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 چکیده 

هدف طراحی طراحی مجتمع مسکونی صحبت می کنیم، قتی از رویکرد پایداری اجتماعی در و    

مجتمع های زیستی می باشد که ضمن پاسخگویی به نیازهای متنوع ساکنان، در فراهم نمودن زندگی با 

که می . کیفیت باال توأم با آسایش و آرامش مشترک می باشند که در یک مکان خاص زندگی می کنند

بگونه ای همزمان با آن  .دست یابند... مت، رفاه و امنیت و بایست قادر باشند به سطح باالئی از سال

از آنجایی که محیط مسکونی  فضای اجتماعی است  .ارتباطات و مناسبات اجتماعی ساکنان افزایش یابد

می توان این ادعا را مورد تعامل هویت ساکنان و محیط مسکونی داشت که انسان طبق هویت متصور 

اصر معنایی شکل می دهد، تا در یک کنش متقابل نمادین از طریق محیط خود محیط مسکونی را با عن

 ساخته شده، خود را با دیگران در تعامل قرار دهد و با توجه به ارزیابی دیگران از محیط مسکونی او،

در  عیاجتما سعی در بررسی معیارهای پایداری ضرپژوهش حا .هویت خود را ارزیابی، تثبیت و ارتقاء دهد

برقرار کرده ( اجتماع) و عمومی( مسکن)مسکن ایرانی که تعادل منحصر به فردی بین دو عرصه خصوصی 

تحلیلی است و جهت گردآوری اطالعات از منابع  -این نوشتار از نوع توصیفی . خواهد داشت،است

خته شده و سپس در ابتدا به شناخت پایداری اجتماعی پردا. کتابخانه ای بهره برده شده است -اسنادی 

عوامل پایداری اجتماعی در مسکن ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها عواملی که باعث ایجاد 

 . روابط اجتماعی در حین احترام به ویژگی های فردی مسکن ایرانی، مورد بررسی قرار گرفته است

 

 اجتماعی پایداری،  معماری اجتماعی، هویت مسکن،: واژگان كلیدی
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 مقدمه

 ماعی، فرهنگی، فهم رابطه انسان وبحث پایداری مشتمل بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست می باشد و به موضوعات اجت    

پایداری اجتماعی یکی از اجزای اصلی . طبیعت و انسان ها با یکدیگر و همچنین مدیریت و سیاستگزاری عمومی می پردازد

پس از بررسی روابط انسانی در پایداری اجتماعی بحث . که بر ارزش ها باورها و سنت تکیه داردتوسعه پایدار به شمار میرود 

رابطه انسان با محیط و رسیدن به توسعه پایداری در نواحی و مناطق جغرافیایی به عنوان زیرشاخه ای از پایداری مطرح می 

هند که همان هنر و بوم می باشد و مباحثی چون پایداری اجتماعی و محیطی حوزه دیگری را در خود جای می د. گردد

در این میان هنر و معماری می تواند نقطه اشتراک و  .فرهنگ و معماری بومی و منطقه ای و هویت بخشی را به دنبال دارد

  .پیوند دهنده ابعاد مختلف پایداری در ابعاد سه گانه آن باشد

شرط اساسی در نیل به پایداری .حفظ تعادل و تداوم جهان زیستی است  بقای پایداری انسان و محیط انسانی وابسته به   

این شرط از دیدگاه عملی دستیابی همزمان به پایداری نظام . محیطی، برقراری تعادل پویا میان نظامهای مختلف محیط است

اصل هویت  4اجتماعی با تحقق ایجاب می کند با توجه به اینکه پایداری  های بوم شناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را

مسکن مطلوب فضایی است که فراهم . امنیت و آسایش در دو بعد روانی و فیزیکی محقق می شود  نظم اجتماعی، اجتماعی،

شناخت و توجه به نیازهای انسان، بیش از هر پروژه ای در مسکن نمود پیدا  .آورنده آرامش و آسایش برای ساکن خویش باشد

نان اهمیتی برخوردار است که می توان آن را مرکز دنیای فرد نامید بنابراین خانه باید در فضای درونی و جلوه و از چ. می کند

این در حالی است که امروزه به علت جبر زندگی و یا تک بعدی نگری . بیرونی خود توقع مرکز دنیای فرد بودن را برآورده کند

و حریم و حرمت و . ای انسانی، اجتماعی و بومی و فرهنگی نادیده گرفته می شودو اصل قرار گرفتن اقتصاد، بسیاری از ارزش ه

آرامشی که در مسکن بود از بین رفته و دیگر جوابگوی نیازهای اجتماعی نباشد و باعث از دست رفتن گوهر ناب معماری ایرانی 

انسان تابع هر فلسفه و ایدئولوژی، جهان بینی این در حالی است که . که طی قرن ها ممارست به ایدال ها دست یافته بود گردد

و یا هر فرهنگی که باشد نیازمند زندگی اجتماعی است چرا که اجتماعی زیستن یکی از نیازهای روحی و روانی اوست و از 

لذا اعمال  .آنجایی که رابطه اجتماعی در فضا و زمان اتفاق می افتد بنابراین مجاورت می تواند علت شروع رابطه اجتماعی باشد

نگاه پایدار به ساخته های مسکونی می تواند تاثیر شگرفی در فرایند توسعه پایدار و بازگرداندن هویت از دست رفته داشته 

در پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع فارسی و غیرفارسی مرور اجمالی بر مفهوم . باشد

راحتی، آسایش، امنیت، )ذشته داشته و عوامل موثر در پایداری مسکن امروزی از بعد اجتماعی مسکن و وضعیت مسکن در گ

با استفاده از نظریات متخصصان این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد و انتظار می رود با بررسی ارتباط ( رشد، هویت اجتماعی

 .بعد اجتماعی دست پیدا کنیماین عوامل با یکدیگر به نتایج مثبتی جهت بهبودی فضای زیست از 

به راهکار هایی برای ایجاد ،در این تحقیق قصد بر ان است که مولفه های آسایش روانی و فیزیکی موثر در پایداری اجتماعی     

پایداری اجتماعی در نواحی مسکونی دست یابیم تا فرد با عبور ازفضای شهری که اصول پایداری اجتماعی در آن رعایت شده 

و روانی طراحی شده با ( رطوبت  -نور -دما ) ند احساس آرامش و امنیت کرده و در خانه ای که با مولفه های فیزیکی بتوا

در مقاله پیش رو به مقوله پایداری  .آرامش زندگی کند و حس تعلق به فضا و تعامل با افراد موجود در فضا افزایش یابد

اجتماعی و هویت و بررسی آن در هنر و معماری گذشته می پردازیم و در نهایت به جمع بندی و ارائه راهکار در جهت گشودن 

 .می شودافق های جدید در این زمینه پرداخته 

 روش تحقیق 
 محالت در هویت عامل بررسی به شهری ریزی برنامه در اجتماعی پایداری ابعاد اهمیت به توجه با حاضر پژوهش در    

 منابع از یکی عوامل این چراکه .گیرد می قرار بررسی مورد مسکونی محالت به بخشی هویت در موثر عوامل تاثیر و پرداخته

 به استناد با اساس این بر .باشد می توسعه های شاخص ماندگاری تضمین و پایدار توسعه مقدمات سازی فراهم مهم بالقوه

در مسکن  عیاجتما معیارهای پایداری و هویت عامل ،کتابخانه ای  -اسنادی  های بررسی مبنای بر و تحلیلی -توصیفی روش

 .گرفت خواهدقرار بررسی مورد ایرانی
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اتفاقات درون آن هویتی که بعد از ساختن با . خانه ، نیاز اصلی انسان برای سکنی گزیدن ، مکانی دارای هویت است      

فضاهایی که نیاز های روزمره را برطرف می . حال آنکه محل سکونت شامل فضاهای دیگری نیز می شود . ساخته می شود 

مساله پایداری در معماری بیشتر معطوف مسائل کالبدی . سازد و فضاهایی که باعث ایجاد تعامالت اجتماعی بیشتر می شود 

پایداری را نادیده گرفته و توجه کمتری به این مساله شده است که حاصل آن پایداری معماری است و زمینه اجتماعی 

فضایی طراحی  -با توجه به احساس نیاز به محیط جغرافیایی که ابعاد فردی و اجتماعی و ویژگی های کالبدی.  اجتماعی است 

چون پایداری اجتماعی ، هویت ملی ، تعامالت اجتماعی اهدافی . یک سکونتگاه با امکانات مورد نیاز را در رسته کار قرار دادیم 

و محیط های کالبدی و به گفته الکساندر در راستای رسیدن به کیفیت بی نام به واسطه استفاده از کهن الگوهای ایرانی جهت 

فضاهاییست  همواره معماری به دنبال یافت چنین. ارتباط فرهنگی بهتر مردمی از رویکردهای طراحی مجموعه مذکور است 

کیفیتی بی حد و مرز از .فضاهایی که در آن آرامش ، راحتی ، آزادی و به طور کل کیفیتیست که نامی بر آن نمی توان نهاد .

