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 وقص المان َای ضُری در تقًیت ًَیت ضُری ي ارتقا حس تعلق بٍ مکان

 )ومًوٍ مًردی: ضُر آبادان(

 3،دوتش وَسؽ لغفی2،دوتشهحؼي ٍعي خَاّی1ًؼین لالػی

 ٍاحذاَّاص،داًـگبُ آصاد اػالهی،اَّاص،ایشاىوبسؿٌبػی اسؿذ عشاحی ؿْشی، -1

 ٍاحذاَّاص،داًـگبُ آصاد اػالهی،اَّاص،ایشاى اػتبدیبس گشٍُ ؿْشػبصی،-2                     

 ٍاحذاَّاص،داًـگبُ آصاد اػالهی،اَّاص،ایشاى اػتبدیبس گشٍُ ؿْشػبصی،-3                      

Email: (Ghalaei_n@yahoo.com) 
Email: (mohsenvatankhahi@yahoo.com) 

Email: (kouresh.ir@gmail.com) 

 

 

 چکیده :

 ن،شور با ،نهطقى ير يویت صك وهبد. شتا یاهتد و نمیت د،صو نی درنتبا يهذ بى يویت ننفيو از كىاينیتی تریهرزبا

 ،يركس هظر در نهطقى یا صير ير يویتی هصاهى هخشتیه و دارد نشتقین بطىرا نیهزشر آه دننر و نهطقى یخرتا ه،باز ،فريهل

 دي،قتضاا يلرلوهیياد بخاطر يصير نهاطق از ريبشیا يشینا میو. دبو يداخو هياآ پوصش عهو و نشور ه،باز ،بونی فريهل

 لذصتى از اي هصاهى يیچ كى هدا ىیددلر فريهلی ىعند اتتغییر ششتخود هچها خیرا يشاميا در ،بافتجنعیتیات تغییروضهعتی

 از دىشتفاا دصو دننر یخرتا و فريهل و يویت ديهابو نقابم در ناهعی هداتو نی كى ڇمی راى یدد یها با. دصو هنی ىیدد هياآ

 يفضايا در يلیر ارقر با يصير نختمف يمناهياا و يادهنا صخضو یها در. شتا صيريا در اريیدد ييا هصاهى و يادهنا

 ارقر با و دصو نی اههاظر بى نپیا مهتقاا یا بخصی يویت باعث صير ارتاثیرلذ و نين طهقا و سنمنو ينكاهيا اهعهو بى عنونی

صت دابر ينوثر نلا جانعى ير اههدوصير جتناعیا و فريهلی ي،نعهو ءتقاار در اهتو نی هنكا ير نتهاشب يمناهياا يلیر

ياي افزایش ڇس تعمق  جيت تقویت زنیهىبررشی امناه ياي نوجود در فمكى يا و نیداه ياي صير آباداه و ارائى رايكاريایی .

بى ڇشاب نی آید كى ضنه پرداخته بى نباهی هظري  امناه ياي صيري از ايداف ایه پسويش در صيروهداه بوشیمى شاناهديی

  و نفايین اومیى، امناهياي نوجوددرنیداه ياي صير اباداه نوردبررشی قرار خوايهد لرفت.

 

 ٍاطگبى ولیذی : َّیت،حغ تؼلك،هیذاى ؿْشی،الوبى ؿْشی
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 مقدمٍ :.1

 مڇا در هیوفزا روز رتضو بى و شتا ىصد ڇاكن صيريا يبضر يفضا بر وزىنرا كى ختیایكهو و هاينايهلی ،يویتی بی

 جتناعیا هدلیز دبعاا تنانی بمكى دى،هنو دیجاا شاكهیه ايبر را سهانأهو نڇیطی و بهانطمو يشینا تهيا هى ،شتا شلشتر

 و شتا ىصد لن اي ڇمقى هچو ين ي،صير يویت وزىنرا. شتا اردادىقر دخو عمصعاا تڇت يصير نعاجو در را نڇیطی یشتز

 بى توجى وهبد رهند يملوياا و غربی نظاير از هدیصىا وهبد يتقمیديا پایۀ بر بمكى د،خو ضیما يویت پایۀ بر هى صيريا

 صبخضو جتناعیا ييا نڇیط در زشا يویت نماعو از ، در ایه نیاه یكیهدا شلشتر و يلیر صكم مڇا در بونی يملوياا

 كىاينیتی تریهرزباعهواه یك عانم نين يویت شاز ایفا نی كهد. ـى ب را یـهلر رـپ شـهق كى.باصد نی يصير همناا  صيريا

 یخرتا ه،باز ،فريهل ن،شور با ،نهطقى ير يویت صك وهبد. شتا یاهتد و نمیت د،صو نی درنتبا يهذ بى يویت ننفيو از

 ه،باز ،بونی فريهل ،يركس هظر در نهطقى یا صير ير يویتی هصاهى هخشتیه و دارد نشتقین بطىرا نیهزشر آه دننر و نهطقى

ات تغییروضهعتی دي،قتضاا يلرلوهیياد بخاطر يصير نهاطق از ريبشیا يشینا میو. دبو يداخو هياآ پوصش عهو و نشور

 هنی ىیدد هياآ لذصتى از اي هصاهى يیچ كى هدا ىیددلر فريهلی ىعند اتتغییر ششتخود هچها خیرا يشاميا در ،بافتجنعیتی

 هصاهى و يادهنا از دىشتفاا دصو دننر یخرتا و فريهل و يویت ديهابو نقابم در ناهعی هداتو نی كى ڇمی راى یدد یها با. دصو

 اهعهو بى عنونی يفضايا در يلیر ارقر با يصير نختمف يمناهياا و يادهنا صخضو یها در. شتا صيريا در اريیدد ييا

