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 چکیده:
سانه روبرو میبه طور کلی در هنگام بحث در مورد  شنا سان با هنرومفاهیم زیبا  شویم. بحث زیبا  طراحی برای زندگی ان

سی در معماری به مبانی کیفی و نظری در هر طراحی مربوط می صر خلق  شنا سی عنا شتر به برر شود که طراحی را بی

مت مصییال، ،مسییاال مالی و کند ،از طرفی عوامل بسیییار زیادی مانند بابلیت اسییتفاده ، سییاختار ، م او زیبایی هدایت می

شد .در  شته با ست تا آزادی عمل در طراح برای خلق زیبایی تا حدودی وجود ندا شده ا ساختمانی باعث  ضوابط  بالخره 

گیرد نمی باشد اما از اینکه ن ش بسیار مهم و اصلی در  معماری ، زیباشناسی به عنوان تنها عامل که مورد توجه برار می

در آن نیست. زیبا شناسی معماری کاری فلسفی است به این معنی که صرفا هنری ، تاریخی ،  طراحی معماری دارد شکی

ستفاده می شناختی ،و آمثال آنها نیست  و اگرچه از این عناصر ا شناختی ، جامعه  کند ولی باید با توسل به فلسفه  روان 

های آن و درمورد میزان و هدف زیبایی  ی و ویژگیزیبایحله اول به تعریف گام هایی نیز بردارد.در م اله فوق نخست در مر

صلی زیبایی در معماری و در نهایت  سی در معماری معیارهای ا شنا سپس به رابطه زیبایی در معماری زیبا بحث نموده و 

 پرداخته است.عوامل تاثیر گذار بر زیبایی از دیدگاه معماری 

 

 زیبایی شناسی ، معماری ، فلسفه ، هنر  کلمات کلیدی:
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 م دمه:
س شنا صطالح زیبا ساندر بومگاا سط الک ستین بار تو سطه حواس به ی نخ شناختی را که به وا رتن به کار رفت تا اهمیت 

 از زیبایی به ویژه معماری و هنر که از طریق حواس حاصییل میدسییت می آید نشییان دهد . بعد ها این واره برای نوعی 

شناختی را به عنوان  صدیق ارزش هنر و معماری ، تجربه زیبا  شمندان با ت ستم ، اندی شد. در برن بی شود به کار برده 

شناخت عینی بابدرتمند ابزاری  سان ، زمینه  شناخت محیط معرفی کردند و با معنادار کردن تجربیات ان حمایت  برای 

و به دنبال این امر بودند که هنرهای زیبا و معماری نمونه فراهم کردند از تجربه حسیییی حرکتی و عواطف را در تربیت 

های آشکاری از این تجربه اند زیرا معماری و اشیاء هنری نیرومند ترین و آماده ترین منبع تجربه زیبا شناختی هستند 

 1روند  ای دریافتی به روش های مختلف به کار میکه تعمدا برای اصالح و تشدید تجربه ه

(فهرسییتی 1959دراین مفهوم ویژگی های زیبایی شییناسییی دامنه های متنوعی از حیطه ها را در بر میگیرد.سیییبلی  

دهد این دامنه شامل حیطه های هماهنگی یک ویژگی صوری است  کند که دامنه مفعوم زیبایی را نشان می فراهم می

،خشم  مانند آرامش( یک ویژگی عاطفی است، و بشنگی  همانند دلپذیری( یک ویژگی صوری و ارزشی است اگر بتوان 

وان این فهرست را گسترش داد و ویژگی های دیگر آثار هنری و معماری نظیر رنگ ، شکل ، یا دوام را کنار گذاشت ،میت

 2ویژگی های زیبا شناسی را از دیگر ویژگی ها متمایز ساخت 

 :روش تح یق -2
 روشی که در این تح یق مورد استفاده برار داده شده روش کتابخانه ای میباشد 

ا جییدول یییا یییای: بسییته بییه نییوو سییند و موضییوو تح یییق ممکیین اسییت بییا اسییتفاده از فیییش هییای کتابخانییهروش -

