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  چكیده
خورد، خلوت است. این مفهوم بیانگر نیاز مکرر به چشم می های روانشناسی محیطیکی از مفاهیم جدیدی که در بررسی

، سازوکارهایی هستند برای دستیابی «مروقل»و « فضای شخصی» مفاهیم باشد.کردن و تنهاشدن میانسان است به خلوت

ناکارایی سازوکارهای خلوت پیش   یهنیز وضعیتی اجتماعی است که در نتیج« ازدحام» به میزان دلخواهی از خلوت؛

برخی از عوامل  بندی جامعی از قلمرو را به این ترتیب ارائه کرده است: قلمرو اولیه، ثانویه و عمومی.. آلتمن دستهآیدمی

-شوند. عوامل جغرافیاییروانی، کالبدی و کارکردی را شامل می-یرگذار بر درک مفهوم قلمرو، عوامل اجتماعی، ادراکیتاث

نقش اساسی در  توان ادعا نمود که قلمرومی .سازندفرهنگی و عامل زمان، بستر تاثیرگذاری عوامل قبلی را فراهم می

ید که فضای اطراف خود را سازماندهی نموده و به آن هویت فردی یا نمازندگی انسان دارد و این امکان را فراهم می

ن با محیط، مورد توجه قرار مفهوم قلمرو به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسابنابراین  جمعی دهد.

های مناسب در جهت لحی راه. هدف کلی پژوهش حاضر ارائهشودمیر رابطه با روانشناسی محیط بررسیاست که دگرفته

ای و باشد. بدین منظور با استناد به منابع کتابخانهشناسایی هرچه بهتر قلمروها در محیط به کمک روانشناسی محیط می

 ها پرداخته و در انتها هم راهکارهایی مطرح گردید.آوری اطالعات و دادهبه جمعتحلیلی -به روش توصیفی

 

 ط، خلوت، ازدحامی، روانشناسی محیقلمرو، قلمروپای :كلیدی هایواژه

 

  مقدمه -1
های طراحی و های نمادین ، دادهلی چون عوامل فیزیکی محیط ، دادهدر روانشناسی محیطی رفتار انسان تحت تأثیر عوام

صیتی ، اقتصادی و شخخود که ناشی از جنبه های فرهنگی، اجتماعی روح محیط قرار دارد. به طور متقابل انسان نیز با رفتار

، فضا را سازماندهی کرده دگرگون خود اجتماعی و  گذارد و آن را در جهت ارضای نیازهای فیزیولوژیکاست بر محیط تأثیر می

 یمردم به همان اندازه که محصول محیط اجتماعی هستند، ساخته»های رفتاری معتقد است می کند. یونگ در مورد سیستم

 .«محیط فیزیکی نیز به شمار می روند 

های مورد توجّه معماران و رفتارهای انسان و تعامل انسان با محیط، از مقوله یحاضر شناخت روانشناسانهدرحال

پذیر هایی انعطافدهد که محیطرود. طرّاحی براساس الگوهای روانشناختی این امکان را به طرّاحان میشهرسازان به شمار می

راستا مفهوم قلمرو به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر وت افراد باشند. دراینهای متفابوجود آورند که پاسخگوی گرایش

 شود. در این پژوهش کیفیت ارتباط انسان با محیط، مورد توجه قرار گرفته است که در رابطه با روانشناسی محیط بررسی می
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ایی انواع قلمروها در محیط کمک چگونه روانشناسی محیط به شناس»سعی خواهد شد به این موضوع پرداخته شود که 

 «. کند؟می

 خلوت -2
خورد، خلوت است. این مفهوم بیانگر نیاز شناسی محیط مکرر به چشم میهای رواناهیم جدیدی که در بررسییکی از مف

یگر، در شود که انسان مجبور شود برای زمانی طوالنی با افراد دانسان است به خلوت کردن و تنها شدن و هنگامی محسوس می

که در برخی موارد به معنی باشد، به طوریفضای محدود به سر برد. پس این مفهوم در ارتباط با تراکم و احساس ازدحام می

 [9] رود.مخالف یا متضاد ازدحام نیز به کار می

خود با دیگران نظارت  آن، فرد یا گروه بر تعامل یهواسط داند که  بهفرآیند تنظیم مرز میان افراد می را« خلوت» 1آلتمن

یا «ا بودن تنه»رفت؛ به معنای گیری به شمار میفرایندی متشکل از حذف و کناره« خلوت»او در گذشته  یهمی کند. به گفت

های ها و مکانهایی جدا و ناوابسته در  خانهبرداشت را از خلوت با طراحی بخش احان نیز بیشتر اینطرّ ؛از دیگران« دور بودن»

فرد یا گروهی   که گاهی در آن، ت بر مرز متغیر خود و دیگری استکنند. اما از دید آلتمن، خلوت فرآیند نظاریاده میدیگر پ

اردادی فرآیندی قر« خلوت»در تعریف آلتمن،  خواهد با دیگران پیوند داشته باشد.می خواهد از دیگران جدا باشد و گاهیمی

، «قلمرو»و « فضای شخصی»دهد. در این میان مفاهیم می ا در برخورد با دیگران قرارخود رآن  یهاست که فرد یا گروه برپای

 یهنیز وضعیتی اجتماعی است که در نتیج« ازدحام»سازوکارهایی هستند برای دستیابی به میزان دلخواهی از خلوت؛ و 

انجامد. پس در واقع از این دیدگاه وی میرزیاده و در روابط اجتماعی نامطلوب، به آیدمی ناکارایی سازوکارهای خلوت پیش

 قلمرو، ابزاری برای دستیابی به خلوت افراد است.

