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 چکیذُ

 
 آ٘چٝ دسثبسٜ  تئبتشٞبی خیبثب٘ی إٞیت داسد،صیش ػمف ٘جٛدٖ آٖ ٘یؼت،ثّىٝ اختٙبة اص ثٙبٞبی ٔتذاَٚ تئبتش اػت.ایٗ ٘ىتٝ حبئض إٞیت اػت

بی حٕبیت وٙٙذٜ ثیـتشی ثشخٛسداس اػت . تٕبؿبٌشاٖ ثٝ ساحتی ثش خبی خٛد ٔی وٝ، تئبتش داخُ ػبِٗ ٘ؼجت ثٝ تئبتش خیبثب٘ی،اص فو

٘ـیٙٙذ ٚ ثٝ ٘ذست پیؾ اص پبیبٖ ٕ٘بیؾ، ػبِٗ سا تشن ٔی وٙٙذ، أب تئبتش خیبثب٘ی اص ایٗ ػٛأُ حٕبیت وٙٙذٜ ٚ أٙیت آفشیٗ ثی ثٟشٜ 

وبٚت ثی سحٕب٘ٝ ی تٕبؿبٌشی سٚثٝ سٚ ٔی ؿٛد وٝ ٔی تٛا٘ذ ٞش اػت ٚ ثیـتش دس ٔؼشم ؿشایي غیش لبثُ پیؾ ثیٙی لشاس ٔی ٌیشد ٚ ثب ل

ِحظٝ ٔحُ ٕ٘بیؾ سا تشن وٙذ. اص ٕٞیٗ سٚ ٘مؾ ٔىبٖ دس تئبتش ٞبی خیبثب٘ی إٞیت ٚیظٜ ای ٔی یبثذ . ایٗ پظٚٞؾ دس پی پبػخ دٞی ثٝ 

؟ ٚ آیب دس یه فوبی  ئبتش خیبثب٘ی داسدٔىبٖ چیؼت ٚ چٝ خبیٍبٞی دس تایٗ پشػؾ ٔی ثبؿذ وٝ دس ٍ٘بٜ تخللی ثٝ تئبتش خیبثب٘ی ، 

 سا تمٛیت وٙذ ؟  ٚ تبٔالت اختٕبػی ؿٟشی ٘ٛع ًشاحی ٔحُ اخشا،ٔی تٛا٘ذ ٔؼٕبسی خیبثب٘ی ؿٟش
تحّیّی ٚ تىٙیه ٌٔبِؼبت وتبثخب٘ٝ ای ٚ ٕٞچٙیٗ ٔلبحجٝ ثب ٔتخللبٖ حٛصٜ تئبتش خیبثب٘ی ،  -٘تبیح تحمیك ثب اتىبء ثٝ سٚؽ تٛكیفی

 چٙذٖ ٚ تٕبؿبٌشاٖ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ ٌّٔت ثٛد وٝ ًشاحی ثش اػبع اكَٛ ٔؼٕبسی  ِٛویـٗ ٞبی ٔحُ اخشا ٔی تٛاٖ ثٝ ٔؼٕبساٖ،ثبصیٍشا

افضایؾ ٞذف ػٕذٜ دػت پیذا وشد ، اثتذا فشاٞٓ وشدٖ ثؼتشی ٔٙبػت ثشای ثبصیٍشاٖ ٕ٘بیؾ ٚ ػپغ تؼشیف ٚ تفىیه فوبٞبی ؿٟشی ٚ 

 وٕتش وشدٖ آػیت ٞبی اختٕبػی ثب آٌبٞی ثخـی اص ًشیك ٞٙش .ٞذفٕٙذ تؼبٔالت اختٕبػی ، ٌؼتشؽ سٚاثي ٚ 
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 مقدمه 
 دػت ثٝ تئبتش پیـشفت ػبِٝ 2500 تبسیخ ثشسػی ثب سا آٟ٘ب تٛاٖ ٔی وٝ اػت ای پیچیذٜ سٚاثي دسن ٔؼتّضْ تئبتش، ًشاحی

 ٕ٘بیـی حشوبت ایٗ ا٘دبْ ثب ثـش. ٌشدد ٔی ثبص حیٛا٘بت ٚ ًجیؼت خبدٚی ٍبْٞٙ ثٝ ثـش اِٚیٝ سللٟبی ثٝ تئبتش پیـیٙٝ. آٚسد

 تئبتش اسٚپب، دس تئبتشػبصی ؿشٚع Dionysos تئبتش.٘جٛد اٚ دػت دس ٞذایتـبٖ وٝ داؿت ٘یشٚٞبیی تؼخیش دس ػؼی

Marcellus ٗدس.اػت ٔشدْ دس تبثیش شایث ٘یشٚٔٙذی ٚػیّٝ تئبتش.اػت ؿذٜ ػبختٝ ػًٙ اص وبُٔ ًٛس ثٝ وٝ سا سْٚ تئبتش اِٚی 

 آٖ ػٛی ثٝ سا تٕبؿبٌش تب ٞبیی ؿخلیت ٌشفتٗ وبس ثٝ ؿٛد ٔی ٞیدبٖ ٚ ؿٛس اص ػشؿبس صٚدی ثٝ وٝ ػبِٟٙبیی ٌشفتٗ اختیبس

 وٕذی ٚ خبِق تشاطدی فبكُ حذ دس وٝ اػت ػّت ایٗ ثٝ.اػت ٕٞیٗ تئبتش ثضسي ؿٛد،ٚػٛػٝ ٔوٕٖٛ پٙذاسد ٔی حمیمت چٝ

 ٚ ا٘ذ ؿذٜ تبِیف ٚی خٙذا٘یذٖ یب تٕبؿبٌش ػبختٗ ٔتبثش ثشای ٘حٛی ثٝ وذاْ ٞش وٝ داسیٓ ٕ٘بیـی یبتادث اص ای تٛدٜ خبِق

 اختٕبػی سػبِت اص ثحث.اػت اختٕبػی سفتبس دس تحَٛ تؼشیغ ٕٞبٖ وٝ داس٘ذ ؿذٜ اػالْ ٞذف یه ٕ٘بیـی آثبس ایٗ ا٘ٛاع ٕٞٝ

 تئبتش لّٕشٚ دس ٌشایی ٚالؼیت دس افشاى وٝ ایٓ ؿذٜ ٔتٛخٝ ثبسٞب.اػت وٕی ای ٔؼبِٝ.ثبؿذ ویفی ٔؼبِٝ یه وٝ آٖ اص پیؾ تئبتش

 إِثُ ،فی خٛأغ ثؼوی دس ایذ ٔی دس آة اص ِٔٛف اِٚیٝ ٔمبكذ خالف ثش وبس ٘تیدٝ ٚ ٌزاسد ٔی خبی ثش ٔٙفی تبثیش تٕبؿبٌش دس

 .ا٘ذ دادٜ ٔی اختٕبػی افىبس ثیبٖ دس ٘ٛیؼی ٕ٘بیـٙبٔٝ ثٝ وبّٔی ػیبػی لذیٓ،آصادی سْ ٚ یٛ٘بٖ دس

 آئیٙی ٔشاػٓ حتی یب ٚ ٔختّف ٞبی ٕ٘بیؾ تئبتش اخشای خٟت ثبثت ٞبی ٔىبٖ ایدبد یب ٚ سػٕی تئبتش یه ٌیشی ؿىُ اص یؾپ

 اص ثشخی اثتذا دس ٞؼتٙذ تئبتش پیـیٙٝ یب ٚ تبسیخی ػبثمٝ داسای وٝ وـٛسٞبیی اوثش دس. ؿذ ٔی اخشا ػٕٛٔی ٔىبٟ٘بی دس ثٛٔی ٚ

 ٞبی ٔىبٖ دس فمي ٞدٛآٔیض ٞبی وٕذی یب ٚ ٚاٌٙی ٞبی ٕ٘بیؾ. ؿذ ٔی اخشا سػٕی غیش ٚ ػٕٛٔی بیٞ ٔىبٖ دس ٕ٘بیؾ ا٘ٛاع

 ٔٙظٛس. داسد ای ٚیظٜ ٚ ٔؼتمُ تؼشیف (street theatre) خیبثب٘ی تئبتش أشٚصٜ .داؿت اخشا أىبٖ آٔذ ٚ پشسفت ٔؼبثش ٚ ػٕٛٔی

 ٞبی ایؼتٍبٜ ٚ ٞب پبسن ٔؼبثش، ػٕٛٔی، ٞبی ٔىبٖ دس ٕ٘بیؾ یه اخشای ؿٛد ٔی اػتٙجبى آٖ ٘بْ اص چٙب٘چٝ خیبثب٘ی تئبتش اص

 ػٕٛٔی ٔؼبثش دس اسٚپبیی وـٛسٞبی دس وٝ اػت اخشاٞبیی دِیُ ثٝ خیبثب٘ی تئبتش ٚاطٜ ٌیشی ؿىُ. اػت غیشٜ ٚ ٔتشٚ ٚ اتٛثٛع

بلی ثشٌضاس ٔی ؿٛد ، ٔی تٛا٘ذ ثٝ تئبتش خیبثب٘ی تب صٔب٘ی وٝ ثٝ كٛست سا٘ذْٚ دس ٌٛؿٝ ٚ وٙبس ؿٟشٞب ٚ ثٝ كٛست اتف .ثٛد ٔتذاَٚ

ٕٞبٖ كٛست ٔشػْٛ ٚ ٔتذاَٚ ٌزؿتٝ ثبؿذ ، أب صٔب٘ی وٝ كحجت اص خـٙٛاسٜ ثیٗ إِّّی ٚ اخشای ٞش ػبِٝ آٖ دس یه ؿٟش 

وٛچه ٔی ؿٛد ٘یبصٔٙذ تحمیك دس خٟت ٌؼتشؽ ثشای سػیذٖ ثٝ ثیـتشیٗ ثٟش ٜ ٚ اثش ٌزاسی ٕٔىٗ دس ٔخبًجبٖ ایٗ 

ثب تٛخٝ ثٝ ثشٌضاسی ٘ٝ دٚسٜ خـٙٛاسٜ ثیٗ إِّّی تئبتش خیبثب٘ی ٔشیٛاٖ ٚ دائٕی ثٛدٖ ایٗ ٔشاػٓ ٚ دسن خـٙٛاسٜ ٔی ثبؿذ . 

