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چکیده
سیماي2شهري2از2نظام2بصری2و2کارکردی2ویژه2ای2تبعیت2می2کند2که2جامعیتی2کارا2به2نمای2شهر2می2بخشد.2موضوعی2که2
نیاز2و2ضرورت2توجه2به2آن2امروزه2بیش2از2هر2زمان2دیگر2احساس2می2شود.2در2سال2های2اخیر2در2ادبیات2موضوع،2ضرورت2
وحدت2و2انسجام2بخشی2به2نمای2ساختمان2ها2از2طریق2مراجعه2به2آثار2ارزشمند2میراث2معماری2معاصر2ایران2در2دوران2
پهلوی2اول2و2دوم2مطرح2شده2است.2نمای2ساختمان2و2سیمای2شهری2در2معماری2ایرانی2از2جایگاه2ویژه2ای2برخوردار2بوده2
است.2برای2پیشبرد2فرآیند2پژوهش2و2پاسخگویی2به2سواالت2پیش2رو،2از2نظریه2معماری2سرآمد2استفاده2شده2است.2نمونه2
اول2و2پهلوی2دوم2است.2راهبرد2پژوهش2استدالل2منطقی2و2روش2تحقیق،2 ارزشمند2دوره2پهلوی2 بناهای2 مورد2مطالعه،2
توصیفی-2تحلیلی2است2که2در2آن2از2تکنیک2های2تحلیلی2گشتالت2برای2شناسایی2و2آنالیز2الگوهای2نظام2مند2تاریخی2در2
نمای2شـهری2اسـتفاده2می2شود.2روش2استداللی2مقاله2با2استنتاج2نتایج2آماری،2با2هدف2بازیابی2اصول2ادراکی2حاکم2بر2نما2و2
شهر،2بر2پایه2مرور2متون2مرتبط2و2پرسش2از2صاحب2نظران2پیش2می2رود.2نتایج2پژوهش،2به2صورت2برآیندی2تجمیع2شده2تا2
مشخص2شود2در2نماهای2ارزشمند2میراث2معماری2معاصر2ایران،2چگونه2ارتباطی2بین2تناسبات2فرمی2و2فرآیند2ادراک2نمای2
ساختمان2توسط2مخاطب2وجود2دارد.2نتایج2تحقیق2حاضر2بیانگر2این2واقعیت2است2که2نماهای2منتخب2میراث2معماری2
معاصر،2تا2آنجایی2احساس2غنا2را2در2مخاطب2ایجاد2می2نمایند2که2اغلب2پاسخ2دهندگان2توانستند2در2رویارویی2با2نماها2درک2
عمیقی2از2آن2داشته2باشند.2بر2اساس2رویکرد2جامع2به2مقوله2معماری2پایدار2و2هدایت2طراحی2معماری،2می2توان2چنین2
استدالل2نمود2که2غنای2طراحی2موجود2در2این2نمونه2ها،2عاملی2در2جهت2ایجاد2ارتباط2و2تعامل2با2مخاطب2است؛2به2گونه2ای2

که2نمای2ساختمان2به2عنوان2بخشی2از2هویت2بومی2توسط2مخاطب2ادراک2می2شود.

واژگان کلیدی: میراث2معماری2معاصر،2نظریه2معماری2سرآمد،2معماری2پایدار،2معماری2معاصر،2هویت2بومی.

* این2مقاله2برگرفته2از2رساله2دکتری2معماری2نویسنده2اول2با2عنوان2»بازآفرینی2اصالت2معنایی2در2معماری2امروز2تهران،2با2تمرکز2بر2تدوین2الگوهای2
نمای2شهری«2است2که2به2راهنمایی2نویسنده2دوم2و2مشاوره2نویسنده2سوم،2در2دانشگاه2آزاد2اسالمی2واحد2تهران2غرب2در2سال213992به2انجام2

رسیده2است.
** E_mail: f.dolatabadi@wtiau.ac.ir 

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2020.204911.2018



150

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

تاب
.3

5
اره

شم


1. مقدمه
یکی2از2مباحث2مهم2و2تأثیرگذار2در2حیطه2معماری2معاصر،2
و2ضرورت2 نماهای2ساختمانی،2 ساز2 نقش2هویت2 به2 توجه2
هماهنگی2آن2ها2با2فرهنگ2و2نیاز2مخاطب2است.2فراتحلیل2
مطالعات2صورت2گرفته2در2سال2های2اخیر،2بیش2از2هر2چیز2
Mahda-( 2بر2اهمیت2و2ضرورت2توجه2به2این2مهم2اشاره2دارد
vinejad & Hosseini, 2019(.2ضرورت2و2اهمیت2موضوع2
زمانی2بیش2تر2پدیدار2می2شود2که2به2معماری2معاصر2به2عنوان2
بخشی2از2دستاوردهای2دوران2معاصر2برای2نسل2آینده2توجه2
شود2)مهدوی2نژاد،13952(.2از2این2رو2خوانش2طرح2واره2نماي2
ساختمان2هاي2شهري2معاصر2تهران،2راهی2در2جهت2ترسیم2
ایران2 معاصر2 و2شهرسازی2 معماری2 آینده2 برای2 چشم2انداز2
مانند2 بنا2 از2 بخشی2 کم2تر2 که2 آنجا2 از2 می2شود.2 محسوب2
بر2کارایی،2جلوه2های2بصری2و2 توأمان2 نماهای2ساختمانی،2
لذا2چگونگی2سازمان2دهی2 مؤثر2می2باشد،2 ظاهر2ساختمان2
اجزا2و2عناصر2تشکیل2دهنده2نما2از2اهمیت2ویژه2ای2برخوردار2
می2شود2و2به2نقطه2تمرکز2معماران،2مهندسین2و2محققین2
علوم2ساختمانی2بدل2شده2است.2برای2جلوگیری2از2گسترش2
الگوی2نمای2ساختمانی2که2بدون2پشتوانه2کالبدی،2ادراکی2
ایجاد2می2شوند2و2ترکیبی2نامتجانس2از2جداره2های2شهری2
ساختمان2های2 نمای2 است2 ضروری2 می2آورد،2 وجود2 به2 را2
شهر2به22مثابه2جزیی2از2دید2کیفیت2مدار2شهر2مورد22بررسی2
قرار2گیرند.2توجه2به2این2موضوع2مستلزم2شناسایی2اجزای2
کیفیت2 فقدانشان،2 با2 که2 عناصری2 می2باشد؛2 نما2 متشکله2
رفته2 بین2 از2 شهری2 ساختمان2های2 نماهای2 زیباشناسانه2
است.2هدف2از2این2نوشتار2بازیابی2و2معرفی2نقش2گشتالت2در2
روابط2اجزای2متشکله2نما2و2جداره2ساختمان2است.2از2آنجا2
که2معماری2ایران2در2دوران2پهلوی2پیشرفت2کمی2و2کیفی2
قابل22مالحظه2ای2داشته2است،2این2پیشرفت2را2می2توان2در2
کالبد2معماری2دوره2پهلوی2از2منظر2فرم،2تناسبات،2مصالح،2
تکنولوژی2و2استفاده2از2استعاره2های2بصری2معماری2مدرن2
غربی2با2تلفیق2معماری2گذشته2ایران2مشاهده2نمود2)کیانی،2
فرهنگی2 و2 اجتماعی2 اقتصادی،2 سیاسی،2 شرایط2 2.)1386
ایجاد2بستر2مناسبی2برای2پیاده2سازی2 ایجاد2شده،2موجب2
تغییرات2مدرن2در2ایران2بود2که2در2سال2های2قبل2تر2از2آن2
بصری2 حیث2 از2 تغییرات2 بنابراین2 نمی2نمود؛2 امکان2پذیر2
مورد2 مذکور2 دوره2 در2 تهران2 در2 ساختمان2ها2 نماهای2 در2
تحلیل2ادراکی-2معنایی2قرار2می2گیرد.2ضرورت2این2تحقیق2
نمای2 طراحی2 جریان2های2 که2 می2شود2 ناشی2 دیدگاهی2 از2
معاصر2به2ویژه2در2دوره2پهلوی2در2معماری2به2سمت2استفاده2
از2مبانی2مدرن2معماری2در2تولید2طرحواره2های2شکلی2در2
کلی2 صورت2 به2 است.2 بوده2 ساختمان2 جداره2های2 طراحی2
این2پرسش2است2 به2 پاسخگویی2 دنبال2 به2 پژوهش2حاضر2
که2چگونه2می2توان2از2الگوهای2نظام2مند2تاریخی2در2حوزه22
در2 ادراکی2 کیفیت2 ارتقای2 جهت2 در2 گشتالت2 معنایی2
از2 مطالعه2 این2 نمود؟2 استفاده2 نمای2شهری2 طرح2واره2های2
حوزه2ادراک2به2بررسی2تناسبات2نمای2بنا2در2دوره2تاریخی2

مشخص2و2رویکرد2ادراکی-2معنایی2به2منظور2بسط2و2تداوم2
ادراکی2الگوهای2گشتالتی2در2معماری2امروزین2پرداخته2و2
می2تواند2به2درک2بنیان2های2خلق2روابط2معنایی2و2اسِتتیکی2

در2جداره2های2فضای2شهری2کمک2فراوانی2نماید.

