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 چكیده 

 لهیوسا یشاهر یت. فضااااشناخته شده اس یمشترک انسان یعنصر زندگ نیبه عنوان ساده تر یکنش اجتماع

رفتار مورد نظر  ایآن اطالعات، ارزش اا، احساسات  قیکه افراد از طر یارتباطات اجتماع یبرقرار یاست برا یا

کااراکتر  قیطر نیو از ا ابندی یم تیموفق با حضور مردم شخص یعموم یداند. فضااا یانتقال م گریکدیرا به 

متقابل برقرار اسات. از آنجاا  یفضا رابطه ا تیفیحضور مردم و ک نیبشود.  یم تیگونه فضااا از درون تقو نیا

 یااا لیکه با توجه باه تتانسا ییفضااا یالزم خود را از دست داده اند، ساماندا تیفیکه امروزه اغلب فضااا ک

 یاریبسا تیامورد نظار را باه وجاود آوردز از اام تیفیبا ک یتعامالت اجتماع یمناسب برا یخود بتواند بستر

 ییااا یژگایباشاد، و یما ناهیزم نیدر ا یمطلوب یاا یژگیو یدارا نینابیب یفضا انیم نیبرخوردار است. در ا

 نیخلاق چنا یالزم بارا یازااایو ن میتواند مفاا یکه م ییمعنا یژگیو و یارتباط یژگیو ،یکالبد یژگیچون و

 یدر فضاااا ینگارش تعاامالت اجتمااعبر  هیتا با تک شدبر آن  یتژواش سع نی. لذا در ادینما نیرا تام ییفضا

مطالعاات و  قیاشاهروندان ابتادا از طر یفضا و تعامالت اجتماع تیفیبر ک نینابیب یفضا ریتاث یچگونگ زیشهر

ارتقا کیفیت تعامالت اجتمااعی  در نینابیب ینقش مؤثر فضا تیو در نها ردیقرار گ یمورد بررس نمونه اا یبررس

  آشکار شود.افراد 

 

 یو شهر یمعمار یفضااا تیفی،کیسوم، تعامالت اجتماع یفضا ن،ینابیب یفضا لیدی:های کواژه

 

 

 
 یفضاا کاردیبا رو یعموم یانراا گاهیدر قالب تا دادیرو یفضا یطراح "این مقاله  بر مبنای تایان نامه کارشناسی ارشد سروناز کریمی کوکنه با عنوان  2

 ، نگاشته شده است."جناب آقای دکتر کمال رابری منش"وه معماری و شهرسازی و به راانمایی استاد ، دانشگاه ) آزاد اسالمی قزوین( ، گر" نینابیب
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 مقدمه  .1

 در زیساتا فضاااای بودن خنثی.گیرد می بر در را خاص مکان و خاص گروه میان فرانگی و اجتماعی روابط از ای مجموعه فضا

 نتیجه در باشد، می انکار قابل غیر ی مسئله شهری، ساختار در امروز انسان مکانی بی نوعی به و شهرسازی و معماری ی حیطه

نقاش الالی . اسات نیااز ماورد باشد امروز انسان نیازاای ی تاسخگو بتواند اا حیطه ی امه در که فضااای بررسی و شناخت

ه شاخص ضاروری و تومماان فضااای شهری فراام آوردن امکاناتی برای تسهیل روابط انسان اا با یکدیگر استز به طور کلی س

فضای شهری، بازبودن فضا، عمومی بودن فضا و برقراری تعامالت اجتماعی در فضا استند. مطالعات مربوط به شهراا در سراسر 

جهان اامیت زندگی و فعالیت را به عنوان یک جاذبه ی شهری روشن می کنند. مردم جایی جمع می شوند کاه اتفاقااتی مای 

تغییرات جهان و محیط تیرامون انسان در لد سال گذشته قابل مقایسه باا  به دنبال حضور دیگران استند.افتد و خود به خود 

تمام دوران تیشین خود نمی باشددر دنیای معالر فضااای سازنده ی ما فضااایی متنوع و ناامگون استند. افراد در ایان فضاا 

نگی مختلف برقرار می نمایند، فرانگ خود را شکل  می داناد و رشد می کنند و بر حسب ارتباط اایی که با حیطه اا ی فرا

اما اینکه .در این نوشتار سعی بر آن است این روش شیوه بودن انسان در جهان شده است و در واقع این نوعی بینابینی می باشد

کیفیت فضاایی مطلاوب اعث ب با بهرگیری از ویژگی اای فضای بینابین بینابینی که ویژگی جهان معالر استز چگونه می توان

و امچنین در تی آن عاملی تاثیرگذار درکیفیت بخشایدن باه تعاامالت اجتمااعی شاهروندان در  در فضااای معماری و شهری

تحلیلی است که با بهره گیری از منابع، اسناد و  -روش تحقیق تژواش، تیمایشی از نوع تولیفی فضااای عمومی شهریزگشت.

  spssتحلیل داده اا در سطح آمار تولیفی است که از نارم افازار از طریق ترسشنامه و در نهایت  و مدارک مرتبط با تحقیق

مورد تژواای بخش سوم   تژواش مبانی فکری باشد که در بخش دوم به یبخش م چهار یتژواش دارا نیا .استفاده شده است

ی بینابین در کیفیت بخشیدن به تعامالت اجتماعی در نهایت بخش نتیحه گیری که در آن به نقش موثر فضافرضیه( و  )آزمون

 ترداخته می شود.

 

 پژوهش . مبانی فكری2

 بینابین فضای .2-1

 مکانی است، حرکت حال در دائماً که فضایی بینابین: »است آمده چنین بینابین واژه تعریف در معماری تخصصی نامه لغت در

 لزوماً بینابین،. نامعلوم و رگه دور سرگشته، مبهم، جنگجو، دو قلمرو بین فتح حاشیه، در شده ساخته محدودیتی خودش، در

 شود، می تبدیل استوار مکانی به بینابینی تیچیده روابط با اندسه یک در.نیست باقیمانده فضای یک یا و خالی فضایی یک

 ملحق امواره بلکه کند، نمی جدا بینابین بنابراین. امزمان اای ابهام مکان یک کند، می بازدم و دم را آن اندسه که مکانی

 معماری: »است شده آورده بینابین فضای معماری با رابطه در تعاریفی امچنین مطلب ادامه در( 2002، 1کراس) .«نمایند می

 حالت. کند می نیرومند را خودش سخت موقعیتهای در که معماری عالقه، بی و حداقل اای اتصال معماری بند، و قید بی

 طرف به را کند استفاده ساختش برای بتواند که را چیزی ار بینابین معماری. است معماری نوع این عالقه مورد مکان مماس،

