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  چكیدُ
ثبظتبة تغییطات ػوسُ زض ؾبذتبض قجکِ فعبّبی ػوَهی زض زٍضاى هسضى، تحؿیي زٍثبضُ کیفیبت فعبّبی ثبظ ؾٌتی ضا زض 

یٌچٌیي قکل گیطی ٍ تَؾؼِ قْطّبی هؼبصط ثط اؾبؼ کیفیت ؾبذتبضی قْطّبی ؾٌتی، اّویتی زیگط ثبضُ اٍ  ِثطزاقت

اظ ثب الْبم اظ پسیسُ ّب ٍ فطآیٌسّبی ؼجیؼی، چطاکِ ًگبّی ثِ قْطّبی ؾٌتی ًكبى هی زّس کِ ایي قْطّب . ِ اؾتیبفت

ٍ کخطت زض ارعا ٍ ػٌبصط ارتوبػی ٍ هکبًی اهب چٌبى کیفیت ؾبذتبضی ٍیػُ ای ثطذَضزاض ثَزُ اًس کِ ثب ٍرَز تٌَع 

ست یبفتِ ای ضا قکل هی زازُ اًس کِ ثِ قکل کلیتی هٌؿزن، یکپبضچِ ٍ ٍحثَاؾؽِ ثطذَضزاضی اظ فطآیٌسی آفطیٌٌسُ، 

ثب گیطی هَضفَلَغی پبیساضی ثطای قْطّبیی اظ ایي زؾت هٌزط قسُ اؾت. ثٌبثطایي چٌیي ثٌظط هی ضؾس کِ هی تَاى 

 یایزبز کلیتثطای ط ضٍی پسیسُ ّب ٍ فطآیٌس ّبی ؼجیؼی ٍ ًیع هؽبلؼِ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی زٍضاى پیف اظ هسضى  هؽبلؼِ ث

کطیؿتَفط الکؿبًسض اظ رولِ اًسیكوٌساًی ؾت کِ ثب اضائِ ًظطیِ  .ثْطُ ثطزپبیساض ثطای قْطّبی آیٌسُ  ییکپبضچِ ٍ ؾبذتبض

 "ؾبذتبض ظًسُ"ثب هؽبلؼِ ًظطیِ ایي هقبلِ ؾط آى زاضز تب  ّویي ضٍ  زض ایي ضاُ گبم ظزُ اؾت. اظ  "ؾبذتبضّبی ظًسُ"

ظهیٌِ کبضثؿت آًْب ضا زض ؼطاحی قْطی هؼبصط کطیؿتَفط الکؿبًسض ٍ قٌبذت ٍیػگی ّبی ثٌیبزیي ؾبذتبضّبی ظًسُ، 

وي ثکبضگیطی هتَى تَصیفی ٍ ثْطُ گیطی اظ ضٍـ تحلیل هحتَا، ظ-هقبلِ ثب اؾتفبزُ اظ قیَُ تبضیری زض ایيفطاّن آٍضز. 

هرتلف ثِ تحلیل ًظبم هٌس هتَى ٍ ًَقتِ ّب پطزاذتِ ٍ ًظطیِ ّب ٍ هفبّین پیطاهَى ًظطیِ ّبی کطیؿتَفط الکؿبًسض ٍ 

ذصلت ّبی ثٌیبزیي ٍ چگًَگی ایزبز ؾبذتبضّبی ظًسُ زض آضا اًسیكوٌساى هرتلف هَضز ثطضؾی ٍ تحلیل قطاض گطفتِ ٍ 

ثٌیبزیي  ذصبئلثب تسٍیي ٍیػگی ّبی ؼطاحبًِ ًیع . زض اًتْب هی گطززاؾترطاد  اض ٍیػگی ّب ٍ اصَل ثٌیبزیي آًْب

 ظهیٌِ کبضثؿت آًْب زض ؼطاحی قْطی اهطٍظ فطاّن هی گطزز. ؾبذتبضّبی ظًسُ

 

 ؼطاحی قْطی ، قْط ظًسُؾبذتبض ظًسُ، هَضفَلَغی پبیساض،  کلیدی: ّای ٍاشُ
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  هقدهِ -1
اؾالهی ضا هَضز هؽبلؼِ قطاض هی زّین، پیَؾتگی ٍ اًؿزبم، اظ -ٌّگبهی کِ ؾبذتبض قْطّبی تبضیری ٍ ثَیػُ قْطّبی ایطاًی

ْوتطیي ٍیػگی ّبیی ؾت کِ ؾبظهبى زّی آًْب اظ آى ثطذَضزاض اؾت. ایي ٍیػگی ّب ًِ تٌْب زض هقیبؼ کالى ثلکِ تب ذطز رولِ ه

تطیي هقیبؼ ّب ًیع تساٍم زاضز ٍ ثِ پیًَسی قَی زض ّوِ ارعا آى هٌزط قسُ اؾت؛ ٍ ثب تکیِ ثِ ّویي پیَؾتگی ٍ اًؿزبم اؾت 

ل گیطی ذَز، پبیساض هبًسُ اًس ٍ زض یک تساٍم تبضیری ذَز ضا ّوَاضُ ثبظتَلیس ًوَزُ کِ ایٌگًَِ قْط ّب زض فطآیٌس ضقس ٍ قک

اًس. ّن اظ ایي ضٍؾت کِ ثب ًگبّی ثِ قْطّبیی اظ ایي زؾت، ّوَاضُ آًْب ضا زاضای احؿبؾی اظ ظًسُ گی هی یبثین. ثٌظط هی ضؾس 

ایي قْطّب اظ آى ثطذَضزاض ثَزُ اًس زاًؿت. ثِ گًَِ ای کِ ثبیس ایي احؿبؼ ضا تصَیط ضٍقٌی اظ کیفیت ؾبذتبضی ٍیػُ ای کِ 

کِ آًچِ زض زل ایي ؾبذتبض ظًسُ ؾبذتِ هی قَز، ثب آى ؾبظگبض اؾت، اظ آى ؾطچكوِ هی گیطز، آى ضا هحبفظت هی کٌس ٍ آى 

