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بازنمایی فضای اجتماعی شهری در ادبیات داستانی ایران معاصر
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چکیذُ:
ٞدف ایٗ زكمیك خاسخ ت ٝایٗ سؤاَ اسر وٛ٘ ٝیسٙدٜی ادتیااذ داساسا٘م ٔؼاغای ایایاٖ د
زػٛییسازی از زكٛالذ فضای اغسٕاػم ضاٟیی ؾٍ٘ٛا ٝتا ٝزؼاا یا ػٙاغای  ٚض ػایرٞاا
خیداخس ٝاسر؟ ت ٝتیاٖ دیٍی تا د ٘ظی ٌیفسٗ زؼا یا ٔفاٞیٓ ٔؼیٗ  ٚقساس د ٚش خژٞٚص
عثیؼرٌیایا٘ٝی ٞیتیذ تّٔٛی آیا فضاٞای اغسٕاػم ٔاٙؼى

ضاد ٜد ادتیااذ داساسا٘م ایایاٖ

ٔؼاغی از یه فیآیٙد دیاِىسیىم تیٗ ػٙاغی قمیمم غأؼٝی زٛغایا ضاد ٜد داساساٖ ٞ ٚاٗ
٘ٛیسٙد ٜاسر یا از زؼا یا ٔٙػٕد  ٚضاتر ٔٛغٛد د ٌفسٕاٖٞای سیاسم  ٚاغسٕاػم قااوٓ تای
فضای ػٕٔٛم ٚ ٚضٙفىیی غأؼ ٝتیٌیفسا ٝاسار؟ غأؼاٝی آٔاا ی ٔا ٛد ٔغاِؼأ ٝػٕٛػاٝ
داسساٖٞای وٛزأ ٚ ٜاٖٞای ٘ٛضس ٝضد ٜد دٜ ٚی ٔؼاغی ادتیاذ اییاٖ اسرٙٔ .ظا ٛاز دٜ ٚی
ٔؼاغی از ٔمدٔاذ تیٚز ا٘مالب ٔطیٚع ٝزا ا٘مالب ت 1357 ٕٟٗاسرٕ٘ٛ٘ .اٝی آٔاا ی ضاأُ 2
٘ٛیسٙد 5 ٚ ٜاضی داسسا٘م اسر و ٝتی اساس ٘ظی ٔ 27س ػع  ٚتا اسسفاد ٜاز ٚش دِفم ا٘س اب
ضدٜا٘دٔ .ثٙای ٚضم ایٗ خژٞٚص «ػیٌٗیایم دیاِىسیىم» اسار .تای ایاٗ ٔثٙاا  ٚتاا اساسفاد ٜاز
٘ظییاذ غیظ زیُٕ ٙٞیی ِٛفِٛ ٚ ٛسیٗ ٌّدٔٗ  ٚتسظ ٓٞزٔاٖ آٖٞا ت ٝؾاا ؾٛب زكّیّام
دیاِىسیىم ٔٙغثك تا ٘ٛع خاٙػٓ دیاِىسیاه ٔا ٛد زؼییاا ٚ

ٌاٚ ٛیؽ تاا ػٙاٛاٖ «دیاِىسیاه
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 -3اسسادیا غأؼ ٝضٙاسم دا٘طٍا ٜآزاد اسالٔم ٚاقد ٔثا وٝ

shapour.behyan@gmail.com
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ؾطٓا٘دازٞا یا زماتُ ٔٙاظی» ٔم سیٓ و ٝتی اساس آٖ ٔمزاٛاٖ تاا تی سام ٞای غازس از سیساسٓ
اغسٕاػم ت ٝاتغٞٝای ٔسماتُ آٖ ػٙػی یا غزس تا ػٙاغی یا اغزاس دیٍی سید .تاا اساسفاد ٜاز ایاٗ
ؾا ؾٛب زكّیّم أىاٖ لیا دادٖ دادٜٞای قاغُ از خژٞٚصٞا ٓٞ ٚؾٙیٗ اعالػااذ ا زثااعم
ػٙاغی د وٙا  ٚ ٓٞایػاد یه ٘ظاْ یا سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم ا فیإٛ٘ ٓٞد  ٚاز عییك ایاٗ
سیسسٓ ت ٝزكّیُ وّم غأؼٔ/ٝسٗ دسر یافر .آ٘ؿٔ ٝمزٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٘سیػٝی وّام زكمیاك  ٚد
غٛاب سؤاَ اغّم زكمیك ا ائٕٛ٘ ٝد آٖ اسر وٞ ٝیؽوداْ از ٘ٛیسٙدٌاٖ ٔٙس ة ا ٕ٘مزٛاٖ تاٝ
عٔ ٛغّك دیاِىسیهٌیا یا تیػى

٘أید زییا ٞی وداْ از آضا آ٘اٖ تا زٛغ ٝتٛٔ ٝلؼیر اغسٕااػم

 ٚزٔاٖ ٍ٘ا ش اضی  ٚضیایظ اغسٕاػم  ٚفیدی ٘ٛیسٙدٓٞ ٚ ٜؾٙیٗ ٘ٛع  ٚقػٓ داسساٖ ٔمزٛا٘اد
دا ای خظ سیی ساخسا ی ٔسفاٚزم تاضد.
کلوات کلیذی :فضای اغسٕاػم ضٟی ػیٌٗیایم دیاِىسیىم ادتیاذ داسسا٘م سیساسٓ اعالػااذ
اغسٕاػم

همذهِ
ز٘دٌم ضٟیی  ٚقض ٛد ٔىاٖٞای ػٕٔٛم  ٚخػٛغم قاضی د یه ضٟی
زػیتٝای د د ن  ٚضٙاخر آٖ تٞ ٝی یه از ساوٙاٖ ضٟیٞا ٔمدٞد و ٝایٗ زػیت ٝا
ٔمزٛاٖ ت ٝزػا ب «خٛب» «تد» «ٔغّٛب» «٘أغّٛب» «ٔا٘دٌا » «فیأٛش ضد...ٚ »ٜ
زمسیٓ تٙدی وید .ایٗ زػا ب د ٞ ٗٞی فید ت ٝل َٛوٛیٗ ِیٙؽ سیٕا یا زػٛییی از ضٟی
ا ٔم سازد و ٝتیای ا ٚتا خاعیاذ ٔ ٚؼا٘م ٔ سّفم ٕٞیا ٜاسر  ٚاز آٖغایم و ٝایٗ
زػا ب اغسٕاػم ضٟیی تازٕ٘ٛدٞای خاغم دا د  ٚتا زٛغ ٝت ٝزأضییی و ٝفضاٞای
اغسٕاػم د ادتیاذ ٞی غأؼٔ ٝمزٛا٘ٙد تٍذا ٘د دسریاتم تٔ ٝكسٛای ادتیاذ داسسا٘م
از ٔٛا دی اسر ؤ ٝمزٛاٖ از عییك آٖ ت ٝتازٕ٘ایم  ٚضٙاخر فضای اغسٕاػم ضٟیٞا
دسر یافر .د قمیمر ضٟی٘طیٙم  ٚادتیاذ داسسا٘م خی٘ٛدی زٍٙاز ًٙتا  ٓٞدا ٘د .ضٟی
ؾ٘ٛاٖ ٔكُٕ ٔد ٘یس ٝتا زٕایز ٞی ؾ ٝتیصزی فضاٞای خػٛغم از ػٕٔٛم زط ع ٔم-
یاتد .تٙاتیایٗ ٌزا ش ز٘دٌم ٚزٔیٜی ٔیدْ د آٖ ت ٝاتزا ٞای غدیدی ٘یاز دا د و ٝزٛاٖ
تاززاب ایٗ زغیییاذ ا داضس ٝتاضد .یىم از ایٗ اتزا ٞای غدید ادتیاذ داسسا٘م د
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اضىاَ ٔ سّا آٖ ٓٞؾٔ ٖٛاٖ  ٚداسساٖ وٛزا ٜاسر.
ا٘ؼىاس زكٛالذ د ٘ٚم  ٚسغكم ضٟیٞا د ادتیاذ داسسا٘م ٞیافسم اسر وٝ
ٔمزٛا٘د د ضٙاخر تازٜٞای زا ی م یه غأؼ ٝت ٝخژٞٚصٌیاٖ یا ی سا٘د أا از سٛی
دیٍی ػٙاغی  ٚخدیدٜٞای ٔ سّفم ٔمزٛا٘د تی ؾٍٍ٘ٛم زػٛییسازی زكٛالذ فضای
اغسٕاػم ضٟی د

 ٚ ٗٞز یاٚضاذ لّٕم ٘ٛیسٙد ٜزأضیی ٌذا د .ضٙاخر ػٙاغی اغّم ٚ

٘كٜٛی ساخر ایٗ ػٙاغی د ا٘دیطٝی یه ٘ٛیسٙد ٜتازٌٛوٙٙدٜی ٔیزاٖ ا٘غثاق زػٛیی
ساخس ٝضد ٜد ٔسٗ داسساٖ تا غأؼٝی تیی٘ٚم  ٚزكٛالذ زا ی م آٖ اسر .ضٙاخر
فضاٞای اغسٕاػم ضٟیی تا اسسفاد ٜاز ٔس ٖٛادتیاذ داسسا٘م تد ٖٚزٛغ ٝت٘ ٝكٜٛی ا زثاط
ٔسٗ داسسا٘م فضای اغسٕاػم ضٟیی ٛ٘ ٚیسٙد ٜأیی ٘الع  ٚضاید ٌٕیاٜوٙٙد ٜتاضد.
تٕٞ ٝیٗ دِیُ د ایٗ خژٞٚص ٔا تا تٟیٌٜییی از زؼا یا ٌٚ ٛیؿم دیاِىسیه دسر تٝ
زؼییا سیسسٕم تیای زكّیُ ٚاتظ ػٙاغی اغسٕاػم تا ػٛٙاٖ «سیسسٓ اعالػاذ
اغسٕاػم» ٕ٘ٛد ٚ ٜتا تٟیٌٜییی از دادٜٞای قاغُ از ٔغاِؼٔ ٝس ٖٛادتیاذ داسسا٘م ٔؼاغی
ت ٝتی سم ٘ٛع ٚاتظ ٔٛغٛد ٔیاٖ تیخم ػٙاغی ایٗ سیسسٓ خٛاٞیٓ خیداخر.
ٞدف ایٗ زكمیك خاسخ ت ٝایٗ سؤاَ اسر وٛ٘ ٝیسٙدٜی ادتیاذ داسسا٘م ٔؼاغی اییاٖ
د زػٛییسازی از زكاٛالذ فضاای اغسٕااػم ضاٟیی ؾٍ٘ٛا ٝتا ٝزؼاا یا ػٙاغای ٚ
ض ػیر ٞا خیداخس ٝاسر؟ ت ٝتیاٖ دیٍای تاا د ٘ظای ٌایفسٗ زؼاا یا ٔفااٞیٓ ٔؼایٗ ٚ
قساس د

