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توان، در تعامل را میآن هایدهندگی محیطی یکی از ریشهاست که مطابق رویکرد امکانای بسیار پیچیدهدستیابی به سبک و شیوهِ زندگی اخلاقی، مسئلهبیان مساله: 

 متعدد نواعا به پاسخ جهت در طیمح آن موجود یهاتیقابل از یحداکثر یِریگبهره دنبالبه یطیمح هر در انسانو ساحاتِ وجودی انسان جستجوکرد.  و ارتباطِ میان محیط
 .دهدرییتغ ،یزندگ کردن ترمطلوب جهت در شیخو یوجود نیازهای با راستاهم را خود اطراف طیمح کندیم یسع و بوده خود یاجتماع و یفرد یازهاین

گی اخلاقی محلات سنتی در راستای تحقّق سبک زند"و "های محیط با سبک زندگی اخلاقی چگونه قابل تبیین است؟ارتباط قابلیت"سوالات تحقیق سوال تحقیق: 

 باشند.، می"کنند؟چگونه عمل می

  باشد.های محیط و ساحاتِ وجودی انسانی در جهت دستیابی به سبک زندگی اخلاقی میهدف پژوهش، شناسایی و ارتباط قابلیتاهداف تحقیق: 

  باشد.، می"موردیپژوهش"و  "تحلیلی –توصیفی "دهندگی محیطی، دو روش فرض رویکرد امکانبا پیشپژوهش، روش تحقیق در روش تحقیق: 

 -یجاناتاحساسات، عواطف و ه -مطالعات نظری حاکی از این است که ساحات انسانی شامل ساحات درونی )عقیده و باورگیری تحقیق: ها و نتیجهیافته ترینمهم

 دهنده به سبکو نمادین( از طریق تاثیرگذاری بر متغییرهای شکل های محیط )فیزیکی، اجتماعیکردار( در تعامل با قابلیت -اراده و خواسته( و ساحات بیرونی )گفتار
سنجی  اعتبارجهتِسازد. شدن سبک زندگی اخلاقی را مهیّا می زندگی )میدان، سرمایه، منش، عمل، نماد، طبقه، قریحه( بستر لازم جهتِ امکان تحقق، ثبات و رواج و نهادینه

های روش تحلیل عامل تأییدی به بررسی تأثیرگذاری قابلیتنفر از ساکنان این محله، به 022تی در شهر تبریز و جامعه آماری الگوی نظری تحقیق با انتخاب یک محلهِ سن

محیط  یزیکیفشد. اعتبارسنجی مطالعات نظری در محلهِ سنتی عزب دفتریلر تبریز حاکی از این است که تعامل میانِ قابلیت محیطی بر ساحات وجودی انسان پرداخته

سبک زندگی ساحتِ احساسات، عواطف و هیجانات در سطح کلان )سطح محله( و ساحت اراده و خواسته در سطح خرد )سطح خانه( بسترِ لازم، جهت امکان تحقق با 

سطح محله( و ساحت اراده و خواسته در محیط با ساحتِ گفتار و کردار در سطح کلان ) اجتماعیگردد. همچنین تعامل میانِ قابلیت اخلاقی در فرد و جامعه فراهم می

لیت شود و درنهایت، تعامل میانِ قابمیسطح خرد )سطح خانه( زمینهِ لازم جهتِ ثبات سبک زندگی اخلاقی در خانه و اجتماع و تبدیل آن به عادتِ فردی و اجتماعی را منجر

خانه( زمینهِ لازم جهتِ رواج و نهادینه  ه( و ساحت اراده و خواسته در سطح خرد )سطحمحیط با ساحتِ احساسات، عواطف و هیجانات در سطح کلان )سطح محل نمادین

 سازد.شدن سبک زندگی اخلاقی در بین اعضای خانواده و افراد جامعه را مهیّا می

 ن.های محیط، ساحاتِ وجودی انسان، سبک زندگی اخلاقی، تکوّن رفتار اخلاقی، محلات سنتی ایراقابلیت: کلمات کلیدی
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 مقدمه -1
محیطی، نقش های ترین مبتاح  در تئورییکی از مهم

دهی به رفتار انستتان استتت. این مفهوم، محیط در جهت
در یک تعریف ساده، عبارت است از این معنا که با ایجاد 

های ها در عناصتتتر معماری محیط و یا توانشدگرگونی
ویژه در ستتتطح رفتارهای توان رفتتار آدمی را بهآن می

اجتمتاعی جهت داد. جان لن  در کتاب آفرینش نظریهِ 
(، ستتته نظریته متتداول در حوزهِ نحوه 1421اری )معمت

کند. تعامل میان محیط کالبدی و رفتار انسان را بیان می
 "معینیگری محیطی"در اولتین دیتتدگتتاه کتته آن را 

نامند، آرایش محیط کالبدی، چگونگی رفتار انسان را می
کنتد. در دومین دیدگاه می "معین"ای جبری بته گونته

است؛ در این دیدگاه اگرچه  "گرایی محیطیاحتمال"که
محیط کتالبتدی امکانات لازم را برای بروز یک رفتار به 

ها نشتتان ستتازد، اما بررستتیانتخاب شتتخف فراهم می
های موجود دهد که احتمال انتخاب تعدادی از پدیدهمی

در محیط کالبدی و یا یک مقر رفتاری از ستتتوی مردم 
که  ین دیدگاهباشد. در سومها میبیشتتر از سایر انتخاب

هتتای محیط استتتتت؛ توانش "گرایی محیطیامکتتان"
آورد که هایی را فراهم میکالبدی، امکانات و محدودیت

در قتال  آن مردم این امکان را خواهند یافت تا خود از 
ها شتتتده گزینش نمایند. این گزینش هتای اراههتوانش

غالبا بر مبنای تمایلات فرهنگی، نظام ارزشتتتی مردم و 
پذیرد )مطلبی، های آنها صتتتورت میادات و نگرشاعتق
1422.) 
پایاییِ یک زندگی به عوامل متعددی بستتتگی دارد که  

توان های آن را میترین جنبهدر این میتان یکی از مهم
در ستبک و شیوهِ زندگیِ انسان جستجو کرد. انتخاب و 
عمل به ستتبک زندگی، به نحوهِ زندگی انستتان، جهت 

ها هستتتند که برخی از الگوها و انتخابدهد تا جایی می
که عمل به آنها، پایایی زندگی را دربر خواهند داشت. در 

این میتان، معماری هم به نوبهِ خود، برای فراهم کردن 
رفاه ستتاکنین، شتترایط و امکانات گوناگونی را در اختیار 

اگرمعماری بخواهد به تمام جوان  دهد. انستتان قرار می
 های انستتانیپاستتخگوی تمام فرفیت انستتانی بدردازد و
بایست ای خواهد شد، لذا میی بسیار پیچیدهباشد مسئله
های محیط متنافر با ستتاحات وجودی انستتان در قابلیت

راستتتای رستتیدن به ستتبک زندگی اخلاقی مورد توجه و 
بررستتتی قرار داد. بنابراین شتتتناخت محیط در تعامل با 

مناسبی برای  تواند شتروعستاحات وجودی انستانی، می
فهم عمیق نستتتبتت معمتاری و رفتار انستتتان باشتتتد 

 (. 022: 1473)سامه،

 های تحقیقپرسش -2
 ارتباط"پژوهش حاضتر در پی پاستخگویی به دو سوالِ 

های محیط با ستتبک زندگی اخلاقی چگونه قابل قابلیت
محلات سنتی در راستای تحّقق سبک "و "تبیین است؟

 باشد.، می"کنند؟زندگی اخلاقی چگونه عمل می

 فرضیه های پژوهش -3

 پیشینه تحقیق -4
با توجه به گستتتردگی موضتتوع ستتبک زندگی تحقیقات 
قابل توجهی در این زمینه در کشتتتورهای دیگر و اخیرا 

است. برخی از تحقیقات به بعد نگرشی ایران انجام شده
گویان به اند و نگرش پاستتتخستتتبتک زنتدگی پرداخته

زندگی تلقی های خاصتتتی را به عنوان ستتتبک پتدیده
شود اند و حال آنکه نگرش الزاما به رفتار منجر نمیکرده

برخی از تحقیقات تجربی در زمینه ستتبک زندگی آن را 
در حد چند عادت یا رفتار خاص ورزشتتی یا خوردن مواد 
خوردنی خاص تقلیل داده و اثر آن را بر یک پدیده دیگر 

میان،  اند. در اینمتانند بیماری مورد بررستتتی قرار داده
برخی تحقیقتات به بعد محیطی و تأثیراتی که محیط بر 

به  1اند که در جدول گذارد، پرداختهستتتبک زندگی می
 است.هایی از آنها اشاره شدهنمونه

 : پیشینه تحقیق1جدول 

زمینه 

 تحقیق

 نتایج عنوان نویسندگان

بعد 

 نگرشی

ارمتتکتتی و آزاد
 (1423شالچی. )

دو جهان ایرانی: مستتجد »
 «و کافی شاپ

لاب های انقگرایی انقلابی که متأثر از ارزشستتبک زندگی اصتتول
استلامی است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مدگرایی و 

گرایی غربی و تأکید بر هویت استتتلامی در مقابل هویت مصتتترف
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های این سبک است و سبک زندگی پسامدرن که غربی از ویژگی
گرایی غربی و ارتباط با جنس مخالف از جمله مدگرایی، مصتتترف

 های این سبک است.ویژگی

ستتبک زندگی به عنوان » (1471شریفی. )
شتتتاخصتتتی برای ارزیابی 

 «سطح ایمان

ستبک زندگی دارای رویکردهای گوناگونی است که بهترین آنها، 
 ای از رفتارهایشناسانه است. سبک زندگی مجموعهرویکرد دین
ه و شد های پذیرفتهیافته است که متأثر از باورها و ارزشسازمان

های فردی و شرایط اجتماعی، همچنین متناس  با امیال و خواسته
اند. ستتبک وجههِ غال  رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شتتده

عنوان متادین دارد و نمود خارجی بهزنتدگی جنبته بیتانگرانته و ن
 شاخصی برای سنجش کیفیت ایمان افراد و جوامع است. 

