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  چكیدُ
دٍساى  یّب یاحتوبل ٍخَد داسد وِ ًمبؿ يیا یحت ؼتیتبصُ ً یاهش اؽ یهحل صًذگ ؾیٍ آسا يیػاللِ اًؼبى ثِ تضئ 

اًذ ٍ  ثَدُ یهؼلن عشاح ذیثبػتبى اػبت بىیٍ سٍه بىیاًذ. هلش داؿتِ ضیً یٌیًمؾ تضئ ،یسػبً هؼئلِ اعالع یػَا ،یٌیغبسًـ

 یببسّیثب هؼ یحت ،یداخل یعشاح ٌِیآًبى دس صه تیهَفم لی. ثِ دلٌذداؿت لیهدلل ٍ ػجه پش صسق ٍ ثشق توب یثِ صًذگ

وبهالً  جبیص یداخل َىیػاللِ ثِ دوَساػ ضیً ی. دس هلل ؿشلؿًَذ یٌّش هحؼَة ه يیا یّب يیّن ٌَّص دس صهشُ ثْتش يیًَ

آى  یغشث َُیثب ؿ یؿشل یداخل َىیاػت. گشچِ ػجه دوَساػ ؿبى یصًذگ یفضب یجبػبصیهلل ثِ ص يیآؿىبس اػت. ػاللِ ا

اعشاف سا ثِ  ظیؿخق دس هح گبُیاعشاف ٍ خب ظیهح یػت وِ چگًَگا يیا یجبؿٌبػیداسد. ّذف ص یبسیثؼ یّب تفبٍت

 یتَاى ثب ساّىبسّب یفضب سا ثب ه هیٍ آساهؾ هَخَد دس  دبىیؿَس ٍ ّ ت،یویكو ت،یاهٌ ضاىیدسن وٌذ. ه یٍالؼ یهؼٌب

ثِ  ییّؼتٌذ وِ پبػخگَ یخبك یٍ سٍح یتؼلمبت رٌّ یاًؼبى ّب داسا صوشد. ّش وذام ا فیتضؼ بی ذیهٌبػت تـذ

هغشح ؿذُ ٍ  یٌّش یتْبیدس وٌبس خالل یػلو یسٍ ًگشؿ يیاص ا شد،یگ یلشاس ه تیاٍلَ یداخل یآًْب دس هؼوبس یبصّبیً

 ٌبتیٍ تضئ بتیخضئٍ تَخِ ثِ  یداخل یآًْب اػت. هؼوبس يیث یتؼبهل ٍ ّوبٌّگ دبدیا ٌِیصه يیاص هؼبئل هْن دس ا یىی

 یاص هؼوبس ییوٌذ ًوَد ّب یه یػؼ ٌىِیوشدُ ٍ خبلت تش ا ذایٍثبسُ پد یىشدیسٍ ،یدِّ ػىَت ٍ فشاهَؿ يیثؼذ اص چٌذ

هَسد ثحث ٍ خذل لشاس گشفتِ ٍ  یوِ ػبل ّب اػت دس هؼوبس یوٌذ؛ هؼبلِ ا بىیهذسى ث یثب الگَّب یمیگزؿتِ سا دس تلف

هغشح ؿَد  یخلدا یدس عشاح یجبؿٌبػیؿذُ اػت چٌذ اكَل ص یهمبلِ ػؼ يی. دس اػتحبكل ًـذُ ا یا دِیتب وٌَى ًت

 یًظش یبدیپظٍّؾ حبضش اص ًَع ثٌ كی. سٍؽ تحمنیوٌ یٍ ّن ػولىشد دس فضب سا ػبهبى دّ ییجبیآًْب ّن ص تیٍ ثب سػب

 .ثبؿذ یه

 

  .یفضب، هؼوبس ،یداخل یعشاح ،یجبؿٌبػیص ،یداخل َىیدوَساػ ّای کلیدی: ٍاشُ
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  هقدهِ -1
 ،یالدیه 17اص لشى  ؾیتب پ یؼٌی ذ،یوِ تب لجل اص آغبص ػلش خذؿَد  یسٍؿي ه ،ییجبیص یخیتبس ی ٌِیصه یثب هغبلؼِ 

ثِ  ذىیٍ سػ متیآى ثَدُ اًذ، ووبل، حم یثِ عَس هؼتمل ٍخَد ًذاؿتِ اػت. آًچِ دس خؼت ٍ خَ ییجبیثِ ًبم ص یهَضَػ

ووبل خَد ثِ  ی ذُیاص كفبت پذ یىیثِ ػٌَاى  یجبیخَاػتِ، ص يیثِ ا ذىیثَدُ اػت وِ ثب سػ ضیّش چ ییحذاوثش تَاى ٍ وبسآ

هغشح ؿذُ،  یغشث یخبهؼِ  یدس ًظبم فشدگشا تیوِ هَضَع ٌّش، ٌّشهٌذ ٍ خالل 17پغ اص لشى  یوشدُ اػت. ٍل یخَد ثشٍص ه

 یآى اسائِ ه یدسثبسُ  یهتفبٍت ٍ گبُ هتضبد بسیثؼ بتیؿَد ٍ ًظش یّب هغشح ه ذُیثِ عَس هؼتمل ٍ هٌفه اص پذ ضیً ییجبیص

 [1(]55، 1388: یٍ اًلبس یبًشخیاه بى،یلیگشدد.)ل

 یضیچ ییجبیؿَد. ص یثِ عَس هؼتمل هغشح ه ییجبیص شد،یگ یه یخبهؼِ خب هیٌّش ٍ ٌّشهٌذ دس  یالدیه 17لشى  دس

