
 ها هعواري اسلي الگَي هزكشي، حياط

 با رٍسًاهِ شزق جَاّزياى فزيار با ٍگَ گفت

 شفيعي افساًِ: ًَيسٌذُ

 

. اػت ٟٔشخٛيي داسيٛؽ ٕٞؼشؽ فيّٓ ٠١ كحٙٝ عشاح اٚ. ؿٙبػٙذ ٔي كحٙٝ عشاح ػٙٛاٖ ثٝ ثيـتش سا خٛاٞشيبٖ فشيبس

 خٛاٞشيبٖ فشيبس. اػت ايشاٖ ػيٕٙبي ٔب٘ذٌبس ٞبي فيّٓ اص يىي ٚ اٚ ؿبخق ٞبي عشاحي اص يىي اِجتٝ «ٞبٖٔٛ» كحٙٝ عشاحي

 ثبؽ صٔيٙٝ دس ٚ ٌزسا٘ذٜ ٞبسٚاسد ٚ تٍضاع ٞبي دا٘ـٍبٜ دس ٚ آٔشيىب دس سا خٛد تحليالت وٝ اػت صٖ ثشتش ٔؼٕبساٖ اص يىي أب

 ٘يض اٚ. وشد تبػيغ تٟشاٖ دس ثذس فشيذٖٚ ٟٔٙذع ثب ٕٞشاٜ سا «ٔب ٌبْ ٔـبٚس» ٟٔٙذػبٖ ؿشوت اٚ. داسد ٚيظٜ تخلق ايشا٘ي

 . ثٛد آلبخبٖ ٔـٟٛس خبيضٜ داٚساٖ ٞيبت ػضٛ

      

  شذ؟ ايزاى ٍارد هعواري حَسُ در ٍيژُ بِ هذرًيتِ گفت تَاى هي سهاًي چِ اس درست    

 ٞبي ؿيٜٛ ٚ ؿٛد ٔي ٌزاسي پبيٝ ػّٓ يه ػٙٛاٖ ثٝ ٔؼٕبسي عشاحي وٝ ؿٛيٓ ٔي ٔذس٘يتٝ ٚاسد صٔب٘ي اص ٔؼٕبسي، دسثبسٜ     

 ؿذ، ٔذس٘يتٝ ٚاسد ديشتش خٟبٖ ٘مبط ػبيش ثٝ ٘ؼجت ٔؼٕبسي ايشاٖ دس. سٚ٘ذ ٔي وٙبس ثٝ ٘بآٌبٞب٘ٝ خالليت ٚ ؿبٌشدي -اػتبد

 دٚسٜ ؿشٚع ٚ لبخبس دٚسٜ اٚاخش اص دسٚالغ غشة، ثٝ ايشا٘ي ٔؼٕبساٖ ٟٔبخشت ٚ ايشاٖ ثٝ خبسخي ٔؼٕبساٖ ٚسٚد صٔبٖ اص يؼٙي



 دٚساٖ ٚاسد اػت، ٌشفتٝ لشاس ٘مذ ٚ تحّيُ تدضيٝ، ٔٛسد ٚ ؿذٜ دادٜ آٔٛصؽ ٔذاسع دس «ٔؼٕبسي» وٝ صٔب٘ي اص. اَٚ پّٟٛي

 . ايٓ ؿذٜ «ٔذسٖ ٔؼٕبسي»

     

  افتاد؟ اتفاق ايزاى در گزفت، پا غزب در كِ هعٌايي بِ هذرًيتِ آيا     

 ػغحي خيّي ٔظبٞش خزة ٕٞيـٝ ٔب ٔتبػفب٘ٝ. اػت ٔب٘ذٜ ثبلي عفِٛيت دٚساٖ دس ٞٙٛص ٘مذ ٚ تحّيُ ثؼذ ايٗ ٘ظشْ ثٝ! ٘ٝ     

 . ؿذيٓ ٔذس٘يتٝ ػغحي ٞبي اليٝ ٔلشف ٌشفتبس ٚ ٘ىشدٜ سخٙٝ ٌبٜ ٞيچ ٔذسٖ رٞٙيت ػٕيك ٞبي اليٝ ثٝ ايٓ، ؿذٜ ٔذس٘يتٝ

     

  است؟ هذرى ايزاى، هعاصز هعواري شوا، ًظز بِ     

 اص ٌزؿتٝ دس وٝ ٌشٚٞي: داد خب ٌشٜٚ دٚ دس تٛاٖ ٔي سا ٔذسٖ ٔؼٕبساٖ. ٞؼتٙذ ٔذسٖ ٚالؼب وٝ داسيٓ ٔؼٕبسا٘ي ايشاٖ دس     

 ٔؼٕبسي خزة خٛد تٛسيؼتي ػفشٞبي يب ايٙتش٘ت اص وٝ آخش ٘ؼُ خٛاٖ ٔؼٕبساٖ يب ٚ وشد٘ذ ٔي پيشٚي ايٙتش٘ـٙبَ ػجه

