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 چکیده 

امع را بر آن داشته که توجه به و گسترش افقی شهرها در مناطق پيرامون، بسياری از جو یافزايش سريع جمعيت شهرنشينامروزه  

به دنبال اين پديده، بلند مرتبه سازی و آپارتمان . مسكن را به عنوان يكی از اولويت های مهم برنامه های توسعه خود قرار دهند

افزايش سريع جمعيت شهری در کشور ما که حاصل آن از هم گسيختگی و اين نيز مطرح گرديد و در ضمن آن پايداری نشينی 

وندهای اجتماعی خانواده ها و تضعيف سنت های فرهنگی در اغلب شهرهای بزرگ کشور بوده است، موجب بروز مشكالت فراوانی پي

در روابط اجتماعی افرادی که در مجتمع های مسكونی زندگی می کنند گرديده و تغيير شكل زندگی از خانه های سنتی ايرانی به 

وجود داشت، بكلی حذف در گذشته بين طبيعت و خانه های ايرانی  ی کهين رابطه عميقمجتمع های مسكونی بلند مرتبه و همچن

های اجتماعی يكی از مهمترين نيازها جهت نيل به توسعه پايدار يک آل، ارزان و مقاوم با رعايت جنبهشد ايجاد سرپناه و مسكن ايده

توان موجب ارتقای حس  امنيت می ی پايداری اجتماعی و ايجادپرداختن به زمينه اجتماعی حس تعلق يعنبا  باشد بنابراينشهر می

آموزش چگونگی برقراری و در کنار آن مقياس مجتمع مسكونی  نتيجه تقويت هويت اجتماعی در در تعلق ساکنين به مسكن خود و

 در اين گونه ه و پايداریآن توسعبه موازات و جلب رضايت اجتماعی و  تعامل متوازن ميان فرهنگ بومی و فرهنگ آپارتمان نشينی

 .بناها می باشد

  

  .مجتمع مسكونی ،پايداری اجتماعی ، پايداری،بلند مرتبه سازی: كلیدی گانواژ
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Residential based on maintaining stability and social and cultural interaction  
 

Abstract  

The rapid increase in urban population and the development of horizontal cities In the surrounding 

areas, have prompted many countries to regard housing as a major priority programs Their development. 

Following this process, high-rise and apartment dwelling, while the stability was also discussed and the 

The rapid increase in urban population in our country, resulting in the disruption of families and 

undermine social bonds and cultural traditions in most major cities of the country, Causes numerous 

problems in social relations of people who live in residential complexes and transformation of life Iranian 

traditional houses to high-rise residential complex and deep relationship that has existed between nature 

and Iranian house, completely removed. Shelter and housing ideal, inexpensive and robust with respect to 

social issues, one of the most important is the need to achieve sustainable development of a city So is the 

sense of belonging that is addressing the social context of social stability and security can be enhanced 

sense of belonging to the residents of its housing and thus strengthen social identity Scale residential 

complexes, and learning how to interact with the local culture and the culture of balance between 

urbanization and Social satisfaction as well as the development and sustainability of these buildings are. 

  
Keywords: High-rise building, sustainability, social sustainability, residential complex. 

      

 

 مقدمه  - 

 وجود به را کمبود مسكن جمله از فراوانی مشكالت آن دنبال به و کرد رشد فزاينده ای طور به جهان در شهرنشينی فرآيند صنعتی، انقالب از پس      

 دگرگونی برای تالش در و بوده گريبان دست به آن با همواره بشر که است مسائلی نخستين از واقعی، پديده های از يكی عنوان به مسكن واقع در. آورد

 های سياست توسعه، درحال کشورهای جمله از و مختلف دنيا کشورهای در رو اين از. است آن برای انديشمندانه و مناسب، معقول پاسخی يافتن و

 آن گرانی ويژه و به مسكن کمبود زمينه در که مشكالتی به توجه با نيز ما شد در کشور ارائه درآمد کم اقشار برای ويژه به مسكن تأمين متنوعی برای

ه دارد مساله نياز به مجتمع های مسكونی مطرح گرديد از اينرو در اين پژوهش به شرح فرايند توسعه ی مسكن می پردازيم و ابعاد مختلف توسع وجود

وی جنبه های فرهنگی توسعه، بررسی می ن ها را با نگاهی اجتماعی و پايدار تاکيد بيشتر بر رآی مجتمع های مسكونی و کارهای صورت گرفته در 

 درجه مناسب، امكانات مناسب، دسترسی با ايجاد محيطی يعنی مادی جنبه از يكی باشد کارايی دارای جهت دو بايد از زندگی فضای يا مسكن .نماييم

 طرز با فضاهای مناسب ايجاد يعنی مردم، ویمعن نيازهای به جوابگويی نظر ديگری از و آن نظاير و مناسب نور رطوبت، فشارمناسب، حرارت مطلوب،

 حس ايجاد سبب توانند می تلفيق شوند، نحوی ترين کامل به هم با شرط دو اين که صورتی اجتماعی، در رسوم و آداب و فرهنگ نوع و زندگی

 است از موضوعاتی يكی مسكونی رضايت کلی طور به  (1611همكاران، و ذبيحی). آورند فراهم را افراد رضايت از و درجاتی گرديده مسكن از مطلوبيت

 از رضايت که شده بيان و همچنين باشد می زندگی از رضايت حوزه از بخشی که شده ثابت و مطالعه شده مسكونی های محيط زمينه در کثراً ا که

 شناسی روان در مهم موضوع يک آنها یمسكون و محيط مردم بين رابطه (,Ge & Kazunori 2113) .دارد رضايت مسكونی با نزديكی ارتباط زندگی

 رضايت رو از اين (.( Rioux & Werner,2111است بشری سرگذشت در محيط ها ترين برجسته از يكی مسكونی محيط زيرا است، زيست محيطی

 شخصی، های ويژگی و طور مستقيم، به همسايگی واحدهای يا محله و مسكونی واحدهای دو معيار در رضايت ميزان به سكونتی محيط از مندی

 (.Galster & Hesser,1111) دارد بستگی طور غيرمستقيم به فرد اجتماعی و فرهنگی

 شده دريافت خدمات مورد انتظار و خدمات کيفيت بين شكاف مبين و است و مورد نظر مطلوب اهداف به افراد دستيابی ميزان مندی رضايت در واقع

 ارتقای منظور به آتی تصميمات سكونتی، وضع موجود تحليل برای تواند می ساکنان، سكونتی نارضايتی و تميزان رضاي در مؤثر عوامل شناسايی .است

 روش و نظری رويكرد را با مسكونی گردد رضايت واقع مؤثر ها سايرمكان در نواقص تكرار از جلوگيری و افراد سكونتی های کيفی محدوده سطح

 روابط از کلی نمای يک ارائه دنبال به و شد مسكونی ارائه رضايت مطالعه برای شناختی روش و نظری رويكردیمقاله  اين در. اند کرده مطالعه شناختی

 .باشد می مسكونی محيط و بين فرد شده ايجاد

رد بررسی و سهم را مورد توجه و باديدی مو شكافانه تر مو مسكونی محيط از مندی هدف از انجام اين مقاله اين است که فرايند های توسعه و رضايت

تا . يندهای توسعه و ساخت و ساز و رعايت اصول پايداری و حفظ محيط زيست مسكن مورد توجه قرار دهيمآبعد اجتماعی و فرهنگی را در اين فر

يم که تا چه ميزان يندهای توسعه ی مجتمع های مسكونی در حد توان اين مقاله برسيم و به دنبال اين امر باشآبتوانيم به يک الگوی مناسب برای فر

و انطباق توده با بافت پيرامون و حفظ ارتباط نزديک با طبيعت و اکولوژيک در فرايند  مسكونی محيط از مندی بعد اجتماعی و فرهنگی و ميزان رضايت

