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 چکیذه:
فشٍٞٙی ثٝ كٛست ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؼزٓ -ثب ٍ٘بٞی ثٝ ثبفتٟبی تبسیخی ایٗ ٘ىتٝ ٔـٟٛد اػت وٝ ؿىُ ٌیشی ٚ عیبت آٟ٘ب دس تذاٚٔی تبسیخی

ثٛدٜ اػت. تبحیش صٙیٗ آحبس ٔب٘ذٌبسی دس ؿىُ دٞی ثٝ ٞٛیت فضبٞبی ؿٟشی أشٚص دس احش تغٛالت التلبدی، ارتٕبفی ٚ ٚسٚد ٔفبٞیٓ 

ٝ اػت. فّی سغٓ ٔغبِقبت ٌؼتشدٜ دس ایٗ عیغٝ ٘مؾ ایٗ ثٙبٞب دس اػتٕشاس ٘ٝ ٞٛیت ثٝ ٔقٙبی فبْ وٝ ٞٛیت رذیذ فشٍٞٙی وٓ سً٘ ٌـت

ثٝ ٔقٙبی یىی اص فشكٝ ٞبی ٕ٘بیؾ فشًٞٙ ٔغبِقٝ ٘ـذٜ اػت. دس عبِیىٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔفبٞیٓ ٔٛرٛد دس تقشیف فشًٞٙ ٚ ٘مؾ ِٔٛذ آٖ دس 

دس فضبٞبی ؿٟشی ٔقبكش ٔمبثّٝ ٕ٘ٛد. ایٗ «ٞٛیت فشٍٞٙی»اص دػت سفتٗ ٚ ٌٍٕـتٍی ٔفْٟٛآفشیٙؾ ٞٛیتٟبی ا٘ؼب٘ی، ٔی تٛاٖ ثب پذیذٜ 

سٚیىشد دس كذد اػت تب ربیٍبٜ ثٙبٞبی تبسیخی سا ثش اػبع ثبصخٛا٘ی ٘ـب٘ٝ ؿٙبػی فشٍٞٙی تجییٗ وٙذ ٚ ثیبٖ داسد وٝ صٍٛ٘ٝ ٞٛیت 

خبعشات رٕقی ثٝ فضبٞبی ؿٟشی ٔقٙب ٔی ثخـذ. ایٗ تغمیك اص  فشٍٞٙی تٛػظ ایٗ آحبس ٔقٙبداس اص عشیك ٔىبٖ ػبصی، ٞٛیت پشداصی ٚ

ثخـٟبی  دس ٌشدآٚسی اعالفبت اص ؿیٜٛ اػٙبدی ٚ ٔیذا٘ی ثٟشٜ ثشدٜ اػت. ٘تبیذ تغمیك عبوی اص آٖ اػت وٝتفؼیشی ٚ -تبسیخیسٚؽ 

خبعشات ٚ ٞٛیت ػبوٙبٖ یه اسصؿٟبی فشٍٞٙی، ص٘ذٌی ارتٕبفی، تبسیخی ؿٟش ثقٙٛاٖ ٕ٘بیـی اص اؿىبَ ٚ تشویجٟبی ٕ٘بدیٗ ثبصتبثی اص

ٔقٙبیی  –ؿٟشا٘ذ، وٝ ایزبد وٙٙذٜ اسصؿٟبی پبیذاسی صٖٛ ٔفْٟٛ ٞٛیت فشٍٞٙی اػت. ٞٛیت فشٍٞٙی ثٝ د٘جبَ پیٛ٘ذ ِٔٛفٝ ٞبی وبِجذی 

فُٕ ٔیىٙذ. ٔزٕٛفٝ « ٝ ؿٟشی ٞٛیت ػبصیه ٘ـب٘»دس تبسیخ ؿٟش اػت وٝ ثٛاػغٝ فٙبكش تبسیخی ٚ لذٔتذاس، دس فضبٞبی ؿٟشی ثٝ ٔخبثٝ

ٚویُ دس ؿیشاص ثٝ ٔخبثٝ یه ٔزٕٛفٝ تبسیخی دیشآؿٙب ثب تٙٛؿ وبسثشیٟب، فشٟٔب ٚ فضبٞبی ػبختٝ ؿذٜ ٌٛیبی پیـیٙٝ غٙی ٚ پشثبس فشًٞٙ ٚ 

تجذیُ ثٝ ٔىب٘ی  ؿٟش دس خبعشات، ٞٛیت ٚ عبفؾٝ تبسیخی ػبوٙبٖ ایٗاص عشیك حجت فضبٞبی ؿٟشی پیشأٖٛ خٛد سا  اػت وٝ ٞٙش ؿیشاص

 ایٗ ؿٟش ثـٕبس ٔی سٚد. «ٞٛیت فشٍٞٙی»ؿخلیت پشداصی، عفؼ ٚ ا٘تمبَاص ایٙشٚ ػٙذ ٟٕٔی دس ، ٕ٘ٛدٜ ٔقٙی داس

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 ٚاطٜ ٞبی وّیذی: ٞٛیت، فشًٞٙ، ٞٛیت فشٍٞٙی، فضبی ؿٟشی، ٔزٕٛفٝ ص٘ذیٝ

 



2 

 

 مقذمه:-1
تمشیجبً ٞیش فُٕ یب فشاٚسدٜ ا٘ؼب٘ی سا ٕ٘ی تٛاٖ ػشاك ٌشفت وٝ اص فشًٞٙ تبحیش ٘پزیشفتٝ یب ثش آٖ تبحیش ٍ٘زاسد. اٌش فشًٞٙ سا 

ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ثقٙٛاٖ ٔغلِٛی فشٍٞٙی اص ٞش فشد یب دٚسٜ خبف داسای فٙبكش،  تبحیشات ثٛٔی ٚ ثیشٚ٘ی ثذا٘یٓ،آٔیضٜ ای اص 

٘یبصٞب، وٝ ثٝ ٘ٛفی ثش ٔجٙبی أىب٘بت، ی ٔفبٞیٓ یب ٔقب٘ی خبكی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ثبفج اسربؿ ٚ ثبصؿٙبػٞب ٚ فالئٕی اػت ٘ـب٘ٝ

ؿٙبػب٘ٝ، ٔلبِظ ٞبی صیجبییٞبی ٔغیغی دیٍشی اص رّٕٝ خلٛكیبت وبسوشدی، ا٘ؼب٘ی، رٙجٝوٙبس پذیذٜافتمبدات، ثْٛ، الّیٓ دس

ٔىب٘ی ٚ فّٕىشد ثٙب ثب ٘مـٟب ٚ -ٔقٕبسی ثٝ تٙبػت ٔٛلقیت صٔب٘یٌیشی فضبٞبی ٚ ػبصٜ، ثقٙٛاٖ فبّٔی ٟٔٓ دس صٍٍٛ٘ی ؿىُ

فالٜٚ ثش ٔقٕبسی، فشًٞٙ اص عشیك فضبٞبی ؿٟشی ٚ فشكٝ ٞبی فٕٛٔی لبثُ ؿٙبػبیی  اسصؿٟبی ٔختّف احشٌزاس ثٛدٜ اػت.

ؿتٝ اؽ ٚرٛد ٚ سٚیذادٞبی ٌز ساثغٝ ٞبیی اػت وٝ ٔیبٖ ا٘ذاصٜ فضبٞبیؾ، فٙبكش آ٘ضٝ ثٝ یه ؿٟش ٞؼتی ٔی ثخـذ اػت.

فٙبكش ؿٟشی ٘ٝ تٟٙب دس ٚالقیت ٔتلُ ثٝ ٔغیظ ٔی ثبؿٙذ، ثّىٝ دس د٘یبی خبعشات ٔب ٘یض صٙیٗ  .(8811:۶)ٔیش ٔمتذایی، داسد

ٞؼتٙذ، ثٝ ایٗ تشتیت تبحیش ٘مؾ ٔغیظ ٚ فٙبكش آٖ دس ادسان ٚ ؿٙبخت، سٚؿٗ ٔیٍشدد. اص ایٗ سٚ دس ا٘تمبَ پیبْ ٚ ٔفْٟٛ 

 ٖ ٚ ا٘تمبَ آٖ اػت، ٘یض ٘مؾ داسد.رٞٙی وٝ ٔغیظ دسكذد ثیب

فضبٞبی ؿٟشی ٘مؾ ٟٕٔی دس ٌؼتشؽ ٚ تزشثٝ عضٛس افشاد رٟت افضایؾ عغ تقّك ثٝ ٔغیظ ؿٟشی ٚ دس ٘تیزٝ ٞٛیت یبثی  

آٟ٘ب ایفب ٕ٘ٛدٜ ٚ فشكتٟبیی سا ثٝ ٔٙؾٛس استمبء ؿخلیت ؿٟش فشاٞٓ آٚسد. دس ایٗ ٔقٙب ؿخلیت، ٔزٕٛفٝ كفبتی اػت وٝ 

كف ٔی ؿٛ٘ذ، ِزا ٞٓ ثٝ ٔـبٞذٜ ٌش ٔشثٛط ٔی ؿٛد ٚ ٞٓ ثٝ آ٘ضٝ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد. اص عشف دیٍش ؿخلیت ثٝ ؿٟشٞب ثب آٖ ٚ

  (.Kropf, 1996: 247-263)ٕ٘بیذتفبٚتٟبیی اؿبسٜ داسد وٝ اٚ سا اص دیٍشاٖ ٔتٕبیض ٔی 

تٟٙب اص عشیك ٘ؾبٔی اص ٘ـب٘ٝ وٙذ.  ٔی إٞیت ٔغیظ ثلشی ؿٟش اص ایٗ سٚػت وٝ أىبٖ لشائت ٔغیظ سا ثٝ ٔخبثٝ ٔتٗ فشاٞٓ

خشدٜ فشٍٟٞٙب ٚ فٕك  ،ٞبػت وٝ اثقبد ٘بّٕٔٛع عیبت ٔذ٘ی ؿٟشٕٞضٖٛ فمش ٚ غٙب، ػّغٝ ٟ٘بدٞب ٚ اسصؿٟب، ػالیك صیجبؿٙبختی

: 881۱تبسیخی ؿٟش ٚ صٍٍٛ٘ی اعتشاْ ربٔقٝ ثٝ لشاسدادٞب دس ٔغیظ ؿٟش، ثشٚص خبسری یبفتٝ ٚ اسصیبثی سا ٔیؼش ٔی ػبصد.)ٌّىبس،

 ( فضبی ؿٟشی اص عشیك ٘ؾبْ ٘ـب٘ٝ ای خٛد، لبدس خٛاٞذ ثٛد اسصؿٟبی ٔٛسد تٛرٝ ربٔقٝ سا ثٝ تٕبؿبٌشاٖ اعالؿ دٞذ.۶۶

فشضیٝ ایٗ پظٚٞؾ ثش ایٗ ٔجٙب اػتٛاس اػت وٝ ٔزٕٛفٝ ٚویُ ؿیشاص، ثٝ فٙٛاٖ یه ٘ـب٘ٝ ؿٟشی اص رٙغ تبسیخی، ٘مؾ 

ضبی اعشاف خٛد ثٝ ٔىبٖ ؿٟشی ٚ ػبٔب٘ذٞی آٖ ثٝ ٚاػغٝ ٚیظٌیٟبی ثؼضایی دس ؿخلیت پشداصی ؿیشاص ٔقبكش ٚ ٘یض تجذیُ ف

ـ آیب ٔزٕٛفٝ ثٙبٞبی ٚویُ دس ٔجذَ ؿذٖ 8خبف داسد. ٘ٛؿتبس عبضش ٔی وٛؿذ تب دس ادأٝ ٔغبِت ثٝ ایٗ پشػـٟب پبػخ ٌٛیذ: 

خبعشات ٚ ا٘تمبَ  ـ ایٗ ٔزٕٛفٝ ثٝ فٙٛاٖ یه ٘ـب٘ٝ ؿٟشی دس عفؼ۲ٛد، ثٝ ٔىبٖ ٞٛیتٕٙذ، ٘مؾ داس٘ذ؟فضبی اعشاف خ

  ـ ٚ ٘مؾ ایٗ ٔزٕٛفٝ دس ؿخلیت پشداصی ؿیشاص ٔقبكش، صمذس اػت؟8ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی صٝ ٘مـی داسد؟ 

تشی ثشای تغّیُ ٚ تٛكیف  ایٗ پظٚٞؾ دس پی آٖ اػت تب ثیبٖ داسد، ؿٙبخت ؿخلیت ؿٟش ؿٟٛدی ٘جٛدٜ ٚ اثضاسٞبی ّٕٔٛع

ؿٙبػی ؿٟشی ثیبٖ ٔی داسد وٝ  ٚ رٞٙی ثشتشی لبثُ تٛرٟی داسد. ٘ـب٘ٝٞبی وبِجذی دس وٙبس ٚرٜٛ ٔقٙبیی  آٖ ثیبثذ. رٙجٝ

ِزا ثب ثشسػی ٚ  ٞٛیتی ٔی یبثٙذ.-صٍٛ٘ٝ ٔغیظ وبِجذی ثش اػبع فُٕ وشدٖ ثلٛست ٘ؾبٟٔبی ٘ـب٘ٝ ای، ٔقٙبی ارتٕبفی

ص٘ذٜ آٖ دس ساثغٝ ثب صبسصٛثی عبكُ اص ارضاء ٚ ِٔٛفٝ ٞبی ػب« ٞٛیت فشٍٞٙی»تغّیُ دیذٌبٟٞبی ٘ؾشیٝ پشداصاٖ دس ٔفْٟٛ 

 ثٙبٞبی تبسیخی ثٝ ٔخبثٝ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٞٛیتی اسائٝ ٌشدیذٜ اػت. 

