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و تاثیر آن در  فضایی هاي قلمرو در پایداري اجتماعی ابعاد واکاوي

 مجتمع هاي مسکونی طراحی در ارتباطات میانفردي

 
 *2، سیده اشرف سادات1علی خاکی

 (kh_spaceframe@yahoo.com)تهران،              ،هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -1

 (a.sadat@srttu.edu)تهران،                     ،ی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشجوی کارشناس -2
 

 

 

  چکیده
 ارتباطات ویالیی، و خانواری تک خانه های به مسکونی هایمجتمع نمودن جایگزین و بزرگ شهرهای موجود در هایمحدودیت با امروزه

-مجموعه در فضایی قلمروهایاست.  شده توجهیبی بعضا و توجهیکم مسکونی هایمجتمع در اجتماعی پایداری به آن تبع به و افراد

 و جهانی هویت و بدنه در ماندگار نقشی اجتماع، هر فرهنگی -کالبدی وجودی هایمهره ارزشمندترین از یکی عنوان به مسکونی، های

 قرار تهدید مورد را انسان قلمروهای جمعیت، تراکم و انسانی نیازهای تنگرف نادیده .کند می ایفا جامعه تعالی نتیجه در و ارزشی جایگاه

 را خود اجتماعی تعامالت و شده حاضر عمومی مجامع در کمتر خود، قلمرو و محدوده نگهداری و حفظ جهت در افراد که جایی ،تا داده

 های بررسی .باشد پایدار اجتماعی روابط ساز زمینه میتواند بودن، مطلوب صورت در تعامالت این که حالیست در این و .میدهند کاهش

 واالتری نیازهای و جمعی فضاهای شخصی، و انسانی ابعاد در معماری اولیه مبانی و اصول به توجهی بی از حاکی ها مجموعه این میدانی

 .است شناسی زیبایی و شناختی های نیاز یا و شکوفایی خود نفس، عزت مکان، به تعلق حس چون

 و قلمرو چون مفاهیمی بر تکیه با فضاها، این کالبدی -محیطی طراحی بازنگری و موجود وضع معیارهای واکاوی پژوهش، این هدف

 فضاهای و ها محیط تدارك سوی به نیل برای افراد، فرهنگ و تمایالت نیازها، به توجه عمومی، و خصوصی نیمه خصوصی، فضای

 انسان تنوع آن در که زیستن، برای امکانات حداقل فقط نه و محیطی مطلوب کیفیت با زندگی برای فضایی است؛ تر سرزنده و کارآمدتر

 -همبستگی روش از استفاده با فرضیات بررسی که است پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهش این.شود می گرفته نیازهای شان نادیده و ها

 نظریه تفکرات بررسی از منتج معیارهای اساس بر گرانه مداخله غیر ةشیو به-موجود وضع تحلیل و مشاهده میدانی همراه به ای رابطه

 مسکونی، مجتمعهای ،در افراد شخصی قلمرو حفظ که شد حاصل مهم این شده انجام بررسی های نتیجه .است گرفته صورت پردازان

 در پایداری گیریشکل به منجر مدت بلند در نهایت در ،که است جامعه در پایدار و سودمند ارتباطات و تعامالت شکل گیری ریشه

 .شد خواهد افراد اجتماعی روابط

 

 قلمرو. ،اجتماعی تعامالت پایداری اجتماعی، مسکونی، مجتمع محیطی، ادراك کلیدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
 نامطلوب است. طراحی جمعی هایسکونتگاه تجربۀ معماری درعرصۀ عملکردها ترین و اساسی ترین پیچیده از یکی شک، بی

 پایۀ بر هایی طرح نتیجۀ و آشکار؛ همگان بر انسانی هایخاستگاه و نیازها فضاها، کالبد از اعم هم، با ارتباط بی بصورت بناها

 که شود؛ بدل ناهماهنگ ایمجموعه به عمل در اما باشد، ارزش واجد وجوه از یکی در است معمارست؛ ممکن انتزاعی سلیقۀ

 فرآیند و ها پدیده روشن بیان و توصیف در و پردازد می طراحی به تبیینی و بینشی شخصی عقاید و ادراك بر تکیه با طراح

 آن مستقل بیان معماری، هدف و است کافی طراحی برای عمومی درك معرفت و شهود کشف، است معتقد آن گیری شکل

 گرو در رشد این و باشد داشته تیکیدیالک توسعۀ و رشد قابلیت که است محیطی سالم، محیط دانیم می درحقیقت .است
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 ممکن وجه بهترین به تسهیالت به دسترسی در برابر هایفرصت ایجاد و افراد تمامی حضور برای مناسب کالبدی بستر تأمین

 عنوان به قلمرو و ازدحام شخصی، فضای خلوت، همچون مسکونی های مجتمع در پایداری زیربنایی اصول به پرداختن .است

 موقعیت تمامی در که آنهاست آرامش و آسایش جهت در افراد داخلی و شخصی زندگی مشترك مرز در لیدیک مفاهیمی

 گرایانۀ ادراك نگاه همچنین .شود می توجه آن به کمتر که زندگی در پنهان ابعاد از یکی عنوان به زمانی، و مکانی های

 خصوصی عنوان به سکونتگاه، به توجه آن میان در و شده طراحی کالبد فضای نقش و مکان حس محیط، کیفیت به حواس

 نیست؛ سرپناه و سقف یک صرفاً خانه اینکه و گذرانند؛ می آن در را خود عمر ساعات بیشتر که هاانسان شخصی قلمرو ترین

 و یازهان به توجه و خانوادگی و جمعی زندگی به دعوت با که انسان؛ وجودی فضائیت معنای در ماندن برای است مکانی بلکه

 فراهم یکدیگر کنار در را آنها رضایتمند و شاد جمعی زندگی موجبات محیطی -کالبدی های راهکار ارائۀ و آنها هایخواسته

 .جهان و کشور شهر، محله، داخل به رفته رفته و حیاط و باغ به رود؛ می خانه از بیرون به شود،می بزرگ کودك وقتی»  .آوریم

 هایاندیشه و افکار اولین مکان .است خانه همیشه خانه اما میشود؛ کودك دنیای از بخشی شد، جربهت و شناخته فضا که همین

 از نمادی به و آیددر می تجربه به بلکه نیست؛ خنثی دیواری چهار یک هرگز  خانه اصالت، و امنیت از سرشار مکانی آگاهانه،

 سایر با تماس :است سایرین به محتاج یکسو از) هایگل جانوری( نوانبع بشر» . [ 1] شودمی بدل امنیت و مادر خانواده، خود،

 و تفکر و آرامش برای خود فردی محدوده به نیاز اجتماع فرد هر دیگر سوی از .است اجتماعی زندگی هرگونه اساس نوعان هم

 و اصلیت آنها از هریک اینکه عین در یکدیگرند با تنگاتنگ رابطه در خصوصی فضای  و عمومی فضای .دارد خستگی رفع

 جمعی و فردی صورت به که مکان یک موقعیت که میگردد حاصل نکته این فوق نوشتار از[ 2]«. کندمی حفظ را خود اهمیت

 در و اجتماعی ارتباطات پایایی عدم یا پایایی در اساسی نقشی  )قلمرو( دیگر بیان به یا و میشود تعیین و معین انسان توسط

 ایفا اجتماعی را خود اطراف فضای که آوردمی فراهم را امکان این و دارد انسان زندگی در اساسی نقش قلمرو » پایداری نتیجه

