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 ،و محیط مسکونی شی شدگی مسکن

 شهر همدان کوی رضا در کن اجتماعیمس: مطالعه  نمونه مورد

  2زهره روغنیان 1فاطمه مرادی

 *(نویسنده مسئول) 1تهران تحقیقات و علوم واحد شهرسازی، دکتری دانشجوی

Email: hf_moradi@yahoo.com 

 2دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی

 *(نویسنده مسئول)عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 

Email: z_roghanian@yahoo.com 
 :چکیده

مسکن به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای انسان نه تنها به . امروزه مفاهیم کیفی مسکن مغلوب ابعاد کمی آن شده است     

اجتماعی  -ن از عوامل محیطی مطرح است، بلکه از دیدگاه فرهنگیعنوان یک سرپناه فیزیکی به منظور در امان نگاه داشتن ساکنی

هویت اجتماعی مسکن به همراه محیط اطرافش، نقش بسزایی در شکل گیری هویت فردی و . حائز اهمیت می باشدبسیار نیز 

رایط آن الگوهای رفتاری شنهایت متناسب با کنند و در ن رشد می آ بطن انسان ها در این محیط متولد می شوند، در .ساکنین دارد

مسکن  امروزه نگاه تک بعدی به مسکن از دریچه اقتصاد، .ماده ورود به محیط اجتماعی وسیع تری می شوندو آ می پذیرندخاصی را 

 هنر، سنت وفرهنگی و نادیده انگاشتن  -باعث کمرنگ شدن شاخص های اجتماعی را تنها به عنوان نوعی کاال معرفی می کند و

عدم توجه به این مسائل، بسیاری از مساکن شهرهای امروز را از مفهوم آرامش تهی کرده،  .ر ساخت و سازها شده استنوآوری د

حذف این شاخص ها از  روند مقاله حاضر،. روانی را دامن زده است -انسان ها را در خود محبوس کرده و ریشه مشکالت رفتاری

شدگی مسکن مطرح می کند و با مقایسه اصول مسکن سنتی و مسکن مدرن، مباحث مسکن و محیط مسکونی را تحت عنوان شی 

برای این منظور، مجتمع مسکونی کوی رضا در شهر همدان مورد  .می پردازد هویتی در مساکن امروز -رفتاریبحران به بررسی 

مورد توجه و تأکید  را ایداری مسکنبومی سازی و پ تأثیر فرهنگ و سنت بر مسکن، ،پایان کاردر . بررسی و تحلیل قرار گرفته است

  .قرار می دهد

 .اف پذیری، بومی گرایی، فرهنگ، مسکن اجتماعیانعطشی شدگی، مسکن،  :واژه های کلیدی
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 :و بیان مساله مقدمه

  «…واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا  »

 (08کریم، سوره نحل آیه قرآن )« …قرار داد  شما منزل هایتان را محل آرامشتانوخدا برای سکونت »

خانه را در راپاپورت . صاحبنظران تعاریف گوناگونی از مسکن ارائه داده اند، در این میان تعریف راپاپورت ابعاد متنوع تری از مسکن را به تصویر می کشد       

او معتقد  .می کشدسپس بحث فرهنگ را پیش و  دانستهاقلیم  تنوع در ساخت مسکن را مربوط بهدر ابتدا  راپاپورت وهله اول نوعی نهاد می داند و نه سازه؛

ی مهاجرانو در این باره  شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تأثیر فرهنگی است که بدان تعلق دارد ،ازآنجا که احداث خانه پدیده ای فرهنگی استاست 

و معتقد ا. کید دارندأرغم تضادش با اقلیم جدید، همچنان بر حفظ آن ت حتی علی سازی فرهنگ خود را به مکان جدید برده و که شیوه خانه را مثال می زند

 .باشد ترین شکل آن می فرهنگی در وسیع -ای از عوامل اجتماعی حاصل مجموعهو  ثیر اقلیم باشد برگرفته از سنت استأشکل خانه بیش از آنکه تحت تاست 

  .می خواندولیه یا اصلی و دیگر نیروها را نیروهای ثانویه یا تغییردهنده در نتیجه، نیروهای اجتماعی و فرهنگی را نیروهای ا

از روز افزون به رشد جمعیت و نی در عدم تناسب بابحران امروزی مسکن، تنها  .این در حالی است که توجه به این اصول همواره نادیده گرفته می شود     