 يمناهياا يلیر ارقر با و دصو نی اههاظر بى نپیا مهتقاا یا بخصی يویت باعث صير ارتاثیرلذ و نين طهقا و سنمنو ينكاهيا

.در ایه تڇقیق صت دابر ينوثر نلا جانعى ير اههدوصير جتناعیا و فريهلی ي،نعهو ءتقاار در اهتو نی هنكا ير نتهاشب

 تـيوی نوصیافر و بونی غیر ييا هصاهى از دىشتفاا بى نیم هیایرا يصيرياشعی بر آه صدى اشت تا هصاه دادى صود كى در 

 عانى فريهل با دور اًكثرا و غریب ييا همناا یها از قفىو بی دىشتفاا. شتا ىنصايد مـقاب رـلیافر و یعـشو  كمیـص ىـونی بـب

 رـتدور ىـيرچ ثـباع ،ىـجانع لـفريه اـوییبـينش رـهظی ييرـص ييا هصاهى میىاو  ياـي یسلیو صتهاهد بر وىعال دننر

 یها با طتباار دیجاا هاییاتواه هدوصير دصو نی باعث و ددلر نی دخو یخیرتا و جنعیي،صير تـيوی از يرـص اكهیهـش هدـص

 يشوپس یها.هنایهد رهزجاا ڇتی و بیلاهلی ،فاضمى سڇشاا صيرهصیهی روڇ و صير بى هشبت هتیجى  در و تىـصاهد را يا هصاهى

 رـنهڇض يیناـش داراي هاـصيرص ىـك هددار زهیا هیروا ظمڇا بى جنعیت كن چهد ير يصير ير دننر كى داد  دـياخو  هاـهص

 نیهىز و طهصا با و ىهدزشر ، زشا ىخاطر ، یخرتا و فريهل ىكههد عیاتد عهاضر ، فریهورآغر ييا صاخص و يادهنا د،رـف ىـب

ر هنودى اـعتبا ساـڇشا آه در و دىرـب تذـم يرـص یها در هدلیز از كى شتا رتضو آه در ،باصهد جتناعیا ييا زينبشتلیشا

 و تنایمی جيت ترك صير هنی هنایهد .

 : اَداف برجستٍ تحقیق.2

 ايداف برجشتى تڇقیق صانم نوارد زیر نی باصد: 
 بررشی عوانم تعییه كههدى ڇس نكاه در فضاياي صيري و دشتیابی بى اضوم و نعیاريایی جيت تقویت آه  -1

 تقویت ڇس نكاه و تعمق بى صيربر  -بى عهواه بخصی از صير -برشی امناه ياي صيري  -2

 هصاه داده ارتباط بیه امناه صيري و يویت -3  

 بونی در صكم ديی بى امناه ياي صيري -عرفاهی -بررشی هقش نفايین نذيبی-4
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 تعییه جایلاى امناه صيري در دید نردن و ایجاد ڇس تعمق خاطر براي آه يا از طریق هناديا -5
 

 

 

 ريش پصيَص :.3

یق تڇمیمی خوايد بود بى ایه هڇو كى: در ابتدا امناه ياي نوجود در نیداه ياي صير آباداه بى طور دق -توضیفیروش تڇقیق 
الزن و نطامعى رویكرد ڇس نكاه رايكارياي الزن براي ایه نجنوعى بى دشت خوايد آند. آهامیز خوايد صد شپس با بررشی 

در بخش نیداهی، از طریق  ود:صداهی و كتابخاهى اي اشتفادى نیدر ایه نطامعى و طراڇی از ير دو روش نیبى ذكر اشت 
نصايدى نشتقین، عكاشی و برداصت وضعیت نوجود شایت و تڇمیم آه، نضاڇبى با كارصهاشاه صيرداري و شازناه ياي 

لی، نربوطى و نصاوراه و اشاتید داهصلايی بیهصی عمنی و واقعی هشبت بى آشیب صهاشی و تڇمیم درشت از وضعیت فريه
در بخش نطامعات كتابخاهى اي، از طریق نطامعى كتاب يا، نجالت، نقاالت و هصریى  اجتناعی و تاریخی ڇاضم نی لردد.

ياي فارشی و التیه با نوضوعات هظریات، نعناري نهظر و رویكردياي نختمف طراڇی امناه يا و نیداه ياي صيري ایه 
 نين ضورت نی پذیرد.

 صيَص :مباوی وظری پ.4

 : معاوی ي ریطٍ َای ياشٌ ًَیت-4-1

فين نعهی واسى يویت یا جشتجو در نهابع فارشی صروع نی صود. صاید اومیه نرڇمى از صهاخت ير نفيون بى ویسى نفيون 

پیچیدى اي ناههد يویت، تڇقیق در نعهی آه از دیدلاى واسى صهاختی و یا بى اضطالڇ فقى اممغى باصد. بدیه نهظور در ایه 

 و تعاریف واسى صهاختی يویت در واسى ياي فارشی و عربی نطرڇ نی صود:قشنت، نعاهی 

 معاوی ي تعاریف ياشٌ ضىاختی ًَیت در ياشٌ وامٍ َای فارسی ي عربی: -4-1-1

 : هفَْم َّیت ؿْشی دس صثبى فبسػی1خذٍل

 ولیذ ٍاطُ تؼشیف َّیت كبحجٌظشاى سدیف

خؼلی ) َّ( وِ ضویش هفشد  َّیت دس اكل ٍاطُ ای ػشثی اػت ٍ اص هلذس ًیىلؼَى 1

 غبیت هی ثبؿذ ، گشفتِ ؿذُ اػت.