 در که است جمعی فضاهای اولین بعنوان خانواده و خانه. [3]« دهد جمعی یا فردی هویت آن به و نموده ساماندهی کندمی

 و درك را آنها و شده آشنا دیگران با خویش مسکونی های -محیط در مردم اکثر .میشود تعریف نیز واحد همسایگی آن کنار

 با مسکونی هایمثل مجموعه دیگر جای هیچ در زندگی ساختار و ترکیب در اجتماعی و شخصی ارتباطات کنند؛می تجربه

 از مسکونی هایمجتمع رد افراد قلمرو حفظ که نمود اذعان توانمی کلی طور به. کندنمی نقش ایفای نظر مورد مکان هایداده

 افزایش باعث مهم، این به توجه و شد خواهد افراد تعامالت و ارتباطات کاهش باعث نهایت در آن به توجه عدم که است اصولی

 .شد خواهد اجتماعی پایداری ایجاد موجب نهایت در که بوده جمعی فضاهای نگهداری و حفظ به افراد تمایل

 

 پژوهش نظري چارچوب -2
 پایدار طراحی تعریف -1-2

 .دهد پاسخ آینده های نسل منابع به رساندن آسیب بدون امروز نیازهای به دارد قصد که است طراحی از نوعی پایدار طراحی

 اهمیت شهرها و ها ساختمان محیطی تأثیر و انرژی مصرف اندازة به اقتصادی، و اجتماعی پایداری به باید پایدار طراحی در

 ساکنان آن، در که کنیم می تعریف وضعیتی را مسکونی، های مجتمع در اجتماعی پایداری که است ینگونها  .[ 4]شود داده

 شدن سپری با که است نحوی به زندگی شرایط و برند می لذت ساکنان سایر با همسایگی از و مجموعۀ خود در زندگی از

 وضعیت بهبود و پایداری سالمت، خواهان یافته؛ اطرخ تعلق خویش زندگی محل به افراد و افزایش اجتماعی تعامالت زمان

 ها مجموعه این معنوی و مادی ارزش و مفید عمر به افزایش روند این تداوم .هستند یکدیگر وهماهنگی مشارکت با آن

 یفرد استقالل و شخصی رفاه اجتماعی، انسجام برای شایسته و مناسب خانۀ بنابراین .شد خواهد منجر اجتماعی وپایداری

 راستا این در .بود میسر نخواهد پایدار توسعۀ به یابی دست نباشد نداشته پایدار روند که صورتی در و است اساسی نیازی

 زندگی حقیقت در .است انسان رفتار و محیط رابطۀ موضوع گیرد، می شکل آن بستر در فوق مبحث که اصلی مبانی از یکی

 رفتار و محیط روابط اجتماعی نظام که است گونه این .پیونددمی بوقوع نسانا و محیط از تعاملی بستری در فردی و جمعی

 علی رابطۀ رفتار با که شود،می معرفی عوامل از ایمجموعه محیط سنتی، رویکرد در دهد؛می قرار بررسی مورد جنبه دو از را
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 قالب یا شکل که مواردی در نظریه نای .شود می او گوناگون رفتارهای باعث و گذارد می اثر فرد در محیط یعنی دارد

 می که است بابت این از .بود گذارخواهد تاثیر افراد اجتماعی رفتار در شود، شامل را بسته های شهرك مثل خاصی، محیطی

 در مطلب اهمیت  .[5]رفتار معلول و پیامد هم و رفتار ساز سبب ایعنوان مشخصه به دانست؛ رفتار پیامد را محیط توان

 شناخت به را طراح توجه کالن، و خرد مقیاس در ها محله و ها ساختمان اجرای مردم برای مطلوب هایمحیط طراحی

 .است کرده جلب محیط به نسبت مردم گذاری ارزش و استفاده ادراك، چگونگی از بیشتری

 
 [6]پاکزاد دیدگاه از تعامالت کیفیت بر موثر هاي فاکتور .1 شکل

 

 مسکونی هاي مجتمع در اجتماعی پایداري -2-2

 و خانه در زندگی از ها،مجتمع این ساکنان که شد خواهد حاصل زمانی مسکونی مجتمع یک در مطلوب اجتماعی پایداری

 محل به نسبت ساکنین مجتمعی چنین در .ببرند لذت ساکنان سایر با همسایگی از و باشند داشته رضایت خود ی مجموعه

 همراه به اجتماعی روزافزون تعامالت که ارمغانیست خاطر تعلق حس واین .یابند می گیدلبست و خاطر خود تعلق زندگی

 و مشارکت موجود وضعیت بهبود و نگهداری و در بوده مجتمع پایداری و سالمت حافظ ناخودآگاه لذا ساکنین .آورد خواهد

 ارزش و شود می بیشتر ها مجتمع ایرس به نسبت پایدار مسکونی های مجتمع مفید عمر بنابراین .داشت خواهد هماهنگی

 که ذکراست شایان همچنین  .هاست مجتمع سایر از بیشتر برابر، شرایط در نیز ها مجتمع نوع این مسکونی های واحد ریالی

 .دارد مستقیم رابطه مسکونی های ازمجتمع وری با بهره اجتماعی پایداری افزایش

 
 [7]اجتماعی پایداري معرف . عوامل1جدول

 عوامل کالبدي مل غیر کالبديعوا
 عدالت اجتماعی -

 دموکراسی محلی و مشارکتی -

 بهداشت و کیفیت زندگی -

 ظرفیت اجتماعی -

 سرمایه اجتماعی -

 ارتباطات -

 امنیت -

 حق تصرف همگان -

 توزیع عادالنه -

 درآمد -

 نظم اجتماعی -

 انتخاب اجتماعی -

 شبکه اجتماعی -

 های مختلفانتخاب بین و میان گروه  -

 حس اجتماعی و تعلق -

 اشتغال -

 امنیت مسکونی) تامین مسکن( -

 شهرگرایی -

 عرصه های عمومی جذاب -

 انعطاف پذیری فضاها -

 کیفیت همجواری  -

 مسکن مناسب -

 کیفیت مصالح داخلی -

 امنیت و کیفیت محیطی -

 بازی پذیری -

 البدی ک -هویت اجتماعی -

دسترسی)فضای سبز، خدمات،  -

 تسهیالت و شغل(

 کیفیت کالبدی فضای خصوصی -

 واحد همسایگی دارای قابلیت پیاده روی  -

 واحد همسایگی -

 کیفیت کالبدی فضای عمومی  -
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 سنت های فرهنگی -

 آموزش و پرورش -

 به دهی قشن در کالبدی غیر عاملی عنوان به اجتماعی تعامالت شاخص شده، ذکر معیارهای و هاشاخص میان از مقاله این در

 .گیردمی قرار بررسی مورد اجتماعی پایداری

 

 مسکونی هاي مجتمع در اجتماعی پایداري -3-2

 و خانه در زندگی از ها،مجتمع این ساکنان که شد خواهد حاصل زمانی مسکونی مجتمع یک در مطلوب اجتماعی پایداری

 محل به نسبت ساکنین مجتمعی چنین در .ببرند لذت ساکنان سایر با همسایگی از و باشند داشته رضایت خود یمجموعه

 همراه به اجتماعی افزونروز تعامالت که ستخاطر ارمغانی تعلق حس و این .یابندمی دلبستگی و خاطر تعلق خود زندگی

 و تمشارک موجود وضعیت بهبود و نگهداری و در بوده مجتمع پایداری و سالمت حافظ ناخودآگاه لذا ساکنین .آورد خواهد

