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چکیدﻫ
فسٌّگ یه ایدُ ،اًدیؿِ ،هفَْم ٍ غاختاز ًظسی اغتّ ،وسٌیي یه ٍیطگی تسای تػیازی اش هَنَػات ًظیرس تفىرس اًػراى ،اػتمرااات ،اػورا ٍ
زگًَگی اًدام آى هی تاؾد .هؼوَال اغلة يساضاى ٍ هطممیي تس اّویت ٍ تاثیس فسٌّگ از هطیى ّای غاختِ ؾردُ ّورَازُ تاویرد ااؾرتِ اًرد ،اهرا
ّیسىدام از هَزا زیػتی فسٌّگ یا زگًَگی تاثیس آى اظْاز ًظسی ًٌوَاُ اًد .شیسا يثیؼت هفَْم فسٌّگ خیلری زٍؾري ًؿردُ ٍ هرَزا تدصیرِ ٍ
تطلیل لساز ًگسفتِ اغت.
زٍؼ شًرردگی از ّررس یرره اش فهررراّای شًررردگی از فسٌّگّای هﺨتلﻒ هتفاٍت اغتّ.رد

اش فسٌّرگ از زٍؼ شًردگی ،فرساّن ًورَاى

ؾسایًی تسای شًدگی اغت وِ اش يسیك ازائِ لاًَى هٌدی ّای الشم تسای زگًَگی ؾىل گیسی آى هًسش هی ؾَا .از فسایٌررد يساضررری اّررردا
از زٍؼ شًرررردگی ،تَغررررى هَنَػات هفَْهی تِ هٌكِ ظَْز هیزغٌد .هَنَػات هفَْهی ًیص اش يسیك ایدُ آ ّر را ،تكر رَزات  ،يسش ٍازُّا،
لَاًیي ٍ اغتاًدازاّا ،وِ از تِ ثوس زغیدى اّدا
ّد

از زٍؼ شًدگی ًمؽ اقلی زا ایفرا هری وٌٌرد ،هؿﺨف هیگساًد.

اقلی هػىي ایداا هطیًی غاشگاز ٍ هًٌثك ترس زٍؼ شًدگی اًػاى اغت ،تِ تیاى ایگس ػرﻼٍُ ترس تﺄهیي ًیاشّای ؾﺨكی تاید ًیاشّای ویفی

ٍ ًیاشّای اختوراػی اٍ زا ًیررص تررس آٍزاُ ًوایررد  .ػرراهلی وررِ فررسم فهرررا ٍ ًطرررَُ تسویرررةّرررا زا از هطیىّای هػىًَی تِ ٍخَا هیآٍزا
زٍیرای اًػراًْا اش شًدگی آزهاًی آًاى هیتاؾد .تٌاتسایي هی تَاى خٌثِ فسٌّگ اختواػی زا ػاهل اقلی از يساضی هطیى هػىًَی ًظس گسفت.
ياژگبن کلیدی :فرهىگ ،مسکه ،ريش زودگی ،محیط ،طراحی

 .1مقدمﻬ
اًػاى هَخَای اغت وِ اش يسیك فسٌّگ تس يثیؼت زیسُ گؿتِ ٍ اش هسضلِ تستسیت ،غساًدام تِ خاهؼِ هتودى زغیدُ اغرت .از غرا  1781هریﻼای غرس
ااٍازا تسًت تایلَز اًػاى ؾٌاظ (آؾَزی )1871 ،اًگلیػی تا ًؿس وتاب فسٌّگ اتتدایی ٍاضُ فسٌّگ زا تِ هؼٌای ػلوی تاشُ از ضَشُ اًػاى ؾٌاغی هًسش
ًوَا اها ایي ػلن تا غا  1291هیﻼای ّیر گاُ هَزا اغتفااُ لساز ًگسفت.
فسٌّگ تِ هفَْم غٌتی آى تِ هؼٌی تودى اغتفااُ هی گساید ٍ ،فسٌّگ افساا تس اغاظ زفتاز ّای آًاى ،غرا ،هَغیمیٌّ ،س ٍ ااتیات وِ ٍیطگی
خاقی ااؾتٌد ؾٌاختِ هی ؾد ،از ضالی وِ تایلَز فسٌّگ زا از ولیت از ّن تافتِ ای ؾاهل ااًرؽ ،ایريٌّ ،رس ،اخﻼلیرات ،آااب ٍ زغرَم ٍ ّسگًَرِ
تَاًایی ٍ ػاااتی وِ اًػاى زا تِ گسٍُ ّای خاقی اش خاهؼِ پیًَد هی اّد – وِ تؼسیﻒ خاهؼی اش فسٌّگ هی تاؾد – هؼسفی وساُ اغت.
هفَْم تاشُ فسٌّگ شهاًی پدید هی آید وِ ًیاش تِ ؾٌاخت زگًَگی ٍ هؼٌای شًدگی ٍ زفتاز اًػاًی نسٍزت پیدا هی وٌد .شیرسا هفراّیوی ورِ
ػلَم يثیؼی تسای ؾسش پدیدُ ّای يثیؼی ٍ شیػتی تسای تاشگفت پدیدُ زفتاز اًػاًی ازائِ هی ااا ،زغا ًثَا زٌاى وِ زفتاز اًػاًی زا ًوری ترَاى تٌْرا ترس
اغاظ ًیاش ّا ٍ غاش ٍ واز ّای شیػتی هاًٌد ًیاش تِ خَزان یا غسپٌاُ تسای هاًدگازی فسا هًسش ًوَا .شیسا ًیاش ّای ضیاتی اٍ ّواًٌد ًیراش ّرای ضیرَاًی
اغت ،از ضالی وِ ًیاش ّا از اًیای اًػاًی تا ازآهیﺨتگی تا ازشؼ ّا ،آزهاى ّا ،اًتظازات ،اخﻼلیات  ،آااب ٍ غٌت ّا ؾرىل پیسیردُ ای ترِ خرَا هری
گیسًد.

 .2سﻪاالت تحقیق
 ودام یه اش ػَاهل فسٌّگی از يساضی هطیى ّای هػىًَی هَثس اغت؟ آااب زفتازی تا زِ غاش ٍ وازی تس هطیى ّای هؿتسن تیي ٍاضد ّای هػىًَی تاثیس هی گرازا؟ -ؾیَُ شًدگی غاوٌاى زِ هﻼضظاتی زا تس هطیى هؿتسن هػىًَی تطویل هی ًواید؟