نبود فضای کافی برای بازی کودکان، افزایش تراکم  و زیر پا گذاشتن اصول انسانی، ساکنین روانی -به نیازهای روحیبی توجهی  مطرح نیست،مسکن 

 بهتنها در صدد رفع نیاز سفانه مسکن در دنیای شهری امروز، أمت. دتماعی مطرح در مسئله مسکن می باشزیربنا، از مشکالت اجسطح مسکونی و کاهش 

، تنها کسانی که دارای در این مقالهنگارنده بر اساس اعتقاد . شکل مسکن را دو چندان کرده استم و این موضوع استانسان  باالی سر یک سقفوجود 

مین نیازهای قادر به تأروانی  -مساکنی که به لحاظ روحیمسکن به معنای فیزیکی آن نیستند را نباید جزو نیازمندان مسکن به حساب آورد، بلکه تمامی 

در ادامه ضمن طرح مسائل و معضالت مسکن و محالت مسکونی، راه  از این روی .ی نیستند را باید به کمبود مسکن افزودهای مختلف سنرده     انسان در 

     . کارهایی برای بهبود وضعیت سکونت و ارتقاء سطح آرامش و هویت ساکنین ارائه می شود

 :فرضیه تحقیق

 .روانی در مساکن امروز، مسکن تبدیل به نوعی شی یا کاال شده است -تن ابعاد روحیفرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اینکه با نادیده گرف     

 : روش تحقیق

از آنجا که جامعه آماری این تحقیق مجتمع مسکونی کوی رضا در شهر همدان است، ابتدا با حضور . تحلیلی است -روش پژوهش در این مقاله توصیفی     

 .ی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری جمع آوری و سپس به تحلیل اطالعات پرداخته شده استدر محل اطالعاتی درباره ابعاد کالبد

 :معرفی مجمتع مسکونی کوی رضا

کیلومتر می  8.0هکتار در بخش شرقی شهر همدان واقع شده است و فاصله تقریبی آن تا مرکز اصلی شهر، برابر  8.0مجتمع مسکونی کوی رضا با مساحت 

 .باشد

 

 

 

 

 

 موقعیت مجتمع مسکونی کوی رضا در سطح شهر همدان: 1اره تصویر شم
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 www.maps.googlemap.com: مأخذ

    :تعریف مسکن

هزیستن بل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای مه شاکمفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد      

  (.1808پور محمدی، )و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می شود  در واقع تعریف. استخانواده 

 را خانه می گویند گیرد می شکل هم کنار در خانواده یک کردن زندگی اثر در که اجتماعی و واحد فرد هر سکونت در تعریف خانه نیز باید گفت، محل     

در این مقاله، برای محک زدن کیفیت زیست افراد و خانوار در مجتمع مسکونی کوی رضا، هر یک از واحد های مسکونی در  (.1838غفاری، ابرندآبادی،)

 .   ارتباطی تنگاتنگ با محیط اطراف که به لحاظ فیزیکی و اجتماعی با آن گره خورده اند، مورد بررسی قرار گرفته است

 :تأثیر فرهنگ بر مسکن

از این روست که هر جامعه ایی فرهنگ خاص خود را . فرهنگ خانه زیر مجموعه ای از کلیت فرهنگ جامعه است. ز جنس فرهنگ استامقوله ای  مسکن     

گونه ای  رامش داشته و آنآ دمی توان حریم جایی است که انسان. است« حریم خصوصی»داشتن سرزمین و خانه ای از آن خود، به معنای دستیابی به  .دارد

 . فردیت او ایجاب می کند زندگی و رفتار نماید که خود و

مطرح است؛ اول در فرهنگ نحوه ساخت مسکن که می توان از آن تحت عنوان آداب ساخت و ساز مسکن در هر  طیففرهنگ در باب مسکن، در دو      

که در یک شهر با یک الگوی  به این معنا ؛ررسی می باشدشهر و کشور یاد کرد و دوم فرهنگ استفاده از مسکن است که در زیر گروه های کوچک تری قابل ب

 کلی، هر قشر متناسب با نیازها و الگوهای رفتاری خود،  فرهنگ

 . برخوردی خاص با مقوله مسکن دارد

برای چند خانه بوده و در  داالن یک راه عبوری کم عرض. که داالن نامیده می شودشت ادر شهر همدان نمونه بسیار جالبی از معابر وجود ددر گذشته،      