سٚاثي ٌبٜ پیچیذٜ ٚ ٌبٜ آػبٖ ٔبثیٗ اٞبِی خـٙٛاسٜ ٚ ػبٔٝ خبٔؼٝ خال ٞبی احؼبع ٔی ؿٛد وٝ دس ایٗ تحمیك ثٝ آٟ٘ب پشداختٝ 

 ؿذٜ اػت . 

 

  ( هکبى ) فضب ، زهبى ٍ هفَْم - 1

یضٞبی ػیٙی وٝ خٟبٖ ٚالغ ٔبسا ٔی ػبص٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای پیچیذٜ ٚ ؿبیذ ٔتٙبلن ثٝ ٕٞذیٍش ٚاثؼتٝ ا٘ذ . ٔثال ثؼوی اص پذیذاسٞب چ

چیضٞبی دیٍش سا دس ثش ٔی ٌیش٘ذ . خٍُٙ اص دسختبٖ تـىیُ یبفتٝ ٚ ؿٟش اص خب٘ٝ ٞب ػبختٝ ؿذٜ اػت . )) چـٓ ا٘ذاص (( ٘یض ، 

سوُ ، ٌبٜ ٔی ٌٛییٓ وٝ ثؼوی اص پذیذاسٞب )) ٔحیٌی (( ثشای پذیذاسٞبی دیٍش ؿىُ ٔی دٞٙذ . چٙیٗ پذیذاس فشاٌیشی اػت . د

اكٌالح ػیٙی ثشای ٔىبٖ اػت . ٔؼٕٛال ٔی ٌٛییٓ وٝ وٙؾ ٞب ٚ سخذادٞب ٚالغ ٔی ؿٛ٘ذ . دس حمیمت ایٗ وٝ ٞش اتفبلی سا 

(( آؿىبسا خضء یه پبسچٝ ٚخٛد اػت . پغ ٔٙظٛس ٔب اص ثذٖٚ اسخبع ثٝ یه ٔٛلؼیت تلٛس وٙیٓ ، ثی ٔؼٙب ٔی ٕ٘بیذ . )) ٔىبٖ 

 ( دس ایٙدب ثٝ چٙذ تؼشیف اصفوب ٚ ٔىبٖ پشاختٝ ٔی ؿٛد .  17وّٕٝ ٔىبٖ چیؼت ؟؟ ) ؿِٛتض ، ف

 

 

 فضب ٍ زهبى-1-1

ػت . فوب پبسٜ ای اص ٔحممبٖ فوب سا صائییذٜ وٙتشَ ػٌح ٔی دا٘ٙذ وٝ دس ثؼذ ػٛٔی ٔتِٛذ ٔی ؿٛد وٝ ؿبُٔ صٔبٖ یب استفبع ا

سا تدؼٓ ػٝ ثؼذی ٔىبٖ ٔی دا٘ٙذ وٝ ثب آٖ ٔی تٛاٖ خّمتی ٘ٛ دس ٔىبٖ آغبص وشد . پبسٜ ای دیٍش ٔؼتمذ٘ذ ٔؼٕبسی صٔب٘ی ثٝ 

ٚخٛد ٔی آیذ وٝ فوب تٛػي ػٙبكش تـىیُ دٞٙذٜ فشْ ، ؿشٚع ثٝ حجغ ؿذٖ ، ٔحلٛس ؿذٖ ٚ ؿىُ ٌشفتٗ ٚ ػبصٔب٘ذٞی ٔی 
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دس صثبٖ اٍّ٘یؼی، ًجك فشًٞٙ ٕبسی اسائٝ ٔی وٙٙذ ٚ آٖ سا ثشاثش سٚاثي فوبیی ٔی دا٘ٙذ .وٙذ . ثشخی دیٍش تؼشیفی خبف اص ٔؼ

ْ. ثٝ ایٗ ًشف، ٞش دٚ ٔؼٙی صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی سا ثب ٞٓ داؿتٝ اػت. تب 1300، دػت وٓ اص ػبَ "فوب"اٍّ٘یؼی آوؼفٛسد، ٚاطٜ ی 

اص صٔبٖ ؿىُ ٌیشی ٘ظشیٝ ٞبی ٘ؼجیت خبف ٚ ػبْ، ٔفبٞیٓ .یبفتٙذ ٔیپیؾ اص آغبص ایٗ لشٖ، ایٗ دٚ ٔؼٙب، ٕٞٛاسٜ ٔدضا ٔفْٟٛ 

، ایٗ 1908. ثٝ ٌفتٝ ِٞشٔبٖ ٔیٙٛوٛػىی، وٝ دس صٔبٖ ٘ضدیه تش ؿذٜ ا٘ذ -ویجی فوبٔدضای فوب ٚ صٔبٖ، سٚص ثٝ سٚص ثٝ ٔفْٟٛ تش

ٛیٗ وی وٙذ. )صٔبٖ یه پیٛػتٍی، چٟبسثؼذی اػت وٝ ػٝ ثؼذ فوب سا ثب ثؼذ صٔبٖ تشویت ٔ -ٔفْٟٛ سا ٌٔشح وشد، فوب

( ثٙبثشایٗ ٞش ؿی ای، ٘ٝ تٟٙب ثبیذ ًَٛ، ػشم ٚ استفبع داؿتٝ ثبؿذ وٝ ثبیذ تذاْٚ صٔب٘ی ٘یض داؿتٝ ثبؿذ. آِجشت 1975:297

ایٙـتیٗ وٝ ایٗ ٔفْٟٛ سا دس ٘ظشیٝ ی ٘ؼجیت خبف خٛد ثىبسٌشفت، ٔؼتمذ ثٛد وٝ ثش خالف ٘ظشیٝ ی ٘یٛتٗ، خذایی ٌّٔك 

ػبِٓ چٟبسثؼذی فوب سا ثب تٕبْ "بٖ پزیش ٘یؼت ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ا٘تخبة یه دػتٍبٜ ٔختلبت اػت.فوب ٚ صٔبٖ اص یىذیٍش أى

( أب ثبیذ تٛخٝ ؿٛد وٝ دس 1975:297ٛیٗ، و) "سٚیذادٞب ٚ اؿیبی اؽ؛ ٚ صٔبٖ سا ثب تغییشات ٚ حشوبت اؽ ؿبُٔ ٔی ؿٛد.

ٛ٘ذ وٝ فشای حٛصٜ ی ٔحذٚد ٚ آًٞٙ وٙذ تدشثٝ ٘ظشیٝ ٘ؼجیت، فوب ٚ صٔبٖ دس ٔمیبع ٞب ٚ ػشػت ٞبیی ثٝ ٞٓ ٚاثؼتٝ ٔی ؿ

ی سٚصٔشٜ ی ٔب اػت ٚ فشاتش اص فشآیٙذٞبی اختٕبػی ٚ تبسیخی وٝ حتی وٙذتش٘ذ. سٚؿی وٝ ٔی تٛا٘یٓ ثُؼذ چٟبسْ )صٔبٖ( سا ثٝ 

شدٖ خي ػیش ؿىّی ٔؼٙبداس ثٝ فوب ٚاسد وٙیٓ، ایٗ اػت وٝ تٛخٝ خٛد سا ثٝ فشآیٙذ تىبُٔ ٚ تحَٛ فوب ٔؼٌٛف وٙیٓ. د٘جبَ و

ػبختٝ ؿذٖ ٚ دٌشٌٖٛ ؿذٖ فوب ثٝ ٔب اخبصٜ ٔی دٞذ وٝ چٟبسٔیٗ ثؼذ سا ثٝ دسن فوبیی خٛد ثیفضاییٓ. تدشثٝ ی صیؼت دس 

ثٝ ٘ظش ٔی سػذ وٝ اختالفبت ٚ تٍٙٙبٞبی ٔشثٛى ثٝ ؿٙبخت فوب، سیـٝ  . چٙیٗفوب، اص ٔٛاسدی اػت وٝ صٔبٖ دس آٖ ٟ٘فتٝ اػت

ٖ داسد، یؼٙی سٚؿی وٝ آٖ سا ٔی فٟٕیٓ ٚ ػپغ آٖ سا دٌشٌٖٛ ٔی وٙیٓ. ٔجبحث ٔشثٛى ثٝ فوبی دس ؿیٜٛ ثشلشاسی استجبى ثب آ

