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 چکیده

  ماعیاجت تعامل به نیاز. باشد می ضروری موارد از یکی اجتماعی، تعامالت اند، شده ارائه انسانی نیازهای تعریف برای که مدلهایی اساس بر

سانی جوامع در ساس فرهنگی، ارتقاء نفس، به اعتماد افزایش جهت در و ضرورت یک ان   به نیاز. شود می ارزیابی مطلوب... و امنیت اح

شته معماری در خود جای در خلوت به نیاز و ها حریم حفظ نوعان، هم با ارتباط و اجتماعی تعامالت سخ خوبی به گذ   در. شد می داده پا

ستا، این ضاهای را سکونی های مجتمع عمومی ف ضور امکان که محیطی بعنوان م   تواند می کند، می فراهم را یکدیگر کنار در ساکنان ح

  کالبدی محیط تا شود می موجب آن، تامین در محیط قابلیت عدم و افراد نیاز این به توجه عدم. شود آنها بین تعامل ایجاد ساز زمینه

 اکنانس نارضایتی باعث تواند می مسئله این.گردد تبدیل آنها بین خالی فضای و احجام از ای مجموعه به مسکونی های مجتمع از بسیاری

 .شود بعدی های فعالیت بروز الزمه بعنوان مجتمع، عمومی فضاهای در حضور عدم آن متعاقب و زندگی محیط از

 با و ها انسععان بین تعامالت و روابط و اجتماعی رفتارهای حوزه در مباحث از اسععتفاده با که اسععت آن بر سعععی پژوهش این در بنابراین

سایگی روابط بتوان ایرانی غنی معماری و فرهنگ بر تکیه با همچنین شده، ارائه طراحی راهکارهای سکونی های مجتمع در را هم  آینده م

  به دهعم روش. شود حاصل اجتماعی پایداری از باالیی سطح و کرده ایجاد ساکنین اجتماعی و فردی زندگی بین را الزم تعالی داد، گسترش

  هرهب میدانی مشاهدات و ای کتابخانه-اسنادی منابع از اطالعات آوری گرد جهت و باشد می توصیفی نوع از نوشتار این در شده گرفته کار

ست شده برده سان و اجتماع معیارهای شناخت به ، ابتدا در. ا سایگی واحدهای در اجتماعی تعامالت بعد و پرداخته ان سی هم  و شده برر

 .است گرفته قرار بررسی مورد همسایگی واحدهای باز فضاهای طراحی در گذار تاثیر های ویژگی سپس

 همسایگی روابط اجتماعی، رفتارهای مسکونی، اجتماعی،مجتمع تعامالتکلیدی : واژه های 
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 مقدمه -1

 آن رد شرکت به و شده متصل آن به ها انسان که است متقابل های ارتباط از وسیعی شبکه است، همزیستی رخداد زندگی

 ،طبیعت در فیزیکی فرآیندهای درمیان و زنده موجودات میان ،درجامعه و مردم میان زبان در ،کلمات میان. اندشده خوانده فرا

 یزندگ نیازهای ترینمبرم از یکی ،انسانی آحاد میان افکار و اطالعات مبادله. است بشری تمدن اولیه پایه سنگ ارتباطات،

 نسل هب نسلی از فرهنگی میراث انتقال یزمینه  و کرده متصل جامعه به را فرد واسط، حلقه عنوان به ارتباطات و است اجتماعی

 .است اجتماعی تعالی نوع هر درراه مانعی و انسانی درحیات نسبی سکون معنای به ارتباط فقدان و است کرده فراهم را دیگر

 و خود تصویر وجهی، چند ایآینه همچون شوند؛ خارج خود مدار از که است الزم شود، برقرار گفتگو نفر دو میان آنکه برای

 تفکر کوینت بنابراین. آگاهند دیگری و خود میان تفاوت به آنکه درعین کنند، عوض یکدیگر با را خود جای تابانند، باز را دیگری

 .گفتگوست بلکه نیست، گویی تک انسانی،

 سمتق کنند،می درگیر بادیگران دائمی بیش و کم و چهره به چهره متقابل کنش در را انسان که روزانه زندگی عادی کارهای

 لکهب فردهایی، مقابل در تنها نه را خود فرد، که است اجتماعی روابط حیطه در. دهندمی تشکیل را او اجتماعی هایفعالیت اعظم

 معانی خلق به.  شناسدمی را خود هایتوانایی که است دیگران با تعامل در غالباً و آزمایدمی فردها این میان روابط سیطره در

 . سازدمی را خود هویت و پردازدمی

 پذیری،اجتماع و شدن اجتماعی هایزمینه آوردن وجود به مردم، هایفعالیت یمشاهده و دیگران با تعامل چون هاییفعالیت

 نندهک ارضاء تعادلی به زیستگاهش با را انسان که هاست واکنش و هاکنش تبادل، ارتباط، .میکند کمک انسان فردی رشد به

 هک هاانسان متقابل تأثیرات. یابد می معنوی و مادی و روانی و فیزیکی ارتباط در  محیط با را خویش توازن آدمی و رساندمی

 صورت اجتماعی روابط زمینه در دارد، مهمی نقش اجتماعی تکامل در و است برخوردار فرهنگی خصلتی از اساساً  و عمدتاً 

 .گیردمی

 قلمرو از برون در ندرت به هم فرهنگی هایساخته شد،می محدود چهره به چهره روابط به عمدتاً اجتماعی روابط درگذشته،

 قدر هر اما شدمی تأمین ها،انسان هویتی نیاز و بود ناچیز بسیار فرهنگی، هایدگرگونی. یافتمی رواج اجتماعی زندگی محدود

 .گیردمی خود به تری پیچیده اشکال نیز انسانی ارتباطات رود،می پیش بقرنجی سوی به سادگی از جامعه

 اعیاجتم متقابل رابطه که است این دلیل ترین اصلی دارد، وجود زیادی دالیل اجتماعی تعامل بودن مطلوب توضیح برای

 چنین هب یافتن دست برای فرصتی هر.  است ضرورت یک مکان به تعلق حساس ا و جویی پیوند به انسان نیازهای به پاسخ برای

 به اب مردم، های فعالیت مشاهده و دیگران با تعامل چون هایی فعالیت که است دیگر دلیل. است شده ارزیابی مثبت منظوری

 با افراد نگرش اجتماعی، تعامل.  کنندمی کمک انسان فردی رشد به پذیری اجتماع و شدن اجتماعی های زمینه آوردن وجود

 .کندمی نزدیک یکدیگر به را متفاوت های ویژگی و ذهنی های پیشینه

 رایب. اوست اساسی نیازهای از اجتماعی تعامالت و ارتباطات و بوده اجتماعی موجودی انسان شد، گفته که آنچه به توجه با

 مسکن. دبگیر در نیز آنرا پیرامون محیط باید مسکونی واحد خود بر عالوه مسکن عرصه ، تعامل به رسیدن و اجتماعی رشد تامین

. ردگی می بر در را هاخانواده بین ارتباط و همسایگی روابط مسکونی محیط و است آن اعضای بین روابط و خانواده کیان حافظ

 جامعه به ورود برای را او و سازد فراهم و هماهنگ وی پیرامون اجتماع با را کودک انطباق زمینه که است جایی مسکونی محیط

 امینت باید محیط این عالوه به و باشد انسان فطرت خالف بر نباید مسکونی محیط سازماندهی و ماهیت رو این از. کند می آماده

 . باشد افراد اجتماعی و روانی بهداشتی مادی، نیازهای کننده

 لوبنامط تأثیری خود ساکنین روحی شرایط بر نامناسب مسکن یک مثل درست تواندمی نامناسب مسکونی محیط یک

 آوردهبر طی در باید مسکونی محیط یک گردد، عصبی هیجانات و هاناراحتی انواع و حافظه و حواس تمرکز فقدان باعث و بگذارد

 تمایل بیعت،ط یا پیوستگی احساس استقالل، و ثبات داشتن محافظت، به نیاز مانند نیازهایی باشد انسانی مختلف نیازهای کردن

 هستند واقعی نیازهای دلپذیر، اندازهای چشم و مناظر از مندی بهره ها،ورنگ اشکال هماهنگی و زیبایی به نیاز وجود، ابراز به

 .دهد مناسب پاسخی نیازها این به بتواند باید مسکونی محیط و بود توجه بی هاآن به توان نمی که
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 در اجتماعی تعامل مسئله به پرداختن لزوم  توان می شده گفته موارد طبق اجتماع، در انسان موضوع اهمیّت به توجه با

 انتخاب پژوهش محور عنوان به ها انسان اجتماعی تعامالت بهبود برای شرایطی ایجاد پس کرد درک را مسکونی های مجتمع

 مسایهه هوای و حال نوین، های روش با بتوان امروزه بایستی ایرانیان، معماری و فرهنگ در پیشینه این به توجه با که است شده

