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 Housing is one of the main pillars of family formation and is a factor 
in the formation of relationships between family members. The 
location of the residential environment lays the foundation for the 
connection between human beings and the community around them. 
Furthermore, the residential environment is the main factor in the 
growth and formation of human personality in dealing with their 
fellow human beings in society and prepares them to enter society. 
Residential complexes are considered as the most complex and basic 
function in the field of architecture of the last two centuries and can 
have many effects on the behavior of residents and their 
relationships. In order to promote social relationships in residential 
complexes, community-based components should be explored. The 
main research question addressed the factors affecting the 
presentation of a community-based model. Therefore, in order to 
answer the research question, first, the main factors related to the 
subject including environment, place, identity, territory and social 
interactions were examined and then secondary factors including 
neighbor affiliation, communication, collective architecture, green 
space and security were considered. In order to investigate the case 
study, the 400 Naziabad residential complex was selected and a 
suitable questionnaire distributed among its target residents. 
Statistical diagrams were used to analyze the questionnaire to reach 
a logical inference of the data. For this purpose, a quantitative 
diagram was used. It should be noted that the research method in 
this article was a combination with a case study, and the collection, 
analysis and combination of quantitative and qualitative information 
on the subject of study was carried out in order to identify the 
research problem. Finally, the necessary conclusions were presented. 
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    مقاله پژوهشی      

مجتمع اجتماع   ی ها مؤلفه   ی اب ی ارز  در  بهبود    ی مسکون   ی ها محور  هدف  با 
 ( آباد ی چهارصددستگاه ناز   ی : مجتمع مسکون ی )مطالعه مورد ی  زندگ   ت ی ف ی ک 

   4ییتقوا دای، و3یکابل ی، محمد هاد* 2یی طال دهی، آو1خسرو پورجوان

 . رانیتهران، ا   ، یگروه معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالم ، ی دکتر یدانشجو -1

 .رانیتهران، ا   ، یواحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالم ، ی گروه معمار ار، یاستاد -2

 .رانیواحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، دماوند، ا  ، ی گروه معمار ار، یاستاد -3
 .رانیتهران، ا  ، یا و حرفه یو شهرسازی، دانشگاه فن یگروه معمار ار، یدانش -4

 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1399/ 11/ 14دریافت مقاله: 
 1400/ 02/ 17بازنگری مقاله: 
 1400/ 02/ 20پذیرش مقاله: 

 

می  خانواده  تشکیل  ارکان  از  یکی  شکل مسکن،  عامل  و  اعضای باشد  میان  روابط  گیری 
ها با اجتماع پیرامون میان انسان ساز ارتباط  باشد. مکان محیط مسکونی، زمینه خانواده می 

ها در گیری شخصیت انسان آنان است. همچنین محیط مسکونی، عامل اصلی رشد و شکل 
هم  با  می برخود  آماده  جامعه  به  ورود  برای  را  آنان  و  است  جامعه  در  خود   کند.نوعان 

 قرن  دو  معماری  عرصه  عملکرد در  ترین اساسی   و  ترین پیچیده  عنوان به  مسکونی  های مجتمع 

 داشته  ها آن  روابط  و  ساکنان   رفتار در  بسیاری  تأثیرات  توانند می  آیند و حساب می  به  اخیر 

محور های اجتماع های مسکونی باید مؤلفه منظور ارتقای روابط اجتماعی در مجتمع باشند. به 
الگوی اجتماع این است که  واکاوی شوند. پرسش اصلی پژوهش   ارائه  بر  عواملی  حور م چه 

با موضوع   عوامل اصلی مرتبط  ابتدا  پژوهش،  پرسش  به  پاسخ  برای  لذا  تأثیرگذار هستند. 
عوامل  ادامه،  در  و  شدند  بررسی  اجتماعی  تعامالت  و  قلمرو  هویت،  مکان،  محیط،  شامل 
ارتباط همسایگان، معماری جمعی، فضای سبز و امنیت بررسی  ثانویه شامل تعلق خاطر، 

موردی، می  نمونه  نازی   گردند.  دستگاه  چهارصد  مسکونی  انتخاب مجتمع   و  گردید  آباد 
توزیع  در میان  مناسبی  نامه پرسش  بررسی سؤاالت  گردید. ساکنان هدف،  و  برای تحلیل 
داده پرسش  منطقی  استنتاج  به  تا  شد  استفاده  آماری  نمودارهای  از  یابیم.  نامه  دست  ها 

استفاده شد. شایان ذکر بدین  نمودار کمی  از  مقاله،  این  در  تحقیق  روش   که  ست ا  منظور 
آوری، تحلیل و ترکیب اطالعات کمّی و کیفی در جمع باشد و  می  موردی  مطالعه  با  ترکیبی 

 منظور شناخت مسئله تحقیق انجام شده است. موضوع مطالعه به 
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 مقدمه 
گزینند؛  صورت فردی یا گروهی در آن سکنی می ها به انسان   است.   از دیرباز، یک مکان فیزیکی تعریف شده   مسکن 

 روزافزون  نیاز اولیه و اساسی فرد و در زندگی گروهی خانواده است. رشد   بنابراین مکانی امن و سرپناهی برای رفع 

 عمومی  است. فضاهای   شده  مسکن  الگوی  در  تغییرات زیادی  ایجاد  موجب  مسکن،  تقاضای  افزایش  آن  تبع  به  و  جمعیت 

 و  سواحل  بازی،  های زمین  ها، پارک  پالزاها،  ها، میدان  عمومی،  باز  فضاهای  معابر،  چون  گوناگونی  فضاهای  بر  مشتمل 
 احداث  نیز  و  نیازمندان  مسکن  نیاز  رفع  برای   مسکونی  های کوی  باشند. ایجاد می  تجمع  فضاهای  های فرم  سایر  و  ها کناره 

 از  ساختمانی،  توده  برابر  در  باز  فضای  به  توجهی بزرگ، بی  و  کوچک  مقیاس  در  بلندمرتبه  و  کوتاه  مسکونی  های مجتمع 

 سبز  فضای  و  زیباشناسانه  ترکیب  فضایی،  محصوریت  انسانی،  مقیاس  تأمین  در  بلندمرتبه  های مجتمع  اصلی  مشکالت 

 نسبت  به  آپارتمان  و  زمین  قیمت  و  دارد  فراوانی  بزرگ، رونق  شهرهای  در  آپارتمانی  های . مجتمع [ 1] باشد  می  مناسب 

نشان   1یدگر . مارتین ها [ 2] است  داده  طبقاتی  شهری، حالت  های محله  و  مسکونی  واحدهای  به  خانوارها،  توان اقتصادی 
گوید فقط آنگاه که بتوانیم سکنا گزینیم،  اند و می ریشه های مترادف )بنا( و )مسکن( و )وجود( هم داده است که واژه 

است  می  اصلی وجود  و سکنا گزیدن، صفت  بسازیم  از [ 3] توانیم  مکانی  که  جا  آن  .  باید  قلمداد  مقدس  خانه،    شده 
 حفظ   را  خود  تقدس  صورتی  در  تنها  است  مقدس  آنچه  هر   بنا  کالبد  باشد. در  دارا  نیز  را  مقدس  مکان  های شاخصه 

 صبوری  باشد،   گذرگاه  چندین  از  گذار  به  آن، نیاز  به  رسیدن  برای  باشد،   غیرممکن  یا  سخت  آن  به  دسترسی  که  کند می 

 . [ 4] پشت سر گذاشت   را  زیادی  های دروازه  باید  باشد یا  داشته  وجود  با او  رسیدن  برای  مراحلی  بزند،  را  حرف اول 
 آن  به  پیرامون،  مشاع  جهان  مختلف  ابعاد  به  تجربه  از  پس  ما  که  است  ای گوشه   خانه،  گوید: می  2تز شول  نوربرگ 

 بلکه  شدن نیست  منزوی   معنای  به  گردد. این می  ظاهر  خود  گی واسطه بی  در  دیگر  جهان  که  جایی  گردیم؛ یعنی بازمی 

آدمی   دسترسی  در  را  سکون   دورنمای  است؛ لذا  خصوصی  سکونت  محرمانه  ارتباط  جهان؛ یعنی  با  ارتباط  از  نوعی  مبین 
 . [ 5] کرد   آغاز  دیگر  وگذاری گشت  آن  از  بتوان  که  شود می  ای گهواره  دهد و قرار می 
 

 بیان مسئله 
گیری و پرورش هویت فرد است. خلوت فردی یا فضای  سکونت، خلوت شخصی است که یکی از ابزارهای شکل 

کنش  و  رفتارها  انجام  برای  است  مکانی  سکونت  خصوصی،  معنای  و  بماند  پوشیده  دیگران  نظاره  از  باید  که  هایی 
درون می  به  را  ما  باشد. خانه، حقیقتًا  را دربرداشته  نیازها خصوصی  و  را  آورد  دیگر  بودن در جایی  به  ما  اساسی  ی 

آورد. این کارکرد ماهوی مسکن است و خانه همواره مکان مرکزی وجود انسان است. مکانی که به شناسایی خود  برمی 
یکی از مسائل  .  [ 3] گردد  جا نیز باز می کند و بدان رسد و مکانی که انسان حرکت خود را از آنجا آغاز می در عالم می 