ٌّٔك ٚ ساثٌٝ ای، دٚ ساٞی ٔیبٖ فوبی فیضیىی ٚ اختٕبػی، ٔیبٖ فوبی ٚالؼی ٚ رٞٙی، ٔیبٖ فوبی ا٘تضاػی ٚ داسای تفبٚت، 

ٞبیی اص پشػؾ ٞبی فّؼفی ٞٙٛص ٘یبصٔٙذ پبػخ دا٘ؼت:  ٔیبٖ فوب ٚ ٔىبٖ، ٔیبٖ فوب ٚ صٔبٖ، ٍٕٞی سا ٔی تٛاٖ ٘ـب٘ٝ ٔدٕٛػٝ

چٍٛ٘ٝ فوب سا ٔی فٟٕیٓ ٚ ثٝ آٖ ٔشتجي ٔی ؿٛیٓ؟ آیب فشای ادسان ٔبٖ اػت یب ٚهؼیت اؽ ثؼتٝ ثٝ ادسان ٔب ؿىُ ٔی ٌیشد؟ 

 ٚ فوب آٟ٘ب؟ ثشای ظشفی یب ٞب ا٘ؼبٖ ٚ اؿیب اص اػت ای ٔدٕٛػٝ فوب آیب خشدٔبٖ؟ ثب یب ؿٛیٓ ٔی   ثب حغ ٞبیٕبٖ ثٝ آٖ ٔشتجي

 ٔیبٖ ٌشایی، تدشثٝ ٚ ٌشایی خشد ٔیبٖ ا٘تخبة ػش ثش ٞب پشػؾ ایٗ ثٝ پبػخ دس ؿٛ٘ذ؟ ٔی ٔشتجي ٞٓ ثٝ چٍٛ٘ٝ صٔبٖ

ٜ آِیؼٓ، ٔیبٖ دسن ػیٙی ٚ رٞٙی، ٔیبٖ ٌٔٙك ٚ احؼبػبت، ٔیبٖ تئٛسی ٚ ػُٕ، ٔیبٖ یىؼب٘ی ٚ تٙٛع ٚ ٔیبٖ ایذ ٚ ٔبتشیبِیؼٓ

 ػٕٛٔبً آ٘چٝ ثشای دیذ، ٔبٖ اًشاف خٟبٖ ثشای ا٘تضاػی خب٘ـیٙی تٛاٖ ٔی سا فوب دیذ، ایٗ اص. اسیٓد اختالف ٘ظٕی ثی  ٘ظٓ ٚ

. "یشأٖٛ ٚخٛد داسد ٚ ثٝ كٛست ثبِمٜٛ ثب فشد دس استجبى لشاس ٔی ٌیشدپ دس آ٘چٝ ٞش" دا٘یٓ، ٔی ٔبٖ ًجیؼی ٚ ٔلٙٛع ٔحیي

 (1385:58)پبوضاد،
 

 فضب ٍ هکبى -1-2

ٚ  تشٜ ای ثبص ٚ ا٘تضاػی ٔی ثیٙیٓ، ٔىبٖ ثخـی اص فوبػت وٝ ثٛػیّٝ ؿخلی یب چیضی اؿغبَ ؿذٜ اػتدس حبِیىٝ فوب سا ٌؼ

. ثش ٞٓ وٙؾ افشاد ثب ایٗ ٔحیيِ ثالدسً٘ اػت وٝ ٚیظٌی ٞبی آٖ سا ٔتٕبیض اص ٔٙبًك اًشاف داسای ثبس ٔؼٙبیی ٚ اسصؿی اػت

ؿٙبختی ثشآٚسدٜ ٔی  -پبیذاسی وٝ دس آٖ ٘یبصٞبی صیؼت اػت، ٕٞشاٜ ثب أٙیت ٚ "اسصؽ ٔحؼٛع"ٔی ٌشدا٘ذ. ٔىبٖ ٔشوض 

ؿٛد. ایٗ ٘ىتٝ ثب ثبص ثٛدٖ ٚ آصادی فوبی ٔتفبٚت ٘ـذٜ دس توبد اػت. اٌش فوب أىبٖ ٚلٛع حشوت سا ٔی دٞذ، ٔىبٖ دسٍ٘ی 

ْٟٛ دس ٞٓ تشویت پذیذ ٔی آٚسد. ثٝ ٞش حبَ كشف ٘ظش اص ایٗ توبد ٔیبٖ ٔىبٖ ٚ فوب، ٔیبٖ أٙیت ٚ آصادی، ٔؼب٘ی ایٗ دٚ ٔف

ٔذ٘ی )."ٞؼتیٓ دیٍشی ٔٙتظش ٚ ایٓ چؼجیذٜ یىی ثٝ" وٝ كٛست ایٗ ثٝ ثیبٚسیٓ، سا وذاْ ٞش تؼشیف وٙذ ٔی  ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ایدبة

ٕٞٛاسٜ ثبص اػت ٚ پزیشا وٝ تؼیٗ "، "ٚالؼیت یه ٔىبٖ"( اص آ٘دب وٝ سٚاثي اختٕبػی ػبُٔ تؼشیف وٙٙذٜ ٔىبٖ اػت، 1384، پٛس

(. ٞٛیت یه ٔىبٖ آٔیضٜ ای خبف اػت اص سٚاثي اختٕبػی ٚ 1387،پٛسخؼفش) "فشآیٙذ اختٕبػی خبی ٔیذٞذ.خٛد سا دس دَ یه 

ٔی ؿٛد. ٔفْٟٛ یبثی ٔىبٖ ثٝ ػٙٛاٖ فوبیی ٔدبدِٝ ای ثب ٞٛیت ٞبی  "ثذٖٚ ثجبت، ٔدبدِٝ ای ٚ چٙذٌب٘ٝ"ثذیٗ خبًش، ٕٞٛاسٜ 

هٛع ثٝ ٔب أىبٖ ٔی دٞذ تٙٛع ٚ تفبٚت فوبٞبی خبف سا دس چٙذٌب٘ٝ، ثٝ دسن ٔب اص ٔىبٖ ٞب پٛیبیی ٔی ثخـذ. ایٗ ٔٛ

چبسچٛة خٛدؿبٖ ٚ دس ساثٌٝ ثب ثؼتشٞبی ٌؼتشدٜ ؿبٖ دسن وٙیٓ. أب ثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ اٍِٛیی ثب ایٗ پٛیبیی، ػیبِیت ٚ 

ٔشوض یه  ا٘ؼٌبف ثب ٔحذٚدیت ٞبیی سٚثٝ سٚػت ٚ آ٘چٝ اص دسن ٔىبٖ دس ٔشوض یه ؿٟش خٟب٘ی پیؾ سٚی ٔبػت ثب آ٘چٝ
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سٚػتبی دٚسدػت دس یه وـٛس غیش پیـشفتٝ پیؾ سٚی ٔب لشاس ٔی دٞذ ٔتفبٚت اػت دس ایٗ خب ؿتبة تحَٛ ٚ پٛیبیی 

ؿِٛتض ٘یض ثب كشاحت ٔی ٌٛیذ : ثٝ ٚهٛح ٔٙظٛس ٔب اص ٔىبٖ چیضی ثیؾ اص خبیٍبٞی تدشیذی  .دیبِىتیه وال٘ـٟش ٚخٛد ٘ذاسد

ػیٙی وٝ داسای ٔلبِح ٔبدی ، ؿىُ ، ثبفت ٚ سً٘ ا٘ذ ، ػبختٝ ؿذٜ اػت . ایٗ  اػت . ٔٙظٛس ، وّیتی اػت وٝ اص چیض ٞبی

چیضٞب یه خلّت ٔحیٌی سا تؼییٗ ٔی وٙٙذ وٝ اػبع ٔىبٖ اػت . دس وُ یه ٔىبٖ ، داسای یه خلّت یب خٛ اػت . یه 

بتؾ ، ٔثال ثٝ ٘ؼجت ٞبی ٔىبٖ اص ایٗ سٚ یه پذیذاس ویفی ٚ )) وّی (( اػت وٝ ٕ٘ی تٛا٘یٓ آٖ سا ثٝ ٞیچ یه اص خلٛكی

 ( 17فوبیی ، ثذٖٚ اص دػت دادٖ ٔبٞیت ػیٙی آٖ فشٚ ثىبٞیٓ . ) ؿِٛتض ، ف 

 

 (سبخت  –اًسبى  )  پذیذار هکبى -2

ػبختی وٝ ا٘ؼبٖ دس  –ا٘ؼبٖ اص آغبص دسیبفتٝ اػت وٝ خّك یه ٔىبٖ ثٝ ٔؼٙبی ثیبٖ ٌٛٞش ٚخٛد ٚ ٞؼتی اػت . ٔحیي ا٘ؼبٖ 

اثضاسی ػّٕی یب ٘تیدٝ سٚیذادٞبی ثی ٞذفی ٘یؼت ، ثّىٝ ٚاخذ ػبختبس ثٛدٜ ٚ ٔؼٙب ٞبسا تدؼذ ٔی  آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ كشفبً

( اص  79ثخـذ . ایٗ ٔؼٙب ٞب ٚ ػبختبسٞب ثبصتبة فٟٓ ا٘ؼبٖ اص ٔحیي ًجیؼی ٚ ٚهؼیت ٚخٛدی وّیت اٚػت . ) ٕٞبٖ ، ف 

فبدٜ ظٟٛس ٔی وٙٙذ . دس یه ٔىبٖ ٌبٞی اصدحبٔی ٔحلٛس وشدٖ فوب ، ٔىبٖ خّك ٔی ؿٛد ٚ دس یه ٔىبٖ اؿىبَ ٔختّف اػت

 ؿىُ ٔی ٌیشد ، ٌبٞی ثٝ لّٕشٚ تجذیُ ٔی ؿٛد ، ٌبٞی فوبی ؿخلی ٚ ٌبٞی خّٛت اتفبق ٔی افتذ .