 چهار نوع خلوت را به شرح زیر تشخیص داده است:  2وستین 

 انزوا: آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگران( 1

 بودن از محیط خارجرابت: معاشرت با فردی دیگر و رهاق( 2

 ه بودن در میان جمعگمنامی: ناشناخت( 3

 های ناشناخته. مدارا: به کار گرفتن موانع  روانشناختی برای کنترل  مزاحمت( 4

روحی، خودارزیابی و شوند، تشخیص داد: استقالل فردی،کاهش هیجانات میچهار مقصد را که با خلوت تأمین  وستین

                .نمودن روابطکنترلمحدود و قابل

 قلمرو  -3

 و قلمروپایی مفهوم قلمرو -3-1
فرهنگ دهخدا قلمرو را اسم مرکبی با معنی ملک، مملکت و والیت متصرفه معرفی کرده است. همچنین قلمرو را معادل 

کند و آن را عالوه به معنی زمین معرفی می Terra، این واژه را از ریشه 3وبستردهند. فرهنگ قرار می Tettitoryواژه انگلیسی 

حت تملک، معادل زمین یا آب تحت اختیار یک ملت، کشور یا قانون و نیز محدوده مشخص شده برای فضای بر محدوده ت

کات قرار فات و تملّت، متصرّداند. بنابراین مفهوم قلمرو، از منظر زبان در حیطه اختیارات یا جریان فکری میالیّخاص فعّ

 د.گیرمی

اختصاصی  یها از آن به عنوان محدودهای است که افراد و گروهحدود شدهقلمرو مکانی، فضای م»: 4لئون پاستاالناز نظر 

ب کالبدی به صورت نماد یابد و با احساس مالکیت و ترکیکنند. قلمرو با یک مکان، هویت روانشناختی میاستفاده و دفاع می

های متنوعی از همکاری بروز کنش یهنقلمروهاى مختلفی وجود دارد که زمی وسعت و توان مادی، روبـه فراخ [4] «.آیددرمی

                                                 
 Irwin Altman. -1 

n.Westi -2 
3- Webster Dictionary. 

 Leon Pastalan. -4 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 3 

رفتار انسان اجتماعی، قلمرو بخشی از سطح زمین است که گروهی خاص یا موجودیتی  یهحوز هستند. در اکنانا جنگ ست

ترین قدرت بر فضا هستند که در عالی الاعم یهدهندآن است. بنابراین، قلمروها نشان سیاسی مدعی مالکیت و حاکمیت بر

آن  یهکنندقدرت یک کشور و منابع مادی تأمینفضایی  یهروزه، قلمرو گستراند . امربرآوردهت ها سملّ -الب کشورسطح در ق

ناپذیر ساختار جدایی شا قلمرو بخواژه، سرزمین ی تحوالت مفهومی این یهها درباراختالف دیدگاه دوجو با قدرت است.

ای داخلی و هم مرز، هاز زیرزمین، آبکشور عبارت است از سرزمینی )اعم قلمرو  کشورها در قوانین بین المللی است. ازاین رو،

 نو کشورهای دیگر نیز ایالکیت آن است که حکومت مدعی م نزدیک سواحل این سرزمین( اییوایی و برخی منابع دریفضای ه

 [8. ]شناسندادعا را به رسمیت می

سازی و یا ری است برای تنظیم حریم بین خود و دیگران که با شخصیکاپایی، سازورفتار قلمرو» ایرون آلتمناز دیدگاه 

 [4«. ]شودبه یک فرد یا گروه بیان می نشانه گذاری یک مکان یا یک شیء و تعلق آن

دهی آگاهانه به محیط های اولیه، شکلبا نگاه تاریخی نیز خواهیم یافت که از همان ابتدای سکونت انسان و ایجاد سرپناه

گذاری را ها حکایت دارد. این نشانهگذاری هدفمند شده است که از تحت تملک قرار دادن محدودهب نوعی نشانهزیست سب

ها مشاهده نمود؛ این شواهد حکایت از نشانه گذاری محل سال پیش، بصورت دیوارنگاره 33333توان در غارهایی متعلق به می

شناسان نیز نشانگر آن است های نخستین دارد. بررسی مورخان و جامعهسانگذاری و تعیین قلمرو نزد انسکونت و اهمیت حریم

های انسانی که رفتار قلمروگرا یا قلمروپایی و پیامدهای آن مانند مالکیت و دفاع فعال را در طول تاریخ و در تمامی گروه

توان در یک قرن دارد. ظهور این مفهوم را می ای کمتر ازاستفاده از مفهوم قلمرو در علوم امروزی، سابقهتوان مشاهده نمود. می

های اجتماعی را گران، کارکرد گروه( جستجو کرد. زمانی که مصاحبه1923شناختی زندگی شهری )دهه های جامعهتحلیل

