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مباوی وظری

فضا ي وحًٌ ادراک آن
ثطای زضن ٘ؾطیِٛ ٝفٛض(ٔ )Heri Lefebvreكٟٛضتطیٗ ٘ؾطی ٝپطزاظ زضثبض ٜتِٛیس فضبٞبی قٟطی ،زض ثبة فضهب ،ثهٚ ٝیهػ ٜفضهبٞبی قهٟطی،
تٛخ ٝث ٝؾ ٝضٚیىطز اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت -1 :ضٚیىطز ا َٚقبُٔ ثطزاقت ذبنی اظ زیبِىتیه اؾت ؤ ٝرتم ث ٝذٛز ِٛفٛض اؾهت.
زیبِىتیه ِٛفٛض ثط ذالف ٔ ٚ ٍُٞبضوؽ  ٚثط ذالف ٔقٙبی ٚاغ ٜزٌٚب٘٘ ٝیؿت ثّى ٝؾٌ ٝب٘ ٝاؾت -2 .ضٚیىطز ز ْٚزضن فضب ث ٝفٛٙاٖ ٔهتٗ
اؾت .ایٗ ٍ٘ب ٜو ٝضیك ٝزض ٘ؾطی ٝظثبٖ زاضز ،فضب ضا اظ ٔفٟٔٛی نطفب ا٘ضٕبٔی ث ٝؾٕت ٔفٟٔٛی ا٘تعافی تط ؾٛق زاز ٜاؾت .ثهب ایهٗ ضٚیىهطز
فضب ضا ٔی تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتٗ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز ٞ ٚط ٔتٙی زاضای ؾبذتبضٞبی زض٘ٚی ذبل ذٛز اؾت .پؽ فضب ظثبٖ ذبل ذٛز ضا زاضز
 ٚثبیس اظ ایٗ ظثبٖ ضٔعٌكبیی وطز -3 .ضٚیىطز ؾٍ٘ ْٛب ٜپسیساض قٙبؾب٘ ٝث ٝفضب ث ٝعٛض فبْ  ٚفضبی قٟطی ث ٝعٛض ذبل اؾت وِٛ ٝفٛض تحت
تبثیط ٘ؾطی ٝپطزاظا٘ی ٕٞچٛٔ ٖٛضیؽ ٔطِٛپ٘ٛتی ٌ ٚبؾت ٖٛثبقالض ث ٝآٖ زؾت ٔی یبثس .ایٗ ٘ٛؿ ٘ؾطی ٝپطزاظی زض ثبة فضبٞبی قٟطی فٕهستب
ثط ٔقٙبٞبیی و ٝایٗ فضبٞب ثطای ؾبوٙبٖ آٖ زاضزٔ ،تٕطوع ٔی قٛز .ث ٝؾرٗ زیٍط ثط خبیٍب ٜفضب زض ظیؿت – خٟبٖ افطاز تبویس زاضزِٛ .فٛض ثهط
ایٗ ٘ىت ٝاٍ٘كت ٔی ٌصاضز و ٝثطای قٙبذت فضبٞب ٘جبیس ایٗ ؾ ٝثقس ضا خساٌب٘ٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض زاز ،ثّى ٝثبیس آٟ٘هب ضا زض ضاثغه ٝثهب یىهسیٍط
زضن وطز .اظ ٘ؾط ِٛفٛض فضب یه تِٛیس اختٕبفی اؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ف ٟٓفٕیك ایٗ ٘ؾطی ٝثٙیبزیٗ لجُ اظ ٞط چیع ضطٚضی اؾت وه ٝایهٗ ثطزاقهت
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ٔمبِ ٝحبضط ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝای و ٝزض ع َٛتبضید ؾیٕٙب ثیٗ ایٗ ضؾب٘ٙٞ ٝطی  ٚقٟط ٚخٛز زاقتٕٞ ٚ ٝچٙبٖ ٚخٛز زاضزٔ ،ی پطزاظز .ضاثغهٝ
ای و ٝث ٝؾجت آٖ ،ظٚایبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛقٟطٞبی ٔرتّف خٟبٖ زض فیّٓ ٞبی ؾیٕٙبیی ٔرتّف ؽبٞط ٌكت ٚ ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ،لضبٚت ثههطی
اظ آٟ٘ب اضائ ٝقس ٜاؾت  .اظ اٚاذط لطٖ ٘ٛظز ٓٞإٞیت ؾیٕٙب  ٚقٟط زض ثؿیبضی اظ ٔمبعـ ثٔ ٟٓتهُ قس ٜاؾت ،اظ ٘ؾط ٔٛضٛفی :ؾهیٕٙب اظ آغهبظ
قىُ ٌیطیٕٛٞ ،اض ٜث ٝؾجت ثبظٕ٘بیی فضبٞبی ٔتٕبیع ،ؾجه ظ٘سٌی  ٚقطایظ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ زض قٟط ،أطی لبثُ ٔالحؾ ٝثهٛز ٜاؾهت .اظ ٘ؾهط
فطْ ،ؾیٕٙب اظ عطیك اؾتفبز ٜاظ ٔیعا٘ؿٗ ،ا٘تربة ِٛویكٗٛ٘ ،ضپطزاظی ،تهٛیط ثطزاضی  ٚازیت ،لسضت لبثُ تٛخٔ ٚ ٝتٕبیعی زض ث ٝتهٛیط وكیسٖ
 ٚثیبٖ پیچیسٌی ٞبی فضبیی ،تٛٙؿ ،تفبٚت ٞب  ٚپٛیبیی ٞبی اختٕبفی قٟط زاقت ٝاؾت .ضاثغ ٝقٟط  ٚؾهیٕٙب ضا ٜاضظقهٕٙسی ثهطای تحمیهك ٚ
ثحث زضثبضٔ ٜؿبئُ وّیسی ثطای ٔغبِق ٝاقتطاوبت زض ثطضؾی خبٔق ٚ ٝفط ًٙٞقٟط اظ ٘ؾط ٔٛضٛؿ ،فطْ  ٚاٍِٞٛبی ضفتهبضی اظ ٌصقهت ٝتهب ثهٝ
أطٚظ ثبظ ٔیوٙس .ؾیٕٙب ث ٝفٛٙاٖ ضؾب٘ ٝفطاٌیط اضتجبعبت اختٕبفی ٔقبنطٔ ،یتٛا٘س ٘مف فٕسٜای زض قٙبذت قهٟطٞبی ٟٔهٓ اظ ظٚایهبی خسیهس
ثسؾت زاز ٚ ٜزض زؾتیبثی ث ٝضٚقی ٔٙبؾت ثطای تحّیُ تهٛیط قٟط زض فیّٓ ٞبی ؾیٕٙبیی وٕه وٙٙس ٜثبقس.
فیّٓ ،یىی اظ اثعاضٞب زض حیغ ٝضؾب٘ٞ ٝبی تهٛیطی ،زض ث ٝتهٛیط وكیسٖ قٟط ،فضبٞبی قٟطی  ٚفٙبنط قٟطی اظ لجیُ ذیبثبٖٔ ،یسأٖ ،طاوع
ذطیس ،پبتٛق ٞب ،وبفٞ ٝب  ...ٚاؾت ؤ ٝكره ٝثبضظ آٖ فجبضت اؾت اظ ٘عزیه ثٛزٖ ثٚ ٝالقیت .فیّٓ ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی ٚاخس ٚیػٌی ٞبی ثهطی
یه اثط ٙٞطی  ٚایدبز ٔدٕٛف ٝاحؿبؼ ٞبیی و ٝؾیٕٙبی زاؾتب٘ی ٔی تٛا٘س زض ٔربعت ایدبز وٙسٔ ،ی تٛا٘س ثٟتطیٗ زضن اظ فضبٞب ضا ثهطای
ٔربعت ایدبز وٙس .زض ایٗ پػٞٚف تالـ قس ٜاؾت تب ث ٝتحّیُ فٙبنط  ٚؾبذتبض فضبی قٟطی ِٛویكٗ ٞبی فیّٓ "زض ز٘یبی ت ٛؾبفت چٙس
اؾت" زض چبضچٛة ٘ؾطات قٟطؾبظاٖ ٔقطٚف ثپطزاظز .یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٘ؾطی ٝپطزاظاٖ فضبی قٟطی وِٛٔ ٝفٞ ٝبی ٔقٙهب ،فهطْ  ٚفّٕىهطز ضا
زؾت ٝثٙسی وطز ٚ ٜثٔ ٝقطفی زلیك آٖ پطزاذت ٝاؾت ٔتیٛوطٔ٘ٛب اؾت .چبضچٛثی وٚ ٝی تجییٗ وطز ٜاؾت ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ ضإٙٞبیی ٔٙبؾهت
ثطای فیّٕؿبظاٖ ثطای ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ وبِجسی ،فّٕىطزیٔ ٚ ،قٙبیی قٟط ث ٝقٕبض آیسٚ .ی ٔٛضٛفبت عطاحی قهٟطی ضا زض  5ثقهس قهبُٔ اثقهبز
ثهطی -ازضاوی ،فضبیی-وبِجسی ،حطوتی-زؾتطؾی ،التهبزی اختٕبفی ٔسیطیتی ،فّٕىطزی-فقبِیتی ،ظیؿت ٔحیغی ٔغطح وطز ٜاؾهت.آ٘چهٝ
ٔؿّٓ اؾت ظٔب٘ی و ٝاضائ ٝفضبٞبی قٟطی ثط ٔجٙبی ٔسَ  ٚچبضچٛثی فّٕی  ٚزلیك نٛضت پصیطز٘ ،تیدٟ٘ ٝبیی اظ ویفیت  ٚثبظذٛضزی ٔغّٛة
تط ثطذٛضزاض ذٛاٞس قس .فیّٓ "زض ز٘یبی ت ٛؾبفت چٙس اؾت" ضا و ٝزض ؾبَ  1396زض فضبٞبی قٟطی ضقت  ٚا٘عِی تِٛیس قس ٜا٘س ٔی تٛاٖ ثٝ
فٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای ٔٛفك زض ثٕ٘ ٝبیف وكیسٖ فضبٞبی قٟطی  ٚثٙبٞبی قٟطٞبی قٕبَ وكٛض  ٚا٘تمبَ ٔقٙب ٔ ٚفبٞیٓ اظ عطیك ؾهىب٘ؽ ٞهبی
ٔرتّف ثٔ ٝربعت زا٘ؿت .زض ثؿیبضی اظ فیّٓ ٞبٔ ،ربعجبٖ ثب فمساٖ فضبٞبی قٟطی زض فیّٓ ٔ ٚحسٚز قسٖ زض فضبٞبی زاذّی  ٚیب تطویجهی
٘بٕٞب ٚ ًٙٞحتی ٘بزضؾت اظ ٔقٕبضی فضبی قٟطی ض ٚث ٝضٔ ٚی ق٘ٛس ،آقفتٍی ایی ؤ ٝقّ٘ َٛساقتٗ چهبضچٛة نهحیا اظ قهٙبذت ٔفٟهْٛ
فضبی قٟطی اؾت.
ثبظٕ٘بیی ٔٛفك فضبٞبی قٟطی زض فیّٓ " زض ز٘یبی ت ٛؾبفت چٙس اؾهت" ٔٛضهٛؿ انهّی ایهٗ تحمیهك اؾهت وه ٝثهطای ٔكهرم وهطزٖ
ٚیػٌیٞبی آٖ ،ث ٝتحّیُ ؾىب٘ؽ ٞبی حبٚی فضبی قٟطی آٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت.
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ضایح و ٝفضب یه ٚالقیت ٔبزی ذٛز ثٙیبز اؾت ،اظ ٔیبٖ ثطزاقت ٝقٛز .ثٕٞ ٝیٗ ذبعط اؾت وِٛ ٝفٛض اظ ٔف ْٟٛتِٛیس فضب اؾهتفبزٔ ٜهی وٙهس ٚ
فضب ضا ٔٛٙط ثٚ ٝا لقیت اختٕبفی ٔی ؾبظزٔ .قٙی ایٗ حطف ایٗ اؾت و ٝفضب فی ٘فؿٕ٘ ٝی تٛا٘س ٚضقیت ٔقطفت قٙبؾی ثبقس .فضب لهبئٓ ثهٝ
شات ٚخٛز ٘ساضز ،ثّى ٝتِٛیس ٔی قٛز .)Shmidn,2008( .اظ عطف زیٍط ث ٝظفٓ ِٛفٛض تِٛیس اختٕبفی ظٔب٘جٙس اؾتٕٞ .یٗ أط ِهع ْٚتٛخه ٝثهٝ
فطآیٙسٞبی تبضیری ٌ ٚصقت ٝفضب ضا ٕ٘بیبٖ ٔی ؾبظز .ثط اؾبؼ ایٗ ز ٚزیسٌب ،ٜزض ٘ؾطیِٛ ٝفٛض ،خبٔق ٚ ٝزض ٘تید ٝقٟط ث ٝیه وّیهت ظٔهب٘ی ٚ
فضبیی وٙٔ ٝحهطا اظ پیىطٞب یب ٔبز ٚ ٜیب ٔدٕٛف ٝای اظ افٕبَ  ٚوطزاض نطف تكىیُ قس ٜثبقس زالِت ٘ساضز ،ثّى ٝا٘ؿبٖ ٞب ثهب لبثّیهت ٞهبی
خؿٕب٘ی ذٛز ،حؿبؾیت ٞب  ٚتریالتكبٖ ،افىبض  ٚایسئِٛٛغی ٞبیكبٖ زض ایٗ فضب حضٛض زاض٘س .ثٙبثطایٗ فضب  ٚظٔبٖ ؾبظٞ ٜهبی ٔهبزی ٘یؿهتٙس
ثّىٔ ٝی تٛاٖ آٖ ٞب ضا ث ٝفٛٙاٖ یىپبضچ ٝوٙٙس ٜوٙف اختٕبفی زضن وطز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت وِٛ ٝفٛض فضب ضا تِٛیسی اختٕبفی ٔی زا٘هس ،اظ
ؾٛی زیٍط ایٗ فضبٞب زضیبفت ،)Perceived(ٝپٙساقت ٚ )Conceived(ٝظیؿتٔ )lived(ٝی ق٘ٛس ،زض ٚالـ ِٛفٛض زؾتطؾهی پسیساضقٙبؾهب٘ ٝثهٝ
اثقبز تِٛیس فضب ضا ثب ٔفبٞیٓ زضیبفت ،ٝپٙساقت ٚ ٝظیؿت٘ ٝكبٖ زاز .ایٗ ؾٌ ٝب٘ ٓٞ ٝفطزی  ٓٞ ٚاختٕبفی ا٘س ٝ٘ ،تٟٙب ثهطای تِٛیهس ٘فهؽ ؾهبظ٘سٜ
اؾت ثّى ٝثطای تِٛیس خبٔق٘ ٝیع اؾبؾی اؾت .ایٗ ؾٔ ٝف ْٟٛثیبٍ٘ط فقبِیت  ٚفطایٙسٞبی اختٕبفی  ٚفطزی ٕٞعٔبٖ اؾت.
فضبی زضیبفت :ٝفضب زاضای خٙجٞ ٝبی لبثُ زضیبفتی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ثٚ ٝؾیّ ٝحٛاؼ پٙدٍب٘ ٝزضن ق٘ٛس .ایٗ زضیبفتٗ خعء یىپبضچ ٝای اظ ٞط
فُٕ فضبیی اؾت .زض ثطزاض٘سٞ ٜط چیعی اؾت و ٝذٛز ضا ثطای حٛاؼ ٔغطح ٔی وٙس ٝ٘ ،تٟٙب زیسٖ ثّى ٝقهٙیسٖ ،ثٛییهسٖ ،چكهیسٖ ِٕ ٚهؽ
وطزٖ .ایٗ خٙج ٝلبثُ زضیبفت حؿی فضب ٔؿتمیٕب ثب ٔبزیت "فٙبنطی" اضتجبط زاضز و" ٝفضب" ضا ٔی ؾبظزٕٞ( .بٖ).
فضبی پٙساقت :ٝفضب ٕ٘ی تٛا٘س ثس ٖٚایٗ و ٝحؽ قس ٜثبقس ( ٕٞبٖ چیعی وِٛ ٝفٛض فضبی زضیبفتٔ ٝی ٘بٔس) پٙساقت ٝقٛز .وٙبض  ٓٞلطاض زازٖ
فٙبنط ثطای قىُ زازٖ ث ٝیه " ٔحُ" آٖ چیعی اؾت و ٝثٔ ٝثبث ٝفضب زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝی قٛز .فضبیی و ٝا٘سیكهیس٘ی ٔهطتجظ ثهب زا٘هف ضا
فطو ٔی ٌیطز.
فضبی ظیؿت :ٝؾٔٛیٗ ثقس تِٛیس فضب تدطث ٝظیؿت قس ٜفضب اؾت .ایٗ ثقهس زالِهت ثهط ز٘یهبیی زاضز وه ٝتٛؾهظ ا٘ؿهبٖٞهب زض افٕهبَ ظ٘هسٌی
ضٚظٔط ٜقبٖ تدطثٔ ٝی قٛز .اظ ایٗ ِحبػ ِٛفٛض نطیا اؾت :تدطث ٝظیؿت ٝیب تدطث ٝفّٕی اخبظٕ٘ ٜی زٞس و ٝاظ عطیك تحّیُ ٞهبی ٘ؾهطی ثهٝ
اتٕبْ ثطؾسٕٞ .یك ٝیه أط ٔبظاز ،یه ثبلیٕب٘س ،ٜیه أط غیط لبثُ ثیبٖ  ٚغیط لبثُ تحّیُ ثبلی ٔی ٔب٘س .أب ایٗ ثبلیٕب٘سٞ ٜبی اضظقٕٙس فمهظ
اظ عطیك اثعاضٞبی ٙٞطی لبثُ ثیبٖ ٞؿتٙس.
اظ ٘ؾط ِٛفٛض فٕس٘ ٜؾطیٞ ٝب زض ضقتٞ ٝبی ٔتفبٚت ،تٟٙب ث ٝیىی اظ اثقبز ثبال تٛخ ٝوطز ٜا٘س  ٚثقس ؾ ْٛاغّت ٔغفٔ َٛب٘س ٜاؾهت .زض حهبِی وهٝ
ثطای تحّیُ فضبٞبی قٟطی تٛخ ٝث ٝایٗ ؾ ٝثقس  ٚتقبُٔ زیبِىتیىی ( یب ث ٝفجبضت زضؾت تط تطیبِیىتیىی) آٖ ٞب ثب یىسیٍط اظ إٞیت ثهبالیی
ثطذٛضزاض اؾت.
ِٔٛفٞ ٝبی یه پسیسٔ ٜب٘ٙس فضبی قٟطی زض قىُ فبْ ذٛز قبُٔ فطْ ،فّٕىطز ٔ ٚقٙبی آٖ اؾت.فطْ ثٔ ٝقٙی قىُ  ٚؽبٞط آٖ ،فّٕىطز ثهٝ
عٛض ٔقٕ َٛفبیس ٜآٖ ٔ ٚقٙب ،اضظـٔ ،ف ٚ ْٟٛپیبْ فمّی یب احؿبؾی آٖ پسیس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ فطْ خٙج ٝلبثُ احؿبؼ یه پسیس ٜاؾت و ٝقهبُٔ
قبذم ٞبی وبِجسی  ٚغیط وبِجسی ٔی قٛز و ٝفمظ زض غبِت ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ازضان ٔی ٌطزز( پبوعاز .)1394:96 ،اوثطیت ٘ؾطی ٝپطزاظاٖ فضبی
قٟطی ،فّٕىطز ضا ٘یع یىی اظ ِٔٛفٞ ٝبی فضبی قٟطی ٔی زا٘ٙس  ٚآٖ ضا ذبنیتی زض ٞط پسیس ٜیب فضبی قٟطی تقطیف ٔی وٙٙس ؤ ٝی تٛا٘س
ث ٝنٛضت ثبِم ٜٛیب ثبِفقُ زض ضفـ ٘یبظ ا٘ؿبٟ٘ب ٔٛثط ثبقسٔ .قٙب ٘یع اظ زیٍط ِٔٛفٞ ٝبی فضبی قٟطی اؾهت وهِ ٝیهٙآ آٖ ضا ذبنهیتی اظ ٔحهیظ
ٔیزا٘س ؤ ٝی تٛا٘س فطز ضا ث ٝزیٍط خٙجٞ ٝبی ظ٘سٌی ٔطتجظ ؾبظز (ِیٙح .)1376،زض وٙبض ایٗ ٔجبحث ٔی تٛاٖ اظ قست ،لسضت ،پبیساضیٚ ،حست
فضبیی ٘بْ ثطز ؤ ٝفبٞیٓ ویفیت ضا ثطای ٔربعت ایدبز ٔی ٕ٘بیس .ایٗ ٔفبٞیٓ ازضاوی و ٝاظ عطیهك ٘ؿهجت ٞهبیی زض اقهىبَ  ٚاثقهبز فٙبنهط
ثٙیبزی قىُ ٔی ٌیط٘س ایدبز وٙٙس ٜاحؿبؾی ٞؿتٙس و ٝتحت فٛٙاٖ ویفیت ٞبی ازضاوی ٔربعت زض فضب ٘بٔیسٔ ٜهی قه٘ٛس .فضهبی قهٟطی،
فطن ٝایفبی ٘مف ثبظیٍطا٘ی اؾت وٞ ٝطیه ث ٝفٛٙاٖ وٙكٍطا٘ی اظ خبٔق ٝذٛز ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس٘ .مف ٞبی ٔثجت ٌ ٚبٞی ٔٙفی٘ ،مفٞبی
پطضً٘ ٌ ٚبٞی وٕطً٘٘ ،مف ٞبی فبْ ٌ ٚبٞی ذبل .فضبی قٟطی ثٔ ٝف ْٟٛنح ٝٙای اؾت و ٝفقبِیت ٞبی فٕٔٛی ظ٘هسٌی قهٟطی زض
آٟ٘ب ثٚ ٝلٛؿ ٔی پی٘ٛس٘س .ذیبثبٟ٘بٔ ،یبزیٗ  ٚپبضن ٞبی یه قٟط فقبِیت ٞبی ا٘ؿب٘ی ضا قىُ ٔی زٙٞس .ایٗ فضبٞبی پٛیب زض ٔمبثهُ فضهبٞبی
ثبثت  ٚثی تحطن ٔحُ وبض  ٚؾى٘ٛت اخعای انّی  ٚحیبتی یه قٟط ضا تكىیُ زاز ٚ ٜقجىٞ ٝبی حطوتٔ ،طاوع اضتجبعی  ٚفضبٞبی فٕٔٛی
ثبظی  ٚتفطیا ضا زض قٟط تبٔیٗ ٔی وٙٙس( ثحطیٙی .)1377:313،فضبی قٟطی ثطای وطٔ٘ٛب ،زض ثطٌیط٘س ٜتفبٚت ٞبی ٔفٟٔٛی ،فطٔی ( قىّی) ٚ
فّٕىطزی اؾت .ا ٚزض تجییٗ ایٗ ٔٛاضز ث ٝایٗ عجم ٝثٙسی اقب ضٔ ٜی ٕ٘بیس :ثقس ٔٛضفِٛٛغیىی ،ثقهس ازاضاوهی ،ثقهس ثههطی ،ثقهس اختٕهبفی ،ثقهس
فّٕىطزی  ٚثقس ظٔبٖ .زض ٘تید ٝزض خؿت  ٚخٛی ٔبٖ ث ٝز٘جبَ ٔفٟٔٛی اظ فضب ،ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ٜایٓ و ٝزض زضن فضبی قٟطی ثبیس اثقبز
فیعیىی وبِجسی ،فّٕىطزی ،ثهطی  ٚازضاوی آٖ ضا  ٓٞظٔبٖ ث ٝحؿبة آٚضز.

