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چکیده
بدین منظور باید . یکی از راهکارهاي ارتقاي کیفیت محیط زندگی انسان، روشن بودن سلسله مراتب فضایی آن می باشد

ی آن به روشنی از یکدیگر تفکیک شده باشد و مرز این عرصه عرصه هاي عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوص
این . این کار سبب افزایش حس تعلق به محیط شده و به محیط هاي مسکونی هویت می بخشد. ها قابل تشخیص باشد
در ، ر بر کیفیت ارتباط انسان با محیطبه منزله ي یکی از عوامل تأثیر گذاهاي انسانی قلمرو نظاممقاله با هدف بررسی

و مشاهده روش این تحقیق کیفی است و رویه ي عملی آن استفاده از پرسشنامه . استمحله ي نوغان مشهد، پرداخته
 در محله نوغان با توجه به حضور زائران و ساکنیننتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام قلمروهاي انسانی  .می باشد

قلمرو اولیه محدود شده و به سبب این هم نشینی واقع  در؛شکل خاصی به خود گرفته است در یک منزل مسکونی
در این محله ماهیتی دوگانه به خود گرفته که کمتر با ابعاد کالبدي تفکیک شده و بیشتر مربوط به ابعاد ثانویه قلمرو 
به فضاي نیمه  قلمرو ثانویه در این منطقه با توجه به حضور غیر و خودي در آن،بدین ترتیب .روانی می باشد-ادراکی

.عمومی و نیمه خصوصی تقسیم می گردد

.محله ي نوغان مومی،قلمرو اولیه، قلمرو ثانویه، قلمرو ع نظام قلمروهاي انسانی،:کلیدي هاي واژه

مقدمه-1
. انسان نیازمند آرامش، احساس امنیت در زندگی خصوصی خود و محترم شمرده شدن قلمرو خویش از جانب دیگران است

سامان دهی محیط زندگی وي، جز از طریق اتخاذ شیوه هاي صحیح در مشخص ساختن عرصه هاي خصوصی و عمومی زندگی 
ایجاد چنین ساختاري، احساس تعلق به . میسر نیست... زمینه هاي فضایی، دسترسی و  قیق در کلیهاو و ایجاد سلسله مراتبی د

در پی آن است تا با بررسی مبانی نظري و  مقالهاین .[1]محیط را به فرد القا نموده، و به سکونتگاه وي هویت می بخشد
بدین منظور ابتدا  .نی موجود در محله ي نوغان بپردازدنظام قلمروهاي انسابه بررسی پژوهش هاي پیشین در حیطه ي قلمرو، 
 در ادامه. ذکر می گرددو عوامل تأثیر گذار بر آن  شدهسپس ویژگی هاي قلمرو ارائه . به بررسی مفهوم قلمرو پرداخته می شود

 ارائه شده وي نوغان محله  پیشینه يخالصه اي از در نهایت. توضیح و دسته بندي نظام قلمروهاي انسانی، پرداخته می شود
. نظام قلمروهاي انسانی در آن بررسی می گردد
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مفهوم قلمرو-2
و والیتمملکتملک،معنیبامرکبیفرهنگ دهخدا آن را اسم. قلمرو از اساسی ترین نیازهاي طبیعی انسان است

 .[2]نمایندقبولرااونوشتهآنجادممرورودپادشاهینوشته قلمآندرکهوالیتیومتصرفه معرفی می کند؛ در واقع ملک
می معرفیزمینبه معنی Terraریشه ازراواژهاینوبستر،فرهنگ.می باشد Territoryانگلیسی واژهمعادلقلمروهمچنین

همشخص شدمحدودهنیزویا قانونکشورملت،یکاختیارتحتآبیازمینمعادلتملک،محدوده تحتبرعالوهراآنوکند
، از مفهوم قلمرو به شکل هاي سکونت بر روي زمینآدمی از ابتداي .[3]می داندفکريجریانفعالیت یاخاصفضايبراي

گوناگون استفاده کرده است؛ براي سرپناه هاي خود حد و مرز تعیین کرده است، آن ها را نشانه گذاري کرده و به نوعی به 
سال پیش مشاهده  30000ن نشانه گذاري ها را می توان در غارهایی متعلق به شواهد ای. محیط اطراف خود شکل داده است

ایفاي نقش فضا و مکان، تنها به حیات بشري محدود نمی شود، بلکه حیات انبوهی از گونه هاي قلمرو گرا مانند .[4]نمود
طوالنی دارد و دل مشغولی پژوهشگرانی  بررسی و مطالعه رفتار قلمروگراي حیوانات تاریخچه اي.[5]حیوانات را در بر می گیرد

درك مفهوم قلمرو در زندگی .[6]بوده است 1960تا  1940، و نایس از دهه 1950در دهه ، کارپنتر1920چون هاوارد در دهه 
وان امروزه قلمرو را به عن. ي اجتماعی استاقلمرو کامالً فضایی نیست بلکه تا حدود زیادي پدیده  .[7]حیوانات ساده تر است

همچنین قلمرو پایی . ناحیه اي می شناسند که به طور اختصاصی به تصرف یک یا گروهی از گونه اي خاص درآمده باشد
.[5]بهترین قلمرو از آن قوي ترین استطبق این مفهوم، را نیز شامل می شود؛  "بقاي اصلح"مفهوم 

. آغاز شد 1920ختی زندگی شهري دارد که در دهه بررسی مفهوم قلمرو براي انسان ها ریشه در تحلیل هاي جامعه شنا
بدین ترتیب مصاحبه گرانی که درباره ي کارکرد گروه هاي اجتماعی در مکان هایی عمومی مانند رستوران و مشروب فروشی و 

ان، و حتی محله ها بررسی می کرده اند به صورت مداوم با قلمروهایی برخورد می کردند که با خیابان ها، مکان هایی در خیاب
این . کناره هاي خیابان مجزا شده بود، به این منظور که گروه هایی خاص اجازه ي ورود به قلمرو گروه دیگر نداشته باشند

. دسته بندي قلمروها به علت تفاوت در ملیت ها و رنگ هاي نژاديِ متفاوت استفاده کنندگان و گاه طبقه هاي اجتماعی بود
آن است که رفتار مربوط به قلمرو و پیامدهاي آن مثل مالکیت و دفاع گاه به گاه فعاالنه از قلمرو را این رفتارها نشان دهنده ي 

