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 چىیذٜ

یىی اص ٔـىالت ٔؼٕبسی ػذْ استجبط ثیٗ ظشف ٚ ٔظشٚف اػت. ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ فشد خٛد سا ثب فضبی ػبختٝ ؿذٜ 

یىی اص تجؼبت افضایؾ جٕؼیت دس ثیٍب٘ٝ احؼبع ٔی وٙذ ٚاستجبعی ثب ٔحیظ ٚ دس ٟ٘بیت ثب رات خٛیؾ ٕ٘ی یبثذ.

ٔؼىٗ افشاد ٔی ثبؿذ وٝ ایٗ ؿٟش ٞب خٛد ثٝ ٔـىالت  ؿٟشٞبی كٙؼتی، سؿذ ؿٟش ٞبی الٕبسی ثشای حُ ٔـىُ

ثب ٍ٘بٞی اجٕبِی ثٝ ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ؿٟش جذیذ ػٟٙذ ، چٙیٗ ثٝ ٘ظش ٔی سػذ وٝ ؿٟشػبصی أشٚص تجذیُ ٌـتٝ ا٘ذ.

. اص پی آٔذ ٞبی چٙیٗ ؿٟشػبصی لغغ ٞش ٌٛ٘ٝ استجبط ؿذٜ اػت ٔىبٖثی ػٛأّی چٙذ ٔٛججبت ػبختٝ ؿذٖ فضبٞبیی 

٘ٛؿتبس حبضشدس ّٚٞٝ اَٚ دس پی آٖ اػت وٝ   .فیت تؼبٔالت افشاد ثب یىذیٍش اػتسثشاٖ ثب ٔحیظ ٚ تٙضَ ویثیٗ وب

دس  ٔؼٙبتؼبسیفی اص ٔىبٖ ٚ فضب اسائٝ دٞذ چشا وٝ تبُٔ دس ایٗ ثبة ٚ چٍٍٛ٘ی استجبط ایٗ ٔفبٞیٓ ، وٝ ٔٙجش ثٝ ایجبد 

ِت عشح تفؼیشی تحّیّی ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜ ؿذٜ ٚ ٘یض ػغٛح ٔختّف حغ تؼّك ثٝ ٔىبٖ دس لبٔٙغمٝ ٔی ؿٛد 

 اػت. 
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 ٔؼٙب ، حغ تؼّك ، ؿٟش ٞبی الٕبسی ٔىبٖ ، : ٚاطٌبٖ وّیذی

 ٔمذٔٝ  

یؼٙی ثٝ صٔب٘ی ٘ؼجت داد وٝ ثهٝ ٚاػهغٝ   ٔجالدی  02عشح ایجبد ؿٟش ٞبی جذیذ ثٝ ؿىُ وٙٛ٘ی سا ٔی تٛاٖ ثٝ اٚایُ لشٖ 

ٝ ای دس صٔیٙٝ ٞبی التلبدی ٚ اجتٕبػی ٚ ػیبػی ثخهؾ ثضسٌهی اص جبٔؼهٝ    ا٘مالة كٙؼتی تغییشات ٌؼتشدٜ ٚ ٕٞٝ جب٘ج

ػشسیض سؿهذ ػهشیغ جٕؼیهت ؿهٟش      اػىبٖ جٟت ایجبد ؿٟشٞبی جذیذ وٝ ٘تیجٝ آٖ(98:1:98ٟفشٚص,)ثذ ثـشی ثٝ ٚجٛد أ

ػهبِیبٖ   ٞبی ثضسي ثٛدٜ اػت. ثذیٟی اػت وٝ ٘ٛؿٟش ٞب یب ؿٟش ٞبی جذیذ ثب ؿٟش ٞبیی وٝ ثٝ ؿىُ اسٌب٘یه ٚ دس ٌزس

ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ تفبٚت ٞبیی خٛاٞٙذ داؿت.خغش ثی سٚح ؿذٖ ؿٟش ٞبی جذیذ ٔؼضّی اػت وٝ ؿٟش ػبصاٖ سا ثٝ فىهش  

تٟٙب ٘یبص ػهىٛ٘تی افهشاد ثشعهشف    ؿٟشٞبی جذیذدس ٚالغ دسٕ٘بیٙذ. ٔفبٞیٕی چٖٛ فضب ٚ ٔىبٖ سا ٔغشح  تبٚاداؿتٝ اػت 

وٝ دس ثغٗ ٔىبٖ ٟ٘فتٝ اػهت ثبیهذ دس ٔؼٕهبسی ِحهبػ ؿٛد.ؿهٟش       ٔی ؿٛد ٚ ایٗ دس حبِی اػت وٝ ویفیبت ص٘ذٌی افشاد

جذیذ یب ؿٟش افشیذٜ ٔؼٕبسی ٔذسٖ ؿٟشی ته ػٛیٝ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد چشا وٝ ٞش ٔىب٘یهذس اٖ ثهشای وهبسوشدی ٚیهظٜ ٚ     

تٟٙب ثشای اٖ وبسوشد عشاحی ؿذٜ اػت.سٚیىشد وبسوشد ٌشا، ٔىبٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ یه ایٙجبی ٚالؼی وٝ داسای ٞٛیت خهبف  

ثههٝ ٔههشٚس ثههٝ فشأٛؿههی ػهه شدٜ اػههت ٚ ٔٛجههت ایجههبد فضههبٞبی ثههذٖٚ ٔىههبٖ ٚ ثههذٖٚ تههبسی  ؿههذٜ    ، خههٛد اػههت

 ( 28:1:90پشتٛی,)اػت

ثب ٍ٘بٞی اجٕهبِی  ؿٟش جذیذ ػٟٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ایٗ تجشثٝ ػبخت ؿٟشٞبی جذیذ دس حبؿیٝ وال٘ـٟش تجشیض ٔی ثبؿذ وٝ 

 .ظشف ٚ ٔظشٚف  ثٝ ٚضٛح دیذٜ ٔی ؿٛدتجبط ؿٟش جذیذ ػٟٙذ ػذْ اسثٝ تبسی  ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی 

 داسد.دس ٚالغ   "ٔىبٖ"دسایٗ ٔیبٖ آ٘چٝ وٝ ثیؾ اص ٞش چیضثٝ ػٙٛاٖ ساٞىبسایفبی ٘مؾ ٔیىٙذ سیـٝ دس ٔفٟٛٔی ثٝ ٘بْ 