 .ؿٛ٘ذ ٔي hitech ٔؼبكش

     

  هعواراى؟ كذام هثال     

 وشد، ٔي سخٛع ٞٓ ايشا٘ي ٔؼٕبسي ثٝ ٌبٞي اٚ حتي ٞشچٙذ اػت، ؿبخق ٞبي ايٙتش٘ـٙبِيؼت اص يىي فشٔب٘فشٔبيبٖ ػضيض     

 ايشاٖ دس ٔب ٠٣٣١ ٚ ٠٣٣١ ٞبي دٞٝ دس. اػت ٌشفتٝ ايذٜ «ّٔه سثبط» اص وٝ ٔٛ٘تشاَ اوؼپٛ دس ايشاٖ پبٚيّيٖٛ ػبختٕبٖ ٔب٘ٙذ

 ػجه curtain wall وبٔالثب وٝ وـبٚسصي ثشج ٔثُ ،٠٣٣١ دٞٝ حىٛٔتي ٔؼٕبسي يب. داسيٓ سا ٞب ايٙتش٘ـٙبِيؼت ػٍٙيٙي

 ٔؼٕبساٖ اص. اػت وشدٜ عشاحي( LuigiNervi) سا اؽ ػبصٜ ٚ فشٔب٘فشٔبيبٖ ػضيض دفتش عشح. اػت ؿذٜ ؿٙبختٝ ايٙتش٘ـٙبَ

 ػّي ٚ أب٘ت حؼيٗ اِجتٝ ٚ ؿشيفي فشأشص فشيٛسدي، كذسي ثٟشاْ اِذيٗ، صيٗ ؿيخ حؼيٗ وال٘تشي، ايشج اص تٛاٖ ٔي ثشخؼتٝ

 پي دس أب٘ت. ثٛد ٔتفبٚت خشيبٖ كبسٔي ٚ أب٘ت ٔٛسد دس أب ؿذ٘ذ غشة ٔؼٕبسي خزة اَٚ ٔؼٕبس چٟبس. ثشد ٘بْ كبسٔي اوجش

 ايٗ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ تشيٗ ٔٛفك اص يىي آصادي، ثشج -ايشا٘ي ثٙبي تشيٗ ٕ٘بديٗ ػبختٗ ثب ٚ ثٛد ػيحٖٛ ٔذسٖ-ايشا٘ي اِفجبي ٕٞبٖ

 ٚ تدضيٝ ثٝ اٚ. وشد عي سا ديٍشي ػيش وبٖ، ِٛئي ؿبٌشدي ٚ پٙؼيّٛا٘يب دا٘ـٍبٜ دس تحليُ ثب كبسٔي. آفشيذ سا ٔؼٕبسي ٘ٛع

 وٕتش خيّي ايٗ ثٙبثش وٙذ، اػتفبدٜ اكَٛ آٖ اص ٚ اػتخشاج سا ايشا٘ي ٔؼٕبسي اكَٛ وشد ػؼي ٚ پشداخت ايشا٘ي ٔؼٕبسي تحّيُ

 . ؿٛد ٔي ديذٜ وبسٞبيؾ دس ايشاٖ ٌزؿتٝ ٔؼٕبسي فيضيىي ػٙبكش اص

     

  بَد؟ چِ دٍم گزٍُ كار ٍيژگي     

 ايشا٘ي ٔؼٕبسي ثٝ ٚ ثبصٌـتٝ ايشاٖ ثٝ غشة، دس عٛال٘ي ٞبي ػبَ وشدٖ ػپشي اص ثؼذ وٝ ثٛد٘ذ اي ايشا٘ي ٔؼٕبساٖ دْٚ ٌشٜٚ     

 عٛس ثٝ وٝ) ؿٛد ٔي افخٕي ػشداس ػّي ٚ ديجب وبٔشاٖ اسدالٖ، ٘بدس اصخّٕٝ ٔؼٕبسا٘ي ؿبُٔ ٌشٜٚ ايٗ. داؿتٙذ تحّيٍّشا٘ٝ ٍ٘بٞي

 د٘جبَ ثٝ كبسٔي ٔب٘ٙذ ٚ ٘ذاس٘ذ سا اَٚ ٌشٜٚ احؼبػي ساثغٝ ديٍش آٟ٘ب(. وشدْ وبس ا٘مالة اص لجُ آٟ٘ب ٘فش ػٝ ٞش ثب ٔٗ تلبدفي



 ٘ىشدٜ تحليُ غشة دس ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب ٔيشٔيشاٖ ػيذٞبدي ٔشحْٛ اِجتٝ. ٘يؼتٙذ ٔبٖ ٌزؿتٝ ٔؼٕبسي دس ٟ٘فتٝ اكَٛ وـف

