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 :ثيَشةكي

ًَناىٌ بؤ طُىتُسَيلٌ ئُو  دووتىَيٌ هُ تىَيزييُوَيُدا، ٍُوَهذَدَو باغ هُ طشىطٌ طؤِسيين كاسطٍُ جطُسٍَ طو
ًَناىٌ خب  .وُسوُمكىهتىسٍ بلُو و كاسيطُسٍ ئُو طُىتُسَ كىهتىسيُؾ هُطُس طُػُكشدىٌ ػاسٍ طو

ًَناىٌ  ًٌَ ئُوٍَ طو  بُ بىوَ طُسمايُيُكٌ كىهتىسيُبُساوسد بُػاسَكاىٌ تشٍ باػىسٍ كىسدطتاٌ خاوَىٌ بُ بُث
بُ بِشياسٍ ثُسهُماىٌ كىسدطتاٌ كشا بُ ثايتُخيت  ۳/۲۱/۱٠۲۱ُ هُ بُسواسٍ ؼبؤيو ٍُس كىهتىسٍ ػاسَيلٌ

ًَناىٌ  (سؤػيبريٍ) كىهتىسٍ هُ دواٍ ىُوَدَكاىُوَ  ،بُ تايبُت،ٍُسَينٌ كىسدطتاٌ. دياسَ طُػُكشدىٌ ػاسٍ طو
ًَجالىًؼٌ بُخؤيُوَ بًيًىَ، ئُمُؾ وايلشدوَ  ًَلٌ ب سَضاوٍ ئُو ىاطيامُ كىهتىسيًٍُ ىُكشدوَ و طُوسَبىى

ًَناىٌ هُىاوضىٌ بِشؤٌ و هُاليُكٌ  بُسَو ،كُ بُػًلً هُ ىاطيامٍُ كىهتىسٍ ػاس، هُاليُن طُِسَكُ كؤىُكاىٌ طو
 .ؼيت بُ داٍاتٌ ىُوت بُطتىَثُىذاىُ طُػُكشدىٌ ئابىسٍ ػاس تان سٍَ يؼُوَتش

ًَناىًُ، كُ  ًَظتادا دَكشَيت كاسٍ هُطُس بلشَيت ىىَيزَىلشدىُوٍَ كاسطٍُ جطُسٍَ طو ًَم هُو بريؤكاىٍُ هُئ يُك
ًَتُ طُىتُسَيلٌ كىهتىسٍ. هُو سوَػُوَ ئاماجنٌ ثشؤرَكُ ئُوَيُ كُ ئُو  ًَلُ هُ كاسكُوتىَ، تابب ماوٍَ ضُىذ طاَه

ًَتُ  ًَطٍُ كىهتىس هُ طُػُكشدىٌ ػىَييُ بب ًَضكشدىٌ ث ًَيُساىُ و بٍُ ًَذاىٌ ٍضسٍ داٍ فاكتُسيلٌ ضاالن بؤ ثُسَث
ًَلُ هُ ثايُ طُسَكًُكاىٌ ئابىسٍ ػاس هُ وَهاتُ ٍاوضُسخُكاىذا. بؤيُ ئُوٍَ هُو  ئابىسٍ كىهتىسٍ ػاسدا كُ يُك

ًَلُ طُباسَت ًَطُيؼتي ًَذَدسَيت خظتيُ سويٌ ت ًَلٌ منىىُيٌ تىَيزييُوَيُدا طشىطٌ ث  بُ بُسجُطتُكشدىٌ مؤدَيو



ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ طؤِسَيين كاسيطُسٍ ًَناىٌ ػاسٍ هُطُس كىهتىسٍ طُىتُسَيلٌ بؤ طو  طو
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Pilotprojekt ًَناىٌ و بُكاسبشدىٌ ئُو ٍُ ئُو ػاسَ ًطُسمايُ كىهتىسي بؤ بُسَيىَبشدىٌ كىهتىس هُػاسٍ طو
ًَتُ فاكتُسيلٌ طُسَكٌ بؤ طُػُكشدىٌ ئابىسٍ كىهتىسٍ ًَم  ٍُيُتٌ تا ئُمُؾ وابلات ئُو طُىتُسَ بب و ػىَيي

ًَياىٌ جًَاىبً  ين فشَكىهتىوسٍ.بؤ بُسٍُمَ
 
 

 .وػُكوًوٌ تىَيزييُوَ: كاسيطُسٍ، طؤسيً، كاسطُ، كاسطٍُ جطُسَ، كىهتىس، طُىتُسٍ كىهتىسٍ

 :كاسيطُسٍ

ًَ كُ يَُكشداسئُو  ًَت و ذَهُدواٍ خؤٍ كاسداىُوٍَ ئُسَيين ياٌ ىُسَيين هُطُس دَوسوبُس بُج ًََو هُو  ٍ
بُ  ػاس هُطُس طُػُكشدىٌ ػاس بُ طؼيت و ئابىسٍ ػاس ذا باغ هُ كاسيطُسٍ طُسمايٍُ كىهتىسٍػتىَيزييُوَيُ

  دَكُيً. تايبُتٌ

 :طؤسيً

ًَم و دسوطتلشدىُوٍَ بُ ػًىاصَيلٌ تشدَيت، هُو تىَيزييُوَيُ ذا مُبُطت ػطؤِسيً بُماىاٍ دَطتلاسٍ كشدىٌ ػت
ىلُ ٍُمىو ػاسَيم هُ ػاسَكاىُ، بؤ ػىَيين كىهتىسٍ. ضىىاو طؤِسيين ػىَييُ هُكاسكُوتىَكاىٌ  ئُهبُتُ هُ طؤسيً

ًَياىٌ ئابىسيذا دَيت، بُمنىىُ هُدواٍ طُدَ  ًَىاصٍ بُسٍُمَ ثشؤطٍُ طُػُكشدىًذا طؤِساىلاسٍ بُطُس ػىَيً و ػ
 وَصيفٍُو ذا ضُىذيً كاسطُ هُكاسكُوتً ٌ جًَاىػاسَكاىصؤسبٍُ ثًؼُطاصٍ و ضىىُ ىاو طُدٍَ صاىًاسٍ، هُ 

ًَظتادا  هُبؤيُ ئُو ػىَيياىُ  خؤياٌ هُدَطتذاوَ،  ٌَ وَس اٌطىدي اصَبُ بريؤكٍُ تئ  َيت تا بياغُ بؤطريدَه
ًًَبىراىذىُوٍَ ئابىسٍ ػاس ًَم و داى ًَياىٌ بؤ بؼبيُ ػىَيي   .فشَكىهتىوس هُ ػاسدا جًَاىبًين بُسٍُمَ

 :كاسطٍُ جطُسَ

ًَناىٌ هُ طاَهٌ  ٌَ هُ. دسوطتلشاوَ دؤمن ۱٢هُطُس سوبُسٍ  ۲۱٦۲كاسطٍُ جطُسٍَ طو بُتُواٍ   ۱٠٠۵ طاَه
ًَلًؽ بىوَ هُو كاسطُ ضاالكاىٍُ هُ ماوٍَ كاسكشدىًذا كاسيطُسيُكٌ باػٌ هُطُس بىاسٍ ئابىسٍ  هُكاسكُوتىَ، يُك

ًَىَيُكٌ ثتُو ماوَتُوَ ًَظتادا بًياٍ ئُو كاسطُيُ بُػ ًَناىٌ ٍُبىوَ. هُئ   .طو

 :كىهتىس

) ئُوٍَ هُ طشوػتُوَ مشؤظ بُسٍُمٌ  بُ صماىٌ التًين بُ ماىاٍ ضاىذٌ ياٌ كؼتىكال دَيت culture كىهتىس 
ًَت( و كؤٍ ٍُمىو ئُو بُسٍُمُ ٍضسٍ و ماتشياَهً ًَي ًَزوويُوَ ُ مشؤظ اىُػدٍَ ًَشَدا هُسووٍ م ًَياوَ. ه بُسٍُمًَ

ًَياطُيُكٌ  ًَلًىً دَطتُبزَيشٍكىهتىس ث ًَت، ُوٍَىىُسمُىذاى ُوَ ،بؤمنىىُُ كُ بُ طشوث بَُهلى هُطُس  تايبُتب
ًَياطُيُبيُماٍ  ًَياىٌ كىهتىسٍ ٍُيُ ث ًَياٌ و بُسٍُمَ ًَم تىاىاٍ داٍ كٌ طؼيت تش كاسدَكات كُ ٍُمىو كُط

 ًًٍَُ ًَياٌ هُطَُل بىىٌ مشؤظذا بىوىٌ ٍُ ئُمُؾ يُوث ًَلبىوَ و داٍ هُ طشوػتُوَ بٍُشَمُىذَ  ًؽٍُمىو كُط
ًَياىٌ ٍُيُ   .و تىاىاٍ داٍ

  :طُىتُسٍ كىهتىسٍ

سَيت و خؤٍ هُ كؤٍ بُسٍُمُ كىهتىسٍ و ٍىىُسٍ طشوسثُ دذَئُجنامذا ًَت ػىييُيُ كُ ضاالكٌ فشَ كىهتىسٍ ئُو
ًَتُوَ وَن: مىصيم، ضاثُمُىٌ، كاسٍ دَطيت ًَيُسَكاىٌ ػاسدا دَبًي ، فًوه، سادَيؤ، ػاىؤ، ديضايً،  ياٌ ثًؼُيٌداٍ

 .تُالسطاصٍ، سؤرىامُواىٌ، سيلالو، ثشؤطشاو دسوطتلشدٌ ، صاىظت و تُكيؤهؤجًا



 ػريواٌ عوٌ ذُمُخاٌ و.ٍ. 
 

 

 (82٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

  :ُوَطشفيت تىَيزيي

ًَناىٌ بؤ طُىتُسَيلٌ كىهتىسٍ  طشفيت ئُو تىَيزييُوَيُ هُوَدا خؤٍ كىستذَكاتُوَ كُ. كاسطٍُ جطُسٍَ طو
ًَتُ طُسمايُكٌ كىهتىسي بطؤسدسَيت ًَت و، خىدٍ بؤ ػاس  ًؽو ب ئُو طُسمايُ كىهتىسيُؾ تىاىاٍ ئُوٍَ ٍُب

ًََو ًَبَ ًَناىٌ( بُج ًٌَ ئُوٍَ هُسويٌ سَيلخظيت كاسيطُسٍ ئُسَيين هُطُس طُػُكشدىٌ ػاس )طو ًَت. بُث
ًَت  ُوَؼكىهتىسي ًَلٌ كىهتىسٍ طىجناوب ًَت ئُو طُسمايُ كىهتىسيٍُ  هُو ػاسَ طًاطُت هُ ئاسادا ىُبىَ كُ بتىاى

ًَياىٌ.  ًَتُ طُسضاوَيُكٌ داٍ ًَىاصَيم سَيلبخات كُ بب ؼُوَ تُالسَ كؤىُكاٌ ًهُسوٍ ئُىذاصياسيٍاوكات ػاس بُػ
ًَ ًَيذسَيت)كاسطُكاٌ( كُ بُػ ًَم كُ كىهتىسٍ تًذا بُسٍُمبَ  لً هُىاطيامٍُ ػاس، ىُتىاىذساوَ بطؤسدسيً بؤ ػىَيي

ًَتُ طُسضاوَيُكٍُ ئابىسٍ ػاس. بؤيُ هُ سَيطاٍ ئُو تىَيزييُوَيُوَ كاس بؤ طؤسَيين ػىَييُ هُكاسكُوتىَكاٌ  و بب
ًَيُس ًَلٌ كىهتىسٍ بُسٍُمَ   كىهتىسٍ. فشَسَ شدَيُكٌ و  كشدىٌ كىهتىوسيؽ بُ ك دَكشَيت بؤ ػىَيي

  :تىَيزييُوَ ئاماجنٌ

 و كىهتىسٍ طُىتُسيلٌ بؤ جطُسَ كاسطٍُسٍَُىذَكاىٌ  طؤِسيين هُ بشيتًُ تىَيزييُوَيُ ئُو ئاميحٌ
ًَلٌ هُ كاسطُكُ طؤسيين ثشؤطٍُ ثشاكتًضَكشدىٌ ًَلٌ بؤ كُوتىَوَ كاس هُ ػىَيي  كىهتىسٍ ثًؼُطاصٍ ػىَيي

ًَيُس ًَشت، ٍؤهٌ طُهُسٍ، مىصَخاىُ، وَن) بُسٍُمَ  طؤسيين و( صاىظيتتىَيزييُوٍَ  طُىتُسٍ ياٌ ػاىى، كؤىظ
ًَطُيؼنت ًَياٍ بُسٍُو ػىَييُكاىٌ طُباسَت بُ ت  كؤٍ هُطُس خؤٍ كاسيطُسيٌدواتش  ئُوَؾ كُ كىهتىس، ٍ
ًَذَدًٍََوًتهُ ػاسدا  كىهتىسٍ طًاطُتٌ ثشؤطٍُ   .بُج

 :تىَيزييُوَ مًتؤدٍ

ًَتؤدٍ تىَيزييُوَيُ ئُو ئُجنامذاىٌ بؤ ًَناىٌ جطُسٍ كاسطٍُ طؤِسيين كاسيطُس تا بُكاسدَبشَيت ػًلاسٍ م  بؤ طو
ًَناىٌ ػاسٍ طُػُكشدىٌ هُطُس كىهتىسٍ طُىتُسَيلٌ ًَياىٌ بُسٍُو بتىاىشَيت و سوىلشَيتُوَ طو  هُ كىهتىسٍ ٍ
ًَىَيُدا هُو طُىتُسَيلٌ  .بُسجُطتبلشَيت ػ

 :تىَيزييُوَ ثالىٌ

ًَذَكات ثشطًاساىُ طشمياىُ و بُو هُطُسَتادا تىَيزييُوَكُ  ػاس طُػُكشدىٌ و كىهتىس ثُيىَىذٍ ضؤٌ كُ دَطتج
ًَم ضُىذ هُطُس  كىهتىس سؤهٌ ٍُسوٍَا و كىهتىسٍ ىاطيامٍُ و ػاس طُػُكشدىٌ هُواىُ. بلات دَطتيًؼاٌ ئاطت

