولوژی مفاهیم 
A1B14 

از راه باطن و    توانی ممفاهیم و معانی معماری ایرانی    یالقا جهت  

 (.1388اعتصام،  )  فضای معماری تالش نمود
14 

 A1B15 معنایی فرهنگ در روح فضا   یهاجنبه   یالقا 
معنا و  تشابه ظاهری به معماری سنتی و فرهنگی در روح فضا و  

 (.1388اعتصام،  )   مفاهیم پی گرفته شده است
15 

 

 کدگذاری بازتجمعی براساس مقوله و مفاهیم .3.2

  براساسقبلی مورد بررسی قرار گرفت و    مرحلۀ معماران از کدگذاری باز در    یهاهیگوکدگذاری بازتجمعی،    مرحلۀدر  

متناظر در کنار یکدیگر قرار گرفتند.    ی کدهامجزا طبقه بندی گردید، و    صورت بههر دسته    ، محتوایی و معنایی   ی هاشباهت

گذاری گردید. سپس فراوانی هر مقوله در کنار آن درج  ماهیت و معانی از آن استخراج و نام  بهباتوجهفرعی    مقولۀسپس  

 گردید. در ادامه جدول آن آمده است:

 
 کدگذاری باز )مأخذ: نگارندگان( مفاهیم استخراج شده( از  )  شده جدول تجمیع: 2جدول 

 فراوانی  مقوله فرعی  کدهای متناظر 

A1B1 
A9B5 
A4B1 
A5B8 

 4 ایجاد فضای تلطیف شده با نفوذ متعادل نور طبیعی

A1B1 
A1B3 

 2 وجود سناریوی حرکتی تعریف شده با دسترسی مناسب 

A1B2 
A7B9 
A10B12 

 3 صریح و سازماندهی هندسی ایجاد حس صمیمیت بین مخاطبان با ایجاد فضای  

A1B3 
A6B1 
A11B15 

 3 گسترش عملکرد در سطح و ایجاد استقالل فضا در عین وجود ارتباط 

A1B3 
A6B12 

 2 سیرکوالسیون حرکتی تعریف شده در ارتباط بین فضای بازو بسته 

A5B9 
A4B1 
A1B1 

 3 مطبوع و نور تعدیل یافته توجه به حس المسه و زیبایی حرارتی با ایجاد سیرکوالسیون هوای  

A1B4   3 معماری سنتی با تکنولوژی روز   یالگوهاکهنو    هاف یموتظهور نوین 
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A1B11 
A7B12 

A1B5 
A1B12 

 2 در الگوهای فضای فرهنگی کهن   گری تداعاستفاده از مصالح  

A9B2 
A3B17 
A4B3 
A1B10 

 4 فرهنگی  ییگرامفهوم در    عملکردهاهمخوانی    واسطۀبهایجاد تحرک و پویایی  

A1B6 
A2B4 

 2 اصلی  جبهۀبصری حجم و کنترل ارتفاع در    یبندب یترکتوجه به حس ناظر با  

A1B7 
A11B11 

 2 محیطی با بیان شفاف، بدون حشو و دیدگاه مینیمالیستی   شناسیزیبایی

A1B8 
A1B9 

 2 زیبایی فرم با عملکرد سازه   همانیاین همگونی و  

A1B13 
A5B1 
A1B14 

 3 ظاهر نوین همگام با تکنولوژی در عین رابطه حقیقی با مورفولوژی و مفاهیم سنتی 

A1B15 
A3B14 
A3B18 

رفتار    ینمودها انسان و    ینیبجهان از ادراک روان و    فرهنگ در روح فضا  ییمعنا  یهاجنبه   یالقا 

 اجتماعی او 
 

3 

A2B1 
A2B2 
A9B5 

 3 بصری حجم در مقابل نور با ورود نور تلطیف شده از نورگیرها به فضا  یز یآمحس 

A2B3 
A11B11 
A11B12 
A9B5 
A11B6 

 5 با اختصار و شفافیت در بیان و اعتدال در ترکیب مصالح   یوندیپهمی در  سادگبروز  

A2B10 
A10B12 

 2 چند کارکردی   برنامۀبروز حس صمیمیت با فضای پویا و پرتحرک، در قالب  

A2B4 
A11B14 
A5B2 

 اشکال در ترکیب بندی   افتۀیساختارنظم    واسطۀخوانایی و زیبایی بصری به  
 

3 

A6B6 
A4B1 

 2 بصری با سیمای موزون در اشکال نمادین   آهنگضربایجاد  

A2B5 
A10B6 

 2 و انضباط   وضوحطیف محدود و مبتنی بر    با  رنگظهور  

A2B6 
A3B1 

 2 سردوگرم مصالح متنوع    یریکارگبهتعادل در    واسطۀبهتوجه به زیبایی حرارتی  

A2B7 
A2B13 
A10B5 
A2B8 

 4 عملکردهانمادین با ایجاد فضای واسط در تفکیک فضایی    یهای مرزبندایجاد  

A2B11 
A6B3 
A6B4 
A6B16 

 4 ک ینوستالژ  نمادین و بازآفرینی ملموس با تناسبات حجمی مانا و  خاطر  یتداعامکان  
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A2B12 
A7B7 

 2 ورودی   و شکاف در  حجم بنای در  سبک حس    یالقابا    زیانگشعف فضای  

A2B14 
A5B11 
A2B9 

 3 معماری   یشناسگونه همخوانی با شرایط خاص اقلیمی، و توجه به  

A2B15 
A7B15 
A4B11 

  نه،ی)آ  کنندهمنعکس عناصر شفاف و    واسطۀبهبا نیروهای طبیعی    ی ز یآمحس کیفیت بی مرزی و    یالقا 

 آب، نور(   شه،یش
3 

A3B2 
A3B11 

 2 خالقیت و خودشکوفایی  مرحلۀذوق و استعداد معمار در باالترین    یریکارگبه بروز روح مکان با  

A3B3 
A3B5 
A3B7 

 3 مد روز و معماری نوین   بهباتوجه نفی معماری نمایشی و بروز دانش فنی  

A3B6 
A3B4 
A5B2 

 3 اقتصادی   صرفۀقابلیت نظافت و نگهداری در عین    واسطۀبه حفظ کیفیت در طول زمان  

A3B9 
A3B15 
A3B8 

 3 انسان و فضای فرهنگی با الگوهای ذهنی و تکنولوژیک جدید   هیدوسوارتباط    بر اساسنظام فکری  

A3B10 
A5B4 
A3B12 

 3 با الهام از روح مفاهیم گذشته   مدرن  یا یدن  یهادهیپدو    یخیتار  ت یهو  یهااستعاره   بیترکابداع نوین  