حدیث لقمانی ،ایرج اعتصام ،حسین ذبیحی

فضاهای شهری
کالبذی

مطالعات محیطی هفت حصار

ضؾب٘ ٝثٞ ٝط اثعاض یب ٟ٘بز ٔبزی  ٚغیط ٔبزی و ٝحبُٔ پیبْ ثٛز ٜاعالق ٔی ٌطززٙٔ .تٟب ث ٝقطط آ٘ى ٝپیبٔی وهٙٔ ٝتكهط ٔهی وٙهس اظ ٔمجِٛیهت
اختٕبفی ثطذٛضزاض ثبقس ٛٔ ٚضز پصیطـ خبٔق ٝلطاض ثٍیطز .ث ٝایٗ ؾجت ضؾب٘ٔ ٝی تٛا٘س ثٛ٘ ٝفی اٍِٛی ضفتبضی زض ٔربعت ایدبز وٙس ،أب ٘ىتٝ
ٔ ٟٓایٗ اؾت و ٝاٍِٞٛب زض فّٓ فط ،ًٙٞفٕٔٛی ذٛا٘سٕ٘ ٜی ق٘ٛس زض نٛضتی و ٝوؿت تبییس ٔ ٚمجِٛیت  ٚاؾتٕطاض آٟ٘ب عی چٙهس ٘ؿهُ  ٚزض
نٛضتی وٛٔ ٝضز تبییس حساوثط خبٔق ٝلطاض ٌیط٘س لبثّیت تجسیُ قسٖ ث ٝثركی اظ فط ًٙٞضا زاضزٔ ،ی ق٘ٛس( نبزق فطیهس .)17:1386،ؾهٛضیٗ ٚ
تبٍ٘بضز ٘یع ٔقتمس٘س و ٝضؾب٘ٞ ٝبی خٕقی تهبٚیط اشٞبٖ ٔب ضا قىُ ٔی زٙٞس( ؾٛضیٗ  ٚتبٍ٘بضز .)354:1381،ضؾب٘ٞ ٝب ٌطایف ث ٝایٗ زاض٘س وهٝ
ضٚایت ٞبی یىؿبٖ ٘ ٚؿجتب ٔٛضز ٚفبق اظ ٚالقیبت اختٕبفی اضائٔ ٚ ٝربعجبٖ ذٛز ضا ٘یع ؾبظٌبض ثب آٖ "فط ًٙٞپصیط" وٙس( ٟٔسیعاز.)28:1384:ٜ
ٕٞچٙیٗ ضؾب٘ٞ ٝب ٔقٕٛال زض ثٚ ٝخٛز آٚضزٖ اٍِٞٛبی ضفتبضی ثؿیبض ٔٛثط ٞؿتٙس .لهٞ ٝب ،وتبة ٞب  ٚفیّٓ ٞب ٔؿّٕب زض تمّیس افطاز ٘مف زاض٘س.
زض ٚالـ لسضت ضؾب٘ ٝثیف اظ آ٘ىٔ ٝقغٛف ث ٝزلت ،نحت  ٚخعئیبت  ٚأب٘ت تهٛیط ثبقسٔ ،طثٛط ث ٝاثهطی اؾهت وه ٝضٚایهت تههٛیطی ثهط
ازضاوبت ،تهٛضات ٔ ٚتقبلت آٖ ٚاوٙف  ٚاٍِٞٛبی ضفتبضی اقربل ثبلی ٔی ٌصاضز .فىؽ اِقُٕ ٞبیی حؿهی وهٙٔ ٝدهط ثه ٝایدهبز افىهبض ٚ
فٛاعفی ٔی قٛز و ٝثٛ٘ ٝث ٝذٛز پصیطـ پبض ٜای اظ ٙٞدبضٞب ٘ ٚبٙٞدبضٞبی قٟطی ضا ثطای ٔربعت تؿٟیُ ٔی وٙس .زض ٔدٕٛؿ ضؾب٘ٞ ٝب ٔی
تٛا٘ٙس ث ٝفٛٙاٖ اثعای ثطای ثیبٖ تهٛیطی پسیسٞ ٜبی اختٕبفی ٔب٘ٙس قٟط ث ٝفطایٙس تقطیف ،ثبظتقطیفٔ ،قٙبثركی ٔ ٚقٙبیبثی ٚثبیس ٘ ٚجبیسٞبی
اٍِٞٛبیی ضفتبضی قٟط٘ٚسی زض فضبٞبی قٟطی وٕه وٙٙس.
آموزش غیر مستقیم
رسانه

