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تاضید زضیافت1391/9/20:
تاضید پصیطـ1391/12/18:
چكيده
ٕٔٗاضی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٖٙانط اضظقی ٞط ّٔت اؾت  ٕٝٞ ٚنانة ٘ٓطاٖ ٔٗتمس٘س و ٝحفّ اضظـ ٞای ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی
ٔٛرة پاؾساقت ٛٞیت ّٔی اؾت.تطٕٞیٗ اؾاؼ ٕٔٗاضی ت ٝز٘ثاَ حفّ ذطزٓ٘ ٜاْ فطٍٙٞی رأٗ ٚ ٝاٍِٞٛا  ٚتاظؾاظی
آحاض تاظٔا٘س ٜاظ تاضید رأٗ ٝاؾت .ایٗ ُٔاِٗ ٝيٕٗ پطزاذتٗ ت ٝاؾتمثاَ ٔطزْ اظ ٕٔٗاضی ؾٙتی یا ٔسضٖ ٖٛ ٚأُ تأحیطٌصاض
تط ٕٔٗاضی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ تالـ تطایٗ زاضز ؤ ٝفٕٗٔ ْٟٛاضی زیطٚظ  ٚأطٚظ ضا ٔكرم  ٚزض ازأ ٝتماتُ ٕٔٗاضی ؾٙتی
ٔٚسضٖٚ ،یػٌی ٞای فیعیىی ٔ ٚتافیعیىی آٖ زٓ٘ ،ٚطیٞ ٝای ٕٔٗاضی زضتاض ٜؾٙت ٔ ٚسض٘یتٖٛ ٚ ٝأّی و ٝقطایٍ ٚ
ظٔیٞٝٙای تغییط زض آٖ ٞا ضا پسیس ٔیآٚض٘س ٔٛضز تحج لطاض زٞس .زض ٟ٘ایت ٔماِ٘ ٝكاٖ ٔی زٞس وٚ ٝیػٌی ٞای رغطافیایی ٚ
فطٍٙٞی ٚالتهازی تٗییٗ وٙٙسٕٗٔ ٔٛ٘ ٜاضی ؾٙتی یا ٔسضٖ اؾت ٕٞ.چٙیٗ ٚالٗیت تیاٍ٘ط ایٗ أط اؾت وٕٗٔ ٝاضی ؾٙتی
ایطاٖ ت ٝؾٕتی ٔی ضٚز ؤ ٝغّٛب ٕٔٗاضی ٔسضٖ اضٚپا ٔی ٌطزز  ٚتٙاتطایٗ ٖسْ ا٘تماَ زؾتاٚضزٞای ٕٔٗاضی اؾالٔی ٚ
تٔٛی اظ ٌصقت ٚ ٝوٓضً٘ قسٖ آٖ زض ظٔاٖ حايط ٔی تٛا٘س تاٖج تیٛٞیتی قٟطٞا  ٚتافتٞای ٕٔٗاضی تٖٛٙ ٝاٖ ارعای
تكىیُزٙٞسٜی ٘ٓاْ یه قٟط قٛز.
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مقدمه

ؾاَ ٞاؾت و ٝؾرٗ اظ حفّ  ،احیاء  ٚتاظ ظ٘س ٜؾاظی اضظـ ٞای ٌصقت ٝاؾت  ٕٝٞ ٚناحة ٘ٓطاٖ
ٔتفك اِمِٙٛس و ٝحفّ اضظـ ٞای ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی ٔٛرة ٛٞیت ّٔی اؾت .أا اظ َطفی قٙاذت ٚ
پاالیف اضظـ ٞای ٌصقت ٚ ٝتطٌعیسٖ تٟتطیٗ آ٘اٖ  ٚتُثیك آٖ ٞا تا قطایٍ ظٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی تَٛ ٝضی
وُٙٔ ٝثك تا ٘یاظٞای رأٗ ٝأطٚظ تاقس ٘یع ٔؿأِ ٝای اؾت و ٝتایس ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز .اظ ایٗ ٌؿتط، ٜ
ٕٔٗاضی و ٝاظ پط إٞیت تطیٗ ٖٙانط اضظقی ٞط ّٔت اؾت ٚ ،غٛض زض ایٗ ٔٗٙا زض حیُٕٗٔ ٝاضی تٝ
ٖٟسٕٗٔ ٜاضاٖ ایٗ ٖهطٌصاقتٔ ٝی قٛز ٙٞ.ط ؾٙتی زض ٔتٗ فطٍٙٞی ٔا تا لسضت حًٛض زاقت ٚ ٝآحاض
آٖ زض لاِةٞای ٌ٘ٛاٌٌٛ ٖٛا ٜایٗ ازٖاؾت .تا ٚضٚز ٔسض٘یت ٝت ٝایطاٖ  ٚاحطٌصاضی آٖ زض ؾاحتٞای
ٔرتّفٙٞ ،ط  ٓٞتحت تأحیط لطاض ٌطفت.
أطٚظ ٝ٘ ٜتٟٙا ٙٞط ؾٙتی چٙاٖ ٌٓ قس ٜو ٝتایس ت ٝرؿتٚرٛی چیؿتی آٖ الساْ وطز ،تّى ٝتایس تٝ
ز٘ثاَ ٔٗٙای ؾٙت ٘یع تٛز .وكٛض ٔا تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٌٟٛاضٞ ٜای تٕسٖ تكطی ٛٙٞظ  ٓٞآحاض تاضیری
تاقىٞٛی ضا اظ ٞعاضاٖ ؾاَ پیف زض ذٛز حفّ وطز ٜاؾتٗٔ.ثس چغاظ٘ثیُ زض ذٛظؾتاٖ،ترت رٕكیس
زض قیطاظ،چٙسیٗ آتكىس ٜزضؾطاؾطایطاٖ،قٟط ؾٛذت ٝزض ظاتُ  ،ایٛاٖ ٔسایٗ (َاق وؿطا)زضٖطاق
أطٚظی،تطد لاتٛؼ زضٌٙثس،اضي تٓ ٚاضي تثطیعچٙسٕ٘ ٝ٘ٛزیٍطٕ٘ایٙس ٜاٚد ٙٞطٕٔٗاضی ٚزا٘ف ضیايی
٘یاواٖ ٔاؾت.تٙاٞایی و ٝت ٝزؾت ا٘ؿاٖ ؾاذتٔ ٝیقٛز ،رّٜٞٛایی اظ ٍ٘طـ ا ٚت ٝرٟاٖ ٞؿتی اؾت
ؤ ٝثیٗ ل ٜٛفىطی  ٚؾاذتاض فطٍٙٞی ـ ارتٕاٖی افطاز آٖ رأٗ ٝاؾت .ایٗ تطزاقت وٕٗٔ ٝاضی
ٔیتٛا٘س زیسٌاٞی َثیٗی یا ٔافٛق َثیٗی زاقت ٝتاقس زض ٞط حاَ ذاضد اظ تأحیط ٔحیٍ اَطاف  ٚالّیٓ
رغطافیایی ا٘ؿاٖ ٘یؿتِ ،صا زض تطضؾی ٕٔٗاضی یه تٙا ،اتتسا تایس رٟاٖ  ٚرٟاٖتیٙی ؾاظ٘س ٜآٖ تٙا ضا
ٔٛضز وٙىاـ لطاض زاز تا تتٛاٖ افىاض ٖ ٚمایس ا ٚضا زض حزٕی اظ آضایف فًا ٔكاٞس ٜوطزٕٗٔ .اضی
ؾٙتی ایطاٖ ،تزّی ٕ٘ازیٗ رٟا٘ی اتسی ٚاظِی اؾت و ٝایٗ رٟاٖ ضا ٔحّی ٌصضا ٚ ٚاؾُٝای تطای
ضؾیسٖ تٔ ٝطتثٝای ٚاالتط تٛٓٙٔ ٝض ٚن َٛت ٝآضأف زضٔ ٖٚیزا٘سٕٗٔ،اضی ایطاٖ ت ٝنٛضتٞای
ٌ٘ٛاٌ ٖٛزض تٙاٞای ٔرتّف ٔتزّی ٌكت ،ٝرایٍا ٜذانی ضا زاضاؾت و ٝزضآٖٖ ،مایس  ٚضؾ ٚ ْٛآئیٗٞا
زض قطایٍ رغطافیایی  ٚالّیٕی ٕ٘ٛزٙٗٔ .ایی ؤ ٝحیٍ ٚ ٚیػٌی ٞای واِثسی ؾاذتٞٝای ا٘ؿاٖ تٝ
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ا٘ؿاٖ اِما ٔیوٙس ،آٖ زؾت ٝاظ ان ٚ َٛاضظـٞای فطٍٙٞی  ٚرٟاٖتیٙی رأٗ ٝاؾت و ٝقىُزٙٞسٜی
ٔحیٍ تٛزٜا٘س .ت ٝتیاٖ زیٍطٔ ،حیٍ ٔه ٔٛٙتا ؾٕثُٞا  ٚتٙاؾة ارعا ٘ ٚكا٘ٞٝا  ٚقىُ  ٚضً٘  ٚزیٍط
ذهٛنیاتف ٓٞ ،تیاٍ٘ط رٟاٖتیٙی  ٚفطٍٙٞی اؾت و ٝتا٘ی قىُ ٌطفتٗ آٖ قس ٜاؾت  ٓٞ ٚایٙىٝ
ان ٚ َٛاضظـٞای آٖ ضا ت ٝا٘ؿاٖ اِما ٔیوٙس  ٚتٖٛ٘ ٝی زض تحٛالت فطٍٙٞی ایفای ٘مف ٔیٕ٘ایس .تا
ٟ٘ایت تأؾف ایٗ ٚالٗیت ضا تایس پصیطفت و٘ ٝؿُٞای حاَ  ٚآیٙسٜی ٔا ،تا تٛر ٝت ٝایٗ ٘إٍ٘ٛٞی ٚ
تیتط٘أٍی زض َطاحی ٕٔٗاضی  ٚقٟطؾاظی ،زچاض آفتٞا ٘ ٚاٙٞزاضیٞای لاتُ تٛرٟی ذٛاٙٞس قس
و ٝتا حس ظیازی ضیك ٝزض ٔحیٍ ٔهٖٛٙی زاضز و ٝزض آٖ پطٚضـ یافتٝا٘سٕٗٔ.اضی ٔسضٖ زض اضٚپا تا
اتىا ت ٝیه ؾّؿّٚ ٝیػٌی ٞای ُٔٙمی ذٛزی اؾتٛاض ٌطزیس ٛٞ ٚیتی اٌطچٛ٘ ٝیٗ ِٚی
تاظ«ذٛزی»،آٌاٞا٘ٛٞ ٚ ٝقٕٙسا٘ ٝتٚ ٝرٛزآٚضز .زضایطاٖ أا غاِثاً تس ٖٚاتىا تٚ ٝیػٌی ٞایی و ٝاضواٖ
یه ٕٔٗاضی انیُ  ٚزضؾت ضا تكىیُ ٔی زٞس ،قىُ ٌطفت .تٙاتطایٗ ت ْٛآٚضز ٘كس .الّیٓ ٞا ٚ
اؾتٗسازٞا  ٚقطایٍ آب ٛٞٚایی تؿیاض ٔت ٔٛٙزض ایطاٖ ضا و ٝحطف ز ْٚضا زض تثییٗ یه ٕٔٗاضی انیُ
 ٚت ْٛآٚضز ٔی ظ٘س  ،تٞ ٝیچ اٍ٘اقت (حسیه زمرشیدی .)7<3596،تٔ ٝهاِح تٔٛی و ٝحطف ا َٚضا ٔی ظ٘س
اٖتٙایی ٘ىطز .آٚ ٗٞتتٗ  ٚزؾتٍاٞ ٜای حطاضتی  ٚتطٚزتی ٕٞاٖ َٛض و ٝزض اضٚپا ،تا آٖ آب ٛٞ ٚا ٚ
قطایٍ ،ت ٓٞ ٝتافت ٝقس زض تٟطاٖ  ٓٞت ٝتمّیس اظ اضٚپا  ٚزض ؾایط قٟطٞای ایطاٖ ٘یع ت ٝتمّیس اظ تٟطاٖ تٝ
 ٓٞتافت ٝقس ،تسٞ ٖٚیچ ٘ ٔٛتفاٚتی ،زضحاِی و ٝالّیٓ تٟطاٖ تا قٟطٞای اضٚپایی  ٚالّیٓ قٟطٞای
ٌ٘ٛاٌ ٖٛایطاٖ ٖٕٔٛاً تا قطایٍ آب ٛٞٚای تٟطاٖ  ٚوالً تا أىا٘ات  ٚاؾتٗسازٞای یىسیٍطوأالً
ٔتفاٚت تٛز٘س .تٙاتطایٗ تٟطاٖ  ٚتٗس قٟطٞای ٔاٛٞ ،یت ٞای ؾٙتی لثّی ذٛز ضا و ٝزؾتاٚضز ٖٛأُ
ٔؤحط چٟاضٌإ٘ٗٔ ٝاضی یٗٙی -1:قطایٍ الّیٕیٔ -2 ،هاِح تٔٛی -3 ،فٙاٚضی تٔٛی  -4 ٚآزاب  ٚؾٗٙ
تٔٛی آٖ زیاضٞا تٛز ،تاذتٙس  ٚتا ؾطٖتی چٟاض ُ٘ٗ ؾٗی وطز٘س تا ٕٞؿاٖ  ٓٞ ٚقىُ تمّیسی اضٚپا
ٌطز٘س! تطای ایٗ ٕٞؿاٖ قسٌی ٛٞ ٚیت تاذتٍی ،تاٚاٖ ؾٍٙیٙی ٘یع اظ آٖ ظٔاٖ ٞا ٛٙٞ ٚظ ٓٞ
ٔی پطزاظ٘س٘:ىت ٝایٗ اؾت ٖأّی و ٝؾالٔت ضٚاتٍ آزٔیاٖ ضا ٔتًٕٗ قٛزٕٞ ٚىاضی  ٚتٗا ٖٚآ٘اٖ ضا
ٔیؿط زاضز  ٚیا نح ٝٙتاقس و ٝزض آٖ زضاْ ظ٘سٌی قىُ ٌیطز ت ٝوّی ٘مف ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜاؾت
