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بزرسی اثزگذاری عَاهل اجتواعی ٍ فزٌّگی بز بافت کالبذی

تاریخ دریافت همالِ:

1392/04/15

تاریخ پذیزش همالِ:

1392/12/21

تافت کالثذی سٍػتایی دس گیالى هاًٌذ ػایش ًقاى ،هتأحش اص َٓاهل هختلف ًثیٔی ٍ اقلیوی ،اقتلادی ٍ َٓاهلل ارتولآی-فشٌّگلی اػلت
ایٌکِ ایي َٓاهل خَد تش یکذیگش تأحیش داسًذ ،اهشی هثشّي اػت اها تأحیشپزیشی خلَكیات کالثلذی هزوَٓلِّلای صیؼلتی سٍػلتایی اص
َٓاهل ارتوآی-فشٌّگی ،هَهَّ ایي هقالِ هیتاؿذ ایي هقالِ دس پی پاػخ تِ َٓاهل ارتوآی-فشٌّگی هؤحش تش تافت سٍػتاّای گیالى ٍ
خلَكیات ایي تأحیش تش ػاختاس کالثذی آى اػت دس ایي تحقیق کاستشدی-تَػِٔای سٍؽ تحقیق ،تشکیثلی تَكلی ی ٍ ٓلّلی اػلت ٍ دس
صهشُ پظٍّؾّای کی ی اػت کِ هؼتقل اص سٍؽّای ٓذدی هیتاؿذ دس ایي هقالِ اتتذا َٓاهل ارتوآی هؤحش تش کالثذ ػکًَتگاُّا تًَِس
ٓام تشؿوشدُ ؿذُ ٍ ػپغ هٔواسی سٍػتاّای گیالى اص هٌِش ٍیظگیّلای ارتولآی-فشٌّگلی آى هلَسد هذاقلِ قلشاس گشفتلِ ٍ تشخلی اص
هْنتشیي ٍرَُ آى تثییي گشدیذُ اػت
یافتِ ّای تحقیق حاکی اص آى اػت کِ تٔاهالت ارتوآی هشدم سٍػلتا اص یلس ػلَ هتلأحش اص ؿلشایي ًثیٔلی اػلت ٍ اص ػلَی دیگلش تلش
خلَكیات اقتلادی ٍ کٌؾّای هٔیـتی اػتَاس تَدُ کِ خَد یکی اص َٓاهل ّواٌّگی کٌؾّای ارتوآی اػت ٍ هَرة اًؼزام سٍاتي
ارتوآی ٍ فشٌّگی ػاکٌاى سٍػتا هیؿَد ایي َٓاهل دس کٌاس یکذیگش تَرَد آٍسًذُ ّوگًَی تافت کالثذی اػت کِ دس پاػخ تِ ًیاصّای
ارتوآی ،هٔیـتی ،اقلیوی ٍ فشٌّگی هـاتِ ؿکل هی پزیشد ٌٓاكش اػاػی رَاهْ اًؼاًی دس سٍػتاّای گیالى هـتول تش رؤیت ،فشٌّگ
ٍ فشآٍسدُّای هادی ٍ فٌاٍسیًِ ،امّای ارتوآی ٍ ًیض ًْادّای ارتوآی اػت کِ تش خلَكیات کالثذی سٍػتا هتـکل اص چْلاس هتییلش
کاستشی اساهی ،ؿثکِ هٔاتشًِ ،ام هحلِتٌذی ٍ تاالخشُ ػاختاس هٔواسی تأحیشی ٓیاى تشرای هیًْذ ایلي َٓاهلل دس کٌلاس ؿلکل کالثلذی
هزتوْ هؼکًَی ،هَرة احشاص َّیت ؿخلی ٍ ارتوآی هیگشدد کِ ًِ تٌْا هتأحش اص فشٌّگ ٍ ؿیَُّای صیؼتی اػلت ،تلکلِ تلش کالثلذ
ػکًَتی الضاهاتی سا دیکتِ هیًوایذ کِ اص کٌؾّای ارتوآی هٌٔاداس اًؼاى ػشچـوِ هیگیشد
ٍاصگاى کلیذیَٓ :اهل ارتوآی ٍ فشٌّگی ،خلَكیات کالثذی ،تافت سٍػتایی ،هٔواسی گیالى

* اػتادیاس داًـکذُ هٔواسی ٍ ٌّش ،داًـگاُ گیالى ،سؿت ،ایشاى.
** کاسؿٌاػی اسؿذ هٔواسی ،داًـکذُ هٔواسی ٍ ؿْشػاصی ،داًـگاُ ٌّش ،تْشاى ،ایشاى hesameshghi@hotmail.com
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هضگاى خاکپَر * ،حسام عطمی صٌعتی**

ضوارُ  ♦148سهستاى

رٍستاّای گیالى

همذهِ
ؿکل ٍ ػاختاس کالثذی سٍػتاّا اص َٓاهل هختل ی تأحیش
هیپزیشًذ کِ تًَِس کلی تِ َٓاهلل هلشتثي تلا ًثیٔلت ٍ
هشتثي تا اًؼاى ؿٌاختِ هیؿًَذ اص َٓاهل ًثیٔی هیتَاى
ضوارُ  ♦148سهستاى

ٍ تَهی سا ًام تلشد کلِ تافلت کالثلذی سٍػلتا سا تلًِلَس
هؼتقین تحت تأحیش قشاس هی دّذ اها اص ػَی دیگش ،کالثلذ
سٍػتا تا تاحّش اص هؼایل هشتثي تلا اًؼلاىّ ،واًٌلذ هؼلایل
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اقتلادی ،فشٌّگی ،ارتوآی ؿکل هییاتذ کلِ الثتلِ ایلي
َٓاهل تیتأحیش اص ؿشایي صیؼت هحیٌی ٍ ًثیٔی ًیؼتٌذ
هثحج تأحیش َٓاهل ارتوآی ٍ فشٌّگی تِكَست ٍیظُ
دس هٔوللاسی ،صهللاًی اّویللت پیللذا کللشد کللِ هتخللللاى

رٌگ رْاًی ،تٌَِٓاى سٍیکشدی غالة دس پلظٍّؾّلای
ٓلَم ارتوآی هٌشح ؿذُ اػت اص حذٍد ػی ػال پیؾ
تاکٌَى هحققاًی چَى آهَع ساپاپَست ٍ 7پاٍل الیلَس 8تلا
ًگشؽ خاف ارتولآی-فشٌّگلی خلَد تلِ هَهلَٓات
هٔواسی ،فشٌّگ ٍ راهِٔ تِكَستی ٓویلق پشداختلِاًلذ
تحقیق ایي هقالِ ًیض دس پی پاػخ تِ ایي ػَالّا اػت کلِ
خلَكیات ارتوآی ٍ فشٌّگی یلس هزوَٓلِ صیؼلتی
ّواًٌللذ سٍػللتا ،هتللأحش اص چللِ ٓللَاهلی اػللت ٍ ایللي
خلَكیات ،چِ تأحیشی تلش ػلاختاس کالثلذی سٍػلتاّای
گیالى هیگزاسًذ؟
پیطیٌِ تحمیك

هختلف تِخلَف تٔذ اص رٌلگ رْلاًی دٍمًِ ،شیلات

تا آىکِ تاکٌَى َٓاهل ارتوآی ٍ فشٌّگی تِدلیل ًوَد

ٌّزاسی گًَاگًَی دسهَسد تأحیش َٓاهل خاسری تش هحیي

ُاّشی کوی کِ داسًذ ،تیؾ اص ػایش َٓاهل هؤحش تش کالثلذ

ًثیٔی ٍ هحیي هلٌَّ اسائِ دادُ ٍ تِ تحقیقات گؼلتشدُ

صیؼتی ،هَسد تیتَرْی قشاس گشفتِاًذ ،اهلا پلغ اص ًلشح

دس صهیٌِ ّای هتٌَٓی اص قثیل تأحیش ٓلَم ارتوآی تش اًَاّ

ًِشیللِ کللٌؾ هتقاتللل ًوللادیي ،سٍیکللشد پذیذاسؿللٌاختی

گشٍُّای کاًًَی خاًَادُ ،هحللِ ،سٍػلتا ٍ ؿلْش ،دػلت

کالثذّای هٔواسیً ،ین ًگاّی ًیض تلِ َٓاهلل ارتولآی ٍ

صدًذ هحَس اكلی ایلي ًِشیلات ،آتقلاد تلش ساتٌلِ تلیي

فشٌّگی هَرذ آى داؿتِ اػت تا ٍرلَد آىکلِ دس ػلٌح

راهِٔ ٍ هحلیي صیؼلت تلٌِٓلَاى اػاػلیتلشیي استثلاى

رْاًی ًِشیِ پشداصاى اًذکی تِ ایي هقَلِ پشداختِ اًلذ ،اهلا

هَرَد دس دًیای صیؼتی تَدُ اػت؛ چشا کِ ایي استثلاًی

اهشٍصُ رٌثِ ّای ارتوآی سٍػلتاّا تیـلتش هلَسد تَرلِ

دًٍشفللِ ٍ پَیاػللت کللِ دسیکللذیگش تیییللش تللٍِرللَد

تشًاهلِسیللضاى سٍػللتایی قلشاس گشفتللِ ٍ اص اّویللت ًؼللثی

هللیآٍسًللذ 1چٌاًکللِ تشدلللی دسخلللَف تأحشپللزیشی

تشخَسداس اػت دس ایي ساػتا ،غالة ًِشیِپشداصاى هٌلشح

کٌؾّای ارتوآی اص ؿشایي هحیٌی تیاى هیداسد?"تَلیلذ

رْاًی تش تأحیشگزاسی کالثذ صیؼتی تش کٌؾّای ارتوآی

هٌٔاّای ارتوآی ؿشى هشٍسی تشای ٓوللیؿلذى یلس

ٍ تش ػاخت خلَكلیات سٍاًلی هحلیي تأکیلذ داؿلتِ ٍ

کٌؾ ارتوآی اػت ٍ اص آًزا کِ هٌٔاّا ًویتَاًٌذ حاتلت

کوتش دس هلَسد تلأحیش ارتولاّ تلش کالثلذ ػلخي تلِ هیلاى

تاؿٌذ ،تلکِ پیَػتِ دسحال دگشگًَیاًذ ٍ ّولَاسُ هلَسد

آٍسدُ اًذ تٌا تش دیذگاُّای هختلف ًلشح سیلضی کالثلذی

هزادلِ ّؼتٌذ ،تلِدػلت دادى ؿلشحی اص هَقٔیلتّلای

ػللکًَتگاُّللاًِ ،شیللِپللشداصاى ایللي حللَصُ ،آسایللی سا تللا
9

گ توللاًی کللٌؾّللای ارتوللآی تایللذ تخـللی اص تثیللیي

سٍیکشدّای هت اٍتی اسایِ ًوَدُاًذ چٌاىکِ گَسدى کالي

راهٔللِؿللٌاختی دسهللَسد چگللًَگی ٓولکللشد آىّللا

تش اّویت رلَُ تلشی هحیي هلٌَّ تأکیذ کشدُ ٍ هٌِلش

تاؿللذ"(تشدلللی )7< ?18=; ،دس دًیللای هٔاكللش هثحللج
احشگزاسی َٓاهل ارتوآی-فشٌّگی تش کالثذ ػکًَتگاُ ّا،

هحیي سا یکی اص سٍؽّای دسک آى ٌَٓاى ًوَدُ اػلت
;

:

ّوچٌیي ادهًَذ تیکي ًیض اتٔاد تلشی هحیي سا دس ایزلاد
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آب ٍ َّا ،خلَكیات ریشافیایی ٍ حتی هلالح هحیٌی

دس دِّّای ٍ1>;1 ٍ 1>:1دس فولای ارتولآی تٔلذ اص

َّیت ػکًَتگاّی هؤحش داًؼتِ ٍ افضایؾ سفاُ ٍ ؿلاداتی

ًِامّای تْشُتشداسی اص صهلیي ٍ هْلارشت سٍػلتائیاى دس

ػاکٌاى سا دس گشٍ کی یت صیثایی ؿٌاػی فواّای ٓولَهی

دّللِ ،:1هحشٍهیللتصدایللی اص سٍػللتاّا دس دّللِ ،;1فقللش

ػکًَتگاُ هیداًذ

<

سٍػتایی ٍ اؿتیال دس دِّ  ٍ <1پغ اص آى ،پشداختِ ؿذُ

هیکٌذ کَیي لیٌچ> تش سفْ ًیاصّای سٍاًـلٌاختی ػلاکٌاى

سٍػتایی اص ًگاُ کاسکشدی هحلن تلِ کالثلذ سٍػلتا ،تلِ

اص ًشیق ًشح سیضی کالثذی اؿلاسُ داؿلتِ ٍ تیلاى ًولَدُ

ًگاّی چٌذ تٔذی ٍ چٌذ ػاحتی تَد کِ ٍرَّی اص اتٔاد

اػللت کللِ افللشاد تللِ ؿللٌاخت هحللیي خللَد ٍ ادساک آى

ارتوآی ٍ فشٌّگی سا ًیلض دس تشهلیگیلشد تشسػلیّلای

ًیاصهٌذًذ اٍ تا تأکیذ تلش اسصؽ ٓوللی ٍ احؼاػلی فلشم

تشًاهِ سیضی سٍػتایی دس ایشاى هثیي ٍرَد قاًَىهٌذیّای

ُاّشی تشای ػاکٌاى ،ارٓاى داؿتِ اػت کِ رللَُ هتولایض

تَهی تشاػاع ؿلثکِ دػتشػلیًِ ،لام هحلالت ٍ هشاکلض

ؿْشی تٌَِٓاى اػاع تَػِٔ فشدی تِ هؼیشیاتی هلشدم دس

هحللالت ،19الگللَی هٔوللاسی ٍ ػللاخت هؼللکي ٍ ًِللام
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ًِشیلِپلشداصاى