ٚش خژٞٚص عثیؼرٌیایا٘ٞ ٝیتیذ تّٔٛی آیا فضااٞای اغسٕااػم ٔاٙؼى

ضد ٜد ادتیاذ داسسا٘م اییاٖ ٔؼاغی از یه فیآیٙد دیاِىسیىم تیٗ ػٙاغی قمیمم غأؼاٝ
ز ٛغیا ضد ٜد داسساٖ ٛ٘ ٗٞ ٚیسٙد ٜاسر یا از زؼا یا ٔٙػٕاد  ٚضاتار ٔٛغاٛد د
ٌفسٕاٖٞای سیاسم  ٚاغسٕاػم قاوٓ تی فضای ػٕٔٛم ٚ ٚضٗفىایی غأؼا ٝتیٌیفساٝ
اسر؟
ضْز ٍ فضای اجتواػی ضْزی
فضای ضٟیی ساخسا ی سازٔاٖیافس ٝآ اسسٚ ٚ ٝاغد ٘ظٓ ت ٝغ ٛذ واِثدی تیای
فؼاِیرٞای ا٘سا٘م اسر (زٛسّم  .)18 :1386و ٝاساساً از س ٝعییك ضٙاخسٔ ٝمضٛد:
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ویفیر ٔكػ ٛتٛدٖ فضا ویفیر زیثایمضٙاخسم ػٙاغی زطىیُدٙٞد ٚ ٜفؼاِیر خاظ
ضٟیی و ٝد آٖ ٚالغ ٔمضٛد .اخاخ ٛذ فضای ضٟیی ا د تیدا ٘دٜی ٔػٕٛػٝای از
ا زثاعاذ ٔمدا٘دٚ .ی تا ٚا د ویدٖ فی ًٙٞد ِیسر ٔٛا د زأضییٌذا د ضىٌُییی
فضاٞای ضٟیی ٌأم ت ٝغّ ٛتیٔمدا د  ٚقّمٝی ٌٓضدٜی فضای فیزیىم  ٚفضای
ٙٞم ا از عییك ٙٞػا ٞای فیٍٙٞم ت ٓٞ ٝخی٘ٛد ٔمز٘د (خا سم .)24 :1381
فضای ضٟیی تٔ ٝطاتٝی یه ٔكیظ اغسٕاػم د تیدا ٘ادٜی ٔػٕٛػاٝای از ا زثاعااذ
اسر .ضٙاخر فضای ضٟیی از عییك ضٙاخر ضىُ تػایی (د٘یاای اد اوام)  ٚإٞیار
اغسٕاػم (د٘یای ا زثاعم) آٖ أىاٖخذیی ٔمضاٛد٘ .كأ ٚ ٜٛیازاٖ ا زثااعم وا ٝاساسفاد-ٜ
وٙٙدٌاٖ تا فضا تیلیا ٔموٙٙد إٞیر سازٔاٖدٞم ػٙاغی ا د فضا ٘طاٖ ٔمدٞد .ضاٟی
ت ٝع ٛوّم لٛا٘یٗ قاوٓ تی ٚاتظ فیٍٙٞم ٔیدٔاٖ یه غأؼ ٝا د خٛد تٕ٘ ٝایص ٔم-
ٌذا د .فی ًٙٞد اضیا اضاىاَ زیسایٕاذ اتازا ٔ ٚكایظ فیزیىام ظااٞی ٔامضاٛد ٚ
عیاقمٞای ضٟیی عیاقم خا٘ٞٝا  ٚساخسا ٞای ػٕٔٛم ت ٝع ٛغییف تاززاب ا زشٞا
 ٚاػسماداذ یه فیٞ ًٙٞسسٙد .از ایٗ  ٚفیٔ ًٙٞسسمیٕاً از عییك ٘ظاْ فؼاِیارٞاا  ٚتاا
ا ائٝی دسس ٛاِؼُٕٞای ٔؼیٗ ٘اظی تی ا٘ػاْ فؼاِیرٞا تی فضا ٔ ٚكیظ ضٟیی زاأضیی ٔام-
ٌذا د  ٚفضای ضٟیی ا ٔكػِٛم فیٍٙٞم ٔمٕ٘ایا٘د .تٙاتیایٗ فضاای ضاٟیی تاا ٚی-
ویدی اغسٕاػم ت ٝػٛٙاٖ فضایم ساخس ٝضدٔ ٜكػِٛم فیٍٙٞم تا ٝضإا ٔامآیاد واٝ
ز كر زأضیی ٘ییٞٚاای تیخاساس ٝاز فیٙٞاً  ٚاغسٕااع ضاىُ ٌیفسا ٝاسار .ایاٗ ٘ییٞٚاا
ٔػٕٛػٝی لٛا٘یٗ ٙٞ ٚػا ٞای ٟ٘ادی ٝٙضد ٜغأؼا ٝاسار وا ٝتاٚ ٝاساغٝی ا زشٞاا از
لد ذ ٘ ٚییٚی الزْ تیای تٟٙػا ویدٖ ٔیدْ تیخ ٛدا اسر ٕٞ ٚیٗ ٘ییٞٚا ٞساسٙد واٝ
د زؼأُ تیٗ فی ٚ ًٙٞاغسٕاع ت ٝخّك فضای ضٟیی ٔٙػای ٔامضا٘ٛد (زٛساّم :1386
.)46
باسًوایی فضای اجتواػی ضْزی
زیُٕ ضٟی ا ت ٝػٛٙاٖ ػیغٝی ٌیدش ٔ ٚثادِ ٝ٘ ٝغیفاً ٌیدش ٔ ٚثادِٝی خٚ َٛ
واال تّىٓٞ ٝؾٙیٗ ٌیدش ٌیٜٞٚای اغسٕاػم  ٚافیاد  ٚزماعغ خٛیایم قّمٞٝای
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اغسٕاػم ت ٝزػٛیی ٔموطد .ادػای اغّم زیُٕ د ٔماِٝی «والٖضٟی  ٚقیاذ ٙٞم» آٖ
اسر و ٝتا ضىٌُییی والٖضٟیٞا ؤ ٝثسٙم تی السػاد خِٛم ٞسسٙد ٘ٛع غدیدی از
قیاذ ٙٞم د ا٘ساٖٞا ضىُ ٔمٌیید و ٝآٖ ا ٔمزٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٘ٛػم ٔىا٘یسٓ دفاػم
د تیاتی زكٛالذ ػظیٓ  ٚػٕیك ز٘دٌم ٔد ٖ زّمم وید .د والٖضٟی ػمُ  ٚخ َٛدٚ
وٗ اساسم ت ٝضٕا ٔمآیٙد و ٝیىدیٍی ا زمٛیر ٔموٙٙدٞ .ی د ٚدا ای غٟرٌیییٞا ٚ
ٔؼیا ٞای ٔطاتٟم ٞسسٙد و ٝتا سیغیٜی آٖٞا ٚاتظ اغسٕاػم ٔیاٖ ا٘ساٖٞا ت ٝضمس-
اٍ٘ا ی وٕیرخذییی  ٚػیٌٗیایم زمّیُ ٔمیاتد .زیُٕ والٖضٟی ا ٔػٕٛػٝای از ضثى-ٝ
ای از زمسیٓوا زٛزیغ ا زثاعاذ السػاد خِٛم ٔ ٚكافُ ٚضٙفىیی ٔمدا٘د و ٝضٟی
سیٔای ٝا تٚ ٝغٛد آ ٚدٜا٘د .تا اسسفاد ٜاز ٕ٘ٛدا  1ضثىٞٝای والٖضٟیی ٔ ٛد ٘ظی
زیُٕ ا ٔمزٛاٖ ت ٝغ ٛذ زیی ٘طاٖ داد:

ًوَدار ضوارُی ( :)6ضبکِّای کالىضْزی ٍ رٍابط آىّا اس دیذگاُ سیول

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝایٗ ٕ٘ٛدا ٘طاٖ ٔمدٞد ضثىٞٝای فضایم زؼییا ضد ٜاز سٛی زیٕاُ
ٞی وداْ ت طم از فضای ضٟیی ا د تی ٔمٌیی٘د وٞ ٝی ضثى ٝتا دیٍای ضاثىٞٝاا دا ای
ٓٞخٛضا٘م ٓٞزٔاٖ اسر و٘ ٝطاٖدٙٞدٜی ٚغٛد ا زثاعم دیاِىسیىم تیٗ ایٗ ضاثىٞٝاا د
فضای ضٟیی از ٘ٛع دٔٚیٗ اتغ ٝدیاِىسیه ٔ ٛد زؼییا ٚ

ٌٚ ٛیؽ یؼٙم دیاِىسیاه

ٓٞفیاخٛا٘مٞ 2سسٙد .دیاِىسیه ٓٞفیاخٛا٘م 3یا زضٕٗ ٔسماتُ 4تدیٗ ٔؼٙاسر و ٝالیٞٝا
 ٚزٙاٚب ٞای ظاٞیی ٔسسٕیٖ د  ٚ ٓٞتا  ٓٞظ ٟٛوٙٙد از ٞآ د آیٙاد  ٚتاٞ ٝآدیٍای
1- Venn Diagram
2- Mutual implication
 - 3تی اساس زیغٕ ٝی دوسی قسیٗ اتٛاِكسٗ زٟٙایم :غٛع ضٛد ت( ٝزٟٙایم )401 :1391
 - 4تی اساس زیغٕ ٝی دوسی قسٗ قثیثم :غٛع ضٛد تٚ ٌٛ( ٝیؽ )242 :1351
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تیسٙد ٔطُ ػٙاغیی و ٝآٖلد د ٞ ٓٞسسٙد وإ٘ ٝامضاٛد آٖٞاا ا از ٞآ غادا واید
(زٟٙایم  .)401 :1391تی ایٗ اساس ٕ٘مزٛاٖ ٞیؽیاه از خاٙع ضاثىٝی زؼییاا ضاد ٜاز
سٛی زیُٕ ا ٔسمدْ تی دیٍی ضثىٞٝا دا٘سر  ٚایٗ ضثىٞٝا د یه فیآیٙد ٓٞفیاخاٛا٘م
تا خٛد والٖضٟی ٘یز اتغٝای ٔطات ٝتٚ ٝغٛد ٔمآ٘ ٚد.
ٙٞیی ِٛف٘ 1 ٛیز زِٛید فضا ا تیآٔد ٜاز س ٝتُؼد وا ٝتا ٝغا ٛذ دیااِىسیىم تاا ٞآ
ا زثاط دا ٘د د ن ٔموٙد« :ق ضد« 2»ٜد ن ضد« ٚ 3»ٜزیساس( 4»ٝاضإید .)89 :1393
فضای ق

ضد :ٜفضا غٙثٝای لاتُ اد ان قسم دا د ؤ ٝمزٛاٖ ت ٝوٕه قاٛاس آٖ ا

د یافر .ایٗ اد ان ساز٘د ٜغزیم غدا ٘طد٘م از ٞی ویدا اغسٕاػم اسر ٝ٘ .زٟٙا دیدٖ
تّى ٝضٙیدٖ تٛییدٖ ِٕ

