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حمیذرضا شیبانی *فرهاد عوض نژاد

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری ،دانشکذه فنی مهنذسی شیراز (شهیذ باهنر)
مذرس دانشکذه فنی مهنذسی شیراز (شهیذ باهنر)

چکیذه
قٟطایطا٘ی –اؾالٔی ٔفٟٔٛی اؾت ثطای ٔقطفی قٟطٞبیی و ٝاظ یه ؾٔ ٛتبحط اظفطٚ ًٙٞآٔٛظٞ ٜبی زیٙی ٚاضظـ ٞبی
اؾالٔی ٚاظ ؾٛی زیٍط ،زاضای پكتٛا٘ ٝای فؾیٓ تبضید ٚتٕسٖ ایطا٘ی اؾت .ثسیٗ ٔقٙی و ٝفضبٞبی قٟطی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ
اضوبٖ ٛٞیت ؾبظ قٟطٞبی ایطا٘ی زض ع َٛؾبِیبٖ ٔتٛاِی تحت تبحیط آٔٛظٞ ٜب ٚاٍِٞٛبی فىطی ٙٞٚطی اؾالْ قىُ ٌطفت ٝا٘س
.زض فهط ٘ٛیٗ ثب تغییط ٚتح َٛزض فطن ٝقٟطؾبظی فطآیٙس عطاحی ٚذّك فضبٞبی قٟطی ث ٝافٌ َٛطایف پیسا وطز ٜاؾت
.ثركی اظ ایٗ ٔؿبئُ ث ٝزِیُ ثی تٛرٟی ثٔ ٝقیبضٞبی عطاحی ٚثرف زیٍط ث ٝزِیُ فسْ تغبثك ایٗ ان َٛثب اضظـ ٞبی
فطٍٙٞی ضٚظ اؾت.ثطای زاقتٗ قٟطٞبیی ٔغّٛة ٍ٘ب ٜثٌ ٝصقت ٝقٟطٞبی ایطاٖ ضطٚضی اؾت ٌصقتٔ ٝیطاث اضظقٕٙسی اؾت
و ٝزض ٚالـ نٛضت ؽبٞطی ٚوبِجسی فطٔ ًٙٞبؾت ٙٔٚؾٛض اظ حفؼ ٌصقت، ٝزضن ٔفٟٔٛی ٔقٙب ٔ ٚحتٛا ٚاضظـ ٞبی آٖ
ٚا٘تمبَ زازٖ آٖ ٚا٘تمبَ زازٖ آٖ ث ٝآیٙس ٜاؾت چطا و ٝثطای ذّك آیٙس ٜای ضیك ٝزاض  ،ثٟب زازٖ ثٌ ٝصقت ٝؾتٛز٘ی ٔب
،ضطٚضی اؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝضٕٗ تٛر ٝثٔ ٝف ْٟٛفضبٞبی قٟطی ٚ ٚیػٌی ٞبی اٖ ث ٝثطضؾی فضبٞبی قٟطی قٟطٞبی ایطاٖ
زض ٌصقتٚ ٚ ٝضقیت حبَ حبضط آٖ ٞب پطزاذتٔ ٝی قٛز.ایٗ ٔمبِ ٝث ٝنٛضت تٛنیفی –وبضثطزی ٘ٛقت ٝقسٚ ٜاعالفبت آٖ ثٝ
نٛضت وتبثرب٘ ٝای ٚ ٚاوبٚی ٘ؾطیبت ٔرتّف ٌطزآٚضی قس ٜاؾت .
واژههای کلیذی :قٟطؾبظی اؾالٔی  ،ذبعطٞ ٜبی قٟطی،احؿبؼ تقّك ،فضبٞبی قٟطی ٛٞ ٚیت قٟط

مقذمه
قٟط ایطا٘ی – اؾالٔی ٔفٟٔٛی اؾت ثطای ٔقطفی قٟطٞبیی و ٝاظ یه ؾٔ ٛتبحط اظ فطٚ ًٙٞآٔٛظٞ ٜبی زیٙی ٚاضظـ ٞبی اؾالٔی
ٚاظؾٛی زیٍ ط ،زاضای پكتٛا٘ ٝی فؾیٓ تبضید ٚتٕسٖ ایطا٘ی اؾت٘ ٕٝٞ.ؿجت ث ٝقٟطاؾالٔی قطعی قس ٜا٘س ٚآٖ ضا ٔطثٛط ثٝ
ٌصقتٚ ٝتبضید ٔی زا٘ٙس،زض حبِی و ٝقٟطٞب حبنُ ا٘جبقتٍی فط ًٙٞزض ع َٛتبضید ٞؿتٙس .قٟطایطا٘ی لجُ اظ اؾالْ ،زض ع َٛظٔبٖ
 ٚث ٝتسضیذ ضً٘  ٚثٛی اؾالْ ث ٝذٛز ٌطفت ایٗ زض حبِی اؾت و ٝلجُ اظ اؾالْ ٘، ٓٞؾبْ  ٚاضظـ ذبنی ضا ٕ٘بیٙسٌی ٔی وطز  ٚثب
پصیطـ اؾالْ تٛؾظ ؾبوٙبٖ ذٛز ،ث ٝتسضیذ افتمبزات  ٚاضظـ ٞبی ٔطزْ ضا ثٕ٘ ٝبیف ٌصاقت.
فضبٞبی قٟطی زض تبضید قٟطؾبظی ایطاٖ ٚثٚ ٝیػ ٜثقس اظ ٚضٚز اؾالْ ث ٝوكٛض ٔب ،زاضای ٛٞیت ٚافتجبض ذبنی ثٛزٕٛٞٚ ٜاضٔ ٜتبحط اظ
فطٚ ًٙٞتٕسٖ غٙی ایطاٖ ٚاؾالْ ثٛز ٜاؾت .زض ضیك ٝیبثی ٔكىالت قٟطؾبظاٖ ایطاٖ فُّ ٔتقسزی ضا ٔی تٛاٖ ثطقٕطز و ٝاظ رّٕٝ
ٔ ٟٓتطیٗ آٟ٘ب فمساٖ تسٚیٗ ٚتقطیف ٚ ٚضٛح ٔفبٞیٓ ٛٔ ٚضٛفبت ٔطتجظ ثب قٟطؾبظی ثطاؾبؼ فط ًٙٞایطا٘ی –اؾالٔی اؾت أطٚظٜ
ثب تٛؾق ٝضٚظافع ٖٚقٟطٞب ،زیٍط فضبی قٟطی ٚیػٌی ٞبی فضبی قٟطی ٔغّٛة ٚظیجب ضا ٘ساضز ٘ ٚتیز ٝعطاحی فضبٞب فسْ تقبزَ
،تٛاظٖ ٚتٙبؾت ،ثركی اظ ایٗ ٔؿبِ ٝث ٝزِیُ ٘بزیس ٜاٍ٘بقتٗ انٔٚ َٛقیبضٞبی عطاحی ٚثرف زیٍط ث ٝزِیُ فسْ تٛر ٝفطًٙٞ
ایطا٘ی –اؾالٔی اؾت.چٍٍ٘ٛی ٛٞیت ثركیسٖ ث ٝفضبٞبی قٟطی أطٚظ اظ ٔؿبئُ چبِف ثطاٍ٘یع زض قٟطؾبظی ایطاٖ اؾت.
زض ضٚا٘كٙبؾی ارتٕبفی  1اظ ا٘ج2ٝٞٛزض ٔمبثُ ربٔق3ٝؾرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔی آیس  .زض ٚالـ اظ ٘ؾط ضٚا٘كٙبؾبٖ ارتٕبفی،ا٘جٝٞٛ
فجبضت اؾت اظ تٛز ٜای اظ رٕقیت و ٝثسٞ ٖٚیچ ٌ ٝ٘ٛاحؿبؼ ٚاثؿتٍی وٙٙس ٜزاض٘س  .أطٚظ ٜثؿیبضی اظ قٟطٞبی تٛضیؿتی رٟبٖ
ثٚ ٝاؾغ ٝفضبٞبی قٟطی تبضیری قبٖ قٙبذتٔ ٝی ق٘ٛس  ٚزض ٚالـ ایٗ فضبٞب ث ٝیىی اظ ِٔٛفٞ ٝبی انّی ٛٞیتی قٟطٞبی ٔصوٛض
تجسیُ قس ٜا٘س  .زض وكٛضٔب ثٙب ث ٝزالیُ التهبزی،ارتٕبفی،ؾیبؾی  ٚ ....ٚفّی ضغٓ ٔبٞیت رٕـ ٌطای ربٔق ٝایطا٘یٛٔ،ضٛؿ
فضبٞبی قٟطی ثٚ ٝیػ ٜاظ زٚض ٜپّٟٛی اٛٔ َٚضز ثی ٟٔطی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثب ثطٚظ ٘ب ٙٞزبضیٟبی ثهطی،وبِجسی،ارتٕبفی ٟ٘ ٚبیتب
ٛٞیت فؾیٓ زض ؾى٘ٛتٍبٟٞبی قٟطی وكٛض ،أطٚظ ٜضطٚضت تٛر ٝث ٝفضبٞبی قٟطی ث ٝفٛٙاٖ یه ضا ٜحُ ثطای ترفیف پبض ٜای اظ
ٔكىالت قٟطی ٔقبنط ث ٝتسضیذ  ٚتسضد چ ٝثطای قٟط٘ٚساٖ  ٚچ ٝثطای ٔسیطاٖ قٟطی زض حبَ آقىبض قسٖ اؾت.
أطٚظ ٜثب آقىبضقسٖ تسضیزی ثی ٛٞیتی  ٚا٘عٚاٌطائی ا٘ؿبٟ٘بی فهط ٔسض٘یؿٓ ث ٝذٛثی ضٚقٗ ٔی ٌطزز و ٝثطای ثركیسٖ
چٟط ٜا٘ؿب٘ی تط ث ٝقٟطٞب ثبیس ث ٝفضبٞبی قٟطی ضٚی آٚضز .فضبٞبی ٍٕٞب٘ی و ٝظ٘س ٜتطیٗ حطوت ٞبی قٟطی زض آٟ٘ب ضخ ٔی زٞس
آحبض ثب اضظـ ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ٌصقت ٝثبیس اظ ٘ٔ ٛغبِق ٝق٘ٛس تب لبزض ث ٝایزبز فضبئی آحبض ثطای أطٚظ ثبقیٓ  ٚرٞٛط ایٗ ٔغبِقٚ ٝ
ثطضؾی ،ذهٛنیت فضبیی آحبض قٟطؾبظی ٔ ٚقٕبضی ٌصقت ٝاؾت و ٝازٔ٘ٛسثیىٗ فمیس ٜزاضز تبظٔب٘ی و ٝازضان ٘كٛز ؾطٌطزا٘ی زض
فضبٞبی قٟطی ازأ ٝزاضز (تٛؾّی.)121،1371،

روش تحقیق:
زض ایٗ ٔمبِ ٝضٕٗ تٛر ٝثٔ ٝف ْٟٛفضبٞبی قٟطی ٚ ٚیػٌی ٞبی اٖ ث ٝثطضؾی فضبٞبی قٟطی قٟطٞبی ایطاٖ زض ٌصقتٚ ٚ ٝضقیت
حبَ حبضط آٖ ٞب پطزاذتٔ ٝی قٛز.ایٗ ٔمبِ ٝث ٝنٛضت تٛنیفی –وبضثطزی ٘ٛقت ٝقسٚ ٜاعالفبت آٖ ث ٝنٛضت وتبثرب٘ ٝای ٚ
ٚاوبٚی ٘ؾطیبت ٔرتّف ٌطزآٚضی قس ٜاؾت .