 .3فرﻭﻨگ
فسٌّگ زا اش خْتی تِ "فسٌّگ هاای" ٍ "فسٌّگ هؼٌَی" تمػین وساُ اًد (آؾَزی .)1871 ،فسٌّگ هاای ّوِ ٍغایل ٍ اتصاز ّرای هراای ٍ آًسرِ ترِ
اغت تؿس اش هااُ يثیؼی غاختِ ؾدُ ٍ ؾیَُ ّا ٍ فسایٌدّای غاخت ٍ غاش آى ّا هی ااًٌد ٍ ،فسٌّگ هؼٌَی زا ؾاهل ازشؼ ّا ،تاٍز ّا ،اًدیؿِ ّا ،ااًؽ
ٍ في ّا ،ایي ،آااب ٍ غٌت ّا ،ػلَم فلػفِ ،ااتیاتٌّ ،س ٍ ّوِ فسآٍزاُ ّای ذٌّی اًػاى هًسش هی وٌٌد.
اها آًسِ از هاّیت فسٌّگ اّویت اازا آى اغت وِ تي هایِ ّای فسٌّگی اش يسیك اختواع ٍ آهَشؼ لاتل اًتما اغت ،لرا فسٌّگ ؾاهل ّورِ
تي هایِ ّای هاای ٍ هؼٌَی شًدگی اختواػی اغت وِ فسا از ازٍى آى شااُ ٍ پسٍزاُ هی ؾَا ٍ اش ایي زاُ تِ اٍ "َّیت فسٌّگی" ازشاًی هی ؾَا ،ورِ
ول گسایؽ ّای زفتازی اٍ زا تطت تاثیس لساز هی اّد ،یؼٌی زؾد یافتي از یه فهای فسٌّگیً ،ظاهی اش ازشؼ ّا ٍ هؼٌرا ّرا ٍ ٌّدازّرای زفترازی زا
زٌاى از ضزفٌای ٍخَا فسا یا يثیؼت اٍ هی ًؿاًد وِ ول ًظام زفتازی اٍ زا پدید هی آٍزا ،یؼٌی توام خَاغتي ّا ٍ ًﺨَاغتي ّایؽ زا از ٍخرَا اٍ هری
غاشا .ضتی توام ًظام يثیؼی ضػی اٍ زا زٌاى از خَا فسٍ هی گیسا وِ تَّا ،هصُ ّا ،زًگ ٍ آٍای خَؾایٌد ٍ ًا خَؾایٌد زا ًیص اش زاُ ًظام فسٌّگی خَا
ازیافت ٍ ازشیاتی هی وٌد.
تواهی آًسِ زٍاى ؾٌاغی ،خَاآگاّی ٍ ًاخَاآگاّی فسای ٍ خوؼی ًاهیدُ هی ؾًَد ًیص اش ازٍى ّویي ًظام تسهی آید ٍ تواهی ٍیطگی ّرای
فسای ٍ خوؼی اش ّویي يسیك پدید هی آیٌد .تِ ػثازت ایگس ،شًدگی اًػاًی یه شًدگاًی فسٌّگی اغت وِ تا ػالن ازشؼ ّرا ٍ هؼٌرا ّرا زٌراى خرَؼ
خَزاُ اغت وِ اش یىدیگس خدایی ًاپریسًد.
ًظام فسٌّگی تِ فسا یه ًظام ازشؾی ٍ هؼٌایی هی تﺨؿد وِ ًظام زفتازی پدید هی آید ٍ اش لساز گسفتي ًظام زفتازی افساا از ازٍى ًْراا ّرا ٍ
غاختاز ّای اختواػی ًظام ّای زفتاز ی خوؼی ،وِ خَاهغ زا اش یىدیگس خدا ٍ تاشؾٌاغی هی وٌد ،تسهی آیٌد .فسٌّگ ّن ًظام ضػری ٍ ػرايفی ،یؼٌری

ًظام ازشؾی ٍ هؼٌایی ًاخَاآگاُ زا تِ فسا هی اّد ٍ ّن ًظام ازشؾی ٍ هؼٌایی خَاآگاُ زا ،یؼٌی ًظاهی وِ لالة اااب اخﻼلری ٍ ًظرسی ٍ ترِ اقرًﻼش
"خْاى تیٌی فسای ٍ خوؼی" زا هٌؼىع هی وٌد.
فسٌّگ یه ایدُ ،اًدیؿِ ،هفَْم ٍ غاختاز ًظسی اغتّ ،وسٌیي یه ٍیطگی تسای تػیازی اش هَنَػات ًظیس تفىس اًػاى ،اػتمااات ،اػوا ٍ
زگًَگی اًدام آى هی تاؾد .هؼوَال اغلة يساضاى ٍ هطممیي تس اّویت ٍ تاثیس فسٌّگ از هطیى ّای غاختِ ؾدُ ّوَازُ تاوید ااؾتِ اًد ،اها ّیسىدام
از هَزا زیػتی فسٌّگ یا زگًَگی تاثیس آى اظْاز ًظسی ًٌوَاُ اًد ()Rapaport, 5002
شیسا اٍال يثیؼت هفَْم فسٌّگ خیلی زٍؾي ًؿدُ ،ثاًیا ّیر گاُ هَنَع فسٌّگ تِ هٌظَز تؼییي ٍخَُ ٍ ضدٍا آى ّا هرَزا تدصیرِ ٍ تطلیرل
لساز ًگسفتِ اغت .تسزغی ٍ تطلیل ٍخَُ هﺨت لﻒ از آى ٍ زٍؾي وساى ضدٍا آى ّا ،هی تَاًد از تِ وازگیسی آى از يساضی هطیى تػیاز غَاهٌد تاؾد.
ّوسٌاى وِ اؾازُ ؾد ،فسٌّگ زا هی تَاى ؾاهل ّس آًسِ وِ خكَقیات ٍیطُ ای تِ اًػاى ّا هی اّد از ًظس گسفت .اش غَی ایگس تؼازیﻒ هتؼدای ًیص
تَغى هطمماى هﺨتلﻒ ازائِ ؾدُ وِ هَنَع فسٌّگ زا تػیاز پیسیدُ هی ًواید .اها از ایي تؼازیﻒ تِ غِ هَزا اقلی تَخِ ؾدُ ٍ ایي هَازا هری تَاًٌرد
ّد

اقلی از اغتفااُ اش فسٌّگ زا هؿﺨف ًوایٌد وِ آى غِ هَزا ،زٍؼ شًدگی ،خٌثِ ّای ذٌّی اًػاى ٍ ػااات ٍ ّوػاشی تا هطیى ّرای هﺨتلرﻒ

هی تاؾٌد.
زٍؼ شًدگی تِ ًطَُ شًدگی اًػاى ّا وِ اًتﺨاب هی وٌٌد هستَو هی گساا ٍ تس ایدُ آ ّا ،لَاػد ،لَاًیي ،زفتاز ّای زٍشهسُ شًدگی ٍ ًظایس
آى اغتَاز اغت.
خٌثِ ّای ذٌّی اًػاى ّا تِ يسضَازُ ّای ذٌّی ،شتاى ٍ ضتی اًتﺨاب هطیى شًدگی ٍ ًطَُ اغتفااُ اش لسازگاُ ّای زفتازی هستَو هی گرساا،
وِ ایي خٌثِ ّا اش ًػلی تِ ًػل ایگس اش يسیك تثااالت فسٌّگی اًتما پیدا هی وٌد.
ّوػاشی تا هطیى تِ هَنَػاتی ًظیس اغتفااُ اش هٌاتغ هَخَا از هطیى ٍ زٍؾْای خاقی وِ اًػراى ترسای اغرتفااُ اش غیػرتن ّرای يثیؼری از
هطیى ّای هﺨتلﻒ تسای تما خَا وؿﻒ ًوَاًُ ،ظس اازا.
ّد

اش فسٌّگ ا ز زٍؼ شًدگی ،فساّن ًوَاى ؾسایًی تسای شًدگی اغت وِ اش يسیك ازائِ لاًَى هٌردی ّرای الشم ترسای زگرًَگی ؾرىل

گیسی آى هًسش هی ؾَاّ .د

اش خٌثِ ذٌّی وٌتس ّوِ هَازای وِ از زٍؼ شًدگی ٍخَا اازا ،هی تاؾد .ایي ؾسایى ًِ تٌْا وٌترس زا اش زاُ تًراتك

هَازا فَق تا ايﻼػات ذٌّی افساا اهىاى پریس هی ًواید ،تلىِ ػاهل هْوی تسای پدید آٍزاى هؼٌی ًیص هی تاؾدّ .وػاشی از هطیى ّای هﺨتلﻒ ،تؼسیفی
تسای هؿﺨف وساى گسٍُ ّای اختواػی اغتّ ،د

اقلی خداغاشی گسٍُ ّای هﺨتلﻒ ،هؿﺨف ًوَاى تفاٍت آى ّا تا یىدیگس اغت .لرا از تسویة

خٌثِ ّای هﺨتلﻒ فسٌّگ تا ی ىدیگس ،هی تَاى هؿاّدُ ًوَا وِ تاوید اقلی تس زٍؼ شًدگی افساا ٍ زٍؼ شًدگی اختواػی آًاى هی تاؾد.
تاید تَخِ ااؾت ،تؼسیﻒ هﺨتلفی وِ اش فسٌّگ ازائِ گسایدُ ،از تهاا یا تٌالم ترا یىردیگس لرساز ًوری گیسًرد ،تلىرِ ایري تؼرازیﻒ هىورل
یىدیگسًدً .ىتِ ایگس ایٌىِ از ػلَم ،یا از هَنَػات هﺨتلﻒ اغتفااُ اش فسٌّگ تا اّدا

هتفاٍت قرَزت هری گیرسا .ایري تؼرازیﻒ هﺨتلرﻒ ٍخرَُ

گًَاگًَی زا هد ًظس لساز هی اٌّد وازتسا ّای ٍغیغ تسی اش فسٌّگ زا از ػلَم ٍ هَنَػات هیػس هی وٌد.
اها از هطیى ّای غاختِ ؾدُ ،تسلسازی ازتثاو تیي فسٌّگ ٍ هطیى شًدگی ،تِ غثة ولی گسایی ٍ هﺨتكس تَاى تؼسیﻒ فسٌّگ ،غیسهوىي تِ
ًظس هی زغد .لرا تِ هٌظَز آگاّی اش اتؼاا ٍ ٍخَُ خاقی اش فسٌّگ وِ از يساضی تاثیس اازًد ،تاید تؼازیﻒ الشم تسای آى ّا ازائِ گساًد.