 ریالی ارزش و شودمی بیشتر هامجتمع سایر به نسبت پایدار مسکونی هایمجتمع مفید عمر بنابراین .داشت خواهد هماهنگی

 افزایش که ذکراست شایان همچنین .هاست مجتمع سایر از بیشتر برابر، شرایط در نیز ها مجتمع نوع این مسکونی های واحد

 .دارد مستقیم رابطه مسکونی های معاز مجت وریبابهره اجتماعی پایداری

 

 اجتماعی ارتباطات و تعامالت -4-2

 نقش جامعه هر سالمت و پویایی در ارتباطات افزایش و بوده سالم و فعال یجامعه یالزمه اجتماعی، تعامالت و ارتباطات

 .کندمی ایفا کلیدی

 درتعامل که نمادینی معانی مردم .دارند قرار نمادین تقابلم کنش فرایند یک در معمول طور به افراد [ 8]ریترز نظریه اساس بر

 انتزاعی غیر خصوصیات مبنای بر نه افراد .کنند می الحاق دیگران و خودشان ها، ،رفتار اشیاء به را اند کرده کسب یکدیگر با

  .یابند می و معنا گیرندمی کلش تعامل طی معانی پس کنند می رفتار دارند آن برای اشیاء این که معانی مبنای بر بلکه اشیاء

 فراهم گسترده اجتماعی روابط برای زمینه یکدیگر، های ارزش به احترام یا مشترك هایارزش وجود صورت در تعامل انجام با

 که دهد می نشان اخیر مطالعات .دارد اساسی نیاز اجتماع مردم و طبیعی محیط به داشتن ارتباط به انسان همچنین .شود می

 .گذاشت خواهد فرد روی بر مثبتی روانی و روحی اثرات دیگران، با بودن ارتباط در و باز فضای یک در اوقات دنگذران

 است هانیاز تریناساسی از یکی )همدلی به ،نیاز مسائل حل در جمعی مساعی تشریک به نیاز(اجتماعی های دیگرنیاز بعبارت

 .[9]تاس وابسته آن به حیات ادامه برای انسانی هر که

 یک مکان، به تعلق احساس و جویی پیوند به انسان های نیاز به پاسخ برای اجتماعی متقابل رابطه الکساندر کریستوفر دیدگاه از

 آوردن بوجود با مردم هایفعالیت مشاهده و دیگران با تعامل چون هایی فعالیت که است معتقد وی همچنین .است ضرورت

 با افراد نگرش اجتماعی، تعامل حال عین در و کند می کمک فردی رشد به پذیری اعاجتم و شدن اجتماعی های زمینه

 .[11]کند می نزدیک یکدیگر به را متفاوت های ویژگی و ذهنی هایپیشینه

 در و گروهی صورت به است ناچار خود نیازهای تامین برای و شده آفریده اجتماعی موجودی توان گفت انساندر کل می 

 مختلف نقاط ارتباط سختی میزان به واحدها کارکردی فاصله .نماید برقرار ارتباط آنان با و کند زندگی ها انسان یهبق با تعامل

 طوالنی، فواصل .کنندمی کم را فاصله این سازندمی برقرار را ها فعالیت مستقیم ارتباط که راهروهایی و مسیرها .شود می گفته

 خدمات :کارکردی مرکزیت .شود می نقاط کارکردی ی فاصله افزایش موجب مسیر یک های فعالیت تداخل و وآمد رفت تراکم

 فضاهای ساکنین اجتماعی تعامل الگوهای ،)اداری های ساختمان انتظار فضای و راهروها ها،ساختمان ورودی (مشترك

 آن از استفاده دفعات گروهی، مشترك امکانات به دسترسی سهولت به کارکردی مرکزیت .دهد می قرار تاثیر تحت را مسکونی

 .[11]شود می گفته رفتاری هایمکان یا هاقرارگاه از استفاده زمان و

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

 جوامع در اجتماعی تعامالت وجود بودن مفید علل -5-2

 .دارد نیاز انسانها دیگر با مثبت تعامل به رفاهاش و سالمتی برای که است پذیر اجتماع و اجتماعی موجودی بشر  .1

 در  » کنندمی رشد هاناشناخته با شدن مواجه یپروسه در تنها مردم »که  کندمی ها اظهارناشناخته  (1986)سنت ریچارد .2

 .عمومی هستند فضاهای تفاوت و هاناشناخته با شدن مواجه برای مکان بهترین البته و است جامعه اقشار همه منظور جا این

شهروندان  رو در روی ارتباطات طرفی از و انسان زندگی خصوصی هایجنبه افزایش که است معتقد (1811) وایت ویلیام  .3

-یا گروه افراد میان هاچالش ها،شدن مواجه انسان، دیدارهای افزایش باعث فضاها این .شودمی احساس دیگر زمان هر از بیش

 .هستند عمومی فضاهای یصحنه بازیگران هم و تماشاگران هم عنوان به مردم واقع در  .شوندمختلف می های

تری توریستی شهرهای است، بیشتر آنها عمومی مناطق در زندگی که هاییمکان کنند،می جذب را مردم مردم، که آنجا  .4

 .[12]باشند مفید نیز منطقه آن اقتصاد برای توانندمی و شوندمی محسوب

 مختلف خاطرات هایالیه انباشت برای شتریبی پتانسیل  .باشد اجتماعی تعامل و رویداد وقوع برای مناسب بستر که شهری  .5

 .باشد دارا الزم را شرایط باید فضایی و کالبدی جنبه از هم و سیاسی و اجتماعی جنبه از هم بستر، این  .داشت خواهد جمعی

 شهر سیاسی -اجتماعی های پتانسیل معرف ها،جشن و مراسم تاریخی، سوابق قومی، تنوع اجتماعی، امنیت مانند عواملی

 رویدادهای گیریشکل فضایی -کالبدی پتانسیل محالت، مراکز و هاپاتوق و فعال و مناسب عمومی فضاهای وجود و هستند،

 .[13]دهندمی نشان را جمعی

 .باشدمی ضروری مکان به تعلق احساس و جویی پیوند انسان، نیازهای به پاسخگویی برای اجتماعی متقابل یرابطه  .6

ی مشاهده و دیگران با تعامل طریق از کندمی کمک انسان فردی رشد به که پذیری اجتماع و شدن اجتماعی زمینه  .7

 .آیدمی وجود به مردم هایفعالیت

 .کندمی نزدیک هم به را متفاوت هایویژگی و ذهنی هایپیشینه با افراد نگرش اجتماعی، تعامالت  .1

است  مردم روزمره روابط و هادوستی توسعه ساز زمینه رسمی، غیر گاه به گاه هایمالقات الکساندر، کریستوفر اعتقاد به  .8

[14]. 
 

