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  سنتی و مدرن معماری تلفیق رویکرد با سینما معماری طراحی 
 

 3رضایی ، مسعود2زاده حسن ، مرضیه1ظاهری شهال

 معماری ارشد کارشناسی آموخته دانش 9
 هنر پژوهش ارشد کارشناسی آموخته دانش 2
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 چکیده

 از اسننتفاده بننا ملالننه ایننم سنننتی را بررسننی میکننند  در و منندرن معمنناری رویکننرد بننا سننینما معمنناری ایننم ملالننه یرا ننی

 معمنناری یرا ننی بننا کننه اسننت شننده سننعی ای کتابخانننه ایالعننات آوری جمنن  یرینن  از تحلیلننی توصننیفی تحلینن  روش

 سنک   دو تلفین   از سنینما  معمناری  یرا نی  در منظنور  بندیم   شنود  پرداختنه  کنننداان  اسنتفاده  بیشنتر  جنب   بنر  سینما

توجنه   منورد  بایند  کنه  اسنت  مفناهیمی  از یکنی  خنو   مکنان  ین   یرا نی   اسنت  شنده  اسنتفاده ( مندرن  و سنتی) یمعمار

 اینم  خندماتی  و شنناختی  زیکنایی  مسنال   بایند بنه   کنه  هسنتند  مراکن ی  از سنینما  جملنه  از تفریحنی  مراکن    اینرد  قنرار 

 و اقتصنادی  انسنان، مسنال    رواننی  ویژایهنای  قکین   از مسناللی  معمناری  فضنای  ین   در سناخت  واق  در  شود توجه مراک 

 هنای  تلوی ینون  همچننیم  و خنانیی  ویندلوهای  انرفتم  رونن   و تلوی ینون  روزافن ون  اسنترش  بنا  .دارنند  دخالنت  نین   غیره

 مکنان  ین   عننوان  بنه  سنینما  بنه  ننو  رویکنردی  و نیناه  کنه  ارفنت  شنک   یرا نی سنینماها   در جدیندی  کنابلی، تعرین   

 وجنود  سنینما  پیندایش  بندو  از کنه  بنود  اجتمنا   و سنینما  بنیم  سنازی ارتکنا    زننده  بناز  پنی  در تعرین   ایم  داشت جمعی

 فراواننی  کیفنی  تغیینرات  و نوسنانات  دسنتخوش  نین   ارتکاینات، اینم تعرین     دنینای  اسنترده  تحنوتت  پنی  در امنا   داشنت 

 هنای  شنهر   پیندایش  همچننیم  پلکن(( و  سنالنی )منالتی   چنند  سنینمایی  هنای  مجموعنه  ا ندا   بنا  اردیند، کنه  

 در یرین   از عظنی  مخاین    رین ش  از جلنوایری  بنرای  معمناری  جنن(  از  لنی  راه کنردن  پیندا  در سنعی  سنینمایی، 

 سناب   سنالم هنای   بنرای  مناسنکی  جنایی یم  رفتنه  رفتنه  سنینمایی  هنای  مجموعنه  اینم   بنود  آزادانه امکانات ارفتم اختیار

 یرا ننی تننیریر کننه دینند باینند افتننی  معمنناری سننک  دو ادغننا  نحننوه و معمنناری در فضننا مننورد در آنچننه بننا  ننا   شنندند

 است؟ صورت چه به کننداان استفاده بیشتر جب  بر سنتی و مدرن معماری تلفی  رویکرد با سینما معماری
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