 

 

 
  

 1382تمؼیٓ ثٙذی ٔحذٚدٜ ٞبی ثی ؿىُ اص دیذٌبٜ آِتٕٗ ، ٔٙجغ : آِتٕٗ ،  : 1ًوَدار 

 

 

دس تٛهیحبت لجّی روش ؿذ وٝ ٔىبٖ سا ٔی تٛاٖ ٔحلٛس وشدٖ فوب ٘بٔیذ . ٔىبٖ اص ٔلبِح ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ػبختٝ ٔی ؿٛد ، 

ثٙبثشایٗ ایٗ ٔحلٛس وشدٖ ٕٞیـٝ ثب ٔلبِح ثٙبیی ٔب٘ٙذ ) ثّٛن ، آخش ، خـت ، ػًٙ ٚ ... ( ٘یؼت . ٔی تٛاٖ ثب وبؿت 

د ، تمشیجب ٔی تٛاٖ ٌفت : دسختب٘ی ٔٙظٓ یب یه ػًٙ فشؽ خذا ٔىب٘ی خّك وشد . ٔی تٛاٖ ثب ٘ٛس پشداصی فوب سا ٔحلٛس وش

ٞیچ ٔحذٚدیتی دس اػتفبدٜ ٔلبِح ٔختّف ثشای  ػبخت ٔىبٖ ٚخٛد ٘ذاسد . دس ایٗ پظٚٞؾ ػؼی ؿذٜ اػت ٘حٜٛ ایدبد ٔىبٖ 

 دس تئبتش خیبثب٘ی ثشسػی ؿٛد ٚ ثب اػتٙبد ثٝ ٔٙبثغ ٔختّف ِضٚٔب ثبیذ ایٗ ٔىبٖ ٞب ثبص تؼشیف ؿٛ٘ذ . 
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 ٔحلٛسوشدٖ فوب تٛػي خٛد ا٘ؼبٖتصَیر شوبرُ دٍ :                     ٔحلٛس وشدٖ فوب ثب ٔلبِح ثٙبییتصَیر شوبرُ یک : 

 ٛ ٍ٘بس٘ذٌبٖٔٙجغ : آسؿی                                                         ٔٙجغ : آسؿیٛ ٍ٘بس٘ذٌبٖ                 

 

ًِٙ ٔی ٌٛیذ : دس یه لوبی ؿٟشی اثتذا اصدحبْ ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ پغ اص خٕغ ؿذٖ ٌشٚٞی اص ا٘ؼبٟ٘ب وٝ ٔی تٛا٘ذ اص دٚ ٘فش 

ؿشٚع ؿٛد ، ٔی تٛاٖ آٖ سا اصدحبْ خٛا٘ذ ، ثؼذ اص ایٗ اصدحبْ ،  لّٕشٚ ؿىُ ٔی ٌیشد ، وٝ دس تلبٚیش ػٝ ٚ چٟبس ثٝ ٚهٛح ایٗ 

 ٞذٜ ٔی ثبؿذ ، وٝ دس اثتذا تدٕغ كٛست ٔی ٌیشد ٚ ثؼذ اص آٖ ٘ظٕی حبوٓ ٔی ؿٛد ٚ لّٕشٚ پذیذ ٔی آیذ . ایٗ لویٝ لبثُ ٔـب
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لّٕشٚ ٔىب٘ی ، فوبی ٔحذٚد ؿذٜ ای اػت وٝ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحذٚدٜ اختلبكی » اص ٘ظش ِئٖٛ پبػتالٖ : 

ٞٛیت سٚا٘ـٙبختی ٔی یبثذ ٚ ثب احؼبع ٔبِىیت ٚ تشویت وبِجذی ثٝ كٛست اػتفبدٜ ٚ دفبع ٔی وٙٙذ . لّٕشٚ ثب یه ٔىبٖ ، 

سفتبس لّٕشٚیی ، ػبصٚوبسی اػت ثشای تٙظیٓ حشیٓ ثیٗ خٛد ٚ دیٍشاٖ » ٕٞچٙیٗ اص دیذٌبٜ ایشٚیٗ آِتٕٗ « . ٕ٘بد دس ٔی آیذ 

 ( 169: 1383ًِٙ ، «.) بٖ ٔی ؿٛدوٝ ثب ؿخلی ػبصی ٚ ٘ـب٘ٝ ٌزاسی یه ٔىبٖ یب یه ؿیء ٚ تؼّك آٖ ثٝ یه فشد یب ٌشٜٚ ثی
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 ( : 2از ایه تعبریف می تًان چُبر يیژگی زیر را برای قلمريَب برشمرد ) ومًدار 

 

 
 361 : 3131 ، : چُبر يیژگی قلمري از دیذگبٌ لىگ ، مىبع : لىگ نمودار شماره دو                              

ی تئبتر خیبببوی در شُرستبن مریًان ، کٍ تبمیه کىىذٌ یکی از محل َبی اجرا بٍ عىًان مثبل یک محل مشخص شذٌ برای اجرا

ی ومبیش می ببشذ ، تًسط اوسبوُبی شرکت کىىذٌ در آن اجرا شخصی سبزی می شًد ي افراد بٍ ياسطٍ حس تعلق ي مبلکیت 

بکبر می بروذ رفتبر قلمري پبیی بٍ شمبر  در مقببل مساحمت افراد غریبٍ دفبع می کىىذ ، یک قلمري رفتبری کٍ در ایجبد ایه قلمري

 می ريد . 

 

 رفتبر قلورٍپبیی

٘ـب٘ٝ ٌزاسی ، ثٝ  ( 168:  1382آِتٕٗ ، « ) سفتبس لّٕشٚ پبیی دس ثش ٌیش٘ذٜ ٘ـب٘ٝ ٌزاسی ٚ ؿخلی وشدٖ ٔىبٖ اػت » 

شایٙذ ؿخلی ػبصی ٔی یىپبسچٍی ٚ ٕٞؼب٘ی اؿیبیی یه ٔىبٖ وٝ ٔٛخت حغ ٔبِىیت ثش آٖ ٔىبٖ اػت ، ٌفتٝ ٔی ؿٛد . ف

تٛا٘ذ خٛدآٌبٜ ثبؿذ ِٚی دس اغّت ٔٛاسد فشایٙذی ٘بخٛدآٌبٜ اػت . ؿخلی ػبصی خّٜٛ ای اص تٕبیُ ثٝ وٙتشَ لّٕشٚ ٔىب٘ی ٚ 

 ( . 168:  1382ثیبٖ ػّیمٝ صیجب ؿٙبختی ٚ تالؿی ثشای ػبصٌبسی ثٟتش ٔحیي ٚ اٍِٛی سفتبس اػت ) ًِٙ ، 

 

 اًَاع قلورٍّبی اًسبًی  

( ثشای ػبختٗ ٔذِی وٝ ثٌٛس یش ٔؼتمیٓ ثٝ ًشاحی ٔحیي سثي داؿتٝ ثبؿذ ، چٟبس ٌٛ٘ٝ لّٕشٚ  1979ِـشوبٚی ) حؼیٗ ا

تؼشیف وشدٜ اػت . لّٕشٚ پیٛػتٝ حجبة  «پیراهًَی » ٍ « حبهی » ، « هرکسی » ، « پیَستِ » ٔىب٘ی سا تحت ػٙٛاٖ ، لّٕشٚ 

یی چٖٛ خب٘ٝ ، اتبق دا٘ـدٛ ، فوبی وبس ؿخلی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ؿذت فوبیی ٔتؼّك ثٝ فشد اػت . لّٕشٚٞبی ٔشوضی ٔىبٖ ٞب

ؿخلی ٔی ؿٛ٘ذ . ٍٔش ایٙىٝ دس ٔمبثُ ؿخلی ػبصی آٟ٘ب ٔب٘ؼی ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ . افشاد اص ایٗ ٔىبٟ٘ب ثٝ ؿذت ٔحبفظت ٔی 

یٕٝ خلٛكی ٞؼتٙذ . ٘ٛع وٙٙذ . اػىبس ٘یٛٔٗ ایٗ ٔىبٟ٘ب سا فوبی خلٛكی ٘بٔیذٜ اػت . لّٕشٚٞبی حبٔی ، ٘یٕٝ ػٕٛٔی یب ٘

اَٚ فوبٞبیی چٖٛ ٘ـیٕٗ ػٕٛٔی خٛاثٍبٜ ٞب ، اػتخش ؿٙبی ٔدٕٛػٝ ٔؼىٛ٘ی ، یب ٔحًٛٝ ٞبی ثبص ثب ٔبِىیت خلٛكی ٔثُ 

ایٛاٖ خّٛیی خب٘ٝ ٞب سا ؿُٕ ٔی ؿٛد ؛ ٘ٛع دْٚ فوبٞبیی چٖٛ ٔبصٜ ٞبی ٔحّی ٚ پیبدٜ سٚی خّٛیی خب٘ٝ ٞب سا دس ثش ٔی ٌیشد 