 بىراىذىُوٍَ هُطُس ئُسَيين سؤَهًلٌ كىهتىس ضؤىًؽ و صاىًاسٍ طؤمَُهطٍُ بؤ ثًؼُطاصٍ كؤمَُهطٍُ طؤِسيين هُ
ًَت كؤمَُهايُتٌ و ئابىسٍ ئاطيت هُطُس ػاس  كىهتىسٍ طُىتُسيلٌ كُ هُوَدكات باغ تىَيزييُوَكُ ٍاوكات. داى
ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ وَن  بؤ بؤيُ. بُسجُطتُبلات بريؤكاىُ ئُو منىوىٍُ ثشؤرَيُكٌ وَن دَكشيت طو

 تُوَسٍ تُوَساىُ:  ئُو طُس دابُػلُييُ تىَيزييُوَكُ باػًذَصاىني بُ ييُوَيُتىَيز ئُو بُئُجنامطُياىذٍ
ًَناىٌ ػاسٍ( طُػُكشدىٌ)ثالىظاصٍ: يُكُو  صاىًاسٍ كؤمَُهطاٍ: دووو تُوَسٍ. كىهتىسٍ ػاسٍ ىاطيامٍُ و طو

ًَيُس، ئابىسٍ كىهتىس، ػاس،)  تُوَسٍو كؤتا تُوَسَ ( ػاس دوباسَبىراىذىُوٍَ بؤ طرتاتًزيُن وَن كىهتىس داٍ
ًَُم ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ كىهتىسٍ ثِشؤرٍَُ كُ بشيتًًُ هُ ط ًَىاصَيلٌ) طو ًَياىٌ هُ تش ػ  كىهتىسٍ، بُسٍُمَ

ًَىاصَيلٌ ًَىاصَيلٌ كىهتىسٍ، طًاطُتٌ هُ تش ػ  خظتُسوٍ بُ كؤتايؼذا هُ( بُسدَواو ػاسٍ طُػُكشدىٌ هُ تش ػ
ًَم ضُىذ ًَيشَيت تىَيزييُوَكُ بُ كؤتاٍ دَسئُجنام  .دٍَ

ًَناىٌ و ىاطيامٍُ ػاسٍ كىهتىسٍ  تُوَسٍ يُكُو : ثالىظاصٍ)طُػُكشدىٌ( ػاسٍ طو
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ًَناىٌ هُ طاَهٌ   طُسبُخؤؾ كىسدٍ ػاسٍ يُكُو وَن ٍُبىوَ و طًاطٌ طشىطًًُك۲٢۱٤ٌدسوطتبىىٌ ػاسٍ طو
اسَ ػ ئُو يُكُمًؽ جًَاىٌ جُىطٌ هُدوا دسوطتبىوَ و كىسديذا ذىكىمِشاىٌ هُرَيشدَطَُهاتٌ ٍُس هُطُسَتاوَ

ًَزووٍ طًاط هُ  ُدا باغئُو تىَيزييُوَي دووتىَيٌ هُئُطُسضٌ  .ٍ بًيًىوَكىهتىسٍ صياتشو  سؤَهٌ طًاطٌ  ًٌم
ًَناىٌ ػاسٍ ىاطيامٍُ ػاسَيلٌ طًاطٌ/  ٍُس هُطُسَتاوَ  ئُو ػاسَ كُ بُوَدَكُو  تُىَا ئامارَو بُهلى  ىاكُو طو

  (1)باصسطاىٌ ياٌ ثًؼُطاصٍ. ػاسَيلٌ ُنوَ ىىبٍُكىهتىسٍ 

ًَلٌئُطُس طُس ًَلٌ  جن ًَناىٌ بذَيً، دَبًيني هُطُسَتاٍ دسوطتبىوىًًُوَ ثالى ًَزووٍ طُػُكشدىٌ ػاسٍ طو م
ًَىاصٍ ػاسطشَ ب( ۲داسَيزساوٍ ىُبىَ، )فؤتؤ  ًَىَيُكٌ طؼيت هُطُس ػ خىدٍ (2)ٌ سؤرٍَُهاتٌ دسوطتلشاوَ. َيلبُػ

ًَىاصَ ًَىاصًسيوطتلشدىٌ ػاس هُ سووٍ ئابىهُ دسو ؾئُو ػ بؤ خؤطىجناىذٌ هُطَُل طشوػت كُ  بىوَُوَ باػرتيً ػ
ًَتهُطَُل طُسماو و طُسمادا  تىاىًىيُتٌ خؤٍ بُكُمرتيً وصَ ًَي بىوىُوَيُن ُوَ ضشؼ. هُسوٍ كؤمَُهايُتًسابَ

 ػاسٍ ضىىلُدَكشَيت وَن ضِشٍ ثُيىَىذٍ)كؤميًلُيؼً( هُ كؤمَُهطادا طُيشبلشَيت. كُ  هُ ػاسدا بُديلشاوَ
ًَناىٌ هُ طُسَتاٍ ًَىاٌ ضًيُ كؤمَُهايُتٌ و دسوطتبىىًُوَ طو ًَلَُهٌ كىمَُهايُتٌ ى ٌ ئًتيًُ جًاواصَكاى ت

ًَىَدياسبىوَ   (۱٠: ۱٠٠۱.)باباٌ ث

ًَناىٌ هُ طُسَتاٍ دسوطتبىىً ؾ كُهُطَُل ئُوَ ًَلٌ داسَيزساو)ماطتُسثالٌ(  ًُوَطو بَُهلى  ىُبىٍَ ثالى
ًَلٌ خؤسطلٌ  ًَذاويظيت كؤمَُهايُتٌ و ئابىسٍ  ٍ ىاوبشاو تىاىًىيُتٌوَ، بَُهاو ػاسبُخؤديىطُػُكشدى هُطُس ث

 .طىجناوبىَ بُطؼيت هُطَُل طُسدَمُكٍُ خؤيذا ؾ ئُو طُػُكشدىُ ُبلات وخؤٍ طُػ

ًَشاق ،  ۲۱۵٢هُ طاَهٌ  ًَناىٌ هُ اليٌُ ، هُ طُسدَمٌ ثاػايُتٌ هُ ع ًَم بؤػاسٍ طو بؤ يُكُجماس ماطتُسثالى
 Constantinos Apostolou Doxiadis تُالسطاص و ثالىظاصٍ يؤىاىٌ كؤطتُىتًيؤغ دؤكظًاديع 

ًَت بُ بياغُيُن بؤ دسوطتبىوىٌ ػاس هُطُس بياغٍُ مًتؤدٍ صاىظيت دادَسَيزسَيت و  و ئُمُؾ دواتشدَب
ًَم هُ فؤسمُ دياسَكاىٌ ئُو ماطتُسثالىُئُهبُتُ  . دوسكُوتيُوَ هُ ثالىٌ ٍُسَمُكٌ دسوطتلشدىٌ  ؾيُك

ًَلٌ باصىُيٌ طُػُبلات، ئُمُػىادَكات( ۱ػُقامٌ طاملُ )فؤتؤ   :Urban Context 2009) ػاس بُسَو فؤِسم

ًَناىٌ ٍطُػُكشدىٌ ػاس ػاس َوٍَهُ ىاوىاوبشاو  ػُقامٌ ضىىلُ دسوطتلشدىٌ( 91 هُ ىاوَوَ بُسَو دَسَوَ  طو
ًَلٌ تش ، هُ. ثاساطت  دسوطتلشدىٌ ػاس ئاساطتٍُ تشٍ وَسطشت ، بؤمنىوىُ ٍُػتاكاٌ،  طُسَتاٍ هُ قؤىاغ

هُ ثؼت دسوطتبىوىًُوَ بىوَ ،  ثاػاٌ وَن  طًاطٌ ، كُ ئاػلشايُ ٍؤكاسجادٍَ ػُطتًُكُ  جادَيُن بُىاوٍ
ًَناىٌ ٍُيُ هُ قظُكشدٌ هُطُس ػاسٍ خؤٍ وَ كُ ئُوَؾ طشىطٌخؤٍ ىًؼاىذاديىاسَيم بُدَوسٍ ػاسدا  ،  طو

ًَناىٌ ػاسٍ ضىىلُ ( ۳)فؤتؤ  ٍَ خؤٍ طو ًَشَدا طُػُكشدىذا ديىَوَ.  هُ ىاوبٍُؤٍ ئُوَوَ طُسهُىى ئُوٍَ ه
ًَناىٌ هُطُل طُسدَمٌ خؤيذا طىجناوبى ػاياىٌ وتيُ ئُوَيُ كُ بَُهاو  َ.وتا ىُوَدَكاٌ طُػُكشدىٌ ػاسٍ طو

ًَلٌ دامُصساىذىٌ و ۲۱۱٠هُدواٍ دووٍُمني جُىطٌ كُىذاو  هُوَكُوت  ػُطتًُكُ جادٍَ كىسدٍ، دَطُالت
ًَتُ  ًَناىٌ  ػاسٍ طيىس بؤ بب ًَىوٍَ ،هُ جادَيُ ئُو دَسَوٍَ بُسَو طُػُكشدٌ و طو ئامًض،  دوسطُ ػ

ًَناىًًُوَ  ػاسٍ بُ ُػُكشدىُصؤس بُخرياتش ئُو طبُوالوَ  ۱٠٠۳او هُدواٍ بَُه( ٤ فؤتؤ. )ثُهًَاويؼت طو
ًَت ًَض هُسَيٌ تاصٍَ طُسضاوَيُكٌ ئابىسٍ دَسكُوتين . ئُويؽ هُدواٍ ىُماىٌ سرميٌ بُعع و دياسدَب بٍُ

دسوطتبىىٌ ئُو طُسضاوَ ئابىسيُ بًٍُضَ هُ كاتًلٌ كُمذا، بىوَ ٍؤٍ   (3)ىاسدىُدَسَوٍَ ىُوتُوَ.
ًٌَ صيادبىو،  ًَذاويظيت ثاىتاٍ ػىيين ىًؼتُج بُواتُيُكًرت،  دسوطتبىىٌ ضًيًلٌ كؤمَُهايُتٌ دَوَهُمُىذ كُ ث



 ػريواٌ عوٌ ذُمُخاٌ و.ٍ. 
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ًَىيظيت بُ ثاىتاٍ صياتش ٌَ بىٌ و  بىوئُو ضًيُ كؤمَُهايُتًُ تاصَيُ، ث  ؾئُمُنت. دَسخظخؤ ويظيت بؤ ىًؼتُج
 و  ثان طيت ،طىىذٍ ئَُهناىٌ، قُيىاٌ طيتدا ديًُوَ )بىٌ ًَهُ دسوطتبىىٌ ضُىذيً ثشؤرٍَ يُكٍُ ىًؼتُجخؤٍ 
ًَؼتُجًبىىٌ ػىَيين هُ خؤٍ تُىَا ػاس دَسَوٍَ بُسَو دَسضىىُ ئُو ٍُماىلاتذا هُ( ٦ - ۵. )فؤتؤ.(...ٍتذ  ى

 ػاس دَسَوٍَ بُسَو صاىلؤؾ و ىُخؤػخاىُ و مًُكاٌذلى فُسماىطُ بًياٍ بَُهلى ىُبًيًًُوَ، خاىىَكاىذا
ًَىيظيتتُىاىُت طُوسَبى . طىَيضسايُوَ  و ػُقاو جادَدسوطتلشدىٌ طًظتُمًلٌ طُوسٍَ  بُ ىٌ ثاىتاٍ ػاس ث

ًَىَيُكٌ صؤس صيادَكاتبؤيُ  ٍُيُ،  ًَذاويظيت طُياسَ بُػ ًَشَوَ ث ًَتُ هُاليُن  ؾئُو طُػُكشدىُو ،  ه ٍؤٍ دَب
ًَلٌ صؤسداطريكشدىٌ  و طُِسَكُ كؤىُكاٌ ىُماىٌ بٍُاٍ ، هُاليُكٌ تش ٍؤكاسَيم بى ُكاٌ و كؼتىكاَهً ُصَوي هُ بُػ

مُبُطيت فشاواىلشدىٌ جادَكاٌ و دسوطتلشدىٌ بًياٍ باصسطاىٌ تاصَ ياٌ طُساجٌ طُياسَ. )فؤتؤ  ُب اىذىًاٌ ِسوخ
ًَناىٌ  ىاطيامٍُ كىهتىسٍ بًياطاصٍبُوالوَ  ۱٠٠۳ ثاؾهُ ؾئُو ثشؤطُيُ( ٢ ًَىاىذػاسٍ طو  .ػ

ًَىَيُكٌ طؼيت   بُساوسدطُػُكشدىٌ ئُو بًظت طاَهٍُ سابشدو بُ طُػُكشدىٌ ػاسَكاىٌ كُىذاو  دَكشَيتبُػ
 ػاسٍ ئُسكطُسا“هُرَيش كاسيطُسٍ مؤديوٌ  و وٌبىىاطشا” ػاسٍ ىُوتٌ“ هُ ػُطتُكاىذا بُ كُ  بلشَيت

Functional City ًَؼرت بُوسدٍ ٌ كُ ثشؤرَيُن وَسدَطشئُو جؤسَ ػاساىُ   (4) .”طُػُياىلشد  كاسيبؤكشاوَث
ًَفٌ ِسَيظا  ًَلٌ طؼتًًُوَ )...(. و و خشاوَتُ رَيش ِسك ًٌَ ئُو جؤسَ ثشؤراىُ ثالى ًَذاويظتًًُكاىٌ بُث ػاس بُ ث

ت ػاس ئُمُؾ وادَكاطشَيت، دَهُخؤ اىٌ، كُ ضىاس اليُىً،طُسَكًًُكئُسكُ و  ثابُىذدَكشَيتدَظُسَكُوَ 
ًَتًَئامِسَيلُوت ٍُهطشٍ ثالىٌ ٍُسَمُكٌ و  ( ئُوٍَ هُو مؤديوُدا جًطٍُ باطHilpert 1984: 161ُ.” )ض ىُب

ًَلٌ )وَصيفُ(ػاس  ، ئُوَيُ كُ ًَت ت هُ خضمُتٌ كُستٌ ثًؼُطاصيذاىيظتذَكاًَث كُ ٍُيُ ئُسك بُواتايُكًرت، . ب
ًَىاصَيلٌ خؤسطم طُػُ ىاكات بَُهلى بُطُس ضىا ػىيين  ػىَيين ىًؼتُجًبىٌ، : ًَتبس بُػذا دابُؾ دَػاس بُػ
ًَناىٌ بُ ئُهبُتُ هُ كاس، ػىَيين ذُواىذىُوَ ) ثاسن، باخضُ( و باصاس)مؤَل(.  ًَىاصَ هُ ثالىٌ ػاسٍ طو ًَظتا ئُو ػ ئ

 ئاػلشا دَبًيني. 

