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اُلگَی «ًقذ ٍ تحلیلِ فزآیٌذهبٌا» در آثار هسکًَیِ هعاصز

بز پایِ هؤلفِّای« :هأهَریت بٌا ،اّذاف ،ضزٍریات عولکزدی ٍ کاًسپتّا»

فرآیندمبنا» در آثار ***
عزفاى خصن ا ُ
مسکونی معاصر
«نقد و
لگوی
ِ
تحلیلِ هجذ** ،بابک فذٍی اًبیائی
فزشتِ ًَیذی
ًظام*،
افکي

بر پایه مؤلفههای« :مأموریت بنا ،اهداف ،ضروریات عملکردی و کانسپتها»

1

عرفان خصمافکن نظام* ،فرشته نویدیمجد** ،بابک فدوی انبیائی***
تاریخ دریافت مقاله97/12/9 :
تاریخ پذیرش مقاله98/1/26 :

چکیذُ

ٍاژگاى کلیذی

اٍِ ٛتحّیُ فشآیٙذ ٔجٙب ٔؼىٗ ثش٘بٔٝدٞی دٚسن.
* دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی ٔقٕبسی دا٘ـىذ ٜفٙی ٟٙٔ ٚذػی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ اػالٔـٟش
** فضٞ ٛیئت فّٕی ٌشٔ ٜٚقٕبسی دا٘ـىذ ٜفٙی ٟٔٙذػی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ اػالٔـٟش
*** فضٞ ٛیئت فّٕی ٌشٔ ٜٚقٕبسی دا٘ـىذ ٜفٙی ٟٔٙذػی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ اػالٔـٟش
 -1ایي هقالِ برگرفتِ از هباحث رسالِ کارشٌاسیارشد با عٌَاى «طراحی ٍ بازآفریٌی ًظام هعواری هسکي ایراًی» بخشِ تجربِّا(تحلیل ًوًَِّاای هاَر)ی
هیباشد کِ بِ راٌّوایی سرکارخاًن )کتر ًَیدی هجد ٍ هشاٍرُ جٌاب آقای )کتر فدٍی اًبیائی )ر )اًشگاُ آزا) اسالهی ٍاحد اسالهشْر اًجام شدُاست.
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ؿىٌُیشیِ ؿخلیت یه عشاح  ٚفشاٌیشی ٟٔبستٞبی عشاحی ٚاثؼت ٝثٔ ٝؤِفٞٝب ٔ ٚتغیشٞبی ٚیظٜای اص رّٕٔ :ٝـابٞذ ٚ ٜرؼاتبس ٕ٘٘ٛاٞٝاب
٘حٜٛیِ تحّیُ  ٚثشخٛسد ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛب دسٌیشی ٔؼتمیٓ  ٚآغـت ٝؿذٖ ثب دغذغٔ ٝؼئّ ٝعشاحی ٔ ... ٚیثبؿذ٘ .مذ ٔقٕبسی  ٚتحّیُ آحبس ٌزؿتٍبٖ
ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی ٔٛفك ٘ ٚبٔٛفك ٕٛٞاس٘ ٜمؾ وّیذی دس آٔٛصؽ ٔقٕبسی ثش فٟذٔ ٜیٌیش٘ذ .ایٗ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ اص اعالفبت فذدی ٔ ٚفٟٔٛی
ث ٝاعالفبت ثلشی دػت یبفت یب ث ٝفجبست دلیكتش «ساص احش ٙٞشی» سا وـف وشد؛ تحّیُ ٘ ٚمذِ دا٘ؾثٙیبِٖ «پشٚطٜٞبی ٔٛرٛد اص ِحابػِ ٘اٛؿِ
ثشخٛسد عشاح ثب عشح ٔ ٚؼبئُ عشاحی(اص لجیُ :فّٕىشد ػبصٔب٘ذٞی صٔی٘« ٚ »)... ٚ ٝٙحاٜٛیِ ثشلاشاسی ساثغا ٝثایٗ پاشٚط ٚ ٜثبفات ؿاٟشی
ارتٕبفی  ٚفشٍٙٞی ؿٟش» ٔیثبؿذ ایٗ و ٝعشاح چ« ٝاٞذاف ضشٚسیبت  ٚوب٘ؼپتٞبیی» سا ثشای عشح خٛد ثشٌضیذ ٜاػت  ٚچٍ٘ٛا ٝآٟ٘اب دس
پشٚطٟ٘ ٜبیی ثٕ٘ ٝبیؾ ٌزاؿت ٝاػت.

عرفان خصمافکن نظام ،فرشته نویدیمجد* ،بابک فدوی انبیائی
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پشػؾ اص چٍٍ٘ٛی آفشیٙؾ احش ٔقٕبسی ٔب سا ثٚ ٝسعٝیِ ٌؼتشدٜای اص ٔقب٘ی ٔفبٞیٓ  ٚساٞجشدٞبیی ٔیوـب٘ذ و ٝدػتیبثی ث ٝپبػخی ٔٙبػت سا
٘یبصٔٙذ ٍ٘بٞی طسف ث ٝثٙیبٖٞبی ٞش یه اص آٟ٘ب ثشٔیؿٕبسد .ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘بٜٞب ٔیتٛا٘ذ تشػیٌٓشِ ػٛیٞٝبی ٔختّفی ثبؿٙذ و ٝثاب ثٟاشٌٜیاشی اص
آٟ٘ب آدٔی ثٛٔ ٝضـ  ٚربیٍب ٜخٛیؾ ٚالف ٔیٌشدد(ا٘لبسی ٔ ٚقؾٕی  .)45 :1384اص عشفی تٕبیُ ث ٝحفؼ ٛٞیت ػٙتٞب  ٚفشٙٞاًٞابی
ثٔٛی ٞش ربٔقٝای اص یهػ ٚ ٛتٕبیُ ث ٝأشٚصی ؿذٖ اص ػٛی دیٍش اص رّٕٔ ٝؼبئُ ثؼیبس ٔ ٟٓرٛأـ ٔختّفی ٔیثبؿذ و ٝتاثحیش ٔؼاتمیٓ آٖ
دس ٔقٕبسی ٔقبكش آٟ٘ب لبثُ ِٕغ ٔـبٞذ ٚ ٜثشسػی اػتٔ .ؼئّ ٝایٗ اػت و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ػٙت اسصؽٞب ٔ ٚقب٘ی فٙبكش پیـیٗ سا حفؼ ٚ
دس فیٗ حبَ فشدی أشٚصی ٘یض ثٛد(فضیضی ٕٞ ٚىبساٖ ٔ .)251 :1397قٕبسی ٔقبكش ایشاٖ ثیؾ اص ٞش صٔبٖ دیٍشی ث٘ ٝمذ فّٕی ٙٔ ٚلافب٘ٝ
٘یبص داسد ٘مذی و ٝصیشثٙبی اكالح  ٚثٟجٛد فشآیٙذٞب  ٚسٚؽ ٞبی ٔٛرٛد دس حُ ٔؼئّٔ ٝقٕبسی ثبؿاذ ثا ٝخلاٛف صٔاب٘ی وا ٝدػاتیبثی ثاٝ
ٔقٕبسیِ فبخش ٔ ٚقٕبسیِ ػشآٔذ ث ٝثخـی اص خٛاػتٞٝبی لب٘ ٖٛثش٘بٔٞٝبی پٙزٓ  ٚؿـٓ تٛػق ٚ ٝػٙذ چـٓا٘ذاص رٕٟٛسی اػاالٔی ایاشاٖ دس
افك ٞ 1404زشی ؿٕؼی تجذیُ ؿذ ٜاػت .ثٟتشیٗ سا ٜثشای سػیذٖ ث٘ ٝتبیذ ٔغّٛةتش ٘مذ ٌزؿتٕٛٞ ٚ ٝاس وشدٖ سا ٜثشای آیٙذ ٜاػت؛ چٙابٖ
و ٝدس ٘مُ لِٛی ٔـٟٛس ٙٔ ٚؼٛة ث ٝحضشت أیشإِؤٔٙیٗ فّی(ؿ) آٔذ ٜاػت «:سَحَِٓ اهلل أِشَاً فََِّٓ ِٔٗ أیاَٗ َٚفای أیاَٗ ِ َٚای أیاَٗ» « -خاذا
سحٕت وٙذ وؼی سا و ٝثذا٘ذ اص وزب آٔذ ٚ ٜدس وزب لشاس ٌشفت ٝاػت  ٚث ٝػٛی وزب ٔایسٚد(ٔالكاذسا  .)355 :1379اػاتفبد ٜاص ٘ماذ  ٚثیابٖ
كحیح ٘مبط ضقف ثب ٞذف رجشاٖ وبػتیٞب دس ا٘ذیـ ٝاػالٔی اص ػبثمٝای عٛال٘ی ثشخٛسداس اػات(ٟٔذٚی٘اظاد  .)1383دس ایاٗ صٔیٙا ٝالصْ
اػت «٘مذ  ٚتحّیُ» ث ٝربی افتشام كشف یب تثییذ احؼبػبتی ٞذایتٍش  ٚرٟتدٙٞذ ٜثبؿٙذ .ث ٝفجبست ثٟتش ثبیذ ٘تبیذ ٘مذٞبی ٔقٕبسی س ٚثٝ
ػٛی آیٙذ ٜداؿت ٚ ٝفبلجتا٘ذیـب٘ ٝثبؿذ(ات٘ .)20 :1388 ٛمذ ٔقٕبسی وٕتش ث ٝفٛٙاٖ یه فشآیٙذ ٘ؾبْٔٙذ  ٚػبصٔبٖیبفتٛٔ ٝسد ثشسػی ٚالـ ؿذٜ
اػت .ؿبیذ ث ٝایٗ دِیُ ؤ ٝم٘ ِٝٛمذِ ٔقٕبسا٘ٛٙٞ ٝص ثٔ ٝشحّ ٝؿىٛفبیی وبُٔ دػت ٘یبفت ٝاػت .فذْ ٚرٛد پیىشٜای ٚاحذ و ٝثتٛاٖ دس ٔجبحج
 ٚتحّیُٞبی ٘مبدا٘ٚ ٝادی ٔقٕبسی ثذاٖ تٕؼه رؼت خٛد ؿبٞذی ثش ایٗ ادفبػت(فجبػی  .)70 :1392أاب ٌاشایؾ ثا٘ ٝماذِ آحابسِ ٔقٕابسیِ
ٔقبكش ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛیی ثشای یبدٌیشی ٔقٕبسی ثش ضشٚست  ٚإٞیت ٔٛضٛؿ افضٚد ٜاػت(ٟٔذٚی٘ظاد ٌ .)60 :1396شچ ٝاِضأب ؿٙبختِ وابفی
اص ٔؼئّ ٝعشاحی ث ٝعشحِ ثٟتش ٕ٘یا٘زبٔذ(دا٘ـٍشٔمذْ  .)59 :1388أب اص عشفی ؿٙبخت  ٚتحّیُ ٔؼئّ ٝعشاحی ث ٝخلٛف اص عشیاك فشآیٙاذ
تحّیُِ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیِ ٔٛسدی ثٚ ٝاػغٝیِ ؿٙبخت «ٔثٔٛسیت ثٙب»  ٚسٚیىشد عاشاح دس چٍاٍ٘ٛی ثىابسٌیشی دس ثیابٖ «وب٘ؼاپتٞاب  ٚضاشٚسیبت
فّٕىشدی» ثشای ثیبٖ «اٞذاف» عشح الصْ  ٚضشٚسی اػت؛ صیشا یبفتٗ ٔتغیشٞب  ٚسٚیىشدٞبی ٔٛار ٟٝثب ٔؼئّ ٝعشاحی ٔیتٛا٘ذ دس ایزبد رشأتِ
الصْ دس عشاحِ ٔجتذی ٔؤحش ٘ ٚتیزٝثخؾ ٔیثبؿذ.
پیشیٌِ «ًقذ ٍ تحلیل» در فزآیٌذ آهَسش هعواری
«٘مذ ٔقٕبسی» ٔٛضٛفی ساٞجشدی  ٚثحج ثشاٍ٘یض دس آٔٛصؽ ٔقٕبسی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .سٚؽٞبی ٔتٛٙفی اص ػٛی اػبتیذ ثاب ٞاذف آٔاٛصؽ
«٘مذ ٔقٕبسی» ث ٝوبس ٌشفتٔ ٝیؿٛد وٞ ٝش یه تب ا٘ذاصٜای دس ایٗ ٔؼیش ٔٛفك فُٕ ثٛدٜا٘ذ .ثش اػبع ؿیٜٛیِ ٔجتٙی ثش ثشخٛسد ثب ٔقٕبسی ثاٝ
ٔخبث ٝیه ٔٛضٛؿ استجبعی ٔیبٖ ٔقٕبس ٔ ٚخبعت ٔیتٛاٖ اص دا٘ـزٛیبٖ خٛاػت تب اص ؿؾ ٔٙؾش ث ٝتحّیُ یه احش ٔقٕبسی ثپشداص٘ذ)1 :تحّیاُ
سٔضٌبٖ ٘ ٚـب٘ٞٝبی ثلشی ث ٝوٕه ٘ـب٘ٝؿٙبػی(دیذٌب ٜوالػیه)؛ )2ثبصخٛا٘ی ٘یت  ٚا٘ذیـٞٝبی ٔقٕبس ث ٝفٛٙاٖ ٔجذؿ احش ثشٔجٙبی ػابختبس
تثٚیُ ٚ ٚیظٌیٞبی پذیذ آٚس٘ذ(ٜدیذٌب ٜسٔٚب٘تیه)؛ )3تحّیُ كٛست  ٚفشْ ٔقٕبسی ثش ٔجٙبی ؿىُ خبسری ثٙب(دیذٌب ٜفشٔی)؛ )4تحّیُ ثبفات ٚ
صٔی ٝٙارتٕبفی  ٚػیبػی ثشپبیی ثٙب(دیذٌب ٜصٔیٝٙای)؛ )5تحّیُ ثشداؿتٞب ٘ ٚؾاشات ٔخبعت(دیاذٌب ٜپذیذاسؿٙبػاب٘)ٝ؛ )6تحّیاُ ٚیظٌایٞابی
تٕبػی  ٚفشآیٙذ ػبخت پشٚط(ٜدیذٌب ٜسػب٘ٝای)(ٟٔذٚی٘ظاد .)69 :1384
رذٌ -1 َٚشایؾٞبی ٘ؾشی  ٚتثحیش آٟ٘ب ثش ٌشٜٞٚبی ٕ٘بیٙذ ٜدس رٟبٖ ٔقٕبسی
ٌشٕ٘ ٜٚبیٙذٜ
ٚیظٌی آٔٛصؿی
وب٘ ٖٛتٛرٝ
٘حّٞٝبی ٘مذ
اغّت ؿیٜٞٛبی ػٙتی
ؿٙبخت ارضا ٘ ٚمؾٔبیٞٝبی فشٍٙٞی
٘ـب٘ٞٝب  ٚسٔضٌبٖ
والػیه
اغّت ؿیٜٞٛبی ٔذسٖ
ایذٜٞبی ٔقٛٙی  ٚتمٛیت ٘یت ػبص٘ذٜ
اٞذاف  ٚؿخلیت ٔقٕبس
سٔٚب٘تیه
فشٔبِیؼتٞبی سٚػی
تمٛیت تٛإ٘ٙذی دس خّك تٙبػجبت چـٓ٘ٛاص
فشْ ثٙب  ٚتٙبػجبت ثلشی
فشٔبِیؼٓ
ٔبسوؼیؼتٞب  ٚفٕیٙیؼتٞب
تٛرٔ ٝشدْ ٔ ٚمبٔٚت دس ثشاثش تجّیغبت تزبسی
عجمٔ ٝخبعت  ٚالتلبد
صٔیٝٙای
ؿیٜٞٛبی پؼتٔذسٖ
اػتفبد ٜاص ٘ؾشات ٔشدْ  ٚاػتفبدٜوٙٙذٌبٖ اص ثٙب
ثشداؿتٞبی ٔخبعت
پذیذاسؿٙبػب٘ٝ
اغّت ؿیٜٞٛبی رذیذ
تمٛیت خاللیت دس ا٘تخبة سٚؽ  ٚتىِٛٛٙطی ػبخت
سٚؽ ػبخت ثٙب
سػب٘ٝای
(ٟٔذٚی٘ظاد )75 :1384

