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َّیّت در هعواری هعاصر با هقایسِ دٍ رٍیکرد هٌطقِ گرایی اًتقادی ٍ  

 هٌطقِ گرایی با یکدیگر
ٔی ثبقس  "ٔٛظٜ تبضید ٌیالٖ ثب ضٚیىطز ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی"ػٙٛاٖ  وبضقٙبؾی اضقس ٔؼٕبضی ٍ٘بض٘سٜ ثب ایٗ ٔمبِٝ ثطٌطفتٝ اظ ٔجبحج ضؾبِٝ پبیبٖ ٘بٔٝ

 زض حبَ ا٘زبْ اؾت ػّْٛ ٚ تحمیمبت ٌیالٖ وٝ زض زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس
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 ، ٌیالٖ، ایطاٖ، ٔؼٕبضی، ٌطٜٚ ٌیالٖزا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس ٔؼٕبضی زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس ػّْٛ ٚ تحمیمبت  -1

 ٔطثی زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی زا٘كٍبٜ ٌیالٖ، ایطاٖ،  -2

 

 

 

 

 چکیدُ
ٞٛیّت زض ٔؼٕبضی اظ ٔجبحخی اؾت وٝ أطٚظٜ زض ثؿیبضی اظ ٔحبفُ ٚ ٘كؿت ٞبی ترههی ٔؼٕبضی ٔغطح ٔی قٛز. 

ؾٙتی ٚ ٔؼٕبضی ٔسضٖ پیف ٔی آیس وٝ ثٝ  ٕٞیكٝ ٍٞٙبْ نحجت زضثبضٜ ٞٛیّت ٚ ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت، لیبؼ ثیٗ ٔؼٕبضی

قىُ ٔتضبز زض زٚؾٛی ایٗ ٔمبیؿٝ لطاض ٌطفتٝ ا٘س ٚ ٕٞٛاضٜ اظ ٔؼٕبضی ؾٙتی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت ٚ اظ ثؿیبضی 

اظ آحبض ٔؼٕبضی ٔؼبنط ثٝ ػٙٛاٖ یه احط ثی ٞٛیّت یبز ٔی قٛز. حبَ ؾٛاِی وٝ ٔغطح ٔی قٛز ایٗ اؾت وٝ آیب تٟٙب 

ؾٙتی یه ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت اؾت ٚ ٔؼٕبضی ػهط حبضط ٕ٘ی تٛا٘س ثب ٞٛیّت ثبقس؟ آیب ٞٛیّت ثركی زض ٔؼٕبضی ثب ٔؼٕبضی 

ذاللیّت ٔربِفت ٔی وٙس ٚ تٟٙب ثب تمّیس اظ ٌصقتٝ اؾت وٝ ٔی تٛاٖ ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت ذّك وطز؟ زض ایٗ ٔمبِٝ ؾؼی قسٜ 

ی ا٘تمبزی، وٝ ٞط زٚ ضٚیىطز ثٝ ز٘جبَ ٞٛیّت زض ٔؼٕبضی ٔؼبنط اؾت تب ثب لیبؼ زٚ ضٚیىطز ٔٙغمٝ ٌطایی ٚ ٔٙغمٝ ٌطای

ٔی ثبقٙس؛ ضاٞىبضٞبیی ثطای ٔؼٕبضی یبفت وٝ ػالٜٚ ثط حفظ ٞٛیّت زؾتبٚضزٞبی ػهط حبضط ٔؼٕبضی ضا ٘یع زض ثط زاقتٝ 

وٝ ٘ظطیٝ پطزاظاٖ ثٝ ثبقس. ثطای زؾتیبثی ثٝ ایٗ ٞسف ثب ٔغبِؼٝ ٘ظطیبت ٔٛرٛز زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚ ٔغبثمت آٖ ٞب ثب ثٙبٞبیی 

پیكٟٙبز قٛز تب ػّٕی  ضاٞىبضٞبیػٙٛاٖ یه احط ٔٛفك زض ظٔیٙٝ ٔٙغمٝ ٌطایی یبز ٔی وٙٙس، ؾؼی ٔی قٛز زؾتٛضاِؼُٕ ٚ 

 ظٔیٙٝ ؾبظ ذّك احط ثب ٞٛیّت زض ٔؼٕبضی أطٚظ ثبقس.

 

 ٞٛیّت، ٔٙغمٝ ٌطایی، ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی، ٔؼٕبضی ٔؼبنط کلیدی: ّای ٍاشُ
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 هقدهِ -1
ٔٙغمٝ ٌطایی زض ٔؼٕبضی ثٝ ػٙٛاٖ یه ضٚیىطز قبیس أطی ٘ٛ ٚ ٔؼبنط ٔحؿٛة قٛز ِٚی زض ٚالغ ثب تٛرٝ ثٝ ٔفبٞیٓ، 

رؿت ٚ  «1ٚیتطٚٚیٛؼ»تؼبضیف ٚ تزطثٝ ٞبی ػّٕی ایٗ ضٚیىطز، ٔی تٛاٖ ضیكٝ ٞبی آٖ ضا زض ٘ٛقتٝ ٞبی یٛ٘بٖ ثبؾتبٖ تٛؾظ 

احی قٛ٘س، ثبیس زض اثتسا ثٝ ؾطظٔیٗ ٞب ٚ الّیٓ ٞبیی وٝ ذب٘ٝ ٞب زض آٖ اٌط لطاض اؾت ذب٘ٝ ٞبی قرهی زضؾت عط"رٛ وطز : 

[. لسٔت ٚ پیكیٙٝ ایٗ زیسٌبٜ تٟٙب ثٝ یٛ٘بٖ ثبؾتبٖ ذالنٝ ٕ٘ی قٛز؛ ثب وٕی تأُٔ زض آحبض 1] "ؾبذتٝ ٔی قٛ٘س، تٛرٝ وٙیٓ

ٝ ٚ ثؿتط قىُ ٌیطی ٞط ٔؼٕبضی، اظ ٖ ٞبی ثبؾتب٘ی ٔرتّف ٔی تٛاٖ زضیبفت وٝ تٛرٝ ثٝ ٔٙغمٔؼٕبضی ثٝ ربی ٔب٘سٜ اظ تٕسّ

 ٔحؿٛة ٔی قسٜ ثسٖٚ آ٘ىٝ ٚاغٜ ٔكرهی ثطای آٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز.ٔؼٕبضی اِعأبت رسا٘بقس٘ی آٖ 

، ٚاغٜ ٔٙغمٝ ٌطایی زض ٔؼٕبضی ٞط چٝ ثؼس اظ ٔطزٚز زا٘ؿتٗ زیسٌبٜ ٞبی ٔسضٖ ٚ ؾجه ثیٗ إُِّ زض اٚاؾظ لطٖ ثیؿتٓ

ِٛییؽ »اٖ لطاض ٌطفت )اِجتٝ زض اٚد زٚضاٖ زیسٌبٜ ٞبی ؾجه ثیٗ إُِّ افطازی ٔب٘ٙس ثیكتط ٔٛضز تٛرٝ ٔؼٕبضاٖ ٚ ٔٙتمس

ثٛز٘س وٝ تٛرٝ ثٝ ٚیػٌی ٞبی ٔىب٘ی ضا اظ اِعأبت ٔؼٕبضی زا٘ؿتٝ ٚ ٔٛافك زیسٌبٜ ٞبی ٔٙغمٝ ٌطایی ثٛز٘س(. أب ثبظ  «2ٔبٔفٛضز

طایی زض زٚضاٖ پیف اظ ٔسضٖ ٔتفبٚت اؾت. لجُ اظ زٚضاٖ ٞٓ ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ٔٙغمٝ ٌطایی زض زٚضاٖ پؿبٔسضٖ ثب ٔٙغمٝ ٌ

ٔسضٖ ٚ لجُ اظ پیكطفت ٞبی تىِٙٛٛغی ٚ نٙؼت ؾبذتٕبٖ ؾبظی، ٔهبِح عجیؼی ٚ ثٛٔی ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔٙغمٝ ای اظ رّٕٝ 

اظ  الّیٓ اظ ٟٕٔتطیٗ ػٛأُ ٔؤحط ثط ٔؼٕبضی ثٛز٘س وٝ ضً٘ ٚ ثٛی ذبنی ثٝ آٖ ٔی ثركیس٘س ٚ ٔؼٕبضی ٔٙبعك ٔرتّف ضا

یىسیٍط ٔتٕبیع ٔی ؾبذتٙس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ زض ایطاٖ ٔی تٛاٖ ٔؼٕبضی ٔٙبعك ٔؼتسَ ذعضی ضا ثب ٔؼٕبضی فالت ٔطوعی ایطاٖ 

رٍّٝ ای ضا ٔمبیؿٝ ٕ٘ٛز وٝ الّیٓ ٚ ٚیػٌی ٔٙبعك وٝ زاضای الّیٓ ٌطْ ٚ ذكه ٔی ثبقس ٚ یب ٔؼٕبضی ٔٙبعك وٛٞؿتب٘ی ثب 

 ٖ ٘ٛع ٔؼٕبضی زاقتٝ اؾت.ٔىب٘ی تبحیط فطاٚا٘ی ثط قىُ ٌیطی آ

قسٖ ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٚ ٕٞچٙیٗ تِٛیس ٔهبِح نٙؼتی، تىِٙٛٛغی زض ػطنٝ ٔؼٕبضی ٚ نٙؼتی ثب پیكطفت ػّٓ ٚ 

پیكطفت تىِٙٛٛغی ؾبذت ٚ ؾبظ تب ربیی اؾت وٝ حتی  ٔحسٚزیت ٞبی پیكیٗ زض ٔؼٕبضی ثٝ قىُ ٌصقتٝ ٔغطح ٕ٘ی ثبقٙس.