 مناسب راهکارهایی با اجتماعی های محیط در ها انسان رفتار حوزه در و ساخت زنده ها مجتمع در را ای محله هم و بودن

 را شرایط حال عین در و شده امروزی پرجمعیّت دنیای در موجود های تنش در توجهی قابل کهش باعث که کرد خلق فضاهایی

 . ساخت مهیا سرزنده و موفق اجتماعی زندگی یک برای

 سواالت ویژه
 معیارهای ارتقاء تعامالت اجتماعی در واحدهای همسایگی چیست؟-1

 مشخصات مکان های مناسب جهت استفاده واحدهای مسکونی کدام است؟-2

 شناسی روش -2

 دایته دانش عملی کاربرد سمت به مطالعاتی تحقیقات که چرا.باشد می کاربردی و مطالعاتی نوع از پژوهش این انجام روش

 .رود می کار به آینده و امروز معماری های طراحی و های ریزی مه برنا و ها گیری تصمیم در آنها از حاصل نتایج شودو می

  محیط و رفتار حوزه در انسانی الگوهای -3

 انانس درباره متفاوتی فرضیات تاریخی مختلف هایدردوره است مطرح فرضیاتی محیط با ارتباط در انسان محیط درباره

 انسانی متفاوت الگوی چند به اینجادر است داشته مشخص و قاطع تأثیری انسان درباره تفکر شیوه بر فرضیات اینو شده مطرح

  :کرد اشاره توانمی است بوده مؤثر زمینه ایندر شده انجام هایپژوهش بر که

 اجتماعی هاینظام یا شناختی بوم الگوی -6 و رفتاری الگوی -3 انگیزشی شناختی ادراکی الگوی -2 انگاری ماشین الگوی -1

 ).263 ص ،1332 آلتمن،) 

  معماری در انسانی نیازهای به توجه -6

 .است بوده معماران از بسیاری خاطر دغدغه انسان از ترکامل مدلی یافتن لذا و انسانی نیازهای به توجه

  چون آن مدرسین هایدغدغه که است رفته اشاره مطلب اینبه نیز شیکاکو در هاوسبا جدید مدرسه درسی برنامه اعالم در

 به طراحی با مرتبط مختلف فنون و علوم فراگیری بر عالوه که اسععت طراحانی تربیت تاگی موهولی الول و گریپبوس والتر

سی سا سانی نیازهای ترینا   نیازهای از مختلف هایمدل دوران، آن برخالف امروزه. نمایند توجه دارند جهانی جایگاهی که ان

 (.14 ص ،1331 مطلبی،.) است ضروری امری معماری نظری

 این. است قرارگرفته محیط طراحان استفاده مورد شده ساخته محیط انسانی هایقابلیت تبیین برای هامدل ازاین نمونه دو

 .مازلو آبراهام انسانی نیازهای مراتب سلسله و لیتون الکساندر «رقابت در اصلی احساسات مقیاس»از عبارتند مدل دو

.  دانندمی انسان به احترام عین در شده ساخته محیط ماهیت درک برای مناسبی وسیله را نیتون مدل نویسندگان از بعضی

ست لیتون مدل به شبیه نیز مارول مدل شتری کاربرد محیط طراحی در ولی. ا  دراین بنابراین( 121ص ،1833 لنگ،) دارد بی

 .شد خواهد پرداخته انسانی نیازهای تحلیل به مارول مدل اساس بر بخش

سانی نیازهای و هاانگیزه مازلو نظر به سان ذاتی و درونی عوامل ان ستند ان سان با تولد بدو در و ه  ور ازاین. شوندمی زاده ان

سان ستجوی در خود درونی هایانگیزش بر متکی ان ضای جهت راهی یافتن ج ست ار ست خود هایخوا  روی از را عمل این. ا

 بر ومتکی آن هایدرقابلیت تغییر و محیط با تعامل طریق از انسععان لذا. دهد می انجام خاص نیازهای رفع درجهت و اراده

ست در خود درونی هایانگیزه سطوح تغییرات طریق از خویش بازهای به یابی د ست آن هایقابلیت و کالبدی محیط در  هک ا

 یک در و بندی دسته برتر نیازهای و اولیه یا اساسی نیازهای گروه دو به را انسانی نیازهای مازلو. بخشد معنا محیط به تواندمی

 .  کندمی ردیف ترینضعیف تا ترین قوی از را هاآن مراتبی سلسله نظم
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  تواندمی شهری و معماری فضاهای در انسان بررفتارهای آن دادن تعمیم و مازلو گرای انسان روانشناسی در شده ارائه مدل

  انطراح و معماران به مدل این. دهد بدست شده ساخته محیط و انسان ارتباط و تعامل تحلیل و تجزبه برای مناسبی وکار ساز

ستی هایمجتمع گیری شکل علل به تا کندمی کمک شهری ضاهای و زی سان نیازهای با ارتباط در معماری ف )  نمایند توجه ان

 (.42 ص ،1331 مطلبی،

 اجتماعی موجودی انسان،  -1
شان تمدن تاریخ چنانکه سان نام به واحدی موجود دهد،می ن سانی هایگروه بلکه ندارد، وجود ان شکی در مختلف ان  هایخ

سته و شده پراکنده زمین سان آیا( 32 ص ،1316 پور، آریان) اند آورده وجود به گوناگونی متفاوت هاید  اجتماعی موجودی ان

  تیار؟اخ و آزادی مستعد فرد به منحصر است موجودی یا و است بینی پیش قابل لذا و گرفته شکل پیش از رفتارش که است

 کیکوچ گودال عنوان به انسان. کرد جستجو جامعه، و فرد تالقی نقطه در باید را شناسی جامعه هایتحلیل رسدمی نظر به

ست ست؛ گوناگون هاینقش ایفاگرو شده تغذیه متعدد جویبارهای از که ا   خود در دارد وجود وی از بیرون در که را آنچه و ا

شی به و ساخته درونی را آن و دهدمی جای صیت از بخ  فردی، متغیر رفتارهای نحوه درواقع کندمی تبدیل خود فردی شخ

 (1ص ،1311 دارندرف،. )اجتماعی انسان ماست، روزمره تجربه انسان که کندمی مشخص را انسانی

 در و باشد داشته تعلق چیزی یا جمعی به شود، واقع دیگران قبول مورد که است این خواهان شخص هر ها،انسان دنیای در

شته خود آن از مکانی خواهدمی حال عین ست نقش یک گیری شکل ایگونه اجتماعی رفتار هر واقع در. باشد دا  صورتی به. ا

 (31ص ،1338 جاوید،) گیردمی شکل بینندمی او در و کنندمی فکر او درباره دیگران آنچه بنابر فرد هر شخصیت که

 انسان  شدن اجتماعی -4

 امروزی، جوامع در گیردمی بر در را فرد اعمال هدایت یا کنترل هایسبک و است یادگیری فرایند یک شدن اجتماعی

 ازآنجا شود،می جامعه وارد تدریج به کودک آن از پس و دهدمی رخ خانوادگی کوچک زمینه یک در پیش از بیش شدن اجتماعی

 هیچ هک برسد نظر به است ممکن گذاردمی تأثیر رفتارش بر کند،می رشد و شودمی متولد درآن انسان که فرهنگی محیط که

 کرده، اهمفر جامعه که ایساخته پیش قالبهای که برسد نظر به است ممکن ماند،نمی باقی انسان برای آزادی اراده با فردیت گونه

 یاجتماع جریان. هست نیز انسان فردیت و آزادی مبنای شدن اجتماعی است، نادرست اساساً نظری چنین اما... است شده ریخته

 فرایند، این(116 ص ،1333 گیدنز،) کندمی پیدا مستقل عمل و اندیشه توانایی و مشخص هویت حس یک انسان هر شدن،

 دسوان،) دهدمی گیری جهت جامعه به که دارد وجود انسجامی و اعتماد بودن، ما حس در است، جامعه و فرد تکامل مسیر

 این( . 81 ص ،1333 لنگ،) شوندمی منتقل دیگر نسل به نسلی از شدن اجتماعی طریق از فرهنگی ارزشهای و( 36 ص ،1332

 است رهمذاک بر مبتنی مدیریت به دستور بر مبتنی مدیریتی نظام یک از گذر شاهد حاضر، قرن که رفته پیش آنجا تا تکامل

 امکان ارتباطات ازطریق که است هدایتی خود و دانش جذب در شدن اجتماعی عمده تأکید آرامش، یا و مرفه نسبتا هایدرجامعه

 (. 23 ،1331 آستانه،)  است پذیر

 هاانسان و ارتباطات -1
 فرا آن در شرکت به و شده متصل آن به هاانسان که است متقابل هایارتباط از وسیعی شبکه است، همزیستی رخداد زندگی