َّ 

آٍسدُ ؿذُ  "َّ  "دس لغتٌبهِ دّخذا دس ثیبى سیـِ ٍ اكل ولوِ َّیت ، لفؼ  لغت ًبهِ دّخذا 2

اػت . ) َّیت اؿبسُ ثِ غبیت اػت ٍ آى دسثبسُ خذای تؼبلی اؿبسُ داسد یِ وٌِ 

 ثِ غجَثیت آى راع اٍ ثِ اػیبس اػوبء ٍ كفبت ٍ یب اؿؼبس

َّیت گبُ ثش ٍخَد خبسخی اعالق هی ؿَد ٍ گبُ ثش هبّیت یب تـخق اعالق 

هی ؿَد وِ ػجبست اػت اص حمیمت خضئیِ. دس ثیبى هؼٌی َّیت یه ٍاطُ 

"تـخق  "دیگشی ثٌبم 
ًیض اؿبسُ ؿذُ اػت وِ دس ٍالغ ثِ آى ثِ ػٌَى هؼبدل   1

 فبسػی َّیت ًگشیؼتِ هی ؿَد /

هوتبص ؿذى ، تؼییي یبفتي ، اًفشاد ، ؿخلیت ٍ ثضسگی ٍ )تـخق : خذایی ٍ 

آًچِ ثذاى چیضی اصغیش خَد هوتبص ؿَد ، چٌبًچِ غیش دیگش دس آى چیض هـبسن 

 (1372759آى ًجبؿذ ، تؼشیف ؿذُ اػت ) دّخذا ، 

 "خَد  "َّ 

یؼٌی ، حشفی وِ دس صثبى ػشثی، دال ثش استجبط هحوَل  "سثبط  "َّیت صا حشف  كلیجیب 3

 ِ هَضَع اػت ، هـتك ؿذُ اػت.ی

 سثبط
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 ػِ هؼٌی ػبم ٍ یه هؼٌی خبف ) فلؼفی( ثشای ٍاطُ َّیت روش ؿذُ اػت : فشٌّگ هؼیي 4

 رات یبسی تؼبلی -1

 ّؼتی ٍخَد -2

 
 آًچِ هَخت ؿٌبػبیی ؿخق ثبؿذ ) هثل ٍسلِ َّیت ، ؿٌبػٌبهِ ( -3

دس فلؼفِ ، َّیت یه حمیمت خضئیِ تؼشیف ؿذُ اػت.یؼٌی ّش  -4

یب تـخق لحبػ ٍ اػتجبس ؿَد ، َّیت گَیٌذ ٍگبُ گبُ هبّیت 

َّیت ثِ هؼٌی ٍخَد خبسخی اػت ٍ هشاد تـخیق اػت ٍ َّیت 

 (5228: 1371گبُ ثبلزات ٍ گبُ ثبلؼشم اػت ) هؼیي ، 

 

 

 مفًُم ًَیت در زبان َای التیه  :-4-1-2

برلزیدى اهد. ایه واسى از قره صاهزدين در زباه اهلمیشی كاربرد  "Identity "در زباه ياي التیه، واسى يویت را در برابر واسى

 در التیه نتاخر لرفتى صدى اشت." "Identitiesداصتى و صكم ياي دیلر آه در شایر زباه ياي اروپایی از واسى 

Identities " " از دو بخشIden"   " و  "يناه  "بى نعهاي" entities "  ت ) بيزاد وجود تصكیم صدى اش "بى نعهاي

 (. 22: 1387فر ، 

 هفَْم َّیت دس صثبى التیي :2خذٍل

 تؼشیف َّیت كبحجٌظشاى سدیف

ثِ ًمل اص سحین صادُ  1

، 

1377 :11 

 اص صهبى پیذایؾ تب وٌَى ثش پٌح هؼٌب داللت وشدُ اػت : Identityٍاطُ 

 ثَدى، ّوبًی هغلك یب ٍخَدی یىتبیی "ّوبى "ویفیت یب ٍضؼیت  -1

 م.( 1682م.( ٍخَدی فشدی ) اص ػبل  1638ؿخلیت ) اص فشدیت،  -2

 )دس خجش( هؼبدلِ یب ػجبستی وِ ثِ اصای ّوِ همبدیش هتغیشّبی خَد ثبثت ثبؿذ -3

 م. وبسثشد ایي هؼٌب هحذٍد اػت ( 1868ثبصؿٌبختِ ؿذى اص ًظش احؼبع ، ػالیك ،) اص ػبل  -4

 م (1922) اص ػبل آًچِ هبله خَد سا ثـٌبػبًذ، هبًٌذ وبست ؿٌبػبیی  -5

 چْبس هؼٌی اكلی روش ؿذُ اػت :   Identity( دس ثشاثش ٍاطُ  597:  1988دس فشٌّگ ٍثؼتش )) ٍثؼتش 2

)الف( ّوبًٌذی ٍ تـبثِ ٍیظگی ٍ خلیلِ اػبػی یب ولی دس هَاسد هختلف ) ؿجبّت ( ، )ة( ّوبًٌذی ٍ تـبثِ دس  -1

 اػت ) ویفیت ، حبلت ٍ حمیمت یىی ثَدى(ّوِ آى چیضی وِ تـىیل دٌّذُ ٍالؼیت ػیٌی ؿیئی 

 ٍیظگی یب ؿخلیت هتوبیض وٌٌذُ فشد ) فشدیت ( -2

 حبلتی اص ّوبًٌذی ٍ تـبثِ ثب چیضی ثیبى ؿذُ یب ادػب ؿذُ -3

 هؼبدلِ ای وِ ثشای ّوِ همبدیش ًوبدّب خَاثگَاػت -4

 تؼشیف ٍاطُ َّیت آٍسدُ ؿذُ اػت :ًیض دٍ دػتِ هؼٌی دس  622:  1989دس فشٌّگ آوؼفَسد  (1989آوؼفَسد ) 3

)الف( ویفیت یب ؿشایظ ) ٍضؼیت ( یىؼبى ) ّوبى( ثَدى دس هَاد، تشویت ، عجؼت، خلَكیبت یب دس ویفیبت ٍیظُ ،  -1