بین  رابطه  و تشکیل   مهم مسکن،  برخی   مسکن  اگر  است.  مناسب   خانواده  مسکن  افراد،  است    پیدا   از  نکنند ممکن 
  دارد؛ این   خانواده تأثیر   گیری شکل به مسکن، در    دسترسی   وجود، میزان   با این .  بیندازند   خانواده را به تعویق   تشکیل 
شرط خاص  پیش   مسکن،   دهند یا ندهند.   تشکیل   جدیدی   های خواهند خانواده دارد که مردم می   به فوریتی   بستگی 

می  است که  جوانانی  در  کیفی  کنند  ارتقای  ازدواج  مجتمع [ 6] خواهند  به .  مسکونی  برای  های  مکانی جمعی  عنوان 
های  های مرتبط با مفهوم مسکن و مجتمع لذا ضروری است شاخصه   ها در شهرها هستند؛ های امروزی خانواده زندگی 

های  مسکونی ارزیابی شوند. حال، پرسش اصلی این است که چه عواملی موجب ارتقای بهبود کیفیت زندگی در مجتمع 
نان  باشند؟ در ادامه پژوهش، نمونه موردی برای تبیین بهتر موضوع با نظر ساک محور می مسکونی در محوریت اجتماع 

 شود.        در آن، ارزیابی می 

 
1  Martin Heidegger (Born 1889 and death 1976) 
2  Christian Norberg-Schulz 
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 های تحقیق فرضیه 
آنان،   زندگی  محیط  با  ساکنان  اجتماعی  رفتار  در  مسئله  ارتباط  تغییر  در  قواعد  و  اصول  رعایت  دارد.  مستقیم 

مجتمع  شکل مسکن،  موجب  آن،  ابعاد  و  مسکونی  اجتماعی گیری  های  فعالیت   هنجارهای  اجتماعی  و  و  فردی  های 
شناسی، تعامل اجتماعی، فضای شخصی  شناسی، اقتصاد، روابط اجتماعی، روان گردد. عواملی همچون جامعه ساکنان می 

گردد. در  گیری یک هنجار مناسب و ایجاد الگوی مطلوب رفتار اجتماعی می ق، منجر به شکل و قلمرو، خلوت و تعل 
هویتی در ساختار مسکن و تغییرات اساسی  باشد. بی مقابل، رعایت نکردن هنجارها در این زمینه، موجب ناهنجاری می 

های متعدد در  ساز ایجاد بحران زمینه شود،  ساز بروز ناهنجاری در افراد می های مسکونی که زمینه در ساختار مجتمع 
می  می جامعه  زندگی  فضای  از  متأثر  هویتی،  و  فرهنگی  فردی،  همچون  احتمالی  ناهنجارهای  بروز  که  شود.  باشد 

گیری آنها در ایجاد سرزندگی و  شود؛ از این رو برای شکل ساز تغییر رفتار اجتماعی افراد ساکن در آن منطقه می زمینه 
منا  الگوی  به تغییر  است.  متفاوت  و  مؤثر  آنها  اجتماعی در ساکنان  رفتار  ابعاد  سب  موارد مطرح شده،  ارتباط  منظور 

هم  با  پژوهش  این  در  شده  اشاره  موردی  نمونه  جامعه مختلف  حوزه  کارشناسان  همراهی  و  تهیه  فکری  و  شناسی 
 شود. نامه مرتبط بررسی می پرسش 

 روش تحقیق 
باشد و سعی شده است اقداماتی برای  با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق در این پژوهش، روش ترکیبی می   
منظور شناخت مسئله تحقیق انجام  صورت کّمی و کیفی و مطالعه واحد به آوری، تحلیل و ترکیب اطالعات به جمع 

های کمّی و فرایندهای کیفی مطالعات  ته یافته گردد. در این مقاله، رویکرد پژوهشی است و از طریق سنجش هر دو دس 
تحقیق    . [ 7] شود  هایی از تحقیق کیفی و کمی را شامل می شوند. تحقیق، ترکیبی سنتزی است که اندیشه ارزیابی می 

ها، برآورد  وتحلیل داده ها تأثیرگذار است. در مرحله تجزیه وتحلیل داده ها و تجزیه آوری داده ترکیبی در این مقاله بر جمع 
های کیفی، نقش  ها، داده وتحلیل داده های کیفی را آسان کرده است. همچنین در طول مرحله تجزیه پذیری داده تعمیم 

ایفا کردند. تالش شده است با بهره  گیری از نظرات کمی و  مؤثری در تفسیر، تشریح، توضیح و اعتباردهی به نتایج 
ها  آوری داده های حول روش جمع کیفی، موضوع پژوهش ارزیابی شود. در بخش مبانی نظری به مباحث و استراتژی 

فرایند  شود.  نگاری( و بررسی نمونه موردی پرداخته می )آزمایش، مردم های تحقیق  نامه، مصاحبه و ...( روش )پرسش 
  ی الزم است پیش از ساخت چارچوب های مسکونی  محور در مجتمع رسیدن به الگوی اجتماع   در زمینه شناخت و تحقیق  

 اهتمام داشت.   تحقیق   انداز نسبت به طراحی چشم ،  حقیقت فهم  ن برای  ّیمتع 

 تحقیق اهمیت و ضرورت انجام  
به  می مسکن،  زمینه تنهایی  و  آبستن  محیط تواند  در  که  باشد  منفی  و  مثبت  اتفاقات  به ساز  زیستی  وقوع  های 

زیست، ناخودآگاه شرایط زندگی  پیوندد، بنابراین این تغییرات احتمالی متأثر از الگوی رفتار اجتماعی افراد در محیط می 
زیست ساکنان خود، نگاهی  یافته در حوزه مسکن و محیط شورهای توسعه دهد. ک ساکنان را نیز تحت تأثیر خود قرار می 

به  دارند.  موضوع  به  زیرساخت ژرف  مسکن،  حوزه  به  نگاه  تغییر  با  مدرن  از  پس  و  معاصر  دوران  در  های  خصوص 
حیاتی  بخشد. حال باید این موضوع واکاوی شود که در ایران چگونه با این موضوع مهم و  زیست خود را ثبات می محیط 

ها  ریزان کالن در این موضوع چگونه است. اگر بخواهیم شهرها، محله گردد، نقش مسئوالن، مدیران و برنامه برخورد می 
چنان که همگی بتوانیم از آنها استفاده کنیم،  هایمان بپردازیم، آن و بناهایمان را دوباره زنده کنیم، باید به احیای زبان 

سازیم به خودی خود آواز زندگی سر  ها می و سرشار از حیاتند، آنچه در درون این زبان   ها حاوی الگوهایی پرمایه زبان 
 . [ 4] دهد  می 
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 سؤاالت تحقیق 
شوند و  پذیری، موجب ارتقای کیفیت می این پژوهش در صدد دستیابی به پارامترهایی است که به کمک اجتماع 

.  باشد دارند و هدف، رسیدن به الگوی مناسب اجتماع محور می های مسکونی را در پی  بهبود کیفیت زندگی در مجتمع 
 باشد: ترین سؤاالت پیش روی تحقیق، موارد زیر می مهم 

 های مسکونی تأثیرگذار هستند؟ چه عواملی در تعیین سبک الگوی رفتار اجتماعی ساکنان مجتمع  -

محور در ساکنان  ناسب اجتماع های مسکونی و ساختار آنها در ایجاد سرزندگی و تغییر الگوی م نقش مجتمع  -
 باشد؟ آن چقدر می 

 عوامل مهم در مطلوبیت فضای مسکونی کدامند؟  -

 پیشینه تحقیق 
  کالرنس  پیشنهادی ه  محل  یا  همسایگی  واحد  و  1لوکوربوزیه  مسکونی  واحدهای  متضاد  دیدگاه  دو  بیستم،  قرن  ابتدای 

  های مجتمع  طراحی  و  محله  گیری شکل  بر  مهمی  اجتماعی  و  کالبدی   آثار  که  گردید  مطرح  همسایگی  واحد  برای  2پری 
 طبقه  17 ساختمان  مسکونی در  واحد  330 شامل  مارسی  مسکونی  واحد  لوکوربوزیه . نهادند  خود  از  بعد  مسکونی  واحد 

 مسکونی   مجتمع  . این کرد  طراحی  آن  درون  در   عمومی   امکانات ه  بقی   و  مهدکودک  فروشگاه،  با  وسیعی  محیط سبز  در 

  همسایگی  واحد  سطح  در  الگوی ، پری  کالرنس . است  کاربران  نیاز  پاسخگوی  و  خودکفا ه محل  یک   صورت به  طبقه  هفده 
 برای  را  اصلی  عنصر  چهار ،  پری  . کرد  پیشنهاد  شهری  مسکونی  مناطق ه  توسع  برای  کالبدی   -اجتماعی   محیطی ه  منزل به  را 

  از   ترکیبی   و   کوچک   های فروشگاه  بازی،  زمین   یا   کوچک   پارک  ابتدایی، ه  مدرس  یک  شامل  که  کرد   تعریف  محیطی  چنین 
 . [ 8]   بود  پیاده  ایمن  دسترسی   با   عمومی  خدمات و    ها خیابان   ها، ساختمان 
 شناسانه روان  شناسانه، جامعه  رویکرد   :اند داده  توضیح  جمعی  معماری  برای  را  رویکرد  نوع  ( سه 1987)   4نویت  و   3واتز 

