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 طزاحی یبدهبى ؽْدا ثِ عٌَاى یک الوبى در ثغتز فضبی ؽْزی

 2، اهیز فزج اللْی راد 1هحود ًجی عزثؾبّی
 دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ ٔقٕاسی، دا٘ـٍاٜ آصاد ٚاحذ صاٞذاٖ .1

 ٔذسع، دا٘ـیاس دا٘ـٍاٜ تشتیت دوتشای فٕشاٖ .2

 

 چکیدُ

ٞا اص ؿٟشٞا پاػخٍٛ یىی اص ٘یاصٞای جأقٝ ا٘ؼا٘ی أشٚص فضاٞای ؿٟشی اػت، ٔىا٘ی وٝ تٝ تقأالت اجتٕافی ا٘ؼاٖ

تٛاٖ تا اػتفادٜ اص یادٔاٖ ؿٟذا دس فضای . ٔیسا ٘اْ تشدٞای ؿٟشی إِاٖتٛاٖ اػت. یىی اص فضاٞای ٟٔٓ ؿٟشی ٔی

-تشیٗ كحٙٝتشیٗ ٚ فاسفا٘ٝٔاٖ اػت ٚ خاِقد وٝ ؿاخق دٚساٖ تا اسصؿی تشای ّٔتٛیادآٚس ػاِیاٖ جٟاد ٔمذع ت ؿٟشی

ٞای وُ تاسیخ ایٗ وـٛس سا خّك وشد. تا فاكّٝ ٌشفتٗ اص ٚلایـ، ٔفاٞیٓ ٚ تلاٚیش ػاِیاٖ جًٙ، ٔا ایٙه ٘ؼّی ٞؼتیٓ وٝ 

ایٓ. عشاحی فضای ؿٟشی چٖٛ یادٔاٖ ؿٟذا ٘مؾ جًٙ ٘ذاؿتٝ تٙاتش ٔمتضیات ػٙی خٛد دسن ٔؼتمیٕی اص سٚیذادٞای

وٝ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ اتذاؿ ٚ تىشاس دِیُ آٖٞای ٔقٕاسی تٝ. ٕ٘ادٞا ٚ ٘ـا٘ٝداسدای دس تذافی ٔقا٘ی ٚ ا٘تماَ ٔفاٞیٓ ٜٚیظ

اػاػاً ٔتىی تٝ ٌیشد وٙذ، ٞش سفتاسی وٝ تٛػظ ا٘ؼاٖ كٛست ٔیاص ٔقٙا ٚ ٞٛیت سا تمٛیت ٔیؿٛ٘ذ، حغّ خاكی ٔی

-فشًٞٙ اػت، فشًٞٙ تٝ فٙٛاٖ ٔجٕٛفٝ دػتاٚسدٞای ٔقٙٛی ٚ ٔادی یه جأقٝ تش ٔقٕاسی ٚ فضاٞای ؿٟشی تاثیش ٔی

دس جٟت احیای فشًٞٙ ؿٟادت عّثی ٚ ایجاد حغّ  إِا٘ی ؿٟشی فضایفٙٛاٖ یادٔاٖ ؿٟذا تٝ اص تٛأٖی ٌزاسد. تٙاتشایٗ

 آسأؾ ٚ تقّّك خاعش ٔخاعثیٗ ٔذد جؼت.

 ٞای ؿٟشی، فشًٞٙ ؿٟادت عّثی.فضای ؿٟشی، إِاٖ یادٔاٖ ؿٟذا، ّبی کلیدی:ٍاصُ
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 هقدهِ -1

 «عجبدی الذیي یغتوعَى القَل ٍ یتجعَى احغٌِ ؾزفج»

سا دس عثك اخالف ٞایٙذ. وؼا٘ی وٝ اص ٕٞٝ چیض خٛیؾ ٌزؿتٙذ؛ تضسٌتشیٗ ػشٔایٝ یقٙی جاٖ خٛیؾ ؿه ؿٟذا تٟتشیٗتی

ؿٙاػیٓ. اص جاٖ خٛیؾ لغشٜ خٛ٘ـاٖ ٞضیٙٝ آتیاسی ٘خّی تاؿذ وٝ أشٚص تا ٘اْ ا٘مالب اػالٔی ایشاٖ ٔی لغشٌٜزاسد٘ذ تا 

ٞا وـٛسٔاٖ تلٕیٓ تٍیشیٓ. تٟتشیٗ یٌزؿتٙذ تا ٔٗ ٚ ؿٕا أشٚص آػٛدٜ خاعش ص٘ذٌی وٙیٓ، تحلیُ وٙیٓ ٚ تشای آیٙذٜ

 (.1384)وشیٕی:  ٞا لشاس ٌیش٘ذؿایؼتٝ اػت دس تٟتشیٗ جایٍاٜ

أاْ ػجاد )ؿ( وٝ ٔجؼٕٝ ٟٔاتت ٚ ٚلاس اػت، اص ٕ٘ادٌشیٝ ٚ اؿه تشای اتمای حشوت وشتال تٟشٜ ٌشفتٝ اػت. تـییـ پیىش ؿٟذا 

ٞا، فغش  ؿٟش ٚ دٚس اص چـٓ ٞا دس ٔیاٖ جأقٝ، ٘ٝ خاسج اصؿذ٘ذ ٚ ٘یض تذفیٗ آٖ ٞا دس ٔٙاعك جٍٙی وـف ٔی اص ػاَ وٝ پغ

 حضٛس سٞثش ا٘مالب دس ٔشاػٓ تـییـ پیىش ؿٟذا ٚ تٛػیذٖ تاتٛت .سا دس وـٛس ٔا ص٘ذٜ ٚ پایذاس وشدٜ اػت عّثی فشًٞٙ ؿٟادت

ػاِیاٖ جٟاد ٔمذع، ؿاخق دٚساٖ تا اسصؿی  (.1385: 11)فّیخا٘ی،  ؿٟیذ، اسج ٟ٘ادٖ تٝ ٔماْ ؿٟیذ ٚ تقؾیٓ ؿقائش اػت

ُ تاسیخ ایٗ وـٛس سا خّك وشد. تا ٌزس ایاْ ٚ فاكّٝ ٌشفتٗ اص ٚلایـ، ٞای وتشیٗ كحٙٝتشیٗ ٚ فاسفا٘ٝتشای ّٔت ٔا تٛد وٝ خاِق

ٞا ٚ سٚیذادٞای ٔفاٞیٓ ٚ تلاٚیش ػاِیاٖ جًٙ، ٔا ایٙه ٘ؼّی ٞؼتیٓ وٝ تٙاتش ٔمتضیات ػٙی خٛد دسن ٔؼتمیٕی اص ٚالقیت

ٕایی ٚ یا تٙذست وتة ٔٙتـش ؿذٜ ٞای تّٛیضیٛ٘ی، ػیٙٞای ٔا دس ایٗ ٔمِٛٝ دس حذ فیّٓایٓ. اعالفات ٚ دا٘ؼتٝجًٙ ٘ذاؿتٝ

ٞای ؿٟذا سٚیت یه تىٝ ِثاع خٛ٘یٗ ٚ یا اٍ٘ـتش یه ؿٟیذ وافی اػت ٔحذٚد اػت. تشای تقذاد صیادی اص سصٔٙذٌاٖ ٚ خا٘ٛادٜ

 (.1386تا تجؼٓ وأّی اص اٚ ٚ خاعشات ٔتقّك تٝ اٚ دس یاد ایـاٖ ایجاد ؿٛد )یاسی: 

ٞای یادٔا٘ی دس ػیؼتٓ آٔٛصؿی تؼیاسی اص وـٛسٞا)ٔخلٛكا وـٛسٞای ؿشق دٚس ٚ ٞای جًٙ ٚ ٔىاٖأشٚصٜ تاصدیذ اص ٔٛصٜ 

ٞا تٝ اسٚپا( تخؾ ٟٔٓ ٚ ثاتتی سا تٝ خٛد اختلاف دادٜ ٚ حتی تلٛست ٚاحذٞای دسػی دسآٔذٜ اػت. تٛجٝ خاف ُّٔ ٚ دِٚت

ٞای دسٌیش تا آٖ تٛدٜ اػت ی ػشصٔیٗجًٙ وٝ ٔؼّٕا ٘ـأت ٌشفتٝ اص إٞیت ٚ تاثیش فٛق اِقادٜ ایٗ پذیذٜ دس تاسیخ ٚ ٞٛیت

 )ٕٞاٖ(.