ٔی ٌصاضز )اِجتٝ ثبیس تٛرٝ زاقت اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی زض تٕبٔی ظٔیٙٝ ٞب ٚ ثی ٔؿبئُ الّیٕی ٞٓ تأحیط وٕی ثط ٔؼٕبضی 

تٛرٟی ثٝ قطایظ ٔىب٘ی اظ رّٕٝ الّیٓ ٚ پبؾرٍٛیی ثٝ آٖ ثٝ ٚؾیّٝ تىِٙٛٛغی ثؿیبض ٞعیٙٝ ثطزاض اؾت(. ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ 

ف ٕی وٙس ٚ اظ ایٗ ضٚ تٛرٝ ثٝ ٔؿبئّی وٝ ٔؼطٌّطفت ثؿتط قىُ ٌیطی ٞط ٔؼٕبضی ٔحسٚزیت ٌصقتٝ ضا ثطای ٔؼٕبضی ایزبز ٘

ٔٙغمٝ قىُ ٌیطی ٞط ٔؼٕبضی اؾت ثٝ ٔٙظٛض زؾتیبثی ثٝ چیعی فطاتط اظ پبؾرٍٛیی ثٝ ٔؿبئُ الّیٕی ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔىب٘ی 

ٌطایكبت ٌؿتطزٜ ٚ ضٚ٘سٞبیی وٝ ٔؼٕبضی پؿبٔسضٖ ضا ٔی "اقبضٜ ٔی وٙس؛  «3قِٛتعوطیؿتیٗ ٘ٛضثطي »اؾت ٚ ٕٞب٘غٛض وٝ 

 ثب ٞٛیّت ٔی ؾبظز. ضا وٝ ٔؼٕبضی [2] "بظ٘س، ٕٞٝ یه ٚرٝ اقتطان زاض٘س ٚ آٖ زض عّت ٔؼٙب ثٛزٖ اؾتؾ

 

 در هعواری 4َّیّت -2
ٞٛیّت ٔؼٙبی ٚاحسی ٘ساضز ٚ اظ رٙجٝ ٞبی ٔرتّفی ثٝ آٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. زض فطًٞٙ ِغت ػٕیس ٚاغٜ ٞٛیّت ایٍٙٛ٘ٝ 

تُٕ ثط نفبت رٛٞطی ٚی ثبقس. ٞٛیّت ثٝ ٔؼٙبی قرهیت، شات، ٞؿتی ٚ تؼطیف قسٜ اؾت : حمیمت قرم یب قیء وٝ ٔك

٘س ٔٛرت قٙبؾب٘سٖ قرم یب ای اظ ٚیػٌی ٞب ٔی ثبقس وٝ ٔی تٛاثب تٛرٝ ثٝ ایٗ تؼطیف ٞٛیّت زؾتٝ  ٔٙؿٛة ثٝ ٞٛ ٔی ثبقس.

 زٞس. قیء قسٜ ٚ حتی آٖ ضا ثٝ ػبُٔ ثبالتطی ٔٙؿٛة ؾبظز ٚ ثسیٗ تطتیت ٚاثؿتٍی ٚ تؼّّك ضا ٘كبٖ ٔی

ٞٛیّت زض ٔؼٕبضی، نحجت اظ ٞٛیّت زض یه احط ٔؼٕبضی چیعی ٔتفبٚت اظ تٛضیحبتی وٝ زض ثبال شوط قسٜ، ٕ٘ی ثبقس. 

ٚیػٌی ٞبیی اؾت وٝ آٖ ضا ثٝ یه فطًٞٙ، تبضید، لٛٔیت یب ٘ػازی ذبل ٔطتجظ ٔی ؾبظز ٚ ٔؼٕٛال ثب ٕ٘بزٞب ٚ ٘كب٘ٝ ٞبیی وٝ 
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ٞٛیّت ضا ٔی تٛاٖ ٔزٕٛػٝ ای اظ ٚیػٌی ٞب ٚ ٕ٘بزٞب "ٙس أىبٖ پصیط ٔی ثبقس. ثطای ٔربعجیٗ لبثُ فٟٓ ٚ لبثُ زضن ٞؿت

[. ٞٛیّت ثبػج ٔؼٙب ثركیسٖ ثٝ 3] "زا٘ؿت وٝ ٚرٝ ٔكرهٝ یه فضب ثٛزٜ ٚ آٖ ضا اظ ؾبیط فضبٞب ٚ فطًٞٙ ٞب ٔتٕبیع ٔی ؾبظز

ٕبضی یه ٚیػٌی ویفی ٔحؿٛة ٔی قٛز ایٗ تطتیت ثٝ آٖ اضظـ ٔی ثركس. اضظـ ثركی ثٝ احط ٔؼ آحبض ٔؼٕبضی ٔی قٛز ٚ ثٝ

حبَ ثبیس زض ٘ظط زاقت  [.2وٝ قِٛتع ٔؼتمس اؾت ایٗ اضظـ ٞب ٞؿتٙس وٝ ا٘ؿبٖ ٞب ضا ثٝ ؾٛی ؾٛزٔٙسی ضٞؿپبض ٔی ؾبظز ]

وٝ اضظـ ثركیسٖ ثٝ یه احط ٔؼٕبضی ٚ ٔؼٙبزاض وطزٖ آٖ ثطای ٘یُ ثٝ چٝ ٞسفی ٔی ثبقس؟ ٚ چطا ثبیس ثٝ ز٘جبَ ٞٛیّت ٔٙسی 

 ؼٕبضی ثٛز؟آحبض ٔ

ٔی تٛاٖ پبؾد آٖ ضا زض اضتجبط ثیٗ ثٙب ٚ ٔربعجیٗ یبفت. ٔب٘سٌبضی ٞط ثٙبی ٔؼٕبضی تب حسّ ظیبزی ثٝ اضتجبط ثیٗ ثٙب ٚ 

ٔطزْ ٚاثؿتٝ اؾت. یه احط ثبیس ٞٓ اظ ٘ظط وّٕی ٘یبظٞبی ػّٕىطزی وبضثطاٖ ضا پبؾد زٞس ٚ ٞٓ ثبیس ثؼس احؿبؾی ٔربعجیٗ ضا 

تٛا٘س ٞط زٚ ٘یبظٞبی وّٕی ٚ ویفی ضا ثٝ قىُ لبثُ لجِٛی زض ٘ظط ثٍیطز، ثٙبثطایٗ ربیٍبٜ ٔحىٕتطی زض پبؾرٍٛ ثبقس. ثٙبیی وٝ ث

فضبی قٟطی پیسا ذٛاٞس وطز. ٕٞب٘غٛض وٝ اقبضٜ قس ٞٛیّت ٔٙسی آحبض ٔؼٕبضی ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٔؼٙب ثركی، یه ٚیػٌی ویفی 

ط ٔؼٕبضی ثطای ایزبز فضبیی آقٙب ٚ قبیس ٘ؿبٖ ٚ یه احزض ٔؼٕبضی ٔحؿٛة ٔی قٛز. ٞٛیّت ٚ ٔؼٙب پُ اضتجبعی ٔیبٖ ا

ثٝ ٔیعاٖ تكبثٝ ٚ ٞٓ پٛقب٘ی ٔؤِفٝ ٞبی ٞٛیّت ا٘ؿبٖ ثب ٔؤِفٝ ٞبی ٞٛیّت ٔىب٘ی وٝ اٚ زض آٖ لطاض زاضز، "٘ٛؾتبِػیه ٔی ثبقس؛ 

ذٛز ظٔیٙٝ ؾبظ ظٟٛض احؿبؼ ٞٓ ٞٛیّتی یب احؿبؼ ایٗ ٕٞب٘ی ثب ٔىبٖ ثٝ ا٘ؿبٖ زؾت ٔی زٞس؛ وٝ ایٗ احؿبؼ ٘یع ثٝ ٘ٛثٝ 

[. ثٙبثطایٗ یه ثٙبی ثب ٞٛیّت ٔی تٛا٘س حؽّ ذبعطٜ اٍ٘یعی ضا زض قرم تحطیه 4] "احؿبؼ تؼّّك ثٝ ٔىبٖ زض ا٘ؿبٖ ٔی قٛز

 وٙس ٚ ثب ایزبز فضبیی آقٙب، احؿبؼ تؼّّك ضا زض ٔربعت افعایف زٞس.