 شیوه پژوهش  -2
اص آ٘زب وٝ ٞش فٙلشی ٔقٙبی ٚالقی خٛد سا دس استجبط ٔتمبثُ ثب ٔزٕٛفٝ فٙبكش پیشأٛ٘ی خٛد ٔی یبثذ، ِزا پظٚٞؾ عبضش دس 

دسن ٘مؾ ٕ٘ٛدٞبی فشٍٞٙی صٖٛ ثٙبٞب ٚ ػبختٕبٖ ٞبی تبسیخی  وٝ خٛاػتبسكذد دػتیبثی ثٝ ِٔٛفٝ ٞب ٚ پبسادایٓ ٞبیی اػت 

صیشا آحبس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛسدی ٔغبِقٝ تفؼیشی ا٘زبْ ؿذٜ اػت، -اص ایٗ سٚ پظٚٞؾ عبضش ثٝ سٚؽ تبسیخیدس ٞٛیت ؿٟش اػت. 

ش اػبع اكَٛ دس ایٗ عبِت دادٜ ٞبی الصْ ؿٙبػبیی ٚ عجمٝ ثٙذی ٚ ػپغ ثٍٕٞی تبسیخی ٚ ٔشثٛط ثٝ ٌزؿتٝ ٔی ثبؿٙذ. 

ٔٙجـ اكّی ایٗ پظٚٞؾ ثش ٔغبِقبت ٚ وتت ٚ اػٙبد وتبثخب٘ٝ ای ٕٞشاٜ ثب  ٔٛسد ٘ؾش تفؼیش ٚ تغّیُ ٔفبٞیٓ كٛست ٌشفتٝ اػت.

دس « تغّیُ ویفی»ثشسػی ٔیذا٘ی ٚ تغّیُ ٚ تفؼیش آٟ٘ب ٔتىی اػت. یبفتٝ ٞبی عبكُ پغ اص ٌشدآٚسی ٚ دػتٝ ثٙذی ثب 

 كٛست ٌشفتٝ اػت.سٚیىشدی اػتٙتبری ٘تیزٝ ٌیشی 
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 ادبیات نظزی  -2
 فزهنگ: -2-1

تشیٗ ٕ٘ٛد عیبت ا٘ؼبٖ ٔتٕذٖ فشًٞٙ ٕٞٛاسٜ ثب تقشیفٟبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ؿٙبختٝ ؿذٜ ؿٟش ثقٙٛاٖ اكّی  دس ؿٙبخت ٚ ٔغبِقٝ

ایفب  ثٝ ٘ؾش آٔٛث ساپبپٛست فشًٞٙ ثقٙٛاٖ عٛصٜ ایی وٝ ٘ؾبْ ص٘ذٌی، تفىش ٚ ٕٞىبسیٟب ٚ تجبدالت ارتٕبفی دس آٖ ٘مؾاػت. 

(.  تبیّٛس دس ػبَ 63ٔی وٙٙذ ٚ ٔقٕبسی ثقٙٛاٖ یىی اص فبِی تشیٗ ٔغلٛالت ا٘ؼبٖ ٔتبحش اص فشًٞٙ ؿىُ یبفتٝ اػت)ساپبپٛست، 

دا٘ؾ،فمبیذ، ٞٙش، لبٖ٘ٛ، اخاللیبت، آداة ٚ ػٙٗ ٚ ٞش لبثّیت ٚ "اص فشًٞٙ اسائٝ ٔی دٞذ وٝ ؿبُٔ: ( تقشیف سیـٝ ای1871)

. ایٗ تقشیف ؿبُٔ ٔٛاسدی اػت وٝ ا٘ؼبٟ٘ب سا "شد ثٝ ٔخبثٝ فضٛی اص ربٔقٝ ثذػت ٔی آٚسدفبدات دیٍشی اػت وٝ تٛػظ ف

   .(115: 1391)ثشاتی، ؿخلیت ػبصی ٔی وٙذ

وُ ربٔقی اػت وٝ ارضا ٚ ٕ٘ٛدٞبی آٖ ثقٙٛاٖ یىی اص اسوبٖ ا٘قىبع ٚ ا٘ؼزبْ ٕٞٝ آداة ٚ سػْٛ  دس ٔقٙبی فبْ خٛد فشًٞٙ

ه ربٔقٝ یب ٔغذٚدٜ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٚ ٕٞؼٛ وٙٙذٜ ٚ ٚعذت ثخؾ تٕبْ اٞذاف، خٛاػتٟب، ٔقیـت، ػیبػت ٚ اخالق ٔشدْ ی

٘یبصٞب، آٔبَ ٚ آسصٚٞبی آٖ ٔشدْ اػت. ثب ایٗ تقشیف ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد ٔقٕبسی اص رّٕٝ ٘ضدیه تشیٗ ٚ سٚؿٗ تشیٗ ٔؾبٞش 

اٖ اٍّ٘یؼی دس عٛصٜ ی ٔغبِقبت فشٍٞٙی، ٚیّیبٔض، یىی اص ثشرؼتٝ تشیٗ ا٘ذیـٕٙذ(. 49: 1374تبسیخ ٚ فشًٞٙ اػت)٘لش،

ٟبی فبْ بٖ ٚ وٕبَ ٔغّٛة ٔی دا٘ذ وٝ اسصؿوشدٜ اػت. دس ٔٙؾش ٘خؼت ٚی فشًٞٙ سا آسٔ فشًٞٙ سا اص ػٝ ٔٙؾش وّی تقشیف

ٚ ٔغّك دس آٖ تزّی ٔی یبثٙذ. اٚ دس ٔٙؾشی دیٍش اص فشًٞٙ ٔفٟٛٔی ثٝ دػت ٔی دٞذ وٝ دس آٖ وشداسٞب ٚ آحبس فشٍٞٙی 

ٔؾٟش ا٘ذیـٝ ٚ فُٕ ا٘ؼبٖ ٞؼتٙذ؛ ٚ ٟ٘بیتبً فشًٞٙ سا ثٝ فٙٛاٖ ٔمِٛٝ ای ارتٕبفی ٚ یب ؿیٜٛ ی خبكی اص ص٘ذٌی ٔی ٔٛرٛد 

دس رٕـ دس تقشیف فشًٞٙ آٖ سا ثٝ ٔخبثٝ سٚؽ ص٘ذٌی ٔشدٔب٘ی وٝ ؿبُٔ ایذٜ آِٟب، ٞٙزبسٞب، لٛا٘یٗ،  (.61:1379دا٘ذ)ثـیشیٝ، 

ا٘ؼبٟ٘ب ٔفبٞیٓ، اسصؿٟب، آداة، سػْٛ ٚ ا٘ذیـٝ ٞبی خٛد سا دس غبِت  تٛاٖ تـشیظ وشد.سفتبسٞبی سٚصٔشٜ تىشاسی ٚ ... اػت. ٔی 

اص ایٗ سٚ فشًٞٙ سا دس ٚعّٝ اَٚ ٔی تٛاٖ فشكٝ ٕ٘بیؾ  فّٕىشدی ثلٛست ٔزٕٛفٝ فالئٓ ٔقٙبداس ثشٚص ٔی دٞٙذ.وبِجذٞبی 

فشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ یه دػتٍبٜ ٘ـب٘ٝ ای ٔب سا ثٝ ٚادی دٚ  ٔغبِقٝایٍٙٛ٘ٝ  پذیذٜ ٞبی ٔقٙبداسٚ ٕ٘بدیٗ ٞش لْٛ یب ّٔت دا٘ؼت.

فشٍٞٙی ثشای اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ  سٔضٌبٖ ٞب ٔزٕٛفٝ لشاسدادٞبیی ٞؼتٙذ وٝ دس صبسصٛة ٔی وـب٘ذ.« ٔتٗ»ٚ « سٔضٌبٖ»ٔفْٟٛ 

اوتؼبثی ا٘ذ ٚ صٖٛ ثذ٘ٝ (. ثٙبثشایٗ سٔضٌبٖ ٞب رٙجٝ ی ارتٕبفی ٚ دس ٘تیزٝ تبسیخی داس٘ذ. Chandler, 2007: 148)آٟ٘ب آؿٙب ا٘ذ

ثٝ ثیبٖ دیٍش فشًٞٙ دس عَٛ تبسیخ دا٘ـی رٞٙی اػت وٝ ثٝ كٛستی  ؿٛ٘ذ. ؿٙبختٝثبیذ ؿٙبخت فشًٞٙ رٛأـ ای اص دا٘ؾ 

 ٘یض دس ثش  بی ا٘تمبَ پیبْ سااثضاسٞفیٙی ثذَ ٌشدیذٜ ٚ دس ایٗ ٔیبٖ ٘ٝ تٟٙب ٔغتٛای پیبْ سا ؿبُٔ ٔی ٌشدد ثّىٝ 

  (.1385 ،ٔی ٌیشد)ٔذدی

فشًٞٙ ٚ تزشثٝ افشاد اص آٖ، ساثبٖ اص تزشثٝ فشدی ثش تفبػیش ؿخلی اص وـف ٚیظٌیٟب ٚ فٙبكش  ٟبیثب تٛرٝ ثٝ ویفی ثٛدٖ ٚیظٌی

 اص ایٗ سٚ (.(Rethinking ciries ltd, 2007ٕ٘بدیٗ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٚ رٛ فشٍٞٙی عبوٓ ثش فضبٞبی ؿٟش تأویذ ٔی ٕ٘بیذ)

وٝ ػجت  صیضی (.Herskovits.1985 106 :)ثقٙٛاٖ ثخؾ ا٘ؼبٖ ػبخت ٔغیظ ٔی دا٘ٙذثؼیبسی اص ٘ؾشیٝ پشداصاٖ فشًٞٙ سا 

ٚ ٕ٘بدٞبی وبِجذی ٚ  فشًٞٙ ٚ ٔغیظ ؿذ سیـٝ دس ٔبٞیت اسائٝ ؿذٖ فشًٞٙ ثٛاػغٝ ٘ـب٘ٝ ٞب ساثغٝ اسائٝ صٙیٗ تقشیفی اص

ٟبی لبثُ لیبع ثب ٘ؾبٔٞب، ٘ـب٘ٝ  اصثٙبثشایٗ ٕ٘ٛدٞبی فیضیىی فشًٞٙ)ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی( ثلٛست ٔزٕٛفٝ ای  فیضیىی اػت.

آییٟٙب ٚ  ٔب٘ٙذٟبیی ارتٕبفی ٞؼتٙذ ٚ ٜٛ ٞبی ادة ٚ اعتشاْ ٚ ٔب٘ٙذ ایٟٙب ٚ ٘ؾبٔصثبٖ، پٛؿبن، خٛسان، آییٗ ٞبی ٕ٘بدیٗ، ؿی

 رٛأـ ثـٕبس ٔی آیٙذ.فشٍٞٙی  ٔغبِقٝ سٔضٌبٟ٘بی فشكٝ ای ثشای ٚ ٔشاػٓ ٕ٘بدیٗ

 

 هویت -2-3

تٛا٘ذ ثٝ ٔب دس ٔالعؾبتی وٝ دس آٖ كٛست ٔی دٞیٓ، ثٟشٜ ٔٙذی ٚ سٞیبفت ثٝ ٞذف پظٚٞؾ عبضش ؿٙبخت سیـٝ ای ِغبت ٔی 

ثٝ ٘تیزٝ لبثُ لجَٛ ا٘ذ تٛ یبسی سػب٘ذ. صیشا اص دیذٌبٜ ٔٙغك، ٔذاخّٝ دس پذیذٜ ای وٝ ؿٙبختٝ ؿذٜ ٘یؼت ٕ٘ی

ؿٙبػی(  )ٚاطٜ ثٝ دٚ عٛصٜ ادثیبت فبْ «ٞٛیت» دس عٛصٜ ٔقٙبؿٙبػی ٚ ٚاوبٚی سیـٝ ٞبی ٔقٙبیی ٚاطٜ .(8818:۶ثشاتی،)ثیب٘زبٔذ

اص ٔٙبثـ  اػت ٚ ٞٛیت ثقٙٛاٖ یه پذیذٜ اسصؿی ٚ ٞٙزبسیادثیبت خبف)ٔقٕبسی ٚ عشاعی ؿٟشی( ٌبْ ٟ٘بدٜ ٔی ؿٛد.   ٚ

ٕٔىٗ اػت دس تذاخُ ٚ تضبد  ربٔقٝ ٚ رٙؼیت ٘بؿی ٔی ؿٛد، ٔٙبثقی وٝ وخیشی صٖٛ ّٔیت، لٛٔیت، عجمٝ ارتٕبفی
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)دٞخذا، تـخقیب ٌبٜ ثشٔبٞیت  ٌبٜ ثش ٚرٛدخبسری اعالق ٔی وٙذ، فشًٞٙ دٞخذا ٞٛیت سا .(8۲: 8818ذایی، )ٔیشٔمتثبؿٙذ

 (.  881۶فالٜٚ ثش آٖ ٞٛیت ثٝ ٔقٙبی ٔتذاَٚ آٖ ٘تیزٝ فشایٙذی ایٗ ٕٞب٘ی اػت )ثٟضادفش، ٔلغفی: . (

اسصؿٍزاسی یب تقییٗ ویفیت اػت وٝ استجبط تٛاٖ اص عشیك دسن كفبت ؿی ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد، ٞٛیت دس ٚالـ ٘ٛفی  ٞٛیت سا ٔی

ٞٛیت ثش ٔبٞیت، ٞؼتی ٚ . (8۶: 881۶)پبوضاد، ت ٔؼتمیٓ تب فشًٞٙ ٚ ػٙت اٚ داسدوبُٔ ثب ا٘ذٚختٝ ٞبی رٞٙی فشد اص تزشثیب

 .(8۲: 8818)ٔیشٔمتذایی، فیٙی یب رٞٙی( لبثُ ؿٙبػبیی اػت ٚرٛدی اعالق ٔی ؿٛدوٝ اص عشیك كفبت)راتی یب فشضی،