ًَؼٍُ ئابىسٍ ًَىاصَ  هُ طُوسَبىىٌ ػاسجطُ هُ ك ًَؼُكُ هُوَدايُ ئُو ػ ًَؽدَيتُرييطُيٌ و  ك ًَؼٍُ  (5) ث  ك
ًَت ًَظتا صياتشهُواىُ  تشيؼٌ بؤدسوطت دَب ًَىيظتُ ػاس هُ داٍاتىدا وصٍَ صؤس هُ ئ دواٍ ىُماىٌ ئُهبُتُ ، ٍ ث

ًَت ئُو ػاسَ  ًؽوصٍَ ىُوت ًَذاويظتًُ وصَيُكاىٌ سؤراىٍُتىاىاٍ ئُوٍَ ىاب ئُمُ  ت. دابًيبلا خؤٍ ث
ًَؼُيُكٌ ئابىسيًُ بؤ داٍاتىٍ ػا ًَتهُطُس رييطُ  ؽيطُسٍ خشاثًكاسس جطُهُوٍَ ك ًَذَيو  .بُج

ًَؼُيُكٌ ضُىذ طُػُكشدىُ ئُو كىهتىسيًؽو  كؤمَُهايُتٌ ئاطيت طُس هُ  ىاطيامُ طَُل هُ كُ دسوطتلشد، ك
ًَناىٌ ػاسٍ كؤىُكٍُ ًَت كىهتىسيًُ،  ػاسَيلٌ كُ،  طو ًَناىٌ ػاسٍ . ئُمُؾ هُبُسئُوَ ىاطىجن  طُسَتاٍ تا طو

ًَىَدياسبىو. ئُو اليُىُ بُئاػلشا  كؤىٌ سؤرٍُآلتٌ   ػاسَيلًٌ ىُوَدَكاىًؽ بىىًادٍ هُ ديذَ  ث
ًَلَُهٌكؤمُآليُتًًُكُػُوَ   ػاس وايلشد بُديذَكشا . بؤيُ ئُمُؾ دييًُكاٌ، و ئًتين كؤمَُهايُتٌ، ضًين ، ت

ًَم ًَت ػىَيي ًَلُوَ بؤ ب  بُطُس طؤِساىلاسياىُ هُاليُكًرتَوَ ئُو . كؤمَُهطُ جًاواصَكاىٌ تىَيزَ و ضني طىجناىٌ ث
ًَناىًذا ػاسٍ  يُكٍُ دسوطتلشدىٌ هُ ، ئُمُؾ بُئاطاىٌ (6) ػاس بُسَو دَسَوٍَ دَسضىىبىو  ٍات طو

ًَؼتُجًبىىُكاٌ واتُ يُكٍُ ىًؼتُجًبىىُكاٌ بُديذَكشَيت، داىًؼتىاٌ ىًؼاىذَدات و  ئابىسٍ جًاواصٍ ئاطيت ى
ًٌَ كؤمَُهطُ طشوثُكاىٌ كُ واػًلشدوَ ًَبىوٌ دياسيذَكٌُ ئابىسيًاٌ ئاطيت جًاواصٍ بُث   (7).ػىَيين ىًؼتُج



ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ طؤِسَيين كاسيطُسٍ ًَناىٌ ػاسٍ هُطُس كىهتىسٍ طُىتُسَيلٌ بؤ طو  طو
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ًَزووٍ هُ طُسىخ ئُطُس ًَناىٌ ػاسٍ طُػُكشدىٌ م ًَؼرت ػاسٍ ثالىٍُ ئُو دَبًيني، بذَيً طو ًَناىٌ ث  ٍُيبىَ طو
ًَناىٌضىىلُ ئُو دَمُ ػاسٍ  . طىجناوَ كىهتىسيذا ػاسٍ طًنايٌ هُطُل ىُوَدَكاىًؽ تا ًَناىٌ طو ًَىاصيم طو  بُػ
ًَىاصٍ)  داطريكشدبى صَوٍ ُػُيلشدبى كُمرتيًط ٍُسوٍَا ػاس  (طُػُدَكات خؤيُوَ ىاو باصىُيٌ كُ هُ واتُ بُػ

ًَم ضُىذ هُطُس  ئاطيت: ( تًذايُ بيُماكاىٌ ٍُمى كُ ىاكُيً هُوَ باغ) طشتبىَ خؤ هُ ػاسٍ بيُماٍ ئاطت
ًَلَُهٌ كىهتىسٍ،و كؤمَُهًُتٌ   ئابىسٍ ئاطيت ٍُسوٍَا طشوثُجًاواصَكاٌ بُيُكرت ، تًلَُهٌ ئًتين،و  كؤمَُهايُتٌ ت

ًَضُواىُوَبُ  بَُهاو. رييطٍُ ًَناىٌ ػاسٍ كؤىٌ ثالىٌ ث  ىُوَدَكاىُوَ دواٍ هُ ثالىٍُ ئُودَبًيني كُ  طو
ًَناىٌ ػاسٍ داٍاتىٍ بؤ ثُيِشَودَكشَيت ًَؼٍُ هُ جطُ طو ًَؼٍُ ضُىذيً ئابىسٍ ك  كىهتىسٍو  كؤمَُهايُتٌ ك

ًَذَ ًَتُوَه كؤمَُهايُتٌ  كؤمىىًلُيؼين الواصٍ ، بٍُؤٍ ئُمُوَهُيُكرت ػاس ضًيُكاىٌ جًاكشدىُوٍَ بُمنىىُ . ب
ًَياٍ تىاىاٍ ػاسدا دسوطتذََيت،َىُؾ وادَكات كُ  هُ طشوثُكاٌ ًَت كىهتىس بُسٍُمَ ًَضُواىٍُ بُ كُواتُ. الواصب  ث

 ػاسٍ كىهتىسٍ ئاطيتهُطُس  خشاثٌ سيطُسٍكا ثُيِشَودَكشَيت ىُوَدَكاىُوَ دواٍ هُ ثالىٍُ ئُو كؤىُكُ، ثالىُ
ًَناىٌ ٍُيُ، بؤمنىوىُ  بُ  بىوَ ذُفتاكاىُوَ ثُيشَوكشاوَ هُدواٍ ئُوسوثا هُ ثًؼُصاطًذا ػاسٍئُوٍ هُ طو

ًَطٍُ  .سَخيُ ج

 كؤمَُهطاٍ صاىًاسٍَسٍ دووَو: تُو

بؤ ٍُىذَيم هُ كؤمَُهياطُكاٌ، دَكشَيت  ،طُس كؤمَُهطٍُ خؤسئاوا ٍاتيُ ئُو طؤِساىلاسياىٍُ هُ دواٍ ذُفتاكاىُوَ
ًَىَيُكٌ  وَن طؤِساىلاسيُن هُ كؤمَُهطٍُ ثًؼُطاصيُوَ بؤ كؤمَُهطٍُ صاىًاسٍ طُيشبلشَيت. ئُو طؤِساىلاسياىُ  ػ

ًَيايُ ًَياىٌ هُطَُل خؤيذا ٍ و بىىًادٍ رياىٌ ئابىسٍ و كؤمَُهايُتٌ ػاسَكاىًؼٌ  كايُوَىىَيٌ بُسٍُمَ
ًَىاصَيلًرت داسػ  تُوَ. بُػ

ًَياٌ هُ كؤمَُهطٍُ ثًؼُطاصٍ و كؤمَُهطٍُ صاىًاسيذا بلُيٌُ، دَبًيني هُ  ًَىاصٍ بُسٍُمَ ئُطُس بُساوَسدَيم هُ ػ
ًَياٌ صياتش بُ كاسٍ جُطُتُيً ًَىاصٍ بُسٍُمَ ًَلذا هُ كؤمَُهطٍُ ثًؼُطاصيذا ػ ئُوا هُ  ثُيىَطتبىَ ُوَ كات

ًَ ًَىاصٍ كاسكشدٌ صياتش ث ًَياىٌ   ىيظيت بُ صاىًاسٍ و بريكشدىُوكؤمَُهطٍُ صاىًاسيذا ػ ٍُيُ.  وَئًذياو بُسٍُمَ
ًَياىٌ  ًَم ياٌ بُسٍُمَ ًَم ثشؤطشام ًَياٌ  دسوطتذَكشَيت مًذياٍ تاصَ َيلٌكاسبؤمنىىُ كات ًَىيظتت بُ داٍ ئُوَىذَ ث

ًَىيظتت بُكاسٍ جُطتُي ئُوَىذَ و بًلشدىُوَ ٍُيُ ىًُ وَن هُدوسطتلشدىٌ مُكًيُيُن هُ كؤمَُهطٍُ  ٌث
 (8)ثًؼُطاصيذا. 

ًَؼُوَضىوىٌ تُكيًلًًُوَ، ٍُسوٍَا بُِسَيٌ مُبُطتنُىذكشدىٌ كاسٍ "قىسغ" و دَطتًًُوَ كُ بُىذَ “ بُِسَيٌ ث
ًًَاىذا  ًَىٍَ ئُوتؤٍ كاس طُسٍَُهذَدٌَ كُ ت ًَؼُوَضىوىُ تُكيًلًًُوَ، ػ ًَتًًاىٍُ 'بُو ث جًاواص تىاىظيت ضؤى

ًَىيُكٌ، طُياىذىٌ صاىني بُ كُطاىٌ دٍ، ضاالكًٌ ٍؤػُكٌ ياٌ  واتا وَسدَطشٌ، وَن تىاىظتُكاىٌ ِساطُياىذىٌ ى
ًَىٍَ ئُو  ًَى ض ًَىيظت دَبً، خؤخُسيللشدىٌ ِسَخيُيٌ بُ صاىًاسيًُكاىُوَ. هُى كىهتىوسَ ىىَيًُدا اليُىٌ دٍ ث

ئُطُس هُ  بُجمؤس .(Frey 2009: 54”)ني و ِساطُياىذىذا.وَن: ثظجؤسيٌ ديلُ )هُ بىاسَكاىٌ ئافشاىذٌ و صاى
ًَياٌ هُ طُس تىاىا جُطتُيُكاىٌ كؤمَُهطُ ًَذاويظيت بُسٍُمَ ًَت كؤمَُهطٍُ ثًؼُطاصيذا ث ئُوا هُ كؤمَُهطٍُ  بىب
ًَياٌ و كىهتىسٍ كُطُكاىٌ كؤمَُهطُوَ ًَياٌ بُ تىاىاٍ داٍ اىاٍ كُواتُ تى ثُيىَطتُ. صاىًاسيذا ثًذاوطيت بُسٍُمَ

ًَت ًَياٌ و كىهتىسٍ ٍُس ػاسَيم بًٍُضب ًَضٍ ٍُيُ.ُكٌ ئُوا ئُوػاسَ تىاىاي داٍ  ئابىسيُكٌ بٍُ
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ًَشَدا ػاياىٌ باطلشدىُ ئُوَيُ، خاَهًلٌ طشىطٌ تش  هُ كؤمُهطٍُ صاىًاسيذا كُ طؤِساىلاسٍ بُطُسداٍات كُ ه
ًَ طؤِساىلاسٍ بُطُسداٍات. هُ كؤمَُهطٍُ  ٌبىوثالىذاىاىٌ ػاسَكاىُ، ضىىلُ ثُيىَىذٍ ػىَيين كاسو ػىيين ىًؼتُج

ًَيُسَكاٌ هُ كاسطُيُن كاسياٌ دَكشد و  ًَؼا، كُطُ داٍ ثًؼُطاصيذا كاسطُكاٌ كُطُ داًٍيُسَكاىًاٌ بؤخؤياٌ سادَك
ًَضبىٍ ثُيىىذٍ دجيًتاَهٌدهُىض و  يلرتيً ػىَيً ىًؼتُجًذَبىٌ. بَُهاو هُ كؤمَُهطٍُ صاىًاسيذا، بٍُؤٍ بٍُ

ًَت، دَكش ًَلًرتئُىرتى ًَ ػىَيين َيت هُ ػاسَيم كاسبلُيت و ػىَيي ت، ئُو طؤِساىلاسيُ وايلشد، ئُو ًَببىوىتىًؼتُج
ًَؽ ًَؼي ػاساىٍُ طُسىخ ساك ًَيُسَكاٌ ساك ًَظتا كىهتىس وَن ٍاوواتايُكٌ “ .ُ الخيؤياٌو كىهتىسيً كُطُ داٍ ئ
ًَ بًيشَيت، ٍُسوٍَا وَنَو كاسطُ هُكاسكُوتىَكاٌ د جادوويٌ طُسجُو كؤطُ ٍَ  تئامشاصَيم كُ دَػ وَييايُكٌ ىى
ًَت.  ًَؼلشدىٌ ثرتٍ ػاس بؤ كشَيلاساىٌ ثشؤفؼياَهٌ طُسؤط وطُسمايٍُ ئَُهبُتُ  بُػاسَكاٌ ببُخؼ طُسجنِشاك

ضاخٌ  طُػُكشدىٌ ػاسَكاٌ هُبؤ تُ فاكتُسَيلٌ طُسَكٌ وَ(كُواتُ كىهتىسٍ بىHall 2000 : 640”  )طُِسؤكُ.
 صاىًاسيذا.

ًَ ئابىسٍ كىهتىس، ػاس، ۲.۲  يُسداٍ

ًَطٍُ كىهتىس هُ طُػُكشدىٌ ئابىسٍ ػاسدا، بُطؼيت دَكشَيت هُطُس دووئاطت دَطتيًؼاىبلشَيت. يُكُو: كىهتىس  ث
ًَياىٌوَن كايُيُن بؤ طُػُكشدىٌ ئابىسٍ كىهتىسٍ ػاسَكاٌ،  كُ خؤٍ هُ  creativeeconomy ، ئابىوسٍ داٍ

ًَتُوَ وَن: مىصيم، ضاثُمُىٌ، ٍىىُس، و ٍىىُسٍ طشوسثُ  كؤٍ بُسٍُمُ كىهتىسٍ ًَيُسَكاىٌ ػاسدا دَبًي داٍ
كاسٍ دَطت، فًوه، سادَيؤ، ػاىؤ، ديضايً، تُالسطاصٍ، سؤرىامُواىٌ، سيلالو، ثشؤطشاو دسوطتلشدٌ ، صاىظت و 

 تُكيؤهؤجًا. 