اين ميباشد که امروزه فرايند رشد  اهميت انجام اين تحقيق در اين مقطع زمانی. نها ميتواند اثر گذار باشدآتوسعه مجتمع های مسكونی و دوام و بقای 

يند باعث شده است که آجمعيت رو به افزايش خصوصا در کالن شهر ها گذاشته است و اين جمعيت انبوه احتياج به مسكن دارند و خود اين فر



 

3 

 

دهند و به جوانب اجتماعی و سياستگذاران در مورد مسئله ی مسكن و افراد دخيل در اين موضوع فقط به فرايند رشد واحد های مسكونی اهميت ب

تعداد  فرهنگی اين موضوع و بخش خدماتی و حفظ ارتباط با طبيعت پيرامون واحدهای مسكونی کمتر توجه کنند و اينگونه مسائل را در مقايسه با رشد

وان بدون نقص و خالی از هرگونه واحدهای مسكونی ضروری ندانند در صورتی که بدون توجه به اين مسائل دوام و بقای واحدهای مسكونی را نمی ت

 .مشكلی پيش بينی نمود و از اين جهت انجام تحقيق هايی از اين قبيل در زمان کنونی مهم و حياتی جلوه ميكنند

 

 مسکونی های مجتمع و مسکن مفهوم - 

 مكان يک عنوان مسكن به. نمود ارائه ان از احدیو و جامع تعريف توان نمی رو اين از. دارد متنوعی ابعاد و است و پيچيده گسترده مسكن مقوله      

 مانند خواب ميشود، تامين فرد يا خانوار نيازهای اوليه از برخی سرپناه اين در. ايد می حساب به خانوار اساسی و اوليه نياز و سرپناه عنوان به و فيزيكی

 و دارد مسكن از تری گسترده مفهوم سكونت واژه. طبيعت قابلزيست در م شرايط خالصه و جوی شرايط برابر در حفاظت و استراحت و خوراک و

 های فعاليت و سو يک از جمعی و فردی های فعاليت اينجا در خانوار فعاليتهای زيستی. است خانوار زيستی های فعاليت از ای مجموعه آن از منظور

 .بر ميگيرد در ديگر سوی از را اقتصادی و اجتماعی

و  و آموزش بهداشت ميسازد مانند فراهم را خانواده بهزيستی برای ضروری تسهيالت و خدمات تمامی که است محلی مسكن برابر در سكونتگاه مفهوم

 در خصوص به مسكن مقوله به اينكه و است آن و کارکرد نقش و بعد نظر از آن تعريف در مسكن مفاهيم به نگرش اهميت اما .اجتماعی و روابط فرهنگ

 و ريزی برنامه نظام در فعاليت های بخش چهارچوب را در مسكن جايگاه و نقشبايد  اساس بر اين ميشود نگاه چگونه فعاليت ایه بخش و مفاهيم قالب

 (1611همكاران، و ذبيحی) .شود گذاشته بحث به زمينه در اين آن تعريف و داد قرار بررسی مورد توسعه

 و اقتصادی توسعه و راهبردهای ها برنامه و هدفها قالب در بايد فعاليت مهم بخش يک و اساسی مقوله يک عنوان به مسكن حال هر به اينكه بر تاکيد با

 .ميگردد ارائه ارائه ميشود مسكن از زمينه اين در که برخوردهايی و برداشتها گيرد قرار مطالعه مورد کشور اجتماعی

 بازتابی واقع در و مبتنی بوده جامعه هر های ارزش و منابع بر عمده بطور ميشوند مطرح ملی توسعه ريزی برنامه در که اجتماعی کلی های هدف

 رمانهایآ از منبعث و بوده جامعه هر در ترين هدفها عمده از يكی زندگی های استاندارد بردن باال مثال عنوان به، ميروند شمار به اجتماعی رمانهایآاز

 .است اجتماعی رشد

 هدفهای از يكی اينجا در مسكن .است ايرانی خانواده هر حق مناسب مسكن به دسترسی است مدهآ ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون 61 اصل در

 در دولت که است مواردی از نآ به دسترسی های نمودن زمينه فراهم و بررسی لزوم و مسكن اهميت علت همين به. ميرود شمار به اجتماعی مهم

 .داده اختصاص نآ به خاصی و جايگاه ساخته منعكس اعیاجتم هدفهای با ارتباط در و خود های برنامه

 حق اين و است و زيستی اوليه نياز يک غذا مانند سرپناه سازد می مطرح را بهداشتی سرپناه يک به نياز مسكن مفهوم از برداشت اولين: سرپناه

 .است خانواده هر و فرد هر اجتماعی

 و بهداشتی خدمات و و تسهيالت امكانات به که سكونتی فضايی در گرفتن قرار و مناسب مسكونی محيط از برخورداری احساس به نياز :مسكونی محيط

 مسكونی محيط اينكه احساس. است برخوردار خاصی از اهميت باشد داشته دسترسی فرهنگی و مذهبی اماکن و فروش و خريد مراکز و بهداشتی مراکز

 با برخورد در ترتيب اين به .است مسكن های برنامه گيران تصميم و ريزان برنامه مورد توجه دارد اساسی نقش ساکنان سكونتی اجتماعی زندگی در

 آن امكانات به توجه با که است جامعه هر اجتماعی و شرايط اقتصادی بازتاب واقع در ديدگاه ها اين دارد وجود متفاوتی های نگرش و ديدگاه ها مسكن

 .برميگيرد در اجتماعی از تحول ای دوره در را یسكونت نيازهای از بخشی يا تمامی جامعه

های مختلف مسكن تک خانواری، آپارتمانهای کوتاه و توان شامل تعدادی بلوک ساختمانی شامل گونههای مسكونی را میمجتمع: های مسكونیمجتمع

در ايران نيز . شوندس طرحی از پيش انديشيده شده ساخته میها، بلوکهای آپارتمانی در يک قطعه زمين و براسادر اين مجتمع. در نظر گرفت بلند مرتبه

عنوان يكی از راههای پاسخ به نياز مسكن به سرعت های مسكونی بههمگام با روند رو به رشد شهرنشينی، سياست توليد مسكن انبوه در قالب مجتمع

شود اين است که به مرور زمان، همواره از توجه به ران مشاهده میهای مسكونی در ايای که در بررسی روند ايجاد مجتمعنكته. گسترش يافته است

های مسكونی کاسته شده و اينگونه مساکن از ايجاد محيط مطلوب مسكونی فاصله ريزی و طراحی غالب مجتمعاصول و معيارهای شهرسازی در برنامه

تدريج در ميان فضاهای سبز و زيبا و کم تراکم، اجتماعات الگويی را ايجاد کنند، بههای مسكونی که زمانی قرار بود با قرارگيری از اينرو مجتمع. اندگرفته

های مسكونی، رعايت اصول شهرسازی و ايجاد فضايی مناسب درحاليكه در ساخت مجتمع. هايی آپارتمانی با تراکم بسيار باال تبديل گرديدندبه مجتمع

 و ذبيحی) .تواند فضاهای جديد را به محيطهای مسكونی مطلوب تبديل کندن آنها میتامين خدمات و تسهيالت برای ساکنيبرای زندگی و 

 (1611همكاران،

 حال در جامعه ساخت فيزيكی تنها نه حالتی چنين در است گرفته قرار اجتماعی و اقتصادی تحول از سريعی ی مرحله در ايران ی جامعه امروزه

 تمام و رفاهی امكانات ی کليه به دستيابی و به مصرف ميل است گرفته قرار تحول و تغيير دستخوش يزن نآ اجتماعی و فكری بافت بلكه است دگرگونی