 ثیبى هغئلِ -2
اعك ٔٙٚ یٍش ؿٟشٞا د سا اص د٘ذٌی خٛصٔحُ ، فٕذ غیشٜ ٌاا ٚ فٕذٜ ٌاد، خٛف خاسی تا ٔقٕاای ٞش جأقٝدْ ٔش، یخستاَ عٛدس 

فی اتذسی دس تّىٝ ٘مؾ ٔقٕادٜ، ٘ثٕٛٞیت احائض دی شحتی فّٕىٚ فشٔی ػ تٟٙا تٝ ِحاسی ذ ٔقٕایدتشٖٚ تذ، ٘ذدٔتٕایض ٔیوش

ایجاد » ٚ «تیأٖقٙی» ٕ٘ادٞای ٔقٕاسی حائض دٚ واسوشد (.1383: 38صادٜ، ضاس) ای داسدٜیظٜ ٚٔفاٞیٓ ٘یض جایٍاَ ٘تماٚ أقا٘ی 

 .ٞش ٕ٘ادی تٝ تیاٖ ٔقٙایی فشاتش اص ؽاٞش خٛد اؿاسٜ داسد ٚ حغ تقّك تٝ جٕقی ٚیظٜ سا تیاٖ ٔیوٙٙذ. ٞؼتٙذ «حغ ٞٛیت

خاكی اص ٔقٙا ٚ ٞٛیت سا  حغّ، ٕ٘ادٞا  ٚ ٘ـا٘ٝٞای ٔقٕاسی تذِیُ آ٘ىٝ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٞش ِحؾٝ اتذاؿ ٚ تىشاس ٔیؿٛ٘ذ

فشًٞٙ تقٙٛاٖ ٔجٕٛفٝ . ٞش سفتاسی وٝ تٛػظ ا٘ؼاٖ كٛست ٔیٌیشد اػاػاً ٔتّىی تٝ فشًٞٙ اػت. تمٛیت ٔیوٙٙذ

 .(1389 :53 ،تادیآصس، ٔاجذی) اٞای ؿٟشی تأثیش ٔیٌزاسدتش ٔقٕاسی ٚ فض، ی ٚ ٔادی یه جأقٝٚدػتاٚسدٞای ٔقٙ

 ؛تش ایٗ اػاع فٕٛٔاً ؿىٌُیشی إِاٖٞای ؿٟشی تٝ دالیُ صیش اػت

 ا٘ؼا٘یي پاػذاؿت یه ؿخلیت تضس 

 ٖتضسٌذاؿت ٚالقٝای تأثیشٌزاس دس تشٞٝای خاف اص صٔا 

  (. 1389 :112 ،ٔیثالی)تضسٌذاؿت یه اسصؽ جٕقی 
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ٞا تٛدٜ اػت، ٔا٘ٙذ آثاس ٚ تٙاٞایی وٝ مت آ٘چٝ دس عَٛ تاسیخ ٕ٘اد تٕذٖ ٚ دا٘ؾ فٕٛٔی الٛاْ ٚ ّٔتٔقٕاسی یادٔا٘ی یا دس حمی

ای دس صٔاٖ خاف ٞؼتٙذ. تٙاتشایٗ ٔقٕاسی یادٔا٘ی داسای ػاتمٝ تاسیخی تٛدٜ ٚ فٕٛٔا یادآٚسٔمغقی اص تاسیخ ُّٔ ٚ یا حادثٝ

ٞای فٕٛٔی ٚ استمای آٌاٞی( ٚ تافث 1385: 125اػت )تیٍّی،  ٌیشد وٝ خاف فشًٞٙ ٚاتؼتٝ تٝ آٖٞایی تٝ خٛد ٔیؿىُ

(. ػاختٕاٖ ٔمثشٜ ػشآغاص ٔقٕاسی یادٔا٘ی اػت ٚ ٞذف ایٗ 1391ؿٛد )ٔٛػٛی: ٔی ٞای فشٍٞٙیٔقشفی ٕ٘ادٞا ٚ اسصؽ

-ص٘ذٌا٘ی وـا٘یذٜ ٔیداؿت ٔشي تٝ دٚساٖ داؿت ٚ یادآٚسی اػت. ا٘ذیـٝ ایجاد یه تٙای یادتٛد تشای ٌشأیٔقٕاسی، ٌشأی

-ؿٛد. ٔقٕاسی یادٔا٘ی ٌاٜ تٝ ػادٌی تٙای یادتٛد یه حادثٝ ؿخلی ٚ ٌاٜ تٝ ؿىٕٛٞٙذی یه یادٔاٖ تاسیخی ّٔی ؽاٞش ٔی

(. ٕ٘اد دس ٔقٕاسی یادٔا٘ی ٚ ا٘تماَ ٔقا٘ی ٚ ٔفاٞیٓ اسصؿی فشًٞٙ ؿٟادت تٝ ٔقٙی ساٞی اػت وٝ اص 1385: 126ؿٛد )تیٍّی، 

وٙذ ٚ فالٜٚ تش ٞذف فّٕىشدی خٛد دس تىٕیُ فشآیٙذ ص٘ذٌی ٔادی سا تٝ ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٘ؾش، ٞذایت ٔیآٖ عشیك، رٞٗ ا٘ؼاٖ 

ٞای ٞا ٚ ػٙتٔقشفی ػثه( ٚ تٝ 47ٕٞاٖ، تاؿذ )ا٘ؼاٖ، تٝ تٟٙایی ٚ اص ٔٙؾش خاف، تجؼٓ فیضیىی فآِ سٚح ٚ ٔقٙی ٔی

ی تٛا٘ذ یادٔا٘ی اص جٟاد ٔمذع ٚ ٔقٕاسخٛتی ٔی ٝ تٝدس ایٗ تیٗ ایٗ یادٔاٖ ؿٟذاػت و (.1392ا٘جأذ )ػقیذی: ٔی ٞٙشی

 ٚ دیٙی ػاصد ٔفاٞیٓ اكیُ اسصؿیٔیوٝ تشآٚسدٜ دس جٛأـ ؿٟشی اص فضای ؿٟشی سا ضٕٗ آٖ ٔمذع تاؿذ، تا ٘یاصٞای ا٘ؼا٘ی

 سا دس لاِة ٔقٕاسی یادٔا٘ی تٝ ٕ٘ایؾ دسآٚسد.

 اّداف تحقیق -3
 تاؿذ.ٚ اٞذاف واسوشدی إِاٖ ٔیاٞذاف تحمیك ؿأُ دٚ دػتٝ اٞذاف فشٍٞٙی 

 اّداف فزٌّگی: 3-1
آٖ ؿٟذای ا٘مالب اػالٔی ٚ جًٙ تحٕیّی ٚ  ٞای ؿٟذا، تٝ ٚیظٜ ؿٟذای وشتال ٚ تٝ تثـ داؿتٗ یاد ٚ حٕاػٝ ػاصیص٘ذٜ ٍ٘ٝ

٘ذاسد، تٝ ٕٞیٗ تٝ ا٘ذاصٜ ؿٟذا تش تـشیت  ٞیچ وغ حمیٚ ایٙىٝ تاؿذ   تثییٗ ایٗ ٔغّة وٝ ٔا ٔذیٖٛ خٖٛ ؿٟذاٞؼتیٓ، ٔی

 .ٞاػتٞا دستاسٜ ؿٟذا تیؾ اص ػایش ٌشٜٚٞا ٚاتشاص فٛاعف خاِلا٘ٝ آٖ آٔیض ا٘ؼاٖاِقُٕ احؼاعجٟت ٞٓ فىغ

 اّداف کبرکزدی یبدهبى: 3-2
 تمٛیت حغ ٔىاٖا. 

 تخـی تٝ آٖتقشیف فضای ؿٟشی ٚ ٞٛیتب. 