 ها انجام پذیرد.یا ترکیبی از همه آن های شبه پرسشنامهفرم

پیذیرد. حتیی در ها صیورت میتمیام تیالش مح یق در کتابخانیه ای دارنید ت ریبیاًدر تح ی اتی کیه ماهییت کتابخانیه

حییوه نای آشیینایی بییا شییود.گام اول در مهییارت تح یییق کتابخانییهتالیفییات و تصیینیفات نیییز از اییین روش اسییتفاده می

دان و ثبییت رگییههییای کتابییداری نحییوه اسییتفاده از ببییرای اینکییار مح ییق باییید از روش .تاسییتفاده از کتابخانییه اسیی

یوه شیی. نکتییه دوم مشخصییات کتییاح، نحییوه جسییتجوی کتییاح در کتابخانییه و رایانییه و ... اطییالو حاصییل نماییید

ا یییا دان هییها، برگییهجسییتجوی کتییاح یییا منبییع مییورد نیییاز در کتابخانییه اسییت. بییرای اییین کییار معمییو ً کتابخانییه

سییاس اهییای ویییژه ای در اختیییار دارنیید کییه بییه سییه شییکل تنظیییم شییده اسییت: بییر اسییاس عنییوان کتییاح، بییر کارت

 موضوو، بر اساس نام مولف. 

ابعی شییود. دوم، منییها بییه طییور کلییی دو دسییته منبییع وجییود دارد: اول، منییابعی کییه بییه امانییت داده میدر کتابخانییه

ها از حیییث هییا ، مجییالت و ... کتابخانییههییای مرجییع ، اطلس، کتاحهییاشییود مثییل فرهنگکییه بییه امانییت داده نمی

توانیید یمهای بییاز کییه در آنهییا مح ییق شییوند: گییروه اول، کتابخانییهدسترسییی بییه منییابع بییه سییه گییروه ت سیییم می

ابع رسیی بیه منیهای بسیته کیه درآنهیا مح یق امکیان دستها رفیت آمید کنید. گیروه دوم، کتابخانیهآزادانه بین بفسه

 رس مح ییق وهای نیمییه بییاز کییه بخشییی از آن مسییت یما در دسییتطییور مسییت یم نییدارد. گییروه سییوم، کتابخانییه را بییه

 بخشی دیگر از آن در اختیار کتابدار است

 زیبایی چیست : -3
زیبایی نمودی از پدیده است که پس از ادراک توسط حواس وا انت ال به مرکز اندیشه یا مشاهده ادراک کننده ، واکنش 

ستایی زیبایی گروتر چنین بیان میکند که  شده را در مخاطب بر می انگیزد. در چی هایی مبتنی بر تجربه های اندوخته 

شم یا پدیده ،پیام هایی سان در مواجهه با یک ج سات درونی او را تحت تاثیر برار  ان سا را ازآن دریافت می دارد که اح
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دیده را در ذهن او شکل میدهد. وبتی زیبا شناختی یک پیام به حد مشخصی برسد ، فرد جسمی را پ داده و ماهیت آن

گیرنده را وادار این حد خاص م داری از اطالعات می باشد که که پیام را از آن دریافت نموده ، زیبا تشخیص می دهد . 

ساند و به  سطوح ادراکی می ر سطحی با تر از  سط، ادراکش را به  شکیل طرح واره نموده و از این طریق ارت ای ،  به ت

 عکس نیز می توان گفت که یک چیز زیبا ادراکی غنی را برای ما ممکن می سازد و این باعث رضایت ما می شود.