کاستشی صهلیي تلَدُ اػلت(احوذیاى ٍ ّوکلاساى?18=< ،

4

فللَ  ،هایکللل تشیللة 11آتقللاد داسد رلللَُ ػللِتٔللذی

< )1ایي اًتِام ،تاتٔی اص خلَكیات ارتوآی-فشٌّگلی

ػکًَتگاُ تلِكلَست تلشّنکلٌؾ هیلاى ٌٓاكلش هشئلی

دس کٌاس َٓاهل ًثیٔلی ٍ اقتللادی اػلت ؿلٌاخت ایلي

چـن اًذاصً ،شح صهیٌی ،فوای تاص ٍ ػاختواىّا اػلت ٍ

خلَكیات تِدلیل تأحیشؿاى دس حیات ارتوآی سٍػلتاّا

تش ؿکلگیشی ػکًَتگاُّا اص ًشیق تللویوات آگاّاًلِ

ٍ تٌَِٓاى هثٌا تشای تشًاهِ سیلضی ّلای سٍػلتایی اّویلت

یا ًاآگاّاًِ دس ٓشكِّای ارتوآی ٍ فشٌّگی تأکیذ کشدُ

یافتِ اػلت تلا ٍرلَد آىکلِ راهٔلِ ؿٌاػلاى تلِ ًیلف

اػت تشیلة تلِ حاللت ٍحلذت یلا تٌلَّٓ ،ولَهی یلا

گؼتشدُ ای اص هثاحج ٍ هؼایل هشتَى تِ رَاهلْ ؿلْشی

خلَكی ،هتَالی یا هتییش ٍ هٔیي یا ًاهٔیي تلَدى رللَُ

ٓالقِهٌذًذ ،اها تاکٌَى تَافق ٓولی تش ػش ه اّین اػاػلی

تلشی ٍ ًیض ًشاحی فواّای تاص ٍ هیذاىّا ٍ خیاتلاىّلا

راهِٔؿٌاػی ٍرَد ًذاؿتِ اػت تا ایي ٍرَد توؼس تِ

آهلَع ساپلاپَست تلِ خیاتلاى ّلا ٍ

چٌذ ؿاخق اكلی کِ دس سٍیکشدّای هختلف ایي حَصُ

هٔاتش تٌَِٓاى ٌٓلش اكلی دس ػکًَتگاُ ّا تَرِ کلشدُ ٍ

داسای اّویت تیـتش تَدُ اػت ٍ تش آى ات ا ًِلش ًؼلثی

هٔتقللذ اػللت کللِ ًیللاص تللِ کاسؿٌاػللاى تللیيسؿللتِای دس

ٍرَد داسد ،هوکي هیگشدد

ػکًَتگاُ کوس هیکٌذ

تَرِ داؿتِ اػت

17

11

اها تش خلال

ًللشحسیللضی خیاتللاىّللا ٍ هٔللاتش ٍرللَد داسد ساپللاپَست
ّوچٌیي دس خلَف تأحیش َٓاهل ارتوآی فشٌّگلی تلش
ؿکل تٌا تش ایي تاٍس اػت کِ ؿکل تٌا ،تش اػاع ًیاصّا ٍ

رٍشضٌاسی تحمیك
ّذ

هقالِ حاهش ،ؿٌاخت تلأحیش َٓاهلل ارتولآی ٍ

ًللَّ آى ًثللَدُ ،تلکللِ هثتٌللی تللش پاػللخی اػللت کللِ دس

فشٌّگی تش تافت کالثذی سٍػتاّای گیالى ٍ ٍیظگیّلای

فشٌّگّای هختلف تِ آى دادُ هیؿَد ٍ هٔتقذ اػت کلِ

ایللي احشگللزاسی اػللت دس ایللي هقالللِ تللِهٌِللَس کللاستشد

ؿکل هٔواسی قثل اص ّشچیض تِ فشٌّگ ٍاتؼلتِ اػلت

18

ؿلللاخقّلللای ارتولللآی ٍ فشٌّگلللی دس هٌالٔلللات

دس ایشاى راهِٔؿٌاػی سٍػتایی ػاتقِای پٌزاُ ػلالِ داسد

هَسدی(پٌِْ فشٌّگی گیالى) ،تِ هٔشفی ٍ تأحیش َٓاهل یاد

کِ تیـتش تِ هَهَٓاتی ًِیش اكالحات اسهی دس دِّ،91

ؿذُ تش ًِامّای کالثذی سٍػتایی دس ًقاى هختلف خلشدُ

ضوارُ  ♦148سهستاى

سؿذ ًثیٔی ػاختاس ػکًَتگاّی تِ ػشصًذگی آى کوس

ؿاّذ تیییش دس سٍیکشد تشًاهِ سیضاى ٍ استقای تشًاهِسیلضی
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اص ػَی دیگش کاهیلَػیتِ= هٔتقذ تَدُ اػت کلِ فشایٌلذ

اػت تا ًگاّی تِ تاسیخ تشًاهِسیضی سٍػلتایی هلی تلَاى

اقلیوی گیالى پشداختِ هلیؿلَد ًِلش تلِ ایٌکلِ تشسػلی

1:

ضوارُ  ♦148سهستاى
♦ 93

ٍیظگیّای ارتوآی(ٍ تِخلَف فشٌّگلی) ًولیتَاًلذ

فشٌّگی ؿش ٍ غشب گلیالى (تیلِپلیؾ ٍ تیلِپلغ) ٍ

هحذٍد تلِ حلَصُای تؼلتِ تاؿلذ ٍ ایلي هقَللِ هتٔاقلة

حللَصُّللای اقلیوللی کَّؼللتاى ،کَّپایللِ ،رلگللِ ٍ ًللَاس

استثاًلللات ارتولللآی تلللضسگ ٍ هتَػلللي ،دس هکلللاى،

ػاحلی ،تِ لحلاٍ تٔولینپلزیشی تلِ کلیلِ ًقلاى اػلتاى،

تحذیذپزیش ًثَدُ ٍلی دس صهاى تیییش هییاتلذ ،للزا تلذقیق

اًتخللاب ؿللذُ اػللت دس تخللؾ هٌالٔللات دس خلللَف

تِكَست هٌالِٔ هَسدی تذٍى فشاًگشی دس حذٍد هکاًی،

تٔوین اًالٓات سٍػتاّا تِ کلیلت خللایق ارتولآی-

اهشی غیش ٓلوی خَاّذ تَد تا ایلي حلال اهکلاى تحقیلق

فشٌّگلی گلیالى اص سٍؽ اػلتقشا ٍ دس تحلیلل اًالٓلات

طسفاًگش ،دس ایي خلَف تیـتش تلِكلَست تلس ًگلاسی

تیـتش اص ؿیَُ قیاع اػت ادُ ؿذُ اػت تلذیْی اػلت دس

هیؼش هی تاؿذ تٌاتشایي تٔوق دس ٍیظگی ّلای ارتولآی-

ایي تحقیق کِ تِ تلأحیش َٓاهلل ارتولآی ٍ فشٌّگلی تلش

فشٌّگی تشای هقالِ حاهش کِ هحذٍد تلِحلَصُ فشٌّگلی

ػاختاس کالثذ صیؼتی اختلاف داسدٍ ،یظگلیّلایی ًِیلش

گیالى اػت ،دس هحذٍدُ ؿْشػتاى سٍدػش تلِ سٍػلتاّای

خلَكیات ًثیٔی هتییش هؼتقل ،خلَكیات هٔیـلتی ٍ

کَؿکَُ ،قاػنآتاد ،ػزیشاى ،لیوا ،حؼليػلشا ٍ آغلَصتي

خلایق فشٌّگی هتییشّای هیاًگش ٍ ٍیظگیّای کالثذی

کٌذػش ،خشدُ اقلینّای حاؿیِ دسیلا ،رلگلِ ،هیلاىتٌلذ ٍ

تٌَِٓاى هتییش ٍاتؼتِ هٌشح هیتاؿٌذ ّشچٌذ کِ تشخی اص

کَّپایِ ٍ کَّؼتاى سا ؿاهل هی گشدد ّشچٌلذ کلِ تلأحیش

خلایق ػیاػی ٍ فشٌّگلی ًیلض دس ؿلشایٌی تلٌِٓلَاى

َٓاهل ارتوآی-فشٌّگی تٌْا تِ ایي هٌٌقِ هحذٍد ًثلَدُ

هتییش هؼتقل هٌَِس هیگشدًذ

اػت ،تا ایي حال هٌالِٔ هَسدی دس ایي هٌٌقِ ٍرَُ ایلي

دستِبٌذی عَاهل اجتواعی هؤثز بز سکًَتگاُّا

تحقیق سا هلوَعتش هیًوایذ

ٍقتی تأحیش َٓاهل ارتوآی تش ػکًَتگاُّا هَسد تشسػی

ایي ًَؿتاس کِ تش هثٌای تحقیق کلاستشدی-تَػلِٔای تلا

قشاس هی گیشد ،هٌَِس تشسػی ػاختاس ارتوآی اػت تذیي

ساّثشد پظٍّـیتَكی ی ٍ ٓلّی اػت ،تِ هٌالٔلِ هلَسدی

ػثة هَهَٓاتی هاًٌلذ گلشٍُّلای ارتولآی اص دیلذگاُ

دس هٌٌقِ ریشافیایی گیالى تَرِ داسد؛ کلِ اص ػلَیی تلش

ًِشیِّای راهِٔؿٌاػی داسای اّویت ٍیلظُ اػلت صیلشا

هذاسک اػٌادی ٍ هٌاتْ ًَؿتاسی اػتَاس اػت ٍ اص ػلَیی

هَهَٓاتی هاًٌذ قلَاًیي ،دیلي ٍ ٓقایلذ هلزّثی ،ػلثس

دیگش تش ؿشایي ارتوآی ٍ فشٌّگی ًِلش داسد ٍ تلِ فْلن

صًذگی ،اخالقیات ٍ ؿیَُ ّای صیؼلتی تلأحیشی ٓیلاى تلش

کالثذ سٍػتا اص دیذگاُ کلًگش هیپشداصد اًالٓلات آى تلا
تکیِ تش اػلٌاد کتاتخاًلِای ٍ هٌالٔلات هیلذاًی تلِ سٍؽ
هـاّذُ هـاسکتی گشدآٍسی ؿذُ اػت هثاًی ًِلشی ایلي

ػللاختاس فیضیکللی ػللکًَت داسًللذ "سیـللِّللای ًگللشؽ
فشٌّگی ارتوآی تِ ؿکل اهشٍص آى دس هٔولاسی سا تایلذ

دس ٓلَم راهِٔ ؿٌاػی ٍ فشٌّگ ؿٌاػی رؼلتزَ ًولَد"

تحقیق کی ی دس اغلة تخؾّا تش پاساداین ػاختاسگشایی ٍ

(هٔواسیاى )8<1 ?18=9 ،راهِٔ ؿٌاػی ٓلوی ،تلِ ؿلکل

هؼتقل اص هؼتٌذات ٓذدی اػت سٍیکلشد ًِلشی احثلاتی

ػاختاسهٌذ آى کِ دس ُاّش تش ت کشات غشتی تٌا ًْادُ ؿذُ

ًثَدُ ،تلکِ ٌّزلاسی تلا داهٌلِ هتَػلي اػلت دادُّلای

اػت ،سیـِ دس اًذیـِّلای کْلي تلشی داسد کلِ هشّلَى

هٌالٔات هیذاًی ایي هقالِ دس تیؾ اص  1:1سٍػتای اػتاى

فٔالیتّا ٍ ًِشات ٓلوای اػالهی ًِیش فلاساتی ،تیشًٍلی،

گیالى اص هیاى تیؾ اص دٍ ّضاس ٍ ّـتلذ سٍػلتای داسای

خلَارللللِ ًلیللللش ،هلَلللللَی ٍ ػشآهللللذ آًللللاى

ػللکًٌِ ،للی ػللالیاى هتللَالی (تللیؾ اص چْللاسدُ ػللال)

اتيخلللذٍى هیتاؿذ

;1
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روْآٍسی ؿذُ اػت ایي سٍػتاّا اص حَصُّای هختللف

ػاختاس فیضیکی ٍ کالثذ دس هٌٔای ٓام ،ه ْلَهی اػلت

کِ تٔشیف ٍ تحذیذ کٌٌذُ فوا هحؼَب هیؿَد ٍ "فوا
هزوَٓللِای اص هَاهللْ هتوللایض ٍ ّللنصیؼللت تیللشٍى اص

پاػخگَیی تِ الضاهات صیؼتِ رؤی اًؼلاى اػلت؛ صیلشا
حیللات ٍ تقللای اًؼللاى دس گللشٍ صیؼللت ارتوللآی

اػت "ارتوآی تَدى دس ٍػیْ تشیي هٌٔاّ ،ش ًَّ سفتاس یا

ًیض تِ ٍػیلِ سٍاتٌی کِ ًِن سا ًـاى هیدّذ هخل سٍ ،صیش

ػَی ػایش هشدم رْت گیشی ؿذُ اػت ارتولآی تلَدى

یا تیي تٔشیف هیؿَد" (تَسدیَ )88 ?18=> ،اهلا ه ْلَم

کالثذ سٍػتا ،تِ هٌٔای تؼتشی اػت کِ اهکاى ؿکلگیلشی

یافتِ ٍ ّذفوٌذ هحذٍد هیؿلَد"(گَللذٍ کَللة?18=9 ،

> )7تِ تیاًی دیگش ،ارتوآی تَدى خلَكیتی اػت کلِ

تِ ٍاػٌِ آى ادساک هیگشدد "تافلت سٍػلتا هزوَٓلِای

هتأحش اص احؼلاعّلا ٍ ًگلشؽّلا تلَدُ ٍ دس استثلاى تلا

تِّن پیَػتِ اص فواّای پش ٍ خالی ؿاهل هؼکي ،فولای

ػایشیي تِکاس تشدُ هیؿَد ٍ اص ایي سٍ تلش کالثلذ صیؼلتی

♦ 93

فٔالیتّای سٍػتایی سا فشاّن ػاختِ ٍ تافت سٍػلتا ًیلض

دس تشخی هَاسد تِ ّوکاسی یلا کلٌؾ گشٍّلی ،ػلاصهاى

ضوارُ  ♦148سهستاى

هتقاتل اص ّن ٍ تٍِػیلِ سٍاتٌی چلَى ًضدیکلی ،دٍسی ٍ

ػایش هشدم تأحیش پزیشفتِ؛ یا اؿاسُ تِ سفتاسی اػت کلِ تلِ

هزّثی ،فشٌّگی ،تْذاؿتی ٍ خذهاتی ،فواّای ٓوَهی ٍ

اًؼاى ػاکي دس راهِٔ ًیض هؤحش اػت ّولاىگًَلِ کلِ اص

6

اختلاكی ،فواّای استثاًی ٍ فواّای تاص اػت کلِ دس

تٔاسیف هتشتة تش راهِٔ اػتی اد هیؿَد راهٔلًِِ ،لاهی

کٌللاس یکللذیگش ػللاختاس کالثللذی سا ؿللکل هللیدٌّللذ"