ًَلشَيتػاس  واتُ. ٍُيُ ؽدووَو: بُسٍُمٌ كىهتىسٍ ػاسَكاٌ طشىطٌ بؤ كُستٌ طُػتًاسي  بؤ طُػتًاساٌ وايو
ًَت ًَؼب ًَؤاصَيلٌ جًاواصدا منايؼًذَكات سوَهٌ ، ئُهبُتُ و  طُسجنشاك ئُو ضاالكًُ كىهتىسياىٍُ ػاس هُضُىذ ػ

ًَشت،  هُ بُكىهتىوسيلشدىٌ ػاسدا  طُسَكٌ دَبًيً. ئُمُ دَكشَيت هُ سَيطا مؤصَخاىُ، ٍؤَهٌ ػاىؤ، كؤىظ
هُ سَيطٍُ ثاساطتين تُالسطاصٍ بلشَيت، ياخىديؽ  ُوٍَ كؤىىاو طُِسَكٌ ػاس سَيطاٍ هُ ياٌبلشَيت  ًُوَطُهُسي

ئُو ػىَيياىُوَ ػاس  طاٍهُسَيَوَ بلشَيت. ضىىلُ و باصاسٍ كؤىٌ ػاس كؤىٌ ػاسو ثاساطتين ػىَييُواسَ كؤىُكاٌ
ًَظتادا  هُسَيطاٍمنايؼٌ ىاطيامٍُ خؤيذَكات.  بؤ ثاساطتين ىاطيامٍُ كىهتىسٍ  ٌ جًَاٌػاسَكاى ئُو اليُىُوَ هُئ

ًَؼاىٌ طُػتًاساٌ.  ؾئُمُ و سكابُسيذاٌ هُ هُطَُهًُكرتدا خؤياٌ ًَلٌ طشىطُ بؤ ساك  خاَه

ًَم بابُتٌ تُالسطاصٍ، طىماىٌ ىاوَيت كُ  ًَزوويٌ ثاساطتين هُطُسبيُماٍ"وَن كؤمَُه كُ ، ىاوخؤيٌ ومرياتٌ م
ًَلٌ طشىط هُ طرتاتًزيًًُكاىٌ دووباسَ طُػ ًَشٌ. سؤَه ًَذاىُوٍَ ػاسَكاٌ دَط هُتُن دياسىُماىٌ ٍُسوٍَا ُث

ًَؼُطاصيٌ ىاوضُيٌ و ًَياىٌ ث ضاوٍَ سكىهتىس ثرت وثرت ئًؼٌ)طُ دَبًيني داسايٌ قُيشاٌ هُ ذلىمُت و وَبُسٍ
ٌَ ٍاوتايٌ وٍاظِشكٌ هىتلُيًُكاىًاىُ.بِشٍ  داسايٌ( ػاسَكاىـُـ بيُماٍ طُسجنِشاكؼُيًُ طُػتًاسيًُكاٌ و ب

ًَياىُطؤسَيٌ طُػُط ُىذىٌ كىهتىسيٌ)ٍىىُس، خىاسدٌ، فاػً، مىصيم، طُػتًاسٍ( و ثًؼُطاصٍ كُ دَبيُ ٍؤٍ ٍ
ًَياىٌ ػىَيً و طًنبؤهُكاٌ.")  -Zukin, 2003: 132ئابىسٍ طًنبىهٌ ػاس وتىاىظتُ بًيشاوَكٍُ بؤ بُسٍُمَ

142)   

ًٌَ ئُو  ًَت وىاىٍُ ىضبؤبُث ًًَىايُ طىطلني اليظُسَوَ ب ضُىذ ىهتىسٍ ػاسَكاٌ دَكشَيت طرتاتًزٍ كث
ًَىيظتُ  Urban Space. يُكُو: "ػىَيين رياسٍ" ئاساطتُيُن وَسطشَيت  ًُكىهتىسي ث
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 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (822)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ياٌ خؤىاطيامٍُ  طشىطُفؤسمٌ ػاس ببًتُ ىاطيامٍُ كىهتىسٍ ئُو ػاسَ. ضىىلُ ػاسَكاٌ كُ  دسوطتبلُسَيتُوَ
ًَظتا ًَي ٌضَيدا كُ جًَاىًطريٍ تًا صاَهُ بجاسهُ ئ بؤيُ ثاسَيضطاسيلشدىٌ ػىَييُ  . ًو بىوىٌ كىهتىوسيٌ خؤياٌ بظُث

ًَزوويُكاٌ  ًَلٌ هُ جًَاىٌ تاصَدا كىهتىسٍ ػاسَكاٌ  ٍطُسمايُ واتُ،طشىطٌ خؤٍ ٍُيُ.هُو ذاَهُتُدا م سؤه
ًَلُ هُ و ئُمُؾ دَبًيً ٌاطُسَكٌ هُ ئابىسٍ ػاسَك ًَيُس  يُك ًَظتاٍ كُ فاكتُسَ طُسَكًُكاىٌ ئابىسٍ داٍ هُ ئ

  . ماىاداسَ اطًاطُتٌ طُػُكشدىٌ ػاسَكاىذ

 ػاسَكاٌ دوباسَبىراىذىُوٍَ بؤ طرتاتًزيُن وَن كىهتىس  ۱.۲

ًَم هُ ب ًَم باغ هُ دوباسَبىراىذىُوٍَ ػاس دَكشَيت، يُك  ػاس كُئُوَيُ تُ طُسَكًُكاىٌ كىهتىسٍ ػاس ابُكات
ًَتُ فاكتُسَيلٌ طُسَكٌ بؤ طُػُكشدىٌ كُستٌ طُػتًاسٍ، ئُمُ ًَزوويٌ و  هُوٍَجطُ وبب ػىَييُواسٍ م

ًَشت )دامُصساوَ كىهتىسيُكاٌ كُ  ؾئُو ػىَيياىُو ...( و ٍاوكات  طُهُسياكاٌ،مؤصَخاىُ، ٍؤَهٌ ػاىؤ، ٍؤَهٌ كؤىظ
ًَيشَيً ثالىٌ ًَؽ. بُمنىىُ  ًبطؤِسدسَيكُ بؤ دابشَيزَيت  ئُوَياٌ هُ كاسكُوتىٌ و باكاسىاٍ بؤ ػىَيين طُسجنشاك

ضُىذ و هُ. ئُهبُتُ ىاو ػاسَكاٌ بؤ طُىتُسٍ كىهتىسٍ ياٌ صاىظيت وَكاىٌسكُوتىدَطتلاسيلشدىٌ كاسطُ هُ كا
ًَؼلُوتىَكاىػسابشدوو اىٍُطاَه  هُو ثشؤراىُ ئُجنامذساٌ. َيمصؤس ٌ جًَاٌذا هُ ػاسَ ث

 طىدياٌ هُو جؤسَ ثشؤراىُ بؤ دسوطتلشدىٌ ىاطيامٍُ كىهتىسٍ  جًَاىًًُكاٌ هُ طُسدَمٌ ىىَيذا ػاسَكاٌ
ًَظتاٍ ثشؤطٍُ طوؤباهًضمذا، ػاسَكاٌ بؤ ثاسيضطاسيلشدىٌ هُ ،  وَسطشت ًَؼرتدا بامساىلشد، هُ ئ ضىىلُ وَن هُ ث

ماىاداسَ و طشىطٌ  ، ئُمُ ىُن تُىَا بؤ كُستٌ طُػتًاسٍهُطَُهًُكرتدا  سَكابُسيذاٌ هُ بشاىذٍ )هؤطؤٍ( خؤياٌ
ًَيُس و كؤمجاىًاكاىخؤٍ ٍُيُ ًَؼاىٌ كُطُ داٍ  هُ جًَاىٌ ئُمشؤدا ضىىلُ ئُو ػاساىٍُ. ًؽ، بَُهلى بؤ ساك

َدٌَ و بٍُاٍ كىهتىسيؼًاٌ طُسجنٌ طُػتًاساٌ هُدَطتذ خؤياٌ بلٌُكىهتىوسٍ تىاىً ثاسَيضطاسٍ هُ ىاطيامٍُ اى
ًَت ًَؼلُوتىَكاٌ ىُنطىماىًياوَيت كُ . ىاب ًَظتادا ػاسَ ث ًَؼاىٌ طُػتًاسٍ اهٍُُوَهٌ ستُىَا طشىطُ  هُ ئ ك

ًَت ٌػػاس بؤ داىًؼتىاىُ هؤكاَهًُكُ طشىطُ بَُهلى نبدَسَكً ًَؼب هُسَيًٌ بُسدَوامًذاٌ  . ئُمُؾ تُىًاطُسجنشاك
ًَياىٌ ثشؤرٍَ كىهتىسٍ و ٍىىُسٍ تاصَ  .وَ دَيتُدٍبُضاالكٌ و بُسٍُمَ

 بُمنىىُ بؤ سؤَهٌ كىهتىس هُ دوباسَ بؤراىذىُوٍَ ػاسَكاٌالخيىاسَوَ  دَكشَيت ضُىذ طرتاتًزيُنهُمباسَيُػُوَ  
 دَطتيًؼاىبلشَيت:

ٍُمىو ػاسَيم هُ ثشؤطٍُ طُػُكشدىًذا دياسَ  ػاسَكاٌ بؤ ػىَيين كىهتىسٍ.  ىو هُىاوـ طؤسيين ػىَيين هُكاسكُوت
ًَياىٌ ئابىسيذا دَيت ًَىاصٍ بُسٍُمَ . هُو باسَيُػُوَ دَكشَيت ئامارَ بؤ ئُوَ بلُيً طؤِساىلاسٍ بُطُس ػىَيً و ػ

ًَم هُ هُ ًُوَ ىاو طُدٍَ صاىًاسي هُدواٍ طُدَ ثًؼُطاصٍ و ضىىُكُ  ضُىذيً كاسطُ ٌ سؤرئاوا ػاسَكاىطُه
بُ  ػاس ئابىسٍ بىراىذىُوَ دوباسَ بؤ ئُو ػىَيياىُكاسهُطُس ئُوَكشا  كُ  بؤيُ هُكاسكُوتً وَصيفُياٌ ىُما
ًَىَسطري   (9) .َيتبريؤكٍُ تش طىدٍ ه

ٌ ٍىىُسٍ و ىطشىطٌ بُ ػىَيين بُسٍُمًَياوَيُ كُ ئُ ـ طرتاتًزيُكٌ طشىطٌ تش بؤ دووباسَبىراىذىُوٍَ ػاسَكاٌ
ًَشتى ػاىى، ياٌ طُىتُسٍ صاىظيت .   طشىطٌ ئُو بذسَيت صاىظيت وَن مىصَخاىُكاٌ، طُهُسٍ، ٍؤهٌ كؤىظ

ًَت دامُصساواىُ هُوَدا  تىاىاٍ ئُو دامُصساواىُ ٍُسوٍَا كُ صييذويٌ كىهتىس و ىاطيامٍُ ػاس منايؼذَكات، دَب
ًَت ًَنا و مسبىهٌ تايبُتٌ ػاس ئُوَػًاٌ دَب . سَضاوكاتَ هُ ثُيىَىذٍ بُ كىهتىسٍ طوؤباهُو ثُيىَىذٍ ىًىاٌ ٍ

ثاسطنت و  بٍُؤٍ  هُاليُندَثاسَيضَيت  . ئُو ثُيىَىذيُؾُ بجاسَيضَيتًئُو ثُيىَىذيئُوَيُكُ ػاس ئُسكٌ  واتُ، 
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ًَؼتيُوَذوبُصيي ًَظتاٍ كىهتىسٍ هئاطاٍ بىٌ بٍُؤٍ ، هُاليُكًرت ًُكٍُ ػاسهؤكاهً ًُىاطيامُ كىهتىسيٍ و ٍ ُ ئ
ًَذَكات  فشَكىهتىوسبني طوؤبال ُ هُ ضاالكٌ كىهتىسٍ هُػاسَكاىذا بؤ اليُىئُو دوو ٍُسهُبُسئُوَ . كُ داواماىو

كُستٌ طُػتًاسٍ تُىَا . ئُمُؾ هُطُس ئُو بياغُيٍُ كُ طشىطٌ خؤٍ ٍُيُ طوؤبالبًيُسٍ هؤكاهٌ و بًيُسٍ 
ًَت، بَُهلى ئُو صييذويُتًُ هُ بُسٍُمٌ كىهتىسٍ طوؤبال وادَكات بًيُسٍ ثؼت بُ طُػتًاسٍ دَسَكٌ  ىابُطت

ًَىيظتُ بُسدَواو بيُ طُػتًاس، ضىىلُ ػاس ب اىًؽهؤكاهٌ ػاسَك ًَىاصيلٌ تش خؤيؼٌ ،خؤٍ بؤ بًيُسَكاىٌ ث ، بُػ
 منايؼلات. 

