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 چکیده
ّذف اكلی اص ایي همالِ هؼشفی سٍیىشدّای هتفاٍت دس صیثاؿٌاػی ؿْشی ٍ تؼاهل آى تا ػاختاس هذیشیت ؿْشی هی 

تغثیمی ًظشات هختلف دسحَصُ صیثاؿٌاػی تاؿذ. سٍؽ اًدام تحمیك دس ایي ًَؿتاستش اػاع سٍؽ تحلیلی ٍ همایؼِ 

ؿْشی ٍ ػاختاس هذیشیت ؿْشی هی تاؿذ.هفَْم ؿٌاختی صیثاؿٌاػی  ٍ استثاط آى تا همَلِ صیثا ػاصی ٍ هذیشیت ؿْشی 

علة هی وٌذ تا ؿاخلْا، هَلفِ ّا ٍ اكَل صیثاػاصی ؿْشی تِ تفلیل اسایِ گشدیذُ ٍ دس فشآیٌذ هذیشیت ؿْشی هَسد 

یشد.دس ایي تحمیك صیثاؿٌاػی ؿْشی تش اػاع چْاس سٍیىشد ػوذُ والثذی، سٍاى ؿٌاػاًِ، واسؿٌاػاًِ ٍ اػتفادُ لشاس گ

هشدم هحَس هَسد تشسػی لشاس گشفت وِ هتٌاػة تا ّش وذام اص ایي سٍیىشدّا، سٍؽ ّای هختلف اًدام آى ّا ًیض اسایِ هی 

حذ صیادی  ؿثیِ ّن ّؼتٌذ ٍ دس هیاى ؿیَ ُ ّای ؿَد. سٍیىشدّای والثذی ٍ واسؿٌاػاًِ وِ تِ لحاػ هاّیتی تا 

هذیشیتی سایح هی تاؿذ.سٍیىشد سٍاى ؿٌاػاًِ ٍ هشدم هحَس سا وِ ًیض تِ لحاػ هاّیتی ّواًٌذ ّن ّؼتٌذ ٍ دس پشٍطُ ّای 

تشد تحمیماتی پایِ سٍاج داسًذسا هی تَاى دس دسن دیذگا ّای هشدم ًؼثت تِ هؼایل صیثاؿٌاختی ٍ هذیشیت ؿْشی تِ واس 

ٍ اص ًتایح آى ّا دس تشًا هِ سیضی ّا ٍ عشاحی ّا ٍ هذیشیت ؿْشی اػتفادُ وشد.سٍؽ ّای اسصیاتی هشتَط تِ ایي چْاس 

سٍیىشد دس دٍ دػتِ ػوذُ سٍؽ ّای واسؿٌاع هحَس )ؿاهل فْشػت ّای تَكیفی، فْشػت ّای ووی ٍ فْشػت ّای 

 ٍؽ هَلفِ ای( هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اًذ.غیش ووی( ٍ سٍؽ ّای هشدم هحَس) ؿاهل غیش ووی، ووی ٍ س

 

 هذیشیت ؿْشی، سٍیىشد والثذی، سٍیىشد سٍاًـٌاػاًِ، سٍیىشدواسؿٌاػی هحَس، سٍیىشد هشدم هحَس كلیدی: های واژه

 

  هقدهه
اٍلیي وؼی وِ تِ صیثا ؿٌاػی تِ عَس غیش هؼتمین اؿاسُ وشد )افالعَى( اػت. اص ًظش ٍی ًظوی هاتؼذالغثیؼی ٍ 

اخاللی تش خْاى حاون اػت وِ فیلؼَف تایذ آى سا اص عشیك تفىش ػمالًی وـف وٌذ ٍ ٌّش ٌّگاهی اسصؽ حمیمی داسد وِ 

 (. 1383خشیاى آى لشاس گیشین)ولی، ایي ًظن سا دلیما ًـاى هی دّذ یا تِ ها ووه وٌذوِ دس 

دس صهاى )اسػغَ( تشای اٍلیي تاس ٍاطُ ی صیثا ؿٌاػی تا حذی ؿثیِ تِ هؼٌای اهشٍصی آى هَسد اػتفادُ لشاس گشفت؛ دس ایي 

تِ واس تشدُ هی ؿذ. ایي ٍاطُ ّن تش احؼاع ٍ ّن تش ادسان حؼی داللت هی  aesthesisدٍسُ ٍاطُ صیثا ؿٌاػی تِ كَست 

تِ عَس ولی ادسان اص عشیك حَاع، هؼٌا هی دادُ اػت. دس ٍالغ ادسان حؼی ٍاطُ ای اػت وِ دسآى دٍساى دس تشاتش  وشدُ ٍ

دسیافت ػمالًی لشاسداؿتِ اػت. ایي ًَع ًگاُ تِ اؿیا ؿاهل تمؼین تٌذی آى ّا تِ دٍ ًَع ادسان حؼی ٍ دسیافت ػمالًی 

تفاق هْوی دس ساتغِ تا هفَْم صیثاؿٌاػی ًیفتاد. اها دس ایي دٍساى ( تؼذ اص اسػغَ تا لشٍى ٍػغی ا1388اػت)والیٌؼي،
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هفاّین هلوَع تشی اص ایي ٍاطُ اسایِ ؿذ. تشای تشسػی هفَْم صیثاؿٌاػی دس لشٍى ٍػغی تِ ًاچاس تایذ تِ تشسػی اًذیـِ 

 ّای دٍ تي اص چْش ّای ایي دٍسُ پشداخت؛ ) آٍگَػتیي( ٍ )آوَیٌاع(

هتمذم ولیؼا ٍ آوَیٌاع چْشُ ؿاخق دٍساى لشٍى ٍػغی اػت. تؼثیش آٍگَػتیي اص صیثایی  آٍگَػتیي هتؼلك تِ دٍسُ

ؿٌاػی تیـتش ًوادیي تَد. آًچِ دس ایي ًگاُ تِ صیثایی ؿٌاػی هغشح اػت ایي اػت وِ صیثایی پذیذُ ّای عثیؼی هتاثش اص 

