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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

تمام دوران تاريخ بشريت يابيم كه در  ها در فضاهاي اجتماعي درمي با بررسي و دقت در نوع ارتباطات افراد با يكديگر و حضور آن

  بودههمواره در ضمير ناخودآگاه خود به دنبال يافتن راهي براي برقراري ارتباط  ياز به ارتباط و تعامل داشته است وانسان هميشه ن

به مثابه بازار يك فضاي تجاري است و اجتماعي گاه محيط  .كند مي مراجعه فضاي كالبدي به خود، تمايالت به پاسخ براياست و 

 آن  نمايند، مي القا انسان به انسان هاي ساخته كالبدي هاي ويژگي و محيط كه معناييگاه يك فضاي فرهنگي مثل سينما ست. 

 مردم زندگي در شده ساخته محيط نقش درك. اند بوده محيط دهنده شكل كه باشند مي  جامعه فرهنگي هاي ارزش و اصول از دسته

 و شهرسازان به شناخت اين و اوست ماهيت شناخت بر نيتمب فرد، هر نياز شناخت. است انسان ماهيت درك و فهم نيازمند

 طراحان، وظايف از لذا .تاثيرگذارد مختلف هاي پيشينه با مردم رفتارهاي بر تواند مي چگونه محيط كه دهد مي نشان معماران

 تامين را مردم تمايالت آن از حاصل رفتارهاي كه است هايي محيط خلق نهايت در و ها آن به دادن شكل و مردم تمايالت تشخيص

 شهرنشيني و شهرها توسعه با چنانكه. است يكديگر با افراد ارتباط سطح كاهش هستيم آن شاهد امروزي جوامع در ما آنچه. كند

بر  روابطتاثيرات متقابل  بررسي پژوهش اين هدف. است شده تزلزل دچار ،است شهري اوليه اصول عنوان به كه اجتماعي روابط

 در افراد ارتباط كيفيت بررسي. است شده استفاده تركيبي روش از اطالعات گردآوري جهت پژوهش اين در. باشد ميفضا و بالعكس 

 هاي كتاب ي مطالعه طريق از اطالعات اسنادي گردآوري به محتوا وتحليل پيمايشي -توصيفي روش از استفاده با فرهنگي فضاهاي

 به ها يافته تحليل با كه است ميداني بازديد و مشاهده همان كه كيفي روش از استفاده با و شده پرداختهمقاالت  و مرتبط

 داده قرار بررسي مورد را است بحث مورد كه فرهنگي فضاهاي ويژه به جامعه در افراد ارتباطات گيريشكل خصوص در پيشنهاداتي

 ويژه به فرهنگي فضاهاي كه يابيم مي در موردي هاي نمونه بررسي و محيط و افراد متقابل ي رابطه روي بر مطالعه به توجه با. است

  .دارند جامعه فرهنگي سطح ارتقا روي بر مستقيمي تاثير سينما

  ، شهرهاي اسالميمردمي تشكالت، بستگي به مكان دل، فضاهاي اجتماعي متقابل، روابط سينما، نمايشي، هنرهاي ::::كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

  

  

  

  

 آزاد( دانشگاه ،"اجتماعي تعامالت رويكرد با تك -هاي سينمايي مجموعه طراحي" عنوان با بهرامي سپيده ارشد كارشناسي نامه پايان مبناي بر  مقاله اين 1
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 تا ميالد از قبل هاي هزاره از اجتماعي فضاهاي در افراد آيي گردهم. است بديهي امري ارتباط برقراريتمايل به  بشريت سرشت در

. است بوده مردمي تشكالت ها تمدن تمام مشترك عامل. است مشاهده قابل اسالمي تمدن تا روم و يونان تمدن از كنوني، عصر

 زمانه فرهنگ طبع به حاضر عصر در. است بوده تحول و تغيير درحال هميشه مردم فرهنگ و زمانه رغم به اجتماعي فضاهاي

 اي جامعه داشتن جهت در ،افراد فراغت اوقات گذران و آيي گردهم براي سينمايي هاي مجموعه قبيل از فرهنگي فضاهاي داشتن

دچار  ها انسانسبك و سياق زندگي  تكنولوژي پيشرفترشد سريع شهرنشيني و  با امروزهاست.  ضروري امري ،شاداب و سرزنده

 شخصي حريم در بيشتر ترجيح مي دهندها  آنها با يكديگر شده و  انسان رابطه موجب كمرنگ شدن تحول شده است و اين تغيير

 رفاه و امكانات با خانگي نمايشگر از كه دهند مي حترجي سينما به رفتن براي المث براي. پردازندب فراغت اوقات گذراندن به خود

به  .است معماران عهده بر انساني تعامالت گيري شكل جهت در فضاهايي طراحي وظيفه بين اين در .كنند استفاده بيشتر

 انساني روابط كيفيت رفتن باال باعث ،جامعه در امروزي ي گرفته شكل تعامالت و فرهنگ با هماهنگ فضاهايي ايجاد رسد نظرمي

توانند حس تعامل را در افراد ايجاد  فضاهاي اجتماع پذير چگونه مي حال بايد به دنبال پاسخ به اين سوال باشيم كه .شد خواهد

توانند تاثير متقابل بر يكديگر  و اينكه محيط و انسان چگونه مي نمايد حضور در اين فضاها ترغيب مي و چه عواملي افراد را به نمايند

 هايي محيط خلق نهايت در و ها آن به دادن شكل و مردم تمايالت تشخيص و جامعه فرهنگ بررسيبه  پژوهش اين .داشته باشند

 نمايد مي بازسازي خود حد باالترين در را اجتماعي تعامالت وپردازد  مي كند تامين را مردم تمايالت آن از حاصل رفتارهاي كه

 احساسو هماهنگ با رفتار مردم معاصر با كيفيت  ،فرهنگي فضاهاي به بيشتر هرچه نياز مردم فرهنگ و رفتار تغيير با بنابراين

اي براي طراحي  ما را برآن داشت تا به گردآوري اصول پايه ،بررسي الگوهاي فرهنگي در سطوح مختلف جامعه رفتاري .شود مي

عي، نقش فضاهاي هاي اجتما باززنده سازي ارزش نمايد، بپردازيم. محيط و فضاهاي فرهنگي كه حس دلبستگي به مكان ايجاد مي

