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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

فضاي باز مجموعه هاي مسكوني نقشي تعيين كننده در ارتقا كيفيت سكونت پذيري و مطلوبيت طرح هاي مسكوني دارد. در  

شرايط زندگي امروز شهرهاي بزرگ، امكان زندگي در خانه هاي تك خانواري بزرگ دور از تصور است و در كشورهايي چون ايران 

كه الگوي وارداتي غربي را وارد ساخت مجموعه هاي مسكوني كرده، فضاي باز مجموعه هاي مسكوني در ساكنان احساس تعلق 

كافي ايجاد نمي كند. هدف پژوهش شناسايي عوامل موثر بر ايجاد حس دلبستگي به مكان از طريق رعايت اصول طراحي صحيح و 

كه منجر به تشويق ساكنان به حضور بيشتر در فضا مي شود. در اين پژوهش  بهينه فضاي باز ميان مجتمع هاي مسكوني است

تحليلي ابتدا نگاهي به مفاهيم و بررسي شاخص هاي عمده در اين زمينه داشته و در اين راستا -سعي مي شود با روش توصيفي

  كليه اصولي كه موجب ارتقاي حس مكان مي شود احصاء خواهند شد. 

  

  

  ان، حس، حس مكان، دلبستگي به مكان، فضاي باز مجموعه هاي مسكونيمك هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه

  

  

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111

حس دلبستگي به مكان يكي از مهمترين مؤلفه هاي كيفيت در فضاهاي شهري است. اين حس پس از ادراك و قضاوت در مورد 

كنندگان و  بهتر از محيط،رضايت استفاده آيد و عاملي مهم در هماهنگي فرد و محيط، باعث بهره برداري وجود مي محيط در فرد به

). برآورده شدن اين حس بخصوص درمورد 1385:58شود (فالحت  در نهايت حس  تعلق به محيط و تداوم حضور در آن مي

ها در هر رفت و آمدي از محله خود و از فضاهاي عمومي كه در  اي برخوردار است چراكه انسان العاده از اهميت فوق  فضاهاي محلي

گردد در هنگام  رو وجود حس مكان در محله كه منجر به ايجاد حس تعلق به آن مي محله وجود دارند عبور مي كنند، از اين

طراحي از الزامات است. اصالت يافتن انسان در طراحي فضا، و مطالعه ي درك و ارتباط او با محيط اطرافش از اولين اقدامات 

محيط زندگي اين مهم  آيد كه در طراحي  وجود مي يد قرار گيرد. اما مسئله وقتي بهمطالعات طراحي مجموعه هاي مسكوني با

 آيند كه ساكنان در آن حس تعلق  گيرد و در نهايت محيط هايي بوجود مي شود يا به آن توجه كافي صورت نمي ناديده گرفته مي
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گردد اين است كه همواره از  مسكوني در ايران مشاهده مي هاي اي كه در بررسي روند ايجاد مجتمع پاييني به محله خود دارند. نكته

هاي مسكوني كاسته شده و اين گونه مساكن از ايجاد  ريزي و طراحي غالب مجتمع توجه به اصول و معيارهاي شهرسازي در برنامه

مكان محلي   فاقد حسهاي جديدي كه  رسد كه اصالح چنين بافت اند. بنابراين به نظر مي محيط مطلوب مسكوني فاصله گرفته

هاي خالي قرار دارند. از طرفي از بين مجتمع هاي مسكوني  گرا روي سايت آل هاي جديد و ايده هستند، در اولويت باالتري از طراحي

نيز آنهايي كه در مقياس بزرگتري اتفاق مي افتند اهميت بيشتري مي يابند .لذا  اين پژوهش به دنبال اين پرسش است كه آيا 

هايي در مورد حس مكان  ان با طراحي فضاي باز مجموعه مسكوني حس دلبستگي به مكان را در آن افزايش داد؟ چه شاخصتو مي

قابل اعمال بر فضاي باز ميان مجتمع هاي مسكوني است؟ براي پاسخ به اين پرسش ها دراين پژوهش ابتدا به تعريف حس مكان، 

هاي مسكوني پرداخته و سپس اشاره اي مختصر به برخي اصول مطرح شده در حس دلبستگي به مكان ، فضاي باز ميان مجتمع 

اين راستا شده و با توجه به مفاهيم بررسي شده در نهايت اصولي براي طراحي ميان مجموعه هاي مسكوني با هدف ارتقاء حس 

  دلبستگي به مكان بيان مي شود.  

.مباني و مفاهيم.مباني و مفاهيم.مباني و مفاهيم.مباني و مفاهيم2222     

        مكانمكانمكانمكان    1111- - - - 2222

ان آن است كه انسان ها با شناخت مكان مي توانند به شناخت خود پي ببرند. مكان هاي امروزه مكان عنصر اصلي هويت ساكن

مكان خود به معناي جايي براي  بدون توجه به نيازهاي اصلي ساكنان آنها و پرداختن به نيازهاي زودگذر و آني ساخته شده اند.

ان كه ارتباط نزديكي با هستي و حيات دارد،هستي بخش نيز جاري شدن رويدادها و وقايع به منظور زندگي كردن است و همچن

مكان گاهي به عنوان محدوده اي از فضا شمرده مي شود كه نسبت به فضا،هم ارزش بيشتري دارد و هم ) 40: 1387باشد(حبيبي

بار معنايي و ارزشي  اينكه واقعي تر است.به عبارت ديگر،مكان وجهي از فضا شمرده مي شود كه وسيله چيزي اشغال شده و داراي

) مدني پور در اين تعريف به مقايسه فضا و مكان پرداخته و بار معنايي را در ايجاد مكان به عنوان مهم 32: 1379است.(مدني پور

) در اين تعريف هم به وجود انسان و هم 238: 1385ترين عنصر مي داند.مكان مفهومي انساني است كه به معنا توجه دارد.(رضازاده

مكان قلمرويي است كه اوال توسط جهان بيني انسان  بار معنايي در مكان كه دو عنصر مهم تلقي مي شوند اشاره شده است.به 

تعريف مي شود؛ ثانيا قلمرو ظهور و بروز رفتارها و اعمال انسان است ثالثا جايگاه حضور انسان و آثار وي(از جمله شهر و معماري) 

: 2015جايي است كه ما از آن بعنوان يك مفهوم ذهني ياد مي كنيم (منصوري پارسا و ترابي مكان. )38: 1391(نقي زاده است

با طراحي صحيح فضاي ما بين مجتمع هاي مسكوني و ايجاد  ،مفهوم مكان در ارتباط با پروژهشبا توجه به تعريف و ارزيابي . )27

اندهي بحران بي مكاني پرداخت و با شناخت انسان از اين مكان فضايي به همراه مولفه معني و تبديل آن به مكان مي توان به سام

او را از اين سرگرداني نجات داد. ايجاد اين مكان بايد با توجه به فرهنگ و جهان بيني ايراني باشد تا داراي ارزش و هويت باشد.اين 

  ت گيرد.امر مي تواند با استفاده از عناصر شاخص داراي هويت مربوط به فرهنگ هر مكاني صور

حسحسحسحس    2222- - - - 2222     

موجود يك  فيزيولوژيكحس،گنجايش .     )1373نامه دهخدا به معني دريافت، دريافتن، تاثر و آگاه شدن است (دهخدا حس در لغت 

 صلي دارد: نخست يكي از حواس پنجگانه، دوم احساس، است. واژه حس در فرهنگ لغت آكسفورد سه معناي ا ادراكبراي  زنده
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عاطفه و محبت كه در روانشناسي به درك تصوير ذهني گفته مي شود. يعني قضاوتي كه بعد از ادراك معناي شي نسبت به خود 

نتزاعي، مثل معناي شي در فرد به وجود مي آيد. كه مي تواند خوب، جذاب يا بد باشد، سوم توانايي در قضاوت درباره يك موضوع ا

حس در اصطالح حس جهت يابي كه به مفهوم توانايي يك فرد در پيدا كردن مسير و يا توانايي مسير در نشان دادن خود به انسان 

است. در نهايت حس به معناي شناخت تام يا كلي يك شي توسط انسان است. اما واژه حس در اصطالح حس مكان بيشتر به 

: 1389(ضرابيان و منعام ضاوت و تجربه كلي مكان يا توانايي آن در ايجاد حس خاص يا تعلق در افراد استمفهوم عاطفه، محبت، ق

23( .  