ى آى ٍظغ هَرَز ضا ضا هی پطٍضز. ٍ ایي ّوِ ًبقی اظ فطآیٌسی ؾت کِ ّوَاضُ تبثغ آًچِ کِ هَرَز اؾت هی ثبقس ٍ ؾبذتبض ًْب

. اهب ثٌظط هی ضؾس کِ ثبفت [1]ّوبًگًَِ کِ ثرَزی ذَز تغییط هی کٌس یب ثِ تسضیذ زگطگَى هی قَز، ثؿػ ٍ تَؾؼِ هی زّس

ّبی قْطّبی هؼبصط هب، اظ آًزب کِ ثَؾیلِ آضهبى ّبی هسضًیؿتی قطثبًی قسُ اًس، فبقس ؾبذتبضّبیی ظًسُ اظ ایي زؾت ّؿتٌس تب 

ب ًتَاًؿتِ اًس ثِ آى اًؿزبهی کِ قْطّبی تبضیری اظ آى ثطذَضزاض ثَزُ اًس زؾت یبثٌس ثلکِ تَرِ ثِ ٍیػگی ّبی آًزب کِ ًِ تٌْ

 ؾبذتبضی آًْب ًیع هَضز غفلت ٍاقغ قسُ اؾت. 

ثبظتبة تغییطات ػوسُ زض ؾبذتبض قجکِ فعبّبی ػوَهی زض زٍضاى هسضى، تحؿیي زٍثبضُ کیفیبت فعبّبی ثبظ ؾٌتی ضا زض 

اّویتی زیگط ثبضُ  قکل گیطی ٍ تَؾؼِ قْطّبی هؼبصط ثط اؾبؼ کیفیت ؾبذتبضی قْطّبی ؾٌتی،ٍ ایٌچٌیي  ثطزاقت

اًسیكوٌساى ٍضٍز ػلَم هرتلف ثِ ؼطاحی قْطی، چٌبًکِ ثطای زؾتیبثی ثِ ایي هْن، زض ؼَل ؾبلْبی اذیط ٍ ثَیػُ ثب  .[2]یبفت

 "ؾبذتبضّبی ظًسُ"اظ رولِ ایي ضٍیکطز ّب، گًَبگًَی زؾت ظزُ اًس.  حَظُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ثِ تسٍیي ضٍیکطز/ضٍـ/اثعاضّبی

اؾت کِ اظ تفکطات کطیؿتَفط الکؿبًسض ثطذَاؾتِ اؾت. ٍی الگَّبی ؼطاحی ضا پبیِ ای ثطای زضک فعبّبی هؼوبضی ٍ قْطّبی 

ظایٌسُ هی ضؾس کِ زض آى اظ ّویي ضٍ الکؿبًسض زض پی کكف ؾبذتبضّبی ظًسُ ثِ فطآیٌس ؼطاحی قْطی  .[3]آیٌسُ هی زاًس

فطآیٌس ذلق ًیبظ ثِ فطآیٌسّبی ظایٌسُ زقیق ٍ هكرص زاقتِ ثؽَضیکِ ّط هطحلِ ثؿتطی ثطای هطحلِ ثؼس فطاّن هی کٌس ٍ 

کلیت رسیس اظ کلیت قجل ًبقی هی قَز.  الکؿبًسض آقفتگی کًٌَی زض هؼوبضی ضا ثِ زلیل گطفتبضی هب هیبى هبّیت هؼوبضی، 

هکبًیکی هب اظ رْبى هی زاًس ٍ زض پی پبؾد ثِ ایي ؾَال اؾت کِ چگًَِ هؼوبضی هی تَاًس ثب تَرِ ثِ ػول هؼوبضی ٍ زضک 

ٍی پبؾد ثِ ایي ؾَال ضا زض .[4]ًگطقی رسیس ثِ ؾطقت ًظن ٍ ًگبّی تبظُ ثِ ؾطقت ذَز هبزُ ثِ صَضت کل یکپبضچِ زضآیس؟ 

بصل هی قَز، رؿتزَ هی کٌس ٍ آى ضا ضاّی ثطای زؾتیبثی ثِ اؾتفبزُ اظ فطآیٌس ّبی ظایٌسُ کِ ؾیؿتن ّبی ؼجیؼی اظ آى ح

ایزبز ؾبذتبضّبی "اگط چِ هفبّین هؽطح قسُ زض [. 5]هَضفَلَغی ّبی پبیساض تط ٍ گبهی ثؿَی پبیساضی ظیؿت هحیؽی هی زاًس

یطیي زاضز. ًبزض اؾالهی، قسهتی ز-، زاضای تبظگی ؾت اهب ثکبضگیطی ثطذی اصَل آًْب زض قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ایطاًی"ظًسُ

اؾالهی ثب قطکت زض فطآیٌس ّبی ذالقبًِ ؼجیؼت ٍ ثْطُ گیطی اظ -( هؼتقس اؾت کِ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ایطاًی1975اضزالى)

ثب  [.6]، زض ضؾیسى ثِ الگَّب ٍ قَاػس ػولی زض زؾتیبثی ثِ ًظن ؼجیؼی ٍ ٌّسؾی، ثیكتطیي ؾْن ضا زاضًس"ٌّط الْی"هفبّین 

ضٍظافعٍى اظ ایي ضٍیکطز زض رْبى ثؼٌَاى ضٍیکطزی ضٍظآهس اظ یک ؾَ ٍ ؾبثقِ آى زض هؼوبضی ٍ  ٍرَز اّویت ٍ اؾتفبزُ

اؾالهی اظ ؾَی زیگط، ایي ضٍیکطز زض ایطاى هؼبصط هَضز تَرِ قطاض ًگطفتِ اؾت. ثٌبثطایي ًیبظ ثِ قٌبذت ایي -قْطؾبظی ایطاًی

ٍ ذلق فعبّبی قْطی زض ایطاى هؼبصط ثِ قست احؿبؼ هی  ضٍـ ٍ چگًَگی کبضثطز آى ضا زض فطآیٌس ؼطاحی ثبفت ّبی قْطی

قَز. اظ ّویي ضٍ ایي پػٍّف ؾط آى زاضز تب ثتَاًس ثب قٌبذت ٍیػگی ّب ؾبذتبضّبی ظًسُ ٍ  چگًَگی ایزبز ٍ کبضثؿت آى زض 