فضای شهری

تشویق حضور شهرونذان و الگوهای رفتاری اجتماعی

آگهی بخشی
ٕ٘ٛزاض ٘ – 2مف ضؾب٘ ٝثط قٟط٘ٚساٖ
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وظریات تاثیر رساوٍ بر مخاطبان
ث٘ ٝؾط ٔیضؾس اظ ٔیبٖ ٔغبِقبت ٔطثٛط ث ٝخٙجٞ ٝبی ٔرتّف فطاٌطز اضتجبط خٕقیٔ ،غبِقبت ا٘دبْ قس ٜزض ٔٛضز اثطات ضؾب٘ٞ ٝب ثیف اظ ٕٞهٝ
ٔٛضز تٛخ ٝثٛز ٜاؾت .ایٗ أط زالیُ ظیبزی زاضزٞ ،سف ثرف فٕس ٜای اظ تحمیمبت ایٗ ثٛز ٜاؾت و ٝاظ ضؾب٘ٞ ٝب ثطای ٘فٛش زض ٔطزْ اؾهتفبزٜ
قٛز تب وبضی ضا ا٘دبْ زٙٞس و ٝزض حبِت فبزی ٕٔىٗ اؾت ٘تٛا٘ٙس ا٘دبْ زٙٞس .اِٚیٗ ٘ؾطی ٝپطزاظاٖ ٘ؾطی ٝاضتجبعبت ثط تبثیط لٛی  ٚثهی لیهس ٚ
قطط ضؾب٘ ٝثط ٔربعت تبویس زاقتٙس  ٚافتمبز زاقتٙس ؤ ٝربعجبٖ ثٔ ٝثبث ٝتٛزٞ ٜبیی ٞؿتٙس و ٝاظ ضؾب٘ ٝث ٝنٛضت ٔٙفقال٘ ٝتبثیط ٔی پصیط٘س.
پػٞٚف ٞبی ٘ؾط ی ٝپطزاظاٖ اضتجبعبت خٕقی وٛٔ ٝافك تبثیطات ضؾب٘ٞ ٝبی خٕقی ثط ضٚی ٔربعجبٖ ذٛز ٞؿتٙس ٔٙدط ث ٝاضائ ٚ ٝتِٛیهس ٘ؾطیهٝ
ٞبیی قس ٜؤٕٟ ٝتطیٗ آٟ٘ب " ٘ؾطی ٝتعضیمی" ٘" ٚؾطی ٝوكت" قس ٜاؾت.
وظریٍ تزریقی :زٚضاٖ قىٛفبیی ٘ؾطی ٝتعضیمی عی ؾبِٟبی  1948-1938یقٙی زض ذالَ ز ٚخ ًٙثیٗ إِّّی ثٛز ٜاؾهت  ٚضازیه ٚ ٛؾهیٕٙب
فٛأُ ٕٟٔی زض قىُ ٌیطی ایٗ ٘ؾطی ٝث ٝقٕبض ٔی ضٚز.ا یٗ ٘ؾطی ٝثط لسضت ٘بٔحسٚز پیبْ ضؾب٘ٞ ٝب اؾتٛاض اؾت  ٚفمیس ٜزاضز وه ٝاٌهط پیهبْ
ذٛة زضن  ٚاضائٌ ٝطزز ،ثیكتطیٗ تبثیط ضا ثط ٔربعت ٔی ٌصاضز .زض ایٗ ٘ؾطیٔ ٝربعت ٔٙفقُ اؾت  ٚخبٔق ٝث ٝنٛضت اتٓ ٞبیی ٔدهعا ثهسٖٚ
ضٚاثظ اختٕبفی زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝی قٛز .ایٗ ٘ؾطی ٝحىبیت اظ ایٗ زاضز و ٝافطاز زض ثطاثط پیبْ ٞبی اضتجبط خٕقی فٛق اِقبز ٜقهىٙٙس ٜا٘هس .عجهك
٘ؾطی ٝتعضیمی اٌط "پیبْ ثٞ ٝسف ثطؾس" اثط ٔغّٛة ضا ذٛاٞس زاقت( ٚض٘ط  ٚزیٍطاٖ٘ .)176:1381 ،ؾطی ٝتعضیمی ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی ضا ٔب٘ٙهس
یه ؾطً٘ حدیٓ فطو ٔی وٙس ؤ ٝی تٛا٘س ٔحتٛا ی پیبْ ذٛز ضا ٔب٘ٙس تطویجی قیٕیبیی ثٔ ٝربعجبٖ تعضیك وٙس .ضؾبٌ٘ ٝطایف ثط ایهٗ زاضز
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عملکردی
ٕ٘ٛزاض ِٛٔ -1فٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝفضبٞبی قٟطی

رساوٍ
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32

ادراکی  -بصری

تحلیل ساختار عناصر شهری «در دنیای تو ساعت چند است؟» با مروری بر ارتباط شهر و سینما

ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝأطٚظ ٜضؾب٘ٞٝب  ٚفیّٕٟب ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زض قٙبذت فضبٞبی قٟطیٔ ،ىبٖٞبٚ ،یػٌیٞهبی اختٕهبفی ٚ
فطٍٙٞی  ٚآزاة ضؾ ْٛآٟ٘ب زاض٘س ٘ ٚیع اظ ایٗ عطیك ٔی تٛا٘ٙس زض ش ٗٞقٟط٘ٚساٖ ٘مف ثجٙس٘س  ٚزض اِمبی اٍِٞٛبی ضفتبضی ٔٙبؾت قٟطی تبثیطٌصاض
ثبقس .ثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ ٚ ٝث ٝعٛض اذم ؾیٕٙب  ٚلسضت فٛق اِقبز ٜآٖ زض ثیبٖ خعئیبت تهبٚیط ،ایٗ أىبٖ ثطای ٔربعجبٖ فطأ ٓٞی آیس و ٝتهبٚیط
تمطیجب یىؿب٘ی اظ اثقبز فیعیىی  ٚوبِجسی فضبٞبی قٟطی  ٚثطای ٔ ٕٝٞربعجبٖ ث ٝخٟت ٔقطفی ،قٙبذت زلیك ،تهٕیٓ ثطای حضٛضپصیطی ،ضفتبض ثب
فضب  ٚتمٛیت احؿبؼ ٞبی ٔطتجظ ثب فضب ٕٞچ ٖٛحؽ تقّك  ...ٚفطاٌ ٓٞطزز .ایٗ ٔٛضٛؿ وبٔال ٔٛضز افتجبض لطاض ٌطفت ٝاؾت تب خبیی وه ٝثبثهت
قس ٜاؾت فٛأُ ٔرتّفی زض فیّٓ ٞب ،تغییطات ٔثجتی ضا زض ٌطایف ٞب  ٚتٕبیالت ٔطزْ  ٚتغییطات ضفتبضی ثیكتطی ضا زض خٟت تطغیت ثیٙٙسٌبٖ ایدبز
ٕ٘ٛز ٜا٘س.
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ضؾههب٘ ٝثهه ٝفٙههٛاٖ
فطاٌیطتطیٗ اضتجبعبت
اختٕبفی ٔقبنط
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ِٔٛفههٞٝههبی وبِجههسی فضههبی
قٟطی،
ِٔٛفٞٝبی غیطوبِجهسی فضهبی
قٟطی(اضظقٟب ٚ ٚیػٌهیٞهبی
فطٍٙٞی  ٚضٚظٔط ٜظ٘سٌی قٟط)

تدطث ٝحضهٛض حبنهُ اظ ثبظٕ٘هبیی فضهب زض فهیّٓ ٚ
اضتجبط ثفطز ثب فضبی ٚالقی  ٚفطٍٙٞی قهٟط(ٔیطا
فطٍٙٞی  ٚخبشثٞ ٝبی فطٍٙٞهی ،تهبضیریٙٞ ،هطی،
فّٕههی  ٚاضظـ ٞههبی ٔٙحهههط ثفههطز یههه ٔىههبٖ
(فط ،ًٙٞؾجه ظ٘سٌی ،تبضیدٙٞ ،ط  ٚآزاة  ٚضؾ(ْٛ