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(مقاالتی در باب شهر يشهرسازی،)35:7،حاَ ایٗ ؾٛاَ ُٔطح ٔی قٛز و ٝتماتُ ٕٔٗاضی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ
چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
اهميت ي ضريرت تحقيق

زض َ َٛتاضیدٕٗٔ ،اضی  ٚقٟطؾاظی ٕٛٞاض٘ ٜمف ٕٟٔی ضا زض ظ٘سٌی ارتٕاٖی قٟط٘ٚساٖ ایفا وطزٜ
اؾت (اظرٙایت تا ٌؿؿت ذا٘ٛازٌی،فمطتا ضٞا ؾاظی ٚاحسٞای ٔؿى٘ٛی،تیىاضی تا ؾُح پاییٗ
آٔٛظـ آِٛزٌی  ٚپایساضی ظیؿت ٔحیُی تا يٗف ٘ٓاْ تٟساقتی ،اظزحاْ تا ٔؿتغالت ذاِی)ٚ
ٕٛٞاض ٜؾٗی  ٚتٕایُ ا٘ؿاٖ تط ایٗ اؾت ،زض ٞط ٔحیُی و ٝظ٘سٌی ٔیوٙس ،تؿٍّ ذٛز ضا تط آٖ ٔحیٍ
اٖٕاَ وٙس تا اظ ایٗ ضا ٜاحؿاؼ آضأف  ٚتٗازَ زاقت ٝتاقس(سیاست شهری ،)35:9،أا زض ٔمیاؼ قٟطٞای
تعضي أطٚظ ٘ ٝتٟٙا ایٗ تؿٍّ ٚرٛز ٘ساضز ،تّىٖٛ٘ ٝی تطیسٌی  ٚرسایی تیٗ فًاٞا ،تزؿٓ  ٚشٙٞیت
ا٘ؿاٖ ٘یع تٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾت  ٚزض ٘تیز ،ٝحؽ تّٗك ت ٝفًأٚىاٖ اظ تیٗ ضفت ٝاؾت.فطآیٙس قتابظز، ٜ
تٛؾٗٝی ذاضد اظ ياتُٚ ٝان َٛقٟطؾاظی ٘یع زض اغّة قٟطٞای وكٛض قطایٍ ضا تٌٝ٘ٛ ٝای تغییط
زاز ٜاؾت و ٝایٗ قٟطٞا ،تٚ ٝیػٔ ٜحّٞٝای ٘ٛؾاظ ٚتاظ ٜقىٌُطفتٝی آٖٞا اظ ِحاِ واِثسی ٚ
رأٗٝقٙاؾی قٟطی زچاض ٔكىالتی لاتُ تٛر ٝقسٜا٘س.زض حمیمت یافتٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٘أُّٛب ؾاذت
ٚؾاظٞای قٟطی تؿیاض اؾت (تیبالدز .)44 <35:3،اٌطچ ٝیىی اظ ان َٛتٙیاٌٖصاضی قٟطٞای رسیس
تٛؾٗٝی والٖقٟطٞا،تٛؾٗٚ ٝتٕٗیٓ ٔؿىٗ ت ٝلكطٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛرأٗ ٝتٛز ٜاؾت ،أا تا ایٗ ٚرٛز
ایزاز  ٚتٛؾٗٝی قٟطٞا تایس ٔثتٙی تط َطح  ٚتط٘أٝضیعی لثُ اظ اؾىاٖ تاقس و ٓٞ ٝتتٛا٘س ت٘ ٝیاظٞای
ٔازی ٚرؿٕا٘ی افطاز پاؾری زضذٛض قأٖ آٖٞا تسٞس ٘ ٓٞ ٚیاظٞای ٔٗٛٙی آ٘اٖ ضا زض تط تٍیطز.
رسایی ا٘ؿاٖ اظ ٔثا٘ی ٔٗٛٙی ٚتٕطوع تط رٙثٞٝای ٔازی حیات،اظرّٕ ٝزض ٔمِٝٛی ٕٔٗاضی ٚ
قٟطؾاظی زض والٖقٟطٞای ٔا ٝ٘ ،تٟٙا پیاْ ٙٗٔ ٚایی ٔٗٛٙی  ٚضٚحا٘ی ضا اِما ٕ٘یوٙس ،تّى ٝتٝ
ز٘ثاِٝضٚی ز٘یاٌطایی غطتی ضٚی آٚضز ٜاؾت ٚزیٍط لازض ٘یؿت رأٗ ٝضا ت ٝؾٕت َطاحی  ٚاضائٚ ٝ
ٚارس تٛزٖ فًا ٔٚحیٍ ضٚحا٘ی ٔٗٙازاض ٞسایت ٕ٘ایس  ٚزض زضن ویفی ٔحیٍ ٘یعرأٗ ٝضایاضی ٕ٘ایس.
زض تط٘أٝضیعیٞا ٘یع ،زیٍط آٌاٞی ٕٔٗاض  ٚقٟطؾاظ اظ آزاب ٚضٚحیٞٝا  ٚؾٙتٞا ٚواضتطز ٔهاِح
ٔٙاؾة ٚایزاز فًای الظْ تطای ٔٙاَك رغطافیایی ٔتفاٚت  ٚضٖایت ٕٝٞی رٛا٘ة زض ٕٔٗاضی تٝ
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چكٓ ٕ٘یذٛضز .ضٖایت ٔ ٚالحٓٝی قأٖ ٙٔ ٚعِت ناحة ذا٘ٚ ٝقٟط٘ٚس  ،تِ ٝحاِ آضأف ضٚحی
ٚضٚا٘ی ٕٞٚچٙیٗ تٟطٌٜیطی ٔٙاؾة اظ ّٖٓ ٚپیكطفت رسیس تٛأْ تاؾٙت ٞای حؿٝٙی اؾالٔی وٝ
ٔٙافٕ ا٘ؿاٖ ضا زض تطزاقت ٝتاقس ،زیٍطآضظٚیی زٚض قس ٜاؾت.أطٚظزضرأٗٝی ٔاقٟط٘كیٙاٖ زض تؿتط
فطٍٙٞی تیٍا٘ ٚ ٝزٚض اظ ؾٙت ٞایكاٖ تاقأٖ ٙٔٚعِتی پایٕاَقسٛٞٚ ٜیتی ٘أكرم ٘ٚأّٗ ْٛظ٘سٌی
ٔی وٙٙس حاَ اٌط ٕٔٗاضی َ ٚطظ آضایف فًاٞای قٟطی ضا یىی اظ اتٗاز اؾاؾی رأِٗ ٝحاِ وٙیٓ،
زضٔییاتیٓ و٘ ٝمف َطاحی فًاٞای قٟطی ٕٗٔٚاضی،تركی اظٛٞیت فطٍٙٞی لّٕساز ٔی قٛز .اٌط
ایٗ ٛٞیت ،تطذاؾت ٝاظ فط ًٙٞانیُ تاقس،زضقٟط تایس ت ٝذٛتی آقىاض قٛز .اغتكاـ زض ٕ٘ای قٟط اظ
٘ثٛز یه پی٘ٛس لٛی تیٗ ٕٔٗاضی  ٚفط ًٙٞرأٗ ٝذثط ٔیزٞس؛  ٚتطایٗ اؾاؼ ٔؿائُ فًایی ضا تایس اظ
زغسغٞ ٝای ذال ارتٕاٖی رسا وطز (تیبالدز.)37 <35:3،
مباوی وظری

 ٍُٞآحاضٙٞطی ضا زض ٘ؿثت تا ٖٙانط وّیسی فّؿف ٝذٛز؛ٔخُ«ُّٔك»«،آظازی» «ٚآٌاٞی» تفؿیطٚتثییٗ
ٔی وٙس  ٚتط ٕٞیٗ اؾاؼ تاضید تحٙٞ َٛط ضا ت ٝؾ ٝزٚضٕ٘ ٜازیٗ،والؾیه ٚضٔا٘تیه تمؿیٓ ٔی وٙس
(ايىًيد ٕٝ٘ٛ٘.)35:6،انّی ٙٞطٕ٘ازیٕٗٗٔ،اضی ٕ٘ازیٗ اؾت ِٚی  ٍُٞاظ ٕٔٗاضی والؾیه ٚضٔا٘تیه ٘یع
یاز ٔی وٙس و ٝتط ذالف ٕٔٗاضی ٕ٘ازیٕٗٗٔ،اضی ٔؿتمُ ٔحؿٛب ٕ٘ی ق٘ٛس ،تّى ٝزض ٚالٕ ٕٔٗاضی
ضا ت ٝذسٔت ٙٞطی اظ٘ ٔٛزیٍطزض ٔی آٚض٘س(بًركهارت ٓ٘ .)359;،ط ٍُٞزضتاضٕٗٔ ٜاضی تركی اظفّؿفٝ
ٙٞطاٚؾت  ٚاظ آ٘زا و ٝفّؿفٓ٘ ٍُٞ ٝاْ ٔٙس ٚوُ ٌطا اؾت،ف ٟٓفّؿفٙٞ ٝط اٚ ٚاتؿت ٝت ٝف ٟٓوُ
ؾیؿتٓ فّؿفی اٚؾت (كاپلستًن  <3589ج ٍُٞ)453-54 ،9آحاض ٙٞطی ٕٔٗاضی ضا زاضای ٔٗٙا ٔی زا٘س ٚ
ٔٗا٘ی آٖ ٞا ضا ٚاتؿت ٝتٔ ٝیعاٖ ٔٚطتث ٝآٌاٞیِ پسیسآٚض٘سٌاٖ  ٚظٔی ٝٙتاضیری ای و ٝایٗ آحاض زض آٖ ٞا
تٚ ٝرٛز آٔس٘س ٔی قٕاضز (هگل .)35:; ،أا  ٍُٞایٗ ظٔی ٝٙتاضیری ضات ٝتثٕ فّؿف ٝوُ ٌطای ذٛز،زض
٘ؿثت تا وُ تاضید  ٚتطزاقتی و ٝذٛز ا ٚاظ تاضید زاضز،تفؿیطٔی وٙسٕٞ.چٙیٗ ٔٗٙا ٔ ٚحتٛای احطٙٞطی
ٕٔٗاضی ِعٔٚاً تٛؾٍ پسیسآٚض٘سٌاٖ ایٗ آحاضزضیافت٘ ٝكس ٜاؾت تّى ٝایٗ ٔٗٙا َی تأُٔ فّؿفی زضیافتٝ
ٔی قٛز (سیىگر.)35:9 ،
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ظٔطقیسی ،زضٔٛضزتأحیطات ٕٔٗاضی ٔسضٖ تط ٕٔٗاضی ؾٙتی چٙیٗ تیاٖ ٕ٘ٛز ٜا٘س«:رای تؿی تأؾف
اؾت و ٝتا ایٙىٕٗٔ ٝاضی ؾُٙتی ٔا اظ غٙای تؿیاض تاالیی تطذٛضزاض اؾت ٔ ٚحاؾٗ آٖ ٘یع تط ٞیچ وؽ
پٛقیس٘ ٜیؿت،أطٚظ ٜوٕتط ت ٝواض ٔی ضٚز.أطٚظ قاٞس آٖ ٞؿتیٓ و ٝؾاذتٕاٖ ٞا تا اتٗاز ٌ٘ٛاٌٚ ٖٛ
تسَ ٖٚطح ٕٗٔٚاضی انِٛی ؾاذتٔ ٝی ق٘ٛس  ٚچٟط ٜؾُٙتی ضا اظ تیٗ ٔی تط٘س .چ ٖٛؾاذت تٙاٞا تٝ
نٛضت ٔسضٖٞ،عی ٝٙوٕتطی زضتطزاضز،تؿیاضی اظٔطزْ ت ٝایٗ ؾٛوكیسٔ ٜی ق٘ٛس .أطٚظ زض ٔٛاضزی ٘ازض
ٕٞچٔ ٖٛؿارس،آٖ  ٓٞتٔ ٝمساض٘اچیعی ،تٙاٞا ت ٝنٛضت ؾُٙتی ؾاذتٔ ٝی قٛز .ایٗ ٔكىُ تعضٌی تطای
رأٗ ٝأطٚظی ٔاؾت ٚ ٚالٗاً ایٗ ؾؤاَ ُٔطح ٔی قٛز و ٝچطا تایس ٘فٛش ٕٔٗاضی ٔسضٖ غطب ،ایٗ
َٛض فطٙٞٚ ًٙٞط ٔا ضا ت ٝذُط تیٙساظز.زضتفؿیٓ تٙسی وّی پػٞٚف ٞایی و ٝزض ٔٛضز ٖٛأُ
قىُ ٌیطی اؾتمثاَ ٔطزْ اظ ٕٔٗاضی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ ٚرٛز زاضز ت ٝقطح شیُ ٔی تاقس» (حسیه
زمرشیدی.)3599،

هفهوم هعواری دیروز واهروز
دیروز:زضچٛتی تا لپٞ ٝای فّعی،وٛتٞ ٝایی رساٌا٘ ٝتطای ٔطزاٖ  ٚظ٘اٖ ،زیٛاضٞای آرطی ،حیاَی
٘مّی  ٚآب ٚراض ٚقس ٜو ٝقٕا ضا ت ٝیاز لهٔ ٝیٕٟاٖ ٞای ٘اذٛا٘سٔ ٜی ا٘ساظز ،حٛيی وٛچه زض
ٚؾٍ  ٚتاغچٞ ٝایی پط اظ ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ ُٗٔ ٚط زض اَطاف آٖ،ترتی زض ظیط زضذت تیسٔز ٖٛٙوٝ
لؿٕتی اظ ضٚی حٛو ضا پٛقا٘س ٜاؾت ،نسای ضیعـ آب اظ فٛاضٚ ٜؾٍ حٛو ٚاتاق ٞایی زض
زٚضتازٚض تا پٙزطٞ ٜای ٔكثه چٛتی آشیٗ قس ٜتا قیكٞ ٝای ضٍ٘ی.