 نقش  سیاسی  فعاالن  و  شده  مطرح  ها بحران  از  پس  مختلف، اصواًل کشورهای  در  جمعی  معماری  آنکه  دلیل  به  سیاسی.  و 

 بررسی  و  نیست  ارجاع  مورد  ما  موضوع  ادبیات  در  که  شده  مطرح  سیاسی،  رویکرد  اند، داشته  فرایندها   این  در  مهمی 

 نحوه  متوجه  بیشتر  شناسانه جامعه  رویکرد  که  است  آن  از  حاکی  نیز  شناسانه و جامعه  شناسانه روان   رویکرد  دو  های تفاوت 

 ترین مهم  از  یکی  عنوان به  جمعی  احساس  مفهوم  است.  جمعی  طراحی  متوجه  شناسانه، ن روا   رویکرد  و  اجتماع  عملکرد 

از  شناسانه روان  رویکرد  در  را  توجهی قابل  نقش  اجتماعی،  شناسی روان  مفاهیم  و   راستای  در  مهم  های شاخص  دارد 

 . [ 9] است   جمعی  طراحی  فرایند  ضمانت اجرایی  و  اجتماعی  های گروه  گیری شکل 
  »بررسی عوامل مختلف مؤثر بر روابط اجتماعی ساکنین در   عنوان  تحت  ( تحقیقی 1995)  همکاران  و  5نسر .ال .جک 

 به  گوناگون  هاى طرح  با  مسکونى  هاى مجموعه  بین  قیاس  و  تطبیق  های آزمون  طریق  از  و  آمریکا  در   مسکونى«  هاى محله 

 با  مواجه  راهکار  چندین  در  دریافتند که  بود  کرده  پر  ها مجموعه  ساکنان  که  هایى نامه پرسش  به  توجه  با  و  رساندند   انجام 

به  داراى  هاى خانواده  نیز  و  عملکردى تک  هاى مجموعه   دارند.  بیشترى  همسایگى  تعامالت  و  مراوده  دفعات  فرزند، 

 و  حیاط  که  هایى آپارتمان  گیری از چشم  طور به  داشتند  سبز  فضای  یا  محوطه   هایى که آپارتمان  که  همچنین مشاهده شد 
 رابطه  تأثیر  تایوان  ( از 2006)  هانگ  تحقیق  بیشتری دارند. در  و  بهتر  ساکنین  تعامالت   و  مراوده  نداشتند  و ...  سبز  فضاى 

 است؛ بدین  سنجیده شده  بررسی و  ساکنین  اجتماعى  تعامالت  میزان  بر  مسکونى  هاى مجموعه  هاى محوطه  طراحى 

 
1  Le Corbusier (Born 1887 and death 1965) 
2 Clarence Perry (Born  1872 and death 1944) 
3 Wates  
4 Charles Knevitt (Born  1952 and death 2016) 
5  Jack Al-Nasr 
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 تأثیر  گویاى  آمده دست به  غایت، حاصل  در  و  شد  توزیع  پرسش  هاى مجموعه، برگه  سه  در  جداگانه  صورت به   که  صورت 

 گونه  این  فاقد  هاى مجتمع  به  نسبت  استراحت  و  تفریح  براى  فضاهایى  نیکو،  انداز چشم  و   سبز  فضاى  مثبت  و  فراوان 

 . [ 10] بود   امتیازات 

 مبانی نظری پژوهش 
اصلی، رسیدن  شود. هدف  برای ورود به موضوع پژوهش، ابتدا به پنج عامل مهم اولیه مطلوبیت زندگی پرداخته می 

اجتماع  به به مطلوبیت زندگی  این عوامل  اجتماع محور است که  ارتقای  به  محوری نمی تنهایی موجب  بنابراین  شوند؛ 
 شوند: باشد. در ادامه، پنج عامل ثانویه مکمل، معرفی و بررسی می عوامل تکمیلی دیگری نیز نیاز می 

 محور عوامل اولیه مرتبط با ایجاد الگوی اجتماع 

 محیط 
ابعاد   است  مفهومی  محیط،   های اجتماعی، فرهنگی، جنبه  فضایی،  های داده  دارد.  گوناگون  پیچیده و مرکب که 

معماری،  و  جغرافیایی،  نمادی،  فیزیکی،    ، محیط   . [ 11] شوند  می  محسوب  محیط  مهم  ابعاد  از  زیستی  تاریخی 
و توسط محیط رفتاری، محیط ادراکی، محیط    شوند حساب می مرکز آن  افراد در  که  شود  می مراتبی تعریف  سلسله 

 آید. حساب می دهنده شخصیت افراد به ترین عوامل شکل محیط از مهم .  شوند می عملی و محیط جغرافیایی احاطه  
 کنند: می   تعریف   را   محیط   نوع   ، چهار ظران ن برخی دیگر از صاحب 

 های فیزیکی و فضاهای مصنوع محیط کالبدی: شامل محیط  .1

 و ... ها  افراد و گروه   محیط اجتماعی:  .2

 د. ده شناختی: آنچه در ذهن فرد رخ می محیط روان  .3

 . [ 12]   دهد محیط رفتاری: مجموعه عواملی که فرد به آنها واکنش می  .4

الت است و انسان با محدودیت  العاده متنوع، غنی و مملو از ابهامات و مجهو از طرفی، محیط زندگی انسان فوق 
طور محدودیت ظرفیت برای ذخیره کردن اطالعات مواجه است. انسان در هر زمان و  گیری و همین زمان برای تصمیم 

را در ذهن ثبت می  از اطالعات محیط خود  تنها بخشی  این اطالعات محدود، تصویر کامل و جامعی  هر فضا  کند. 
دهد. در هر تجربه، انسان، عمدتًا به تجارب قبلی که اطالعات آن در ذهن  ت می دس هرچند نادرست از محیط اطراف به 

 . [ 13] کند تا از این طریق، تصویر ذهنی خود از محیط را کامل و پر کند  ذخیره شده تکیه می 

 محیط مسکونی یا کالبدی 
مکانی و  تواند او را از بی گردد و می شود و موجب پیوند فرد با گذشته او می مکانی است که بستر خاطرات افراد می 

به بی  رو  این  از  بخشد؛  رهایی  خاطره زمانی  عوامل  ارتقای  و  تقویت  و  منظور حفظ،  ساکنان  میان  پیوندی  باید  انگیز 
توانند کالبدی یا حتی  انگیز می آنها افزایش داد. عوامل خاطره   وجود آید و احساس تعلق را در های مسکونی به محیط 

فعالیتی باشند؛ برای مثال یک بازار، یک فضای تفریح، یک فضای ورزشی خاص، یک فضای عبادی و حتی یک تک  
می  و...  به درخت  فعالیت تواند  یا  شوند  معرفی  کالبدی  محیطی  عنوان  در  تحصیل  کار،  همچون  مشخصی  های 

سزایی در پیوند افراد ساکن در آن  یز، احساس تعلق را در فرد ایجاد کند؛ بنابراین محیط مسکونی، تأثیر به انگ خاطره 
خاطر به محیط مسکونی کمک شایانی  محله یا فضای کالبدی دارد. یکی دیگر از مواردی که در ارتقای احساس تعلق 

روان می  روان شناسی محیطی می کند،  به مطا باشد.  با  شناسی محیطی  انسان  تعامل  نحوه  و  رابطه  نوع  بررسی  و  لعه 
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پیرامونش می  کالبدی  روان محیط  و محیط سبب تفکیک دانش  انسان  رفتار  تقابل  تأثیرات  محیطی  پردازد.  شناسی 
روان  است.  تجربی گردیده  علم  محیطی،  انسان   -شناسی  روابط  در  مطالعه  گردآوری    -اکتسابی  با  که  است  محیط 

حوزه دانش  از  روان ها هایی  زمینه  یک  در  مختلف  محیط  ی  در  انسانی  تجارب  و  رفتارها  روابط،  مطالعه  به  شناسی 
گیفورد می  رابرت  عقیده  به  روان روان   1پردازد.  اصلی  شاخه  با  محیطی  محیط  شناسی  به  زیرا  دارد؛  تفاوت  شناسی، 

تواند به ما درک  آورد که می راهم می ها، و فرضیات را ف پردازد. این علم، چارچوبی از نظرات، تحقیق فیزیکی روزمره می 
 . [ 14] بهتری از روابط متقابل انسان و محیط اطراف کمک کند  

 کند: های محیطی را به سه نوع تقسیم می شود و داده شناسی محیط نامیده می گذار روان نخستین پایه   2هلپاخ 
وسیله انسان  دهد و به مانند خاک، هوا، نور، جنگل و ... که انسان و رفتار وی را تحت تأثیر قرار می   محیط طبیعی: 

 شود. دگرگون می 
اجتماعی:  ا   محیط  زندگی  فضای  بحث  را  آن  تشکیل  موضوع  شهرهاست  و  محله  مسکن،  همان  که  جتماعی 

 دهد. می 
وسیله انسان  ها، بناها و شهرها است. محیط فرهنگی به ها، قوانین، دولت ها، کتابخانه شامل کتاب  محیط فرهنگی: 