با توجه به اهميت اين حس در ارتقا كيفيت فضاهاي طراحي شده  به بررسي معناي حس مكان و مفهوم آن در ادامه نيز با توجه به 

مفاهيمي چون دلبستگي به مكان را نيزدر بر مي گيرد به بررسي  مفهوم دلبستگي اينكه بسياري از محققين معتقدند حس مكان، 

  به مكان مي پردازيم.

        حس مكانحس مكانحس مكانحس مكان    3333- - - - 2222

گيري شخص را نسبت به يك مكان با احساسي از تفاوت،  حس مكان يعني تجربه و درك خاص از يك قرارگاه ويژه كه جهت

معناست كه مردم تجربياتي فراي خصوصيات فيزيكي مكان،كه از حس مكان به اين كند.  يابي و درك فضايي مشخص مي جهت

طبق  )187: 1388(كارمونا  طريق حس هاي پنجگانه قابل حصول است، داشته باشند و نوعي حس تعلق به روح مكان پيدا كنند.

مكان امروزه وارد ادبيات اين تعريف مي توان به اين نكته اشاره كرد كه تعلق به مكان از ديگر واژه هاي است كه همراه با حس 

رشته هاي مختلف شده. روانشناسان محيطي تعلق به مكان را حاصل نوعي فرايند روانشناسانه مي دانند كه هم نوعي پاسخ 

بيولوژيك به محيط اطراف از طريق حواس پنجگانه را شامل مي شود و هم نوعي توليد فرهنگي است كه در ارتباط شخص با 

حس مكان مجموعه همه صورت  وابطش با ديگر كاربران فضا و اعضاي اجتماعات مختلف شكل مي گيرد.محيط فيزيكي و نيز ر

هاي ذهني است كه به دنبال حضور انسان در يك مكان و ادراك همه محسوسات و تخيالت و معقوالت و حتي توهمات، در ذهن او 

امل پيام ها، معاني و رمزهايي است كه مردم بر اساس نقش )محيط عالوه بر عناصر كالبدي، ش46: 1389(نقي زادهنقش مي بندند.

ها،توقعات، انگيزه ها و ديگر عوامل آن را رمزگشايي و درك مي كنند و در مورد آن به قضاوت مي پردازند. اين حس كلي كه پس 

عاملي مهم در  از ادراك و قضاوت نسبت به محيط خاص در فرد به وجود مي آيد حس مكان ناميده مي شود كه به عنوان

هماهنگي فرد و محيط باعث بهره برداري بهتر از محيط، رضايت استفاده كنندگان و در نهايت احساس تعلق آنها به محيط و تداوم 

  ) 23: 1389حضور در آن مي شود. (ضرابيان و منعام

: 1387(رحيميان و محكي  ند.حس مكان مجموعه اي از حكايت ها، روايت هاي فردي و جمعي است كه توام با مكان رخ مي ده

پس حس مكان رابطه مستقيمي با نحوه ادراك ناظر دارد كه پس از درك توسط حواس پنجگانه به قضاوت درباره ي آن مكان )23

حس مكان، تنها يك راه ساده براي توضيح نحوه ادراك يا دريافت مكان  پرداخته كه سرانجام سبب حس تعلق به مكان مي شود.

 ست بلكه مفهومي ارزشي و چند بعدي است و به شناسايي نمادين و عاطفي فرد نسبت به مكان مربوط مي شود.توسط فرد ني

 از نظر لينچ حس مكان عاملي است كه ميان انسان و مكان ارتباط برقراركرده و وحدت به وجود مي  )45: 1392(كاشي و بنيادي
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ي داشته و قابل شناسايي و به ياد ماندني و نمايان باشد تا حس مكان ايجاد كند. آورد، او اعتقاد دارد كه فضا بايد هويت قابل ادراك

بديهي است كه افراد نمي ) طبق تعاريف مذكور 1376اين نوع حس مكان مي تواند احساس تعلق نيز به همراه داشته باشد.(لينچ

ن را لمس نكرده و در آن حاضر نشده اند، حس مكان توانند نسبت به جايي كه آن را هرگز نديده و يا آنچنان كه بايد از نزديك آ

داشته باشند. به عبارت ديگر، شناخت كافي از يك مكان و درگير شدن در فعاليتهاي مرتبط با آن، شرط اوليه ايجاد حس مكان 

  است.

علق نيز در فرد ايجاد از تعاريف باال نتيجه مي گيريم كه الزمه ايجاد حس مكان وجود هويت در يك مكان است در اينصورت حس ت

با توجه به موارد فوق و تعريف حس مكان، به نظر مي مي شود كه حتي اين حس مي تواند در مشاركت فرد نيز تاثير گذار باشد. 

رسد كه بويژه در كشوري همچون ايران كه در مرحله گذار از يك نظام شهرسازي سنتي به مدرن است، ساماندهي مكان هاي 

هاي عمومي و قلمروهاي اجتماعي كه امكان افزايش تعامل افراد مختلف جامعه را با يكديگر و درنتيجه كاهش  شهري بعنوان عرصه

  تضادها و برخوردهاي غيرمتمدنانه را فراهم مي آورد، از اهميتي دوچندان برخوردار مي باشد.

ان و وابستگي به مكان را نيزدر بر مي مفاهيمي چون هويت مكاني، دلبستگي به مك بسياري از محققين معتقدند حس مكان،  

گيرد. و تحقيقات بر روي حس مكان اغلب بر روي سه ساختار دلبستگي به مكان ،تبعيت از مكان و هويت مكان متمركز شده است. 

  كه از ميان اين سه ساختار به بررسي دلبستگي به مكان مي پردازيم.

        دلبستگي به مكاندلبستگي به مكاندلبستگي به مكاندلبستگي به مكان    4444- - - - 2222    

تگي به معناي محبت، رغبت،دوستي، مودت، عشق و گرايش خاطر ياد مي شود. دلبستگي به مكان به در لغت نامه دهخدا از دلبس

عنوان يك مفهوم، رابطه و نقطه اتصال بين مردم و مكان ها است. امروزه مفهوم دلبستگي به مكان، نقش مهمي را در مطالعات 

افراد و محيط هاي معنادار است. تحقيقات نشان مي دهد  دلبستگي به مكان، زنجيره اي ميان روانشناسي محيط بازي مي كند.

    دلبستگي به مكان نقش مهمي را در انگيزه حضور و مراقبت از فضاهاي عمومي نظير ميدان ها پارك هاي شهري ايفا مي كند.

محرك انگيزه هاي  دلبستگي به يك مكان، ضمن آنكه منشعب از تجربه ها، رفتارها و سازمان هاي اجتماعي و احساسي افراد است،

رفتاري را برقرار مي سازد، لذا فرد با رفتار ها و كنش هاي خود در فضا ،سعي در توجه و مراقبت رفتاري افراد نيز بوده و هدفمندي 

بيشتر از آن را خواهد داشت. دلبستگي به مكان مبناي نحوه ارتباط و تعامل عاطفي مثبت انسان با فضا است و به واسطه 

دي، جمعي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد مي شود. برقراري اين تعامل عاطفي، موجبات پيوند انسان با فضا و معنا خصوصيات فر

همچنين دلبستگي به مكان با تاثير و تاثر متقابل كنش ها،  بخشي به فضا را فراهم مي كند و باعث عالقه بيشتر به مكان مي شود.

است. دلبستگي به مكان چيزي فراتر از تبعيت از مكان،بلكه منعكس كننده هويت اعتقادات، احساسات و آگاهي با مكان مرتبط 

افراد است. آلتمن معتقد است كه دلبستگي به مكان در نحوه ادراك هويتي فردي و جمعي تاثير گذار بوده و مبتني بر فعاليت هايي 

پس دلبستگي مكاني به عنوان مفهومي )70: 1392(سجادزادهاست كه افراد در غالب مقتضيات فرهنگي خود انجام مي دهند. 

