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 چکیدٌ

ضا هی تَاى یىی اظ واضاتطیي اتعاضّای تؿظ فطٌّگ هازی زض غطب زاًؿت. تا آًجا وِ ایي ترهم  زض زِّ ّای اذیط عطاحی نٌؼتی

، زض ا گطچِ آضهاى قْطی وِ اًسیكِ ی اؾالهی تطؾین هی وٌس تؼثیط گطزیسُ اؾت. زض ایي ضاؾتاآوازهیه تِ ًَػی هٌْسؾی فطٌّگ 

غضفا ٍ اتؼاز هؼٌَی ذَیف تیف اظ اتؼاز هازی تا فطٌّگ اهطٍظ غطب زض تؼاضو ٍ وف هىف اؾت، لیىي چگًَگی حیات ٍ اؾتوطاض 

آضهاًی جای تأهل زاضز. زض گام ًرؿت همالِ ی حاضط، اتتسا  عطاحی نٌؼتی زض تؿتط فطٌّگ ایطاًی اؾالهی ٍ یا تِ تؼثیطی فطٌّگ

هفَْم ؾاذتاضی فطٌّگ، عطاحی نٌؼتی ٍ چگًَگی تؼاهل ایي زٍ زض قطایظ وًٌَی تكطیح گطزیسُ اؾت ٍ ؾپؽ تا توؿه تِ ػوك 

هی  ٍ عطاحی نٌؼتی ، هسل تؼاهلی فطٌّگ آضهاًی )فطٌّگ تطآهسُ اظ اًسیكِ اؾالٍ چگًَگی تحمك ػولی آىهؼٌای هٌْسؾی فطٌّگ 

هسلی وِ اهیس اؾت تا پاالیف ٍ تاظ عطاحی واهل ٍ ترههی تط آى زض آیٌسُ، عطاحی نٌؼتی ضا تِ یه اتعاضِ تؼالی  تسٍیي گطزیسُ اؾت.

 آفطیيِ فطٌّگی تثسیل ؾاظز ٍ افك هؼطفتی جسیسی پیف ضٍی عطاحاى ایطاى اؾالهی لطاض زّس. 

 ی، فزَىگ آرماوی، اودیشٍ اسالمی، طزاحی صىعتیياژٌ َای کلیدی: فزَىگ ایزاوی اسالم
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 مقدمٍ

2تِ ٍفَض اظ تؼاهل عطاحی نٌؼتی زض هتَى ترههی زض ایطاى اؾالهی حسٍز زٍ زِّ اؾت وِ
گفتِ هی ًگاقتِ یا ٍ   

زاذتِ تییف اظ آى اًس وِ زض ًَقتاض قَز. هماالت ٍ وتثی وِ تسیي هضوَى اقاضُ وطزُ اًس ٍ یا تِ عَض تفهیلی تِ آى پط

تطضؾی اجوالی ایي هتَى تیاى گط ٍفاق توام ًَیؿٌسگاى تط ایي هْن اؾت وِ: عطاحی نٌؼتی ٍ یا تِ حاضط تگٌجٌس. 

  تؼثیط هٌْسؾی فطٌّگ ضا ًیع 1381هی تَاًس زض فطٌّگ تأثیط تگصاضز. تا آًجا وِ اغزضی )  3هفَْم نحیح تط زیعایي

اهط قگطفی  عطاحی تط فطٌّگ، تِ تٌْایی زضتاضُ عطاحی نٌؼتی تِ واضتطزُ اؾت. اها تایس اشػاى ًوَز وِ تأثیطگصاضی

طٌّگ اؾت. زض ایي ضاؾتا، ًگاضًسُ زض . تلىِ هْن تط اظ آى وویت ٍ ویفیت اثط گصاضی عطاحی نٌؼتی تطفًرَاّس تَز

تطضؾی ّای ذَز تِ زازُ ّایی وِ ػویما تِ ایي هؿألِ پطزاذتِ تاقٌس تطذَضز ًىطز. اظ زیگط ؾَ پػٍّف گؿتطزُ پیطاهَى 

تا ایي تطّاى همالِ ی حاضط تاب وویت ٍ ویفیت تأثیطگصاضی تِ نَضت تَأهاى همَلِ ی تؿیاض ظهاى تط ٍ پیچیسُ ای اؾت. 