بعد 

 رفتاری

متتتجتتتدی و 
 (1472دیگران. )

ستتتبتک زندگی جوانان »
ساکن شهر مشهد و رابطه 
آن با ستتترمایه فرهنگی و 

 «اقتصادی والدین

بعد رفتاری سبک زندگی جوانان با هشت شاخف شامل: مصرف 
یت بدن، رفتار ستتتیاستتتی، رفتار انحرافی، توجه به فرهنگی، مدیر

آرایش و خودآرایی، مصتتترف لبا  و کفش، مصتتترف خورا  و 
شد که  داری مورد ستنجش قرار گرفت و این نتیجه حاصتتلدین

بیشترین تمایز سبک زندگی بین قشر بالا )هم سرمایه فرهنگی و 
هم ستترمایه اقتصتتادی زیاد( و قشتتر پایین )ستترمایه فرهنگی و 

 قتصادی کم( مشاهده شد.ا

تنهایی و خرمی. 
(1422) 

بررستتتی رابطته جتامعه »
شتتناختی باورهای دینی و 
ستتبک زندگی بر استتا  
نظریتته و روش گتتافمن، 
 «مطالعه موردی کرمانشاه

ای از خود را به نمایش افراد در موقعیتت جلوی صتتتحنته، جنبته
 باشد.گذارند که مورد پذیرش دیگران و فرهن  موجود جامعه می

در موقعیت پشت صحنه، افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، 
زیرا تحت نظارت هنجارها و قوانین جامعه نیستتتتند و برای حف  

ن کنند و بنابراین به میزاشتتان نقشتتی را ایفا نمیمنزلت اجتماعی
 شوند.شان نزدیک میبیشتری به خود واقعی

بعد 

 محیطی

Fransman 
& 

Timmeren. 
(2017) 

“psychological 
and social factors 
underluing pro-
environmental 
behaviour of 

residents after 
building retrofits 

in the city-zen 
project” 

این مقاله بر روی عوامل روانشناختی، اجتماعی و فضایی ساکنان 
های بازستازی شتده تمرکز دارد. نتایا این بررستی اکتشافی خانه
تواند از طریق کنترل داد که رفتار محیطی شتتهروندان میننشتتا

 32بینی شتتود و رفتاری، هنجارهای رفتاری و هویت مکانی پیش
درصد از واریانس کل رفتار محیطی را تبیین کند. نکته قابل تأمل 
های این است که مداخلات برای ارتقاء رفتار محیطی باید با گروه

 شند.باخاص اجتماعی سازگاری داشته

ابتتراهتتیتتمتتی و 
هتتتمتتتکتتتاران 

(1471) 

بتازتاب فرهن  غرب در »
تحول ستتتبتک زنتدگی و 

های اواخر معمتاری ختانه
 «قاجار شهر همدان

هدف این مقاله، بررستی میزان اثربخشی فرهن  غرب در سبک 
تبع آن میزان  زندگی مردم شتتهر همدان در دوره اواخر قاجار و به

است که در نهایت ها بودهتأثیرگذاری آن در عرصته معماری خانه
های دهنده تغییرات ستتبک زندگی در عرصتتهنتایا تحقیق نشتتان

بته تبع این تغییرات،  اجتمتاعی، فرهنگی و اقتصتتتادی بوده کته
است. این تغییرات در مرحله شعاع قرار دادهها را تحتمعماری خانه

منصتتته فهور هتای طبقه اعیانی تجار بهاول در معمتاری ختانته
 هایاست. در عرصهِ کلان فضا، سادگی فرم و حذف حیاطرستیده

چندگانه قابل ملاحظه استتت. در عرصتته تحولات میانی، تحول در 
فضتای داخلی و توسعه و بسط فضای داخلی مطر   ستازماندهی
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بوده و در عرصتتتهِ خرد فضتتتا، اهمیت نمادین برخی از عناصتتتر 
 است.معماری شامل ستون، پله و تزهینات مورد توجه بوده

Mahmoud. 
(2018) 

“The Impact of 
Built 

Environment on 
Human 

Behaviors” 

 آن اکنانس رفتار و فیزیکی طیمح نیب رابطه یبررس به مقاله، نیا
 را خاص فیزیکی طیمح کی اثراتو  پردازدیم یسنت یشهرها در
 نهاآ متقابل ریتأث نیهمچن و آن افراد یزندگ مختلف یهاجنبه در
 لیتحل کنند،یم یزندگ آن در که یطیمح یهایژگیو رییتغ و
 و نمسک خاص یمعمار سبک لیتحل و هیتجز با کارنیا. کندیم

 ا،هستتنت بر آنها ریتأث و آن اتیخصتتوصتت و عناصتتر یریگشتتکل
نشان  مطالعهشد. نتایا این  انجام مردم یاجتماع روابط ها،ارزش
 ی،میقد شتتهر در یمستتکون طیمح موجود تیوضتتع که دهدمی
 که استتتداده دستتت از را خود یفرهنگ یهاارزش اعظم بخش
 یرمعما ستتبک و ستتاکنان یاجتماع و یفرهنگ تیهو نیب وندیپ

 دهدیم نشان نیهمچنو  دهدیم لیتشک را مسکن یکیزیف بافت
 نیاکنس یهایژگیو بر یمنف ریتأث آن موجود تیوضتع تیواقع که
 . دارد آنها یزندگ هایارزش و

احمدی و نادری 
 کروان.
(1470) 

مطتالعته تطبیقی کیفیت »
زنتدگی در محلتات بتافت 
جدید و قدیم شتتتهری در 

 «شهر سنندج

دهتد که کیفیت زندگی در بافت جدید نشتتتان مینتتایا تحقیق 
 باشد.تر مینسبت به بافت قدیم مطلوب

شتتتتیتترازی و 
هتتتمتتتکتتتاران. 

(1479) 

تأثیر ستتتبک زندگی در »
ستتازمان فضتتایی معماری 

 «مسکونی در ایران

در این مقاله، به بررسی تغییراتی که از اوایل قرن بیستم با فهور 
ترین عنوان یکی از مهمهتای جدید در معماری مطبخ به فنتاوری
بود، های حضتتور زنان در واحد مستتکونی صتتورت گرفتهعرصتته

پرداختند. این تغییرات در ساختار، جانمایی و معماری فضای مطبخ 
های فرهنگی، اقتصتتادی و اجتماعی زنان بوده متناستت  با ویژگی

استتت. نتایا های مختلف نمود یافتهکه در گذر زمان به صتتورت
های مربوط به جنسیت در این دهد که شاخفتحقیق نشتان می

ویژه در طبقات متوستتط و مرفه دوره باع  تستتاوی زن و مرد به
تبعِ آن، فضتتاهای اندرونی و بیرونی به استتت که بهاجتماع شتتده

تدریا حذف و آشتدزخانه از گوشهِ حیاط و زیرزمین به داخل خانه 
تر ( مشعنوان یک فضای بینابین )عرصه است و بهمنتقل شتده

استت و فهور دستتتاوردهای در ارتباط با ستایر فضتتاها قرار گرفته
 ت.اسمعماری مدرن نیز، امکان این تغییر و تحولات را میسر کرده

دهد که هرکدام از شده نشان میبررسی تحقیقات انجام
تحقیقات پیشتین به یک بعد خاص سبک زندگی توجه 

انتد و جتای خالی تحقیقاتی که به عوامل محیطی ردهک
بستترساز سبک زندگی با در نظر گرفتن مساهل اخلاقی 

گردد. لذا در این کنتد، احستتتا  میانستتتانی، توجته -
های شتناسایی و ارتباط قابلیتشتده تا با پژوهش تلاش

محیط و ساحاتِ وجودی انسانی از جنبه اخلا  کاربردی 

تبیین امکان بسترسازی محیط  گامی هر چند کوچک در
 شود.جهت سبک زندگی اخلاقی پرداخته

 

 روش تحقیق -5
دهندگی فرض رویکرد امکانبا پیشپژوهش حتاضتتتر، 

تر تواند بستتهای محیط میمحیطی معتقد استتت، قابلیت
در فرآیند لتازم جهت ستتتبک زندگی را فراهم ستتتازد، 
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حلیلی و ت –ابتدا براسا  روش تحقیق توصیفی  تحقیق
بررستتی ستته مقولِه سبک به کمک مطالعات نظری، به 

های محیط و ستتاحات وجودی انستتان از زندگی، قابلیت
های منظر اخلا  کاربردی پرداخته شتتتد و ابعاد و مولفه

های گونته ستتتوگیری در مورد جنبهآن هتا بتدون هی 
اخلاقی مثبت و منفی ستتبک زندگی، واکاوی گردید. بعد 

 پژوهش"ی، براستتتا  روش تحقیق از مطتالعات نظر

، نستبت به اعتبارسنجی مدل نظری در نمونه 1"موردی

 مطالعاتی محلهِ عزب دفتریلر تبریز اقدام گردید. 

