
 

 بريد 
  )يالم

E:kavo  
E: shok 

 از 
ان 
رار 
يت 
ونه 
يل 
عه 
 دو 
ده 
تار 
ي و 
 بر 
اي 

وعي به نام 
 براي بيان 
  تعمال شد 

 نگرشي بر 
انشگاه آزاد 

وده با تاكي
زي شهر اي

osshahri@yaho

kri_1391@yah

تواند عامل هويت
كرار در وجود انسا

قر شناسيزيبايي 
و در نهايت. شوندي

گواينزي سيماي 
زاي مهم و تشكي

ب و توسعاري غر
سازهايي  خت و

كل در آن ها ديد
ب موزون و ساخت
 از روش توصيفي
سكوني با نگاهي
ت مطلوبيت سيما

 ميالدي، موضو
را » ي شناسي 

يد اولين بار است

وده شهر ايالم با
مدي فالح در د
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فت فرسو
خش مركز

oo.com.  اروميه

hoo.com . اروميه

، پس بايد بتو دمان
ايل به ادامه و تك
ر سطح پاييني از 

مي و زشتي شهر 
سازيي كه بر زيبا

كه به عنوان اجز
كوركورانه از معما

ساخر اغلب موارد 
نگي بين جز با ك

يبكرده و نه ترك
حقيق با استفاده 

مس هايمجتمعي 
راهكارهايي جهت

 sowt، ر ايالم

ش از قرن هفده
زيبايي« ن واژه 

ديي در دوران ج

ي در بافت فرسو
و دكتر آرش محم
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وب در باف
بخ: موردي

  *2شكري

آذربايجان غربي، ،ت
، آذربايجان غربي، 

مميروندان باقي 
معنوي، كه با تما
كارآمد شهري در
 سبب بدقوارگي 

يكي از آيتم هاي ن
شهري است ك ي

ها، بدليل تقليد ك
زيرا در .باشيممي

 هيچ گونه هماهن
گذشته را حفظ ك

اين تحدر لذا . ست
ل گيري نماهاي
هر ايالم به ارائه ر

بافت فرسوده شهر

يد، يعني تا پيش
ساندر بوم گارتن
ه زيبايي شناسي

ي مجتمع مسكوني
 كاوس شهري و

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

 
هري مطلو

نمونه م(ر 
  

فائزه ش ،1هري
د علوم و تحقيقات
د علوم و تحقيقات،

  
  
  
  

هن و حافظه شهر
ي است مادي و م

فرسوده و ناك هاي
و  اندگذاشتهود 

در اين ميان .انده
هايبدنهو  هامان

بافت امروز شهره
مي هويتبيخته و 

ل يافته است كه 
گي و هم سنخي 
ت شكل گرفته اس

در شكل شناسيي
بافت فرسوده شه 

با فرهنگ،، ي شهر

ز آغاز عصر جد
الكس 1750سال 

 علي الظاهر واژه

طراحي " عنوان 
جناب آقاي دكتر

Civil Engin
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سيماي شه
ني معاصر

كاوس شه
ه آزاد اسالمي، واحد

اسالمي، واحد  آزاد

ر است كه در ذه
زيرا زيبايي لذتي 

هبافت كه امروزه 
خوذهن ساكنين 

دادهب را تشكيل 
ساختمنماسازي  

كه متاسفانه در ب
ماهايي بهم ريخ

شكل شناسيايي
 كه نه هماهنگي
رورش يافته است

زيباييتبيين  به 
مسكن در سازي 

 .شود ته 

، سيمايمسكوني

كه تا قبل از شود
و در سا ]1[ت 
اگرچه كه   .]2

 ارشد نگارنده با 
 اساتيد محترم ج

  .ده است 

neering
ure

تجلي س- 
مسكو اي

دانشگاهئيت علمي 
د معماري، دانشگاه

از شهر ايجلوهن 
.ي را تقويت كند
ن در حالي است
في را بر روان و ذ
ل، توازن و تناسب

دارد مربوط بهي 
ك. آيندميحساب 

نم يگيرشكلهد 
زيباپارامترهاي  ه

ي مخدوش شهر
ر مدرن در آن پر

است بر آن سعي
بهسازي و نوسامر 
پرداخت  sowtل 

مجتمع م،  شناسي

شمييي روشن 
جود نداشته است

[زيبا ابداع كرد 

 نامه كارشناسي 
كه به راهنمايي 
ت اروميه دفاع شد

شناسيي
هامجتمع 

ي معماري، عضو هئ
ي كارشناسي ارشد

ماي شهر نخستين
ظ بصري و زيبايي

و اين دگردميجلي 
ته و تاثيرات منف
هايي واجد تعادل

بسزايياثير ت هات
ده فرم شهري بح
د شهرنشيني شاه
ي بدون توجه به

سيماي ش و شودي
نادايف شده و مع

س و ميداني يلي
اضالت زييايي در 
ري در قالب جدو

شزيبايي :ليدي

  ه 
عه تاريخي زيبا
طور مستقل وج
قه در هنرهاي ز

ستخرج از پايان 
ك باشدمي "هنگي

د علوم و تحقيقات

زيبايي
نماي 

دكتراي -1
دانشجوي -2

  چكيده
سيم
لحاظ
متج
گرفت
فضاه
بافت
دهند
رشد
بعدي
نمي
تعري
تحلي
معض
شهر

  
هاي كل واژه

  
مقدمه - 1
با مطالع      

زيبايي به ط
مفهوم سليق

  
اين مقاله مس

ت فرهتعامال
اسالمي واحد



 

ه علي رغم 
 مطلوب و 
كه يكي از 
نوي، لذتي 
 و به دليل 
ه برخوردار 

 ]4[ه است
و ، دمانمي 

هم ماهيت 
ه باشند تا 
ر هم نماد 
 بيان آداب 
ي است كه 
زنمايي اين 
 سردرگمي 
ظر زيبايي 

ت ه مشكال
 نامتناسب 
كه در اين 
ن بيشترين 
 بهسازي و 

ز توجه  و ا
 در نهايت 
ه و معنادار 
ت از حيث 
ود آن ارائه 

ر خصوص 
. راك است

در . ]9[دز
يك شي يا 

 شناسييي

اساس اين 
پيچيدگي، 

گفت كهي توان 
اتوجه به اينكه

ك گرددميخص 
ست مادي و معن
 هر انساني دارد

در نزد فالسفه 
اهم آوردهفي فر

شهروندان باقي 
نري مستلزم فه
همبستگي داشته
ي از كالبد شهر

هم . شهرنشيني
گ، شهر بستري
ي شهري به باز
ين نماها شاهد 
ده شهري از نظ

گويي بهر پاسخ
خت و سازهاي
ك. ها شده است

فضايي كه انسان
زيرا در . ه است

توجه كرده )ن
و. ره شده است

ختار تعريف شده
كالت و معضالت
هايي جهت بهبو

كه از تامل در 
ت و به معني ادر

پرداميخل آن 
 كه در ادراك ي

زيبا كه از نظر 
بر. سازندميرح 

ياس و پريتم، مق

Intern 
  A 

شود قاطعانه مي
با ]3[ قائل شد

جنبه هايي مشخ
 زيبايي لذتي اس
سي در زندگي 

ايويژه جايگاه 
ي نيروهاي عاطف

حافظه ش  ذهن و
مثابه يك اثر هن
 همجوار خود ه

 به عنوان بخشي
 رعايت اصول ش

ي انسان با فرهنگ
 باالخص نماهاي
دم هماهنگي بي

فرسود هايافت
هري چندان در
كه گسترش سا
نين اين بافت ه
نين به عنوان ف
ي خاصي داشته

ازه ساختماو س
مان سازي چير
ب موزون و ساخ
ه به بررسي مشك
ر نهايت راهكاره

دكنمي بحث 
صل يوناني است
عيت فرد در داخ
و درك عواملي 
بداع جلوه هايي
ي و نمادين مطر
كال، تناسبات، ر
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يده مربوط مي ش
عادل عمر بشر

 توسط ابعاد و ج
در واقع . است ي

بايي نقشي اساس
از ،دكنمي ايفا 

ه و بستري براي
هر است كه در 

كه به م...)ن هاو 
با ساير بناهاي 
نماهاي شهري 
يني است و هم
طه فعاليت هاي

كالبد شهر،. يد
كه در صورت عد
باسفانه امروزه 

شه يتوسعههت 
ت بافت نبوده بلك
ر منفي بر ساكن
 شهري و همچن

جايگاهي شناسي
عملكردي و(ان 

ونه اي بر ساختم
كرده و نه تركيب
حاضر سعي شده
داخته شود و در

ه حل مسائلي
در اص) استتيك(

س محيط و موقع
تشخيص و) 1: 