2. مرور ادبیات پژوهش
با2توجه2بررسی2سابقه2این2موضوع2می2توان2ادعا2نمود2که2
بصری2 الگوهای2 مابین2 ارتباط2 به2 پیشین2 پژوهش2های2 در2
گشتالت2و2نماهای2شهری2باألخص2در2دوره2پهلوی2پرداخته2
مطالعه2 این2 که2 نمود2 ادعا2 می2توان2 بنابراین2 است؛2 نشده2
دارای2جنبه2ای2از2نوآوری2بوده2و2در2پی2کشف2روابط2آشکار2
و2مستتر2در2نماهای2منتخب2ساختمانی2است2و2همچنین2به2

دنبال2کشف2روابط2معنادار2میان2آن2ها2می2باشد.
»شناسایی2 عنوان2 تحت2 خاکزند2 مهدی2 توسط2 پژوهشی2
ابعاد2 بر2 تأکید2 با2 بدنه2های2شهری2 بر2طراحی2 عوامل2مؤثر2
زیبایی2شناسی2و2زیست2محیطی«2انجام2گرفته2است.2در2این2
تحقیق2با2تأکید2بر2ابعاد2زیبایی،2عوامل2مؤثر2بر2طراحی2بدنه22
شهری2خیابان2ولیعصر2در2شهر2قشم2به2عنوان2شاخص2ترین2
خیابان2این2شهر2را2مورد2شناسایی2قرار2گرفته2است2)خاکزند،2

محمدی،2جم2و2آقابزرگی،152،13932(.
جان2وگمنز2در2مقاله2»قرن2روانشناسی2گشتالت2در2ادراک2
نما«2 در2 زمینه2 و2 شکل2 ادراکی2 سازمان2دهی2 با2 تصویری2
روابط2کالسیک2و2مدرن2گشتالت2را2مورد2مطالعه2قرار2داده2
ارتباط2آن2عناصر2با2شکل2و2ادراک2 و2سپس2در2چگونگی2
ادراک2 و2 مؤثر2می2داند2 را2 مرزها2 مالکیت2 و2 کانتورها2 عمق2
Wage-( 2شکل2از2زمینه2در2نما2را2مورد2واکاوی2قرار2می2دهد

.)mans & Elder, 2012
لوهاگم2النِهین2در2مقاله2»ادراک2در2معماری2سنتی«2بر2این2
عقیده2است2که2نسبتی2تعیین2کننده2بر2پایه2اصول2گشتالت2
بر2روابط2ساختاری2ساختمان2حکم2فرماست.2او2این2روابط2
هندسی2را2در2خانه2های2چهار2طبقه22آلمان2مورد2بررسی2قرار2

.)Langhein, 2014(2داده2است
فاطمه2مهدوی2شهری2در2پایان2نامه2کارشناسی2ارشد2خود2
بر2 تأکید2 با2 شهری2 جداره2 طراحی2 »راهنمای2 عنوان2 با2
اصول2مکتب2گشتالت«،2خیابان2راهنمایی2مشهد2را2مورد2
مطالعه2قرار2داده2است2و2در2آن2با2مدد2از2اصول2گشتالت2
به2شناسایی2راهنمای2در2تدوین2معیارهای2طراحی2شهری2
اصول،2 این2 رعایت2 با2 که2 می2دارد2 بیان2 و2 است2 پرداخته2
جداره2ای2پویا2به2مثابه2کلیتی2کارآمد2و2دارای2نظم2و2هویت2

ایجاد2می2شود2)مهدوی2شهری،13942(.
بهناز2ربیعیان2در2مقاله2»بررسی2نقش2روانشناسی2گشتالت2
بر2کیفیت2نمای2ساختمان2های2مسکونی«2تحلیلی2بر2نظریه2
گشتالت2و2تأثیر2قوانین2آن2بر2نمای2ساختمان2های2تاریخی2
مبانی2 رعایت2 است2 معتقد2 او2 می2دهد.2 ارائه2 بابل2 شهر2
پایدار2شهری2 فضاهای2 ایجاد2 در2طراحی2موجب2 گشتالت2

می2شود2)ربیعیان،2کردجمشیدی2و2معقولی،322،13952(.
مژگان2حاتمی2در2مقاله2خود2با2پرداختن2به2کاربست2علم2
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روانشناسي2محیطي2در2معماري2و2طراحي2شهري2با2تأکید2
بر2اصول2و2معیارهاي2طراحي2مجتمع2هاي2مسکوني2سعی2
بر2آن2دارد2که2ارتباط2بین2مقوله2معماری2و2روانشناسی2و2
طراحي2شهري2را2مدنظر2قرار2دهد.2در2انتها2نیز2معیارهای2
را2 مسکوني2 مجتمع2هاي2 مطالعات2 در2 ادراکی2 معنایی-2

برشمرده2است2)حاتمی،1532،13952(.
خانه2 پالن22 به2 خود2 مقاله2 در2 سیچانی2 شاهزمانی2 الدن2
محتشمی2اصفهان2بر2مبنای2قوانین2گشتالت2پرداخته2است.2
او2با2رویکردی2جدید2اصول2گشتالت2را2مبنای2کار2تحقیق2
بررسی2 به2 تحلیل2 و2 مدل2سازی2 از2 استفاده2 با2 و2 داده2 قرار2
قاسمی2 و2 سیچانی2 )شاهزمانی2 است2 پرداخته2 خانه2 ساختار2

سیچانی،4702،13962(.
ساناز2معماری2در2مقاله2»نقش2ماتریس2کاپالن2در2ارزیابی2
نمای2ساختمان«2عالوه2بر2برشمردن2تجربه2زیبایی2شناختی2
و2تجربه2ذهنی،2نقش2هر2متغیر2در2ماتریس2ادراکی2کاپالن2
قرار2 کمی2 تحلیل2 مورد2 ساختمان2 نمای2 تنظیمات2 در2 را2
از2 را2 رمزآلودی2 و2 پیچیدگی2 انسجام،2 سه2گانه2 و2 می2دهد2
 Memari &( ارکان2ادراکی2مؤثر2در2نمای2معنادار2می2داند

.)Pazhouhanfar, 2017, p. 13
بر2 با2مقاله2»تأثیر2نظریه2مفهومی2گشتالت2 محسن2فائزی2
برنامه2ریزی2شهر«2میدان2نقش2جهان2را2مورد2واکاوی2قرار2
می2دهد.2او2معتقد2است2که2محرک2های2ترکیبی2در2رابطه2
تعیین2می2کنند.2 را2 که2ظاهر2شهر2 ویژگی2هایی2هستند2 با2
معنادار2هستند؛2 روابط2ساختاری2گشتالت2 در2 عناصر2 این2
نظریه2 چارچوب2 در2 بصری2 محرک2های2 است2 معتقد2 او2
گشتالت2برای2ایجاد2شهری2معنادار2به2کار2می2روند.2برای2
این2منظور،2با2مقایسه2نظریه2کوین2لینچ2و2گشتالت2کیفیات2
محیط2شهری2را2باألخص2در2نمونه2مورد2مطالعه-2میدان2
Faizi, Shah-( 2نقش2جهان-2مورد2شناسایی2قرار2می2دهد

.)bazi, & Heidari, 2017, p. 675
دومینیک2لفمیر2منظر2نماهای2شهری2را2همچون2رویه2ای2بر2
سیستم2عصبی2شهر2می2داند2که2ارتباط2بصری2این2شبکه2را2
در2مقاله2ای2با2نام2»شبکه2عصبی2ساختمان2های2متصور2شده2
در2خیابان2های2شهر«2مورد2کنکاش2قرار2داده2است.2در2این2
مقاله2رویکردی2برای2طبقه2بندی2تصاویر2نمای2ساختمان2به2
پنج2ابزار2مختلف2ارائه2شده2است.2ارائه2ای2انتزاعی-2ادراکی2
از2قرارگیری2فضای2مثبت2و2منفی2که2در2نمای2ساختمان2
در2 عوامل2 این2 طبقه2بندی،2 این2 بر2 عالوه2 می2شود.2 ایجاد2
سیستمی2که2اصطالحا2به22نام2نقشه2های2فعال2سازی2ارزیابی2
 Laupheimer, Tutzauer, Haala,( شده،2معرفی2می2شوند

.)& Spicker, 2018, p. 177
شهرزاد2جوانمنش2در2مقاله2»تحلیل2ترکیب2بندی2معماری2
ساختمان2های2عمومی2در2آنکارا2از2منظر2ادراکات2بصری«2
را2 ساختمان2ها2 نمای2 کیفی2 تحلیل2 روش2های2 طریق2 از2
شناسایی2می2کند2و2با2رویکردهای2سازنده2گشتالت،2تعدادی2
از2ساختمان2های2آنکارا2در2فواصل2سال2های21923-20142
مورد2پژوهش2قرار2می2دهد2و2نمای2ساختمان2های2این2دوره2

و2 آرنهایم2 رودولف2 مفاهیم2 طریق2 از2 گشتالت2 بر2 عالوه2 را2
 Javanmanesh, 2018, p.( هنری2سانوف2ارزیابی2می2کند

.)99
ساختمانی2 نماهای2 مطالعه2 جهت2 به2 رو2 پیش2 پژوهش2
دوره2پهلوی2از2حیث2تحلیل2کیفی2روابط2بصری-2ادراکی2
بر2 مبنی2 کمی2 تحلیل2 حیث2 از2 و2 جهت2 یک2 از2 گشتالت2
ارزیابی2الیه2های2آشکار2و2مستتر2درک2روابط2بصری،2نوین2

به22حساب2می2آید.

3. روش تحقیق
پژوهش2حاضر2به2لحاظ2»ماهیت2پژوهش«،2گونه2آمیخته22
کیفی-2کمی2است.2از2این2منظر2که2به2دنبال2تحلیل2آماری2
بین2متغیرها2در2الگوی2نماست،2در2زمره2تحقیق2کمی2قرار2
می2گیرد؛2اما2با2توجه2به2مدل2مفهومی2ارائه22شده2و2ماهیت2
کیفی2آن2در2باب2ادراک،2این2پژوهش2در2زمره2کیفی2قرار2
از2روش2 پژوهش«،2 لحاظ2»قصد2 به2 تحقیق2 این2 می2گیرد.2
می2گیرد.2 بهره2 تاریخی2 تفسیری-2 همچنین2 و2 تحلیلی2
روش2 از2 پژوهش«2 »منطق2 باب2 از2 نوشتار2 این2 همچنین2
ساماندهی2 در2 بصری2 مستندات2 ارائه2 با2 منطقی2 استدالل2
پژوهش2حاضر،2 در2 اصلی2 رویکرد2 می2نماید.2 استفاده2 خود2
نماهای2 به2 2)1399 )مهدوی2نژاد،2 مبنا2 طراحی-2 رویکرد2
شهری2است.2در2این2حالت2بیش2از2هر2چیز2دیگر،2تأکید2بر2
برداشت2مخاطب2)اسمعیلیان،2اعتصام2و2مهدوی2نژاد،14002(2
و2آن2چیزی2که2توسط2مخاطب2ادراک2می2شود2به2عنوان2
ادراک2مخاطب2از2اثر2معماری2)رسول2زاده2و2مشاری،14002(2