 (امان.« )کند می جذب خودش

 از توانند می مخاطب دو که فضایی عنوان به آن از و دانست سوم فضای یک عنوان به میتوان  را بینابین فضای کلی طور به اما

 اطالعات تولید به که داردز را تاثیر باالترین ارتباطشان که شوند مطمئن دیگر طرف از و نمایند اداره را ارتباطشان طرف یک

 را آن نیز  و داد بسط فرازبان یک ایجاد و شهر در فرانگی ارتباط و فرانگ به را آن بردو نام شود، می دومنجر ار برای جدید

 وفضای اللی مکان نمودز تولیف اینگونه را بینابین فضای توان می نهایت در. دانست  اجتماعی ارتباطات در مناسب رااکاری

                                                           
1 .cros 
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 مرزی در. کند  می تیدا  بینابین فضای در واضح طور به را وترکیب آرایش ترین مناسب اینرو از که ارتباطات، مخفی و سری

 می تبدیل "حائل فضای" به لورت ود وبه گیرد می شکل تدریج به بینابین فضای. است تمایز وخط کند می جدا آغاز از که

 (2،102،2001وتاگلیگمب2)مسیوکو ه.گیرند  سمت به دیگری و فرستنده سمت به وجه یک شود،

 بیشتر من: گوید می زمینه این در دارد می رابیان مطالبی زمینه این در که است معمارانی نخستین از که  ونتوری رابرت

 را "آن این،ام ام" من.کنم می طرفداری لریح نقش از ام و ضمنی نقش ارز ام من معناز وضوح تا استم معنا غنای طرفدار

 و معنا از بسیاری سطوح موجه معماری یک. دام می ترجیح سفید یا سیاه بر را خاکستری گاه و سفید و ،سیاه "آن ،یا این" بر

 کارا و خوانا متعددی رقط به واحد آن در آن، عنالر و فضا. میکند طلب را تمرکز از مختلفی اای ترکیب

 ( 4،1210مونئو،.)استند

 بینابین فضای های . ویژگی2-2

 اای ویژگی ترین اللی عنوان به معنا و کارکرد شکل، ویژگی سه معرفی به معماری، اای نظریه کتاب در 4کاتن اسمیت دیوید

 دارای مجاور فضااای فیزیکی و لبدیکا تمایز مشخصه بر عالوه نیز واسط فضای ترتیب بدین. است ترداخته معماری فضای

 گردد، می اعتبار و مفهوم دارای فضائی ابعاد از اینکه بر عالوه نتیجه در و شد خوااد متعددی مفهومی و کارکردی اای ویژگی

 سوم فضای تحدید و تعریف به منجر مشخصه سه ار تیوند نهایت در. بخشند می خالی ارزش و اعتبار بدان نیز دیگری ابعاد

 :که است فضائی بینابین فضای یعنی. شد واادخ

 (کالبدی – شکلی) شودز می محصور دارد، حدود و مرزاا تعیین بر داللت که کالبدی عنالر براساس •

 (معنایی) و شود می معنا تمرکز کانون آن، درون •

  (کارکردی – ارتباطی. )گردد می تعامالت محل •

چرا که  یژگی اای شکلی و معنایی است بر ویژگی اای ارتباطی نیز داللت می نماید.مرز میان دو فضا عالوه بر آنکه مبین و

انسان ام به فضای درون و ام فضای بیرون و ام امکان حرکت بین این دو فضا نیازمند است.از اینرو، این دو قابل جدایی 

یش از ار چیز تابع نوع روزنه اای فضای مطلق نیستند و امیشه ارتباط کم و بیش شدید بین آنها وجود دارد.نوع ارتباط ب

داخلی از یک سو و رابطه ی فضایی بین جداره اا از سوی دیگر است. محل و فرم این ارتباطات بین داخل و خارج از تناقضی 

 حالل می شود که در ذرات این ارتباط وجود دارد. به این معنی که از طرفی بایستی فضای داخلی فضایی باشد محصور و بسته

در مقابل محیط خارج و از طرف دیگر بایستی قطعا بین دو فضا ارتباطی وجود داشته باشد،چرا که ار دو این فضااا جمعًا 

 (02،1210امکاران، و بلیالن) محیط زندگی انسان را تشکیل میداند و دارای ضرورت حیاتی می باشند.

 

 

                                                           
2 .ogiovanni maciocc  مهندس و معمار ایتالیایی ، 

3 .Silvano Tagliagambe معمار ایتالیایی ، 

4 David Smith capon. 
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 انواع بینابینی در معماری. 2-3

فضای بینابین را به گونه اای متفاوتی می توان در معماری یافت اما می توان آن را در تنج دسته  با توجه به مفاایم بیان شده

 بندی اساسی قرار داد. 

  (2-2)شکل خارج و داخل میان بینابینی 

 قدیم و جدید میان بینابینی 

 مجاز و واقعیت  بینابینی میان 

 (1-2)شکل  (تیوستگی) مرزاا شدن محو در بینابینی 

 شهر. و معماری میان نیبینابی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

2-4 .

 بینابینی میان معماری و شهر

طراحی و شکل گیری شهر تا حد زیادی بر اساس دو فضای یکسان است که شامل فضااای داخلی )معماری( و فضااای 

ونی می شود و امه ی به طور کلی به عنوان مثال، طراحی یک خیابان در شهر اساساً شامل فضای بیر خارجی )شهر( می شود.

آیتم اایی که بر روی طراحی خیابان اثر می کنند یکسان، ام ارز و مورد توجه با خصولیات فضای بیرونی استند. در این 

میان توجه به نوع فضای سومی که از اشتراک این دو فضا تدید می آید و در واقع این دو فضا را یکسان می داند، اامیت زیادی 

نام می بریم.فضای مشترک بین درون و بیرون  "معماری و شهر"میان "فضای بینابین"ای سوم، با عنوان دارد. از این فض

)معماری و شهر(در طراحی خیابان اا نیاز به تعریفی جدید دارند. در واقع باید دانست که حدود و مرز فضااای درونی با 

، با آن به گفت و ی بیرونی ارتباط دارند و به لورت تابعی از آندیواراای ساختمان تمام نمیشود بلکه فضااای درونی، با فضااا

نامگذاری اایی نظیر عمومی، خصولی، نیمه عمومی نیمه خصولی برای یک فضا که امیشه در تروژه اای  گو می تردازند.