این فضاها دارای الگوهای مشخصی هستند که با توجه به . کیفیتی که به دنبال طعم زندگیست .جهانی که رویای زندگی دارد 

ایران در طول تاریخ اسالم همواره یکی از مراکز اصلی هنر اسالمی بوده است و  .لعه می باشند فرهنگ هر جامعه قابل مطا

توحید بنیادی ترین اصول سنت  اسالمی است و معماری ایرانی دوران . معماری ایرانی از جمله غنی ترین زمینه های تجلی آن

ند این نکته با یادآوری برخی تعالیم اسالمی کوشیده است تمامی وجوه و ویژگی های خود را برای نیل به وحدت تلفیق ک

دار، دین محور و خدامحور  از آنجا که جامعه ایران یک جامعه دین.سنتی پیرامون معماری و عناصر آن روشن تر خواهد شد

های مدرنیته  های غربی و جلوه ها و اندیشه شود با ورود نگرش است و در آن پایبندی به دین و سنت تا حدود زیادی یافت می

ایرانیان همان طور که . ین تضاد و چالش بین این دو فرهنگ کامالً متفاوت، بروز پیدا کرد و هنوز این چالش ادامه یافته استا

ساله اخیر به ویژه از دوران روی کار آمدن  011اند، در سبک زندگی نیز در  ها، دچار بحران شده در برخی هویت و ارزش

ها، آداب و رسوم، نظامات و سنن اجتماعی، باورها و حتی  ها و گرایش ت بسیار در نگرشاش، دچار تشت رضاخان و تجدد آمرانه

های بسیار شده است، به نحوی که از جامعه ما  باورهای دینی خود گشته و سبک زندگی اسالمی ایرانی دچار تضادها و تناقض

الزمه رسیدن . توان بر آن نام مدرن نهاد و نه می توان آن را سنتی و اسالمی نامید یک جامعه شبه مدرن ساخته است که نه می

به شهر اسالمی، رعایت صحیح تمام شرایطی است که اسالم برای زندگی مومنانه توام با رفاه و آسایش مردم در نظر گرفته 

  .است

  : مسکن مفاهیم و تعاريف

  : مسکن  تعريف-

 قرار صدا و سر پر شلوغ و فضاهای مقابل در که است جایی .است آرامش و سکون محل معنی به فارسی لغت در مسکن   

 پناه آنجا به سالم زیست و استراحت برای و فعالیت، کار از ناشی هیاهوی در و روزانه تالش از پس مردم که است محلی .دارد

 (.886،0864 شیعه، ( آورند می

 مکان یک مسکن .کرد ارائه آن از واحدی تعریف توان نمی و دارد متنوعی ابعاد است، پیچیده و گسترده مسکن مقوله   

 یا خانواده اولیه از نیازهای برخی سرپناه در این .آید می حساب به خانوار اساسی و اولیه نیاز سرپناه عنوان به و است فیزیکی

 (. 7،0887اهری، ( شود می تأمین شرایط جوی برابر در حفاظت و استراحت خوراک، مانند فرد

 ضروری تسهیالت خدمات و کلیه شامل که گیرد می بر در نیز را مسکونی محیط کل فیزیکی، مکان بر عالوه مسکن مفهوم
 یک مسکن عام مفهوم و تعریف واقع در .افراد است بهداشت و آموزش اشتغال، های طرح و خانواده بهزیستن برای نیاز مورد

 (.07،0888 مخبر، ( گردد می را شامل مسکونی محیط کل بلکه نیست مسکونی واحد

 مکان یک در خدمات فشرده ارائه منظور به که است ای مجموعه» بلکه  نیست، سرپناه یک تنها مسکن حاضر، حال در   
 (.9همان، اهری، ( کند می تغییر خانواده اقتصادی و اجتماعی شرایط گوناگونی به توجه با تعریف این. «دارد قرار فیزیکی

 به تنها مناسب سرپناه»شده تعریف چنین مناسب مسکن شد برگزار استانبول در که(0998 )بشر اسکان اجالس دومین در
 و فیزیکی دسترسی مناسب، فضای مناسب، آسایش یعنی مناسب سرپناه نیست؛ شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای
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 اولیه های زیرساخت مناسب، گرمایی سیستم و تهویه روشنایی، ای، سازه و دوام پایداری مالکیت، امنیت مناسب، امنیت
 مکان مناسب مناسب، بهداشتی عوامل محیطی، زیست مناسب کیفیت زباله، دفع آموزش، و بهداشت آبرسانی، قبیل از مناسب

 اقتصاد دفتر ( شود تأمین مردم استطاعت به توجه با باید موارد این همه که است، اولیه تسهیالت و کار نظر از دسترسی قابل و

 (.51،0872مسکن،

پاسخ . مفهوم مسکن، چیزی بیش از یک سرپناه و چیزی بیش از محافظ انسان و فعالیتهایش از گزند عناصر طبیعی است "  

به این سؤال که نارساییهای این تعریف کدام است و بیش از این چیست، بسیار دشوار است و با توجه به عواملی نظیر وضعیت 

ی، مبلغی از درآمد که باید به هزینه مسکن اختصاص داده شود و نیز گذشته تاریخی فرد در رابطه با اقلیمی، مذهب و گروه قوم

 ".مسکن و تمایالت و بینشهای فردی او، تغییر می کند

 :سکونت و سکونتگاه -

 -فعالیتهای فردیواژه سکونت؛ مفهوم گسترده تری از مسکن دارد و منظور آن، مجموعه ای از فعالیتهای زیستی خانوار،  "  

 ".اقتصادی را از سوی دیگر در بر می گیرد -جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی

مفهوم سکونتگاه، در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیالت ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می  "

 ".اهمیت و میزان انجام این خدمات مانند بهداشت، آموزش، فرهنگ، روابط اجتماعی بدون توجه به. سازد

 : مسکن مساله-

 وضعیت که بهبود صورت بدین .است جامعه اجتماعی فرهنگ نگهدار مهمترین و تمدن کننده تأمین مهمترین مسکن   

 اجتماع در مشارکت انگیزه و زندگی کلی کیفیت بهبود محیطی، شرایط بهبود اجتماعی، ثبات افزایش شهری، خدمات و مسکن
 (.26، 0862 ستارزاده، ( دارد دنبال به را

 به توان می این میان از که دارد؛ بستگی مختلفی عوامل به مسکونی، معماری حوزه در قبول قابل های نوآوری امکان   
 فعلیت معمارانه های ایده و ها، انسان الگوهای رفتاری تغییر و اجتماعی های دگرگونی آورانه، فن و اقتصادی های پیشرفت

 در اقتصادی های پیشرفت تداوم مثال، طور به .است متنوع بسیار عوامل نیز این گذاری تأثیر شدت و میزان .کرد اشاره پذیر

 طرح ارائه به تمایل همچنین .است داشته پی یک در مسکونی واحدهای اندازه در را افزایش اندکی فقط صنعتی، کشورهای

 .گیرد می صورت شرایط اقتصادی تأثیر تحت معین محدوده یک در مسکونی واحدهای تعداد افزایش منظور به تر های متراکم

 .است پذیرفته تأثیر روز آوری فن های پیشرفت کمتر از مسکونی، ساز و ساخت حوزه تولید، های حوزه سایر با مقایسه در

 در را ای بازدارنده اثرات که دانست عواملی از توان می را معماران رویکردهای سنتی و پندارها ها، ایدئولوژی ترتیب بدین
 مسکن به دوام بودن طوالنی دلیل به مذکور مشکالت نهایت، در .گذارند می جای بر ضروری، تغییرات ایجاد از جلوگیری زمینه

 ترتیب، بدین .کنند می پیدا محدود نسبتا نقشی معماران محدود، چارچوب این در.گردد می تشدید تولیدی محصول یک مثابه

 و به توسعه را خود توجه که است آن شرایط این در مسکن معماران وظیفه که رسد می نظر به پیشرو، جریانات ظاهرا از جدا
 از سنتی پندارهای و ها کلیشه نقادانه به های رهیافت حاصل که نمایند، معطوف پذیری فعلیت راهکارهای و ها گزینه پیشبرد
 به آن کردن لحاظ مسکن، مورد در موجود های دیدگاه مهمترین از یکی .باشند می سکونت های شیوه و مسکونی معماری

 آخرین مثابه به مسکونی، واحدهای ساکنان موضوع، این کنار در .است آوری فن -اقتصادی یک فرآیند محصول و سرمایه مثابه

 شخصیتی خصوصیات چون مسائلی و گردند؛ می تلقی ویژه اقتصادی وضع یک دهنده نشان صرفاً مصرف، -تولید حلقه زنجیره
 نظر در معموالً باشد، می آن به متعلق خانواده که جامعه ای ماهیت و کوچکی بزرگی، خانواده، داخلی سازماندهی نحوه افراد،
 ساختار و ابعاد که کنند می زندگی هایی خانواده در جهان جمعیت غالب که میرود گمان چنین سادگی به و شود؛ نمی گرفته