تحلیل2می2شود.2
می2شود؛2 انجام2 فازی2 نوع2 از2 دلفی2 روش2 به2 پژوهش2 این2
نظر2 پرسشنامه،2 شامل2 پژوهش2 این2 دلفي2 روش2 اجزاي2
متخصصین،2بازخورد2کنترل2شده،2آنالیز2و2تجمیع2نتایج2به2
دست22آمده2است.2پرسشنامه2نظرسنجي2حاوي2شاخصه2های2
کالبدی،2معنایی2و2ادراکی2نماهای2شاخص2دوره2پهلوی2در2
منظور2 به2 پرسشنامه2 ابزار2 گرفت.2 قرار2 متخصصان2 اختیار2
دست2یافتن2به2پاسخ2های2مورد2انتظار2و2پاسخ2های2شرایط2
برای2 گشتند.2 تکمیل2 مخاطب2 دسته2 دو2 به2وسیله2 موجود2
و2 دلفی2 روش2 از2 انتظار،2 مورد2 پاسخ2های2 به2 یافتن2 دست2
معماری،2 رشته2های2 در2 دانشگاهی2 و2 متخصص2 مخاطبان2
بهره2 متخصص2 235 تعداد2 به2 رفتاری2 علوم2 و2 شهرسازی2
گرفته2شد.2در2راستای2دستیابی2به2پاسخ2های2موجود2نیز2
به2برقراری2ارتباط2با2مخاطبان2عادی2)شهروندان(2به2تعداد2
نمونه2602شهروند2پرداخته2شد.2قابل2ذکر2است2امتیازدهی2
با2مقیاس2لیکرت2پنج2مرحله2ای2به22دلیل2فراهم2آوردن2دقت2
باالتر2و2نتایج2معتبرتر2در2پاسخگویی،2صورت2پذیرفت.2بر2
مبنای2طرح2موضوع2پژوهش،2متغیر2مستقل2تحقیق،2عناصر2
تأثیرگذاری2 دامنه2 ارزیابی2 که2 می2باشد2 گشتالت2 ادراکی2
الگوی2 تحقیق،2 این2 در2 که2 وابسته2 متغیر2 بر2 آن2 تغییرات2
یافته2های2 پایه2 بر2 بود.2 موردنظر2 است،2 شهری2 نماهای2
مطالعات2مربوط2به2مباحث2ادراک،2یکی2از2مهم2ترین2عوامل2
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دریافت2 در2سطح2 حساسیت2 میزان2 افراد،2 ادراک2 بر2 مؤثر2
روابط2بصری2افراد2است؛2بنابراین،2این2عامل2به2عنوان2متغیر2
شاخص2ها2 و2 شده2 محسوب2 مستقل،2 متغیر2 تعدیل2کننده2
انجام2شده2 مطالعات2 پایه2 بر2 آن2 سنجش2 معیارهای2 و2

از2طریق2 )نمای2شهری(2 وابـسته2 متغیر2 هستند.2سنجش2
مؤلفه2های2کیفی2مانند:2نماد2و2نشانه،2خاطره،2تصویر2ذهنی2

و2تداعی2کنندگی2محیطی2صورت2گرفت.

شکل 1: روش شناسی پژوهش
روش شناسی پژوهش: 2نمودار 

پژوهشروش شناسی 

بصري آن بر تأثیر تحلیل کیفی نماهاي ادراکی همراه 
نماطرحواره هاي 

تحلیل کمی چگونگی درك مفاهیم گشتالت تسط 
مخاطب

ر تحلیل محتواي کیفی تصاویر ب
اساس اصول گشتالت

شرایط موجودمورد انتظار

تحلیل فراوانی نتایج 
جداول و  (پرسشنامه 

)نمودارهاي فراوانی
مرحله ايروش دلفی دو 

،  متخصصان حوزه معماري
و علوم رفتاريشهرسازي 

نفر35: نمونهحجم 

روایی -روایی پرسشنامه
صوري

آلفاي -پایایی پرسشنامه
کرونباخ

شهروندان عادي
نفر60: حجم نمونه

4. مبانی پژوهش
با2 آن2 هماهنگی2 همچنین2 و2 ساختمانی2 نماهای2 نقش2
و2 متفکران2 که2 است2 چالشی2 مخاطب2 نیاز2 و2 فرهنگ2
معماران2در2مسیر2رسیدن2به2معماری2واال2با2آن2مواجه2اند.2
تالش2برای2دستیابی2به2یک2معماری2سرآمد،2مبحثی2است2
که2می2توان2آن2را2نوعی2تالش2برای2احیای2هویت2فرهنگی2
و2ارتقای2نمای2ساختمان2در2روزگار2معاصر2محسوب2کرد.2
به2عبارت2دیگر،2این2فراتحلیل2که2خوانش2طرح2واره2نماي2
قرار2 مطالعه2 مورد2 را2 تهران2 معاصر2 شهري2 ساختمان2هاي2
جلوه2های2 کارآمدی،2 بر2 توأمان2 که2 ا2ست2 راهی2 می2دهد،2
نمای2 نظام2مند2 خوانش2 است.2 تأثیرگذار2 ساختمان2 بصری2
بصری2حاکم2 الگوواره2های2 تعریف2 راه2 در2 شهری2کوششی2
بر2پوسته2ساختمان2که2چهره2 نمادها2 بر2شناخت2و2درک2

شهری2امروز2را2می2سازد.
4-1- مفهوم طرح واره در نمای شهری

طرح2واره21نموداری2است2که2با2استفاده2از2نمادهای2ترسیمی2
اغلب2 به2منظور2طرح2عناصر2ساختار22به2کار2گرفته2شده2و2
الزم2نیست2جزییات2همراه2طرح2واره2آورده2شوند2و2گاهی2
استفاده2 باالتر2 فهم2 و2 درک2 منظور2 به2 غیرواقعی2 جزییات2
می2شود.2سیمای2ذهنی2شهر،2طرح2واره2ای2دارای2ارزش2در2
مانند2 مؤلفه2هایی2 می2باشد.2 شهری2 منظر2 از2 شخص2 ذهن2
ایجاد2 در2 غیره2 و2 ارزشی2 درونی،2 اجتماعی2 فردی،2 عناصر2
تصویر2ذهنی2که2همان2سیمای2متشکله2شهر2است2نقش2
تعیین2کننده2ای2ایفا2می2کنند.2سیما2یا2تصویر2ذهنی2شخص2

از2دو2وجه2قابل2شناسایی2است.
الف.2روابط2و2خاطرات،2انتظارات2و2آرزوها2که2که2به2صورت2
یک2مجموعه2معنایی-2ادراکی2روابط2میان2فرد2و2»منظر«2را2

زمینه2سازی2کرده2است.
ب.2اطالعات2ارسال2شده2سه2بعدی2از2»منظر«2که2تصویر2را2

شکل2می2دهد2)طرحواره2ها(2)لینچ،13732(.
طرح2واره2های2متشکله2در2ذهن2فرد،2بازتاب2عناصر2محیطی2
تشکیل2 موجب2 فرهنگی2 اجتماعی-2 تفاوت2های2 هستند.2
 Harvie,( می2شوند2 مختلف2 ساختار2 با2 ذهنی2 تصاویر2
2014(.2جان2لنگ2در2کتاب2خود،2با2عنوان2»آفرینش2نظریه2
معماری«2به2رابطه2انسان2و2محیط22اطراف2پرداخته2است،2
به2این2شکل2که2دریافت2انسان2از2محیط2اطراف2و2تصورات2
فرد2از2ساختار2محیط2را2شناسایی2کرده2و2به2این2امر2قائل2
است2که2ایجاد2طرحواره2ذهنی2در2تعامل2میان2فرد2و2محیط2
انسانی2در2محیط2 موجب2شکل2گیری22رفتار2و2فعالیت2های2

شهری2می2شود2)حاتمی،13942(.
طرحواره2های2ذهنی2به2طور2مستقیم2از2طریق2فعالیت2های2
واقعی2و2تجربیات2فردی2و2اجتماعی2زندگی2هر2فرد2شکل2
 Ghasemzadeh, 2006, p. 58; Gardner,( می2گیرند2
نظر2 در2 با2 اما2 p. 102; Vygotsky, 2004, p. 13 ,2013(؛2
گرفتن2این2موضوع2که2ذهن2سازوکاری2محافظه2کار2دارد،2
از2 تغییر2 برابر2 در2 تدریج2 به2 طرحواره2ها2 که2 است2 ممکن2
ناهماهنگ2 اطالعات2 ورود2 از2 و2 دهند2 نشان2 مقاومت2 خود2
و2ناهمسو2با2دریافت2های2قبلی2جلوگیری2به2عمل2آورند2و2
در2نتیجه2در2بازیابی2اطالعات2از2حافظه،2سوی2گیری2صورت2
گیرد؛2بنابراین2ذهن2عموما2ًبا2طرح2واره2هایی2برآمده2از2درون2
عادت2واره2های2فرهنگی،2موانعی2در2مقابل2تغییر2قرار2داده2و2

اینرسی2ایجاد2می2کند.
از2سیستم2دریافتی2است2 از2دیدگاه2نسر2طرح2واره2بخشی2
که2فعالیت2دیدن2و2نوع2اطالعات2دریافتی2را2تحت2کنترل2
تجربه2 اثر2 در2 و2 زمان2 طی2 در2 خود2 طرح2واره2 دارد.2 خود2
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تغییر2می2یابد.2بنابر2این2دیدگاه2طرح2واره2ی2نماها،2در2دوره2
مورد2مطالعه2در2این2پژوهش2به2صورتی2ارزش2گذاری2شده2
است2که2نوع2اطالعات2دریافتی2توسط2ذهن2را2طبقه2بندی2

می2کند.
4-2- مؤلفه های اثرگذار در طرح واره های نما

وجود2نما2و2جایگاه2آن2در2منظر2شهري2از2مؤلفه2هایی2ناشی2
می2گردد.2این2مؤلفه2ها،2عوامل2بصری2و2کارکردی2تغییرات2
بنیادینی2در2محیط2شهری2ایجاد2می2کنند.2نصر2اعتقاد2دارد2
که2این2تغییرات2بنیادین2در2سطوح2مختلفی2به2منصه2ظهور2

می2رسند.2از2منظر2هنري2)رنگ2و2تناسبات(2از2منظر2طراحي2
)بدنه2و2ریتم2و2فضاهاي2باز2و2بسته(2از2منظر2هندسي2)طول2
و2عرض2و2ارتفاع2و2حجم2نما(.2آنچه2مسلم2است2در2تمامي2
این2تغییر2و2تحوالت2وجه2اشتراکی2به2نام2زیبایي2و2تناسب2
کلي2شهري2وجود2دارد.2در2معماري2دوران2پهلوی2به2علت2
به2 نما2 در2 تغییر2 غربی،2 دیدگاه2 و2 سنتي2 باور2 بین2 تعامل2
مشهود2 بیشتر2 درون2گرایی2 به2 برون2گرایی2 تحمیل2 صورت2
می2نماید.2هارلد2دایلمان2چهار2عنصر2عملکردی2را2معرفی2
می2نماید2که2جایگاه2نما2را2از2حیث2ساختاری2مورد2مطالعه2

قرار2می2دهد2)پاکزاد،172،13922(.