. است امروزی متحول ی جامعه های خواست از يكی نيز مناسب و مسكن خوب داشتن .تاس ايرانی ی جامعه افراد از هريک خواست توسعه مظاهر

 .است بوده مردم عموم ی عالقه و توجه مورد پيوسته دارد اجتماعی های گروه ساير با که اطیسبب ارتب به و آن خصوصيات خاطر به مسكن موضوع

 ارتباط با در را مسكن ی مسئله بايد و رفت آن سراغ به نگر سو همه ديدی با بايد بنابراين، دارد گوناگون ابعاد که است مسائل اجتماعی جمله از مسكن
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 و امكانات ی کليه مسكن بايد گيری تصميم و ريزی برنامه در داد قرار نظر امعان و بررسی مورد کيفی و یکم از اعم نآ به مربوط عوامل ی کليه

 به مسكن خصوصيات شناخت های شيوه و وسائل از يكی مسكن اجتماعی های شاخص بررسی ،گرفت تصميم اساس نآ بر و شناخت را ها محدوديت

 از يكی .نمود تسهيل را مسكن صحيح تصميم و ريزی برنامه هرگونه و شناخت را مسكن امر در موثر رامترهایاپ آن به کمک ميتوان که ميرود شمار

 دو انسان واقع در ميروند شمار فيزيكی به محيط با انسان رابطه سنجش مهم وسائل از ها شاخص ميباشد مسكن شاخص اجتماعی مهم های شاخص

 يا فيزيكی محيط با انسان که است کيفی ی رابطه نظر دوم از انسان عددی و کمی رابطه يعنی کمی رابطه دارد خود مسكونی محيط با رابطه گونه

 ی رابطه و مسكن نوع مسكن تصرف ی نحوه مانند. است مسكن با انسان رابطه ی کيفی های جنبه کننده مشخص شاخص اين دارد خود مسكونی

 (1677،افروغ) .دارند کار سرو یمسكون کيفی فضای ابعاد با رفاهی تسهيالت و مسكن با مدآدر
 

  ریزی و برنامه مسکن - 

در حال . شوديافتگی در دنيای امروز محسوب میترين نيازهای اصلی انسان و همچنين يكی از معيارهای توسعه عنوان يكی از اساسیمسكن به       

مبود واحدهای مسكونی است و در عين حال آنچه که به کيفيت ای که راجع به مسكن در سطح جهانی از آن صحبت می شود، مسئله کحاضر مسئله

فضايی مناطق  و توسعه سازی راهبرد بلندمرتبه های اخير،در دهه. شودگردد نيز تقريبا در بسياری از نقاط دنيا رعايت نمیواحدهای مسكونی باز می

-شكل. است يافته رواج ساز، و زمين مناسب جهت ساخت ن کمبودو همچني افزايش شهرنشينی رشد جمعيت و عنوان محصولبه ارتفاع در مسكونی

 همراه است، زيرا در اين ساختمانها، عالوه بر مسئله تجميع نيز تهديداتی و محدوديتها با آن، مثبت کنار آثار در طبيعتاً گيری اينگونه ساختمانی،

تهديدها و  از آنجا که. برداری بسيار حائز اهميت است بهره زمان در چه و چه درحين ساخت انرژی زياد آنها، موضوع مصرف سطح محدود کاربران در

 امنيت را فضايی و مسايلی مانند کيفيت و خوردچشم می به نيز کاربران حوزه در انرژی، بر حوزه عالوه بلند مرتبه ساختمانهای محدوديتهای پيش روی

اهداف  تحقق اين منظورگرفته و به  کاربران مورد توجه قرار زمينه با توجه به نياز اين ری درپايدا تا اهداف است الزم لذا دهد،می قرار الشعاع خود تحت

 تحوالت و اجتماعی تغييرات بر روند همواره بايد مسكن ريزی برنامه از اينرو ديدگاههای. شود استفاده محيطی روانشناسی، دانش و علوم رفتاری بايد از

 گروههای و افراد واقعی نيازهای بر بايد مسكن ريزان برنامه نظرگاههای. بگيرد الهام جامعه آن نهادی از تغييرات و باشد مبتنی جامعه دگرگونيهای و

 سنتهای سكونتی و تكامالت روند و امكانات و واقعی نيازهای و زندگی شيوه شناخت. باشد متكی جامعه متحول شرايط شناخت اجتماعی و مختلف

 با را سكونتی فضاهای و نيازها و ابعاد بتواند که ميرسد مطلوب ی نتيجه به وقتی ريزی برنامه. است مسكن ريزی رنامهب هرگونه اساسی شرط جامعه

 صورتی به را امكانات و شرايط و کمبودها و همواره توانها بايد مسكن ريزی برنامه. سازد هماهنگ جامعه تحوالت و روند اجتماعی و اقتصادی شرايط

 (1613حبيبی،) .شود فراهم اجرای صحيح ی زمينه امكانات تمامی کارگيری به با که بكند سنجش و ارزيابی

 

 نشینی آپارتمان -4

ريشه اصلی  است آن برگزيده معادل عنوان به فارسی کاشانه را ادبيات و زبان فرهنگستان که است انگليسی واژه آپارتمانی، های خانه يا آپارتمان      

باز می گردد، زمانی که خانه بصورت اليه ای روی هم قرار می گرفتند و از طريق يک دستگاه پله از پايين ترين طبقه تا باال ترين  پارتمان به تمدن رومآ

و به داليل   1621از اواخر دهه  اما در ايران. طبقه باهم ارتباط می يافتند و هدف از ساخت آن ها در روم کهن ايجاد واحدهای مسكونی استيجاری بود

به شيوه ای رايج در زندگی شهری حتی در طبقه   اتفاق افتاد، 1631و  1621گوناگون از جمله تغييرات اساسی شيوه زندگی که در طول سال های دهه 

ای سريع در شهر های ديگر نيز تكرار شد و عمدتا به ورود گسترده کااله  متوسط رو به پايين تبديل شد و با تحوالت شهری تهران که به صورتی

به شيوه های زيستگاهی  1671افزايش يافت و از دهه  وربه شدت در شهرهای کش  و شيوه های لوکس و مصرف گرايی مربوط می شد،  مصرفی

برای ساکنان مجتمع های ساخته شده با متعلق به دولت يا سازمان های مختلف، تعاونی نشينی،   اغلب مجتمع های ،مجتمع نشينی ،متعددی دامن زد

شيوه هايی که بزودی سلسه ای مراتبی از نوع بنا را . مجتمع های لوکس و گران قيمت ،ت مالی زياد به وسيله سازمان های دولتی يا برج نشينیتسهيال

قيمت و بزرگ گران   دارای خانه های  مورد اشرافيتی که از ابتدا  در اين حال خانه ها جز در. زندگی در شهر قرار دادند در کنار سلسله مراتبی از محل

ی و خريد تراکم از شهرداری ها که ازاين طريق مخارج سرسام آور خود را به دست می بود به تدريج از بين رفته، کوبيده می شدند و با تغيير کاربر

تجاری  مراکز شهری اداری به موازات اين امر، در حالی که .آوردند جای خود را به بافت های مسكونی مرتفع، تجاری و اداری در مراکز شهری می دادند

موقت يا ويال نشينی   تسخير مجدد روستاها به وسيله شهرنشينان به عنوان زيستگاه هايی: جملهمی شدند، حرکت های ديگری نيز آغاز شدند از 

  همچنان يا به دنبال  مدرن اقشار نوکيسه شهری با سبک زندگی سنتی يا .شهريان در مناطق روستايی کالردشت و ويالهای لواسانات، دماوند و شمال

 .آپارتمان های غول آسايی در برج های گران قيمت با تاسيسات لوکس  ، ياخانه های لوکس با حياط های بزرگ بودند

