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  چکیده
شود. باشد که براي پاسخ به نیاز مسکن، انجام میهاي مسکونی، یکی از راهکارهایی میامروزه در ایران ساخت مجموعه

هاي خدماتی، آموزشی، تجاري و هاي مسکونی، جهت رفع نیاز به سرپناه، و بخشها عموماً شامل بخشاین مجموعه
ها تنها نیازهاي فیزیکی باشند. اما متأسفانه این بخشمنظور رفع سایر نیازهاي افراد، از روزانه تا هفتگی، می بهداشتی، به

ساکنان را پاسخ گفته و به نیازهاي روانی آنها توجه چندانی ندارند. نیازهایی که جز با تعامل با سایرین پاسخی نداشته و 
هاي شهري بسنده کرد. بلکه باید موقعیتی فراهم آورد که افراد بتوانند چه محیطتوان فقط به گذر از کنار یکدیگر در نمی

اي آزاد، چه از پیش تعیین شده و چه اتفاقی، با هم تعامالت ههاي زمانی میان مبدأ و مقصد خود و چه در وقتدر بازه
هاي متنوعی نان، با ایجاد حسهاي گوناگون مجموعه مسکونی در ذهن ساک. در این صورت محیطاجتماعی برقرار کنند

هاي اجتماعی، تعلق خاطر به سایرین و مجموعه، باعث رضایت از زندگی جمعی در چون پویایی، سرزندگی، مشارکت
توان با برقراري تعامالت شود. لذا در این پژوهش سعی شده تا با بررسی نیازهاي روانی انسان که میمجموعه مسکونی می

، به بیان دالیل نیاز به تعامالت اجتماعی در در این مورد ، مبانی و مفاهیمیو نیز نظریات داد اجتماعی به آنها پاسخ
  هاي مسکونی و اهمیت آن پرداخته شود.مجموعه

  
  تعامل، اجتماع، انسان، محیط، مسکونی کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه -1

رفع نیاز مسکن در شهرهاي ایران رواج  هاي مسکونی به منظورها و مجموعههاي بسیاري است که ساخت شهركسال
 هاییرغم پیشرفت در ساخت و ساز فیزیکی، توجه چندانی به ایجاد محیطها علییافته است، اما متأسفانه در اغلب این مجتمع

ت هاي رسیدن به این هدف، بهبود فضاهایی است که موجبایکی از راهگیرد. جهت ارتقاء آرامش روانی و اجتماعی صورت نمی
ارتباط انسان با انسان را در زندگی روزمره فراهم نماید. تعامالت اجتماعی ساکنین یک مجموعه مسکونی، با برآوردن بسیاري از 

  تواند نتایج بسیار مفید و قابل توجهی بر زندگی آنها دشته باشد.نیازهاي روانی و اجتماعی افراد، می

                                                 

طراحی مجتمع زیستی همساز با اقلیم، با رویکرد بهبود بخشی «ا عنوان ، برابطمقاله حاضر بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مولف  *
  باشد.، به راهنمایی بهنام رجبی فر می»تعامالت اجتماعی (ویژه کارگران معادن ذغال سنگ سوادکوه)
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هاي مسکونی بهتر آشنا شویم، ابتدا به براي تعامالت اجتماعی ساکنین مجتمع براي اینکه بتوانیم با دالیل نیاز به فضاهایی
پردازیم و سپس ارتباطات و تأثیرات متقابل هاي جمعی میبیان و تعریف حاالت و نیازهاي روحی و روانی انسان در محیط

  دهیم.با فضاهاي اجتماعی مورد بررسی قرار می را رفتارهاي جمعی انسانی
  

  هاي مسکونیطراحی مجموعه پیشینه - 2
 شهرها در سکونت فرآیند در تحوالت مهمترین از توانرا می شده طراحی پیش از مسکونی هايمجموعه در زندگی
 ساخت که ايمرحله به رسیدن و شدمی خانواده طراحی یک شرایط با مناسب ساختمان هر که ايمرحله از دانست. گذر

 تحولی ولی رسد،می نظربه بدیهی و هرچند ساده داند،می ساکنان عمومی شرایط با تناسبم ریزيبرنامه همگام با را مسکن
 را متراکم مسکونی هايمجتمع تا کم با تراکم مسکونی هاياز مجموعه وسیعی طیف ریزيبرنامه نوع است. نتیجه این بنیادي
  شود.می شامل

قرن نوزدهم،  دوم نیمه یافت. در صنعتی انقالب از پس دوران در توانرا می امروزین شکل به مسکونی هايمجموعه منشأ
براي انتظام  اندیشیدن به را اجتماعی متفکرین فراوان، برخوردهاي اجتماعی و مداوم هايبحران و بهداشت رفتن دست از

 و باغشهرها مورد اوارد دراثر ه انتشار کنار در بیستم، قرن ابتداي در و ادامه نمود. در وادار شهرها نامطلوب وضعیت به بخشی
 و اجتماعی آثار دو هر که گرفت شکل مسکن طراحی فکري در جریان دو صنعتی شهر مورد ایده در گارنیه تونی مطالعات

 "همسایگی واحدهاي"می توان  را جریان دو از این گذاشتند. یکی بعدي مسکونی طراحی مجموعه هاي بر کالبدي مهمی
 پري، شد. کالرنس تجربه آمریکا نیوجرسی رادبرن رایت در هنري و اشتاین کالرنس توسط که دانست پري پیشنهادي کالرنس

 مدرسه یک شامل نمود که پیشنهاد مسکونی مناطق توسعه براي کالبدي -محیطی اجتماعی به منزله را همسایگی واحد
 پیاده ایمن دسترسی عمومی با خدمات و هاانخیاب ها،ساختمان از ترکیبی و هاي کوچکفروشگاه بازي، زمین یا پارك ابتدایی،

 به فرانسه مارسی شهر که در بود لوکوربوزیه پیشنهادي مسکونی واحدهاي یا "مجموعه هاي خوداتکا "همان دوم بود. جریان
 بام پشت و میانی طبقات در هاخدماتی نظیر مهدکودك و خرید امکانات با مرتفع هايساختمان در درآمد. این واحدها اجرا

 امروز به تا مسکونی هايمجموعه طراحی اصلی ترین الگوهاي عنوان به ارتفاع، و سطح در شکل گیري یعنی الگو است. این دو
  بوده است. مطرح
از  یکی عنوان به مسکونی هايمجموعه قالب در انبوه تولید مسکن سیاست شهرنشینی، رشد روند با همگام نیزایران  در

 یک سو و از تهران در بلندمرتبه سازي  آغاز با مصادف 1330 یافت. آغاز دهه گسترش سرعت به مسکن نیاز به پاسخ هايراه
نازي آباد)  و دستگاه چهارصد کم درآمد (نظیر اقشار و اسکان مهاجران براي مسکونی هايشهرك و هاکوي احداث ایده رواج
شد  واقع توجه مورد خصوصی بخش مشارکت با میان درآمد،اقشار  براي مسکونی هاياحداث مجتمع 1340 دهه است. از بوده
رونق  با همراه 1350 دهه در بلندمرتبه سازي رواج با ادامه نمود. در اشاره اکباتان شهرك ساخت به توانمی دست این از که

آن  سرعت زا اسالمی انقالب وقوع با که گرفت شدت اقشار پردرآمد براي لوکس هايمجتمع احداث مسکن، بخش اقتصادي
  ]1[شد. گرفته سر مجدداً از دهه، یک حدود از پس و کاسته
  

  حس رضایت از فضاي باز مسکونی - 3
 بیرونی مکان فراغت در اوقات گذران محل و طبیعت با ساکنان پیوند بستر هاي مسکونیساختمان مابین باز فضاهاي

 مشترك و حیاط عنوان به مسکونی هايمجتمع باز هايفضا طراحی ویژه به توجه و بازنگري است. بنابراین، خانه بالفصل
 امنیت نتیجه افزایش در و مردم حضور افزایش آن پی در و اجتماعی برقراري تعامالت براي جمعی، به منظور ایجاد محلی

  .است خود، امري ضروري زندگی به محل نسبت ساکنان در مسئولیت حس ایجاد و اجتماعی
 به منجر مدت در دراز اجتماعی تعامالت و طبیعت با مستحکم ارتباط بر مبتنی جوامع سنتی بر حاکم هايارزش از بریدن
 زندگی کل از فرد رضایت در مهم عامل زناشویی دومین زندگی از رضایت از بعد زندگی، محل از رضایت. «گرددمی نارضایتی
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 و درك فعلی خود مسکن از خانواده یک از عضوي یا فرد که است حس رضایتی معادل سکونت، محل از ضایت. ر»است خویش
  کند. می تجربه یا

 راستا این هستند. در مسکونی محیط رضایت از ارزیابی کاربران بر تأثیرگذار عوامل کشف درصدد متعددي محققان  
 تعامل عی،طبی و ناحیه وسعت زیبایی، متغیرهاي. است گرفته قرار بررسی مورد کاربران، ارزیابی بر موثر متغیرهاي متعدد

  ]2[.هستند متغیرها این ترینمهم جمله از محیطی آسایش و تسهیالت و خدمات ایمنی اجتماعی،
  

  محیط -تعامل انسان -4
هاي گوناگون رفتار اجتماعی مرتبط با محیط کالبدي است. تعامالت اجتماعی دهد؛ پس راهرفتار اجتماعی در خأل رخ نمی