 ايٗ دس ٘ٛػي ثٝ پغ وشد، ٔي ثشلشاس ساثغٝ ايشا٘ي ٔؼٕبسي ثب ا٘تضاػي كٛست ثٝ ٚ ثٛد تش ٔذسٖ ديٍش ٔؼبكش ٔؼٕبساٖ ٕٞٝ اص ثٛد،

 . ٌيشد ٔي لشاس ٔؼٕبساٖ اص ٌشٜٚ

     

  دّيذ؟ هي لزار رشتِ كذام در را غياثي ٍ فزٍغي هاًٌذ اشخاصي     

. وٙٙذ ٔي اػتفبدٜ ػيٙي كٛست ثٝ آٖ اص ٚ ٘ذ ٔٙذ ػاللٝ ايشا٘ي ٔؼٕبسي ثٝ ٚ ٞؼتٙذ ؿبٌشدا٘ؾ ٚ ػيحٖٛ ٘ؼُ اص لجُ آٟ٘ب     

 ثٛدٖ ٔذسٖ الصٔٝ وٝ سا ا٘تمبدي ٚ تحّيُ ٚ تدضيٝ سٚؽ چٖٛ داد، لشاس ٔذسٖ -پيؾ ٌشٜٚ دس سا آٟ٘ب تٛاٖ ٔي ٔٗ، ٌٕبٖ ثٝ

 . ٘ذاس٘ذ اػت

    

  چيست؟ اردالى ًادر هٌْذس ٍ ديبا كاهزاى هٌْذس دربارُ ًظزتاى     

 ٔذسٖ ثٝ ّٔضْ سا ثشداس ثٟشٜ ٌٛيي ٚ ثٛدٜ ػبص فشًٞٙ اٚ وبسٞبي. ثٛد دفبتش آٚستشيٗ ٘ٛ اص يىي ديجب وبٔشاٖ دفتش ،٣١ دٞٝ دس     

 ػضيض دفتش دس وٝ اػت «ثٟـٟش كٙؼتي ٌشٜٚ» اسدالٖ، وبسٞبي ثٟتشيٗ اص يىي ٔٗ ٘ظش اص. وشد ٔي ثٛدٖ ايشا٘ي دسضٕٗ ثٛدٖ،

  اػت، ٔؼىٛع صيٍٛسات يه ٚ ؿذٜ ػبختٝ الخٛسدي خب٘ٛادٜ ثشاي فشٔب٘فشٔبيبٖ

     

  است؟ كزدُ پيذا گزايش سوتي چِ بِ اًمالب اس بعذ هعواري     

. ٍ٘شفت سا الصْ ٘تيدٝ ٚ آٚسد فـبس ٔؼٕبساٖ خبٔؼٝ ثٝ ثٛد، اػالٔي-ايشا٘ي ٔؼٕبسي پي دس دِٚت وٝ آ٘دبيي اص ا٘مالة، اص ثؼذ     

 وبس اسدالٖ ٘بدس ثب وٝ صٔب٘ي اص ٔب ٕ٘ٛ٘ٝ ثشاي. داد ٘خٛاٞذ خٛثي ٘تيدٝ ؿٛد ػفبسؿي وٝ ٍٞٙبٔي ثبؿذ، آصاد ثبيذ ٔؼٕبسي ٚ ٞٙش

 . ٞؼتيٓ ٕٞچٙبٖ ٚ ثٛديٓ اػالٔي-ايشا٘ي ٔؼٕبسي ثشاي صثبٖ يه پي دس وشديٓ، ٔي

     

  است؟ آهذُ ٍجَد بِ هعواري در ديگزي ّاي گزايش چِ بعذ بِ اًمالب سهاى اس     

 تفىش ػغحي ٞبي اليٝ ثٝ يؼٙي. ا٘ذ ؿذٜ پبسأتشيه عشاحي ٚ ايٙتش٘ت خزة وٝ اػت خٛا٘ي ٘ؼُ ثٝ ٔشثٛط ديٍش تفىش     

 .٘ذاس٘ذ وبسي ايشا٘ي ٔؼٕبسي ٌزؿتٝ ثب ٚ يبفتٝ دػت غشة

     

  چيست؟ شوا كارّاي ّاي ٍيژگي     

 اػت؟ ؿذٜ عشاحي ٘حٛي چٝ ثٝ ٌزؿتٝ دس وبس ٘ٛع ايٗ پشػٓ ٔي خٛدْ اص اثتذا وٙٓ، ٔي آغبص ٌٛ٘ٝ ايٗ سا وبس ٕٞيـٝ ٔٗ     

 وٙٓ ٔي ػؼي ٚ وشدٜ اػتخشاج سا اكِٛي اٍِٛٞب، آٖ اص. وٙٓ ٔي تحّيُ ٚ تدضيٝ سا آٟ٘ب ٚ سفتٝ تبسيخي پيـيٙٝ ػشاؽ ٚالغ دس