 (.1385صیثایی خذاًٍذ اػت) هاسگَلیغ

 آوًَیاع هؼیاسّای هـخق تشی تشای صیثایی اسایِ هی وٌذ، ٍی صیثایی سا هؼتلضم تحمك ػِ ؿشط هی داًذ:    

 تواهیت یا ووال ؿی) صیشا آًچِ ًالق اػت الخشم صؿت اػت( -

 تٌاػة یا ّواٌّگی  -

 ٍضَح -

 -1اكلی تمؼین وشد:  دس ساتغِ تا ػلن صیثاؿٌاػی )خاى لٌگ( هؼتمذ اػت وِ ٍظیفِ ایي ػلن سا هی تَاى تِ دٍ تخؾ

دسن تَاًایی  -2تـخیق ٍ دسن ػَاهلی وِ دس ادسان یه ؿی یا یه فشایٌذ تدشتی صیثا یا حذالل خَؿایٌذ ًمؾ داسًذ. 

 اًؼاى تشای اتذاع خلَُ ّایی اػت وِ اص ًظش صیثا ؿٌاػی خَؿایٌذ تِ حؼاب هی آیٌذ.

ّن دس رّي اػت. صیثا ؿٌاػی داسای عیف گؼتشدُ ای ّواى عَسی وِ هـاّذُ ؿذ هی تَاى گفت صیثایی ّن دس كَست ٍ 

 اػت وِ تخؾ ػوذُ ای اص آى هشتَط تِ هثاحث هؼٌایی ٍ ًـاًِ ای اػت.

 

 سوال تحقیق
 صیثاؿٌاػی ٍ هذیشیت ؿْشی تش اػاع چِ سٍیىشدّایی ٍ چِ سٍؽ ّایی لاتل اًدام اػت؟

 

 

 سیباشناسی شهزی

 
َم تِ عَس ول اص دٍ خٌثِ ػیي ٍ رّي لاتل تشسػی اػت. ّذف ایني ًَؿنتاس   تشسػی هفَْم صیثاؿٌاػی هـخق وشد وِ ایي هفْ

ًیض وِ تشسػی هفَْم صیثا ؿٌاػی ؿْشی اػت اص ایي لاػذُ هؼتثٌی ًیؼت. اص یه عشف والثذ ٍ هذیشیت ؿْشی هغشح اػنت ٍ  

ؿاسُ هی ؿَد، هنَاسدی اػنت   اص عشف دیگش رٌّیت ؿْشًٍذاى. آًچِ دس اداهِ تِ ػٌَاى چْاس سٍیىشد دس صیثایی ؿٌاػی ؿْشی ا

 وِ دس ادتیات هتَى دس ساتغِ تا صیثاؿٌاػی هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت.

 

 صیثاؿٌاػی والثذی-

 صیثاؿٌاػی سٍاى ؿٌاػاًِ -

 صیثا ؿٌاػی واسؿٌاع هحَس -

 صیثاؿٌاػی هشدم هحَس-

 

 سیباشناسی كالبدی و رواى شناسانه-
 

)لَتیاى( تحمیك خاهؼی اص پیؾ صهیٌِ فلؼفی ٍ تاسیخچِ سلاتت هذل ّای صیثایی ؿٌاػی ػیٌی ٍ رٌّنی اًدنام دادُ اػنت. تنش     

اػاع تَضیح ػیٌی ویفیت صیثاؿٌاختی، صیثنایی تاینذ دس ٍیظگنی ّنا آى چینض یافنت ؿنَد. تشاػناع تَضنیح رٌّنی، وناًَى            

َى تؼذ اص چٌذیي لشى هثاحثِ تِ ًظش هی سػذتَضیح رٌّی تا حنذٍدی  صیثاؿٌاػی دس رّي اًؼاى اػت)دیذ ًظاسُ گش(. ّن اوٌ
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رٌّی دس اسصیاتی ویفیت صیثاؿٌاختی ارػاى تنش ایني داسد ونِ     –دس فلؼفِ هذسى هَفك ؿذُ اػت. ساُ حل هؼمَل هدادلِ ػیٌی 

اػنت. یؼٌنی ویفینت    ادساونی دس هـناّذُ گنش اًؼناًی ٍاتؼنتِ       –ویفیت ّن تش هـخلِ ّای اؿیا ٍ ّن تِ فشایٌذّای تدشتی 

صیثاؿٌاختی، هحلَل هـتشن هـخلِ ّای لاتل سٍیت اػت ونِ تنا فشآیٌنذّای سٍاى ؿنٌاختی هشتَعنِ)ادساوی، ؿنٌاختی ٍ       

ّیداًی( دس هـاّذُ گش اًؼاًی تؼاهل داسًذ. دس ساتغِ تا ػیٌیت ٍ رٌّیت، )لَتیاى( دس تحمیمناتی ونِ تنِ اًدنام سػناًذُ اػنت       

  Lothiantسا دس لالة پاساداین ّای والثذی ٍ سٍاى ؿٌاػاًِ تِ كَست صینش ؿنشح هنی دّنذ )     ٍیظگی ّش وذام اص ایي ًگشؽ ّا

1999  .) 

