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مكـذمه
هش فضايي دس معماسي تـذن دس ظرـش فـشفشك ضـ ن
اظذاصهاش قاتليت اظشكال ن اظع اس مفاهيمي سا داسد .ايك مسـأله
صماظي غليظتش ميضود كه فشهنگي غني پطـشواظه للـف فضـاها
تاضذ .چنيك فضايي چه دس سناتظ كاستشدي فضا ن چه دس صمينه
ايجاد سنحيه ن تشداضت سناظي ،چه دس اظشخاب مصالح ن ضـالوده
ن تغاتف آ تا ظياصهاي سنحي ن سناظي غني ميضود .جسـشجو ن
ضنالت مراهش ن عاليـ فشهنگـي موجـود دس كالثـذ معمـاسي
ايشاظي ،ميتواظذ ته ضنالت ن تعييك اسصشها ن مفـاهي لـاظ
فشهنگي كـه تـيك مـشدو سناا داضـشه كمـ كنـذ .پـاسهاي اص
مفاهي موجود دس صظذفي سنصمشه مشدو اص ساه عناصـش كالثـذي،
قات اظشكال ته ديگشا هسشنذ ،كه لود پيوظـذهاي اجشمـاعي–
فشهنگي تعييك كننذهاي تـه ضـماس مـيآينـذ ن اص ساه رهنيـت
افشاد ،فضاي ف شي همگاظي سا ض ميدهنذ .ته عثاستي ديگـش
عناصــش كالثــذي ظمايــاظگش اسصشهــا ن مفــاهي فشهنگــي –
اجشماعي ،ته صوست ي نسيله تثادل ف ش تـيك سـاكنا ضـ ش
كاس ميكننذ .اسشفاده اص عالي ن مراهش مشتوط ته فشهنگهـاي
فزضشه ،دس فضاهاي جذيذساص معماسي ،داظطي جذيذ دس صمينه
معماسي است .دس ايك تشسسي تا پيگيشي چنيك سنضي سعي تـش
توجه ته مجموعه عناصش كالثذي فضا ن تميض آ ها اص ي ديگـش

ن تعييك ساتغـه مشكاتلطـا تـه همـشاه سدهتنـذي عمل شدهـاي
لاظ آ ها ميتاضذ عشاحي هش امشنصه تشاي لـود تخصصـي
نيژه ته حساب ميآيذ ،چشا كه هش جضن عشاحيهاي پيچيـذه
محسوب ميضود ،عالنه تش آ موضـوعي اقشصـادي اسـت كـه
عشاحي آ دس جلة مطششي ،ي ي اص م تشيك ظكصهـا سا ايفـا
ميكنذ .امشنصه دس ج ا عالنه تش سعايت ضواتظ عشاحي هشـ ،
اتش اسات جالثي تشاي جزاتيت هش ته كاس ميتشظذ تا هش آ ها
اص ديگش هش ها مشمايض توده ن مطششيا تيصتـشي سا تـه سـمت
لود جلة كنذ.
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