  ؼطاحی قْطی، زض پی ؾبظگبض ًوَزى ایي ضٍـ ثب اًؿزبم ثركی ثِ ثبفت ّبی قْطی ٍ ذلق فعبّبی قْطی ثطآیس.
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 ساختار زًدُ -2
ظًسُ زاًؿت. ٍی زض توبم ؼَل ؾبلْبی اذیط ّوِ  ؾبذتبضتفکطات کطیؿتَفط الکؿبًسض ضا ثبیس، ؾطچكوِ تفکطات پیطاهَى 

تالـ ذَز ضا هؼؽَف ثِ هؼطفی، ثؿػ ٍ گؿتطـ هفَْم ؾبذتبضّبی ظًسُ ًوَزُ اؾت. ّسف اصلی زض اقساهبت الکؿبًسض، زضک 

ای یک ؾبظُ، اظ یک فطـ زؾتجبفت گطفتِ تب یک ؾبذتوبى ثب قکَُ یب یک هٌؽقِ ی قْطی، ایي هَظَع اؾت کِ چگًَِ ارع

ثِ یکسیگط تؼلق زاضًس ٍ ربیگبُ هٌبؾت ذَز زض کلیّت ضا پیسا هی کٌٌس. ٍی ّوچٌیي ایي پطؾف ضا هؽطح هی کٌس کِ چگًَِ 

ِ پیَؾتِ هیبى قٌبذت ٍ ؾبذت هی تَاًس کلیّت ثِ ػٌَاى یک قٌبذت یب ؾبذت، ثِ ٍرَز هی آیس ٍ چگًَِ یک تقبثل ّویك

هَرت آقکبض قسى کلیّت ّبی ثیكتط ٍ ثیكتط قَز. قبیس الکؿبًسض زض ؼَل توبم پیكِ ی حطفِ ای ذَز، ثِ زًجبل ؼلت کلیّت 

  [.7]"هي زض زضٍى ذَز، ّویكِ اظ یک کلیّت هزعا ٍ غیط قبثل قکؿت زض آًچِ اًزبم هی زّن آگبُ ثَزُ ام"ثَز: 

فعب زاضای زضرِ ای اظ حیبت اؾت، اهب زض ثطذی حیبت کوتطی ٍرَز -ؼتقس اؾت کِ ّط ثرف اظ ظًزیطُ هبزُالکؿبًسض ه

 اظ ّویي ضٍ ٍی فطظیِ ثٌیبزیي ذَز ضا ایٌگًَِ ثیبى هی زاضز: [.1]زاضز ٍ زض ثطذی حیبت ثیكتط

ز. زض آرط، ؾٌگ، چوي، آًچِ کِ هب حیبت هی ًبهین، حبلتی ػوَهی ٍ کلی ؾت کِ زض ّط ثرف اظ فعب ٍرَز زاض"

-ضٍزذبًِ، تبثلَی ًقبقی، ؾبذتوبى، گل ظضز ًطگؽ، اًؿبى ّب، رٌگل، قْط. کلیس زضک ایي ایسُ ایي اؾت کِ ّط ثرف اظ فعب

ٍ قبثل چِ کَچک ٍ چِ ثعضگ، اظ هطتجِ ای اظ حیبت ثطذَضزاض اؾت کِ ثؽَض ػیٌی ٍرَز زاضز  -ّط حَظُ ثْن پیَؾتِ فعب

 [.1]"ؾت هكبّسُ ٍ اًساظُ گیطی

ضا هؽطح هی کٌس، ثسیي هؼٌب کِ ّط فعب ثرَزی ذَز، ثبقیوبًسُ ای هزعا ٍ پؽ  "کلیت یکپبضچِ"اظ ّویي ضٍ ٍی ایسُ 

هبًسُ ًیؿت، اهب ثركی اظ رْبًی ؾت کِ آى ؾَی هطظ ّبی ذَز زض ثط هی گیطز. ّوچٌیي کلیت ّبی گًَبگًَی ضا زض ذَز 

هی ًبهس ٍ هؼتقس اؾت ایي  "کلیت یکپبضچِ"ضا  "ؾبذتبض"ٍی  [.1]پیَؾتِ اؾتربی هی زّس ٍ فطاتط ایٌکِ ایي کلیت ثْن 

ؾبذتبض هؿتؼس پصیطـ تغییطات ًؿجتب کَچک زض ارعا ٍ ػٌبصطـ اؾت. کلیت، زض احط تغییطات فیعیکی هَظؼی ثؿیبض کَچک ٍ 

 ٍی هفَْم کلیت ضا ایٌگًَِ تکویل ٍ تكطیح هی کٌس: [.1]ذطز، ثِ کلی زگطگَى هی قَز

یت ثِ هخبثِ ؾبذتبضی ؾت کِ زض ّط ثرف اظ فعب ٍرَز زاضز. زض ّط کزبی رْبى کِ ثبقین کلیتی ٍرَز زاضز. ّط کل"

کلیت زض ّط هقیبؼ ٍ ؾؽحی، اظ هطاکع ؾبذتِ قسُ اؾت. هطاکع هَرَزیت ّبی ثْن پیَؾتِ ای ّؿتٌس کِ زض آى فعب ظبّط 

ّی ثِ یک کلیت، هطاکع ثط اؾبؼ هیعاى ثْن پیَؾتگی قبى، زضرِ هی گطزًس ٍ ثِ ؼطیقی ثط ّن ّوپَقبًی زاضًس. ثطای قکل ز

 [.1]"ثٌسی قسُ اًس. اؾبؾب کلیت ثَؾیلِ هطاکع ػبلی قکل گطفتِ اًس

ٍی حیبت ّط قی ضا ثِ هطاکع تكکیل زٌّسُ ٍ تطاکن آى ًؿجت هی زّس ٍ ثط ایي ثبٍض اؾت کِ حیبت یک قی یب ؾبذتوبى 

زض آى هطاکع زض آى قی ثِ یکسیگط پیَؾتِ اًس ٍ یکسیگط ضا زض حیبتكبى یبضی هی کٌٌس، یب ًظبم، ثؽَض ٍؾیغ ثِ حَظُ ای کِ 