ي انسان براي ابد
در دو بعد فرمي
قش و تاثير اشك

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

 زيبايي يك پدي
ي آن قدمتي مع
ارد اين گستره

شناسيزيباييم 
بنابراين زيب. ردد

دگي انسان ها 
امعه نفوذ كرده
ن جلوه اي از شه

بناها، خيابان(ع 
پس بايد بناها ب

زيرا ن ]5[ كنند
فرهنگ شهر نشي

ا توجه به رابطب. ي
آمي جريان در 

ك ]6[دبخشمي 
كه متا. يم بود

فراوان جهت هاي
ه تنها در خدمت

شهر و تاثير تي
باسازي سيماي

شزيباييز حيث 
د كمي ساختما
زادي آشوب گو
ذشته را حفظ ك
ذا در پژوهش ح
ه شهر ايالم پرد

ل مفاهيم و راه
( يشناختزيبايي

وشهاي احساس
:چيز استوار است

ييدرك توانا) 2 
حيط مصنوع را د
ايلي همچون نق
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 درك انسان و 
براي توانمي و 

ستره وسيعي د
گستره با مفاهيم

گرمين متجلي 
دجنبه هاي زن 

دي افراد هر جا
د آنكه نخستين
طبيعي و مصنوع

پ باشدمي» معي
بايي را تقويت 

هم زبان فر. يني
رات شهرنشيني
طات انساني به
ستي را عينيت

خواهي هابافت ي
هپتانسيلي رغم 

شد تكنولوژي نه
هويتيب قديمي، 

اثيرگذار بر زيب ت
 نظر معماران از
الن بيشتر به بعد

آ شناسيزيبايي
و هم سنخي گذ

لذ ]7[فته است
ي بافت فرسوده

ت كه از تحليل
زلغت  ]8[دخيز

 به بررسي و رو
بر دو چي شناسي

د نقش دارند و 
در مح شناسيي

حيط است و مسا

neering
ure

ه به هر حال به
بدا جديد نبوده

يا يك محيط گس
طبيق اين گو ت 

ر در وجود انسان
 زيبايي در تمام
 اليه هاي وجود
ماي شهر با وجو
ست از دو جز ط
ل كار دست جم
ظ بصري و زيب
فرهنگ شهرنشي
م احترام به مقرر
اليت ها و ارتباط

زيسهمسنتهاي  
هويتيبيخت و 

ر گرفته و علي
و از طرفي رش د

 به بافت هاي 
ي از مولفه هاي 

همواره در  راند
 فرسوده مسئوال

زو در زمينه  ند
ه نه هماهنگي و

شكل گرف  است
در بخش مركزي

  شناسي
از فلسفه است 

خميبر  شناسي
ني وسيع كلمه

شزيباييكه علم 
حداقل خوشايند

زيباييبرخي . ]2
تار هندسي محي

به معناي آن كه
 واژه موضوع اب
 بودن يك اثر يا
ها جنبه زيبايي
 به ادامه و تكرار
ش و تاثيري كه 
 به عميق ترين

ي است كه سيما
ه مجموعه اي اس
 هنري محصول
ل هويت از لحا
ت و هم بازتاب ف
 شهر است و هم
گ از طريق فعا

هايارزشخته و 
انسان ساخ اي
قرا مهريبيرد 

اندنبودهود موفق 
جب زيان بيشتر
ن به عنوان يكي

ذرگميرا در آن 
سكن بافت هاي 

انماندهي آن باز 
ري مخدوش كه
ن پرورش يافته

د) عمكلردي -ي

  چوب نظري
ستي زيبايي ش

ياشاخه شناسي
زيباييدراك از 

به معن يشناخت
د توجه داشت ك
 تجربي زيبا يا ح

2[ حساب آيند
 مربوط به ساخت

اما با توجه ب
بودنجديد 

مورد پسند 
آنه ترينمهم

كه با تمايل
همين نقش

و . دباشمي
اين در حالي
شهر هم كه

مصنوعات«
عاملبتوانند 

فرهنگ است
سكونت در 

در آن فرهنگ
رابطه پرداخ

هامحيطدر 
شناسي مور
ساكنين خو
شهري موج
ميان مسكن
وقت خود ر
نوسازي مس
به بعد كيفي
سيماي شهر

در آنمدرن 
عيني(زيبايي
  .  شود

  
چارچ - 2
چيس -2-1

شزيبايي    
موضوعات اد

شزيباييعلم 
مجموع بايد
يك فرآيند 
خوشايند به
نظريه آنچه



 

-زيباييد 

پايه زيبايي 
قرن اول ( 

ن اجزاء آن 
به  1شماره

ن تغيير دهيم 

  . ]8[ مايزند
2[ .  

 شناسييي

حليل هايي 
ي تاكيد بر 

به  2دول 

صد حاصل 
 مورد نياز 
جتماعي و 

، در بعدشودمي 
پا يهاارزش "به
و ويترويوس ]1

ته باشد و تقارن
 كه در جدول ش

  
يم يا چيزي در آن

  . ]8[ي است 
ز دانش عملي متم

26[ل و هنر است

زيبا .شاره كرد
چنين تح. ست

تجربي شناسيي
كه در جد. ]2[د

ي مجموعه مقاص
ش فيزيولوژيك

، شخصيتي، اجي

  ي
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مردم از محيط
به بنيانيبصيل و 
1[داندمي كل 

 خوشايند داشت
 ارائه شده است

  ان

 

. ]14[گرددمي 
يافزايم يا كم كني

س زيبايي شناختي
البته هر دو نيز از
شناسانيدن جمال

تجربي ا شناسي
محيط، استوار ا

زيبايي. اندشدهم 
 را داشته باشد

  ختلف آن

از ارضاي» لذت«
ي رفتار و آسايش

ايوارههاي اندام 

  يبايي شناسي
  شين گرا
  مينه گرا
  گانيزم گرا
  فرم گرا

  ريه اطالعات
  عنا شناسي
  انه شناسي

زيست شناختي ي
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 معاني توسط م
اصي سه سطحدر 

ماهنگي اجزاء با
نمايي مطبوع و
عاريف مختلفي 

ز ديدگاه متفكرا
  يبايي شناسي

]13[. عريف كند

ث تغيير در نگرش
م چيزي به آن بي

ه باشد آن احساس
 مفاهيم است و ا
ست كه هدفش ش

شزيباييظري و 
شايند بودن از م
فلسفي اند انجام
 به عموم مردم

  .ت 

و رويكردهاي مخ

«ست آيد، زيرا 
ن الگوهاي جاري
يط بايد با نيازه

رويكردهاي زي
مكتب ما
مكتب زم
مكتب ارگ
مكتب ف
رويكرد نظر
رويكرد مع
رويكرد نشا
رويكرد روانشناسي

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

درك ه موجب
زيبايي را دميت 

ن زيبايي را هم
ساختمان ن« كه

بايي شناسي تع

بايي شناسي از
تعاريف زي
منش زيبايي را تع
تر اجسام، و باعث
 طوري كه نتوانيم

 .  
ه به همراه داشته
 كه منطق دانش
ي از روانشناسي ا

نظر شناسيبايي
م زيبايي و خوش
سي كه همگي ف
 قابليت تعميم 
اشاره شده است

يبايي شناسي و

صد طراحي بدس
كه ساختار آند 

صد، ساختار محي

ر
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و آنچهشود مي
اسمپيتر  .]10[

افالطون .]9[كند 
 حصول است ك

كلي براي زيبطور

تعريف زيب: 1ول

شود و هر آنچه م
ت براي درك بهت
ند بين اجزاست 

 ]9[ آن بكاهيم 
فايده اي با واسطه
ي است همانطور
زيبايي و رشته اي

  هاي آن
زيب به دو گونه 

شخصي از مفهوم
دي و سياسوجو

ه ممكن است 
ي مختلف آنان ا

علم زي هايشاخه

يد از تمام مقاص
كنندمي كسب 

فتن به اين مقص

  اسي
  نظري

  تجربي

neering
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شناسيزيبايي 
گيردميي قرار 

كنميتقسيم  "د
بايي وقتي قابل

به ط ]12[» شد
 :ت

جدو

ه زيبايي مرتبط ش
ناسي قابليتي است
 همخواني قانونمن
 از خوش آيندي
ش يك موضوع ف

ر يا دانش شهودي
ناسي ، شناختن ز

سي و رويكرده
اسي مي توان 

ي و باورهاي شخ
ديدار شناسي، و
 دانشي است كه

و رويكردهاي سي

شا: 2جدول

باي شناختيبايي
ت را از محيطي

براي دست ياف 

علم زيبايي شنا
زيبايي شناسي ن

زيبايي شناسي ت

امل بعد فرمي
دين مورد بررسي

مد"و  "سبك "
زيب: گويدمي) د

حساب شده باش
ها اشاره شده است

  ز
هر آنچه به

زيبايي شن  رنو
تا 

 
زيبايي در
بدون آنكه

هرگاه نگرش  و
علم تصاوير  چه
زيبايي شن 

ع زيبايي شناس
لعه زيبايي شنا
يه تحليل دروني
ن هرمنوتيك، پد
ردي، به دنبال 

شناسزيباييعلم 

جامع تجربه زيب
براين مردم لذت
.وبي تامين كند

، شا..رنگ و
نماد شناسي
، "شناختي

قبل از ميالد
به درستي ح
برخي از آنه

  

