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 چكیذُ
ثٝ ٚروٛد آٚسد ووٝ    غشثی، یوـٛسٞب خلٛف ثٝٙبكش ٔقٕبسی ػبیش وـٛسٞب، ٞبی استجبعی ثؼتشی ثشای ٘فٛر فپیـشفت دا٘ؾ ٚ ٌؼتشؽ ساٜ

ً ؿذ؛ ثشسػی فٙبكش فضبیی ٔشتجظ  تغییشاتی دػتخٛؽ ٘یض ایشا٘ی ربٔقٝ ٞٛیت آٖ پی دس ٚ آٖ فشًٞٙ ٔٛرت ثٝ ربٔقوٝ، یىوی اص    ثبفشٞٙو

ؿٙبػوی دس ٔقٕوبسی ایشا٘وی    دس ایٗ پظٚٞؾ ػقی ثش ایٗ اػت اثتذا ٔفوبٞیٓ ٚ فٙبكوش صیجوبیی    سٚٗ یاصاٞبی ؿٙبخت ٞٛیت ربٔقٝ اػت. ساٜ

ٝ سضوب تغوبثٙی   ٚ ػپغ تجّٛس ایٗ ٔفبٞیٓ دس ٔقٕبسی ٔقبكش اص عشیك ثشسػی چٙذ احش اص آلبی فّوی  شدیلشاس ٌٚ اسصیبثی  یٔٛسدثشسػ ٖ  ثو  فٙوٛا

وٝ آیوب ووبسثشد ٔفوبٞیٓ ٚ فٙبكوش     اص ایٗ ا٘ذ فجبستٞبی ایٗ پظٚٞؾ فت. پشػؾٔقٕبس ثشرؼتٝ ٚ ٔغشح دس فلش حبضش، ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌش

ٔقٕبسی ٌزؿتٝ دس ٔقٕبسی ٔقبكش لبثّیت ارشایی داسد؟ ٚ یب دس كٛست وبسثشد ایٗ فٙبكوش پبػوخٍٛی ٘یبصٞوبی ربٔقوٝ ٞؼوتٙذ؟ آیوب ایوٗ        

 4بٔقٝ ٔقبكش ثشداس٘ذ؟ ربٔقٝ آٔبسی ایٗ تحمیك ؿوبُٔ  تٛا٘ٙذ ٌبٔی دس رٟت غٙبی فشًٞٙ ٚ ٞٛیت رٔی ؿٙبػب٘ٝ ییجبیصٔفبٞیٓ ٚ فٙبكش 

ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی ٚ  ٔؼبثمٝ عشاحی ٚیالی دسٚعٞب، عشح ػبختٕبٖ دس لضٚیٗ، خب٘ٝ ؿشیفی یٟٔٙذػ ٘ؾبْاحش ؿبخق آلبی تغبثٙی، ػبصٔبٖ 

 ثوش اػوبع  سٚؽ اػوٙبدی   ٞوب ٚ ؿیٜٛ ٌشدآٚسی دادٜ ؿذٜ اػتفبدٜتحّیّی  – تٛكیفی تحمیك سٚؽ اص ایٗ ثشسػی ثبؿذ. دسدس تٟشاٖ ٔی ؿبس

ٞبی ایٙتش٘تی ٔشثٛعٝ اػت. چبسچٛة ٘ؾشی تحمیك ثش ایٗ ٘ىتٝ اػتٛاس اػت وٝ اػوتفبدٜ  ای ٚ اػتفبدٜ اص ٔمبالت ٚ ػبیتوتبثخب٘ٝ ٔغبِقبت

ؼتمیٕی ثش صیجبیی ؽبٞشی ٚ وبسثشدی آحبس پزیش ٚ ... تأحیش ٔ، فضبی ا٘قغبفاص فٙبكش ٔقٕبسی ایشا٘ی ٕٞچٖٛ استجبط ثب عجیقت، حیبط ٔشوضی

-ٞبی صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ ٔقٕبسی ایشا٘ی ٔوی دٞذ وٝ ثب داؿتٗ آؿٙبیی وبُٔ ٘ؼجت ثٝ ٔؤِفٝتغبثٙی داؿتٝ اػت. ٘تبیذ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی یآلب

ٖ وٝ ٕ٘ی یا ٌٛ٘ٝ ثٝای ٔذسٖ دس ٔقٕبسی ٔقبكش ثٝ وبس ٌشفت تٛاٖ ایٗ فٙبكش سا ثٝ ؿیٜٛ دس ثبصػوبصی فشٞٙوً ٚ ٞٛیوت     ٞوب سا تٛاٖ ٘موؾ آ

 ایشا٘ی ا٘ىبس وشد.
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هقذهِ-1  

٘مؾ ثٝ ػضایی دس فٙبكش ٔتقذدی دٞذ وٝ ٕٞٛاسٜ ٔقٕبسی دس ثؼتش ؿٟشٞبی ایشا٘ی ٘ـبٖ ٔی دٞٙذٜ ؿىُٔغبِقٝ ٔجب٘ی 

ساثغٝ ا٘ؼبٖ،  دسٌزؿتٝیىی اص ایٗ فٛأُ عجیقت اػت. . داؿتٝ اػتٔؼىٗ  ظٜیٚ ثٝآٖ ٔقٕبسی ٚ  تجـ ثٝؿٟشٞب ٚ  یشیٌ ؿىُ

ٔؼىٗ( دس  خلٛف ثٝٔحیظ عجیقی ٚ ٔقٕبسی ثٝ كٛستی ثٛدٜ وٝ ٞٓ ا٘ؼبٖ دس استجبط ٔؼتمیٓ ثب عجیقت ثٛدٜ ٚ ٞٓ ٔقٕبسی )

 یرٛاس ٞٓاػت. ِٚی دس حبَ حبضش، سٚیىشدٞبی رذیذ عشاحی ٔؼىٗ دس ایشاٖ تٛرٝ چٙذا٘ی ثٝ ٌشفتٝ ثؼتش عجیقت ؿىُ ٔی

بیذ ٔشوضی دس وٙبس ٔؼىٗ ؿ یٞب بطیحعجیقت دس  یرٛاس ٞٓعجیقت ٘ذاس٘ذ. دس حبَ حبضش ثبصٌـت ثٝ ػبثمٝ تبسیخی 

 .ٞبی وٙٛ٘ی ثبؿذساٍٞـبی ٔٙبػجی دس ارشای عشح

دٞذ داسای یه رٙجٝ فضبیی ٘یض ٞؼت ثٝ فجبستی وٝ ا٘ؼبٖ ا٘زبْ ٔی یٞش وبسب اػت. پزیشی فضفبُٔ دیٍش فضب ٚ ا٘قغبف

اػت ٚ ؿخلیت  ییؿٙبػب لبثُآٖ  ی ٔحذٚدوٙٙذٜفٙبكش  كیاص عشفضب  دسٚالـؿٛد احتیبد ثٝ فضب داسد. ٞش فّٕی وٝ ا٘زبْ ٔی