 ٞای فشٍٞٙیٞای فٕٛٔی ٚ ٔقشفی ٕ٘ادٞا ٚ اسصؽاستمای آٌاٞی. ج

 (.1392)ػقیذی:  ایجاد یه ٘ـا٘ٝ ؿٟشی. د

 ؽْید ٍ ؽْبدت -4

 تعزیف ؽْید: 4-1
ؿٛد وٝ دس ساٜ خذا وـتٝ ؿٛد اِـَٟیذ ٚ اِـِٟیذ، جٕـ آٖ ؿٟذا ٚ اؿٟاد دس ِغت تٝ ٔقٙی ٌٛاٜ ٚ دس اكغالح تٝ وؼی اتالك ٔی

خذاٚ٘ذ ٚ ٔالئىٝ اِٟی دس تٟـت ٌٛاٞاٖ (. تٝ لِٛی اص آٖ جٟت تٝ چٙیٗ فشدی ؿٟیذ ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ 479، 7)اتٗ ٔٙؾٛس، ج

 (.225اٚیٙذ. ٚ تٙاتش لِٛی دیٍش ؿٟذا تٝ ٕٞشاٜ پیأثش)ف( دس سٚص لیأت ٌٛاٞاٖ خّك خٛاٞٙذ تٛد )ٕٞاٖ، 
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 ؽْید ٍ ؽْبدت اس دیدگبُ قزآى: 4-2
اِزیٗ لتّٛا فی ػثیُ اهلل ٚالتحؼثٗ »ی دسآیات لشآٖ فثاست وـتٝ ؿذٖ دس ساٜ خذا دالِت تش ٔفْٟٛ ؿٟیذ داسد دس آیٝ ؿشیفٝ

 3«أٛاتا

 4«ٚ التمِٛٛا ِٕٗ یمتّٛ فی ػثیُ اهلل أٛات»ٚ 

 5«یُمتّٖٛ فَیَمتّٛ٘ٛ اهلل ػثیُ فی یماتّٖٛ اِجّٙٝ ِٟٓ تاّٖ أٛاِىٓ ٚ ا٘فؼٟٓ إِٛٔٙیٗ ٔٗ اؿتشی اهلل اّٖ»ٚ ٕٞچٙیٗ آیٝ 

-آٔذٜ أشٚصیٙؾ ٔؼتقُٕ ٔقٙای تٝ ؿٟیذ لشآٖ، آیات اص آیٝ چٙذ دس ؿٛد. تٟٙأی دادٜ تٛضیح خذا ساٜ دس لتُ تا ؿٟیذ وّٕٝ

 ٞٓ ٚ تاِحكّ تیٟٙٓ لضی ٚ اِـّٟذا ٚ ِّٙثی ٚجیثا ٚ اِىتاب ٚضـ ٚ ستّٟا تٙٛس االسم اؿشلت»ی آیٝ اػت جّٕٝآٖ اص اػت

 (.1378: 51ـ53)ِٚٛی،  6«الیؾّٕٖٛ

ٚ ال تحؼثٗ »ی ؿشیفٝ آیٝ تفؼیش دس اػت. ؿٟیذ تٛدٖ ص٘ذٜ تش تىیٝ ٘ىتٝ، چـٍٕیشتشیٗ تٕذ٘ی، یا خلٛكأدس آیات لشآ٘ی 

ٔی پشٚسدٌاس ٘ضد دس ایـاٖ خٛسدٖ سٚصی ٚ آ٘اٖ حیات تٝ . اؿاس7ٜ«یشصلٖٛ ستٟٓ فٙذ احیاء تُ أٛاتا هللاِزیٗ لتّٛا فی ػثیُ ا

 ؿذٜ ٔغشح ٔتقاِی حمیمت ایٗ تشای خاف تقاتیش ٔغاِة، دادٖ ٘ـاٖ فیٙی ٚ ٔٛضٛؿ وشدٖ ّٕٔٛع للذ تٝ تفاػیش دس وٝ ؿٛد

 دس ٌٛ٘ٝایٗ ٚ وٙٙذٔی پشٚاص ػثضی پش٘ذٜ لاِة دس ٚ تٟـت دس ایٙاٖ وٝ ا٘ذٌفتٝ ؿٟذا تٛدٖ ص٘ذٜ ٔیاٖ دس ٔثاَ فٙٛاٖتٝ اػت

خا٘ٝ پش٘ذٌاٖ، ٔا٘ٙذ ؿٟذا وٝ ایٗ تش ٔثٙی ؿٛدٔی اوشْ)ف( اؿاسٜ سػَٛ اص احادیثی تٝ ٔذفا ایٗ اثثات دس ٔتٙقٕٙذ. تٟـت

 (.95ٌیش٘ذ )اِؼیٛعی، جّذ دْٚ، فٔی لشاس اِٟی سحٕت ٚ فضّتؾ جٛاس دس ٚ آٚیض٘ذٔی اِٟی فشؽ حَٛ دس سا خٛد ٞای

 ٌّز هقدط -5
اتذی آٖ ٔا٘ـ اص ایٗ _اػت، أش الیتغیش ٚ ػٙتی اػت وٝ ٔاٞیت اص اٚیی داسد ٚ خلّت اصِی 8«اػىاسد»وٝ ٔقادَ « أش لذػی»

استثاط « أش لذػی»تشیٗ ساٜ تشای ٘ضدیه ؿذٖ تٝ ؿایذ ٔؼتمیٓ»اػت وٝ دس ؽشف صٔاٖ یا ٔىاٖ خاكی تقشیف پزیش تاؿذ. 

ٔا٘ذٌاس اِثالی اػت. آٖ حمی وٝ الیتغیش ٚ  دادٖ آٖ تا ٚجٛد الیتغیش ٚ آٖ حمیمتی اػت وٝ ٞٓ ٔحشن التحشن اػت ٚ ٞٓ

 (.1391: 58اػت... )٘لش، « لذع»لیْٛ اػت، 

ٔٛجذ ، دس تفىش دیٙی ٞٙشٔٙذ ٔجشای تشٚص ٚ ٕ٘ٛد حمایك اصِی اػت ٚ تا استثاط تا فآِ لذع ٚ تٝ ٔذد تجشیذ ٚ تٕثیُ حمایك

ٝ ٔیتٛا٘ذ ٘ضَٚ ٚ دس جٟاٖ ٔادی تؾاٞش یاتذ. اص ایٗسٚ ٕ٘ٛدٞای ٞٙشی ٔیٌشدد. حمایك ٔتقاِی تٟٙا اص عشیك ٕ٘ادپشداصی اػت و

 (.1381 :14، ٚ ٔذدپٛس 1387 :97، ٚیظٌی تاسص ٞٙش دیٙی ٚجٝ ٕ٘ادیٗ )ػٕثِٛیه( آٖ اػت )٘می صادٜ

ٞیچ یه اص ٔقٙا تٟی ٘ثٛدٜ ٚ تٝ ٚاػغٝ اتلاَ تٝ حمیمت ، آثاس ٞٙشی تؼتٝ تٝ ٘ؼثتـاٖ تا فآِ لذع، دس حٛصٜ ٞٙشٞای ػٙتی

ا٘ؼاٖ ٔادیٌشا اص تٛاعٗ پذیذٜٞا غافُ ؿذٜ ٚ تا تىیٝ تش حٛاع خٛد تٟٙا ؽٛاٞش اؿیا ، ٔقٙی ٔییافتٙذ. أا دس جٛأـ ٔذسٖاصِی 

تـش دس ٔشتثٝ كٛست تالی ٔا٘ذٜ اػت. اص ایٗ ، سا ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٔیدٞذ. تذیٗ تشتیة تا ٘ادیذٜ ٌشفتٝ ؿذٖ تٛاعٗ پذیذٜٞا

تٝ تقثیش فالٔٝ ، یثاییٞای ٔحؼٛع فضٚ٘ی یافتٝ ٚ لاعثٝ ٔشدْ دس ٔٛاجٝ تا آثاس ٞٙشیسٚػت وٝ دس جٛأـ ٔذسٖ ٌشایؾ تٝ ص

 (.  1381 :21، )جقفشیداس٘ذ آٔیض حغ صیثاجٛیی تٕٛج دسٚ٘ی ٚ اؿثاؿ ػغحی ٚ اتٟاْجقفشی جض احؼاع ؿٛسؽ ٚ 

احؼاػات یا ا٘تماَ تأثشات  ٞذف غایی ٞٙش ٔمذع، فشاخٛا٘ی ٚ یادآٚسی»اص ٘ؾش تٛسوٟاست ٞذف اص ٞٙش ٔمذع فثاستؼت اص: 

٘یؼت، تّىٝ ٞٙش ٔمذع، سٔض اػت ٚ تذیٗ فّت جضء ٚػایُ ػادٜ ٚ اِٚیٗ ٚ اكّی، اص ٞش دػتاٚیضی ٔؼتغٙی اػت.... سیـٝ ٚ 

                                                           
 169ی ی ٔثاسوٝ آَ فٕشاٖ، آیٝلشآٖ وشیٓ، ػٛس3ٜ
 154ی تمشٜ، آیٝی ٔثاسوٝ لشآٖ وشیٓ، ػٛس4ٜ
 111ی ی ٔثاسوٝ تٛتٝ، آیٝلشآٖ وشیٓ، ػٛس5ٜ
 69ی ی ٔثاسوٝ صٔش، آیٝلشآٖ وشیٓ، ػٛس6ٜ
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ٌٛ٘ٝ اكُ آػٕا٘ی داسد، صیشا اٍِٛٞایؾ تاصتاب ٚالقیات ٔاٚساء فآِ كٛسا٘ذ... ٞٙش ٔمذع ٕ٘ٛدٌاس ػشؿت سٔضی فآِ اػت ٚ تذیٗ