شکل 2: جایگاه و عملکرد نما از دید دایلمان و عملکرد مورد بررسی در پژوهش حاضر

17، 1392جايگاه و عملكرد نما از ديد دايلمان و عملكرد مورد بررسي در پژوهش حاضر، پاكزاد، : 3نمودار 

جايگاه و عملكرد نما

معرف بودناز فضاي شهريجزيي ايجاد ارتباطحفاظت  

)پاکزاد،172،13922(

به2 نما2 از2 خود2 مختصر2 بررسی2 در2 همکارانش2 و2 دایلمان2
چهار2عملکرد2که2از2نما2انتظار2می2رود2پرداخته2اند:2حفاظت،2
بودن2و2معرف2 از2یک2فضای2شهری2 ارتباط،2جزیی2 ایجاد2
به2 نما2 بودن2 بین2عملکردهای2فوق2معرف2 از2 )همان،182(.2
این2 آنچه2وجود2داشته2و2دارد،2موردنظر2 از2 بیان2تصویری2
تحقیق2است.2نما2در2تصویری2کلی،2بیانگر2شرایط2اقتصادی،2
اجتماعی2و2سیاسی2جامعه2در2زمان2های2معین2است.2به2همین2

دلیل2گرایش2نماگرایی،2در2حیطه2ای2میان2جامعه2شناسی2و2
معماری2قابل22بررسی2است.2نما2در2ساختمان2های2حکومتی2
نیز2بیانگر2تمایالت2سیاسی2حاکمان2است.2همچنین2نمای2
از2 ایرانی2 معماری2 طالیی2 تناسب2های2 با2 شکل،2 مستطیل2
عملکرد2 است.2شکل2گیری2 زمینه2 این2 در2 متداول2 نماهای2
»نما2به2عنوان2معرف«2در2ایران2تحت2تأثیر2سه2مرحله2بوده2

است:

شکل 3: دوره های تأثیرگذار بر شکل گیری عملکرد نما به عنوان معرف

دوره هاي تأثيرگذار بر شكل گيري عملكرد نما به عنوان معرف: 4نمودار 

مرحله نخست
.آغاز رويارويي با دنياي مدرن كه مربوط به روند تغييرات در معماري قاجار بوده است•

مرحله دوم
.معماري مدرن در ايران كه با آغاز حكومت پهلوي اول در ايران هم زمان است•

مرحله سوم
ين و معناها و به تعبيري تغيير روياها و همچنمفهوم ها مدرن شدن ممري ايران كه از اوايل دهه چهل با دگرگوني و تحول •

.ده استگسست از جريان پيوسته معماري سنتي شدر نهايت موجب و اين امر مي شود با غلبه كميت بر كيفيت مواجه 

معماری،2 حوزه2 در2 عملی2 و2 نظری2 تأثیرات2 مقوله2 در2
جنبه2 فرهنگی،2 روابط2 در2 موجود2 اثرگذار2 چالش2های2
کالبدی2و2عینی2به2خود2گرفته2است2و2تأثیرات2عمیق2تری2را2
در2نمودهای2ظاهری2بنا2به2خصوص2در2نما2به2جای2گذاشت.
دیده2 پهلوی2 دوره2 عمارت2های2 نمای2 در2 که2 دیگری2 بعد2
روابط2 و2 عناصر2 هم2نشینی2 قوانین2 از2 بهره2مندی2 می2شود،2
قاب2بندی2 تقارن،2 تکرار،2 نظیر2 قواعدی2 است.2 مجوعه2ای2

و2 می2رود2 به2کار2 نما2 در2 بصری2 نظم2 ایجاد2 و2 هم2نشینی2 و2
کامل2 رعایت2 فضا2 عملکرد2 یا2 محدودیت22 علت2 به2 چنانچه2
تقارن2نباشد،2ولی2به2شکل2های2دیگر2نشانه2هایی2از2تقارن2را2
در2طرح2نحوی2برقرار2کرد2می2توان2آن2را2تقارن2در2عین2عدم2
مراتب2 در2 تقارن2 سنتی،2 معماری2 برخالف2 دانست.2 تقارن2
جزیی2تر2نما2ادامه2نیافته2است2و2فقط2در2نگاه2کلی2متقارن2
دیده2می2شوند.2پس2از2اصل2تقارن،2تکرار2قائده2ای2است2که2
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کهن2 معماری2 در2 می2نماید.2 دور2 یکنواختی2 از2 را2 نما2 که2
ایرانی2تمایز2در2متن2زمانی2دیده2می2شود2که2هدف2ایجاد2
زمینه2ای2برای2بروز2تأکیدها،2تمایزها2و2گونه2گونی2ها2وجود2

داشته2باشد2)نوایی2و2حاجی2قاسمی،782،13902(.
4-3- فرآیند ادراکی در حوزه گشتالت و پرگنانس

عامل2حرکت2در2فضا2و2حوزه2معماری،2امکان2ایجاد،2شناخت2
و2ادراک2فضای2معماری2را2به2انسان2منتقل2می2کند.2انسان2
شناخت،2 بدون2 و2 نخست2 مرحله2 در2 ابژه2 یک2 مشاهده2 با2
ذهنیتی2تازه2در2ذهنش2شکل2می2گیرد،2فرد2ذهنیت2موجود2
را2با2تجربیات2پیشین2خود2ترکیب2می2کند2تا2به2احساسی2

جدید2و2ویژه2نسبت2به2آن2موضوع2برسد،2به22عبارتی2همواره2
به2 ذهنیت2 از2 و2 می2شود2 رسیده2 ذهنیت2 به2 عینیت2 از2
احساس2ختم2می2گردد.2ادراک،2فرآیندی2فعال2و2هدفمند2
ادراک2 است.2 اطراف2 محیط2 از2 اطالعات2 کسب2 جهت2 در2
نقطه2ای2است2که2در2آن2شناخت2و2واقعیت2به2هم2می2رسند2
)لنگ،1212،13862(.2ادراک2در2فلسفه2دارای2دو2بخش2اصلی2
»ادراک2 و2 ظاهری(2 حواس2 از2 )دریافت2 حسی«2 »ادراک2
عقلی«2)دریافت22باطنی(2است2که2در2تکمیل2ادراک2حسی2
حاصل2می2شود2)فاخوری،4792،1373(.2گونه2های2ادراک2گاه2
در2برخی2نظریه2های2به2چهار2گونه2نیز2افزایش2یافته2است2

که2به2شرح2شکل2زیر2می2باشد:

شکل 4: گونه های ادراک انسانی

Mahmoudi)گونه هاي ادراك انساني، : 5نمودار  Nejad, 2003)

ابزارهاي ادراك انسان از محيط

دلعقلحواس باطنيحواس ظاهري

شناخت  
حسي

شناخت  
عاطفي

شناخت  
عقلي

شناخت  
شهودي

)محمودی2نژاد2و2صادقی،13882(

اساس2 ادراکی،2 نظریه2 گونه2ای2 مثابه2 به22 گشتالت2 نظریه2
به2 حسی2 داده2های2 خودانگیخته2 ساختار2 انتقال2 را2 ادراک2
مغز2می2داند.2گشتالت2واژه2ای2آلمانی2و2به2معنی2سازمان2یا2
انگاره2است2و2در2انگلیسی2به2معنای2شکل2یا2الگو،2هیئت2یا2

ساختار2قالب2است.
ماکس2ورتهایمر،2کورت2کفکا2و2ولفگانگ2کلر2از2پیشگامان2
مکتب2گشتالت2در2اوایل2دهه219102به2شمار2می2روند.2آنان2
می2دانند.2 تجزیه2ناپذیر2 کلیتی2 را2 روان2شناختی2 پدیده2 هر2
گشتالت2گرایان2معتقدند2که2چنانچه2تجربیات2روان2شناختی2
عناصر2 این2 ماهیت2 با2 اما2 می2شوند؛2 ناشی2 وجوه2حسی2 از2
مابین2 متقابلی2 روابط2 گشتالت2 روانشناسی2 متفاوت2اند.2
قرار2گرفته2و2همچنین2 شکل،2شی2و2زمینه2ای2که2در2آن2
به2فرآیندهای2ادراکی2آن2اشاره2می2کند.2همچنین2گشتالت2
واکنشی2است2اجزانگرانه2که2سعی2دارند2فرآیندهای2ذهنی2
و2ادراکی2را2از2روش2تجزیه2به2اجزا2و2محتویات2ذهنی2مورد2
این2خصوص2 قرار2دهند2)رضازاده،322،13872(.2در2 مطالعه2
ادراک2 زمینه2 در2 که2 می2شوند2 قلمداد2 تجربیاتي2 یافته2ها،2
بصري2باعث2خودآگاهي2مضاعف2هنرمند2در2خلق2و2ایجاد2اثر2
مي2گردد،2این2مطلبی2است2که2مورد2تأکید2گشتالت2گرایان2
همراه2 پیش2آگاهي2ای2 با2 تأثیری2 چنین2 است.2 گرفته2 قرار2
می2شود2که2موجب2متأثر2ساختن2مخاطب2توسط2هنرمند2
آثار2 نهایت2شیفتگي2بسیاري2در2پذیرفتن2 می2شود2که2در2
ایجاد2می2کند.2این2خصیصه2دلیل2برتری2و2بحث2در2پژوهش2

حاضر2می2باشد.
4-3-1- اصول گشتالت

رساله2نقطه2یا2نظریه2فرم2از2ورتایمر2در2سال2،19232بیانگر2
گشتالت2های2 اساس،2 این2 بر2 است.2 گشتالت2 اصول2 اولین2
و2 دسته2بندی2 به2 انسان2 ذاتی2 تمایالت2 مبنای2 بر2 مختلف،2
هستند2 هم2 شبیه2 که2 عناصری2 دیدن2 وابسته2 همچنین2
)مشابهت(،2عناصری2که2نزدیک2به2هم2هستند2)مجاورت(،2یا2
عناصری2که2دارای2صرفه2جویی2ساختاری2اند2)تداوم2خوب(،2
ایجاد2می2شودBehrens, 2004(2(.2گشتالت2بیانگر2ماهیتی2
است2که2بر2اساس2آن2عناصر2به2شکلی2خاص2جانمایی2و2
در2 کپس2 2.)Torrans, 1999( می2گیرند2 قرار2 یکدیگر2 کنار2
کلیت2 یک2 گشتالت2 که2 می2کند2 اشاره2 تصویر2 زبان2 کتاب2
است،2کلیتی2مادی،2روانی2یا2نهادی،2که2دارای2مشخصاتی2
مشخصات2 آن2 فاقد2 مجرد،2 طور2 به2 آن2 اجزای2 که2 است2

