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  چكیدٌ
وِ ًمف اؾبؾي زض ثطلطاضي تقبهالت  اختوبفي ایفب هي ًوبیس  يزض آؾتبًِ ّعاضُ ؾَم فضبّبي فوَهي قْط ثِ فٌَاى هىبً 

 يفيت فيٌي ٍ شٌّي هىبى ٍ یبفتيحي ثسل گطزیسُ اًس. تَخِ ثِ وهَضز تَخِ خسي لطاض گطفتِ ٍ ثِ وبًَى توطوع عطا

. ٍ قىل گيطي ذبعطات خوقي اظ هؿبئل هْن عطاحي اؾت یطيهقيبضّبي وبلجسي اختوبفي تبثيطگصاض زض اختوبؿ پص

ّبي  پطزاظز ٍ ؾپؽ ثِ هؤلفِ يقىل گطفتِ، زض آغبظ ثِ ٍخَُ وبلجس ٍ هقٌب ه يليتحل -يفيط وِ اظ ضٍـ تَنضحب ًَقتبض

فضبّبي فوَهي قْط ٍ ًحَُ اختوبؿ پصیطي ٍ هقيبضّبي قىل گيطي ذبعطات خوقي زض قْط هي پطزاظز ؾپؽ ضّيبفت 

 ّبي فوَهي قْط زض اختوبؿ پصیطي ٍؾبظي زض فضب ىبىهىبى ؾبظي ضا هَضز ثطضؾي لطاض هي زّس وِ چگًَِ ضّيبفت ه

ًؿبى ٍ تبهيي فطنتْبي الظم زض ظهيٌِ وؿت تدبضة ثِ ًيبظّبي اختوبفي ا پبؾرگَیي. ثجت ذبعطات تبثيط گصاضًس

اختوبفي ٍي، هؿتلعم ٍخَز فضب ٍ لطاضگبُ وبلجسي اؾت ٍ فضبي فوَهي ؽطفيتي فؾين زض پبؾد ثِ ایي خٌجِ اظ حيبت 

 اًؿبى زض خَاهـ قْطي هحؿَة هي قَز.  

 

 ظي       فضبّبي فوَهي قْط،اختوبي پصیطي،ذبعطات خوقي،ضّيبفت هىبى ؾب :کلیدی َای ياصٌ
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  مقدمٍ-1
قْطي، هىبى ّبیي ّؿتٌس وِ ثِ فوَم قْطًٍساى تقلك زاقتِ، هٌحهط ثِ خٌجِ وبلجسي ٍ فيعیىي ًجَزُ ٍ زض  فضبّبي

حميمت ثب حضَض اًؿبى ٍ فقبليت اٍؾت وِ هقٌب هي یبثٌس. فضبّبي قْطي لسهتي زیطیٌِ زض تبضید قْط ؾبظي زاقتِ ٍ زض ازٍاض 

اقىبل گًَبگَى زض قْطّب حضَض یبفتِ ٍ ؾجت قىل گيطي ثبفت قْطي زض پيطاهَى ٍ یب ثط حَل هحَض ذَز گطزیسُ هرتلف ثِ 

اثقبز اًؿبًي فضبّبي فوَهي قْطي ثيف اظ ّط ظهبى زیگط هَضز ثطًبهِ ضیعاى ٍ عطاحبى قْطي لطاض گطفتِ ٍ هطزم  اهطٍظُاًس. 

اختوبفي فقبل  یي فضبّب ضا ثِ ثِ لحبػاهب آًچِ ا .[1]پبؾد هثجت زازُ اًس ًيع هكتبلبًِ ثِ حضَض ٍ هكبضوت زض چٌيي فضبّبي 

هي ؾبظز، زضخِ اٍل ٍضٍز ٍ ؾپؽ تَلف افطاز زضٍى فضب هي ثبقس. فَاهلي چَى زؾتطؾي ّب، خبشثِ ّبي ثهطي ٍ ثؿيبضي 

ز هؤثط اؾت، پيف ثيٌي ٍ ذلك فَاهل زیگط تبثيط گصاضًس. اهب آًچِ ثيف اظ اثقبز وبلجسي زض حضَض ٍ تقبهل اختوبفي افطا

هي تَاًس ظهيٌِ ؾبظ اضتمبء حؽ تقلك ثِ  اختوبفي،ضٍیسازّبي اختوبفي ؾت وِ زض فيي ایدبز فطنتْبي هكبضوت زض فقبليتْبي 

 [.2] هىبى ًيع ثبقس

، ذلك یه فضبي فوَهي هَفك، ثْطُ گيطي اظ تَاًْبي اختوبفي ٍ اضتمبء فطنت ّبي هكبضوت زض حيبت خوقي ثٌبثطایي

 هؿتلعم  قٌبذت فضب ٍاثقبز هرتلف آى ٍ ًگبّي چٌس خبًجِ اظ ؾَي عطاحبى ٍ ثطًبهِ ضیعاى قْطي زض ایي ضاثغِ اؾت. 