مطالعات محیطی هفت حصار
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و ٝضٚایت ٞبی یىؿبٖ ٘ ٚؿجتب ٔٛضز ٚفبق اظ ٚالقیت ٞبی اختٕبفی اضائ ٝزٞس ٔ ٚربعجبٖ ضا ؾبظٌبض ثب آٖ فط ًٙٞپصیط وٙسٌ .طثٙط پهیف ثیٙهی
ٔی وٙس و ٝضؾب٘ ٝث ٝذبعط ٔبٞیت ٘ؾبْ ٔٙس پیبٔف  ٚپبیساضیف زض ع َٛظٔبٖ تهبثیط لسضتٕٙهسی زاضز  ٚثهٕٞ ٝهیٗ زِیهُ ٚی ضؾهب٘ ٝضا قهىُ
زٙٞسٌبٖ خبٔقٔ ٝی قٙبؾس .اؾتسالَ ٌطثٙط ایٗ اؾت و ٝضؾب٘ ٝث ٝنٛضت ثبظٚی انّی فط ًٙٞخبٔق ٝزض آٔس ٜاؾت.
وظریٍ کاشت٘ :ؾطی ٝپطزاظاٖ اؾتسالَ ٔی وٙٙس و ٝضؾب٘ ٝاثطات زضاظ ٔست زاضز .اثطات تسضیدی  ٚغیط ٔؿتمیٓ أهب ٔتهطاوٓ  ٚثهب إٞیهت ٚ
تٕبقبی ظیبز تّٛیعی ٖٛث ٝفٛٙاٖ " وبقت" ٍ٘طـ ٞبیی زیسٔ ٜی قٛز و ٝثیكتط ثب خٟب٘ی و ٝثط٘بٔٞ ٝهبی تّٛیعیه٘ٛی ثه ٝتههٛیط ٔهی وكهٙس
ٕٞب٘ٙس اؾت تب خٟبٖ ٚالقی( ٟٔسی ظاز .)28:1384،ٜثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝأطٚظ ٜضؾب٘ٞ ٝب ٔهی تٛا٘ٙهس ذهٛز ضا ثه ٝفٙهٛاٖ
ضٞجطاٖ فىطی خبٔق ٝقٟطی زض قىُ ٌیطی تهبٚیط  ٚزضیبفت ٞبی شٙٞی ٔطزْ اظ ٚلبیـ  ٚپسیسٞ ٜبی پیطأ ٖٛذٛزٔ ،قطفی وٙٙس.
ارتباط میان شُر ي سیىما
ؾیٕٙب ذٛز ٔحه َٛخبٔقٔ ٝسضٖ اؾت ،اظ ایٗ ض ٚؾیٕٙب اظ آغبظ ثب والٖ قٟطٞبی ٔسضٖ پی٘ٛس ذٛضز  ٚتهٛیط تمطیجب تٕبٔی پبیترت ٞبی ٔكٟٛض
خٟبٖ ثؿیبض ظٚز زض ایٗ ضؾب٘ ٝثجت قس .زض ٚالـ ؾیٕٙب ٘یع ٔب٘ٙس زیٍط ٙٞطٞب  ٚاِجت ٝثب لبثّیت ٞبیی ثٔ ٝطاتت ٚؾیـ تط ،پكت ؾط ٟ٘بزٖ تدهبضة
ا ِٚی ٝث ٝؾطفت ٔتٛخ ٝقٟط  ٚقٟط٘كیٙبٖ خبٔقٔ ٝسضٖ ٝ٘ ،فمظ ث ٝفٛٙاٖ ظٔی ٝٙزاؾتبٖ ،ثّى ٝثٔ ٝثبثٛٔ " ٝضهٛؿ" ٙٞهط ؾهیٕٙب قهسِ " .هیىٗ
ؾیٕٙب فطاتط  ٚفٕیك تط اظ ؾبیط ٙٞطٞب أىبٖ ضؾٛخ زض افٕبق الیٞ ٝبی پٟٙبٖ ظ٘سٌی قٟطی ضا ث ٝزؾت آٚضز"( ٔؿقٛزی .)77:1385،زض ٚالهـ،
ؾیٕٙبی قٟط ٔحٛض تهٛیط شٙٞی ٘ ٚح ٜٛازضان افطاز ضا اظ ٔحیظ قٟط ،اثقبز  ٚظٚایبی پٟٙبٖ آٖ فٛو وهطزٌ ٚ ٜؿهتطـ زاز ٜاؾهت .زض یهه
والْ ،ضؾب٘ ٝؾیٕٙب ث ٝؾبظ٘س ٜانّی شٙٞیت ا٘ؿبٖ اظ قٟط ثسَ قس ٜاؾتٕٞ ( .بٖ) .تٕبقبٌط آ٘چ ٝثط ضٚی نح ٝٙتّٛیعی ٚ ٖٛیب ثط ضٚی اوهطاٖ
ؾیٕٙب ٔی ث یٙس تهبٚیط یب ؾّؿّ ٝتهبٚیطی ا٘تربة قس ٜاظ زیسٌب ٜزٚضثیٗ  ٚظاٚی ٝؾّیمٍ٘ ٚ ٝطـ وبضٌطزاٖ ٔی ثبقس .تٕبقبٌط ایهٗ نهح ٝٙزض
ٚالـ ثب ٌعاضقی زؾت ز ْٚاظ ٚالقیت ذبضخی ضٚث ٝض ٚاؾت ؤ ٝقٙی ٔ ٚف ْٟٛآٖ ضا زض اضتجبط ٔ ٚتٙبؾهت ثهب ٔقیبضٞهبی زض٘ٚهی ذهٛز اظ عطیهك
ثبظؾبظی شٙٞی ث ٝزؾت ٔی آٚضز( عجبعجبیی .)47:1384،فیّٓ ثیف اظ ٞط ٙٞط زیٍطی ثٔ ٝربعت احؿبؼ ٚالقی ثٛزٖ ٔی ثركس .ایٗ أط چٙهس
زِیُ زاضز .ا َٚلسضت ؾیٕٙب زض ثبظآفطیٙی حطوت اؾت .حطوت ذٛز ث ٝذٛز  ٚثس ٖٚوٕه ٞیآ فبُٔ زیٍط ،خبشثِ ٚ ٝغف ذبل زاضز وه٘ ٝؾهط
ا٘ؿبٖ ضا ثی اذتیبض خّت ٔی وٙس .زض ؾیٕٙب تطویت ٞبی ٌطافیه ٚلتی و ٝث ٝحطوت زض ٔی آیٙس ظ٘سٔ ٜی ق٘ٛس  ٚزض ٔٛضز ؾیٕٙب  ٚتّٛیعیٞ ٖٛط
ز ،ٚحطوت ٔمبٔٚت ا٘تمبزی ثیٙٙس ٜضا وٓ ٔی وٙس ٚثبفث ٔی قٛز و ٝتهٛیط ثب لسضت ثیكتطی ذٛز ضا تحٕیُ وٙس  ٚثه ٝثیٙٙهس ٜاحؿهبؼ لهٛی
تطی اظ ٚالقیت ثجركس .ثٙبثطایٗ ثب ٚخٛز ایٗٔ ،ب نحٞ ٝٙبی ؾبذت ٝقس ٜزض اؾتٛزی ٛضا ثب تٕبْ حمٞ ٝبی ؾیٕٙبیی  ٚحتی ثب زوٛضٞبی وبٔال غیط
عجیقی اـ ثبٚض ٔی وٙیٓ ٔ ٚی پصیطیٓ .یه فضب ٔی تٛا٘س اظ زیس زٚضثیٗ ثٞ ٝعاضاٖ قىُ ٔتفبٚت ٔٛضز وٙىبـ لطاض ٌیطز .فیّٓ ؾبظ ٔی تٛا٘هس
قجبٞت  ٚیب  ٓٞؾب٘ی ایٗ ٞعاض زیس  ٚیب تٕبیع ٘ ٚب  ٓٞذٛا٘ی زض٘ٚی آٟ٘ب ضا ٘كبٖ زٞس ،أب اظ زیس یه ثیٙٙس ٜفبزی فضب تٟٙب ث ٝیه قىُ زضن
ٔی قٛز  ٚتهٛض ا ٚاظ خعئیبت  ٚاحؿبؾبت ٔ ٚفٔ ْٟٛؿتتط زض فضب چیعی ثؿیبضی وّی  ٚتفؿیط ٘بپصیط  ٚوبٔال ٚاثؿت ٝثه ٝاٍ٘هبضٞ ٜهبی وّهی ٚ
زضیبفت ٞبی تغییط ٘بپصیط اِٚی ٝاؾت .إ٘ ٚی تٛا٘ س یه فضب ضا ٞطثبض ث ٝقىّی زیٍط تدطث ٝوٙس یب ایٗ تدطث ٝضا ثٞ ٝط نهٛضت اظ آٖ ذهٛز وٙهس.
یه چكٓ فبزی غبِجب ٔحسٚز ث ٝثطزاقتی فبْ اظ یه فضبؾت و ٝث ٝؾرتی ث ٝخعئیبت ضٚظ  ٚثٙیبزیٗ آٖ تدعیٔ ٝی قٛز( ٚایعٔٗ.)18:1388،
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نبحت ٘ؾطاٖ ثؿیبضی تب و ٖٛٙثط إٞیت ؾیٕٙب  ٚتبثیط آٖ ثط قٟط ،خبٔق ٚ ٝفط ًٙٞثحث وطز ٜا٘س .قٟط ٕٛٞاض ٜإٞیت ٚیػ ٜای زض زضن ایٗ ٘ىتٝ
زاقت ٝو ٝزٌطٌ٘ٛی اختٕبفی چٍ ٝ٘ٛذٛز ضا ٕ٘بیبٖ ٔی وٙس ٔ ٚغبِقبت قٟطی ؾطاك ٔغبِق ٝفیّٓ ٞب ث ٝفٛٙاٖ چكٓ ا٘ساظ فطٍٙٞی ثبظٕ٘هبیی قهٟطٞب
ضفت ٝاؾت چطا وٕٞ ٝبٖ عٛض ؤ ٝبضن قیُ( ٚ )Mark Shielت٘ٛی فیتعٔبضیؽ( )Tuoni Fitzmauriceاقبضٔ ٜیوٙٙهس" :ؾهیٕٙب فهطْ فضهبیی
ذاللب٘ ٝفط ًٙٞاؾت ( .)Shiel, m and Fitzmaurice,T:2001:6پی٘ٛس ٔیبٖ قٟط  ٚؾیٕٙب پی٘ٛسی اؾت ز ٚؾٛیٔ ٚ ٝؿتحىٓ ثب لسٔتی ثیف
اظ یه ؾس .ٜؾیٕٙب اظ ٘رؿتیٗ ضٚظٞبی پیسایف ذٛز ،اٚاذط لطٖ ٘ٛظز ،ٓٞتبوٕٛٞ ٖٛٙاض ٜذٛز ضا ٘ؿجت ثب قٟط  ٚفضبٞبی قٟطی تقطیف وطز ٜاؾت.
ؾیٕٙب فٙهط ٘ -ٛاضتجبعی ضا ثطای ٌفت  ٌٛ ٚثب تٕبقبٌط قٟط ٘ ٛپطزاظ لطٖ ٘ٛظزٕٞی ثط ٔی ٌعیٙس ،ثطزاقت ٞبی ؾیٕٙبیی زض ٔىهبٖ ٞهبی فٕهٔٛی
قٟطی ٘ؾیط تبالضٞبی ٔٛؾیمی ،وبفٞ ٝب ،ؾبِٗ ٞب ٕ٘ ٚبیكٍبٞ ٜبی ٙٞطی ،ضجظ ٔی ق٘ٛس  ٚثٕ٘ ٝبیف ٌصاقهتٔ ٝهی قه٘ٛس ،اِٚهیٗ فهیّٓ ٞهب ٘یهع
تهبٚیطی ٔؿتٙس اظ فضبٞبی فٕٔٛی ٘ؾیط ذیبثبٖ ٞهب ،ایؿهتٍبٞ ٜهبی لغهبض ٕ٘ ٚبیكهٍبٞ ٜهبی خٟهب٘ی ضا ثجهت ٔهیوٙٙهس (حجیجهی .)1394:9،تهبْ
ٌب٘ی ،)Tom Gunning(ًٙاؾتبز تبضید ؾیٕٙبی زا٘كٍب ٜقیىبٌ ،ٛث٘ ٝىت ٝخبِجی اقبض ٜوطز" :تمطیجب تٕبٔی فیّٓ ٞبٔ ،ؿتٙسٞبیی اظ تطزز ا٘جٔ ٜٛطزْ
اظ ذیبثبٖ ٞب ثٔ ٝىبٖ ٞبی فٕٔٛی  ٚثطفىؽ ،ذیبثبٖ ٞبی قّٛك  ٚتطزز اتٔٛجیُ ٞب  ٚلغبضٞب ٞؿتٙسٌٛ.یی فٙهط ذیبثبٖ زض ؾیٕٙب ثسَ ث ٝاؾهغٛضٜ
ای خصاة  ٚثی پبیبٖ قس ٜاؾت"(ٚایعٔٗ.)1388:26،
تب پیف اظ اذتطاؿ ؾیٕٙب ،خّٞ ٜٛبیی ؾبوٗ  ٚایؿتب اظ قٟط  ٚظ٘سٌی زض ٘مبقی ٞبی ضئبِیؿتی  ٚأپطؾی٘ٛیؿتی لطٖ ٞدسٛ٘ ٚ ٜظزٔ ٜیالزی زیسٔ ٜهی
قس ،ثب اذتطاؿ فىبؾی ،قٟط ،فضبٞبی قٟطی ٛٔ ٚضٛؿ فىؽ ٞبی زٞ ٝٞبی آذط لطٖ ٘ٛظزٔ ٓٞیالزی ٔی ق٘ٛسِٚ .ی ایٗ ؾیٕٙبؾت و ٝثهب اضائهٝ
تهبٚیط ٔتحطن ،أىبٖ ثجت  ٚضجظ ٘ ٝفمظ ؾٛیٞ ٝبی فطاضٌ ،طیع پب ٘ ٚبزیس٘ی ظ٘سٌی ٔسضٖ قٟطی ضا ثٔ ٝقٙبی زلیك وّٕ ٝفطأ ٓٞی آٚضز ،ثّىٝ
وبِجس  ٚفضبی قٟطی ٘ٛپطزاظ ضا ٘یع ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌصاضزٔ ،قٕبضی ٔ ٚقٕبضی قٟطی ثی آ٘ى ٝذٛز عّت وٙٙسٛٔ ،ضٛؿ نح ٝٙآضایی فیّٓ ٞب ٔی ق٘ٛس.
اٌط تب پیف اظ اثساؿ ؾیٕٙب  ٚحتی فىبؾی ،زضن  ٚتهٛض ٔطزٔبٖ اظ قٟطٞبی زٚض  ٚؾطظٔیٗ ٞبی ٘ب آقٙب تٟٙب ثٚ ٝاؾغ ٝؾفط٘بٔ ٚ ٝزاؾتبٖ  ٚضٚایت ٚ
ٌعاضـ ٞبی ٘ٛقتبضی ٌٌ ٝبٕٞ ٜطا ٜثب تهبٚیطی ثیف  ٚوٓ ٚالقی ٕٔىٗ ٔی قس ،ثب ٚضٚز ؾیٕٙب ث ٝنح ٝٙظ٘سٌی ٔطزٔبٖ ،ایٗ تهٛیط شٙٞی ٕ٘ٛزی
فیٙی ٚ ٚالقی پیسا ٔی وٙس  ٚثطای ٍٕٞبٖ ثٕ٘ ٝبیف زضٔیآیس .اظ آٖ پؽ زیٍط پبضیؽ  ٚثطِیٗ ِٙ ٚسٖ  ٚقٟطٞبی زٚضزؾت ،قٟطٞبیی ذیبِی  ٚثط
ؾبذت ٝش ٗٞذٛا٘ٙسٌبٖ زاؾتبٖ  ٚؾفط٘بٔٞ ٝب ٘جٛز٘س ،ثّى ٝلبِت ٙٔ ٚؾط آقٙب ث ٝذٛز ٌطفتٙس  ٚفیٙیت یبفتٙسٔ ،ی قس آٟ٘ب ضا زیس ،ثب زیسٖ تدطث ٝقبٖ
وطز ٔ ٚی قس زض ایٗ تدطث ٝثب زیٍطی قطیه  ٚؾٟیٓ قس  ٟٓٔ ٚتط آ٘ىٔ ٝی قس فضبی ٘ٛ٘ ٚ ٛپطزاظی قس ٜقٟطی ضا زیس  ٚزضن وطزٔ ،ی قس ثٝ
زض ٖٚوبِجس ٔقٕبضی قٟطی ٘ٛ٘ ٚ ٛپطزاظ ضفتٔ ،ی قس وبِجس قٟط ٔسضٖ ضا ثب  ٕٝٞحٛاؼ زضن وطز  ٚعبِت آٖ قس .ؾیٕٙب ٘یع ٕٛٞاض ٜزض وّی تهطیٗ
تقطیف ذٛز ٘ٛفی ثبظٕ٘بیی ٚالقیت  ٚتریُ اؾتٚ .القیتی و ٝزض فیٙیت خٟبٖ ٔبزی خطیبٖ زاضز  ٚظ٘سٌی فبزی ضا زض ذٛز ٔی ٌیهطز  ٚتریّهی وهٝ
ؾقی زض ثٕ٘ ٝبیف زضآٚضزٖ  ٚتبویس ثط ظ٘سٌی ضٚیسازی  ٚزضأبتیه زاضزٔ .قٕبضی ٔ ٚقٕبضی قٟطی ،وبِجس  ٚتٗ قٟط ثطای حّٞ َٛط ز ٚظ٘سٌی اؾت
 ٚؾیٕٙب ثؿتطی ثسیـ ثطای ثبظذٛا٘ی ضاثغ ٝوبِجس  ٚضٚاٖ قٟط ٔسضٖ اؾت .ایٗ ثبظذٛا٘ی٘ ،یبظٔٙس ذاللیت  ٚتفىط اؾت ،أطی و ٝؾهیٕٙبٌطاٖ ٔتفىهط
ثساٖ پطزاذتٙس  ٚث ٝضٚـ ٞبی ٔرتّف  ٚثب ایدبز قیٞ ٜٛبی ثسیـ ؾیٕٙبیی زض ٔمبعـ ٔرتّف تبضید ؾیٕٙب ذاللیت ٞبی ٔتٛٙفی ثطای ثبظتقطیف قٟط
 ٚتٗ  ٚضٚاٖ آٖ ثط ضٚی پطز ٜؾیٕٙب ا٘دبْ زاز٘س .ثطذی ثب ٌطایف ث ٝفٛ٘ ٖٛٙیٗ تسٚیٗ ( ٔ٘ٛتبغ)  ٚثطذی ثب قیٞ ٜٛبی نح ٝٙپهطزاظی ( ٔیعا٘ؿهٗ) ٚ
زٚضثیٗ ٔتحطن ٕ٘ ٚبی ثّٙس .أب  ٕٝٞزض یه ٘ىت ٝاقتطان ٘ؾط زاقتٙس ؤ ٝی تٛاٖ ثب ؾیٕٙب ٚالقیت ٞبی ظٔب٘یٔ ،ىب٘ی  ٚفضبیی خسیس ضا ثٌ٘ٛ ٝهٝ
ایی ثبظتقطیف وطز و ٝزض ٞیآ ٙٞط زیٍطی ٔكبث٘ ٝساضز .تٕبقبٌط ثب ض٘ٚس پیكطفت  ٚحطوت زض٘ٚی فیّٓ لسْ زض ٔؿیط وكف ضٚیسازٞبی تبظٔ ٜی ٌصاضز
 ٚثب ؾفطی فیٙی  ٚشٙٞی ث ٝؾبذتبضٞبی ٔىب٘ی فضبیی فیّٓ ث ٝوكف  ٚقٟٛز ٔی پطزاظ٘س .زض ایٗ ؾفط ضإٙٞبی ٚی ض٘ٚس لهه ،ٝحطوهت زٚضثهیٗ ٚ
ٔ ٟٓتط اظ  ٕٝٞنح ٝٙپطزاظی اؾت .آضایف فضبیی ٔىب٘ی ّٕٔ ٛاظ ٔقٕبضی قٟطی ٘ٛآٚض ( ٔسض٘یؿت) ٛ٘ ٚپطزاظ ( ٔسض٘یع ) ٜاؾت .فضب ٔىبٖ ٞبیی ثب
ٔقٕبضی ٚیػٔ ٚ ٜجكط خٟب٘ی ٘ ٛثب ٙٞدبضٞب  ٚضفتبضٞبی فطزی  ٚخٕقی وبٔال خسیس ،فضبٞبٙٞ ،دبضٞب  ٚضفتبضٞبی قٟطی زض ٔىبٖ ٞبیی ٔتفهبٚت ثهب
آ٘چ ٝلجال ثیٙٙس ٜتدطث ٝوطز ٜثٛز .فیّٓ ثیٙٙس ٜضا ثب ذٛز ث ٝزض ٖٚالیٞٝبی ت ٛزض تٛی ٔىبٖ ٔی وكب٘س  ٚچٟطٞ ٜب ٘ ٚیٓ ضخ ٞبیی ثؽ ٔتفبٚت اظ وبِجس
ٔقٕبضی ثٙب ٔ ٚقٕبضی قٟط ث ٝا٘ ٚكبٖ ٔیزٞس .وبِجس ٔقٕبضی  ٚتٗ قٟط خعئی الیٙفه اظ زاؾتبٖ فیّٓ ٔیقٛز ،ثب ٘كب٘ٞٝهب ٘ ٚكهب٘یٞهبی ذهبل(
حجیجیٔ .)1394:11،غٕئٙب یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ زالیُ خصاثیت ٘مف ٔبیٞ ٝبی قٟطی ثطای ٘رؿتیٗ فیّٓ ؾبظاٖٚ ،القیت فیٙی  ٚلبثُ ف ٟٓایٗ فضبٞب
ثطای ایكبٖ ثٛز ٜاؾت٘ " .رؿتیٗ فیّٓ ٞبٕٞ ،چ٘ ٖٛرؿتیٗ فىؽ ٞب ،چیعی ثیف اظ ٔؿتٙسٞبیی ٚالقی  ٚظ٘سٌی ٍ٘بضا٘٘ ٝجٛز٘س  ٚوٛقف چٙسا٘ی
ثطای ثالغت ظیجبیی قٙبذتی زض آٖ ٞب زیسٕ٘ ٜی قس .ث ٝایٗ تطتیت ،ؾیٕٙبی آغبظیٗ زض ٘ ّٝٞٚرؿت ٚؽیف ٝثجت تبضیری تدطثیبت ثهطی افطاز ضا ثط
فٟسٌ ٜطفت ٚ " ٚالقیت" ٔتطازف  ٓٞ ٚاضظـ حمیمت زا٘ؿت ٝقس( ٚایعٔٗ.)25:1388،
ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝضاثغٔ ٝیبٖ ؾیٕٙب  ٚقٟط ،ؾبثم ٝای ثؿیبض عٛال٘ی زاضز .اظ آ٘دب و ٝؾیٕٙب اظ ِحؾ ٝؽٟٛض ذٛز ،ثطای عطاحی ِٛویكٗ ٞب اظ
فضبٞبی قٟطی ٔ ٚقٕبضی وٕه ٌطفت .قبیس اؾتفبز ٜاظ ایٗ فضبٞب نطفب ثطای ایدبز ثؿتطی ثطای ضٚیساز زاؾتبٖ  ٚث ٝفٛٙاٖ فبُٔ خصاثیت
فیّٓ ثٛز أب ثؿیبض٘س فیّٕؿبظا٘ی و ٝثب تٛخ ٝث ٝفٙبنط خصاة ٔقٕبضی  ٚأىب٘بت قٟطی ،زض چبضچٛة فّٕی  ٚث ٝقىُ ا٘سیكیس٘ٝتطی ث ٝاؾتفبزٜ
اظ ٔقٕبضی  ٚفضبٞبی قٟطی ثٙٔٝؾٛض قٙبذت فضبٞبی قٟطی ٔتقسز ٔ ٚتٛٙؿ ٕ٘ ٚبیب٘سٖ ٔفبٞیٓ ٔقٙبیی ٘ ٚكب٘ٝای آٟ٘ب ثٔ ٝربعت ضٚی آٚضز٘س.

