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Abstract:Architects try to show the concept 
of their design (the space) in different ways, 
such as direct visualization, using symbols, 
metaphors and using sensory characteristics of 
the space. This manuscript evaluates different 
approaches to the designing of the conceptual 
garden which based on "the style of concept 
transfer". It demonstrates that responding 
to the user’s senses for understanding the 
concept of the space and landscape garden 
is the appropriate approach. This method can 
be used alone or alongside other methods to 
transfer meanings.
Hypothesis:There is no way but using Symbol 
and metaphor for creating space and concept 
perception. It seems that the most stable way 
for space creation in the landscape, is using 
direct sensory of human to percept certain 
concept.
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و يا در كنار روش هاى ديگر انتقال معنى 

بكارگرفته شود.

واژگان كليدى :  طراحى مفهومى، معمارى 
منظر، حواس.

تصويـر4 : انتقـال مفاهيمى 
و  سـختى  احسـاس  چـون 
آرامش، متناسـب بـا فضا و 
عناصـر سـنگ، تپـه و كوه، 
بـه كاربـران. پـارك آزادى 
در آفريقـاى جنوبى. مأخذ : 
www.mctrack.org

تصوير2 : نمادپردازى مفاهيم 
عالم علم و تفكرات باستانى 
شـرق در قالـب مجسـمه يا 
تغييـر فـرم در زميـن. بـاغ 
جنـوب  كيهانـى،  تفكـرات 

غربى اسكاتلند. مأخذ :
www.static.zoomr.com

 شماره13، اسفند1389- فروردين1390
30



31



مقدمه
ــياء و پديده ها،  ــراى اش ــه معنا و باطن ب ــل بودن ب  قائ
ــب همواره با  ــه جوامع و مكات ــت كه در هم موضوعى اس
ــت. كليه پديده ها  ــدت و ضعف متفاوت، مطرح بوده اس ش
ــا صورت و معنا  ــود مركب از ظاهر و باطن ي ــم وج در عال
ــت كه محدوده قلمرو معنا در جهان بينى هاى مختلف،  اس
متفاوت است. "در مورد معمارى مى توان گفت كه هميشه 
در ارتباط با يك رويا، يك آرمان شهر و يا يك تخيل انجام 
گرفته و هر محتواى فضايى با شيوه اى از زندگى، با نحوه اى 
از شناخت حتى با شيوه اى از حضور همراه است" (شايگان، 

 .(141: 1372
موضوعات مختلفى كه معمار به طراحى آنها مى پردازد، 
پتانسيل هاى متفاوتى براى پذيرش بار معنايى و مفهومى 
دارد؛ براى مثال، طراحى يك موزه و يا يك پارك مى تواند 
ــه باردار يك مفهوم باشد و يا منبع الهام معمار در  فى نفس
ــى معمارى مى تواند  ــود. توجه به جنبه مفهوم طراحى ش
ــتار از ديد طراح به  ــد. اين نوش عامل جلب نظر كاربر باش
ــى و مقايسه روش ها و رويكردهاى طراحى بر اساس  بررس

يك مفهوم مى پردازد.

فرضيه
ــيوه براى ايجاد فضا در  ــد پايدارترين ش به نظر مى رس
ــى  ــطه و حس محيط و منظر، بهره گيرى از ادراك بى واس
ــت كه قابليت اداى مفاهيم خاصى را دارد. براى  انسان اس
ادراك معقوالت در فضا و منظر، چاره اى جز بهره گرفتن از 

نماد و استعاره نيست.

انتقال مفهوم به وسيله تصويرسازى
ــتقيماً موضوع مورد نظر را وارد  در اين روش، طراح مس
ــكل نمايش  حيطه طراحى مى كند و به قابل درك ترين ش
ــى،  ــيله نقاش ــازى موضوع به وس مى دهد؛ مانند تصويرس
ــمه و يا كتيبه. در واقع اين روش برخورد موزه اى و  مجس
ــتقيم مطالب نظرى از طريق هنرهاى بصرى  ترجمان مس
ــت كه براى بيشتر كاربران نيز قابل درك است. تصاوير  اس
با بهره گيرى از عناصر ديدارى و شنيدارى، روايت و پيام را 
به كاربر منتقل كند. نمونه هاى آن را مى توان در باغ موزه ها 
و پارك هاى موضوعى كه بيشتر جنبه آموزشى- نمايشى و 