ٝ خلٛكی ٔبِىیت ٚخٛد داسد ، دس حبِی وٝ  اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ فوبی ٘یٕٝ ػٕٛٔی ٔبِه آٖ ٘یؼتٙذ ، ِٚی ثٝ . ثش فوبٞبیی ٘یٕ

٘ٛػی آٖ سا ٔتؼّك ثٝ خٛد ٔی دا٘ٙذ . لّٕشٚٞبی پیشأٛ٘ی ٕٞبٖ فوبٞبی ػٕٛٔی ا٘ذ . ایٗ لّٕشٚٞب ٔىبٖ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ٔٛسد 
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٘یؼت . لّٕشٚ ٞبی پیشأٛ٘ی ؿخلی ٕ٘ی ؿٛ٘ذ ٚ ٘ؼجت ثٝ آٖ ادای اػتفبدٜ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب ٞؼتٙذ ِٚی وؼی ٔبِه آٟ٘ب 

ٔبِىیت ٕ٘ی ؿٛ٘ذ . ادسان ٔشدْ اص ٘ٛع فوب ثٝ ؿذت تحت تبثیش چٍٍٛ٘ی ػبٔب٘ذٞی ٔحیي وبِجذی اػت . ایٗ ادساوبت دس 

 ( 170:  1382فشًٞٙ ٞبی ٔختّف تفبٚت داس٘ذ . ) ًِٙ ، 

 

 هکبى ثبثت در تئبتر خیبثبًی

دس تٕبْ د٘یب خیبثبٖ ٞبی خبكی ثشای تئبتش خیبثب٘ی ًشاحی ٔی ؿٛد. دس حبِی وٝ ٔب اص چٙیٗ أىب٘ی ثشخٛسداس ٘یؼتیٓ. ٞٙٛص 

ٚ ثؼیبسی اص ٔٙبًك صیجبی  یه خیبثبٖ ثبثت ثشای تئبتش خیبثب٘ی ٘ذاسیٓ. دس حبِی وٝ ثؼیبسی اص خیبثبٖ ٞبی ػٌح ؿٟش تٟشاٖ

ٔىبٖ ٞبی ثبثتی ثشای اخشای ٕ٘بیؾ ٞبی خیبثب٘ی تجذیُ ؿٛ٘ذ. ٚلتی یه ٔىبٖ ٚ ٔحًٛٝ ثبص، اػتؼذاد ایٗ سا داس٘ذوٝ ثٝ  وـٛس

ٔیذاٖ، خیبثبٖ، وٛچٝ ٔـخق ٚ ؿٙبختٝ ؿذٜ ثشای ٌٛ٘ٝ ای اص تئبتش ًشاحی ؿٛد، ایٗ وّیـٝ دس رٞٗ ٔخبًت ثٝ ٚخٛد ٔی آیذ 

دس ٔشیٛاٖ وٝ  دس ایٗ ػبِٟبٞٙیت فشٍٞٙی ػبدت ٔی دٞذ. وٝ ٔثالً دس فالٖ ٔىبٖ تئبتش اخشا ٔی ؿٛد، ثٙبثشایٗ اٚ سا ثٝ ٘ٛػی ر

ٔیذاٖ ثشای ایٗ ٞٙش پشًشفذاس ًشاحی  4دس آ٘دب ثشٌضاس ٔی ؿٛد،  اػت ٚ خـٙٛاسٜ ثیٗ إِّّی وـٛسخبػتٍبٜ تئبتش خیبثب٘ی 

بی ایٗ ٞٙش ؿذٜ اػت. ایٗ ٔیبدیٗ ثٝ ًٛس ثبثت ثٝ تئبتش خیبثب٘ی اختلبف دادٜ خٛاٞٙذ ؿذ ٚ ٕٞچٖٛ ٕ٘بدٞب ٚ ػٕجُ ٞ

 .پشًشفذاس ؿٙبختٝ خٛاٞٙذ ؿذ

 

 ثررسی راثطِ ٌّر هؼوبری ٍ ٌّر تئبتر 

                                                                                   ٞشدٚ ٞٙش ٔؼٕبسی ٚ تئبتش اص خٙجٝ ٞبیی ثب ٞٓ اؿتشان داس٘ذ. دس صیش ثشخی اص ٔٛئّفٝ ٞبی ٔـتشن ایٗ دٚ ٞٙش اسائٝ ؿذٜ اػت.           

 

 

 ػٙبكش ٚ اخضا

 

 رٞٙیت ٚ ػیٙیت

 

 سیتٓ ٚ تىشاس

 

 تىشاس

 

 ایذٜ

 

 ٔؼٕبسی ٚ تئبتش

 

 ػبصٔب٘ذٞی فوب

 

 حغ فوب

 

 ٔبٞیت

 

 ػبیت

 

 خاللیت

 

 ٞذف

 

 1392، ٔٙجغ : ػبِٓ ،  ٔفبٞیٓ ٔـتشن دس ٞٙش ٚ ٔؼٕبسیجذٍل شوبر یک :

یبصٞبی ا٘ؼبٖ ٚ سػیذٖ ثٝ وٕبَ اػت. ٔؼٕبسی ٚ تئبتش ٞشدٚ اص ٘یبصٞبی اثتذایی ٞشدٚ داسای ٞذف ٞؼتٙذ ٚ آٖ تبٔیٗ ٘ ّذف: -

 ا٘ؼبٖ ػشچـٕٝ ٔیٍیش٘ذ.  

                                                                      

بص اػت ٚ ثٝ استمبی . ٞشدٚ ٞٙش فشًٞٙ ػ(1381) پٙض ٔؼٕبسی ٚ تئبتش ٞشدٚ ثٝ خّك فوب ٚ سٚح ص٘ذٌی ٔیپشداص٘ذ هبّیت: -

 فشًٞٙ خبٔؼٝ وٕه ٔیىٙٙذ.                     

                                                            

ثٝ ػمیذٜ ٍُٞ، تئبتش ٔىبٖ ػیٙیت اػت ٚ ٔىبٖ سٚیبسٚیی كحٙٝ ٚ تبالس. ثٙبثشایٗ رٌّیت ٍ ػیٌیت ) هحتَا ٍ کبلجذ ( :  -

. ٞشدٚ داسای ٔحتٛا ٚ وبِجذ ٞؼتٙذ ٚ ػؼی داس٘ذ  ثٝ ٔحتٛا ٚ (1383) ؿبٞیٗ  ٚ٘ی ٔشئی ٚ ػیٙی اػتتئبتش ثٝ ظبٞش، فوبی ثیش

 فوبی رٞٙی ػیٙیت ثجخـٙذ.                        
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خٛاٞذ ٘یشٚ ٚ تٛاٖ ٔٙبػت داؿتٝ ثبؿذ دس ٞش ؿىّی اص ٞٙش چٙب٘چٝ ث >>ایذٜ ػبُٔ اكّی دس خّك آثبس ٔؼٕبسی اػت. ایذُ:  -

. تب ٔتٗ ٕ٘بیؾ دس وبس ٘جبؿذ، ٘ٝ (1387) ثٟٙبْ <<ثبیذ كبحت ٞذف ٚ ایذٜ ثبؿذ ٚ اص احؼبع تؼٟذی سٚؿٗ ایذٜ ٔی ٌیشد

. ٔتٗ ثٝ ٔٙضِٝ ًشج ٚ ثش٘بٔٝ ٚ خي ػیش اػت ٚ ثش ٔدٕٛػٝ ػّٕیبتی <<ثبصیٍشی خٛاٞذ ثٛد ٘ٝ وبسٌشداٖ، ٘ٝ ًشاحی كحٙٝ

ت وٝ ٔختق استجبى دادٖ تٕبٔی ػٛأُ تـىیُ دٞٙذٜ اخشا اػت. ٔتٗ ٕ٘بیـی ثٝ ػبختبس ٘حٛی خّٕٝ ٘ضدیه اػت ٚ حبوٓ اػ

دٚ وبسوشد داسد یىی اص آٟ٘ب ؿبُٔ دػتٛس كحٙٝ اػت ٚ ساثٌٝ ای ٔیبٖ ٔتٗ ٚ اخشا ثشلبس ٔیىٙذ، وبسوشد دیٍش ؿبُٔ تىشاس ٌفتبس 

 .     یىی اص ػبٔب٘ٝ ٞبی كحٙٝ ای تّمی ٔی ؿٛد, اخشا بیؾ، صثبٖ، ثبصیٍشاٖ ٚفوبی ٕ٘ٔتٗ دس . ( 1383) ؿبٞیٗ ٚ ٌفتٍٛ اػت

                                                                                                               

ٔؼٕبس ٘یض آفشیٙٙذٜ ثٙب ٚ ػبختٕبٖ . (1362) ٘بظشصادٜ<<ٕ٘بؿٙبٔٝ ٘ٛیغ، آفشیٙٙذٜ ٘خؼتیٗ ٞٙش ٕ٘بیؾ اػت >> طراح: -

 اػت.                          

                                                                                         

اللیت خاللیت سا ٔیتٛاٖ ظشفیت ٚ تٛا٘بیی سٚح داس وشدٖ فوبٞب ٘بٔیذ. اػتب٘یؼالٚػىی، ٞٙش تئبتش سا ٘تیدٝ خخالقیت:  -

        (1317 یؼالٚػىی) اػتب٘دػتٝ خٕؼی ٔی دا٘ؼت. 