اهمیت و ضرورت تحقیق :
فضبٞبی قٟطی یىی اظ فٙبنط ؾبذت فضبیی ٛٞ ٚیت ثرف قٟط اؾت وٕٞ ٝطا ٜثب تبضید یه ّٔت زض ازٚاض ٔرتّف ثٚ ٝرٛز ٔی آیس
 ،قىُ ٔی ٌیطز  ٚزٌطٌٔ ٖٛی قٛز .ایٗ فٙهط و ٝفقبِیتٟبی ٔرتّف فطٍٙٞی ،ارتٕبفی ،التهبزی  ٚیب ؾیبؾی ٕٛٞاض ٜزض آٖ

رطیبٖ زاقت ٝاؾت ٕٞ ،یك ٝثب لّت تبضید قٟط ٔی تپیس ٚ ٜؾطٌصقت قٟط ضا ضلٓ ٔی ظز ٜاؾت .قٟطٞب زاضای اضظـ التهبزی،
ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ثبالیی اؾت ٞ.ؿت ٝتبضیری قٟط ث ٝزِیُ زض ثطزاقتٗ "ضیكٞ ٝبی تبضیری ٛٞیت قٟطی "ٚارس إٞیت
فطٍٙٞی فٛق اِقبز ٜای اؾت  ٚفطؾٛزٌی آٖ ،قٟط  ٚقٟط٘ٚس و٘ٛٙی ضا ثب تٟسیس ثؿیبض رسی "ثحطاٖ ٛٞیتی"،اظ ذٛز ثیٍبٍ٘ی ٚ
"ؾطٌكتٍی" ضٚثطٔ ٚی وٙس ٔ ٚف" ْٟٛقٟط"" ٚظ٘سٌی قٟطی " ضا تٟٙب زض حس ٔىب٘ی ثطای تبٔیٗ اثتسائی تطیٗ ٘یبظٞبی ٔبزی
ا٘ؿب٘ی (تغصیٔ ٚ ٝؿىٗ  )....ٚزض ؾغحی ثؿیبض پبئیٗ  ،تٙعَ ٔی زٞس.

پیشینه تحقیق:
پؽ اظ ا٘مالة نٙقتی  ،ث ٝز٘جبَ ضقس  ٚتٛؾق ٝافؿبض ٌؿیرت٘ ٝبقی اظ افعایف تٛإ٘ٙسیٟبی ثكطی،آحبض ظیب٘جبض چٙیٗ تٛؾقٞ ٝبیی زض
قٟطٞب  ٚثؿتط عجیقی آٟ٘ب ٕ٘ٛز ثیكتطی یبفت .ثٛٔ ٝاظات آٖ رطیبٟ٘بی رٟب٘ی حفؼ ٔحیظ ظیؿت ٔ ٚیطاث عجیقی  ٚفطٍٙٞی
ثكطیت ،زض ز 81 ٝٞلطٖ ثیؿتٓ قست یبفت  .اظ رّٕ ٝوٕیؿی ٖٛرٟب٘ی تٛؾقٔ ٚ ٝحیظ ظیؿت زض ٌعاضقی ثب فٛٙاٖ (آیٙسٜ
ٔكتطن ٔب) ضٚیىطز (تٛؾق ٝپبیساض) ضا زضؾغح رٟبٖ ٔقطفی ٕ٘ٛز( . )WCED،1987پؽ اظ آٖ  ،تٛؾق ٝپبیساض قٟطی ث ٝتسضیذ ثٝ
پبضازایٓ (اٍِٚٛاضٛ٘ )ٜیٗ ٔ ٚؿّظ ازثیبت ٘ؾطی  ٚفّٕی ضایذ زض ثبة تٛؾق ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی  ،تجسیُ قس ٜاؾت  .ایٗ
پبضازایٓ،اٌط چ٘ ٝبؽط ث ٝثطزاقتٟب  ٚتفؿیطٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اؾت  ،أب زض ٔزٕٛؿ ثط پبیساضی  ٚاؾتٕطاض تٛؾق ٝثطای ٍٕٞبٖ ٘ ٚؿّٟبی
آیٙس ٜعی ظٔبٖ  ٚثط  ٕٝٞرب٘جٍ٘ ٝطی اثقبز پیچیس ٜالتهبزی،ارتٕبفی  ٚظیؿت ٔحیغی فطآیٙس تٛؾق ٝزض ؾغح یه وكٛض یب قٟط ،
تبویس ٔی ٌصاضزٞ.ط یه اظ ٘ؾطی ٝپطزاظاٖ قٟطی ثب تبویس ثط یىی اظ اثقبز تٛؾق ٝتئٛضی ٞبی ذٛز ضا زض ذهٛل ٞسایت تٛؾق ٝپبیساض
قٟط پطٚضا٘س ٜا٘س ِ .یٙچ تٛؾق ٝای ضا ٔٙبؾت ٔیسا٘س و ٝزض چبضچٛة ٔحسٚزیتٟبی ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثٚ ٝلٛؿ پی٘ٛسز.ا ٚفٛٙاٖ ٔیساضز یه
اوِٛٛغی ثی حجبت زض ضٕٗ غٙب ثركیسٖ ذغط ثطٚظ فبرق ٝضا ٘یع زض ثطزاضز  .ثٙبثطایٗ ا٘قغبف پصیطی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛا٘بیی آٔٛذتٗ ٚ
تغجیك ؾطیـ اظ إٞیت ثطذٛضزاض اؾتِ(.یٙچ.)15111381،
"ٚیّیبٔع تٛؾق ٝپبیساض ضا ای ٍٝ٘ٛٙتقطیف ٔی وٙس ٔ :یتٛاٖ تٛؾق ٝپبیساض ضا فطآیٙسی ٔحّی ٔ ،كبضوتی  ٚث ٝز٘جبَ تقبزَ زا٘ؿت وٝ
زضیه ٘بحی ٝظیؿت ٔحیغی ٚاضز فُٕ قسٔ ٚ ٜكىّی ضا ثطای ٔحسٚز فطاتط اظ ذٛز  ٚثطای ٘ؿّٟبی آیٙس ٜثٚ ٝرٛز ٕ٘ی آٚضز.زض ٚالـ
تٛؾقٞ ٝط ٔىب٘ی ثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌی ٞبی ذبل ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز آٖ وُ قىُ ٔی ٌیطز ٙٔ ٚزط ث ٝثطٚظ فطنتٟب ٔ ٚحسٚزیتٟبی
ذبل آٖ ٔىبٖ ٘یع ٔی ٌطزز ِ .صا رٛأـ ٔحّی ثبیس ذٛز زض تقطیف پبیساضی اظ ٔٙؾط ٔحّی زذیُ ثبقٙس.ث ٝتسضیذ تزطثٞ ٝبی
تٛؾق ٝقٟطی ٘یع فسْ تٛا٘بیی وٙتطَ پبیساضی تٛؾق ٝضا زض ٔمیبؾٟبی والٖ تبییس وطز  ٚثب ٌؿتطـ تفىط "ٔحیظ ظیؿت  ٚتٛؾق"ٝ
ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس " زؾتٛض وبض  "21ضا ث ٝفٛٙاٖ ضاٞىبض فّٕیبتی تٛؾق ٝپبیساض زض ٔمیبؼ ٔحّی ٔٙتكط ٕ٘ٛز (,2111193
.)Williamsاظ السأبت ا٘زبْ قس ٜزض ذهٛل تٛؾق ٝپبیساض قٟطی  ،عطح ربٔـ تٛؾق ٝپبیساضی قٟطی وٛضیتبثبی ثطظیُ اؾت.ایٗ
عطح ثب پٙذ فبوتٛض ضقس فیعیىی قٟط،وبٞف تطاوٓ زض ٔطوع قٟط  ،تحىیٓ تٛؾق ٝفقبِیت ٞبی التهبزی  ٚظیط ؾبذت ٞبی پبی ٝای
اظ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚذسٔبت فٕٔٛی  ،اظ ز ْ 1971 ٝٞارطایی قس ٜاؾت.ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض آٔٛظـ ظیؿت ٔحیغی  ٚثط٘بٔٞ ٝب  ٚثبظ
ؾبذت ٔ ٚكبضوت ربٔق، ٝثؿظ ٌ ٚؿتطـ ثٟساقت،آٔٛظـ،اٚلبت فطاغت  ٚذسٔبت تبٔیٗ ثطای وُ افطاز ربٔق ، ٝاظ ٔكرهبت ٚ
ثط٘بٔٞ ٝبی زیٍط ایٗ عطح اؾتٔ(.زیسظاز . )9111386 ، ٜتزطثیبت ٘كبٖ زاز ٜو ٝزض ٔزٕٛؿ ضا ٜحُ ٞبی تٛؾق ٝقٟطی پبیساض
ثس ٖٚتٛر ٝث ٝؾغٛح ذطزتط یقٙی ارتٕبفبت ٔحّی أىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبقس.ثط ایٗ اؾبؼ زض یىی ز ٚز ٝٞاذیط  ،ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ
ٞبی زذیُ زض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی زض ؾغح رٟب٘ی  ،ثط تطٚیذ ٘ٛفی ضفبٞیت ثط٘بٔ ٝضیعی اظ پبییٗ ث ٝثبال ثٙٔ ٝؾٛض ٘ؾبضت ثط
السأبت تٛؾق ٝای تبویس زاقت ٝا٘س  ٚچبض ٜا٘سیكی زض ذهٛل حُ ٔؿبئُ قٟطی ٔجتٙی ثط ارتٕبفبت ٔحّی ثب ٞسف تبٔیٗ قطایظ

