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 چكيده

 ین امممس  اررا    ترره ه طیس اتمما  ه ه س مح م   ین یع یهاگاههی از تک یهرگاه معمار
 حی . چراک ه ماهش سریرش سار م  یشناس ییب ایز یرر  ترره  شبرریپ کند،یحرکح م یانسان

س نرش  ای  یآ  ه ا تسرآگ اه یسنرش رر ن شسر،یهاعث م آ  یرانیز رگذر   ه رمممس ،یغ
ممک ن  یه ااز راه یک ی ر نی ر  شسر. ازاهر ه تسسط اهزارها ها مشکل ایآ  ها مشاهده  یتارج
  نق ش آ   یرر آثار معم ار یمدارحینسع از اررا ، تسجه هه مسضسع هس نیشناتح ههمر ا یهرا

مقال ه حاض ر ش ناتح  هی انسا  از فضاسح؛ لذا ه د  از ته شناسانهییبایاحسا  ز دیرر تشد
 یمخاطب ا    کش ر راه  ه یازهایرر پاسخ هه ن را یا یرر معمار یشناسییبایز یهایتسانمند

از  یناش  یع اط  یه ایاهی مرتبط ها ارز یمیها   ان باق آ  ها مسضسعات هسآ   اتیترج ا یم
 یهامؤل  ه ش سر،یپرس ش م  رم م  نی راس ما ا نی فضاهاس ح. رر ا یندیتررهه حس تسش ا

   اتی  ان ب اق آ  ه ا ترج یم دارحیه ا ح س هس یارتب اط هفضا چ  یعاط  یاهیارز کنندهنییتب
 اره اییها   معرارن د  ه ر اس ا  مؤل  ه یآث ار معم ار ههر ترره یکارهرا  مبمن یشناسییبایز

 40آم اری  ۀجامع  ۀاز نمسن رییگمسضسع هسر   ها ههره ینظر اتیمرتبط هاآنچه مسمخرج از اره
منمخ ،،  یاز سه س اتمما  فرهن   یحضسر دیرر هازر مهساتم قق پرسشنامه لین ر ز    تکم

ش د.  یاهی ارز یسنیرگرس  لی ( ه ا اس م اره از ت میکرت یپنج ل ری)ط ازهایهای حاصل از اممراره
ه ه ر   یر انیه یهامؤل ه قیکارهرا  اهمدا از طر یعاط  یاهیارز کنندهنییتب ۀنشا  رار؛ مؤل  جینما

ک ه  یر انیاس ح. حال ح ه یهندمیقاه ل تقس  ،یر انیمبارله ه -2   یرانیحاالت ه -1 یهعد اصم
   یش ناتم ،یارراک  یهامؤل  ه قی   از طر شسریکارهر را شامل م ی  احساس یعاط  یتررهه

. رهن دینش ا  م  یآثار معمار یممندیارتباط را ها احسا  هس نیشمریه گررر،یم نییتب یزشیان 
-یحس  یهاا سح ک ه نق ش مؤل  ه ییکارهر   تررهه فضا لهر تعام یمبمن زین یرانیه یمبارله
 نیحاص ل از آ  مع  یعاط  یاهی  ارز یرانیعنسا  عامل مؤثر هر تعامل هرا هه ی  رفمار یحرکم

 یشناس ییب ایز  اتیهر شدت ترج یشناتم یهامؤل ه ریتأثت ح میرمسمقیصسرت غ  هه کندیم
 فضا مؤثر هسمند.

 
ح االت هیر انی،  ،یشناس ییب ایترره ه ز ،یعاط  یاهیارز ،یمعمار حیهس :هاواژهكليد

 .مبارله هیرانی
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 مسئله طرحو  هقدمم
 حاصل های گوناگونمؤلفه تعامل از که است چندبعدی تفسیرییک اثر معماری  هویت

 قابتل متت  یتک نیستت و بلهته هماننتد کالبد خنثی یک معماری تنها ماهیت شود.می

ی استتت کتته از ابعتتاد متفتتاوتی برختتوردار استتت. دارهتتد  معتتانی دارای ختتوان ،
ای است و از ستوی ابزاری و رسانه خاصیت دارای سوکاثر معماری از ی گریدعبارتبه

دیگر ای  قابلیت را دارد تا به نیروهای عاطفی و احساسی انسان جهت بخشد؛ لتاا ایت  
 ک مهان معنادار شوند.هویت ی تحت تأثیر توانندمختلفی می سطوح در عواطف

هتای مهت  به یهی از دغدغه های اخیر، واکن  افراد به زیبایی محیط مصنوعدر سال
 ای پیچیده از تجربه انستانشناسی حوزهزیباییرفتار تبدیل شده است. -تحقیقات محیط

شناستی یهتی از دشتوارتری  زیبتاییاست که موضوع آن بسیار متفاوت است. تتاکنون 
 رقابتلیغهتای ، ای  رویدادها پدیتدهچراکهتأیید اعتبار علمی بوده است.  ازنظرها حوزه

شوند که آن سوی چارچوب ذهنی ظاهراً نفوذناپتایر هوشتیاری ای را شامل میمشاهده
انتد، هایی که به ای  موضوع پرداختهسازند و سابقه تالشیافته انسان را آشهار میتجس 

های ایت  دانت  تتاکنون قتادر عنوان یهی از حوزهشناسی بهزیبایی رو یازااندک است. 
معمتاری  نتهیدرزمهتای علمتی ها و بررسینبوده است به انتظارات موجود از موشهافی

نیستت و از  لمسقابتلای دارد کته شناسی ابعاد و حیطهتجربه زیباییپاسخ دهد. چراکه 
ایت   از های متنتوعیبرداشت و همواره تعبیرها کهای  باکند؛ استدالل منطقی تبعیت نمی

 دریافتت مخاطت  و تجربته ها، فاعتلتحلیل اصلی محور اما ،داشته است وجود تجربه
ه تجربت را شناستیزیباییه تجربت پدیدارشناسی چون دوفترن، به همی  دلیل فضاست.
های عینتی ستاختمان گاههرگاه معماری از تهیهتوان گفت که لاا میداند؛ می مخاط 

زیبایی کند، پیشبرد درک تجربیی انسانی حرکت میسمت محیط ناملموس تجربهبه 
عنوان هتای فتردی یتا غیرعینتی بتهشود. باید اقرار کترد کته پاستخشناسی دشوار می

شتوند، چراکته ماهیتت غیرملمتوس، زودگتار و های اساستی محستوب میبازدارنده
شود، سنج  درونی )با خودآگاهی( یا خارجی )بتا مشتاهده یتا باعث می هیجانی آن

 رو شود.روبه توسط ابزارها( با مشهل
های ممه  بترای شتناخت بهتتر ایت  نتوع از ادراک رو از نگاه نگارنده یهی از راهازای 

انستان  شناسانهدر آثار معماری و نق  آن در تشدید احساس زیبایی توجه به موضوع هویت
هتای شناسی معماری فهت  درستت برختی قابلیتتدر حقیقت باید گفت زیباییضاست. از ف

هایی نظیر تجربه و قضاوت. به عقیده استهروت ، همتواره تجربته ذهنی خاص است، قابلیت
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ی یک ابژه را تغییتر دهتد، که چیزی تجربه آنجاتا  رسدشناسی میاست که به سنج  زیبایی
ای از محتیط . لتاا هتر تجربته(107: 1989)استهروت ،  دهتدغییر میمفهوم زیبایی آن را نیز ت

هتای متنتوعی را در شناسی است که دامنته وستیعی از پدیتدارها و تجربتهدارای ابعاد زیبایی
هتای ایت  ادراکتات، احساستات . ای  تجربیات اساساً ادراکی هستند و برخی جنبهردیگیبرم

هتای بستیار ای بودن ادراک محتیط، واکتن دلیل لحظهآورند و به مشخصی را به وجود می
شتوند و زیسته به انستان عرضته متی هکه به شهل یک تجرب کنندسریعی در انسان ایجاد می

تتوان ایت  پرست  بنابرای  می؛ توان به درجات مختلف از محیط کس  کردای  تجربه را می
آن بتر ارزیتابی عتاطفی  تجربه زیستتهتواند در را مطرح کرد که هویت یک مهان چگونه می

 انسان از آن مهان اثرگاار باشد؟
هویتمنتدی  ه، در محتیط، مستئلتوجهقابلچراکه یهی از ای  احساسات برانگیخته و 

افراد به دلیل همی  نوع از احساس خاص و ترجیحاتشان نسبت بته یک مهان است که 
ویتژ  مترتبط بته آن مهتان، حتس  همحیط تعامل بیشتری کرده و بتا تجربت یک مهان با

هتای با ای  مالحظات، توجته انتدکی بته واکتن کنند. ی پیدا میبستگدلاحساس تعلق و 
هیجانتات مثبتت  ها معطو  شده است؛ مواردی چون ارزیابی عاطفی وذهنی واقعی از مهان

های بدنی یتا رفتتاری ختاص، ایجاد واکن  جهیدرنتناشی از احساس هویتمندی در مهان و 
ی و یا توجه و غیره کته مترتبط بتا دریافتت حتس زیبتایی از فضاستت، ختگیخودانگایجاد 

 مغفول مانده است.
بخشی فرهنگی در خلق آثتار معمارانته، ضترورت با توجه به اهمیت موضوع هویت

ویتت بودن معماری و ارتبتا  آن بتا مستئله ه ندیخوشافه  اولیه عوامل مؤثر در ادراک 
عنوان بخشی از زندگی روزمره مردم مرتباً حائز اهمیت است که محیط کالبدی به ازآنجا

گردد، پس ای  قابلیت را دارد تا تأثیرات متفاوتی به لحتا  ادراکتی مشاهده و تحلیل می
عنوان یتک کتل تا جتایی کته اگتر محتیط مصتنوع بته و عاطفی از خود بر جای گاارد

