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 چکیده 

و پوشاک، زندگی در محیط اجتماعی است. مسکن  ترین نیازهای زیستی انسان بعد از خوراکاز اساسی

که بعد فیزیکی و سکونتی این محیط اجتماعی است، به عنوان جایگاه اصلی خانواده، برای بقای انسان و 

شود، در واقع یک کانون ای مسکونی ساخته میجامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. وقتی مجموعه

های خود به اصول منسجم و مشخصی نیاز جتماعی برای حفظ ارزشگیرد. این کانون ااجتماعی شکل می

دارد. مسکن به عنوان یک نیاز انسان و پدیده اجتماعی به سهم خود، دارای ارتباطات متقابل با رفتار و 

 فرهنگ انسانی است.

در بررسی مسأله مسکن عالوه بر بررسی ابعاد مربوط به ساخت و ساز و محاسبات فنی و بکارگیری 

سازی و شهرسازی، ابعاد رفتاری و اجتماعی این پدیده اجتماعی صالح مناسب و مقاوم در امر ساختمانم

 شود.نیز مطرح می

تواند موجب اند که فضای فیزیکی، دقیقا همانند قواعد حقوقی میبردهامروز معماران به این موضوع پی

های حقوقی، تنها ابراز بیان اصول و ارزشدهد که قواعد تقویت هنجارها شود. مطالعه معماری نشان می

تواند بیانی از اهداف و اصول جامعه باشد. محیط فیزیکی جامعه نیستند؛ بلکه محیط فیزیکی نیز می

 تواند بدون واسطه با هرکسی که آن را مشاهده کند با زبان بسته سخن گوید.می

ذارد؛ بنابراین نیاز به معرفی و شناسانده شدن طور ناخودآگاه در زندگی مردم تاثیر بگتواند بهمعماری می

توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور به مردم ندارد. مهندسان معماری می

توانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان پریشی افراد کنند. همچنین می

 دهد.ات روان شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و دیدگاه ها را نشان میاجتماعی بیافریند.تحقیق

تواند تمایالت انسان را شکل دهد، در حوزه روانشناسی محیطی، در مورد اینکه چگونه معماری می

هایی که به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه تأثیر های زیادی صورت گرفته است. در این حوزه ویژگیبحث

ها باید محتاط بود، زیرا معماری، تنها گیرد. البته در مورد پذیرش این یافتهمورد توجه قرار می گذارند،می

 گذارد.یکی از چند عاملی است که بر رفتار افراد تأثیر می

 محیط اجتماعی، مسکن، محله واژگان كلیدی:  
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 مقدمه -1

زی است که شخصا تجربه شده و جایی است که انسان از خانه مسکونی به عنوان فضای خصوصی مرجع اصلی انسان است؛ مرک

گردد. سکونت تنها به معنی گذراندن وقت در یک محل نیست بلکه خود را کند و باز به آن بر میآنجا حرکت خویش را آغاز می

و مبرهن با  های مداوم چندان که باید واضحدر خانه خویش احساس کردن است. گرچه امروز این مطلب به دلیل تغییر مسکن

 مرد از آغاز تا پایان مکان اولیه انسان بود )گروترکرد و سرانجام میشود، رشد میرسد. خانه که انسان در آن متولد مینظر نمی

،5731.) 

های متقابل اجتماعی، مانند گذشته امروزه نیز میزان آگاهی و شناخت نسبت به مسکن، به عنوان در برگیرنده قسمتی از کنش

گیرند و و ناقص است. به ناچار طراحان خانه، افراد و رفتارهای اجتماعی را به صورت عناصری جدا از هم در نظر می محدود

تواند صحیح باشد که در آن کنند. اما روشن است که کارکرد یک مسکن وقتی میها استنتاج میتر را از آنسپس روابط جزیی

اش تحت قاعده درآمده باشد، چنین است که مسکن به صورت یک ضابطه و خانههای رفتاری اشخاص و رابطه بین ساکن شیوه

 (.5711آید )دیلمان، اجتماعی و ساختمانی معتبر در  می

شده ها به خانه به عنوان مهمترین فضای کالبدی که محل استراحت و آرامش افراد خانواده بود، نگریسته میدر همه فرهنگ

تیاری حاکی از وجود نوعی آزادی و آرامش در فضای درونی خانه بوده است، به عبارت دیگر است. اصطالح چهار دیواری، اخ

  (.5735آمد )سلطانزاده، شمار میترین عرصه خصوصی برای افراد و اعضای خانواده بهخانه مهم

آمده است. از آنجایی که ای به وجود خانه در درجه اول یک نهاد است و نه یک سازه و این نهاد برای مقاصد بسیار پیچیده