هاي خاصي نيز برخوردار  توان گفت؛ پيوندي ميان شخص و محيط است كه ابعاد مختلف انساني و مكاني آن از ويژگي جديد، مي

 است.
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        شاخص هاي دلبستگي به مكانشاخص هاي دلبستگي به مكانشاخص هاي دلبستگي به مكانشاخص هاي دلبستگي به مكان    1111----4444- - - - 2222

طي است كه فرد را راغب به ماندن در آن مكان مي دلبستگي به مكان ناشي از تعامل افراد با مكان،معاني و ويژگي هاي مرتبط محي

كندو به واسطه حس فضايي آن مكان ميسر مي شودو در اين بين طراح نياز به درك روانشناسانه از تغييربافت مراكز شهري با تاثير 

ا در طرح ها و برنامه پذيري از فرهنگ هاي جهاني و فرم هاي ساخته شده دارد تا بر اساس آن بتواند ابعاد دلبستگي به مكان ر

بر اين اساس مولفه ها و شاخص هاي مهم در دلبستگي به مكان را مي توان را به ) 71: 1392(سجادزاده هاي خود لحاظ كند

  نشان داد.  1صورت شكل شماره 

  

  )71 :1392سجادزاده،ماخذ: ) چارچوب دلبستگي به مكان(1شكل شماره(

ز ميان مجتمع هاي مسكوني به عنوان مكاني براي تبادالت اجتماعي نيز وجود داشته حس دلبستگي به مكان بايد در فضاهاي با

  باشد بر اين اساس به بررسي مجتمع هاي مسكوني و فضاي باز ميان آن مي پردازيم.

        فضاي باز مجموعه هاي مسكونيفضاي باز مجموعه هاي مسكونيفضاي باز مجموعه هاي مسكونيفضاي باز مجموعه هاي مسكوني        5555- - - - 2222

هر كدام از فضاهاي باز يا بسته امكان قرار يك مجموعه مسكوني را مي توان به مجموعه هاي از فضاهاي باز و بسته تقسيم نمود. 

گرفتن در يك مجموعه را، با توجه به اينكه بستر چه نوع فعاليت يا رفتاري قرار مي گيرند، دارا مي باشند. در بهترين حالت يك 

گردد. اين رابطه  رابطه مناسب و منطقي ما بين اين فضاهاي باز و بسته وجود داشته باشد تا يك محيط مناسب براي زندگي فراهم

 بين پر و خالي در طراحي فضاهاي شهري و از جمله مجموعه هاي مسكوني از مهمترين عوامل برقرار كننده تعادل مي باشند.

چنانچه تعادل فضاي پر نسبت به فضاهاي خالي ضعيف باشد اجزا پراكنده شده و خارج از چارچوب قرار گرفته، در نتيجه فضا 

فضاهاي پر شهري مي بايست به مدد طراحي با هم به گونه اي تركيب شوند كه فضاهاي خالي را به عنوان نامتعادل مي شود. در 

از آنجاييكه تماس هاي روزانه در شهرهاي بزرگ .  )79: 1385(پاكزاد يك شبكه سه بعدي از فضاهاي مرتبط به هم به وجود آورند

شانس كمتري براي احياي رواني افراد وجود دارد، اين فضاها اگر نياز و  بسيار ضروري است و فرصت ها اغلب محدود است، بنابراين

اصطالح فضاي باز براي نخستين بار احتماال . )19: 2015(هدوي و ديگران احتياجات افراد را برآورده نكند بالاستفاده باقي مي مانند

 بيستم حاصل نوعي پنداشت (تهي) و يا هرآنچه از مورداستفاده قرار گرفت. نخستين تعاريف از فضاي باز در قرن  1833در سال 
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باقيمانده احجام (پر) قابل تصور است مي باشد. فضاي باز در آن زمان بيشتر در قالب فرم شناخته شده تا به عنوان يك عملكرد 

مردم جهت  دانسته شود. در تعريف فضاي باز، فضايي محصور شده توسط توده هاي ساختماني و عناصر طبيعي است كه توسط

انجام كارهاي مشخص و يا حتي نامعيني از زندگي روزانه اشغال مي شود. يان گل فعاليت ها را به سه دسته فعاليت هاي 

گل، در كتاب زندگي در فضاي ميان ساختمان ها، معتقد است كه از طريق طراحي  ضروري،اختياري و اجتماعي تقسيم مي كند.

اقليمي و اجتماعي تعداد استفاده كنندگان از محيط، بر دوام عملكردها و  يت هاي منطقي،محيطي و با توجه به برخي از محدو

نحوه گسترش آنها در محيط تاثير گذاشت. وي فعاليت هاي بيروني در فضاهاي باز مياني را به سه دسته تقسيم مي كند: فعاليت 

اليت ها هر زمان وقوع آنها ضروري به نظر برسد مي توانند هاي ضروري، فعاليت هاي انتخابي ، فعاليت هاي اجتماعي. اين نوع فع

: 1392طليسچي، عيني فر، (جليليحمايت شود و براي وقوع فعاليت هاي انتخابي مي توان شرايط محيطي بهتري به وجود آورد.

اجتماعي و انتخابي را پس اگر طراحي محيط با توجه به نيازها و فرهنگ استفاده كنندگان صورت گيرد مي تواند فعاليت هاي )59

  افزايش دهد. 

فضاي باز مسكوني،هر فضاي ساخته نشده در مرز و يا محدوده مجتمع مسكوني كه امكان استفاده از مزاياي اجتماعي و اقتصادي 

ي آن به صورت مستقيم و غير مستقيم براي كاربران وجود دارد.ساختمان هاي مسكوني و يا مرز و ديواره محدوده مجتمع، بدنه 

فضاي باز . )70: 1390(قاضي زاده اين فضا را محصور مي كنند. فضاي باز با ساختمان ها تعريف مي شود ولي آن را در بر نمي گيرد

مسكوني امتدادي از فضاي زندگي داخل خانه و جزئي از زندگي ساكنان است. فضاي باز مسكوني به عنوان مكاني ضروري براي 

اخت اجتماعي است. از اينرو فضايي مملو از ارتباطات است. اين  فضا هر چند امروزه ممكن است برقراري ارتباطات متقابل و شن

جلوه اي شهري داشته باشد، اما تمايزات بسياري چه از لحاظ ماهيت(مانند حياط وابسته و متصل به خانه) و چه از لحاظ كالبدي و 

د، با تمام فضاي باز شهري دارد. اين فضا به عنوان يك ميانجي و حوزه چه از لحاظ فعاليتهايي كه انتظار مي رود در آن صورت گير

دافع در مقابل جهان خارج از خانه عمل مي كند. فضاي باز مسكوني،محيط پيرامون حوزه يك همسايگي است كه به طور عيني 

ت ساكنان از زندگي مي شود. ادراكي را بر استفاده كنندگانش مي نماياند؛ سبب ارتقاي كيفيت محيط مسكوني و ميزان رضاي

   )45: 1390(راميار

        سير تحول تاريخي فضاي باز  مجموعه هاي مسكوني در ايرانسير تحول تاريخي فضاي باز  مجموعه هاي مسكوني در ايرانسير تحول تاريخي فضاي باز  مجموعه هاي مسكوني در ايرانسير تحول تاريخي فضاي باز  مجموعه هاي مسكوني در ايران    1111    ----5555- - - - 2222

به جز شرايط اقليمي و محيطي، باورهاي اسالمي در ساماندهي محالت مسكوني ايران موثر بوده اند.اسالم، تعهد به تشكيل 

عي يعني (خانواده،اهل محل و همسايگي) مي باشد را تقويت مي نمايد و مفاهيم (امت)كه الزمه آن استحكام واحدهاي اصلي اجتما

يكسان مي داند. در محالت مسكوني شهر اسالمي و ايراني به واسطه تداخل و پيچيدگي  (همبستگي و انسجام) را با مفهوم (امت)

ي ايجاد شده است.چنين تراكم ظاهري بازتابي فراوان ساختار شبكه فضاهاي باز عمومي تا خصوصي نوعي پيوستگي ميان فقير و غن

اين موضوع حاصل اصل ) 44: 1387(هشام.از مفهوم امت خواهد بود و سبب يكپارچگي و تعامل اجتماعي ميان شهروندان مي شود

ف مي مهم و اسالمي يعني اصل (عدالت) است كه ممكن است عدالت فردي و عدالت اجتماعي مد نظر باشد به توازن و تناسب تعري

عالوه  )6: 1389نقي زاده( شود و شامل موزون بودن ،نفي هرگونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و عطا كردن حق هر ذي حق است.

