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 چکیده 

در طراحی مجموعه هایی که ساکنین آینده آنها مشخص نیستند معموال مطالعه جمعیت های با ویژگی 

های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه، تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده است. سازگاری و هماهنگی 

حیط های مسکونی شود که در وقوع تواند منجر به طراحی ممیان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی می

رفتارهای درخور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید. ایجاد تعادل میان خلوت و 

تعامل اجتماعی امری ضروری است که به وسیله عناصر کالبدی و در بستر فردی و اجتماعی هر جامعه 

ن مقاله به ارائه درست و جامع از خلوت و تعامل شود. ایای و مبتنی بر ارزش های فرهنگی آن میسر می

پردازد. به عبارتی دیگر با آگاهی و شناخت این اجتماعی در مجموعه های مسکونی انبوه سازی شده می

توان فضاهایی منتاسب در جهت تعامالت ساکنین و ایجاد خلوت برای آنها در فضاهای مسکونی عوامل می

 رابطه آغاز عوامل از یکی تواندمی راحی معماری لحاظ کرد. مجاورتاز لحاظ کالبدی شناسایی و در ط

 جمله از جامعه آحاد سایر حقوق رعایت.نباشد آن کافی شرط رسد، می نظر به اما باشد اجتماعی

این پژوهش در واقع، داشت.  خواهد مطلوب مسکن بیرونی محیط شکل گیری در بسزا تأثیری همسایگان،

لوت مطلوب و تعامالت اجتماعی بین ساکنین مجموعه های مسکونی را مورد عوامل موثر در ایجاد خ

-ارائه میدر جهت حرکت به سوی معماری پایدار بررسی قرار داره و راهکارهایی برای بهبود این عوامل 

 نماید.

 

 خلوت، تعامل اجتماعی، مجموعه های مسکونی،ساکنین، انبوه سازیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

ن و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسانی دارند، زیرا اینگونه رفتارها با محیط معمارا

سازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارند. آنچه که روانشناسی محیطی را از سایر رشته ها مجزا می

سال گذشته عواملی چون فضای شخصی، قلمرو پایی، تعامالت اجتماعی و  02است. در  متکی بر روان انسان و محیط کالبدی

موضوعات مرتبط موضوع تحقیق بودند. از جمله افرادی که مفاهیم مهمی را در زمینه روان شناسی محیطی بدست آورده 

انسانها و حیوانات استوار است. وی در ادوارد هال بوده است. یافته های او بیشتر بر پایه مطالعات و تحقیقات موردی بر روی 

سازند)عرصه( و روابط روزانه، تعامالت اجتماعی و چگونه فاصله باره اینکه مردمان چگونه ناخودآگاه فضایی خرد و کوچک را می

ر پایه چه گیرد و اینکه در نهایت بکنند، سازماندهی خانه ها و ساختمان های آنان چگونه شکل میشان را با دیگران تنظیم می

 (6831ورزند، مطالعه کرد.)طالبیان،معیارهایی به ساختن شهرهای خود اهتمام می

در این مقاله منظور از مجموعه های مسکونی مجموعه هایی است که تحت عناوین مختلف از جمله مسکن انبوه به گونه ای 

شوند. دراین مقاله فاز دو شهر جدید پرند به عنوان یکجا و همزمان در شهرهای پرجمعیت ایران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می

نمونه موردی در نظر گرفته شده است.در اینگونه مجموعه ها معموال مالکیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع 

 بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعی است.

 
 روش تحقیق 

اسنادی می باشد که بر اساس مطالعه مستندات مربوط به تحقیقات بارز در زمینه حاضر مبتنی بر مرور روش تحقیق در مقاله 

تعامالت اجتماعی در محیط های ساخته شده و خلوت، صورت گرفته است که در بخش اول نظریه ها و تعاریف مطرح در این 

این خصوص با هدف استخراج عوامل  باره مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در گام بعد نتایج تحقیقات صورت گرفته در

موثر در شکل گیری تعامالت اجتماعی بین افراد در محیط های کالبدی طبقه بندی شده است و در قسمت پایانی نیز نتیجه 

 گیری شده است.

 

  یافته ها
 شیوه با و هنگیفر های ویژگی با های جمعیت مطالعه معموال نیستند مشخص آنها آینده ساکنین که هایی مجموعه طراحی در

 تواندمی کالبدی الگوهای و انسانی عوامل میان هماهنگی و سازگاری. است آینده ساکنین نیازهای کننده تعیین مشابه، زندگی

 تشویق را ساکنین سکونت سنت و جمعی زندگی آداب درخور رفتارهای وقوع در که شود مسکونی های محیط طراحی به منجر

 اجتماعی و فردی بستر در و کالبدی عناصر وسیله به که است ضروری امری اجتماعی تعامل و خلوت میان تعادل ایجاد. نماید

 در اجتماعی تعامل و خلوت از جامع و درست ارائه به مقاله این. شودمی میسر آن فرهنگی های ارزش بر مبتنی و ای جامعه هر

 در منتاسب فضاهایی توانمی عوامل این شناخت و آگاهی با ردیگ عبارتی به. پردازدمی شده سازی انبوه مسکونی های مجموعه

 لحاظ معماری طراحی در و شناسایی کالبدی لحاظ از مسکونی فضاهای در آنها برای خلوت ایجاد و ساکنین تعامالت جهت

 سایر حقوق عایتر.نباشد آن کافی شرط رسد، می نظر به اما باشد اجتماعی رابطه آغاز عوامل از یکی تواندمی مجاورت. کرد

  .داشت خواهد مطلوب مسکن بیرونی محیط گیری شکل در بسزا تأثیری همسایگان، جمله از جامعه آحاد

 قرار بررسی مورد را مسکونی های مجموعه ساکنین بین اجتماعی تعامالت و مطلوب خلوت ایجاد در موثر عوامل پژوهش این

 .نمایدمی ارائه عوامل این بهبود برای راهکارهایی و داره
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 تعریف مفاهیم -6

 خلوت: -6-6

مفهوم خلوت در چندین رشته از علوم انسانی و از جمله در روان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، حقوق  

یی کنترل افراد یا گروه ها و معماری به کارگرفته و بررسی شده است.خلوت فرآیند نظارت بر مرز خود/دیگری است. خلوت توانا

خلوت را توانایی کنترل تعمل اجتماعی، حق انتخاب و « آموس راپاپورت»بر تعامل دیداری، شنیداری و بویایی با دیگران است.

 (.6836امکان تعامل اجتماعی دلخواه فرد تعریف کرده است.)لنگ،

اهمیت است. فرد و همین طور گروه گاه نیاز به با دیگران بنابراین خلوت ازجهت رابطه بین فرد و گروه و مابقی جامعه قابل 

 بودن دارد و گاه نیاز به جدا بودن از دیگران.