تفريحى دارند، يافت. 
باغ موزه دفاع مقدس همدان كه به تازگى تأسيس شده، 
از نمونه هاى اين روش طراحى است. بخش هاى اصلى آن، 
از تجسم بخشيدن صحنه اعزام و بدرقه نيروها، مظلوميت 

ــه جهادگران در  ــان در حمالت هوايى، حماس غير نظامي
ــره در قالب  ــات مختلف و غي ــگ، عملي ــتيبانى از جن پش

مجسمه، تشكيل شده است.

انتقال مفهوم به وسيله نماد و نشانه آشنا براى مخاطب
«پى ير گيرو» در كتاب «نشانه شناسى»، كاركرد نشانه 
ــه به وسيلة پيام مى داند و معتقد است كه  را انتقال انديش
ــه مستلزم وجود عناصر زير است : موضوع يا  انتقال انديش
ــخنى گفته شود (مرجع)، نشانه ها،  چيزى كه درباره اش س
رمزگان، وسيلة انتقال، يك فرستنده و يك گيرنده (گيرو، 

  .(19 :1380
ــد در عناصر و فضاى  ــانه مى توان ــتفاده از نماد و نش اس
ــود كه كاربر با حضور در سايت به آنها  مصنوع جلوه گر ش
ــد و يا  ــنا باش توجه مى كند و در صورتى كه با موضوع آش
ــتركى با طرح داشته  ــه هاى فرهنگى يا تاريخى مش ريش
باشد، به درك مفهوم اثر نايل خواهد شد. در واقع با داشتن 
رمزگان، پيام طراح را دريافت خواهد كرد. الزمه درك معنا 
و مفهوم طرح از طرف كاربر، جلب توجه كاربر به نماد مورد 
استفاده در وهله اول و سپس تعقل كاربر در مورد نشانه و 

رمزگشايى آن نماد، است.
ــر انتوان پريداك2،  ــاختمان بانك خون البوكرك1، اث س
نمونه اى از بكارگيرى استعاره در معمارى است. ساختمانى 
كه نه تنها به رنگ خون كه عنصر حياتى و اساسى زندگى 
است، بلكه سرخى آن با سرخى غروب دره ريوگراند غرب 
در پس زمينه، تداعى كننده معناى زندگى است. خورشيد 
در حال افول مانند شخصى است كه با از دست دادن خون 
در انتظار طلوع دوباره است. چرخه خورشيد، استعاره اى از 

زندگى بشرى است (آنتونيادس، 1381 :77).
ــيراز" نيز چنين رويكردى دارد. در اين باغ،  "باغ بلند ش
ــتفاده شده  ــتعاره اى اس از عناصرى براى بيان مفاهيم اس
ــت. طراح، پروژه مذكور را به پنج قسمت تقسيم نموده  اس
ــنا براى كاربر، به  ــمت به وسيله نمادهاى آش و در هر قس
معرفى آن بخش پرداخته است. مجسمه هاى عينك، كتاب 
ــى كه طراح  ــتند. در بخش و قلم يادآور دنياى كودكى هس
خواسته است فصل بهار را بنماياند، در دروازه اين بخش از 
رگبارهاى بهاره و آبنمايى كه يادآور آب شدن برف كوه ها 
ــت، استفاده كرده و  ــرازير شدن آنها به دامنه كوه اس و س
ــاد هم نماد حركت  ــب و ب ــش پاييز نيز تنديس اس در بخ
ــت  ــز و هم بيانگر تأثير طبيعت بر موجودات زنده اس پايي

(تصوير1). 