اهروز:وٛچ ٝای تا زیٛاضٞای تّٙس اظ ؾٞ ًٙای ٔات  ٚتطاق ؾیا ٚ ٜؾفیس ٌ ٚاٞی ضٍ٘ی .ؾیٕاٖ ٚ
تت ،ٖٛزض  ٚلاب پٙزطٞ ٜای فّعی تا قیكٞ ٝای تّٙس یه زؾت ٚیه قىُ ،ضا ٜپّٞ ٝای تاضیه
ٚضٚقٗ قس ٜتا ٘ٛضٞای ٔهٖٛٙیٞ .اَ  ٚپصیطایی،آقپعذا٘ ٝای اپٗ ،اتاق ٞایی تا زضٞای تؿت.ٝآپاضتٕاٖ
٘كیٙی ت ٝقىُ أطٚظی ذٛز زض ز ٝٞؾ ْٛیا چٟاضْ لطٖ تیؿتٓ  ٚت ٝز٘ثاَ ر ًٙاٚ َٚز ْٚرٟا٘ی وٝ
ٚیطا٘ی ٞای ظیازی ضا زض پی زاقت،زض اضٚپا اتسأ قس.ت ٝایٗ زِیُ و ٝالظْ تٛز زضوكٛضٞایی تا ٔؿاحت
ٔحسٚز  ٚتطاوٓ رٕٗیت ظیاز ،تطای ذیُ ٖٓیٕی اظ ٔطزْ تی ؾطپٙا ٜذا٘ٞ ٝای اضظاٖ لیٕت ٚؾطیٕ
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ؾاذت ٝقٛز تٙاتطایٗ اضٚپاییاٖ ذا٘ٞ ٝای ذٛز ضا ت ٝایٗ قىُ َطاحی وطز٘سٔ.ا ٛٞیت ،فطٚ ًٙٞآزاب
ٚضؾ ْٛذٛز ضا فطأٛـ وطزیٓ ،فطأٛـ وطزیٓ قىُ ظ٘سٌی ای و ٝپسضاٖ ٔا زضَ َٛچٙسیٗ ٞعاضؾاَ
َطاحی وطز ٜتٛز٘س تطای ایٗ تٛز و ٝایطا٘ی تتٛا٘س ایطا٘ی تالی تٕا٘سٕٗٔ .اضی ٔسضٖ تا آٚضزٖ ٔٗیاضٞای
ذال ذٛز اتعاضی قس تطای ایٙى ٝا٘ؿاٖ ایطا٘ی اظ اضظـ ٞای ذٛز فانّ ٝتٍیطز .زیٍط زض ذا٘ ٝاـ تٝ
ضٚی  ٕٝٞتاظ٘ثاقس،زیٍطٕٞؿایٞ ٝا ضٚظٞا ٞ ٚفتٞ ٝا چكٓ زضچكٓ یىسیٍط٘ك٘ٛس ٚحاِی اظیىسیٍط
٘پطؾٙس .اظ ضا ٜپّٞ ٝا آٞؿت ٝتطٚیس  ٚتیاییسٔ ،ثازا وؿی قٕا ضا تثیٙس٘ .تیز ٝایٗ قس ؤ ٝا ا٘ؿاٖ ایطا٘ی ضا
اظ ایطا٘ی تٛزٖ ذٛز زٚض وطزیٓ .أطٚظ ،تٚ ٝیػ ٜزض قٟط ٞای تعضي،چاض ٜای ٘ساضیٓ رعایٗ و ٝظ٘سٌی
زضلَٛی وثطیت ٞایی تٙاْ آپاضتٕاٖ ضا و ٝزیٍط ت ٝرای ٘مف ٔؿىٗ (ترٛا٘یس ٔحُ آضأف  ٚؾى٘ٛت)
٘مف ٔؿىٗ (ترٛا٘یسزاضٚیی تطای فط٘ٚكا٘سٖ ٔٛلتی زضز) ٞٚتُ ٚذٛاتٍا ٜضا تطای ذا٘ٛازٞ ٜا تاظی
ٔی وٙٙس تپصیطیٓ.أاتغییط ذا٘ٞ ٝای ٘مّی ٚحیاٌ زاض لسیٕی ت ٝآپاضتٕاٖ ٞای أطٚظی تٟٙا ت ٝقىُ
ذالنٕ٘ ٝی قٛز،تّىٖٛ٘ ٝی تغییطزضرٟاٖ تیٙی ٘یع زض ٚضای آٖ ٟ٘فت ٝاؾت :تثسیُ رٟاٖ تیٙی ؾٙتی تٝ
ٔسضٖ.
فط ًٙٞؾٙتی چیؿت؟ آیا تٕؿه ت ٝآ٘اٖ ٔإ٘ اظ تٛر ٝتٛ٘ ٝآٚضی اؾت؟ آیا ٞط آ٘چ ٝزض فط ًٙٞؾٙتی
یافت ٔیقٛز زضؾت اؾت؟ٚلتی اظ ٔیطاث لسیٕی نحثت ٔیوٙیٓ  ٚوّٕ«ٝؾٙتی» تٖٛٙ ٝاٖ پؿ٘ٛس
فط ًٙٞت ٝواض ٔی تطیِٓ ،عٔٚاً ٔٗٙایف ایٗ ٘یؿت و ٝاظ فط ًٙٞزضؾت یا ضایذ ؾرٗ ٌفتٝایٓ  ٚاظ ٞط
آ٘چ ٝضا تطاتط آٖ اؾت ٔصٔت وطزیٓ .زض ایٗ ٔٛاضز تٛر ٝت ٝفط ًٙٞؾٙتی ،تیف اظ آٖ و ٝت ٝزضؾتی ٚ
٘ازضؾتی ٔهازیك آٖ یا ٔراِف آٖ ٔطت ٌٛتاقس ،ت ٝؾاظٌاضی ٘ ٚاؾاظٌاضی فط ًٙٞؾٙتی ٔ ٚسضٖ تا
ٚرٛز  ٚراٖ ٔا ٔطتٔ ٌٛیقٛز .اِثت ٝفط ًٙٞؾٙتی ،زض حٛظ ٜزیٗ ،تا آ٘زا و ٝضیك ٝزض تاٚضٞای زیٙی
انیُ ُٔٙثك تط لطآٖ  ٚحسیج ُٔاتك انٔ َٛمث َٛزض اؾتسالَ ٞای ٔصٞثی زاقت ٝتاقس  ٚزض ََٛ
ازٚاض ٔرتّف ٌطفتاض زٌطزیؿی تزسزٞای ذال ذٛز ٘كس ٚ ٜتهٛضاتی تط آ٘اٖ تحٕیُ ٘كس ٜتاقس،
فطٍٙٞی زضؾت  ٚتط حك اؾت .أا زض حٛظٜٞای زیٍط ،فط ًٙٞؾٙتی اظ آٖ ضٚی تطای ٔا زاضای
ٔمثِٛیت ُّٛٔ ٚتیت اؾت و ٝؾاظٌاضی آٖ تا ٚرٛز ٔا  ٚوّیت تیٙف ٔا ٘ؿثت تٖ ٝآِ  ٚآزْ تیكتط
اؾت  ٚایٗ ِعٔٚاً زِیّی تط زضؾتی آٖ ٘یؿت .انالً فطو وٙیٓ فّؿفٝای زض پكت ایٗ فط ًٙٞؾٙتی
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ٚرٛز زاضز ،ایٗ تٙٗٔ ٝای آٖ ٘یؿت و ٝآٖ فّؿف ٚ ٝفط٘ ًٙٞاقی اظ آِٖ ،عٔٚاً زضؾت اؾتٌ .ا ٜظیازتط
اظ حس چؿثیسٖ ت ٝآٖٔ ،إ٘ اظ تطٚظ ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی ٔیقٛز .تٙاتطیٗ اٌط ٔا ْطفیتی ضا زض ٔٗطفت
أطٚظی ذٛز تطای پی تطزٖ  ٚاحیای فط ًٙٞؾٙتی تاظ ٔیٌصاضیِٓ ،عٔٚاً لهس زٚضقسٖ اظ آ٘چ ٝزضؾت
اؾت ضا ٘ساضیٓ ،چطا و ٝحیات تكط  ٚپیكطفت أ ،ٚسی ٖٛتالـ تطای یافتٞٝای تاظ ٜاؾتٕٞ ،اٖ َٛض
و ٝزض ٖهطو٘ ٟٗیع چٙیٗ تٛز ٜاؾت .زض ز٘یای رسیس ٞط رأٗٝای ؤ ٝتٙاؾة تا فط ًٙٞؾٙتی ذٛز،
تطای ضؾیسٖ ت ٝپیكطفتٞای رسیس تالـ وطز ،ٜيٕٗ آٖ و ٝتا تىی ٝت ٝفط ًٙٞؾٙتی ت ٝانُ
ؾاظٌاضی احتطاْ ٌصاقت ،ٝپیكطفت ٞای ٘ ٛضا  ٓٞت ٝزؾت آٚضز ٜاؾت .تٙاتطیٗ ٔا ز ٚضؾاِت زاضیٓ،
٘رؿت قٙاذت فط ًٙٞؾٙتی زض چاضچٛب ذال ذٛزـ تس ٖٚآٖ ؤ ٝا٘ٗی تطای تح َٛایزازوٙس،
ٚزیٍط تالـ تطای زؾتیاتی تٗٔ ٝطفت رسیس .زض ایٗ ٔیاٖ ٔ ،ٟٓپی٘ٛسزازٖ ایٗ زٗٔ ٔٛ٘ ٚطفت ٚایزاز
ضاٞی تطای ضؾیسٖ ت ٝزا٘كی اؾت و ٝتتٛا٘س پٛیایی ضازض تٕسٖ ٔا پسیسآٚضز ٚ ٜيٕٗ آٖ ؤ ٝا ضا اظ
تیٍاٍ٘ی تا ؾٙتٞا ٘زات ٔی زٞس ،زؾت ٔا ضا تطای زضیافت زا٘فٞای ٘ ٛتاظ تٍصاضز .چٙیٗ ٍ٘اٞی،
ٔٙحهط ت ٝوكٛضٔا ٘یؿت،تّى ٝتطاؾاؼ تٗطیفی و ٝزضتاال اظ فط ًٙٞؾٙتی قسٍ٘ ،اٞی اؾت و ٝتٕأی
تٕسٖٞای ذطز ٘ؿثت ت ٝتٕسٖ رٟا٘ی زاض٘سٔ.كاضوت آ٘اٖ زض تٕسٖ رٟا٘ی أطی اؾت و ٝزض وٙاض
تٛرٝقاٖ ت ٝفط ًٙٞؾٙتی نٛضت ٔیٌیطز.زضایٙزا فط ًٙٞؾٙتی(غیطاظٔؿائُ زیٙی)پسیسٔ ٜمسؾی
٘یؿت و ٝتایس آٖ ضا پطؾتیس ،أا آ٘مسض اضظقٕٙس اؾت و ٝاحیای آٖ تتٛا٘س ٔا ضا زض ٔؿیط َثیٗی پیكطفت
لطاض زٞس ٘ ٚأتٗازَ تاض ٘یاٚضز.تٗهة تیف اظحس ضٚی فط ًٙٞؾٙتی تسٔ ٖٚالحٓ ٝزضؾتی ٘ٚازضؾتی،
تس ٖٚتٛر ٝت ٝزؾت ٚپاٌیطتٛزٖ تطذی اظ ٔٛاضز آٖ  ٚتٙفط اظ ٘ٛآٚضی ٚذاللیت  ٚت ٝتٟا٘ ٝحفّ ؾ،ٗٙ
ضا ٜپیكطفت ضا تط ٔا ذٛاٞس تؿت(مارتیه.)3597،

ویژگی های فیسیکی وهتافیسیکی هعواری سنتی وهذرى:
ٙٞط ٕٗٔ ٚاضی ؾٙتی زاضای ذهٛنیاتی اؾت و ٝاِثت ٝت ٝتیاٖ تفهیّی ٘یاظ زاضزِٚ ،ی تَٛ ٝض ذالنٝ
زض ایٗ تاض ٜتایس ٌفت وٙٞ ٝط یىی اظ اتٗاز تؿیاض ٔٚ ٟٓرٛز ا٘ؿاٖ اؾت ٚ ،تطضؾی ٞط چٙس رعئی ٙٞط
لط ٖٚاِٚی ٝاؾالٔی ت ٝرٟت تأحیط آٖ تط ٙٞط زٚضاٖ ٔتأذط الظْ تٓ٘ ٝط ٔی ضؾس(رابرت هلیه براود.)35:9،
اٌط ٍ٘ٛئیٓ وٟٓٔ ٝتطیٗ تٗس  ٚؾاحت ٚرٛزی ظ٘سٌی ا٘ؿاٖ ضٚی وط ٜظٔیٗ اؾتٞ .ط آ٘چ ٝو ٝؾاذتٝ
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آزٔی  ٚظیثاؾت اٌط ٔاٞیت ٙٞط ضا ٔٛضز تطضؾی لطاض زٞیٓ ت ٝایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝزؾت ذٛاٞیٓ یافت.