الظْ ثطای ضفب ٜقٟط٘ٚساٖ ضا ٔس ٘ؾط زاقت ٝا٘س(.حبری پٛض )13911385،زیسٌبٞ ٜبی و ٝثٛ٘ ٝفی ثحج تٛؾق ٝپبیساض ٔحالت ضا
فٛٙاٖ ٔی وٙٙس ٔب٘ٙس ٔ :بٔفٛضز ٔ )1954( 4حّ ٝضا ث ٝفٛٙاٖ ضاٞىبضی ثطای اضتمبی ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ زا٘ؿت  ٚث ٝایٗ ٘تیزٝ
ضؾیس و ٝپطزاذتٗ ثٔ ٝحّ ٝتٟٙب ضاٞىبض فّٕی زض حُ ٔكىالت والٖ قٟطٞبؾت  ٚاؾتمالَ  ٚذٛزوفبیی وبُٔ ٔحالت ضا ٔغطح ٔی
وٙس.
تط٘ط  ٚفیچتط 5زض زٔ ، 71 ٝٞحّ ٝضا ث ٝفٛٙاٖ ثؿتطی ثطای ثطلطاضی ضٚاثظ ثب ؾبوٙیٗ زا٘ؿتٙس .ایٗ زیسٌبٔ ٜكبضوت قٟط٘ٚساٖ زض
اٚضبؿ  ٚاحٛاَ ٔحّ ٝظ٘سٌی ذٛز ضا ث ٝفٛٙاٖ یه قبذم ٔٔ ٟٓغطح ٔی وٙس.
زیسٌب ٜضاپبپٛضت  6ؤ ٝحّ ٝضا ث ٝفٛٙاٖ قبوّٛٞ ٝیتی ٔ ٚقٙب ثركی ثٔ ٝىبٖ ٞبی قٟطی ٔقطفی ٔی وٙسٔ ٚحّ ٝضا ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی
تٛنیف ٔی وٙس و ٝقٟط٘ٚساٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔی تٛا٘ٙس ٛٞیت ذٛز ضا ثبظیبثٙس.ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ایٗ ٔٛضٛؿ زض ٘مبط ٔرتّف
رٟبٖ ٔغبِقبت  ٚالسأبت وخیطی رٟب زؾتیبثی ث ٝضٚیىطز تٛؾق ٝپبیساض ٔحّ ٝای زض فطآیٙس ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی نٛضت ٌطفتٝ
اؾتٔ.ی تٛاٖ اظ تزبضة وكٛضٞبی اؾتطاِیب ،إِٓبٖ  ٚفّٛضیسا  ... ٚوٞ ٝسف انّی  ٕٝٞایٗ پطٚغٞ ٜب افعایف ٔٙبثـ ارتٕبفی  ٚا٘ؿب٘ی ،
ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ ٔهطف ٔٙبثـ عجیقی  ٚوبضآٔسی اؾتفبز ٜاظ فضبی قٟطی اظ عطیك ثؿیذ قٟط٘ٚساٖ ٔ ٚؿئِٛیٗ ثطای ضؾیسٖ ثٝ
ٔحّ ٝای پبیساض  ٚذٛزوفب و ٝزاضای ٛٞیت ٔرتم ث ٝذٛز  ،ویفیت ثبالی ظ٘سٌی ،ؾالٔتی  ٚضفبٔ ٜی ثبقس،اؾتفبز ٜوطز.
تٛر ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ زض ایطاٖ زض لبِت پػٞٚف ٞبیی زض ایٗ ظٔی ٚ ٝٙؾٕیٙبضٞبیی اضائ ٝقس ٜاؾتٕٞ.بیف فّٕی  -وبضثطزی تٛؾقٝ
ٔحّ ٝای  ،چكٓ ا٘ساظ تٛؾق ٝپبیساض قٟطی تٟطاٖ  ،و ٝثب ٞسف قٙبؾبیی ٔٛا٘ـ ٔٛرٛز زض ٔمبثُ تقبُٔ ٔ ٚكبضوت ثٟیٔ ٝٙیبٖ
قٟط٘ٚساٖ ٔحالت ٔ ٚسیطیت ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی  ٚاضائ ٝاٍِٛیی ربٔـ  ٚفّٕی ثطای تحمك تٛؾقٔ ٝحّی زض ؾبَ  1383ثطٌعاض
ٌطزیس ٕٝ٘ٛ٘ ،ای اظ ایٗ رّٕٞ ٝؿتٙس ٞ .ط چٙس و ٝزض ؾبِٟبی اذیط زض لبِت عطح ٞبیی چ ٖٛقٟط ؾبِٓ  ٚقٟط ؾجع ٘یع ت ٛرٟبتی
ث ٝتٛؾق ٝپبیساض قٟطی قس ٜاؾت ِٚی ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛؿ  ،تٛؾق ٝپبیساض ٔحالت ٘یع ثبیس حٕبیت  ٚتٛر ٝثیكتطی ضا ث ٝذٛز
رّت ٕ٘بیس.فال ٜٚثط آٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙچٙسیٗ وتبة ٔ ٚمبِ ٝفّٕی پػٞٚكی زض ٔحالت ٔقتجط ث ٝچبح ضؾیس ٜاؾت.حجیجی ( 1381
) زض ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ حیبت ثركی ثٔ ٝحالت ٔؿى٘ٛی  ،ثب ثطضؾی ٔحالت لسیٓ زض قٟطٞبی ایطاٖ ؤ ٝحُ ثمبی ظ٘سٌی قٟطی
زض لطٌ ٖٚصقت ٝثٛز ٚ ٜیب ث ٝفجبضت زیٍط پبیساض ثٛز ٜا٘سٚ،یػٌی ٞبی ایٗ ٔحّٞ ٝب ضا وٛٔ ٝرت پبیساضی آٟ٘ب ٌكت ٝا٘سٚ،رٛز ٛٞیت
ٔؿتحىٓ ٔحّ ٝای افٓ اظ ٛٞیت وبِجسی  ٚفطٍٙٞی  ٚفقبِیتیٚ ،رٛز ٘كب٘ٞ ٝبی قٟطی ٔتٕبیعوٙٙس ٜآٖ ثب ؾبیط ٔحالت قٟط ٚ ،رٛز
فضبٞبی تقبُٔ ارتٕبفی ٔ ٚكبضوت فقبال٘٘ ٚ ٝؾبضت ٔؿتٕط ؾبوٙبٖ ٔی زا٘س  ٚثطای حُ ٔكىُ ٘بپبیساضی ٔحالت أطٚظی ،
پطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔٛضٛفبت ضا تٛنیٔ ٝی وٙس.
تٛؾّی ( )1383زض وتبة ؾبذت قٟط ٔ ٚقٕبضی زض الّیٓ ٌطْ  ٚذكه ایطاٖ،زض پػٞٚف ٞبی ٔؿتٕط ثط ضٚی ٔحالت لسیٓ
قٟطٞبی ایطاٖ  ،ث ٝذهٛل قٟطٞبی وٛیطی  ،فال ٜٚثط اضائٚ ٝیػٌی ٞبی پبیساضی ظ٘سٌی قٟطی زض ایٗ ٔحالت  ،ث ٝتطؾیٓ ٘مكٝ
لسیٓ ایٗ ٔحالت اظ عطیك ٚرٛز لطائٗ وبِجسی  ٚتبضیری پطزاذت ٝ٘ ٚ ٝتٟٙب ث ٝتفهیُ ٚیػٌی ٞبی پبیساضی ایٗ ٔحالت ضا اضائٔ ٝی
زٞس  ،ثّى٘ ٝمف  ٚفقبِیت ٞط یه اظ ایٗ فٙبنط ضا زض ظٔبٖ ذٛز شوط ٔی وٙس  ٚاؾتفبز ٜاظ ٕٞبٖ اٍِ ٛضا فالد ٘بپبیساضی ٔحالت
أطٚظی ٔی زا٘س.فعیعی ( )1385زض ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ ٔحیظ ٔؿى٘ٛی پبیساض ،پطزاذتٗ ث ٝانٔ ٚ َٛقیبضٞبی تٛؾقٔ ٝحّ ٝای پبیساض
ضا الظْ  ٚضطٚضی ٔی زا٘س ٚ ٚیػٌی ٞبی یه ٔحیظ ٔؿى٘ٛی پبیساض ضا ٛٞیت  ،تٛٙؿ  ،زؾتطؾی ث ٝذسٔبت  ٚؽطفیت لبثُ تحُٕ
ٔحّٔ ٝی زا٘س ٓٞ .چٙیٗ زض ایٗ ظٔی ٝٙپبیبٖ ٘بٔٞ ٝبیی وبض قس ٜاؾت وٞ ٝط وساْ ث٘ ٝحٛی رٙجٞ ٝبی ٔرتّف ایٗ ٔٛضٛؿ ضا ٔٛضز

ثطضؾی لطاض زاز ٜا٘س.تٛوّی ( )1385زض پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ذٛز ثب ٔٛضٛؿ  :ثٟجٛز ؾبذتبضی فضبیی ٔحّ ٝثط پبی ٝانَٛ
تٛؾق ٝپبیساض  ،پیكٟٙبز ؾبذتبض رسیس ٔحّٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝذٛز ضا ثط اؾبؼ اٍِٛی تٛؾق ٝپبیساض اضائ ٝزاز ٜاؾتٚ.حسا٘ی ( )1386زض
پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ذٛز ثب فٛٙاٖ  :أىبٖ ؾٙزی ؽطفیت ٞبی تٛؾقٔ ٝحّ ٝرٟت ایزبز تٛؾق ٝپبیساضاؾت و ٝؽطفیت ثٟیٝٙ
ٔحّ ٝثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝحّ ٝای پبیساض ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت.ؾبِه ( )1385زض پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ذٛز و ٝزض
زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ اضای ٝقس ٜاؾت ثب فٛٙاٖ فٛأُ ٔٛحط ثط پبیساضی تٛؾقٔ ٝحالت  ،ث ٝقٙبؾبیی  ٚثطضؾی فٛأُ ٔٛحط ثط تٛؾقٝ
پبیساض ٔحالت پطزاذت ٝاؾت.ضٚظث )1388( ٝزض پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ذٛز زض زا٘كٍب ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ ٔٛضٛؿ ثطضؾی
تٛؾق ٝپبیساض زض ؾغح ٔحّٞ ٝبی قٟطی ضا اضائ ٝزاز ٜاؾت و ٝث ٝثطضؾی فٛأُ ٔٛحط ثط پبیساضی ٔحالت زض ٔحّ ٝفرط آثبز قیطاظ
پطزاذت ٚ ٝث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜاؾت ؤ ٝتغییط ٞبی أٙیت  ٚایٕٙی  ،پٛیبیی ٚؾبظٌبضی،زؾتطؾی ث ٝقجى ٝاضتجبعی  ٚذسٔبت ،
احؿبؼ تقّك  ،تٛٙؿ  ٚؾطظ٘سٌی ثط ٔیعاٖ پبیساضی ٔحالت تبحیط ٌصاض٘س  ٚفمظ ایٗ ٔحّ ٝثِ ٝحبػ تطان ؾبذتٕب٘ی  ٚرٕقیتی ثٝ
حس اقجبؿ ذٛز ضؾیس ٜاؾت .عی تحمیمبت  ٚثطضؾی ٞبی نٛضت ٌطفت ٝتٛؾظ پػٞٚكٍط  ،ایٗ ٔٛضٛؿ زض قیطاظ رٙج ٝارطایی ٚ
فّٕیبتی پیسا ٘ىطز ٜاؾت ٔ ٚحسٚز ث ٝفقبِیت  ٚپػٞٚف ٞبی زا٘كٍبٞی اؾت.پبیبٖ ٘بٔ ٝحجیج ٝضٚظث ٝو ٝزض ثبال تٛضیح زاز ٜقس ثٝ
ایٗ ٔٛضز پطزاذت ٝاؾت ٓٞ.چٙیٗ عجك ثطضؾی ٞبی ا٘زبْ قس ، ٜتحمیمبتی زض ٔٛضز ایٗ ٔٛضٛؿ (پبیساضی ٔحّ ٝای) زض ٔحّٛٔ ٝضز
٘ؾط نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت و ٝایٗ أط ذٛز زِیّی ثطای ا٘زبْ ثیكتط چٙیٗ تحمیمبتی اؾت.ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت ٔصوٛض،إٞیت ٔحالت ثٝ
فٛٙاٖ وٛچىتطیٗ رعء قٟطی  ،زض ٞسایت تٛؾق ٝپبیساض قٟطی ،افعایف ٔی یبثسٔ.حّٞ ٝبی ارتٕبفی زض قٟط چٙب٘چ ٝثب ثط٘بٔ ٝضیعی
ؾبظٔب٘سٞی ٌطز٘س ٔی تٛا٘ٙس ٔقیبضٞبی ٔكتطن  ٚپٛیبی ظ٘سٌی زض قٟط ضا تٛؾق ٚ ٝتقٕیك ثركٙس.ایزبز ٔىبٖ قٟطی پبیساض زض
ٌط ٜٚثٟجٛز  ٚؾبظٔب٘سٞی ٔحّٞ ٝب ٙٔ ٚبعك قٟطی اؾت (ٔٛؾٛی  . )311382 ،ثسیٗ ٔقٙب ٘ح ٜٛتٛؾقٔ ٝحّٞ ٝب زض ٔمیبؼ والٖ
ٔی تٛا٘س ٔٛفمیت  ٚیب قىؿت ربٔق ٝضا زض ثطاثط حُ ٔكىالت ظیؿت ٔحیغی  ،ارتٕبفی  ،وبِجسی  ... ٚتقییٗ ٕ٘بیس ( ,2111168
.)roselandزض تّفیك ضٚیىطز ٞبی تٛؾقٔ ٝحّ ٝای  ٚتٛؾق ٝپبیساض ،ضٚیىطز تٛؾقٔ ٝحّ ٝای پبیساض  ،ث ٝفٛٙاٖ ضٚیىطزٞبی غبِت
فهط حبضط زض قٟطؾبظی ٔغطح ٛٔ ٚضز اؾتفبز ٜاؾتٛٞ(.زؾٙی)1411384،