 مبانی نظری  -6

ساااتات وجودی انسااانی از جنبه  -6-1

 اخلاق کاربردی
شوند ساحات وجودی انسان به سه دسته کلی تقسیم می

با نیازهای مادی  که عبارتند از ستاحت جستم )متناس 
انسان( و ساحت نفس )متناس  با نیازهای روانی انسان( 
و ستاحت رو  )متناست  با نیازهای روحانی انسان(. در 
این پژوهش ستاحات مکان از منظر روانشتتناسی محیط 

 استتت که دلیلیقرار گرفته شتتده بررستتی و تحلیل مورد
برای انتخاب ستتتاحات وجودی انستتتان از منظر اخلا  

کند. از ی بوده تا بیشترین سنخیت را با آن برقرارکاربرد
ها، منظر اخلا  کاربردی، وجه مشتر  میان همه انسان

شان است که در این میان سه وجود پنا ساحت وجودی
ساحت احساسات،عواطف -)ساحت عقاید ستاحت درونی
( و دو ساحت بیرونی ساحت اراده و خواسته-و هیجانات
 باشند.می ساحت کردار(-)ساحت گفتار

مجموعه ستتاحت اول؛ ستتاحت عقیده و باور استتت که 
ها جزء این ها و شتتتکها، یقینهتا، فنبتاورهتا، دانش
ستوره  02قرآن کریم در آیه آیند. حستاب میستاحت به

البلاغه، رعد و همچنین امیرالمؤمنین در نامه اول در نها
را راهی برای دستیابی « باورهای دینی و اعتقاد به خدا»

دانتتد )طتتالتت  بتته امنیتتت و آرامش روحی انستتتان می
( بنابراین از دیدگاه استتتلام، باور مذهبی از 1421تتاش،
ین میتتان، ترین بتتاورهتتای انستتتانی استتتت، در امهم

خودشناسی »روانشتناستان غربی، باورهای انسان را در 
روابط بین ساحات، گستره تنی، -عنوان یک واحد روانبه

قابل های عام و خاص انستتان، باورهای غیرو محدودیت
در  برای انستتتان، نقتتاط ضتتتعف و قوّت انستتتانی، 

های عام و خاص انستتان، تفاوت بین انستتان و خواستتته

(. 1472دانند )ملکیان،می«گرانتصتتتویرش در  هن دی
ساحت دوم؛ ساحت احساسات، عواطف و هیجانات است 

-عشق-محبت-امید-شادی-غم-تر حالاتی مانند که 
دارند. جایدر این ستتاحت و... دشتتمنی-دوستتتی-نفرت

ستاحت ستوم؛ ستاحت اراده و خواستتتِه انسان است که 
اراده، این شتتود. تحت عنوان ستتاحت ارادی مطر  می

دهد تا به کمک آن، اعمال و ا بته انستتتان میاختیتار ر
ی انستتانی در کردار خیر یا شتتر انجام دهد بنابراین اراده

رود، که با استتتناد به آیات کار میمواضتتع خیر و شتتر به
کریم، مواضتتع خیر عبارتند از اراده اصتتلا  و تغییر قرآن

(، اراده نصتتیحت )ستتوره هود، 29و23)ستتوره هود، آیات
(، اراده تلاش برای 102ره نحل، آیهو ستتتو 40و43آیات

(، اراده 14و17و12آختترت )ستتتتوره التتاستتتتراء، آیتتات
(و میادین شر با استناد 44داری )سوره النّور، آیهخویشتن

کریم عبتارتند از اراده گمراهی )ستتتوره بته آیتات قرآن
(، اراده نیرن  و 72و27و سوره البقره آیات 33النّساء، آیه

(، اراده سوء )سوره 14و10و12فری  )سوره الانفال، آیات
(، اراده خیانت )ستتتوره الانفال، 02تتا04یوستتتف، آیتات

(، اراده 1تا1(، اراده نجور )سوره القیامه، آیات91و92آیات
(، اراده فرار 17تا12قتل و جبروت )ستوره القصف، آیات
(، اراده کفر و 11تا10از امر واج  )ستتوره الاحزاب، آیات

(، اراده ولایت کافرین 31و32الحتاد )ستتتوره التّوبه، آیات
( )عموری و 133و النّساء، آیه  02)ستوره آل عمران، آیه

باشد (. ساحت چهارم؛ ساحت گفتار می1474باوان پوری،
که در این ستاحت، اصتل بر ستکوت است و سکوت بر 

گفتن ارجعیت دارد، ستکوت انسان باع  افزایش ستخن
ای هشود و افزایش بصیرت یکی از راهبصیرت فردی می

 در این میانرستتیدن به ستتبک زندگی اخلاقی استتت. 
بودن در ستاحت گفتار این است ترین اصتل اخلاقیمهم

باشد که ستخن شتخف، ایهام، ابهام و غموض، نداشته
رفتارِ -ستتتاحت پنجم؛ ستتتاحت کردار(. 1472)ملکیان،

ترین و قابل انستتتانی استتتت کته این ستتتاحت، عینی
که  است حیطیترین واکنش انسان نسبت به ممشتاهده

: 1473)شتتاهچراغی و بندرآباد،استتت در آن قرار گرفته
(. رفتار انستتتان، نتیجه تعامل ستتته حوزه استتتت که 24

عبتارتنتتد از: الف( رفتتار فیزیولو)یتتک )مغز،اعصتتتاب و 
ها در بدن انستتان، بخشتتی از رفتار انستتانی را هورمون
کننتد(، ب( رفتار اجتماعی )رفتارهای اجتماعی تعیین می
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شتتتامتل دو گروه رفتتارهتای فردی و رفتارهای جمعی 
حیط تاثیر م رفتار محیطی )رفتار انسان تحتج( هستند، 

 (.23است( )همان: 

 سبک زندگی -6-2
 و هاهو  و عقاید، رفتار، هوی مجموعه زندگی ستتبک
 هک است شخصی یا اجتماعی شترایط تبیین هایشتیوه
کتتنتتد متتی تتتعتتیتتیتتن را فتترد واکتتنتتش ختتاص نتتوع

(Fuchino,et al,2003) .طور کلی، ستتتبتتک بتته
شتخصیت فردی و  زندگی انستان تحت تأثیر دو عامل
 .باشتتداستتت، میمحیط اجتماعی که در آن قرار گرفته

زندگی و  هایستتبک گیریشتتکل در مورد نحوه بوردیو
استتت تحلیل آن، هفت مفهوم را مورد بررستتی قرار داده

-مایه )اجتماعیزمینه(، سر-که عبارتند از میدان )عرصه
فرهنگی(، منش، عمل، نماد، طبقه و قریحه. -اقتصتتادی
به صتورت خلاصه هر یک از این مفاهیم  0که در جدول

 است.توضیح داده شده
از  گیری سبک زندگیمتغیرهای تاثیرگذار بر شکل: 0جدول 

 نظر بوردیو
 (34-41: 1420منبع: براسا  )فاضلی،

 متغیرهای سبک زندگی

 میدان

-)عرصه

 زمینه(

ای از نوع زمینه(،گستره-میدان)عرصه
ختتاصتتتتی از اعتتمتتال استتتتت 

((warde,et al,2002:3. 

 سرمایه

-)اجتماعی

-اقتصادی

 فرهنگی(

سرمایه اقتصادی:درآمد و انواع منابع -
مالکیت آن را  شتتخصتتیت مالی که

 برعهده دارد.
سترمایه فرهنگی:تمایلات پایدار فرد -

فرد شتتتدن در کته در خلال اجتماعی
 شوند.انباشته می

سرمایه اجتماعی:همه منابع واقعی و -
تواند در اثر عضتتویت در بالقوه که می

دستتتت آیتتد شتتتبکتته اجتمتتاعی بتته
(Anheier et al 1995: 862.) 

بخش اعمال منش مولتد و انستتتجام منش
ز هایی اانسان است. منش یعنی نظام
تغییر و تتمتتایلتتات بتتادوام و قتتابتتل

یای شناختی دنقشهانتقال فرد و نقابل
اجتتمتتاعی و مستتتیرهتتای از پیش 

شتده است که عمل مناس  هر تعیین
دهتتد وضتتتعتیتتتی را نشتتتتان می

Bourdieu,1977: 7. 

درونی( فرد، -هر نوع کنش )بیرونی عمل
که مستتقیما بر مبنای منش شخف 

گویند گیرد را عمتل میصتتتورت می

(Warde,et al,2002; 5). 

وثیق با دانش های نمادین ربط نظتام نماد
و قتتدرت و بتتازتولیتتد نظم اجتمتتاعی 

های نمادین دارند و نقش اصلی نظام
کردن امر درستتت و مشتتروع تعریف
 است.

 طبقه

)تمایلات و 

خواسته های 

 مشترک(

ای از کنشگران مجموعه»طبقه یعنی
کتته تمتتایلتتات و علتتاهق یکستتتانی 

باشند، محتمل است که اعمال داشتته
ضتتتع مشتتتابهی انجتتام دهنتتد و موا

مشتتتتتتابتتتتهتتتتی اتتتتتختتتتا  

  (.Koch,1996: 193«)کنند

قریحه 

)ترجیح، 

رغبت، 

خلاقیت، 

 انتخاب(

کارگیری گروهی از قریحته یعنی بته
ای از معنای مجموعهاعمال و اشیاء به

هتتا تتترجتتیتتحتتات و انتتتتتختتاب

(Bourdieo,1984: 173.) 

 های محیطقابلیت -6-3
رفتتارهتای متا در بطن محیط اتفا   ،در زنتدگی واقعی

افتد؛ اگرچه محیط همواره درحال تغییر است اما غنی می
رغم آنچه که دیده بتاشتتتد؛ یعنی علیاز اطلتاعتات می

 Bell). است شود، معنای بیشتری در خود گنجاندهمی

et al., 2005, p.2) دارد که مردم لاوتن اشتتاره می
 منظور در  و ارزیابی شتترایطشتتانهایشتتان را بهمحیط

(Diaz Moore, 2005, p.333)  کته بازتابی از
فرهنگی و اجتماعی استتت، توستتعه  ر الگوهای مشتتت

شتتتناختی استتتت از زیستتتتگاه  ،قابلیت محیطدهند. می
رساندن  گویی به نیازها و به فعلیتمنظور پاسخانسانی به

های محیطی و هستتتتی وجودی او که آگاهی از قابلیت
ند فرآیها ما را به چگونگی تعتامل انستتتان با آن قابلیت
)دانشگرمقدم و  نمایدطراحی معمارانه فضاها هدایت می

 (. 1472اسلامدور، 
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ها در فرایند اصتتتلی طراحی، درنظر گرفتن نقش قابلیت
منظور اراهه پذیر کاربر بههتای ممکن و امکتانفعتالیتت

 ,Liu et al.,2009حتلی برای محیط استتتتتراه

p.43) .)ندهمان اندازه که شتتهودی هستتتها بهقابلیت، 

  (Ding et al.,2009, p.75)تأثیرگذار نیز هستند
تنهایی نه خواص شیئی دارد نه خواص  هنی، قابلیت به