 

 پاراداین كالبدی:-
 صیثای یه ٍیظگی فیضیىی راتی اػت. -

 اسصیاتی آى تَػظ هؼیاسّای واستشدی هوىي اػت.  -

 رٌّیت دس ػیٌیت اسایِ ؿذُ اػت. -

 

 

 پاراداین رواى شناسانه:-
 اص چـواى تیٌٌذُ ػشچـوِ هی گیشد.صیثایی  -

 اسصیاتی آى تَػظ هؼیاسّای سٍاى ؿٌاػاًِ  هوىي اػت. -

 اسصیاتی ػیٌیت اص عشیك رٌّیت اػت.  -

اٍ دس اداهِ هؼتمذ اػت وِ پاساداین ّای واستشدی تش اػاع تشسػی فیضیىی اؿیا تـشیح هی ؿَد ٍ پاساداین ّای سٍاى ؿٌاػاًِ تش 

 َّا ٍ اص عشیك ساُ حل ّای آهاسی هَسد تشسػی لشاس هی گیشد.اػاع تشخیح ّا ٍ پاػخگ

دس ًْایت )لَتیاى( چٌیي ًتیدِ گیشی هی وٌذ وِ پاساداین ّای والثذی یه اسصیاتی ػول گشا اص والثذ هٌاظش اػت وِ اغلنة دس  

ٌَاى اتضاسی تنشای تـنخیق   هذیشیت هٌاظش ؿْشی تِ واس هی سٍدٍ پاساداین ّای سٍاى ؿٌاػاًِ تا ّذف دسن پاػخگَیاى  ٍ تِ ػ

ِ      2ػَاهل ولیذی هَثش دس ویفیي هٌاظش هغشح ؿذُ اػت. خذٍل        همایؼِ ایي دٍ سٍیىشد اػت تنش اػناع تحمیمنات خناهؼی ون

 ) لَتیاى (اًدام دادُ اػت.

 

 

هیلیوتش فشٍسفتگی داؿتِ  6 ّا اٍلیي خظ ّوِ پاساگشاف پشسًگ( ٍ تِ ّواى تشتیة ًَؿتِ ؿَد. B Nazanin 12pt)فًَت 

ػالین ًگاسؿی هاًٌذ ًمغِ، واها ٍ ... تِ ًحَ هٌاػثی هَسد اػتفادُ لشاس گیشًذ. اص فَاكل وَتاُ دس هَاسد الصم هثل افؼالی  تاؿذ.

 ؿًَذ، اػتفادُ گشدد تا هاًغ اص خذاؿذگی احتوالی ولوِ گشدد. ؿشٍع هی« هی»وِ تا 

 

 Lothiant  1111 رواى شناسانه در سیبایی شناسی. هاخذتقابل پاراداین های كالبدی و :1جدول

 
 پاساداین سٍاى ؿٌاػاًِ صیثایی: ویفیتی دس چـن تیٌٌذُ  پاساداین والثذی صیثایی: ویفیت دسًٍی هٌظش 

وِ دس دس خؼتدَی تشخیح اًؼاى ّااػت تشای فْن اخضا والثذی -1 اغلة تشای اّذاف هذیشیتی دس خؼتدَی ٍیظگی ّای والثذی اػت.-1

 هٌظش هـاسوت داسًذ.

 اغلة اص یه چْاسچَب ًظشی هـتك هی ؿَد.-2 تِ عَس ولی فالذ چْاسچَب اػت.-2

دس ویفیت هٌاظش تشاػاع اًگاؿت ّای دسًٍی هٌظش تفاٍت لایل هی -3

 ؿَد.

دس ویفیت هٌاظش تش اػاع تشخیح اًؼاى ّا ٍ اًگاؿت ّای تیشٍى -3

 هٌظش 
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 تفاٍت لایل هی ؿًَذ 

 دس خؼتدَی فاوتَسّای هؼثة اػت.-4 دس هَسد فاوتَس ّای هؼثة.ػىَت -4

 آصهایـگاّی اػت تؼت فشضیِ ٍ گؼتشؽ سٍیىشد. -5 تدشتی اػت: واستشد یه سٍیىشد. -5

هحذٍد تِ یه ػایت ٍ هحذٍدُ خاف اػت ًتایح لاتل تؼوین  -6

 ًیؼت. 

هخلَف یه ًاحیِ خاف ًثَدُ ٍ دس خؼتدَی ًتاتح تشای  -6

 غ تشی اػت. گؼتشُ ٍػی

 اغلة اص خاًـیي خْت اسصیای اػتفادُ هی وٌذ -7 اسصیاتی ّا صهیٌِ هحَس ّؼتٌذ. -7

 تشای دسن ؿىل پیچیذُ ٍ آّؼتِ اػت  -8 ًؼثتا آػاى، ػادُ ٍػشیغ تشای فْن ّؼتٌذ. -8

 ًوًَِ وافی اػتلاتل تىشاس: تْیِ ٍ تذاسن -9 غیش لاتل تىشاس اػت. تا افشاد هتفاٍت ًتایح هتاٍت داسد.-9

رٌّی تَدى ٍ غیش لاتل تىشاس تَدى ًتایح هوىي اػت صیش ػَال -18

 سٍد ٍ واستشد وَتاُ هذتی داؿتِ تاؿذ.

ػیٌی تَدى ٍ لاتل تىشاس تَدى، ًتایح داًؾ سا گؼتشؽ هی دّذ  -18

 ٍ تشای یه خاهؼِ دایوی اػت.

 ی پیؾ تیٌی تاثیش تغییشات هٌاظش تش ویفیت آىتَاًای-11 دس پیؾ تیٌی واسایی ًذاسًذ تِ خض حاالت ػوَهی.-11

 

 سیبایی شناسی كارشناس هحور در بزابز سیبایی شناسی هزدم هحور

 
(. Arthur 1977تاسیخ تشسػی صیثایی ؿٌاػی، حىایت اص خذل هیاى ؿیَُ ّای هثتٌی تش واسؿٌاع ٍ هثتٌی تش هشدم داسد)

هیاى ؿیَُ ّای هذیشیتی هحیظ سٍاج داسد ٍ ؿیَُ ّای هثتٌی تش هشدم دس ؿیَُ ّای هثتٌی تش ًظش واسؿٌاػاى یا عشاحاى دس 

تحمیمات . ؿیَُ واسؿٌاػاى دس ٍالغ تشخوِ ٍیظگی ّای فیضیىی هٌاظش ؿْشی تِ پاساهتشّای سػوی عشاحی )فشم، خظ ، 

 (.Daniel  Terry  2881ٍحذت ٍ...(اػت)

واسؿٌاػاًِ دس تشاتش هشدم هحَس هؼتمذ اػت وِ سٍیىشد واسؿٌاػاًِ  ( ًیض دس استثاط تا صیثایی ؿٌاػیDaniel    2881داًیل) 