ی عآپارتمان نشينی بدين ترتيب با چنان سرعتی گسترش يافت، که بدون شک اين ترديد را به وجود می آورد که نتوانسته باشد در کنشگران اجتما

افراد در آپارتمان ها زندگی می کردند ولی آنها را چهار ديواری اختياری، می پنداشتند در حالی که فضای بيرون از آپارتمان، حتی فضای . درونی شود

نيت آنها در فاصله ای همسايگان آپارتمان های روبرو نيز در ذه. محدود پاگردی مقابل درهايشان، برايشان بازمانده ای از کوچه و خيابان های ديروز بود

هر چند به صورتی در هم شكسته و با  فضای جديد در فيزيک تحقق می يافت. به دوری خانه های روستايی زندگی می کردند و نه ديوار به ديوار آنها

مسايگی در اين حال اشكال کامال ه روابط .فناوری هايی روز به روز شكننده تر و خالی تر از انديشه معمارانه اما در ذهن انسان ها جايش خالی بود
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ه، از متناقضی به خود گرفت همسايه ها بايد همچون همسايگانی روستايی کمابيش با يكديگر همبسته می بودند، اما همچون شهری ها با يكديگر غريب

تناب ناپذير به بيگانگانی بی تفاوت برای يک سو بايد به شيوه هايی مبالغه آميز در زندگی يكديگر دخالت می کردند و از سوی ديگر، به گونه ای اج

خود را در تمام ابعاد مثبت و منفی اش بنماياند و همگان   چهره  ناشناس بودن در مفهوم جديد شهری به تدريج می رفت تا. يكديگر تبديل می شدند

ساکنان نخست   .يگر با سهولت بيشتری انجام می شدگذار البته از يک نسل به نسل د. پذيرفتن آن ندارند رفته رفته درک می کردند که چاره ای جز

به  ، آپارتمان نشينی1611در حالی که به تدريج از دهه . بيشترين موقعيت متناقض را تجربه می کردند 1671و  1631در دهه های  مجتمع ها

عنايی ، ابعاد، موقعيت و محل آن، يا به مبنابر مورد حياط داشتن ديمی تربسيار طبيعی تبديل شد و رفته رفته، خانه داشتن يا به اصطالحی ق  هنجاری

زيرا   البته تمام آنچه گفته شد رابطه مالكيت را منظور نظر داشت. سنتی و حتی فقير ماندن تبديل معنا می داد و يا به معنايی اشرافی روستايی و

 .ی پردازيماصطالح اجاره نشينی، خوش نشينی داستان و روايتی ديگر دارد که بعدها به آن م

برای هميشه درون آن از   چهار ديواری و مشترکات ناشی از آن  پايانی از حيات خود رسيد که  خانه ايرانی شايد همچون خانواده ايرانی بدين ترتيب به

چهارديواری   حالی که مفهومميان می رفت و جای خود را هر چه بيشتر به توزيع و تقسيم بيشتر و فردی تر فضا درون خانه هايی کوچكتر می داد و در 

د فخر می حتی در برج های لوکس و گران قيمتی که ساکنانش به سرمايه های خو  زندگی آپارتمان نشينی رايج شد اما. از خانه به آپارتمان منتقل شد

درک کنند،  را درموقعيت مدرنتياری زجر روزمره تحمل ديگرانی که نمی توانستند مفهوم چهار ديواری، اخ به نوعی  سال فروختند، برای نسل ميان

برای داشتن سرپناهی حتی در ميان  يک پنجاه متری شد و برای نسل جديد و جوان در اکثر اقشار جامعه، به آرزويی دست نيافتنی برای تصاحب  تبديل

 (1612،آلتمن) .زمين و هوا

 

 پایداری اجتماعی -5

ه پايدار، پايداری اجتماعی است و نخستين حضور انسان در فضای معماری در محيط سكونت وی حادث با توجه به اين که يكی از ابعاد مهم توسع       

عامل درست با می شود و اين مكان ارتباط بين زندگی فردی را با محيط اجتماعی او برقرار می کند توجه به عوامل و معيارهايی که بتواند انسان را در ت

 در واقع در پايداری اجتماعی محور اصلی، انسان نسل حاضر و. يط سكونتش سوق دهد امری اجتناب ناپذير استمحيط اجتماعی در عين حفاظت از مح

که . اجتماعی است آينده می باشد و برآوردن نيازها، افزايش کيفيت زندگی او و استفاده از تمام ظرفيتها و توانش در بهبود وضع خود از اهداف پايداری

امنيت، باال بردن سطح آکاهی و آموزش،  توانايی خوب زيستن، سالمت و رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، سی برابر به منابعمعيارهايی هم چون دستر

باز خورد آن در معماری، بوجود آوردن معماری پاسخگو است که همخوان با نيازهای اساسی و عالی . را دارا می باشد... مشارکت، ارتقاء روابط جمعی و 

رنده وهای رفتاری او و بهبود کيفيتهای فضايی مطابق با آن برای همه اقشار جامعه بويژه افراد کم درآمد و معلولين باشد، معماری که در برگيانسان، الگ

مردم و در اين ميان حمايت از زندگی اجتماعی و فرهنگی از طريق ارتقاء فضاهای عمومی برای درگير کردن . اعتقادات و الگوهای رفتاری است فرهنگ،

ذير شهر، افزايش ارزشهای فرهنگی و ايجاد ساختارهای با هويت در جهت بوجود آوردن حس تعلّق، ساخت محيط زندگی هارمونيک، و فضاهای انعطاف پ

به چهار عنصر  در تعريف پايداری اجتماعی، گروهی از محققاناز سوی ديگر  .از راهكارهای عملی طراحی برای دستيابی به پايداری اجتماعی است... و 

در اين معنا، مؤلفه هايی چون فرصت های برابر و توأم با . عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنيت: اصلی و تعيين کننده اشاره کرده اند

قش های اجتماعی به همراه پيشرفت برای تمامی انسان ها، زندگی همراه با تعاون و همكاری، فرصت هايی برابر برای تمامی افراد در جهت ايفای ن

نيز معتقدند  ديگر گروهی و. امنيت امرار معاش و ايمنی سكونتگاههای انسانی در برابر مخاطرات طبيعی، مبنای سنجش پايداری اجتماعی قرار گرفته اند

اسخگويی سياسی و مشارکت اجتماعی که پايداری اجتماعی در برگيرنده برابری، تامين خدمات اجتماعی نظير آموزش و بهداشت، برابری جنسيتی، پ

 (1671،اليوت)است 

ی مسكونی، وضعيتی است که ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع مسكونی خود رضايت داشته باشند و از همسايگی با اجتمع همپايداری اجتماعی در 

در واقع مسكن مهمترين تأمين کننده . جامعه دانست لذا بخش مسكن را ميتوان يكی از مهمترين بخش های توسعه در يک. سيار ساکنان لذت ببرند

اين بخش با ابعاد وسيع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی و کالبدی خود . تمدن و خانه، بهترين نگهداری فرهنگ اجتماعی جامعه است

از به آرامش، مسكن و خلوت، به فضايی نياز دارد تا در آنجا به انسان عالوه بر ني. اثرات گسترده ای در ارائه ويژگی ها و سيمای جامعه به مفهوم عام دارد

با توجه به نظريه مازلو، حضور انسان در فضا عالوه بر پاسخ به نيازهای . تعامل با ديگر انسان ها و محيط بپردازد و نقش اجتماعی خود را برعهده بگيرد

ثر در اصول پايداری اجتماعی واين مقاله سعی بر آن دارد، که عوامل م. مل می شودفطری، نياز به امنيت، هويت اجتماعی و نظم اجتماعی را نيز شا

 (1611،رهبری منش) .مجتمع های مسكونی را با نظريه ی نيازهای انسانی بررسی کند و در نهايت به ارائه ی اصول عملی و راهكارهای معماری برسد