تِ ضٍی هراعثاى هی گكایس. ایي وِ چگًَِ ٍ تا ضا گصاضی ویفی عطاحی نٌؼتی تط فطٌّگ زض افك فطٌّگ آضهاًی تأثیط

، ذت؟ تسیي هٌظَض زض گام ًرؿتچِ ضاّثطزی هی تَاى اظ عطاحی نٌؼتی اتعاضی تؼالی آفطیي زض تؿتط فطٌّگ ؾا

جَز هرتهطا تیاى گطزیسُ اؾت. ؾپؽ تا هَ هفاّین ؾاذتاضی فطٌّگ، عطاحی نٌؼتی ٍ تؼاهل ایي زٍ زض هثاحثِ

پٌجطُ  پطزاذتي تِ هفَْم جاهغ اضظـ، تِ ػٌَاى ٍاغُ ای وِ تِ تىطاض زض هتَى ترههی عطاحی نٌؼتی زیسُ هی قَز،

فطٌّگ  ّطچٌس تا تؼطیف زض ظطف توسى ًَیي اؾالهی ایطاًی گكَزُ قسُ اؾت. ای تِ ضٍی اؾتفازُ اظ عطاحی نٌؼتی

 هحهَض زض جغطافیای ذال زاًؿت، لیىي الیِ ّای آى ضا  ًوی تَاىٌگ تطآهسُ اظ اًسیكِ  اؾالهی، تِ ػٌَاى فطّ آضهاًی

ط اظ جغطافیای آى ذَاّس تَز. تٌاتطایي هسل تؼاهلی فطٌّگ آضهاًی ٍ عطاحی نٌؼتی زض فطٌّگ ّط جاهؼِ هتأثؾغحیِ 

ایطاى اؾالهی اظ زضیچِ ی عطاحی نٌؼتی  گام ًْایی ایي همالِ تثیي گط فضای ولی ضاّثطزی تطای تكىیل توسى ًَیي

 .ذَاّس تَز

 

 مفًُم طزاحی صىعتی در گذر سمان .1

ضا  5ٍ نٌؼت تِ لحاػ هفَْهی تاضید هكرهی ٍ زلیمی ًساضًس. ّط چٌس وِ یًَاًیاى تاؾتاى، ٍاغُ ی ترٌِ 4ٍاغگاى عطاحی 

  ٍ یا 1387زاًؿتٌس )هسزپَض، فطآٍضی هیزازًس ٍ زض ول ّسف آى ضا تَلیس، اتساع، تِ زٍ هفَْم نٌؼت ٍ ٌّط ًؿثت هی

ی عطاحی ضا تِ هفَْم ًمكِ ؾازُ ٍ پیف عطح تطای آثاض ٌّطی تِ واض هیالزی  ٍاغُ 16ی ضًؿاًؽ )لطى اًگلیؿیْا زض زٍضُ

وِ تا نٌؼتی قسى زض غطب اضٍپا ظاییسُ قسُ اؾت، تا تِ اهطٍظ  نٌؼتی . هفَْم تطویة عطاحی1389تطزًس )ؾطٍضی، هی

 قَز.ی تىاهلی زیسُ هیؾِ هطحلِ ای ضا عی وطزُ اؾت. یؼٌی زض عطاحی هحهَالت ٍ ذسهاتغی ؾِ هطحلِتلَ
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ی اٍل تا اًمالب نـٌؼتی ٍ نٌؼتی قسى زض اضٍپا هماضى اؾت. ٍیػگی ایي هطحلِ تَجِ ٍیػُ تِ واضتطز ػولی ٍ فٌی  هطحلِ

تِ قست ًمف ظیثایی ضا  6سؾاى ٍ عطاحاًی هاًٌس ولثطىتِ گًَِ ای وِ تطذی هٌْ . 14)ّواى،  زض هحهَالت نٌؼتی تَز

 ّای هرالف ٍ انالحی ًیع ٍجَز زاقتٌس.  . الثتِ زض ایي زٍضُ جطیاى1391وطزًس )ّؿىت،زض نٌایغ ضز هی

اّتوام تِ ایجاز ظیثایی یا تِ ػثاضتی واضتطز ظیثایی قٌاذتی یا اؾتیتیىی زض هحهَالت نٌؼتی زض وٌاض واضتطز ػولی آًْا، 

هیالزی  تَز  1851لٌسى ) 7ایضؾس پؽ اظ ًوایكـگاُ لهط قیكِای ضا زض عطاحی نٌؼتی ایجاز وطز. تِ ًظط هیفهل تاظُ

