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  :مقدمه

  .است برخوردار كهن ای پیشینه از علوم، ترین قدیمی از یكی عنوان به معماری •
 پدیده سایر و بشر پای به پا امروز به تا نهاد، حیات عرصه به پا انسان كه زمانی از

  خود به را بسیاری های دگرگونی و كرده طی را خود تكاملی روند بشری های
  .است كرده تغییر نیز آن تعاریف زمان طی در ها دگرگونی همین واسطه به و دیده

  به آن های نمونه و است داشته وجود سال هزاران طی كه است ای پدیده معماری
 .باشد می پراكنده جهان در متعدد ساختمانهای و بناها شكل

• 
 .رود می بكار وابسته معنای دو در «معماری» واژه امروزه

 فعالیت یك به و است شده شمرده فضا ساماندهی فرآیند عنوان به معماری (1
  فناوری و هنر ، تجربی – علمی پایۀ بر و دارد توجه آدمی (خالقانه) آفرینشگر
 .گیرد می صورت معماران سوی از بیشتر برداشت این .آید می پدید ساخت،

•  
  به و است معماری اثر یا فضا ساماندهی دستاورد عنوان به معماری (2•

  این .است شده پیموده فرایند این آنها ساخت از پیش كه دارد اشاره ساختمانهایی
 .رود می بكار معماری مورخین و شناسان باستان سوی از بیشتر برداشت



 :هنرها بین در معماری جایگاه 

 پذیرفته صورت هنرها از متعددی بندیهای طبقه معموال : هنرها بندی دسته
  زیر شكل به اصلی هنر هفت بندی ،دسته بندیها طبقه مهمترین از یكی كه

 :است
 سازی ومجسمه معماری -4   نقاشی -3   موسیقی-2   وادبیات شعر-1
 سینما -7         تئاتر-6            رقص -5

 نمود اشاره هنرها دهنده تشكیل اركان مهمترین به باید خصوص این در
  دسته در ودیگر میشوند تكنیك یا مهارت به تبدیل هنرها آنها بدون كه

 :گیرند نمی جای هنرها بندی
 
 



 :هنرها دهنده تشکیل اصلی ارکان   
 (مفهوم یا معنا) محتوا-2...............فرم  -1 

  ابراز دنبال به خود خاص بیانی ابزارهای طریق از هنرها همه دیگر بعبارت
 هنر هر بیانی وقالبهای ابزار و .باشند می محتوایی ومفاهیم معانی واظهار

  در نظر مورد مفاهیم دیگر بعبارت .است مناسب خاصی مفاهیم بیان برای
  هم متفاوت توانند می موسیقی هنر در نظر مورد مفاهیم با سینما هنر

 .باشند
 
     



 :معماری هنر دهنده تشکیل اصلی ارکان    
 

 عملکرد -3     (مفهوم یا معنا) محتوا-2...............فرم  -1     
 اطراف فضای با بشری هنر اجتماعی ترین عنوان به ،برجسته معماران اكثر ی عقیده به

 از لحظه ای آینده، در و امروز تا گذشته از شهر و بنا فضا، حضور .است مرتبط انسان
 از برگرفته شناسی زیبایی اصول .بود نخواهد و نبوده غایب آدمیان روزمره زندگی

 كاربرد مثل گیرند، می قرار استفاده مورد معماری طراحی در ریاضیات و علم هنر،
  و كنتراست ریتم، توازن، الگو، یك ایجاد برای رنگ و نور فضا، شكل، خط،

  و زیبا های ساختمان تا دهند می اجازه معماران به هم كنار در عناصر این .وحدت
 به ساختاری های جنبه اضافه به شناسی زیبایی اصول بهتر، بیان به .كنند خلق مفید

 هنر تنها ،معماری تر ساده بیان به لذا.كند می كمك موفق ساختمان یك ساختن
 قالب در ومفاهیم مضامین بیان ،فقط هنرها سایر كاربرد.است وكاربردی عملكردی

 .بود نخواهد استفاده قابل انسان برای جهان معماری بدون.باشد می شناسانه زیبایی
      



 :«معماری» تعاریف مهمترین از برخی   
 
  بسیار «معمار» و آبادانی و آبادی عمران، معنای به «عمر» ریشه از عربی زبان در معماری واژه•

  ، «واالدگر» مانند است آمده آن برای گوناگونی برابرهای فارسی زبان در .است كننده آباد
  «راز» و بزرگ یعنی «مه» بخش دو از كه است ای واژه مهراز .«مهراز» و «گر بانی» ، «رازیگر»

 .است امروزی تعبیر به معمار مهندس برابر واژه این است شده درست سازنده یعنی
• 

  به «Archi» كلمه دو به آن ریشه كه «Architect» واژه معمار برای نیز التین زبان در
  با همتراز كامالً كه گردد، می بر سازنده معنای به «tecton» و ورئیس سرپرست سر، معنای