در تمامی گروه هاي انسانی می توان مشاهده کرد و رفتار قلمروگراي فرآیندي پیچیده است که بر حسب شرایط و مقتضیات 
قلمرو نه تنها از بعد آسودگی  -1: شترك وجود دارد که عبارتند ازو مدر تمام این رفتارها دو جز مهم .[8]زمان تغییر می کند

قلمرو از راه تأمین، سازماندهی و   -2جسمی، بلکه از لحاظ رفاه اجتماعی براي بقاي یک گونه خاص بسیار حیاتی است و 
.[5]ساختار بندي فضا به وجود می آید

در جریان این تعامل، نسبت به فضاهاي . با محیط هستندبنابراین می توان گفت که انسان ها همواره در حال تعامل 
نسبت به بعضی از فضاها مالکیت دارند و  آن ها را از آنِ خود می دانند . مختلف تعلقات و احساس هاي متفاوتی پیدا می کنند

در . ل آن را نمی دهندو ورود افراد به آن را به کنترل می کنند؛ برخی دیگر از فضاها را عمومی پنداشته و به خود حق کنتر
واقع می توان گفت که قلمرو یکی دیگر از سازوکارهاي نظارت بر مرز میان خود و دیگران و ابزاري براي رسیدن به خلوت 

اگر خلوت و سازوکارهاي مرتبط با آن مورد توجه قرار نگیرند یا به شکلی انعطاف پذیر در طراحی به کار گرفته . دلخواه است
آن سست باشد و یا اگر معناي سلسله مراتب متفاوت فضاي شخصی و قلمرو حفظ نگردد، افراد به ناچار آن شود که مرزهاي 

.[9]دست یابند) از دید خود(قدر با محیط کلنجار بروند تا به میزان دلخواه تعامل 

ویژگی هاي قلمرو-3
زیرا اشراف . ایجاد احساس هویت می شونددر واقع قلمروها سبب . یکی از مهمترین ویژگی هاي قلمروها حس هویت است

بر همین اساس  .[8]بر محدوده اي جغرافیایی و امکان ایجاد نظارت بر آن تعریفی عینی از فرد یا گروه به دست می دهد
بسیاري از ما خود را با محله اي که در آن زندگی می کنیم معرفی می کنیم و آن را بخشی از وجود و هویت خود می دانیم 
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به همین علت در فضایی که آن را متعلق به خود .[10]یکی دیگر از ویژگی هاي قلمروها امکان شخصی سازي آن است.[9]
با این کار، قلمروي خود را . می دانیم و یا با آن ارتباط نزدیک داریم، سعی در گذاشتن عالئمی از خود و تغییر آن را داریم

از این طریق به دیگران اعالم می داریم که این قلمرو به ما . ان مشخص می کنیمتعریف کرده و محدوده ي خود را براي دیگر
تحت » محیط هاي پاسخده«در واقع شخصی سازي همان موضوعی است که ایان بنتلی و همکارانش در کتاب .[9]تعلق دارد

عی متعلق به خود میدانیم، اثرات و آن ها معتقدند که ما در مکان هایی که آن ها را به نو. عنوان رنگ تعلق مطرح کرده اند
خواه این فضاها داخلی و خصوصی باشند و خواه بیرونی و .نشانه هایی از خود باقی گذاشته، مهر و نشان خود را بر آن می زنیم

.[12]در این میان، شخصی سازي قلمرو ها وقتی مهم تر می شود که قلمرو قسمت ماندگاري از زندگی ما باشد.[11]عمومی
نابراین، ما عالوه بر تعیین قلمرو براي خود، براي انواع قلمروهاي اطرافمان با توجه به درجه ي اهمیتشان، سلسله مراتبی قائل ب

بر این اساس می توان گفت که از نظر درجه بندي سلسله مراتب، اتاق شخصی خود . هستیم و آن ها را دسته بندي می کنیم
ان به عنوان قلمرو خصوصی خود می پنداریم؛ بر همین اساس نحوه و میزان شخصی سازي را بسیار بیشتر از کوچه و محله م

بنتلی و همکارانش معتقدند که سلسله مراتب قلمرو و به تبع آن میزان شخصی سازي آن .[9]آن ها نیز براي ما متفاوت است
مالکیت داریم، بسیار بیشتر از مکان هاي  بر این اساس مکان هایی که نسبت به آن.[11]ها تحت تأثیر نحوه ي تصرف است

.[9]عمومی قلمرو ما محسوب می شوند و ما بیشتر عالقه مند به تغییر و شخصی سازي  در آن ها هستیم
بنابراین رفتار قلمروپایی در کاهش تنش هاي زندگی و تعیین نقش افراد مهم بوده و عادت هاي وابسته به قلمرو به یک 

اما باید توجه داشت فرهنگ هاي . ن و تکلیف این که چه چیزي در اختیار چه کسی است را معلوم می داردمعنا زندگی را آسا
بنابراین هنجارهاي خاص قلمروگرایی . قلمروخواهی متفاوتی روبه رو هستند، مختلف با گستره ي انواع مشکالت خلوت گزینی

بدین ترتیب باید گفت که مهمترین ویژگی قلمرو و .[10]و [8]زندگی انسان در جوامع مختلف شبیه به یکدیگر نیست
این ویژگی سبب ایجاد رفتارهاي قلمرو گرایانه متفاوت در فرهنگ . قلمروگرایی، وابستگی بسیار زیاد آن به فرهنگ می باشد

مکانی را  ویژگی هاي قلمرو» جان لنگ«عالوه بر ویژگی هاي بیان شده، در یک دسته بندي کلی .[9]هاي مختلف می باشد
حق دفاع در مقابل مزاحمت،شخصی سازي و نشانه گذاري مکان،احساس مالکیت و حق، نسبت به مکان:می کند بیانچنین 

.[6]و در نهایت تأمین امکاناتی براي پاسخگویی به نیازهاي جسمانی تا نیازهاي شناختی و زیباشناختی

عوامل تأثیر گذار بر قلمرو-4
. ته شد می توان نتیجه گرفت که مفهوم قلمرو، مفهوم ساده اي نیست و با عوامل مختلفی سروکار دارداز آنچه تا کنون گف