                                                                   

دس ٔؼٕبسی ؿٙبػٙبٔٝ ًشح اص ػٙبكشی ٔب٘ٙذ ػبصٜ، پالٖ ٚ ٔمٌغ / تىشاسی ٚ ٔدشد / تمبسٖ ٚ تؼبدَ / ٘ٛس  ػٌبصر ٍ اجسا: - 

ػیٖٛ / اِحبلی ٚ حزف / پالٖ ٔٛلؼیت / وّیت / خضء ٚ وُ / ٞٙذػٝ / ػّؼّٝ ٔشاتت ٚ ػبیش ًجیؼی ٚ ٔلٙٛػی / ػیشوٛال

ٔؼٕبسی ثب وبسفشٔب، ًشاح، اػتفبدٜ وٙٙذٜ ٚ ٔـبٞذٜ وٙٙذٜ ػش ٚ وبس داسد. آییٗ  (1368) پیشأٝ ػٙبكشدیٍش تـىیُ ؿذٜ اػت.

ٛسته، ِجبع اخشاوٙٙذٌبٖ تٕبؿبٌشاٚ كحٙٝ  اػتفبدٜ ٔی ٞب ٚ تئبتش اص ػٛأُ اػبػی ٔـبثٟی ٕٞب٘ٙذ ٔٛػیمی، سلق، ٌفتبس، ك

وٙٙذ. دساخشای یه ٕ٘بیؾ، ٟٔبست ثبصیٍش إٞیت ٚیظٜ ای داسد. ثبصیٍش داسای چٟبس ػٙلش اكّی اص خّٕٝ حشوت ٚ اًٛاس، ٌفتبس ٚ 

وبسٌشدا٘ی، ًشاحی كحٙٝ،  آٚاص، ِجبع ٚ آسایؾ، ثلیشت سٚا٘ـٙبػب٘ٝ اػت. تئبتش اص ػٙبكش ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٕٞچٖٛ ٔتٗ ادثی، ثبصیٍشی،

ًشاحی ِجبع، چٟشٜ آسایی، ٘ٛسپشداصی، تٕبؿبٌشی ٚ ٘مذ ٕ٘بیـی  ثٝ ٚخٛد ٔی آیذ. اخضاء تئبتش ػجبست اص استجبى ٚ ػبصٔب٘ذٞی 

ٔتٗ، ثبصیٍش، ٔىب٘ی ثشای اخشا، ٚخٛد ٘ٛػی صٔیٙٝ ثبثت ٕ٘بیـی اػت. اسػٌٛ ٔؼتمذ اػت ٕ٘بیؾ اص ؿؾ ػٙلش اكّی ًشح، 

یٍش ٚ ػٙبكش ٚ اسوبٖ ٕ٘بیؾ اص ػٝ ِٔٛفٝ ٔتٗ، ثبص (1346) ثشاوت ثیبٖ، ٔٛػیمی، ٔٙظش تـىیُ یبفتٝ اػت.ؿخلیت، فىش، 

صثبٖ ٕ٘بؽ ػبٔب٘ٝ ای ٔتـىُ اص ثیبٖ ٚ استجبى اػت. صثبٖ ٕ٘بیؾ اص توبد ٚ خبكیت تىٕیُ  تٕبؿبٌش تـىیُ ؿذٜ اػت.

 (1383) ؿبٞیٗ  یٝ وٙٙذٜ، اخشا ٚ تٕبؿبٌش.وٙٙذٌی خفت ٞبی صیش ثٟشٜ ٔی ٌیشد: ٔتٗ ٚ ٘ٛیؼٙذٜ، كحٙٝ ٚ تٟ
 

فوب كحٙٝ ای اػت وٝ سٚح صٔب٘ٝ دس آٖ ؿىُ ٔیٍیشد ٚ ٔؼٕبسی تخیّی اػت وٝ ایٗ كحٙٝ سا سبزهبًذّی فضب:   -

 . (1346) ثشاوت <<ٞبػت تئبتش ٞٙش ثضسي تِٛیذ ٘مؾ ٚ استجبى دادٖ ثٝ آٖ >>ػبصٔب٘ذٞی ٔی وٙذ. 

 

. ٕٞب٘ٙذ تئبتش (1382) آسٟ٘بیٓ<<دٖ فوبػت. اص ایٗ ٘ظش ٔؼٕبسی ٔتٕبیضتشیٗ ٞٙشٞبػتٞذف ٔؼٕبسخب٘ذاس وش>>حس فضب:  -

 وٝ ثبصیٍش ثب ایفبی ٘مؾ حغ فوبیی سا ثٝ تٕبؿبٌشاٖ ا٘تمبَ ٔیذٞذ.

 

: دس ٔؼٕبسی سیتٓ ثٝ تىشاس ٔٙظٓ یب ٕٞبًٞٙ خٌٛى، اؿىبَ، فشْ ٞب یب سً٘ ٞب ٌفتٝ ٔی ؿٛد. ٚ ؿبُٔ ٘ظشیٝ ریتن ٍ تکرار -

ثٙیبد اػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ تذثیشی ثشای ػبصٔب٘ذٞی فشْ ٞب ٚ فوبٞب دس ٔؼٕبسی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. تىشاس فوبٞب اغّت ثشای  تىشاسی

تئبتش اص سلق ٚ حشوبت هشثی ) سیتٓ ( یب تمّیذ حشوبت  >>تبٔیٗ ٘یبصٞبی ػّٕىشدی ٔىشس یب ٔـبثٝ دس ثش٘بٔٝ حبكُ ٔی ؿٛد.

 . (1346ت ) ثشاو<<ٚ كذای حیٛا٘بت ػشچـٕٝ ٌشفتٝ اػت

 

ش٘ذ ٚ ثش آٖ تبثیش ٔی دس ٞشدٚ ٞٙش، ٔحیي پیشأٖٛ ثش آٖ تبثیش ٌزاس اػت. ٞشدٚ ٞٙش اص ٔحیي اًشاف خٛد تبثیش ٔی ٌیسبیت:  -

)اػتب٘یؼالٚػىی <<ثبصیٍش ٞٙش سا تٟٙب ٔٛخت دِجؼتٍی ثٝ ص٘ذٌی ٔی دا٘ذ ٚ تؼتٛدیٛ ثشایؾ ثٝ ٔٙضِٝ خب٘ٝ اػت>>ٌزاس٘ذ.
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دیٗ ؿٟشی، پبسوٟب ٚ فوبٞبی ػجض ٚ ٞشٌٛ٘ٝ فوبی ثبص دس ٔحیي ٞبی ؿٟشی ٔیتٛا٘ذ ثؼتش ٔٙبػجی . دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔیب(1317

سا ثشای اخشای ٕ٘بیؾ خیبثب٘ی فشاٞٓ ػبصد. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٞذف تئبتش خیبثب٘ی اؿبسٜ ثٝ ٔؼبیُ اختٕبػی سٚص خبٔؼٝ ثٛدٜ ٚ 

ٟٙبد ٔی ؿٛد فوبٞبی پش ٔخبًت ٚ ٔیبدیٗ ؿٟشی ِٟتشیٗ ٌضیٙٝ ػْٕٛ افشاد خبٔؼٝ سا ٔٛسد خٌبة لشاس ٔی دٞذ، اص ایٗ سٚ پیـ

ثشای اخشای ایٍٙٛ٘ٝ ٕ٘بیؾ ٞبػت. خلٛكب دس ایبْ ػضاداسی ٘یض تٛكیٝ ٔی ؿٛد اخشای ٕ٘بیؾ ٞبی تؼضیٝ ٚ ؿجیٝ خٛا٘ی وٝ 

  ٌٛ٘ٝ ای اص ٕ٘بیؾ خیبثب٘ی ثٝ حؼبة ٔی آیذ دس ایٗ ٔىبٖ ٞب ثشٌضاس ؿٛد.
 

 یبثبًیهشبرکت اجتوبػی در تئبتر خ

اػت اخشا ٔی ؿٛد. اص ایٗ سٚ ثشای تئبتش خیبثب٘ی ػٕذتب دس فوبٞبی ػٕٛٔی ٚ ٍٕٞب٘ی وٝ ثب ٔخبًجبٖ ثیـتشی اػت سٚثٝ سٚ 

 . ثشٌضاسی ثٟتش تئبتش خیبثب٘ی ٚ اػتمجبَ ٚ ٔـبسوت اختٕبػی ثیـتش افشاد الصْ اػت فوبی ٔٙبػجی ثشای آٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد

سا دس ٘ٛع فؼبِیت فوب ٔی دا٘ذ وٝ ٔیجبیؼت تب حذ أىبٖ ٔتٙٛع ثبؿذ. چٟبس ػبُٔ اكّی ساحتی ٔٛ٘تٍٕشی فوبی ػٕٛٔی ٔٛفك 

. ثشای (1387) ٔذیشی ٚ تلٛیش پزیشی، دػتشػی ٚ استجبى، وبسثشد ٚ فؼبِیت اختٕبػی ثٛدٖ دس ایدبد یه ٔىبٖ ٔٛفك ٔٛثش اػت

ثٛدٖ فوب ٘مؾ ٔٛثشی داسد. تئبتش خیبثب٘ی ثیـتش ثٝ  افضایؾ ٔـبسوت ٚ تؼبٔالت اختٕبػی دس فوبٞبی ػٕٛٔی، اختٕبع پزیش

ثیبٖ ٔؼبئُ اختٕبػی خبٔؼٝ ٔی پشداصد ٚ اوثش افشاد خبٔؼٝ سا ٔٛسد خٌبة لشاس ٔی دٞذ. ثٝ ًٛس وّی خّك یه فوبی ػٕٛٔی 