ای فرهنگی است، شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تاثیر فرهنگی است که بدان تعلق دارد. احداث یک خانه پدیده

حتی در آن زمان نیز که خانه برای بشر اولیه به عنوان سرپناه مطرح بود، مفهوم عملکرد تنها در فایده صرف یا فضای 

شد. وجه سرپناهی خانه به عنوان وظیفه ضمنی، ضروری و انفعالی مطرح بود و جنبه مثبت عملکردی محض خالصه نمی

 (.5733مفهوم خانه ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانواده به مثابه واحد اجتماعی بود )آموس راپاپورت(، )حائری، 

انه نیست. یک سکونتگاه )یا آپارتمان، شود. سکونتگاه یک خرابرت گیفورد بین مفهوم سکونتگاه و خانه تمایز قایل می

کاندومینیوم، چادر یا به طور کلی هر محل مسکونی( یک ساختار فیزیکی است. خانه یک مجموعه غنی از معانی فرهنگی، 

 (.5733کند )گیفورد، جمعیتی و روانی در حال تکامل است که ما را به ساختار فیزیکی متصل می

ترین فضای مرتبط با آدمی است، توان گفت از میان فضاهای پیرامونی، خانه بالفصلوق میای از تعاریف فبه عنوان خالصه

گذارد. اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه گیرد و بر او هم تاثیر میطور روزمره از آن تاثیر میبه

گیرند. خانه تنها مکانی است و در مدت کوتاهی بدان خو میکند کند و مجموعه حواس پنجگانه دائما سرتاسر آن را طی میمی

گیرد و خلوت با خود، با همسر و فرزندان با دوست و واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت میهای بیکه اولین تجربه

 گردد.تعرض غیر در آن ممکن میدیگران همه و همه بی

مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار  بندی کرد کهتوان اینگونه جمعدر نهایت می

شود؛ مانند خواب، خوراک، استراحت، حفاظت آید. در این سرپناه، برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد تأمین میحساب میبه

 در برابر شرایط جوی و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت.
 
 مفهوم اجتماع گیری شکل-2

تر، گردد که به نوعی برای آرزوی برگشت به جوامع گرمپیدایش مفهوم اجتماع در علوم اجتماعی به اواخر قرن نوزدهم برمی

( برای اطالق 5151شود. در علوم اجتماعی این عبارت اولین با توسط گالپین )تر دوران گذشته اطالق میتر و هماهنگدوستانه

 (.smith 2001با روابط تجاری و خدماتی آمیخته بهم استفاده شد )به جوامع روستایی 
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این واژه امروز به مفهوم جامعه در دوران پست مدرنیستی در مقابل اجتماعات فرد محور دوران مدرن اطالق گردید و در واقع 

 (.Schaefer and lamm 2008دانند )آن را محصول تحوالت ساختارهای اجتماعی با پشت سر گذاشتن دوره صنعت می

دهد. آنجا که روابط اجتماعی متأثر از بندی گمنشافت و گزلشافت یا اجتماع و جامعه را پیشنهاد میفردیناند تونیس تقسیم

اراده طبیعی انسانهاست، از مفهوم اجتماع و آنجا که روابط اجتماعی تحت هدایت اراده عقالنی است، از مفهوم جامعه استفاده 

 ،آید )افروغمتضمن زندگی گروهی نزدیک، شخصی و پیوندهای سنتی است و فرد جزیی از کل به حساب می کند. اجتماع،می

5733.) 

گونه که گفته شد و به ویژه در تقابل با مفهوم اجتماع در دوره مدرن طبق آرای اکثر نظریه پردازان علوم از طرف دیگر همان

چراکه در واقع این مفهوم به معنی گرد هم بودن «. تبدیل شده است مفهوم اجتماع اینک به یک مفهوم ارزشی»اجتماعی 

 (.smith.2001یکسری از عناصر از طریق همبستگی و اتحاد، تعهد، تقابل و اعتماد است )

کند که های اجتماعی در مورد نقش ارزشی اجتماع در زندگی روزمره این  گونه بیان میعماد افروغ در کتاب فضا و نابرابری

اع چون ناظر بر تعهدات و انتظاراتی است که یک نفر نسبت به افرادی که زندگی نزدیک تنگاتنگ و بیشترین اشتراک را اجتم

 شود.در زندگی روزمره با آنان دارد یک مفهوم اخالقی شمرده می

ارگانیک و بهم پیوسته بعد از فروپاشی پیوندهای اجتماعی، دیگر خود را در یک رابطه « وارجامعه توده»در عصر به اصطالح 