:عوامل تأثیر گذار بر قلمرو را موارد زیر دانسته است که به شرح آن می پردازیم) 138، 1382(آلتمن
انگیزه ها یا نیازهاي مختلف مثل جفتگیري و غذا خوردن-1
ل اندازه و مکان قلمروویژگی هاي جغرافیایی مث-2
واحدهاي اجتماعی مثل افراد و گروه ها و نظام هاي اجتماعی بزرگ تر-3
زمان استفاده از قلمرو، با این توضیح که برخی از قلمروها موقتی است و برخی دیگر نسبتاً دائمی-4
.رفتارها یا واکنش هایی که براي عالمت گذاري و دفاع از قلمرو به کار می روند-5

روانی،  -طی پژوهشی ابعاد تأثیر گذار بر قلمرو را ابعاد کالبدي، عملکردي، ادراکی) 1377(و تاج بخش بحرینیهمچنین 
) 1390(آقالطیفیعینی فر و در نهایت . عاد شاخصه هایی ارائه نموده استو براي هر یک از این ابکر کرده فرهنگی و اجتماعی ذ

عوامل  آن هابه  اعتقاد  ؛ردي را از جمله عوامل تأثیر گذار بر قلمرو ذکر می کندروانی، کالبدي و کارک-عوامل اجتماعی، ادراکی
در ادامه به شرح این عوامل پرداخته شده . فرهنگی و عامل زمان بستر تأثیرگذاري عوامل قبلی را فراهم می سازند -جغرافیایی

.است
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عوامل اجتماعی-4-1
یکی از راه هاي تأمین سازماندهی با ثبات ) 1975(ادنی. تماعی می باشدمرو عوامل اجیکی از عوامل تأثیر گذار بر قل

به گفته ي وي قلمرو نقشی تثبیت کننده و . اجتماعی براي انسان ها و حیوانات را، تعیین قلمرو و رفتار قلمروگرا می داند
تسهیل کرده و نشانه ها و اعی را نظارتی در تمامی سطوح از قبیل سطوح فردي، گروهی و اجتماعی دارد، همچنین تعامل اجتم

با توجه  .[8]و قابل تشخیص ارائه می کندو سلسله مراتب را به شکل آشکار  را در اختیار دیگران قرار می دهد و روابطعالئمی 
جايخوددررابزرگ تراجتماعینظام هايونظیر گروه هااجتماعیواحدهايمی تواندقلمروهر) 2001(به نظر الوسون

د؛ مکانی براي روابط اجتماعی مهیا سازد؛ نشانه اي از هویت افراد را فراهم کند و به نحو بی نظیري به تمام آن جمع یا گروه ده
همچنین به نظر وي اگرچه وجود فضاي مشترك به عنوان حریم عمومی یکی از راه هاي تقویت روابط .[7]تسري دهد

مانند مجموعه مسکونی در نیوکاسل که به علت تهدید بزرگراه . ی را دارنداجتماعی است، تهدیدهاي مشترك هم همین کارای
بسیاري از رفتارهاي اجتماعی داراي جنبه هاي قلمرو گرایی هستند که باید به صورت فضایی مشخص تعریف  .[5]متحد شدند

ند؛ رفتارها نیز به این صورت قلمروها، مشخص شده، نظارت شده و دفاع شده هست. شده و با توجه به مکان ها تغییر یابند
رفتار قلمروگرایانه از راه نظارت بر تعامل اجتماعی، رابطه ي ما با دیگران را ) 1387(نظر مک اندروبه .[1]مشخص می شوند

اجتماعی، هویتروابطبرقراري .[9]آسان می سازد و از این رهگذر از تضاد و ارتباط ناخواسته اجتماعی جلوگیري می نماید
عوامل جزءمی توانرا)اجتماعیفعالیت هايدرچهوقلمروحریمدفاع ازدرچه(جمعیمشارکتواجتماعینظارت،جمعی

.[7]دانستاجتماعی

کالبديعوامل -4-2
در واقع نظام توده و فضا را می توان از . هستندشهرسازومعمارمورد نظر طراحانعواملمهم ترینازکالبدي،عوامل

فاکتورهاي نظم فیزیکی، ) 1377(و تاج بخش بحرینی. موضوعات هنر و علم معماري و طراحی شهري محسوب نمود مهمترین
در دسته بندي ) 1390(آقالطیفیعینی فر و همچنین . نظم بصري، آسایش فیزیکی و تعادل را تأثیر گذار بر کالبد می دانند

را کالبديمرزبنديساختار، محدودهشاکله کلی، بستهوبازهاي محیطدرتعادل،بصريوفیزیکینظمجامع تري فاکتورهاي 
.معرفی می کند

يکارکردعوامل-4-3
در تعریف چنین . عرصه بندي هاستسلسله مراتبینظمبهتوجهتعیین قلمروها،برايگام هااساسی ترینازیکی 

ز حریم ها و حفظ آن ها می شود، واضح است که این هنگامی که صحبت ا. سلسله مراتبی باید به معانی توجه بسیاري داشت
به صورت فضاها را می توان در یک دسته بندي جامع. کلمه معناي ثابتی نداشته و معانی گسترده تري را در بر می گیرد

گاه عرصه هاي مختلف با ؛ معرفی کرد فضاهاي خصوصی، فضاهاي نیمه خصوصی، فضاهاي نیمه عمومی و فضاهاي عمومی
اما در هر حال باید توجه . یگر مرز مشترکی می یابند که خود بر تعیین اندازه ي نسبی عرصه هاي مجاور یکدیگر مؤثر استیکد

.[1]داشت که پیوستگی درونی عرصه ها حفظ شود و سلسله  مراتب بین آن ها تحت تأثیر روابط متقابل به وجود آید

روانی-ادراکی عوامل-4-4
. مش، احساس امنیت در زندگی خصوصی خود و محترم شمرده شدن قلمرو خویش از جانب دیگران استانسان نیازمند آرا

انسانوجوددلیلبهکهآن استروانی-ادراکیمسائلمختلف،محدوده هايدرقلمروبر مفهومعواملتاثیرگذارترینازیکی
هردرکهداردجایگاه ویژه ايخاطرآرامشوامنیتانی،انسنیازهايسلسله مراتبدر .می یابداهمیتفضا،کاربرعنوانبه