 مسکونی هايمجتمع در اجتماعی ارتباطات  -6-2
 مسکونی مجتمع که چرا دانست؛ مسکونی مجتمعهای تعامالت و ارتباطات از میتوان را جامعه درون اجتماعی ارتباطات یریشه

 مقیاس در رفته رفته که بوده جامعه در فرد اجتماعی روابط گیری شکل ایگاهپ نخستین  )خانه( آن کوچکتر مقیاس در و

-زمین تواندمی مسکونی، هایمجتمع در سالم اجتماعی ارتباطات وجود بنابراین .رسدمی اجتماع به و کرده پیدا نمود بزرگتر

 هایمجتمع ایجاد از هدف واقع در» .شدبا جامعه سطح در مفید و سالم اجتماعی ارتباطات و تعامالت گرفتن قدرت برای های

 روش بر مبتنی اشتراکی و گروهی هماهنگ زندگی تجربه ساختن فراهم و ها انسان اجتماعی زندگی ارتقاء ابتدا، در مسکونی

 ها انسان هاییمجموعه چنین در  .است بوده پایداری از باالیی سطح به دستیابی همچنین و ساکنین برای ساالرانه مردم های

 و فردی زندگی بر ساکنین کنترل حال عین در ولی باشند داشته جمعی های فعالیت و کنند زندگی هم با شوند می تشویق

 می برقرار ها انسان اجتماعی و خصوصی زندگی بین نوعی تعادل گیرد. بنابراین انجام نحو بهترین به شان شخصی تفکرات

 و فیزیکی محیط تصویر میان هماهنگی و انطباق که است امری کونیمس محیط  بودن نماد الزمه»همچنین  .[9]« شود

 دست اجتماعی و مکانی تعلق به ساکنان انطباق ای صورت در .آورد می پدید را ساکنان خود از تصور با مسکونی اجتماعی

 .[15] «شود می آغاز اجتماعی گروه در انسان عضویت با اجتماعی تعلق یافت. فرایند خواهتد
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 بودن محلی هم و همسایگی دیرباز از ایرانیان فرهنگ» کرد  مشاهده نیز گذشته تاریخ در توانمی را ارتباطات این یریشه

 و سرد مسکونی های محله فضای و اند شده بیگانه هم با ها همسایه امروز اگر پس  .است شده تلقی صمیمی بسیار ای رابطه

 است خشک

 «نشده است کافی توجه افراد اجتماعی زندگی کیفیت به مسکونی های محله و ها مجموعه طراحی در که است دلیل این به

 در و کرد عنوان سالم و پویا اجتماعی روابط ایجاد جهت مناسبی هایمکان را مسکونی هایمجتمع توانمی بنابراین .[16]

 کوشید مسکونی، هایمحیط در التتعام این افزایش این توان می است اجتماعی فضایی مسکونی های محیط که آنجا از جهت

 عناصر با را مسکونی محیط خود متصور هویت طبق انسان که داشت مسکونی محیط و ساکنان هویت مورد تعامل در را ادعا

 با و دهد قرار تعامل در دیگران با را خود شده ساخته محیط طریق از نمادین متقابل کنش یک در تا دهدمی شکل معنایی

 .[15]بخشد می ارتقا و تثبیت ارزیابی، را خود هویت او، مسکونی محیط از دیگران بیبه ارزیا توجه

  نیست. کافی تنهایی به مجاورت تاثیر مثبت، اجتماعی تعامالت افزایش برای» که  داد قرار نظر مد را نکته این باید همچنین

 های بالقوه قابلیت بلکه کند نمی ایجاد مطلوبی اعیاجتم وضعیت لزوماَ عمومی فضای و مکان یک در افراد ای عده گرفتن قرار

 .[15]« گذاردمی تاثیر رفتار بر مکان در موجود

 آن در افراد سکونت زمان مدت و طول توانمی را مسکونی هایمجتمع در ارتباطات افزایش در گذار تأثیر عوامل از یکی 

 شناخته آنان توسط و بشناسند را خود همسایگان ساکنان اینکه احتمال تواند می سکونت مدت طول» کرد:  عنوان مجتمع

 .[15]شود هادلبستگی ازایش باعث بالقوه بطور تواند می سکونت طول مدت لذا دهد افزایش را شوند

 

 مسکونی هاي مجتمع در پایداري نظري اصول  -7-2

ارتباطات  برای باشد شالودهای بتواند باید ند،کمی آغاز آنجا از را خود اجتماعی و فردی زندگی انسان که مکانی بعنوان خانه

سکونت  پرداز معاصر در تعریف هایدگر نظریه مارتین»  گیردمی شکل آن از بیرون محیط با مواجهه در که افراد اجتماعی

 درهم عظیم قوای رابعنوان باشالرخانه گاستون که درحالیست و این .« وجوداست بارز نشان کند: سکونتمی بیان چنین

 برای شایسته و مناسب خانه بنابراین  .بدآخود را باز می هویت درخانه انسان که کند و معتقد استبشر یاد می زندگی آمیخته

 ای جامعه هیچ نباشد، پایدار روندی سازی خانه اگر .است اساسی نیازی فردی استقالل و شخصی رفاه و اجتماعی انسجام

 در پایداری نظری اصول بعنوان اصل پنج ،[ 18]شده  انجام مطالعات در .[17]یابد  دست پایدار توسعه به توانست نخواهد

 :است شده ارائه شرح بدین و تبیین مسکونی هایمجتمع

 )فیزیکی( خانه درون . آسایش1

 کودکان برای منظوره چند و باز های فضا پذیری . بازی2

 اجتماعی . هویت3

 )دیگران با ارتباط از بیش کودکان امنیت و سالمت و اعضاء نیدرو آسایش به توجه( ای هسته . خانواده4

 .[18] مشاع( و مشترك فضاهای( اجتماعی . نظم5

 جهت در مؤثر گامی و کرده ایفا مسکونی هایمحیط در افراد ارتباطات افزایش در مؤثر نقشی توانست خواهد شده ذکر اصول

 .باشد اجتماعی پایداری ایجاد

 

 پایدار طراحی با آن ارتباط و ازدحام - خلوت -قلمرو – شخصی فضاي  -8-2

 بکار تماسی، غیر های گونه اعضای ثابت فاصلۀ کردن مشخص برای [19]هایدگر توسط که ست اصطالحی شخصی فاصلۀ

 تنش آن شوم پیامد اولین که شناختی؛ بوم ای فاجعه و دنیا افزون روز جمعیت معلول آن، مقابل نقطۀ ازدحام، و شد برده

 سطح به دستیابی در فرد شکست نتیجۀ اجتماعی انزوای و ازدحام مفهوم حقیقت در .است افراد حد از بیش نزدیکی از ناشی

 محیط، از فعاالنه استفادة هم و کالمی تبادل متضمن هم هاانسان روابط که آنجاست ضرورت قلمرو است؛ خلوت مطلوب
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 این میان رابطه تأثیر به تا پردازیم، می دانشمندان از تن چند دگاهدی از خلوت رویکردهای به حال .است دفاع و تملک

 در محرمیت و نزدیکی تنهایی، شامل خلوت برای  [ 21]وسیتن بندی طبقه در رویکرد چهار .یابیم دست پایداری با مفاهیم

 مزاحمت برابر در روانی مانع )ایجاد توداری یا تنها( عمومی مکانی در فرد )حضور گمنامی شوهری(، و )زن کوچک گروهی

 که زندگی چرخه افراد، میان مرز در – تعامل فردی، استقالل رشد – فردیت [ 21] پروشانسکی دیدگاه از ناخواسته(

 نظارت در محیط از گرفتن کمک انتخاب، آزادی معنای به نظارت افراد، زندگی و شخصیت تفاوت زندگی، مختلف درمراحل

 فقط خلوت اینکه معنای به شناختی پدیدار و عمومی غیر مکانهای در رفتارها و اعمال ظایف،و گیری جهت تعامل، رفتار بر

 با مواقعی در و مرز و حد تعیین با ما حقیقت در[ 5] هست نیز فردی به منحصر روانی تجربۀ بلکه نیست، رفتاری ای پدیده