قلمرو گروه هایی اجازه ورود به شدند تا گروههایی مجزا میکردند، به طور مداوم به قلمروهایی برخوردند که با مکانبررسی می

اجتماعی خاصی تعلق داشت. برخی  یگرفت و گاه به ردهبوی نژادی میواشته باشند. گاه این قلمروها رنگدیگر را ند

 لنگهای قلمرو از دیدگاه ویژگیبرخی از  گذاری شده بودند و برخی از طریق رفتار قلمروگرا قابل شناسایی بودند.عالمت
 :عبارتند از2

                      .حق انسان نسبت به یک مکان.احساس مالکیت و 1

                   .گذاری یک محوطهسازی و نشانه.شخصی2 

 شود.         .تامین کارکردهایی که از نیازهای فیزیولوژیک تا نیازهای روانشناختی را شامل می3 

       [4. ].حق دفاع در مقابل مزاحمت4 

 انواع قلمرو -3-2
، سیدحسین ، داگالس پورتیوس، الیمن و اسکات، حسین الشرکاوی7الکساندرو  6چرمایفان زیادی همچون پژوهشگر

ایروین . اندهای زیادی نیز ارائه دادهبندیدرمورد قلمرو و انواع آن به پژوهش پرداخته و دسته بحرینی و محمود توسلی

 ه کرده است:بندی جامعی از قلمرو را به ترتیب زیر ارائدسته نیز آلتمن

ا را مالک این هقلمرو اولیه: قلمروهای اولیه تحت مالکیت و استفاده انحصاری فرد یا گروه خاصی است، دیگران نیز آن

نیز این نوع  8دائمی تحت اختیار افراد هستند و در زندگی روزمره نقش اساسی دارند. براور شناسند که به شکلقلمروها می

 داند.ونه آن را خانه میرا قلمرو شخصی نامیده و نم

شناسی است. برخی های ثانویه در جامعهقلمرو ثانویه: قلمرو ثانویه کمتر نقش مرکزی و انحصاری دارد و معادل گروه

کنندگان ثابت است. در حقیقت این از قلمروهای ثانویه در آن واحد، هم در دسترس عموم و هم تحت نظارت استفاده

                                                 
  Jon Lang. -5 

 eff.Serg Chermay -6 

Christopher Alexander. -7 

Brower, S.N. -7 
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و فضای حامی الشرکاوی را نیز در  13و اسکات 9نیمه عمومی الکساندر، فضای تعاملی الیمن مفهوم، فضای نیمه خصوصی و

 خود جای داده است.

ای موقتی است و تقریبا هر کسی به آن دسترسی و حق استفاده از آن را دارد. این قلمرو عمومی: این قلمرو محدوده

 اند.قلمرو را آزاد یا اختیاری نامیده

شوند. روانی، کالبدی و کارکردی را شامل می-ثیرگذار بر درک مفهوم قلمرو، عوامل اجتماعی، ادراکیبرخی از عوامل تا

 [3] سازند.فرهنگی و عامل زمان، بستر تاثیرگذاری عوامل قبلی را فراهم می-عوامل جغرافیایی

 مراتب و قلمروسلسله -3-3

هایی است که یا بطور طبیعی در جهان هستی به و پدیدهها، اجزا مراتب یکی از اصول اساسی حاکم بر مجموعهسلسله

مراتب نقش بسیار مهمّی در تعریف اجزا شوند. اصل سلسلهعنوان یک کل وجود دارند و یا توسط انسان طرّاحی و ایجاد می

تواند در میبخشد. به بیان دیگر این اصل یکی از معیارهایی است که ها هویّت میو کل یک مجموعه ایفا نموده و به آن

ها و همچنین ارتباط هریک از اجزا با کل مجموعه و همچنین ها و ارتباط بین اجزای آنتعریف نظم حاکم بر مجموعه

ها ابزار مراتب حاکم بر مجموعههای سلسلهدار باشد. بنابراین ویژگیتعریف مختصات هر جزء ایفای نقشی بنیادین را عهده

ها و ر تعریف و تعیین جایگاه و ارزش اجزا و کل یک مجموعه، به منظور بیان ویژگیمهمی است که در مطالعاتی که د

شدن وابستگی اجزا با یکدیگر و با کل ت ارتباط اجزا با یکدیگر، و روشنها، برای تعیین مختصاعملکرد هریک از آن

 [11].رساندها مدد میهریک از آننقش  پذیرد، محقق را در شناسایی خصوصیات اجزا و کل و عملکرد ومجموعه انجام می

 کند:ی و خصوصی شهری را چنین ارائه میچرمایف و الکساندر در یک تقسیم بندی، سلسه مراتب فضاهای عموم

عمومی شهری، فضاهای عمومی خاص یک گروه، فضاهای خصوصی خاص یک گروه، فضاهای عمومی شهری، فضاهای نیمه

ح نمود، یعنی تر نیز مطرتوان بصورت کلیبندی را میصی افراد. چنین تقسیمخصوفضاهای خصوصی خانوادگی و فضاهای 

یابند که خود های مختلف با یکدیگر مرز مشترکی میخصوصی و خصوصی. گاه عرصهعمومی، نیمهفضاهای عمومی، نیمه