مسکونی معاصر
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار
ِ

الگَی ًقذ آثار هعواری هعاصز ایزاى

بستز یا سهیٌِ :ثؼتش یب صٔیٝٙای و ٝاحش ٔقٕبسی دس آٖ ؿىُ ٔیٌیشد ٘خؼتیٗ ٔجحخی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ثش اػبع اٍِاٛی اسائا ٝؿاذٔ ٜاٛسد

تزضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌیشد .ثؼتش یب صٔی ٝٙسا ٔیتٛاٖ اص دٙٔ ٚؾش ثشسػی ٕ٘ٛد :الف)ًیااس ااهعاِٞ :اش احاش ٔقٕابسی دس پبػا ثا ٝیاه ٘یابص
ثش٘بٔٝسیضی  ٚعشاحی ٔیؿٛد .تثٔیٗ افتجبسٞبی التلبدی  ٚتثٔیٗ ؽشیفیتٞبی الصْ ٘یض ثش اػبع ٕٞیٗ ٍ٘شؽ ؿىُ ٔییبثٙذ .اِجت ٝایاٗ ٘یابص
ٔیتٛا٘ذ ؿبُٔ٘ :یبصٞبی «فیضیىی -فّٕىشدی»  ٚیب «ٔقٛٙی -یبدٔب٘ی» ثبؿاذ .ب)گفتواىّای هَاَدٌ :فتٕاب٘ی وا ٝاحاش ٔقٕابسی دس آٖ
عشاحی  ٚػبختٔ ٝیؿٛد« .ث »ْٛث ٝفٛٙاٖ ٔحُٕ ثیبٖ ٚیظٌیٞبی صٔی ٝٙدس وب٘ ٖٛتٛر ٝلشاس داسد .دس ایٗ حبِت ٔقٕبس ؿ٘ٛٙذٜای آٌاب ٜاػات
و ٝدس استجبط ثب ربٔقٔ ٝتخللیٗ  ٚوبسؿٙبػبٖ اص عشیك ٔـبٞذ ٜفٕیك  ٚثشداؿت ٔیذا٘ی ث٘ ٝیبصٞبی صٔیٌٛ ٝٙؽ فشا ٔایدٞاذ .ثا ٝفجابست
دیٍش دس ایٗ سٚیىشد ٔقٕبسی ٔحل٘ َٛیشٞٚبی ثشخبػت ٝاص صٔی ٝٙعشاحی اػت .ربیٍبٙٔ ٜتمذ ٔقٕبسی ؿٙبػبیی ٘ؼجت احاش ٘ ٚیبصٞابی صٔیٙاٝ
عشاحی اػت(ٟٔذٚی٘ظاد .)66 :1396
تحلیل فزآیٌذ هبٌا :فشآیٙذ ؿىٌُیشی یه احش ٔقٕبسی افٓ اص ثش٘بٔٝسیضی ثش٘بٔٝدٞی  ٚفشآیٙذ ارشا ثخؾ دیٍشی اػت و ٝدس ٘مذ یه احاش
ٔقٕبسی اص ربیٍبٚ ٜیظٜای ثشخٛسداس اػت .فشآیٙذ ؿىٌُیشی احش ٔقٕبسی دس دٌ ٚش ٜٚلبثُ ٔغبِق ٝاػات :الف)فزآیٌذ طزاحی ٍ هزاحل باِ