هستند2)کپس،212،13822(.
لنگ2در2درک2نظریه2گشتالت،2به2سه2مفهوم2فرم،2هم2شکلی2
و2نیروی2فضایی2قائل2است.2ودولف2آرنهایم2)1965(2نیروهای2
نیروهای2 برابر2 را2 بصری2 تجربه2 هنگام2 در2 شده2 تجربه22
فیزیلوژیک2مغز2دانسته،2بنابراین2آن2را2جزو2خصوصیات2اشیا2
درک2شده2می2داند.2شولتز2نیز2سه2اصل2نهادین2گشتالت2را2
که2بر2طبق2نسبت2تساوی2به2وجود2آمده2اند2را2به2نزدیکی،2
بست/2حصر2و2پیوستگی2تقسیم2می2نماید2)شولتز،13872(.2
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فرآیند2 و2 ادراک2 الگو،2 منظر؛2 معماری2 در2 در2 بل2 سایمون2
قوانین2گشتالت2را2یکی2از2ابزارهای2مهم2در2فهم2خصوصیات2
می2داند2 منظر2 زیبایی2شناسی2 و2 محیطی2 الگوهای2 نهادین2
)بل،13942(.2از2این2رو2اصول2گشتالت2در2هم2سازگاری2ذهن2
انسان2با2محیط،2نقش2و2کارکرد2باالیی2دارد.2ارکان2نظریه2

گشتالت2عبارت2اند2از:
-2اصل2هم2ساختی2یا2مشابهت2:2ذهن2انسان2برای2جلوگیری2
پیچیده،2سعی2در2 اطالعات2بصری2 از2سردرگمی2در2ورود2
ساده2سازی2آن2دارد.2گروه2بندی2اجزای2مشابه2در2یک2قاب2
ساختاری2 ساده2سازی2 و2 توافق2 روش2های2 از2 یکی2 بصری،2

است.
-2اصل2مجاورت2:3اجزایی2که2به2هم2نزدیک2ترند2در2حکم2
یک2کل2منسجم2یا2واحد2یا2گروه2دیده2می2شوند.2نزدیکی2
و2مکان2قرارگیری2عناصر2در2ساختار2بصری،2اهمیت2دارد.2
تماس2،5 لبه2ها2،4 نزدیکی2 شامل:2 آن2 دسته2بندی2 چهار2

هم2پوشانی2،6تلفیق7.
-2اصل2تداوم2:8چشم2انسان2مایل2است2کنتور9های2موجود2
در2ساختار2بصری2را2تا2جایی2که2جهت2عناصر2موجود2تغییر2
نماید.2 دنبال2 نکند2 ایجاد2 درک2 جهت2 در2 مانعی2 و2 نیافته2
الگوهای2 ادراک،2میان2 به2عبارتی22می2توان2گفت2در2روند2
دارد22 وجود2 رابطه2 عناصر2ساختاری2 و2شکل2گیری2 محرک2

)شاپوریان،1722،13822(.
-2اصل2یکپارچگی2یا2تکمیل2:10بر2اساس2این2اصل،2الگوهای2
محرک2ناقص2یا2ناکامل،2در2روند2ادراک2به2الگوهای2کامل2

تبدیل2می2شوند.
-2اصل2پیکر-2زمینه211این2اصل2را2می2توان2به2عنوان2اصل2
تصویر2 خوانایی2 آن2 در2 که2 دانست2 بصری2 ادراک2 بنیادین2
از2طریق2تضاد2مابین2شکل2و2زمینه2ایجاد2می2شود.2روابط2
در2 و2 منفی2 و2 مثبت2 زمینه2در2ساختارهای2 و2 میان2شکل2
توجه2 جلب2 بر2 تمرکز2 و2 عناصر2 وحدت2 ایجاد2 راستای2
نمایش2 به2 را2 خود2 از2 برجسته2ای2 قابلیت2های2 مخاطب،2
اشکال2 اصل،2 این2 در2 2.)62 2،1371 )ای.دوندیس،2 می2گذارد2
دو2هویتی2مطرح2می2شود2که2به2طور2مداوم2جای2خود2را2با2
هم2عوض2می2کنند؛2زیرا2دارای2خصوصیات2مشترک2هستند2

)شاپوریان،952،13822(.
بصری،2 ساختار2 یک2 در2 مشترک2:12 سرنوشت2 اصل2 2-
عناصری2که2در2یک2راستا2حرکت2می2کنند،2به2مثابه2یک2

مجموعه2یا2کل2واحد2دیده2می2شوند.
بصری2 ساختارهای2 اصل،2 دراین2 فراپوشانندگی2:13 اصل2 2-
گشتالت2 با2 عناصر2 تحت2الشعاع2 کوچک2تر2 گشتالت2 دارای2
گشتالت2 با2 عناصر2 عبارتی2 به2 می2گیرند.2 قرار2 بزرگ2تر2
بزرگ2تر2از2پرگنانس2قوی2تری2نسبت2به2عناصر2با2گشتالت22

کوچک22برخوردارند.

-2اصل2تقارن2:14این2اصل2می22گوید2زمانی2که2دو2عنصر2با2
یکدیگر2بر2اساس2یک2محور2تقارن2داشته2باشند،2ذهن2آن22ها2
را2باهم2مرتبط2می2سازد2حتی2اگر2ارتباطی2نداشته2باشند.

-2اصل2منطقه2مشترک2:15بر2اساس2این2اصل،2عناصری2که2
درون2یک2محدوده2به2طور2غالب2بسته2گرد2هم2بیایند،2به2

صورت2جزیی2از2یک2گروه2درک2می22شوند.
-2اصل2عنصر2متصل2:16بر2اساس2اصل2عنصر2متصل،2ذهن2
انسان2عناصری2را2که2به2هم2اتصال2داشته2باشند2به2صورت2

یک2کل2در2نظر2می2گیرد.
4-3-2- ادراک پرگنانس17

تمرکز2اصلی2نظریه2گشتالت2تابع2اصل2پرگنانس2قرار2دارد.2
پرگنانس،2تلقی2ذهن2انسان2از2یک2هیئت2بندی2خوب،2قوی2
و2منسجم2است،2به2عبارتی2توان2ادراک2ذهن2و2عناصر2بصری2
به2کار2رفته2در2اثر،2تأثیری2بر2دیگر2عناصر2ضعیف2می2گذارد2
در2 می2سازد.2 متمایز2 ضعیف2تر،2 موجوِد2 هیئت2بندی2های2 و2
زمینه2معنای2اثر2بصری،2کلمه2خوب،2واژه2گویا2و2روشنی2
نیست.2برای2آن2که2تعریف2دقیق2تری2را2به2کار2برده2باشیم،2
از2 تحریک2کننده2 کم2تر2 بگوییم:2 آن2 جای2 به2 است2 بهتر2
آن2ها2 پیچیدگی2که2همه2 بدون2 و2 یا2ساده2تر2 عاطفی،2 نظر2
به2واسطه2نوعی2قرینه2سازی2به2وجود2می2آیند2)ای.دوندیس،2

.)672،1371

5. چارچوب مفهومی پژوهش 
سبک2 دارای2 ساختمان2های2 در2 بصری2 عناصر2 بررسی2 در2
دوره2پهلوی2اول2و2دوم،2تأثیر2عمیق2سبک2مدرن2همراه2با2
اصالت2و2اثرگذاری2معماری2ایرانی2را2در2نمودهای2ظاهری2
بنا2می2توان2مالحظه2نمود؛2اما2در2اواسط2دوره2پهلوی2اول2به2
بعد،2تفاوت2ها2از2طریق2وجود2تنوع2محرز2می2گردد.2در2نمای2
دوره2پهلوی2اول2و2دوم2اغلب2کلیت2نماها2هندسی2است،2
در2حالی22که2اشکال2متنوع2در2آن2وجود2ندارد2اما2معماران2
با2بهره2مندی2از2قاب2بندی2صحیح2و2مصالح2به2روز،2سعی2در2
ایجاد2تصاویر2و2فرم2آشنا2در2ذهن2داشته2اند.2معمار2هنرمند2
سویی2 از2 است،2 ایرانی2 کهن2 معماری2 دل2بسته2 دوره2 این2
کاماًل2خود2را2پایبند2به2الگوی2صرف2نمی2کند2و2تالش2خود2
را2در2جهت2ایجاد2حس2نوستالژی2و2خاطره2انگیزی2می2نماید،2
همچنین2با2استفاده2از2قواعد2یا2اشکال2نماهای2قدیمی2سعی2
بدین22سان2 و2 می2شود2 جایگزین2 ذهنی2 طرح2واره2 خلق2 در2
خلق2بازی2حجمی2در2نما2و2بهره2مندی2از2تخلخل2و2اختالف2
سطوح2در2نماست2که2سبب2می2شود2سیمای2ساختمان2به2
تبدیل2 و2 پهلوی2شناخته2 امضای2دوره2 با2 الگویی2مشخص2
شود.2وجود2احجام2مدرن2و2پیدایش2فرم2های2قوطی2مانند2
با2ترکیب2سطوح2عمودی2و2افقی2در2آثار2این2دوره2فراوان2

دیده2می2شود.
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شکل 5: تحوالت و الگوی کالبدی نما دوره پهلوی اول و دوم به همراه مصادیق پرگنانس و ادراک معنایی
نمانظام يافته الگوي عناصر ساختماني نمامصالح و سازهنماتزيينات اركان نماحجم كلي