 ٔٛفك وٝ ثتٛا٘ذ پزیشای افشاد ٚ ٌشٟٚٞبی ٔختّف ثبؿذ ٔؼتّضْ تبٔیٗ ػٛأُ صیش اػت: 

  ،ػبختبس ٔٙؼدٓ، تذاْٚ ٚ خٛا٘بیی ٚ لبثُ پیؾ ثیٙی ثٛدٖ فوبتبٔیٗ لّٕشٚ، أٙیت 

  ،ٔحیٌی پبػخٍٛیی، ساحتی ٚ آػبیؾ ٚخٛد تؼٟیالت ٔٙبػت دس فوب 

ٔیضاٖ اًالػبت، ؿٛس ٚ ٞیدبٖ ٔحیٌی: وٝ ٔؼتّضْ ٚخٛد اثؼبدی چٖٛ پیچیذٌی ٚ سٔض آِٛدٌی، آٔٛصؽ، أىبٖ ثیبٖ خٛد،  -

خّٛت خٛیی  ٚ دِجؼتٍی دس فوبػت.ثؼذ اختٕبػی فوبٞبی ػٕٛٔی ٔجتٙی ثش ٔثّثی اص ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚ توبد، ا٘تخبة، ٞٛیت یبثی، 

 ا٘ؼبٖ، فوب ٚ حیبت خٕؼی اػت وٝ پبػخٍٛیی ثٝ اثؼبد ٔزوٛس ٔؼتّضْ تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد صیش اػت:

 ؿٙبخت ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ دس ساثٌٝ ثب فوب ٚ ؿٙبخت ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص فوبح-

 جذی فوبی ػٕٛٔی ٚ لبثّیت ٞبی آٖ دس ساثٌٝ ثب ثؼذ اختٕبع پزیشی فوبؿٙبخت اثؼبد وبِ -

خٟت ثشٚص  الصْ ؿٙبخت اثؼبد ٔٛثش دس حیبت خٕؼی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛخٛد ٚ تبٔیٗ ٔب ثٝ اصاٞبی وبِجذی ٚ فشكت ٞبی  -

 فؼبِیتٟبی اختٕبػی ) ٕٞبٖ (.

، ٚ ٘یض وبسثشاٖ فوب ثٝ ػٝ دػتٝ هشٚسی ٘ٛ ٚ ٘حٜٛ فبِیت  ثٝ ًٛس وّی فبِیتٟبی حبوٓ دس فوبٞبی ػٕٛٔی سا ٔی تٛاٖ ثش اػبع

 ( .gehel ,1996) ا٘تخبثی ٚ اختٕبػی تمؼیٓ ثٙذی وشد 

 

 

 ویفیت ٔحیٌی ٌّٔٛة

 

 ویفیت ٔحیٌی ٘ب ٌّٔٛة

 

 ٘ٛع فؼبِیتٟب

 فؼبِیت ٞبی اخجبسی  

 فؼبِیت ٞبی اختیبسی  

 فؼبِیت ٞبی اختٕبػی  

 1386، دا٘ـپٛس ،  یٗ ویفیت فؼبِیتٟبی اختٕبػی ٚ اختیبسیاستجبى ثجذٍل شوبرُ دٍ : 
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ثب آ٘ىٝ ػٛأُ ثلشی ٚصیجب ؿٙبػب٘ٝ دس اختٕبع پزیشی فوبٞب اص ؿشٚى الصْ ا٘ذ ِٚی ثٝ تٟٙبیی وبفی ٘یؼتٙذ. ٚچٛد فوبٞبی وبفی 

ٔی ٚ سخذادٞبیی اص ایٗ ثشای ٘ـؼتٗ ٚ ٌفتٍٛ، ٚلٛع سٚیذادٞبی خبف دس فوب اص لجیُ ٕ٘بیؾ ٞبی آییٙی ػٙتی، ٞٙشٞبی ػٕٛ

 ، ثٝ خزاثیت ایٗ فوبٞب ٔی افضایذ.لجیُ وٝ ٔشدْ سا ثب یىذیٍش پیٛ٘ذ ٔی دٞٙذ

تئبتش خیبثب٘ی ثب فؼبِیت ٞبی اختیبسی ٚ اختٕبػی ٔیضاٖ تؼبٔالت اختٕبػی افشاد سا افضایؾ ٔی دٞذ ٚ ثش ػشص٘ذٌی ٚ پٛیبیی 

ثب ٘حٛٞی دػتشػی، ٔٛلؼیت، آػبیؾ فیضیِٛٛطیىی دس ؿشایي ٔحیي ؿٟشی ٔی افضایذ. ویفیبت وبِجذی یه فوبی ػٕٛٔی 

ٔختّف الّیٕی ٚ أٙیت، دس ساثٌٝ اػت. ػالٜٚ ثش ایٗ ٚخٛد دس فوبٞبی ػٕٛٔی وٝ ػجت افضایؾ ٞیدبٖ ٚ ػشص٘ذٌی ٔحیي ٚ 

پزیشی،فشْ،  ویفیت ًشاحب٘ٝ ای ٔب٘ٙذ تؼییٗ ٚ یىپبسچٍی فوب،اثؼبد،تٙبػجبت،ا٘ؼٌبفدس ٘ظش ٌشفتٗ دػٛت وٙٙذٌی ٔی ؿٛد. 

) آسٟ٘بیٓ  ٞٙذػٝ،ٔلبِح، ٔحلٛسیت، ثذ٘ٝ ٞب،پیٛػتٍی وبِجذی،ٚ فوبیی ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشیذس ادسان ا٘ؼبٖ اص فوب ثبؿذ.

 :٘ىبت صیش ثشای افضایؾ اختٕبع پزیشی فوبٞبی ػٕٛٔی ساٍٞـب اػت (1382

 فشكت ٞبی وبِجذی ٔٙبػت خٟت ٘ـؼتٗ، ٔىث ٚ تبُٔ ثیـتش دس فوب  -

 ... ب٘ٛ٘ی خٟت تدٕغ افشاد ٔب٘ٙذ ٌشدٕٞبیی ٞبی وٛچه ٚ ثشٌضاسی والع ٞبی آٔٛصؿی ٚفوبٞبی و - 

 ٚسٚدی ٞبی دػٛت وٙٙذٜ ٚ دػتشػی ثٝ فوب ثٝ ِحبٍ ثلشی ٚ وبِجذی  -

  پیؾ ثیٙی ػٙبكش ػّٕىشدی دس وٙبس اثؼبد صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ آٖ  -

 ا٘بیی ٚ ٚهٛح فوبییساٟٞب ٚ استجبًبت فوبیی ٔٙبػت دس ٞذایت ٔشدْ دسٖٚ فوب، خٛ - 

 وٙتشَ دػتشػی ٚػبئُ ٘مّیٝ ٚ أٙیت پیبدٜ  -

 تؼشیف ثذ٘ٝ ٞب ٚ ٞٛیت خذاسٜ ٞب  -

 استجبى ثب ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی  -

  (1387) ٔذیشی  پیؾ ثیٙی فؼبِیت ٞبی خبرة - 
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یبفت وٝ ٔفبٞیٓ  دػت ثب تٛخٝ ثٝ ٔجبحث اسائٝ ؿذٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ساثٌٝ ٔـتشن ثیٗ دٚ ٞٙش ٔؼٕبسی ٚ تئبتش :جوغ ثٌذی

 .ٔـتشن ثیٗ ٔؼٕبسی ٚ تئبتش دس خذَٚ صیش ثٝ اختلبس اؿبسٜ ؿذٜ اػت

 تئبتر هؼوبری

 ٞٙش ثبص آفشیٙی ٚلبیغ ٚ سٚیذادٞب ٞٙش ثبص آفشیٙی ٚ خّك فوب

 ٔظشٚف فشٍٞٙی ظشف فشٍٞٙی

 ٕ٘بیـٙبٔٝ یب ٔتٗ ایذٜ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فیضیىی ًشح

 ٘ٛیؼٙذٜ ٚ ثبصیٍش ٔؼٕبس

 ٕبیؾ٘ ثٙب

 والْ ٚ حشوبت ثبصیٍش ػٙبكش ٚ اخضای ٔؼٕبسی

 إٞیت ٘ٛس دس تئبتش إٞیت ٘ٛس دس ٔؼٕبسی

 تبثیش سً٘ دس ٔؼٕبسی تبثیش سً٘ دس ٔؼٕبسی

 ٚخٛد حشوت دس ثبصیٍشاٖ تئبتش ٚخٛد پٛیبیی ٚ حشوت دس ٔؼٕبسی

 صیٍشاٖٚخٛد ػّؼّٝ ٔشاتت دس ایفبی ٘مؾ ثب ٚخٛد ػّؼٝ ٔشاتت دػتشػی فوب دس ٔؼٕبسی

 اّویت هخبطت ٍ ثستر سبزی ثرای هشبرکت ٍ تؼبهالت اجتوبػی

 1392، ػبِٓ ، ساثٌٝ ٔؼٕبسی ٚ تئبتش  : 3شوبرُ جذٍل                            



  هؼوبرایراى راسری اًجوي ّبی صٌفی هٌْذسبىس کبًَى

 ّوبیش ثیي الوللی هؼوبری،ػوراى ٍ شْرسبزی در ّسارُ سَم

 44هبُ  تیر -تْراى 

 12 

 ًتیجِ گیری 

خٟبٖ اص تئبتش أشٚصٜ دس ؼجتب خٛثی اص ػٛی ٔشدْ ٔٛاخٝ ؿذ.ٞبی تئبتش خیبثب٘ی ثب اػتمجبَ ٘ تئبتش ػیبس ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٌٛ٘ٝ