  .33، 1389ی جسی تطای ػوَم عطاحاى زض آهس )ؾطٍضی، ی ظیثایی هحهَالت نٌؼتی تِ نَضت یه زغسغِوِ هؿألِ

یي زٍضُ، ػالٍُ تط ذهَنیات ػولی )واضوطزی  ٍ )اؾتیتیه  هطحلِ ؾَم هطحلِ ی واضتطز ًوازیي اقیا اؾت. یؼٌی زض ا

ظاّطی، هؼاًی ًوازیي هحهَالت وِ تاتغ لطاضزازّای ًاًَقتِ ی اجتواػی ّؿتٌس ًیع اّویت هی یاتٌس. زض ًتیجِ تطذی  اظ 

ضایی، ایي هحهَالت هَجة تطاًگیرتي افىاض، احؿاؾات ٍ یا تساػی ّای شٌّی اظ جاًة اقرال جاهؼِ هی قَز. )هطت

زض  "لطاضزاز ّای ًاًَقتِ ی اجتواػی"  زضؾت زض ّویٌجا اؾت وِ نحثت اظ فطٌّگ تِ هیاى هی آیس. چطا وِ 1389

  عطاحی نٌؼتی ضا ًَػی هٌْسؾی 1381چاضچَب فطٌّگ ّط جاهؼِ قىل هی گیطًس. اظ ّویي ضٍ اؾت وِ اغزضی )

جاهؼِ تثسیل هی وٌس. ضٍیىطز ّای ؾِ زِّ ی اذیط فطٌّگ هی زاًس وِ ضاّثطزّای والى فطٌّگی ضا تِ فطٌّگ هازی 

ًیع ّوگی اضتثاعی تٌگاتٌگ تا همَلِ ی  11، عطاحی تؼاهلی9، عطاحی احؿاؾگطا8عطاحی نٌؼتی اظ جولِ عطاحی تجطتِ

 فطٌّگ زاضًس. اها ؾؤال ایي اؾت وِ تؼاهل عطاحی نٌؼتی ٍ فطٌّگ تا چِ ؾاظ ٍ واضی تحمك پصیط اؾت؟ 

 

 مفًُم ي ساختار فزَىگمزيری اجمالی بز  .2

زض زضن هاّیت ٍ هفَْم آى چٌساى « فطٌّگ»زّس وِ قٌاذت لغَی ی فطٌّگ  ًكاى هیتطضؾی تطذی هغالؼات حَظُ

اـ  . چطا وِ هؼٌای لغَی فطٌّگ تا هفَْم انالحی1391قٌاؼ، ٍ ظاّسی ٍ حك1389)ذؿطٍپٌاُ،  ؾَزهٌس ًیؿت

فط )ؾثحاًی تؼطیف شوط وطزُ اًس 251ّا تؿیاض ظیاز اؾت. تطذی تا تؼطیفزض هَضز هفَْم فطٌّگ ًیع  تفاٍتی فاحف زاضز.

تِ عَض ولی ّط اهط تأثیط گصاض زض جْت ضقس اًؿاى تِ ؾَی ووال ضا « ػالهِ جؼفطی» . تطای هثال 1391ٍ ًَضٍظی، 

ّا طٍُ اظ زیگط گطٍُتِ زاقتِ ّای ّط گطٍُ اجتواػی )جاهؼِ  وِ هَجة توایع آى گ 11زاًٌس. پطٍفَؾَضّافؿتسفطٌّگ هی

  ٍ آیت اهلل ذاهٌِ ای آى ضا تِ شات ٍ ضٍح جاهؼِ 1391آٍیٌی ) ّوچٌیي . Waisfisz, 2014گَیس )هی قَز، فطٌّگ هی

 Greg, 2013. 12تاوٌَى هسل ّای فطاٍاًی تطای تكطیح ؾاذتاض فطٌّگ اضائِ قسُ اؾت ) . 1392تؼثیط وطزُ اًس )تٌیاًیاى، 

  هفطٍضات 1تهَیط . )ُ اؾتفطٌّگ ضا زاضای ؾاذتاضی ؾِ ؾغحی هؼطفی وطزی پیف، زِّ حسٍز ؾِ« 13ازضگاض قایي»