نظريه پردا
  الالند

تئودور و آدو
لئون باتيست
  آلبرتي

مونتسكيو
كروچ بندتو

  دهخدا
  
انواع -2-2

در مطال     
نظري بر پاي
تحت عنوان
تجربيات فر

ع هايشاخه
  

  
  
  
  
    
  
  
  
  
 

تعريف ج    
بناب. شودمي

آن را به خو



 

ن كند، آن 
تار ادراكي 
س آن بيان 

ل موثر در 
دود، كم و 
رت تظاهر 
ي كه يك 
 است و نه 

مشروط رد 
فرم . ]15[د

مل زيبايي 
ك  بيان ي

ي به فرم و 
ختار بصري 

اشكال و  
ا نه، نيز از 
ي، سازه و 

نتيجه وان 
ي شناسي 

به شكل ن 
فراهم كند 

به انسان ت 
ي كننده و 
شده ايجاد 
يط ساخته 

ا به خوبي تامين
ساخت. هم آورد

يبايي و احساس

  

ه بررسي عوامل
ت محاط، در حد

فرم يا صو يس
 تركيب عناصري

فرم نه ايستا  
دارميجنبش وا 

يافت كرده باشد
به ي اصلي شام
يز ديگري براي
ل يك امر ذهني
سي فرمي با ساخ

هايارزشن  آ
 شناختي دارد يا
حيطي، عملكردي

توميعماري را 
ن موفقيت زيبايي

توانميي امروز 
 لذت بخش را ف

بايستميست و 
ين معاني تداعي
محيط ساخته ش
ي شناسي محي

  . اشته است

Intern 
  A 

ار راي جاري رفت
ت بخشي را فراه
نه هاي بروز زي

  . ]11[سان

هي بودن كه به
ليت قابل رويت

شنازيبايي. ستند
 عبارت است از

سازدمي برقرار 
ت كه ما را به ج
مرتبط است دري
 داراي چند جنب
 بيش از هر چي
 و توانايي تبديل

زيبايي شناس. ]
و موضوع اصلي
 مبنايي زيست 
صول شرايط مح
يورگ گروتر مع

ميزاندانيم ميه 
ي و شهرسازي

كه تجربهرسد ي
رمند اسعقلي هن

ي شناسي نماد
م هايويژگير و 

ست كه با زيبايي
مادين سروكار د
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محيطي الگوهاي
ات حسي لذت

زمين 1ر نمودار 

 و ابزار ادراك انس

تالت اولين گروه
ارت است از كل
 با هم برابر نيست

شكل يا فرم. ]
ي ميان عناصر 
يقت چيزي است
 به نيازهاي او م
ضا بر عهده دارد
سيله ايست كه
ت نمايد، قابليت

16[طراحي است
سروكار دارد و 

سبات و اشكال 
ه بر اينكه محص

و به گفته ي رد
همانطور كه. ت

 فرم در معمار
مي زيبا به نظر 

دنياي حسي و ع
موضوع زيبايي. ]

ي كه از ساختار
سندگاني بوده اس
اسي فرمي و نم

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

با فرض اينكه م 
ست كه تجربيا

كه در ]2[ كند

بايي، انواع آن 
  

ن شناسان گشت
لت يا شكل عبا
شي اما هر دو 

9[دهدمي قرار 
ت كه هماهنگي
هاي فرم در حقي
دروني خود كه 
 كه در خلق فض

فرم وس. م است
تلفي داللتي مخ

در فرآيند طها ش
) ندسي محيط

عضي الگوها، تناس
ر معماري عالوه

پذيرميا تاثير 
رزشي حاكم است

از كاربردهاي ]
محيط زماني. د

ت بخشيدن به د
18[حتوايي است

مردم يا ذهنيتي
 مورد نظر نويس
ي با زيبايي شنا

Civil Engin
infrastructu

briz , Iran 

. ص منطبق شود
لذت بخش اس ي

خشي را تداعي 

بروز زيب هايينه

   
روان.  يكديگرند

گشتال« .داختند
يك ش در تظاهر 

 معرض قضاوت
و عاملي استرد 

ست و قابليت ه
دهاي انگيزشر 

عالوه بر نقشي 
ا و محتواي فرم

بر معنايتواند ي
ترين بخشمهم 

 تركيبي يا هن
 لذت از درك بع
ل گيري فرم در
قادي و ايده ها
ن كننده نظام ار

]17[محتوا است

اشاره كرد.... ها و 
ظيفه فرم واقعيت
د انتقال چه مح
پيشينه ذهني م
 نمادين بيشتر 

 به صورت سنتي

neering
ure

جغرافيايي خاص
شناختي زيبايي

مادهاي لذت بخ

زمي :1نمودار

رمي و نمادين 
م در ارتباط با 
بايي صوري پرد
ي وحدت كلي 

كه خود را در  
آورميبه وجود 

عملكرد خاص اس
حركت را قبال در
 پديده است و ع
 و عملكرد، معنا

ميو شود ميده 
 شكل و فرم از 
 و كيفيت هاي
ين كه احساس 

شكل. مي است
ام ارزشي، اعتق
يف كرد كه بيان
رم در انتقال م
ط شهري، نماها

وظ.  داشته باشد
هنرمند در صدد
 با لذتي كه از پ

فرمي وهاي به
اد آنان معماري

دم، در محيط ج
صورتي از نظر
شته باشد و نم

 :ت

فر شناسيايي
 گشتالت و فرم
يي فرمال يا زيب
ب از اجزا و داراي
 يك شي است
مل و زنده را ب

تنها يك ع. نده
سان تمايل به ح

اس يكل احس
فرم ي رابطهم، 

ين از آن استفاد
ي تبديل ايده به

بصري هاي گي
اي.  محيط است

ايي شناسي فرم
بلكه از نظا شد

هترين فرم تعري
يزان موفقيت فر
ها، ميادين، محيط

راكي دلپذيري 
طالع دهد كه ه
 محيط است و 

جنب. ار داردروك
به اعتقا. ر دارند

فرهنگي مرد
محيط در ص
دلپذيري دا
گرديده است

  

  
زيبا -2-3

مفاهيم     
ادراك زيبايي
بيش مركب
حس واضح
مجموعه كا
منعكس كنن
به اينكه انس

جنبه ي قابل
شناسي فرم
مفهوم نمادي
يا به عبارتي

ويژگ(محيط
ساختارهاي
مباحت زيبا

باشمياقليم 
جستجوي به

از ميتابعي 
ساختمان ه
و ساختار اد

هاي ديگر اط
لذت بخش

، سرشودمي
شده سروكار

  



 

 آن را زيبا 
ساختمان و 

در . ن است
ره تشكيل 
ون مراجعه 
يد كه اين 
 واره قابل 
 تمايلي به 
لكرد براي 

ده سروكار 
اصر، بدون 

، دهدميش 
 در عميق 
هاربعدي و 
. دگي است

ساختمان  
 چهل تكه 
دن غربي، 
به ساختن 
در سيما و 
نبود شكل 
 بندي كرد 

معماري در 
  .ار داد

، پوشانندي

اگر . د است
 آسايش و 

زيرا فقط . 
نها نيز ون آ

  :ست
و  كندميدرك 

ه قول مولس س
ه به ساختار آن
 كرد تا طرح وار

بدو تواندمي كه 
ي را كنار هم دي
طالعات و طرح
ت پايداري دارند
گي ندارند و عمل

هاي ساخته شد
ص در زمان معا
ك اثر را افزايش
 افزايش يافته و
ديده و اثري چه

، عين زندترساده
شودميز تالش 

 شهر به صورت
ي به مظاهر تمد
د مسكن منجرب

يكنواخت ديي 
ن اشپشتوانه ي

 عناوين دسته 

بستر و م. است
ط را مد نظر قر

مي، يكديگر را د

ن دو چيز تضاد
نظير خالقيت، 

.شودمي اطالق 
كه در درود كنن

Intern 
  A 

ايي شناختي اس
صورت خودكار د
يش قرار دارد به
ودن پيام، وابسته

ات را كم طالع
مغز است  هاي

يد اجزاي زيادي
ه روش مقدار اط
ها كه شخصيت
ه تجرد و سادگ

ا معماري و بناه
 معماري بخصوص
ه عمر زيبايي يك

عمر زيبايي آن 
اري به عنوان پد

سو به زبان رد 
 برونگراي امروز
 محيط عمومي

ي معماران ايراني
بزرگ و كمبود 
هايمجموعهها ان

اييشهاند هيچ 
ري را تحت اين

ت ما نيز چنين ا
ختمان بايد محيط

گذارندمير تاثير 

تيجه ارتباط بين
ييهاويژگيرد، 

جوهري او باشد
كمين را تامين 
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 به سه نظام زيبا
 تناسب را به ص
ربي نيز كم و بي
و لذت بخش بو
 روشي مقدار اط