یابیم. اجتماع همچون یک هستی روانی، اجتماعی و فضایی برای احساس امنیت هستی های منزوی میندیده و به مثابه جزیره

 .(5733شود )افروغ، شناختی مهم است. احساس خودش همواره در رابطه با احساسی از دیگران تعریف می

هایی است که آن را از جامعه چندان آسان نیست. اما اجتماع یا این تعریف دارای ویژگیبه هر حال تمایز بین اجتماع و جامعه 

 کند.متمایز می

 

 مسائل اجتماعی فرهنگی مسکن اجتماعی -

تجربه کشورهای مختلف با نظام اقتصادی و اجتماعی متفاوت، حاکی از آن است که هر کشور به تناسب ساختار اقتصادی و 

یابد که بدانیم ها در حل مشکل مسکن وقتی اهمیت میکند. دخالت دولتاجتماعی مسکن برخورد میاجتماعی خود، با وجه 

گیری خانواده و کارهای آن بازتاب شماری دارد که در روند شکلمشکالت دستیابی به مسکن، خود اثرات و عواقب اجتماعی بی

 دارد.

ه مناسب برای انطباق کودک با اجتماع پیرامونش باشد. از این رو شاید مهمترین مساله رفتاری یک محیط مسکونی، ایجاد زمین

محیط مسکونی باید بتواند به نیازهای سنین مختلف پاسخ داده و متناسب با آن تجهیز گردد. به عبارت دیگر، مسکن باید به »

های جمعی و فرد، مراقبتها، زندگی طیف وسیعی از نیازها پاسخ بدهد و نیازهای مربوط به زندگی خانواده، زندگی بچه

نیازهای مربوط به محیط پیرامون مسکن را پوشش بدهد. مطابق تعریف جدید، مسکن به منظور تامین رشد اجتماعی، عالوه بر 

 «.خود واحد مسکونی، باید محیط پیرامون آن را نیز در بر گیرد

از آن )مادر و فرزندان(، به محیط خارج از مسکن  های حداقل، خانواده یا بخش بزرگیدر جستجوی تامین این نیازها در مسکن

های گذران اوقات فراغت و یا یکی از تبعات کوچک سازی مسکن، کشاندن بخش اعظم فعالیت»برند. به عبارت دیگر پناه می

عهده فضای  ها از فضای خانه بهحتی اشتغال به خارج از منزل است. بدین ترتیب، تامین فضای مورد نیاز این گروه از فعالیت

شود. این امر گذشته از آن که تاثیر قابل توجهی در طراحی فضای عمومی شهر دارد، اگر مورد غفلت عمومی شهر گذاشته می

های مکمل ، بنابراین تجهیز و تامین بخش«تواند به کاهش وابستگی اعضاء خانواده و تزلزل بنیاد خانواده بینجامدقرار گیرد، می

ها را در ایجاد ند مدرسه، پارک، زمین ورزشی و ... که به تنهایی از عهده مردم خارج است، وظیفه دولتو پیرامون مسکن مان

 کند.چنین تجهیزاتی بیشتر می

نظران به اثرات تخریبی این نوع مسکن در زندگی خصوصی و جمعی افراد نظیر کوچک شدن به لحاظ  فرهنگی، برخی صاحب

اند. برخی دیگر از محققین نیز در خصوص این نوع مسکن به یک مشکل ثرات روانی و ...اشاره کردهابعاد خانواده )بعد خانوار(، ا
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استاندارد و مغایر با خلق و خو و متر مربع برای مسکن، غیر 14ها تعیین کنند.به نظر آنعمده اجتماعی و رفتاری ، اشاره می

نفره به لحاظ رعایت شئونات  1متر مربع، یک خانواده  31در متراژ باشد. برخی دیگر معتقدند به طور طبیعی عادت و رسوم می

 توانند زندگی کنند.و مسائل مرتبط با رفتار اجتماعی، به سختی می

ریزان اجتماعی و طراحان محیط را متوجه اهمیت حس مکان و جامعه مفاهیم مطرح شده توسط گوتچاک و افرت، برنامه

در محیط زندگی کرد. سیمور ساراسن در مورد مشکالت زندگی در جوامع غربی این  -تعلقنیاز مردم به پیوندجویی و  -محلی

ترین عامل زندگی شناختی اجتماع محلی مخرباعتقاد من است که تضعیف یا فقدان حس روان»کنند که گونه اظهار نظر می

 (.5735)لنگ، « مردم جامعه امروز ماست

 

 