 چٟبسچٛة ٘ظشی ٔمبِٝ   ٔبخز: ٍ٘بس٘ذٌبٖؿىُ ا : 
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ثهذَ وهشدٜ اػهت ٚ     "ٔىبٖ"ی ؿٟشی جذیذ ػبّٔی اػت وٝ اٖ سا ثٝ ٘بػبصٜ ای ٔذػی جب٘ـیٙی "فضب "دس  "ٔؼٙب"فمذاٖ 

ٞیچ أیذی ثشای خّك ٔجذد ٔىبٖ ،ثذٖٚ ایجهبد حهغ   وٙت فشأ تٖٛ  ٖٚ ٔىبٖ سا ؿىُ دادٜ اػت.ثٙب ثٝ ٌفتٝفضبٞبی ثذ

ثهب ثشسػهی   . ِهزا دس ایهٗ ٔمبِهٝ    (1:90ثٝ ٘مُ اصپشتٛی  frampton,1996ت)تؼّك ٚ ٚاثؼتٍی ثٝ ٔىبٖ ٚجٛد ٘خٛاٞذ داؿ

ػبُٔ فؼبِیت ٚ وبِجذ ػؼی دس تمٛیت وهٙؾ ٞهبی   ثش دٚ ٔىبٖ ثب تبویذ  تمٛیت ایٗ حغ دس ؿىُ ٌیشی ٚ ػٛأُ ٔٛحش ثش

 )ؿىُ ا(.ٔتمبثُ اجتٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ ٘یبص فغشی ثـش ؿذٜ اػت

 مکبن   –مببوی وظری فضب 

ٌب ٘ٝ ٔحلهٛس   پٙج وٝ تٛػظ ػٛأُ فیضیىی ٚ ثٝ كٛست ادسان پزیش ثب یىی اص حٛاع یٓفضب سا لؼٕتی اص ٔحیظ ٔی دا٘

ٔفٟهْٛ فضهب    (1:92)ؿهمبلی، .شی ثبؿذ ٚ یهب چهبسچٛة ثلهشی ٘ذاؿهتٝ ثبؿهذ     ٔغبثك تؼشیف فضب ٔی تٛا٘ذ ثل ؿذٜ اػت

ٞ  ٔخلٛكب ثشای تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔحیظ ا٘ؼب٘ی،أشی ٔٙبػت اػت. بی ثهٛدٖ ؿهبیذ فضهبی    ثٙبثشایٗ ثش ٔجٙبی تئٛسی فضهب

ٖ  ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشی  ، پبیٝ ٔؼتحىٕی ثشای تلٛسات ٚ اٍ٘بؿت ٞبی ٔحیغی ثبؿذ،وٝ ثخـی ضشٚسی اص تٛجیٝ وّهی ا٘ؼهب

دسن ٔی ؿٛد ٚ ػ غ ثب خهبعشٜ ػجهیٗ    ،ؿٛدفضبیی اػت وٝ احؼبع ٔی  ،ٔىبٖٚ یب جٟبٖ ٞؼتی سا تـىیُ ٔی دٞذ. 

 (1:80)ؿِٛتض، ٔی ؿٛد.

ٌبٞی ٞٓ ٔىبٖ ثٝ ثخؾ خبكی اص فضب وهٝ   ٚٔی تٛاٖ چٙیٗ ثشداؿت وشد وٝ ٔىبٖ ثٝ یه ٚاحذ اص فضب اعالق ٔی ؿٛد  

.أهب  (1:92ؿهمبلی،  )ؿٛد. ٔخال ٔىبٖ ػىٛ٘تی ،ٔىبٖ ٌزساٖ اٚلبت فشاغهت ٚ...  ثٛػیّٝ ی ا٘ؼبٖ اؿغبَ ؿذٜ ثبؿذ ٌفتٝ ٔی

ٔفْٟٛ ٔىبٖ فشاتش اص ػّٕىشد ٞبیی اػت وٝ ٔىبٖ تبٔیٗ ٔی وٙذ ٚ ثبالتش اص اجتٕبػی اػهت وهٝ اٖ سا اؿهغبَ ٔهی وٙهذ ٚ      

 ثهٝ ٔىهبٖ اػهت.   ٚسای تجبسة ٔلٙٛػی ٚ د٘یٛی ٔىبٖ اػهت . ٔبٞیهت ٔىهبٖ دس تجشثهٝ یؼٙهی اِتفهبت ٘بخٛداٌبٞب٘هٝ        

Relph,1976))       ٓداٚٚدی، . ثش ایٗ اػبع ٔىبٖ جبیی اػت وٝ ٔب ادساوی وبٔهُ اص ٞؼهتی ٚ ثهٛدٖ خهٛد داؿهتٝ ثبؿهی(

. تمشیجأ ٞش ا٘ؼب٘ی ٔىبٖ سا آػبٖ تش اص فضب دسن ٚ تجشثٝ ٔی وٙذ ٚ حتی فضب سا ثٝ ٚاػغٝ ٔىبٖ دسن ٔی وٙٙهذ ٚ  (1:91

دا٘ٙذٚ ایٗ تفبٚت اص ا٘جب ٘بؿی ٔی ؿٛد وٝ فضهب ا٘تضاػهی تهش اص ٔىهبٖ اػهت      فضبیی جذا اص ٔىبٖ سا غیش لبثُ تلٛس ٔی 

(Taylor,1999 ،ٖ1:98؛ ثٝ ٘مُ اص ػشٔؼت ٚ دیٍشا.) 

 إٞیت پشداختٗ ثٝ ایٗ دٚ ٔفْٟٛ ثٝ ٞذف ٔب اص ٔؼٕبسی ٔجٙی ثش ٔؼغٛف وشدٖ ا٘ؼبٖ ثهٝ ػهٛی خٛیـهتٗ ثشٔهی ٌهشدد.     