 .4فرﻭﻨگ کاربران ﻩ محیط مصﻨﻪع
از يساضی هطیى ّای هكٌَع ،وازتساى از گسٍُ ّای اختواػی هﺨتلﻒ اش هَنَػات ولیدی هی تاؾٌد ٍ از تیؿتس اٍلات فسٌّگ ورازتساى هتفراٍت اش
فسٌّگ يساضاى هی تاؾد .ایي تفاٍت ّا هوىي اغت ضتی از خساُ فسٌّگ ّا ًیص ٍخَا ااؾتِ تاؾد .تفاٍت ّای فسٌّگی هی تَاًد هی تَاًرد ترِ غرثة
تؼاتیس ٍ تفاغیس هتفاٍتی اش هطیى ّا ٍ زفتازّای ازًٍی آًْ ا تَغى يساضاى ،هؿىﻼت تػیازی زا ترسای ورازتساى ترِ ٍخرَا آٍزا .لررا از تورام ؾرسایى،
لسازگاُ ّای زفتازی "تؼد هؼٌایی ٍیطُ ای" ٍخَا اازا وِ تِ فسٌّگ وازتساى ٍاتػتِ هی گساا ٍ ًَع اغتفااُ اش آى ّا ،هىاى لسازگیسیً ،طَُ ّودَازی
ؾاى ٍ ٍغؼت ول غیػتن زا تطت تاثیس خَا لساز هی اّد .تطلیل آى ّا تﻼؼ اازا ًؿاى اّد وِ افساا زِ واز ّایی زا از ودا ،زِ ٍلت ،زسا ٍ تا زرِ
وػاًی اًدام هی اٌّد .شیسا ازتثاو اًػاى تا هطیى اش يسیك غاش ٍ واز اازان قَزت هی گیسا .اش غَی ایگس هؼاًی هطیى ّای هكٌَع ٍ اازان افساا
اش آى ،تِ غثة تفاٍت ّای فسٌّگی ه ی تَاًد هتفاٍت تاؾد .لرا هؼٌی از هطیى ّای زفتازی تِ لسازگاُ ّا ،هىاى ٍ گسٍُ ّای واتساى ٍاتػرتِ هری تاؾرد.
واز تساى تس اغاظ فسٌّگ يثمِ تٌدی هی گساًد ٍ تػیازی اش زفتازّای اختواػی ًیص تِ فسٌّگ ٍاتػتِ هی تاؾد.
گًَاگًَی تػیاز شیاا فؼالیت ّا ،لسازگاُ ّای تػیاز شیاای وِ تس اغاظ ًیاش ّای فسٌّگی ؾىل هی گیسًد زا تِ ٍخرَا هری آٍزًرد .ایري ترداى
هفَْم اغت وِ" ،هؼٌی" از هطیى ّای غاختِ ؾدُ زیصی ًیػت وِ تِ ػولىسا انافِ هی گساا ،تلىِ "هؼٌی" خَا هْوتسیي ػاهلی اغت وِ هطیى تاید

تِ آى پاغخ اّد .لرا ًیاش ّای ویفی اغلة هْن تس اش ًیاش ّای ووی ّػتٌد ٍ تِ ّویي الیل اغت وِ از اغلة هَالغ وازتساى از اًتﺨاب ّای خَا تِ گًَِ
ّای هتفاٍتی ػول هی وٌٌد ،شیسا ًیاش ّای ویفی ًمؽ اقلی زا از ازشیاتی ٍ تسخیطات آى ّا ایفا هی وٌٌرد .لررا "تؼرد هؼٌرایی" ًمرؽ هْوری از خلرك
فهاّای گًَاگَى اازا .یؼٌی از تسخی اش فهاّا وِ زٍؼ اغتفااُ هؿاتْی اازًد ،تِ غثة ؾیَُ شًدگی هتفاٍت وازتساى لَاػد ٍ اغتاًدازا ّا از آى ّرا
هؼوَال هتفاٍت اش یىدیگس هی گساًد .تسای هثا ازشؼ گرازی تس غًص زٍؾٌایی هطیى شًدگی ّای شًدگی ،هیصاى قدا ،اهای هطیًی از آى ّا ،اتؼاا،
ًَع ٍ ؾىل پلِ ّا ،ایداا َّیت از هطی ى ّای هػىًَی ٍ واز ،هیصاى تساون ٍ اشاضام از هطریى ّرای هػرىًَی ،اش ًوًَرِ هَنرَػاتی ّػرتٌد ورِ از
تػیازی اش ًماو تا یىدیگس هتفاٍتٌد.
از تطمیمات اًدام یافتِ ،هیصاى غًص زٍؾٌایی از آهسیىا تیي  11تا  91تساتس تیؿتس اش غًص زٍؾٌایی از فٌﻼًد ٍ غَئد هی تاؾدّ .وسٌیي هیرصاى
تساون هػىًَی از ٌّگ وٌگ  01تا  01تساتس تاالتس اش تساون هػىًَی از آهسیىا اغت .از ٍالغ تساون تاال از یه شهیٌِ فسٌّگی هؼٌایی واهﻼ هتفاٍت
از شهیٌِ فسٌّگی ایگس اازا .از هطیى ّای هػىًَی ،فسٌّگ ًمؽ پس اّویتی از تؼثیس ٍ تفػیس تساون ٍ هیصاى فهای تاش تیي غاختواى ّا خَاّد ااؾت.
فسٌّگ هی تَاًد ًمؽ هتفاٍت خَا زا اش يسیك غاش ٍ وازّای هتفاٍت ایفا ًواید .توایل یا ػدم توایل تِ هؼاؾست ٍ تؼاهل ترا خَیؿراًٍداى ،یرا ترا افرساا
غسیثِ تِ فسٌّگ اختواػی ٍاتػتِ هی گساا .هؼٌی خَیؿاًٍدی ًیص از فسٌّگ ّا هتفاٍتٌدّ .وسٌیي ًَع ضسین فها ّا ،اًتظام فها ّا ٍ زفتراز ّرا از يری
شهاى از آى ّا ٍ آااب ٍ تؼاهﻼت ،از فسٌّگ ّا هتفاٍت هی تاؾٌد .تٌاتسایي غاش ٍ واز ضسین ّای ؾﺨكی ًی ص اش هتغیسّای فسٌّگی هی تاؾٌد .تاثیس هٌفی
تساون ٍ اشاضام هٌدس تِ ایداا تٌؽ ٍ فؿاز ّای ازًٍی هی گساا .تٌؽ ٍ فؿاز ّای زٍاًی تِ يَز هؼوَ ضاقل ازشیاتی یا ضاقل یه ؾسایى ًا هًلَب
ًػثت تِ ؾسایًی لاتل لثَ  ،یا هؼاًی اغت وِ از ّس ؾسایى تِ ٍخَا هی آید ،تِ تؼسیرﻒ "افر ساا غسیثرِ ٍ ًرَع تسفٌردّای هﺨتلرﻒ ترسای خلرَگیسی اش
اؾسا " ازتثاو ٍ تػتگی پیدا هی وٌد.ػَاهل ایداا وٌٌدُ فؿاز ّای زٍاًی تِ هیصاى تَلؼات افساا ،لَاػد ٍ آااب شًدگی آى ّا ٍ يرسش ّرای ٍازُ ّرای
ذٌّی ؾاى تػتگی پیدا هی وٌد ،وِ ّوِ ایي ؾسایى اش ػَاهل فسٌّگی غسزؿوِ هی گیسًد .اش غَی ایگس يساضی وِ فسآیٌدی اش اًتﺨاب زاُ ضل تْیٌِ اش
تیي گصیٌِ ّای هﺨتلﻒ هی تاؾد ،تاید تا ّد