چطازالیّی ٚرٛززاضزوٙٞ ٝطرع ٚ ٟٓٔ ٚتّىٟٓٔ ٝتطیٗ رع ٚظ٘سٌی ا٘ؿاٖ ضا تكىیُ ٔیزٞس؟
ت ٝانُالح فالؾف ٝیه زِیُ ِٕی  ٚیه زِیُ إ٘ی تطای احثات ایٗ ازٖا ٔیآٚضْ؛ زِیُ ِٕی ایٗ اؾت وٝ
چیعی و ٝا٘ؿاٖ ضا اظ ٛٔ ٕٝٞرٛزات ٔتٕایع ٔیوٙس ؾ ٝانُ اؾت و ٝچٙا٘ى ٝذٛا ٓٞزیس یه انُ آٖ
ٔطت ٌٛتٙٞ« ٝط» ٔیقٛز،یه انُ اظ ایٗ ؾ ٝانُ «ٖمُ اِٟی» اؾت و ٝحانُ آٖ قٙاذت ُّٔك یا
حك اؾت ٚایٗ نفت ضاٞیچ ٔٛرٛزی ت ٝغیط اظ ا٘ؿاٖ ٘ساضز وٖ ٝمُ ٔتىفُ ایٗ أط اؾت.انُ زیٍط
اضاز ٜاٚؾت  ٚیا ت ٝتٗثیط لسٔا «اذتیاض»  ٚزض انُالح أطٚظ« ٜآظازی» ٔی٘أٙس .ا٘ؿاٖ ت ٝتٟٙایی زضٔیاٖ
ٛٔ ٕٝٞرٛزات ٖآِ ٔرتاض  ٚآظاز آفطیس ٜقسٚ ٜایٗ یىی اظ ٕٔیعات ا٘ؿاٖ اؾت .انُ یا نفت ؾْٛ
ٚرٛز ا٘ؿاٖ اتسأ ٚاذتطأ اؾت .ایٗ یه انُ اِٟی زض ٚرٛز ا٘ؿاٖ اؾت و ٝا٘ؿاٖ ٔیتٛا٘س تیافطیٙس.
تٗس اتسأ ٚرٛزی ا٘ؿاٖ ٔٙكأ ٙٞط اؾت و ٝا٘ؿاٖ ٙٞ ٕٝٞطٞا ضا تط اؾاؼ ایٗ انُ تٚ ٝرٛز آٚضزٜ
اؾت.تطٞاٖ ِٕی(پیكیٗ) زضتاضٙٞ ٜط تٔ ٝا ٔیٌٛیس ؤ ٝا تایس تٙٞ ٝط و ٝرعٔ ٚمٚ ْٛرٛز ا٘ؿاٖ ٚ
ٔطت ٌٛت ٝلٔ ٜٛثسٖ ٚ ٝذالق ٚآفطیٙٙس ٜاٚؾت تٛر ٝزاقت ٝتاقیٓ .تایستثیٙیٓ چٍ ٝ٘ٛتایس تیافطیٙس  ٚایٗ
آفطیٙف ٙٞطی چٗٔ ٝیاضٞایی زاضز.
تطٞاٖ ز ْٚإ٘ی(پؿیٙی) اؾت  ٚآٖ ایٗ اؾت ؤ ٝا ٕٞیك ٝزض یه فًای ٙٞطی ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ ،ایٗ
فًای ٙٞطی یا یه ذا٘ ٚ ٝیا یه ٔحُ واض اؾت .تمطیثاً تیكتط اٚلات ذٛزٔاٖ ضا زض یه فًائی و ٝاحط
ٙٞطی اؾت نطف ٔی وٙیٓ .تیكتط زض ٔٙعَ  ٚیا ٔحُ واض ،ذیاتأٖ ،ؿزس  ٚیا زض رایی ٞؿتیٓ وٝ
تاالذط ٜتا یه احط ٙٞطی تٙٗٔ ٝای ٖاْ وّٕ ٝاضتثاٌ زاضز  ٚایٗ أط احثات ٔیوٙس وٙٞ ٝط زض ظ٘سٌی ا٘ؿاٖ
چ٘ ٝمكی زاضز  ٚویفیت آٖ زض ٘فؿا٘یت ا٘ؿاٖ تأحیط تؿیاض ٕٟٔی زاضز؛  ٚایٗ چیعی اؾت و ٝاوخط ٔطزْ
اظ آٖ غافُ ٞؿتٙس یٗٙی ایٙىٔ ٝا زض چ ٝذا٘ٝای ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ ٔٛ٘ ،آٖ ذا٘ ٝچیؿت  ٚآٖ ٕٔٗاضی وٝ
زض ؾاذتٗ آٖ ت ٝواض ضفت ٝچٍ ٝ٘ٛاؾت زض ظ٘سٌی٘ ،فؿا٘یت  ٚتطتیت ٔا تأحیط تؿیاض ٔؿتمیٓٔ ،ؿتٕط ٚ
ٕٟٔی زاضز تطای ایٙى ٝاضتثاٌ ٔا تا ذا٘ ٝیا ٔحُ واض یه اضتثاٌ آ٘ی ٘یؿت  ٚزائٕا ایٗ اضتثاٌ ٚرٛز
زاضز  ٚتٙاتطایٗ احط ظیازی تط ظ٘سٌی ٔا زاضز .زض ٚالٗیت ٘ؿثی تٛزٖ  ٚتٙٞ ٔٛٙطی لاتُ پصیطـ
اؾتٕٞ،یٗ َٛض پیٛؾتٍی چیعٞای ٘ا ٍٖٕٛٞزض رایی و ٝؾطقاض اظ احؿاؼ أتعاد  ٚزٌطزیؿی
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تاضیری اؾت (اديارد لًسی اسمیتٙٞ .)432< 35:6،ط ؾٙتی ذهٛنیات ظیازی زاضز؛ زض ٙٞط ؾٙتیٙٞ ،ط ،فٗ،
ّٖٓ  ٚحىٕت ت ٓٞ ٝآٔیرت ٝقس ٜاؾت ٔ ٚیاٖ ایٗ ٞا رسایی ٚرٛز ٘ساضز ،تطذالف ٙٞط رسیس و ٝضاٜ
نٗٙت  ٚنٙاٖت اظ ٙٞط  ٚضاٞ ٜط ز ٚاظ ّٖٓ  ٚضاٞ ٜط ؾ ٝاظ حىٕت ،ذان ٝحىٕت اِٟی رسا قسٜ
اؾت .یىی اظ ٔكرهات تاضظ ٙٞط ؾٙتی ،تّفیك ٚ ٚحست تركیسٖ ت ٝایٗ ٖٙانط اؾت وٚ ٝحست
تزعی٘ٝاپصیطی ضا تكىیُ ٔی زٞس وٙٞ ٝط تا نٗٙتٙٞ ،ط  ٚنٗٙت تا ّٖٓٙٞ ،ط  ٚنٗٙت  ّٖٓ ٚتا
حىٕت اِٟی ٖزیٗ اؾت ٚ ٚحستی ضا تكىیُ ٔیزٞس .تٙاتطایٗ ایٗ أط یىی اظ ٔمٔٛات ٙٞط ؾٙتی
اؾت .زض زٚضٔ ٜسضٖ ٙٞط اظ نٗٙت رسا قس ٜاؾت.نٗٙتٔ ،اقیٙی قسٙٞ ٚ ٜط ت ٝیه حٛظ ٜذیّی
ذانی و ٝتیكتط رٙث ٝتزّٕی زاضز ٔحسٚز قس ٚ ٜقأُ تٕاْ ظ٘سٌی ا٘ؿاٖ ٕ٘یقٛز ،تٙٗٔ ٝای ؾٙتی
وّٕٙٞ ،ٝط یه ٔٗٙای ٖأی زاضز و ٝاتٗاز ٔرتّف ظ٘سٌی ا٘ؿاٖ ضا زض تط ٔیٌیطز  ٚقأُ ٕٔٗاضی ٓٞ
ٔیقٛز .تٕاْ نٙایٗی و ٝزض لسیٓ ٚرٛز زاقتٙس تٙاتط انّی وٌ ٝفتیٓ اظ الؿاْ ٙٞط تٛز ٜاؾت ،یٗٙی
نٗٙت  ٓٞرعٙٞ ٚط تٛزٙٞ ٚ ٜط تا ّٖٓ  ٚحىٕت ٚحست زاقت ٝاؾت.اٌط ٙٞط ؾٙتی ضا ت ٝایٗ ٔٗٙا زض
٘ٓط تٍیطیٓ وٕٞ ٝیك ٝنٙاٖت یا فٗ تا ٙٞط  ٚحىٕت  ّٖٓ ٚؾط  ٚواض زاضز ٔخُ واض ذسا٘ٚس یٗٙی
ذّك ٖآِ اؾتٖ.آِ ضا ٍ٘ا ٜوٙیس ٓ٘ ٚاْ ایٗ ٖآِ ضا تثیٙیسٓ٘ ،اْ ایٗ ٖآِ ٕٞیٗ ٌ ٝ٘ٛاؾت .قٕا ٙٞط،
نٗٙت ،حىٕت  ّٖٓ ٚضا  ٕٝٞتا ٔ ٓٞیتیٙیس زض  ٕٝٞایٗ ٞا ظیثایی ٚرٛز زاضز ،زض ٘تیز ٝزض ٙٞط لسیٓ،
ظیثایی یه انُ اؾت  ٚظیثایی رعء الیٙفه ٙٞطؾٙتی اؾت ،چ ٖٛتا ٖ٘ٛی وٕاَ ٚوٕاَ ٘فؿا٘ی ٚ
ٚرٛزی اضتثاٌ زاضز و ٝتٓ٘ ٝطْ ایٗ ٘ىت ٝتؿیاض ٕٟٔی اؾت.أطٚظ ٜتَٛ ٝضوّی ٞط ّٖٕی اضتثاٌ ذٛز ضا
تا حىٕت اظزؾت زاز ٜاؾت ٝ٘،تٟٙا ٕٔٗاضی أطٚظی  ،تّى ّْٖٛ ٝرسیس تَٛ ٝض وّی اضتثاٌ ذٛزقاٖ
ضا تا ّٖٓ اِٟی یا حىٕت اظ زؾت زازٜا٘س ٙٞ ٚط اظ نٙاٖت رسا قس ٜاؾت.تٙاتطایٗ انُ ٙٞط ؾٙتی،
ٔٗٛٙی اؾت یٗٙی پاؾرٍٛی ٘یاظٞای ٔرتّف ٔازی ٛٙٗٔٚی اؾت ،ا٘ؿاٖ شاتاً یه ٔٛرٛز ٔٗٛٙی اِٟی
اؾت ٙٞ ٚط تایس پاؾرٍٛی ایٗ تٗس ٔٗٛٙی ٚرٛز ا٘ؿاٖ تاقس (بهشتی .)3597،رایٍاٛ٘ ٜض  ٚضً٘ زض
ٕٔٗاضی ایطا٘ی اظ تطویة فطٔ ،ًٙٞصٞة ٙٞ ٚط ایطا٘ی و ٝزض َ َٛظٔاٖ تغییط وطز،ٜؾطچكٕٔ ٝی ٌیطز.