(. 6836دهد که در افراد برون گرا نسبت به افراد درون گرا نیاز به خلوت بیشتر است)لنگ،برخالف انتظار، تحقیقات نشان می

وت تا حدی به نگرش گروه های اجتماعی و نقشی که مردم در جامعه و عالوه بر ویژگی های شخصیتی، تفاوت در نیاز به خل

گردد.نگرش افراد به خلوت، بخشی از فرآیند اجتماعی شدن آنهاست و کنند، باز میاجتماعی خود ایفا می -پایگاه اقتصادی

از نشانه های خلوت استفاده شوند، به خلوت بیش تری نیاز دارند و بیش تر ارزشی قابل آموختن است.وقتی افراد بزرگتر می

کنند.در واقع کودکان در سنین رشد، هنگام گفت و گو با کودکان هم سن خود، نسبت به بچه های بزرگتر، فاصله فیزیکی می

کنند.تامین خلوت مطلوب برای ساکنان هر خانه و همسایگان، در روابط اجتماعی بین آنها، افزایش کمتری را رعایت می

دهد. تامین، تعریف و شفافیت مناسب قلمروهای خصوصی، حاکی از نیمه خصوصی و در فضا را نشان می تعامالت اجتماعی

عمومی در مسکن و مجموعه های مسکونی و ارتباطات همسایگی، افزایش تعامالت اجتماعی بوده است.تعدادی از تعاریف 

 آمده است. 6مفهوم خلوت از برخی نظریه پردازان در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (6830)آلتمن،پردازان هینظر دگاهید از خلوت مفهموم از یفیتعار: 6 جدول

 (نگارندگان)های مسکونی در شهرهای جدیدمدل عوامل موثر بر پایداری اجتماعی در مجموعه:0 نمودار
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رود. آزادی در انتخاب از نظر فرگاس، خلوت مفهوم نسبتا پیچیده ای است. این کلمه حداقل به چهار معنای متفاوت به کار می

انزوا، آزادی در داشتن صمیمیتی بدون مزاحمت بین خود و افراد منتخب، آزادی برای بی نام ماندن در بین دیگران و آزادی 

 (6491طریق مضایقه اطالعات درباره خود)فرگاس، برای محفوظ بودن از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اجتماعی تعامل -6-0

 زندگی انسانها بقیه با تعامل در و گروهی صورت به است ناچار خود نیازهای تأمین برای و شده آفریده اجتماعی موجودی انسان

 با ساکن افراد خواسته نا یا خواسته مسکونی های محله و ها مجتمع در(. 6840 فرد، صمدی)  کند برقرار ارتباط آنان با و کند

 اجتماعی تعامل ایجاد از که زمانی طراحان است، ارتباطات این کیفیت و میزان مهم مسئله اما گیرند می قرار ارتباط در یکدیگر

 کیفیات شود بیشتر اجتماعی ارتباطات قدر هر هستند، یکدیگر با ساکنین موثر ارتباطات افزایش دنبال به کنند می صحبت

 .شود می بیشتر ساکنین میان در نیز...  و دوستی نوع هم امنیت، حس جمله از دیگری

 (6830لتمن،)آ: چها نوع خلوت و مقصد از نظر وستین0 جدول

 (6830)آلتمن،آلتمن و نیوست دگاهید از آن یعملکردها و خلوت:8 جدول

 (6830)آلتمن،آلتمن دگاهید از خلوت مختلف یها:جنبه 9 جدول
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 و هستیم چهره به چهره و کالمی ارتباطات از ناگریز ما انسانی اجتماعات فرهنگ رشد و بشر اجتماعی زندگی حیات تداوم برای

 برد نام مستعدی مکانی ظرف توان می را شده ساخته محیط. دهد می رخ کالبدی شده ساخته فضاهای در اتفاقات این چون

 به توان می زمانی(6830آلتمن،)اجتماعی  رفتارهای شدن باور و بروز جهت متنوع و مختلف های موقعیت از است پر که

 برای. شویم مطمئن آدمی ازهاینی با آن کامل انطباق میزان از که بود امیدوار شده ساخته مکانی محیط طرح یک موفقیت

 برای اجتماعی متقابل رابطه که اسن این دلیل ترین اصلی. دارد وجود زیادی دالیل اجتماعی تعامالت بودن مطلوب توضیح

 چنین به یافتن دست برای فرصتی هر است ضرورت یک مکان به تعلق احساس و پیوندجویی به انسان نیازهای به پاسخ

 با مردم های فعالیت مشاهده و دیگران با تعامل چون هایی فعالیت که است این دیگر دلیل. است شده ارزیابی مثبت منظوری

 مالقات فرصت این(. 6838لنگ،) کند می کمک انسان فردی رشد به پذیری اجتماع و شدن اجتماعی های زمینه آوردن وجود

 میان در بودن. بخشد می را دیگران میان در بودن لیتقاب افراد به مسکونی منطقه یک عمومی فضاهای در روزانه فعالیت و

 تنهایی برای هایی جایگزین تواند می که هستند مثبتی تجربیات بیانگر دیگران از انگیزش دریافت و شنیدن و دیدن, دیگران

 تعامل بر طراحی تاثیر چگونگی به راجع زیادی اظهارنظرهای محیط طراحی هنجاری های نظریه در(. 6831 گل،) باشد

 طرح اکثر استفاده مورد آن مباحث ولی بوده شهری طراحان بحث مورد قبل ها سال از موضوع این. است شده مردم اجتماعی

 .باشد می نیز معماری بزرگ های

 که وقتی مناطق اینگونه در است بیشتر دارند زیادی اجتماعی تعامل همسایگان آن در که مسکونی مناطق به مردم عالقه

 (6830آلتمن،. ) است همراه فراوان اندوه با ها آن مکان نقل گیرند می جایی جابه به صمیمت ساکنین
 

   ایرانی معماری در آن سابقه و اجتماعی تعامل -6-0-6

 در میان این در که شناختی و داشته وجود محله باز فضاهای در که همسایگی روابط دلیل به گذشته شهرسازی و معماری در

 مالقات محل ها محله باز فضاهای که چرا بوده ساکنین برای امن محیطی دارای ها محله آمده، می وجود به ساکنین بین

 با...( و مذهبی مراسم اعیاد، جشنها،) کهن سنتهای اساس بر و آمدند می هم گرد مکان این در افراد و بوده شهروندان گفتگوی

  (.6840 فرد دیصم)  نمودند می معاشرت و کرده برقرار ارتباط یکدیگر

 این به و است پرداخته می خود اجتماعی نیازهای ارضای به انسان آن در که بوده جایی مسکونی های بازدرمحدوده فضاهای

 احساسات، و روحیه رسوم، و آداب نمایانگر بومی معماری. است مشهود بومی معماری در وسیله این به اجتماعی پایداری ترتیب

 محیط با اقتصادی و اجتماعی روابط برخی بومی، معماری گیری شکل در. است مردم هنر و سلیقه و ذوق عقیده، و اندیشه

 دوران در اما. است متجلی آنها در آرایش و سادگی همزمان که نحوی به یابند می انعکاس ماهرانه فرهنگی نمادهای و طبیعی

 بلکه نبود، مناسب اجتماعی نیازهای ارضای برای تنها نه که اند، شده طراحی اتومبیل برای اغلب شهری باز فضاهای معاصر

 .(6840 فرد صمدی) است شده نیز جوامع فرهنگ و سنتها گرفتن نادیده و اجتماعی رابطه قطع سبب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:فضاهای اجماعی شهری در 6 شکل 

 (6831سمرقند)پیرنیا،
:نقش جهان و فضاهای شهری 0 شکل

 (6831)پیرنیا،اطراف
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 مجموعه های مسکونی در خصوصی فضای و خلوت بررسی ضرورت -0

 هر در نه هم آن. افتد می اتفاق خانه مثل فضایی در, داریم تمرکز و روحی بازسازی به نیاز وقتی که است چیزی همان خلوت

 محصور فضای از متشکل خانه. دارد ما به تعلق خانواده در اجتماعی و روانی صورت به که اتاقی در بلکه, خانه فضای یا اتاق

 به لذا بیرونی و خارجی و اخلید فضاهای: دارد متفاوت و مهم بسیار جزء دو ترتیب این به, است بیرونی باز فضای و درونی

 :تاباند می باز طریق دو به را خود از فرد تصور چگونگی خوبی

 می دیده درونی ی منظره از که است خودی خصوصی فضاهای. برون عمومی فضاهای و درون خصوصی فضاهای واسطه به

 تا گزینیم می بر که است خودی آن مومیع فضای و اند شده دعوت خانه درون به که شود می آشکار نزدیکانی بر فقط و شود

, خانه در آن از باید انسانی هر که است مهمی و مبرم نیازی خصوصی زندگی تامین(. 6839 کوپر،) دهیم نشان سایرین به