 ) ة( یىؼبًی هغلك ٍ اػبػی )ج( یىی ثَدى ، یگبًگی

ٍضبع ، ) ة( ٍضؼیت یب ٍالؼیتی وِ ) الف( ّوبًٌذی ٍ تـبثِ ؿخلی یب چیضی دس ّوِ صهبى ّب یب دس ّوِ ؿشایظ ٍ ا -2

یه ؿخق یب چیضی خَدؽ ثبؿذ ٍ ًِ چیض دیگش )ج( فشدیت، ؿخلیت ، ٍخَد ؿخلی ٍ فشدی ، خَد ّوبى چیض ثَدى 

)د( ؿشایظ ؿٌبختِ ؿذى دس احؼبػبت ٍ ػالیك ، ) ٍ( دس حَصُ هٌغك : لبًَى یب اكل اتحبد ، اكلی وِ دس لضیِ ) ایي 

 ّوبًی ( ثیبى هی ؿَد

4 Blakwell  ٍِاطُ ًبهBlakwell وِ هؼشف ثِ اًذیـِ اختوبػی اػت، هی گَیذ َّیت هـتك اص سیـِ التیي ،Idem  اػت هؼٌبی

 تـبثِ ٍ تذاٍم

 1387خذٍل : ثشگشفتِ اص ًَؿتبس دوتش ثْضادفش، 
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 حس تعلق  :-4-2

دیلراه، هيادياي اجتناعی و خویصته اشت. تعمق یكی از عالقى نهدي ياي فرالیر در اهشاه يا برقرار كرده و ڇفظ ارتباط با 
یكی از اجزاي اتضام خویصته فرد بى بافت نردن، نكاه يا و اصیاي پیرانوه اشت. ڇس تعمق بى عهواه یكی از هیازياي 

ن در اشاشی اهشاه و یكی از اجزاي تعانالت اهشاهی، اينیت ویسى اي براي افراد، خاهوادى يا و اجتناع دارد. اكتوه و نالثو
بى ایه هكتى دشت یافتى اهد كى افزایش ڇس تعمق نهجر بى افزایش رفتارياي ارتقاء ديهدى شالنت  2222نطامعاتصاه در شام 

 (.2226م، ادر افراد نی صود )ي

 

 

 : ًوَداس استجبط حغ تؼلك ٍ ػالهت ؿْشًٍذاى، )ًگبسًذُ(1ًوَداس

كههد و هشبت بى آه نجنوعى اڇشاس تعمق  ین یزهدل یتومد در یك نجنوعى اجتناعاهد و از بدو  ی اجتناعی يا نوجودات اهشاه 
صود هشبت بى وامدیه، اعضاى خاهوادى، نڇمى، صير، كصور و باالخرى بى فريهل خود اڇشاس  یتر ن ير چى كودك بزرل دارهد.

ایه اڇشاس  ،ت نصترك افراد با ين هیزخاطراو كهد. لذصتى و تاریخچى زهدلى یك فرد در خاهوادى و ندرشى  ین يتر تعمق بیش
باعث اڇشاس تعمق بیصتر بى  ،ياى فردى نصترك در یك لروى یا یك جانعى ديد و ينیه طور ویسلى تعمق را افزایش نى

جایلايش در ایه زهدلى  كهد تا بفيند، خودش چى كشى اشت؟ صود. در ڇقیقت ڇس تعمق بى فرد كنك نى لروى و جانعى نى
الر فردى ڇس كهد در نوفقیت یك لروى یا یك جنع صریك صدى  تواهد نوفق صود؟ دارد و چلوهى نى چى يدفى كجاشت؟

 ترى در رشیده بى ايداف خوايد یافت. كهد و بى وشیمى ایه ڇس، توفیق بیش ترى نى اڇشاس رضایت بیش ،اشت

: تؼشیف حغ تؼلك3خذٍل   

 تؼشیف حغ تؼلك هفبّین

 هْن ثَدى ثشای یه هشخغ ثیشًٍی دس فشد ٍ تدشثِ ػبصگبس ثَدى خَیـتي ثب آى هشخغتدشثِ اسصؿوٌذ ثَدى ٍ  سٍاًـٌبػی

ػضَیت دس گشٍُ ّب ٍ ػیؼتن ّب وِ ػالئن ؿىل گیشی حغ تؼلك دس ایي سٍیىشد اص عشیك ًوَدّبی سفتبسی هبًٌذ ػضَیت دس  خبهؼِ ؿٌبػی

 ؿجىِ ّبی اختوبػی لبثل هـبّذُ اػت.

 افشاد ٍ هىبى ّبهبلىیت اؿیبء،  فیضیىی-هبدی

 ساثغِ هتبفیضیىی ثب یه هَخَد ٍ یب یه هىبى وِ دس ػغَح هختلف ّؼتی ٍخَد داسًذ. هؼٌَی

 

 (62، ف1391)خجیشی، 

آید فراتر از آلايی از اشتقرار در یك نكاه اشت. ڇس تعمق یكی از عوانم  تعمق بى نكاه كى بر پایى ڇس نكاه بوجود نی
براشاس تڇقیقات ضورت لرفتى ڇس تعمق  .نڇیط ياي اهشاهی باكیفیت نی باصد نڇیط و ایجاد-اهشاهنين در ارزیابی ارتباط 

بى نكاه از یك طرف وابشتى بى نصخضات و ویسلی ياي فردي صانم: اهلیزش يا، صایشتلی يا و صهاخت افراد هشبت بى 

 ارتقاء سالمت حس تعلق 
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لراه در نڇیط دارد كى نهبعث از هیاز اهشاهی یك نكاه بودى و از طرف دیلر ریصى در تعانالت اجتناعی و ارتباط فرد و دی