چند وجهی این طراحی شهری با مطالعات مربوط به آن به کار می روند، در جهت نشان دادن قابلیت اا، ماایت و طبیعت 

قلمرواا استند.اما نامگذاری بینابین بر تایه ی یک فضای شهری باید در جهت مطالعه، طراحی، تعدیل سازی و ادایت این نوع 

مرزها شدن محو در بینابینی. 1-2شكل   

 www.wikipedia.comمأخذ:

 

. بینابینی میان داخل و خارج2-2شکل   

www.arcdaily.com مأخذ:   
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فضااا در قلمرواای شهری باشد.بنابراین مطالعه ی کاراکتر فضای بینابین برای ار فضایی در درون شهر این امکان را فراام 

  (80،1117شویم ارتباط لحیح میان بیرون و درون تا چه اندازه کارآمد است.)نورادین، خوااد کرد که متوجه 

 ینابینی در شهرسازی.  ب2-4-1

اای اجتماعی و سیاسی، با جریان اای امزمان است. سه عنصر به لورت امزمان  شهر مشابه تدیده"رابرت گاتمن می گوید: 

در  "تنوع فرانگی"حیط مصنوعشان و ترکیبی از الگواای زندگی. او در ادامه، در شهر جریان دارند: تعداد زیادی از مردم، م

اما به نظر می  شهر را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حیات و شکل شهراا و نیز نیروی تغییر دانده جامعه معرفی می کند.

د نیز با کمی تأمل بتواند تعریف خود را رسد جدا از مباحث علمی و تعاریفی که از شهر و فضای آن مطرح می گردد، ار شهرون

در "از شهر بیان کند که البته این تعاریف تحت تأثیر عوامل بسیار متعدد، مطمئناً متفاوت خوااد بود. یک شهروند عقیده دارد: 

ننده شهراای امروزه و امزمانی اا مانند تصاویری کالژ شده بر سر یک لحظه فرود می آیند و لحظه ای از شهر تداعی ک

 "میلیارداا امکان وقوع اتفاقات است.

 فضای یک عنوان به را بینابین فضای "موثر ارتباط برای فضایی عنوان به بینابین فضای "عنوان با کتابی در مسیوکو جیوانی

 مطمئن گردی طرف از و نمایند اداره را ارتباطشان طرف یک از توانند می مخاطب دو که فضایی عنوان به آن از و میداند سوم

 و فرانگ به را آن برندو می نام شود، دومنجر ار برای جدید اطالعات تولید به داردزکه را تاثیر باالترین ارتباطشان که شوند

 فصل در. داند می اجتماعی ارتباطات در مناسب رااکاری را آن و داد می بسط فرازبان یک ایجاد و شهر در فرانگی ارتباط

 اویت و شهر در بینابینی بعد به بیشتر که   "محلی و جهانی فضای بینابین جهان عنوان به شهر"نوانع با کتاب این از دیگری

 ترداخته آنها، از مناسب ترکیبی به رسیدن و محلی و جهانی بین خالق ترکیب یک به رسیدن برای رااکاراایی و افراد جمعی

 از طراحی عبور برای ای استعاره نیز بینابین فضای (وی امچنین معتقد است100،2001)مسیوکو وتاگلیگمب،.است شده

 شیوه و اشکال در تکاملی سیر که معناست بدان این. است ای رشته چند گفتمانی درک با علمی رشته چند خود، به با گفتگو

 هریش شرایط در تغییر و جدید فضایی مسائل شهر، تکاملی سیر به مربوط تواند می تنهایی به ای رشته چند ساخت اای

 (2014)مسیوکو وتاگلیگمب، باشد.

 

 

 

 

 

 

 

1331،183وهمكاران، لبیانطا: مأخذ    شهر و معماری میان بینابینی .3-2شكل   
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 در تواند می بینابین فضای که تاثیری امچنین و شهر و در معماری بینابین فضای بهتر شناخت برای تروژه ااداف به توجه با

ن فضای مفاایمی چو بررسی به بگذارد، در ادامه شهروندان اجتماعی تعامالت آن تی در و شهری فضااای به بخشیدن کیفیت

 شهری  و تعامالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن ترداخته می شود.

 شهری فضای تعریف-2-5

 عمل ینتیجه شهر، فضایی سازمان در باستان عهد در شهری فضای موضوع که دادمی نشان شهرسازی تاریخ یمطالعه 

 مجامع و ااسالن درون را عمومی یحوزه مکانی و تاریخی اایریشه 0اابرماس. است بوده عمومی قلمرو در سیاسی ا اجتماعی

 با و شد دگرگون اجدام قرن اواخر از مفهوم این. کندمی گیریتی و وجوجست اجدام قرن علنیِ و آزاد اایبحث عمومیِ

 ،عملکرد و فرم و ابژه سوژه، جدایی موضوع نهاداا، دیگر از اقتصادی نهاداای گرفتن تیشی و عمومی زندگی مفهوم گسست

 انفکاک و بندیمنطقه ،(عملکردگرایی بر تکیه) مدرن جنبش با بیستم قرن در. ساخت دگرگون را شهری فضای مفهوم

 00 یداه از. شد سپرده فراموشی دست به شهری فضای عمالً ماشین، تسلط و غلبه با و اللی عمل چهار به شهر عملکرداای

 حیث از که یافت، تیوسته کلیتی و آمد شمار به شهر ساخت از جزئی شهری فضای گرااا،فرانگ ینظریه با بیستم، قرن

 زنده ارگانیسم از بخشی عنوان به نیز شهری فضای. یافت استقرار آن در شهر اایفعالیت و بود محصور یبدنه دارای فیزیکی

 مردم میان روابط یهبردارند در که شد اجتماعی محیطی دارای و شد دیده مرتبط اقتصادی و اجتماعی شرایط با شهری

 (04،1270 )باقری،.بود

 سه از اساساً که است انسانی اای فعالیت برای کالبدی لورت به نظم واجد و آراسته یافته، سازمان ساختاری شهری فضای

 در که شهری خاص فعالیت و دانده تشکیل عنالر شناختی زیبایی کیفیت فضا، بودن محصور کیفیت: شود می شناخته طریق

 «خیابان» و «میدان» شهری، فضای اللی نوع دو. شود می واقع آن در که شهری، فضای اللی نوع دو. شود می واقع آن

 (1281،10 بنیادی، توسلی،.)استند

 از راه طول در آگااانه نا و آگااانه لورت به روز ار که شهروندان روزمره زندگی فضای جز نیست چیزی واقع در شهری فضای

 برای کالبدی بستری لورت به که نظم واجد و یافته سازمان ساختاری شهری فضای اچنین .شود می ادراک رکا محل تا منزل