ی ها دوگانگبلکه هردوی آنها را داراست درنتیجه قابلیت
ها عبارت دیگر قابلیتبرند، به هنی را از بین می -شیء
ر ب طور برابر واقعیات محیطی و واقعیات رفتاری را دربه

ر ها را ددارند؛ که هم فیزیکی و هم روانی است. قابلیت
 های مستقیم وشتتده با قابلیتدو ستطح معانی شتناخته
 کندهای غیرمستتتقیم تعریف میمعانی نمادین با قابلیت

 این صتتورتدستتته بندی کارآمدی در این رابطه به که 
 ایگونههایی که مردم نیاز دارند تا به. قابلیت1استتتت: 
ا با محیط تعامل پیدا کنند. این تعامل فیزیکی ی فیزیکی
رفتن، خوردن، نیازهای اساسی مردم را چون راه کالبدی

 0221)نمتتایتتد غتیتره را تتتأمتتیتتن می و ختوابتیتتدن

,Motalebi) محیط فضتایی باید با ساختار  عبارتی،به
 باشتتتداصتتتلی بیولو)یکی انستتتان ستتتازگاری داشتتتته

(Lynch,2005) 0 .هتایی کته مردم جهت قتابلیتت
 فردی بدانو ارتباط میان اجتماعی تعاملاتارتبتاطات و 

های فضتتتای معماری قابلیت نیازمندند. در این ستتتطح
. 4 ای برای رمزگذاری و رمزگشتتتایی استتتت.واستتتطه
تعاملات ها و هایی که مردم برای ارضای خواهشقابلیت
های همراه ویژگی، ستتتمبلیتک و رمزگونته بتهنمتادین
 0221) دارنتتداز محیط انتظتتار روحتتانی و فترهتنگی

,Motalebi.) تری از ارتباط استتت که ستتطح عمیق
تر مرات  مشتتتکلگیری آن بهکردن و اندازهمشتتتخف

 باشتتد و آن اهمیت بیانی یا نمادی یک مکان استتت می

(Lynch,2005). حتیط کتتالبتتدی این معتتانی و مت
ان انسجز ها را در این ستطح به سایر جانداران بهقابلیت

 (Motalebi, 2006, p.58).نمتتایتتداراهتته نتمی
سه مقیا   محلات مسکونی دردر های مذکور قابلیت

اول، در مقیا  کلان )در ارتباط بح  استتت. عمده قابل
با شتتهر(؛ دوم، در مقیا  میانه )واحدهای همستتایگی(؛ 

 (.1497فر، واحدها( )عینی سوم، در مقیا  خرد )درون

اخلاقی در تعامل با ساابک زندگی  -6-4

 های محیطقابلیّت

ها در داشتن پنا ساحت وجودشان با یکدیگر همهِ انسان
ی( بیرون-اند ولی بروز الگوهای رفتاری )درونیمشتتتر 

دهنده تفاوت استاسی در آنهاست. سبک متفاوت، نشتان
شود که به زندگی انسان اعم زندگی، اموری را شامل می

از بعتتد فردی و اجتمتتاعی، متتادی و معنوی او مربوط 
ها که اموری هتا و گرایشیر بینششتتتود، اموری نظمی

از   هنی یا رفتار درونی هستند و رفتارهای بیرونی )اعم
های ها )موقعیتاعمال هشتیارانه و غیرهشتیارانه(، وضع

بتتاشتتتتنتتد اجتتتتتمتتاعتتی( کتته امتتوری عتتیتتنتتی متتی
 (.  1421کنی،)مهدوی

رفتار  هجیو درنت یاخلاق یبه سبک زندگ یابیدستت جهت
شود تا اخلا  به عمل یط دیبا یدر انسان، مراحل یاخلاق
 یاوهیعلم و عمل را با شتتت ندیکه فرآ یمراحل د؛یآ دیپد

این مراحل از دیدگاه استتتلام کند. یم انیستتتاز باخلتا 
ترتی  عبارت استتتت از: )مراحل تکوّن رفتار اخلاقی( به

مرحلتتهِ میتتل و امکتتان )علم و امکتتان(؛ مرحلتتهِ کنش 
رفتتار فاهری(؛ -اربتاطن(؛ مرحلتهِ واکنش )کرد-)پنتدار

ثبتات(؛ مرحلتهِ فرهن  و روش -مرحلتهِ منش )عتادت
تبلیغ(. در هر مرحله، رفتار تأثر و تأثیری بر -الگو-)رواج

شود که باید در درون و بیرون انسان و محیط ایجاد می
گیرد. هی  رفتتار انستتتانی جتای خود مورد متداقته قرار

از رشود، بلکه از فسو و به صورت خطی محقّق نمییک
و فرودهتا و از تتأثیر و تأثرات و فواهر و باطن و فرد و 

ذرد و گمحیط و پیشینه و تجربیّات و عوامل بسیاری می
شتتتود خود نیز موجت  ایجاد و اثر در هزاران عامل می

که پدیدآورنده اخلا  باشتتد رفتار ی رفتار (.1470)غیاثی،
 اهدیدگهای رفتار اخلاقی براسا  اخلاقی استت. ویژگی

که از تحلیل نظریه  راستتتا  آنچهبطباطبایی  امتهعلت
: هدفمندی؛ آیتد عبتارتنتد ازدستتتت میبته اعتبتاریتات
ی بخشداشتن و نتیجهبودن؛ ضرورتبودن؛ ارادیآگاهانه

طور خلاصه رفتارهای اخلاقی فردی به .در مسیر سعادت
 صتتورتمدار بودن بهو اجتماعی ابتدا باید با هدف اخلا 

آگاهانه و با عقل و شتعور انستانی انتخاب شوند. در این 
آن  قبیشتر به هدف بیندیشد، در تحقّ  ،فردمیان، هرچه 

 خواهد یترتر و دارای اراده قویهدف و لوازم آن مصمم
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رت انجام رفتار موردنظر برای فرد و و در نتیجه ضرو بود
مدار دارای شتتتود. رفتتارهای اخلا گروه بهتر در  می

 که هستتتند نتایا ارزشتتمندی برای فرد، گروه و جامعه
درنتیجه، سعادت فردی و گروهی را در بر خواهند داشت 

 (.1479)حقی و همکاران، 

ای که فرد در دنیای مصرفی ترین خصتیصتهشتاید مهم
باشتتتد، مقوله انتخاب استتتت. در نظر داشتتتته امروز باید

انتختاب وی از میان انبوه الگوهای مصتتترفی منجر به 
-هاتمایز وی )نماد( از دیگر فضتتاهای اجتماعی )میدان

ها( خواهدشد و درمقابل، وحدت و انسجامی را در عرصه
بین اعضتای فضای اجتماعی )طبقه( دربرخواهد داشت. 

ست که ساختار اجتماعی نکته مهم در این انتخاب این ا
انتخاب سبک زندگی اخلاقی، باید مطابق با ساحت مورد

ی دستتتیابی به عقاید و باورهای شتتخف باشتتد تا زمینه
شتتیوه زندگی اخلاقی )منش( فراهم گردد. بعد از انتخاب 
ستتاختار اجتماعی مورد نظر، فرد باید در جهت رشتتد و 
پرورش ستتتاحت دوم انستتتانی خویش، یعنی ستتتاحت 

ستتتات، عواطف و هیجتتانتتات گتتام بردارد یعنی احستتتا
های ها و بینشهتا، ارزشهتا، تمتایلتات، گرایشنگرش

شتخف به کمک اصتل قراردادن اصول نمادین ساحت 

گیرد و تقویت و پرورش عقتایتد و بتاور )نماد(، شتتتکل
ستتاحات وجودی انستتان را هدف خود قرار دهد. در این 

صتتادی و های اجتماعی، اقتمیان شتتاید محیط )ستترمایه
باشتتد که هایی را برای فرد داشتتتهفرهنگی(، محدودیت

های محیطی داشتن اراده تنها راه غلبه بر این محدودیت
قوی )تقویت ستاحت اراده و خواسته( فرد خواهد بود که 
نقش اساسی در دستیابی به شیوه زندگی اخلاقی )منش(، 
دارد. وقتی انستتتان شتتتیوه زنتدگی اخلاقی را مطابق با 

درونی خود در  کرد، به کمک ساحات بیرونی  ساحات
تواند به ساحات خود )ستاحت کردار و ساحت گفتار( می

درونی خویش، جنبته بیرونی )عمتل( دهد. در این میان 
هتای  هنی کته مجموعه هتای عینی و پتدیتدهپتدیتده

الگوهای رفتاری )عمل( ستبک زندگی انستان محسوب 
ار و انسان )گفتشتوند، باید مطابق با ستاحات بیرونی می

 کردار( نمود بیرونی )قریحه( پیدا کنند. 
لذا، در جهتِ تحقّقِ سبک زندگی اخلاقی، با الگوبرداری 
از مراحتل تکوّن رفتتار اخلتاقی نیاز به برقراری پیوندی 
های اصتتولی، میان ستتاحات وجودی انستتان و قابلیت

ود تا این تحوّلات بستر لازم جهت شمحیط احستا  می
(.1سبک زندگی اخلاقی را فراهم آورند )نمودار

: سبک زندگی اخلاقی در نتیجهِ تعامل ساحات حیات انسانی در ارتباط با قابلیت های محیط.1نمودار   
 )مأخذ: نگارندگان(
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هتا دربتتاره از پژوهش ایتتاکنون حجم زیتتاد و پراکنتتده

شده اما کمتر منجر به دانش عینی و سبک زندگی انجام
است، لذا این نوشتار، متناس  کاربردی در این حوزه شده

( بیان 1421دهندگی محیطیِ ) لن ،بتا دیتدگتاه امکان
استتتت که محیط امکان بروز رفتارهایی را فراهم شتتتده
ها را نیز آورد و امکتان بروز برخی رفتتارهتا و ادرا می

هایشتتان را انتخاب ستتازد و افراد خود واکنشمحدود می
های ای از فرصتتتکنند و محیط را شتتامل مجموعهمی

عنوان موجودی دانند و درمقابل، انستتان را بهرفتاری می
فعتال و صتتتاح  اختیار که متأثر از عوامل و شتتترایط 

پتتذیرنتتد. محیط معمتتاری محیط استتتت، می -فیزیکی
ها هستتت که ها و قابلیتی از توانشاشتتامل ِمجموعه

نده کنهای محیط، هرچند که تعیینها و توانشقتابلیتت
ساز توانند در کنار عوامل زمینه)جبری( نیستتند ولی می
(. 1422کننده، ایفا نمایند )مطلبی ،فرهنگی نقشی تعیین

بنابراین این تحقیق، با توجه به عوامل انسانی و محیطی 
اخلاقی، که در بخش مبانی  بستتترستتازِ ستتبک زندگی

نظری پژوهش شتناستایی و مشتخف شدند، در بخش 
عملی پژوهش، بته اعتبارستتتنجی این عوامل در محلهِ 
تتاریخی عزب دفتریلر تبریز، پرداختت خواهد نمود تا با 
در  میزان و چگونگی تحقّق ستتبک زندگی اخلاقی در 

 سنجیاین محله، بتواند نتایا پیمایش را به عنوان امکان
ی، در های محیطتحقق رفتتار فرهنگی مبتنی بر قابلیت
 پیشنهاد اصول کاربردی بکار بندد.

