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 چکیده 

امروزه می توان، آپارتمان نشینی و  زندگی در مجتمع های مسکونی را یکی از مهم ترین تحوالت در فرایند اسکان بشر در  

مجتمع  با گذشت زمان شهرها دانست که به فرمی غالب و ضروری در نحوه زندگی و مسکن شهری معاصر تبدیل شده است. 

میان محیطی سبز، زیبا، کم تراکم، فضایی با کیفیت و بستری مطلوب برای های مسکونی که زمانی قرار بود با قرارگیری در 

از این  تعامالت اجتماعی ساکنین ایجاد کنند، به تدریج  به مجتمع هایی با تراکم بسیار باال با کیفیتی نامطلوب تبدیل گردیدند.

ی در ارتفاع،  بر سالمت فردی و اجتماعی رو بشر همواره به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی و مضر زندگ

خویش بوده است. حیات جمعی را می توان فرصتی جهت کاهش این اثرات منفی و رها شدن از تنشهای زندگی روزمره افراد 

فضا دانست که با گذران اوقات فراغت، تعامالت اجتماعی افراد و اقشار مختلف و  بستری برای حضور و آزادی بیان ابراز آنها در 

 ایجاد می نماید. حیات جمعی در فضا در گرو ترویج و افزایش تعامالت اجتماعی، جذب افراد وگروههای مختلف، فراهم آوری

امنیت اجتماعی ودر نتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروههای مختلف در فضا، جامعه پذیری بیشتر و ایجاد فضائی فعال و 

یه نیاز انسان ها به حس تعّلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قرار دارد و این امر در یک سازنده است. اجتماع پذیری در فضا بر پا

فضای اجتماعی حمایت کننده در کنار تأمین آسایش فیزیولوژیکی رعایت قلمرو و حس مالکیت و دریافت عدالت در فضا، میسر 

را به مجتمع های مسکونی و زندگی آپارتمان نشینی خواهد بود. در واقع با تأمین این عوامل می توان باری دیگر حیات جمعی 

امروزه بازگرداند. این گردآوری با روش کیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بررسی شده است که در آن ابتدا به بیان و بررسی 

عی ساکنین لزوم حس اجتماع و احیا زندگی جمعی در مجتمع های مسکونی پرداخته است و سپس  عوامل موتر بر زندگی جم

 بررسی نموده و در انتها الگو ها و راهکارهای موثر در این زمینه را ارئه کرده است.

  مجتمع مسکونی، زندگی جمعی، تعامالت اجتماعی، اجتماع پذیریواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

می شوند و پس از انجام آن و خانه، مبدا و مقصد زندگی روزمره انسان است. انسان برای کار و فعالیت اجتماعی از آن خارج 

به آن باز می گردیم. کسب تجربه به خانه باز می گردنند. خانه مکانی است که ما پس از تجربه ابعاد مختلف جهان پیرامون، 

 بنابراین .(1831شولتز، کریستیان، )خانه برای هر انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که میتوان آن را مرکز دنیای فرد نامید

را بر آورده سازد. امروزه به علت جبر  "مرکز دنیای فردی بودن "خانه باید بتواند در فضای درونی و جلوه بیرونی خود توقع 

بومی و فرهنگی نادیده گرفته شده است. اجتماعی، زندگی و یا تک بعدی نگری و توجه به اقتصاد، بسیاری از ارزشهای انسانی، 

بلکه  نی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران قرار دارد که نه فقط برای میهمان،خانه آدمی در بلوك های مسکو

در اثر چنین برنامه ریزی و طراحی، اینگونه انبوه  (.1831)پاکزاد،برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است

گیرند و به جای اینکه گروه های اجتماعی مثبت گرا و سازی های کلیشه ای، انسانها به صورت توده در کنار هم قرار می 

شلوغی و هرج و مرج را در انبوهی از نفرها تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آنها فقط ازدحام،  هدفمندی تشکیل گردد،

نج خانه پناه می برند و به کپی دارد. در چنین شرایطی، افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار کرده، 

افراد و جامعه غربت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می گردد. تبعات چنین شرایطی صدمه به بنیان و سالمت خانواده، 

است. در این نوشتار سعی بر این است که به سواالتی نظیر چگونگی  احیا زندگی جمعی در مجتمع های مسکونی و ترقیب  هر 

ن به برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی با یکدیگر از طریق مطرح کردن الگو های مطلوب طراحی پاسخ چه بیشتر ساکنی

 داده شود.

 

 مسکن

مقاالت مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت 

ح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم مسکن ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طر

یک وحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا 

ق تصرف نسبتا طوالنی و فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامل می شود و باید ح

( که در استانبول برگزار شد 1991در دومین اجالس اسکان بشر،) .(1831)شکرگزار،مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد

سرپناه مناسب تنها به معنی وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست، سرپناه  "مسکن مناسب چنین تعریف شده است:

فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، مناسب یعنی آسایش مناسب، 

روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیر ساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله 

ز نظر کار و تسهیالت اولیه است که ،کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی ا

بنابراین مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا  .(1831)شکرگزار،همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تامین شود

فیزیکی است. مسکن کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامل می شود. بنابراین تسهیالت عمومی، 

و تاسیسات اجتماعی، جزء به جزء جدایی ناپذیر از مفهوم مسکن بوده و باید به اندازه خود واحد مسکونی و یا بیش از خدمات 

آن مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این مسکن در مفهوم محیطی اش، همانند وسیله ای در نظر گرفته شده که باید معیارهای 

 (.1811)مخبر،را دارا باشد "محیط"و  "خانواده زندگی"اساسی الزم برای ایجاد پیوند بین 

 

 رابطه مسکن و مجتمع های مسکونی

یا  –صحبت کردن از جداسازی محدوده ها و روابط اجتماعی به این نتیجه می انجامد که خانه را نمی توان جدا از مجتمع  

تماعی و نظام فضایی که خانه و شیوه زندگی، مورد توجه و مطالعه قرار دارد و باید به عنوان بخشی از کل نظام اج -بستر آن

 مجتمع زیستی و حتی منظر را در بر میگیرد مورد بررسی قرار می گیرد. انسان در مجموعه ای زندگی می کند که خانه یکی از 
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به عنوان  عناصر آن بیش نمی باشد، در نتیجه طریق استفاده کردن انسان از مجموعه، شکل و ساختار خانه را تغییر می دهد.

