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 خالصه 

 

های موجود در مناطق پر رونق و افزایش شهرنشینی و رشد روزافزون جمعیت شهرها و از سوی دیگر کمبود زمین

باشد. های مسکونی میجهت گسترش ساخت و ساز مجتمعهای اصلی شهری عامل اساسی در دسترسی مطلوب به شریان

نشینی و زندگی در فضاهای بسته و کوچک آپارتمانی نیاز به دسترسی به فضاهای باز را به عنوان از سوی دیگر آپارتمان
 سازد. ای برای گذران اوقات فراغت و تعامالت اجتماعی ساکنین ضروری میعرصه

انسان و نیازهای اجتماعی انسان در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، فضاهای باز  با توجه به ویژگی اجتماعی بودن

های گروهی فراهم آورند. های مسکونی می توانند شرایطی مطلوب برای ارتباط ساکنین با یکدیگر و انجام فعالیتمجتمع
این فضاها در صورت طراحی مناسب و دارا  این امر به ویژه در رشد شخصیت کودکان در بازی با همساالن بسیار موثر است.

بودن شرایط الزم کالبدی و معنایی قادر خواهند بود جایگزین مناسبی برای میادین و فضاهای جمعی محالت سنتی 

گیری هویت و شخصیت ساکنین محله ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده روش مطالعه گردیده و نقش مثبتی در شکل

های مسکونی و بررسی اهمیت این فضاها در با ارائه تعریفی جامع از فضاهای باز و فضای سبز مجتمع ای و کتابخانه
های مورد انتظار در طراحی چنین فضاهایی پرداخته تعامالت اجتماعی ساکنین و تاثیرات مثبت این امر، به بیان ویژگی

 .استدهیمرور متون و منابع استفاده گرد قیحقت یوهیو ش یلیتحل-یفیتوص قیپژوهش از روش تحق نیدر اشود. می
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های چند خانواری به نشینی و زندگی در مجتمعامروزه با رشد روزافزون جمعیت و گسترش شهرنشینی، آپارتمان

گیری و تحول های مسکونی به عنوان یکی از نتایج تفکر مدرن در طول تاریخ شکلست. مجتمعامری رایج تبدیل گردیده ا
های ها تاثیر فراوان نهاده است. در دههگیری ساختار این مجتمعخود با رویکردهای گوناگونی روبرو بوده است که بر شکل

انسان و نیازهای انسانی در عرصه معماری و همچنین اهمیت یافتن موضوع  1اخیر با روی کار آمدن جنبش پست مدرن

 نظران قرار گرفته است. های مسکونی، مساله هویت و تعلق اجتماعی انسان در کانون توجه صاحبمحیط

های مسکونی را نوعی محالت نوین شهری قلمداد نمود توان مجتمعدر نگرشی کالن به بحث سکونت انسان می
ر مواجهه با تراکم ناگهانی جمعیت ساکنین، روزبروز بر تعداد طبقات آنان افزوده که بر خالف رشد افقی محالت سنتی، د

گردیده است. معماری معاصر ایران در مواجهه با چنین تغییرات ناگهانی اغلب به رشد کمی مسکن و پاسخگویی به نیازهای 

های مسکونی در گیر مجتمعجمعیت در حال افزایش جهت اسکان در مناطق شهری پر رونق اکتفا نموده و رشد چشم
های مسکونی گراست. اما در این میان رشد کیفی محیطسطح شهرهای امروزی حاصل این طرز تفکر تک بعدی و کمیت

های مسکونی بر کیفیت زندگی ساکنان، امری است که پیوسته نادیده انگاشته شده است. با توجه به تاثیر کیفیت محیط

های مسکونی رسد؛ پیدایش مجتمعهای مسکونی امری ضروری به نظر میاز کیفیت محیط مندارائه تعریفی جامع و نظام

منجر به کاهش سهم فضای باز خصوصی واحدهای مسکونی گردیده است. در نتیجه آنچه امروز بیش از پیش مورد توجه 
بر تامین نور و روشنایی های مسکونی است. فضاهای باز مسکونی عالوه هایقرار گرفته است فضاهای باز میان بلوک

فضاهای داخلی و فراهم ساختن امکان تهویه طبیعی، فرصتی برای ارتباط با طبیعت و تعامالت اجتماعی ساکنین این 

ها فراهم ساخته است. با توجه به اهمیت فضای باز و ارتباط با طبیعت در معماری سنتی ایران و سابقه حضور حیاط مجتمع

های اجتماعی و رهایی از ای مطلوب برای گسترش فعالیتهای مسکونی عرصهباز مجتمعدر زندگی ایرانی، فضای 
های مسکونی ایجاد تجربه زندگی جمعی و انجام های فضاهای بسته داخلی است. امروزه هدف اصلی مجتمعمحدودیت

خویش، به شرکت در  باشد. در این راستا افراد ضمن امکان کنترل زندگی شخصیهای اجتماعی و گروهی میفعالیت

گردند . این امر منجر به رشد توامان هویت فردی و اجتماعی افراد به های اجتماعی تشویق میاجتماع محلی و فعالیت
آورنده احساس تعلق به مکان سکونت و گردد و در نهایت ضمن به وجود آوردن رضایت ساکنین، پدیدصورتی متعادل می

ها برای های مسکونی یکی از بهترین گزینهین مقصود  فضاهای باز و فضاهای سبز مجتمعباشد. برای رسیدن به امحله می

باشند. با توجه به آنچه گفته شد بازنگری و شناخت وضع موجود و نیازهای ساکنین برقراری تعامالت اجتماعی ساکنین می

تر و اثربخشی این فضاها بسیار موثر های مسکونی در طراحی آگاهانههای مطلوب فضاهای باز مجتمعو همچنین ویژگی
های صورت گرفته در این خواهد بود. در این مقاله در صدد هستیم به این مهم پرداخته و با استناد به مطالعات و پژوهش

 زمینه، راهکارهایی را برای طراحی موثر این فضاها ارائه نماییم.
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های مسکونی را ترکیبی از فضاهای باز و بسته متعدد دانست که به یکدیگر مرتبط توان مجتمعبه طور خالصه می

های توانند به گونهاند که میها از تعدادی بلوک ساختمانی تشکیل شده[ این مجتمع1بوده و به هم پیوسته هستند.]
های ساختمانی بر ها بلوکمجتمعهای کوتاه و بلند( وجود داشته باشند. در این مختلف مسکن )تک خانواری، آپارتمان

آنها فضای باز در  گیرند به نحوی که در ترکیبات متنوعتعیین شده در یک قطعه زمین قرار میپیشاساس الگویی از