 یثب هب ػخي ه یجبیص يیؿَد. ا یٍ آؿىبس ه ذیآ یاص اػوبق دسٍى ثِ ػغح ه ییجبیص يیاػت وِ دس سٍح اًؼبى ٍخَد داسد، ا

 گشدد. یبًذ اهب آؿىبس هپَؿ یه یگشچِ سٍ ذیگَ

 یثِ ػبدگ نیٌیث یوِ آى عَس وِ اهشٍص ه ؼتٌذیً یّب همَالت يیحؼبع اًذ. ا بسیثؼ یهَضَػبت یداخل یٍ عشاح یهؼوبس

 [2(]26، 1382.)افتخبس صادُ: شًذیلشاس گ بسیدس اخت  ،یدس صًذگ

حذالل دس خبًِ  گش،ید یخب چید، اگش ًِ دس ّّش فش یاهش، ثشا يیّوِ اًؼبًْب دس اػوبق دسٍى خَد خَاػتبس آساهؾ اًذ. ا 

 یوشد. دٍس ّن خوغ ؿذى اػضب يیگضیسٍص سا خب یسفتِ ع اص دػت یّب یاًشط تَاى یهحمك ؿَد. دس خبًِ اػت وِ ه ذیثب

خب اص خبًِ  شٍىیث ییسٍصاًِ سا دس خب یّب یتب خؼتگ وٌٌذ یثِ هب اًؼبًْب ووه ه یٌیچٌ يیػبدُ ا یضّبیخبًَادُ، گپ صدى ٍ چ

اص  یوِ ثؼض یًـبط ٍ آساهؾ ثبؿذ ثِ ؿشع یًـذً هٌجغ توبم تَاًذ یخبًِ ه یداخل ی. فضبنیفشدا آهبدُ ؿَ یگزاؿتِ ٍ ثشا

ثِ دًجبل داسد. اهشٍصُ  یثضسگ حیًتبوَچه،  یّب تَخِ ثِ ًىتِ ی. گبّنیوٌ تیهَثش ّن ّؼتٌذ سػب بسیوِ ثؼ فیظش بتیخضئ

اػت اًىبس  یحغ آساهؾ اهش دبدیٍ ا یثْشُ ٍس ؾیآى دس افضا شیوبس ٍ تبث ظیهح هٌضل ٍ یداخل یهٌبػت فضب یعشاح تیاّو

 .شیًبپز

ٍ آساهؾ  دبىیؿَس ٍ ّ ت،یویكو ت،یاهٌ ضاىیداسد. ه یبسیثؼ تیاّو یسٍاًـٌبػ یبسّبیثِ لحبػ هؼ یداخل یهؼوبس

تؼلمبت  یوِ ّش وذام اص اًؼبى ّب داسا داًؼت ذیوشد. ثب فیتضؼ بی ذیهٌبػت تـذ یتَاى ثب ساّىبسّب یفضب سا ه هیهَخَد دس 

 . شدیگ یلشاس ه تیدس اٍلَ یداخل یآًْب دس هؼوبس یبصّبیثِ ً ییّؼتٌذ وِ پبػخگَ یخبك یٍ سٍح یرٌّ

 یصًذگ یخلك فضبّب یّؼتن وِ ثشا ییجبیص یآى ثش اًؼبى ثِ ػٌَاى ادسان وٌٌذُ  شیٍ تأث ییجبیص یهمبلِ دس پ يیا دس

 نیوشد بىیسا ث یدس هؼوبس یّبسهًَ یفضب هی یّب یظگیهَضَع ٍ يیثِ خَاة ا یبثیداسد. خْت دػت یوبسثشد یاًؼبى خٌجِ 

هغبلؼبت  یهثجت دّذ وِ سٍؽ وبس ثِ كَست ول یفضب پبػخ هیدس  ًؼبىا یبصّبیتَاًٌذ ثِ ً یالگَ ّب ه يیا تیوِ سػب

 اػت.    یهؼوبس یٍ اكَل عشاح یداخل یعشاح ٌِیدسصه

 

 پیطیٌِ تحقیق -2
تؼییي اسصؽ ّبی صیجبیی ؿٌبختی دس عشاحی هجلوبى  "خالل صادُ دس پبیبى ًبهِ خَد )وبسؿٌبػی اسؿذ(تحت ػٌَاى  -

ثِ  عشاحی كٌؼتی هجلوبى ثشای خبًَادُ ّبی خَاى تْشاًی ثب همتضیبت اسصؿی ٍ 1388 ػبل دس "هٌضل ثشای صٍج ّبی خَاى

تؼییي اسصؽ ّبی صیجبیی ؿٌبختی دس عشاحی هجلوبى هٌضل . 1383ػجه صًذگی آًبى اختلبف دادُ اػت.)خالل صادُ، ثْبسُ. 

 ثشای صٍج ّبی خَاى(.

 دس ػولىشدگشایی ٍ ؿٌبػی ؿٌبػی، صیجبیی ًـبًِ هغبلؼِ" ػلشی دس پبیبى ًبهِ خَد )وبسؿٌبػی اسؿذ( تحت ػٌَاى -

 ی صیجب ؿٌبػی، ًـبًِ ّبی یظگی ٍ ثِ هغبلؼِ 1389 هبُ ثْوي دس "گشا احؼبع هبلیؼن هیٌی سٍیىشد ثب هحلَل عشاحی

  تشغیجی،: هبًٌذ ی ّب وبسوشد ٍ گشا احؼبع هبلیؼن هیٌی هحلَالت اكلی ّبی وبسوشد ػٌَاى ثِ ػولىشد ٍ ؿٌبػی