قسمتخشي از 
ساس زيبايي باي
ظامند و تنها به

درونگراه-1. دارد
گراها توجهي به

ر هنگامي كه با
در تاريخ هنر و 
 عبارتي آنچه كه
وان نفوذ كند، ع

معما. ]20[ودش
گيرميگي در بر 

در معماي. ]19
نند و در نتيجه
رب و دلباختگي

هاي مهاجرتو 
 احجام ساختما

كه هويتبيه 
زيبايي در معمار

 دنياي خاطرات
ر طرح يك ساخ
ي كه بر يكديگر

ه وجود دارد و نت
جوانب ايجاد كر

تمل بر صفات ج
هاي هويتي انسان

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

 است و معتقد 
نظم و تعادل و 
زيباشناسي تجر

و ددهنميتقال 
بايستي به. كرد

يبايي شناسي بخ
براي احس.  دهد

ي غيرقابل انتظ
ي اثر مستقيم د

برونگ -3 اندويت

 
چيدگي اين كار
سته و ماندگار د

به . ]19[ب كند
به روتر عميقم 

شميختم ) وليك
ساني را در زندگ

9[بشري هايدن
به خودنمايي كن
رود معماري غر

شهرنشيني و ه
 به بعد سوم و
معماري عاميانه
ر شكل گيري ز

محيط است در 
در. ]22[تباطند
فضاييهاي ستم
  .زند 

هنده يك پديده
تي و از تمام ج

  .حساس كنيم
شخص كه مشت

نيازههستند كه 

Civil Engin
infrastructu
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س زيبايي قايل
است و بيننده ن

ت زظريه اطالعا
كدام پيامي را انت
ستقيما درك ك

نظام سوم زي. ود
س العمل نشان

ارند از نظر عقلي
راحساس زيبايي

رومي قابل ن نظ
 

  اري معاصر
شوار است و پيچ
ر شاخص و برجس

 و اعتبار كسبال
 چه اين مفاهيم

سمبو( و نمادين
ن و حاالت انس

تمدحال و آينده 
پرجاذباي گونه 

ره قاجاريه با ور
 از سويي توسعه

توجه  و عدم 
 نهايت نوعي م
صلي تاثيرگذار بر

ت مستقل به م
واره با هم در ارت

سيس پيچيده از 
پردازمي رقابت 

 اجزا تشكيل ده
 شهري به درست
مده به خوبي اح

حقيقت شي يا ش
مترين عواملي ه

neering
ure

   شناسي
لفي براي احساس
ل و هماهنگي ا

نظم يافته در نظ 
هستند كه هر ك

مس توانمينه را 
كننده خواهد بو

ت خارجي عكس
 آشفتگي كه دا
شخصيتي نيز بر
دارند و خواهان

  . ]2[كندميي 

ناسي با معما
ناسي كاري دش
ا جاييكه هر اثر
سته جايگاه واال

هر . اهيم است
بايي جاوداني و

جامع، كليه شئون
 بين گذشته، ح

معماري بهي ده
در اواخر دور. ت

له گرفت و فاص
ي نشده گشت
بوجود آمد در

عوامل اص تواني

ه تنها در واقعيت
ي هستند و همو
ست كم و بيش

و با يكديگر به 
ي است كه بين
ضاي معماري و 
فضاي بوجود آم
بان فارسي به ح
مكان و فضا مهم

ساس و زيبايي 
ميت انواع مختل
 بر اساس تعادل

هايپيامن نوع 
بي از اجزايي ه

پيچيده هاييام
ن فرآيند ارضاء ك

ر مقابل تحريكات
ل پيچيدگي و 
ز طرفي بافت ش
يان احساسي ند
ن نقش را بازي

ل زيبايي شن
كامل زيبايي شن

تا. شودميندان 
تي معنوي نتوانس
 با معاني و مفا
هاي رواني به زيب
نري كامل و ج
 واقع پلي است 

شد آثار ساخته 
ن در آمده است
 حقيقت خود ف

شتابزده و طراحي
ضاهاي شهري ب

ميدر مجموع . 

معماري نه: كان
جانبه و هميشگي

اسايي مجموعه 
كنندميتداخل 

هماهنگي نظمي 
هنگي را در فض

در ف توانيممييز 
ت در فرهنگ ز
م. غه هويت دارد

احس-2-4
پيتر اسم     

نظام اول او
اين. دبينمي

منظر، تركيب
پينظام دوم 

شود كه اين
به شعور، در

به دليل اجزا
از. احساسند

تحريك و بي
آنها مهمترين

 

تعامل - 3
درك ك      

داريم، دوچن
داشتن هويت
همراهي آن
ترين اليه ه
همچنين هن
معماري در 
ها و تمامي 
اي ناهمگون
معماري از 
فضاهايي ش
معماري فض

.]21[گرفت
  :كه شامل

محيط و مك
دو جتماس 

محيط: فضا
در يكديگر ت

: هماهنگي 
بتوانيم هماه

مش را نيزآرا
هويت: هويت

انسان دغدغ



 

ه شناسان 
فرآيند د او 

 به معناي 
س تعلق و 

هايي واجد 
 ديگر عدم 

   شودميرح 

گاه انساني 
ين شهر به 
 اجتماعي، 
ك مكان و 
ه احساس 
فت كننده 
ري به آثار 
 به تجربه 
 و با اعتال 
الق تقويت 
ضاهاي قابل 

كيب بي تر
عبور از اين 

 توانمينرا 

هر تنها به 
ماي آن به 
ا زماني به 
و محيط و 

ن يكي از جامعه
داندميي ذاتي، 

هويت. آوردمي
ره انگيزي، حس

ا ندارند و فضاه
وي حي و از س

 علم و هنر مطر
ده ترين سكونتگ

بنابراي. گيردمي 
شتر به نيازهاي

واقع بدون ادراك
هب توانمينعلق 

خصلت فرد درياف
 يك طراح شهر
سعت بخشيدن
ا فراهم ساخته

ايه به اقشار خال
 يك مسير، فض
 كه در چنين ت

شهروندان با ع. 
ضايي در شهر ر
ي زيبايي در شه
ست كه در سيم
ش و امنيت تنها

گفت كه فضا و 

 

Intern 
  A 

اريكسون.  است
ر بعضي از اجزاي

مر افراد بوجود 
س امنيت، خاطر

طلوب و زيبا ر
و معيارهاي طرا
ي به عنوان يك 
عي، شهر پيچيد

شكل ) هروندان
بتواند هرچه بيش
 پاسخ دهد در و
دون احساس تع
ري، روحيه و خ

، امادهندمير 
زيبا قادرند با وس
ر مدني آنان را
چه بيشتر سرما

انسان در طول 
فضاهايي. نمايد

.شوندميادراك 
پس هر فض. ]2
زيرا جستجوي. 

يت بساوايي اس
رامشس لذت و آ

توانمي صورت 
  . ]29[ه است

]30[  
  سي عيني

  ي كالبدي

  محور - رشناس
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تي انسان موثر
ت با ديگران در
اهنجاريها را در
ي چون احساس

فضاي شهري مط
نگاشتن اصول و
ري و شهرسازي
شناسي اجتماع
ت، شهر و با شه
 و مادي مردم ب

آنان نيز ) بايي
ر پيدا كرد و بد
يي شناسي شهر
ورد مالحظه قرا
 منظر شهري ز
ش و تقويت غرو

ب هر براي جذ
.ي متفاوت است

نمميه هم تلقي 
ك توالي بصري ا

26[نمايندميب 
]27[رفته باشد

ايي شهرها قابلي
حس شناسي با 

در اين . ه باشد
مش بخش بوده

ي شهري، منبع
زيبايي شناس

زيبايي شناسي

يبايي شناسي كا

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

ن نيازهاي هويت
مشاركت)2خود و 

ز هنجارها و نا
شده و معيارهايي

  . ]23[اند

  صر
ف هايويژگيي 

شي از ناديده ان
 در حوزه معمار

 شناسي و روانش
 انسان با طبيعت

ينيازهاي زيست
ق و احساس زيب
ي و تعلق خاطر
ه مهم در زيبايي
دا از محيط مو
ي برخوردار از 
جامعه از خويش
 رقابتي شهر را
با كيفيات بصري
ضاهاي مرتبط به
نيستند و در يك
هاي متنوع كسب
شناسي شكل گر
رين عوامل زيبا
 عبارتي زيبايي
 پاسخ داده شده
درك بوده و آرام

زيبايي شناسي 

ز

Civil Engin
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در تامين اين.. 
يكي شدن با خ