 (.1369: 11)تٛسوٟاست، « سٞا٘ذذاس ٔیؼاٖ سا اص لیذ ٔتقّك تٝ ٚالقیات دسؿتٙان ٚ ٘اپایسٚح ا٘

، وٕاَ یا صیثایی ؿیء دس حٕذ ٚ ثٙای آٖ اص پشٚسدٌاس «اّٖ اهلل وتة االحؼاٖ فّی وُّ ؿیء»فشٔایذ: )ف( ٔیحضشت ٘ثی اوشْ

(. 1393: 375ػاصد )ٔقٕاسیاٖ، اِٟی سا ٔتجّی ٔیفثاست دیٍش یه ؿیء، وأُ یا صیثاػت تا حذّی وٝ یه كفت اػت یا تٝ

تشیٗ واٖ٘ٛ ٚؽایف تـشی وٝ ٕٞاٖ پیٛ٘ذ دادٖ ٚ ٘ضدیه ػاختٗ سٚی صیثاػت وٝ ٚاتؼتٝ اػت تٝ ٔشوضیٔقٕاسی ٔمذع اص آٖ

 (.181)ٕٞاٖ، « ای اػت تٝ جٟاٖ آیٙذٜٚؽیفٝ ٔىاٖ ٔمذع ٌـٛدٖ دسٚاصٜ(.»1365: 156آػٕاٖ ٚ صٔیٗ اػت )تٛسوٟاست، 

 تأهلی در ریؾِّبی »ًوبد« در ٌّز اعالهی -6
فشٔایذ: »پغ اص اػالْ ذیٗ)ؿ( ٔیچٙا٘چٝ حضشت ِٔٛی إِٛحّ، دس فشًٞٙ اػالٔی ٔٛضٛؿ »٘ـا٘ٝ« ٔٛضٛؿ تا إٞیتی اػت 

ٚ فالٔتٞایی ، واس ٌزاسدٜ اػت... . ٚ ٘ـا٘ٝای وٝ سٚ٘ذٌاٖ تٝ آٖ ساٜ ٔیجٛیٙذ، ػتٖٛٞایی اػت وٝ پایٝ آٖ سا خذاٚ٘ذ دس حك

وٝ تٝ آٖ ساٜٞا یافتٝ ٔیؿٛد«. ٚ ٘یض »دس اعشاف صٔیٗ ساٜٞای ٌـادٜ تاص وشد ٚ دس ٔیاٖ ساٜٞا تاسی سٚ٘ذٌاٖ فالٔات ٚ 

ادٚاس تاسیخی تٙاٞای ٔزٞثی ی دس وّیٝ (.1378: 141-144، ٘ـا٘ٝٞایی تشای یافت ساٜ ٚ ٌشیض اص ٌٕشاٞی تشپا ٕ٘ٛد« )٘میصادٜ

ؿىُ ؿٟشٞا تٛدٜ ٚ ٞؼتٙذ. تذاْٚ حضٛس تٙاٞای ٔزٞثی دس ؿىُ ؿٟش اص ؽٟٛس  ػاخت ٚ، یىی اص اػاػیتشیٗ فٙاكش تافت

(. پغ اص ٌزؿت سٚصٌاس اػتیالی 1378: 9، تا حیات ؿٟش فجیٗ ؿذٜ ا٘ذ )تٟضادفش، اِٚیٗ ؿٟشٞای ؿٙاختٝ ؿذٜا٘ذ تا أشٚص

ٙذاٖ دس جٟت تاصص٘ذٜ فضایی جذیذ دس فشكٝی ٞٙشی تشػیٓ ؿذٜ اػت وٝ ٞٙشٔ، فشًٞٙ ٔذسٖ ٚ سخٛت ٞٙشٔٙذاٖ ایشا٘ی

، ّٔی خٛیؾ ٔیوٛؿٙذ تا تٝ وٕه آٖ سٚصٌاس ؿىٜٛ ٚ فؾٕت خٛیؾ سا اص ٘ٛ تش پا ػاص٘ذ )ٟٔذٚی٘ظاد -ػاصی ٞٛیت اػالٔی

59 :1383.) 

 م ًؾبًِ هفَْ: 6-1
شیك تِٛیذ ٘ـا٘ٝ تٝ٘ؾش ٔیسػذ ا٘ؼاٖ دس ٔیاٖ تٕأی ٔٛجٛدات ٌٛ٘ٝای اػت وٝ تٝ ؿذّت ٔیُ تٝ ٔقٙاػاصی داسد ٚ ٔقٙا سا اص ع

یا اؿاسٌٜش تٝ چیضی غیش اص ، ٚ تفؼیش )٘ـا٘ٝٞا( تٝٚجٛد ٔیآٚسد. ٞیچ چیض ٘ـا٘ٝ ٘یؼت ٍٔش  ایٗوٝ  تٝ فٙٛاٖ اسجاؿ دٞٙذٜ

خٛدؽ تّمی ؿٛد. دس ایٗ كٛست ٔیتٛا٘ذ  ٘ـا٘ٝ تاؿذ. دسن ٘ـا٘ٝٞا تٝ عٛس وأُ ٘اخٛدآٌاٜ اص عشیك استثاط دادٖ آٖٞا تا 

ا ٚ لشاسدادٞای اجتٕافی تحمك ٔییاتذ. ایٗ اػتفادٜ ٔقٙاداس اص ٘ـا٘ٝٞاػت وٝ دس واٖ٘ٛ إٞیت ٘ؾاْٞای آؿٙایی اص ٞٙجاسٞ

ع ػٛئیؼی ؿٙأٖتقّك تٝ صتا، (.اٍِٛٞای اِٚیٝ وٝ تٝ تشسػی ػاختاس ٘ـا٘ٝ پشداختٝا٘ذ1386: 45، ٘ـا٘ٝؿٙاػی لشاسداسد )چٙذِش

افتثاس آٔشیىایی چاِشص ، یشع اص ٔفْٟٛ ٘ـا٘ٝ ٔغشح وشدٜا٘ذٔیتاؿذ. وٕاواٖ اٍِٛٞایی وٝ ػٛػٛس ٚ پ، فشدیٙاٖ دٚ ػٛػٛس

 (.1392)واصسٚ٘ی، جالِی؛ ػٙذسص پیشع تٙیادی خٛد سا حفؼ وشدٜ ٚ ٔثٙای تحٛالت تقذی ؿذٜ اػت 

 ًؾبًِ ؽٌبعی: 6-2
٘ٝٞا ٚ اص عشیك ٘ـاجض چیضٞا فٟٓ تشای ٞی اص ٘ـا٘ٝؿٙاػی ٔیآٔٛصیٓ وٝ دس جٟا٘ی اص ٘ـا٘ٝٞا ص٘ذٌی ٔیوٙیٓ ٚ ٞیچ سا

سٔضٌا٘ی وٝ دس آٖ ػاصٔاٖ یافتٝا٘ذ ٘ذاسیٓ. تا ص٘ذٌی دس جٟا٘ی وٝ ٘ـا٘ٝٞای تلشی »خٛا٘ؾ« ٚ سٔضٌاٖؿاٖ ٔقٕٛالً ؿفافا٘ذ ٚ 

الصْ اػت تیأٛصیٓ وٝ حتی ٚالقیتشیٗ ٘ـا٘ٝٞا ٕٞاٖ چیضٞایی ٘یؼتٙذ وٝ ، ِحؾٝ دس آٖ تیـتش ٔیؿٛ٘ذٞش دس ٔا افٕاَ 

ٞا سا ا٘جاْ ٘ـا٘ٝٛا٘ؾ« ـفُٕ ٟٔٓ »خ، ـتش تٝ سٔضٌا٘ی وٝ ٘ـا٘ٝٞا تا آٖ تفؼیش ٔیؿٛ٘ذ٘ـإ٘اٖ ٔیدٞٙذ. تا دادٖ ٚضٛح تی

 (.1386: 41، )چٙذِش٘یؼتٙذ دس تاصٕ٘اییٞای ٚالقیت اص ؿأ٘ی تشاتش تشخٛسداس ، اِثتٝ ٍٕٞی ٘ـا٘ٝٞادٞیٓ. ٔی

 هفَْم ًؾبًِؽٌبعی: 6-3
سٔضٞا ٚ ٘ـا٘ٝٞا سا دسیاتذ. اص عشیك ػیؼتٓ ٘ـا٘ٝؿٙاػی ، ٖٞاجّٕٝ اٞذاف ٘ـا٘ٝؿٙاػی ایٗ اػت وٝ ٔیخٛاٞذ ٔقا٘ی صتا اص

رٞٙی ی ٜچٍٛ٘ٝ پذیذ٠ فیٙی ٚ ٔادی تٝ پذیذ، دسٔییاتیٓ وٝ چٍٛ٘ٝ یه أش رٞٙی تٝ أشی فیٙی تثذیُ ٔیؿٛد ٚ تاِقىغ
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ٔغاِقٝ ، ٘ٝؿٙاػیعٛسوّی ٞذف ٚ ٔملٛد ٘ـاتٝتثذیُ ٔیؿٛد. دس ٚالـ ٘ـا٘ٝٞا أشی فیٙیا٘ذ وٝ دالِت تش أش رٞٙی داس٘ذ. 