  (. 34: 1392تعمق بى عهواه هیاز اومیى اهشاهی اشت )جواه فروزهدى،

 

 

 المان ضُری :-4-3

 قائن تضفڇا ،يهدشی مصكاا و نڇجاا هیدرو ييا یسلیو از آه شاخت در كى وار ىپیكر شتا تركیبیي،صير دهنا یا همناا

 تمفیقیو چىریكپا كمیت یك رتضو باصد بى صتىدا شاختناهیو تزئیهی جهبى كى هچىآ ير كمی رطو بى...و شازى اي ايجز، ایانهڇهی

 از پس كى اي لوهى بى یباشتز و ارپاید میدتعا، يهدشی نهظا یك داراي تركیب یها .لویهد نی همناا دصو دىشتفاا قفو اردنواز

 بى صير از نهطقى درآه ندتيا تا وكههد نی لیردر را هيهصاذ و هناید نی دخو بجذ اي لوهى بى را ادفراصير شطڇدر هناییدخو

 بنڇشو يصير ييا صاخضى ءجز دد ولر نی هظر ردنو ي نهطقىدر صير صهاخت ايبر اي نصخضى ،شنبمیكو یهدهنا رتضو

 فتىر نهطقى آه صخا ييا یسلیو و يا صاخضى مهباد بى ىلادآهاخو رنذبو ي نهطقى نها هصد دىبر با يهذ كى ريطو بىدد،لر نی

 را، يصير يویت و نهظر و صوهد نی ىچید يصير يفضايا درعهاضر یها .دكر يهداخو زيتضویرشا دخو در را هظر ردنو همناا و

 هاطق هباز كى شتا يایی هنكا دیجاا يصير يفضايا و يا هخیابا شطڇ در يصير همناا ضمیا هقش .يهدد نیارقر عصعا تڇت

 و آداب و فريهل با نتهاشب ،قیقد ييا يیزر برهانى و ڇیاباطر زىڇو یها در باید و باصد ب،نطمو يصير نهظر و ههشاا يویت

 كىاچر،شتا رداربرخو خاضی ينیتازا يصير ييا نڇیطو اههدوصير يویت با ڇطر یها هیاينخو .دكر ڇركت دننر نشور

 هاظر یدد از نطموبی يصير نهظر و شینا باعث ينیه وهدزشا نی اربرقر را نڇیط و ڇطر بیه طتباار كى شتا هیاينخو ينیه

 (.5: 1392د )نبيوت ودیلراه،صو نی

 اوًاع المان َای ضُری :-4-3-1

 نی عيرهو ييا یسلیو هبیا بى خالضى رطو بى یمز در كى ديعنمكر، بیاهی، هنایصی:صوهد نی تقشین عهو شى بى دخو يا همناا

 ین:دازپر

 ویژگی المان های نمایشی:-الف

 یباییز ، ييهر،هنایصی جهبى از رداريخو. 

 صخا نفيونی از رداريبرخو نعد. 

 صخا نخاطب داراي. 

 صير شطڇ در كنتر دبرركا. 

 و هنایصی ييا يلامر و ييهر ييا ىهنایصلا در بیصتر دبرركا.. 

 

 ویژگی های المان های بیانی :-ب

 صوهد نی ڇیاطر صخا نطمبی هبیا. 

 باصد نی نعا نخاطب داراي اه دننر و نهطقى ييا یسلیو یا  و فريهلی، یخیرتا ادیدرو ىلوكههدزبا. 

 يصير ييا ىلر و يصير یهدنیا صبخضو صير شطڇ در يتر دىلشتر دبرركا 
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 المان عملکردی :-ج

 يبضر عهاضر و يا یىآرا از دىشتفاا با فضا خمق 

 ييا همناا بى هشبت يتر دىلشتر دىشتفاا فضایی چهیه دیجاا از قبم رنذكو نهطقى از ىیسو تطالعاا صتهدا بى انمزا 

  صير شطڇ در بیاهی

 هنایصی و بیاهی ييا همناا بى هشبت بیصتر نخاطب داراي 

 صير ير در ربیصنا ييا شبك داراي 

 محديدٌ مًردمطالعٍ :.5

 مًقعیت آبادان دراستان خًزستان:-5-1
 اشت. وشپس عباداه بودى« اوپاداها»هان ایه صير در لذصتى ایه صير نينتریه صير خوزشتاه پس از ايواز اشت. 

وشعت نتر از شطڇ دریا و با  3 و با ارتفاع دقیقى  عرض جغرافیایی  20درجى  30و دقیقى  طومی  1۱درجى و  4۴ایه صير در 
 هفت و رايبردي بوده و ينكیمونتر نربع اشت. ایه صير ينچهیه داراي فرودلاى و بهدر اشت و بى دمیم داصته پاالیصلاى  2۱۷۲

 .اشت و ایراه بودى تریه صيرياي خاورنیاهى از پراينیت ز زناه جهل جياهی دونا نرزي با كصور عراق
ڇدود آباداه از صنام بى صادلاه، از صرق و جهوب بى خمیج فارس از جهوب غربی و نغرب بى كصور عراق كى ڇد فاضم نرز 

 .لردد ير نڇدود نیديد و از صنام غربی بى خرنص طبیعی را رودخاهى اروهد تصكیم نی

 

 تحلیل ي آوالیس اطالعات :-6

وقتی دربارى يویت صيري آباداه شخه بى نیاه نی آید كدان یك با توجى بى پرشصهانى ياي پر صدى در خضوص ایه شوام كى : 
 از نیداه يا و یا امناه ياي صيري آباداه در ذيه صنا هقش نی بهدد ؟

 دشتى بى صرڇ زیر، تقشین بهدي هنود : 5ایج اطالعات را دراز نیاه پاشخ ياي دادى صدى، نی تواه هت