  گيرند. فرهنگي و نمايشي در روابط افراد موضوعاتي هستند كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي
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 از. است داشته خويش اجتماعي رفتار فهم و شناخت به بسياري عالقه زمين كره روي بر خود حيات تاريخ طول تمام در انسان

 هنر و كند مي پيدا خويش رهايي راه تنها را جنگ ،كند مي حس را گزيني همسر به نياز تا ،كند مي رشد ،شود مي متولد كه موقعي

 يافتن براي بشري زندگي طول در انسان كه بوده هايي تالش همه و همه گزيند، برمي خويش ارتباطي ابزار بهترين عنوان به را

 حركات صورت، و دست حركات ها، خنده ها، نگاه از گفتاري پيش بتواند طريق آن از تا بسته كار به خويش اجتماعي رفتار چگونگي

 دهد بروز خود از آنان نياز مورد درست پاسخ درخور و ديگران رفتار با متناسب رفتار و برجاگذارد خويش ذهن در ها اندام ديگر و پا

  .)احمد سيد شهابي،(

 براي واكنش نوع اين و شود مي ها آن ميان واكنشي به منجر كه است، بيشتر يا دونفر بين رابطه ايجاد معناي به اجتماعي تعامالت

 تعامالت براي نيز ديگر تعاريف البته. گيرند نمي قرار تعريف اين زمره در معنا بدون روابط بنابراين. است شده شناخته طرف دو هر

 و مكالمه يك نگاه، يك فيزيكي، موضوع يك تواند مي ارتباط، برقراري و اجتماعي تعامل نمونه، عنوان به. دارد وجود اجتماعي

 عضويت و فضا در مردم پذيري نقش نتيجه در و متناسب هاي فعاليت و رويدادها تعريف مستلزم خود كه باشد افراد بين ارتباط

  ).22:  1386 ،همكار و دانشپور( است اجتماعي هاي  شبكه و ها گروه در ها آن

 روحي نيازهاي از يكي زيستن اجتماعي. است اجتماعي زندگي نيازمند. باشد كه فرهنگي هر با و ايدئولوژي و فلسفه هر تابع انسان

 انسان، رواني نيازهاي از وجه اين. شود مي برآورده كنند مي زندگي او جامعه در و او كنار در كه ديگراني توسط كه است او رواني و

 كالبدي وجه و نياز اين سوي به هايي نگرش عمومي فضاهاي در تاريخ طول در. باشد آن كاركرد پاسخگوي تا است كالبدي نيازمند

 است كرده كمك كالبدها اين دگرگوني به آن كيفيات و رواني اجتماعي، نيازهاي بر مشتمل فرهنگي تفاوت و داشته وجود آن

   ).52: 1393 مينا، ياقوتي،(



 

 ارتباط و تعامل بيشتر برقراري براي محيط دهي شكل در تواند مي آن چگونگي و سايرين با ارتباطش نحوه و انسان از كافي شناخت

 تعامالت از مختلفي كيفي و كمي سطوح داراي كه اجتماعي موجود يك عنوان به انسان بررسي با روند اين در لذا. باشد موثر

 هاي كنش براي بالقوه هاي ظرفيت داراي هاي فعاليت و اجتماعي هاي مناسبت و رفتاري هاي قرارگاه شناخت است، اجتماعي

  ).1392 مصطفي، بهزادفر،( كند مي پيدا اهميت معنادار، روابط و اجتماعي

 و تعلق حس كه است واسطه بدين و كنند مي تلقي زنده و پويا معموالً را پذيرد مي صورت اجتماعي تعامالت آن در كه هايي محيط

 نيازهاي ارضاي راستاي در مقوله اين. كنند مي تجربه را بيشتري صميميت احساس مردم و شود مي برانگيخته فضا به دلبستگي

 هاي محل و ديگران با مالقات و ديدار هاي فرصت ايجاد كه داشت عانذا بايد. دارد مي بر گام تعلق احساس و خودشكوفايي

  ).1390جواد، محمدي،( كند مي شاياني كمك اجتماعي  روابط گيري شكل به گردهمايي،

 تبديل با معاني اين كه شود خاصي معاني برگيرنده در فضا آن بايد فضا، يك در اتفاقي بروز براي كه معتقدند محيطي روانشناسان

 را محيطي گرايي امكان و گرايي احتمال واژه دو زمينه اين در ها آن. بدهند خاصي رفتار پذيرش قابليت آن به مكان به فضا كردن

 امكانات داراي فضا آن اوال بايد نظر، مورد فضاي در جمعي فعاليت بروز براي مثال كه اند كرده اشاره نكته اين به و اند داشته بيان

  ).محمدرضا نظري، علي، صفوي،( شود بيشتر آن در خاصي رفتار بروز احتمال كه باشد اي گونه به فضا قابليت ثانيا و باشد الزم

 هاي فعاليت مسير در نگرفتن يا گرفتن قرار ها، مكان مركزي كاركرد گيري شكل مهم عوامل از يكي كه كند مي اظهار هال ادوارد

 نيز را ديگر افراد مشاهده امكان و كنند تامين را آسايش و استراحت كه هستند خوشايند صورتي در ها مكان اين. است روزمره

. شوند مي تفكيك يكديگر از روشني نمادين موانع با كه هستند عمومي نيمه يا عمومي قلمروهايي هايي مكان چنين. آورند فراهم

  ).1391 نصيري، و عظمتي( دارند كاربرد متفاوتي هاي مقياس در مشاهدات اين

 با مشترك فرهنگ و ها سنت رسوم، آداب، تاثير تحت كه است افراد از تعدادي شامل جامعه كه داشت اعتقاد »كينگ ساموئل«

 گيري شكل هسته مثال، عنوان به). احمد سيد شهابي،( كند مي ديگران با پيوستگي احساس فرد هر آن در و دارند پيوند يكديگر

 در مردم مستقيم مشاركت و حضور شاهد ترتيب، بدين. است شده مي ريزي پايه مساجد در اسالمي اوليه حكومت مهم تصميمات

 ميزان باشد كمتر جامعه مختلف سطوح بين اجتماعي تعامل برقراري امكان چه هر بنابراين. ايم بوده حكومتي كالن تصميمات