اص سٍاتي ٍ هٌاػثات هتقاتل اػت کِ افشاد سا تِ ّن پیًَلذ

(ػشتیپیپَس )11 ?18== ،تا تیاًی هتکوّل ،ارٓاى هلیؿلَد

هیدّذ ٍ ّوِ رَاهْ تش ایي اػاع هتحذ هلیؿلًَذ کلِ

کِ "تافت کالثذی سٍػتا ؿاهل هزوَِٓ اتٔلاد فیضیکلی ٍ

آوای آىّا هٌاتق تا فشٌّگ یگاًلِ ای تلش ػلاختاسی اص

قاتل هـاّذُ ٍ اًذاصُگیشی تافت سٍػتا اػلت کلِ ًتیزلِ

سٍاتي ارتوآی ػاصهاًذّی هیؿًَذ (گیذًض)89 ?18=; ،

دخاللت َٓاهللل تأحیشگللزاس ًثیٔلی ٍ اًؼللاًی دس فوللایی

تش ایي اػاع هی تَاى ارٓاى داؿت کِ ّش آًچِ دس استثاى

تٔاهلی اػت" (احوذیاى ٍ ّوکاساى )1< ?18=< ،تش ایلي

تا راهِٔ هٌشح هیگشدد ،تا سٍاتي افشاد ٍ سٍاتي فشٌّگلی

اػاع هی تَاى گ ت ارتواّ اًؼاًی دس ّش ػکًَتگلاّی

حاکن تش راهِٔ تیاستثاى ًیؼت ایٌچٌیي اػت کِ فولای

چللِ تللشاػللاع دیللذگاُّللای تزشتللی ٍ چللِ تللشاػللاع

ارتوآی تٌَِٓاى ٓاهلی اػاػلی دس اتخلار تللوینّلای

تشًاهِسیضی ّای رذیلذ ،دس تشخلَسد تلا هحلیي ٍ تلأهیي

افشاد راهِٔ هؤحش هیافتذ "ه َْم فوا ،هتوويِ فْنِ دًیایِ

ًیاصّای ارتوآی اًؼاى دس آى ،داسای توایالت ٍ ٓالیقی

ارتواّ دس قالة سٍاتي اػت ایي ه َْم تاکیذی اػت تلش

اػت کِ آًچِ تٌا هیػاصد ًتیزِ ّن ًـیٌی ٓالیق فشدی ٍ

ایيکِ ّش ٍاقٔیتی کِ تِ ٍػیلِ آى تٔشیلف هلیؿلَد ،دس

ارتوآی تا هحذٍدیت ّا یا تؼْیالت هحیي ًثیٔی اػت

ساتٌِ تیشًٍیتِ هتقاتل ٌٓاكشی قشاس هیگیشد کِ ایي فولا

چشا کِ ارتواّ ػاکي دس سٍػتا تلشای اػلت ادُ اص صهلیي،

سا تـکیل هی دٌّذ"(تَسدیَ )<7 ?18=> ،فوای ارتوآی

ایزاد ؿثکِ هٔلاتش ،هکلاىیلاتی کلاستشیّلای هختللف ٍ

تِ هٌٔی هت اٍت ؿذى ارتوآی اػت کِ هلیتَاًلذ هثلیّي

ػاخت ٍ ػاص ،اص اهکاًات هحیٌی اػلت ادُ کلشدُ ٍ الثتلِ

آؿتی پزیشی ٍ یا سٍیاسٍییّای هیاى افشاد هختلف دس ایي

هحذٍدیتّای هحیٌی سا ًیض هٌَِس هیداسد

فوا تاؿذ

ػکًَتگاُّای تـشی دس پی پاػخ تِ ًیاصّای هلادی ٍ

رؼتزَ دس هیاى ًِشات اسایِ ؿذُ اص ػَی هتخلللاى

غیش هادی اًؼاى ؿکل هییاتٌذ اص هْنتلشیي ایلي ًیاصّلا،

دس خلَف َٓاهل ارتوآی-فشٌّگی حاکن تلش رَاهلْ

Downloaded from jhre.ir at 3:56 +0430 on Monday May 10th 2021

یکذیگش اػت کِ تِ ٍػیلِ یکذیگش ،تلِ ٍػلیلِ تیشًٍیلت

ًگشؿی اػت کِ اص ًشیق تزشتِ حال یا گزؿتِ ،اص سفتلاس

ؿْشی ٍ سٍػتاییً ،یف هتٌَٓی اص ؿاخقّآَ ،اهلل ٍ

هَرللة پیللذایی ؿللکلی کالثللذ هللیؿللَد ٍتللش 71اٍلللیي

<1

راهِٔ ؿٌاػی تلَد کلِ تلش تلأحیش فشٌّلگ تلش کلٌؾّلای

ٌٓاكش ارتوآی سا هٔشفی هی ًوایذ چٌاىکِ اتي خلذٍى

سا تا تشؿواسی خلایق ارتوآی-فشٌّگی ،دس پلشداختي

تیؾ تشی تلش کلٌؾ ٍ کلٌؾ هتقاتلل آولای راهٔلِ دس

ضوارُ  ♦148سهستاى

تِ فشٌّگ ٍ تشٍص ٍیظگیّای ُلاّشی تولذى ،خللایق

ؿکلدادى تِ ػاختاسّای تٌیادیي راهِٔ هیکٌلذ"(گیلذًض،

♦ 93

رؤیتللی ٍ سٍاتللي خَیـللاًٍذی ،خلَكللیات اقتلللاد

;= )7= ?18ایي کِ کذام َٓاهل ٍ ًیشٍّای تیشًٍی ،اًؼاى

هٔیـللتی ٍ ؿللیَُّللای صًللذگی سٍصهللشُ هللشتثي تللا آى،

سا ٍاداس تِ اتخلار تللوین هلیًوایٌلذ ،تلِّولشاُ تحلیلل

آتقادات هزّثی ٍ آداب ٍ سػَم ٍ کٌؾّای فشاهادیٍ ،

چگللًَگی سفتللاس فللشد تللٌِٓللَاى ٌٓلللشی اص راهٔللِ ٍ

=1

رْتگیشی دس گلضیٌؾ فلشم ٍ کالثلذ ،اّویلت داسد للزا

تشسػی ًِشیات هتخللاى دیگش ًیض ،اهکلاى دػلتِتٌلذی

تأکیذ تش تأحیش َٓاهلل ًثیٔلی یلا اقتللادی تلذٍى لحلاٍ

هٔیاسّای ػٌزؾ ٍ َٓاهل احشگزاسی سا فشاّن هیآٍسد

ًیشٍّای ارتوآی ٍ فشٌّگی کِ اتخار تلوین ٍ اًتخلاب

الثتِ ػَاد ،ػیاػت ،دیاًت ٍ اخال تیاى ًولَدُ اػلت

سالف لیٌتَى> 1هٔتقذ تش ایلذُ «تحلیلل فلشد تلش اػلاع

اًؼاى سا هَرة هیگشدًذ ،ػثة گوشاّی اػت

سٍاًـٌاػی ،راهِٔ تلش اػلاع راهٔلِ ؿٌاػلی ٍ فشٌّلگ

تا تٔوق دس ًِشیات راهِٔ ؿٌاػلاى ٍ هت کلشاى (د ،)1

تشاػاع قَم ؿٌاػی فشٌّگی» اػلت ٍ تیلاى هلیداسد کلِ

گؼتشدگی ًیف َٓاهل ارتوآی هؤحش تش کالثلذ ػلکًَتی

ساتٌِ ػِ گاًِ فشد ،راهِٔ ٍ فشٌّگ ٍ تأحیش هتقاتل آىّا تش

ٓیاى هیگشدد اها تا تَرِ تِ ه اّین اكلی راهِٔؿٌاػلی،

یکذیگش چٌاى آؿکاس ٍ دایوی اػلت کلِ ّشگلاُ هحققلی

هی تَاى ٌٓاكش اػاػی هَسد هٌالِٔ سا دس چْاس دػتِ کلی

تخَاّذ دس هَسد یکی تیتَرلِ تلِ آى دٍ دیگلش ،تحقیلق

رؤیت ،فشٌّگًْ ،ادّای ارتوآی ٍ ًِامّای ارتوآی

کٌلذ خیللی صٍد تلِ تليتؼلت خَاّلذ سػلیذ( Linton,

خالكِ ًوَد (د  )7ؿایاى تَرِ اػت کِ تشاػاع آسای

 )1945:21اص ایي هٌِشً ،ویتَاى تشسػی ٍ تحلیل کالثلذ

ّشیس اص كاحةًِشاى ،تَرِ تِ اٍلَیتتٌذی یلا تقؼلین

ػکًَت تشای اًؼاى سا تلذٍى لحلاٍ َٓاهلل فشٌّگلی ٍ

صیشهؤل ِّا هیتَاًذ هت اٍت تاؿذ

ارتوللآی كللحیح یافللت آهللَع ساپللاپَست ،ارتوللاّ ٍ

ٍیضگیّای بافت کالبذی رٍستاّای گیالى

فشٌّگ سا تِ هخاتِ ٓاهل تٔییيکٌٌذُ غیشهادی دس ؿکل تٌا

کالثذ ٍ هٔواسی تَهی سٍػتایی دس گیالى تا ُاّش هیایش

هیداًذ ٍ هٔتقذ اػت " کالثذ ػکًَتی یس کٌؾ اًؼلاًی

خَد ،اقتثاػی ػادُ اص ًثیٔت ٍ ریشافیای هٌٌقِ تِّولشاُ

اػت ٍ حتی دس ػخت تشیي ؿشایي ٍ دس هیاى ؿذیذتشیي

احشپزیشی صیاد اص ٍیظگی ّای فشٌّگی-ارتولآی ػلاکٌاى

تٌگٌاّا ٍ قیَد فیضیکی ٍ تا تکٌیسّای هحلذٍد ،تلاص ّلن

آى تَدُ ٍ پاػخگَی ًیاصّای ػکًَتی هشدهاًی اػت کلِ

یس اًتخاب اص هیاى اًتخابّای هتٔذدی اػت کِ ًقؾ

فٔالیتّای اقتلادی ٍ فشٌّگ صیؼتی آًلاى ،هت لاٍت تلا

اسصؽ ّای فشٌّگی سا سٍؿلي هلیػلاصد" (ساپلاپَست،

دیگش ًقاى ایشاى اػت ارتوآلات سٍػلتایی گلیالى ًیلض

==ًِ )=: ?18شیِّای کٌؾ ارتوآی کِ هتَرلِ تحلیلل

ّوچَى دیگش"فشٌّگ ّای ػٌتی کِ تقؼین کلاس ًلاچیضی

چگًَگی سفتاس کٌـگشاى فلشدی ٍ رْلتگیلشی آًلاى دس

داسًذ ،اص اًؼزام هکاًیکی تشخَسداسًلذ اص آىراکلِ اکخلش

قثال یکذیگش ٍ راهِٔ اػت ،هثیي گضیٌؾ فشٌّگیِ ؿلکلِ

آوای ایي رَاهْ هـاغل هـاتْی داسًذ ،تِ ػثة تزشتِ

کالثذِ ػکًَتی اػت ٍ کٌؾ هثتٌی تش ػاختاسّا اػلت کلِ

هـتشک ٍ ٓقایذ هـتشک تِّن پیًَذ هی خَسًلذ"(گیلذًض،
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تشخی اص ت اٍتّای ػکًَتگاُّای ؿلْشی ٍ سٍػلتایی

ارتوآی تأکیذ داؿت "ًِشیِ ّای کٌؾ ارتولآی تَرلِ

ًِشّلای

آى اػت( )Lynch, 2005: 2للزا دس گلیالى ًیلض ػلاصهاى

فشدی ٍ ؿخلی تاقی ًویگزاسد ٍ تزاسب هـتشک ؿیلی

فوایی سٍػتاّا ،داسای ػاختاسی پَیا اػت کِ تشخلی اص

هَرة تشٍص سفتاسّای فشٌّگی هتـاتِ هیؿَد ّوچٌلیي

ٍرَُ هـتشک آىسا هیتَاى دػتِتٌذی کشد هؼللن آىکلِ

ػاصهاًذّی تافت کالثذی سٍػتاّا ،حاكل تٔاهلل رَاهلْ

ّیچگاُ ًویتَاى دآیلِ ؿلٌاخت کاهلل ّولِ خللایق

اًؼلاًی ٍ ػاختلاس ًثیٔی هٌٌقلِ ًی هذت ًَالًی اػت

(تِخلَف ارتوآی ٍ فشٌّگی) یس راهِٔ سا داؿت

ٓشفی صًذگی ،هزال ٍ فشكلتی تلشای اخلتال

ًِشیِ پشداص

خلَكیت کالثذی هٌتذ اص ًِش

چکیذُ ًِش

پیش تَسدیَ

ٓادتٍاسُّا(سفتاسّای ارتوآی تحت تأحیش یس حَصُ) هَرذ ٍحذت دس سٍؽّای صًذگی دس
ّش هَقٔیت فشٌّگی-اقتلادی تَدُ ٍ آى سا اص دیگش هَقٔیتّای صهاًی -هکاًی هتوایض
هیکٌٌذ(تَسدیَ)8: ?18=> ،

ٓادتٍاسُّا تا تأحیش اص ؿیَُّای صیؼتی ،هَرة ّوگًَی هٔواسی ٍ کالثذ
هزوَِٓ صیؼتی دس هَقٔیت ٍاحذ ارتوآی-فشٌّگی هی گشدًذ

آهَع ساپاپَست

دس فشٌّگ ّای ػٌتی ،هحیي ّواًٌذ فشٌّگ دس تشٍص ٌّزاسّای سفتاسی ًقؾ داسد(ساپاپَست،
);< ?18=9
ؿکل خاًِ هتأحش اص ؿیَُ صًذگی اػت ٍ ؿیَُ صًذگی ًیف ٍػیٔی اص فٔالیتّا سا دس تش داسد
(ساپاپَست)118 ?18== ،

سٍؽّای صًذگی اص هْنتشیي َٓاهل ؿکل هؼکي ٍ کالثذ سٍػتایی اػت

آًتًَی گیذًض

هحیي هادی ،ػاصهاى ػیاػی ٍ َٓاهل فشٌّگی تش تیییشات ارتوآی هؤحشًذ ٍ تأحیش َٓاهل
فشٌّگی ّوچَى دیيًِ ،امّای استثاًی ٍ سّثشی تیؾ اص دیگش َٓاهل اػت(گیذًض);8 ?18=;،

ساتٌِ هتقاتل فشٌّگ ٍ کالثذ ،هَرة تشٍص خلایق ٍ تیییشات ارتوآی
هیگشدد ٍ اص آى ًیض تأحیش هیپزیشد

ًَّ صًذگی تحت تأحیش ؿیَُّای صیؼت ٍ ًیض الگَّای هٔیـتی قشاس داسد کِ تشخی اص رٌثِّای
سفتاسی ؿیَُّای صًذگی ،اص حثات ٍ پایذاسی تیـتشی تشخَسداسًذ
ؿکل صًذگی هتکی تش هٔیاسّای آتقادی ٍ فشٌّگ تَدُ ٍ تش هؼکي اًؼاى تأحیشگزاس
اػت(حزت?18== ،دُ)

الگَی هٔیـتیِ سٍػتایی ،خلَكیات صیؼتی پایذاسی سا تشهیػاصد ٍ هٔواسی
هتٌاػة تا آى سا تٌیاى هیًْذ