 دٚ ثٝ ٔتؼّك ػٕبست دٚ پيشايؾ، ٞبي خب٘ٝ. وٙٓ تىشاس سا ٌزؿتٝ فضبٞبي ٚ حبَ ٕٞبٖ ٔذسٖ اؿىبِي ثب ٚ وٙٓ حفظ سا اكَٛ

 ٔشوضي حيبط اٍِٛي ثشاػبع ٔٗ ٔؼىٛ٘ي ٞبي ػبختٕبٖ ٕٞٝ. داسد ٔشوضي حيبط يه ثب عجمٝ چٟبس وذاْ ٞش وٝ اػت خٛاٞش

 ٞؼت، عجمٝ چٙذيٗ وبسٞبيٓ حبالدس ٚ ٘جٛد ثيـتش عجمٝ دٚ يب يه دٚستبدٚس ٌزؿتٝ دس اٍِٛ ايٗ وٝ چٙذ ٞش ا٘ذ، ؿذٜ عشاحي

 . داسد تؼّك داس٘ذ، ػىٙي آٟ٘ب دس وٝ ٔتفبٚتي ٔبِىبٖ ثب آپبستٕبٖ چٙذيٗ ثٝ أشٚصٜ ٚ ثٛد خب٘ٛادٜ يه ثٝ ٔتؼّك ٌزؿتٝ دس

     

  كٌيذ؟ هي پيادُ هذرى فضايي در را لذيوي الگَي ايي چزا     

 سا خٛد أتحبٖ ٚ داسد لذٔت ػبَ ٞضاساٖ ٚ ثٛدٜ ٔؼٕبسي اٍِٛي تشيٗ ٟٔٓ. ٔبػت ٔؼٕبسي اصِي اٍِٛي ٔشوضي حيبط چٖٛ     

 . اػت ثٛدٜ ٔتذاَٚ سْٚ، حتي ٚ آفشيمب ؿٕبَ دس ٌؼتشدٜ ٔؼٙبي ثٝ ٚ خبٚسٔيب٘ٝ الّيٓ تٕبْ دس وُ دس ٚ اػت دادٜ پغ

     

  كجاست؟ عزاحي ايي هذرى ّاي رگِ     

 ثٝ يب... ٞؼتٙذ خذيذ اؿىبِي ٕٞٝ ايٟٙب. ايشا٘ي ٔؼٕبسي ٔتذاَٚ اؿىبَ اص ٘ٝ ٚ اْ وشدٜ اػتفبدٜ لٛع اص ٘ٝ وبسٞبيٓ دس ٔٗ     

 ثشاي tunnel vault يه صيش ٔذسٖ ثؼيبس دايشٜ ٘يٓ كٛست ثٝ ٞٓ آٖ ٚ داسْ لٛع يه فمظ! دِٚت تىيٝ ٔثُ كبسٔي، لَٛ

 ٞش دس حيبط ايٗ. وشدْ ٔي تٛخٝ اِؿشاف، ٔؼئّٝ ثٝ ثبيذ چٖٛ اْ، دادٜ يضدي ٞبي بػتتٙ ٔشوضي حيبط ٞبي پٙدشٜ ثٝ. خشپـتٝ

 دٚساٖ ٚ ٌزؿتٝ خبعشات ثٝ وُ دس. ديذ سا ديٍشي عجمٝ ثتٛاٖ اي عجمٝ اص وٝ اػت ٔـىُ ثؼيبس ٚ ؿٛد ٔي تش پٟٗ وٕي عجمٝ

 ... ٚ اي فيشٚصٜ وبؿي خب٘ٝ، حٛم: داؿتٓ پذسي خب٘ٝ اص وٝ حبِي ٚ حغ ٚخٛدآٚسدٖ ثٝ ثشاي وشدْ سخٛع اْ وٛدوي

     

  كٌذ؟ هٌغبك اهزٍسي شزايظ با را كَدكي ٍ گذشتِ حال ٍ حس تَاًذ هي چغَر هذرى، تفکز با هذرى، اًساى     

 وٛدوي ثٟـتي دٚساٖ ثبصآفشيٙي د٘جبَ ٞٙشٔٙذاٖ ٕٞٝ ٔٗ ٘ظش ثٝ وٙٓ، ٔي كحجت ٞٙشي خالليت سٚ٘ذ يه ثٝ ساخغ ٔٗ     

 تپٙذٜ لّت وٝ وشدْ ؿشٚع ٔشوضي حيبط يه اص ػبختٓ، تٟشاٖ دس وٝ آپبستٕب٘ي ٞبي ٔدٕٛػٝ ٕٞٝ دس ٔٗ اتفبلب. ٞؼتٙذ ؿبٖ

 وٝ عجيؼي خبن ثب ٔشوضي پبػيٛي يه دس وٙٓ، ٔي خٕغ سا الصْ ٘ٛسٌيشٞبي ٕٞٝ. اػت ٔشوضي حيبط ٕٞبٖ ٞب ٔدٕٛػٝ ايٗ