 مشارکت اجتماعی -

ی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن مشارکت به معنای سهم

شناسی بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع امر شرکت نمودن و مشارکت به عنوان است. به همین جهت از دیدگاه جامعه

وهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر عمل و تعهد، عمل مشارکت تمایز است. مشارکت در معنای اول از تعلق به گر

رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد. از دیدگاه موریس دهد و معنای دوم شرکت فعاالنه در گروه را میمی

های جامعه عضویت هرگاه افراد در بطن هالبواکس مشارکت به عنوان یک پدیده اجتماعی عبارت است از درگیری در ارزش

 (.5733و هنجارهای جامعه خود زندگی کنند، در واقع در حیات اجتماعی مشارکت دارند )توسلی،  هاارزش

نظران مطرح می های اجتماعی از نوع ازهم گسیختگی و از خود بیگانگی یا ضدیت با نظم هر کجا که در بینش صاحبآسیب

اجتماعی است. به عبارت دیگر هر کجا که میزان شود، همواره نقطه مقابل و نسخه انسجام، پیوستگی، همبستگی و مشارکت 

گذارد. اجتماعی شدن به های اجتماعی رو به افزایش میها و انحرافیابد، آسیبمشارکت و پیوندهای اجتماعی کاهش می

فراد های عمل و اندیشیدن به کودکان، جوانان و اها و شیوهفرهنگی عبارت است از انتقال ارزش -عنوان یک پدیده اجتماعی

اند. روندهای اجتماعی شدن در واقع افزایش میزان مشارکت افراد در حیات ای که هنوز عضویت گروه را نپذیرفتهغریبه

اجتماعی است. بنابراین مشارکت اجتماعی حد واالی داشتن تعامالت اجتماعی است که در آن افراد با داشتن حس تعلق به 

 کنند.دانند و لذا برای انسجام و پایداری اجتماع تالش میگر سهیم میاجتماع یکدیگر را در هدف و سرنوشت یکدی

یابد، به همان نسبت نیز ادغام یا به همان اندازه که گروه از طریق مشارکت و دستاورد فعاالنه افراد به نوعی اتفاق نظر دست می

 (.5731پذیرد )توسلی، یکپارچگی با قانون اکثریت و مصالحه توافق می

اثرهای مسکن، مشارکت و همکاری خانواده در اجتماعی بزرگتر است. سهیم بودن خانوار گسترده در ترکیب مشترک با یکی از 

 دیگر اشکال خانواده اهمیت دارد.

های تعاونی را بر عهده گرفته و شرایط بهزیستی سالمی توانند با مشارکت خود مسئولیت پروژهاجتماعات منسجم و پایدار، می

های مسکن های مسکن پیامدهای گوناگونی به همراه دارد. طرحازند. درک و شناخت ابعاد این موضوع برای طرحرا فراهم س

 (.5733باید شکاف در بافت اجتماعی جامعه را به حداقل برسانند )رهبری، 

 محله-3

، خود را در یک محیط آشنا و ها نسبت به محیط مسکونی همان احساس خانه مسکونی خود را دارند و با ورود به محلهخانواده

 (.5731بینند )شکویی، خودی مثل خانه روبرو می

آید. هر اندازه سهولت دسترسی به موسسات بنابراین محله هم یک واحد فیزیکی است و هم یک واحد اجتماعی به شمار می

های محله یا واحد شود. واژهتقویت میپذیر باشد، احساس تعلق به محله بیشتر روی امکانای با پیادهعمومی و تجهیزات محله

اند. در اینجا منظور از محله یا واحد همسایگی، همسایگی و اجتماع محلی )در زبان انگلیسی( اغلب به جای هم استفاده شده
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 به شبکه روابط بین فردی یا رابطه فرد با یک گروه گفته شده« اجتماع محلی»محیطی جغرافیایی و کالبدی است. درحالیکه 

 (.5735است. )لنگ، 

نماید: محله از تجمع، پیوستگی کم یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی رالف تاملسون محله را این گونه تعریف می

 داند:آید و برای تشکیل یک محله شهری شرایط زیر الزم میو اتحاد غیر رسمی میان گروهی از مردم بوجود می

 فیایی از شهر با وسعت کم یا زیاد.دارا بودن یک حوزه جغرا -5

 پیدایش یا تکوین یک اجتماع کوچک گروهی از مردم شهر. -1

 (.5731وابستگی اجتماعی میان گروهی از مردم )شکویی،  -7

کنند، احتمال بیشتری دارد که تصور ذهنی زندگی می -یا به بیان لینچ در یک محله-مردمی که در یک منطقه همگون 