زض ؾیط تکبهل تسضیزی یک  "ضا ثیبى هی کٌس:  "اصل کلیت آقکبضقًَسُ"الکؿبًسض زض تکویل ًظطیِ ذَز  [.1]ثؿتگی زاضز

یت ًظبهی اظ هطاکع ًیطٍهٌس اؾت کِ زض فعب ًظبم زؾت ًرَضزُ، کلیت ثؽَض پلکبًی افعایف هی یبثس ٍ تكسیس هی قَز. ایي کل

ضخ هی زّس. ثط اؾبؼ ایي اصل تغییط قکل ّبیی کِ زض یک ًظبهی ضخ هی زّس، ّط کلیتی ضا کِ زض ّط لحظِ هكرص زض فعب 

هی ٍرَز زاقتِ ثبقس ضا زض ثط هی گیطز، اهتساز هی زّس ٍ ظوٌب آى ضا تقَیت ٍ تكسیس هی کٌس. ػوَهب ؾبذتبض کلی آى ضا حفظ 

ٍی ظَْض ؾبذتبض ظًسُ زض رْبى ضا ًبقی اظ هساٍهت هکطض ایي   "کٌس اظ ایي ضٍ زض هطحلِ ثؼس ایي کلیت ٍظَح ثیكتطی هی یبثس.

ٍ ذلق کلیت ضا ًبقی اظ تحَالت ًگْساضًسُ ؾبذتبض هی زاًسٍ تحَالتی کِ ثبػج هی قًَس تب یک کلیت تغییطاتی ضا کِ  [4]اصل

 [.4]ّس ٍ اظ تغییطات هتعبز ٍ هتٌبقط فطاض کٌسثب آى اظ یک رٌؽ اؾت، ًكبى ز

ثطضؾی ّبی صَضت گطفتِ ًكبى هی زّس کِ الکؿبًسض زض هؽبلؼبت ذَز زٍ هَظَع فطآیٌسّبی ظًسُ ٍ ذصلت ّبی ثٌیبزیي 

  ؾبذتبضّبی ظًسُ ضا هَضز تَرِ قطاض هی زّس:

هؼتقس اؾت ّوبًگًَِ کِ فطم ّبی ؼجیؼی ثب ًرؿت ایٌکِ الکؿبًسض ثط فطآیٌس ثِ ربی هحصَل تبکیس زاضز ثسیي هؼٌب کِ 

فطآیٌس ّبی هكبثِ قکل گطفتِ ٍ ضقس پیسا هی کٌٌس، تَؾؼِ قْطّب ًیع ثبیؿتی اظ ّویي فطآیٌس ّب پیطٍی کٌٌس. فطآیٌسی گبم 

ثِ ثِ گبم کِ زض آى ّط هطحلِ ظهیٌِ قکل گیطی هطحلِ ثؼس ضا فطاّن هی کٌس. ثٌبثطایي چٌیي ثٌظط هی ضؾس کِ الکؿبًسض 
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فطآیٌسی اًؿبًی هؼتقس اؾت کِ ثِ ذلق ؾبذتبض ظًسُ هٌزط هی قَز. ثِ ثبٍض ٍی ّط فطآیٌس هؼوبضی یب قْطؾبظی ذَة، ثب 

رْبى ثِ هخبثِ یک کلیت زض تؼبهل اؾت ٍ ثِ ّط ػول یب فطآیٌسی، اربظُ هی زّس کِ ثِ هخبثِ ٍرْی اظ آى کلیت ظَْض 

ٌس ظًسُ ّوَاضُ تبثغ ضیرت قٌبؾی ٍ فطم آًچِ کِ هَرَز اؾت هی ثبقس ٍ ؾبذتبض (. الکؿبًسض هؼتقس اؾت کِ فطآی30یبثس)ّوبى:

ًْبى آى ٍظغ هَرَز ضا ّوبًگًَِ کِ ثرَزی ذَز تغییط هی کٌس یب ثِ تسضیذ زگطگَى هی قَز. ثؿػ ٍ تَؾؼِ هی زّس. ایي 

ضا هؽطح هی کٌس ٍ هطاحلی ضا  "یٌسُکس ّبی ظا"الکؿبًسض ثطای ثؿػ ٍ گؿتطـ هفَْم فطآیٌس،  [.4]اؾت "آفطیٌٌسُ"فطآیٌس، 

ذؽبة قطاض هی زّس کِ قطکت کٌٌسگبى ثبیس ثب ّن زض ؼطح ثٌسی ٍ رعئیبت ثٌسی یک ؾبذتبض هؼیي اًزبم زٌّس. کِ زض آى 

ایي هطاحل هؼوَال یک الگَی هٌؽقی هكبثِ ضا زًجبل هی کٌٌس، اهب اقساهبت ٍاقؼی ثِ ؼَض هساٍم ثب ظهیٌِ ٍفق پیسا هی کٌٌس ٍ 

آقکبض قسى فطم ظیؿت هحیؽی هٌزط هی قَز. زض کبهل تطیي قکل آى، ایي ًَع کس ظایٌسُ هی تَاًس ثِ ػٌَاى یک ؾیؿتن  ثِ

تبهیي هبلی، هبلکیت، هسیطیت، یبفتي هٌبثغ، ٍ هْن تط  –ؾبذت زض ًظط گطفتِ قَز، کِ ثِ توبم قطایػ ؾبذت ٍ ؾبظ  –ؼطاحی 

 [.8]، [5]اظزاظ ّوِ، تغییطات ؼطاحی زض ؼَل ضاُ، هی پطز

زٍهیي هَظَػی کِ الکؿبًسض ثط آى تبکیس زاضز ذصلت ّبی ثٌیبزیٌی ؾت کِ زض اًسیكِ ٍی، هتط ٍ هؼیبضی ثطای ؾٌزف 

هیعاى ظًسگی زض زؾت ؾبذتِ ّبی ثكط ّؿتٌس تب آًزب کِ ثط هجٌبی هیعاى حعَض یب فقساى آًْب هی تَاى ؾبذتبض یک قْط ضا 

(، Strong centers، هطاکع ًیطٍهٌس)(Level of scale)هقیبؼ ّبی هرتلف ػگی ػجبضتٌس اظ:اضظـ گصاضی ًوَز. ایي پبًعزُ ٍی

 Good(، قکل ذَة)Positive Space(، فعبی هؼیي)Alternating Repetition(، تکطاض هتٌبٍة)Boundariesهطظّب)

Shape(تقبضى هَظؼی ،)Local symmetries(اًؿزبم ٍ اثْبم ػویق ،)Deep Interlock Ambiguity ،)

(، فعبی Echoes(، پػٍاک)اًؼکبؼ()Roughness(، ًبّوگًَی)Gradient(، زضرِ ثٌسی)ؾلؿلِ هطاتت()Contrastتعبز)

-Not(، رسایی ًبپصیطی)Simplicity and Inner Calm(، ؾبزگی ٍ آضاهف زضًٍی)The Voidذبلی)تْی()

Separateness )[1.] 