هاکغػَس
هْذی حزت

8

آتقادات ٍ تاٍسّا اص اّن َٓاهل ؿکلگیشی هؼکي ّؼتٌذ

کشیؼتیي ًَسًثشی-
ؿَلتض

ّش احش هٔواسی تِ هٌٔای اسصیاتی گضیٌِّایی اػت کِ تا ًیاصّا ٍ ًیات اًؼاى ػش ٍ کاس داؿتِ ٍ
داسای هٔاًی ٍرَدی كََُسی اص صًذگی اػت
ؿکل کالثذی ّش هزوَِٓ صیؼتی هتٌاػة تا اسصؽّای گضیذُ ارتوآی آى تَدُ ٍ ًـاى دٌّذُ
تَفق هحیي ارتوآی تا هحیي ًثیٔی اػت

تا تٔوق دس هٔواسی تَهی ٍ تافت ػکًَتی ،گضیٌؾّای فشٌّگی اًؼاى ٍ ٍفا
اسصؽّای ارتوآی ٓیاى هیگشدد

راى اػتَسی

هٌٔای هٔواسی سا هاًٌذ ّش پذیذُ فشٌّگی ،اص ًشیق تاصًوایی ٍ سفتاسی کِ هٌٔای ٍاقٔیت سا
تشهیػاصد ،تا دیگش افشاد ارتواّ ػْین هیؿَین(اػتَسی)79 ?18=: ،

ارتواّ ،اص ًشیق تاصًوایی هٌٔا ،تِ کالثذ هٔواسی ّواًٌذ ػایش پذیذُّای
فشٌّگی اسصؽ ٍیظُ هیتخـذ

د  1اختلاسی اص آسای كاحةًِشاى دس خلَف َٓاهل ارتوآی-فشٌّگی هؤحش تش کالثذ ػکًَتی هأخز? ًگاسًذگاى
خاًَادُ

اقتلاد

ًِام ػیاػی

تس ّوؼشی یا چٌذ ّوؼشی ،قَهیت ٍ
سٍاتي خَیـاًٍذی ،رذایی گضیٌی
ًای ِای ٍ خاًَادگی

تقؼین کاسً ،حَُی اًزام فٔالیتّای
اقتلادی ،دٍؿیلِ تَدى ،الگَّای
هٔیـتی ٍ هـاغل هؼلي ،الگَّای
هٔیـتی ٍ هـاغل هؼليًِ،ام ّای
اقتلادی ،تاس تک ل

آییيّا ٍ آداب ٍ سػَم ،هقشسات ٍ
َُاتي هزّثیٓ ،قایذ ٍ اخال دیٌی،
آتقادات ارتوآی ،گشایؾّای دیٌی ٍ
هزّثی

قَاًیي ،اهَس حکَهتی ،تلوینّای
گشٍّی ٍ دٍلتی ،خي هـیّای ػیاػی

هزّثی

ًْادّای

آهَصؿی

دیاًت ٍ

ًِامّای

قذست ٍ ً َر فشدی ،هٌاػثات هیاى فشد
تا دیگشاى ،سفتاسّای فشدی

اقتذاس ٍ ػلٌِ ،هٌضلت ٍ هقام ارتوآی،
تَقٔات راهِٔ اص فشد

احضاب ،گشٍُّای قَهی ٍ
قثیلِای،خاًَادُ

ؿیَُّای سفتاسی ،سٍؽّای صًذگی

آهَصؽّای ّوگاًی ،ػَاد

افشاد

ً ؾّا

گشٍُّا

ًثقِ

ًوادیي

ًِامّای

اًالٓات
داًؾ ٍ اًالٓات تَهیٓ ،لن

فٌاٍسیّای رذیذ ،دػتافضاسّا ٍ
هلٌَٓات تـشی

قَهیتً ،ظاد

صیثایی ؿٌاػی،هٔواسیف دػتاٍسدّای
ٌّشی ،كٌایْ دػتی

ٍقف ٍ اّذای صهیي ،حشین ،قلوشٍ ٍ
هحشهیت ،ػٌت ٍ آداب ٍ سػَم ،

فٌاٍسی

ٌّش

َٓاهل طًتیکی

ؿٌاختی

(دهَگشافیس)

رؤیت

هتیییشّای

هتَػي ػي اهیذ تِ صًذگی،هیضاى
تاسٍسی ،هیضاى هشگ ٍ هیشّای
غیشًثیٔی،ػاختاس ػٌی ٍ رٌؼی،ػاختاس
ٍ تٔذ هتَػي خاًَاس،هیضاى سؿذ
رؤیت(افضایؾ ٍ کاّؾ)

د 7هْنتشیي َٓاهل ارتوآی هؤحش تش رَاهْ کِ اص هٌِش كاحةًِشاى تاصؿٌاختِ هیؿًَذ هأخز? ًگاسًذگاى

ارتوآی

فشٌّگ

هؤل ِّای

فشٌّگ ٍ فشآٍسدُّای هادی

رؤیت ٍ تیییشات رؤیتی

هؤل ِّای صیشهزوَِٓای

ًْادّای ارتوآی

ًِامّای ارتوآی

♦ 93

هاکغ ٍتش

گشٍُّای ؿاخق هاًٌذ خاًَادُ ٍ گشٍُّای قَهی دس هٌاػثات ارتوآی ًقؾ داؿتِ ٍ سفتاسّای
ارتوآی سا هٌٔا ٍ رْت هیدٌّذ ٍ هَاتي سا تٔییي هیکٌٌذ(ٍتش)88 ?18=: ،

تشخی اص هَاتي تٔییي ؿذُ اص ػَی گشٍُّای قَهی ٍ ارتوآی ،تش کالثذ
ػکًَتی ٍ ؿکل هٔواسی آوال هیؿًَذ

ضوارُ  ♦148سهستاى

هٔیـت هشدم اص تـاتِ صیادی تشخَسداس اػت ،ؿلیَُّلای

ػکًَتگاُّا ٍ سٍاتي ،هٌاػثات ٍ پیًَلذّای تلیي ارلضای

ٌٓاكش اػاػی
رَاهْ اًؼاًی
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;= )1; ?18تش ایي اػاع دس رَاهلْ سٍػلتایی کلِ ًلَّ

ٍ پَیایی یس ػاصهاى فوایی ،هتأحش اص ًقؾ ٍ کاسکشدّای

فٔالیتّای اقتلادی اص هْنتشیي َٓاهل هلؤحش تلش ؿلکل

تْشُ تشدُ تا تِتَاًٌذ تلِ تْتلشیي ًحلَ ٍهلٔیت هؼلکي،

هؼکي اػت ،اها دس یلس هٌٌقلِ ٍ تلا فٔالیلت اقتللادی

هحلللِ ٍ ػللکًَتگاُ خللَد سا تْثللَد تخـللٌذ( Mtwangi

هـاتِ ،پاػخّایی هت اٍت تلِ ًیاصّلای فولایی هـلاّذُ

)Limbumba, 2010: 192-193

ضوارُ  ♦148سهستاى

هیگشدد تًَِس هخال تا اقتلاد هؼلي کـاٍسصی ٍ کـلت

فزٌّگ :دس اغللة پٌْلِ ّلای اقلیولی گلیالى ،ؿلوای

تشًذ دس رلگِ ّای گیالى ،فوای تخللیق یافتلِ تلشای

هٔواسی تَهی ّوؼَ تا َٓاهل ارتوآی-فشٌّگیَّ ،یت

اًثاس کشدى تشًذ دس هٌاًق هختللف هت لاٍت تلَدُ ٍ ًیلض

هٔواسی ایي هٌٌقِ سا تشػاختِ اػت َّیتی کِ تا ٍرلَد

فوای اػتقشاس دامّا (دام هؼلي دس ایي اػتاى ،گاٍ اػت)

تـللاتِ خلَكللیات آب ٍّللَایی گللیالى تللا تشخللی
77

78

♦ 93

دس خاًَاسّای سٍػتایی گیالى تِسغن ّوگلًَی دس ؿلیَُ

هٌاًق دًیا ،هٌحلش تِفشد اػلت(دیثا ٍ یقیٌلی? 18<7 ،

فٔالیللت اقتلللادی خاًَاسّللا ،اص تٌ لَّ ٍ تٔللذدِ گًَللِای

 )11تذیي هٌٔا کِ دس هٌاًقی اص رْاى کِ ٍیظگی اقلیولی

تشخَسداس اػلت (ًَیللِّلای دٍس اص خاًلِ هؼلکًَی دس

هـاتِ گیالى داسًذ ،الگَّای هت اٍتی اص ػلاختاس کالثلذی

هٌللاًق رلگللِای ٍ ًیللض ًَیلللِّللای هتلللل تللِ فوللای

ػکًَتگاُ سٍػتایی دیذُ هیؿَد ٍ تشایي اػاع هلیتلَاى

هؼکًَی) دس گیالى هاًٌذ تؼیاسی اص ًقلاى دًیلا "تٌلا یلا

تاٍس داؿت?" ت اٍتّایی کِ هیلاى اًلَاّ تٌاّلای هٌلاًق

ػاختواى تَهی ،تٌایی تزویٔی اػت؛ یٌٔی گؼتشؽ آى اص

هختلف ٍرَد داسًلذ ،هثلیي ت لاٍتّلایی اػلت کلِ دس

ًشیق افضایؾ یس رضء تِ رضء دیگش تِدػلت هلیآیلذ ٍ

فشٌّللگ آیللیي ٍ هٌاػللس هللزّثی ،ؿللیَُ صًللذگیًِ ،للام

ػادُتش اص اؿکال أًٌا ًاپلزیش تٌاّلای كلاحة ػلثس،

ارتوآی ،اقلین ٍ هٌِش ،هلالح ػاختواًی ٍ تکٌیلسّلای

خَد سا تا تیییشات ّواٌّگ هیػاصد"(ساپلاپَست?18== ،

هَرللَد ٍ قاتللل دػتشػللی ٍ ٍرللَد داسد"(ساپللاپَست،

 );9هٔواسی تَهی سٍػتایی گیالى ،هاًٌلذ ّلش هٔولاسی

== )81 ?18کالثذ هزوَِّٓای ػکًَتیّ ،واًٌلذ تولاهی

تشخاػتِ اص صادتَم ٍ تشهثٌای ًیاصّا ٍ ّواٌّگ تلا َٓاهلل

هحیيّای هلٌَّ دس تشگیشًذُ تلویوات ،گلضیٌؾّلا ٍ

هحیٌی(اکَلَطیس)پذیذ آهلذُ ٍ اصػلَی دیگلش تلش پایلِ

سٍؽ ّای خلاف اًزلام کلاس اًؼلاى تلَدُ ٍ هختلَم تلِ

تاٍسّای رٌّلی ٍ کلٌؾّلای ارتولآی-فشٌّگلی هلشدم

" گضیٌؾ یس ساُ حل اص هیاى تواهی ساُ حلّای هوکٌلِ

هٌٌقِ دس ّواٌّگی تا کٌؾ ّای اقتللادی ،ؿلکل یافتلِ

اػت گضیٌؾ اًزام ؿذُ ،هٔوَالً تا فشٌّگ هشدم هلزکَس

اػت تا آىکِ دس چگًَگی ؿکلگیلشی هٔولاسی گلیالى،

تٌاتق داسد ٍ تًَِس کلی یس ًحلَُ تشسػلی فشٌّلگّلا،

َٓاهل ریشافیایی ٍ خلَكیات آب ٍ َّایی ،تلِّولشاُ

تشسػی گضیٌؾّای هختلف آًاى هلیتاؿلذ ّولیي هزلاص

اهکاًات ًثیٔی ٍ تَهی هٌٌقلِ ،اص روللِ هللالح ٍ فلي

تَدى گضیٌؾّا اػت کِ هکاىّا سا تِ كَستی تاسص اص ّن

ػاختً ،قلؾ اػاػلی داسد ،تلا ایلي ٍرلَد تلأحیش تلاسص

هتوایض هلیکٌلذ"(ساپلاپَست ٍ )1; ?18;;،هٔولاسیّلای

فٔالیتّای هٔیـتی ٍ کٌؾّای اقتلادی تش هؼکي تَهی

هت اٍتی سا ؿکل هیدّذ دسػلت اػلت کلِ هَقٔیلت ٍ

سا تِػَْلت هیتَاى هـاّذُ ًوَد تیـتش هتٔلقات خاًِ ٍ

ػایت (هحًَِ) تٌَِٓاى رثش فیضیکی تلش ؿلکل هؼلکي

71

هؤحش اػت ،اها خَد تلش اسصؽّلای فشٌّگلیِارتولاّ ًیلض

ٍ ًَیلِ ،تًَِسهؼتقین دس استثاى تا فٔالیتّای اقتللادی

احشگزاس تَدُ ٍ اص ایي ًشیق هزذداً تش الگَ ٍ ؿکل خاًلِ

فواّای خذهاتی ٍاحذ هؼکًَی ّواًٌذ تلوثاس ،کٌذٍد

ٍ هٔیـتی پذیذ آهذُاًذ تذیْی اػت کِ ػاکٌاى ،اص تٌلَّ

تأحیش داسد تٌاتشایي "تِ دٍ ًشیق هیتَاى تأحیش ػلایت تلش
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فعالیتّای التصاادی? تلا آىکلِ ؿلیَُّلای هختللف

صیاد ایي َٓاهل(ًثیٔی ،اقتلادی ٍ ارتولآی-فشٌّگلی)

ؿیة آى ،رٌغ خاک یا رٌغ ٍ ًَّ صهیي ،هؼیش حشکت

تاص سا هَرِ رلَُ هیدّذ ًَّ هحلَسیت ٍ گًَلِّلای

آب ّای ػٌحی ،هؼیل ّا ،پَؿؾ گیلاّی ،اقللین ،خلشدُ

حلللاس ٍ دیللَاس تٌاّللای هؼللکًَی گللیالى ،هثللیي هیللضاى

اقلللین ٍ ٍ سٍؽ دٍم سٍؿللی اػللت کللِ اسصؽّللای

هحشهیت فولایی ٍ ًحلَُ ت کلش ٍ آتقلادات هلشدم ایلي

ػللوثلیس ،آتقللادی یللا فشٌّگللی ،تللاسیخی ،ارتوللآی،

هٌاًق اػت(ت)7

ضوارُ  ♦148سهستاى

تشسػی ًثیٔت فیضیکی ػایت یا هَقٔیت ّلش تٌلا ،یٌٔلی

هٌاًق داسد(ت )1ایي ٓاهل دس کٌاس دالیل اقلیوی ،تافلت

اقتلادی ػایت ٍ ًتایذ حاكل اص آى ٍ تأحیشات آى تش تٌلا

سا هَسد تشسػی قلشاس هلیدّلذ"(ساپلاپَست)11= ?18==،

تأحیشگزاسی َٓاهل ًثیٔلی ٍ هحیٌلی دس ایزلاد ؿلکل ٍ

♦ 93

ػاختاس خاًِ ٍ هزتولْ صیؼلتی تؼلیاس اّویلت داسد؛ اهلا
اًتخاب هَقٔیت اػتقشاس ٍ گضیٌؾ هکاى ػلاخت تٌلا ،تلِ

00

اسصؽّای ارتوآی-فشٌّگی ًیض ٍاتؼتِ اػت(ى )1

ت .1بافت باس ٍ عذم ٍجَد حصار هحکن در هحَطِ خاًِ
رٍستایی در رٍستای آق اٍلز .هأخذ :آرضیَ تصاٍیز ًگارًذگاى.
هأخز? ًگاسًذگاى
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخز? ًگاسًذگاى
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخز? ًگاسًذگاى

ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخذً :گارًذگاى.