 نمايد مي دموكراتيك فضاهاي بروز و ظهور به را شاياني كمك اجتماعي تعامالت مساجد در. يابد مي كاهش نيز اجتماعي همبستگي

 گردهمايي محل يك به تبديل خاص، رفتارهاي بروز با داشته مذهبي يا اقتصادي كاركردي صرفاً گذشته در كه را فضايي حتي و

 صميميت و نزديكي احساس افراد كه شد خواهد سبب اجتماعي درفضاهاي ها ارزش همگوني واقع در. كند مي سياسي و اجتماعي

  ).3: 1393 همكاران، و جواد محمدي،( باشند داشته هم به نسبت را بيشتري

 ارائه مدل دو هر در. گرفت قرار معماران توجه مورد كه نمودند ارائه مدل دو انساني نيازهاي براي مازلو آبراهام و ليتون الكساندر

 است گرديده مطرح انسان نياز سطوح از يكي عنوان به اجتماعي هاي گروه در عضويت ليتون و مازلو توسط بشر نيازهاي براي شده

  ).1978 ، والتر مولسكي،(

  

  

 

 

  

 موجب تالش همين يابد، دست مطلوب اجتماعي رشد به كه كند مي تالش و يابد مي حضور اجتماع در نياز همين سبب به انسان

  .شود مي او شكوفايي  خود
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 جذب خود به را مردم ديگري عامل هر از بيش آنچه. است بيني پيش غيرقابل عجيب صورتي به شهري فضاهاي در مردم رفتار

  ).1392 زهرا، زمانيان،( فضاست در افراد ساير حضور نمايد مي

 بايد شهرسازي و معماري واقع در. است متناسب آن در انسان حضور و فضا آن از استفاده ميزان با شهري فضاهاي موفقيت ميزان

 با شهري فضاهاي اغلب در امروزه آنچه اما. باشند ها انسان همبستگي و اجتماعي تعامالت افزايش پي در جدايي و افتراق جاي به

  ).1392 مصطفي، بهزادفر،( فضاهاست اين در ساكنان اجتماعي مشاركت و روابط كاهش هستيم روبرو آن

 اين به مردم، كه صورتي در. دارند اي ويژه اهميت اجتماعي، تعامل الگوهاي شهري، عمومي فضاهاي در لنگ جان نظر اساس بر

: 1392همكاران، و مردمي( پيوست خواهد وقوع به خود، حالت ترين قوي در اجتماعي تعامالت باشند، دلبسته ها آن محيط و فضاها

32.(  

 تاثيرات بر عالوه مكان واقع در. كنيم مي كسب معنا آن از و نموده تعامل آن با بلكه نداريم، حضور كالبدي مكان يك درون تنها ما

  ).1993 آلتمن،( باشد مي نيز فردي ارتباطات در اي زمينه و واسطه انسان، بر رفتاري

  ).1379فركانس،( دارد كالمي غير عالئم ترين همگاني بين در را مقام دومين چشمي تماس از پس قلمرو و فضا از استفاده

 و رفتار براي ميداني عنوان به كه هستند اجتماعي هاي محيط و ها مكان شهري، عمومي فضاهاي كه است باور اين بر »كارمونا«

 و شخصي پيشرفت اجتماعي، معرفت براي اي مرحله و ارتباط و اختالط اجتماعي، تعامل براي خنثي و مشترك اي زمينه نمايش،

  ).221 - 219: 2003 همكاران، و كارمونا( كنند مي عمل اطالعات تبادل

 با شهري فضاهاي تطبيق بر مبتني است ديدگاهي آن و دارد وجود طراحان بين در شهري فضاي از تري جامع ديدگاه امروزه

 سويي از. است شهري فضاي شكل و طراحي نحوه بر موثر شهروندان، رفتار ترتيب، بدين. فضا آن از كنندگان استفاده رفتارهاي

 از استفاده مثال عنوان به. فضا از استفاده نحوه بر موثر جامعه فرهنگ و است جامعه فرهنگ از تابعي خود رفتاري الگوهاي ديگر

 و مطلوب اجتماعي رفتارهاي از برخي ديگر سويي از. است متفاوت كامالً مختلف كشورهاي در آن، در جاري هاي فعاليت و خيابان

 تغيير همچنين. است پذير امكان شهري جامعه فرهنگي معيارهاي با تنها نكته اين ارزيابي كه كنند مي جلوه نامطلوب ديگر برخي

 را شهري فضاي كه دارند مدنظر را موضوع اين همواره طراحان لذا. نيست پذير امكان مدت كوتاه در شهرنشيني فرهنگي معيارهاي

  ).1392 زهرا، صدري،( باشند موثر  نامناسب رفتارهاي تحديد در و مناسب رفتارهاي ترغيب و تشويق در تا كنند طراحي اي گونه به

 پذيرد مي صورت انسان توسط هايي فعاليت يكسري است مسلمانان آييني مناسك از يكي كه تاسوعا و عاشورا مراسم در مثال براي

  .شوند مي رفتار به تبديل ويژه مكان و زمان از متأثر كه

 زماني همچنين...)  و خيابان تكيه، حسينيه، مسجد،( خاص هاي مكان در كه است رفتارهايي سلسله از متشكل آييني، مراسم اين

 و دادن نذري كردن، قرباني عزاداري، هاي دسته در حضور رفتن، راه همچون هايي فعاليت. پذيرد مي صورت) محرم ماه اول دهه( ويژه

 عميق مفهومي با انساني دستاوردهاي آن طي كه شد خواهند سترگ مفاهيم با رفتارهايي به تبديل زماني فضا ي برهه اين در غيره

 انساني آييني وجهي داراي كه پيوندد مي وقوع به رفتارهايي تاثير تحت تنها مهم رويداد اين. شود ارائه "محرم" عنوان تحت

 آرماني هدفي به نيل و رسيدن براي را مشترك و سو هم تعامالتي كه گيرد مي شكل انساني اجتماعي در نيز رفتارها اين. هستند

  .هستند يارانش و حسين امام مظلوميت ياد به مراسم اين در ها انسان همه. كنند مي دنبال

 تشديد را افراد برخوردهاي بودن همگرا عامل اين. آورد مي فراهم بيشتر را دوستانه برخوردهاي موجبات رفتارها شدن همگون