شود. بنابراین از یکسو ه دست بشر مثل پارك، شهر، اداره، خانه و غیره) واقع میمصنوعی (ساخت - در متن محیط طبیعی 
گردد. پس یک شود و از سوي دیگر انعکاس همین رفتار به جهان کالبدي باز میمحیط کالبدي بر رفتار اجتماعی مؤثر واقع می

ان چنین گفت که انسان به علت زندگی در توبه عبارت دیگر می ها و محیط کالبدي وجود دارد.رابطه عینی میان انسان
  است. "Interaction"اي به نام تعامل محیطی از همنوعان و اشیا با محیط در معرض تأثیر متقابل و پیوسته

بریم که در نتیجه، حاصل دخل و تصرف آدمی بر نظام اکولوژیک، عاید خود پس با درك این تعامل به این واقعیت پی می
کند یا با ساختن محیطی مملو از انسان است که با برهم زدن نظام اکولوژي، راه انحطاط خود را هموارتر میشود و این او می

رسد یک مهندس طراح باید اطالعاتی در کند (پس چنین به نظر میامن و نزهت در راه ارتقاي اهداف خویش راه را هموارتر می
ته باشد تا بداند چه عناصر روانی در طراحی یک شهر، مدرسه، یک زندان رابطه با متغیرهاي روانشناختی مرتبط با محیط داش

تر شود و اثرات اجتماعی ازدحام جمعیت در یک مکان را از روانشناس جویا شود یا یک آپارتمان باید رعایت شود یا حتی دقیق
هاي کالبدي تمایل نشان دهد در مکان هاو به طور متقابل روانشناس نیز به بررسی فرآیندهاي روانی مؤثر بر احساسات و تنش

رسد). از این روست که بررسی و با شناخت این فرآیندهاست که طراحی یک مجموعه نسبت به دیگري متفاوت به نظر می
هاي نامناسب در محیط کالبدي (که انسان فرآیند رفتاري خود را محیطی ما را در اصالح کردن محیط -فرآیندهاي رفتاري

جوي و دیگر متغیرهاي محیطی  -کند)، هدایت خواهد کرد. حتی در این تعامل به تأثیر عوامل جغرافیاییجا میمنحصر به آن
  ]3[پوشی کرد.توان چشمنیز توجه خاص باید داشت چرا که از تأثیر چنین عواملی بر رفتار آدمی نمی

  
  هاي فرديفضاي شخصی و فاصله - 1- 4

داند با حدود نامرئی پرداز فضاي شخصی) فضاي شخصی را بیانگر فضایی مینظریهترین ) (به عنوان مطرح1969( "سامر"
  گیرد و افراد ناخوانده اجازه ورود به فضاي شخصی را ندارند.که بدن انسان را فرا می

  
  ]4: فضاي شخصی[1شکل 
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فضاي شخصی را  کند که فرد در مرکز آن است. ويفضاي شخصی را حبابی کوچک در فضایی فیزیکی فرض می "هال"
دهد که حدود این فضا ثابت هاي فرهنگی دارد. تحقیقات صورت گرفته نشان مینامد که شعاعی تابع دادهحبابی حفاظتی می

نیست و تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون خصوصیات روانشناختی فرد، نوع تعامل اجتماعی، هدف از این تعامل، شرایط 
ابراین فاصله کالبدي میان افراد در یک تعامل اجتماعی بر حسب نوع ارتباط، شیوه انتقال گیرد. بنفرهنگی و غیره قرار می

)، تأمین فضاي شخصی را یکی از سازوکارهاي اصلی دست یافتن به 1381پذیرد. لنگ (اطالعات و ماهیت روابط شکل می
پردازان طراحی معی، بسیار مورد توجه نظریههاي تأثیرگذار بر احساس جداند (مفهوم خلوت به عنوان یکی از شاخصهخلوت می

  ]3[جمعی است).
  

  خلوت - 2- 4
ها بر تعامل در تعاریف مربوط به خلوت یک ویژگی مشترك وجود دار. نکته اصلی این تعاریف، توانایی کنترل افراد یا گروه

ایی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب توان«) خلوت را 1977دیداري، شنیداري و بویایی با دیگران است. براي مثال راپاپورت (
  گیري از جمع و تمایل به انزوا منجر شود.تعریف کرده است. خلوت نباید به گوشه» و امکان تعامل اجتماعی دلخواه فرد

) چهار نوع خلوت را به 1970کنند. وستین (انواع مختلفی از خلوت وجود دارد، که هرکدام مقصد متفاوتی را تأمین می
تشخیص داده است: انزوا، آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگران؛ قرابت، معاشرت با فردي دیگر و رها بودن از  شرح زیر

هاي شناختی براي کنترل مزاحمتکار گرفتن موانع روانمحیط خارج؛ گمنامی، ناشناخته بودن در میان جمع؛ و مدارا، به
کند، شوند، تشخیص داده است. خلوت، استقالل فردي را تأمین میمیناشناخته. وستین چهار مقصد را که با خلوت تأمین 

کند. بنابراین، خلوت از کند، و ارتباطات را محدود و از آن محافظت يدهد، به خود ارزیابی کمک میهیجانات را تخفیف می
  جهت رابطۀ بین فرد و گروه و مابقی جامعه قابل اهمیت است.

گوي جاري فعالیت، زمینه فرهنگی، و شخصیت و انتظارات فردي وابسته است. استفاده از نوع و میزان خلوت مطلوب به ال
هایی براي تأمین خلوت هستند ها، همگی روشهاي نماین و واقعی براي تعیین قلمرو مکانی و فاصلهگذاريدیوار، پرده و نشانه

ب صدا) کمابیش جریان اطالعات را از فضایی به سطوح (مات، شفاف، جاذ باشند.که تاحدودي تحت کنترل طراحان محیط می
  ]5کنند. یکی از دالیل اصلی نارضایتی از محیط ساخته شده، عدم تأمین سطح مطلوبی از خلوت است.[فضاي دیگر قطع می

  
  قلمرو - 3- 4
  چیستی قلمرو - 1- 3- 4

شود. قلمرو، فضاي محدود اع میمفهوم قلمرو به رفتار مرتبط با کنترل مالک یا مالکان یک حوزه جغرافیایی خاص ارج
کنند. قلمرو با یک مکان، هویت ها از آن به عنوان محدوده اختصاصی خود استفاده و دفاع میاي است که افراد و گروهشده

  ]3آید.[یابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدي به صورت نماد در میروانشناختی می
  

  ونیهاي مسکمفهوم قلمرو در مجموعه - 2- 3- 4
است.  دیگران جانب از خویش قلمرو شمردن محترم و خصوصی خود زندگی در امنیت احساس آرامش، نیازمند انسان

  دانست. زندگی اصلی نیازهاي براي پشتیبان یک سازوکار را آن توانمی که است ساده فضاي یک از گذر براي قلمرو ابزاري
و  شودمی میسر فضایی مراتب سلسله ایجاد و عمومی و صیخصو هايعرصه روشن تعریف با زندگی محیط ساماندهی

  بخشد.می هویت مسکونی هايمحیط به و دهدمی افزایش را محیط به تعلق احساس نیز، زندگی تعریف شدة هايعرصه
تصرف  و دخل آن در نماید،می برقرار ارتباط محیط با که انسان باورند این بر روانشناسی مکاتب در تعاملی هايدیدگاه

هاي دیدگاه بر تأکید است. با سرپناه به اولیه نیاز از فراتر خانه بسیار به انسان نیاز دیگر سوي پذیرد. ازمی تأثیر آن از و کندمی
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هاي محیط ساکنان و ماندمی بهره کم الزم کیفیت از محیط زندگی انسان، دیگر نیازهاي به توجهیکم و جمعیتی و اقتصادي
  شوند.می نوعی بی هویتی دچار زندگی، محیط به تعلق حس نشد کم با مسکونی

 به توانمی از جمله اند کهدانسته مهم را متعددي موارد زندگی، محیط در انسان نیازهاي فضایی بر تمرکز با محققان
 بنديعرصه با نیازها جز این از کرد. بسیاري اشاره هویت و انسانی حرمت خوانایی، خلوت، اجتماعی، روابط فضایی، امنیت
 غیره و عملکردي، اجتماعی فضایی، مراتب سلسله نیازمند مسکونی، هايبندي محیطنیستند. عرصه تأمین قابل زندگی محیط
  ]1[ناگسستنی دارند. ارتباط قلمرو مفهوم با که است

  
  تفاوت قلمرو و فضاي شخصی -3- 3- 4

ست؛ قلمرو متضمن حوزه ثابت جغرافیایی نظیر اتاق، شاید تصور شود که قلمرو و فضاي شخصی یکی است اما چنین نی
کند؛ از سوي دیگر مرکزیت فضاي فضاي شخصی با فرد همراه است و با وي حرکت می خانه و یا قسمتی از زمین است.