 .باشد می مهراز واژه
 :پردازیم می برجسته ومعماران متفكرین از برخی زبان از معماری تعریف به ادامه در•
 
 دانشگاهی تعریف و شود می استناد آن به معماری المعارف دایره در كه معماری ریفاتع اولین از•

  تعریف چنین را معماری خود دركتاب كه باشد می «راسكین جان» به متعلق شود، می محسوب
 «.است انسان توسط بنا آراستن و افراشتن هنر معماری» :است كرده

• 
 

    



 :«معماری» تعاریف مهمترین از برخی    
• 

 معمار «یوسو ویترو» به مربوط است آمده معماری فرهنگ در كه دیگری تعریف
 :است كرده تعریف چنین را معماری كه است رومی معروف

 پسندیدگی، قرینگی،  هماهنگی، تناسبات، آرایش، سازواره، نظم، از معماری»•
  ویژگی سه واجد را معماری ویترویوس «.شود می نتیجه و ناشی اقتصاد و ستگیبوا

  معماری مثلث ضلع سه را ویژگی سه این و داند می سودمندی و استحكام زیبایی،
 .داند می

• 
 یعنی .است شده معرفی ساختمان هنر و علم معماری بریتانیكا، المعارف دایرة در

 .است ای قریحه و ای سلیقه و هنری مسایل با فنی تكنیكی، مسایل از تركیبی
•  
  معماری است، گفته معماری تعریف در انگلیسی بزرگ معمار «رن سركریستوفر»•

 .است آسودگی و آسایش و پایداری و استحكام ، زیبایی حاصل
 
      



 :«معماری» تعاریف مهمترین از برخی    

• 
 زمین كره برروی بشری فعالیتهای مجموعه به است معتقد «موریس ویلیام»

 به تعریف این از خداوند مخلوقات و بكر طبیعت تنها تعریف این در .گویند معماری
 در كه فضایی هر یا بینیم می كه آنچه هر و هستند جدا انسان توسط معماری معنای

 .است معماری هستیم آن
• 

 نظر از چون است، كرده تعریف ساختمان علم را معماری 1975 سال در «هریس»
 .است اولویت دارای فناوری و تكنیكی مباحث معماری در وی

• 
 های جنبه به بیشتر او میداند، یافته تبلور و شده جامد موسیقی را معماری «گوته»

 خط این سر یك بگیریم نظر در خط پاره یك را هنر اگر چون دارد اشاره هنری
 .است هنر ماناترین كه معماری دیگر سر و هنر ماناترین غیر كه است موسیقی

• 
 

     



 :«معماری» تعاریف مهمترین از برخی    

• 
  بازی را معماری جایی در رود می شمار به مدرن معماری پیشگامان از كه «لوكوربوزیه»

  هست چیزی آن معماری گوید می دیگر جای در و داند می ها سایه و نور زیر احجام، هوشمندانه
  دارد اشاره معماری فیزیكی و بیرونی های جنبه به اول تعریف در وی لرزاند؛ می مرا قلب كه

 زیبایی های جنبه واسطه به معماری فضای در گرفتن قرار از كه هیجانی و شور به دومی در  و
 .دارد تاكید شود می ایجاد شناختی

• 
 جدید و متغیر زنده، فضایی برای زمان تمنای جز چیزی معماری است معتقد «روهه میس وندر»

  آن اساسی كار زمینه اما است گردیده بنا مسلم حقایق روی بر معماری كه است درست نیست؛
 .جدید و شاداب زنده، .است شده تبدیل فضا به كه است زمان ارادة معماری .است معانی تسلط

• 
 معین كاركرد هزاران كه است عظیمی تركیبی فرایند نیست؛ علم معماری میگوید «آلوارآلتو»

  میان هماهنگی ایجاد معماری نسبت .می ماند باقی معماری همان و می كند تلفیق هم با را انسانی
 .است انسانی زندگی و مادی جهان

•  
 
 

     



 :معماری در مفاهیم مهمترین از برخی   
 

 :فضا
 متون در تعدد به كه ای واژه دارد، وجود متفاوتی های دیدگاه فضا درباره
 كار به روزمره و عادی ای محاوره گفتگوهای تا اجتماعی و فلسفی پیچیده

  به  هم  و ، روحی و ذهنی محیطی  به  هم  و ، مكان و جایگاه  به  هم  رود می
 ، معماری هنر در .….می گردد اطالق  جو یا Atmosphere اتمسفر

  است  قادر هنر، آفرینندگان  دیگر چون  نیز معمار و دارد خاص  منزلتی  فضا،
  كه  كند القاء را روحی  و عاطفی  تأثیرات  همان  ، گون گونه  فضاهای  ایجاد با