مبانی نظری :
تعریف خاطره :
ٚاغ ٜذبعط ٜزض ِغت ٘بٔ ٝزٞرسا ث ٝنٛضت ظیط تقطیف قس ٜاؾت:
"أٛضی و ٝثط قرم ٌصقت ٝثبقس  ٚآحبضی اظ آٖ زض ش ٗٞقرم ٔب٘س ٜثبقس ٌصقتٞ ٝبی آزٔی ٚ ٚلبیـ ٌصقت ٝو ٝقرم آٖ ضا
زیس ٜیب قٙیس ٜاؾت .زیسٞ ٜبی ٌصقت ٝیب قٙیسٞ ٜبی ٌصقت( "ٝزٞرسا ِ)64/1339/غت ٘بٔ ٝاوؿفٛضز ذبعط 7 ٜضا ث ٝقىُ ظیط
تقطیف وطز ٜاؾت " :لسضت ا٘جبقت اعالفبت زض ش ٗٞذٛزآٌب ٚ ٜتٛا٘بیی ث ٝیبز آٚضزٖ آٟ٘ب ث ٝنٛضت اضازی ذیط ٜتزبضة ٌصقتٝ
ثطای وبضثطز زض آیٙس( oxford/531/1994( ."ٜ
زض ٞط ز ٚتقطیف ثٚ ٝرٛز ٚلبیـ یب تزبضة اقبض ٜقس ٜاؾت .یقٙی قىُ ٌیطی ذبعطٔ ٜؿتّعْ حسٚث یه ٚالق 8ٝیب وؿت یه تزطثٝ
اؾت .ث ٝتقجیط زیٍط اثتسا ٚالق ٚ ٝحبزح ٝضخ ٔی زٞس  ٚؾجت ٔی ٌطزز تب ذبعط ٜقىُ ٌیطز .ذبعطٞ ٜیچٍب ٜثی ٚالق ٝزض ذیبَ

٘مف ٕ٘ی ثٙسز  ٚآٖ ظٔبٖ وٚ ٝالق ٝیب حبزح ٝپبیبٖ ٔی پصیطز  ٚضٚظٞب اظ آٖ ٔی ٌصضز .آٖ چ ٝزض ش ٗٞثبلی ٔی ٔب٘س  ،فضبیی اؾت
وٚ ٝالق ٝیب حبزح ٝزض آٖ ضخ زاز ٜاؾت ....ذبعطٞ ٜب ٔطرـ ا٘ؿبٖ زض تفىط ث ٝظ٘سٌی ذٛیف ٞؿتٙس .ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ زض ٔحسٚز ٜای
ٔغطح ٔی ٌطزز و ٝذبعطٞ ٜب زض آٖ قىُ ٌطفت ٝثبقٙس  ٚذبعط ٜثسٚ ٖٚالقٔ ٝقٙی ٘ساضز"(حجیجی .)21/16/1378/ذبعطٞ ٜب ثٝ
ٞؿتی ٔب ٔقٙی زاز ٚ ٜاثقبز ظٔب٘ی  ٚفضبیی ظ٘سٌی ٔب ضا رٟت زاض ٔی وٙٙس (.) 270,277.siew.wai lim /2000
ٞط ا٘ساظ ٜتقساز افطاز زضٌیط زض ٚالق ٝثیكتط ثبقس إٞیت اٖ افعایف ٔی یبثس .اقیب  ٚفضبٞبی ث ٝربٔب٘س ٜاظ ٘یع زاضای اضظـ ذٛاٙٞس
ثٛزٌ.ب ٜاظ یه ذبعط ٜفمظ اؾبٔی ٘ ٚبْ ٞب ثبلی ٔی ٔب٘ٙس .ثؿیبضی اظ فضبٞبی قٟطی أطٚظ ٘بْ ٞبیی زاض٘س و ٝیبزاٚض ذبعطات ٌصقتٝ
تبضیری اٟ٘بؾت .ثسیٗ فطایٙس قىُ ٌیطی ذبعطات ث ٝنٛضت ظیط اؾت :
ٚالقٝ

ذبعطٜ

اقیبءٔ،ىبٖ ٞب٘ ،بْ ٞب (یبزآٚضی  /تسافی ذبعط) ٜ

خاطره جمعی و حافظه تاریخی:
ثطای اِٚیٗ ثبض ٔف ْٟٛحبفؾ ٝرٕقی تٛؾظ ربٔق ٝقٙبؼ فطا٘ؿٛی أیّیب تبیٓ ٔ ،غطح ٔی قٛز .ا ٚایٗ ٔف ْٟٛضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتٛضیح
ٔی زٞس و ٝظ٘سٌی رٕقی زض ع َٛتبضید أتساز زاضز ٙٔ ٚمغـ ٘یؿت  ٚایٗ احؿبؼ و ٝزض فطز ربٔق ٝیب اوخطیت لبعـ ربٔقٚ ٝرٛز
زاضز  ،حبفؾ ٝرٕقی ٘ 9بٔیسٔ ٜی قٛز .چیعی و ٝایٗ احؿبؼ تقّك ٛٞ ٚیت ث ٝیه ربٔق ٝضا زض زض ٖٚفطز ثٚ ٝرٛز ٔی آٚضز ،
پسیس ٜای وبٔال اضازی ٘یؿت ثّى ٝثقس غیط اضازی زاضز.پسیس ٜای و ٝزض ع َٛظٔبٖ  ٚزض ع َٛظ٘سٌی فطز ث ٝا ٚاِمب قس ٚ ٜایٗ ضا زض اٚ
زض٘ٚی ٔی وٙس  ٚثط ٔجٙبی آٖ اٍِٞٛبی ضفتبضی فطز زض ثغٗ ربٔق ٝقىُ ٔی ٌیطزٛٞ .یت ارتٕبفی  ٚحبفؾ ٝرٕقی زض ربیی حفؼ
ٔی قٛز وٚ ٝلتی فطز زض آ٘زبؾت حؽ ٔی وٙس فضبیی و ٝزض آٖ ٔؿتمط اؾت ثب ربٞبی زیٍط فطق زاضز  ٚآٖ فضب زاضای تساْٚ
تبضیری اؾت(.ذؿط ٚذبٚض ) 113،1383 ،
زض حبفؾ ٝرٕقی ٔبزٚ ٜرٛز ٘ساضز  ،ثّى ٝتٟٙب نٛض ذیبِی ٚرٛز زاضز  ،نٛض ذیبِی و ٝثتٛا٘یٓ زض ش ٗٞتزؿٓ وٙیٓ  .ثٙبثطایٗ ٚلتی
اظ قٟط نحجت ٔی وٙیٓ  ،ربی ربی قٟط ّٕٔ ٛاظ فضبٞبیی اؾت و ٝنٛض ذیبِی قٟط٘ٚساٖ زض آٖ ٘مف ٔی ثٙسزٕٞ .ب٘ٙس فضبٞبیی
ؤ ٝب زض قٟط ٞبی ذٛز زاقت ٝایٓ  ،ث ٝعٛض ٔخبَ ٔیساٖ ٘مف رٟبٖ  ٚیب ٔیساٖ ٌٙذ فّی ذبٖ  ٚیب ٔیساٖ ثٟبضؾتبٖ فضبٞبیی
ٞؿتٙس و ٝنٛض ذیبَ زض آٟ٘ب ٘مف ٔی ثؿت٘ ٚ ٝمف ذٛاٞس ثؿت .زض ٚالـ ذبعط ٜث ٝحبَ آٚضزٖ ٌصقت ٝاؾت  ٚذیبَ فبُٔ ثٝ
ٚرٛز آٚض٘س ٜذبعط ٜرسیس اؾت  ٚذیبَ ظٔب٘ی قىُ ٔی ٌیطز و ٝفضبی آٖ ربضی ثبقس .ث ٝظثبٖ زیٍط ذیبثبٖ ٞب ٔ ٚحّٞ ٝب ٚ
قٟطٞب ثب ضربٔت تبضیری و ٝزض آٖ ربضی اؾت ث ٝثبظ تِٛیس ذبعط ٜای رسیس تٛؾظ نٛض ذیبِی اٞبِی قٟط ٔی پطزاظز.
ث ٝظثبٖ زیٍط ٚلتی اظ حبفؾ ٝرٕقی قٟط نحجت ٔی وٙیٓ ،اظ ٔىبٖ ٞب یب فضبٞبیی نحجت ٔی وٙیٓ و ٝزض آٟ٘ب ذبعط ٜقٟطی
٘مف زاقتٚ ٚ ٝلبیـ قٟطی اتفبق افتبز ٜاؾت .ایٗ ٚلبیـ قٟطی ث ٝقٟط ضربٔت تبضیری زاز ٜاؾت  ٚزض ٚالـ رعئی اظ حبفؾ ٝی
تبضیری  ٚحبفؾٔ ٝب ٔی ق٘ٛس.یىی اظ فٙبنطی و ٝا٘ؿبٖ ثب آٖ تقطیف ٔی قٛز  ،حبفؾ ٝاؾت .قٟط ٘یع زاضای حبفؾ ٝاؾت .اٌط
قٟطی فبلس حبفؾ ٝتبضیری ثبقس ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت زاضای ٛٞیت اؾت .حبفؾ ٝتبضیری قٟط یقٙی ایٙى ٝقٟط ،زاضای ذبعط ٜاؾت ٚ
تقطیف ٔی وٙس و ٝزض ایٗ ٔىبٖ چ ٝاتفبلی افتبز ٜاؾت .فال ٜٚثط حبفؾ ، ٝقٟط ثبیس ذبعط ٜزاقت ٝثبقس .پؽ ٕٞب٘غٛض و ٝا٘ؿبٖ ثب