ساکنین خانه های مجاور داالن اغلب با هم خویشاوندی . اکثر محالت، خانه ها از طریق این داالن های سرپوشیده به معابر اصلی شهر متصل می شده اند

ل معبر ورودی خانه های خود، هم یک فضای نیمه بدین ترتیب با ایجاد داالن در مقاب. داشته اند و از لحاظ فرهنگی با هم ارتباط بسیار نزدیک داشته اند

  (.1801بختیاری اصل، )زمستان در این فضا محفوظ بوده اند خصوصی ایجاد می کرده اند و هم در مقابل باد و سرمای 
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ترکیب فرهنگ یادآور طرح،  این. د که گرداگرد یک فضای باز مرکزی شکل گرفته اندتقسیم می شو از مساکن روه هاییبه گمجتمع مسکونی کوی رضا      

نکته جالب و در عین حال مثبتی که در این مجتمع مسکونی به چشم می خورد، طراحی و جانمایی . قدیمی شهرهاستخانه های مسکونی و مراکز محالت 

ین خرده فضا، حریم جدا کننده فضای ا. نقش همان داالن های سنتی را داردکه سعی در ایفای  است ها گروهیک از خرده فضاهایی سرپوشیده در ورودی هر 

 .  عمومی و نیمه خصوصی است، تباین و تنوع فضایی در مقیاسی خرد، محصول همین فضای سرپوشیده است

 داالن نمایش :3شماره  تصویر                                                        نمایش داالن :2تصویر شماره                         

                 
  1838 نگارنده،: مأخذ                                                                  1838نگارنده، : مأخذ                                   

داالن ها، چنانچه به لحاظ جنس و رنگ  فضاهایی مانند. در این میان، مسئله ای که حائز اهمیت است، جلوگیری از کاهش عملکرد مثبت فضا است     

دهند، بلکه به لحاظ تأثیرات روانی که بر  مصالح، روشنایی و بهداشت فیزیکی و بصری مورد توجه قرار نگیرند، نه تنها عملکرد اصلی خود را از دست می

، محصول عدم رسیدگی به تصاویر گویاست، وندالیسم شهریکه همانطور . یا می سازدای وقوع رفتارهای ناهنجار شهری مهمی گذارد، زمینه را بر ساکنین

بر محیط مسکونی  ثیرات منفی جبران ناپذیریاین حادثه شهر، تأ .مصالح کف و سقف پوشاننده و سقوط عملکرد آن از فضایی مثبت به فضایی رها شده است

  .خواهد داشت

 نمودی از وندالیسم شهری :4تصویر شماره 

 
 1838نگارنده، : مأخذ                                                   

 :و محیط مسکونی پایداری اجتماعی مسکن

نظم  اصل هویت اجتماعی، چهارپایداری اجتماعی با تحقق  .بقای پایداری انسان و محیط انسانی وابسته به حفظ تعادل و تداوم جهان زیستی است      

 ودخ انمسکن مطلوب فضایی است که فراهم آورنده آرامش و آسایش برای ساکن. وانی و فیزیکی محقق می شودامنیت و آسایش در دو بعد ر اجتماعی،
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حس تعلق به فضا و تعامل با امنیت کرده و فضای شهری که اصول پایداری اجتماعی در آن رعایت شده بتواند احساس آرامش و  باشد تا فرد با عبور از

 .دافراد موجود در فضا افزایش یاب

 مسئله دیگر در بحث پایداری اجتماعی مسکن و محیط وابسته به آن، موضوع رفتارهای اجتماعی به عنوان عامل سازنده و تقویت کننده تعامالت       

جسمی و  فضایی که آسایش. است به منظور دستیابی به این امر، فضایی که بسترساز وقوع تعامالت اجتماعی باشد، مورد نیاز .است محیط اجتماعی

هر چند فضای باز و مرکزی میان . مجموعه کوچکی از اتفاقات و حوادث مثبت شهری باشدشاهد بروز روانی استفاده کنندگان از آن را فراهم کرده و 

بهانه ساز برای تشویق  ، می تواند به این منظور مورد بهره برداری قرار گیرد، اما به دلیل نبود امکانات هر چند ساده امای مجتمع کوی رضاساختمان ها