 كه است معتقد لويدرايت فرانك. شود مي منجر منفي هاي تماس به مكاني هاي مجاورت نباشد، همگون افراد شخصيت اگر. نمايد مي

 چنين رابطه اين در او. بناست يك در موجود مفهوم ترين عميق است، نهفته نيز انسان نهاد در كه مهم كيفيتي بعنوان يكپارچگي



 

. ايم كرده خود دموكراتيك جامعه به بزرگي خدمت شويم معماري در يكپارچگي و وحدت برقراري به موفق ما اگر كه گويد مي

 كه است آمده اسالمي روايات در). 87: 1388 يوهاني، پاالسما،( شد خواهد مدني جامعه در وحدت القاي موجب معماري در وحدت

  ).76: 1391 جواد، محمدي،( است مكان آن باشندگان و كننده استفاده به وابسته مكاني هر هويت و شرافت: بالمكين المكان شرف

 و مردم هاي گفته از ذهني طور به تعامل، مطلوب سطح تعريف. دارند تمايل اجتماعي تعامل از مختلفي سطوح به مختلف افراد

 داراي و برخوردارند باال ارزش داراي تعريفي از دو هر. آيد مي دست به خوب زندگي به نسبت هنجاري گيري موضع از عيني طور به

: هستند دسته دو به اجتماعي تعامالت به باتوجه شده طراحي فضاهاي). 1381 لنگ،( هستند سياسي و اجتماعي گيري جهت

 اين از بار اولين براي كند، مي دور هم از يا و آورد مي جمع را مردم كه فضاهايي يعني. گريز اجتماع فضاهاي و پذير اجتماع فضاهاي

 و ايجاد امكان پذير اجتماع سازماندهي كه. نمود مطرح كانادا چوان ساسكا بيمارستان مديريت زمان در فرياسموند راهم واژه دو

 گردد مي تعامالت اين از داري   خود موجب گريز اجتماع دهي سازمان در و آورد وجود به را چهره به چهره هاي تماس افزايش

 حضور با انسان و است، محيط نيازمند اجتماعي تماس برقراري به انسان نياز حس كه يابيم مي در بنابراين). 1391 ناصح، يوسفي،(

  .پردازد مي اجتماعي رابطه برقراري به نمايد مي القا انسان به محيط كه حسي و مكان به نسبت خود تعلق حس و محيط در

 حوزه، دو اين ميان تمايز در مهم معيار دو. است عمومي و خصوصي فضاهاي ميان تمايز موجود، هاي بندي تقسيم مهمترين از

 جايي عمومي فضاي نظري، لحاظ از. است آن در عمومي فضاهاي وجود شهر، ويژگي مهمترين است؛ جمعي قابليت و رويت قابليت

 فضا اين در بتوانند بخواهند هركاري افراد كه نيست معنا بدان اين اما دارند؛ دسترسي آن به آزادانه جامعه اعضاي تمام كه است

 به بنا كه معتقدند شهري محققان اغلب. دارند را خود خاص اجتماعي هنجارهاي و قواعد عمومي فضاهاي عكس بر. دهند انجام

 ميان تضعيف، و فرسايش اين اصلي علت مورد در ولي هستند، تضعيف به رو عمومي فضاهاي اقتصادي، و فرهنگي مختلف داليل

 عمومي فضاهاي تنزل علت هم شدن خصوصي كه معتقدند) 1999( الين نظير محققان برخي. دارد وجود نظر اختالف محققان

 گيري كناره اصلي علت جرم، از ترس احساس كه دارند عقيده ديگر بعضي. است تنزل اين پيامد خود حال، عين در هم و است

 قوميت و نژاد سن، طبقه، حسب بر ها فعاليت فضايي تفكيك سبب اي فزاينده طور به ترس اين است؛ عمومي فضاهاي از مردم

 هرصورت به. دارد شهري فضاهاي مديريت و طراحي نحوه در مهمي نقش شدن قرباني از ترس ديدگاه، اين چهارچوب در. شود مي

 توان مي كلي طور به. گردد مي عمومي فضاهاي از اجتناب به مردم تشويق سبب و دارد شهري فضاهاي كيفيت بر زيادي تاثير جرم

 شدن هموژنيزه و شدن كااليي آن نتيجه كه است مديريت در افراط دچار عمومي فضاي كه معتقدند محققان از برخي كه گفت

 ي نتيجه كه هستند مديريت در كاستي دچار عمومي فضاهاي كه دارند اعتقاد ها آن از ديگر برخي ولي ،)1995 ، ژوكين( فضاست

 به كرد؛ اشاره نيومن اسكار و جيكوبس جين به توان مي محققان اين جمله از هاست؛ آن در ناامني احساس و فضاها اين آلودگي آن

 نظر از. دهند مي تشكيل را شهر ركن ترين مهم و هستند مختلفي كاركردهاي داراي شهر روهاي پياده و ها خيابان جيكوبس اعتقاد

 ولي است، شهر اقتصادي توسعه و اجتماعي انسجام امنيت، كننده تعيين كه است اي باله صحنه خيابان نظير عمومي فضاي او،

 محمود، پور، شارع(  دارد مردم وسيله به داوطلبانه هاي كنترل از اي شبكه به نياز نخست وهله در عمومي فضاهاي در امنيت تامين

1393 :60-61.(  

 نهادهاي و رسمي نهادهاي: متفاوت نوع دو دهد مي ارائه مردمي نهادهاي توسعه و طراحي براي گوتچاك شيمون كه بندي دسته در

 از برخي در اوقات، از برخي در كه داد جاي اجتماعي نهادهاي در توان مي را بازارها و مسجد. نمايد مي معرفي را اجتماعي

 عنوان به مساجد). 5: 1393 همكاران، و جواد محمدي،( گيرند مي خود به نيز رسمي هاي جنبه سياسي، و حكومتي رويدادهاي

 مدني جامعه در. آمدند مي حساب هب اجتماعي تعامالت گيري شكل براي مأمني اسالمي، جامعه در مذهبي -اجتماعي نهادهاي

 فضاي در حكومت، به نسبت مردمي هاي تحصن و اعتراضات و مملكتي مهم تصميمگيري اغلب گذشته هاي سده طي مسلمان،