فاکتورهاي تأثیرگذار در عوامل ) 1377(و تاج بخش طبق نظر بحرینی.[7]بررسی استقابلعمومی،وخصوصیمحیط
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فر  عینی.، خوانایی محیط و احساس امنیت)حس تعلق به فضا(رابطه ي معنوي، رابطه ي احساسی: روانی عبارتند از-ادراکی
روانی را احساس امنیت، حس تعلق به فضا، خوانایی محیط و نیازها  -فاکتورهاي تأثیر گذار در عوامل ادراکی) 1390(آقالطیفیو

با توجه به نظر این دو پژوهشگر می توان نتیجه گرفت که فاکتورهاي تأثیر گذار بر .و انگیزه هاي حضور در محیط می داند
، حس تعلق به فضا، خوانایی محیط، نیازها و انگیزه هاي حضور در محیط، تیاحساس امن:ازروانی عبارتند  -عوامل ادراکی

.رابطه ي معنوي، رضایت مندي

فرهنگی -جغرافیاییعوامل-4-5
وجغرافیاییعواملبخشدوازکه خود این عواملمی داند،دیگربستر عواملعوامل رااین) 1390(آقالطیفیعینی فر و 

به که .[8]می باشدقلمرومکانووسعتمانند اندازه،ویژگی هاییجغرافیایی،عواملازمنظور.می شوندیلفرهنگی تشک
قلمروهايباهر قلمرومرزیکیکهمهم ترجنبهدوبامعموالً قلمروهاهمچنین. استتاثیرگذارقلمروهردرفعالیتبرنوعی
پایتختبادومیو)مرزهاي یک کشور(مرزهابااولیملی،در مقیاس. شونداست، تعریف می قلمروهرمرکزدیگريومجاور
قلمرو، مکان و نشانه اي از هویت . پایتخت باید مهمترین شهر کشور باشد و به عنوان نماد آن ملت عمل کند. می شودتعریف

عوامل .[5]بعد اجتماعی می شود را به وجود می آورد که سبب ایجاد موقعیتی یگانه و انحصاري هم در بعد فردي و هم در
یاورسوموآدابفرهنگی،هویتبهوبودهاجتماعی مربوطعواملباحديتاکههستندعواملیدستهازنیزفرهنگی
.[7]استمردمهویت فرهنگیبازتابقلمرو،هردرمتداولرفتارهاي. می پردازندو باورهااعتقادات

زمانعامل -4-6
مدت و زمان استفاده از گوناگون تأثیر بگذارد،عواملبرمی تواندکهمعیارها براي دسته بندي قلمروها یکی از مهمترین

ازبرخیمی توانبه گونه اي کهتأثیر می گذارد؛آنماهیتبرقلمروازمدت زمان استفادهازجهت دیگر. آن ها می باشد
در واقع قلمروهاي موقت نشان .[8]دانست) خانهمثل(دائمی ترراردیگو برخی )اتوبوسصندلیمثل(موقتی ترراقلمروها

معموالً قلمروهاي فضایی . دهنده ي استفاده ي موقت و کنترل یک قرارگاه رفتاري در مقابل مکان هاي رفتاري دائمی هستند
تاثیرگذاربسیارروانی -یادراکعواملمانندغیرثابتعواملدرزمانعاملدیگر،از سوي.[6]موقت شخصی سازي نمی شوند

.[7]استمتفاوتشبوروزدرخانه،در اطرافکودکانبازيقلمرومثال،براي. است
اجتماعیکارکردي،کالبدي،(شش گانۀعواملازبخشی) 1390(آقالطیفیعینی فر و مانطور که گفته شد، طبق پژوهش ه

فضايبهبخشیوعینیفضايبهبیشترقلمرو،شکل گیري مفهومبرموثر)زمانوفرهنگی-جغرافیاییروانی،-ادراکیو 
عملعواملدیگربسترصورتبهفرهنگی-نیست؛ عامل جغرافیایییکسانعواملاینتمامیتأثیرنحوة. ذهنی مربوط اند

دیگربربستر،یکصورتبهخودبلکهدارد،رابیشترین تأثیرقلمروراراستقزمانمدتواسطۀبهتنهانهنیزو زماننموده
.در نهایت مدل زیر را معرفی می کند. موثر استعوامل

[7]مدل پیشنهادي عوامل مؤثر بر شکل گیري مفهوم قلمرو: 1شکل
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نظام قلمروهاي انسانی -5
قیقی ندارد، تالش هاي متعددي صورت گرفته است که گونه با وجود اینکه مفهوم قلمرو در شرایط متفاوت ابعاد ثابت و د

محیط عرصه بندي دربهتوجهقلمرو،تشخیص انواعدرگام هااساسی ترینازیکی.[7]هاي مختلف قلمرو را شناسایی نماید
ی به علت تعریف چنین سلسله مراتب.است که همانند دیگر پدیده ها از سلسله مراتب خاصی پیروي می کندمسکونیهاي

در ادامه تقسیم بندي هاي متفاوتی از عرصه بندي ها . مطرح شدن حریم ها و حفظ آن ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد
.ارائه می شود

فضاهايشهري،نیمه عمومیفضاهايشهري،فضاهاي عمومیسلسله مراتبتقسیم بندي،یکدرالکساندر و چرمایف
 .[7]کرده اندمعرفیراافرادخصوصیفضاهايوخانوادهخصوصی یکفضاهايگروه،یکیخصوصفضاهايگروه،عمومی یک

نمودمعرفیخصوصینیمهوخصوصیعمومی،عمومی، نیمهفضاهايیعنیکلی تر،صورتیبهمی توانراچنین تقسیم بندي
اس ها به ترتیب بزرگ می شوند؛ مقیاساین مقیاست،کردهتعریفهمدرونرا درفضاییمقیاسسهپورتیوسداگالس.[1]
آنبههیچ مزاحمیبه عقیده ي وي در اطراف هر فرد محدوده هایی غیر قابل رویت وجود دارد که. استشخصیفضاياول
ومی شود و شامل فضاهاي کار، مسکن و محله استدفاعهمواره از آنکهخانه استبهمتکیفضايبعدي،مقیاسندارد؛راه