ن ، سرچشمه ها و تاثیرات آن بر انسان در طول تاریخ اندیشه بشر همواره پرسش از ح ی ت زیبایی ، چگونگی ادراک آ

مطرح بوده است . مکتب های گوناگون هر کدام بر پایه شناخت شناسی و جهان بینی خود پاسخ های به این پرسش ها 

ست بحث مد ستان ا شمندان یونان با ون از زیبایی در یونان داده اند . از کهن ترین دیدگاه ها درباره زیبایی دیدگاه اندی

 3باستان از فیثاغورس آغاز شد 

 تعریف زیبایی از دیدگاه آفالطون: -3-1
شود بر پایه نظریه او ست که در این جهان پایدار می  صل و ح ی ت  افالطون زیبایی را نمود یک ح ی ت مطلق می دان ا

ح ی ت ازلی  های این جهان سییایه و بازتاح آنآنچه در این جهان پدیدار اسییت در یک جهان دیگر وجود دارد و پدیده 

 هستند . او این ح ی ت را ایده می نامید که در فلسفه اسالمی به مثال ترجمه شده است.

 تعریف زیبایی از دیدگاه ارسطو:3-2
 مرده می شوداز دید ارسطو زیبایی ، دستاورد هماهنگ ،و تناسب و سازواری اجزاء در یک سامانه هوشمند  سیستم( ش

دسییت  که در آن همه اجزاء لزوما وحدت یافته هسییتند.، زیبایی طبیعت که چنین اسییت. شییرط ریبا شییدن یک پدیده

 .ساخت بشر و فرآورده های هنری نیز همین هماهنگی و تناسب می باشد

 تعریف زیبایی از دیدگاه کانت:3-3
صور و پندار ذهن  ست و به ت سا امری ذهنی ا سا شاز دیدگاه کانت زیبایی ا ودکانت هر درک کننده زیبایی مربوط می 

. گونه ای چیزی را که بتواند در کسییی لذت پدید آورد زیبا می داند . زیبایی هدفی اسییت که خودش فرجام خود اسییت

 هماهنگی و نظم است که به هیچ کاری نمی آید جز به جلب توجه به نظم خود.

 تعریف زیبای از دیدگاه هگل :3-4
زیبایی را امری کامال وابسییته به ذهن ،آنگونه که کانت میگفت نمی شییمرد،بلکه آن را به ویژگی هگل دریافت و ادراک 

خاص هماهنگی اجزاء طبیعت و یگانگی ساختاری آن وابسته می داند. که توسط ذهن دریافت و درک شده است . پس 

هن اسییت به مراتب در چشییم او وا تر از دید او زیبایی امری عینی اسییت . با این همه زیبایی ذهنی که دسییتاورد کار ذ

 4شمرده می شود ور دریافت اینگونه زیبایی البته کار ذهن است 

 :زیبا شناسی -4
 اسییت فلسییفه کالسیییک، گانهپنج هایرشییته از یکی( aesthetics: انگلیسییی ؛ sthetik: آلمانی به  شییناسیییزیبایی

 (ومتافیزیک شناسی،منطق،اخالق درکنارشناخت 

 شناسی زیبایی اصطالح. باشدمی نازیبایی و زیبایی ادراک نحوه و ماهیت با ارتباط در فلسفه از ایشاخه شناسیزیبایی

 Aesthetic )گارتن باوم الکساندر آلمانی فیلسوف توسط 1753 سال در  Alexander Baumgarten )شد، ابداو 

صل در اما سط متمادی هایبرن طی زیبایی ماهیت ا سفه تو شمندان و فال ست تهگرف برار مطالعه مورد مختلف اندی . ا

 .است حسی درک ماهیت در تح یق معنای به لغوی ریشه لحاظ از استتیک واره

                                                           
 (219،1378 دورانت، 3
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 در را هایشاندیدگاه نیز هنرمندان نوزدهم برن از اما رفت،می شمار به فلسفی صرفاً موضوعی گذشته در شناسیزیبایی

حث وارد را آن و نموده ابراز مورد این با ندکرده هنری م لب اخیر دوران در حتی. ا فهف با را واره این اغ  برابر هنر لسییی

سته سیزیبایی مباحث مخاطبین گفت توانمی رو این از. انددان سفه عمده گروه دو شنا ست هنرمندان و فال  البته. نده

سیزیبایی معنایی حوزه سیار شنا سیع ب ست و ست به آمده پدید هنرهای بر عالوه و ا سان، د سانهیزیبای تجارح ان  شنا

 .گیردمی بر در هم را طبیعی

 میزان زیبایی: -5
مشاهده درونی حاصل می مایل به تکرر تجربه فردی در عالمه کننده که بر اثر ت  میزان زیبایی(احساس لذتی در ادراک

 5شود ، این تمایل نیزبر اثر کسب تجربه در هر زمینه در انسان تکوین می یابد.