  .استمجتمع بسیار محسوس متن فضایی در چنین تعامالتی جای ساکنین به حضور، 

خوبی برای تجمع پذیری افراد در محیط های شهری از  ساز مبلمان شهری به ویژه میز و نیمکت که همواره بهانه و پوشش گیاهی مناسب فقدان       

عدم کف سازی این فضای میانی مهم ترین عوامل برای عدم تمایل ساکنین برای حضورپذیری نیز آیند و جمله محیط های مسکونی به حساب می 

در نتیجه، در حال حاضر کارکرد اصلی این فضای باز میانی، ایجاد مکانی مناسب برای جوالن و پارک وسایل نقلیه سبک و سنگین است که . است

تمامی این معضالت  .غلبه ماشین بر انسان، از اساسی ترین مشکالت این بافت مسکونی است. می رودتهدیدی جدی برای محیط های مسکونی به شمار 

 . راهم آورده استفزمینه را برای هر چه کمرنگ تر شدن پایداری اجتماعی در این محیط مسکونی 

 غلبه ماشین بر انسان در محیط مسکونی: 6ره تصویر شما               با اقلیم     عدم پوشش گیاهی مناسب و سازگار : 5تصویر شماره 

                    
     1838 نگارنده، مأخذ                                                                           1838مأخذ نگارنده،                     

 

 :هویت و مسکن

هنگانی که . فردی او را می سازد، مکانی است که خود را با آن می شناسد و به دیگران می شناساند بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت       

پروشانسکی و همکاران تعریف روشنی از هویت مکانی . راجع به خود فکر می کند، خود را متصل به آن مکان می داند و آن مکان را بخشی از خود می شمارد

شی از زیر ساخت هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی او درباره جهان فیزیکی است که انسان در آن هویت مکانی بخ» :می دهند به دست

رضازاده، )دراک و رفتار را به وجود می آورد است که فضای تجربی انسان اعم از اغیره  این شناخت ها شامل خاطرات، ایده ها، دیدگاه ها و. زندگی می کند

1808.) 

بدون نیاز به خارج شدن از منزل انجام می دهند، این امر  را کارهای روزمره خود بیشتر ،، افرادو توسعه فضای الکترونیک فن آوریا پیشرفت امروزه ب      

در مسکن . اینجاست که مسئولیت مسکن و سازندگان آن دوچندان می شود اکن خود سپری کنند ورا در مس می شود تا انسان ها بیشتر وقتشانموجب 

 انسان امروزی وظیفه سنگین تری را به دوش می کشد؛ چرا که باید به همراه محیط مسکونی خود، به نحوی طراحی و ساخته شود که تضمین کنندهبال ق

 ؛ل گیری خاطرات فردی و جمعی را مهیا سازداجتماعی خود زمینه شک -آرامش، سالمت و امنیت ساکنین بوده و به موازات آن، در بطن فضای کالبدی

در مجتمع مسکونی کوی رضای همدان، شاهد ساختمان های هم ارتفاع و هم  .حس می شود، به ندرت مورد مطالعه این مقالهچیزی که در محیط مسکونی 

ودکان، امکان شکل گیری هر گونه خاطره برای شکل گیری فضاهای جمعی، پاتوق های کوچک و نیز فضای بازی ک مستعدفقدان فضای  .شکل هستیم

کودکان . یکنواختی و کسالت آوری، بر محیط چنپره زده است ، بیشتر ساکنین حس تعلقی به محل زندگی خود ندارند .شهری را از ساکنین صلب کرده است

کودکان به . غیر بهداشتی و کسالت آور سپری می شودفضای مناسبی برای بازی ندارند و دنیای کودکی آنها اغلب در داخل منازل و یا محیط های خاکی، 
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 حذف حس تعلق از زندگی .ر با این فضای خشک کنار آمده اند و حافظه فرهنگی آنان خالی از هرگونه خاطره هویت ساز استاجبا همراه خانواده هایشان به

   .داردبال نافش را به دتفاوتی آنان نسبت به مسائل محیط شهری اطربی شهری شهروندان به محل سکونتشان، 

 کودکان و فضای مسکونی کسالت آور: 8تصویر شماره          فضای بازی خشک و عدم استقبال کودکان از آن         : 7تصویر شماره          

               
 1838 نگارنده،: مأخذ                                                                           1838نگارنده، : مأخذ                                