٘ـا٘ٝٞای فالٔتی ٚ ٔٛاسدی اص ایٗ دػت اػت. ٘ـا٘ٝؿٙاػی یىی اص تٟتشیٗ ، ٕ٘ادٞا، سٔضٞا، ٘ؾاْٞای ٘ـا٘ٝای ٔا٘ٙذ صتاٖٞا

، واس داسد )اػتشتیٙاتی ٚ سٚؽٞای واسآٔذی اػت وٝ تا ایجاد ٔقٙی ٚ یا تٝتقثیش سٚالٖ تاست تا »فشایٙذ ٔقٙیداس ؿذٖ« ػش

153 :1388.) 

 یًؾبًِ ؽْز: 6-4
ٕٔىٗ اػت ٞا ٖ٘اؽش ٔیآیذ ٚ ٔمیاع آی تٝ دیذٜٞا ٖتٝ٘ؾش وٛیٗ ِیٙچ ٘ـا٘ٝٞای ؿٟشی دس ٚالـ فٛأّی ٞؼتٙذ وٝ تیشٖٚ آ

فشد تاؿٙذ ٚ  ٝٚ ایٙىٝ فأّی ٔٙحلش تٞا ٖٛدٖ آتؼیاس ٔتفاٚت تاؿذ. ٚی یىی اص خلٛكیتٞای تاسص ٘ـا٘ٝٞا سا تی٘ؾیش ت

(. ٌاِج ٔقتمذ اػت وٝ ٘ـا٘ٝٞای ؿٟشی ٔیتٛا٘ٙذ تشای 1385: 144، ٔیدا٘ذ )ِیٙچ، خاعشٜای دس رٞٗ تش جای ٟ٘ٙذ

اص تٙیادیتشیٗ ٔفاٞیٓ دس فّٓ ٘ـا٘ٝؿٙاػی ٕ٘ادٞا ٞؼتٙذ ، ٍشی تٝواس تشدٜ ؿٛ٘ذػاصٔاٖدٞی تٝ فضا ٚ یا تٝفٙٛاٖ ٘ٛفی ٞذایت

(Golledge, 9111) ٕ٘ایٝٞا ٚ ٕ٘اد لاتُ ٔغاِقٝ ، ا٘ٛاؿ ؿٕایُ. تٝ افتماد پیشع ٚجٝ ٔقٙایی ٘ـا٘ٝٞای ٔقٕاسی دس لاِة

 (.1391: 21)فالحت، ٘ٛحی؛ ٞؼتٙذ. ٕٞا٘ٙذ تىاسٌیشی إِاٖٞای ؿٙاختٝ ؿذٜ فشٔی دس ٔقٕاسی 

 ایجبد یک ًؾبًِ ؽْزی: 6-5
ی ٔختّف ؿٟش ٞات»٘ـا٘ٝٞا فٛأّی دس تـخیق لؼٕ 9٘ـا٘ٝ اص فٙاكش اكّی ػاص٘ذٜ ػیٕای ؿٟش اػت اص ٘ؾش وٛیٗ ِیٙچ

، خلٛكیات ٘ـا٘ٝ تایذ چٙاٖ تاؿذ وٝ تتٛاٖ آٖ سا اص ٔیاٖ فٛأُ تؼیاس تاصؿٙاخت اٌش ٘ـا٘ٝٞا فشٔی ٚاضح داؿتٝ تاؿٙذ، ٞؼتٙذ

تٝ آػا٘ی ٔیؼش اػت ٚ احتٕاَ تیـتشی ٞؼت وٝ تش ٞا ٖتا صٔیٙٝ خٛد ٔتضاد ٚ تٝ اعشاف خٛد غاِة ٚ ٔؼّّظ تاؿٙذ ؿٙاخت آ

تاؿذ ٔیتٛا٘ٙذ تٝ ي تضسٞا ٖا ٚ إِاٖٞای ؿٟشی دس تؼیاسی ٔٛاسد تٝ ٚیظٜ اٌش ا٘ذاصٜ آٔجؼٕٝٞ، ٔقٙایی ٔتلّٛس تاؿذٞا ٖآ

 (.1392فش ٚ ٕٞىاساٖ: )ٔقیٙیٔٙغمٝ یا حتی ؿٟش ٔغشح ؿٛ٘ذ« ، فٙٛاٖ ٘ـا٘ٝ دس ػغح ٔحّٝ

 ًقؼ ًؾبًِّبی هعوبری ٍ ؽْزی: 6-6
تٕذّٖ ٚ پیـشفت فّٕی ٚ فشٍٞٙی یه جأقٝ تٝؿٕاس ٔیآیٙذ. ػیٕای ، فضاٞای ٔقٕاسی ٚ فضاٞای ؿٟشی تجّیٌاٜ فشًٞٙ

واسوشد ٚ فشًٞٙ ػاوٙاٖ آٖ ٔیتاؿذ ٚ اص ایٗ سٚػت وٝ جّٜٛٞای ، ٔٙؾ، ؿٟشی ٚ ٕ٘ادٞای ٔٛجٛد دس آٖ ٕ٘ٛداس ؿخلیت

ٔادیات اص افتثاسی ؿایاٖ تٛجٝ تشخٛسداس٘ذ ء ثظ تا جٙثٝٞای ٔاٚسافتمادی ٚ ٔشتأقٙٛی ؿٟش ٚ تٝٚیظٜ ٘ـاٖٞا ٚ ػٕثُٞا یا 

 (.1391: 9، )ٔضیّٙی

 ًوبد)عوجل(   : 6-7
ػاختاسی وٝ دس اص یا لشاسداد ٔیتاؿذ ٚ ٔقٙایؾ سا فٕذتاً ، تـاتٝ، : چیضی وٝ فالٔت یا ٘ـا٘ٝ چیض دیٍش اص عشیك تذافی11ٕ٘اد

 (.1387: 211، اخز ٔیوٙذ )دی.وی.چیًٙ، آٖ ؽاٞش ٔیؿٛد

 ًوبدی یاًدیؾِ: 6-8

دستاسٜی ا٘ذیـٝ ٕ٘ادی تایذ ٌفت: »ا٘ذیـٝ ٕ٘ادی كٛست ٔالثُ ٔٙغمی ا٘ذیـٝ اػت ٘ٝ ؿىُ ضذ ٔٙغمی ا٘ذیـٝ. ا٘ذیـٝ 

ٍِٛٞای فاعفی وٝ ایٗ اٍِٛٞا تا اٍِٛٞای إ٘ادی فثاست اػت اص تیاٖ ٚ تشجٕاٖ یا كٛست اتتذایی جزب ٚ تحّیُٞای خاف 

: 526، تغثیك ٔیوٙٙذ ٚ ٞٛؽ ؿٟٛدی ٘یض ٞٙٛص حذ ٚػظ ٔیاٖ تلٛیش ٚ ٔفْٟٛ اػت« )ػتاسی، ؿٟٛدیاص ٘ٛؿ ٞٛؽ ، ٞٛؽ

1376.) 
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 ًوبد در ٌّز اعالهی: 6-9

صتاٖ ٕ٘ادیٗ ٚ سٔضٌٛ٘ٝ اػت ٚ ایٗ سٔٛص ٚ ٕ٘ادٞا حأُ ٔقٙای دسٚ٘ی ٚ راتی ایٗ ٞٙش تٛدٜ ٚ ؿایذ تٟٙا ساٜ ، صتاٖ ٞٙش اػالْ

صتا٘ی اػت وٝ ٞٙش دس ، ایٗ ٕ٘ادٞا ٚ ػٕثَٛٞاػت. دس ٚالـ ٔیتٛاٖ ٌفت صتاٖ ٕ٘ادیٗ تشسػی، تشسػی ٔقٙای ٞٙش اػالْ