 قیتحق بتیً فسض سٌاالت -1

زاقتِ  یيذبل وِ اًؿبى زض آى ًمف ثؿبظا تیثب َّ يفوَه يثِ زًجبل فضبّب كتطيث يقْط يزض عطاح طياذ يزِّ ّب زض

. وسام ٍیػگي ّبي قْط ثِ تجلَض ٍ حفؼ 1ثب تَخِ ثِ همسهِ، پطؾف ّبي ثٌيبزیي تحميك:  ثبقس، ّؿتٌس ٍ زض فيي حبل

 زض ایي ضاُ ًمف زاضز؟    ي. چگًَِ ضّيبفت هىبى ؾبظ2ذبعطات زض قْط ووه هيىٌس؟ 

 يِ ًؾط هزاضًس. لصا ث يوٌٌسُ ا يييًفف تق ظيهىبى ٍ اضتجبط اًؿبى ثب هح سُیهَخَز ٍ لبثل اؾتٌبز، پس بتیًؾط بىيه زض

تَاًس  يه ظ،ياضتجبط اًؿبى ثب ضٍح ٍ وبلجس هح تیاًؿبى ٍ حفؼ ٍ تمَ يبظّبيهغبثك ذَاؾتِ ّب ٍ ً يضؾس ذلك فضب ٍ هىبً

 ٍ حفؼ ذبعطات قْط ثبقس. تیؾبظ تساٍم َّ ٌِيظه
 

 زًش تحقیق  -2

اعالفبت ثِ  يـ آٍضثبقس ٍ ضٍـ خو يه يلتحلي – يفيتَخِ ثِ ًؾطي ثَزى هَضَؿ پػٍّف، ضٍـ تحميك ثهَضت تَن ثب

نَضت اؾٌبزي ٍ ثطضؾي هتَى ٍ فوسُ تطیي هٌبثـ هَضز اؾتفبزُ وتبثْب ٍ هدالت ترههي، عطح ّبي پػٍّكي هطتجظ ٍ 

  اؾتفبزُ اظ قجىِ خْبًي اعالؿ ضؾبًي هي ثبقس.

 

 پژًىص نویطیپ -3

هَضَؿ ٍ فَاهل  يگگؿتطز ليگطزز وِ ثِ زل يهكرم ه يقْط يفوَه يهطتجظ ثب فضب يترهه بتيثط ازث يهطٍض ثب

 يتَؾظ هتفىطاى هؿبئل قْط يحبل هتفبٍت ٍ گبُ هتضبز ييهتٌَؿ ٍ زض ف بضياظ آى ًمغِ ًؾطات ثؿ طيگًَبگَى اثطگصاض ٍ تبث

هتوطوع ًوَزُ  يقْط يفضب يذَز ضا ثط ضٍ يپػٍّف ّب وسُاؾت وِ ف يفطز يیپَض ثطخؿتِ تط يهسً ياؾت. فل سُیگطز

 يطیاؾت وِ زضنسز اضائِ تهَ ٌِيظه يیزض ا ياظ هطاخـ انل يىیزض حبل حبضط  يٍ يقْط يفضبّب ياؾت. وتبة عطاح

 يهاؾت وِ ثِ ووه آى قىل  یيفضبّب يٍ هىبً ياختوبف ،يىیعياثقبز ف عيٍ ً يقْط يعطاح يضقتِ ا بىيه تيهٌبؾت اظ فقبل

ٍ  يقْط ياًَاؿ فضبّب يثِ هقطف طاىیزض ا يقْط يفضبّب يعطاح يخْبًكبُ پبوعاز زض اثط ذَز تحت فٌَاى ضاٌّوب [.2]طزيگ

 طاهَىيزض هغبلقبت پبٍل ظٍوط پ ي. توطوع انل[3] پطزاذتِ اؾت يانَل عطاح يييزٌّسُ آى ّب ٍ تج ليتكى يوبلجس ياخعا

 ياؾت وِ تقبهالت اختوبف يٍ هحل يزض هٌؾط قْط يضٍاً يتَلفگبّ ىّوچَ ساىياؾت. اظ ًؾط اٍ، ه ساىيه يقْط يفضبّب

 يثهط یيجبیٍ ظ يضا تٌْب هحسٍز ثِ اثقبز قىل يقْط يفضب ّب يحبل، ظٍوط عطاح ييزّس. زض ف يه يذَز خبافطاز ضا زض 

ظٍوط هقتمس ثَز وِ فضب ثِ  ي،ي. ّوچٌسیًوب يه سيزض فضب ثِ قست ًبو يخبض يّب تيٍ فقبل ياختوبف يًساًؿتِ ٍ ثط خٌجِ ّب

 [.4] قَز يووه تدطثِ حطوت اًؿبى زضٍى اى، ازضان ه
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. زض ایي پػٍّف اثتسا ؿتٌسيً يوبف یيثِ تٌْب يفضبّب اظ قطٍط الظم اًس ٍل يطیزض اختوبؿ پص جبقٌبؾبًِیٍ ظ يثهط هلفَا

ًؾطیِ ّبیي زض چْبض چَة زٍ ٍخِ اؾبؾي هقٌب ٍ وبلجس قْط ٍ ؾپؽ هؤلفِ ّبي قىل گيطي ذبعطات زض قْط ٍ ضّيبفت هىبى 

زض  سیوِ ثب سيضؾ نيذَاّ یيّب تنیثِ آ يهي قَز. ٍ زض اًتْب زض خوـ ثٌس تِؾبظي زض فضبّبي فوَهي قْط هس ًؾط لطاض گطف

ضا  يثِ ٍخَز آهسى ذبعطات خوق يّب ٌِيزاز ٍ ظه فیضا افعا يطیاختوبؿ پص تيفيزض ًؾط گطفت تب و يفوَه يفضب يعطاح

 وطز.  دبزیا
  

 مسئهو طسح -4

 ًجٌه كبنبد ً معنب )عیني ً ذىني (   -5-1

 ، چٌبى وِ زضیبفت ٍ تَنيف هب اظ ضٍاثظ هىبًي هيبى چيعّب زض ٍضقيت ّبي هرتلف هتفبٍت اؾت. فضب هتفبٍت اؾت هقبًي