تطیي ؾغح ههٌَػات ٍ هرلَلات تكطی. زض ایي ؾاذتاض ّوِ ی ؾغَح تا یىسیگط زض ّا ٍ  زض ػیٌی، اضظـ14تٌیازیي
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ًكاى هی زٌّس.  15ی )پیاظ فطٌّگی  . اهطٍظُ ؾاذتاض فطٌّگ ضا هؼوَالً زض لالة ًوَزاضّای پیاظSchein, 1984تؼاهل اًس )

واضآهسی ّؿتٌس. هی تَاى هسل تاًىَؾىِ ضا اضتما یافتِ ی هسل قایي  هسل ّای 16زض ایي هیاى، هسل ّافؿتس ٍ تاًىَؾىِ

زض ّوِ ی ؾاذتاضّای فَق، ّطچِ تِ ػوك   3ٍ تهَیط  2تهَیط . )Bunkowske, 2002 & Fang, 2009ٍ ّافؿتس زاًؿت )

تط ّای ؾغحیقَز. اظ عطفی ّط چِ تِ الیِتط هیقَز، فطٌّگ غیطهازی تط ٍ تِ ػثاضتی هؼٌَیتط هیفطٌّگ ًعزیه

فطٌّگ  ،قٌاؾیزض وتة جاهؼِ اظ ایي ضٍّای ػیٌی ٍ هازی فطٌّگ اّویت هی یاتس. فطٌّگ ًظط هی وٌین، تیكتط جٌثِ

  . 1392تِ زٍلؿوت هازی ٍ غیطهازی تمؿین قسُ اؾت ) ذالسی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Schein, 1984هسل ؾاذتاض فطٌّگ قایي ) - 1تهَیط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 –هسل ؾاذتاض فطٌّگ تاًىَؾىِ )ؾوت چپ   -3تهَیط   Fang, 2009ٍ) –هسل ؾاذتاض فطٌّگ ّافؿتس )ؾوت ضاؾت   -2تهَیط 

(Bunkowske, 2002  
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 چگًوگی کىص میان طزاحی صىعتی ي فزَىگ .3

تیاى قسُ، هی تَاى چگًَگی وٌف یا تأثیط عطاحی نٌؼتی تط فطٌّگ ضا ضهع اظ جوغ تٌسی ّط آًچِ وِ تا اوٌَى 

گكایی وطز. زض ٍالغ واض عطاح نٌؼتی هاًٌس وؿی اؾت وِ گَّط ٍ جَاّطات جاهؼِ وِ ّواى ؾغَح هطوعی فطٌّگ هی 

تِ لَل اغزضی تاقس، تِ تیطًٍی تطیي الیِ ّای فطٌّگ هٌتمل هی وٌس. یؼٌی تثسیل فطٌّگ هؼٌَی تِ فطٌّگ هازی یا 

  تثسیل ضاّثطز ّای والى فطٌّگی تِ فطٌّگ هازی جاهؼِ اؾت. عثیؼی اؾت گصض عطاحاًِ اظ ػویك تطیي ؾغَح 1381)

فطٌّگ تِ ؾغَح تیطًٍی واض هكىلی ذَاّس تَز. ایٌىِ ایي ضقتِ تِ چِ هیعاى هی تَاًس تط فطٌّگ جاهؼِ اثط تگصاضز ًیع 

  تطای ًكاى زازى ًحَُ ی اثط گصاضی عطاحی 1389 . هطتضایی )139، 1378هی تَاًس هحل هٌالكِ تاقس )ًیىسل، 

  4تهَیط نٌؼتی هسل هٌاؾثی ضا اضائِ زازُ اؾت. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1389عطاحی ٍ هفَْم هحهَالت فطٌّگی ٍ جایگاُ آًْا )هطتضایی، -تؼاهل فطٌّگ 4تهَیط 

ضا ًتیجِ ی ػیٌیت پیسا وطزى فطٌّگ هؼطفی هی وٌس. اٍ انغالح « هحهَالت فطٌّگی»زض ایي ًوَزاض هطتضایی 

هحهَل فطٌّگی ضا  زض ّویي همالِ تكطیح هی وٌس. هحهــــَلی وِ تِ گطٍُ ذانی اظ هطزم هٌتؿة اؾت، هطزم تِ آى 

  هؼٌا ًؿثت هی زٌّس ٍ تا ضفتاضّای قاذم اجتواػی زض ضاتغِ اؾت.