. ًـبًِ ؿٌبػی، 1389ػلشی، فشج. ).اػت پشداختِ فشػی وبسوشدّبی ػٌَاى ثِ ّوذلی ٍ ػبعفی ٌّشی، اسخبػی، -

 [3هحلَل ثبسٍیىشد هیٌی هبلیؼن احؼبع گشا(.]صیجبؿٌبػی ٍ ػولىشد گشایی دس عشاحی 
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ثِ  1395دس دی هبُ  "پٌدشُ ثِ ػٌَاى یه ػٌلش هؼوبسی"لـمبیی دس پبیبى ًبهِ خَد )وبسؿٌبػی اسؿذ( تحت ػٌَاى  -

 . پٌدشُ ثِ ػٌَاى یه ػٌلش هؼوبسی(.1395ثشسػی پٌدشُ ٍ اكَل عشاحی دوَساػیَى داخلی پشداختِ اػت.)لـمبیی، َّدُ. 

 دس ٍػولىشد صیجبیى تؼبهل ثش تىیِ ثب هؼوبسى عشاحى "ع پَس دس همبلِ وبسؿٌبػی اسؿذ خَد تحت ػٌَاى ػجب -

 ٍ عجیؼت آًْب عشاحى دس وِ ثٌبّبیى هَسد دس وَتبّى ثشسػى آى اص وشدُ ٍپغ اؿبسُ ثِ هؼٌبی صیجبیی دس عجیؼت "عجیؼت

 اػت دس ًْبیت پزیشفتِ كَست چبلـى اػت ًـذُ اوتفب تظبّشى عجیؼ ى اػتفبدُ ثِ ٍ اًذ ثَدُ ًظش هذ صهبى ّن ػولىشد

)خَاًِ ػجبع پَس، اػذالِ.  اػت. گشدیذُ ػٌَاى ؿٌبػى صیجبیى ثب سٍیىشد عجیؼت اص الگَثشداسى كحیح ى ثش ًحَُ سٍؿی هٌغمى

 . عشاحی هؼوبسی ثب تىیِ ثش تؼبهل صیجبیی ٍ ػولىشد دس عجیؼت(.1391

خؼتبسی ثش هجبًی ٍ هفبّین صیجبیی ؿٌبػی ٍ تجلَس  "ؿٌبػی اسؿذ خَد تحت ػٌَاى لیلیبى ٍ ّوىبساى دس همبلِ وبس - 

هحوذسضب، لیلیبى، اهیشخبًی، ثِ دسن وبهل هفَْم صیجبؿٌبػی پشداختِ اػت.) 1388دس ثْوي هبُ  "آى دس ػبختبسّبی هؼوبسی

 آى دس ػبختبسّبی هؼوبسی(. . خؼتبسّبی ثش هجبًی ٍ هفبّین صیجبیی ؿٌبػی ٍ تجلَس1388آسیي، اًلبسی، هدتجی. 

ثِ ثشسػی تأثیش  1395دس ػبل "ػغَح وبسثشدی دس عشاحی فضبّبی داخلی "ػَصاى تشاػن همبلِ ای تحت ػٌَاى  -

. ػغَح وبسثشدی دس عشاحی فضبّبی 1395ػغَح ثِ وبس سفتِ دس خبًِ ثش صًذگی ؿخلی اًؼبى پشداختِ اػت.)تشاػن، ػَصاى. 

 داخلی، هتشخن ثْشاهی فش(.

ثِ 1382دس ػبل  "ثبص تؼشیف وبسثشدی عشاحی داخلی پبػخ ثِ ًْبد اًؼبى "افتخبسصادُ دس همبلِ خَد تحت ػٌَاى  -

. ثبص تؼشیف وبسثشدی 1382)افتخبس صادُ، ػبًبص. گَؿِ ای اص ٍظیفِ ی ػٌگیي هؼوبسی ٍ ًمؾ آى دس تحَل ثـشی اؿبسُ داسد.

 (.عشاحی داخلی پبػخ ثِ ًْبد اًؼبى

ثِ صیجب ؿٌبػی عجیؼت ٍ هحیظ اعشاف  1998دس ػبل  "صیجبؿٌبػی هحیغی "ػٌَاى  تحت خَد همبلِ ثشلیٌت دس -

 (. صیجبؿٌبػی هحیغی. هتشخن ػالفچی1386)ثشلیٌت، اسًَلذ. اًؼبى پشداختِ اػت.

دس ثْوي ّبی  "وبسوشدّبی صیجبؿٌبػی دس هؼوبسی داخلی "ثٌَْؽ دس همبلِ ی وبسؿٌبػی اسؿذ خَد تحت ػٌَاى  -

. 1378ثِ چگًَگی عشاحی داخلی دس ایشاى ٍ تؼلمبت رٌّی خَد دس ایي خلَف پشداختِ اػت.)ثٌَْؽ، سٍؿیٌب.   1378

 وبسوشدّبی صیجبیی ؿٌبػی دس هؼوبسی داخلی(.
 

 قیرٍش تحق -3
سٍؽ تحمیك پظٍّؾ حبضش اص ًَع ثٌیبدی ًظشی هی ثبؿذ، وِ ػوذُ اعالػبت گشدآٍسی ؿذُ آى اص عشیك هغبلؼبت 

ًِ ای خوغ آٍسی ؿذُ هی ثبؿذ. ثش اػبع خوغ آٍسی اعالػبت هشثَعِ، ثِ صیجبی فضبی داخلی دس ثٌبی هؼوبسی ٍ تأثیش وتبثخب

 آى ثش اًؼبى ٍ هحیظ اعشاف هی پشداصین. تىٌیه وبس ًیض ثِ كَست تحلیل هحتَا هی ثبؿذ.

