دیستیلری (  )Distilleryبه مثابه فضایی شهری و عمومی
٘ٛیسٙذ : ٜسبسا سحٕتی سبیٝ
دیستیّشی ٔٙطم ٝای تجبسی – ٔسى٘ٛی دس ضشق ٔشوض ضٟش تٛس٘ت ٛاست و ٝثخص ٕٟٔی اص آٖ سا ثبفت تبسیخی
ای ثب ثیص اص چ ُٟسبختٕبٖ  ٚد ٜخیبثبٖ ضىُ ٔی دٞذ .ثبفتی و ٝاص دٚساٖ ٚیىتٛسیبیی ثضسٌتشیٗ ٔجٕٛػٝ
ٔؼٕبسی غٙؼتی أشیىبی ضٕبِی ث ٝضٕبس ٔی سٚد ؛ دس لشٖ ٘ٛصد ٓٞیه ٔٙطم ٝی وبسخب٘ ٝای ٚسیغ دس سطح
ضٟش تٛس٘ت٘ ٚ ٛیض ثضسٌتشیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاص ایٗ دست دس سشتبسش أپشاتٛسی ثشیتب٘یب ثٛد ٜاست .
دس لشٖ ثیستٓ ٕٞشا ٜثب غٙؼت صدایی  ٚافت فؼبِیت  ٚتِٛیذ  ،سبصٞ ٜب  ٚسبختٕبٟ٘بی تجبسی  ٚغٙؼتی اص ثیٗ
سفتٙٔ ٚ ٝطم ٝثیطتش ضىُ ٔتشٚو ٝث ٝخٛد ٌشفت  .ثب ایٗ ٚجٛد دس د٘ 0991 ٝٞسجت ثٍٟ٘ ٝذاسی اص ثخص ٞبی
ثبلیٕب٘ذ ٜی تطىیالت وبسخب٘ ، ٝالذاْ ث ٝػُٕ آٔذ  ٚایٗ ٔٛضٛع خٛد تالضی ضذ دس ساستبی ضىُ ٌیشی فضبیی
ضٟشی دس وٙبس فضبی ػٕٔٛی ٌزضت. ٝ
ثبسی  ،دیستیّشی تٛس٘ت ٛث ٝػٛٙاٖ فضبیی ػٕٔٛی  ٚفضبیی ضٟشی اص ٌزضت ٝای ٘ ٝچٙذاٖ دٚس و ٝدس ٔٙطم ٝای
خبسج اص ضٟش لشاس داضت سش ثشآٚسد ٚ ٜثٚ ٝاسط ٝی سضذ ٌ ٚستشش ضٟش دس ثبفت ٔسى٘ٛی جبی ٌشفت ٚ ٝثٝ
تذسیج ثب ٔشٔت  ٚتغییش وبسثشی آٖ دس وٙبس ثشج ٞبی ضیط ٝای ٔذسٖ ث ٝیىی اص جبرثٞ ٝبی تٛسیستی ٚ
ٌشدضٍشی تٛس٘ت ٛتجذیُ ضذ ٜاست .
آٖ چ ٝو ٝدیستیّشی تٛس٘ت ٛسا اص سبَ  0999تجذیُ ثٔ ٝیشاث ّٔی وب٘بدا وشد ٜاست ٘ ٝتٟٙب یه ٔٙطم ٝی
تبسیخی ثّى ٝپیذایص فضبیی است و ٝیىی اص ثضسٌتشیٗ وب٘ٞ ٖٛبی فشٍٙٞی – ٙٞشی ایٗ ضٟش سا ضىُ ٔی دٞذ .
