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محصًالت طزاحی صىعتی در فضای معماری با بصزی  اتارسیابی تاثیز

 ريیکزد سیبایی شىاسی
 

 2مارال پای بزجا .*1حبیب َذایتی

 دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ،ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ ػبِی اِجشص لضٚیٗ-1

 لضٚیٗ اِجشص ػبِی آٔٛصؽ اسؿذ،ٔٛػؼٝ وبسؿٙبػی دا٘ـدٛی -2

 

 

 

 

 چکیذٌ:
ٞٙش ٔغشح ٕ٘ٛد ٚ ثٝ  ی٘ٛظٟٛس دس ػشكٝ  ی ذٜیپذ هیخٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ  یكٙؼت ی،عشاح یثؼذ اص ا٘مالة كٙؼت

ٔب أشٚصٜ  ىٝی.ثٝ عٛسذیٕ٘ب تیدس ٞٙش ٚ كٙؼت تثج ـشٚیپ یسؿتٝ  هیخٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ  ٍبٜیتٛا٘ؼت خب حیتذس

 یٚ عشاح  یوٝ ٔؼٕبس یی.اص آ٘دبٓییبٕ٘  ٔی ثٝ ٚضٛح ٔـبٞذٜ یٚ ٔؼٕبس یسٚصٔشٜ ،تىِٙٛٛط ی٘فٛر آ٘شا دس ص٘ذٌ

ٚ  یػٙبكش ثلش شاتیتبث یٞؼتٙذ.ِزا ثشسػ ـبٖیػّٕىشد تیثٝ خبعش ٔبٞ یبسیٔـتشوبت ثؼ یداسا یكٙؼت

 هیثٝ  ذٖیخٟت سػ یٔؼٕبس یٚ فضب یكٙؼت ی،سً٘،خظ ٚ... دس ٔحلَٛ عشاح تٓیٔب٘ٙذ س یؿٙبػ ییجبیص

 یٔٙبػت اص ٔحلَٛ كٙؼت یفیتؼش یحبضش ػالٜٚ ثش اسائٝ  یثبؿذ. ٔمبِٝ  یٔ تیٛثش حبئض إٞتؼبُٔ ٔٙبػت ٚٔ

دٚ ٔمِٛٝ  ٗیا بٖیتؼبُٔ ٔ دبدیپشػؾ داسد وٝ چشا  ا ٗیٔٙبػت ثٝ ا یپبػخ یدس اسائٝ  یػؼ یٔؼٕبس یٚ فضب

 یثش  فضب آٖ یدٞٙذٜ  ُیتـى یٚ ػٙبكش ثلش یكٙؼت یچٍٛ٘ٝ ٔحلٛالت عشاح ٗیاػت؟ ٕٞچٙ تیحبئض إٞ

پشٚطٜ ثٝ كٛست وتبثخب٘ٝ  ٗیدس ا كیٌزاس٘ذ؟سٚؽ تحم یٔ شیفشْ آٖ تبث یشیؿىُ ٌ بیخٛد ٚ  شأٖٛیپ یٔؼٕبس

 ٔغبِت پشداختٝ ؿذٜ اػت. بٖیثٝ ث یفیتبِ-فیتٛك ی ٜٛیدادٜ ٞب ثٛدٜ اػت ٚ ثٝ ؿ یٚ ٌشدآٚس  یا
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 مقذمٍ: -1
أشٚصٜ ثب تٛخٝ ثٝ پیـشفت تىِٙٛٛطی ٚ ٌؼتشؽ سٚص افضٖٚ دا٘ؾ دس ػّْٛ ٔختّف ػؼی ثش ایٗ اػت وٝ فضبی ص٘ذٌی افشاد 

 خبٔؼٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبؿذ وٝ دس پبػخ ثٝ ٘یبص ٞبی فیضیىی ٚ سٚا٘ی  ثٝ ثٟتشیٗ ٘حٛ ػُٕ ٕ٘بیذ.
ٝ صیجبیی ؿٙبػی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٘یبص ٞبی ٔتؼبِی ثـشی دس عَٛ تبسیخ ٔٛسد تٛخٝ اص آ٘دبیی وثب تٛخٝ ثٝ دیذٌبٜ ٔبصِٛ ،

ِزا ثشسػی تبثیشات صیجبیی ؿٙبػی ٔحلٛالت لشاس ٌشفتٝ دس فضبی ٔؼٕبسی وٝ  [1حبٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ ثٛدٜ اػت ]سٚا٘ـٙبػبٖ ،عشا

 ی ثبؿذ. تٛػظ عشاحبٖ كٙؼتی عشاحی ٔی ؿٛد دس ساػتبی اسائٝ ی اٍِٛیی وبسآٔذ ضشٚسی ٔ

أشٚصٜ ثحث صیجبیی ؿٙبػی یه ٔمِٛٝ ی ٟٔٓ دس تٕبٔی اثؼبد ٞٙشی اػٓ اص ٔٛػیمی ، ٔؼٕبسی ، ؿٟشػبصی ٚ ... ٔی ثبؿذ.اص 

تبٔیٗ ،آٖ ٞذف ٟ٘بییٚظبیف عشاح ٔؼٕبس خّك فضبیی صیجب ثب اػتفبدٜ اص اثضاس ٞبیی ٔب٘ٙذ سً٘ ،سیتٓ ،فشْ ،٘ٛس ٚ ...ٔی ثبؿذ وٝ 

ٚ اص آ٘دبیی وٝ ا٘ؼبٖ دائٕب دس حبَ ثشلشاسی استجبط ثب ٔحیظ اعشاف  ٚ سٚا٘ی ٔی ثبؿذ ٖ دس اثؼبد فیضیىیآسأؾ وبسثشاٚ  ؾیآػب

ثؼیبس  اٚ خٛد ٔی ثبؿذ ؛ ِزا ٘مؾ اؿیب پیشأٛ٘ی ٚی دسفضبٞبی ٔختّف،دس چٍٍٛ٘ی ٚ ٘حٜٛ ی ٔؼٙب ثخـیذٖ ثٝ ٔحیظ ثشای 

ی پیشأٛ٘ی ثشای ٔؼشفی ؿخلیت ٚ ثیبٖ حغ ٞٛیت خٛد اػتفبدٜ ثٝ ٘حٛی وٝ اص اؿیب،ٔحلٛالت ٚ فضب.حبئض إٞیت ٔی ثبؿذ

ثٝ ٕٞیٗ خبعش ٔحلٛالت كٙؼتی وٝ ٘تیدٝ ی وبس ٚ تالؽ عشاحبٖ كٙؼتی ٞؼتٙذ ثٝ ٘حٛ چـٍٕیشی  دس استجبط [  2ٔی وٙذ]

شاحی ٔؼٕبسی ٚ ٘ضدیه ثب ا٘ؼبٖ ٚ فضبیی وٝ ٚی دس آٖ لشاس ٔی ٌیشد ،ٔی ثبؿٙذ. ِزا  ؿبیذ ثتٛاٖ دس یه عجمٝ ثٙذی وّی ع

سا دس لبِت اثضاس ٚ فضبیی وبسثشدی ثٝ ٕ٘بیؾ ٔی "ٞٙش "عشاحی كٙؼتی سا دس وٙبس یىذیٍش لشاس داد،چشا وٝ ٞش دٚ ،ٔمِٛٝ ی 