ذبعط ٜتقطیف ٔی قٛز قٟط ٘یع ثب ذبعط ٜتقطیف ٔی قٛز ( حجیجی ) 1384 ،ذبعط ٜرٕقی حبِتی اظ حبفؾ ٝرٕقی اؾت وٝ
ٔقٕٛال ثب فضبٞب ٌط ٜذٛضز ٜاؾت.
فضبی رٕقی ربیی اؾت و ٝحیبت ارتٕبفی زض آٖ رطیبٖ زاضز  ٚث ٝزِیُ یه ٚالق ٝتبضیری  ٚارتٕبفی یب ثط٘بٔ ٝاظ پیف تقطیف
قس ٜزض ذبعط ٜرٕقی ٔطزْ ربی زاضز  " .ایٗ فضبٞب ٔىبٖ ٞبیی ا٘س و ٝثیكتطیٗ ثطذٛضزٞب  ٚوٙف ٔیبٖ افطاز زضآٖ ٞب ثٚ ٝلٛؿ ٔی
پی٘ٛسز  ٚقبُٔ تٕبْ ثرف ٞبیی اظ قٟط٘س ؤ ٝطزْ ث ٝآٖ ٞب زؾتطؾی فیعیىی  ٚثهطی زاض٘س .ثٙبثطایٗ ٔطظٞبی ایٗ فضبٞب،ذیبثبٖ
ٞب ،پبضن ٞب یب ٔیساٖ ٞب ثب ثٙبٞبیی و ٝآٟ٘ب ضا ٔحسٚز ٔی ؾبظ٘س ،تقییٗ ٔیك٘ٛس(" .تیجبِسظ ) 1385 ،فضبی رٕقی" ،ثؿتط ٔكتطوی
ؤ ٝطزْ فقبِیت ٞبی وبضوطزی ٔ ٚطاؾٕی ضا و ٝپی٘ٛس زٙٞس ٜافضبی ربٔق ٝاؾت ،زض آٖ ا٘زبْ ٔی زٙٞس؛ چ ٝضٚظٔطٌی ٞبی
ٔقِٕٛی ثكط  ٚچ ٝركٛٙاض ٟٞبی زٚض ٜای "(ٔس٘ی پٛض)215 ،1379 ،
حبفؾ ٝتبضیری ضا ثبیس قىّی اظ ا٘جبقت ذبعط ٜرٕقی زض ٔحٛض ظٔبٖ ث ٝحؿبة آٚضز .ایٗ حبفؾ ٝثسیٗ تطتیت اظ ذالَ ؾبظٚوبضٞبی
فطا فىٙی ث ٝؾٛی ٌصقتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ث ٝؾٛی آیٙس ،ٜتهٛض ٘ٛفی ٔٙكب  ٚؾط٘ٛقت ٔكتطن ضا ثٚ ٝرٛز ٔی آٚضز .ثسیٗ تطتیت
حبفؾ ٝتبضیری ضا ٔی تٛاٖ ث ٝآِج ْٛثعضٌی تكجی ٝوطز و ٝثطای یه ٌطٔ ٜٚكتطن اؾت ،أب  ٕٝٞافطاز زؾتطؾی  ٚلطائت یىؿبٖ اظ
آٖ ٘ساض٘س .حبفؾ ٝتبضیری ثب تسا ْٚثط ٔحٛض ظٔبٖ ،قىّی پٛیب  ٚپیچیس ٜثط ذٛز ٔیٍیطز؛ ٔحٛض ظٔبٖ ضا ث ٝنٛضت ٞبی ٔرتّف ٔتحَٛ
وطز ،ٜثط آٖ ٘مبط فغف ،تبویس ،تغییط قىُ ٞبی اؾبؾی ،ثبظٌكت ٞب  ٚتىطاض ٔبضپیچی  ... ٚایزبزٔی وٙسHubbard، 2111(.
 )Hollowayٚحبفؾ ٝتبضیریٕٞ ،چٙیٗ ثط ثؿتط فضب حطوت ٔیىٙس؛ ث ٝفجبضت زیٍط ٔحٛض ظٔبٖ زض ضاثغ ٝای پیٛؾت ٝثب ٔحیظ
فضبیی لطاض ٔیٍیطز  ٚثٛ٘ ٝث ٝذٛز آ٘طا تغییط زاز ٚ ٜثط آٖ ٔقٙبٌصاضیٕ٘ ،بزٌصاضی ٘ ٚكبٌ٘ ٝصاضی ٔی وٙس(.ققّ)1385 ،ٝ
تهٛیط شٙٞی ٔكتطن ،غبِجب ؾبذتبض ثبٚضٞب ضا ث ٝفٛٙاٖ یه ارتٕبؿ ،زضثبضٌ ٜصقت ،ٝاٞساف ،آضٔبٖ ٞب  ٚآیٙس ٜقىُ ٔی زٞس .ثط ایٗ
اؾبؼ ذبعط ٜرٕقی ٔی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ یه فٙهط ثٙیبزی ثطای قىُ زازٖ ثٛٞ ٝیت ّٔیٔ ،حّیٔ ،س٘ی ٔ ٚكتطن زض ٘ؾط ٌطفتٝ
قٛز .زضیبفتٗ اضظـ ذبعطٔ ٜكتطن اظ عطیك یبزٔبٖ ٞبی ٌصقت ٚ ٝقٙبؾبیی فٙبنط ٌصقت ٚ ٝضقت ٝذبعط ٜای آٟ٘بٔ ،یبٖ ؾیٕبی
وبِجسی قٟط  ٚؾبذتبض شٙٞی ؾبوٙبٖ آٖ ،ضاثغ ٝای ثؿیبض ٔؿتمیٓ  ٚلٛی ثطلطاض ٔیىٙس .ث ٝفجبضتی ،ؾیٕبی وبِجسی ٔ ٚىبٖ ٞبی
قٟطٔ ،ب ث ٝاظای ؾبذتبضٞبی شٙٞی ؾبوٙبٖ آٖ یب ٔكرم وٙٙس ٜضٚـ فىطی آٟ٘بؾت) Stringer، 1975( .
"ذبعطات رٕقی  ٚتٕبیالت  ٚاضظـ ٞبی ا٘ؿب٘ی زض وبِجس قٟط ٔؿتتط اؾت ٔ ٚغبِق ٝوبِجس قٟط ث ٝعٛض ضٕٙی ٔغبِق ٝاضظـ ٞبی
ا٘ؿب٘ی قىُ زٙٞس ٜآٖ ٘یع ث ٝقٕبض ٔی ضٚزٞ ( ".بقٓ ٘ػاز )66/1385/فقبِیت ٞبی ربضی زض فضبٞبی فٕٔٛی تهٛیطی اظ اضظـ
ٞبی فطٍٙٞی  ٚؾٙتی یه ارتٕبؿ اؾت ".تقجیط فضبی قٟطی ،ثب ظ٘سٌی رٕقی و ٝرّ ٜٛای اظ فط ًٙٞربٔق ٝاؾت  ٚزض فیٗ حبَ
ثب فطا ٓٞثٛزٖ زؾتطؾی فٕٔٛی ث ٝفضب ٔتطازف اؾت٘( " .می ظاز" )1385816 ،ٜفضبٞبی قٟطی وبضوطز ایزبز ر ٛافتٕبز ٘ ٚعزیىی
ثیٗ افطاز  ٚنٕیٕیت یه ٔحّ ٝثٚ ٝرٛز ٔی آٚض٘س ثس ٖٚآ٘ى ٝثطای ایٗ افطاز تقٟسی ایزبز وٙس( ".فىٞٛی)13838244 ،
یه ٔطوع قٟطی ؾٙتیٞ ،ؿت ٝفقبِیت قٟطی ٔ ٚزعا وٙٙس ٜلؿٕت ٞب ٔ ٚحّٞ ٝبی ٔرتّف اظ یىسیٍط اؾت .فس ٜای اظ افطاز زض
ٔطوع ث ٝوبض ٔكغٞ َٛؿتٙس  ٚثؿیبضی زیٍط زض ٘عزیىی ایٗ ٔحسٚز ٜظ٘سٌی ٔی وٙٙس  ٚثطای اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت زِٚتی ،ازاضی،ذطیس
 ...ٚث ٝایٗ ٔحُ ٔطارقٔ ٝی وٙٙس .حتی ثؿیبضی اظ ٌطزٕٞبیی ٞب ٔ ٚطاؾٓ ٔرتّف ارتٕبفی زض ایٗ ٔحسٚز ٜثطٌعاض ٔی ق٘ٛس  ٚزض
ٚالـ ٔی قٛز اظ آٖ ثٔ" ٝحّی ثطای ضفتٗ ث ٝآٖ "ثطای أٛض ٔرتّف یبز وطز" ثطذٛضز ارتٕبفی ٔطزْ ثب ثیكی ٝٙتبضیری  ٚفطٚ ًٙٞ
لٔٛیت ٔتفبٚت اظ اضظـ ٞبی فضبٞبی رٕقی اؾت) banerjee، 2111 ( ".