های مسکونی ترکیباتی متفاوت از ارتباط فضای باز و بسته گیرد. به این ترتیب مجتمعارتباطی معنادار با ساختمان قرار می

شده آنها از های مشخص و تفکیکتوان به حریمهای مسکونی میهای مهم مجتمعگذارند. از دیگر ویژگیایش میرا به نم
ای مستقل از لحاظ کالبدی و هایی را به جزیرهبافت شهری اشاره نمود. این حریم مشخص در مواردی چنین مجموعه

ها مشاع بوده و عمومی این مجموعهخش عمومی و نیمهسازد. همچنین مالکیت باجتماعی در درون بافت شهری مبدل می

 نماید.استفاده از آنها از مقررات مخصوص به خود تبعیت می

 
 نقش و اهمیت تعامالت اجتماعی انسان .3

گیری هویت انسان است. در حقیقت هویت انسان در مهمترین کارکرد تعامالت اجتماعی نقش آن در شکل 

ها و بودن در متن یک طرح کیستی ما نتیجه زندگی اجتماعی انسان»گیرد. باط با مکان شکل میمواجهه با دیگران و در ارت

آیند. هویت مکانیزمی است که میموجودیت مشترک است که بر اساس آن افراد در صدد فهم جایگاه و موقعیت خویش بر

کند هویت همان معناداری مبستگی ایجاد میشود و در جامعه نوعی انسجام و هبیشتر به صورت شکلی از آگاهی متبلور می
های بنیادی معطوف به کیستی سازد تا به پرسشگران اجتماعی را قادر میدر دو سطح فردی و اجتماعی است که کنش

 هویت»[ هویت هر فرد از دو بعد برخوردار است؛ بعد فردی و بعد اجتماعی. 2«]خود پاسخی مناسب و قانع کننده بدهند.

 خود تا کندمی کمک او به و خود و باورهای عواطف احساسات، ها،ضعف ها،محدودیت ها،توانایی از فرد است درک فردی،

[ هویت فردی انسان به واسطه حضور دیگران 3«]خیر یا است مفید دیگران و خود حال به آیا دریابد که و نماید ارزیابی را

ای در ابل فرد و رفتار آنها در مواجهه با فرد به طور فعاالنهگیرد. در حقیقت چگونگی واکنش دیگران در مقمیشکل

 گیری هویت فردی انسان موثر است.شکل

گیرد در این های اجتماعی و در تعامل با دیگران شکل میاما هویت اجتماعی به واسطه عضویت فرد در گروه
 دیگران با رابطه در خود از فرد که است ریفیتع اجتماعی هویت»»توان به تعریف ریچارد جنکینز اشاره نمود: رابطه می

 دیگران برداشت به وابسته هویت افراد .گیردمی شکل اجتماعی گوناگون هایگروه و هارده در عضویت اساس بر و کندمی

 [4«]است. هویت تثبیت الزمة دیگران شناسایی و است
گذارد. جای میفته و بر آن تاثیر متقابل بربنابر آنچه گفته شد تعامالت فرد و دیگران از هویت فرد نشات گر

ها معانی کلیدی هستند که ذهنیت افراد هویت»هویت از این دیدگاه امری پویاست که همواره در حال تغییر و تحول است. 

گویند که چه کسی که به خودشان نیز میتر اینگویند که چه کسی هستند و مهمدهند، مردم به دیگران میرا شکل می

کنش و تقابل با همبه این ترتیب هویت فردی و هویت اجتماعی وجوهی از هویت انسان هستند که با بر .[5] «ستنده
 هویت»نامیم. یاد نموده و آن را هویت می« کیستی»و « چیستی»سازند که ما از آن به یکدیگر در نهایت آن چیزی را می

[ هویت 4«].انگاشت بدیهی تواننمی را جامعه و فرد تمایز که چرا کرد متمایز هم از تواننمی را جمعی هویت و فردی

توان عنوان نمود گیرد. در تعریف تعامالت اجتماعی میاجتماعی در نتیجه تعامالت انسان با دیگران و در اجتماع شکل می

ان. این باورها غالبا ریشه در های اجتماعی آنها بر پایه باورها و ارزشعبارت است از روابط میان انسان اجتماعی که تعامل
 های ذهنی افراد دارد.داوریها در کنار یکدیگر و گاه تصورات قبلی و پیشتجارب عینی انسان

های زندگی روزمره، گذران اوقات فراغت و تعامالت اجتماعی حیات جمعی فرصتی است برای رهایی از تنش

[، امنیت 7[، جذب افراد و گروه های مختلف]6مالت اجتماعی]جمعی در فضاهای عمومی در گرو ترویج تعاافراد. حیات
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[ و ایجاد فضایی فعال و 8پذیری بیشتر]های مختلف در فضا، جامعهاجتماعی و در نتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروه

رار دارد و این پذیری در فضاهای عمومی بر پایه نیاز مردم به حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قسرزنده است. اجتماع
[، ادعای قلمرو، حس مالکیت و دریافت 9کننده در کنار تامین آسایش فیزیولوژیکی]امر در یک فضای اجتماعی حمایت

های مناسب فضای اجتماعی از [. برقراری تعامالت اجتماعی در فضا به ایجاد کیفیت11عدالت در فضا، میسر خواهد بود]

پذیری اجتماعی مناسب هر فضا و ترغیب و تشویق افراد به حضور در این فضاها و نقش هایجمله تعریف رویدادها و فعالیت

 پذیرد.ها و اجتماعات محلی صورت میافراد با حضور در گروه
ها در ساعات مختلف روز در کمیت و ها، فرهنگ ساکنین و زمان انجام این فعالیتاز سوی دیگر نوع فعالیت

 ار است.کیفیت مشارکت ساکنین تاثیرگذ

 

 های مسکونی. اهمیت تعامالت اجتماعی در طراحی محیط3-1

انسان در ارتباط  .آیدمی حساب به او اساسی نیازهای جزء اجتماعی ارتباطات و است اجتماعی موجودی انسان»

ن شناخت شود حاصل همیشناسد و آنچه از آن به عنوان هویت انسان یاد میهای خویش را میبا دیگران خود و توانایی

 با تعامل مانند هاییفعالیت که معتقد است الکساندر کریستوفر زمینه این در انسان از خویشتن در تعامل با دیگران است.