اؾتفاز ٜاظ ٖٙانط َثیٗی زض ٕٔٗاضی ایطا٘ی تیكتط یه ضٚـ اؾتٗاضی تٛز ٜاؾت (كیاویٛ٘ .)359;،ض ٚ
ا٘ىؿاض ضً٘ ٘اقی اظ ٘ٛض زض ٕٔٗاضی ؾٙتی تٛٓٙٔ ٝض ایزاز فًاٞای قاذم  ٚزازٖ ٔفاٞیٓ ٚیػ ٜتٝ
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واضآٔسی ٔىاٖ تٛز .زض ؾاذتٕاٖٞای ٔصٞثی ٔخُ ٔؿارسٛ٘ ،ض  ٚضً٘ زض وٙاض  ٓٞویفیت ٔٗٛٙی ٚ
ٔتافیعیىی ت ٝفًا ٔی زٙٞسٕٞ .اَٖٛض و ٝلثالً اقاض ٜقس زض ٕٔٗاضی ؾٙتی  ٚزض فط ًٙٞاؾالٔیٛ٘ ،ض
ٕ٘ازی اظ ذسا ٛ٘ ٚض اِٟی اؾت .واضتطز ا٘تراتی ؾایٛ٘ ٚ ٝض ٛ٘ ٚض غیط ٔؿتمیٓ زض فًاٞای ٔصٞثی زض
اضائ ٝحاِتی ٖطفا٘ی ت ٝفًا ٔؤحط اؾت ..زض ؾاذتٕاٖ ٞای زیٍط ٔخُ فًاٞای ٔؿى٘ٛی،فمٍ ضً٘
لاتّیتٞای ظیٙتی ٘ساقت؛ تّىٖٙ ٝانط زیٍط ٓٞت ٝرای ضً٘ تطای ضٍ٘اضً٘ وطزٖ فًا اؾتفازٜ
ٔیقس٘س  ٚاؾتفاز ٜاظ آیٞ ٝٙای قىؿت ٝزضفًا ٔٗٙىؽ وٙٙس ٜضً٘ ٔحیٍ ت ٝفًای زاذّی ٔی قسٛ٘ .ض
تا ویفیت ٞای ٔرتّف تط فًای ضٚا٘كٙاذتی ٚارتٕاٖی فطز زض ظ٘سٌی تأحیط ٔی ٌصاضزَ .یف ٚؾیٕ
واضتطزٞای ٘ٛض ،چ ٝت ٝنٛضت واضوطزی ،فیعیىی یا ٔٗٛٙی تَٛ ٝضآٌاٞا٘ ٝزض ٕٔٗاضی ؾٙتی ایطا٘ی تٝ
واضٌطفت ٝقس ٜاؾت.تا ایٗ حاَ ،زض ٕٔٗاضی ٔٗانط ایطاٖ تمّیس وٛضوٛضا٘ ٝاظ ْاٞط ٕٔٗاضی ؾٙتی وٝ
تیكتط ؾّیم ٝقرهی ٕٔٗاض  ٓٞزض آٖ ٘مف زاضز ،نٛضت ٔی ٌیطز (تلیس چی ي اوصاری. )4222 ،تغییط ایٗ
ٚيٗیت تٟٙا تا ا٘تماَ اَالٖات ٚتٗاضیف اٍ٘یعٞ ٜای اؾالٔی ٚاضظـٞای ٔفاٞیٓ ؾٙتی ت٘ ٝؿُ تٗسی
ٕٔىٗ اؾت .ت ٝایٗ زِیُ و ٝاؾتفاز ٜآٌاٞا٘ ٝاظٖٙانطَثیٗی ت ٝذهٛل ٘ٛض  ٚضً٘ زض ٕٔٗاضی،ویفیت
فًاٞای ٔحُ ؾى٘ٛت  ٚحًٛض ٔٗٙا زض فًا ضا ت ٝقی ٜٛای و ٝزض ٕٔٗاضی ؾٙتی زاقتیٓ افعایف
ٔی زٞس زض ٚالٕ رٟاٖ ٔٗانط تا تحطاٖ ظیؿت ٔحیُی ای ٔٛار ٟٝاؾت و٘ ٝتیز ٚ ٝتٓاٞط تالٚاؾُٝ
تحطاٖ ٔٗٛٙیت اؾت (وقی زادٌ.)55 <35:6،

هعواری هتأثر از شرایط جغرافیایی
ٖٙانط رغطافیایی ٖأُ تٗییٗ وٙٙس ٜزض ٕٔٗاضی  ٚقٟطؾاظی  ٚقىُ ٔؿاوٗ ت ٝقٕاض ٔی ضٚز ٔخالً تا
تٛر ٝتٖٙ ٝانط الّیٕی ٘ٓیط ؛ تاضـ  ،زٔا ( ٔیعاٖ ٌطٔا )  ،رطیا٘ات رٛی ٔ ،یعاٖ ضَٛتت ٘ؿثی ٘ ٚیع
ُٔاِٖٗٛ ٝأُ الّیٕی ٘ٓیط زٚضی ٘ ٚعزیىی ت ٝزضیای ذعض  ٚاضتفأ اظ ؾُح ٖ ٚطو رغطافیایی ،
تاِف ( زأٞ ٝٙای قطلی تا ذٍ اِطؼ ) زاضای آب ٛٞ ٚای ٔطَٛب ذعضی زض ٘احی ٝرٍّ ٝای  ٚآب
ٛٞ ٚای وٞٛؿتا٘ی ٔطَٛب زض اضتفاٖات ٔی تاقس .
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 .1اظ ذهٛنیات ٕٔٗاضی تٔٛی ٌیالٖ  ،زاقتٗ رّ ٜٛای قاذم اؾت ٔٛٓٙض اظ قاذم تٛزٖ ،
زاقتٗ تطتطی زض تىٙیه ؾاذت ٘ؿثت ت ٝأىا٘ات ظٔاٖ ؾاذت آٖ ٞا  ٚایزاز ٕٔٗاضی تا
ذهٛنیت ٞای تاضظ ٔ ٚزعا اظ ؾایط ٕٔٗاضی ٞا اؾت.
ٕٗٔ. 2اضی ٌیالٖ اظ رّٕ ٝتاِف  ٚاؾآِ تط ذالف ٕٔٗاضی اغّة ٘ماٌ زیٍط ایطاٖ  ،تطٌ ٖٚطا ٔحؿٛب
ٔی قٛز .حساوخط وٛقف زض پطزاذتٗ َطحی اؾت و ٝت ٝتیطٚ ٖٚؾٗت زیس زاقت ٚ ٝتا فًاٞای اَطاف
اضتثاَی زایٓ ٔ ٚؿتمیٓ تطلطاض وطز ٚ ٜاحؿاؼ ٖسْ رسایی اظ َثیٗت ظ٘س ٜضا زض ا٘ؿاٖ ایزاز وٙس.
 .3فانٌّ ٝطفتٗ لؿٕت ٞایی اظ ؾاذتٕاٖ اظ ؾُح ظٔیٗ
ٚ .4رٛز ؾمف قیة زاض و٘ ٝمف زیٛاض ٔحافّ حا٘ٛی ضا زض ٕٔٗاضی ضٚؾتایی اؾآِ زاضز  ،ؾاذتٕاٖ ضا
زاضای فطٔی ٞطٔی قىُ ٔی وٙس وٖ ٝأُ زاقتٗ حزٓ ٞای تیع ٌٛق ٝاظ ذهٛنیات ٕٔٗاضی ٌیالٖ
زض تٕایع تا ٔٙاَك وٛیطی  ٚذكه ایطاٖ اؾت.
ٕٔٗاضی تٔٛی ایٗ ٔٙاَك و ٝتیكتط وطا٘ٞ ٝای زضیای ذعض  ٚزأٞ ٝٙای قٕاِی وٞ ٜٛای اِثطظ ضا قأُ
ٔی قٛز .تَٛ ٝض وّی زاضای ٚیػٌی ٞای ظیط اؾت.
-1زض ٘ٛاحی تؿیاض ٔطَٛب وطا٘ٞ ٝای ٘عزیه ت ٝزضیا تطای حفاْت ؾاذتٕاٖ اظ ضَٛتت تیف اظ حس
ظٔی ٗ ،ذا٘ٞ ٝا تط ضٚی پایٞ ٝای چٛتی ؾاذت ٝقس ٜا٘سِٚ .ی زض زأ ٝٙی وٞ ٜٛا و ٝضَٛتت وٕتط اؾت
ٕٔٗٛالً ذا٘ٞ ٝا تط ضٚی پایٞ ٝایی اظ ؾ ٚ ٌُ ٚ ًٙزض پاض ٜای ٔٛاضز تط ضٚی ٌطت ٝضٞٚا تٙا قس ٜا٘س.
-2تطای حفاْت اتاق ٞا اظ تاضاٖ ،ایٛا٘ه ٞای ٖطیى  ٚؾطپٛقیس ٜای زض اَطاف اتاق ٞا ؾاذت ٝا٘س.
ایٗ فًاٞا ،زض تؿیاضی اظ ٔاٞ ٜای ؾاَ تطای واض  ٚاؾتطاحت ٚزض پاض ٜای ٔٛاضز تطای ٍٟ٘ساضی
ٔحهٛالت وكاٚضظی ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
-3تیكتط ؾاذتٕاٖ ٞا تا ٔهاِحی تا حسالُ ْطفیت حطاضتی تٙا قس ٜا٘س  ٚزض نٛضت اؾتفاز ٜاظ ٔهاِح
ؾاذتٕا٘ی ؾٍٙیٗ ،يرأت آٖ ٞا زض حسالُ ٔیعاٖ ٕٔىٗ حفّ قس ٜاؾت (زض ایٗ ٔٙاَك تٟتط اؾت اظ
ٔهاِح ؾاذتٕا٘ی ؾثه اؾتفاز ٜقٛز چ ٖٛظٔا٘ی وٛ٘ ٝؾاٖ ضٚظا٘ ٝی ٛٞا وٓ اؾت ،شذیط ٜی حطاضت
ٞیچ إٞیتی ٘ساضز ٖ ٚال ٜٚتط ایٗٔ ،هاِح ؾاذتٕا٘ی ؾٍٙیٗ تا حسٚز ظیازی تأحیط تٟٛی ٚ ٝوٛضاٖ ضا وٝ
یىی اظ يطٚضیات زض ایٗ ُٔٙم ٝاؾت واٞف ٔی زٙٞس).