ٞبی ٔختّف ثبؿٙذ ٚ ایٗ داسای ؿخلیت تٛا٘ٙذآٖ تبثـ چٍٍٛ٘ی ٚ ٘ؾٓ حبوٓ ثیٗ ایٗ فٙبكش اػت. فٙبكش ػبص٘ذٜ فضب ٔی

ٚ  دٚٔیٗ فٙلش افمی ٔحذٚدوٙٙذٜ فضب فٙٛاٖ ثٝٚ ػمف یب ثبْ،  فضب وٙٙذٜ فیتقشاِٚیٗ فٙلش  فٙٛاٖ ثٝتٛا٘ٙذ وف، فٙبكش ٔی

ٝ فضبی ٔقٕبسی فضبیی وبٔالً ٔـخق اػت، أب ث اٌشچٝ فضب، ثبؿٙذ. ٔحذٚدوٙٙذٜفٙبكش فٕٛدی  فٙٛاٖ ثٝٞب، دیٛاسٞب ٚ ػتٖٛ

عشاحی ؿٛد تب ثتٛا٘ذ ثب ػبیش فضبٞب استجبط  شییتغ لبثُ یا ٌٛ٘ٝ ثٝدالیُ ٔختّف ٕٔىٗ اػت ایٗ ٘یبص ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ وٝ فضب 

دس یه ػیؼتٓ یب فٙبكش اكّی آٖ خّّی ٚاسد ؿٛد، أىبٖ تغییش فضب ٔتٙبػت ثب ٘یبص ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ، فضب  وٝ یٚلتثشلشاس وٙذ. 

 اػت. ؿذٜ یعشاحپزیش ا٘قغبف

 

 شٌاسی عٌاصر هعواری ایراًیهفاّین زیبایی -2
 احش ٔحیظ -2-1

دس ٚالقیت ٔتلُ ثٝ ٔحیظ اػت ثّىٝ دس د٘یبی خبعشات ٔب ٘یض چٙیٗ اػت. ٔبسیٛثٛتب استجبط ثیٗ یه  تٟٙب ٘ٝٔقٕبسی 

 تش ػبدٜٔحیظ ٚیظٜ ٔشثٛط ثٝ خٛد اػت، ثٝ ثیب٘ی  یداسا: ٞش احش ٔقٕبسی دٞذ یٔػبختٕبٖ ثب پیشأٖٛ خٛد سا چٙیٗ ؿشح 

ثؼتش ػبختٕبٖ ٘بٔیذ. استجبط ٔیبٖ ٔقٕبسی ٚ ثؼتش آٖ استجبعی ٘مؾ ٌشفتٝ اص یه  تٛاٖ یٔپیشأٖٛ ایٗ ٔحیظ ٚیظٜ سا 

دس  ثبٞٓٚ ٕٞیـٍی ٞؼتٙذ ٚ ٕٞٛاسٜ  دٚرب٘جٌٝفت وٝ ایٗ ثؼتش ٚ ٔقٕبسی آٖ دس تٕبع  تٛاٖ یٔٔتمبثُ اػت.  یشیشپزیتأح

 (.36 :1978)ٔبسیٛثٛتب،  ا٘ذ استجبط

ٚ فٛأُ ٔب٘ٙذ آٖ ٘یؼت، ثّىٝ دس  سً٘ ،ٔلبِح ػبصی تٟٙب ٚاثؼتٝ ثٝ فشْ ؽبٞشی، وبؿب٘ٝدس  خلٛف ثٝاسصیبثی یه ٔؼىٗ 

ٔحیظ اعشاف خٛد سا تزشثٝ  یساحت ثٝثتٛا٘ذ  یؼتیثبدس ٔىب٘ی ػىٛ٘ت ٕ٘بیذ،  خٛاٞذ یٔوّی داسد. وؼی وٝ  شیتأحایٗ اسصیبثی 

تٙٛؿ فضبٞب سا دس ٘ؾش داؿت  ػٛ هیاص  یؼتیثبیقٙی ٔحیظ ثبیؼتی ثب ٞٛیت اٚ ٕٞبًٞٙ ثبؿذ. ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف ؛ وٙذ

فٕٛٔی ٚ  ٕٝی٘ ٌشدد ٚ اص ػٛی دیٍش الصْ اػت دس ٘ؼجت ثیٗ فضبٞبی خلٛكی، شیپز أىبٖتب اص ایٗ عشیك ٌٛ٘بٌٛ٘ی تزشثیبت 

 فىغ ثٝثیٗ آ٘بٖ ٚ یب  یشارجبسیغشاٚا٘ی داؿت. ثیـتشیٗ آحبس ٔٙفی سٚا٘ی سٚی افشاد، ٘تیزٝ وٕجٛد أىبٖ تٕبع فٕٛٔی دلت ف

. ٞبػت ػبختٕبٖ. ایٗ ٘ملی اػت وٝ ثیـتش ٘تیزٝ ٔؼتمیٓ اؿتجبٞبت عشاحبٖ ش٘ذیض٘بپزیٌش٘بخٛاػتٝ ِٚی  یٞب تٕبعصیبد ثٛدٖ 

 ٌٛ٘ٝ چیٞتزبٚص ؿذٜ اػت ٚ ٔبیُ ثٝ  ٞب آٖوٝ ثٝ حشیٓ خلٛكی  وٙٙذ یٔدس آػب٘ؼٛسٞبی وٛچه اغّت اؿخبف احؼبع 

 (.132: 1368)ٌشٚتش،  استجبعی دس ایٗ ؿشایظ ٘یؼتٙذ

 ثب ٔحیظ ساثغٝ ا٘ؼبٖ -2-1-1

٘ؼجت ثٝ عجیقت، ٘ؾش  یعٛسوّ ثٝثشای دسن ساثغٝ ػبختٕبٖ ثب ٔحیظ اثتذا ثبیؼتی ثٝ دیذٌبٜ ا٘ؼبٖ دس ٔٛسد ٔحیظ ٚ یب 

استجبط ثؼیبس ٘ضدیه ثب عشص تفىش ا٘ؼبٖ دس ٔٛسد  یا٘ذاص دػتایٗ  ٘ٛؿ ثٝ عجیقت اػت. یا٘ذاص دػتداؿت. اػبع ػبختٗ، 

٘ضدیىی ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ عجیقت ٚرٛد داؿتٝ ٚ أشٚصٜ ٘یض ٌبٞی ایٗ  وبٔالًؿشلی، استجبط  یٞب فشًٞٙعجیقت داسد. دس ثؼیبسی اص 
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 ٔؤحش٘ذ ٚ ثٝ ایٗ دِیُ دس استجبعی چٙذٌب٘ٝ ثب آٖ ثٛدٜ اػت دا٘ؼتٝ یٔ. ا٘ؼبٖ خٛد سا رضئی اص عجیقت خٛسد یٔاستجبط ثٝ چـٓ 
 (.147)ٕٞبٖ: 

 ساثغٝ ػبختٕبٖ ثب ٔحیظ -2-1-2

 تزب٘غ. تضبد. تمبثُ

 .ؿٛد یٔفشْ، تىٙیه ٚ رٙغ ))صثبٖ(( ٔحیظ سا پزیشا  اص٘ؾشتزب٘غ: آ٘چٝ ثبیؼتی ػبختٝ ؿٛد، چٝ 