.[6]استفردزندگیرفتاريمکانکهمی باشدخانهفضاي دردسترسآخر،مقیاس
کرده اند که در این دسته بندي استفاده معرفیرا »تعاملی«و»خانهÄقلمروقلمرو، یعنینوعدونیزاسکاتوالیمن

استفاده ي دیگران از آن کنندگان معمول قلمرو خانه می توانند در هر زمان به آن دسترسی داشته باشند و حق نظارت بر 
. قلمرو تعاملی نیز در سطح بعد از قلمرو خانه قرار می گیرد .[8]رادارند

تقیم به طراحی محیط ربط داشته باشد، چهارگونه قلمرو مکانی تحت براي ساختن مدلی که به طور مسحسین الشرکاوي
. متعلق به فرد است» حبابی فضایی«قلمرو پیوسته . عنوان، قلمرو پیوسته، مرکزي، حامی، پیرامونی تعریف کرده است

ت و نظارت قلمروهاي مرکزي مکان هایی چون خانه، اتاق دانشجو، فضاي کار شخصی هستند، که شخص نسبت به آن مالکی
فضاهاي خصوصی که بر آن ها . قلمرو هاي حامی به دو دسته ي  فضاي نیمه خصوصی و نیمه عمومی تقسیم می شوند. دارد

فضاهاي نیمه عمومی که افراد مالک آن  و مثل ایوان جلویی خانه ها و یمن عمومی خوابگاه هانش: مانندمالکیت وجود دارد 
قلمروهاي پیرامونی همان . مغازه هاي محلی و پیاده روي جلوي خانه ها: ماننددانند  نیستند ولی آن را متعلق به خود می

این قلمروها مکان هایی هستند که می تواند مورد استفاده همه ي افراد و گروه ها قرار گیرند ولی کسی . فضاهاي عمومی اند
نمی شوند و کسی نسبت به آن ها ادعاي زیرا قلمروهاي پیرامونی فضایی عمومی هستند که شخصی . مالک آن ها نیست

این ادراکات در فرهنگ هاي مختلف . ساماندهی محیط کالبدي به اداراك مردم از نوع فضا تأثیر گذار است.مالکیت ندارد
.[6]تفاوت دارد

م مرتبط، با توجه به مطالب ارائه شده، پژوهشگران انواع قلمرو را بر مبناي سلسله مراتب دسترسی، مقیاس و یا مفاهی
آلتمن نیز با در نظر گرفتن این عوامل دسته بندي جامعی از قلمرو را به ترتیب زیر ارائه کرده است، که .[7]مشخص می کنند

در این طبقه بندي در درجه اول به میزان نقش و اهمیت قلمرو براي فرد و گروه و نزدیکی آن به زندگی روزمره افراد اشاره 
.[8]مالك قرار گرفته است) زمان مورد استفاده از قلمرو( ه بندي طول عمر یا دوام قلمروهادارد و بعد دوم این طبق

اولیهقلمرو -5-1
است، دیگران نیز آن ها را مالک این قلمروها می خاصیگروهیافرداستفاده انحصاريومالکیتتحتقلمروهاي اولیه 

) 1965(براور . این قلمروها در زندگی روزمره ي آن ها نقشی اساسی دارد شناسند، به شکل دائمی تحت اختیار افراد هستند، و 
در این نوع قلمرو هویت مالک آن آشکار است، تجاوز یا . این نوع قلمرو را قلمرو شخصی می داند و نمونه آن را خانه می داند

به عبارت دیگر از .[8]بسیاري دارد ورود غیر مجاز دیگران مسئله اي جدي شمرده می شود، و نظارت بر ورود دیگران ارزش
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مانند . آنجا که این قلمرو به فرد یا یک گروه خاص تعلق دارد بیشتر مربوط به زندگی روزمره بوده و نیاز به کنترل مداوم دارند
.[10]خانه ها، اتاق هاي خواب و فضاهایی که براي ساکنین یا کاربرانش از اهمیت باالیی برخوردارند

ثانویهقلمرو -5-2
استفاده کنندگان .[8]انحصاري دارد و معادل گروه هاي ثانویه در جامعه شناسی استومرکزينقشکمترثانویهقلمرو

این قلمروها نسبت به قلمروهاي اولیه . قلمرو هاي ثانویه همیشه ثابت نیستند و کاربران آن می توانند در گذر زمان تغییر کنند
، انعطاف پذیر هستند و قابلیت به اشتراك گذاشتن و تغییر را دارند، اما نسبت به آن ها حساس از اهمیت کمتري برخوردارند

و قلمرو ) که فرد در آن ها نظارت کامل و تام و گسترده دارد(به عبارتی قلمرو ثانویه پلی میان قلمرو نخستین.[9]هستیم
به دلیل اینکه این قلمرو ها نه عمومی هستند و نه خصوصی . شدمی با) که تقریباً همگان می توانند از آن استفاده کنند(عمومی

به شمار می آیند، در مسئله نظارت و مالکیت شان ابهام وجود دارد، که احتمال عدم تشخیص درست و تضاد و تقابل در چنین 
ی گردد، زیرا افراد باید براي به عالوه، در این نوع قلمروها بیشتر از رفتارهاي نظارت بر خلوت استفاده م. قلمرویی بیشتر است

نیمهوفضاي نیمه خصوصیمفهوم،اینهمچنین. ارتباط مناسب با دیگران به طور مداوم مرزهاي پیرامون خود را تنظیم کنند
.[7]استدادهجايخوددرنیزراالشرکاويحامیفضايالکساندر،عمومی

عمومیقلمرو  -5-3
نوع قلمرو را این. داردراآنازاستفادهحقودسترسیآنبهتقریباً هرکسیواستتیقلمرو عمومی، قلمرویی کامالً موق

نیز اینگونه قلمرو عمومی را توضیح داده اند ) 1967(الیمن و اسکات.. نامیده اندقلمرو موقتی نیزاختیاري وآزاد، قلمروقلمرو
این مناطق در دسترس همگان می . الزاماً حق انجام کاري نداردکه محدوده هایی که فرد در آن می تواند رفت و آمد کند، اما 