 بر اين تمايل افراد به حفظ خلوت و دستور شريعت اسالم به كنترل ديد و حفظ محرميت، سبب جدايي عرصه هاي عمومي و 
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) بنابراين مهم ترين ويژگي ساماندهي فضاهاي شهري 7: 1389راحمد و موسوي پو(.خصوصي در شهرهاي اسالمي شده است

پس باورهاي  .)1380(نقي زاده و امين زاده اسالمي را مي توان،سلسله مراتب ، درونگرايي،حد و حريم و اندازه دانست-ايراني

  اسالمي در شكل گيري اين فضاها در ايران تاثير بسزايي داشته است.

حالت سنتي ايران به ندرت داراي تقارن هندسي مشخصي هستند، اما همواره نظمي مركب از سلسله مراتب باز و از نظر شكلي م

با وجود  ) 30: 1389دانش(.بسته تشكيل شده اند كه در آنها الگوهايي از ارتباط و همياري هاي خاص اسالمي جريان داشته است.

ري فضاهاي باز مسكوني در اين شهرها هندسي و به سمت جهت بهينه شبكه هاي ارگانيك و غير هندسي، ساختار و جهت گي

اقليمي است.به طور كلي محالت مسكوني از يك نظام سه بخشي فضاهاي عمومي، نيمه عمومي و خصوصي تشكيل مي شده 

سي نيمه اند.همچنين نظام بن بست هايي كه از خيابان و كوچه ها منشعب مي شدند،راهي كار آمد و اقتصادي براي دستر

خصوصي به بيشترين تعداد واحد مسكوني را فراهم كرده كه از الحاق خانه هاي حياط دار محصور به يكديگر شكل گرفته و آنچه 

به صورت وقفه در فاصله بين خانه هاي به ظاهر نامنظم و در واقع مزين به مراعات نظام اجتماعي اسالم باقي مانده، به فضاهاي 

نمونه اي از فضاي باز را در بافت تاريخي شهر هاي  2شكل شماره در )8: 1391(مظفرپور و اسدپور اند. عمومي شهري تبديل شده

  ايران مشاهده مي كنيم.

  

  اصفهانبافت قديم                                  بافت قديم شيراز                 سلسله مراتب دسترسي از عرصه                        

  ه خصوصي در شهرهاي ايرانعمومي ب

  )8: 1391: مظفرپور و اسدپور(ماخذ ) : نمونه اي از فضاهاي باز در بافت تاريخي شهرهاي ايران2شكل شماره(

به طور كلي مي توان گفت كه با بزرگ شدن ابعاد خانه چهار صفه و گسترش فضاهاي آن، قادر به پوشاندن فضاي وسط نبودند و 

فضاي باز در خانه هاي اوليه به منظور تامين امنيت و ايجاد حريم خصوصي و   ).166: 1378(پيرنيا د اين فضا تبديل به حياط ش

حضور درخت و آب در حياط الزامي بود به . خلوت در مركز خانه واقع شد. حياط اصلي ترين فضاي باز خانه به حساب مي آيد

ي ياد شده است.هنگامي كه بيش ازيك خانوار در خانه هاي سنتي نحوي كه از حياط به عنوان گزيده اي از بهشت در خانه ايران

 شمسي جاي خود  1310ايران زندگي مي كردند خانه بوسيله حياط هاي به هم پيوسته سازمان مي يافت اينگونه خانه ها در دهه 
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ن دوره خيابان اهميت يافت و در اي . )109: 1387(عالمي را به خانه هاي چند خانواري با ريختي متفاوت،متناسب با شهر داد 

چيدمان فضاي بسته و باز به صورت شمالي و جنوبي سامان يافت. در اين نوع ساماندهي امكان ساخت بناهايي با حياط مركزي 

شهرهاي امروز ماحصل چنين ديدگاهي است كه بنا تنها در انتهاي زمين و يا كنار معبر با سطح   )272: 1375(ياوري .ممنوع شد

تنها در انبوه سازي و ساخت مجموعه هاي مرتفع، فارغ از تقسيمات شمالي و جنوبي،طيف  % زمين قابل احداث است.60اشغال 

واحد مسكوني و بيشتر در يك مكان  30متنوعي از هم نشيني فضاي باز و بسته امكان پذير است. در برنامه دوم توسعه احداث

: 1386(رفيعيان و حدادان  .واحد مسكوني و بيشتر كاهش يافت 10يز اين معيار به مالك انبوه سازي قرار گرفت و در برنامه سوم ن

طبقه در شهر تهران، كليه بلوك هاي مسكوني در محل  6در حال حاضر مطابق ضوابط موجود احداث ساختمان هاي باالي   )105

ع هر بنا) باشند و جانمايي ساختمان ها بايد به قرار گيري بنا بايد تابع قانون فاصله مناسب بين دو ساختمان( حداقل نصف ارتفا

  . )41: 1383دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ( نحوي باشد كه مزاحم نورگيري يكديگر نشوند

صول بعد از بررسي موارد فوق در اينجا به ارائه اصولي از انديشمندان در باب طراحي كه  به همراه موارد فوق مي تواند به ارائه ا

  طراحي ميان فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني با هدف دلبستگي به مكان، كمك نمايند، مي پردازيم:

.  خصوصيات مكان هاي مطلوب مجتمع هاي مسكوني بر اساس نظريه بنتلي.  خصوصيات مكان هاي مطلوب مجتمع هاي مسكوني بر اساس نظريه بنتلي.  خصوصيات مكان هاي مطلوب مجتمع هاي مسكوني بر اساس نظريه بنتلي.  خصوصيات مكان هاي مطلوب مجتمع هاي مسكوني بر اساس نظريه بنتلي3333     

  به عقيده بنتلي و ديگران مكان هاي مطلوب براي طراحي و ساخت مجتمع هاي مسكوني، واجد خصوصيات زير هستند:

غناي حسي: توسعه طراحي به منظور ارتقاي تجربيات حسي يا افزايش قدرت انتخاب گزينه هاي حسي، بايد تصميمات به نوعي  .1

اتخاذ شود كه تجربيات حسي استفاده كنندگان را، آن هم به نوعي كه موجبات لذت آنان را فراهم نمايد، ارتقا بخشد. اين كيفيت 

  غناي حسي ناميده مي شود.

يري: طراحي نقشه كلي راه ها و بلوك هاي ساختماني فقط مكان هايي كه براي مردم قابل دسترسي باشند و به آنان حق پذنفوذ .2

انتخاب دهند از آنجا كه نفوذ پذيري يك عامل اساسي در دست يابي به مطلوبيت است، بايد در اولين مراحل طراحي يك مجتمع 

  مسكوني مورد توجه قرار بگيرد.

پذيري: طراحي تزئينات فضايي و ساختماني و مكان هاي بيروني، تركيب مكان هايي كه بتواند براي منظورهاي مختلفي  انعطاف .3

استفاده شوند در مقايسه با مكان هايي كه فقط براي يك استفاده طراحي شده اند، به افراد حق انتخاب هاي بيشتري مي دهند. 

  خوانده مي شوند. "انعطاف پذيري  "يفيتي را عرضه مي كنند كه محيط هايي كه واجد چنين شرايطي باشند، ك

گوناگوني(تنوع): استقرار انواع كاربري ها روي موضع طراحي : مكان هايي يا دسترسي آسان زماني مفيد واقع مي شوند كه به  .4

ني استفاده ي دومين كيفيت كليدي حق انتخاب و جريان اعمال تجربه ها سمت و سو بدهند. بدين ترتيب گوناگوني به ويژه گوناگو

 محسوب مي گردد.
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خوانايي: طراحي محدوده ساختمان ها و محصوريت هاي فضاهاي عمومي، در عمل بخشي از درجات حق انتخابي كه به وسيله  .5

درك آن مكان  يك مكان عرضه مي گردد يا ميزان خوانايي آن ارتباط پيدا مي كند يعني مردم تا چه حد مي توانند به فهم و يا

  نائل شوند.

رنگ تعلق: زمينه سازي طراحانه براي اينكه مردم به زدن نشان خويش بر مكان هايي كه كار و زندگي مي كنند تشويق شوند،  .6

  اين امر بسيار مهم است كه شرايطي فراهم گردد تا استفاده كنندگان بتوانند به مكان هاي خود رنگ تعلق بدهند.