 . [ 10] کند  ایجاد شده و تاریخ را منعکس می 
ای است که به زندگی روزمره او  گونه شناختی رفتار انسان به شناسی محیطی، مطالعه روان روان   3بنا بر نظر کریک 

شناسی محیطی، رابطه انسان با محیط کالبدی و تأثیرات این دو را بر یکدیگر به  در محیط کالبدی مرتبط باشد. روان 
ارزش ای بررسی می گونه  احتیاج ها، نگرش کند که  او مورد تو ها و  به موضوعاتی که در تشریح  های  قرار گیرد و  جه 

به  رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند ادراک و شناخت و رفتارهای فضایی بپردازد. پس روان  شناسی محیطی 
 . [ 15] مند است  باشد، عالقه ها نیز که از نوع رفتارهای بنیادین انسان می مطالعه تجربه فردی و جمعی مردم از مکان 

 مکان 
 تعبیر  به  و  است   فضا  از  مکان، متفاوت  مفهوم  است. اما  فضا  خلق  چگونگی  معماری،  طراحی  مباحث  ترین مهم  از  یکی 

 را  دلیل، مکان  همین  . به [ 16] است   معنا  دارای  فضای   فضا. مکان،  خود  از  نه  است  ها مکان  از  فضاها  شولتز، هستی 

ابعاد سازنده هویت برای مکان،    [. 17اند ] کرده  تعریف  شود، مشخص می  اجتماعی  روابط  وسیله به  که  فضا  از  قسمتی 
حس مکان، به معنای ادراک ذهنی  .  های فیزیکی و رفتاری و ادراکی است ای از مفاهیم و کیفیت مشتمل بر مجموعه 

می  افراد خاص  برای  ویژه  رفتاری  و  این خصوصیات حسی  و  محیط  از  نتیجه  مردم  در  و  به هویت  باشد. دستیابی 
شود  کنندگان و احساس تعلق به محیط و تداوم حضور در آن می رضایت استفاده برداری بهتر از محیط موجب  بهره 

دارای مصالح مادی، شکل، بافت و   ، چیزی بیش از جایگاه تجریدی و کلیتی است که از موارد عینی . مفهوم مکان [ 17] 
توان آن  کنند. مکان، یک پدیدار کیفی و کلی است و نمی صلت محیطی را تعیین می اند. این موارد، خ رنگ شکل گرفته 

 . [ 3] های فضایی، بدون از دست دادن ماهیت عینی آن فروبکاهیم  یک از خصوصیاتش مانند نسبت را به هیچ 
مترو و   های ها، ایستگاه ها، کنار جاده، رستوران شناس فرانسوی، فضاهای عملکردی مانند بزرگراه مردم   4مارک اوژه 

شناسی که از نظر اجتماعی مطرح هستند معرفی  های انسان ها را برخالف مکان نامد و این مراکز خرید را غیرمکان می 
محل زندگی  .  [ 5]   شوند عنوان محله شناخته می هایی هستند که به کننده مکان ها به نوعی تکمیل کند. این مکان می 
دانید  شدت به ساکنان و فضا متصل است. مسکن از دیدگاه نوربرگ شولز چنین است که اگر بدانید کجا هستید، می به 

 
1  Robert Gifford   
2  Hellpach 
3  Craik 
4  Marc Augé (Born 1935) 
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های معناداری است که در آن قادر هستید خود را جهت دهید،  که هستید. احساس راحتی در خانه، حاکی از مکان 
دهد که هنگامی که شما در خانه مسکونی زندگی  یان کنید و همچنین مکان را بشناسید. این نشان می هویت خود را ب 

کنید با داشتن یک تشخیص سالمت روان، باید هویتی داشته باشد تا زندگی را معنی دهد. مکان، عامل مهمی است  می 
ه مسکن، با محافظت و بودن، ارتباط دارد و امکان  تواند به فضا هویت و معنا بخشد. به تعبیر نوربرگ شولز، نیاز ب که می 

دار  های معنی گیری به سمت بهبود ممکن است. مکان عنوان یک شهروند در جامعه و یک عضو با جهت ابراز هویت به 
خواهید چه در اتاق یا آپارتمان خود یا در جاهای دیگر  کنند و با هر کس که می برای زندگی، فرصت تعامل فراهم می 

 . [ 18] شود  دار تعریف می ها یا اماکن مقدس ارتباط برقرار کنید، مکان معنی د پارک مانن 

 ساختار مکان 
چشم  برحسب  مکان،  می ساختار  تعریف  قرارگاه  و  به انداز  و  می شود  تحلیل  خصلت،  و  فضا  مقوله  گردد.  وسیله 

تر است. از یک سو به یک جو کلی فراگیر و از دیگر سو به شکل  تر و نیز عینی خصلت، نسبت به فضا، مفهومی کلی 
تعیین  عناصر  جنس  به  و  می عینی  مربوط  فضا  به کننده  خصلت  تعیین  گردد.  مکان،  شکلی  و  مادی  ساختار  وسیله 

هایی محیطی  صورت تمامیت کنند بسیار مهم هستند. ساختار مکان به هایی که مکان را تعریف می گردد. پس کرانه می 
می  مکان ظاهر  این  است.  فضا  و  وجوه خصلت  برگیرنده  در  که  منطقه، چشم گردد  قرارگاه، کشور،  ها همچون  انداز، 

 . [ 3] شوند  اخته می ساختمان و ... شن 

 هویت 
است؛  مکان  یک  معنی  ویژگی   هویت،  مکان،  یک  به    های یعنی  هویت  حقیقت،  در  دارد؛  را  خود  به  مخصوص 

باشد. هویت، احساس این همانی انسان با فضا )رابطه  قلمرویی از حیات اجتماعی اطالق می  به فرد  شود که متعلق 
پدیده  و هویت  انسان  درجه هویت  و  مرتبه  به ها(  با  و  است  از هویت  تعابیری همچون »من«، »خود«،  ای  کارگیری 

عنوان یک عامل اصلی در هویت،  گیرد. انسان به و نظایر آنها برای فرد و اجتماع، هویت شکل می  »شخصیت«، »تعّلق« 
 مطلق  ذات  هویت، به  ایران،  عرفانی  ادبیات  . در [ 19] تابع سه ویژگی: جسم، ذهن و روح یا جسم، نفس و روح است  

به نظر فارابی؛ از حکمای مسلمان    آورد. در باب تعریف هویت برمی  را  هستی  و  وجود  معنی  لذا  شود؛ می   اطالق  خداوند 
شود: هر چیزی دارای ماهیتی است ممتاز از وجود )هویت(، ماهیت، عین وجود نیست و وجود جز مقدم  اشاره می 

به  وجود  کلمه  با  را  هویت  کلمه  اینجا  در  فارابی  گونه  بدین  نیست.  می ماهیت هم  کار  به  مترادف  هویت،  طور  برد. 
های هویت، موضوعات متنوعی مطرح است که  واست هر انسانی است. در زمینه جنبه موضوعی است که موردنیاز و خ 

دار  شود و در عین حال وحدت جامعه را خدشه کمال مطلوب، تطابق خواست انسان با آن چیزی است که نمایانده می 
می نمی  فراهم  را  ملی  تاریخی  تداوم  و  تقویت  را  جامعه  استقالل  و  مالصدرا [ 20] کند  کند   را  موجودات  همه   که  . 

موجودات است و هر چند مطلق است،  که در همه    است  دانسته  ساریه«   »هویت  را  داند هویت می  نسبی  و  الوجود ممکن 
 را  کند: »آنچه می تعریف   چنین  را   هویت  الحکم، فصوص  مقدمه  در  قیصری  داوود   . در قالب تمام تعینات خلقی ظهور دارد 

 مسکن  مندی هویت   [ 21] گویند.«   هویت  تشّخص،  اعتبار  به  گویند و  حقیقت  اعتبار تحقق،  به  است  آن  به  شیئ  شیئیت 

ویژگی  به  هریک  که  باشد می  کارکردی  و  بعد کالبدی  دو  دارای   زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  های کالبدی، ترتیب، 

 . [ 22] گیرد  می  بر  در  را  آنها  محیطی 

 عوامل تأثیرگذار بر هویت 
 گیرد: هویت تحت تأثیر دو عامل مهم شکل می 
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بینی، تاریخ، فرهنگ و سایر  شود و ناشی از مذهب، جهان اش مربوط می که به فرد و جامعه   عوامل درونی  .1
 گیرد. قلمروهای معنوی انسان شکل می 

گذارد و ناشی از تعامالت و تأثیرات سایر جوامع و  از سوی جوامع دیگر بر فرد و جامعه تأثیر می   عوامل بیرونی  .2
ای باشد که هم سبب  تواند به گونه . یک فضای عمومی می [ 18] د  گیر ها بر فرد و جامعه شکل می دیگر تمدن 

 . کالبدی باشد ایجاد تعامل و روابط اجتماعی و هم ضامن دارا بودن کیفیت  
محله و    ، های مسکونی گردد که شامل مجتمع به نوعی از خود ساختمان و ساکنان شروع می   هویت اجتماعی 