 کندمی فراهم ایزمینه و کندمی کمک آنان شخصیتی رشد و افراد شدن اجتماعی به مردم، هایفعالیت مشاهده و دیگران

از نظر » [11نزدیکتر شوند.] یکدیگر به مذهبی و اجتماعی سیاسی، گوناگون تفکرات و مختلف هایفرهنگ با افراد که

های مختلفی از زندگی خصوصی تا عمومی را به طور پیوسته های متفاوت، شیوهسکونت در سطح و عرصه 1نوربرگ شولتز

آداب خود را دارند، اما مفهوم طور مشخص محدوده و های مسکونی بهدهد. هرچند که هر یک از عرصهدر کنار هم قرار می

باشد. پیوندی که از تالش برای کسب سکونت به طور عام بیانگر، تعامل و پیوند پر معنا میان انسان و محیط زیست او می
 [12« ]گردد.امنیت، آسایش و نیز یافتن هویت و تعلق به مکان ناشی می

برد، مجموعه محیطی برای محل سکونت سود میمفهوم مسکن عالوه بر ساخت کالبدی که یک خانواده از آن »

گردد. پیوند بین زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی بخشی از زندگی در شود را نیز شامل میکه مسکن در آن واقع می
 [12« ]آید.های مسکونی به حساب میمحیط

آورد؛ عه شهری به دست میاگرچه یک واحد مسکونی که متعلق به یک خانواده است، اما حیات خود را از جام» 

کند. چنین درکی از مسکن های مسکونی عرضه میو در ارتباط با واحدهای مسکونی دیگر شادابی و سرزندگی را به محیط

اساس نحوه ترکیب، تعداد گیرد، انواع متفاوتی را که برنظر میهای دیگر درکه آن را در ارتباطی دائمی با واحدها و خانواده
آیند، ش مدیریت، نوع فضاهای جمعی یا اشتراکی، روش زندگی در فضاهای جمعی و اشتراکی ... به وجود میواحدها، رو

 [12« ]کند.مطرح می

کند، و موضوع مسکن صرفا وابسته، به واحد مسکونی انسان فقط در داخل واحد مسکونی خود زندگی نمی»
گیرد، یعنی محیط ها، ارتباطات و واکنش به محیط شکل مییتنیست، بلکه معنای زندگی و به ویژه زندگی شهری، در فعال

هایی دارد که باید خارج از واحدهای های زندگی شهری، نیاز به قابلیتگویی هرچه بهتر به کارکردمسکونی به منظور پاسخ

تارهای اجتماعی شوند که عالوه بر حفظ رفها را شامل میها طیف وسیعی از کارکردمسکونی تامین گردد. این قابلیت

 [12] «نمایند.بخشی به رفتارهای اجتماعی نیز کمک میفرهنگی، بر ساماندهی و انتظام
ترین است، اما زندگی اجتماعی از ضروریات بقاء است. زیرا آلهای مستقل برای هر انسانی ایدهزندگی در خانه»

د، لذا هر دو زندگی مستقل و تعامالت اجتماعی از ضروریات توانند همه نیازهای خود را به تنهایی تامین نماینها نمیانسان

های مسکونی های مسکونی خواهند بود و مسکن به تنهایی در واقع هیچ معنایی نداشته و در محیطزندگی در محیط

                                                 
 میر یار احمدی. تهران: نشر آگه.. مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی. چاپ سوم. با ترجمه محمود ا1333نوربرگ شولتز, کریستیان. 1
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آورد، چنانچه زندگی خصوصی خانوادگی و اجتماعی در دو سر یک طیف در نظر گرفته شرایط واقعی خود را به دست می

شان نسبتا ضعیف و گرفت که تعامالت اجتماعیخواهندتر به زندگی خصوصی خانوادگی قرارهای مستقل نزدیکشوند، خانه
های تر خواهد بود. گونهشان قویهای اشتراکی در این طیف، نزدیکتر به زندگی اجتماعی است، که تعامالت اجتماعیخانه

شان در این طیف گاهی نزدیک به زندگی مستقل و گاهی رایط مختلفها نیز بنا به شها یا مجموعهمختلف مجتمع

ها را تجربه کرده است و بعید باشند. جوامع انسانی تا کنون انواع خاصی از این زندگیتر به زندگی اجتماعی مینزدیک

شدن زندگی و گاهی ترنیست که در آینده انواع دیگری نیز پدید آیند که در این طیف جایگاه آنها گاهی تاکید بر خصوصی
 [12] «شان خواهد داشت.تاکید بر اجتماعی شدن

طراحی را باید فعالیتی در نظر گرفت که رفتارها، تمایالت و توقعات انسان ها از محیط شهری را مد نظر قرار 

. در حقیقت دهد و سعی دارد پاسخی درخور درباره موضوعات کیفی، اجتماعی و همچنین زیبایی شناسانه ارائه دهدمی
ریزی و [ رویکردهای نوین برنامه12« ]هدف طراحی معماری در شهرها ارتقاء کیفیت هاست و نه فقط تامین کمیت ها.

ورزد. از این رو معماری های مسکونی بر لزوم توجه به نیازهای مختلف فردی و اجتماعی انسان تاکید میطراحی مجموعه

توان به ای گردیده است. از جمله این رویکردها میرشتهلگوهای جامع میانهای مسکونی تا حد زیادی متوجه امحیط

روانشناسی محیطی اشاره نمود که موضوع اصلی آن رابطه انسان و فضا و تاثیرات متقابل این رو بر یکدیگر است. 
ژه داده است. در های کیفیت محیطی و انسانی طراحی اهمیتی ویهای مسکونی به جنبهرویکردهای نوین معماری محیط

 طراحی تواندمی و محیطی انسانی عوامل بیشتر چه هر هماهنگی و این زمینه آموس راپاپورت معتقد است که سازگاری

 [13] .دهد ارتقاء را سکونت ساکنین فرهنگ و اجتماعی زندگی آداب که باشد داشته پیدر را مسکونی یهامحیط

های مناسب زیست فردی و ز تامین سرپناه بوده و تامین کیفیتدر این دیدگاه هدف اصلی مسکن چیزی بیش ا
هدف اصلی مسکن ایجاد محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی انسان است، به »دهد. اجتماعی انسان را مدنظر قرار می

 [12« ]رآورده نماید.بیان دیگر عالوه بر تامین نیازهای شخصی ساکنان، باید نیازهای کیفی و نیازهای اجتماعی آنها را نیز ب

های مسکونی از زندگی روابط اجتماعی و تعامالت اجتماعی ساکنین از مهمترین عوامل رضایت ساکنین مجتمع
ساکنین  رضایتمندی بر موثر هاست. بر اساس تحقیقی که ذبیحی، حبیب و رهبری منش در خصوص عواملدر این محیط

به اختصار شرح  1گردند. این عوامل در جدول بندی میو فرهنگی دستهدر چهار دسته عوامل شخصی، اجتماعی و معماری 

 داده شده است.