ذبعط ٜرٕقی ٔف ْٟٛپیچیس ٜای اؾت اظ رّٕ ٝث ٝایٗ زِیُ و ٝزض ٔقٙبی ٔهغّح آٖ ث ٝنٛضتی ثسیٟی ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی
قٛز.ذبعط ٜاؾبؾبً فطزی اؾت  ٚذبعطٞ ٜط فطزی ثب ذبعط ٜفطز زیٍط تفبٚت زاضز.
فیّؿٛفب٘ی ٔب٘ٙس الن حتی ٛٞیت قرهی ضا اظ عطیك ذبعط ٜتجییٗ ٔی وٙٙس .ذبعط ٜیه ٚرساٖ ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٚ ٝرساٖ
زیٍطٔٙتمُ وطز  ٚث ٝایٗ ٔقٙب ذبعط ٜزاضای ؾٛی ٝای وبْ الً قرهی اؾت .زِیُ ز ْٚثطای احجبت قرهی ثٛزٖ ذبعط ٜایٗ اؾت وٝ
فمظ ذبعط ٜاؾت و ٝثٔ ٝب احؿبؼ ٌصقت ظٔبٖ ،فبنّ ٝظٔب٘ی یب ثٟتط ثٍٛییٓ فٕك ظٔبٖ ضا ٔی زٞس( .ضیىٛض ،پُ)
"حبفؾ ٝتبضیری ضا ثبیس قىُ ا٘جبقت حبفؾ ٝرٕقی زض ٔحٛض ظٔب٘ی ث ٝحؿبة آٚضز.حبفؾ ٝرٕقی حبفؾ ٝای اؾت و ٝزض زض ٖٚیه
ٌط ٜٚارتٕبفی ٘ٛفی اقتطان شٙٞی زض پی٘ٛس ثب ٌصقت ٝثٚ ٝرٛز آٚضز ٚ ٜوٕب ثیف ذبل آٖ ٌط ٜٚاؾت .ایٗ حبفؾ ٝثسیٗ تطتیت اظ
ذالَ ؾبظ  ٚوبضٞبی فطافىٙی ث ٝؾٛی ٌصقتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ث ٝؾٛی آیٙس ٜتهٛض ٚرٛز ٘ٛفی « ٔٙكب » ٔكتطن ٛ٘ ٚفی « ؾط٘ٛقت »
ٔكتطن ضا زض ٌطٔ ٜٚعثٛض ثٚ ٝرٛز ٔی آٚضز.
پؽ تقطیف ٔىبٖ ٞبیی و ٝیبز آٚض حٛازث ٔ ٚحفّی ثطای ثٚ ٝلٛؿ پیٛؾتٗ ضذساز ٞبی قٟطی ثبقس ث ٝذهٛل زض ثبفت تبضیری
قٟط و ٝاضتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ؾبذت انّی قٟط زاضز ٔی تٛا٘س ث ٝتمٛیت ٛٞیت یه قٟط وٕه وٙس .یقٙی ٚلٛؿ ایٗ حٛازث
زضفضبٞبی فٕٔٛی ثطای فبٔٔ ٝطزْ ( ث ٝفٛٙاٖ ٌط ٜٚفٛق اِصوط) احؿبؼ ٔكبضوت زض یه ؾط٘ٛقت قٟط ضا تمٛیت ٔی وٙس .ایٗ
احؿبؼ ٔكبضوت زض ؾط٘ٛقت قٟط ٔی تٛا٘س ٔمسٔ ٝای ثطای تمٛیت حؽ تقّك ث ٝقٟط ثبقس و ٝزض ٘تیز ٝآٖ ایزبزی قٟطی پٛیب
ٕٞعٔبٖ ثب قىُ ٌیطی قرهیتی پٛیب اظ قٟط٘ٚس ثٚ ٝلٛؿ ٔی پی٘ٛسز.
حبفؾ ٝرٕقی ،اظ ز٘ ٚؾط ،ثب تبضید تفبٚت زاضز٘ :رؿت آ٘ى ٝحبفؾ ،ٝیه رطیبٖ فىطی ٔسا ٚ ْٚپیٛؾت ٝاؾت ،ظیطا آ٘چ ٝاظ ٌصقتٝ
حفؼ ٔی قٛزٕٞ ،چٙبٖ زض ضٕیط ٌط ٜٚظ٘سٔ ٜی ٔب٘س؛زیٍط ایٙى ٝحبفؾ ٝرٕقی ثطذالف تبضید ،اظ ٔحسٚزٌ ٜط ٜٚفطاتط ٕ٘ی ضٚز.اِجتّٝ
ٕٔىٗ اؾت ذبعطات یه ٌط ، ٜٚذبعطات ٌطٞٚی زیٍط ضا وبُٔ وٙس ،أب ثبیس ذبعطات زٌ ٚط ٜٚثب حٛازحی وٌ ٝصقت ٝضا ٔی ؾبظز،
ثی اضتجبط ٘جبقس.ایٗ اضتجبط ٔیبٖ ٌطٞ ٜٚبٔ ،ؤیس ایٗ ٚالقیقت اؾت و ٝافطاز ارتٕبؿ ٕٞعٔبٖ زض ٌطٞ ٜٚبی ٔتقسز فضٛیت ٚ
ٔكبضوت زاض٘س.اٌط ؾطظٔیٗ ّّٔی ضا ث ٝفٛٙاٖ ثعضٌتطیٗ ٌط ٜٚزض ٘ؾط ثٍیطیٓ ،زضٔی یبثیٓ وٞ ٝطچٙس ظ٘سٌی افطاز ٘ ٚعزیىبٖ ٚ
زٚؾتبٖ آ٘بٖ،زضٕٞیٗ ٌط ٜٚثعضي رطیبٖ زاضزٕ٘ ،ی تٛاٖ ٌفت و ٝتٛر ٝث ٝؾطظٔیٗ ّّٔیٔ ،قغٛف ث ٝؾط٘ٛقت فطزی ٞطیه اظ
افضبی آٖ اؾت.
اٌط تبضید ّّٔی ضا فكطز ٜای ٌٛیب اظ ضٚیسازٞبی ٕٟٔی ثسا٘یٓ و ٝظ٘سٌی یه ّّٔت ضا ضلٓ ظز ٜاؾت ،ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝایٗ تبضید،ثب
تبضید ٔحّّی تفبٚت زاضز؛ظیطا ،تبضید ّّٔی ضٚیسازٞبی حجت قس ٜای اؾت و ٝثطای  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ ،لبثُ تٛر ٝاؾت.
ذبعط ٜاثعاض تفحم ٌصقت٘ ٝیؿت ثّى ٝنح ٝٙایؿت ثطای ث ٝحبَ آٔسٖ ٌصقت ، ٝنح ٝٙایؿت ثطای پی٘ٛس ٔزسز ثب ٔحیظ.ذبعطٜ
تب فٕیك تطیٗ الیٞ ٝب ضا ٔی وبٚز ثطای آ٘ى ٝثتٛا٘س ٔىب٘ی رسیس زض ذبعط ٜقٟطی ضا وكف وٙس ،پبضٞ ٜبی ٔزعا ضا زض وٙبض ٔ ٓٞی
چیٙس تب وبضوطزی ٔزسز ث ٝآٟ٘ب ثجركس  ،فطأٛـ قس ٜضا ٘زبت زٞس ٚأیس ٞب ٚآضظٞٚبی ؾطوٛة قس ٜضا اظ ٘ ٛثطٞب٘س( " .حجیجی
)1، 1381،
فضبی قٟطی ثؿتطی اؾت و ٝحیبت ٔس٘ی زض آٖ رطیبٖ ٔی یبثس ٚ ،ضٚیسازٞب  ٚحٛازث زض آٖ ضخ ٔی زٙٞس1994 Tschumi (.
 )x,x153ضٚیسازٞب  ٚحٛازحی و ٝحیبت ٔس٘ی ضا ث ٝحیبت ٚالق ٝای تجسیُ وطز ( ٜحجیجی ٚ ) 16، 1378 ،ؾجت ٔی ق٘ٛس تب

ذبعط ٜقىُ ثٍیطز  ٚشٔ ٗٞحُ ا٘جبقت ذبعطٞ ٜب قٛز .ذبعطٞ ٜبی رٕقی زض ٚالـ ٔزٕٛف ٝای اظ حبفؾٞ ٝبی فطزی ٌ ٚطٞٚی
اؾت.
ثطایٗ اؾبؼ حفؼ  ٚتمٛیت فٛأُ ذبعط ٜاٍ٘یع اثعاضی اؾت ثطای پی٘ٛس ظزٖ ؾبوٙبٖ ثٔ ٝحیظ قٟطی ٚفٕیك تطوطزٖ احؿبؼ تقّك
ذبعط ث ٝآٟ٘ب .فبُٔ زیٍط زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙكرم ثٛزٖ حسٚز قٟط اؾت.عجیقتب وؿی ٕ٘ی تٛا٘س ذٛز ضا ث ٝثبفتی و ٝاظ ٞط عطف
ٌؿتطـ ٔی یبثس ٔتقّك ثسا٘س  ٚآ٘طا أٗ احؿبؼ وٙس.ضٕٗ ایٙى ٝایٗ تٛؾقٌٚ ٝؿتطـ ثی ا٘ساظٔ ٜكىالت وبِجسی ظیبزی ضا ثطای
قٟط ثٛرٛز ٔی آٚضز.
ؾبذتبض قٟط أطٚظ٘ ،كب٘ٞ ٝبی ثؿیبض وٛچىی اظ قٟط ؾٙتی ایطا٘ی زاضز٘ .ؾبْ ٔحّ ٝثٙسی ،ث ٝفٛٙاٖ لغقبتی ٘یٕٔ ٝؿتمُ ٘ ٚیٕٝ
ذٛزوفب اظ ؾبذتبض قٟط ضذت ثط ثؿت ٝاؾتٔ .طوع ٔحّ ،ٝثٔ ٝخبث٘ ٝمغ ٝفغف ٔحیظٚ ،رٛز ذبضری ٘ساضز٘ .كب٘ٞ ٝبی قٟطی وٝ
اظٔقٕبضی ذبل ؾطچكٕٔ ٝی ٌطفت ٝا٘س ،ث ٝذكىی ٌطاییس ٜا٘س .تىی ٝثط حطوت ؾٛاض ٜث ٝربی پیبز ،ٜقىُ  ٚا٘ساظٔ ٜقبثط ضا
زٌطٌ ٖٛوطز ٜاؾتٔ .قٕبضی ٔؿى٘ٛی ٔتىی ثط آ ٚ ٗٞقیك ،ٝثب انبِت فٙبٚضی ؾبذت  ٚالتهبز ٔؿىٗ ،ؾّٞ َٛبی تكىیُ زٙٞسٜ
ثبفت قٟط ضا تغییط قىُ ثٙیبزی زاز ٜاؾت.
ایزبز ٛٞیت ثٙٔ ٝعِ ٝتسافی ذبعطات قٟط ؾٙتی ایطاٖ زض ٔٙؾط قٟط رسیس ،السأی اؾت وٙٔ ٝحهط ث ٝزذبِت زض ؾیٕبی ٔحیظ
ٕ٘ی قٛز .ثّى ٝرٙجٞ ٝبی ؾبذتبضی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟط ضا ٘یع زؾترٛـ زٌطٌ٘ٛی ٔی وٙس
قٟط ٔحُ ثطٚظ تفبٚت ٞب  ٚاذتالف ٞبی فطٍٙٞی  ٚضفتبضیؿت ،فضبٞبی قٟطی و ٝثؿتط ثطٚظ ایٗ فقبِیت ٞب ٞؿتٙس  ٓٞذبنیتٟبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زاض٘س.
"ٔٙؾٛض اظ ؾبذت انّی قٟط و ٝتٛؾظ ثطذی نبحت ٘ؾطاٖ ٘ؾیط زیٛیس وطیٗ  ،آزٔ٘ٛس ثیىٗ ،وطیؿتٛفط اِىؿب٘سض ٔ ٚبوی زض زٝٞ
ٞبی ٔ 71 ٚ 61غطح قس ٜاؾت  ،ایٗ اؾت و ٝوُ ؾبذت یه قٟط ضا ٔیتٛاٖ ث ٝز ٚثرف انّی  ٚغیط انّی تمؿیٓ وطز.
ثرف انّی ،اؾترٛاٖ ثٙسی  ٚؾت ٖٛفمطات قٟط ضا تكىیُ ٔی زٞس ٔ ٚقطف حجبت،تساٛٞ ٚ ْٚیت قٟط اؾت .ایٗ ثرف ٔقٙی انّی
قٟط ضا و ٝثٔ ٝف ْٟٛا٘تمبَ پیبْ ثبقس ا٘زبْ ٔی زٞس .ؾبیط لؿٕت ٞبی قٟط ثرف غیط انّی ضا تكىیُ ٔی زٙٞس وٕ٘ ٝبیٙس ٜتغییط،
تٛٙؿ  ،آظازی  ٚاذتیبض اؾت" (.ثحطیٙی ) 36، 1377،
زض ض٘ٚس پب ٌطفتٗ ٛٞیت فطزی یب رٕقی ،یه رٙجٚ ،ٟٓٔ ٝرٛز ٔحسٚز ٜای اؾت وٛٞ ٝیت زض آٖ قىُ ٔی ٌیطز.ایٗ ٔحسٚز،ٜ
زضٚالـ چبضچٛثی اؾت وٚ ٝضای آٖ ثب ٛٞیتی ٔتفبٚت یب ٔتضبز ثطذٛضز ٔی قٛز.اضتجبط ٘عزیه ٛٞیت  ٚفضبی ظیؿتی ،ؾجت ٓٞ
ثؿتٍی فٕیك تط وؿب٘ی ٔی قٛز و ٝزض فطنٔ ٝكتطوی ث ٝؾط ٔی ثط٘س.ایٗ  ٓٞثؿتٍی ،ثیكتط ضیك ٝضٚا٘ی زاضز  ٚفبُٔ انّی
آٖ ٓٞ،قٙبؾبیی پیطأٔ ٖٛحٛضی اؾت وٕٞ ٝب٘ب تىطاض قسٖ ضفتبضٞبی ٔكبث ٝزض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜاؾت(.ال٘) 191: 1981 ،ٛ
ٚاثؿتٍی ث ٝفضبٌ ،ب ٜفمظ اظ رٙجٕ٘ ٝبزی آٖ ٔغطح اؾت؛یقٙی احؿبؼ تقّّك ٕٔىٗ اؾت ثی ثطلطاضی ضاثغ ٝای ّٕٔٛؼ ٔیبٖ فطز ٚ
فطنٛٔ ٝضز ٘ؾطـ پسیس آیس.ضفتبض ٟٔبرطاٖ اظ ایٗ ٘ؾط ثؿیبض ٌٛیبؾت.آٟ٘ب و ٝثیكتط زض اعطاف قٟطٞبی ثعضي ربی ٔی ٌیط٘س ،ثب
ثبظؾبظی ثطذی ٚیػٌیٟبی فضبی انّی قبٖٔ ،ی وٛقٙس ثب احؿبؼ ثیٍبٍ٘ی ٔجبضظ ٜوٙٙس.

