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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

ت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به صور 

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاجهت اشتراک گذاشتن مطالب خود  دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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 با سینمایی پردیس طراحی قسمتی از رساله

 و سینما زیباشناسانه اصول بر تکیه رویکرد

 صفحه در قالب ورد:   107در  معماری

 

 

 
 چکیده

 

بناهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی امروزه است جوامع با 

سرعت بیشتری به پیش می رود و پله های ترقی را طی می کنند که بیشترین 

سعی و کوشش خود را به استوار ساختن پایه های فرهنگی جامعه نهاده اند 

لذا مسأله و نیازمند این امر ارتقاء ساختارهای فکری افراد جامعه است. 
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اصلی بدین گونه طرح گردیده: رسیدن به فضایی که بتواند زمینه ارتقاء 

ساختارهای فکری بشر در زمینه هنر بوده است فراهم بیاورد و بستر مناسب 

برای فن آوری و خالقیت های نوین هنری را فراهم سازد. تحوالت اقتصادی و 

رفتار افراد یک جامعه اجتماعی همواره با دگرگونیهائی در طرز اندیشه و 

همراه است. نظام فرهنگی که بر اساس شکل خاصی از تولید و مجموعه از 

آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با یک تحول جدید به هدفهائی تازه 

نیامند می شود. اگر نخستین مراحل تحول اجتماعی ایران نیازها، محرک 

استه ها و تمنیات معنوی اقتصادی داشت در این مرحله از انعکاس این خو

 و فرهنگی افراد بچشم می خورد.

توجه به این نیازها در ایران با توجه به میراث فرهنگی و تماس دائم 

با تمدن غرب اهمیت اساسی دارد زیرا گروهی از مردم پیشینه فرهنگی این 

سرزمین را ندیده گرفته و شیفته راه و رسم زندگی غرب شده اند و گروهی 

د برخی از مظاهر تمدن صنعتی را نشان عدم عالقه و حفظ سنت دیگر ورو

ایران دانسته اند. با تحوالت اجتماعی و اقتصادی ایران اکنون جامعه به 

فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ مبین استوار باشد و نیز بتواند 

در زندگی ایرانیان بخصوص جوانان در یک جامعه صنعتی مؤثر باشد منظور 

لی بوجود آوردن شخصیت انسان مطلوب می باشد. که باید یک فرد را در اص

زمینه های جسمانی و اجتماعی، روحانی تربیت نموده و همچنین احتیاج به 

یک فرهنگ می باشد که بر مبنای یک فرهنگ ملی استوار باشد. یعنی احیاء 

مروزی ارزش های اصیل فرهنگ ایران اسالمی و انطباق آن با شرایط زندگی ا

و همچنین برخورداری از مظاهر فرهنگ جهانی است. با توجه به مطالبی که 

د سطور گذشته بیان گردیده لزوم یک هدف و ایدئولوژی کلی برای جوانها 

که بتوانند تمامًا آنها را مجذوب نماید، این هدف ترتیب جسمانی، 

ست. اجتماعی، روحانی می باشد و الزمه آن داشتن یک سیاست فرهنگی ا

 عواملی که ضرورت این سیاست را ایجاد می کند.

 افزایش رفاه -۱

 افزایش و تحصیالت ابتدایی، متوسطه و عالی -۲

 افزایش روابط بین الملل -۳

سینما امروزه به سمت اصالت هنری پیش می رود. بنابراین باید به او 

ا فرصت اندیشیدن پیرامون آنچه می بیند داده شود. سینماهای امروزه م

اگر چه بسیار متفاوت از آنچه در گذشته بوده عمل می کند ولی با یک 

نگاه عمیق تر می بینیم مخاطبین همچنان، به عنوان محصولی قلمداد می 

شود که پس از دیدن فیلم که هدف اصلی سینمای تجاری ماست، استعمال شده 

 تلقی می شود. مخاطبی که پس از مشاهده یک فیلم سینمایی تحت عنوان

سینما به جای فرصت دادن به او برای اندیشیدن، پس از خاتمه فیلم که 

در واقع نقطه شروع جریانات فکری اوست، به سمت راهروهای خروجی هدایت 

می شود که معمواًل به خیابان ها می ریزد و بدون دادن فرصتی برای 

 اندیشیدن به ری مجددًا درگیر مسائل روزمره و اتفاقات عینی می گردد.