 هاو بررسیمطالعات  -7

)محلاهِ عزب  نموناه مورد مطاالعاه -7-1

 دفتریلر تبریز(
توان در ستتتاختار کالبدی شتتتهر تبریز هر چند که نمی

 کرد، اما با مطالعهمرزبندی مشخف برای محلات تعیین
محلتته تتاریخی قتتابتتل  7دقیق شتتتهر، در تبریز قتتدیم 

ها و عناصر را است که هر محله همه کاربری شتناسایی
داد و ای خدمات ارایه میدر خود داشت و در سطح محله

طوری که اکثر محلات اطراف بود به نیاز ازتا حدودی بی
اند آنها دارای حمام، مستجد، بازار، قبرستان و غیره بوده

که این محلات تاریخی تبریز عبارتند از: محلهِ باغمیشه، 

آغتاج، ویجویه، امیرخیز، خیتابتان، نوبر، مهتادمهین، قره
 شتربان و سرخاب.

 هایبتا توجته به اینکه هدف موردپژوهی، ارتباط قابلیت
محیط با سبک زندگی اخلاقی است، لذا در جهت بررسی 

های محیطی و انستانی جهت دستیابی به تأثیرات مؤلفه
ستتتبتتک زنتتدگی اخلتتاقی، معیتتارهتتایی برای انتختتاب 

شتتتد که پژوهی محله عزب دفتریلر، در نظر گرفتهمورد
عبارتند از: الف( انتخاب یک محله )محله عزب دفتریلر( 

عنوان موردپژوهی شهر تبریز بهاز میان محلات تاریخی 
حداقل رستتاندن متغییرهای فرهنگی و اجتماعی برای به

مؤثر بر ستبک و شتیوه زندگی انستانی. ب( با استناد به 

معماری ستنتی پاستخی راستین بود به " این مطل  که
هتا و نیتازهتای اعتقتادی، اقلیمی، رفتتاری و خواستتتت

صتتتالح معیشتتتتی جامعه که با امکانات فنی موجود و م
گرفت و جایی برای دگراندیشتتتی و آورد شتتتکل میبوم

)حجت و آقالطیفی، "گتذاشتتتت دیگرخواهی بتاقی نمی
معماری سنتی ایران را نه در بادگیر و خشت "( و 1427

و کتاهگتل، که در همستتتازی معماری و مخاط  باید 
)همان( محلهِ سنتی عزب دفتریلر تبریز  "وجو کردجست

باشتتد که براستتا  تبریز مینیز از محلات ستتنتیِ شتتهر 
تجربه زیستتته نگارندگان و آشتتنایی دقیق با محله مورد 
مطالعه، تاحدود زیادی اصتتتالت و ستتتنت خود را حف  

 استمدرن نشدهاستت و دچار نوسانات جامعه پستکرده
ان عنوو بته این دلیل گزینهِ مناستتتبی جهتِ انتخاب به

این محله، باشتد. ج( نمونهِ مورد مطالعهِ این پژوهش می
از جمله محلات تاریخی شتتتهر تبریز استتتت که غنی از 

های محیطی است و با گذر زمان در ها و قابلیتپتانسیل
ها، دستتتتخوش کنتارِ حف  و نگهتداری از این قتابلیت

 است. تغییرات زیادی نشده
محله  فرا از ایمحلته زیر تبریز، دفتریلر عزب محلته
شتهرداری شهر  2منطقه که در  بوده تبریز نوبر تاریخی

 که دباشمی غربی-شرقی کشیدگی دارای تبریز استت و
طالقانی و از ستتمت غرب به  خیابان به شتتر  ستتمت از

 ودیهمقص گذرپیاده. شودمی منتهی خیابان ارتش جنوبی
 و شرقی قسمت دو به را آن و گذشته محله این وسط از

 زبع راستای با تلاقی محل در و کند می تقستیم غربی
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 میدان نام به را مهمی تاریخی میدانچه و گره دفتریلر
 .دهدمی تشکیل مقصودیه

 معرفی محلهِ عزب دفتریلر تبریز )بخشی از فرا محلهِ تاریخی نوبر( و تصاویر مربوط به محله : 4جدول 
 مآخذ: نگارندگان

  
: دید از ریز محلهِ عزب دفتریلر به ساختمان 0مستجد میدان مقصودیه در محلهِ عزب دفتریلر. تصویر: 1راهنمای تصتاویر: )تصتویر

: دید از ریز محلِه 3: بخشی از بافت و بازارچه محلی محلهِ تاریخی عزب دفتریلر. تصویر4تاریخی ستاعت در فرا محلهِ نوبر. تصویر
: حسینیه 1: بخشی از معابر فرعی محلهِ عزب دفتریلر. تصویر 2بر. تصتویر عزب دفتریلر به ستاختمان تاریخی ار  در فرا محلهِ نو

 : بخشی از معابر اصلی محلهِ عزب دفتریلر(.9موجود در محلهِ عزب دفتریلر. تصویر 

 فرآیند مطالعه -7-2
، نظریاعتبارستنجی مدل مستخرج از مبانی راستتای در

آوری اطلاعات از طریق پرستتشتتنامه جمعروش اصتتلی 
استت که با دو روش مکمل دیگر، شامل مصاحبه و بوده

نا که مع گردید. بدینهای رفتاری تکمیلبرداشتت نقشه
ها، جهت ستتتازی دادهدر تحقیق حاضتتتر از روش مثل 

ودن آنها و افزایش بها و اطمینان از کاملتتأییتد یتافتته

 Streubert) استتتتها استتتتفاده شتتتدهاعتبار یافته

Speziale & Rinaldi Carpenter,2011.) 
 ها توسطبدین صتورت که در زمانِ تکمیل پرستتشتتنامه

ستتاکنین محله، نگارندگان در مورد چرایی و دلایل آنها، 
اند و همچنین با توجه به آشنایی سوالاتی را مطر  کرده

ای هحضتتور نگارندگان در محله به ثبت نقشتتهو تجربه 
 شد.رفتاری ساکنین در طی زمان تحقیق پرداخته

گیری آمتتاری از روش نمونتتهدر مورد انتختتاب جتتامعتته 
ت. اساحتمالی با زیرمجموعهِ تصادفی ساده، انتخاب شده

 حداقل یک تجربهِ زیستتتهشتترط انتخاب جامعه آماری، 

جامعه آماری، ابتدا  دهه در محله بود. جهت تعیین حجم
نفر از ستتتاکنتتان  32عنوان پتایلوت بین آزمون بتهپیش

اولیه در  گرفتت و با برآورد واریانس نمونهمحلته، انجتام
برای  022درصد، حجم نمونه برابر با 72سطح اطمینان 

عدد پرستشنامه  022دستت آمد. به این ترتی ، محله به
بخش )بخش اول، شتتتامل مشتتتخصتتتات آماری  در دو
شتوندگان و بخش دوم، به صورت چک لیستی رستشپ

سطح،  2لیکرت در  سوال، براسا  طیف 10متشکل از 
دهنده، از گرفت. فراوانی افراد پاستتخمورد ستتنجش قرار

دول های جنظرِ جسنیت و میزان تحصیلات مطابق یافته
 باشد.، می4

ها در محله عزب دهنده به پرسشنامهاطلاعات پاسخ :3جدول 
 ر از نظر جنسیت و میزان تحصیلات.دفتریل

 مآخذ: نگارندگان

 % 13,2 نفر 107 مرد جنسیت
 % 42,2 نفر  91 زن

 __ __ نامشخف
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میزان 

 تحصیلات

 % 12,2 نفر  01 زیر دیدلم
 % 41,2 نفر  94 دیدلم
 % 41 نفر  10 لیسانس
 % 10 نفر  13 لیسانسفو 

دکتری و 
 بالاتر

 % 1 نفر  2

 % 7 نفر 12 نامشخف
 222 کل

 نفر
122% 

ستتوالات به ارتباط میان ستتاحات حیات انستتانی از جنبه 
 های محیطی فضاهای سکونتیاخلا  کاربردی با قابلیت
داشت به این صورت که میزان ارتباط محله مذکور اشاره
های ستتاحات حیات انستتانی )عقیده و هرکدام از ستتنجه

 -اراده و خواسته -احستاسات، عواطف و هیجانات -باور
هتتای فیزیکی کردار( در هر کتتدام از قتتابلیتتت -گفتتتار
هتای فتاهری نظیرِ فرم، تنتاستتتبات، توجه به )ویژگی
ها(، همستتتایه، حف  محرمیت، کنترل دیدها و حریمحد

های منجر به هتای اجتمتاعی )توجه به قابلیتقتابلیتت
تعتاملات و ارتباطات انستتتانی نظیرِ برگزاری گلریزان و 