ا٘تؾبسات ٔب اص یه ثٙب پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی فّٕىشدی  ٚوبِجذی اػت و ٝثٙب ثش اػبع آٖ عشاحی  ٚارشا ؿذ ٜاػت .ب)پذیزش ًْادّای
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ٔیؿٛدٙٔ .تمذاِٖ ٔقٕبسی ٕٟٔتشیٗ ثخؾِ ایٗ ٌش ٜٚسا ث ٝخٛد اختلبف ٔیدٙٞذ .ب)ًقاذّای ییزرساوی٘ :ماذٞبی غیشسػإی ؿابُٔ:
اؽٟبس٘ؾشٞب  ٚا٘تمبدٞبیی اػت و ٝتٛػظ ٌشٜٞٚبی غیشٔتخلق ث ٝخلٛف وبسثشاٖ ثٙب اسائٔ ٝیؿٛدٙٔ .تمذ ٔقٕبسی ٔایتٛا٘اذ فاال ٜٚثاش دٚ
ٌش ٜٚفٛق ٔیضاٖ ٛ٘ ٚؿ استجبط ایٗ ٘مذٞب سا ثب یىذیٍش ث ٝدلت ٔٛسد تحّیُ  ٚثشسػی لشاس دٞذ .وب٘ ٖٛتٛرٙٔ ٝتمذ ؿشایظ التلبدی ارتٕابفی
 ٚفشٍٙٞی اػت ٌ ٚش ٜٚاكّی ٔخبعت ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔتفىشاٖ ٙٔ ٚتمذاٖا٘ذٚ .یظٌی ثشرؼتٔ ٝقٕبس ؿٙبخت ٝؿذٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙتمذ ارتٕبفی
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ااتواعی :ثش اػبع سٚیىشد فشٌْشایب٘ ٝث ٝتقشیف ٔقٕبسی صٔب٘ی پبػخٍٛیی ث ٝفّٕىشدٞبی یه احش ٔٙبػت اسصیبثی ٔایؿاٛد واٟ٘ ٝبدٞابی
ارتٕبفی آٖ سا ثپزیش٘ذ  ٚاص آٖ اػتمجبَ وٙٙذ؛ دس غیش ایٗ كٛست ثب ٞیچ ٔقیبس ٕ٘یتٛاٖ دس ٔٛاسد اختالفی اؽٟبس ٘ؾش وشدٙٔ .تمذ ٔقٕبسی دس ایٗ
حٛص ٜثب ثیبٖ ٔیضاٖ اػتمجبَ  ٚیب فذِْاػتمجبَ ٌشٜٞٚب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔختّف ربٔق ٝاص ثٙب ث ٝتجییٗ ٔیضاٖ ٔٛفمیت یب فذِْٔٛفمیت ثٙب ثپشداصد .دس ٍ٘بٜ
ٔشدٌْشا «فشْ  ٚؿىُ» دس وب٘ ٖٛتٛر ٝلشاس داسدٕٞ .بٍٙٞی ثب خٛاػت ٔشدْ ٚیظٌ ی ثشرؼاتٔ ٝقٕابس اػات  ٚاحاش ثاش ٔجٙابی ٘ؾاشات ربٔقاٝ
ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٛٔ ٚفمیت آٖ ثب اسصیبثی ٔیضاٖ ٔـبسوت ثب اثضاس پشػؾ٘بٔ ٚ ٝافىبسػٙزی ٔٛسد ػٙزؾ ٚالـ ٔیؿٛد .ربیٍبٔ ٜقٕابس ثاب ٞاذایت
فشآیٙذ عشاحی ثش اػبع خٛاػت اوخشیت ربٔق ٝتقشیف ٔیؿٛد صیشا احش ثشرؼتٔ ٝقٕبسی احشی اػت وٕٞ ٝب ًٙٞثب ػّیم ٝفٕٔٛی  ٚدس پبػ ثٝ
خٛاػت ٔشدْ عشاحی  ٚارشا ؿذ ٜاػتٙٔ .تمذ ٔقٕبسی دس حمیمت ٔذافـ ػّیم ٝفٕٔٛی ٌ ٚشایؾٞبی ٔشدٌْشا  ٚفبٔٝپؼٙذ خٛاٞذ ثٛد(ٕٞبٖ).
ًقذِ ًقذ٘ :مذ یىی اص ثخؾٞبیی اػت و ٝدس خالَ آٖ ٔیتٛاٖ ثبصخٛسدٞب ٚ ٚاوٙؾٞبی ٌشٜٞٚبی ٔختّف سا ٘ؼجت ث ٝثٙب ٔٛسد اسصیابثی لاشاس
داد٘ .مذِ تحّیُ ٞبی ٔٙتمذیٗ سػٕی  ٚغیشسػٕی  ٚػبخت ثٙبی ٔقٕبسی ث ٝفٛٙاٖ یه ٘مذ ارتٕبفی ٔٛضٛفی و ٝدس ادثیبت تخللی ربٔقاٝ
اص آٖ ثب ٘بِْ «٘مذِ ٘مذ» یبد ٔیؿٛد٘ .مذٞبیی و ٝدسثبسٜیِ یه احاش ٔقٕابسی خابف تٟیأ ٝایؿا٘ٛذ دس دٌ ٚاش ٜٚلبثاُ تحّیاُ خٛاٙٞاذ ثاٛد:
الف)ًقذّای رسوی٘ :مذٞبی سػٕی ث ٝوّیٝیِ اؽٟبس٘ؾشٞب  ٚا٘تمبدٞبیی اعالق ٔیؿٛد و ٝتٛػظ ٌشٜٞٚابی ٔؼائٔ ٚ َٛتخلاق ٔغاشح
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ٍاَد آهذى ایذُ٘ :مذ فشآیٙذ عشاحی ٔقٕبسی  ٚفٛأُ ؿىُدٙٞذ ٜآٖ .ب)فزآیٌذ شکلگیزی ٍ ساخت :ثش اػبع اٍِٞٛبی ٘ؾشی اسائٝ
ت یه پاشٚط ٜثاب ٔٛضاٛؿ آٖ ٘ـاب٘ ٝفٟآ كاحیح ٔٛضاٛؿ؛  ٚفاذْ تٙبػات آٖ ثیابٍ٘ش یاه ٘اٛؿ آؿافتٍی دس
ؿذٕٞ ٜبٍٙٞی فشآیٙذ ػبخ ِ
خشدٜ٘ؾبْٞبی ارتٕبفی اػتٙٔ .تمذ ٔقٕبسی ٔیتٛا٘ذ فشآیٙذ ػبخت  ٚتذاثیش ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٛضٛؿ ٔٙبػت دس ٘ماذ ٔغاشح
ػبصد .دس ایٗ حبِت «فشآیٙذٞب  ٚسٚؽٞب» وب٘ ٖٛتٛرٙٔ ٝتمذ ٔقٕبسی اػتٔ .قٕبس دس ایٗ حبِت ٔذیشی اػت و ٝفّٕىشد ٚی ثش اػابع لابٖ٘ٛ
ؿٙبختٔ ٝیؿٛد .فٙبیت ث ٝؽشفیتٞب  ٚخٛاػتٞٝبی ٌشٜٞٚبی ری٘فـ  ٚری٘فٛر ٔجتٙی ثش ٌشایؾ فىشی ػیؼتٕی ٔ ٚـبسوتی  ٚاِجت ٝثشٔجٙبی
اػٙبد لب٘٘ٛی ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیت پشٚط ٜاػت .ربیٍبٔ ٜقٕبس ث ٝفٛٙاٖ ػبصٔبٖدٙٞذ ٚ ٜػبٔبٖدٙٞذ ٜفشآیٙذ عشاحی  ٚػابخت احاش ٔقٕابسی اػات.
ٔٛفمیت احش ثش ٔجٙبی ٔـبسوت حذاوخشی دس فشآیٙذ ثش٘بٔٝسیضی ثش٘بٔٝدٞی  ٚػبخت احش ػٙزیذٔ ٜیؿاٛد ربیٍابٙٔ ٜتماذ ٞآ وتاشَوٙٙاذٜی
كحت فشآیٙذ تلٕیٓػبصی  ٚتلٕیٌٓیشی اػت(ٕٞبٖ).
اقبال عوَهی :فّٕىشد دس تقشیف ٔشدٌْشا اص ٔقٕبسی  ٚالجبَ فٕٔٛی دٔ ٚف ْٟٛث ٓٞ ٝپیٛػتٝا٘ذ .پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی ٔختّف فّٕىشدی
ارتٕبفی ... ٚ؛ دس وٙبس پزیشؽ ثٙب اص عشف ٟ٘بدٞبی ٔختّف ارتٕبفی ٔٛضٛفی اػت و ٝدس حٛص ٜوبسوشد ثٙب ٔغشح ٔیؿٛد .ثش اػبع تقشیاف
وبسوشد ثٙب سا ٔیتٛاٖ دس دٌ ٚش ٜٚث ٝدلت ٔٛسد تحّیُ  ٚثشسػی لشاس داد :الف)پاسخگَیی بِ ًیاسّاای عولکازدی :یىای اص ٕٟٔتاشیٗ
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اػتٙٔ .تمذ ٔقٕبسی رذاییٌضیٗ ایذٜآِیؼت پؼبػبختبسٌشاػت  ٚث ٝرؼتزٔ ٚ ٛغبِق ٝآحبس ٔٙتمذیٗ ٔقٕبسی ٔیپشداصدٔ .قٕبس ثشٌضیذٔ ٜقٕبسی
اػت ؤ ٝشدْ سا ث ٝفشن وشدٖ  ٚثبصا٘ذیـی تـٛیك وٙذ؛ ٙٔ ٚتمذِ ٔقٕبسی دس ربیٍبٔ ٜقِّٓ ربٔق ٝسػبِت ارتٕبفی ٔقٕبساٖ ث ٝفٙاٛاٖ ٘ابری ٚ
ٔشتت ٌٛؿضد ٔیٕ٘بیذ(ٕٞبٖ).
باسآفزیٌی گفتواى ًَیيٞ :ش ٌفتٕب٘ی و ٝدس ٔقٕبسی ؿىُ ٔیٌیشد ث ٝربٔق ٝفشضٔ ٝیؿٛد؛ پغ اص دسیبفات ثبصخٛسدٞاب  ٚؿاىُ یابفتٗ

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی لبثُ لجٌ َٛفتٕبٖ رذیذی ثبصتِٛیذ ٔیؿٛد .ثبصآفشیٙی ٌفتٕبٖ ٘ٛیٗ دس دٌ ٚش ٜٚلبثُ ثشسػی خٛاٞذ ثٛد :الف)باستعزیف گفتواى:
ثبصتقشیف ٌفتٕبٖ ثش اػبع تزضی ٚ ٝتحّیُ ٘مذٞبی ٔٛرٛد  ٚثشآیٙذ ٘مذِ ٘مذٞبی تٟی ٝؿذ ٜاص یه ثٙب خٛاٞذ ثٛد اغّات ثابصتقشیف ٌفتٕابٖٞاب
٘بپیذا ثٛد ٜتب ؽٟٛس ٕ٘ٝ٘ٛای رذیذ تٛػظ ٔشدْ دسن ٕ٘یؿ٘ٛذ .ب)تعزیف ًیاس اذیذٕٛٞ :اس٘ ٜمذِ ٘مذٞبی ٌزؿات ٝثا ٝؿاىٌُیاشی یاه
ثشآیٙذ ربٔـ  ٚتقشیف ٘یبصٞبی رذیذ ٔیا٘زبٔذ .ثش اػبع پیؾثیٙیٞبی اٍِٛیِ تحّیُ ٌفتٕبٖ ٘یبصٞبی رذیذ آغبصٌشِ دٚثبس ٜچشخٝای ٘ ٛدس ٘ماذ
ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ حبِت ٘یبصٞبی آیٙذ ٜدس وب٘ ٖٛتٛر ٝاػت ٔ ٚقٕبس خٛد سا ٘ؾشیٝپشداصی پیـشٔ ٚایثیٙاذ٘ .ماذ ثاش ربیٍابٔ ٜقٕابساٖ ٚ
عشاحبٖ آیٙذ ٜتثویذ داؿت ٝثش فّ ْٛرذیذ ٔب٘ٙذ :دیزیتبَ صیؼتؿٙبػی  ٚآیٙذٍٜ٘بسی تثویذ ٔیوٙذٔ .فبٞیٕی ٔب٘ٙذٔ :قٕابسی ٔقبكاش ٔیشاحای
ثشای آیٙذ ٜدس ایٗ حبِت ٔٙتمذ سا ث ٝؿخلیتی ثب ٔـخلبت رشیبٖػبص  ٚػجهآفشیٗ ٔجذَ ٔیػبصد(ٟٔذٚی٘ظاد .)67 :1396