 ،هدرجامع و مردم میان زبان در ،کلمات میان. یابدمی تظاهر ،تبادل و آفرینش وقفه بی و مداوم سیالن در امر این. اندشده خوانده

 تمدن اولیه پایه سنگ ارتباطات،(184 ص ،1331 شایگان،) ،طبیعت در فیزیکی فرآیندهای درمیان و... و زنده موجودات میان

 وانعن به ارتباطات و است اجتماعی زندگی نیازهای ترینمبرم از یکی ،انسانی آحاد میان افکار و اطالعات مبادله است بشری

 ادگران،د) است کرده فراهم را گرعدی نسل به نسلی از فرهنگی میراث انتقال یزمینه و کرده متصل جامعه به را فرد واسط، حلقه

 ،ساروخانی) است اجتماعی تعالی نوع هر درراه مانعی و انسانی درحیات نسبی سکون معنای به ارتباط فقدان و( 38 ص ،1331

 (.21 ص ،1336



4 

 

 اجتماعی ارتباطات و تعامالت -3

 و خود تصویر وجهی، چند ایآینه همچون شوند؛ خارج خود مدار از که است الزم شود، برقرار گفتگو نفر دو میان آنکه برای

 کوینت بنابراین... آگاهند دیگری و خود میان تفاوت به آنکه درعین... کنند عوض یکدیگر با را خود جای... تابانند باز را دیگری

 و کم و هرهچ به چهره متقابل درکنش را انسان که روزانه زندگی عادی کارهای. گفتگوست بلکه نیست، گویی تک انسانی، تفکر

شکیل را او اجتماعی هایفعالیت اعظم قسمت. کنندمی درگیر بادیگران دائمی بیش   ستا اجتماعی روابط حیطه در دهندمی ت

  ستا دیگران با تعامل در غالباً و. آزمایدمی فردها این میان ما روابط سیطره در بلکه فردهایی، مقابل در تنها نه را خود فرد، که

  چون هاییفعالیت( 31،ص1318، وود، تی) سازدمی را خود هویت و پردازدمی معانی خلق به. شناسدمی را خود هایتوانایی که

 انسان فردی رشد به پذیری،اجتماع و شدن اجتماعی هایزمینه آوردن وجود با مردم، هایفعالیت یمشاهده و دیگران با تعامل

  توازن آدمی و رساندمی کننده ارضاء تعادلی به زیستگاهش با را انسان که هاستواکنش و هاکنش تبادل، ارتباط، .میکند کمک

 (.  213 ص ،1316 خلعتبری،)  یابدمی معنوی و مادی و روانی و فیزیکی ارتباط در محیط با را خویش

سان متقابل تأثیرات ساً و عمدتاً که هاان سا صلتی از ا ست برخوردار فرهنگی خ  در دارد، مهمی نقش اجتماعی تکامل در و ا

  هایسععاخته. شععدمی محدود چهره چهره روابط به عمدتاً اجتماعی روابط درگذشععته،. گیردمی صععورت اجتماعی روابط زمینه

سیار فرهنگی، هایدگرگونی یافتمی رواج اجتماعی زندگی محدود قلمرو از برون در ندرت به هم فرهنگی  ازنی و بود ناچیز ب

 یچیدهپ اشکال نیز انسانی ارتباطات رود،می پیش بقرنجی سوی به سادگی از جامعه قدر هر اما.. . شدمی تأمین ها،انسان هویتی

 .گیردمی خود به تری

 اجتماعی تعامل قابلیت و شده ساخته محیطهای ویژگیهای -8
  فضععاهای و راهروها سععاختمانها، ورودی) مشععترک خدمات کارکردی مرکزیت و سععاختمانها واحدهای کارکردی فاصععله

  ار تجاری موسسات و ها سازمان در شاغل افراد و مسکونی فضاهای ساکنین اجتماعی تعامل الگوهای( اداری انتظارساختمانهای

صله.دهد می قرار تاثیر تحت سیرها. شود می گفته مختلف نقاط ارتباط سختی میزان به کارکردی فا  تباطار که راهروهایی و م

صله این سازند می برقرار را فعالیتها مستقیم صل. دهند می تقلیل را فا  یک ایفعالیته تداخل و مد آ و رفت تراکم طوالنی، فوا

  فعاتد گروهی، مشترک امکانات به دسترسی سهولت به کارکردی مرکزیت. شود می نقاط کارکردی فاصله افزایش موجب مسیر

ستفاده ستفاده زمان و آن از ا  راندیگ با مالقات و دیدار فرصتهای کلی طور به. شود می گفته رفتاری مکانهای یا قرارگاهها از ا

 است نشده بینی پیش و رسمی غیر اجتماعی متقابل روابط ترویج نیاز پیش

ستفاده ساختمانی های گونه یا و رفتاری مکانهای یا ها قرارگاه مطالعه برای مشاهدات ازاین ست شده ا  ص،1333لنگ،)  ا

131) 

 مهم ملعوا از یکی. اند دانسته مؤثر اجتماعی تعامالت تأمین در را شده ساخته محیط فضایی کیفیت پژوهشگران بسیاری

سیر در نگرفتن یا گرفتن قرار مکانها، مرکزی کارکرد گیری شکل ست روزمره فعالیتهای م ش صورتی در مکانها این. ا  ایندخو

 ومیعم قلمروهایی مکانهایی چنین. آورند نیزفراهم دیگررا افراد مشاهده امکان و کنند تامین را آسایش و استراحت که هستند

ستند عمومی نیمه یا شنی نمادین موانع با که ه شاهدات این. شوند می تفکیک یکدیگر از برو سهای در م  اربردک متفاوتی مقیا

 .  دارند

 شده حیطرا محیط در روابط این از جلوگیری یا تشویق چگونگی و طراحی بر اجتماعی متقابل روابط تاثیرات تحلیل اگرچه

  یشپ مشکل. شوند نمی منجر طراحی برای دقیقی های بینی پیش به همیشه مشاهدات این نتایج ولی رسد، می نظر به مفید

  تناقض در مواردی در که دارد وجود زیادی فرهنگی و اجتماعی شخصیتی، متغیرهای  محیط و انسان رابطه در است این بینی

ستفاده منطقی شکلی به تحقیق های یافته از بخواهند طراحان اگر. گیرند می قرار یکدیگر با  به ربوطم مطالعات باید نمایند، ا

 .نمایند درک و تحلیل خوبی به را ها آن قبول و رد دالیل نتایج،

  از سپ بالفاصله که ماساچوست آوری فن موسسه در گیت وست مسکونی مجموعه در همکارانش و فستینگر لئون مطالعه

شنی به شد، انجام دوم جهانی جنگ شان مردم اجتماعی های برتماس را محیط طراحی تاثیر رو  این انجام زمان از. دهد می ن
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ست شده انجام دیگری توجه قابل تحقیقات مطالعه، شته آزمون به طراحان شهودی های گیری نتیجه آنها در که ا  و شده گذا

ست به جدیدی نتایج ست آمده د ست متفاوت های مقیاس در و مختلف متغیرهای به دادن اهمیت با توانند می نتایج این. ا   هد

 .شد خواهد پرداخته ها آن به اجمالی صورت به تحقیق پیشینه بخش در که. شوند خالصه و بندی

 افراد تعامالت و اجتماعی فواصل -11

 اثاث مختلف چیدمان اثر تبیین برای را اجتماعی اصلی فواصل ای مرحله چهار بندی طبقه یک(  1844-1816)هال ادوارد

 یشترب افراد بین فاصله هرچه. است کرده ارائه رسمی حضور تا صمیمی گوی گفت از افراد تعامل شکل بر اتاق جغرافیای یا اتاق

شی و گرمایی بویایی، دیداری، اطالعات شود،   یازن بلندتری صدای به تماس حفظ برای و شود می کمتر یکدیگر از آنها جنب

 .یابد می کاهش اجتماعی تعامل خلوت و شود می بیشتر شخصی خلوت. شود بیشتر فاصله هرچه. است

 مردم هال مطالعات زمینه( 136ص ،1331هال،. )اسععت شععده زیادی های بحث طراحی به مشععاهدات این ربط مورد در 

 چنینهم و است باالبرده  را فضا در مردم کردن برقرار ارتباط چگونگی به نسبت طراحان آگاهی او مطالعات. است رفتار شناسی

 .دارد ای رابطه چه مردم اجتماعی شان با فضا چیدمان که دهد می نشان

 گریز اجتماع و پذیر اجتماع فضای -11
 دور)) هم از یا((آورند می جمع))هم دور را مردم که است فضاهایی بیانگر گریز اجتماع و پذیر اجتماع ی ها واژه از استفاده

صله و دارد وجود چهره به چهره تماس امکان پذیر اجتماع سازماندهی در((. کنند می ضاهای فا ستن ف ش صله حد در ن   های فا