فضبیی و ٝتحت تأحیش ضىُ ٌیشی حٛصٞ ٜبی ػٕٔٛی ٘ظیش ؛ ٕ٘بیطٍبٞ ٜبی ٙٞشٔٙذاٖ  ،تئبتش ٞب ٍ٘ ،بسخب٘ٞ ٝب ،
وبفٞ ٝب  ،سستٛساٖ ٞب  ،ثٛتیه ٞب ٔ ٚىبٖ ٞبیی اص ایٗ دست ث ٝػٛٙاٖ ثخطی اص اسٌب٘یسٓ ص٘ذ ٜی ضٟشی جٟت

ثشلشاسی ٔحیطی اجتٕبػی سبٔبٖ یبفت ٝاست ( چٙبٖ وٞ ٝبثشٔبس سیطٞ ٝبی تبسیخی ٔ ٚىب٘ی حٛص ٜی ػٕٔٛی
سا دس ٖٚسبِٗ ٞب ٔ ٚجبٔغ ػٕٔٛی ثحج ٞبی آصاد  ٚػّٙی لشٖ ٞجذ ٓٞجست  ٚجٚ ٛپیٍیشی ٔی وٙذ ).
ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی جطٗ ٞب ٙٔ ٚبسجت ٞبی ٚیژ ٜث ٝغٛست ٍٕٞب٘ی ٘یض دس ضىُ ٌیشی چٙیٗ فضبیی تأحیش
ٔستمیٓ ٕٟٔ ٚی داضت ٝا٘ذ .
طشاحی  ٚسیبست ٌزاسی غحیح دس حیط ٝی ٔسیش پیبد ٚ ٜسٛاس ٜی ایٗ سبیت لبثُ تٛج ٝاست ! چٙبٖ و ٝایٗ
٘بحی ٝدس سبَ  1110ثٔ ٝحّ ٝای ٚیژ ٜی پیبد ٜسٚی تجذیُ  ٚثب پبیبٖ وبس دس سبَ  1112ث ٝسٚی ٍٕٞبٖ
ثبصٌطبیی ضذ  .دس ایٙجب سفت  ٚآٔذ پیبدٞ ٜب  ٚدٚچشخ ٝسٛاسٞب دس ٔسیشٞبی س ًٙفشش لذیٕی  ٚوٛی ٞب آصاد
است  ٚآٔذ  ٚضذ ٚسبیُ ٘مّی ٝی ٔٛتٛسی  ٚػٕٔٛی  ،تٟٙب ث ٝخیبثبٖ ٞب  ٚپبسویٞ ًٙبی پیشأ٘ٛی ٔحذٚد ٔی
ضٛد .دس ثشخی اص وٛچٞ ٝبی ایٗ سبیت ٔجسٕٞ ٝبیی ثضسي  ٚدس ٔسیشٞبی ٚیژ ٜی پیبدٔ ٜیض  ٚغٙذِی ٞبیی ثب
وبسثشد ٍٕٞب٘ی  ٚیب ٚیژ ٜی ٘ٛضٍبٞ ٜب  ٚسستٛساٖ ٞب ث ٝچطٓ ٔی خٛسد  .خیبثبٖ "تشیٙیتی" پ ٟٗتشیٗ خیبثبٖ
ایٗ ٔٙطم ٝاست و ٝثیطتش ٚلت ٞب ٔب٘ٙذ ٔیذاٖ ٍٕٞب٘ی جبیی ثشای ثشٌضاسی آییٗ ٞب  ٚسخذادٞبیی ٕٞچٖٛ
ثبصاسچٞ ٝبی سٚصا٘ ٝاست .