 قانوني غير رفتارهاي و ها فعاليت بروز احتمال قانوني، تعامالت و ارتباطات و گردهمايي فرصت عدم". است گرفته مي صورت مساجد

  ).1978 ، فلورنس لد،( " دهد مي افزايش را

 كمك فضاها بودن دموكراتيك احساس به نيز پيوندند مي وقوع به بازارها مانند اقتصادي هاي محيط در كه اجتماعي تعامالت

 در محور انسان فضايي و دارد قرار انساني جامعه حمايت تحت كه پذير اجتماع فضاي يك در حضور، تداوم از حسي. است نموده مي



 

 جمعي هويت احساس نوعي كه شد خواهد موجب اجتماعي و اقتصادي سطوح قالب در نزديك برخوردهاي و گفتگوها. شهري بدنه

  . نمايد القا را

 رفتارهاي و ها فعاليت كردن رصد به افراد كه نمود خواهند كمك بازار هاي راسته در استراحت و مكث فضاهاي ايجاد ضمن، در

 تبديل بازار بافت در وتكايا ها چهارسوق ها، سقاخانه. كنند محسوب پيرامون كليت از جزئي را خود همچنين و بپردازند گرفته شكل

 فقرات ستون بازار. شدند تبديل مردم روزمره رفتاري جريان ديدن و شدن ديده جهت مكاني به همچنين شده، ايستا فضاهايي به

 طرفي از. فرهنگي و علمي توان و اجتماعي توان و اقتصادي توان داراي است، ها بافت ظرافت به كالبدي فرآورده ،سالميا شهرهاي

 بازارها، كاربردي واحدهاي در همچنين. باشد مي مطرح شهري تعامالت تپنده قلب مثابه به ماهيتي، لحاظ از كه است مكاني

 كه شوند، نمي تلقي صرف مذهبي مكاني مثابه به تنها ديگر مساجد. دارند اي زنده جريان نيز فرهنگي امور و اجتماعي هاي رابطه

 ها مكان اين صاحبان. بپردازند دادوستد امر به منحصراً مشتري و آن صاحب كه نيست دكاني يا و باشند عبادي مراسم براي بستري

 در. كاربردي چه و باشد عقيدتي آگاهيشان اين اصلي زمينه چه. آگاهند خويش شهر سرنوشت به خود سرنوشت بودن وابسته به

 موجبات كه داليلي. ميشود توجه نيز اجتماعي هاي اولويت و شهر اداره چگونگي نحوه به آن در كه است محيطي بازار، فضاي واقع

 و جواد محمدي،( از است عبارت ميĤورد فراهم عمومي فضاهاي ديگر و بازارها مساجد، در را اجتماعي تعامالت گيري شكل

  ):5: 1393 همكاران،

 .روزمره هاي فعاليت مسير در گرفتن قرار -1

 .اقتصادي تبادالت و ديني فرائض انجام -2

 .ارتباطي فضاهاي در گذري هاي مالقات -3

 .ديگران مشاهده امكان آوردن فراهم و آسايش و استراحت جهت فضايي تأمين -4

 .آورد مي فراهم را چهره به چهره برخوردهاي بيشتر چه هر موجبات كه ماشين حذف و محور انسان محيطي ايجاد -5

 .يكديگر از ها انسان متقابل حمايت حس انگيختن بر - 6

  .كاركردي هاي فاصله كردن نزديك با افراد بين صميميت سطح بردن باال -7

 رويدادهاي كنار در سرور، و جشن براي ها آن كردن مناسب عمومي فضاهاي طراحي به دقت و توجه كه اشت داده نشان تاريخ

 فرهنگي اجتماعي، پيامدهاي و آثار و كند مي القا را بودن شهروند حس شهر ساكنان تمام در شغلي، هاي فعاليت و روزمره اجتماعي

 و رفتارها برگزاري براي ها انسان كه اي يافته تدوين و شده ساخته فضاهاي نخستين. گذارد مي برجاي خود از مثبتي بسيار

 هاي فعاليت وقوع براي مشخص و محدود فضايي يونان در آگورا. هستند ها فوروم و آگوراها اند، كرده بنا خويش جمعي هاي رابطه

 با مردم اجتماعي برخورد كه طوري  به است، بوده شهروندان ميان فرهنگي و اجتماعي هاي رابطه آزادانه برگزاري و شهر اجتماعي

. گرفت مي صورت فضا اين در آنان فكري برخوردهاي نيز و قضايي حتي و اقتصادي سياسي، اجتماعي، امور در آنان مداخله و هم

 و عقايد ها، ديدگاه افكار، تبادل و اجتماعي زندگي فراغت، گذران تفريح، لذت، فرهنگي، تبادل براي هايي محيط عمومي فضاهاي

 در ها ويژگي همان از بسياري كننده منعكس و كند مي ايفا را روزمره زندگي مراكز نقش وجهي بهترين به فضاها اين. هستند نظرات

 در آگاهانه نا يا آگاهانه بصورت هرروز كه هستند شهروندان روزمره زندگي فضاي عمومي فضاهاي ديگر بيان. كوچكترند مقياس

 ساكنان هاي استفاده و ها فعاليت از بسياري كننده تامين و منظوره چند كه فضاها اين. شوند مي ادراك كار محل تا منزل از راه طول

 در مهمي نقش اساس براين و شوند مي محسوب ها آن جمعي زندگي تبلور و شهروندان كليه زندگي مشترك فصل هستند، شهر

 عمومي فضاهاي نتيجه در). 1387 حبيبي،( كنند مي ايفا جامعه در شهروندان عضويت عملي تحقق و اجتماعي هماهنگي تامين

 كنند فراهم مالقات و تجمع براي هايي مكان آورند، هم گرد را مردم عامه توانند مي شوند، نگهداري و طراحي اي شايسته طور اگربه

 بين از حال در شهري مناطق بسياري در كه را مختلف مناطق مردم و ها فرهنگ ميان اجتماعي روابط و پيوندها طريق اين از و

  ).1386 دانشپور،( نمايند تقويت هستند، رفتن
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        سير تحولسير تحولسير تحولسير تحول        دورهدورهدورهدوره

قرن دوم  پنجم (ق.م) تا قرن

  (ق.م)

 شناسانه، ابعاد زيبايي به نسبت ابعاد اجتماعي اهميت و مردمي فضاهايي يوناني، شهرهاي دولت تپنده قلب آگورا، تولد