شخصی قابل مشاهده است و آن خود فرد است، در حالی که قلمرو چنین محوریتی ندارد. محدوده فضاي شخصی قابل مشاهده 
به تهدید یا حمله  منجر پذیرد. در نهایت اینکه تهاجم یا تعارض علیه قلمرو فرديهاي ذهنی مختلفی میاما قلمرو حیطه است

شود. قلمرو نقش مهمی در حفظ شود، در حالی که داخل شدن در فضاي شخصی به نوعی مزاحمت تعبیر میعلیه مهاجم می
مکان خویش را به دیگران اعالم و دیگران نیز آن را پذیرفته باشند، تعارض به  کند. اگر هر فردي حوزهتعامل اجتماعی بازي می
 ]3[رسد.حداقل ممکن خود می

  
  نظام قلمروهاي انسانی - 4- 3- 4

است که  "فضاي شخصی" ) سه مقیاس فضایی در درون هم را تعریف کرده است. مقیاس اول1977داگالس پورتیوس (
شود و شامل فضاهاي کار، طور فعال دفاع مییعنی فضایی که از آن به "متکی به خانه"مقیاس قبالً توضیح داده شده است؛ 

  .که قرارگاه یا مکان رفتاري زندگی فرد است "فضاي در دسترس خانه"مسکن و محله است؛ و مقیاس 
نۀ قلمرو طور مستقیم به طراحی محیط ربط داشته باشد، چهار گو) براي ساختن مدلی که به1979حسین الشرکاوي (

متعلق به فرد » حباب فضایی«پیوسته مکانی را تحت عنوان، قلمرو پیوسته، مرکزي، حامی، پیرامونی تعریف کرده است. قلمرو 
شوند، مگر شدت شخصی میهایی چون خانه، اتاق دانشجو، فضاي کار شخصی هستند که بهاست. قلمروهاي مرکزي مکان

کنند. اسکار نیومن شدت محافظت میها بهوجود داشته باشد. افراد از این مکان سازي آنها مانعیاینکه در مقابل شخصی
نیمه خصوصی یا نیمه عمومی هستند. نوع اول قلمروهاي حامی،  ها را فضاي خصوصی نامیده است.) این مکان1979و1972(

ي باز با مالکیت خصوصی مثل ایوان هاهاي مسکونی، یا محوطهها، استخر شناي مجموعهفضاهایی چون نشیمن عمومی خوابگاه
گیرد. بر فضاهاي ها را دربر میروي جلوي خانههاي محلی و پیادهشود؛ نوع دوم فضاهایی چون مغازهها را شامل میجلویی خانه

 رانیمه خصوصی مالکیت وجود دارد، در حالی که استفاده کنندگان فضاهاي نیمه عمومی مالک آن نیستند، ولی به نوعی آن
هایی هستند که مورد استفاده افراد و اند. این قلمروها مکانعمومیدانند. قلمروهاي پیرامونی همان فضاهاي متعلق به خود می

شود. شوند و نسبت به آنها ادعاي مالکیت نمیصی نمیها هستند ولی کسی مالک آنها نیست. قلمروهاي پیرامونی شخگروه
هاي مختلف تأثیر چگونگی ساماندهی محیط کالبدي آن است. این ادراکات در فرهنگ شدت تحتادراك مردم از نوع فضا به

  ]5[تفاوت دارند.
  

  هاقلمروها و حریم - 5- 3- 4
شوند که به آن تعلق اي تعریف میهایی هستند که در پیرامون یک فرد یا شیء به گونهها معموالً حوزهقلمروها و حریم

کنند. ولی حریم نها با رفتار خاصی حدود و ثغورش را مشخص میط به موجودات زنده است و آقلمرو معموالً مربو داشته باشند.
گردد تا آنکه شیء یا فردي که حریم متعلق به تواند پیرامون اشیاء هم شکل گیرد و بیشتر از طرف مخاطب استنباط میمی
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گیرند. فرد معموالً در قلمرو خود ها قرار میو حریماوست آن را به رخ کشد. رفتارها به طرق مختلف تحت تأثیر این قلمروها 
دهد که در قلمرو یا حریم دیگران به انجام آن اطمینان نداشته باشد. یا کند و رفتارهایی را انجام میتر عمل میآزادتر و  راحت

کنند که حریم یا اي رفتار میهافراد معموالً به گون آنکه فرد براي حفظ حریم یا قلمرو خود رفتارهاي تدافعی اتخاذ می کند.
هایی خاص را با فاصله کنند مکانطور مثالدو دستفروش که کاالي یکسانی عرضه میقلمرو دیگري را مخدوش نکنند. به

  ]6[کنند.مشخص از هم در فضاي شهري اشغال می
  

  هاها و هالهحباب - 4- 4
کند. تفاوت هاله با قلمرو و حریم این است که ایجاد میهاله یا حباب چیزي است که فرد فارغ از مکان در اطراف خود 

قلمرو و حریم وابسته به مکان هستند و با قرارگیري فرد یا شیء در آن مکان رابطه دارند. در حالی که هاله یا حباب مستقل از 
لک آن ایجاد رفتاري از طرف مادهد. مخدوش شدن هاله یا حباب هم مانند قلمرو و حریم مکان، با انسان تغییر مکان می

طور مثال در یک فضاي شهري گیرند. بهکند. بسیاري از رفتارهاي انسانی نیز با توجه به هاله دیگران شکل میتدافعی می
اي به هم نشینند و حتی اگر فضاي فیزیکی موجود نباشد از فاصلهروي نیمکت نمیها با فاصله نزدیک نسبت به هم بهغریبه
  ]6[گذاري راهی براي حفظ هاله شخصی است.د. در واقع فاصلهشونتر نمینزدیک
  

  ازدحام -5- 4
شود.ازدحام به دلیل خلوتِ بیش از اندازه به احساس انزواي اجتماعی، و خلوتِ کم به احساس ذهنی ازدحام منجر می

کند. ازدحام واه را مشکل میهاي برقراري ارتباط دلخشود و زمینهمحدود ساختن استقالل و بیان فردي موجب فشار عصبی می
شود متفاوت است. ازدحام با گیري میکه معموالً با میزان معیت در واحد سطح (مثالً نفر در هکتار) اندازه "تراکم جمعیتی"با 

هاي خود احساس عدم کنترل بر محیط همراه است؛ و تحت تأثیر ادراك فرد از میزان کنترلی است که دیگران بر مزاحمت
حمل اثاث نسبت به صداي رفت و آمد اتومبیل مزاحمت بیشتري دارد، دلیل آن است که صداي بنابراین، صداي رادیو یا دارند. 

  جا کرد.تري جابهتوان در زمان مناسبرادیو قابل کم کردن است و اثاث منزل را می
ه تعداد افراد باید با الگوي جاري رفتار تناسب هاي رفتاري نباید بیش از اندازه شلوغ باشند؛ به این معنا کها یا مکانقرارگاه

  ]5[داشته باشد و مردم باید فضاي شخصی کافی و کنترل قلمروپایی دلخواه خود را داشته باشند.
  

  نیاز به تعلق - 6- 4
این نیاز مربوط به رابطه انسان با دیگران و با محیط است. شخصی شدن و از خود پنداشتن یک امر و حتی یک اندیشه، 

تواند در مورد وسایل، فضا، حیوانات و افراد، در فرد ایجاد شود. بنابراین در آورد. این احساس میحساس تعلق را به وجود میا
ترین شکل کوشد و در اعلیدهد و ضمناً در حفظ بهداشت آن میالعمل نشان میمقابل هرگونه تعرضی نسبت به آنها عکس

  کند.الش میتظ، تبلیغ و تعمیم آنها خود وفادارانه و در نهایت دقت در حف
شود. در افراد از سالگی به بعد فرد از تنها بودن متنفر می 8و  7روابط اجتماعی براي انسان اهمیت بسیاري دارد. از سنین 

اصی ها، عالقه خکند و فرد نسبت به این گروهسالگی، تعلق به گروه داشتن و خود را جزو جامعه پنداشتن بروز می 11سنین 
هایی چون همسایه، هم تیمی، هم کالسی، گیرد و تعصبمورد عالقه افراد قرار می "تعلق جمعی"کند و بدین ترتیب پیدا می
هاي حفظ و نگهداري ها، تشکلگیرد. متعاقب آن با وسعت پیدا کردن قلمروها و تعلقاي و هم شهري بودن شکل میهم محله

  ]6[گردد.تري میها و رفتارهاي جمعی وسیعده، منجر به داشتن فعالیتتر شها، قويفضا، امکانات، موقعیت
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  محیط ساخته شده - 5
هاي زمینی یا جغرافیایی و فرهنگی است. محیط معماري از سطوحی از مواد و مصالح محیط ساخته شده بخشی از محیط

شود. این عوامل معیارهاي اساسی آنها تشکیل می و فضاهاي بین ها، روشنایی و درجات شفافیت مختلفهاي رنگی، بافتبا مایه
  اند.طراحی

 کند.هاي جغرافیایی و فرهنگی ایجاد میهاست که انسان با محیطپذیرياي از انطباقمحیط ساخته شده مجموعه
صوت و بو، و دهد، و ضمن اینکه گرما و نور، ساماندهی محیط، روابط متقابل مردم و محیط جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می

  گیرد.و فرهنگی مردم تأثیر میهاي اجتماعی دهد، تا حدودي نیز از تغییرات محیطهاي مکانیکی فرد را تغییر میتماس
کند. هاي موجود شرایط محیط تغییر میهاي جدید و تجربیات جدید زیباشناختی یا تأمین بهتر فعالیتبراي تأمین فعالیت

نمایند، مسیرها را طراحی  کنند، فضاهاي سبز را اصالح میسخت را مفروش و تسطیح مینویسد: مردم سطوح گیبسون می
آورند، و کنند، جزایري از نور را در شب فراهم میآورند، خطرات را رفع میوجود میها بهکنند، زیرتقسیماتی را در مکانمی