 .دٞذ یٔچیض دیٍش خٛد سا ٘ـبٖ  فٙٛاٖ ثٝخٛد سا اص ٔحیظ رذا وشدٜ ٚ  فٕذ ثٝ ؿٛد یٔتضبد: ثٝ ایٗ ٔقٙی وٝ آ٘چٝ ػبختٝ 

 .ذیٕ٘ب یٔرذا اص ٔحیظ اػت وٝ ثب آٖ ٔمبثّٝ  تٟٙب ٘ٝاػت  ؿذٜ ػبختٝتمبثُ: یقٙی آ٘چٝ 

 ساثغٝ ٔیبٖ دٚ فضب -2-1-3

تبثـ فضبی ٔحیغی  وبٔالًٔحبعی  یفضب لشاس داسد. یتش ثضسيدس داخُ فضبی  یتٕبٔ ثٝفضب دس فضب: یه فضبی وٛچه 

 (.153)ٕٞبٖ:  ثب خبسد استجبعی داؿتٝ ثبؿذ تٛا٘ذ یٕ٘اػت ٚ 

 

 هكاى -2-2

وٝ اص عشیك فٛأّی وٝ دس آٖ لشاس داس٘ذ كبحت ٞٛیت خبكی ؿذٜ اػت. فضب سا  اػتٔىبٖ، رب یب لؼٕتی اص یه فضب 

ٚرٛدی ػبختٕبٖ ای  تیخبك :ذیٌٛ یٔ٘ٛسثشي ؿِٛتغ دس ایٗ ٔٛسد  ٔىبٖ أىبٖ ٘ذاسد. ییرب ربثٝوشد أب  رب ربثٝ تٛاٖ یٔ

 .(18 :1982ؿِٛتغ،٘ٛسثشي ) ٔحتٛای ثبِمٜٛ ٔحیظ دسآٚسدٖسا ثٝ یه ٔىبٖ تجذیُ وٙذ ٚ ایٗ یقٙی ثٝ فقُ  ىزبیاػت وٝ 

 ٘ٛؿ ٔحیظ ٚ ا٘تخبة ٔىبٖ -2-2-1

 ٔب٘ٙذ ٌشدد یٌٔٛ٘بٌٖٛ  یٞب ظیٔحٌزؿتٝ اص فشْ تٛپٌٛشافیه یه ٔحیظ، ٔـخلبت ؽبٞشی ٔتفبٚت ػجت ثٝ ٚرٛد آٔذٖ 

 ٚ رٙغ، ثبفت ٌزاسد یٔوٝ رٙغ وُ ٔحیظ س سٚی ادسان ٔب اص فضب احش  عٛس ٕٞبٖ ٚ غیشٜ. داس تیؿٚ ثّٙذ ٚ  پؼت ٔؼغح،

 (.42)ٕٞبٖ:  ػغح ٔحیظ ٘یض ثش ٘ٛؿ ادسان

دٚ فضب ثبیذ  یٞب ا٘ذاصٜ. ثیٗ ذیآ یٔ حؼبة ثٝ تش وٛچهفضبی ٔحیغی فضبی  حبَٗ یدسفلؼٕت داخّی فضبی خبسری 

 ٘خٛاٞذ ثٛد. قیتـخ لبثُاختالف وّی ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. اٌش ایٗ اختالف ا٘ذاصٜ صیبد ٘جبؿذ، فضبی ٔحیغی، فضبی 

فضبیی  ٞشوذاِْٚی اص عشفی  ا٘ذ ٔـتشنتذاخُ: فضبٞبیی وٝ ثب یىذیٍش تمبعـ یب تذاخُ داس٘ذ. دٚ حزٓ دس یه لؼٕت 

ٕٞبٖ: ) وٙذ یٔافمی یب فٕٛدی ثبؿذ ٚ ٘مؾ اػبػی دس ساثغٝ ثیشٖٚ ٚ دسٖٚ ایفبء  تٛا٘ذ یٔ تذاخُ. ایٗ سٚ٘ذ یٔٔؼتمُ ثٝ ؿٕبس 

252.) 

 صلی آىهتغیر ا دٍهفَْم سٌتی ًوا ٍ  -2-3

یقٙی فشْ ٚ وبسثشی. ثحج ٕ٘ب ثٝ ٔفْٟٛ ؛ ایؼتب ٚ ٔتحشن ػبختٕبٖ ی رٙجٝفیضیىی ٚ ثلشی ثیشٖٚ ٚ دسٖٚ ٚ ساثغٝ  ی ساثغٝ

وٝ ثٝ دِیُ لشاس ٌشفتٗ دس ٔقشم دیذ، ثیـتشیٗ اعالفبت سا  یٚاكّوٝ ػغٛح یب ػغحی ٟٔٓ  ؿٛد یٔخبف آٖ اص ربیی ؿشٚؿ 

 ، دس ٚ پّٝ:پٙزشٜ ػشػتٖٛ، ٚ آؿٙبیی ٘ؾیش ػتٖٛ، داس یٔقٙتـىیُ ؿذٖ اص فٙبكش  .دٞذ یٔدس ٔٛسد حزٓ ػبختٕبٖ ا٘تمبَ 

 رضئی اص ٕ٘بی ؿٟش ثٛدٖ -2-3-1

. دس ثؼیبسی اص دٞذ یٔ٘ضدیه ٕ٘ب ٘مؾ تبسیخی خٛد سا اص دػت  یا ٙذٜیآدس  ؽبٞشاًوٝ  سٚد یٔٔقٕبسی ثٝ ػٛیی پیؾ 

وٝ دس ػبختٕبٖ ٞش رضء دس ساثغٝ ثب  عٛس ٕٞبٖ ص ػیٕبی ؿٟش اػت.ٕ٘ب رضء ٟٕٔی ا ؿٟشٞبی أشٚص ٕٞچٙبٖ ثٝ سٚؽ ٌزؿتٝ،

 یا ٔزٕٛفٝدس ٕ٘بی یه خیبثبٖ یب وٛچٝ، ثٝ ٔفْٟٛ آؿٙبی آٖ، ٕ٘بی ته ػبختٕبٖ رضئی اص  بثذی یٔٔقٙی  وُ ٚ ثب دیٍش ارضاء

ٔؼتمُ ٚ ٔزشد ٕٔىٗ ٘یؼت. آرشٞب  كٛست ثٌٝشدد ٚ اسصیبثی فٙبكش آٖ ٔی ٌش رّٜٛیه فٙلش ؿٟشی ٚاحذ  كٛست ثٝاػت وٝ 

. ٔزٕٛفٝ ػبص٘ذ یٔسا  پّٝ ساٜفضبیی ٔخُ اتبق، ساٞشٚ ٚ  یٞب ؼٓیاسٌب٘. دیٛاسٞب، دس ٚ پٙزشٜ ٚ دیٍش ارضاء ٔـبثٝ ػبص٘ذ یٔدیٛاس سا 