 از مندی بهره با واقع در. گردد مند بهره آن از باید دارد سکونت و زندگی آن در که دیگری مسکن نوع هر حتی یا و آپارتمان

 (.6832 رخشنده،) بود امیدوار شایسته جمعی زندگی یک وقوع به توان می که است مناسب خصوصی زندگی یک

 ندارد وجود اجتماعی تعامالت و خلوت میان تعادل که برد پی توان می امروزی شهرهای در مسکن مساله به عمیق نگاهی با   

 قرار سربع نابودی خطر در گذشته گرانبهای مظاهر از یکی همه از بیش. است خطر در خلوت, اجتماعی تعامالت در افراط با و

. است ذهن تمرکز و اندیشه و آرامش تنهایی, خود به اعتماد حاصل که شگفت ترکیبی: است خصوصی زندگی آن و است گرفته

 (.6832 رخشنده،)

 وجود مشترک ویژگی یک تعاریف همه پی رد و. است شده ارائه روانشناسان و معماران توسط خلوت از منطقی تدابیر و تعریف 

 مثال برای. است دیگران با برپایی و شنیداری و دیداری تعامالت بر ها گروه یا افراد کنترل توانایی, تعاریف این اصل نکته: دارد

 است کرده یفتعر فرد دلخواه اجتماعی تعامل امکان و انتخاب حق, اجتماعی تعامل کنترل توانایی را خلوت( 6411، )راپاپورت

 در را شخص همه... و بازشو صحیح گیری جهت, گیاهان, دیوارها, پرده همچون معماری عناصر از بجا استفاده(. 6838 لنگ،)

 است دلیل همین به دقیقا. گردد بینی پیش طراحی در باید حتما که, رساند می یاری فرد کنترل تحت که کسانی قلمرو تامین

. نماید می بیرونی جهان از گسست و خلوت احساس مساجد یا قدیمی های خانه مرکزی طحیا مانند فضایی در فرد که

 (6830آلتمن،)

 ماحصل تنها امر این که. گردد می خود درون جهان به فرد بیشتر هرچه توجه موجل پیرامونی تزاحم عوامل از افکار رهایی این

 فعالیت برای خاصی حریم دارای که را فضاهایی وجود ریشه پرتراکم و متضاد عملکردهای تداخل. است حواس تمرکز خلوت

 باشد تواند می مسکونی فضاهای آن یافتن موجودیت برای محل بهترین که طلبد می هستند دارا را اختصاصی و شخصی های

 :داد تشخیص یکدیگر از توان می را متفاوت خصوصیات با فضا سه قدیمی شهرهای بررسی با(. 6832 پوردیهیم،)

 ( مسکونی واحد هر خصوصی فضای)  آن دربرگیرنده عناصر و حیاط شامل خصوصی ایفض-6

 فضای. ) است داشته راه خانه چند به نه هشتی یک با اختصاصی بست بن یک صورت به عمومی نیمه-خصوصی نیمه فضای-0

 ( مسکونی واحد چند اختصاصی

 (.6810 زاده، سلطان) میدان گذر صورت به عمومی فضای-8
 

   اجتماعی تعامالت و خلوت بین ی رابطه ررسیب -8

 و, انزوا موجب تواند می خلوت بر اندازه از بیش تاکید. هستند متقابل مفهوم دو اجتماعی تعامل و خلوت, مسکن طراحی در

 ینب اجتماعی تعامل و خلوت, تراکم افزایش. شود خصوصی زندگی خلوت رفتن دست از موجب تواند می کنترل از خارج تعامل

 . کند می مشکل دچار را اطراف های مجموعه و مجموعه یک ساکنین
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 بین مشترک دیوارهای از استفاده محدودتر خصوصی باز فضاهای مسکونی واحدهای بین فاصله تقلیل اثر در ها نگرانی این

 وجود به مسکن یخصوص فضاهای به اشراف و صوتی آلودگی و شلوغی افزایش, ساختمان ارتفاع افزایش, مسکونی واحدهای

 نیز هایی مزیت درست طراحی صورت در متصل مسکونی واحدهای مشترک دیوارهای باال و متوسط های تراکم در. آید می

 (.6814 فر، عینی) دارند اشراف و خلوت کنترل برای

 نشان محیط و انانس رابطه مطالعه. است ناکافی ولی الزم اقدامی صوتی و بصری های مزاحمت کنترل طریق از خلوت تامین

 اجتماعی متقابل برخوردهای در اختیار احساس و خصوصی زندگی محیط بر انسان کنترل با بیشتر خلوت احساس که دهد می

 که اجتماعی-فرهنگی مفاهیم وهم کالبدی مفاهیم وسیله به هم اجتماعی تعامل و خلوت میان تعادل ایجاد. آید می دست به

 بر انتخاب قابل کنترل خلوت تعریف در تعادل این(. 6814 فر، عینی) است میسر نمایند می دایجا را الزم روانی های زمینه

 خاص فرهنگ یک در افراد بین و است متفاوت مختلف های فرهنگ در خلوت به نیاز. است شده بیان خودی گروه و خویشتن

 خلوت معنای فرد یک برای که شرایطی دیگر بیان به. دارد وجود هایی تفاوت اجتماعی وضعیت و روحی حاالت به بسته نیز

 محسوب «شلوغی» مشخصی زمان در فرد یک برای که شرایطی و, باشد انزوا و تنهایی عین دیگری فرد برای است ممکن دارد

 (6830آلتمن،. )باشد بخش لذت دیگری موقعیت در فرد همان یا دیگر فردی برای است ممکن شود می

 انعطاف قابل های حل راه به نیاز مسکن طراحی در انزوا جای به اختیار و کنترل داشتن عنوان به خلوت مفهوم آوردن فراهم

 فراهم زندگی خلوت بر کنترل آوردن وجود به روش ها مجموعه مقیاس در. آید می دست به مشکل, عادی شرایط در که دارد

 سوی از مزاحمت ایجاد مانع که است وصیخص و خصوصی نیمه, عمومی باز فضاهای از شده تعریف مراتبی سلسله آوردن

 کنترل امکان هرچه, کند تامین را دسترسی مشترک فضاهای و مسکونی واحدهای مابین واسطه فضاهای و باشد غیرساکنین

 مقیاس در. شود می بیشتر بهینه خلوتی به یافتن دست احتمال, شود داده ساکنین به خصوصی قلمرو ایجاد برای بیشتر

 و تر اقتصادی و تر سبک های فرم و مصالح از استفاده بر عالوه خصوصی باز فضاهای تعریف برای مسکونی هایواحد همجواری

 (6830آلتمن،. )است پذیر امکان نیز مناسب گیاهان کاشت

 در. آورند می فراهم را بیشتری های انتخاب زمینه, حایل دیوارهای و نصب قابل عمودی های سایبان مثل متحرک موانع

 از مجاور باز خصوصی فضاهای به اشراف شوند می ساخته طبقه دو از بیش ارتفاع با که بیشتر تراکم با مسکونی های وعهمجم

 شیشه از استفاده با ها پنجره طراحی و جایی جابه در دقت طریق از تواند می مشکل این. است رایج مشکالت از باال طبقات

, کند محدود تهویه و نور مقابل در شدن مانع بدون را دید که دیگری موانع یا نبالک و ایوان جاکننده مشبک دیوارهای, مات

 (.6814 فر، عینی) باشد حل قابل

 

 کارکرد های خلوت -9

 کارکردهای خلوت عبارت است از:

یعنی هویت فردی است. هویت  خلوت اساسی هدف در خدمت تأمین تر بیش کارکرد کارکردهای میان فردی: این .6

ازه ای متکی است بر توانایی فرد در تعیین و تعریف محدودیت ها و مرزهای پیرامون خود.توانایی یا فردی تا اند

 شکست در نظارت بر مرز میان خود و دیگری از عوامل مهم رسیدن به هویت فردی است.