ٌزاس٘ذ.پغ ایٗ ثحث وٝ ٔؼٕبسی )فضبی وبِجذی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ( ٚ عشاحی كٙؼتی ) ٔحلَٛ لشاس ٌشفتٝ دس ایٗ فضب( ٘ؼجت ثٝ 

 ش٘ذ ، ٔی تٛا٘ذ أشی پزیشفتٝ ؿذٜ تّمی ؿٛد.ٞٓ تبثیشٌزاس ٚ تبثیشپزی

حبَ دس ایٗ تحمیك ػؼی ثش ایٗ اػت وٝ ثٝ ِضْٚ تٛخٝ ثٝ دٚ ٔمِٛٝ ی عشاحی ٔؼٕبسی ٚ كٙؼتی ،ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ،دس 

حیٗ فشایٙذ عشاحی، پشداختٝ ؿٛد؛ ثٝ عٛسی وٝ ایذٜ ٚ وب٘ؼپت ٞبی ٟ٘بیی ٞش دٚ ٔىُٕ یىذیٍش ثبؿٙذ ٚ ثٝ یه ٞذف دػت 

ثشای ٔثبَ دس ثحث صیجبیی ؿٙبػی ،  ایٗ فشایٙذ دس ٟ٘بیت ثٝ ٘ٛػی اص صیجبیی ٔٙدش ؿٛد وٝ حبكُ دس ٘ظش ٌشفتٗ فضبی یبثٙذ.

ٔؼٕبسی ٚ ٔحلَٛ عشاحی دس وٙبس یىذیٍش ثبؿذ ، ٚ اص آ٘دبیی وٝ تب وٖٙٛ پظٚٞـی ٔؼتمُ دس ایٗ ٔٛسد كٛست ٘پزیشفتٝ، ایٗ 

یه ٔحلَٛ عشاحی كٙؼتی دس فضبی ٔؼٕبسی پشداختٝ ؿٛد.ٕٞچٙیٗ ثٝ ایٗ  ٘یبص ایدبدٔی ؿٛد وٝ ثٝ ثشسػی ٘مؾ ٚ تبثیش

پشػؾ ٞب پبػخ دادٜ ؿٛد وٝ یه ٔحلَٛ عشاحی اص ِحبػ صیجبیی ؿٙبػی  چٍٛ٘ٝ  ٔی تٛا٘ذ فضبی پیشأٖٛ خٛد سا تحت تبثیش 

كٙؼتی لشاس ٌشفتٝ دس ایٗ فضب ، لشاس دٞذ ؟ ٚ ٘یض ثٝ ایٗ ٔٛضٛع ثپشداصد وٝ چشا ثبیذ ٔؼٙب ٚ ٔفبٞیٓ  فضبی ٔؼٕبسی ٚ ٔحلَٛ 

صیجبیی ؿٙبػی ٔتؼبِی  تبثیشات ثلشی ٔٙبػت ٚ ٔفبٞیٓ؟ ٚ چٍٛ٘ٝ اص تؼبُٔ ایٗ دٚ  ٔی تٛاٖ ثٝ یب ٔشتجظ ثب یىذیٍش ثبؿٙذ ٔىُٕ

 دػت یبفت؟

 

 :مزيری بز تحقیقات گذشتٍ  -2
ی كٛست پزیشفتٝ اػت وٝ ثٝ عٛس دس دٞٝ ی اخیش تحمیمبتی پیشأٖٛ ٔجبحث عشاحی كٙؼتی  ، ٔؼٕبسی ٚ صیجبیی ؿٙبػ

اثش ػّی وال٘ی اؿبسٜ وشد.دس ایٗ ٔمبِٝ ػؼی ثش ٘ـبٖ "ٚخٜٛ ٔـتشن ٔؼٕبسی ٚ عشاحی كٙؼتی "ٔـخق ٔی تٛاٖ ثٝ ٔمبِٝ ی 

یه ثٙبی ٔؼٕبسی اص ِحبػ ػّٕىشدی ٚ اثؼبد فشٔی ٚ  ٚ دادٖ ؿجبٞت ٞب ٚ ٔـتشوبت دس سٚ٘ذ عشاحی یه ٔحلَٛ عشاحی

ثٝ ٘مؾ عشاح كٙؼتی ٚ ٔؼٕبس ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٔیبٖ تخلق ٞبی ٔختّف ٔی پشداصد.  ثلشی،ؿذٜ اػت.ٕٞچٙیٗ

اثش ٔدتجی ٔیشلیذاسی ،٘ٛیؼٙذٜ ػؼی دس تفحلی پیشأٖٛ ٔجبحث "خاللیت دس عشاحی كٙؼتی"ٕٞچٙیٗ دس ٔمبِٝ ی

ٓ یبػٕٗ خذاداٜ پیشأٖٛ دس تحمیك دیٍش وٝ تٛػظ خب٘ ٚ [3]اػت. وشدٜٙؼتی ٘ظشی،٘مؾ خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی دس عشاحی ك

اسائٝ ؿذٜ اػت،ثٝ عٛس ٘ؼجی ػؼی دس پیذا وشدٖ استجبعی ٔٙبػت ٔیبٖ عشاحی  "تؼبُٔ ٔیبٖ عشاحی كٙؼتی ٚ ٔؼٕبسی"ثحث 

ػؼی ثش ؿٙبخت دلیك تشی اص تؼبُٔ ٚ ،كٙؼتی ٚ ٔؼٕبسی اػت وٝ ثب ٔؼشفی ػٙبكش تـىیُ دٞٙذٜ ی ٔـتشن ٔیبٖ ایٗ دٚ 

ٔؼٕبسی ٚ عشاحی كٙؼتی، "ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٔمبِٝ دیٍشی وٝ تٛػظ ؿیّپی وٛٔبس ثب ػٙٛاٖ[4]. داسدب ٘ٛػی پیٛػتٍی دس ٔیبٖ آٟ٘
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دس ٔؼٕبسی  ٚ ٘مؾ فٙبٚسی ٔٛثش ثش آٖ ػٛأُ ٚ ػٙبكش ثشسػی سٚ٘ذ عشاحی ٚس اسایٝ ؿذٜ ػؼی د "ٍشا ثشای عشاحی یه سٚ٘ذ ٕٞ

 [5]اػت  داؿتٝ  ٚ عشاحی كٙؼتی

 

 مباوی وظزی : -3

  عتی:طزاحی صى -3-1

أشٚصٜ اسائٝ ی یه تؼشیف ٔٙبػت ثشای عشاحی كٙؼتی ٘یبصٔٙذ ؿٙبخت لّٕشٚی فؼبِیت ایٗ سؿتٝ ٚ تبثیش آٖ دس ٔحلٛالت ٚ  

 ٘ٛع اػتفبدٜ اص آٟ٘ب ٔی ثبؿذ.
ی ؿٛد.ایٗ ٌشایؾ ثٝ عٛس ػٕذٜ ثب ٚیظٌی ٞبی ٔ عالقاعشاحی كٙؼتی ػٙٛا٘ی اػت وٝ ثٝ یىی اص ٌشایؾ ٞبی عشاحی 