ویدٖ ؾطیدٖ ٞ ٚی ؾیزی و ٝد ٔؼیؼ قٛاس لایا ٔام-

ٌیید ضأُ ایٗ تُؼد ٘یز ٞسر .ایاٗ تُؼاد لاتاُ اد ان قسام فضاا ٔساسمیٕ ًا تأ ٝادیار
«ػٙاغیی» و« ٝفضا» ا ٔمساز٘د ٔایزثظ اسار(ِٛفا)20 :1991 ٛ؛ فضاای د ن ضاد:ٜ
ٕ٘مزٛاٖ اد اوم قسم از ٔاٞیر فضا داضر ٍٔی آٖو ٝلثُ از اد ان قسم اد ان ٙٞم
از آٖ د ا٘دیط ٝغ ٛذ ٌیفس ٝتاضدٌ .ید  ٓٞآ ٚدٖ ػٙاغیی و ٝتی ٚی « ٓٞوّیسام» ا
ضىُ ٔمدٙٞد و ٝفضا ت ٝقساب آ ٚدٔ ٜمضٛد ٔسسّزْ وٙطم ٙٞم اسر وا ٝتاا زِٛیاد
دا٘ص ا زثاط دا د (ٕٞاٖ)21 :؛ فضای زیسس :ٝسٔٛیٗ تُؼد زِٛید فضاا زػیتاٝی زیساس ٝاز
فضاسر .ایٗ تُؼد دالِسم اسر از غٟاٖ آٖؾٙاٖ و ٝا٘سااٖٞاا د غییااٖ وایدا ز٘ادٌم
ٚزٔی ٜخٛد آٖ ا زػیتٔ ٝم وٙٙدِٛ .فا ٛد ایاٗ زٔیٙا ٝتاا غایاقر سا ٗ ٔامٌٛیاد:
«زػیتٝی زیسس ٚ ٝػّٕم اغازٕ٘ ٜمدٞد زا از عییك زكّیُ ٘ظایی تاٝعا ٛوأاُ آضاىا
ضٛدٕٛٞ .ا  ٜؾیزی اضافم زسّٕ ٝتیاٖ ٘طد٘م  ٚزكّیُ٘اضد٘م أا تسایا ا زضإٙد تاالم
ٔمٔا٘د و ٝزٟٙا از عییك اتزا ٞا ٙٞیی لاتُ تیاٖ اسر» (ٕٞاٖ.)22 :
ایٗ س ٝتُؼد از زِٛید فضا ٚقدذ دیاِىسیه ٔسؼا ضم ا ٔمسااز٘د .ایاٗ زؼیّٙام ساٝ
ٚغٟم اسر؛ فضا زٟٙا د اضی ٔسماتُ ٞی سٚ ٝغ ٝظٔ ٟٛموٙدٞ .سسٝی ٔیوازی ٘ظییاٝی
1- Henri Lefebvre
2- The Conceived
3- The perceived
4- The Lived
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زِٛید فضا ضأُ سِ ٝكظ ٝی زِٛید اسر ٘ :سر زِٛید ٔادی؛ د ْٚزِٛیاد دا٘اص؛ ساْٛ
زِٛید ٔؼٙا .ایٗ ٘ىسٔ ٝؼّٔ ْٛموٙد وٛٔ ٝضٛع ٘ظییٝی ِٛف« ٛفضاای فام٘فسا ٚ »ٝقسام
«زیزیة اضیاس ٔادی ٔ ٚػٛٙػاذ د فضا» ٘یسر .فضا ا تاید ٓٞؾ ٖٛضثى ٝد ٞآ خیؿیادٜای
از ٚاتظ و ٝتٝعٔ ٛدا ْٚزِٛید  ٚتاززِٛید ٔمض٘ٛد د ن وید (اضٕید .)90 :1393
از سٛی دیٍی زیُٕ تیای تی سم ٚضؼیر ضٟی غیف خیداخسٗ تا ٝآٔاا غٕؼیسام ٚ
ٚضؼیر تافر ٔٙغمٝای ٔ ٚكّٝای ا وافم ٕ٘مدا٘د .أ ٚؼسمد اسر تاید ت ٝضىُ ٚا٘م ٚ
غ ٛی فضای ز٘دٌم و ٝقاغُ ٚاتظ ٔسماتُ ٕ٘ادیٗ ٔیاٖ ٔایدْ د ٔكایظ ضاٟی اسار
خیداخس ٝضٛد (فییزتم  .)243 :1385تی اساس ٘ظی زیُٕ ضٟی ا ٔمزٛاٖ ت ٝایاٗ غا ٛذ
٘طاٖ داد:

ًوَدار ضوارُی ( :)4تمسینبٌذی فضای ضْزی اس دیذگاُ سیول

تی ٔثٙای زمسیٓتٙدی زیُٕ ٞی ضٟی ت ٝػٙاغی ٔادی و ٝتٔ ٝػٕٛػٞٝای فیزیىم ٞآ-
ؾ ٖٛساخسٕاٖٞا خیاتاٖٞا  ٚغٕؼیر (ٍ٘یش آٔا ی ت ٝا٘ساٖٞا ت ٝػٙاٛاٖ یاه ػادد) ٚ
ٔػٕٛػٞٝای اغسٕاػم زمسایٓ ٔام ضا٘ٛد وا ٝایاٗ د ٚػیغا٘ ٝیاز تاا یىادیٍی اتغاٝی
دیاِىسیىم ٓٞفیاخٛا٘م دا ٘د .زیُٕ ضٟی ا یه ٔػٕٛػٝی خٛیا د ٘ظی ٔمٌیید و ٝافیاد
د قاَ وٙص ٔسماتُ دائٕم ٞسسٙد و ٝخیأدٞای خاظ خٛد ا دا د از یه عیف تاػاص
قاِر تمزفاٚزم  ٚدَزدٌم ٔمضٛد  ٚفی ًٙٞیه تؼدی ضد ٔموٙد  ٚاز عایف دیٍای
ٕٞیٗ ٔكیظ أىاٖ ضىٛفایم خاللیرٞا ا فیأ ٓٞمسازد .تی ایٗ اساس فاید ا٘ساا٘م ا
ٔمزٛاٖ تٌٞٝ٘ٛ ٝای زیی د ٘ظی ٌیفر:
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ًوَدار ضوارُی ( :)9جایگاُ فزد در ضبکِّای کالىضْزی

ًوَدار ضوارُی ( :)2جایگاُ فزد در تمسینبٌذی فضای ضْزی

تاید زٛغ ٝداضر و ٝخٛد ضٟی ت طم از عثیؼر اسر .ت طم از غٟاٖ لاتُ دسسیس
ا٘ساٖ و ٝتیٗ ضٟی ٔ ٚػٕٛػٝی خا ظ از ضٟی  ٚد وُ عثیؼار ٘یاز اتغاٝی دیاِىسیاه
ٓٞفیاخٛا٘م ٚغٛد دا د.

ًوَدار ضوارُی ( :)1رابطِی ضْز ٍ طبیؼت

تا زّفیك دٕٛ٘ ٚدا ( )5( ٚ )3اتغٝی ٔسماتُ فضاٞای واِثدی  ٚاغسٕاػم ضاٟی ا تاا
عثیؼر ٔمزٛاٖ ت ٝزػٛیی وطید .ایٗ اتغٞٝا د ػیٙیر ٘یز د ٞای فضاای ضاٟی ٌٛیاا ٚ
ٔط ع اسر ٕٞ ٚیط ٛٔ ٝد زٛغ ٝسیاقاٖ غغیافمدا٘ااٖ ٔؼٕاا اٖ غأؼاٝضٙاسااٖ ٚ
دیٍی ٔس ػػاٖ ػّ ْٛضٟیی تٛد ٜاسر.

ًوَدار ضوارُی ( :)1جایگاُ اًساى در طبیؼت ٍ ضْز

قاَ تاید ػیغٝای ا یافر زا تٚ ٝسیّٝی آٖ تسٛاٖ ٞی ؾ ٝتٟسی اتغٝی ا٘ساٖ تا ضاٟی
 ٚغٟاٖ (عثیؼر) ا ضٙاخر .زیُٕ ٔؼسمد اسر وٙٞ« ٝی ٔا ا تٚ ٝالؼیر ٘زدیهزی ٔام-
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سازد ٔ ٚا ا ٚا د اتغٝای تمٚاسغٝزای تاا ٔؼاا٘م ٔسٕاایز  ٚػٕیاك ٚالؼیار ٔامساازد»
(فییزتم  .)267 :1385د ٚالغ ٔمزٛاٖ از ٙٞی ت ٝػٛٙاٖ ػیغٝی ٌساسیدٜای وا ٝدأٙاٝی
آٖ فیازی از ٔیزٞای ضٟی تٛد ٚ ٜد ػیٗ قاَ ت ٝفزییٗ اتغٞٝاای اغسٕااػم ٚ ٚاٖ-
ٞای ا٘سا٘م ٔمزٛا٘د ٚا د ضٛد ت ٝدیدٜی یه الیٝی ضٙاسا٘د ٜد اتغٝی ضٟی  ٚعثیؼر
 ٚا٘ساٖ ٍ٘ا ٜوید؛ الیٝای ٔؼیفسم و ٝتاززابدٙٞد ٜی فضاٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛعثیؼام  ٚضاٟیی
اسر .ایٗ الی ٝوٕٛ٘ ٝدٞای آٖ اػٓ از زػٛییی غٛزم ٘ٛضسا ی ٕٞ ...ٚا ٝد ػیغاٝی
عثیؼر ت ٝػٛٙاٖ غٟاٖ ٔادی ٕ٘ٛد ٔمیاتٙد.