ًمسی وِ تِ هسل آلای هطتضایی ٍ تِ غالة هماالت ٍ هثاحث حَظُ ی فطٌّگ ٍ عطاحی ٍاضز اؾت، آى اؾت وِ زض ایي 

یا زیسُ ًكسُ یا تِ عَض جاهغ زیسُ ًكسُ اؾت. زیسگاُ ّای ایي حَظ ُ ًیاظ تِ تىاهل  17«اضظـ»تطضؾی ّا ًمف همَلِ ی 

تَزى اضظـ ّا، اًَاع اضظـ ّا، ًؿثیت اضظـ ّا ٍ ٍجَز ضس اضظـ ّا زاضًس ٍ ایي تىاهل زض گطٍ اضظـ قٌاؾی ) اػتثاضی 

 . پؽ 1389)پَضیاًی،  "اضظـ ّا ّؿتِ انلی ٍ ذویط هایِ فطٌّگ اًس "  نحیح اؾت. ًثایس اظ ًظط زٍض زاقت وِ 

 پطزاذتي تِ آى تطای عطاح نٌؼتی اهطٍظ، یه ضطٍضت غیط لاتل اًىاض اؾت.

 

                                                           
17

 Values 



 ی ارسشوگاٌ جامع بٍ مقًلٍ .4

 .  زض هَضز هاّیت اضظـ ًیع 1368اضظـ قٌاؾی ضقتِ ای اؾت وِ هاّیت اضظـ ّا ضا تطضؾی هی وٌس )جوكیسی،  

اذتالف ّای تؿیاضی ٍجَز زاضز. قایس تتَاى هْن تطیي ایي اذتالفات ضا هطتَط تِ هٌثغ پیسایف اضظـ ّا زاًؿت وِ زض 

  :1392ؾِ زؾتِ عثمِ تٌسی هی قًَس )عاّط پَض ٍ ًَضی ظازُ، 
یا ػول هٌؼىؽ اؾت. هٌثغ  ئهطی ػیٌی ٍ ذاضجی اؾت ٍ زض ذَز قا اضظـ اؾت هؼتمس وِ ػیٌی زیسگاُ –الف 

پیسایف هفاّین اذاللی زض ایي زیسگاُ ٍالؼیت ّای ػیٌی ٍ ذاضجی اًس ٍ اظ عطیك ػمل یا قَْز لاتل زضن اًس. یؼٌی 

 زاضز. ذَتی یه واض اذاللی هؼازل حؿٌی اؾت وِ زض اقیای هحؿَؼ ٍجَز

زض زیسگاُ ػیٌی ٍ شٌّی )زیسگاُ زٍم ، ذَاؾتِ ّا، احؿاؾات ٍ توایالت افطاز اضظـ ّا ضا ایجاز هی وٌس. یؼٌی  -ب

ّیچ چیعی زض ذَز ذهَنیتی )اضظقی  ًساضز. ذطٍجی ایي زیگاُ اذالق ًؿثی اؾت. یؼٌی هفاّین اذاللی ّیچ ضیكِ 

 هی تَاى گفت ذَتی ٍ تسی تِ نَضت هغلك ٍجَز ًساضز.ای زض ٍالؼیت ػیٌی ٍ ذاضجی ًساضًس. تط ایي اؾاؼ 

اؾت. تط ایي اؾاؼ اضظـ ّا زض حَظُ ازضان اًؿاى آقىاض « ػالهِ عثاعثایی»اػتثاضی تَزى اضظـ ّا ًظطیِ ای اظ  -ج

هی قَز ٍ تِ ّویي زلیل اػتثاضی اؾت. ایي اػتثاض اظ ازضان آزهی حانل هی قَز وِ زض تطگیطًسُ هفاّین حمیمی ٍ 

تثاضی اؾت. هفاّین حمیمی ها تِ اظای ذاضجی زاضًس. اها هفاّین اػتثاضی ؾاذتِ ی شّي اًؿاى اؾت ٍ زض پاؾد تِ ًیاظ اػ

ّای اٍ قىل هی گیطًس ٍ تا ضفغ ًیاظ اظ تیي هی ضًٍس. تِ ایي تطتیة ازضان اػتثاضی ٍاؾغِ ی زٍ گطٍُ حمایك ذَاّس تَز. 