فطآیٌس "یب ّوبى  "فطآیٌس ًگْساضًسُ ؾبذتبض"ًی کٌٌسُ هطاکع هَرَز زض ٍی ایي پبًعزُ ٍیػگی ضا تقَیت کٌٌسُ یب پكتیجب

زض ّط هطحلِ اظ ایي فطآیٌس، هطکعی پطٍضـ هی "هی زاًس. الکؿبًسض ایي فطآیٌس ضا ایٌچٌیي تَظیح هی زّس:  "ذلق ؾبذتبض ظًسُ

 [.3]یک ؾبذتبض ظًسُ ثٌیبزیي ٍیػگی پبًعزُ :یکتصَیط 
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طی قکل ثگیطًس تب اظ هطکع اٍلیِ یبثس ٍ ثِ ؾَی پیچیسُ تطقسى هی ضٍز. ایي ثِ هؼٌبی آى اؾت کِ هوکي اؾت هطاکع زیگ

گؿتطـ یبفتِ، تقَیت قسُ ٍ پطٍضـ هی یبثس تب کلیت رسیستط ٍ قَی  T1ٍ زض ظهبى  W1حوبیت ًوبیٌس. هطاکع اصلی زض کلیت 

ي ثؿبظًس. ایي هطاکع رسیس تٌْب ثِ پبًعزُ ضٍـ تقَیت قسُ یب اظ هطاکع هَرَز پكتیجبًی هی کٌٌس. ثٌبثط ای T2ضا زض ظهبى  w2تط 

قکَفب هی گطزًس، ثِ ذلق ایي ذصبیل پبًعزُ گبًِ ازاهِ هی زٌّس. ایي ضًٍس تب ظهبًی  Wتغییطات ؾبذتبض افعایی کِ ثب ػٌَاى 

کلیتی ؾت ػویق تط اظ   Tn+1زض ظهبى  Wn+1ازاهِ هی یبثس کِ ؾبذتبضّب تحت قبًًَی ثَرَز آیٌس کِ ثط اؾبؼ آى کیفیت 

Wn   کِ زض ظهبىTn ثِ زیگط ؾري، ظهبى ثِ کوک تقَیت هی آیس تب آًزب کِ ثب گصقت ظهبى، ؾبذتبض ػویق  [.4]"هَرَز ثَز

 تط ٍ کبهل تط هی قَز.

ٌّسؾِ ی القبگط ثٌبثطایي چٌیي ثٌظط هی ضؾس کِ الکؿبًسض تالـ زاضز تب ثب ازغبم ذصبئل پبًعزُ گبًِ ؾبذتبض ظًسُ ثؼٌَاى 

ؾبذت ٍ ؾبظ گبم ثِ گبم، ؾالهت هکبى ٍ هحیػ ضا حفظ کٌس. ٍی ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسف ازػب زاضز کِ ثب  ٍ فطآیٌس ظًسگی

( کِ تَؾػ ایي پبًعزُ ٍیػگی ؾبظهبًسّی هی قًَس ؾطظًسگی ٍ یکاؾتفبزُ اظ زُ اقسام ثْجَز زٌّسُ ؾبذت ٍ ؾبظ)رسٍل 

 [.7]یکپبضچگی ٍ کلیت آًچِ کِ ؾبذتِ هی قَز، قست هی یبثس

 

 [.7]اقدام بْبَد دٌّدُ ی ساخت ٍ ساز کِ تَسط الكساًدر هطرح شد 11: یکدٍل ج

 تالـ ثطای قٌبذت ًیبظّبی هصطف کٌٌسُ ٍ کبضثط. 6 تؽجیق گبم ثِ گبم                                  1

 اظ کلیّت فطاذَاًی ٍ ضّجطیت تَؾػ یک احؿبؼ ػویق 7 هؿبػست ّط گبم ثطای اضتقبی کل                 2

 یبفتي ًظن هؿٌزن ٌّسؾی 8 ایزبز هطکع ثِ ؼَض زائن                             3

آقکبضؾبظی گبم ّب زض هٌبؾت تطیي  4

 ًظن      

ایزبز گًَِ ای اظ ظثبى کِ ظَْض هی کٌس ٍ ثِ اقیبی ؾبذتِ قسُ قکل هی  9

 زّس.

 تالـ زائن ثطای ایزبز آضاهف کِ تَؾػ آى اقیبءهٌؿزن ٍ ًبة تط هی قًَس 10 ایزبز ثی ّوتبیی زض ّوِ رب                      5

ثطضؾی ایي پبًعزُ ٍیػگی ًكبى هی زّس کِ زض ظثبى ؼطاحی قْطی، ؾبظهبى ّب فعبیی، کبلجسی ٍ ازضاکی ضا پَقف هی 

ضاؾتبی تجییي ایي ٍیػگی (، اظ قبگطزاى ٍ ّوفکطاى الکؿبًسض، زض پػٍّف ّبی ذَز زض 1387زّس اهب ًیکَؼ ای ؾبلیٌگطٍؼ)

ّب، رْت کكف چگًَگی اًؿزبم ؾبذتبضّبی ظًسُ، ثب ثْطُ گیطی اظ ػلن ٍ ظثبى ضیبظیبت، ثب هؽطح کطزى ؾِ هفَْم ًظن 

، قْط ظًسُ  ٍ ؾبذتبض قجکِ [9]ؾبذتبضی)ًظن زض هقیبؼ ذطز، ًظن زض هقیبؼ کالى ٍ ؾلؿلِ هطاتت ؼجیؼی هقیبؼ ثٌسی( 

 [.7]: ساخت و ساز بعنوان فعالیتی برای ساخت زندگییکنمودار 
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زاهٌِ ایي ذصبئل ثٌیبزیي ضا تب ؾبظهبى ػولکطزی ٍ ؾبظهبى زؾتطؾی ًیع  ،[10] ی ٍ ؾلؿلِ هطاتت(ای)کبًَى ّب، اضتجبغ پصیط

 گؿتطـ هی زّس.