طراحي سيماي بيروني ، همين كه يك مكان بتواند به وسيله كيفيات ظاهري خويش مفاهيمي را به مردم تناسبات بصري:  .7

منتقل كند كه آنها را با حق انتخاب هايشان آشنا نمايد، آن مكان داراي تناسبات بصري است. براي اينكه بتوان با سطوح و نوع 

رابطه برقرار نمود، كليد رمزهايي جهن درك بصري در محيط برجا نهاده گزينه هايي كه قبال براي مكان مربوطه طراحي شده است 

   . )8: 1386شود (بنتلي و همكاران،

. اصول طراحي فضاهاي مسكوني بر اساس نظريه توسلي. اصول طراحي فضاهاي مسكوني بر اساس نظريه توسلي. اصول طراحي فضاهاي مسكوني بر اساس نظريه توسلي. اصول طراحي فضاهاي مسكوني بر اساس نظريه توسلي4444     

اصل هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني: در شهرهاي قديمي ايران واحدهاي مسكوني با حياط مركزي به يكديگر  .1

  ته اند و مجموعه يكپارچه اي را تشكيل مي دهند.پيوس

اصل محصور كردن فضا: از محصور كردن فضا به عنوان نخستين اصل حاكم بر طراحي مكان هاي شهري نام برده مي شود.به  .2

طاقنماها و طوريكه اگر فضا محصور نشود نمي تواند به يك مكان شهري جذاب دست يافت. در ايران در موارد بسياري بدنه اي از 

غرفه هاي مكرر به صورت متقارن يا متعادل فضا را محصور مي كنند. فضاي بين ساختمان ها بايد به گونه اي باشد كه احساس 

انساني را بر انگيزد. كيفيت هر فضايي چه بزرگ چه كوچك، با ارتفاع زياد يا ارتفاع كم و عريض يا باريك از نظر بصري واجد 

واند با عكس العمل ها و احساسهاي انسان مربوط باشد. طراحي فضاي شهري مي تواند آنچنان آگاهانه خصوصياتي است كه مي ت

در اين فضا قرار مي گيرد، احساسات ويژه اي را پديد آورد.انسان مهم تريت ركن فضا محسوب مي صورت گيرد كه در انساني كه 

شودو فضا بايد براي استفاده وي مقياس انساني بيابد. احساس محصور بودن در فضا اساسا بر رابطه فاصله چشم ناظر و ارتفاع بدنه 

تگي بدنه محصور كننده فضا ارتباط دارد. يعني نماي ساختمان ها محصور كننده فضا استوار است. محصور بودن فضايي با پيوس

بايد در محصور كردن فضاها نقش موثري داشته باشند. وجود فواصل متعدد ما بين بدنه ساختمان ها، اختالف فاحش بين نماها و 

  تغييرات ناگهاني در لبه قرنيز ساختمانها باعث ضعيف شدن كيفيت فضاي محصور مي گردد.

ل سادگي و فضاي محصور شهر ايراني: اصل سادگي تركيب توده ساختماني و فضا در معماري و شهر ايراني است.مانند باغ اص .3

فين كاشان كه فضاي مستطيل شكل ساده اي كه با ديوار و ساختمان محصور مي شود، به طرز ساده اي خيابانبندي شده، آب در 

سرو در ان فضاي محصور ايجاد شده است.در طراحي ها مي توان از فضاهاي محصور  آن گردانده شده و با بدنه وزيني از درختان

 مركب استفاده كرد. همچنين در طراحي ها بايد به خصوصيت ايستايي و پويايي فضاهاي محصور توجه نمود.
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مستقل از اندازه. در ايران  اصل مقياس و تناسب: منظور از تناسب رابطه ميان ابعاد مختلف يك فضا يا يك شي است، رابطه اي .4

ناظران بر اثر شرايط اقليمي و فرهنگي به فضاي محصور و تنگ بيشتر خو دارد.بسياري از فضاها ي معماري و شهري در ايران در 

  حاليكه متناسب و واجد مقياس انساني هستند متقارن نيز مي باشند.

ز نظر خصوصيات عرض و طول و ارتفاع از طرفي و عناصر و اجزا . اصل فضاهاي متباين: فضاهاي متباين فضاهايي هستند كه ا5

محصور كننده از طرف ديگر با يكديگر تفاوت دارند.اصل پايه ايي حاكم در طراحي شهر يا بخشهايي از آن در واقع ايجاد رشته ايي 

ضاهاي متباين در شهرهاي از فضاهاي محصور و متباين است كه اين فضاها واجد مقياس انساني باشند. دو خصوصيت عمده ف

قديمي ايران، پهن و باريك شدن فضا و همچنين سرباز و سربسته بودن آن است. در طراحي فضاهاي متباين بايد خصوصيت تفاوت 

و جاذبه بصري و همچنين قلمرو را مورد توجه قرار داد. روش طراحي چنين فضاهايي با تغيير مقياس و خصوصيت محصور نمودن 

  ي گردد.فضاها ميسر م

اصل قلمرو: معلوم و مشخص بودن حد و مرز يا قلمرو فضايي كه كه انسان در آن زندگي مي كند، خصلت فطري اوست. با  .6

بررسي تجربه گذشتگان در شهرهاي قديمي ايراني سه فضا با خصوصيت متفاوت از يكديگر را مي توانيم تشخيص داده و تفكيك 

  فضاي عمومي .3نيمه عمومي  -خصوصي فضاي نيمه . 2فضاي خصوصي  .1كنيم:

منظور تركيب فضاها و بدنه محصور كننده آنهاست. در صورتيكه بناهاي مختلف با هم تركيب شوند  اصل تركيب(كمپوزيسيون): .7

علي و فضايي را محصور كنند، الزم است مابين اين بناها آنچنان هماهنگي از نظر وحدت شكل برقرار باشد كه بدنه محصور كننده 

رقم تشكل از ساختمان هاي مختلف صورتي پيوست پيدا كند. در اين صورت به جاي كلمه ساختمان هاي مختلف مي توان كلمه 

واحد هاي همانند و هماهنگ را به كار بردكه مجموعه آنها پيوسته و هماهنگ است. اين خصوصيت هماهنگ كننده و پيوند دهنده 

در صورتيكه ميان بناهاي مختلف محصور كننده فضا ناهماهنگي شكلي باشد و عناصر تركيب را مي توان هويت معماري نام نهاد. 

  كننده نماي هر ساختمان حداكثر براي خود بدون ارتباط با ساختمان هاي مجاور طراحي شده باشند مجموعه فاقد تركيب است. 

ادراك كند، آگاهي پيدا كردن نسبت به فضاست. .اصل آگاهي از فضا: اصل پايه اي كه طراح بايد در جريان آموزش و عمل 8

  .)1372(توسلي معماري در واقع حجم و فضاست و طراحي عبارتست از رابطه متقابل ميان اين دو

        .چارچوب نظري.چارچوب نظري.چارچوب نظري.چارچوب نظري6666

اصول اساسي طراحي فضاي ميان مجتمع هاي مسكوني را با هدف ايجاد حس دلبستگي به مكان مي توان مواردي  از قبيل 

سلسله "، "ايمني و امنيت "و  "زيبايي "، "تباين "، "نقش انگيزي "،"مشاركت"، "پويايي و تكامل"،  "زيتمحوريت و مرك"

مطرح نمود و  "محصوريت"و  "تنوع در عين سادگي"،  "تركيب"،  "هويتمندي""، "منطقه بندي"،  "وحدت در كثرت"، "مراتب

  به توضيح مختصري از هريك از موارد مي پردازيم.

عناصر و فضاي حاكم بر آن به خصوص  در عين كثرت: محوطه و فضاي باز با توجه به تنوع و طبيعت( ارگانيك) اصل وحدت

 درختان و فضاي سبز، توپوگرافي و شيب زمين، هوا و جريان باد و كثرت عناصر به كار رفته در آن توسط انسان نياز به آراستگي و 
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ي مسكوني بايد به گونه اي باشد كه يكپارچگي و كليت طرح قابل تشخيص و هماهنگي دارد. طراحي فضاي مابين مجموعه ها

معني كنيم آنگاه  و بي نظمي عناصر را (تفريط) اگر يكنواختي و نظم خشك و صرفا هندسي در طراحي را (افراط) درك باشد.