زض تحميمبتف زضثبضُ هفبّين فضب ّطزٍ خٌجِ هغلك ٍ ضاثغِ اي فضب ضا هقبًي فيٌي فضب هيساًس وِ اظ ضٍیىطزّبي  "ؾه"

چْبض چَة ولي ضا پسیس آٍضز: توبیع هيبى فيي ٍ شّي ٍ شٌّي ثِ آى هتوبیع اؾت اٍ ثِ زٍ هدوَفِ اظ توبیعات اتىب هي وٌس تب 

ثطاي اظ ثيي ثطزى زٍگبًگي ؾٌتي هيبى فضبي ٍالقي ٍ شٌّي، هفَْم فضبي اختوبفي  "فَضل"توبیع هيبى هبزُ ٍ فضب. ٍ زض همبثل 

یگط زاقت. لفَض هي ضا هغطح هي وٌس. ٍي ثط ایي فميسُ اؾت وِ اثقبز شٌّي، فيعیىي ٍ اختوبفي فضب ضا ًجبیس هٌفه اظ یىس

چٌيي زضوي اؾت وِ هيتَاى ثب زٍگبًگي هيبى  بًَیؿس: ّط خبهقِ ٍ قيَُ تَليسي، تَليس وٌٌسُ فضبي ذبل ذَزـ اؾت. تٌْب ث

  .[2] فضبي شٌّي ٍ ٍالقي ثطذَضز وطز

ِ ثب ٍي اظ هىبًي اؾت وِ پؿط ثچِ اي ذطزؾبل ٌّگبم گبم ثطزاقتي زض آى ثِ احتوبل ظیبز چيعي ضا ذَاّس زیس و قْط

آًچِ ذَاؾتبض اًدبم زازًف زض توبهي زٍضُ ظًسگي ذَز اؾت ؾري هي گَیس، پؽ قْط هىبًي اؾت وِ زضآى زیساض نَضت هي 

چٌيي هي تَاى ثطزاقت وطز وِ پؿط ثچِ، اتفبلبت ٍ  "وبى"فَاهل هَخَز زض قْط ثِ زثساض تقجيط قسُ، اظ گفتِ  .[4] پصیطز

قْطهىبًي "یي فقبليتْب ٍخَز زاضز ٍ خْبى پؿط ثچِ ضا ثطاي اٍ آقىبض هي وٌس. اظ عطفي زیگط ضذسازّبي فطاٍاًي ضا هي ثيٌس. ا

ثِ فجبضت زیگط ٍي فميسُ  [.3] ق هيبفتس وِ زاضاي حيبت شٌّي اؾتًكبى هي زّس وِ ایي ضذساز زض وبلجسي اتفب "اؾت ......

جس ثبقس. چطا وِ اًؿبى ثِ زليل ظًسگي زض فبلن هبزُ ٍ ًِ زاضز وِ ایي ويفيت هي ثبیؿت زضٍى یه فطم هتدلي قَز ٍ زاضاي وبل

. لصا ایي ويفيت ثطاي قٌبذت ثبیس زض هبزُ، ؽبّط قَز ٍ آى هبزُ هيىٌٌسفبلن هدطزات، ثطاي زضن هحيظ، اظ هبزُ اؾتفبزُ 

وبلجس( . ثلىِ -ويفيت( ٍ ًِ هبزُ هحض)ٍالقيت-وبلجس قْط اؾت . ثٌبثطایي هبّيت حبضط زض قْط ًِ هدطز هحض اؾت )ذيبل

فيي/ -هبزُ/ شّي-ٍالقيت/ هدطز-پسیسُ اي اؾت قبهل ّطزٍي آى وِ ضوي تضبز ثِ ؾوت یىسیگط زض حطوت اؾت. ذيبل

 [.4]وبلجس/ -ويفيت

 

 

 

 

 

 

 . هبزُ ٍ فضب يَؾتگيپ ٍ شّي ييف يَؾتگ: پي1قىل 

   

تدطثِ ّب ي هتٌَفي وِ ضٍي آى نَضت هي گيطز زض ٌّگبهي وِ زض همبثل ثٌبّبي قْط هي ایؿتين، وبلجس هَخَز اظ عطیك 

شٌّي زض قْط اضائِ هي زّس. پؽ وبلجس قْط ًوبزي اًتعافي یب ًوبیكي ًيؿت ثلىِ ّوَاضُ ثب حضَض زض  -لبلت هبّيتي فيٌي

ضز ازٍا"ثِ ًمل اظ  "تبًىيؽ"هَخَزي ٍالقي هي قَز وِ لبثل زضن اؾت.  ٍظًسگي ضٍظهطُ ثب شّي ؾبوٌبى پيًَس هيرَضز 

زض ثبظزیس اظ قْط ظازگبّف هي ًَیؿس: فْويسى ایي هىبى ثهَضت ون ٍ ثيف هغوئٌي ذبعطاتي ضا ثطاي هي ًگبُ هي   "ويؿي

 ذهن عين

 فضا ماده
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. ثب ایي [5]اًتكبض هي یبثٌس  هيزاضز . ایي ذبعطات ّوبى لسض ثِ هي ٍاثؿتِ اًس وِ ثِ شّي ٍ خؿن هي تقلك زاضًس. زض حضَض 

 ِ ثِ حضَض زض هىبى ٍاثؿتِ اؾت. زیس، ذبعطُ یه فول هدؿن قسُ اؾت و

ثطایي ثبیس تَخِ زاقت آًچِ هب ثِ فٌَاى فبهل یب هبّيت زض قْط یبز هيىٌين، زض خْبى زٍ لغجي زوبضت خبي ًساضز.  ثٌب