انتقال مفهوم به وسيله استعاره 
در اينجا با تقسيم بندى نشانه ها به تخصيص گروهى از 
نشانه هاى آشنا براى همگان و گروهى ديگر براى خواص، 
ــتنده، پيام را با  ــيم؛ جايى كه فرس ــوم رمز مى رس به مفه
ــنا با رمزگان،  ــى خاص بيان مى كند تا گيرندة آش رمزگان
آن را دريافت نمايد. يونگ معتقد است :"تاريخ نمادگرايى 
و سمبوليسم نشان مى دهد كه هر چيزى مى تواند اهميت 
سمبوليك پيدا كند، اشياى طبيعى مانند سنگ، گياه، آب 
و ... يا چيزهاى ساخت دست انسان و يا حتى اشكال مجرد 
مانند اعداد و سطوح. در حقيقت تمام جهان يك سمبول 

بالقوه است"(يونگ، 1353 :362).

تصوير 1 : طراحى با عناصرى 
آشـنا بـراى بيـان مفاهيم و 
بـه دنبـال آن درك معنـا و 
مفهـوم از طرف كاربـر. باغ 
بلند شـيراز. عكس : كاملى، 

.1388
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Despite of different approaches toward the concept transmission 
based on intellectual understanding of the concept, responding to the 
user’s senses can transmit senses compatible with the concept, fast-
er and more stable. Furthermore, it makes a deeper understanding of 
symbols and metaphors that are used in the other methods.

با وجود رويكردهاى مبتنى بر برداشت عقلى براى انتقال مفهوم، مخاطب قرار دادن احساسات 
كاربر، مى تواند حس متناسـب با مفهوم مورد نظر را سريع تر و با ماندگارى بيشترى به او منتقل 

كند و به درك عميق تر نمادهاى به بكاررفته در روش هاى ديگر كمك نمايد.

ــن مى گويد : "رمز  ــورد رمز چني ــان» در م «پورنامداري
چيزى است از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه 
ــناخته و غير  ــق حواس كه به چيزى از جهان ناش از طري
محسوس، يا به مفهومى جز مفهوم مستقيم و متعارف خود 
اشاره كند؛ به شرط آنكه اين اشاره مبتنى بر قرارداد نباشد 
ــلم آن نيز تلقى  و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعى و مس
ــتر مى توان رمز را نشانه اى  نگردد. بنابراين به اختصار بيش
پيدا از واقعيتى ناپيدا شمرد" (پورنامداريان، 1375 :22). 

با اين رويكرد، معمار در حيطه طراحى از رمز و استعاره 
ــكال  ــتطيل، ابعاد طاليى، اش ــد؛ دايره، مس مدد مى جوي
حلزونى و ... مانند اهرام مصر با فرم هرمى و كعبه و مسير 
دايره اى كه كاربران به دور آن طواف مى كنند. آنتونيادس، 
ــوفيا (اياصوفيه) در استانبول را  ــانتا س ــاى س گنبد كليس
ــمان و كثرت و فلكى گون بودن بسيارى  استعاره اى از آس
ــاجد مسلمانان را برگرفته از مفهوم هفت  از گنبدهاى مس
ــمان كه در قرآن به آن اشاره شده است،  صورت فلكى آس

مى داند. (آنتونيادس، 1381 :77).
طراح از استعاره براى مطرح كردن مفاهيم مد نظر خود 
يارى مى جويد. استعاره3در عربى به معنى عاريت خواستن 
است. بكار بردن لفظى است به مجاز در معنى لفظى ديگر 
ــت و در  ــابهتى كه ميان معناى آن دو هس ــبب مش به س
حقيقت، به سبب اشتراك آن دو در صفتى واحد. استعاره 

مجازى است كه بنياد آن بر تشبيه است (همان : 77).
ــاى كالوا4واقع در تامپر كار معمار فنالندى رايما  كليس
پيه تيال5 ساختارى مبتنى بر فرم ماهى دارد. ماهى نشانه 
مسيحيان اوليه بود. ماهى همچنين حامى مردم بود كه از 
آنان حمايت مى كند. پالن كليسا، نمونه اى از تعبير ظاهرى 
است كه به دقت از نگاه بيننده پنهان شده است؛ همچون 

رازى ميان معمار و خداوند.
 چارلز جنكس معمارى است كه در طراحى «باغ تفكرات 
كيهانى» نمادهاى آشكار و پنهان به ارائه ديدگاه هاى خود 
ــبت به جهان پرداخته است؛ نمادهايى كه از عالم علم  نس
ــرق پا به عرصه ظهور گذاشته اند.  و يا تفكرات باستانى ش
ــود يافته و در بعضى  ــمه ها نم اين مفاهيم با كمك مجس
ــمت هاى باغ با تغيير در فرم زمين و مقياس بزرگ تر،  قس

فرم مد نظر را ايجاد كرده است (تصوير2).