ازنی در سازمان فضایی خود به مخاطبان بدهتد، امهتان وقتوع هویتمند نتواند پاسخ متو
 سازد.ای را به لحا  عاطفی فراه  میپیامدهای ناخواسته

شناستی محتیط های زیباییخوانی هویت کالبدی معماری با ارزشه دیگر عبارتبه
گردد، یعنتی خلتق مهتانی کته هتویت  بتا موج  تداوم ارتبا  میان انسان و مهان می

هتای شود تا هویتمنتدی شاخصتهترجیحات خوشایندی انسان سازگار باشد، موج  می
 جتهیدرنتو محتوایی اثر حامل پیامی گردد که به ارزیابی محیطی معنتا بخشتد و  کالبدی

به همراه خواهتد داشتت؛  شناسی اوارتقاء زیستی انسان را در راستای ترجیحات زیبایی
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 و بازیتابی ی جدیتد متورداچتهیدراز طریتق  معمتاری هویتت نمایتدمی ضروری لاا
بازشناستی و ختوان  هد  از انجتام تحقیتق حاضتر، بنابرای  ؛ قرار گیرد بازشناسی

ی میان کشف رابطه شناسی معماری در پاسخ به نیازهای مخاطبان وهای زیباییقابلیت
هتای ارزیتابیترجیحات افراد و ارتبا  آن با بحث هویتمنتدی آثتار و انطبتان آن بتا 

 چراکه هویت در محیط مصنوع بازتتابعاطفی ناشی از حس خوشایندی فضاهاست. 
 یبستتگدل هتد  بتا ذهنیت و عینیت میان انطبان بر مبنی شناختی ادراکی و فرآیندی
 ست.ا خاصی هایمحیط به احساسی

 
 سؤاالت تحقيق

کننده ارزیابی عاطفی فضا چته ارتبتاطی بتا های تبیی آثار معماری، مؤلفه همبتنی بر تجرب
 شناسی کاربران دارند؟مداری و انطبان آن با ترجیحات زیباییحس هویت

 
 روش تحقيق

 که طتی بود مطالعاتی نظری شاملابتدایی  همرحل شد؛ انجام دو مرحلهدر  ی حاضرمقاله

میتزان  بیشتتری  ها بتتوانآن سنج  با که شد معیارهایی ها ومؤلفهشناسایی  به اقدام آن،
صتورت بخ  دوم انجام مطالعه به آزمود. ی افراد راشناسانههای زیباییارزیابی تجربه و

هتا در حضتور واقعتی آن هواستطبهشناستی افتراد که ترجیحات زیبایی موردپژوهی بود
نیتاوران و پتردیس ستینمایی ملتت( و تهمیتل بناهای منتخ  )تئاترشهر، فرهنگسترای 

  یتترت  یبتدقرار گرفتت.  موردسنج پرسشنامه محقق ساخته در زمان حضور در بنا 
پیوستته و متتوالی در یتک روز  طوربهنفره از زنان از سه ساختمان  40که جامعه آماری 

تهمیتل پتس از ی را تهمیتل نمودنتد و اپرسشتنامهبازدید کردند و پس از هتر بازدیتد 
آزمون ترجیحات را تهمیتل و ترجیحاتشتان از  های جداگانه در انتها یک فرمپرسشنامه
 ی کردند.بندتیاولوبناها را 

 
 مبانی نظری

 محيط كالبدیمفهوم هویت در 
 بته نستبت فرد ذهنیت بر مبتنی زیرساختاری ادراکی عنوانبه مهان را هویت پروشانسهی

 تعتاملی، بازتتاب مفهتومی عنوانبته مهتان گیری هویتشهل مبنا، ای  بر داند.محیط می

 بتا هتد  ذهنیتت و عینیتت میان دائ  انطبان و قیاس بر مبنی شناختی ادراکی و فرآیندی

 هتایمحتیط بته احساسی یبستگدل درواقع و هایوستگیپ دیدگاه از هویت خود تعریف
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 تعبیتری بته یتا تجربه درواقع و شناخت ادراک، بر مبنی ای  فرآیند یهسته است. خاصی

. (6: 1394)ارباب و همهتاران، هاست آن یهایژگیو و هامهان بر مبنی ادراکی صحنهپشت
 ی حاصل از ادراکتات ومتقابل تجربه را به ارتبا  مهان هویت گیریشهل رلف، فرآیند

مستتقی ،  یتحتت تجربته داند. به اعتقاد او هویتت مهتانوابسته می فیزیهی محیط ابعاد
یتک  بته همتواره و گیردشهل می محیط اجتماعی و فیزیهی ابعاد معنای درک و درونی

 بنتابرای ،؛ ارجتاع دارد است، آن نتیجه فضا از مشخص بخشی تمایز مداوم که همانندی
مهتان  از تلقی بر که است «بیرون از مجزا درونی خلق»ی مهان، اساسی جوهره خصلت

 دارد. مستتقی  تأکیتد عمیق و تجارب بر مبتنی آن و هویت فضا از خاصی بخ  عنوانبه
 وضتعیت در نیرومندی مبنای مهان، یشدت تجربه بر مبنی بودن درون ژرفای و درجه

با اعتقتاد بته نظریته آگتاهی ادراکتی و  . لینچ(62: 1395)رلف، است  مهان احراز هویت
یتک  قالت  در مهتان و شتخص متقابل ارتبا  ینتیجه را مهان نگر، هویتدیدگاهی کل

و  ادراک فرآینتدهای و محیط میان پیوند فرآیند، حاصل ای  داند.می «ذهنی منسج  تجلی»
 از طریق خاطرات تجارب گاشتته حاصتل آن متمایز مهانی که بازشناسی است شناخت

 یتک در رویتدادها بتا آن عناصتر میتان پیوند برقراری محیط و شناخت در سهولت است.
 گیری، شتهلهاارزش غیرفضایی و با مفاهی  مرتبط و فضا و زمان از ذهنی تجلی منسج 

هویتت  پیهتولی دی و . از دیدگاه رولترو(167: 1393)لینج،را به همراه دارد  مهان هویت
 عضتوی عنوانخود بته دریافت بر مبنی ادراکی شناختی و بعد و یبستگدل مهان مرتبط با

 .(6: 1394همهاران، )ارباب و گردد می تلقی فضا یک از
 بر مبتنی احساسی و ی عاطفیبستگدلحاصل  را مهان هویت گیرینیز شهل م ،چپ

کته  استت «فضتایی و بصتری تجتارب» از منتج که داند؛ مفهومیمی محیط و انسان تعامل
 تیهو ؛ بنابرای (175: 1394م  و اسپارکز،)چپشود می متمایز فضا از بخشی آن، واسطهبه

 و عینیتت میتان مستتمر و متقابتل محصول ارتبتا  مفهومی تعاملی، عنوانبه اساساً مهان
شخص از طریق ادراکات حاصله استت.  و مهان تعامل جهیدرنت و محتوا و ذهنیت، زمینه

فرآیند ادراکات عاطفی انسان و احساس زیبایی از یک مهان خاص  توانمی  یترت یابه
شهل شرایط و مهان در آن مخاط  عی  و ذه  درگیریرا از طریق مفهوم هویت مهان، 

ابتدا از طریتق مطالعتات  پژوه لاا در ای  دنبال کرد.  معنایی حاصل از آن حوزه گیری
عنوان عامل اولیته متدنظر هایی را بهشناسی محیط، مؤلفهنظری شاخص در حوزه زیبایی

ت افراد را بتا مفهتوم هویتت هتر ها نتیجه ترجیحادهد و سپس با ارزیابی مؤلفهقرار می
 کند.عنوان یک ویژگی و عامل ثانویه تحلیل میمهان به
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 شناسی در محيطتجربه و زیبایی
شناسی ی زیباییاند که تجربههای تئوریک ادراک محیطی رویهردهایی اساسیچارچوب

. ای  مهات  فهری بر استاس شترایط درک زیبتایی دانندرا وابسته به ادراک محیطی می
 اند.شده بنانهادهمحیط و عوامل ادراکی یا غیر ادراکی تأثیرگاار بر تجربه 

ی ادراکی محیط مبتنی بر دانت  عمتومی و شترایط بر تجربه گرایی،دیدگاه یهپارچه
شناستی ییی زیبادر ایت  نگترش، تجربتهکنتد. فرهنگی/ اجتماعی ادراک کننده تأکید می

شتود محیطی با دان  و معرفت نسبت به محیطی که باید درک و تحسی  شود، هدایت می
دهند و تجربه رخ می زمانه  طوربهو غال  کیفیات ادراکی، کامل و وابسته به ه  بوده و 

تأثیر عوامل متعددی ماننتد تتاریخ، فرهنتط، طبقته اجتمتاعی، شناسی محیطی تحتزیبایی
 .(17: 2009)کارلسون،  چگونگی استفاده از محیط قرار داردشخصیت و 

که نگرشتی غیرشتناختی و یهپارچته استت، بتر تتأثیر  شناسیرویهرد تعامل زیبایی
شناستی فعتال و ی زیباییهای حسی و ادراکی در ایجاد تجربهفعالیت زمانه تعاملی و 

نسان و محیط )کالبدی، اجتماعی، ی اکند. ای  تئوری به تعامل یهپارچهپیوسته تأکید می
ارتبا  میان محیط و  نهیدرزمشناسی عنوان اساس پدیدارطبیعی و غیره( معتقد است و به

کنتد کته ایت  تفهتر اظهتار متی گتاارانیبنانسان معرفی شتده استت. آرنولتد برلینتت، 
ستی و شناپوشی از درگیر شدن با مفاهی  متضاد عی / ذه  به هنگتام درک زیباییچش 