ستر کیفیت هنری آن معیار های ارزیابی را  میزان زیبایی میبر  شد که از این ب توان مراتب کمیت و کیفیت نیز متصور 

کند که بر  گیرد که بر چونی و چگونگی زیبا شیییناختی می پردازد و کمیت هنری به معیارهایی اشیییاره می در بر می

ی تبیین و تعیین کمی زیبایی در تاریخ هنر و معماری چندی و اندازه زیبایی، سییوی نظر دارد. تالشییهای اسییاسییی برا

 6.کند بیان می از معیار و فورمول ریاضی صورت گرفته است که زیبایی را با استفاده

 هدف زیبایی: -6
 پاسخ به این سوال از دودیدگاه در تاریخ معماری بابل بیان است :

 ان شناختی :رو-:دیدگاه فلسفی -6-1
شناختی شن در دیدگاه روان  ست که تغییر و تهدید را در حوزه زیبا سوفان متغییر و متفاوت ا سی به همراه نظرات فیل ا

 دارد.

 ارتباطات :–دیدگاه نظریه اطالعات -6-2
سی از حداکثر دریافت ذهنی ، شنا ستی محتوای زیبا شد . بیت در ثانیه کمی ب16در دیدگاه نظریه اطالعات بای شتر با ی

ه بابال تامل مشغول می دارد و اطالعات  زیباشناسی(عواطف را مخاطب برار می دهد. نکتاطالعات  سمباتیک( ذهن را 

حد بسنده جستجو  در این است که ظهور معیارهای زیبایی شناسانه واسازی را می توان تنها در انگاره معمار ،آن هم در

ی آید و می معمار و طراح بحسیییاح کرد. که از احسیییاس تهییج درونی بهره می گیرد که تنها نمودی درون ذات ، برا

دنی می تعمیم آن در م یاس معیارپذیری یا معیار سییازی در زیباشییناخت واسییازی تا حدودی متناب  و یا حتی ناشیی

 نماید. و بر این اساس به گونه ای تناب  ،زیبا شناختی در آثار معماران به واسازی دچار میگردد.

بایی یعنی  ح ی ت( شییاید بتوان این گونه برداشییت کرد که زیبایی از دید او زیاز گفته افالطون درباره ویژگی بنیادی 

هدفمند اسییت و اگر کسییی نداند که هدف آفریننده زیبایی چه بوده نمی تواند درباره درسییتی آن هم داوری کند غایت 

مطلق یاد می کند و  از آن به زیبایی زیبایی از دید او رسییییدن به کمال مطلق اسیییت آدمی با آفرینش زیبایی در وابع

 7فریفته جمال می شود.

شمرد طبعا هیچ هدف ویژه  سته به ذهن درک کنند آن می سا امری ذهنی می داند و آن را واب سا کانت چون زیبایی را ا

ای که همگانی باشد برای آن باال نیست بویژه آنکه او ویژگی اساسی زیبایی را لذت بخش بودن میداند کانت بی هدف 

یی از بهره و سییود را از ویژگی ها اسییاس چیز زیبا می انگارد. هنگامی که کانت میگوید چیز زیبا متعلق یک بودن و رها

 8رضایت بی غرض و عالبه است م صودش این است که همگان از آن رضایت دارند یا باید داشته باشند.