 ٞٛیت پٛیب اص صٔبٖ تبحیش ٔی پزیشد ٚ دس فیٗ عفؼ خٛد، ٕٞبٖ ثبلی  ٕبیض اص غیش ٚ تـبثٝ ثب خٛدی اػت.ثٝ ٔقٙبی تشایٗ ثٙبث

ٕ٘ی ٔب٘ذ، ٞٛیت یه ٔفْٟٛ اسصؿی ٚ رٟت داس اػت ثٝ فجبست دیٍش ٍٞٙبٔی وٝ ؿی داسای ٞٛیت تّمی ٔی ؿٛد ثغٛس ضٕٙی 

ٞٛیت ٘تیزٝ فشایٙذ ایٗ ٕٞب٘ی اػت. ایٗ ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثب رٞٙیت خٛد (. 88: ٕٞبٖ)غّٛة ثٛدٖ ٞٛیت ٘یض اؿبسٜ ٔی ؿٛدثٝ ٔ

ٚ ٔغبثك دسیبفتٟبی ادساوی فشایٙذ ایٗ ٕٞب٘ی سا ا٘زبْ ٔی دٞذ. ٔقیبسٞبی تقییٗ یب تخجیت ٞٛیت وبٔال اص عشص تفىش ٚ ػبختبس 

ٞٛیت ٔتغیش ٚ لبثُ دٌشؿىّی ٚ یب  ایٙىٝ .(۲8: 881۶)پبوضاد، فشًٞٙ ٚ تشثیت اٚػت ٘بؿی ٔی ؿٛد رٞٙی فشد وٝ ٘تیزٝ

ٚاسیبػیٖٛ پزیش اػت، حبثت ٔی وٙذ وٝ ٞٛیت ٔفٟٛٔی سٚؿٗ ٚ ایؼتب ٘یؼت ثّىٝ أىبٟ٘ب ٚ تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔتقذدی سا دس خٛد 

صٔب٘ی ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ ٞش ؿٟش ثبیذ ثتٛا٘ذ تلٛیش رٞٙی  ـ  ِیٙش دس ٘ؾشیٝ رٞٙی دس ساثغٝ فضبٞبی ؿٟشی ٚ ٞٛیت، ٟ٘فتٝ اػت.

س ٞٛیت رٕقی ٚؿٙی اص تبسیخ ٚ فٕش ػبختٕبٟ٘ب ٚ فضبٞب دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ایزبد ٕ٘بیذ، صشا وٝ ایٗ ٔؼبِٝ ٘مؾ ثؼیبسی دس

 .(۶۶: 881۱)ٌّىبس، ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛاٞذ داؿت

 

 هویت-فضای شهزی -2-4

دس  یی، ٔقٙبیفّٕىشد ،یثؼیبسی اص ٘ؾشیٝ پشداصاٖ عٛصٜ ؿٟشی، دس تقشیف فضبٞبی ؿٟش ثٝ ِٔٛفٝ ٚ یب ِٔٛفٝ ٞبی ٕ٘بدیٗ وبِجذ

 ٞبیٞبی ؿبخق دس تقشیف فضبٞبی ؿٟشی، ِٔٛفٝ وبِجذِزا دس ٘ؾش ایـبٖ یىی اص ِٔٛفٝسٖٚ ایٗ فشكٝ ٞب اؿبسٜ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. د

فشٍٞٙی اػت وٝ اص عشیك استجبط فشد ثب ٔزٕٛفٝ ای اص ٕ٘بدٞب  ٚ تبسیخی ثشٌیش٘ذٜ ٔفبٞیٓ ٚ ٔقب٘ی افتمبدی،وٝ دس اػت ٕ٘بدیٗ 

 ٌشدد. تبسیخی ؿٟش ٘بئُ ٔی –وبِجذی ثٝ وـف ٔقٙبی فشٍٞٙی ٚ ربٔقٝ ؿٙبػب٘ٝ عبكُ اص اسصؿٟبی فشٍٞٙی  ٞبیٚ ٘ـب٘ٝ

٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ٕ٘بدٞبی وبِجذی اػت وٝ ٌٛیبی ٔتٗ  ،ٞبی عضٛس ٚ ثبصتبة فشًٞٙ دس فضبی ؿٟشی، فالئٓاص ایٗ سٚ یىی اص ِٔٛفٝ

ٔٛارٟٝ ثب ٚ رٕقی عبكُ اص ثشخٛسد  -فشٍٞٙی ؿٟش ثٛدٜ ٚ افشاد اص عشیك استجبط ثب آٖ ٚ ایزبد تقالٔبت ارتٕبفی ٚ تزشثٝ فشدی

صٜ ثش ِٔٛفٝ دس عمیمت ٕٞٝ ا٘ذیـٕٙذاٖ ایٗ عٛذ. ؿٟش ٘بئُ ٔی آیٙٞٛیتی -یی ٕ٘بدیٗ ثٝ وـف اسصؿٟبی فشٍٞٙیآٟ٘ب دس فضب

صدٖ  لذْ ثٙیبٔیٗ ثش استجبطدس ایٗ ساثغٝ  (1972)ثبست .ٔقٙب تأویذ داس٘ذ ٚ ِٔٛفٝ فّٕىشد دٚٞبی فشكٝ ٞبی فٕٛٔی ثب تٛرٝ ثٝ 

تبسیخی غبِت دس الیٝ ٞبی ٚ تزشثٝ فشدی ٚ وـف فضبٞبی ٕ٘بدیٗ فشٍٞٙی تأویذ ٕ٘ٛدٜ وٝ ثٝ ؿٙبخت ٔفبٞیٓ ٚ اسصؿٟبی 

یىی اص ایٗ الیٝ ٞبی ٔقٙبیی ثٙبٞب ٚ وبِجذٞبی تبسیخی ؿٟش اػت. اص ایٗ سٚ دس (. 1388)اػتیٛ٘ؼٖٛ، داسدؿٟش اؿبسٜ ٔقٙبیی 

اص ثٙبٞب ٚ یبدٔبٟ٘بی وبِجذی فشٍٞٙی  (1991)ٔبٔفٛسد ٚ ِٛئیغ(1388اػتیٛ٘ؼٖٛ)فضبی ؿٟشی  ٞٛیت فشٍٞٙی تقشیف ٔفْٟٛ

 (. 1385ٔبفٛسد، )ٝ دس ٞش دٚسٜ صٔب٘ی دس وٙبس ٞٓ صیذٜ ٔی ؿٛ٘ذذ وٙیبد ٔی ٕ٘بی

)اػتیٛ٘ؼٖٛ، اص فضبٞبی فشٍٞٙی ٔقٙبداس دس ؿٟش  الیٝ ای فشٍٞٙی ثٝ ٔخبثٝ –اص فضبٞبی وبِجذی تبسیخی (1991)ثٙیبٔیٗ

ٔغّی تأویذ -شاث فشٍٞٙیاثضاسٞبیی رٟت عفؼ فشًٞٙ ٚ ِزا ٔیثٝ فٙٛاٖ ثش وبِجذ ٔقٕبسا٘ٝ،  (1995)( ٚ ؿبسٖٚ صٚوی1388ٗ

فشٍٞٙی  ٍٙی ثٝ ؿىُ ٔزضا اص یه احش٘یض ثش ٔتٙی فشٞ (2113)اػتیٛ٘ؼٖٛ،  دس ایٗ ٔیبٖ دثٛسا(. zckin, 1995)ٔی ٕ٘بیٙذ

ت ٚ فضبٞبی فٕٛٔی ؿٟش اؿبسٜ ٝ ٞبیی اص ٔغالٚ یب ثش ٌٛ٘ٝ ای تشویت دس فضبی ؿٟش ٚ ثٝ كٛست فشكیبدٔب٘ی 

فشٍٞٙی، ٕٞشاٜ ثب  –ٝ ٞبی فٕٛٔی ( وٝ دس ٚالـ ٍٕٞی ثغٛس غیش ٔؼتمیٓ فشًٞٙ ؿٟشی سا ٚارذ فشك1388)اػتیٛتؼٖٛ، داسد

فشٍٞٙی  –تبسیخی ٚ دس ثشٌیش٘ذٜ ثٙبٞب، یبدٔبٟ٘ب ٚ ٔیشاث تبسیخی  –ٚیظٌی ٞبی وبِجذی عبكُ اص لشائت ٞبیی اص ٔتٙی فشٍٞٙی 

سا عبكُ ٔیشاث فشٍٞٙی ٔغّی، آحبس « ٞٛیت فشٍٞٙی فضبی ؿٟشی»ثب ایٗ تقشیف ٔی تٛاٖ. (Gospodiui 2002)ثش ٔی ؿٕش٘ذ

 ٕ٘ٛد.)غیش وبِجذی( ٚ پبػخی ٔٛحك ثٝ ٘یبص ٌشدؿٍشاٖ فشٍٞٙی لّٕذاد ٍٙی ٘ٛآٚسا٘ٝ ٚ ٚیظٌی ٞبی فشٍٞٙیفشٞ–تبسیخی

ثب اؿبسٜ ثٝ رزاثیتٟبی فشٍٞٙی ثٙبٞبی تبسیخی دس فضبٞبی ؿٟشی دس رزة ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی ثش آحبس (1999)دوؼتشادٚد

تبسیخ یه  آؿىبس وشدٖ (.hard/1999)ش تأویذ ٔی ٕ٘بیذغیش وبِجذی ؿٟ فشٍٞٙی وبِجذی ٚ ٚیظٌی ٞبی فشٍٞٙی –تبسیخی 

اص عشیك  ٔىبٖ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس ٞٛیت ثخـی آٖ ثبصی ٔی وٙذ. ٔىبٖ ٞبی فٕٛٔی وٝ ثب تبسیخ ٚ فشًٞٙ ؿٟش فزیٗ ؿذٜ ا٘ذ
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ِٔٛفٝ ثٝ ایٗ تشتیت ٔی تٛاٖ  .ایزبد یه ساثغٝ ٔیبٖ رٞٗ وبسثشاٖ ٚ فضبٞبی ؿٟش، دس تٕبیض ٚ تـخٌق لٛی تش فُٕ ٔی ٕ٘بیٙذ

 قٝ لشاس داد:ِسا دس ػٝ ثخؾ صیش ٔٛسد ٔغبوبِجذی فشًٞٙ ؿٟش 

 ثبػتب٘ی ٚ تبسیخی ٚ فضبٞبی فٙبكش  -

 ٞٙشی  –ٔزٞجی  –تفشیغی  –فقبِیتٟبی ٕ٘بدیٗ  -

 آحبس فشٍٞٙی ٔقبكش -

دس فشكٝ ٞبی فٕٛٔی ؿٟش ثقٙٛاٖ پبیٝ ایی تشیٗ رضء فشًٞٙ دس فضبی ؿٟشی ثٛدٜ وٝ « ٞٛیت فشٍٞٙی»ٔفْٟٛ ثش ایٗ اػبع 

 ثب ٔفْٟٛ ٔىب٘ی ٚ خبعشِٜٔٛفٝ  دٚساثغٝ أٝ ثٝ تقشیف ثب تٛرٝ ثٝ آ٘ضٝ روش ٌشدیذ، دس ادٞش ػٝ ِٔٛفٝ دیٍش سا دس ثش ٔی ٌیشد. 

 ؿذ:پشداختٝ خٛاٞذ دس ػبخت ٔفْٟٛ ٞٛیت فشٍٞٙی  ٔفبٞیٓ ٟٕٔتشیٗثٝ فٙٛاٖ ، ٞٛیت

 :هویت-خاطزه تاریخی-2-4-1

ٌبٜ اص یه  .(0n20:00n ,nil2111: 271)وٙذ ب٘ی ص٘ذٌی ٔب سا رٟت داس ٔیخبعشٜ ٞب ثٝ ٞؼتی ٔب ٔقٙی دادٜ ٚ اثقبد فضبیی ٚ صٔ

خبعشٜ فمظ اػبٔی ٚ ٘بٟٔب ثبلی ٔی ٔب٘ذ. ثؼیبسی اص فضبٞبی ؿٟشی أشٚص، ٘بٟٔبیی داس٘ذ وٝ یبدآٚس ٌزؿتٝ تبسیخی آٟ٘بػت. 