 .شود می اجتماعی تعامل از خودداری موجب گریز اجتماع سازماندهی. است مشورتی اجتماعی

شت های نیمکت شت به پ ستند، گریز اجتماع سازماندهی از مثالی پ صی شرایط برای ها سازماندهی این از کدام هر ه  خا

سب ستند منا ستفاده ها شیوه این از نیز باز های محوطه طراحی در( 161ص همان،) ه ست شده ا   یا عمومی های مکان در. ا

ضاها گاه عمومی شبه سر را مردم های مالقات و پذیرند اجتماع ف ضای هیچ و گریزند اجتماع گاه و سازند می می   در تجمعی ف

 .است نشده گرفته نظر در آنها

 اجتماعی تعامل و قلمرو کنترل -12
 .شود می آسانتر اجتماعی روابط قرارگیرد، تعادل در خلوت از حاصل فردی استقالل احساس با مردم اجتماعی نیازهای اگر

ضاهایی ستند مهم که ف صی و ه صو شخص آنها بودن عمومی یا خ ست، م   می وجود به اجتماعی روابط بر را کمتری کنترل نی

شتر نیاز پیش کالبدی، خلوت. دهند می کاهش را اجتماعی وتعامل آورند ست، اجتماعی رفتارهای بی  خلوت که محیطی در ا

 (.133 ص،1333 لنگ،.) آید می وجود به شخصی انتخاب از تری وسیع دامنه باشد داشته وجو کالبدی

ست راههای از یکی  ست دیگران با تماس از اجتناب خلوت به یافتن د ست مکانی قلمرو کنترل طریق از دیگر راه و ا  اگر .ا

 خلوت هک است وقتی از باالتر ساکنین تعامل سطح باشد داشته مشخصی های محدوده مشترک اتاق یک ساکنین مکانی قلمرو

 . شود می حاصل دیگران با تماس از اجتناب طریق از

سیاری نتایج در ضای که آمده ها پژوهش از ب سایگی روابط خصوصی باز ف شد را هم   نبودن صورت در همچنین دهد می ر

 . شود می مواجه مشکل با محلی جامعه گیری شکل و خانوادگی قلمرو کنترل مسکونی مناطق در خلوت دارای های حیاط

ست دلیل همین به سکونی مناطق در که ا سبت خانواری تک های خانه با م شتری تعامل آپارتمانی های ساختمان به ن   بی

سایگان بین سله خانواری تک های خانه قلمرو در دارد، وجود هم شنی مراتب سل   اتفاقی های مراقبت امکان و دارد وجود رو

 (136 ص همان،. )برود میان از کارکردی قرابت که ندارند فاصله قدر آن ها خانه حال عین در. است بیشتر

  طراحی ای گونه به توانند می نیز آپارتمانی های خانه که اند داده نشان ریتولد ریک چون طراحانی و( 1812) نیومن اسکار

صت این که شوند شینی آپارتمان بنابراین. آورند فراهم را ها فر  یریمتغ تفاوتها این ایجاد در خانواری تک زندگی مقابل در ن

ساسی   وهشی همه از باالتر و طراحی جزئیات اجتماعی، تعامل الگوهای کننده تعیین های شاخص رسد می نظر به. باشد نمی ا

  ردمم مکانی، قلمرو های محدوده وضوح صورت در که داد نشان نیومن. باشد متقابل های کمک به نیاز و تراکم ساکنین، زندگی

 . دارند بیشتری کنترل رویت قابل های مزاحمت مقابل در و رویدادها روی
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ر د. هستند نزدیک و مرتبط مفاهیمی اجتماعی تعامل و خلوت اند، کرده عنوان( 1843) الکساندر و چرمایف که گونه همان

ست تجارب با تنها قعوا صی زندگی» که اول د صو   دنیای به را روان و تن سالمت توان می آورد می فراهم را آن امکان «خ

 (61 ص،1314چرمایف، و الکساندر) گردانید باز «جسمی زندگی»

  اجتماعی وتعامالت کارکردی مجاورت -13
شان مختلف مطالعات ست داده ن  رد مثال عنوان به. دارد ربط ساکنین اجتماعی تعامل الگوهای به کارکردی نزدیکی که ا

سکونی های بلوک   ابلق اجتماعی روابط ساکنین بین گیرند، می قرار مجزا های ورودی با خیابان طول در ها خانه که متقابل م

  سک هر چه اگر شود، می عمومی نیمه فضای به تبدیل که است مسیری خیابان مناطق، گونه این در. گیرد می شکل توجهی

ست ساکنین کنترل در ولی دارد، را آن به ورود حق شرف های پنجره طریق از طبیعی مراقبت که وقتی. ا   نتامی خیابان به م

  تقاطع در مالقات کوتاه، مسععیرهای در پیاده حرکت خانه، جلوی در اتومبیل توقف چون هایی فعالیت انجام قابلیت و شععود

سکونی بلوک ساکنین میان اجتماعی تعامل و خیابانها شته وجود م شد، دا ست و زنده زندگی محیط با شتنی دو .  دشو می دا

شان مطالعاتی همچنین ست بن های خیابان در ساکن مردم که دهد می ن سبت برگردان دور با و ب   جوار در که مردمی به ن

  به. اشندنب هدفی چنین دنبال به ساکنین است ممکن چه اگر شناسند، می بهتر را همدیگر کنند می زندگی عبوری خیابانهای

سد نمی نظر به هم خیابان نوع ترتیب این شد مهمی معیار ر   و عبوری، ترافیک میزان و خیابان طول و عرض ها، خانه تعداد. با

 . رسند می نظر به مهم عوامل از خیابان جوار در ها خانه گرفتن قرار چگونگی

 که وقتی بویژه شود، می منجر منفی های تماس به مکانی مجاورت باشند، نداشته همگون شخصیت ساکنین اگر ضمن در

شته وجود ها خانواده برای کافی خلوت شد ندا ضاهای مسکونی، های آپارتمان چون ساختمانهایی در. با   امکان عمومی انتظار ف

 نیز ار گفتگو باب هستند خود کودکان مراقب بازی زمین کنار در والدین که زمانی مثال طور به آورند می فراهم را افراد مالقات

شترک گاههای توقف در که افرادی کنند، می باز سکونی آپارتمان یک م ضعیت به م شین و سیدگی خود ما   کنمم کنند می ر

  با هستند لباس شستن مشغول عمومی های لباسشویی در که افرادی یا کنند، بحث آن درباره و کرده مطرح را مشکالت است

 (131 ص ،1333 لنگ،.)کنند می گو و گفت یکدیگر

 اجتماعی تعامالت و کالبدی همگونی -16
  رابطه هم با ارزش هم مسکونی واحدهای و معماری شیوه اندازه، با کالبدی های محیط در ساکن افراد که رسد می نظر به

 نچنی که افرادی که اسععت این فرض. نیسععت مردم یک به یک و مسععتقیم ارتباط رابطه این دلیل. دارند بیشععتری اجتماعی

 (134 ص همان،. )دارند بیشتری تعامل ارزشها همگونی دلیل به کنند می انتخاب زندگی برای را مناطقی

  اجتماعی تعامالت و گروهی - فردی های تفاوت -11
  عامل،ت مطلوب سطح تعریف. دارند تمایل اجتماعی تعامل از مختلفی سطوح به مختلف افراد که، گفت توان می کلی طور به

ضع از عینی طور به و مردم های گفته از ذهنی طور به سبت هنجاری گیری مو ست به خوب زندگی به ن  مورد در. آید می د

  القهع دیگران با تعامل به برونگرا افراد. است شده زیادی های بحث فرد شخصیت و ای واره اندام های ویژگی رابطه و همبستگی

 .ندارند تمایلی دیگران با اجتماعی رابطه به رویدادها، از اطالع به تمایل ضمن درونگرا افراد ولی مندند،

صیتی های تفاوت همچنین   تحت ندارند نیاز که افرادی کند، می ایجاد تفاوت اجتماعی تعامل به آنها تمایل در مردم شخ

 (.131 ص همان،.)دارند بیشتری اجتماعی تعامل دارند کنترل به نیاز که کسانی به نسبت باشند کنترل

  ایگاهپ از افراد. کند می تایید را مطلب این هال تحقیق. است موثر افراد تعامل الگوهای در نیز فرهنگی و اجتماعی تفاوتهای

سبت باالتر، اجتماعی  تری سیعو مکانی قلمرو و بیشتر خلوت بزرگتر، شخصی فضای تر، پایین اجتماعی وضعیت در افراد به ن

 (  162ص ،1331 هال،.)دارند

 .افراداست فرهنگی پیشینه بر مبتنی توجهی قابل میزان به فضا یک در ارتباط نحوه همچنین
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  رایب دهند می ترجیح ای عده. دارند تعامل از متفاوتی سطح به  تمایل گوناگون کشورهای از و متفاوت های فرهنگ با افراد