 .دٞٙذ یٔػبختٕبٖ سا تـىیُ  ٞب ؼٓیاسٌب٘ایٗ 

 ٔـخق رٟت هیویذ لشاس دادٖ أٔٛسد ت -2-3-2
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 یخٛث ثٕٝ٘بی اكّی سا  یشیلشاسٌ ی ٘حٜٛأب  سػذ یٔفجبستی ٔحٛس اكّی فضب ٚ ٕ٘ب، فزیت ثٝ ٘ؾش  ساثغٝ ثیٗ رٟت، یب ثٝ

 .(1381، )افـبس ٘بدسی دٞذ یٔتٛضیح 

 

 ارتباطیفضای  -2-4

 دس ٚسٚدی -2-4-2

فضبیی خلٛكی ثشای ص٘ذٌی خب٘ٛادٜ ثٛد وٝ ٔقٕٛالً اكُ ٔحشٔیت  ٌشا دسٖٚٞبی ؿٟشیِ پیٛػتٝ، ٔتشاوٓ ٚ خب٘ٝ دس ثبفت

ٞبی یه ؿٟش تش خب٘ٝؿذ تب افشاد خب٘ٛادٜ اص دیذ اؿخبف ٘بٔحشْ ٔحفٛػ ثبؿٙذ. ثیؾدس عشاحی ٚ احذاث آٖ سفبیت ٔی

ای یقٙی ش دٚ ٞؼتٝٞبی ٔتقّك ثٝ افیبٖ ٚ اؿشاف ٚ سربَ ؿٟٞب یقٙی خب٘ٝثٛد٘ذ ٚ تٟٙب تقذاد ا٘ذوی اص خب٘ٝ یا ٞؼتٝ ته

ٞب ثٝ تجقیت اص اٞذاف ٔزٞجی ٚ ارتٕبفی ثٝ فضبی ٚسٚدی ایٗ ٘ٛؿ خب٘ٝ ٔتـىُ اص دٚ ٚاحذ تمشیجبً ٔتٕبیض أب پیٛػتٝ ثٛد٘ذ.

دسٌبٜ یب  -ٚاسد فضبی خب٘ٝ ؿٛ٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ اص فضبی ٚسٚدی ٔشتجٝ هی٘بٌٟب٘ی ٚ  كٛست ثٝؿذ وٝ افشاد كٛستی عشاحی ٔی

ٞبی ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ. ثٝ ٕٞیٗ رٟت عشاحی فضبی ٚسٚدی دس فْٕٛ خب٘ٝ ٓیذٔؼتمیدثٝ داخُ خب٘ٝ  -ٞـتی ٚسٚدی

 هط یٞبی حیبٌشفت ٚ فٕٛٔبً دس یه یبص ٌٛؿٝثٝ ؿىّی ثٛد وٝ ٔؼیش حشوت دس أتذاد ٔحٛسی غیشٔؼتمیٓ ؿىُ ٔی ٌشا دسٖٚ

ٞب ٘ٝ تؼٟیُ حشوت، ؿذ؛ ثٙبثشایٗ یىی اص اٞذاف ٟٔٓ دس عشاحی فضبی ٚسٚدی خب٘ٝ٘ضدیه ثٝ آٖ ثٝ فضبی دسٖٚ ٔشتجظ ٔی

 .(1390:60صادٜ، )ػّغبٖ ثٛدٜ اػتثّىٝ وٙتشَ آٖ ٚ عٛال٘ی ٕ٘ٛدٖ ٔؼیش حشوت اص ثیشٖٚ ثٝ دسٖٚ 

ثٛد٘ذ، ٔقٕٛالً اص ٞـتی ٚسٚدی دٚ ساٜ رذاٌب٘ٝ  ؿذُٜ یتـىٞبیی وٝ اص دٚ ثخؾ ا٘ذسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی دس ثؼیبسی اص خب٘ٝ

 :1366)وِٛیٛس سایغ، ٞب ثخؾ ا٘ذسٚ٘ی، اص وٛچٝ دسی رذاٌب٘ٝ داؿت خب٘ٝ یثقضؿذ. دس ٞب ٔٙتٟی ٔیٔٙـقت ٚ ثٝ ٞشوذاْ اص آٖ

276.) 

 ٞـتی -2-4-2

ٞبی تٟشاٖ چٙیٗ یىی اص خب٘ٝٞـتی  فیتٛكٞب ػىٛٞبیی ثشای ٘ـؼتٗ ٚرٛد داؿت. دس دس فضبی ٞـتی ثشخی اص خب٘ٝ

-ٞبی ٘یٕىشٜٔیخٔٙضَ ػبدات اخٛی... رّٛخب٘ی داؿت ثب ػشدس آرشی ٚ عبق ٔمش٘غ ٚ دسِ چٛثی صٔخت ثب ٌُ»اػت:  ؿذٜ ٌفتٝ

 ٞبیی وٝ ثٝ ؿىُ ػشؿیش ثٛد٘ذ. یه ٞـتی ثضسي دس ٔذخُ خب٘ٝ ثٛد وٝ دس چٟبس وٙذ آٖ چٟبس ٔحُ ثشای سٚؿٗای ٚ وٛثٝ

ثٛد ثب چٙذ ٔبٞی لشٔض ٚ  ؿذٜ ػبختٝیه حٛم وٛچه وبؿی  یٞـت  بٖیٔعبق ٞـتی ضشثی ثٛد ٚ دس  -اؿتلشاس دوشدٖ ؿٕـ 

ٞب فالٜٚ ثش ٞـتی دس فضبی داخّی خب٘ٝ (.18: 1370)ثٟجٟب٘ی، « وشدعالیی ٚ پبؿٛیٝ وبؿی وٝ ٔذاْ آة حٛم دس آٖ ػشسیض ٔی

ا٘ذ وٝ فضبی دػتشػی سا اص فضبی ٔقجش رذا ٚ ٔتٕبیض ثٛدٜ دس ثشخی ٔٛاسد دٚ یب چٙذ خب٘ٝ داسای یه ٞـتی ٔـتشن ثیشٚ٘ی

ٞبی ثیشٚ٘ی دس وٙبس ٔقجش ٞـتی ٌٛ٘ٝٗ یاصاوبسوشدی تمشیجبً ٕٞب٘ٙذ یه پیؾ خبٖ ثٛد. ثقضی  اصِحبػاػت. ایٗ ٞـتی وشدٜٔی

 ٔٛسدتٛرٝتش ثیؾ یٔٙ٘باتٛاٖ حذع صد وٝ عشح فٛق دس ٔٛاسد ؿذ. ٔیداسای یه دس ٚسٚدی ثٛد٘ذ وٝ دس ٍٞٙبْ ؿت ثؼتٝ ٔی

 .(63ٚ  1390:62صادٜ، )ػّغبٖ ٌشفتٝ اػتلشاس ٔی

 حیبط -2-4-3

 اص ثؼیبسی دس ثقذ ٔیالد ثٝ اص پیؾ ؿـٓ ٞبیٞضاسٜ اص وٝ تبسیخی وٟٗ ٞبیػىٛ٘تٍبٜ یٞب خب٘ٝ اص ٔب٘ذٜثشربی آحبس ثش اػبع