لذسی داسای إٞیت اػت وٝ ثشای ثشخی ٔجٙبیی ثشای تقشیف ؿٟش ٚ عشاعی  ثٝ ’’خبعشٜ‘’ؿٟش ثب ٔفْٟٛ  فضبٞبی ٔبٞیت ساثغٝ

ؿٛد، ٍٔش آ٘ىٝ دس ساثغٝ ثب ٔغیغؾ ٔـبٞذٜ  ٞیش فبّٔی اص ؿٟش ثٝ خٛدی خٛد تزشثٝ ٕ٘ی‘’ِیٙش ؿٟشی ثٛدٜ اػت. ثٙبثش ٘ؾش 

)ِیٙش، ’’ٜ ٞبی تزبسة ٌزؿتٝ ثبؿذ.شؿٛد، تؼّؼُ ٚلبیقی وٝ ػجت ثشٚص ٚ ٚرٛد آٖ ٌـتٝ، ؿٙبختٝ ٌشدد ٚ دس ساثغٝ ثب خبع

ؿٛد. ثٙبثشایٗ  ؿٛد ٚ ػپغ ثب خبعشٜ فزیٗ ٔی یؿٛد، دسن ٔ ( اص دیذٌبٜ ؿِٛتض ٔىبٖ فضبیی اػت وٝ اعؼبع ٔی8۱: 881۱

  .(18: 881۶)پٛسٔٙذ، رٞٗ ثـش ثب خبعشات اٚ پیٛ٘ذ داسدٕٞٛاسٜ ٔقٙبی ٔىبٖ دس 

وٙذ. ٔفْٟٛ خبعشٜ دس فضبی  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثیبٖ ؿذ ٔبٞیت ارتٕبفی خبعشٜ استجبط آٖ سا ثب فضبٞبی فٕٛٔی ؿٟش آؿىبس ٔی

شادف اػت. فضبٞبی آؿٙب، فضبٞبی خبعشٜ اٍ٘یض، فضبیی وٝ لجال آ٘شا تزشثٝ وشدٜ ایٓ ٚ ؿٟشی ثب عغ تقّك ٚ ٞٛیت ٕٞشاٜ ٚ ٔت

ثب آٟ٘ب اؿٙبیی داسیٓ، ٔی ثبؿٙذ. فضبٞبی خبعشٜ اٍ٘یض تٛػظ ؿٙبخت فٙبكش ٚ ارضای ٔغیظ ایزبد ٔی ؿٛ٘ذ. اص ایٗ سٚ ٔغیظ 

ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ فضبٞبی آؿٙب ػجت ایزبد  خبعشٜ ٔیؿٟشی ثب فٙبكش ٚ ارضای حبثت ٚ ٔب٘ذٌبس ٔب٘ٙذ فٙبكش تبسیخی، آؿٙب ٚ پش

 .(8)ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ ٌشدد اعؼبع أٙیت، آسأؾ ٚ تقّك ثٝ ٔىبٖ ٔی

« ٘مبط ٔشرـ»اص  آٟ٘بیىی اص ٟٕٔتشیٗ ٚیظٌیٟبی خبعشٜ دس فضبٞبی ؿٟشی، آٖ اػت وٝ ثشای ثیبدآٚسدٖ ٚ ٌشأی داؿتٗ 

سٚصٞبی ػبَ ٚ ٔشاػٓ ٚ ػٙتٟبی ٔشثٛط -ؿٛد وٝ رٙجٝ ارتٕبفی داس٘ذ ٔب٘ٙذ ثٙبٞب ٚ فٙبكش تبسیخی صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی اػتفبدٜ ٔی

  .(8818)ٔیشٔمتذایی،ثٝ آٖ

 

 

 

 

 هویت مکانی -2-4-2

ٚیظٜ ا٘ؼبٖ ؿٙبػبٖ ٕٞٛاسٜ ثش ایٗ ٘ىتٝ تبویذ داس٘ذ وٝ ٔىبٖ، ٔغُ ٚ ػشصٔیٗ ثشای ٔشدْ ثؼیبس إٞیت  ربٔقٝ ؿٙبػبٖ ٚ ثٝ

قٙبی خبف ٚ ٔػبصی ثؼیبسی داس٘ذ. عغ تقّك ثٝ ٔىب٘ی لبثُ ؿٙبخت ٚ آؿٙب دس دسرٝ ٘خؼت ثٝ  داس٘ذ، صشا وٝ تٛا٘بیی ٞٛیت

  (.۲8۱: 8818)تذاْٚ داؿتٗ( ٚ ثٝ رٕـ تقّك داؿتٗ اػت.)ٌُ ٔغٕذی، پبیذاسٔب٘ذٖٔتٕبیض ثٛدٖ، حبثت ٚ 

دسفشًٞٙ ِغت رغشافیبیی آوؼفٛسد ٚاطٜ ٔىبٖ ٘مغٝ ای خبف دس ػغظ صٔیٗ تقشیف ؿذٜ اػت وٝ ٔغّی لبثُ ؿٙبػبیی ثشای 

رب یب لؼٕتی اص یه ٔمبِٝ ثقٙٛاٖ دس ایٗ ٔىبٖ  ثؼتش ؿىُ ٌیشی ٚ سؿذ یبفتٝ اػت. یتی اػت وٝ اسصؿٟبی ا٘ؼب٘ی دس آٖٔٛلق

ٔٙجـ: ٍ٘بس٘ذٌبٖ( – 1ٕ٘ٛداس)  

 فٙبكش وبِجذی

 فضبٞبی ؿٟشی

 ثبصتبة خبعشات تبسیخی ؿٟش

 ته ثٙبٞب -

 ٔیذاٖ ٞب -

 ٌزسٞب -

 خشد فضبٞبی  -

 پیؾ ثیٙی ٘ـذٜ
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ٔذ٘ی پٛس  .(881: 8818)ٌشٚتش، شاس داس٘ذ كبعت ٞٛیت خبكی ؿذٜ اػت ثىبس ٔی سٚدفضب وٝ اص عشیك فٛأّی وٝ دس آٖ ل

( ٚ افـبس٘بدسی آٖ سا ٘تیزٝ ثشٕٞىٙؾ ػٝ ِٔٛفٝ 88۱۶:8۲ٔىبٖ سا ثخـی اص فضب ٚ داسای ثبس اسصؿی ٔقٙبیی ٔی دا٘ذ)ٔذ٘ی پٛس،

ٕٞضٙیٗ ٚی ثیبٖ ٔی داسد وٝ ٔىبٖ، فضبیی  .(۴: 88۱1)افـبس ٘بدسی، وٙذ ٓ ٚ ٚیظٌیٟبی فیضیىی تلٛس ٔی٘ؼب٘ی، ٔفبٞیسفتبس ا

 اػت وٝ ثشای فشد یب ٌشٚٞی اص ٔشدْ ٚارذ ٔقٙی ثبؿذ. ایٗ تقشیف ثلٛست )ٔىبٖ = فضب + ٔقٙی( ثیبٖ ٔی ؿٛد. سِف ثیبٖ 

٘ٝ ٚ صٔیٙٝ ای ، ٔؼیش، افشاد، تزشثٝ ؿخلی، إٞیت دادٖ ٚ پبػذاسی اص وبؿبٔی وٙذ وٝ ٔىبٖ تشویجی اػت اص رب، ٔٙؾش، آییٗ

دس ؿٙبخت فٕیك اص ٔىبٟ٘ب سِف ثش ٞٛیت ا٘ؼب٘ی تبویذ داسد. ٔٙؾٛس اٚ اص ٞٛیت ٔىبٖ،  .(۲۶: 8۶۶۱)سِف، ثشای دیٍش ٔىبٟ٘ب

 (. 8۱، 88۶۱دد)پٛسرقفش ٚ ٕٞىبساٖ، تغبثك ٔب٘ذٌبس ٚ یٍب٘ٝ ای اػت وٝ وٕه ٔی وٙذ ٞش ٔىبٖ اص ٔىبٟ٘بی دیٍش ٔتٕبیض ٌش

ؿٙبخت ٔىبٖ دس ِغؾٝ عضٛس دس آٖ كٛست وٝ ػبختبس وبِجذی ثب خلٛكیبتؾ، تزبسة ٔب اص ٔىبٖ، خبعشٜ ٞب ٚ اعؼبػٟبی 

ٚاثؼتٝ ثٝ ٔىبٖ سا ثشای ٔب ص٘ذٜ ٔی وٙذ ٚ ؿٙبخت ٔب اص ٔىبٖ سا ٕٔىٗ ٔی ػبصد. خلٛكیبت ٔىبٟ٘بی ؿىُ ٌشفتٝ ثٝ ٚاػغٝ 

ػبصد، ثلٛست ػیٕب ٚ صـٓ ا٘ذاص، ٘ؾٓ فضبیی، سٚیذاد، خبعشٜ،  ػٛی دسن ٞٛیت ٔىبٖ سٕٖٞٙٛ ٔی تبسیخی وٝ ٔب سا ثٝفٙبكش 

رٟت ٌیشی ٚ یٍب٘ٝ پٙذاسی لبثُ تفىیه اػت. اٌش ٞشیه اص ایٗ ٚرٜٛ دس ٔىبٖ عضٛس ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، ٚضٛط ٚ سٚؿٙی آٖ ثشای 

.  ثش اػبع (8۱، 88۶۱)پٛسرقفش ٚ ٕٞىبساٖ، ٗ ٔىبٖ ثٝ اٚ ٔتجبدس ٘خٛاٞذ ؿذؿٟٛد ٘بؽش اص ٔیبٖ خٛاٞذ سفت ٚ ٔقٙبیی اص پغ ای

ٚ تزشثٝ ایٗ تقبسیف اٌش ٔىبٖ سا اكّی تشیٗ فبُٔ ٞٛیت ػبص ػبوٙبٖ ثذا٘یٓ، ا٘ؼبٟ٘ب ثب لشاسٌشفتٗ دس ٔىبٟ٘بی لبثُ ؿٙبخت 

  ٔٙذی سا تزشثٝ ٔی وٙٙذ.  ٞٛیتخبعشات لبثُ حجت ٚ ا٘تمبَ 

ٞٓ وبساوتش ٔغیغی ٔىبٖ سا ٔی ػبصد ٚ صٔیٙٝ ایی اػت ثشای فقبِیتٟبی فٕٛٔی ٚ دسثشٌیش٘ذٜ فٛآِ  ٔزٕٛفٝ ایٗ فٛأُ ثب

 .(۱8: 881۱ارتٕبفی ٚ ٔتٙٛؿ ٚ داسای تبسیخی وٝ ٌزؿتٝ، عبَ ٚ آیٙذٜ سا ثٝ ٞٓ ٔی پیٛ٘ذد)پشتٛیی، 

ت وٝ ٔشدْ ثش اػبع ٘مـٟب، تٛلقبت اٍ٘یضٜ یـتش ثیبٖ ؿذ وٝ ٔغیظ فالٜٚ ثش فٙبكش وبِجذی ؿبُٔ پیبٟٔب، ٔقب٘ی ٚ سٔضٞبیی اػپ

ایٗ عغ وّی وٝ پغ اص ادسان ٚ لضبٚت ‘’ٌزاس٘ذ.  ٞب ٚ دیٍش فٛأُ آٖ سا سٔضٌـبیی ٚ دسن ٔی وٙٙذ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ لضبٚت ٔی

  .(88۶: 881۶آیذ، عغ ٔىبٖ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد)ػشٔؼت، ٘ؼجت ثٝ ٔغیغی خبف ٚ فٙبكشی خبف دس فشد ثٛرٛد ٔی

تذاْٚ عضٛس دس ثشداسی ثٟتش اص ٔغیظ، سضبیت اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ٚ دس ٟ٘بیت اعؼبع تقّك آٟ٘ب ثب ٔغیظ ٚ  ایٗ عغ ػجت ثٟشٜ

آٖ ٔی ؿٛد. ٔزٕٛؿ ایٗ فٛأُ ػجت افضایؾ اسصؿٕٙذی یه ٘مغٝ اص ؿٟش ٔی ؿٛد. پغ اص ایٗ ٔشعّٝ اعؼبع تقّك ثٝ ٔىبٖ 

اػت ثٝ ٔٙؾٛس ثٟشٜ ٔٙذی ٚ تذاْٚ عضٛس ا٘ؼبٖ دس ٔىبٖ ٘مؾ تقییٗ وٙٙذٜ ای ٔی «عغ ٔىبٖ»وٝ اص الیٝ ٞبی ثبالتش

٘ذ فشد ثب ٔىبٖ ٔٙزش ؿذٜ ٚ دس آٖ ا٘ؼبٖ خٛد سا رضیی اص ٔىبٖ ٔی دا٘ذ ٚ ثش اػبع (. ایٗ عغ ثٝ پی۲ٛیبثذ)ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 

تزشثٝ ٞبی خٛد اص ٘ـب٘ٝ ٞب، ٔقب٘ی، فّٕىشدٞب ٚ ؿخلیت ٘مـی ثشای ٔىبٖ دس رٞٗ خٛد ٔتلٛس ٔی ػبصد ٚ ٔىبٖ ثشای اٚ لبثُ 

عغ آؿٙبیی ٚ ؿٙبػبیی ساعت تش ٔىبٖ دس ٟ٘بیت ؿخلیت ؿبخق ٔىبٖ ػجت افضایؾ  .(422,20l 1981: 44)اعتشاْ ٔی ؿٛد

آٚسد، صٙب٘ضٝ عغ ٔىبٖ، اعؼبع ٞٛیت ؿخلی ٔب سا تمٛیت ٔی وٙذ. اص ایٗ سٚ  ؿذٜ اعؼبع تقّك ثٝ ٔىبٖ سا ثٛرٛد ٔی

  .( p23:1996ٔىبٖ ٔی دا٘ذ)ؿِٛتض، ؿِٛتض ٞٛیت ا٘ؼبٖ سا ٚاثؼتٝ ثٝ ؿٙبػبیی 

 

 

 

  هویت فزهنگی: -شهزی نشانه -3
فضبٞبی ؿٟشی ثب تٛرٝ ثٝ ٔمیبع ٚ اثقبد ٌؼتشدٜ تش ثقٙٛاٖ اسائٝ ؿذ، ٔی تٛاٖ ٌفت ٚ فشًٞٙ  وٝ اص ٞٛیت ثب تٛرٝ ثٝ تقشیفی

ثقٙٛاٖ ٔغلِٛی فشٍٞٙی لبثُ ٔغبِقٝ ٔی ثبؿٙذ. ثب فشكٝ ٞبی ثشٚص ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی، ا٘ذیـٝ ٚ ٍ٘شؽ ٔشدٔبٖ یه ربٔقٝ 

ای تٛاٖ ٞٛیت سا ٔزٕٛفٝٔی ٕ٘بیبٍ٘ش ٞٛیت یه فضب اػت،فضبیی  -ٚ فالئٓ وبِجذیٞب ای اص ٘ـب٘ٝٔزٕٛفٝتٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ وٝ 

ٞبی فشٍٞٙی، وبسوشدی ٚ ػشصٔیٙی اػت ٚ آٖ سا اص ٞبیی دا٘ؼت وٝ ٚرٝ ٔـخلٝ یه فضب اص ِغبػ صٔیٙٝٞب ٚ ٘ـب٘ٝاص ٚیظٌی