ؼٙبیی خٛد دسٌیهش وهشدٜ ٚخهٛد سا تٛػهظ خهبعشٜ ای پٛیهب دس رٞهٗ افهشاد         ٔىب٘ی ٔٛفك اػت وٝ ثتٛا٘ذ فشد سا ثب صٔیٙٝ ٔ

جبٚدا٘ٝ وٙذ. ؿبیبٖ روش اػت وٝ أشٚصٜ دس ؿٟش ٞبی ٔختّف وـٛس ؿبٞذ چٙیٗ ثهی ٔؼٙهبیی دس ػهغه ؿهٟشی ٞؼهتیٓ      

 اػت.   ثٙبثشایٗ إٞیت پشداختٗ ثٝ ایٗ ٔجبحج ٔجٙی ثش یبفتٗ ػٛأُ ایجبد استجبط ثیٗ افشاد ٚ ٔىبٖ ٚاضه ٚ ٔجشٞٗ
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 خبطره

خبعشٜ اثضاس تفحق ٌزؿتٝ ٘یؼت ثّىٝ كحٙٝ ای اػت ثشای ثٝ حبَ آٔذٖ ٌزؿتٝ ٚ پیٛ٘ذ ٔجذد ثهب ٔحهیظ . خهبعشٜ تهب     

ػٕیك تشیٗ الیٝ ٞب سا ٔی وبٚد ثشای آ٘ىٝ ثتٛا٘ذ ٔىب٘ی جذیذ دس خبعشٜ ؿٟشی سا وـف وٙذ ٚ پبسٜ ٞهبی ٔجهضا سا وٙهبس    

خـذ،فشأٛؽ ؿذٜ سا ٘جبت دٞذ ٚ أیذٞب ٚ آسصٚٞهبی ػهشوٛة ؿهذٜ سا اص ٘هٛ     ٞٓ ٔی چیٙذ تب وبسوشدی ٔجذد ثٝ آٟ٘ب ث

جٕؼی لجّی سا اص ثهیٗ   اٌش ٔب ثٝ جبیی ثشػیٓ وٝ ٘تٛا٘یٓ خبعشٜ تِٛیذ وٙیٓ ٚ خبعشٜ ٞبی( 02- 08، 1898)ثٙیبٔیٗ، ثشٞب٘ذ

یىهی اص ػهٛأّی    (01:1:69,حجیجی.)٘ؼُ ثؼذی ثی خبعشٜ خٛاٞذ ثٛد ،ٚ ٘ؼُ ثی خبعشٜ یؼٙی ٘ؼُ ثی سیـٝ  ،ثشدٜ ثبؿیٓ

ػهغٝ ٔهشٚس خهبعشات    ٚادْ ثٝ شخبٔٛؽ ٞؼتٙذ فمذاٖ خبعشات اػت. ٔوٝ فضبٞبی ؿٟشی دس ؿٟش ٞبی جذیذ ػبوت ٚ 

 ثٝ فضبٞبی ؿٟشی ٕ٘ی ایٙذ چشا وٝ ٞٙٛص دس ؿٟش جذیذ خبعشٜ ای ٘ذاس٘ذ.

ؿهٛد   د ٚػ غ ثب خبعشٜ ػجیٗ ٔهی ؿٛ ؿٛد وٝ احؼبع ٔی ٔىبٖ ثٝ ثخـی اص فضب ٌفتٝ ٔی ثب تٛجٝ ثٝ تؼبسیف ٌفتٝ ؿذٜ

ٞبی ا٘ؼب٘ی اػت، جؼتجٛی رات خٛیـهتٗ دس سیـهٝ ٚ ٞٛیهت ٔىهبٖ ٚ      .ایٗ خبعشٜ وٝ حبكُ دسٌیشی فضب ثب فؼبِیت

ٔی تٛاٖ افشیٙؾ ٔىبٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص سػبِت ٞبی ٔؼٕهبسی دس  ثبؿذ. ِزا تجذیُ اٖ ثٝ خبعشٜ ای پٛیب ٚ ثبص ٘یبفتٙی ٔی

.ٚی ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ چٙیٗ ثٙب ٔی وٙیٓثٝ ٔخبَ ٔؼشٚف ٞبثذٌش دس ساثغٝ ثب ٔؼبثذ یٛ٘بٖ سجٛع ٘ظشٌشفت.دس ایٗ ساثغٝ 

 (:1:98ؿهیشصادی، ) .ٞبیی ثٝ ا٘ؼبٖ دیذی ثٝ خٛیـتٗ ٔی دٞذ ٚ دس ٚالغ ا٘ؼبٖ سیـٝ ی خٛد سا دس ٔىبٖ جؼتجٛ ٔی وٙذ 

ثشای خٛد ٔىهبٖ داؿهتٝ    وٝ ٔشدْ ٔب٘ٙذ ٌزؿتٝ دس ٔٛسد ؿٟش ػٟٙذ ٞٓ ایٗ ٘ىتٝ جبی تبُٔ داسدٚ ٞذف اكّی اٖ اػت وٝ

 ثبؿٙذ ٚ ایٗ ٔىبٖ سا ثب رٞٗ خٛد ثٝ ؿىّی پٛیب ثٝ ٕٞشاٜ وـٙذ.

اص ػٛیی دیٍش استجبط ثیٗ ظشف ٚ ٔظشٚف ػبُٔ اكّی استجبط ثیٗ ٔشدْ ٔهی ثبؿهذ. دس ٚالهغ تؼهبٔالت ٔشدٔهی ٔؼهتّضْ       

غشت ٔـتشوی ٞؼتٙذ وٝ ایٗ فغهشت ٔـهتشن ٍٞٙهبْ    استجبط ثیٗ ظشف ٚ ٔظشٚف اػت چشا وٝ ٕٞٝ ی ا٘ؼبٖ ٞب داسای ف

ٔفٟهْٛ ٔىهبٖ فشاتهش اص ػّٕىهشد ٞهبیی      سِف ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ .اص ػٛیی دیٍشٔی ثبؿذٚسٚد ثٝ ٔىبٖ ثیٗ افشاد یىؼبٖ 

اػت وٝ ٔىبٖ تبٔیٗ ٔی وٙذ ٚ ثبالتش اص اجتٕبػی اػت وٝ اٖ سا اؿغبَ ٔی وٙذ ٚ ٚسای تجبسة ٔلٙٛػی ٚ د٘یٛی ٔىهبٖ  

ِزا ثب تٛجٝ  (1:92اص ؿمبلی، ثٝ ٘مُ Relph,1976ت)بٞیت ٔىبٖ دس تجشثٝ یؼٙی اِتفبت ٘بخٛداٌبٞب٘ٝ ثٝ ٔىبٖ اػاػت . ٔ

ثٝ اِتفبت ٘ب خٛد اٌبٞب٘ٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ٔىبٖ ٚرات خٛیؾ،ٔی تٛاٖ چٙیٗ ثشداؿت وشد وٝ.ٔىبٖ ػٙلش ٚاػغی اػت وٝ ٔٙجش 

دٚ ٞذف ،تؼٟیُ خٛد ؿٙبػی افشاد ٚ ایجبد استجهبط ثهیٗ ٔهشدْ ٔهی     افشیٙؾ ٔىبٖ ثب  ؛ثٙبثشایٗثٝ استجبط ثیٗ افشاد ٔی ؿٛد
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تٛا٘ذ ساٞىبس اكّی ثشای ٔـىُ سٚص ؿٟش ٞبیٕبٖ ثبؿذ.دس حبِی وٝ اوخش ٔؼٕبساٖ ٞذف خٛد سا فضب ػبصی ٔی دا٘ٙهذ ٔهی   