اض ذاضجی ازضان اػتثاضی )ًوَز ضفغ ًیاظ ّا . تٌاتطایي هی تَاى ًتیجِ گطفت اٍل ذَاّف ّا ٍ ًیاظ ّای آزهی ٍ زیگطی آث

 تَاًٌس هی – ًِ یا وٌس ضفغ ضا ای ذَاؾتِ ٍ ًیاظ ایٌىِ تِ تؿتِ –وِ جَاًة اػتثاضی اضظـ تا ذاضج زض اضتثاط اؾت ٍ 

 .  تاقٌس ؾَزهٌس ًا یا ؾَزهٌس

ٍجَز زاضز. اها هی قَز گفت زض هیاى « ج»ًوی تَاى گفت زض تیي ایي ؾِ زیسگاُ تَجِ تِ ؾَزهٌسی، فمظ زض زیسگاُ 

عطفسضاى زؾتِ اٍل ٍ زٍم، ؾَزهٌسی هؼیاض ثاتتی ًساضز ٍ ّط ضٍظ، ّط جا ٍ تطای ّط قرم هوىي اؾت تغییط وٌس. ظیطا 

ویي ضاؾتا فطٌّگ تطتط )تْتط  ًیع ٍجَز ذاضجی ًساضز ٍ اؾاؾاً ایي اػتماز تِ ًؿثیت اذالق ایي عَض التضا هی وٌس. زض ّ

وِ فطٌّگ یه جاهؼِ تْتط اظ زیگطی اؾت، ؾرٌی گعافِ ذَاّس تَز. اػتماز تِ پلَضالیعم فطٌّگی هیَُ ی چٌیي تفىطی 

  . 1389اؾت )ذؿطٍپٌاُ، 

زضزی ضا اظ عطاح نٌؼتی زضهاى هی حال ؾَالی پیف هی آیس. آًچِ تاوٌَى زض زضن هثٌایی اضظـ نَضت گطفت، چِ 

 وٌس ٍ ػسم اػتماز تِ آى چِ پیاهس ّایی زاضز؟

 

 ضزيرت وفی وسبیت اخالق در حًسٌ ی طزاحی صىعتی .5

اگط گفتین )اذالق  ًؿثی اؾت ّیچ ذهلتی ٍ ّیچ ذَیی  "هی گَیس:  ًؿثیت اذالق  ، زضتاضُ پصیطـ1369هغْطی )

"ضا ٍ ّوچٌیي ّیچ فؼلی ضا ًوی تَاى اذاللی زاًؿت.
ایي هؼازل اؾت تا ًؿثی زیسى ٍ لطاض زازی زیسى ّوِ ی اضظـ  18

 ّا. 

. فط آیٌس زض زِّ ّای اذیط عطاحی نٌؼتی ًَػی هٌْسؾی فطٌّگ للوساز قسُ اؾت 19اظ زیگط ؾَ پیف تط گفتِ قس

 هٌْسؾی فطٌّگ زض لالة ًوَزاض ظیط تِ ذَتی تكطیح قسُ اؾت.

                                                           
 یؼٌی زض ول هثثت ٍ ذَب زاًؿت. 18



 
  1385فطایٌس هٌْسؾی فطٌّگ )ًاظوی اضزواًی،  – 5تهَیط 

زض ایي ًوَزاض ٍضٍزی ّایی اظ جٌؽ فطٌّگ آضهاًی تا فطٌّگ هَجَز تؼاهل وطزُ، ٍ فطٌّگ تْثَز یافتِ ی ّسف ضا 

 قىل هی زٌّس. 

یت اذالق ٍ فطایٌس هٌْسؾی فطٌّگ غیط هوىي اؾت. چطا وِ تا پصیطـ ّط یه زٍهی اظ پصیطـ ّوعهاى هفَْم ًؿث

اػتثاض هی افتس. اگط ذَب ٍ تس ثثت ٍ هغلمی، زض ّیچ قأًی ٍجَز ًساقتِ تاقس، زیگط فطٌّگ تْتط یا فطٌّگ ّسفی 

 تؼطیف ًوی قَز. هگط آًىِ فطٌّگ ّسف تْتط ٍ ذَب تط اظ فطٌّگ هَجَز فطو ًكَز!