ن و همینطور ارزیابی کنش متقابل فرد با دیگران: این مقوله در تعیین راهبردها و برنامه های فرد برای رابطه با دیگرا .0

فرد در مناسبت با دیگران نقشی قابل توجه و مهم دارد.یکی از نمونه های کنش متقابل فرد با دیگران در ارتباط های 

شود. مقامات باال غالبا این حق را دارند که به خلوت دیگران تجاوز کنند، اما عکس این امر صادق حرفه ای متجلی می

کند بر کنش متقابل خود با دیگران نظارت داشته باشد، بلکه نه تنها به فرد کمک مینیست. سازو کارهای خلوت 

 شود.باعث گسترش روابط با دیگران و طرح برنامه و نقشه در ارتباط با دیگران می
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هویت فردی: این کارکرد خلوت ریشه ای عمیق در نهاد فرد دارد و دست کم دو جنبه دارد:خویشتن نگری و هویت  .8

خویشتن نگری مستلزم فرصتی است که افراد یا گروه ها به خود نگاهی بیاندازند و خودرا توصیف و ارزیابی فردی. 

گیرد.خویشتن نگری قدمی است به سوی خود ارزشی و هویت کنند و اینکار معموال در حضور غیر صورت نمی

نیز درک اینکه کدام یک از جنبه های فردی.هویت فردی عبارتست از درک روانی و عاطفی فرد یا گروه ها از خود و 

دنیای مادی بخشی از خود اوست و کدام یک یخشی از دیگران. هویت فردی درک فرد است از توانایی ها، محدودیت 

کند تا خود را ارزیابی نماید که آیا به ها، ضعف ها، احساس ها، عواطف و باورهای خود این درک به فرد کمک می

 (6830آلتمن،) است یا خیر. حال خود و دیگران مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلوت با مناسبت در شخصی فضای -5

شود.  می استفاده مطلوب خلوت به یابی دست و فردی بر تعامل میان نظارت برای آن از که است سازوکاری شخصی فضای

که خود فاصله مهم نیست، نشانه هال، تاکید کرده است . کنندمی تعبیر دیگران با فرد فیزیکی فضای شخصی را غالباً فاصلة

کند. در واقع فضای شخصی های ارتباطی قابل دستیابی در فواصل گوناگون است که در مفهوم فضای شخصی اهمیت پیدا می

 .(6830آلتمن،)کند محیطی است که در آن درجات و شکل های گوناگون تماس اجتماعی امکان پیدا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (6830آلتمن،)خلوت بر نظارت یسازوکارها و خلوت یکارکردها:0 نمودار

 (6811 هال،)هال همجواری هینظر در انسان هر اطراف ینامرئ حبابهای:8 شکل
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شود. همه هاله ای نامرئی است. تجاوز دیگران به این فضا یا حریم باعث ناراحتی یا نگرانی فرد میمنظور از فضای شخصی  

کنند.حباب های نامرئی احاطه انسان ها با توجه به نسبت نزدیکی خود با شخص مقابل یا مقام او، این فاصله را رعایت می

 (.6811یالیکتیکی و متغیر است )هال، کننده اطراف هر انسان و تعریف کننده فضای شخصی، فرآیندی د

گیرد که نحوه برد و نتیجه میهال اصطالح همجواری را در نحوه استفاده انسان از فضا برای توضیح و بررسی فرهنگ بکار می

همجواری انسان ها در فضا و مکان بخشی از فرهنگ است. او مهمترین بحث فضای انسان ساخت را ایجاد همجواری متناسب با 

شود. او معتقد است، رشد بیش از حد داند که باعث جلوگیری از تجاوز، ازدحام و استرس در انسان ها میویت فرهنگی میه

 (.6811طبیعی خواسته های انسان بعد جدیدی را با عنوان بعد فرهنگی به وجود آورده است )هال، 

ری احتماال در روابط اجتماعی مختلف شکل متفاوتی فضای شخصی به مثابه یکی از سازوکارهای تنظیم مرز میان خود و دیگ

گذارد و وقتی به تعامل با گیرد. فرد یا گروه وقتی مایل به تعامل با دیگری است خود را بیش تر در دسترس میبه خود می

 کند.کسی تمایلی نداشته باشد، از او دوری می

فضای شخصی ناحیه ای است با پیوندهای نامرئی که بدن کند: رابرت سامر تعریف ساده ای از فضای شخصی پیشنهاد می 

 (6813شخص را احاطه کرده اند تا امکان ورود عنصری مزاحم وجود نداشته باشد )گیفورد، 

شود که حیوانات هم گونه، به جز در مواردی فضای شخصی نباید با فضای شخصی شده اشتباه شود. اولی به فاصله ای گفته می

کنند، و دومی به محدوده ای از محیط طبیعی یا مصنوع به بین آنها جریان دارد، بین خود رعایت می که تماس های خصوصی

کند و عدم رضایت خود شود. اگر شخص دیگری وارد این فضا شود، فرد احساس مزاحمت میعنوان قلمرو تعیین شده گفته می

دهد )لنگ، در مقابل مزاحمت ها واکنش هایی نشان می دهد.حتی اگر عالئم بیرونی عدم رضایت پنهان بماند،را نشان می

6836) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسیاری از پژوهش های مربوط به روابط بین افراد حاکی از آن است که:

 شود.وجود رابطه مثبت بین افراد به کم شدن فاصله یا کوچک شدن محدوده فضای شخصی بین آنها منجر می .6

 ( 6813ند، افرادی هستند که رابطه ای مطلوب با هم دارند. )گیفورد، گیرافرادی که نزدیک هم قرار می .0

 

 اجتماعی تعامل قابلیت و شده ساخته محیطهای ویژگیهای -1

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

 سازمان در شاغل افراد و مسکونی فضاهای ساکنین اجتماعی تعامل الگوهای( مانهایانتظارساخت فضاهای و راهروها ساختمانها،

 گفته مختلف نقاط ارتباط سختی میزان به کارکردی فاصله (.6846 لنگ،) دهد می قرار تاثیر تحت را تجاری موسسات و ها

 طوالنی، فواصل. دهند می تقلیل را فاصله این سازند می برقرار را فعالیتها مستقیم ارتباط که وراهروهایی مسیرها. شود می

به فضای شخصی هم وارد شده اند و ایجاد مزاحمت  :این دونفر9 شکل (6811 هال،):فضای شخصی5 شکل

 (6811 هال،) میکنند.
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 سهولت به کارکردی مرکزیت. شود می نقاط کارکردی فاصله افزایش موجب مسیر یک فعالیتهای وتداخل آمد و رفت تراکم

. شود می گفته رفتاری مکانهای یا قرارگاهها از استفاده زمان و آن از استفاده دفعات گروهی، مشترک امکانات به دسترسی

 از که روابطی) است نشده بینی پیش و رسمی غیر اجتماعی متقابل روابط ترویج نیاز پیش دیگران با مالقات و دیدار هایفرصت

 (.6846 لنگ،( ) اند نشده ریزی برنامه تجاری قراردادهای یا مشترک اهداف برای قبل

 :باشند کاری های محیط در ویژه به اجتماعی تعامل موجب میتوانند عامل سه

 راهروها؛ در گذری ومالقاتهای آید می پیش واحدها مجاورت دلیل به که اتفاقی اطالعات،برخوردهای تبادل و وظایف امانج

 می ساکنین اجتماعی تعامل بردن باال در موثر عبوری، فضاهای و آسانسورها انتظار فضاهای ، ورودی نقاط مرکزیت یعنی

 (.6834 عبدالملکی،) است  موثر بسیار اجتماعی تعامل تامین در شده ساخته محیط فضایی کیفیت حال هر در. باشند

 مکانهایی راهروها دیگر، خاص ساختمانهای و سالمندان های خانه بیمارستانها، دادگاهها، اداری، دفاتر  مسکونی، های درمجتمع