هـخلِ ّای فیضیىی هٌاظش ؿْشی سا تِ پاساهتشّای سػوی عشاحی )هثال ؿىل، خظ، تٌَع( هثذل ػاصد وِ تش فشم ؿىل 

ت. گیشی ؿاخق ّای ػوَهی ویفیت هٌاظش ؿْشی  اص هذل والػیه ادسان اًؼاى ٍ لضاٍت صیثا ؿٌاختی اػتَاس اػ

سٍیىشدّای ادسان هحَس هـخلِ ّای فیضیىی هٌاظش ؿْشی سا تِ ػٌَاى هحشن ّایی تلَس هی وٌذ وِ ٍاوٌؾ ّای 

ادساوی ًؼثتا هؼتمین ٍ یا اص عشیك هذاخلِ دس  –سٍاًـٌاختی هشتثظ تِ لحاػ صیثاؿٌاختی سا اص عشیك فشآیٌذّای حؼی 

 ...( تش هی اًگیضاًذ.ػاختاسّای ؿٌاختی )هثال ٍاضح تَدى، اػشاس آهیض تَدى ٍ

ٍی ّوچٌیي اػتماد داسد وِ سٍیىشدّای تخللی تشای هذیشیت هحیغی هٌاػة اػت ٍ سٍیىشد هشدم هحَس دس حَصُ پظٍّؾ   

داسای واستشد اػت. ّش دٍ سٍیىشد تِ عَس ولی تاٍس داسًذ وِ ویفیت تلشی اص تؼاهل تیي هـخلِ ّای فیضیىی ٍ فشآیٌذّای 

گش اًؼاًی اص ؿْش حاكل هی ؿَد. الثتِ ًضدیه تِ لشى تیؼتن اسصیاتی ویفیت هٌظش تِ ػوت پیًَذ  لضاٍتی ٍ ادساوی هـاّذُ

هتضلضلی تىاهل یافت وِ اص آى عشیك ّش دٍ سٍیىشد تخللی ٍ ادساوی تِ هَاصات ّن تِ واس هی تشًذ ٍ ػپغ تِ سٍؿی ًاهؼیي، 

ؿًَذ.دس ؿیَُ واسؿٌاػاًِ، تلوین گیشًذُ اكلی ّواى عشاح تا فشایٌذ تلوین گیشی ًْایی دس حَصُ هذیشیت هحیغی ادغام هی 

تِ ػٌَاى هشخغ تـخیق صیثایی اػت ٍ عشاح تش اػاع هؼیاسّای رٌّی خَد هی تَاًذ تلویوات هشتَط تِ یه عشح سا اتخار 

ی ایي ؿیَُ تیـتش وٌذ. ؿیَُ ّای هشدم هحَس تِ هشاتة اص ؿیَُ ّای واسؿٌاػاًِ هی تَاًذ هَفك تش تاؿذ. اها تا تَخِ تِ ػخت

دس اهَس پظٍّـی اػتفادُ هی ؿَد ٍ ًتایح حاكل اص آى سا دس عشاحی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد. چشا وِ هی تَاًذ تِ عَس 

هؼتمین هَسد اػتفادُ ؿَد.اػتفادُ اص ؿثیِ ػاصی ٍ ًظش خَاّی اص هشدم هی تَاًذ ایي ؿیَُ سا تِ كَست هؼتمین دس اهَس 

. تشاػاع تشسػی ّای تِ ػول آهذُ دس چْاس سٍیىشد ػوذُ هغشح ؿذُ دس صیثایی ؿٌاػی ٍ هذیشیت عشاحی هحیظ دخیل وٌذ

ؿْشی، هـخق ؿذ وِ سٍیىشدّای هشدم هحَس ٍ رٌّی اص یه ػَ ٍ سٍیىشدّای ػیٌی ٍ واسؿٌاع هحَس اص ػَی دیگش داسای 

 سیـِ ّای هـتشوی ّؼتٌذ.
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اػی سا دس هثاحث ؿْشی تِ سٍیىشدّای واسؿٌاع هحَس ٍ سٍیىشدّای رٌّی اص ایي سٍ هی تَاى سٍیىشدّای ػیٌی دس صیثایی ؿٌ

سا تِ سٍیىشد هشدم هحَس تؼثیش وشد. دس اداهِ تِ تشسػی سٍیىشدّا ٍ سٍؽ ّای صیثایی ؿٌاػی ؿْشی تشاػاع دٍ سٍیىشد 

 واسؿٌاع هحَس ٍ هشدم هحَس پشداختِ هی ؿَد.

 

  رویکزدها و روش های كلی ارسیابی سیبایی در شهز
دس ایي تخؾ سٍیىشدّای اكلی دس اسصیاتی صیثایی ؿاهل واسؿٌاع هحَس ٍ هشدم هحَس ؿشح دادُ هی ؿَد. ایي سٍیىشدّا خَد 

 داسای سٍؽ ّایی ّؼتٌذ وِ دس اداهِ تِ ؿشح آى ّا هی پشداصین.

 رویکزد كارشناس هحور
اػت. تِ ٍاػغِ ایي سٍیىشد واسؿٌاػاى تؼلین سٍیىشد واسؿٌاع هحَس تِ ؿذت تِ ػوت ػیٌی فلؼفِ صیثایی ؿٌاػی هتوایل    

صیثایی ش ّای اًتضاػی عشاحی وِ هشتثظ تادیذُ ای تِ عَس ًظام هٌذ ؿْش سا ٍاسػی هی وٌٌذ ٍ آى سا تا تَخِ تِ تشویثی اص پاساهت

پزیشی اػتواد تش اػاع ایي سٍیىشد تِ خاعش ػذم ؿٌاػی ؿْش تِ ًظش هی سػذ اسصؽ یاتی هی وٌٌذ. الثتِ اسصیاتی ّای تخللی

 (.Daniel  Vining  1983ٍ اػتثاس هَسد اًتماد لشاس گشفتِ اًذ )