 دٚ اص عٛسٔقَٕٛ ثٝ خب٘ٝ ٞش اِٟٙشیٗ،ثیٗ ٚالـ دس ٞبیػىٛ٘تٍبٜ ثشخی اص ٔب٘ذٜ یثشرب آحبس ٕٞچٙیٗ ٚا٘ذ  داؿتٝ ٚرٛد ایشاٖ ٘مبط

 اِٟٙشیٗثیٗ ٚ ایشاٖ رٙٛثی ٚ ٔشوضی ٘ٛاحی دس صیشا ؿذ،ٔی تـىیُ فضبی ثبص دیٍشی ٚ ٔحلٛس ٚ ؿذٜ ػبختٝ فضبی یىی ثخؾ

 اص ثخـی ٚ اػت ثٛدٜ ٌشْ ٚ ٔقتذَ دیٍش ٘یٕی حذٚد ٚ ػشد ٞٛا ػبَ اص ٔذتی وٝ ثٛدٜ اػت یا ٌٛ٘ٝ ثٝ ػبَ عَٛ دس ٞٛا

 ٚ ٞبی رغشافیبییپذیذٜ ٘مؾ ثبٚرٛدآ٘ىٌٝشفت. ٔی كٛست ثبص فضبی دس ػبَ ٔٙبػت اٚلبت دس ػىٛ٘ت ثٝ ٞبی ٔشثٛطفقبِیت

 فٛأُ فٙٛاٖ ثٝ سا فشٍٞٙی ٔحممبٖ فٛأُ اص ثشخی أب اػت، آؿىبس وٕبثیؾ ٞبخب٘ٝ حیبط یب ثبص فضبی ٌیشیؿىُ دس ٔحیغی

 ٞب ػبختٕبٖ اص ایٌٛ٘ٝ ٝیػٛ هی ٌشایدسٖٚ فضبٞبی (.69)ٕٞبٖ:  ا٘ذ ثشدٜ ٘بْ ػٙتی ٞبیخب٘ٝ دس حیبط ا٘ٛاؿ دٞٙذٜ ؿىُ اكّی

ثبص  فضبی اص ٞبآٖ دسٚ٘ی فضبٞبی ثٝ دػتشػی ٚ ٘ٛس ٚ ٕٞچٙیٗ تٟٛیٝ ٚ داس٘ذ ػشأیبٖ یب ٔشوضی حیبط چٙذ یب یه وٝ ٞؼتٙذ

 (.80)ٕٞبٖ، ٘ذاس٘ذ  ثیشٖٚ ػٕت ثٝ ٚ سٚص٘ی پٙزشٜ ٞیچ عٛسٔقَٕٛ ثٝ ٚ ؿٛدٔی تأٔیٗ ؿبٖداخّی
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 اصَل ترکیب کالبذی -2-5

تب یه فضب یب ثخـی اص یه فضب  ا٘ذ ؿذٜ تیتشوا٘ٛاؿ ارضاء ٚ فٙبكش فضبٞبی ٚسٚدی غبِجبً ثش اػبع اكَٛ ٔقیٙی ثب یىذیٍش 

ٞب اص ؽشفیت ایٗ ٔزٕٛفٝ خبسد اػت. دس ایٙزب تٟٙب چٙذ اكُ ٟٔٓ سا ؿىُ دٞٙذ. ایٗ اكَٛ ٔتقذد ٞؼتٙذ ٚ اؿبسٜ ثٝ ٕٞٝ آٖ

 ٌیشد.لشاس ٔی ٔٛسداؿبسٜ

 ٔشاتت ػّؼّٝاكُ  -2-5-1

ٞب وٝ ثشخی اص خلٛكیبت وبِجذی یب وبسوشدی آٖ ثش اػبعیقٙی ػبٔب٘ذٞی ٚ تشویت فضبٞب ٚ فٙبكش  ٔشاتت ػّؼّٝاكُ 

اػتفبدٜ یب ٔـبٞذٜ فٙبكش ؿٛد. یىی اص وبسوشدٞبی فضبٞبی ٚسٚدی  ٔٛرت پذیذ آٔذٖ ػّؼّٝ ٔشاتجی دس ٘حٜٛ لشاسٌیشی ثب

ٞب اصرّٕٝ تغییش ٔؼیش، تٛلف، ا٘تؾبس، اتلبَ فضبٞبی دسٚ٘ی یه ٔزٕٛفٝ ثب فضبی ثیشٖٚ اص آٖ اػت. ػبیش وبسوشدٞب ٚ فقبِیت

ٔتٙبػت ثب خلٛكیبت  ٚسٚد، تمؼیٓ ٚ تقییٗ رٟت ٔؼیش یب ٔؼیشٞب، حشوت ٚ ٚسٚد ثٝ فضبی داخّی ٘یض ٞشوذاْ ارضایی

 ٔشاتجی ػّؼّٝ ٘یض ٞبآٖ فضبٞبی –ٞب ٔٛرت ؿذٜ اػت وٝ ثیٗ ارضا یب رضء ٔٛرٛد ثیٗ ایٗ فقبِیت ٔشاتت ػّؼّٝ. خٛدداس٘ذ

-وبُٔ دس) ٚسٚدی ارضای لشاسٌیشی تشتیت. پزیشد كٛست ٕٔىٗ ؿىُ ثٟتشیٗ ثٝ ٚسٚدی فضبٞبی وبسوشد تب ثبؿذ داؿتٝ ٚرٛد

 اػت: رّٛخبٖ، پیؾ عبق، دسٌبٜ، ٞـتی، داالٖ، ایٛاٖ ٚ دس ٔقذٚدی اص ثٙبٞب، ػبثبط. تیتشتٗ یا ثٝؿ فضبٞبی ٚسٚدی( ا٘ٛا تشیٗ

تشتیت لشاسٌیشی ایٗ ارضاء دس ٞشیه اص ا٘ٛاؿ فضبٞبی ٚسٚدی وٕبثیؾ ٔقیٗ ٚ ٔـخق اػت. ایٗ ٘ىتٝ سٚؿٗ اػت وٝ تقذاد ٚ 

 .(106:ٕٞبٖ) ٞب ٔتقّك ثٝ یه ٘ٛؿ ثٙب یىؼبٖ ٘یؼتٙذٕٞچٙیٗ ٕٞٝ ٚسٚدی خلٛكیبت فٙبكش ٚ ارضای ا٘ٛاؿ فضبٞبی ٚسٚدی ٚ

 اكَٛ ٔحٛس -2-5-2

ٞب صیبد اػت، ٘یبص ثٝ تٛرٝ ٚ فجٛس اص ثیشٖٚ ثٝ دسٖٚ ثقضی اص ثٙبٞبیی وٝ فبكّٝ ثیٗ فضبٞبی ثیشٚ٘ی تب فضبی دسٚ٘ی دس آٖ

، ٔحٛس لجّٝ -1اص:  ا٘ذ فجبستاػت. ایٗ ٔحٛسٞب  ػبختٝ یٔاػتفبدٜ اص اكُ ٔحٛس دس عشاحی ٚ تشویت فضبٞبی ٚسٚدی سا ضشٚسی 