باشد اما روش استفاده از آن ها را قانون و عرف و مقررات تعیین می کند و دسترسی و برداشت ها و انتظاراتی مثل رفتار 
.[8]ارداستفاده از این قلمروها نیز زمان محدودي د. مناسب و محترمانه آزادي را در آن ها محدود می کند

نوع قلمرو پرداخته شد که دو عامل میزان نظارت و زمان نسبی استفاده سبب  3به طور کلی در این قسمت به توضیح 
قلمرو اولیه معموالً تحت نظارت نسبتاً کامل استفاده کنندگان براي مدتی طوالنی است و نقشی . تفاوت آن ها از یکدیگر است

قلمرو ثانویه نیز براي مدت طوالنی تحت مالکیت فرد است، اما دیگران نیز به آن  .حیاتی در زندگی آن ها ایفا می کند
قلمرو عمومی نسبتاً موقتی می . دسترسی دارند و بعضی از فضاهاي آن مشترك است، در واقع تنها تحت مالکیت یک نفر نیست

طبق نظر آلتمن .[8]ر دسترس همگان استباشد و تا وقتی که رفتارهاي فرد را عرف و هنجارهاي اجتماعی تعیین می کند، د
مسئله ي مهم در این مورد نوع طراحی قلمروهاست به گونه اي که افراد بتوانند اولیه، ثانویه و عمومی بودن آن را تشخیص 

یی همچنین الزم است که میان این قلمروهاي فضا. دهند و استفاده کنندگان به اندازه ي دلخواه بر مکان نظارت داشته باشند
در این صورت فضاهاي نیمه عمومی و عمومی به روشنی . به روشنی تفکیک شده و به راحتی از یکدیگر قابل تشخیص باشند

تعریف شده و نظارت بر آن ها نیز راحت تر خواهد بود، زیرا افراد، آن ها را بخشی از سلسله مراتب قلمروي خود خواهند 
.[13]دانست

روگرایی در ما انسان ها تمایلی کامالً طبیعی می باشد که از طریق آن می توانیم محدوده در نهایت می توان گفت که قلم
همچنین از این طریق امکان . ي شخصی، نیمه عمومی و عمومی را تعریف کرده و مرزهاي قلمرو خود را به دیگران اعالم کنیم

اید با نیازها و تمایالت قلمروگرایانه افراد تطابق در این میان، طراحی ب. نظارت و کنترل فضاهاي خود را مشخص می نماییم
داشته باشد، تا نه تنها نیاز آن ها به خلوت را تأمین کند، بلکه به صاحبان قلمرو احساس استقالل، هویت و حتی امنیت 

گوناگونه هايعرصدرندارد وثابتیمعناياست،پیچیدهمفهومیقلمروکهدریافتبنابراین می توان .[9]بیشتري اعطا کند
[1].می گیردمختلفی قرارعواملتاثیرتحتزندگیمحیط
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محله ي نوغان -6
از یک سو و سالم ماندن بخش اعظمی از بافت قدیمی محله ) ع(این محله به دلیل مجاورت  مجموعه حرم مطهر امام رضا 

یکی از پویاترین بخش هاي شهري بافت کهن  و زنده بودن ساختار اصلی آن از سویی دیگر، در حال حاضرهنوز هم به عنوان
گانه طرح  بهسازي و نوسازي پیرامون حرم  4از قطاع  2این محله در محدوده قطاع . مشهد به شکل قابل توجهی، مطرح است

.قرار گرفته است) ع(حضرت رضا
همترین محله هاي مشهد را نوغان فعلی که بازمانده بافت اصلی و قدیم است در شمال شرق مشهد قرار دارد و یکی از م

دهد و با وجود این که به علت مرور زمان تغییرات زیادي در آن روي داده است هنوز آثار بسیاري در این محله کهن تشکیل می
باقی مانده است و به خوبی می توان بقایاي آداب و رسوم و لهجه و لباس و غذاهاي قدیم نوغان را در آنجا مالحظه کرد و هنوز 

اي قدیم و آب انبار ها و داالنهاي تنگ و تاریک و خانه هاي با حیاط پایین تر از سطح کوچه با شیشه هاي رنگین در محله بناه
نوغان به رسم قدیم دروازه اي . نوغان وجود دارد و اسم قدیمی کوچه ها کم و بیش از دستبرد نوآوري در امان مانده است

حصار شهر با . شمسی به بعد از بین رفته است 1300و در نوسازي شهر در سال هاي  داشت که تا همین اواخر باقی مانده بود
. دروازه دیگر نوغان را دروازه میر علمون می خوانده اند. دیواره کنگره دار بلند و  برج هاي مخصوص، نوغان را در بر می گرفت

است و نوغان قدیم داراي ویژگی هاي زیر می الزم به توضیح است محله نوغان جزو محالت اصلی و بزرگ شهر مشهد بوده 
:باشد 

داالن هاي تنگ و باریک -
.وجود مساجدي نظیر مسجد خونی، مسجد هفت دره، مسجد کشمیري ها که نشان از قدمت آن دارد -
همجواري تاسیساتی مانند حمام ها، آب انبارها و مساجد با هم به دلیل وضع زندگی آن زمان -
یخدان بزرگ نوغان  دروازه نوغان، -
زیر محله هاي طپ المحله، کشمیري ها، غیر شمارها -
.بناهایی مانند گنبد خشتی، بازار نوغان  -

در واقع و بر اساس مرزبندي طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد محله نوغان را محصور در خیابان هاي شیرازي، آزادي، کاشانی و 
ي پیرامون حرم مطهر و مشمول طرح  ي بافت فرسوده ي نوغان در محدوده حلهامروزه م.[14]طبرسی می توان در نظر گرفت

این محله در شمال . بهسازي نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر بوده و از این رو از اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار می باشد
قطاع را به  4درصد از مساحت  36هکتار، حدود  124قرار گرفته است که با مساحتی حدود  2غربی حرم مطهر و در قطاع 

الزم به ذکر است که کمترین میزان نسبی مداخله در زمینه نوسازي و بازسازي بافت فرسوده اطراف . خود اختصاص داده است
اراي ارزش تاریخی نیز می باشد در حرم مطهر، مربوط به این قطاع می باشد از این رو می توان با توجه به اینکه این محله د