تحلیل ساختار عناصر شهری «در دنیای تو ساعت چند است؟» با مروری بر ارتباط شهر و سینما
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فیّٓ زض ز٘یبی ت ٛؾبفت چٙس اؾت زاؾتب٘ی ؾبز ٜزاضز ،أب ٔقٙب زض آٖ ثب ؾبظ  ٚوبض ضٚاٖ وبٚا٘ ٝای اِمب ٔی قٛز و ٝؾبذتبض ضٚایی اـ ضا پیچیهسٜ
ٔی وٙسٚ .لبیـ فیّٓ ح َٛثبظٌكت ظ٘ی ث٘ ٝبْ ٌیّ ٌُ ٝث ٝقٟط ضقت  ٚذب٘ ٝپسضی اـ قىُ ٔی ٌیطزٌ .یّٔ ٌُ ٝست  28ؾهبَ ضا زض فطا٘ؿهٝ
ظ٘س ٌی وطز ٚ ٜاو ٖٛٙؾبِٟب پؽ اظ ٔطي پسض  ٚپٙح ؾبَ پؽ اظ ٔطي ٔبزضی و ٝحتی زض ٔطاؾٓ ذبوؿپبضی اـ ٘تٛا٘ؿت قطوت وٙس ،ثب حؿهی

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

یافتٍَا

35

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2023-01-09

ريش تحقیق
اظ ایٗ ض ،ٚپػٞٚف حبضط ٔی وٛقس تب ،اثتسا ٔحؿٛؼ تطیٗ خّٞ ٜٛبی تهٛیطٞب یب ٕ٘بٞب زض یه فیّٓ قٟطی ضا ٔٛضز تحّیُ لطاض زٞهس .ایهٗ
ٔطحّ ٝاظ تحّیُ زض ایٗ پػٞٚف تحت فٛٙاٖ ٔمٞ ِٝٛبی فیٙی زیس ٜقس ٜاؾت .زض ایٗ ٚخ ٝاظ تحّیُ ،قبذم ٞبی وبِجسی ،فطٔی ٔس ٘ؾط لطاض
ٔی ٌیط٘س .ایٗ و ٝو ٝاؾبؾب قٟطٞب زض فیّٓ چٍ ٝ٘ٛزیس ٜقس ٜا٘س  ٚایٗ و ٝوٓ  ٚویف ٕ٘بیف قٟط ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٞبی ؾهیٕٙبیی ،ظاٚیهٝ
زٚضثیٗ ،فبنّ ٝآٖ ثب ؾٛغ ،ٜحبُٔ آٖ ،تط٘عیكٗ ٕ٘بٞب ،تسٚیٗ  ...ٚچٍٔ ٝ٘ٛی ثبقسٕٞ .ب٘غٛض و ٝشوط قسٔ ،هٛاضزی اظ ایهٗ زؾهت زض ٞهط فهیّٓ
ؾیٕٙبییٛ٘ ،ؿ ٍ٘بٛٔ ٜضز ٘ؾط فیّٕؿبظ ضا ثطای ثیٙٙسٔ ٜی ؾبظز .أب ثطای اؾترطاج تهٛیطی اظ قٟط ،تدعیه ٝآٖ ثه ٝفٙبنهط ٔتكهىّ ٝاـ وهبفی
٘یؿت .ایٗ تدعیٔ ٝمسٔ ٝتطویجی اؾت و ٝپبی ٝضؾیسٖ ثٔ ٝقٙب ٔ ٚحتٛای وّی تهٛیط ضا فطأ ٓٞی آٚضز .ضٚـ ضؾهیسٖ ثه ٝایهٗ ٔقٙهبی وّهی
تحّیُ ٔحتٛاؾت " .تحّیُ ٔحتٛا ث ٝفٛٙاٖ یه ضٚـ فجبضت اؾت اظ قٙبذت  ٚثطخؿت ٝؾبظی ٔحٛضٞب یب ذغٛط انّی یهه ٔهتٗ یهب ٔتهٖٛ
ٔىتٛة ،یب یه ٔدٕٛف ٝاظ ؾرٙطا٘ی ٞب ،ؾّؿّ ٝای اظ تهبٚیط ٘ٛاضٞبٚ ،نیت ٘بٔٞ ٝب٘ ،بٔٞ ٝبی ذهٛنی ،ؾٛاَ ٞبی ثبظ یه پطؾیٙبٔٚ ...ٚ ٝزض
ٔٛاضزی چٙس تحّیُ تٛنیفی یب تكطیحی اؾت و ٝزض ٟ٘بیت تحّیّی ٚنفی ضا ث ٝزؾت ٔی زٞس .زض ایٗ ضٚـ ،قٙبذت زلیك فىطٚ ،ضای ٔىبٖ
 ٚظٔبٖ  ٚفطاتط ضفتٗ حدبة ظثبٖ ٔٛضز تٛخ ٝاؾت"(ؾبضٚذب٘ی .)281-284،زض ایٗ پػٞٚف تالـ ٔی ٌطزز ثب اختٙبة اظ وٕی ٌطایی  ٚاِجت ٝثب
ٔس٘ؾط لطاض زازٖ قست  ٚلّت حضٛض فٙبنط  ٚاخعای قٟطی زض فیّٓ ،تٕطوع تحّیُ زض اثتسا ثط اثقبز فیٙهی تههٛیط قهٟط زض فهیّٓ  ٚزض ؾهغا
تحّیّی تط ثط اضتجبط ٔیبٖ فٙبنط قٟطی ٔ ٚقٙبی ٔؿتتط زض آٖ ٞب لطاض ٌیطز.ثطای تحّیُ زلیك تط ٞهط تههٛیط ،تقهسازی فهیّٓ وه ٝاضئه ٝزٙٞهسٜ
تهٛیط قٟط ٔی ثبقٙس ا٘تربة قسٛٔ ٚ ٜضز ثطضؾی زلیك ( تحّیُ ٔحتٛای ؾبذت ٌطایب٘ ٝاظ عطیك ٘كب٘ ٝقٙبؾی) لطاض ٔی ٌیط٘س .ثسیٗ ٔٙؾهٛض
ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی زض ایٗ تحمیك ث ٝنٛضت غیط احتٕبِی ثٛز ٚ ٜایٗ فطایٙس تب ا٘دب پیف ٔی ضٚز و ٝضٕٗ زض ٘ؾط ٌطفتٗ اؾٙبز پیكیٗ ،اغٙهبی
تئٛضیه پیف ثیب یس .ث ٝفجبضت زیٍط ،زض ایٗ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ،آ٘چ ٝثیف اظ تقٕیٓ آٔبضی ٔس ٘ؾط اؾت ،تقٕیك ٘ؾطی اؾت .زض ٕٞیٗ ضاؾتب زض ایهٗ
پػٞٚف اثتسا فیّٓ ٞبیی و ٝزض آٟ٘ب قٟط لبثال ضٚیت ثٛز ٜزض لبِت فطایٙسی و ٝزض ثهبال قهطح زاز ٜقهس ا٘ترهبة ٌطزیهس ،ؾهپؽ زض ثهیٗ آٟ٘هب
تهٛیطٞبیی ٔرتّف اظ قٟط قٙبؾبیی قس ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٔ ٟٓتطیٗ فیّٓ ٞبی اضائ ٝزٙٞس ٜآٖ تهٛیط ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفت ٝاؾهت .ضٚـ ایهٗ
تحمیك ثط پبی ٝتحّیُ ٔحتٛای ؾىب٘ؽ ٞبی حبٚی فضبی قٟطی زض فیّٓ " زض ز٘یبی ت ٛؾبفت چٙس اؾت؟" ،قٙبذت فضبٞبی قهٟطی آٖ ٚ
ٔقطفی ٚیػٌی ٞبی ثبضظ آٖ تسٚیٗ قس ٜاؾت .زض ایٗ ٔیبٖ فیّٓ زض ز٘یبی ت ٛؾبفت چٙس اؾهت ثه ٝفٙهٛاٖ فهیّٓ قهٟطی ٔٛفهك زض ثهبظتقطیف
فضبٞبی قٟط ضقت ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔٛفك تطیٗ فیّٓ ٞب زض ایٗ پػٞٚف ٔقطفی ٌكت ٝاؾت.
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ٕ٘ٛزاض  -4تبثیط ٙٞط ؾیٕٙب زض قٙبذت  ٚازضان ٔربعت اظ فضبٞبی قٟطی

حدیث لقمانی ،ایرج اعتصام ،حسین ذبیحی

ٕ٘ٛزاض  -5تبٚیُ قٟطؾبظاٖ  ٚفیّٕؿبظاٖ ٔقبنط اظ فضبٞبی قٟطی
ضؾب٘ٝ
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ٍ٘ب ٜث ٝفضبٞبی قٟطی اظ زیس
زٚضثیٗ  ٚثبظٍ٘طی زض عطحٞب ،قٙبذت
ٔعایب ٔ ٚقبیت  ٚفاللٙٔ ٝسی
قٟط٘ٚساٖ  ٚزض ٘تید ٝاضتمب فضبٞب