)به  ساکنان  اجتماعی  هویت  است.  عرصه جامعه  در  خود(  احساس  یک  تأیید  عنوان  و  ساخته  حفظ،  اجتماعی  های 
به مسئله چگونگی    کنند. پرداختن شود. محیط، یک عرصه اجتماعی ساکنان است که در آن همدیگر را مالقات می می 

کند. تنظیمات اجتماع با مرزهای مشخص بین  ساختار و کیفیت محیط ساخته شده، تعامالت اجتماعی را پشتیبانی می 
ناهارخوری در یک   کند؛ برای مثال اتاق مناطق خارج از منزل و فضای عمومی، تعامالت اجتماعی بهتری را تشویق می 

به  مسکونی،  طراحی شده  گونه واحد  به  ای  یکدیگر  با  ارتباط  برقراری  و  تعامل  بتوانند گردش،  آن  ساکنان  باشد که 
 . [ 17]   های مختلف برقرار کنند روش 

 قلمرو 
موقعیت و  توان  مفهوم قلمرو تنها موضوع فضایی نیست بلکه یک پدیده اجتماعی نیز است. در حقیقت قلمرو را می 

صورت فضایی  های قلمروگرا هستند که به مکان یک اجتماع در فضا دانست. بسیاری از رفتارهای اجتماعی دارای جنبه 
یابند. در حقیقت قلمرو، ابزاری شاخص برای گذر از یک فضای ساده  ها تغییر می شوند و با توجه به مکان تعریف می 

برای نیازهای اصلی زندگی مانند هویت، انگیزش و امنیت دانست. بنابر  توان آن را یک سازوکار پشتیبان  است که می 
، قلمرو پایی از نیازهای اصلی بیشتر موجودات است؛ لذا لقمرو نقش اساسی  1تحقیقات متخصصانی مانند رابرت آردری 

 . [ 1] ها دارد  در زندگی انسان 
 فضا، اول نوع سه  است. این شناسایی قابل متفاوت خصوصیات با فضا نوع سه  ایران، وجود قدیمی شهرهای در

اختصاصی  بستبن  یک صورتبه  عمومینیمه -خصوصینیمه  دوم فضای میدان، و گذر صورتبه  عمومی فضاهای
شامل   را آن برگیرنده در عناصر و حیاط  خصوصی فضای و سوم  است داشته راه خانه چند  به که هشتی یک یا

بهمی  را قلمرو  ترتیب بدین شود.می قلمرو مسکونی واحد  چندین قلمرو محله، یک قلمرو توان   واحد  یک و 

 . [23]کرد   بندی تقسیم مسکونی
 شود: قلمرو به سه دسته تقسیم می   2به عقیده ایروین آلتمن 

قلمروهای اولیه، تحت مالکیت و استفاده انحصاری فرد یا گروه خاصی است، دیگران نیز آنها را    قلمروی اولیه: 
 شناسند، به شکلی دائمی تحت اختیار افراد هستند و در زندگی روزمره نقش اساسی دارند. مالک این قلمروها می 
شناسی است.  های ثانویه در جامعه ویه، کمتر نقش مرکزی و انحصاری دارد و معادل گروه قلمرو ثان   قلمروی ثانویه: 

 کنندگان ثابت است. برخی قلمروهای ثانویه در آن واحد، هم در دسترس عموم و هم تحت نظارت استفاده 
ه از آن را  ای موقتی است و تقریبًا هر کسی به آن دسترسی و حق استفاد این قلمرو، محدوده   قلمروی عمومی: 

 خود  بین  حریم  تنظیم  برای  است  سازوکاری  قلمرویی،  . آلتمن رفتار [ 24]   نامند دارد. این قلمرو را آزاد و اختیاری نیز می 

 . [ 25] شود  می  بیان  گروه  یا  فرد  یک  به  آن  تعلق  و  شیء  یک  یا  مکان  یک  گذاری نشانه  سازی یا شخصی  با  که  دیگران  و 
 باشد: های مسکونی شامل موارد زیر می سه عامل مهم در ارتقای کیفی مسکن در مجتمع 

 
1  Robert Ardrey (Born 1908 and death 1980) 
2  Irwin Altman (Born 1930) 
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 بهزیستی )کیفیت زندگی، بهبودی(  .1
 هویت اجتماعی )مقررات، برآمدگی، استقالل داخلی(   .2
 حریم خصوصی )نظارت، ایمنی، تنهایی، صمیمیت(.   .3

نیز به بررسی نقش علوم رفتاری در محیط رفتاری پرداخته است. او در اثر خود تحت عنوان »آفرینش    1جان لنگ 
به این امر پرداخته و تصورات مردم از    نظریه معماری« به چگونگی دریافت آدمی از فضا و عوامل محیطی تأثیرگذار 

  بخشند های او در عرصه عمومی شهر شکل می داند که به رفتارها و فعالیت واره ذهنی می محیط را در واقع نوعی طرح 
ای که روی بیش از هزار فضای عمومی شهری در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته، نشان داده  . در مطالعه [ 26] 

از   فضاهای عمومی شهری  کیفی وضعیت  اساسی در سنجش مطلوبیت  عامل  است که چهار  بیشتری  شده  اهمیت 
به   2برخوردارند.  اول دسترسی و  از:  فعالیت پیوستگی دوم آسایش و منظر سوم کاربری هم این عوامل عبارتند  ها  ها و 

 . [ 27] پذیری  چهارم اجتماع 

 اجتماعی تعامالت  
 مسکونی  واحد  خود  بر  عالوه  مسکن  عرصه  اجتماعی،  رشد  تأمین  برای  مسکونی  های محیط  در  اجتماعی  تعامالت 

 شرایط  دارای  خود  اگر  حتی  گیرد،  قرار  نامناسب  محیط  در  که  مسکنی   برگیرد؛ زیرا  در  نیز  را  آن  پیرامون  محیط  باید 

 شناخت  نیازمند  مناسب،  مسکونی  فضای  یک  کند. ایجاد  تأمین   را  خود  ساکنان  طبیعی  نیازهای  تواند باشد نمی  مناسبی 

 این  در  مسکن،  در بردارنده  حلقه  اولین  که  بود  خواهد  مختلف   سطوح  در  آن  مسکونی  محیط  با  رابطه  در  خانواده  نیازهای 

 . [ 28] است   همسایگان  مراتبی، سلسله  نظام 
مورد    1محور باید پنج عامل مندرج در تصویر  برای رسیدن به مطلوبیت مسکونی و رسیدن به یک الگوی اجتماع 

 توجه قرار گیرند.  

 . عوامل اصلی )اولیه( در چگونگی دستیابی به مطلوبیت مسکونی )نگارندگان( 1تصویر  

 
1  John Lang (Born 1816 and death1864) 
 

2  https://www.pps.org . )برای اطالعات بیشتر به آدرس مراجعه شود(  

محیط

مکان

تعامالت اجتماعیقلمرو

هویت

https://www.pps.org/
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 محور مرتبط با ایجاد الگوی اجتماع   عوامل ثانویه 
 شوند. محور معرفی و بررسی می انویه مؤثر در مطلوبیت زندگی الگوی اجتماع در این بخش، عوامل ث 

 تعامل 
کنند. در  وسیله تعامل با افراد نزدیک خود ارتباط برقرار می ها همواره در محیط زندگی و پیرامون خود به انسان 

باشد. ارتباط  افراد با محیط پیرامونشان می واقع یکی از عامل پیوند فرد با جامعه است. تعامل، یکی از عوامل اصلی پیوند  
باشد. تعامالت افراد با یکدیگر در  ها می باشد و یکی از نیازهای اساسی انسان ترین عناصر حیات اجتماعی می یکی از مهم 

شود. یکی از عوامل مهم  های مسکونی، موجب رشد و توسعه روابط اجتماعی با یکدیگر می یک اجتماع همچون مجتمع 
خوش تغییرات بسیار شده است.  های جمعی، دست واسطه زندگی باشد که به ل در جامعه امروزی، همسایگان می تعام 

های بسیار در طول روز و ... موجب  های زندگی در جوامع امروز، مشکالت روزمره، مشکالت اقتصادی، فعالیت محدودیت 
گذشته   در  که  حالی  در  است.  شده  همسایگان  میان  در  تعامل  و  نه کاهش  محالت  در  همسایگان  دور،  چندان 

وآمد و تعامل بسیار بیشتری را با یکدیگر داشتند اما با رشد بیشتر جوامع بشری و رشد  های مسکونی، رفت مجتمع 
وری و استفاده بهینه از فضا، به عامل تعامل همسایگان  دلیل بهروه های مسکونی به روزافزون تکنولوژی در ساخت خانه 

شود. تعامل در زندگی آپارتمانی موجب صمیمیت و حس آرامش در میان  مسکونی توجه زیادی نمی  در ساخت منازل 
 شوند. رنگ شده است و گاهی همسایگان از یکدیگر با خبر نمی های مسکونی کم گردد؛ عاملی که در مجتمع افراد می 

 یکدیگر  با  همسایگان  تعامل و ارتباط 

شناختند و  دیگر را می یک اعضای یک محل  ای بود که  گونه ها به و کوچه ت  محال   ساختار چندان دور،  نه در گذشته  
ساختار    گذشته، بود. در    در جریان   بسیار نزدیک و صمیمی   میان آنها داشتند و ارتباط  با یکدیگر  چهره  به روابط چهره 