  .)71: 1392هاشمي ( وحدت در كثرت را مي توان در اعتدال و آراستن منطقي زيبا در طراحي معنا و تبيين كرد

اصل قلمرو: طراحان بر اساس شرايط اقليمي و جغرافيايي، ابعاد و تناسبات زمين، نوع كاربري محوطه(رسمي،عمومي،نيمه عمومي و 

 اختصاصي)، مقياس محوطه(وسيع و بزرگ، متوسط و كوچك)، فرهنگ و الگوهاي رفتاري جامعه و سن استفاده كنندگان

( روزها، شبها و تركيبي از آنها)، ظرفيت مورد  ( دائمي، فصلي و موقت)، زمان استفاده كان)، نوع استفاده(بزرگساالن، جوانان و كود

و نسبت به مكان يابي فضاهاي فردي يك محوطه اقدام  نظر(استفاده عمومي و پر جمعيت، جمعت محدود و گروههاي كم جمعيت)

انند راه هاي سواره، پاركينگ ها و پياده راهها، منطقه جنگلكاري، مي كنند. به عنوان مثال در مقياس هاي بزرگ، مناطقي م

درياچه مصنوعي، آبنماي بزرگ و مسيرهاي جريان آب با فواره ها و غيره،منطقه گلكاري و چمن كاري، منطقه بازي براي سنين 

سرويسهاي بهداشتي) و مناطقي مختلف،منطقه نمايشگاه ها و فروشگاه ها، منطقه خدمات عمومي(غذا خوري و بوفه، نمازخانه، 

آتش نشاني و غيره) در نظر گرفته  دفع فاضالب، دفع زباله، موتورخانه، پست هاي مختلف، گاز، براي تاسيسات زيربنايي(آب، برق،

مي شود. نكته مهم اين است كه ممكن است عناصري و كاربري هايي وجود داشته باشد كه در فصل مشترك دو منطقه قرار گيرد 

وند دهنده چند منطقه باشند و يا به دليل ضرورت در چند منطقه ناهمگن قرار گيرد و اين انعطاف پذيري بايد در طراحي و پي

  محوطه هاي بزرگ مد نظر قرار گيرد.

اصل محوريت و مركزيت: معموال براي هر محوطه بسته به مقياس كار، حداقل يك محور اصلي حركتي پياده و يك مركزيت براي 

تجمع گروهي تعريف و طراحي مي شود و براي محوطه هاي با مقياس هاي بزرگ تر، مي توان از چند محور پياده( با مكث و 

رعايت سلسله مراتب دسترسي) و نيزچند مركز( اصلي و فرعي) در ابعاد و تناسبات مختلف استفاده كرد. طرح باغهاي ايراني كه 

، مي تواند الگوي بسيار خوبي براي محوطه سازي مجتمع هاي مسكوني بعنوان تمثيلي از بهشت( پرديس) معرفي مي شود

باشد.معموال طراحي محوطه با بافت هاي ريز دانه يا درشت دانه، متناسب با (وسعت محوطه، نوع كاربري، عناصر و مصالح مصرفي 

بافت ريز دانه در كنار گياهان بزرگ و  در آن) تعريف و انجام مي گيرد. به عنوان مثال طراحي محوطه با تركيبي از (سنگ ريزه با

درختان  پر حجم و در تركيبي از سنگ هاي پالك و چمن) فضايي زيبا و متفاوت با يك مسير( خيابان و پياده روي آسفالته) خلق 

 ل پيوند دهنده و يكپارچه سازي آنطراحي سنگ هاي كف محوطه با فاصله كم از هم و در طول يك مسير)، عام خواهد كرد.

محوطه تلقي مي شوند. رنگ متضاد و تمايز سنگ هاي كف نسبت به چمن و فضاي سبز، جلوه ي زيبا و متباين به محوطه مي 

  . )72: 1392(هاشمي  دهد

اصل مشاركت: طراحي محوطه بايد به صورت يباشد كه به افراد فرصت دخالت و تغيير د رمحيط را بدهد و افراد را در نگهداري 

نگهداري  نتيجه حس مسئوليت و مالكيت افراد افزايش مي يابد. دخالت طيف متفاوتي از تغييرات را چون كاشت، دخيل نمايد، در

و آبياري فضاي سبز تا تغيير در مبلمان را مي تواند در بر گيرد. افزايش تعامالت و مشاركت مي تواند تاثير مستقيمي در حس 

ركت د رطراحي فضا بايد به نحوي باشد كه همواره فضاهايي در جهت ايجاد دلبستگي به مكان داشته باشد. توجه به اصل مشا

  تعامالت اجتماعي ايجاد نمود.
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اصل پويايي و تكامل: طراحي محوطه بايد به گونه اي باشد كه در مراحل زماني مختلف بهره برداري، آن مجموعه به صورت 

در طراحي كمي مشكل است و كمتر مورد توجه طراحان قرار مي يكپارچه و كامل ديده شود. اين اصل مهم و پياده كردن آن 

گيرد. در اين اصل، توجه به طرح ساختار اصلي و فرعي طرح از يك طرف و توجه به رشد اين ساختارها در طول زمان تواما بايد مد 

ز ديد ناظران و استفاده نظر قرار گيرد.به خصوص رشد گياهان، گلها و درختان در محوطه سازي كه باعث تغيير در منظره ا

كنندگان در طول زمان مي شود و بعنوان مثال، نهال كاشته شده با ارتفاع كمتر از يك متر بعد از چند سال به درخت تنومندي 

 تبديل مي گردد. يعني ناظري كه در ابتداي بهره برداري از يك محوطه، با  ديد از باال به پايين به نهال نگاه مي كرد، اينك پس از

چند سال گذشت زمان از بهره برداري،بايد به آسمان و باالي سر خود نگاه كند تا بتواند تاج سر به فلك كشيده درخت( همان نهال 

  )72: 1392(هاشمي  قبلي) را تماشا كند.

توجه شود. مثال در اصل زيبايي: در طراحي محوطه بايد به اصل زيبايي توجه نمود. اصوال در طراحي همواره بايد به مقياس كار نيز 

ديدهاي به كريدورهاي بصري مطلوب و توجه به اصل زيبايي، ديد به دور طرح بايد به گونه اي باشد كه امكان رويت منظره هاي 

دور و عناصر برجسته محيط مانند كوه ها و دره ها، سواحل، طلوع و غروب خورشيد و غيره فراهم شود و عناصر كالبدي درون 

راي آن ايجاد نكند. طراحي يك محور قوي عبوري پياده مستقيم، مي تواند به برقراري اين امر كمك كند. تنوع محوطه مزاحمتي ب

ديد و منظر، تغيير رنگ ها و نور، تفاوت در وضوح عناصر و غيره در اين مرحله مطرح مي شود، در ضمن آنكه جزئياتي مانند شبكه 

ي آيد. در مقياس متوسط ارتباط با محيط همجوار شهري و حس كردن و جنس كف سازي در اين مقياس به چشم ناظر نم

همسايگان و عناصر برجسته داخل شهر مد نظر قرار مي گيرد. ايجاد پستي و بلندي در محوطه و حتي ايجاد پيوستگي بين فضاي 

پله هاي كم ارتفاع و محوطه سازي در سطح زمين و اتصال آن حتي تا پشت بام بعضي ساختمان ها، با كمك طراحي رامپ و 

عريض به برقراري اين اصل كمك مي كند و در نهايت توجه به مقياس هاي محدود و دقت در جزئيات محوطه سازي، توجه به 

مقياس انساني، نظم انساني، بافت و جنس كف سازي، دقت در انتخاب رنگ هاي عناصر همجوار، ديدن موج و حركت آب و غيره 

در تمام موارد طراحي بايد اين اصل رعايت شود .استفاده از  اشد و در طراحي بايد مدنظر قرار گيرد.در ديد نزديك مطرح مي ب

طبيعت در طراحي نيز از مواردي است كه در اين اصل تاثير مطلوبي داشته و حتي استفاده مستمر از طبيعت تاثير زيادي در حس 

  رتباط مستقيم و مستمر ساكنان با طبيعت حفظ شود.دلبستگي به مكان دراد و بايد طراحي به نحوي باشد كه ا

اصل تباين: در طراحي فضاي مابين مجتمع هاي مسكوني اين اصل كمك مي كند تا از يكنواختي فضا كاسته شود براي انجام اين 

و نور فضاها، تغيير در اصل بايد جاذبه بصري نيز در نظر گرفته شود.اين اصل را مي توان با تغيير اندازه درفضاها، تغييردر مقياس 

رنگ و مصالح بدنه هاي به كار رفته ايجاد نمود و محيطي جالب و زنده ايجاد كرد. اين اصل مانند ساير اصول بايد درست استفاده 

  شود در غير اين صورت سبب اغتشاش، هرج و مرج و بي نظمي در فضا مي شود.