ًَشَدا ػاسَكاىذا، هُ كىهتىسٍ ىاوضٍُ دسوطتلشدىٌ ـ  كُ دابيشَيت ىاوضُيُن بؤ تايبُت ثالىٌ دَكشَيت ه
ًَت خؤٍ كىهتىسٍ تايبُتٌ طًنايُكٌ  طُهُسٍ بُ تايبُت طُِسَكٌهُ جًَاىٌ تاصَ   هُ ػاسَكاٌَيم صؤس. ٍُب

،  Museumsinsel بُسهني ػاسٍ مؤصَخاىٍُ دوسطٍُ وَن،  مؤصَخاىُ بُ تايبُت ىاوضٍُ ياٌ تًايُ ٍىىُسٍ
ًَىاصٍ تُالسطاصٍ جًاواص شيتًًُ هُ كُ ب( ۱)فؤتؤ  ًَم مؤصَخاىُ بُ ػ ًَزووٍ مشؤظايُتٌ و ئَُهناىًا و هُ كؤمَُه م

ٍُماىؼت ىاطيامُيُكٌ تايبُت وَسطشَيت. هُ ػاسدا ئُو ػىَييُ ات.ئُمُؾ وادَكات منايؼذَكخؤٍ ػاسٍ بُسهني 
ًَتىا ُهُ ػاسٍ ظًبىوتشَيت كُ   Museumsquartierمؤصيؤو كىاتري دَكشَيت تايبُت بُ   . ئُو سؤَهُ دَبًي

و ماطتُسثالىٌ تايبُتًاٌ بؤ داىشاوَ.  ئُو ىاوضاىُ هُ ثالىٌ ػاسدا طشىطٌ خؤياٌ ٍُيُ. طىماىٌ ىاوَيت (۱)فؤتؤ 
ًَشت جؤسَ ئُو بائُوَؾ بىوتشَيت كُ  دسوطتلشدٌ ػىَيياىُ تُىَا بؤ مؤصَخاىُ، طُهُسٍ و ٍؤَهٌ ػاىؤو كؤىظ

ًَت بؤ كافُتشيا، سَيظتىساىت، ػىَيين  ػىَيياىُ جؤسَ ئُو، بَُهلى دَكشَيت نيىً ىىُدَسَوٍَ ػُواىُ ضىاوضُيُن ب
ًَزوَسطشتً باصاِسٍ تايبُت خىديا   .و ػىَيين خؤػٌ و ض

ًَلٌ ـ  ٍُيُ سؤهٌ ػاسَكاٌ بىراىذَوٍَ و طُػُكشدٌ و كىهتىسبىاسٍ  هُ كُ ػاياىٌ باطلشدىُ و  تش طشىطٌ اليُى
ًَيذسٍ ضاسهع ۲۱۱۵ طاَهٌ هُ  creative city" اًٍيُسد ػاسٍ“ مؤديوُيُ كُ بُىاوٍئُو   Charles ه

Landry ًٌَلشاوَتُوَ ػاسَكاٌ بُسَيىَبشدىٌ بؤ طرتاتًحًُن هًىَكشاوَ.  ئُو مؤديوُ هُ ئًظتادا وَن باط . برييو
ًٌَ ئُو ًَت بُث ًَياىٌ و كىهتىس مؤديوُ ب ًَياٌ ضىىلُ. كؤمَُهايُتًُ طُسمايُيُكٌ طشوثُكاٌ و كُغ داٍ  تُىَا داٍ

ًَم ٍُمىو بَُهلى ىًُ)بؤمنىىُ ٍىىُسمُىذاٌ( دياسيلشاوَوَ  ثُيىَطت ىىخبُيُكٌ بُ ًَياىٌ تىاىاٍ كُط  داٍ
ًَيشَيت و ػاسدا ثالىٌ هُ دَكشَيتدَطتُجُمعًًُؾ  كىهتىسيًُ وصَ ئُو ٍُيُ.  كُطُكاٌ تىاىاٍ هُ طىد بُكاسبَ

ًَؼُكاىٌ سَيطُضاسٍَ دؤصييُوٍَ بؤ ًَلٌ كاسٍ تُىَا ػاس ثالىذاىاىٌ ضىىلُ. وَسطريَيت ػاس داٍاتىٍ ك  طشوث
ًَت بِشياسَ ئُو بَُهلؤ بذٌَ، كؤمَُهطُ  داٍاتىٍ جاسَىىطٌ هُ بِشياس كُ ىًُ ئُىذاصياسٍ  تىاىاٍ بُثُيىَىذٍ  دَب

ًَت. واتُ صؤسبٍُ كؤمَُهطُوَ جًاواصَكاىٌ ضًيُ و طشوث صؤسبٍُ مايف كؤمَُهطُ  جًاواصَكاىٌ ضًيُ و طشوث ب
 بُ وَن دَكشَيت ثشؤطُيُ ئُوطىماىًؼٌ ىاوَيت كُ  . بذٌَ ػاس داٍاتىٍ طُس هُ بِشياس ئُوَياٌ ٍُيُ بُيُكُوَ

ًَيذسٍ هُو ذاهُتُدا( Landry 2000.)بلشَيت طُيش كؤمَُهطُ طاصَكاىٌ جاسَىىغ بِشياسَ دميىكشاتًضَكشدىٌ  ه
ًَت كُ   كىهتىسيُكاىًؽ تىاىا دَكشَيت بَُهلى بؤ ػاس ئابىسيًُ فاكتُسَيلٌ  تُىَا كىهتىس ىُنوايذَبًي

ًَؼٍُ سَيطُضاسَبً بؤ دؤصييُوٍَ ياسمُتًذَسٍ  ثشؤطٍُُ سوويُكٌ تشٍ ئُم ػاسَكاٌ. هٍُُماىلاتذا ك
ًَضكشدىٌ  .ػاسَكاىذا هُ دميىكشاتًُ طًظتُمٌ بٍُ

ًَناىٌ ًَُو: ثِشؤرٍَ كىهتىسٍ كاسطٍُ جطُسٍَ طو  تُوَسٍ ط



ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ طؤِسَيين كاسيطُسٍ ًَناىٌ ػاسٍ هُطُس كىهتىسٍ طُىتُسَيلٌ بؤ طو  طو
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ًَناىٌ   هُ دامُصساوَو دؤمن  ۱٦هُ طُس سوبُسٍ  ۲۱٦۲هُ طاَهٌ ( ۲۱ - ۲۲ - ۲٠)فؤتؤكاسطٍُ جطُسٍَ طو
ٌَ ًَم بىوَ هُو كاسطُ ضاالكاىٍُ . ئُو كاسطُيُبُتُواٍ هُكاسكُوتىَ  ۱٠٠۵ طاَه  كاتٌهُ ماوٍَ كاسكشدىًذا تا يُك

ًَناىٌ ٍُبىوَ.)ىُوصاد مىٍُىذيع ػاسٍ بىاسٍ ئابىسٍ سَوتٌ هُ كاسكُوتين كاسيطُسيُكٌ باػٌ هُطُس  طو
ًَظتادا بًياٍ(۱٠۲۱ ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ . ئُهبُتُ هُئ ًَىَيُكٌ طو و بؤ ًٍض  َتُوَماو ثتُو بُػ

ًَلًؽ بُكاسىابشَيت  .مُبُطت

ًَم هُو بريؤكاىٍُ هُ ًَناىًُ، كُ ُمشؤئ يُك دا دَكشَيت كاسٍ هُطُس بلشَيت ىىَيزَىلشدىُوٍَ كاسطٍُ جطُسٍَ طو
ًَلُ هُ كاسكُوتىَ، تا ماوٍَ ًَناىٌ.  ئُو ػىَييُ بلشَيتُ ضُىذ طاَه  طُىتُسَيلٌ كىهتىسٍ بؤ ػاسٍ بظو

ًَم بؤ ٍُوَهٌ ئُوَبذسَيت هُوَيىَ طُسضاوٍَ طشتىَ كُ  ؾبريؤكٍُ ئُو ثشؤرَيُ ئُو كاسطُيُ بلشَيتُ ػىَيي
ًَلٌ كىهتىسٍ ك الخيىاسَوَ  و بؤ ئُو مُبُطتُ  بؤيُ( ۲۳جًاواص. )فؤتؤ  ٍضاالكٌ كىهتىس اس هُطُس ضُىذ ئاطت

 :دَكشَيت

ًَذاىٌ كىهتىس ًَيُساىٍُ طشوثُ جًاواصَكاىٌ ػاس، ىُن بُتُىَا واتُ  ٍ: طُػُث ًَذاىٌ ضاالكٌ داٍ ثُسَث
ًَياىُوَ ٍُيُ.  . واتُ ٍُوَهبذسَيت ئُو (10) ٍىىُسمُىذاٌ بَُهلى ٍُمىو ئُو ضاالكًاىٍُ ثُيىَىذياٌ بُ داٍ

ًَتُػىَييُ، واتُ ثاؾ طؤسيين ًَت  ػاسٍ بؤ ئابىسٍ فاكتُسَيلٌ  بؤ طُىتُسَيلٌ كىهتىوسٍ،  بب ًَناىٌ. كُ ػ طو
كشدىُوٍَ طُىتُسٍ صاىظيت، مؤصَخاىُ، طُىتُسٍ ثُسوَسدَيٌ، وَسػٍُ ئُو اليُىاىُ هُخؤبطشَيت:  بُمنىىُ 

ًَذاىٌ ئابىسٍ كىهتىسٍ: طشىطًذاٌ بُ ئابىسٍ كىهتىس ٍ، ياسمُتًذاىٌ ئًؼٌ دَطت ياٌ وَسػٍُ مًذياٍ. طُػُث
بُسٍُمٌ بُػُكاىٌ وَن مؤطًقا، فًوه، طتؤديىٍ دَىط، ػاىؤ، ديضايً، ضاثُمُىٌ، كاسٍ دَطت، و ثشؤطشاو 

ًَم بؤ داىىطتاٌ هُطُس يٌرييطُبىاسَيلًؽ بؤ ىُػىمناكشدىٌ ٍضسٍ دسوطتلشدٌ، طُػُكشدىٌ بُسدَواو و  : ػىَيي
ًَؼُكاىٌ رييطُ،  هًلؤَهًيُوٍَ صاىظيت هُطُس طشوػت و ، ئُجنامذاىٌ  خاىىٍ ػىػٍُمىديوٌ دسوطتلشدىٌ ك

ًَم  تايبُت بُكؤكشدىُوٍَ سوَكٌ ٍُمُجؤس. ٍُسوٍَا  ًَتُ ػىَيي ياسٍ و وَسصؾ بؤ ميذاَل، طُىخ، ثري، كُو  بب
 .و طؼت تىَيزَ جًاكاىٌ كؤمَُهطُ ئُىذاو

ًَشَدا ٍُوَهذَدَو سٍَُىذٍ  ًَىَيُكٌ كىست باغ هُ بريؤكُكاٌ كشاوَ، بؤيُ مً ه ًَجيت ئُو ثشؤرَيُدا بُػ هُ كؤىظ
ضؤٌ دَكشَيت ئُو ثشؤرَيُ وَن ثشؤرَيُكٌ منىىُيٌ هُ ػاسٍ كُ بريؤكٍُ ئُو ثشؤرَيُ صياتش سوىبلُمُوَ 

ًَناىٌ بؤ طُػُكشدىٌ كىهتىسٍ ًَىَسبطريَيت طىدٍ طو ًَت هُطُسو منىىُيُك ه  طُػُكشىٌ ػاس بُطؼيت.  ًؽ ب

ًَىاصَيلٌ ۲.۲ ًَياىٌ هُ تش ػ  كىهتىس بُسٍُمَ

ًَياطُيُكٌ ىىخب ًَياطٍُ كىهتىس هُ ث كُ كىهتىس بُ  )دَطتُبزَيشيًُوَ(ًُوَىيكاسكشدٌ هُ طُس طؤِسيين ث
ًَلٌ تايبُت هُ ٍىىُسمُىذاى ًَتطشوث ًَياطُيُكٌ طؼتًرت كُ ٍُمىو كُطُوَ ثُيىَطت ب ًَياٌ اًَم تىاىاٍ د،  بؤ ث ٍ
ًَياىٌ كىهتىسٍ ٍُيُ ًَياٌ هُطَُل بىىٌ مشؤظذا بىوىٌ ٍُيُو، ئُمُؾ هُبُسئُوٍَ كُ و بُسٍُمَ ٍُمىو و  داٍ

ًَياىً ًَم هُ طشوػتُوَ بٍُشَمُىذَ و تىاىاٍ داٍ  ٍُيُ.  ؼٌكُط

ًَيُساىٍُ طشوثُجًاواصَكاىٌ ػاسدَدسَيت ًَذاىٌ ضاالكٌ داٍ كاسٍ ، ىُن بُتُىَا هُو ثشؤرَيُدا ٍُوَهٌ ثُسَث
ًَيُساىٍُ ُطُ ٍُمىو ئُو ككاسٍ ٍىىُسمُداٌ بَُهلى  ًَياىُوَ ٍُيُ. ئُمُ  هُ ػاسدا داٍ ثُيىَىذياٌ بُ داٍ

دَكشَيت وَن طرتاتًزيُن بؤ بريكشدىُوَ هُ طُػُكشدىٌ تىاىاٍ تاكٌ ٍاوَهاتٌ هُ ػاسدا طُيشبلشَيت. ضىىلُ 
ًَؼٍُس ًَت بُبِشياسَيلٌ رتيؽ وَن  ث ًَت جُمعٌدَطتُبامساىلشد بُسَيىَبشدىٌ ػاس دَب  صؤسَيم هُ بُػذاسٍ  و ب



 ػريواٌ عوٌ ذُمُخاٌ و.ٍ. 
 