 

 [11های مسکونی ]ساکنین مجتمع رضایتمندی بر موثر : عوامل 1جدول 

 عوامل شخصی
 .های فردی ارزش و شخصیت اجتماعی، نقش و موقعیت جنسیت، زندگی، مرحله و سن

دارند  خود زندگی محل برای که آرزوهایی و دیگران اب خود زندگی از افراد مقایسه همچنین
 و...

 عوامل اجتماعی
 با گروهی معاشرت در افراد اولویت و افراد هنجارهای یکدیگر، با آنها رابط و همسایگان

 یکدیگر

 عوامل محیطی و معماری

 تنسب ها مطلوب بلوک چیدمان یکدیگر، از آنها تفکیک نحوه و پیاده و سواره های دسترسی

کمی  هایویژگی آن، زیبایی و پیرامون محیط با هماهنگی و نما یکپارچگی و هم، وحدت به
 عمومی و خصوصی حریم های کیفی )تفکیک)به طور مثال تراکم واحدها( و ویژگی واحدها 

 ( سبز فضای و تفریحی و خدماتی رفاهی، مناسب، امکانات تهویه و نور ،

 ها با فرهنگ گذشته افراد و تبلور الگوهای رفتاری افرادتطابق فرهنگ خانه فرهنگی عوامل
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 و همسایگان به دلبستگی که اند داشته بیان اینگونه آرگونز آمریگو مسکونی، محیط از رضایت حس در ارزیابی

 [15]  «.باشد می دارا محیط از رضایت در را بیشترین تاثیر همسایگی روابط
د آورنده فضا در دستیابی به رضایت ساکنین بسیار تاثیرگذار است. چنانکه در اینجا نقش معمار به عنوان به وجو

ها و طراحی بر اساس نتایج تواند با بررسی عوامل گوناگون محیطی و معماری، همچنین تحلیل رفتار انسانمعمار می

ین گردیده و محیطی ساز رشد شخصیتی و اجتماعی ساکنهای انجام گرفته، به طراحی فضاهایی نائل آید زمینهبررسی

 بخش برای ساکنین به وجود آورد. آرامش

 
 . فضای باز و فضای شهری درون بافت مسکونی1

های متفاوت وجود دارند، های مسکونی سه گروه از فضاهای مختلف با حریمبندی کلی، در محیطدر یک دسته»

گردد، دوم فضای باز خصوصی واحد یکی توده فضای بسته مسکونی که حریم خصوصی زندگی خانوادگی محسوب می

مسکونی، که نیازهای زیست محیطی مانند؛ نور، تابش، تهویه در فضاهای داخلی و دید از فضاهای داخلی به بیرون را فراهم 
درها و  –نماید. اما به سبب همجواری این فضاها با فضاهای بسته مسکونی و قرارگیری بازشوهای فضای بسته در آن می

ها به حساب آمده و از این طریق امنیت ذهنی برای ساکنان ایجاد نموده و همچنین در لمرو خصوصی واحدق –پنجره 

تواند به عنوان محیطی برای زندگی در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت فضای باز جمعی بین مواقعی از سال می

شود. این فضا امکان تعامل ساکنان جتماعی در نظر گرفته میهای مسکونی که حریمی نیمه عمومی داشته و محیطی اواحد
های کند. روشتر را برقرار میهای مسکونی را با محیطی بزرگتر فراهم نموده، و امکان دسترسی به محدوده کالنواحد

عی و جمعی، یا توانند با کاهش یا افزایش سطح هر یک از آنها، یا ادغام فضاهای باز خصوصی یا فضاهای اجتماطراحی می

های متفاوتی از واحدهای مسکونی، ...، امکانات یا اشکاالتی را از طریق نوع و تعداد استفاده کنندگان از فضای ترکیب
 [12] «اجتماعی و جمعی به وجود آورند.

 اندازها وها، مناظر و چشمرو و پارکینگهای مسکونی از فضاهایی همچون فضای سبز، پیادهفضای باز مجتمع

شود. این فضاها با کیفیات  و امکانات خود های باز همچنین مبلمان و سایر تجهیزات مورد نیاز فضای باز تشکیل میزمین

ای در تشویق ساکنین به حضور در فضاهای عمومی مجتمع و تعامالت میان آنها برخوردار هستند. طراحی این نقش ویژه
های مختلف اجتماعی، سنی، فرهنگی و ... را فراهم آورده و حضور گروهای صورت گیرد که اجازه فضاها باید به گونه

پاسخگوی نیازهای مختلف کابران در ساعات مختلف روز باشد. همچنین با توجه به نیازهای آینده افراد و تحوالت در 

ی نباید تنها برای یک های آینده قابلیت انعطاف و تغییرات احتمالی را دارا باشد. بر این اساس طراحساکنین و کاربری
 به بایستی طراحان کنند، می زمان تغییر طول در کاربر هم و کاربری هم کهآنجایی از»فعالیت به خصوص انجام گیرد: 

 و متفاوت اجازه تفسیرهای و بوده مناسب مختلف هایکاربری برای که باشند محیط در ساختارهایی طراحی دنبال

فضاها  های مسکونی، اینفضاهای باز بینابینی مجتمع مناسب طراحی صورت [ در16سازد. ] فراهم را موردی مداخالت

 ایفا نمایند. میان ساکنین تعامل و ارتباط ایجاد در ایکنندهتعیین نقش توانندمی

 
 فضای باز در معماری سنتی ایران. 5

 میدان این .بود محله فضای ترین مردمی و ترینکه عمومی داشت تعلق باز فضایی به محله هر قلب گذشته، در

 حدی به فضا این در ساکنان حضور استمرار .بود با یکدیگر محل ساکنان اجتماعی روابط و تعامالت برای مناسبی بستر

 به تعلق احساس اشتراک، این .اند سهیم آن در ی خودهایامحله هم با که کردندمی فرض دومی حیاط آنرا که گشت

[ همچنین وجود روابط همسایگی در محالت گذشته منجر به ایجاد شناخت در 17بخشید. ]می قوت هاآن در نیز را محله
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گردید. فضاهای باز این محالت محل هایی امن برای ساکنین میمیان ساکنین این محالت و در نتیجه پیدایش محیط

 ی انسان را پاسخگو بوده است.ها و مراسم مختلف بوده و نیازهای اجتماعمالقات و گفتگوی ساکنین و برگزاری جشن
های مسکونی از جمله مسکن در ارتفاع، تعریف محالت اما با گذشت زمان و پیدایش اشکال جدید محیط

 چند یهابلوک صورت به که هستند افقی و عمودی محالتی از امروزی ترکیبی محالت»مسکونی نیز تغییر یافته است. 