ويري به ياد ماندني از خود در ذهن بيننده ايجاد كرده و باعث تجديد اصل نقش انگيزي: اين اصل باعث مي شود تا يك پديده تص

خاطره از يك فضا شود. يكي از راهكارهاي ايجاد آن در فضاي بين مجموعه هاي مسكوني استفاده از محرك هاي بصري و غير 

مشاهده مي شود. محرك  بصري در فضا مي باشد. محرك هاي بصري مجموعه عواملي است كه صرفا از طربق ديدار توسط ناظر

 هاي غيربصري براي بيننده قابل حس بوده و توسط هركدام از حواس پنج گانه دريافت مي شود.اصل نقش انگيزي مي تواند تاثير 
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مستقيمي در ايجاد حس دلبستگي به مكان داشته باشد زيرا وجود محرك هاي بصري و غير بصري در فضا و ايجاد نقش انگيزي در 

با گذشت زمان منجر به حس تعلق در محيط و تداوم حضور در آن مي شود. برخي از محرك ها در طول زمان تبديل  ذهن بيننده

به عناصري به ياد ماندني شده و باعث تعلق خاطر ساكنين و حتي ديگر افراد مي شود و فضا هويتمند مي شود.اين محرك ها مي 

از طريق نورپردازي در ذهن ناظر ثبت و ماندگار شود.خوانايي نيز مي تواند به اين  تواند با شاخص شدن در فضا و تاكيد بر آنها مثال

  اصل كمك كرده و با درك مكان تصوير ذهني مطلوبي را در فرد ايجاد نمايد.

اصل ايمني و امنيت: در محوطه سازي بايد حال و وضع جسماني و شرايط استفاده كنندگان را در حركت و سكون در نظر گرفت. 

ر نتيجه عابرين پياده نسبت به سواره در اولويت قرار مي گيرند. شيب راه هاي عبور بايد در حداقل ممكن باشد، تاكيد بر طراحي د

درصد) براي افراد ناتوان، معلولين و سالمندان همراه با راه پله هاي محوطه( با ارتفاع  7رامپ( سطوح شيب دار با شيب كمتر از 

ر) ايجاد پاگردهاي مناسب براي تغيير مسير رامپ و راه پله ها ضروري است. ايجاد پرتگاه هاي بدون سانتي مت 15-10حداكثر 

حفاظ در اختالف سطوح محوطه، مخل ايمني استفاده كنندگان تلقي مي شود. محوطه بازي بچه ها بايد به گونه اي طراحي شود 

نشود و زخمي نشود اين موضوع در طراحي تجهيزات بازي و كف  كه اگر بچه ها به زمين بخورند، صدمه جدي به بدن آنها وارد

محوطه بازي بچه ها با تركيبي از قطعات پيش ساخته( كف پوش هاي عايق يا فوم مخصوص)، چمن، شن و ماسه، خاكي و غيره در 

د دقت شود كه نظر گرفته مي شود. هم چنين در طراحي فضاهاي مختلف محوطه به خصوص فضاي نشستن و گوشه هاي دنج باي

  قابليت كنترل و نظارت وجود داشته باشد تا امنيت آن فضا حداقل در ابعاد ذهني براي استفاده كنندگان فراهم شود.  

اصل سلسله مراتب: يكي از نكات خالقانه در طرح توجه به سلسله مراتب در فضاي باز و ايجاد آن به كمك الگوهاي سنتي است. 

ان در فضاي باز براي رسيدن به فضاي خصوصي خانه ايجاد نمودكه سبب افزايش ميزان ارتباط ساكنان اين سلسله مراتب را مي تو

با هم مي شود. اين امر سبب افزايش حس تعلق و ايجاد فرصت هايي براي آشنايي با ساكنان مي شود. اين اصل را حتي مي توان با 

اين اصل مي تواند با ايجاد حريم هاي خصوصي  نيز ايجاد نمود. تغيير شيب در فضا،كف سازي و حتي كوچك و بزرگ نمودن فضا

  حس خلوت و محرميت را ايجاد نمايد.

اصل هويتمندي فضا: ايجاد هويت در فضاي باز مي تواند با استفاده از عناصر سنتي، استفاده از مصالح بومي و استفاده از نمادها و 

ها نيز فضا را داراي هويت نمود.هويت دار شدن فضا حس تعلق و حس مكان  نشانه ها در فضاي باز و حتي با شاخص كردن ورودي

را به همراه خود به وجود مي آورد. بايد در نظر داشت اگر خصوصيات نمايشي در طرح خيلي زياد باشد، از معنا و توجه به حس 

  مي تواند مكان را داري هويت كند. زمكان در آنجا كاسته مي شود. توجه به بوم شناسي مكان و استفاده از عناصر طبيعي ني

اصل تركيب: طراحي فضاي باز مجموعه مسكوني در عين تضاد با محيط اطراف خود بايد با آن نيز پيوسته و در ارتباط باشد. اين 

باشد. اصل نيز بايد در تركيب فضاهاي باز و بسته در داخل مجموعه رعايت شود به طوري كه اين دو فضا منسجم و تفكيك ناپذير 

  انسجام و بهم پيوستگي فضا مي تواند تاثير زيادي در احساس دلبستگي به مكان داشته باشد.  

اصل تنوع در عين سادگي: سادگي تركيب توده  ساختماني و فضا در معماري ايراني مشاهده مي شود. مثال در باغهاي ايراني فضاي 

 حصور مي شود و خيابان بندي ساده در آنها كه آب در آن گردانده شده مستطيل شكلي كه به طور ساده اي با ديوار و ساختمان م



                             
 
 

   

 
 

 14

 

و با بدنه اي از درختان فضاي محصوري را ايجاد مي كند. اين فضاها در عين سادگي بايد در محوطه خود داراي تنوع نيز باشند اين 

ع هاي مسكوني مي توان ايجاد نمود. در واقع تنوع را با ايجاد فضاهاي متنوع و مورد نياز و ايجاد زندگي در گوشه كنار مجتم

انعطاف پذيري فضا به اين اصل مربوط مي شود كه بايد مكان طراحي شده پاسخگوي تمام اقشار از كودكان تا نوجوانان، جوانان و 

جب رضايت افراد ميانساالن باشد. بنابرين طراحي بايد با رعايت اصل تنوع داراي انعطاف پذيري براي همه گروه هاي بوده تا مو

  شود.

اين امر مي تواند با استفاده  اصل محصوريت: فضا زماني به يك مكان جذاب تبديل مي شود كه اصل محصوريت در آن رعايت شود.

اختالف  از فضاهاي محصور مركب در فضا و حتي عناصر محصور كننده در فضا مانند عناصر طبيعي، بدنه هاي موجود در فضا،

شيده و حتي پيوستگي و اختالف ارتفاع ايجاد نمود. اين اصل مي تواند احساس انساني را برانگيخته كند و سطح، فضاهاي سرپو

  سبب ارتقا كيفيت فضايي شود. اين اصل حتي با كنترل مي تواند سبب ايمني و امنيت مكان شود.

. نتيجه. نتيجه. نتيجه. نتيجه7777     

اصل زير براي طراحي  خالصه  7مي توان اين اصول را به با بررسي و تعريف اصول ارائه شده و همپوشاني برخي از اصول با يكديگر 

نمود و مي توان نتيجه گرفت كه رعايت اين اصول در طراحي فضاي ميان مجموعه هاي مسكوني سبب افزايش حس دلبستگي به 

  مكان مي شود.