استفاده از فضاهای شهری واقعی
بومی و استفاده هایی معنایی و
نشانه ای از عناصر شهری به جای
طراحی صحنه و ساخت فضا

قٙبذت ویفیت فضبٞبی قٟطی اظ
زیس زٚضثیٗ
تطغیت ث ٝحضٛض زض فضبٞبی قٟطی
ٔقطفی قس ، ٜاٍِٞٛبی نحیا
ضفتبضی اختٕبفی
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زض ایٗ ضاؾتب ضیّی٘ٚ ،سضٔ ٖٚقتمس٘س خبشثٞ ٝبی ٔٛخٛز زض فیّٓ تٟٙب ث ٝزِیُ خصاثیت فیعیىی ظیجب  ٚثسیـ ٘یؿت ثّى ٝث ٝزالیُ ٔتفبٚت ،فهطاض اظ
ظ٘سٌی ضٚظٔط ٚ ٜحؽ ٘ٛؾتبِػیه ٘یع ٔی ثبقس .ایٗ تهبٚیط اظ فضبٞبی ٔٛخٛز ثب ؽطافت ٍ٘ ٚب ٜتیعثیٙب٘ ٝفیّٕؿبظٌ ،ب ٜحهؽ ظیجهبیی قٙبؾهی ٚ
حؽ تقّك ث ٝفضب ضا زض ٔربعت ثط ٔی اٍ٘یعز ٌ ٚب ٜحؽ ٘ٛؾتبِػی ضا ٍٕٞبْ ثب قرهیت انّی فیّٓ زض ٍ٘طیؿتٗ ث ٝوبِجهسی وه ٝزیٍهط ثهب
ویفیت ؾبثك ذٛز ٚخٛز ٘ساضز ٘ ٚكبٖ اظ فطؾٛزٌی  ٚفسْ ٔب٘سٌبضی اثٙی ٝزض فضبی قٟطی ٔیزٞس ٘ ٚكبٖ اظ ٔب٘سٌبضی  ٚتسا ْٚوبِجس زض عهَٛ
ظٔبٖ زاضز٘ ،كبٖ ٔی زٞس٘ .تید ٝچٙیٗ ثبظٕ٘بیی فضبٞبی قٟطی زض ؾیٕٙبٔ ،ی تٛا٘س فال ٜٚثط آٌبٞی ثركی ث ٝعطاحهبٖ  ٚثط٘بٔه ٝضیهعاٖ اظ
فضبٞبیی و ٝذٛز ذّك وطز ٜا٘س ٔ ٚعایب ٔ ٚقبیت آٖ ،ث ٝزضن ثیكتط ٔطزْ فبزی اظ ا٘ٛاؿ فضبٞبیی و ٝزض آٖ لطاض ٔی ٌیط٘س  ٚاِمبی ٙٞدبضٞب ٚ
٘بٙٞدبضٞبی ضفتبضی ثؿیبض ٔفیس ٚالـ قٛز ٚ .حتی ثب ثبظتقطیف زٚثبض ٜوبِجس  ٚاضظقٟب زض فیّٓٞب ٔیتٛاٖ ث ٝثٟتط  ٚظیجبتط خّه ٜٛزازٖ ٔىهبٖٞهبی
ٔقِٕٛی (ٔثُ ؾبذتٕبٖٞب ،ذیبثبٖٞب  ٚپبضنٞب) و ٝزض اثط تىطاض  ٚضٚظٔطٌی ،ویفیت  ٚخصاثیت ذٛز ضا اظ زؾت زازٜا٘س وٕهه ٕ٘هٛز  ٚپتب٘ؿهیُ
الظْ ثطای تطغیت حضٛضپصیطی قٟط٘ٚساٖ ث ٝآٖ ٔىبٖ ضا ایدبز وطز .ؾیٕٙب  ٓٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س قٙبذتی اظ تهٛیط قٟط ٔٛضز ٘ؾط زض فیّٓ ثهطای
اقربنی اضائ ٝزٞس و ٝآٖ فضب ضاتدطث٘ ٝىطز ٜا٘س .ثب ٔثجت ٘كبٖ زازٖ فضب زض فیّٕٟب ،ثیٙٙس ٜاظ عطیهك قهٙبذت  ٚاضتجهبط غیهط ٔؿهتمیٓ ثهب
ِٛویكٗ ٞب ازضاوبت فطزی ثیكتطی ضا اظ فضب زضیبفت ٔ ٚربعت ضا ثب ٞسف تدطث ٝوطزٖ آٖ ث ٝذٛز خصة وٙس ٚ .ثسیٗ تطتیت اضتجهبعی لهٛی
ثیٗ خٟبٖ ٚالقی  ٚخٟبٖ ضؾب٘ ٝای قىُ ٔی ٌیطز.
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اظ ٘ٛؾتبِػی ث ٝظازٌبٞف ؾفط وطز ٜاؾت .زض ایٗ ؾفط ا ٚث ٝزیساض اقربل ٔ ٚىبٖ ٞبیی ٔی ضٚز و ٝزض ایٗ ٔست عٛال٘ی فمظ تهبٚیطی وهٓ
ضً٘ اظ آٟ٘ب زض شٙٞف ثبلی ٔب٘س ٜثٛز .ایٗ فیّٓ ثب ث ٝتهٛیط وكیسٖ ؾبذتبض فضبییٔ -ىب٘ی قٟط ٔ ٚحالت لسیٕی  ٚثب ٛٞیت قٟط ضقهت ثهٝ
ثبظآفطیٙی ٛٞیت ٌٕكس ٜایٗ ٔحالت وٕه ٔی وٙس  ٚثی تٛخٟی ث ٝآٟ٘ب ضا ٔٛضز ا٘تمبز لطاض ٔی زٞس  ٚثب ثطاٍ٘یرتٗ حؽ تقّك ٔربعت ٚی ضا
ث ٝؾٛی ثبظآفطیٙی ایٗ ٔفبٞیٓ  ٚاضظقٟب ٞسایت ٔی وٙس.
ٔربعجبٖ ظیبزی تبو ،ٖٛٙثب ؾیٕٙب ٌصاضٞبی ظٔب٘ی – ٔىب٘ی ثؿیبضی ث ٝقٟطٞب زاقت ٝا٘س  ٚاظ ایٗ عطیك ،ثؿیبضی اظ ٔىبٖ ٞب ،قرهیت ٞب ٚ ٚیػٌی
ٞبی اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ایٗ قٟطٞب ضا قٙبذت ٝا٘س وٌ ٝب ٜقبیس اظ ؾفط ٚالقی ث ٝآٖ ٞب ٔفیستط ثبقس( ٚایعِٔٗٙ .)59:1388 ،عٞب ،فیّتطٞب ،اثعاض ٔتحطن
ؾبظ ٛ٘ ٚضپطزاظی ٔی تٛا٘ٙس زضیبفت ثهطی ثیكتطی اظ زیس ا٘ؿب٘ی زاقت ٝثبقٙس .آٖٞب ٔیتٛا٘ٙس ٚالقیت ٞبی یه قٟط ضا ث ٝقىّی آقىبض وٙٙس و ٝتهب
ث ٝحبَ ٞیآ قٟط٘ٚسی آٖ ضا ٘سیسٞ ٚ ٜیآ قٟطؾبظی ث ٝآٖ فىط ٘ىطز ٜثبقسٕٞ( .بٖ .)48 ،فیّٕؿبظ زض فیّٓ "زض ز٘یهبی ته ٛؾهبفت چٙهس اؾهت"
وٛقف ٔی وٙس فال ٜٚثط پیكجطز ضٚایت زاؾتبٖ ،تهٛیطی اظ ٔحیغی و ٝزض آٖ تطثیت قس ٚ ٜیب تهٛضی و ٝاظ آٖ زاضز ،ث ٝثٟتطیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ ثهٝ
ٔربعت اضائ ٝزٞس ٔ ٚی وٛقس ثب ثیبٖ تهبٚیطی وبٔال ؾٙدیس ٜقٟط ضا حتی ثطای وؿب٘ی و ٝآٖ ضا تدطث٘ ٝىطز ٜا٘س ث ٝثٟتطیٗ قىُ ٕٔىٗ تٛنیف
وٙس ٚ.ثسیٗ ٔٙؾٛض ،اظ اثتسا ثب ٘ىبتی ؽطیفب٘ ٝثٚ ٝیػٌی ٞبی الّیٕی قٟطٞبی قٕبِی ،ثبضـٞبی ضیع ،پٛقف ٞبی ٌیبٞی  ٚثٔٛی ٔٙغم٘ ،ٝكب٘ٞ ٝبی
قٟطی ،فّٕىطزٞب ،اٍِٞٛبی ضفتبضی ،وبِجس ٔحّ ...ٚ ٝث ٝخٟت ٔقطفی آٖ ثٔ ٝربعت ٔیپطزاظزٕٞ .عٔبٖ ثب تٛخ ٝث ٝظیجبیی قٙبؾهی ٔ ٚفهبٞیٓ ایهٗ
فضبٞب ،ثب ظٚایبیی ٚیػ ٜث ٝوبِجسٞبی ثب ٛٞیت أب فطؾٛزٔ ٜحّٞ ٝكساض ٔی زٞس اٌطچ ٝلهس فیّٕؿبظ ثطاٍ٘یرتٗ حؽ تقّك تٕبقبٌط ٘ؿجت ثٔ ٝحهُ
ظیؿت ٚی ثٛز ٜأب اغفبَ ٚی اظ ایٗ خٙجٞ ٝب ؾجت تضقیف ٘مف فضبٞبی قٟطی زض پیكجطز فیّٓ قس ٜاؾت.

تحلیل ساختار عناصر شهری «در دنیای تو ساعت چند است؟» با مروری بر ارتباط شهر و سینما

ثقس

بررسی عىاصر کالبذی

تحّیُ

تهٛیط

 ثرف ظیهبزی اظ فهیّٓ ثه ٝزِیهُ ٔحتهٛای آٖ ،زض ٔحّه ٝای اظ قهٟط ضقهت ثهب ٘هبْ
ؾبغطؾبظاٖ ضخ ٔیسٞس .ثسیٗ خٟت فیّٕؿبظ ثب ٌطفتٗ ٕ٘بٞبی ٘عزیه ()CLOSE UP
فضبٞبی ٔرتّف ٔ ٚتٛٙؿ ،قٙبذتی وبُٔ اظ ؾبذتبض فضبیی  ٚوبِجس قٟط ضقت  ٚثبالذم
ٔحّ ٝؾبغطیؿبظاٖ ثٔ ٝربعت اضائٔ ٝی زٞسٌ .ط ٜانّی ٚضٚزی قٟطٌ ،طٔ ٜطوعی قٟط ٚ
ثبظاض زض خٛاض آٖ ،ضاٜٞبی انّیٔ ٚ ،حالت ثه ٝفٙهٛاٖ فٙبنهطی ٔٙؿهدٓ وه ٝؾهبظٔبٖ
فضبیی قٟط ضقت ضا تكىیُ زاز ٜزاز ٜا٘س  ٚثبفت ٔحّ ٝؾبغطیؿبظاٖ ث ٝفٙهٛاٖ یىهی اظ
ٔحالت لسیٕی ٚ ٚاخس ٛٞیت  ٚچٍٍ٘ٛی اضتجبط ثیٗ فٙبنط ؾبظٔبٖ فضبیی ث ٝذٛثی زض
فیّٓ ثٕ٘ ٝبیف وكیس ٜقس ٜا٘س.
 ثرف ظیبزی اظ فیّٓ زض فضبٞبی ثبظ  ٚفٕٔٛی ٔقهطٚف قهٟط ضقهت  ٚا٘عِهیٔ ،ب٘ٙهس
ضاٜٞب ،پُ غبظیبٖ  ٚاؾىّٚ( ٝالـ زض ا٘عِی) ِ ٚج ٝزضیب ٔی ٌصضز.

وبِجهههههههههسی

 حؿطت قرهیت فیّٓ زض ٍ٘طیؿتٗ ث ٝوبِجسی و ٝزیٍط ثب ویفیت ؾبثك ذهٛز ٚخهٛز
٘ساضز٘ ،كبٖ اظ فطؾٛزٌی  ٚفسْ ٔب٘سٌبضی اثٙی ٝزض فضهبی قهٟطی ٔهی زٞهس .زض ٚالهـ
ؾبذتٕبٟ٘ب  ٚؾجه آٟ٘ب ٘كبٖ اظ ٔب٘سٌبضی  ٚتسا ْٚوبِجس زض ع َٛظٔبٖ زاضز.

 زض تٕبْ ع َٛفیّٓ قبٞس پٛقف  ٚفٙبنط ٌیبٞی ٔٙغجك ثط ٘بحیٞ ٝؿتیٓ و ٝفهالٜٚ
ثط تقطیف قطایظ ٚیػٙٔ ٜغم ،ٝزض تّغیف فضبٞبی قٟطی  ٚا٘ؿب٘ی ٕ٘ٛزٖ فضهبٞب ٘مهف
ٚیػٜای ایفب ٔی وٙس.
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 اظ فٙبنط وبِجسی وٛچٔ ٝیتٛاٖ ثٔ ٝهبِا ثٔٛی خساضٔ ،ٜحهٛضیتٔ ،میبؼ ا٘ؿب٘ی،
٘ٛؿ زا٘ ٝثٙسی ضً٘ غبِت و ٝزض تطویهت ثهب خهساضٞ ٜهبی ؾهجع  ٚزضذتهبٖ زض ٖٚثبفهت
ٔحالت ٘بْ ثطز.

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

 پّ ٝث ٝفٛٙاٖ فضبی قٟطی ث ٝفٛٙاٖ فٙهطی ثطای ٔىث  ٚتقبُٔ ٔقطفی ٔی قٛز.