 جایگزین تدریج به و یافته گسترش عمومی باز فضای نقش خصوصی، یهاحیاطشدن  تررنگ کم شوند. بامی احداث طبقه

ای ها مبدل گشته به گونهای برای حضور اتومبیل[ همچنین فضاهای باز محالت کنونی اغلب به عرصه18]  «.گرددمی آن
ود را به عنوان محل که اندک میادین موجود در محالت نیز به فضای پارک اتومبیل تبدیل گردیده و نقش کارکردی خ

 اند.حضور ساکنین و عرصه تعامالت اجتماعی آنان از دست داده

 
 های مسکونیفضای باز مجتمع. 6

برای  هاییموقعیت آوردن فراهم با و هستند جمعی زندگی بیانگر نوعی به مسکونی هایمجتمع باز فضاهای
به  توجه [ با19کنند . ]می برطرف را افراد اجتماعی نیاز ساکنین، گروهی هایفعالیت انجام و اجتماعی تعامالت و معاشرت

 کردنبرطرف و فراغت اوقات گذراندن و طبیعت با ارتباط برای فضایی ،ایجاد طبقه چند هایساختمان در زندگی گسترش

 [22 -21یابد . ]می ضرورت ساکنین های اجتماعینیاز

 و خورشید نور به دسترسی همچون محیطی مسایل بر عالوه باز فضای عملکرد بنا، قرارگیری محل از فارغ» 
 مقیاس در اجتماعی روابط برقراری و تقویت باعث باز فضای .هست نیز اجتماعی و فرهنگی واجد کیفیات طبیعی، تهویة

 برای مکملی فضا [ این19است.] محله مسکونی هایبافت پیوستگی تأمین موجب کالبدی از لحاظ و یاهمحل و همسایگی

 ضمن باز، هایفضا .است برخوردار محسوسی اهمیت از انسانی و ساختمانی تراکم تعدیل عنوان به است و سبز فضای

 ارتباط، ایجاد همچون هاییکاربرد اجتماعی، تقابل و تعامل معاشرت، زمینة خالقیت، رشد هایی برایموقعیت آوردن فراهم

 تبلور نوعی به مسکونی باز های[ فضا19موثرند.] بسیار زندگی محیط هبودب و کاهش آلودگی در و دارند تفریح و آرامش

 [18] «.هستند جمعی زندگی ماهیت

 همسایگان که محالتی در و کندمی ایجاد را همسایگان از شناخت نوعی ساکنین بین در اجتماعی تعامالت»

 میزان یکدیگر با همسایگان ارتباط عدم برعکس .باشدمی پایین جنایت و جرم شناسند، میزانمی را همدیگر دراز سالیان

 جنایت و جرم میزان دارد، وجود توجهی قابل تعامل اجتماعی که محلی های محیط [ در23] برد.می باال را جنایت و جرم

 از و بیشتر یکدیگر از حمایت مردم تر،روشن اجتماعی التزامات و وظایف که باشد دلیل این به است ممکن .است پایین

ی عرصه در ساکنان حضور افزایش طریق از را مسکونی باز فضاهای بر نظارت  "گل یان"[ 24] .است کمتر بیگانگی خود

 [.25] داندمی امنیت تامین شروط ترینمهم از را عمومی

ای مستقیم دارد، او دارد، رفتار مجرمانه با افزایش جمعیت در یک محیط رابطهاظهار می 1 (Judd, 1993جود )

دهد که، اختصاص فضاهای باز به گروه های اجتماعی مشخص امنیت را وابسته به نحوه آرایش واحدها می داند و ادامه می
تواند به ساکنان در شناسایی افراد غریبه کمک از ساکنان، به همراه مشخص کردن قلمرو هر یک از واحد ها در آن، می

 [12] «ری نماید.کرده، و از بروز مشکالت بین ساکنان نیز جلوگی

 
 های مسکونیروی در مجتمعفضاهای مخصوص پیاده. 7

                                                 
1 Judd, B, Design for urban living; recent medium density group housing in Australia, The Royal Australian 

Institue of Architects, Canberra, . 1993. 
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های مسکونی منجر به ایجاد امنیت در های باز عمومی مجتمعچنانکه گفته شد، افزایش حضور ساکنین در محیط

 به تشویق»( است. هاراهروی )پیادههای افزایش حضور ساکنین ایجاد مسیرهای ویژه پیادهاین فضاها خواهد شد. یکی از راه

 محله سطح در سواره حرکت نمودن دشوار طریق از گذرانی،وقت یا نیازهای روزمره به دسترسی برای مسیرها یپیاده طی

 تشدید باشد، توأم مکث و توقف با اگر این قابلیت .یابدمی فزونی فرد با تماس مقدار و زمان پیاده حالت در زیرا .است

 [26] .گرددمی

 
 های افراد در فضای بازبندی فعالیتدسته. 3

هایی برخودار باشند تا نیازهای مختلف ساکنین را در های مسکونی باید از امکانات و ویژگیفضاهای باز مجتمع
محیط مسکونی برطرف سازند. اما برای شناخت نیازهای ساکنین در استفاده از فضای سبز و در راستای طراحی مناسب و 

 های افراد در این فضاها مورد شناسایی قرار گیرند. های مسکونی، نخست باید فعالیتی باز مجتمعافزایش کیفیت فضا

 اجتماعی هایفعالیت انجام و ها، گفتگو هامالقات گیریشکل در مسکونی باز فضاهای که است معتقد گل یان»

 به را میانی باز فضاهای در بیرونی هایعالیتف ها ،ساختمان میان فضای در زندگی کتاب کنند. وی درمی ایفا مهمی نقش

 :کند می تقسیم دسته سه

 برای انتظار خرید، کار، یا و مدرسه به رفتن مانند اجباری کمابیش های ضروری: شامل عملکردهای فعالیت 

به دلیل عدم وجود حق انتخاب برای افراد این فضاها کمتر تحت تاثیر محیط فیزیکی قرار  .هستند اتوبوس

 گیرند.می

 ها در صورت وجود شرایط مناسب مکان، زمانی و اقلیمی و نیز بستر محیطی انتخابی:این نوع فعالیت های فعالیت
توان از قدم زدن، استفاده از هوای پاک، ها میپذیرند. از جمله این فعالیتمناسب و به شکلی داوطلبانه صورت می

  تماشای رهگذران و ... نام برد.