اغتیاتی تِ تستسیي ؾسایى هوىي تسای تاهیي خَاغتِ ّای وازتساى اًدام گیسا .لرا تاید اٍلَیت ّای هرَزا

ًظس وازتساى از ازخِ اٍ اّویت لساز گسفتِ ٍ يساضاى از هسضلِ تس ًاهِ زیصی تاید ایي اٍلَیت ّا زا تِ خَتی ؾٌاغایی ًوایٌد .ػوَها هؼیاز ّای هَزا ًظس
وازتساى از فسایٌد اًتﺨاب اٍلَیت ّا ،تس اغاظ اقﻼش ٍ تْثَا هطیى فیصیىی شًدگی ؾاى لساز اازا ،وِ تس شهیٌِ فسٌّگی آًاى اغتَاز اغت .هؼیاز ّایی
وِ از خاًِ ّای تَهی از اختواػات غٌتی تِ واز گسفتِ ؾدُ ،تس اغاظ ًیاش ّای وازتساى از ؾسایى تىٌَلَضیىی ،اػتمراای ٍ اختوراػی آى اٍزاى ترَاُ
اغت ،وِ تدٍى از ًظس ااؾتي ٍ آگاّی اش هؼیاز ّای آى ّا ،هطیى ّای غٌتی لاتل ازن ًﺨَاٌّد تَا .اگسزِ از يَ اٍزاى هدزى هؼیاز ّای هَزا ًظس
وازتساى از تػیازی اش خَاهغ تغییس یافتٌد ،اها از تسخی اش اختواػات هؼیاز ّای غٌتی ٌَّش تالی ّػتٌد.
فسٌّگ ّای هﺨتﻒ هؼیاز ّای هتفاٍت ٍ شیاای تسای ازشیاتی از ًظس هی گیسًد ،هؼیاز ّای هی تَاًٌد تس اغاظ ؾاى ٍ هستثِ افساا ،يسش ٍازُ ّا
ٍ تكاٍیس ذٌّی ،ایدُ آ ّا ،لاًَى هٌدی ،آااب شًدگی ٍ آااب اختواػی ؾىل گیسًد ،وِ تفاٍت از هؼیاز ّا ،تفاٍت ّای فسٌّگی گسٍُ ّای هﺨتلﻒ
ٍ هطیى آًاى زا هؿﺨف هی ًوایٌد .از تػیازی اش خَاهغ تا ٍخَا تؿاتِ تؼهی اش هؼیاز ّای فسٌّگی آى ّا ،هؼیاز هستثِ اختواػی افساا التكاا – اختواػی
ٍ اٍلَیت ًیاشّایؿاى ،اختﻼ

فاضؿی زا از ویف یت ّای هطیًی ٍ اختواػی آى ّا تِ ٍخَا هی آٍزا.

هؼیازّررای ویفرری ٍ زگررًَگی تررِ وررازگیسی آىّررا از يساضی هطیىّای هكرٌَع ،ترس تؼهری اش ایردُ آ ّرا ٍ تسخی اش تفىسات هساهی
ایدُ آ تﺄثیس ااؾتِ ٍ هٌدرس ترِ یه شًدگی ایدُ آ از هطیًری ایردُ آ هری گرساا .ایرري گًَِ ؾسایى از يررسش ٍازُّررا ٍ تكرراٍیس ذٌّرری غرراختِ
هیؾًَد ٍ ،اغلة یا هؼوًَال هفَْهی ٍ غیس لاتل تغییسًد ٍ ،از ذّي ًاخَاآگاُ اًػاى ّا لساز اازا ٍ ،تِ لَاػد ٍ اغتاًدازاّا ٍ ًظایس آى ٍاتػتِ
هیگساًد .ایري ػَاهرل اش يسیك تَلؼات ٍ اًتﺨابّرا ،ترِ ًرَػی خراـ اش تفىرس ازتازُ ویفیت هطیًی هٌدس هی گساا ٍ " هؼٌی " از ایي هیاى تِػٌَاى
اقلی تسیي ػاهل ًمؽ ایفا هیوٌد .تٌراتسایي ویفیت هطیًی تا ؾﺄى ٍ هستثِ افسااَّ ،یت آىّاً ٍ ،ظایس آى از ازتثاو لساز هیگیسا .لَاًیٌی وِ تسای ایداا
هؼیازّا اغتفااُ هیؾًَد ،لَاًیي فسٌّگ  -اختواػی اغت ،ورررررررِ اش يسیك لَاًیي اختواػی ،يسش ٍازُ ّای ذٌّی ٍ ایدُ آ ّا تؼییي هیگساًد .تا تغییس
فسٌّگ ،ایردُ آ ّرا ٍ تكراٍیس ذٌّی ًیص تغییس هیوٌد ،از زٌریي ؾرسایًی ایردُ آ ّررا ٍ تكاٍیس ٍ از ًتیدِ هطیىّای شًدگی گررسایؽ تررِ يررس
هؼیاز ّای ػوَهی پیدا هیوٌٌدّ .ن زٌاى وِ لرثﻼً اؾرازُ گساید ،اقًﻼش فسٌّگ ،یه غاختاز ًظسی اغت ٍ یره ٍیطگی تػیاز ٍغیؼی اش پدیردُّرای
اًػراًی زا هؿرﺨف هیًواید ،لررا هطردٍاُ ای تػریاز ٍغریغ اازا ٍ تؼرازیﻒ تػیاز شیاای تسای آى ازائِ ؾردُ اغرت ،از ًتیدررِ تثیرریي زاتًِ فسٌّگ ٍ
هطیى تػیاز هؿىل خَاّد تَا .تٌاتسایي ،زٌیي اقًﻼش ولی ًویتَاًد تِ يرَز هفیررد ؾررسایًی زا تؿسیص ًواید وِ تﺄثیس ااًؽ از يساضی هَزا اغتفااُ
لساز گیسا .لرا تسای ػولری ورساى آى از يساضری  ،تایرد هرَزا تدصیِ ٍ تطلیل لساز گیسا.
زاپاپَزت ) (Rapaportاز اِّ  1281تا ّرد

آگراّی اش غرراختاز ولرری فسٌّررگ ٍ ػَاهررل تررﺄثیس گررراز آى تررس هطیىّای غاختِ ؾدُ

آى زا تِ اخصایی تمػین هیوٌرد ،اٍ تا آگاّی اش ایي هَنَع وِ تدصیِ فسٌّگ از غًَش ولی ٌَّش لاتلیت ازتثاو تا هطریى زا ًردازا پیؿرٌْاا خرَا زا
ازائِ اااُ اغت ٍ اظْاز هیاازا وِ ایي زٍؼ تِ ّس ضرا ازن ػوَهی اش هاّیت ولًگرس فسٌّررگ ٍ اخررص ا ی ولرری تؿىیل اٌّدُ آى زا تا ضدٍای
ازتماء هیتﺨؿرد .از ایري زٍؼ تﺨؽّایی اش هطیى ترا اخصائری اش فسٌّرگ ًظیررس خْاى تیٌی ،ازشؼّا ،تكَزاتٌّ ،دازّا ،زٍؼ شًدگی ٍ غیػتنّای