ًوَدار ضوارُی ( :)1پَضص ٌّز بز فضای کالبذی ٍ فضای اجتواػی ضْز

ٙٞی ٘یز د یه اتغ ٝدیاِىسیه ٓٞفیاخٛا٘م تا فضاٞای واِثادی  ٚاغسٕااػم ضاٟی ٚ
ا٘ساٖ ٓٞزٔاٖ یه اتغ ٝی ٔطات٘ ٝیز تا خٛد ضٟی  ٚعثیؼر تیلیا وید ٚ ٜیه دیاِىسیه
ؾٙدغا٘ث ٝا ٔمزٛاٖ د ایٗ اتغٔ ٝطاٞدٕٛ٘ ٜد.
تا زٛغ ٝتٌ ٝسسیدٌم ٔٛضٛػاذ  ٚػیغٞٝای ٙٞی ٔمزٛاٖ تیای ساِٟٛر د تی سام
ٚاتظ فٛق ػیغٞٝای ٙٞی ا زفىیه  ٚدأ ٝٙی تی سم ا ٔكدٚد ٕ٘اٛد .ایاٗ الاداْ تاٝ
ضیط د ٘ظیٌییی غٙثٝی دیاِىسیىم ػیغٞٝای ٙٞی تاا یىادیٍی  ٚلاتّیار تی سام ٞای
ػیغ ٝت ٝػٛٙاٖ یه ػض ٛاتغ ٝی دیاِىسیىم تا د  ٚ ٖٚتیی ٖٚػیغاٝی ٙٞای خّّام د
تی سم وّم ٚاتظ ضٟی  ٚا٘ساٖ ضٟی٘طیٗ ایػاد ٘ ٛاٞد وید .ت ٝػٙاٛاٖ ٔطااَ ادتیااذ ٚ
تٛیژ ٜادتیاذ داسسا٘م ا ٔمزٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ یىم از ػیغٞٝاای ٙٞای ٔ ٚااٖ ا تا ٝػٙاٛاٖ
ػیغٝای ٔد ٖ د ٙٞی ٔؼاغی د ٘ظی ٌیفر  ٚاز عییك تی سم ٔس ٖٛداسسا٘م ٔمزٛاٖ تاٝ
ٚاتظ دیاِىسیىم تا ضٟی دسر یافر .داسساٖ ػیغٝای تایای تازٕ٘اایم فضااٞای ضاٟیی
تٛیژ ٜفضاٞای اغسٕاػم وٓزی ٔسظاٞی خدید ٔمآ ٚد و ٝقاغُ ٚاتظ ٔسماتُ ایػااد ضادٜ
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تیٗ ٘ٛیسٙد ٜت ٝػٛٙاٖ ػٙػی ا٘سا٘م  ٚفضاٞای ضٟیی ٓٞ ٚزٔاٖ تایٗ ٘ٛیساٙدٔ ٚ ٜاسٗ ٚ
ٔسٗ  ٚفضاٞای ضٟیی اسرِ .ف٘ ٛیز دسر٘ٛضسٞٝا اساٙاد ٔ ٚااٖٞاا ا ٘یاز تا٘ ٝاٛػم
فضای تازٕ٘ایم د ٘ظی ٔمٌیید و ٝافیاد ت ٝغ ٛذ آزادا٘ٝزیی از خاالَ ایاٗ ٔساٚ ٖٛا د
ػُٕ ٔمض٘ٛد  ٚت ٝتیاٖ افىا خٛد ٔمخیداز٘د .وٙصٞای فضایم و ٝد آٖ فضا از خاالَ
وٙصٞای ز٘دٌم ٚزٔی ٜت ٝغ ٛذ دیاِىسیىم زِٛید  ٚتاززِٛید ٔمضٛد.

ًوَدار ضوارُی ( :)9رابطِی دیالکتیکی داستاى ،ضْز ٍ ًَیسٌذُ

ضٟی تسسی فیٔ ًٙٞاد ٖ ٔ ٚااٖ زػاٛییٌی آٖ تا ٝضإا ٔام ٚد .زاالش د د ن
ؾٍٍ٘ٛم ت ٝزػٛیی وطید ٜضدٖ ایٗ خیٚتّٕازیزٜٞای ٔد ٘یسٝی ضٟیی د داسساٖ ٔؼاغای
تی زػٛیی ٔ ٚفْٟٛسازی ٘ٛیسٙد ٜاسسٛا اسر .ایٗ زػٛیی ٔ ٚفْٟٛسازی تا ٝزٔیٙاٞٝاای
قضٛ٘ ٛیسٙد ٜد

اتغٞٝای ٓٞزٔاٖ دیاِىسیىم از ٘ٛع ٓٞفیاخٛا٘م تا ضثىٞٝای فضاٞا

ػیغٞٝای ضٟیی  ٓٞ ٚؾٙیٗ تا عثیؼر  ٚخٛد ادتیاذ داسسا٘م اسر؛ ت ٝتیاٖ دیٍی د ایٗ
فیآیٙد ضٙاخر ٘ٛیسٙد ٜت ٝاتغٝای دیاِىسیىم ؾٙدالی ٝتا دیٍی ػیغٞٝا خٛاٞد سید.

ًوَدار ضوارُی ( :)3رابطِی دیالکتیکی چٌذالیِی ًَیسٌذُ با ػزصِّای طبیؼی ٍ ضْزی

اِثس ٝایٗ اتغٝی دیاِىسیىم ؾٙدالی ٔ ٝسع ٘ٛیسٙد ٜتا ٝػٙاٛاٖ ػٙػایی اغسٕااػم
٘یسر  ٚزٕاْ ػٙاغی ػیغٞٝا  ٚفضاٞای ٔٛغٛد د ٞی الی ٝوا ٝد ٕٞااٖ الیاٝی خاٛد
دا ای ٚاتظ دیاِىسیىم تٛد٘د د ایٗ سیساسٓ ؾٙدالیا٘ ٝیاز دا ای ٚاتاظ دیااِىسیىم تاا
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ػیغٞٝا  ٚػٙاغی دیٍی ٞسسٙد تا ٝػٙاٛاٖ ٔطااَ ػیغاٝی السػااد خاِٛم دا ای اتغاٝی
دیاِىسیىم ٓٞزٔاٖ تا فضاٞای واِثدی  ٚاغسٕاػم ضٟی ٕٞ ٚؿٙیٗ ػیغٞٝای ٙٞی اسر ٚ
یا ػیغٝی زٛزیغ تا ػیغٝی ٙٞی  ٚادتیاذ د اتغٝای ٔدأ ٚ ْٚسماتُ ٞسسٙد.
ایٗ ٚاتظ ا ٔمزٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ سیسسٓ اغسٕاػم د ٘ظی ٌیفر .تی ٔثٙای ایاٗ سیساسٓ
اغسٕاػم ٞیؽ ٚالؼٝای دا ای یه ٔؼٙم ٔط ع  ٚازم ٘یسرٔ .ؼٙم آٖ فماظ از عییاك
وٙص ٔسماتُ تا خدیدٜٞای دیٍی ت ٝدسر ٔامآیاد .د ایاٗ سیساسٓ اغسٕااػم ٞای الیاٝی
دیاِىسیىم تا دیٍی الیٞٝا دا ای ٚاتظ دیاِىسیىم ٞآزٔااٖ ٞ ٚآفیاخاٛاٖ اسار ٞ ٚای
ػٙػی ٞ ٚی الی ٝدا ای ٔػٕٛػٝای از ٚاتظ اسر و ٝتی سام آٖ تأ ٝػٕٛػا ٝاعالػااذ
ا زثاعم-اغسٕاػم ػٙاغی  ٚالیٞٝا ٔٙػی ٔمٌیدد ؤ ٝمزاٛاٖ زٕااْ ایاٗ اعالػااذ ا تاٝ
ػٛٙاٖ «سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم» 1زؼییا وید .سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم أىاٖ تی سم
ٓٞزٔاٖ زٕاْ ػٙاغی  ٚالیٞٝا ا ت ٝخژٞٚطٍیاٖ ٔمدٞد .تی ٔثٙای ٚش زیُٕ تی سم ایٗ
سیسسٓٞا ا از ٞی ٘مغ ٝی ػٙػیی آٖ ٔیسی اسر یؼٙم تا دسر ٌذاضسٗ تای ٞای ٘مغا ٝاز
ایٗ سیسسٓ  ٚتی سم وٙصٞای ٔسماتُ ٕ٘ ٚادیٗ آٖ ٘مغٝی ػٙػیی یا ضاثىٝای تاا دیٍای
٘ماط  ٚػیغٞٝای اغسٕاػم ٔٛغٛد د سیسسٓ ٔمزٛاٖ تا ٝضاٙاخر سایدٚ .ش زیٕاُ
ٔثسٙم اسر تی زفسیی أی وّم تٔ ٝیا٘ػم أی غزئم ت٘ ٝكٛی و ٝوّیر ساخسا ی ز٘ادٌم
ٔد ٖ از عییك غٛع ت ٝیه غزس ػٙػی زػٛیی وٙص واال  ...ٚزكّیُ  ٚػیاٖ ٔمضاٛد.
ٕٞیٗ أی یؼٙم ػغا زٛغ ٝت ٝوٙصٞای ٔسماتُ ؾٟیٜتٝؾٟیٔ ٜیىیٚا ٌا٘یسٓٞا قااالذ
ٚاٖضٙاخسم  ٚخالغٝی ٞی یه از اغزاس ظاٞیاً تمإٞیر ز٘دٌم ٔد ٖ ٔسفىیا٘م ٘ظیای
زیُٕ ا از آ٘اٖ و٘ ٝمغٝی ػزیٕر زفىی خٛیص ا ٔفاٞیٓ وّم  ٚا٘سزاػم لیا ٔامدٙٞاد
ٕٔساز ٔ ٚسٕایز ٔموٙد .خٛد زیُٕ ٘یز ٚش خٛیص د «فّسفٝی خ »َٛا تا ایاٗ ػثاا ذ
زػییف ٔموٙدٚ« :قدذ ایٗ خژٞٚصٞا د ایٗ أىاٖ ٟ٘فس ٝاسر و ٝوّیر ٔؼٙای قیااذ
ا ٔمزٛاٖ د ٞی یه از غزئیاذ آٖ یافر» (زیُٕ.)55 :1904 2
آغاز خژٞٚص  ٚزفىی تا غزئیاذ ظاٞیاً تمإٞیار زػاادفم ٌاذ ا  ٚقاادش وا ٝد
1- Social Information Sistem
2- Simmel
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ٟ٘ایر ٕٞیٗ غزئیاذ ت ٝوّید فٚ ٟٓالؼیر اغسٕاػم تاٙٔ ٝزِاٝی وّیار تادَ ٔامضا٘ٛد؛
ٚالؼیسم وٕٛٞ ٝا  ٜخٛد ا د ٞیأزم لغؼٚٝا  ٚزىٝخا ٘ 1ٜطاٖ ٔمدٞاد .تإٞ ٝایٗ دِیاُ
ٞیؽ ٘مغٝی ػزیٕر ٕٔسازی تیای زفىی ٚغٛد ٘دا د ٞ ٚای خدیادٜای ا ٔامزاٛاٖ اتاژٜی
زأُٔ لیا داد .ت ٝل َٛویاوائی (یىم از ضاٌیداٖ زیُٕ) از ٞی ٘مغٝی وّیار ٔامزاٛاٖ تاٝ
٘مغٝی دیٍی آٖ سیدٞ .ی خدیدٜای د تغٗ خٛد قأُ  ٚخطسٛا٘ ٝخدیدٜای دیٍی اسار ٚ
ٞیؽ ؾیزی ا ٕ٘مزٛاٖ خدیدٜای ٔغّك  ٚتما زثاط تا دیٍی اضایا  ٚأا ٛدا٘سار .اضایا ٚ
أ ٛد  ٓٞزٙیدٜا٘د ٞ ٚی یه تٔ ٝیا٘ػم یهدیٍی ٘ ٚیز تٔ ٝیا٘ػم وّیر ٘ظٕم ٕ٘ادیٗ ا
ضىُ ٔمدٙٞد.
عثماذ  ٚساخسا ٞای اغسٕاػم ٘یز غزئم از سیسسٓ اغسٕاػم ٞساسٙد وا ٝد فضاای
اغسٕاػم تا سایی ػٙاغی ٚاتظ ٔسماتُ تیلیا ٔمٕ٘ایٙدِٛ .سیٗ ٌّدٔٗ تا غایاقر فاػاُ
آفییٙصٞای ٙٞیی  ٚفیٍٙٞم ا ٘ ٝیه فید تّى ٝغٟاٖتیٙم یه غٕغ ٔمدا٘د و ٝتٝدسر
یه فید خّك  ٚػیضٔ ٝمضٛد .ا ٚآفییٙٙدٜی ٚالؼم اضی ٙٞایی ا عثمااذ  ٚسااخسا ٞای
اغسٕاػم ٔمدا٘د ٛ٘ ٚیسٙد ٜا ٕ٘ایٙدٜی عثمٝی اغسٕاػمای وا ٝتاداٖ ٌایایص دا د .د
ایٗ غ ٛذ اضیی وٛ٘ ٝیسٙدٔ ٜمآفییٙد ٘طاٖدٙٞدٜی غٟااٖتیٙام آٖ عثماٝی خااظ تاٝ
ضٕا ٔم ٚدٔ« .فاٞیٓ غٟاٍٖ٘یی  ٚفید اسسطٙایم ٟٔٓزییٗ اتزا ٔفٟٔٛم ٌّدٔٗ ٞساسٙد
و ٝد ایٗ ٚش تیای زثییٗ آضا ٙٞیی  ٚادتم ٔ ٛد اساسفاد ٜلایا ٌیفساٝا٘اد .واا ی واٝ
ٌّدٔٗ وید ٜػثا ذ اسر از ضیـ غزئیاذ آ٘ؿ ٝو ٝت ٝایٗ ٔفٟأ ْٛؼٙاا ٔامدٞاد .ایٙىاٝ
غٟاٍٖ٘یی ؾٍ ٝ٘ٛساخسٔ ٝمضٛد  ٚؾٍ ٝ٘ٛآضا ٙٞیی ا ٔساضی ٔمسازد  ٚؾٍ ٝ٘ٛیه اضی
ٙٞیی د یه د ٜ ٚخاظ ٔمزٛا٘د تٟساییٗ اضای ٘ ٚطااٖ دٙٞادٜی غٟااٍٖ٘ایی ٔؼاغای
خٛدش تاضد» ( اٚد اد  .)92 :1382ت٘ ٝظی ٌّدٔٗ زفىیاذ  ٚتیداضرٞاای یاه ٌایٜٚ
اغسٕاػم یا ٌیٞٚم تاز يزای از آٖ ٔا٘ٙاد ا٘دیطاٝی ٔیدٔااٖ یاه وطا ٛد دٜٞ ٚاای
ٔط ع زا ی م ٕٛٞا  ٜد قااَ زىأاُ  ٚخایص فار اسار .ایاٗ ا٘ساػاْ د فىای ٚ
ا٘دیطٝی ٌی ٜٚاغسٕاػم ا ٌّدٔٗ «غٟاٍٖ٘یی» ٔم٘أادٙٞ« .یٔٙاد تاز ي ٕٞا٘اا فایدی
1- Fragmentary
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اسسطٙایم اسر و ٝد ػیغٝای ٔؼیٗ یؼٙام د ػیغا ٝآضاا ادتام (یاا ٘ماضام ٘ظایی یاا
فّسفم ٔٛسیمایم  ٚغیی )ٜاضی ٔٙسػٓ یا زمییثٗ ٔٙسػٕم ٔامآفییٙاد وا ٝسااخسا ش تاا
ساخسا ی ؤ ٝػٕٛػٝی ٌی ٜٚت ٝآٖ ٌیایص دا د ٔٙغثاك اسار» (ٌّادٔٗ .)321 :1371
ٔٙظٌّ ٛدٔٗ از غٟاٍٖ٘یی ٕٞاٖ آٌاٞم عثمازم اسر وِٛ ٝواؼ ٘یاز از آٖ سا ٗ ٌفساٝ
تٛدٌّ .دٔٗ ٔ ؼسمد اسر واٛ٘ ٝیساٙد ٜد آفاییٙص فیٍٙٞام زااتغ ٘یااذ ٕٞایٗ عثمااذ
اغسٕاػم اسر .اٚ ٚالؼیسم ا٘سزاػم ا و ٝیط ٝد غٟاٖ خا ظ ٘دا د خّك ٕ٘موٙد تّىاٝ
ٚالؼیر ز یّم ٔم آفییٙد وا٘ ٝساثسم ٔساسمیٓ تاا ٚالؼیار اغسٕااػم دا د .ایاٗ ٚالؼیار
اغسٕاػم ػیغٝای اسر وٛ٘ ٝیسٙد ٜد خییأ ٖٛآٖ ز٘دٌم ٔموٙاد  ٚزٟٙاا فایْدٙٞادٜی
ٔاٖ اسر و ٝایٗ ٚالؼیر غییف اغسٕاػم ا زثدیُ تا ٝأایی زیثاایمضاٙاخسم ٔاموٙاد
( اٚد اد .)86 :1382
جاهؼِی آهاری ٍ ًوًَِگیزی
غأؼ ٝی آٔا ی ٔ ٛد ٔغاِؼٔ ٝػٕٛع داسساٖٞای وٛزأ ٚ ٜااٖٞاای ٘ٛضاس ٝضاد ٜد
دٜ ٚی ٔؼاغی زا ی م د ادتیاذ ایایاٖ اسارٙٔ .ظا ٛاز دٜ ٚی ٔؼاغای از زٔااٖ آغااز
زكٛالذ خاظ فیٍٙٞم از غٌّٕٚ ٝیدا٘م از ادتیاذ ٔسىّفا٘ ٚ ٝقیور ت ٝساٛی ٔساٖٛ
ٔیدْٔكٚ ٚ ٛد زیغٕ ٝی ٔس ٖٛا ٚخایم ت ٝاییاٖ  ٚزأسی