A3B13 
A8B8 
A9B10 
A6B11 
A4B4 
A9B8 

 6 کارکردی در فضای نوین از پل ارتباطی میان دستاوردهای مدرنیته و سنت عرفانی   شناسیزیباییخلق  

A3B17 
A4B6 
A8B1 

 3 تناسبات هندسی با نظم طبیعت و بوم گرایی   یوند یپهم

A3B17 
A7B4 
A10B6 
A7B4 

 4 مرز ی بتجلی انعکاس سرراست و شفافیت  

A3B17 
A4B16 

 2 فضای در  حس   آهنگضربو    تمیروجود تداوم،  

A3B17 
A10B9 

 2 مکاشفه بین راز و ابهام فضای تیره و روشن در بافت 

A3B17 
A4B2 
A10B8 
A5B5 
A7B13 

 5 در تعادل موزون، تداوم و یکپارچگی در بستر برای خوانایی عناصر   نگرجانبه همهدیدگاه  

A3B19 
A4B9 

 2 فرهنگ و تمدنایجاد کالبد و ساختار به زبان معاصر در پیوند با حس تعلق از  

A3B20 
A9B4 

 2 اُبژه در برخورد پیچیده و متغیر با ابعاد نمادین، فرهنگی و تمثیلی سوژه و    همانیاین
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A3B21 
A3B22 
A3B10 

 3 و توسعه ساختاری   یزیربرنامه توجه به نیاز و اسکیمای ذهنی کاربران در  

A3B23 
A3B22 

 2 ازهاینمحیطی در پاسخگویی به    شناسیزیباییساختاری در    یهاارزش و    باورهاتمرکز بر عقاید،  

A3B24 
A3B10 

 2 ادراک و اسکیمای مخاطب   بر اساسعینی    یارهایمعبروز  

A4B1 
A11B5 
A5B7 

 3 با بافت مصالح و عناصر   های انداز هیساتوجه به جهت استقرار ساختمان برای تعامل نور و  

A4B5 
A4B7 

 2 انعکاسی از تجلی مفهوم درونیفضاسازی بیرونی  

A4B8 
A4B15 
A4B10 

 3 و اساطیری   یااسطوره م  یهامفارتباط روح معمار با عالم خیال ظهور و    واسطۀظهور زیبایی به  

A4B12 
A11B10 

 2 با محیط طبیعی، بستر و نیروهای آزاد در عناصر متفکرانه   همانیاین همگونی و  

A4B13 
A6B14 

 2 ی نیبش یپپیچیدگی در عین ایجاز و قابلیت شناسایی و  

A4B14 
A5B7 

 2 بروز الگوی بنیادین دو محور آب و نور در اقلیم ایران

A4B16 
A5B3 

 در طرح   محتوایی سنت  جنبۀاز منظر    یته  یفضاوجود  
 

2 

A5B6 1 اجزا   نیب  یمتقابل ظاهر   رابطۀ 

A5B8 
A5B9 
A6B7 

 3 مطبوع   یهوا  ۀیتهوایجاد کوران مناسب و  

A6B13 
A11B2 
A6B15 

 3 عوارض و شکل زمین   بهباتوجهترکیب عناصر غیرهمگن و متنوع  

A6B15 
A10B4 

 ایجاد فضای اتفاقی با سیالیت فضاها 
 

2 

A6B15 
A10B4 

 2 پیوستگی حجم  واسطۀبه ایجاد فضای شورانگیز  

A6B17 
A6B2 
A10B10 

 3 انتزاعی  هندسۀظهور تناسبات طالیی و  

A6B5 
A11B7 

 2 پویایی و هارمونی منطقی در نظم سطوح فضاهای فعال اجتماعی   ایجاد سرزندگی،

A11B8 
A6B5 

 2 اجتماعی فضاهای فعال   یکارکردها توجه به  

A6B8   1 یکنندگدعوت و    نهیطمأنورود با 

A6B9 
A5B9 

 2 مطلوبیت سیرکوالسیون حرارتی و کنترل گرما 

A6B10   1 ی و عملکردی صوت  یهامزاحمت حذف 

A7B1 5 از حس خیال و خاطر   یریگبهره از کیفیات انتزاعی و استعاری با    یپردازده یا 



 1401 شهریور ، 46، شماره 19دوره  529 
517  -  540  

A7B8 
A7B10 
A7B2 
A7B3 

A7B5 1 ارتباط با آسمانو    یشناسیهست به    دیتأک 

A7B5 
A7B14 
A4B16 

 کاهش ماده و افزایش فضا با ایجاد فضای تهی 
 

3 

A7B6 
A10B2 

 2 افقی و عمودی   یبندهیالظهور حس شکوهمندی و اقتدار با گسترش  

A2B4 
A7B11 

 2 شکل بنا   یبندبیترکدر    بصریتمرکز  

A7B11 
A7B5 

 2 با کاهش ماده   مجموعه  یاراض  شتریآزاد گذاشتن ب

A8B2 
A8B3 

 2 مصالح نوین   واسطۀبهیک فرم و شکل  تکنولوژطراحی  

A8B5 
A8B4 

 2 ، مقتضیات زمان و امکانات بستر اجتماعی هات یمحدود  بر اساسطراحی  

A3B16 
A8B5 

 2 فرهنگ و زمان   ط،یمحاصول و مفاهیم با  انطباق  

A8B6 
A8B10 

 2 یی و طراحی اجرا  اتیجزئتوجه به  

A8B9 
A9B1 
A10B7 

 3 هماهنگی دنیای ذهنی معمار با دنیای بیرونی در عین انطباق با افکار زمان

A9B3 
A9B9 

 2 ها تفاوتدر پاسخگویی به    فضاها  یریپذانعطاف   تیقابل

A9B4 
A7B9 

 2 شناسانهمعرفت فرمال با بیان تجریدی و    جوهرۀو    ایاشنمایان ساختن هویت  

A6B3 
A6B4 
A2B11 

 3 بازآفرینی ملموس و تداعی خاطر نمادین   خاطربه حس دلبستگی  

A9B6 
A10B2 

 2 امکان تعامالت فرهنگی و ارتباطی مخاطبان 

A9B7 
A10B2 

 2 فضای فرهنگی   روشنفکرانۀامکان ایجاد طوفان ذهنی، تعامل افکار و تبادل اطالعات در گفتمان  