ت ٓٞٛظایی فضب و ٝؾجت ؾبظ تسا ْٚذبعط ٜاؾت ،ایٗ ٌٕبٖ ضا پیف ٔی آٚضز و ٝتغییطی ضخ ٘ساز ٜاؾت؛قبیس ثب ایٗ ت ٓٞٛاؾت وٝ
ٌصقت ،ٝث ٝحبَ آٚضزٔ ٜی قٛز  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝایٌ ،صقت ظٔبٖ اظ یبز ٔی ضٚز.
زض ٞط حبَ ثطای حفؼ ذبعطٞ ٜب زض یه قٟط ثبیس ث ٝؾطاك فٙبنط ٛٞیتی ٔ ٚقٙبی آٖ قٟط ضفت چطا وٛٞ ٝیت قٟط ثب قىُ قٟط
تفبٚت ٞبی اؾبؾی زاضزٚ .لتی اظ ٛٞیت قٟط نحجت ٔی وٙیٓ ث ٝچیعی ضرٛؿ ٔی وٙیٓ و ٝزض پؽ ؽبٞط  ٚزض ثغٗ قٟط ٟ٘فتٝ
اؾت ٕٔ ٚىٗ اؾت ٞیچ ضثغی ث ٝقىُ  ٚؽبٞط قٟط ٘ساقت ٝثبقس .ثٕٞ ٝیٗ ؾجت ثبیس ث ٝا٘ؿبٖ ٞب  ٚضذساز ٞبی قٟط ٍ٘ب ٜوٙیٓ.
فضاهای شهری و هویت شهر:
قٟط ثی ٛٞیت یىی اظثعضٌتطیٗ ٔقضالتی اؾت و ٝا٘ؿبٖ أطٚظی زضثؿیبضی اظ٘مبط رٟبٖ ثب آٖ زؾت ثٌ ٝطیجبٖ اؾت.ظ٘سٌی زضایٗ
ٌ ٝ٘ٛقٟطٞب ثبفج ؾطزضٌٕی  ٚاضغطاة  ٚتكٛیف ٔی قٛز  ٚا٘ؿبٖ ٕ٘ی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝآٖ احؿبؼ تقّك وٙس .اٌط فضب ضا ٌؿتطٜ
ای ثبظ  ٚا٘تعافی ثجیٙیٓ ٔىبٖ ثركی اظفضبؾت و ٝثٛؾیّ ٝقرهی یب چیعی اقغبَ قس ٜاؾت ٚزاضای ثبض ٔقٙبیی  ٚاضظقی اؾت.
حؽ ٔىبٖ ٔی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝایزبز تقّك ذبعط زض افطاز ٟ٘ ٚبیتب حجبت ٔ ٚب٘سٌبضی ارتٕبؿ زض قٟط قٛز .
حؽ ٔىبٖ فضب ضا اظ حبِت فبْ  ٚیىؿبٖ ثطای ٔ ٕٝٞی ضٞب٘س  ٚآ٘طا ث٘ ٝمغ ٝای ذبل ثطای ٔربعجب٘ف تجسیُ ٔی وٙسٛٞ .یت
ٔىب٘ی پی٘ٛس ٘عزیىی ثب ٛٞیت قرهی پیسا ٔی وٙس ” ٔٗ ایٙزب ٞؿتٓ “حىبیت اظ ٔٗ ٞؿتٓ ٔی وٙسٔ(.س٘ی پٛض(1379 ،
ثس ٖٚقه یىی اظ ضاٞ ٜبی ایزبز ٛٞیت ثطای قٟطو ٝثب ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ و٘ٛٙی آٖ ٘یع تٙبؾت زاقت ٝثبقس ؾبذت فضبٞبی فٕٔٛی زض
قٟط اؾت .تطا٘ؿیه 11فضبٞبی ثبظ قٟطی ضا ث ٝز ٚزؾت ٝوّی ؾرت فضب ٘ ٚطْ فضب تمؿیٓ ٔی وٙس .ؾرت فضب ث ٝاٖ زؾت ٝاظ فضبٞب
اعالق ٔی قٛز و ٝفّٕىطز انّی آٟ٘ب زٚض  ٓٞرٕـ قسٖ  ٚفقبِیتٟبی ارتٕبفی اؾت زض ٔمبثُ ٘طْ فضبٞب ثب فٙبنط عجیقی تقطیف
ٔی ق٘ٛس  ٚفٕال فطنتٟبیی ضا ثطای اؾتطاحت ،ذّٛت  ٚزٚضی اظ ٔحیظ ٔهٛٙؿ زض اذتیبض قٟط٘ٚساٖ لطاض ٔی زٙٞس .أطٚظ ٜاوخط عطح
ٞبی قٟطی فبلس ؾرت فضب ٞؿتٙس .اؾبؾب فضبٞبیی ٔحسٚز  ٚقىیُ ثبوطا٘ٞ ٝبی لبثُ ازضان  ٚزاضای ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی رع ٚفضبٞبی
فطأٛـ قسٞ ٜؿتٙس  ٚچ ٖٛایٗ فضبٞب ثؿتط ٚلٛؿ حیبت رٕقی ثطای قٟط٘ٚساٖ ٞؿتٙس فمساٖ آٟ٘ب زض ٚالـ فمساٖ حیبت رٕقی ٚ
اقتطاوبت شٙٞی ثیٗ قٟط٘ٚساٖ اؾت  ٚایٗ أط ثبفج اظ ثیٗ ضفتٗ حؽ ٔىبٖ ٔی قٛز .ثطای قىُ ٌیطی حؽ ٔىبٖ زض قٟط ٚرٛز
ؾرت فضبٞب زض ؾغٛح ٔرتّف اِعأی اؾت٘ .ىت ٝزیٍطی وٕٛٞ ٝاض ٜزض عطحٟب ث ٝفطأٛقی ؾپطزٔ ٜی قٛز تٛر ٝث ٝحطوت پیبزٜ
زضؾغح قٟط اؾت.ایٗ زضؾت ٕٞبٖ ربیی اؾت أىبٖ زضً٘ ضا اظقٟط٘ٚساٖ ؾّت ٔی وٙس ٚایٗ یقٙی ٘بتٛاٖ وطزٖ فضب زضایزبز
حؽ ٔىبٖ ٛٞ ٚیت.
ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ ٞسف (ایزبزٛٞیت زضفضبٞبی قٟطی) فضبٞب  ٚؾبذتٕبٟ٘بی فٕٔٛی قٟط ثبیس  4ذهٛنیت ظیط ضا زض ذٛز
زاقت ٝثبقٙس:
 .1فضبٞبی فٕٔٛی قٟط ثبیس ثب ٌصقت ٚ ٝحبَ قٟط پی٘ٛس ثطلطاض وطز ٚ ٜذهٛنیبت آ٘طا زض ذٛز ٔزؿٓ ؾبظز:

ضاة وطیط زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙقتمس اؾت و ٝفضبٞبی لسیٕی ضا ثبیس اظ ٘ ٛوكف ٕ٘ٛز .ظٔب٘ی ایٗ ٞسف زؾت یبفتٙی ٔی قٛز و ٝاثتسا
وبضوطزٞبی آ٘طا اضظـ ٟ٘یٓ  ٚثقس زض ٔىبٖ زضؾت ثب ثطذٛضزاضی ٔٙبؾت آٖ ضا زض عطح وّی قٟط ثط٘بٔ ٝضیعی ٕ٘بییٓ.قٟطؾبظاٖ
ٕٛٞاضٚ ٜؽیف ٝاذاللی زاض٘س و ٝذهٛنیبت ظٔبٖ ضا زض وبضٞبی ذٛز ٔتزّی ٕ٘بیٙس.

 .2فضبٞبی فٕٔٛی ث ٝفٛٙاٖ فٙبنطی ٕ٘بزیٗ ثطای ایزبز ٘مبط تبویس زض قٟط:

اظ٘ؾط وٛیٗ ِیٙچ ٔحیظ ثبیس ٛٞیت لبثُ ازضان زاقت ٝثبقس.ایٗ ٘ٛؿ ٛٞیت یب حؽ ٔىبٖ ٔی تٛا٘س احؿبؼ تقّك ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٝ
ثبقس ٔ ٚیبٖ ٔطزْ ٔ ٚىبٟ٘ب اضتجبط ثطلطاض وٙس ٚ ٚحست ثٛرٛز آٚضز .ایزبز ٔحیظ ٞبی ٔتٛٙؿ أىبٖ ا٘تربة افطاز ضا اظ ٔحیظ ٞبی
ذّٛت تب قّٛكٔ ،حهٛض تب آظاز  ٚؾبز ٜتب پیچیس ٜافعایف ٔی زٞس.
 .3قٙبذت فقبِیتٟبی ٔطزْ  ٚتٛر ٝث ٝفضب  ٚوٙف ا٘ؿبٖ  ٚوبِجس ؾبذت ٝقس:ٜ

ٚضٛح فطْ ثهطی  ٚفّٕىطز فضب ٔٛرت ازضان نحیح اظ آٖ  ٚزض ٘تیز ٝاضتجبط ٔٙبؾت ٔطزْ ثب فضب ٔی ٌطزز و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝإٞیت
ارتٕبفی فضب ٔی ا٘زبٔسٞ.طٌب ٜفّٕىطزی ثب اٞساف فضبیی ٔٙغجك ثبقس فضب زاضای ٔف ْٟٛذٛاٞس ثٛز .ا٘ؿبٖ رعئی اظ فضبؾت  ٚثب
اضظقٟب ٙٞ ٚزبضٞب ث ٝایٗ فضب ٔقٙب ٔی ثركس .اٍِٛی ضٚاثظ ارتٕبفی حبثت ٘یؿت ٞ ٚط فضب ثب ربیٍعیٗ قسٖ ضٚاثظ ارتٕبفی ذبل
چٟطٔ ٜتفبٚتی ث ٝذٛزٔی ٌیطز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثبیس ث ٝز٘جبَ فضبیی ٌكت و ٝث ٝتغیطات ؾطیـ ربٔق ،ٝتىِٛٛٙغی  ٚالتهبز پبؾرٍٛ
ثبقس .ث ٝایٗ تطتیت قٟط ٘یبظٔٙس فضبٞبیی اؾت و ٝث ٝعٛض اضٌب٘یه ثب ظ٘سٌی لطیٗ قٛز فیٙی لبثُ ا٘قغبف  ٚلبثُ احیبء ثبقس.
 .4تٙبؾت قٟطؾبظی ثب ظٔبٖ:

فضب ثطای ایٙى ٝثتٛا٘س اضظقٕٙس ٔ ٚب٘سٌبض ثبقس ثبیس ضٚح ظٔبٖ ضا زض ذٛز ٔزؿٓ وٙس ٔ.ب زضفهط فسْ لغقیت ظ٘سٌی ٔی وٙیٓ ٚ
ثؿیبضی اظ أٛضی و ٝتطزیس ٘كس٘ی ٔی ٕ٘ٛز٘س أطٚظٛٔ ٜضز تطزیس رسی لطاضٌطفت ٝا٘س ٔ.ب زض ز٘یبیی لطاض زاضیٓ و ٝثب ؾطفت قتبثبٖ
زض حطوت اؾت.زض ٚالـ ثبیس چبضچٛة ؾبذتبضی ضا ثطای ایٗ ؾبذتٕبٟ٘ب زض ٘ؾطٌطفت و ٝفضبٞب زض آٖ لبثُ تغییط ثبقٙس  ٚزض غیط
ایٙهٛضت فضبیی و ٝثتٛا٘س ذٛز ضا ثب تغییطات ؾطیـ فّٓ  ٚربٔقٙٔ ٝغجك ؾبظز پؽ اظٔستی ا٘سن ؤ ٟٝٙی قٛز  ٚثس ٖٚاؾتفبز ٜثبلی
ٔی ٔب٘س.
حافظه و خاطره شهری:
زض ٌصقت ٝفضبٞبی قٟطی ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زض ظ٘سٌی فطزی ،ذب٘ٛازٌیٔ ،حّی  ٚقٟطی ٔطزْ زاقت  ٚثؿیبضی اظ فقبِیت ٞبی
فٕٔٛی ،رٕقی ٌ ٚطٞٚی زض آٟ٘ب رطیبٖ ٔی یبفت .ث ٝایٗ تطتیت ثركی اظ فقبِیت ٞبی ارتٕبفی ٌ ،صضاٖ فطاغت  ٚتجبزَ اعالفبت ٚ
تزطثیبت اظ عطیك تٕبؼ ٞبی چٟط ٜث ٝچٟط ٜنٛضت ٔی پصیطفت (.ؾّغبٖ ظاز ٚ )2،1385 ، ٜایٗ فضبٞبی قٟطی " افٓ اظ وٛچٞ ٝب
 ،ذیبثبٖ ٞب  ،زضٚاظٞ ٜب "..........ٚثؿتط قىُ ٌیطی ذبعطٞ ٜب ثٛز ٜاؾت.
فضبٞبی قٟطی ثب فقبِیت ٞبی زض٘ٚی آٖ تقطیف ٔی قٛز ٕٞ ٚیٗ فقبِیت ٞب  ٚضٚاثظ ٔب ثیٗ ا٘ؿبٟ٘ب  ،تهبٚیط شٙٞی  ٚاظ ؾٛی زیٍط
ذبعط ٜقٟطی ضا ؾجت ٔی ٌطزز .زض ٌصقت ٝث ٝفّت ٘عزیه ثٛزٖ فضبٞبی وبض  ٚظ٘سٌی  ٚتفطیح ٌ ٚصضا٘سٖ ظ٘سٌی ث ٝنٛضت رٕقی
 ،ؾبوٙیٗ یه ٔحّ ٓٞ ٝثب یىسیٍط احؿبؼ ذٛیكب٘ٚسی  ٓٞ ٚثٔ ٝحّ ٝذٛز احؿبؼ تقّك زاقتٙس  ٚایٗ حؽ ث ٝزِیُ زاقتٗ
ذبعطات ٔكتطن زض یه ٔحّ ٝثٛز ٜاؾت.أب زٌطٌ٘ٛی ٞبی فؾیٕی و ٝزض ؾبذتبض ٟ٘ ٚبزٞبی ارتٕبفی نٛضت ٌطفت  ٚثط اؾبؼ آٖ
ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ظٔی ٝٙثؿیبضی اظ فضبٞبی آٔٛظقی  ،فٕٔٛی  ٚذسٔبتی ثط فٟس ٜزِٚت ٟ٘ ٚبزٞبی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ لطاض ٌطفتٛٔ ، ٝرت
قس و ٝاظ ٘مف ٔطزْ زض ایٗ ظٔی ٝٙوبؾت ٝقٛز  ٓٞ ٚظٔبٖ ثب آٖ عجمبتی قسٖ ثرف ٞب ٛ٘ ٚاحی ٔؿى٘ٛی قٟط ٞب ؾجت قس وٛ٘ ٝفی
ٟٔبرطت زض ٖٚقٟطی  ٚربث ٝربیی افطاز  ٚذب٘ٛاضٞب ثط اؾبؼ ٔیعاٖ زاضایی ٙٔ ٚعِت ارتٕبفی آ٘بٖ نٛضت ٌیطز  ٚثط اؾبؼ زٌطٌ٘ٛی
ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض فٛأُ ٘بٔجطز ٜایٗ افطاز  ٚذب٘ٛاضٞب ٘ؿجت ث ٝتغییط ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز الساْ ٔی وٙٙس  ٚث ٝایٗ تطتیت ث ٝرع ثطذی

ٔٛاضز ٔقسٚز ٔ ،حُ البٔت ثیكتط ذب٘ٛاضٞب ٘ ٚیع ربث ٝربیی آٟ٘ب زض قٟط ثط اؾبؼ زاضایی ٙٔ ٚعِت ارتٕبفی نٛضت ٔی ٌیطز
ٕٞ(.چٙیٗ فٛأّی ٕٞچ٘ ٖٛعزیىی ثٔ ٝحُ وبض  ،زٚضی اظ ٘ٛاحی آِٛز ٜقٟط  ٚأىبٖ ؾى٘ٛت زض ٔٙبعمی و ٝاظ ِحبػ ٛٞا ٙٔ ٚؾط زض
قطایظ ٔٙبؾجی ٞؿتٙس)  ٚأىبٖ پسیس آٔسٖ احؿبؼ تقّك ثٔ ٝحّ٘ ٚ ٝبحیٔ ٝؿى٘ٛی چٙساٖ پسیس ٕ٘ی آیس( .ؾّغبٖ ظاز1385، ٜ
٘ ٚ )2،ساقتٗ احؿبؼ تقّك ذبعط ثٔ ٝحّٔ ٝؿى٘ٛی یقٙی "٘ساقتٗ نٛضت آقٙب  ،اللیسی  ،یقٙی ثی تفبٚتی ث ٝقٟط  ،یقٙی زٚض
قسٖ اظ زیبض آقٙب  ،یقٙی زٚض قسٖ اظ له ٝقٟط"(حجیجی .)117، 1381،

نتیجهگیری
ثب زٚض قسٖ افطاز ٔحّی اظ ٔىبٖ ٞبیی و ٝث ٝاٖ تقّك ذبعط زاقتٙس ٔ،ىبٖ ٞب زچبض فطؾٛزٌی قس٘س ٌٛیی ٔىبٖ ٞب ٘یع فٕٟیسٜ
ثٛز٘س و ٝزیٍط اٖ افطاز زِؿٛظی ؤ ٝحّ ٝضا اظ اٖ ذٛز ٔی زا٘ؿتٙس ٚاٖ تهبٚیطی و ٝثطایكبٖ اقٙبؾت ،زیٍط ٘یؿتٙسٔ ٚتطٚن
قسٖ ٔىبٖ ٞب اغبظیؿت ثطای ترطیت وطزٖ آٟ٘ب  ٚترطیت ٔؿبٚیؿت ثب پبن وطزٖ ٌصقتٚ ٝؾطا٘زبْ اظ ثیٗ ثطزٖ ذبعط ٜاؾت  ٚایٗ
ٌٔ ٝ٘ٛی قٛز ؤ ٝىبٖ ٞب  ٚث ٝز٘جبِ ٝاٖ فضبٞب ٘بآقٙب ٚث ٝتجـ اٖ ثی ٛٞیت ٔی ق٘ٛس(.فسایی ٘ػاز  ٚوطْ پٛض،ثطضؾی ثبفت ٞبی وٟٗ
)1385،
تهٛض ایٗ ثٛز ٜاؾت وٌ ٝصقت ٝضا پبن وٙیٓ  ٚحبَ ٘ٛیٙی ضا تكىیُ ثسٞیٓ ،زض حبِی و٘،ٝساضیٓ  ٚچیعی ٘یؿت و ٝأتساز تبضیری
ضا ثطای ٔب ٍ٘ ٝزاضز،ث ٝفجبضتی ثب فطٚپبقی ٞط ٘جكی  ٚزیٛاضی زض قٟط ،ثركی اظ شٔ ٗٞب فطٔ ٚی ضیعز  ٚزچبض ؾطٌكتٍی ٔی قٛیٓ
 ٚش ٗٞقٟط٘ٚس ضا ٔغكٛـ ٔی وٙیٓ ،چطا ؟چٔ ٖٛىبٖ ٞبی ٔطرـ ضا اظ ثیٗ ٔی ثطیٓ ٔٚىبٖ ٔطرـ حتٕب ٘كب٘٘ ٝیؿت ،ثّىٔ ٝىبٖ
ٔطرـ شٙٞی  ٚذیبِی اؾت( .حجیجی٘ )117: 1383،تیز ٝآٖ و ٝاٌط لطاض اؾت تغییطی افٓ اظ ثٟؿبظی ٛ٘ ،ؾبظی  ٚیب ثبظؾبظی زض
یه ثبفت نٛضت ثٍیطز ثطای حفؼ ٛٞیت قٟطی  ٚرٕقی ٔی ثبیؿتی زض أتساز تبضیری آٖ ثبفت ثبقس  ٚتٟٙب ایٔ ٍٝ٘ٛٙی تٛاٖ
حبفؾ ٝرٕقی  ٚث ٝتجـ آٖ ذبعط ٜقٟطی ضا حفؼ ٕ٘ٛز  ٚث ٝضربٔت تبضیری آٖ افعٚز.ای ٍٝ٘ٛٙثبفت ؤ ٟٗی تٛا٘س آؾتب٘ ٝرسی
ثطای تىٛیٗ حبفؾ ٝرٕقی ٔطزٔب٘ی ٌطزز و ٝتزطث ٝقٟطی ذٛز ضا زض ٔىبٖ ٞبیی وؿت ٔی وٙٙس و ٝاو ٖٛٙزیٍط زض آٖ ؾىٙی
٘ساض٘س  .آ٘بٖ ثب ثبظذٛا٘ی ذبعطٞ ٜبی ذٛز زض ٔىب٘ی رسیس ٔی تٛا٘ٙس ث ٝذّك حبفؾ ٝای رسیس وٕه ضؾب٘ٙس  ٚقٟط و ٟٗضا زاضای
حبفؾ ٝرٕقی رسیسی ٕ٘بیٙس  .حبفؾ ٝای تجّٛض یبفت ٝزض ٔىبٖ ٔكرم( .حجیجی ٔ ،طٔت قٟطی)1381 ،
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