 اساس بر صرفاً ها خانواده مسکن، بازار در .است خوردار بر نسبی وضوحی از اجتماعی، های گروه تنوع فراوان رغم علی آن،

 عدم دالیل به بنا دیگر، سویی از .شوند می بندی طبقه خانواده مورد نیاز های اتاق تعداد مقیاس با و خانواده بزرگی اندازه

 غیر نواحی اغلب در مردم .گردد می چندان دو بخش این های کاستی و مشکالت مورد مسکن، در تقاضا و عرضه توازن
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 سمت به آن شدن سرازیر و جمعیت افزون روز رشد دلیل به تقاضا فزونی و باشند می مواجه مسکن کمبود با مساله روستایی
 باقی متقاضی برای مسکونی واحد و شرایط قیمت زمینه در انتخابی هیچگونه جای تا گردد می باعث عرضه، کمبود و شهرها
 کمیت و گذارشان، کیفیت تأثیر موقعیت واسطه به ساختمانی، و اقتصادی مسائل در نفوذ ذی افراد و شرکتها صاحبان .نماند

 و موقعیت بلکه کنند، می گیری ها تصمیم قیمت مورد در تنها نه آنان .دارند خود سیطره در را مسکونی سازهای و ساخت

 گذاران سرمایه متأسفانه وجود، این با .کنند می تعیین را تراکم واحدها حتی و ها خانه نقشه و نوع مسکونی، های طرح بستر

کاال  یک صرفاً مسکن افراد، این نظر از که چرا ندارند؛ توجهی واحدها، کارایی یعنی واحدهای مسکونی، مطلوب کیفیت به

 که است آمده پیش ترتیب شرایطی بدین .سکونت برای نه و است شده درست دادن اجاره یا فروش برای که شود؛ می محسوب

 اصول توسعه و تغییر به را گرایش کمترین های جدید، تجربه برای ای عالقه هیچگونه بدون تا کرده، وادار را طراحان
 آنها و افزاید می شهر تاریخی تکامل از ناشی مسائل مجموعه به را دیگری مسأله تفکر، طرز این .بدهند نشان خود از ساختمانی

 به را ضروری غیر های شخصی، هزینه خانه ایده ترویج اصلی علت مثابه به اقتصادی شرایط که صورت بدین .کند می را تشدید

 آن عمل، این دستاورد .است گشته ای حاشیه و فرعی های هزینه این سریع رشد موجب و است کرده تحمیل ساکنان زندگی

 می صورت شهری های فعالیت و ها جذابیت از دور ناچار به مسکونی، گونه واحدهای این در بخش لذت سکونت که است
واحدهای  گونه این ساکنان که چرا رود؛ می دست از ای اندازه تا شهری زندگی بنیادی محتوای همین دلیل، به .گیرد

 رفع برای شهری های مختلف پهنه میان در متناوب طور به که گردند می ای کارکردی موردهای به تبدیل عمالً مسکونی،
 .اند حرکت در خود زیستی نیازهای

 بر .باشد می ناقص و اجتماعی، محدود تعامالت از معینی مجموعه مثابه به مسکن، مسائل از آگاهی گذشته، همانند نیز امروزه

 از ای مجموعه به آنها کردن تبدیل و همدیگر، از اجتماعیو  فردی رفتاری های خصلت تفکیک با مسکن طراحان اساس، این
 شی یک مثابه به مسکن، که است واضح اما .نمایند می ارائه آنها میان ارتباط از ناقص را و نسبی مدلی هم، از مجزا عناصر

 میان ساکنان ارتباط و سویی از افراد زیستی رفتارهای های شیوه که گردد، طراحی درست تواند می در صورتی تنها کاربردی،
 طریق این از .گردد مدون ضابطه مندی صورت به و آمده در بینی پیش قابل ای گونه به دیگر، سوی از شان سکونتی ظرف و

 های فعالیت در پایدار، هنجارهای آفرینش اصلی عامل که شود، تبدیل اتکایی قابل اجتماعی معیار به تواند می مسکن که است
 .باشد مسکونی می واحد در سکونت به مربوط

 واحدهای ساکنین آرمان های و ها خواست چگونگی و کیفیت درباره محدود اظهاراتی ارائه به تنها کنون تا تجربی، تحقیقات  
 کمی و کیفی وضعیت از ارزیابی درستی دیگر، های گزینه داشتن بدون توانند نمی افراد که جا آن از .اند کرده اکتفا مسکونی،

 اجرا، فنی استانداردهای بودن پایین و فضا بودن کوچک زمینه در های موجود سیاست از جدا بنمایند، خود مسکونی واحد
 که ای عرصه در .باشد می خود مسکونی واحد از ساکنان نسبی رضایت مبین کمابیش میدانی استعالم های از حاصل نتایج

 جز به جدید، مسکونی های برنامه شود، تدوین می انگاشته نادیده زیستی های آرمان و ها ایده بین منطقی، بنیادین روابط
 نتیجه در .ندارد دیگری معنای پذیر، انعطاف فضایی های صورت شکل به موجود، مفاهیم به عینی و انضمامی قالبی تحمیل

 بالقوه پذیری تغییر و مستقل سرشت آن، در که گردد می اندیشیده پیش از عقاید از آمیزه ای به تبدیل مسکن نگرشی، چنین
 تأثیر گستره امکان شرایطی، چنین در .شود می انگاشته نادیده مسکونی واحد شرایط و نوع آن، تبع به و نیازهای زیستی

 واحدهای ابعاد و تعداد موقعیت شرایط مذکور، در .نماید می جلوه محدود ای دهنده تکان طور به مسکن ساخت در معماران

 واحدهای داخلی روابط طراحی در ضعیف تأثیری دارای معماران، حداکثر و باشند می شده تعیین پیش از معموالً مسکونی،
 .باشند می مسکونی

 که طوری به دارد؛ قرار مسائل اقتصادی تأثیر تحت شدت به مسکونی، واحدهای طراحی در معمار توان و کارآیی این، بر عالوه
 به .گذارد نمی باقی مسکونی بهینه شرایط تأمین فرصتی برای مسکونی، واحد در موجود سطح حداکثر از برداری بهره ایده
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 قابل طراحی های گزینه ارائه سمت به بیشتر ها، تالش گیری جهت طراحی مسکونی، با مرتبط شواهد و مدارک فقدان دلیل
به  ها، خانواده در کاربردی متفاوت های موقعیت و شرایط شده، ساده ناچار به روش یک طی بدین ترتیب، .باشد می توجیه

 عرصه ویژه، تأسیسات عناصر فنی، : چون عواملی اساس این بر .گرفت خواهد قرار معماران شخصی های ایده تأثیر تحت شدت

 ایجاد عوامل گردند، می توجیه شان تراکم یا اساس تناوب بر که ها فعالیت منطقی توالی و ترتیب کارکردی، اصلی های
 این به اشاره .گردند می تبدیل واحدها طرح بر گذار تأثیر عوامل ترین مهم مسکونی، به واحد در ساکن افراد تعداد و مزاحمت

 و اولیه، ساکنان برای سویی از که طرح هایی تهیه امکان شد، ذکر پیشتر که ای کننده محدود و مختلف ابعاد وجود با که نکته
 مسأله دو این از یک هیچ مسکن، سازندگان .دارد وجود مناسب باشند، مسکونی واحدهای بعدی ساکنان برای دیگر سویی از

  داخلی پذیری انطباق و داد کاهش یا افزایش را مسکونی واحد اشغال سطح توان می آن کمک به که خارجی پذیری انعطاف
 -کرد سازماندهی کم یا دست و داد تخصیص متنوعی های فعالیت برای را معین مسکونی سطح یک توان می طریق آن از که
 (.06-08، 0891داود، آل( دهند نمی قرار نظر مد را

 :عوامل كلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن

این مسئله همین طور که اشاره شد یکی از مهمترین مسائل در طراحی خانه های مسکونی می  :از نقطه نظر فرهنگی .1

خانه ای که در تقسیم بندی فضایی آن عامل فرهنگ و نحوه زیست مردم رعایت نشده باشد، به هیچ عنوان خانه مطلوبی . باشد

ز مدتی مطابق میل خود تغییراتی در پالن داخلی خانه و چه بسا در این گونه موارد ساکنین خانه بعد ا. برای ساکنان آن نیست

 .انجام می دهند

روی همین اصل معمار باید کامالً روی فرهنگ و نحوه زیست و آداب و رسوم افراد شناخت پیدا کند و شناخت هر چه بیشتر 

جنسهای مختلف و سنین متفاوت، به عنوان مثال داشتن فضاهای مجزا برای . آن باعث مطلوبیت خانه برای ساکنین خواهد بود

 .ایجاد عرصه های عمومی و خصوصی در خانه از عوامل ایجاد مطلوبیت در خانه می باشد

توجه به وضع اقلیم یکی از موارد الزم . هر مسکن برای زندگی نرمال باید از نظر شرایط زیستی مناسب باشد :از نظر اقلیم .2

قابله صحیح در مقابل عوامل جوی نامناسب محلی در ایجاد شرایط مطلوب در مطابقت با اقلیم محل و م. در این مورد است

ساخته شدن خانه ها با فواصل معقول برای ایجاد کوران هوای بین ساختمانهای مسکونی یا انتخاب . خانه بسیار مؤثر است

ز مثال هایی است که در این باره سطح پنجره مناسب با وضع اقلیمی، روشنایی و آفتابگیری کافی برای تک تک فضاهای خانه، ا

 .می توان زد

 :از عوامل بوجود آورنده آسایش می توان به موارد اشاره نمود :از نظر آسايش .3

 به وجود آوردن فضای سبز. 