کنان وجود  نام آشتی هایی به  کوچه ت،  در بسیاری از محال حتی  تنگ و باریک بود و  بسیار    شهری، ها و معابر  کوچه 
ای را برای  شوند و این زمینه   رو در رو ناچار با هم  کردند به ها تردد می شد افرادی که در آن کوچه می   موجب داشت که  

شد که افراد ساکن در آن  سبب آن می کوتاه و مختصر    ی ها آورد و همین احوالپرسی وجود می سالم و احوالپرسی به 
خصوصی که صمیمیت را در محیط  عمومی و نیمه شته باشند. تعامل در فضاهای نیمه محله از حال و روز هم خبر دا 

های بسیاری  های مسکونی، دگرگونی گیرد. امروزه، تغییر ساختار در محالت و مجتمع کند شکل می مسکونی ایجاد می 
زمره و اشیای مصرفی، ورود  وجود آورده است. توسعه روزافزون تکنولوژی در زندگی رو را در این نوع روابط اجتماعی به 

کوچه اتومبیل  به  به ها  و  بودند  باریک  بسیار  قباًل  که  میان  هایی  ارتباط  و  تعامل  کوچه،  عملکردهای  از  یکی  نوعی 
ها و فضاهای جمعی  های کوچه گذاری کرد. از دیگر ویژگی همسایگان بود، زمینه تغییر الگوی زندگی در محالت را پایه 

های اجتماعی و تأثیرپذیری اخالقی و رفتاری  عوامل مؤثر فرایند یادگیری کونی در گذشته،  های مس موجود در مجتمع 
داشتند و حتی مشکالتی همچون اخالقی و سرقت در    ِعرق بود که نسبت به یکدیگر    کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 

الگوهای رفتاری خاص، نقش    ه ارائ   طور مستقیم و غیرمستقیم با به   رسید. از سویی، همسایگان محالت نیز به حداقل می 
سزایی در  ه ب   نقش   گان، همسای داشتند.  دیگر  یک های  ها و منش ها و واکنش گیری باورها، کنش ای در شکل مالحظه قابل 

داشتند؛  ها و رفتارهای متنوع یکدیگر  ها و تالش ها، توقعات و انتظارها، انگیزه گفتارها و فرهنگ زبان و کالم، نگرش 
بود؛ عاملی که  های شبانه در میان همسایگان نیز عاملی برای نزدیک ورهمی طوری که د به  تر شدن آنان به یکدیگر 

 امروزه بسیار کمرنگ شده است. 
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در کتاب »بعد    1البته روابط همسایگی با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم مناطق، تعاریف متفاوتی دارد. ادوارد هال 
دارد: این واقعیت که شما در همسایگی خانواده دیگری  ای از همسایگی در انگلستان را چنین بیان می پنهان« نمونه 

های شما  کنید بدین معنی نیست که شما حق مالقات، قرض کردن یا برقراری روابط اجتماعی با آنها یا بچه زندگی می 
ها رابطه برقرار کنند  کسانی هم که سعی کردند صرفًا براساس نزدیکی با انگلیسی های آنها را دارند.  حق بازی با بچه 

اما این کار  به  افراد ممکن است همسایه خود را شناخته و حتی آن را دوست داشته باشند.  ندرت موفق شدند. این 
جواری در فضا  نه بر پایه هم ها  کنند؛ زیرا روابط انگلیسی پذیر نخواهد بود چون در همسایگی یکدیگر زندگی می امکان 

گیرد.  از تعامل میان همسایگان، تبادل شکل می .  [ 29] شود  ریزی می بلکه بر پایه پایگان و وضعیت اجتماعی افراد، طرح 
رعایت  یکدیگر،  به  یکدیگر   کمک  متقابل  الگ   حقوق  یک  ایجاد  ارزشمند  و  هنجار  می را  وی  مالقات  شکل  از  دهد. 

گردد، در دوران خوشی و غم، مراسم مذهبی و رسمی، همه با هم و در کنار  همسایگان، باالترین شکل روابط ایجاد می 
 کنند. یکدیگر کمک می 

 های مالقات همسایگان مکان 
تعیین  برای جذب  کننده داشتن مکان مالقات همسایگان، عامل  تبادل ای  است.    با یکدیگر   حداکثری، مالقات و 

ها از چمن محالت گرفته تا  گاه بود. این مکان های گاه و بی های مالقات در محالت قدیم، جایی برای دورهمی مکان 
می  بر  در  را   ... و  اختصاصی  ورزشی  فضاهای  مذهبی،  مراسم  برگزاری  محل  چهارسوها،  مکان  بازارها،  امروزه  گرفت. 

با توجه به استفاده تر از گذشته شده است. این مکان یار کمرنگ ها بس مالقات  بود.  های مالقات  کنندگان آن متفاوت 
ها و افراد کهنسال، تفاوت  گرفتند که با محل گردهمایی خانواده هایی را برای گردهمایی در نظر می اصواًل جوانان، پاتوق 

داند.  می  مردم  روزمره  روابط  و  ها دوستی  توسعه  ساز زمینه  را  سمی غیرر  و  گاه گاه  های مالقات  2الکساندر  داشت. کریستوفر 
.  [ 24] کند  می  نزدیک  به یکدیگر  را  متفاوت  های ویژگی  و  ذهنی  های پیشینه  با  افراد  نگرش  اجتماعی،  تعامل  اینکه  ضمن 

 آن  ساکنان  اجتماعی  ارتباطات  به  ناپذیری جبران  خسارات  تواند می  و شلوغ  وآمد پررفت  مسکونی  مجتمع  در یک  زندگی 

.  [ 30] افراد است   اجتماعی  روابط  کاهش  جمعیت،  تراکم  از  ناشی  منفی  تأثیرات  از  یکی  که  معتقدند  آورد. محققان   وارد 
 به  آن  ارزش  نیست بلکه  آن  بودن  بزرگ  یا  اهمیت  مسکونی، به  مجتمع  یک  و عمومی  باز  فضاهای  حقیقت، ارزش  در 

 . است  خصوصی  زندگی  محیط  به  آن  نزدیکی  و  فضایی  صمیمیت 

 خاطر تعلق 
خاطر، یک عنصر شاخص برای وابستگی فرد به یک مکان مشخص است. ممکن است میدان محلی، بازارچه،  تعلق 

های  الیه های شبانه ساکنان باشد. این عنصر مهم در  های خانوادگی یا دورهمی فضای بازی، فضای ورزشی یا نشست 
ساز و یادآور یک اتفاق مهم در طول دوران حیات یک  باشد و ممکن است زمینه هویتی و فرهنگی ساکنان، نهفته می 

کند. یکی از موارد مهم  فرد باشد. این مکان یا فضا در میان گروهی از افراد، خاطرات مشترکی را یادآوری و زنده می 
سازد و  ط مسکونی، مکانی است که تمام گذشته فرد و خاطرات او را می باشد. محی تعلق خاطر، حس تعلق به مکان می 

زمانی جدا شوند؛ بنابراین برای پیوند میان فرد و فضای زندگی او باید عوامل  مکانی و بی شود تا افراد از بی موجب می 
دهمایی و فضاهای ورزشی  های گر ها، محل انگیز در جوانان، گاهی پاتوق انگیز وجود داشته باشد. عوامل خاطره خاطره 

کند. تقویت این احساس تعلق، همبستگی اجتماعی را نیز در پی  تر می باشد که عامل احساس تعلق آنان را عمیق می 
 کاهد. های اجتماعی احتمالی بر جوانان می دارد، همچنین از آسیب 

 
1 Edward Hall (Born 1914 and death 2009)   
2  Christopher Alexander )Born 1936) 
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 جمعی  معماری 
نگاه خود را در ارتباط با    باشد. واتز، می محور، معماری جمعی  یکی از عوامل مهم رسیدن به یک الگوی اجتماع 

های  کند که در آن، گروه میالدی کشورهای در حال توسعه معطوف می   1950های دهه  معماری جمعی به طرح 
عنوان یک رفتار اجتماعی  کردند و آن را به فرما، در فرایند طراحی، شرکت می های خویش صورت سامانه اجتماعی به 

  1970و    1960های  جستند. تجارب سال ها، متخصصان از کمک افراد عادی بهره می طرح   پذیرفته بودند. در این 
تواند با دیگری  های گوناگونی از مشارکت جمعی در معماری وجود دارد که هریک می میالدی نشان داد که نمونه 

 محیط  منظر روانشناسی  از  معماری  دهی برنامه  مباحث  به  جمعی، وابسته  معماری  حوزه   . [ 9]   تفاوت داشته باشد 

به  باید  شناخت  و  فهم  برای  که  طوری است؛  )به  علوم  برمبنای  معماری  دهی برنامه  موضوع  به  آن   ویژه رفتاری 

 گذشته،  دهه  چهار  های آرمان  در  شده  نهادینه جمعی  طراحی  های . شیوه [ 31] داشت   شناسی محیط( توجه روان 

 .است  رفته  بین  از  پیش  ها مدت  وضوح به 

 فضاهای سبز و ورزشی 
افراد و سرزندگی در میان  های مسکونی، نه فضاهای سبز موجود در مجتمع  تنها عامل شادابی، سالمت جسمی 