  فضا از انسان دریافت  .می كند ایجاد سازها و الحان  مدد به  موسیقیدان  مثال
   .گردد نمی منتهی فضا از او شناخت به تنها (معماری در)

 
 
 

 
    



 :معماری در مفاهیم مهمترین از برخی   
 

 :فضا
  به سرانجام و كرده تفكر آن درباره و كند می درک را فضا وجود تمام با انسان معماری حوزه در

  فضا مفهوم از تأثیرگذارتر و تر بااهمیت بسیار معماری در فضا مفهوم پس .پردازد می فضایی آفرینش
  آنها به كه اند كرده اشغال فراوانی های پدیده را انسان پیرامون محیط .هاست حوزه سایر در
  بخشی تنها انسان و نیستند درک قابل ما برای همزمان طور به ها پدیده این همه .گوییم می ”واقعیت“
 ”عینیت“ دارند خارجی وجود ما از مستقل كه را ادراک قابل های پدیده این .كند می ادراک را آن از

 .نامیم می
 

  و است گرفته قرار عینیت رده در كه است محیط واقعیت از قسمتی فضا
  به تنها نه و است عملكرد و فرم واجد عینیت، رده در ها پدیده سایر مانند

  گیرد می قرار انسان با تعامل در و دارد وجود انسان از مستقل عینیتی عنوان
 .باشد تواند می نیز ذهنی تصویر یك قالب در ذهنیتی واجد بلكه

 

 
 
 
 

 
    



 :معماری در مفاهیم مهمترین از برخی   
 

 :مکان
 كلی طور به و اند وابسته هم به متضادی گاه و پیچیده طرق به ما دنیای ی سازنده عناصر
 ملموس اصطالح یك مكان اما .دهند می تشكیل را محیطی دیگر برخی برای آنها ار برخی
 تصور محل یك به رجوع بدون را رخدادی كه است معنی بی واقع در .است محیط برای

 شئ یك گرفتن قرار برای یا و فعالیت یك بروز برای كه است محیطی مكان بنابراین كنیم؛
 .است شده آماده

 
  كه است این منظورمان است؛ انتزاعی "موقعیت" از بیش چیزی اینجا در مكان از ما مقصود

 نگ ور بافت شكل، جوهر، ماده، دارای ملموس چیزهای از كه است تمامیتی "مكان"
 كه كنند، می تعیین را "محیطی های مشخصه" یكدیگر كنار در چیزها این .شود می ساخته
 .است كیفی (Total) كامل ی پدیده یك مكان لذا .است مكان گوهر

 

 
 
 
 

 
    



 :معماری در ومکان فضا در گذار تاثیر عوامل از برخی    
 
 معماری در فضا كالبدی ابزار كاربرد راه از كه هایی نظریه ای فكر :ها ایده (الف•

 .شوند می اعمال
 یا سازندگان سوی از ،الزاماتیها اندیشه و فرهنگ از گذار از پس :ها ارزش (ب•

 .شوند بكارگرفته طراحی فرایند در بایست می كه آید می شمار به بنا سازنده
  شود می اطالق مكان و هرفضا از استفاده به مربوط وآداب رفتارها به:فعالیت (پ•

 معماری یا یابد بروز كنندگان استفاده سوی از معماری بوسیله  میبایست یا كه
 (فضا عملكرد از ناشی رویكرد).باشد اعمال این پاسخگوی

 با و شوند می یافت معماری فضای خارج و داخل در كه ابزار :بصری عالئم (ت•
 اصلی های سرفصل عناصر این .شوند می ادراک قابل هندسی فضای و هندسه كمك

 .آیند می حساب به فضا تدوین كار
 دارای بصری عالئم یا كالبدی ابزار و تركیب هر كه این به توجه با :بیان (ث•

  مهم اصول از یكی روشن و گویا ارائه است، خویش خاص آهنگ و هارمونی
 .شود می خوانده معمارانه بیان كه رود می شمار به معماری

 
 

 

 
 
 
 

 
    



 :اول جلسه های تمرین    
 

 ومعماران پردازان نظریه زبان از معماری دیگر تعریف پنج حداقل ارائه-1
 

 معماری در ومكان فضا از تعریف چند ارائه-2
 

 98 اسفند26 حداكثر : تحویل مدت
 

 توضیح به الزم .گردد ارسال زیر ایمیل آدرس به جلسه هر شده خواسته تمرینات لطفا
 اینگونه به مربوط نمره مقرر، تاریخ از قبل تا  تمرینها ارسال عدم صورت در اینكه

      و ،نام تمرینات ارسال درهنگام ضمنا  .شد نخواهد منظور دانشجو ،برای فعالیتها
 .گردد درج دانشجو خانوادگی نام

mir_shhrz@yahoo.com 
 .موفق باشید

 

 
 
 
 

 
    