 

 هباًی ًظری -4
 ادراک ٍ هعٌای زیباضٌاسی -4-1

ولیذی دس دسن هفَْم اسصؽ ّبی صیجبیی ؿٌبػی اّویت داسد. صیجبیی ّویـِ ثب تحؼیي صیجب ؿٌبػی ثِ ػٌَاى ٍاطُ ای 

ثـش ّوشاُ ثَدُ اػت. گَیب اًگیضُ صیجبیی ؿٌبػی ػویمبٌ دس عجیؼت اًؼبى خب گشفتِ ٍ آى سا ثِ ػبدگی ًوی تَاى اص حیبت 

ثِ  Aisthetikosب اػتیتیه اص ٍاطُ یًَبًی پیچیذُ رٌّی ٍی وِ ٍخِ توبیض اًؼبى اص حیَاى اػت، خذا وشد. صیجبیی ؿٌبػی ی

 [4(.]82، 1385هؼٌی ادسان حؼی گشفتِ ؿذُ اػت.)ّبػپشص، اػىشتي: 

الىؼبًذس ثب گبستي ثشای ثیبى هفَْم ػلیمِ دس ٌّش ّبی صیجب اثذاع وشد. ایي ٍاطُ اهشٍص،  1755ٍاطُ صیجبؿٌبػی سا دس ػبل 

ای ثِ وبس هی سٍد. اص لشى ّب پیؾ ثِ هَاصات پشداختي ثِ صیجب ؿٌبػی دس  ّن دس ثحث ّبی هحتَایی ٍ ّن دس خٌجِ ّبی سٍیِ

هجبحث فلؼفِ، ٌّشهٌذاى ٍ هؼوبساى، خؼت ٍ خَ ثشای تذٍیي ػلن اثجبتی صیجبؿٌبػی ًیض خشیبى داؿتِ اػت. دس ایي ػبل ّب دس 
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ِ ای وِ ثب عشاحی هحیظ ػشٍوبس داسًذ ثِ هَسد صیجب ؿٌبػی ًَؿتِ ّبیی اص فالػفِ، سٍاى ؿٌبػبى ٍ ٌّشهٌذاى ٍ حتی افشاد حشف

 [1(.]51-55، 1388حبی هبًذُ اػت. ّذف ایي افشاد دسن هَخجبت لزت ٍ چشایی آى ثَدُ اػت.)لیلیبى، اهیشخبًی ٍ اًلبسی: 

صیجبیی خبرثِ ای اػت اصلی، وِ ٌّش پل استجبط ثیي آى ٍ اًؼبى اػت. دسن صیجبیی هَّجتی اػت  الْی ٍ پبیگبّی رٌّی 

 [1ثِ ػیٌیت هی اًدبهذ ٍ ٌّش ثذٍى آى وبلجذی اػت ثی سٍح ٍ خبلی اص خبرثِ.)ّوبى(]وِ 

صیجبیی دس فبسػی ثِ خَثی، ًیىَیی ٍ ظشافت ٍ لغبفت ثیبى ؿذُ. صیجبیی یه هدوَػِ اػت وِ اگش چیضی ثِ آى اضبفِ یب 

 ون ؿَد اصثیي خَاّذ سفت.

 تؼشیف ؿٌبختی صیجبیی داٍسیْبی دس تأهل ًظشیِ ػٌَاى ثِ ِو اػت فلؼفِ ّبی سؿتِ اص یىی حؼّیه یب ؿٌبػی صیجبیی

 وِ اػت ایي صیجبؿٌبػی ّذف .گشدد هی ًگشؽ دس تغییش ثبػث ٍ اخؼبم ثْتش دسن ثشای اػت لبثلیتی ؿٌبػی، صیجبیی .ؿَد هی

 اخالق لنػ دس ػمل وِ ًمـی ّوبى. وٌذ دسن ٍالؼی هؼٌبی ثِ سا اعشاف هحیظ دس ؿخق خبیگبُ ٍ اعشاف هحیظ چگًَگی

 [15(.]1393)ٍیىی پذیب: .وٌذ هی ایفب ؿٌبػی صیجبیی ػلن دس ػلیمِ ٍ رٍق داسد،

 اخضا ّوبٌّگی سا صیجبیی افالعَى وِ كَستی ثِ داؿتٌذ ًظش اختالف صیجبیی ػش ثش تبسیخ اثتذای اص ٌّشهٌذاى ٍ ّب فیلؼَف

 ثَد هؼتمذ اٍ. وشد هی تمؼین دایشُ ٍ خظ ٌّذػِ، صیجبیی ٍ صًذُ هَخَدات ٍ عجیؼت صیجبیی ًَع دٍ ثِ سا آى ٍ داًؼت هی ول ثب

 ًظشیِ دس آًچِ ٍ اػت هغلك ؿَد هی ػبختِ ثـش دػت ثِ آًچِ یب ٌّذػی صیجبیی وِ حبلی دس اػت، ًؼجی عجیؼی صیجبیی وِ

 دٍ ثِ لبئل َى،افالع ًظشیبت اػبع ثش ّگل. اػت ًبهیذُ هٌْذػی صیجبیی لَوَسثَصیِ سا ؿذُ ًبهیذُ ٌّذػی صیجبیی افالعَى،

 ثب استجبط دس ٍ گشفت خَد ثِ سٍاًـٌبػی خٌجِ ثیـتش صیجبیی هفَْم ثؼذ، ثِ ّیدذّن لشى ثَد. اص ٌّشی ٍ صیجبیی عجیؼی ًَع

 اص اٍ احؼبع دس گزاسًذ، هی خبی ثش هْوی اثشات اًؼبى ادساوبت ثش اختوبػی ٍ سٍاًی ػَاهل وِ آًدبیی اص. ؿذ دیذُ ادسان