احي فضاي مابين مجموعه اصل تركيب را مي توان زير مجموعه اي از اين اصل در نظر گرفت، طر.اصل وحدت در عين كثرت : .اصل وحدت در عين كثرت : .اصل وحدت در عين كثرت : .اصل وحدت در عين كثرت : 1111

اين يكپارچگي مي تواند با اصل  هاي مسكوني بايد به گونه اي باشد كه يكپارچگي و كليت طرح قابل تشخيص و درك باشد،

تركيب نيز ايجاد شود به طوريكه  فضاي باز مجموعه مسكوني در عين تضاد با محيط اطراف خود بايد با آن نيز پيوسته و در ارتباط 

اي باز و بسته داخل مجموعه نيز باهم منسجم باشد وحدت در كثرت را مي توان در اعتدال و آراستن منطقي زيبا در باشد و فض

  طراحي معنا و تبيين كرد.

: با توجه به تعريف مذكور از قلمرو، اصل سلسله مراتب در اين زير مجموعه قرار مي گيرد.هنگامي كه اصل قلمرو با .اصل قلمرو.اصل قلمرو.اصل قلمرو.اصل قلمرو2222

و ويژگي هاي موجود در نظر گرفته شد مي توان از اصل سلسله مراتب  در آن جا استفاده نمود. و اگر بخواهيم  توجه به شرايط

اين اصل در ايجاد حس  جزئي تر به طراحي هر يك از منطقه ها توجه كنيم مي تواند تمام اصول را براي طراحي آن به كاربرد

  موثر است.. مالكيت و خلوت و درنهايت ايجاد دلبستگي به مكان

: ايجاد محوري براي حركت و گره ايي براي مكث بايد با رعايت اصل سلسله مراتب دسترسي صورت مي گيرد. پس .اصل مركزيت.اصل مركزيت.اصل مركزيت.اصل مركزيت3333

سلسله مراتب نيز درزير مجموعه اين اصل قرار مي گيرد. ايجاد محور و مركز در طرح عالوه بر رعايت اصل سلسله مراتب، بايد 

 لوگيري از يكنواختي و همچنين با توجه به تعريف اصل تنوع در عين سادگي، آن را نيز در بر مي گيرد.داراي اصل تباين براي ج

 اصل محصوريت نيز در طراحي محور مورد نظر مورد توجه قرار مي گيرد.  
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ه در مراحل زماني اين اصل در برگيرنده پويايي و تكامل مي باشد يعني طراحي محوطه بايد به گونه اي باشد ك.اصل زيبايي: .اصل زيبايي: .اصل زيبايي: .اصل زيبايي: 4444

ي انعطاف بوده به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي تمام ارامختلف بهره برداري،آن مجموعه به صورت يكپارچه و كامل ديده شود و د

گروههاي سني باشد. در اين اصل، توجه به طرح ساختار اصلي و فرعي طرح از يك طرف و توجه به رشد اين ساختارها در طول 

به خصوص رشد گياهان، گلها و درختان در محوطه سازي كه باعث تغيير در منظره از ديد  نظر قرار گيرد. زمان تواما بايد مد

ناظران و استفاده كنندگان در طول زمان مي شود پس در اصل زيبايي به طور مثال همانطور كه مطرح شد ديد به دور طرح بايد به 

ر برجسته محيط مانند كوه ها و دره ها، سواحل، طلوع و غروب خورشيد و گونه اي باشد كه امكان رويت منظره هاي دور و عناص

  غيره فراهم شود و عناصر كالبدي درون محوطه مزاحمتي براي آن ايجاد نكند. 

اين اصل باعث مي شود تا يك پديده تصويري به ياد ماندني از خود در ذهن بيننده ايجاد كرده و باعث  .اصل هويتمندي فضا:.اصل هويتمندي فضا:.اصل هويتمندي فضا:.اصل هويتمندي فضا:5555

ره از يك فضا شود.اين اصل اگر به درستي ايجاد شود فضا را داراي بار ارزشي و هويتي مي كند پس اصل نقش انگيزي تجديد خاط

در زير مجموعه آن قرار مي گيرد. همچنين رعايت و استفاده از هريك از اصول ذكر شده مي تواند سبب خاطرجمعي و در نهايت 

  ايجاد نقشي از فضا در ذهن ناظر شود.

با رعايت اصولي چون محصوريت، وحدت در عين كثرت، تباين، ديد و منظر، منطقه بندي مي توان در  ايمني و امنيت:ايمني و امنيت:ايمني و امنيت:ايمني و امنيت:.اصل .اصل .اصل .اصل 6666

  ايمني مكان نيز تاثير بسزايي داشت.  

ايجاد مشاركت و پيوند هاي اجتماعي تاثير بسزايي در افزايش حس دلبستگي به مكان دارد. ايجاد تعامالت  .اصل مشاركت:.اصل مشاركت:.اصل مشاركت:.اصل مشاركت:7777

ي تواند در امنيت مجموعه تاثير داشته و حتي شركت در جلسات و مشاركت  نگهداري از فضا سبب افزايش حس اجتماعي م

مالكيت به مجموعه مي شود. توجه به اصل مشاركت در ايجاد فضاها مي تواند محيطي مناسب را براي استفاده بهينه از محوطه 

  ايجاد نمايد.  

        مراجع مراجع مراجع مراجع         ----6666

  ترجمه مصطفي بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران، چاپ دوم. "محيط هاي پاسخده") 1386(بنتلي، اي ين و ديگران -1

وزارت مسكن و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري، دبيرخانه  "مباني نظري و فرايند طراحي شهري") 1385پاكزاد، جهانشاه، ( -2

  شورايعالي شهرسازي و معماري، انتشارات شهيدي، تهران.

،ص 2فصلنماه مطالعات شهر ايراني اسالمي،شماره  "ماهيت اجتماعي شهر اسالمي ")1389پوراحمد، احمد و موسوي، سيروس( -3

11-1.  

  تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران. "آشنايي با معماري اسالمي ايراني")1378پيرنيا، محمد كريم ( -4

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران،  "فضاي شهريقواعد و معيارهاي طراحي ") 1372توسلي، محمود ( -5

  تهران.

فضاي باز مجموعه هاي مسكوني و پاسخدهي محيطي؛ ") 1392جليلي، محمد و عيني فر، عليرضا و طليسچي، غالمرضا ( - 6

، صفحات 4، شماره 18معماري و شهرسازي، دوره  -نشريه هنرهاي زيبا "مطالعه تطبيقي سه مجموعه مسكوني در شهر همدان

68 -57. 
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  ,39-50،صفحات 35نشريه هنرهاي زيبا، شماره  "تصويرهاي ذهني و مفهوم مكان") 1387حبيبي، رعناسادات ( -7

اسالمي،  - فصلنامه مطالعات شهر ايراني "مباني شكل گيري و اصول سازمانيابي كالبدي شهر اسالمي ")1389دانش، جابر(-8

 .15- 31، ص 1شماره 

.نشر توسعه "مقررات شهرسازي و معماري و طرحهاي توسعه و عمران")، 1383رخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران(دبي -9

  ايران.

  نواخانه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.-جلد سيزدهم، مضعف "لغت نامه دهخدا") 1373دهخدا، علي اكبر (-10

  انتشارات اوقاف تهران. "عه هاي مسكونيدر آمدي بر طراحي مجمو") 1390راميار، رضا (-11

بررسي حس مكان و عوامل شكل دهنده آن(مطالعه موردي پروژه مداخله در ") 2008رحيميان، مسعود و محكي، وحيد ( -12

  اولين همايش بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مشهد مقدس. "بافت فرسوده ميدان شهدا مشهد)

،مجموعه مقاالت همايش  "رويكرد روانشناسانه و جامعه شناسانه به هويت مكاني در شهر هاي جديد") 1385رضا زاده،راضيه(-13

  بين المللي شهرهاي جديد ،تهران ،انتشارات شركت عمران شهرهاي جديد ،چاپ اول.

مرتبه سازي در آسيب شناسي انبوه سازي مسكن، تحليلي بر الگوي فضاي بلند ") 1386رفيعيان، مجتبي و حدادان، كيميا (-14

  .102-107،صفحات 55مجله آبادي، شماره  "مناطق شهر تهران

نقش دلبستگي به مكان د رهويت بخشي به ميدان هاي شهري( نمونه موردي ميدان آرامگاه شهر ") 1392سجادزاده، حسن ( -15
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