ها( ها و عزاداریها، مولودیت خیریه، برگزاری آیینامورا
های منجر به ایجاد معانی های نمادین )قابلیتو قتابلیت

 ها وو تصتتاویر  هنی نظیرِ دستتترستتی و دید به یادمان
صورت جداگانه در های اخلاقی( بهفضتاهای یادآور آموزه

دو مقیا  کلان )ستتطح محله( و خرد )ستتطح بنا( مورد 
 گرفت.سنجش قرار

 نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات -7-3

منظور ارزیابی نهایی ها، بهتجزیه و تحلیل پرستتشتتنامه
ازی الگوس»الگوی عملیاتی تحقیق از روش چند متغیره 

ی صورتاست که بهاستفاده شده« معادله های ستاختاری
گیرد. ترکیبی، از تحلیل عامل و تحلیل مستتتیر بهره می

الگوستتتازی »نرم افزار مورد استتتتفاده برای محاستتتبه 
افزار در این تحقیق نرم« ریهتتای ستتتتاختتتامعتتادلتته

باشد که ترکیبی از تحلیل می (EQS 6.1)ای.کیو.ا  
مستتتیر، الگوستتتتازی علّی بتتا متغیرهتتای پنهتتان و 

دهد. های چندگانه را مورد استتتفاده قرار میرگرستتیون
ها به ستتتازی دادهبرای ارزیتابی بتا نرم افزار ابتتدا آماده

کمتتک برنتتامتته ا .پی.ا .ا  صتتتورت و تتتدوین، 
تشتخیف، برآورد، آزمون، اصتلا  و اعتبارسنجی نهایی 

گرفت. اولین وستتتیلته آمو  انجامنظری بته لگوهتایا
آزمون روایی تحلیتل عاملی، آزمون کی.ام.او یا ستتتطح 

که مقدار کی.ام.او بزرگتر معناداری بارتلت استتت. زمانی
توان تحلیل عاملی نمود. هرچه راحتی میباشد به 2,1از 
رداری بمقدار بیشتتتر باشتتد مناستتبت و کفایت نمونهاین

 2,231بود؛ در این پژوهش این ضتتری  بیشتتتر خواهد
های برازش استتت. جهت تأیید اعتبار نتایا از شتتاخف

مناستتت  الگو شتتتامل نیکویی برازش، نیکویی برازش 
شتتده، شتتاخف برازش تطبیقی، ریشتته میانگین اصتتلا 

است. برآورد و مجذور خی استتفاده شتده مربعات خطای
 ده درشتت های مرت جهت تأیید اعتبار نتایا از شتتاخف

 ، استفاده شده است.3جدول 

 های مدل نظری قبل از غربالگری: شاخف2جدول 
 مأخذ: نگارندگان

 هاشاخص     

 
 
 

 محله/مقیاس

آلفای 
کرونباخ 
 پیش
 آزمون

آلفای 
 کرونباخ

سطح 
معناداری 
 بارتلت
 )کی.ام.او(

نیکویی 
برازش 
(GFI) 

نیکویی 
رازش ب

 اصلا 
 شده

(AGFI) 

نیکویی 
برازش 
 تطبیقی 

(CFI) 

ریشه میانگین 
مربعات خطای 
 برآورد

(RMSEA) 

مجذور خی 
بر درجه 
 آزادی

(CHI/DF) 

محله 
عزب 
 ردفتریل

 24/0 290/2 211/2 200/2 291/2 242/2 222/2 21/2 خرد
 24/0 299/2 247/2 212/2 214/2 231/2 211/2 712/2 کلان

های تأییدی و شتتتاخفبتا توجه به نتایا تحلیل عامل
قبولی گیری از برازش قتتابتتلارزیتتابی، الگوهتتای انتتدازه
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های کمی، این برخوردار استتتت. پس از انجتام تحلیتل
صورت کیفی نیز ها بهاطلاعات مستتخرج از پرستشتنامه

 شد.واکاوی

 تحقیق هاییافته -8

 های محیطبررساای تیریرگراری قابلیت -8-1

بر ساااتاات تیاات انسااانی در محله عزب 

 دفتریلر در مقیاس کلان
های محیط ، ستتنجشِ قابلیت2های جدول مطابق یافته
ه دهد کمی کلان در محله عزب دفتریلر نشاندر مقیا  

( در مجموع، دارای بیشترین 77/2قابلیت نمادین محیط )
استتت و بعد از آن، ستتاحات حیات انستتانی بودهتأثیر بر 

(، بر ساحات حیات انسانی 21/2قابلیت فیزیکی محیط )
(، 92/2مؤثر بوده و در نهتایت، قابلیت اجتماعی محیط )

ست. در اکمترین تأثیر را بر ستاحات حیات انسانی داشته
قابلیت نمادین محیط، از بین ستتتاحات حیات انستتتان، 

ت اس( تأثیر بیشتری داشته23/2ستاحات درونی انسان )
های ستتاحات حیات انسان، سنجِه که در ستطح ستنجه

( دارای بیشترین 94/2احستاستات، عواطف و هیجانات )
است. در قابلیت فیزیکی محیط، ساحات درونی تأثیر بوده
است که در سطح ( تأثیر بیشتتتری داشتتته77/2انستان )
های ستاحات حیات انستان، ستتنجِه احستتاسات، ستنجه
(، دارای بیشتتتترین تتتأثیر 21/2اطف و هیجتتانتتات )عو
استتت و در مورد قابلیت اجتماعی محیط، ستتاحات بوده

است که در ( تأثیر بیشتتری داشتته22/1درونی انستان )
های ساحات حیات انسان، سنجِه گفتار و ستطح ستنجه

 است.(، دارای بیشترین تأثیر بوده11/2کردار )

 مآخذ: نگارندگان های محیط بر ساحات حیات انسان در محله عزب دفتریلر )مقیا  کلان(: میزان تأثیرگذاری قابلیت1جدول 

 محله عزب دفتریلر در مقیاس کلان )سطح محله(

 بارعاملی سنجه  نشانه بارعاملی ساتات تیات انسانی بارعاملی قابلیت محیط
قابلیت فیزیکی 
 محیط

 49/2 عقیده و باور Q1 77/2 ساحات درونی 21/2
Q2  احساسات، عواطف و

 هیجانات
21/2 

Q3 32/2 اراده و خواسته 
 22/2 گفتار و کردار Q4 22/2 ساحات بیرونی

قابلیت اجتماعی 
 محیط

 20/2 عقیده و باور Q5 22/1 ساحات درونی 92/2
Q6  احساسات، عواطف و

 هیجانات
24/2 

Q7 27/2 اراده و خواسته 
 11/2 گفتار و کردار Q8 11/2 ساحات بیرونی

قابلیت نمادین 
 محیط

 27/2 عقیده و باور Q9 23/2 ساحات درونی 77/2
Q10  احساسات، عواطف و

 هیجانات
94/2 

Q11 91/2 اراده و خواسته 
 22/2 گفتار و کردار Q12 22/2 ساحات بیرونی
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 های محیطبررساای تیریرگراری قابلیت -8-2

بر ساااتاات تیاات انسااانی در محله عزب 

 دفتریلر در مقیاس خرد
های محیط ، ستتنجشِ قابلیت1های جدول مطابق یافته
دهد که می محله عزب دفتریلر نشاندر  خرددر مقیا  

( در مجموع، دارای بیشترین 22/1قابلیت نمادین محیط )
استتت و بعد از آن، تأثیر بر ستتاحات حیات انستتانی بوده

(، بر ساحات حیات انسانی 22/2قابلیت اجتماعی محیط )
(، 10/2مؤثر بوده و در نهتایتت، قابلیت فیزیکی محیط )
در ست. اکمترین تأثیر را بر ستاحات حیات انسانی داشته

قابلیت نمادین محیط، از بین ستتتاحات حیات انستتتان، 

ت اس(، تأثیر بیشتری داشته71/2ستاحات درونی انسان )
های ستتاحات حیات انسان، سنجِه که در ستطح ستنجه
. است( دارای بیشتترین تأثیر بوده94/2اراده و خواستته )

در قتابلیتت اجتماعی محیط، ستتتاحات درونی انستتتان 
استتتت که در ستتتطح اشتتتته(، تأثیر بیشتتتتری د22/1)

های ساحات حیات انسان، سنجهِ اراده و خواسته ستنجه
ت است و در مورد قابلی(، دارای بیشترین تأثیر بوده92/2)

( تأثیر بیشتتتری 22/1فیزیکی محیط، ستتاحات درونی )
های ساحات حیات انسان، است که در سطح سنجهداشته

تأثیر (، دارای بیشتتترین 13/2ستتنجهِ اراده و خواستتته )
 است.بوده

 مآخذ: نگارندگان های محیط بر ساحات حیات انسان در محله عزب دفتریلر )مقیا  خرد(: میزان تأثیرگذاری قابلیت9جدول 

 محله عزب دفتریلر در مقیاس خرد )سطح بنا(

 بارعاملی سنجه  نشانه بارعاملی ساتات تیات انسانی بارعاملی قابلیت محیط
قابلیت فیزیکی 
 محیط

 33/2 عقیده و باور Q1 22/1 ساحات درونی 10/2
Q2  احساسات، عواطف و

 هیجانات
22/2 

Q3 13/2 اراده و خواسته 
 21/2 گفتار و کردار Q4 21/2 ساحات بیرونی 

قابلیت اجتماعی 
 محیط

 42/2 عقیده و باور Q5 22/1 ساحات درونی 22/2
Q6  احساسات، عواطف و

 هیجانات
39/2 

Q7 92/2 اراده و خواسته 
 13/2 گفتار و کردار Q8 13/2 ساحات بیرونی 

قابلیت نمادین 
 محیط

 71/2 ساحات درونی 22/1
 

Q9 19/2 عقیده و باور 
Q10  احساسات، عواطف و

 هیجانات
91/2 

Q11 94/2 اراده و خواسته 
 21/2 گفتار و کردار Q12 21/2 ساحات بیرونی 

  .