ت یه فضبی ٔقٕبسی دس ٔفْٟٛ وّی ٚ ربٔـ یٛػبصد. ثٝ ایٗ تشتیت ٞٔتٕبیض ٔی ٞبی دیٍشٞب ٚ ػشصٔیٗػبیش فضبٞب دس فشًٞٙ

 )ٔٙجـ: ٍ٘بس٘ذٌبٖ(دس فضبی ؿٟشی یٞٛیت ػبصی یه ثٙب فشآیٙذ – 2 ٕ٘ٛداس

 ٞٛیت ػبصی

 تقبُٔ)تزشثٝ تبسیخی(

 فٙبكش آؿٙب

 ایجاد خاطزه

فٙبكش حبثت ثب ٘بْ 

 حبثت دس عَٛ صٔبٖ

 



7 

 

ٔبستیٗ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘ـب٘ٝ ؿٟشی سا ثٝ  .( 1384)ػّغبٖ صادٜ:ت اكّی فشٍٞٙی ٚ ػشصٔیٙی آٖ اػتآٖ ٘ـبٖ دٞٙذٜ خلٛكیب

فٙٛاٖ فٙلش ٚ یب ٌشٚٞی اص فٙبكش تقشیف ٔی وٙذ وٝ ٔی تٛا٘ذ اص صٔیٙٝ ثلشی ثب رضییبت تىشاسی رذا ٚ ٔتٕبیض 

أب آ٘ضٝ وٝ دس تٕبٔی تقبسیف ٔغشط ؿذٜ دس ٔٛسد ٘ـب٘ٝ ٞبی ؿٟشی ٔـتشن  .(nithg4nili0 0il 4n2,l2,,l 1999: 113)ثبؿذ

اػت، ایٗ اػت وٝ ٕٞٝ آ٘شا فٙبكش، ثٙب یب لؼٕتی اص ثٙب ٔی دا٘ٙذوٝ ٔىب٘ی سا فالٔت ٌزاسی ٔی وٙذ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٘مغٝ ٔشرـ 

ٍی یب تٕبیض فبسضٝ ای دس ٔىبٖ یب ٔٙؾشی ٔقیٗ سا ثشای ٘ـب٘ٝ ثٛدٖ ٔغشط ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. ایٗ ٔفْٟٛ اِضاْ ثشرؼت

 ٘ـب٘ٝ ٞب دس ٚالـ فٙبكشی دس تـخیق ثخـٟبی ٔختّف ؿٟش ٞؼتٙذ، ٔقٕٛالً .(88۱: 88۶۱ٔی وٙذ)پٛسرقفش ٚ ٕٞىبساٖ،

، تبحیشٌزاسی آٖ اػت ٝعتی یه وٜٛ. خلٛكیت اكّی ٘ـب٘یب ثٙبٞب اؿیبیی وٝ ؽبٞشی ٔـخق داس٘ذ ٔب٘ٙذ ٔزؼٕٝ ٞب، فالئٓ، 

 .(8۱)ٕٞبٖ، ثب ٞٛیت خّك ٔی ٕ٘بیذ وٝ ػیٕبی

ثبفت تبسیخی ؿٟش ثٝ دِیُ ٚرٛد تقذاد ثیـتشی ٘ـب٘ٝ، داسای غٙبی افضٚ٘تشی اػت. ثشخی اص ٘ـب٘ٝ ٞب عبٚی رٙجٝ ٕ٘بدیٗ، ّٔی، 

ٚ ا٘ذٚختٝ ٞبی فشٍٞٙی ٚ سیـٝ داس ػیبػی یب تبسیخی ٞؼتٙذ. ایٗ ٌشٜٚ ٍٞٙبٔی ایٗ ٔشتجٝ سا ٔی یبثٙذ وٝ ثش اػبع تزشثیبت 

ٌٛیبی  وٝدس دا٘ؾ ٘ـب٘ٝ ٞب ٞش فالٔت اص دٚ رٙجٝ ثشسػی ٔی ؿٛد، ثقذ ؽبٞشی ٘ـب٘ٝ  (.8ربٔقٝ ؿىُ ثٍیش٘ذ)ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ

ٌٛیبی ٔفْٟٛ ٚ ٔغتٛای ٘ـب٘ٝ  فالٔت. ثقذ ٔقٙبیی فالٔتٚ سً٘ بت ؽبٞشی آٖ اػت ٔخُ فشْ، ا٘ذاصٜ، ٔـخل

٘ـب٘ٝ دس ػبختبس ٚرٛدی خٛد عبٚی پیبْ یب سٚایتی  تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت ٕ٘بد ٚ دس ایٗ عٛصٜ ٔی. (۱۱۲ ٚ ۱۱8: 8818)ٌشٚتش،اػت

وٝ ؿی دس ایٗ ٘مؾ لشاس داسد ثغٛس ضٕٙی ثٝ ؿٙبػبیی ٞٛیت  فجبست دیٍش ٍٞٙبٔی اػت دس رٟت ؿٙبػب٘ذٖ یب ٔقشفی صیضی. ثٝ

 صیضی اؿبسٜ داسد.

داسد. صشاوٝ ثٛاػغٝ ایٗ ٘ـب٘ٝ ٞب ٔفبٞیٓ صیبدی  بدٞب ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب ربیٍبٜ خبكیدس ادثیبت ٔقٕبسی ٚ عشاعی ؿٟشی ٔقبكش، ٕ٘

تٛاٖ ثغٛس ضٕٙی یب ثٝ كشاعت دس تقشیف ٟٕٔتشیٗ  ٔیدس تبسیخ ٚ فشًٞٙ ٞش ؿٟش لبثُ وـف ٚ ثبصؿٙبػی اػت. ٔفبٞیٕی وٝ 

 ٔقیبسٞبی اسصیبثی ٚ ؿٙبخت ویفیت فضبی ؿٟشی رؼتزٛ ٕ٘ٛد.

دیٍش اص فٛأُ پذیذ آٚس٘ذٜ ٞٛیت دس فضبٞبی ٔقٕبسی ٚ ؿٟشی اػت، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ فبُٔ صٔبٖ دس  صٔبٖ، تبسیخ یب دٚسٜ یىی

تٛاٖ دس ٘ؾش ٍ٘شفت، صیشا دٚسٜ سا ٕ٘ی ؿٛد، فبُٔ صٔبٖ ٚفشًٞٙ ٘یض ٚرٛد داسد. ثٝ فجبست دیٍش ٚلتی ثٝ فشًٞٙ اؿبسٜ ٔی

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞب یب صٔبٖٕبسی ٚ ؿٟشی ٘یض عی دٚسٌٜیشد. فضبٞبی ٔقای پٛیب عی صٔبٖ ؿىُ ٔیفشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ پذیذٜ

 ایٗ ساثغٝ دس ٔشتجٝ ای ٌؼتشدٜ تش دس فضبٞبی ؿٟشی لبثُ ثشسػی اػت.   ػبص٘ذ.تغٛالت فشٍٞٙی سا ٕ٘بیبٖ ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناهای تاریخی به مثابه نشانه های فزهنگی-3-1

فشًٞٙ ثقٙٛاٖ فشآیٙذی وٝ ثبصتبة دٞٙذٜ ا٘ذیـٝ ٚ ٔٙؾ تبثقبٖ خٛد اػت، ٔؼتمیٕبً اص عشیك ٘ؾبْ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔغشط ؿذ 

فقبِیتٟب ٚ ثب ٞذایت ٞٙزبسی ٚ اسصؿی، ٔؼتمیٕبً ثش فضب ٚ ٔغیظ ؿٟشی تأحیش ٔی ٌزاسد ٚ فضبی ؿٟش سا ٘یض ٔغلِٛی فشٍٞٙی 

 ٔی ٕ٘بیب٘ذ. 

فبٞیٓ ربٔقٝ ؿىُ ٔی ٌیشد، دس ثشداس٘ذٜ ٕ٘بدٞبیی اػت وٝ فبُٔ تذاْٚ اص آ٘زب وٝ فضبٞبی ؿٟشی اص عشیك ٘ؾبْ ٕ٘بدیٗ ٔ

تبسیخی ربٔقٝ اػت ٚ اص ایٗ سٚػت وٝ فضبی ؿٟشی ثٛاػغٝ   -ٔذ٘ی ٔشدْ ٚ عبٚی ٔیشاث فشٍٞٙی ثبٚسٞب ٚ ا٘ذیـٟبی رٕقی ٚ

 .(1381،بسػیٔشوض ٕ٘بدیٗ پبیذاسی ا٘ذیـٟبی ٔشدٔی اػت وٝ ثٝ ثیبٖ خٛیؾ ٔی پشداصد )پایٗ فٛأُ فیضیىی 

٘مؾ ٘ـب٘ٝ ٞبی تبسیخی دس ساثغٝ ثب ٞٛیت ٔٙذی ٟٕٔتشیٗ  –3 ٕ٘ٛداس

 ٔٙجـ: ٍ٘بس٘ذٌبٖ فضبٞبی ؿٟشی

 ثبصیبثی خبعشٜ ٞب

 صٔبٖ-تبسیخ

ایزبد ٔىبٖ ٞبی 

 ؿبخق

-ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی

 ارتٕبفی

نشانه های 

 تاریخی
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آٟ٘بػت. ٔٙؾٛس اص ٔغتٛای ارتٕبفی ٔیضاٖ « ٔغتٛای ارتٕبفی»ٞؼتٝ ٞبی تبسیخی ؿٟشٞب اص ٟٕٔتشیٗ ٔـخلٝ ٞبی یىی 

ٗ ٔزٕٛفٝ ٞبی تبسیخی ثٝ ای فشٍٞٙی ٔشدْ یه ؿٟش اػت. –ادٞب، رشیبٟ٘ب ٚ ٔٙبػجبت ارتٕبفیدس سٚیذ ٞباػتفبدٜ ایٗ فضب

ٕ٘بدیٗ فشٍٞٙی  فضبٞبیعشیك  . ثذیٗپذیذ آٔذٜ ا٘ذ ٔشثٛط ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دس عَٛ تبسیخب ٔب٘ذٌبس ٚ عزٕی ا٘ؼبٟ٘اسصؿٟبی 

ٔٙؾٛس اص فٙبكش پبیذاستش ٔزٕٛفٝ ذٜ فٙبكش تبسیخی ٚ پبیذاستش اػت ٔغتٛای فضبٞبی ؿٟشی دس ثشداس٘ثقٙٛاٖ ا٘تمبَ یبفتٝ، 

اسصؿٟبی رٕقی ٚ ٔـتشن  اث غٙی فشٍٞٙی ٚٚ ٔیشویفیتٟب ٚ تٛا٘بیی ٞبیی اػت وٝ فضبٞب ٚ فٙبكش ؿٟشی ثٝ ٚاػغٝ تبسیخ 

فضبیی ربٔقٝ ثٝ ٔخبثٝ ٔیشاث فشٍٞٙی ثٝ ٘ؼُ ٞبی ثقذ ا٘تمبَ یبفتٝ اػت. دس  –دس ٕ٘بدٞبی فیضیىی ٔشدْ ربٔقٝ وؼت ٚ 

 (. 1381،ا٘تمبَ ٚ ثیبٖ ٞٛیت فشٍٞٙی ػبوٙبٖ ٘مؾ ثؼضایی ایفب ٔی ٕ٘بیٙذ)پبسػی

ؿذٜ وٝ  ٟیالتلبدی دس فشآیٙذ ؿىُ دٞی ثٝ ٔبٞیتی لبثُ ؿٙبخت ٚ آؿٙب ٔٙت –ٍیفشٞٙ –آیٙذ ایٗ ٘یشٚٞب ٚ سٚاثظ ارتٕبفیثش

فٙبكش ٚ ثٙبٞبی ٕ٘بدیٗ یب ٔغتٛای خی اػت. ثٙبثشایٗ اص یه ػٛ فٙبكش وبِجذی عبكُ آٖ ایزبد تلٛیش رٞٙی ٔـخق ٚ تبسی

ٗ زشثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس تقبُٔ ثب ایتبسیخی ؿٟشی ثقٙٛاٖ ٔزٕٛفٝ ای اص داؿتٝ ٞب ٚ عبفؾٝ تبسیخی یه ؿٟش ٚ اص عشف دیٍش ت

ا٘ؼبٟ٘ب وٝ داسای ثقذ  رٕقیٚ اسصؿٕٙذی ایٗ فٙبكش سا تمٛیت ٚ ثٝ فٙٛاٖ ثخـی اص ٞٛیت  فٙبكش تبسیخی ؽشفیتٟبی ٔب٘ذٌبسی

 تبسیخی اػت حجت ٚ ضجظ ٕ٘بیذ. 

 

 اسخوانی هویت فزهنگی در مجموعه وکیل شیزاس:ب-4

 ٔشاوض ٚ ٞؼتٝ ٞبی تبسیخی ؿٟشٞب ثب تقذاد صیبدی ثٙبی ثضسي ٚ وٛصه ثخؾ ٚػیقی اص ػیٕب ٚ تلٛیش وّی ؿٟش ساؿىُ 

تٛاٖ دس فٕیك تشیٗ عبِت خٛد اص فٙبكش تبسیخی  ٔغبِقٝ ػیٕبی ؿٟش سا ثش ٔجٙبی فٛأُ رؼٕی ٚ وبِجذی ؿٟش ٔیٔی دٞٙذ. 

، دس ِغؾٝ اَٚ اص عشیك دسیبفت ٞب ٚ ادسان تٕبْ ٚیظٌی ٞبی یه ؿٟش ؿخلیت ٚآٖ ؿشٚؿ وشد. صشاوٝ ٞٛیت یب صـٓ ا٘ذاص، 

فٛأّی دیٍش ٔب٘ٙذ ٔقٙی ارتٕبفی یه لؼٕت اص ؿٟش، ٘مؾ ٚ ٚؽیفٝ آٖ، ػبثمٝ تبسیخی اؽ یب عتی  آٖ فشد كٛست ٔی ٌیشد.