ٟ٘ادٞایم ٓٞؾا ٖٛدا اِفٙاٖٛ

اسر ؤ ٝمدٔاذ تیٚز ا٘مالب ٔطیٚع ٝا زا ا٘مالب ت 1357 ٕٟٗفیإٛ٘ ٓٞدٜا٘د .د ایاٗ
زكمیك از داسساٖٞا ٔ ٚاٖٞایم و ٝت ٝغ ٛذ ٔػّد (وسااب)  ٚیاا تا ٝغا ٛذ خاا ٚلم
داسساٖٞای د٘ثاِ ٝدا غ ًٙادتم  ... ٚد ٔغثٛػاذ  ٚفضای ٔػازی ٔٙسطی ضدٜا٘د تٟای-ٜ
ٌییی ضد ٜاسر.
فیآیٙد ٌٕ٘ٝ٘ٛییی د ایٗ خژٞٚص از عییك زىٙیه دِفم اسر .دِفام ٘ااْ ٚضا د
زكمیك ػّٕم اسر .د ایٗ ٚش ٘ظیاذ ٘ ثٍااٖ ٔا ٛد زٛغا ٝاسار .از دیادٌاٚ ٜش
دِف

لضاٚذٞاى ا٘سا٘ تٔ ٝطاتٝی ٚ ٚدىٞای ٔطیٚع  ٚسٛدٔٙد ت ٝػٛٙاٖ داد ٜاسسفادٜ

ٔمض٘ٛدٚ .ش دِفم تی اساس ٚیىید زكمیك دیااِىسیىم (٘اٛع ا )َٚیؼٙام زاز (ایػااد
ػمید ٜیا ٘ظی) آ٘سمزز (٘ظی  ٚػمیدٜی ٔ اِا) ٟ٘ ٚایسااً ساٙسز (زٛافاك  ٚاغٕااع غدیاد)
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ضىُ ٌیفس ٝاسر و ٝسٙسز خٛد ت ٝزز غدیدی زثدیُ ٔمضٛد .ت ٝاػسماد ّٕٞی 1دِفم اتازا
ا زثاعم سٛدٔٙدی تیٗ ٌیٞٚم از خثیٌاٖ اسر وا ٝفیِٔٛا ٝوایدٖ آ اس اػضااس ٌای ٜٚا
زسٟیُ ٔموٙد (سّٕا٘م .)2 :1389
تا زٛغ ٝت ٝاغ َٛزؼییا ضد ٜزىٙیه ٔذوٕٞ ٚ ٛؿٙیٗ ٔٛضٛع  ٚاٞداف خاژٞٚص
٘ 27فی غاقة٘ظی دا ای ز ػع د زٔی ٝٙی ادتیاذ داسسا٘م  ٚآضٙا تٔ ٝغاِؼاذ فضاای
اغسٕاػم ضٟیی تیای خیصتید زكمیك ت ٝضیـ زیی ا٘س اب ضد٘د.
جذٍل ضوارُی ( :)6هطخصات هتخصصاى اًتخاب ضذُ بزای استفادُ اس تکٌیک دلفی
ػٛٙاٖ ز ػع
غأؼٝضٙاس (تا ز ػع د

زؼداد
زٔیٝٙ

7

غأؼٝضٙاسم فیٍٙٞم  ٚادتیاذ)

ػٛٙاٖ ز ػع
ٚز٘أٍ٘ٝا

زؼداد

اغسٕاػم (آضٙا ت ٝقٛزٜی

5

ادتیاذ داسسا٘م)

٘ٛیسٙد( ٜداسساٖ٘ٛی )

4

خژٞٚطٍی زا یخ (زا یخ ٔؼاغی اییاٖ)

2

ٔٙسمد ادتم

5

ضٟیساز  ٚتی٘أ ٝیز ضٟیی (آضٙا تٝ

4

قٛزٜی ادتیاذ داسسا٘م)

خ

از ا٘س اب ٔس ػػاٖ فیآیٙد ٌٕ٘ٝ٘ٛییی د د ٚفاز غا ٛذ ٔامٌیاید؛ تا ٝتیااٖ

دیٍی از زىٙیه دِفم د ٚتا  ٚتا یه زیٓ ٔس ػع ٔطسین اسسفاد ٜضاد ٜاسار .د فااز
ا َٚد ؾٟا ا٘د ٘ٛیسٙدٌاٖ ضاخع ادتیاذ داسسا٘م ٔؼاغای ایایاٖ زٛساظ ٔس ػػااٖ
ا٘س اب ضد٘د .د فاز د ْٚاضی یا آضا ضاخع ٞی ٘ٛیسٙد ٜو ٝد آٖ ت ٝفضاٞای اغسٕااػم
ضٟیی خیداخس ٝضد ٜتاضد د یه فیآیٙد دِفم  7ا٘دی ا٘س ااب ضاد ٜاسار .خالغاٝی
ٔط ٛذٌییی از زیٓ ٔس ػع د فاز ا َٚزىٙیه دِفم د غد )2( َٚا ائ ٝضد ٜاسر .تا
ػٙایر تٔ ٝكدٚدیر دأٙا ٝی زكمیاك ٘ٛیساٙدٌا٘م وا ٝدا ای د غاد اغٕااع تااالی 85
ٞسسٙد ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛی آٔا ی زكمیك ٔ ٛد تی سم لیا خٛاٙٞد ٌیفر .د ایاٗ ٔیقّاٝ
فاز د ْٚاسسفاد ٜاز زىٙیه دِفم تیای ا٘س اب آضا ضاخع ٞی ٘ٛیسٙد ٜغ ٛذ ٔمخاذیید.
ایٗ فاز دا ای  7ا٘د اسر و 3 ٝا٘د اتسدایم آٖ ت ٝغ ٛذ خاسخ٘أٞٝای تازعیاقم ضادٜ
 ٚؾٟا