  ).48: 1384موريس، (سياسي و اقتصادي اجتماعي، حيات ي صحنه

  (م). 330(ق.م) تا  753
 نقطه ها و مغازه مذهبي، ابنيه با شده احاطه شكوه و قدرت كاربرد، شناسانه، زيبايي ابعاد به توجه روم، در فوروم تولد

  ).23: 1375مردم (كرير،  گفتگوي و اجتماع مكان ها، ن خيابا ختم

  .)م( 15 قرن تام) (5 قرن
ساير فضاهاي  شكل گيري و شهر مركز در مذهبي فضاهاي جايگاه آنها، مذهبي فضاهاي اهميت و شهرها عظمت

  ).97، 1974موريس، (آن پيرامون

  ).40: 1388مقدم، ( زيبا بازارهاي و بزرگ تاالرهاي و باشكوه هاي كاخ شدن جايگزين و كليساها اهميت رفتن ازدست  .)م18قرن ( تا )م( 15 قرن

  .)م( 18 قرن
 عابر بر يافتن اتومبيل برتري و عمومي فضاهاي نابودي و اتومبيل ورود شهري، عمومي فضاهاي شكل در تحول شروع

  )19: 1989، 1متعدد (هابرماس هاي خيابان ايجاد پياده،

  م)( 1970-1945
 موضوعات اجتماعي بر سياسي و اقتصادي مسايل برتري داري، سرمايه نظام تقويت با سياسي-اقتصادي عوامل اهميت

  ).314 – 312:  1386 همكاران، و يزدي شهري (پاپلي عمومي فضاهاي ايجاد در

  بعد به ميالدي 1960
 شهر ساخت از جزيي عنوان به شهري عمومي فضاهاي به توجه مامفورد، و گدس و كاميلوسيته به بازگشت

        ).11، 1376توسلي، (پيوسته و هماهنگ كليتي و

  )م( 20 قرن اول نيمه
 و رفت و كار سكونت، فراغت،(شهر اصلي عملكرد چهار بر تكيه و بندي منطقه هندسه گرايي، شهري، عناصر جدايي

  ).197: 2003، 2پور مدنيشهري ( فضاهاي فراموشي آمد) و

  )م( 21 قرن
 كاركردي، ارتباطي خود (تاريخي، جايگاه در فضاها يافتن تمايز و گوناگوني شهري، عمومي فضاهاي يافتن اهميت

  ).10-9: 1383  پاكزاد، (آن اجتماعي اصلي جوهره با فضاها بازسازي و...)،  فضايي

  

            اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي    تعامالتتعامالتتعامالتتعامالت    وووو    نمايشينمايشينمايشينمايشي    هنرهايهنرهايهنرهايهنرهاي ----3333- - - - 2222

 تقويت براي كارآمد و موثر اي وسيله عنوان به كه است آن از حاكي كنوني و گذشته تاريخ در نمايشي هنرهاي تجارب و شواهد

 هاي نمايش قالب در اجتماعي انضباط و نظم و پذيري قانون شدن، اجتماعي حقوقي، مباني تحكيم يا و دفاعي و معيشتي هاي تالش

 به نمايشي هنرهاي و تئاتر زماني حقيقت در. است شده گرفته قرار جامعه مسئولين استفاده مورد بخش آگاهي و جذاب متنوع،

 ادب، فرهنگ، با تئاتر كه است هنگامي آن و بدارند دوست تئاتر خود براي را تئاتر مردم كه شود مي نزديك خود حقيقي جايگاه

 معناي به كه باشد اي گونه به آن رويكرد و باشد داشته كار و سر جامعه جمعي وجدان و روحيات و ها انسان احساسات و افكار تعالي

 با مردمي چنين وقتي. گردد نزديك آن آفريني تحول و روشنگري و مردم ضروري هاي ويژگي حقيقي تجلي يعني خود حقيقي

 افزايش آرماني و فرهنگي اي جامعه ايجاد امكان يابد، رواج پذيري فرهنگ و دوستي هنر و يافته فزوني جامعه در هنرمند و فرهنگ

                                                           
1 - Habermas 
2 - Madanipoor 



 

 بويژه مردم هاي توده ميان در باال جايگاهي و نقش از داشته، خود رسالت فراخور منزلتي تئاتر شرايطي چنين در. يافت خواهد

  ).1386 دانشپور،( بود خواهد برخوردار نخبگان

  

        ))))1391139113911391    فرناز،فرناز،فرناز،فرناز،    عطار،عطار،عطار،عطار،((((    هاهاهاها    آنآنآنآن    كاركردكاركردكاركردكاركرد    وووو    خصوصيتخصوصيتخصوصيتخصوصيت    سنتي،سنتي،سنتي،سنتي،    نمايشنمايشنمايشنمايش    هنرهايهنرهايهنرهايهنرهاي    انواعانواعانواعانواع    ))))2222((((    شمارهشمارهشمارهشماره    جدولجدولجدولجدول

        

        وظايف و كاركردهاي نمايشوظايف و كاركردهاي نمايشوظايف و كاركردهاي نمايشوظايف و كاركردهاي نمايش        نوع فضاي اجرانوع فضاي اجرانوع فضاي اجرانوع فضاي اجرا        خصوصيات و ويژگي نمايشخصوصيات و ويژگي نمايشخصوصيات و ويژگي نمايشخصوصيات و ويژگي نمايش        زبان نمايشزبان نمايشزبان نمايشزبان نمايش

خواني  پرده

(شمايل گرداني، 

  پرده داري)

 برآمده از نقالي و نقاشي مردمي .1

مبناي تخيالت نمايش باورهاي مذهبي عامه بر  .2

  اي افسانه -هاي تاريخي نقاش و نوشته

ها (  ها و شربت خانه خانه قهوه

فرم مركزگرا و داراي 

  هاي جانبي) صفه

 تبليغ و ترويج عقايد .1

 بيان مسائل فرهنگي و مذهبي .2

  سرگرمي و لذت آفريني .3

نمايش عروسك 

  سنتي

 جان بخشيدن به اشيا جهت سرگرمي .1

 سادهاستفاده از زبان عاميانه و  .2

شناختي و جامعه شناختي،  هاي روان فاقد پيچيدگي .3

  متكي بر مهارت صوتي

در هر مكان و فضايي قابل 

اجراست ( معموال حياط 

  ها و محافل خصوصي) خانه

 ارائه تجربه زيباشناختي .1

 آموزش و يادگيري .2

  سرگرمي و لذت آفريني .3

گويي،  نقالي (قصه

  قصه گفتن)