اسٌٛ٘ٛٔی ٔحلَٛ دس فشایٙذ تٛػؼٝ ی عشاحی ػشٚ وبس داسد.ٔٛضٛػبت ٔغشح دس عشاحی كٙؼتی سا ٔی تٛاٖ ثخؾ  اػتٝ تیىی ٚ

ثیـٕبسی اص ٚظبیفی دا٘ؼت وٝ ثش ػٟذٜ ی ٟٔٙذع عشاح اػت.ٚظیفٝ ی اكّی عشاحی كٙؼتی ثٟجٛد ظبٞش ٔحلَٛ اػت ثٝ 

ثٝ ػجبست دیٍش عشاحی كٙؼتی سٚ٘ذی اػت دس پبػخ ثٝ یب  وبسایی ٔحلَٛ دس فشد ایدبد ؿٛد. ٌٛ٘ٝ ای وٝ احؼبع وبّٔی اص

 یوٝ ثبػث استمب پبػخ ٞب [6]اسٌٛ٘ٛٔی ٚ آ٘تشٚپشٚٔتشی،صیجبیی ؿٙبػی ،ایٕٙی ٚ التلبد .٘یبصٞبی ثب٘ٛیٝ ٔب٘ٙذ اعٕیٙبٖ ثخـی ،

ٚ خّك  ٘ٛآٚسی ثخـی اص سٚ٘ذ  شاحی كٙؼتیع ٚ دس تؼشیفی دیٍش ٔی تٛاٖ ٌفت  آٖ ؿٛد ٝیاِٚ یبصٞبیٔحلَٛ ثٝ ٘ یػّٕىشد

وٝ ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ آٖ ؿبیذ تٕبیض ثخـیذٖ ثٝ ٔحلٛالت ٔـبثٝ  اص عشیك تغییش دس ظبٞش آٟ٘ب ٔب٘ٙذ سً٘ ٚ اػتبیُ  ٔحلَٛ اػت

 ) وٝ پغ اص خّك ٔحلَٛ عشاحی كٙؼتیدس ٚالغ ٘مؾ ٔحٛسی  ثبؿذ ٔحلَٛ ثؼضی اص ٚیظٌیٟب دس ٚ.... یب اضبفٝ وشدٖ یب تغییش

  [7ػّیمٝ ٔلشف وٙٙذٜ إٞیت ٔی یبثذ.] عجغ ٚ ٔـٟٛد ٔی ٌشدد خبیی وٝ ىُ ٔی ٌیشد(ؿ ثش اػبع ٘یبص ػّٕىشدی

 

 پیًوذَای تاریخی: -3-2
ثب ٍ٘بٞی ثٝ سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی تبسیخ عشاحی كٙؼتی ٔی تٛاٖ ؿبٞذ پیٛ٘ذٞبی ٘ب ٌؼؼتٙی ثب تبسیخ ٔؼٕبسی ٔؼبكش ثٛد. 

الدی ٚ ثب ظٟٛس ٔبؿیٗ ثخبس ٕٞشاٜ دا٘ؼت.ثش ایٗ اػبع تبسیخ ؿشٚع تبسیخ عشاحی كٙؼتی سا ٔی تٛاٖ اص اٚاخش لشٖ ٞدذٜ ٔی

( اٍّ٘یغ سا ٘مغٝ ی ؿشٚع ایٗ حشوت coalbrookdaleٔلبدف ثب ػبخت اِٚیٗ پُ آٞٙی خٟبٖ دس ؿٟش وُ ثشٚوذاَ ) 1777

بسی اص اختشاػبت لشٖ ٘ٛصدٞٓ لشٖ ٟٔٙذػبٖ ٚ تىِٙٛٛطی ٞبی ٘ٛیٗ ثٛد.ثؼی[ 8]وٝ ٔغبثك ثب آاغبص تِٛیذ كٙؼتی اػت ٔی دا٘ٙذ.

،اختشاع تّفٗ 1856، تؼٕیٓ سٚؽ ثؼٕش 1879چشاؽ ثشق  تبثیش ٌزاس دس تٛػؼٝ ی تىِٙٛٛصی ٚ كٙؼت دس ایٗ دٚساٖ ثجت ٌشدیذ .

 [9] ٚ ...1885، ،ٔٛتٛسٞبی احتشالی1885

افضٖٚ ، ٚ سٚص  ایظ ثذ ص٘ذٌی وبسٌشاٖ،آِٛدٌیدس ٘یٕٝ ی دْٚ لشٖ ٘ٛصدٞٓ دس تمبثُ ثب ٘تبیح ٔٙفی كٙؼتی ؿذٖ ،ؿش

وبالٞبی ٔلشفی وٓ دٚاْ ٚ پش صسق ٚ ثشق حبكُ اص تِٛیذ ا٘جٜٛ خٙجؾ ٞبی اكالح عّجی پذیذ آٔذ٘ذ وٝ ٞذف ٔـتشن آٟ٘ب 

ٔخبِفت ثب تِٛیذ ا٘جٜٛ ٔحلٛالت ثب ویفیت پبییٗ ٚ ٘ب ٔتٙبػت ثب ؿشایظ ص٘ذٌی ثٛد وٝ اص خّٕٝ ی ایٗ خٙجؾ ٞب ٞٙش ٞب ٚ پیـٝ 

 [8]ٚ ٚسن ثٛ٘ذ ٚ اتحبدیٝ ی وبس إِٓبٖ اؿبسٜ وشد. ٞب ،آست ٘ٛ ،وبسٌبٟٞبی ٚیٗ

٘خؼتیٗ ٕ٘بیـٍبٜ خٟب٘ی دس ِٙذٖ تـىیُ ٌشدیذ ٚ عی ٔؼبثمٝ ای ؿخلی ثٝ ٘بْ خٛصف پبوؼتٗ ثب اسائٝ  1851دس ػبَ 

 ی عشحی اكالحی وبس ػبختٗ ایٗ ثٙب سا آغبص وشد وٝ ثٝ للش ثّٛسی ؿٟشت یبفت.ایٗ ثٙب وٝ اص ػتٟٛ٘بی چذ٘ی ٚ خشپبٞبی

فّضی ٚ پٛؿؾ ؿیـٝ ای تـىیُ ؿذٜ ثٛد ٕ٘ٛ٘ٝ ی ثبسص یه ثٙبی كٙؼتی ثٝ ؿٕبس ٔی آٔذ.فىش كٙؼتی  وشدٖ اخضای ػبختٕبٖ 

ٚ پیؾ ػبختٝ وشدٖ لغؼبت ٚ تِٛیذ ػشی ػٙبكش ٔؼٕبسی وٝ اص ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ ٚ وشیؼتبَ پبالع ٔٙـب ٔی ٌیشد ٔشص ٔـتشن 

دس عشاحی ٚ ػبخت ایٗ ثٙب ٘فٛر تفىش كٙؼتی وبٔال ٔـٟٛد  ی دٞذٔؼٕبسی ٚ عشاحی كٙؼتی سا ثٝ ٘حٛی ثبسص ٘ـبٖ ٔ

اػت.ػٛأُ ثؼیبسی دس پذیذ آٚسدٖ خلٛكیبت اثتىبسی ٚ ؿدبػب٘ٝ ی للش وشیؼتبَ ِٙذٖ ٘مؾ داؿتٝ ا٘ذ اص خّٕٝ ٚخٛد 

ػجه ٞبی ؿخلی ٔجتىش وٝ اِجتٝ ٔؼٕبس ٘یؼت ثّىٝ ٟٔٙذع اػت  ٚ تخلق اٚ ثبغؼبصی ثٛد.ثٙبثش ایٗ اص لیٛد حبوٓ ثش 

ٔؼٕبسی ٌزؿتٝ ثٝ وّی فبسؽ ثٛدٜ اػت.ٕٞچٙیٗ ٘فٛر ؿخلی ثٝ ٘بْ ٞٙشی وَٛ وٝ ثٙیبٖ ٌزاس عشاحی كٙؼتی ٚ یىی اص 
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ٔجتىشاٖ ایدبد چٙیٗ ٕ٘بیـٍبٞی ٔی ثبؿذ ٚ  ساٜ حُ ٞبی دسػتی اص ِحبػ تىٙیٙه كٙؼتی اسائٝ  ٔیذٞذ اص خّٕٝ ی ایٗ ػٛأُ 

 [9]ٔی ثبؿذ.