ا٘د خایا٘م تا اسسفاد ٜاز خیسص٘أٞٝای عیفم عیاقم ضد٘د٘ .سایع قاغُ از ایاٗ
1- Helmer
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فاز ٔغاتك غد )3( َٚاسر .تدیٗزیزیة ٕ٘ٝ٘ٛی آٔا ی د ایٗ خژٞٚص ضأُ ٛ٘ 2یساٙدٜ
 5 ٚاضی داسسا٘م اسر.
جذٍل ضوارُی (ًَ :)4یسٌذگاى ضاخص هؼاصز ایزاى اس دیذ تین هتخصص تحمیك
٘ٛیسٙدٌاٖ ضاخع

د غد اغٕاع

٘ٛیسٙدٌاٖ ضاخع

ٔس ػػاٖ

د غد اغٕاع
ٔس ػػاٖ

غالٔكسیٗ ساػدی

91

ٔكٕدػّم غٕاَزادٜ

48

اقٕد ٔكٕٛد

87

ػثاس ٔؼیٚفم

47

سیٕیٗ دا٘طٛ

84

ضا تیاٙٞم

46

ٛٞضٌّ ًٙطییی

82

تٝآ یٗ

43

ٌّم زیلم

82

تٟیاْ غادلم

41

ٔكٕٛد دِٚرآتادی

79

اتیاٞیٓ ٌّسساٖ

41

غالَ آَاقٕد

78

غٕاَ ٔییغادلم

41

تز ي ػّٛی

77

ٔییٔكٕد قػازی

40

غادق ؾٛته

64

ٔیزضم ٔطفك واظٕم

39

جذٍل ضوارُی (ًَ :)9یسٌذگاى ٍ آثار ضاخص آًاى اس دیذ تین هتخصص تحمیك
دیا

اضی ضاخع (د غد اغٕاع)

٘ٛیسٙدٜ

1

غالٔكسیٗ ساػدی

آضغاَد٘ٚم ( )83خاوسسی٘طیٗٞا ( )81غییث ٝد ضٟی ()76

2

اقٕد ٔكٕٛد

ٕٞسایٞٝا ( )89ضٟی وٛؾه ٔا ()78

خالصِ تحلیل ًوًَِّای داستاًی
غالهحسیي ساػذی
د ایٗ خژٞٚص س ٝداسساٖ از غالٔكسیٗ ساػدی ٔ ٛد تی سم  ٚزكّیُ لیا ٌیفار:
«آضغاَد٘ٚم» (« )1345خاوسسی٘طیٗٞا» (« ٚ )1346غییث ٝد ضٟی» (.)1355
آضغاَد٘ٚم  ٚخاوسسی٘طیٗٞأ :ضأیٗ د ٚداسساٖ «آضغاَد٘ٚم» « ٚخاوسسی٘طیٗٞاا» تاٝ
٘ ٓٞزدیه ٞسسٙدٞ .ی د ٚداسساٖ د د ٚساَ ٔسٛاِم تاٍ٘ ٝاا ش د آٔادٜا٘اد .د ٔیا٘اٝی
دٝٞی ؾ ُٟضٕسم ٔكٕد ضا خّٟٛی تا ایػاد سازٔاٖٞای أٙیسم  ٚاعالػازم ٔ ٛف تاٝ
زفسیی ض ػیص ٔٛفك ت ٝوٙسیَ ٔ اِفاٖ خٛد ضد ٜتٛد  ٚتا ٔك ٛیار خاٛدش د قااَ
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اغیای تی٘أٞٝای «ا٘مالب سفید» تٚ ٝیژ ٜاغالقاذ ا ضم تٛد .اغیای عیـٞاای ٔاذوٛ
ٔٛغة تیىا ضدٖ لطی ٌسسیدٜای از خٛش٘طیٙاٖ ٚساسایم ٞ ٚػا ْٛآٖٞاا تأ ٝیاواز
ضٟیی ٌیدیدٚ ٚ .د ایٗ افیاد -وٞ ٝیؽٌٟٔ ٝ٘ٛا زم تیای ٔطااغُ ضاٟیی ٘داضاسٙد -تاٝ
غأؼ ٝی ضٟیی ٔٛغة خدیدا ضدٖ لطیی د قاضیٔ ٚ ٝسٗ ضٟیٞا ٌیدید و ٝتا ٝدِیاُ
٘داضسٗ غایٍا ٜالسػادی ٔط ع د غأؼ ٝتٔ ٝطاغُ واا ب ٚی آ ٚد٘اد .ایاٗ لطای
تیای غیفٗ ز٘دٔ ٜا٘دٖ ( فغ ٘یاز اِٚی ٝا٘ساٖ) تٌ ٝدایم دِاٝدزدی خایدٜفیٚضام ٔاٛاد
ٔ د ٚاسغٌٝیی فكطا  ٚفیٚش خ ٚ ٖٛاػضای تدٖ دسر ٔمزد٘د .ساػدی تاٝدِیاُ
٘ٛع ضغُ ٔ ٚكُ اضسغاِص (و ٝت ٝا٘س اب خٛد  ٚتیاد ش د یىم از ٔكالذ خاییٗضاٟی
زٟیاٖ تٛد) تا ایٗ لطی ا زثاط دائآ ٚ ٚزٔای ٜداضار .ا ٚد ایاٗ د ٚداساساٖ زػاٛییی
قمیمم از فضاٞای اغسٕاػم قاوٓ تیٗ افیاد ایٗ لطی تإ٘ ٝاایص ٔامٌاذا د .تاا ٚغاٛد
ساتمٝی ٚاتسسٍم ساػدی ت ٝقزب زٛد٘ ٚ ٜزدیىم فىیی تٌ ٝیٜٞٚای ؾحٌیا ادیىااَ
ا ٚتیػى

تسیا ی دیٍی از ٘ٛیسٙدٌاٖ ٔا وسیسر ِٙ -یٙسایٓ ٕٞؿا ٖٛغإد تٟیٍ٘ام

غیف ٔكی ْٚتٛدٖ ایٗ لطی از أىا٘اذ اِٚی ٝی ز٘دٌم ا ٘طاٖ تی قك تٛدٖ آٖٞا ٕ٘م-
دا٘سر .ساػدی تا ٘طاٖ دادٖ ػدْ ٚغٛد خٛدآٌاٞم د ایاٗ لطای  ٚزٔیٙاٞٝاای زثادیُ
ضدٖ آٖ ت ٝعثمٝای ؤ ٝا و

اغغالـ «ِٕدٗخیِٚسا یا» ا تیای آٖ آٖ اتاداع ٕ٘اٛد  ٚد

٘سیػ ٝتازیؿ ٝلیا ٌیفسٗ از سٛی ٌیٜٞٚا ٔ ٚیاوز لد ذ  ٚفساد  ٚزثٟىا ی ا ت ٝزػٛیی
وطید ٜاسر.
غییث ٝد ضٟی :د داسساٖ «غییث ٝد ضٟی» ساػدی ٔىاٖ  ٚزٔاٖ ا ت ٝزثییز دٜ ٚی غٙاً
غٟا٘م ا غاع ٔمدٞد .اٌیؾ ٝداسساٖ ت ٝسثه دا٘ای ٔغّك ٍ٘ا ش یافس ٝاسر أا ٚایار-
ٌیی داسساٖ تی ػٟدٜی فضای اغسٕاػم ضٟیی اسرٔ .ىاٖٞای فیزیىم داسساٖ ت ٝؾٟاا
ٔػٕٛػٔ ٝكدٚد ٔمض٘ٛدٔ :د س ٝػّٕی ٚ ٝاعیافص لیاَٚخا٘ٝی ٚسٞا ٔیاداٖ اغاّم
ضٟی ٔ ٚسػدٞ .ی ػٙػی ا٘سا٘م ضااخع داساساٖ ٕ٘ایٙادٜی یاه عثما ٚ ٝلطای ضاٟیی
ٞسسٙد .قسم تیػى

تسیا ی از داسساٖٞای لثّم اش ساػدی د ایٗ داسساٖ تایای لطای

ٌدایاٖ ضٟی خٛدآٌاٞم لائُ ضد ٚ ٜآٖٞا ا ت ٝغ ٛذ ٔػٕٛػٝی «ا زاص سایی» تایای
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ا٘سماَ خیاْٞا  ٚا زثاعاذ ٌیٜٞٚای ا٘مالتم لیا داد ٜاسر .فضااٞای داساساٖ تاٌ٘ٛ ٝاٝای
اسر و ٝخٛد تاػص فیاخٛا٘م ػٙاغی  ٚفضاٞای دیٍی داسساٖ ٔمٌید٘د  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیاُ
ػٙاغی داسساٖ دا ای یه ا زثاط ٔسسٕی ٔ ٚسماتُ ٞسسٙد.
د ایٗ ٔاٖ فضای اغسٕاػم ضٟیی ٘ماص ٚایارٌایی داساساٖ ا تای ػٟاد ٜدا دٞ .ای
ض ػیر ضاخع داسساٖ ٕ٘ایٙد ٜی عثم ٚ ٝلطی ضٟیی اسر .قسم ٌدایاٖ ضٟی ٘یز ٔا٘ٙد
ٔػٕٛػٝی «ا زص سیی» ٘مص یه ٌی ٜٚیا عثمٝی زأضییٌذا تی زكٛالذ ا تاازی ٔام-
وٙٙد .دیٍی ض ػیرٞای داسساٖ ٘یز ٔسؼّك ت ٝؾٟا ٌی ٜٚیا عثمٞ ٝسسٙدٌ -1 :ی ٜٚلزالاٖ
ٚسم  ٚاییا٘یاٖ ٓٞیا آٖٞا ت ٝػٛٙاٖ عثمٝی دضٕٙاٖ یا د خیٕااٖ؛ ٌ -2ای ٜٚفؼااالٖ د
ٔثا ز ٜتا لزالاٖ ٓٞؾ ٖٛاػضای وٕیسٝی ٔ فم؛ ٌ -3ی ٔ ٜٚاِفاٖ تا ٔثا زٕٞ ٜؿ ٖٛزػا
ٕٞىا تا ٚسٞا؛ ٌ -4ی ٜٚتمعیفاٖ ٔا٘ٙد غ ٛؾمتاضم ...ٚ
ایٗ ٌیٜٞٚا د فضای اغسٕاػم ضٟیی تا یىدیٍی ا زثاط ٔسماتُ ٓٞزٔاٖ تیلیا ٔاموٙٙاد.
ٓٞخٛضا٘م فضاٞای اغسٕاػم اضغاَ ضد ٜزٛسظ ٞی ٌی ٜٚتسسی داسساٖ ا فیأ ٓٞمساازد
 ٚض ػیرٞای داسساٖ د ایٗ فضای ٔطسین زؼاِم ٔمیاتٙد  ٚتؼضاً زغییی ٔسایی ٚ ٚیاٝ
ٔمدٙٞد.