ها و الگوهاي قابل رؤیتی که تنها براي خودشان معنا شکل کنند ... از همه مهمتر محیط را بهراحتی را در فصل سرما تأمین می
  سازند.دارد می

این تغییرات  هاي جغرافیایی، زنده و فرهنگی به مقاصد انسانی است.دلیل ایجاد این تغییرات، پاسخگویی بهتر محیط
ها و عقاید نهضت تجدد دیدگاهآورند؛ ها و امکانات زمانی خاص هستند و الگوهایی را براي آینده فراهم میبازتاب باورها، نگرش

در مقابل منافعی که براي مردم داشت، مضراتی را نیز دربر داشت که حاصل آن انتقادهاي انجام شده به شهرها و آثاري از 
  ]5معماري ساخته شده در این دوره است.[

  
  هاي محیط ساخته شدهقابلیت -5-1

. ترکیب محیط، انگیزش کندبراي استفاده کنندگان بالقوه تأمین میترکیب محیط ساخته شده، چیزهاي گوناگونی را 
هاي محیط ساخته شده از ها، قابلیتآورد. عالوه بر این انگیزشبصري و المسه و همچنین انگیزش صوتی و بویایی را فراهم می

  نامحدود هستند. هاتقریباً سازد. این قابلیتکند و رفتارهاي دیگري را محدود میبعضی رفتارها حمایت می
ترین صورت، سطوح سخت دهد. در سادههاي آن را نشان میاي از قابلیتهاي اولیه از محیط ساخته شده دامنهبنديطبقه

دار و افقی، محیط ساخته شده براي با ترکیبی از سطوح عمودي، شیب کنند.جایی انسان را تأمین میمحیط، حرکت و جابه
هاي اساسی محیط هستند، کند. این موارد از قابلیتامنیت، و اجتماعات مردم سرپناه ایجاد میتغییرات جوي، پنهان شدن، 

ها بیان معانی ها را تأمین کند. این ترکیبتواند نیاز به اسباب و لوازم بازي، ابزار کار و ماشینبندي سطوح میعالوه بر این پیکره
ها تنها براي اعضاي یک فرهنگ خاص و بعضی دیگر براي عضی از این قابلیتها و نمادها هستند. باي چون نشانهتداعی کننده

  اند.همه مردم قابل درك
کار رفته در آن، و نحوه انتساب آن به هاي الگوهاي ویژه محیط ساخته شده از چگونگی طرح آن، مواد و مصالح بهقابلیت

هاي محیط، ز قبیل ادراك عمق)، تشخیص قابلیتشود. در سطح معانی شناخته شده (اگروهی خاص از مردم حاصل می
ها عملکردي از عرف و رسد؛ و در سطح معانی نمادین، این قابلیتنظر میشناختی انسان بههاي زیستعملکردي از ویژگی
  ]5[دارد. فرد یا گروه بستگیهاي انسانی ها و انگیزشادراك قابلیت محیط به میزان زیادي به ویژگی اند.تجربه اجتماعی مردم

  
  معیارهاي کیفی سنجش فضا -6
  هاي اجتماعی ویژهمیزان پاسخگویی به حضور گروه - 1- 6

هاي عمومی و فعالیت در فضاي شهري مشکلی جوانان و بزرگساالنی که از نعمت سالمت برخوردارند، براي رفتن به مکان
داشته  - صورت ایمن و راحتبه - در زندگی اجتماعیطور مساوي حق شرکت ندارند. ولی اگر قرار باشد همه اعضاي جامعه، به
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در چرخه  هاي مختلف سنیاي میان افراد ردهباشند، نخست باید کودکان، سالمندان و معلوالن را مدنظر داشت. در هر جامعه
  شود.زندگی توازن برقرار است و از کودك تا افراد بسیار سالخورده در آن یافت می

را هاي ویژه،محلی از اعراب نگذاشته است، بلکه آنرهاي ترافیکی رانندگان ما نه فقط براي گروهتسلط خودرو بر شهر و رفتا
به حیطی خطرناك و زجرآور تبدیل کرده است که نه سالمندان و معلولین جرأت حرکت و فعالیت راحت در آن دارند و نه 

هاي ویژّ در جامعه نیازمند آن هستند که به آنها ه گروهباشند. درحالی کوالدین حاضر به بازي کودکان خود در این فضاها می
هاي کوچک مربوط به خودشان و نیز اجازه ماندن در فضاهایی که به آن نیاز دارند، داده شود و همچنین امکان حضور در گروه

قبتی، مراوده و غیره) در ها داده شود تا منزوي نشوند. آنها باید بتوانند نیازهاي خود را (از جمله نیازهاي مراسایر گروه
  همسایگی خود برآورده سازند نه در محیطی دور از خانه.

هایی براي حرکت سریع خودروها کرده، و    عدم حضور و فعالیت این بخش مهم از جامعه، فضاها را تبدیل به شریان
جهت تسهیل رفت و آمد خودروي شخصی  معموالً و میادین هاخیابانکاهد. تعریض روز از سرزندگی فضا و شهروندان میروزبه

رو انجام گرفته سازي فضاهاي پیادهخاطر تعریض و مناسبگردد که تعریض خیابان بهپذیرد و به ندرت مشاهده میانجام می
  باشد.

مشکل ایمنی و سهولت دسترسی، از یک طرف و فعالیت و رفتار در فضاي شهري از طرف دیگر صرفًا به حل مسأله 
اندازهاي متعددي در ها و دستچاله گردد. بلکه عدم تعمیر و نگهداري مستمر و کارا نیز باعث ایجاداره برنمیترافیک سو

هاي نا بخردانه و اجراي ناشیانه نیز معذل دیگري هاي ویژه کم خطر نیستند. طراحیفضاهاي شهري شده است که براي گروه
معنا و فضاهاي تعریف نشده، جانمایی فضاي سبز و مبلمان      هاي بیسطحتوجه بود. ایجاد اختالف است که نباید به آن بی

بعدي قابل ادراك عین به عین نیست، بلکه معنا (صرفاً براي زیباتر جلوه دادن نقشه) نه فقط در فضاي سهصورت تزیینی و بیبه
باید به سالخوردگانی که توان زندگی مستقل مثالً نماید. باالخص گروه ویژه را دچار محدودیت می حرکت و فعالیت شهروندان

لذا هرچه فضا بتواند براي  دارند بدون آنکه از منافع زندگی اجتماعی محروم شوند، اجازه مستقل زندگی کردن داده شود.
  ]6[را ارزشمندتر دانست.بایستی آنتر باشد، میفعالیت و رفتارهاي فردي و جمعی شهروندان سهولت بیشتري داشته و ایمن

  
  میزان استفاده مرتب و دائمی شهروندان - 2- 6

ها توفیق مالقات توانند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا کنند. در این مکانامروزه فضاهاي شهري به بهترین وجهی می
تواتر زمانی گیرند. با نگاهی کوتاه به محالت و فضاهایی از شهر درباره هاي مختلف قرار میدهد و مورد استفاده گروهدست می

اند. کنیم که متأسفانه در ساعاتی از روز بسیار شلوغ، ولی در ساعات دیگر متروکه و بالاستفاده افتادهاستفاده از آنها، مشاهده می
توان در سطح شهر پیدا نمود که در طول روز و شب از سرزندگی متعادلی برخوردار باشد.      متأسفانه کمتر فضایی را می

ریزان و طراحان از طرف توجهی مسئوالن و بسیاري از برنامهي مدرنیستی و تقلیدهاي کورکورانه از یک طرف، بیهابنديزون
  دیگر، به این فاجعه دامن زده است.

اند و تأمین کننده اند. این فضاها چند منظورهمنظوره نبودهاند، هرگز فضایی یکضاهاي شهري که منشأ زندگی روزمرهف
کنند و عضویت شهروندان را در رو هماهنگی اجتماعی جامعه را تأمین میها و مورد استفاده شهروندان. از اینلیتبسیاري از فعا

  بخشند.جامعه عمالً تحقق می
کند، ولی بسنده کردن به اولین تصویر درست است که انسان در اولین لحظه تصور فضا آن را یک فضا در روز تجسم می

گردد زندگی شبانه آن که بالقوه داراي اهمیتی همسان بینی فاحشی است که باعث مینماید کوتهیذهنی که به مغز خطور م
نماید، بلکه حضور و روزي از یک فضا نه فقط آن را مستهلک میباشد، فراموش گردد. استفاده شبانهبا زندگی روزانه آن می

چه مدیریت شهري در حفظ و نگهداري آن کوشاتر        بخشد، که چه مردم وفعالیت مستمر شهروندان به آن اهمیتی می
  ]6[گردند.می
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  میزان پاسخگویی به شخصیت افراد (عزت انسانی) -3- 6
 .یمگرایانه، طراحی مردحاکم باشد. طراحی مستبدانه، طراحی تخصص ،تواند بر طراح و طرح ويسه نحوه تفکر مختلف می

باشد. درصدد مقهور کردن شهروند و ستفاده کننده از فضا و بنا میا ناخودآگاهانه) در شق اول معموالً طراح (چه خودآگاهانه ی
فضاهایی را یادمانی و  "اشهاي هنرمندانهقابلیت"رخ کشیدن خود و سعی دارد با بهو،  طراح، محصول تربیتی ناهنجار است

دت براي وي تحسین و احترام کارفرما و مخارج از مقیاس انسانی طراحی و تحویل دهد. حاصل کار ممکن است در کوتاه
برداري از فضا یا بنا، به سرعت تبعات این کج اندیشی بین را به همراه آورد، ولی در درازمدت و پس از اجرا و بهرههمکاران کوته

  گردد.می گیرد، بلکه باعث استهزاء و نفرین طراح نیزفضا نه فقط مورد توجه و استقبال شهروندان قرار نمی ظاهر شده،
باشد و قافل از آن است ایم، کل توجه و حواس طراح به فرم و عملکرد فضا میگرایانه نامیدهرا تخصصدر شق دوم، که آن

بخشد مردم و حضور پرشور و نشاط آنها در فضاست. جالب توجه آن است که نه فقط به موضوع که آنچه به یک فضا زندگی می
شود، بلکه تصاویر تبلیغی یا توصیفی آنان در کتب و مجالت نیز غالبًا در طراحی توجهی نمی "حضور مردم و تنوع رفتاري آنان"

هایشان رسد. هرچند محصول این طراحان براي مقهور کردن دیگران نیست ولی متأسفانه طرحبدون حضور مردم به چاپ می
  کامًال انتزاعی و منحصر به خلق فضاست.