 (.5735خود داشته باشند )لنگ، روشنی از محله 

ها ترکیبات مختلف ای هستند که در آنها فراهم کننده زمینههای مختلف این است که آننکته محوری در مورد محله

 (.5733کنند )افروغ، ها عمل میشود و مردم در نتیجه این ترکیبفرایندهای اجتماعی محقق می

 

 مفهوم محله در بافت سنتی ایران -

ای خاص است. جامعه شهری رنگ گرفته از نظام عشیرتی، ه مثابه اصلی شهر سنتی، سکونتگاه قوم، نژاد، مذهب یا فرقهمحله ب

ای تحت شرایط خانوادگی، هایی را ایجاد کرد که به محله معروف شدند و هر قوم و قبیلهگیری خود مجموعهدر روند شکل

کرد. نیاز به همبستگی داخلی از طرفی و تهدید ای در شهر بنا میداگانههای خویشاوندی خود محله جمنافع مشترک و شبکه

گروه اجتماعی خودی در مقابل دیگران از سوی دیگر، لزوم خودکفایی نسبی را در زمینه خدمات و تاسیسات الزم توجیه 

 (.5731کرد )پاکزاد، می

باشد. در هر مرحله سنتی هنوز هم )هر چند کمتر( میداری کارکردهای بسیار مهم اجتماعی بوده و در نظام سنتی ما محله

چند مرکز تجمع گروهی وجود داشت که افراد در سنین مختلف در آن فعالیت داشتند که در درون خود، دارای خصوصیت یک 

ق رفتار گروه اجتماعی بودند. به این ترتیب در گذشته محله یک نقش بسیار مهم اجتماعی شدن و کنترل رفتار جوانان و تطبی

 (.5733ها یا هنجارهای ارزیابی شده را داشت )رفیع پور، آن

 ارتباطات اجتماعی مردم محله در گذشته و دوران معاصر-

ای آویزان که مانع ورود ها اغلب باز بوده و پردهای بوده است، که در خانهگونهارتباط تنگاتنگ بین مردم محله در گذشته به

ها بدون مانع به منازل همدیگر رفتند. بچهها در منزل و یا در کوچه به دیدن همدیگر میخانمشده است. اغلب افراد نمی

ها نزد هم افشا شود ابائی نداشتند. کردند و از این که مسائل آنرفتند. مردم محل نسبت به یکدیگر احساس محرومیت میمی

 (.5733، گیفوردآمد )ها( به حساب مین خانممسجد و یا تکیه بهترین نقطه مالقات و تبادل نظر )به خصوص بی

های خود را نمی کنند که همسایههای مجلل مناطق مرفه، ساکنین افتخار میمتاسفانه در عصر کنونی، خصوصا در بیشتر خانه

ش کنند و به داشتن خلوت بیشتر و تنهایی پشت درهای بسته ارزهای خود کمتر اتکا میشناسند. این افراد به همسایه

 دهند.می

های مسکونی و شهری ما از جهانی واجد روح و آمیخته با طبیعت، به یک محیط لبریز از سر و صدا، سردرگمی و امروزه محیط

رسد که سه عامل اصلی زیر باعث این تغییرات گسترده در زندگی روزمره ما شده فردگرایی تغییر جهت داده است. به نظر می

 است:

 های اجتماعی به مکان.در مقابل وابستگیتعامل فرد گرایانه  -

 زندگی شهری در مقابل زندگی در طبیعت. -

 تکیه بر محیط الکترونیک در مقابل تماس مستقیم با طبیعت. -

 (.5731، پرناهای سودمند با مردم، و با محیط بوده است )نتیجه جریان فوق، مشکل شدن حفظ گسترش ارتباط
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 ساختار اجتماعی فرهنگی محله -

فرهنگی سبب ایجاد عامل روانی تعلق به محله و پیروی از آداب و رسوم واحد و نیز احساس تمایز نسبت  -مبستگی اجتماعیه

چنان تجانس فرهنگی در هر محله وجود به ساکنین دیگر محالت بود. به طوری که در چارچوب روابط اجتماعی ارگانیک آن

یافت. در هر محله از فقیرترین ای که امروز شاهد آن هستیم، نمیبعد فیزیکی داشت که اختالف طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان

کردند. روابط عشیرتی حاکم بر جامعه و محله نقش اجتماعی هر فرد را به صورت طبیعی در تا ثروتمندترین مردمان زندگی می

یف و حقوق خاصی برخوردار بودند. خود کرد. ساکنین محله نسبت به یکدیگر و به محله از وظااین خانواده بزرگ مشخص می

دیدند. در عین حال این احساس همبستگی شدید و را جزیی از جمع و بقا و آسایش خود را در کارآیی و قدرت مجموعه می