اهٌیتٓ :اهل دفاّ ٍ یلا ٍرلَد اهٌیلت دس ّلش هٌٌقلِ
هأخز? ًگاسًذگاى

تَریِ کٌٌذُ خلَكیات دیَاسّا ،هَاًْ ،پشچیي ٍ حلاس
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.

ًگاسًذگاى دلیلل ًقلؾ دفلآی ٍ
كللة ،تلِ
تِ اؿکال هتخلخل یلا
هأخز?

ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخز? ًگاسًذگاى
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
ًگاسًذگاى
پارچِ بزای جلَگیزی اس دیذ
ت .2پَضص ایَاى ٍ تالرهأاسخز?طزیك
یکذیگز.
هسکي اس
عَاهل هؤثز
ثیزپذیزی
ًاهحزم درى  .1تأ
ًگارًذگاى.
تصاٍیز
هأخذ :بزآرضیَ
الت لیل.
رٍستای
هأخز? ًگاسًذگاى

رٍابااا اجتواااعی? دس تؼللیاسی اص سٍػللتاّای گللیالى،
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.

یکذیگز.اّویلت ٍ
ٌٓاكلشاسداسای
تاصداسًذگی تأآىّا
ایيبز هسکي
یقیٌاًهؤثز
اػتعَاهل
ثیزپذیزی
ى .1
ٍرَد اهٌیلت ٍ یلا ًلضاّ،
خز? کِ تا
ّؼتٌذ
ًگاسًذگاى
کاسکشد هزّثی ًیض هأ

هأخز? ًگاسًذگاى

ّوضیؼتی ٍ ّوؼایگی افشاد دس کٌاس یکذیگش تلَدُ ٍ للزا

یکذیگز.هحکللن ٍ
لذاى اسحللاس
گشدًلذ بزفقل
ثیزپذیزیهلی
یلا تأتٔللذیل
هسکي
عَاهل هؤثز
تـلذیذى .1

هحالت سٍػتا کوتش تش هثٌای قَهیت ؿلکل یافتلِاًلذ دس

دیَاسّللای كلللة دسهأخز?
ًگاسًذگاىلَهی سٍػللتایی گللیالى
هٔوللاسی تل

ٍاحذ ّوؼایگی دس سٍػتاّای پٌِّْای هختللف گلیالى،

ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخز? ًگاسًذگاى
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخز? ًگاسًذگاى
ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.

سٍاتي ارتوآیِ خاسد اص سٍاتي خَیـلاًٍذی ،هٌزلش تلِ
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تٌا سا هَسد تَرِ قلشاس داد ًشیقلِ اٍل ٓثلاست اػلت اص

حکایت اص ٍفا ارتوآی ٍ ٍرَد اهٌیت ًَالًی دس ایلي

ایزللاد ٍاحللذّای ّوؼللایگی ٍ ّوزللَاسی ٍاحللذّای

ایي هکاى ٓوَهی ًیض حافَ اسصؽّلای هللَسد تللَافق دس

هؼکًَی ،تثییي کٌٌذُ تأحیش تاسص سٍاتلي ارتولآی اػلت دس

ارتولاّ تَدُ ٍ ػکًَت ٓوَهی سا فشاّن هیػاصد

ضوارُ  ♦148سهستاى
♦ 93

ایي هٌاًق ،تأکیذ تش تـکل هحالت تشهثٌای قَهیت ٍ سٍاتي

دس سٍػتاّای گیالى تًَِس ٓلام کَچلِ تلِسغلن آىکلِ

خَیـللاًٍذی ،کوتللش هـللاّذُ ؿللذُ ٍ تیـللتش رللایگیشی

ٌٓاكش هزوَِٓ صیؼتی سا تِّن پیًَذ هیدّذ ،هلشص هیلاى

خاًَاسّلای گؼلتشدُ پلذسی دس یلس هحًَلِ هؼلکًَی تلا

دٍ فوا ،دٍ ٍاحذ هؼکًَیِ غیش هزاٍس ٍ یا هحًَلِّلای

ٌٓاكش خلذهاتی هـلتشک تلِ چـلن هلیخلَسد دس هٌلاًق

آىّلللا اػلللت دس هٌلللاًقی ّواًٌلللذ ًقلللاى کَّپایلللِ ٍ

رلگِای ،ارضای هحًَِ هؼکًَی تِ كلَست هٌ لس دسٍى

کَّؼتاى ّای گیالى هشصی هـخق هیاى هحًَلِ ٍاحلذ

هحًَِ قشاس گشفتِ ٍ ّواًگًَِ کِ تیلاى ؿلذ ،ػلاصهاىدّلی

هؼکًَی ٍ هٔثش هزاٍس آى ٍرَد ًذاؿلتِ ٍ دس پلاسُای اص

فوایی ،اص سٍؽ تزویْ ٌٓاكش کاسکشدی تْشُ هلی تلشد تلِ

اٍقات اًزام تشخی فٔالیتّای هحًَِ هؼکًَی دس هٔثلش

تیاى دیگش دس ًِام اػتقشاس کالثذی هحًَِ هؼکًَی اص سٍؽ

كَست هیپزیشد تا تَرِ تِ ایٌکِ استثاى تالفلل خاًِ تا

افضایؾ فوایی تش فوای دیگش اػت ادُ هی گشدد اها دس ًقلاى

ارتواّ تَػي کَچِ تأهیي هیؿَد ،هیتَاى تیاى ًوَد کِ

کَّؼتاًی کِ ٌٓاكش خذهاتی ٍ هؼکي دس قالة یس ٍاحلذ

کَچِ ًقؾ هْوی دس صًلذگی ارتولآی اًؼلاى داؿلتِ ٍ

ػاختواًی گٌزاًذُ هلیؿلًَذ ،اص سٍؽ ت کیلس داخللی ٍ

استثاى هیاى کَچِ ٍ قلوشٍ خلَكی(گزس اص کَچلِ تلِ

تزضیِ ػاختواى تِ ارضای کاسکشدی اػت ادُ هیؿَد

خاًِ) ،اّویت تؼیاس صیلادی داسد دس سٍػلتاّای گلیالى،

للوزٍ :دس ًِام رایگیشیِ ٌٓاكش هحًَِ هؼکي سٍػتایی

هشصتٌذی تٌاّای هؼکًَی ّواًٌذ ؿْشّای تلضسگ کلِ دس

گیالى ،آًچِ کِ تیـلتشیي اّویلت سا داسد ،دس هشکلض صهلیي

آى حشین ّای ٓوَهی ٍ خلَكی تِ غایت ت کیس ؿلذُ

ٍاقْ هی گشدد ٍ لزا خاًِ (تٌای هؼکًَی) دس هشکض هحًَلِ

اػتٍ ،رلَد ًذاؿلتِ ٍ تولایض دس تقؼلینتٌلذی فولایی،

(ػایت) اػتقشاس هی یاتلذ دس صًلذگی ارتولآی سٍػلتایی

سٍیت ًویؿَد خاًِ دس سٍػتا تا ه َْم ٍاقٔی ػلکًَت،

گیالى ،خاًِ تٌْا ،رضیی اص یس هزتوْ صیؼتی ّوگي اػت

تللِؿللکلی هتوللایض اص صًللذگی گؼؼللتِ افللشاد راهٔللِ دس

ٍ کل هزتوْ ،کادسی اص صًذگی اػلت کلِ ػلؼللِ هشاتلة

ؿْشّای تضسگ هتزلّی هیؿَد

خلَكی ػاصیِ صیؼتي دس آى تِ غایت سٓایت ؿذُ اػت

َّیت :سٍػتا یکی اص ٓشكِّای پایذاس ٍ تؼلیاس کْلي

ٍ ػکًَت خلَكی ،ػکًَت ٓوَهی ٍ ػکًَت هزتولْ

ػکًَت رؤی اًؼاى اػت ٍ ؿلاهل فولاّایی ٓولَهی

یا ػکًَت دس آتلادی ،هکولل ّلن ٍاقلْ هلی ؿًَذ اػاػلاً

اػت کِ صًلذگی ارتولآی دس آى ؿلکل هلیگیلشد ٍ دس

فواّای ٓوَهی سٍػتا كحٌِ هالقات ٍ دیذاس اًؼلاىّلا ٍ

ّن ًـیٌی تا خاًِ کلِ هحلل ػلکًَت خلَكلی اػلت،

استثاى ٓوَهی آىّا اػت اص ایيسٍ دس ایي فوا ،اًؼلاى تلا

َّیت فشدی سا هٌٔا هیتخـذ تٔاهالت ارتوآی اًؼاىّا

احؼاع آصهَدى آًچِ کِ تِ یلس رْلاى هٌٔلا هلیتخـلذ،

پغ اص تـکّل هزتوّْای صیؼتی کلِ دس ساع آى سٍػلتا

هؼکي هی گضیٌذ تا پزیشؽ چٌیي فوایی ،سٍاتي ارتولآی

اػت ،تَلذ هییاتلذ ٍ حلاٍی تَافلق هیلاى ػلاکٌاى یلس

اص دیذاس ّای ػادُ ،تِ تَافقاتی پیچیلذُ استقلا هلییاتلذ کلِ

ػکًَتگاُ هزتوْ ٍ حلافَ هٌلافْ هـلتشک ٍ اسصؽّلای

ًـللاى اص تَػللِٔ راهٔللِ داؿللتِ ٍ اهکللاى ٓوللَیت ٍ

ارتوللآی آىّللا اػللت ایللي تٔللاهالت هٌزللش تللِ اهکللاى

ارتواّپزیشی سا هیؼش هیػاصد ایي تٔاهلً ،یاصهٌذ فولایی

ٓوَیت دس ارتواّ ٍ تحکین سٍاتي تیي آوا هیؿلَد ٍ
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اػتقشاس خاًَاسّای خَیـاًٍذ کوتش هَسد تَرِ اػت ًحَُ

هـاّ اػت کِ دیذاسّای سٍصاًِ دس آى تلٍِقلَّ تپیًَلذد ٍ

خَد ًیاصهٌذ فولایی ّوگلاًی ٍ هـلتشک هیلاى آولای
هزتوْ صیؼتی اػلت کلِ تلِ دیلذاس ّلای سٍصاًلِ هٌزلش
هیؿَد فواّای ٓوَهی کِ ػلکًَت ٓولَهی سا دس تلش
هی گیشًذ ،هکول رٌثِ دیگش ػکًَت یٌٔی خلَت فلشدی
اػت کِ دس هؼکي ؿکل هلی پلزیشد ٍ هَرلة پلشٍسؽ

َّیت دس تؼتش ٍرَدی خَد کِ ًاؿی اص تٔلق تِ هکلاًی
دس کٌاس ػایشیي اػت ،دس گزس صهاى تِ َّیت ارتوآی ٍ
احؼاع تٔلق داؿتي تِ هکاى ٍ یس قلولشٍ ٍ ًیلاص تلِ

تأثیز عَاهل اجتواعی بز کالبذ رٍستایی در گیالى
هأخذً :گارًذگاى

َّیت ،اص ًیاصّای حاتت تا حؼاػلیت تحلشاىصایلی صیلاد

هٌاتق هٌالة پیؾ گ تِ هقالِ ٍ تا تکیلِ تلش هـلاّذات

اػللت َّیللت تللِ هٌٔللای دسک هللشدم دستللاسُ کیؼللتی ٍ

هیللذاًی ،تللا دػللتِتٌللذی َٓاهللل ارتوللآی حللاکن تللش

چیضّایی اػت کِ تشایـاى هٌٔاداس اػت ه َْم َّیت دس

هزوَِٓ ّای صیؼتی ،الگَی تحلیلی آصهَدُ ؿاهل ٌٓاكش

فشآیٌذ ارتوآیؿذى اًؼاى یافت هی ؿَد ٍ کٌؾ هتقاتلل

ًگارًذگاىسٍػلتاّای گلیالى سا
هأخذ:تلش کالثلذ
اكلی ارتوآی احشگلزاس

ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
هأخذً :گارًذگاى

ى  .1تأثیزپذیزی عَاهل هؤثز بز هسکي اس یکذیگز.
79

تیي ؿخق ٍ راهِٔ هَرلة اتللال رْلاى ؿخللی ٍ
ٓوَهی ٍی هیگشدد دس سٍػتاّای گیالى خاًِ رلذای اص

تأثیزپذیزیؿواسُ
تَاى .1دس رذٍل
ًوَداس یکذیگز.
خالكِهسکي
عَاهل 8هؤثز بز
هی ى

ؿلَد ّلش یلس اص ٌٓاكلش
اػتٌثاى هلی
ًگارًذگاى
چٌاًکِ اص رذٍل هأخذ:

هحلِ ٍ سٍػتا ًثَدُ تلکِ دس هَافقت تا آى ،گَؿِ دًزلی

تلأحیش چٌلذ
ؼتی
هزوَِٓ ص
کالثذ
ارضای
اًؼاًی ،تش
یکذیگز.
هسکيی اس
هؤثز بز
عَاهل
تأثیزپذیزی
رَاهْى .1

تشای صًلذگی خلَكلی اػلت کلِ دس استثلاى تلا هلشدم

ًگارًذگاى سا هیتَاى تِ اؿلکال
ٌٓاكش راهِٔ
راًثِ داسد الثتِ ًِ تٌْا
هأخذ:

سٍػتا ًیض قشاس هیگیشد (ت )8صًذگی کشدى دس هٌٌقلِای

هسکي
تٌذی هؤثز
دػتِعَاهل
تأثیزپذیزی
ٍ ى
یکذیگز .کالثلذ
تأحیشاس آىّا تش
کشد،بزتلکِ
ارضای.1هختلف

آؿللٌا ٍ هیللاى هشدهللی اص ًللَّ خللَد کللِ ؿللیَُّللا ٍ

ًگارًذگاى
هأخذ:
حائض اّویت اػلت ایلي
تاؿذ آًچِ
ًیض تِ كَُس هختلف هی

ٓادت ّایـاى سا ؿٌاختِ ؿذُ اػلت تلِ اًؼلاى احؼلاع

یکذیگز.
هسکي اس
خلایقهؤثز بز
تأثیزپذیزی عَاهل
هلشدم ّلش
فشٌّگی
ارتوآی-
اػت ىکِ.1هٌالِٔ دس

اهٌیت هیدّذ تذیي ػثة صًذگی افشاد سٍػتا ،تلا آتلادی
یٌٔی كحٌِ سخذاد ػکًَت ًثیٔی ،دسّن هیآهیضد

ًگارًذگاى
هأخذ:
تشًاهلِسیلضی ٍ ًشاحلی
گلزاسی،
هٌٌقِ ،تش فشایٌذ ػیاػت

کالثذ صیؼتی هٌاػة تشای آًاى ،الضاهی اػت تا تَرِ تِ سیض

تللا تٔوللق دس خلَكللیات کالثللذی سٍػللتاّای گللیالى

هؤل ِّای تیاى ؿذُ دس رذٍل ،تًِِش هیسػذ کِ چٌذ ٓاهل

هی تَاى تِ احشپزیشی تافت کالثلذی اص َٓاهلل ارتولآی-

ارتوآی-فشٌّگی تیؾ اص ػایش َٓاهل تًِلَس هؼلتقین یلا

فشٌّگللی دس کٌللاس ػللایش َٓاهللل پللی تللشد کللِ تشخللی اص

غیشهؼتقین تش کالثذ احش هیگزاسد کلِ اص آى روللِ فٌلاٍسی،

هْنتشیي آىّا تیلاى گشدیلذ هؼللن آىکلِ تثیلیي تولاهی

کٌؾ ّای هٔیـتی ٍ تقؼین کاس ،ؿیَُّای صًذگی سٍصهلشُ،

خلایق ارتوآی -فشٌّگی هؤحش تلش هٔولاسی ٍ تافلت

آداب ٍ سػَم ٍ آییي ،سٍاتلي ٍ رایگلاُ ارتولآی افلشاد،

کالثذی دس قالة هقالِ ًویگٌزذ اها هیتَاى اكللیتلشیي

قذست ٍ اقتذاس ،حلشین ٍ قلولشٍ ،رْلاىتیٌلی ٍ آتقلادات

َٓاهل ارتوآی هؤحش سا دػتِتٌذی کشد

فشاهادی اػت کِ تشسػی ّشیس تحقیقی هزضا سا هیًلثذ
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ٓوَهی تذل هیؿَد

ت  .3فضاّا ٍ عٌاصز هعواری خاًِ ،در تلفیك با فضای
عوَهی هعبز .هأخذ :آرضیَ تصاٍیزًگارًذگاى.