 .داراست را فرانگی ااداف و اجتماعی روابط حمل قابلیت و آمده در انسانی اای فعالیت

 معیاراای تحمیل بدون را شهری فضای مفهوم بخواایم اگر»  :گوید می چنین شهری فضای و مفهوم تعریف درباره 0کریر راب

 از فضا این. کنیم قلمداد شهری فضای اا، مکان دیگر و شهراا در را ساختمانها بین فضااای ناگزیریم کنیم، روشن زیباشناختی

 به که است آن شناختی زیبا اای کیفیت و اندسی ویژگیهای وضوح فقط. شود می محصور گوناگون اای نماد با نظراندسی

 با و آزاد فضای در تحرک منظور به بیرونی باز فضای. کنیم تلقی شهری فضای را بیرونی باز فضای آگااانه د،دا می اجازه ما

 کالبدی کیفیت بر تاکید بیشترین تعریف، این در که .«شود می تعریف خصولی و عمومی نیمه عمومی، تقسیمات

 (10،1270کریر،.)است

 نیز و شهری و محیطی فضااای اشیا، اا،ساختمان تمام که دانندمی مکانی ا اجتماعی فرآیندی را شهری فضای نظرات، برخی

 فضای: کندمی تعریف گونه این را شهری فضای عبارت کولکوان مثالً. گیردمی بر در را ااآن میان روابط و رویداداا افراد،

                                                           
5 .Jürgen Habermas پردازان اجتماعی معاصرلسوفان و نظریه، از فی 

6  .rob krier  ،شهرساز آلمانی 
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 یمطالعه مورد که است «تماعیاج نهاداای فضایی اایتداعی» اجتماعی فضای. مصنوع و شده ساخته فضای و اجتماعی

 اثر ما ادراک بر فضا که طریقی فضاستز مورفولوژی  است، معماران توجه مورد آنچه اما. است دانانجغرافی و شناسانجامعه

 شهری فضای راستا، امین (در10)امان، .کرد استخراج توانمی آن از که ستمعنایی و فضا کارگیری به یشیوه و گذاردمی

 زندگی ماایت تبلور نوعی به که استند شهراا عمومی باز فضااای» از بخشی شهری فضای که شده است تعریف هگون این

 گشوده آن در جمعی داستان که است ایلحنه شهری فضای. دارند حضور آن در شهروندان که جایی یعنی باشندزمی جمعی

 از برخورداای و شود شکسته اجتماعی مرزاای برخی که اردد وجود آن فرلت فضا این در» یا و (71،1270، )تاکزاد«شودمی

 بر عالوه تعاریف این در()امان.«یابند اختالط ام با جدید اجتماعی محیط یک در افراد و تیوندد وقوع به نیافته تدوین تیش

 شده غفلت فضا کیفی و معنوی ابعاد از ام باز ولی شده، توجه شهری فضای تعریف در نیز انسان نقش به فضا، کالبدی ابعاد

 .است

 

  تعریف فضای شهری از دیدگاه لاحبنظران 

گیدنز آنتونی است اجتماعی تعامالت برای کالبدی ای مجموعه فضا   

 جهانشاه تاکزاد
 در هآگااان نا و آگااانه لورت به روز ار که شهروندان روزمره زندگی فضای جز نیست چیزی واقع در شهری فضای

شود می ادراک کار محل تا منزل از راه طول  

کریر راب  
 بین فضااای ناگزیریم کنیم، روشن زیباشناختی معیاراای تحمیل بدون را شهری فضای مفهوم بخواایم اگر

کنیم قلمداد شهری فضای اا، مکان دیگر و اا شهر در را ساختمانها  

 تاول زوکر
 بر استوار و انسانی اای فعالیت برای کالبدی ورتل به نظم واجد و آراسته یافته، سازمان ساختاری را شهری فضای

داند می روشن و معین قواعد  

 

زوی برونو  

 ای اند شده محدود که اند خالی فضااایی امگی اا باغ و بازی اای زمین اا، تارک اا، میدان اا، خیابان که جایی

ست شهری فضای امان این آورند، تدید محصور فضایی که اند شده طوری  

ینچکوین ل  
 به تهنیاف تدوین تیش از برخورداای و شود شکسته اجتماعی مرزاای برخی که دارد وجود آن فرلت فضا این در

یابند اختالط ام با جدید اجتماعی محیط یک در افراد و تیوندد وقوع  

شودمی گشوده آن در جمعی داستان که است ایلحنه شهری فضای کار  

 

 

 

 

برخی از لاحبنظران       مآخذ: نگارنده  دیدگاه از شهری فضای . تعریف1-2جدول   
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 اجتماعی تعامالت یكردرو با تعریف فضای شهری -2-6

، ویلیام 7،تاول زوکر، جین جیکوبز8نظر تژواش نیز می باشد افرادی امچون اانا آرنت در این زمینه که مربوط به ادف مورد

قرار دارند.یکی از نظریه تردازان عرله ی عمومی اانا آرنت)فیلسوف و تاریخ  11، اولدنبرگ و کلر کوتر مارکوس10، یان گل1وایت

تالیف نموده است.اماانگی مردم و اشیا در تحلیل و تذیرش  1170ی( می باشد که کتاب شرایط انسانی را در سال نگار آلمان

این مطلب که روابط اجتماعی به واسطه ی اشیا شکل می گیرد، نکته ی کلیدی است که در تحلیل آرنت درباره ی فضای 

 (117،1278عمومی آمده است.)مدنی تور،

عات تاول زوکر تیرامون فضااای شهری میدان است.از نظر او، میدان امچون توقفگاای روانی در منظر تمرکز اللی در مطال

شهری و محلی است که تعامالت اجتماعی افراد را در خود جای می داد. در عین حال زوکر طراحی فضای شهری را تنها 

و فعالیت اای جاری در فضا به شدت تاکید می  محدود به ابعاد شکلی و زیبایی بصری ندانسته و بر جنبه اای اجتماعی

  (11،1271جو، کاشانی.)نماید

 نقش بر آمریکایی بزرگ شهراای حیات و مرگ کتاب در شهری مسائل برجسته نظر لاحب و نگار روزنامه جیکوبز جین

 فضااای ماند می ذان به شتربی شهر یک از آنچه او باور به. نماید می تاکید اجتماعی تعامالت ایجاد در شهری عمومی فضااای

تیاده  امنیت و برخاست و نشست افزایش که کند می اشاره جیکوبز. باشند می آن رواای تیاده و اا خیابان بویژه شهر عمومی

 که آن برای باشند سرزنده باید اا رو تیاده  بنابراین، (120،1270)تاکزاد،.دارد نژادی تبعیض و جدایی بر ای وارونه تاثیر رو

 . کنند جلب خود به را بیشتری ساکنان وانندبت

دیگر نظریه ترداز برجسته ای که البته بدون اینکه معمار یا شهر ساز باشد در حوزه ی مسسائل اجتماعی و رفتار شناسی در 

بل فضای شهری تاثیر گذار بوده است، ویلیام وایت می باشد.در نظر او رفتار مردم در فضااای شهری بصورت عجیب غیر قا

 کاشانی)تیش بینی است و آنچه بیش از ار عامل دیگری مردم را به خود جذب می نماید حضور سایر افراد در فضاست. 