 مثال مناطقی که محل دیدار و برخورد انسان ها خانه می باشد، ساختار خانه باید به این نیاز پاسخ دهد. در صورتی که در 

 مناطق دیگر بخشی از مجموعه مانند کوچه، میدان و... مکان مالقات و برخورد را به وجود می آورند، در این صورت خانه

کامال روشن است که شکل مجتمع بر شیوه زندگی و خانه اثر می گذارد. هر یک  (.1833پورت،راپو)دیگریخواهد داشتساختار

از مجتمع ها دارای آداب و رسوم ورفتارهای متفاوت می باشند و در برابر عوامل متعدد روش های متفاوتی دارند و روابط زن و 

خانه و شکل آن و تقسیم فضای داخلی و شیوه توزیع  مرد در آن ها متفاوت می باشند. این تفاوت و تنوع رفتاری در ساخت

فضا، حتی اگر نتوان روابط علت و معلولی مستقیمی را برای آن تعیین نمود، منعکس می گردد و بر آن تاثیر می گذارد. پالن 

 مجتمع های زیستی می توانند نسبت به تغییرات و در برابر تغییرات ایجاد شده در آن ها رفتارها را دگرگون

( به معنی تقسیم دوگانه پایه Dichotomieاز این جهت اهمیت دارد که نه تنها خانه را نسبت به) (.1833راپوپورت،)کنند

مبتنی بر تفاوت و تضاد، انواع مجتمع ها و مشتقات آن نسبت به مقیاس کلی استفاده از فضا قرار دهیم، بلکه باید آن را به 

آن تعلق دارد در نظر گرفت. باید آن را نسبت به شهر و در رابطه با بخش های مختلف  عنوان جزئی از نظام خاصی که خانه به

آن، بخش های مونومانتال شهری در رابطه با محالت غیرمسکونی آن و مکان های برخورد اجتماعی و باالخره نسبت به نحوه 

مسیر یا راهی را که هنگام گذار از مراحل  استفاده از این بخش ها و فضاهای شهری فکر کرد و مطرح نمود. به عالوه باید

مختلف یا فضاهای مختلف اتفاق می افتد یعنی مسیر انتقال انسان از یک فضا به فضای دیگر، گذار از خانه به کوچه و سپس به 

 (.1833راپوپورت،)دیگر بخش های مجتمع را در نظر بگیریم

 

 تعمالت همسایگی

تباط اجتماعی با همسایگان، اهمیت دارد. رابطة اجتماعی همسایگی که اساس اجتماع را اغلب اوقات، برای شهرنشینان ایجاد ار

گیرد. برای یج و در طول زمان از طریق همکاری متقابل و برخوردهای اتفاقی همسایگان شکل میردهد، فقط بتدتشکیل می

فت ارتباط، یکی از نیازهای اساسی انسان است توان گبه طور کلی می های گوناگون اهمیت دارد.ها، اجتماع از جنبهخانواده

های آپارتمانی ترین آنها یعنی همسایه است و بخصوص درزندگیترین و در دسترسترین فرد برای رفع این نیاز نزدیکومناسب

درنظر گرفت  افراد ناگزیر به برقراری این ارتباط با هم خواهند بود و سپس باید فضاهایی را درمجموعه مسکونی برای این امر

هایی ایجاد بشوند که خودشان یا فرزندانشان تا ساکنان بتوانند به حل مسائل مربوط به مجتمع خود بپردازند و یا حتی فرصت

می تواند به میزان  تعامالت همسایه .(1833)جاوید، درکنار هم بپردازند …بتوانند به گذراندن اوقات فراغت یا صحبت کردن و 

تواند رسمی و با قاعده و شان تعریف شود. این تعامالت میانجام شده توسط ساکنین با محیط محل زندگی یک رفتار اجتماعی

( اعتقاد داشت که نیاز برای تعامل با دیگران یک امر طبیعی و 1993) 1لروینگ یا گاه بیگانه و غیررسمی و اتفاقی رخ دهد. 

ضروری است برای یک زندگی سالم است. این موضوع ریشه در نیازهای فیزیولوژی و بیولوژی انسان دارد و موجب کارکرد 

زیک نگاه عملی نیز، راحت و آسان آنها می شود و در واقع یک نیاز روانی است برای یک حالت احساس ارادی و مستقل. ا

داشتن یک رابطه همسایگی خوب همیشه برای رسیدن به آسودگی، کمک کردن و مراقبت از بچه های کوچک، قرض گرفتن 

نتایج تحقیقات نشان می دهد که ساختار  وسایل از یکدیگر، نگهداری و کمک رسانی به همه در مواقع اضطراری الزم است. 

مسکونی نیز تا حدی می تواند در بهبود این روابط موثر باشد. برای مثال، آسانسورها محیط و طراحی فیزیکی محیط های 

مهمترین عضو ارتباطی و انتقال اشخاص و ساکنین هستند، رسیدن به این فضا و طراحی بهینه آنها می تواند در جهت ایجاد 

ی و نیمه عمومی، به عنوان فضای تعامل در یک شرایط مناسب برای تعامل همسایه ها موثر باشد. ایجاد فضاهای نیمه خصوص

 البته این نکته شایان ذکر است که مدت زمان سکونت رابطه مستقیم و مثبتی با درجه  اینگونه ساختمان ها ضروری است. 
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تعامالت همسایگی و پیوستگی اجتماعی دارد. زیرا مدت ماندگاری در یک همسایگی باعث می شود تا فرصت بیشتری برای 

 همچنین تعداد خانوارها نیز می تواند نقش بسزایی در  ایی ساکنین با یکدیگر و باال رفتن تعامل اجتماعی آنها داشته باشد. آشن

تمایل برای شناخت و داشتن  "رابطه همسایگی را تشکیل دهند. بطبع این تعداد تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهومی بعنوان 

 در ساکنان است. در یک مجموعه بزرگ که تعداد خانوارها بیش از حد مطلوب می باشد. تمایل برای  "روابط همسایگی

محیط بزرگتر آزادی انتخاب بیشتری دارند و می توانند به تشکیل گروههای  شناخت همسایه ها کم می شود. و افراد در یک

 .(1833)جاوید، همسایگی بصورت خود جوش بپردازند

 
 زندگی جمعی

حیات جمعی فرصتی جهت رها شدن از تنشهای زندگی روز مره ،گذران اوقات فراغت، تعامالت اجتماعی وگردهمائی افراد و 