 .سا اص فضب ثٝ ػٛی ٔىبٖ ػٛق دٞیٓ ثبیؼت ویفیبت ا٘ؼب٘ی سا دس ٔتٗ ٔؼٕبسی ٚاسد وشدٜ ٚٔؼبِٝ ی ٔؼٕبسی

 معىب در معمبری

دس حبِی وٝ ٔىبٖ داسی ٔٛجت احؼبع سیـٝ داس ثٛدٖ ٚ تؼّك ثٝ ٔحیظ ٌـتٝ ٚ ٔجؼٓ وٙٙذٜ خٛاػت ٚاسدٜ اػت ،ثهی  

أهب ٔؼهبِٝ ثهش ػهش تؼشیهف ٚ دسن ٚاطٜ ٔؼٙهب ٔهی ثبؿهذ چهشا وهٝ           (2431:24پرتووی  )ٔىب٘ی دالِت ثش فمذاٖ ٔؼٙهی داسد. 

حیظ دس وٙهبس وبِجهذ خهٛد داسای ٔؼهب٘ی ٚ     ٔسی ثٝ تحمیك پشداختهٝ ا٘هذ.  پظٚٞـٍشاٖ ػّْٛ ٔختّفی دس ٔٛسد ٔؼٙب دس ٔؼٕب

دس ٚالغ فهشد ثهب احؼهبع    (1:92اص فالحت، ثٝ ٘مُ rapoport,1990)ٔفبٞیٕی اػت وٝ ٔشدْ اٖ سا سٔض ٌـبیی ٔی وٙٙذ.

 (0.)ؿىُ خٛد ٕٞٛاسٜ دس استجبط ثب صٔیٙٝ ٔؼٙبیی ٔحیظ ٔی ثبؿذ

 

 

 

دٜ وبِجذی،فؼبِیت ٚ ٔؼٙب ػٛأّی ٞؼتٙذ وٝ ٔىبٖ سا دس ٔٛلؼیتی فشاتش اص فضهب لهشاس   اص دیذٌبٜ سِف ػٝ خلٛكیت ٔحذٚ

دس ٟ٘بیت ٔؼٙب وٝ جضء اكّی ٚ الیٙفه ایٗ ٌشٜٚ اػت ،ٔىبٖ ٞب سا دس فضهب اص یىهذیٍش تٕییهض     ( relph ,1861.)ٔی دٞٙذ

ذٌبٜ سِف ثٝ ثیبٖ ٔذَ چٟبسچٛثی ٘ظهشی  ٘یض ٌؼتبفؼٖٛ ثب پبیٝ لشاس دادٖ ٚ لیبع ٘ظشیٝ چٟشٜ ٔىبٖ وب٘تش ٚ دیٚ ٔی دٞذ.

وههٝ دس اٖ ٔؼٙههب حبكههُ تؼبٔههُ ػههٝ لغههت فههشد ،دیٍههشاٖ ٚ ٔحههیظ ٔههی    ,دس ؿههىُ ٌیههشی ٔؼٙههب سا پشداختههٝ  اػههت 

 (:)ؿىُ Gustafson,2001)).ثبؿذ

 

 فهم و احساس عناییزمینه م

 3 رابطه انسان با محیط   ماخذ3نگارندگان4شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


زمان گذر در یمعمار و یشهرساز یمل شیهما نیاول              

 

 حس تعلق

ستمهبی ػهغه   .ا (09:1:98فشٚص٘هذٜ,  ).یىی اص ٔؼب٘ی ٟٔٓ دس استمب ویفیت ٔحیظ ٞبی ا٘ؼب٘ی حغ تؼّك ثٝ ٔىهبٖ ٔهی ثبؿهذ    

ٔؼٙبیی ؿٟشٞبی جذیذ ثشای استمبی ػغه استجبط ثب ؿٟش جذیذ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب یىهذیٍش ٚ دس ٟ٘بیهت ایجهبد حهغ تؼّهك      

ٔٛحش اػت.دِ زیش ثٛدٖ ٔحیظ ؿٟشی ٘یض خٛد ػبّٔی دس جٟت استمبی حغ تؼّهك ٚ ٕٞچٙهیٗ افهضایؾ أىهبٖ تؼهبٔالت      

تش اص اٌبٞی اص اػتمشاس دس یه ٔىبٖ اػت ایٗ حغ ثٝ پیٛ٘هذ فهشد   تؼّك ثٝ ٔىبٖ فشا(12:1:98:,)ػجبع صادٌبٖاجتٕبػی اػت

ثب ٔىبٖ ٔٙجش ؿذٜ ٚ دس اٖ ا٘ؼبٖ خٛد سا جضئی اص ٔىبٖ ٔی دا٘هذ ٚ ثهش اػهبع تجشثهٝ ٞهبی خهٛد اص ٘ـهب٘ٝ ٞهب ٔؼهب٘ی          

ٔىههبٖ ثههشای اٚ لبثههُ احتههشاْ ٔههی  ،ػّٕىشدٞههب ٚ ؿخلههیت ٘مـههی ثههشای ٔىههبٖ دس رٞههٗ خههٛد ٔتلههٛس ٔههی ػههبصد ٚ

أذٜ ا٘ذ ٚ سؿذ تؼّك ٔىب٘ی ثٝ ایٗ ٔؼٙبػت وٝ ٔشدْ خٛد سا ثٝ ٚاػغٝ ٔىب٘ی وٝ دس اٖ ثٝ د٘یب (122:1:98ت,ػشٔؼ.)ؿٛد

آٌبٞی ثٝ ٔىبٖ،ٚاثؼتٍی،سضبیت ٚ دس ٟ٘بیت تؼٟذ ثٝ ٔىبٖ ٚاػغٝ حغ تؼّك ثٝ ٔىبٖ،حغ  وشدٜ ا٘ذ تؼشیف ٔی وٙٙذ.ثٝ

٘هی س  ٕ٘هی دٞذثّىهٝ فشآیٙهذی صٔهب٘جش ٔهی       (ؿهىُ ٌیهشی تؼّهك ٔىهب٘ی ثهٝ كهٛست آ      1:99ایجبد ٔی ٌشدد.)ػبثهذی: 

 (1:98ثبؿذ)سضبصادٜ

 عوامل شکل دهىده حس تعلق

دس احش استجبط دائٓ ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ، ٘ٛػی ٍِٙشٌبٜ سٚا٘ی دس رٞٗ اٚ ؿىُ ٔی ٌیشد وٝ  ثٝ ٔٛجت آٖ ٞٛیت خٛد سا دس 