(، قَاًیي پبًعزُ گبًِ الکؿبًسض ضا ثط ایي فطض اؾتَاض هی زاًس کِ هبزُ زض هقیبؼ قبثل ضٍیت، 1387ًیکَؼ ای ؾبلیٌگطٍؼ)

ن زضّن تٌیسُ تجؼیت هی کٌس. ٍی ثط ایي ثبٍض اؾت کِ ًظن ؾبذتبضی تٌْب هؿتلعم ایي اؾت کِ فطم ثصَضت ذبصی اظ یک ًظ

. اظ ّویي ضٍ [9]ثِ ثرف ّبی فطػی تقؿین قسُ ٍ ّط یک اظ ایي ثرف ّبی فطػی ًیع ثگًَِ ای ثب یکسیگط هطتجػ ثبقٌس

اضائِ هی  زٍرسٍل قبًَى ًظن ؾبذتبضی ضا ثِ قطح  3الکؿبًسض، ؾبلیٌگطٍؼ ثطای ضٍقي تط قسى پیبم پبًعزُ ٍیػگی ؾبذتبضی 

 زّس.

 

ؾبلیٌگطٍؼ ضاُ ثبظگكت ثِ هفبّین قْط ؾٌتی ضا زض اؾتفبزُ اظ ٌّسؾِ فطاکتبل ٍ ؾبذتبضّبی قجکِ ای زض ثبفت زضّن 

ذالصِ هی کٌس کِ  تٌیسُ قْط هی زاًس. اظ ّویي ضٍ ٍی فطآیٌسّبی ثَرَز آٍضًسُ ؾبذتبض قجکِ ای ضا زض ؾِ قبػسُ کلی

 ػجبضتٌس اظ:

 

  .کبًَى ّب: ثطای آًکِ قْطی ظًسُ ثبقس، الظم اؾت اهکبى هزبٍضت تٌَع ػظیوی اظ کبًَى ّب اهکبى پصیط ثبقس

اضتجبغ پصیطی: هٌكبء حیبت قْطی اضتجبغ پصیطی ؾت ٍ ػبهل تقَیت کٌٌسُ قجکِ اضتجبؼی ٍ تؿْیل کٌٌسُ ضذساز 

 قْط اؾت تؼبهالت اًؿبًی، ؾبذتبض ٌّسؾی 

ؾلؿلِ هطاتت: زض صَضت ثطٍظ قطایػ هٌبؾت، ؾبذتبضّبی قجکِ ای زض قْط ثَؾیلِ ایزبز یک ؾلؿلِ هطاتت هٌظن 

 .[9]اضتجبؼبت زض هقیبؼ ّبی هرتلف ثِ ذَز ؾبظهبًسّی هی پطزاظز

 

 جدٍل دٍ: قَاًیي ًظن ساختاری

 قبًَى اٍل

 ًظن در هقیاض خرد

ًظن ٍقتی زض ذطزتطیي هقیبؼ حبزث هی قَز کِ ػٌصط ّبی زٍتبیی هتعبز زض یک تٌف 

 ُ ثبقٌس.ثصطی، ثب ّن ثِ تؼبزل ضؾیس

 قبًَى زٍم

 ًظن در هقیاض کالى

زض هقیبؼ کالى ًیع ًظن ٍقتی ثَرَز هی آیس کِ ّط رعء ثِ ّوِ ارعاء زیگط کِ اظ آى فبصلِ 

 زاضًس، ثگًَِ ای هطتجػ قَز کِ هٌزط ثِ کبّف آًتطٍپی)تصبزفی ثَزى، ثی ًظوی( هٌزط گطزز.

 قبًَى ؾَم

سلسلِ هراتب طبیعی هقیاض 

 بٌدی

ؾیلِ ؾلؿلِ هطاتجی اظ هقیبؼ ّبی هیبًی ثِ هقیبؼ کالى هطتجػ هی قَز. هقیبؼ ذطز ثَ

  e=2.7ظطیت هقیبؼ ثٌسی ایي ؾلؿلِ اظ هقیبؼ ّبی هیبًی حسٍزا ثطاثط اؾت ثب 
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کِ ثطای زؾتیبثی ؾبلیٌگطٍؼ چٌیي ثیبى هی زاضز کِ قْطّبی اهطٍظ ثیكتط ثط ؾبذتبضّبی کالى هتوطکع ّؿتٌس زض حبلی 

ضا هَضز تَرِ قطاض زّین. قجکِ ای کِ زض آى کبًَى ّب اظ ؼطیق ضاثؽِ ّبی ؼَیل ٍ  "هقیبؼ-قجکِ ذطز"ثِ قْط ظًسُ هب ثبیس 

کَتبُ ثِ ّن هطتجػ اًس. ٍی اؾتسالل هی کٌس کِ ثطای تکبهل اضتجبغ پصیطی زض قجکِ ّب ثبیس زض ػیي ایٌکِ ثِ ثبفت قْطی 

بلجسی قْطی ضا زض هقیبؼ ّبی ذطز هی زّین، زض هقیبؼ کالى ّن ثبیس هساذالت ػوسی اػوبل کٌین ٍ اهکبى ذَزظایٌسگی ک

 .[9]ی آهطاًِ اظ ثبال ثِ پبییي ٍ ؼطاحی ذَز ظایكی اظ پبییي ثِ ثبال، تؼبزل ایزبز کٌینثیي ؼطاح

 ؾلؿلِ هطاتت اضتجبغ پصیطی

ّب کبًَى  

ؾبذتبض قجکِ 

 ای

 : قَاعد پایِ ای ساختار شبكِ ایدًٍوَدار 
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 گیری ًتیجِ -7
زضاک ایي ذصبئل زؾت یبفتِ اؾت اهب اظ آًزب کِ اگطچِ الکؿبًسض ذَز ثط اؾبؼ هكبّسُ ٍ هجتٌی ثط ضٍـ ّبی تزطثی ثِ ا