فضای سبز، عاملی برای افزایش تعامالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد  گردد بلکه  کنندگان از آن می استفاده 
شود. فضای سبز، عاملی برای زیباشناختی و تأثیرات  ها نیز می مندی ساکنان و باال بردن روحیه خانواده حس رضایت 

نیز در افراد بیشتر  های مسکونی، حس تعلق  باشد. در پی گسترش فضای سبز در میان مجتمع محیطی نیز می زیست 
های  های سنی، در فضای سبز، استرس شود. فضای سبز، بر رشد کودکان نیز تأثیر مستقیم دارد و افراد در همه رده می 

 تأمین  دیدگاه  از  سبز  کنند. فضاهای کنند. کهنساالن در فضای سبز، احساس آرامش می روزمره را از خود دور می 

 و اهمیت  اجتماعی، جایگاه  تعامل  و  ارتباط  بستر  و  فراغتی  فضای  تأمین  نظر  ن از همچنی  و  افراد   محیطی زیست  نیازهای 

 مورداستفاده  تواند می  که  جایی  آن  از  فضای سبز .  کنند می  ایفا  را  اساسی  نقش  جمعی،  حس  ایجاد  در  ای دارد و ویژه 

 فضای   نوعی  را  آن  توان می  اساس  این  بر  کند. می  پیدا  نیز  عمومی  و  جمعی  حالتی  بگیرد،   قرار  ساکنان  تمامی 

  ساکنین  های فعالیت  سایر  و  وآمد، تعامل رفت  در  را  مهمی  نقش  فعالیتی،  های گره  عنوان به  که  معرفی کرد  عمومی نیمه 
 است و این دو را  مسکونی  مجتمع  یک  درون  و  بیرون  دنیای  میان  فضای سبز، پلی  آن،  بر  عالوه . دارند  عهده  بر  مجموعه 

 کند. می  متصل  یکدیگر  به 

 فضاهای اختصاصی ورزشی 
های مالقات، احداث فضاهای ورزشی اختصاصی است که به تعبیری، به  یکی از نکات جالب توجه در ساخت مکان 

های  بستگی ساکنین در مجتمع تنها به حس هم ها نه شوند. لزوم ساخت این مکان خصوصی نیز تبدیل می فضاهای نیمه 
چندان دور،  شود. در گذشته نه ی برای تخلیه انرژی جوانان و سایر افراد تبدیل می کند بلکه به فضای مسکونی کمک می 

خصوص جنوب تهران وجود داشت ورزشکاران ملی و  های خاکی که در محالت مختلف به در چنین فضاها و زمین 
و نوجوانان خالق را    های ورزشی، زمینه رشد کودکان المللی به جامعه معرفی شدند؛ بنابراین وجود این گونه مکان بین 

 زند. رقم می 

 های مسکونی ها در مجتمع مبلمان و پارک 
مهم هویت  عوامل  از  دیگر  مجتمع یکی  پارک بخشی  و  مبلمان  از  استفاده  مسکونی،  می های  پارک ها  و  باشد.  ها 

شوند.  اخته می شناسی نیز شن های تأثیرگذار روان عنوان یکی از شاخصه مبلمان شهری، بخشی از سیمای شهر است و به 
زندگی تأثیرگذار هستند. ساخت محیط  ارتقای کیفیت فضای  برای  های مصنوعی و مبلمان شهری در کنار  این دو 
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های روزانه افراد،  ها و طبیعت، تأثیرات مثبت ادراکی بر افراد دارد؛ لذا لزوم توجه به این امر در کاهش استرس پارک 
 کند. کمک شایانی می 

 امنیت 
ای است که بر تعامالت اجتماعی،  های مهم در تعامالت اجتماعی، امنیت است. امنیت، مؤلفه مؤلفه یکی دیگر از  

 تأمین نشدن شرایط  صورت  در  که  دارد  آنها  اموال  و  اشخاص  علیه  جرایم  به  اشاره  نیز  امنیت  تأثیر مستقیمی دارد. مؤلفه 

 فضای  کرد. یک  خواهد  بالفعل، تهدید  و  بالقوه  صورت به  را  ناظران  و  عابران  حاضران،  جان  و  اموال   کننده،  پیشگیری 

 وجود  به  دو  این  مشترک  فصل  از  که  شرایطی  و  شود می  الذکر فوق  مؤلفه  دو  هر  آن، شامل  کامل  در معنای  امن  شهری 

 . [ 32] کرد   توصیف  شهری امن  فضای  عنوان توان به می  را  آید 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نیازها                           بین  در  امنیت  جایگاه   -مازلو  هرم .  2تصویر  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 [31]  امنیت  براحساس  گذار  تأثیر  عوامل  تحلیلی  . الگوی 3تصویر  
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 . عوامل ثانویه در چگونگی دستیابی به مطلوبیت مسکونی )نگارندگان( 4تصویر  

 آباد بررسی و تحلیل وضعیت مجتمع مسکونی چهارصد دستگاه نازی 
  شد   بانک رهنی با مشارکت وزارت دارایی وقت و بانک ملی ایران در امر مسکن و ساختمان تأسیس   1317در سال  

این مؤسسه در نقاط مختلف کشور و تهران،  .  بود مسکن  ساخت    امر   در و رسمًا فعالیت خود را آغاز کرد. موضوع فعالیت  
ساخت   به  مجهز  خانه اقدام  و  محکم  مسکونی    کرد. هایی  مجتمع  راستا  همین  استفاده  در  برای  دستگاه  چهارصد 

برای  قیمت  های ارزان احداث خانه شمسی شروع به ساخت گردید. هدف طرح،  1323در سال  درآمد دولت  کارمندان کم 
سازی، قند و شکر و کارخانه آرد منطقه،  کارمندان و کارگرانی در کارخانه چیت .  درآمد و کارمندان دولت بود اقشار کم 

اقدامی کم  و  نو  این طرح در دوره خود، طرحی  بودند.  است  شاغل  بود. جالب  این  نظیر  پایین  توان  به  توجه  با  که 
با توجه به    زدند. ها سرباز می کارگران، دولت به آنان وام اعطا کرد و بیشتر کارگران، از اخذ وام و خرید این ساختمان 

درآمد بود به موارد بسیاری در حوزه  دار کردن اقشار کم ها، عالوه بر هدف اصلی طرح که خانه قدمت ساخت این مجتمع 
، در سه دوره زمانی احداث گردیدند و در ساخت آنها به برخی  واحدهای مسکونی  این توجه شده است. ساخت مسکن 

واحد رسید.    800واحد مسکونی بود اما این تعداد به    400(. هدف طرح، ایجاد  1الزامات اولیه توجه شده بود )جدول  
   شود. البته در نوع ساخت با توجه به سال ساخت تغییرات اندکی دیده می 

 . ویژگی قدمت و کیفیت ابنیه محله چهارصد دستگاه )مطالعات میدانی نگارندگان( 1جدول  

 1340تا  1331از سال  1330تا  1326از سال  1325تا  1323از شروع ساخت  سال ساخت 

 دستگاه  10 دستگاه  6 دستگاه  4 تعداد ساخت دستگاه 

 ای(طبقه 4واحد ) 40 ای( طبقه4واحد ) 40 ای( طبقه4واحد ) 40 تعداد واحد در هر دستگاه

 مترمربع  86و  82 مترمربع  82و  78 مترمربع  82و  76 متراژ واحدها 
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 . نمای کلی از مجتمع مسکونی چهارصد دستگاه )نگارندگان( 5تصویر  
 
شناس تهیه شد و با در  ای با همکاری یک جامعه نامه پرسش  پژوهش،  اهداف  به  توجه  با منظور بررسی و تحلیل و  به 

تهران(   نمونه موردی نظر گرفتن وضع موجود   انتخاب گردید. هر    )مجتمع چهارصد دستگاه درجنوب  جامعه آماری 
مجزای    5بلوک،   طبقه    4ورودی  هر  در  و  جمعًا    2طبقه  که  دارد  این    40واحد  در  امروزه  هستند.  ساکن  خانوار 

اند و بعضی  ا سه دسته کلی ساکن هستند: دسته اول، افرادی که دو نسل آنها در این مکان زندگی کرده ه آپارتمان 
ها را دارند.  سال سابقه سکونت در این مجتمع  30دهند و بیش از  ها را افراد سالخورده تشکیل می ساکنان این مجتمع 

شوند.  اند و جزء افراد بومی محسوب می ن تجربه کرده این افراد مراسم جشن و عزای خود را بارها و بارها در این مکا 
باالی   سابقه سکونت  که  افرادی  دوم،  مجتمع   5دسته  این  در  را  اول  سال  فرزندان دسته  از  مواردی  در  و  دارند  ها 

تازگی در  خصوصی نسبت به فضای زندگی خود دارند. دسته سوم، افرادی که به باشند و جوانانی هستند که ِعرق به می 
خصوصی به این مکان  شوند؛ از این رو ِعرق به اند و از افراد غیربومی محسوب می ن فضای مسکونی، صاحب خانه شده ای 

خانواده از    20خانواده بررسی شد که شامل    60های قدیمی، کمتر ارتباط دارند. برای بررسی موضوع،  ندارند و با خانواده 
دسته  خانواده از  20سال سابقه سکونت و   10تا   6سته دوم که بین د خانواده از   20سال سکونت،  11دسته اول باالی 

زیر   آنها    5سوم  بودند.  سکونت  جمعی،  نامه پرسش سال  فضای  تعلق،  همچون حس  عواملی  و  کردند  تکمیل  را  ها 
عنوان  عنوان به  منظور، شش  بدین تعامالت اجتماعی، احساس آرامش، امنیت و ... مورد پژوهش و پرسش قرار گرفت.  