ٚ پیـٝ ٞب سا ثؼذ اص ا٘مالة كٙؼتی اِٚیٗ خٙجؾ ٔـتشن دس عشاحی كٙؼتی ٚ ٔؼٕبسی ثش ؿبیذ ثتٛاٖ خٙجؾ ٞٙش ٞب 

ؿٕشد وٝ ایٗ خٙجؾ تٛػظ ٌشٚٞی اص ٞٙشٔٙذاٖ ٚ ٔؼٕبسا٘ی ٔب٘ٙذ چبسِض ساثشت اؿجی، ٚاِتش وشیٗ ٚ فّیپ ٚة ٚ ... ؿىُ ٌشفت 

ذت ثب تِٛیذ ا٘جٜٛ كٙؼتی ٔخبِفت ٔی وشد ثشای ٚی وٝ ٚیّیبْ ٔٛسیغ یىی اص تبثیش ٌزاستشیٗ افشاد ایٗ خٙجؾ ثٛد وٝ ثٝ ؿ[11]

ٔؼبیُ اختٕبػی ٚ صیجبیی ؿٙبػی أشی خذایی ٘بپذیش ثٛد .اٚ ساٜ حُ ایٗ ٔؼبئُ سا دس ثبصٌـت ثٝ لشٖٚ ٚػغی صٔب٘یىٝ ٞٙش ٚ 

ثٛد ،خؼت ٚ خٛ  تِٛیذ دس استجبعی تٍٙبتًٙ ثب یىذیٍش ثٛد٘ذ ٚ ػبختٝ ٞبی دػت ٞٙشٔٙذاٖ ػالٜٚ ثش وبسایی داسای صیجبیی ٘یض

ٔی وشد.دس خب٘ٝ ی ؿخلی ٔٛسیغ)خب٘ٝ ی لشٔض( وٝ تٛػظ یىی اص دٚػتبٖ ٔؼٕبس اٚ ثٝ ٘بْ فّیپ ٚة عشاحی ؿذٜ ثٛد ،ٔی 

تٛاٖ ٘مؾ عشاحی كٙؼتی سا دس ؿىُ ٌیشی فضبی ٔؼٕبسی ثب اػتفبدٜ اص ٔجّٕبٖ ٞبی ػلش ٚیىتٛسیبیی وٝ تٛػظ ؿشوت 

ذٜ وشد.دس ایٗ ثٙب ٔٛسیغ تضیئٙبت ٚ ٔلبِح عجیؼی ٚ فشْ ٞبی داسای ػبختبس ٔٛسیغ عشاحی ؿذٜ ثٛد سا ثٝ ٚضٛح ٔـبٞ

  [8]ٔـخق ساخبیٍضیٗ تضیئٙبت ثی لبػذٜ ٚ تبسیخ ٌشایب٘ٝ ٕ٘ٛد.

پغ اص ٞٙشٞب ٚ پیـٝ ٞب ٔی تٛاٖ تبسیخ ٔؼٕبسی ٚ عشاحی كٙؼتی سا دس ٟ٘ضت ٞٙش ٘ٛ خؼتدٛ وشد ٞٙش ٘ٛ ٘بْ ٔغبصٞبیی 

دس پبسیغ ٌـبیؾ یبفت دس  1885ػظ ٔؼٕبس ثّضیىی ٞب٘شی ٚاٖ دٚ ِٚذ ا٘دبْ ؿذٜ ثٛد ٚ دس ػبَ ثٛد وٝ عشاحی داخّی آٖ تٛ

ایٗ ٔغبصٜ اؿیبی ٔذسٖ ٚ ٘ٛ ظٟٛس فشٚختٝ ٔی ؿذ ٘بْ ایٗ ٔغبصٜ ثٝ ػجىی تؼّك ٌشفت وٝ ثٝ خبی تمّیذ اص ٌزؿتٝ دس پی اثذاع 

ذ چذٖ ،آٞٗ ،فٛالد ٚ ثتٗ اػتفبدٜ ٔی وشدٔٙذ ِٚی احدبْ ٚ فشٟٔبی خذیذ ثٛد  ٔؼٕبساٖ ایٗ ػجه اص ٔلبِح ٔذسٖ ٔب٘ٙ

ظبٞشوّی ٚ خضئیبت ػبختٕبٖ سا ثب تضئیٙبت فشٟٔبی عجیؼی ٚ ٌیبٞی ؿىُ داد٘ذ وٝ دس ایٙدب ثٝ ٚضٛح تشویت ٚ تبثیش 

 [11]ٔحلٛالت تضئیٙی عشاحی كٙؼتی سا ٔی تٛاٖ دس ػبختبس دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی فضبی ٔؼٕبسی خؼتدٛ وشد. 

ٚ دس ٘تیدٝ  1917وبس إِٓبٖ ،ا٘دٕٙی وٝ ثٝ ٔٙظٛس آؿتی دادٖ ٞٙش ٚ كٙؼت تـىیُ ؿذٜ ثٛد دس ػبَ ٚسن ثٛ٘ذ ا٘دٕٗ 

ی سٚاثظ ٌشٚٞی اص عشاحبٖ ،كٙؼتٍشاٖ ،سٚص٘بٔٝ ٍ٘بساٖ ٚ ٔمبٔبت ٔختّف تبػیغ ؿذٜ ثٛد وٝ دس ٔٛسد ٔؼبِٝ ی ٔؼیبسٞبی 

شدی خذیذ ثشا سٚیبسٚیی ثب ٔـىالت ٘بؿی اص كٙؼت تبویذ عشاحی إِٓب٘ی ٌشد ٞٓ  خٕغ ؿذٜ ثٛد٘ذ.٘بٚٔبٖ ثش ضشٚست اتخبر سٚیى

ٔی ٚسصیذ.ٚی چٙیٗ اظٟبس ٘ظش ٔیىٙذ دس كٙبیغ دػتی فؼبِیت ٞبی ٞٙشٔٙذ، تِٛیذوٙٙذٜ ٚ فشٚؿٙذٜ ثب ٞٓ تشویت ٔی ؿٛ٘ذ.أب 

،ثٙبثشایٗ یبفتٗ اص آ٘دبیی وٝ ٞٙشٞبی وبسثشدی دیٍش ثٝ ٔؼٙبی كٙبیغ دػتی ٘یؼت ،ایٗ ػٝ وبسوشد اص یىذیٍش خذا ؿذٜ ا٘ذ

صٔیٙٝ ٞبی ٔـتشن ضشٚسی ثٛد. ایٗ تـىیالت ػجبست اػت اص  ثٟجٛد اٚضبع وبس حشفٝ ای اص عشیك ایدبد ٕٞىبسی ثیٗ 

ٞٙش،كٙؼت ٔبؿیٙی ٚ كٙبیغ دػتی اص ساٜ آٔٛصؽ ٚ تجّیغبت ٚ اتخبر ٍ٘شؽ ٞبی ٔتفك ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ ٔشثٛعٝ،ٞذف كشفب 

ٔؼیبسٞبی ٞٙشی تب ٚلتی اػتجبس داس٘ذ وٝ ثٝ آسٔبٟ٘بی فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی صٔب٘ٝ ی ٔب ثٟجٛد ٔؼیبسٞبی صیجبیی ؿٙبختی ٘جٛد.