ها و تواند فضا را بدون مردم، فعالیتایم، طراح نمیدر شق سوم که آن را طراحی مردمی و براي جامعه مدنی نامیده
سعی در همخوانی بین فرم، عملکرد و معناي  از آنجا که فضا را یک ظرف براي محتوایی متنوع میبیند، رفتارهایشان تصور کند.

است. براي او دیگر مانند شق اول فرم و یا مانند شق دوم همخوانی  "خلق مکان"نبال صادره از فضا دارد. به زبانی دیگر به د
فرم و عملکرد کافی نیست، بلکه به دنبال فضایی است که اندازه و فرم آن با زندگی اجتماعی که در آن مکان جاري است 

ترین رویدادهاي روزانه وجوشعهده پرجنب بایستی ازتناسب داشته باشد. در این شق، فضا فقط براي حظ بصر نیست، بلکه می
کران جلوه نکند. این فضا نه باید بیش از حد بزرگ باشد و مقهور کننده، نه و هفتگی و ساالنه برآمده، خلوت و متروك و بی

س زیاد مجلل و خرد کننده شخصیت افراد! بلکه باید درخور شخصیت و عزت انسانی باشد و مهمترین هدف آن ارتقاي این ح
  ]6[در افراد باشد.

  
  میزان ایجاد حس تعلق به جامعه و فضا - 4- 6

در کنار دنیایی  گیرد.انسان موجودي است خودآگاه، آزاد و فریبنده که همه خصوصیات دیگرش از اینها سرچشمه می
س در طول زمان پ سرشار از عشق و زیبایی، تشنگی و مصائب نیز وجود دارد. انسانیت انسان یکی شدن است و نه یک بودن.

دهد، دنیا نیز او را کند، دنیا را مخاطب قرار میکند تا خود و جهان پیرامون را بشناسد، در نتیجه ارتباط برقرار میحرکت می
  دهد.پاسخ می

شود. پس در پی یافتن آرامش خاطر است، تعلق اش با جهان پیرامون دچار حراس میانسان با عدم ادراك خود و رابطه
  هایی از هستی پیود زند.این میان ملجأ و پناهگاهی است تا انسان را از تعلیق رهایی بخشد و او را به تکه خاطر در

کند. سعی دارد تا از طریق دریافتن دست آوردن هویت خود شروع به تالش میانسان براي شناخت خود و براي به
هایی از کند با یافتن تکهد برسد. براي این کار یا سعی میتشابهات و تمایزات خود با دنیاي بیرون به شناختی نسبی از خو

وجود خود در دنیاي بیرون، به نوعی به خود نزدیک شود و با خود ارتباط برقرار کند و یا با دیدن وجوه تمایز بین خود و دنیاي 
نه مقایسه پیش آید و خود را بهتر درك بیرون، مکمل خود را بیابد و یا اینکه وجودهاي کامًال متفاوت با خود را پیدا کند تا زمی

برآیندي از این سه عامل وجود انسان در دنیاي بیرون ، مثالً در یک شیء، فضا و یا انسان و یا هر عامل دیگر، او را  کند.
 اي از وجود خود احساس  دهد. وي با دیدن خود و صفات خود در یک شیء آنرا به خود نزدیک و آنرا پارهمخاطب قرار می

  کند.می
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تر قرار گیرد و هرقدر با عادات الگوهاي رفتاري حال، هرچه فضا، انسان را بیشتر مخاطب قرار دهد و با او در تعاملی سهل
وجود ها، انتظارات و آرزوهاي وي را بیشتر پاسخ دهد، این فضا تعلق خاطر بیشتري را در او بهتر بوده، خاطرهوي هماهنگ
  خواهد آورد.

انی غافل نشویم، که حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیاز به از عامل انس
تر باشد، به همرنگی وي با جماعت یاري رسانده، جوشوتر و پرجنبشناور شدن در دریاي جمعیت دارد. هرچه فضا سرزنده

  ]6[تر خواهد بود.ي جمع قرین"ما"خود را به  "من"
  

  در فرد یا گروههمانی با فضا حس مکان و امکان ایجاد این - 5- 6
باشد. استقالل وتشخص فضا از انسان، آشنا این بحث شامل دو بخش به ظاهر متضاد ولی در حقیقت مکمل همدیگر می

یر مهم و گیرایی اگر فضایی خاطرات مخاطب خود را برانگیزد و ذهنیتی را براي او ایجاد کند، بر او تأث بودن فضا براي شخص.
شباهت فضا و یا عناصري آشکار خواهد داشت. با مشاهده یا ادراك فضا ممکن است شخص به یاد خاطره مثبت یا منفی بیافتد. 

دهد و نماید. زیرا انسان با مشاهده یک فضا آنرا به فضاي ساخته شده دیگري ربط میو پنهان در آن، این واکنش را ایجاد می
  نماید.هاي خود را راجع به فضاي جدید صادر میسازد و پیش قضاوتي قبلی خود مربوط میهاآنرا با ذهنیت

هایی از آن در ذهن (ذهنیت قبلی). هر فضا، همانی، فرآیندي است قیاسی بین عینیتی موجود با اطالعات و دادهفرآیند این
همانی از ما در فرآیند اینشود. ک پدیده ذهنی میبا آنکه یک موجود خارجی مستقل است، ولی در فرآیند ادراك تبدیل به ی

یا  گذاريسنجیم. لذا تشخیص هویت در واقع نوعی ارزشاین تصویر ادراکی و ذهنیت خود بهره گرفته و عینیت را با آن می
  د.هاي ذهنی فرد، از تجربیات مسقیم گرفته تا فرهنگ و سنت او دارتعیین کیفیت است که ارتباط کامل با اندوخته

همانی کرده و آن عینیت را ادامه عینیت خود فرد در برخود با یک یا چند عامل شکل دهده هویت خود، احساس این
اطمینان و تسلط ذهنی ناشی از این فرآیند باعث آسودگی  داند.پنداشته، به هنگام برخورد مجدد، آنرا جزئی از وجود خود می

همانی شود. تواند موجب اینتکرار عمل و استمرار در استفاده از یک فضا نیز می عادت منتج از گردد.خاطر و احساس تعلق می
ها امري انکارناپذیر است، ولی با این ادراك کوتاه مدت داراي براي رهگذران و توریستبه عنوان مثال با آنکه ادراك یک فضا 

طور وارد زندگی فرد شده و به "ملموس"و  "محسوس"طور گردد. بالعکس درصورتی که این فضا بههمانی نمیاحساس این
آورد. به عنوان همانی را فراهم میمداوم با زندگی روزمره آنان ممزوج شده باشد، آنرا جزئی از زندگی خود دانسته، موجبات این

ضاهاي مورد نمونه محیط دانشگاه براي دانشجو و استاد، اداره براي کارمند و حتی استادیوم براي ورزشکار و تماشاچیان ف
خاطر رابطه مستقیم و مستمرشان، بر فرد تأثیرگذار است و حتی در اغلب اوقات به تعصب راجع به آن استفاده روزمره یا آشنا به

  انجامد.فضا نیز می
همانی بیشتري را ایجاد انی داشته باشند، احساس تعلق و اینوفضاهایی که با عادات و رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی همخ

ذهن انسان به دنبال انطباق و  شناسیم تا معماري آن.نمایند. زیرا فضاها را بیشتر از فرم اجتماعی/ فرهنگی آن باز میمی
اش همخوان باشد، ولی مخالف خواهد فضاهاي ادراك شده توسط او با رفتارهاي فردي و گروهیبازشناسی است و با آنکه می

انسان  باشد.، داراي خصلت کجکاوي نیز میگونه که به دنبال هماهنگی و انس استتنش و تضاد نیست. به عبارتی انسان همان
از طرف دیگر می خواهیم که  .ایند استشك او براي او خوردریافت و د رد و موفقیت دشباها نیز میهزهمیشه در جستجوي تا