 :به عنوان یک محیط مصنوعبر انسان  ینومسکمحیط ر یتأث

سیر صعودی شواهد نشان می . بر انسان در بین معماران بیشتر معطوف به روانشناسی و جامعه شناسی محیط می شود هبحث تأثیر محیط ساخته شد       

بخشی از سیسم  مردم و رفتار های آنها(. 1838غفاری، ابرندآبادی، ) دا محیط ساخته شده توسط بشر هستندر ارتباط ب ،جسمی و روحیدهد که مشکالت 

رفتارهای انسانی همواره در بستر محیط شکل می گیرند و .می باشند، به طوری که رفتار و محیط را نمی توان از یکدیگر جدا فرض کردمحیط های مسکونی 

تمامی عناصر موجود در یک محیط (. 1838پوردیهیمی، )را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد  توان بدون در نظر داشتن تأثیر محیط، شرایط رفتاری نمی

رفتاری عناصر کالبدی هچون جداره های محصور کننده فضا، بر بیننده و برداشت او از محیط تأثیر گذاشته و الگوهای  مسکونی اعم از عناصر عملکردی و

ور و در عین حال برای بیننده هیجان انگیز، نشاط آ فضایی که در بطن نظم خود انعطاف پذیر بوده و دارای تنوع باشد، همواره. خاصی را به او دیکته می کند

 .راکی انسان می شودآشفتگی بصری و اد باعثدر مقابل فضای بی نظم با عناصری که به طور اتفاقی در آن جایگزین شده اند،  آرامش بخش است؛

اثرات منفی دستیابی به این هدف در گرو حذف و یا کاهش . مجتمع مسکونی کوی رضا، قابلیت باالیی برای تبدیل به یک محیط مسکونی مطلوب دارد       

جداره موفق می توان به نظم، زیبایی  های یکاز ویژگی. جداره ها همواره جزو مهم ترین عناصر شکل دهنده فضا هستند. محیط نابسامان استاین حاصل از 

نصب الحاقات اضافی و ریختگی نمای . جداره های این مجتمع مسکونی، آشفتگی و یکنواختی کسالت آوری را به محیط تزریق می کند .و خوانایی اشاده کرد

مصالح نمای یکدست و یکرنگ در سرتاسر فتگی می کند؛ از طرفی ساختمان ها، برای بیننده آزار دهنده بوده و او را تشویق به فرار از فضا و رهایی از این آش

  .و خط آسمان یکنواخت، خوانایی جداره را با مشکل مواجه کرده است و حس سردرگمی و گمگشتگی در فضا، بر انسان غلبه می کند مجتمع
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                جدارهمان و نما، عدم خوانایی ختی خط آسیکنوا: 11تصویر شماره ی و بی نظمی جداره مسکونی     آشفتگ: 9تصویر شماره 

       
                                                                  1838 نگارنده،: مأخذ                                                                 1838نگارنده، : خذمأ                                 

این . گرداگرد فضای باز مرکزی استره کرد، چیدمان ساختمان های مسکونی ااز نکات مثبتی که می توان در مجتمع مسکونی کوی رضا به آن اش      

 نگامی که فرد در فضایی قرار گیرد که احساسه. موضوع نوعی نظارت پذیری را بر فضا حاکم کرده و موجب افزایش حس امنیت برای ساکنین می شود

تقویت این نقطه قوت، می تواند به تقلیل . به رفتار و عملکرد اجتماعی خود در فضا توجه بیشتری نشان می دهد ،او دست دهدتماشا شدن توسط دیگران به 

 .آلودگی های رفتاری کمک بسزایی کند

 :مسکن و سالمت

شواهد زیادی مبتی بر مشکالت جسمی و روانی  ولی اخیراً. پی برده شده است طوالنی است که به ارتباط مسکن به طور عام و سالمت مدت زمان نسبتاً       

ه شده یافت مانند استرس، افسردگی، اختالل در توجه، سوء مصرف مواد، رفتارهای پرخاشگرانه، آسم، بیماری های قلبی و چاقی، در ارتباط با محیط ساخت

تواند ساکنان را تحت تأثیر به عنوان مثال، مسکن نامناسب می . ضعیف و مسکن نامناسب استاین موضوع به ویژه در ارتباط با طراحی شهری . شده است

سته شده، ترک ها و یا سوراخ هایی در سقف می هایی که چکه می کنند، رنگ های پو مسکن فرسوده، لوله .های قابل توجه فیزیکی و روانی قرار دهداسترس