ی وّی ٚ عضٛسی ٔذاْٚ دس لبثُ یبثی ثٝ ثیب٘ی ؿبخق، تلٛیش ٌزاسد. ایٗ ٕ٘بیب٘ی ٚ ػٕت تبحیش ٔی «ٕ٘بیب٘ی ؿٟش »٘بْ آٖ ٘یض ثش

  . ؿٟش اػتؿٙبختٝ ؿذٜ ٟبی خٛد عبكُ تبحیش فشْ فٙبكش ٚ ثبفتدسن تشیٗ عبِت 

دس ایٗ دٚسٜ اص تبسیخ، دس ؿٟش ٔزٕٛفٝ ای ، ٔزٕٛفٝ ثٙبٞبی ص٘ذیٝ وٝ یبدٌبسی اص دٚساٖ پبیتختی ؿیشاص  اص دٚسٜ ص٘ذیٝ اػت

اػت وٝ ٔزبٚس رٍبٜ ٚ ٔیبدیٗ ؿٟشی)ٔیذاٖ ٔـك ٚ تٛپخب٘ٝ(ثبصاس، تفشؿىُ ٔی ٌیشد وٝ ؿبُٔ اسي عىٛٔتی، ٔؼزذ ٚ 

ٔزٕٛفٝ لجّی ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ ثذٖٚ عزف آٖ، ٔزٕٛفٝ لذیٓ سا تب عذی تضقیف ٔی وٙذ. ٔزٕٛفٝ ص٘ذیٝ تٛػظ ساػتٝ ثبصاس 

 ثٝ ٔزٕٛفٝ ؿٟشی لجُ ٔتلُ ٔی ؿٛد.

رتٕبفی ایٗ ٔزٕٛفٝ سا ثٝ فضبیی پٛیب ٚ صٙذ رب٘جٝ تجذیُ ٔقٙبیی ٚ ثشٚص تقبٔالت ٚ سخذادٞبی ا –تٕشوضٞبی فّٕىشدیرٛد ٚ

 ٕ٘ٛدٜ وٝ دس ثیـتش ػبفبت ؿجب٘ٝ سٚص ثٝ دالیُ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛسد اػتفبدٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ لشاس ٔی ٌیشد. 

ٔشص ثیٗ ثبفت لذیٓ ٚ ٔقبكش آٖ سا تٛاٖ  وٝ ٔیدس ٔشوض تبسیخی ؿٟش اػت ؿیشاص یىی اص فٙبكش پشإٞیت  ٔزٕٛفٝ ثٙبٞبی ٚویُ

 -ایٗ ثٙبٞب وٝ ثٛاػغٝ یه ٔیذاٖ ثضسي ؿٟشی ثٙبْ ٔیذاٖ ٔـك ثٝ یىذیٍش پیٛ٘ذ ٔی خٛس٘ذ فٙبكش وبسوشدیاص دا٘ؼت. ؿیش

فٕبست والٜ  -ٔؼزذ، عٕبْ، ثبصاس، دیٛا٘خب٘ٝ ٚ ثبكثٙبی اسي وٝ ٟٕٔتشیٗ فٙلش ثلشی آٖ اػت، ثلشی ٔتٙٛفی سا اص رّٕٝ 

إٞیت ایٗ ٔیذاٖ تب ثذاٖ عذ اػت وٝ اغّت ٌشدٕٞبیی ٞبی ٔقبكش ٘یض  فشٍ٘ی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛ٘ذ. ٕٞب٘ٙذ ٌزؿتٝ دس دٚساٖ

یىی اص فُّ ؿبخق ٚ ٟٔٓ ثٛدٖ ایٗ ٔیذاٖ داسا ثٛدٖ ٘ـب٘ٝ ٞبی ثلشی ٚ فّٕىشدی دس ؿٛد.  ٔشدٔی ٚ دِٚتی ثذا٘زب ختٓ ٔی

 .اعشاف خٛد اػت وٝ آٖ سا ثٝ یه ٔىبٖ ؿبخق دس ؿٟش ٚ پشتشدد ثذَ وشدٜ اػت

ثب تٛرٝ ثٝ پیـیٙٝ تبسیخی، ٔىبٖ ٔاللبت، دیذاس، اٚلبت فشاغت ٚ تزٕـ ٔشدْ ٚ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ دس ایبْ ٘ٛسٚص ٚ ٞب ایٗ ٔزٕٛفٝ 

وبِجذی ٔی  –سٚصٞبی تقغیُ ػبَ اػت. ؽشفیت ارتٕبفی ایٗ ٔزٕٛفٝ وٝ آٖ سا ثیؾ اص پیؾ ثٝ فٙٛاٖ یه پذیذٜ ارتٕبفی 

تٛكیفی فٕیك تش اص ٔضبٔیٗ  ،بوٙیٗ ؿٟش ٚ ٘یشٚٞبی ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙیػ٘یبص ٚ فضبیی -فّٕىشدیٕ٘بیب٘ذ، ثب تأویذ ثش ؽشفیت 

  .ٞٛیتی سا ؿىُ ٔی دٞٙذ –ٚ ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی 
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اسي تبسیخی ؿیشاص، ربیٍبٞی ثغ ٟٔٓ دس تبسیخ ٚ فشكٝ ؿٟشی ایٗ دیبس ثٝ تٕبْ ثٙبٞبی ایٗ ٔزٕٛفٝ اص رّٕٝ ثبصاس، ٔؼزذ ٚ 

آیذ، ٔجٙبیؾ   ی ػخٗ ثٝ ٔیبِٖاٌش اص تغییش ؿىُ ٚ تغٛدس ایٗ دٚسٜ دس تغٛالت ػیٕبی ؿٟش ؿیشاص . خٛد اختلبف دادٜ اػت

)فالٔىی، عی ٘یٓ لشٖ اخیش كٛست ٌشفتٝ اػت دس دسرٝ ٘خؼت الذأبت وشیٕخبٖ ٚ دس دسرٝ دْٚ ٔذاخّٝ ٞبیی اػت وٝ دس

رذیذ دس فضبی ؿٟشی ؿیشاص ٌـت ثٝ ؿىُ ایٗ تغٛالت وٝ ٔٙزش ثٝ ؿىُ ٌیشی ٚ اضبفٝ ؿذٖ سخذادٞبی  .(۲۶۶: 881۴

ػبخت ثٙبٞبی رذیذاالعذاث ثب عشعٟب ٚ ٔمیبػٟبی ثی ػبثمٝ ٕ٘ٛد یبفت وٝ اص ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب ؿىُ ٌیشی ٔزٕٛفٝ ثٙبٞبی 

 ؿٟشی، عىٛٔتی ٚ خذٔبتی وشیٕخبٖ دس ٔشوض تبسیخی ؿیشاص ثٛد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍیشی ٔٙبػت دس فضب، دس آفشیذٖ یه فضبی ص٘ذٜ ٚ فقبَ ثؼیبس تٛا٘ب ٚویُ ثٝ ػجت تٙٛؿ ٚ ربیفٙبكش تـىیُ دٞٙذٜ ٔزٕٛفٝ 

اػت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خٛثی سا اص یه ٘ؾبْ ؿٟشی فٕٛٔی اسائٝ وشدٜ اػت وٝ ٞش یه ثٛاػغٝ داسا ثٛدٖ فّٕىشد ٚ خلٛكیبت ثٛدٜ 

ثبؿٙذ. اص ایٗ سٚ  ٔٙغلش ثفشد خٛد دس ٔزٕٛفٝ ٚ دس ساثغٝ ثب فضبی ؿٟش ٚ ػبوٙبٖ ؿٟش ٘مـی ٔتفبٚت ٚ لبثُ تقشیف داسا ٔی

دٜ وٝ اص عشیك ٕٞزٛاسی ٚ پیٛ٘ذ ٘ضدیه وبِجذی ـ فضبیی ٚ دس ؿخلیت ٞشیه اص فٙبكش دس وُ ٔزٕٛفٝ تقشیف ؿذٜ ثٛ

ٔغذٚدٜ ٔمیبػی ـ استفبفی ٔـبثٝ ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ. دس ٔیبٖ ایٗ ٔزٕٛفٝ ثٙبی اسي ثب ٘ٛؿ ػبختبس ٔٛسفِٛٛطیه، فّٕىشدی ٚ 

یض ٔی وٙذ. دس تٕبخت ٚ ٔقٙبػبصی دس رٞٗ ػبوٙبٖ ٕٔٞضٙیٗ ٘غٜٛ لشاسٌیشی ثب دیٍش فٙبكش ٚ فضبی ؿٟش آ٘شا دس عٛصٜ ؿٙب

٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔزٕٛفٝ ثب سٚیىشدی   ٚ ٕٞضٙیٗ ٘ٛؿ ساثغٝ آٖ ثب ٔتٗ ٚ ثؼتش ٞب ٚویُثبصؿٙبػی خلّتٟب ٚ ویفیبت ٔقٕبسی ثٙب

٘جٛدٜ، ثّىٝ ثٝ للذ پیٛ٘ذ ٚ ٞٓ خٛا٘ی ثب تالؽ دس تفىیه ٚ ثیبٖ ؿبخق خٛد ٔـخق  دسكذد ٔشدٔی ٚ ٔمیبع لبثُ دسن

  ٔٙؼزٓ ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ.ثبفت پیشأٖٛ خٛد آساْ ٚ 

 

 

 

دس ٔزبٚست ٔیذاٖ  ٔزٕٛفٝ ثٙبٞبی ٚویُتلٛیش ٞٛایی اص ٔٛلقیت لشاسٌیشی -2ؿىُ

 www.http//:google earth.comٔٙجـ:ٚ فضبی ؿٟشی أشٚص،  ؿٟشداسی

ٔٛلقیت ٚ اثقبد پالٖ ٔزٕٛفٝ ٚویُ دس صٔبٖ  -1ؿىُ 

 لبربس، ٔٙجـ: آسؿیٛ ٔیشاث فشٍٞٙی فبسع

 دیذ اص رجٟٝ ؿشلی ثٝ ػٕت ٌزس ؿٕبِی اسي – 3ؿىُ  

 ٔٙجـ: كب٘ـ،  خبعشات رٕقی ؿٟشٚ٘ذاٖ، ثبصیبثی

 دیذ اص رجٟٝ رٙٛثی ثٝ اسي، ٔیذاٖ تٛپخب٘ٝ – 4ؿىُ

 ٔٙجـ: كب٘ـ،  ثبصیبثی خبعشات رٕقی ؿٟشٚ٘ذاٖ،

 ٔزٕٛفٝ ٚویُ دس ثبفت لذیٓ ؿیشاص-1ؿىُ
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تبسیخی ٚ وبِجذی خٛد٘ؼجت ثٝ صٔیٙٝ یه ـ  دِیُ تضبد ٘بؿی اص ٔٛلقیت فشٍٞٙی فالٜٚ ثش اسي دیٍش ثٙبٞبی ٔزٕٛفٝ ٘یض ثٝ

افضایذ، صشا وٝ ٞشٌبٜ فبّٔی اص ٘ؾش تبسیخی داسای  لذٔت تبسیخی فبّٔی اػت وٝ ثش إٞیت ٚ لذست آٖ ٔی. ٞؼتٙذ٘ـب٘ٝ ؿٟشی 

ؿٛد. ِزا  ٖ ثٝ فٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ افضٚدٜ ٔیخبكی ثش آٖ ٔتشتت ٌشدد، ثٝ اسصؽ آٚارذ فالٔت ٔـخلی ثٛدٜ ٚ یب ٔقب٘ی  لذٔت ثبؿذ،

ٚ ثیبٖ ٚاضظ ٚ سٚؿٙی اص استجبط ثؼتش فشٍٞٙی اسصؽ ٕ٘بدیٗ داسای ثٝ دِیُ ٔٛلقیت تبسیخی ٚ لذٔت  ٟبی تبسیخی ٚویُثٙبی

تبسیخی ٔشدْ ایٗ ؿٟش -بد خبعشٜ رٞٙیزت وٝ ثقٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ػٙذ دس ایؿیشاص دس دٚساٖ عىٛٔت ص٘ذیٝ ٚ پبیتختی ؿیشاص اػ

سٌیشی، استفبؿ، ٔمیبع ، ٚضـ لشاٞبثٙب یدس ػبختبس ٚرٛدض ثٝ دِیُ ٚرٛد وٙتشاػت ثب صٔیٙٝ ٘یٕٞضٙیٗ ثٝ ِغبػ وبِجذی  اػت.