 به بنا مختلف زمانی مقاطع در افراد کنیمی ماهنگه را خود عاطفی، ارتباط برقراری و آموزش تغذیه، منظور به آن گشودن

 بهره نیاز بقدر رویکردها این از باید فرد هر مطلوب، روابط داشتن برای که کنند می پیدا رویکردها احتیاج این به شرایط

 خواهد تفاوتم ها آن زمانی بازه و حدود این میزان مختلف، جوامع تفکرات طرز و بینش خاستگاه، فرهنگ، به بسته گیردکه

 دست انسان با جانبه دو تعامل به طبیعی، محیط پای هم پنجگانه، حواس کمک به خانه نام به مکانی در ها قرارگاه این و بود

 .داد معنی سطوح شناخت به نما کمک به توان می آن، باطن و ظاهری حالت ارتباط و زندگی در فرد نمایش مورد در .یابد

 نما چون .کشد می بدوش نما را سنگین بار این که مشکل، آن نمای حفظ و شود یم عوض زمینه پس گاهی گرچه

 یک با قلمرو[ 22]  پاستاالن تعبیر به یا باشد؛ خودش و گذارده بستر بر سر خواهد می انسان که جایی امن، ست پناهگاهی

 جداسازی همچنین  .[19] آید می رد نماد بصورت کالبدی ترکیب و مالکیت  احساس با و یابد می روانشناختی هویت مکان

 ساکنین بر و اتاق داخل به فشار عوض در و شود ها تحریک و هاخوردگی بهم کاهش باعث تواند می افراد صحیح و مناسب

 در چیدمان نحوة باشدو دلپذیر توانند می تراکم پر مناطق هم تراکم، کم مناطق هم که بدانیم باید البته .کنند می وارد آن

 توانند نمی یک هیچ که بودن عمومی قابلیت هم و دارد را بودن خصوصی قابلیت هم ماهیتاً فضا زیرا موثراست؛ محیط و فضا

 انتخاب قدرت حسی، ارتقاء برای اساسی منبع یک عنوان به مردم به متقابل روابط این حقیقت در .کنند کار هم از مستقل

 آن اعضای میان مرزی و هیچ حد یا کنند، می زندگی دیگران از دور دائماً آن اعضای از بسیاری که ای جامعه زیرا دهد.  می

 نشاط و انگیزه بلکه ندارد، وجود تعادل تنها نه جوامعی چنین در .دهد ادامه خود طبیعی حیات به تواند نمی ندارد وجود

 .بست خواهد رخت نیز وامنیت
 

 .[23] خاستگاه  و نیاز حسب بر فضایی قلمروهاي در انسان تعامل انواع . 2 جدول

 جمعی)تعامل( زندگی

 کالمی تبادل

 محیط از فعاالنه استفادة

 جغرافیایی های محدوده از دفاع و تملک

 کالمی غیر رفتار

 خاستگاه

 کاربرد

 معنا

 شخصی)خلوت( زندگی
 تنهایی-

 توداری-

 فردی استقالل رشد

 زندگی چرخۀ

 ای تاریخچه بعد

 آیینی خلوت بعد

 وظایف گیری جهت

 شناختی بوم بعد

 شناختی پدیدار

 نظارت بعد
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 شوهری( و کوچک)زن گروه در خلوت-

 بودن( جمع میان در گمنامی)تنها-

 

 انسانی تعامالت آن جایگاه و قلمرو -9-2

 برای تالش ، 1867 سکاتوا الیمن تعریف طبق قلمرو است اجتماعی تعامالت در اساسی اصول از یکی آن حفظ و قلمرو

 .نمود توجه عمومی و ثانویه اولیه، گروه سه به کلی طور به توان می که دارد وجود انواعی قلمرو برای  .است مکان بر نظارت

 .دارد حیاتی نقش آنها زندگی در و است طوالنی مدت برای کنندگان استفاده کامل نسبتاَ نظارت تحت اولیه، معموالَ قلمرو

 شناسند و بهمی قلمرو این مالک را آنها نیز دیگران است، خاصی گروه یا فرد انحصاری استفاده و مالکیت تحت یهاول قلمرو

 داند می خانه را آن نمونه و نامند می شخصی قلمرو را قلمرو نوع ( این1865براور )  .هستند افراد اختیار تحت دائمی شکل

 و کامل نظارت هاآن در فرد که اولیه قلمرو میان است پلی و دارد انحصاری و مرکزی نقش کمتر ثانویه ثانویه، قلمرو قلمرو .[5]

 .[5] کنند استفاده آن از توانند می همگان تقریباَ که عمومی، قلمرو و دارد گسترده

 .ستا همگان دسترس در کنند، رعایت را اجتماعی های هنجار و اصول افراد وقتی تا و است موقتی نسبتاَ عمومی قلمرو

 حسب بر مختلف های گروه به توجه با هم قلمرو رفتار قلمرو، ایجاد با که گیردمی شکل قلمرویی رفتار قلمرو راستای در[ 5]

 ناحیه یک در را قدرت که است رفتاری قلمرو حفظ .گیرد صورت قلمرو حفظ آن طریق از بتوان تا بود خواهد متفاوت شرایط،

 شود نمی حفظ قلمرویی کردن، حکمرانی بدون و معناستبی کردن حکمرانی مشخص قلمرو یک بدون نماید،می مستقر

 با توان می بیان این با .آورد عمل به جلوگیری نابهنجار تعامالت از و افزود تعامالت کیفیت بر توان می قلمرویی با رفتار  .[24]

 در سوء های رفتار آمدن وجود به از جلوگیری جهت آنکه ضمن  .نمود بینی پیش افراد با متناسب قلمروی مناسب، طراحی

 کیفیت بهبود به آن دنبال به و هاقلمرو کیفیت بردن باال جهت هاییفضا خلق و ایجاد ،به عمومی و ثانویه و ها اولیه قلمرو

 .یافت اجتماعی، دست پایداری جهت در تعامالت

 

 اجتماعی پایداري و قلمرو -11-2

 حاکمیت در قلمرو کند، تضمین آنهارا پویندگی و پایداری تواندمی بهتر گروهی زندگی و گردهمایی دریافتند هاانسان که زمانی

 به دهی درجهت آن گسترش حتی و قلمرو این ذخایر و منابع از پاسداری برای وکوشش قرارگرفت انسانی های سازه مالکیت و

 باید که هستند قلمروگرایی یجنبه دارای اجتماعی تارهایرف از بسیاری .[25] یافت کانونی فضانقش ساختاروکارکردسیاسی (.