 ایجاد فضاهای جداگانه و محفوظ بدون خطر برای بازی بچه ها. 

  منبع تولید سر و صدا و بوهای ناراحت کنندهدور بودن از راهها و خیابانهای پرترافیک، فرودگاه، کارخانه و هر. 

 و . طراحی ساختمان می تواند به نحوی باشد تا عملکردهای پر سر و صدا در محلهای پر صدا قرار گیرد: کنترل سر و صدا

 برآمدگی. توجه دقیق به جزئیات آکوستیکی چهارچوبها و دیوارها و سطوح نیز به میزان زیادی کاهش صدا را موجب می شود

. زمین، موانع پوشیده با مصالح بنایی و یا دیوارهای حجیم و غیر قابل نفوذ در مقابل امواج صدا بهترین محافظ را ایجاد می کند

این خاصیت می تواند با شکل . طرح معماری می تواند طوری باشد که با جهت دادن به امواج صوت ورود صدا را محدود نماید

 .اطع ساختمان ایجاد شوددادن به دیوارها، شیب ها و مق

احساس امنیت یک نیاز غریزی در انسان است که در آن نیاز به کنترل محیط انسان به وجود می آورد که  :از نظر امنیت .4

کنترل محیط به دو صورت به صورت نرده، حصار، قفل و زنگ خطر و غیره و . یکی از اهداف طراحی را تشکیل می دهد

 .هبانی و افراد ساکن محلی و نظایر آن می باشدکتنرلهای انسانی به صورت نگ

معمار، طراح و کالبد . در اینجا بد نیست که بحث راجع به نقش معمار در جوابگویی به نیاز مردم بپردازیم :از نظر زيبايی .5

زیبایی  ولی آیا این معمار است که باید با نظر خودش به فضا سازی بر حسب فلسفه و هنر و. ساز فضای سکونتی مردم است
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آیا هنر معمار مورد پسند افراد . شناسی خودش بپردازد، یا معمار باید بر حسب خواسته های مردم و سلیقه آنها طراحی کند

عادی به طور قطع قرار خواهد گرفت؟ در چه صورتی این هنر مطلوب و مورد قبول افراد استفاده کننده آن خواهد بود؟ این 

که معمار و هنرش در صورتی قابل پسند خواهد بود که در جهت خواسته و سلیقه و درک افراد قضیه کامالً روشن و واضح است 

شاید در مورد معماری های دیگر از قبیل مجموعه های فرهنگی و بناهای منومانتال این قضیه زیاد صادق . استفاده کننده باشد

ولی این کار در مورد مجموعه های مسکونی . شته شودنباشد؛ و در آن بناها هنر و سلیقه شخصی معمار باید به نمایش گذا

پذیرفته نیست، و این معمار است که فضای مورد نیاز افراد را با مهارت به وجود می آورد، نه اینکه فضای خاص خودش را بر 

قه مردم نه با استفاده بنابراین معمار با ایجاد یک کمپوزیسیون زیبا و دلپسند و ساده با توجه به فرهنگ و سلی. آنها تحمیل کند

از سبک های شخصی و طراحی یک محیط طبیعی و آزاد در رابطه با حفظ محیط طبیعی زمین و ایجاد فضای سبز مناسب با 

 .اقلیم محل می تواند به مطلوبیت مسکن از نظر زیبایی بیفزاید

یکی از عوامل مطلوبیت است به عنوان  منطبق بودن خانه مسکونی با تکنولوژی روز نیز :از نظر انطباق با تکنولوژی روز .6

مثال یک آشپزخانه مجهز با وسایل تهویه خوب و وسایل برقی کارآمد و تأسیسات سرمایش و گرمایش مناسب تأثیر زیادی در 

 .مطلوبیت خانه خواهد داشت

افراد بر حسب  .البته جای این مبحث به طور مفصل در روانشناسی و متخصصان علوم رفتاری می باشد :از نظر روانی .7

خواسته و سلیقه های شخصی خویش که از طرز تفکر و آداب و رسوم زندگی نشأت می گیرد به انتخاب های خاصی از قبیل 

انتخاب فضاهای زندگی چه از نظر عملکردی و چه از نظر . انتخاب رنگ و طرز تزئین به انتخاب فضاهای زندگی می پردازند

البته . ان و اندیشه مردم دارند که رعایت آنها ایجاد مطلوبیت از لحاظ روانی خواهد نمودزیبایی همگی ریشه در فرهنگ و رو

تشخیص مطلوبیت روانی برای معمار کار چندان آسانی نخواهد بود زیرا این بحثی است که از یک سو ریشه در اندیشه های 

 .ردشخصی افراد دارد و از سوی دیگر ریشه در سنتهای رایج و فرهنگ عمومی دا

  : تهران شهر و ايران در مسکونی های مجتمع تاريخی تحول سیر
 باریک های درکوچه و تنها بوده متصل یکدیگر به پشت به پشت ها ساختمان و ها خانه ایران، کهن شهرسازی الگوهای در    

 شهری عناصر پیوندی هم نظیراصولی  .شد می ریزی نامیده برنامه واحد آنها در و گردیدند می ظاهر اجتماعی صورت به شهر

 هماهنگی انسانی، تناسبات و مقیاس فضایی، محصوریت مسکونی واحدهای شهرو هر در کالبدی و اداری اجتماعی » محله «
 (.051،0882توسلی، (است بوده ایران شهرهای در مسکونی فضاهای خصوصیات از نیز شکل وحدت نظر از

 تداوم در شهرها فضایی– کالبدی تغییرات روند انقطاع باعث حاضر، قرن آغاز های سال از ایران شهرهای ناگهانی رشد  
 مسکن الگوی بر شگرفی تغییرات که بود همراه همچون آپارتمان جدید واژگانی ورود با تغییرات این .گردید گذشته با منطقی

 که است تأمل قابل 0819-0808 های سال از شهری های محیط در روند این فیزیکی نتایج اولین .گذاشت ایران شهرهای در

 0881 دهه آغاز  .شدند احداث تهران در مختلف های سازمان و ها خانه وزارت ساخت برای بلندی های دوره ساختمان این در

 اسکان برای مسکونی های شهرک ها و کوی احداث ایده رواج و طرف یک از تهران در سازی مرتبه بلند آغاز با مصادف
 نازی نارمک، دستگاه، چهارصد نظیر هایی کوی که است طرف دیگر از توسعه اول برنامه پایه بر درآمد کم اقشار و مهاجران

مورد  خصوصی بخش مشارکت با درآمد، میان اقشار برای مسکونی های مجتمع احداث 0841 دهه از .اند جمله آن از آباد

 بخش اقتصادی با رونق همراه 0821 دهه در سازی مرتبه بلند رواج با .) تهران در اکباتان شهرک نمونه ( شد واقع توجه

 شدت خارجی و داخلی گذاران سرمایه با مشارکت و درآمد پر اقشار اسکان جهت لوکس مسکونی های مجتمع احداث مسکن،
 دهه یک مدت به حدوداً مسکن سازی انبوه اسالمی، انقالب از پس .افزایش یافت سرعت به اسالمی انقالب وقوع تا و گرفت

های  گروه برای عمدتاً ( مسکن انبود تولید و کرده تغییر تدریج به ها سیاست متعدد، مشکالت با بروز و گردید رکود دچار

 سیاست همچون ( ها این سیاست چه اگر .گرفت قرار کشور توسعه های برنامه در حمایت و توجه مورد دوباره ،) درآمد میان

 با مسکن بخش نابسامان وضع و اجرایی ضمانت و نبود قوانین در نقص علت به نیز ) سازی انبوه و سازی کوچک انداز، پس
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 های مجتمع از جدیدی الگوی فروشی، تراکم جریان پی در ، 9370 دهه در(. 80 ،0864فر، عینی (نبودند برو رو موفقیت