با نگاهی نو به این مطلب می توان دریافت که اگر مخاطب سینما را یک 

مخاطب هنر بدانیم پس باید امکان درگیری ذهنی او را با موضوع چه قبل 

از فیلم و چه بعد از آن محیا کنیم. سینمای ما تبدیل به فضایی می شود 

ه سمت که ناقل اطالعاتی است و نه محافظ رسمی در این دارد. که ما را ب

و سویی هدایت کند که پس از خروج از سالن آمادگی ذهنی برای درگیری با 

فیلم برقرار کنیم. زمان را طوالنی تر می کنیم سلسله مراتب را برای 

رسیدن به فضای بیرون و درگیری های روزمره فراهم می کنیم. این نوع 

و خروج  نگرش باعث می شود که بسیاری از اتفاقات را پس از خاتمه فیلم



 

 

از سالنها مطرح کنیم و در واقع داستانی که سناریو مجموعه ما پس از 

 خروج از سالنها شروع می شود.

 

 
 

 فصل اول : کلیات پژوهش 
 

 

 
 

  ساختار رساله -1-9

  : فصل تدوین شده است 5این رساله در 

فصل اول : شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل مقدمه ، بیان مسئله، 

 .رت انجام تحقیق، اهداف و سؤاالت و فرضیه های پژوهش استضرو
فصل دوم : به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، مبانی نظری و ارایه نمونه 

های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر 

در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد 

  دقرار گیر
فصل سوم : مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه  بحث 

 کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است .

 فصل چهارم : ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی 

 فصل پنجم : معرفی روند طراحی و ارائه طرح پیشنهادی 

 

 

 

 

 

 دوم : مبانی نظری طراحی فصل 
 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول : مبانی نظری معماری

 

 مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح -9-1-1

روحیه و شخصیتی است که طراح برای یک پروژه خاص متصور می شود واز طریق 

خود را در ارتباط با پروژه بیان می کند . معمار آن ایده های کلی 

همچون دیگرهنرمندان خالق،با چند روش کاری مورد استفاده خود انس می 

گیرد و با ترکیبهای متفاوتآنها و آزمایشهای پی در پی ،زبان مطلوب 

برای هر طرحی را می یابد .بنا براین هر کارجدید او به کارهای قبلی 



 

 

حسب اعتقاد او به تغییر مد و سلیقه،کارهای او او متمایل است و بر 

 ( ۱۳3۲ضمیران ،  نیز تغییر می کند. )

 

 گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی -9-1-9

برای زندگی روزمره امروزی آیا معماریسنتی می تواند جوابگوی نیازهای 

 ما باشد؟

اند آیا دائم نشستن و فکر کردن به مسائلفلسفی ،فرهنگی وهویتی می تو

 مشکالت مارا حل کند؟
گذر زمان جبر را وارد میکند،جبری که معماران ومخاطبان را از معماری 

سنتی جدا ویا دور می کند،این جبر می تواندجبر اقتصادی ،اجتماعی و 

فرهنگی،تکنولوژیک ویا سیاسی باشد،به هر حال موجودیت جبردرتمامی موارد 

همیشه و در همه حال تابع اصول  فوق بر اثر گذر زمان است ، هنرو معماری

وضوابط معین و شناخته شده ای است و پیوندی استوار و ناگسستنی با 

فرهنگ، الگوهایرفتاری و ارزشهای جامعه داردو به همین دلیل است که 

سبک های معماری هر دوره ،انعکاسیاز فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می 