 [12]ٕٞبًٞٙ ثبؿٙذ ٚ وبس ٚ ص٘ذٌی سا ثب ٞٓ تّفیك وٙٙذ 

ثب ثشسػی دلیك ػجه ٞبی ٔختّف ٔی تٛاٖ سٚیىش ثٝ عشاحی كٙؼتی ٚ تىِٙٛٛطی ٚ پیٛ٘ذٞبی تبسیخی آٟ٘ب سا دس ثؼیبسی اص 

دس ػجه ٞبیی ٔب٘ٙذ ٞبی  61ؼتشاوتیٛیؼٓ ٚ... ثٝ ٚضٛح ٔالحظٝ وشد وٝ دس آثبس ٔؼٕبسی ثشخؼتٝ ی دٞٝ ٔىبتت ٟٔٓ ٔب٘ٙذ وب٘

 ته ٚ ٔیٙیٕبِیؼٓ ایٗ سٚیىشد وبٔال ٔـٟٛد اػت.
 

 عىاصز بصزی ي سیبایی شىاسی : -3-3
ثٝ ٕٞیٗ ٘بْ ٘خؼت  ٘خؼتیٗ ثبس تٛػظ اِىؼب٘ذس ثبٍٔبستٗ دس لشٖ ٞدذٞٓ ثىبس سفت.اٚ دس وتبثی  aesthetic ٚاطٜ ی 

aesthetic  سا  دس ٔؼٙبی ؿٙبخت حؼی ثىبس ثشد،ػپغ آ٘شا دس ٔؼٙبی ادسان صیجبیی حؼی یب صیجبیی ٔحؼٛع ثٝ ٚیظٜ صیجبیی

 ٔحؼٛع ٞٙشی اػتؼٕبَ وشد.
ػظ فالػفٝ ٚ دا٘ـٕٙذاٖ ػّْٛ ٔشتجظ اسائٝ ٌشدیذٜ اػت.وٝ ٌٛ٘بٌٛ٘ی دس ایٗ دس عَٛ تبسیخ تؼبسیف ٔتؼذدی اص صیجبیی تٛ

 تؼبسیف حبوی اص آٖ اػت وٝ صیجبیی أشی اػت حبئض إٞیت،وٝ دس ادأٝ ٔی تٛاٖ ثٝ تؼذادی اص ایٗ ٘ظشیبت اؿبسٜ وشد:
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ب٘ی وٝ ٔب٘ٙذ غبیت پبیب٘ی ثی ٞذف ثٝ ٘ظش وب٘ت صیجبیی آٖ اػت وٝ ِزت ثیبفشیٙذ، سٞب اص ثٟشٜ ٚ ػٛد. ثی ٔفْٟٛ،ػبْ ٚ ٍٕٞ

ثبؿذ.ثٝ ٘ظش ٍُٞ صیجبیی تبثـی ٚ پشتٛیی اص ٔغّك یب ایذٜ ی ٔغّك اػت. اص ٘ظش ْٞٛ صیجبیی آٖ اػت وٝ دِپزیش ٚ ٔغجٛع 

 ٚ یب ثیٗ دا٘ـٕٙذاٖ ایشا٘ی اص ٘ظش فبساثی صیجبیی ،ؿىٜٛ ٚ صیٙت  دس ٞشٟب ثٝ ٚػیّٝ ی رٚق تؼییٗ ٔی ٌشدد ثبؿذ.اص ایٗ سٚ تٙ

تؼشیف اثٗ ػیٙب اص صیجبیی ٔجتٙی ثش سٚیىشد .ٔٛخٛدی ػجبستؼت اص پیذایؾ ٚخٛد ثشتش  ٚ ثٝ دػت آٔذٖ وٕبَ ٟ٘بیی آٖ

 افالعٛ٘ی اػت یؼٙی یبفتٗ ٔبٞیت صیجبیی فی ٘فؼٝ ٚ آ٘چٙبٖ وٝ ٞؼت ،٘ٝ آ٘چٙبٖ وٝ ٔشدْ ػبدی وّٕٝ ی صیجبیی سا ثٝ وبس ٔی

 [13]ثش٘ذ.
ؼٙبیی ٚ صیجبیی ؿٙبختی  خٛد ٔی ثبؿذ ٚ اعالػبت صیجبیی ؿٙبختی لؼٕت خبكی اص سٚاٖ ٞش پذیذٜ ای  داسای اعالػبت ٔ

ٔب سا ٔخبعت لشاس ٔی دٞٙذ ٚ ثبػث ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دس ٔب یه ٘ٛع احؼبع سضبیت ثٝ ٚخٛد آیذ ،ایٗ احؼبع تحت تبثیش ػبُٔ 

ٙٙذٜ اعالػبت  ٔی ثبؿذ.ایٗ احؼبع وبٔال اختٕبػی اػت ٚ ثٝ ایٗ دِیُ ٔؼبِٝ ای اػت وٝ وبٔال تبثغ  ؿخق دسیبفت و -سٚا٘ی

ؿخلی اػت . اٌشچٝ ؿبیذ ثتٛاٖ آ٘شا تب حذی تٛكیف وشد أب ثٝ عٛس وّی تؼشیف ٘بپزیش اػت ٚ اص ایٗ اعالػبت ٕ٘ی تٛاٖ 

 [14]اػتفبدٜ ی ٔؼتمیٕی داؿت.

ٚ ... وٝ ثٝ ػٙٛاٖ  اٞذاف  دس حیغٝ ی ٞٙش، تٛخٝ ثٝ ثحث صیجبیی ٚ تبثیشات ػٙبكش ثلشی ٔب٘ٙذ ٘مغٝ،خظ ،ؿىُ،ثبفت،سً٘

ٟٔٓ ؿىُ ٌیشی یه اثش ٞٙشی ثؼیبس حبئض إٞیت ٔی ثبؿٙذ  سا ٔی تٛاٖ دس وّیٝ ٌشایؾ ٞبی ٞٙشٞبی تدؼٕی ٔب٘ٙذ ٘مبؿی ٚ 

 حتی ٔؼٕبسی ٚ عشاحی كٙؼتی ثٝ ػٙٛاٖ وبسثشدی تشیٗ  ایٗ ٞٙشٞب  یبد وشد. 