آنچه مهم است، پیوستگی  های مجاور یکدیگر موثر است. اما در هر حال باید توجه داشت کهبر تعیین اندازه نسبی عرصه

 [2. ]ود آیدمراتب بین آن ها تحت تاثیر روابط متقابل بوجهاست که باید حفظ شده و سلسلهدرونی عرصه

 که زمانی. انداجتماعی جرائم بروز مشوق و آورندمی بوجود را رسانیآزار احساس دفاع غیرقابل و نشده تعریف فضاهای

 دهندمی نشان العملعکس و کرده باز مشکالت روی بر را خود چشمان مردم هستند مجزا و مشخص قلمروها و هامحدوده

 به توجه با فضایی حقوق یدرباره اجتماعی توافقات بسط ها،نشانه و نمادها توسط هاحریم و قلمروها نمودن مشخص با

 توانمی فضا، شکل به توجه و افض رویت قابلیت بردن باال بودن، خصوصی و دسترسی مراتب سلسله تامین رسوم، و آداب

 [2. ]ساخت فعال و زنده را هاآن و نمود تامین را هامکان امنیت

 هویّت و قلمرو -3-4
توان موقعیت و مفهوم قلمرو تنها موضوعی فضایی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی نیز هست. در حقیقت قلمرو را می

های که در مقابل، بسیاری از رفتارهای اجتماعی نیز دارای جنبهمکان یک اجتماع در فضا دانست. الزم به ذکر است 

ها تغییر یابند. در حقیقت، قلمرو ابزاری شاخص قلمروگرا هستند که باید بصورت فضایی تعریف شده و با توجه به مکان

مانند هویت،  توان آن را یک ساز و کار پشتیبان برای نیازهای اصلی زندگیبرای گذر از یک فضای ساده است که می

انگیزش و امنیت دانست. بنابر تحقیقات متخصصانی مانند آردری، قلمروپایی از نیازهای اصلی اکثر موجودات است. لذا 

نماید که فضای اطراف خود را توان ادعا نمود که قلمرونقش اساسی در زندگی انسان دارد و این امکان را فراهم میمی

سازی آن تاثیر ردی یا جمعی دهد. قلمروپایی با امکان تغییر محیط و به نوعی شخصیسازماندهی نموده و به آن هویت ف

 [3] ویت دارد.بسزایی در ایجاد حس ه

                                                 
9- Stanford M. Layman. 
10- Marvin B. Scott. 
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شود و مراتب فضایی میسر میهای خصوصی و عمومی و ایجاد سلسلهساماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصه

بخشد. در صورتی ها هویت میدهد و به محیطط را افزایش میی زندگی نیز، احساس تعلق به محیشدههای تعریفعرصه

که قلمروهای عمومی در فضاهای شهری بصورت مشخص و مناسبی تفکیک نشوند، آشفتگی در محیط رخ خواهد داد، که 

 در نهایت افراد ناگزیر به مقابله با عوامل محیطی شده تا به مرز دلخواه تعامل از دید خود دست بایند.

ها ی قلمروی هستند که باید بصورت فضایی تعریف شده و با توجه به مکاناز رفتارهای اجتماعی دارای جنبهبسیاری 

گردند. تغییر یابند. قلمروها، مشخص شده، نظارت شده و دفاع شده نیز هستند. رفتارها نیز به این صورت مشخص می

های شهری هستند. فرهنگای از خردهامروزی ملغمه گردد. شهرهایوجود تنوع عاملی است که سبب غنای هویت شهر می

های شهری نیاز دارد که فرهنگهای قومی و خردهبرای افزایش غنای فرهنگی شهر و افزایش ارتباطات، هریک از گروه

 [2حالت، نقاط کانونی اجتماعی هستند. ]ی زندگی خویش را دنبال نماید. مراکز مقلمروی خاص خود را داشته و شیوه

 

 
 ، قلمرو و مفاهیم مربوط به آن1دیاگرام 

 منبع: نگارندگان
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 روانشناسی محیط -4

 تعاریف مربوط به علم روانشناسی محیط -4-1
و در جریان بازسازی و احیای  1943های های ظهور روانشناسی محیطی در اروپا و بریتانیا مربوط به اواخر سالریشه

. از آن زمان تاکنون، این رشته توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب های تخریب شده جنگ جهانی دوم استمحیط

به طور کلی، در روانشناسی محیطی تأکید همواره بر این بوده است که چگونه رفتار، احساسات و حس تندرستی  کرده است.