سمی خیر صحبت شینند هم کنار ر   و محلی افراد و دهند می ترجیح را چهره به چهره گفتگوی دیگر افرادی که درحالی. بن

 (133 ص ، 1333لنگ،.) دارند تعامالت و ارتباط برقراری در اساسی اختالفاتی زندگی، شیوه در تفاوت به توجه با کالنشهری

  اجتماعی وتعامالت محیط طراحی -14
  باطارت و تعامل فرصتهای افزایش جهت در یستی با طراحان اجتماعی، تعامالت زمینه در شده ذکر مختلف ابعاد به توجه با

  می توجه نیز مکانی قلمرو کنترل و خلوت به ها طراحی در که حال عین در. کنند تالش مسععکونی مناطق و سععاختمان در

  می عمومی فضاهای نمونه عنوان به برد، کار به توان می مختلفی راهکارهای ها طراحی در اهداف، این به رسیدن جهت. نمایند

  دیدارهای و توقف برای مناسععب های کنج و کافی عرض با راهروهای طراحی امکان گیرند، قرار  سععاختمانها مرکز در توانند

ضاهای. دارد وجود قرارقبلی به ویا اتفاقی ستن ف ش صله در مردم که کرد طراحی ایگونه به توان می را انتظار و ن  زا راحتی فا

شته اجتماعی تعامل برای را مطلوب مکان و زمان و گیرند قرار یکدیگر شند دا سیرها تقاطع در توان می را مکث نقاط. با   و م

سیاری و کرد طراحی مرکزی نقاط در مردم نیاز مورد روزمره امکانات صل طور به بعد بخش در که دیگر راهکارهای ب  آن به مف

 .   شد خواهد پرداخته ها

 همسایگی مفهوم و مسکونی هایمجموعه -11

 عمومی و خصوصی هایعرصه 11-1
  یطور به است بوده متکی آن به و گرفته قرار «عمومی»  واژه درکنار همیشه»  خصوصی»  واژه تعریف:خصوصی عرصه تعریف

  زندگی از اجتناب معنای به privus التین واژه privatc انگلیسععی واژه ریشععه. ندارد مفهومی دیگری بدون یکی ظاهراً که

ست اجتماعی شدمی خودش خصوصی زندگی در شخص مختص که ا شت این و با   ددگرمی بر آنانی دیدگاه به منفی بار و بردا

صی قلمرو به عمومی زندگی منظر از که صو صی زندگی به منفی کامالً دید آرنت حنا مثال برای و کنندمی نگاه خ صو .  اردد خ

ست بوده اینطور زنها برای تاریخی صورت به که طور آن)  شود، محدود خانواده دیواری چهار به که زندگی او برای   ارزش(  ا

سان زندگی برای که است چیزهایی همه از شدن محروم معنای به خصوصی کامالً زندگی یک گذران:»  ندارد کردن زندگی   ان

  شدن محروم و آیدمی دست به دیگران توسط شدن شنیده و شدن دیده از که است وجودی ابزار از شدن محروم است، ضروری

سب هاآن از شدن جدا همینطور و شدن مرتبط از که دیگران با«  معینی»  ایرابطه برقراری از   محروم باالخره و شودمی ک

 (.  18 ص ،1331 پور، مدنی. ) باشد تر دائمی زندگی خود از که چیزی آوردن بدست احتمال از شدن

: مثال برای. بینندمی انسان زندگی ضروری بخش عنوان به را آن که هستند محققان خصوص، زندگی با ضدیت اینمقابل در

  و وندش سهیم دیگران کنندبامی تعریف خود که قوانینی اساس بر را افکارشان و صمیمیت مردم دهدمی اجازه خصوصی حریم»

شم قابلیت بنابراین شق، بنای زیر که را«خود» از پوشی چ ستی ع ست، اعتماد و دو ش خصوصی حریم حق. کنند فراهم ا   یبخ

  و یشخص ظرفیت در فرد کنترل تحت که است زندگی از بخشی خصوصی عرصه لذا. است خودمان انسانیت از ناپذیر اجتناب

ضای ترتیب همین به دارد قرار دولتی یا کنترل از بیرون و عموم دانش و دید از درخارج صی ف صو شی خ ست از بخ ضا   هب که ف

 (41 ص همان،)شودمی کنترل او توسط یا بوده متعلق فرد به است عموم دسترس از خارج که فرد انحصاری استفاده منظور

  عمومی عرصه تعریف 11-2
سترده معانی شده، گرفته«مردم» معنی به populous التین واژه از که «عمومی» لغت  در که معادلی هایواژه. دارد ایگ

سفورد فرهنگ شتن تعلق بودن؛ مردم به متعلق: از عبارتند آمده، واژه اینبرای صفت عنوان به آک سایل یا دا شتن ت   یک هب دا

  در ای دردید که باز حالتی یا مکانی «علنی: » از عبارتند واژه معنای اسم، درحالت. هاآن منافع داشتن نظر در با ملت یا جمعیت

سترس شد، همگان د شوده، با ضای مردم، از جمعی؛ شده ساماندهی جامعه گ سجم اجتماع یک اع شد،می محلی من   تمامی با

شور» هم و گیردمی دربر را «جامعه» مفهوم هم که شودمی اطالق مردم از کثیری عده به »عمومی» واژه برای معانی   هم و«ک

سایلی ست مربوط هاآن به که م   شامل و گردد برمی متنوعی قومی یا ایمنطقه هایمقیاس به «جامعه» با درارتباط واژه این. ا
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.)  ددگرمی بشر نژاد کل یعنی شودمی استفاده کمتر امروزه که چارچوبی در یا ملت، یک محلی، منسجم اجتماع یک گروه، یک

 (  133 ص همان،

 حال عین در و شده عرضه حاکمان توسط عمومی فضای. است وحکومت جامعه تمامیت از قلمرویی عمومی عرصه واقع در

  عمومی عرصه مفهوم. شودمی استفاده اشتراکی طور به جامعه اعضای همه توسط و بوده هاآن دسترس در و مردم توجه مورد

 .گرددمی مربوط شخصی بین روابط به هم و شخصی روابط به هم

  خصوصی و عمومی متقابل وابستگی 11-3
صی و عمومی بین رابطه صو سفه توجهات بطن در خ شه جامعه و فرد بین رابطه یعنی اجتماعی فل  عمومی روابط دارد ری

  طرف یک از دارد توجه دهد، شکل را متمایزی قلمروی توانندمی یک هر چگونه اینکه و دو آن بین مطلوب تعادل به خصوصی

ست سؤال  زا خواهدمی که را اجتماعی فرد یک بیولوژیکی و فرهنگی نیازهای که کرد ایجاد را قلمرویی توانمی چگونه که ا

شد امان در دیگران تجاوز ست این سؤال دیگر طرف از نماید برآورده با  ار جامعه که کرد ایجاد را قلمرویی توانمی چگونه که ا

شمکش به معادله اینکند؟ محافظت فردی هایطلبی افزون مقابل در   در و( 31 ص منبع، همان)  انجامدمی طرف دو بین ک

ستی نهایت   حثب ساختار درون ما نقد ترتیب، بدین. ساخت برقرار موجود دیدگاه دو بین را مطلوب تعادل راهکارهایی با بای

صی و عمومی صو ضای برای زمینه ایجاد طریق از را یکدیگر که قلمرویی دو یعنی گنجدمی خ شد ف   رد که چارچوبی ایجادو ر

ست از هاآن معنای از ورای صه نقد. کنندمی محدود را یکدیگر. رودمی د صی عر صو صه دیدگاه از خ   نقد همزمان و عمومی عر

صه صه ازدیدگاه عمومی عر صی عر صو صر عنوان به خ صلی عنا شیدن نظم در ا ست ضروری جامعه و فرد بین رابطه به بخ . )  ا

 (  81 ص همان،

 خصوصی عرصه نماد خانه، 11-6
صی قلمرو عینی تجلی همینطور و ،ذهنی نماد عنوان به مختلف، هایدوران و فرهنگها در خانه صو  خانه شودمی تلقی خ

  قلمرو یک و شخصی فضایی خانه، ،آمیزیمی هم در خود با را خصوصی عرصه هایویژگی از تعدادی که است قضایی واحدی

 (82 ص همان،. ) است دیگران دخالت همچنین و طبیعی عناصر از ماندن محفوظ برای مکانی اینکهبر عالوه است

. است بوده مختلف هایدردوران « خانواده» اجتماعی واحد استقرار برای مکانی است، فرد برای سرپناهی اینکهبر عالوه خانه

  زندگی مراحل طی و مثل تولید برای را زمینه تاریخ درطول که سععازدمی مهیا کوچک گروهی برای را«  قلمرویی»  خانه