 .(107:ٕٞبٖ) ٓیشٔؼتمیغٔحٛسی  -4ٔحٛس تمبسٖ ثٙب،  -3یه ٔحٛس فشضی ٔؼتمیٓ،  -2

 اكُ تمبسٖ -2-5-3

ؿذٜ، دس اكُ تمبسٖ عشاحی ٔی اصرّٕٝٞب ثب تٛرٝ ثٝ اكَٛ اػبػی تشویت دس ثؼیبسی اص ا٘ٛاؿ ثٙبٞبیی وٝ عشح آٖ

دس عشاحی ٚ اػتمشاس ا٘ٛاؿ فٙبكش ٚ ارضای  تٟٙب ٘ٝوبسثشد ایٗ اكُ  ا٘ذ.وشدٜبی ٚسٚدی ٘یض اص ایٗ اكُ اػتفبدٜ ٔیػبٔب٘ذٞی فض

ٌشفت. یه ٘ىتٝ ربِت د سایٗ صٔیٙٝ ایٗ اػت لشاس ٔی ٔٛسدتٛرٝفضبی ٚسٚدی ثّىٝ دس عشاحی ٕ٘بٞب ٚ حزٓ فضبی ٚسٚدی ٘یض 

ای سا وٝ دس یه ػٕت ػشدس ٞبی وتیجٝاكُ تمبسٖ چٙبٖ ثٛدٜ اػت وٝ حتی ٘ٛؿتٝ ثٝ ضیآٔ اغشاقوٝ دس ٔقذٚدی اص ثٙبٞب تٛرٝ 

اكُ تمبسٖ دس ٕٞٝ رضئیبت ػغح  تیتشتٗ یا ثٝثشد٘ذ ٚ ٚاسٚ٘ٝ ٚ ٔقىٛع ثٝ وبس ٔی كٛست ثٝداد٘ذ، دس ػٕت دیٍش ػشدس لشاس ٔی

 .(109:ٕٞبٖ) ؿٛدٕ٘ب سفبیت ٔی

 

 هعرفی چٌذ اثر -3
 ساختواى، قسٍیي یهٌْذس ًظامسازهاى  -3-1

ٝ   دٞٙذٜ ػبختبس اكّی ؿىُ ٓ ای اػوت ووٝ    ی ایٗ پوشٚطٜ، دٚ حّمو ٝ  ا٘وذ  ؿوذٜ  تیو تشو ثوبٞ ٞوب، ا٘تضافوی اص اٍِوٛی     . ایوٗ حّمو

، دس ٍوش ید فجبست ؛ ثٝا٘ذ ٞبی ؿٟش لضٚیٗ ثٛدٜ اٍِٛی ػبختٕبٖ دسٌزؿتٝٚ داسای حیبط ٔشوضی ٞؼتٙذ وٝ  ٌشا دسٖٚٞبی  ػبختٕبٖ

ٝ داد٘وذ،   ٞوبی ٔشووضی ثٙبٞوب سا تـوىیُ ٔوی      ٞبیی وٝ دس اٍِٛی لذیٓ دس ٘ؾبٔی افموی حیوبط   ایٗ عشح حّمٝ فٕوٛدی   كوٛست  ثو

ثٙذی فٕٛدی  ، ایٗ تشویتفالٜٚ ثٝٞبی خبسری لشاس ثٍیش٘ذ.  ٞبی ٔختّف ٚ دس استجبط ثب فضب ٞب دس استفبؿ حیبط  ا٘ذ تب ایٗ لشاسٌشفتٝ

ٞوبی   تش اػوت فضوب   تش ٚ فٕٛدی ی آرشی وٝ وـیذٜ تب ػغح ثبص پیؾ سٚ سا ثٝ ؿٟش اٞذا وٙذ. حّمٝ ثٝ ؿىّی دس ػبیت لشاسٌشفتٝ

ٌوشفتٗ اص صٔویٗ،    ثبفبكّٝی آرشی  ، حّمٝحبَٗ یدسف. شدیٌ یثشٔٞبی اداسی ٚ پشػّٙی آٖ سا دس  ی ثتٙی فضب ٔذیشیتی ثٙب ٚ حّمٝ

ٝ ٜٛ اكوّی خوٛد   وٙذ. ػبختٕبٖ دس ٚرو  ایٛاٖ ٚسٚدی اكّی ػبختٕبٖ سا تقشیف ٔی ٝ  كوٛست  ثو اػوت ووٝ    ؿوذٜ  یعشاحو  دٚپٛػوت

ا٘وذ. ٘ؾیوش اٍِٛٞوبیی ووٝ دس      ٞبیی ثب تٙبػجبت آرش ٞؼتٙذ وٝ اص ایٗ رذاسٜ وؼش ؿوذٜ  ی ثتٙی، حزٓ ٞبی ٔٛرٛد دس پٛػتٝ حفشٜ
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ٞب ثبؿذ یوب   یب اص دسٖٚ حیبط ؿبٖ یشی٘ٛسٌوٝ  ا٘ذ ؿذٜ یعشاحٞب عٛسی  ٔقٕبسی حیبط ٔشوضی ثٙبٞبی لذیٕی ٚرٛد داؿتٝ، حّمٝ

 .(http://www.etoood.com)ٞبی ٔتخّخُ رذاسٜ دسیبفت وٙٙذ.  اص پٛػتٝ یا اؿقٝ كٛست ثٝ٘ٛس سا 

            

 قسٍیي. ساختواى یهٌْذس ًظامسازهاى ًواّای هختلف : 3 -1تصاٍیر 

Source: http://memarinews.com/5102. 

 

 ّا، تْراىخاًِ شریفی -3-2

عوٛس آسایوؾ    ا٘ذ. ویفیت فضبػبصی داخّی ٚ ٕٞیٗ پزیشی ٘مؾ صیبدی دس ٔفْٟٛ عشاحی ایٗ پشٚطٜ داؿتٝ ٚ ا٘قغبف تیفذْ لغق

ؿوٛد. ایوٗ تغییوشات     ٞب اػت ٚ ثبفج ثبص یب ثؼتٝ رّٜٛ دادٖ ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٔوی  ربثزبیی ثبوغ شیتحت تأحثذ٘ٝ ػبختٕبٖ وبٔالً 

دس ایٗ پشٚطٜ، ثبص یب ثؼتٝ ثوٛدٖ حزوٓ ػوبختٕبٖ، اؿوبسٜ ثوٝ       .ّف ارشا ٌشد٘ذتٛا٘ٙذ ثؼتٝ ثٝ فلُ یب ػٙبسیٛٞبی وبسثشی ٔخت ٔی

ٖ    ٞبیی وٝ ثٝ كٛستی دیٙبٔیه ٚ ثٙب ثش حبِت ٞبی ػٙتی ایشا٘ی داسد؛ خب٘ٝ ثشخی اص ػبختٕبٖ صٔؼوتبٖ  ٞوبی   ٞوبی ػوىٛ٘ت، ٔىوب

 .(/http://vnplugin.com) ا٘ذ وشدٜ سا ثشای ػبوٙبٖ خٛد فشاٞٓ ٔی یٙی٘ـ تبثؼتبٖٚ  ٗی٘ـ

وٙذ. دس ٔمبثُ، دس ٞبی ٌؼتشدٜ ٚ ثضسي ایزبد ٔیداس ثب تشاعٞب یه حزٓ ثبص/ ؿفبف/ حفشٜدس فلُ تبثؼتبٖ، خب٘ٝ ؿشیفی

 عٛس ثٝٞبی ثضسي تبثؼتب٘ی ٞبی ثبص ثٝ حذالُ سػیذٜ ٚ آٖ تشاعؿٛد، دٞب٘ٝٞبی ػشد ٚ ثشفی تٟشاٖ حزٓ ثؼتٝ ٔیعَٛ صٔؼتبٖ

 وُ ٘بپذیذ خٛاٞٙذ ؿذ.