ثْٛ

ؿ٘ٛٙذٜای
آٌبٜ

ٔتخللیٗ ٚ
وبسؿٙبػبٖ

ػٙتی
٘ٔٛذسٖ
اوِٛٛطیه

ٔـبٞذٜ
فٕیك ٚ
ثشداؿت
ٔیذا٘ی

فشآیٙذٞب ٚ
سٚؽٞب

ٔذیش
لبٌٖ٘ٛشا

ٌشٜٞٚبی
ری٘فـ ٚ
ری٘فٛر

ػیؼتٕی
ٔـبسوتی

اػٙبد لب٘٘ٛی
ٔشثٛط ثٝ
ٔذیشیت
پشٚطٚ ٜ
ػبخت

الجبَ فٕٔٛی

فشْ  ٚؿىُ

ٕٞب ًٙٞثب
ٔشدْ

ربٔقٝ
ثبصدیذوٙٙذٌب
ٖ

ٔـبسوت
ٔجٙب ٔشدْ-
ٌشا ٔشدْ-
پؼٙذ

پشػؾ٘بٔٚ ٝ
افىبسػٙزی

٘مذِ ٘مذ

ؿشایظ
التلبدی
ارتٕبفی ٚ
فشٍٙٞی

ٔٙتمذ
ارتٕبفی

ا٘ذیـٕٙذاٖ
ٔتفىشاٖ ٚ
ٔٙتمذاٖ

رذاییٌضیٗ
ایذٜآِیؼت
پؼبػبختبسٌشا

رؼتزٚ ٛ
ٔغبِق ٝآحبس
ٔٙتمذیٗ
ٔقٕبسی

ربیٍبٔ ٜقٕبس

تقشیف اص
ٔقٕبسی

ربیٍبٙٔ ٜتمذ
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تقبُٔ ثب صٔیٝٙ
تحّیُ فشآیٙذٔجٙب
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ٔقٕبسی
ٌٛؽ ػپشدٖ
٘ؼجت احش ٚ
ٔحلَٛ
ث ٝآ٘چٝ
٘یبصٞبی
٘یشٞٚبی
صٔی ٝٙث ٝاٚ
صٔیٝٙ
ثشخبػت ٝاص
ٔیٌٛیذ
صٔی ٝٙعشاحی
ٔـبسوت
ػبصٔبٖدٞی
 ٚػبٔب٘ذٞی حذاوخشی دس وٙتشَوٙٙذٜ
كحت فشآیٙذ
فشآیٙذ
فشآیٙذ
ثش٘بٔٝسیضی تلٕیٓػبصی
عشاحی ٚ
ثش٘بٔٝدٞی  ٚتلٕیٌٓیشی
ػبخت احش
ػبخت احش
ٔقٕبسی
ٞذایت فشآیٙذ
ٕٞب ًٙٞثب ٔذافـ ػّیمٝ
عشاحی ثش
ػّیمٝ
فٕٔٛی ٚ
اػبع
فٕٔٛی
ٌشایؾٞبی
خٛاػتٝ
پبػ ثٝ
ٔشدٌْشا ٚ
اوخشیت
خٛاػت ٔشدْ
فبٔٝپؼٙذ
ربٔقٝ
عشاحی احشی
دا٘بیی وُ
سػبِت
ؤ ٝشدْ سا
ث ٝفىش وشدٖ ارتٕبفی ثٔ ٝقّٓ ربٔقٚ ٝ
حبٔی
 ٚثبصا٘ذیـی فٛٙاٖ ٘بری
اثشٔقٕبس
 ٚاثشٔقٕبس
تـٛیك
ٔیوٙذ
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وب٘ ٖٛتٛرٝ

ٚیظٌی
ثشرؼتٝ
ٔقٕبس

ٌشٜٚ
ٔخبعت ٘مذ

ٌشایؾ
فىشی

اثضاس  ٚاػٙبد
ا٘زبْ ٘مذ

ٔٛضٛؿ
٘مذ
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رذ -2 َٚاٍِٛی ٘مذ احبس ٔقٕبسی ٔقبكش ایشاٖ؛ ٔثخز[7] :

مسکونی معاصر
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار
ِ

ثبصآفشیٙی ٌفتٕبٖ ٘ٛیٗ

٘یبصٞبی آیٙذٜ

٘ؾشیٝپشداصی
پیـشٚ

دیزیتبَ
ٔقٕبساٖ ٚ
صیؼتؿٙبػی
عشاحبٖ آیٙذٜ
 ٚآیٙذٍٜ٘بسی

ٔـبٞذٚ ٜ
پیؾثیٙی
آحبسی و ٝدس
آیٙذ ٜػبختٝ
ٔیؿ٘ٛذ

(ٟٔذٚی٘ظاد )65 :1396

ا٘ذیـٞٝبی
رذیذ سا ثشای
پبػخٍٛیی
ث٘ ٝیبصٞبی
ربٔق ٝاسائٝ
وٙذ

ٔقٕبسی
ٔقبكش
ٔیشاحی ثشای
آیٙذٜ

رشیبٖػبص ٚ
ػجهآفشیٗ

ساختار ًظزی اًتخاب ًوًَِّا :ثشای وٙتشَ ٔتغیشٞبی تحمیك(٘ؾیش ٚیظٌیٞبی فشٍٙٞی ثؼتش عشاحی) ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی دس ربٔقاٝی آٔابسی
لشاس ٔیٌیش٘ذ و ٝدس یه ثؼتش ٔـخق(وـٛس ایشاٖ)  ٚتٛػظ ٔقٕبساٖ ٔقبكش ثٚ ٝرٛد آٔذٜا٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔقیبسٞب ٕٞچٙایٗ ثاب تٛرا ٝثاٝ
ٞذف پظٞٚؾ ٔجٙی ثش وبسثشدی ثٛدٖ ٘تبیذ ٔزٕٛفٞٝبی ٔٛفك  ٚتثحیشٌزاس ٔؼى٘ٛی دس ؿٟشٞبی ٔختّف ایشاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔحاذٚد ٜاكاّی ثاب
ٔحٛسیت فٛأُ ٔـتشوی ٘ؾیش الّیٓ ثؼتش  ... ٚاص دٝٞی  50ث ٝثقذ ا٘تخبة ٔیؿ٘ٛذ٘ .ىتٝی ٟٔآ دس ایاشاٖ دٚساٖ دٞاٝی  50ثبصٌـات ثاٝ

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398
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تلٛیش  -1ػیش تح َٛاٍِٛی ٔقٕبسی دس خب٘ٞٝبی ٔقبكش() Mirmoghtadaee, 2009

مطالعات محیطی هفت حصار

تغییز «ًظام الگَیی هعواری» در خاًِّای هعاصز
چشا آحبسِ ٔؼى٘ٛیِ ٔقبكش ٘یبص ث ٝتحّیُ ٘مذ  ٚثشسػی داس٘ذ؟ آیب ث ٝایٗ خبعش ؤ ٝقٕبسی ٔؼى٘ٛی ثیـاتشیٗ ٔیاضاٖ ػابختٚػابص سا ثا ٝخاٛد
اختلبف ٔیدٞذ  ٚچٟش ٜاكّی ؿٟش سا ٔیػبصد؟ یب ایٗ و ٝوبِجذ ٔؼى٘ٛی ث ٝیه ٔقٙب آییٝٙیِ تٕبْ ٕ٘بیِ فشدیت افشاد  ٚفش ًٙٞیه ربٔقاٝ
اػت؛ «ث ٝتقجیش دیٍش آ٘چ ٝؿىُِ ٔؼىٗ  ٚػجهٚػیبق ٔقٕبسی سا اص حیجِ ٔقٛٙی سلٓ ٔیص٘ذ ٘ـبٖدٙٞذٜیِ فشٙٞاً ربٔقا ٝاػت(ؿلاتی ٚ
ٕٞىبساٖ »)86 :1396؛ صیشا «ٞش چمذس و ٝص٘ذٌی ؿٟشی اكیُ ثبؿذ ؿٟش ایٗ دػتٛسٞب سا ث ٝیه ػجه تجذیُ ٔیوٙذ؛ ایٗ ػجه خٛد سا ثٝ
ؿىُِ ػجهِ ٔقٕبسی ٘ـبٖ ٔیدٞذ  ٚثب ٙٞش ٛٔ ٚضٛفبت ٙٞشی ٔشتجظ ٔیؿٛد(ِٛفٛس  .»)1379دس ٚالـ ٞش خب٘ ٝثٔ ٝخبثٔ ٝزٕٛفٝای اػت وٝ
دس آٖ ٕ٘بٞب ٘ ٚـب٘ٞٝبی ٛٞیتی  ٚؿخلیتیٔبٖ سا ثٕ٘ ٝبیؾ ٔیٌزاسیٓ .ؿىُ خب٘ٛٔ ٝلقیت آٖ ٔلابِح  ٚتضئیٙابت داخّای خب٘اٞ ٝاش واذاْ
ٕ٘بدی اػت دسثشداس٘ذٜیِ ٔقٙبٞبیی و ٝكبحجبٖ خب٘ٞٝب آٖ سا ثٔ ٝخبث ٝپیبْٞبیی دسثبس ٜخٛدؿبٖ ٔیدا٘ٙذ و ٝث ٝدیٍشاٖ ا٘تمبَ ٔیدٙٞذ(فبضّی
 .)252 :1392ایٗ احؼبع ٘یبص اص عشفی ث ٝتغییش ٘ؾبْ اٍِٛیی خب٘ٞٝبی ٔقبكش ٘یض ٔشتجظ ٔیؿٛد؛ دس ٌزؿت ٝآسایؾ فضبی ٔؼىٗ و ٝث ٝد٘جبَ
لٛافذ ٙٞذػی ثٛد دس حبَ حبضش ٔتثحش اص ٙٞذػ ٝلغق ٝصٔیٗ ٌشدیذ ٜاػت  ٚفضبٞبی چٙذٔٙؾٛس ٚ ٜتشویت ؿذ ٜاص فضابٞبی ثابص ٘یٕا ٝثابص ٚ
ثؼت ٝو ٝافضایؾ تٛٙؿ فضبیی سا ثبفج ٔیؿذ أشٚص ٜث ٝفضبٞبی ص٘ذٌی ثؼت ٝتجذیُ ؿذٜا٘اذ(ٔ .)Mirmoghtadaee, 2009حاذٚدیتٞابی
تحٕیُ ؿذ ٜثش فشم ٕ٘بی ػبختٕبٖٞبی ٔقبكش ِ ٚض ْٚاسائ ٝدػتشػی خیبثبٖ ثٞ ٝش لغق ٝصٔیٗ ثبفج تغییش اٍِ ٛاص خب٘اٞٝابی حیابطداس ثاٝ
سدیفٞبی آپبستٕبٖ ٘ ٚیبص ث ٝخب٘ٞٝبی ثیـتش  ٚتشاوٓ ثبالتش ؿذ ٜاػت( .)Shayesteh & Steadman, 2013دس ٘ٛؿ رذیذ ػاى٘ٛت حاٛصٜ
ص٘ذٌی ٞش خب٘ٛاس وٛچىتش  ٚیه حیبط ٔـتشن(ثش خالف حیبط فشدی خب٘ٞٝبی ػٙتی) ؤ ٝتقّك ث ٝتٕبْ خب٘ٛادٜٞابی ػابوٗ آپبستٕابٖ اػات
ٚرٛد داسدٔ .مشسات رذیذ ػبختٕبٖ و ٝاربص ٜػبخت ثشای پٛؿؾ  %60اص صٔیٗ  % 40 ٚثشای فضبی ثبص ٔیدٞذ احش صیابدی ثاش ایاٗ ػابصٔبٖ
فضبیی خب٘ٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ عشاحی ؿٟشی داؿت ٝاػت( Moosavi, 2012ث٘ ٝمُ اص ٔیشػزبدی  ٚفشویؾ .)1395