ی حضور ،آزادی بیان ابراز آنها در فضاست .حیات جمعی در فضاهای عمومی در گرو ترویج گروههای مختلف و بستری برا

تعامالت اجتماعی جذب افراد وگروههای مختلف امنیت اجتماعی ودر نتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروههای مختلف در فضا 

ای عمومی بر پایه نیاز مردم به حس تعّلق ،جامعه پذیری بیشترو ایجاد فضائی فعال و سازنده است.اجتماع پذیری در فضاه

اجتماعی وتعامل با یکدیگر قرار دارد و این امر در یک فضای اجتماعی حمایت کننده در کنار تأمین آسایش فیزیولوژیکی 

تعامل اجتماعی و برقراری  .(Alexander,1977)ادعای قلمرو، حس مالکیت و در یافت عدالت در فضا ،میسر خواهد بود 

ارتباط، می تواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و 

از سوی دیگر  فعالیتهای متناسب ودر نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروهاو شبکه های اجتماعی است.

 ون:حیات جمعی متأثر از نیرو ها وعوامل مختلفی چ

 ) ... ویژگیهای جغرافیایی بستر فضای عمومی )اقلیم و 

   مشخصات کالبدی و فعالیتی فضاهای عمومی 

 ابعاد اقتصادی 

 سالمت اجتماعی 

   اجتماعی جامعه؛ -ویژگیهای فرهنگی 

 ابعاد سیاسی 

 الگوی گذران اوقات فراغت 

 و زمان وقوع رویدادها در فضا در رابطه است. بوده و با ویژگیهایی چون : نوع فعالیتهای اجتماعی حاکم،فرهنگ مردم  
 

                                                                                                                               قلمرو در معماری 

قلمرو مکانی، فضای محدود شده ای است که افراد و گروه ها از آن به عنوان محدوده اختصاصی  "از نظر لئون پاستاالن:  

استفاده و دفاع می کنند. قلمرو با یک مکان، هویت روانشناختی می یابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدی به صورت نماد 

من به نقل از لنگ : رفتار قلمرویی، ساز و کاری است برای تنظیم حریم بین خود و در می آید همچنین از دیدگاه ایروین آلت

)انصاری، دیگران که با شخصی سازی و یا نشانه گذاری یک مکان یا یک شیء و تعلق آن به یک فرد یا گروه بیان می شود 

  دسته عمده دسته بندی می کند : 8به  قلمرو فضایی انسان را بر اساس میزان کنترل انسان بر خلوت و قلمرو خویش (.1839

 اولیه ثانویه عمومی 

 قلمروهای اولیه 

قلمروهای اولیه منحصراً متعلق به خود شخص یا گروه هستند، مرکزی هستند برای زندگی روزانه عدم وجود آن باعث از بین  

بزرگ را می توان اینگونه بیان کرد : های سطوح قلمروهای اولیه از کوچک به شود) خلوت(، مثالرفتن هویت و عزت نفس می

 اتاق خواب ، نشیمن ، خانه ، و ... 
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 قلمروهای ثانویه 

کنترل این قلمروها منحصراً تحت نظر یک شخص یا گروه نیست و بلکه تحت کنترل چندین شخص یا گروه می باشد. درواقع  

 ترکیبی همزمان از فضاهای نیمه خصوصی و نیمه عمومی، پلی هستند بین قلمروهای خصوصی و عمومی محققان این قلمرو را 

ضور این قلمرو در مناطق مسکونی بلند و مرتبه قابل توجه است. مانند راه پله قلمرو و تعاملی می نامند. شایان ذکر است که ح

 ها ، کریدورها و البی ها 

 قلمروهای عمومی 

ها، سنت ها و هنجارهای ساکنین و استفاده کنندگان از آن است. مانند مکان های و حفاظت از آن وابسته به عرف که کنترل 

در قلمروها در همه سطوح فضاها جاری است. در فضای خانه، اعضای خانواده فضاهای  عمومی در فضای مسکونی . این مفاهیم

. همانطور (Altman,1980)خانه را همیشه به سطوح عمومی، خصوصی، نیمه خصوصی و نیمه عمومی تقسیم بندی می کنند

که اشاره شد ایجاد حس قلمروهایی، ایجاد تغییراتی در فضا برای ایجاد محدودیت دسترسی و کنترل بیشتر بر آن فضا است. 

تحقیقات نشان می دهد که مولفه های اصلی برای برپایی یک قلمرو عبارتند از : میزان توانایی کنترل دسترسی، میزان توانایی 

بر اساس ایجاد قلمرو پایی در یک فضا را می تواند تابع و  توانایی خلق یک حس مالکیت در فضا.  کنترل فعالیت ها و میزان

مولفه های اصلی دانست: کنترل، خلوت، حس مالکیت، بیان خویشتن و هویت مکانی. در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که 

ی عمومی و خصوصی و اختالط این قلمروها با یکدیگر  و مفهوم قلمرو پایی در مجتمع های مسکونی بعلت مبهم بودن قلمروها

عدم توجه به عواملی چون کنترل، حس مالکیت، هویت مکانی، خلوت و ... دچار اختالل می شود. احساس دفاع از قلمرو و در 

سطوح پایین تعامالت  افراد از بین رفته و این فضاها به محلی برای بروز مشکالت تبدیل شده اند. باال رفتن آمار جرم و جنایت،

 اجتماعی، کثیفی، آلودگی فضاهای مشاع و ... از جمله این مشکالت هستند. 

 گونه تقسیم بندی می کند:  2( نیز ساختار فضایی مجتمع های مسکونی را به 1991اسکار نیومن )

 1الف ـ ترکیبی محور 

                                                                                                                                     2ب ـ ارگانیک محور

ای است که برای تأمین و حفظ قلمروها و ایجاد فضای الزم برای اجتماع ساکنین و نهایتاً تدارك ساختار ترکیبی محور به گونه

گیرد اما در ساختار ارگانیک محور نحوه ارتباطی بین مجتمع و تمع، در اطراف مجتمع حصارکشی صورت میامنیت مج

 شود )عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی، خصوصی( فضاهای شهری با سلسله مراتب فضایی و حفظ قلمروها ایجاد می