 های گشودگی و الزم پهنای که یدرصورت البته آورند می فراهم را اجتماعی مهم تبادالت و گذری مالقاتهای شرایط که هستند

 اجتماعی تعامل در صمیمیت حال عین در و خلوت داشتن زمینه ترتیب این به. باشد داشته وجود ها واحد جلوی در الزم

 عنوان به راهروها از استفاده زیرا دارد، نیز را مشکالتی عبوری راهروهای در فضاهایی چنین گرفتن نظر در البته. شود می فراهم

 .است بزرگ ساختمانهای در سوزی آتش مقابل در ایمنی مقررات با مغایر ، نشستن و مکث برای اییفضاه

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

 مکانهایی چنین. آورند نیزفراهم دیگررا افراد مشاهده کانام و کنند تامین را آسایش و استراحت که هستند خوشایند صورتی

 مقیاسهای در مشاهدات این. شوند می تفکیک یکدیگر از بروشنی نمادین موانع با که هستند عمومی نیمه یا عمومی قلمروهایی

 می عمل مجموعه قلب عنوان به که اندیشید دانشگاه یک در مرکزی ای مجموعه به توان می مثال بعنوان.دارند کاربرد متفاوتی

 کنندگان مراجعه و مجموعه ساکنین حرکت مسیر در حالیکه در و دارد، را دانشجویان نیاز مورد عمومی تسهیالت تمام و کند

 .آید می حساب به دانشگاه مجموعه از بخشی دارد، قرار

 چهار بندی طبقه یک مختلف مطالعات بر تکیه با توان می بگوییم سخن افراد تعامل بر فضا یک جغرافیایی تاثیر از بخواهیم اگر

 گفتگوی از افراد تعامل شکل بر اتاق جغرافیای یا اتاق اثاث مختلف چیدمان اثر تبیین برای را اجتماعی فواصل ای مرحله

 از هاآن جنبشی و گرمایی بویایی، دیداری، اطالعات شود، بیشتر افراد بین فاصله هرچه. داد ارایه رسمی حضور تا صمیمی

 شود می بیشتر شخصی خلوت شود بیشتر فاصله هرچه. است نیاز بلندتری صدای به تماس حفظ برای و شود می کمتر یکدیگر

 .یابد می کاهش اجتماعی تعامل و

 .است شده قایل تمایز کدام هر نیاز مورد فواصل و عمومی و مشورتی اجتماعی شخصی، صمیمی، تماسهای بین هال ادوارد

 تعامل برای فاصله حداقل( سانتیمتر602) شخصی فاصله است، نزدیک فیزیکی تماسهای فاصله(  سانتیمتر95)  یصمیم فاصله

 از فواصل اگر.است اتفاقی اجتماعات در افراد بین فضای(  سانتیمتر812) مشورتی اجتماعی فاصله است، صمیمی غیر افراد بین

 اساس بر. دارد را عالم مبدأ حکم انسان برای محله و (. خانه6846 نگل)  شود می عمومی تعامل ، شود بیشتر سانتیمتر 812

 بین بسته و باز فضاهای کیفیت و ساکنان سالمت هایپدیده کرد ادعا توانمی همدیگر، از هاپدیده تاثیرپذیری قانون

 .هستند مرتبط یکدیگر با مسکونی هایساختمان

 است کرده آشکار بلند، هایبرج در سکونت اجتماعی فرهنگی و محیطییستز ابعاد به اشاره ضمن کشور در تحقیق یک نتایج

 آنها روانی و روحی سالمت بر و داشته ساکنان برای زداییآسیب نقش مسکونی، هایمجتمع در سبز و باز فضاهای چگونه که

 .نیوز( بنا)  است موثر

 رابطه نیز و شهروندان بین روابط کیفیت بر آن تاثیر و شهری باز عمومی فضاهای دهنده تشکیل عناصر بررسی به تحقیق این

 آمده عمل به تحقیقات به اشاره با پژوهش این در. است پرداخته همسایگی واحدهای و شهری باز فضای کیفیت با سالم زندگی

 داده توضیح ارند،گذمی تاثیر روانی و روحی سالمت بر مستقیم صورت به معیارها برخی اینکه و مسکونی هایمجتمع زمینه در
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 ابعاد شامل مسکونی هایمجتمع باز فضاهای در کلی طوربه و همسایگی فضاهای کیفیت در موثر معیارهای که است شده

 ابعاد و(غیره و صوتی آلودگی و هوا آلودگی میزان مجموعه، در سبز فضای میزان)     مسکونی هایمجتمع محیطی زیست

 و محیط اداره در ساکنان مشارکت و سالمت همسایگی، حفاظت و امنیت) آپارتمانی ونیمسک هایمجتمع فرهنگی و اجتماعی

 ( نیوز بنا) است( هامجموعه این در اجتماعی تعامالت

 

  خانه شکل و فرهنگی ،جتماعیا ملاعو -1

 که فضایی منظا و جتماعیا منظا کل از بخشی انعنو به باید و داد ارقر مطالعه و توجه ردمو  آن بستر از اجد انتو نمی را خانه

 در ننساا(. 6833 راپاپورت)دگیر ارقر سیربر ردمو دگیر می بر در را منظر حتی و یستیز مجتمع ، ندگیز ةشیو و خانه

 ، مجموعه از ننساا دنکردهستفاا طریقه نتیجه در ؛باشد نمی بیش آن عناصر از یکی خانه که کند می ندگیز ای مجموعه

 ، متمرکز و هکنداپر یها مجتمع به ها مجتمع لمعمو یبند طبقه ییددتر هیچ ونبد.  هدد می تغییر ار خانه رساختا و شکل

 عنو از مجتمع گرا شوند می منجاا خانه در ، مجتمع هکنداپر شکل در راجباا که فعالیتهایی ایرز ؛ اردگذ می ثرا خانه شکل بر

 دجوو متمرکز یستیز مجتمع هشیو یا سنت دو کلی رطو به. دفتاا می قتفاا مجتمع خلدا در شاید ، دبو می متمرکز مجتمع

 دهبو وقلمر آن از بخشی تنها خانه که تیرصو در ؛ ستا هشد گرفته نظر در ندگیز درکا انعنو به مجتمع کل یکی در دارد

 به خانه فقط و خانه متمرکز مجتمع یگرد عنو در ،مجتمع ودهمحد از تر هشد حفاظت و تر بسته ، تر خصوصی بخش ؛ ستا

 مانند تقریباً ههندد پیوند بافتی انعنو به شهر چه و ستارو چه مجتمع و ستا هشد گرفته نظر در ندگیز درکا کل انعنو

 یک بچورچا و بستر در. ستا هشد گرفته نظر در ، یثانو ستا طبیعتی دارای و دکر رعبو آن از باید که هشد شموافر نیامید

 راپاپورت)باشد می یشهر یا «نهزاشهرسا» سنت فمعر دوم عنو مجتمع و «بومی» سنت فمعر لاو عنو مجتمع ، معین فرهنگ

6833 . ) 

 برابر در و اتتغییر به نسبت ننداتو می یستیز یها مجتمع نپال نتیجه در.  اردگذ می ثرا خانه و ندگیز ةشیو بر مجتمع شکل

 نجها و فرهنگی منظا حاصل ها سایت و یستیز یها مجتمع ، ها خانه.  کنند نگرگود را هارفتار نهاآ در هشد دیجاا اتتغییر

  (.6840 )خانی،  باشند می حدوا منظا یک از جزیی نتیجه در. هستند یحدوا بینی

 

 پژوهش موردی -3

برای بررسی خلوت و تعامل اجتماعی در مجموعه های مسکونی نمونه ای هدفمند از پروژه های انبوه سازی گزینش شد. پس 

ت و جو از میان نمونه های پروژه های انبوه سازی، پروژه فاز دو شهر جدید پرند انتخاب گردید. علت انتخاب این پروژه، از جس

 وجود فاز مطالعاتی در طراحی این مجموعه و همچنین سابقه بیشتر سکونت و یکدستی ساکنین بوده است.