ٔىبٖ سا اصاٖ خٛد ٔی دا٘ذ دس ٞٛیت ٔىبٖ جؼتجٛ ٔی ٕ٘بیذ.ٚ دس ٚالغ ٔىبٖ ثخـی اص ٞٛیت فشد ٔی ؿٛد ٚ ا٘ؼبٖ 

٘تیجٝ ثٝ ٚاػغٝ حغ تؼّك ثٝ ٔىبٖ،حغ آٌبٞی ثٝ ٔىبٖ،ٚاثؼتٍی،سضبیت ٚ دس ٟ٘بیت تؼٟذ ثٝ ٔىبٖ ایجبد ٔی 

ثب تٛجٝ ثٝ ٔذَ ٌٛػتبفؼٖٛ ٔجٙی ثش ٔؼٙب , ػٛأُ تـىیُ دٞٙذٜ حغ تؼّك دس عشاحی دس لبِت (1:99ٌشدد.)ػبثذی:

 (2)ؿىُ ٕ٘ٛداس صیش ثیبٖ ؿذٜ اػت.

 

 

 

 

 4231:22برگرفته از فروزنده, نگارندگان ماخذ3  3چهارچوب نظری شکل گیری معنا :شکل 
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 فعبلیت

فؼبِیت ٞبی  حبوٓ دس یه ٔحیظ ثش اػبع ػٛأُ اجتٕبػی , وٙؾ ٞب ٚتؼبٔالت ػٕٛٔی ا٘ؼبٟ٘ب تؼشیف ٔی ؿٛد. ؿهىُ  

سٚیهذادٞب  (09:1:98فشٚص٘ذٜ, .)ٌیشی ٔؼٙب دس ٔحیظ ٘یض سیـٝ دس تؼبٔالت اجتٕبػی ٚ استجبط فشد ٚ دیٍشاٖ دس ٔحیظ  داسد

یت ٞب ٚ ٔشاػٕی وٝ دس یه ٔىبٖ اتفبق ٔی افتذ تب حذٚدی وٝ خٛدؿبٖ ثٝ كهٛست  داسای ٔؼٙی صیبد ٚ یب وٓ ٞؼتٙذ.فؼبِ

اص ػٛیی دیٍشػٙبكش وبِجذی ٔحیظ  ثب ٞٓ (1:61:119)ِیٙچ،سٚؿٗ ٚ ٔٙؼجٓ دسن ؿٛ٘ذ ثٝ ادسان آٖ ٔىبٖ وٕه ٔی وٙٙذ

یٙهذ. دس ٚالهغ پهیؾ ثیٙهی     ػبصی فؼبِیت ٞب اص عشیك تبٔیٗ ٚ لبثّیت ا٘جبْ آٖ ایجبد حغ تؼّك دس ٔىبٖ سا فشاٞٓ ٔی ٕ٘ب

 فؼبِیت ٞبی ثب ٔشاٚدات اجتٕبػی دس ٔحیظ ٚ تبٔیٗ وبِجذی آٖ اص ػٛأُ اػبػی تبحیش ٌهزاس دس حهغ تؼّهك ٔهی ثبؿهذ.)     

دس استجبط ثب ساثغٝ وٙؾ ٞبی اجتٕبػی  ٚ فضب  ٘ظشیٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔغشح ؿهذٜ ا٘هذ.ججشیٖٛ فضهب سا    (09:1:98فشٚص٘ذٜ,

ٔی دا٘ٙذ ساپبپٛست ٚ ٚیّیبْ ٚایت ٘یض ٔؼتمذ٘ذ وٝ وبِجذ ٔی تٛا٘ذ ثٝ كٛست لبثهُ تهٛجیٟی    تؼییٗ وٙٙذٜ سٚاثظ اجتٕبػی 

فؼبِیت ٞب ٚ ػٙبكش وبِجهذی دس  ،( دس عشاحی ٔحیغی 1:90::11.)تٛالیی,فؼبِیت ٞبسا ثٟجٛد ثخـذ ,تؼٟیُ وٙذ یب ٔب٘غ ؿٛد

ثش اػبع ٘ظشیٝ  ٘مؾ اػبع ٔحیغی سا داس٘ذ.ٞٓ ػبختبسی ثب یىذیٍشٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ػغٛح ٔختّف ٘یبص ٞبی ا٘ؼب٘ی 

دٞهذ ٚ ػهىٛ٘ت ثهٝ     ٘ٛسثشي ؿِٛتض ٘مؾ ٔؼٕبسی اسائٝ خلٛكیبت وبِجذی ٔىب٘ی اػت وٝ ثٝ ؿخق اجبصٜ ػىٛ٘ت ٔی

ٔؼٕبساٖ ثب عشاحی چٟبسچٛة فیضیىی ٔٙبػهت ٔهی تٛا٘ٙهذ    .(Sime,1989) ٔؼٙبی حضٛسی آساْ دس ٔىب٘ی ٔحفٛػ اػت

, ٔحتٛا ٚؿذت استجبعبت اجتٕبػی اص عشیك ایجبد أىبٖ ٔاللبت, دیهذٖ ٚ ؿهٙیذٖ ایجهبد     تبحیشی ٔؼتمیٓ ثش سٚی ویفیت

 (6:1:96)ٌُ, وٙٙذ ٚ ٘مغٝ آغبصیٙی ثشای دیٍش اؿىبَ استجبط فشاٞٓ آٚس٘ذ.

ثشای ایجبد وٙؾ ٞبی ٔتمبثُ اجتٕبػی داسا ثبؿذ اص ٘ظش پظٚٞـٍشاٖ ٔختّهف دس   ثبیذ ٚیظٌی ٞبیی وٝ چٟبسچٛة فیضیىی

 2001:114torres-antonini) )جذَٚ ریُ آٚسدٜ ؿذٜ اػت.لبِت 

 

 

 

 09:1:98ٔبخز: فشٚص٘ذٜ,، شی حغ تؼّكیػٛأُ تبحیش ٌزاس ٔحیغی دس ؿىُ ٌ: 2ؿىُ 
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  ویژگی های طراحی تماس اجتماعی مد نظر توسط پژوهشگران مختلف3 5شکل                                       

       

 تجشیض ؿٟش جذیذ ػٟٙذ : ومووه موردی

تجشیض ثش كهفٝ ای لهشاس ٌشفتهٝ اػهت ٚ اص ٘ظهش تمؼهیٕبت       -جبدٜ آرسؿٟش ؿٟش جذیذ ػٟٙذدس جٙٛة غشثی تجشیض ٚ ؿشق