 (.5731شد )پاکزاد، آلود، باعث تمایز نسبت به دیگر ساکنین شهر و محالت میغالبا تعصب

بندی محله موثر بود و شبکه ارتباطی و مرکز محله و گیری و استخوانظریفی در شکل روابط اجتماعی مذکور به صورت بسیار

کرد. تحت تاثیر چنین شرایط اقتصادی و انبار، مسجد، حسینیه، سقاخانه و حمام را تعریف میدیگر عناصر کالبدی مانند آب

کرد و آن شامل مرکزی بود که همه ر پا میای در خود باجبار به خود کفا بودن نسبی، هر محله تاسیسات اقتصادی ویژه

 (.5731ساخت )پاکزاد، مایحتاج روزانه و کوتاه مدت محله را فراهم می

 

 ساختار کالبدی محله -

اقتصادی جامعه از انسجام و همگنی خاصی برخوردار بود. یکی از  -بافت کالبدی محله به عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی

 (.5731بندی فضاهای دسترسی بود )پاکزاد، نده در بافت محالت، وجود سلسله مراتب در صورتدهمهمترین عوامل هویت

هر محله محدوده و مرز کمابیش مشخصی داشت، هرچند که غالبا مرز و محدوده به طور کامل با موانع یا عالیم کالبدی و 

توانست محدوده محله را تشخیص دهد، اما دگی نمیشد، به ساای وارد میشد و اگر فردی نا آشنا به محلهفیزیکی مشخص نمی

 (.5735دانستند که به کدام محله تعلق دارند )سلطانزاده، هریک از ساکنین محله به خوبی می

شد. ای که همان کوچه است، برقرار میارتباط هریک یا چند واحد مسکونی بوسیله بن بست خصوصی یا فضای نیمه خصوصی

وچه واقع در آن، روابط اجتماعی افراد از هر خانواده گسترده یا چند خانواده ساده موجود در بن بست به با گذر از بن بست به ک

ها، برخوردها و به دنبال های اصلی و میدانچهها و گذرها و رسیدن به راستهیافت و با عبور از کوچهتعداد بیشتری افزایش می

 (.5731شود )پاکزاد، یآن روابط اجتماعی ساکنین محله باز هم بیشتر م

دانستند که در ایام ناامنی و جدال از ورود های هر محله به ساکنان آن بیش از دیگران تعلق داشت و آنان خود را محق میراه

بندی، مرکز محله به صورت یک راسته در کنار های متخاصم به محله خود جلوگیری کنند. در یک نوع محلهساکنان محله

های داخلی هر های کوچک استفاده کنند. بنابراین راهتوانستند از آن برای تجمعای که مردم میگرفت به گونهبازارچه شکل می

 (.محله برای ساکنان آن جنبه عمومی و برای سایر اهالی شهر، در اوقات عادی، جنبه نیمه عمومی داشت )سلطانزاده، 

های مسکونی حضور قابل پیگیری است. مفهوم محله به مجموعهتوان گفت مفهوم محله همچنان در جامعه ما به شکل می

ای هنوز هم در تصورات نوستالژیک افراد وجود دارد و هر خانواده بر اساس تعلق طبقاتی و امکانات مالی خود صورت رنگ باخته

 (.5731کم و بیش در جستجوی محله مناسب خویش در سطح شهر است )پاکزاد، 
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 حلهفرهنگی م -نقش اجتماعی -

باشد. محله نهادی است که توان گفت محله جزعی از سازمان فضایی شهر است که در آن روابط افراد به صورت رو در رو میمی

توانند توانایی برای فعالیت اولیه به وسیله یک تعامل موثر فردی و جمعی را درون آن و یا از از طریق  آن افراد و موضوعات می

 (.5731د )هودسنی، ورای آن به اجرا در آورن

توان فضاها را ها بایستی مدنظر قرار دهند، امنیت اجتماعی محله است. مییکی از مواردی که طراحان به ویژه در طراحی محله

ای طراحی کرد که فرصتی برای عمل خالف وجود نداشته باشد و اعمال کنترل از طرف ساکنان یک محله بر کلیه به گونه

 پذیر گردد.نهای محل امکافعالیت

تواند به شکل مطلوب انجام پذیرد که محل تحت نظارت در حیطه فعالیت و مسئولیت افراد شناخته شود. در نظارت زمانی می

بهترین حالت، یعنی زمانی که ساکنان منطقه تحت نظارت را در مالکیت خویش احساس کنند، محافظت به طور کامل انجام 