 گويي برپايه سنت قصه .1

 همراه با اصول و فنونروايتگري  .2

  برخورداري از آگاهي دقيق در شكل اجرا .3

  ها ها و شربت خانه خانه قهوه

خلق و بيان تجارب احساسي و  .1

 عاطفي

 برون فكني و پااليش رواني .2

  روان درماني .3

تخت حوضي 

  (تقليد)

 شيوه بازي پر اغراق .1

 ايما و رقص و آواز نقش مهمي در شيوه اجرا دارد. .2

 روايتي ساده برخوردار است.از خط داستاني و  .3

  متكي بر مهارت صوتي و بدني .4

ها و محافل  حياط خانه

  خصوصي

 سرگرمي و لذت آفريني .1

بيان مسائل تاريخي و  .2

 اجتماعي

  برون فكني و پااليش رواني .3

  تعزيه خواني

عقيدتي و مذهبي  - منطبق بر بنيادهاي فكري .1

 خاص شيعيان

گراميداشت سلسله اعمال توام با كالم به منظور  .2

  قيام و شهادت امام شوم شيعيان

ها، تكايه، ميادين  حسينيه

شهر و فضاهاي مقدس و 

  مذهبي

بيان مسائل تاريخي و مذهبي،  .1

 اعتقادي، اجتماعي و سياسي

 هويت يابي .2

 تبليغ و ترويج عقايد .3

  آموزش و يادگيري .4

  

        اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي    تعامالتتعامالتتعامالتتعامالت    برقراريبرقراريبرقراريبرقراري    دردردردر    سينماسينماسينماسينما    نقشنقشنقشنقش    - - - - 4444- - - - 2222

 خالق تفكر يعني دارد، انتقادي تفكر يعني دارد سينما كه ملتي. است معاصر جهان در بشر  ابنا جمعي آيين ترين عمومي سينما

 به را حاصل و كند بازسازي زنده صورتي به گذرد مي او اطراف جهان در را آنچه تواند مي و شنود مي و بيند مي خوب يعني دارد،

 وي هاي بررسي): 1982( لينتن جيمز نگرش .بسپارد بشري فرهنگ آينده وارثان به امروزي انسان شناخت و نقد ميراث عنوان

 هواي و حال عمل اين برآن، عالوه نيست؛ انفرادي فعاليتي معموال تلويزيون، تماشاي برخالف سينما، به رفتن كه اند داده نشان

 پيش از بايد كه دارد متناسب كاري و ساز به نياز بنابراين. است آيين و مراسم نوعي همچون و دارد را ويژه و خاص موقعيتي

 شده ايجاد صورت حال) زمان( برگسون نظر از »گونه تفاوت« در منظور زمان مدت مورد در برگسون هنري نظريهشوند.  انديشيده

 به موجود، چيز هر در زمان، تصور بر نوع، تفاوت و است شده تشكيل فرد ضميرخودآگاه در كه باشد مي زمان متوالي ساختار در

 باعث كه شود مي تشكيل حافظه در زمان مدت برگسون، نظر به. دارد داللت زمان -فضا رابطه كمال سمت به حركت ميزان عنوان

  ).1391 ،معتمد( سازيم مي تجربه راه از را فضا و زمان ما ديگر، عبارت به. باشد مي حال و گذشته تقريبي زيستي هم خلق



 

 قرن تاريخ كليت در گريزناپذير نحوي به و گذاشته سر پشت را تاريخ ترين جنجالي و پربارترين ترين، رونق پر اما جوان، اگرچه سينما

. كند مي اعمال فشار آن بر همواره البته كه دارد حضور تري گسترده معناي به تاريخ سينما در واقع در. است گرفته جاي بيستم

 و) سياست بر جغرافيايي عوامل تاثير(  ژئوپلتيك زندگي، سبك شناسي، جامع فرهنگي، تحوالت انقالب، و جنگ دنياي كه تاريخي

 اخالق، عواطف، با اوال ارتباطي وسيله اين كه جاست آن از ها تاثيرپذيري و ها تاثيرگذاري اين همه اما بردارد در را جهاني اقتصاد

 به تا پيدايش آغاز از ثانيا كند، القا خود مخاطبان به را خاصي اعتقادات و افكار است قادر و دارد سروكار مردم اعتقادات و فرهنگ

 از آنچه. دهد گسترش را خود نفوذ هاي حوزه مداوم طور به توانسته سده يك عوض در و كرده فتح را اي تازه هاي عرصه هردم امروز

 تعيين و عمده نقش ها، بيني جهان و ها فرهنگ سياسي، و اجتماعي هاي سيستم بين كشمكش كه است آن آيد برمي سينما تاريخ

  )1393 اماني،( كنند مي بازي سينمايي هاي فرم و ها جنبش گيري شكل در اي كننده

        تحقيق:تحقيق:تحقيق:تحقيق:    روشروشروشروش - - - - 3333

 اطالعات اسنادي گردآوري به محتوا وتحليل پيمايشي - توصيفي روش پژوهش اين

 روش از استفاده با و شده پرداخته مقاالت و مرتبط هاي كتاب ي مطالعه طريق از

 تحليل با كه است ضوابط با تطبيق و ميداني بازديد مشاهده، همان كه كيفي

 ويژه به جامعه در افراد ارتباطات گيري شكل خصوص در پيشنهاداتي به ها يافته

  .است داده قرار بررسي مورد را است بحث مورد كه فرهنگي فضاهاي

 حث اصلي تحقيقحث اصلي تحقيقحث اصلي تحقيقحث اصلي تحقيقبببب - - - - 4444

        تحليل نمونه مورديتحليل نمونه مورديتحليل نمونه مورديتحليل نمونه موردي ----1111- - - - 4444

        ملتملتملتملت    پاركپاركپاركپارك    گالريگالريگالريگالري    سينماسينماسينماسينما    پرديسپرديسپرديسپرديس    - - - - 1111----1111- - - - 4444