 

 (822)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَت طشوث و ضًيُ جًاواصَكاىٌ كؤمَُهطُ ًَلٌ تايبُت ىًٍُ تًاب و  ، ضىىلُ بشياسداٌ هُطُس ػاس تُىَا كاسٍ طشوث
ًَضبلشَيت ككاسَيلٌ ٍُسَمُكًؽ ىًًُ ًَىَيُن بٍُ ًَت بُػ ًَطٍُ كىهتىس دَب ًَتُ . ث هُ دؤصييُوٍَ  ٍاوكاسب

هُ تىاىا كىهتىسيُكاٌ هُ طُػُكشدىٌ  يؽطىد و، طًاطًُكاىٌ ػاسو كؤمَُهايُتٌ و ئابىسيٌ  ٍسَيطُضاسٍَ كًؼُ
ًَم هُ وَن دَكشَيت  ؾ وَكًرتئُمُ وَسبطريَيت. كؤمَُهطُ ثشؤطٍُ دميىكشاتًضَكشدىٌ بِشياسَ بُػ

ًَناىٌضاسَىىطظاصَكاٌ هُطُس دؤخٌ كىهتىسٍ، كؤمَُهاي ًَظتاو داٍاتىٍ ػاسٍ طو  ُتٌ، ئابىسٍ و طًاطًُكاىٌ ئ
ًَ هُسَيطاٍ ئُمُػُوَ. تُماػاكشَيت ًَضدَكشَيتُوَ و كىهتىس دَض ًَطٍُ كىهتىس بٍُ ًَلٌ تدووباسَ ث ُ دؤخ
  .ؼبخاتُوَو كاسيطُيٍاوكؤكًبلات هُ طَُل طؤِساىلاسيُكاىذا تا  ئُكتًعُوَ 

ًَىاصَيلٌ ثُسوَسدٍَ  ًَىاصٍ "و كىهتىسٍ ثُيِشَهُو طُىتُسَدا ػ ٍ ئُصمىىٌ"  جىاىلاسدَكشَيت كُ كاس هُطُس ػ
Aesthetic Experience  ًَظتادا بُػُ ك(11)دَكات ًَىاصٍ خؤ سهتىى. هُ ئ ًَىيظتًاٌ بُ ػ يُكاٌ ث

ًَت،  تاكى  ٌ تاصَ ٍُيُسَيلخظتيُوَ و مًتؤدٍ ثُسوَسدَي ًَظتادا بطىجن  ئُمُؾ هُبُسئُوٍَ كُ هُ طَُل دؤخٌ ئ
ُ، هُِسيٌ ئُو طؤِساىلاسياىٍُ بُطُس دؤخٌ تُكيُهؤجًادا ٍاتىوَ، ًٍ صاىًاسيوثشؤطٍُ بُجًَاىًلشدٌ الفا

ًَت ًَشبىٌ هُىاو ئُو دؤخُ ئاهؤصَدا بُسَو ىامؤبؤٌ دَض  ىاتىاىً مشؤظُكاىٌ طُسدَو . ضىىلُثشؤطٍُ ف
ًَشايٌ ئُو طؤساىلاساياىُدا خؤياٌ ئاساطتُكاىٌ و ئُمُؾ  ت َيذا داىُطُس رياىٌ سؤراىُيكُ ب بذؤصىُوَ هُ طَُل خ

ًَيًتُوَ. ىاووَن فاكتُسيلٌ ىاضاالن هُوادَكات مشؤظُكاىٌ ئُمشؤ   دؤخُكُدا دَم

ًَىاصَيلٌ ثُسوَسدَيٌ كىهتىسٍ ئُوَدَكات ئُو طُىتُسَ كاس هُطُس ٍُس هُطُس ئُو بياغُيُ  جًا ضُىذ ػ
ًَت بذؤصيتُوَ فاكتُسيلٌ  ن، كُ خؤياٌ وَبذات  طُكاٌ هُ كؤمَُهطُداياسمُتٌ طُػُكشدىٌ تىاىاكاىٌ كُ تا بتىاى

 ضاالن هُ ىاو ئُو ثشؤطٍُ طُػُكشدىُدا ببًيُوَ.

ًَىاصَيلٌ ۱.۲  كىهتىسٍ طًاطُتٌ هُ تش ػ

ًَىَكٌ طؼيت طًاطُتٌ كىهتىس بشيتًُ هُ سَيلخظتين ثُيىَىذيٌ ػاسَكاٌ هُطَُل دامُصساوَ كىهتىسٍ و  بُػ
ًَىاصٍ ئُو  ًَجتُوَ( ٍُيُ كُ ػاسَكاٌ بؤ كىهتىس كؤمَُهايُتًُكاٌ، ػ سَيلخظتيُ ثُيىَىذٍ بُو ديذَوَ)كؤىظً

ًَىاصٍ سَيلخظتيُوَ منايؼذَكٌُ، ضىىلُ ئُو ديذَ بؤ  ثُيِشَويذَكٌُ، ػاسَكاٌ ىاطيامٍُ خؤياٌ هُ سَيٌ ئُو ػ
ًَياىٌ ضاالكًُ كىهتىسيُكاٌ ئُمشؤدا بؤ ئُمُؾ هُ  .ٍُيُ طًاطُتٌ كىهتىسٍ، كاسيطُسٍ هُطُس كؤٍ بُسٍُمٍُ

 كاسَيلٌ ئاوا كىهتىوسٍ طشىطُ.

ًَظتاهٍُُ ًكىهتىسي ُئُو طًاطُتطىماىٌ تًاىًًُ  ًَلٌ دا ئ هُ ٍُسَينٌ كىسدطتاٌ ثُيِشَو دَكشَيت، طًاطُت
ًَىَىذطرييًُ )كىهتىسٍ  ًَشيُوَ هُسَيٌ بُِسَيىبُسَ طؼتًُكاىُوَ بُطُس ٍُمى ػاس ( مُسكُصيُى هُ وَصاسَتٌ سؤػيب

شَيت. طببٍُُىذوَسو ػاسوضُكاىذا دادَبُصَيت، بُبٌ ئُوٍَ تايبُمتُىذَييت ئُو ػىَيياىُ هُطُس ئاطيت هىكاَهٌ 
(12) 

ًَتُو ُكًؼُكاىٌ ئُو جؤسَ بُِسَيىبشدى ًَلٌ طؼتطريدا دَبًي َ، كاس هُطُس ىاطيامُيُكٌ ئُوَيُ كُ خؤٍ هُ طًاطُت
ًَاواصٍ بُطُس ٍُمىو ػاس و طؼتطري)ٍىمؤطني(دَكات بؤ كىهتىس ٌَ ج ًَشَدا ػاسَكاٌ بُ َكاىبُب ذا دابُػبلشَيت. ه

ًَياىُوٍَ ئُو ديذَ تايبُتًًُ كُ بؤًٍُمىو ئؤسطاىُ كىهتىسيُكاى  ًٍُوَ دَبيُ كاسطُيُن بؤ دووباسَ بُسٍُمَ
ًَلٌ كىهتىسٍ ثُيِشَويبلٌُ  خؤيُوَ جًاواصَكاىٌ ديذَ هُىاو اسَكاٌػ ئُوٍَ كُ  ىُنواتُ داىشاوَ.  كُ طًاطُت

ًَت طشوثُ ىاذلىمًُكاٌو ضاالكًُ كىهتىسٍ و سَيلخشاو  بُسٍُمٌ ديذٍ ًَىاصَ هُ طًاطُتٌ كىهتىسٍ ب . ئُو ػ



ًَناىٌ جطُسٍَ كاسطٍُ طؤِسَيين كاسيطُسٍ ًَناىٌ ػاسٍ هُطُس كىهتىسٍ طُىتُسَيلٌ بؤ طو  طو
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ًَت بؤ دسوطتلشدىٌ دياهىطٌ كىهتىسٍ ىاو طشوثُ جًاواصَكاىٌ  ػاس كُ خىدٍ وايلشدوَ كُ ػاس طرتاتًزيُكٌ ىُب
ئُو جًاواصيُ ىاطيامٍُ كىهتىسٍ ػاس دسوطتذَكٌُ، هُاليُكٌ تش ئُو ثالىُ طؼتطريَ ىاطيامٍُ ىُتُوَو ئًتيًُ 

ًَناىًًُيُ  ئُو َ. منىوىُمشاٌ هُطُس ئُوَ ػاسَكاىذا دَطشَيتُو جًاواصَكاٌ هُىاو ًَظتادا ضُىذيً طو كُ هُئ
ًَلَُل كشدىٌ ئُو كىهتىسَجًاواصاىُ ُآلو ًٍض. بتَيهُخؤدَطشئًتين جًاواص  و ىُتُوَ ًَم بؤ ت ًَناىٌ  ثالى هُ طو

 هُ ئاساداىًُ. ئُمشؤدا

ًَؼاٌ ًَََُهل  ( Integration) ت

ًَناىٌ طُيشبلشَيت ًَىاصَيلٌ تش هُ بُسَيىَبشدىٌ كىهتىسٍ هُ ػاسٍ طو . ثشؤرٍَ كاسطٍُ جطُسَ دَكشَيت وَن ػ
ًَناىٌ طشىطٌ بُ ىاطيامٍُ تايبُتٌ جطُ هُوٍَئُو كاسطُيُ  كُ خؤٍ هُ دسوطتلشدىٌ مؤصَخاىُ  دَدات ػاسٍ طو

ًَتُوَ ،و كتًبخاىُ و دَصطاٍ ئُسػًعٌ  ًَناىًُوَ ٍُيُدَبًي هٍُُماىلاتذا كاسهُطُس  ،كُ ثُيىَىذياٌ بُ ػاسٍ طو
ًَناىٌ  دَكات كُؾ ئُو جؤسَ ضاالكًُ كىهتىسياىُ . بُمنىىُ خؤياٌ دَسَخٌُوَن ديذَجًاواصَكاىٌ ػاسٍ طو

ًَناىٌ هُ طُسَتاوَ بُوَ ىاطشاوَ هُطُسَتاٍ دسوطتبىىًُوَ هُ ضُىذيً ىُتُوَ و طشوثٌ ئًتين جًاواص ػاسٍ  طو
ًَلَُهًُ كىهتىسيُ دسوطتبىَ و ًَناىٌ ضُىذيً ىهتىسطُسمايُيُكٌ ك ؾئُو ت ًَظتادا هُ ػاسٍ طو ٍ ػاسبىَ. هُ ئ

ًٌَىُتُوٍَ جًاواصٍ دَريً ًَظتاٍ هُ ئُوٍَ . بُث ًَلَُهبىىٌ يذاجًَاىطري ثشؤطٍُ ئ  كىهتىسٍ ت
ًَشَدا طىد هُ تىاىاكاىٌ ئُو ىُتُواىُ وَسبطريَيت و  صييذوَكاىً ػاسَ هُبيُماطُسَكًُكاىٌ بؤيُ دَكشَيت ه

ًَم بؤ  ًَؼلشدثالى ًَََُهل هُ كاسطٍُ جطُسَدا بؤ ئُو مُبُطتُؾ  ٍ كىهتىسٍ دابشَيزسَيت. و ضىوىُىًىيُكذ ٌت
ًَت  ًَم بؤ دياهؤطٌ كىهتدَػ   دسوطتبلشَيت.  ىسَجًاواصَكاىٌ ػاسثالتفؤسم

ًَىَىذهُ  (Decentralisationخظنت )بُى

ًَناىٌ منىىُيُكٌ تش منايؼذَكات كُ كاس هُطُس  ثشؤرٍَ كاسطٍُ جطُسٍَ طو
ًَىَىذخظتين(هُطُىتُسخظتين ًَحُواىُ ئُو مىدَيوٍُ هُ ئُمُؾ سَيم بُسَيىَبشدىٌ كىهتىسٍ دَكات،  )هُبُى بُث

ًَظتادا ذلىمُت ًَ ٌطُسثُسػيت ثشؤرَ كىهتىسيُكاى بُسَيىَبُسايُتًُكاىًُوَ طاٍهُسَي ئ ُو طشىطٌ ئذَكات. ث
هُ كاسطٍُ  دات ٍُوَهذَو،  ىاو ػاس وَسدَطشَيت ٌكاىجًا ًُطشوثُ كىهتىسيٍ ياذطىد هُ ئايهُوَدايُ كُ  ثشؤرَيُ

ًَىَيُ ت. ات و ياسمُتٌ ضاالكًُكاىًاٌ بذاجطُسَدا ػىَييًاٌ بؤ دابًيبل طشوثُ جًاواصاىُ بُ ئًذيا ئُو بُمؼ
ًَىاصٍ هُ  ىىَييُسايُتٌ طرتاتًزٍ ثشؤرٍَ كىهتىسٍ كاسطٍُ جطُسَبلٌُ  و دَتىاىً جًاواصَكاىًاٌ سيلخظتين  ػ

ًَىاص ُئُمبُػذاسبً.  flat organizationئاطؤيٌ هُسَيطاٍ دَكشَيت كُ   ىَبشدٌَيهُ بُِس َيلُػ
طىماىًؼٌ ىاوَيت  .بلشَيت جًاواصَكاٌ ئًذيا ُػذاسٍ بُببُدميىكشاتًضَكشدىٌ بِشياسٍ طًاطُتٌ كىهتىسٍ 

ًَت.ىٍُضسٍ داًٍيُسا هُطُس بياغٍُ تىاىاٍبِشياسَكاٌ   ٍ طشوثُكاٌ بُسٍُو ب
ًَؼرت   ًَلشاث ًَناىٌ  كُ ئامارَيج ىُتىاىشاوَ  كىهتىسيًُ ئُو طُسمايُ طُسمايُكٌ كىهتىسٍ بَُهاو خاوَىٌ ػاسٍ طو

ًَىيظت  ًًَج ًَببًيشَيت. بىسٍوَن طُسمايُكٌ ئابُث ًَناىٌ ػاسَيلٌ كىهتىسي ئاػلشايُ كُ طىوديو بَُهاو  ًُطو
ًؽ هُطُس فشؤػتين ىُوتُ. هُدواٍ قُيشاىٌ داسايٌ و دابُصيين ىشخٌ ىُوت ئابىسيًُكٍُطُسضاوٍَ 

ًَلتُسٍ كىهتىسٍ بؤماىذَسكُوت كُ  ًَت، بَُهلى ط ًَلٌ كاسيطُسٍ ٍُب هُ ىُن ئُو طُسمايُ كىهتىسيُ ىُيتىاىٌ سؤَه
ًَلتُسَكاىٌ تش هُ كاسكُوت.  ًَؽ ٍُمىو ط ًَت ًَتتىاىاٍ ئُوٍَ ىُبكىهتىس ئُمُػىايلشد كُ ث . خؤٍ بزَيي

ذلىمُت ياٌ ذضبُكاٌ طجؤىظُسٍ طُسَكٌ  هُاليُكًرت ئُو مؼُخؤسيٍُ بُػُكىهتىسيُكاٌ واٍ كشدوَ، كُ



 ػريواٌ عوٌ ذُمُخاٌ و.ٍ. 
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ُكاٌ  و كؤيوُكشدىٌ تىسيُطُس طُسبُخؤىُبىىٌ ضاالكًُ كىهضاكٌ داىاوَ هكىهتىسبً، ئُمُؾ كاسيطُسٍ 
   .سوىاكبريٍ كىهتىوسٍ و ثشؤطٍُ ئُفشاىذٌ

. بؤ رياىًاٌ ٍُيُخؤ تىاىاٍ  ٍ كُذسَيت بُو بُػُ كىهتىسياىُبصؤس  ُكٌطشىطًٍُوهذَدسيت  هُ كاسطٍُ جطُسَدا
دابًيلشدىٌ ػىَيين طىجناو َيً ئُوَؾ بٍُؤٍ دَدسياسمُتٌ هُطُسَتادا طشوثُكاٌ  ؾطُسكُوتين ئُو ثشؤطُيُ