ٙحٙی اثش ٔـخق تش ٚ ا٘ؼغبف ٘بپزیش تشی دس رٞٗ ٔی ثشای ٔثبَ دس ثحث خظ، خظ ساػت اص ِحبػ ثلشی ثٝ ػىغ خظ ٔ

ٌزاسد .دس ٔغبیشت ثب خظ ساػت ،خظ ٔٙحٙی ٕٞیـٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی ٘ٛػی تحشن اػت. پیت ٔٛ٘ذسیبٖ استجبط ثیٗ ایٗ دٚ خظ 

خظ ساػت ثٝ ٔؼٙی ٕ٘ٛ٘ٝ ی ٔتىبُٔ خظ ٔٙحٙی اػت اٌش چٝ دٚٔی تغبثك ثیـتشی ثب عجیؼت " سا چٙیٗ ثیبٖ ٔی وٙذ.

ِزا تٛخٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی اػتفبدٜ اص ایٗ ػٙبكش دس ؿىُ ٌیشی اثش اص ِحبػ صیجبیی ؿٙبػی ٚ ثیبٖ ایذٜ ٚ ٔفبٞیٓ ٔٛسد  [13]"دداس

 ٘ظش أشی ٚاخت ٔی ٕ٘بیذ.

اص ػٛیی ؿبخق تشیٗ ٚخٝ اؿتشان ٔؼٕبسی ٚ عشاحی كٙؼتی،  تبثیش ثلشی ٚحؼی اػت وٝ  ٔحلٛالت  آٟ٘ب ثب تٛخٝ ثٝ  و

ی ؿٙبػی  ثٝ وبسثشاٖ ا٘تمبَ ٔی دٞٙذ.ثٙبثشاثٗ عشاحبٖ كٙؼتی ٚ ٔؼٕبساٖ دس كذد اسائٝ ی ثٟتشیٗ  ٕ٘ٛد ٔفبٞیٓ ثلشی ٚ صیجبی

 .ایٗ تبثیش ٞؼتٙذ

 

 کاوسپت:-3-4
یه پذیذٜ ی ثلشی ٔی تٛا٘ذ ٘بلُ خجش ثبؿذ،٘بلُ پیبٔی ٚیظٜ ٚ یباحؼبػی خبف. ایٗ ػُٕ یب ثٝ كٛست ٘بخٛد آٌبٜ ٚ غیش 

دس وٙبس اػتفبدٜ اص پذیذٜ ی ثلشی كٛست ٔی ٌیشد ٚ یب ٔؼتمیٕب ٚ یب آٌبٞب٘ٝ پذیذٜ ی ثلشی  ٔؼتمیٓ ثٝ ؿىُ ٔحلَٛ فشػی

 [15]ثٝ خبعش آٖ ػبختٝ ٔی ؿٛد.
ِغت ثٝ ٔؼٙبی ٔفْٟٛ ٚ تلٛس ػٕٛٔی اػت. دس ٔؼٙبیی ٌؼتشدٜ، ایٗ ٚاطٜ ثشای ٔفبٞیٕی اػتفبدٜ  conceptوب٘ؼپت 

ؿىُ ٚ ػبختبس ظبٞشی سا داسا ثٛدٜ ٚ حبُٔ پیبْ ٚ سٚایتی دسٖٚ خٛد ٞؼتٙذ.  ؿٛد وٝ دس رٞٙیت ػٕٛٔی ٕ٘بدٞبیی فشاتش اص ٔی

اخشای یه اثش وب٘ؼپت ثٝ ٔؼٙبی پذیذ آٚسدٖ فضبیی اػت تب ثٝ ٚاػغٝ آٖ ٔخبعت سا دس سٚایت ٌفتبس اثش حُ وٙذ ٚ اٚ سا ثٝ 

شا ٚ اسائٝ اثش دس دسخٝ دْٚ إٞیت لشاس ػٛی ٔفْٟٛ )ثیبٖ تفؼیشی وّی اص ٔٛاسد خبف( پیؾ ثشا٘ذ وٝ دس ایٗ ٔیبٖ چٍٍٛ٘ی اخ

 [16]ٌیشد ٚ ایٗ ٔٙظٛس ٚ فىش ٞٙشٔٙذ اػت وٝ ٟٔٓ اػت ٔی
اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ ٞش ٔحلَٛ كٙؼتی ٚ فضبی ٔؼٕبسی سا حبٚی اعالػبت،ٔؼب٘ی ٚ ٔفبٞیٕی دا٘ؼت وٝ اص رٞٗ عشاح 

٘ظش ٔؼٕبس دس فضبی ٔؼٕبسی ثبیذ تحت تبثیش ٔفبٞیٓ ٘ـبت ٔی ٌیش٘ذ.ثٙبثشایٗ تٛخٝ ثٝ ٘ىتٝ حبئض إٞیت اػت وٝ ٔفبٞیٓ ٔٛسد 

ٚ ٔؼب٘ی ٔحلٛالتی وٝ دس آٖ فضب لشاس ٔی ٌیش٘ذ ،ثبؿذ.ِزا ٔؼٕبس ثبیذ ثشای اسائٝ ی ٔفٟٛٔی خبف دس فضبی ٔؼٕبسی تبثیش 

ْٛ اكّی عشح ٔؼٙبیی ایٗ ٔحلٛالت سا دس عشاحی خٛد ِحبػ ٕ٘بیذ ٚ ایٙىٝ تضبد یب ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ایٗ ٔفبٞیٓ ثبػث استمب ٔفٟ

 ؿٛد. 
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 فضای معماری ي محصًل: ي ارتباطات  تعامل -3-5
فضبی ٔؼٕبسا٘ٝ سا ٔی تٛاٖ ثٝ فضبی ٚخٛدی ) تدؼٓ یبفتٝ( تؼجیش وشد.فضبی ٚخٛدی ٔفٟٛٔی سٚاٖ ؿٙبختی اػت وٝ 

ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ  ٘ـبٍ٘ش سؿذ تلٛسات ا٘ؼبٖ یؼٙی تؼبُٔ ثب ٔحیظ ثٝ ٔٙظٛس سػیذٖ ثٝ تفبٕٞی سضبیت ثخؾ اػت.پیٛ٘ذ ٔیبٖ 

 [17]خٙجٝ ی ػیٙی ٚ فیضیىی ایٗ فشایٙذ ثٝ حؼبة ٔی آیذ. "فضبی ٔؼٕبسا٘ٝ"فشایٙذی دٚ ػٛیٝ ٚ تؼبّٔی ٚالؼی اػت. 

ٍٞٙبْ ثشسػی فضب ٚ ٔحیظ ثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ ػٛأُ پیچیذٜ ٚ ٔتؼذدی ٔب٘ٙذ اؿیب)ٔحلٛالت ( ،استجبعبت سً٘ ٚ ...٘مؾ 

أشٚصٜ تبثیش ٔحلٛالت عشاحی كٙؼتی سا دس فضبٞبی ٔختّف ٔؼٕبسی اػٓ اص [ 2ی وٙٙذ.]ٟٕٔی دس ؿىُ ٌیشی ایٗ فضب ثبصی ٔ

فضبٞبی داخّی ٚ خبسخی ٔی تٛاٖ ثٝ ٚضٛح ٔـبٞذٜ  وشد.خٛاٜ ایٗ ٔحلٛالت خٙجٝ ی تضئیٙی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ یب ٔحلٛالتی 

 كشفب ػّٕىشدی ثبؿٙذ.