 (11،1271جو،

 روانشناسی و شناسی جامعه مسائل تعامل بر روی را خود تژواشهای اللی محور که است دانمارکی ساز شهر و معمار گل، یان

 فضااای در که مردمی انبوه به توجه با توان می را شهر یک جذابیت او باور به. نموده ی متمرکز شهر امگانی فضااای با

 و آمد کامل جداسازی مخالف گل چه اگر. کرد شناسایی می گذرانند، جا آن در را خودشان وقت و آیند گردام می آن امگانی

 از بیشتری افراد شمار آن، در که کند می معرفی ای زنده شهر امچون را آرام و شد آمد با شهر اما است تیاده و سواره شد

 افراد حضور احتمال رو این از داد، می اختصاص خود به را بیشتری زمان فضا، در بودن و کنند می استفاده امگانی فضااای

 فعالیت عانوا "ساختمانها میان در زندگی"کتاب در گل. یابد می افزایش زمانی برش ار در اا ساختمان میان فضااای در نیز

 اای فعالیت کارکردی، – ضروری اای فعالیت. است نموده بندی تقسیم عمده گروه سه به را امگانی فضااای در انسان اای

 اجتماعی. اای فعالیت و تفریحی – گزینشی

                                                           
7 .Hannah Arendt  
7 .Jane Jacobs روزنامه نگار، نویسنده و فعال مسائل شهری ، 

1. William H. Whyte روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل شهری ، 
10 .jan gehl معمار و شهرساز دانمارکی ، 
11 .usclare cooper marc معمار منظر و طراح شهری ، 
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یر تاتوق اولدنبرگ در کتاب خود، مکان خیلی خوب: کافه اا، کافی شاپ اا، فروشگااهای کتاب، باراا، سالن اای آرایش و سا

اا در قلب یک اجتماع این نظریه ی مرکزی را طرح می نماید که زندگی روزانه برای آسوده و رضایتبخش بودن باید تعادلش را 

بر فضااای عمومی شهری و  1در سه قلمرو تجربه ای، سکونتی، کاری و اجتماعی تیدا نماید. او با تبیین الطالح مکان سوم

اای اول و دوم )قلمرواای خانه و کار( به یکدیگر می توانند به عنوان اللی اویت بخشی به نقشی که با نزدیک شدن مکان 

 (11،1271جو، یک شهر القا کنند، تاکید می نماید.)کاشانی

او و  "مکان اای مردمی"تاکید اللی کلرکوترمارکوس فضااای شهری و مردمی که در آن قرار دارند، می باشد.در کتاب 

ابی محیط سکونتی می تردازند و فضااای شهری را به ویژه از منظر ایجاد ارتباطات اجتماعی در افت گروه امکارانش به ارزی

تقسیم بیندی می کند که تالزااای شهری ،تارک اای محله ای )واحد اای امسایگی(، تارک اای جمع وجور از جمله ی این 

 فضااا استند.

 

 رویكرد
 

 نظریه پردازها
 مفاهیم کلیدی عنوان متن/نظریه سال

 تعامالت

 اجتماعی

 

 

 شرایط انسانی 1107 اانا آرنت
قلمرو عمومی عامل اللی برونگری و 

 زندگی سیاسی

 شهر و میدان 1101 تاول زوکر
 نه اجتماع به جامعه تبدیل عامل میدان

افراد از تجمعی محل لرفا  

یایمرگ و زندگی شهراای بزرگ امریک 1101 جین جیکوبز  
 تقویت و امنیت ایجاد عامل رو تیاده

اجتماعی  تعامالت  

 1170 ویلیام وایت
 شهری فضااای زندگی اجتماعی

 کوچک
شهری فضااای اجتماعی نقش بر تاکید  

اا ساختمان میان در زندگی 1178 یان گل  
شهریز فضای در فعالیت گروه  سه  

اجتماعی انتخابی، ضروری،  

 1171 اولدنبرگ
 و اا شاپ کافی اا، کافهخوبز مکان

اجتماع یک قلب در اا تاتوق دیگر  

 نعنوا به شهر عمومی اای عرله بر تاکید

سوم)خانه و محل کار مکان دوم( مکان  

سکلر کوتر مارکو مردمی اای مکان 1110  گانه افت شهری فضااای معرفی   

 

 تعامل                                                                                                                                          اجتماعی . تعامالت2-7

 دو ار برای واکنش نوع این و شود آنها میان واکنشی به منجر که است بیشتر یا نفر دو بین رابطه ایجاد معنی به اجتماعی

 تعامالت برای نیز دیگری تعاریف البته. گیرند نمی قرار تعریف این زمره در معنا بدون روابط بنابراین. است شده شناخته طرف

100،  1271جو، کاشانی: اجتماعی          ماخذ تعامالت رویکرد با نظران لاحب.2-2جدول  
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 و مکالمه یک نگاه، یک فیزیکی، موضوع یک تواند می ارتباط، برقراری و اجتماعی تعامل نمونه، عنوان به دارد وجود اجتماعی

 عضویت و فضا در مردم تذیری نقش نتیجه در و متناسب اای فعالیت و رویداداا تعریف مستلزم خود که باشد افراد بین ارتباط

 یکدیگر با افراد ارتباط سطح کااش استیم ان شااد امروزی جوامع در ما آنچه اما. است اجتماعی اای شبکه و اا گروه در آنها

 اولیه لولا عنوان به اجتماعی روابط و شهروندی مدنیت، غیره، و تراکم سرعت، شهراا، وسعت اندازه، افزایش با چنانکه. است

 (17،1212)بهزادفر،طهماسبی،.شد تضعیف شهری،

 توجهی قابل نقش ، ملی و سیاسی توازن و اجتماعی تفاام و تناسب ایجاد در که رود می انتظار این اجتماعی روابط از این بنابر

 منافع در تفاام سعهتو نتایج از بعضی. کنند دعوت فردی، منافع از بیش ملی امبستگی و تکامل و توسعه به و کنند ایفا

 تفکر، امکان اقتدار، جای به مذاکره بر مبنی روابط جایگزینی ، افقی روابط حاکمیت عمومی، سالمت ارتقای شامل مشترک،