 اؾت ٔتفبٚت ٌصقتٝ ثٝ ٔطثٛط احط یه تىطاض ٚ تمّیس ثب ٔؼبنط ٔؼٕبضی زض ٞٛیّت وٝ قٛز اقبضٜ ٘ىتٝ ایٗ ثٝ ثبیس ازأٝ زض

چطا وٝ زض ثٟطٜ ٌیطی اظ آحبض ٌصقتٝ اٌط اقىبَ ٚ فطْ ٞب ثٝ عٛض ذالنٝ ٚ رؿس ٌصاقتٝ قٛ٘س، ٘بٔی رع ٚاپؽ ٌطایی ٘رٛاٞٙس "

 ثب ٔغبثك رسیس تٞٛیّ ثب ثٙبٞبی آفطیٙف اظ ٚ ذاللیّت ثسٖٚ وٝ ثبقس ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٘جبیس ٔؼٕبضی ثٝ ثركی ٞٛیّت. [5] "یبفت

ٞٛیّت زض ثٙبٞب ٘ٝ ٘بقی اظ تبضیری ثٛزٖ اؾت ٚ ٘ٝ ٘بقی اظ اثتسایی ثٛزٖ " .قٛز رٌّٛیطی أطٚظی ا٘ؿبٖ زؾتبٚضزٞبی ٚ ٘یبظٞب

ضٚ٘سٞبی احساث آٟ٘ب. ثٙب ٞب اظ آٖ ضٚ زاضای ٞٛیّت ٞؿتٙس وٝ ثؽ غضف ٚ پط ٔبیٝ ا٘س، ٚ اظ آٖ ضٚ وٝ ثب ضٚ٘سی ؾبذتٝ قسٜ ا٘س وٝ 

رعء أىبٖ ٔی زٞٙس ثب پیطأٖٛ ذٛز یىپبضچٝ ثبقٙس، ضٚ٘سی وٝ زض آٖ ٞیچ ٘فؿب٘یّتی ٘یؿت ٚ ٔالظٔت ٚ ٕٞطاٞی ثٝ ٞط 

ثٙبثطایٗ ٔؼٕبضی ٔؼبنط ٘یبظ ثٝ حفظ ٔفبٞیٓ زض وبِجسی ٘ٛ ثطای ذّك ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت ثطای ػهط  .[6] "ضطٚضت ٞب زض وبض اؾت

ت ثرف ٌصقتٝ ضا ٔغبثك ثب ٘یبظ ا٘ؿبٖ أطٚظی ٚ ثٛٔی ٕ٘ٛزٖ زؾتبٚضزٞبی حبضط زاضز وٝ انَٛ ٚ اضظـ ٞبی فطٍٞٙی ٚ ٞٛیّ

یبزٔب٘ی ذّك وطزٜ وٝ ػالٜٚ ثط  ٞٛقًٙ ؾیحٖٛ، ٔؼٕبض ٔؼبنط ایطا٘ی وٝ آحبض اضظقٕٙسٔؼبنط رٟب٘ی زض ٔؼٕبضی ثٝ وبض ٌیطز. 

...]ثؼضی "ضی ٔسضٖ ایطاٖ ٔی ٌٛیس : ٔسضٖ ثٛزٖ، آضایٝ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ ٔؼٕبضی ایطا٘ی ضا زض ذٛز حفظ وطزٜ اؾت زض ٔٛضز ٔؼٕب

ٞب[ فىط ٔی وطز٘س اٌط ػبُٔ ٔؼٕبضی ؾٙتی ضا ٚاضز وبض ٔسضٖ وٙیٓ، وبض ایطا٘ی ٔی قٛز... زض نٛضتی وٝ ثبیس یه ٔؼٕبضی ایطا٘ی 

ٚ لٛاػس پبیجٙس ثٝ انَٛ تٟٙب [. ثٙبثطایٗ 7] "ٔسضٖ أطٚظی زضؾت ثكٛز، ثسٖٚ ایٙىٝ ػٛأُ ٌصقتٝ ضا ػیٙبً زض آٖ ٚاضز وٙیٓ

ٌٛ ٔؼٕبضی ؾٙتی الظٔٝ یه ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت ٘یؿت ٚ یه ٔؼٕبضی ٔی تٛا٘س ثسٖٚ آ٘ىٝ ظبٞطی ؾٙتی ٚ تىطاضی زاقتٝ ثبقس ثبظ

 ثبقس. وٙٙسٜ فطًٞٙ ٚ تٕسّٖ ثؿتط ذٛیف
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ٚپب ثٛزٜ اؾت. ثٛٔی ٌطایی زض قطق ثٝ قطٚع زیسٌبٜ ٞبی ثٛٔی ٌطایی زض قطق ٕٞطاٜ ثب زیسٌبٜ ٞبی ٔٙغمٝ ٌطایی زض اض

ز٘جبَ ثبظذٛا٘ی ثبٚضٞب ٚ اضظـ ٞبی فطٍٞٙی ثٛٔی ٚ ٔمبٚٔت زض ثطاثط فطًٞٙ غیط ٚ ثبظٌكت ثٝ ٞٛیّت انیُ ٔی ثبقس. اظ ٚیػٌی 

ی )وٝ ٞبی انّی ٔٙغمٝ ٌطایی ٘یع تٛرٝ ثٝ ٘ٛض، الّیٓ، تٛپٌٛطافی، وبضثطز ٔٛاز ٚ ٔهبِح ثٛٔی، ضٚـ ٞبی ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٔحّّ

ٍٕٞی اظ پیف ٘یبظٞبی ثٛٔی ٌطایی ٔی ثبقٙس( ثٝ ٔٙظٛض زؾتیبثی ثٝ ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت ٚ ثطلطاضی یه تأحیط احؿبؾی قسیستط 

ٔٙغمٝ ٌطایی یىی اظ ضٚیىطزٞبی ٔؼٕبضی اؾت وٝ زض تؼبُٔ ثب فطًٞٙ ٚ ثؿتط فطٍٞٙی لطاض زاقتٝ ٚ ثط ِعْٚ " [.8ٔی ثبقس ]
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ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ٞط زٚ [. 9] "فیبیی ٚ الّیٕی یه ٔٙغمٝ ذبل تأویس ٔی وٙستٛرٝ ثٝ ٚیػٌی ٞبی فطٍٞٙی، رغطا

ضٚیىطز ضاٜ حّّی ٔكبثٝ ثطای زؾتیبثی ثٝ ٞسفی ٔكبثٝ پیكٟٙبز ٔی وٙٙس. قبیس تٟٙب تفبٚت آٟ٘ب زض ثٝ وبضٌیطی زؾتبٚضزٞبی 

ة ذٛز ٔٙغمٝ ٌطایی ضا ثٝ ٔفْٟٛ ثٛٔی ٌطایی ثسٖٚ ٔسضٖ زض أط ؾبذتٕبٖ ؾبظی ثبقس تب ربیی وٝ زوتط حبٔس وبُٔ ٘یب زض وتب

ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت تفبٚت ٚاغٌبٖ ثیكتط ضیكٝ زض تفبٚت  [.10ٔؼطفی ٔی وٙس ]زض٘ظط ٌطفتٗ ٔؼٕبضی ٔسضٖ 

 ذبؾتٍبٜ ایٗ زٚ یسٌبٜ زاقتٝ ٚ زض ػُٕ ٞط زٚی آٖ ٞب ثٝ ز٘جبَ یه ٞسف ٔی ثبقٙس.

تساْٚ ثیٗ ٌصقتٝ ٚ حبَ ضا حفظ ٕ٘بیٙس ٚ اظ زؾتبٚضزٞبی ٘ٛیٗ ػطنٝ ٔؼٕبضی زض ثٟجٛز  ٞب ؾؼی ثط آٖ زاض٘س تب ٔٙغمٝ ٌطا

ثركیسٖ ٔؼٕبضی ػهط حبضط ثٟطٜ رٛیٙس زض حبِی وٝ حفظ اضظـ ٞبی ثٛٔی ٚ ٔٙغمٝ ای ٘یع ٘جبیس ٘بزیسٜ ٌطفتٝ قٛ٘س. 