 هؼتمل هَخَد یه ػٌَاى ثِ سا خَد ثتَاًذ وِ ؿَد هی ادسان لبثل ٌّگبهی فضب یه ؿٌبختی صیجبیی اسصؽ .هَثشًذ ًیض صیجبیی

 [11].(1393)ٍیىی پذیب: .ٍا داسد فؼبلیت ثِ سا اٍ رّي ٍ وشدُ هغشح ًبظش ثشای رّي اص

 اص گشفتِ ًـأت تدشثِ ایي. ثخـذ هی هؼٌب ٍ اسصؽ صًذگی ثِ وِ اػت هغلَة ٍ خَؿبیٌذ ای تدشثِ ؿٌبختی صیجب تدشثِ

 هؼتلضم صهبًی ّش دس ٍ هشدم ّوِ ثیي دس وِ ای وشد، تدشثِ دسن ثْتش سا هحیغؾ اٍ ؿَد هی ػجت وِ اػت صًذُ هَخَد دسٍى

 .اػت اعشاف هحیظ ّبی خٌجِ اص ثشخی ثش توشوض

 تٌْب صیجبیی اهب وٌذ، ػشضِ سا هوىي ًظن ثیـتشیي هوىي، ػالهبت ووتشیي ثب وِ صیجبػت چیضی وِ اػت هؼتمذ ثیشوَْف

 هَفك، ٌّش .ّؼتٌذ ضشٍسی اًذاصُ یه ثِ دٍ ّش وِ اػت هتضبد كفت دٍ ًتیدِ ثلىِ آیذ، ًوی دػت ثِ لبػذُ ٍ ًظن عشیك اص

 ساثغِ ایي. وٌذ ایدبد ّبیی ثبصتبة ٍ آٍسد ٍخَد ثِ رٌّی ّبی چبلؾ آٍسد، ٍخَد ثِ رّي ثب دٍخبًجِ هىبلوِ ّبی وِ اػت ٌّشی

  ثبؿذ، یبفتِ ٍحذت ٍ ّوبٌّگ وبهالً وِ تشویجی. ؿَد هی حبكل هَثش، ًیشٍّبی ًبوبهل تحلیل ٍ دضیِت اص هؼوَالً

 حبل ّوبى دس ٍ وٌذ المب سا ٍاثؼتگی ٍ ًظن احؼبع وِ اػت وؼی هَفك ٌّشهٌذ. ثَد خَاّذ وٌٌذُ خؼتِ تشویجی

 [12(.]1393ػبصد.)ٍیىی پذیب:  ٍاسد خَد اثش دس سا هٌتظشُ غیش چیضّبی

 دگشگَى هحیظ تبثیش تحت هتمبثل عَس ثِ ٍ دگشگَى وشدُ سا هحیظ خَد ّبی ّذف ٍ ّب اسصؽ ، ًیبصّب ثِ تَخِ ثب اًؼبى

 دگشگًَی ایي ثشخی. یبثذ ػشػت ؿذت ٍ هحیظ ثش اًؼبى تبثیش گشدد هی هَخت پیـشفتِ آٍسی في ٍیظُ ثِ .گیشد هی لشاس ؿذُ

 ًَع ّش وِ داسًذ هحیغی تبویذ صیؼت ًظبم دس اًحالل«  هحیظ-اًؼبى»  اهش ایي ثش ٍ هَخت داًؼتِ ٍ هخشة سا هحیظ ػشیغ

 آى ، اًدبم هٌفی ٍ هثجت ًتبیح ثیٌی پیؾ ٍ اًؼبى ثش آى هذت ثلٌذ تبثیش تَخِ ثِ ثب ثبیذ عجیؼی، هحیظ دس ػویك دگشگًَی

 اهىبى ٍ دهذ هى آًْب دس سا بتحی سٍح ثب هَخَدات توبع دس عجیؼت. داسد تبثیش چیض ّش ثش ٍ ّؼت خب ّوِ عجیؼت .گیشد

 عجیؼت اص گشفتي الگَ ، ٌّشّب ٍ ػلَم ػبیش، یب ٍ هؼوبسى دس چِ عشاحى هْن ساّىبسّبى اص یىى. ػبصد فشاّن هى سا آًْب سٍیؾ

 [5(. ]65، 1391)ػجبع پَس: .اػت ثَدُ

ػَ ثٌگشین، هی ثیٌین وِ اًؼبى اگش ثِ لذهت فشٌّگ ّبی آػیبیی ٍ هلشی ثپشداصین ٍ ػدبلتبٌ اص تبسیخ توذى غشة ثذیي 

ّب اسصؽ صیجبؿٌبختی سا دس عجیؼت یبفتِ اًذ. ثیؼت ٍ چْبس لشى پیؾ، اسػغَ هتَخِ صیجبیی ٍ ًظن عجیؼت ؿذ، دس حبلی وِ 
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یه لشى ثؼذ وشیؼپَع سٍاتی ادػب وشد وِ دم عبٍٍع ؿبّذی اػت ثشایي وِ صیجبیی ّوبًب اسصؿی اػت دس عجیؼت.) ػالفچی: 

1386 ،284.)[6] 

ثشسػی ثِ اسصؽ ّبی صیجب ؿٌبختی ثِ ػٌَاى یىی اص هشاحل اٍلیِ دس عشاحی اص اّویت صیبدی ثشخَسداس اػت. وِ ثب ظَْس 

پذیذُ خْبًی ؿذى اّویت ایي اهش دٍ چٌذاى هی گشدد. تَخِ ثِ ایي سٍؽ دس اهش كشاحی هؼوبسی ثؼیبسساُ گـب ٍ ًیض هی تَاًذ 

بػفبًِ دس فشآیٌذ عشاحی ایي همَلِ دس حذ تؼشیفی اص صیجبؿٌبػی ثبلی هبًذُ ٍ عشاحبى ٍخِ توبیض ثشای خْبًی ؿذى ثبؿذ. هت

 دسن دلیمی اص ایي هَضَع ًذاسًذ.