ٕٙٞطیٙی ثخص ٔسى٘ٛی ث ٝػٛٙاٖ فضبی خػٛغی ثب ٔحذٚد ٜی تبسیخی  ٚتجبسی ث ٝػٛٙاٖ فضبی ػٕٔٛی  ،دس
ایٙجب ویفیتی سا سلٓ صد ٜاست ؤ ٝبحػُ آٖ پیذایص فضبی ضٟشی ص٘ذ ٚ ٜپٛیب است  .حفظ ٍٟ٘ ٚذاسی  ٚتمٛیت
ثشخی دا٘ٞ ٝبی ایٗ ثبفت تبسیخی ٔب٘ٙذ  :وبسخب٘ٔ ٝطشٚة سبصی " استٞ ٖٛبٚس " دس وٙبس دسیبچ ٝی ا٘ٚتبسی، ٛ
یه ٔٙبس ٜی دٚدوص ٔ 20تشی و ٝخٛد ٘مط ٝی تٕشوضی دس ایٗ فضبی ضٟشی است ٕٞ ،چٙیٗ ؛وبسٌبٔ ٜبِت ،
اغطجُ ٞب  ،وبسٌب ٜثست ٝثٙذی  ،وبسٌب ٜثطى ٝسبصی  ٚتغییش وبسثشی آٖ ٞب ثٌ ٝبِشی ٞب  ،وبفٞ ٝب  ،ثٛتیه ٞب ... ٚ
ٔػذاق تجشث ٝای ٔٛفك دس ضىُ دٞی  ٚضىُ ٌیشی فضبیی ضٟشی  ،ػٕٔٛی  ٚتٛسیستی است و ٝثب دس ٘ظش
آٚسدٖ اثؼبد ویفی فضب  ،ث ٝػیٙیت ٕ٘بیبٍ٘ش تؼبسیف  ٚتٛضیحبتی است و ٝدس ریُ آٔذ: ٜ

"یه فضبی ػٕٔٛی  ،چیضی غیش اص یه ٔحیط یب ٔفػُ ثٙذی ٔحیط ٞب است  .فضبی ػٕٔٛی ٚلتی ٚجٛد داسد
و ٝثتٛا٘ذ ساثط ٝی تؼبدَ ٔیبٖ یه ٛٞیت جٕؼی ( اجتٕبػی یب فشٍٙٞی )  ٚیه سشصٔیٗ سا ث ٓٞ ٝثض٘ذ  .یه
ضٟش ثضسي ٚلتی یه آصٔبیطٍبٔ ٜؼبضشت ث ٝحسبة ٔی آیذ و ٝاص ا٘ذاْ ضٟشی چیض خبظ ثسبصد اص پش ٚخبِی ،
چٙبٖ اسفٙجی و ٝجشیبٖ ٞب سا جزة  ٚدفغ ٔی وٙذ  ٚدائٕب حذٚد حفش ٜاش سا تغییش ٔی دٞذ  .ثٙبثشایٗ  ،یه
فضبی ػٕٔٛی ثب ٔشوضیت اش لبثُ تؼشیف ٘یست – ثشػىس  ،دٚسی اص ٔشوض اش سا ٔی تٛاٖ اص ٔطخػبت اش
دا٘ست – ثّى ٝثب وبسوشد حػبس صدایی اش تؼشیف ٔی ضٛد ] .[...فضبی ػٕٔٛی ٞیچ جبیی سا تخػیع ٕ٘ی دٞذ؛
اٌش ٔی تٛاٖ دس آٖ تػشفی وشد  ،ایٗ تّٕه  ٚتػشف جضئی است  .فضبی ػٕٔٛی تغییش ٔبٞیت یبفت ٝاست  ،ثٝ
یه لشاسٌب ٜیب (سبیت) ٔجذَ ٔی ضٛد  ،اغطالحی ٕ٘بدی ثشای ثیبٖ ساثط ٝای ثب فضب یب سشصٔیٙی خػٛغی ضذ. ٜ
تٟٙب غفتی و ٝثشای تؼشیف فضبی ػٕٔٛی ثیص اص ٙٔ ٕٝٞبست است  ،دستشس ثٛدٖ آٖ است  .ایٗ لبثُ
دستشس ثٛدٖ  ،وبسثشد ٞب سا تٛغیف  ٚاحشات تجؼیض سا ثیبٖ ٔی وٙذ ِٚ ،ی فضبی ػٕٔٛی ٘ ٝوبٔال اختػبغی ٔی
ضٛد  ٝ٘ ٚتػبحت ضذ٘ی است  .ثٙبثشایٗ  ،یه فضبی ػٕٔٛی فضبیی است ؤ ٝضاحٓ یب ٔتجبٚص سا ٔی پزیشد ،
ٞشچٙذ وٛٙٞ ٝص جبیٍبٞص سا ٘یبفت ٝاست ٛٙٞ ٚص آصادی سفت  ٚآٔذش سا « ٚاٌزاس» ٘ىشد ٜاست (صیُٕ)".