نیداه نجشنى، نیداه عصایر، نیداه فرودلاى، نیداه امفی، نیداه كارواهشرا و بخصی از پاشخ يا بى ضورت پراكهدى در خضوص 
، 33/7، 66/12، 66/22،  33/49شایر نیداه يا و فمكى ياي صير آباداه ارائى صدى بود . كى يریك بى ترتیب درضدياي : 

را بى خود اختضاص دادى اهد. كى در ذیم بى ضورت جدالاهى بى بررشی نیداه ياي فوق ذكر و نصايدى جداوم و  66/6، 33/3
 هنودارياي نربوطى پرداختى صدى اشت.
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 میدان مجسمٍ : )میدان اوقالب(-6-1

در بخش نركزي آباداه در هزدیكی كوي كارلر و در جوار درضد از پاشخ را بى خود اختضاص دادى اشت  33/44ایه نیداه كى 
اشتادیون آباداه قرار لرفتى صدى اشت كى تقریبا هینی از پاشخ ديهدلاه وقتی در خضوص ڇس تعمق و يویت صيري آّباداه از آه 

يري امناه نوجود در يا شوام صد، ایه نیداه را با هان : نیداه نجشنى شابق ذكر هنودى اهد. در ڇام ڇاضر امناه و هناي ظا
نتر اشت در فضاي شبزي در وشط نیداه قرار  8نیداه تغییر یافتى و بى صكم هخمی از جهس اشتیم )برهز( كى با ارتفاع ڇدودا 

لرفتى اشت ومی ينچهاه نردن صير آباداه با يناه تضویر ذيهی شابق از ایه امناه با هان نیداه نجشنى ذكر نی كههد و ایه 
نكاه و اڇشاس ایه يناهی وبرقراري ارتباط نردن با فضاي نیداه و امناه دروه آه نی باصد كى ينچهاه در هصاه ديهدى ڇس 

 بیه نردن صير آباداه پابرجا باقی ناهدى اشت.

 

هیذاى هدؼوِ آثبداىهَلؼیت  :1تلَیش  
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:هیذاى هدؼوِ آثبداى2تلَیش  

 میدان عطایر )ایستگاٌ َفت آبادان ( :-6-2

دیلر از فمكى ياي صير آباداه كى تواهشتى بعهواه دونیه امناه صيري در بیه نردن صير ڇس تعمق و تضویر ذيهی ایجاد  یكی

كهد ،فمكى ) نیداه عصایر( هان دارد كى در ورودي صير آّباداه بعهواه اومیه فمكى ترافیكی در بدو ورود بى صير قرار لرفتى اشت. 

یاد نی صود  "دمى و فهجاه نخضوص بى آه  "شط اعراب بودى اشت كى از آه با هان نشتعار امناه آه وشیمى دن كرده قيوى تو

كى هناد صير قرار لرفتى صدى اشت. بى ينیه عمت با توجى بى ایهكى هینی از ايامی صيرشتاه آّباداه را قون عرب تصكیم نی ديد، 

 خاطر خاضی هشبت بى آه خوايهد داصت.پس هشبت بى ایه امناه تضویر ذيهی واضڇ و بهابرایه تعضب و تعمق 
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 آثبداى ػـبیش هیذاىهَلؼیت  :3تلَیش

 

 

 میدان فريدگاٌ : -6-3

درضد كى در صنام غربی آباداه قرار دارد نیداه فرودلاى نی باصد . امناه نوجود در ایه نیداه  66/12شونیه نیداه نهتخب با 

يصت شام دفاع نقدس و جهل تڇنیمی در آباداه نی باصد و دیده ایه امناه یك يواپیناي ارتصی نی باصد كى ينوارى یادآور 

باعث ایجاد ڇس نكاه براي شاكهاه صير نی باصد عالوى برآه تبدیم بى عهضر صاخص و نينی براي جيت یابی و نوقعیت 

 یابی نردن در صير تبدیم صدى اشت.

 
آثبداى فشٍدگبُهیذاى هَلؼیت  :4تلَیش  
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آثبداى فشٍدگبُهیذاى  :5تلَیش  

 

 

 

 میدال الفی :-6-4

 33/7نیداهی كى در بڇث يویت صيري نورد اهتخاب واقع صدى اشت نیداه امفی آباداه نی باصد كى  نورد اهتخاب  چيارنیه

بودى اشت كى  "امفی  "درضد از پاشخ ديهدلاه بودى اشت. عمت هانلذاري ایه نیداه باعهواه امفی، وجود صخضی یيودي بهان 

اڇی شاكه بودى اشت. ایه نیداه فاقد طراڇی صدى نی باصد و فقط در آه پهج در دوراه قبم از پیروزي اهقالب اشالنی در ایه هو

عدد درخت هخم وجود دارد و عمت اهتخاب ایه نیداه توشط نردن را صاید بتواه يناه تازى بوده ڇس  نكاه در دوراه ياي 

 قبم و صخص امفی داهشت.  
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آثبداى الفیهیذاى هَلؼیت :6لَیشت  

 

آثبداى الفی:هیذاى 7لَیشت  

 

 

 میدان میدان کارياوسرا:-6-5  

درضد پاشخ يا  33/3ایه نیداه كى بى طور تقریبی در هینى صنامی هقصى آباداه و در هزدیكی نڇمى برین واقع صدى اشت و تهيا 

 را بى خود اختضاص دادى اشت. امناه نوجود در ایه نیداه در شام ياي پیش بى ضورت .عكس زیر بودى ومی در ڇام ڇاضر

تغییریافتى و هناد نردي اشت كى چهدیه پرهدى بر روي دشتاه او در ڇام ريایی نی باصهد و هصاه ديهدى آزادي اشت. هانی كى در 

ڇام ڇاضر برروي زباه نردن صيراز ایه نیداه وجود دارد بهان نیداه كارواهشرا نی باصد و آه ين بى دمیم هزدیك بوده ایه 