یراتی کهدر سایر عرصه های شود، همچنانکه تغییرات در معماری با تغی

زندگی به وقوع می پیوندد متناسب است،و این تغییرات الزمه معماریپو یا 

و زنده است تا بتواند نیازهای جدید انسان را پاسخگو باشد. هر سبک 

جدید معماریبر اصول، روشها و سنتهای سبک های پیشین استوار است و به 

ماری در گذشته رابطه ای محکم همین علت است که بین سبکهایگوناگون مع

وجود دارد به طوری که مرزبندی در بین آنهادشوار به نظر می رسد. این 

نزدیکی اصول و روشهای معمار در بین سبکهای مختلف نشاتگرفته از فرهنگ، 

سنن و الگوهای رفتاری مشابه افراد جامعه می باشد که با اندکتغییرات 

مردم که ریشه در زمان دارد،به علت در شیوه های جدید زندگی و فرهنگ 

پاسخگوییبه نیازها جدید باعث به وجود آمدن سبکهای معماری می شده،پس 

باید گفت که زمان همیشهدر حرکت است و آن قومی موفق است که نیازهای 

معماری جامعه را درک کند و زمان ومکانجامعه خود را بشناسد، معماری 

هان آزاد بدان معنانیست که تمام باید در جهان آزاد صورت پذیرد ج

شان را از دست بدهند و جملگی شبیه به همشوند، های خاص لزومًا هویتمکان

گونی جهان آزاد، جهان ارتباطات و تغییرات است، و مستلزم نوعی گونه

است. بهبیان دیگر، زندگی ضرورتًا با خصوصیات محلی رابطه دارد، و تجسم 

خصوصیات را با نیاز و تکنولوژی روزدر بر  هر نوع جهان بایدتجلی این

تواند ریشهدر محل داشته باشد و با زمان به جلو گیردو اینکه معماری می

گام بردارد یعنی می توان بر فراگیر و به روزبودن آن تأکید داشت،در 

واقع می توان رشد سنت جدید را در معماری از ابتدای تاریخ تاکنون 

گفت ظهور معماری جدید که بر اساس همان فرهنگ  مشاهده کرد، پس نمی توان

والگوهای رفتاری انسان در زمان خویش و بر اساس نیازها و امکانات جدید 

و نه بر اساسفرهنگ ، نیازهاو محدودیتهای گذشته شکل گرفته است ،باعث 

گسست پیوندهای محکم و استواربین برخی از مظاهر و جلوه های زندگی با 

ر نتیجه از بین رفتن معماریسنتی شده است زیرا اگر فرهنگ جامعه و د

اینگونه می بود بایستی تمامی سبکهای معماری که باعث رشد ،پیشرفت و 

تکامل معماری در طول زمان شده است به دلیل آنکه سبک قبلی خود را 

دگرگونکرده و یا تکامل بخشیده را مخل و نابود کننده معماری سنتی و 

وطبق دیدگاه و نظریه سنت گرایان متعصب بگوییم که  هویت معماری بدانیم

اصوالً انسانها وظیفه نداشتند کهعمر و توان خویش را صرف کشف یااختراع 

و ایده های جدید و برپایی چنین دستاوردهایینمایند و می بایستی گرایش 

به سنتها و راههای گذشته داشته باشند، هر چند با کمی تاملمی توان 



 

 