  

 تاثیر محیط كالبدی بر شکل گیری پایداری اجتماعی -6

ليكن، طرح اين سوال که اين پيچيدگی از چه ويژگی برخوردار است بسيار مهم می  پيچيده است بديهی است يک محيط کالبدی انسان ساخت      

به دنبال آن پيچيدگی سيستم های ارزشی مورد بررسی قرار در اينجا، يادآوری نظريه عمومی سيستم ها که در آن پيچيدگی سيستم اجتماعی و . باشد

در محدوده سيستم های تجربی و در مرتبه انسان خودشناس، با ورود به سطح معنا، امكان ساخت بنيان های ارزشی و به . می گيرد ضروری می نمايد

ن مرتبه، انسان مختار است و برای خود و محيط تصميم گيری می در اي. دنبال آن امكان عكس العمل انسان نسبت به ارزش های آگاهانه فراهم می آيد

http://susandehghani.blogfa.com/post/1
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روابط اجتماعی و به  در مرتبه بعدی، يعنی جامعه انسانی خودآرمان، با ورود به سطح اميال و خواست ها، امكان ساخت( Barghjelveh, 1111. )نمايد

در اين مرتبه، جامعه در راستای کسب هويت اجتماعی . جتماعی فراهم می آيددنبال آن، تحقق عملكرد جامعه انسانی با اشاره به هدفمند بودن روابط ا

دو ويژگی ياد شده، زمينه ساز مرتبه بعدی ( Barghjelveh, 1111. )روحی واحد و يگانه يافته و براساس آن اهداف مشترک خويش را دنبال می نمايد

ه انسانی، امكان ساخت قوانين ذهنی و به دنبال آن امكان پيدايش سيستم های يعنی با ورود به سطح تفكر و انديش. در سيستم های تجريدی است

يک جامعه انسانی چون توانمندی تفكر و تعقل ( Barghjelveh, 1111. )ارزشی در راستای تبيين و ارزيابی جمعی گزينش های ذهنی فراهم می آيد

، چون زبان، سيستم های مجردی. ت آنها می دانددارد، به مرور ساخت سيستم های ارزشی جامعه خويش را بنيان نهاده و جمع خود را ملزم به رعاي

بر اين اساس می توان گفت . ين دسته قرار می گيرندو فلسفه، و همچنين سيستم های کالبدی، که عالوه بر ذهنی بودن واقعی نيز هستند، در ا منطق

کالبدی انسان ساخت ويژگی عملكرد آن در تداوم سيستم ارزشی فضای آن کالبد است، که از طريق ساخت روابط اجتماعی آن که ويژگی يک محيط 

که می توانند با شبكه ای غير فضايی از ارتباطات و  تآنهاسبنابراين، پيچيدگی محيط های کالبدی بيانگر فرم فضايی برنامه ريزی شده . حاصل می آيد

 .روابط اجتماعی مقايسه گردند 

 

 نقش ویژه كالبد در تبیین و ارزیابی محیط پایداری  - -6

. ردمحيط های کالبدی را می توان در عملكرد سيستم های ارزشی و در رابطه با ارزيابی مداوم گزينش های ذهنی، ساخت فضا جستجو ک          

شناسايی بنابراين، به منظور نوآوری در ارائه يک طرح مفهومی جديد، می بايستی نخست طرحواره ها و مفاهيم قبلی به کار گرفته شده در محيط مورد 

زيرا . احی اقدام نموداز اين رو، تنها با مكاشفه اصول ارزشی موجود در محيط است که می توان در جهت ابداع ايده ها و مفاهيم طر. و تحليل قرار بگيرند

بدون اين ارزيابی، هم نياز است که مسير مكاشفات . هر گونه ترفيع در انديشه انسانی، به روند ارزشی ارزيابی گزينه های تجريدی ذهن مربوط می گردد

، ساخت کالبدی بيگانه در روند توليد بدون ارزيابی فوق. از نو طی گردد و هم امكان دارد که فرآورده های طراحی در ادامه دستاوردهای قبلی نباشد

بازخورد اين مكانيزم، در سطح اميال و خواست ها موجب نارسايی در مناسبات هدفمند (. 1611برق جلوه، صفه، )فضای اجتماعی خودی قرار می گيرد 

بودن موضوع شناسايی و تحليل محيط  مجرد و مجسم. روابط اجتماعی، و در سطح معنا موجب نارسايی در پاسخگويی به ارزش های ذهنی می گردد

و منطق  سيستم های مجرد از نوع فلسفه، زبان -1: های کالبدی همانطور که اشاره شد سيستم های ارزشی در دو گونه متمايز تقسيم بندی می شوند

ای کالبدی که هم ماهيت ذهنی و هم سيستم ه -2. که فقط ماهيت ذهنی دارند و ساخت آنها فقط تابعی ذهنی از واقعيت های اجتماعی محسوب است

يک سيستم کالبدی نه تنها تابعی ذهنی از واقعيت است، بلكه، جزئی الينفک از آن نيز بوده و بخش واقعی برنامه ريزی های . ماهيت عينی دارند

که در بعد تجريدی، تابعی ارزشی،  اجتماعی را تشكيل می دهد دليل اين امر ذات و ماهيت دو بعدی ساخت تجريدی تجربی سيستم های کالبدی است

با نتيجه گيری از مطالب فوق می توان ( 1611فه، صبرق جلوه، . )ی را تشكيل می دهندو در بعد تجربی، جزئی الينفک از بخش واقعی هويت اجتماع

ارزيابی، هم از جانب توليد کنندگان اين . گفت که نقش محيط های کالبدی در تبيين و ارزيابی مداوم بنيان های ارزشی جوامع بسيار ضروری است

طرح اين نكته، . فضای کالبدی يعنی استفاده کنندگان، و هم از جانب هدايت کنندگان فضای کالبدی توليد شده يعنی متخصصين صورت می پذيرد

. پايدار، در اولويت برنامه قرار می دهدتدوين برنامه شناسايی و تحليل محيط های کالبدی را، به منظور هدايت، طراحی و کنترل توسعه در محيط های 

حتی اگر فرآيند طراحی با حساسيت هم تدوين شود، بدون حضور يک نظريه محتوايی سلسله فعاليت های طراحی به انجام نمی رسد، اينكه، بدون 

تن يک نظريه محتوايی تدوين شده نمی داشتن فرضيه ای از معرفت مطلوب نمی توان سواالت دقيقی در طرح شناسايی مطرح نمود و اينكه بدون داش

لذا، موضوع خاص مقاله، نقش محوری يک رويه عملی متفكرانه و دخالت آن در تعميم . توان ارزيابی نظام يافته ای از اجرای يک طرح را پيش بينی کرد

مل برنامه مطالعاتی، نظريه مطالعاتی، بيانيه اين نقش، در تبيين مسائل طراحی، شا. قابليت نظريه های محتوايی در اقدام عملی طراحی بوده است

محيط از طريق بازبينی رويكرد  بر اين اساس، ماهيت عمل فرآيند برنامه ريزی و طراحی. طراحی و نظريه طراحی محتوايی و ضروری معرفی گرديد

 (1616احمدی،) .کامل پژوهشی معرفی می گردد بنابراين مرور، مرحله شناخت خود به صورت يک فرآيند. شناختی و رويكرد طراحی ذهن مرور گرديد
 

 طراحی شهری پایدار و مدیریت شهری - -6

با تفكيک مفهوم توسعه، دو مفهوم . سياستهای موسوم به توسعه می توانند فرآيند کاهش يا افزايش پيوسته سطح زندگی را به همراه داشته باشند         

ند انباشت و افزايش سرمايه را شامل می شود که می تواند به ارتقای سطح زندگی و مطلوبيت همگانی توسعه حاصل می شود که توسعه سرمايه، فرآي