ا ايمجموعهه 
ر نظر گرفته ش

رفتهشده و بكار 

رسازي معاص
 فضاهاي شهري
له از يك سو ناش
 زيبايي شناسي
ز ديدگاه جامعه

رابطه( محيطي 
عالوه بر تامين ني
ي، احساس تعلق
به آن دلبستگي

اما نكته. ]24[ت
معموال آن را جد

شهرهاي. ]25[د
 تصوير ذهني ج
ين المللي توان
ضاهاي متوالي ب
را به عنوان فضا
بل ديده شدن ن
 دريافت پيام ها
 قواعد زيبايي ش
تر ديگر از مهم

به. ]28[شودي
رهنگي فرد نيز

گيز بوده و قابل د

رويكردهاي: 3ل
  ناسي ذهني

  سي روانشناسي

  محور -ي مردم

neering
ure

..ور، انسجام و 
)1بخش   به دو
كه داندميترلي 

ي با محيط در
 هويت تدوين ش

اسي با شهر
زون شهر، ديگر

كه اين مسال. ت
امروزه . ]3[ست

از. بود اعتنابي 
م-ن روابط انسان

ي انسان، بايد ع
ادراك فضايي( 

توانمينشهري 
ختي دست يافت
ماري يك بنا، م

انديشدميفضاها 
وجبات ارتقاي 
 سطح ملي و بي
ز شبكه اي از فض

و آنها ركند مي 
طور همزمان قاب
تلفي را در اثر 

براساس ر آنكه 
بلكه يكي شود

ميژرف منعكس 
ي اجتماعي و فر
ندان خاطره انگي

جدول
زيبايي شن

زيبايي شناس

زيبايي شناسي

ن فرم، رنگ، نو
 مفهوم را قائل 

سيستم كنت ك
لق و اين هماني
 منظور ارزيابي 

ل زيبايي شنا
با توسعه روزافز

ن و تناسب است
رايط فرهنگي اس

نسبت به آن ن
 آن وسيع ترين
 و محيط زندگي
رواني كه شامل
ي در محيط ش
ت زيبايي شناخ
راي ارزيابي معم
عي از بناها و ف
ي شهروندان، مو
 وجهه شهر در

شهر متشكل از 
ديگر را ادراك 

به طاند داشتهت 
كات حسي مخت
ي دانست، مگر

ميني محدود 
 عامل زيبايي ژ

كه نيازهاي وندد
نظر براي شهرو

عواملي چون
معروف اين

هويت را يك
احساس تعل
وابستگي به

  
تعامل -4

امروزه ب     
تعادل، توازن
توجه به شر

توانمينكه 
است كه در
عنوان بستر
فرهنگي و ر
هويت فضايي
زيبايي و لذ

كه بر. است
عرصه وسيع
زيباشناختي
بخشيدن به

.]17[نمايد
تمايز از يكد
پاياني شركت
فضاها، ادراك
فضاي شهري
نمايه ديداري
صورت يك

پيوميوقوع 
در نهايت من

  



 

 افراد است 
يكي از اين 
ه انسان در 

 دآيمي» ش
ش و خانه ، 
ونت بيانگر 

اس ن احس
 خود را در 
قايسه اجزا 
 به آرامش 
حيط خانه 
ر دستيابي 
ق و عناصر 
ه در عصر 
صر ايران و 
 بعد كمي 
دي آشوب 
بديل شده 
 اجتماعات 

ط به نماي 
زيرا .  است
ورت ر مجا

ما به چهار 

 آرامش به 
يط زندگي 

اين  دهدي
 را از ساير 

رواني و رفتاري 
كه ي. ساني است

حيطي است كه
آرامش«به معني 

جاي باشش: مده
سكو. ت دانست

انن يعني به مك
ر نتيجه هستي 

با مق توانمي را 
ر خانه، رسيدن

ن و ماندن در مح
مفهوم زيبايي در
ه شامل مصاديق

كه. ]32[ع شود
در معماري معاص
والن بيشتر به

آزادشناسي بايي
دوران معاصر تب
سبز و تراكم كم 

مربوط كندميار 
 فضاي اطرافش 
ون يك شهر در
نماي بناها عموم

 لذت بخش و 
و محيشهر  شود

ميي را افزايش 
ص دارد كه آن 

Intern 
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ر هايويژگيي 

فعاليت هاي انس
اندارد نمودن مح

به» سكن« ماده 
مسكن چنين آم
ت و احراز هويت
راي هويت يافتن
سكن گزيده و در
 ندارد اين مهم 
 حضور انسان در

كه از بودنذتي 
حقيقت تجلي م
 در صورتي كه
طلوب انسان واقع
معماري غرب د
سبب شد مسئو

زيبد و در زمينه 
كن شهري در د
زيبا، فضاهاي س

 بنا با شهر برقرا
 و تعامل آن با 
گامي كه در درو

ن ]33[دهندمي 

ي و القاي حس
شميصري سبب 

س تحرك دروني
لبد هويتي خاص
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  وني معاصر
ختي و تاثير روي
باق مكان ها با ف
ن امر مهم استا
و سكونت كه از

نامه دهخدا مت 
ر تعيين موقعيت
يوند از تالش بر

كه مسك يابدمي 
زيبايي شناسانه 
 هدف نهايي از 
ه درك لذت؛ لذ
مه و تكرار، در ح
محيط مسكوني
هم كرده و مطل
ورانه از انديشه م
ع مالي كافي س
في آن باز مانند
ه فرم غالب مسك

طي آرام و زمحي
  .يل گرديد 

كه يك  ايابطه
 و زبان ديالوگ

هنگ دهندمين 
هري را تشكيل 

 فضاهاي شهري
يرا پيوستگي بص
همراه باشد حس
چرا كه اين كال

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

ع هاي مسكو
د بحث روانشناخ
ري به دليل انطب

به اين يابيدست 
معناي آرامش و

، در لغتكندمي 
بيانگر توانميرا 
كه اين پي باشدي

ي برخود وقوف
زي ديگر بيان ز

زيرا  ]31[ كرد
و رضايت نتيجه

در ميل به ادامه 
بنابراين يك م. 

ساكنينش را فراه
كوركوو تقليد ي 

ي، فقدان منابع
توجه به بعد كيف

بهنشيني رتمان
قرارگيري در مح 

ا تراكم باال تبدي

  ني
رافت كه اولين 

جتماعي آن بنا 
اختمان را نشان
 سيما و رخ شه

 نندگان

رتقاي كيفيت 
زي.  قرار بگيرند

گي با زيبايي ه
گرددميشهري 
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ماري مجتمع
ثير بسزايي دارد
مكان هاي شهر
 از عوامل مهم 
 وزن مفعل به م
ن در آن زندگي

سكونت ر . آرام
ميطي مفروض 

تيب انسان زماني
بد مسكن امروز
 به خوبي درك

است ويتمندي 
شناسانهزيباييت 

.مان خانه است
ب خشنودي س

آوريفنيطي و 
سريع شهرنشيني
وجه كرده و از ت

آپاكه در نهايت 
 وني قرار بود با

آپارتماني باهاي 

جتمع مسكون
ماي شهر بايد گف
 حقيقت وجه اج

بيروني يك سا 
ب بيشتر يافته و

 امون

 كنندگان

استفاده كن يته
ر ناپذيري در ا
ورد توجه جدي
 كه اين پيوستگ
ت در سيماي ش

neering
ure

اسي در معم
سكن روي آن تاث
ت كه موفقيت م

است و آرامش 
م مكان است بر

كه انسان دگوين
ت و مقام، جاي

ن انسان و محيط
دين ترتب.  است

كالبكه متاسفانه 
جديد  هايخانه

صول كسب رضا
پس تجلي لذت 

 مسكوني يا هم
خواهد بود مراتب

محيهاي شرفت
معيت و رشد س

تو )نزه ساختما
ك. ي چيره شود

مسكوهاي موعه
همجتمعريج به 

نماهاي مج ر
ساختمان با سيم
ك ساختمان در 

يچهرهر اينكه 
هميتي به مراتب

 حيط طبيعي

پيراي هاختمان
واسته استفاده ك

خواست توجه به 
 دليل تاثير انكار

بسيار بايد مو شد
و زماني.  شوند

ث آفرينش هويت

ي زيبايي شنا
 مسائلي كه مس

ه ثابت شده است
م انسان نياز به

مسكن اسم. برد
ميح به مكاني 

ت، جاي سكونت
معنا بينوندي پر

ن ناشي گرديده
ك. ت كرده باشد

خسكن سنتي به 
وم آرامش محص

. شودمي فراهم 
ايي يك محيط

خباشد قادر سي 
پيشويي به دليل 

گر افزايش جم
عملكردي و ساز
 ساختمان سازي

مجمه زماني اين 
جاد كند، به تدر

در ي شناسي
ه با نماي يك س

نماي يك.  است
عالوه بر هامان
، اهگيرندميرار 
  :شوندميحي 

ي با توجه به مح
ساخي با توجه به 

ي با توجه به خو
ي با توجه بدون 

به  هاساختمان
باشدميرخوردار 

و تحرك ظاهر 
ي در نما باعث

  
تجلي - 5
از جمله    

و اين مسئله
نيازهاي مهم

بميآن بسر 
و در اصطالح
منزل و بيت
برقراري پيو
تعلق داشتن
جهان تثبيت
و فضاي مس
است و مفهو
براي انسان 
به هدف نها