(. یىی اص ٘تایج ٟٔٓ ٚاتؼتٝ 1391: 2، س لاِة آٖ تیاٖ ٔیوٙذ )تـىشیتٕذٖٞای دیٙی تشٔیٌضیٙذ ٚ ٔفاٞیٓ دسٚ٘ی خٛد سا د

ٔىتة ٚ فشًٞٙ ،  دس٘ؾشٌشفتٗ ایٗ ؿقائشتٛدٖ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ٚ ٔىتة تٝ ؿقائش ٚ ٕ٘ادٞای دیٙی ٚ ٔزٞثی اػت وٝ  تذٖٚ 

پٛیا ٔحمك ٘خٛاٞذ ؿذ ٚ جشیاٖ ا٘ذیـٝ دس آٖ ؿىُ ٘خٛاٞذ ٌشفت. ٍٞٙأی وٝ ٕ٘اد یا ؿقائش ٚ افالْ دیٙی ٚ ٔزٞثی دس 

ضٕٗ ایٗ وٝ ٔقٙای خٛد سا ٔیٕ٘ایا٘ذ اص عشفی دسجٝی حضٛس ٚ حیات آٖ ٔقا٘ی ٚاتؼتٝ سا دس ، جأقٝای سٚاج پیذا ٔیوٙذ

اٖ ٔیوٙٙذ. ٘ىتٝ ٟٔٓ دس ٔٛسد ٞٙش ٚ دیٗ ایٗ ٔؼئّٝ اػت وٝ اٌش تا ٍ٘اٞی تاسیخی تٝ ایٗ دٚ پذیذٜ ٘ؾش افىٙیٓ جأقٝ تی

چٙا٘چٝ ٍُٞ فیّؼٛف ایذٜآِیؼت إِٓا٘ی ٔیٌٛیذ ، ٔـاٞذٜ ٔیوٙیٓ ٞٙش ٚ دیٗ ٕٞثؼتٝ لذیٕی ٚ وٟٗ یىذیٍش تٛدٜا٘ذ

 (.1392)ٔٛػٛی: تیاٖ ٔیوشد٘ذ ، اِثی ٔادی وٝ ٕٞاٖ ٞٙش اػتا٘ؼاٖٞای تذٚی افتمادات خٛد تٝ ٘یشٚٞای ٔاٚسایی سا دس ل

 تفبٍت ًوبد ٍ ًؾبًِ: 6-11

عٛال٘ی. ٔذت ٕ٘اد سا ٔیتٛاٖ چٙیٗ تیاٖ وشد: ٘ـا٘ٝ تٝفالٜٚ ؿٙاخت ٚ ٔقشٚفیت فٕٛٔی دس یه ، دس ٔمایؼٝ ٕ٘اد ٚ ٘ـا٘ٝ ٕ٘اد

ِٚی ٕ٘اد تٝ یه تاسٜ ٚ یه ؿثٝ پذیذ ، اجشا وشد تٝ تیاٖ دیٍش ٔیتٛاٖ ٞش ٘ـا٘ٝای سا تاتٛجٝ تٝ خلٛكیات ٔٛضٛؿ عشاحی ٚ

 (.1373: 17، ٕ٘یآیذ )ٔٛػٛی

 الوبًی در فضبی ؽْزیتعزیفی اس هعوبری  -7
دوتش ٔحٕذ ٔٙلٛس فالٔىی دس وتاب ؿىٌُیشی ٔقٕاسی دس تجاسب ایشاٖ ٚ غشب تقشیفی اص ٔقٕاسی ٌشد آٚسدٜا٘ذ وٝ تأثیش 

، ی ؿٟشی داسد. »ٔقٕاسیٞأحیظتٝفٙٛاٖ یه فأُ تأثیشٌزاس تش ادسان ٔشدْ اص ؿٟشی ی ٞاٖدی تش تٛجٝ عشاحی إِایاص

تٝ ٚجٛد فقاَ پٙج فٙلشی تٛجٝ ، یی سا تٝٚػیّٝی ٔٙؾٛٔٝای اص فالئٓ تلشی تیاٖ ٔیوٙذ«. دس ایٗ تقشیفٞاؽایذٜٞا ٚ اسص

یٓ پٛیا تٙأیٓ ساٜ خٛاٞذ داد. ایٗ ٔیؿٛد وٝ ؿٙاخت ساتغٝٞای ٔتماتُؿاٖ تٝ دسیافت سٚحیٝی اكّی ٚ اػاػی آٖ وٝ ٔیتٛا٘

: 155، تیاٖ )فالٔىی، فالئٓ تلشی، ٔٙؾٛٔٝ یا ػیؼتٓ، اسصؽٞا، ایذٜٞاتٙذ اص: فثاس، وٝ دس تقشیف آٔذٜا٘ذتشتیثی تٝ ، فٙاكش

1385.) 

 یؽْز الوبىّبی تعزیف -8
 تٝعٛس ٚ ػاصٜای ،ٞٙذػی اؿىاَ ٚ احجاْ دسٚ٘ی ٚیظٌیٞای اص آٖ ػاخت دس وٝ پیىشٜٚاس ،اػت تشویثی ؿٟشی ٕ٘اد یا ٚ إِاٖ

 تقادِی ٚ ٞٙذػی ٘ؾاْ یه داسای تشویة ایٗ. ٔیؿٛد اػتفادٜ، تاؿذ داؿتٝ ػاختٕا٘ی ٚ تضئیٙی جٙثٝی ٔیتٛا٘ذ آ٘چٝشٞ وّی

 ػٕثّیه تٝكٛست ٚ ٔیٕ٘ایذ خٛد تٌٝٛ٘ٝایجزب سا افشاد ؿٟش ػغح دس خٛدٕ٘ایی اص پغ وٝ تٌٝٛ٘ٝای صیثاػت ٚ پایذاس

 ؿاخلٝٞای ءجض ؿٟش٘ـیٙاٖ پزیشؽ ٚ جزب اص پغ ؿٟشی إِاٖٞای. ٔیؿٛد ٘ؾش ٌشفتٝدس  ؿٟش ؿٙاخت تشای ٔـخلٝای

  (.1391 ،ایضدتیٗ) ٔیؿٛ٘ذ ؿٟش اكّی

 هفَْمیبدهبىؽْزی: -9
تٙا ، یادٔاٖ .٘أیذ 11سا یادٔاٖٞا ٖٕٞاٖ إِاٖٞای تیا٘ی ٔیتاؿٙذ وٝ ٔیتٛاٖ آ، دس ایٗ ٔیاٖ آ٘چٝ دس ایٗ ٘ٛؿتاس ٔٛسد ٘ؾش اػت

تضسٌذاؿت یه سٚیذاد ٟٔٓ یا ٚالقٝی وٝ تشای یه ، یه ؿخق خافي صادسٚص یا ػإِش، یا ػاصٜای اػت وٝ تشای ٌشأیداؿت

، ؿٟشیه ٌشٜٚ اجتٕافی ٟٔٓ اػت ٚ یادآٚس لؼٕتی اص خاعشات تاسیخی یا ٔیشاث فشٍٞٙی آ٘اٖ اػت ٚ ٘یض كشفاً تا ٔقشفی 
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تاٖ اٍّ٘یؼی وّٕٝ تٝ یاد ٔا٘ذ٘ی اغّة تٝ چیضی اؿاسٜ داسد وٝ اص ٘ؾش ا٘ذاصٜ ٚ لذست دس ص. ٔٙغمٝ یا ٔحُ ػاختٝ ٔیؿٛد

 . (ٚیىی پذیا) یادٔاٖفٛقاِقادٜ تاثیشٌزاس تاؿذ ٔا٘ٙذ ٔجؼٕٝٞای 

12«ٔٛ٘ٛٔٙت»٠ یادٔاٖ وٝ دس اٍّ٘یؼی ٔقادَطٚا
14«ٔٛ٘ٛس»وٝ اص  13«ٔٛ٘ٛٔٙتْٛ» ٜ التیٗطٔیتاؿذ اص ٚا  

ٔـتك ؿذٜ ٚ تٝ ایٗ  

دس فّٓ سیـٝ ؿٙاػی ِغات ایٗ تٝ ٔقٙای تٕأی ٔلٙٛفات اص ٞش ٘ٛؿ  .تٝ یاد آٚسدٖ یه خاعشٜ، تٝ اعالؿ سػا٘ذٖ: ٔقٙاػت

، ؿىُ یا ا٘ذاصٜ اػت وٝ ٔـخلاً تشای ٌشٚٞی ا٘ؼاٖ ػاختٝ ؿذٜ ٚ تٝ ٔٙؾٛس یادآٚسی ٚ ٌشأیداؿت افشاد یا سٚیذادٞا، تـٔاٞی