ٝ ایزبد ٕ٘ٛدٜ وٝ دس ایزبد ٞٛیت وبِجذی ٔقٕبسی خبكی سا دس ایٗ ٔزٕٛفثٙب،  ٞش یه اص ، ٕٞضٙیٗ فشْ خبفٚ خظ آػٕبٖ

عغ ٔىبٖ ٚ ثبصخٛا٘ی خبعشٜ رٞٙی فبثشاٖ دس ٍٞٙبْ لذْ صدٖ ٚ عشوت دس فضبٞبی ؿٟشی ٔیبٖ آٟ٘ب  ثقٙٛاٖ فبّٔی ٟٔٓ 

دس ٘ضدیه ؿذٖ ایٗ فٙبكش  ، ٔلبِظ ٚ ػبختبس وبِجذی ایٗ ٔزٕٛفٝ، ؿىُ فٙبكش ؿیٜٛ ػبخت. (۴ٚ  8ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد)ؿىُ 

ثؼیبس ٔٛسد تٛرٝ اػت. ثٝ ایٗ ٔقٙی وٝ ػبختبس ٚرٝ یقٙی ٔقیبسٞبی ثبصتبة ٞٛیت فشٍٞٙی ٗ پظٚٞؾ ثٝ عٛصٜ ٔٛسد اؿبسٜ ای

ٞبی ٞٛیت ػبص یه ٘ـب٘ٝ دس ثقذ فشٔبَ ٚ ٔٛسفِٛٛطیه خٛد اص عشیك ٔزٕٛفٝ ای اص تفبٚتٟبی ٚیظٜ دس ا٘ذأٟبی ثیشٚ٘ی خٛد، 

دیذ یىی اص ٟٕٔتشیٗ سٚیىشدٞبی وبِجذی ثٝ ؿٟش ٚ ٞٛیت داسای اسصؽ ٘ـب٘ٝ ؿٙبػی ٔی ٌشد٘ذ. ٔٛسفِٛٛطی ؿٟشی اص ایٗ 

 ػبصی آٖ اػت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕ٘بیـی اص ؿیٜٛ ٍ٘شؽ پٛؿیذٜ اص تضییٙبت آرشی ثٙبٞبی ٔزٕٛفٝ ٚویُ ثب عزٕٟبی ػبدٜ، ػبختبسی ٔشدْ ٚاس ٚ ثذ٘ٝ ٞبی 

دس ثشسػی ٚیظٌیٟبی ٔقٕبسی، ٕٞٙـیٙی ٚ لشاسٌیشی ثٙبٞب دس فضبی ؿٟشی، ٔـخق ٔی ٌشدد  .ص٘ذیٝ ثٝ ٞٙشٚ ٔقٕبسی اػت

 .(1۴۱: 881۱پٛس، وٝ رٙیٝ فّٕىشدی ثش فشْ ؿٟشی ثشتشی داؿتٝ اػت)عؼیٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اص عشیك ثب ٘بْ ٚ وبسوشد ثبصیبثی خبعشات رٕقی ؿٟشٚ٘ذاٖ – 6ؿىُ  

 ٔٙجـ: كب٘ـ ،حبثت ثبصاس ٚویُ دس عَٛ صٔبٖ 

 اص عشیك ثب ٘بْ ٚ وبسوشد ثبصیبثی خبعشات رٕقی ؿٟشٚ٘ذاٖ – 5ؿىُ  

 ٔٙجـ: كب٘ـ ،حبثت اسي وشیٕخبٖ دس عَٛ صٔبٖ 

 فضبی ٔمبثُ ٔؼزذ.فضبیی فقبَ ٚ ص٘ذٜ  – 7ؿىُ  

 دس تزبست ٔقبكش ؿیشاص
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تزبسة ٔـتشن ٚ فضبی ثبص ؿٟشی اعشاف اسي، فضبی ثبص پیـخٛاٖ ٔؼزذ ٚ دسة ٚسٚدی ثبصاس ػجت ایزبد  دس دس عَٛ صٔبٖ

ٚرٝ وٛتبٜ ٔذت ؿبُٔ تغییش فلَٛ، ٚ عتی  لٛت ایٗ ٘ـب٘ٝ ؿٟشی وٕه ٔی ٕ٘بیذ.ثٝ یٗ تزبسة ٚ اؿذٜ اػبػی ثیٗ ٔشدْ 

ٔیضاٖ ٚ صٍٍٛ٘ی تبثؾ آفتبة عبكُ اص تغییش ػبفبت ؿجب٘ٝ سٚص، ٔٙبػجبت ػبِیب٘ٝ ٘ؾیش ایبْ ٘ٛسٚص، رـٗ ٞبی ّٔی، ٔزٞجی ٚ 

 تزٕـ ٞبی ٔشدٔی اػت. 

آفشیٙذ وٝ ٔجتٙی ثش عضٛس ٔشدٔبٖ آؿٙب ٚ ٘بآؿٙبػت  رٕقی آدٔیبٖ اص سٚیذادٞبی دٚس ٚ ٘ضدیه، ویفیتی ٔقٙبداس ٔی خبعشات

اص دیذ ٚ ثبصدیذ، ٔشدْ اص ٌزؿتٝ دس رٞٗ داس٘ذ، خبعشات تبسیخی ٌشدد. خبعشاتی وٝ  وٝ ثش اػبع سخذادٞب دس ٔىبٖ تقشیف ٔی

دسٖٚ ٚ اعشاف آٖ  ٚ ٘یض خبعشاتی وٝ ثٝ ٚاػغٝ عضٛس خٛد دس ٚ اتفبلبت ٚ سخذادٞبی  خشیذ ٚ یب ٌزسا اٚلبت فشاغت اص ایٗ ثٙبٞب

فضبی اعشاف اسي ثٝ دِیُ ٟب ؿذٜ ثٝ خلٛف، عغ تقّك ثٝ آ٘ایزبد تزشثٝ وشدٜ ا٘ذ، ٍٕٞی ػجت  ٞب ػبختٝ ؿذٜ ٔىبٖ

اػت،  ؿذٜ ٔبٟ٘بی ٔختّفپتب٘ؼیُ خٛة ؿٟشی ٚ ٕٞضٙیٗ ػبٔب٘ذٞی آٖ ثٛاػغٝ عضٛس اسي، ػجت ایزبد سخذادٞبیی دس ص

 ثشای ٔخبَ فضبی ػجض اعشاف اسي دس اغّت ثقذاصؽٟشٞبی خٙه ؿیشاص، ٔغُ تفشیظ ٚ تفشد افشاد اػت. ٕٞضٙیٗ ثؼیبسی اص افشاد

لشاس ٔاللبتٟبی خٛد سا ثٛاػغٝ عضٛس ٘ـب٘ٝ لٛی ؿٟشی وٝ ثشای ٕٞٝ آؿٙبػت، دس ایٗ ٔىبٖ ا٘زبْ ٔی دٞٙذ ٚ یب فقبِیتٟبیی وٝ 

ؿٛد. ٕٞضٙیٗ ایٗ فضب ثٝ دِیُ ٘ضدیىی ثٝ ثبصاس ٚ  ی ٔختّف ا٘زبْ ٔی پزیشد، ػجت ثشٚص خبعشات دس رٞٗ افشاد ٔیدس صٔبٟ٘ب

غیشؿیشاصی ثٝ  ٚ ٞٓ ٌشدؿٍشاٖ ٔغیظ تبسیخی سا ٞٓ ثشای افشاد ؿیشاصیاسػٗ ٚویُ، اغّت خبعشٜ خشیذ یب ٌـت ٚ ٌزاس دس 

         ٔؼتخشد اص تغّیُ ٔفبٞیٓ،ٔی تٛاٖ دس لبِجٕٙٛداس صیش ٔٛسد ؿٙبػبیی لشاس دادعبكُ ٔجبعج ثبال سا ثلٛست وّیتی  ٕٞشاٜ داسد.

  (.8)ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل یافته ها:

ؿٟش  دس تبسیخٔقٙبیی  –ثٝ د٘جبَ پیٛ٘ذ ِٔٛفٝ ٞبی وبِجذیتغّیُ ٚ ٔمبیؼٝ ٔلبدیك دس اثتذا ٔٛیذ آٖ اػت وٝ ٞٛیت فشٍٞٙی 

تبسیخی ٚ آؿٙب، صٖٛ فالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی  ػبصٞٛیت فشٍٞٙی ؿٟش ٔتأحش اص ِٔٛفٝ ٞبی ٞٛیت اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ ٌفت  .اػت

شاد دس اثتذا ثب افؿیٜٛ ٞبی صیؼت، ا٘ذیـٝ ٚ سفتبس ٌزؿتٍبٖ ٕ٘ٛد یبفتٝ ا٘ذ. ثٙبثشایٗ  ی اػت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بدٞبیی اصلذٔت داس

دسیبفت  ثذیٗ تشتیتٔغمك ٔی وٙذ. ؿٟش سا  استجبط ثشلشاس ٕ٘ٛدٜ ٚ تزشثٝ ثؼتش فشٍٞٙی ؿٟش تبسیخی –وبِجذٞبی فشٍٞٙی

ٛد. ِزا ثبصتبة ِٔٛفٝ ٞبی آؿٙبی فشٍٞٙی دس تبسیخی اص ایٗ عشیك ساعت تش خٛاٞٙذ ث-فشٍٞٙیاؿتشاوبت ٕ٘بدیٗ ِٔٛفٝ ٞبی 

 ،ثٙبٞبی تبسیخی ثقٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ فبّٟٔب دس استجبط فشد ثب ایٗ آحبس ثـٕبس ٔی سٚد. اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ثٙبٞبی تبسیخی

ٔی وٙٙذ وٝ ثقٙٛاٖ أشی ٕ٘بدیٗ، دس ایزبد ٞٛیت فشٍٞٙی ایفبی ٘مؾ ثّىٝ ، ٘ٝ ثٝ ٔخبثٝ فشكٝ خٛا٘ؾ اسصؿٟبی فشٍٞٙی

اثقبد ٞٛیت فشٍٞٙی دس فضبٞبی ؿٟشی ٚ فبُٔ تٕبیض، تـخیق ٚ خٛا٘بیی ایٗ ٌؼتشؽ عبكُ آٖ دس استجبعی پیٛػتٝ ثب ٔغیظ، 

٘ـب٘ٝ ٞبی 
 تبسیخی

 ٞٛیت صایی

عغ تقّك  
 خبعش

عغ  
 آؿٙبیی

ٔىبٖ  
 ػبصی

 ٔزٕٛفٝ ٚویُ

ساٖ اٚلبت ٌزٔغُ تزٕـ ٚ 

فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ 

 ٌشدؿٍشاٖ

فٙبكش وبسوشدی فقبَ اص 

 ٌزؿتٝ تب وٖٙٛ

ثٙبٞبی تبسیخی ثب تٙٛؿ 

 وبسوشدی ٚ صیجبیی ؿٙبػی

 داسای فٙبكش ٘ـب٘ٝ ای آؿٙب
 

تبسیخی  -تمٛیت استجبط ٞٛیتی

اص عشیك  ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب ٔزٕٛفٝ ٚویُ

 ایزبد عغ تقّك ٚ ٔىبٖ ػبصی

ایزبد ٞٛیت فشٍٞٙی دس فضبی 

 ؿٟشی ٔشوض ؿیشاص

 )ٔٙجـ: ٍ٘بس٘ذٌبٖ( – 4 ٕ٘ٛداس
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فّٕىشدی ٔـخق ثٝ ؿىُ خٛد اٍ٘یختٝ -ی ؿخلیت ٔٙغلش ثٝ فشد، خلٛكیبت وبِجذیخٟبی تبسیدس ثبفت خٛاٞذ ثٛد.فضبٞب 

، ٝ تب ػشدسٞبی ٚػیـ ٚ تضئیٗ یبفتٌٝٛ٘بٌٛ٘ی اص ٔٙبسٜ ٔؼبرذ ٚ أبْ صادٜ ٞب ٌشفت حجت ٚ ضجظ ؿذٜ اػت. ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ فٛأُ

 ٚ ٌزسٞب تب سػیذٖ ثٝ ثٙبٞب، تٛاٖ ثٝ رٞٗ ػپبسی ثبالیی سا دس ایٗ ثبفت ٞب ایزبد ٔی وٙٙذ.ٔؼیشٞب ٚضٛط ثلشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیزی:

 فشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بدی اص ثخؾ ا٘ؼبٖ ػبخت ٔغیظ دس اؿیبء ٚ ٔغیظ فیضیىی ٚ دػتبٚسدٞبی ثـش ثبصتبة 

ٔی یبثذ. ایٗ ٕ٘ٛد یبفتٗ ثب ػبختبسٞبیی كشیظ ٚ ٌبٜ ؿخلی فشكٝ ثبصتبة ا٘ذیـٟب ٚ افتمبدات یه فشًٞٙ ا٘ذ. ِزا ثٙبٞب ٚ 

اص ایٗ سٚ ٔغتٛای تبسیخی . ؿٟشی ثب ٔغتٛای ارتٕبفی ثٝ فٙٛاٖ فضبیی ػبختٝ ؿذٜ ٔغلِٛی فشٍٞٙی ثٝ ؿٕبس ٔی آیذفضبٞبی 

فشٍٞٙی ثٝ استمبء تمٛیت ٘مؾ فٙبكش تبسیخی دس رٞٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثقٙٛاٖ فبُٔ  –ٞبی ارتٕبفی فشٍٞٙی دس وٙبس ؽشیفت –

 ٘بیی ایٍٙٛ٘ٝ فضبٞب ٔی ؿٛد.پبیذاس ٚ ٔؼتٕش فُٕ ٕ٘ٛدٜ ٚ ػجت ؿخلیت پشداصی ٚ خٛا

ثب  فٕٛٔبًفشٍٞٙی اػت وٝ  –فضبٞبی ؿٟشی پیشأٖٛ ٔزٕٛفٝ ٚویُ ثب ثیب٘ی ٕ٘بدیٗ ٚ عبٚی ٔفبٞیٓ تبسیخی ثشایٗ اػبع 

وٝ تٛاٖ ٞٛیت ػبصی ثبالیی داؿتٝ ٚ ٔقٙبٞبی فٕیك سفتبسی ؿىُ ٌشفتٝ  –فشٟٔب ٚ سٚیذادٞبی وبِجذی ٔزٕٛفٝ ایی اص فٙبكش، 

ٟب ٚ تىٙیىٟب ػبختٕب٘ی، ٚ ثشداؿتٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس فشًٞٙ ؿیشاص سا ثبصٌٛ ٚ ثبصتبة ٔی ٙـٟب، ؿیٜٛ ٞب ٚ ٍ٘شؿٔفشٍٞٙی صٖٛ 

دٞٙذ. ایٗ ٔزٕٛفٝ ثقٙٛاٖ ا٘تمبَ دٞٙذٜ ا٘ذیـٝ رٕقی دس خبعشٜ تبسیخی ایٗ ؿٟش، ٘مؾ ٟٕٔی دس عفؼ ٚ ا٘تمبَ ٞٛیت 

فضبی ٕ٘بدیٗ ثقٙٛاٖ فبِی تشیٗ ٔشعّٝ تزشثٝ فضبی ارتٕبفی سا فشٍٞٙی ؿٟش ؿیشاص داؿتٝ ٚ فبُٔ ٟٕٔی دس تزشثٝ  –تبسیخی 

رٟت ثبصدیذ، ٔٛارٟٝ ٚ تزشثٝ فضبیی وٝ ثبصٌٛ آٚسدٜ اػت وٝ دس ِغؾٝ ٚسٚد ٚ سػیذٖ ٌشدؿٍشاٖ ػبوٙیٗ ؿٟش ثٝ اسٔغبٖ  ثشای

ٜ ٞبی پی دس پی ػبوٙیٗ ٚ وٙٙذٜ تبسیخضٝ ٚ ٌزؿتٝ ؿیشاص اػت اتخبة ٚ ٔٛسد ثبصدیذ لشاس ٔی ٌیشد. ایٗ ٞٛیت ثٝ ٚاػغٝ خبعش

 تبسیخی ؿٟش –ٞٛیت فشٍٞٙی ٌشدؿٍشاٖ دس ٔٙبػجبت ٔختّف اص عشیك ایزبد عغ یٍب٘ٝ پٙذاسی ثب ٔغیظ تمٛیت ٔی ؿٛد. 