شناسزيبايي
حاضر از سو
از سوي ديگ

ع(ساختمان 
گونه اي بر 
است اگرچه
الگويي را ايج

  
زيبايي-6

در رابطه    
خارجي آن 

ساختمنماي 
يك ديگر قر
صورت طراح

طراحي )1
طراحي )2
طراحي )3
طراحي )4

سزيرا نماي 
شهروندان بر
با جنبش و

زيبايي بصري



 

لوب ظاهر 
ه با هويت 
 عنصر نما 
 دهد و در 

سيون ماده 
 از غرب به 
ني و بلوار 

لوب يا غير مطل
 ولي از آنجاييكه

و چنانچه نمايد
شهر را افزايش

ه تصويب كميس
شهدا و انقالب، 
 بلوار امام خمين

  .ت

  
 

  م
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مطل تواندميكه 
باشد  نوازچشم

مي خدشه دار 
زيبايي سيماي ش

و همان تاريخ به
ش هايخيابانبه 

ير و از شرق به
هكتار رسيده است

  
34[   

  فرسودگي ه با

ده شهر ايالم
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ماي بناهاست ك
چشايد به تنهايي 

هويت مكان را 
ز تواندميو  دد

تهيه شد و 138
و از شمال به ته

عصر و امير كبي
ه375ش نهاده و 

4[منبع. ر ايالم

همراه ن محالت

 بافت فرسود

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

مان پوسته يا نم
ي ظاهر گردد ش

و گرددميرمال 
گرميهويت نما 

  . ]5[ داشت

84ر پاييز سال 
گرفتبرشهر را در 

متري ولي ع24 
وده روبه افزايش

ت فرسوده شهر
  

قديمي درونني 
  

ي و نوسازي 
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ده اين كالبد هم
در بافت قديمي
ختگي زيبايي فر
 باعث تقويت ه

نخواهيم  هامان

هكتار در 152/8
ش عمده مركز ش
شهيد سليماني،
دوده بافت فرسو

محدوده بافت: 1ه

بناهاي مسكونز

كالن بهسازي

neering
ure

سازندصر اصلي 
با نماي جديد د
 باعث برهم ريخ
ن طراحي گردد

ساختمش ميان 

  طالعه
2الم با مساحت 

ن محدوده بخش
ش هايخيابانه 
كه اين محد. ست

نقشه

نمايي ا: 1شكل

اهبردهاي كال

و عنص سازدمي 
چه ساختماني ب
ط مطلوب ندارد 
 محيط پيرامون

بيش ايحفرهرت 

وده مورد مط
رسوده شهر ايال

اين. ايالم رسيد
لت، از جنوب به
 محدود شده اس

ن اهداف و را

فضاها مجزا
چنانچ. گردد

مكان ارتباط
هماهنگ با
غير اين صو

  
محدو -7

بافت فر     
پنج استان 
خيابان رسال
سيدالشهدا 

  
  

تدوين- 8
  :اهداف



 

 كالبدي و 

ط و ايجاد 

ت نابسامان 
سكوني زيبا 
خوشايند و 
دي جدي 
ي محالت 
د را توجيه 
ست اهداف 
ي ناموزون، 
د بخصوص 

 به مقوله 
  هايويژگي

ه بر ارزش 
ضر استفاده 
اش بصري 
ي ناشي از 
عنصر مهم 
 با رنگهاي 
امل امكان 

-ميرنگ  

- رنگشته، 

 با روحيه، 
ن محسوب 
ضور در اين 
رعكس در 

شاخص هايعه

  
يق تدوين ضوابط

ر منفي وضعيت
 يك منطقه مس
وده احساس ناخ

به تهديد خوردي
جتماعيف حيات ا

موجود هايحله
شكس تواندمير 

ه سيماي شهري
و سازهاي جديد

فرسوده مربوط
و دليل كه نما 
روني بناها عالو

صر حاض در ع
و اغتشا نظميي
به آلودگي تواني

ي اطراف از دو ع
ستفاده از مصالح
ز مهم ترين عوا

: گويدميوشن 
زيرا در گذش .]3

و دادميمگون 
از هويت آن اي

و حض. آمدمي 
بر. ع بود و متنو

Intern 
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مجموع ابنيه و 

  
 .نظارت دقيق  

ي منطقه از طري

ختار شهر، تاثير
ران از مشاهده 

فرسو هايخانهو 
ميوده به چشم 

كالبدي و ضعف
مح هايارزش و 

موجود در شهر ي
مطالعاتي بايد به
مگوني ساخت و

  .ر اشاره نمود 

 
وني در بافت ف
ختمان به اين 

جداره بير. باشد
كه متاسفانه. د
يبكه باعث  دانه

ميدر اين ميان 
دنياي«طور كلي 

اس ]37[» گرند
 هويت ايراني از
كتر اسالمي ند

38[ا بيدار سازد
ي هماهنگ و هم

جنبهشده بود و 
ر شهر به وجود
ب شده سرزنده 
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   محيطي

ز طريق احداث

 .و امتداد مسيل
 مند وزي هويت

و الگوهاي بومي

  هر ايالم 
حي ديگر و ساخ
 ساكنين و عابر
طلوب و زشت و
جاي جاي محدو
يط فرسودگي ك
 به حفظ هويت

هايكيفيته به 
لبدي محدوده م
 محدوده و ناهم
 با سيلوئت شهر

 افت فرسوده
مسكوي هاتمع

ه به نماي ساخ
ميخل و بيرون 

ددهمي تشكيل 
آوردهيي بوجود 

كه د ]36[ دانده
به ط.  شده است

م و ملزوم يكديگ
 معماري دور از

د. خواهد داشت
وص و خضوع ر
 شهر چهره اي
 شهر تثبيت ش
 كلي در سراسر
ي بجا و حساب

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

و زيست شناسي

ميان ساكنان از

 خيابان ساعي و
ر خصوص نماسا
ليم و فرهنگ و

  

ت فرسوده شه
ت مركزي بر نواح

همانگونه كه شد
ماي شهري نامط
جديد كه در ج

تمركز شراي. ت
ري بدون توجه 

عدم توجه ددهي
ل و مشكالت كال
ناسب معابر در

ي اع و هماهنگ

با كوني نوساز 
مجتي سازبايي

توجه. باشدمي) 
ماسكي بين داخ
ي هر شهر را 
مصالح نو، نماها

شدر و محالت 
احاطه هارنگط 

كه هر كدام الزم
ين رواج نوعي 
هني را بدنبال خ
بانه همراه با خلو

، بهشدميخته 
ترتيب رنگ هر
، نوعي وحدت 

 دليل تنوع رنگي

Civil Engin
infrastructu

briz , Iran 

شزيباييكردي، 

ق به مكان در م

ي هماهنگ در 
ساخت و ساز در
ي متناسب با اقل

 .سازي مسكن 

در بافت سي
فرسودگي بافت

باشميين شهر 
ز ديدن سيما ند

خت و سازهاي ج
 بدل گشته است
 مداخله حداكثر

ميگذشته نشان 
به عنوان مسائل
وشش بسيار نامن
 چه از نظر ارتفا

تمان هاي مسك
زيبسي در امر 

)راف ساختمان
گفت م توانمي 

سيماي شناختي
 و ساير مواد و م

در شهر هويتيي
طراف بشر توسط

فرم و رنگ ك: از
يرامون و همچني
فتگي منظر ذه
و احساس نجيبا
سيله آن ها ساخ

ن تبه اي. كردمي
س و عملكردها،
ش بخش و به 

neering
ure

عملك هايحوزهر 

ي و حس تعلق

جاد ارتباط بصري
سوابط خاص  ض

ري و شهرسازي
بهسازي و نوس ي

شناسزيبايي 
اثيرات مخرب ف
ن و ذهن ساكني

كننميشي پيدا 
زيرا ساخ. داشت

 سيماي شهري
ه در ظاهر امر 
زي چند سال گ

در واقع ب ]35[د
قديمي، پوي ها

وع مصالح و نما،

نماي ساخت در 
هاي مورد بررس

بيروني يا اطر ي
و  كندميعريف 

زيباي اساسي 
ك بتن و فوالد 

بيت و منجر به 
زيرا محيط اط. 