خطر فقط خانه های قدیمی و فرسوده نیستند که برای سالمت ساکنین . ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار دهند توانند عوامل استرس زایی باشند که سیستم

غفاری، )ری را برای ساکنان ایجاد می کنند آفرین هستند، بلکه بسیاری از خانه های جدید و نو ساخت نیز با نداشتن استانداردهای الزم خطرات بسیا

 (.1838ابرندآبادی، 

ر مجتمع مسکونی مورد مطالعه، نبود فضای سبز کافی و مناسب، بیگانگی همسایگان باهم، عدم وجود فضای مناسب برای استفاده گروه های خاص د       

اردی اتومبیل ها در سطح فضای مسکونی از مو جوالن همچون کودکان، زنان، معلولین و نیز نبود فضاهای پیرنشین، فرسودگی درصد باالیی از ساختمان ها،

نبود امکانات الزم جهت تخلیه هیجانات روحی قشر جوان ساکن در مجتمع، آنها را در . روانی ساکنین را با خطر مواجه می کند -هستند که سالمت روحی

نها به محل تولد و یا می کند و این خود نوعی گریز از فضا و کاهش حس تعلق آامکانات موجود در سایر نقاط شهر  خانه محبوس و یا وادار به استفاده از

عدم توجه به بهداشت محیط، دربست نبودن سطل های زباله موجود، عدم کف سازی و خاکی بودن سطح زمین و تبدیل آن به باتالقی  .زندگیشان می شود

مانی ساکنین به ویژه گروه های از گل و الی در هنگام بارندگی و ایجاد گرد و خاک به هنگام وزش باد با توجه به اقلیم شهر همدان، همگی سالمت جس

 .  خاص یاد شده را تهدید می کند

                             

 جسمی ساکنین -عدم توجه به سالمت روحی: 11تصویر شماره 
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 1838نگارنده، : مأخذ

 :زنان ومحیط مسکونی 

بدیهی است لذت از حضور در فضاهای شهری و برقراری روابط اجتماعی . فضاهای باز شهری بستر ارتباطات و تعامالت اجتماعی شهروندان می باشد       

الیت آنها، احتماال در ارتباط با ابعاد ابزاری و وع فعالیت زنان و مردان و ارزش فعن. است، بنابراین زنان نیز باید از حضور در فضا لذت ببرند نحق تمام شهروندا

است و بر حرکت و فعالیت های ارتباطی تکیه دارد که بدین ترتیب بر  اننکه بسیار تأثیرگذار بر فعالیت ز رددر این باره مدلی وجود دا. ارتباطی متفاوت است

به عبارتی، یونگ معتقد است . بل مشاهده استااین نوع نگرش در تمام فعالیت ها و مشمولیت های زنان ق. جمعی بودن و مشمولیت تکیه دارد تا فردگرایی

بدین ترتیب زنان در برقراری ارتباط بر ابعاد ارتباطی تکیه دارند در حالی که مردان در . ی بر فعالیت ها و حرکت های ارتباطی داردفعالیت های زنان تأکید

تکیه ندارند و  ارتی مردان به صورت ابزار با محیط برخورد می کنند، در مقابل زنان در ارتباط خود با محیط تنها بر بعد ابزاریببه ع. ارتباط خود بر بعد ابزاری

از همان . نها در محیط وجود داردنها و مشمولیت آان در جهت گیری آچندین تفاوت کلیدی میان زنان و مرد .رندبیشتر بر بعد ارتباطی در رفتار خود تکیه دا

دختران آموزش . متر کنجکاوی نمایندزمان کودکی دختران مجاب می شوند تا نسبت به پسران کمتر فعالیت های فیزیکی داشته باشند، بیشتر بترسند و ک

     دچار معتقد است زنان عموما  ،(Iras Marion Young)ایریس ماریون یونگ . داده می شوند تا فضایی کمتر را اشغال نمایند و کمتر در فضا فعالیت نمایند

می کند، عوامل کالبدی و طراحی فضاهای شهری محدود  دی زنان را درعوامل متعد. ک کمتر در مشمولیت در فضا هستندمحدودیت های اشغال فضا، تحر

. ترس به عنوان عامل مهمی در عدم حضور زنان در فضاهای عمومی مطرح می شود. فضاها و هنجارهای غالب اجتماعی و فرهنگی از این دست عوامل هستند