ثلىِ غيط لغجي ٍ حبنل فيي )فيعیه قْط( ٍ شّي )ًبؽط( تَاهبى اؾت وِ ويفيتي ضا ثِ ٍخَز هي آٍضز ٍ آى ويفيت لبثل زضن 

ظز وِ حبنل تَّوبت  ٍ اهىبى هي پصیطز وِ اظ قْط هَخَزي ٍالقي هي ؾب قْط. زضن ایي فبهل اظ عطیك حضَض زض هي قَز 

 [.3] ذيبل ًيؿت
 

  فضبىبي عمٌمي ضيس -5-2

فوَهي فضبّبیي ّؿتٌس وِ افطاز ٍ گطٍّْبي هرتلف اختوبفي زض آى ؾْين اًس، ایي فضبّب هحل تجبزل افىبضٍ  فضبّبي

ثطاي قىل گيطي قجىِ ّبي اختوبفي ّؿتٌس. چٌيي فضبّبیي ثيف اظ آًىِ تٌْب یه فضب ثبقٌس یه تدطثِ  اعالفبت ٍ هىبًي

هيبى افطاز ٍ گطٍّْبي هرتلف، زضیبفت حؽ َّیت خوقي، احتطام ثِ ذَز، اضتمبء  زض. وِ ًتيدِ چٌيي تقبهل ٍ تدبضثي [6] اًس

ي هكتول ثط فضبّبي قْطي گًَبگَى چَى: ذيبثبى ّب، هقبثط، هْبضتْبي خوقي ٍ هكبضوت اختوبفي ذَاّس ثَز. فضبّبي فوَه

ٍ اظ ًؾط فقبليتي  تدوـ هيجبقٌس فضبّبيهيبزیي، پالظاّب، پبضن ّب، ظهيي ّبي ثبظي، ؾيتي ّبل ّب، ؾَاحل ٍ ؾبیط فطم ّبي 

ّب زاضاي تٌَؿ وبلجسي ٍ هي تَاًٌس خْت تبهيي یه فقبليت ٍیػُ عطاحي ٍ ثطًبهِ ضیعي قًَس ٍ یب آًىِ هبًٌس هيبزیي ٍ پالظا

 .[7] فقبليتي ٍ زض ًتيدِ اختوبؿ پصیطي ثكتط ثبقٌس
 

 اجتمبع پريسي    -5-2-1

اظ هْوتطیي اثقبز ٍ ٍیػگي ّبي فضبّبي فوَهي ایدبز فطنتْبي الظم خْت تقبهالت اختوبفي هي ثبقس. ٌّگبهيىِ  یىي

ىبى ٍ خبهقِ ذَز احؿب ؼ هي ًوبیٌس. ایي فبهل ثب تقييي هيعاى هطزم ثب ؾبیط افطاز خبهقِ تقبهل هي وٌٌس، ضاثغِ لَي تطي ثب ه

ّبي اختوبؿ ٍ ظًسگي زض ؾبفبت هرتلف قجبًِ ضٍظ لبثل اًساظُ گيطي  قجىِحضَض گطٍّْبي هرتلف اختوبفي، قىل گيطي 

 .[8] اؾت
 

 دستسسي ً ازتببط   -5-2-2

ضٍئيت ثَزى فضب زض ضاثغِ اؾت  وِ ذَز زض اهٌيت ٍ ثب ًحَُ ؾيطوالؾيَى ٍ اضتجبعبت فضبیي ٍ زؾتطؾي ثب لبثل  اضتجبط

فولىطز هثجت فضب هؤثط اؾت. زض ایي ضاؾتب اهىبى زؾتطؾي، تساٍم حطوت ٍ حضَض گطٍّْبي اختوبفي ٍیػُ ًؾيط وَزوبى ٍ 

وبفي ٍ اضتجبط هغلَة ثب ؾيؿتن حول ٍ ًمل قْطي اظ خولِ قبذم  بيؾبلرَضزگبى زض ًمبط هرتلف فضب، ٍخَز پبضويٌگْ

 [.8] ّبي تقييي وٌٌسُ زض ایي ثقس هي ثبقٌس
 

 تصٌيس ذىني ً آسبيص   -5-2-3

شٌّي ثب چگًَگي ؾبهبًسّي وبلجسي فضب ٍ زضیبفت آؾبیف شٌّي اظ فضب، زض اضتجبط اؾت. پبیساضي، تكرم ٍ  تهَیط

ٍیػگي اؾت وِ ؾجت هي ذَقبیٌسي ثهطي فضب زض خصة هطزم ثِ یه لطاضگبُ ٍ زض یبفت آؾبیف شٌّي اظ فضب هؤثطاًس ٍ ایي 

 [.8] اًتربة ًوبیٌس. يگطزز هطزم آى ضا خْت تَلف، لسم ظزى ٍ تدطًِ حيبت خوق
 

 اجتمبع پريسي ً حیبت جمعي   -5-2-4

ت خوقي فطنتي خْت ضّب قسى اظ تٌف ّبي ظًسگي ضٍظهطُ،گصضاى اٍلبت فطاغت، تقبهالت اختوبفي ٍ گطز ّوبئي  حيب

ثطاي حضَض، آظازي ثيبى ٍ اثطاظ آًْب زض فضبؾت. حيبت خوقي زض فضبّبي فوَهي زض گطٍ  افطاز ٍ گطٍّْبي هرتلف ٍ ثؿتطي

ٍ گطٍّْبي هرتلف اهٌيت اختوبفي ٍ زض ًتيدِ تطغيت ثِ افعایف تحول گطٍّْبي  ازخصة افط .[9] تطٍیح تقبهالت اختوبفي

 .[10]هرتلف زض فضب، خبهقِ پصیطي ثيكتط ٍ ایدبز فضبئي فقبل ٍ ؾط ظًسُ اؾت. 