عطاحاى نٌؼتی  اهطٍظ ضؾالت ذَیف ضا هٌْسؾی فطٌّگ هی زاًٌس، الجطم تایؿتی ًؿثیت اذالق ضا ضز وطزُ  پؽ اگط

ٍ عثك ًظطیِ ی اػتثاضی تَزى اضظـ ّا ، تطای ؾَزهٌس ًوَزى حمیمی هحهَالت )تِ ٍؾیلِ ی ضفغ ًیاظ ّا ٍ ذَاؾتِ 

ّای اػتثاضی ٍ ام اذاللی ظیط تٌای ایجاز اضظـّای واضتطاى  زض چاضچَب ًظام اذاللی تا ثثات حطوت وٌٌس. ایي ًظ

 .اًجاهسهیایجاز فطٌّگ آضهاًی  ؾثة ، پایثٌسی تِ آىًَآٍضاًِ زض لالة هحهَالت اؾت ٍ زض ًْایت

 

 

 فزَىگ آرماوی ي طزاحی صىعتی .6

یا هسیٌِ ی فاضلِ اؾت. جاهؼِ ای تا تطتطیي ٍ واهل تطیي  21فطٌّگ آضهاًی فطٌّگ هتؼلك تِ جاهؼِ ی آضهاًی

. زض ایي ػهط زٍ 21. ٍ ایي ووال زض ؾایِ هىتة اذاللی تا ثثات حانل هی قَز  1391فطٌّگ ) ؾطٍضی هجس، 

جطیاى والى تیف اظ ّوِ زض قىل گیطی فطٌّگ آضهاًی ایفای ًمف هی وٌٌس. یىی جطیاى اؾالهی اؾت ٍ  

                                                                                                                                                                                           
 هطاجؼِ وٌیس. 1-1-2تطای هغالؼِ ی تیكتط تِ  19

20 Utopia 
  1391الثتِ الگَّای جاهؼِ ی آضهاًی زیگطی ًیع ٍجَز زاضًس اها زض حال حاظط چٌساى پَیا ٍ ظًسُ ًیؿتٌس. )ؾطٍضی هجس،  21



ظاّط هی قَز. ؾثه ظًسگی « 22ؾثه ظًسگی آهطیىایی»فطٌّگ غطتی  وِ تحت ػٌَاى زیگطی جطیاى غطتی )

  ٍ غایتف چیعی جع 1387آهطیىایی تط پایِ ی ًفؿاًیات ٍ َّاّای ًفؿاًی تكط قىل گطفتِ اؾت )ػثاؾی، 

ی  لصت جَیی ًیؿت. اها فطجام جطیاى اؾالهی، ووال ٍ ؾؼازت اًؿاى زض ؾایِ فطٌّگ آضهاًی ٍ زض لالة هسیٌِ

 فاضلِ اؾت. 

جْاًی  زض ػیي حالفطٌّگ آضهاًی هتؼلك تِ جغطافیای ذانی ًیؿت ٍ هی تَاًس زض ؾغح جْاًی تحمك یاتس. 

تَزى فطٌّگ آضهاًی تِ هؼٌای ًازیسُ گطفتي جلَُ ّای هتٌَع فطٌّگی ٍ ایجاز یىٌَاذتی زض فطٌّگ جَاهغ 

هَجَز ًیؿت. هثالً فطٌّگ ایطاًی اؾالهی )فطٌّگ آضهاًی زض جغطافیای ایطاى  ٍ فطٌّگ آلواًی اؾالهی، هوىي 

تِ تكطیح ؾاذتاض فطٌّگ آضهاًی  6 تهَیط ضاؾت زض ؾغَح ذاضجی تفاٍت ّای ظیازی زاقتِ تاقٌس. ًگاضًسُ ز

 .پطزاذتِ اؾت

 
  ًگاضًسُ: هٌثغ) نٌؼتی عطاحی تا آى اضتثاط ٍ آضهاًی فطٌّگ ؾاذتاض – 6تهَیط 

ٍ تِ تثغ آى  تط اؾاؼ ایي ًوَزاض عطاحاى هی تَاًٌس زض ؾغَح اضظـ ّا، ضفتاضّا ٍ ههٌَػات یه جاهؼِ

تا هٌْسؾی فطٌّگ هحمك قَز. هٌظَض اظ عیف ضی وٌٌس گصاضچَب اًسیكِ اؾالهی تأثیط زض چا فطٌّگ،

اؾت وِ ذطٍجی فطایٌس عطاحی ّویكِ زض ؾغح ههٌَػات ٍجَز  آىذاوؿتطی ٍ هیعاى تأثیط زض ایي ًوَزاض 

زاضز، اها هوىي اؾت تِ ؾغح ضفتاض ٍ اضظـ ٍاضز ًگطزز، یا اثطگصاضی آى ضؼیف تط تاقس. الثتِ زض ایي ؾغَح ؾِ 

َاًس اتساع وٌس ٍ تیافطیٌس. پؽ هتٌاؾة تا قطایظ هحیغی ّط جاهؼِ، زض پاضُ ای هَاضز، عطاح هی گاًِ عطاح هی ت

اذتالف غایی زٍ جطیاى فطٌّگی غطب ٍ اؾالم  تَاًس ههٌَػات، ضفتاضّا ٍ اضظـ ّای جسیسی ضا ایجاز وٌس.