را پایه 13و رابرت گیفورت 12لوین، کورت 11اکثر پژوهشگران؛ اگون برونسویک گیرد.انسان تحت تأثیر محیط فیزیکی قرار  می

را به کار برده « روانشناسی محیط» برای نخستین بار اصطالح  1943دانند. اگون برونسویک در سال گذاران این رشته می

 [1است. ]

دانند ای از علوم رفتاری میروانشناسی محیطی را زیرشاخهتعاریف متفاوتی از روانشناسی محیطی ابراز شده است. برخی 

ای با رشتهپردازد و دارای تعاملی میانشهری می های انسان ساز در ساختارهایه به بررسی رفتارهای آدمی در محیطک

توان اشاره کرد که برخی از نیز می شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصاد است. به این نکتهشناسی شهری، جامعهانسان

 [2. ]اندرفتاری را در محیط رفتار مورد ارزیابی قرار دادههای آدمی و مکانیسم یپژوهشگران شهری، مطالعه

 

 
 منبع: نگارندگان

 

ای است که به زندگی روزمره او در شناختی رفتار انسان به گونهی روانهمچنین روانشناسی محیطی مطالعه

رابطه انسان با شود، روانشناسی محیطی گونه که از این تعریف مستفاد میباشد. همانمحیط کالبدی مرتبط می

های ها و احتیاجها، نگرشدهد که ارزشای مورد بررسی قرار میمحیط کالبدی و تاثیرات این دو بر یکدیگر را به گونه

« شناخت»، «ادراک»او مورد توجه قرار گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند 

ها نیز که از نوع ا روانشناسی محیطی به مطالعه تجربه فردی و جمعی مردم از مکانبپردازد. لذ« رفتارهای فضایی»و 

 [13باشد، عالقمند است. ]رفتارهای بنیادین انسان می

 تعریف محیط -4-2
های مختلفی از بندیدانان بر حسب رشته خود تعاریف و طبقهشناسان و جغرافیمعماران، روانشناسان، جامعه

محیط، مفهومی است پیچیده و مرکب که ابعاد " که تعریف معنای دقیق آن دشوار است. دیمحیط دارند، به ح

های اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی، معماری، نمادی، جغرافیایی، تاریخی و زیستی های فضایی، جنبهگوناگون دارد. داده

البدی، محیط اجتماعی، محیط های متنوع؛ محیط ک. ادبیات محیط، بین واژه"شوندمحسوب میاز ابعاد مهم محیط 

                                                 
11- Brunswik.  
12- Kurt Lewin. 
13- Robert Gifford. 
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ها، تمایز بین جهان واقعی، حقیقی یا بندیشود. نکته اصلی این طبقهروانشناختی و محیط رفتاری تمایز قائل می

های روحی شناختی است که خودآگاه یا ناخودآگاه، الگوهای رفتاری یا واکنشعینی اطراف انسان و جهان پدیدار

ترین معیار تعاریف محیط در رشته معماری است. بنابراین هر اصلی« فضای اطراف»دهد. ت تاثیر قرار میمردم را تح

واتسن معتقد بوده  [1] تعریف، توصیف یا تبیین ماهیت کارکرد محیط باید با توجه به چیزی در فضای اطراف باشد.

 تار انسان را تغییر داد.توان رفدهنده رفتار انسان است و با کنترل محیط میکه محیط شکل

 انواع محیط -4-3
اند که بصورت جدول در ذیل آمده بندی کردهاندیشمندان بسیاری محیط را براساس پارامترهای مختلفی تقسیم

 است:

 بندی انواع محیطدسته: 1جدول 

 نام انواع محیط از دیدگاه های متفاوت

حیط رفتاریاجتماعی ، محیط روانشناختی ، م محیط کالبدی ، محیط  لنگ 

 کافکا محیط جغرافیایی ، محیط رفتاری

 کرک محیط شخصی ، محیط مفهومی ، محیط پدیده ای

 گیبسون محیط زمینی ، محیط زنده ، محیط فرهنگی

 سانفلد محیط جغرافیا یی ، محیط عملی ، محیط ادراکی ، محیط رفتاری

 

 ی محیط و قلمرورابطه -4-4
یط اطراف خود برای برقراری ارتباطات، احقاق حق بر قلمرو و پاسداری از منافع آن انسان دارای قلمرو از مح

، مالکیت قانونی را نوعی نظارت خاص بر فضا می داند که «تئوری شکل خوب شهر»در کتاب 14لینچاستفاده می کند. 

ادی عمل و اختصاص آن آزدارای جنبه های متفاوتی است. نظیر: حق ّ بودن در یک مکان و بیرون راندن دیگران، حق 

خصیص منافع به خود، حق اعمال تغییرات و نیز حق واگذاری. چنین مالکیتی به صورت گوناگون به خود، حق ت

 [2] ضمنی، صریح، غیررسمی و ... اعالم می گردد.

 شود:بحث روانشناسی محیط مطرح می مفاهیم وابسته به قلمرو كه در -5

 محرمیّت -5-1
پردازیم. واژه محرمیت از ها مینامهنگاز واژه محرمیت نخست به تعریف لغوی این واژه در فره ه تعریفیئبرای ارا

 ،رازداری ،محرمی ،محرمیت. محرم بودن نامه دهخدا به شکل زیر تعبیر شده است:عربی )حرم( در لغتی هریش

ی را دارد. شخص یخانهحرم و  کسی که اذن دخول در، حرام ،ناشایست خویشی و در معنی محرم آمده است:

 ،خودی ،ندیم، مقرب ،ان راز را به ودیعه گذاشت. معتمدکه در نزد وی بتوآن اهل سر و ،آشنا ،خویش ،خویشاوند

حریم؛  ناموافق و نامعتمد. ،بیگانه نامحرم؛ر. معتمد کسی گشتن در حفظ اسرا ،محرم شدن؛ رازدار شدن رازدار. ،یگانه