ایي ذصبئل تکطاض قًَسُ زاضای رٌجِ ّبی ػیٌی ٍ کبهال هجتٌی ثط ٌّسؾِ ّؿتٌس هی تَاى آًْب ضا ثب ظثبى ضیبظی ًیع تَصیف 

اظ یک ؾَ ًوَز. ثٌبثطایي چٌیي ثٌظط هی ضؾس کِ ایي ذصبئل ثٌیبزیي زاضای ؾِ رٌجِ حیبتی ٍ ظطٍضی زض تجییي ذَز ّؿتٌس: 

زاضای رٌجِ حؿی ٍ زضک قَْزی ّؿتٌس کِ الکؿبًسض ایي رٌجِ ضا ثطای ذلق ؾبذتبضّبی ظًسُ الظم ٍ ظطٍضی هی زاًس. اظ 

ؾَی زیگط اظ آًزب کِ ثب ضٍیکطز ّبی ػقالًی قبثل احجبت ّؿتٌس اظ رٌجِ ػلوی ًیع ثطذَضزاضًس. ّوچٌیي اظ آًزب کِ فطآیٌسّبی 

ؾبذتبضّبی زاضای حیبت هٌزط هی قًَس ٍ رٌجِ ػیٌی پیسا هی کٌٌس، زاضای رٌجِ ظیجبیی گیطی فطم ّب ٍ ظًسُ ثِ قکل 

قٌبذتی ّؿتٌس. ثطضؾی ّبی صَضت گطفتِ ًكبى هی زّس کِ ایي پبًعزُ ٍیػگی زاضای ًکبت، ٍیػگی ّب ٍ ثبیس ّب ٍ ًجبیسّبیی 

 ثطای کبضثؿت زض ؼطاحی ؾت. ایي ٍیػگی ّب زض رسٍل ؾِ، اؾترطاد قسُ اًس.

ؾت کِ ثِ ذلق ؾبذتبض ظًسُ هٌزط هی قَز. ّط فطآیٌس  فطآیٌسی اًؿبًیؽبلؼبت صَضت گطفتِ چٌیي ًكبى هی زّس کِ ه

هؼوبضی یب قْطؾبظی ذَة، ثب رْبى ثِ هخبثِ یک کلیت زض تؼبهل اؾت ٍ ثِ ّط ػول یب فطآیٌسی، اربظُ هی زّس کِ ثِ هخبثِ 

ًسُ ذلق هی قَز، آًچِ ؾبذتِ هی قَز، ثب کلیت ؾبظگبض اؾت، اظ کلیت ٍرْی اظ آى کلیت ظَْض یبثس. ٌّگبهی کِ ؾبذتبض ظ

فطآیٌس ظًسُ ّوَاضُ تبثغ ضیرت قٌبؾی ٍ فطم آًچِ کِ . ؾطچكوِ هی گیطز، کلیت ضا هحبفظت هی کٌس ٍ آى ضا هی پطٍضز

تسضیذ زگطگَى هی قَز.  هَرَز اؾت هی ثبقس ٍ ؾبذتبض ًْبى آى ٍظغ هَرَز ضا ّوبًگًَِ کِ ثرَزی ذَز تغییط هی کٌس یب ثِ

 اؾت "آفطیٌٌسُ"ثؿػ ٍ تَؾؼِ هی زّس. ایي فطآیٌس، 

زض ثطِّ ظهبًی چبلف ّبی هْن ظیؿت هحیؽی ٍ اقتصبزی، کِ زض آى تکٌَلَغی اًؿبى ثِ ّط حبل چٌیي ثٌظط هی ضؾس کِ 

 ظایٌسُّبی ؼجیؼی اظ فطایٌسّبی  ، هب ثبیس ثِ ضاّی کِ ؾیؿتنقطاضزاضززض تعبز تقطیجب آقتی ًبپصیط ثب پبیساضی ظیؿت هحیؽی 

اؾتفبزُ هی کٌٌس ًگبُ رسی تطی زاقتِ ثبقین تب ثِ هَضفَلَغی ّبی پبیساضتط زؾت یبثین، ٍ ثطای ازغبم آى زضؼ ّب زض ؾیؿتن 

 ای ٍؾیلِ ػٌَاى ثِ ثیكتط فطایٌسّبی ظایٌسُ تَؾؼِ ثطای فطصت اهباگطچِ پیكطفت آّؿتِ ثَزُ اؾت  .ّبی اًؿبًی کبض کٌین

 .زض ظهیٌِ ؼطاحی قْطی اؾت – پبیساضتط ًتبیذ ایي، – هبًس هی ثبقی تط هَحط ٍ تط قَی ًتبیذ اضائِ ایثط

رٌجِ ظیجبیی 

 قٌبذتی

 رٌجِ ػلوی

رٌجِ قَْزی 

 ٍ ازضاکی

ذصلت ّبی 

ثٌیبزیي ؾبذتبض 

 ّبی ظًسُ

 : جٌبِ ّای خصلت ّای بٌیادیي ساختارّای زًدُسًِوَدار 
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 جدٍل سِ: ٍیصگی ّای طراحاًِ خصائل بٌیادیي ساختارّای زًدُ

ذصلت ّبی 

 ثٌیبزیي

 ٍیػگی ّبی ؼطاحبًِ

 هقیبؼ ّبی هرتلف

o .ثطذَضزاضی اظ ؾلؿلِ هطاتت زض اثؼبز زضٍى یک ؾبذتبض 

o ؾلؿلِ هطاتت ًب پیَؾتِ ای اظ هقیبؼ ّبی گًَبگَى. ٍرَز 

o  ایزبز اًؿزبم کلی اظ ؼطیق اضتجبغ زازى فطم ّبیی کِ زض هقیبؼ ّبی ذطز قطاض زاضًس ثِ فطم ّبیی

 کِ زض هقیبؼ کالى قطاض زاضًس.