.[15]بود بافت و به خصوص وضعیت کالبدي مسکن مطالعات دقیق تري انجام داد و راهکارهایی ارائه کردجهت به

[16]موقعیت نوغان و سناباد در قرون اولیه اسالم: 2شکل
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[17]بهسازي بافت پیرامون حرم مطهرهاي محدوده طرح نوسازي وبندي قطاعتقسیم: 3شکل 

:ظام قلمروهاي انسانی در محله ي نوغانن -1 -6
با توجه به هدف ؛ ه استاز روش پرسشنامه و مشاهده استفاده شد، در محله ي نوغان براي بررسی نظام قلمروهاي انسانی

که به علت تفاوت مفهوم قلمرو براي زائرین و ، ساکنین و زائرین ساکن در محله ي نوغان بودندحقیقمخاطب این ت ،پژوهش
در این مقاله نتایج ساکنین ارائه این دو گروه جدا شده و )به دلیل وابسته بودن به عوامل فرهنگی و اجتماعی و زمان(نساکنی

.بررسی گردیددر بین ساکنین محله ي نوغان  )سواالت تشریحی(بازعدد پرسشنامه 20در پیمایش انجام گرفته،  .می گردد
پایلوت پیمایش نتایج با توجه به . استپرداخته انسانی، قلمرو  از نظام هايفت ساکنین بادرك به بررسی  سواالت پرسش نامه

لذا در  گردد پرسشنامه ها به صورت کامل پر نمی ،مشخص گردید که به علت باال بودن سن ساکنین و پایین بودن سطح سواد
 همچنین براي درك بهتر. ارد گردیدبردن دقت پژوهش اطالعات پرسشنامه توسط پژوهشگر وبراي باال پژوهش انجام گرفته، 

نفر  13، مخاطب نفر 20از میان .پرسشنامه از روش مشاهده نیز استفاده گردیدپر کردن مفهوم قلمرو در بافت، همزمان با 
.پژوهش در سه دسته ي قلمرو اولیه، ثانویه و عمومی ارائه شده استدر ادامه نتایج بدست آمده  .نفر مستأجر بودند 7مالک و 

پرسیده شد؛ در  ساکنینحد و مرز حضور سایرین در منزل و مکان شکل گیري فضاي خصوصی ،بررسی قلمرو اولیهبراي 
از ساکنین فضاي بسیار خصوصی شان % 40.واقع از آن ها خواسته شد تا محدوده ي قلمرو اولیه خود را با ذکر مکان بیان کنند

تمامی . اعالم کرده اندکه چنین فضایی ندارند% 20از داخل منزل و % 5از حیاط، % 25ورودي شروع می شود و از دم در 
هر چه مدت اقامت ساکنین بیشتر می شود، نفوذ  .مالکین از دم در ورودي خود اجازه وارد شدن به هیچ غریبه اي را نمی دهند

داشتند، نفوذ به داخل خانه شان راحت تر بود و و  زائر خانه ي خود مستأجر افرادي که در . آن ها سخت تر بودبه داخل خانه 
عدم اجازه ي ورود سایرین از دم در مبنی بر ساکنینبا توجه به اظهار خود . مرزهاي قلمرو خصوصی کمی عقب تر نشسته بود

امکان وارد ه هاي جنوبی، تا فیلتر ورودي در خانه هایی که در ورودي به حیاط باز می شد، تا داخل حیاط و در خاناما ، ورودي
.به گونه اي که این فضاها نیمه خصوصی به شمار می آمدند. شدن بود

.محدود شده استاز نظر ماهیت در واقع قلمرو خصوصی در این منطقه 
از پاسخ دهنده گان% 20.سوال مطرح گردید »ودفضاي خاحساس «از ساکنین دركراجع به ،قلمرو ثانویهبراي بررسی 

این  منبع درآمد بر) ع(حرم امام رضا و این افراد به حرم نیز نزدیک تر بودهمنازل . از حرم احساس می کنند ،فضاي خود را
اد درك افر% 20.اندکوچه ي محل زندگیشان احساس می کنند به فضاي خود رسیده با دیدن % 60.تأثیر گذار استافراد
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معموالٌ از آنجا به اکثر افراد نام معبري را آورده اند که .فضاي خود را از سطح کوچه ي محل زندگی شان فراتر ذکر کرده اند
این مکان ها عبارتند از نام معابر . تمامی افراد براي احساس فضاي خود مکان هاي شاخص را بیان کرده اند. حرم می روند
مام باغ، چهار راه مقدم، راه آهن، طبرسی، و مکان هاي شاخص مثل حرم مطهر، فضاي سبز، تکیه دریا دل، ح: قدیمی مانند

این نقاط شاخص می تواند در مسیر عبور و مرور روزانه افراد در بافت قرار گرفته . علی اکبري ها، باغ نادر و مکتب جعفري
اي ریز مقیاس نزدیک خانه تا فضاهاي دورتر و شاخص تر از فضاه را مستأجران نیز احساس فضاي خوددر بین ساکنین،  .باشد

آخرین محله ي از ساکنین که مستأجر بودند، % 25.کرده انددر سطح خیابان مانند چهارراه مقدم و ذرینه و آزادي استفاده 
ه حرم می روند، این در اکثر مالکین نام معبري را آورده اند که از آنجا ب.ه عنوان فضاي خود معرفی کرده انداقامت خود را ب
.هیچکدام از مستأجران درك فضاي خودشان، با مسیري که به حرم می روند منطبق نیستحالی است که 

)زائران(ینسایربا  کدام فضاهایشان که خواسته شد تا اعالم کننددر ادامه براي بررسی بهتر قلمرو ثانویه از ساکنین 
با توجه به زندگی همزمان زائرین با در واقع . چه نوع فضاي مشترکی هستند و اینکه عالقه مند به داشتن مشترك است

از % 30با توجه به تحلیل ها . چه فضاهایی و به چه میزان اشتراك وجود داردنیاز به بررسی این بود ساکنین در یک منزل، 
ي فضاها أجر به خانه ي خود می آوردند،؛ این افراد که زائر یا مستشترك با سایرین هستندمداراي فضاهاي  پاسخ دهنده گان
که در تمامی این ،اعالم کردندتوالت وحمام ورد هم آشپزخانه، چند م و در فضاي پیش ورودي ،در وروديمشترك خود را 