 ن که از تعرض دیگران در پناه است.  خانه شخص و اطراف آ ،پناهگاه

و در معنای محرم نیز  در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، واژه محرمیت به معنای محرم بودن تعبیر شده است

 -2 خویشاوند ،خویش -4 زوجه ،زن -3که نکاح او روا نباشد.  خویشاوندی نزدیک -2 حرام ،ناشایست -1 آمده است:

 ندیم. ،بمقرّ -7 واقف کار -6 آشنا

                                                 
 Kevin Lynch. -14 
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د ازی، کالباز محرمیت در فضای معماری و شهرستوان عنوان داشت که مراد گشت، می با توجه به آن چه بیان   

ضایی وزه کالبد فباشد. حریم داشتن در ح ای است که دارای حریم از دو جنبه کالبدی و معناییفضا به گونه هدادن ب

هایی است که حرمت و ویژگیرا شکل خواهند داد و در حیطه معنایی اصولی است که امنیت فضا  ربیشتر متمرکز ب

به گونه ای که فرد در آن به آرامش برسد. در این زمینه و برای روشن ، ارمغان آورد ارزش را برای فضای معماری به

... وجعل »: فرمایداشاره کرد، در جایی که خداوند میمبارکه نحل  ورهاز س 83تر شدن موضوع می تـوان بـه آیـه 

هایی ار داد و از پوست چارپایان، خیمهآرامش شما قر رایرا ب ن جاییاهایتخداوند از خانه» .«لکم من بیوتکم سکنا

ها اثاث زندگی و پشم و کرک و موی آن د و ازار و کوچ، سبک و قابل انتقال باشبرای شما مقرر کرد تا در موقع استقر

شریفه فوق به این مطلب که بخشی از خانه  اشاره آیه «.دینوی از آن استفاده کنیدر حیات مایه تجارت قرار داد تا د

درکالبد یک خانه مسکونی است که  رممح را محل آرامش معرفی کرده است، تاکید بر شکل گیری فضا و قلمروهای

انسان سکونت  هکیه نیز قابل تعمیم است. در هر فضا و کالبدی بناین مطلب با توجه به شرایط عملکردی سایر ا

ه آنچه عنوان گشت ه برم، مصون، امن و آرام است. لذا با توجهایی محگیری عرصهاخواه نیازمند شکلگزیند، خواه ن

دارای حریم، مصونیت و امنیت  دهکه از نظر کالبدی برای استفاده کنن ستدانتوان فضای محرم فضایی را می در واقع

 [12] .نماید ی باشد که آرامش و آسایش فرد را تامینبوده و کیفیات فضایی آن به گونه ا

 امنیّت -5-2
رود که ، نیازهای ایمنی بعد از نیازهای زیستی مهم ترین نیازهای انسانی به شمار می12آبراهام مازلوبر طبق نظر 

می ساختاری در نظیش روانی و پرهیز از آشفتگی و بیاز لحاظ روانشناختی بیانگر نیاز انسان به آرامش درونی و آسا

ها جنبه توان به سادگی از یکدیگر جدا کرد، زیرا هردوی آننیازهای فیزیکی و نیازهای روانی را نمی [6] .جامعه است

معنوی و روحی دارند. هر نوع میل جسمی انسان مثل نیاز به گرما یا سرپناه و غذا و ... بصورت یک نیاز روانی ظاهر 

شود یک دیوار در ابتدا به منظور برآوردن یک نیاز فیزیکی مانند حفاظت انجام میدر معماری مثال ساخت  شود.می

 گذارد.               ولی امنیت نیز در آن نیز مستتر است. درواقع یک اثر فیزیکی، بر سالمت روحی انسان نیز تاثیر می

گذارد. فضاهایی که به تعبیر میزان امنیت موجود در محیط بر چگونگی ادراک انسان نسبت به فضا تاثیر می

های مثبت که مردم، دارای حس مکان و هویت بوده و ایجاد تعلق خاطر کنند، فضاهایی هستند آرام و مملو از انرژ

نمایند. اما فضاهایی که باعث رنج و سختی شده و فشار فراوان احساس امنیت را در هنگام حضور در فرد ایجاد می

 شوند.هویت تلقی میآورند، نازیبا و بییجسمی و روحی بر فرد وارد م

ساکنان  شود وط توسط نگهبانان و پلیس ایجاد میامنیت که یک عامل مهم برای سکونت است، فق    

ها و فضاها متفاوت است. مسئولیتی در ایجاد امنیت توسط نظارت عمومی ندارند. میزان جرائم بر اساس انواع  مکان

هایی بود که طراحی شده و مشخص ها و خیابانقیه کشورها، فضاهای شهری شامل میدانایران و ب درواقع قبال در

گاه ایجاد فضاهایی را شهر بیابند، آن خود را در ها بخواهند مکانبودند. اما در دوره اخیر هنگامی که دسترسی

نابراین تبدیل به فضاهای غیر اند و امکان نظارت دید بر آن ها کم است و یا وجود ندارد و بنمایند که گم شدهمی

 قابل دفاع می شوند.