 هطاکع ًیطٍهٌس

o .ٍرَز یک ؾبذتبض اصلی کِ زیگط ؾبذتبضّب تبثؼی اظ آى ّؿتٌس 

o ى هطکع ثؼٌَاى فعبیی ایؿتب زض هیبًِ.یک کبًَى اصلی ثؼٌَا 

o .ٍرَز یک هیساى احط کِ تَؾػ ؾبیط هطاکع ذلق هی قَز 

 هطظّب

o  هطظ اظ هیساى احط یک هطکع، ثَؾیلِ ذلق یک هطکعیت حلقِ هبًٌس، اظ هطاکع کَچکتطی کِ هطکع

 ًرؿتیي ضا احبؼِ کطزُ ٍ آى ضا تكسیس هی کٌٌس، ؾبذتِ قسُ اؾت.

o  ُاًس ٍ ّن پیًَس زٌّسُ.هطظّب ّن هحسٍز کٌٌس 

o .هكبثِ ثب هطکعی کِ هحسٍز کطزُ اًس 

o .هتٌبؾت ثب هطکعی کِ هحسٍز کطزُ اًس 

 تکطاض هتٌبٍة

o  گًَِ ای اظ تکطاض اؾت کِ آٌّگ هطاکع تکطاض قًَسُ ثَؾیلِ آٌّگ هتٌبٍة زیگطی تكسیس ٍ تبکیس

 هی قَز.

o ذ زض الگَیی ثب تغییط قکل رعئی.قکل گیطی ثَؾیلِ یک ضقتِ زض ضاثؽِ ثب تبحیطات ثیطًٍی ٍ ًتبی 

 فعبی هؼیي

o .ثطرؿتِ قسى ّط شضُ اظ فعب، ثِ ؾوت ثیطٍى 

o .قکلی تؼیي یبفتِ ثِ هخبثِ یک هطکع ثطای ّط ثرف هزطز ٍ هٌفطز اظ فعب 

o .ُػسم ٍرَز فعبی ثی قکل، ثی قَاضُ، ثی هؼٌب ٍ ضّبقس 

 قکل ذَة

o .ؾبذتِ قسُ اظ هطاکع هٌؿزن هتؼسز 

o ُاقکبل اصیل ٍ ؾبز. 

o .زاضای زضرِ ای هتؼبلی اظ تقبضى ّبی زضًٍی 

o .تقطیجب ّویكِ زاضای تقبضى زٍ ؾَیِ اؾت 

o .)ثطذَضزاض اظ یک هطکع هتوبیع)ًِ لعٍهب یک هطکع ٌّسؾی 

o .فعبّبیی کِ آى قی زض هزبٍضت ذَز پسیس هی آٍضز ًیع هؼیي ثبقس 

o .ثِ ؾرتی هی تَاى آى ضا اظ آًچِ کِ احبؼِ اـ کطزُ اؾت، رسا ًوَز 

o جتب ثْن پیَؾتِ، هٌؿزن ٍ ثْن فكطزُ اؾت.ًؿ 

o .حؿی اظ هحصَضیت ٍ کوبل یبفتگی زاضز 

 تقبضى هَظؼی

o .قکؿتي تقبضى ذكک ثَؾیلِ ًیطٍّبی ًبهتقبضى تبحیطگصاض الظم 

o .تقبضى هَظؼی هطاکع کَچکتط زضٍى یک کلیت، زض پیًَس ثب یکسیگط 

o قبضى هَظؼی ضا زاضًس.ثْن پیَؾتِ تطیي الگَّب آًْبیی ّؿتٌس کِ ثیكتطیي تؼساز ت 

اًؿزبم ٍ اثْبم 

 ػویق

o .ُفطم ّبی زضّن تٌیس 

o .افعایف ًیطٍهٌسی یک هطکع هكرص، ثَاؾؽِ پیًَس ذَضزى ثِ هطاکع ًیطٍهٌس ًعزیک ثِ ذَز 

 تعبز

o .تفبٍت، تٌَع ٍ گًَبگًَی 

o "توبیع"اظ ؼطیق  "یگبًگی". 

o  اؼطافف.توبیع قسیس هیبى ٍیػگی ّبی ًْبزی یک هطکع ٍ ٍیػگی ّبی هطاکع 

 زضرِ ثٌسی
o .کیفیت ّب ثِ تسضیذ، ثِ آضاهی ٍ ثب ظطافت اظ کطاًِ ای ثِ کطاًِ زیگط زض یک ؼیف، تغییط هی کٌٌس 

o .هطاکعی کِ ثب آًْب ؾبظگبضًس، ثب تغییط زض اًساظُ، فبصلِ، قست ثِ اثي تغییط ٍاکٌف ًكبى هی زٌّس 
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 ًبّوگًَی

o .ًبیکؿبًی قکلی 

o ُّب، زض اقکبل ٍ زض تطکیت یبفتگی زیگط هطاکع هزبٍض. ثی قبػسُ گی زض اثؼبز ٍ اًساظ 

o .ؾؽح ّبی ًبّوگَى ثب ثی ًظوی هطتجػ 

 پػٍاک
o .ّوؿبًی زض ظاٍیِ ٍ رْت گیطی ًظبهی اظ هطاکعی کِ ظٍایبی هكرصی ضا قکل هی زٌّس 

o .تکطاض ّوبى ػٌصط ثب تغییطات کَچک هطتجػ 

 فعبی ذبلی
o طذَضزاضی اظ رعئیبت فطاٍاى.ثطقطاضی تؼبزل هیبى آضاهف ٍ ذبلی ثَزى ٍ ث 

o زض ّط ربیی اظ حَظُ ًفَش آى هطکع. -یک فعبی ذبلی-ٍرَز یک فعبی آضام ٍ ؾبکت 

ؾبزگی ٍ آضاهف 

 زضًٍی

o .ؾبزگی ٌّسؾی ثب اؾتفبزُ اظ فطم ّبی هلوَؼ ٌّسؾی 

o .کبّف تؼساز هطاکع گًَبگَى غیط ظطٍضی هَرَز 

 رسایی ًبپصیطی

o ض رْبى ٍ غیط قبثل تفکیک اظ آى الجتِ ثب تَرِ ثِ هیعاى کل تزطثِ یک کل ظًسُ، ثؼٌَاى یک رع ز

 ثَزًف.

o .ػسم رسایی هیبى یک هطکع کبهال هٌؿزن ٍ زیگط هطاکع اؼطافف 

o .ازغبم پصیطی 
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