 که غالباً داشت 9320 دهه مسکونی های مجتمع و ها برج به نسبت توجهی قابل تفاوت اما آمد؛ به وجود مرتبه بلند مسکونی

 های مجتمع انقالب، از دوران پس در .شد انجام آنها طراحی و ریزی برنامه در شهرسازی معیارهای و اصول به توجه بدون

 اصول رعایت قالب در سازی انبوه های پروژه رسد کیفیت می نظر به اما .گردیدند ایجاد بسیاری تعداد به نیز متعارف مسکونی

 .باشد سوال زیر شهرسازی معیارهای و

 مبانی طراحی مسکن مطلوب

 
 (1371اقتباس از نقی زاده،)مبانی طراحی مسکن مطلوب ( : 1)جدول

 

 

مبانی طراحی مسکن 

 مطلوب

 توضیحات                                              

 

 

 مقیاس انسانی 

 روانی و فیزيولوژيکی انسانتناسب ابعاد فضاها با ويژگی های  -

 درجه نفوذپذيری اصوات مزاحم در مقايسه با توان تحمل انسان -

 درجه نفوذ آلودگی هوا در مقايسه با وضعیت مجاز -

 چگونگی تنظیم شرايط محیطی با ويژگی های فیزيولوژيکی انسان -

 میزان پاسخگويی مسکن به ارزش های فرهنگی ساكنین -

 

 

 كلیت 

 جملگی نیازهای مادی و روانی و معنوی انسانتوجه تواماً به  -

ملحوظ داشتن ارتباط و تناسب ويژگیهای مسکن مورد نظر با عملکرد و اشکال  -

 مجاور 

 مرئی داشتن تاثیر شرايط محیطی بر معماری مسکن  -

توجه داشتن به تاريخ و همچنین نگرش به آينده به همراه ملحوظ داشتن نیازهای  -

 روز 

 زن به كلیه عناصر و عوامل مرتبط با مسکن و محیط توجه همزمان و متوا -

 

 سلسله مراتب 

تاثیر اصل سلسله مراتب بر معماری مسکن به تبیین مراتب و نحوه ارتباط قلمروهای  -

می پردازد و حد و حريم و فضاها ( عمومی ، نیمه عمومی ، نیمه خصوصی و خصوصی )مختلف 

ارتباط اجزا و عناصر آن قلمرو با يکديگر و با ساير  و عناصر ارتباطی هريک را تعیین می نمايد

 .قلمروها را مورد توجه قرار می دهد

 

 هماهنگی

 هماهنگی ويژگی های محیط مصنوع با مختصات روانی و فیزيکی انسان -

 هماهنگی عناصر انسان ساخته با طبیعت و اقلیم -

 هماهنگی عناصر و عملکردهای مجاور  -

 هماهنگی فرم ها  و اشکال -
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 اهنگی مصالح با يکديگر و با اقلیمهم -

در پاسخ به برخی معیارهای مطرح شده در مورد مسکن مطلوب همچون محرمیت، خلوت و  درونگرايی

 ارتباط با طبیعت يکی از مهمترين اصول رعايت درونگرايی است

 

 

 تعادل

 توجه متعادل به نیازهای مختلف انسان -

 مثل تقارن استفاده از الگوهای آشنا و هندسی متعادل -

 حفظ و تقويت تعادل بین اشکال و معماری مسکن با توجه به زمان و فرهنگ جامعه  -

 حفظ تعادل محیط با عنايت به تلفیق مناسب محیط مصنوع و طبیعت -

اجتناب از ايجاد هرگونه بی نظمی و خروج از اعندالی كه بر انسان و محیط اثر  -

 .نامطلوب و مخرب داشته باشد

 

 

 مناسبمکانیابی 

 مکانیابی مناسب مسکن نسبت به ساير عملکرد های شهری  -

 مکانیابی مناسب ساختمان در پالک مربوطه -

مکانیابی مناسب ساختمان و فضای باز يک واحد مسکونی نسبت به ساختمان و  -

 فضای باز ساير ابنیه همجوار و نسبت به معبر

 ت به فضای خارجمکانیابی مناسب فضاهای داخلی مسکن نسبت به يکديگر و نسب -

 مکانیابی مناسب اجزاء ساختمان همچون درها و پنجره ها -

 

 

 پايداری تعريف

 در .دهد پاسخ آینده های نسل منابع به آسیب بدون امروز نیازهای به دارد قصد که است طراحی از نوعی پایدار، طراحی   

 داده اهمیت شهرها و ها ساختمان محیطی تأثیر و انرژی مصرف اندازه به اقتصادی و اجتماعی پایداری به باید پایدار طراحی

 به اساسی امری فردی استقالل و شخصی رفاه اجتماعی، انسجام برای شایسته و مناسب خانه بنابراین).0868 لنگ،( شود

 دست پایدار توسعه به توانست نخواهد ای جامعه هیج نباشد، نداشته پایداری روند سازی، خانه که صورتی در .میرود شمار

 ته داش رضایت خود مجتمع و درخانه زندگی از ساکنان که است وضعیتی کونی، مس های مجتمع در اجتماعی پایداری .یابد

 زمان گذشت با که است نحوی به زندگی شرایط مجموعه وضعیت، این در .برند لذت ساکنان  سایر با همسایگی از و باشند

 .یابند می دلبستگی و خاطر تعلق خویش زندگی محل به بت نس ساکنان اکثریت و شود می تر بیش اجتماعی تعامالت

 .داشت خواهند هماهنگی و مشارکت موجود وضعیت بهبود و داری نگه در بوده، آن پایداری و سالمت حافظ ناخودآگاه بنابراین

ارزش ریالی  چنین هم .شود می بیشتر ها مجتمع سایر به نسبت پایدار مسکونی های مجتمع مفید عمر صورت این در

مجتمع  وری بهره اجتماعی، پایداری .بیشتر از سایر مجتمع ها استواحدهای مسکونی این نوع مجتمع ها نیز در شرایط برابر 

 .رساند می حداکثر به را مسکونی های
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 مسکونی های مجتمع در اجتماعی پايداری

 و خانه در زندگی از ها، مجتمع این ساکنان که شد خواهد حاصل زمانی مسکونی مجتمع یک در مطلوب اجتماعی پایداری     

 محل به نسبت ساکنین مجتمعی چنین در. ببرند لذت ساکنان سایر با همسایگی از و باشند داشته رضایت خود ی مجموعه

 همراه به اجتماعی روزافزون تعامالت که ارمغانیست خاطر تعلق حس واین. یابند می دلبستگی و خاطر تعلق خود زندگی

 و مشارکت موجود وضعیت بهبود و نگهداری در و بوده مجتمع پایداری و سالمت حافظ ناخودآگاه ساکنین لذا .آورد خواهد

 ارزش و شود می بیشتر ها مجتمع سایر به نسبت پایدار مسکونی های مجتمع مفید عمر بنابراین. داشت خواهد هماهنگی

 که ذکراست شایان همچنین . هاست مجتمع سایر از بیشتر برابر، شرایط در نیز ها مجتمع نوع این مسکونی های واحد ریالی

 .دارد مستقیم رابطه مسکونی های ازمجتمع وری بهره با اجتماعی پایداری افزایش

 
 (Dempsey Nicolas,C. Brown b, G. Bramley, (2012))اجتماعی پايداری معرف عوامل(:2)جدول
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 شاخصه های كلیدی پايداری اجتماعی

توجه به شاخصهای پایداری اجتماعی، می تواند به عنوان یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی ها و سیاست     

 .گذاری های شهری محسوب شود

 .گنجانده شده استدر این جدول شاخصهای کلیدی پایداری اجتماعی ، از دیدگاه های مختلف، 

 
 (Colantonio،2008):موضوعات كلیدی كاركردی پايداری اجتماعی، مأخذ :(3)جدول
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 (Colantonio،2008) :معیارهای سنتی و معیارهای جديد پايداری اجتماعی، مأخذ(: 4)جدول

 

 
 

 

 اجتماعی تعريف تعامالت

 واکنش نوع این و شود هاآن میان واکنشی به منجر است که بیشتر یا نفر دو بین رابطه ایجاد معنای به اجتماعی تعامل     

 نیز دیگری تعاریف البته. گیرندنمی قرار تعریف این در زمره معنا بدون روابط بنابراین. است شده شناخته دو طرف برای هر

نگاه،  یک فیزیکی، موضوع یک تواندمی ارتباط، برقراری اجتماعی و تعامل نمونه، عنوان به دارد وجود اجتماعی برای تعامالت

 مردم در پذیرینقش نتیجه در و متناسب هایفعالیت و تعریف رویدادها مستلزم خود که باشد افراد بین ارتباط و مکالمه یک

 ارتباط سطح کاهش هستیم آن شاهد جوامع امروزی در ما آنچه است اما اجتماعی هایشبکه و هاگروه در هاآن عضویت و فضا