با توجه به تحلیل ها و مشاهدات صورت گرفته در بافت، می توان گفت که . دا شدن این فضاها از هم بودندجموارد خواهان 
حضور همزمان این دو  که. و ثانویه در این محله به علت حضور همزمان زائر و مجاور، ماهیتی دو گانه به خود گرفته استقلمر

به دو در این محله قلمرو ثانویه  این مرز بندي سبب شده که.کرده استناچار به مرزبندي دقیق تري  را دسته مخاطب، افراد
.درك هر یک از این فضاها با توجه به مخاطب آن متفاوت است .سیم می گرددبخش فضاي نیمه عمومی و نیمه خصوصی تق

 4در واقع آن ها باید  ؛تا کجا را محله ي خود می دانند اعالم کنندبراي بررسی این بخش از ساکنین خواسته شد که 
نام کوچه % 25ن تا حرم را محله ي خود می دانند، ساکنی از% 25. محدوده ي اطراف محله ي زندگی خود را بیان می کردند

را به عنوان محله ي خود ذکر  2از ساکنین کل قطاع % 50ي محله ي زندگی خود را به عنوان محله ي خود ذکر کرده اند و 
خود می دانند، این بنابراین اکثریت پاسخ دهنده گان محله ي خود را فراتر از کوچه هاي اطراف محدوده ي زندگی . کرده اند
؛ زیرا با توجه به اینکه عامل زمان یکی از عوامل تأثیر گذار می تواند به علت سابقه ي باالي سکونت در این منطقه باشدموضوع 

سال است، در درك افراد از قلمرو  25بر قلمرو می باشد و نیز با توجه به اینکه میانگین مدت اقامت ساکنین این محله باالي 
.است بوده سیار تأثیر گذارعمومی ب

گیري نتیجه -7
شکل گرفته  )محله ي نوغان(،)ع(بافت مسکونی حرم مطهر امام رضابررسی نظام قلمروهاي انسانی در با هدفمقالهاین 

و  قلمرو یکی از سازوکارهاي نظارت بر مرز میان خودمی توان گفت که  ارائه شده، با توجه به مبانی نظري بدین منظور .است
می ... این مفهوم داراي ویژگی هایی از قبیل هویت، شخصی سازي و .دیگران و ابزاري براي رسیدن به خلوت دلخواه است

مل عوامل کارکردي، عواروانی، عوامل کالبدي، -عوامل اجتماعی، عوامل ادراکی: عبارتند ازقلمروعوامل تأثیر گذار بر . باشد
رو ثانویه و قلمرو داراي نظام هاي انسانی از قبیل قلمرو اولیه، قلم این مفهومهمچنین .فرهنگی و عامل زمان-یجغرافیای

به بررسی این نظام هاي انسانی از طریق پرسشنامه و مشاهده، در محله ي  ،که با توجه به هدف پژوهش، عمومی می باشد
نشینی زائر و مجاور به سبب هم،در محله ي نوغان از قلمرو ی خاصهوممفوجود نتایج این پژوهش بیانگر . نوغان پرداخته شد
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،در کنار ساکنین و مدت سکونت کوتاه و فرهنگی متفاوت با ویژگی هاي ادراکی یینزائر قامتابه سبب؛ در واقعمی باشد
مربوط به و بیشتر  شدهماهیتی دوگانه به خود گرفته که کمتر با ابعاد کالبدي تفکیک ثانویه قلمرو و محدود شدهاولیه قلمرو 
با در این منطقه قلمرو ثانویه  دسته بندي ارائه شده توسط آلتمن دقیق تر شده و بدین ترتیب. باشد میروانی  -ادراکیابعاد 

که میزان  ؛م می گرددبه فضاي نیمه عمومی و نیمه خصوصی تقسیدر آن،  )ساکنین(و خودي )زائرین(توجه به حضور غیر
درك این فضا با توجه ودر حال تغییر می باشد ،در طول زمان با توجه به متغیر بودن زائرین بودن آن نیز عمومیو  خصوصی

را به چهار دسته ي عرصه ي خصوصی، محله  موجود در اینرصه بنديعمی توان مچنینه.ستابه نوع مخاطب آن متفاوت 
می توان در محله هایی  ،با توجه به اهمیت این دسته بنديدر نهایت . نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی تقسیم نمود

پشتیبانی الزم از این نظام  ،اشد که کالبدبه گونه اي ب در این محالت طراحی قلمرونظام پیشنهاد داد که  نوغان،محله ي مشابه 
.قلمرویی را داشته باشد
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ترجمه علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، قلمرو و ازدحام،ي شخصی،فضاخلوت،محیط و رفتارهاي اجتماعی،. آلتمن، اي]8[
1382.

.1391الفباي روانشناسی محیط براي طراحان، انتشارات آرمانشهر،. بزرگ، ح،.پاکزاد، ج]9[
[١٠] Gifford, R. Environmental psychology; principles and practice, University of Victoria, ١٩٨٧. 

.1385بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،  یترجمه مصطف ،پاسخده يها طیمح. و همکاران يا ،یبنتل]11[

.1387زرباف اصل، انتشارات ،يترجمه غالمرضا محمود ،یطیمح یروانشناس. مک اندرو، ف]12[
Newman, o. Creating defensible space, Institute for community design analysis, ١٣[.١٩٩٦[

، سازمان مجري طرح بهسازي و نوسازي بافت )ع(ت پیرامون حرم مطهر امام رضا اجتماعی باف -پیشینه تاریخی. احمدي، ر امیر]14[
.1389،)مرکز اسناد و پژوهش ها(پیرامون حرم مطهر رضوي

حوزهبرتاکیدبامطهرحرمپیرامونبافت2قطاعنوسازيوبهسازيطرحارزیابی. مالحسینی،سید،.عحسنی،،.فاسحاقیان،]15[
.1391،مشهدشهري،مدیریتوریزيبرنامهکنفرانسچهارمین،عملکردي–کالبدي
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.1392شوراي اسالمی شهر مشهد، يمرکز پژوهشها ،نگاهی به جغرافیاي تاریخی شهر مشهد. م سیدي فرخد،]16[

www.maskansamen.ir]17[

www.maskansamen.ir