ًوَدار ضوارُی ( :)61فضای اجتواػی ضْز تبزیش در رهاى « غزیبِ در ضْز»

داسساٖ تا د ٌیی ٕ٘ٛدٖ فید ٔٙفؼُ د ٔماتُ زكٛالذ اغسٕاػم آغااز ٔامٌایدد  ٚتاا
ٚ ٚد یه فید ػأم سٛدغٛی تیٍا٘ ٝتا سیاسر  ٚزّمم اضسثا ٜاغسٕااع از ٘ماص ٚالیار-
ٔاتم ا ٚدؾا ضساب ٔمٌیدد زا د خایاٖ داسساٖ تا «٘یسرٕ٘ایم» دادٖ ت ٝخیصٌاأم یاه
فید خاظ د ٔثا ز ٚ ٜزأوید تی واا زطاىیالزم سایدٖ تا ٝخیایٚزی  ٚدساریااتم تاٝ
قاوٕیر خٛیص ا زاییدٜی قیور ٕٞا ًٙٞزٕاْ ػٙاغی ٌ ٚیٜٞٚا ٔمدا٘د.
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سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم داسساٖ ٘طاٖ ٔمدٞد و ٝتا تی سم ٞی یه از ػٙاغی اغّم
ا٘سا٘م  ٚغییا٘سا٘م داسساٖ ٔمزٛاٖ ت ٝایٗ ٘سیػ ٝسید و ٝساػدی تا ایػاد ا زثاط ٔسماتاُ
ٔ ٚدا ْٚتا ٌیٜٞٚای ٔثا ز زٔا٘ ٝخٛدش از یاهسا ٚ ٛزػیتاٝی زیساسٝاش د غأؼاٝی
اییاٖ سؼم د ٘مد ػُٕوید ٌیٜٞٚای فؼاَ ٔثا ز د ساَٞاای دٞاٝی خٙػاا ٜضٕسام ٚ
ٚضٗ ٕ٘ٛدٖ ٚش ٔثا ز ٜداضس ٝاسر .د ایٗ ٔیااٖ تا٘ ٝظای ٔام ساد زؼییاا ػٙاغای
داسساٖ تیٌیفس ٝاز ػٙاغی اغسٕاػم زٔاٖ ٍ٘ا ش آٖ تٛد ٜاسر.
احوذ هحوَد
د ایٗ خژٞٚص داسساٖ وٛزا« ٜضٟی وٛؾه ٔا» ( ٘ٛضس ٝضد ٜد ساَ ٙٔ ٚ 1339سطای
ضد ٜد ساَ ٔ ٚ )1353اٖ «ٕٞسایٞٝا» اقٕاد ٔكٕاٛد (٘ٛضاس ٝضاد ٜد سااَ ٚ 1345
ا٘سطا د ساَ  ٛٔ )1353د تی سم  ٚزكّیُ لیا ٌیفر.
ضٟی وٛؾه ٔأ :كٕٛد د ایٗ داسساٖ تا زیسیٓ یه فضای اغسٕاػم د ٚلغثام ساؼم د
تازٕ٘ایم زكٛالذ قاغُ از زٛسؼٝی غٙؼر ٘فر ا د ٔٙغمٝی خٛزسساٖ دا د .د یاه
لغة ایٗ فضا ٔػٕٛػٝای از آدْٞای تٔٛم خٛزسساٖ لیا دا ٘د و ٝد ضٟی واٛؾىم د
قاضیٝی ا ٘ٚد ٚد ساوٗ ٞسسٙد .تا زٛغیاٞای ا ائ ٝضد ٜد داسساٖ ضاٟی ٔؼّا ْٛاسار
و ٝضٟی دا ای واِثادی خیاوٙاد ٜاسار وا ٝخا٘اٞٝاا ٔ ٚكّاٞٝاای آٖ تایٗ ٘ ّساساٖٞاا
سیتیآ ٚدٜا٘د .ت٘ ٝظی ٔم سد و ٝضٟی تی اضی زكٛالذ السػادی قاضیٝی خّایعفاا س تاٝ
ٚغٛد آٔد ٜتاضد یا قدالُ فضاٞای ٔسى٘ٛم تازٕ٘ایم ضد ٜتافر قاضیٝای ضٟی تٛد ٜواٝ
ت ٝغ ٛذ غییتی٘أ ٝیزی ضد ٜتٚ ٝغٛد آٔدٜا٘دٞ .یؽ غاكثسم د تاا ٜی ٔطااغُ ساٙسم
ٔیدٔاٖ قاضی ٝی ا ٘ٚد ٕٞؿٔ ٖٛاٞمٌییی یا خی ٚش ٌأٚیص د داسساٖ ٕ٘مضٛد .اوطای
ٔطاغُ ٔطُ وا ٌیی ٚزٔزد ساخسٕا٘م یا ٔطاغُ وا ب ٔا٘ٙد لاؾاق واال دٖٚخای ٝاسر.
د لغة ٔماتُ تػز اضا ٜای ت ٝوا ٌیاٖ غییتٔٛم ضیور ٘فر وا ٝتاا سایػر زٕااْ
٘ ّسساٖٞا ا لغغ ٔموٙٙد ٞ ٚیؽ ٘اْ ٘ ٚطاٖ دیٍیی از آٖٞا ٔٙؼى

ٕ٘امضاٛد ػٙػای

ا٘سا٘م دیٍیی ٚغٛد ٘دا دٔ .كٕٛد د ایٗ لغة ٕ٘ادٞایم از غاٙؼر ا لایا ٔامدٞاد:
دوُ ٘فسم  ٚتِٛدٚز  .سایٝی دوُ ٘فسم ٕٞیط ٝتی خا٘ٞٝای تٔٛیاٖ  ٚفضای وّام داساساٖ
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ٚغٛد دا د .تِٛدٚز ػأُ ز ییة فضاٞای سٙسم ٔ ٚساغف ٕ٘اٛدٖ فضاا تایای غاٙؼر
غدید اسر غٙؼسم و ٝتٔٛیاٖ ٘ ٝاعالػم از آٖ دا ٘د ٘ ٝ٘ ٚمطم د آٖ  ٚت ٝزثغ آٖ تػز
ٚییا٘م خا٘ٔ ٝكّ ٚ ٝضٟیضاٖ تٟیٜای از آٖ ٘دا ٘د.
د ایٗ فضای اغسٕاػمِ دٚلغثم ساوٙاٖ تٔٛم تیای ٔماتّ ٝتا غٙؼر  ٚز ییة خا٘-ٝ
ٞایطاٖ ت ٝضٔ ٛم٘طیٙٙد .خٛا٘ٙدٜی داسساٖ د ایٙػا أیدٚا ٔمضٛد و ٝایٗ لطای ٌاأم
ت ٝسٛی خٛدآٌاٞم تیداضس ٝاسر زا تا ازكاد تیای خٛد ت ٝیه عثم ٝزثدیُ ضٛد أا غّسٝ
ِٔ ٛم ٚد ٔ ٚأٔ ٛاٖ ٚاتسس ٝت ٝلغة غٙؼر غّس ٝا ِغ ٚ ٛاػضا ا تازداضر ٔاموٙٙاد.
ؾ ٝوسم غّس ٝا ِ ٛداد ٜاسر؟ ٘ٛیسٙد ٚ ٜاٚی ٞی د ٚد ایٗ تا  ٜسىٛذ ٔموٙٙد أاا
از تیٗ خغٛط ٘ا٘ٛضسٝی داسساٖ تیای خٛا٘ٙدٔ ٜسّٓ ٔمضٛد و ٝاز تیٗ خٛد تٔٛیاٖ وسام
یا وسا٘م غّس ٝا ِ ٛدادٜا٘د خ

أیدش ٘اأید ٔمضاٛد .د خایااٖ داساساٖ اٚی تاا تاٝ

دٚش وطیدٖ تا سٍٙیٗ ٚسایُ ز٘دٌم تا دیٍی ایٗ أید ا د خٛا٘ٙد ٜز٘دٔ ٜموٙد.
از ٍ٘اٞم دیٍی ت٘ ٝظی ٔم سد ٘ٛیسٙد ٜسؼم د خّید ٘طااٖ دادٖ غاٙؼر دا د .ا ٚتاا
ا٘س اب دٕ٘ ٚاد فٛقاِذوی تیای لغة غٙؼر از ٔیاٖ ٕ٘ادٞایم وا ٝتایای غاٙؼر  ٚتا-ٝ
خػٛظ غٙؼر ٘فر ٔمزٛاٖ تیضٕید غیفاً ت ٝغٙثٞٝای ز ییاةٌیایا٘اٝی ایاٗ قاٛزٜ
ٔمخیدازد .دوُ ٘فسم تا خاضیدٖ ٔٛاد ٘فسم د اعیاف  ٚوطیا ٕ٘ٛدٖ ضٗٞا  ٚتِٛادٚز تاا
ز ییة داضسٞٝا  ٚسیخٙاٜٞای ٔیدْ ٕ٘ادی ٔٙفم از غٙؼر ٞسسٙد .ضاید ٔكٕٛد ت ٝدِیاُ
وٛزا ٜتٛدٖ داسساٖ ٔٛفك ت ٝایػاد ا زثاط تیٗ ػٙاغی تٔٛم ضٟی تا ػٙاغای غاٙؼر ٘فار
ٍ٘یدید ٜتاضد  ٚداسساٖ زا خایاٖ قاِر د ٚلغثم خٛد ا قفا ٔامٕ٘ایاد .تایای ػٙاغای
لغة تٔٛم وا ویدی د ضٟی زؼییا ٘طد ٜاسر  ٚغیفاً ساى٘ٛر آٖٞاا د ایاٗ ٔكاُ
زؼییا ضد ٜاسرٛ٘ .ع ا زثاط آٖٞا تا فضاٞای اغسٕاػم ضٟی ٘أط ع اسر تػز اٚی
و ٝلٟیٔاٖ اغّم داسساٖ ٞسسٙد سایی ػٙاغی داسساٖ ٕ٘مزٛا٘ٙد ا زثاعاذ ٔؤضیی تاا دیٍای
ػٙاغی تیلیا ٕ٘ایٙد.
ٕٞسایٞٝأ :كٕٛد د ایٗ داسساٖ ٔ ٚاٖٞای تؼدیاش ت ٝزأضییاذ ٌسسیش غٙؼر ٘فار
اضا ٔ ٜمٕ٘اید .ػٙاغیی از داسساٖ «ٕٞسایٞٝاا» ٞآؾأ« ٖٛكٕادٔىا٘یه» ٔساسمیٕاً د
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قٛزٜی ٘فر ٔطغ َٛوا ٞسسٙدٕ٘ .ادٞایم از ٌسسیش ساخر  ٚساز د ضٟی ٚغٛد دا د
ٔا٘ٙد ٘اْ تیدٖ از وٜ ٛخزخا٘ ٝؤ ٝكُ زِٛید آغی ت ٝػٛٙاٖ ٔػاِف ساخسٕاٖساازی اسار.
زؼییا ضغُٞای غدیدی ٕٞؿ ٖٛضٛفی ٘فروص و ٝد ٔكاُ لٟاٜٛخا٘اٝی «أااٖآلاا»
خازٛق دا ٘د  ٚخٛد لٜٟٛخا٘ ٝو ٝتا زٛغیفم و ٝاٚی از ٔطسییاٖ آٖ ا ائٔ ٝمدٞد تای اضای
ٚغ ٛد غٙؼر ٘فر ٘ٚك دا د  ٚخٛد یىم از فضاٞای اغسٕاػم داسساٖ اسر و ٝزٔیٙاٝی
ایػاد ا زثاط ٔسماتُ ا تیٗ اٚی تا دیٍی ػٙاغی داسساٖ فیإ٘ ٓٞاٛد ٚ ٜضاد ض ػایسم
اٚی ا د خم دا د.