 ٕٞٝ وٛدوبٖ ديذ ثٝ وٝ دا٘يٓ ٔي اِجتٝ. فضبػت ٔميبع داسد، إٞيت ٔٗ ثشاي وٝ ٔٛسدي اِٚيٗ. وبؿت دسخت آٖ دس ثـٛد

 ٣×٣ اتبق ٔثُ «حذالّي» فضبٞبي وبسٞبيٓ دس ٚلت ٞيچ وٝ اػت دِيُ ٕٞيٗ ثٝ ؿبيذ... غَٛ ٔب٘ٙذ. آيذ ٔي تش ثضسي چيض

. ثبؿذ ثّٙذتش ٞٓ ػمفؾ ثبيذ ثبؿذ تش ثضسي فضب ٞشچٝ صيشا. ٔمغغ دس ٞٓ ٚ پالٖ دس ٞٓ ٞؼتٙذ، ثضسي فضبٞب. ٘ذاسد ٚخٛد

 ٔٛسد دٚٔيٗ. اػت ؿذٜ حه رٞٙٓ دس ٚ وشدْ ٔـبٞذٜ پذسي خب٘ٝ ٔؼٕبسي دس وٝ اػت تٙبػجبتي ثشْ، ٔي وبس ثٝ وٝ تٙبػجبتي

 وٝ داؿتٓ سا حغ ايٗ ٕٞيـٝ. ٌشفتٙذ ٔي ٘ٛس خٟت چٙذ اص اْ پذسي خب٘ٝ ٞبي اتبق. داسد إٞيت ثشايٓ وٝ اػت ٘ٛس ويفيت

 ثشاي ثفشٚؿي ٚ ثؼبص ٞبي ػبختٕبٖ اوثش دس. اػت ديٍشي خٛس ٞٓ ػلش ٚ ديٍش خٛس ظٟش خٛس، يه كجح وٝ اػت خبِت چٝ

. ٘ذاسد ٚخٛد فضبٞب ايٗ دس ٘ٛس ثبصي ٘ٛع ٞيچ ٚ ؿٛد ٔي تبٔيٗ ٘ٛس خٟت يه اص يب ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس پٙدشٜ يه فمظ فضب ٞش

 ثؼذي ٟٔٓ ٔؼئّٝ. داؿت ٔي ٍ٘ٝ ص٘ذٜ سا ٞب اتبق ٘ٛس ٞبي ثبصي. داؿت پٙدشٜ عشف چٟبس اص ٚ ثٛد ثبؽ يه ٚػظ اْ پذسي خب٘ٝ

 ٕٞٝ ٚ ثٛد ػشػشا ٔب٘ٙذ وٝ( ٔتشي احتٕبالػٝ) پٟٗ ثؼيبس ساٞشٚ يه: داؿت خٛا٘ب ٚ ػبدٜ ٘مـٝ يه. ثٛد فضبٞب ثيٗ ساثغٝ



 عشف دٚ ٞش اص ٚ ثٛد پش٘ٛس ٕٞيـٝ ٚ داؿت ثبِىٗ دٚ -خٙٛة ٞٓ ٚ ؿٕبَ ٞٓ -عشفؾ دٚ ٚ ؿذ٘ذ ٔي ثبص ػشػشا ايٗ ثٝ ٞب اتبق

 يه ٚ ثٛد ػجضيدبت وشت ٚ ٔيٜٛ پشدسخت پـتي ثبؽ ثٛد، پشٌُ ٚ ٔٙظٓ خيّي ٚ خب٘ٝ ٚسٚدي ؿٕبِي ثبؽ. ديذ ؿذ ٔي سا ثبؽ

 فضبيي ٚ داد٘ذ تغييش سا اٍِٛ ايٗ ػبصي آپبستٕبٖ ثب ٞب ثؼبصثفشٚؽ ِٚي. وشديٓ ٔي ؿٙب آٖ دس وٛدوي دس وٝ داؿت ثضسي حٛم

 . ؿذ٘ذ ٔي ثبص آٖ ثٝ ٞب اتبق دسٞبي ٕٞٝ وٝ ٘ٛس ثذٖٚ ٚ ٔشدٜ فضبيي: وشد٘ذ اثذاع سا «ٞبَ» ٘بْ ثٝ

     

  داًيذ؟ هي هذرى را عزاحي ًَع ايي     

 چيضي حغ ٞؼتٓ، لذيٕي ٞبي حغ د٘جبَ فمظ وٙٓ، ٔي اػتفبدٜ سٚص فٙبٚسي اص ٚ وشدٜ ص٘ذٌي صٔب٘ٝ ايٗ دس. كذدسكذ     

 ثبس ٞش... . اػت ٞضاسػبِٝ ٚغلٝ غٓ ٕٞبٖ غلٝ ٚ غٓ اػت، دِجبصي دِجبصي اػت، ٘ـبط ٘ـبط. ؿٛد ٕ٘ي ػٛم ٞشٌض وٝ اػت