ی پیونتد کامتل و برقتراراز طریتق  درکقابتلو پدیده  کنندهادراکک  کردن فاصله میان 
مشتارکت »مفهوم . (1: 2013)برلینت،  چندحسی با آن پدیده، نقطه قوت ای  تئوری است

ی جتای گترفت  انستان و مشتارکت فعتال او در تجربته دهنتدهبرلینت، نشان« شناسیزیبایی
ای از آن عمل یا فعالیت متقابل تجربی است. چنی  درکتی، تجربته که مشخصه ادراکی است

ضمنی یتا آشتهار مشتارکتی استت و آگتاهی بتدنی را بتا  صورتبهکه  استحضور انسان 
شناستی دهد. زمانی کته تتداوم ادراک در درک زیبتاییحرکت واقعی از میان فضاها نشان می

ی دوگتانگی جابتهکنتد. یتز تغییتر متیشناستی نیابد، مستئله قضتاوت زیبتاییمحوریت می
گیرنتد کته مشخصته آن قرار می« شناسیمیدان زیبایی»بیننده/فضا، در یک موقعیت به عنوان 

در ایت  موقعیتت نقشتی  کنندهادراکدرک فعاالنه و مشارکتی انسان در محیط است. هر فرد 
مشتاهده همچتون تجربته،  رقابتلیغ از طریق فعالیت ادراکی، بلهه با ابعاد تنهانهکند، ایفاء می

ی کل عوامل فردی و فرهنگی کته بته تجربته حستی فعتال حافظه، دان  و غیره؛ یعنی بازه
هتای فتردی، اما زمتان، تجربته و تفتاوت؛ دهندصورت آگاهانه یا ناآگاهانه رنط میانسان به
دقیقتاً شتبیه نیستتند،  هیچ دو مهانی ازآنجاکهکنند و کاستنی را ایجاد می رقابلیغهای تفاوت
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بنتابرای  از دیتدگاه تجربتی، تنتوع ؛ یهسان خواهد بتود ندرتبه هاآنقضاوت در خصوص 
را بازتتاب  درکقابلشرایط پویای تجربه  فقطشناسی یک نقص نیست؛ بلهه قضاوت زیبایی

 .(334: 2010، نتیبرل) دهدمی
بترای شناستایی و بهبتود  هتایی رابه اعتقاد برلینت، ادراکات چندحسی، توانمندی

دهد. چنی  مشتارکت شناسی محیط از طریق مشارکت کالبدی ارائه میی زیباییتجربه
یتابی شناسی انسان از فضا، جرم، چگالی، نیرو و جهتفعاالنه در محیط، ادراک زیبایی

ند. شتومیهای حستی مستتقی  درک عنوان تجربهزمانی که به ویژهبهدهد؛ را تغییر می
ای، هوشتیاری های کلی بتدن فعتال هستتند: آگتاهی حتس المستهمعنا که حسبدی 

فیزیهی و ه   صورتبهیابی که ه  حرکتی، ادراک تنی از فضا، جرم، حرکت و جهت
تتری  و بته لحتا  ادراکتی محتیط گستترده چراکهآیند. بصری به دست می صورتبه

و ضمنی تجربه را از ایت  طریتق شتهل  فراگیرتری  بافت انسانی است و ماهیت کلی
عنوان مستیرهای کند، نته بتهبنابرای  ادراک محیطی همه حواس را درگیر می؛ دهدمی

«. آگاهی حستی ترکیبتی»صورت جابجایی حسی، با چندی  برابر کردن عینی، بلهه به
ی میدانی پیچیتده و چنتدوجهی استت؛ زمتانی کته رو ادراکات حسی، یک تجربهازای 
گیترد کته در آن آگتاهی شناسی به ختود متیماهیتی زیباییای محیطی باشد،   تجربهچنی

هتای شناسی تجربهگیرد که منجر به شناسایی ماهیت زیباییحسی در کانون توجه قرار می
 .(55: 2014 نت،یبرل) گرددمحیطی می

شناستی زیبتاییرا بته یتک مفهتوم محتوری در « شناسیتعامل زیبایی»برلینت نظریه 
طرفتی کانتت( شتد. تعامتل زیبتاییغرضی )اصتل بیتبدیل کرد که جایگزی  مفهوم بی

ای ادراک زیبتایی تأکیتد دارد. ایت  تعامتل شتامل های جامع و زمینتهشناسی بر ویژگی
مشارکت فعال در فرآیندهای ادراکی همچون فعالیتی فیزیهی و یا تعامل ادراکی خالقانه 

ی آن بتا شتناختلغتشناسی، زیبایی را بته ریشته همچنی  تعامل زیبایی در محیط است.
بترای  ختودیخودبتهدهتد. ادراک تأکید بر حس اولیه ادراک از تجربه حسی نسبت می

حتواس حرکتتی و جستمانی بتاز  ازجملتهتشخیص فعالیتت متقابتل همته احساستات 
شناستتی آینتتد زیبتتاییهتتای پیوستتته بتته ابعتتاد فرکن   یترت یابتتهشتتود. پیهربنتتدی می

بنتابرای  ؛ شتودی تجربه ادراکی به شهلی فعال و مستقی  درک میرو یازاو  شدهلیتبد
کنتد کته ارزش زیبتایی یتک ویژگتی برجستته در فرآینتد متقابتل و ای  تئوری بیان می

 .(1: 2013 نت،یبرل) کننده و محیط استی مشارکت ادراکی بی  ادراکدوسویه
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 شناسی معماریی زیباییگيری تجربهمؤثر در شكلهای مؤلفه
هتای ضتمنی و درونتی ادراک زیبتایی بستتگی بته فعالیتبا توجه به توضیحات فتون 

ها و نیتز عوامتل مترتبط دارد که شامل تجربیات عاطفی و پردازش ارزیابی شدهکیتحر
گردند. در حقیقتت های محیطی فعال میبا زمینه است که توسط انواع مختلفی از محرک

هتای عنوان واکن توان با ترجیحات عاطفی ارزیابی کرد که بههای عاطفی را میواکن 
 شوند.مند فرد نسبت به محیط در نظر گرفته میقابل ارزیابی و معنای تجربه

هستتند  دهنده به تجربه انسان از زیبتاییهایی که جزء اساسی ساختار شهللاا مؤلفه
و در صورت پتردازش عتاطفی  شوندسازی میدر فضا فعال حسیهای یق پاسخاز طرو 

اشتاره  ی ادراکی کهمؤلفه-1 اند از:عبارت دهند،شناسانه را شهل میزیباییمثبت، تجربه 
ابعادی نظیتر همتاهنگی، رنتط،  کنندهدارد و منعهس ها )عناصر فضا(به ساختار محرک

ای غنتی از عنوان مجموعهاست و به غیره در ترکی  معمارانهبافت، ریت ، نظ ، تعادل و 
ی انگیزشتی کته متشتهل از مؤلفته-2. (1392)بتل، شتوند های ادراکتی درک میکیفیت

)راستل و محرابیتان،  حاالت حسی یا تمایالت عملی آمتادگی بترای رفتتار در فضاستت
های فیزیولوژیک انستان بته حرکتی که متشهل از پاسختی حسیمؤلفه -3 .(355: 1978

هتای منتتج از تجربته معمتاری استت را کننده قابلیتبعد تعاملی که منعهسفضاست و 
شود، همچون جهتت، جاذبته، تعتادل، پایتداری، حواس چندگانه میسازد و شامل فعال می

اشاره  شناختی که یمؤلفه-4 .(1: 2013 نتت،یبرل) رهیغحرکت، استمرار، پیوستگی، مقیاس و 
و معیارهای مرتبط بتا ایت   (78: 2000)کارلسون، به محتوا، معنا و زمینه اثر معماری دارد 

-5 دهتد.قترار متی موردتوجهمستقی  بحث هویتمندی مهان را  طوربهها گروه از مؤلفه
کننده هیجانات مثبت یا منفتی منعهسی هیجانی که موسوم به تجربه عاطفی است و مؤلفه

ی رفتتاری مؤلفه-6 .(355: 1978)راسل و محرابیان،  ات آن بر مخاط  فضاستاز حیث اثر
)کتاپالن  نزدیهی یا اجتناب در فضا استت ازجملهکه شامل رفتار بیانی و کن  ارادی فعال 

 .(10: 2015؛ وارتانیان و همهاران، 10446: 2013؛ وارتانیان و همهاران، 49: 1989و کاپالن، 

بترای  برداشتتقابلی حاضتر جهتت دستتیابی بته معیارهتای بر اساس هد  مقاله
تری  شناستتی بتته شتتاخصهای متتاکور، در بررستتی مطالعتتات ترجیحتتات زیباییمؤلفتته
تری  معیارهای فضتایی مترتبط بتا هتر های مطرح در ای  حوزه رجوع شد و مه نظریه

هتا ا در تئوریتر رمؤلفه که از بار مفهومی مشتترکی برختوردار بودنتد و نقشتی اصتلی
ی مربوطه مرتبط گردیدند تتا ایت  امهتان کردند، برگزیده شدند و به مؤلفهمشخص می

شناسی و سنج  معیارهای مربتو  زیبایی های تجربهمؤلفهصورت پایرد که با خوان  
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ثیر هویتمنتدی مهتان استت، دستت ها، بتوان به ارزیابی عاطفی افراد که تحت تتأبه آن
 .(1جدول ) یافت
 
 )نگارنده(شناسي معماری و معیارهای وابسته گیری تجربه زیبایيهای مؤثر در شکلمؤلفه :1 شماره جدول

های مؤلفه
 تجربه

شناسی زیبایی
 معماری

 معيارها هاویژگی

معيارهای قابل 
استناد در 

های تئوری
 ترجيحات محيط

 یمؤلفه
 ادراکي

هیییا و صیوتییییات ویژگیییي
مورفولوژییییکا سیییاصتاری و 
پیکربنییدی سییاصتمان هم ییون: 
تناسبا ریتما مقیاسا رنگا نیورا 