 عنصر عبارتند ا
حيط و ابنيه پي
ت بصري و آشف
ل برانگيز باشد و
ي كه بناها به وس

مبيشتر تطبيق 
تفاوت در مقياس
حدت آن، آرامش

فيت محيطي در

س هويت شهري
  

م خوانايي و ايج
خشي با تعيين 
 و تشويق معمار

هايپروژهنوع در 

ي مشكالت 
 يكي ديگر از تا
جتماعي بر روان
مش و لذت بخش

خواهند د ايده
 كردن زيبايي 

است كه ايگونه
نوساز يتجربها 

 پي داشته باشد
ساختماناسب 

ن چه از نظر نو

رنگ د شاشات
يگر از متغييره

يهامحوطهاهر 
فرد هر بنا را تعر
يكي از پايه هاي
ي رويه از تكنيك
رها گرديده است
افت اشاره نمود
ه است، اين دو 

 هماهنگي با مح
دگي و اغتشاشات

بخش و تامل ش
ي، مصالح محلي
هنگ مردم نيز ب
راين، با وجود ت

هري به دليل وح

ار تقاء كيف-
  :راهبردها

تقويت حس-
 .عملكردي 

تقويت نظا-
استحكام بخ-
بكارگيري -

الگوهاي متن
  
بررسي - 9

در واقع     
كالبدي و اج
احساس آرام

كنندمنزجر 
براي مختل
گفرسوده به 

اما. نمايدمي
اصلي را در 
كيفيت نامنا

در امر مسكن
  
اغتش -9-1

يكي دي     
ظا(نماسازي

منحصر به ف
عملكردي ي

نادرست و بي
در بدنه گذر

ادر ب هارنگ
تشكيل شده
تند و بدون
افزايش آلود

آرامش بايست
طبيعي هاي

اقليم و فرهن
بنابر. شدمي

فضاهاي شه



 

به استفاده 
 نه مكمل 

 معاصر در 
انا در شهر 
عي و نبود 
صنوع فاقد 

شماره  كل
زهاي بلند 

 مردم عادي را ب
هايي كهرنگ يم

كه در شهر. ست
و ناخوا معنييب

 تاكيدهاي ارتفا
مان عوارض مص

شكنطور كه در 
د ساخت و ساز

  .شده است 

Intern 
  A 

ران، طراحان و 
ايممواجه رنگي 

  
   تند 

نا قابل توجه اس
ب ايجاد سيماي 

ه اصلي، فقدان 
ساس خط آسم
 شهر ايالم همان
ه متاسفانه شاهد
ب در ديد ناظر ش

  
  محالت
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سازندگان، معمار
 نوعي اغتشاش

هايدوده با رنگ

 هم از حيث معن
 فعاليت، باعث 
ط آسمان جداره

براين اس. دهدي
بافت فرسوده  

كه باشدميبقه 
نامناسب ايجلوه

 قديمي درون م

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

ديل شده كه س
هاي شهري با

3[ .  

جديد در محد ت
 

حيث خوانايي و 
ه ميان كالبد و

 اغتشاش در خط
يممطالعه نشان 
كه در محدوده
ن يك تا دو طب
جكه باعث ايجاد 

ناهاي مسكوني
  

Civil Engin
infrastructu

briz , Iran 

 بدون پاسخ تبد
 نتيجه در فضاه

39[كنندميده 

مايي از بافتن: 2

 شهري هم از ح
به موضوع رابطه
بافت بطور كلي 
محدوده مورد م

با توجه به آنك. 
وني قديمي بين

ك باشيمميفت 

ارتفاع كوتاه بن 

neering
ure

رنگ به معضلي
در. شانده است

ي خاصي استفا

2شكل

  فت 
دهي به نماهاي 
ها، عدم توجه ب
ن در محدوده ب
فضاي شهري م

.شودميحسوب 
ب بناهاي مسكو
ه خط افق در باف

:3شكل

روز استفاده از ر
كور از رنگ كش

رنگي  نه از قانون

 آسمان در باف
سمان در شكل د
 بيش از حد بنا

خط آسمان. ]40
ماهنگي را در ف
رزش فضايي مح

ارتفاع اغلب شود
 توجه به مسئله

شهرهاي امر
ناشيانه و ك
يكديگرند و

  

خط -9-2
خط آس     

اثر شباهت 
[شده است

انسجام، هم
كيفيت و ار

شميديده 3
مرتبه بدون

  
  



 

  

 متناسب با 
ريق تدوين 
 پروژه هاي 

در طراحي 

طريق خط  

  د 
 آسمان و 

  هايگي

تداد خيابان 

 در سيطره 
 باشدميي 

ي كنوني ما 
د فرهنگي 
از الگوهاي 
خيت نماي 

به . باشندي

  رها
ي و شهرسازي 

از طر مي منطقه
وهاي متنوع در 

 مندهويتنا و 

  با زمينه
  راحي معماري 

ط اصلي نما  از 

افت قديم و جديد
در نما و خط

همساجواري ها و 
  

ي موجود در امت
  انه

  زمينه

وده شهر ايالم 
ه زيبايي شناسي
 هويت شهرهاي
ساز در همه ابعا
كوني، استفاده ا
يگر و عدم سنخ

مييماي شهري 

Intern 
  A 

  هادانهت 

راهكا
 و تشويق معماري
گ و الگوهاي بوم
اد بكارگيري الگو

  سازي
ز فرم هاي آشن

  مسكوني
مصالح همخوان ب
اس انساني در طر
اهنگي بين خطو

  ...ه اول و 
س در نماسازي با
عاد و تناسب د
كار رفته در همج

 هاي مناسب رنگ
شدن ريتم نماي ر

ناصر معمارادن ع
زش ها و اصول ز

فرسو هاي بافتر 
 مربوط به مقوله
شناسي سيماي 

ان هويت سن ارك
مسك هايختمان

 ارتباط با همدي
 و نابساماني سي
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 استقرار درشت

  د و راهكارها

 

ر 
 

ي 

د 

ت 

  
ن 

بكارگيري  -
اقليم، فرهنگ
ظوابط و ايجا
بهسازي و نوس

استفاده از -
م هايمجتمع

استفاده از م -
رعايت مقيا -
رعايت هما -

آسمان، طبقه
ايجاد تجانس -
رعايت ابع -

مدوالسيون بك
استفاده از ر -
ترمستحكم -

ها با به كاربرد
احترام به ارز-

ان بخصوص در
 نيازهاي جديد 
ترهاي زيبايي ش
و تاثيرگذارترين

ساخدر ) تناسب(
مخوان بناها در 
يد اين آشفتگي

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

ي خط آسمان با
  

يل وضع موجود

  سازهاي نامنظم

   و بدون برنامه
هاي اصلي در اثر
  طراحي شهري

منطقه و تصادفي

  ي
 و سازهاي جديد

ني باال در بافت

 همجوار هايمان
ر نماي ساختمان

ي امروز كشورما
دگي و پيدايش 
ط كيفي و پارامت

و ترينمهمي از 
( ن ابعاد و ارتفاع

مغشوش و ناهم
از عوامل تشدي 

Civil Engin
infrastructu

briz , Iran 

عدم شكل گيري

تحلي: 3جدول
  عف

در اثر ساخت و س
  ي 

سازي ناهماهنگ
ر كوه در مسيره
ر نتيجه معماري،

   آن
هري موجود در م

ف حركتي و بصري
ش روي ساخت 

  مندهويتو 
و تراكم ساختمان

ساختمنگي نماي 
در نظميبيي از 

سيماي شهرهاي
زند ي شيوهك و 

معيارها و ضوابط
ايي شناسي يكي
عدم تجانس بين
ي ساختماني م

هاآن قرارگيري 

neering
ure

ع: 4شكل

نقاط ضعف
شهري نامطلوب د
ضايي در معماري
ح و تركيبات نماس
ورهاي بصري در
هنگ و مرتفع در
وع كاربري با فرم
مان فضاهاي شه

  ره ها
انس هاي مختلف

شته و امروز و پيش
 سنتي معماري و

ال وه سطح اشغ

ي در اثر ناهماهن
كي نامطلوب ناشي

س گيري شكلدر 
شمگير در سبك
ر عدم توجه به م
 صورتي كه زيبا

كه به دليل ع د
 و رنگ و نماها
 شده با محيط 

ل گيري سيماي ش
ريختگي شكل فض
 استفاده از مصالح
دوش شدن كريد
 و سازهاي ناهما

ودن موضوخوان نب
 تعريف خط آسم
ظام ارتفاعي جدا
 امكان درك سكا
صال معماري گذش
توجه به الگوهاي 
م تناسب بواسطه

  
د اغتشاشات بصري
اي ذهني و ادراك

  .يتم 

  گيري ه
 مسائل بغرنج د
ن و تغييرات چش
ه در حال حاضر

در . آورده است
يابدميعه بشمار 

هماهنگ ريتم
ساخته هايتمع

  
  
  
  
  
  

زيبايي 
  شناسي

شكل -
بهم ر -
رواج -
مخد -

ساخت
همخ -
عدم -

بودن نظ
عدم  -
انفصا -

بدون ت
عدم -

مذكور
ايجاد -
سيما -

ها و ري
  

 
  

نتيجه -10
يكي از      

جهاني شدن
كه متاسفانه
را به وجود 
انساني جامع
مختلف و نا

مجتميروني ب

ز
ش



 

كليت براي 
 و تاريخي 
 زيباسازي 
ت و تجارب 
 ايجاد يك 

توجه ) سان
ر جامعه از 
حاكم توجه 
س و تعداد 
مان فضايي 
 شهر ايالم 
ه تصوير و 

خلق  بل از
كه بصورت 
داده دست 

هاي شاخص

مون نديده 

هران،تهران، 

 .  