(.ٞذف اص احذاث ایهٗ ؿهٟش تٕشوضصدایهی جٕؼیهت اص ؿهٟش      1:96ػیبػی دس ثخؾ اػىٛ ٚالغ ٔی ثبؿذ)لشخّٛ، -اداسی

تجشیض ٚ ٘یضایفبی ٘مؾ ّٔی ثهٝ ِحهبػ ٌؼهتشؽ آٔهٛصؽ ٚ كهٙبیغ پیـهشفتٝ ٚ ثبصسٌهب٘ی ٚ ٘یضپهبالیؾ ؿهٟش ٔهبدس ثهٛدٜ            

.دیههبٌشاْ صیههش اٞههذاف احههذاث ؿههٟش ػههٟٙذ سا ثههش اػههبع ٔجههب٘ی ا٘تظههبْ فضههبیی ٘ـههبٖ ٔههی        (112:ت)لشثب٘یاػهه

ثهضسي ؿهىُ    ِزا ایٗ ؿٟش ٘یض ٔب٘ٙذ دیٍش ؿٟش ٞبی جذیذ دس د٘یب ثٝ ٔٙظٛس تٕشوض صدائی اص ؿٟش ٞبی(1:98دٞذ.)فبعٕی،

فبلذ خبعشٜ ؿهٟشی ٚ خهبعشٜ ػهبصی)ثٙیبٔیٗ،    ٚدس ٚالغ ایٗ ؿٟش اٍِٛٞب ثب دغذغٝ ٘بؿٟش ثٛدٖ ٔٛاجٝ ٞؼتٙذ. ٌشفتٝ اػت

1898.) 

ثٝ  اكّی تجذیُ افشاد ثٛدٜ ٚ ػبُٔثی سٚح ثٛدٖ ایٗ ؿٟش دس وٙبس ػبیش ٔـىالتؾ ػّت اكّی ٘بسضبیتی ٔشدْ ایٗ ٔٙغمٝ  

تؼهبٔالت   ٚ ػه غ وٙهذی  خٛد سا ثیٍب٘هٝ ٔهی یبثٙهذ    ،ٔی ثبؿذ.وبساِٛدٜ ٞبیی وٝ دس ٔشتجٝ اَٚ ٘ؼجت ثٝ ؿهٟش  ٞب وبسِٛدٜ

 یبفتٗ لّٕشٚ ٌٕـذٜ خٛیؾ وٝ ٕٞب٘ب ثب ثٛدٖ دس ٔىبٖ ثٝ دػت ٔی ایذ دٚس ٔی وٙذ. اٟ٘ب سا اص ٔؼیشجتٕبػی،ا
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ٞهبی   ثٝ ثشسػی ٚیظٌی اكَٛ عشاحی تٕبع اجتٕبػی دس  یٞبی وبِجذ إٞیت ٚیظٌیثب تٛجٝ ثٝ ٔغبِت ٌفتٝ ؿذٜ ٔجٙی ثش

ػهی دس ایهٗ   ٔهٛسد ثشس  ظٌهی ٞهبی عشاحهی تٕهبع اجتٕهبػی     ٚیٔی پشداصیٓ. ٔٛسدی ؿٟش جذیذ ػٟٙذ وبِجذی دس ٕ٘ٛ٘ٝ 

 (8)سجٛع ؿٛد ثٝ جذَٚ ؿٕبسٜ ٔی ثبؿذ.بت پظٚٞـٍشاٖ روش ؿذٜ پظٚٞؾ ثشٌشفتٝ اص ٘ظشی

 

وٝ أىبٖ تجٕغ ٔهشدْ ٚایجهبد    فضبٞبی ثبص ٔـتشن فضبٞبیی ٞؼتٙذ فضبی ثبص ٔـتشن :

ٙذ ٔجتٕغ ٞبیی وٝ ثٝ ؿٟش جذیذ ػٟوٙؾ ٔتمبثُ اجتٕبػی دس آ٘جب سا فشاٞٓ ٔی وٙذ دس 

كٛست ٔؼىٗ ٟٔش ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ فبلذ فضبی ٔـهتشن تؼشیهف ؿهذٜ ای وهٝ ٔهشدْ سا      

   ٚاستجبط وٙٙذ ٞؼتٙذ. جزة فؼبِیت

 

ػبُٔ ثؼیبس ٟٕٔی اػت وٝ ٔیتٛا٘ذ ػبٔهُ  سفبٞی ٚ فضبٞبی جٕؼی  ٚجٛد پبسویًٙ دس وٙبس تؼٟیالتپبسویًٙ حبؿیٝ ای :

 1 -19:  1:98،فبعٕی ٔبخذ:،  احذاث ؿٟش ػٟٙذ سا ثش اػبع ٔجب٘ی ا٘تظبْ فضبیی :1ؿىُ 

 ٔبخز:ٍ٘بس٘ذٌبٖ  ػٟٙذ     ؿٟش جذیذ
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 ثبؿذ وٝ ایٗ ػبُٔ ٞٓ دسؿٟش جذیذ ػٟٙذ دیذٜ ٘ـذٜ اػت.ْ دفغ ٚ یب جزة ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف ٔشد

ایٗ ٔؼیش وٝ ٔغبثك ثب حشوت ا٘ؼبٖ ثشای ثبفتی ٔغبثك ثب حشوت اٚ عشاحی ٔی ؿهٛد ضهٕٗ ٔؼشفهی     ٔؼیش ٌشدؿی پیبدٜ:

 ٔأ٘ٛعلؼهٕتی اص ؿهٟش  ٚ ػٙبكش ثب اسصؽ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ساٚی ٚ یه ٞبدی ٔٙبػت ٔی تٛا٘ذ ٞش ٘بآؿهٙبیی سا ثهب    ثبفت

 صیشاتجشثٝ ؿٟشی ثذٖٚ لذْ صدٖ ؿٟش ٘بٕٔىٗ خٛاٞذ ثٛد. ػبصد ٚ آؿٙب

دس ؿٟش جذیهذ ػهٟٙذ    ایٗ فبوتٛس ٘یضجبسی ػبصد. ؿٟشٚ ٔی تٛا٘ذ ساٞی ثبؿذ وٝ حیبت سا دس دسٖٚ   ،( 128:1:98)حجیجی,

  دیذٜ ٘ـذٜ اػت.ٚٔبفمظ ؿبٞذ خیبثبٖ ٞبی ثضسٌی ٞؼتیٓ وٝ حیبتی دس آٟ٘ب دیذٜ ٕ٘ی ؿٛد.