   انتقال مفهوم  به وسـيله برانگيختن احساسـات  
   كاربر متناسب با مفهوم فضا

ــات  ــادس هدف از معمارى را برانگيختن احساس آنتوني
ــات شورانگيز و معنوى- مى داند. (همان  – به ويژه احساس
:310) احساسات در حيطه معمارى منظر نيز نقش مهمى 
ــكوه، زيبايى، لطف از  را بازى مى كند. حس باصفا بودن، ش
ــتند كه بدون دخالت عقل با وجدان،  مفاهيم وجودى هس
ــدن هستند. حواس انسان مربوط به  قابل درك و حس ش
ــت و با عقل قرارداد نشده است. كاربرد  طبيعت انسان اس
حواس توسط طراحان مدرن در «باغ حواس»6 مورد توجه 
ــى باغ هايى براى  ــت. اين مجموعه ابتدا با طراح قرار گرف
نابينايان يا افرادى با مشكل بينايى آغاز شد. ايده كلى اين 
ــيدن به فضاى سبز عمومى است كه بتواند  گونه باغ ها رس
لذت را براى تمامى حواس آدمى (بينايى، شنوايى، بويايى، 
چشايى و المسه) به ارمغان بياورد. گياهان و مواد و مصالح 
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اين فضاها چيزى براى عرضه كردن به تمامى حواس دارند 
(لواسانى، 1387). باغ حواس يك مكان خودگردان7 است 
ــواس را در يك جا جمع  ــيعى از تجربيات ح كه طيف وس
ــواس از ديگر باغ ها در اين  مى كند. تنها وجه تمايز باغ ح
ــت كه همه مؤلفه ها (اعم از منظر سخت يا نرم، رنگ،  اس
بافت و حيات وحش) بايد با دقت انتخاب و طراحى شوند 
ــترين  ــا حواس را به طريقى جذب كنند كه موجب بيش ت
(Lambe, 1995:113)  ــود ــزان تحريك در حواس ش مي

چگونگى تحريك حواس و احساس حاصل از آن مى تواند 
ــد. در اين رويكرد،  ــوم مد نظر طراح هماهنگ باش با مفه
ــواس در موزه ها به  ــى كه براى تحريك ح ــالوه بر اهداف ع
ــرار مى گيرد؛  ــتفاده ق ــور جلب توجه كاربر مورد اس منظ
ــاتى كه به درك فضا و درك معناى آن  برانگيختن احساس
ــاوت حس آرامش و  ــت. تف كمك مى كند نيز مد نظر اس
ــود و  هيجان، موجب درك تفاوت دو فضا از يكديگر مى ش
ــت كه گاه با بر انگيختن  تعيين كننده عملكرد آن فضا اس
ــويق به ادامه راه و درك فضا و معناى  كنجكاوى كاربر تش

آن مى شود. 
ــر بازديدكننده اى با  ــان، ه در خانه بروجردى هاى كاش
عبور از داالن و رسيدن به حياط مى گويد :"وه، چه حياط 
باصفايى." اين احساس نتيجه فورى دريافت بازديدكننده 
ــت كه مستقيماً حس مى شود و جداى  از فضاى منظر اس
ــت كه فرد را به  ــاى تاريخى و منطقى طرح اس از تحليل ه