 خوقي هتبثط اظ ًيطٍّب ٍ فَاهل هرتلفي چَى :  حيبت
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 ٍیػگي ّبي خغطافيبئي ثؿتط فضبي فوَهي                    -1

 هكرهبت وبلجسي ٍ فقبليتي فضبّبي فوَهي   -2

 اثقبز التهبزي                                                    -3

 ؾالهت اختوبفي   -4

                       خبهقِ اختوبفي – ٍیػگي ّبي فطٌّگي -5

 اثقبز ؾيبؾي  -6

 .[7الگَي گصضاى اٍلبت فطاغت ] -7
 

 ًيژگي فضبي عمٌمي اجتمبع پريس   -5-2-4-1

 ولي ذلك یه فضبي فوَهي هَفك وِ ثتَاًس پصیطاي افطاز ٍ گطٍّْبي هرتلف ثبقس هؿتلعم تبهيي فَاهل ظیط اؾت:  ثغَض

 ؾبذتبض هٌؿدن، تساٍم ٍ ذَاًبیي ٍ لبثل پيف ثيٌي ثَزى فضب  تبهيي للوطٍ، اهٌيت،  -1

 ٍخَز تؿْيالت هٌبؾت زض فضب، پبؾرگَیي، ضاحتي ٍ آؾبیف هحيغي    -2

هيعاى اعالفبت ، قَض ٍ ّيدبى هحيغي : وِ هؿتلعم ٍخَز اثقبزي چَى پيچيسگي ٍ ضهع آلَزگي، آهَظـ ٍ اهىبى  -3

 تضبز، اًتربة، َّیت یبثي، ذلَت خَیي ٍ زلجؿتگي زض فضبؾت. ثيبى ذَز، گًَبگًَي ٍ 

 .[ 1]تقبهالت اختوبفي  -4
 

فسآيند اجتمبع پريسي ً ازتقبء حیبت جمعي  -5-2-4-2

 دزًن فضبىبي عمٌمي زا مبتني بس : 

 پصیطا ثَزى فضب ثطاي افطاز ٍ گطٍّْبي اختوبفي هرتلف   -1

 تبهيي آؾبیف ضٍاًي ٍ فيعیىي  -2

 ثطزى افطاز ٍ گطٍّْبي اختوبفي اظ حضَض زض فضب لصت  -3

 [.11]حضَض اختوبفي فقبل ٍ هساٍم زض فضب   -4

 

  خبطسه ً ضيس  -6

فٌهط انلي تكىيل ذبعطُ : ثِ تقجيط زیگط، اثتسا ٍالقِ ٍ حبزثِ ضخ هي زّس ٍ ؾجت هي گطزز تب ذبعطُ قىل گيطز.   ٍالقِ

ز ٍ آى ظهبى وِ ٍالقِ یب حبزثِ پبیبى هي پصیطز ٍ ضٍظّب اظ آى هي گصضز، آى چِ ذبعطُ ّيچگبُ ثي ٍالقِ زض ذيبل ًمف ًوي ثٌس

ٍالقِ یب حبزثِ زض آى ضخ زازُ اؾت..... ذبعطُ ّب، هطخـ اًؿبى زض تفىط ثِ ظًسگي  ِزض شّي ثبلي هي هبًس، فضبیي اؾت و

گطفتِ ثبقٌس ٍ ذبعطُ ثسٍى ٍالقِ ذَیف ّؿتٌس. ظًسگي اًؿبى زض هحسٍزُ اي هغطح هي گطزز وِ ذبعطُ ّب زض آى قىل 

  [.12] هقٌي ًساضز

 
 

 
 [13]خاطري  یریشکم گ ىدیفرا  - 2شکم 

 

هوىي اؾت خوقي یب فطزي ثبقس ّط چِ تقساز افطازي وِ لبزض ثِ یبز آٍضي ذبعطُ ّؿتٌس، افعایف یبثس ذبعطُ اظ  ذبعطُ

وقي ضا ذبعطُ اختوبفي ّن هي ًبهٌس. زالیل اختوبفي ثَزى للوطٍ فطزي ذبضج قسُ  ٍ ثِ حَظُ خوقي ٍاضز هي قَز. ذبعطُ خ

اختوبفي اؾت ظیطا اغلت ذبعطات یه فطز، زض حضَض زیگطاى  ٍ زض هحل ظًسگي  يذبعطُ ضا هي تَاى : اٍل، ذبعطُ زاضاي هحتَا

فبزُ هي قَز وِ خٌجِ خوقي قىل گطفتِ اًس. زٍم، ثطاي ثيبز آٍضزى ٍ گطاهي زاقتي ذبعطات اظ ًمبط هطخـ ظهبًي ٍ هىبًي اؾت

(    خاطره تداعي/  آوري ياد)  ها ،نام ها مكان، اشياء خاطره واقعه  
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اختوبفي زاضًس. هبًٌس ضٍظّبي ؾبل ٍ هطاؾن ٍ ؾٌت ّبي هطثَط ثِ آى . ؾَم، اًؿبى ّب ذبعطات ضا زض وٌبض ّن ٍ ثب ّن ثيبز هي 

   [.4]آٍضًس 

هحل ٍلَؿ ضذسازّبؾت . َّیت ثكط ٍ َّیت هىبى الظم ٍ هلعٍم یىسیگطًس . زاقتي هىبًي هكتطن ثِ هقٌبي زاقتي  هىبى