 ٘ـب٘ذٖ ٌٛيذ؟ ٔي چٝ صٔيٗ ايٗ ثش٘بٔٝ، خٛاٞذ؟ ٔي چٝ وبسفشٔب ايٗ: وٙٓ ؿشٚع كفش اص ثبيذ وٙٓ ٔي آغبص سا ػبختٕب٘ي وٝ

 . دٞذ ٔي ؿىُ سا وبس وٝ ديٍش پبسأتش ٞضاساٖ ٚ...  وبس، صٔيٙٝ پغ اػت؟ خجش چٝ اعشاف ايٗ صٔيٗ، سٚي ػبختٕبٖ

     

  است؟ جغزافيايي ٍ الليوي هسائل گَي پاسخ شوا كارّاي ٍ تفکز ايي چمذر     

 ٔٛاصي وٝ داسد دساص ٚ ثبسيه ثؼيبس صٔيٗ يه ػبختٓ، پيؾ ػبَ ٠١ وٝ ٔملٛدثيه ػبختٕبٖ ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ. صيبد خيّي     

 پٙدشٜ ٞٓ فضبٞب، ٕٞٝ ثٝ ؿٕبَ ٞبي خب٘ٝ ٔب٘ٙذ وشدْ ػؼي. داسد خٙٛة -ؿٕبَ ثبد خشيبٖ يه ٚ ٔملٛدثيه ٔؼيُ ثب اػت

 وِٛش تبثؼتبٖ دس ٚلت ٞيچ ٔب ؿذٜ ػجت وٝ ثيبٚسْ ٞب آپبستٕبٖ داخُ ثٝ سا وٛساٖ ايٗ ٚ ثذٞٓ خٙٛثي پٙدشٜ ٞٓ ٚ ؿٕبِي

 . اػت ثٛدٜ ؿبٖ پبيذاسي ٔبٖ، ٌزؿتٝ ٔؼٕبسي ٞبي خٙجٝ تشيٗ ٟٔٓ اص يىي ٔٗ ثشاي. ٘ىٙيٓ سٚؿٗ

     

  داريذ؟ اعتماد هعواري در َّيت بِ شوا     

 يه وٝ دٞيذ تـخيق ساحتي ثٝ تٛا٘يذ ٔي ؿٕب. ٔشدْ ظبٞش ٕٞب٘ٙذ ٌٛيبػت، ثؼيبس ٔؼٕبسي سيخت ٔٗ ثشاي. وبٔال ثّٝ،     

 دس ٚ ٌٛيب وٝ ثبؿذ داؿتٝ ػٙبكشي ثبيذ ،morphology يؼٙي ٔؼٕبسي سيخت... . ػٛئذي يب اػت ٔىضيىي اػت، چيٙي ٘فش

 . ودبػت اُٞ وٝ ثٍٛيذ ؿٕب ثٝ تش ٚاضح ٚ ٌٛيبتش حتي ؿٛيذ، ٔي آٖ داخُ وٝ ثؼذ. ثبؿٙذ ؿٙبػبيي لبثُ اَٚ ٍ٘بٜ ٕٞبٖ

     

  دارد؟ ريشِ گذشتِ در اًذاسُ چِ تا ٍ باشذ اهزٍسي تَاًذ هي چمذر َّيت ايي     

 يب پبػتيؾ ٔب٘ٙذ ٘يؼت، لجَٛ لبثُ ٔٗ ثشاي وٝ ٞؼتٙذ ٌزؿتٝ ػيٙي اؿىبَ د٘جبَ ٞب ثؼضي. داسد آٖ آفشيٙٙذٜ ثٝ ثؼتٍي     

 ٞشٌض ٔٗ... ثبْ پـت ثبالي ثٍزاسيذ سا لبپٛ ػبِي ايٛاٖ يب ثشج، يه الثي ثٝ ثچؼجب٘يٓ سا ػتٖٛ چُٟ ٔثالايٛاٖ. ؿٛد ٔي وبستٖٛ

 حغ وٙيٓ، ٕ٘ي ٌٓ سا سإٞبٖ ٚ ٞؼتيٓ تش ساحت فضبٞب ثؼضي دس ايشا٘ي ػٙٛاٖ ثٝ ٔب. ٘يؼتٓ آفشيٙي ٞٛيت ٘ٛع ايٗ د٘جبَ

 احؼبع ٚ ٌيشد ٔي دِٕبٖ ؿٛيٓ، ٔي ٌٕشاٜ ٚ وٙيٓ ٔي خفٍي احؼبع فضبٞب ثؼضي دس. اػت خٛؽ حبِٕبٖ ٚ داسيٓ خٛثي

 ٔي ٚ ثٛد ٚػيغ اي ؿيـٝ ػغٛح ٔذافغ اٚ وٝ ثٛد ايٗ داؿتٓ، ٔيشٔيشاٖ ٔشحْٛ ثب وٝ اختالفبتي اص يىي. وٙيٓ ٔي ثيٍبٍ٘ي