هاداهی وِ سٍیىشد واسؿٌاع هحَس لادس ًثاؿذ هؼیاسّای اػتواد پزیشی سا دس ػیؼتن ّای اسصیاتی هحمك ػاصد، اػتثاس ایي 

 (.Daniel    2881سٍیىشد ّوچٌاى هؼلِ ػاص تالی خَاّذ هاًذ)

 واسؿٌاع هحَس هی تَاى سٍؽ ّایی سا تؼشیف وشد وِ دس اداهِ تِ ؿشح آًْا پشداختِ هی ؿَد .تشاػاع سٍیىشد 

 

 روش فهزست های توصیفی 
فْشػت ّای تَكیفی تضسگتشیي دػتِ فٌَى سا دس هَسد اسصیاتی هٌاظش ؿْشی دس تشداسًذ. آًْا سٍؽ ّای ووی ٍ غیش ووی     

اخضای آًْا ؿاهل هی ؿًَذ. ػٌاكش كحٌِ ای ؿاهل الگَّای ػاخت ٍ ػاص ٍ .... اسصؿیاتی هٌاظش سا اص عشیك تحلیل ٍ تَكیف 

اتتذا تـخیق دادُ هی ؿًَذ. ػپغ تَكیف ؿذُ ٍ یا دسخِ تٌذی هی ؿًَذ عشاحاى حشفِ ای، هٌاظش سا تش حؼة اخشای 

ق اػذاد ٍ اسلام تِ عشاحی ّوچَى یىپاسچگی، سًگ، تضاد ٍ ػوك ػشكِ تَكیف هی وٌٌذ. تِ عَس ولی، دس ایي سٍؽ تخلی

اخضا هٌاظش اًدام ًوی پزیشد تلىِ آًْا همایؼِ یا گشآٍسی ؿذُ ٍ ػپغ اسایِ خالكِ ًتایح تَػظ هتخللاى اًدام هی 

 (.Arthur 1977پزیشد)

 

 روش فهزست های غیز كوی
اغلة سٍؽ ّای فْشػتی هٌاظش سا تِ ٍاػغِ  تَكیف ػٌاكش كحٌِ ای تِ كَست والهی ٍ یا گشافیىی تحلیل ٍ اسصؿیاتی     

 هی وٌٌذ . دس حالی وِ تَكیفات عشاحاى هٌاظش تِ كَست ولی خاهغ، سٍؿٌگش ٍ حؼاع ًؼثت تِ هؼایل ٍیظُ ّش یه اص هٌاظش 

تافت ٍ تٌَع هی تَاًذ تِ هؼیاس ّایی هٌتْی ؿَد وِ واستشد آًْا تشای  -یّؼتٌذ تىیِ آًْا تش اكغالحاتی ّوچَى تشویة تٌذ

ػایشیي دؿَاس اػت. اها ٍاطُ ّا آًمذس دلیك ًیؼتٌذ وِ تشای افشادی تِ غیش اص عشاحاى تؼیاس هفیذ تاؿٌذ. سٍاتظ چٌاى ٍاط ّایی 

ضاٍت ّای حش فِ ای تٌاُ گَاُ ایي اهش ّؼتٌذ تا صیثایی كحٌِ ای ادسان ؿذُ تِ ًذست تِ عَس تدشتی اثثات هی ؿَد ٍ اغلة ل

 وِ ٍاطُ ّایی ّوچَى ّواٌّگی، تٌَع ٍ تضاد صیثایی كحٌِ ای سا افضایؾ هی دٌّذ.

 

 روش فهزست های كوی
ؿاخق ّای ووی صیثایی كحٌِ ای تِ چٌذ دلیل هفیذ ّؼتٌذ . اگش صیثایی كحٌِ ای اًذاصُ گیشی ؿَد، هی تَاًذ ساحت تش دس 

تشًاهِ سیضی ؿْشی گٌداًذُ ؿَد. هضیت دیگش همادیش كحٌِ ای اًذاصُ گیشی ؿذُ ایي اػت وِ هی تَاى تِ ٍاػغِ ٍصى ّای 
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ایی كحٌِ ای پی تشد.تِ عَس هثال تلٌذ هشتثِ ػاصی ، ٍیظگی ّای هثثت ٍ هٌفی سلوی تش ػْن ًؼثی ػَاهل هتٌَع هٌظش دس صیث

 داسد ، اها تذٍى ػٌدؾ ًؼثی آى ٍیظگی ّا، ًوی تَاى تؼیي وشد وِ وذام تذتیش سضایت تخؾ تشیي ًتایح سا فشاّن خَاّذ آٍسد.

ٍ اّویت آًْا ٍصى دّی ٍ ًوشات ٍصى  تِ ایي تشتیة دس هذل ّای ووی، ویفیت ًؼثی ػَاهل كحٌِ ای هی تَاًذ دسخِ تٌذی

 داس گشدآٍسی ؿَد تا ًتایح صیثا ؿٌاختی دس گضیٌِ ّای هذیشیتی همایؼِ ؿَد.

 

 

 رویکزد هزدم هحور
سٍؽ ّای هشدم هحَس آؿىاسا  اص هؼله فلؼفی رٌّی تشگشفتِ هی ؿًَذ. اسصیاتی ّای هشدم هحَس اص اػتواد پزیشی تاالیی 

سًٍی هؼیاسّای ویثفیت صیثاؿٌاختی دس گشٍُ ّای وَچه تا هتَػظ اص هـا ّذُ گشاى ٍ لضاٍت تشخَسداسًذ. اػتواد پزیشی د

        (.                                        Hull  Stewart 1992 – Palmer1997ًفش( تؼیاس تاال تَدُ اػت)38-5وٌٌذگاى )

ختی تِ ٍاػغِ فمذاى اخواع ًظش دس هَسد آى، هحذٍدیت داسد. دس الثتِ اثثات اػتثاس اسصیاتی ّای هشدم هحَس ویفیت صیثا ؿٌا

ایي سٍیىشد اغلة هَاسد، ٍلتی ویفیت صیثا ؿٌاختی تلشی هٌاظش اسصیاتی هی ؿًَذ، اسصیاتی ّای هثتٌی تش تلاٍیش سًگی تا 