 سؤاالت اصلی از سه دسته ساکنان مجتمع پرسیده شد که عبارتند از: 

 )امنیت(  مجتمع مسکونی  در  ساکنین  خصوصی  حریم  و  آرامش  حفظ  .1

نفره با توجه به سابقه سکونت( ارزیابی شد و در این سؤال، عوامل    20ساکن )سه گروه    60نامه، نظرات در پرسش 
گردد بررسی شد که با  مجتمع مسکونی که منجر به امنیت در محیط مسکونی می  در  ساکنان  خصوصی  حریم  و  آرامش 

ترین  شود که احساس امنیت در ساکنان قدیمی، بیشتر وجود دارد و مهم توجه به نظرات ساکنان این گونه تصور می 
به  امنیت در ساکنان می عامل آن، حس همبستگی است که سبب  سال    5شود. همچنین ساکنان زیر  وجود آمدن 
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دارند حریم خصوصی  با دیگر ساکنان  سکونت، دوست  زیاد  ارتباط  به  تمایلی  و  با سایر همسایگان، حفظ شود  شان 
 ندارند. 
 

 

 نامه( مجتمع مسکونی )نگارندگان براساس پرسش  در  ساکنان  خصوصی  حریم  و  آرامش  . حفظ 1نمودار  

 خاطر( )تعلق مسکونی   مجموعه  جاری بودن زندگی شبانه در محوطه  .2

زندگی شبانه در محوطه  بودن  منظور مطرح شد که جاری  بدین  مسکونی، چگونه موجب   مجموعه  سؤال دوم 
گردد و این بدان  خاطر در همه ساکنان حس می توان نتیجه گرفت که تعلق نامه می گردد. با بررسی پاسخ خاطر می تعلق 

سال عمر و    50ها )این فضاها دارای درختان تنومند بیش از  خاطر، فضای سبز بین بلوک معنا است که عوامل تعلق 
آید( و در  حساب می های بسیار خوب این مجموعه مسکونی به باشد و از ویژگی ع می متر مرب   3000فضای سبزی بالغ بر  

 های ساکن در مجتمع، تأثیر مثبتی داشته است.  جریان بودن زندگی شبانه خانوادگی، بر همه گروه 
 

 

 نامه( پرسش مسکونی )نگارنده بر اساس   مجموعه  . جاری بودن زندگی شبانه در محوطه 2نمودار  
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 مسکونی )تعامل و ارتباط همسایگی(  مجموعه  محوطه  در  ساکنان  حضور  به  تمایل  و  رضایت  .3

بررسی شد و هدف اصلی سؤال، نظرات ساکنان در خصوص   ارتباط همسایگی،  و  تعامل  با موضوع  سؤال سوم 
اصلی رضایت شاخصه  در محوطه مجموعه  های  به   ساکنان  با توجه  که  بود  این مسکونی  گونه تصور  نظرات مختلف، 

ارتباط همسایگی در خانواده می  و  تعامل  از ساکنان باالی  شود که  نتیجه  11های رده دوم، حتی بیش  سال است و 
نشان می  نیمه بررسی  ورزشی  تکایای  دهد که وجود فضاهای  و  ارتباطات دوستانه خانوادگی  و  خصوصی در مجتمع 

 . مذهبی، بسیار تأثیر مثبتی داشته است 
 

 

 نامه( مسکونی )نگارندگان براساس پرسش  مجموعه  محوطه  در  ساکنان  حضور  به  تمایل  و  . رضایت 3نمودار  

 

 مسکونی  محیط مسکونی و قلمروی شخصی افراد ساکن در مجموعه  .4

مسکونی بود   سؤال چهارم، نظرات ساکنین در خصوص محیط مسکونی و قلمروی شخصی افراد ساکن در مجموعه 
 شود که محیط مسکونی و قلمروی شخصی افراد ساکن در مجموعه گونه تصور می به نظرات گوناگون، این که با توجه 

های ساکن در مجتمع، تأثیر مثبتی داشته است و دلیل آن، وجود فضای باز بسیار، فضای سبز  مسکونی، بر همه گروه 
 کند. وی شخصی می باشد که فرد، نوعی احساس قلمر خصوصی می اختصاصی و فضاهای ورزشی نیمه 

 

 

 نامه( مسکونی )نگارنده براساس پرسش  . محیط مسکونی و قلمروی شخصی افراد ساکن در مجموعه 4نمودار  
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 مجتمع مسکونی )معماری جمعی(  ساکنان  همسایگی  .5

خانوار در هر   40عبارتی، معماری جمعی بود. با توجه به اینکه یا به  ساکنان  مبنای سؤال پنجم، موضوع همسایگی 
بلوک اقامت دارند و در دو سمت جلوی بلوک و پشت بلوک، فضای جمعی برای ساکنان طراحی شده است و ساکنان از  

مدت  دت و طوالنی م های کوتاه گاه و دورهمی وبی های گاه کنند؛ مالقات روی مجتمع استفاده می های روباز روبه پارکینگ 
خصوص این موضوع در دو دسته ساکنان اول و  شود. به روز، موجب ارتباطات بیشتر میان ساکنان می در طول شبانه 

های قدیمی، ارتباط برقرار  دلیل غریبگی کمتر با خانواده گردد و خانوارهای دسته سوم به دوم، بسیار بیشتر حس می 
 کنند.  می 

 

 

 

 

 

 

 نامه( مجتمع مسکونی )معماری جمعی( )نگارندگان براساس پرسش  ساکنان  همسایگی  . 5نمودار  

 مسکونی  مفهوم هویت افراد ساکن مجموعه  .6

در سؤال ششم، موضوع هویت و عوامل پیرامونی آن از دیدگاه ساکنان، مد نظر بود که با توجه به نظرات مختلف،  
اول و د این گونه تصور می  بسیار شاخص می شود که در دو دسته ساکنین  افراد  باشد. به وم، مفهوم هویت  خصوص 

ای دارند. این افراد با عباراتی همچون محل،  خاطر ویژه سالخورده نسبت به محل زندگی خود، احساس آرامش و تعلق 
کردند و ارادت خاصی نسبت به همسایگان قدیمی خود دارند و  ای و بومی، ساکنان را از یکدیگر تفکیک می محله هم 
 خصوصی ندارد. دانند؛ در حالی که هویت بومی در افراد دسته سوم، معنای به هوم هویت را بسیار ارزشمند می مف 

 
 

 

 

 

 

 نامه( مسکونی )نگارندگان براساس پرسش  . مفهوم هویت افراد ساکن مجموعه 6نمودار  
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 گیری نتیجه 
پژوهش و بررسی نمونه موردی )مجتمع مسکونی  محور در این  پس از بررسی عوامل اولیه و ثانویه الگوی اجتماع 

بر رسیدن به الگوی مناسب و مطلوبیت زندگی، الزم است موارد   عوامل اشاره شده  تأثیر  چهارصد دستگاه( برای افزایش 
 زیر مورد توجه قرار بگیرد: 

مبلمان محیطی در  سبز  و فضای  باز  فضاهای  ایجاد  .1 بلوک  در  های مسکونی محیط  و  و مجتمع بین  ها  ها 
یابد. همچنین حفظ و    تسهیل  سبز  و  باز  فضاهای  به  ساکنان  راهکار، دسترسی   این  با  مشترک که  صورت به 

منظور ارتقای نقش خیابان و  عنوان محوری سبز و با نشاط به دار موجود به رسیدگی به فضای سبز قدمت 
 محور، مورد توجه قرار گیرد. تر کردن روابط اجتماع قوی 

  در ساکنان باال  های مسکونی و در نتیجه حس تعلق های موجود در مجتمع ها و مکان محیط  کیفیت  سطح  .2
 برده شود. 

های روزمره از ساکنان با ایجاد فضاهای جمعی و در جریان بودن زندگی شبانه در میان  استرس  کاهش  .3
 گردد. می ها و تعامل و ارتباط بیشتر همسایگان که منجر به گسترش تعامالت اجتماعی  خانواده 

اختصاصی( برای آنان  انگیز )همچون فضاهای ورزشی نیمه های خاطره به کودکان و نوجوانان و ساخت محیط  .4
 و شناساندن واژه هویت به آنها توجه شود. 

یابی آنها رفع شود و به آموزش به ساکنان در راستای رفع مشکالت اهمیت داده  معضالت پیش روی با ریشه  .5
 شود. 

 قوی در محله برای مشارکت فعال در مدیریت شهری استفاده شود.   از روابط همسایگی  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 های مسکونی با توجه به مطالعات )نگارندگان( . نتیجه بررسی مطلوبیت فضایی در مجتمع 7نمودار  
 
 
های  نوسازی مجتمع این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان »ارائه الگوی اجتماع محور در  * 

 مسکونی« به راهنمایی نگارنده دو و سوم و مشاوره نگارنده چهارم است. 
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