]]I.Joseph. le passant considerable,meridienes-klincksieck,1984.p.40-41

"ثؼضی اص تؼبسیف ٘یض فضبیی سا و ٝداسای تؼبٔالت اجتٕبػی ثبضذ  ،فضبی ضٟشی ٔی دا٘ٙذ  ،ث ٝطٛسی و ٝسٝ
ضبخ ٝی ثبص ثٛدٖ فضب  ،ػٕٔٛی ثٛدٖ فضب  ٚثشلشاسی تؼبٔالت اجتٕبػی دس فضب سا س ٝضبخع ضشٚسی  ٚتٛأٔبٖ
فضبی ضٟشی ٔؼشفی ٔی وٙٙذ "] .پبوضاد [ 0293 :ٜ ،
" فضبی ضٟشی ٔىبٖ اغّی ٚلبیغ  ٚحٛادحی است و٘ ٝمطی خالق دس پی٘ٛذ أشٚص یب فشدا سا سبٔبٖ ٔی دٞذ .
فضبی ضٟشی ٔىبٖ آٔذ  ٚضذ ٔیبٖ ٌزضت ، ٝحبَ  ٚآیٙذ ٜاست  .ایٗ فضب دس ثشٌیش٘ذ ٜی چٟبس ػٙػش اسبسی :
سبوٙبٖ یب ػبثشاٖ  ،ػٙبغش ا٘سبٖ سبخت ( وبِجذی یب فؼبِیتی )  ،سٚاثط ( ٔیبٖ افشاد  ٚػٙبغش یب ٔیبٖ ػٙبغش ) ٚ
صٔبٖ ٔی ثبضذ  ] .حجیجی ٔ ٚمػٛدی [ 0291 : 00-01

"اص دٝٞی  51لشٖ ثیستٓ  ،ثب ٘ظشیٝی فشًٌٙٞشاٞب  ،فضبی ضٟشی جضئی اص سبخت ضٟش ث ٝضٕبس آٔذ  ٚوّیتی
پیٛست ٝیبفت ،و ٝاص حیج فیضیىی داسای ثذ٘ٝی ٔحػٛس ثٛد  ٚفؼبِیتٞبی ضٟش دس آٖ استمشاس یبفت .فضبی
ضٟشی ٘یض ث ٝػٛٙاٖ ثخطی اص اسٌب٘یسٓ ص٘ذ ٜضٟشی ثب ضشایط اجتٕبػی  ٚالتػبدی ٔشتجط دیذ ٜضذ  ٚداسای
ٔحیطی اجتٕبػی ضذ و ٝدس ثشداس٘ذٜی سٚاثط ٔیبٖ ٔشدْ ثٛد"].ثبلشی[0294:53 ،
دس ادأ ٝی ٔطّت  ،ثشای دسن ثٟتش ٘ ،مطٔ ٝحّ ٚ Distillery ٝتػبٚیشی اص فضبٞبی تجبسی  ،سستٛساٖ ٞب ،
ٌبِشی ٞب  ... ٚاسائٔ ٝی ضٛد .
منابع :
پبوضاد ،جٟب٘طبٔ« ،)0294( ،ٜجب٘ی ٘ظشی  ٚفشآیٙذ طشاحی ضٟشی» ،تٟشاٖٚ :صاست ٔسىٗ  ٚضٟشسبصی.حجیجی ،سیذ ٔحسٗ ٔ ٚمػٛدیّٔ ،یحٔ« ،)0291( ،ٝشٔت ضٟشی» ،تٟشاٖ :ا٘تطبسات دا٘طٍب ٜتٟشاٖ.فیبِىٛف  ،یب٘ىُ «،)0292( Fijalkow,Yankel ،جبٔؼ ٝضٙبسی ضٟش»،تشجٕ:ٝػجذاِحسیٗ ٘یه ٌٟش ،ا٘تطبساتآٌ.ٝ
-TORONTO .COM