                         (.   (Hull  Stewart 1992 Stamps1998 اسصیاتی ّای هیتٌی تش تدشتِ هؼتمین هٌاظش هغاتمت داسًذ

اخیشا تلَیش ػاصی واهپیَتشی وِ دس اى تلَیش ػاصی ّایی تا ویفیت تاال واهال تا ًوایؾ تلَیشی ٍ تِ عَس ضوٌی تا هـاّذُ 

 (.Daniel    2881هؼتمین هٌاظش هتٌاظش ّؼتٌذ هَخة ؿذُ اػت هـىالت ایي سٍیىشد ًؼثت تِ گزؿتِ ووتش ؿَد)

سٍؽ ّایی اػت وِ ّوگی آى ّا تش سٍؽ اٍلَیت ػوَهی اػتَاس ّؼتٌذ دس اداهِ تِ چٌذ سٍؽ  سٍیىشد هشدم هحَس داسای

 ؿاخق دس ایي ساتغِ اؿاسُ هی ؿَد:

 روش های غیز كوی
هؼوَل تشیي سٍؽ غیش ووی ، پشػـٌاهِ یا ًظش ػٌدی والهی اػت. پظٍّـگشاى ػَاالتی سا وِ توایل داسًذ تپشػٌذ . دس ؿىل  

ؿذُ تذٍیي ٍ دس تیي گشٍُ هشتثغی اص پاػخ دٌّذگاى  تَصیغ هی وٌٌذ. ایي سٍؽ هؼتمین اػت ٍ تِ صهاى ٍ تاص یا ػاصهاًذّی 

تدْیضات ًؼثتا اًذوی ًیاص داسد. پشػـٌاهِ ّای تاص ایي هضیت سا داسًذ وِ اهىاى تیاى ػمایذ ٍ اختالفات خضیی سا فشاّن هی 

 آٍسًذ وِ هوىي اػت پظٍّـگش ًادیذُ گشفتِ تاؿذ.

 

 ش های كویرو
یىی اص اًتمادّا دس هَسد ًظش ػٌدی والهی تِ ٍیظُ پشػـٌاهِ تاص ایي اػت وِ آًْا ًوی تَاًٌذ ًتایح ووی فشاّن آٍسًذ تٌاتشایي   

تالؽ ّایی كَست پزیشفتِ اػت تا استثاعات والهی تِ ٍاػغِ وذ گزاسی  تؼذاد ٍلَع ػمایذ هـاتِ اًذاصُ گیشی تا تِ عَس ػیٌی  

الثتِ هَفمیت چٌاى )تحلیل ّای هحتَایی( تش لاتل اػتواد تَدى دادُ ّایی وِ تش آى ّا هثتٌی ّؼتٌذ ٍ تفاػیش   تحلیل ؿًَذ.

(. اص ػایش سٍؽ ّای ووی هی تَاى تِ سٍؽ افتشاق هؼٌایی ٍ لیؼت ّای تَكیفی Arthur 1977رٌّی هفؼشاى ٍاتؼتِ اػت )

تلف اص آى ّا اػتفادُ ؿذُ اػت، ّوچَى گـاد ؿذى اًذاصُ هشدهه ٍ هَاسد هٌحلش تِ فشدی اؿاسُ وشد وِ دس تحمیمات هخ

 چـن یا ًماط تثیثت حشوت چـن وِ تِ ًظش هی آیذ ؿاخق لزت تاؿٌذ.

 روش های هولفه ای 
صیش همَلِ ای اص سٍؽ ّای ووی ول ًگش اػت  وِ دٍ سٍؽ سا تشویة هی وٌذ: ًظش ػٌدی ّای ووی اٍلَیت ػوَهی ٍ  

ٌاظش. پظٍّـگشاى دس هَسد ول هٌاظش دسخِ تٌذی صیثا ؿٌاختی سا خوغ هی وٌٌذ تا اخضای كحٌِ فْشػت ّای هـخلِ ای ه

ای تشخؼتِ ؿْش سا تـخیق دٌّذ چَى دسخِ تٌذی ّای هَلفِ ای تا دسخِ تٌذی ّای اٍلَیت ػوَهی دس ایي هذل ّا همایؼِ 

 تثییي ٍ اًذاصُ گیشی ؿَد.هی ؿًَذ، ػْن اخضای ٍیظُ دس صیثایی كحٌِ ای هی تَاًذ تش حؼة ٍاسیاًغ 
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ًوًَِ ای اص هغالؼات اًدام پزیشفتِ تشای تثییي اٍلَیت ّا اص عشیك ػٌاكش هٌظشتَػظ   )ؿافش(   ٍ ّوىاساًؾ اًدام ؿذُ اػت. 

آًْا هؼاحت، هحیظ ٍ فضاّای هٌاعك هتوایض تلاٍیش سا اًذاصُ گیشی ٍ ایي اًذاصُ گیشی ّا سا تا ستثِ تٌذی اٍلَیتی ؿْشًٍذاى 

 مایؼِ وشدُ اًذ.ه

 

 فنوى ارسیابی سیبایی 
یىی اص افشادی وِ ًظشات تاثیش گزاسی دس حَصُ صیثایی ؿٌاػی داسد ) گَػتا فخٌش( اػت وِ ػِ سٍؽ تشای دػتیاتی تِ    

 (:1384صیثایی پیـٌْاد هی وٌذ وِ سٍؽ ّای پایِ ای دس صیثایی ؿٌاػی هحؼَب هی ؿَد)هَلَی 

سٍؽ اًتخاب: اص افشاد خَاػتِ هی ؿَد وِ پؼٌذ یا ػاللِ خَد ًؼثت تِ اؿیا سا تا اًتخاب یىی تش دیگشی ) سٍؽ همایؼِ  -

 خفتی( یا تَػظ یه هؼیاس دسخِ تٌذی ؿذُ دس هَسد ؿی هٌفشد ًـاى دٌّذ. 