كفبت اسصؿی تذٍیي ؿذُ هی تَاًٌذ چْبسچَة هغبلؼبت اسصؽ ّبی صیجبیی ؿٌبختی آثبس ٌّشی ٍ هحلَالت هَسد اػتفبدُ 

یب هؼیبسّبیی ثشای سفتبس ٍ افىبس گشٍّی اص افشاد خبهؼِ ًؼجت ثِ دسن صیجبیی ثِ ثبؿٌذ. اص عشیك وـف آًْب هی تَاى اػتبًذاسّب 

دػت آٍسد. ّوچٌیي هخبعجبى آثبس ٌّشی ٍ اػتفبدُ وٌٌگبى وبالّب سا دس دسن صیجبیی ؿٌبختی ّذایت ًوَد. اص ػَی دیگش هی 

شٌّگ ّب ؿٌبػبیی وشد ٍ دس هغبلؼبت ثِ تَاى اسصؽ ّبی صیجبیی ؿٌبختی ػجه ّبی هختلف صًذگی سا دس فشٌّگ ّب ٍ خشدُ ف

 [7](.41، 1383)خالل صادُ: وبس ثؼت.

 : صفات دٍگاًِ ٍ هتضاد ارزش ّای زیباضٌاختی هدرى ٍ پسا هدرى1جدٍل ًوًَِ ضوارُ 

 
  

 هعیار ّای زیبای در طراحی داخلی ٍ هعواری -4-2

هؼوبسی، فضب اص خْبى تدشیذی فضبی رٌّی ٍ  هؼوبسی ٌّش ػبختي فضب ٍ فضب ػلبسُ هؼوبسی اػت. دس ٌّش عشاحی ٍ  

اًدبهذ. اًؼبى دس فضبی هؼوبسی ثِ تفىش هی پشداصد، ثب آى صًذگی  سٍاثظ هٌغمی آى آغبص هی ؿَد ٍ ثِ فضبی ػیٌی ٍ ػولی هی

بسی هی وٌذ ٍ دس ًْبیت فضب سا خلك هی وٌذ. عجیؼت ٍ هؼوبسی، ّش دٍ داسای ًظن ّؼتٌذ، لیىي ًظن ایي دٍ ثِ لحبػ ػبخت

خَیذ ٍ داسای ًظن ػبدُ تشی اػت. یىی اص هجبحث هْن ٍ  وبهالً هتفبٍت اػت ٍ فضبی هؼوبسی اص الگَ ّبی رٌّی ثْشُ هی

هَسد ًیبص دس عشاحی فضب، سػیذى ثِ هفَْم صیجبیی ؿٌبػی اػت وِ تؼبسیف هتؼذدی تبوٌَى ثشای ایي هفَْم ثیبى ؿذُ اػت 

الً حؼی اػت وِ تٌْب اًؼبى ثِ ػٌَاى اؿشف هخلَلبت ٍ داسای لَُ تؼمل، لبدس ثِ دسن اهب دس ٍالغ صیجبیی ؿٌبػی پذیذُ ای وبه

 [8(.]ٍیىی پذیب)وَّؼتبًی ٍ ّوىبساى، آى هی ثبؿذ. 

 ػغف ًمغِ ػٌَاى ثِ ثلشی اسصیبثی ویفیت ثبؿذ، هی ثیٌبیی حغ صیجبیی، دسن ثشای اًؼبى حغ تشیي لَی وِ آًدب اص

آفشیٌؾ فضبػت، فضبیی وِ دس ػیي صیجب ٍ خبعشُ اًگیض ثَدى ػول گشا  هؼوبسی داخلی .اػت ؿذُ ؿٌبختِ ؿٌبػی صیجبیی ػلن

، فضبیی سا عشاحی صیجبیی ؿٌبػیٌی ٍ تخللی هؼوبسی داخلی ثب حغ ٍ وبسآهذ ًیض ثبؿذ. دس ٍالغ عشاح ثب تٌیذى اكَل ف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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عشاحی داخلی حلمِ اتلبل هیبى هؼوبسی ٍ ّبی هخبعجؾ اػت. دوَساػیَى  وٌذ وِ ثیبًگش َّیت، ًیبص، دسن ٍ خَاػتِ هی

 اػت. ایي سؿتِ اص عشفی ّوبًٌذ هؼوبسی ثب ػبختوبى ٍ اخضا ٍ ػٌبكش ػبصًذُ ػبختوبى ػشٍوبس داسد.  داخلی

عشاحی داخلی پیـِ ای اػت وِ دسآى ساُ حل ّبی خاللبًِ ٍ تىٌیىی دس یه ػبختبس ثِ وبس هی سٍد تب ثِ یه هحیظ 

داخلی هٌبػت دػت یبثین. ایي ساُ حل ّب، ػول وشدی ّؼتٌذ ٍ ویفیت صًذگی ٍ فشٌّگ سا استفبء هی دٌّذ ٍ دس ػیي حبل، ثِ 

یه سٍؽ ؿٌبػی ػیؼتوبتیه ٍ هـبسوتی سا هی علجذ وِ هـتول اػت  لحبػ صیجبیی ؿٌبختی خزاة اًذ. سًٍذ عشاحی داخلی