 رفتارها هستند؛ شده دفاع و شده نظارت شده، مشخص قلمروها .یابند تغییر هامکان به توجه با و شده تعریف فضایی صورت به

 .[26] میشوند مشخص صورت این به نیز

 

 کیفیت محیطی -11-2

 به کالبدی محیط کیفیت اعتالء راه از باید شود؛ واقع پایدار و مفید محیط، در طراحی بناست اگر است (  معتقد1961لینچ )

 یکی :است بررسی قابل دیدگاه دو از محیط و انسان رابطۀ دیدگاه از را کیفیت .[27] رساند یاری انسان زندگی کیفیت ارتقاء

-ذهنی های ارزش است.  شیء خود به متعلق که شیء عینی عرصۀ دیگری و دارد فرد ضمیر در ریشه که فرد ذهنی عرصۀ

 همین به .گیرد می نشأت فرد از زیبایی همچون برند می نام شیء مطلوبیت های کیفیت عنوان به آنها از که شیء، روانی

 ها ویژگی از ایمجموعه عنوان به انسان توسط که دیگر اشیاست به نسبت فروتری یا مشابهت برتری، میزان کیفیت دلیل

 که صفتی و کیفیت اول دیدگاه :است بررسی قابل دیدگاه سه از محیطی طراحی کیفیت که است گونه این .شود می درك

-می فرم نهایت در و محیط به متعلق را طراحی کیفیت آلدوروسی چون نظرانی صاحب .است ناظر از مستقل و محیط ذاتی

 عملکردهای پذیرفتن با قادرند و هستند بیزمان که هستند هایی کیفیت واجد ذاتی شکل به ها فرم است معتقد وی .داند

 شهر هر بنیان و ریشه را محیطی کیفیت  الکساندر کریستوفر چنین هم .یابند تاریخی تداوم مختلف عصرهای در گوناگون
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 و تعریف قابل چون نامد؛ می نام بدون کیفیت آنرا و است بخشیده وراحتی کلیت سرزندگی، آن به که دانسته، مطلوبی

 دیدگاه .ندارد کالبد به ربطی و شده ساخته ناظر توسط که ای سلیقه و ذهنی کامالً ای مقوله دوم دیدگاه .نیست مگذارینا

 از فرهنگی ورمزهای الگوها و سو یک از محسوسات و کالبد میان ستدی و داد جریانی بر مبتنی که رویداد، یا پایداری سوم

 هایمؤلفه  اپلیارد اساس همین بر .یابد می شکل آن پیرامون ما موضوع اصلی محور که ،[ 28]  گیرد می شکل دیگر سوی

 حالت داند: می تفکیک قابل حالت سه به محیط برابر در انسان ادراکی حاالت به پاسخگویی اساس بر را طراحی کیفیت

 .[29] استنباطی و عملیاتی عاطفی، -واکنشی

 به محیط وضعیت این در .است محیط به نسبت افراد عاطفی های اکنشو برگیرندة در که عاطفی، -واکنشی حالت  -الف

 های ارزش با پیوند جنبۀ از رویکرد این به توجه .شود می تلقی معانی تداعی و احساسات برانگیختن جهت محرکی مثابۀ

 .بود خواهد سودمند بسیار گذشته معماری

 جهت دیگر مکان به مکانی از تردد نظیر شود، می گرفته بکار روزمره زندگی در افراد توسط غالباً که عملیاتی، حالت -ب

 های فعالیت و انتخابی ضروری، های فعالیت زمینۀ در رویکرد این به توجه که ..و مالقات کار، چون خاصی عملکرد انجام

 های فعالیت نهات باشد برخوردار پایینی از سطح کیفیت، لحاظ به بیرونی محیط وقتی زیرا بود؛ خواهد سودمند اجتماعی

 صرف برای تمایل بهتر شرایط وجود دلیل به باال، کیفیت با هایی محیط در اما .پذیرند می صورت اجباری صورت به ضروری

 اینها مانند و کردن بازی خوردن، نشستن، همچون محیط کنندگی دعوت واسطۀ به انتخابی، های فعالیت برای بیشتر زمان

 .داشت خواهد وجود

 و محیط از اطالعات کسب جستجوی در خود واکنشی و عملیاتی های فعالیت از حمایت برای افراد که تنباطیاس حالت-ج

 تعریف نهایت در و فردی هویت گردیدن روشن موجب شده استنباط اطالعات وضعیت این هستند. در آن معنی و فهم نهایتاً

 .شد خواهد مکان حس

 
 [31]  اندیشمندان دیدگاه از انسان ادراکی حاالت اساس بر قلمروها محیطی کیفیت هاي مولفه بندي جمع .2 شکل

 

 قلمروها پایداري با آن ارتباط و مکان حس -12-2

 سرآغازی ارتباط این .شد خواهد تبدیل مکان به محیط باشد، انسان برای ایتجربه بر مبتنی محیط و انسان ارتباط که زمانی

آنها  با که باشد افرادی رفتارهای و تأثیرات ها، شناخت گراییهم با همراه محیطی تجربۀ از بخشی مکان، که اینکه بر است

 کوچکتر، و محله شهر، یا کشور مختلف سطوح در مختلف، هایمقیاس و ها جنبه از مکان با ارتباط   .[31] کند می زندگی

 حاصل روابط مختلف افراد در که باشد تواندیم ناشناخته یا شده شناخته سمبلیک، یا و ملموس شکل به و خانه یک اندازة به

 مجموعۀ  .کندمی پیدا ارتباط مکان آن فرهنگی و اجتماعی فیزیکی، هایویژگی به که کندمی ایجاد متفاوتی هایحس آن از

 بسته هانانسا و گیردمی شکل آن کاربران رفتارهای و هافعالیت نیازها، براساس که است کالبدی فرهنگی ایشهری، مجموعه

 یک هر شهری، هایمحیط .کنندمی عرضه را خود خاص رفتاری الگوهای و کرده فعالیت خود یگروه یا فردی نیازهای به

 که گذارندمی جای به خود از ذهنی تصویر خود کیفیت و ماهیت به وابسته فضاها این .متنوع برای اتفاقات هستند بستری
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 دارای که کندمی ویژه هاییمکان به تبدیل اذهان در را فضا آن گذاشته، تأثیر شهروندان فتارر ویژه به و هافعالیت بر متقابالً

 وجود مکان حس مورد در ما بحث با مرتبط دیدگاه نوع سه باب این از .شودمی آنها ذهنی بندیدسته در جایگاه، و شخصیت

 :دارد

 .شودمی ناشی فضا درك و بییا جهت فضایی، تفاوت از که احساسی معنای به مکان حس :الف

 .است مکان آن مشخصۀ یا آن درك و مکان فرد به منحصر های کیفیت با پیوند معنای به مکان روح :ب

 دهندة شکل عناصر که شخصی تجربۀ اساس بر با آن، فردی ازمکان و ارتباط ذهنی ادراك مفهوم در مکان به وابستگی :ج

 کیفیتی و شخصی بسیار است چیزی مکان به دلبستگی مثالً .گیرندمی قرار هم رکنا متفاوتی های درجه در گروه سه این

 یعنی مکان حس بهتر عبارت به .است تر ذهنی کیفیتی و تر عمومی های جنبه دارای و دارد مکان روح به نسبت تر عینی

 حس، این داشتن با [ 32] شودمی ادراك انسان یک برای مکان ماهیت از آنچه و ویژه قرارگاهی از شخص درك و تجربه

 آیدمی بر چنین این شد ذکر آنچه شد. از خواهد منجر فضا صمیمیت و مکان حس افزایش به فرد به محیط بودن متفاوت

 جایی مکان و است محیط فرهنگی  -اجتماعی و فیزیکی های زمینه کردن تجسم مستلزم مکان و انسان روابط درك که

 فضایی درك و یابی جهت تفاوت، برای زمینه محیط و انسان بین پیوند برقراری با تا شود ریابزا تواند می احساسات که است

 و است ذهنی کیفیت دارای که مکان با فرد ارتباط جنبۀ از یکی  :است بعد دو دارای مکان حس حقیقت در .آید پدید

 کل یک طراحی در محیط تمام منظور ینا برای [ 33] دارد فیزیکی هایجنبه بر تکیه که بیرونی و کالبدی بعد دیگری

 و تضاد بصری، محصوریت بصری، پیوستگی چون عناصری از اصولی چیدمان به آن در تا شودمی گرفته نظر در یکپارچه