ٝ اظ ٔؼٕبضی حصف وطز یب ثٝ ثیبٖ زیٍط ٔٙغمٝ ٌطایی تالقی زض رٟت ثبظٌطزا٘سٖ آٖ چیعی ثٝ ٔؼٕبضی اؾت وٝ ٔسض٘یؿٓ اِٚی"

ثٙبثطایٗ ٔٙغمٝ ٌطایی ثب  [.11] ": تالـ زض رٟت حفظ ٚ ایزبز تساْٚ ثیٗ اقىبَ ؾبذتٕب٘ی حبَ ثب ٌصقتٝ زض ٔىب٘ی ٔفطٚو

لطاض ٌطفتٝ اؾت، ٕٞؿبٖ ؾبظی ؾجه ٞب  ٔسض٘یتٝ ٔربِفتی ٘ساضز؛ آٖ چیعی وٝ زض ٔٛضز ٔؼٕبضی ٔسضٖ ٔٛضز ا٘تمبز ٔٙغمٝ ٌطا

ثیٗ إُِّ اؾت وٝ ٞٛیّت ٔؼٕبضی ٔٙبعك ٔرتّف ضا زض ٘ظط ٕ٘ی ٌطفت. ٔٙغمٝ ٌطایی ثب زض ٘ظط زاقتٗ تفبٚت ٚیػٌی ٞبی 

ٔىب٘ی ٚ فطًٞٙ ٞبی ثٛٔی ٔٙبعك ٔرتّف، ٔؼٕبضی ٔتٙٛع ثطای آٖ ٞب لبئُ اؾت ٚ ٕٞچٙیٗ ثسٖٚ ٔطزٚز زا٘ؿتٗ زؾتبٚضزٞبی 

 ٔؼٕبضی ثٛٔی ٔی ثبقس.ػهط ٔسضٖ، ذٛاؾتبض تؼبُٔ ٔیبٖ ٔؼٕبضی ٔسضٖ ٚ 

ثسیٗ تطتیت ظثبٖ ذاللیّت زض ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ٌطا، ظثبٖ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی، ٕٞبًٞٙ ؾبذتٗ ٚ تؼبُٔ اؾت. ثبظذٛا٘ی ٞٛیّت 

ٔؼٕبضی ٌصقتٝ ٚ ثٛٔی ٞط ٔٙغمٝ ثٝ ظثبٖ رسیس وٝ زؾتبٚضزٞبی ػهط حبضط زض ظٔیٙٝ ٔؼٕبضی ضا ٘یع زض ثط زاقتٝ ثبقس ٚ 

یتٝ ثطلطاض وٙس، اظ ٟٔٓ تطیٗ اٞساف ٔٙغمٝ ٌطایی اؾت. ثسیٗ تطتیت احط ٔؼٕبضی ضٕٗ حفظ ٞٛیّت تؼبّٔی ٔیبٖ ؾّٙت ٚ ٔسض٘

 ذٛیف، ذٛز ضا ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثب ا٘ؿبٖ ػهط ٔسضٖ ثب ٘یبظٞبی ٔسضٖ آٔبزٜ ٔی ؾبظز.

ثب ٔهبِح ثٛٔی ٚ زض ٘ظط  ، ٔؼٕبض فٙال٘سی ٕٞٛاضٜ اظ آحبض ثطرؿتٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ٔحؿٛة قسٜ اؾت وٝ «1آِٛاض آِتٛ»وبضٞبی 

٘ظط ٌطفتٗ ػٛأُ تأحیط ٌصاض ٔحیغی )الّیٓ، فطًٞٙ، ٔؼٕبضی ثٛٔی ٚ ...( ثط ٔؼٕبضی، اضتجبط ٔٙبؾجی ثیٗ احط ٔؼٕبضی ثب ٔحیظ 

عجیؼی ٚ ٔهٙٛػی پیطأٖٛ ذٛز ثطلطاض ٔی ؾبظز ٚ ثسیٗ تطتیت یه احط ٔسضٖ ٔی آفطیٙس وٝ ٞٛیّت ٔٙغمٝ ای ضا ثٝ ظثبٖ رسیس 

 ٞس.ٕ٘بیف ٔی ز
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ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی اظ ضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ ٔٙغمٝ ٌطایی ٔی ثبقس وٝ تؼبُٔ ثیكتطی ثب زؾتبٚضزٞبی رٟب٘ی ثطلطاض ٔی وٙس. 

زوتط لبزض ثبیعیسی زض ٔغبِؼبت ذٛز ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ثٝ ؾٕت ضٚیىطزٞبی ٘ٛیٙی ٔتٕبیُ قسٜ اؾت وٝ ٔؿبئُ 

بػی ٚ اضتجبط ا٘ؿب٘ی ربیٍعیٗ ٔؿبئُ نٛضی، قىّی ٚ ظیجبیی قٙبؾب٘ٝ فطٔی قسٜ اؾت ٚ ثیكتط ثٝ ز٘جبَ ٍ٘طقی فطٍٞٙی ارتٕ

ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی وٝ زوتط وبُٔ ٘یب اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ضٚیىطز ذطزٌطا ثٝ [. 12تؼبّٔی ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔعایبی رٟب٘ی ٔی ثبقس ]

[، 10ٝ ٔٛضٛع ٔٙغمٝ ٌطایی اؾتفبزٜ اظ ػٙبنط ثٛٔی زض قطایظ ٔؼبنط ٔی زا٘س ]ٔٙغمٝ ٌطایی یبز ٔی وٙس ٚ ٍ٘بٜ ذطزٌطایب٘ٝ ث

ثٝ ز٘جبَ حفظ ٔفبٞیٓ زض ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ای ٔی ثبقس ٚ تٛرٝ ظبٞطی ثٝ ٔؼٕبضی ثٛٔی ضا وٝ ٔٙزط ثٝ افعایف ٚاثؿتٍی فطٔی 

 ثٝ ٔؼٕبضی ثٛٔی ٔی قٛز ضا ربیع ٕ٘ی زا٘س.

ٔؼطفی قسٜ اؾت. ٚی ثب  ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ضا پیف وكیسِٚیٗ ثبض ثحج ِٛییؽ ٔبٔفٛضز ثٝ ػٙٛاٖ وؿی وٝ ثطای ا

ضٚیىطزٞبی ؾّٙتی ٔٙغمٝ ٌطایی ٔربِفت وطز ٚ آٖ زؾتٝ اظ اٍِٛٞبی ثٛٔی ٔغبیط ثب ٘یبظ ا٘ؿبٖ ٔسضٖ ضا وٙبض ٌصاقت ٚ ثٝ ز٘جبَ 

 اضتجبط لٛی تط ثیٗ ٔىبٖ ثب قطایظ أطٚظی ٚ ٚالؼی ا٘ؿبٖ ثٛز :

ٛز آٖ زؾتٝ اظ اٍِٛٞبی ٔطثٛط ثٝ ٌصقتٝ وٝ ثب ٘یبظٞبی ضٚ ثٝ ضقس أطٚظ ٞٓ ذٛا٘ی ٘ساقتٝ ثبقس، ثبیس ٔبٔفٛضز ٔؼتمس ث"

وٙبض ٌصاقتٝ قٛ٘س؛ ٕٞچٙیٗ زض اضتجبط ثب اضربع ثٝ عجیؼت وٝ اظ ٔكرهٝ ٞبی انّی ٔٙغمٝ ٌطایی ؾٙتی ٔحؿٛة ٔی قس ٘یع 
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، ضٚیىطزی ٘ٛؾتبِػیه، نطفبً احؿبؾی ٚ یب السأی تهٛیطٌطایب٘ٝ ٚ ضاٞی ٔتفبٚت زض پیف ٌطفت. ثطذٛضز اٚ ثب ٔمِٛٝ ٔىبٖ )ظٔیٗ(

نحٙٝ پطزاظا٘ٝ ٘جٛز؛ ثّىٝ تالقی ثٛز زض رٟت ؾبظٌبض ٕ٘ٛزٖ قطایظ ظٔیٗ )ٔىبٖ( ثب ٚالؼیت ٞبی رسی ٚ ٔٛرٛز. ٚی ذٛاؾتبض 

 [.13] "سػازی ٚ لجیّٝ ای ثبق٘ٛػی ٔٙغمٝ ٌطایی ثٛز وٝ ٕ٘ٛزی اظ ٚرٜٛ ٔكتطن ا٘ؿب٘ی ٚ فبضؽ اظ ٔؿبیُ ٚ تٕبیعات لٛٔی، ٘