مدرن عاليه

نمايش حجم به جاي •
جرم

استفاده از خطوط •
ينمستقيم و استريم ال

احجام مدرن•

عدم استفاده از •
الحاقيتزيينات 

نوظهور با تزيينات •
اشكال صنعتي

با تزيينات اجراي •
سنگ و آجر و فلز

نرده بالكن شمالي•

سنگ•
آجر•
سيمان•
ا  اسكلت فلزي ي•

بتني

بام مسطح و شيبدار•
ماكرو و كليحجم هاي •
تزييناتتغيير در ظهور •

 عدم رجعت به تاريخ و•
گذشته

 جاي بهبر تعادل تأكيد •
تقارن

هندسه اقليدسي•
فرم تابع عملكرد•

حجم متقارن•
پالنقسمتي  3تقسيم •
تقارن محوري در پالن•

نماقسمتي  3تقسيم •
بالكن•
تقسيمات عمودي نما•
پنجره پاالديو•
خطوط ممتد عمودي •

نما
كشيدگي افقي•

تصاوير  : تزيينات•
/  گچ بري/ واقع گرا 

مجسمه / آجرچيني
واقع گرا

عدم استفاده از •
تزيينات

نماي آجري•
سازه بتني•
نماي سنگي•
ديوارباربر•
نماي كاشي•

و  ستونهاي كالسيك يونان•
روم باستان

مرتفعستون هاي •
سنتوري•
بام شيب دارو مسطح•
پله در محور ورودي•
بالكن•
)چهاروجهي و پيازي(گنبد •
بالكن در باالي ورودي•
ستون مارپيچ•
شيرواني•
سنگ تاج•
نيم دايرهقوس هاي •

تقارن•
حجم ورودي در وسط •

و دوبال قرينه
چهارسوقرينه سازي •
يمراتب فضايسلسله •

ك
نئوكالسي

 تركيب سطوح عمودي و•
وح  يا تركيب سط/ افقي 

صاف و منحني
و فلزيشيشه اي جعبه •
پيدايش احجام قوطي •

شكل

پنجره بلند و وسيع•
 لبه هاي سيماني باالي•

پنجره
افقي  پنجره هاي •

سرتاسري
نماي اصلي مواج و سيال•
تقسيمات عمودي و •

افقي نما

ياشكال جديد و صنعت•
اجرا با فلز يا سيمان•
عدم استفاده از •

يا نمادهاي تزيينات 
تاريخي

سبك سازي سقف•
تيرآهن•
بتن•
سيمان•
سنگ پالك•
شيشه•
اسكلت فلزي يا  •

بتني

قفسه پله•
بام مسطح•
قوس•
تخته پالك باالي درب•
بالكن شمالي•
پركار و اشكال  نرده ها •

منحني

برون گرايي•
بروتاليسم•
نظم هندسي•
 اوج شكوفايي و عصر•

:طاليي معماري مدرن
 فناوري+ كالبد مدرن       
مدرن

معماري مكعبي
فرم هاي ساده و عملگرا

پهلوي اول
پهلوي اول

مدرن
پهلوي دوم

پرگنانس و ادراك معنايي

عناصر تشكيل . 1
جهت حفظ در  اي سازه

فرم اوليه
 ساختن فرم درممتاز . 2

جهت غناي حسي از 
طريق تجميع مباني 

ادراكي 
اجزا هم نشيني . 3

درجهت قاب بندي و 
تعادل بصري

ذهني از بازنمايي . 4
طريق حفظ اطالعات 

سازه اي
و حفظ نقشه ايجاد . 5

ز شناختي با استفاده ا
نقاط، خطوط و پهناها 

،  1394شاه چراغي، (
209(

تصوير ذهنيايجاد . 6

يمرتفع پلكانبرج هاي •
تقسيمات افقي•
نواري و پنجره هاي •

سرتاسري
سايبان•
افقيكشيدگي هاي •

میدان2های2 ماهیت2 و2 تجارب2شناختی2 گشتالت2گرایان،2
با2قانون2پرگنانس2شرح2می2دهند2 تشکیل2شده2در2مغز2را2
و2به2هسته2اصلی2روانشناسی2گشتالت2معروف2است.2واژه2
پرگنانس2و2گشتالت2معادل2دقیقی2در2دیگر2زبان2ها2ندارد؛22
»ماهیت2 ترکیبی2 واژه2 فارسی2 در2 آن2 معادل2 بهترین2 ولی2

وجودی«2یا2»عصاره«2است.2اندام2های2حسی-2ادراکی2انسان2
از2گشتالت22موجود2در2محیط22ادراکی2تأثیر2می2پذیرد2و2به2
مغز2 به2 ساده2 مجرد2 حواس2 و2 متفاوت2 محرک2های2 شکل2
منتقل2می2شود2و2در2نهایت2مغز2بر2پایه2قانون2پرگنانس2یا2

کمال2پذیری2آن2را2تکمیل2می2کند.

شکل 6: معانی قوانین بصری نظریه گشتالت و درجه معنایی پرگنانس مرتبط با معماری

ري
عما

ا م
ط ب

رتب
ت م

شتال
ل گ

صو
ا

مشابهت

مجاورت
)همان قانون نزديكي شولتز(

جامعيت/ تداوم
)همان قانون پيوستگي شولتز(
)تداوم خوب يا نيك پيوستگي(

بستار/ تكميل/ يكپارچگي
)حصر شولتزيا  قانون بست(	

پيكره و زمينه

سرنوشت مشترك

فراپوشانندگي

منطقه مشترك

تقارن

عنصر متصل

ابعاد، رنگ، شكل

ي، پوشان ، تماس، همها لبهنزديكـي 
كردن تلفيـق

فه  صر استمرار كنتورهاي پيوسته،
اختاريسجويي 

اي بسته و فضهاي  محيطيگانگي 
محصور

تشــخيص ميان شكل و زمينه
هويتيدو  اشكال 

موجود در ساختار جنبش عناصر

  صورتزيرمجموعه تر  كوچكصورت 
تر بزرگ

بسته هاي غالباً محدوده

محور تقارن

دهنده اتصالعناصر 

واحداي  مجموعهتلقي عناصر با خصوصيات مشابه به صورت يك 

واحداي  مجموعهبه عنوان تر  نزديكتلقي اجزاي به هم 

وابســته بــه صــورت واحــدهاي  محركادراك 
يا ميل به تداوم و استمرار بخشيدن

نقايص در  تكميل بخشــي از تصوير پوشانده شــده يا جا افتاده به تصويري كامل، گرايش هيات و شكل كمال يافته، تكميل
نظامهاي ناقص

خوانش يك تصوير در راســتاي ايجــاد وحدت، توسط تضاد ميان شكل و زمينه

.يك گروه واحــدعنوان  به، آينــد ميادراك عناصري كه با هم و در يك راســتا بــه جنبش در 

تر هاي بزرگ گشــتالتتحت الشعاع تر  هاي كوچك گشتالت

مجموعه ديده شدن عناصر محدود در يك قالب بسته

يك مجموعه ديده شدن توسط محور تقارن

مجموعه ديده شدن عناصر به هم پيوسته  

نيروي تجربه شده ادراكي 
ساختار شرح سازمان فضايي درجه معنايي 

پرگنانس

**
***
**

***
*

**
*

**
***
**

معاني قوانين بصري نظريه گشتالت و درجه معنايي پرگنانس مرتبط با معماري: 7نمودار 

اصول2 بر2 مبتنی2 نما2 و2 شهری2 جداره2 به2 ادراکی2 رویکرد2
گشتالت2چنان2است2که2الگوی2نما2مانند2پیکره2ای2دانسته2
می2شود2که2بر2بستر2خود2که2فضای2شهری2پیرامون2خود2
این2حالت2 منفرد2معماری2در2 نمای2 باشد،2درک2می2شود.2

اجزا2 همراه2 به2 و2 بصری2 مشترک2 ساختارهای2 واسطه2 به2
جداره22 با2 گشتالت2 اصول2 بر2 مبتنی2 تشکیل2دهنده2اش،2
بالفصل2خود2در2یک2سازمان2فضایی2مشترک2قرار2می2گیرد.2
تلقی2 کامل2 شکلی2 به2عنوان2 شهری2 بدنه2 که2 آنجایی2 از2
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بر2 نما2 توسط2 آن2 در2 تعدیل2 و2 جرح22 هرگونه2 که2 می2شود2
اساس2اصل2زیاده2نمایی،2نقصانی2در2فرم2کمال2یافته2بوده2
دریافت2 و2 ناقص2 وجوه2 تکمیل2 پی2 در2 انسان2 ادراک2 و2
دارد.2 خود2 ادراکی2 پیشاشناخت2 با2 متناسب2 فرمی2 مجدد2
همچنین2اصل2مجاورت،2نمای2واحد2به2دلیل2تشابه2باال2با2
جداره2خیابان2از2نظر2بصری2سعی2در2یکی2شدن2با2زمینه2
دارد.2از2سویی2دیگر2بر2اساس2اصل2محصور2بودن،2سطوح2
قابل2تفکیک2نما2با2بدنه2به2حداقل2کاهش2می2یابد،2یگانگی2
نما2در2فرآیند2ادراک2گشتالت2کاهش22یافته2و2تشابه2آن2با2
پس2زمینه2که2بدنه2ای2کامل2از2خیابان2است،2افزایش2می2یابد2

.)Juaslin, 2010(

6. یافته های پژوهش
بنای2 تعدادی2 معماری2 نمای2 میان2 نسبت2های2 21 جدول2

بازار،2سینما2 منتخب2)کاخ2دادگستری،2بانک2ملی-2شعبه2
سینگر،2 ساختمان2 دخانیات،2 مرکزی2 ساختمان2 متروپل،2
ساختمان2امور2خارجه،2کاخ2وزارت2دارایی،2مهمان2پذیر2الله،2
بانک2سپه2شعبه2مرکزی،2ساختمان2اداری2جیپ،2هنرستان2
دختران،2ساختمان2گروه2صنعتی2بهشهر،2ساختمان2راه2آهن،2
کاخ2شهربانی،2بانک2ملی-2شعبه2دانشگاه2تهران2و2هتل2الله(2
را2در2قیاس2با2اصول2گشتالت2)همراه2با2نماد2بصری2برگرفته2
از2 کیفی2 تحلیل2 اساس2 این2 بر2 می2دهد.2 نشان2 آن(،2 از2
نمادهای2ادراکی2همراه2تأثیر2بصری2آن2بر2طرحواره2های2نما2
مورد2تحلیل2محتوای2کیفی2قرار2گفته2و2نتایج2سطح2عینیت2
روابط2گشتالتی2استنباط2شده2در2جدول222لیست2می2شود.2
سپس2با2اتکا2بر2پاسخ2برگرفته2از2آنالیز2پرسشنامه2ها2)جدول2
3(،2جهت2تحلیل2کمی2از2چگونگی2درک2مفاهیم2گشتالت2

توسط2مخاطب،2ارائه2می2شود.