ا نظام هندسي/ مراتبسلسلهسایها 
فضایيا روابط مکاني و غیره که به 

 شود.تجربیات ادراکي منجر مي

  پی یییدگي )تنییوعا غنییای
نظميا تباینا بي الگوهاا تجانسا

تا غنای بیریا مییاان االعایا
 ترکیب اناتر(

  انسییجام )یگییانگيا نظییما
تواليا شفافیتا وحدتا سازمان

 یافتگي(

هیا ی کیاپعنتئور .1
(1989) 
بیییل  مطالعیییات .2
(1392) 
 (1998. نسر )3
 (1992. هرزوگ )4

 یمؤلفه
 نگیاشيا

ی محیطیي کیه رهیایمتغمجموع 
 فعالییت ههنیيها به تأثیرات آن
دار کردن احساس جهت انسان و

 شود.رفتار او منجر مي و

  تیییازگي )جدیییید بیییودنا
 ی(فردمنحیربه

 )تضاد )ناهمخواني 
 )ابهام )پی یدگي 

 ( و  جیییییییتهشیییییگفتي
 برانگیختگي(

دوار ترکیبیي  مدل .2
ااالفیییها راسیییل و 

 (1978محرابیان )

 یمؤلفه
 -حسي
 حرکتي

صیوتیییاتي کییه از الرییی  
گانه و القاء ادراک حواس چند

احسییاس حرکتییي )هم ییون 
جهتا جاهبها تعیادلا حرکیتا 
 (ااسییتمرارا پیوسییتگي و غیییره

سبب ایجاد حیس اکتشیاو و 
 گردند.کنجکاوی فضایي مي

 صوانایي 

  گشییودگي و بییاز بییودنا(
شییفافیتا وحییوفا نفوهپییذیری 
بیییییری/حرکتيا تییییداوم و 

 پیوستگي(

 )راز )اکتشاو و کنجکاوی 

 وری )غنای حسي(غواله 

 تعامل پویا 

ی برلینیییت تئیییور .1
(2010) 
هیا ی کیاپعنتئور .2
(1989) 
 (1961. کالن )3
 (1992. هرزوگ )4

ی مؤلفه
 شناصتي

تجربه ادراکیي بیر دانید ادراک
تیأثیر کند و تحتکننده تأکید مي

اوامل متعیددی هم یون معنیاا 
حافظییها تییاریخا فرهنییگا البقییه 

هییای فییردیا اجتمییاايا ویژگي
تجربه قبليا اعقها سلیقه و غییره 

شناسي فرد های زیبایيقضاوتبر 
 گذارد.تأثیر مي

 تایپي(آشنایي )سبکا آرکي 

 )... معنا )نشانها نماد و 

  آگییاهي )اهمیییت تییاریخيا
 سنتيا هویتمندی(

  تجربه قبلي )انگیاش تدااي
 انگیای(و صاالره

 (2009. کارلسون )1
. تئییوری ارزیییابي 2

 (1994شناصتي نسر )
 (1982. راپاپورت )3
 (1992) . هرزوگ4
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 یمؤلفه
 هیجاني

 پردازش ااالفي مثبت که از الری 
ارزیابي هیجاني مکان به شکل 

شناسییي بییه احساسیات زیبایي
افییراد بییه  پیونییدد.وقییوع مي
ها یا شیرایط بیه شییوهمحرک

های مختلف )نه به یک شییوه 
تورت هیجاني پاسخ ثابت( به

 دهند.مي

 مثبیت:  های ااالفیهشاصص
لییذتا صوشییایندیا شییادابيا 

 مطلوبیتا دلپذیری و غیره

. مدل دوار ترکیبیي 1
ااالفیییها راسیییل و 

 (1978محرابیان )
 (1983. اولریچ )2

ی مؤلفه
 رفتاری

صیوتیییاتي کییه از الرییی  
های برانگیختگیییي پتانسییییل

فضایي سبب ایجیاد تمیایعت 
املیي انسییان در محیییط مییي
گردند. انگیاه نادیکي به معني 
 تمایل برای نادیکي به محیرک
و انگیاه اجتناب تماییل بیرای 

 دوری از محرک است.

 بیه اجتناب )تمایل -نادیکي 
 تکیرار ییا گسیترش دادنا پایان
فضیای  در معیر  گیرفتن قرار

 معماری(

  مانییدگاری در فضییا )میییاان
 در فضا( شدهیسپرالول زمان 

 کنندگي(قابلیت )داوت 

  کییارایي )تمایییل بییه انجییام
 فعالیت(

هییا ی کاپعنتئییور .1
)متأثر از نظرییه بقیاء 

 (1987اپلتون 
ی وارتانییان و تئور .2

همکیییییییییییاران 
 (2013ا2015)
 (1961. کالن )3
 (1986. گیبسون )4

 
 های تحقيقهو تحليل داد هزیتج

 -1جهت انتخاب نوع ساختمان متوردپژوهی چنتد عامتل اصتلی در نظتر گرفتته شتد: 
که امهان دسترسی به عموم افراد جهت  مقوله عمومی قرار گیردساختمان بایستی تحت 
باید تحت نتوع خاصتی کتاربری قترار گیترد کته از اهمیتت -2حضور در بنا را بدهد. 

ای از دسترستی بته طیتف گستترده-3کارکردی زیادی برای نسل فعلی برخوردار باشد. 
موقعیت و دوره زمتانی را های نوع ساختمانی از حیث تغییرات در سبک معماری، نمونه

سازد تا تأثیری را بسنجد که ممه  استت فرهنتط یتا ای  امر محقق را قادر می شامل شود.
بته دلیتل مطابقتت بتا مندی یک مهان داشتته باشتد. دوره زمانی خاص در احساس هویت

 فون بناهای فرهنگی شهر تهران انتخاب شدند. موارد
مقیتاس جزءنگتر  -1میدانی در دو مقیاس شد:  در ای  مرحله پژوهشگر وارد تحلیل

هتای فضتایی که شامل حضور در مهان و برداشت تحلیلی از عناصتر کالبتدی و ویژگی
 -2بترداری بتود. بترداری و یادداشتتها از طریق پیمای  و استفاده از ابزار عهسمهان

ان  نگتر کته نتیجته تحلیتل برداشتت جزءنگتر بتود، بتدی  طریتق بته ختومقیاس کل
های فرهنگتی پرداختته شتد. بتر ایت  استاس چنتد های چند نمونه از ساختمانویژگی

کاربر از حیتث احستاس  یساختمان شاخص شهر تهران که پتانسیل اثرگااری بر تجربه
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 تیتدرنها ؛ ومتفاوت از هویتمندی مهان را داشتند، توسط دو متخصص انتخاب شتدند
شناستی، ستبک، زمتان ستاخت و جزئیتات ختتهتای ریویژگی ازنظرسه ساختمان که 

فرهنگسترای -2تئاترشتهر -1انتد از: معماری متنوع بودند، انتخاب گردیدند کته عبارت
 پردیس سینمایی ملت.-3نیاوران و 

شناستانه عمتوم افتراد )غیتر از معمتاران و هد  پژوه  واکاوی تجربیتات زیبایی
سال با تحصتیالت در  45تا  30سنی نفر زن با رده  40متخصصی ( بود. در همی  راستا 

پیمتای  تمایتل پیتدا  داوطلبانه به شرکت در انجام ایت  طوربهمقطع کارشناسی به باال، 
پرسشنامه در بازدید حضتوری از سته ستاختمان تهمیتل شتد.  120 درمجموعکردند و 

ها کنندهپتژوه  از شترکت کته پتس از توضتیحات اولیته از روش انجتام  یترت  یبد
دیدگاه پیوسته و متوالی در یک روز بازدید کنند.  طوربهسته شد از هر سه ساختمان خوا

کشتف فعتال بتود کته  انداز بررسی منفعل فضا به ستمتای  شیوه، ایجاد تغییر از چش 
بازدیدها در طتی چنتدی  لاا گردید. میی چندوجهی از فضا منجر اتجربهنتیجتاً به خلق 

زمتانی کته نفر مشارکت داشتند.  5-6که در هر بار بازدید  معنا  یبدمرحله مهرر انجام شد؛ 
صتورت رساندند، پرسشنامۀ محقق ستاخته بهافراد بازدید از هر ساختمان را به اتمام می

ها در انتهتای بازدیتد، شد. پس از تهمیل پرسشتنامهجداگانه در هر ساختمان تهمیل می
 یل کردند.بندی ترجیحات را تهمافراد فرم رتبه

بتر ترجیحتات از های متوردنظر معیارهتا و مؤلفتهتتأثیر  برای سنج  ر پرسشنامهد
هتا افتزای  روایتی محتتوایی، پرست  منظوربتهلاا  .لیهرت استفاده شد تهنیک مقیاس

 ر متوردبا دریافت نظرات متخصصتان د و ی قرار گرفتموردبررستوسط دو متخصص، 
برای کنترل اعتماد یا  سپس و گردید کنترلها روایی آن شده یهای تدومفاهی  و پرس 

د  نتدهنشتانکته  (α=0/72) پرسشنامۀ ضری  آلفای کرونباخ محاسبه شد تپایایی سؤاال
 .ها بودپرس پایایی پرسشنامه و همبستگی درونی 

 و ی قرار گرفتند و مطابق آمار توصیفیموردبررسهای نظرسنجی ترجیحات ابتدا فرم
 9/63عنوان بنتای اول و درصد آراء ارزیابی، تئاترشهر را بته 6/78ها، نظرسنجیبر طبق 