 فضبٞبي اص ٔشاتت ػّؼّٝ. ٘يؼت عٛس اكالايٗ ٔٗ ٘ظش ثٝ وٝ كٛستي دس. اػت ايشا٘ي ٔؼٕبسي ٟٔٓ ػٙبكش اص يىي ؿفبفيت ٌفت

 ثشٚت ٚ صيجبيي وشدٖ پٟٙبٖ ثبعٗ، ٚ ظبٞش تفىيه. اػت إٞيت پش ٚ ثؼيبس ايشا٘ي ٔؼٕبسي دس خلٛكي فضبٞبي ثٝ ػٕٛٔي

 اي ؿيـٝ ٚػيغ ػغٛح ايٗ ثب وٝ خبن ٚ ٌشد ٚ ػٛصاٖ آفتبة ايٗ اِجتٝ ٚ ٞبػت ايشا٘ي ٔب فشٍٞٙي خلٛكيبت اص ايٟٙب... ٞب

 . ٘بػبصٌبس٘ذ

     

  ًذاريذ؟ اعتماد شذى جْاًي رًٍذ ايي بِ شوا پس     

 ٔي تٟشاٖ دس ثٙبيي اٌش. خيش ثٙيبدي، ٞبي اسصؽ دس أب عشاحي، ٔتذِٚٛطي ٚ فٙبٚسي صٔيٙٝ دس ؿذٖ خٟب٘ي اِجتٝ چشا،     

 خٟب٘ي دا٘ؾ ثبيذ. اػت ٟٔٓ وبس صٔيٙٝ پغ. ؿٛد ٔي ػبختٝ ٘يٛيٛسن دس وٝ ثٙبيي ثب داؿت خٛاٞذ ٞبيي تفبٚت حتٕب ػبصيذ،

 . وٙيٓ حُ دسػتي ثٝ سا ثٛٔي ٔؼبئُ ثتٛا٘يٓ تب ثبؿيٓ داؿتٝ

     

  است؟ كن سى هعوار ّاي آرشيتکت تعذاد چزا كِ است ايي ديگز سَال اها     

 تؼذاد ٞٓ غشة دس حتي ٚ ؿٛد ٔي تّمي ٔشدا٘ٝ اي حشفٝ ػبصي ػبختٕبٖ ٚ ٔؼٕبسي وٝ اػت ايٗ آٖ، ػٕذٜ ػّت     

 . داس٘ذ اػتٕبد ثيـتش ٔشد ثٝ ايشا٘ي وبسفشٔبٞبي وٝ اػت ايٗ ديٍش ػّت. اػت ٔحذٚد ػشؿٙبع صٖ ٞبي آسؿيتىت

     

  چيست؟ ٍضعيت ايي علت     

 اص خلٛكي ٔثبِي داسْ دٚػت. ؿٛد ايدبد اػتٕبد صٖ ٔؼٕبساٖ خلٛف ثٝ ٔؼٕبساٖ ثيٗ يب صٖ ٔؼٕبس ٚ وبسفشٔب ثيٗ ثبيذ     

 اٚ «چيؼت؟ ٔشد ٚ صٖ ٔؼٕبس ثيٗ فشق تٛ ٘ظش ثٝ» پشػيذْ ؿٛد، ٔؼٕبس خٛاٞذ ٔي ٚ اػت ػبِٝ ٠١ وٝ كفب پؼشْ اص: ثض٘ٓ خٛدْ

 آؿپضٞبي تشيٗ ػشؿٙبع ٚ ثٟتشيٗ أب داسيٓ، صيبد خيّي ٞٓ صٖ آؿپض. اػت آؿپضي ٔثُ ثجيٗ،» داد پبػخ ٚ وشد فىش خٛة

 ٟ٘بيتب ِٚي ثبؿذ، داؿتٝ اػتمبد ٔشد ٚ صٖ حمٛق تؼبٚي ثٝ وٝ وشدْ تشثيت عٛسي سا پؼشْ ٔٗ وٙيذ ثبٚس. «ٞؼتٙذ ٔشد د٘يب

 ! ثٛد ايٗ ٘تيدٝ

     

  داًيذ؟ هي جاهعِ شزايظ هعلَل حذ چِ تا را سى هعواراى گذاشتي كٌار هشکل     

 ٔشد ٚ صٖ ٔؼٕبساٖ تؼبٚي ثٝ وٝ ثيٙيذ ٔي وٙيذ، ٍ٘بٜ ٞب آسؿيتىت تؼذاد ثٝ ايشاٖ دس اٌش االٖ. ٘يؼت عٛس اكالايٗ ٘ٝ     

 خبٔؼٝ دس صيبدي خٟبت اص ٔب وٝ ٘ىٙيذ فشأٛؽ. اػت آسؿيتىت ٚ وبسفشٔب ثيٗ اػتٕبد ايدبد ٕٞبٖ ٟٔٓ ٔؼئّٝ. ايٓ ؿذٜ ٘ضديه