 هایی مانند ها به حضور دیگران و فضای عمومی وابسته است. فعالیتگونه فعالیتجتماعی: وقوع اینا هایفعالیت
ارادی )منفعالنه( مانند مشاهده و شنیدن صدای مردم در های غیرهای عمومی، تماسگو با دیگران، فعالیتوگفت

و به واسطه حضور همزمان مردم در یک ها بدون برنامه گیرند. این دسته فعالیتها جای میاین دسته فعالیت

 [25] پذیرند.مکان صورت می

 

 مشترک باز فضای هایویژگی. 9

مسکونی که منجر به افزایش حضور ساکنین در این فضاها و بهبود تعامالت  های فضای باز مجتمعویژگی
 گردند عبارتند از: اجتماعی ساکنین می

 

 باز فضای به مکانی تعلق 

 امنیت، سالمت، افزایش باعث تواندمی خود شودمی ایجاد باز فضای در که که اجتماع حس و مکانی تعلق»

 [27] شود. مکان و شخص مطلوب هایویژگی از دیگر بسیاری و پذیر،فضاهای دفاع متقابل، هایکمک اجتماعی، تعامل
 

 نظارت و طبیعی مراقبت 

 از پیشگیری سازمانی یا مکانیکی فنون طراحی بر را تاکید بیشترین سنتی شکل به مراقبت و دسترسی کنترل»

 جدید هایدیدگاه .گردیدمی نیز محیط از استفاده و جرم رسیدن به حداقل موجب حدی تا که اندداشته جرم وقوع
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 .سازندمی فراهم نیز را فضا از و مطلوب طبیعی استفاده امکان دارند که تأکید طبیعی فنون بر بیشتر جرم از پیشگیری

[28] 
 

 مراتب سلسله 

 در طبیعی طور به یا که است هاییپدیده و اجزاء و هامجموعه بر حاکم اساسی اصول از یکی مراتبسلسله»

 مهمی بسیار نقش مراتب سلسله اصل .شوندمی ایجاد و طراحی انسان توسط یا و وجود دارد کل یک عنوانبه هستی جهان

 [29. ] بخشدهویت می آنها به و نموده ایفا مجموعه یک کل و اجزا تعریف در

 را حس این ها غریبه به مسکونی مجتمع های خصوصی فضاهای تا محله عمومی فضای از مراتب سلسله وجود

 خود ترتیببدین و باشد آن ساکنین نظر تحت است ممکن و شودمی وارد خاص افرادی قلمرو در مکانی به که کندمی القا

 (1 شکل به توجه [ )با31]  .شود می مجتمع امنیت باعث

 

 
 [33] شهری فضاهای در محرمیت مراتبی سلسله نظام :  1 شکل

 

داند. وی تقسیم فضاها به فضاهای عمومی، پل نیومن ایجاد سلسله مراتب در سایت را عامل ایجاد امنیت می

خصوصی دانسته و معتقد است  ای در دسترسی افراد به فضاهایعمومی، نیمه خصوصی و خصوصی را عامل بازدارندهنیمه
مراتبی از فضاها تعیین کننده حد مجاز حضور افراد در فضاها بوده و چنانچه فضاهای از نظر نظام دسترسی چنین سلسله

توانند به عنوان عاملی طبیعی و بازدارنده در مقابل اعمال خالف ایفای ها به خوبی تعریف شوند میخدمات جانبی و ورودی

همچنین عملکرد مناسب چنین مکانیزمی تاثیرات مثبتی در افزایش احساس مسئولیت ساکنین و مراقبت آنها نقش نمایند. 

تواند به شکلی مطلوب اعمال گردد که محل تحت گذارد. البته نظارت تنها در صورتی میجای میاز محیط سکونتشان بر
پذیرد این امر در بهترین حالت در شرایطی صورت می نظارت توسط افراد در حوزه فعالیت و مسئولیت آنها شناخته شود.

 باید باشد، شده تقسیم فضای فاقد محیط که شرایطی در»که افراد حوزه تحت نظارت را در مالکیت خود احساس کنند. 

 وجود کافی نظارت امکان و کند عبور آنها از بسیاری جمعیت امنیتی، لحاظ به تا باشد محدود راههای دسترسی تعداد

 [1باشند. ] رویت قابل عبور از قبل که طراحی گردند نحوی به باید راهها این .باشد اشتهد

 

 قلمرو و حریم 

 .است امنیت و خلوت کننده فراهم مهمترین نکات از یکی قلمرو و در طراحی یک محیط مسکونی ایجاد حریم

 فضاهای خصوصی)مانند تواندمی قلمرو .است میسر خاص ایمحدوده توسط فضا گرفتن اختیار در طریق از قلمرو کنترل
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 پیاده و خیابان فضاهای عمومی )مانند و وخارجی( داخلی مشاع هایخصوصی )مانند محوطهنیمه ،)مجموعه خصوصی باز

 [1شود. ]می نگهداری و مراقبت ضعیفی شکل به معموال و بوده مبهم اغلب خصوصینیمه قلمرو میان این در. باشد روها(
 

 بودن دفاع قابل 

پذیری پایینی داشته باشد. این امر با نورپردازی از دیدگاه نیومن فضای قابل دفاع فضایی است که قابیلت جرم
 گردد.مناسب فضاها برای استفاده در شب، پرهیز از ایجاد فضاهای کنج و فضاهای سبز انبوه و بدون امکان نظارت میسر می

 

 های سنی گروه کلیه برای مناسب 

های مختلف اجتماعی و سنی ای طراحی گردد که تمامی گروههای مسکونی باید به گونهمجتمع فضای باز

ساکنین با سطح توانایی مختلف از جمله معلولین، سالمندان، کودکان و زنان امکان استفاده از این فضاها را داشته باشند. به 
 وجود نیاورد.ن بهها مزاحمتی برای سایرییک از این گروهای که فعالیت هیچگونه

 

  اقلیم به توجه 

مدت ساکنین باید راهکارهایی اندیشیده شود که های مسکونی جهت استفاده بلنددر طراحی فضای باز مجتمع

امکان استفاده از این فضاها در فصول مختلف سال و شرایط مختلف جوی فراهم شود. لذا توجه به شرایط اقلیمی از جمله 

 تاب، باران، برف و باد باید مورد توجه ساکنین قرار گیرد.عواملی همچون تابش آف

 امنیت 

 از که رودمی شمار به انسانی نیازهای ترینمهم زیستی نیازهای از بعد ایمنی نیازهای مازلو، آبراهام نظر طبق بر»

 جامعه در ساختاری مینظبی و آشفتگی از پرهیز و روانی آسایش و درونی آرامش به نیاز انسان بیانگر روانشناختی لحاظ

 [26] است.