ان را با پیشرفت همان سنت در طول زمان به چالش کشید،زیرا سنت گرایی آن

ممکناست که همان چیزی که امروز مدرن است فردا سنت شود.به نظر من و 

بسیاری دیگر، سنتچیزی در گذشته نیست ،سنت همیشه با ماست و خواهد بود 

سنت نیاز واعتقاد ما در دورانیاست که در آن به سر می بریم، البته 

اری مبتنی بر سنت باشد اما دیگر متعلقبه آن نیست، معماری شاید معم

همیشه و در همه حال با زمان همراه و هم قدم بوده است، و اینزمان است 

که بر اساس ماهیت و جبر خویش فرهنگها،سنن و الگوهای رفتاری را می 

سازد ویا تغییر می دهد، باید بپذیریم که معماری و هنرهای سنتی یکی 

گری بر اثر جبرگذر زمان از بین خواهند رفت همانگونه که از پس از دی

ابتدا تا به حال در هر دوره کم رنگ وکمرنگ تر شده و در آخر ضعیف یا 

از بین رفته اند. سنت باید گسست کامل از آن باشد منتهاگسستی که 

اندیشد نه تخریب آن، آگاهانه و هوشیارانه است و به بقای فرهنگ می

نگری مداوم و تقلیدی است که امروز منسوخ شده، صل یک جهانسنتمتعصب حا

به هر حال جبرزمان و جود دارد و بهترین راه مقابله با آن همراهی با 

آن است ،یعنی با این جبرهمراه شد و آن را واقعیتی غیر قابل انکار 

تواند تکنولوژی و روشهای معاصر را اگرمعماری سنتی و ایرانی نمی.دانست

جا دهد و نیاز امروز را بر طرف کند به این خاطر است که نتوانسته در خود

های زندگی امروزی همراه شود، اتفاقی که در شعر معاصر با هوشمندی با تپش

نیما افتاد گسستن از سنت شعرکالسیک بودکه از راه نقد آن اتفاق افتاد. 

بژکتیویته بینی شاعرکالسیک مبتنی بر سونیما به این نتیجه رسید که جهان

است؛ او به پیرامون خود نگاه عینی و ابژکتیو ندارد. نیما سعی کرد که 

این رویه را در شعر خود دنبال نکند. خوب! این یعنی نقد تاریخ. 

های محزون موسیقی ،معماری و دیگر هنرهای ایرانی هنوز هم گرفتار امانغمه

هنگ ما حاکم بوده بینی سوبژکتیو است که از دیرباز بر کلیت فرهمان جهان

است. به همین دلیل پاسخگوینیاز نسل امروز نیست. من متاسفم که هنوز 

خواهانه و متصلبی بر هنرهاومعماری ایرانی حاکم است که چنان نگاه هویت

حاضر نیست به آن نگاه انتقادی بیندازد و طرحی نو بیاورد.گویا جبری 

ی به جای تکامل تدریجی که از آن سخن به میان است درخصوص معماری ایران

آن بر اساس نیازهای روز و نوع جهان بینی وفرهنگ و هویت ایرانی جبری 

است کنترل نشده که متاسفانه سعی درحذف معماری ایرانی وجایگزینی آن 

با معماری همگام با زمان ،مطابق با نیازهای جدید به روز و بسته 

چ دلیلی ندارد مگر بندیشده اما وارداتی دارد ،و به نظر من این هی

مقابله متعصبانه بعضیافراد که سعی در حفظ هنر و معماری ایرانی به 

شکل سنتی خود)سنت متعصبانه( و عدم توجهبه جبر زمان هستند و بدون توجه 

به قابلیتهای جدید در معماری ایرانی و نیازهای جدیدبشری بر سنتی بودن 

آن با زمان بر اساساصول و آن اصرار می ورزند و مخالف با همگام نمودن 

 ۱ .فرهنگ و جهان بینی ایرانی هستند
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در نگاه اول فضا نه با حرکت ارتباطی دارد و نه با زمان . اما در زبان 

میالدی به  ۱۳11انگلیسیطبق فرهنگ آکسفورد ، واژه فضا دست کم از سال 

هر دو معنی زمانی و مکانی را باهم داشته است . تا پیش از  این طرف

آغاز این قرن ، فضاو زمان همواره دو مفهوم مجزا به شمار می آمدند . 
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اما از زمان شکل گیری نظریه های نسبیت خاص و عام ، و مفاهیم مجزای 

ترکیبی فضا _ زمان نزدیک تر شده اند  فضا و زمان روز به روز به مفهوم

این مفهوم را مطرح کرد ، ۱013فته هرمان مینکو سکی که در سال. به گ

سه بعد فضا را با بعد زمان  فضا _ زمان یک پیوستگی چهار بعدی است که

ترکیب می کند بنابر این هر شیء نه تنها باید طول ،عرض و ارتفاء داشته 

 ۱۳33زیگفرید گیدیون ،  باشد که باید تداوم زمانی نیز داشته باشد. )

) 
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