A9B11 
A9B11 

 2 یکسان، یکنواخت و افالطونی   یبعدسه استفاده از احجام  

A9B12 
A9B13 

 و تغییر ابعاد   نیمع  یفضابروز  زمان و مکان در    اهمیت نقش

 
2 

A10B1 
A10B3 

 2 فرهنگی و فلسفه   نۀیزمبروز زیباشناختی در جهت دگرگونی  

A10B5 
A11B9 

 2 در تکثرگرایی  مراتبسلسله لزوم اعمال  

A10B11 
A1B3 

 2 سناریوها   یبندشکل در گسترش عملکرد و بافت در    گراکلدیدگاه  

A10B10   2 تصویر   گسترۀبروز صراحت در قطعات و بافت برای رسایی 
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A10B11 

A11B1 
A7B13 

 2 یشناسختیرتوجه به ابعاد بستر در  

A11B13 
A11B2 

 وحدت و کثرت میان    هیدوسوارتباط  
 

2 

A11B3 
A11B9 
A7B11 

 3 کپارچه یمتمرکز و  تکثرگرایی  

A11B4 
A11B5 

 2 دید و منظر   یهاارزش ی با  محل  طیپاسخ به شرا

 

 کدگذاری محوری .3.3

شبکه با هم در   ک ی  صورتبه هامقولهمرحله،  ن یمرسوم است. در ا یمحور یبه کدگذار ها داده ی دوم کدگذار ۀمرحل

  ،یبنددستهشده،    ی کدگذار  ی هابازگرداندن نظم و انسجام به داده  ،یمرحله از کدگذار  نی . هدف ارندیگ یم ارتباط قرار  

 است.  دی جد یهاوهیشها به آن کردنجمعو باز  ها داده اد یز زان یم یه و سازماند بیترک

فرعی تحقیق به شرح ذیل پاسخ    سؤالبه    توانیم پیشین    ی ها قسمتشرایط الزم، منبعث از    اشدن یمهدر این قسمت با  

 داد:

پگرمداخله  طی شرا  ، یانهیزمعوامل    ،یمحور  ده یپد  ،یعل   ط یموارد شرا+   و  راهبردها  مفهوم  امدهای ،  از    ی در مدل  متأثر 

 ست؟ ی چ رانیمعاصر ا یمعمار  یدر روح مکان آثار فرهنگ  یط یمح شناسی زیبایی

 فرعی ارائه گشته است:  یهامقوله براساسمقوله کلی )پارادایم(  یبندطبقهبدین منظور در جدول زیر 
 

 ی )مأخذ: نگارندگان( محور  یکدگذارجدول  :  3جدول  
کلی   ۀ مقول

 )پارادایم( 

 فرعی  ۀ مقول

 عوامل 

 یانهیزم

 ازها ی ن به   ییدر پاسخگو یطیمح شناسیزیباییدر   یساختار ی هاارزشو  باورها  د، یتمرکز بر عقا *

 دید و منظر یهاارزشی با محل ط یپاسخ به شرا*

 افته یلیتعدمطبوع و نور  یهوا ونیرکوالسیس  جادی با ا  یحرارت یی بایتوجه به حس المسه و ز  *

 و توسعه ساختاری  یزی ربرنامهتوجه به نیاز و اسکیمای ذهنی کاربران در  *

 مرز یب تجلی انعکاس سرراست و شفافیت   *

 ی در فضا حس آهنگ ضربو   تمیروجود تداوم،   *

 و روشن در بافت  رهیت یراز و ابهام فضا ن یمکاشفه ب  *

 ران یا  میدو محور آب و نور در اقل نی ادیبن ی بروز الگو *

 از حس خیال و خاطر   یریگبهرهاز کیفیات انتزاعی و استعاری با  یپردازدهیا * 

 فضای فرهنگی روشنفکرانۀ امکان ایجاد طوفان ذهنی، تعامل افکار و تبادل اطالعات در گفتمان  *

 و تغییر ابعاد نیمع یفضا بروز زمان و مکان در   * اهمیت نقش

 ی شناسختی ر* توجه به ابعاد بستر در 

 *وجود سناریوی حرکتی تعریف شده با دسترسی مناسب  راهبردها 

 در الگوهای فضای فرهنگی کهن  گریتداع* استفاده از مصالح 

 اصلی  جبهۀ بصری حجم و کنترل ارتفاع در  ی بندبیترک* توجه به حس ناظر با 
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 بصری حجم در مقابل نور با ورود نور تلطیف شده از نورگیرها به فضا  یزیآمحس* 

 ی بندبیترکاشکال در   افتۀی ساختارنظم    واسطۀبه* خوانایی و زیبایی بصری 

 بصری با سیمای موزون در اشکال نمادین   آهنگضرب* ایجاد 

 و انضباط  وضوحطیف محدود و مبتنی بر  با رنگ ظهور  *

 آب، نور(  شه،یش  نه،ی)آ  کنندهمنعکسعناصر شفاف و  واسطۀبه یعیطب یروهایبا ن  یزیآمحسو  ی مرز ی ب  تیفیک  یالقا *

 ی لیو تمث یفرهنگ ن،ی با ابعاد نماد  ریو متغ دهی چیسوژه و اُبژه در برخورد پ همانی این *

 با بافت مصالح و عناصر  هایاندازهیسا * توجه به جهت استقرار ساختمان برای تعامل نور و  

 ی مفهوم درون  یاز تجل یانعکاس یرون یب  یفضاساز *

 مطبوع  ی هوا ۀ یتهو کوران مناسب و  جادیا  *

 ی کنندگدعوتو  نهیطمأن ورود با  *

 * مطلوبیت سیرکوالسیون حرارتی و کنترل گرما  

 شکل بنا  ی بندبی ترکدر  بصریتمرکز  *

 با کاهش ماده  مجموعه  یاراض شتریآزاد گذاشتن ب  *

 کپارچه یمتمرکز و * تکثرگرایی 

 * گسترش عملکرد در سطح و ایجاد استقالل فضا در عین وجود ارتباط 

 سیرکوالسیون حرکتی تعریف شده در ارتباط بین فضای بازو بسته  *

 د ی جد کی و تکنولوژ  یذهن یبا الگوها  یفرهنگ  یانسان و فضا ه یدوسو ارتباط   بر اساس  ینظام فکر * شرایط علی 

 با حس تعلق از فرهنگ و تمدن  وند یکالبد و ساختار به زبان معاصر در پ جادیا  *

 فرهنگ و زمان   ط،یمحاصول و مفاهیم با انطباق   *

 گذشته  میمدرن با الهام از روح مفاه یایدن  یهادهی پدو  یخی تار ت یهو  یهااستعاره بی ترک نیابداع نو  *