 که مشترک منافع و تفاام توسعه به اجتماعی روابط کمک اای زمینه باتوجه. است شهروندی کرامت و واقعی مشارکت آزادی،

 عملکرد الالح و مردمی مشارکت جلب عمومی، افکار مطالعات و تحلیل توسعه سازی، فرانگ و آگاای شرن به توان می آنها از

 اجتماعی بستر ایجاد در اجتماعی روابط که گرفت نتیجه توان می نمود، اشاره اطالعاتی اای نابرابری کااش و مدیریتی

 .کند می ایفا ای عمده نقش مدنی، حیات حصول برای مناسب

 اجتماعی تعامل و شهری فضای متقابل رابطه. 2-7-1

 و اجتماعی روابط از است ای مجموعه و گیرد می شکل آن در انسانی اای فعالیت و اعمال که است بستری شهری فضای

 –مدنی رفتاراای شدن جاری برای است مکانی. بخشد می معنی خاص زمان در مکان به که مختلف اای گروه فرانگی میان

 شده متبلور آن در روابط این. شهری جامعه بطن در موجود فرانگی و اجتماعی اقتصادی، مناسبات و روابط از ناشی اجتماعی

 (2-2 )شکل(1270 تاکزاد،.)سازند می میسر را متعامل اای کنش تمرکز امکان و یابند می شکل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص سه کلی طور به استز یکدیگر با اا انسان روابط تسهیل برای امکاناتی آوردن فراام شهری ادف اللی فضااای نقش

 از تعریف این. استند فضا در اجتماعی تعامالت برقراری و فضا بودن عمومی فضای، بودن باز شهری، فضای توممان و ضروری

 تعامل ذکرترینشان قابل که کند می تأکید متنوع اای فعالیت با فضا به محدودیت بدون دسترسی بر شهری عمومی فضای

 فضای در کنترل و منافع دسترسی، شاخص سه.داند می روی آن در نشده محدود دسترسی این نتیجه در که است اجتماعی

 از باید که آید می حساب به مدنی جامعه از بخشی که باشد شهری فضای  یک نتیجه، شاید. باشند عمومی باید موفق عمومی

. فضای شهری مناسب بستری برای تعامالت اجتماعی شهروندان3-2شكل   

: مأخذ www.wikipedia.com 
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 تور، مدنی.)نیست عمومی فضای الزاماً کند، می کنترل دولت که را ضاییف که معنا بدین. شود داشته نگه مصون دولت مداخله

121،1281) 

 طراحی و ساختاراا آنکه شرط به باشد داشته خود در را شهر کردن گویی و گفت تتانسیل تواند می شهر عمومی فضای ار

 رخ فضایی درون در انسانی متقابل شکن. باشد داشته خود در را شدن جمعی و بودن گویی و گفت قابلیتهای ابتدا از شهری،

 اویت و شده تعریف روابط این مبنای بر نیز شهری فضای خود تس. باشد شده تعریف اجتماعی و کالبدی بطور که داد می

 یا تقویت قابلیت که است برقرار طرفه دو ای رابطه اجتماع، و آن میان یعنی. شود می بخش اویت خود بالفالله و یابد می

 .بخشد می اا آن به را دیگریک تضعیف

 تأثیر تحت را فضا از کنندگان استفاده اا، آن اای فعالیت و مردم مخصولاً آن، در متحرک عوامل و شهری اای محیط ظاار

 از برگرفته ایأتی خود نوبه به و اجتماعی مناسبات و فراینداا دانده ساخت عنوان به توانند می شهری فضااای. داد می قرار

. است انسانی مناسبات نماد دیگر، طرف از و شرط تنها سو، یک از فضایی ، مناسبات .شود دیده اجتماعی معانی و اعمال

 (20،1210تانکیس،.)اا آن بازتاب دانده نشان ام و است اجتماعی تایه متضمن ام فضا سازمان

 و( کالبدی فضایی واسطه به) حیطم به انسان تعلق حس طریق از شهروندی جریان تسهیل با مطلوب شهری فضای نتیجه در

 تزریق شهر به را مدنی حیات( مشترک منافع ایجاد و یکدیگر با اا انسان متقابل اای کنش تسهیل واسطه به) اجتماع به

 کرد. خوااد

 . عوامل تاثیرگذار بر تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری2-7-2

 و ادراکی اای مؤلفه از وسیعی طیف که شود می اشاره اختصار به عیاجتما تعامالت بر گذار تأثیر موارد از ای تاره زیر در

 :گیرد برمی در را عینی و کالبدی اای مؤلفه تا مفهومی

 ... . و فیزیکی قرارگاه و خلوت اجتماعی، اای بندی طبقه اخالق، و انجاراا تراکم، و ازدحام

 فضااای نقش بر «امریکایی بزرگ شهراای اتحی و مرگ» کتاب در شهری مسایل برجسته نظر لاحب «جیکوبز جین» 

عمومی  فضااای ماند می بیشتر ذان در شهر یک از آنچه او به باور. کند می تأکید اجتماعی تعامالت ایجاد در شهری عمومی

 و یجدای بر ای وارونه تأثیر رو تیاده امنیت و برخاست و نشست افزایش که است آن رواای تیاده و اا خیابان شهر به ویژه

 در عابر، خالی تعداد باید خیابان داشتن نگه سرزنده برای او نظر از امچنین (.11، 1271 جو، کاشانی) دارد نژادی تبعیض

  داند. نمی کافی سرزندگی برای تنهایی به را باال تراکم اینکه ضمن باشد، داشته حضور آن رواای تیاده

 بین معنادار و مفید جالب، برخورداای آنکه محض به " گوید می وردبرخ لزوم و عمومی فضااای در حضور به تأکید در او

 مشخص نوعی اا خیابان در اجتماعی روابط برای او امچنین. "مرد خوااد شهر کند تیدا کااش خصولی روابط به شهروندان

 او واقع در کنند، شلوغ را برشان و دور که ندارند تمایل چندان مردمان که است معتقد و دانسته خوشایند و مفید را روابط از

)بهزادفر،  ."داند می عابرین بین امبستگی احساس آگاه ناخود تجربه با ارتباط در را اا خیابان خوب عملکرد

 (11،1212طهماسبی،

 وجود مختلفی اای دیدگاه باشد، مختلف اای گروه و افراد تذیرای بتواند که موفق عمومی فضای یک خلق درباره کلی طور به

 مجموع، در البته. کرد اشاره 12اتیلیارد دونالد ، مارکوس کوتر گل، یان جیکوبز، جین اای دیدگاه به توان می جمله از دارد