 به اجتماعی روابط و شهروندی مدنیت، و غیره، تراکم سرعت، شهرها، وسعت اندازه، افزایش با چنانکه .استیکدیگر  با افراد

 (0895بهزادفر و طهماسبی، ) .شده است تضعیف اولیه شهری، اصول عنوان

 و تعامل بیشتر برقراریبرای  محیط دهیشکل در تواندمی آن چگونگی و سایرین ارتباطش با نحوه و انسان از شناخت کافی    

 از ذهنی طور به تعامل، مطلوب سطح تعریف .دارند تمایل اجتماعی تعامل از مختلفی سطوح به مختلف باشد افراد موثر ارتباط

 ارزش دارای تعریفی از دو هر .آیدمی به دست خوب زندگی به نسبت هنجاری گیریموضع از عینی طور و به مردم های گفته

 حیات ای درویژه اهمیت از عمومی باز فضاهای( 0860لنگ، ) .هستند سیاسی و اجتماعی گیریجهت برخوردارند و دارای باال

 نیز و شهروندان بوده حضور برای بالقوه و بالفعل صورت به بیشترین امکانات از اغلب که شهروندان برخوردارند جمعی

 و هاحرکت رفتارها، میان انتخاب آزاد و انگیزش امکان عمومی باز فضاهایندارند  کنترل و اندازه زمانی، هایمحدودیت

 با راحتی را به خود که منظمی فضای عبارتی به آورد ؛می فراهم شهروندان و مردم از داریتعداد معنی برای را بعدی اکتشافات

در فضاهای عمومی  آوردمی فراهم انگیخته خود هایکنش برای و القاکننده را خنثی زمینه و داده تطبیق رفتارها گوناگونی

 در افراد پیوسته و وقوع به نیافته پیش تدوین از برخوردهای و شدهکه برخی مرزهای اجتماعی شکسته دارد وجود فرصت آن

 تلقی شهری فضای عمومی، یک فضای اینکه برای اساسی شرط بنابراین. کنند پیدا اختالط هم با جدید اجتماعی محیط یک

 تعامل بستر که فضاها سخت و فضاها از نرم دسته آن پس گیرد، صورت اجتماعی تقابل و تعامل در آن که است این شود

 (0895بهزادفر و طهماسبی، .)شوندنمی نامیده شهری نیستند، فضاهای اجتماعی

. لذا از اهداف اصلی این بخش بررسی تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی و دستیابی به عوامل معماری تاثیرگذار است     

شود ز اهمیت شمرده میئدر فضاهای عمومی حاشود که تعامالت اجتماعی فردی و فرافردی جا ناشی میضرورت این امر از آن

نامه مجموعه این فضاها قرار گرفته و مورد بحث این پایانهای نمایشی که در زیرفرهنگی و در کنار آن مرکز هنرو فضاهای 

 .به عنوان فضاهایی عمومی نقش مهمی در ارتباط افراد با یکدیگر و زندگی شهری دارند باشد،می
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  معماری در هويت

نشانه  و آثار،به مجموع عوامل و است شده معنا " همانستی " یا " همانی این " فارسی زبان در (Identity) هویت واژه    

 پیش و ها الگوواره در ریشه هویت، از کس هر تلقی .میشود اطالق میکند متمایز سایرین از را مفاهیمی یا گروه فرد، که هایی

 پدیده هویت که است ذهنی بتهای و ها اسطوره ها، الگوواره ها، فرض پیش ها، زمینه پیش در تغییر همانا و دارد وی فرضهای

 است در مقابل عینی بودن هویت بودن ذهنی اثبات برداشت، این نتیجه سازد می متفاوت اجتماع و جمع یا فرد نزد را ای

 جمعی ناخودآگاه در پایه جامعه و جمع نزد هویت تصویر حال عین در نیست مستقلی امر هویت، که میدهد نشان و ماهیت،

 (. 1392 زکیه، یزدانی، حسین؛ تفتی، دهقانی )کرد اطالق معنا وحدت میتوان آن به که دارد

 دادن برای انتقال نیز ریدیگ های شیوه است بدیهی امّا میکنند، استفاده مفهوم انتقال وسیله عنوان به گفتار از جوامع همه    

 بصری ماهیت دلیل به هم معماری شود می تعبیر بصری سواد به شناسی نماد دانش از دارند وجود نمودن ارائه و کردن بیان یا

 تخت ،طاق بستان مانند معماری شاهکارهای دهد می شکل را بشری فرهنگ نمادهای پرمحتواترین و مهمترین بودنش،

 .هستند عقیدتی - فرهنگی های تم حاوی تناسبی، های زیبایی بر عالوه ... و کلیساها جامع، مساجد کلوسئوم، جمشید،

 (.0862، الدین صالح ویسی، )گیرد قرار استفاده مورد معنی تولید برای تواند می مادی کالبد یک مانند معماری بنابراین

 چنین هم و دسترس در مصالح از استفاده با ساز و ساخت زمینه در تجربه ها قرن حاصل معماری یک منطقه اصوال   

 فرد به منحصر باعث نکته همین که است، آن ساکنان فرهنگ و هنر اضافه به ناحیه هوایی و آب شرایط با سازه آن سازگاری

 .شود می منطقه یک معماری شدن

 آن به  که را آنچه و اندیشد می آن به آنچه است؛ معمار فکری های بنیان و مفاهیم و ها آرمان گاه تجلی و عرصه معماری   

 یک نظام جوشان های سرچشمه از که است باورهایی ی جلوه معماری .یابد می تجلی احجام و اشکال تجسم در دارد باور

 پور، برات حمیدرضا؛ عظمتی، )است گرفته نشأت دارد بینی جهان نوع به بستگی واقع در که ها آرمان بر مبتنی شناسی زیبایی

 (. 1391 زهرا، جلیلی لیال؛

 شتال آن حفظ جهت در باید لذا .معماریست و هنر فرهنگ، علم، تولید منبع و منشأ آن نهفته ارزشهای و میراث فرهنگی    

  .نمانیم دور خویش اصل از تا بگیریم پایداری و هویت درس آنها از و(. 1391 نرگس، زاده، رضا )نمائیم

 تعامل هويت ساكنان و محیط مسکونی

از آنجایی که محیط مسکونی  فضای اجتماعی است می توان این ادعا را مورد تعامل هویت ساکنان و محیط مسکونی داشت     

انسان طبق هویت متصور خود محیط مسکونی را با عناصر معنایی شکل می دهد، تا در یک کنش متقابل نمادین از طریق که 

محیط ساخته شده ، خود را با دیگران در تعامل قرار دهد و با توجه به ارزیابی دیگران از محیط مسکونی او،هویت خود را 

 (1392 ودیگران، پوردیهیمی ).ارزیابی، تثبیت و ارتقاء دهد

 هويت و تعامالت اجتماعی

انسان به عنوان یک موجود . به هستی خود و انسانهای دیگر واقف می شوندانسانها با حضور در جمع و در رابطه با دیگران،    

د و با هویت جمعی می یاب -فرهنگ -با گرفتن عناصر مشترک. اجتماعی، بدون کمک اطالعاتی دیگران، نمی تواند خود را بیابد

 (.0868پاکزاد،)بدین ترتیب هویت جمعی یک فرآیند اجتماعی است. این مجموعه، دارای تاریخ مشترک می شود

به نظر من جهان اکنون در حال آمیختگی است، یعنی فرهنگ های جهان به صورتی برق آسا و کامال با » : گلیسان می گوید

 (.0860شایگان،)یکدیگر مرتبط اند

این روابط هنگامی ملموس می شوند که در فضا قرار .بین افراد بوجود نخواهد آمد مگر در بستری فیزیکیروابط اجتماعی 

 .گیرند

  اجتماعی تعامل قابلیت و شده ساخته محیط ويژگیهای

 ورودی )مشترک خدمات کارکردی مرکزیت و (ساختمانها اتاقهای شهرها، حومه ساختمانهای) واحدها کارکردی فاصله    

 در شاغل افراد و مسکونی فضاهای ساکنین اجتماعی تعامل الگوهای ،(اداری ساختمانهای انتظار فضاهای و راهروها ساختمانها،

 .میشود گفته مختلف نقاط ارتباط سختی میزان به کارکردی فاصله .میدهد قرار تاثیر تحت را تجاری موسسات و سازمانها
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 و رفت تراکم طوالنی، فواصل .میدهند تقلیل را فاصله این میسازند برقرار را فعالیتها مستقیم ارتباط که راهروهایی و مسیرها

 به دسترسی سهولت به کارکردی مرکزیت .شود می نقاط کارکردی فاصله افزایش موجب مسیر یک های فعالیت تداخل و آمد،

 این بیشتر در .شود می گفته رفتاری مکانهای یا قرارگاهها از استفاده زمان و آن از استفاده دفعات گروهی، مشترک امکانات

 گرفته نظر در باید و دارد اهمیت نیز سواره حرکت مفاهیم این تعریف در .است شده گرفته نظر در پیاده دسترسی مباحث