سان بیولوژیک ست کرده فراهم هاان ست خصوصی عرصه نوع تنها خانه چه اگر ترتیب، بدین. ا صویر حال این با؛ نی صلی گر ت  ا

  بنیادی واحد خانواده و است فرد خصوصی زندگی از شده نهادینه ایعرصه خانواده، و خانه قلمرو. است انسان خصوصی عرصه

 ( 2 ص ،1883 ، ولنارد لنارد کروهست.) است ایجامعه هر در

  فتهر فراتر استراحت برای آماده مکانی عنوان به و بیرونی عناصر از حفاظت برای سرپناهی عنوان به آن نقش از خانه اهمیت

  اند هشد نگاشته خانه درباره که فراوانی متون. است شده عجین دارد، انسان درروان ریشه عمیقا که مفاهیمی و روانشناسی با و

 جهان در خودرا موقعیت تواندمی مرجع آن طریق از فرد که ماندمی مرجعی نقطع مثابه به واقع در خانه که دهدمی گواهی

 (  86 ص ،1331 پور، مدنی. ) بیابد

 عمومی و خصوصی عرصه پیوند محله، 11-1
 یک از شودمی مطرح. کندمی محافظت شخصی غیر دنیای از را خانوار و فرد که چارچوبی عنوان به محلی منسجم اجتماع

 .  نماید مهار را بیگانگی خود از تا کند ایجادشخص بین رابطه از سطحی رودمی انتظار منسجم ایمحله جامعه

ضای در هامحله بنابراین صه بین شکاف اثرات که کنندمی عمل مبانی سطح در شده سازماندهی ف صی هایعر صو  و خ

 برای را مشخصی حوزه یعنی کنندمی خصوصی نیمه را شهری فضای از بخشهایی هاآن طرف، یک از دهندمی کاهش را عمومی

  بارتع به. بدهند بودن غریبه حس نیز ساکنین غیر به حال درعین و بیابند کنترل حس هاآن در تا کنندمی فراهم ساکنین

  با عواق در. دهند گسترش شهر از بزرگتری بخش به را صمیمی خانه و فرد ملک خصوصی عرصه تا شوندمی ایجاد هامحله دیگر
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  پنهان و وخلوت خصوصی حریم ایجاد امکان یابد،می شدت افراد بین اجتماعی تعامالت آن در که شهر در مجزا بخشی تعریف

 .  یابدمی کاهش گروه نظارت افزایش علت به شدن

سئله اینپیامدهای ست این معماران و شهری طراحان برای م سبت باید که ا س ریزی برنامه»  گوناگون هایجنبه به ن   طتو

 از ایمجموعه که شععودمی پذیر امکان زمانی افراد بین قوی ارتباط ایجادکه داشععت توجه مورد اینبه و یافت آگاهی «محله

 این از یکی فضا دموکراتیک، گرایی فرد دیدگاه از و گرایی جامعه ازدیدگاه چه گیرند، قرار خود جای در اجتماعی هایچارچوب

 طراحی مانند اجتماعی اقدامی آنچه. کندمی فراهم اجتماعی روابط برای ایزمینه شعهری فضعای طراحی و هاسعت چارچوب

  ت،مثب طور به که است اینبلکه سازد، منسجم واحدهای تواندمی کند تظاهر که نیست ایندهد انجام تواندمی شهری و معماری

)   نشود هاجمعیت سازی جدا و بیگانگی خود او تسلیم و کند کمک اجتماعی وتعامالت روابط توسعه و ایجادبه محدود، چه اگر

 ( 138 ص ،1331 پور، مدنی

  سعی محله طراحی در که است چیزی انسجام و همیشگی حس ایجلددر وعمومی جمعی فضاهای نقش که است ذکر قابل

سب شودمی ضاهای یجاد ا با شهری طراحان و معماران. شود ک  برای الزم چارچوب کنندمی تالش هامحله درمرکز عمومی ف

 .  انجامدمی اجتماعی یکپارچگی نه و آشفتگی به که است ایوسیله که چرا کنند، فراهم را شدن اجتماعی و معاشرت

 هاهمسایه بین تعامالت و همسایگی

 همسایگی مفهوم 11-4
سایگی مفهوم پژوهش این در سی جامعه دیدگاه دو بر تأکید با هم ست شده بیان شهری طراحی و شنا سایگی. ا   را هم

ستند، دارا افراد که ایخانه نوع مثل فیزیکی هایویژگی با توانمی شان که اجتماعی سازمان و تعامل الگوی ه   و دهندمی ن

صادی، قومی، ساختار صیف ساکنان شناختی جمعیت و اجتماعی اقت سایگی سادگی به تیوان. نمود تو   تعریف مکانی را هم

ساس آن در فرد که کندمی شمندان اکثر دارد بودن خانه در اح سایگی مفهوم اجتماعی علوم دان   سازمان بینابین سطح را هم

  معنی شکل به و یابد دست جمع از منسجمی حس به تا دهدمی اجازه فرد به که کندمی توصیف شهر و خانه میان اجتماعی

سمی ناپیدای حس دراین که آنچه واقع در. نماید برقرار ارتباط بزرگتر جامعه با دار ست ممکن دارد وجود ج   معنای بهترین ا

 (321 ص ،131 اندروف، مک)  برساند را همسایگی

ساندر ،(1841)کلر ،(1884)  نیومن همچنین سایگی که دارند تأکید نظریات این بر اغلب( 184) هربرت و( 1841)الک   هم

 . گیردمی صورت اجتماع و اجتماعی تعامالت آن در که است جغرافیایی محدوده یک

  همسایگی انواع 11-1
 :   دارد وجود همسایگی گونه و درجه شناسایی برای اصلی بعد سه( 1831)  وارن شناسی جامعه دیدگاه از

   ساکنین میان تعامل مقدار و نوع-1

 .هستند دارا یکدیگر همسایگی در زندگی خاطر به ساکنین که هویتی حس-2

  بیرون دنیای و ساکنین بین ارتباط میزان-3

 .هستند بعد سه ایننمایانگر که نمود شناسایی همسایگی نوع شش وارن همچنین 

 و منسجم همسایگی ایندر افراد. است شده مشخص ساکنین میان چهره به چهره باالی تعامل با که:  وکمال تمام همسایگی-1

 .  نمایندمی حفظ نیز بیرونی بزرگتر جامعه با خودرا ارتباطات و هستند فعال

سایگی -2 ست باالیی تعامل دارای:   محدود هم سایگی عنوان تحت آن از وارن دارد، بیرون دنیای با کمی ارتباط ولی ا »  هم

 . است کرده یاد«  انزواگرانه و حمایتی

 نوع ایندر ساکنین. دارد وجود رسمی همسایگی سازمان چه اگر است غیررسمی اجتماعی تعامل فاقد:  پراکنده همسایگی-3

 . هستند متفاوت بیرون دنیای خودبا ارتباطات در همسایگی

  ایدارناپ هایهمسایه میان تعامل. دارند قوی ارتباط بیرونی هایگروه با فقط که است افرادی از متشکل:  ناپایدار همسایگی -6

 .دارند همسایگی ترک به تمایل اکثرافراد زیرا ندارد وجود همسایگی به تعهدی هیچ. است رسمی
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  باال جابجایی و( دارد وجود ناپایدار همسععایگی در اغلب که چیزی) هویت کامل فقدان پایین، تعامل با:  گذرا همسععایگی -1

 .  ببرند لذت هاهمسایه با محدود تعامل از فقط است ممکن گذرا و ناپایدار هایهمسایگی ساکنین. است شده مشخص

 دراین نچنی هم. ندارد بیرونی هایگروه با یا دیگران با ارتباطی هیچ آن در ساکنین و است آشفته کامال:  نظم بی همسایگی -4

 (  321 ص ،1331 اندروف، مک)  وجوددارد کمی جابجایی همسایگی

سایگی مختلف انواع که این نهایت در  هب جمعی قوی حس یک میدهند خود ساکنین به را متفاوتی کامال جمعی حس هم

ضایتمندی اقامت، زمان مدت با مثبت شکل سایگانی وتعداد جمع از ر شان با تواندمی فرد که هم سم سایی را هاآن ا   ،کند شنا

 .دارد رابطه

 هاهمسایه اجتماعی تعامالت 11-3
. ودش تعریف شانزندگی محل محیط در ساکنین توسط شده انجام اجتماعی رفتارهای میزان به تواندمی هاهمسایه تعامالت

  یازن شده، ذکر قبل هایبخش در که همانطور. دهد رخ اتفاقی و رسمی غیر و بیگاه و گاه و قاعده با رسمی تواندمی تعامالت این

  یولوژیب و فیزیولوژی نیازهای در ریشه موضوع یان. است سالم زندگی یک برای ضروری و طبیعی امر یک دیگران با تعامل برای