ٚی زض پی ترطیت ٔسض٘یؿٓ رٟب٘ی ٚ "ٟٔٓ تطیٗ ٘ظطیٝ پطزاظ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ثٝ قٕبض ٔی آیس.  «1وٙت فطأپتٖٛ»

. فطأپتٖٛ [14] "ؾجه ثیٗ إُِّ ثٛزٜ ٚ اظ پؿبٔسض٘یؿٓ ثٝ رٟت تمّیُ ٔؼٕبضی ثٝ نطف ٘كب٘ٝ اضتجبعی یب اثعاضی ا٘تمبز وطز

ٔهبِح ثٛٔی ٚ نٙؼتٍطی ٔحّّی ضا ثطای ذّك ٔؼٕبضی آقٙبی ثٛٔی ضطٚضی ٕ٘ی زا٘س ٚ ثب ٔؼٕبضی ٔسضٖ ٚ  اؾتفبزٜ اظ

زؾتبٚضزٞبیف ٞٓ ٔربِفت ٕ٘ی وٙس؛ ثّىٝ ثٝ ز٘جبَ ذّك ٔؼٕبضی ٔفٟٛٔی تط ٔغبثك ثب ٚیػٌی ٞب ٚ قطایظ ٔحیغی رسیس ٚ 

تٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ چیعی تٛرٝ وٙیٓ وٝ ٘ؿجتبً تغییط ٘بپصیط اؾت، اظ زیسٌبٜ تئٛضی ا٘تمبزی ثبیس ثٝ فطًٞٙ ٔحّّی، ٘ٝ "٘ٛیٗ اؾت. 

[. ثسیٗ تطتیت ٔؼٙب زض ٔؼٕبضی 15] "ثّىٝ ثبیس ثٝ ػٙٛاٖ ضٚ٘سی ثساٖ ٍ٘طیؿت وٝ حسالُ أطٚظی ثٛزٜ ٚ ٔؿتؼس پطٚضـ اؾت

 ربیٍعیٗ ػٙبنط فطٔی ٔؼٕبضی ثٝ ٔٙظٛض حفظ ٞٛیّت ٔی قٛز.

ثٝ ؾٛی یه ٔٙغمٝ »زی ثب ٔٙغمٝ ٌطایی ٔتفبٚت اؾت ٚ زض ؾرطا٘ی ثب ػٙٛاٖ اظ ٘ظط وٙت فطأپتٖٛ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمب

ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی، ٔٙغمٝ ٌطایی ٘یؿت. زض ٔٙغمٝ ٌطایی تٛرٝ ثٝ ٔؼٕبضی ثسٖٚ "ایٍٙٛ٘ٝ ٔی ٌٛیس : « 2ٌطایی ا٘تمبزی

پؿت ٔسضٖ ٘یؿت( اقبضٜ  ٔؿئّٝ رٟب٘ی ٔی ثبقس. ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ثٝ آٖ ثرف اظ پؿت ٔسضٖ )ٔٙظٛض ؾجه ٔؼٕبضی

زاضز وٝ زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ]ٚ ٞسف آٖ ذّك ٔؼٕبضی ثب ٞٛیّت رسیس ثطای ا٘ؿبٖ أطٚظی ٔی 

ٚرٝ ثبضظ ایٗ [. فطأپتٖٛ تٟٙب ٘ظطیٝ پطزاظی ٘یؿت وٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ضا اظ ٔٙغمٝ ٌطایی ٔتٕبیع ٔی ؾبظز. 10] "ثبقس[

ػٙبنط نٛضی ٚ  ضز ایٗ زٚ ضٚیىطز ثب ٚیػٌی ٞبی ٔىب٘ی ٚ ٔؼٕبضی ثٛٔی ٔی ثبقس. زض ٔٙغمٝ ٌطایی تٛرٝ ثٝتفبٚت زض ٘ٛع ثطذٛ

فطٔی ٔؼٕبضی ثٛٔی ٚ ٔؿبیُ ظیجبیی قٙبؾب٘ٝ ای وٝ حؽّ ٘ٛؾتبِػیه ٔربعت ضا تحطیه ٔی وٙس، ثؿیبض ٔٛضز تأویس لطاض زاضز 

زض حبِی وٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ثب ایٗ ٘ٛع ثطذٛضز ٔربِفت ٔی وٙس ٚ ثٝ ز٘جبَ حفظ ٔفبٞیٓ ٔؼٕبضی ثٛٔی زض ٚضای نٛضت 

]ا٘تمبزی[ ثیكتط یه ضٚیىطز ی ثبقس. وطیؿتیٗ ٘ٛضثطي قِٛتع ٔؼتمس اؾت وٝ ٔٙغمٝ ٌطایی رسیس ظبٞطی ٚ زض وبِجسی ٘ٛ ٔ

ٔٙغمٝ »، «ٔٙغمٝ ٌطایی رسیس»ثطذی اظ ٘ظطیٝ پطزاظاٖ اظ ایٗ ضٚیىطز ثب ػٙٛاٖ [. 16ؾت تب یه ضٚیىطز ٘ٛؾتبِػیه ]ا ذّّبق

بٚت زیسٌبٜ ٞب ٕ٘ی ثبقس ٚ تٕبٔی ایٗ ٔفبٞیٓ ٕٞبٖ زیسٌبٜ ٚ ... یبز ٔی وٙٙس؛ وٝ ایٗ تفبٚت اؾبٔی ثٝ ٔؼٙی تف« ٌطایی انیُ

 ذطزٌطا ٚ ا٘تمبزی ثٝ ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ٌطا ضا ز٘جبَ ٔی وٙٙس.

 ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی اظ زیسٌبٜ نبحت ٘ظطاٖ )ٔٙجغ : ٍ٘بض٘سٜ( : 1جدٍل 
 زیسٌبٜ نبحت ٘ظط

 وٙت فطأپتٖٛ
ا٘ؿب٘ی تط زض ٔمبثُ تزطیسٞبی رٟب٘ی ٚ وّیكٝ ٞبی ثیٗ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ضاٞجطزی اؾت زض تحهیُ ٔؼٕبضی "

 [14] "إِّّی ... ٔؼٕبضاٖ ثبیس ثٝ تّفیك تأحیط تٕسّٖ رٟب٘ی ٚ زضٕٚ٘بیٝ ٞبی ثط آٔسٜ اظ ذهٛنیبت یه ٔىبٖ ٚیػٜ ثپطزاظ٘س

 وطیؿتیٗ ٘ٛضثطي قِٛتع
ثٝ ثیبٖ لطاض ٔی زٞس ... ضا ٔس ٘ظط ٔٙغمٝ ٌطایی رسیس ]ا٘تمبزی[ ٕٞٛاضٜ تؼبثیط رسیس اظ ٚیػٌی ٞبی ٔحیغی ٔؼیٗ "

 [16] "زیٍط، ٔٙغمٝ ٌطایی رسیس ضٚیىطزی ذالق اؾت تب ضٚیىطزی ٘ٛؾتبِػیه

 3ٚیّیبْ ری آض وطتیؽ

ٔٙغمٝ ٌطایی انیُ ]ا٘تمبزی[ ثٝ آفطیٙف انَٛ ٚ ظیط ؾبذت ٞبی ؾٕجّیه ٌصقتٝ پطزاذتٝ، ؾپؽ آٟ٘ب ضا ثٝ نٛضت "

ثٝ ػمیسٜ ٚی اظ لبِت ٞبی پیكیٗ ثٝ " [10] "ػهط حبضط، تجسیُ ٔی وٙس قىُ ٞبیی ٔٙبؾت ٘ظبْ ٔتغیّط ارتٕبػی

 [17] "ضاحتی ٕ٘ی تٛاٖ تمّیس وطز؛ ؾٛاثك ٌصقتٝ، ٔؿتّعْ تحَّٛ ثٝ تهٛیطپطزاظی ٞبی ٔؼٙب زاض حبَ اؾت

 ِٛییؽ ٔبٔفٛضز
والؾیه ٔربِفت ٔی ٚی ثب ؾجه ثیٗ إُِّ ٚ ٕٞچٙیٗ تبضید ٌطایی، اقبضات ٘ٛؾتبِػیه ثٛٔی ٚ پٛؾتٝ ٞبی تعئیٙی 

 وٙس ٚ آفطیٙف یه ٔؼٕبضی ثب ٞٛیت رسیس ثسٖٚ تزّیُ اظ ٌطایف ذبل ضا الظٔٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ٔی زا٘س.