جدول 1: بررسی کیفی روابط قوانین گشتالت تأثیرگذار در نما
عینیت روابطبنانماد بصریاصول گشتالت

ادغام2یافتهمشابهت

مجاورت2)همان2قانون2نزدیکی2
آشکارشولتز(

تداوم،2فراگیری2و2جامعیت2)تداوم2
مستترخوب2یا2نیک2پیوستگی(

یکپارچگی،2تکمیل2و2بستار2)قانون2
مستتربست2و2حصر2شولتز(

ادغام2یافتهپیکره2و2زمینه

آشکارسرنوشت2مشترک

ادغام2یافتهفراپوشانندگی
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عینیت روابطبنانماد بصریاصول گشتالت

مستترمنطقه2مشترک

آشکارتقارن

ادغام2یافتهعنصر2متصل

6-1- تحلیل کیفی فرآیند ادراک نما 
اگر2نما2را2چون2یک2شی2تصور2نموده2و2بدنه2یک2خیابان2
رویکرد،2 این2 در2 کنیم؛2 تلقی2 اشیا2 از2 مجموعه2ای2 نیز2 را2
خیابان2 و2 شود2 تلقی2 پیکره2ای2 مانند2 می2تواند2 ساختمان2

همچون2بستری2است2که2دیده2شدن2و2ارزشمندی2پیکره2
را2میسر2می2کند.2نما،2فضای2معماری2را2به2خیابان2اتصال2
می2دهد2و2محصور2می2سازد2و2از2این2سبب2منظر2می2تواند2با2

ویژگی2های2فضایی2شهر2درهم2تنیده2و2منطبق2شود.

جدول 2: سطح عینیت روابط گشتالتی استنباط شده در الگوی نما

سبکبنا

اصول گشتالت
مجاورتمشابهت

وم
دا

ت

تار
س

ب

نه
زمی

 و 
ره

یک
پ

ک
تر

ش
ت م

وش
سرن

گی
ند

شان
پو

فرا

ک
تر

ش
ه م

طق
من

رن
تقا

صل
 مت

صر
عن

اد
ابع

گ
رن

کل
ش

ق
فی

تل

نی
شا

پو
هم

س
ما

ت

ها
به 

ی ل
یک

زد
ن

************نئوکالسیککاخ2دادگستری

نئوکالسیک2بانک2ملی-2شعبه2بازار
**********خردگرا

*******آرت2دکوسینما2متروپل
ساختمان2مرکزی2

***********نئوکالسیکدخانیات

*******نئوکالسیکساختمان2سینگر
**نئوکالسیکساختمان2امور2خارجه
*******بین2المللکاخ2وزارت2دارایی
***آرت2دکومهمان2پذیر2الله

******بین2المللبانک2سپه2شعبه2مرکزی
***********آرت2دکوساختمان2اداری2جیپ
بین2المللهنرستان2دختران

ساختمان2گروه2صنعتی2
*********بین2المللبهشهر
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سبکبنا

اصول گشتالت
مجاورتمشابهت

وم
دا

ت

تار
س

ب

نه
زمی

 و 
ره

یک
پ

ک
تر

ش
ت م

وش
سرن

گی
ند

شان
پو

فرا

ک
تر

ش
ه م

طق
من

رن
تقا

صل
 مت

صر
عن

اد
ابع

گ
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کل
ش

ق
فی

تل
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پو
هم
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ت

ها
به 

ی ل
یک

زد
ن

***نئوکالسیکساختمان2راه2آهن
*******سبک2ملیکاخ2شهربانی

بانک2ملی-2شعبه2دانشگاه2
*******بین2المللتهران

*********بین2المللهتل2الله

بر2اساس2اصول2مطرح2شده2در2پژوهش2حاضر،2درک2ادراکی2
واحدی2توسط2دیدن2نما2توسط2مخاطب2صورت2نمی2گیرد.2
به2این2معنا2که2ادراک2انسانی2با2بهره2گیری2از2عناصر2گشتالت2
موجب2کشف2اصولی2شده2و2دریافت2مجدد2انگاره2ها2سبب2
خلق2مفاهیم2جدیدی2در2نما2خواهد2شد2که2در2نهایت2زمینه2
بسط2روابط2طرح2واره2های2بصری2موجود2در2نما2می2گردد2و2
به2صورت2واحد2یگانه2ای2توسط2مخاطب2درک2می2شود.2در2
این2حالت2نما2به2سبب2عدم2تشابه2کیفیت2های2بصری2خود2
با2بستر2و2بر2اساس2اصل2تشابه،2با2این2که2دارای2کیفیت2های2
بصری2مشابهی2نبوده2ولی2آشکارا2به2صورت2واحد2یگانه2ای2
دریافت2می2شود.2این2موضوع2از2مهم2ترین2اصولی2است2که2
دیگر2 از2سوی2 است.2 تشخیص2 قابل2 پرگنانس2 رویکرد2 در2
چون2نماها2دارای2سطوح2بسته2و2فضای2محصوری2هستند2
که2طبق2اصل2بستار2زودتر2توسط2قوای2ادراکی2ناظر2و2به2
می2گردد،2 درک2 واحد2 شکل2 یک2 به2عنوان2 مستتر2 صورت2
ویژگی2 بر2 تأکیدی2 یکپارچگی2 و2 یگانگی2 کیفیت2 داشتن2
تضاد2نما2در2بستر2خیابان2خواهد2بود.2همچنین2از2آنجا2که2
اجزای2نما2سطح2بسته2کوچک2تری2نسبت2به2منظر2زمینه2
شکلی2 به2عنوان2 بیش2تر2 فراپوشانندگی،2 اصل2 طبق2 دارد،2
اصول2 این2 کشف2 و2 درک2 می2شود.2 درک2 بستر2 با2 متضاد2
آشکار2و2مستتر2در2طرح2واره2های2نما2به2صورت2ادغام2یافته2
ایجاد2وزن2مطلوب2 در2ذهن2موجب2احساس2کیفی2غنا2و2

بصری2در2نما2می2شود.
6-2- تحلیل کمی فرآیند ادراکی نما 

در2این2پژوهش،2برای2شناخت2معانی-2ادراکی2گشتالت2که2
مخاطبان2کنونی2از2نماهای2موردمطالعه2استنباط2می2کنند،2
از2ابزار2پرسشنامه2استفاده2شدکه2نتایج2به2شرح2زیر2می2باشد:
در2ابتدا2با2توجه2به2داده2ها2از2روش2تحلیل2روایی-2صوری2
از2گزینه2های2 استفاده2شده2است.2در2این2روش2به2هریک2
موردنظر2در2نما2اعداد2یک،2دو2و2سه2اختصاص2داده2شده2

است.2قابل2ذکر2است2عدد2یک2به2معنای2کم2و2عدد2سه2به2
از2 گزینه،2 فراوانی2هر2 از2محاسبه2 و2پس2 است2 زیاد2 معنی2
رابطه2زیر2در2محاسبات2بهره2گرفته2می2شود:2شماره2گزینه2

x )%(2فراوانی=2شاخص
چنانچه2این2شاخص2بیش2از21.52باشد،2آیتم2برای2تحلیل2های2
بعدی2مناسب2تشخیص2داده2می2شود.2نتایج2به2دست2آمده2
از2بررسی2فرم2های2تکمیل2شده2و2محاسبه2شاخص2سنجش2
تأیید2سؤاالت2توسط2متخصصان2 از2 روایی-2صوری2حاکی2
می22باشد.2پس2از2سنجش2روایی2پرسشنامه2نوبت2به2بررسی2
پایایی2پرسشنامه2می2رسد.2بدین2منظور2داده2های2به2دست2
آمده2بر2اساس2پرسشنامه2ها2در2نرم2افزار2SPSS2وارد2شده2
قابلیت2 می2شود.2 محاسبه2 آن2ها2 برای2 کرونباخ2 آلفای2 و2
ابزار2اندازه2گیری2است2که2 پایایی2یکی2از2ویژگی2های2فنی2
اندازه2 چه2 تا2 اندازه2گیری2 ابزار2 که2 است2 این2 نشان2دهنده2
نتایج2یکسانی2در2شرایط2مشابه2به2دست2می2دهد.2یکی2از2
کرونباخ2 آلفای2 ضریب2 پایایی،2 قابلیت2 محاسبه2 روش2های2
می2باشد2که2برای2محاسبه2آن2ابتدا2باید2واریانس2نمرات2هر2
سؤال2پرسشنامه2و2واریانس2کل2آزمون2را2محاسبه2کرد2و2
سپس2با2استفاده2از2فرمول2زیر2مقدار2ضریب2آن2را2محاسبه2
نمود:2در2این2رابطه2K2تعداد2پرسش2ها2و2Si2انحراف2معیار2

امتیاز2کل2پرسش2ها2است.

کرونباخ2 آلفای2 2،SPSS نرم2افزار2 توسط2 پژوهش2حاضر2 در2
این2 نشان2دهنده2 که2 است2 شده2 محاسبه2 20.941 با2 برابر2
هماهنگی2درونی2میان2سؤاالت2پرسشنامه2حاکم2می2باشد2
و2نتایج2به2دست2آمده2توسط2پرسشنامه2به2منظور2تجزیه2و2

تحلیل2های2آتی2قابل2اطمینان2خواهند2بود.

SPSS جدول 3: محاسبه آلفای کرونباخ توسط نرم افزار

تست2پایایی
0.876آلفای2کرونباخ

0.890آلفای2کرونباخ2بر2اساس2آیتم2های2استاندارد2شده
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ابزار2پرسشنامه2به2منظور2دست2یافتن2به2پاسخ2های2مورد2
دسته2 دو2 وسیله2 به2 موجود2 شرایط2 پاسخ2های2 و2 انتظار2
پاسخ2های2 به2 یافتن2 دست2 برای2 گشتند.2 تکمیل2 مخاطب2
و2 متخصص2 مخاطبان2 و2 دلفی2 روش2 از2 انتظار،2 مورد2
علوم2 و2 شهرسازی2 معماری،2 رشته2های2 در2 دانشگاهی2
رفتاری2به2تعداد2352متخصص2در2دو2مرحله2بهره2گرفته2
به2 نیز2 موجود2 پاسخ2های2 به2 دستیابی2 راستای2 در2 شد.2
تعداد2 به2 )شهروندان(2 عادی2 مخاطبان2 با2 ارتباط2 برقراری2

نمونه2602شهروند2پرداخته2شد.