 است نشده بینی پیش و غیررسمی اجتماعی متقابل روابط ترویج نیاز پیش دیگران با مالقات و دیدار های فرصت .شود

 قرارگاهها مطالعه برای مشاهدات این از .(اند نشده ریزی برنامه تجاری قراردادهای یا مشترک اهداف برای قبل از که روابطی)

 .است شده استفاده ساختمانی های گونه یا و رفتاری مکانهای یا

 اطالعات، تبادل و وظایف انجام  :میداند اداری دفاتر در اجتماعی تعامل موجب را دلیل سه ( 1970 ) فینرو جری   

) کننده نقاط اهمیت بیان برای فینرو .راهروها در گذری مالقاتهای و میآید پیش دفاتر مجاورت دلیل به که اتفاقی برخوردهای

 در موثر عبوری فضاهای و (آسانسورها ) باالبرها انتظار فضاهای ورودی، نقاط مرکزیت یعنی (لینچ بندی تقسیم در «گره ها» 

 را شده ساخته محیط فضایی کیفیت دیگری پژوهشگران .است داده انجام تجربی مطالعاتی کارکنان، اجتماعی تعامل بردن باال

 خاص ساختمانهای و سالمندان های خانه بیمارستانها، دادگاهها، اداری، دفاتر در .اند دانسته موثر اجتماعی تعامل تأمین در

 را امکان این راهروهایی .میآورند فراهم را تجاری مهم تبادلهای و گذری مالقاتهای شرایط که هستند مکانهایی راهروها دیگر،

 گونه این که است معتقد مولسکی .باشند داشته کاری دفاتر جلوی در را الزم های گشودگی یا کافی پهنای که میآورند فراهم

 تعامل در صمیمیت حال عین در و خلوت داشتن زمینه ترتیب این به .میسازند میسر نیز را مکانی قلمرو موقت کنترل راهروها

 به سالمندان های خانه تبدیل در را نشیمن فضاهای و باالبرها انتظار فضای راهروها، الوتن پاول .ید میآ فراهم اجتماعی

 شده گرفته نظر در ها محوطه این در نشستن و مکث فضای اگر .است دانسته مهم رسمی و غیررسمی معاشرت برای مکانهایی

 زیرا دارد، نیز را مشکالتی عبوری راهروهای در فضاهایی چنین گرفتن نظر در .میکنند جلب خود به بیشتر را مردم توجه باشد،

 و ساختمانها در سوزی آتش مقابل در ایمنی مقررات مغایر نشستن، و مکث برای فضاهایی عنوان به راهروها از استفاده

 فعالیتهای مسیر در نگرفتن قرار یا گرفتن قرار مکانها، مرکزی کارکرد گیری شکل مهم عوامل از یکی .است اداری مؤسسات

 را دیگر افراد مشاهده امکان و کنند تأمین را آسایش و استراحت که هستند خوشایند صورتی در مکانها این .است روزمره

 تفکیک یکدیگر از روشنی به نمادین موانع با که هستند عمومی نیمه یا عمومی قلمروهایی مکانهایی چنین .آورند فراهم

 .(1391 ، .ع فر، عینی ،.ج لنگ، )میشوند

  مسکونی مناطق در اجتماعی تعامل الگوهای و كاركردی مجاورت

 که دلیل این به است، دانسته مسن افراد تعامل الگوهای شکلگیری در مهمی عامل را مکانی مجاورت ( 1977 ) الوتن پاول     

 با خیابان طول در ها خانه که متقابل مسکونی بلوکهای در .یابد می افزایش متقابل کمک به نیاز جسمانی توانایی کاهش با

 مسیری خیابان مناطق، گونه این در .میگیرد شکل توجهی قابل اجتماعی روابط ساکنین بین میگیرند، قرار مجزا ورودیهای

 که وقتی .است ساکنین کنترل در ولی دارد، را آن به ورود حق کس هر اگرچه میشود، عمومی نیمه فضای به تبدیل که است

 جلوی در اتومبیل توقف چون فعالیتهایی انجام قابلیت و شود تأمین خیابان به مشرف پنجرههای طریق از طبیعی مراقبت

 داشته وجود مسکونی بلوک ساکنین میان اجتماعی تعامل و خیابانها تقاطع در مالقات کوتاه، مسیرهای در پیاده حرکت خانه،

 با و بست بن خیابانهای در ساکن مردم که میدهد نشان مطالعاتی همچنین .میشود داشتنی دوست و زنده زندگی محیط باشد،

 است ممکن اگرچه میشناسند، بهتر را همدیگر میکنند زندگی عبوری خیابانهای جوار در که مردمی به نسبت دوربرگردان

 و عرض ها، خانه تعداد .باشد مهمی معیار نمیرسد نظر به هم خیابان نوع ترتیب این به .نباشند هدفی چنین دنبال به ساکنین

 هرچه .میرسند نظر به مهم عوامل از خیابان جوار در ها خانه قرارگرفتن چگونگی و عبوری، ترافیک میزان و خیابان طول

 .مییابد تقلیل خیابان سوی دو در بویژه تعامل، های زمینه باشد، سنگینتر ترافیک

 کافی خلوت که وقتی بویژه میشود، منجر منفی تماسهای به مکانی مجاورت باشند، نداشته همگون شخصیت ساکنین اگر    

 جای به است ممکن میشود ساکن متوسط منطقهای در درآمد کم خانواده یک وقتی .باشد نداشته وجود خانوادهها برای

 طراحی حتی و آپارتمانی های مجموعه بعضی و گسترده، مسکونی های طرح بیشتر .شود انزوا دچار ساکنین با همگرایی
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 که مشترک محلی امکانات از استفاده و زدن، قدم هم با دیگران، با مالقات که هستند مبتنی فرض براین اداری، ساختمانهای

 است ممکن گیری نتیجه این که درحالی .شود می آنها بیشتر اجتماعی تعامل موجب است، ساکنین روزمره زندگی از بخشی

 امکانات یابی مکان و طراحی در آمیزی اشتباه نتایج به است ممکن زیرا شود، برخورد احتیاط با آن با باید برسد، نظر به بدیهی

 دوگونه به اجتماعی تعامل امکان آوردن فراهم نظر از محالت و ساختمانها در رفتاری مکانهای و قرارگاهها .شود منجر عمومی

 حاصل اجتماعی تعامل آنها در که مکانهایی و اند، شده ساخته مردم تعامل امکان گرفتن درنظر با که مکانهایی :میشوند تقسیم

 و میدانند اول گونه رفتاری مکانهای طراحی محل را ساختمانها (آنها کارفرمایان و )معماران .است دیگری کارکردی مقاصد

 خیابانها، رستورانها، امریکا، قومی های محله بعضی در و اروپا در .میدانند مکانهایی چنین طراحی محل را شهر شهری، طراحان

این در . هستند« گردش»یا « اجتماع»، مالقات مکانهای هفته یا روز از خاص اوقاتی در آهن راه ایستگاههای حتی و پارکها

 در .نیست بینی پیش قابل آسانی به آنها ایجاد زمان دانستن حتی یا مکانها این ایجاد در طراحان تواناییحالی است که 

 افراد مالقات امکان عمومی انتظار فضاهای تفریحی، های مجموعه و اداری مؤسسات مسکونی، آپارتمانهای چون ساختمانهایی

 هم گرد را دیگران که باشند افرادی است ممکن ها واسطه این .است نیاز مورد هایی واسطه مالقاتها این برای .میآورند فراهم را

 مردم برای اگر شهر عمومی فضاهای .میآورد فراهم را اجتماعی شرایط که باشد موضوعی یا مشترک فعالیتی یا میآورند

 خود به را مردم باشد داشته وجود بخشی لذت و ایمن فضاهای و خوراکی مواد آنها در و باشند داشته کننده سرگرم فعالیتهای

 در که افرادی میکنند؛ باز نیز را گفتگو باب هستند خود کودکان مراقب بازی زمین کنار در والدین که وقتی .کنند می جذب

 و کرده مطرح را مشکالت است ممکن میکنند رسیدگی خود ماشین وضعیت به مسکونی آپارتمان یک مشترک های توقفگاه

 نظر به .میکنند گفتگو یکدیگر با هستند لباس شستن مشغول عمومی های لباسشویی در که افرادی یا کنند، بحث آن درباره

 در اگر حتی .میگذارد اثر بسته قومی جوامع و ها بچه اجتماعی تعامل های زمینه بر همه از بیش کارکردی مجاورت رسد، می

 محلیهای هم ها بچه معموالً .باشند آشنا هم با بخوبی است ممکن کودکان نشناسند، را یکدیگر بزرگساالن مسکونی منطقهای

 مکانهای .میکنند بازی دارد جریان محله اجتماعی زندگی از بخشی که جایی یعنی خیابانها و روها پیاده در کودکان .اند واقعی