ایي تؼاهل  ،ای فطضیهَجة تؼاهل چالف تطاًگیع الیِ ّای ؾاذتاضی قاى قسُ اؾت. هوىي اؾت تطای جاهؼِ 
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 24تاقس. زض ایي حالت هفَْم تثازل فطٌّگی قىل هی گیطز 23زض الیِ ّای تیطًٍی فطٌّگ، ؾاظًسُ ٍ حؿاب قسُ

 . اها اگط ایي تؼاهل هَجة فانلِ گطفتي جاهؼِ  ّسف اظ فطٌّگ آضهاًی قَز، 1391) ؾثحاًی فط ٍ ًَضٍظی، 

طٍجی فطایٌس عطاحی تا هحتَای فطٌّگ آضهاًی ّواٌّگ ضخ ذَاّس زاز. زض جْت هماتل اگط ذ 25تْاجن فطٌّگی

 للوساز قَز. تؼالی فطٌّگ  تطای یتاقس، هی تَاًس اتعاض

 

 وتیجٍ گیزی

ل پیطاهَى تأثیطگصاضی ویفی عطاحی نٌؼتی تط فطٌّگ تا هَقىافی هفَْم ٍ چیؿتی اضظـ ٍ زض پی آى تأه

تَجِ تِ اذالق تا آًجا اّویت زاضز وِ تا پصیطـ ًؿثیت اذالق، اؾاؾاً ضیكِ ی هٌْسؾی فطٌّگ ٍ تؼالی 

قىل تَؾظ اؾالم ًاب  وِ تِ تْتطیي -تىیِ تط هىتة اذاللی تا ثثات  تط ایي اؾاؼ،فطٌّگ ظزُ ذَاّس قس. 

زض ًتیجِ فطٌّگ آضهاًی زض شیل تطای قىل گیطی ظیطتٌای فطٌّگ آضهاًی العاهی اؾت.  -تؼطیف قسُ اؾت

تیف اظ  )ههٌَػات، ضفتاض ّا ٍ اضظـ ّا  وِ زض ؾغَح تیطًٍی ذَیففطٌّگی اًسیكِ ی اؾالهی حیات هی یاتس. 

ٌس ایسئَلَغی ٍ ی زّس. اها زض ؾغَح ػویك فطٌّگی هاًغضفای آى تِ عطاحاى نٌؼتی اهىاى ًَآٍضی ٍ ذاللیت ه

ػمایس ؾاعغ اظ آى، ٍظیفِ ی عطاح آیٌسُ ًگط تٌْا قٌاذت چاضچَب ّای تؼییي قسُ اظ جاًة زیي هثیي اؾالم 

 ٍ تهیطت ًؿثت تِ آى زازُ ّا اؾت.

اؾالهی اؾت. عطاح، هسل پیكٌْاز قسُ زض ایي  همالِ، حاٍی ضاّثطز ولی فؼالیت عطاحاى تطای پیكطفت ایطاى 

زض ّط ؾغحی وِ تیافطیٌس الجطم تایؿتی ؾغَح ػویك تطِ فطٌّگی ٍ ًیع ؾاظگاضی ٍ ػسم ؾاظگاضی هحهَل واض 

 ذَیف تا فطٌّگ آضهاًی ضا اظ ًظط تگصضاًس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تكریم ؾاظًسُ ٍ حؿاب قسُ تَزى ایي تؼاهل ًیاظ تایس تَؾظ واضقٌاؾاى فطٌّگ آضهاًی نَضت پصیطز.  23
 ض ؾغَح ذاضجی تط ٍجَز زاضز، اها زض الیِ ّای ػمایس، جْاى تیٌی ٍ ایسئَلَغِی تمطیثاً ًا هوىي اؾت. اهىاى تثازل فطٌّگی ز 24

25 Cultural Invasion 