ثش تحمیك، تحلیل ٍ یىپبسچگی داًؾ دس ساػتبی فشآیٌذ خاللبًِ ای وِ ثِ هَخت آى، ًیبصّبی هـتشی ثب اّذاف پشٍطُ تٌبػت 

 [9(.]88، 1378داسد.)ثٌَْؽ، 

ىی اص فبوتَسّبی اػبػی دس عشاحی داخلی هحؼَة هتٌبػت ثَدى عشح هَسد ًظش ثب فضب ٍ حدن ًَس ٍاسدُ ثِ آى هىبى، ی

هی ؿَد. اص ػَی دیگش یًَیه ثَدى عشح ٍ دلت دس سًگ آهیضی تٌبػجبت اخؼبم ّن خضٍ فبوتَسّبی هْن اػت. عشاحی داخلی 

 ّن، چَى ػبیش پیـیِ ّبی هشتجظ ثب عشاحی، هجتٌی ثش اكَلی اػت وِ اص خولِ ی آى ّب هی تَاى ثِ فشم، 

 

ثبفت، سًگ، سیتن، تؼبدل ٍ دس ًْبیت حدن اؿبسُ وشد. اص ػَی دیگش دس ّش تشویت ثٌذی، اخضایی حضَس  همیبع، الگَ،

 [9داسًذ هبًٌذ: فضب، خظ، فشم، ؿىل، ثبفت، صهبى ، سًگ ٍ ًَس.)ّوبى(.]

ٍ خبلت هؼوبسی داخلی ٍ تَخِ ثِ خضئیبت ٍ تضئیٌبت ثؼذ اص چٌذیي دِّ ػىَت ٍ فشاهَؿی، سٍیىشدی دٍثبسُ پیذا وشدُ 

تش ایٌىِ ػؼی هی وٌذ ًوَد ّبیی اص هؼوبسی گزؿتِ سا دس تلفیمی ثب الگَّبی هذسى ثیبى وٌذ؛ هؼبلِ ای وِ ػبل ّب اػت دس 

 [13.](1393)ٍیىی پذیب، هؼوبسی هَسد ثحث ٍ خذل لشاس گشفتِ ٍتبوٌَى ًتیدِ ای حبكل ًـذُ اػت.

وبسفشهبػت خَاُ فضب تدبسی ثبؿذ یب كٌؼتی ٍ هؼىًَی.  یه عشاح داخلی هؼئَل عشاحی، دوَساػیَى ٍ ػولىشد فضبی 

گیشی دس هَسد ػبختبس یه فضب، ًیبص وبسثشاى آى ٍ ثْتشیي ػجه  اٍ ّوىبسی ًضدیىی ثب هؼوبساى ٍ وبسفشهبیبى ثشای تلوین

شای ثىبسگیشی ثبؿذ ٍ هؼتلضم داؿتي رٌّی هٌحلش ثِ فشد ث هٌبػت ّش دٍ هَسد داسد. ایي حشفِ تشویجی اص هٌْذػی ٍ ٌّش هی

ٍهجلوبى ثبیذ هْبست گفتگَ ثب وبسفشهب ٍ لجَل  ػالٍُ ثش ؿٌبػبئی سًگ ٍ هحلَالت ٍهلبلح.  )ّوبى(هٌبػت ّش دٍ سؿتِ اػت.

ػفبسؿبت سا داؿتِ ٍ سٍؿْبی اخشا ٍ ًگْذاسی ػٌبكش هؼشفی وٌٌذٓ فضب سا ثذاًذ. ّوچٌیي ثبیذ ػبختبس فضب سا ثـٌبػذ. ایي 

 [13) ّوبى(.]وٌذ. ص ثشای عشاح اٍ سا اص دوَساتَس هتوبیض هیػبهل اص داًؾ هَسد ًیب

 ّشیه اص اكَل عشاحی ؿشایغی داسد ثِ ایي ؿشح: 

 خط

خغَط هی تَاًٌذ دس چْبس فشم ثبؿٌذ: افمی، ػوَدی، هَسة ٍ هٌحٌی. خغَط هی تَاًٌذ ایي هـخلِ ّب سا ّن داسا ثبؿٌذ: 

س استجبط ثب ػٌبكش دیگش، ًظیش ؿىل ٍ ثبفت لشاس داسًذ. خغَط، ؿىل سا وَتبُ، ثلٌذ، وـیذُ ٍ پشهَج. خغَط دس ػیي حبل د

 دسٍى یه ووپَصیؼیَى تؼشیف هی وٌٌذ.

 فرم

 فشم، تَدُ ای فیضیىی اص یه ؿی اػت وِ ػِ ثؼذی ثَدُ ٍ ٍصى داسد.

 ضكل

 ٍ ٌّذػی.خظ ثیشًٍی یه ؿی، ؿىل آى اػت. ػِ عجمِ ثٌذی اص یه ؿىل ػجبست اػت اص: عجیؼی، غیشلبثل هـبّذُ 

 بافت

ثبفت هـخلِ ای اص یه ؿی اػت وِ ثب لوغ وشدى یب دیذى هـبّذُ هی ؿَد. ثبفت هی تَاًذ خـي، ًشم، ثشآهذُ، وـیذُ، صیش، 

 هخول ًوب یب اثضیـوی ثبؿذ.

 فضا

ب هحیظ فضب، هحذٍدُ ی دس دػتشع ثشای وبسثش سا تؼشیف هی وٌذ. عشاحبى داخلی سٍی اػتفبدُ ی هَثش اص فضب ٍ استجبط آى ث

 توشوض داسًذ.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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 زهاى

صهبى ػٌلشی اػت وِ ثِ ؿىل هتذاٍهی ٍخَد داسد. صهبى سٍی تشویت ثٌذی اثش داسد ٍ تغییش ًگشؽ ّب دس عی صهبى. دل 

 ٍاپؼی توبم عشاحبى اػت.