ًوَدار ضوارُی ( :)66فضای اجتواػی ضْز اَّاس در رهاى « ّوسایِّا»

د «ٕٞسایٞٝا» ٘ٛیسٙدٕٞ ٜیا ٜتا اٚی تا ػٙاغی  ٚفضاٞای اغسٕاػم ا زثااط تیلایا
ٕ٘ٛد ٚ ٜضٕٗ ا ائٝی خظ سیی زا ی م داسساٖ زىأُ  ٚزكا َٛزاد یػم اٚی  ٚدیٍای
ػٙاغی ا تٕ٘ ٝایص ٔمٌذا د .زثدیُ ضدٖ یه ٘ٛغٛاٖ ٘ٛتاِغ ت ٝیاه ٔثاا ز سیاسام واٝ
ٞثیی ٔثا زاذ ٔكیظ اغسٕاػم ز٘داٖ ا تا ٝػٟادٔ ٜامٌیاید  ٚزغییای  ٚزكاِٛم وا ٝد
افیادی ٕٞؿ ٖٛاٚسا قداد سیٝؾطٓ  ...ٚایػاد ٔمٌیدد ٌٛیای ایٗ ا زثاط اسر.

ًوَدار ضوارُی ( :)64سیز رضذ آگاّی «خالذ» لْزهاى رهاى «ّوسایِّا»
(حسیٌی ٍ ضْباسی)291 :6934 ،
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تا ٚغٛد عٛال٘م تٛدٖ داسساٖ ػٙاغی ٔكیغم آٖ ٔكدٚد ٞسسٙد :خا٘اٝی اساسیػا ی
لٜٟٛخا٘ ٝوال٘سیی وسابفیٚضم ٔیداٖٞا ضٟی وٛؾٝی سیٝؾطٓ  ٚز٘داٖ .ایٗ ٔكیظٞا
زٔی ٝٙایػاد فضاٞای اغسٕاػم ا د ضٟی داسساٖ ایػاد ٔاموٙٙاد .ػٙاغای ا٘ساا٘م ٔطثار
ٔٙفم  ٚخٙطم د زٕاْ ایٗ ٔكیظٞا قض ٛدا ٘د  ٚدا ای ا زثاط ٔسسٕیی تا دیٍی ػٙاغای
 ٚتٛیژ ٜاٚی داسساٖ ٞسسٙد .داسساٖ از ٔػٕٛػٝای از ا زثاعاذ ٔسماتُ زطاىیُ یافسا ٝواٝ
عیاقم سیسسٓ اغسٕاػم آٖ زٔیٝٙی زكّیُ زٕأم ػٙاغی ا فیأ ٓٞمٕ٘اید.

ًوَدار ضوارُی ( :)69سیستن اطالػات اجتواػی رهاى «ّوسایِّا»

جوغبٌذی
د ایٗ خژٞٚص د زٔیٝٙی تازٕ٘ایم فضاٞای اغسٕاػم ضٟیی از ٘ظییٝی «والٖضاٟی»
زیُٕ ٘ ٚظییاذ دیاِىسیىم ٞا٘یی ِٛف ٛتٟایٌ ٜیفسا ٝضاد  ٚتاا تٟایٌٜیایی از ٘ظییاٝی
«ساخسا ٌیایم زىٛیٙم» ٌّدٔٗ ٚ ٚشضٙاسم زیُٕ  ٚػیٌٗیایام دیااِىسیىم ٔاا و
«سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم» ت ٝػٛٙاٖ ٔدِم تیای زكّیُ اغسٕاػم زؼییا  ٛٔ ٚد اساسفادٜ
لیا ٌیفر .تیای ا٘س اب ٕ٘ٞٝ٘ٛای داسسا٘م و ٝت ٝفضای اغسٕاػم ضٟیی خیداخس ٝتٛد٘اد
تا اسسفاد ٜاز ٘ظیاذ ٘ 27فی از ٔس ػػاٖ از ٚش دِفم د دٔ ٚیقّ ٝاسسفاد ٜضد وا ٝدٚ
٘ٛیسٙد 5 ٚ ٜاضی آٖٞا ا٘س اب  ٚزكّیُ ٌیدید.
تا تی سم سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم د ٚداسساٖ «آضاغاَد٘ٚام» « ٚخاوسسی٘طایٗٞاا»
ٔط ع ٔمضٛد و ٝساػدی ٓٞزٔاٖ تا ایػاد ا زثااعم ٔسماتاُ  ٚدائٕام تایٗ خاٛدش ٚ
غأؼ ٝاز یىس ٚ ٛتیٗ خٛدش  ٚداسساٖ  ٚػٙاغی ا٘سا٘م داسساٖ از سٛی دیٍی ٞآزٔااٖ
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ت ٝفضاٞای اغسٕاػم تیٗ لطی ٔكای ٚ ْٚفضااٞای اغسٕااػم تاز يزای غأؼاٝی ایایاٖ
اػسیاؼ ٔموٙد .ساػدی ٘طاٖ داد ٜاسر تیٗ ػّاُ ٔكیٔٚیار «ِٕادٗ خیِٚسا یاا»  ٚػادْ
خٛدآٌاٞم ایٗ عثم ٝاتغ ٝی ٔسماتّم ٚغٛد داضسٞ ٚ ٝی د ٚدائٕاً د قاَ زمٛیر یىدیٍی
ٞسسٙد.
سیسسٓ اعالػاذ اغسٕاػم داسساٖ «غییث ٝد ضٟی» ٘طاٖ ٔمدٞد و ٝتا تی سم ٞی یه
از ػٙاغی اغّم ا٘سا٘م  ٚغییا٘سا٘م داسساٖ ٔمزٛاٖ ت ٝایٗ ٘سیػا ٝساید وا ٝسااػدی تاا
ایػاد ا زثاط ٔسماتُ ٔ ٚدا ْٚتا ٌیٜٞٚای ٔثا ز زٔا٘اٝی خاٛدش از یاهسا ٚ ٛزػیتاٝی
زیسسٝاش د غأؼ ٝی اییاٖ سؼم د ٘مد ػُٕوید ٌیٜٞٚای فؼااَ ٔثاا ز د سااَٞاای
د ٝٞی خٙػا ٜضٕسم ٚ ٚضٗ ٕ٘ٛدٖ ٚش ٔثا ز ٜداضس ٝاسر .د ایٗ ٔیاٖ ت٘ ٝظای ٔام-
سد زؼییا ػٙاغی داسساٖ تیٌیفس ٝاز ػٙاغی اغسٕاػم زٔاٖ ٍ٘ا ش آٖ تٛد ٜاسر.
د داسساٖ وٛزا« ٜضٟی وٛؾه ٔا» ت٘ ٝظی ٔام ساد اقٕاد ٔكٕاٛد تای ٔثٙاای زضااد
ٔا وسیسسم ِٙ -یٙیسسم تد ٖٚزٛغ ٝتٚ ٝالؼیاذ غأؼ ٝغیفاً د غادد زؼییاا د ٚغثٟاٝ
ٔسضاد ت ٝػٛٙاٖ سیٔایٝدا ی  ٚزقٕروص اسر .د قاِم و ٝتا ٚغٛد زغییایاذ فیزیىام
قاغُ از ٌسسیش غٙؼر ٘فار ٞآزٔااٖ تاا زكاٛالذ اغسٕااػم ػٕادٜای د ٔٙغماٝ
خٛزسساٖ ٔٛاغٞ ٝسسیٓ.
اقٕد ٔكٕٛد و ٝد زٔاٖ ٍ٘ا ش داسساٖ «ٕٞسایٞٝا» زػاا ب د ٚاٖ ٔثاا زاذ ّٔام
ضدٖ غٙؼر ٘فر وٛدزای ٔ28یداد  ٚقٛادش ٔ ٚیا ذٞای ساَٞای تؼد از وٛدزا ا د
زٛض ٝی خٛد دا د تا فضای فیاخم و ٝد

ٔاٖ ت ٝدسار آ ٚد ٜاز د ٚلغثامساازیٞاای

ٔیس ْٛد ٘ٛضسٞٝای ؾحٌیا  ٚظآِ ٔ ٚظّ٘ ْٛطاٖ دادٖ لغاةٞاای غأؼا ٝخاٛددا ی
ٕ٘ٛد ٜاسر .تا ٚغٛد زأویدی ؤ ٝكٕٛد تی زأضیی فؼااالٖ سیاسام قزتام د ٔسایی ضاد
اغسٕاػم خاِد دا د أا د ؾٙدیٗ غای داسساٖ ت ٝا٘سماد از آٖٞا ٔامخایدازد .د ٔػٕاٛع
ػٙاغی زؼییا ضد ٜاز فضاٞای اغسٕاػم ضٟی اٞاٛاز تایٗ سااَٞاای  1323زاا  1331د
ٔاٖ «ٕٞسایٞٝا» دا ای ا زثاعم خدیدا ضٙاخسم تا زكاٛالذ ایاٗ ضاٟی د ٕٞااٖ تاازٜی
زٔا٘م اسر .اٌیؾ ٝایٗ زػٛییسازی از خغٝی غٛٙب د «ٕٞسایٞٝا» ٔسٛلا ٘طد ٚ ٜد
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آضا دیٍی ٔكٕٛد تٚٝیژٔ ٜاٖٞای «داسساٖ یه ضٟی» «ضٟی سٛخسٔ« »ٝدا غفی د غ»ٝ
« ٚد خر ا٘ػیی ٔؼاتد» ادأٔ ٝمیاتد.
آٖؾٔ ٝمزٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٘سیػٝی وّم زكمیك  ٚد غٛاب ساؤاَ اغاّم زكمیاك ا ائاٝ
ٕ٘ٛد آٖ اسر و ٝد ّٝٞٚی اٞ َٚیؽ وداْ از ٘ٛیسٙدٌاٖ ٔٙس اة ا ٕ٘امزاٛاٖ تاٝعاٛ
ٔغّك دیاِىسیه ٌیا یا ػى

آٖ ٘أید .زییا ٞی وداْ از آضا آ٘ااٖ تاا زٛغا ٝتاٛٔ ٝلؼیار

اغسٕاػم  ٚزٔاٖ ٍ٘ا ش اضی  ٚضیایظ اغسٕاػم  ٚفیدی ٘ٛیسٙدٓٞ ٚ ٜؾٙیٗ ٘ٛع  ٚقػآ
داسساٖ ٔمزٛا٘د دا ای خظ سیی ساخسا ی ٔسفاٚذ تاضد أا د ایٗ ٔیاٖ زأضیی آٔاٛزٜٞاای
سیاسم قزب زٛد ٜد آضا تؼد از  1320ضٕسم تسیا ٔطٟٛد اسر وا ٝتی سام زاأضییاذ
آٖ خژٞٚطم دیٍی ا عّة ٔموٙد.
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