ا به فعالیت وا دارد. فضا باید داراي پیام رن ا عرضه کرده و ذهرهر پدیده بتواند به عنوان یک موجود مستقل از ذهن نیز، خود 
کند،  شتال آنتواي حناخت فرم و مشتقابل نسبی با آن احساس کرده و براي  را درود خخص و مستقل بوده تا مخاطب، شم
  ي جلوه خواهد نمود.رو تکرا زشرنه فضا به صورتی بی ارگو

ناخت و زشبا اشیاءدیگر  زرا ا آن شیءوهله اول بتوان  ی درتن تصویر ذهنی مطلوب، می بایستشبه قول کوین لینچ براي دا
ذاریم، ولی نه فقط به معناي انطباق با چیز گخیص هویت میشا ترن آرا در مقابل دیگران احساس نمود. ما نام آن  استقالل
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پذیر بایستی امکانخیص هویت فضا در هر سلسله مراتبی میشن. تآو کامل بودن  تشخصن به معناي آتر از شدیگري، بلکه بی
  هر.شله، یا حانه، خیابان، مخد. در شبا

    تر است و یا بتر بوده، مطلونمود که هرچه فضاي موجود متعارف تصوررفت و گوق نباید نتیجه غلط فالبته از موارد 
ی و گندزییر بودن ان از در حال تغشي نمود. واقعیت نرلق فضاهاي جدید از بناهاي قدیمی الگوبرداري صوخ ردبایستی می

رایط موجب شمی ئست همین تغییر دارو د انددگردیسیظه در حال تغییر و حن هر لآد. فضا و مخاطب ردنیاي اطراف ما دا
 ]6[افتاد.ابت ماندن، روند انطباق فقط یکبار اتفاق میثرنه در صورت گردد. وگهمانی ها میفعل این

  
  میزان موفقیت در یادآوري خاطره -6- 6

را  شو فعالیتهای شایگینده است که هر سه به نوعی او، زندآذشته، حال و زمان گن داراي سه بعد جدایی ناپذیر انسا
 ود.شکند عنوان میا داخل میرزمان حال خود  رته که دشذگی گدهد. خاطره به عنوان بخشی از زندمی ریر قراأثتحت ت

ن آرفتن از گذشتن زمان و فاصله گتواند با ید میآت عادت پیش میربصووزمره ری گذشته و زندگاتفاقاتی که براي انسان در 
 رنچه اهمیت دارد باآد، شبت و یا منفی باثم راي بارتواند فردي و یا جمعی و داذهن ما تبدیل به خاطره شود. خاطره می در

نها آتواند از مانند و فرد نمیی میه در ذهن باقشکند. خاطرات همیی انسان بازي میگزند ری است که دشاحساسی خاطره و نق
ا شما براي راي اطرهختواند یک ساختمان قدیمی می ، مثالً شیءدیدن یک  وند.شه زنده میرایط خاص دوباشر رود بلکه دشدور 

  تداعی کند. 
ایی ري فضشهبراي فعالیتهاي خاص در محیط  وپذیرد ه در فضا و محیطی خاص صورت میشعمل و فعالیت انسان همی

ی گود که به غیر از ویژشر فضا بصورتی سازماندهی گود. لذا اشمی رام تداعی یاد و خاطره، فضا نیز تصوگد و به هنشوتعبیه می
هري شر در فضاي گکنیم. اا دلپذیر تصور میرن فضا آري متصل سازد گنچه می بینیم جدا کند و به زمان دیآخود فضا، ما را از 

ند است و شمزراي در این فضا نهفته است که براي بسیاري اد که خاطرهشباید با توجه به این نکته باد، شومیتغییراتی داده 
  ه زنده کند.را دوبارتواند بسیاري از خاطرات دیدن این فضا می

ه وجود خواهند شی مردم است که همیگاز زند شیبرد. این خاطرات بخا از بین میرو کلی همه خاطرات  شاحفتغییرات 
تواند مین کند. حفظ خاطرات میأا نیز تري خاطرات فردي و جمعی رهداگفضاهاي شهري باید حفظ و ن رت. تغییرات دشاد

  ]6[ا توسط انسان تقویت نماید.ري بر فضا رذاگثیرتأکرده و حس  ا بیشتررحس تعلق خاطر به فضا 
  

  تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده -7
مردم شده  احی بر تعامل اجتماعیراظهار نظرهاي زیادي راجع به چگونگی تاثیر ط هاي هنجاري طراحی محیطدر نظریه
هاي بزرگ معماري نیز از سالها قبل مورد بحث طراحان شهري بوده ولی مباحث آن مورد استفاده اکثر طرح وعاست. این موض

کارکنان ضمن کار  ایم که مدیران وی کردهفضاي آزاد را طراح: «د. بیشتر جمالتی نظیر این از معماران شنیده می شودشبامی
اي برقرار شده که مردم بتوانند رابطه اجتماعی برقرار سلسله مراتب فضا به گونه: «یا در مورد فضاي داخلی ،»یکدیگر را ببینند

تماعی کت و مکان قرارگیري خدمات مشترك، تعامل اجحراین است که شکل گیري مسیرهاي  نظرها فرضیه این اظهار .:کنند
  ]5[.دهدمردم را تحت تاثیر قرار می

  
  هاي محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعیویژگی -1- 7

(ورودي  خدمات مشترك کزیت کارکرديمرها) و هاي ساختمانهاي حومه شهرها، اتاقفاصله کارکردي واحدها (ساختمان
افراد شاغل  و وهاي تعامل اجتماعی ساکنین فضاهاي مسکونیهاي اداري)، الگها، راهروها و فضاهاي انتظار ساختمانساختمان
شود. دهد. فاصله کارکردي به میزان سختی ارتباط نقاط مختلف گفته میها و موسسات تجاري را تحت تاثیر قرار میدر سازمان

د. فواصل طوالنی، تراکم رفت و دهنسازند این فاصله را تقلیل میار میرها را برقمسیرها و راهروهایی که ارتباط مستقیم فعالیت
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موجب افزایش فاصله کارکردي نقاط می شود. مرکزیت کارکردي به سهولت دسترسی به  آمد، و تداخل فعالیت هاي یک مسیر
هاي رفتاري گفته می شود. در بیشتر این ها یا مکانامکانات مشترك گروهی، دفعات استفاده از آن و زمان استفاده از قرارگاه

گرفته شده است. در تعریف این مفاهیم حرکت سواره نیز اهمیت دارد و باید در نظر گرفته شود.  سترسی پیاده در نظرمباحث د
روابطی که ( سمی و پیش بینی نشده استرمالقات با دیگران پیش نیاز ترویج روابط متقابل اجتماعی غیر و فرصت هاي دیدار

ا یا مکانهاي هاند). از این مشاهدات براي مطالعه قرارگاهریزي نشدهي برنامهاز قبل براي اهداف مشترك یا قراردادهاي تجار
  هاي ساختمانی استفاده شده است. گونه رفتاري و یا

ت، عاداند: انجام وظایف و تبادل اطالاداري می سه دلیل را موجب تعامل اجتماعی در دفاتر )1970( جري فینرو
هاي گذري در راهروها. فینرو براي بیان اهمیت نقاط جمع آید و مالقاتدفاتر پیش می برخوردهاي اتفاقی که به دلیل مجاورت

فضاهاي انتظار باالبرها ( آسانسورها) و فضاهاي عبوري  عنی مرکزیت نقاط ورودي،چ) یبندي لیندر تقسیم »گره ها(« کننده
ري کیفیت فضایی محیط ساخته گران دیگاست. پژوهش بی انجام دادهرموثر در باال بردن تعامل اجتماعی کارکنان، مطالعاتی تج

اند. در دفاتر اداري، دادگاهها، بیمارستانها، خانه هاي سالمندان و ساختمانهاي مین تعامل اجتماعی موثر دانستهأشده را در ت
وهایی این ررند. راهآوهاي مهم تجاري را فراهم میهاي گذري و تبادلکه شرایط مالقات ر، راهروها مکانهایی هستندگخاص دی

کاري داشته باشند. مولسکی معتقد است که  هاي الزم را در جلوي دفاترگشودگی که پهناي کافی یا آورندامکان را فراهم می
میمیت ص حال سازند. به این ترتیب زمینه داشتن خلوت و در عینمی میسر کنترل موقت قلمرو مکانی را نیز این گونه راهروها
هاي سالمندان راهروها، فضاي انتظار باالبرها و فضاهاي نشیمن را در تبدیل خانه آ ید. پاول الوتناعی فراهم میدر تعامل اجتم

گرفته  ها در نظروطهحبه مکانهایی براي معاشرت غیررسمی و رسمی مهم دانسته است. اگر فضاي مکث و نشستن در این م
گرفتن چنین فضاهایی در راهروهاي عبوري مشکالتی را نیز  د. در نظرکننه باشد، توجه مردم را بیشتر به خود جلب میدش

   مقابل آتش سوزي در مقررات ایمنی در دارد، زیرا استفاده از راهروها به عنوان فضاهایی براي مکث و نشستن، مغایر
  سسات اداري است. ؤم و هاساختمان

هاي روزمره است. این رفتن در مسیر فعالیتگفتن یا قرار نیکی از عوامل مهم شکل گیري کارکرد مرکزي مکانها، قرار گر
اد دیگر را فراهم آورند. چنین رمین کنند و امکان مشاهده افأاحت و آسایش را ترکه است مکانها در صورتی خوشایند هستند

  ]5[شوند.روشنی از یکدیگر تفکیک میهکه با موانع نمادین ب مکانهایی قلمروهایی عمومی یا نیمه عمومی هستند
  