های مسکونی از جمله عواملی است که نقش بسزایی را در رضایتمندی ساکنین احساس امنیت در مجتمع

گردد بلکه ایجاد حس امنیت در ساکنین به طریق غیر مستقیم و با داراست. امنیت تنها از طریق عوامل فیزیکی تامین نمی
گیری از روابط اجتماعی و فرهنگی ساکنین )از قبیل مساله اشراف، ه معماری و با بهرههای پیشگیراناستفاده از سیاست

های پذیری فضاهای عمومی، برقراری تناسب میان تراکم جمعیتی و مجموعهها، افزایش امکان نظارت و رویتحریم، قلمرو

 پذیرد.ها و ... صورت میمسکونی، تنوع در کاربری

 

 منظوره چند ىها کاربرى از گیرى بهره 

است. این امر در ترکیب عملکردها برای ایجاد وحدت فضایی یکی از عوامل مهم در بهبود کیفیت فضاهای باز 
ای از عملکردهای گوناگون بندی محله در مسیر خود مجموعهاستخوان»محالت سنتی ایرانی به خوبی قابل مشاهده است: 

دهد. امری که گاه از نظر عملکردی تا حد فرهنگی محله را شکل میآورده و حیات اقتصادی، اجتماعی و همرا گرد

های الزم در سطح محله اعم از موجود یا مورد نیاز و ترکیب آنها با رود. شناسایی عملکردخوداتکایی محله پیش می
بندی این استخوانبه یکپارچگی وحدت کلی محله مدد رساند. رابطه  تواندمیبندی محله برای معاصر سازی محله استخوان

 -فضایی و فرهنگی  -تواند از سویی دیگر به انسجام کالبدی با گذرهای سواره و پیاده عالوه بر تقویت این گذرها می

 [31« ]اجتماعی محله بیانجامد.

های ها برای مثال کاربریهای بدنه ساختمانها در فضاهای باز، تلفیق فضای سبز با کاربرینمونه تلفیق کاربری
شوند، هیچگونه کاربری پیدا نکرده و فقط فضاهای باز شهری که فقط به عنوان فضای سبز نامیده می»تجاری است؛ 
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کنند، معموال مورد استفاده افراد خالفکار قرار گرفته، و فضاهای نا ها یا مسیرهای پیاده مرز آنها را تعیین میهای خیابانلبه

 [12] «آورند.مناسب شهری را به وجود می
های تجاری قراردارند، مردم آنها را به راحتی فضاهای عمومی تلقی فضاهای باز شهری که در بدنه آنها کاربری»

 [12] «پردازند.کرده و در آنها به راحتی به فعالیت می

 

 مقیاس انسانی 

چه بزرگ چه  انگیزد. کیفیت هر فضاییای باشد که احساس انسانی را برگونهها باید بهفضای بین ساختمان»

ها و العملتواند با عکسکوچک، با ارتفاع زیاد یا ارتفاع کم و عریض یا باریک از نظر بصری واجد خصوصیاتی است که می
های بلند در جهت احداث های انسان مربوط باشد... تمایل فعلی جامعه در غرب بعد از تجربیات ایجاد آپارتماناحساس

فته که در آن احساس صمیمیت و نزدیکی، حفاظت و امنیت وجود دارد. در این های مسکونی کوچک قرار گرگروه

شود. بر های مسکونی کوچک قلمرو فضای مسکونی معنی و مفهوم دارد. از این رو در آنها فضاهای دفاعی ایجاد میگروه

 [32« ]انسانی بیابد. شود و فضا باید برای استفاده وی مقیاسترین رکن فضا محسوب میاساس این تفکر انسان مهم
 

 تسهیالت و مبلمان مناسب 
یافته  سادگی بتوانند حضوربه مردم مختلف  هایگروهکه ای گونهبه  فضا امکانات و مبلمان تسهیالت، قرارگیری»

 فضاها این از جهت بسیاری این از .بود خواهد فضا بودن خودمانی تقویت بزرگی برایکمک گفتگو کنند  مکث و آن در و

حس شراکت و  آن مردم درکه  شودمی فضایی یعادگاه، پاتوق وبه متبدیل  مروربه فراغتی  های تفریحی وخصوص فضابه 

 [33« ].کنند فضا مراجعه میبه  مکرراً هاآن استفاده از برای کنند ومی مالکیت

 
 گیرینتیجه. 13

تواند پاسخگوی نیازهای میانی نمی های مسکونی بدون در نظر گرفتن فضاهای بازساز مجتمعوگسترش ساخت

گذاری در کاهش تراکم ساختمانی، در روحیات ساکنین ها باشد. فضاهای باز و فضاهای سبز ضمن تاثیرساکنین این مجتمع

و رشد شخصیت افراد نیز تاثیر بسزایی دارند. با توجه به ویژگی اجتماعی بودن انسان و نیازهای اجتماعی انسان در برقراری 
های مسکونی می توانند شرایطی مطلوب برای ارتباط ساکنین با یکدیگر و باط و تعامل با دیگران، فضاهای باز مجتمعارت

های گروهی فراهم آورند. این امر به ویژه در رشد شخصیت کودکان در بازی با همساالن بسیار موثر است. این انجام فعالیت

ایط الزم کالبدی و معنوی قادر خواهند بود جایگزین مناسبی برای میادین فضاها در صورت طراحی مناسب و دارا بودن شر
 گیری هویت و شخصیت ساکنین محله ایفا نمایند.و فضاهای جمعی محالت سنتی گردیده و نقش مثبتی در شکل

ز توان به کسب رضایت افراد ابا ایجاد فضاهای باز مطلوب و تاثیرات مثبت این فضاها بر زندگی ساکنین می

توانند در افزایش حس محیط سکونت خود و افزایش حس تعلق افراد دست یافت. این فضاهای باز همچنین می

پذیری افراد نسبت به محیط مسکونی خود و در نتیجه افزایش امنیت و شادابی محیط مجتمع مسکونی از طریق مسئولیت
این فضاها بسیار تاثیرگذار باشند. همچنین تعامالت مراقبت بیشتر ساکنین از فضاهای عمومی مجتمع و نظارت آنان بر 

ساکنین با یکدیگر منجر به شناخت آنان از یکدیگر و حس امنیت بیشتر ساکنین گردیده و رضایت آنان را به دنبال خواهد 

 داشت.

تواند کننده تعامالت ساکنین در صورتی میفضاهای باز به عنوان عامل پیوند دهنده ساکنین با طبیعت و تسهیل
های سنی مختلف را جذب نماید. همچنین این فضاها باید موفق عمل نماید که طیف وسیعی از ساکنین مجتمع از گروه

برای تمامی ساکنین به راحتی قابل دسترس بوده و امکان برقراری ارتباط میان ساکنین را بوجود اورند. به این منظور 
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اس امنیت در این فضاهاست. تجهیزات و چیدمان محیطی چنین گیری چنین فضاهایی احسمهمترین عامل در شکل

های متفاوت مناسب باشد. همچنین های سنی مختلف و با تواناییهای مختلف افراد از گروهفضاهایی نیز باید برای فعالیت
ن چنین شرایطی آوردهایی باید با فرهنگ و نیازهای ساکنین انطباق داشته باشد. در صورت فراهمنوع طراحی چنین محیط

های مسکونی محل سکونت خود احساس مالکیت نموده و به حضور و فعالیت در افراد نسبت به فضاهای باز عمومی مجتمع

چنین فضاهایی جلب خواهند شد. از سوی دیگر فقدان کیفیت مناسب چنین فضاهایی منجر به اثرات منفی بر میزان 

 گردد.ی مسکونی میهاهای بیرونی مجتمعفعالیت افراد در محیط
  

 مراجع
[1] Cooper, Marcus, Clare and Wendy Sarkissian, Housing as if People Mattered, 
Berkeley: University of California press,1986. 