هىبى ثِ فٌَاى ؽطفي وِ زض ثط گيطًسُ ٍلبیـ ٍ حَازث اؾت، هي  [.11] هكتطن اؾت، یقٌي هتقلك ثِ یه گطٍُ ثَزى َّیت

ٍاضح ٍ ضٍقي هؿتميوبََََ ثِ یه هىبى هكرم هطثَط هي قَز. ثِ فجبضت زیگط  ُتَاًس ثِ حفؼ ذبعطات ووه وٌس. یه ذبعط

 ظ زاضز.  ذبعطُ، هىبى هحَض اؾت یب حسالل ثِ پكتَاًِ هىبًي ًيب

اختوبفي ذبعطُ، اضتجبط آى ضا ثب فضبّبي فوَهي قْط، آقىبض هي وٌس. یبز ثَز ّبي قْطي زض ایي ضاثغِ  ًمف  هبّيت

هْوي زاضًس. تغييط ٍ تحَالت وبلجسي قْط، ثؿتط قىل گيطي ذبعطات ضا هحَ هي وٌس. زض ایي فطآیٌس هٌبؽط آقٌب ثِ ؾطفت 

  [.4] وقي هحيظ اعطاف ذَز ضا زضن وٌٌستَاًٌس ذبعطات خ ويًؿل خَاى ًترطیت ٍي قًَس یب تغييط هي وٌٌس. ٍ 
 

معیبزىبي امكبن ضكم گیسي، ثبت ً انتقبل خبطسات  -6-1

   جمعي دز ضيس

زاضاي َّیت هغلَة تلمي هي قَز، وِ ثؿتط الظم ثطاي قىل گيطي، حفؼ ٍ یبز آٍضي ذبعطات خوـ ضا فطاّن هي  قْط

ظهيٌِ وبلجسي ٍ اختوبفي هٌبؾت ثطاي قىل گيطي ضٍیسازّبي خوقي ثَزُ، ٍ ؾبوٌبى ٍ حبووبى وٌس. چٌيي قْطي ثبیس زاضاي 

. ثب ایي تقجيط، هي تَاى هقيبضّبي ظیط ضا ثطاي قىل گيطي ٍ حفؼ [14] آى، فاللِ هٌس ثِ ثجت ٍ یبز آٍضي آى ذبعطات ثبقٌس

 ذبعطات خوقي زض قْط ثط قوطز: 

 

 ً تعبمالت اجتمبعي   امكبن ضكم گیسي زًيدادىب -6-1-1  

وِ اقبضُ قس، ذبعطُ پؽ اظ پيسایف ٍالقِ، زض شّي ؾبوٌبى قىل هي گيطز. قْطي وِ ثؿتط هٌبؾت ثطاي ٍلَؿ  ّوبًغَض

ضٍیساز ٍ تقبهل اختوبفي ثبقس، پتبًؿيل ثيكتطي ثطاي اًجبقت الیِ ّبي هرتلف ذبعطات خوقي ذَاّس زاقت. ایي ثؿتط، ّن اظ 

ثبیس قطایظ الظم ضا زاضا ثبقس. فَاهلي هبًٌس اهٌيت اختوبفي، تٌَؿ لَي،  ضبیيّن اظ خٌجِ وبلجسي ٍ فخٌجِ اختوبفي ٍ ؾيبؾي 

ؾيبؾي قْط ّؿتٌس، ٍ ٍخَز فضبّبي فوَهي هٌبؾت ٍ  -ؾَاثك تبضیري، هطاؾن ٍ خكي ّب، هقطف پتبًؿيل ّبیي اختوبفي

 [.14] هي زٌّس  ىضٍیسازّبي خوقي ضا ًكبفضبیي قىل گيطي  -فقبل، پبتَق ّب ٍ هطاوع هحالت، پتبًؿل وبلجسي

 

 امكبن ثبت ً انتقبل خبطسه ً تبزيخ ضيس   -6-1-2

ثب ًيبظ ثِ ٍخَز ثؿتط وبلجسي ٍ اختوبفي هٌبؾت ثطاي تقبهل اختوبفي ٍ ضٍیسازّبي خوقي، الظم اؾت قطایظ   ّوعهبى

. زض غيط ایٌهَضت، ذبعطات قْط ثِ ؾطفت هٌبؾت ثطاي ثجت ذبعطات م اًتمبل آًْب ثِ ًؿل ّبي ثقسي ٍخَز زاقتِ ثبقس

ي فَاهل. اؾت پصیط اهىبى وبلجسي – فضبیي ٍ ؾيبؾي –اختوبفي  خٌجِفطاهَـ ذَاٌّس قس. ثجت ٍ اًتمبل ذبعطات ًيع اظ زٍ 

 حفؼ ؾيبؾي –هبًٌس ثجبت ٍ تساٍم ؾىًَت، تقلك ٍ ٍاثؿتگي ثِ هىبى، خبیگبُ قْط زض ازثيبت ٍ ؾيٌوب، هقطف ظهيٌِ اختوبفي 

 قْطي، هرتلف ّبي هىبى ٍ هحالت اؾبهي حفؼ ثَز، یبز ثٌبّبي ،احساث تبضیري ثٌبّبي حفؼ ٍ. ّؿتٌس قْط ذبعطات ثجت ٍ

   [.14] ذبعطُ قْط ّؿتٌس تمَیت فضبیي -وبلجسي ّبي قيَُ هْوتطیي
       

  
   [15] سة ترای تعامم اجتماعیتستر کانثدی مىا - 3 شکم
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 زىیبفت مكبن سبشي  -7