 آباداه نی باصد.نیداه بى يتم بزرل كارواهشراي 

 

آثبداى وبسٍاًؼشاهیذاى هَلؼیت :8لَیشت  
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آثبداى وبسٍاًؼشاهیذاى هَلؼیت :9لَیشت  

 

 

 

 

:بحث ي وتیجٍ گیری  -7  

 ويا یباییز و يویت بمكى هیشت فیاییاجغر و ديقتضاا ييا یسلیو هيایصا ىشكوهتلاو صيريا بى اههدوصير مبشتلید عانم

 یسلیو يصير ييادهنا وصيريا ڇیاطر در باید يصير هڇااطر و اهندیر ڇشی چهیه دیجاا ايبر و.شتا يبضر ييا كیفیت

 نكاهی يویت تقویت و تنایزصيريا دیجاا ايبر و يهدد ارقر توجى ردنو را... و جتناعیا و ديقتضا،افريهلی،يویتی،قمینیا ييا

 ارقر هظر ند يعهاضرصير در ينرا هنكا آه بونی يویت از اي هصاهى يصير ييا همناا و يادهنا طریق از تنایز دیجاا بر وىعال

 -فريهلی و طبیعی بشتر يشتارا در كى صاخص يصير يهصاهىيا و يا همناا از یباز و نهاشب باتركیبی يصير يفضايا.يهدد

 همناا. باصهد اهیلرد و صير شاكهیه ايبر دار نعهی و هااخو و ىهدزشر نكاهی ىلوكههدزبا ههدانیتو ؛نیهنایهد عنم صير جتناعیا

 عیاهتزا نفايین و نعاهی مهتقاا با و  نهاشب سنقیا و نهاشب یابی هنكا،یخیرتا -فريهلی يياارزش از نمياا با يصير ييا

 آه شاكهیه و صير  ايبر صخا يویتی ههدانیتو د،هنا بى هصاهىيا یها هصد تبدیم با. صوهد تبدیم صير شنبم و دهنا بى ههدانیتو

 و ببخصهد نی وروڇ هجا يصير يفضايا بى ڇیرو بی و جاهی بی عیهدر كى يشتهد ياییدهنا يصير ييا همناا.هددآورجوو بى

 نی صير يویت هاطق هباز دخو صخا دعنمكر و نفر میمد بى و ههدوراپر نی دخو رادر جتناعیا و فريهلی یا یخیرتا ييا جهبى

 ييا رنعیا و يویتی از هاصی ديفر و جنعی اتخاطر قعدروا.كههد نی كنك هيادراذ تتعانال و اتخاطر ثبت بى وباصهد

 يویت ريناهدلا و ڇفظ بى و ىصد نهتقم بعد ييا هشم بى دصو نی دیجاا يصير ييا هصاهىو يا همناا ڇیاطر از كى،فريهلی

 بونی بر وىعال بنطمو ييادهنا.نیكهد صایاهی كنك دارد، يصير يویت ڇفظ در ينوثر هقش كى يصير يغها و اههدوصير

 كنك هصيرصا رنوا  ادارى در كترنصا بى اههدوصير ترغیب و شكوهت نڇم بى خاطر تعمقسڇشاا تقویت،صيريا يفضا دهكر

 اهعهو بى يصير ييا همناا ، ينچهیه. نیكهد كنك صير توشعى بى و دىهنو منممیا بیه و نمی شطڇ در هصهاشاهد بى ين صایاهی

 نفايینی كى شاههدر نی را اڇطر ڇس از رينهظو و يشتهد رينعنا ييا كیفیت از خاضی هبیا ،هددار دبرركا فضایی ييا هصاهى
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 بى پس.یدا برنی آه با نقابمى بى برعكس یا كهد نی اربرقر طتباار آه با دخو يهیتذ سشاا بر كس ير و هدا دىكر هپهيا دخو در

 د:كر هبیا اهنیتو زیر رتضو بى را يصير ييا همناا ييا دكرركا كمی رطو

 كنك بى ارتقاي كیفیت بضري 

 تقویت كههدى نكاه و زناه ارتباطات اجتناعی و كالنی نیاه اهشاه 

 تداعی كههدى اضوم و عرف جانعى 

 بازلوكههدى جهبى ياي تاریخی یا فريهلی و اجتناعی یك نهطقى یا صير 

 يصير يغهاو عتهو بى كنك  

 يصير ييا نڇیط و فضايا بى ادفروا مبشتلید شطڇ يتقاار  

 یابی نوقعیت و یابی جيت ڇس دایجا  

 یكدیلر ازصيريا شاخته نتنایز هجاا بى دننر بجذ و ريفتار ييا ىلاارقر در طهصا و هدلیزشر دیجاا   

 آه از ڇاضم نددرا یشافزوا اهصلردلر بجذ بى كنك 

بدیه نعهی كى نفيون  آهچى بى صير يویت نی بخصد وابشتى بى برداصت يایی اشت كى شاكهاه صير از نڇیط اطراف خود دارهد؛

يویت با كیفیت زهدلی درصير ارتباط دارد. ينچهیه ير صير باید صخضیت ويویت خاص و بارز خود را داصتى باصد. هنادشازي 

 در

 

 

صيريا بى ارتقاي صاخص ياي كاله توشعى نهجر نی صود. هنادياي صيري نی تواههد باعث يویت یابی صيريا صوهد بى صرط  

 (.1391، هضب آه ار افراد نتخضص اشتفادى صود) مطفیآهكى در طراڇی و 

امناه ياي صيري از دیرباز هقش اشاشی در يویت بخصی بى صيرياي ایراه داصتى اهد و طراڇاه صيري لذصتى بى خوبی بى 

عناراه و اينیت ایه نين واقف بودى و در راشتاي جيت ديی بى روهد صكم لیري صير بى آه بشیار اينیت دادى اهد. در لذصتى ن

صيرشازاه ایراه با درك ضڇیڇی كى از نومفى ياي فريهلی و اعتقادي زیشت بونی و صرایط ڇكونتی زناه خود داصتى اهد و با 

هلاى بى عالیق و شالیق صيروهداه ایراهی تواهشتى اهد امناه ياي صيري زیادي را طراڇی كههد كى بشیاري ازآهاه جزء آثار 

ب نی آیهد. رعایت هكرده فرنوم ياي طراڇی امناه نوجب  بیاه هصده ضڇیڇ يدف در اهتقام تاریخی نين در كصور بى  ڇشا

 ایدى و در هتیجى بی نیمی صيروهداه بى بيرى برداراه ایه عهاضر نی صود.