ضوارُ  ♦148سهستاى

اػت کِ داسای تلأحیشات ٓویلق ٍ پایلذاس هلیتاؿلذ ایلي
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َّیت اػت ػکًَت حغ تٔلق خاًش تِ ًقٌِای خاف

فشٌّگ ٍ
فشآٍسدُّای هادی فشٌّگ

ًِامّای ًوادیي
اًالٓات فٌاٍسی ٌّش

8

ًِامّای ارتوآی

افشاد ًقؾّا گشٍُّا
ًثقِّا

هیضاى تولس تش اػاع هَقٔیت
ارتوآی فشد
رایگیشی هؼکي افشاد ؿاخق دس
کٌاس هٔاتش اكلی ٍ هکاىّای هْن
ّواًٌذ گشُ ٍ قٌة سٍػتا
تلاحة ٍ تیییش کاستشی اساهی تش
اػاع سٍاتي ػلٌِ ،قذست ٍ
اقتذاس

9

ًْادّای ارتوآی ٍ ًِامّای ًوادیي

ضوارُ  ♦148سهستاى

سدیف

ٌٓاكش اػاػی
راهِّٔای
اًؼاًی
رؤیت

َٓاهل طًتیکی
هتییشّای رؤیت ؿٌاختی
(دهَگشافیس)

7

یکپاسچِ ؿذى اساهی کـاٍسصی ٍ
ؿالیکاسی تا اػت ادُ اص تکٌیسّای
رذیذ
تخلیق فوا تشای تشخی
کاستشیّای تاػیؼاتی ٍ تزْیضات
سٍػتایی (هخاتشات ،پؼت تش
ٍ ) هتٌاػة تا پیـشفت
تکٌَلَطی
ٍقف صهیي سٍػتا ٍ اختلاف آى
تِ کاستشیّای آهَصؿی یا ٓثادی
(هؼزذ ،حؼیٌیِ) تش اػاع
آتقادات هزّثی

تٔییي ػیاػت ٍ قَاًیي کـَسی
دس رْت ح َ یا تیییش
کاستشیّای اساهی
ت کیس ٍ تقؼین کاستشیّای
صسآی ٍ تاغی تِ قٌٔات کَچکتش
دس پی اًتقال تِ ًؼل رَاىتش دس
ًِام خَیـاًٍذی
اختلاف تخؾّای ٓوذُای اص
اساهی سٍػتا تِ کاستشیّای
اقتلادی ٍ هٔیـتی
تٔذد هشاکض ٓثادی ٍ هحل
تشگضاسی هٌاػس هزّثی تش اػاع
قَهیت ٍ خَیـاًٍذی
اختلاف اساهی تِ کاستشیّای
آهَصؿی (هذسػًِْ ،وت ػَاد
آهَصی)

هؤل ِّا
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ًِام کاستشی اساهی

ًِام ؿثکِتٌذی هٔاتش

ًِام هحلِتٌذی

ًِام ؿِوای تافت کالثذی ٍ
هٔواسی تٌاّا

اختلاف کاستشی هؼکًَی ٍ غیش
هؼکًَی تِاصای اصدیاد رؤیت
کالثذی
فواّای
تخلیق
هتٌاػة تا ػاختاس ػٌی ٍ رٌؼی،
ّواًٌذ هذاسع ،فواّای فشٌّگی
ٍ
تیییش کاستشی اساهی ٍ کالثذی دس
پی تیییشات ػاختاس رؤیتی ًِیش
هشگ ٍ هیش ٍ هْارشتّای
افضایـی ٍ کاّـی

تٔشین هٔاتش تِهٌَِس تؼْیل دس تشدد پیادُ
ٍ ػَاسُ دس پی افضایؾ رؤیت ػکًَتگاُ
تٔذد ٍاحذّای خشدُفشٍؿی دس کٌاس هٔاتش
اكلی ٍ فشٓی ٍ تیییش دس اتوؼ ش فوایی
هٔاتش تش اػاع کاستشی ٍ اصدحام
ًاتؼاهاًی ٍ ٓشم کن هٔاتش دس هحلِّای
هْارشًـیي

تٔذد هحلِّا ٍ هشاکض آىّا
ػاهاًذّی فواّای ٓوَهی دس هحلِ
هحلِتٌذی هؼتقل قَهیتّای هختلف
دس سٍػتا (رذاػاصی اقَام هحلی ٍ
هْارشیي)
تَرَد آهذى هحلِّا ٍ ػکًَتگاُّای
غیشسػوی دس حَهِ سٍػتاّا
تزوْ افشاد هؼي دس هشاکض هحالت

افضایؾ ػٌح صیشتٌا اص ًشیق احذاث
ارضا ًِیش ایَاى الحاقی دس ّوکف تشای
افضایؾ رؤیت خاًَاس
پیؾتیٌی اصدیاد ػٌح صیشتٌا دس هؼکي
تشای تَػِٔ آتی
اػتقشاس خاًَادُّای گؼتشدُ پذسی دس
یس هزوَِٓ
ػاخت هٌاصل هؼکًَی تا هلالح
هت اٍت ،اسصاى ٍ گاُ ًاهٌاػة تَػي
هْارشاى

تٔشین هٔاتش ٍ اختلاف ػَاسُسٍ تا
افضایؾ اتَهثیل دس ػٌح سٍػتا
اػت ادُ اص هلالح غیش تَهی ًِیش تلَک
ػیواًی تشای دیَاس هحًَِ هؼکًَی هزاٍس
هٔاتش اكلی
اختلاف فوای سفتاسّای هٔیـتی ٍ
کٌؾّای هشتَى تِ ؿیَُّای صیؼتی دس
کٌاس هٔاتش
تذاخل حشینّای ٓوَهی ٍ خلَكی
(هٔاتش ٍ هحًَِ خلَكی) تا تَرِ تِ
ه اّین فشٌّگی قلوشٍ ٍ هحشهیت
اػتقشاس تشخی ٌٓاكش ٍ فواّای خذهاتی
هؼکي دس هزاٍست هٔثش تِ رای قشاسگیشی
دس هحًَِ هؼکي
استثاى هٔثش ٍ هحًَِ هؼکًَی (تذاخل یا
ت کیس)
ٍرَد هٔاتش فشٓی تا دػتشػی هحذٍد ٍ
حق است ا دس گشُّای هؼکًَی ٍ
خَیـاًٍذی
استقای دسرِ هٔثش تشاػاع اػتقشاس افشاد تا
ً َر
ٍقَّ تشخی کٌؾّای ارتوآی ٍ اقتلادی
هشتَى تِ سٍؽّای صًذگی ،دس رَاس هٔاتش

ٓشین تَدى هٔاتش دس ًتیزِ ًاهحلَس تَدى
قٌٔات ت کیکی هؼکًَی دس هٌاًق
رلگِای
خلَكی ؿذى ًؼثی هٔاتش دس هزاٍست
اهالک ؿخلی
ّویاسی ٓوَهی دس ػاخت ،تٔویش یا
تٔشین هٔاتش داخلی
ػاهاًذّی هکاى تزوْ ،هشاکض تٔاهالت
فشٌّگی ٍ تثادالت اقتلادی سٍػتائیاى
(تزاسیّای حاؿیِ هٔاتش)
افضایؾ ٓشم هٔثش هٌتْی تِ تقاّ هتثشکِ،
اهاهضادُّا ٍ هؼارذ
ػاخت هٔثش هٌتْی تِ هشاکض آهَصؿی تا
تَرِ تِ تشدد داًؾآهَصاى
ػاهاًذّی هٔاتش تشای تؼْیل تشدد کَدکاى
ٍ ػالوٌذاى دس فلَل هختلف ػال

ت کیس هحالت تشاػاع خلَكیات
فشٌّگی ،قَهی هزّثی (تـیْ ٍ تؼٌي
دس غشب گیالى)
ت کیس هحالت تش پایِ ػٌح دسآهذ ٍ
کٌُؾّای سٍصاًِ هشتَى تِ ؿیَُّای
صًذگی
ٓذم ٍهَح هحذٍدُ ٍ قٌٔیت دس
هشصتٌذی هحالت تِدلیل ّنًـیٌی ٍ
تزاًغ فشٌّگی هشدم سٍػتا

اػت ادُ اص هلالح رذیذ ٍ فٌاٍسیّای
ًَیي (ٓوَهاً ٍاسداتی) دس ػاخت تٌاّا
پیؾتیٌی ٍ اختلاف فوا تشای اػتقشاس
ادٍات ٍ هاؿیيّای کَچس کـاٍسصی
(ًِیش تیلش ٍ هَتَس دسٍگش) دسٍى
هحًَِ هؼکًَی
گضیٌؾ الگَّای هٔواسی تشاػاع
خلایق ٍ پیـیٌِ فشٌّگی
تیییش دس ًَّ حلاسّای هحًَِ
هؼکًَی تِ دلیل تشدد افشاد غشیثِ
تٍِاػٌِ ػَْلت دس حول ٍ ًقل

ّوؼایگی ٍ اػتقشاس گشٍُّای
خَیـاًٍذی دس یس هحل ٍ هٌٌقِ
ؿکلگیشی هشکض هحلِ دس هزاٍست
هؼکي افشاد كاحة اقتذاس
اػکاى افشاد ّن پایِ یا ًثقِ دس یس
هحلِ
ؿکلگیشی هشاکض هحلِ دس سٍػتا
هتٌاػة تا تزوْ گشٍُّا ٍ قـشّای
هختلف

اًتخاب الگَی هٌاػة تشای هؼکي
افشاد ،تش حؼة هَقٔیت ارتوآی آًاى
ؿکلگیشی هٔواسی تٌاّا تشاػاع
ٍهٔیت فشٌّگی ٍ هٔیـتی قـشّای
هختلف سٍػتا
ٍرَد ٌٓاكش خذهاتی ٍاحذ هؼکًَی
تش حؼة ؿیَُّای صیؼتی

تزوْ هٌاصل هؼکًَی ّن ًای ِ دس یس
هحل تشاػاع ح َ ٍ تقَیت ساتٌِ
خَیـاًٍذی
ٓشهِ هحلَالت ٍ تَلیذات حاكل اص
خَد اؿتیالی ػاکٌاى دس تزاسی هشکض
هحلِ ٍ یا دس هکاى تزوْ افشاد هحلِ
اّویت ٍ تأکیذ تش هکاى تٔاهالت
ارتوآی ٍ فشٌّگی سٍػتائیاى دس هشکض
هحلِّا (قَُْخاًًِ ،واصخاًِ ٍ )
فٔالیت هؼتوش هشدم دس هؼزذ هحلِ تا
تشگضاسی رلؼات تشای اداسُ ٍ کٌتشل
هحلِ
ؿکلگیشی هشاکض هحلِای دس کٌاس هشاکض
هزّثی ًِیش تقاّ هتثشکِ ،اهاهضادُّا ٍ
هؼارذ
تزوْ هٌاصل هؼکًَی خاًَادُّای
ّنٓقیذُ دیٌی(ػٌیّا) دس یس هحل
ػاهاى یافتي فوای آهَصؿی غیش دٍلتی
(قشآىٓ ،قیذتی ،خیاًی ،گلذٍصی ٍ )
دس ّش هحلِ

اختلاف فوایی تشای هْواى دس ٍاحذ
هؼکًَی
احذاث ٍ الحا اتا تشای صًذگی پؼش
ٍ ٓشٍع ،دس خاًِ پذسی (تیییش
خاًَادُ ػادُ تِ خاًَادُ گؼتشدُ پذسی)
اػتتاس صًذگی دس فواّای ًیوِ تاص
تَػي پَؿؾ ایَاى ٍ تالس اص ًشیق
پاسچِ یا حلیش تشای رلَگیشی اص دیذ
افشاد غشیثِ
تشکیة فواّای ػکًَتی ٍ هٔیـتی دس
هؼکي سٍػتایی
هـاسکت هشدم ٍ دٍلت تشای
هقاٍمػاصی هؼکي سٍػتایی (تثذیل
اػکلت چَتی تِ تتٌی) تا سٍؽّای
تـَیقی دٍلتی
ّویاسی ٓوَهی تش پایِ هـاسکت
ارتوآی دس ػاخت تٌاّای هؼکًَی ٍ
غیش هؼکًَی
ػاخت ٍ استقای فواّای آهَصؿی
(دتؼتاى ،ساٌّوایی ،هتَػٌِ) تا
هٔیاسّای ػاصهاىّای دٍلتی

ج .3عٌاصزاصلی اجتواعی اثزگذار بز کالبذ رٍستاّای گیالى .هأخذً :گارًذگاى.
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خاًَادُ ٍ خَیـاًٍذی
اقتلاد ػیاػت دیي
ًِامّای آهَصؽ

تافت کالثذی سٍػتا

ًوًَِ هَردی

دس ًقاى هختلف کَّؼتاى تلا حاؿلیِ دسیلا تلِ تکلشاس،

اقتلادی دس کٌاس خلایق ارتواّ-فشٌّگی ،توایض ؿوای

تا هشصی قٌٔی اص هٔثش سٍػتا ت کیلس ًولَدُ ٍ فولاّای

کلی تافت کالثذی سٍػتاّای گیالى سا تَریِ هیًوایلذ ٍ

تیٌاتیي تا ٓقةًـیٌی ًاهحؼَع اص هٔاتش سٍػلتا تلِ کٌلاس

تللش کالثللذ سٍػللتاّا یٌٔللی ًِللام کللاستشی اساهللیًِ ،للام

کـیذُ هیؿًَذ ایي خَد گَیای ٍفلا ارتولآی هلشدم

ؿثکِ تٌذی هٔاتشًِ ،ام هحلِ تٌذی ٍ ًِام هٔولاسی تٌاّلا،

سٍػتا اػت کِ ػکًَت دس آتادی سا هکولل ػلکًَت دس

هؤحش اػت(ت)9

خاًِ قشاس دادُ ٍ هحًَِ سٍػتا تٌْا یس هیذاى تشای ٓثَس

ضوارُ  ♦148سهستاى

هیؿَد کِ خلَكیات اقلیولی تلِ ّولشاُ ٍیظگلیّلای

ًیوِخلَكی خاًِ داسد تِ تیاًی دیگلش ٍاحلذ هؼلکًَی

♦ 93
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ت .4بافت باس هسکًَی رٍستا .هأخذ :آرضیَ تصاٍیزًگارًذگاى.