 و ارتباط با آسمان  یشناسیهستبه   دیتأک *

 ن ی خاطر نماد یملموس و تداع ینیبازآفر  خاطربه  یحس دلبستگ *

 روز   یبا تکنولوژ یسنت  یمعمار یالگوهاکهنو  هافیموت نی ظهور نو *

 با اختصار و شفافیت در بیان و اعتدال در ترکیب مصالح  ی وندیپهمی در سادگبروز   *

 چند کارکردی  برنامۀ* بروز حس صمیمیت با فضای پویا و پرتحرک، در قالب 

 سردوگرم مصالح متنوع  یریکارگبهتعادل در  واسطۀبه* توجه به زیبایی حرارتی  

 عملکردها نمادین با ایجاد فضای واسط در تفکیک فضایی  یهایمرزبند* ایجاد 

 ن ی نو  یمد روز و معمار به باتوجه ی و بروز دانش فن ی شینما ی معمار ینف *

 اقتصادی  صرفۀقابلیت نظافت و نگهداری در عین   واسطۀبهحفظ کیفیت در طول زمان  *

 فرهنگی و ارتباطی مخاطبان* امکان تعامالت 

 یکسان، یکنواخت و افالطونی  ی بعدسه* استفاده از احجام  

 سناریوها  ی بندشکلدر گسترش عملکرد و بافت در  گراکلدیدگاه  *

 محیطی با بیان شفاف، بدون حشو و دیدگاه مینیمالیستی شناسیزیبایی* محوری  ۀ پدید

 ک ینوستالژ نمادین و بازآفرینی ملموس با تناسبات حجمی مانا و  خاطر یتداعامکان  *

 * ظاهر نوین همگام با تکنولوژی در عین رابطه حقیقی با مورفولوژی و مفاهیم سنتی

 یی و خودشکوفا  ت یخالق  مرحلۀ ن یذوق و استعداد معمار در باالتر  یریکارگبهبروز روح مکان با   *

 فضاها  ت یالیبا س ی اتفاق ی فضا جادیا  *

 فعال  ی فضاها  یاجتماع  یکارکردهاتوجه به   *
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 شناسانه معرفتفرمال با بیان تجریدی و  جوهرۀ و  ایاشنمایان ساختن هویت  *

 گرها مداخله

 

 ینیب شیپپیچیدگی در عین ایجاز و قابلیت شناسایی و *

 در طرح  محتوایی سنت جنبۀاز منظر   یته یفضاوجود   *

 ی و عملکردیصوت  یهامزاحمتحذف  *

 ، مقتضیات زمان و امکانات بستر اجتماعی هاتیمحدود بر اساس * طراحی 

 معماری  یشناسگونههمخوانی با شرایط خاص اقلیمی، و توجه به  *

 مخاطب  ی مایادراک و اسک بر اساس ینیع ی ارهای معبروز  *

 اجزا  نیب   یمتقابل ظاهر رابطۀ *

 ن یعوارض و شکل زم بهباتوجهو متنوع  رهمگنیعناصر غ بیترک *

 مصالح نوین  واسطۀبهیک فرم و شکل  تکنولوژ طراحی  *

 ی و طراح ییاجرا  اتیجزئ توجه به   *

 انطباق با افکار زمان   نیدر ع ی رون یب  ی ایمعمار با دن  یذهن یایدن  یهماهنگ *

 ها تفاوتدر پاسخگویی به  فضاها یری پذانعطاف تی قابل *

 در تکثرگرایی  مراتبسلسله* لزوم اعمال 

 وحدت و کثرت میان  هی دوسوارتباط  *

 و اساطیری ی ااسطورهم  یهامفارتباط روح معمار با عالم خیال ظهور و  واسطۀبه*ظهور زیبایی   ها امدیپ

 با محیط طبیعی، بستر و نیروهای آزاد در عناصر متفکرانه   همانیاین*همگونی و 

 پیوستگی حجم  واسطۀبه*ایجاد فضای شورانگیز 

 پویایی و هارمونی منطقی در نظم سطوح فضاهای فعال اجتماعی ایجاد سرزندگی، *

 کاهش ماده و افزایش فضا با ایجاد فضای تهی* 

 افقی و عمودی  یبندهی ال* ظهور حس شکوهمندی و اقتدار با گسترش 

 تصویر  گسترۀ* بروز صراحت در قطعات و بافت برای رسایی 

 متعادل نور طبیعی بانفوذ* ایجاد فضای تلطیف شده 

 ی هندس یندهو سازما  حی صر یفضا جادیمخاطبان با ا نیب   تیمیحس صم جادیا  *

 ورودی و شکاف در حجم بنا ی در سبکحس    یالقابا   زیانگشعففضای  *

 کارکردی در فضای نوین از پل ارتباطی میان دستاوردهای مدرنیته و سنت عرفانی  شناسی زیبایی* خلق 

 انتزاعی هندسۀ * ظهور تناسبات طالیی و 

 و فلسفه  یفرهنگ نۀیزم  یدر جهت دگرگون  یباشناختیبروز ز *

 فرهنگی   ییگرامفهومدر  عملکردهاهمخوانی  واسطۀبهایجاد تحرک و پویایی  *

 رفتار اجتماعی او  ی نمودهاانسان و  ینیب جهاناز ادراک روان و   فرهنگ در روح فضا  ییمعنا یهاجنبه  یالقا *

 عناصر  ییخوانا یدر بستر برا یکپارچگیدر تعادل موزون، تداوم و   نگر جانبههمه دگاه ی د *

 زیبایی فرم با عملکرد سازه   همانیاین* همگونی و 

 کدگذاری انتخابی .3.4

در روح مکان آثار    ی طی مح  شناسی زیباییمتأثر از    یمدل مفهوم ''اصلی یعنی    سؤالکدگذاری انتخابی در پاسخ به  

استراوس  کدگذاری در مدل پارادایم    بر اساس   سؤالدر جهت پاسخ به این    .باشدیم   ''ست؟یچ   رانیمعاصر ا  یمعمار   یفرهنگ

مدل اکتشافی کیفی در حالت انتخابی سازماندهی گردید که    صورتبهاز کدگذاری محوری    هاهیگو  یبنددسته،  نیو کورب

 در ادامه آمده است: 
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 در حالت انتخابی )مأخذ: نگارندگان(  . مدل اکتشافی کیفی4شکل  

ی با ارزش های دید و منظر               محل طیپاسخ به شرا*         ها ازیبه ن ییدر پاسخگو یطیمح یشناس ییبایدر ز یساختار یباور ها و ارزش ها د،یتمرکز بر عقا*

توجه به نیاز و اسکیمای ذهنی کاربران در برنامه ریزی و توسعه  *     افتهی لیمطبوع و نور تعد یهوا ونیرکوالسیس جادیبا ا یحرارت ییبایتوجه به حس المسه و ز *