 برای درفضا و فضا از قوی حسی ایجاد به آن کمک به تا برسیم؛ گذارینام و منظرسازی ورودی، و خروجی دید، تنوع،

 .[32]  یابیم دست رهگذران و ساکنین

 [23]  فضایی قلمروهاي در مکان حس بنیادي مبانی . 3شکل

 
 فرهنگ و پایدار فضایی قلمروهاي سازماندهی ارتباط -13-2

 است معتقد و کند می توجه فضا مادی غیر جنبۀ به پرداخته، فضایی سازماندهی مقولۀ به که اندیشمندی  لوفور هانری

 مکانی به آن تبدیل و فضا تولید وی .نمایند می ساماندهی را زندگیشان فضای خود تماعیاج نیازهای اساس بر هاانسان

 در فضا، تولید یا فضایی نحوة سازماندهی داند. می دخیل روزمره زندگی و تاریخی حافظۀ تجربۀ در را فرهنگی، زیست

 به متفاوتی اشکال ... و معیشت شیوة ملکردها،ع ها، موقعیت اجتماعی، بازیگران در تغییر دلیل به گوناگون تاریخی دورههای

 بیشتری اهمیت انسان برای که است اجتماعی فضای بلکه ذهنی، فضای نه و طبیعی فضای نه وی، نظر به .گیردمی خود

 می تولید شهری های بندی تقسیم و روزمره زندگی متقابل کنش نتیجۀ در داری، سرمایه جهان در فضا این .دارد

 بیان در را لوفور نظریات توان می بنابراین .ماست روزمره زندگی امتداد و اجتماعی تاریخمند، شده، تولید ایفض .[34]شود

 هم در و نظمبی جهان در ما که است چیزی تمام فضایی، نظم گرفت. درحقیقت بکار روزمرگی و هویت فضا، میان رابطۀ

 برج همشکل و یکنواخت های پنجره پشت در است؛ ذهنمان قصنا های آموخته پرداختۀ ساخته و که امروز، مدرن معماری

 دانیم می که آنگونه .یابیم می کمتر دست، دور سرابی همچون کنیم؛ می طلب بیشتر هرچه و ایم کرده گم بلندمان های

 حیطم به دهی نظم .فرماست حکم آن بر واحدی آلیستیایده تفکر و هستند منظم خود وکلیت اجزا در مصنوع هایمحیط

 بدرستی شهرسازان و طراحان توسط صورتیکه در که زمان؛ و ارتباط مفهوم، فضا، است؛ عامل چهار تنظیم واقع در زیست،
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 فرهنگ از منبعث های آل ایده فیزیکی بیان فضایی نظم واقع شد. در خواهد نیزحاصل آل ایده جامعۀ و فضا شود، اعمال

 و فضایی نظم حقیقت در .دهدمی نشان داخلی فضای چیدمان تا مناطق یمنظرساز از را خود که است انفرادی یا جمعی

 بیان منظر و فرم ها،رنگ عالیم، طریق از نمادین صورت به مفاهیم .کرد تفکیک توانمی ذهنی شکل به تنها را مفاهیم نظم

 نظم امروز معماری در ولی .داشت فضایی نظم با کاملی تقریباً تطابق مفاهیم، نظم گذشته، معماری در  .[18] شودمی

 در .است گرفته فاصله فضایی نظم از و درآمده اجتماعی های موقعیت بیان برای مستقل، نمادی سیستم صورت به مفاهیم

 عامل دو با نیز عامل این .است اشیا و اشیا اشیا، و انسان انسان، و انسان میان روابط کنترل شده، داده نظم ارتباط حقیقت

 است قادر زیست محیط .گیرد می صورت مفاهیم طریق از ها انسان و محیط میان ارتباط که طوری ت. بهاس هماهنگ قبل

 ماهیت، تواند می مفاهیم نظام بر منطبق فضایی نظام .گذارد تأثیر ارتباطات نظام بر مفهومی، و فضایی نظم بکارگیری با

 وسیع مقیاس در زمان نخست شود؛ درك معنی دو به است ممکن زمان مثالً .کند کنترل و تعریف را ارتباطات حجم و جهت

 ارتباطات و مفاهیم نظم فضایی، نظم بر زمان کلیت درك نحوة .انسانی های فعالیت آهنگ دوم و دورانی یا طولی زمان مانند

 دیگر سوی از .ستا داشته اثر فضایی ساماندهی در امریکایی گرایآینده و انگلیسی نگرگذشته تفکر چنانکه است؛ تأثیرگذار

  .[35] کندمی آشکار را زمانی نظم از دوم برداشت زمان، طول در ها آن توزیع نحوة و زمان واحد در هافعالیت وقوع سرعت

 از پویا هاییمجموعه شکل به را فضا راپاپورت دید.  توانمی(setting)  صحنه مفهوم در را فوق چهارگانۀ عوامل ساماندهی

 با رفتارها که صورتی به دهدمی جای خود درون را هافعالیت از نظامی که فضاست از محدودهای صحنه، .داند ها می صحنه

 و شوندمی تفکیک یکدیگر از گذاری نشانه های نظام با هاصحنه .آورد به وجود انتظار قابل روابطی فضا آن درون محیط

 فردی، منحصربه اینشانه سیستم از و دارد زمان و فضا از تیمتفاو درك فرهنگ هر که چرا .هستند فرهنگ تأثیر تحت کامالً

   .[34] تغییرکنند است ممکن خود کاربری یا زمان به توجه با و هستند پذیر انعطاف ها صحنه .است برخوردار

 

 [23] فضایی قلمروهاي ساماندهی در گذار تاثیر فاکتورهاي . 4شکل

 

آهنگ  و سرعت کند، پیدا نظم درستی به فضا چنانچه و کندمی تقویت را عامل چهار این بین ارتباط که، است عاملی نظم

 و فضا با متناسب رفتار نهایت در و ساخته مستحکم را محیط و انسان میان روابط و بخشند می قدرت مفاهیم به هافعالیت

  .شد خواهد منجر را فضایی ساماندهی با فرهنگ صحیح انطباق زیرا شد؛ خواهد حاصل مکان

 [31] فضایی هاي قلمرو پایداري بر تاثیرگذار اجزاء . 5 شکل
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 خانه -2 -14

 را هایمان لباس یا باشد ما همیشگی مأمن حتماً نباید باشد داشته را خانه عنوان شایستگی مکانی اینکه برای امروز جهان در

 بنامیم خانه را آن تا کند؛ توجیه را ام نگرش و باشد سو هم ما ی درونینغمه با ساختمان است کافی .دهد جای خود در

 به داریم نیاز جسم برای ای خانه به که همانطور ما .نیست مختار خود ما هویت که ست این مؤید خانه به ما عشق .[36]

 در فضاهای یا بعبارتی کند؛ تقویت را مانروحی حاالت و کند جبران را مانضعف نقاط تا داریم نیاز هم روح برای ای خانه

 پوششی خانه .دارند نگه زنده را مانشخصیت وگذرای مهم جوانب و باشند خودمان از خوشایندی تعابیر باید ما دسترس

 زندگی خانواده یک با فرد یک باید خانه در .سازد می برقرار انسان زیستی هایپدیده و خارج محیط بین رابطۀ که است

 با انسان روحی و جسمی نیازهای وجه هردو لوکوربوزیه دید از کند.  فکر و دببین بکشد، دراز برود، راه بخوابد، یعنی .کند

 :از است عبارت خانه مشخصۀ شش  گیفورد رابرت نظر از[ 37] شود می داده پاسخ خانه فضایی سازماندهی