 :مسکن، یک واحد مسکونی در آپارتمان  فضای خصوصی 

 :مکان های مشترك بین ساکنین در یک طبقه آپارتمان  فضای نیمه خصوصی 

 : فضاهای مشترك بین یک همسایگی بین چند آپارتمان و بلوك  فضاهای نیمه عمومی 

 : مکان های مشترك بین چند همسایگی  فضای عمومی 

تبدیل فضاهای خصوصی پیش گاه یا مفصل، بهترین راه برای حل مشکل متصل شدن قلمروهای متفاوت و یا بهترین راه برای »

تواند محل تالقی و ارتباط دو فضای گوناگون و افراد آن با هایی دارد که میبه عمومی است، به عنوان فضایی مستقل ویژگی

یکدیگر باشد. اهمیت این ایده به بهترین شکل در پیشگاه ورودی یک خانه مشهود است. در اینجا پیش گاه، نقش متصل کردن 

کند. کودکی که بر روی پله خانه )پیش گاه( عمومی است را به خانه کم فضایی خصوصی است ایفا میخیابان که فضایی 

 کند و به راحتی به کشف محیط افراد بپردازد. در عین نشسته است، به مقدار کافی از مادر خود دور هست تا احساس آزادی می

                                                           
 

1 . Composite – oriented 

2 Organic-oriented 
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داد که مادرش در شود، میی از خانه و خیابان محسوب میای نشسته است که به طور همزمان فضایحال وقتی در روی پله

آید، سکویی که کند. چنین امکانی به خاطر وجود یک پیش گاه در قالب سکو به وجود مینزدیکی اوست و احساس امنیت می

با هم تالقی کنند، کند. به جای اینکه دو فضای متضاد )خیابان و خانه( به طور ناگهانی دنیای بیرون را فضای داخلی متصل می

این مفاهیم برای همسایگی عمودی بسیار مهم است، مخصوصاً در جایی که .«ه با هم ایجاد همپوشانی می کنندپیشگا توسط

تعامالت اجتماعی و جهت یابی و دسترسی عمودی با هم پیوند می خورند. بطوریکه فرصت کافی برای تعامالت اجتماعی با 

 .(1833)جاوید، د شود و تقویت یابد و این روابط تنها با تکیه بر اتفاقات صورت نگیردایجاد قلمروهایی فضایی ایجا

   فضا

نزدیکترین تعریف این می باشد که فضا را خألی در نظر » :چنین ارایه می کند  تعریف واضح در مورد فضا را یورگ گروتر

فضا موجودیتی نیست که تعریف دقیق و مشخصی  .شودبگیریم که می تواند شیئی را در خود جای دهد و یا از چیزی آکنده 

فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی ». «داشته باشد، با این حال قابل اندازه گیری است

ین پس از ا که یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی مطرح کند، معنای نمادین فضا پدیدار می شود.  کند ولی به محض آن

فضای شخصی بیشتر  .(1899)حبیبی،«فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی می گردد، محلی برای تخیل و واقعیت

است، فرد هر کجا  "متصل و وابسته"به فرد  "فضای شخصی"به فاصله فیزیکی فرد با دیگران تعبیر می شود. به گفته آلتمن 

معموالٌ به منطقه ای جغرافیایی گفته می شود که نا "قلمرو"برد، در صورتی که که برود فضای شخصی اش رابا خود می 

. از این روست که آلتمن ساز و کار های تنظیم مرز میان خود و دیگران را دارای  ماهیتی (Altman,1980)متحرك و پایاست

یه دار نشستن ،پرهیز از برخورد نگاه و موانعی بسیار پیچیده می داند. او حتی اشاره می کند که افراد از فاصله گرفتن، حالت زاو

مانند میز یا صندلی ویا دیگر عوامل در مکان های همگانی برای تنظیم تماس و ارتباط خود با دیگران بهره می 

از دید آلتمن برای فهمیدن این که محیط های طراحی شده تا چه اندازه پاسخگوی استفاده کنندگان  .(1832)آلتمن،برند

ن است، می یابد دید که گروه های گوناگون چگونه فضای شخصی خود را بر می گزینند و محیط های گوناگون چگونه گوناگو

محیط تا چه اندازه تغییر در "به روابط متفاوت در فضای شخصی می انجامد. به گفته او می توان این پرسش ها را پیش نهاد: 

این قصد طراحی می شود که افراد نا گزیر باشند در آنجا در فضای  آیا محیط ها به"و"فضای شخصی را ممکن می سازد ؟

 .(1832)آلتمن،"شخصی خاصی گیر کنند؟

 

 تفاوت فضای شخصی و قلمرو 

قابل انتقال است واز جایی به جای دیگر  "فضای شخصی"مهمترین وجوه افتراق فضای شخصی و قلمرو عبارتند از این که اوال  

کند. در حالی که قلمرو به طور نسبی ثابت است. دوم این که حیوان یا انسان معموال یا شخص مورد نظر حرکت می 

)قلمرو(خود را مرز بندی کرده و به گونه ای ملموس ومحسوس آن را به دیگران تفهیم می کند، به عبارت دیگر ،خود را در 

فضای "ت. در مقابل مرز بندی مرز بندی شده ای قرار می دهد که کامال برای دیگران محسوس اس "قلمرو"قالب 

برای هر "فضای شخصی"نامحسوس ونا مملوس است وبه گونه ای نامریی بر روابط بین افراد حاکم می شود سوم آنکه "شخصی

کس پیکر او را در مرکز خود دارد. در حالی که در قلمرو چنین نیست ،یعنی چه پیکر شخص در میان باشد یا نباشد قلمرو به 

به لنگ یک الگوی رفتاری تکرار شونده، ممکن است ترکیبی از رفتارهای گوناگون باشد  .(1839)انصاری، استقوت خود باقی 

که به صورت همزمان و به موازات هم رخ می دهد. او برای نمونه به الگوی رفتاری که دریک مرکز خرید، به عنوان یک قرارگاه 

از پشت ویترین بدون دست زدن یا داخل قفسه یا امکان برداشتن و دست رفتاری، تکرار می شود اشاره می کند، تماشای کاال)

زدن(، داشتن قیمت)با خواندن بر چسب یا پرسیدن از فروشنده(، برگزیدن)یا دست خود برداشتن یا سفارش دادن بر اساس نام 

 کزی یا پرداخت با کارت اعتباری(و فراورده یا بارکد آن(،پرداخت بهای کاال)پرداخت یکسره به فروشنده یا مراجعه به صندوق مر
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در یافت کاال)به طور مستقیم از فروشنده، به طور همزمان با پرداخت قیمت، پس از ارائه صورت ثبت سفارشات به متصدی 

 مربوطه(است. از سوی دیگر لنگ تاکید می کند که بستر رفتار نیز می باید توانایی روی دادن یک الگوی رفتاری را داشته باشد. 