 رًگ

عشیك سًگ، خبكیت ثلشی فشم اػت. ػٌلش فشم هی تَاًذ اص عشیك اػتفبدُ ی سًگ تؼشیف ؿَد. ّن چٌیي سًگ هی تَاًذ اص 

اػتفبدُ ی سًگ تؼشیف ؿَد. سًگ احؼبع سا تحت تأثیش لشاس هی دّذف سٍی فشم تأویذ داسدٍ حؼی اص همیبع سا ثِ ٍخٍَد 

 آٍسد.

 ًَر

)ثٌَْؽ، ػٌلش ًَس، آى چیضی اػت وِ دیذى سا هوىي هی ػبصد. ثذٍى ًَس، ًِ فشهی دس وبس خَاّذ ثَد، ًِ سًگی ٍ ًِ ثبفتی.

1378 ،95.)[9] 

تش عشاحبى ٍ هؼوبساى اػتمبد داسًذ ّشچِ دوَس ثٌذی ّب ػبدُ تش ثبؿذ، ثْتش خَاّذ ثَد. دوَس ثٌذی هؼوَالٌ اهشٍصُ ثیؾ 

ثبیذ ثشای دادى ًمغِ وبًًَی ثِ فضب ٍ ّن چٌیي المبی تأثیش گزاسی خبكی ثِ وبس سٍد. دس ایي كَست ثبػث ؿلَغی ثلشی هی 

ّوبًٌذگچ وبسی، گچ ثشی ّبی ػبدُ تش، ػغَح ثتٌی ثب سًگ ٍ سٍغي وبهال  ؿَد. ثب اػتفبدُ اص اثضاسّب ٍ سٍؽ ّب ٍ هَاد سایح

ٌّشی ٍ هذسى ٍ دیَاسّبی پبسچِ ای خظ داس، الجتِ اگش ایي اثضاس ثِ كَست وبهال َّؿوٌذاًِ ثِ وبس سًٍذ هی تَاًٌذ وبهالٌ هذسى 

 صًذگی ؿخلی افشاد داؿتِ ثبؿذ. ثِ ًظش ثیبیٌذ. وِ هی تَاًذ تأثیش لبثل هالحظِ ای ثش سٍی 21ٍ هتؼلك ثِ لشى 
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 گیری ًتیجِ -5
آى چیضی وِ دس دوَساػیَى داخلی ثبػث ّوبٌّگی هی ؿَد، دیَاسّب، دسّب، ػمف ّب، وف ّب ٍ دسآخش پٌدشُ ّب هی 

ػٌلش هْن یه فضب یؼٌی، ساحتی، گشهب ٍ ًَس سا ًـبى هی دٌّذ. اص ایي سٍ ٍیظگی ّبی ایي تشویت فضبی  3ثبؿٌذ. ایي ػَاهل 

 بلی ٍ دس ّن اكل ّبسهًَی هؼوبسی سا تـىیل هی دٌّذ.خ

عشاحی داخلی دس ایشاى، اص یه ػَ دس اسػی ّب ٍ تبلچِ ّبی لذین گشفتبس هبًذُ ٍ اص ػَی دیگش ثِ دوَساػیَى ٍ اثؼبد 

سا ػبهبى دّی تضئیٌی فضبّب تملیل یبفتِ اػت.. ثب توبم ایٌْب، عشاحی داخلی هی ثبیؼت ّن صیجب ؿٌبػی ٍ ّن ػولىشد دس فضب 

وٌذ. دس عشاحی داخلی اًؼبى ؿخلیت اكلی فضب اػت وِ چگًَگی آى ٍ ٍیظگی ّبی فضبیی وِ اًؼبى دس آى لشاس هی گیشد 

( سًگ سا دس 5( ثبفت سا لوغ وٌذ، 4( فضب سا احؼبع وٌذ، 3( فشم سا ثـٌبػذ، 2( ًَس سا دس یبثذ، 1داسای اكَلی اػت اص خولِ:

 ( حدن سا ثـٌبػذ.7دّذ، ( ؿىل سا تـخیق6ّن آهیضد،

 تش دلجبص ٍ تش صًذُ سا هشدُ فضبی هیتَاًین داسد ثلشی خٌجِ ثیـتش وِ وَچه ًىتِ چٌذیي اص اػتفبدُ ثب ّوچٌیي هب

ًوبیین. اص خولِ: اًتخبة سًگ دیَاسّب، اًتخبة وفپَؽ، اًتخبة هجلوبى ٍ ًحَُ لشاسگیشی، ًَسپشداصی ٍ ّوچٌیي اػتفبدُ اص 

 عجیؼت.

اًین دس یه فشآیٌذ صهبًی وَتبُ ثِ یه الگَ هٌبػت ثشای عشاحی داخلی ثب اكَل صیجبؿٌبػی ثشػین. الگَی عشاحی هب ًوی تَ

داخلی هب توبهبٌ غشثی ًیؼت ثلىِ الگَیی اػت، تشویجی، هجتٌی ثش هؼوبسی گزؿتِ ٍ غشة. ػذُ ی صیبدی ثبصگـت ثِ گزؿتِ سا 

سٍ عشاحی داخلی ثش هجٌبی هؼوبسی گزؿتِ ثب چبلؾ ّبیی سٍ ثِ سٍ اػت وِ ًَػی ػمت افتبدگی ٍ پغ هبًذگی هی داًٌذاص ایي 

 ًیبصهٌذ پبیِ سیضی ٍ هذیشیت اػت.
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