 (.,9118Choay and Merlin) ایجاد ؿذٜ اػت، صدسا ٔیػاٞا ٖتـشیفات یا افتماداتی وٝ ٞٛیت آ

 ؽْزی یّبىاًَاع الوب -11

 :( Mateus, 6002) اص فثاستٙذ وٝ داس٘ذ ٔختّفی ا٘ٛاؿ خٛد ؿٟشی إِاٖٞای

 (ٌّزی) ًوبیؾی الوبى: 11-1
 ا٘تماَ یا ٚ تیٙٙذٜ تٝ ٔغّثی ءاِما تشای سػاِتی ٚ ٞذف ٚ داس٘ذ صیثایی ٚ ٞٙشی ،ٕ٘ایـی جٙثٝی كشفاً ٕ٘ایـی إِاٖٞای

 ٚ خظ تا تاصی ٘ٛفی تٝ) كفحات ٚ ػاصٜای ءاجضا ،احجاْ ،تٛدٜٞا تشخٛسد اص ا٘تضافی ٞؼتٙذ تشویثاتی. ٘ذاس٘ذ سا ٚی تٝپیأی

 تلشی تقادَ ٚ صیثاییؿٙاػا٘ٝ ٚیظٌیٞای ِحاػ تٝ تٟٙا وٝ( آٖٞا دسٚ٘ی سٚاتظ ٚ ٞٙذػی تٝ ٚیظٌیٞای تاتٛجٝ كفحٝ ٚ حجٓ

 .وٙٙذ تشلشاس استثاط ا٘ؼاٖٞا اص خاف ٌشٚٞی تا ٔیتٛا٘ٙذ ٞٙشی ٚ

 (یبدهبى) الوبىثیبًی: 11-2
، عٛس وٝ اص ٘اْ إِاٖ تیا٘ی پیذاػت، ٞذف اص خّك ایٗ إِاٖٚ ٕٞاٖ ٌشددٞای تیا٘ی ٔحؼٛب ٔییادٔاٖ ؿٟذا اص دػتٝ إِاٖ

ی تٛا٘ذ ثثت ٚالقٝإِاٖ ٞؼتیٓ وٝ ٔید٘ثاَ سػاِتی خاف دس ا٘تماَ پیأی خاف دس لاِة ایٗ تیاٖ ٔغّة خاكی اػت ٚ تٝ

خاف )ؿٟادت( دس ٔىاٖ ٔٛسد ٘ؾش )فضای ؿٟشی( تاؿذ ٚ یا ٔفٟٛٔی خاف )ایجاد فشًٞٙ ؿٟادت عّثی ٚ آؿٙایی تا اٞذاف ٚ 

 ٞای ٔٙغمٝ تٝ تیٙٙذٜ اِما وٙذ.آسٔاٖ ؿٟذا(، تا تٛجٝ تٝ ٘اْ آٖ ٚ ٚیظٌی

تایؼت تتٛا٘ذ تا ٔخاعة فاْ ٚ فادی وٝ اص ٞاػت یقٙی ٔیٌشایی آٖدس فاْ ٞای تیا٘یجایی وٝ ٚیظٌی تؼیاس ٟٔٓ إِاٖاص آٖ

یاٖ ٔغّة دس فیٗ ا٘تضافی تٛدٖ ٘ؾش عشاح دس خٛا٘ایی ٚ ؿیٛایی تی چٙذا٘ی ٘ذاسد ٘یض استثاط تشلشاس وٙذ ٚ ِزا دلتٞٙش ػشسؿتٝ

 ٞای ٔقٕاسا٘ٝ اص إٞیت ٚاالیی تشخٛسداس اػت.ٞا ٚ اػتفادٜ اص آسایٝفشْ

ٞایی تٟشٜ تشد وٝ تٝ یه ٔىاٖ خاف ٔزٞثی وٝ تا تاٚسٞای افتمادی ٔشدْ ٘ضدیه تاؿذ دس یادٔاٖ ؿٟذا عثیقتاً تایؼتی اص فشْ

ٞای فشٔیه ٔقٕاسی ٚ تاِتثـ تٝ تٛاٖ اص ٔماتش ٚ تماؿ ٚ ػثهتشیٗ ایذٜ دس عشاحی یادٔاٖ ؿٟذا سا ٔیاػتفادٜ وشد. ٘ضدیه

تٟشٜ جؼت تا چٙذ ٚیظٌی خاف وٝ ٔا٘ٛع تٛدٖ فضا تشای ٔخاعثیٗ ٚ حغّ تقّك خاعش اػالٔی ٘ضدیه اػت -ٔقٕاسی ایشا٘ی

اػت، ایجاد ؿٛد ٚ اص ػٛیی تٝ فٙٛاٖ یه یادٔاٖ ؿٟذا تشای فٛاْ ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٌیشد ٚ تافث استثاط رٞٙی ٚ حؼی ٔٙاػثی 

 ٌشدد.

ٚیظٜ دس تش دس جأقٝ دس ػغح ؿٟش ٚ تٝا ٔخاعثیٗ ٚػیـٞا، عثقاً تشای تشلشاسی استثاط تیـتش تٔىاٖ لشاسٌیشی ایٗ ٘ٛؿ إِاٖ

فٙٛاٖ ٔثاَ دس صاٞذاٖ ٔیادیٗ ؿٟشی اػت وٝ إِاٖ ٔٛسد ٘ؾش تا ٘اْ ٔیذاٖ ٔٙغمٝ ؿٟشی ٔٛسد ٘ؾش استثاط ٔقٙایی داسد، تٝ

ذٜ استثاط تشلشاس وشدٜ ی ایجاد ؿوٝ فٙٛاٖ تِٛٛاس تا فضای ٔٛصٜی دفاؿ ٔمذع دس تِٛٛاس خشٔـٟش آٖ ؿٟش ٚجٛد داسد پاسن ٔٛصٜ

 اػت.
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ٞا، اؿىاَ ٚ واسٌیشی ٘ؾاْ ٔـتشن تشٌشفتٝ اص ٞٙذػٝ، آسایٝٞای ٕ٘ایـی تٟٙا دس تٝٞای تیا٘ی ٚ إِاٖٚیظٌی ٔـتشن إِاٖ

وٝ تٝ ایٗ تشویثات تقادِی ٚ تلشی دس ایٗ ٔٙذ اػت، حاَ آٖٞا تٝ ؿىّی صیثا ٚ ٘ؾاْاحجاْ ٞٙذػی ٚ تّفیك ٚ تشویة آٖ

  (.1394وٙیٓ، أا وأال ا٘تضافی ٚ غیشٔؼتمیٓ دسِفافٝ )ٔجیذی: ٙلش ٔفْٟٛ ٚ تیاٖ ٔٛضٛؿ سا اضافٝ ٔیٔشحّٝ ف

 (هجلوبىؽْزی) الوبىعولکزدی: 11-3
 فشٔی لٛا٘یٗ ِحاػ تٝ ٔحذٚدیتٞایی ٔا تشای فّٕىشد فٙلش وٝ چشا ٔیٌیشد فاكّٝ فٛق تقاسیف اص تاحذی إِاٖ اص ٘ٛؿ ایٗ

 ٌ٘ٝٛیٗٚیظٌی دیٍش ا. داؿت خٛاٞیٓ سا تلشی فٙاكش ٚ آسایٝٞا ٕٞاٖ اص اػتفادٜ تا فضا خّك ٔشحّٝ ایٗ دس ٚ خٛاٞذ ٕ٘ٛد ایجاد

 ٔٛضٛؿ تٝ ٘یاص وٝ ٔىا٘ی ٞش دس ٔیوٙذ ایجاب فّٕىشد فٙلش وٝ چشا. ٔیتاؿذ ؿٟشٞا ػغح دس ٞاٖتیـتش آ تقذاد دس إِاٖٞا

 دوٝٞای ،تّفٗ ویٛػهٞای ،ٔتشٚ ،اتٛتٛع ایؼتٍاٜٞای ٔثاَ تٝعٛس تاؿذ داؿتٝ ٚجٛد آٖ اص ٕ٘ٛ٘ٝای تاؿذ ٘ؾش ٔٛسد

 . ؿٟشی خاف تاػیؼات ٚ چشاكٞا ا٘ٛاؿ ٕٞچٙیٗ ٚ ؿٟشٞا دسػغح سػا٘ی اعالؿ ٚ خذٔات ٔىاٖٞای ٚ ػشدسٞا ،سٚص٘أٝفشٚؿی

ایٗ إِاٖ تّفیمی تیٙی ؿذٜ ٚ اػتفادٜ اص ا٘ٛاؿ تاػیؼات خاف ؿٟشی دس إِاٖ ؿٟذا، ٞای پیؾدس كٛست اػتفادٜ اص ٘ٛسپشداصی

ٞای تلشی ٚ ٞٙشی جضٚ اِٚیٗ فٛأُ دس تاصؿٙاػی ایٗ اثش ٚ اص إِاٖ تیا٘ی ٚ إِاٖ فّٕىشدی خٛاٞذ تٛد ٚ دس ٘تیجٝ ٚیضٌی

 ٔا٘ذٌاسی آٖ خٛاٞذ تٛد.  