البته این به معنای آن نیست که تنها رفتارهای ویژه ای درون آن روی خواهد داد، زیرا آنچه که رخ می دهد در واقع به گرایش 

 ها، انگیزش ها، دانش و توانمندی های مردمی که با آن در گیر هستند، بستگی دارد. بنابر این الگوهای همانندی از فرم 

(پذیرش الگوهای رفتاری گوناگونی را برای مردم مختلف ودر زمان های متفاوتی از روز، کالبدی ممکن است توانایی)قابلیت

با تطبیق ویژگی های قلمرو و قرار گاه رفتاری به این نتیجه می رسیم که این دو مفهوم  .(1833)لنگ،هفته یا سال داشته باشد

گاه رفتاری از این جهت که هر رفتاری در پی نیازی شکل شباهت ها و تفاوت ها یی دارند. الگوی رفتاری تکرار شونده در قرار 

می گیرد، می تواند با ویژگی تأمین نیاز قلمرو مشترك باشد، از جهت دیگر همساختی با مفهوم شخصی سازی نیز شباهت 

انی دید، به عنوان دارد، اما وجوء افتراق این دو مفهوم را می توان در الگوی رفتاری تکرار شونده، حس تملق و مالکیت وبازه زم

 مثال :وطن وکشور یک ملت به عنوان قلمرو عمومی آنها محسوب می شود،که ممکن است فردی یک رفتار را هم در کشور 

خود وهم در کشوری دیگر تکرار کند اما فقط به وطن خود احساس تعلق می کند و حاضر به دفاع از ان در مقابل بیگانگان 

قلمرو افراد محسوب می شود و مربوط به زمان خاصی نمی شود. در واقع می توان این گونه بر  است. واز طرفی وطن همواره جز

داشت کرد که ایجاد قلمرو ،آن سطح مطلوبی است که طراحان محیط قصد رسیدن بدان را دارند. محیطی که کاربران نسبت به 

ماعی در آن فضاست. اما در صورتی که یک قرارگاه آن احساس تملق و مالکیت دارند، نشان دهنده کیفیت باالی تعامالت اجت

 (.1839)انصاری، رفتاری ویژگی ها ی قلمرو را نیز داشته باشد به عنوان قلمرو قرارگاه رفتاری محسوب می شود

 

                                                                                                                                                       فعالیت

       (.1831شود )پاکزاد،می گفته فعالیت گیرد،می او انجام نیازهای از یکی برآوردن راستای در که انسانی افعال تمام به

بقای جامعه و های انسانی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانند آن، معطوف به هدفی معین است و ضامن فعالیت

 را هافعالیت پایه و اساس در واقع .(1839)حاتمی،آمیزندتداوم بخش زندگی اجتماعی مردمانی است که به واسطه آن به هم می

های محیط در را متفاوتی هایافراد، فعالیت شودمی باعث مختلف هایفرهنگ در بودن نیازها متفاوت و دهندمی تشکیل نیازها

تعلق دارند. اصوالً  بدان هافعالیت این صاحبان که است ایجامعه فرهنگی خصوصیات تابع هادهند. فعالیت بروز خود از مختلف

 و آداب و عادات )عرف(، نامدون مقررات فرهنگ نتیجه و است فرهنگ به متکی گیرد، می صورت انسان توسط که فعالیتی هر

 و هاانگیزه از برآیندی گویند. رفتار رفتار فعالیت، یک انجام نحوه است. به زندگی های متداولشیوه و هاسبک ها،سنت رسوم،

باشد. بنابراین هر فعالیت ، میدارد او برای این تصویر که معنایی و محیط از فرد  ذهنی تصویر محیط، هایفرد، قابلیت هاینیاز

 دیگر عبارت به های متنوعی را باعث شود.رفتارتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و های مختلف میتحت تأثیر فرهنگ

 از مردم استفاده چگونگی کننده بیان و کننده رفتاری تعیین الگوهای سپس و آوردمی به وجود را رفتاری الگوهای فرهنگ،

 (.1832)بحرینی،شوندمی فضاها

 را انسان نیازهای آمریکایی روانشناس مازلو بخشد. می صورت هارا فعالیت از وسیعی طیف نیازهایش تنوع دلیل به انسان

 و امنیت نیازبه جسمانی، نیازهای از، عبارتند انسانی زهای نیا مراتب سلسله اساس این بر. است بندی نموده طبقه و شناسایی

 پیش باید تر پایین رده نیازهای. شکوفایی خود نیازبه و ودیگران خود سوی از حرمت به نیاز عشق، و داشتن تعلق به نیاز ایمنی،

 . شوند می برآورده ها فعالیت از ای دسته انجام با نیازها ازاین دسته و هر شوند برآورده نیازها سایر از

 به نیازهایش آوردن بر برای انسان مختلف متفاوتند. های فرهنگ در که دانست رفتاری های الگو توان می را ها فعالیت منشا

 های قرارگاه از متشکل را محیط لنگ جان.دهد  می صورت را رفتارها مجموعه ای و ورزد می مبادرت هایی فعالیت انجام

 دانش و ها ها، نگرش ش انگیز بازتاب فعالیت های نظام. آورند می پدید را فعالیت های نظام هم با پیوند در داند که می رفتاری

 .(1833)لنگ،آنهاست های فرهنگی هنجار و ها شایستگی منافع، محدوده در جهان به نسبت مردم
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 : است کرده تقسیم گروه سه در را ها فعالیت  یان

 ناگزیر شرایطی هر تحت فرد که خرید و ومدرسه کار محل به شد و آمد چون هستند اجباری کمابیش که ضروری های فعالیت

 فراهم آنها برای مطلوب که زمینه گیرند می انجام شرایطی در و ندارند حیاتی جنبه که انتخابی های فعالیت  آنهاست انجام به

 . تفریحی های فعالیت بینند مانند نمی آنها انجام به الزامی افراد صورت این غیر در باشد

 های فعالیت مانند نیستند امکانپذیر صورت جمعی از خارج و فضاست در دیگران حضور به منوط که اجتماعی های فعالیت

 چهارشنبه سوری... ،تظاهرات، عزاداری مراسم نمایشی،

 درجه آنکه مگر است انتخابی بر فعالیتهای آنها ویژه تاثیر و ندارند اثری چندان ضروری های فعالیت بر معموال محیطی عوامل