عرفان خصمافکن نظام ،فرشته نویدیمجد* ،بابک فدوی انبیائی

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

ٚضـ ٔٛرٛد

رذ -3 َٚاٍِٛی ثش٘بٔٝدٞی دٚسن

ٚضـ آتی

چٟبس ٔشحّ ٝاكّی رٟت پیـجشد ثش٘بٔ ٝدس ٔقشفی «ٚضـ آتی» فجبستٙذ اص :تٟی« ٝثیب٘یٔ ٝبٔٛسیات» ایزابد اٞاذاف پاشٚط ٜعشاحای ضاشٚسیبت
فّٕىشدی لبثُ ا٘ذاصٌٜیشی  ٚایزبد سٚاثظ ٔفٟٔٛی(وب٘ؼپت) و ٝدس صیش ٔقشفی ؿذٜا٘ذ.
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اسصؽٞبی ٔقٕبسی ثٔٛی  ٚاػتفبد ٜاص آٖ دس ٔقٕبسی ٘ٛیٗ اػت و ٝثٛ٘ ٝفی پؼتٔذس٘یضْ ایشا٘ی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .ثب٘یٔؼقٛد ٔقتمذ اػت واٝ
دٞٝٞبی  50 ٚ 40خٛسؿیذی دس ایشاٖ اص ٕٟٔتشیٗ  ٚپشثبستشیٗ دٞٝٞبی ؿىٛفبیی ٔقٕابسی ٔؼاى٘ٛی اػات(ساٞت  .)1395آغابص ٍ٘اشؽ ثاٝ
ٔقٕبسی غشثی  ٚثیتٛرٟی ثٔ ٝیشاث اكیُ ٔقٕبسی ایشا٘ی سا ثبیذ دس دٚس ٜلبربس رؼتز ٛوشد(ثب٘یٔؼقٛد  .)11 :1389اص ایاٗ صٔابٖ ثا ٝثقاذ(اص
اٚاخش دٚس ٜلبربس  ٚآغبص دٚس ٜپّٟٛی) ٔٛضٛؿ ٔقٕبسی ٌزؿتٕٛٞ ٛ٘ ٚ ٝاسٔ ٜؼثِ ٝثشخی اص ٔقٕبساٖ ایشاٖ ثٛد ٜاػت(حبریرقفشی .)11 :1392
هسیز اًتخاب آثار :ثشای ا٘تخبة آحبس دٔ ٚقیبس اكّی ٔالن وبس لشاس ٌشفت :اِف)آحبس ا٘تخبة ؿذٔ ٜتقّاك ثا ٝدٚسٔ ٜقبكاش ثبؿاذ .اص ٔیابٖ
تزشثیبت پشاوٙذٜای و ٝدس ػبَٞبی اخیش دس صٔیٔ ٝٙقٕبسی ٔؼى٘ٛی كٛست ٌشفت ٝاػت ٔیتٛاٖ عشاحب٘ی سا ؿٙبػبیی وشد و ٝثا ٝدِیاُ ٘اٛؿ
ثشخٛسد ثب ٔقٕبسی خب٘ ٝداسای ٚر ٜٛاؿتشان لبثُ تٛرٟی دس صٔیٝٙی ٔٛار ٚ ٟٝثشخٛسد ثب ثؼتش عشح ٞؼتٙذ .ة) ثشای پشٞیض اص ٌؼتشد ٜؿاذٖ
ٔغّت  ٚتىشاس دس پظٞٚؾ  ٚدػتیبثی ث ٝا٘ذیـٞ ٝبی ٔختّف دس ایٗ صٔیٙا ٝثٙبٞاب ثاب یاه وبسثشی(وابسثشی ٔؼاى٘ٛی) ٌ٘ٛ ٚاٞٝابی ٔختّاف
آٖ(ٚیالیی ؿٟشی ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی  )... ٚثشٌضیذ ٜؿذ  ٚثب ا٘تخبة تقذادی اص آحبس ٔؼى٘ٛی تثحیشٌزاس ٛٔ ٚفك دس ٔؼبثمٞٝبی عشاحی ثیٗإِّّی
1
 ٚداخّی و ٝدس صٔیٝٙیِ ثشلشاسی استجبط ثب ثؼتش  ٚػبیتی و ٝدس آٖ لشاس ٌشفتٝا٘ذ  ٚساٞىبسٞبی ٔقٕبسا٘ ٝاسائ ٝدادٜا٘ذ تقذادی اص ثایٗ فٟشػاتی
ثیؾ اص چ ُٟثٙبی ٔؼى٘ٛی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛسد پظٞٚؾ ث ٝدالیُ دس دػتشع ثٛدٖٔ« :اذاسن فٙای» ٘« ٚؾاشات  ٚا٘ذیـاٞٝابی ؿاىُدٙٞاذٜ
ٔقٕبساٖ» ا٘تخبة ؿذ٘ذ.
ساختار تحلیل ًوًَِّا :اص ثشسػیٞبی تٛكیفی  ٚتحّیّی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛسدی دس حٛصٜی ٔؼى٘ٛی تزشثیابت ٔقٕابساٖ ایشا٘ای دس چابسچٛة
ٚاطٜٞب  ٚفجبساتی دس ریُ رذ َٚتحّیّیِ «فشآیٙذٔجٙب» ثشداؿت ؿذ ٜاص ثخؾِ «ٚضـ آتی» ثش٘بٔٝدٞی دٚسن خالكٔ ٝیؿ٘ٛذٞ .ش واذاْ اص ایاٗ
ٚاطٜٞب ثش ٔلبدیك رضئیتشی دالِت داس٘ذ و ٝثشای تجییٗ ثیـتش حٛصٜی ثحج ٔٛسد ٘ؾش لشاس ٔیٌیش٘ذ .ایٗ ٚاطٜٞب ٔـخق وٙٙذٜی چبسچٛة
ٔٛار ٟٝثب ٚیظٌیٞب  ٚپتب٘ؼیُٞبی ثؼتش فشٍٙٞی  ٚوبِجذی ٔقٕبسی ػشصٔیٙی ایشاٖ ٔیثبؿٙذ .اػبع تحّیُ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تحّیُ ٔحتاٛا
 ٚثب ثٟشٌٜیشی اص ثش٘بٔٝدٞی دٚسن ث ٝفٛٙاٖ ٔذِی ثشای تحّیُ دس ٕ٘ ٝ٘ٛآحبس ٔقبكش دس حٛصٜی ٔؼىٗ دس دٚسٔ ٜقبكش لشاس داؿات ٚ ٝساثغاٝی
«٘ٛؿ ٍ٘شؽ  ٚتفىش عشاح» ثب ٚیظٌیٞبی ثؼتش عشاحی ٔـخق ٔیؿٛد .ایٗ ساثغ ٝدس چٟبس ٔشحّٝی خّك احش ؿبُٔٔ« :ثٔٛسیت ثٙاب اٞاذاف
ضشٚسیبت فّٕىشدی  ٚوب٘ؼپتٞب» تحّیُ ٔیؿٛد .تحّیُ ثٙبٞب اص عشیك ٍ٘ب ٜثیش٘ٚی ٔؤِف ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٔٛسد پظٞٚؾ ثب اػتٙبد ثٔ ٝلابحج-ٝ
ٞبی عشاحبٖ آحبس كٛست ٔیٌیشد .دس ادأ ٝاثتذا تقشیف ٔـخلی اص ثش٘بٔٝدٞی دٚسن ٛ٘ ٚؿ تحّیّی و ٝلشاس اػت ا٘زبْ ؿٛد ثب روش ٔخبَ اسائٝ
ٔیؿٛد  ٚػپغ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ا٘تخبة ؿذ ٜاص آحبس ٔؼى٘ٛی ٔقبكش ٔٛسد تحّیُ  ٚاسصیبثی لشاس ٔیٌیش٘ذ.
الگَیِ بزًاهِدّی دٍرِک« :ثش٘بٔٝدٞی دٚسن» سا ٔیتٛاٖ ث ٝد ٚثخؾ اكّی تمؼیٓ وشد.1 :تحّیُ ٚضقیت ٔٛرٛد :ؿبُٔ صٔیٙاٝای اػات
و ٝعشح ثبیذ دس آٖ ربی ٌیشد  ٚؿبُٔ تحّیُ ػبیت ٔـخلبت اػتفبدٜوٙٙذ ٜضٛاثظ  ٚآئیٗ٘بٔٞٝب ٔحذٚدیتٞب  ٚالّیٓ ٔیثبؿذ.2 .پیؾثیٙی
ٚضقیت آتی :ؿبُٔ ٔزٕٛفٝای اص ٔقیبسٞبیی اػت و ٝعشح ٔٛفك ثبیذ داسا ثبؿذ .ایٗ ٔٛاسد ؿبُٔ «ٔثٔٛسیاتٛٔ /ضاٛؿ پاشٚط« »ٜاٞاذاف» ٚ
«ضشٚسیبت فّٕىشدی»  ٚؿىٌُیشی «وب٘ؼپتٞب» اػت(دٚسن .)181 :1391

مسکونی معاصر
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار
ِ

ٔشاحُ
ٔثٔٛسیت
اٞذاف

رذ -4 َٚچٟبس ٔشحّ ٝاكّی دس «ٚضـ آتی»
تٛضیح
ثشای ایٗ ؤ ٝؼیش پشٚط ٜث ٝعٛس ؿفبف ثیبٖ ؿٛد الصْ اػت و ٝثش سٚی ٔثٔٛسیت پشٚط ٜتثویذ ؿٛد« .ثیب٘یٔ ٝثٔٛسیات» ثبیاذ ثاٝ
ایٗ پشػؾٞب پبػ دٞذ«:چشا ایٗ پشٚط ٜسا ا٘زبْ ٔی دٞیٓ؟» «ثیب٘یٔ ٝثٔٛسیت» ثبیذ ٞذف ٙٔ ٚؾٛس خابف پاشٚط ٜػابختٕب٘ی سا
و ٝالصٔ ٝی ٔٛفك ؿذٖ آٖ اػت تقشیف ٕٞ ٚچٙایٗ پبیا ٚ ٝاػبػای سا ثاشای پاشٚط ٜپیـاٟٙبد وٙاذ(تٕبٔی اٞاذاف ضاشٚسیبت
فّٕىشدی  ٚوب٘ؼپتٞب ثبیذ ثب «ٔبٔٛسیت» پشٚطٕٞ ٜب ًٙٞثبؿٙذ).
ثشای ایٗ ؤ« ٝثٔٛسیت» پشٚط ٜتحمك پیذا وٙذ «اٞذاف» پشٚطٔ ٜی ثبیذ تقییٗ ؿ٘ٛذ تاب ویفیات عاشح ٟ٘ابیی ثاش اػابع وّیاٝ
«ٔٛضٛؿٞبی عشاحی» و ٝدس ٔشحّٝی «تحّیُ» ؿٙبخت ٝؿذٜا٘ذ تضٕیٗ ٌشد٘ذ .ثیبٖ سٚؿٗ «اٞاذاف» رٟاتٌیاشی خبكای سا
ثشای ر ٗٞعشاح تقشیف ٔیوٙذ(ثذ ٖٚایٗ و ٝحغ خاللیت ا ٚسا ٔحذٚد وٙذ  ٚتٛا٘بیی ا ٚدس ٔشحّٝی «تشویت» سا ؿاىٛفب ٔای-
ػبصد) .ثشخٛسداسی اص تٛاٖ ٟٔ ٚبست الصْ دس ث ٝوبسٌیشی دلیك ِغبت ثشای ثیبٖ ٞذف ؿاشعی الصْ اػات تاب اص ایاٗ سا« ٜثیب٘یاٝ
ٞذف» ث ٝعٛس ربٔـ آ٘چ ٝسا ؤ ٝذ ٘ؾش اػت ثیبٖ وٙذ.