ٞبی اختٕبػی ٚ اخاللی اػتفبدٜ  خیبثب٘ی ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف خبف ػیبػی، فشٍٞٙی ٚ آٔٛصؿی ثشای خٌّٛیشی اص آػیت

ٚ ٘ظشات دس ٔیبٖ اٍِٛ لشاس  ٚخٛد ٘ذاسد  ٌٛ٘ٝ ٕ٘بیؾ ؼی اص ایٗتؼشیف خبٔ حبِی وٝ ٔتبػفب٘ٝ ٞٙٛص دس ایشاٖ ؿٛد، دس  ای ٔی ثٟیٙٝ

ا٘ٛاع تئبتشٞبی فوبی ثبص ٚ . ٞبی سایح دس تئبتش خیبثب٘ی دس خٟبٖ ٔختّف اػت فوبی ثبص ػٙتی ایشا٘ی ٚ تىٙیهٞبی  دادٖ ٕ٘بیؾ

٘یبص ثٝ استجبى ٞش چٝ ثیـتش ثب ٔخبًت دس ٔؼٙبػبصی، .  یدٝ احؼبع وٕجٛدٞبیی ثٝ ٚخٛد آٔذٔحیٌی ثٛیظٜ تئبتش خیبثب٘ی دس ٘ت

ػٙٛاٖ ؿخلیتی دس ٕ٘بیؾ حوٛسی پشسً٘ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ا٘تمبَ ٔؼٙب ثٝ  ٞبیی وٝ خٛد آٖ ٔىبٖ ثتٛا٘ذ ثٝ اخشا دس ٔىبٖ

تشیٗ ٔخبًجبٖ آٖ ٔؼٙب  ٞب حوٛس پیذا ٘ىٙٙذ )دس كٛستی وٝ آٟ٘ب اكّی ٔخبًجب٘ی وٝ ؿبیذ ٞشٌض ثشای تٟیٝ ثّیت دس كف ٌیـٝ

فوبٞبی ؿٟشی خٛٞشٜ ی اكّی . تئبتش ٞبی خیبثب٘ی فوبٞبی ؿٟشی سا اؿغبَ ٔی وٙٙذ ٚ  اػت  ؿٛ٘ذ( اص آٖ خّٕٝ ٔحؼٛة ٔی

آٖ ثبیذ ٔجتٙی ثش ٔؼٕبسی ثبؿذ . ثٙبثش ایٗ صٔب٘ی وٝ كحجت اص خـٙٛاسٜ ثیٗ إِّّی دائٕی ثبؿذ ٚ ثب ثشسػی ٘ٝ دٚسٜ ٌزؿتٝ 

تئبتش خیبثب٘ی دس ٔشیٛاٖ ، ٔی تٛاٖ ٔـبٞذٜ وشد وٝ ػبیتٟبی ٔـخلی دس ایٗ ؿٟش ثشای اخشا ی ٕ٘بیـٟب دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ 

ایٗ ػبیتٟب ی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ ، ٔی تٛا٘ذ ثب ًشاحی اكِٛی ٔجتٙی ثش لٛا٘یٗ اخشای تئبتش خیبثب٘ی ؿٟش سا دس ػیٗ  اػت ، وٝ

اثتذا ثٝ ٚػیّٝ ٔؼٕبسی ٔی تٛاٖ ثؼتشی ٔٙبػت ثشای ثبصیٍشاٖ ٕ٘بیؾ خّك وشد ٚ ػپغ تؼشیف ٚ تفىیه دسػّٕىشد صیجب وشد . 

ٞب ٔٛخٛداتی ص٘ذٜ ٞؼتٙذ وٝ  ؿٟش صیشا ٛی ٔتؼبِی ؿذٖ سا ثذ٘جبَ داؿتٝ ثبؿذفوبٞبی ؿٟشی ٚ ٞذایت ٔؼٕبسی خیبثب٘ی ثٝ ػ

ٔی تٛاٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ چٟبس ػبُٔ وّیذی وٝ   ثٝ ٚػیّٝ ػبختٕبٟ٘بی خذیذ ٚ إِبٟ٘بی ؿٟشی حیبت آٖ ادأٝ پیذا ٔی وٙذ .

شد ٚ فؼبِیت اختٕبػی ثٛدٖ دس ایدبد یه ساحتی ٚ تلٛیش پزیشی، دػتشػی ٚ استجبى، وبسثدس ثبال ثذاٖ پشداختٝ ؿذٜ اػت : 

ثشای افضایؾ ٔـبسوت ٚ تؼبٔالت اختٕبػی دس فوبٞبی  ، افضایؾ تؼبٔالت اختٕبػی سا ػجت ؿذ ، چشا وٝ ٔىبٖ ٔٛفك ٔٛثش اػت

افشاد ػٕٛٔی، اختٕبع پزیش ثٛدٖ فوب ٘مؾ ٔٛثشی داسد. تئبتش خیبثب٘ی ثیـتش ثٝ ثیبٖ ٔؼبئُ اختٕبػی خبٔؼٝ ٔی پشداصد ٚ اوثش 

وٝ ثتٛا٘ذ پزیشای افشاد ٚ  وشد  خّكسا  یه فوبی ػٕٛٔی ٔٛفك ٔی تٛاٖ خبٔؼٝ سا ٔٛسد خٌبة لشاس ٔی دٞذ. ثٝ ًٛس وّی

 .  ثبؿذ دس ػٌح خبٔؼٝ ٌشٟٚٞبی ٔختّف
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 منابع و مراجع
ی، ا٘تـبسات ، تشخٕٝ ٔحٕٛد أیشیبس احٕذهفَْم سکًَت ثِ سَی هؼوبری توثیلی، (1384 )ؿِٛتض، وشیؼتیبٖ،-٘ٛسثشی[1]

 آٌبٜ

 ، تشخٕٝ حؼیٗ ثحشیٙی ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ، تٟشاٖ . تئَری شکل خَة شْر .( 1376) .ِیٙچ ، وٛیٗ[2]

 ، ا٘تـبسات ؿٟیذیهجبًی ًظری ٍ فرآیٌذ طراحی شْری، (1385  )پبوضاد، خٟب٘ـبٜ،[3]

، تشخٕٝ فشٞبد ٔشتوبیی، ی ٍ هکبًیطراحی فضبی شْری ًگرشی ثر فرآیٌذی اجتوبػ، (1384 )ٔذ٘ی پٛس، ػّی،[4]

 ا٘تـبسات ؿشوت پشداصؽ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی

رتقبء اهٌیت هحیطی ٍ کبّش جرائن ( ، ا1387پٛسخؼفش ، ٔحٕذ سهب ، ٔحٕٛدی ٘ظاد ، ٞبدی . ا٘لبسی ، ٔدتجی .) [5]

،  19ٚ كٙؼت ایشاٖ ، خّذ ، تٟشاٖ ، ٘ـشیٝ ثیٗ إِّّی ػّْٛ ٟٔٙذػی دا٘ـٍبٜ ػّٓ  CPTEDشْری ثب تأکیذ ثر رٍیکرد 

 . 16ؿٕبسٜ 

 ، تشخٕٝ ِی ٕ٘بصیبٖ ، تٟشاٖ ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی  هحیط ٍ رفتبر اجتوبػی، ( 1382 )آِتٕٗ ، ایشٚیٗ .[6]

، تشخٕٝ ػیٙی فش ، ػّیشهب .  آفریٌش ًظریِ هؼوبری : ًقش ػلَم رفتبری در طراحی هحیط، ( 1383 )ًِٙ ، خبٖ .[7]

 .تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ تٟشاٖ ، ا٘

 ، وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی ٚ تٛػؼٝ ؿٟشی . هکبى یبثی تئبتر خیبثبًی( . 1392ػبِٓ،ػبسا ، )[8]

 ، تشخٕٝ ؿٟشاْ خؼفشی ٘ظاد ، ا٘تـبسات ػشٚؽ . هؼوبری ٍ سیٌوب( .  1381پٙض ، ف . ) [9]

 ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ . بهغ تحلیلی تئبتر فرٌّگ ج( .  1383ؿبٞیٗ ، ؿٟٙبص ٚ لیٛٔی ، ٟٔٛؽ . ) [10]

، ا٘تـبسات ٕ٘بیؾ ) ٔشوض ٞٙشٞبی ، تشخٕٝ ٔٙٛچٟش ثیٍذِی خٕؼٝ  تئبتر اهرٍز آفریقب( .  1367ثٟٙبْ ، ٔبستیٗ . ) [11]

 ٕ٘بیـی ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔی( .

 ، ٘ـش ثشي . تبى آهریکبییآشٌبیی ثب تئبتر سیبُ پَس( .  1362٘بظشصادٜ وشٔب٘ی ، فشٞبد . ) [12]

 ، تشخٕٝ اكغشسػتٍبس ، ٘ـش فشدا .  تئَری ثٌیبدی ٌّر تئبتر( .  1317اػتب٘یؼالٚػىی ، وٙؼتب٘تیٗ ػش ٌیٛیچ . ) [13]
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