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 -4زض تٕاْ ؾاذتٕاٖ ٞای ایٗ ٔٙاَك ،تس ٖٚاؾتخٙا اظ وٛضاٖ  ٚتٟٛی ٝی َثیٗی اؾتفازٔ ٜی قٛز تَٛ ٝض
وّی پالٖ ٞا ٌؿتطز ٚ ٜتاظ  ٚفطْ واِثسی آٖ ٞا تیكتط قىُ ٞای ٙٞسؾی َٛیُ  ٚتاضیه اؾت تٝ
ٔٛٓٙض حساوخط اؾتفاز ٜاظ ٚظـ تاز زض ایزاز تٟٛی ٝی َثیٗی زض زاذُ اتاقٞا ،رٟت لطاض ٌیطی
ؾاذتٕاٖ ٞا تا تٛر ٝت ٝرٟت ٚظـ ٘ؿیٓ ٞای زضیا تٗییٗ قس ٜاؾت زض ٘ماَی و ٝتازٞای قسیس ٚ
َٛال٘ی ٔی ٚظز ،لؿٕت ٞای ض ٚت ٝتاز ؾاذتٕاٖ ٞا تؿت ٝاؾت.
-5تٛٓٙٔ ٝض اؾتفاز ٜی ٞط چ ٝتیكتط اظ رطیاٖ ٛٞا ٕٞ ،چٙیٗ ت ٝزِیُ فطاٚا٘ی آب  ٚأىاٖ زؾتطؾی تٝ
آٖ زض ٞط ٘مُ ،ٝؾاذتٕاٖ ٞا ت ٝنٛضت غیطٔتٕطوع  ٚپطاوٙس ٜزض ٔزٕ ٖٝٛؾاظٔا٘سٞی قس ٜاؾت.
-6ت ٝزِیُ تاض٘سٌی ظیاز زض ایٗ ٔٙاَك  ،تاْ ٞا قیة زاض اؾت  ٚقیة تیكتط آٖ ٞا تٙس اؾت.
تا ٚرٛز آ٘ى ٝزٔای ٛٞا ٔٙاَك ٔٗتسَ زض حسی اؾت و ٝپالٖ ؾاذتٕاٖ ضا اُ٘ٗاف پصیط ٔی ؾاظزِٚ .ی
زض ٞط حاَ ٌؿتطـ پالٖ زض َٔ َٛحٛض قطق -غطتی الظْ تٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ،زض اضتثاٌ تا قست تاتف
آفتاب  ٚتأحیط آٖ تط فطْ ؾاذتٕاٖ زض ایٗ ٔٙاَك ٘یع ،آظازی ُٖٕ تیكتطی ٚرٛززاضز؛ ظیطا قست تاتف
آفتاب تط زیٛاضٞای ٚالٕ زض رٟت ٞای ٔرتّف -حتی زیٛاضٞای قطلی  ٚغطتی -زض ایٗ ٔٙاَك وٕتط
اظ ٔٙاَك زیٍط اؾت .زض ٘تیز ، ٝزض ایٗ ٔٙاَك ٔی تٛاٖ اظ فطْ ٞای آظاز  ٚحتی نّیثی قىُ اؾتفازٜ
وطزِٚ .ی تا ٚرٛز ایٗ فطْ ؾاذتٕاٖ حتٕاً تایس زض َٔ َٛحٛض قطلی -غطتی وكیسٌی زاقت ٝتاقس.
تقابل هعواری سنتی وهذرى
ٚلتی اظٕٔٗاضی زضُٔٙم ٝی ٌیالٖ ت ٝنٛضت ٕ٘ ٝ٘ٛنحثت ٔی قٛز ،تا یه ٔطظتٙسی ؾٙتیٔ-سضٖ
ٔٛارٞ ٝؿتیٓ وٕٗٔ ٝاضی ؾٙتی ٌیالٖ ضا زضتماتُ تا ٕٔٗاضی رسیس آٖ ٘كاٖ ٔی زٞس .ؾرٗ اظ ٔیطاث
 ٚزاقتٞ ٝای ٕٔٗاضی تٔٛی ٚؾٙتی ٌیالٖ اؾت ٘ٚاتٛا٘ی ٕٔٗاضی ٔسضٖ زضتٟطٌ ٜیطی اظ ایٗ ٔیطاث.
اتالی ضا زض ٘ٓط تٍیطیس و ٝت ٝؾثه ٕٔٗاضی ٔسضٖ ؾاذت ٝقس ٜاؾت ،ایٗ اتاق نطفاً رایی تطای
ؾى٘ٛت اؾتٔ .خُ اوخط ذا٘ٞٝای أطٚظ فًایی نطفاً وٕی اؾت .اٌط نطفاً ٔثٙای وٕی زاقت ٝتاقس ٚ
ویفیت ٔس ٘ٓط ٘ثاقس ایٗ تٙا تٟٙا اتٗازی زاضز ،چاضزیٛاضی ٔحهٛض  ٚا٘ؿاٖ زض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس  ٚفمٍ
٘یاظٞای ٔازی ا ٚضا تطآٚضزٔ ٜیوٙس یٗٙی فمٍ ت ٝيطٚضیاتی و ٝا٘ؿاٖ اظ آٖ ٌطیع  ٚچاضٜای ٘ساضز  ٚتٝ
آٖ ٘یاظ زاضز تؿٙسٔ ٜیوٙسٞ .سف اظ ؾاذت ایٗ ذا٘ ٝفمٍ ایٗ أط اؾت و ٝيطٚضتی ضا تطآٚضز ٜوٙس
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تٟٙا رایی تاقس و ٝا ٚزض آٖ ؾىٙی ٌعیٙسَٛ ،ضی ٘یؿت و ٝتٞ ٝط رٟت ٘یاظٞای ٔٗٛٙی ا٘ؿاٖ ضا
تطآٚضز ٜؾاظزٕٗٔ .اضی تایس َٛضی تاقس و ٝت ٝانُالح زض ا٘ؿاٖ ،حؽ تفىط  ٚتأُٔ ایزاز وٙس ٚ
اضتثاٌ تا ٞؿتی نٛضت ٌیطز .زض تیكتط ذا٘ٞٝای لسیٕی زض ٞط ِحٓ ٝایٗ أىاٖ ٚرٛز زاقت و ٝا٘ؿاٖ
تا آؾٕاٖ  ٚفًای ٘أتٙاٞی اضتثاٌ تطلطاض وٙس .ا٘ؿاٖ احؿاؼ ٔیوطز و ٝرایی و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس
رعئی اظ آٖ فًای ٘أتٙاٞی اؾت ،ت٘ ٝحٛی ایٗ اضتثاٌ تطلطاض ٔیقس یا حسالُ حیاَی زض ذا٘ٞٝا
ٚرٛز زاقت ،أا تیكتط ذا٘ٞٝای و٘ٛٙی ایٗ أىاٖ ضا ٘ساض٘س  ٚاٍ٘اض ا٘ؿاٖ زض ظ٘ساٖ ت ٝؾط ٔیتطز،
یٗٙی زیٍط ا٘ؿاٖ ٔزاَ تفىط ٘ساضز .ا٘ؿاٖ ٔٗانط زض فًایی ظ٘سٌی ٔیوٙس و ٝا ٚضا ٔحسٚز ٔیوٙس؛
یه فًای ٔحسٚز وٕی وٞ ٝیچ اضتثاَی تا ٖآِ ذاضد ٘ساضز .أا ذا٘ٞٝای لسیٓ ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت.
ا٘ؿاٖ تایس احؿاؼ وٙس وٕٞ ٝیك ٝتا فًای ٘أتٙاٞی اضتثاٌ زاضز.ا٘ؿاٖ تطای ٘أتٙاٞی ؾاذت ٝقس ٜاؾت
 ٚزض ٚالٕ ٔحهٛض وطزٖ فًای ٘أتٙاٞی  ٚزض یه فًا ٔا٘سٖ انٛالً ٕٔس ظ٘سٌی ٔٗٛٙی ا٘ؿاٖ ٘یؿت
 ٚا٘ؿاٖ ضا ٔحسٚز ٔیوٙسٔ .یتیٙیٓ تطذی اظ وؿا٘ی و ٝزض آپاضتٕاٖٞا ظ٘سٌی ٔیوٙٙس ٖ٘ٛی زِؿطزی،
پػٔطزٌی،افؿطزٌی  ٚیأؼ زاض٘س .ا٘ؿاٖ تطای تأُٔ ،تفىط ،ا٘سیكیسٖ زضتاضٞ ٜؿتی  ...ٚؾاذت ٝقسٜ
اؾتٞ .ط ا٘ؿا٘ی شاتاً ٖالُ اؾت  ٚتایس َٛضی تاقس وٕٗٔ ٔٛ٘ ٝاضی ا ٚضا زض یه فًایی لطاض زٞس وٝ
تا فًای ٞؿتی ٖ ٚآِ  ٚآٖ ضٔع  ٚضاظ ٖآِ زض اضتثاٌ تاقس ،یىی تاقس ٚ ٚحست زاقت ٝتاقس  ٚایٗ
ظٔا٘ی اؾت وٕٗٔ ٝاض آٖ ضا زضن وٙس  ٚتتٛا٘س آٖ ضا تیاٖ وٙسٚ .لتی و٘ ٝؿثت ت ٝآٖ تیتفاٚت تاقس ٚ
تطای أ ٚؿإِٟٔٔ ٝی ٘ثاقس انٛالً احط ٔٗىٛؾی زاضز .حا٘یاً ٖآِٖ ،آِ ٔٗا٘ی اؾت یٗٙی ٕٔٗاضی فمٍ
تطپا وطزٖ زیٛاض ٟ٘ٚازٖ ؾمف ٘...ٚیؿتٕٗٔ .اض تایس تتٛا٘س ٔٗا٘یای چٚ ٖٛحست ٚوخطت ضا ت ٝنٛضت
ضٔعی زض ٕٔٗاضی تیاٖ وٙس تا فًاٞا پاؾرٍٛی اتٗاز ٔرتّف ٚرٛز ا٘ؿا٘ی تاقس.ا٘ؿاٖ یه ٔٛرٛز
تؿیاض تؿیاض پیچیسٜای اؾتٞ .ط فًایی تایس پاؾرٍٛی تٗسی اظ اتٗاز ٚرٛزی ا٘ؿاٖ تاقس،اٌط قٕا تٝ
یه ؾاذتٕاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛلسیٕی ٍ٘ا ٜوٙیس َاقٞای ٔرتّف ٚفًاٞای ٔرتّف زاضز ٞ ٚطوساْ اظ ایٗ ٞا
ٚالٗاً یه ٘ ٔٛتٖٛٙی اؾت و ٝپاؾرٍٛی ٘یاظٞای زض٘ٚی  ٚؾاحتٞای ٔرتّف ٚرٛز ا٘ؿاٖ تٛز .زض
ٕٔٗاضی لسیٓ ا٘ؿاٖ تَٛ ٝض زفٗی اظ یه فًا ٚاضز فًای زیٍطی ٕ٘یقسٔ ،خالً اظ زض ذا٘ ٝاتتسا ٚاضز
ٞكتی ٔیقس وٞ ٝكتی تطظخ تیٗ تیطٚ ٖٚزض ٖٚاؾتٚ،تٗس ٚاضز ایٛأٖٟ ،تاتی ،زاالٖ ،تیط٘ٚی ،ا٘سض٘ٚی،
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تاالذا٘ ،ٝظیطظٔیٙی ،حیاٌ ٔ ...ٚیقس ٞ ٚطوساْ فًایی تٛز ٜو ٝزض ٚالٕ ٔٗٙایی زاقت ٚ ٝپاؾرٍٛی
تٗسی اظ اتٗاز ٚرٛزی ا٘ؿاٖ تٛز ٜاؾتٕٗٔ .اضی ؾٙتی فمٍ ٚفمٍ تطای اؾتفاز٘ ٜثٛز ٜاؾت أا ٕٔٗاضی
ٔازی تیكتط تطای ٔهطف نطف زض ٘ٓطٌطفتٔ ٝیقٛزٕٗٔ.اضی أطٚظ غاِثا تؿاظ  ٚتفطٚـ اؾت تطای
ؾٛز تیكتطٔ ،حّٞٝای چٙس ؾاَ پیف ؾاذت ٝضا ذطاب ٔیوٙٙس  ٚزٚتاضٔ ٜیؾاظ٘س.