                                                                 ی در فضاو ضرب آهنگ حس تمیروجود تداوم،  تجلی انعکاس سرراست و شفافیت بی مرز         * *       ساختاری

* ایده پردازی از کیفیات انتزاعی و استعاری با        رانیا میدو محور آب و نور در اقل نیادیبن یبروز الگو *       و روشن در بافت رهیت یراز و ابهام فضا نیمکاشفه ب *

امکان ایجاد طوفان ذهنی، تعامل افکار و تبادل اطالعات در گفتمان روشنفکرانه ی فضای فرهنگی                     * اهمیت  *     بهره گیری از حس خیال و خاطر

 و تغییر ابعاد            * توجه به ابعاد بستر در ریخت شناسی نیمع یفضابروز زمان و مکان در  نقش

 عوامل زمینه ای 

 هیبراساس ارتباط دو سو ینظام فکر *

 یبا الگوها یفرهنگ یانسان و فضا

 دیجد کیو تکنولوژ یذهن

کالبد و ساختار به زبان معاصر  جادیا *

با حس تعلق از فرهنگ و  وندیدر پ

 تمدن

 ط،یمحاصول و مفاهیم با انطباق  *

 فرهنگ و زمان

 تیهو یاستعاره ها بیترک نیابداع نو *

مدرن با  یایدن یها دهیو پد یخیتار

 گذشته میالهام از روح مفاه

ارتباط با  و یشناس یبه هست دیتاک *

 آسمان

 ینیبخاطر بازآفر یحس دلبستگ *

 نیخاطر نماد یملموس و تداع

 یها و کهن الگوها فیموت نیظهور نو *

 روز یبا تکنولوژ یسنت یمعمار

ی در هم پیوندی با اختصار سادگبروز  *

اعتدال در ترکیب و شفافیت در بیان و 

 مصالح

* بروز حس صمیمیت با فضای پویا و 

پرتحرک، در قالب برنامه ی چند 

 کارکردی

* توجه به زیبایی حرارتی به واسطه ی 

تعادل در بکارگیری مصالح متنوع سرد و 

 گرم

* ایجاد مرزبندی های نمادین با ایجاد 

فضای واسط در تفکیک فضایی عملکرد 

 ها

و بروز دانش  یشینما یمعمار ینف *

 شرایط علی

*ظهور زیبایی به واسطه ی ارتباط روح 

م اسطوره یهامفمعمار با عالم خیال ظهور و 

 ای و اساطیری

*همگونی و این همانی با محیط طبیعی، 

 بستر و نیروهای آزاد در عناصر متفکرانه

شورانگیز به واسطه ی *ایجاد فضای 

 پیوستگی حجم

ایجاد سرزندگی،  پویایی و هارمونی  *

منطقی در نظم سطوح فضاهای فعال 

 اجتماعی

* کاهش ماده و افزایش فضا با ایجاد فضای 

 تهی

* ظهور حس شکوهمندی و اقتدار با 

 گسترش الیه بندی افقی و عمودی

* بروز صراحت در قطعات و بافت برای 

 گستره ی تصویررسایی 

* ایجاد فضای تلطیف شده با نفوذ متعادل 

 نور طبیعی

مخاطبان با  نیب تیمیحس صم جادیا *

 یهندس یو سازمانده حیصر یفضا جادیا

ی در سبکفضای شعف انگیز با القاء حس  *

 ورودی و شکاف در حجم بنا

* خلق زیبایی شناسی کارکردی در فضای 

های نوین از پل ارتباطی میان دستاورد

 مدرنیته و سنت عرفانی

* ظهور تناسبات طالیی و هندسه ی 

 انتزاعی

 یدر جهت دگرگون یباشناختیبروز ز *

 و فلسفه یفرهنگ ی نهیزم

پیامده
*وجود سناریوی حرکتی تعریف شده با دسترسی 

 مناسب

* استفاده از مصالح تداعی گر در الگوهای فضای 

 فرهنگی کهن

* توجه به حس ناظر با ترکیب بندی بصری حجم و 

 کنترل ارتفاع در جبهه ی اصلی

مقابل نور با ورود نور * حس آمیزی بصری حجم در 

 تلطیف شده از نورگیرها به فضا

نظم * خوانایی و زیبایی بصری به واسطه ی 

 یافته ی اشکال در ترکیب بندیساختار

* ایجاد ضرب آهنگ بصری با سیمای موزون در 

 اشکال نمادین

طیف محدود و مبتنی بر وضح و  با رنگظهور  *

 انضباط

 یروهایبا ن یزیو حس آم یمرز یب تیفیالقاء ک *

عناصر شفاف و منعکس کننده  یبه واسطه  یعیطب

 آب، نور( شه،یش نه،ی)آ

با  ریو متغ دهیچیسوژه و اُبژه در برخورد پ یهمان نیا *

 یلیو تمث یفرهنگ ن،یابعاد نماد

* توجه به جهت استقرار ساختمان برای تعامل نور و 

 عناصرسایه اندازی ها با بافت مصالح و 

 یمفهوم درون یاز تجل یانعکاس یرونیب یفضاساز *

 مطبوع یهو ی هیکوران مناسب و تهو جادیا *

 یو دعوت کنندگ نهیورود با تمأن *

 * مطلوبیت سیرکوالسیون حرارتی و کنترل گرما 

 ترکیب بندی شکل بنادر  بصریتمرکز  *

 با کاهش ماده مجموعه یاراض شتریآزاد گذاشتن ب *

 کپارچهیمتمرکز و * تکثرگرایی 

راهبرد 

 ها

*زیبایی شناسی محیطی با بیان 

شفاف، بدون حشو و دیدگاه 

 مینیمالیستی

نمادین و  خاطر یتداعامکان  *

بازآفرینی ملموس با تناسبات حجمی 

 کینوستالژ مانا و

* ظاهر نوین همگام با تکنولوژی در 

عین رابطه حقیقی با مورفولوژی و 

 مفاهیم سنتی

ذوق و  یریبروز روح مکان با بکارگ *

 یمرحله  نیاستعداد معمار در باالتر

 ییو خودشکوفا تیخالق

 تیالیبا س یاقاتف یفضا جادیا *

 فضاها

 یاجتماع یتوجه به کارکرد ها *

 فعال یفضاها

نمایان ساختن هویت اشیاء و  *

جوهره ی فرمال با بیان تجریدی و 

پدیده 

 محوری

ها،  تیبراساس محدو یطراح *ی      و عملکرد یصوت یحذف مزاحمت ها *       سنت در طرح ییمحتوا یاز منظر جنبه  یته یوجود فضا*ی    نیب شیو پ ییشناسا تیو قابل جازیا نیدر ع یدگیچیپ*