 . است روانی نیاز یک واقع در و شودمی هاآن وآسان راحت کارکرد موجب و دارد انسان

سایگی رابطه یک شه خوب هم سیدن برای همی سودگی، به ر  گرفتن قرض کوچک، هایبچه از مراقبت و کردن کمک آ

 حیطم ساختار که دهدمی نشان تحقیقات نتایج. است الزم اضطراری درمواقع هم به رسانی کمک و نگهداری یکدیگر، از وسایل

سکونی هایمحیط فیزیکی طراحی و شد موثر روابط این بهبود در تواندمی م سورها ها،آپارتمان در مثال برای. با سان  نمهمتری آ

 ایطشر یک ایجاد جهت در تواندمی هاآن بهینه طراحی و قضا اینبه رسیدن هستند ساکنین و اشخاص انتقال و ارتباطی عضو

سب سایه تعامل برای منا شد مؤثر هاهم ضاهای ایجادبا صی نیمه ف صو ضای عنوان به عمومی نیمه و خ   هایمحیط در تعامل ف

 (31 ص ،1338 جاوید،. ) است ضروری مسکونی

ست ذکر شایان نکته این البته  یوستگیپ و همسایگی تعامالت تا درجه با مثبتی و مستقیم رابطه سکونت زمان مدت که ا

سایگی یک در ماندگاری مدت زیرا. دارد اجتماعی صت تا شودمی باعث هم شتری فر شنایی برای بی   و یکدیگر با ساکنین آ

 .  باشد داشته هاآن اجتماعی تعامل درجه باالرفتن

  همسایگی محیط در اطمینان و امنیت 11-8
 و خودمانی محیط یک آن حاصل که است ساکنین راحتی و آسایش ایجاد در مهم بسیار عومامل از دو هر اطمینان و امنیت

شدمی اعتماد قابل سترش و بهبود خودمانی و امن محیط این نتیجه و( 1834 چاوس، و میالن مک)  با   هایشبکه سطوح گ

 زا بیرون به هاآن روابط شبکه و ساکنین کوچ به است ممکن اجتماع، دراین امنیت وجود عدم صورت در. است ساکنین روابط

  و اعضا برای که است اجتماعی موفق، اجتماع یک نتیجتا. است اجتماع شدن خالی آن حاصل. شود منجر همسایگی و اجتماع

 (.14 ص ،1338 جاوید،. ) کند ایجاد شده حفاظت و بینی پیش قابل منظم، اجتماعی، فضایی خود، ساکنین

سکاو ضای خود کتاب در نیومن ا ضای: کندمی تعریف گونه این را دفاع قابل ف ست ایواژه دفاع قابل ف سله برای ا  در ایسل

 محیط یک هم همراه به که بیشتر، مراقبت امکان و شده تعریف نفوذ هایحوزه نمادین، و واقعی موانع شامل، فضایی هاینظام

ضای. آوردمی در ساکنین کنترل به را سکونی محیط یک در دفاع قابل ف  محیط امنیت که شودمی داده سامان ایگونه به م

 (1884 نیومن،)  کند تأمین را دوستان و همسایگان ها،خانواده امنیت که شودمی داده سامان ایگونه به مسکونی

ست چیزی فاقد امروزی هایآپارتمان و بلند هایساختمان ضای را آن نیومن که ا ست نامیده پذیر دفاع ف  هیچ درآنجا. ا

  ستنده حیاتی رسمی غیر اجتماعی هایشبکه گیری شکل برای که ندارد وجود روهایی پیاده و هاپله مثل خصوصی نیمه فضای

 آن در که ی بلند هایساختمان باالی تراکم خاطر به گیرندمی شکل بزرگ شهرهای درون در که شهری کوچک محیطهای

شخیص با بیرونی رفتار کنترل توانایی ساکنین   یک هک سازد معین تواندمی معماری طرح. رودمی ازبین ندارند، را هاغریبه ت

  مک ) گرفت خواهند قرار ساکنین پرسش و نظر زیر که دهد هشدار مزاحمین به و نباشد یا باشد گروه یک تأثیر تحت منطقه

 ( 311 ص ،1331 اندروف،
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. اردد ساکنینش پذیری آسیب و انزوا از حکایت و است مغایر اطراف محیط با کامال هامجموعه نوع این روح بی و سرد فضای

  بین از را اجتماعی انسععجام که هسععتند فراری راههای و محافظت قابل غیر و پنهان هایمکان از هایینمونه هاخودآپارتمان

  دتش به جنایت و جرم برابر در مقابله توان نمایند، محافظت خود از گروهی نه و فردی شکل به مجبورند مردم وقتی. برندمی

 (1884 نیومن،) یابدمی کاهش

.  افتی توئیس سنت در را ایگو پریوت سازی خانه پروژه در توانمی را عمومی سراهای در نامساعد زندگی از تبیین بهترین

  معماری طرح برای اجتماعی انسجام بدون فقیری جمعیّت که دهدمی رخ وقتی که است ایپدیده از کالسیک، مثال پروژه این

سی هیچ که شوند گرفته نظر در  از پس سال 13 که( شد ساخته 1816 در)   ایگو – پریوت. ندارد هاآن جمعی حس با تجان

  یکی بنابراین( 312 ص ،1331 اندروف، مک) شد تخریب بیکاری و خرابکاری جنایت، ترس گسترده شیوع خاطر به آن ساخت

  و تعامالت وجود و یکدیگر با ساکنین بودن آشنا مسکونی هایمحیط در اطمینان و امنیت افزایش جهت اساسی هایحل راه از

سترده هایفعالیت سطح جمعی گ سایگی محیط در ست هم   ممکن هایامنی نا و غریبه افراد ورود از بتوان طریق این از که ا

سایه بین صمیمیت افزایش با واقع در کرد جلوگیری سئولیت احساس ها،هم سکونی مجموعه از محافظت برای خانواده هر م  م

 .  آمد خواهد بوجود تری امن محیط طریق این از و رفته باالتر

 همسایگی محیط در اجتماعی تعامالت افزایش -13

  مسکونی هایخوشه ایجاد و گروه یک در هاخانه از ایمجموعه  گیری قرار 13-1
 و اهحریم حفظ با را هاخانواده از گروهی روانی، و اجتماعی فرهنگی، دالیل به است بهتر نظران صاحب اکثر نظر به توجه با

  ایمجموعه مه دارد را مزیت ایننیز بست بن کوچه الگوی مثال عنوان به. داد قرار یکدیگر با تعامل در شان خصوصی قلمروهای

 این(13،ص1338 مجتهدی،)  دهدمی قرار یکدیگر با ارتباط در تری کوچک گروه در و شهر از مراتب سلسله یک با را هاخانه ز ا

 .گرددمی همسایگان اجتماعی پیوندهای افزایش باعث موضوع

 معمولی بلوک یک در مالقات هایعادت گنز،. است کرده آوری جمع موضوع این تأیید برای را محکمی شواهد گنز هربرت

  مالقات برای منظمی الگوی نوعی به را آنها تمام است، کرده بررسی ویب که نفری 168 میان از. است داده قرار مطالعه مورد را

  که را کسانی. دارند جواب افرادی درصد 81 کنیدمی مالقات بیشتر را کسی چه شما شد سؤال که موقعی و دارند همسایگانشان

  قسمتی که خواهدمی مردم گذاردمی صحه بینش و درک برای گنز اطالعات. هستند هاآن با دیوار به دیوار یا و خیابان سوی آن

ضایی یمجموعه یک از شند ف ست حیاتی فرایندی اند، سهیم مجموعه یک در که مردمی بین ارتباط. با   انیزم حتی نیاز این. ا

 . است برقرار باشند شهر سر سرتا در دوستانشان مالقات به قادر افراد که

  نامنظم هاییمجموعه که قراردهید هم کنار در طوری را هاخانه ":  که کندمی پیشنهاد هاخانه مجموعه الگوی در الکساندر

  کنار در طوری را مسکونی هایمجموعه. دهند تشکیل مشترک مسیرهای و زمین از ایقطعه گرد را خانه 12 تا 3 از متمایز ولی

  الکسععاندر،)  اسععت کرده شععکنی حریم کند احسععاس اینکهبدون ؛بزند قدم هاآن میان در بتواند کس هر که دهید قرار هم

 (.133،ص1331

شاره نیز قبل بخش در که همانطور سیار شواهد( 1333)تنگ گفته به شد، ا  و کارکردی مجاورت بین رابطه نیز دیگری ب

  بر را کارکردی نزدیکی تأثیر که( 1813) گیت وسععت مطالعه. کندمی تأیید را مسععکونی مناطق در اجتماعی تعامل الگوهای

  الگوهای گیری شکل در مهمی عامل را مکانی مجاورت که( 1811) الوتن پاول مطالعه. دهدمی نشان مردم اجتماعی هایتماس