 ملت پارك غربي جنوب ضلع ،3 منطقه تهران، ايران،: پروژه مكان -

 دانشمير رضا: طراح -

  خورشيدي 1387- 1383: سال -

 مترمربع 6000: پروژه مساحت -

  مترمربع 15000: پروژه زيربنا -

 دو در كه است سني مختلف هاي رده در هنري و فرهنگي علمي، خدمات ارائه ملت، پارك در  سينمايي پرديس ايجاد هدف عمده

 فضاهاي و علمي مركز تئاتر، كودكان، سينماي بودن دارا با كودكان بخش. است تقسيم قابل بزرگساالن و كودكان بخش

 مركز تفريحي -علمي هاي فيلم از خود معلمان و مربيان همراه كودكان روز طول در تا سازد مي فراهم را امكان اين نمايشگاهي،

 در را نظر تبادل و بحث فضاي باشد، مي شاپ كافي و رستوران فيلم، نمايش هاي سالن شامل كه بزرگساالن بخش. كنند استفاده

 اين فرد به منحصر هاي ويژگي از بزرگساالن و كودكان بخش دو پيوستگي. آورد مي فراهم پارك در فراغت اوقات گذران كنار

 افراد از هريك براي كه طوري به. سازد مي فراهم مركز به را فرزندان و والدين شامل خانواده مراجعه امكان كه است مجموعه

  ).444: 1389(باني مسعود، است شده بيني پيش خاص تفريحي و علمي فعاليت خانواده

سينما ملت سينما ملت سينما ملت سينما ملت     ))))2222((((شكل شكل شكل شكل 
))))www.archdaily.com((((        

        



 

 طراحي اي گونه به فضاها و است شده فراهم انساني تشكالت آيي گردهم تشكيل براي تالش كه يابيم مي در نمونه بررسي در

  .خورد مي چشم به ها آن در اجتماعي هاي كنش و برخورد كه اند شده

  

  

  

نمونه  قوت و ضعف نقاط بررسي به است آمده دست به نتيجه بازديد ميداني از كه پژوهش هاي يافته به توجه با بخش اين در

  .است شده پرداخته موردي

        تعامالت اجتماعي در پرديس سينمايي ملتتعامالت اجتماعي در پرديس سينمايي ملتتعامالت اجتماعي در پرديس سينمايي ملتتعامالت اجتماعي در پرديس سينمايي ملت    ضعفضعفضعفضعف    وووو    قوتقوتقوتقوت    نقاطنقاطنقاطنقاط    بررسيبررسيبررسيبررسي. . . . 1111    ماتريسماتريسماتريسماتريس

  

        عوامل درونيعوامل درونيعوامل درونيعوامل دروني

        

        

        

        

        

        

        

        عوامل بيرونيعوامل بيرونيعوامل بيرونيعوامل بيروني

        نقاط قوتنقاط قوتنقاط قوتنقاط قوت

هاي مناسب به اطراف وجود دسترسي  -1

 سايت

داشتن ديد مناسب از بزرگراه براي ترغيب  -2

 حضور افراد در فضا

كشيدگي و فرم مجموعه و داشتن  -3

اي در زير بنا كه موجب ارتباط دو  حفره

طرف سايت با يكديگر شده و همين امر 

  موجب برقراري ارتباط بيشتر افراد است.

        نقاط ضعفنقاط ضعفنقاط ضعفنقاط ضعف

نداشتن ديد از خيابان وليعصر كه  -1

 باشد.  ترين خيابان اطراف سايت مي اصلي

اي كه اغلب اوقات  قرار گرفتن در منطقه -2

  داراي حجم عظيم ترافيكي است.

        فرصتفرصتفرصتفرصت

 از يكي در مجموعه گرفتن قرار -1

 شهر هاي پارك ترين كهن و ترين اصلي

 ، پارك ملترانهت

 كيفيت بصري مناسب -2

تاريخي همچون كاخ نزديكي با اماكن  -3

 سعدآباد و باغ فردوس

همجواري با سازمان صدا و سيماي  -4

 جمهوري اسالمي ايران

  نزديكي به مراكز خريد ميدان ونك -5

SO  
 امكان سايت، در تفريحي مكاني وجود با -1

 مردمي هاي تجمع

وجود مراكز خريد، و عبور افراد از كنار  -2

 و ترغيب به حضور در پرديس مجموعه

WO  
نداشتن ديد از خيابان وليعصر به خاطر  -1

افرادي كه از وجود پرديس سينمايي 

اطالعي ندارند بدون تفاوت از كنار آن 

  نمايند. عبور مي
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اطالع دارند و ساكنين منطقه كاربرد دارد 

و نمي تواند به تمام شهروندان خدمات 
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 منتج اجتماعي كنش اين و دهد مي روي اجتماعي كنش نتيجه در و شود مي اجتماعي برخورد به منجر اجتماعي، متقابل تحريك 

 دسته از اي مجموعه با دهيم مي انجام اجتماعي هاي كنش چرا بپرسيم خود از اگر حال. شود مي اجتماعي متقابل ارتباط به

 ها تالش كه بينيم مي كنيم، مي نگاه قضيه به شناسي جامعه نظر از وقتي و شويم مي مواجه گوناگون هاي ديدگاه از ناشي هاي بندي

 يك عنوان به ما وظيفه پس است، نرسيده همگان توافق مورد قطعيت يك به هنوز نيز، اجتماعي هاي كنش چرايي توضيح براي

 وجود آيينه در را خود كه برسيم انسانيت از اي درجه به و بيفزاييم خود توانايي و دانش بر كه كند مي حكم چنين زنده موجود

 كه ارتباطاتي و باشد مي موثر كامال جامعه فرهنگ سطح ارتقا در سينما ويژه به اجتماعي و فرهنگي فضاهاي نقش. ببينيم ديگران

. دهد مي افزايش افراد در را مكان به تعلق حس و شده افراد تعامالت رفتن باال باعث دارند فضاها اين در حضور سبب به افراد

 عامل تواندمي و دارد را آن دقيق بيان و انتقال وظيفه و است اجتماعي معضالت مستقيم كننده منعكس نمايشي هنرهاي

  .باشد جامعه در اجتماعي هاي ناهنجاري از بسياري پيشگيري
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