 بحث -8
های تحقیق حاکی از این استتتت که در مقیا  یتافتته

کلتان؛ در مورد قتابلیت فیزیکی محیط؛ وجود بناهایی با 
شتتکل، فرم، تناستتبات، رن  و استتتفاده از مصتتالحی 

 است تأثیر بسیاری بر احساسات ساکنانآورد توانستهبوم
هایِ )نایبی و همکاران، باشتتد که منطبق با یافتهداشتتته
ستنخ با وجود انستان در اهای هم( استت که فضت1421

کنار تقارن، تعادل و تناستت  در معماری ایرانی را عاملِ 

داند و این درحالی داشتنِ احسا  آرامش ساکنان آن می
استتت که در تحقیقی دیگر خرابی و فرستتودگی فضتتاها 
است عامل ایجاد احسا  افسردگی در افراد تلقی نموده

(Mahmoud,2018) پیوند و دلبستتتتگی به خانه ،
عاطفی میان انستتتان و خانه استتتت که افزایش کیفیت 

خاطر آنان در خانه را در پی ها و ستتکینهزندگی انستتان
( همچنین در مورد 1471دارد )حجتتت و همکتتاران، 

قابلیت اجتماعی محیط؛ وجودِ فضتتاهایی که بستتترستتازِ 
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المنفعه در های اجتماعی نظیرِ انجام امورات عامهفعالیت
های این محله، زمینِه مقصودیه و حسینیه مسجد میدان

لازم جهت انجام فعالیت )گفتار و کردار( را برای ساکنان 
( 0227های )باقری، ستتتازد که منطبق با یافتهمهیّا می

ها و استتتتفادهِ منعطف از بناها استتتت کته تنوع فعالیت
ای همخصوصا مسجد و حسینیه در مرکز محله از ویژگی

در تحقیقی دیگر در مورد رشِد های ستنتی استت. محله
ری گیری حداکثاجتماعی میان افراد تأکید بر بهره روابط
است تا های تاریخی و واحدهای مستکونی شدهاز مکان

این روابط بتوانند جای خود را در محیط اجتماعی بگیرند  

(Hakeel,2009)  و هتمتینطور، در مورد قتتابلیتتت
یی چون ار ، هانمادین محیط؛ وجود فضتتتاها و یادمان

های تاریخی در این محله به ستتاعت، مجموعه خانهبرج
عنوان نمادهای اصتتالت شتتهر در  هن ستتاکنان، باع ِ 

است، که منطبق با تأثیرگذاری بر احستاستات آنها شتده

( استتتت که معتقد Rapaport, 1990های )یتافتته
ها، بر عناصتتر کالبدی، شتتامل پیاماستتت، محیط علاوه
استتت که مردم آنها را رمزگشتتایی و معانی و رمزهایی 

کننتد و در نهتایت یک حس کلی نستتتبت به در  می
گیرد و درنتایا تحقیقِ )مداحی محیط در فرد شتتکل می

است که مفهوم فرهن ، ( آورده شده1479و معماریان، 
تنها در برداشت رسد نهنظر میمظاهر و نمودهای آن به
و رستتتوم و رفتار ها، هنجارها، آداب مردم، باورها، ارزش

زیستت مصنوع، از جمله بلکه در طراحی اشتیاء و محیط
 (. 9ها تأثیرگذار است )جدول محله

دلیلِ در مقیا  خرد؛ در مورد قابلیت فیزیکی محیط؛ به
ها، باع ِ تقویتِ ها در خانهتوجه به کنترل دیدها و حریم

استتت اعمال ارادی ستتاکنان محلهِ عزب دفتریلر، شتتده
در تحقیقی دیگر ارتباط فضای داخل خانه بر  کهدرحالی

 فضای شده که معتقد استاحستاسات و عواطف بررسی
داخلی خانه، نبود فضای کافی برای افراد خانواده، باع  

شتتود و القاء حس پریشتتانی برای اعضتتای خانواده می
کردن حس صتتتمیمیت و صتتتحبت میانِ جای فراهمبه

کننده و ناراحتعنوان عامل اعضتتتای ختانواده، خود بته

و  (halibi, 2009)گردد ایجتاد حس غم و اندوه می
است که افراد در مواجهه با در تحقیق دیگر اشتاره شتده

من به آن تعلّق »کننتد کته هتا ابراز میبرخی از مکتان
بخشتتتند و به این وستتتیله به آن مفهوم خانه می« دارم

( و در تحقیقی دیگر آورده 1422)دانشتتتدور و دیگران، 
استت که نبود فضای کافی و روابط نادرست میان هشتد

 فضتتتاها در خانه تأثیرات معین بر روابط خانوادگی دارد

(Robert-Hughes,2011)  در متتورِد قتتابتتلیتتت
اجتماعی محیط؛ ساحات درونی با سنجهِ اراده و خواسته، 

کنندگی بیشتتتری در قابلیت اجتماعی داشتتت؛ که تعیین
های محله مورد نهرستتتد فضتتتای داخلی خانظر میبته

های اجتماعی، نظیر امکان برگزاری مطتالعته بتا قابلیت
های جمعی ستتتب  تقویت اعمال ارادی اخلاقی فعتالیت

ساکنان و نیز باع  افزایش تعاملات اجتماعی با یکدیگر، 
است که درنهایت بر سنجهِ اراده و خواسته تأثیرگذار شده
 احات درونیاست. در موردِ قابلیت نمادین محیط؛ سبوده

کنندگی بیشتتتری در با ستتنجهِ اراده و خواستتته، تعیین
رستتد فضای داخِل نظر میقابلیت نمادین داشتت؛ که به

های نمادین، نظیر بنتاهتای محلهِ عزب دفتریلر، قابلیت
داشتتتن دید از بازشتتوهای بناها به فضتتاهایی که یادآور 

هتای اخلتاقی ستتتاکنتان دارد نظیرِ مرکز محله و آموزه
ها، تأثیر زیادی بر روی اعمال ی برگزاری گلریزانفضتتا

است که درنهایت بر ارادی اخلاقی ستاکنانِ محله داشته
ا است که منطبق بستنجهِ اراده و خواسته تأثیرگذار بوده

انسان در رابطه  (Motalebi,2005: 93)هایِ یافته
های فرهنگی محیط به برخی از فضتتتاها معنا بتا ارزش
دهد های مبتنی بر آنها را انجام میبخشتتتد و رفتتارمی

 (.9)جدول 
 سازی سبک زندگی اخلاقیهای محیط موجود در محلهِ عزب دفتریلر در دو مقیا  خرد و کلان جهتِ زمینه: قابلیت2جدول 

قابلیت 

 محیط
 های موردی محلهِ عزب دفتریلر تبریزنمونه مقیاس
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 کلان

 
 خرد

 

 
 .

 های محیط در محله عزب دفتریلر در دو سطح کلان وقابلیتکنندگی ارتباط بین به بررسی میزان و تعیین 0نمودار شتماره 
 پردازد.خرد با ساحات حیات انسانی ساکنان می

 

 باشند.دهندهِ بارعاملی میاعداد روی خطوط ارتباطی، نشان راهنما:

 و کلان های محیط با ساحات حیات انسان در محلهِ عزب دفتریلر تبریز در دو مقیا  خرد: ارتباط قابلیت0نمودار 
 مآخذ: نگارندگان
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 نتیجه تحقیق -9
گیریِ حداکثری از دنبال بهرهانستتتان در هر محیطی به

های موجود آن محیط در جهت پاستتتخ به انواع قتابلیت
متعتدد نیتازهتای فردی و اجتماعی خود بوده و ستتتعی 

ساحات وجودی راستا با کند محیط اطراف خود را هممی
 تر کردن زنتتدگی، تغییر دهتتد.خویش در جهتت مطلوب

های تحقیق حاضتتتر نیز حاکی از این استتتت که یتافته
های دهنتدگی محیط، قابلیتمطتابق بتا رویکرد امکتان

توانند امکان بروز ستتتبک زندگی اخلاقی را محیطی می
کننتتده هتتا تعیینآورنتتد هرچنتتد کتته این قتتابلیتتتفراهم
  باشند.ینم

برای دستیابی به سبک  در رابطه با ستوال اول پژوهش،
زنتتدگی اخلتتاقی بتتا الگوبرداری از مراحتتل تکوّن رفتتتار 

مستتتئلته برقراری ارتباطی میان اخلتاقی، نیتاز بته طر 
ستاحات وجودی انستان، شامل دو دسته ساحاِت درونی 

اراده و -ف و هیجاناتاحستتاستتات،عواط-عقیده و باور)
ط های محی( با قابلیتکردار-گفتار( و بیرونی )خواستتتت

)قابلیت فیزیکی محیط، قابلیت اجتماعی محیط و قابلیت 
گیری متغیرهای ستتتبک نمادین محیط( جهت شتتتکل

-طبقه-نماد-عمل-منش-ستتترمتایه-میتدانزنتدگی )
در رابطه با ستتوال دوم پژوهش و (، طر  گردید. قریحه

لگوی پشتتنهادی در محلهِ ستتنتی عزب اعتبارستتنجی ا
شتتتد که ، این نتیجه حاصتتتل4دفتریلر، مطابق نمودار 

محله موردمطالعه در سطح کلان )سطح  فیزیکیقابلیت 
واستتتطه وجود بناهایی با فرم، تناستتتبات و... محله(، به

مبتنی بر الگوهتتای بومی و  هن آشتتتنتتا بر ستتتاحتتتِ 
احستاسات، عواطف و هیجانات ساکنان و در سطح خرد 

ها بر ساحت )ستطح خانه( توجه به کنترل دیدها و حریم
که به نوبه خود گذار بوده استتتت؛ اراده و خواستتتته تاثیر
ر د امکان تحقق ستتبک زندگی اخلاقی بستتترِ لازم جهت

محله  اجتماعیکنتد. قتابلیت فرد و جتامعته رافراهم می
واستتطه موردمطالعه در ستتطح کلان )ستتطح محله( ، به

وجود مستتاجد و مراکز اجتماع محور در راستتتای تقویتِ 
ستاحتِ گفتار و کردار ستاکنان و در ستتطح خرد )سطح 