  فیاي فضا و تعامل اجتماعیجغرا - 2- 7
رسمیت  رکا کند. فاصله دو نفر در یک دفترا تعیین میربین افراد  رد انتظارفضاها تعامل مو رد ثاثی چیدمان اگونگچ

ی نیز یپذیرا اتاق ثاثود. چیدمان اشتر میسمیرها د، رابطهشتر باشهرچه فاصله بی ؛دهدیر قرار میتأثا تحت رنها آتعامل بین 
تفاوتهاي زیادي  میکل اجتماعات رسمی عموش مکان روابط رسمی است. هتل یکودي رد. ترکیب فضاي ورا دارهمین حالت 

  ]5[د.رنیاز دا دارد و فضاهاي متفاوتی را نیز
  

  اجتماعی و جفرافیاي اتاقفضاي  -3- 7
تلف اثاث خجتماعی را براي تبیین اثر چیدمان ملی اصاي فواصل ایک طبقه بندي چهار مرحله )1974و1966( ادوارد هال

ور رسمی ارائه کرده است. هرچه فاصله بین افراد ضمیمی تا حصگوي  اتاق یا جغرافیاي اتاق بر شکل تعامل افراد از گفت و
تري ندبلشود و براي حفظ تماس به صداي کمتر می گرمایی و جنبشی آنها از یکدیگر بیشتر شود، اطالعات دیداري، بویایی،

  شود و خلوت تعامل اجتماعی کاهش می یابد. نیاز است. هرچه فاصله بیشتر شود خلوت شخصی بیشتر می
 شده است. قائل فواصل مورد نیاز هرکدام تمایز مشورتی، و عمومی و -ی، اجتماعیصشخ هاي صمیمی،بین تماس هال

فاصله شخصی  ؛هاي فیزیکی نزدیک استیکی از تماسبراي جمعیت مورد مطالعه هال)  سانتیمتر 46تا  23( میمیصله صفا
 366تا  122( مشروتی -فاصله اجتماعی ؛میمی استص ) حداقل فاصله براي تعامل بین افراد غیرسانتیمتر 122تا  46(
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اصله افراد در زمان انجام کارهاي رسمی بیشترین ف ؛هاي کاري استفضاي بین افراد در اجتماعات اتفاقی و موقعیت سانتیمتر)
هاي نمادین طراحی داخلی . حفظ این فواصل با زیباییکنندرا دارند. میزهاي تحریر دفاتر اداري فاصله رسمی افراد را حفظ می

میت بالقوه له بین افراد زیاد شود، عموصشود. اگر فامی بیشتر شود، تعامل، عمومی سانتیمتر 366شود. اگر فواصل از تقویت می
  ]5[گردد.تعامل بیشتر می

  
  گریزپذیر و اجتماعفضاي اجتماع -4- 7

دور «یا از هم  »آورندجمع می«ر فضاهایی است که مردم را دور هم گگریز بیانعاجتما و پذیرهاي اجتماعاستفاده از واژه
هاي ه به چهره وجود دارد و فاصله فضاهاي نشستن در حد فاصلهرامکان تماس چه پذیردهی اجتماعنسازما در. »کنندمی

هاي پشت به پشت شود. نیمکتگریز موجب خودداري از تعامل اجتماعی میمشورتی است. سازماندهی اجتماع - اجتماعی
ی مناسب هستند. یکی از موارد جالب، صها براي شرایط خامثالی از سازماندهی اجتماع گریز هستند. هرکدام از این سازماندهی

دي گااُ در بارسلون است که توسط آنتونیو ك گوئلردر فضاهاي نشستن پا چویی مارپیالگسازماندهی با  وعاستفاده از هر دو ن
     ه است. در مکانهاي عمومی یا شبه عمومی گاه فضاها دها استفاده شهاي باز نیز از این شیوهدر طراحی محوطهاحی شده. رط

ه شدفضاي تجمعی در آنها در نظرگرفته ن چزند و هیگریگاه اجتماع د ونسازهاي مردم را میسر میپذیرند و مالقاتاجتماع
  ]5[است.

  
  کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی - 5- 7

ل از خلوت در تعادل قرارگیرد، روابط اجتماعی آسانتر می شود. صاحساس استقالل فردي حا نیازهاي اجتماعی مردم با اگر
آورند وجود میروابط اجتماعی به رنترل کمتري را بک مشخص نیست، عمومی بودن آنها خصوصی یا فضاهایی که مهم هستند و

 دهند. خلوت کالبدي، پیش نیاز بیشتر رفتارهاي اجتماعی است، در محیطی که خلوت کالبديکاهش می و تعامل اجتماعی را
  آید. وجود میصی بهخي از انتخاب شروجود داشته باشد دامنه وسیع ت

ب از تماس با دیگران است و راه دیگر از طریق کنترل قلمرو مکانی است. اگر یکی از راههاي دست یافتن به خلوت اجتنا
وقتی است که خلوت  سطح تعامل ساکنین باالتر از صی داشته باشدخهاي مشقلمرو مکانی ساکنین یک اتاق مشترك محدوده

  شود. ران حاصل میگاز طریق اجتناب از تماس با دی
دهد، و روابط اجتماعی محلی موقعیت مناسبی را براي اجتماعی شدن رشد می ی روابط همسایگی راصفضاي باز خصو«

هاي داراي خلوت ورت نبودن حیاطص، معتقد است که در )1952( شناسی به نام آنتونی واالس. مردم»اهم می آوردرکودکان ف
د. او این نتیجه گیري را با طرح گیري جامعه محلی با مشکل مواجه می شوکنترل قلمرو خانوادگی و شکل در مناطق مسکونی،

این مسئله که در مناطق مسکونی با خانه هاي تک خانواري نسبت به ساختمانهاي آپارتمانی تعامل بیشتري بین همسایگان 
هاي اتفاقی هاي تک خانواري سلسله مراتب روشنی وجود دارد و امکان مراقبتوجود دارد، عمق بیشتري بخشید. در قلمرو خانه

  کردي از میان برود. رکه قرابت کا ها آن قدر فاصله ندارنداست. در عین حال خانهبیشتر 
اي طراحی توانند به گونههاي آپارتمانی نیز میکه خانه اند) و طراحانی چون ریک ریتولد نشان داده1972اسکار نیومن (

نشینی در مقابل زندگی تک خانواري در ایجاد این  رسد آپارتمانها را فراهم آورند، بنابراین به نظر نمیکه این فرصت شوند
از  ترالجزئیات طراحی و با هاي تعیین کننده الگوهاي تعامل اجتماعی،اخصشتفاوتها متغیري اساسی باشد. به نظر می رسد 

     شیکاگو در هاي مارینامطالعه برج هاي متقابل باشد. این نتیجه گیري ازبه کمک نیاز همه شیوه زندگی ساکنین، تراکم و
ها، در تعامل اجتماعی بین ههاي مجاور و احساس تجاوز به قلمرو مکانی خانوادکه انتقال صدا به آپارتمان آمددست هب

هاي قلمرو مکانی، مردم روي هکه در صورت وضوح محدود ) نشان داد1972بود. اسکار نیومن (ه کرد همسایگان مشکل ایجاد
   ) عنوان 1963( ل بیشتري دارند. همان گونه که چرمایف و الکساندررحمت هاي قابل رویت کنترویدادها و در مقابل مزا

  ]5[اند، خلوت و تعامل اجتماعی مفاهیمی مرتبط و نزدیک هستند.هکرد
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  مجاورت کارکردي و الگوهاي تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی -6- 7
گیري الگوهاي تعامل افراد مسن دانسته است، به این دلیل که شکل) مجاورت مکانی را عامل مهمی در 1977پاول الوتن (

ها در طول خیابان با هاي مسکونی متقابل که خانهکاهش توانایی جسمانی نیاز به کمک متقابل افزایش می یابد. در بلوك با
ن گونه مناطق، خیابان مسیري گیرد. در ایگیرند، بین ساکنین روابط اجتماعی قابل توجهی شکل میهاي مجزا قرار میورودي

وقتی که  ل ساکنین است.رکنت اگرچه هر کس حق ورود به آن را دارد، ولی در شود،است که تبدیل به فضاي نیمه عمومی می
مین شود و قابلیت انجام فعالیتهایی چون توقف اتومبیل در جلوي خانه، أهاي مشرف به خیابان تمراقبت طبیعی از طریق پنجره

هاي کوتاه، مالقات در تقاطع خیابانها و تعامل اجتماعی میان ساکنین بلوك مسکونی وجود داشته باشد، رده در مسیکت پیارح
هاي بن بست و با که مردم ساکن در خیابان دهدهمچنین مطالعاتی نشان می. شودمحیط زندگی زنده و دوست داشتنی می

اگرچه ممکن است شناسند، ر را بهتر میگهمدی دکننوري زندگی میجوار خیابانهاي عب گردان نسبت به مردمی که درردورب
ها، عرض و رسد معیار مهمی باشد. تعداد خانهخیابان هم به نظر نمی نوعساکنین به دنبال چنین هدفی نباشند. به این ترتیب 

رسند. هرچه نظر میمهم به واملعها در جوار خیابان از طول خیابان و میزان ترافیک عبوري، و چگونگی قرارگرفتن خانه
  یابد.تقلیل می در دو سوي خیابانه بویژ ،هاي تعاملتر باشد، زمینهترافیک سنگین