درصتتد آراء پتتردیس  5/56عنوان بنتتای دوم و درصتتد آراء، فرهنگستترای نیتتاوران را بتته
ها و روشت  عنوان بنای سوم ترجیح دادند. پس از بررسی نظرسنجیسینمایی ملت را به

ها پرداخته شد. در ایت  راستتا، ابتتدا های پرسشنامهشدن ترجیحات افراد، به تحلیل داده
هتا از تحلیتل هر مؤلفه از مهان بازدید محاستبه شتد و بترای مقایسته میتانگی  میانگی 

در  که اختال  بی  جامعه آماری بوددر ای  روش سعی بر ای  واریانس استفاده گردید. 
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هتا، بتا توجته بته پراکنتدگی کتل داده ، لااارزیابی شود های مختلفبازدید از ساختمان
توان برابر بودن میتانگی  را می  یترت یا. بهبودپایر تجزیه واریانس در ای  روش امهان

های انجام تحلیل واریانس، نرمال بتودن فرض. یهی از پی های مختلف آزمودبی  گروه
راکنتتدگی بتتا آزمتتون کشتتیدگی و پ فتترض یپهتتای متغیرهاستتت کتته ایتت  توزیتتع داده

ی قرار گرفت. همچنی  برای بررسی رابطته و تتأثیر متغیرهتا بتر یهتدیگر از موردبررس
در تحلیل رگرسیون خطی، تأثیر خطی متغیتر یتا آزمون رگرسیون خطی استفاده شد که 

 گرفت.متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، مورد آزمون قرار 
هتای ابتدا میانگی  پاسخ ساختمان،در سه  هاو مجموع آن هر مؤلفهبرای بررسی وضعیت 

ج آن ها مورد ارزیابی قترار گرفتت. نتتایداده شده از طر  پاسخگویان برای هر یک از مؤلفه
 .(2جدول ) به ترتی  زیر گزارش شده است

 
 ها در ساصتمانها و مجموع آنمیانگین هر یک از مؤلفه :2 شماره جدول

 هامؤلفه
 تئاترشهر

 معيارانحراف  ميانگين
 فرهنگسرای نياوران

 انحراف معيار ميانگين
 سينما ملت

 انحراف معيار ميانگين
428/4 انگيزشی  851/0  142/3 027/1 285/3 914/0 
285/4 شناختی  726/0  500/3 091/1 071/3 916/0 
589/4 ادراكی  411/0  392/3 618/0 392/3 648/0 

 -حسی
 حركتی

214/4 425/0 678/3 583/0 607/3 610/0 

 671/0 535/3 647/0 339/3 647/0 224/4 رفتاری
 723/0 678/3 718/0 910/3 285/0 768/4 هيجانی
 595/0 378/3 644/0 410/3 482/0 371/4 مجموع

 
-1هتا در تئاترشتهر بته ترتیت  متعلتق بته ها نشان دادند که باالتری  میانگی  پاسخیافته

ی مؤلفته-5 ،ی شتناختیمؤلفته-4ی انگیزشی، مؤلفه-3ی ادراکی، مؤلفه-2ی هیجانی، مؤلفه
ی مؤلفته-1بته ترتیت   نیتاوران در فرهنگسترایحرکتی استت. -ی حسیمؤلفه-6 ،رفتاری
ی مؤلفته-5ی ادراکتی، مؤلفته-4ی شتناختی، مؤلفته-3حرکتی، -ی حسیمؤلفه-2 ،هیجانی

ی هیجتانی، مؤلفته-1به ترتی   در پردیس سینما ملتی انگیزشی است و مؤلفه-6رفتاری و 
ی انگیزشتی و مؤلفته-5ی ادراکتی، مؤلفته-4ی رفتاری، مؤلفه-3حرکتی، -ی حسیمؤلفه-2
 ی شناختی است.مؤلفه-6

ها در هر ستاختمان، بته ترتیت  بتاالتری  مجمتوع با توجه به مجموع میانگی  مؤلفه
پتردیس -3و  (410/3)فرهنگسرای نیاوران -2(، 371/4تئاتر شهر )-1میانگی  مربو  به 

شناسی افتراد ها با ترجیحات زیبایی( است و ارتبا  مجموع مؤلفه378/3) سینمایی ملت
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ها و ترجیحتات ای  موضوع ارتبا  میانگی  مجموعه مؤلفه کهیطوربهاست؛  موردتوجه
 دهد.شناسی را نشان میزیبایی
پارامتریتک، نرمتال بتودن های آمتار ها برای استفاده از آزمونفرضپی   یترمه از 

 صتورتبههای متغیرهای تحقیتق های متغیرهای تحقیق است. لاا توزیع دادهتوزیع داده
استت. بترای بررستی وجتود  2و  -2ها بتی  بتازه اند؛ زیرا پراکندگینرمال توزیع شده

 .(3جدول ) ل واریانس استفاده شدها از تحلیتفاوت، معناداری بی  مؤلفه
 

 هانرمال بودن توزیع داده فر دیپبررسي  :3 هشمار جدول
 كشيدگی پراكندگی هامؤلفه

 -497/0 627/0 انگيزشی
 -962/0 404/0 شناختی
 -032/1 -088/0 ادراكی

 -281/0 -303/0 حركتی -حسی
 -747/0 196/0 رفتاری
 422/0 -946/0 هيجانی

 
، 05/0درصد و میزان نقطه بحرانتی کمتتر از  95داد که در سطح اطمینان نشان نتایج 

ی مؤلفته(، =97/7F) یزشتیانگی مؤلفته(، =62/20F) یادراکتی میزان آماره برای مؤلفته
(، =14/9F) یرفتتاری (، مؤلفته=22/6F) یشتناختی (، مؤلفه=172/5F) یحرکت-حسی
ر سه مهان مورد بازدید از دیتدگاه افتراد ها د( لاا همه مؤلفه=34/12F) یجانیهی مؤلفه

 دهند.متفاوت است و تفاوت، معناداری را نشان می
ها بتر تجربته بازدیدکننتدگان از آزمتون رگرستیون برای بررسی تأثیر مجموع مؤلفه

نرمال بتودن  ازجملههایی خطی استفاده شده است. انجام ای  آزمون نیازمند پی  فرض
بنابرای  بررسی تتأثیر ؛ صورت نرمال بودهای متغیرها بهوزیع دادههاست که تتوزیع داده

جداگانته انجتام گرفتت. در تئتاتر شتهر،  طوربتهها در هر سته ستاختمان مجموع مؤلفه
درصتد و در پتردیس ملتت،  1/85درصد، فرهنگسرای نیتاوران،  2/27ها مجموع مؤلفه

کنند و سایر تغییرات مربو  به متغیرهتای بینی میمتغیر تجربه افراد را پی  درصد 8/69
هتا در تئاترشتهر، که در مدل در نظر گرفته نشده است. لتاا مجمتوع مؤلفته استدیگر 

فرهنگسرای نیاوران و پردیس ملت، تأثیر مثبت و معناداری بر تجربه افراد دارنتد، زیترا 
(، p-value= 0.046شتهر )، تئتاتر 05/0درصد نقطه بحرانی کمتر از  95در سطح اطمینان 

 ( است.p-value= 0.000ملت )( و در پردیس p-value= 0.000) اورانینفرهنگسرای 
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های پراکندگی )میانگی  و انحترا  معیتار( متغیرهتا نتایج حاصل از بررسی شاخص
 .(4)جدول  ها به شرح ذیل استدر هر ساختمان از تجربه افراد از بازدید

 
 انحراو معیار متغیرهابررسي میانگین و  :4 شمار جدول

 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين متغيرها
انحراف 

 معيار
 167/1 14/3 008/1 35/3 825/0 71/4 تنوع

 534/0 14/4 825/0 28/4 363/0 85/4 انسجام
 121/1 78/2 141/1 07/3 892/0 21/4 غنای بصری

 940/0 50/3 027/1 85/2 513/0 57/4 مقياس و اندازه
 913/0 28/3 027/1 14/3 851/0 43/4 شگفتی

 157/1 42/3 284/1 57/3 050/1 21/4 ادراک چندحسی
اكتشاف و 
 كنجكاوی

28/4 825/0 36/4 745/0 71/3 825/0 

 824/0 71/3 292/1 14/3 864/0 86/3 خوانایی
 760/0 57/3 842/0 64/3 650/0 50/4 وری حسیغوطه

 504/1 57/2 204/1 28/2 311/1 78/2 آگاهی
 قابليت

 كنندگی()دعوت
43/4 646/0 07/3 071/1 85/3 09/1 

 679/0 1/4 949/0 85/3 756/0 42/4 عملكرد
 940/0 51/3 081/1 36/3 646/0 42/4 نزدیكی -اجتناب

 01/1 85/3 616/0 07/4 513/0 57/4 جذابيت
 01/1 36/3 892/0 78/3 426/0 78/4 احساسات

 994/0 71/3 828/0 93/3 363/0 85/4 داشتندوست 
 699/0 78/3 770/0 86/3 363/0 75/4 لذت بخشی

 
ی بازدید از تئاتر شهر، بیشتری  میانگی  به ترتی  متعلتق بته ها در تجربهمطابق یافته

، «بخشتیلات»-3، «احساستات»-2 ،«دوست داشت »و « انسجام»-1های مربو  به متغیر
-3، «انستجام»-2، «اکتشتا  و کنجهتاوی»-1در فرهنگسرای نیاوران: است. « تنوع»-4
، «عملهترد»-2، «انستجام»-1در پردیس سینما ملت:  ؛ واست« داشت دوست» -4و « جاابیت»
 است.« بخشیلات»-4، «جاابیت»کنندگی( و )دعوت« قابلیت»-3

 95اطمینتان برای مقایسه معناداری متغیرها در سه ساختمان مورد بازدیتد در ستطح 
هتای متغیتر ازنظرهای مورد بازدید بی  مهان 05/0درصد و میزان نقطه بحرانی کمتر از 

انتتدازه ( مقیتتاس و =149/7F) یبصتتری غنتتا(، =46/5Fانستتجام )(، =96/9Fتنتتوع )
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(97/7F=( شگفتی ،)79/1F=غوطه ،)یحسوری (58/6F= )تیقابل (028/7F= اجتنتاب ،)
داشتتت  (، دوستتت =31/11Fاحساستتات ) (،=21/5F) تیابجتتا(، =749/5F) یهتتینزدو 
(57/8F=لات ،)( 41/12بخشیF=تفاوت معناداری را نشان می )های بی  مهاناما ؛ دهند

 یکنجهتتاواکتشتتا  و ( =79/1F) یچندحستتهتتای ادراک متغیتتر ازنظتترمتتورد بازدیتتد 
(719/2F= ،)ییخوانتتا (936/1F=( آگتتاهی ،)486/0F=( و عملهتترد )92/1F= تفتتاوت )

 معناداری وجود ندارد.
 