 با مرز هم شهرپرند. استشده واقع ساوه ـ تهران آزادراه سیرم در و تهران شهر غربیجنوب کیلومتری88 در پرند، جدید شهر

 جمعیتی سرریز از بخشی اسکان اصلی ضرورت دو مبنای بر که پرند جدید شهر .باشدمی مرکزی استان در زرندیه شهرستان

 مناسب نسبی وقعیتم و جایگاه موجب به. است گردیده ایجاد خمینی امام فرودگاه کارکنان اسکان نیز و تهران شهری مجموعه

 به نزدیکی پرند، – تهران مترو خط پروژه ریلی شبکه ساوه، - تهران آزادراه ارتباطی راه شبکه به نسبت شهر این موقعیت) آن

 جدید های سیاست قالب در مسکن واگذاری های برنامه و ها طرح در بیشتری پذیری¬نقش و اهمیت از...( و امام فرودگاه

 ست.)سایت شرکت عمران شهر جدید پرند(ا شده برخوردار دولت
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 می قرار فضاها این با ارتباط بدون اغلب دارند فضا خوانایی در مهمی نقش که ساختمانی های بدنه  ایران معاصر شهرسازی در 

 شرایط از حفاظت و مراتب سلسله حریم، ایجاد طریق از ها بدنه توسط مسکونی های مجموعه باز فضای امنیت تأمین و گیرد

 دیگر طرف از(. 6834دیهیمی پور) شده می گرفته نادیده میاید، حساب به ها بدنه وظایف ترین اصلی از یکی که وهوایی آب

 شده گرفته نظر در تمهیداتی نیز بیگانگان تجاوز از ها محله ساکنین حریم حفظ بدلیل گذشته سنتی شهرسازی و معماری در

 نیازهای از بسیاری به فیزیکی بعد به توجه دلیل به معاصر دوران در شده ساخته مسکونی های معمجت در متأسفانه که بود

 انسانی امنیت افتادن خطر به موجب که است شده توجهی بی... و همنوع با تعامل محرمیت، امنیت، احساس مانند انسان روانی

 .است شده اجتماعی ناهنجاریهای رشد و

. است شده مردم اجتماعی تعامل بر طراحی تاثیر چگونگی به راجع زیادی نظرهای اظهار محیط حیطرا هنجاری های نظریه در

 می نیز معماری بزرگ طرحهای اکثر استفاده مورد آن مباحث ولی بوده شهری طراحان بحث مورد قبل سالها از موضوع این

 اجتماعی مشترک،تعامل خدمات گیری قرار نمکا و حرکت مسیرهای گیری شکل که است این نظرها اظهار این باشد،فرضیه

 های محیط با مردم دلبستگی و اجتماعی تعامل که است مهم دلیل این به موضوع این.دهد می قرار تاثیر تحت را مردم

 (.6846 لنگ)  دارد تنگاتنگ ای رابطه شده ساخته و اجتماعی

 

 مسکونیعوامل موثر در ایجاد خلوت و تعامل اجتماعی در مجموعه های  -4

در طراحی مسکن، خلوت و تعامل اجتماعی دو مفهوم متقابل هستند، تاکید بیش از اندازه بر خلوت موجب انزوا، و تعامل خارج 

 تواند موجب از دست رفتن خلوت زندگی خصوصی شود.از کنترل می

کند.این نگرانی ها ار مشکل میافزایش تراکم، خلوت و تعامل اجتماعی بین ساکنین یک مجموعه و مجموعه های اطراف را دچ

در اثر تقلیل فاصله بین واحد های مسکونی، فضاهای باز خصوصی محدود تر، استفاده از دیوارهای مشترک بین واحد های 

 آید.مسکونی، افزایش ارتفاع ساختمان، افزایش شلوغی و آلودگی صوتی و اشراف به فضاهای خصوصی مسکن بوجود می

  

 

 

 

 

 

 

 

 شهر پرند 0:نقشه هوایی فاز 1 شکل

 )نگارندگان(:فاصله کم ساختمان ها و عدم وجود فضای مابین1 شکل :نحوه چینش بلوک های مسکونی در شهر پرند3 شکل
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 مراتب سلسله -4-6

 ابعاد در اصل این, باشد نمی جایز وجه هیچ به آن بردن بین از و باشد می روابط کننده توزیع عامل مراتب سلسله اصل

 :گردد می مطرح گوناگون

 ارتباطی شبکه در مراتب سلسله-6

 محرومیت در مراتب سلسله-0

 کالبدی تقسیمات در مراتب سلسله-8

 زندگی فضاهای قرارگیری در مراتب سلسله-9

 و رضایتمندی حس موجب عملکردهاست و نیازها انواع از طیفی که متنوع های عرصه توالی و های دسترسی در مراتب سلسله

 های عرصه و حریم از درستی توصیف ها آن در که مسکونی های مجتمع. بود خواهد مسکونی محیط به  ساکنین خاصر تعلق

 بود خواهند پذیر آسیب جنایت و جرم مقابل در فضاها این مشخص مالکیت و علقت حس نبود دلیل به, است نشده عمومی

 (.6816 الکساندر،)

 خیلی عرصه به عمومی خیلی عرصه از. است دیگر عرصه به عرصه یک از فضا تفسیر درجات سنتی بافت در مراتب سلسه

 (.6838 لنگ،) بالعکس و خصوصی به عمومی های عرصه بروز چرخه نمودار و خصوصی

 

 مسیرهای دسترسی -4-0

 رانده حاشیه به ها مسیر بیشتر در پیاده عابر و شده ها اتوموبیل برای عبوری های مسیر به توجه بیشترین پرند جدید شهر در

 های برخورد برای فضایی کوچک مقیاس در تجاری های جداره مقابل در عموما که شهری های گره برخی در تنها و شده

 .شود می یدهد افراد اجتماعی

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 محرمیت و اشراف -4-8

 شهر پرند 0:مسیرهای عبوری فاز 4 شکل
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فراهم آوردن مفهوم خلوت به عنوان داشتن کنترل و اختیار، بجای انزوا، در طراحی مسکن نیاز به راه حل های قبل انعطاف » 

ود دارد، آید. عالوه بر مفهوم عمومی خلوت مه تا حدودی در تمام فرهنگ ها وجدارد که در شرایط عادی مشکل بدست می

 (.«6814کند)عینی فر،مفاهیم فقهی محرمیت نیز در فرهنگ ما محدودیت هایی ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلوت سازوکارهای -62

 رفتار, غیرکالمی رفتار, کالمی رفتار مثل گوناگون رفتاری سازوکارهای از خلوت مطلوب سطح به رسیدن برای معموال افراد

 نظامی همچون سازوکارها این. گیرند می بهره فرهنگی های کنش و هنجارها و (وقلمر و شخصی فضای لمث) محیطی

, مثال برای. رسند می یکپارچه ای نتیجه به و کنند می عمل, سمفونی ارکستر یک های بخش و سازها مشابه,یکپارچه

(, گیرد می را تمجید و ریفتع جای, تأیید به سر دادن تکان) شوند می یکدیگر جانشین گاهی غیرکالمی و کالمی رفتارهای

 تأییدی و شوند می ترکیب هم با کالمی تمجید و تعریف و تأیید به سر دادن تکان و لبخند) کنند می کامل را یکدیگر گاهی

 مثل) رسانند می را ریا و دروغ یا دوسوگرایی و کنند می پیدا تضاد یکدیگر با نیز اوقات بعضی و(, رسانند می را جانبه همه

 شود.( می همراه خصمانه نگاهی با کالمی تأیید هک زمانی

 ژورار. است شده انجام خانوادگی زندگی ی حیطه در نیز دیگری تحقیقات خلوت تأمین در فیزیکی محیط نقش مورد در