 ارزش طراڇی امناه يا در زناه ياي لوهالوه بى ضورت نتفاوتی ارزیابی نی صود. اكهوه توجى بى هصاهى ياي صيري بى عهواه

 یكی از ویسلی ياي صير ایدى آم ينیت پیدا كردى اشت.

 از يهیذ تضویر یا يویت ههداتو نی ڇتی ، يشتهد نوثر صير كم در یا يصير هاڇیى یك در یابی جيت ڇس دیجاا در يا هصاهى

 كى ريبطو ،كههد نی كنك صير در يبضر ييا كیفیت یشافزا بى يصير ييا هصاهى. كههد دیجاا ىبیههد يهذ در را صير یك

 هنكا و هناز ههداتو نی يا همناا. كههد دىشتفاا یكدیلر تنالقا ايبر فضایی یا يید آدرس ايبر يا آه از ههداتو نی دننر

 كنك صير در يبضر ييا كیفیت یشافزا بى يصير ييا هصاهى. كههد تضنیه را یكدیلر با كالنی و جتناعیا تتباطاار اريبرقر

 كههد. دىشتفاا یكدیلر تنالقا ايبر فضایی یا يید آدرس ايبر يا آه از ههداتو نی دننر كى ريبطو ،كههد نی
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امناه ياي صيري بى عهواه هصاهى ياي فضاي  كاربرد دارهد، بیاه خاضی از كیفیت ياي نعناري يشتهد و نهظوري از ڇس 

ارتباط برقرار نی كهد یا برعكس طراڇ را نی رشاههد كى نفايینی در خود پهياه كردى اهد و يركس یر اشاس ذيهیت خود با آه 

فريهلی یا نذيبی دارهد یا -بى نقابمى با آه بر نی آید. نفايین بى ضورت رنز در امناه يا قرار لرفتى اهد، اغمب نفايین اجتناعی

بى رفتار و نهش نردن صير دالمت دارهد. رعایت تهاشب يا و نقیاس اهشاهی امناه يا در ضورت اجراي ضڇیڇ نی تواهد ڇس 

صكوى و عظنت یا ضنینت با فضارا فراين آورهد. نضامڇ بكار رفتى در امناه يا و كیفیتی كى ابتدااز طریق دیده و شپس از طریق 

 منس كرده بى بیههدى نهتقم نی كههد، از دیلر فرنومى يایی اشت كى باید در طراڇی امناه صيري نورد توجى باصد.

رفتى صده در طراڇی امناه ياي صيري باید بى آه يا توجى صود بى قرار زیر اشت تعدادي از نفايینی كى كى در ضورت درهظر ل

: 

اشتفادى از عالئن نقدس یا روڇاهی و نعهی لرا: اشتفادى از اشانی نقدس اشالنی، هان نعضونیه و اشتفادياز اصعار عرفاهی بى  -1

 ضورت خطاطی و یا هقاصی در شاختار امناه صيري

تفادى از هنادياي خاضی هظیرآب، درخت و خاك كيدر فريهل ایراهی بشیار داراي اينیت يشتهد در اڇتران بى طبیعت: اش -2

 طراڇی اجزاي نختمف امناه صيري بى صكم نشتقین و غیر نشتقین

هلاى بى پیصیهى بونی ایراهی: هلاى خاص بيفهوه نوجود در پیصى يایی هظیر كاصی كاري، شفاملري، فیروزى تراصی، فرش بافی -3

 ... در امناه ياي صيري و

 

 

 

اشطورى بهیاه بوده: اشتفادى از هنادياي اشاطیري ایراه باشتاه هظیر آهچى در صايهانى و شایر كتب ڇنااشی ایراه آندى در -4

 يویت بخصی بى امناه صيري

 نفاخرلرا بوده: اشتفادى از ویسلی يا و آثار نفاخر در طراڇی امناه ياي ير صير -5

نضامڇ بونی: اشتفادياز نضامڇی هظیر شهل فیروزى، كاصی، آجر، صیصى، چوب، و شایر نضامڇ بونی در شاخت اشتفادى از  -6

 امناه ياي صيري

اشتفادى از بخش يایی ناههد لهبد، نهارى، طاق ياي خاص، صنشى، ترهج، نربع ياي تو در تو، آییهى، آب هنا و... در طراڇی  -7

 امناه ياي صيري

وى بر ایه عهاضر، باید از عهاضر طبیعی نوجود رد ير نهطقى، هظیركوى، دصت، لیاى یا جاهور خاص بونی و الزن بى ذكر اشت عال

ينچهیه ضهایع نوجود رد ڇام یا لذصتى نهطقى كى آوازى اي بشیار دارد اشتفادى كرد تا ير صيروهد و بیههدى اي با دیده بها عالوى 

، فريهل و شبك زهدلی جاري در صير را نصايدى هنودى و قادر بى فين و بیاه  بر اڇشاس غرور و تعمق بتواهد شیري از تاریخ

 نفيون امناه صيرش باصد.
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 چاة دون، تيراه.
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