 تعیین قلمرو. 1 پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی دارای شش رکن و ویژگی قابل تصور است:    

سخت کردن . 2تصویر و نگهداری از فضا . 4 کنترل ورودی. 3( )اعم از رسمی و غیررسمی نظارت. 2 )قلمرو گرایی(

باشد، توضیح داده خواهد که مربوط به موضوع پژوهش می 1ی . در اینجا مورد شمارهپشتیبانیفعالیت  .6 آماج جرم

 شد:

                                                 
Abraham Maslow. -15 
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در بررسی رابطه ی میان فضای کالبدی و محیط اجتماعی، بر وجود  16اسکار نیومنتعیین قلمرو)قلمروگرایی(: 

وری که برخی بیانگر موانع واقعی ها تاکید دارد، به طحریم ها و بیان قلمرو وزبان سمبلیک برای تعریف محدوده

شود، گذار از فضایی گذارند. اما به هر طریق یک هدف دنبال میمیبرخی موانع سمبلیک را به نمایش  هستند و

ی ی محدودکنندهتر که حضور شخص غریبه در آن نیازمند دلیل است و جنبهخصوصی عمومی به سمت فضایی

آورند و مشوق بروز جرایم رقابل دفاع، احساس آزاررسانی را به وجود میرفتاری دارد. فضاهای تعریف نشده و غی

مل نشان هستند. زمانی که قلمروها مشخص و مجزا هستند مردم چشمان خود را روی مشکالت باز کرده و عکس الع

 .دهندمی

شود طقه میعامل قلمرو، نشانه مالکیت یا تحت سرپرستی بودن منطقه است که هم موجب نظارت ساکنان بر من

و هم به طور نامحسوس با اخطار دادن به مجرمین مبنی بر این که در حال قدم گذاشتن به حریم خصوصی افراد 

 [7] .شوندهستند، مانع کار آن ها می

 حس تعلّق مكان -5-3
ق کنند، کیفیتی است که حس تعلای که مردم امکان زدن مهر و نشان خویش را بر مکان پیدا میحد و اندازه

هایی که شود. برای ایجاد حس تعلق، هدف طراحی شهری این است که مردم به زدن نشان خویش بر مکاننامیده می

 [13] شوند.کنند، تشویق میکار و زندگی می

های ادراکی در با توسعه جوامع انسانی و بروز خال معانی در فضاهای ساخته شده، کیفیت فضاها و نقش مولفه

ی کنندهفضاهایی که القاریزان محیطی قرار گرفته است. و برنامهی مختلف مورد توجه طراحان فضاها دهی بهشکل

در و احساس حضور و بودن در مکان را احساس تعلق و هویت و به دنبال آن آرامش و لذت در ذهن مخاطب بوده 

 سازد.وی زنده می

« معانی»ثر از کان اشاره کرد. حس مکان متآه حس متوان باز عوامل موثر در کیفیت معنایی فضای معماری، می

رفتاری اجتماع است. از نگاه پدیدارشناسان، حس مکان به معنای مرتبط شدن با -و بسیاری از قراردادهای روانی

های فردی و جمعی بر چگونگی حس مکان شزار .های روزمره استمکان به واسطه درک نمادها و فعالیت

ها و به ویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان موثر است و افراد ها، نگرشر ارزشتاثیرگذارند و حس مکان نیز ب

کنند. حس مکان به معنای ادراک های اجتماعی با توجه به چگونگی حس مکانشان شرکت میمعموال در فعالیت

تباط درونی با اردر  ها از محیط خود است که شخص راذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آن

شود. این که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه میدهد، به طوریمحیط قرار می

گردد. رفتاری ویژه برای افراد خاص می حس، عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و

شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط ک محیط میحس مکان عالوه بر اینکه موجب احساس راحت از ی

یابی به هویت برای افراد اجتماعی جامعه در یک مکان مشخص جمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست

فضا قابل بررسی هستند. عالوه « ساختار کالبدی»و « معانی»ترین عوامل موثر حس مکان در دو دسته شود. مهممی

های کالبدی که نقشی موثر در شناخت ساختار و درک فضا دارند، معانی با ایجاد ادراکی درونی از فضا، ولفهبر م

شود، عاملی در به وجود آمدن هویت، زیبایی و لذت از فضای ساخته شده هستند. آنچه از آن به عنوان معنا یاد می

دات افراد ریشه داشته و ادراک، تصویر ذهنی و برخورد ها، فرهنگ و عاها، تجربهحاصل تداعیاتی است که در آموخته

 [14] زند.های رایج در آن رقم میهر فرد را در ارتباط با آن فضا و فعالیت

 

 

                                                 
.Oscar Newman -16 
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 گیرینتیجه -6
ی قلمروی هستند که باید بصورت فضایی، تعریف شده و با توجه به بسیاری از رفتارهای اجتماعی دارای جنبه

آنجا که قلمروها مشخص شده، نظارت شده و دفاع شده هستند، رفتارها نیز به این صورت ها تغییر یابند. از مکان

های شهری هستند؛ بنابراین برای افزایش فرهنگگردند. شهرهای امروز ما شامل تعداد زیادی از خردهمشخص می

هری نیاز دارد که قلمروی های شفرهنگهای قومی و خردهغنای فرهنگی شهر و افزایش ارتباطات، هریک از این گروه