  همکارانش و ایلیارد) همچنین و( 1841 _) مایکلسون ،(1841) حیکسوبی ،(1843) کلر هایبررسی دانسته، مسن افراد تعامل

ستند زمینه ایندر هاپژوهش دیگر از( 1831)   یا گروه یک در هاخانه از ایمجموعه بنابراین( 33،ص1333 تنگ، در همگی. )ه

شه شان حفظ یا و خو سله رعایت و قلمروهای سجام جدی حامی مراتب سل   فرهنگی، زمینه یک در هاخانواده ماندگاری و ان

  چرخه در متفاوتی مرحله به که دارند کانی طرف از تثبیت و حمایت به نیاز هاانسععان از یک هر و هسععتند روانی و اجتماعی

 طریق از طبیعی رشد. هستند هاآن خود ی مرحله همان در که دارند مردمی حمایت به نیاز حال عین در و اند رسیده زندگی

 رکیبت که صورتی در ارتباط این. است متنوع سنین با افراد و مؤسسات با ارتباط برقراری مستلزم مرحله هر در زندگی، مراحل
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سکونی  هایچرخه تعادل که موقعی دیگر سوی از شودمی خنثی کامال. شود منحرف مرحله دو تنها یا یک سمت محله در م

 .  شودمی بهتر تعامل امکان یابدمی ارتباط درمحله موجود سازی خانه انواع با زندگی

 اجتماعی ماندگاری داد خواهد افزایش همسعععایگی یک در را هاخانواده میان ارتباطات و تعامالت بندی دسعععته چنین

 .کرد خواهد تقویت نیز را همسایگی

   همسایگی باز فضای در ساکنین حضور _الف

  سالمندان حضور _ب

  کودکان حضور _ج

  بانوان حضور_چ

   مسکونی هایمحیط باز فضاهای _ح

  مراجع
  برای. اوست اساسی نیازهای از اجتماعی تعامالت و ارتباطات و بوده اجتماعی موجودی انسان شد، ذکر که آنچه به توجه با

  اسخپ برای اجتماعی متقابل رابطه که است این دلیل تریناصلی. دارد وجود زیادی دالیل اجتماعی تعامل بودن مطلوب توضیح

 نظوریم چنین به یافتن دست برای فرصتی هر. است ضرورت یک مکان به تعلق حساس ا و جویی پیوند به انسان نیازهای به

 وردنآ وجود به با مردم، هایفعالیت مشاهده و دیگران با تعامل چون هاییفعالیت که است دیگر دلیل. است شده ارزیابی مثبت

  هایمالقات( 1812-1881) الکساندر کریستوفر. کنندمی کمک انسان فردی رشد به پذیری اجتماع و شدن اجتماعی هایزمینه

سمی وغیر گاه به گاه سعه ساز زمینه را ر ستی تو سته مردم روزمره روابط و هادو ست دان   با افراد نگرش اجتماعی، تعامل. ا

 .کندمی نزدیک یکدیگر به را متفاوت هایویژگی و ذهنی هایپیشینه

 ایجادآن از پس و محیط در انسان اجتماعی رفتارهای بحث به ادامه در اجتماع، در انسان موضوع اهمیّت به توجه با بنابراین

 .شد خواهد پرداخته پژوهش محور عنوان به هاانسان اجتماعی تعامالت بهبود برای شرایطی

.  کنندمی طراحی مردم اجتماعی روابط برای هاییفرصت تأمین هدف با را محیط شهری، وطراحان محیط طراحان معماران،

 دانشجویی هایخوابگاه در و شوند، طراحی مناسب مبلمان و وسیع ورودی فضاهای با توانندمی هاهتل و مسکونی های آپارتمان

 .شود گرفته نظر در مشترک نشیمن فضاهای غیررسمی و رسمی های هماییگرد برای اداری ودفاتر

 نظر در مردم هایخواسته طراحی در اگر که است این مواضع این از یکی. دارد وجود متفاوتی هایگیری موضع موارد دراین

  استفاده مورد هامحیط صورت این غیر در داشت خواهد را اجتماعی تأمین قابلیت ازآن  حاصل شده ساخته محیط. شود گرفته

 بودن «خوب» برمبنای باید معمار  است این دیگر گیریموضع بود خواهد سرمایه اتالف موجب ها آن ساخت و گیرندنمی قرار

صت وجودآوردن به ،اجتماعی روابط ستفاده امکان ترتیب این به و دهد قرار طراحی هدف را الزم هایفر   هایسودمندی از ا

 .آورد فراهم مردم برای را اجتماعی تعامل

 منابع

  تهران انشگاه د انتشارات تهران، سوم، چاپ هنر، شناسی جامعه باره در اجمالی ،1316 ح، ا پور، آریان -[1]

 اهدانشگ معماری دانشکده ارضد، کارشناسی نامه پایان(  منظوره چند مجموعه قالب در)  انسانی تعامالت آفرینی باز. 1331. ل آستانه -[2]

 . خوراسگان اسالمی آزاد

 . صفحه 132 معماری، و شهرسازی تهران، اول، چاپ نوری، کربالیی ر ترجمه. شهرها: الگو زبان ،1331 ک. الکساندر -[3]

 . 31 ،11: 34 صفه، محله مسکونی، هایمجموعه در باز فضاهای 1332 ش. بهیمی پورد -[6]

 . صفحه 611 نشرمهتاب،: تهران بخت، فیروز م ترجمه اجتماعی، تعامالت روانشناسی ؛فردی میان ارتباطات. 1318. ج. وود تی -[1]
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 اهدانشگ معماری دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان. مشهد در مسکونی مرتبه بلند هایساختمان در گرایی بومی. 1338. ع. جاوید -[4]

 . اصفهان هنر

 چاپ مزینی، م ترجمه انسانی معماری یک جانب به خصوصی زندگی و جمعی زندگی هایعرصه. 1314 ک الکساندر و س چرمایف -[1]

 .صفحه 321 تهران، دانشگاه انتشارات:  تهران. سوم

 .122 انقالب، و مسکن مجله. شهری منظر توسعه در مسکونی باز فضای نقش. 1313 ب. حسینی. م. حیدری -[3]

:  تهران اول، چاپ بم، ارگ سازی شهر و معماری کنگره مقاالت مجموعه. انسانی مناسبات آیینه در فضا طراحی. 116. م خلعتبری، -[8]

 .کشور فرهنگی میراث سازمان نشر

 .صفحه 221 مروارید، انتشارات:  تهران هفتم، چاپ. جمعی ارتباطات مبانی ،1331. دادگران -[11]

 116 روز، فروزان نشر:  تهران ؛ سوم چاپ ولیانی،. ف ترجمه،. تفکرسیار و تکه چهل هویت:  جدید زدگی افسون. 1331. د. شایگان -[11]

 . صفحه

 .2-12: 12 انقالب، مسکن، مجله مسکونی معماری در باز فضای گمشده نقش جستجوی در 1331 م. رضایی. م الحسابی، علی -[12]

 مشاور مهندسین اصفهان، پور، مجتبی ر ترجمه. اجتماعی زندگی و شهری فضای طراحی. 1314. ل. کروهست س، کروهست، -[13]

 . صفحه 2 پلشیر،

 .صفحه333 نی، نشر:  تهران سیزدهم، چاپ صبوری، م ترجمه. شناسی جامعه. 1333. آ گیدنز -[16]

 انتشارات:  تهران دوم، چاپ فر، عینی ع ترجمه( محیط طراحی در رفتاری علوم نقش)  معماری نظریه آفرینش. 1333 ج. لنگ -[11]

 . صفحه 11 تهران، دانشگاه

. ورپ مدنی. اصفهان هنر دانشگاه معماری نشکده دا ارشد، کارشناسی نامه پایان جلفا، در سکونت مکانی الگو ارائه. 1338 ا مجتهدی، -[14]

 شهرداری به وابسته)  شهری ریزی برنامه و پردازش شرکت:  تهران اول، چاپ نوریان ف ترجمه شهر، خصوصی و عمومی فضاهای 1331. ع

 .صفحه 233(  تهرات

 .12-11:44 زیبا، هنرهای مجله شهر، طراحی و معماری خدمت در نو دانشی محیطی روانشناسی. 1331 ق. مطلبی -[11]

 .صفحه 624 اصل، زرباف انتشارات:  تهران اول، چاپ محمودی، غ ترجمه. محیطی روانشناسی. 1331. ف.  اندرو مک -[13]

 .61-38:46 صفه، مجله مسکونی، باز فضاهای طراحی رهنمودهای. 1333. ش. نوذری -[18]

 چاپ سالمندان، شرایط با متناسب مسکونی هایمحله باز فضاهای طراحی مبانی. 1333. ف نژاد داعی. ن زاده رفیع. ش نوذری، -[21]

 .صفحه 144 مسکن، و ساختمان تحقیقات مرکز: تهران اول،