شوند.  می حذف نیز ضروری فعالیتهای از بسیاری ناچار به رت صو این در برسد که تحمل قابل غیر مرز به محیط بودن نامطلوب

 میان محیطی، تاثیرگذاری عوامل طیف در اجتماعی دارند. فعالیتهای اثر انتخابی فعالیتهای ارتقاء بر محیطیمساعد  عوامل

 (.1831)پاکزاد،گیرند می قرار انتخابی و ضروری های فعالیت

 می ایجاد مکان آن در انسان رفتار را برای ای بالقوه محیط ، ویژه موقعیت یک در محیط های قابلیت از ای مجموعه واقع در

 .(1833)لنگ،کند

 

 فضاهای عمومی و فعالیت های جمعی 

 هم و اصلی زبان در هم اما اند رفته به کار انگلیسی زبان از مختلفی های واژه معادل جمعی های فعالیت عرصه و عمومی عرصه 

 بر هابرماس یورگن آلمانی اندیشمند به عمومی عرصه درباره پردازی نظریه . نزدیکند هم به بسیار مفاهیم این فارسی زبان در

 و گیرد شکل می مردم عمومی افکار آن در که است اجتماعی زندگی از قلمروی مفهوم این از منظور هابرماس .گردد. می

 (.1891)چرمایف،تعامل و گفتگوی مردم است برای عمومی فضاهای مستلزم قلمروی چنین وجود اما یابد. می گسترش
عنوان بخش هایی از محیط مصنوع می توانند به نیاز های اساسی استفاده کنندگان خود پاسخ دهند و با فضاهای عمومی به 

جلب مردم به خود سبب ایجاد تعلق خاطر و سبب ایجاد تعلق خاطر و سرزندگی محیط شده و در خلق محیط مسکونی 

راحی، بدون در نظر گرفتن گستره ی فضاهای جمعی مطلوب نقش مهمی ایفا کنند. اما از آنجایی که اغلب در برنامه ریزی و ط

ساکنان، صرفا احجامی بدون توجه به نیاز کاربران خلق می شود، بیشتر فضاهای عمومی)جمعی( رضایت ساکنان را برآورد 

 (.1831شوئنوئر، )نساخته و برای آنها محیط های ناامن و ناخوشایند پدید آورده اند

فعالیتهایی است که در آنها صورت می گیرد. فعالیت های بیرونی در فضاهای عمومی در  شناخت این فضاها مستلزم شناخت 

 ساده ترین حالت به سه دسته فعالیت های ضروری، فعالیت های انتخابی و فعالیت های اجتماعی قابل تقیسم هستند.

روزانه)رفتن به محل کار، خرید و فعالیت های ضروری آنهایی هستند که تقریبا حالتی اجباری دارند مثل رفت و آمدهای 

 غیره(. 

فعالیت های انتخابی در شرایطی صورت می پذیرند که تمایل به انجام آنها و نیز شرایط محیطی مساعد وجود داشته 

 باشد)نشستن، بازی و غیره(.

فضاهای عمومی فعالیت های اجتماعی آن دسته از فعالیتهایی هستند که بیش از هر چیز وابسته به حضور دیگران در 

 .((Yuen ,2005کردن و غیره اند)تماشا کردن دیگران، صحبت

فعالیت های انسان معلول نیاز های اوست. فضاهای عمومی باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیاز های متنوع گروه 

ه ی نفوذ شامل بخشی از های مختلف اجتماعی در همه ی رده های سنی باشند. در این حوزه بندی، حوزه بالفصل و حوز

فضای بلوك ها می باشد که روابط اجتماعی در آن در قالب فعالیت های اجباری و در حین آمد و شد روزانه به وقوع می 

 پیوندد، حوزه مشترك یا عمومی نیز فضاهایی را در بر می گیرد که حضور و فعالیت در آنها به قابلیت آن فضاها در جذب افراد 
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و فعالیت در آنها به قابلیت ان فضاها در جذب افراد بستگی دارد و فعالیت های اختیاری و اجتماعی می توانند در بستگی دارد 

 .(1892)یزذانفر،آنها واقع شوند

 

                                                                                                                                               امنیت و ایمنی

 جکوبس امنیت در شهر را شامل ادراك و خلوت تعریف کرده است. درك امنیت توانایی احساس کردن حفاظت و امنیت نسبت 

-کند )چشمهایی را برای دیدن و نظارت ایجاد میبیگانگان اطراف است. پنجره های که رو به نمای یک خیابان است، فرصتبه 

 ها هستند، همیشه احساس ناامنی و موقعیت بر حضور هایی که فاقد این نوع پنجرهها و خیابانهای کوچه و خیابان( ولی کوچه

نایی کنترل افراد یا گروه ها  بر تعامل دیداری، شنیداری و بویایی با دیگران است. )جان سازد. خلوت توابیگانه را فراهم می

توانایی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و امکان تعامل اجتماعی دلخواه »  ( خلوت را1991یا آموس راپا پورت ) 1لنگ(

 نزوا منجر شود. تعریف کرده است. خلوت نباید به گوشه گیری از جمع و تمایل به ا« فرد

داند. و معتقد است این توانایی حاصل امنیت جکوبس نیز خلوت را در توانایی کنترل شخص در رابطه با اجتماع یا بیگانگان می

است. وجود ادراك امنیت و خلوت در یک همسایگی عمودی ضروری است ولی کافی نیست زیرا مفهوم دیگری به نام ایمنی نیز 

در مقابل آتش  دهد. ایمنیی وجود خود را بطور جدی در احساس آسایش و آرامش ساکنین نشان میهای عموددر همسایگی

 .(1833)جاوید، ]تواند احساس و ادراك ساکنین از آسایشو آرامش را تحت تاثیر قرار دهدسوزی و زلزله، باد که می

 حس هویت مکانی

های بلند مرتبه، گذشته از عدم دعوت کنندگی ساختمانهای مسکونی یکنواختی و یکسانی و سیمای غیر شخصی بلوك

-( تحقیقات نشان می1991بصری، یک اثر منفی در تربیت و ایجاد یک حس مکانی در اجتماع و همسایگی دارد. تئووهرانگ )

اند در ایجاد توها یا اشکال مختلف سقف، سبزینگی و ... میها، موتیفدهد که استفاده از عناصر بصری معمارانه مانند رنگ