ٍسًذ. ایي سٍؽ هٌاػة ٌّشهٌذاى سٍؽ تَلیذ: اص افشاد خَاػتِ هی ؿَد وِ ؿی تا حذاوثش صیثایی ٍ هغلَتیت سا تِ ٍخَد آ-

 تؼلین     دیذُ اػت.

سٍؽ اػتفادُ: ؿاهل آصهایؾ سٍص هشُ تا ایي تاٍس اػت وِ تٌاػثات ٍ سًگ ّای صیثا ٍ.... تایذ تیـتشیي اػتفادُ سا داؿتِ تاؿذ. -

خلَف سٍؽ اٍل ٍ ػَم  سٍؽ ّایی وِ ) فخٌش( پیـٌْاد هی وٌذ دس حال حاضش ًیض تِ ػٌَاى سٍؽ ّای پایِ واستشد داسًذ. تِ

دس تىٌیه ّای هذسى اهشٍصی ًیض تِ ػٌَاى ؿیَُ ّای اكلی حایض اّویت ّؼتٌذ. سٍؽ اٍل پایِ سٍؽ ّای اسصیاتی رٌّی اػت 

وِ خْت تشسػی هؼیاس ّای هَسد پؼٌذ هشدم تِ واس هی سٍد. ٍ سٍؽ ػَم سٍؽ ػیٌی دس تشسػی صیثایی ؿٌاػی اػت تِ ایي 

یي سٍؽ هی تَاًٌذ تشاػاع هیضاى تىشاس تِ تشسػی فشهال ٍ كَسی ػٌاكش تشای دػتیاتی تِ اكَل عشیك وِ واسؿٌاػاى  تا ا

 صیثایی ؿٌاػاًِ تپشداصًذ.

   Akbar-Hale) )اوثش( ٍ ّوىاساًؾ دٍ سٍؽ ولی تشای اسصیاتی صیثایی كحٌِ ای اسایِ هی دٌّذ وِ ػثاست اػت اص

Headley  3002)  
 

  ارسیابی های شبیه ساسی شده-

 

 هغالؼات پشػـٌاهِ ای -

دس ؿثیِ ػاصی اتتذا گشٍّی اص هـاّذُ گشاى تلاٍیش ، اػالیذّا یا فیلن ّای وَتاُ اص هٌاظش ؿْشی سا اسصیاتی وشدُ ٍ ػمایذ خَد 

سا تیاى هی وٌٌذػپغ ایي ػمایذ دػتِ تٌذی هی ؿًَذ. دس ایي سٍؽ اهىاى ضؼف دس ػىغ تشداسی ّا ، سٍؽ ّای اًتخاب ٍ 

ٍخَد داسد. اًتخاب هـاّذُ گشاى ًیض هـىل اػت. صیشا پیؾ صهیٌِ ّای حشفِ ای ٍ اختواػی آًْا هی تَاًذ تش لضاٍت  اسایِ آًْا

 (. Ibidّایـاى تاثیش تگزاسد)

ٍ سٍؽ  Gisدس ساتغِ تا اسصیاتی ّای  ؿثیِ ػاصی ؿذُ اػتماد تش ایي اػت وِ پیـشفت ّای فٌی خذیذ ّوچَى ػیؼتن ّای   

ّای پیـشفتِ هذل ػاصی هحیغی تا حذٍدی لاتلیت ّای صیثایی ؿٌاػی ؿْشی سا تْثَد تخـیذُ اػت. تلَیش ػاصی هحیغی 

واسآهذ ٍ همشٍى تِ كشفِ اص عشیك واهپیَتش تا حذٍدی صیادی اتضاسّای هَخَد تشای ًوایؾ تلشی هٌاظش پیچیذُ تِ هـاّذُ 

ا هـخق ًیؼت وِ چگًَِ ایي هـخلِ ّا تایذ تِ هـاّذُ گشاى اسایِ ؿَد تا اسصیاتی گشاى سا تْثَد هی  تخـذ. ٍلی ٌَّص دلیم

 ّای هؼتثش دس هَسد صیثایی هٌاظش ؿْشی اًدام ؿَد.

دس اسصیاتی ویفیت صیثایی هٌاظش ،  ) آسیاصا(  ٍ ّوىاساًؾ هؼتمذًذ وِ هٌاظش صیثایی راتی ٍ ػیٌی داسًذ ، اگش چِ پاػخ    

ًْا تش اػاع ًظشات  )تشیگض(  ٍ  ) فشاًغ(  اػتماد داسًذ وِ دٍ سٍؽ اكلی دس هَسد اسصؿیاتی صیثایی هـاّذُ گش رٌّی اػت آ

 ٍخَد داسد.

سٍؽ ّای هؼتمین: اٍلَیت ّای كحٌِ ای هشدم سا دس هَسد هٌاظش همایؼِ هی وٌٌذ تا اخواع ًظش حاكل ؿَد. تا ایي سٍؽ  

 ّای كحٌِ ای هـاّذُ گشاى سا اسصیاتی وٌٌذ. آًْا تشای ایي واس اص تلاٍیش ( تالؽ داؿتِ اًذ اٍلَیت2884آسیاصا ٍ ّوىاساى )
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هٌاظش اػتفادُ وشدُ اًذ. ایي سٍیىشد تش ایي فشم هثتٌی تَد وِ لضاٍت ّای صیثا ؿٌاختی اص تلاٍیش هؼیاس هٌاػثی سا تشای 

 (.Daniel  Vining  1983صیثایی هٌاظش ٍالؼی فشاّن آٍسًذ )

 

(  Fines – 1968ن: هٌاظش سا تش هثٌای ٍخَد ٍ یا ؿذت هـخلِ ّای تؼییي ؿذُ اسصؿیاتی هی وٌٌذ)سٍؽ ّای غیش هؼتمی 

ایي سٍؽ ّا اخضای هٌاظش سا گشد ّن آٍسدُ تا اسصؽ ولی سا تذػت آٍسًذ. دس ایي سٍؽ اػتماد تش ایي اػت وِ ویفیت كحٌِ ای 

ٍیىشد تِ خاعش گشایؾ تِ ًظشیات ؿخلی  دس اسصؽ گزاسی ول، هدوَػِ ای اص اخضای آى اػت. الثتِ تشخی هحمماى اص ایي س

 (.Dunn  - 1976اخضای هٌاظش اًتماد وشدُ اًذ. ػالٍُ تش ایي؛ ایي سٍؽ تاثیشات تؼاهلی ّشیه اص اخضا سا ؿاهل ًوی ؿَد)

تٌذی ّا تِ ٍ ّوىاساًؾ( اكغالحات هذل ّای اٍلَیت ػوَهی ٍ سٍؽ ّای تَكیفی سا تِ واس تؼتٌذ. ایي عثمِ  1977)آستَس

 تشتیة هـاتِ عثمِ تٌذی سٍؽ ّای هؼتمین ٍ غیش هؼتمین اػت.