 ٔٛاسد صیش ؿىُ ٔی ٌیشد: ثٝ كٛستؿیشاص ثٛاػغٝ ثٙبٞبی ٔزٕٛفٝ ٚویُ 

 ایزبد عغ ٔىبٖ لٛی ثٝ دِیُ ا٘ؼزبْ، پیٛػتٍی ٚ أتذاد فضبٞبی فٕٛٔی -

 ؿىُ ٌیشی ٞٛیت ٔىب٘ی ثٝ دِیُ فضبٞبی لبثُ تقشیف ٚ ٔـخق ثب ٚیظٌی ٞبی حبثت ٚ ؿٙبختٝ ؿذٜ -

 خذٔبتی)ثٙبٞبی فبْ إِٙفقٝ(: عذاوخش اػتفبدٜ ٔشدْ ؿٟش اص ایٗ ٔزٕٛفٝ-تشویت وبسثشی ٞبی عىٛٔتی -

 فقبَ ثٛدٖ ثؼیبسی اص ثخـٟبی ایٗ ٔزٕٛفٝ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ػبوٙیٗ ٔقبكش ؿٟش -

 فّٕىشدی دس ثبصٜ صٔب٘ی ٔختّف دس تبسیخضٝ ؿٟش  -بیذاسی ثٙبٞب ٚ عضٛس فقبَ ثلشیاػتغىبْ ٚ پ -

 ِٔٛفٝ ٞبی ویفی ؿبخق عبكُ اص عضٛس ثٙبٞبی تبسیخی دس فضبی ؿٟشی. ٔٙجـ: ٍ٘بس٘ذٌبٖ( –5)ٕ٘ٛداس 

 .تٛاٖ تٕشوض ثخـی دس یه اص ٘مغٝ اص ؿٟش1

 .ٕ٘ٛد ؿبخق ٚ ؿخلیت پشداصی اص وّیت ؿٟش2

 شؿٟ -تبسیخضٝ فشٍٞٙی.ثیبٖ 3

 .تمٛیت خٛا٘بیی فضبی ؿٟش4

 .كٛست ٚ ٕ٘بدی اص ٔقٙبی ؿٟش5

نقش بناهای 

در فضاهای تاریخی 

 شهزی

اص ِغبػ ٔبٞیت ا٘تمبَ 

 پیبْ

 تبسیخی .1 داسای ثیبٖ ٕ٘بدیٗ

 صیجبیی ؿٙبػی  .2

 ػیبػی-.ارتٕبفی3

تمٛیت ساثغٝ ٔشدْ ٚ فضبٞبی ؿٟش اص 

ثخـٟبی ٚ ٔقٙبداس وشدٖ  تمٛیتعشیك 

  لذست داس ؿٟش

 خاطره+ حس تعلق به مکان 

 هویت کالبدی بنا

 یفرهنگ هویت
 نقش اجتماعی بنا
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 و ماخذ: منابع
 .تٟشاٖؿٟشٞب ٚ فشًٞٙ ٞبی ؿٟشی،تشرٕٝ سرت پٙبٞی ٚ اعٕذ پٛس، س اَٚ.ٔشوض ٔغبِقبتی ٚ تغمیمبتی (،8811اػتیٛ٘ؼٖٛ،دثٛسا)-
  ۶( اص وبسثشی تب ٔىبٖ، ٔزّٝ ٔقٕبس، ؿٕبسٜ 88۱1افـبس٘بدسی، وبٔشاٖ)ـ 

 ۶( تغییش پبسادایٓ ٞب دس اكَٛ عشاعی ؿٟشی، ٘بٔٝ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی، ؿٕبس88۶۱ٜـ ثٙىذاس، اعٕذ. لشایی، فشیجب)

 تٟشاٖ. ٘ـش پشٞبْ ٘مؾ.س اَٚ«. صثبٖ، فشًٞٙ، ادسان ٚ ٔغیظ ا٘ؼبٖ ػبخت»،1392ثشاتی ٚ ٕٞىبساٖ،  -

 ( ٔمبالتی دس ثبة ٔقٕبسی ٚ ٔفبٞیٓ عشاعی ؿٟشی، ا٘تـبسات ؿٟیذی، تٟشا881۶ٖـ پبوضاد، رٟب٘ـبٜ)

 ( پذیذاس ؿٙبػی ٔىبٖ، فشٍٞٙؼتبٖ ٞٙش، تٟشا881۱ٖپشتٛیی، پشٚیٗ)-

 8( پذیذاسؿٙبػی ٞٛیت ٚ ٔىبٖ دس ثبفت تبسیخی، ؿٟش ایشا٘ی اػالٔی، ؿٕبسٜ 88۶۱ـ پٛسرقفش، ٔغٕذسضب ٚ ٕٞىبساٖ)

ؿِٛتض دس --شیؼتیٗ ٘ٛسثشی ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تلٛیش رٞٙی ٚ ٔشاتت آٖ دس ؿٟشػبصی اص دیذٌبٜ و» (،1389پٛسٔٙذ، عؼٙقّی ٚ ٕٞىبساٖ،)-

 .79-92، كق26، دٚفلّٙبٔٝ ٔذیشیت ؿٟشی، ؿٕبسٜ «سٚیىشد پذیذاس ؿٙبػی

( دس آٔذی ثش ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی وبِجذی ٘ـب٘ٝ ٞبی ؿٟشی دس ٘مـٝ ادساوی ؿٟشٚ٘ذاٖ، ٘بٔٝ ٔقٕبسی ٚ 88۶۱ـ پٛسرقفش، ٔغٕذسضب ٚ ٕٞىبساٖ)

 ۱ؿٟشػبصی، ؿٕبسٜ

 11ؽ  .،  ؿٙبخت ٔغتٛای فضبی ؿٟشی. ٔزّٝ ٞٙشٞبی صیجب1381پبسػی، عٕیذسضب،  -

 ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، تٟشاٖاد فشیبدی ـ ٔٙٛصٟش عجیجیبٖ،( آفشیٙؾ ٔغالت دس ٔىبٟ٘بی ا٘ؼبٖ ػبخت، ت:ؿٟشص881۶ـ صپ ٔٗ، دیٛیذ)

 ۴شا٘ی اػالٔی، ؿٕبسٜ ( ویفیت عضٛس دس ٔیبدیٗ ؿٟشی، ؿٟش ای88۶۱ـ دا٘ؾ، ربثش. عیجیی، أیش)

 تٟشاٖ. صبپخب٘ٝ دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ– "ِغت ٘بٔٝ دٞخذا"(1345)دٞخذا، فّی اوجش،-

 ( سٚؽ تغمیك دس فّْٛ ا٘ؼب٘ی،  ا٘تـبسات ػٕت، تٟشا88۶8ٖـ عبفؼ ٘یب، ٔغٕذسضب)

 24ؽ-ٔزّٝ ٔقٕبسی ٚ فشًٞٙ-فضبٞبی ؿٟشی ٞٛیت فشًٞٙ -(1385عؼیٗ،) ،ػّغبٖ صادٜ-
 ( عشاعی فضبٞبی ؿٟشی، حبٔٗ اِغزذ، تٟشا881۱ٖـ ػٟشاثی، ٘بسػیغ)

 8۱إِبٟ٘بی عزٕی دس ػبختبس ؿٟش، ؿٟش ٚ ٔٙؾش، ؿٕبسٜ ( ٔزؼٕٝ ٚ 88۶۱ـ ػٟشاثی، ٘بسػیغ)

« ثشسػی ٚ تغّیُ ٘مؾ ٔمیبع ؿٟش دس ٔیضاٖ عغ تقّك ثٝ ٔىبٖ، ٔغبِقٝ ٔٛسدی:ؿٟش تٟشاٖ»(، 1389ػشٔؼت، ثٟشاْ ٕٚٞىبساٖ،)-

 .146-133، كق26دٚفلّٙبٔٝ ٔذیشیت ؿٟشی، ؿٕبسٜ 

 بی ؿٟشی، ت: فشیجب لشایی ٚ ٕٞىبساٖ، دا٘ـٍبٜ ٞٙش، تٟشأٖىبٟ٘بی فٕٛٔی، فضبٞ( 8811ـ وبسٔٛ٘ب، ٔتیٛ ٚ ٕٞىبساٖ )

 ( فضبی ؿٟشی، ت: خؼشٚ ٞبؿٕی ٘ظاد، ٘ـش خبن، تٟشا8818ٖـ وشیش، ساة)

 1( ثبصؿٙبػی ٔىبٖ، ٘بٔٝ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی، ؿٕبس88۶8ٜـ ویب٘ی، ٔلغفی. پٛسفّی، ٔلغفی)

 ۴( ٔغیظ ثلشی ؿٟش، ٔزّٝ فّْٛ ٔغیغی، ؿٕبسٜ 881۱ٌّىبس، وٛسؽ)-

 ( عشاعی ؿٟشی، ت: ػیذعؼٗ ثغشیٙی، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، تٟشاٖ 881۱ـ ًِٙ، ربٖ)

 ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، تٟشاٖ(ػیٕبی ؿٟش، ت: ٔٙٛصٟش ٔضیٙی، 881۱ِیٙش، وٛیٗ)-

 (تئٛسی ؿىُ ؿٟش، ا٘تـبس دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، تٟشا881۴ِٖیٙش، وٛیٗ،)-

 ۴رؼتبسی دس ٘ـب٘ٝ ؿٙبػی ؿٟشی، آسٔب٘ـٟش، ؿٕبسٜ (881۶ػبدات)ػقیذٜ صسآثبدی، صٞشا ـ ٔبرذی، عٕیذ. 

 (، فشًٞٙ ؿٟشٞب، تشرٕٝ فبسف الٛأی ٔمذْ. س اَٚ. ٔشوض ٔغبِقبتی تغمیمبتی ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی. تٟشا881۱ٖٔبٔفٛسد،ِٛییض،)-

 ۴صیؼت، ؿٕبسٜ ( پیذاس ؿٙبػی ٔغیظ ؿٟشی، ٔزّٝ فّْٛ ٚ تىِٙٛٛطی ٔغیظ 881۱ـ ٔغٕٛدی ٘ظاد، ٞبدی ٚ ٕٞىبساٖ)

(، عشاعی وبِجذی یه فضبی ؿٟشی دس ساػتبی ٞٛیت ثخـی ثٝ آٖ. پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ؿٟشػبصی. دا٘ـىذٜ 881۱ٔذدی، اِٟبْ)-

 ۶۱-8ٞٙش ٚ ٔقٕبسی دا٘ـٍبٜ آصاد ٚاعذ فّْٛ تغمیمبت. تٟشاٖ. 

 فشٞبد ٔشتضبیی، ؿشوت پشداصؽ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی،  ت:ی،شؿی ثش فشایٙذی ارتٕبفی ٚ ٔىب٘( عشاعی فضبی ؿٟشی، 88۱۶ٍ٘ـ ٔذ٘ی پٛس، فّی)

ٔغبِقٝ ٔٛسدی تٟشاٖ، -ٔقیبسٞبی ػٙزؾ أىبٖ ؿىُ ٌیشی، حجت ٚ ا٘تمبت خبعشات رٕقی دس ؿٟش»(، 1388ٔیش ٔمتذایی، ٟٔتب،) - 

 .5-16، كق37٘ـشیٝ ٞٙشٞبی صیجب، ؿٕبسٜ 

 .26-17، كق 19، ٘ـشیٝ ٞٙشٞبی صیجب، ؿٕبسٜ «وبِجذی ؿٟشٞبٔقیبسٞبی ؿٙبخت ٚ اسصیبثی ٞٛیت »(، 1383ٔیش ٔمتذایی، ٟٔتب،) -

٘مؾ ٔیذاٟ٘بی ؿٟشی ٚ ثشسػی فٛالت ٘بؿی اص تٙضَ ربیٍبٜ آٖ دس ؿٟشٞبی أشٚص ثب تبویذ ثش ؿٟشٞبی »(،1391٘ظاد ػتبسی، ػقیذٜ،) -

 .71-57، كق3فلّٙبٔٝ ؿٟش ایشا٘ی اػالٔی، ؿٕبسٜ « ایشا٘ی

 88غ ٔىبٖ، ٔزّٝ ٔٙؾش، ؿٕبسٜ ( ٔىبٖ ٚ ع881۶ـ ٍ٘یٗ تبری، كٕذ)

  14ٞٛیت ؿٟش، ؽ «. عجیك ثش ٔفْٟٛ ؿٟشی ٚ تأحیش آٖ دس رزة ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی.»1392عجیت، فشط . عؼیٙی ٘یب، ٟٔذیٝ. -
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