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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "نوراني سادات سركارخانم حنانه" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  به میتقد  

   کوه ياستوار به پدرم                               

  چشمه یزالل به مادرم                              

  

  و رشانیخ نفس که آنان به

  بود راهم ۀبدرق پرورشان روح يدعا
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  مولف مقدمه                 

  

 ینا دارد وجود طراحی فعالیت در 1)یابی(مفهوم یبعد اساس ینگرفتن ایدهناد يکه برا یلیاز دال یکی
محور داشته و به علت نبود اطالعات در  - حالت ذهن  یابیمفهوم ۀمسأل ۀمطالعاست که در گذشته، 

  مواجه بوده است. يبا مشکالت جد یذهن يمورد کارکردها

 یک عنوان به یابیمفهوم یدگاهاز کنار گذاشتن د یناش که يمتناقض در آثار معمار هاي یلتحل کهآنجا از
  است. يدر معمار یچیدهپ یندفرآ

 یاست؛ ول يضرور يامر )یابیمفهوم( و هم در آموزش آن، يمعمار ۀحرفهم در  اینکه به توجه با
 يها برنامه یردر کنار سا یجتدر بهرا  یممفاه ینا یانو اغلب، دانشجو شود یم آموزش داده ندرت به

از  يا گسترده ۀمجموع یچهو  گیرند یفرام ي،معمار هاي یهآتلدر  یطراح ینمونه پژوه عنوان به ی،آموزش
، یزن يدر آموزش معمار واست  نشده ما گذاشته یاردر اخت یابیو مفهوم یممفاه ۀینزمدر  ها یهنظر

  .شود یمامر پرداخته  ینبه ا یممستق طور به ندرت به

 میان در است امید و يمعمار يکالبد يها حوزهاست در مورد مباحث  یکتاب تالش کوچک اینلذا  
 طراحی و مفاهیم یتاز ماه يتر روشنو فهم  بیابدمخاطبان  براي را خود جایگاه موجود مکتوب منابع

  .شود راهبر را معماري

 یکنل ،شده بیان کتاب این مختلف جاهاي در معماري مفاهیماست که  یتنکته حائز اهم یندر آخر ا و
با توجه به  و خود ارتباط برقرار کند یارائه شده و مقاصد طراح یممفاه ینب یدطراح است که با ینا

  .کند استفاده مطالب از و کرده وتحلیل یهتجز یموجود در طراح یارهايمع

  

  

  

                                                        
1  concept getting یابیمفهوم   
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  اهداف

 

  :از اند عبارت – است که ییو راهکارها ها یبررساز  یبه مفهوم برخ رسیدن –کتاب  یناهداف ا

  .يمعمار ۀرشت يمبتد یانبنا به دانشجو یمورد توجه در طراح مسائلاز  یبرخ یمعرف -1

  .يمعمار یمو مفاه ها فرمجهت اندوختن واژگان مربوط به  ی،طراح یانمؤثر به دانشجو یراه ۀارائ -2

حل  ةعهدداشته باشد و بتواند بهتر از  يبهتر ییتش، کارآیکه در فعال يا گونه بهکمک به طراح،  3
  .یدبرآ ها یچیدگیپ

  .طرح یکبرخورد با  يبرا امکانات موجود و جدید شرایط ۀارائ -7

  .کند یافتدر یعرا آسان و سر یمطراح تا بتواند مفاه يامکان برا ینا یجادا -8

  .شود یمطرح حاصل  فرم از که ییراهکارها بررسی -9
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  ساماندهی و یده برنامه

  

  :از اند عبارت عنوان ینبا ا شدهمرتبط مفاهیم

  فضاها يکارکرد يبند حوزهو  يعملکرد يبند دسته -1

  يمعمار يعملکرد يفضا -2

  و فرم بنا یحرکت یرهايمس -  3

  پاسخ به بافت -4

  پوشش بنا -5

  یرمستقیمغ يها نقش

  .داد تغییر را آن خاص یازهايتناسب با ن منظور بهکه  یمیکردن مفاهفراهم -1

  .يطراح به نوآور یقتشو -2

   .متفاوت یممفاه یتداع -3

  .یمب مفاهیکگسترش تر -4

  

  

  

  