 تا باشند داشته اتاقی خانواده اعضای از یک هر که است این مهم خانوادگی زندگی در که است گرده نشان خاطر( ب 6411)

 برای خواب اتاق ی پرده و پنجره وجود که است داده نشان( 6414) هیل. ببرند سر به دیگران از دور و تنهایی به آن در بتوانند

, دیوار, در مثل وسایلی که رسد می نتیجه این به( 6413) شوارتز. است مفید بسیار دیگران نگاه و صدا و سر ورود از جلوگیری

 را ها انگلیسی سازی ساختمان ی شیوه( 6458) کوپر. کند می جلوگیری فرد حریم به دیگران ی ستهناخوا ورود از تابلو و نرده

 درها, ها دستشویی مکان و طراحی و خانواده مجاور های خواب اتاق بین مشترک نازک دیوارهای که شد متوجه و کرد تحلیل

 دارایی از همواره خلوت که کند می اشاره تاریخ به نگاهی با( 6454) گیلتی مک. کند می دشوار را خلوت به دستیابی راهروها و

 بوده بزرگی و تشخص نشان امروز دنیای مثل هم  باستان های تمدن از بسیاری در و رفته می شمار به انسان ارزشمند های

 خو های خانه فاطا یونانیان, کاشتند می مو درخت خود های باغ اطراف دیگران تعددی از ممانعت برای مصریان مثال. است

 می محصور ها پارک و سنگی دیوارهای میان در را خود ییالقی های خانه متمول های انگلیسی و, کردند می درست ایوان

 خلوت به رسیدن برای خواب اتاق یا حمام, دستشویی, اتومبیل همچون دیگری های مکان از حاضر عصر در نیز ما. کردند

 خانه که اند کرده پیشنهاد و داده انجام هایی پژوهش زمینه همین در( 6418) الکساندر و شرمایف. کنیم می استفاده مطلوب

 متعادل ی رابطه هم که باشد طوری آن داخلی طراحی و کند ایجاد او بیرون دنیای و فرد میان استوار و محکم مرزی باید

 ای خانه اهمیت بر همچنین ها آن. شود تأمین خانه داخل در افراد تعامل هم و باشد میسر بیرون طبیعت با خانواده اعضای

 )نگارندگان(:عدم وجود محرمیت و اشراف کامل به برخی فضاها62 شکل
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 لحاظ از و برند سر به یکدیگر از جدا لزوم مواقع در بتوانند فرزندان و مادر و پدر آن در که اند کرده تأکید خانواده برای خاص

 اعضای میان هم و بیرون دنیای و خانواده میان هم که اند عقیده این بر ها آن واقع در. باشند جدا هم از نیز صوتی و بصری

 یا آیند هم گرد شرایط به بسته که باشند آزاد و مختار خانواده اعضای هم و باشد داشته وجود فیزیکی مرزهایی باید خانواده

 .ببرند سر به هم از جدا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مسکونی هایمجتمع فرهنگی و اجتماعی ابعاد -66

 هایفعالیت و اجتماعی تعامل سنی، مختلف هایگروه بین ارتباط راریبرق برای مناسب جمعیتی تراکم و کالبدی امکانات

 از کنندهاستفاده افراد تعداد و ساکن افراد تعداد. گیردمی قرار بررسی مورد کنندهاستفاده افراد هایتوانایی محدوده در جمعی

 هایمحله در ساکن جمعیت با هماهنگ کافی امکانات تخصیص دیگر عبارت به یا مسکونی های محیط در پدیده یا وسیله هر

 .باشد موثر افراد اجتماعی برخوردهای تنظیم در تواندمی مسکونی

 بنابراین. پردازندمی آنها از استفاده به و کرده مشخص آن اجزای و عناصر و فضا با را خود اجتماعی و فردی رابطه اشخاص

 از. شود عمل ساکنان اجتماعی روابط به بخشی کیفیت با همسو یمسکون هایمجتمع طراحی در باید که رسدمی نظر به چنین

 به نوعی به و شخص به محیط از شایسته تصویری که است همسایگی فضاهای خوانایی زمینه، این در اهمیت دارای موارد دیگر

 قرار توجه مورد باید هاطراحی در و دهدمی رخ توامان امنیت و فضا خوانایی که معناست بدان این. دهدمی امنیت احساس وی

 (. 6840 شربتیان،) گیرد

 و نوع توانمی شهری مبلمان با. است ارتباط در هم شهری مبلمان با همسایگی و جمعی هایمحیط در اجتماعی تعامالت

 باز فضاهای در نشستن برای مناسب هایمکان اجرای و طراحی. داد تغییر را مسکونی واحدهای ساکنان بین رابطه میزان

 قابلیت که است حیاتی آنقدر هافعالیت این. شودمی فضاها این در مختلف هایفعالیت استقرار و جذابیت ایجاد سبب مسکونی

 کیفیت ارزیابی برای الزم عوامل مهمترین از یکی عنوان به باید را امکانات این نبود یا نشستن مناسب امکانات به دسترسی

 خودرو روباز پارکینگ برای شده تعبیه فضای مقابل در معموال پرند شهر در زمینه این در. داد قرار توجه مورد عمومی فضاهای

 البته شود، می دیده ساکنین استفاده برای ورزشی وسایل و ها نیمکت گاها و سبز فضاهای مسکونی مجموعه مقابل در ها

 .شوند می دیده کمتر اند شده ساخته چنین
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 گریز اجتماع و پذیر عاجتما فضای -60

 می دور »هم از یا«آورند می جمع»هم دور را مردم که است فضاهایی بیانگر گریز اجتماع و پذیر اجتماع ی ها واژه از استفاده

(. 6846 لنگ)  کرد تعریف کانادا چوان ساسکا بیمارستان مدیریت زمان در اسموند همفری را ها واژه این«.  کنند

 اجتماعی های فاصله حد در نشستن فضاهای فاصله و دارد وجود چهره به چهره تماس امکان پذیر اجتماع درسازماندهی

 از مثالی پشت به پشت های نیمکت. شود می اجتماعی تعامل از خودداری موجب گریز اجتماع سازماندهی. است مشورتی

 نشستن فضاهای در مارپیچ الگویی با دهی مانساز نوع دو هر از جالب،استفاده موارد از هستند،یکی گریز اجتماع سازماندهی

 .است شده طراحی گائودی آنتونیو توسط که است بارسلون در گوئل پارک

 چنین بروز برای.دهد می تقلیل را مردم حضور پذیر اجتماع مکانهای در چهره به چهره روابط که کرد فرض گونه این نباید 

) قرارگیرند مردم قبول مورد فضاهای در باید رفتاری مکانهای و قرارگاهها اشدوب داشته وجود نیز قبلی تمایل باید رفتارهایی

 (.6846 لنگ

 

   امنیت و اجتماعی تعامل -68

 لحاظ از که رود می شمار به انسانی نیازهای ترین مهم زیستی نیازهای از بعد ایمنی نیازهای مازلو، آبراهام نظر طبق بر

) است جامعه در ساختاری نظمی بی و آشفتگی از پرهیز و روانی آسایش و درونی آرامش به انسان نیاز بیانگر روانشناختی

 آرامش، وجود یا نگرانی اضطراب،هراس، تهدید،آسیب، خطر، از رهایی معنای به امنیت ماهوی نظر از(. 6833 بمانیان،

 ای پدیده عنوان به اجتماعی امنیت. زدپردا می فرهنگی و اجتماعی هویت تداوم حفظ به امنیت. است اعتماد اطمینان،آسایش،

 می قرار اجتماعی های گروه و مردم توجه مورد مطلوب وضعیت و موجود وضعیت توسعه راه برسر اجتماعی تحوالت مسیر در