هایی که مقعر گذارد. شکلمان نیز در نظارت کافی بر ساختمان و محیط اطراف آن اثر میشود.همچنین شکل کالبدی ساختمی

 (.5737احاطه بیشتری بر محیط پیرامون ساختمان دارند )طالبی،  Uو  Lهستند همانند 

های جاریها و ناهنای، عاملی اصلی در پیشگیری از بسیاری آسیبای و نقش هویت محلهدر گذشته حضور شبکه روابط محله

در واقع روابط اجتماعی پیوسته میان ساکنین محله به نوعی نظارت موثر بر انواع (. 5731محیطی بوده است )موسوی، 

 آورد.ها را فراهم میفعالیت

شود. ای است که در اثر از دست دادن حمایت اجتماعی برای فرد حاصل میخانمانی پدیدهرابرت گیفورد معتقد است که بی

حمایت »رود. مرحله دوم از بین می« حمایت خانواده»شود: مرحله اول خانمان میخانمان احیانا طی مراحلی بیبییک فرد 

 (.5733هد )گیفورد، حمایت اهل محل را از دست می« فرد»رود. مرحله سوم از دست می« دوستان

گردید تا گذشته ها سبب میآن همچنین محالت شهری به دلیل نزدیکی مکانی اعضاء و احساس عمیق تعلق مکانی -

ای از نیازهای عاطفی و روانی ها توان تامین پارههای فراوان اجتماعی، فضای موجود بین ساکنین آناز ایفای نقش

 ساکنین را نیز داشته باشند.

ها، احساس روابط اجتماعی پیوسته بین اهالی محل، حضور خرده فرهنگ تعامل و همیاری، حفظ حریم و حرمت -

های موجود و بسیاری از سئولیت در قبال سالمت و بهداشت فرهنگی و اجتماعی محیط بر حسب سنین و ارزشم

خصوصیات کارکردی دیگر نشانه دیگری بر نقش محالت شهری گذشته در حکم الگوهای موفق تعامالت انسانی است 

 (.5731)موسوی، 

 اصول معیارها در پایداری محله -

توان برای توسعه پایدار در مقیاس شهر یات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهای بسیاری را میها و تجربدر قالب نظریه

توان به سرزندگی، هویت، پویایی، سازگاری، و محله مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمله این اصول و معیارها می

 شوند.تصر بحث میتنوع، خوانایی و دسترسی اشاره کرد که در ذیل به طور مخ

 هویت و سرزندگی 

توان در ها را میوضوح در درک از محله و سهولت در شناخت و برقراری پیوند بین عناصر و اجزاء آن با سایر رویدادها و مکان

زمره هویت محله دانست. معنی در محله با شکل فضایی و کیفیت آن در ارتباط مستقیم است، در حالیکه وابستگی شدید به 

 (.6731ها قابل تمایز باشد )لینچ، ها و محلهای است که از سایر مکانهنگ نیز دارد. محله با هویت محلهفر

توانند از ساختاری قابل ها و فضاهای شهری میرود. محلهشمار میها بهخوانایی محله از جمله معیارهای هویت و پایداری محله

ای منفی به شمار ها، تجربهها، به ویژه غریبهیج شدن انسان در شهر و محلهدرک برخوردار باشند. برای مثال، گم شدن و گ

یابی و هدایت کننده، عناصری بسیار مهم در خوانایی محله توانند با هدف جهتها میرود. برای تحقق این منظور، نشانهمی

ها، بناهای مرتفع و ظر ویژه، شکل خیابانتوانند در قالب بناهای خاص و منحصر به فرد، مناها میمحسوب شوند. این نشانه

 (.6736، چرمایف عناصر کالبدی خاص بروز داشته باشند )
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محله خوب و پایدار سکونتگاهی است که سالمت و بهزیستی ساکنین و بقاء موجودات زنده در آن تامین باشد. از جمله عوامل 

ست. این فضاها با میزان جذابیت خود و اثرگذاری بر ذهن موثر در ایجاد سرزندگی در محله، وجود فضاهای عمومی مناسب ا

های توانند سرزندگی محله را تامین کنند. برای مثال، تخصیص فضای مناسب برای عابرین پیاده، انجام فعالیتانسان می

هایی مانند جنبههای مناسب برای خرید مردم )نه فقط از جنبه اقتصادی، بلکه از اقتصادی، ترافیک آرام، امکانات و زمینه

ها، مراکز فرهنگی، رستوران و کتابخانه موجبات ارتقاء تفریح(، فضاهای تفریحی نظیر سینما و تئاتر، مکان ورزشی، موزه

ها و فضاهای سرزنده برخوردار بسیاری از محالت قدیمی که از بافت .(6736، چرمایف )کنند سرزندگی محله را فراهم می