 اِىؿب٘سض ظٚ٘یؽ ٚ

 4ِیبٖ ِفبیٛض

ثٟطی ٌیطی اظ ضٚـ آقٙبیی ظزایی ضا یىی اظ ٚرٜٛ تٕبیع ضٚیىطز ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ثب ٔٙغمٝ ٌطایی ثط قٕطزٜ ٚ آٖ "

اثعاضی رٟت ٔمبٚٔت زض ٔمبثُ رطیبٖ ٞبی ٘ٛؾتبِػیه ٚ ضٔب٘تیىی وٝ نطفبً ثٝ ز٘جبَ ایزبز احؿبؼ آقٙبیی ٚ  ضا

 [13] "نٕیٕیّت ٔیبٖ ٘بظط ٚ ثٙب، آٖ ٞٓ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ؾغحی ٔی ثبقٙس، تّمّی ٔی ٕ٘بیٙس

                                                 
1
 Kenneth Frampton 

2
 Towards a Critical Regionalism 

3
 William J. R. Curtis 

4
 Alexander Tzonis & Liane Lefaiver 
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 1وطیؽ اثُ
ٕٞطاٜ ثب ٔٙغمٝ ای وطزٖ ٔسَ ٞبی ٚاضزاتی ... ٔٙغمٝ ٌطایی ٚالؼی زض فطآیٙسی ذالق ثب زض ٞٓ تٙیسٌی ثبضٚض فطٍٞٙی "

 [11] "لطاض زاضز تب ٞٛیت ٞب ثٝ تؼجیط ٔٙبثغ ضایذ

 2ٚیٙؿٙت وب٘یعاضٚ
ٔٙغمٝ ٌطایبٖ ؾؼی زاض٘س ٚیػٌی ٞبی ٔٙغمٝ ضا ثب ٔؤِفٝ ٞبی رٟب٘ی ٘ظیط فٙبٚضی ٚ ا٘سیكٝ ٞبی ا٘تمبزی پیٛ٘س ثع٘ٙس. "

 [12]" التجبؼ ٚ یب ضرٛع نطف ٔٙبثغ اؾت ٔٙغمٝ ٌطایی ]ا٘تمبزی[ فطاتط اظ عطاحی ثط اؾبؼ

 3اؾتیٖٛ ٔٛض

ٔسض٘یؿت ٞب تٕبیُ زاقتٙس تب تىِٙٛٛغی ٚ فٙبٚضی ضا ثب اضظـ ٚ زض ٔمبثُ ٔىبٖ ضا ثی اضظـ رّٜٛ زٞٙس. ِٚی پؿت "

ٔسض٘یؿت ٞب ثطػىؽ آٖ ػُٕ وطز٘س )ٔىبٖ ضا ثب اضظـ ٚ فٙبٚضی ضا ثی اضظـ رّٜٛ زاز٘س(. آٔٛظٜ ٞبی ٔٙغمٝ ٌطایی 

 [18] "ؤحط ٚ ثب اضظـ ٞؿتٙسا٘تمبزی ثب ایٗ عجمٝ ثٙسی ٞب ٔربِف اؾت ٚ ٔؼتمس اؾت ٔىبٖ ٚ تىِٙٛٛغی ثٝ یه ا٘ساظٜ ٔ

 

 بررسی ًوًَِ ّای اجرایی -5
ٕٞب٘غٛض وٝ اقبضٜ قس زض ضٚیىطز ٔٙغمٝ ٌطایی تٛرٝ ثٝ ٚیػٌی ٞبی ٔىب٘ی ٚ ػٛأُ تأحیط ٌصاض ثط آٖ ٚ ٚیػٌی ٞبی 

بئع إٞیت ٔی ثبقٙس. پبؾرٍٛیی ثٝ ایٗ ٔؿئّٝ ثٝ زٚ قىُ ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس؛ یىی فمظ ثٝ ٔٙظٛض ٔؼٕبضی ثٛٔی ثؿیبض ح

ایزبز ٕٞبٍٞٙی ثب ظٔیٙٝ ٚ ثؿتط قىُ ٌیطی عطح وٝ زض ایٗ نٛضت ثیكتط پٛؾتٝ ٚ ظبٞط ٔؼٕبضی تحت تأحیط قطایظ لطاض 

ؾت ثطضؾی ٞب ضیكٝ ای تط ثٛزٜ تب اضتجبط لٛی ٚ ٌطفتٝ ٚ ؾؼی ٔی وٙس ذٛز ضا ثب ٔحیظ ٚلف زٞس. ِٚی زض حبِت زْٚ ٕٔىٗ ا

 ٔحىٓ تطی ثب ثؿتط ٚ ٔربعجیٗ ثطلطاض وٙس ٚ زض ٚالغ پبؾد ٔؼٕبضا٘ٝ زض ازأٝ ٔؼٕبضی ثٛٔی ٚ ثٝ ظثبٖ رسیس ذٛاٞس ثٛز.

قبضٜ ا «4٘ٛضٔٗ فبؾتط»ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ ٚ ٕٞبٍٞٙی ظبٞطی ٚ پبؾد ثٝ قطایظ پیطأٛ٘ی زض ٔؼٕبضی ٔی تٛاٖ ثٝ زٚ احط اظ 

زض یىی اظ قٟطٞبی فطا٘ؿٝ زض یه ثبفت لسیٕی زض ٔمبثُ یه ٔؼجس  «5ٔطثغ ٞٙط»وطز. پطٚغٜ اَٚ یه ٔطوع فطٍٞٙی ثب ٘بْ 

ثبؾتب٘ی ثٝ ربی ٔب٘سٜ اظ تٕسّٖ ضْٚ ثبؾتبٖ ٚالغ اؾت. ٔؼٕبض ؾؼی وطزٜ اؾت ثب حفظ اضتفبع ٚ ذظ آؾٕبٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبذتٕبٖ 

زیٍط، ثٝ ثبفت لسیٕی احتطاْ ٌصاقتٝ ٚ ثٙبی ذٛیف ضا ثب آٖ ٞب ٕٞبًٞٙ ؾبظز. ٘ىتٝ  ٞبی ٕٞؿبیٝ ٚ ظیط ظٔیٗ ثطزٖ فضبٞبی

زیٍط پیف آٔسٌی ؾمف ٚضٚزی ٚ ؾتٖٛ ٞبی آٖ ٔی ثبقس وٝ ثٝ قىُ ٔسضٖ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔهبِح ٚ تىِٙٛٛغی ٔسضٖ ؾٙتٛضی 

ثبؾتب٘ی ٘ساضز ٚ اظ ٔهبِح ثٛٔی ٚ ؾٙتی ٞٓ  ٚ ٚضٚزی ٞبی ثبؾتب٘ی ضا ثطای ٔربعجیٗ رّٜٛ ٌط ٔی قٛز. ایٗ ثٙب ظبٞطی ؾٙتی ٚ

اؾتفبزٜ ٘ىطزٜ اؾت. حتی ثٝ تٟٙبیی قبیس قجبٞتی ثٝ ثٙبٞبی لسیٕی ٘ساقتٝ ثبقس ِٚی ٚلتی زض ثؿتط لطاض ٔی ٌیطز ٔی تٛاٖ 

 تأحیطات ٔحیغی ثط ٔؼٕبضی ثٛزٜ ا٘س.٘ىبتی ضا زض آٖ یبفت وٝ پبؾری زض ٔمبثُ 

 

 

 

ی ثب ؾبذتٕبٖ ٞبی پیطأٖٛ ٕٞبٍٞٙی ٔطوع فطٍٞٙ - 1 شکل

 [19] اظ ٘ظط اضتفبػی ٚ فطْ قىُ ٌیطی ثب حیبط ٔطوعی

ٚضٚزی ثٙبی رسیس ٚاْ زاض ٚضٚزی ٔؼبثس ضْٚ ثبؾتبٖ ثب  - 2 شکل 

 [19] ؾتٖٛ ٞب ٚ ؾمف ؾٙتٛضی پیف آٔسٜ ثٝ ظثبٖ رسیس ٔی ثبقس
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ایٗ ثٙب وٝ ثرف اِحبلی ثٝ یه ذب٘ٝ لسیٕی یىی زض إِٓبٖ ٔی ثبقس.  «1ِٙجبذٟبٚؼٞٙط ٔٛظٜ »پطٚغٜ زْٚ احط ٘ٛضٔٗ فبؾتط 

. ٘ٛضٔٗ فبؾتط زض ایٗ عطح ٘یع تالـ وطزٜ اؾت وٝ اضتفبع ثٙبی احساث قسٜ اؾت.ثٝ ٔٙظٛض تٛؾؼٝ فضبٞبی ٔٛظٜ  ثٛزٜٞٙطٔٙس 

تؼبضی زض نط ٔؼٕبضی ضا ثٝ نٛضت اؾبذٛز ضا ثب تٛرٝ ثٝ ؾبذتٕبٖ ٞبی پیطأٛ٘ی زض ٘ظط ثٍیطز. ایٗ ثٙب ٔب٘ٙس احط لجّی ػٙ