ان نامه تاریخ پژوه” هویت ملی و وحدت یابی جمعی )تاملی بر ابعاد فردی و جمعی هویت(.. “1386اشرف. نظری, علی[2] 

 .151-122: 12شماره 

. ترجمه علی نمازیان. تهران: انتشارات دانشگاه شهید 1391. محیط و رفتار اجتماعی. چاپ دوم، 1975آلتمن, ایروین. [ 3]

 بهشتی.

 . هویت اجتماعی. با ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: نشر شیرازه.1381جنکینز, ریچارد. [ 4]

 ن فرهنگ، هویت. چاپ سوم. تهران: نشر نی.. جهانی شد1386گل محمدی, احمد. [ 5]

[6] Sennett, Richard. 1974. The Fall of Public Man. New York: W W North & Company. 
 [7 ] Whyte, William. 1980. Social life of small urban space. Conservation Foundation. 

 [8] Cooper Marcus, Clare, and Carolyn Francis. 1990. People places: Design Guidelines 
for Urban open space . New York: Van Nostrand Reinhold. 

 [9 ] Lang, Jan. 1994. Urban Design: The American Experience. New York: Van Nostrand 

Reinhold. 
 [11] Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, and Murray Silverstein. 1968. A Pattern 

Language Which Generates Multi-Service Centers. Berkeley: Center of Enviromental 
Strucure. 

نوری. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی . زبان الگو. چاپ اول. با ترجمه رضا کربالیی1387الکساندر, کریسوفر. [ 11] 

 شهرسازی و معماری.

 . شهر، مسکن و مجموعه ها. چاپ اول. تهران: انتشارات آرمان شهر.1391ام. پوردیهیمی, شهر[ 12]

[13 ] Rappaport, Amos: "Identity and Environment. 1982. A Cross Cultural Perspective", 

In J.S.Ducan ed, Housing and Identity : A Cross Cultural Perspective, London: Croom 
Helm, P 3-6. 

بررسی رابطه بین، میزان رضایت از مجتمع های . “1391ذبیحی, حسین, فرح حبیب, و کمال رهبری منش.  [14]
هویت شهر شماره ” مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان )مطالعه موردی چند مجتمع مسکونی در تهران(.

 .118-113(: 5)دوره  8

تاثیر فضاهای باز بر رضایتمندی ساکنین از فضای زندگی در مجتمع های “. 1395صفری, حسین, و هاجر خمیرانی.  [15]

 المللی معماری، شهرسازی و مهندسی عمران.کنفرانس بین” مسکونی.نمونه موردی :مجتمع مسکونی پردیسان در رشت.
 تهران.

[16 ] van der Voordt, Theo J.M., and Herman B.R. van Wegen. 2005. Architecture in use : 
an introduction to the programming, design and evaluation of buildings. Translated by 

Arthur Payman. Amsterdam: Elsevier : Architectural Press 



 

 

 
wwwCAUP.ir         13 

 تهران: نواندیشان. مبانی نظری و فرآیند راهنمای طراحی فضاهای شهری.. 1385پاکزاد, جهانشاه.   [17]

مجله ” های مسکونی تهران با معیار فضای باز.شناسی مجتمعگونه. “1385لیرضا, و ندا قاضی زاده. عینی فر, ع[ 18]
 .35 – 45: 5شماره  آرمانشهر

 .45 – 66(: 2)دوره  14شماره  صفه” رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی.. “1383نوذری, شعله. [ 19]

نمونه مورد مطالعه: مجتمع های  -س رضایت از فضای باز مسکونی ح. “1391بهزادفر, مصطفی, و ندا قاضی زاده. [ 21]

 .15-24: 45شماره  معماری و شهرسازی” مسکونی شهر تهران.
: 8شماره  هنرهای زیبا” عوامل انسانی محیطی موثر در طراحی مجموعه های مسکونی.. “1379فر, علیرضا. عینی[ 21]

118-119. 

تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعامالت اجتماعی . “1392ی. یزدانی, سمیرا, و سیاوش تیمور[ 22]
 .92-83(: 7)دوره  15هویت شهر شماره ” ساکنین )مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان(.

 تهران: نشر میزان. پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهر سازی.. 1388رحمت, محمدرضا. [ 23]

با ترجمه علیرضا عینی فر. تهران:  آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط.. 1383. لنگ, جان[ 24]

 انتشارات دانشگاه تهران.
با ترجمه شیما شصتی. تهران: سازمان انتشارات جهاد  زندگی در فضای میان ساختمان ها.. 1387گل, یان. [ 25]

 دانشگاهی.

 تهران: طحان. امنیت و طراحی شهری.. 1388محمودی نژاد.  بمانیان, محمدرضا, و هادی   [26]

هویت و مسکن؛ بررسی ساز و کار تعامل . “1392پوردیهیمی, شهرام, سعید مشایخ فریدنی, و عبدالمجید نورتقانی. [ 27]
 .18-3: 141شماره  مسکن و محیط روستا” هویت ساکنین و محیط مسکونی.

 تهران: مجد. ش معماری در پیشگیری از جرم.نق. 1387عامری سیاهویی, حمید. [ 28]
[29 ] Naghizadeh, M. 1977. "The features of Islamic City in Islamic Texts." Journal of Fine 

Arts 4-5. 

مراتب در شهرهای ایرانی بازتاب اصل سلسله. “1391طبیبیان, منوچهر, نصیبه چربگو, و انسیه عبدالهی مهر.  [31]

 .63-76(: 4)دوره  7شماره  ان شهرآرم” اسالمی.

: 13شماره  نشریه هنرهای زیبا” چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله.. “1382حبیبی, محسن. [ 31]

39-32. 
الف. اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران )جلد اول(. تهران: مرکز  1376توسلی, محمود. [ 32]

 حقیقات معماری و شهرسازی ایران.مطالعات و ت

 . مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری. تهران: انتشارات شهیدی.1386پاکزاد, جهانشاه. [ 33]
 