ياسمُتًذاىًاٌ بؤ ئُجنامذاىٌ ثشؤرٍَ و  هُطَُل طشوثُ ٍاوػًىَكاىٌ تشبؤياٌ ثُيىَىذٍ  سيلخظتين  وبؤياٌ 
ًَىاىًاىذا.   ٍاوبُؾ هُى

ًَىاصَيلٌ ۳.۲  (Sustainable development) بُسدَواو ػاسٍ طُػُكشدىٌ هُ تش ػ

ًَلُ هُ ئُمُؾ بؤ طؤسيين جًَاىبًين  ٍُيُ. هُو ثشؤرَيُدا ٍُ طشىطٌ خؤًٍاىبابُتُ طُسَكً وثشطٌ رييطُ يُك
ًَتُوَ، طُباسَت بُ رييطُ و طشوػتجاسَيضٍ.  ضىىلُ بابُتٌ رييطُ بُتُىَا خؤٍ هُ ثًظلشدىٌ طشوػتذا ىابًي

ًَلُ هُ ضىىلُ بايُخيُداٌ بُ رييطُ   هُخؤدَطشَيت. بَُهلى ثشطًاس هُ ىُماىٌ وصَ و طُسضاوَ طشوػتًُكاٌ يُك
ًَظتا هُكىسدطتاٌ بؤ طُػُكشدىٌ ػاسَكاٌ و هُ  كُ ؾ . ئُو ثالىُهُ داٍاتىودا  قُيشاىُ طُسَكًُكاىٌ ػاسَكاٌ ئ

ًَؼُكُ جطُهُوَ ،. اكاتسَييناٍ بًياطاصٍ رييطُيٌ ىجؤسَ  ًٍض سَضاوٍئامادَيُ كُسَطتٍُ بًياطاصٍ  ك
ًَىاصٍ طُػُكشدىُ كُ ذايُ ػهُوَ ًَظتا دس ناٌ بؤػاسَيلهُداٍاتىودا ئُو ػ ًَذاويظيت وصَيٌ صؤس هُ ئ وطتذَكات ث

ًَت ًَت ثاؾ هُ. طُس ئُو اليُىُ هُبُسضاو ىُطريَيت صياتشب ًَذاويظتًُ وصيُكاىٌ سؤراىٍُ ىاتىاى ىُماىٌ ىُوت ػاس ث
 دابًيبلات.

 ٍاتىَ، بُو واتايُ دَيت، ۲۱۱۱وَن هُ دَقٌ ياداػيت ىُتُوَ يُكطشتىَكاىذا هُطاَهٌ ، ٍُسطُػُكشدىٌ بُسدَواو
ًَذاويظتً“ ًَؼُيُن بؤ بُدَطتًَياىٌ ث ًَتُ ك ًَظتاماٌ ىُب ًَذاويظتًُكاىٌ ئ ًَياىٌ ث ىُوَكاىٌ  ُكاىٌبُدَطتَ

هٍُُماىلاتذا ٍؤػًاسيلشدىُوٍَ مشؤظايُتٌ هُو قُيشاىٍُ هُداٍاتىيُكٌ ىضيلذا سوبُِسوٍ دَبيُوَ، ”.  داٍاتىو
ئُوَؾ  هُو ياداػتُدا  و صؤسبىىٌ داىًؼتىاٌ.  ىٌ رييطُىىُماىٌ كُسَطتٍُ خاو، وصَ، خىاسدٌ، ثًظب واىُ:هُ

دَسباصبىٌ هُو قُيشاىاىُ و دؤصييُوٍَ سَيطُضاسَ ئُسكٌ طؼيت ٍُمىو وَهاتُكاٌ و مشؤظايُتٌ ٍُمىو كُ َ وٍاتى
 َكاىُ.ضني و تىَيز

ًَت ئُو ثشؤرَيُ  طُكاٌ كاس هُطُس طؤِسيين جؤسٍ بريكشدىُوَ و كشداسٍ كُخؤٍ هُطُس ئُو بياغُيُ بىوىًاددَى
ًَت بُ  كاسطُكُكات. دَ ٍ تاكُكاىًؽ كاس هُطُس ثشؤطٍُ ٍؤػًاسكشدىُوَدَكات،  ٍاوكات  ػىَييم بؤ دَب

ًَظتا و داٍاتى،  ُكاىٌداىىطتاٌ هُ طُس دؤصييُوٍَ سَيطُ ضاسَ قُيشاى هُسَيٌ ئامادَكشدىٌ ثشؤطشامٌ ئُهبُتُ  ئ
ًَلٌ كاسا بؤ  ذىُؾثشؤطٍُ داىىطتاى ثُسوَسدَيٌ بؤ ضني و طشوثُ كؤمَُهايُتًُ جًاواصَكاٌ، هُو سؤه

ًَتبيًاتياىُوٍَ داٍاتىٍ ػاس و طشوػيت دَوسوبُس  . ٍ ػاس دَبًي

ٍُوَهذَدسيت ثاىتايٌ كاسطُكُ ببًتُ ػىييلٌ رييطُيٌ و ثالىٌ ئُوَ داسَيزساوَ كُ ىىَيزَىلشدىُوٍَ ٍاوكات 
ًَت بُ طًظتُمٌ طُػُكشدىٌ بُسدَواو ض هُ سوٍ  هُسوٍ طًظتُمٌ  ؽضو  ماتشياَهٌ بًياطاصيُوَثؼت بُطتىب

يبلشَيت، ٍُسوٍَا ًداب كُوصٍَ كاسطُ Green Energy طُوصطُسمًى طاسدٍ كُ بتىاىشَيت بُ طًظتُمٌ وصٍَ 
 جطُسٍَ ىىَيزَىلشدىُوٍَ كاسطٍُكُواتُ . ًؽ بٍُُىذوَسدَطًَُيتطًظتُمٌ سيظايلولشدىٌ ئاوَِسؤ و خاػاك

ًَناىٌ  ًَتُ من طو ًَناىٌ بؤ طُػُكشدىٌ خؤٍدَكشَيت بب ًَىَسطشَيت ٍُسوٍَا بياغُؾ  طىدٍ ىىُيُن كُ ػاسٍ طو ه
ًَت ًَياىٌ فشَكىهتىوسٍ بظاصَيي  .بؤ بُسٍُمَ
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 دَسئُجناو:

ًَظتا ًَيُس ئابىسٍ" ئاطيت هُطُس كىهتىسٌ جًَاىٌ طَوىباَهذا  دياسدٍَ ػاسَ ٍاوضُسخُكاى ٍهُ ئ  و" داٍ
ًَطُيُكٌ طُسَكٌ  ػاس بُِسَيىَبشدىٌ ًَيُساىٍُ ػاستُىاىُت هُ طُػُكشدىٌ ػاسدا ٍُيُ. ث  يؽٍضسٍ داٍ

ًَتُوَ  طىدٍ طُوسٍَ طُسمايُيُكُ بؤ دؤصييُوٍَ سَيطُضاسَ بؤ كًؼُو قُيشاىُكاىٌ كُ ػاس سوبُِسويذَب
ًَىَسدَطريَيت ًَت ػاس ماىاٍ بؤ كىهتىوس و كىهتىوسيؽ ماىاٍ هُ رياىٌ ػاس دا ٍُيُ. .ه ًَناىذَه  ئُمُؾ ث

ًَناىٌ جطُسٍ طٍُكاس طؤسيين ًَلشاوَ ئامارٍَ تىَيزييُويُدا هُو كُ كىهتىسٍ، طُىتُسَيلٌ بؤ طو ًَتُ ث  دَب
ًَم ًَذا بؤ ػىَيي ًَيُساىٍُ طشوثُ جًاواصَكاىٌ ػاس  ،ىٌ كىهتىسطُػُث ًَذاىٌ ضاالكٌ داٍ دا كُ خؤٍ هُ ثُسَث

ًَشَػُوَ دَكشَيت ئُو ضاالكًاى ًَتُوَ، ه ًَذاىٌ بُوَ ىاودَكشَيت كُ  تىاىاٍ ئُوَياٌ ٍُيُ  ُدَبًي ثُسَ بُ طُػُث
ًَت ئابىسٍ كىهتىس ب ًَناىٌ ذٌَ و ، ئُمُؾ دَػ َيت. تُماػاكشوَن فاكتُسَيم بؤ ىُػىمناٍ ئابىسٍ ػاسٍ طو

ًَتُ منىىُيُن بؤ  ،ىُوٍَ بًياٍ كاسطُ، هُطُس سَيينايٌ طُػُكشدىٌ بُسدَواودهٍُُماٌ كاتذا ىىَيزَىلش دَب
 و دواتش دَكشَيت ئُو مىدَيوُ بُسَو ػاسَكاىٌ تشٍ كىسدطتاٌ بطىاصسَيتُوَ.ػُكشدىٌ طؼيت ػاسطُ

ًَ بُجمؤسَ، ئُو ًَتَُيم تُ طُىتُسكاسطُيُ كُ دَب ًَلُوَكاسكشدىٌ بؤ ػىَييًم دَب  جًاواصَ ديذَ ئايذيا و ث
ًَلًؽ ػاس و ٍاوكات سوَهٌطشووثُكاىٌ   كىهتىسيُكاىٌ ًَت ثالتفؤسم  بُيُكُوَ طشوثاىُ ُوئكُ  دَبًي
ًَتُوَ، ًَناىٌ ػاسٍ طُػُكشدىٌ بؤ طىجناو طرتاتًزيُكٌ سَيطُيُوَ هُو ببُطت  و كىهتىسٍ هُطُسئاطيت طو
َ  ئُمُؾ. دادَسَيزسَيت ئابىسٍ و كؤمُاليُتٌ  ػاس كُوادَكات وَييُيُن هُطُس واتاٍ ػاسٍ تاصَ  دسوطتبًت

ًَلُ ٍُمًؼُ ًَيُساىٍُ ٍضسٍ كؤكشدىُوٍَ بؤ ػىَيي ًَلُوَكاسكشدٌ كوتىسٍ خىهقاىذىٌ و جًاواصَكاٌ طشوثُ داٍ   .ث

 

 :فؤتؤكاٌ
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 ئُسػًعٌ بيلٍُ ريً() ۲۱٦۳ػُقامٌ طامل  : ۱فؤتؤٍ رماسَ

 

 
 

ًَػُقامٌ ػُطيت )ئُسػًعٌ ػاسَواىٌ : ۳فؤتؤٍ رماسَ  (۱٠٠۱. ماطتُسثالٌ بُػٌ ناىٌطو
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ًَػاسَ ئُسػًعٌ) ػُطيت ػُقامٌ دَسَوٍَ بُسَو ػاس طُػُكشدىٌ ىُخؼٍُ: ٤فؤتؤٍ رماسَ  (۱٠٠۱. ماطتُسثالٌ بُػٌ ناىٌواىٌ طو

 

 
 

 (۱٠۲٠طاسدٌ طًيت)طُسضاوٍَ تايبُت. : ۵فؤتؤٍ رماسَ
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 (۱٠۲٠. تايبُت طُسضاوٍَ. )ناىٌئَُه طىىذٍ: ٦فؤتؤٍ رماسَ

 

 
 

 (۱٠۲٠سوخاىذىٌ خاىىَكؤىُكاٌ وَ كشدىًاٌ بُ طُساد هُىاوٍ ػاسٍ كؤٌ. )طُسضاوٍَ تايبُت. : ٢فؤتؤٍ رماسَ
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 .دوسطٍُ مىصَخاىُ هُ ػاسٍ بُسهني: ۱فؤتؤٍ رماسَ

www.museumsinsel-
berlin.de/fileadmin/user_upload/leichte_sprache/03_was_ist_der_masterplan/ls_map_ma.jpg   

 

 
 

ًَ: ۱فؤتؤٍ رماسَ  ياكىاستريٍ مؤصَخاىُ هُ ػاسٍ ظ
http://worldwalk.info/map/1969.gif 

 
 

http://worldwalk.info/map/1969.gif
http://worldwalk.info/map/1969.gif
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ًَ جطُسٍَ كاسطٍُ: ۲٠فؤتؤٍ رماسَ  (الهؤ ؤٍَُه: فؤتؤ. )۱٠۲۲ ناىٌطو

 

 
 

ًَ: ۲۲فؤتؤٍ رماسَ  (۱٠٠۱ٌ)ػاسَواىٌ طوًناىٌ بُطٌ ماطتُس ثالٌ. ناىكاسطٍُ جطُسٍَ طو
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ًَ: ۲۱فؤتؤٍ رماسَ ًَ جطُسٍَ كاسطٍُ ُكاىٌٍؤَه هُ ميُك  (الهؤ ؤٍَُه: فؤتؤ) ۱٠۲۲. ناىٌطو
 

 
 

ًَذاىٌ بُسدَواو(: ۲۳فؤتؤٍ رماسَ ًَناىٌ. )سَيلخشاوٍ كىهتىس وطُػُث ًَؼيًاسكشاو بؤ كاسطٍُ جطُسٍَ طو  ديضايين ث
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ًَ ديضايين: ۲٤فؤتؤٍ رماسَ ًَ جطُسٍَ كاسطٍُ بؤ ؼيًاسكشاوث ًَ كىهتىس لخشاوٍسَي. )ناىٌطو (بُسدَواو ذاىٌوطُػُث  
 
 

 :ثُساوَيض
ًَناىًذا هُ كؤتاٍ بُجناكاىُوَ ضُىذ كاسطُيُن دسوطتذَكشَيت. بَُهاو ئُمُ كاسيطُسٍ بُطُس  .۲ هُطَُل ئُوٍَ هُ ػاسٍ طو

ًَناىًُوَىُبىَ، بَُهلى بُبُسدَوامٌ ىاطيامٍُ ػاسَيلٌ طًاطٌ كىهتىسٍ ٍُبىَ، ئُمُ دَكشَيت هُ ثالىٌ  ىاطيامٍُ طو
 ػاسَيؼذا بًبًيًت، كُ تا ىاوَدَكاىًؽ ثالىًلٌ ػاسٍ ثًؼُطاصٍ بُديياكشَيت. . 