 شرایط چه هر جامعه سطح در.بود خواهد اجتماعی سرمایه افزایش از ناشی جامعه در اجتماعی امنیت مسئله به اهتمام. گیرد

 و اعتماد انسجام، نتیجه در رود، تر باال اجتماعی های محیط در موجود اجتماعی تعامالت چگالی و تراکم میزان و یمحیط

 ابعاد دارای امنیت انسانی، شخصیت گوناگون ابعاد وجود لحاظ به(.  6840 شربتیان،) شد خواهد بیشتر اجتماعی تعامل

 شاخص از یکی عنوان به اجتماعی امنیت ، باشد می... و سیاسی حیطی،م اقتصادی، اجتماعی، امنیت شامل که است متفاوتی

 تا گرفته روانی بیماری از انسان مشکالت ی همه مشترک فصل و انسان اساسی نیازهای جزء و امنیت پدیده عمده های

 آسیبهای کاهش رد و روانی و اجتماعی بهداشت تأمین در خصوص به اجتماعی امنیت بحث. است بزهکاری و اعتیاد خودکشی،

 شکوفایی رشد، رفاه، آرامش، بنابراین. دارد بسیاری اهمیت روانی و اجتماعی سالمت گسترش در همچنین روانی، و اجتماعی

 (. 6840 شربتیان،) شد خواهد حاصل اجتماعی امنیت جمله از امنیت سایه در خالقیتها و استعدادها بروز انسان،
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   اجتماعی تعامالت افزایش طریق از امنیت یجادا -69

 دراز سالیان همسایگان که محالتی در و کند می ایجاد را همسایگان از شناخت نوعی ساکنین بین در اجتماعی تعامالت

 را جنایت و جرم میزان یکدیگر با همسایگان ارتباط عدم برعکس. باشد می پایین جنایت و جرم میزان میشناسند، را همدیگر

 پایین جنایت و جرم میزان دارد، وجود توجهی قابل اجتماعی تعامل که محلی های محیط در(.6840 فرد، صمدی) میبرد باال

 خود از و بیشتر یکدیگر از مردم حمایت روشنتراست، اجتماعی ارتباطات و وظایف که باشد دلیل این به است ممکن. است

 به دسترسی برای مسیرها پیادهی طی به تشویق حضور، افزایش رسیدن راههای از یکی(.  6833 لنگ،)  است کمتر بیگانگی

 مقدار و زمان پیاده حالت در زیرا. است محله سطح در سواره حرکت نمودن دشوار طریق از گذرانی، وقت یا روزمره نیازهای

 (.6840 فرد، صمدی)  میگردد تشدید باشد، توأم مکث و توقف با اگر قابلیت این. مییابد فزونی فرد با تماس
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  گیریبحث و نتیجه
, کنند نمی استفاده محیط از شده بینی پیش های شیوه به همیشه افراد به دلیل تنوع در ویژگی های شخصیتی و فرهنگی،

به عوامل موجود،  محیط از استفاده ی شیوه به است عالوه بردقت الزم کنیم طراحی بهتری های محیط آینده در اینکه برای

 تمرکز و آرامش با همراه سکونتی که هاست آن معرفی مقاله این هدف که کنیم، دقت انسانی موثر و سنت سکونت مردم

 بهتری ارتباط تواند می, دهد می رخ باالیی کیفیت با و خود نفس از انسان بازشناسی که جایی, باشد زندگی از لذت و حواس

 میان فضای در زندگی, مسکونی مجتمع در درست ریزی برنامه با اگر. باشد داشته اعیاجتم تعامالت و ایجاد جهت افراد با

 غنی و ها ساختمان نمودن جالب برای خشک و تصنعی های تالش از بسیاری, بیابد مطلوب و مساعد شرایطی ها ساختمان

 .   یافت دست مطلوب فیتیکی به و شوند گذاشته کنار توان می نمایشی معماری آثار بردن کار به با ها آن کردن

توان گامی موثر در ایجاد حس خلوت و افزایش تعامالت همچنین با رعایت موارد زیر در طراحی مجموعه های مسکونی می

 اجتماعی برداشت:

 به تصرف دیگر های تصرف از دید و اشراف مساله که گیرد صورت نحوی به باید ساختمان در ها تصرف همجواری -

 .یابد تقلیل حداقل به ورودی درهای یا پنجره بازشوهای طریق از مسکونی، های

 استفاده از راه حل های انعطاف پذیر برای ایجاد حس خلوت -

 طراحی  فاصله مابین ساختمان های به عنوان فضاهای تجمع و مکانی برای انجام تعامالت اجتماعی -

 ایجاد سلسله مراتب دسترسی از ورودی مجموعه تا بلوک های مسکونی -

 کنترل آلودگی صوتی بوسیله پوشش گیاهی یا عناصر معماری -

 استفاده از دیوارهای مشبک، گلدان ها و دیگر عناصر برای کنترل احساس خلوت -

 مسکونی مجموعه های ساکنین و افراد میان همبستگی حس تقویت و همسایگان بین اجتماعی روابط افزایش -

 مسکونی نظیر های مجموعه ساکنین تعامالت افزایش و آیی مدوره برای متعدد اجتماعی و شهری فضاهای ایجاد -

 کودکان بازی و تفریحی فضاهای محلی، های پارک

 

 

 

  منابع
(، محیط و رفتار اجتماعی:خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، ترجمه: علی نمازیان، ویراستار جواهر 6830آلتمن، ایروین )

 بهشتی، تهران.افسر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید 

 .6833طحان،  تهران، شهری، طراحی و امنیت هادی.، نژاد، محمودی محمدرضا، بمانیان،

 .6834 ، بهار81 شماره صفه، مسکونی، های مجموعه باز فضاهای شهرام.، پوردهیمی،

 .6831پیرنیا، عبدالکریم.، سبک شناسی معماری ایرانی، تهران، سروش دانش، 

 . 6840معماری، شهرسازی و توسعه پایدار،مشهد،  سمپوزیومخانی ، سمیه.، 

 6833،هنرمند حرفه ان،تهرو،خسرنفضلیاو اخسر ترجمه ،مسکن شناسی ننساا س،مورت،آپوپورا

 . 6840صمدی فرد، زهرا.، سمپوزیوم معماری، شهرسازی و توسعه پایدار،مشهد، 

 .3عه های مسکونی، نشریه هنرهای زیبا، شماره محیطی موثر در طراحی مجمو-(، عوامل انسانی6814عینی فر، علیرضا )

، www.anthropology.irشربتیان، محمد حسن.، تاملی بر جامعه شناسی امنیت اجتماعی، سایت انسان شناسی و فرهنگ،

6840 

 .6834،پایگاه اطالع رسانی شهرسازی و معماری، .عبدالملکی، آزاده

 مسکونی مجموعة دو ای مقایسه مسکونی مطالعة ههای مجموع در قلمرو ممفهو»(، آزاده، 6842عینی فر، علیرضا،آقا لطیفی)
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 .91، نشریه هنرهای زیبا شماره «تهران ارتفاع در در و سطح در

(، روانشناسی تعامل اجتماعی: رفتار میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت،انتشارات 6491فرگاس،جوزف)

 ابجد، تهران.

 8و0، ترجمه: اکبر سرداری زنوز، معماری و فرهنگ، شماره « حریم خصوصی»(، 6813گیفورد، رابرت)

، مترجم: علیرضا عینی فر، تهران: انتشارات آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط(، 6836لنگ، جان)

 دانشگاه تهران

 یان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.(، زبان فضا، ترجمه: علیرضا عینی فر، فواد کریم6846الوسون، برایان) -

 (، روانشناسی محیط، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران6811مرتضوی ، شهرناز) -

 ، مترجم: منوچهر طبیبیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانبعد پنهان(، 6811هال، ادوارد، ) -

http://www.bananews.ir/urban/urban-miras.html 
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