( در 1991)8شخصیت مکانی تا حدودی کمک کند. حال چرا یک حس هویت مکانی در میان ساکنین اینقدر مهم است؟ شاوای

ها و نمادهای یک مکان اغلب کوچکترین و کمترین پیش نیاز برای ایجاد و مقاله خود ابراز دارد که قدرت تشخیص نشانه

جتماع است. و این حس تعلق و وابستگی عالوه بر این است که جزء نیازهای اصلی پرورش یک حس تعلق و وابستگی در یک ا

 .توان زمینه ساز ایجاد محیطی امن و پیوستگی همسایگی شودانسان است می

 

 چیدمان اجتماع پذیر و اجتماع گریز

توضیح چیدمان اجتماعی ترکیب چیدمان اجتماع گرا را برای ( Humphrey Osmond)یک روانپزشک به نام همفری اسموند

که روابط و فعل وانفعاالت را تسهیل می کند و چیدمان اجتماع گریز را برای چیدمان هایی که فعل و انفعاالت را سست می 

کند. ابداع کرد. او برای مثال راهروهایی را که به صورت اجتماع گریز هستند و اتاق هایی دایره ای شکل را که به صورت 

ی شده اند تشریح می کند.گرچه بیشتر تحقیقات بعدی روی کیفیت اجتماع گرایی و اجتماع گریزی در اجتماع گرا طراح

ها است. جایی که افراد فامیل  چیدمان فضاهای نشیمن است. نمونه بارز چیدمان اجتماع گرا میز نهار خوری در بیشتر خانه

 د.گیرند و چهره به چهره مقابل یکدیگر هستندور یک میز قرار می
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نمونه بارز چیدمان گریز، صندلی هایی هستند که به هم متصل اند، به طوری که چهره کسانی که بر روی آن نشسته اند به 

 طرف بیرون است و جدا از یکدیگر و در جهات مختلف هستند. بسیاری از چیدمان های نشستن به صورت پیوسته از یک سمت 

اجتماع گرا و اجتماع گریز ذاتاً خوب یا بد نیستند. بلکه سوال این است که کدام به سمت دیگر قرار می گیرندطراحی های 

 .(1839)حاتمی،رفتارها در موضوعی خاص با ارزش می باشند و کدام چیدمان این رفتارهای را تشویق می کند

عمومی گاه فضاها اجتماع پذیرند در طراحی محوطه های باز نیز از این شیوه ها استفاده شده است. در مکانهای عمومی یا شبه 

و مالقات های مردم را میسر می سازند و گاه اجتماع گریزند و هیچ فضای تجمعی در آنها در نظر گرفته نشده است. اسموند از 

 این واژه ها به صورت محدودتر و در مقیاس کوچکتر استفاده کرده است.

انهای اجتماع پذیر حضور مردم را تقلیل می دهد. برای بروز چنین رفتار نباید اینگونه فرض کرد که روابط چهره به چهره در مک

 اهای مورد قبول مردم قرار گیرند.های باید تمایل قبلی نیز وجود داشته باشد و قرارگاهها و مکانهای رفتاری باید در فض

م خلوت می باشد. چرا که باعث آنچه در وهله اول در مورد چیدمان اجتماع گرا به ذهن خطور می کند، تعارض آن با مفهو

ایجاد نوعی تعامل اجباری بین افراد استفاده کننده از آن می شود. بعنوان مثال صندلی های مترو که رودروی یکدیگر در 

 حداقل فاصله قرارگرفته اند 

اد نوعی احساس به ندرت یک تعامل اجتماعی را تشویق می کند بلکه با ایجاد نوعی تعامل اجباری، باعث می شود تا افر

 ناراحتی  کنند. اشتغال صندلی های تکنفره توسط اولین افراد وارد شونده، نشانگر این مطلب می باشد.

لذا چیدمان اجتماع گرا نباید منجر به ایجاد یک تعامل اجباری شود، بلکه می بایست به نوعی تعامل اجتماعی را تشویق 

 .(1839)حاتمی،کند

ده کنندگان حق انتخاب داده شود. یعنی نباید همه چیدمانهایی که توسط آن بتوانند خلوت همچنین می بایست به استفا

بیشتری داشته باشند نیز احتیاج دارند. همچنین تفاوت های فردی در تمایل به فضاهای اجتماع گرا یا اجتماع گریز از اهمیت 

است. صندلی  "رو داشتن"یا اجتماع گریز بودن بحث  خاصی برخوردار است. همانگونه که گفته شد اولین فاکتور اجتماع گرا

هایی که روبه رو هم قرار گرفته اند روابط اجتماعی را تشویق می کنند. این در حالی است که صندلی های پشت به هم از 

 بارزترین نمونه های چیدمان اجتماع گریزهستند.

تعامل اجتماعی کمتر است. البته این فاصله می بایست فاصله فاکتور دیگر فاصله است. هر چه فاصله بیشتر باشد میل به 

 فوت( باشد و فواصل کمتر می تواند خلوت مورد نیاز را تامین نکند. 4-12مشورتی)-اجتماعی

چیدمان های اجتماع گرا می توانند توسط عناصری از تعامل اجباری بکاهند و خلوت را بیشتر کنند. وجود عناصری نمادین می 

اینجا نقش مهمی ایفا کنند. توجه به مفهوم خلوت و تعامل اجتماعی در اینجا ارزش ویژه ای دارد. عناصری نظیر یک  تواند در

 .(1839)حاتمی،حوض کوچک یا باغچه ای با ارتفاع پوشش گیاهی کم می تواند نقش یک مانع نمادین را ایفا کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

با                                        نتیجه گیری                                                                                                                   

 ته بندی نمود:توجه به مطالعه انجام شده در این نوشتار ، می توان نتایج حاصل شده را در قالب الگوهای زیر دس

 الگو های ساختاری 

 

 الگوهای توده و فضا 

 

 الگو

 

 راهبرد

 

 نمود گرافیکی

 

ایجاد  -تمرکز توده ها حول یک فضای مرکزی

 شبکه ای از مراکز

 تمرکز اجزاء و عناصر واقع در فضا -

 استفاده از الگو های مرکز گرا -

استفاده از چیدمان مرکزگرا و مبلمان  -

 های اجتماع پذیر

 