ضشٚسیبت
فّٕىشدی
وب٘ؼپتٞب

ثشای ایٗ و ٝفّٕىشد ػبختٕبٖ دس ػغح ٔغّٛة وبسآیی خٛد لشاس ٌیشد ثبیذ ثِ ٝحبػ وبِجذی ٘یض ثٌٝ٘ٛ ٝای ػبٔب٘ذٞی ؿذ ٜثبؿذ
و ٝأىبٖ ثٟشٌٜیشی اص ػغح ٔغّٛة فّٕىشدی سا فشا ٓٞػبصد .وب٘ؼپتٞب دیبٌشاْٞبیی ٞؼتٙذ وا ٝسٚاثاظ ػابصٔب٘ذٞی ؿاذٜی
ایذٜآَ سا ٕ٘بیؾ ٔیدٙٞذ .یه وب٘ؼپت سا ٔیتٛاٖ ثشای ػغٛح ٔختّف یه عشح ػبصٔب٘ذٞی وشد چٙبٖ و ٝدس فقبِیات ثش٘بٔا-ٝ
دٞی  ٚعشاحی ایٗ وب٘ؼپتٞب ٔیتٛا٘ٙذ اص اثقبد والٖ تب خشد ٔغشح ٌشد٘ذ(ثشای ٔخبَ وب٘ؼاپت دس ػاغح واالٖ ثش٘بٔاٝدٞای سا
«عشحٔبی( »)Parti(ٝایذٜی وّی)  ٚوب٘ؼپت دس ػغح خشد ثش٘بٔٝدٞی سا و ٝث ٝرضئیبت فضب ٔیپشداصد سا «وب٘ؼپت ثش٘بٔٝدٞای»
ٔی٘بٔٙذ)(دٚسن .)81 -80 :1389

عشاحی ٕ٘بد
ّٔی
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ٔثٔٛسیت ثٙب

رذ -5 َٚتحّیُ فشآیٙذٔجٙب «ثشد آصادی» ثٚ ٝػیّٕٛ٘ ٝداس «ٚضـ آتی» دس ثش٘بٔ ٝدٞی دٚسن
وب٘ؼپت
ضشٚسیبت فّٕىشدی
ٞذف
٘ح ٜٛچیذٔبٖ ٙٞ ٚذػ ٝخبف ٕ٘بی ػبختٕبٖ
اِٟبْ اص ٙٞذػ ٝعجیقی
ث ٝوبس ثشدٖ سً٘ خبف
ٔب٘ذٌبسی
ثیبٖ تٙذیغ ٌٝ٘ٛ
تٙؾیٓ استفبؿ ثٙب دس استجبط ثب ٔحیظ پیشأٖٛ
اػتفبد ٜاص ثبك ػبصی ایشا٘ی
تٛر ٝثٕ٘ ٝبدٞبی ایشا٘ی
اسربؿ ث ٝفشْ ٞبی آؿٙبی ٔقٕبسی ایشا٘ی(ٔب٘ٙذ :عبق ٌٟٛاس ٜای)
ُٛٞیت
اػتفبد ٜاص فٙبكش آؿٙبی ٔقٕبسی اػالٔی(ٔب٘ٙذ :سػٕی ثٙذی)
تٛر ٝثٕ٘ ٝبدٞبی اػالٔی
اسربفبت ٔـخق ث ٝفشْ ٞبی آؿٙبی ٔقٕبسی اػالٔی(ٔب٘ٙذ :عبق رٙبغی)
ث ٝوبس ثشدٖ ٔلبِح رذیذ اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی خبف
ٔذسٖ
(فذٚی ا٘جیبئی )1394

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

الگَیِ «تحلیل فزآیٌذهبٌا» بز پایِ هؤلفِّای « :هأهَریت بٌا ،اّذاف ،ضزٍریات عولکزدی ٍ کاًسپتّا»
آ٘چ ٝث ٝعٛس ؿبخق ٔٛرت ػٛدٔٙذ ٚالـ ؿذٖ اٍِٛی ثش٘بٔٝدٞی دٚسن ؿذ ٜاػت سٚیىشد «ثش٘بٔٝدٞی ٔٛضاٛؿٔ -حاٛس( issue-based
 »)programmingآٖ اػت .دس ایٗ سٚیىشد «ٔٛضٛؿٞب(٘ »)issuesىبت ٔٛسد ٔالحؾٝای ٞؼتٙذ وا ٝپبػا عشاحای خابف سا ایزابة
ٔیوٙٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس خلٛف ٘مذ  ٚعشاحی یه فضبی ٔٛرٛد ٔیتٛا٘ذ ثؼیبس تثحیشٌزاس ثبؿذ .دس ایٗ ساػتب ٔیتٛاٖ اص ثخاؾ «ٚضاـ آتای»
یه اٍِٛی تحّیّی فشآیٙذٔجٙب ثش اػبع ٔؤِفٞٝبی «ٔثٔٛسیت ثٙب اٞذاف ضشٚسیبت فّٕىشدی  ٚوب٘ؼپتٞب» عشاحی ٕ٘ٛد؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ثشای
تحّیُ «ثشد آصادی» ٔیتٛاٖ ث ٝؿىُ صیش اػتفبدٕٛ٘ ٜد:

مطالعات محیطی هفت حصار

ثشای پی ثشدٖ ث ٝاٞذاف عشح ػبختٕبٖ ٔیثبیذ داسای فّٕىشدی ٔغّٛة ثبؿذ« .ضشٚست فّٕىاشدی» ٚػایّٝای ثاشای تحماك
ثخـیذٖ ثٞ« ٝذف» ٔیثبؿذ .یه «ضشٚست فّٕىشدی» ثیب٘ی اص فّٕىشدی لبثُ ا٘ذاصٌٜیشی اػت وا ٝثبیاذ دس عشاحای ثا ٝآٖ
تٛر ٝداؿت تب اٞذاف عشح ٔحمك ؿ٘ٛذ.

عرفان خصمافکن نظام ،فرشته نویدیمجد* ،بابک فدوی انبیائی

ًوًَِّای هَرد هطالعِ٘ :ىت ٝلبثُ تٛر ٝدس ایٗ ثخؾ روش ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیثبؿذ و ٝتحّیُ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثش اػبع ٔلبحجٞٝب ٘ ٚؾشات عشاحبٖ
دس ٔٛسد وبس  ٚپشٚطٜٞبیـبٖ ٔیثبؿذ .اص عشفی ػقی ؿذ تب اص ٌٞٝ٘ٛبی ٔختّف ٔؼى٘ٛی(ٚیالیی ؿٟشی ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی  )... ٚیه ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛسد تحّیُ ٘ ٚمذ لشاس ٌیشد.
ٔثٔٛسیت
ثٙب

اٞذاف

ضشٚسیبت فّٕىشدی

آؿتی دٚثبس ٜثب
ؿٟش

فااذْ ٔخااذٚؽ وااشدٖ
«چـٓا٘ذاص عجیقی ؿاٟش»
« ٚخظ آػٕبٖ ٘شٔبَ»
ثٟشٌٜیشی اص ٔلبِح آؿاٙب
 ٚداسای ػبثم ٝتبسیخی

ثش اػبع حٛص ٜتٕذ٘ی ایشاٖ(اص ٔبٚساءاِٟٙش
تب ثیٗاِٟٙشیٗ) استفبؿ ٞاش ثٙابیی وا ٝاص
ٔحٛس افك ثبالتش ٔیسٚد ث ٝسً٘ فیشٚص-ٜ
ایِ آػاإبٖ دس ٔاایآیااذ(ٌٛیی دس ثشاثااش
آػٕبٖ خـٛؿ ٔیوٙذ).
ثٟشٌٜیشی اص د ٚسً٘ «خبوی  ٚآثی» ثاب
ٔغبِقٞ ٝذفٕٙذ تابسی ٔقٕابسیِ ثٙبٞابی
ثّٙذٔشتجٔ(ٝب٘ٙااذٔ :مجااش ٜثبیضیااذ ٌٙجااذ
ػّغب٘ی ٚ ٝثمق ٝػیذ سوٗاِذیٗ)
اػتفبد ٜاص وبؿی

اػتفبد ٜاص تىٙیاه «پیىؼاُثٙاذی» ثاٝ
اػاااتفبد ٜاص تىِٛٙاااٛطی
ٔٙؾٛس دػتیبثی ث ٝلغقٝثٙذی س٘اًٞاب ٚ
خبف
أىبٖ ادغبْ تذسیزی آٟ٘ب
ٔثخز تلبٚیش(٘یىجخت )1395
رذ -7 َٚتحّیُ «ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی ٍ٘یٗ رّفب» ثٚ ٝػیّ ٝاٍِٛیِتحّیّی «فشآیٙذٔجٙب»

اٞذاف

ضشٚسیبت فّٕىشدی

وب٘ؼپت

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

عشاحی ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی ثش اػبع «پی٘ٛذ ثب صٔیٚ ٝٙ
ثؼتشی و ٝدس آٖ لشاس ٌشفت ٝاػت»

«ٍٕٞشایی وبِجذی» ثب
صٔیٝٙ

تىشاس  ٚاٍِٛثشداسی اص ٘شدٜٞاب ٚ
اٍِاااٛثشداسی اص فٙبكاااش
ثبصؿااٞٛبی دایااشٜای ؿااىُ اص
ٔقٕبسی دس ٕ٘ب
ٔذسػ ٝفشا٘ؼٛیٞب

ٛٞیت

مطالعات محیطی هفت حصار

ٛٞیت
ٔذسٖ

ثبصا٘ذیـی ثشای ثشخٛسد ثب پذیذٜی «ثشد ٔؼى٘ٛی» وٕٛٞ ٝاس ٜأشی
ٔٙبلـ ٝثشاٍ٘یض ٔ ٚؼئّٝداس ثٛد ٜاػت

پبػخی دَرٛیب٘ ٝثٝ
ٔؼئّ ٝآػٕبٖ

اػااتفبد ٜاص «تاابسی ثااٝ
فٙااٛاٖ حبفؾاأ ٝـااتشن
ؿٟش»

وب٘ؼپت

تلبٚیش

اخااز ٔفاابٞیٓ عشاحاای اص
ٚیظٌاایٞاابی ٔحؼااٛع
ٔىاااب٘ی(ثٟشٌٜیاااشی اص «تمبسٖ» ٙٞ« ٚذػ ٝیىؼبٖ» دس
«اكاااااُ تمااااابسٖ» ٕ٘ ٚب ٔ ٚمغـ
«پیٕاااا »ٖٛدس ٘ؾاااابْ
ٔقٕبسی ٔٙغمٝای)

تلبٚیش
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ٔثٔٛسیت
ثٙب

رذ -6 َٚتحّیُ «ثشد ٔؼى٘ٛی ٟٔشآفشیٗ» ثٚ ٝػیّ ٝاٍِٛیِتحّیّی «فشآیٙذٔجٙب»

مسکونی معاصر
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار
ِ

اٍِااٌٛیشی اص «اٍِٞٛاابی ػبصٔب٘ذٞی ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی ثاش
فضااابیی» دس ٔقٕااابسی اػبع اٍِٞٛابی «ثابص ثؼاتٚ ٝ
٘یٕٝثبص»
ایشا٘ی

ثٟشٌٜیشی اص اسصاٖتشیٗ  ٚپیؾپب افتبد-ٜ
اػتفبد ٜاص ٔلبِح ث -ْٛتشیٗ ٔلابِح دس ٔقٕابسی ایشا٘ای ثٙابْ
آرااش» ٘تشاؿاایذ ٚ ٜصٔخاات ٔٛػاا ْٛثاٝ
آٚسد
«آرش فـبسی»
لشاسٌیااشی فضاابٞبی پُااش  ٚخاابِی دس
عشاحاای دس چاابسچٛة «ؿجى ٚ »ٝعشاحی یه وٛچٌ ٝازس یاب
یه «ؿجى ٝفضبیی» ٌزسٞبیی داخّای ثا ٝفٙاٛاٖ «ػیؼاتٓ
دػتشػی فٕٛدی»
ا٘تماابد اص ػیؼااتٓ دػتشػاای فٕااٛدی
ا٘تمبد اص س٘ٚاذ عشاحای
ٔقٕ( َٛث ٝكٛست پّ ٝد ٚعشف ٝوا ٝتاب
آپبستٕبٖٞبی ٔقبكش
ثبال دٚس خٛد ٔیچشخذ)