 قانونی ارتباط و گردهمآیی فرصت عدم .میدهند جای خود در هم همراه به را امنیت و خطر عناصر کودکان برای جاذب

 (.1391 ، .ع فر، عینی ،.ج لنگ، ) میدهد افزایش اجتماعی ضد فعالیتهای در را آنها شرکت احتمال نوجوانان،

 

 

  :نتیجه گیری

نتایج نشان می دهد که برقراری تعامالت اجتماعی ساکنین مجتمع های مسکونی شهر تهران متاثر از چهار عامل اصلی 

و در این بین . تامین امنیت، وجود بسترفعالیت و احراز حس تعلق به مکان ساکنیناست که عبارتند از تامین آرامش روانی، 

همگنی اجتماعی به عنوان یک عامل تاثیرگذار زمینه ای شناسایی شده است و نتایج تحلیل برای تبیین تعامالت اجتماعی 

اتوجه به نابسامانی های موجود در ب. نشان می دهدکه هر چهار عامل بر روی تعامالت اجتماعی اثر معنادار گذاشته است

فضاهای مسکونی و بافت شهری جامعه امروزمان، توجه به مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه اجتماعی، از سایر جنبه های زیست 

 .محیطی و اقتصادی آن ضروری تر احساس می شود

 گرفته قرار محققان توجه مورد خودکمتر ماهیت دلیل به که است اجتماعی پایداری همانا پایدار توسعه مهم ابعاد از یکی

تاب آوری  پایدار، اجتماعات اجتماعی، سرمایه همچون اجتماعی پایداری در خصوص مفاهیم از گسترده ای دامنه تاکنون .است

 مفهوم به نگرش  تغییر حاصل گرفته، که صورت اجتماعی محرومیت و رفاه و اجتماعی ظرفیت اجتماعی، توسعه اجتماعی،

 و بارور و سالم زندگی عنوان  تحت  اجتماعی پایداری.  است  بوده آن معنای خاص به روستایی توسعه و عام معنای به توسعه

 با همگام جامعه، حیات و بقا دهد، می نشان زیر  شکل که طور ، همان تعریف این در  . است شده تعریف طبیعت با هماهنگ

 تعریف در زندگی است از رضایت سطح باالترین به دستیابی جهت در اقتصادی های نظام با مرتبط محیطی و کیفیت حفظ

 همبستگی ، اجتماعی عدالت : اند کرده اشاره کننده تعیین و اصلی عنصر چهار به محققان از گروهی اجتماعی، پایداری

 ها، انسان تمامی برای پیشرفت با توأم و برابر های فرصت چون هایی مؤلفه ، معنا دراین  . امنیت و مشارکت ، اجتماعی
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 امرار امنیت همراه به اجتماعی های نقش ایفای جهت در افراد تمامی برای برابر های فرصت ، همکاری و تعاون با همراه زندگی

  اند گرفته قرار اجتماعی پایداری سنجش مبنای طبیعی،  مخاطرات برابر در انسانی های سکونتگاه ایمنی و معاش

 هماهنگ جامعه مردم اقتصادی و نشناسانهروا محیطی، فیزیکی، زیست فرهنگی، اجتماعی، نیازهای با که پویا فضایی خلق    

در این راه نیز بسیاری از صاحبنظران  .است بوده فضای شهری طراحی امر اندرکاران دست از بسیاری کار دغدغه باشد همواره

توان به این نتیجه رسید که اما به طور کلی می. اندعوامل گوناگونی را برای افزایش این ارتباطات در فضاهای عمومی ذکر کرده

عی های کالبدی و فضایی معماری مکان و خصوصیات روانی و اجتماپذیری فضاهای عمومی با همراهی همزمان ویژگیاجتماع

های انسانی و گردد مگر با ترکیب عاملدر واقع این امر حاصل نمی. کنند ایجاد خواهد شدافرادی که از فضا استفاده می

پذیری فضا توجه به اندازه فضا، بزرگی، فراخی، دلبازی فضا، روابط فضایی در بیان موارد مؤثر کالبدی در اجتماع. کالبدی

یی، چیدمان فضاها از جمله وجود مبلمان نشستن و استراحت، وجود عناصر مکث و توقف و های فضامناسب مانندرعایت اولویت

دهنده، هنری و گرافیکی، حضور عوامل طبیعی مانند نور روز و یا حضور طبیعت در فضای معماری و توجه به های آگاهیتابلو

ماعی در مجتمع های مسکونی، وضعیتی است که پایداری اجت.  برداران از فضا از اهمیت بیشتری برخوردارندمشخصات بهره

در این وضعیت، . ساکنان از زندگی درخانه و مجتمع خود رضایت داشته باشند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت برند

مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با گذشت زمان تعامات اجتماعی بیشتر میشود و اکثریت ساکنان نسبت به محل 

بنابراین ناخودآگاه حافظ سامت و پایداری آن بوده، در نگهداری و بهبود . ش تعلق خاطر و دلبستگی مییابندزندگی خوی

در این صورت عمر مفید مجتمع های مسکونی پایدار نسبت به سایر . وضعیت موجود مشارکت و هماهنگی خواهند داشت

نوع مجتمع ها نیز در شرایط برابر بیشتر از سایر مجتمع  همچنین ارزش ریالی واحدهای مسکونی این. مجتمع ها بیشتر میشود

 .پایداری اجتماعی، بهره وری مجتمع های مسکونی را به حداکثر می رساند. ها است

 متأسفانه و است افزایش به رو مسکونی های مجموعه ساختن شهرها، در مسکن به نیاز رفع منظور به امروزه که آنجایی از   

 میل سرپناه فیزیکی صرفاً نیاز به پاسخ سمت به ساکنان، اجتماعی و روانی نیازهای به پرداختن از سازندگان توجه روز به روز

 انجام های بررسی به توجه با .میشود مشخص موضوع، اجتماعی جنبه به طراحان نگاه شدن پررنگتر باالی اهمیت میکند،

 آنها به پاسخ چگونگی نیز و اهمیت میزان مسکونی، های مجتمع ساکنین اجتماعی -روانی نیازهای برروی پژوهش این در شده

 .اندیشید مسکونی های مجموعه در اجتماعی تعامالت بروز جهت فضاهایی خلق به هدفمندتر میتوان اجتماعی، محیطهای در

 .مینماید فراهم را آنها فرد به فرد ارتباط و ساکنان حضور امکان مجموعه، محدودههای جای جای در که فضاهایی

  منابع
 دانش سرو انتشارات :تهران هشتم، ایرانی،چاپ معماری شناسی ،سبک 0869غالمحسین،  معماریان، کریم؛ محمد پیرنیا، .1

 شهیدی، تهران: مقاالتی در با مفاهیم معماری  و طراحی شهری، انتشارات(6831)پاکزاد، جهان شاه،  .2
 ملی کنفرانس اولین پایداری، عنصر مثابه به شهر برای هویت آفرینش در معماری نقش زکیه یزدانی، حسین؛ تفتی، دهقانی .3

 1392 ،)مشهد( پایدار شهری فضاهای و معماری

 1383. ، شماره آبادی، نشریه مردی، حسین حمید ،ترجمه پایدار طراحی و بزرگ معماران .ر  راجرز، .4

 24 32،1391 ،ص 51 هنر، و فن فصلنامه بومی، معماری هویت حفظ در مسئولیت نرگس زاده، رضا .5

فرزان روز، : فاطمه ولیانی، انتشارات: ، افسون زدگی جدید و هویت چهل تکه و تفکر سیار، مترجم(0860)شایگان، داریوش،  .6

 .چاپ سوم، تهران

 73 75،1391 ص ،9 پنجره، فصلنامه اسالمی، منابع اسالمی معماری حامد عبداللهی، .7

 همایش اسالمی، ایرانی معماری اصول از ایران معاصر معماری گسستگی دالیل زهرا جلیلی لیال؛ پور، برات حمیدرضا؛ عظمتی، .8

 1391 البرز، استان ساختمان مهندسی نظام سازمان ایران، معاصر شهرسازی و معماری سال صد ملی

 1384 دانش، سرو انتشارات :تهران معمار، نظری مبانی در سیری غالمحسین معماریان،  .1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 248،1387 ص ، 61 زریبار، فصلنامه محلی، و انسانی هویت معماری، الدین صالح ویسی، .11

 تهران، انتشارات آگه(. 0860)نوربرگ شولتز، کریستیان، مفهوم سکونت، ترجمه ی امیر یاراحمدی، .11

12.  
31. Dempsey Nicolas,C. Brown b, G. Bramley, (2012), "The key to sustainable urban development in UK 

cities? The influence of density on social sustainability" Progress in Planning 77.No 94. 

14.  

Colantonio A. Social sustainability: An exploratory analysis of its definition, assessment methods metrics 

and tools. Oxford: EIBURS Working Paper Series; 2007. 
 

 

 

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