فؼالیت هیتَاًد از ازتثاو ًصایه لساز گیسا .خْاى تیٌی ٌَّش هفَْهی اًتصاػی اغت وِ اغتفااُ اش آى هثْن ترِ ًظررس هرری زغررد ،ؾرراید تتررَاى اظْرراز
ااؾرت ورِ خْاىتیٌی ًگسؼ اػهرای یره فسٌّرگ خراـ از یره خاهؼِ تِ توام هَنَػات هستثى تِ ّػتی ؾٌاغی اغررت .لرا یىی اش خٌثِّای آى
ازشؾْاغرت ،ورِ اًتﺨراب ّرا ٍ اٍلَیتّای هَزا ًظس ورازتساى ترِ آ ى ّرا ٍاتػرتِ اغرت .اًتﺨاب ًرَع هػررىي  ،هطرریى ّررای ّوػررایگی ٍ التكرراا
گسٍُّای اختواػی اش هَنَػاتی ّػتٌد وِ ترِ ازش ؼّرا تػتگی پیدا هیوٌٌد.
ازشؼّا وِ از ازشیاتی هطیى ًمؽ هْوی ایفا هیوٌٌرد ،اش يسیك ایدُ آ ّا ،تكَزات ،يسش ٍازُّا ٍ هؼاًی تیراى هیؾًَد ورِ ایري خٌثرِ ّرا
هٌدرس ترِ ایدراا ٌّدازّرا ،اغتاًدازاّا ،لَاًیي ،تَلؼات ٍ  ...هیگساًد ،وِ از ًْایت ّوِ آىّا تِ زٍؼ شًدگی ٍاتػرتِ ّػرتٌد .هفْررَم زٍؼ شًدگی
تِيرَز ٍیرطُ تررِ اًتﺨرراب ویفیررت ّررای هطیًرری ،ویفیتّای شًدگی ،فؼالیتّا ٍ ؾیَُ فؼالیتّا وِ هستَو ترررِ زٍؼ شًررردگی از هطررریى ّرررا
هرریتاؾررد ،هٌدررس هیگساا .زٍؼ شًدگی هفَْهی اغت وِ تِ ّرس ضرا از هطرریىّررای غرراختِ ؾرردُ ترررس اغررراظ ازشؼّرررا یؼٌررری ایدُ آ ّا،
تكَزات ،يسش ٍازُّا ٍ  ...ؾىل هریگیرسا ٍ از خَاهغ پدید هیآید .آًسِ وِ از هاّیت زٍؼ شًرردگی از هطیىّای غاختِ ؾدُ اّویت پیدا هیوٌد
آى اغت وِ زٍؼ شًرردگی هٌطكررس تررِ یرره فهررا ًیػررت ،تلىررِ از همیاظّای هﺨتلرﻒ ٍ از هطرریى ّررای گًَرراگًَی پدیررد هیآید ،تِ ّویي
غثة تٌَػات شیاای پیدا هیوٌد.
زٍؼ شًرردگی از ّرررس یررره اش فهررراّای شًررردگی از فسٌّگّای هﺨتلﻒ هتفاٍت اغت .زٍؼّای يثخ غرا یه تدلی فسٌّگی اغت،
شیرسا از فسٌّررگّررای هﺨتلررﻒ تْیررِ غررراّای هتفرراٍت ،ؾررسایى یىػاًی ًﺨَاٌّد ااؾرت ّ ،رن زٌریي زٍؼ شًردگی از هدوَػِای اش فهاّا وِ
تا ّد

هؿﺨكی از یه تٌرا از ًظس گسفتِ هی ؾَا ًیص ؾسایى گًَاگًَی پیدا هیوٌد .لررا هیتَاى زٍؼ شًدگی از هطیىّررای غرراختِ ؾرردُ زا تررِ

زٍؼ شًدگی از یه فها ،یا از هدوَػِای اش فهاّا از یه ػسقِ ،زٍؼ شًدگی از تٌاّای هﺨتلﻒ تا وازتسیْای هتفرررررررراٍت ،زٍؼ شًرررررررردگی
اختورراػی از هطیًرری وررﻼى يثمِتٌدی ًوَا .شًدگی اختواػی ًیص خرَا ترِ اٍ گرسٍُ تمػین هیگساا ،یىی شًدگی اختواػی خَیؿراًٍدی ورِ ؾاهل
زٍاتى تا خَیؿاًٍداى ٍ تٌیاى خراًَااُ هر ی گرساا ٍ ایگسی شًدگی اختواػی ػوَهی ،وِ ؾثىِّای اختواػیًْ ،ااّا ٍ ًظایس آى زا از تس هیگیسا.
از فسایٌررد يساضرری اّررردا

از زٍؼ شًررردگی ،تَغرررى "هَنَػات هفَْهی " تِ هٌكِ ظَْز هیزغٌد .هَنَػات هفَْهی ًیص اش يسیك

ایدُ آ ّرررا ،تكرررَزات  ،يسش ٍازُّا ،لَاًیي ٍ اغتاًدازاّا ،وِ از تِ ثوس زغیدى اّدا

از زٍؼ شًدگی ًمؽ اقلی زا ایفرررا هررری وٌٌرررد ،هؿﺨف

هیگساًد .هَنَع هفَْهی ّرس هثطرﺚ ،خٌثررِ ،هػﺌلِ یا ٍنؼیتی اغت وِ یه خَاب يساضی زا هیيلثد تا يسضی هَفك ازائررِ گررساا  .هَنررَػات
هفْرر رَهی ،از هدیسیت گساآٍزی ايﻼػات ٍ تٌظین ايﻼػات ًیص تػرر ریاز هﺆثس هیتاؾٌد .آى ّا اوثس هثاضﺚ پایِ از يساضی زا از تس هیگیسًد ٍ هؼوًَال
اٍلَیت ٍ اّویت ،از غاختواىّرا ترا وازوساّای هتفاٍت ،هﺨتلﻒ هریتاؾرٌد .تسخری اش آ ىّرا ػثازت اش للوسٍ ،غلػلِ هساتة ،اهٌیت ،ضرسین ،اًؼًرا
پریسی ،لاتلیت ؾٌَایی ،آغایؽ ،زاضتی ،التكاا ،هكرس

هٌاغة اًسضی ،ازتثاو ،تؼاهل ،اٍام ،تًثیك پریسی ،تكَیسذٌّی ،تؼاهل ،خَاًاییً ،گْدازی،

ؾﺨكری ورساى فهرا ،ایوٌرری ،تویررصی ،ضررع تَیررایی ،هاًرردگازی ٍ ًظررایس آى هیتاؾٌد.
از ٍالغ ازشؼّرای ٍیرطُ ای ورِ از زٍؼ شًردگی از غَضُّای هﺨتلﻒ ٍخَا اازًرد ،اٍلَیرت هَنرَػات زا تؼییي هریوٌٌرد .هَنرَػات
از زٍؼ شًردگی يیفی اش ویفیتّا ّػتٌد وِ از تیي اٍ ضد هفسو لساز هریگیسًرد .از یه پسٍضُ خاـ غًص هٌاغة ایي ویفیت ّا تِ یىری اش اٍ غس
يیﻒ هتوایل هیگساا ،از ضالیوِ از پرسٍض ّای ایگس هوىي اغت از خْت ػىع آى لرساز گیرسا .یؼٌرری اّررردا

ایدررراا تیوازغرررتاى از یررره

ؾررْس ،تررا اّرردا تیوازغررتاًی از ًاضیررِای اش ؾررْس ،یررا تیوازغررتاًی تررسای خرردهات فررسا هًٌمررِای هتفرراٍت ّػررتٌدّ .ررن زٌرریي از هطیىّای
هػىًَی وِ ضسین ٍ اهٌیرت اٍ هَنرَع هْرن از يساضی هی تاؾٌدً ،ظازت ٍ وٌتس غاوٌاى تس فهاّای تاش ػوَهی ،از اٍلَیت لررساز هرری گیررسا ،از
ضررالی ور رِ از تسجّای هػىًَی تِ غثة خوؼیت شیاا غاوي از آى ّا ،وٌتس از ٍزٍای ٍ اغتسغی افساا تِ فهاّای هؿتسن ااخلی تسج از اٍلَیت
لساز هیگیسا ،تِ ایي تستیر رة از تسجّای هػىًَی تِ غثة خوؼیت شیاا غاوي از آىّر را ،وٌتس از ٍزٍای ٍ اغتسغی افساا تر رِ فهر راّای هؿر رتسن
ااخلی از اٍلَیت هیتاؾٌد ،لرا ّس پسٍضُ اّدافی زا تسای اٍلَیررت تٌرردی هَنرررَػی اازا ورررِ ترررِ خرررَتی يیرررﻒ ویفیتّا زا ًؿاى هیاٌّد .از
ضمیمت ّد