اين . توسعه مردم نيز معنای افزايش سطح ارضای نيازهای هر گروه اجتماعی براساس سلسله مراتب اين نيازها را شامل می شود. بينجامد يا نينجامد

بر اين اساس به نظر می رسد می . تی دامن زند و تنها امكان زندگی مطلوب را برای قشر خاصی فراهم کندتفكيک می تواند بر جدايی گزينی طبقا

سعه بايستی سياستهای کالن در حوزه شهری مورد بازنگری قرار گيرد و امكان ارائه متناسب تسهيالت و خدمات شهری، برای همگان و در راستای تو

جز از طريق تدقيق در سياستها و برنامه های کالن درون شهری ميسر نمی شود که بايستی به تغيير نگرش در  اين مهم. پايدار انسانی فراهم گردد

تر سياستهای شهری و جايگزينی روشهای کارآمد در نظام برنامه ريزی درون شهری بينجامد تا امكان زندگی مطلوب و افزايش رفاه شهروندی را بس

 (1622رحيمی،) .انی و التفات بر سرمايه اجتماعی فراهم گرداندتوسعه پايدار مبتنی بر توسعه انس
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جدايی گزينی مسكن و منطقه زندگی در ساختار شهری در کشورهای در حال توسعه در حال افزايش است، چنانچه به موجب آن هر کسی که          

ی برخودار می شود که تنها شامل خصوصيات مسكن نيست بلكه ويژگيهای مكانی چون زير ن های مناسب برای زندگدارای درآمدی مناسب باشد از مك

بر اين اساس افزايش کيفيت مسكن شهری، رعايت ( 1671اليوت ، . )ساختها، خدمات رفاهی و آسايش باال و دسترسی را نيز در بر می گيرد

در . شهری و امنيت و تسهيالت رفاهی شهری را اساس توسعه کالبدی و فضايی شهری به حساب می آورنداستانداردهای معماری و شهرسازی، بهداشت 

افروغ، )ساختار اقتصادی، ساختار سياسی و عرصه زيستی اجتماعی : اين ميان جدايی گزينی فضايی به سه عرصه مختلف و مرتبط با يكديگر برمی گردد

و محيطی سكونتگاه های انسانی هبودبخشی کيفيت زندگی انسان ها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی توسعه پايدار، رويكردی جامع به ب(1677

تيابی در اين معنا توسعه پايدار فرايندی است که با سازماندهی و تنظيم رابطه انسان و محيط و مديريت بهره برداری از منابع و محيط زيست، دس است

در فرايند توسعه پايدار، اهداف . گی مطمئن، امنيت غذايی، عدالت و ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهيل می کندبه توليد فزاينده و مستمر، زند

 ونداجتماعی و اقتصادی و محيطی جامعه در هر جا که ممكن است از طريق وضع سياستها، انجام اقدامات الزم و عمليات حمايتی با هم تلفيق می ش

استوار است و در حقيقت توسعة پايدار چيزی جز حفظ   ذخاير سرمايه ای ستة مرکزی مفهوم پايداری بر حفظ و نگاهداشته( 1612زاهدی و نجفی، )

پايداری اجتماعی تحت عنوان زندگی سالم و بارور و هماهنگ با طبيعت . ذخاير سرمايه ای چون سرماية انسانی، اجتماعی، طبيعی و اقتصادی نيست

تعريف، بقا و حيات جامعه همگام با حفظ کيفيت محيطی و مرتبط با نظام های اقتصادی در جهت دستيابی به باالترين سطح  در اين. تعريف شده است

 .رضايت از زندگی است 

بدين . است در اين رويكرد، تأکيد بر عدالت اجتماعی. در رويكرد اجتماعی به توسعة پايدار، جايگاه مردم فقير و نيازهای اساسی آنان در اولويت است 

بديت ترتيب در بحث . جوامعی که در آن عدالت نباشد پايداری نيز وجود ندارد. ترتيب تأمين نيازهای مادی مردم از اولويت های توسعه پايدار است

ماعی دو مفهوم مشارکت و در توسعه پايدار با رويكرد اجت. اجتماعی توسعه پايدار تاکيد بر رفع بی عدالتی و بی تعادلی در سطح جامعه مورد توجه است

پايداری اجتماعی به  احساس رفاه  و  زندگی انسانی  . مفهوم پايداری اجتماعی عمدتًا با ابعاد کيفی همگام است  توانمندسازی جايگاه ويژه ای دارند

ارتباط و تعامل ميان گروه های مردمی، معنای حفظ و بهبودبخشی سرماية اجتماعی، يعنی شكل دهی جوامعی همگن و يكپارچه با منافع متقابل، دارای 

سرماية اجتماعی به حقوق . جامع های دارای احساس ترحم، صبوری، قابليت انعطاف و تابع عشق و وفاداری که گاه با سرماية اخالقی نيز همراه می شود

نسانی می پرورانند، اطالق می شود گاه در تعريف برابر انسا ن ها و مذاهب و فرهنگ ها و همچنين حفظ ارزش هايی که چنين شرايطی را در جوامع ا

در مكانی معين به زندگی اشاره می شود و بر توانايی آنان در استمرار چنين روندی چه در زمان حاضر و   پايداری اجتماعی درخواست مردم به زندگی

تماعی در سطح جوامع روستايی با مفهوم کيفيت زندگی و بررسی های انجام شده نشان می دهند که شناخت پايداری اج تاکيد می گرددچه در آينده 

می رفاه اجتماعی همراه است و با مولفه هايی چون قابليت دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، مسكن، امنيت، درآمد و ميزان محروميت سنجيده 

ع نيازهای اساسی آحاد جامعه روستايی، با در نظر گرفتن شود بدين ترتيب پايداری اجتماعی در نواحی روستايی به معنای زندگی سالم از طريق رف

. و همگام با حفظ کيفيت محيطی و مرتبط با نظام های اقتصادی در مسير دستيابی به باالترين سطح رضايت از زندگی تعريف می شود  کيفيت زندگی

ی پايدار باشد، به طوری که با تعامل سه گانه ابعاد پايداری است که تواند بدون سالمت محيط و تحرک اقتصاددر اين معنا، رفاه و پايداری اجتماعی نمی 

اصلی کاهش فقر، سرمايه گذاری اجتماعی و جامعه ای امن از بعد اجتماعی شكل می گيرد به طور کلی می توان گفت که پايداری اجتماعی، با شاکله 

ت از تأمين شرايط بهتر زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبيت و برابری آن يعنی کيفيت زندگی مورد سنجش و ارزيابی قرار می گيرد، عبارت اس

در تبيين و ارزيابی پايداری . عادالنه يا زمينه های الزم برای زندگی همراه با سالمت، امنيت، آسايش، آرامش، نشاط، خالقيت و زيبايی پديد می آيد

طات افراد با خانواده، دوستان، همكاران و اجتماع نشانه های روانی شامل اضطراب، اجتماعی شاخص هايی چون احساس بهتر بودن، کيفيت ارتبا

اينها  افسردگی، ترس و ميزان محروميت نسبی، کيفيت محيط پيرامونی زندگی برای زيست، ميزان رضايت از درآمد، نوع شغل و يا رضايت شغلی و مانند

رشتی درون زاست که می تواند با استمداد از خارج بر غنای آن افزوده شود، در حالی که اگر برونزا يا وسعه پايدار دارای ست. مورد ارزيابی قرار می گيرند

مستقل باشد، امری موهوم است، چرا که تحول به تحرک  وسعه می تواند مستقل و اکيداًاز طرفی اين ادعا که ت. ناموزون باشد، به هيچ وجه توسعه نيست