 به را فضا از مراقبت و نگهداری و بصری زیبایی سرزندگی، کاربری، اختالط چون عواملی اجمالی نظر یک در فوق اای دیدگاه

 خوانایی، و تناسب امنیت، و مناسب دسترسی کردن، توقف و نشستن امکان لبدی،کا راحتی چون، دیگری عوامل و خاص، طور

 )امان(.اند دانسته اجتماعی تعامالت و تذیری حضور بر گذار تأثیر عوامل ترین مهم از را فضا بودن امگانی و تنوع

                                                           
12 .Appleyard  
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تاثیر گذار بر تعامالت اجتماعی دکترمصطفی بهزادفربه امراه دکتر طهماسبی در تژواشی به شناسایی و ارزیابی مؤلفه اای 

فردی تقسیم  اای می تردازند و  در یک دسته بندی کلی مؤلفه اای تاثیرگذار را به دو دسته ی  مؤلفه اای کیفی و مؤلفه

 اای اای کالبدی تقسیم می شود. در مؤلفه و مؤلفه ادراکی اای اای کیفی نیز خود به دو دسته ی مؤلفه نموده اند. مؤلفه

غیراایی امچون کیفیت عملکردی فعالیت تذیری،نفوذتذیری و دسترسی، ایمنی و امنیت و خوانایی اشاره نمود، و در کیفی مت

متغیراای فردی نیز می توان از عواملی چون سن، جنسیت، میزان درآمد و ... که در ادامه مؤلفه اای ار دسته به طور جداگانه  

  در جداولی نام برده میشود.

 

 مؤلفه های ادراکی مؤلفه های فردی مؤلفه های کالبدی ؤثرمؤلفه های م

 رفتار بر مستقیم تأثیر رفتار بر مستقیم تأثیر رفتار بر مستقیم تأثیر کیفیت تأثیر

 تعامالت بقاء و تداوم تعامالت تثبیت و گیری شکل تعامالت تثبیت و گیری شکل تأثیر نوع

 ادامه در ابتدا و آغاز ابتدا و آغاز اثرگذاری ترتیب

 ها شاخص
 فعالیت و عملکردی کیفیت

 دسترسی و نفوذتذیری تذیری،

 سن، سکونت، مدت جنسیت،

 درآمد سطح
 خوانایی امنیت، ایمنی،

 

 فرضیه( . مورد پژوهی )آزمون3

 . روش شناسی 3-1

زمینه ی جمع آوری  تحلیلی انجام شده است. در -تولیفی نوع از این تژواش با ادف کاربردی و استفاده از روش تیمایشی

اطالعات و داده اا، بخشی از طریق اطالعات و مطالعات کتابخانه ای و بخشی از طریق مطالعات میدانی و با ابزار ترسشنامه به 

 دلیل به باشدز می دکتری و ارشد کارشناسی مقطع در شهرسازان و معماران ی کلیه تژواش آماری ی دست آمده است. جامعه

 دارای که شهرساز 00 و معمار 00 برگیرنده در که باشد می نفر 100 از متشکل  تژواش گیری نمونه ،موضوع بودن تخصصی

شده است و   spssداده ی آماری حالل از ترسشنامه وارد نرم افزار  400.باشد می باالتر و ارشد کارشناسی تحصیلی مقاطع

با کیفیت مطلوب و مؤثر بر تعامالت اجتماعی  مورد ارزیابی قرار تاثیر به کارگیری مؤلفه اای فضای بینابین برای ایجاد فضایی 

 گرفت.

 . یافته های پژوهش3-2

حفظ حریم ، بهبود رابطه فضای معماری و شهرسازی امچون اایی مولفه بر بینابین فضای تاثیرگذاری شده مطرح سوالهای در

ترکیب فعالیت اای مختلف شهری با فضای ی، ت اجتماعتعامال شیآن افزا یافراد و در ت یبرخورداا شیافزا ،انسانی افراد

 مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با توجه به تحلیل داده اا نتایج مطلوبی حالل گشت. معماری

 در ادامه به سواالت مورد ترسش و جداول و نموداراای حالل از آن ترداخته خوااد شد. 

ی فضای بینابین در بهبود رابطه فضای معماری و شهرسازی چه از نظر در سوال نخست میزان تاثیرگذاری بکارگیری طراح

 %80اکثریت افراد )بالغ بر  ترسشنامه از آمده دست به نتایج به توجه کالبدی و چه از نظر ارتباطی مورد ترسش قرار گرفت. با

 ز دیدگاه اای متفاوت می دانند.افراد( طراحی فضااای بینابین را عامل مهمی در بهبود رابطه فضای معماری و شهرسازی ا

میزان  تاثیرگذاری فضای بینابین در زمینه ی حفظ حریم انسانی افراد در فضااای مختلف مورد ترسش قرار در سوال بعدی 

گرفت و با مطالعات انجام گرفته این نتیجه حالل شد که یکی از موارد تأثیرگذار فضای بینابین می تواند در زمینه ی خلوت، 

م و ... که جزء مسائل روانشناسی محیط و حریم انسانی و در تی آن تعامالت اجتماعی افراد می باشد، تاثیرگذار است ولی ازدحا

 افراد آن را مؤلفه ی تأثیرگذاری در این زمینه دانسته اند. %00با توجه به تاسخ اا، نتایج نشان دانده ی آن است که کمتر از 

26،1332بهزادفر،طهماسبی، : مأخذ. اجتماعی تعامالت و شهری های . خیابان3-2جدول   
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ین بر افزایش برخورداای افراد و در تی آن افزایش تعامالت اجتماعی مورد ترسش قرار گرفت. در سوال بعدی تاثیر فضای بیناب

موضوع تعامالت اجتماعی و کیفیت بخشیدن به آن از ااداف اللی تژواش مورد نظر است که با توجه به مطالعات لورت 

افراد کامال آن  %80وجه به تاسخ اای نظرسنجی نیز گرفته فضای بینابین می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید، با ت

 را تصدیق نموده و آن را مؤلفه ای تاثیرگذار بر برخورد مناسب افراد و افزایش تعامالت شهروندی دانسته اند.