مرد  به وسیله مردان صورت می گرفت و بدین ترتیب نیازهای قلمروهای متفاوتی که برای زنان و مردان متصور می شد و در عین حال ساخت شهرها که

 (.1800رضازاده، )اد به خلق فضاهای جنسیتی منجر شد دمتوسط را مورد توجه قرار می 

چه ها به این موضوع حتی در مورد دختر ب. امال مشهود استکجای خالی حضور زنان در فضای مجتمع مسکونی کوی رضا مانند سایر فضاهای شهری          

از این روی، زنان نه تنها خود تمایلی به حضور در محیط مسکونی مذکور ندارند، بلکه به خاطر . دلیل نبود فضای سازگار با نیازها و روحیات آنها مصداق دارد

ها به ناتوانی محیط به تأمین  این ترس حاصل اطمینانی است که خانواده. ترس از شرایط و جو حاکم، مانع حضور فرزندان دختر خود در فضا می شوند

این در حالی است که حضور زنان به لحاظ نوع رفتار و فعالیتشان، همواره به تقویت لطافت و امنیت محیط کمک می . خود دارندسالمت و امنیت کودکان 

. امل هر فضای شهری ضروری و با اهمیت استزنان توجه بیشتری به حوادث جاری در فضا نشان می دهند؛ در نظر داشتن این موضوع برای رشد و تک. کند

می ، استفضا دخالت دادن زنان در امور مربوط به مدیریت و ساماندهی این محیط مسکونی عالوه بر این که راهگشای بسیاری از اتفاقات ناهنجار جاری در 

    .  بیانجامد و در نهایت جایگاه آنها در محیط شهری به افزایش حس تعلق و امنیتتواند  

  :جمع بندی و نتیجه گیری

ر، از با توجه به مشغله های جسمی و فکری شهروند امروز، برخورداری از محیط مسکونی سالم، هویت بخش و ایمن از رفتار ها و حوادث شهری ناهنجا       

وندی افراد به منظور ورود به سایر عرصه محیط مسکونی به خوبی قادر به تربیت شخصیت شهر. حقوق اولیه و اصلی ساکنین محالت به شمار می رود

تأمین آسایش جسم و روان خود  بیشتر وقت خود را در آن می گذراند و برای ،محیط مسکونی، محیطی است که هر شهروند. اجتماعی وسیع تر    می باشد



 

 

9 

 

شهروندان دامن زده  ادراکی -بحران هویتیبر  ی امروزمسکونی در شهرهاهای محیط بسیاری از شرایط حاکم بر ؛ این در حالی است که ن پناه می بردبه آ

، موجب شده تا مردم بیشتر ترجیح دهند در چهاردیواری خانه خود روز را به شب برسانند فرهنگ در ساخت و استفاده از مسکننادیده گرفتن سنت و  .است

ا محیط مسکونی خود نیستند و آلودگی های محیطی افراد پیر و سایر گروه کودکان اغلب قادر به برقراری ارتباط ب، تا اینکه در فضای مسکونی حضور یابند

در صورت ادامه این روند، حس تعلق در زندگی شهری افراد رو به فراموشی می رود و مسکن و محیط گره خورده به آن،  .های خاص را از فضا فراری می دهد

. اعتبار می یابدمسکن تنها در ویژگی اقتصادی با حذف رفتارهای سالم و تعامالت اجتماعی، چنین شرایطی در سرانجام  .می شود بی تفاوت ساکنین در نظر

         .می شودشدگی مسکن و محیط مسکونی  محیط را مسخ کرده و منجر به شیاین اعتبار تک بعدی 

مسکونی به پاکسازی محیطی و رفتاری در محیط های عف از این روی، الزم است تا مدیران شهری و محلی با تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ض       

ی چنین رویکردی نه تنها به کاهش و حتی حذف بی تفاوت. محالت پرداخته و زمینه را برای افزایش حس تعلق و اعتماد ساکنین به فضا فراهم آورند

در این . می کند رگیر کرده و تشویق به مشارکت در امور شهریدشان شهریمسکونی و بلکه آنها را با مسائل محیط  انجامدمی شهروندان به محیط زندگیشان 

        .صورت شاهد تربیت شهروندانی خواهیم بود که همواره نگران شهر و زندگی شهری هستند
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