شود، بویژه وقتی که خلوت هاي منفی منجر میمجاورت مکانی به تماس ساکنین شخصیت همگون نداشته باشند، اگر
ممکن است به جاي  دشواي متوسط ساکن میکم درآمد در منطقهه دها وجود نداشته باشد. وقتی یک خانواکافی براي خانواده

  د.چار انزوا شودهمگرایی با ساکنین 
پارتمانی و حتی طراحی ساختمانهاي اداري، براین فرض آده، و بعضی مجموعه هاي ربیشتر طرح هاي مسکونی گست

محلی مشترك که بخشی از زندگی روزمره ساکنین  تران، با هم قدم زدن، و استفاده از امکاناگکه مالقات با دی مبتنی هستند
، باید با آن با دنظر برساست، موجب تعامل اجتماعی بیشتر آنها می شود. درحالی که این نتیجه گیري ممکن است بدیهی به

  احتیاط برخورد شود، زیرا ممکن است به نتایج اشتباه آمیزي در طراحی و مکان یابی امکانات عمومی منجر شود. 
 :شوندقرارگاهها و مکانهاي رفتاري در ساختمانها و محالت از نظر فراهم آوردن امکان تعامل اجتماعی به دوگونه تقسیم می

کارکردي  اند، و مکانهایی که در آنها تعامل اجتماعی حاصل مقاصدگرفتن امکان تعامل مردم ساخته شده مکانهایی که با درنظر
دانند و طراحان شهري، شهر ان آنها) ساختمانها را محل طراحی مکانهاي رفتاري گونه اول میکارفرمای ري است. معماران (وگدی

هاي قومی امریکا، رستورانها، خیابانها، پارکها و حتی دانند. در اروپا و در بعضی محلهرا محل طراحی چنین مکانهایی می
این درحالی است که  هستند.» گردش«یا  »اجتماع«، قاتهاي راه آهن در اوقاتی خاص از روز یا هفته مکانهاي مالاهگایست

  ایجاد این مکانها یا حتی دانستن زمان ایجاد آنها به آسانی قابل پیش بینی نیست.  توانایی طراحان در
ی، فضاهاي انتظار عمومی امکان مالقات حهاي تفریسسات اداري و مجموعهؤدر ساختمانهایی چون آپارتمانهاي مسکونی، م

 ران راگکه دی مورد نیاز است. این واسطه ها ممکن است افرادي باشندهایی ها واسطهبراي این مالقات .آورنداهم میررا ف افراد
آورد. فضاهاي عمومی شهر اگر براي که شرایط اجتماعی را فراهم می آورند یا فعالیتی مشترك یا موضوعی باشدگرد هم می

اشند و در آنها مواد خوراکی و فضاهاي ایمن و لذت بخشی وجود داشته باشد مردم را به مردم فعالیتهاي سرگرم کننده داشته ب
ادي که راف کنند؛و را نیز باز میگکنار زمین بازي مراقب کودکان خود هستند باب گفت خود جذب می کنند. وقتی که والدین در

کنند ممکن است مشکالت را مطرح کرده گی میهاي مشترك یک آپارتمان مسکونی به وضعیت ماشین خود رسیدگاهدر توقف
  کنند.وگو میگفتگر هاي عمومی مشغول شستن لباس هستند با یکدیو درباره آن بحث کنند، یا افرادي که در لباسشویی

گذارد. ها و جوامع قومی بسته اثر میتعامل اجتماعی بچه هايزمینه همه بر کردي بیش ازربه نظر می رسد، مجاورت کا
ها هم بچه است بخوبی با هم آشنا باشند. معموالً نکودکان ممک را نشناسند، اي مسکونی بزرگساالن یکدیگراگر در منطقه حتی
. کنندروها و خیابانها یعنی جایی که بخشی از زندگی اجتماعی محله جریان دارد بازي میهکودکان در پیاد اند.هاي واقعیمحلی

آیی و ارتباط دهند. عدم فرصت گردهمهم در خود جاي میه و امنیت را به همرا خطر اصرمکانهاي جاذب براي کودکان عن
  ]5[دهد.هاي ضد اجتماعی افزایش میقانونی نوجوانان، احتمال شرکت آنها را در فعالیت
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  کاربرد طراحی براي تعامل اجتماعی -7- 7
تمانها و مناطق مسکونی تالش کنند؟ طراحان تا هاي تعامل اجتماعی در ساخچرا طراحان باید در جهت افزایش فرصت

ساختمانها قرار  مرکز توانند درل قلمرو مکانی را با طراحی تامین نمایند. فضاهاي عمومی میترکن توانند خلوت وحدودي می
د. ری وجود داهاي مناسب براي توقف و دیدارهاي اتفاقی و یا با قرار قبلجکن گیرند. امکان طراحی راهروهاي با عرض کافی و

گیرند و زمان و مکان  قرار رگیدکه مردم در فاصله راحتی از یک توان به گونه اي طراحی کردفضاهاي نشستن و انتظار را می
مورد نیاز مردم در نقاط  هتوان در تقاطع مسیرها و امکانات روزمرمطلوب را براي تعامل اجتماعی داشته باشند. نقاط مکث را می

ه که فضاهایی زنده و مورد استفاد اي تلفیق کردتوان به گونهکردهاي محیط اطراف میرکا ها را باد. پاركمرکزي طراحی کر
  اگر چه این هدف تنها دلیل ایجاد ك پارك یا فضاي عمومی شهري نیست). ( باشند
رابطه متقابل اجتماعی  لی ترین دلیل این است کهصیح مطلوب بودن تعامل اجتماعی دالیل زیادي وجود دارد. اضاي تورب

ورت است. هر فرصتی براي دست یافتن به چنین ربراي پاسخ به نیازهاي انسان به پیوندجویی و احساس تعلق به مکان یک ض
هاي مردم، با به هایی چون تعامل با دیگران و مشاهده فعالیتت. دلیل دیگر این است که فعالیتسمنظوري مثبت ارزیابی شده ا

 الکساندر کریستوفر کنند.پذیري به رشد فردي انسان کمک میینه هاي اجتماعی شدن و اجتماعوجود آوردن زم
ها و روابط روزمره مردم دانسته است. تعامل رسمی را زمینه ساز توسعه دوستیرهاي گاه به گاه و غیمالقات) 1977و1972(

کند. این نزدیکی و شناخت متقابل، یکدیگر نزدیک می هاي ذهنی و ویژگیهاي متفاوت را بهاجتماعی، نگرش افراد با پیشینه
  وجود آید. به ممکن است در نگرش کارگران نسبت به مدیریت، یا در نگرش یک گروه قومی نسبت به گروه دیگر

 
هاي محلی که تعامل اجتماعی قابل توجهی وجود دارد، میزان جرم و جنایت پایین است. شاید به این دلیل که در محیط

ت. اگرچه مشاهدات جین ستر، حمایت مردم از یکدیگر بیشتر و از خودبیگانگی کمتر ایف و التزامات اجتماعی روشنوظا
کارکرد آن را قطعی فرض کرد. در مناطقی از  کند، ولی نبایدیید میأیه را تض) این فر1972) و اسکار نیومن (1961جیکبس (

تواند از یم و جنایت باالست. اگرچه روشن نبودن الگوي قلمروهاي مکانی مرار جشهرها با وجود تعامل اجتماعی قابل توجه، آم
محیط کالبدي زندگی روزمره  دالیل این مسئله باشد، ولی اینگونه نتایج بیشتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی ربط دارند تا به

  مردم.
 یگان تعامل اجتماعی زیادي دارند بیشتردم به مناطق مسکونی که در آن همسارهمچنین گفته شده است که عالقه م

در عین  .گیرند، نقل مکان آنها با اندوه فراوان همراه استجایی میاست. در این گونه مناطق وقتی که ساکنین تصمیم به جابه
د. همچنین کننتمایل دارند، به این گونه مناطق نقل مکان میاي با تراکم کمتر حال، چون بعضی از مردم به شیوه زندگی حومه

ر دم نیز دصیتی است، و پیشینه فرهنگی و انتظارات مرخثیر تفاوتهاي فردي و شأت تحدم ترواضح است که رابطه اجتماعی م
  ]5[باشد.ثر میؤآن م

  
  گیرينتیجه -8

فانه هاي مسکونی رو به افزایش است و متأساز آنجایی که امروزه به منظور رفع نیاز به مسکن در شهرها، ساختن مجموعه
روز به روز توجه سازندگان از پرداختن به نیازهاي روانی و اجتماعی ساکنان، به سمت پاسخ به نیاز صرفاً فیزیکی سرپناه میل 

هاي انجام با توجه به بررسیشود. تر شدن نگاه طراحان به جنبه اجتماعی موضوع، مشخص میاهمیت باالي پررنگ کند،می
هاي مسکونی، میزان اهمیت و نیز چگونگی پاسخ به آنها اجتماعی ساکنین مجتمع -اي روانیشده در این پژوهش برروي نیازه

هاي مسکونی اندیشید. توان هدفمندتر به خلق فضاهایی جهت بروز تعامالت اجتماعی در مجموعهمیهاي اجتماعی، در محیط
  نماید.را فراهم می فرد به فرد آنها امکان حضور ساکنان و ارتباط ،هاي مجموعهفضاهایی که در جاي جاي محدوده
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