عصر سنت ،زنذگی در فضای طبیعی
ٚلتی ٔی ٌٛییٓ «ٕٔٗاضی ٌیالٖ»٘ ،اذٛزآٌا ٜرغطافیای ذانی ضا ٔس ٘ٓط لطاض ٔی زٞیٓ تٗییٗ ایٗ
ٔحسٚزٜی رغطافیایی ٔزاِی زیٍط ٔیَّثس.أا ا٘ؿاٖ پیكأسضٖ ظٔا٘ی زض «ایٙزا» ؾى٘ٛت ٌعیس ٚزؾت
ت« ٝؾاذتٗ» ظز .ایٗ ؾاذتٗ ؾثة تٗطیف رٟاٖ اَطافف قس.آتازی ا ،ٚچ ٝزضیا تٖٛٙ ٝاٖ ِثٝای َثیٗی
ٔحسٚزـ ٔیوطز ،یا قیة و ٜٛتٗطیفف ٔی وطز ،یا رٍّٝای ٌٛز پصیطایف ٔیقس ،زض ٞط حاَ تا
ٖٙانط َثیٗت ٔحسٚز  ٚزض ٚالٕ تٗطیف ٔی قسٙٔ .ثٕ اِٟاَْ ،ثیٗت تٛز  ٚحانُ ایٗ ؾاذتٗ (چٝ
یه تٙا یا یه ٔزٕٕٞ )ٖٝٛچ ٖٛیه قیء زض ذسٔت ٔحیٍ تٛز.ایٗ ٕٔٗاضی زض«فًایی ُّٔك»
نٛضت ٔی ٌطفت .فًایی ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا فًای َثیٗی پیف اظ زؾتثطز ا٘ؿاٖ تٗطیف وطز.تٕاْ
آ٘چ ٝاظ آٖ تٖٛٙ ٝاٖ «ٔیطاث ٕٔٗاضی ؾٙتی ٌیالٖ» ٘اْ ٔیتطیٓ حانُ زضٌیطی شٙٞی ّٕٖ ٚی ا٘ؿاٖ تا
َثیٗت اؾت .اظ ؾاظٜٞای ؾٙتی  ٚا٘تراب ٔهاِح ؾاذت  ٚقیٜٞٛای ضٚتٝض ٚقسٖ تا تاز  ٚتاضاٖ
ٌطفت ٝتا اٍِٛی ذا٘ٞ ٝا  ٔٛ٘ ٚؾاذتٗ ٌصضٞا  ٚتاظاضٞا .حتی رعئیتطیٗ تعئیٙات ٔٛرٛز زض ایٗ
ٕٔٗاضی ٔٙثٕ اِٟأی َثیٗی زاضز.
تٟطٌٜیطی اظ آ٘چٔ« ٝیطاث ٕٔٗاضی» ٌیالٖ ٔیذٛا٘یٓ زض ایٗ ٖهط چ ٝچیع ٔی تٛا٘س تاقس رع
تمّیسٞای فطٔاَ  ٚؾُحی اظ رعئیات ٕٔٗاضی ٌیالٖ  ٚتعن وطزٖ ٕٔٗاضی أطٚظ تا تعئیٙات آٖ.
ٕٔٗٛال ظٔا٘ی و ٝتحج ٕٔٗاضی ؾٙتی  ٚویفیتٞای ظیثاییقٙاؾا٘ٝی آٖ ٔ ٚمایؿٝاـ تا ٕٔٗاضی ضٚظ
پیف ٔیآیس رأٌٗٙ ٝا ٜآٖ ضا تٌ ٝطزٖ ٕٔٗاض ٔیا٘ساظز. .چطا و ٝفطنت زضٌیط قسٖ تا ٔحیٍ ظ٘سٌی ٚ
فىط وطزٖ تٞ ٝؿتی  ٚتطٚظ آٖ زض ؾاذتٕاٖ اظ ا٘ؿاٖ أطٚظ زضیغ قسٕٗٔ 12 .ٜاض ٘اتغٔ ٝا اٌط ذیّی
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تطایكاٖ ٔای ٝتٍصاضیٓ ٔی تٛا٘ٙسزض ٔٗسٚز پطٚغٜٞای ذٛزقاٖ تٛٔ ٝي« ٔٛفىط وٙٙس» ٚزض ٟ٘ایت
ؾاذتٕاٖ ٔخُ ٔطوع تیریتائ ،ٛاحط ض٘ع ٚپیا٘ ٛذّك وٙٙس.
عصر هذرى ،زنذگی در فضای انتساعی
زض ٕٔٗاضی أطٚظ زض ٔمیاؼ ٌؿتطز« ٜفًا» تسَ ت« ٝواال» قس ٜاؾت .اظ آپاضتٕاٖٞای حطاد ضفتٝی
٘یٛیٛضن ٌطفت ٝتا ذا٘ٞٝای تؿاظ تفطٚـ وٛچهتطیٗ قٟطٞای ٌیالٖٞ ،سف اظ ؾاذتٗ ٞیچوساْقاٖ
«ؾى٘ٛت ا٘ؿاٖ» ٘یؿت  ٚتٕٞ ٝیٗ زِیُ  ٓٞتؿیاضی اظ آٖ ٞا ٔستٞا «ذاِی» ٔیٔا٘ٙسُٙٔ .ك ؾطٔای ٝزض
ٕٔٗاضی َ ٚطاحی اؾاؾیتطیٗ فاوتٛض ضا ٖ٘ ٝأُ ا٘ؿا٘ی (یٗٙی آؾایف  ٚؾى٘ٛت ا٘ؿاٖ  ٚتٗطیف
ٞؿتی) و ٝنطف ٝی التهازی ٔیزا٘س  ٚتَ ٝثٕ ٕٔٗاضی ٔحه َٛایٗ ُٔٙك ٘یع زض ذسٔت آٖ ُٖٕ
ٔیوٙس .یىی اظ اؾاؾیتطیٗ ویفیتٞای ٔحیُی ت٘ ٝاْ «لاتّیت قرهی ؾاظی» -و ٝتا تغییط ٔحیٍ
تٛؾٍ ؾاوٙاٖ ٔ ٚاِىیت شٙٞی آ٘اٖ تط ٔحیٍ تٗطیف ٔی قٛز -زض آٖٞا اظ تیٗ ٔیضٚز ٖ« ٚسْ تّٗك» یا
تیٍاٍ٘ی تاضظتطیٗ قاذهٝی آٖٞاؾت .اظ َطف زیٍط اظ آٖرا و ٝفًای ظ٘سٌی لیٕت ٌصاضی
ٔی قٛز ٔحّٞٝا ٔ ٚزٕٖٞٝٛا یه زؾت ذٛاٙٞس قس  ٚزیٍط  ٕٝٞی لكطٞای ارتٕاٖی زض آٖ حًٛض
٘ساض٘س .ذهٛنیاتی ٔخُ ٌصضا تٛزٖ ٖ ٚسْ تٖ ،ٔٛٙسْ ٔاِىیت ا٘ؿا٘ی ٘ؿثت ت ٝفًا  ٚزض ٘تیز ٝفمساٖ
ٔٗٙا ٔحهٛالت فٛق ضا ت٘« ٝأىاٖ»ٞا یا ٔىاٖٞای تس ٘عزیه ٔیوٙٙس .ایٗ ٘أىاٖٞا َثك تٗطیف ٔاضن
اٚغ ،ٜا٘ؿاٖ قٙاؼ ،فًاٞایی ٞؿتٙس وٕ٘ ٝیتٛاٖ آٖ ضا ٘ ٝتٔ ٝخاتٙٔ ٝكأ ٛٞیت ٝ٘ ،زض ٖ٘ٛی ٘ؿثیت ٝ٘ ٚ
ضاتُ ٝای تاضیری تٗطیف وطز .زض ایٗ ٔیاٖ ا٘سن فًاٞای ت ٝرا ٔا٘س ٜاظ ز٘یای و ٟٗوٛٙٞ ٝظ ظ٘سٜ
ٞؿتٙس ٘یع اظ زؾت تاظاض راٖ ؾآِ ت ٝزضٕ٘ی تط٘س .ضٚیىطز رٟاٖ ؾطٔای ٝزض تطاتط ٔىاٖٞای ذال ٚ
ٔزٕٖٞٝٛای لسیٕی (تٙاٞای ؾٙتی  ٚقٟطنٞا  ٚزٞىسٜٞای ذال)تطٚیذ ٌطزقٍطی اؾت .تا تثسیُ
ایٗ ٔىاٖٞا تٕ٘ ٝایكٍأ- ٜا٘ٙس ٔاؾ ٚ -ِٝٛوٙسٖ آٖٞا اظ تؿتط َثیٗی ذٛز –ٓٞچٙاٖ و ٝزض ٔٛظٜ
ٔؿاوٗ ضٚؾتایی ضفت -فٗاِیتٞای راضی زض ٔىاٖ زچاض تغییطات رسی ٔیقٛزٖ.أُ ٔٗٙا ٔٙحهطا
ٔحسٚز ت ٝیازآٚضی ٌصقتٔ ٝیقٛز  ٚت ٝایٗ تطتیة ٔىاٖ ضفت-ٝضفت ٝض ٚت ٝايٕحالَ ٔیضٚز .فًای
ٔسضٖ ،فًایی ا٘تعاٖی اؾت .تٟٙا فًاٞای حاقی ٝای  ٚزض الّیت ٔ ٚرتم تٔ ٝطزْ حاقی ٝای  ٚزض
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الّیت ٞؿتٙس و ٝاظ زؾتثطز تاظاض ٔهٔ ٖٛیٔا٘ٙس .ایٗ فًاٞا ٔیتٛا٘ٙس ظاغٞٝا یا تافتٞای و ٚ ٟٗضٞا
قس ٜت ٝحاَ ذٛیف تاقٙس.