 یزمان و امکانات بستر اجتماع اتیمقتض

و متنوع  رهمگنیعناصر غ بیترک *       اجزا نیب یمتقابل ظاهر یرابطه  *   مخاطب یمایبراساس ادراک و اسک ینیع یها اریبروز مع *ی     معمار یو توجه به گونه شناس ،یمیخاص اقل طیبا شرا یهمخوان *

 نیبا توجه به عوارض و شکل زم

فضاها  یریانعطاف پذ تیقابل *    انطباق با افکار زمان نیدر ع یرونیب یایمعمار با دن یذهن یایدن یهماهنگ *ی   و طراح ییاجرا اتیتوجه به جزئ *   نیمصالح نو یفرم و شکل به واسطه  کیتکنولوژ یطراح *

 به تفاوت ها ییدر پاسخگو

 مداخله گرها
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 هاشاخصریز یبندرتبه .4
 آزمون فریدمن )مأخذ: نگارندگان( .  4جدول  

 

 آزمون فریدمن 

 سطح معناداری  درجه آزادی  کای دو  تعداد 

384 7.213E3 84 000/0 

 

در سطح    یکمتر است فرض صفر آمار  05/0است و از  00/0که برابر ؛است آمدهدستبه sigمقدار  ، مرحله نیدر ا

  دییها مورد تأشاخص  ریز ی هاو رتبه هاتی، اولووصفنیباا. شودیم  رفتهیپذ  ک ی درصد مردود و فرض  95 ی معنادار

مطبوع و   یهوا ونیرکوالسیس  جادیبا ا یحرارت یی با یز وتوجه به حس المسه " دمنیآزمون فر بهباتوجه. ردیگیقرار م

رفتار   ی انسان و نمودها ی نیبجهانفرهنگ در روح فضا از ادراک روان و  یی معنا یهاجنبه یالقا"،   "افتهیلیتعدنور 

سوم   تارتبه اول  "به فضا رهایشده از نورگ  فیحجم در مقابل نور با ورود نور تلط یبصر یزیآمحس"و   "او  یاجتماع 

 و رتبه هرکدام آمده است: یارتبه  نیانگیبرخوردارند. در ادامه م 

 
 تحقیق )مأخذ: نگارندگان(   یهاشاخص زیر    یبندرتبه.  5جدول  

 میانگین  رتبه 

 ی ارتبه 

 معیارها 

 ازها ینبه  ییدر پاسخگو یطیمح شناسی زیباییدر  یساختار یها ارزش و  باورها  د،یتمرکز بر عقا 29٫98 41

 و منظر   دید یها ارزش با  ی محل طیبه شرا پاسخ 24٫87 59

 افتهی لیمطبوع و نور تعد  یهوا ونیرکوالسیس جادیبا ا یحرارت یی بایبه حس المسه و ز توجه 48٫12 1

 یساختار ۀو توسع یزیرکاربران در برنامه  یذهن یمایو اسک ازیبه ن توجه 42.55 16

 مرز  یب ت یانعکاس سرراست و شفاف یتجل 32.56 35

 در فضا  یو ضرب آهنگ حس تم یتداوم، ر وجود 32.12 37

 و روشن در بافت  ره یت یراز و ابهام فضا نیب مکاشفه 43.88 13

 رانیا میدو محور آب و نور در اقل نیادیبن یالگو بروز 23.03 62

 و خاطر الیاز حس خ یریگبا بهره یو استعار یانتزاع  اتیفیاز ک یپردازدهیا 44.78 10

 ی فرهنگ یفضا روشنفکرانۀتعامل افکار و تبادل اطالعات در گفتمان  ،ی طوفان ذهن جادیا امکان 40.16 19

 ابعاد  رییو تغ نیمع  ینقش زمان و مکان در بروز فضا تیاهم 10.90 83

 یشناسختیبه ابعاد بستر در ر توجه 12.63 81

 مناسب  یشده با دسترس فیتعر یحرکت یویسنار وجود 36 29

 کهن  یفرهنگ  یفضا  یگر در الگوهایاز مصالح تداع  استفاده 30.01 40

 ی اصل جبهۀحجم و کنترل ارتفاع در  یبصر یبندبیبه حس ناظر با ترک توجه 25.81 56

 به فضا  رهایشده از نورگ فیحجم در مقابل نور با ورود نور تلط یبصر یزیآمحس 47.12 3

 یبندبی اشکال در ترک افتۀیساختارنظم  واسطۀبه  یبصر ییبایو ز ییخوانا 25.99 55

 ن یموزون در اشکال نماد یما یبا س یضرب آهنگ بصر جادیا 46.99 4

 و انضباط  وضوحبر  یمحدود و مبتن  فیرنگ با ط ظهور 43.11 15
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ن  یزی آمحسو    یمرزیب  تیفیک  یالقا 39.11 24   کننده منعکسعناصر شفاف و    واسطۀبه  یعیطب  یروهایبا 

 آب، نور(  شه،یش نه،ی)آ

 ی لیو تمث یفرهنگ ن، یبا ابعاد نماد ریو متغ دهیچیسوژه و اُبژه در برخورد پ همانیاین 46٫77 5

 با بافت مصالح و عناصر هایاندازهیساتعامل نور و  یتوجه به جهت استقرار ساختمان برا 26٫08 50

 ی مفهوم درون یاز تجل ی انعکاس ی رونیب یفضاساز 29٫61 43

 مطبوع ایهو ۀیتهوکوران مناسب و  جادیا 38٫86 26

 ی کنندگدعوتو  نهیطمأنبا  ورود 23٫44 61

 و کنترل گرما  یحرارت ونی رکوالسیس تیمطلوب 43٫19 14

 شکل بنا  یبندب یترکدر  یبصر تمرکز 17.11 76

 مجموعه با کاهش ماده  یاراض شتریگذاشتن ب آزاد 11.54 82

 کپارچهیمتمرکز و  ییتکثرگرا 25٫10 57

 وجود ارتباط نیاستقالل فضا در ع  جاد یعملکرد در سطح و ا گسترش 34٫04 33

 بازو بسته یفضا  نیشده در ارتباط ب فیتعر یحرکت ونی رکوالسیس 35٫60 31

 د یجد کیو تکنولوژ  یذهن یبا الگوها  ی فرهنگ  یانسان و فضا هیدوسوارتباط  بر اساس  یفکر نظام 39٫46 23

 با حس تعلق از فرهنگ و تمدن  وندیکالبد و ساختار به زبان معاصر در پ  جادیا 19٫66 71