 های تحقيقیافته

هتا در هتر ستاختمان، بته ترتیت  بتاالتری  مجموع میانگی  مؤلفه ،هابا توجه به تحلیل
پتردیس ستینمایی -3و  فرهنگسرای نیتاوران-2تئاترشهر، -1مجموع میانگی  مربو  به 

که ناشتی ها با ترجیحات افراد را است و ای  موضوع اهمیت ارتبا  مجموع مؤلفه ملت
طبتق بتر  تیتدرنهادهتد. قترار می موردتوجتهاز تجربه واقعی فضاهای معماری بود را 

ها بر تجربه بازدیدکنندگان نشتان داد آزمون رگرسیون خطی، بررسی تأثیر مجموع مؤلفه
ی افتراد اختمان، تأثیر مثبتت و معنتاداری را بتر تجربتهها در هر سه سکه مجموع مؤلفه

جداگانه  طوربهها و هر مؤلفه زیرا در ساختمان تئاترشهر که مجموعه مؤلفه؛ داشته است
در آن بیشتری  مقدار را نسبت به دو ساختمان دیگر کس  کرده بود، زیباتر تلقتی شتد. 

بینتی پتی  منظوربتهتواننتد در هر ساختمان میاثرگااری متفاوتی  ها باها مؤلفهیافتهبر طبق 
 قرار گیرند. موردتوجهبودن آن از منظر تجربه فرد  ندیخوشا

های از مؤلفته هرکتدامعنوان بنتای اول انتختاب شتد، در ساختمان تئاترشهر کته بته
د عنوان بنای نخستی  ارزیابی گردیتها بهپیشنهادی در آن با باالتری  امتیاز در همۀ مؤلفه

هتا را در کتل ترجیحتات میتانگی  هیی و مجموعتنهابه و ای  مسئله اثرگااری هر مؤلفه
شناستی منجتر شتده استت. آنچته در ی زیباییکه به بیشتری  میزان تجربه کندتأیید می

عنوان پتارامتر چهتارم ی شناختی بهاست، تأثیر مؤلفه توجهقابلمقایسه هر سه ساختمان 
شهر و پارامتر سوم در ساختمان فرهنگسرای نیاوران و پارامتر آخر در در ساختمان تئاتر

ای  موضوع اهمیت نق  معیارهتای اثرگتاار در احستاس  ؛ کهپردیس سینما ملت است
دهتد کته در ترجیحتات زیبتاییی شناختی را نشان متیهویتمندی مهان از طریق مؤلفه

 شناسی اثرگاار بوده است.

هتای ختاص هتر شناستی مطتابق بتا ویژگیترجیحات زیباییهای مؤثر بر لاا مؤلفه
از  هرکتدامشتوند و در هتر ستاختمان اهمیتت صورت متفاوتی برجسته میساختمان به
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گیترد؛ حتداکثر که ای  تجربه در باالتری  حد قترار میا زمانیمنتهها متغیر است. مؤلفه
ارتبا  با هد  پتژوه  روشت   گردد؛ لاا آنچه درها روش  میاثرگااری همه مؤلفه

ی شناختی و مسئله هویتمنتدی نقت  آن در اولویتت گردد شدت اثرگااری مؤلفهمی
 شناسی آثار بود.ترجیحات زیبایی

هتای هیجتانی افتراد یعنتی امتیتاز های مختلتف واکتن از سوی دیگر در میان مؤلفته
تتر ها در هر سه ساختمان برجستههای هیجانی ناظران نسبت به فضاها از سایر مؤلفهمؤلفه

شد. بایتد اذعتان ی هیجانی در هر سه ساختمان مربو  میبود و بیشتری  میانگی  به مؤلفه
شناسی افراد ارتبا  دارد، بتدی کرد که میزان اندازه میانگی  ای  مؤلفه با ترجیحات زیبایی

ی هیجانی در دازه میانگی  مؤلفهشناسی افراد و میزان انمعنا که به ترتی  ترجیحات زیبایی
پردیس ستینما  -3( و 910/3فرهنگسرای نیاوران )-2(، 768/4تئاترشهر )-1هر ساختمان، 

ترتی  از بیشتری  تا کمتری  است. ای  موضتوعی استت کته در مرکتز  به (،678/3ملت )
 توجه مطالعه حاضر قرار گرفت که بی  خصوصیات فرمی/ادراکی فضاها و تتأثیر هیجتانی

 شناسی معماری ارتبا  وجود دارد.آن بر تجربیات زیبایی
ی مؤلفتههای مرتبط با هر ستاختمان نشتان داد کته در پتس شتدت تتأثیر اما تحلیل

توان به چنتد نهتته اند که میهای دیگر نق  اثرگاار متفاوتی داشتههیجانی، سایر مؤلفه
هتای های ادراکتی یعنتی ویژگیهیجانی بته مؤلفته طوربهکاربران  که یااول اشاره کرد: 

های های معنتاداری در مؤلفتهطور که تفاوتاند و همانمورفولوژیک معماری پاسخ داده
دهنتد کته در ستاختمان تئاترشتهر، هتا نشتان میها تأییتد شتد، تحلیلادراکی ساختمان

همتاهنگی و انستجام و ستایر مقیاس، ریت ، تهترار، تقتارن، های ادراکی )همچون مؤلفه
متفتاوتی بته  طوربهتر از دو ساختمان دیگر وجود دارند و کاربران بسیار گسترده موارد(

 واستطهبهادراکتی  یمؤلفتهکته معنتا انتد. بتدی عوامل ادراکی ای  ساختمان پاستخ داده
ها و ارزیابی ی تئاترشهر، بیشتری  تأثیر را بر ترجیحات افرادهای خاص معمارانهویژگی

داشته است و تأثیر و شدت ای  مؤلفه در دو ساختمان دیگر همچون تترجیح اول افتراد 
های قوی تأثیر بر عوامتل های ادراکی از محرکدهند که ویژگیای  نتایج نشان مینبود. 

شوند، چراکته های دیگر محسوب میحسی و هیجانات کاربران در مقایسه با سایر مؤلفه
در گردنتد. وامل موج  تحریتک احساستات و تجربته عتاطفی حاصتل از آن میای  ع

های هیجانی مختلفتی را بتر طبتق طراحتی عناصتر معمتاری تجربته حقیقت کاربران محرک
 کند.ی شناختی عامل هیجان را تحریک میی ادراکی، تحت تأثیر مؤلفهکنند و مؤلفهمی

هیجتانی بتود و  یبر تحریک مؤلفه وردتوجهمشناختی از عوامل  یمؤلفه کهدوم ای 
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های مؤلفهها نشان دادند که ها تحلیلبا توجه به تفاوت معناداری ای  مؤلفه در ساختمان
حضتور عناصتر  واستطهبهشناختی در دو ستاختمان فرهنگسترای نیتاوران و تئاترشتهر 

های معماری ایرانی و نمادهای سنتی، تاریخی و آشنای ایرانتی از نشانه ازجملهشناختی 
در  عوامل اثرگاار بر ترجیحات بوده است. لتاا ایت  موضتوع اهمیتت موضتوع هویتت

دهد. چراکه ای  ی نشان میخوببهشناسانه را ها و نق  آن در ترجیحات زیباییساختمان
وان ساختمانی مدرن نشانی از نماد هویت ایرانی عنمؤلفه در پردیس سینمایی ملت که به
 ها داشته است.ندارد، کمتری  اثرگااری را بر ارزیابی

های انگیزشی در سه ساختمان نشان داده معناداری در مؤلفه که تفاوتمورد سوم ای 
هتای محیطتی در های انگیزشی از طریق محرکتوان استدالل کرد که مؤلفهشد. پس می

متفاوتی توسط کاربران ادراک شده است؛ یعنی عوامل انگیزشتی در  طوربهساختمان هر 
گردند و ادراک ای  عوامتل فضاهای معماری موج  تحریک هیجانات و احساسات می

بنابرای  ای  مؤیتد استتداللی استت کته کتاربران اند؛ متفاوتدر هر ساختمان برای فرد 
کننتد کته ه را در هر فضای معمتاری حتس میشناسانطیف وسیعی از احساسات زیبایی

ی هیجانی فرد اثتر شوند که بر تجربهمتفاوتی در قال  عوامل انگیزشی ادراک می طوربه
ی انگیزشتی در ستاختمان مؤلفته کتهیطوربتهگردنتد. ها ختت  میگاارند و به ارزیابی

شناستانه بتر تجربته زیباییی تأثیرگتاار تری  مؤلفهی ادراکی، مه تئاترشهر بعد از مؤلفه
های آختر قترار ی اثرگاار در ترتی عنوان مؤلفهدر دو ساختمان دیگر به کهیدرحالبود. 
متفاوتی به عوامل انگیزشتی پاستخ  طوربهای  است که کاربران  موردتوجهاما نهته ؛ دارد
توجته خودآگتاه  ی ازطورکلبتهتواند بیان کند که عوامل انگیزشتی اند. ای  نتایج میداده