مطالعات محیطی هفت حصار

 ؾبذتٕبٖ تبضیری قٟطزاضی ضقت ٔ ٚقٕبضی ذبل آٖٕ٘ ٚ ،بز ثطج ؾبفت زض اثتسای
فیّٓ ٔقطفی ٔی ٌطزز ،اِٚیٗ ویفیتی و ٝفیّٕؿبظ زض ؾتبیف فضهبی قهٟطی ثه ٝفٙهٛاٖ
فٙهطی ثطای تسا ْٚتبضیری  ٚغٙبی حؿی ث ٝوبض ثطز ٜاؾت.
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 تٛخ ٝث ٝتقطیف ٚضٚی قٟط ٔ ٚقطفی قطایظ خهٛی  ٚآة ٞ ٚهٛایی قهٟط ضقهت ثهٝ
ظیجبیی تٕبْ ثب ثبضاٟ٘بی ضیع ٘كبٖ اظ شٚق ٙٞطی  ٚزضن زضؾت فیّٕؿبظ اظ قهطایظ خهٛی
ٔٙغم ٚ ٝثبضاٟ٘بی ٕٞیك ٝحبوٓ ثط ایٗ قٟط اؾت.

حدیث لقمانی ،ایرج اعتصام ،حسین ذبیحی

 ویفیت ٞبیی ٕٞچ ٖٛپیٛؾتٍی  ٚا٘ؿدبْ فضبیی ؾبذتبض ٔحّٔ ،ٝحهٛضیت زض ٔحّٝ
ٌ ٚكبیف فضبیی اظ حطوت اظ ٔحّ ٝث ٝؾٕت ٔؿیطٞبی انّی ،زض فیّٓ ث ٝتهٛیط وكیسٜ
قس ٜاؾت .اِٚیٗ شٙٞیت ثیٙٙس ٜاظ ٔكبٞس ٜایٗ ؾىب٘ؽٞب تّمی ٘ٛفی حؽ أٙیت چه ٝاظ
ِحبػ فیٙی  ٚچ ٝشٙٞی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز.
 تٛخ ٝث٘ ٝكب٘ٞٝبی قٟطیٔ ،ب٘ٙس ؾبفت قٟطزاضی و ٝضقت  ٚا٘عِی وه ٝثه ٝفٙهٛاٖ
ٕ٘بزٞب ٘ ٚكب٘ٞٝبی ثهطی زض قٟط تقطیف قس ٜا٘س.

مطالعات محیطی هفت حصار

ثقس

بررسی عىاصر عملکردی

تحّیُ

فّٕىههههههههههطزی

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

 اظ فّٕىطزٞبی ٔٛخٛز زض فیّٓ  ٚآ٘چٚ ٝخ ٝتٕبیع ؾبظٔبٖ فّٕىطزی فهیّٓ ثهب ؾهبیط
فیّٕٟبؾت اؾتفبز ٜاظ وبضثطی ٞبی چٙسٌب٘ ٝزض فیّٓ ٔی ثبقسٔ .غبظٜای لبة ؾبظی وهٝ
زض ؾبفبتی ذبل اظ قجب٘ ٝضٚظ ٔحّی ثطای آٔٛظـ ظثبٖ فطا٘ؿ ٚ ٝتبویس ثط فقبِیت ٞهبی
آٔٛظقی اؾت.
 اظ ؾبذتبض فّٕىطزی غبِت ثط ایٗ فیّٓ ٔی تٛاٖ اظ فقبِیت ٞبیی ٕٞچ ٖٛفطٚزٌبٚ ٜ
تطٔیٙبَ ٔی تٛاٖ ٘بْ ثطز.

زض فّٕىطزٞبی ٔطتجظ ثٚ ٝضقیت حُٕ ٘ ٚمُ و ٝث ٝاقبض ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ حٕهُ ٚ
٘مُ فٕٔٛی ٔی پطزاظز اِٚیٗ شٙٞیت ثیٙٙس ٜاظ ٔكبٞس ٜایٗ ؾىب٘ؽ و ٝثهب ٘كهبٖ زازٖ
وٕه یه آقٙب ،تّمی ٘ٛفی حؽ أٙیت اظ ِحبػ فیٙی  ٚشٙٞی ضا اِمب ٔی وٙس.

تهٛیط
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 فیّٕؿبظ ثب ٌطفتٗ ٕ٘بٞبیی ٔتفبٚت اظ ضاؾتٞٝبی ٔرتّف ثبظاض ضقت ،ضاؾتٞٝبیی چٖٛ
ضاؾتٔ ٝبٞیفطٚقبٖ ٛٞ ...ٚیت ایٗ قٟط  ٚثبظاض ثعضي آٖ ضا ث ٝذٛثی ث ٝتهٛیط ٔیوكس.
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 یىی اظ ٘ىبت لبثُ تٛخ ٝزض ایٗ فیّٓ ،تٛخ ٝثٔ ٝحالت لسیٕی  ٚثهب انهبِت ٚ ٚاخهس
اضظقٟبی ٛٞیتی  ٚویفیت ٞبیی چ ٖٛذطز ٜفضبی ؾجع زض ایٗ ٔیثبقس و ٝث ٝوهطات زض
فیّٓ ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .لؿٕت افؾٓ فیّٓ ثهٝزِیهُ ٔحتهٛای آٖ زض ٔحّه ٝؾبغطیؿهبظاٖ
ٔیٌصضز .ثٙبثطایٗ قٙبذت وبّٔی اظ ؾبذتبض فضبیی وبِجسی آٖ ثٔ ٝربعت اضائٔ ٝی زٞس.

تحلیل ساختار عناصر شهری «در دنیای تو ساعت چند است؟» با مروری بر ارتباط شهر و سینما

 اقبض ٜث ٝفقبِیت ٞب  ٚفّٕىطٞبی ثٔٛی ٔب٘ٙس نیس ٔبٞی  ٚپط٘سٌبٖ ،اؾهىٌّٕ ،ٝهطن
اظ ٘مغ٘ ٝؾط فیّٕؿبظ ٘بزیسٕ٘ ٜب٘س ٜاؾت .و ٝاِجت ٝایٗ فّٕىطزٞب اظ خٙجٞ ٝبی تٛضیؿهتی
٘یع ٔس ٘ؾط اؾت
 ذطز ٜوبضثطی ٞهبیی لهسیٕی زض ؾهغا ٔحّه ،ٝوه ٝثیكهتط ثٟب٘ه ٝای اؾهت ثهطای
ایدبزتقبٔالت اختٕبفی ضا ٘یع ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضزٛٔ ،ضز اؾتفبز ٜلكط خسیس ٘یؿت أب حؽ
٘ٛؾتبِػی ٔحّ ٝضا ث ٝذٛثی حفؼ ٔی وٙس

مطالعات محیطی هفت حصار

 اظ فقبِیت  ٚاٍِٞٛبی قٟط٘ٚساٖ فقبِیت ٞبیی ٔب٘ٙس ثبظزیس اظ ِجه ٝضٚزذب٘ه ،ٝتدٕهـ،
٘كؿتٗ ،حطوت وطزٖ  ٚؾبیط فقبِیت ٞب و ٝعیف ٌؿهتطز ٜای اظ ضٚیهسازٞب ضا زض فهیّٓ
ضلٓ ٔی ظ٘ٙس ٔی تٛاٖ اقبضٕٛ٘ ٜز.

 اقبض ٜث ٝوبفٞ ٝبی ٔحّی لسیٕی ث ٝفٛٙاٖ پبتٛق ٞبی اختٕبفی

تحّیُ

ازضاوهههههههی ثههههههطی

 آ٘چ ٝثطای ثیٙسز ٜاظ ؾبظٔبٖ ازضاوی تطٔیٙبَ تسافی ٔی قٛز ،ؾطٌكتٍی قرههیت
فیّٓ زض فضب ث ٝزِیُ فسْ ٚخٛز ذٛا٘بیی آٖ ٚؾپؽ وٕه یه اقٙب ثهٙٔ ٝعِه ٝأٙیهت
شٙٞی  ٚاٍِٛی ضفتبضی ٔطزْ ایٗ قٟط ٔی ثبقس.
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 اظ ٘كب٘ٞ ٝبی ثهطی ٔب٘ٙس ؾبذتٕبٖ قٟطزاضی ضقت ،ؾبذتٕبٖ قٟطزاضی ا٘عِی ثهٝ
فٛٙاٖ ٕ٘بزٞبی قٟطی زض پؽ ظٔی ،ٝٙو ٝفال ٜٚثط ایدبز ؾبظٔبٖ ثهطی زض تهسافی ٚ
اِمبی ٔقٙب ثطای ٔربعت ٘یع ٘مف ث ٝؾعایی زاضز.

تهٛیط

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

ثقس

بررسی عىاصر ادراکی -بصری
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 اظ خّٕ ٝفّٕىطزٞبیی و ٝفیّٕؿبظ ث ٝفٛٙاٖ فّٕىطزٞبی فضبی قٟطی تقطیهف ٔهی
وٙس وبضثطی ٞبی تدبضی اظ ذطز ٜوهبضثطی زض ٔمیهبؼ ( ٔحّه )ٝتهب ٔمیهبؼ قهٟط ٔهی
ثبقسو ٝفّٕىطزٞبیی اؾت ث ٝتبٔیٗ ٘یبظ ؾبوٙیٗ ٔی پطزاظز.اِجت ٝتٕطوع فیّٕؿهبظ ثیكهتط
ثط تقطیف فّٕىطزٞبی ٔحّی  ٚفّٕىطزٞبیی چ ٖٛاغصی ٝفطٚقی ،آضایكٍب ...ٚ ٜاؾت.

حدیث لقمانی ،ایرج اعتصام ،حسین ذبیحی

 تٛخ ٝث ٝوطیسٚضٞبی ثهطی ثؿیبض زض فیّٓ ٕٞچٕ٘ ٖٛبی پُ غبظیبٖ ،ضقتٝوهٜٞٛهب
...ٚ

 فیّٕؿبظ ٌبٞب تٛخ ٝث ٝزضٍ٘ٚطایی قٟطی ثب ٘كبٖ زازٖ پٙدهطٞ ٜهبی ضٚقهٗ  ٚثهی
تٛخٟی ثٕ٘ ٝبی ثیط٘ٚی نطاحتب ث ٝتهٛیط ٔی وكس.

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

 اقبض ٜثٚ ٝخٛز فضبٞبی ثبظی و٘ ٝمف ٔىهث  ٚتٛلهف زاقهت ٝا٘هس زض تمبثهُ ثهب
فضبٞبیی و٘ ٝمف فجٛضی ٔب٘ٙس ذیبثبٖ زاض٘س ،زض ٍ٘ب ٜفیّٕؿبظ زیسٔ ٜی قٛز
 اقبض ٜث ٝفضبٞب ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝفیّٕؿبظ تٛا٘ؿت ٝاؾت اظ ٔف ْٟٛفضبٞبی ثبظ زِٙكیٗ
ثب اؾتفبز ٜاظ زضیب ،عجیقت ،ثبظی پط٘سٌبٖ  ...ٚثطای اِمبی ٔف ْٟٛخطیبٖ ظیجبیی زض فضب ٚ
زض ظ٘سٌی ضا ث ٝشٔ ٗٞربعت ٔتجبزض وٙس.
 ایٗ فیّٓ ثِٛٔ ٝفٞ ٝبیی اظ لجیُ وفؿبظی ،فالئٓ ٔ ٚجّٕبٖ قهٟطی تٛخه ٝزاقهتٚ ٝ
فیّٕؿبظ تٛا٘ؿت ٝاؾت ث ٝزضؾتی یه اظ ٔقسٚزتطیٗ فضبٞبی قٟطی ضا قٙبؾهبیی  ٚثهٝ
ٔربعت ٔقطفی وٙس.
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 فیّٓ اظ ؾبذتبضی ٘كب٘ٝای ٔ ٚقٙب ٌطا خٟت ثطاٍ٘یرتٗ احؿبؼ ٘ٛؾتبِػیه ٔربعت
ثطذٛضزاض اؾت  ٚثسیٗ ٔٙؾٛض ثب اؾتفبز ٜاظ فضبٞبی ٔتقسز ٌ٘ٛبٌٕٞ ٖٛچ ٖٛؾهبذتٕبٖ
قٟطزاضی ،ثبظاض  ٚفضبٞبی ثب اضظـ ٔتقسز ثب تقبٔالت اختٕبفی ٔتفبٚت فال ٜٚثط ایدبز
ؾبذتبضی ٛٞیتی  ٚثبظآفطیٙی اضظقٟبی ٟ٘فته ٝزض آٖ زض شٞهٗ ٔربعهت ،ؾهقی زض ثهط
اٍ٘یرتٗ حؽ ٘ٛؾتبِػی ٚی زاضز.
٘كب٘ٞ ٝبی ٔتقسز قٟطی ٔب٘ٙس ؾبذتٕبٟ٘بی ذبل ،ثبظاض  ٚضاؾتٞ ٝبی ٛٞیتی و ٝفالٜٚ
ثط ضإٙٞب ثطای یبفتٗ ٔؿیطٞبی پیطأ٘ٛی ث ٝفطز ،حؽ ٔىبٖ ،تقّهك ذهبعط ٛٞ ٚیهت ٚ
انبِت ٔٙغم ٝضا تمٛیت ٔی ٕ٘بیس .ث ٝزِیُ تٛخ ٚ ٝتٕطوع ثهط فٙبنهط ٞهٛیتی ،فیّٕهی
غٙی اظ ٕ٘بزٞب ٘ ٚكب٘ٞ ٝبی فضبی قٟطی اؾت .ایٗ ٕ٘بزٞب ٘ ٚكب٘ٞ ٝب چه ٝزض فضهبی
ذیبثبٟ٘ب  ٚچ ٝزض ؾغا ٔحّٔ ٝف ْٟٛفضبی قٟطی ٔٙبؾجی ضا اضئٔ ٝی زٞس.
 تهبٚیط فضبٞبی قٟطی  ٚاضظـ آٟ٘ب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثب إٞیت خّ ٜٛزاز ٜقس ٜا٘هس .ثهٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝایٗ تهبٚیط تهٛیط ٔٙبؾجی اظ فضبی ٚالقی زض شٔ ٗٞربعجی و ٝفضب ضا ٘یع
ث ٝنٛضت فیٙی تدطث٘ ٝىطز ٜاؾت ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز.
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 وّٛظآح  ٚقبت الً٘ ٞبیی اظ زضذتبٖ ؾطؾجع  ٚفضبٞبی ؾجع ثؿیبض و ٝاقهبض ٜثهٝ
ٔٛلقیت خغطافیبییٚ ،ضقیت آة ٛٞ ٚایی ٔ ٚمتضیبت آٖ زاضز .تٛخٔ ٝىطض ث ٝفٙبنهطی
چ ٖٛزضذتبٖ ٌ ٚیبٞبٖ فضبیی زٚؾت زاقتٙی  ٚذٛقبیٙس  ٚآضاْ زض تمبثُ ثب ظ٘سٌی پهط
ٞطج ٔ ٚطج ٔ ٚبقیٙی أطٚظ اضائٔ ٝی زٞهس ٌهٛیی زض فضهبیی فهبضك اظ ٞیهبٛٞی قهٟط
اتفبلبت ضخ ٔی زٞس.