 کرده احاطه بیرونی زندگی هایسختی مقابل در حفاظت و ایمنی امنیت، خصوصی، خلوت با را شخص که پناهگاهی 1-

 .است

 .یابد می زندگی دادن نظم برای راه و جسارت آن از کرده؛ پیدا جهان در را خود موقعیت خانه کمک به شخص 2-

 .گیردمی خانه از را اجتماعی موقعیت و وابستگی خویشاوندی، احساس او دارد؛ نقش انسان اجتماعی هویت در خانه 3-

 .کند می احساس فرهنگ و گروه انواده،خ یک از بخشی را خود فرد که است خانه در 4-

 .گیردمی خود به نمادین شکلی و رفته آن از فراتر ولی گیرد؛می شعله فوق خصوصیات از خانه گرمای 5-

 .[38] باشد داشته همخوانی افراد روانی احتیاجات با خانه ساختار و فرم که معناست بدین فیزیکی بودن مناسب 6-
 

 [31] سکونتگاه مورد در پایداري بارویکرد نظران صاحب دیدگاه بندي دسته .3جدول

 

 نگاه عام گرایانه به سکونتگاه

 بودن کالبدی مناسب-گرما-همبستگی-هویت-نظم-پناهگاه گیفورد

 و بیماری سموم وجود عدم -بودن کنترل تحت -کالبدی امنیت لینچ

 سقف یک صرفاً نه -بیرونی های تنش مقابل در پادزهری هال

 لذت -نمادین هویت -سودمندی-اجتماعی تماس-امنیت -سرپناه استیل فرد

 سکونتگاه به فلسفی نگاه

 هایدیگر
- (Bauen) وجودانسان( فضائیت ماندن) و گزیدن سکنی معنای به 

 خانه به مکان یک تبدیل فرآیند سکونت،-

 راپاپورت

 اهداف به پاسخگویی برای نهادی مسکن،-

 زندگی روش بر منطبق و ارسازگ محیطی آوردن بوجود-

 انسان و محیط میان تعامل عنوان به انسانی کنشگران-

 محیط شناخت شرط پیش عنوان به فضایی ساماندهی-

 مردم عقاید و ها ارزش مجموعه و بینی جهان نوعی عنوان به فرهنگ به توجه-

 فضا یماد غیر های جنبه به توجه معنای به نیاز اساس بر فضایی ساماندهی- لوفور

 

 

 نتیجه گیري -3

 که فضاها، ارتباط و پیوستگی اصل اوالً .نمود توجه جنبه دو به باید فضایی قلمروهای طراحی در شد، گفته آنچه به توجه با

 این به .است شهری مقیاس در فضایی برون ارتباطات هم و کوچک مقیاس در فضایی درون ارتباطات شامل هم ارتباط این

 فضا آن کاربران هایفعالیت و نیازها از فضا هر ثانیاً و باشد مجموعه در موجود فضای از جزئی شده حیطرا فضای که معنا
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 تعامالت و انسجام برای شایسته و مناسب فضای که میشود دریافت گونه این دیگر نگاهی از همچنین .یابد شکل و اندازه

 .آورد فراهم را سایرین با همجواری از لذت فردی، تقاللاس شخصی، رفاه رضایت، نشاط، مفهوم بتواند که است اجتماعی

 نیاز به توجه با حال عین در و است بوده خویش خصوصی زندگی در امنیت احساس و آرامش نیازمند حیات طول در انسان

 کاهش ثباع مدت طوالنی در آن گرفتن نادیده که است اصولی از مهم این دیگران، با ارتباط برقراری بر مبنی او وجودی

 ناپایداری معضل، این پیامد مهمترین.داشت خواهد دنبال به را ناپذیری جبران تبعات و شده اجتماعی تعامالت و ارتباطات

 در و شهری درجامعه نهایت در آن منفی اثرات که بود خواهد کوچک نسبتا اجتماعی بعنوان مسکونی هایدر مجتمع اجتماعی

 .کند ایجاد انسانی جامعهی کل در را ارتباطی و رفتاری معضل تا توانست خواهد و فتهیا نمود کشور در آن باالتر مراتب

 قرار دقیق بررسی مورد بایستمی که است ضروریاتی از ترکوچک اجتماعات در سالم ارتباطات وجود به توجه لزوم بنابراین

 بیانی به یا است فرد خلوت برای شده تعریف و صمشخ مکانی وجود ملزوم افراد، با مفید ارتباطات ایجاد دیگر از طرف .گیرد

 . داد خواهد تشکیل آینده در را او اجتماعی رفتارهای تمامی یریشه آن از فرد رضایت حس و فردی قلمرو حفظ و وجود دیگر

 و اندازه ابعاد، نظر از محصوریت شود. نحوة م قلمداد فضاها طراحی در موثر اصول از یکی فضا کردن محصور راستا این در

 نظر از باید فضا کیفیت بدانیم کندکه می نمود زمانی ویژگی این ارزش .است متفاوت کننده محصور بدنۀ دسترسی شکل

 محصور در ساختمان نمای همچنین .انگیزد بر را انسان احساسات و العمل عکس بتواند که باشد خصوصیاتی واجد بصری

 فضاهای به پیوستگی، و شکل جهت در منظم های ریتم با جزء و کل رد شکل سادگی و دارد موثری نقش فضاها کردن

 مجبور بشر که است ریزی برنامه در مهمی عامل و انسان نیاز از ای جلوه معرف نیز مقیاس، .بخشد می خاصی جلوة محصور

 به خالصه بطور زیر ولجد در فوق مطالب باشد.  سازگار منطقه آن قومی مقیاس با باید مقیاس این اینکه است.  آن درك به

 .پردازدمی انسانی تعامالت ایجاد جهت در پایداری فرهنگی و حسی هایمولفه بیان و بندی جمع
 

 مسکونی فضایی قلمروهاي بر موثر پایداري فرهنگی و حسی عوامل .4جدول

 عوامل حسی
 و ارتباط افزایش

 با حسی برخورد

 طریق از محیط

 طبیعت با پیوند و بیرونی باز فضاهای ایجاد

 تجربیات تنوع و غنی ذهنی تصویر و فهم ایجاد

 عملکردی و بصری تداوم

 شهری و معماری های ومقیاس پیوستگی محصوریت، اصل رعایت با جدید های ساختمان ایجاد

 پایداری منظور به اصلی مسیرهای طول در جذابیت ایجاد

 عوامل فرهنگی

 عمومی و خصوصی بندی عرصه کمک به افراد قلمرو و حریم به احترام

 بیرون فضای با با آن ارتباط و محیط بیرونی و کالبدی هویت پیوستگی اصل به توجه

 فضایی واحدهای مقیاس و مساحت اندازه، به توجه

 به وجهت و فضا کاربران عنوان به افراد همجواری خواستگاه و فرهنگ الگوها، و نیازها با سازگار فضاهای وخلق ایجاد

 افراد اجتماعی تجانس

 موجود های ساختمان به توجه و گذشته معماری با پیوند ایجاد

 سالم زندگی سبک کلی بطور و سواری دوچرخه رفتن، راه همچون فعال، غیر زندگی به توجه

 عمومی نیمه و عمومی فضاهای اجتماعی)پاتوق( در مراودات جهت فضاهایی گرفتن نظر در

 ها فعالیت از ای گسترده طیف پایه بر عمومی هایفضا ایجاد

 سازی خصوصی
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