 فرهنگ و زمان  ط،یبا مح  میاصول و مفاه انطباق  19.11 72

مفاه  یایدن  یهادهی پدو    یخیتار  تیهو  یهااستعاره   بیترک  نینو  ابداع 19٫03 73 روح  از  الهام  با    م یمدرن 

 گذشته

 و ارتباط با آسمان ی شناسیهستبه  د یتأک 29٫76 42

 ن یخاطر نماد ی ملموس و تداع   ینیبازآفر خاطربه یدلبستگ حس 45٫22 7

 روز  یبا تکنولوژ یسنت یمعمار یالگوها کهنو  هاف یموت نینو ظهور 26٫10 49

 مصالح  بیو اعتدال در ترک انیدر ب تیبا اختصار و شفاف یوندیپ همدر  ی سادگ بروز 35٫46 32

 ی چند کارکرد برنامۀو پرتحرک، در قالب    ایپو  یبا فضا تیمیحس صم بروز 40٫07 20

 سردوگرممصالح متنوع  یریکارگبهتعادل در  واسطۀبه یحرارت ییبایبه ز توجه 44٫06 12

 عملکردها   ییفضا کیواسط در تفک  یفضا جادیبا ا  نینماد  یهایمرزبند جادیا 34٫01 34

 نینو یمد روز و معمار بهباتوجه  یو بروز دانش فن یشینما یمعمار ینف 30٫05 39

 یاقتصاد صرفۀ نیدر ع ینظافت و نگهدار تیقابل واسطۀبهدر طول زمان  تیفیک حفظ 20٫77 67

 مخاطبان  ی و ارتباط یتعامالت فرهنگ  امکان 20٫93 66

 ی و افالطون کنواختی کسان،ی  یبعدسه از احجام  استفاده 9.33 84

 وها یسنار یبندشکلدر گسترش عملکرد و بافت در  گراکل  دگاهید 45٫10 8

 یستیمالینیم  دگاهی شفاف، بدون حشو و د انیبا ب یطیمح  شناسیزیبایی 36.11 28

 کیمانا و نوستالژ  یملموس با تناسبات حجم ینیو بازآفر نیخاطر نماد یتداع امکان 32٫40 36

 ی سنت می و مفاه یبا مورفولوژ یقیرابطه حق نیدر ع  یهمگام با تکنولوژ  نینو ظاهر 26٫05 51
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 یی و خودشکوفا تیخالق مرحلۀ نیذوق و استعداد معمار در باالتر یریکارگبهروح مکان با  بروز 44٫07 11

 فضاها  تیالیبا س ی اتفاق یفضا جادیا 25.11 58

 فعال   یفضاها ی اجتماع  یکارکردهابه  توجه 45٫07 9

 شناسانهمعرفتو  ی دیتجر انیفرمال با ب جوهرۀو  ایاش تیساختن هو انینما 37٫98 27

 ی نیبشیپ و  ییشناسا  تیو قابل جازیا نیدر ع  یدگیچیپ  24.11 60

 سنت در طرح  ییمحتوا جنبۀاز منظر  ی ته یفضا وجود 29٫12 44

 یو عملکرد یصوت یهامزاحمت حذف 40٫01 21

 ی زمان و امکانات بستر اجتماع  اتی، مقتضهاتیمحدود اساسبر  یطراح 16٫33 78

 یمعمار یشناسگونهو توجه به   ،یمیخاص اقل طیبا شرا یهمخوان 20٫01 68

 مخاطب  یمایادراک و اسک بر اساس  ینیع   یارهایمع بروز 46٫10 6

 اجزا نیب یمتقابل ظاهر رابطۀ 17٫55 75

 نیعوارض و شکل زم بهباتوجه و متنوع  رهمگنیعناصر غ  بیترک 22٫60 64

 نیمصالح نو واسطۀبهفرم و شکل  کیتکنولوژ یطراح 13.88 80

 یو طراح ییاجرا اتیبه جزئ توجه 19٫78 70

 انطباق با افکار زمان نیدر ع  یرونیب یایمعمار با دن  ی ذهن یای دن ی هماهنگ 42٫03 17

 ها تفاوتبه  ییفضاها در پاسخگو یریپذانعطاف تیقابل 15٫77 79

 ییدر تکثرگرا مراتبسلسلهاعمال  لزوم 28.11 46

 وحدت و کثرت انیم هیدوسو ارتباط 29٫01 45

 ی ریو اساط یااسطوره می ظهور و مفاه الیارتباط روح معمار با عالم خ واسطۀبه ییبایز ظهور 41٫58 18

 آزاد در عناصر متفکرانه  یروهایبستر و ن  ،یعی طب طیبا مح همانیاینو  یهمگون 30٫23 38

 حجم یوستگیپ  واسطۀبه زیشورانگ یفضا جادیا 17٫03 77

 ی فعال اجتماع   یدر نظم سطوح فضاها یمنطق ی و هارمون  ییا یپو ، یسرزندگ جادیا 21٫09 65

 ی ته  یفضا جاد یفضا با ا ش یماده و افزا کاهش 26٫66 47

 یو عمود  یافق یبندهیالو اقتدار با گسترش  یحس شکوهمند ظهور 18.77 74

 ریتصو گسترۀ ییرسا یصراحت در قطعات و بافت برا  بروز 26٫31 48

 ی عیمتعادل نور طب  بانفوذشده   فیتلط  یفضا جادیا 39٫01 25

 ی هندس  یو سازمانده حیصر ی فضا جاد یمخاطبان با ا نیب تیمیحس صم جادیا 39٫98 22

 یدر حجم بنا و شکاف در ورود  یحس سبک یالقابا  زیانگشعف یفضا 9.01 85

ارتباط  نینو  یدر فضا  یکارکرد  شناسیزیبایی  خلق 19٫99 69 و سنت    تهیمدرن  یدستاوردها  انیم  یاز پل 

 ی عرفان 

 یانتزاع  هندسۀو   ییتناسبات طال ظهور 26 53

 و فلسفه  یفرهنگ نۀیزم یدر جهت دگرگون  یباشناختیز بروز 22٫86 63

 ی فرهنگ ییگرامفهومدر   عملکردها یهمخوان واسطۀبه یی ایتحرک و پو جادیا 35٫70 30
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رفتار    ینمودهاانسان و    ینیبجهانفرهنگ در روح فضا از ادراک روان و    ییمعنا  یهاجنبه   یالقا 47٫66 2

 او یاجتماع 

 عناصر  ییخوانا یدر بستر برا  یکپارچگیدر تعادل موزون، تداوم و  نگرجانبههمه  دگاهید 25٫99 54

 فرم با عملکرد سازه  ییبایز همانیاینو  یهمگون 26٫01 52

 