شاخص نمودن عناصر جاذب در طول  - تلفیق فضا های پویا و ایستا

 ورودی اصلی در جهت تداوم حرکت 

 ها با یکدیگر  تلفیق فضاها و فعالیت -

ایجاد طیفی متنوع از فعالیت ها و گره  -

 های فعالیتی 

-  

 

همپیوندی مجموعه مسکونی با بافت  - پیوستگی توده و فضا -

 های واقع در اطراف مجموعه و مرکز

 محله

پیوند فضایی میان عناصر اصلی مجموعه  -

)گره ها به عنوان نقاط مفصل، محور به  

 عنوان عناصر ما بینی( 

ایجاد، تقویت و تداوم محورهای اصلی  -

اهمیت دادن به امتداد و برون خانه 

جهت سوق دادن ساکنی به استفاده از 

 این فضاها

ساختار منسجم ،تداوم و خوانائی و قابل  -

بودن فضا در جهت افزایش پیش بینی 

 حس تعلق به محیط 

-  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

استفاده از مرکزیت کارکردی و گره  -

 ها

استفاده از گره ها برای افزایش برخورد  -

های و آشنایی ساکنان با یکدیگر می 

 گردد.

نظر گرفتن امکاناتی جهت تعامل  -

اجتماعی در  گره ها، در جهت ایجاد و 

 توسعه تعامالت 

طراحی فضاها بر اساس فاصله و  -

مرکزیت کارکردی با هدف ایجاد و آغاز 

 روابط همسایگی و تعامالت اجتماعی 

توجه به مسیرها درجهت قرار گرفتن  -

فضاها برسر راه مسیرها و تبدیل به ایده 

ای جهت باال بردن مرکزیت کارکردی و 

 تبدیل آنها به گره 

-  

 

 الگوهای عملکردی 

 الگو

 

 گرافیکی نمود راهبرد

نظم و ترتیب بندی در سکانس های ایجاد  - رعایت سلسله مراتب عملکردی

شده در یک فضای متداوم با هدف 

جلوگیری از تمایز فاحش و یکدفعه در مرز 

میان سکانس ها و سعی بر ایجاد طیف 

 فعالیت ها و کالبد هر سکانس 

تفکیک عملکردها در مرزهای همجوار با  -

یکدیگر به شکلی مناسب از همدیگربدون 

 مخدوش کردن دید متوالی ناظر 

رعایت سلسله مراتب از قلمروها در محیط  -

در جهت افزایش کنترل و در نتیجه افزایش 

 احساس خلوت و امنیت در ساکنین 

 

رعایت سازگاری در همجواری عملکردها و 

 عملکردهاسهولت ارتباط 

برقراری نوعی نظم و ترتیب بندی میان  -

دسترسی های مجموع مسکونی  که 

متضمن طراحی متناسب با عملکردهای 

 مجاور باشد

صالح برخی دسترسی ها و کنترل نفوذ  -

 پذیری به مجموعه

ایجاد طیفی از فعالیت های سازگاری در  -

جهت تامبن راحتی وآسایش محیطی و 

 فضاتسهیل استفاده مناسب از  
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در همتنیدگی عرصه های عمومی، نیمه 

 خصوصی و خصوصی )مرز مشترک(

وجود یک سلسله مراتب از قلمروها در  -

محیط برای افزایش احساس خلوت و امنیت 

در ساکنین و  کمرنگ کردن نیروهای 

محیطی و نقوذ آنها با رعایت سلسله مراتبی 

از قلمروها و افزایش احساس کنترل و در 

نتیجه امنیت بیشتربرای کاربر در جهت  

 ایجاد زمینه استفاده از محیط 

درونی عرصه ها و سلسله حفظ پیوستگی  -

 مراتب بین آنها و ایجاد روابط متقابل 

اصالح برخی دسترسی ها و کنترل نفوذ  -

 پذیری به مجموعه
 

 

تفکیک و جداسازی قرارگاههای رفتاری و   - مشخص بودن قلمرو عملکردها

تامین خلوت مورد نیاز رفتارهای جاری 

درون قرارگاه و توجه به تاثیر رفتارهای 

 موجود در قرارگاههای مجاور 

عدم رها کردن بستر قلمرو بصورت یکدست  -

و بدون مرزبندی های خاص و ایجاد درجات 

مختلفی از تفکیک پذیری بصورت کالبدی   

امبن پتانسیل  الزم  برای بروز در جهت  ت

 رفتارهایی غیر قابل پبش ببینی

استفاده از عناصر متداول نظیر پوشش  -

گیاهی و اختالف سطح  برای ایجاد 

 مرزبندی مناسب

 ایجاد محصوریت فضایی -

 رعایت قلمرو عرصه ها و افزایش امنیت -

 

 

 

 الگوهای حرکتی 

 

 الگو

 

 راهبرد

 

 نمود گرافیکی

و خوانا برای  تقویت مسیر مشخص

 هدایت

 تقویت عناصر نشانه ای بافت -

 تعریف ورودی برای مجموعه مسکونی- -

ایجاد ضـرب آهنـگ توسـط عناصـر تکـرار شـونده        -

 ،برای حس  تداوم حرکت

 وضوح  مسبرها و گره ها -
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تفکیک مناسب عرصه های نشستن از راه های  - استفاده از فضاهای انتقال و مکث

عبور توسط پرچین ها، شمشادها و... و همچنین 

استفاده از اختالف سطوح بنحوی که خلوت 

بیشتری برای این عرصه ها فراهم شود، در عین از 

بین نرفتن مفهوم نظارت و نحوه چیدمان واحد 

های مسکونی در یک قلمرو در جهت شفافیعت 

 "خلوت"ایجاد تعادل بین دو مفهوممرز بین آنها و 

  "نظارت"و

 

ایجاد فضاها و عرصه های اجتماعی با رعایت تعادل  - کشش نقاط جذاب پراکنده

 پخش در محیط و محوطه مجتمع

بهبود و آرایش کالبدی و فضای تعریف شده توسط جرم  -

 و کالبد و پرهیز از فضاهای رها شده

 

 مشخص بودن اولویت حرکت سواره و پیاده - - رعایت سلسله مراتب حرکتی

استفاده از روشنایی متناسب با انواع نظام حرکتی - -

 در مسیر

تأکید کالبدی توسـط عقـب نشـینی بلـوك هـا و      - -

 ایجاد فضای باز جلوی آن ها

 استفاده از عناصر کالبدی جهت تعریف ورودی- -

 ایجاد، تقویت و تداوم محورهای اصلی -

 ایجاد نفوذپذیری- -
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