هيالزي ثِ ثقس، ثِ فٌَاى ضّيبفتي خسیس، هغبثك ثب ًيبظّب ٍ  90ؾبظي زض زِّ ّبي اذيط ٍ ثِ ٍیػُ اظ اٍایل زِّ  هىبى

اُ قطایظ ذَاؾتِ ّبي اًؿبًي ٍ زض ثط گيطًسُ فقبليتْبي اختوبفي زض خَاهـ هحلي اؾت. خٌجِ ّبي ظیجب قٌبذتي ثِ ّوط

ثط تٌَؿ فقبليتْب ثِ فٌَاى فَاهل انلي ذلك هىبى ّبي هَفك قْطي گصاقتٌس  بضيضفتبضي اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ فضب تبََثيطات ثؿي

هفَْم هىبى هٌحهط ثِ فطز هي ثبقس ٍ زاضاي  [.3] ٍ هىبى ّب ثِ فٌَاى فضبّبي ٍیػُ قْطي ٍثب َّیتي هتوبیع هغطح قسًس

  [.16]هي ثركس  تظ زیگط هىبى ّب هتوبیع هي وٌس ٍ ثِ آى َّیٍیػگي ّبیي اؾت وِ آى ضا ا
 

                 

 
  [11] مکاوساری ٌای مىاسة ترای تعامالت اجتماعی – 4شکم

 

ثَز وِ هىبى پسیسُ اي وبهال ويفي اؾت وِ قَلع ضٍیىطزي پسیساض قٌبؾبًِ ٍ اؾبؾي ثِ هىبى زاقت ٍ ثط ایي ثبٍض  ًَضثطي

ًوي تَاًس ثِ هكرهِ ّبي ؾبظًسُ اـ هحسٍز قَز. ٍي ثب اقبضُ ثِ فضب ٍ وبضاوتط، اظ فضب ثِ فٌَاى ؾبذتبض ؾِ ثقسي هىبى ٍ اظ 

 يغیقطاضلف هفَْم هىبى تبثـ  ي. ٍ اظ عطف[18] ٍ فوَهي ّط هىبى یبز هي وطز هتوبیعوبضاوتط ثِ فٌَاى وبهلتطیي هكرهِ 

زاًس، ضلف هفَْم هىبى ضا ثِ نَضت ؾِ هكرهِ قطایظ وبلجسي، هقبًي ٍ فقبليت ّب تقجيط هي وطز . اظ ًؾط ٍي، ایي  يه

  [.19] اًؿبًي اًس دطثِهكرهِ ّب اظ اخعاي هىبى ثِ قوبض ًوي ضًٍس، ثلىِ اخعایي اظ ت

ایٌسي زض همبثل تحليل ّبي اٍليِ زض هَضز  فٌهط فقبليت زض فضبّبي قْطي ضّيبفت هىبى ؾبظي ضا ثِ فٌَاى فط ٍضٍز

عطاحي قْطي وِ تٌْب ثط پبیِ ويفيبت ثهطي هتىي ثَز، هغطح هي وٌس. ًيبظّبي هطزهي ٍ تَخِ ثِ فطنِ ّبي فوَهي زض 

قىل گيطي تدطثِ ٍ ظًسگي زض قْط ضٍیىطز هىبى ؾبظي ضا ثِ ذلك فضبّبي ظیجب اظ لحبػ ثهطي ٍ ثب َّیتي هتوبیع اظ لحبػ 

  [.3] هي ٍ زض ثط گيطًسُ فقبليت ّبي اختوبفي پبیساض اظ لحبػ وبضوطزي گطُ ظزُ اؾتهفَْ
 

 اصٌل طساحي ضيس دز زىیبفت مكبن سبشي   -7-1

 ( DETR)ثب ّوىبضي ٍظاضت حول ٍ ًمل، هحيظ ٍ هٌبعك قْطي اًگلؿتبى ( CABE)هقوبضي ٍ هحيظ ههٌَؿ  ووؿيَى

عطاحي ثِ ؾَي فولىطز ثْتط، ّفت انل وِ زض ٍالـ اّساف فوليبتي قْطي زض ًؾبم ثطًبهِ ضیعي، ثِ ووه  عطاحي

 عطاحي ًيع هحؿَة هي قًَس، هغطح هي وٌس : 

 ذهَنيت: هىبًي ثب هكرهِ ّبي یگبًِ ٍ هٌحهط ثِ فطز آى  -1

پيَؾتگي ٍ هحهَضیت : هىبًي وِ زض آى فضبّبي فوَهي ٍ ذهَني هتوبیع اظ یىسیگطًس ٍ تمَیت پيَؾتگي لجِ  -2

 ذيبثبى ّب ٍ هحهَضیت فضب ّب ثِ ٍؾيبُ تقطیف فضبّب ٍ هىبى ّبي فوَهي ٍ ذهَني هتوبیع.ّبي 

 ويفيت فطنِ فوَهي : هىبًي ثب خصاثيت ٍ هَفيت فضبّبي ثيطًٍي.  -3
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 ؾَْلت حطوت: هىبًي وِ زض آى حطوت ضاحت ٍ آؾبى اؾت.  -4

 هي ؾپبضز.  ذَاًبیي: هىبًي ثب تهَیط ٍاضح وِ فطز آى ضا ثِ ضاحتي ثِ شّي -5

 تٌَؿ: هىبًي ثب تٌَؿ اًتربة ّب  -6

 . [12] اًغجبق پصیطي: هىبًي وِ هي تَاًس ثِ ضاحتي ثب قطایظ هَخَز ٍفك یبثس ٍ زض نَضت لعٍم تغييط وٌس -7
 