                                                           
 (276،ص1366 نیوتن 5
 (1375 گروتر، 6
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 رابطه زیبایی در معماری :-7
و روشیین در آفرینش اثر هنری و معماری تاثیرگذار اسییت .هنر، چگونگی نگرش ما به زیبایی به گونه ای سییرراسییت 

آفرینش زیبایی اسییت و شییاید بتوان گفت ارجمند ترین شییان اثر هنری معماری ، وجه هنری آن اسییت از این رو باید 

ر است. پذیرفت نیاز به روشن کردن شئون زیبایی برای ارزیابی دیدگاه ها و نیز بررسی و تحلیل آثار معماری امری آشکا

سوی دگرگونی های  سمت و  شانگر  سی نمودار و برآمده از ارزش های فرهنگی ،و ن شنا شت که زیبایی  باید توجه دا

فرهنگی و اجتماعی است و با مطالعه آن میتوان سیر فرهنگی جامعه را ارزیابی کرد. زیباشناسی به گونه ای سرراست و 

سان ها تعریف کرده و آنها بی نیاز به آموزش ، تنها با تکرار و عادت دادن  ،گونه ای نگاه و لذت بردن از زندگی را برای ان

شود کم کم را با یک جهان  سانه دچار بحران  شنا سته به خود تربیت میکند پس اگر ارزش های زیبایی  بینی خاص واب

سرچشمه میگیرد.شاید میان همه ابعاد جامعه و ایران از رویکرد های زیبایی شناسانه چیره بر سبک ها و ذهن معماران 

سی را در فرهنگی  شنا سامانه ای وجو دارد و نمیتوان یک گونه زیبا  سی و مبانی بینشی و ارزشی آن رابطه  شنا زیبایی 

جدا از مبانی فرهنگی آن به کار گرفت در عین حال باید توجه داشییت که هم در حوزه معماری و هم در حوزه اندیشییه 

 9را از هم جدا نمود. باید دو سط، عمودی و تخصصی

 زیبا شناسی در معماری :-8
 ه صورت زیر مطرح نمودزیبای در معماری را میتوان با بیان نظریات برخی از معماران برجسته ب: -8-1

ن بیافزاییم یا کم لئون باتیسییتا آلبرتی میگوید زیبایی هم خوانی بانونمند بین اجزاء اسییت طوری که نتوانیم چیزی به آ

 چیزی را درآن تغییر دهیم بدون اینکه خوشایندی آن بکاهیم.کنیم یا 

که  ز ند  یان میک یه ی نظر ویتروویوس و آلبرتی برار داده و چنین ب پا پا دیو نیز نظرش رابر  ندره  به همراه آ بایی  ی

 که یک بنا را بابل ستایش میکند.ایستایی و کارایی سه اصلی میگردد 

ء از طرفی و اجزاسرچشمه زیبایی ،وجود فرم های بشنگی است که در هماهنگی با فرم کلی برار دارند و هماهنگی بین 

 اجزاء با کل از طرف دیگر باعث میگردد که که ساختمان چون پیکری واحد و کامل به نظر آید.

،تع ل . شییهود مارا به فعالیت وا دارد  :ادراک زیبایی پدیده ای چند بعدی اسییت که میتواند حواس درونی ،بیرونی2-7

 مطالعات نشان می دهد که :

 ست چند بعدی ادراک زیبایی پدیده ای-1

 یفیت سمبلیک محیط ،مهمترین عامل در ادراک زیبایی می باشد ک-2

 رتباطی درونی و ذاتی بین زیبایی فرمان و سمبلیک وجود دارد.ا-3

رمان و فس در زمینه معماری اسیییت می توان به بررسیییی دونوو زیبایی با توجه به اینکه ادراک زیبایی مهمترین ح

 سمبلیک در این ارتباط بسنده کردکه به صورت زیر بیان می شود:

 مان  زیبایی فیزیکی مجرد(: زیبایی فر1-2-7

 ضمون یا وحدت : یکپارچگی و بوام یافتگی ،نداشتن جز زااد،فراز و فرود ، پیچیدگی صوری م -1

 مون : ورود عناصر تازه  تنوو( ،تدرج تغییر مض -2

 ،بابل فهم بودن توازن و تعادل: نظم -3

 کامل اجرا از نظر زمان : حرکت ، جلوگیری از یکنواختیت -4

 مساک : صرفه جویی در جلب توجه ، جلوگیری از شلوغیا -5

 : زیبایی سمبلیک  زیبایی فیزیکی آمیخته با مفاهیم (2-2-7
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 بر اساس سوابق تاریخی فرهنگی و اجتماعی. ادراک<=عانی رمزی اعداد و اشکال هندسی م <=سمبل های طبیعی -1