-ثخؾ اكّی ایٗ پشٚطٜ سا ؿبُٔ ٔی 4 تشتیت، ثٝ ٔتحشن ٚ حبثت حزٓ ٔشوضی، void ػبختبس وّی، فضبی ثبصحزٓ حبثت 

ٔشوضی دسیبفت  void ثبؿٙذ، ػبختٕبٖ ٘ٛس خٛسؿیذ سا اص عشیك فضبی ثبصٞبی ٌشدؽ وٙٙذٜ ثؼتٝ ٔیرقجٝ وٝ یٍٞٙبٔؿٛ٘ذ. 

ثٝ ٌفتٝ آسؿیتىت پشٚطٜ،  ػبصد.ٞبی ٔقّك ثٝ ٞٓ ٔتلُ ٔیپُ ی ٚاػغٝ ثٝایٗ فضب ٘یض دٚ حزٓ حبثت عشفیٗ سا  وٙذ.ٔی

-ؿذ. دس ایٙزب ثبصٚ ثؼتٝ ؿذٖ حزٓ ػبختٕبٖ ثٝ خب٘ٝ یثقذ ػٝثٝ ٕ٘بی  یدٚثقذتخلق ٔب ٘بٌضیش ٔٙزش ثٝ تجذیُ یه ٕ٘بی "

یه فضبی  فٙٛاٖٝ ثپٛیب  وبٔالً كٛست ثٝ یٙی٘ـ تبثؼتبٖٚ  ٗیصٔؼتبٖ ٘ـ فضبی وٙذ وٝ ثب ایزبد ٞبی ػٙتی ایشا٘ی اؿبسٜ ٔی

 (.www.archdaily.com) ".ؿذٜ اػت ثؼتٝص٘ذٌی فلّی ثشای ػبوٙبٖ ثٝ وبس 
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ّا، ّا، خاًِ شریفیًواّای هختلف ٍ جْت چرخش هكعب: 4 ریتصَ

 .تْراى

Source: http://farnet.ir/5102. 

 

 

 ، تْراىهسابقِ طراحی ٍیالی درٍس -3-3

ؿٛد ٚ ایزبد فضبیی ٞبی ٚیالیی ؿٕبَ تٟشاٖ ٔحؼٛة ٔیوٝ ػٙتی دس خب٘ٝ داس تیؿٞبی ی ػمفچبِؾِ ثیٗ دٌٚب٘ٝ

 داس تیؿٞبی احزبْ ػمف لشاس دادٌٖیشی ایٗ پشٚطٜ ؿذ. ثب ی ایشا٘ی داسد ثبفج ؿىُوٝ خٛاػتٝ وبسفشٔب ثٛدٜ ٚ سیـٝ ٌشا دسٖٚ

وشد. ثب ٔتلُ وشدٖ ٞبی ٔحلٛسی سا ایزبد ٔیآٔذ وٝ دیذٞبی وٙبسی سا وٙتشَ ٚ حیبطٔی ثٝ دػتدس وٙبس ٞٓ فضبٞبی ثبصی 

ٞبی ٞٓ دس ٕ٘بٞب یبدآٚس ػمف ؛ وٝوُ پشٚطٜ ثٛد ثخؾ تیٞٛآٔذ وٝ  ثٝ دػتای ٞب ثٝ ٕٞذیٍش ػبختبس یىپبسچٝایٗ ػمف

ٞب سا اص صد ٚ آٖسا ثشای تبالسٞبی پزیشایی سلٓ ٔی یثبؿىٛٞایٗ، استفبؿ  ؛ ٚدٚختٞبی سا ثٝ ٞٓ ٔیثٛد ٚ ٞٓ حیبط داس تیؿ

 .(http://www.etoood.com)وشد فضبٞبیی ٔٙفلُ ثٝ ٔىب٘ی فبخش ٚ پش اص حشوت ٚ ٞیزبٖ تجذیُ ٔی

 

     
 .ًواّای هختلف ٍ هقطع ٍیال درٍس، تْراى: 8 -6تصاٍیر 

Source: http://www.etoood.com/5102. 

ّا ٍ دیاگرام طبقات ٍ ًحَُ چرخش . پالى5 ریتصَ

 .ّا، تْراىخاًِ شریفی ّا.هكعب
Source: http://farnet.ir/5102. 
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 ، تْراىهجتوع هسكًَی شار -3-4

ػتشاتظی عشاحی دس ایٗ پشٚطٜ، حفؼ دسختبٖ، ثٝ ٕٞشاٜ ایزبد تٙٛؿ دیذ ٚ حذاوخشی وشدٖ آٖ دس ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی ثٛد، ا

، ٌٛیی ؿذٜ اػتثٝ ایٗ ؿىُ وٝ وُ ػبختٕبٖ، حزٕی یىپبسچٝ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ وٝ دس ٘ٛاحی دسختبٖ، اص ایٗ حزٓ وؼش 

ٞب ٚ ٘ٛسٌیشٞب ٞؼتٙذ، اص  ٞب، پٙزشٜ ٜ ؿذٜ وٝ پش اص خُّ ٚ فشد، تشاعا٘ذ. ٘ٛاحی خٛسد دسختبٖ ثبفج خٛسدٌی حزٓ ػفیذ ؿذٜ

 .ٞبی كّت ثیشٚ٘ی، ثتٛ٘ی ٚ ثٝ سً٘ ػفیذ خٛاٞٙذ ثٛد رٙغ چٛة ٚ دیٛاسٜ

،  ٘ـیٙی ٞبیی دس دَ ٞش ٚاحذ ثٝ ٚرٛد ثیبٚسد ٚ ثب ایٗ فمت ٘ـیٙی اػت وٝ فمت یا ٌٛ٘ٝ ثٝؿىُ وؼش ؿذٖ اص حزٓ اكّی، 

، ثٝ دِیُ دیذٞبی رزاثی وٝ اص عجمٝ ٔؼئّٝٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ثشای ٞش ٚاحذ فشاٞٓ وٙذ. إٞیت ایٗ  ا دس رٟتتشی س دیذٞبی ٔتٙٛؿ

، ثٝ حفؼ تیدسٟ٘بسػذ وٝ  ثٝ ثبال، دس ػٕت رٙٛة ٚرٛد داسد، ثؼیبس ثیـتش ثٝ ٘ؾش ٔی 4ثٝ ثبال، دس ػٕت ؿٕبَ ٚ اص عجمٝ  6