تحلیل ساختار عناصر شهری «در دنیای تو ساعت چند است؟» با مروری بر ارتباط شهر و سینما

 فسْ ٚخٛز تطاوٓ  ٚتٛٙؿ و ٝزض ازضاوبت شٙٞی ٔطزْ ٘مف ثؿعایی زاض٘س زض ایٗ فیّٓ
ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز .ثٙبثطایٗ اٌطچ ٝلهس فیّٕؿبظ ثطاٍ٘یرتٗ حؽ تقّك تٕبقبٌط ٘ؿهجت
ثٔ ٝحُ ظیؿت ٚی ثٛز ٜأب اغفبَ ٚی اظ ایٗ خٙجٞ ٝب ؾجت تضهقیف ٘مهف فضهبٞبی
قٟطی زض پیكجطز فیّٓ قس ٜاؾت.
 تٛخ ٝثٚ ٝیػٌی ٞبی الّیٕهی ثهبضاٖ ٞهبی فهطاٚاٖ وه ٝزض ٚالقهی ٘هٛفی ٔقهطف ٚ
قرهیت  ٚفٙبنط عجیقی تقّك آفطیٗ زض فضب اؾت ثب ؽطافت تٕبْ زض ٍ٘ب ٜفیّٕؿبظ زض
ٔقطفی ایٗ قٟط ٔكٟٛز اؾت.
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ؾیٕٙب تب حس ظیبزی ث ٝفّت لسضت فیّٓ زض اضائ ،ٝتغییط  ٚتمٛیت تهبٚیط فضبٞبی قٟطی ثب قٟط پی٘ٛس ذٛضز ٜاؾهت .اظ ؾهٛیی ،یىهی اظ وبضوطزٞهبی
ؾیٕٙب آقٙب ؾبظی  ٚآٌبٞیزٞی ثٔ ٝربعجیٗ ثٛز ٚ ٜاظ ؾٛیی زیٍط یىی اظ ٔٛضبفبت خٟت اضتمب ویفیت فضبٞبی قٟطی حضٛضپصیطی قٟط٘ٚساٖ زض
فضبٞبی قٟطی ٔیثبقسٔ .رهٛنبً ایٗ و ٝاوثط فیّٓ ٞبی ؾیٕٙبیی ٔٛخت خّت تٛخٔ ٝطزْ ث ٝثؿیبضی اظ ٔىبٖٞب ،اقیب ٛٔ ٚضٛفبتی ٔی ق٘ٛس وٝ
زض فیّٓ ثٕ٘ ٝبیف زضآٔس ٚ ٜتقسازی اظ آٟ٘ب ٔطزْ ضا ثطای حضٛض ثٔ ٝىبٖ ٞبیی و ٝزض آ٘دب فیّٕجطزاضی قس ٜا٘س تطغیت ٔی وٙٙسٞ .طچٙس فهیّٓ ٞهبی
ؾیٕٙبیی ٞسف انّی قبٖ تطغیت ٔطزْ ثطای ثبظزیس اظ ایٗ ٔىبٖٞب ٘یؿت ،أب ضؾب٘ٔ ٝی تٛا٘س ٔیعاٖ آٌبٞی ٘ؿهجت ثه ٝقهٟط ،فضهبٞبی قهٟطی ٚ
خبشثٞٝبی آٖ ضا اظ عطیك پطز ٜؾیٕٙب زض ٘عز ٔربعجیٗ افعایف زاز ٚ ٜزض فطآیٙس تهٕیٓ ؾهبظی ٔرهبعجیٗ زض ا٘ترهبة ٔمبنسقهبٖ ثهطای حضهٛض ٚ
اٍِٞٛبی ضفتبضی ٔٙبؾت ثب فضب تبثیطٌصاض ثبقٙسٞ .ط ا٘ؿبٖ تهٛیطی اظ قٟط ٔ ٚحُ ظ٘سٌی ذٛز ،قٟطٞبی وكٛض ذٛز  ٚزیٍط قٟطٞب زاضز .ایٗ تهٛض
٘بقی اظ فٛأُ ٔرتّفی ٔی ثبقس اظ خّٕ ٝتدطث ٝظیؿت ٝا٘ؿبٖ ٞب ،تدطثیبت ٘ ٚمُٞبی زیٍطأٖ ،غبِت ذٛا٘س ٜقس ٚ ٜتهٛیطٞبی زیس ٜقهس ،...ٚ ٜزض
یه زؾت ٝثٙسی قٟط زض ش ٗٞا٘ؿبٖ ثب ؾٙٔ ٝجـ قٙبذتی تدطث ٝظیؿت ،ٝتحمیمبت ٔ ٚغبِت ذٛا٘س ٜقس ٚ ٜتهٛیطٞبی ؾبذت ٝقس ٜقىُ ٔی ٌیطز وٝ
قىُ ؾٛٔ ْٛضٛؿ زض ز٘یبی أطٚظ ٔ ٟٓتطیٗ قىُ ٔی ثبقس .ثرف ظیبزی اظ تهٛضی و ٝقٟط٘ٚساٖ یه قٟط اظ آٖ زاض٘س ،یب افطازی اظ ٕٞبٖ ّٔیت
 ٚزض ؾغٛح ثبالتط تهٛضی ؤ ٝطزْ خٟبٖ اظ یه ٔىبٖ زاض٘س ،تحت تبثیط تهبٚیط ؾبذت ٝقس ٜاظ آٖ ٔىبٖ  ٚقهی ٜٛاضائه ٝآٟ٘بؾهت .اظ ؾهٛی زیٍهط
قٙبذت قٟطٞب ،فضبٞب ،ثٙبٞب ٔ ٚؿئّٞٝبی قٟطیٟ٘ ٚ ،بزی ٝٙوطزٖ ٔدٕٛف ٝآٌبٞی ٞب  ٚاٍِٞٛبی ضفتبضی زضؾت ثؿیبض تحت تبثیط اثعاضٞبی ضؾب٘ٝای
اؾت .ؾیٕٙب ث ٝفٛٙاٖ فطؾتٙسٜای لٛی  ٚلسضتٕٙس ٔیتٛا٘س پیبْ ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ٔىبٖ ،فضب  ٚظٔبٖ ضا ث ٝثیٙٙس ٜو ٝزض ٚالهـ ٕٞهبٖ افهطاز اؾهتفبزٜ
وٙٙسٌبٖ اظ فضبٞبی قٟطی زض قٟط ٞؿتٙس ٔٙتمُ وٙس .اظ ایٗ ض ٚفیّٓ ٞب ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زض تبثیطٌصاضی ثط تهٛیط  ٚزضیبفت ٞبی شٙٞی ٔهطزْ اظ
یه فضبی قٟطی زاض٘سٕٞ .ب٘غٛض و ٝثٛتّط ٔی ٌٛیس فیّٓ ٞب ث ٝفٛٙاٖ ضؾب٘ٞ ٝبی تهٛیطی ثطای ٔهطف وٙٙسٌبٖ آٖ اظ إٞیت ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ
ٔٙبثـ ٘ٛقتبضی اعالفبت ثطذٛضزاض٘س چطا و ٝؾغا ثبٚضپصیطی ثبالتطی ضا زاضا ٔی ثبقٙس .حبَ آ٘ى ٝقٟطی و ٝزض اوثط فیّٓ ٞبیی و ٝزض ؾیٕٙبی ایطاٖ
ث ٝتهٛیط وكیسٔ ٜی قٛز ٔحّی اؾت و ٝزض آٖ قرهیت ٞب ضٚاثغی وٛتب٘ ٚ ٜبپبیساض٘س ،فضبی ٘ب أٙی اؾت وه ٝآضظٞٚهبی ؾهبوٙب٘ف ضا ؾهطوٛة
ٔیوٙس  ٚآٟ٘ب ضا ثطای زؾت یبثی ث ٝذٛاؾتٞ ٝبیكبٖ ثٔ ٝىب٘ی ذبضج اظ ذٛز ؾٛق ٔی زٞس  ٚث ٝفضبٞبی قٟطی فمظ ث ٝفٛٙاٖ پؽ ظٔی ٝٙایی ثطای
ضٚیساز زاؾتبٖ تٛخٔ ٝی قٛز .تىٙیه ٞبی ؾیٕٙبیی زض فیّٓ ٞب ٔی تٛا٘س تب ث ٝضٚح ظ٘سٌی زؾت پیسا وٙس  ٚفیّٓ ٞب ٔی تٛا٘ٙس ث ٝفٛٙاٖ ٔٙبثقی ٔفیس
ٔس ٘ؾط قٟطؾبظاٖ لطاض ٌیط٘س .چ ٝثؿب ٘بٌفتٞ ٝب ٘ ٚبپیساٞبی ثؿیبضی زضثبض ٜقٟطٞب اظ زَ فیّٓ ٞب پسیساض قٛز .ؾیٕٙب ٔی تٛا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ لسضتی وٝ
زض وٙتطَ زاضز ،ظاٚی ٝزیس خسیسی زض ٔقطو قٟطؾبظاٖ ثٍصاضز  ٚثب ثیب٘ی ا٘تمبزی اظ قٟطٞب  ٚفضبٞبی زض ٖٚآٖ  ٚا٘ؿهبٖ ٞهبیی وه ٝزض آٖ ظ٘هسٌی
ٔیوٙٙس ،یب چیعی و ٝفیّٕؿبظ ٔ ٚربعت تحت فٛٙاٖ قٟط  ٚفضبی قٟطی زضن ٔیوٙٙس ٚیب حتی اٍ٘بضٜای و ٝاظ قٟط ٔغّٛة زاضز ضاث ٝقٟطؾبظاٖ،
 ٚث ٝقٟط٘ٚساٖ ث ٝفٛٙاٖ اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ اظ فضب ،ثٙٔ ٝؾٛض قٙبؾبیی ،ثطاٍ٘یرتٗ حؽ ظیجبیی قٙبؾی ،حؽ تقّك  ٚتههٛضات شٙٞهی  ٚزض ٟ٘بیهت
ٙٞدبضٞب ٘ ٚبٙٞدبضٞبی اختٕبفی  ...ٚاِمب وٙٙس.
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 زض ایٗ فیّٓ تطویت ٔتٛٙفی اظ ٚیػٌیٞبیثهطی ٕٞچ ٖٛتٙبؾجبت ثهطی خساضٜٞب،
٘ؾٓ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٚ ...ٚخٛز زاضز و ٝایدبز وٙٙس ٜحؽ ظیجبیی قٙبؾی زض فیّٓ ٞؿتٙس .اظ
٘ؾط ازضاوی  ٓٞفیّٓ زض ٕٞیٗ فضبٞب ثٚ ٝخٛز ٔی آیس  ٚفّیهطغٓ ثطذٛضزٞهبیی وه ٝزض
فیّٓ ٚخٛز زاضز فضبی ازضاوی فیّٓ ٔجتٙی ثط یه آضأف ٘ ٚؾٓ پٟٙبٖ زض خبٔق ٝاؾت.

حدیث لقمانی ،ایرج اعتصام ،حسین ذبیحی
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 ِیٙآ ،ن .)1387(.ؾیٕبی قٟط ،تطخٕٛٙٔ ٝچٟط ٔعیٙی .چبح ٞكتٓ .ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ. ٔس٘یپٛض ،ؿ .)1387(.فضبٞبی فٕٔٛی  ٚذهٛنی قٟط ،تطخٕ ٝفطقبز ٘ٛضیبٖ .چبح ا .َٚا٘تكبضات قطوت پطزاظـ  ٚثط٘بٔٝضیعی قٟطی .تٟطاٖ. ٔس٘یپٛض ،ؿ .)1389(.عطاحی فضبی قٟطی ،تطخٕ ٝفطٞبز ٔطتضبیی .ا٘تكبضات قطوت پطزاظـ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی .تٟطاٖ. ٔؿقٛزی ،ا .)1385( .قٟط زض ظیجبیی قٙبؾی ؾیٕٙب .خؿتبضٞبی قٟطؾبظی .قٕبضٞ ٜفسٞ ٚ ٓٞدس .ٓٞنم .77-81 ٟٔسی ظاز ،ٜؼ٘ .)1392(.ْ.ؾطیٞ ٝبی ضؾب٘ ٝا٘سیكٞ ٝبی ضایح  ٚزیسٌبٞ ٜبی ا٘تمبزی .ا٘تكبضات ٕٞكٟطی. ٘ؿط ،ج .)1393( .تهٛیط شٙٞی اضظیبثب٘ ٝاظ قٟطٔ ،تطخٓٔ :ؿقٛز اؾسی ٔحُ چبِی .چبح ا .َٚا٘تكبضات آضٔب٘كٟط .تٟطاٖ. ٚایعٔٗ .)1388( .ٜ ،قٟط زض افك زیس ،زض وتبة " ؾیٕٙب ٔ ٚقٕبضی" ،تطخٕ ٝقٟطاْ خقفطی ٘ػاز .چبح ز .ْٚا٘تكبضات ؾطٚـ -وب٘ ٖٛا٘سیكٝپػٞٚف ٞبی ؾیٕب.تٟطاٖ.
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