تطای ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜأطٚظی آیا ٕٔٗاضی ؾٙتی ٔی تٛا٘س رٛاتٍٛی ٘یاظٞای ٔا تاقس؟ ٌصض ظٔاٖ رثط ضا
ٚاضز ٔی وٙس ،رثطی وٕٗٔ ٝاضاٖ ٔٚراَثاٖ ضا اظ ٕٔٗاضی ؾٙتی رسا  ٚیا زٚض ٔی وٙس ،ایٗ رثط
ٔی تٛا٘س رثط التهازی  ،ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی ،تىِٛٛٙغیه  ٚیا ؾیاؾی تاقس  ،تٞ ٝط حاَ ٔٛرٛزیت
رثطزض تٕأی ٔٛاضز فٛق تط احط ٌصض ظٔاٖ اؾت ٙٞ ،ط ٕٗٔ ٚاضی ٕٞیك ٚ ٝزض  ٕٝٞحاَ تاتٕ انٚ َٛ
يٛاتٍ ٔٗیٗ  ٚقٙاذت ٝقس ٜای اؾت  ٚپی٘ٛسی اؾتٛاض ٘ ٚاٌؿؿتٙی تا فط ،ًٙٞاٍِٞٛای ضفتاضی ٚ
اضظـ ٞای رأٗ ٝزاضز  ٚتٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت و ٝؾثه ٞای ٕٔٗاضی ٞط زٚض، ٜا٘ٗىاؾی اظ فطٚ ًٙٞ
ٙٞط آٖ زٚضٔ ٜحؿٛب ٔی قٛزٕٞ ،چٙاٖ و ٝتغییطات زض ٕٔٗاضی تا تغییطاتی و ٝزض ؾایط ٖطنٞ ٝای
ظ٘سٌی تٚ ٝلٔ ٔٛی پی٘ٛسز ٔتٙاؾة اؾت؛  ٚایٗ تغییطات الظٕٔٗٔ ٝاضی پ ٛیا  ٚظ٘س ٜاؾت تا تتٛا٘س
٘یاظٞای رسیس ا٘ؿاٖ ضا پاؾرٍ ٛتاقسٞ .ط ؾثه رسیس ٕٔٗاضی تط ان ،َٛضٚـ ٞا  ٚؾٙت ٞای
ؾثه ٞای پیكیٗ اؾتٛاض اؾت  ٚتٕٞ ٝیٗ ّٖت اؾت و ٝتیٗ ؾثه ٞای ٌ٘ٛإٌٗٔ ٖٛاضی زض ٌصقتٝ
ضاتُ ٝای ٔحىٓ ٚرٛز زاضز تَٛ ٝضی ؤ ٝطظتٙسی زض تیٗ آٖ ٞا زقٛاض تٓ٘ ٝط ٔی ضؾس .ایٗ ٘عزیىی
ان ٚ َٛضٚـ ٞای ٕٔٗاض زض تیٗ ؾة وٟای ٔرتّف ٘كات ٌطفت ٝاظ فط ،ًٙٞؾ ٚ ٗٙاٍِٞٛای ضفتاضی
ٔكات ٝافطاز رأٗٔ ٝی تاقس و ٝتا ا٘سن تغییطات زض قیٞ ٜٛای رسیس ظ٘سٌی  ٚفطٔ ًٙٞطزْ و ٝضیكٝ
زض ظٔاٖ زاضز،تّٖ ٝت پاؾرٍٛیی ت٘ ٝیاظٞای رسیس تاٖج تٚ ٝرٛز آٔسٖ ؾثه ٞای ٕٔٗاضی
ٔی قس ،پؽ تایس ٌفت و ٝظٔاٖ ٕٞیك ٝزض حطوت اؾت  ٚآٖ لٔٛی ٔٛفك اؾت و٘ ٝیاظٞای ٕٔٗاضی
رأٗ ٝضا زضن وٙس  ٚظٔاٖ ٔٚىاٖ رأٗ ٝذٛز ضا تكٙاؾسٕٗٔ ،اضی تایس زض رٟاٖ آظاز نٛضت پصیطز
رٟاٖ آظاز تساٖ ٔٗٙا٘یؿت و ٝتٕاْ ٔىاٖٞای ذال ِعٔٚاً ٛٞیتقاٖ ضا اظ زؾت تسٙٞس  ٚرٍّٕی قثیٝ
ت ٓٞ ٝق٘ٛس ،رٟاٖ آظاز ،رٟاٖ اضتثاَات  ٚتغییطات اؾتٔ ٚ ،ؿتّعْ ٖ٘ٛی ٌ ٝ٘ٛتٌ٘ٛ ٝی اؾت .ت ٝتیاٖ
زیٍط ،ظ٘سٌی يطٚضتاً تا ذهٛنیات ٔحّی ضاتُ ٝزاضز ٚ ،تزؿٓ ٞط ٘ ٔٛرٟاٖ تایستزّی ایٗ
ذهٛنیات ضا تا ٘یاظ  ٚتىِٛٛٙغی ضٚظزض تط ٌیطز ٚایٙىٕٗٔ ٝاضی ٔیتٛا٘س ضیك ٝزض ٔحُ زاقت ٝتاقس ٚ
تا ظٔاٖ ت ٝرٌّ ٛاْ تطزاضز یٗٙی ٔی تٛاٖ تط فطاٌیط  ٚت ٝضٚظتٛزٖ آٖ تأویس زاقت،زض ٚالٕ ٔی تٛاٖ
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ضقس ؾٙت رسیس ضا زض ٕٔٗاضی اظ اتتسای تاضید تاؤ ٖٛٙكاٞس ٜوطز ،پؽ ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت ْٟٛض
ٕٔٗاضی رسیس و ٝتط اؾاؼ ٕٞاٖ فط ٚ ًٙٞاٍِٞٛای ضفتاضی ا٘ؿاٖ زض ظٔاٖ ذٛیف  ٚتط اؾاؼ ٘یاظٞا
 ٚأىا٘ات رسیس  ٝ٘ ٚتط اؾاؼ فط٘ ، ًٙٞیاظٞا ٔ ٚحسٚزیت ٞای ٌصقت ٝقىُ ٌطفت ٝاؾت ،تاٖج
ٌؿؿت پی٘ٛسٞای ٔحىٓ  ٚاؾتٛاض تیٗ تطذی اظ ٔٓاٞط  ٚرّٞ ٜٛای ظ٘سٌی تا فط ًٙٞرأٗ ٚ ٝزض
٘تیز ٝاظ تیٗ ضفتٗ ٕٔٗاضی ؾٙتی قس ٜاؾت ظیطا اٌط ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛی تٛز تایؿتی تٕأی ؾثه ٞای
ٕٔٗاضی و ٝتاٖج ضقس ،پیكطفت  ٚتىأُ ٕٔٗاضی زض َ َٛظٔاٖ قس ٜاؾت ت ٝزِیُ آ٘ى ٝؾثه لثّی
ذٛز ضا زٌطٌ ٖٛوطز ٚ ٜیا تىأُ تركیس ٜضا ٔرُ ٘ ٚاتٛز وٙٙسٕٗٔ ٜاضی ؾٙتی ٛٞ ٚیت ٕٔٗاضی تسا٘یٓ
َ ٚثك زیسٌآ٘ ٚ ٜطی ٝؾٙت ٌطایاٖ ٔتٗهة تٍٛییٓ و ٝانٛالً ا٘ؿاٖ ٞا ْٚیف٘ ٝساقتٙس وٕٖ ٝط  ٚتٛاٖ
ذٛیف ضا نطف وكف یا اذتطأ  ٚایسٞ ٜای رسیس  ٚتطپایی چٙیٗ زؾتاٚضزٞایی ٕ٘ایٙس ٔ ٚی تایؿتی
ٌطایف ت ٝؾٙت ٞا  ٚضاٞ ٜای ٌصقت ٝزاقت ٝتاقٙسٞ ،ط چٙس تا وٕی تأُٔ ٔی تٛاٖ ؾٙت ٌطایی آ٘اٖ ضا
تا پیكطفت ٕٞاٖ ؾٙت زض َ َٛظٔاٖ ت ٝچاِف وكیس  ،ظیطا ٕٔىٗ اؾت وٕٞ ٝاٖ چیعی و ٝأطٚظ
ٔسضٖ اؾت فطزا ؾٙت قٛز.تٓ٘ ٝط ٔٗ  ٚتؿیاضی زیٍط ،ؾٙت چیعی زض ٌصقت٘ ٝیؿت ،ؾٙت ٕٞیك ٝتا
ٔاؾت  ٚذٛاٞس تٛز ؾٙت ٘یاظ  ٚاٖتماز ٔا زض زٚضا٘ی اؾت و ٝزض آٖ ت ٝؾط ٔی تطیٓ ،اِثت ٝقایس
ٕٔٗاضی ٔثتٙی تط ؾٙت تاقس أا زیٍط ٔتّٗك ت ٝآٖ ٘یؿتٕٗٔ ،اضی ٕٞیك ٚ ٝزض  ٕٝٞحاَ تا ظٔاٖ
ٕٞطا ٓٞ ٚ ٜلسْ تٛز ٜاؾت ٚ ،ایٗ ظٔاٖ اؾت و ٝتط اؾاؼ ٔاٞیت  ٚرثط ذٛیف فطٞ ًٙٞا،ؾٚ ٗٙ
اٍِٞٛای ضفتاضی ضا ٔی ؾاظز ٚیا تغییط ٔی زٞس ،تایس تپصیطیٓ وٕٗٔ ٝاضی ٙٞ ٚطٞای ؾٙتی یىی پؽ اظ
زیٍطی تط احط رثطٌصض ظٔاٖ اظ تیٗ ذٛاٙٞس ضفت ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاظ اتتسا تا ت ٝحاَ زض ٞط زٚض ٜوٓ ضً٘
 ٚوٕطً٘ تط قس ٚ ٜزض آذط يٗیف یا اظ تیٗ ضفت ٝا٘س .ؾٙت تایس ٌؿؿت وأُ اظ آٖ تاقس ٔٙتٟا
ٌؿؿتی و ٝآٌاٞا٘ٛٞ ٚ ٝقیاضا٘ ٝاؾت  ٚت ٝتمای فطٔ ًٙٞیا٘سیكس ٘ ٝترطیة آٖ ،ؾٙت ٔتٗهة
حانُ یه رٟاٖ ٍ٘طی ٔسا ٚ ْٚتمّیسی اؾت و ٝأطٚظ ٔٙؿٛخ قس ،ٜتٞ ٝط حاَ رثطظٔاٖ ٚرٛز زاضز
 ٚتٟتطیٗ ضأ ٜماتّ ٝتا آٖ ٕٞطاٞی تا آٖ اؾت ،یٗٙی تا ایٗ رثط ٕٞطا ٜقس  ٚآٖ ضا ٚالٗیتی غیط لاتُ
ا٘ىاض زا٘ؿت.
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وتيجه گيری

ٕٔٗاضی تٗ تاضید اؾت .ضٚح ؾطٌطزاٖ  ٕٝٞضذسازٞای تاضیری ُٔٗٛف ٚ ٚاتؿت ٝت ٝایٗ تٗ اؾت .تا
ایٗ تٗ ظ٘س ٜتٕا٘س  ٚظ٘سٌی وٙس ذثطٞا ٚذاَطٞ ٜایی ضا ٘یعو ٝحافٓ ٝتاضیری یه ّٔت ضا
ٔی ؾاظ٘س  ٓٞظ٘س ٜذٛاٙٞس ٔا٘س.زض ٚالٕ ٔحافٓت اظ تٗ تاضید رٌّٛیطی اظٔح ٛحافٓ ٝتاضیری  ٚتٟی
وطزٖ قٟط اظ فًاٞایی اؾت و ٝفطنت زذ َٛت ٝذاَطٞ ٜا  ٚیازآٚضی ذثطٞایی ضافطأ ٓٞی وٙٙس،
يٕٙاً چ ٖٛقٟط ضا ذٛز ٔطزْ تٚ ٝرٛز ٔی آٚض٘س  ٚچ ٖٛقٟط ٔخُ ٖٙهطی َثیٗی ٖأّی اؾت وٝ
تایؿتی اظ پٛیایی ظ٘سٌی  ٚتغیطات آٖ قىُ تٍیطز  ٚتٖ ٝال ٜٚؾاِرٛضزٌی تط ٔتا٘ت  ٚقرهیت آٖ
ٔی افعایس (سیمای شهر .)43<35:3،و ٝیا ٖأساً ٔغفٔ َٛا٘س ٜا٘س  ٚیا غافالً اظ یاز ضفت ٝا٘س .تیٕاضزاضی تٗ
تاضید ٘ ٝوٙكی اضتزاٖی و ٝحطوتی پیكطٚزضرٟت زیس ٜقسٖ ا٘ث ٜٛتهٛیطٞایی اؾت وِ ٝحٓٞ ٝای
حمیمت ضا حُٕ ٔی وٙٙس.حمایك ا٘ؿا٘ی تٚ ٝاؾُ ٝضذسازٞای تاضیری رصب ظٔاٖ ٔٚىاٖ
ٔی ق٘ٛس ٕٗٔ ٚاضی چیعی رعؾأا٘ی ٔٗٙازاض اظ شضٞ ٜای ظٔاٖ ٔٚىاٖ ٘یؿت .ؾأا٘ی ٔكٟٛز ٚتزطتی
و ٝحًٛضـ ضا رع تا ترطیة ٕ٘ی تٛاٖ ا٘ىاض وطز.
ؾثه ٞای ٕٔٗاضی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ یه ٕٞعیؿتی پایایی ضا زض تاضید ایطاٖ زاقت ٝا٘س ٕٔ ٚىٗ اؾت وٝ
زض تطذی قٟط ٞای ٔخُ تٟطاٖ غّث ٝؾثه ٕٔٗاضی ٔسضٖ ضا تط ؾٙتی تٚ ٝاؾُ ٝوٕثٛز فًا  ٚقیٞ ٜٛای
ظ٘سٌی نٗٙتی ٔطزْ احؿاؼ وٙیٓ ِٚی زض قٟط ٞایی و ٝقطایٍ رغطافیایی  ٚالّیٕی ایزاب ٔی وٙس
ٔیتٛا٘یٓ آٔیع ٜای اظ ٕٔٗاضی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ ضا تثیٙیٓ ؤ ٝتٙاؾة تا آب ٛٞ ٚا فًای فیعیىی ،اضتفأ
ٚ،ضٚزی ٞای ذا٘ٞ ٝا ٕ٘ ٚای آٖ ٞا ...تحت تأحیط لطاض ٌطفت ٝاؾت تٞ ٝطحاَ ٞطچ ٝتاقس ؾٙت ٞا ٚ
ٔسضٖ زض وكاوف تا  ٓٞلطاض زاض٘س  ٚایٙى ٝقٕا ٘ٛت ٞای ذٛز ضا تٗطیف ٘ىطز ٚ ٜیه زؾتٛضإُِٗ
ٔٛظیىاَ تطای آٖ تٓٙیٓ ٘ىطز ٜایس ٞطٌع لازض تٛ٘ ٝاذتٗ یه آ٘ ًٙٞرٛاٞیس تٛزحتی یه آ ًٙٞؾازٜ
تا چ ٝضؾس تٛٔ ٝاظات آٖ (كًردين كاله.)3599،
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