 اس سوابق تاریخیادراک بر اس <=بومی،فرهنگی یا اجتماعی  <=سمبل های متعارف-2

 معیار های اصلی زیبایی در معماری :-9
 که به دو صورت مورد بحث برار می گیرد : فرم و صورت

 .تابع بوانین هندسی و ساختارمند می باشدفرم با باعده که -1

 رم بی باعده که فرم ها فابد ساختار مشخص و غیر بابل پیش بینی می باشد.ف-2

 تاثیرات رنگ بر ناظرین تابع سه عامل استرنگ:

 ی.عوامل اجتماعی و روان -3رهنگ ف -2کانی که رنگ در آن مورد استفاده برار گرفته است.م-1

 اکی میباشند که به صورت زیر بیان میشود.رنگها دارای وزن ادر
 ضای بازف <=فضای بسته          رنگ سرد  <=سنگین تر          رنگ گرم  <=سبکتر          رنگ تیره  <=رنگ روشن 

 عالام و نمادها -9-1
توان در   ارجحیت محتوا بر فرم(: یعنی معنای نهفته در بطن فرم ها ورنگ هاسیییت محتوای معنوی یک نماد را می 

 ردازی.پمعماری به شکل مختلف بیان کرد، توجه به رنگ ها ، توجه به نوو مصال، مورد استفاده در بنا ، نور 

 تزیین :  -9-2
دار نباشیید و ی دارد تا معنایی و شییاید اصییال از بعد معنایی برخوریک رکن اصییلی مهم در معماری که بیشییتر بعد ظاهر

 تاکید بر فرم است.

 :دگاه معماریعوامل تاثیر گذار بر زیبایی از دی -10

 محیط ، مکان و زیبایی : -10-1
هستند به  ر اکتسابیبین هر موجود زنده و پیرامون او روابطی وجود دارد که مادرزاای شکل نگرفته اند . این روابط بیشت

شناخت به ما بد شیاء را یاد بگیرد، این  ستی در ارتباط با محیط خود مفهوم ا سان بای رت کنترل محیط این معنی که ان

 خود را می دهد حتی بدون آنکه در هر لحظه همه چیز مست یما در معرض ادراک ما باشد .

دهد هر اثر معماری دارای محیط ویژه مربوط به  ماریو بوتا، ارتباط بین سییاختمان باید پیرامون خود را چنین شییرح می

ستر آن  ساختمان نامید ارتباط بین معماری و ب ستر  ساده تر پیرامون این محیط ویژه را می توان ب ست به بیانی  خود ا

ارتباطی ن ش گرفته از یک تاثیر پذیری مت ابل اسیییت . می توان گفت این بسیییتر و معماری آن در تماس دو جانبه و 

 10هستند و همواره با هم در ارتباطند. همیشگی

 فضا و زیبایی :  -10-2
ا را با ظرف فضا چیزی نیست که تعریف دبیق و مشخصی داشته باشد ولی با این حال بابل اندازه گیری است ارسطو فض

یجه همواره ر نتبیاس میکند و آن را جایی خالی میداند که بایسییتی پیرامون آن باشیید تا بتواند وجود داشییته باشیید و د

 برای آن نهایتی وجود دارد.

 فرم و زیبایی: -10-3
زیبا شناسی فرم یا صورت تظاهر حسی و واض، یک شی است و این بیانی است که خود را در معرض بضاوت برار می 

شتن اجزاء  صورت به نمایش گذا ست اما  شکل به طرح مربوط ا شکل یکی نیست  دهد. لوای کان می گوید :  صورت با 

یی ناپذیر می پردازد.( فرم به گونه ای انتخاح می شییود که با محتوا و ایده طرح تطابق داشییته باشیید براین اسییاس جدا

با توجه به فرم وابسییته عوامل گوناگون اسییت به عنوان مثال ، فرم یک گشییودگی در یک دیوار شییکل پذیری صییورت 
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ر آجری احتیاج به بوس دارد . به بول آدرنو:  میزان بایستی تابع جنس و ساخت دیوار نیز باشد . گشودگی در یک دیوا

 موف یت زیبا شناختی تابعی است از میزان موف یت فرم در انت ال محتوا.