 ی ریگجهینت    

، افزایش آگاهی و پاسخگویی به نیازهای  در گسترش فرهنگ   قطعاًابزاری پیشرو در خلق آثار ماندگار    عنوانبهمعماری  

  برای معماری  مکان در  نقش حائز اهمیتی داشته است. این درحالیست که معماران با ایجاد روح    واالی انسانی معنوی و  

آداب و رسوم    ،ترویج فرهنگ   بدین منظور میزان باالیی از  د.کننیم سزایی را ایفا  این موج نقش به  گیریشکلآثار خود در  

فرصت را به خالق    نیا  رانیا  یموجود در معمار  یهاتیظرف.  باشدیمو هنر هر سرزمینی جز وظایف معمار و معماری  

در    قیطر  ن یبه خلق آثار ماندگار بپردازند و از ا  یو هنر  یفرهنگ  ۀپشتوان  ن یاز ا  یریگداده است تا با بهره  معاصرآثار  

و آنچه از این تعبیر در میان   معماری ین معنا و مفهومیدر تب   باشند.  مؤثر  رانیا  ی معمار  معرفی مفاهیم روح مکان در 

مادی و دنیوی   تعاریف متنوعی از عمل و هنری مقدس تا فعالیتی کامالً معماری جوامع و مکاتب فکری رواج دارد، برای

به همین جهت است که در    است.  ظهور رسیده ۀ  بیان شده و این موضوع نه تنها در تعریف که در عمل نیز به منص

مادی قابل شناسایی، ساده و هویداست؛ این جنبه فارغ از دغدغه   ۀجنب عنوانبهساختاری  ۀهای عالم هستی، جنبپدیده

معنوی، تنیده در    ۀجنب  عنوانبه  ،ادراکی که پیچیده و غیرآشکار است   ۀهای تعلقات فرهنگی و اجتماعی است اما جنب

فضاهای فرهنگی که حجم باالی تعامالت    ،منظورد. بدینشومناسبات فرهنگی است و از عوامل اجتماعی و فردی متأثر می

گذارد،  ها و ادراکات محیطی انسان اثر اصلی را مینگرش   ۀ عمد  گیری شکلگیرد؛ نه تنها در  اجتماعی در آن شکل می

ه حس  مراتبسلسلهه تمامی وجوه حسی انسان در طراحی آن در نظر گرفته شود تا در  بلکه نیازمند آن است که توجه ب

 مکان به روح مکان نائل آید.  

ی و اضطراری و  ی چراکه کاربری فضای فرهنگی از سطح نیازهای ابتدا ؛رسدظهور می ۀاین مهم در آثار فرهنگی به منص 

شود. در فضای فرهنگی نیاز به افزایش  یازهای واالتری ساخته میپاسخگویی به ن  منظوربهفیزویوژیک انسان گذر کرده و  

افتد.  خودشکوفایی ذهنی اتفاق میۀ  رشد فردی، افزایش خالقیت، و ارتقاء دیدگاه معناگرایانه و هنرمندانه است که در سای

با کدگذاری ساختاریافت این پژوهش  انتخاسه مرحله  ۀدر  با سازماندهی  ای و تولید مدل اکتشافی کیفی در حالت  بی 

پیامدها    ۀ گرها، پدیدای، شرایط علی، مداخلهعوامل زمینه های مدل مفهومی  زیرشاخص  براساسمحوری، راهبردها و 

های صورت گرفته  بندیاولویتها و  دهیوزندر روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران، با    شناسیزیباییمتأثر از  

  ون یرکوالسیس  جادیبا ا  یحرارت  ییبایبه حس المسه و ز  توجهچهار مقوله بیشترین وزن را به خود اختصاص داد که شامل:  

  یانسان و نمودها  ی نیبفرهنگ در روح فضا از ادراک روان و جهان  ییمعنا  یهاجنبه  القاء  ، افتهیلیمطبوع و نور تعد  یهوا

ضرب آهنگ    جاد ی ا، به فضا  رها یشده از نورگ ف یحجم در مقابل نور با ورود نور تلط یبصر ی زیآمحس، او ی رفتار اجتماع

از حس    یریگبا بهره  یو استعار  یانتزاع   اتی ف ی از ک  یپرداز  دهایاست. همچنین    نیموزون در اشکال نماد  یما یبا س  یبصر

،  دی جد  ک ی و تکنولوژ  یذهن  یبا الگوها  یفرهنگ  یانسان و فضا  ۀیارتباط دو سو  براساس  ینظام فکر ، تدوین  و خاطر  الیخ

 ۀو جوهر  اء یاش   تیساختن هوانی نما،  ک ی مانا و نوستالژ  ی ملموس با تناسبات حجم  ی نیو بازآفر  ن یخاطر نماد  ی تداع   امکان 

ب با  بود. بدین  و معرفت شناسانه   ی دی تجر  ان یفرمال  قابل اهمیت  از  جهت میاز دیگر موارد  توان گفت فضاهای متأثر 

باشد، اثرگذار است تا  نیازهای انسانی می ۀ های یاد شده، در جهت باالبردن مهارت کشف و شهود که باالترین مرتبمقوله

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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بینی مخاطب ارتقاء  جهان  ،منظورادراک معنایی را از هنر و فرهنگ افزایش دهد. بدین    ۀدر این جهت بتواند خالقیت و قو

گیرد. پس  خاطر مطلوب صورت میشده با طمأنینه و آرامش  گذاری ارزشدرک فضا و مفاهیم    ۀیابد و این مهم در سایمی

محیطی پاسخ داده شود؛ حس ناب تداعی خاطر از عوالم    شناسیزیباییحواس اصلی در    ۀواسطوقتی درک مطلوب به

  ۀاین امر باعث تسهیل در فرآیند دسترسی به الی  ،د؛ بدین شکلشوباالتر احساس در مخاطب ایجاد شود، شهود فعال می

شهود معانی از خیال    ۀتوان گفت در مراتب بعدی دستیابی به مرحلد. پس میشودرونی احساس مخاطب در فضا می

های محیطی از روح مکان  توان نتیجه حاصل از درک دادهگردد که میمی  " درک فراحسی " شود و منجر به  پذیر مینامکا

های  واالی گذر از دغدغه  ۀنائل آمدن به مرتب  ۀتواند نتیجنام نهاد. این مهم می  "شهودی  -معماری کشفی"در آن را  

محیطی باشد و در جهت پاسخگویی به   شناسیزیباییدرک  ۀواسطابتدائی در فضای فرهنگی و کشف محیط و معانی به

 مندی معماران معاصر ایران در خلق آثار فرهنگی مؤثر واقع گردد. دغدغه
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