فضبٞبی ؿٟشی ثهضسي ٚ ٘بٔتٙبػهت ثهب جٕؼیهت ٔٙجهش ثهٝ ؿهىُ ٌیهشی          ثٛدٖ ٔمیبع تؼٟیالت سفبٞی ٔـتشن:ثضسي 

فضبٞبیی وٓ جٕؼیت ٚ ثی تحشن دسآٖ  ٔی ؿٛد ٚ ٕٞیٗ ثی تحشوی ٕٔىٗ اػت اص جزة جٕؼیت جذیذ ثٝ ؿهٟش ٘یهض   

 ثىبٞذ،صیشا ٕٞٛاسٜ ؿٛس ٚ حشوت دس فضبٞبی ؿٟشی ٔشدْ سا ثٝ ػٛی خٛد ٔی وـب٘ذ.

فضبٞبی جٕؼی غیش سػٕی ٚثٝ ػجهبستی خٛدٔهب٘ی فضهبٞبیی     بی جٕؼی غیش سػٕی:فض

ٞؼتٙذ وٝ ثشای ؿىُ ٌیشی ؿٟش ثبیذ ٔتـىُ اص ٔحّٝ ٞبیی ثبؿهٙذ وهٝ فضهبٞبیی ٘یٕهٝ     

خلٛكی ٞؼتٙذ ٚٔشدْ ػبوٗ دس آٟ٘ب وٝ ثب ٞٓ آؿٙب ٔی ثبؿهٙذ ٔهی تٛا٘ٙهذ دس چٙهیٗ فضهبٞبیی ٌشدآٔهذٜ ٚثهٝ فؼبِیهت         

  ػٟٙذ ٔتـىُ اص ثّٛن ٞبی ؿٟشی ٔیجبؿذ وٝ ایٗ أىبٖ سا ثشای ٔشدْ ثٝ ٚجٛد ٕ٘ی آٚسد.ث شداص٘ذ.ؿٟش جذیذ 

ػشص٘ذٌی ٚؿٛس ٚؿٛق وٛدوبٖ ػبّٔی اػت وٝ ٔیتٛا٘ذ ثٝ ٔحیظ حیبت ثجخـذ ایجهبد ٔحهیظ    ٔحیظ ٞبی دٚػتبس وٛدن:

ٟ٘ب ٚ دس ٟ٘بیهت ایجهبد وهٙؾ    ٞبی دٚػتبس وٛدن ٘یض ػبّٔی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ثبػج جزة وٛدوبٖ ٚ ثٝ تجغ آٖ ٚاِذیٗ آ

 ٞبی ٔتمبثُ اجتٕبػی ثیٗ ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف ػٙی ٌشدد.

 وتیجه گیری:

چٙهبٖ وهٝ ٌفتهٝ ؿهذ      إٞیت پشداختٗ ثٝ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ثب ٞذف ٔؼٙب ثخـی ثٝ فضب ٞبی ؿٟشی أشی ؿٙبختٝ ؿذٜ اػهت. 

ٖ تبحیش ٌزاؿتٝ ٚ ٟ٘بیتهب وٕهه   ؿٙبخت ٔؼٙب ٚ ػٛأُ ؿىُ دٞٙذٜ اٖ ٔی تٛا٘ذ ثش عیف ػغٛح ٔختّف حغ تؼّك ثٝ ٔىب

ٔغبِؼٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ اوخش پیٛ٘ذ ٞبی ضؼیف اجتٕبػی ٔتبحش اص ٔتغییش  ثٝ حُ ٔـىُ ثی ٔىب٘ی ؿٟش ٞبی جذیذ وٙذ.

 ٞبی وبِجذی اػت . ثٝ ػجبستی دیٍش فؼبِیت ٞب ٍٕٞی استجبعی تٍٙبتًٙ ثب ؿشایظ وبِجذی ٔىبٖ داس٘ذ.

جتٕبػی ٚ ٌؼتشؽ ؿٟشٞب استجبط سٚدسٚی ثیٗ افشاد اص ثیٗ سفتٝ ٚ استجبط ٔحیظ ؿهٟشی  دس دٚساٖ ٔؼبكش ثب تغییش سٚاثظ ا

ٚلتی تٙبػت ثیٗ فضبی ؿٟشی ٚ فؼبِیت ؿٟشی ٚجهٛد ٘ذاؿهتٝ ثبؿهذ ٟ٘بیتهب ؿهبٞذ       .ثب ٔشدْ ثٝ تذسیج تحّیُ یبفتٝ اػت

  ؿٟش جذیذػٟٙذ  

 ٔبخز:ٍ٘بس٘ذٌبٖ

 ؿٟش جذیذػٟٙذ      ٔبخز:ٍ٘بس٘ذٌبٖ
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غٛس وٝ ٞبیذٌش ٔؼتمذ اػت وهٝ  ػبختٝ ؿذٖ فضب ٞبیی خٛاٞیٓ ثٛد وٝ خٛد سا ثٝ جبی ٔىبٖ دس ٔٙغمٝ جبی دادٜ ا٘ذ.ٕٞب٘

ِزا ثبیؼتی ٔؼبِٝ ٔؼٕبسی سا اص فضهب ثهٝ ٔىهبٖ ػهٛق     . دس دٚساٖ ٔذسٖ وٙٛ٘ی،ػىٛ٘ت ثـشی ثٝ ػبختٗ تٙضَ یبفتٝ اػت

 دٞیٓ ٚٞش چٝ ثیـتش ؿبٞذ ػبخت ٔىبٖ ٞبیی ثبؿیٓ.

ثٙهب ثهٝ   چٟشٜ دادٚاص ػٛیی دیٍش یش ثٝ ثی ٔىب٘ی تغیٔىبٖ ثب تٕبْ ثبس ٔؼٙبیؾ اؿىبس ٌشدیذ وٝ  یبٖ صٔب٘ثشای ٔٔؼٙی ٔىبٖ 

.اص چٙهیٗ سٍٞهزسی ٔحیهب وهشدٖ ثؼهتش      دس اٖ ثٝ اجتٕبػی تؼّك پیذا وٙیٌٓفتٝ ٔبٌشٚئش ٔب ثٝ ٔىب٘ی ٘یبص داسیٓ وٝ ثتٛا٘یٓ 

وبِجذی ٔٙبػت جٟت ؿىُ ٌیشی تؼبٔالت اجتٕبػی سا ٔی ثبیؼت أشی ٟٔٓ دسعشاحی دس ٘ظش ٌشفت تهب اص ایهٗ عشیهك    

تؼّمهبت  "ٚ تؼّك تمٛیت یبثذ.ٞیچ چیض جهض ثهب تهالؽ ٚالؼهی یهب فهذاوبسی ساػهتیٗ دس صٔهشٜ         "خب٘ٝ ٔب"،"ؿٟش ٔب"حغ 

ٚ "لشاس ٕ٘ی ٌیشد ٚ دس غیش ایٗ كٛست ثٝ ػختی ٔی تٛا٘ذ "فشد ؿهٛد ٚ پیٛػهتٝ ٕٞچهٖٛ چیهضی ثهبد اٚسدٜ      "ٔتؼّك ثهٝ ا

تمبء حغ تؼّك ٔحؼٛة ٔهی  (ِزا تالؽ ٚ ٔـبسوت خٛد ٔشدْ ٘یض أشی ٟٔٓ دس اس1:69::18پٙذاؿتٝ ٔی ؿٛد.)ؿٛٔبخش ،

 ؿٛد.