ٍ ّوىاساًؾ( تشویة سٍؽ ّای تَكیفی ٍ هذل ّای اٍلَیتی، یؼٌی هذل ّای ول ًگش ّوچَى هذل ّای سٍاًی ٍ  1969)ؿافش 

تفادُ اص فٌَى آهاسی تشای فیضیىی ٍ هذل ّای اخضای خاًـیي سا هغشح وشدًذ. دس ػال ّای اخیش اص ایي سٍیىشد تِ دلیل اػ

 تؼیي سٍاتظ هَخَد تیي اخضا ی هٌاظش ٍ اٍلَیت ّای كحٌِ ای اػتمثال ؿذُ اػت.

 

 نتیجه:
ّواى عَسی وِ تشاػاع هلالؼات اًدام ؿذُ دس ایي ًَؿتاس هـخق ؿذ، صیثایی ؿٌاػی دس دٍ تؼذ ػیٌی ٍ رٌّی لاتل تشسػی 

اػت. دس ساتغِ تا صیثایی ؿٌاػی ؿْشی ًیض سٍیىشدّای هتفاٍتی هؼشفی ؿذوِ ؿاخق تشیي آًْا چْاس سٍیىشد والثذی، سٍاى 

یٌىِ تش اػاع چِ سٍیىشدی تایذ صیثایی ؿٌاػی ؿْشی اًدام ؿَدف پشػـی واسؿٌاع هحَس ٍ هشدم هحَس اػت. ا ؿٌاػاًِ، 

اػت وِ ؿشایظ هذیشیتی یه ؿْش پاػخ آى سا تؼییي هی وٌذ. الثتِ هـخق اػت وِ صیثایی ؿٌاػی تشاػاع ًظش هشدم تْتش 

واسؿٌاػاى  ٍ هتخللیي اػت. اها ًىتِ حایض اّویت ایي اػت وِ اًدام پظٍّؾ تش اػاع ًظش هشدم ًیاص تِ خوغ تٌذی تَػظ 

ٍ اسایِ دس لالة پیـٌْادات والثذی ٍ فضایی داسد اص ایي سٍ الصم اػت اص سٍیىشدّای هتفاٍت صیثایی ؿٌاػی دس هَالغ هٌاػة 

 اػتفادُ ؿَد . ًىتِ هْن دیگش دس ایي 

سٍاى ؿٌاػاًِ، اًدام  ساتغِ تحث صهاى دس دػتیاتی تِ ًتایح یه سٍیىشد صیثای ؿٌاػی اػت. دس سٍیىشدّای هشدم هحَس ٍ

پظٍّؾ ّا صهاى تش اػت. ایي دس حالی اػت وِ دس سٍیىشدّای واسؿٌاع هحَس ٍ والثذی اًدام پظٍّؾ ّا دس صهاى ووتش لاتل 

 اًدام اػت.

تشاػاع ٍیظگی ّای سٍیىشدّای هتفاٍت صیثایی ؿٌاػی ؿْشی هی تَاى آى سا تشاػاع یه ػلؼِ هشاتة هٌغمی دس صیثایی 

شد. تِ ایي تشتیة وِ سٍیىشدّای هشدم هحَس ٍ سٍاًـٌاػاًِ هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى تؼتش اكلی صیثایی ؿٌاػی تلمی ؿٌاػی تىاس ت

هی ؿًَذ ٍ سٍیىشدّای والثذی ٍ واسؿٌاع هحَس تِ ػٌَاى سٍیىشدّای هىول ٍ ٍاتؼتِ هَسد اػتفادُ لشاس گیشًذ. تِ ایي تشتیة 

 تىاهل یىذیگش هی تَاًٌذ ًمؾ داؿتِ تاؿذ. ایي سٍیىشدّا ًِ دس تماتل تا یىذیگش تلىِ دس

دس ساتغِ تا سٍؽ ّای صیثایی ؿٌاػی ًیض هی تَاى ارػاى داؿت وِ دس صهاى ّای دٍستش، سٍؽ ّای هؼتمین )ًظش هشدم( ٍ  غیش 

تِ  هؼتمین )تحلیل ؿذت تىشاس اخضا دس هٌاظش ؿْشی( تِ ػٌَاى ؿیَُ ّای اكلی صیثایی ؿٌاػی هغشح تَدُ اًذ. اها اهشٍصُ

دلیل پیـشفت فٌَى تلَیش  ػاصی ٍ آهاسی دیگش الصم ًیؼت ایي دٍ سٍؽ اص ّن هدضا تاؿٌذ . تلىِ تِ ًظش هی سػذ وِ ایي دٍ 

سٍؽ دس تشویة تا یىذیگش  هی تَاًٌذ ًتایح تْتشی سا اسایِ وٌٌذ. اص ایي سٍ پیـٌْاد ایي تحمیك تشویة دٍ سٍؽ فَق ٍ ایداد 

ی سا هیاى ًظشات هشدم تِ ػٌَاى كاحثاى اكلی ؿْش ٍ هذیشیت ؿْشی ٍ عشاحاى تِ ػٌَاى سٍؽ تشویثی اػت وِ تتَاًذ پل

 تلوین گیشًذگاى ؿىل گیشی ؿْش ایداد وٌٌذ.
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