شتوند، بلهته باید ظتاهر نمتی کهچنانرسد که ای  عوامل کاربر پنهان هستند. به نظر می
تأثیر قرار  تا ترجیحات را تحت صورت پنهان بر تحریک هیجانات کاربران اثر گاارندبه

 جتهیدرنتها و اثرگتااری درونتی بتر ستایر مؤلفته هتامؤلفته گونه یادهند. در حقیقت 
صتورت آشتهارتر در های ادراکتی و شتناختی بهاما اثرگااری مؤلفه؛ ها را دارندارزیابی

های شناختی شامل معیارهای که بیان شد مؤلفه طورهمانشوند مشخص می ارزیابی فرد
 شوند.اصلی مؤثر بر هویتمندی مهان محسوب می

های هیجتانی در یتک فضتا مؤلفته که ارزیابی عاطفی افراد از طریقتوان استدالل کرد می
 معنتا  یبتدبندی استت. مبادله هیجانی، قابل تقسی -2حاالت هیجانی و -1به دو بعد اصلی: 

های ادراکتی، شتناختی و که مؤلفه که حالت هیجانی مربو  به احساس و تجربه کاربر است
ی فضایی حاصتل از هی هیجانی بر تعامل کاربر و تجرباما مبادله؛ انگیزشی در آن نق  دارند
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عنوان عامتل ی رفتتاری بتهحرکتی و مؤلفته-ی حسینق  مؤلفه نجایاآن تأکید دارد؛ لاا در 
ی مبادلته گتردد. در حقیقتتی هیجتانی و ارزیتابی حاصتل از آن روشت  میمؤثر بر مبادله
صورت یک الگتوی تعتاملی استت و امیتال کتاربردی را الگوهای هیجانی به هیجانی، شامل

کند، تمایل برای اجتنتاب یتا صورت یک حالت هیجانی بر طبق تمایالت عملی فرض میبه
 شود.نزدیهی دوباره به محرک، یهی از ابعاد اساسی هیجان در نظر گرفته می

یهستان در هتر دو  طوربتهحرکتتی -ی حستیدر همی  راستا باید گفت کته مؤلفته
هتای ی دسترستیدهسازمانی بداعت طراحی در واسطهبهساختمان فرهنگسرای نیاوران 

ی هاراه یشتفضایی و همچنی  در پردیس ستینمایی ملتت، بته علتت وجتود رمتپ و 
ی مؤلفته کتهیطوربتهمتقارن، بیشتری  تأثیر را بر تجربه و ارزیابی افتراد داشتته استت. 

ی هیجتانی بیشتتری  یهستان، بعتد از مؤلفته طوربهی  دو ساختمان حرکتی در ا-حسی
در تئاترشهر همچنان از دو بنای دیگر بیشتر  امتیاز را کس  کرد. اگرچه امتیاز ای  مؤلفه

ی است؛ اما اولویت آن در ارزیابی افراد متفاوت بود. لاا ای  نتایج نق  اثرگااری مؤلفه
ی دهد. همچنی  در مورد مؤلفهها نشان میو ارزیابی را در مبادله هیجانی حرکتی-حسی

رفتاری نیز الزم به توضیح است؛ که در پتردیس ستینمایی ملتت، ایت  مؤلفته بیشتتری  
وجه ساختمان،   یترمه ها داشت و مطابق با نظر بازدیدکنندگان اثرگااری را بر ارزیابی

 طوربتهدو ستاختمان دیگتر نیتز  عنوان سینما بتود. ایت  مؤلفته درتناس  کاربری آن به
اما در ساختمان تئاترشتهر نستبت بته دو ؛ یهسان بر وجوه رفتاری مخاط  اثرگاار بود

ی رفتاری بیشتری  امتیاز را نسبت بته دو ستاختمان دیگتر کست  ساختمان دیگر مؤلفه
 ها متفاوت بود.کرد؛ اما اولویت ای  مؤلفه در ارزیابی افراد نسبت به سایر مؤلفه

های از طریتق مؤلفته کننده ارزیابی عاطفی کاربرانمؤلفۀ تبیی توان گفت؛ می جهیدرنت
بنتدی مبادله هیجتانی، قابتل تقستی  -2حاالت هیجانی و  -1هیجانی به دو بعد اصلی: 

شتود و از طریتق است. حالت هیجانی که تجربه عاطفی و احساسی کاربر را شتامل می
گردد که بیشتری  ارتبا  را بتا احستاس و انگیزشی تبیی  می های ادراکی، شناختیمؤلفه

 دهند. مبادله هیجانی نیز مبتنی بر تعامل کاربر و تجربتههویتمندی آثار معماری نشان می
عنوان عامتل متؤثر بتر حرکتی و رفتاری را بته-حسی هایفضایی اوست که نق  مؤلفه

صتورت غیرمستتقی  کند که بها معی  میتعامل هیجانی و ارزیابی عاطفی حاصل از آن ر
...( بتر یتت، ریشته در ستنت، نشتانه فرهنگتی وهای شناختی )نماد هوتأثیر مؤلفهتحت

ی شناسی فضا مؤثر هستتند. در حقیقتت دو بعتد اصتلی مؤلفتهشدت ترجیحات زیبایی
از ایت   هرکتدامهای اثرگاار بر ی هیجانی و مؤلفههیجانی یعنی حالت هیجانی و مبادله
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ارزیابی عاطفی کاربران از طریق احساس هویتمنتدی مهتان هستتند؛ ی کنندهابعاد، تبیی 
صتورت به هتای مورفولوژیتک و پیهربنتدی آنویژگتیکه در هر ستاختمان مطتابق بتا 
 یابند.متفاوتی در تجربه فرد شدت می

 
 گيریبحث و نتيجه

شناسی آثار معماری، ارائه الگوهتای تحلیلتی الزمه اصلی یک رویهرد تجربی در زیبایی
کلی از فضاست که به ابعاد اصلی تجربه فرد و هویت یک مهان ارتبا  دارنتد و امهتان 

حرکتتی، -ادراکتی، انگیزشتی، حستیهای مقایسه ارزیابی افراد از طریق مجموعه مؤلفه
ها نستبت بته ادراک، ی مؤلفهمجموعهای   سازد.فراه  میرا شناختی، رفتاری و هیجانی 
از آن در  هرکتداماند و از طریق معیارهای کلیدی مرتبط بتا احساس و عمل توسعه یافته

تجربته شتامل تمتام قتوای شتناختی و  و تعاملی قرار دارنتد. ایت  وستهیپه بهوضعیتی 
امتا ؛ گیتردها شهل میوع مؤلفهمجم زمانه هیجانی انسان است که از تعامل کارکردی 

هتای محیطتی در ایجتاد هیجتان و هتا، درک محرکدر خوان  ای  مؤلفته موردتوجهنهته 
 کتهیطوربتهی افراد از طریق احساس هویتمندی در مهتان استت، شناسانهاحساسات زیبایی
توان در تعامل بتا فضتا میشناسانه را های زیباییی هیجانی ناشی از ارزیابیای  نوع از تجربه

 به شهلی معنادار از مفهوم هویت تفسیر کرد.
شناسی قادر به حل ابعاد کیفی احساستات اولیته از طریتق مهتان ی زیباییلاا تجربه

ستازند. احساستات زیبتاییای را متیخود ساختارهای ارزیتابی پیچیتده نوبهبهاست که 
از مهتان شناسی، دارای ابعاد چندگانه هستند و ای  مسئله به ویژگی پویای ارزیابی فرد 

دهد که احستاس خوشتایندی و هیجانتات انستان برآمتده از بستگی دارد. ای  نشان می
های خاص هر اثر معماری از طریق ایجتاد تحریتک و انگیختگتی استت و ایت  ویژگی

ای متفاوت و مستقل و در راستای ه  تجربته وهبه شی هرکدام حاالت عاطفی و شناختی
هتای شناسی دریافت شده در ای  پژوه  اشتاره بته واکتن شوند. لاا پاسخ زیباییمی

انگیز ذهنی به مفهوم ارزیابی عاطفی، کالبدی و رفتاری دارد که ناشتی از عوامتل شگفت
 است. بخ تیهوهای آشنا و شناسی محرکزیبایی

کته  ها مورد تأکید استتاز مؤلفه هرکدامبر ای  مبنا چند موضوع اصلی در ارتبا  با 
 اند از:عبارت

عنوان یتک پتانستیل در کتل ستاختار فیزیهی/فضتایی هتر اثتر شناسی بتهبعاد زیباییا -
یابتد کته انستان، معمتاری را معماری وجود دارد و ای  ابعاد تنهتا زمتانی بتروز می
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ی ذهنتی ادراک کنتد و ایت  ادراک، بافتت اتجربهعیت پویا از طریق عنوان یک واقبه
نمایتد. پتس حصتول شناسی هر اثر معماری را مشخص میهای زیباییبالقوه ویژگی

هتای ای  نوع از تجربه منتج از شخصیت پویتای فضاستت کته بترای تحقتق کیفیت
ستازد. متفاوتی را برجسته می« های ادراکیمؤلفه»شناسانه بالقوه در هر ساختمان زیبایی

هتای مترتبط بتا هویتت صتورت کالبتدی، ویژگتیی ادراکتی بهکته مؤلفته هرقدرلاا 
 یابد.)تاریخی/سنتی( گروهی از افراد جامعه را نمایان سازد، ای  تجربه شدت می