ٔثخز تلبٚیش(صیشن )1396
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فااذْ ٔااالن لااشاس دادٖ «لٛافااذ ٚ
ٔقیبسٞبی ٔقٕ َٛعشاحی»(لٛافذی واٝ
ثشای عشاحی ػابختٕبٖٞابی ٘بآؿاٙب ثاب
عشاحی ثش اػبع ٘ؾبْ
ٔفبٞیٓ فشٍٙٞای ص٘اذٌی ایشا٘ی(ٔب٘ٙاذ
ص٘ذٌی خب٘ٛاد ٜایشا٘ی
آپبستٕبٖ) تذٚیٗ ؿاذ ٜثٛد٘اذ  ٚص٘اذٌی
ربسی دس آٟ٘ب ٔغابیش ثاب ػاجه ص٘اذٌی
ربٔقٔ ٝقبكش ایشا٘ی ثٛد)

مطالعات محیطی هفت حصار

عشاحی ثش اػبع «ٔفبٞیٓ فشٍٙٞی ایشاٖ» « ٚتغییشات ٚ ٚضقیت ربٔقٔ ٝقبكش»

ضشٚسیبت فّٕىشدی

وب٘ؼپت

تلبٚیش

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

ٔثٔٛسیت
ثٙب

اٞذاف

ثشلشاسی استجبط ثیٗ سٚاثظ فضبیی خب٘ٞٝبی ػٙتی ایشاٖ ثب ٔقٕبسی خب٘ٞٝبی ٔذسٖ

رذ -8 َٚتحّیُ «خب٘ ٝوٜٛثَش» ثٚ ٝػیّ ٝاٍِٛیِتحّیّی «فشآیٙذٔجٙب»

عرفان خصمافکن نظام ،فرشته نویدیمجد* ،بابک فدوی انبیائی

عشاحی ثش اػبع «احتشاْ ث ٝثبفت  ٚصٔی»ٝٙ

ثشلشاسی استجبط ثیٗ ػبختٕبٖ رذیذ  ٚصٔیٛٔ ٝٙرٛد

ایااذٌ ٜااشفتٗ اص
ثٟشٌٜیشی اص ایذٜی «ػیؼتٓ استجبعی»
«ػّؼّٔٝشاتات»
خب٘ٞٝبی ٌزؿات ٚ ٝتجاذیُ «ٔؼایش دٚ
ٚسٚد ثااا ٝثٙاااب اص
ثقذی» ث« ٝػیؼتٓ استجبعی ػ ٝثقذی»
«ٔقٕبسی ایشا٘ی»
تٛر ٝث ٝاػاتمشاس
ثلاااشی ثٙاااب دس اػااتفبد ٜحااذالّی اص ثبصؿااٞٛب دس ٕ٘ااب ٚ
ػبیت (ٕٞبٍٙٞی ٕٞؼبیٍی ثب خب٘ٞٝبی ٕٞزٛاس
ثب ثؼتش)
ٔٛسد ٘مذ لشاس دادٖ «ػیؼاتٓ استجابعی
ا٘تمااابد اص س٘ٚاااذ فٕااٛدی» ٔقٕاا َٛدس ػاابختٕبٖٞاابی
عشاحی آپبستٕبٖٔ -قبكاااش  ٚثااا ٝوااابسٌیشی ساٜحّااای اص
ٞبی ٔقبكش
«ٔقٕبسی ایشا٘ی» ثاب ثیاب٘ی ٔقبكاش ثاش
اػبع ٘یبص ػبوٙبٖ
ٔثخز تلبٚیش(حؼیٙی ٌ ٚشأیصاد)1389 ٜ
رذ -10 َٚتحّیُ «خب٘ ٝؿشیفیٞب» ثٚ ٝػیّ ٝاٍِٛیِتحّیّی «فشآیٙذٔجٙب»

اٞذاف

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

ُٛٞیت
ا٘قغبف پزیشی

عشاحی خب٘ٝای ثضسي ٚیظ ٚ ٜؿبخق ثش اػبع تٛر ٝث« ٝالّیٓ ثؼتش ٔ ٚیشاث
ٔقٕبسی ایشا٘ی»

ٔذسٖ

مطالعات محیطی هفت حصار

ٔثٔٛسیت
ثٙب

تلبٚیش

ضشٚسیبت فّٕىشدی

وب٘ؼپت

اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی خبف
ایؼتبیی  ٚپبیبیی ثٙب
ث ٝوبس ثشدٖ ٔلبِح رذیذ
تٛر ٝث« ٝدسٍ٘ٚشایای دس صٔؼتبٖ« :حزٕی ثؼت ٝثذ ٖٚتشاع
 ٚثشٍ٘ٚشایااااای» دس ثب پٙزشٜٞبی وٛچه»
ٔقٕاااابسی ٔؼااااىٗ دس تبثؼتبٖ« :حزٕای ؿافبف  ٚثابص ثاب
ایشا٘ی
تشاعٞبیی فٕیك  ٚپٙزشٜٞبی ثضسي»
اِٟبْ اص «ایذ ٜالّیٕای
خب٘اااٞٝااابی ػاااٙتی
«چشخؾٞبی ٕ٘ب» رٟت ثابص ؿاذٖ دس
ایشاٖ» رٟت «تغبثك
تبثؼتبٖ ثشای ٘ٛسٌیشی  ٚثؼت ٝؿذٖ دس
الّیٕاای» ثاا ٝػااجت
صٔؼتبٖ ثشای ٔمبثّ ٝثب ػشٔب
تغییش ٔٛلقیت ٘ؼاجت
ث ٝخٛسؿیذ
ٕ٘بٞبی ٔتغیش

ث ٝوبس ثشدٖ «عشح ٔىقت ٌاشداٖ» ثاٝ
ٔٙؾٛس ایزبد ٘ٛفی ٔقٕبسی غیشلغقی
ٔثخز تلبٚیش()www.caoi.ir

تلبٚیش
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ٔثٔٛسیت ثٙب

اٞذاف

رذ -9 َٚتحّیُ «ػبختٕبٖ ثیذآثبد» ثٚ ٝػیّ ٝاٍِٛیِتحّیّی «فشآیٙذٔجٙب»
ضشٚسیبت
وب٘ؼپت
فّٕىشدی

مسکونی معاصر
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار
ِ

ٔثٔٛسیت
ثٙب

رذ -11 َٚتحّیُ «ٚیالی دسٚیؾآثبد» ثٚ ٝػیّ ٝاٍِٛیِتحّیّی «فشآیٙذٔجٙب»
اٞذاف

ضشٚسیبت فّٕىشدی

وب٘ؼپت

تلبٚیش

ٛٞیت

عشاحی خب٘ٝای ثش اػبع «پی٘ٛذ ٜدادٖ ٔقٕبسی ایشا٘ی  ٚآصادی
ٔذس٘یؼٓ»

ٔذسٖ
٘مذ ٔقٕبسی
ٔقبكش

پٙذ اكُ ِٛوٛسثٛصی :ٝاِف)ػتٖٞٛب ػابختٕبٟ٘ب
سا اص سٚی صٔیٗ ثّٙذ ٔیوٙٙذ .ة) ثبْ ٔؼغح ٚ
اِٟبْ اص اكٔ َٛقٕبسی
ثبك سٚی ثبْ .د) پالٖ آصاد د) پٙزشٜٞبی عٛیُ
ٔذسٖ
 ٚػشتبػشی ٕ٘ )ٜبی آصاد وفٞب  ٚدیٛاسٞب ثاٝ
كٛست وٙؼَٛ
پشٞیض اص لغقیت یبفتٗ
تفىش «ٔقٕبسی ٔٙغم -ٝتشویاات اكاأ َٛقٕاابسی ٔااذسٖ ثااب اٍِٞٛاابی
ای» یاااب «ٔقٕااابسی فضبیی ٔقٕبسی ایشا٘ی(ٔٙغمٝای)
ٔذسٖ»
اِٟبْ اص ایذٌ« ٜـابیؾ
پشداخاات «فضاابی ٔشوااضی»  ٚثاابصی «٘ااٛس
فضاابیی» دس ٔقٕاابسی
ٚػبی»ٝ
ایشا٘ی