ت .6فضاّای ًیوِ خصَصی پیصٍرٍدی ،با عمبًطیٌی

دس سٍػتاّای گیالى ،فواّای ًگْذاسی هحلَل ّواًٌذ

ظزیف ،جشئی اس هعبز رٍستا .هأخذ :آرضیَ تصاٍیز ًگارًذگاى.

کٌذٍد اص اّویت ٍ اهکاى هشاقثت تشخَسداس اػت اػتقشاس

ًیؼت ،تلکِ فوایی اػلت کلِ هکولل خاًلِ ٍ ه ْلَم

ایي فواّا دس ادغام تا هٔلاتش سٍػلتا اص خللایق کالثلذی
هزوَِٓ صیؼتی اػت کلِ َّیلت ارتولآی هلشدم سا تلاص
تٔشیف هیًوایذ (تٓ ):ذم ٍرَد حللاسّلای تللشی ٍ
سفتاسی دس سٍػتاّای گیالى تقشیثاً ّویـگی اػت

ػکًَت سا ػاهاى هیدّذ(ت;)
آییي ٍ سػَم دس ّش هٌٌقلِ تیلاًگش ًحلَُ ت کلش هلشدم
اػت ٍ قٌٔاً رْاىتیٌی تلش ؿلکل خاًلِ هلؤحش هلیتاؿلذ
ًوادّای هشتَى تِ کٌؾ ّای اقتلادی صى دس گلیالى کلِ
دسآییيّای

7:

هشدم سٍدػش ؿٌاختِ ؿذُتش اػت(ت<) ،دس

فواّای ٓولَهی سٍػلتا ٍ حیلاى خاًلِ ،تلشای ؿلشکت
ّوگاًی هشدم ،تخـی اص فٔالیتّای ارتوآی سٍػلتائیاى
دس اٍقات پغ اص تشداؿت هحللَل اػلت کلِ تلش تافلت
کالثذی سٍػتا تأحیشگزاس هیتاؿذ
فٔالیت ّایی کلِ دس ًقلاى ؿلْشی ٍ سٍػلتاّای ًقلاى
ت .5فضای التصادی ٍ فضای هسکًَی در داخل حزین
هعبز عوَهی .هأخذ :آرضیَ تصاٍیزًگارًذگاى.

هشکللضی ایللشاى دس دسٍى خاًللِ كللَست هللیپللزیشد دس
رَاسهٔاتش سٍػتاّای گیالى ،فواّای ٓوَهی ٍ تِٓثاستی
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تا تشسػی سٍػتاّای هحذٍدُ ؿْشػتاى سٍدػش هـاّذُ

ًـاى اص تذاخل فواّای ًیوِ ٓوَهی سٍػلتا ٍ فولاّای

ضوارُ  ♦148سهستاى

اسصؽّلای فشٌّگلی ،آداب صیؼلتی ،سٍاتلي ارتولآی ٍ

ت اٍتّایی دس ؿکلگیشی تافت کالثذیٌٓ ،اكش ٍ ارضای

ه اّین قلوشٍ ،حشین ٍ هحشهیت ًلِ تٌْلا ارلاصُ تلذاخل

هٔواسی تَدُ اػت اص ایيسٍ تحَالت ارتوآی-فشٌّگی

فواّای هحًَِ هؼکًَی ٍ فولاّای ٓولَهی سٍػلتا سا

هٔوَالً هَرلة تحلَل دس ؿلوای کللی تافلت ،ؿلیَُ ٍ

هوکي هیػاصد ،تلکلِ آىسا هَرلِ ٍ قلاًًَی هلیًوایاًلذ

الگَی ػاختواىػاصی هیؿَد تلِگًَلِای کلِ دس سًٍلذ

(ت=) سٍیت تخـی اص فٔالیلتّلای خلاًَادُ دس هٔلاتش

تأحیشگزاسی صًذگی ٍ فشٌّگ ػکًَت ؿْشی تلش صیؼلت

سٍػتا اهشی ٓادی اػت

سٍػتائیاى ،دس تؼیاسی هَاسد الگَّای هٔولاسی ؿلْشی ٍ
تٍِیظُ الگَّلای هٔولاسی حاؿلیًِـلیٌی دس ؿلْشّا کلِ

♦ 93

هٔوَال فاقذ اسصؽّا ٍ اًتِام هٔواسیاًلذ ،رلای تٌاّلای
ػٌتی سٍػتایی سا (کِ ُاّشاً ٓولکلشد پیـلیي خلَد سا اص
دػت دادُاًلذ) هلیگیشد(خلاکپَس ٍ ؿلیخهْلذی?18>1 ،

05

= )78ایي دس حالیاػت کِ رایگضیٌی الگَّای ًاهٌاػة
هٔوالت فشاٍاًی تِدًثال داسد تلش ایلي هثٌلاّ ،لش تحلَل
ارتوآی کِ هَرة تیییشات اػاػی دس فشٌّلگ ٍ ؿلیَُ
ػکًَت هی گشدد ،تایذ هَسد هذاقِ قشاس گشفتِ تا تلأحیش آى
تش هزتوْ صیؼتی تِ تْتشیي كَست هوکي گشدد تش ایلي
تً .7وایص ًوادیي ضیَُّا ٍ کٌصّای تَلیذی سى در

اػاع تأحیش هْلن تلشیي َٓاهلل ارتولآی ٍ فشٌّگلی تلش

فعالیت تَلیذ بزًج کِ در آییٌی کْي اجزا هیگزدد.

خلَكللیات تافللت کالثللذی ٍ هٔوللاسی سا هللیتللَاى دس

هأخذ :آرضیَ تصاٍیزًگارًذگاى.

رذٍل ؿواسُ  9خالكِ ًوَد

ًتیجِ
دس پاػخ تِ ایي پشػؾ کِ َٓاهل ارتوآی ٍ فشٌّگلی
چِ تأحیشی تش تافت کالثذی سٍػتاّای گیالى هیگزاسد ،تا
هشٍس کلی پیؾًَؿتِّا ،هیتَاى ارٓاى داؿت کِ سفتاسّلا
ٍ فٔالیتّای ارتوآی-فشٌّگی دس ًلَل تلاسیخ حیلات
سٍػتاّا ،تشایٌلذی اص تٔاهلل هلشدم تلا َٓاهلل ًثیٔلی ٍ
خلَكیات اقلیوی ٍ ریشافیایی تَدُ کِ اص ًشیق تٔشیف
کاس ٍ فٔالیت اقتلادی ٍ هٔیـتی ،صهیٌِ ّوگًَی ّش یس
ت .8تظاّز رفتارّای سکًَتی ،عٌاصز التصادی ٍ

اص افشاد تا راهِٔ ٍ ّواٌّگی کٌؾّای ارتوآی سا فشاّن

فضاّای ًیوِعوَهی خاًِ،تزکیبضذُ با هعبز رٍستا.

آٍسدُ ٍ راهِٔپزیشی آًاى سا هوکي کشدُ اػلت اًؼلزام

هأخذ :آرضیَ تصاٍیزًگارًذگاى.

سٍاتي ارتوآی ٍ فشٌّگی هَرلَد تلیي ػلاکٌاى سٍػلتا،
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دس کل هحًَِ سٍػتا هتذاٍل اػلت ؿلیَُّلای صًلذگی،

دگشگًَیّای فشٌّگلی دس تشخلی هلَاسد تآلج تلشٍص

ّواٌّگی کالثذ هثتٌی تش ایيگًَِ کٌؾّا سا تِ دًثال داسد

چْاس حَصُ ًِام کاستشی صهیيًِ ،ام ؿلثکِتٌلذی هٔلاتش،

هیللاى ٌٓاكللش اػاػللی رَاهللْ اًؼللاًی (ًِیللش رؤیللت،

ًِام هحلِتٌذیًِ ٍ ،ام هٔواسی تٌاّا) استثلاًی تٌگاتٌلگ

فشٌّگ ،فشآٍسدُ ّای هادی ،ػاختاس ارتولآیًْ ،ادّلای

ٍرَد داسد (د ٍ )9تذیْی اػت کِ تیییش دس ّلش یلس اص

ارتوآی) ٍ ػاختاس کالثذی سٍػتاّای گیالى (هـتول تش

ٌٓاكش ،هَرة دگشگًَی کالثذ هزتوْ صیؼتی هیگشدد
ضوارُ  ♦148سهستاى
♦ 93

ج .4تأثیز هْنتزیي عَاهل اجتواعی -فزٌّگی بز هْنتزیي هطخصِّای بافت کالبذ رٍستا
(تأثیز هؤلفِّای ستًَی بز هؤلفِّای سطزی) هأخذً :گارًذگاى.

َّیتٍ ،اتؼتِ تِ سفتاسّای دسٍى ارتواّ تلَدُ ٍ هقیلذ

کؼة َّیت ًیاصهٌذ دسک صتاى راهِٔ ٍ فْلن فشٌّلگ

تِ صهاى ٍ هکاى اػت تخـی اص َّیت اص ًشیق تٔاهالت

هشدهلی اػللت ػلکًَت ،ه ْللَهی اص اػتحللال َّیللت

ٍ ؿیَُّای صًذگی ٍ تا ػلکًَت احلشاص هلیؿلَد ٍ تلِ

ؿخلی اػت کِ اص ًشیق آگاّی تش هکاى ،صهاى ٍ ٍقَ

ؿللکل هللادی هکللاى تؼللتگی داسد اص آىرللا کللِ َّیللت

تش هحلیي احلشاص هلیؿلَد ٍ کالثلذ ػلکًَتی سٍػلتایی،

پاػخگَی کیؼتی ٍ چیؼتی اًؼلاى اػلت ،ایلي ًولَد اص

تشکیثی تْشُ هٌذ اص اهکاًات اقلیوی-ریشافیلایی تلِّولشاُ

فشٌّگ ،تا تواهی ٍرَُ صًذگی اًؼاى ٓزیي ؿلذُ اػلت

پاػخگَیی تِ خَاػتّای ارتوآی-فشٌّگی اػت
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سفتاسّای ارتولآی اص ًلَّ کلٌؾّلای هٌٔلاداس(ٍ ًلِ
کٌؾّای صیؼتی) ٍ پذیذُّای فشٌّگی اػلت کلِ خلَد
هؼتقیواً تلش هٔولاسی تأحیشگلزاس اػلت اًؼلزام کالثلذی
ػکًَتگاُّای اًؼاًی ٍ تلِخللَف سٍػلتاّا تلِ تثلْ
ضوارُ  ♦148سهستاى

رضء هحلِ ٍ ٍاحذ هؼلکًَی اص ٍیظگلی ّلای ػلاختاسی
راهِٔ تثٔیت هیکٌٌذ ّواىگًَِ کِ هٌشح ؿذٍ ،هلٔیت

خلَكیات تش کالثذ صیؼتی اػت

پی ًَضت
 1تشای اًالّ اص استثاى تیي هحیي صیؼت ٍ اًؼاى س ک? لٌؼکی،
1; ?18<9
 ?Amos Rapoport 7آهَع ساپاپَست (> ،)1>7هٔواس ٍ اًؼاى
ؿٌاع لْؼتاًی ،کِ تا سٍیکشد فشٌّگی ارتوآی تِ هحیي

♦ 93

ارتوآی-فشٌّگی ػاکٌاى سٍػتا تٌَِٓاى ٓلاهلی احشگلزاس

هیًگشد ٍی هٌالٔات خَد سا تش اّویت صهیٌِ فشٌّگی دس ؿکل

تش تافت کالثذی سٍػتا هٌشح تَدُ ٍ خَد اص چٌلذ ٓاهلل

ؿْش هتوشکض ػاختِ اػت

گًَاگَى تأحیش پزیشفتلِ اػلت تشخلی اص هْلنتلشیي ایلي

 ?Paul Oliver 8پل اٍلیَس (< ،)1>7تاسیخًگاس هٔواسی ٍ
ًَیؼٌذُ اًگلیؼی
 ?Thomas Gordon Cullen 9تَهاع گَسدى کالي (-1>19
 ،)1>>9هٔواس ٍ ًشاح ؿْش اًگلیؼی ٍ اص تأحیشگزاستشیي چْشُّا

َٓاهلِ ارتوآی-فشٌّگیٓ ،ثاستٌذ اص فٌاٍسی ٍ کٌؾ ّای
هٔیـتی هثتٌی تش آى ،ؿیَُّای صًلذگی ،آداب ٍ سػلَم ٍ
آییي ،سٍاتي ارتوآی ،قذست ٍ اقتذاس ،حشین ٍ قلولشٍ ٍ
ّوچٌللیي رْللاىتیٌللی خلللق هٔوللاسی تللِ هٌضلللِ ٌّللشی
کاستشدی ،دس کٌاس َٓاهل ریشافیایی ٍ اقلیوی ،تلیٍاػلٌِ

دس هٌِش ؿْشی اػت
 :تشای هٌالِٔ تیـتش س ک? کالي< ?18=7 ،
;  ?Edmund Norwood Baconادهًَذ ًَسٍٍد تیکي (-1>11

تحت تأحیش َٓاهل ارتوآی ٍ فشٌّگی هیتاؿذ ٍ ٌّشهٌلذ

 ،)711:هٔواسً ،شاح ؿْشًَ ٍ ،یؼٌذُ آهشیکایی کِ تِ دلیل
خذهات صیادی کِ تشای ؿْش فیالدل یا (صادگاّؾ) اسائِ داد تِ