ًْایتی اغت وِ اًػاى هی وَؾد تا آى زا تِ اغت آٍزا ،یا تﻼؼ ّای اٍ تِ آى غوت خْت هیگیساّ .د  ،اًػاى زا تِ ضسوت ٍا

هیاازا ٍ هطسوی تسای تكوینگیسیّای اٍ هیتاؾد.
غایىع ٍ ااّل ( )sykes & dahl, 1278اظْاز هیاازا وِ ،ازن اًػاى اش هػائل يساضرری زیررصی ًیػررت خررص زٍؾي وساى ازشؼ ّا،
تؿﺨیف اٍلَیرت ّرا ٍ از ًظرس گررسفتي اّرردافی وررِ از تىویررل ًیاشّررا ٍ ػَاهررل تررالمَُ يساضی ًمؽ هْوی زا ایفا هیًوایٌد.
اغلة اًػاىّا تِ خَا هیگَیٌد وِ اگر رس اهىررراى ااؾر رت وِ خْاى زا تا زٍؼ خَا ااازُ وٌٌد زمدز ػالی تَاّ ،رررس فررررسای زاخررررغ تررررِ
زگررًَگی اًیررای خررَا ،ازشؼّررا ٍ ایرردُ آ ّررایی اازا ،تسخرری اٍلرررات ایررري ازشؼ ّرررا ٍ ایدُ آ ّا واهﻼ ٍانص ٍ خَا آگاُ ّػتٌد ،تسخی
اٍلات ًاخَا آگاٍُ ،لی اٍلَیتّا تسای افساا هﺨتلﻒ هتفراٍت اغت ،ترِخكرَـ از فسٌّرگ ّررای هتفرراٍت یررا تررسای گسٍُّای هﺨتلﻒ اختواػی،
اّردا

تاشتراب ازشؼ ّرای فسای ٍ فسٌّگی ّػتٌد.

یااآٍزی نسٍزت تَخِ تِ خٌثِّای ویفی فؼالیتّر را ،یؼٌی "هؼٌی از هطیى ّای غاختِ ؾر ردُ" ،تر رِ ایر ري غر رثة اغررررت وررررِ ٍیطگرررری
هطرریىّررای هػررىًَی ،تررِ ٍیطگرری فؼالیتّای ازًٍی آى ّا ٍاتػتِ اغرت ،ورِ ازتثراو تریي فسٌّگ ٍ هطریى آ ىّرا زا تؼیریي هرری وٌٌررد ،یؼٌرری
زٍؼ شًدگی ٍ ًطَُ فؼالیتّا از هطیىّرای هػرىًَی تػریاز پس اّویت هریتاؾرٌد .تٌراتسایي تدصیررِ ٍ تطلیررل هدرردا فسٌّگ از يساضی هطیىّای
غاختِ ؾردُ نرسٍزی ترِ ًظس هیزغد .شیسا ؾیَُ شًدگی گرسٍُّرا ٍیطگری خراـ خَا زا اازا وِ ػَاهل ػهَیت از گسٍُّرای اختوراػی ًظیس؛ غي،
خٌعً ،ػل ،يثمًِ ،طاا ،لثیلِ ،يایفِ ،هررّة ،تطكرریﻼت ،ضسفررِ ،ایررردئَلَضی ،ایررري ٍیطگررری زا تؼیررریي هیوٌٌد ،وِ هیتَاًٌد ؾیَُّای هﺨتلﻒ
شًردگی زا پدیرد آٍزًد .اش غَی ایگس زٍؼ شًدگی تِ يَز فصایٌرد ّای از تمػررین تٌرردی ترراشاز هػررىي ،تطمیمررات ػلورری ازتررازُ اغتفااُوٌٌدگاى
ٍ از يساضی ٍاضردّای هػىًَی هررَزا اغتفااُ لساز هیگیسا .ايﻼػات هررَزا ًیرراش ازتررازُ ؾرریَُ شًدگی گسٍُّای هﺨتلﻒ زا هیتررَاى اش يسیررك
الگَّر رای هكس  ،خَزان ،پَؾان ،ضول ٍ ًمل ،زغاًِّر را ،وتر رة ،غیػتن فؼالیتّای شًدگیً ،ر رَع تفر رسیص ،گر ررزاى اٍلر رات فساغت ،ازتثايات
اختواػیً ،یاش تِ هطیىّای آهَشؾی ٍ هطیىّای اختواػی تَقیﻒ ًورَ ا .ترِ ّرس ضرا ًتیدرِ زٍؼ شًرردگی از تكررَز هررسام تررِ شًرردگی ایررردُ
آ از هطیىّای ایدُ آ ختن هیؾَا.

 .5رﻩش زﻧدﮔﻲ ﻩ مﺴکﻦ
ٍاضد هػىًَی یه پدیردُ پیسیردُ ای اغرت ورِ ّریر تؼسیﻒ ٍاضدی تسای تَقیﻒ آى وفایرت ًوری وٌرد ،اهررا توام تؼازیﻒ از یه هَنَع ٍاضد
اتفاق ًظس اازًرد ورِ اًػاىّرا ترا ًمًرِ ًظرسات ٍ ایردُ آ ّرای هتفراٍت ترِ هطیىّای فیصیىی هﺨتلﻒ پاغخ هیگَیٌد.
پاغخ ّا هؼوًَال اش یه هىاى تِ هىاى ایگرس هتفاٍتٌررد ،شیسا تطت تﺄثیس ػَاهل هﺨتلفی ًظیس شهیٌِ ّررای هطیًرری ،خْاى تیٌی افساا ،ؾررسایى
التكررراای ٍ فسٌّرررگ اختوررراػی پدید هیآیٌد .ػَاهل فَق ٍ ًطَُ پاغخ گَیی تِ آىّا از یه هىاى تا گرؾت شهاى تِ يَز تدزیدی تغییس هیوٌٌد.
هػىي تٌْا یه غاختاز ًیػت ،تلىِ یه "ًْاا" اغرت وِ تسای هدوَػِای پیسیدُ اش اّدا

ایدراا هری گرساا ٍ تِ غثة ایٌىِ پدیدّرای اختواػی ًیص

هریتاؾرد ،اًتظرام ٍ ًَع فهاّا ٍ ّوسٌیي فسم فیصیىی آى اش ػَاهل فسٌّگی ،اختورراػی ،التكرراای .... ،آى تررﺄثیس هرری پررریسا .خاًررِ اًػاىّای تدٍی
تٌْا یره پٌاّگراُ ًثرَاُ ،تلىرِ هفراّین هرَخَا از آى تیرؽ اش غَاهٌدی ،یرا والثردی فیرصیىی تَاُ اغت (.)Rapaport, 9191
ّد

اقلی هػىي ایداا هطیًی غاشگاز ٍ هًٌثك ترس زٍؼ شًدگی اًػاى اغت ،تِ تیاى ایگس ػررﻼٍُ تررس تﺄهیي ًیاشّای ؾﺨكی تاید ًیاشّای

ویفی ٍ ًیاشّای اختوراػی اٍ زا ًیررص تررس آٍزاُ ًوایررد  .تافررت ّررای هػررىًَی ٍ غاختواىّای تَهی ووتس ًتیدِ اهیرا ؾﺨكری ّػرتٌد ٍ تیؿتس ًؿاى
اٌّدُ اّدا

ٍ اهیرا گرسٍُ ّرا ترسای یره هطیى آزهاًی هیتاؾٌد .تٌراتسایي آ ىّرا اازای ازشؼّرای ًواایٌی ّػتٌد وِ تَغرى فسٌّرگ اختوراػی ترِ