٘ىطزٜ اؾت ٚ زض ٚالغ ؾؼی زاقتٝ اؾت تب ثب ؾبزٌی زض وٙبض ثٙبی لسیٕی ثٙكیٙس تب ثٝ ایٗ تطتیت ٚیػٌی ٞبی ٔؼٕبضی اؾتفبزٜ 

ٔؼٕبضی ثٙبی لجّی ضا ثٝ ٕ٘بیف ثٍصاضز. حتی زض لؿٕتی زیٛاض ؾبذتٕب٘ی لسیٕی زض زَ ثٙبی رسیس لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ نٛضت یه 

 ت.احط ٕ٘بیكی اضائٝ قسٜ اؾ

 

 

 

 

 
حفظ ذظ آؾٕبٖ ٚ  - 3 شکل

ذغٛط افمی وٝ ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ ضا 

ثٝ چٙس ثرف تمؿیٓ ٔی وٙس ثٝ 

 [20] ٔٙظٛض ٕٞبٍٞٙی ثیكتط

زیٛاض ثٙبی لسیٕی وٝ ثٝ  - 4 شکل 

ػٙٛاٖ یه احط ٕ٘بیكی زض زَ ثٙبی رسیس 

 [20] لطاض ٌطفتٝ اؾت

ثٙبی رسیس وٝ ثٝ ؾبزٌی ثب حفظ ذظ  - 5 شکل 

٘ظط ٌطفتٗ ضً٘ ثس٘ٝ انّی زض وٙبض آؾٕبٖ ٚ زض 

 [20]ثٙبی لسیٕی ٘كؿتٝ اؾت 

ثٛزٜ وٝ زض ٚضٚزی یه « 3غصیوب زؾتی ٔٛظٜ ٞٙطٞبی»زض چیٗ ٔی ثبقس. ایٗ پطٚغٜ « 2تبئٛ»پطٚغٜ ثؼسی احط ٌطٜٚ ٔؼٕبضی 

ض ٍ٘بٜ اَٚ ذب٘ٝ ضٚؾتب ثٙب قسٜ اؾت. ؾبذتٕبٖ انّی ٔٛظٜ ثٝ نٛضت ٚاحسٞبی وٛچه ٔؿتمّی زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ز

ٞبی ٔؿىٛ٘ی ٚ ٚاحس ٕٞؿبیٍی زض یه ضٚؾتب ضا زض شٞٗ ٔتجبزض ٔی ؾبظز. ٔهبِح ثٝ وبض ضفتٝ زض ثٙب، وٛچه ثٛزٖ ؾبذتٕبٖ 

ٞبی ٔٛظٜ، ؾمف ٞبی قیجساض ثب ؾبلٝ ٘ی، ٔهبِح ثٛٔی ٚ ... اظ ٘ىبت ٔؼٕبضی ایٗ ٔٛظٜ ٔی ثبقس وٝ ثبػج قسٜ اؾت ایٗ ثٙب ٞط 

زـ ٕٞبًٞٙ قٛز. لطاضٌیطی ٔٛظٜ زض ٔىبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اؾت وٝ اٍ٘بض أتساز ضٚؾتب ٚ ٚاحسٞبی ٔؿىٛ٘ی چٝ ثیكتط ثب ٔحیظ ذٛ

 قسٜ اؾت.« آلبذبٖ»ثٛزٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ثٙبی ٔسضٖ )ٔٛظٜ ٞٙط( ذٛزٕ٘بیی ٕ٘ی وٙس. ایٗ ثٙب ٘بٔعز زضیبفت ربیعٜ 

 

 

 

 ثٙبی ٔٛظٜ ثٝ چٙس ؾبذتٕبٖ وٛچىتط تمؿیٓ قسٜ اؾت وٝ - 6 شکل

 [21] ظبٞط ٔكبثٝ یه ٚاحس ٕٞؿبیٍی زض ضٚؾتب ضا ٘كبٖ ٔی زٞس

اؾتفبزٜ اظ ٔهبِح ثْٛ آٚضز ٚ عجیؼی ثبػج قسٜ تب  - 7 شکل 

 [21] ٔٛظٜ ٞط چٝ ثیكتط ثب ٔحیظ اعطاف اضتجبط ثطلطاض وٙس
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ف انّی آٖ پطٚغٜ ٞبی شوط قسٜ زض ضاؾتبی احتطاْ احط ٔؼٕبضی ثٝ ٔىبٖ ٚ ثؿتط قىُ ٌیطی اـ عطح قسٜ اؾت ٚ ٞس

ثطلطاضی ٕٞبٍٞٙی ظبٞطی ثب ٔحیظ پیطأٛ٘ی ثٛزٜ اؾت. پطٚغٜ چیٙی ثٝ زِیُ اؾتفبزٜ اظ ػٙبنط ٚ ٔهبِح ثٛٔی اضتجبط لٛی تطی 

ثب ٔحیظ ثطلطاض وطزٜ اؾت ِٚی ٔؿئّٝ ٔسض٘یتٝ ٚ تىِٙٛٛغی ضا وٕتط زض وبض زذبِت زازٜ اؾت. اِجتٝ ٔٙظط عجیؼی ٚ ثبفت 

زض ایٗ أط زاقتٝ اؾت. أب زض پطٚغٜ ٞبی فبؾتط ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ثب ایٙىٝ یه ٔؼٕبض ثیٗ إِّّی وٝ ثب ضٚؾتبیی ٘یع تأحیط ثؿعایی 

پطٚغٜ ٞبی ػظیٓ ٚ ؾبظٜ ٞبی ذبل قٙبذتٝ ٔی قٛز، چٍٛ٘ٝ ذبضؼب٘ٝ ثب ٔحیظ اعطاف ثطذٛضز ٔی وٙس ٚ ؾؼی ٔی وٙس ثٝ اٖ 

 ضا زض ٘ظط زاضز.ٞب احتطاْ ثٍصاضز زض حبِی وٝ ذٛزـ زؾتبٚضزٞبی رسیس ٔؼٕبضی 

تبزٚ آ٘سٚ  اقبضٜ وطز. «1تبزٚ آ٘سٚ»ٔی تٛاٖ ثٝ آحبض ٔٛضز پؿٙس ٘ظطیٝ پطزاظاٖ ا٘تمبزی آحبض ٔؼٕبضی وٝ  ثطضؾی زض ازأٝ ٚ ثطای

ٔؼٕبضی اؾت وٝ ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تأییس ٚ تحؿیٗ ٔٙغمٝ ٌطایبٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ فطأپتٖٛ ٚی ضا آٌبٜ تطیٗ ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ای 

ٔی وٙس. آ٘سٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ اؾت وٝ ٞٛیّت ٔؼٕبضی ٌصقتٝ غاپٗ ضا وٝ ثؼس اظ رًٙ رٟب٘ی زْٚ، ٔٙحطف ٚ ثٝ  غاپٗ ٔؼطفی

فطأٛقی ؾپطزٜ قس، ثٝ ٔؼٕبضی غاپٗ ثبظ ٌطزا٘س ٚ آٖ ضا ٔسض٘یعاؾیٖٛ وٙس. اٚ قبذهٝ ٞبی ٔؼٕبضی غاپٗ ضا اضتجبط ثب عجیؼت ٚ 

ی غاپٙی ٞب زاضز ٔؼطفی ٔی وٙس ٚ ثٝ ٕٞیٗ رٟت اؾت وٝ ٞسف ٔؼٕبضی فضبی ثبظ ٚ ٌؿتطزٜ ای وٝ ضیكٝ زض اػتمبزات ٔصٞج

 ذٛز ضا احیبی ٚحست ٔیبٖ ذب٘ٝ ٚ عجیؼت ٔی زا٘س.

، آ٘سٚ فضبیی ثٝ «2وّیؿبی ٘ٛض»اضتجبط ثب فضبی عجیؼی ٚ ػٙبنط عجیؼی ٘مف انّی ضا زض ٔؼٕبضی آ٘سٚ ثبظی ٔی وٙس. ٚلتی زض 

وٝ ثب ػجٛض قؼبع ٘ٛض ٔعیّٗ ٔی قٛز ٚ زض ربی زیٍط ٚلتی نّیت ثط ضٚی آة قىُ نّیت زض زیٛاض ذبِی ٔی وٙس ثٝ عٛضی 

زضیبچٝ لطاض ٔی ٌیطز ٚ اقبضٜ ای قبػطا٘ٝ ثٝ حطوت ٔؿیح ثط ضٚی آة زاضز ثٝ ٕٞطاٜ چكٓ ا٘ساظ عجیؼی اعطافف وٝ اظ زاذُ 

اػتمبزات زیٙی ٔؿیحیبٖ زاضز. ٚی زض  ٜ ٞب ضا ثٝ ذٛز رّت ٔی وٙس، ٞسفی فطاتط اظیسٜ ٔی قٛز ٚ ثب لبة پٙزطٜ ای زیسوّیؿب ز

زض وّیؿبی ٘ٛض،  ٞط زٚ وّیؿب ػٙبنط عجیؼی )٘ٛض، آة، ٔٙظط عجیؼی( ضا ثٝ ػٙٛاٖ ػٙهط انّی احط ٔؼٕبضی ذٛز ثٝ وبض ثطزٜ اؾت.