 ." ٔشدْ سا ثبیذ ثٝ خیبثبٖ ٞب ثشد ٚ ثٝ اٟ٘ب دیذٖ أٛخت"ثٝ لَٛ ِیٙچ 

 

 

 ٚ ٔأخز: ٔٙبثغ

اٖ ٚثٟؼبصی ) سفش٘غ اكّی:فلّٙبٔٝ ػٕش1:98,ٔجٕٛػٝ ٔمبالت ٞٛیت ؿٟشٞبی جذیذ,ؿشوت ػٕشاٖ ؿٟش ٞبی جذیذ,تٟشاٖ , "دیذٌبٜ جذیذ عشاحی ؿٟشی دس ؿٟش ٞبی جذیذ"ثٟفشٚص,تشا٘ٝ-1

 (    91ثٟبس 92,صٔؼتب16ٖػبَ ػْٛ,ؿٕبسٜ "ٞفت ؿٟش"ؿٟشی

 1:92, تٟشاٖللیذٜ ػشا,."وبِجذ خذایبٖ"ؿمبلی ،پظٔبٖ.-0

 1:98,ٔجٕٛػٝ ٔمبالت ٞٛیت ؿٟشٞبی جذیذ,ؿشوت ػٕشاٖ ؿٟش ٞبی جذیذ,تٟشاٖ ,"ؿٟش جذیذ آػتب٘ٝ ای ثشای تىٛیٗ خبعشٜ ٚ حبفظٝ ؿٟشی"حجیجی,ٔحؼٗ,-:

 ,تٟشاٖ,دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ:1, ٘ـشیٝ ٞٙشٞبی صیجب, ؿٕبسٜ"چٍٍٛ٘ی اٍِٛپزیشی ٚ تجذدی ػبصٔبٖ اػتخٛاٖ ثٙذی ٔحّٝ"ٗ,حجیجی,ٔحؼ-2

 1:92, تشجٕٝ فشح حجیت,ا٘تـبسات پشداصؽ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی,تٟشاٖ,"ٔؼٙی ٔحیظ ػبختٝ ؿذٜ سٚیىشدی دس استجبط غیش والٔی"ساپبپٛست,أٛع,-8

 :1:8تشجٕٝ حؼٗ حبفظی, ا٘تـبسات تٟشاٖ, "ی,فضب,ٔؼٕبسیٞؼت"٘ٛسثشي,ؿِٛتض وشیؼتیٗ-1

 1:91,تبثؼتبٖ 12,ٔجّٝ ٞٙشٞبی صیجب,ؿٕبسٜ "ٔىبٖ ثی ٔىب٘ی سٚیىشدی پذیذاس ؿٙبػب٘ٝ"پشتٛی,پشٚیٗ,-6

,ٔجٕٛػٝ ٔمبالت ٞٛیت ؿهٟشٞبی جذیذ,ؿهشوت    "شی(اجتٕبػی دس ؿٟشٞبی جذیذ)دِ زیش ثٛدٖ ٔحیظ ؿٟ -آفشیٙؾ حغ ؿٟشٚ٘ذی ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبص ٞبی سٚا٘ـٙبختی"ػجبع صادٌبٖ,ٔلغفی,-9

 1:98ػٕشاٖ ؿٟش ٞبی جذیذ,تٟشاٖ ,

 1:98,پبییض ٚ صٔؼتبٖ 01ثٝ ٔىبٖ,ٔذیشیت ؿٟشی,ؿٕبسٜ  ثشسػی ٚ تحّیُ ٘مؾ ٔمیبع ؿٟش دس ٔیضاٖ حغ تؼّك"ػشٔؼت , ثٟشاْ, ٔحٕذ ٟٔذی ٔتٛػّی,-8
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 1:98ِٛتض، تشجٕۀ ٔحٕذسضب ؿیشاصی، ٘ـش س  داد ٘ٛ سٚح ٔىبٖ ثؼٛی پذیذاس ؿٙبػی ٔؼٕبسی، وشیؼتیٗ ٘ٛسثشي ؿ-12

 01(، ٔفْٟٛ حغ ٔىبٖ ٚ ػٛأُ ؿىُ دٞٙذٜ آٖ، ٔجّٝ ٞٙش ٞبی صیجب ،ؿٕبسٜ 1:92فالحت،ٔحٕذ كبدق)ة -11

 لشثب٘ی ،سػَٛ،ثشسػی سٚ٘ذ جٕؼیت پزیشی ؿٟش ػٟٙذ،ٔشوض تحمیمبت وبٔ یٛتشی ػّْٛ اػالٔی-10

 19-98،1ػیذ ٔجیذ فبعٕی ،پبییض  ضیتجش یؿٟش ثضسي ٔٙغمٝ ییفضب ا٘تظبْ دس ػٟٙذ ذیجذ ؿٟش ٘مؾ ُیتحّ ٚ یثشسػ-:1

 

-12 k.frampton.on reading heidegger.in:nesbitte,kate.(ed)theorizing anewagenda for architecture,an anthology of architectural theory 1965-

1995-newyork:prinction architectural press 1996  

-18 Canter, D. )1971(,The Psychology of Place. the Architectural Press, London. 1971 

-11 Tuan, Yi-Fu (2001), "Space and Place: The Perspective of Experience", University of Minnesota Press, Minneapolis. 

-16 Relph, E. (1976),"Place and Placelessness", Pion, London. 

-19 Rapoport, A. (1990) ,The meaning of the built environment: a nonverbalcommunication approach. theUniversity of Arizona Press, Tucson. 

-18 .Gustafson,per(2001),meaning of place:every day experience and theorethical conceptualization. 

-02 .Benjamin Walter,Reflections .ed .By prter Demetz .schocken books.New york.1989 
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