ٍخرَا آهدّاًرد ٍ هری ترَاى آ ىّرا زا هطكرَ ػَاهرل هؿرتسن اختواػی ااًػت .ػَاهل هؿرتسن اختوراػی ؾراهل تورام خٌثرررِّرررای هطیًررری ٍ
فسٌّررگ اختورراػی هرریتاؾررد ٍاش هْن تسیي ػَاهرل تﺄثیس گرراز ترس هػرىي ٍ هطریى ّرای هػىًَی ّػتٌد.
شهیٌِّای هطیًی وِ ؾراهل ّورِ اخرصای هَخرَا از هطیى ،یؼٌی هطریى ّرای غراختِ ؾرردُ هَخررَا ،ؾررسایى اختواػی ،ؾسایى فیصیىی ٍ
ؾىل ػَازل يثیؼی هطیى ،ؾسایى اللیوی ،هكالص از اغرررررتسظ ،زٍؾرررررْای غررررراخت ٍ فيآٍزی زٍش هیتاؾٌد ،وِ تس فسم ٍ غاشهاى فهایی تﺄثیس
هیگرازًد .اها تﺄثیس گرازتسیي خٌثِ هطیًی تس ؾىلگیسی هػىي ،غلػلِای اش ػَاهل اختواػی هیتاؾٌد .یؼٌری از ًْایررت ػرراهلی وررِ فررسم فهرررا ٍ
ًطررَُ تسویررةّررا زا از هطیىّای هػىًَی تِ ٍخَا هیآٍزا "زٍیرای اًػراًْا اش شًدگی آزهاًی" آًاى هیتاؾد .لرا هیترَاى خٌثرِ فسٌّرگ اختواػی
زا ػاهل اقلی ٍ ،تمیِ خٌثِّا زا ػَاهرررل ثاًَیرررِ از ًظس گسفت ،ػَاهل فسٌّگ اختواػی ًیص ؾررراهل ػمایرررد هرّثی ،غررراختاز يایفرررِ ای ،غررراختاز
خررراًَااگی ،غررراشهاى اختواػی ،زٍؼ اهساز هؼاؼ ،زٍاتى اختواػی تیي افساا ٍ خَیؿاًٍداى هیتاؾد ٍ هؼوَال زاُ ضل ّا ٍ ًطَُ پاغرررخ گَیی تِ ایي
گًَرِ ًیاشّرا ً ،ػرثت ترِ ًیاشّرای فیصیىری هطیًی تػیاز هتٌَع تس ّػتٌد.
زاپاپَزت اظْراز هری اازا ورِ هػرىي ٍ غرىًَتگاُ ّرا تَقرریفی فیصیىرری اش ػَاهررل هؿررتسن اختورراػی ّػررتٌد (.)Rapaport, 9191
اٍ ّن زٌیي خاًِ زا یه ضمیمت اًػر راًی هر ری ااًر رد ور رِ اًػاى ضتی از غﺨتتسیي ؾسایى ،تسای اغتیاتی تِ خاًر رِ آزهاًی خَا تﻼؼ ًوَاُ اغتٍ ،
هیتَاى اًتﺨابّای اٍ زا وررِ هػررتلصم ٍخررَا ازشؾررْای فسٌّگرری اغررت ،از آى هؿاّدُ ًورَا .لررا فسٌّرگ اختوراػی ،ػاهرل اقرلی از غرراختاز
زٍؼ شًرردگی ٍ ،ؾررىل فیصیىرری خاًررِ ّررا ٍ غىًَتگاُّا هیتَاًد یه تدػن فیصیىی اش هطیى آزهاًی از ًظس گسفتِ ؾَا.
"هفَْم خاًِ" تِػٌَاى یه ؾىل والثردی ،ترس اغراظ غاشهاى فهاّای ااخلی لساز ًویگیسا ،تلىرِ "هؼٌری" از يساضرری آى اّویررت پیررردا
هرریوٌررد .از شًررردگی زٍشهرررسُ "هؼٌی" از اغتفااُ اش فهاّا ًْفتِ اغت .هىررا ىّررا اازای هؼٌی ّػتٌد ٍ خاًِ هىاى اقلی فؼالیتّای زٍشاًِ اًػاى
هیتاؾد (.)Zukin, 9112
اًػررراى تیؿررررتسیي غرررراػات شًرررردگی خررررَا زا از آى هیگرزاًد ٍ هىاًی اغت وِ تؼاهﻼت هسغر رَم شًر ردگی ٍ تؼاهﻼت اختواػی از آى
قَزت هریگیرسا( .)Saunders, 9110ایٌىِ اًػاى زگًَِ اش فهاّای خاًِ خَا اغتفااُ هی وٌد ًیرص یره پدیردُ فسٌّگرری اغررت .شیررسا اغررتفااُ

ّد

هٌد اش فهاّای هػىًَی ،آااتی زا خلك هی وٌررررررررد وررررررررِ تفاٍت تیي "خاًِ ٍ واؾاًِ" (House

&

 )Homeزا پدید هیآٍزا

(.)Lawrence, 9112
واؾاًِ هىاى اهٌی اغت وِ ّن آغایؽ ٍ ّن اًتظازات ٍ تَلؼات اًػاى زا تﺄهیي هیوٌد ٍ َّیت اٍ زا تِ ًوایؽ هیگرازا .لررا آااتری وررِ از
هطریى خاًرِ ٍخرَا اازا  ،فسایٌدی اغت وِ هیتَاًد خاًِ زا تِ واؾاًِ تثردیل وٌررد ( .)Perkins & Thorns, 5000لرا ایرري گًَررِ هطرریى ّررا
ازشؼّای هَزا ًظس وازتساى زا تِ هیصاى لاتل لثَلی تﺄهیي هرریًوایٌررد .تٌرراتسایي از يساضررری تَخرررِ ترررِ هَنرررَػات هﺨتلﻒ ٍ هؼاًی آىّا اّویت
تیؿتسی ًػثت ترِ ػولىرسا پیدا هیوٌد (.)Chaney, 9119
از خاهؼِ ؾٌاغری "زٍؼ شًردگی" )Life style( ،تِ ػٌَاى هدوَػِای اش ازشؼّای هؿتسن ایدُ ؾدُ اغت ٍ شًدگی زٍشهسُ ٍ زفتازّا از
شهیٌِ اختوراػی خاقری هؼٌی ااز ّػتٌد .فؼالیتّایی ًظیس ًَع ٍ هیصاى ازتثايات اختواػی افسااًَ ،ع اغتفااُ اش فهرا ،شهراىً ،رَع زٍاترى خَیؿرراًٍدی
ٍ خرراًَااگی ٍ ًظررایس آى از شهٌیررِّررای هﺨتلﻒ اختواػی فسٌّگی هتفاٍت هیتاؾٌد.
از هفَْم "زٍؼ شًدگی" ًَع فؼالیتّایی وِ قَزت هی گیسًد ،الیل اًدام آىّا ٍ ایي وِ فؼالیتّا تسای آىّا زررررِ هؼٌرررری اازًررررد ،زا
تؿررسیص هرریوٌررد .زٍؼ شًرردگی ،زٍؾْای هﺨتلﻒ اغتفااُ اش هَاا ،هطل ّرا ٍ شهراًی ورِ آىّا قس