 .دسختبٖ ٚ فمظ ربثزبیی پٙذ دسخت ا٘زبٔیذٜ اػت

ٚ ؿىٗ اػت ٚ ثٝ دِیُ  ٗیپشچچٛثی داخُ حزٓ وٝ  پٛػتٝ پٛػتٝ/ تىٝ تىٍٝی دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ ٚ تضبد ثیٗ فضبی دٌٚب٘

تىٝ ػفیذ فٕٛدی، ثبفج ایزبد ؿخلیت ثلشی لٛی دس ایٗ  استجبط ثب دسختبٖ، تٙبػجبت فٕٛدی ثٝ خٛد ٌشفتٝ، ثب دیٛاسٞبی یه

ٞب(، ثب  ای ٔحّٝ ای )ػبوٙبٖ ٚ ٞٓ ذاٖ ٚ اص دٚس( ٚ ٞٓ دس ٔمیبع ٔحّٝپشٚطٜ ؿذٜ ٚ ػبختٕبٖ ٞٓ دس ٔمیبع ؿٟشی )اص دیذ ؿٟشٚ٘

لشاس  ٞب ٞبی چٛثی، اص ٌیبٞی آٚیختٝ اػتفبدٜ خٛاٞذ ؿذ، ٌیبٞی وٝ رضٚ پیچه وٙذ. دس لؼٕت ٔخبعجبٖ استجبط ثشلشاس ٔی

ٌیبٞی  ٔقشٚف اػت. فـمٝ” ـمٝف“ٌیشد ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیضاٖ ٘ٛس آفتبة ٚ دٚسٜ ٌّذٞی، ٔٙبػت ایٗ پشٚطٜ ثٛدٜ ٚ ثٝ ٘بْ  ٔی

 .(http://memarinews.com) وٙذ اػت وٝ دس ػبیٝ ٘یض سؿذ ٔی ػجض ـٝیٕٞ

 

    
 .هجتوع هسكًَی شار، تْراى گیری ٍ حجنّای شكلدیاگرام: 11 -4تصاٍیر 

Source: http://vista.ir/5102. 
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 .1344هٌبع: ًگارًذگاى،. رضا تغابٌیعلی یّا پرٍشُ: بررسی ًقش هعواری سٌتی در 1جذٍل 
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 خصَصیات ًام پرٍشُ
شٌاسی عٌاصر ی کاربرد هفاّین زیباییًحَُ

 هعواری ایراًی

1 
ػبختٕبٖ  یٟٔٙذػ ٘ؾبْ

 (1385لضٚیٗ )

ٚ  ٌشا دسٖٚٞبی  ػبختٕبٖاٍِٛثشداسی اص 

 داسای حیبط ٔشوضی

دس فٕووٛدی  كووٛست ثووٝٞووب  حیووبط لووشاس ٌووشفتٗ

 .ٞبی خبسری ثب فضبٞبی ٔختّف ٚ دس استجبط  استفبؿ

2 
ٞب، تٟشاٖ خب٘ٝ ؿشیفی

(1388) 

صٔؼتبٖ داسای ٞبی  خب٘ٝ اٍِٛثشداسی اص

 یٙی٘ـ تبثؼتبٖٚ  ٗی٘ـ

ٝ   پوزیشی  ٚ ا٘قغبف تیفذْ لغق ٞوبی  تٛػوظ رقجو

 ٔتحشن.

3 
ٔؼبثمٝ عشاحی ٚیالی 

 (1390، تٟشاٖ )دسٚع

دس  داس تیؿٞبی ػمف اػتفبدٜ اص

 ٞبی ٚیالیی ؿٕبَخب٘ٝ

ٚ دس وٙبس ٞوٓ   داس تیؿٞبی احزبْ ػمف لشاس دادٖ

 .دیذٞبی وٙبسی وشدٖ ٔحلٛس ٚ وٙتشَ

4 
ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی ؿبس، 

 (1391تٟشاٖ )
 ٚ استجبط ثب ٔحیظ حفؼ دسختبٖ

ٝ اص حزٓ اكّی، دسختبٖ وؼش ؿذٖ  ٝ  ثو ووٝ   یا ٌٛ٘و

ٞبیی دس دَ ٞش ٚاحذ ثٝ ٚرٛد ثیبٚسد ٚ  ٘ـیٙی فمت

سا دس تووشی  ، دیوذٞبی ٔتٙوٛؿ   ٘ـویٙی  ثوب ایوٗ فموت   

 .ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ثشای ٞش ٚاحذ فشاٞٓ وٙذ رٟت
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 گیری ًتیجِ -4
ایٗ ادفب حبثت ؿذ ٚ  ،تقبسیفی وٝ اص فٙبكش ٔقٕبسی دس لؼٕت ٔجب٘ی ٘ؾشی داؿتیٓ ی ٚٔٛسدثشسػ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ثب تٛرٝ

ٞبی اكّی عشاحی وٝ ؿبخلٌٝشایی ٚ ... قٕبسی ٔب٘ٙذ وف، ثبْ، دیٛاس، حیبط ٔشوضی، دسٖٚتٛاٖ اص فٙبكش ٔٔی ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ

 پزیش اػتفبدٜ وشد.ؿٛ٘ذ، ثب تقشیف رذیذ أب وبسوشد ػٙتی ثب عشاحی ا٘قغبفٔحؼٛة ٔی دسٌزؿتٝ

ای رذیذ ٚ ٞبی ٔٛسد٘ؾش ثٝ ؿیٜٛدس ٕ٘ٛ٘ٝ وبسسفتٝ ثٝآیذ ٔفبٞیٓ ػٙتی ٔقٕبسی ایشا٘ی عٛس وٝ اص رذَٚ فٛق ثشٔیٕٞبٖ

ٜٚ ثش حفؼ ٔفبٞیٓ ػٙتی ٚ ضٕٗ تزّی ثخـیذٖ ٞٛیت ٚ فشًٞٙ ایشا٘ی، ثش صیجبیی احش ٘یض وٝ ایٗ أش فال ا٘ذ وبسسفتٝ ثٝٔتفبٚت 

ثٝ ؿىُ ٚ وبسثشد ػٙتی آٖ ثب تقشیفی ٔتفبٚت ثٝ  ثب تٛرٝٔخبَ حیبط ٔشوضی  عٛس ثٝا٘ذ وٝ ثذیٗ ٌٛ٘ٝ وبسثشدٞبا٘ذ. ایٗ افضٚدٜ

پزیشی فضبٞبػت وٝ تٛػظ ٔتحشن ثٛدٖ د ا٘قغبفؿٛد. ٔخبَ دیٍش دس ٔٛسؿىُ فٕٛدی ِٚی ثب وبسثشدی یىؼبٖ ٔغشح ٔی

ؿٛد، ی ٔیٙی٘ـ تبثؼتبٖٚ  ٗیصٔؼتبٖ ٘ـافتبد، ایٗ تحشن ٚ ا٘قغبف ثبفج ایزبد فضبٞبی ٞبی اكّی فضب اتفبق ٔیثخؾ

 فضبٞبیی وٝ اص فٙبكش اكّی ٔقٕبسی ثٛٔی ایشاٖ ٞؼتٙذ.
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