 . وٙيٓ ٔي ص٘ذٌي ٔبدسػبالس اي

     

  بيٌيذ؟ هي چگًَِ را هعواري آيٌذُ     



 دس. ثيٙٓ ٔي خٛة صاٚيٝ اص سا چيض ٕٞٝ -سٚد ٔي ثالٞت ٔشص تب ٌبٞي اْ خٛؿجيٙي -ٞؼتٓ خٛؿجيٙي آدْ ٔٗ وٝ آ٘دب اص     

 ػفبسؿي ٞٙش وٝ ا٘ذ سػيذٜ دسن ايٗ ثٝ اوٖٙٛ أب وٙٙذ، وبس اػالٔي -ايشا٘ي ػجه ثٝ ٞب آسؿيتىت وٝ ثٛد صيبدي فـبس اٚايُ

 ثب استجبط دس أب. ثشػيٓ خٛثي ٞبي خبيٍبٜ ثٝ تٛا٘يٓ ٔي ٔتفبٚت ٞبي ػّيمٝ ٚ ٘ؼجي ػُٕ آصادي ثب ثٙبثشايٗ. ٘ذاسد خٛثي ٘تيدٝ

 وٝ آ٘دبيي اص. ثبؿٙذ ٠٠ لشٖ ا٘ؼبٖ ٟٔٓ ٔؼبئُ اص تٛا٘ٙذ ٕ٘ي آيٙذٜ دس ؿٟشػبصي ٚ ٔؼٕبسي ٔٗ ٘ظش ثٝ خٟبٖ، ٔؼٕبسي

 ٔي فشاٞٓ ٕٞٝ ثشاي «ػشپٙبٜ» ػٙٛاٖ ثٝ ٔؼٕبسي ٚ ؿذ خٛاٞذ حُ خٟبٖ وُ دس ٔؼىٗ ٔؼئّٝ ٔٗ تلٛس ثٝ ٞؼتٓ، خٛؿجيٗ

 تٛا٘يٓ ٔي ايٙتش٘ت اص ٘ضديه آيٙذٜ دس وٙٓ ٔي فىش. داؿت ٘خٛاٞٙذ خذيذ ٚػبص ػبخت ثب ٔىب٘ي ديٍش ٞٓ ؿٟشٞب. ؿٛد

 ثٝ سا خٛد إٞيت ٔؼٕبسي كٛست ٞش دس ثٕب٘ذ؛ ثبلي صٔيٙي وٝ كٛستي دس اِجتٝ ثؼبص٘ذ، ثشايٕبٖ ٞب سٚثبت ٚ ثخشيٓ ػبختٕبٖ

 . دٞذ ٔي دػت اص تذسيح

     

  بيٌيذ؟ هي چغَر را جاهعِ ٍ سزهايِ حاكويت شوا     

 ٔب ايشاٖ دس ؿبيذ حتي دسكذ، ٥٣ ٞب ثؼبصثفشٚؽ ٚ وٙٙذ ٔي عشاحي سا ثٙبٞب دسكذ پٙح فمظ ٔؼٕبساٖ د٘يب، خبي ٕٞٝ ٔب٘ٙذ     

 ٚ ٘ذاس٘ذ صيبدي ا٘تخبة حك آٟ٘ب ٚ اػت ٔحذٚدي تؼذاد دػت دس ػشٔبيٝ وٝ اػت ايٗ ٔب ٔـىُ. ثبؿيٓ داؿتٝ ثٟتش ٚضؼيتي

 . دٞيٓ ٘ـبٖ آٟ٘ب ثٝ ديٍشي ٞبي ٌضيٙٝ وٝ اػت ايٗ ٔؼٕبساٖ ٔب ٚظيفٝ

     

 چَى آيذ بزًوي دستشاى اس كاري ّا آرشيتکت كِ گَيٌذ هي آًْا. است كاهالهتفاٍت هعواراى سايز با شوا ًظز     

 . ّستٌذ هالي سَد فکز بِ فمظ داراى سزهايِ كِ

 . دٞيٓ استمب سا آٟ٘ب فشًٞٙ ٚ ػّيمٝ وٝ ٞبػت آسؿيتىت ٔب ٚظيفٝ ٚ اػت فشًٞٙ ٚ ػّيمٝ ٔؼئّٝ ٔٗ ٘ظش ثٝ     

     

  باشذ؟ تاثيزگذار تَاًذ هي شوا شبيِ تفکزات كٌيذ هي فکز شوا     

 افشاد ايٗ ثب تٛاٖ ٔي ٚ آٔذ٘ذ وبس ػش تشي فشٞيختٝ خيّي افشاد وشدٜ تغييش دِٚت وٝ اوٖٙٛ. ٞؼتٓ خٛؿجيٗ چٖٛ ثّٝ،     

 .وشد ٌٚٛ ٌفت