بر . ه نيروهای مكنون را به حرکت در آورد و نوين گرايی يا تجددی را حاصل کند که هر پيشرفتی آن را ايجاب می کندنيازمند است، چيزی از خارج ک

از آنجا که . اين اساس توسعه پايدار دارای بر همكنشی در بين متغيرهای درونی است که در طی فراشدی به دگرگونی در متاثرهای بيرونی می پردازد
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تالش کرد تا امكان بهبود در  محيط زيست اقتصاد کالبد و معماری دچار تاثيرپذيری از فرآيند توسعه پايدار می شوند می بايستیتمامی ساختار شهری 

 .عرصه زيست محيطی اقتصاد شهری و کالبد معماری شهری در فرآيند توسعه فراهم آيد 

 

 توسعه پایدار -7

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی يكی از مهمترين نيازها جهت وم در کنار ايجاد اشتغال با رعايت جنبهآل، ارزان و مقاايجاد سرپناه و مسكن ايده       

توسعه پايدار يعنی عمران و آبادانی همه جانبه که براساس مطالعات دقيق ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و . باشدنيل به توسعه پايدار يک شهر می

سازد و بر همين اساس همه جوامع برای مجموعه تصميمات مردم ساکن در هر شهر، شكل آن شهر را می. ی ميگردداقتصادی يک جامعه ارزيابی و طراح

ضوابط و مقررات معماری طراحی . کنترل تصميمات مردم و عملكرد صحيح و آسان نياز به قوانين و مقرراتی دارند تا همان مردم با اطمينان زندگی کنند

کند و قدر مسلم توسعه پايدار که مفهوم عدالت را در طول مردم را که بازتاب فضايی و کالبدی دارد، کنترل و هدايت میمسكن آن بخش از تصميمات 

تعاريف مختلفی توسط افراد متخصص برای . تواند به عنوان آرمان و مقصد نهايی اين نوع از ضوابط و مقررات در نظر گرفته شودزمان در بردارد، می

يعنی توسعه پايدار نوعی از توسعه است که رفع نياز  .باشدولی در کليه تعاريف، محور مشترک همان توجه به آينده می. رائه شده استتوسعه پايدار ا

اک مديريت يک محيط پ: توان چنين تعريف کردبطورکلی توسعه پايدار را می. امروز را بدون کاهش توانايی آيندگان برای تامين نيازهايشان در نظر بگيرد

منظور کاهش آسيب آنها بر روی محيط و برداری موثر از منابع طبيعی و اصول اکولوژيكی، با هدف طراحی ساختمانهای پايدار، بهو سالم براساس بهره 

 .منابع انرژی و طبيعت

دم تمرکز بيش از حد، در کنار رويكردهايی با پيدايش مفهوم توسعه پايدار و شهر پايدار، امروزه نظرياتی نظير شهر فشرده، سياستهای تحكيم شهری و ع

اند؛ بطوريكه در عصر حاضر، توسعه مسكونی در شهرها به معنای ايجاد محيطی مناسب برای سكونت بوده نظير ايجاد واحدهای همسايگی مطرح گرديده

اليت و ايجاد موازنه پويا ميان عوامل موثر فراوان نظير پايداری، به معنای تداوم در امری همچون فع. و ديگر صرفاً به مفهوم توليد سقف و سرپناه نيست

گيری رفتارها، نيازهای انسانی است، الزم است با شناخت درواقع از آنجا که مبنای شكل. باشدعوامل طبيعی، اجتماعی، اقتصادی، مورد نياز نوع بشر می

از اين ديدگاه، معماری سبز . اعه رفتارهای پايدار از سمت کاربران پرداخته شوددرست اين نيازها و ايجاد عوامل انگيزشی در سطوح مختلف به ترويج و اش

. باشد نيز ناشی از نياز انسان امروز در مقابل پيامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر استکه برخاسته از معماری پايدار و توسعه پايدار می

گی هوا و ساير آلودگيهای محيطی، حفاظت از اليه اوزون، بهداشت جسمی و روانی، آينده بشريت حفظ و حراست از منابع طبيعی جهان، مصونيت از آلود

 (1677،افروغ) .شودعنوان يک وظيفه جهانی روز به روز آشكارتر میاز موضوعاتی است که در اين راستا مطرح بوده و ضرورت آن به... و 

 

 معماری پایدار -1

يشها و رويكردهای نوين معماری است که در سالهای اخير مورد توجه عده زيادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار معماری پايدار يكی از گرا      

باشد، در پی سازگاری و هماهنگی با محيط زيست، يكی از نيازهای اساسی بشر در اين معماری که برخاسته از مفاهيم توسعه پايدار می. گرفته است

بود که با ملموس شدن  1111اما در دهه . و با افزايش قيمت نفت رخ داد 1171در دهه  پايداراولين توجه به معماری . ستجهان صنعتی کنونی ا

 1113برای نخستين بار در سال  .بحث معماری پايدار مطرح شد ای،لخانهگزون و به تبع آن افزايش گازهای وتدريجی گرم شدن زمين، نازک شدن اليه ا

وسط کميتة جهانی ت زدگی کشورهای اروپايی و آمريكايی و از بين رفتن بخش مهمی از محيط زيست باعث شد تا اصطالح پايداریصنعت در نتيجه 

مطرح شد و  "رويارويی با نيازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آينده برای مقابله با نيازهايشان" گسترش محيط زيست تحت عنوان

 ،محور معماری سبز محيط زيست است در حاليكه. قرارگيرد شود تا استراتژيهای مناسبی پيش روی جهانياناد و دامنه آن افزوده میروز بر ابع هر

 (1613حبيبی، ).  معماری پايدار به انسان و محيط زيست توجه دارد و تنها تمرکزش روی ساخت و ساز نيست

خلق محيط انسان ساخت و مديريت "المللی ساخت و ساز پايدار، معماری پايدار را به صورت بين در نخستين کنفرانس (Kibert, 1111)برت  چارلزکی

کمينه کردن مصرف منابع تجديدپذير، ارتقاء بهبود : تعريف کرد و بازدهی منابع اين اصول عبارتند از "متعهدانه آن برمبنای اصول بوم سازگار غربی

بيند که نه تنها بعد بوم  هاگان در اين تعريف محيط را با نگرشی جامع و فراگير می. شناختی بر محيط شرايط محيط طبيعی و کمينه آسيبهای بوم

مفهوم معماری پايدار يا همان معماری محيطی پايدار، تلويحاً . گيرد سياسی آن را نيز در بر می ،اجتماعی و اقتصادی، شناختی آن، بلكه ماهيت فرهنگی

چنين رويكردی به معماری و تفكر . ، سياسی و کالبدی محيط اشاره داردفرهنگی، اقتصادی، ميان سه حيطه اصلی اجتماعیبه برقراری تعادل و تعامل 

در ساخت و ساز  21المللی از جمله دستور کار های بين معرفی شده و مورد تأکيد اسناد و وفاق نامه پايداری، تحت عنوان رويكرد جامع معماری پايدار

معماری سبز،  بنابراين اگرچه تمام انواع رويكردهای حساس به مسائل محيط که امروزه تحت عنوان معماری پايدار با اسامی ديگری نظير. باشد پايدار می

آيند، امّا تنها بخش کنش  حساب میشوند، تا حدودی تبيين رابطه جديدی ميان فضای کالبدی و طبيعت به  معماری محيطی و نظاير آن شناخته می

تواند به عنوان رويكرد معماری پايدار در عصر حاضر دنبال  ن طيف متنوع، ضامن ارتقاء پويايی و به تبع آن تداوم سودمند اين رابطه است و میمند اي

ر عين توان نتيجه گرفت که تعريف هاگان از معماری پايدار، اگرچه در يک چارچوب اخالقی کلی تبيين شده است، اما د می براساس مطالب مذکور. شود
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محصول چنين فرآيند معماری، فضايی است که از کارکردهای . های صحيح به سمت خلق محيط پايدار انسانی باشدگيریتواند مبنای جهت حال می