 هماهنگی و زیبایی: -10-4
بیعی و ع لی ازآن صییحبت می شییود . در زیبایی شییناسییی منظور از هماهنگی اصییطالحی اسییت که در اغلب علوم ط

هماهنگی یا هارمونی،نظمی اسییت که بین اجزاء تشییکیل دهنده یک پدیده وجود دارد در اسییاطیر یونان باسییتان هامونا 

(harmonia) دختر ارس(ares)  ست و حوزه خدای جنگ و آخرودیت سی معماری ا شنا صلی زیبا و یکی از ارکان ا

ن به هیچ وجه محدود به ابعاد فضیییا نمی شیییود. هماهنگی در ادراک بصیییری جدای از تعادل بصیییری نیسیییت. عمل آ

سند که در آن میزان تنش به حدابل  ضعی بر شناختی همگی تمایل دارند تا به و ستمهای ادراک فیزیکی و روان  سی

 ممکن رسیده باشد.

 عالام و زیبایی: -10-5
شد و در مثال جزتواند ب ظاهری دایره میدر وحله اول بعد به عنوان مثال   شته سمتی از یک ن ش با ست از یک ر ای ا

ست فابد جهت ،  شد . دایره فرمی ا سمانتیک. هر فرم دارای تحرکی خاص آن فرم می با تزاینی و فابد هر نوو محتوای 

رکز هستند . این صفات خطوط ساختار دایره به صورت شعاعی از مرکز دایره به طرف محیط آن و بلعکس از محیط به م

جنبه بررسییی معنایی این اولین به دایره بدرت بیانی می دهند که آثار آن را دراسییتفاده از آن در معماری می توان دید 

ست که بدون  صفاتی ا شامل  ست این معنی  ستفاده از این فرم در معماری دارای اعتبار جهانی ا شد . ا فرم دایره می با

نیز بابل درک است در اینجا نوو فرم است که تابع  محتوای معنایی( شده است . واین به شناخت ببلی یا دانش خاص 

 این معنی است که فرم دایره عرضه کننده و بیانگر معنویت است.

 نتیجه گیری: -11
شود.  سوح می  ضوعات مهم و راهبردی در معماری مح سانه و افزایش درک هنری از مو شنا ارت اء مهارت های زیبایی 

شد و عوامل موثر  سنجی کالبدی در معماری مطرح می با شده برای ارزش  زیبایی به عنوان یکی از معیار های پذیرفته 

شناسی معماری را تشکیل می دهد که به  صول زیبا ست که ا سبات ،فرم و مدو ر می باشدکه دارای تعاریفی ا بر آن تنا

 طور خالصه در م اله فوق به آن پرداخته شده است.

و شکل گستره وسیعی است که معماری در بستر آن می تواند کیفیت گوناگون زیبایی شناختی را دارا باشد. زیبایی فرم 

شکال نظمی را بوجود می آورد و به کمک فرم ها به  ست معمار در بازی با ا شکوفاای ا شناختی معماری در تالش برای 

رفی محدودیتهای زیادی نیز وجود دارد که آزادی عمل طور مدارم در صییدد بر انگیختن احسییاس انسییان اسییت اما از ط

صد دارد چیزی  سازی را نیز دارد . به طور کلی او ب سئولیت مهم زیبا شد که در این محدوده تنگ م معمار محدود می با

زیبا بیافریند یا نوعی معماری خوح عرضیه کند که منظور از خوح یعنی همه احتیاجات انسیان را به طور کامل برطرف 

 ازد و هم از نظر زیبا شناختی جوابگو باشد .س
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