 ابعتاد ستایر بته نستبت های هیجتانیارزیابی عاطفی یعنی مؤلفه به شناسیزیبایی تجربه -
 یتجربتهدارای بیشتتری  میتزان از کته  و اثر معماری تر استنزدیک ذهنی فرد تجربه
 .کنتدمی بتاز پیوستته ی هیجتانیرا برای جابته فرد نیذه فضای است، شناسیزیبایی

مهتانی  با ویژه فرد ۀاحساس یهپارچگی و رابط ینوعبه ،احساس زیباییکه  معنا  یبد
زیبتایی احساستات در حقیقتت .کندمی ادراک ضا راای  تجربه، ف ریتحت تأث که است

 هتایارزیتابی یواستطهبه ،هتا یا نظتایر و تهیتیج شعف، لات، تحسی ، مانند شناسی
هتا، ، الگووارهنمادی  هایساختارآگاهی، معنا، محتوا، د )مانند نشوالقاء میشناختی اثر 

استت؛ لتاا  بخ اساستاً لتاتای  ترکی  برای فرد ( و سنت، تاریخ و فرهنط و غیره
قضتتاوت »شتتناختی یعنتتی رزیتتابی تتتأثیر اتتتوان چنتتی  استتتدالل کتترد کتته تحتتتمی

« شناستیاحساستات زیبایی»وابستته بته آن یعنتی و مجموعه عواطتف « شناسیزیبایی
ای زمینته بتافتی نتیجه ای  تجربه ظهور آید. پسمی پدید شناسی معماریزیباییتجربه 

رو ایت  ازایت . گیتردشتهل می فضا و فرد یتحت لوای رابطه که است ایو چندجانبه
 بته کته وابستته ترکی  احساسی و تمایل ذاتی فترد حاصل تیدرنهاتوان می را پدیده

؛ تتأثیر اثترات عتاطفی منتتج از هویتت مهتان دانستتخاص او تحتتروحی  حاالت
فرآینتد تعتاملی پیچیتده در قالت  عنوان یتک شناسی معماری بهبنابرای  تجربه زیبایی

گتردد و تر شناختی منجر میهاساسی به ایجاد سایر فرآیندهای پیچید« فعالیت هیجانی»
منتدی، جتاابیت و صورت حس مطلوبیت، خوشتایندی، رضتایتاز دیدگاه تجربی به

 شود.غیره، تجربه می
بیشتتر باشتد، معمتاری هتای زشی فضا با اثرات مشترک محرکانگیهای پتاسیل هرچه -

ی واستطهبههتای فضتایی ایجاد جتاابیت .یابدافزای  می شناسی نیززیبایی یجابه
 شود.محسوب می شناسیزیبایی یتجربه از اجزاء اصلی ساختار های انگیزشیمؤلفه

کته  یابتدمی تتریوستیعدامنه فرد ذهنی  هایتوجه و فعالیت، مبتنی بر همی  فرآیند
تتوان می جتهیدرنتگتردد. ی بتر تجربته میریتمتغهای تأثیرآمیز موج  ویژگیاغل  
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کننده در نظر گرفت که موج  بهبود عنوان یک مهانیزم تعیی ی انگیزشی را بهمؤلفه
شود. در حقیقت از طریتق شناسی میی زیباییارزیابی ذهنی هیجان در فرآیند تجربه

هتا، شتوند کته تحریتک کن درگیتر می فترد انگیزشتی محیط، فاکتورهای با تعامل
عواطف و حواس جسمی را به همراه دارند. لاا در ای  حالت تجربه معماری حاکی 

هتای روحی/جستمانی فترد را در ای از واکن از احساساتی همدالنه است که رشته
 .دارندارتبا  از طریق هویت مهان  شدهبا شدت هیجان ادراکگیرد که برمی

های معماری نق  مهمتی در ها و قابلیتویژگی ریتحت تأثحرکتی -های حسیهمؤلف -
حرکتتی انستان -کننتد. سیستت  حستیتعامالت شناختی و هیجانی محیط ایفاء متی

ی های بازنمودی عناصتر معمتاری و همچنتی  وجتود یتک رابطتهویژگی واسطهبه
ایت  موضتوع اهمیتت نقت  د، شتونی محیط و فرد فعال میهالیپتانسخودکار بی  

را در دریافتت احستاس زیبتایی یافته( های تجس مهانیزمحرکتی )-های حسیمؤلفه
هتا، هیجانتات و احساستات ستازی کن شبیه رنتدهیدربرگدهد کته محیط نشان می
که یقیناً ایت  متوارد نقت  مهمتی در ادراک زیبتایی معمتاری ایفتاء  جسمانی است

در درون  زمتانه صتورت توضیح است که مهتانیزم ادراک بصتری به الزم به کنند.می
نیمته آگاهانته و  های دید مرکزی )حالت آگاهانته و متمرکتز( و محیطتی )حالتتمیدان

عنوان یتک نتوع ای  حالت سیال، تجربته زیبتایی بته واسطهبهکنند. ( عمل میرمتمرکزیغ
تواند بی  ادراک عناصتر و ادراک ه میکند کهای معماری عمل میاز محرک فردمنحصربه

های بصتری در گتاار های معماری در طول یک طیف شناختی از توجه تا واکن صحنه
ای  اشهال مجزا از پردازش زیبتایی معمتاری در سراستر  کهباشد. نهته حائز اهمیت ای 
فضتای  بتاییرو، ادراک زیکنند. ازای صورت موازی عمل میسیست  ادراک بصری فرد به

هتا معماری، وابسته به رابطه بی  پردازش کانونی و محیطی بصری است و هر یتک از آن
 شناسی دارند.ی در تجربه زیباییفردمنحصربهنق  

صورت بخشتی از ابعتاد اصتلی شناسی باشد، شناخت را بهزیبایی کهیدرصورتتجربه  -
آگاهی مرتبط بتا درک ستاختار و شناخت و  کهیدرصورتگیرد. ادراک آن در نظر می

و هماهنتط  زمانه واکن  هیجانی اثر معماری در شناسایی روابط آن باشد؛ تعامل 
شود؛ لتاا ارزیتابی های ذهنی و در انطبان با ابعاد دیگر آن تجربه میهمه ای  قابلیت

ی های شتناختی اثتر استت، آغتازگر تجربتهذهنی انسان که ناشی از تعامل با مؤلفته
شود و پاسخ )احساس( ذهنی مثبت یتک بعتد آگاهانه/ناآگاهانته از شناسی مییباییز

عنوان مفهومی چندبعدی و متشتهل از شناسی بهگردد؛ لاا تجربه زیباییآن تجربه می
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 واستطهبهابعادی شناختی است کته از طریتق فرآینتدهای تجربتی فضتا دریافتت و 
 یابد.هویتمندی آن شدت می

های کنتد کته مؤلفتههای بدنی غیر آشهار در تجربه معمتاری بیتان میواکن دخالت  -
ی شوند که ای  خود بیانگر رابطتههای رفتاری میادراکی و انگیزشی منجر به واکن 

حرکتتی از طریتق بتدن بتا -های حستیبی  ابعاد هیجانی و همچنی  درگیری مؤلفه
هتای از طریتق قابلیت هویتمنتد فضاستت. در حقیقتت تعامتل بتا فضتای معمتاری

 کتهآنمبنتی بتر بنتابرای  ؛ های انگیزشی را درگیتر کنتدتواند مؤلفهآن می جادشدهیا
های درونی تحریتک شتده دارد کته شتامل ادراک زیبایی معماری بستگی به فعالیت

 جتهیدرنتشتود؛ های فتردی میپردازش عاطفی و نیز عوامل شناختی مرتبط با زمینته
جهتت امهتان  ستازی توجته و انگیتزشتوانند مسب  فعالاری ه  میهای رفتمؤلفه

کننتده و همچنتی  تجربته عنوان نهتاد تجربهدادن به فرد برای تجربه آگاهانه خود به
 باشد.پدیده اثر معماری  واسطهبهزیبایی 

شناسی در آثار معماری عبتارت استت از دهد که تجربه زیبایینتایج پژوه  نشان می
های ادراکتی، ابی عاطفی تجربۀ ادراک فضا بر اساس رهیافتی مستقی  از طریتق مؤلفتهارزی

ترکیبی از تصتورات احساستی  صورتبه حرکتی، شناختی و رفتاری که -انگیزشی، حسی
صتورت هتایی کته بهامتا ویژگی؛ یابتدمختلف )نظیر لات، خوشایندی و غیره( بتروز می

پتایری انتد از: پتایرش و تجربهتوان در نظر گرفتت عبارتکلیدی در مورد ای  تجربه می
ی امهتان ایجتاد توجته؛ ادراک از طریتق واسطهبهعنوان یک کیفیت باز و گسترده مهان به

کتات حرکتی در تلفیق با حافظه و تصورات گاشته، برانگیختگتی ادرا-ی حسییک تجربه
ی به معنی تبادل پویا میتان انستان و گیدوسوصورت احساسی از هویتمندی مهان و فرد به

های گفتمتانی و مشتارکتی تعامل با فضا برای شیوه تیدرنهاای  نوع از مهان، پیوستگی و 
کارکرد اصلی توسعه شناختی انسان، کارکرد  ازآنجاکهفرد و فضا در یک ساختار هویتمند. 

تعامل با محیط از طریق معیارهای مرتبط با سنت، فرهنط و تتاریخ استت  ادراکی ناشی از
صتورت به آنچتهیابد. از ایت  حیتث که بر طبق انباشت دان  و اثر هیجانی آن توسعه می

یی برای فترد ناشتی شناساقابلبخ  و شود، مبتنی بر الگوهای هویتبخ  ادراک میلات
هایی کته معماری باألخصی نیست؛ تیاهمک وضوع و ای  م های هیجانی استاز مهانیس 

 شوند.تغییرات بنیادی و ماندگار در آگاهی انسان را سب  می
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