 :محيطی بهينه برخوردار خواهد بود  به عبارت ديگر در اين فرآيند معماری

 .استمند  نسبت به ويژگيها و شرايط محيطی و مكانی پاسخگو و کنش -

 .کند در طول فرآيند حيات خود از نيروها و قابليتهای بستر بوم شناختی در راستای ايجاد شرايط محيطی مطلوب استفاده بهينه می -

 .کند از تعادل بوم شناختی برخوردار است، يعنی کميته صدمات محيطی را در طول فرآيند حيات، بر محيط زيست خود وارد می -

 .پذير و در نتيجه تداوم پذير استشرايط و نيازهای پيش آمده، انطباق نسبت به تغييرات در -

 . واسطه برخورداری از ويژگيهای مبتنی بر مكان، متمايز و قابل تفكيک استبه -

معماری پايدار  که ين ادعا تأکيد کرده است المللی معماران در شيكاگو  به صراحت بر اسوزان مكسمن رئيس انجمن معماران آمريكا، در کنفرانس بين

از . باشد، بنابراين بهتر است که هيچ عنوان خاصی بدان اطالق نشود و صرفاً به آن معماری گفته شود، شيوه نگرش و نحوه عمل میشيوه معماری کردن

دريج پيموده است، ضروری ت اينرو به منظور کسب شناخت کامل و صحيح از رويكرد معماری پايدار، بررسی مسيری که چنين رويكردی در معماری به

معماری حساس به محيط نيز در نيمه دوم قرن بيستم در حقيقت حرکتی بود در بازبينی رويكردهای معماری مدرن که بر منبای اصول . رسدنظر میبه

 . شود یعنوان رويكرد جامع و فرا شمول آن مطرح م های جديد شكل گرفت و امروزه معماری پايدار محيطی بهارزشی و دغدغه

بخش تنها ولی ساختمانهای آنها  ،کردند نورمن فاستر يا رنزو پيانو در آثارشان از الگوهای معماری سبز و پايدار استفاده همچونبسياری از معماران بزرگ 

می  در آکسفورد انگلستان يک نمونه از آثار مسكونی با رعايت الگوی معماری پايدار خانه اکو. شودکوچكی از ساخت و ساز بيشمار جهان محسوب می

های فتو ولتايک در بام شود و اولين خانه مسكونی در انگلستان است که از پنلاين خانه مسكونی از اولين ساختمانهای پايدار منطقه محسوب می .باشد

ی معماری براساس معماری پايدار و معماری هايی از تجربيات طراحدر ادامه با معرفی نمونه .کندژی مصرفی استفاده میرخانه برای تامين بخشی از ان

 .گرددسبز معرفی می

 (:تک-اکو)از معماری سبز  ای نمونه

 برلين در( آلمان جديد پارلمان) رايشتاگ بازسازی برای وی طرح. است فاستر نورمن سبز معماری يا تکآورترين معماران عصر حاضر سبک اکويكی از نام

 .ای به جای گنبد تخريب شده پارلمان در نظر گرفتفاستر در طرح خود يک گنبد شيشه. اعالم شد عنوان برنده اول به 1116 سال در

  :معماری پايدارهای نمونه

  کريكلند، واشنگتن مدرسه ابتدايی بن فرانكلين-1

  مرکز علوم دادگاهی فيالدلفيا-2

  مونرو، ميشيگان ،خانه مادر-6

 گاه علوم بهداشتی تگزاس، هوستون مدرسه پرستاری و مرکز دانشجويی دانش -1

  برج هرست -2

  .را ميتوان نام بر که در اينجا الزم به شرح نيست... و

 

 نتیجه گیری -9

از زمانی که جوامع مدرن و شهر های جديد به وجود می ايند تا امروز مشكل مسكن وجود داشته است و هيچ زمان هم به طور کامل حل نشده        

در شهر های بزرگ مطرح ميشود امروزه در ساختار جهانی شهر های بزرگ اهميت دارند چون اکثر جمعيت کشور در  عمدتاً مشكل مسكن. است

در شهرهای بزرگ جمعيت زياد است پس تقاضا برای مسكن زياد . شهر های بزرگ شكل ميگيرند هزار نفر به باال 211شهرهای بزرگ هستند از حدود 

يد و همچنين در شهر های بزرگ به علت اينكه ساکنين اغلب از نواحی حاشيه ای با اهداف مختلف کار و آپايين نمی است و قيمت مسكن هيچگاه 

بايد به بعد  يند توسعه ی اين شهرها و نواحی مسكونی حتماًآيد که در فرآوارد ميشوند مشكالت اجتماعی عديده ای به وجود می  …اقتصاد و تحصيل و

ه خاص مبذول کرد که ما در اين پژوهش سعی داشتيم با بررسی مجتمع های زيستی  مسكونی و  بلند مرتبه سازی و معماری اجتماعی و فرهنگی توج

 های محيط در زمينه کثرًا ا که موضوعاتی از پايدار و ارتباط با طبيعت پيرامون به رفع بحران بی هويتی اجتماعی در اماکن مسكونی بپردازيم يكی

 رضايت ادراک در های فردی ويژگی که آنجا از باشد و افراد از محل سكونت خود می زندگی از رضايت حوزه از است بخشی شده ثابت و مطالعه مسكونی

شايد مهم  …سياسی و اقتصادی و اجتماعی و شاخصه های مختلف مسكن. نيست تأثير در زندگی بی محيط سكونتی کيفيت از نارضايتی يا و مندی

ابزار در برنامه ريزی مسكن باشند که شاخصه های اجتماعی مسكن يكی از مسائل و شيوه های شناخت خصوصيات مسكن به شمار ترين و کليدی ترين 

برنامه . نها پارامترهای موثر در امر مسكن را شناخت و هرگونه برنامه ريزی و تصميم صحيح برای مسكن را تسهيل نمودتوان به کمک آميروند که می 

طح ملی به صورت بخشی و با تكيه بر اطالعات و شاخصه هايی که مبين وضعيت مسكن در کل مناطق و در قالب های برنامه های ريزی مسكن در س

موقعيت ان هدف اساسی برنامه ريزی مسكن در سطح ملی ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضای مسكن با توجه به . پنج ساله توسعه هستند صورت می گيرد

 .تدر اقتصاد کالن اس
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 و است مؤثر شان سكونت از محل مندی رضايت سطح افزايش در هستند درگير آن با کنان سا مشكالتی که کاهش و امكانات و تسهيالت افزايش

 .گردد می احساس آن ضرورت

 :از عبارتند شده، مطرح مطالعه محدوده مورد کنان سا وسيله به که اساسی پيشنهادهای جمله از

 .مجتمع مسكونی کنان سا مشارکت اب مجتمع مديريت انتخاب

 .مسكونی های مجتمع در محوطه کودکان ويژه ورزشی و تفريحی وسايل استقرار

 .مجتمع تسهيالت کيفيت ارتقای

 .کسی تا و واحد اتوبوس ايستگاه قبيل از شهر نقل عمومی و حمل خدمات به مجتمع دسترسی وضعيت بهبود

 .ها پله راهروها و تنظاف قبيل از مجتمع بهداشت وضعيت بهبود

 در مجتمع کز مرا اين استقرار بنابراين، باشد می روزانه خريد کز مانند مرا خدماتی های کاربری به دسترسی عدم کنان سا اساسی های دغدغه از يكی

 .دارد کنان سا روزانه کردن نيازهای برآورده در بسزايی مسكونی نقش های

 .کودکان بازی های و زمين سبز یفضا به مسكونی اراضی از قسمتی اختصاص
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