 تاؿذ اؿتٝد تیا٘ی-یـیٕ٘ای ؿىُ ٔٛجٛد تاؿٙذ یقٙی إِا٘ی جٙثٝ ٘ٛؿ ػٝ ٞش حتی یا دٚ اص تّفیمی تٝكٛست ٔیتٛا٘ٙذ إِاٖٞا

 .ٔیخٛسد چـٓ تٝ ٞاٖآ دس ٔفاٞیٓ ایٗ ٘ٛؿ ػٝ ٞش وٝ داسد ٚجٛد ٘یض ٔٛاسدی حتی ٚ فّٕىشدی-ٕ٘ایـی یا فّٕىشدی-تیا٘ی یا
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 گیزی ٍ پیؾٌْبداتًتیجِ
ایٗ  تٛا٘ذ دس واِثذی ٔادی ؽاٞش ؿٛد، یادٔاٖ ؿٟذا اصدس تفىش دیٙی ٞٙشٔٙذ حمایك ٔتقاِی، اص عشیك ٕ٘ادپشداصی اػت وٝ ٔی

تٛاٖ ٔفاٞیٕی ٕٞچٖٛ ؿٟادت ٚ سػیذٖ تٝ ِماء اهلل سا اص ایٗ عشیك ٕ٘ایؾ دادٜ تا ٔلذالی اص ػٟٓ ٔؼتثٙی ٘یؼت ٚ ٔی

 «.ٞش ؿیئی صیثاػت وٝ تجّی كفات اِٟی تاؿذ»تاؿذ وٝ  ْ اػالْ)ف(فشٔٛدٜ پیأثش ٔىشّ

ی ؿٛد وٝ ایذٜٞذایت ٚ ٔؼیش یافتٗ ٔیٙذ وٝ تافث ٞایی اؿاسٜ داؿتدس ٌزسی پیشأٖٛ ٘ـا٘ٝ، حضشت فّی)ؿ( تٝ فالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ

فالٜٚ تش  وٝ یه تٙای وأالً ٔفٟٛٔی اػت ٚ ٔؼیش ٚ ٘ـا٘ٝ سا اص ٍ٘اٞی ٔقٙٛی تاؿذٔیتؼیاس خٛتی تشای عشاحی یادٔاٖ ؿٟذا 

 دٞذ.تٝ ٔا ٘ـاٖ ٔی ٍ٘اٜ ٔادی

ٞا أشی فیٙی ؿٛد ٚ تاِقىغ، ٘ـا٘ٝتثذیُ ٔیرٞٙی تٝ أشی فیٙی  ه أشؿٙاػی دس یادٔاٖ ؿٟذا، یاص عشیك ػیؼتٓ ٘ـا٘ٝ

« داس ؿذٖٔقٙی»تٝ سٔض ٚ سٔٛص ایٗ ٘ـا٘ٝ پی تشد ٚ دس ایٙجا فشآیٙذ  تٛاٖٞؼتٙذ ٚ دالِت تش أش رٞٙی داس٘ذ ٚ اص ایٗ عشیك ٔی

 افتذ.اتفاق ٔی

ٞا تضسي ِحاػ ا٘ذاصٜ اٌش ا٘ذاصٜ آٖآفشیٙی وٙذ ٚ تٝ فٙٛاٖ یه فٙلش اكّی ػاص٘ذٜ ػیٕای ؿٟش ٘مؾتٛا٘ذ تٝیادٔاٖ ؿٟذا ٔی

 ی ؿٟش ٔغشح ؿٛ٘ذ.فٙٛاٖ ٘ـا٘ٝ دس ػغح ٔحّٝ، ٔٙغمٝ یا حتّتٛا٘ٙذ تٝتاؿذ ٔی

تٛا٘ذ ٕ٘ٛداس ؿخلیت ؿٟذا، ٔٙؾ، واسوشد ٚ فشًٞٙ ایثاس ٚ ؿٟادت دس ػیٕای فٙٛاٖ یه فضای ٔقٕاسی ٔییادٔاٖ ؿٟذا تٝ

 ؿٟشی تاؿذ.

ؿٛد إِا٘ی صیثا سا ؿاٞذ تاؿیٓ چٝ تاؿذ تافث ٔیویة ٚ یه ٘ؾاْ ٞٙذػی ٚ تقادِی پایذاس وٝ یادٔاٖ ؿٟذا داسای تشدس كٛستی

 ؿٛ٘ذ.ٔیٔحؼٛب ٞای اكّی ؿٟش ٞای ؿٟشی پغ اص جزب ٚ پزیشؽ ؿٟش٘ـیٙا٘ؾ جضء ؿاخلٝتؼا إِاٖ
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  اَٚ ؛اِجضء تا دٔج، تیشٚت، تی أیٗ ٔحٕذ ،"الوٌثَر ارالدّ"اِؼیٛعی،  ،فثذاِشحٕٗ اِذیٗ جالَ .11

 .ؿشوت ا٘تـاسات ػٛسٜ ٟٔش،تشجٕٝ ٟٔذی پاسػا  ،"هجبًی ًؾبًِ ؽٌبعی"، (1386) ،دا٘یُ،چٙذِش  .12

 .ن٘ـش خا ،اكفٟاٖ، تشجٕٝ: ٔحٕذ احٕذی ٘ظاد ،"فزٌّگ تصَیزی هعوبرى"، (1387فشا٘ؼیغ)، دی.ن.چیًٙ .13

ؾ ، ٕٞای"ّبی ؽْزی ثز خَاًبیی ؽْزّبتبثیز ًؾبًِّب ٍ الوبى"یهقبلِ(، 1392) ،آصادٜ ،جالِی؛ ػاسا ،تٟٕٙی واصسٚ٘ی .14

 ّٔی فٙاكش صیثاػاصی ؿٟشی.

 .چاج دْٚتٟشاٖ، ٘ـش ٔشوض، ، "ؾی ٍ ٌّز قدعیرهش اًدی" (،1387) اسی، جالَ،ػتّ .15

٘ـشیٝ  ،"حظ هکبى فضبی هعوبری یٍ ًقؼ آى در ارتقبهبّیت ًؾبًِ ّب "(، 1391ػٕیشا )، ٘ٛحی؛ ٔحٕذ كادق، فالحت .16

 .1ؿٕاسٜ ، 17دٚسٜ ، ایصیثا: ٔقٕاسی ٚ ؿٟشػاصیٞٙشٞ

 ٘ـش فضا.، تٟشاٖ، "ؽکل گیزی هعوبری در تجبرة ایزاى ٍ غزة"(، 1385، )ٔحّٕذ ٔٙلٛس ، فالٔىی .17

 ، ٔجّٝ فشًٞٙ پایذاسی، ؿٕاسٜ پٙجٓ."عزثبس گوٌبم"یهقبلِ(، 1384وشیٕی، ٔحٕٛد، ) .18

 .ٞفتٓج چا ،ٖتٟشاا٘تـاسات دا٘ـٍاٜ ، ٔٙٛچٟش ٔضیٙی یتشجٕٝ ،"عیوبی ؽْز" ،(1385)، وٛیٗ، ِیٙچ .19

، ـٟشآسٔا٘ی ٔجّٝ، "جغتبری در ًؾبًِ ؽٌبعی ؽْزی"یهقبلِ(، 1389، ػقیذٜ؛ ػادات، صٞشا؛ )صسآتادی، حٕیذٜ؛ ٔاجذی .21

 .4ؿٕاسٜ

، اختلاكی پایٍاٜ خثشی ٔقٕاس٘یٛص، پٙج ؿٙثٝ "ّبی ؽْزیًگبّی ثِ هفَْم ٍ کبرکزد الوبى"(، 1394ٔجیذی، تٟشً٘، ) .21

 تیشٔاٜ. 11

 . 14 ؿٕاسٜ، ٔجّٝ ٞٙشٞای تجؼٕی، "هجبًی ٌّزّبی تجغوی در اعالم"یهقبلِ، (1381) ،ٔحٕذ، ٔذدپٛس .22
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