خلق احش هیصًذ ،اص هیاى ساُ حلّلای هختللف ،گضیٌـلی

«پذس فیالدل یای هذسى» هـَْس ؿذ
< تشای هٌالِٔ تیـتش س ک? Bacon,1974: 24-32
= ?Camillositteکاهیلَػیتِ ( ،)1=98-1>18هٔواس اتشیـی کِ
هْنتشیي احش ٍی کتاب «ٌّش ػاختي ؿْشّا» دس ػال >==1

هٔواس سٍػتایی کِ تش پایِ ٓولکشد (فًَکؼیَى) دػت تلِ
اًزام هیدّذ کِ ایي اًتخاب كشفاً ًتیزِ هلالح ٍ ؿشایي
هَرَد ًیؼت تلکِ اص فشٌّگ ٍ اٍهاّ ارتوآی ًیض تأحیش
هیپزیشد ٍ هٌزش تِ پذیذاسی هٔواسی سٍػتایی هلیؿلَد

هیتاؿذ تیـتش ًِشیات اٍ دس تاب هشهت ؿْشی اػت

اص آىرا کِ فشٌّگ تش الگلَی ػلکًَت ،ػلؼللِ هشاتلة

>  ?kevin lynchکَیي لیٌچ (= ،)1>=9-1>1ؿْشػاص آهشیکایی کِ
ػْن هْوی دس ًشاحی ٍ تشًاهِسیضی ؿْشی دس قشى تیؼتن داؿت

هٔواسی تأحیش هیگزاسدّ ،ش تیییش یا تحَل فشٌّگیًِ ،تٌْا

 11تشای هٌالِٔ تیـتش س ک? لیٌچ>1 ?18=: ،
 ? Michael Trieb 11هایکل تشیة (; ،)1>8هٔواس آلواًی

تلکِ خلَكیات فیضیکی هؼکي سا ًیض دگشگَى هیػاصد

 17تشای هٌالِٔ تیـتش س ک? آقایاسی ّیش ،هحؼي9; ?18=< ،

دػتشػی ٍ ّوچٌیي تش ُلاّش ٍ ؿلکل تافلت کالثلذی ٍ
هَرة تیییش دس ٍیظگیّای کلی تافت کالثذی هلیؿلَد،
تٌاتشایي کالثذ صیؼتی ،هحل تزلّی حیات هذًی ٍ ًیاصهٌلذ
تذاٍم ایي حیات اػت لزا تشای تحقق ایي تذاٍم ،تًِِلش
هیسػذ کِ ّشگًَِ تشًاهلِسیلضی ٍ ًلشح کالثلذی تلشای
هٌاًق سٍػتاییً ،یاصهٌذ ؿٌاخت هٌاػلة اص خلَكلیات

 18تشای هٌالِٔ تیـتش س ک? Rapoport, 1969: 15

 19تشای هٌالِٔ تیـتش دستاسُ »ًِام هحالت ٍ هشاکض هحالت» کِ
تٌَِٓاى یکی اص «هلادیق فوای رؤی دس سٍػتا» دس ًِش گشفتِ
ؿذُ اػت ،س ک? ٓللیالحؼلاتی ،هْشاى ٍ ً یؼلِ ًگلاسؽ،
>=81 ?18
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اًتِام ارتوآی ؿکل هلیگیلشد ٍ دس آى ػلاختاس هحللِ،

ارتوآی-فشٌّگی هلشدم سٍػلتا ٍ تلذقیق دس تلأحیش ایلي

 1:تشای اًالّ اص حَصُّای فشٌّگی تیِپیؾ ٍ تیِپغ دس گیالى
کِ تَػي ػ یذسٍد هزضا ؿذُاًذ ،دس کتة هختلف هٌالة

 7:آییيّای تشداؿت اٍلیي هحلَل ،سقق قاػن آتادی ،سقق
چشإ ٍ دیگش کٌؾّای فشٌّگی کِ تشای تیاى ًوادیي اّویت

هثؼًَی ٍرَد داسد کِ یکی اص ػَدهٌذتشیي آىّا تِ ٍاػٌِ
دیذگلاُ راهلِٔؿٌاختلی تشهثلشطُ دػت هلیدّلذ س ک?
تشهثلشطُ18<7 ،

حوَس صى ٍ فٔالیتّای اٍ دس سٍػتا اًزام هیپزیشد

فْزست هٌابع

تقؼین کاس دس رَاهْ هذًی هیداًٌذ الثتِ هت کشاًی تِ ًام

(<=ٍ ،)18یظگیّای ؿکلی تافتّای سٍػتایی ایشاى ،آتادی،

اخَاىالل ا تش سٍح تٔاٍى ٍ ّوکاسی تٌَِٓاى ًیاص فشاهادی
ًگشیؼتِ ٍ ٍحذت سا هایِ ػٔادت ٍ ًزات هیداًؼتٌذ تشای

ؿواسُ > ،:كق 1;-78
-اػتشٍی ،راى ( ،)18=:هٌالٔات فشٌّگی دستاسُ فشٌّگ ٓاهِ،

اًالّ اص اًذیـِ هت کشاى هؼلواى س ک? هحوذیٓشاقی ٍ دیگشاى،
==7<<-7=1 ?18
< 1هت کش تضسگ اػالهی قشى ّـتن ّزشی (; ) ُ <87-=1کِ
تشخی اٍ سا پذس راهِٔؿٌاػی ًام ًْادُاًذ
= 1خالكِ ت کشات اتي خلذٍى س ک? كذیق ػشٍػتاًی ٍ

حؼیي پایٌذُ ،اًتـاسات آگاُ ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
تشدلیّ،شیت (;=،)18دگشگًَی ػاختاسّای ارتوآی?ًثقِ ٍرٌؼیت ،تشروِ هحوَد هتحذً ،ـش آگِ ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى

دیگشاى7>= ?18=: ،
> ?Ralph Linton 1سالف لیٌتَى ( ،)1>:8-1=>8هشدمؿٌاع
آهشیکایی
 ?Max Weber 71هاکغ ٍِتش ( )1>71-1=;9راهِٔؿٌاع
آلواًی ٍ ،هحقق دس صهیٌِ ٓلَم اقتلاد ػیاػی کِ تؼیاس تش ًِشیِ

تشهثشطُ ،کشیؼتیاى( ،)18<1هؼکي ٍ هٔواسی دس راهِٔسٍػتایی گیالى ،تشروِ ٓالءالذیي گَؿِگیش ،هَػؼِ هٌالٔات ٍ
تحقیقات فشٌّگی ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
تَسدیَ ،پییش (>=ًِ ،)18شیِ کٌؾ دالیل ٓولی ٍ ٓقالًی،تشروِ هشتوی هشدیْلا ،اًتـاسات ًقؾ ٍ ًگاس ،چاج ػَم،
ایلشاى? تْشاى
حزت ،هْذی (== ،)18هقذهِ کتاب الگَّای اػتاًذاسد دسهٔواسیً ،ـش هْشاصاى ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
خاکپَس ،هظگاى (;= ،)18هٔواسی خاًِّای گیالى ،داًـٌاهِفشٌّگ ٍ توذى گیالىً ،ـش فشٌّگ ایلیا ،چاج اٍل ،ایشاى? سؿت
-خاکپَس ،هظگاى ( ،)18>1تأحیش َٓاهل ارتوآی ٍ فشٌّگی تش

راهِٔ ٍ هٌالٔات تیي سؿتِای راهِٔؿٌاػی تأحیش گزاس تَد
 71تشای اًالّ اص تلوثاس ٍ کٌذٍد ٍ دیگش ٌٓاكش هحًَِ
هؼکًَی ،س ک? خاکپَس7=-81 ?18=; ،
ًَ 77یؼٌذگاى هقالِ ،گیالى سا تِ لحاٍ سًَتت صیاد ٍ گشهای
َّا دس تاتؼتاى داسای ؿشایي اقلیوی ٍیظُای هیداًٌذ کِ تِ صٓن

هؼکي تَهی سٍػتایی دس گیالى ،سػالِ دکتشی تِ ساٌّوایی

آًاى هـاتِ آى تٌْا دس هٌاًقی اص آهشیکای هشکضی ،تٌگالدؽ،

هزتثی اًلاسی ،داًـگاُ تشتیت هذسع ،تْشاى

هالضی ٍ یا اًذًٍضی یافت هیؿَد

خاکپَس ،هظگاى؛ ؿیخ هْذیٓ ،لی ( ،)18>1تشسػی تأحیشفشٌّگ ٍ تیییشات ارتوآی تشهؼکي سٍػتایی گیالى ،هذیشیت

 78دس ایٌزا هٌَِس ًَیؼٌذگاى اص هٌحلش تِ فشد تَدى سا ًِ اص
هٌِش تضسگٌوایی دس تیاى خلَكیات ُاّشی ،تلکِ هیتَاى تِدلیل
غیش قاتل هقایؼِ تَدى آى تا ػایش ًقاى اػتٌثاى ًوَد آًچٌاىکِ
غالة هٔواسیّای تَهی داسای ایي خلَكیت تَدُ ٍ ّش
هٔواسی تَهی داسای خلایلی هٌحلش تِفشد اػت
 79ایي خلایق تش هثٌای هـاّذات هیذاًی ،تِكَست هَاتي
ًاًَؿتِ تش تافت کالثذ سٍػتاّای گیالى حاکن اػت

ؿْشی ،ؿواسُ < ،7كق 77>-79:
دیثا ،کاهشاى؛ یقیٌی ،ؿْشیاس ( ،)18<7تٌثیق هٌِش تا اقلین،هٔواسی ٍؿْشػاصی ،ؿواسُ  ،79كق ;;-1
-ساپاپَست ،آهَع

(;; ،)18هٌـاء فشٌّگی هزتوّْای

صیؼتی،تشروِ ساهیِ سهاصادُ ،رْاد داًـگاّی داًـگاُ ٓلن ٍ
كٌٔت ایشاى ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى

ضوارُ  ♦148سهستاى

تِ کواالت اًؼاًی دس تشآٍسدى حَایذ هادی صًذگی تا تأکیذ تش

 -احوذیاى ،سها؛ هحوذی هاکشاًی ،حویذ؛ هَػَی ،ػیشٍع

♦ 93

کشدُ ٍ آىسا اص ًیاصّای آدهی تشای تأهیي صًذگی تْتش ٍ سػیذى

کالثذی سٍػتاّا ،آتادی ،ؿواسُ > ،:كق <97-9
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; 1تیـتش اًذیـوٌذاى هؼلواى تش صًذگی ارتوآی اًؼاى تأکیذ

-آقایاسی ّیش ،هحؼي (<= ،)18تثییي سٍیکشدّای ًشحسیضی

ساپاپَت ،آهَع ( ،)18=9هٌٔی هحیي ػاختِ ؿذُ (سٍیکشدیدس استثاى غیش کالهی) ،تشروِ فشح حثیة ،اًتـاسات ؿشکت
پشداصؽ ٍ تشًاهِسیضی ؿْشی ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
ساپاپَست ،آهَع (== ،)18اًؼاىؿٌاػی هؼکي ،تشروِ خؼشٍافولیاىً ،ـش حشفِ ٌّشهٌذ ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى

ضوارُ  ♦148سهستاى

(تِ ػَی ػکًَتگاُ هٌلَب) ،اًتـاسات ؿْیذی؛ داًـگاُ ؿْیذ
تْـتی؛ تٌیاد هؼکي اًقالب اػالهی ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
-كذیق ػشٍػتاًی ،سحوتاهلل ٍ دیگشاى ( ،)18=:دسآهذی تِ

♦ 93

راهِٔؿٌاػی اػالهی تاسیخچِ راهِٔؿٌاػی ،اًتـاست ػاصهاى
هٌالِٔ ٍ تذٍیي کتة ٓلَم اًؼاًی داًـگاُّا (ػوت) ،چاج
دٍم ،ایشاى? تْشاى
ٓلیالحؼاتی ،هْشاى؛ ًگاسؽ ً ،یؼِ (>= ،)18تزلی فوایرؤی دس ػکًَتگاُّای سٍػتایی ،هؼکي ٍ هحیي سٍػتا،
ؿواسُ  ،187كق =7>-8
کالي ،گَسدى ( ،)18=7گضیذُ هٌِش ؿْشی ،تشروِ هٌَچْشًثیثیاى ،اًتـاسات داًـگاُ تْشاى ،چاج دٍم ،ایشاى? تْشاى
گَلذ ،رَلیَع؛ کَلةٍ ،یلیام ل ( ،)18=9فشٌّگ ٓلَمارتوآی ،گشٍُ هتشرواىً ،ـش هاصیاس ،چاج دٍم ،ایشاى? تْشاى
گیذًض ،آًتًَی؛ تشدػال ،کاسى (;= ،)18راهِٔ ؿٌاػی ،تشروِحؼي چاٍؿیاىً ،ـش ًی ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
لٌؼکی ،گشّاسد ،لٌؼکی ،ریي ( ،)18<9ػیش رَاهْ تـشی،تشروِ ًاكش هَفقیاى ،اًتـاسات ٓلوی ٍ فشٌّگی ،چاج دٍم،
ایشاى? تْشاى
لیٌچ ،کَیي ( ،)18=:ػیوای ؿْش ،تشروِ هٌَچْش هضیٌی،اًتـاسات داًـگاُ تْشاى ،چاج ّ تن ،ایشاى? تْشاى
هحوذی ٓشاقی ،هحوَد ٍ دیگشاى (== ،)18دسآهذی تشراهِٔؿٌاػی اػالهی هثاًی راهِٔؿٌاػی ،اًتـاست ػاصهاى
هٌالِٔ ٍ تذٍیي کتة ٓلَم اًؼاًی داًـگاُّا (ػوت) ،چاج
ػَم ،ایشاى? تْشاى
هٔواسیاى ،غالهحؼیي ( ،)18=9ػیشی دس هثاًی ًِشی هٔواسی،اًتـاسات ػشٍؽ داًؾ ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
ٍتش ،هاکغ ( ،)18=:ه اّین اػاػی راهِٔؿٌاػی ،تشروِاحوذ كادقیً ،ـش هشکض ،چاج اٍل ،ایشاى? تْشاى
-Bacon, Edmond. (1974), Design of cities, New

York, Viking Press.
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-ػشتیپیپَس ،هحؼي (== ،)18آػیةؿٌاػی هٔواسی سٍػتایی

-Mtwangi Limbumba, Tatu (2010), Exploring socialcultural explanations for residential location choices,
Doctoral Thesis in Built Environment Analysis,
Stockholm, Sweden, the Royal Institute of
Technology Press.
-Linton, Ralph. (1945), The Cultural Background of
Personality, New York and London: D. AppletonCentury Co.
-Lynch, Kenny (2005), Rural-Urban Interaction in
the Developing World, London, Routledge; 1 edition.
-Rapaport, Amos (1969), House Form and Culture,
London, Prentice-Hall, Inc.