پرسشنامه2های2 از2 حاصل2 یافته2های2 اساس،2 این2 بر2
تکمیل2شده2نشان2می2دهد2که2بیش2از2482درصد2مخاطبان2
اکثر2روابط2موجود2در2عناصر2نما2را2کشف2کردند.2192درصد2
آن2ها2به2دنبال2خلق2معانی2جدید2در2نماهای2موجود2هستند.2
233درصد2پاسخ2گویان2نیز2در2طیف2افرادی2قرار2می2گیرند2
به2 می2کنند.2 خلق2 کشف،2 هم2زمان2 را2 ادراکی2 معانی2 که2
ساختار2 در2 مستتر2 و2 آشکار2 روابط2 ادغام2 پی2 در2 عبارتی2

بصری2هستند.

جدول 4: فراوانی پاسخ بر حسب سطح دریافت عینیت روابط در مقایسه با نوع نظام حاکم موجود در نما

کل
سطح عینیت روابط استنباط شده

نوع نظام حاکم ادراکینوع شمارش
ادغام یافتهمستترآشکار

کشف2نظام2ادراکی2گشتالتموجود291226
مورد2انتظار294.419.84.8
خلق2روابط2ادراکی2در2ذهنموجود202162
مورد2انتظار20313.73.3
بسط2نظام2ادراکی2گشتالت2عناصر2موجودموجود11632
مورد2انتظار111.77.51.8
کلموجود6094110
مورد2انتظار6094110

شکل 7: رابطه بین نوع نظام حاکم ادراکی و سطح عینیت روابط موجود در نماهای دوره پهلوی

رابطه بين نوع نظام حاكم ادراكي و سطح عينيت روابط موجود در نماهاي دوره پهلوي: 8نمودار 

جدول242یافته2های2مطالعات2میدانی2را2برحسب2طبقه2بندی2
سطح2عینیت2روابط2و2نوع2نظام2ادراکی2را2ارائه2می2دهد.2بر2
می2شود،2 مشاهده2 27 شکل2 در2 که2 همان2گونه2 اساس،2 این2
تحت2 با2 است،2 ادراکی2 فرآیندی2 پرگنانس2 که2 آنجائی2 از2
تأثیر2قرار2دادن2تجربه2شناخت2و2اثری2که2بر2تصویر2ذهنی2
می2گذارد،2بر2نظام2بسط2ساختار2ترکیب2نما2اثری2فزاینده2
داشته2است.2این2نتیجه2در2بسط2نظام2ادراکی2به2احساس2

غنا2ختم2می2شود.

7. بحث
در2پاسخ2به2پرسش22پژوهش2باید2گفت2که2روابط2آشکار2و2
معنادار2 روابطی2 پهلوی،2 دوره2 منتخب2 نماهای2 در2 مستتر2
پیوستن2 وقوع2 به2 منجر2 آن2ها2 ادغام2 نتیجه2 که2 است2
نماها2 این2 در2 موجود2 گشتالت2 می2شود.2 ادراک2 حلقه2های2
الیه2های2عمیق2ادراکی2را2فعال2کرده2و2احساس2غنا2پدید2
می2آید2که2شرط2الزم2آن2وجود2مراحل2آشکاری2و2مستتری2
فعال2شدن2 با2 مرحله2 این2 در2 است.2 تناسبات2 و2 روابط2 در2
الیه2های2عمیق2ادراکی2درک2بهتری2از2طرحواره2ها2در2نما2
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و2 نما2 طرحواره2های2 بین2 می2افتد.2 اتفاق2 مخاطب2 توسط2
تکمیل2فرآیند2ادراک،2ارتباطی2مستقیم2وجود2دارد.2نتایج2
این2واقعیت2است2که2نماهای2دارای2 بیانگر2 تحقیق2حاضر2
را2در2مخاطب2 آنجایی2احساس2غنا2 تا2 سبک2دوره2پهلوی2
ایجاد2می2نمایند2که2332درصد2مخاطبان2یعنی2نزدیک2به2
درک2 نماها2 با2 رویارویی2 در2 توانستند2 پاسخ2دهندگان2 21.3
عمیقی2از2آن2داشته2باشند.2طبق2رابطه2تصویر2ذهنی،2آنگاه2

تبدیل2می2شود2که2حلقه2 به2ذهنیت2 نما2 ادراکی2 اطالعات2
سوم2و2درک2ادغام2یافته2روابط2آشکار2و2مستتر2در2طراحی2
نما2اتفاق2بیفتد.2چنانچه2این2معانی2خوشایند2و2الهام2بخش2
باشند،2ذهن2احساس2برانگیختگی2کرده2و2این2پدیدآورنده2
تصویر2ذهنی2می2شود.2این2موضوع2در2بدنه2های2شهري2در2
قالب2یک2کل2نظام2مند2در2قالب2طرح2واره2ای2منسجم2در2نما2

به2ایجاد2شهري2سالم2و2ساختارند2کمک2خواهد2کرد.

شکل 8: ارتباط بین حلقه های معنایی ادراک، طرح واره های نما و احساس غنا

تظاهر روابط پايه بصري و تناسبات

كشف روابط اوليه توسط ذهن

درك اوليه

ذهنيتادراكاحساس

تجزيه فرم به عناصر مستتر گشتالتي

خلق روابط ادراكي موجود در ذهن

برداشت مفاهيم پرگنانس، ادراك 

بسط عناصر حاصل از كشف و خلق روابط 
ادراكي

طراحي اليه هاي درك عميق 

تبيين الگو و احساس غنا

روابط ادغام يافته روابط مستتر روابط آشكار

، 29=فراواني پاسخ 
مخاطباندرصد  48معدل 

، 20=فراواني پاسخ 
مخاطباندرصد  19معدل 

، 11=فراواني پاسخ 
مخاطباندرصد  33معدل 

ارتباط بين حلقه هاي معنايي ادراك، طرح واره هاي نما و احساس غنا: 9نمودار 

8. نتیجه گیری
الگوهای2 میان2 معناداری2 رابطه2 نشان2دهنده2 دستاوردهای2
حسی2 غنای2 و2 ایران2 معاصر2 معماری2 میراث2 در2 موجود2
اصول2 تطبیق2 با2 دارد.2 وجود2 مخاطب2 در2 آن2 از2 حاصل2
ادراکی2گشتالت2با2نسبت2های2نما2امکان2تحلیل2گرافیکی2
نهایی2 مقایسه2 و2 ارزیابی2 در2 آمد.2 فراهم2 نسبت2ها2 این2
مجموع2 آنجایی2که2 از2 به2دست2آمده،2 نتایج2 بین2 انجام2شده2
کل2پدیده2ها2پدیده2ای2فراتر2از2مجموعه2آن2هاست،2این2نکته2
مشخص2شد2که2افراد2در2توصیف2بصری2خود2از2نماها2عالوه2
بر2معیارهای2مشخص2شده،2عنصر2ناملموس2دیگری2را2نیز2
ادراک2می2کنند.2این2عنصر2تأثیر2عاطفی-2روانی2است2که2
نما2بر2ذهن2افراد2به2جا2می2گذارد2که2درصد2قابل2توجهی2از2
اشاره2 نکته2 این2 به2 بنا2 از2 توصیف2خود2 در2 پاسخ2دهندگان2

داشته2اند.
هنگامی2که2 می2دهد2 نشان2 پژوهش2 این2 کمی2 یافته2های2
کشف2 مخاطب2 توسط2 نما2 ادراکی2 کیفیات2 و2 ویژگی2ها2
مهم2ترین2 به2عنوان2 نما2 طرح2واره2های2 آشکارگی2 می2شود،2
عامل2و2متغیر2مرتبط2با2معنی،2موجب2تنوع2معانی2و2ایجاد2
ویژگی2های2 در2 دقت2 با2 همچنین2 می2شود.2 ذهنی2 تصویر2
بصری2روابط2در2ساختار2نما،2این2نتیجه2آشکار2شد2که2از2

طریق2تناسبات2قاعده2مند2در2بیان2حوزه2ادراکی2گشتالت2
»نمای2 صورت2 به2 وحدت2 این2 و2 می2شود2 حاصل2 وحدتی2
ادراک2پذیر«2قابل2شناخت2خواهد2بود.2در2نمای2ادراک2پذیر2
که2در2واقع2اثری2از2کشف،2خلق2و2بسط2نظام2گشتالت2در2
میانی2 روابط2 و2 اصلی2 حلقه2های2 شامل2 می2شود،2 دیده2 آن2

ادراک2است.
ماندگار2 اثری2 ادراک2پذیر2 نمای2 پرگنانس،2 اصل2 اساس2 بر2
مخاطب2 در2 است2 ذهنی2 تصویر2 شکل2گیری2 به2 منجر2 که2
ایجاد2می2نماید.2به2این2معنا2که2ادراک2انسانی2با2بهره2گیری2
از2عناصر2گشتالت2موجب2کشف2اصول2مشخصی2می2شود.2
در2 جدیدی2 مفاهیم2 خلق2 سبب2 انگاره2ها2 مجدد2 دریافت2
موجب2 معنایابی،2 با2 نهایت2 در2 که2 داشت2 خواهد2 نما2 آن2
و2 روابط2طرحواره2های2بصری2موجود2در2ذهن2شده2 بسط2
به2صورت2واحد2یگانه2ای2توسط2مخاطب2درک2می2شود.2به2
عبارتی2مغز2بر2اساس2قانون2کمال2پذیری2)پرگنانس(2وجه2
تازه2ای2به2محرک2های2حسی2می2دهد2که2ترکیبی2از2آنچه2
این2 می2نماید.2 متبادر2 ذهن2 در2 را2 می2شود2 درک2 و2 دیده2
ترکیب2سبب2بسط2روابط2موجود2در2ذهن2شده2و2سازنده2
کمال2 ویژگی2های2 با2 می2تواند2 نما2 می2نماید.2 غنا2 احساس2

ذهنی2مخاطب2منطبق2شود.
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پی نوشت
1. Schema
2. Similarity
3. Proximity
4. Close Edge
5. Touch
6. Overlap
7. Combining
8. Continuance
9. Contour
10. Closure
11. Figure/Ground Relationship
12. Common Fate
13. Inclusiveness
14. Symmetry
15. Common Region
16. Element Connectedness
17. Pragnanz
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