، 173ن، ص

يش منطقه 

ه به مفاهيم 
در معماري، 

كپارچه را در ك
و هويت مذهبي

گذار برتاثير ي
 و تمام خاطرات

لذا براي  باشدي
ساكات باطني ان

جهت درك بهتر
مدل فرهنگي ح
 فارغ از مقياس
وانايي در سازما
ر بافت فرسوده 
كه شكل دهنده
و سعي كنند قب
موعه نبينند بلك
 دروني پاسخ د
 نظر وضعيت ش

 از محيط پيرام

13 .  

شارات دانشگاه ته

 1386، 250 ص

و ارتباطات تهران

هماييي شناسي، 

 فرسوده با توجه
فناوري هاي نو د

Intern 
  A 

ري و وحدتي يك
ق خاطر كرده و

هايمولفهكي از 
حواس پنجگانه 

ميعقل و شهود 
و معقولي و ادرا
بايي هويتمند ج
ان و در نهايت م
مجموعه شهري
جهت و ايجاد خو
هري مطلوب در

را ك...) كز شهر،
و.  استفاده كنند

داي از كل مجم
د و كه به لذت
چار مشكالتي از

ك اثر آن را جدا

358، 184ان، ص

ضا عيني فر، انتش

فهان، چاپ اول، 

شي فرهنگ هنر و

اي بصري و زيباي

شهري بافت هاي
ي انديشه ها و ف
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ري ارتباط بصر
ساس لذت و تعلق
كن به عنوان يك

يبايي با حينكه ز
رائه شد حس، ع
 ادراكات رواني و
ضاي شهري، زيب
ت شخصيتي انسا

مايد بيانگر ن ب
در تشخيص جه 

شه يك سيماي
ط آسمان، مراك
 هويت منطقه 

آن را جد باشندي
شهري هويتمند

دچا ه مطالعاتي

  ؛ د
  ؛ دشوميش 

ان در خلق يك

ي و فرهنگي، تهرا

ط، ترجمه عليرض

داري اصفهان، اصف

ه، موسسه پژوهش

ز لحاظ ارزش ها

يت در نماهاي ش
ولين همايش ملي

nference on 
e and urban 

uly 2015, Tab

ت كه منظر شهر
ودن در آن احس
رفي كردن مسك
كور بپردازد و اي

ار 2 در جدول 
دراكات حسي، 

سازي فضي و زيبا
ط، توجه به بافت
ازمان فضايي آن

 توانندميهري 
ن براي ايجاد ي

، توپوگرافي، خط
رم هايي آشنا با

ميت يك شهر 
سيماي مطلوب ش
دريافت محدوده

باشدمينمناسب 
 نامطلوب گزارش

  . هاآند 
يابيم كه معمارا

  . نند 

ي، انتشارات علمي

 در طراحي محيط

 و تفريحي شهرد

رات پروانه سپرده

شهري ا  سيماي
  .ي سقز 

نگي بازنمايي هو
، او)ي ارگ تبريز

Civil Engin
infrastructu
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ب خواهيم داشت
 شهروندان از بو
ر آن بود با معر
الم به بحث مذك
يي همانطور كه
اد(بايي شناسي 

المي در طراحي
ه تاريخي محيط
كلي شهر و سا

فضاهاي شه. شد
ران و شهرسازا
مسير، لبه، گره،
قاء دهند و از فر
ه نشاني از هويت
ند تا به يك س

د توانمييد رد

ان هماهنگ و م
هي به آن نسبتا
ماسازي هويتمند
 مطلوب دست ي
مگام با جزء ببين

فواد روحانيجمه 

ش علوم رفتاري 
138 .  

مان فرهنگي ساز

رهنگ ها، انتشار

 نما در ارتباط با 
لي علمي كاربردي

چگون.  گنجور، ع
محدوده ي: وردي

neering
ure

 شهري مطلوب
كه  ايگونه به 

ن مقاله سعي بر
فرسوده شهر ايال
هاي درك زيباي
م جنبه هاي زيب

اسال -ايراني هاي
، شناخت زمينه

يماي كجه به س
متمايز آن باش 

اميد است معما
م( و شهرسازي

 بازسازي و ارتق
 هاي قديمي كه

ببينن سب با جز
دين جا ارائه گر

  : از
چند وني نوساز

 مسيرهاي منته
فرسوده و نما ي

سيماي شهري 
 كل و كل را هم

بايي شناسي، ترج

 ي معماري، نقش
83، 205و  207 

ي و هويت شهر، 

 و تكنولوژي با فر

بررسي هويت . ح
 مركز آموزش عا

ريان ستاري، و و
نمونه مو(شناسي 

.  

ني يك سيماي
ننده هديه كند

كه در اين. ابند
ري بافت هاي ف

و ابزاره. كار دارد
وب بايد به تمام
ن و تبيين الگوه
نري خلق شده،

توج. ذول داشت
ايجلوهضايي با 

لذا ا. واقع شوند
 پايه معماري و

را باشندميشهر 
صوصا در بافت 
ل و كل را متناس
ساس آنچه تا بد

كه عبارتند شد
ب فضاهاي مسكو
 نيز در فضاها و

هايبدنه نوسازي 
يك ستوانيم مي 

كنند جزء را در 

كليات زيب.  بندتو

آفرينش نظريه. 
و 210هارم، صص

ادراك زيبايي. ه، م

رويارويي علم . ژ
  

، عقيلي، سيد ح.
،ري و شهرسازي

، شعار.كبري، س
 ذهني زيبايي ش

. 1391اسفند، 2

عبارتي زماني
ادراك به بين
خود را بازيا
سيماي شهر
ذهني سروك
محيط مطلو
نمود، تدوين
هويت اثر هن

مبذ ايويژه
الگوهاي فض
شهر موثر و
ابتدا عناصر
شخصيت ش
يك اثر مخص
جزء در كل

بر اس. يابند
باشميبصري 

رنگ اغلب -
كاربرد نور-
بهسازي و -

و زماني ما 
بلكه سعي ك

  
  عمراج

كروچه،] 1[ 

لنگ، ج ]2[
چاپ چه

نقي زاده ]3[

الدرير، ژ ]4[
1380 . 

مداح، م ]5[
اي معمار

صديق اك ]6[
عيني و 

0تبريز، 



 

م مطهر امام 
 ،1393 .  

 

ركز چاپ و 

ب ماه هنر، 

ملي انديشه 

، زيبا، تهران

1385 .  
م مهندسي 

، 3هران، ص

غري سازان 

139 .  
138 .  

ني، دومين 

سوده اطراف حرم
وسعه پايدار، آبان

  . 1387، 73ص

شهيد بهشتي، مر

1382 .  

137 .  

 .  

  . 1381ن، 

اري، كتاباي معم

، اولين همايش م

1 .  

شكده هنرهاي ز

1 .  
5، تهران، 18و17

 بين المللي علوم

ن، چاپ اول، ته

وردي بناهاي ساغ

92ژوهشكده نظر، 
89، 8 تهران،ص

ت محيط مسكو

Intern 
  A 

 موردي بافت فرس
ي، شهرسازي و تو

 هرمس، تهران، ص

دانشگاه ش: هران

2، 82و 78 صص

198 .  

  

1385 . 

78معماري ايران، 

 1378، 16ن، ص

، زمستان66، ص 

 آن در ساختارها

ازي معاصر ايران

978، 36سازا، ص
ي شهرسازي دانش

1385، تهران، 18
7هرسازي، شماره 
م طراحي، نشريه

ي و معماري ايرا

نمونه مو:  شهري
  

، سال دهم، پژ24
،23ماري، شماره 

 راستاي مطلوبيت
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نمونه ( ت فرسوده
يش ملي معماري

د حنايي كاشاني،

الرضا همايون، ته

اه شهيد بهشتي،

1، 45 ميالد، ص

. 1384پ دهم، 

5، 25يبا، شماره 

ت شهرسازي و م

ماره اول، تابستان

12ي زيبا، شماره

ي شناسي و تبلور

معماري و شهرسا

 سخنراني در الس
پايان نامه دكتري

8و17ه ي ، شمار
ه، جستارهاي شه
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