قْطي، ّن ثب هحهَل ؾطٍ وبض زاضز ٍ ّن ثب فطآیٌس ضؾيسى ثِ هحهَل. گطچِ ثبیس اشفبى وطز وِ هحهَل عطاحي  عطاحي

ظ لحبػ ثقس وبلجسي زض فطنِ فوَهي تدلي پيسا هي وٌس، اهب ّيچ گبُ ًجبیس فطآیٌس ضؾيسى ثِ آى ضا ًبزیسُ اًگبقت. قْطي ا

 [.3] هىبى ؾبظي اظ ایي هٌؾط، زض تغبثك هيبى هحهَل ٍ فطآیٌس هي تَاًس ًمف تقييي وٌٌسُ اي زاقتِ ثبقس



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 49ماٌ  تیز -تُزان 

 8 

 گیسي      نتیجو -8

هىبى ٍ زضن اضتجبط هيبى فضبّبي هيبى ؾبذتوبى ّب ٍ فطنِ فوَهي ثطاي قىل ایي همبلِ ًكبى زازُ قسُ وِ پسیسُ  زض

 گيطي تقبهالت اختوبفي، هي تَاًس ثِ فٌَاى ًَفي الگَ ٍاضُ یب پبضازاین زض عطاحي هحؿَة قَز. 

ت ًىتِ هْن فطآیٌس عطاحي زض هىبى ؾبظي اؾت. هىبى ؾبظي حبنل فطآیٌس پيَؾتِ عطاحي زض ذلك فضبّبي زاضاي َّی ٍ

هغبثك ثب ذَاؾتِ ّب ٍ ًيبظّبي اًؿبًي ٍ زض ثط گيطًسُ فقبليتْبي اختوبفي ٍ ؾطظًسُ اؾت. عطاحي ثبیؿتي اظ لحبػ ثهطي، 

افعٍى ثط خصاثيت، حبنل تطويت هٌبؾجي اظ هقوبضي ٍ هٌؾط ؾبظي ثبقس. ٍ ثِ اضتجبعبت هطزم ٍ هىبى ّب ثِ ذبعط زض ًؾط 

بهـ ٍ ذَة وِ تَؾقِ اي هرتلظ ٍ یىپبضچِ ایدبز وٌس وِ هبًـ اظ خسایي قَز ٍ ثِ گطفتي ًيبظّبي آًْب تَخِ زاقت. عطاحي خ

فيعیىي ٍ تفطیح ثِ ّوطاُ  يذَثي زض ثبفت پيطاهًَي ٍ هحيظ عجيقي تلفيك گطزز ٍ فطاّن وٌٌسُ فطنت ّب ثطاي فقبليت ّب

بؾَخ گَ ثِ ثؿتط هحلي ٍ ذلك ٍ تمَیت وبضوطز هغلَة ثبقس. ایدبز هىبى ّبي خصاة ٍ وبضثطزي، ثبزٍام ٍ اًقغبف پصیط ٍ پ

ذهَنيبت هوتبظ هحلي ثبقس. هىبًي ثطاي هطزم، ٍ ثب عطح زضؾت زض فطنِ ّبي فوَهي ظهبًي وِ حضَض افطاز زض آى قىل 

 شاتي زض تكىيل ٍ ثجت ذبعطات ًمف ذَز ضا ثِ ذَثي اًدبم هي زٌّس.  ثهَضتيثگيطز ایي فضب ّب 

 فقبليتي  ثطؾين:  ٌِيٍ ظه يهبًسگبض ،يوٌیَاًين ثِ چْبض ٍاغُ وكف، اایٌهَضت زض خوـ ثٌسي ولي هي ت زض

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایي آیتن ّب، زض عطاحي هىبًؿبظي فضبّبي قْطي هي تَاى اختوبي پصیطي ضا ثِ ٍخَز آٍضز ٍ تمَیت زض  ًؾط گطفتي  ثب

 هي قْط زاضًس.  وطز ٍ ًمف هؤثطي زض تكىيل  ٍ ثجت ذبعطات زض فضبّبي فوَ

 

 سمیىٍ فعالیتی ماودگاری ایمىی کشش

    خبشثههِ ثهههطي هٌبؾههت   -

 ثطاي وكف

زؾتطؾههههي ثهههههطي ٍ  -

 وبلجسي

تٌههَؿ فضههبیي ٍ اهىههبى   -

خصة گطٍُ ّبي اختوهبفي  

 هرتلف

 

 ایوٌي زض قطایظ الليوهي  -

 هرتلف

ایوٌههي زض ثطاثههط خههطم ٍ   -

 خٌبیت

 تطافيه هغلَة ٍ وٌتطل -
 

هغلَثيههت فضههب ٍ اهىههبى  -

هبًسگبضي ٍ لهصت ثهطزى زض   

 قطایظ الليوي هرتلف

 فضبّبي زًح ٍ وٌح -

 زیس ٍ هٌؾط هٌبؾت -

ذَاًههههبیي ٍ عطاحههههي   -

 هغلَة

 

 تٌَؿ فضبیي ثطاي ًكيوي -

 اهىبى ایؿتبزى ٍ گفتگَ -

اهىههبى حطوههت پيههبزُ زض  -

 هؿيطّبي هتٌَؿ

 24فقههبل ثههَزى ثغههَض    -

 ؾبفتِ

 ضؾتَضاى ٍ وبفِ -

بعهبت  فضبّبیي ثطاي اضتج -

تئاارت  فطٌّگههي، ؾههطگطهي، 

خیرباااااااااری و    ااااااااای     

 برزی......

دکااااااار شاااااااری  ااااااا     -

خااااااااااا و ک و    ااااااااااار   

 و زیر ر ........
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