تحسين وامى دارد (تصوير3). 
پارك آزادى در آفريقاى جنوبى، نمادى ملى و بين المللى 
از انسانيت و آزادى و برانگيختن جهان براى درك و تقدير 
ــت. مسير سربااليى  مبارزه آفريقاى جنوبى براى آزادى اس
ــت كه آفريقاى  ــوارى راهى اس ــر پارك، گواه دش و بادگي
جنوبى در سفرى براى رسيدن به مقصد انسانيت و آزادى 
ــت. در پارك آزادى اهميت سنگ، تپه و كوه با  پيموده اس
فرهنگ آفريقايى مطابقت دارد. باالترين نقطه پارك، محل 
ــان را در راه انسانيت و  بزرگداشت كسانى است كه جانش
ــت داده اند. يك مسير مارپيچ كه تمام عناصر  آزادى از دس
ــد، به گونه اى  ــر متصل مى كن ــارك آزادى را به يكديگ پ
طراحى شده كه بازديدكننده ها، در آرامش از ميان مناظر 
طبيعى تا مناظر طراحى شده گذر كنند. اين پارك نمونه اى 
ــتفاده از نماد و استعاره، از پتانسيل  ــت كه عالوه بر اس اس
حواس كاربر در ايجاد احساس سختى و يا آرامش (مثًال در 
مسيرهاى سربااليى و يا مارپيچ) نيز براى درك بهتر مفهوم 

پارك استفاده كرده است (تصوير4).

نتيجه گيرى 
ــده در طراحى مفهومى را مى توان  چهار رويكرد ذكر ش
ــته مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد. رويكرد  به دو دس
ــه رويكرد بعد در دسته غير  ــتقيم و س ــته مس اول در دس
ــازى  ــتقيم قرار مى گيرند. در رويكرد اول كه تصويرس مس
ــت، در واقع بيشتر از هنر نقاشى  ــتقيم يك مفهوم اس مس
ــتفاده مى شود تا قابليت هاى معمارى.  و مجسمه سازى اس
ــتقيم مفهوم در معمارى و  مى توان اين رويكرد را بيان مس

تزريق مفهوم به ساده ترين شكل در نظر گرفت. 
در رويكرد دوم و سوم، كه انتقال معنى به طور غيرمستقيم 
و از طريق نماد و استعاره است، توان بالقوه استعاره وابسته 

به ميزان «كشف پذير بودن» نمادهاى بصرى است. رويكرد 
دوم (استفاده از نمادهاى آشنا) نمونة سهل الوصول، تعابير 
ظاهرى استعاره است. اين سطحى بودن پسنديده نيست، 
زيرا ما را از مقصود استعاره خود و نيز از خلق شايسته اثر 
ــواره بايد چيزى بيش از  ــد. آفرينش جديد هم دور مى كن
شباهت هاى ظاهرى با سرمنشأ استعاره، براى بيان داشته 
ــوم كه بكار بردن هندسه در پالن يا  ــد. در رويكرد س باش
مقاطع به عنوان استعاره است، مجموعه چيزى نيست كه 

به سادگى توسط كاربر درك شود؛ از اين رو مفهوم مد نظر 
به كاربر منتقل نمى شود.

ــت و در  در رويكرد آخر، حواس كاربر، مخاطب طرح اس
ــتقيم قرار مى گيرد؛ بر خالف  ــته رويكردهاى غير مس دس
رويكردهاى قبلى كه طراح مى كوشد از طريق برداشت هاى 
عقلى و به تفكر واداشتن كاربر در مورد رمزها و استعاره هاى 
به كار رفته در طراحى، مفهوم را به او منتقل كند، اين بار 
طراح با مخاطب قرار دادن احساسات كاربر، حس متناسب 

تصويـر3 : درك باصفا بودن 
با  بازديدكننده  توسط  حياط 
عبور از داالن و رسيدن به آن. 
خانه بروجردى هاى كاشـان. 
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ــد كه عالوه بر  ــورد نظر را به او منتقل مى كن ــا مفهوم م ب
ــتر در ذهن كاربر به درك روش هاى ديگر  ماندگارى بيش

نيز كمك مى كند.
طرح مى بايست توانايى الزم براى جوابگويى به قشرهاى 
ــطوح پيام را به  ــف مخاطب را دارا بوده و در تمام س مختل
ــترده و گاه  كاربر منتقل نمايد. همه اين اهداف اگرچه گس
ــبتى قابل قبول مورد  ــاد به نظر مى آيند اما اگر با نس متض
ــدار را مى آفرينند و  ــرار بگيرند، طرحى پاي توجه طراح ق

ــتر خواهد شد.  ضمانت درك مفهوم مورد نظر طراح، بيش
ــات متناسب با مفهوم" مى تواند  روش "برانگيختن احساس
به تنهايى استفاده شود و يا مكمل روش هاى ديگر انتقال 
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