ؾ ،صیٙت،دوٛساػیٖٛ،تٙذیغ،٘مبؿی،٘مؾ ثشخؼتٝ ٚ ...دس تضییٗ دس ٔؼٕبسی ٘بْ ٞبی صیبدی سا ثٝ رٞٗ ٔب ٔی آٚسد.٘م

ٔؼٕبسی ٔذسٖ ثٝ ػٕذ تضئیٙبت اص ٔؼٕبسی خذا ؿذٜ اػت ٚ تضییٗ ٚػیّٝ ی صائذی دس ثٙب ٚ فبلذ ضشٚست ٔؼشفی ٔی ٌشدد.دس 

كش ػبصٜ ای ػجه ٞبی دیٍش ٔؼٕبسی ٔثال ثبسٚن یب آست ٘ٛٚ  ػٙبكش تضییٙی ٚ ػٙبكش ػبختبسی دس یىذیٍش رٚة ؿذٜ ثٛد٘ذ.ػٙب

ثٝ تشتیجی تغییش فشْ یبفتٝ ثٛد٘ذ وٝ اص عشفی ثٝ خٛثی ػّٕىشد فیضیىی ؿبٖ سا داؿتٙذ ٚ اص عشف دیٍش ثٝ ػٕذ ٘مؾ ػٙلش 

 [14]تضییٙی سا ایفب ٔی ٕ٘ٛد٘ذ.تٕبْ ا٘ٛاع ػٙبكش تضییٙی دس ٔؼٕبسی دس خذٔت تبویذ ثش ایذٜ ی اكّی ثٙب ٞؼتٙذ.

وٝ دس فضبی ٔؼٕبسی لشاس ٔی ٌیشد،ثؼذ تضییٙی یب ػّٕىشدی داؿتٝ ثبؿذ ثبیذ دس كشف ٘ظش اص ایٙىٝ ٔحلَٛ عشاحی ؿذٜ 

ساػتبی تبٔیٗ اٞذاف صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ ٚ تىٕیُ ٔؼب٘ی ٚ ٔفبٞیٓ فضبی ٔؼٕبسی لشاس ٌیشد وٝ ایٗ سٚیىشد خٛد ٔی تٛا٘ذ ثٝ 

 كٛست ٞذفٕٙذ دس پشٚػٝ ی عشاحی ِحبػ ؿٛد.

 

 بزرسی ومًوٍ ی مًردی: -3-6

ؾ ٔی تٛاٖ تبثیشات ثلشی ٚ صیجبیی ؿٙبػی ٔحلَٛ كٙؼتی سا ثٝ عشق ٔختّف خٛاٜ اص عشیك حضٛس ٔحلَٛ دس ایٗ ثخ

دس فضبی ٔؼٕبسی ٚ یب حتی فشاتش اص آٖ ثىبسٌیشی ػٙبكش  ثلشی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ دس ٔحلَٛ خٟت سػیذٖ ثٝ اٞذاف صیجبیی 

 ؿٙبختی ٚ ٔفٟٛٔی ثٙبی ٔؼٕبسی، ٔـبٞذٜ ٚ ثشسػی وشد.

 

 اوٍ تاسل:خ 3-6-1
خب٘ٝ ی تبػُ یىی اص آثبس ثشخؼتٝ آست ٘ٛٚ ،وٝ یىی اص ػجه ٞبی پیـشٚ دس اسائٝ ی ٔحلٛالت عشاحی كٙؼتی ثٛدٜ 

 ،٘ـبٍ٘ش تبثیشات صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ ٚ ٔفٟٛٔی ػٙبكش وبسثشدی ٚ تضییٙی دس ٕ٘ب ٚ داخُ ػبختٕبٖ ٔی ثبؿذ.

ؿیـٝ وٝ دس ػبخت وشیؼتبَ پبالع ٚثشج ایفُ ثٝ وبس سفتٝ ثٛد  دس ایٗ اثش ٚیىتٛس ٞٛستب اص ٔلبِح خذیذ چٖٛ تیش آٞٗ ٚ 

اػتفبدٜ وشد ٚ آسایٝ ٞبی ٌُ ٌٛ٘ٝ ی آست ٘ٛٚ سا ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ صیٙت ػغٛح ٚ ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ ػٙلشی ػبختبسی ثٝ وبس ٌشفت.اٚ 

ٚ ٘مبؿی دیٛاسی ،اثش ػتٖٛ ٞبیی آٞٙی عشاحی وشد وٝ ٔب٘ٙذ ٌُ ػٛػٗ اص صٔیٗ ثیشٖٚ آٔذ٘ذ.ایٗ ػتٖٛ ٞب دس وٙبس ٔجّٕبٖ 

ٞٙشی یىپبسچٝ ٚ پٛیبیی سا ؿىُ ٔی داد٘ذ وٝ دس آٖ تضییٙبت ٚ ػبصٜ ٞبی ؿفبف ثب ٞٓ تشویت ؿذٜ ٚ ػبختٕبٖ  سا ثٝ ؿیی 

 [7]تضییٙی ٔجذَ ػبختٝ ثٛد.

وٝ اٌشایٗ ثب ٍ٘بٞی ثٝ ایٗ اثشٔی تٛاٖ دسیبفت وٝ فضب ٚ ٕ٘بی آٖ وبٔال تحت تبثیش تضییٙبت ٚ ٔجّٕبٖ آٖ اػت،ثٝ ٌٛ٘ٝ ای 

   ػٙبكش سا اصٔحیظ  حزف ٕ٘بییٓ فضبی ٔؼٕبسی وبٔال اص ِحبط صیجبیی ؿٙبػی ٚ ٔؼٙبیی دٌشٌٖٛ ٔی ؿٛد.
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 : ٕ٘بی وّی خب٘ٝ تبػ1ُؿىُ

(www.bluffton.edu) 

ی ٘ضدیه اص خب٘ٝ ٕ٘ب: 2ؿىُ 

 تبػُ

(www.bluffton.edu) 

:خب٘ٝ تبػُ،الثی 3ؿىُ 

(www.misfitsarchitecture.com) 

 :خب٘ٝ تبػُ، ساٜ پّٝ ٚسٚدی4ؿىُ 
(www.wikimedia.org) 



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 44ماٌ  تیز -تُزان 

 8 

 :( Coop Himmelb(l)au)اثز کًپ َیملبال  BMWومایشگاٌ مًویخ  3-6-2
( خٟت bmw.z4.io3ٛ٘ٝ ثب ٔمبیؼٝ ی ػٙبكش ثلشی اػتفبدٜ ؿذٜ دس یىی اص ٔحلٛالت ؿبخق وٕپب٘ی )دس ایٗ ٕ٘

عشاحی پٛػتٝ خٛدسٚ ٚ ثىبس ٌیشی ایٗ ػٙبكش دس سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی وبِجذ ثٙبی ٕ٘بیـٍبٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ٚضٛح تبثیشات ثلشی سا وٝ 

بٜ ثیـتش ثٝ كٛست یه ٔحلَٛ كٙؼتی ثٝ ٘ظش ٔیشػذ تب یه ثٙب اص ٔحلَٛ خٛد ٌشفتٝ اػت،ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد.دس ٚالغ ثٙبی ٕ٘بیـٍ

  ثٙبی ٔؼٕبسی ػٙتی .