هیوٌٌد زا هؿﺨف هیوٌرد .ترِ تیراًی ایگر س

زگًَگی اغتفااُ اش فهاّا از شًردگی زٍشهرسُ زا تؼیریي هیًواید.
آًسررِ وررِ اًػرراى از شًرردگی زٍشاًرررِ خرررَا ترررِ اًدرررام هیزغاًد ،اًتظام تﺨؿیدى تِ زٍؼ اغتفااُ اش فهاّاغت .از ٍالغ ٍخَا زغن ٍ
زغَم شًردگی ،وَؾؿری اغرت تسای ضفﻆ فسٌّگی خاـ ،تٌراتسایي فؼرالیتی ًظیرس غررا پﺨتي تاید تِػٌَاى یره تدلری فسٌّگری ایردُ ؾرَا .از ضمیمت
ضتی ٍلتی اهىاًات هتؼدای ٍخَا ااؾررتِ تاؾر رد ،وازّررررای ػررراای ٍ زٍشهررررسُ تَغررررى زیؿرررِّررررای فسٌّگرررری ّررردایت هرررریؾررررًَدً ،ظیررررس
گساّورراییّررای اختوررراػی ٍ زفتازّای فسای .تَخِ تِ ایي هَنَع وِ اًػاىّا زگًَِ اش فهاّای شًدگی از زغَم زٍشهررسُ اغررتفااُ هرری وٌٌررد،
ًىتررِای ولیرردی اغررت وررِ هرریتَاًررد هؼرراًی ًْفتررِ از هطرریىّررای شًرردگی آىّررا زا زٍؾرري ًوایررد .الزًررع ( )Lawrence, 9112از ایي
تازُ اظْراز هری اازا ورِ ترِ هٌظررَز ازن هؼرراًی ًْفتررِ از يساضرری واؾرراًِّررا ،تایررد زگررًَگی اًتظررام زفتازّررا ٍ فؼالیررتّررا از هطرریىّررای
هػىًَی وِ اش يسیك لاًَى هٌدی ٍ لَاػد هسغرَم پدیرد هیآیٌد ،هَزا تدصیِ ٍ تطلیل لساز گیسًد .زغرَم شًرردگی وِ ًمؽ هطَزی از ایي ازتثاو ایفا
هیوٌٌد ،هیتَاًٌرد از وؿﻒ ؾیَُ اغتفااُ اش فهاّا تػیاز غَاهٌد تاؾٌد.
از هیاى تسخػتِترسیي زغرَم ٍ لَاػرد ،زػایرت آااب غاخت ٍ غاشّ ،ن اش ًمًِ ًظس تِ ًوایؽ گراؾرتي همرام اختورراػی خررراًَااُ ٍ ّرررن اش
ًمًررِ ًظررس زػایررت آااب اختورراػی از هطرریىّررای هػررىًَی هررَزا تَخررِ لررساز هیگیسا .آااب غاخت ٍ غاش تیؿرتسیي تﺄثیس زا از زٍؼ اغتفااُ
اش فهاّای ػوَهی ،تؼییي هطدٍاُّای هالىیرتًَ ،ع خْتگیرسی غراختواى؛ فاقررلِ آ ى ّررا اش یىرردیگس ٍ هْنتسیي آىّا غلػلِ هساتة اغتسغی اش
يسیك تَخِ ترِ ؾﺄى ٍ هستثِ ضسهت ّس تٌا از هطیى پیسیردُ هطلرِ ای ٍ هطیى وﻼى ؾْسی ،خَاّد ااؾت.
هفَْم زٍؼ شًدگی وِ تِ تػیازی اش خٌثِّای زفترازی ٍاتػتِ اغت ،از يساضی هطریى ّرای هﺨتلرﻒ اش يسیرك تﺄثیسات هتماتل هطیى ٍ زفتاز،
زٍؼ اغتفااُ اش فهراّا زا تؼیرریي هرریوٌررد .زٍؼ شًرردگی وررِ هٌررتح اش زفتازّررا ٍ غیػتنّای زفتازی هیتاؾرد ،ازش ؼّرای فسٌّگری زا از ازٍى
خَا تِ ّوساُ اازا .هؼوازاى ٍ تسًاهِزیرصاى ورِ ترا تطلیلّای زفتازی ًػثتًا آؾٌایی اازًد ،تایرد ترِ "هؼٌری" تِػٌَاى هطكَلی اش اازان هطیى ًیص تَخِ
ًوایٌرد .شیرسا از تػرریازی اش هَالررغ تكررَز ًاازغررتی اش تفرراٍت ترریي "ػولىسا" ٍ" هؼٌی" ٍخَا اازا" .هؼٌری" فمررى ؾررسایى هْوی اش ػولىسا ٍ
زفتاز ًیػت ،تلىِ "هْرن ترسیي ًمرؽ ویفی ٍ وازاهدی "هطیى هكٌَع" زا هًسش هیوٌد ،شیرسا ؾسایى ٍیطّای اش غیػتنّای زفتازی ،هٌدس تِ ٍیطگی
از لسازگاُّای زفتازی هریگرساا ٍ هطریى ّرای هتفراٍت اش یىدیگس تٍِخَا هیآیٌد ،وِ هٌتح اش زاتًِ تیي فسٌّرگ ٍ هطیى خَاّرد ترَا .لررا زٍؼ
شًرد گی ٍ غیػرتن ّرای زفتازی ّس اٍ تا ّن از تطلیرل هطریى ّرا از وٌراز ّرن ضهَز اازًد.
زٍؼ شًدگی ًظیرس ویفیرت ّرای هطیًری ًتیدرِ یره اًتﺨاب اغت ٍ از ضمیمت یه اًتﺨاب لاػدُ هٌد اغت اش ترریي گًَررِّررای هﺨتلررﻒ
وررِ ٍاخررد ٍیطگرری خاقرری هیتاؾد .یه ؾیَُ هٌاغة خْت هًالؼرِ زٍؼ شًردگی گسٍُّای هﺨتلﻒ ،تسزغی هتغیسّای اقلی اغت ،شیسا ترِ زاضتی
هیتَاى آىّا زا از هطریى ّرای شًردگی هؿراّدُ ًوَا .اش غَی ایگس هتغیسّرا ًیرص هری تَاًٌرد گررسٍُ ّررای هﺨتلﻒ زا هؿﺨف ًوایٌد .هًالؼِ ازتازُ
زٍؼ شًدگی زا هریترَاى ترا اغرتفااُ اش زْرراز هتغیررس اقررلی ؾررسٍع ًوررَا ،ایرري هتغیسّررا ؾرراهل يثیؼت اخصاء ،هستثِ اخصاء ( یؼٌری هیرصاى اّویرت
آى ّرا ًػثت تِ یىدیگس) ٍخَا یرا ػردم ٍخررَا اخررصاء ،هیررصاى اًداشُ آىّا از همایػِ تا ایگس اخصاء هرریثاؾدّ .ررد
ّػرتٌد ورِ از تدلری زٍؼ شًدگی ًمؽّای هﺨتلفی ایفا هیوٌٌد.

 .6ﻧﺘیﺠﻬ ﮔیری

اش اخصاء از ضمیمت فهرراّایی

از خَاهؼی وِ تِ الیل لدهتؿاى ،تا ایسیٌگی شًدگی اختواػی ٍ ؾْسًؿیٌی زٍتسٍ اغت ،فسٌّگ اختواػی تثثیت ؾدُای از آًدا هیتَاى هؿاّدُ ورسا.
يساضی هطل غىًَت اًػاى تیؽ اش ّس زیص ایگسی تِ ًطَُ شًدگی ،اازان ٍ تسااؾت اٍ ٍ ًیص ٍیطگی ّای خغسافیایی هطل غىًَتؽ تػتگی اازا .ترِ
يَز ولی يساضی ،تثلَز ٍ تاٍز اًػاى اغت وِ از غاخت هىاى غىًَت ٍی هتدلی هی ؾَا.
از زٍؼ شًدگی وِ اًتﺨابّا لاػردُ هٌرد هری گساًرد ،ؾسایى ویفی آى واهل تس اش ویفیتّای هطیًی اغت ،شیسا هیتَاى آى زا تسویثی اش
ویفیرتّرای هطیًری ٍ ویفیرت ػاای ٍ فسٌّگی اًػاى از ًظس گسفت .از زٌیي ؾرسایًی ویفیررتّررای هطیًرری تررا زٍؼ شًرردگی از تؼاهررل لررساز
هیگیسًد .ترِ يرَز ترالمَُ ایري ایردگاُ از تس ًاهرِ زیرصی ،يساضی ،ازشیاتی ٍ ّن زٌیي تطمیمات تػیاز پرس اّویرت خَاّد تَا .شیسا هرریتررَاى تﺄثیسات
زٍؼ شًردگی زا ترس ویفیتّای هطیًی ٍ اًتظازات غاوٌاى اش هطیى ّا هرَزا هًالؼِ لساز ااا ،یا هی تَاى تﺄثیس هطدٍایتّا زا تس اهىاى غٌدی هًالؼِ ٍ
تطلیل ًوَا.
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