سش در سوالی دیگر تاثیر ادغام شدن فضااای شهری با فضای معماری و میزان  تاثیر آن بر افزایش تعامالت اجتماعی مورد تر

 تعامالت افزایش بر عاملی را معماری فضای با شهری فضااای ادغام افراد %70 از قرار گرفت، که درلد قابل توجهی، بیش

 اند. دانسته شهروندان اجتماعی

و سوال آخر اینگونه بیان شد که به چه میزان وجود فضای بینابین بر ترکیب فعالیت اای مختلف شهری با فضای معماری موثر 

شد؟ فعالیت اای مختلف شهری زمانیکه از نظر کیفی در حالت ایده آل خود انجام شوند، بستری بسیار مناسب برای می با

 یلیو خ ادیز ی نهیافراد دو گز %80با توجه به تاسخ اا، تعامالت اجتماعی با کیفیت برای شهروندان  را به وجود می آورند. 

 ،یکالبد یاا یژگیبا و نینابیب یشد فضا انیب افتهینگونه که در مطالعات انجام سوال انتخاب نموده اند. اما نیرا در ا ادیز

باشد. با توجه به تاسخ  یمو شهر را دارا  یمعمار انیبردن مرز م نیدر از ب یقابل توجه یاا تیخود قابل ییو معنا یارتباط

 دانسته اند. یمعمار یبا فضا یشهر یاا تیعالف بیدر ترک یمؤثر یرا مؤلفه  نینابیب یفضا زیترسش نامه اکثر افراد ن یاا

مؤافق بوده اند. در ترسش دیگر  %70/02افراد مؤافق مسئله ی مورد ترسش بوده اند. در سوال بعدی   %20/80 نخستدر سوال 

ه طاور کاه با موافق با سؤال مورد ترسش بوده اناد، %20/81افراد نظر موافق داشته اند و در نهایت در ترسش آخر %70/88نیز 

در این چهار سؤال که مربوط به فرضیه ی اول می شوند موافق این مسئله بوده اند، در نتیجه به نظر می  افراد  %7/81میانگین 

 رسد این فرضیه  مورد قبول می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسازان کارشناس ارشد و با توجه به تاسخ اای طرح شده در ترسشنامه که به علت تخصصی بودن موضوع توسط معماران و شه

باالتر تر گردید و با توجه به نموداراای حالل از ترسشنامه اا و مطالعات میدانی در این زمینهز سواالتی که در مورد عنالر 

معماری و طراحی فضااای موفق شهری و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت بخشیدن به تعامالت اجتماعی افراد از آنان شد و تاثیر آن 

-وع مورد نظر سنجیده شد، می توان به این نتیجه رسید که با به کارگیری مولفه اای فضای بینابین )مولفه اای شکلیبر موض

ماخذ:نگارنده                          نمودار مربوط به سواالت -2-1نمودار   
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کالبدی، مولفه اای کارکردی و ارتباطی، مولفه اای معنایی( می توان مرز میان معماری و شهر را از میان برداشت و مخاطب را 

لی باشد که فرد بتواند ام درون و ام بیرون را تجربه نماید. در چنین فضایی است در حیطه سومی قرار داد که دارای تتانسی

که حضور افراد تررنگ تر خوااد گشت. دستیابی به نحوه وقوع این ارتباطات و تاثیر فضا بر آن، طراحی فضای مطلوب را ممکن 

د چنان کیفیتی را دارا باشد که افراد بیشتری را می سازد. فضایی که با ویژگی اای خاص معنایی، ارتباطی و کالبدی خود بتوان

 .دیفراام نمادعوت نماید و بستری را برای کیفیتی مطلوب جهت تعامالت اجتماعی افراد در فضااای مختلف معماری و شهری 

 

 . نتیجه گیری4

 فضاای بساتر در کاه است یمدن جامعه به دستیابی و مدنی حیات ترویج در عامل ترین اللی شهروندان، میان اجتماعی روابط 

 را مطلوب فضای طراحی آن، بر فضا تأثیر و ارتباطات این وقوع نحوه به دستیابی. افتد می اتفاق مختلف اای مقیاس در شهری،

 .سازد می ممکن
ا از متیو کارمونا معتقد است که فضااای عمومی موفق به حضور مردم شخصیت می یابند و از این طریق کاراکتر این گونه فضاا

درون تقویت می شوند. امانطور که بیان گردید بین حضور مردم و کیفیت فضا رابطه ای متقابل برقرار است. فضااای شهری 

وسیله ای است برای برقراری ارتباطات اجتماعی که افراد از طریق آن اطالعات، ارزش اا، احساسات یا رفتار مورد نظر را به 

 یکدیگر انتقال می داند.

شهری بستری است که اعمال و فعالیت اای انسانی در آن شکل می گیرد و مجموعه ای از روابط اجتماعی و فرانگی فضااای 

میان گروه اای مختلف که به مکان در زمان خاص معنی می داد. نقش اللی فضااای شهری فراام آوردن امکاناتی برای 

ص ضروری و توممان فضای شهری، بازبودن فضا، عمومی بودن تسهیل روابط انسان اا با یکدیگر استز به طور کلی سه شاخ

 فضا و برقراری تعامالت اجتماعی در فضا استند. 

 از طرفی فضای بینابین دارای ویژگی اایی می باشد که می توان در سه دسته طبقه بندی نمود:

 ویژگی اای شکلی و کالبدی، -

 کارکردی، -ویژگی اای معنایی -

 ویژگی اای ارتباطی  -

استفاده از اریک از این ویژگی اا از طریق تعیین اجزا و عنالر سازنده، الگوی ارتباط و نظم حاکم بر روابط می توان بر با  

سازماندای فضایی و کیفیت مطوب آن دست یافت. با توجه به این ویژگی عوامل موثر بر مطالعات اجتماعی شهروندان را در 

ا روابط معنادار و فعالیت اای گروای دانست، با به کارگیری مؤلفه اای فضای یک مکان که می توان به طور کلی آن اا ر

 بینابین تقویت بخشید.

 دارد، افاراد شخصی فضای تامین در بسزایی نقش که باشد می مالکیت و قلمرو کنترل بینابین فضای وظایف ترین اللی از یکی

 فضاای نتیجاه در .کناد می تعریف فرد دلخواه اجتماعی تعامل کانام و انتخاب حق اجتماعی، کنترل توانایی را خلوت راتاتورت

 تعامالت امچنین و فضا یک کارایی میزان در که باشد می امراه غیره و خلوت، ازدحام امجواری، امچون مفاایمی با بینابین

 قابلیات با تویا فضایی و درآورد ایستا و یکنواختی حالت از را فضا میتواند بینابین فضای امچنین. باشد می مؤثر افراد اجتماعی

 ااای مؤلفاه کاارگیری به رسد با می به نظر شده گفته مطالب به توجه با نتیجه در.آورد فراام افراد برای باالتری محیطی اای

 افراد به وجود آورد.   اجتماعی نمود و بستر مناسبی را برای تعامالت فضا را مطلوب کیفیت می توان بینابینی
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