دیبٌشاْ  -1دیبٌشاْ دػتیبثی ث« ٝدػتٛس صثبٖ عشاحی ا٘ذیـٞٝبی ؿىُدٙٞذ »ٜثٔ ٝؼىٗ ٔقبكش ایشا٘ی
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دس ایااٗ پااظٞٚؾ تااالؽ ٌـاات تااب ثااش اػاابع اٍِٞٛاابی ٘مااذ  ٚتحّیااُ ٔقٕاابسی ٔقبكااش ایااشاٖ اص عشیااك «تحّیااُ فشآیٙااذٔجٙب» واا ٝثااب
اػااتفبد ٜاص اٍِااٛی دٚسن ثذػاات آٔااذٕ٘ٛ٘ ٜااٞٝاابی ٔقٕاابسی ٔقبكااش دس حااٛصٔ ٜؼااى٘ٛی ثشسػاای ؿاا٘ٛذ تااب ثتااٛا٘یٓ اص عشیااك ایااٗ ٌ٘ٛااٝ
تحّیّی ثب «فشآیٙذ ؿىٌُیشی آحبس ٔقبكاش» آؿاٙب ؿاذ ٚ ٜدسن فٕیاكتاشی اص تزشثاٞ ٝابی كاٛست ٌشفتا ٝثذػات آیاذ .ثا ٝفجابست دیٍاش
عی ایٗ فشآیٙذ ثٔ ٝب وٕه ٔیوٙذ تب ٔقٙبی رّٕاٝی« طزاحای باز هبٌاای یاافتي یاک گِازُ شازٍ هایشاَد» سا دسیابثیٓ واٝ
عشح سا ثش اػبع چ ٝفبّٔی پبیٌٝزاسی وٙیٓ.
دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛفك تٛر ٝیىؼب٘ی ثٔ« ٝفبٞیٓ فٙبكش  ٚاٍِٞٛبی فضبیی» ٘ؾبْ ٔقٕبسی ٔؼىٗ ایشا٘ی ؿذ ٜاػت .ایٗ پشٚطٜٞب ٘ـبٖ اص
ؿىُ ٌیشی ٍ٘شؿی تبص ٜثٔ ٝقٕبسی ایشا٘ی داس٘ذ .دس ایٗ ٍ٘شؽ ثب اػتفبد ٜاص ٘مذ  ٚتحّیُ ٔقٕبسی ٔذسٖ ٔ ٚقٕبسی ػٙتی پی٘ٛذٞبی فضبیی ثٝ
ٚرٛد ٔیآٚس٘ذ و ٝث ٝػبختبسٞبی فشٍٙٞی  ٚارتٕبفی ربٔقٔ ٝقبكش اتلبَ داسد .ث ٝایٗ تشتیت ٔقٕبسی كٛست ٌشفتٌٝ٘ٛ ٝای اص ٔقٕبسی
ا٘تمبدی ثشػبخت ٝاص ٘ؾبْ تقبّٔی ٔیبٖ ػ ٝفبُٔ سرٛؿ ث« ٝتبسی » ث ٝفٛٙاٖ حبفؾٔ ٝـتشن دس ٔقٕبسی اٍِٛی فقبِیت ٘ ٚیبصٞبی صیؼتی ا٘ؼبٖ
ٔقبكش ٔ ٚزٕٛفٝای اص اؿیبء  ٚفٙبكش دس لبِت «٘ـب٘ٞٝب» ث ٝفٛٙاٖ ٔؤِف ٝسٔضٌزاسی ؿذ ٜتٛػظ عشاح اػت .فشآیٙذ عشاحی ایٗ پشٚطٜٞب ٘ـبٖ
اص تقبُٔ ٔقٕبس  ٚثؼتش عشاحی داسد؛ دس ٚالـ ٔقٕبس لبدس ثٛد ٜتب ٚیظٌیٞبی ٛٞیتی یه ٔىبٖ سا دسیبثذ  ٚآٖ سا ثخـی اص فشآیٙذ عشاحی خٛد
لشاس دٞذ.
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 ثب٘یٔؼقٛد أ .)1389( .قٕبسی ٔقبكش ایشاٖ :دس تىبپٛی ثیٗ ػٙت ٔ ٚذس٘یت٘ .ٝـش ٙٞش ٔقٕبسی لشٖ تٟشاٖ. حبریرقفشی ثیذٌّی ؽ .)1392( .تثّٔی دس اكٔ َٛقٕبسی ایشا٘ی :ػ٘ ٝؾشٌبٔ ٜقبكش .پبیبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػیاسؿاذ سؿاتٔ ٝغبِقابت ٔقٕابسیایشاٖ دا٘ـىذٔ ٜقٕبسی  ٚؿٟشػبصی دا٘ـٍب ٜؿٟیذثٟـتی.
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 صیشن ة .)1396( .خب٘ ٝوٜٛثش .دٔ ٚبٙٞبٔٔ ٝقٕبس  107كق .33 -22 ؿلتی ؽ ٚ .فالٔىی ْ ٚ .رٛاٞشیپٛس ْٔ .)1396( .قٕبسی ٔؼى٘ٛی أشٚص ؿٟش تٟشاٖ  ٚپشٚثّٕبتیه فش ًٙٞاص ٔٙؾشی ربٔقٝؿاٙبختی.فلّٙبٔ ٝفّٕی -پظٞٚـی ٔغبِقبت ٔیبٖسؿتٝای دس فّ ْٛا٘ؼب٘ی دٚس 2 ٟٓ٘ ٜكق .106 -85
 فجبػی ْ .)1392( .پظٞٚـی دس ثبة استمبی افتجبس فّٕی ٘مذٞبی ٔقٕبسی تىٙیىی ثشای اػتخشاد ٔقٙبی ربٔـ احش ٔقٕبسی .فلّٙبٔ ٝفّٕای-پظٞٚـی ثبك ٘ؾش ػبَ د 24 ٓٞكق .78 -69
 فضیضی ؽٚ ٚ .افؾی ْٛٔ ٚ .ػٛی ح .)1397( .اسائٍ٘ ٝشؿی ٘ٛیٗ دس عشاحی ٔقٕبسی ثب سٚیىشد ٔقٙبؿٙبػی أُجشت ٛاِو .ٛفلّٙبٔ ٝفّٕای-پظٞٚـی ٍ٘شؽٞبی ٘ ٛدس رغشافیبی ا٘ؼب٘ی ػبَ د 4 ٓٞكق .265 -251
 فبضّی ٖ .)1392( .فش ٚ ًٙٞؿٟش چشخؾ فشٍٙٞی دس ٌفتٕبٖٞبی ؿٟشی .ا٘تـبسات تیؼب تٟشاٖ. فذٚی ا٘جیبئی ة .)1394( .رض ٜٚدسع ثش٘بٔٝسیضی وبِجذی ٔقٕبسی .دا٘ـىذ ٜفٙی ٟٙٔ ٚذػی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ اػالٔـٟش. ِٛفٛس  .)1379( .ٜػغٛح ٚالقیت  ٚتحّیُ پذیذٜٞبی ؿٟشی .تشرٕ :ٝصٞشا تـىش فلّٙبٔ ٝفّٕی -پظٞٚـی ٔذیشیت ؿٟشی  1كاق -40.45
 ٔالكذسا .)1379( .اػفبس اسثق .ٝرّذ  8ا٘تـبسات اِحیذسی ٝتٟشاٖ. ٟٔذٚی٘ظاد ْ .)1383( .حىٕت ٔقٕبسی اػالٔی :رؼتز ٛدس طسفػبختٞبی ٔقٛٙی ٔقٕبسی اػالٔی .فلّٙبٔ ٝفّٕی -پظٞٚـای ٙٞشٞابیصیجب  19كق .66 -57
 ٟٔذٚی٘ظاد ْ .)1384( .آٔٛصؽ ٘مذ ٔقٕبسی؛ تمٛیت خاللیت دا٘ـزٛیبٖ ثب سٚؽ تحّیُ ٕٝٞرب٘ج ٝآحبس ٔقٕبسی .فلّٙبٔ ٝفّٕای -پظٞٚـایٙٞشٞبی صیجب  23كق .76 -69
 ٟٔذٚی٘ظاد ٌْ .)1396( .فتٕبٖ ٔقٕبسی ػشآٔذ :اٍِٛیی ثشای ٘مذ آحبس ٔقٕبسی ٔقبكش .فلّٙبٔ ٝفّٕی -پظٞٚـی ٛٞیت ؿٟش ػبَ یابصدٓٞ 30كق .68 -59
 ٔیشػزبدی ا ٚ .فشویؾ  .)1395( .ٜاسصیبثی اٍِٞٛب  ٚؿٙبخت فبوتٛسٞبی وبِجذی تثحیشٌزاس دس ٔقٕبسی خب٘اٞٝابی تابسیخی ٘یـابثٛس رٟاتدػتیبثی ث ٝساٞىبسٞبی عشاحی  ٚاٍِٛی ػبخت ٔٙبصَ دس ثبفت ٔؼى٘ٛی ػٙتی .فلّٙبٔ ٝفّٕی -پظٞٚـی پظٞٚؾٞبی ٔقٕبسی اػالٔی ػابَ
چٟبسْ  13كق .92 -72
٘ -یىجخت ْ .)1395( .پشٚط ٜثشد ٔؼى٘ٛی ٟٔشآفشیٗ .فلّٙبٔٔ ٝقٕبسی  ٚػبختٕبٖ  49كق .145 -142
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 .1فٟشػت ثٙبٞبی ٔٛسد پظٞٚؾ فجبستٙذ اص:
الف)بزجّا :ثشد ٔؼى٘ٛی ٟٔشآفشیٗ(ٔحٕذسضب ٘یىجخت) ثشد ٔؼى٘ٛی عبئٛسع(دفتش ٔقٕبسی ساصاٖ) ٔٙؾش خبٌ٘(ٝشٔ ٜٚقٕابسی دات) ثاشد
تٟشاٖ(اػتٛدیٔ ٛقٕبسی وبت) ثشد ٔؼى٘ٛی فشٔب٘ی(ٝفشؿبد ٟٔذیصاد ٚ ٜسٞب اؿشفی ٔ ٚحؼاٗ ٔشیاضاد) ثاشد ٔؼاى٘ٛی -خاذٔبتی اِٟی(ٝحٕیاذ
ٔیشٔیشاٖ)
ب)هجوَعِّای هسکًَی :ػبختٕبٖ تٙذیغ(یٛػف ؿشیقتصاد )ٜػبختٕبٖ آفشیمب(وٜٛثَش) (ٟٔذی فّیضادٞ )ٜجیتبت تٟشاٖ(ٔٛؿا ٝػافذی)
ٔزٕٛفٔ ٝؼى٘ٛی فـٓ(ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس عشح  ٚآٔبیؾ) ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی ٍ٘یٗ رّفب(فّیاوجش كبسٔی) ٔزٕٛفأ ٝؼاى٘ٛی ٛٞؿإٙذ(ٟٔٛؽ
فابِٕی) ٔزٕٛفأ ٝؼاى٘ٛی ؿٛؿاتش ٘(ٛوابٔشاٖ دیجاب) ٔزتٕاـ ٔؼاى٘ٛیآپبستٕاب٘ی ایاٌُّی(ػایذٞبدی ٔیشٔیاشاٖ) ٔحّأ ٝؼااى٘ٛی A2
پٛالدؿٟش(ػیذٞبدی ٔیشٔیشاٖ) ٔزٕٛفٔ ٝؼى٘ٛی اِٟی(ٝثٟشٚص ثیابت) ٔزتٕاـ ٔؼاى٘ٛی ٚیالؿاٟش(ٔحٕذ ٔزیاذی) ٔزتٕاـ ٔؼاى٘ٛی ثابك
ٟٔش(ٔحٕذ ٔزیذی) ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی وبؿب٘ه(آسؽ ٔؾفشی) ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی ایٛاٖ(ٔحٕذ ٔزیذی)
ج)آپارتواى هیاى هزتبِ(شْزی) :ػبختٕبٖ ؿفك(یٛػاف ؿاشیقتصاد )ٜػابختٕبٖ یبػإٗ(ٟٔذی فّیاضاد )ٜػابختٕبٖ وبٔشا٘یا(ٝفشأشص
ؿشیفی) ػبختٕبٖ ٌّٙبس(یحیی فیٛضی) ػبختٕبٖ اسػیخب٘٘(ٝیٕب  ٚػیٙب ویاٛا٘ی) خب٘ا ٝؿاشیفیٞب(فّیشضاب تغابثٙی) ػابختٕبٖ ثیاذآثبد(اِٟبْ
ٌشأیصاد ٚ ٜاحؼبٖ حؼیٙی) ػبختٕبٖ ثٟبساٖ(ٔحٕذسضب ٘یىجخت) ػبختٕبٖ پیشایؾ(فشیبس رٛاٞشیبٖ) خب٘ ٝافـبس(فّیاوجش كبسٔی) ػبختٕبٖ
ٍ٘بساٖ(ٔحٕذسضب ٘یىجخت) ػبختٕبٖ ٔؼى٘ٛی وبؿب٘ی(فیشٚص فیشٚص) خب٘ٔ ٝملٛدثیه(فشیبس رٛاٞشیبٖ) خب٘ ٝدسیبثٙذسی(ایشد وال٘تشی) خب٘اٝ
دِٚت آثبدی(ٛٞؿ ًٙػی ح )ٖٛخب٘ ٝدصاؿیت (ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ٘مؾ) ػبختٕبٖ ٔؼى٘ٛی ٘فش(ٞبدی ٘ذیٕی) خب٘ ٝفؾیٕی(ثٟؼاتبٖ) (وابٔشاٖ
افـبس٘بدسی) حیبط آپبستٕبٖ ؿٕبسٔ(9 ٜحٕذ ٔزیذی)
د)ٍیال(ساختواى ٍیالیی داخل شْزی ٍ بزٍى شْزی)ٚ :یالی دسٚیؾآثبد(پٛیاب خضائّای) خب٘ا ٝثضسٌٕٟش(ٞب٘یا ٝفّیاضادٔ ٚ ٜحٕاٛد
ٌٙزی) خب٘ ٝوبؿبٖ (ػپیذٔ ٜؼقٛدی٘ظاد) ٚیالی ٕ٘بصی(ری ٛپ٘ٛتی)
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