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دس ؿٟش ٔٛ٘یخ bmw: ٕ٘بیـٍبٜ  8ؿىُ 

(www.archdaily.com) 

 

   bmw,z4,io3:خٛدسٚی6ؿىُ

(www.cardesignnews.com) 

  bmw.z4.io3 : خٛسد5ٚؿىُ 

(www.bmw.com) 

:   ثخـی اص ٕ٘بی داخّی ػمف  7ؿىُ 

 bmw(www.archdaily.com)ٕ٘بیـٍبٜ 

 

http://www.cardesignnews.com/
http://www.archdaily.com/


  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 44ماٌ  تیز -تُزان 

 9 

 

 :ٔٛ٘یخ  bmw:ٔمبیؼٝ ی ثلشی ٚ صیجبیی ؿٙبػی ٔیبٖ ٔحلَٛ ٚ ثٙبی ٕ٘بیـٍبٜ  1خذَٚ ؿٕبسٜ 

 ٘تیدٝ ٌیشی bmwٕ٘بیـٍبٜ ٔٛ٘یخ  z4.io3خٛدسٚ ی ٔؼیبس

ٞبی ثٝ وبس ثشدٜ ؿذٜ دس  سً٘ سً٘

 ٔحلَٛ ؿبُٔ ٘مشٜ ای ،وشٚٔبتیه.

Gray metalic 

 )خبوؼتشی فّضی (

سً٘ غبِت ثٝ وبس ثشدٜ دس 

ثٙب ثٝ تجؼیت اص ٔحلَٛ لشاس 

ٌشفتٝ دس آٖ ثٝ ایدبد حغ 

كٙؼتی دس فضبی ٔؼٕبسی وٕه 

 صیبدی وشدٜ اػت.

تىشاس ٔتشیبَ ٚ ثبفت  فّض -ؿیـٝ  ٔبت -ؿفبف  ثبفت

ذٜ ی پٛػتٝ ی تـىیُ دٞٙ

خٛدسٚ ػیٙب دس وبِجذ ثٙب ،وٝ 

٘ـبٍ٘ش تبویذ حضٛس كٙؼت ٚ 

 تىِٙٛٛطی دس ثٙب ٔی ثبؿذ.

اػتفبدٜ اص خغٛط ٔٙحٙی ٚ وشٚ دس  خظ

 پٛػتٝ ی خٛدسٚ.

اػتفبدٜ اص خغٛط ٔٙحٙی دس 

 وبِجذ ثٙب

اػتفبدٜ اص خغٛط ٔٙحٙی 

وٝ وبٔال ثشٌشفتٝ اص خغٛط 

تـىیُ دٞٙذٜ ی فشْ خٛدسٚ 

ثٝ ٔٙظٛس ایدبد  ٔی ثبؿذوٝ

پٛیبیی ٚ حغ تحشن وٝ ثٝ 

ٚضٛح دس وبِجذ ثیشٚ٘ی ٚ دسٚ٘ی 

 ثٙب ثٝ وبس ثشدٜ ؿذٜ اػت.

اػتفبدٜ اص فشْ ٞبی وشٚ ٚ تخٓ  فشْ

ٔشغی خٟت استمب ػّٕىشد ایشٚدیٙبٔیىی 

 خٛدسٚ.

اػتفبدٜ اص ػغٛح ٔٙحٙی دس 

 پٛػتٝ ی داخّی ٚ خبسخی ثٙب

اػتفبدٜ اص فشْ ٞبی  

ٙب ثٝ ٔٙظٛس ٔٙحٙی ٚ وشٚ دس ث

ایدبد حغ حشوت، پٛیبیی ٚ 

ؿتبة وٝ ثشٌشفتٝ اص ػغٛح 

 ٔٛخٛد دس خٛدسٚ ٔی ثبؿذ.

 

 ِٔٛفٔبخز: 
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 وتیجٍ گیزی : -4
وٝ ٔؼٕبساٖ ٚ عشاحبٖ  ی،وٝ ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ ٚ آثبس یٚ ٔؼٕبس یكٙؼت یعشاح ٗیتٍٙبتًٙ ٔب ث یخیثب تٛخٝ ثٝ استجبط تبس

ٔـبٞذٜ  یثٝ سٚؿٙ ٍشیىذی یسا دس لّٕشٚ ٞب ؾیدٚ ٌشا ٗیتٛاٖ ٘فٛر ا یٕ٘ٛد٘ذ، ٔاسائٝ  ٍشیىذی ی غٝیٔغشح، دس ح یكٙؼت

ثبؿٙذ وٝ ثٝ عٛس  یٔ یٔب لشاس داس٘ذ ،حبكُ وبس عشاحبٖ كٙؼت شأٖٛیوٝ دس پ یاص ٔحلٛالت یبدیؿٕبس ص ٗیٕ٘ٛد.ٕٞچٙ

 ـتشیدٞٙذ ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پ یلشاس ٔ شیخٛد سا تحت تبث یٔؼٕبس یفضب ،یٚ ثلش یؿٙبػ ییجبیاص ِحبػ ص ٓیٔؼتم شیٚ غ ٓیٔؼتم

دٞٙذٜ  ُیتـى یػٙبكش ثلش صخٛد سا ثب ثٟشٜ ٌشفتٗ ا یاثش ٔؼٕبس یخبف حت یٔٛاسد دس تٛا٘ذیٔؼٕبس ٔ ییاص ػٛ اؿبسٜ ؿذ

ٔحلٛالت دس  ٗیچٙب٘چٝ حضٛس ا ٍشید ییاص ػٛ ٚ ذیٕ٘ب یخبف عشاح یٔفٟٛٔ بی بْیپ بٖیٔحلٛالت خٛد ثٝ ٔٙظٛس ث بیٔحلَٛ 

ٗ یػٛ داؿتٝ ثبؿذ.ِزا ا شیٔذ ٘ظش ٔؼٕبس تبث وّی ٓیتٛا٘ذ ثش ٔفبٞ یٚ ... ،ٔ یؿٙبخت ییجبیثذٖٚ تٛخٝ ثٝ اثؼبد ص یبسٔؼٕ یفضب

ٔفْٟٛ  اص ِحبػ ػجه، یٔؼٕبس یؿذٜ ٚ فضب یٔحلٛالت عشاح ٗیٔب ث یتؼبّٔ بی یاػت وٝ چٙب٘چٝ تضبد تیٔٛضٛع حبئض إٞ

ٚ  یعشاح كٙؼت  بٖیٔ ٝیتؼبُٔ دٚػٛ هی دٝیٕبس ثٝ آٖ اص لجُ تٛخٝ ٕ٘ٛدٜ وٝ دس ٘تثبؿذ وٝ ٔؼ یاكِٛ ی ٝیٚ ...  لشاس داسد ثش پب

ثشآٚسدٜ  یسا ثٝ دسػت یٚ ٔفٟٛٔ یؿٙبػ ییجبیص یٞب بصی٘ تیوٙذ وٝ دس ٟ٘ب تیٞذا یا ٌٛ٘ٝسا ثٝ  یتٛا٘ذ سٚ٘ذ عشاح یٔؼٕبس ٔ

 وٙذ.
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