 ی زندگی خویش را دنبال نماید. خاص خود را داشته و شیوه

 امنیت توان عنوان کرد که میزانبا توجه به مفاهیمی که در ارتباط با قلمرو و روانشناسی محیط مطرح شد، می

 و مستقیم تاثیر آن به قتعل حس افزایش و فضا از فعاالنه استفاده بر که است عاملی فضا، بر اجتماعی نظارت و

 احساس آن به نسبت کاربران تا گرددمی محیطی ایجاد باعث شهری فضاهای در قلمرو بنابراین تقویت .دارد بسزایی

 اجتماعی تعامالت افزایش درنهایت و کاربری میزان و امنیت افزایش به فضاها بر ایشان نظارت و کرده مالکیت و تعلق

 شد. خواهد منتهی است، رفتارگرایی پایه بر طراحی مطلوب هدف که شهری محیط در

بودن آن را ای طراحی شوند تا افراد بتوانند اولیه، ثانویه و عمومیمسئله مهم این است که قلمروها به گونه

 معماران، ی مناسب بر فضا تسلط یابند.ها بتوانند به کمک روانشناسی محیطی، به اندازهتشخیص دهند و انسان

با توجه . کنندت هایی برای روابط شخصی طراحی میمحیط را با هدف تامین فرص یط و طراحان شهری،طراحان مح

شود، باید به دنبال عواملی در به اینکه در روانشناسی محیطی به بررسی رفتار انسان در رابطه با محیط پرداخته می

نابراین راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به این باشند. بمحیط کالبدی باشیم که بر رفتار انسان در فضا اثرگذار می

 باشد:مهم به شرح زیر می

باشند، یکی از ها در بحث روانشناسی محیطی یکی از عوامل اثرگذار بر انسان میبا توجه به اینکه رنگ -1

ها در فضا نگتوان برای تفکیک قلمروها در فضا  به کار برد، استفاده درست و مناسب از انواع رهایی که میروش

 باشد.می

 کند.نورپردازی مناسب و زیبا از جمله عواملی است که به شناسایی قلمروها در فضا کمک می -2

های بوجودآمدن قرارگاه رفتاری است، بنابراین در بندی مشخص از شاخصهبا توجه به اینکه وجود زمان -3

ای استفاده از فضا مشخص کرد تا همخوانی فعالیت و توان ساعات خاصی را برها میها مانند پارکبرخی کاربری

 قلمرو مشخص شود.

 وجود منظر و دید مناسب و همچنین ایجاد فضاهایی با دید طبیعی نیز بر رفتار قلمروپایی اثرگذار است. -4

 دار شکل گرفته و نوعی نظم و تعادل درای معنیشود که مجموعهوجود تنوع بصری در فضاها نیز باعث می -2

 واع قلمروها در شهر موثر باشد.تفکیک ان و بر شهر بوجود آید

ها ترین گامتواند به عنوان یکی از اساسیها میها، عملکردها و دسترسیبندیمراتب در عرصهرعایت سلسله -6

ها باید های شهری، عرصهبرای ایجاد فضاهای پویا و یا به عبارتی مکان در تعیین قلمروها مورد بررسی قرار گیرد.

نشده با ازمیان بردن اصل تداوم فضایی و اغتشاش بصری و شده باشند؛ فضاهای گم، مازاد و تعریفمشخص و تعریف

 اند.ها و جرائم اجتماعیساز بسیاری از نابسامانیروانی، زمینه

چگونه تعلق ها، فضاهایی فاقد هویت بوجود آورده که ساکنین آن هیتوجهی به مساله مقیاس در طراحیبی -7

را به دنبال دارد، بنابراین یکی از اصولی که  های اجتماعیخاطری به محل سکونت خویش ندارند و تبعاتی نظیر تنش

 باشد.باید برای تعیین هرچه بهتر قلمروها در محیط در نظر داشته باشیم، توجه به مقیاس در طراحی می

بردن کنترل های روحی، ازمیانس بین افراد، ایجاد ناراحتیهای بلندمرتبه باعث کاهش تماها و ساختمانبرج -8

شود، بنابراین الزم است در هنگام ها باعث ازبین رفتن قلمروها مینمودن مالکیتافراد روی محیط و مخدوش

 ریزی وطراحی برای شهرها به ضوابط و معیارهای معماری اسالمی نیز توجه کنیم.برنامه
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ها فضاهای محصور را بهتر درک کرده انسان در تفکیک قلمروها بسیار اثرگذار است.میزان محصور بودن فضا  -9

البته در ایجاد فضاهای محصور باید تناسبات را نیز رعایت کرد، به طور مثال فضاهای  کنند.و با آن ارتباط برقرار می

 شود.با مساحت کم و ارتفاع زیاد موجب ایجاد حس ترس در افراد می

 قدردانی -7
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، 

م، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بدون شک جایگاه و منزلت معلّد. حق او را گزاردن نتوانن

نجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که اما از آم. ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریشائبهبی

که زحمت زاده شهاب عباس ز استاد با کماالت و شایسته؛ جناب آقای دکتر، اهدف و غایت آفرینش را تامین می کند

کمال  رسید؛را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی پروژهمشاوره این 

 داریم. تشکر را
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