واستتتطه امکان برگزاری مراستتتمات مذهبی و خانه( به
آهینی در راستتای تقویت ستاحت اراده و خواسته؛ زمینِه 

در فرد و اجتماع را  ثبات سبک زندگی اخلاقیلازم جهتِ 
محله  نمادیناستتتت. درنهتایتت، قتابلیتت فراهم نموده

واسطه وجود موردمطالعه در سطح کلان )سطح محله(، به
معانی  هنی مشتتتر  در بین بناهای تاریخی که یادآورِ 

ستاکنان محله استت بر ستاحتِ احستاستتات، عواطف و 
هیجانات تاثیرگذار بوده و در ستتطح خرد )ستتطح خانه( 

واستتطه دید و چشتتم انداز مناستت  به بناها و مراکز به
بتاارزش فرهنگی در راستتتتای تقویتِ ستتتاحت اراده و 

رواج و نهادینه شتتدن ستتبک خواستته، زمینهِ لازم جهتِ 
استتتت  در فرد و جتامعه را مهیّا نموده گی اخلتاقیزنتد

(.4)نمودار 

 

 های محله.سبک زندگی اخلاقی در تعامل با قابلیتهای تأثیرگذار بر : مؤلفه4نمودار 
 )مأخذ: نگارندگان(
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ستتتبک زندگی در تعامل باور و  درنهتایتت اگر بدذیریم
 توان با اراههِ راهکارهاییگیرد، میکنش )رفتار( شکل می
هتای محیط، گامی هرچند کوچک در مبتنی بر قتابلیتت

جهتِ بستتترستتازی مکانی جهت امکان تحقق ستتبک 
 کر استتتت که تبدیل زندگی اخلاقی برداشتتتت. لازم به

ی بر ناصول به راهکارهای عملیاتی نیاز به تحقیقات مبت
های بعد از اجرا دارد که پیشنهاد نوشتار شواهد و ارزیابی

به این  2باشد. در جدول حاضتر برای تحقیقات آتی می
 است.اصول اشاره شده

: اصول پیشنهادی به منظور بسترسازی مکانی 7جدول 
 جهت امکان تحقق سبک زندگی اخلاقی 

های قابلیت

 فیزیکی

ی هاتوجته به الگوی نماهای خانه -
جهتت امکتان تتداوم تاریخ بومی بته

  هنیت عامه.
ها و قلمروها توجته به حف  حریم -

جتهتتت اثترگتتذاری بر رفتتتارهتتای 
 قلمروپایی ساکنان.

های قابلیت

 اجتماعی

تعبیه فضتاهای باهمستانی در سطح 
محله و فضتتتاهای ستتتکونتی جهت 

 های فرهنگی.امکان بروز کنش

های قابلیت

 نمادین

وقوع رویدادهای بستترسازی مکانی 
منطبق بر بتتاورهتتا و اعتقتتادات در 
ها و راستتتتتای تقویت معانی، ارزش

 تصاویر  هنی ساکنان.

 مآخذ: نگارندگان

 تقدیر و تشکر -12

 موردی از طرف نویسندگان اعلام نشده است

 هانوشتپی  -11
موردی، جستتتتجویی تجربی استتتتت کتته پژوهش -1

بررستتی ای معاصتتر را در متن زندگی واقعی مورد پدیده
ویژه زمانی که مرز میان پدیده و زمینهِ دهتد، بهقرار می

، به 431: 1423نباشد )گروت و وان ،  آن کاملا واضتح
 (.14: 1773نقل از یین، 

 و لاتین منابع فارسی -12
 قرآن کریم 

 نها البلاغه 

 زاده، حسین و کرامتی، غزال. ابراهیمی، غلامرضتا و سلطان
تحول ستتتبک زندگی و  . بتازتتاب فرهن  غرب در1471

نظر هتای اواخر قاجار شتتتهر همدان. با  معمتاری ختانته
13(39 :)42-07. 

 مطالعه 1470کرونتدان، ستتتونیا. احمتدی، قتادر و نتادری .
تطبیقی کیفیتت زنتدگی در محلتات بتافتت جتدید و قدیم 

موردی: محله شهر  قد  و قطارچیان شهر شهری )نمونه
 .91-21(: 2)0سنندج(. مطالعات شهری 

 دو جهان ایرانی: 1423ارمکی، تقی و شتتتالچی، وحید. آزاد .
(: 3مستتجد و کافی شتتاپ. مطالعات فرهنگی و ارتباطات )

124-114 . 

 بررسی 1422حستین، ابوالحسن و خرمی، شمسی. تنهایی .
رابطته جتامعه شتتتناختی باورهای دینی و ستتتبک زندگی 
براستا  نظریه و روش گافمن )مطالعه موردی کرمانشاه(. 

 .17-31(: 1ژوهش اجتماعی )پ

  .تأملی در نقش 1427حجتت، عیستتتی و آقالطیفی، آزاده .
 -مختاطت  در کیفیتت معمتاری امروز ایران. هنرهای زیبا

 . 02-42(: 30معماری و شهرسازی )

  .حجت، عیسی و مظفر، فرهن  و سعادتی، سیده پوراندخت
بستگی گیری دل. تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل1471
 -ان به آن )ارایه یک مدل فرآیند علّی(. هنرهای زیباانستتت

 . 21-10(: 0) 00معماری و شهرسازی 

 مقدم، مسعود و مرعشی، سیدمنصور و حقی، احمد و صفایی
. بررستتی رابطه میان نظر و 1479محمد. زاده، علیحستتین

عمتتل در تربیتتت اخلتتاقی براستتتا  نظریتته اعتبتتاریتتات 
 .129-027(: 09)14طباطبایی. تربیت اسلامی علامه

 مقدم، منصتتتور و دانشتتتدور، ستتتید عبدالهادی و ستتتدهری
. تبیین مدل دلبستتتتگی به مکان و 1422چرخچیان، مریم. 

معماری و -بررستی عناصر و ابعاد مختلف آن. هنرهای زیبا
 .49-32(: 42شهرسازی )

  .تحلیل نظریه 1472دانشتگرمقدم، گلرخ و اسلامدور، مرمر .
گیبسون و بازخورد آن در مطالعات  قابلیت محیط از دیدگاه

 انسان و محیط انسان ساخت. معماری و شهرسازی آرمان

 .94-21(: 7شهر )
 . معماری و کیفیت زندگی انسان در نظام 1473سامه، رضا .

 معرفتی اسلام. قزوین: جهاد دانشگاهی، واحد قزوین.

 . محاط در 1473شتتتاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضتتتا .
رد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی. محیط:کارب

 تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی. 
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The achievement of an ethical lifestyle is a very complex issue whose roots can be found in the interaction between the environment 

and our existential aspects as humans. In any environment, we seek to make the most of available environmental capabilities to 

meet a variety of individual and social needs. We tend to modify our surroundings to fit our own existential aspects and to make 

life more desirable. The purpose of this study is to identify and explore the relationship between environmental capabilities and 

existential human aspects in line with the achievement of an ethical lifestyle. The present study seeks to answer the following 

question: How can we explain the relationship between environmental capabilities and an ethical lifestyle? Previous theoretical 

studies suggest that existential human aspects, including internal areas (beliefs; feelings/emotions; intentions/desires) and external 

areas (speech; behavior) interact with environmental capabilities (physical,social,symbolic) to influence lifestyle-shaping 

variables(scope, capital, character, practice, symbols, class, and disposition). In order to achieve a moral lifestyle and thus a moral 

behavior in humans, there are stages for ethics to actualize in practice – stages that express the process of knowledge and practice 

in an ethics-forming way. The stages of the development of ethical behavior from the Islamic point of view are as follows: intention 

and potential (knowledge and possibility); action (idea/mind); reaction (manifestation/apparent behavior); character 

stage(habit/stability); culture and method (expansion/pattern formation/propagation).At each of these stages, environmental 

capabilities affecting existential human aspects provide the context for the formation, consolidation, and institutionalization of an 

ethical lifestyle. Perhaps the most important feature that one should consider in today’s consumer world is choice. One’s choice in 

the face of a multitude of consumption patterns will lead to one’s distinction (symbols) from other social spaces (scopes/areas) and 

will bring about unity among the members of the social space (class). The important point in this choice is that the social structure 

chosen according to an ethical lifestyle must be consistent with the nature of one’s beliefs and ideas to prepare the ground for an 

ethical lifestyle (character). After choosing the desired social structure, one must take steps to develop one’s second existential 

aspect, that is, the area of emotions, affects and feelings. In other words, by foregrounding the symbolic principles of belief and 

thought (symbols), one’s attitudes, desires, tendencies, values and insights help nurture and develop one’s existential aspects. In 

the meantime, maybe the environment (social, economic and cultural capital) pose limitations for the individual. The only way to 

overcome these environmental constraints is to have a strong will (strengthening one’s will and intention) which plays a central 

role in achieving an ethical lifestyle. When one understands the ethical way of living according to his/her internal areas of existence, 

one can actualize (turn into practice) one’s internal areas through one’s external areas (speech and action). To test the theoretical 

model of the study, we selected Azab Daftariller, a traditional neighborhood in Tabriz, and sampled 200 participants from among 

the residents to investigate the effects of environmental capabilities on existential human aspects as the context for the formation 

of an ethical lifestyle using confirmatory factor analysis. The results indicate that the interactions between physical environmental 

capabilities on the one hand and human feelings/emotions at the macro-level (in the neighborhood) and human intentions/desires 

at the micro-level (at home) on the other hand provide the context for the formation of an ethical lifestyle in individuals and in 

society at large. Finally, the interaction between symbolic environmental capabilities on the one hand and human feelings/emotions 

at the macro-level (in the neighborhood) and human intentions/desires at the micro-level(at home) on the other hand provide the 

context for the expansion and institutionalization of an ethical lifestyle among family members and in society at large.. 

Keyword: environmental capabilities, existential human aspects, ethical lifestyle, development of ethical behavior, 

traditional Iranian neighborhoods  
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