ًَى ئًيحا ػىسايُن بُ دَوسٍ  .۱ ًَم هُ طُىتُسٍ ػاسدا وَ باصاس بُدَوسيذا وَ هُدوايذا ػًىَيين ىًؼتُج ًَىاصَؾ مضطُت ئُو ػ
ًَىاٌ ػىَيين كاسكشدٌ وَ  ًَناىٌ تُىًا ػىساكٍُ بؤ دسوطتيُكشابىو. هٍُُماىلاتذا ىضيلٌ ى ػاسَكُدا دسوطتذَكشَيت. طو

ٌَ، ٍُسوٍَا ئُو فؤسمُ ضش يٍُ خاىىَكاٌ و كؤَهاىٌ تُطلُ، ٍؤكاسيلٌ ئابىسٍ ٍُبىَ كُ هُصطتاٌ و ػىَيين ىًؼتُج
 ٍاوييذا خؤياٌ هُ طُسما و طُسما ثاساطتىَ.   . 

ًَشدسايُ دَسَوَ.  ۱٠٠۳ تا ۲۱۱٠ضىىلُ .هُ   .۳  تُىَا ىُوَت هُسَيطٍُ ىُتُوَيُطشتىَكاىُوَ دَى

ًَلٌ ىىٍ بؤ  هُ )كؤىفشاىظٌ بًياطـاصٍ ٍاوضُسخ( بُطُسثُسػيت ۲۱۱۱هُ طاَهٌ   .٤ ئُىذاصياس السكىسبىطٌ، كُ وَن مؤديو
 داٍاتى ػاسَ ثًؼُطاصيُكاىٌ سؤرئاوا . و ئُمُسيلا داسَيزدسا.  

ًَظتادا ضُملٌ ئابىسٍ هُ ضُملٌ رييطٍُ جًاىاكشَيتُوَ، ئُو دوو ضُملُ بُيُكُوَ بُكاسديً، ىُماىٌ طُضاوَ .5  هُئ

ًَظُكٍُ ئابىسيؼًطشوػتً  رييطُيٌ.  ىُن بُتُىَا ,ُكاٌ و وصَ ك

هُ دواٍ جُىطٌ دووَمٌ جًَاىٌ هُ Suburbanizationثشؤطٍُ دَسضىٌ هُ ىاو ػاسٍ كؤىُوَ بُسَو دَسَوٍَ ػاس،  .٦
 ػاسَكاىٌ ئُوسوثا سويذا، بىَ ٍىٍ ئُوٍَ ىاو ػاسَ كؤىُكاٌ ضىَل كشا. طُىتُسٍ ػاسٍ سوَهٌ هُدَطتذا. 

ًَلٌ كؤم كؤمتَنناس .٢ ؤىًلُيؼً طُيشدَكات. ئُو طًظتُمُ بٍُؤٍ ثُيىَىذٍ )ىًلؤالغ هىماٌ( كؤمَُهطُ وَن طًظتن
ًَلٌ جًاواصٍ كؤمَُهايُتٌ، طًاطٌ، ئابىسٍ، كىهتىسٍ، خًضاٌ، ثُسوَسدَ، ٍىىُس... ٍتذ  ًَىاٌ ضُىذ كايُيُكٌ ياٌ طًظتن ى
ًَلٌ  ًَم بؤ ئُوٍَ وَن ػىىاط دسوطتبىوه، كُ بُيُكُوَ طًظتُمٌ ػاس دسوطتذَكٌُ. بؤ هىماٌ ٍُمىو طًظتُم
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ًَت كُ هُ ىاو جًاواصياكاىٌ خؤٍ، هُ ٍُماىلاتذا طُسب ًَت تىاىاٍ ئُوٍَ ٍُب ُخؤ هُ ىاو طًظتُمُكاىٌ تشدا مبًيًتُوَ دَب
ًَت ئُسكطُسا ػاسٍ مؤدَيوٌ هُ ئُوٍَ هُ ثُيىَىذٍ هُطَُل دَسَوٍَ خؤيذا، دوباسَ خؤٍ بُسٍُمبًَيًتُوَ.  دسوطتذَب

ًَم هُ كؤمَُهطُ هىماٌ بؤ كُ ضًياىُيُ، ئُو جًاواصيُكاٌ ىُماىٌ ًًَ)جًاواص طًظتُمٌ كؤمَُه ًَلَاتىَ،( ًٍرتوط  بٍُُمىو ث
ًًَ( هُيُكضىو ضىىلُ هُ طًظتُمٌ دسوطت كؤمؤىًلُيؼً جًاواصياىُوَ ئُو ًَت، ىُن هُ طًظتُمًلٌ)ٍؤمىط ذَب

ًَ ًَىاصَ هُ طُػُكشدىٌ ػاسٍ بظو ًَت. كُواتُ ئُو ػ ًَياٌ دسوطتياب ناىٌ بُ ٍؤمىطًيذا كُ كؤمؤىًلُيؼً ىُبى داٍ
ًَت  ًَتُ ٍؤٍ ىُماىٌ كؤمىىًلُيؼين كؤمَُهايُتٌ هُ ىاو ػاسدا وكاسيطٍُ خشاثٌ دَب جًاكشدىُوٍَ ضًيُكاٌ هُ يُكرت دَب
ًَياىٌ كىهتىسٍ  ٌَ كؤمىىًلُيؼً طشوثُ جًاواصَكاىٌ ػاس تىاىاٍ داٍ ًَناىٌ ضىىلُ بُب هُ طُس دؤخٌ كىهتىسٍ بؤ طو

ًَت. ًَي  ىام

ًَذاويظيت بُ بًلشدىُوَ ىُبىَ. بَُهلى كؤمَُهطٍُ صاىًاسٍ  ََهاو ئُمُ ئُوَ ىاطُيُىٌب .۱ كُ هُ كؤمَُهطٍُ ثًؼُطاصيذا ث
ًَياىُ طُيش دَكشَيت.  .  ًَىاصٍ بُسٍُمَ ًَياٌ وَن كُسَطتٍُ طُسَكٌ ئُو ػ  بريكشدىُوَ و داٍ

ًَياى .۱ ًَؼذا كاسطٍُ بُسٍُمَ ًَذ طُهُسٍ" هُىذٌَ هُ ث ًَشَدا ضُىذيً منىىٍُ طُسكُوتى ٍُيُ "ت ٌ كاسَبا بىَ، " طُىتُس ه
ًَيا،  ًَؼذا كاسطٍُ خىسٍ بىَ هُ ػاسٍ الثضيم هُ ئَُهناىًا، "ىاوضٍُ مىصَخاىُ" هُ ػاسٍ ظ ضيًين كؤىٌ اليجضيط" هُ ث
ًَؼذا كاسطٍُ  ًَىكشدىٌ ئُطجٌ ثاػاٍ ىُمظابىَ. هُ ػاسٍ ٍامبؤسن "طُىتُسٍ كاسطُ" كُ هُ ث ًَؼذا ػىَيين بُخ كُ هُث

ًَشَداَ. . دسوطتلشدىٌ مُكًيُ بى  هُو صوس ضىىلُ تايبُت، كُستٌ طُل هُ دسوطتذَكاٌ ثشؤرَ بٍُاوبُػٌ ػاس دَكشَيت ه
 . . تايبُتنب كُستٌ ثشؤرٍَ دَكشَيت ثشؤراىُ

ًَياٌ، دَطُسَيتُوَ بؤ ثًياطٍُ ئ .۲٠ ًَذَكشَيت دَسباسٍَ بٍُشَ و تىاىاٍ داٍ ًَياطٍُ هُ كىسدطتاٌ بُطؼٌ كاسٍ ث َو ث
ًَيُسَيُ تايبُتُيُيُ، ئُو تىاىايٍُ كُ ٍىىُسمُىذ  ًَلذا، كُ ٍىىُسمُىذ ئُوَ كُطُس خىهق ٍىىُسٍ هُطُدٍَ سؤماىت

ًَلٌ ئاطايذا ىًُ.    ٍُيُتٌ، هُكُط

ًَوًيط، بُىاوٍ َو ضُملُ دَطُِسئ .۲۲ ًَم دَسباسٍَ فُهظُفٍُ كىهتىس الٍ فشيذسيم ػ دَسباسٍَ ثُسوَسدَ “َيتُوَ بؤ ىىطًي
ًَتًلٌ مشؤظ ًَظت ًَم ىًُ وَن ػًلاسٍ كشدىٌ جىاىٌ  ۲٢۱۵هُطاَهٌ ” ئ ًَتًلٌ ال ػًوًيط ضُمل ًَظت ىىطًىَيُتٌ، ضُملٌ ئ

ًَظتًتًلٌ  اطتُ وَسطشتين هُ بؤ  ثُسوَسدَكشدىٌ ئاطايٌ تان وئاِس” ثشؤطٍُ دسكلشدٌ“هُ كاسٍ ٍىىُسيذا، بَُهلى ضُملٌ ئ
 كؤمَُهطُدا. 

ًَشَ وَن ئ .۲۱ َو جؤسَ هُ سَيلخظتين طًاطُتٌ كىهتىسيُ صياتش هُوََهاتُ ئًؼرتاكًُكاىٌ بوؤكٌ سؤرٍَُهات ثُيِشَوٍ كشاوَ. ه
ًَؼىٍ عرياقُوَ بؤماٌ ماوَتُوَ.   .   ثامشاوٍَ ئُو سَيلخظتيُ كىهتىسيُ كُ هُسرَينٌ ث
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The Effects of Transforming Sulaymani Cigarette Factory to a Cultural Center on the 
City of Sulaymani 

 
In this research study, I will discuss the significance and gravity of transforming the 
Cigarette Factor in Sulaymani to a cultural centre, and also elaborate on the effects 
of such a cultural project on the growth and development of the city of Sulaymani. 
Considering that Sulaymani is known to be more of a cultural city in comparison to 
other cities in southern Kurdistan with an immense cultural capital, the Kurdistan 
Parliament on December 03 2012 recognized Sulaymani as the Cultural Capital of 
Kurdistan Region. During the development phase of Sulaymani and more specifically 
in the 1990s, it is clear that the cultural identity of Sulaymani was not seriously 
focused on. Consequently the city underwent an unplanned expansion that had great 
impact on the heritage areas of the city to a point where most of them were 
destroyed and disappeared. Adding to that, such unplanned expansion resulted in 
diverting the economy of Sulaymani toward a complete dependency on oil revenues. 
One of the many ideas that could be worked on is the renovation of the the Cigarette 
Factory in Sulaymani, that has been out of commission for several years, and 
transforming it to a cultural centre. The goal of this project is to provide a nurturing 
space where creative minds can materialize their ideas, and also an engine 
promoting the development of cultural economy - the latter plays an important role in 
the economy of western cities. Hence, this research study will focus on presenting a 
model, a pilot project, for cultural management in the city of Sulaymani. Moreover, 
this pilot project will help to utilize an abundance of cultural resources available to 
developing a cultural economy in the city of Sulaymani. Last but not least, 
transforming the Cigarette Factory to a cultural centre can be a main factor in the 
growth of a cultural economy in Sulaymani. 
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 حتْٓل معنل ضذاٜس الطلٔناىٔ٘ اىل مسنص ثكايف ّتأثريِ علٙ مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘
 

 باألنشطت متخصص مركز انى انسهيمانيت سجائر معمم مبنى تحويم فكرة حول انحاني انبحث يتمحور
إذ حياّل الباسح اإلشازٗ اىل فاعلٔ٘ ّدّز ٍرا املسنص الجكايف علٙ إشدٍاز مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘ بعدٍا إسدٚ   ، انثقافيت

أٍه املدٌ الجكافٔ٘ يف امليطك٘ مكازى٘ باملدٌ األخسٚ يف ديْب نْزدضتاٌ ، إذ أصبشت الطلٔناىٔ٘ العاصن٘ الجكافٔ٘ 
 . ۳/۲۱/۱٠۲۱ْزدضتاٌ الضادز بتازٓخ ألقلٔه نْزدضتاٌ ّناٌ ذلو بياَٛا علٙ قساز بسملاٌ ن

ّٓبدّ إٌ إشدٍاز مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘ الضٔنا يف فرتٗ مابعد التطعٔئات مل تستهص علٙ خمطط مطبل ننا مل تأخر 
بيظس اإلعتباز خضْصٔ٘ اهلْٓ٘ الجكافٔ٘ ، ٍّرا ما أضفس عً ىتاٜر ضلبٔ٘ متجلت بتَنٔش ٍّدو احملالت ّاألشق٘ 

ّاليت تعد دصًٛا مَنًا مً الرتاخ الجكايف للندٓي٘ ّمً داىب آخس فإٌ اإلىتعاش اإلقتضادٖ  الكدمي٘ يف الطلٔناىٔ٘
للندٓي٘ حمهْو ببعد ّاسد فشطب ّاملتنجل بالْازدات اليفطٔ٘ ، ّبالتالٕ تلتف إسدٚ األفهاز احلالٔ٘ سْل تيشٔط 

عرب ضيْات طْٓل٘ ّحتْٓلُ اىل مسنص اجلاىب الجكايف مً خالل حتدٓح معنل ضذاٜس الطلٔناىٔ٘ املتْقف عً العنل 
 ثكايف.

ّعلُٔ ٓعد ٍرا املشسّع عاماًل فاعاًل َٓدف اىل تيشٔط املبيٙ عرب أضتكطاب األفهاز ّالطاقات اإلبداعٔ٘ لتطَه يف 
تكْٓ٘ ّإغياٛ البيٙ الجكافٔ٘ فضاًل عً اإلضَاو يف تينٔ٘ ّإشدٍاز اجلاىب اإلقتضادٖ ّالجكايف للندٓي٘ ، ّبعدٍا 

 اضاضٔ٘ لإلىتعاش ّننا ٍْ احلال يف املدٌ ّاجملتنعات املعاصسٗ . زنٔصٗ
ٍّهرا دمد إٌ ما ٓلفت األٍتناو يف ٍرا البشح حتدٓدًا ٍْ عسض مفَْو حمدد ٓتنجل بآلٔات جتطٔد منْذز مجالٕ 

Pilotprojekt  ِإلدام٘ إلدازٗ الجكاف٘ يف مدٓي٘ الطلٔناىٔ٘ ّنٔفٔات تفعٔل ٍرا اإلزخ الجكايف ّطسم إضتجناز
 ّتينٔ٘ اجلْاىب اإلقتضادٓ٘ ّالجكافٔ٘ للندٓي٘. 

 
 