ٙٛاٖ نّیت ثسٖٚ ٘ٛض ٔؼٙی انّی ذٛز ضا ٕ٘ی ضؾب٘س. فضبی تٟی، نّیت ٚ وّیؿب ضا وبُٔ ٕ٘ی وٙس، ثّىٝ ایٗ ٘ٛض اؾت وٝ ثٝ ػ

لبة پٙزطٜ ای وٝ ضٚثطٚی حضّبض ٚرٛز زاضز ٚ ٔٙظط  «3وّیؿبی ضٚ آة»ػٙهط انّی ٔؼٕبضی زض وبض آ٘سٚ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض 

عجیؼی ٚ نّیت ثط ضٚی آة ضا ثٝ ٕ٘بیف ٔی ٌصاضز، چكٓ ا٘ساظ عجیؼی ضا ثٝ ٕٞبٖ نٛضت وٝ ٚرٛز زاضز ٚاضز وبض ٔی وٙس ثٝ 

ٚ ٔؿیط آة لطاض زاضز. ثسٖٚ چكٓ ا٘ساظ ٚ آة، پطٚغٜ وّیؿب ٘ب تٕبْ اؾت ٚ ثبض ٔؼٙبیی الظْ  عٛضی وٝ ٌٛیی وّیؿب أتساز عجیؼت

 ضا ٔٙتمُ ٕ٘ی وٙس ٚ ثبض زیٍط آ٘سٚ اظ ػٙبنط عجیؼی ثٝ ػٙٛاٖ اػضبی انّی ٔؼٕبضی ذٛزـ اؾتفبزٜ وطزٜ اؾت.

 

 

 

وّیؿبی ٘ٛض ٚ اؾتفبزٜ اظ ػٙهط عجیؼی ٘ٛض زض فضبی  - 8 شکل

 [22] ا٘تمبَ حؽّ ٔؼٙٛی ثٝ ٔربعجیٗٔؼٕبضی ثطای 

ٔٙظط ایزبز قسٜ زض وّیؿبی ضٚی آة ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  - 9 شکل 

اؾت وٝ ٔطظ ٔكرهی ثیٗ ثٙب ٚ عجیؼت ٚرٛز ٘ساضز ٚ ٌٛیی وٝ 

 [23] ثٙب زض أتساز آة ٚ عجیؼت لطاض زاضز
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وٛچه ٚ ثٙبٞبی فطٍٞٙی ثٝ چكٓ ٔی ػٙهط ٘ٛض ٚ اضتجبط ٔؿتمیٓ ثب عجیؼت زض ثؿیبضی اظ وبضٞبی آ٘سٚ ثٝ ٚیػٜ ذب٘ٝ ٞبی 

٘ٛض ثب ٌصقت ظٔبٖ ٕ٘بٞب ضا تغییط ٔی زٞس. ٔٗ ٔؼتمسْ وٝ ٔهبِح "ٔی ٌٛیس :  «1ذب٘ٝ وٛقیٙٛ»ذٛضز. آ٘سٚ زض ٔٛضز عطح 

ٔؼٕبضی ثٝ چٛة ٚ ثتٗ ذتٓ ٕ٘ی قٛ٘س وٝ اقىبَ ا٘ؼغبف پصیطی زاض٘س، ثّىٝ اظ آٖ ٞب ٞٓ فطاتط ٔی ضٚ٘س ٚ آٖ ٘ٛض ٚ ثبز اؾت وٝ 

تی غاپٙی ٔی ثبقس. آ٘سٚ ؾؼی زاضز اِجتٝ ٞٙسؾٝ ٔٛرٛز زض وبضٞبی آ٘سٚ ٘یع ٚاْ زاض ٔؼٕبضی ؾّٙ .[.15] "احؿبؼ ٔب ؾبظٌبض٘س ثب

ٔفبٞیٓ ٔؼٕبضی غاپٙی ضا ٔسض٘یعاؾیٖٛ وٙس ٚ ثسیٗ تطتیت ثٝ ظبٞط أط تٛرٟی ٘كبٖ ٕ٘ی زٞس. رؼجٝ ٞبی ٔىؼجی ٚ ثتٙی اظ 

 ز ٚ تٟٙب ثؼس ٔؼٙبیی وبضٞبی آ٘سٚ ٔی ثبقس وٝ آٖ ضا ثٝ ٔؼٕبضی انیُ غاپٙی ٌطٜ ٔی ظ٘س.ٔؼٕبضی ؾٙتی غاپٙی ثؿیبض فبنّٝ زاض

 

                                                 
1
 Koshino House 
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 ًتیجِ گیری -6
ثب ٔمبیؿٝ زٚ ضٚیىطز ٔٙغمٝ ٌطایی ٚ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ٔی تٛاٖ زضیبفت وٝ ٞٛیّت ثركی ثٝ ٔؼٕبضی ثطای ػهط رسیس 

ٚ زیسٌبٜ ٞبی رسیس ثب ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ آٔیرتٝ قٛز؛ ظیطا فبنّٝ اظ ٟٕٔتطیٗ اٞساف ٔی ثبقس ٚ ؾؼی ثط آٖ اؾت وٝ ٍ٘طـ ٞب 

 ٌطفتٗ اظ ایٗ أط زض ػهط اضتجبعبت وٝ فبنّٝ ٞب ٚ ٔطظٞب ضا اظ ثیٗ ثطزٜ اؾت، أطی زقٛاض ٚ تب حسٚزی غیط ٕٔىٗ اؾت.

قسٜ زض ٔؼٕبضی تأحیطات ػٛأُ ٔحیغی ثط ٔؼٕبضی ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞس تب ثسیٗ قىُ ػٙبنط ذّك ٔٙغمٝ ٌطایی 

تحت تأحیط ایٗ ػٛأُ قٙبذتٝ قٛز)ؾمف ٞبی ٌٙجسی، ثبزٌیطٞب، ؾط ؾتٖٛ ٞب، فطْ ٞبی ذبلّ ٔؼٕبضی ٚ ...(. ثسیٗ تطتیت ثب 

ثبظذٛا٘ی ایٗ ػٙبنط ثٝ ظثبٖ رسیس ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ زؾتبٚضزٞبی ٘ٛیٗ ٔؼٕبضی ؾؼی زاضز تب ٞٛیّت ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ای ضا زض 

 صاضز.ز٘یبی ٔسضٖ ثٝ ٕ٘بیف ثٍ

ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی ؾؼی زاضز تب ثیكتط ػٛأُ تأحیط ٌعاض ثط ٔؼٕبضی ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زٞس تب ذٛز ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ضا. 

ظیطا اٌط ٔؼٕبضی ثٛٔی پبؾری ثٝ ایٗ ػٛأُ تأحیط ٌعاض ثٛزٜ اؾت، ثٙبثطایٗ ػٛأُ ثٝ ػٙٛاٖ ػٙهط تغییط ٘بپصیط ٚ ٔؼٕبضی ثٛٔی 

قٙبذت ایٗ ػٛأُ ٔؼٕبضی رسیس ذّك ذٛاٞس قس وٝ ٞٛیّت غییط قٙبذتٝ ٔی قٛز ٚ ثسیٗ تطتیت ثب ثٝ ػٙٛاٖ احطی لبثُ ت

 ٔٙغمٝ ای ضا ثٝ قىّی وبٔالً رسیس)٘ٝ فطٔی ذبعطٜ اٍ٘یع ثب ظثب٘ی رسیس( اضائٝ ٔی ٕ٘بیس.

ضت ٔؼٕبضی ضا قبُٔ ثٝ عٛض ذالنٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ضا ٔی تٛاٖ ثبظذٛا٘ی ٞٛیّت ٔؼٕبضی ٔٙغمٝ ثٝ ظثبٖ رسیس زا٘ؿت وٝ نٛ

ٔی قٛز؛ زض حبِیىٝ ٔٙغمٝ ٌطایی ا٘تمبزی آفطیٙف ٞٛیّت ٔسضٖ ثطای ٔؼٕبضی ٞط ٔٙغمٝ اؾت وٝ ثؼس ٔؼٙبیی ٞط ٔٙغمٝ ضا زض 

 وبِجس رسیس ٔؼٕبضی ثٝ ٕ٘بیف ٔی ٌصاضز.
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