 شود.ریزی میها برنامهوالنی بوده که تکامل یافته و امروزه در جهت نگهداری آناند، محصول دوره طبوده

 

 پویایی و سازگاری 

های شهری نیز با حالت ارگانیک پویا سیر تاریخی خود را سپری ها و زنده بودن طبیعت، محلههمراه با تداوم زندگی انسان

هایی از تداوم و محیطی هستند. مثال، اقتصادی، کالبدی، و زیستها مکان تالقی تعامالت و عوامل اجتماعیکنند. محلهمی

توان در این موارد دید. تداوم زندگی ساکنین محالت از گذشته تا حال، تغییر و تداوم در انواع و الگوی عوامل فوق را می

های مسکونی و غیر مسکونی، انها نسبت به کل مرکز شهر، کمیت، کیفیت و ارزش بناها و ساختمها، پویایی مکان محلهفعالیت

ها، الگوی توزیع فضاهای باز، سبز و شبکه معابر، مصالح ساختانی مختلف بومی و غیربومی، الگوهای الگو و عمر ساختمان

های جدید شهری در قبال نیازهای جدید اجتماعی و فرهنگی، و منظر منطقه از نظر طبیعت و مالکیت، تجهیزات و فعالیت

 مرزهای محله.

توانند به تدریج الذکر به عنوان فشارهای اجتماعی و اقتصادی میهای فوقتغییرات در هریک از شرایط، عوامل و ویژگی

ها در قطعات توان در تغییر در الگوی ساختمانها را میموجبات تحول و دگرگونی کالبدی محله را فراهم کنند. این دگرگونی

ها، فرسایش و نابودی سازی، تغییر کاربریموجود، ایجاد تراس و بالکن(. بلند مرتبههای خود )برای مثال جانمایی ساختمان

درختان و فضاهای سبز، فرسایش زیست محیطی از طریق افزایش ترافیک، فرسودگی تجهیزات شهری و از دست دادن کارایی 

که چنین تغییراتی گاه به عنوان یک تهدید ها، فضاهای آموزشی و غیره( مشاهده کرد. در حالیها )کتابخانه ها، درمانگاهآن

های شغلی رشد و ها و فرصتکنند. تکامل محله در قالب تغییرات فوق ادامه دارد. برای مثال، همچنان که خانوادهخودنمایی می

 شوند.زنند و نیازهای جدید مطرح میها تعادل محلی را برهم میافول دارند، مهاجرت

های ها و برنامههای شهری هستند، راهبردها، سیاستناپذیر محلهدید که حاصل تغییرات اجتنابدر پاسخگویی به نیازهای ج

ها را تحت تاثیر قرار دهد. تواند میزان کارایی برنامههایی میشوند. نقاط قوت و ضعف هریک از چنین برنامهمختلفی تجربه می

های پاسخگویی است. برای مثال، نگهداری و ها و برنامهپذیرش تغییرات و سازگاری سیاست رسد،اما آنچه که مهم به نظر می

ها و بناهای فرسوده، گسترش و توسعه کمی ها، اعم از بناها و فضاهای عمومی، نوسازی و بهسازی بافتهای محلهنوسازی بافت

ا نیازهای جدید از ای جدید و تامین فضاهای جدید سازگار بها )برای مثال افزایش تراکم ساختمانی( برای تأمین نیازهساختمان

 (.6731آن جمله هستند)حبیب، 

 

 تنوع 

شوند. هر ها به عنوان دو عامل مهم و تعیین کننده در کیفیت زندگی محسوب میهای آنهای ساکنین محالت و فعالیتخصلت

محیطی در جوامع مختلف، شهرهای مختلف و زیستدو خصلت مذکور به تبع شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

الذکر، همچانکه در اصل پویایی و سازگاری های مختلف، از تنوع الزم برخوردار هستند. این در حالی است که شرایط فوقمحله

یارهای توان در قالب اصول و معشوند. اصل تنوع را میبحث گردید. در مسیر تاریخ تغییر کرده شرایط جدید جایگزین می

های خواهند بود ها در نظر گرفت. با رعایت این اصل، شرایط کالبدی و فضاهای محله به گونهکارایی، سرزندگی و پایداری محله

 (.Edward ,1997که قرار گرفتن در راستای نیازهای جدید، از جامعیت برخوردار بود و نیازهای متنوع را پاسخگو باشد. )
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ترین عوامل موثر در های اقتصادی و اجتماعی و کالبدی. آن یکی از مهما طیف وسیعی از شاخصبرای مثال، تنوع در مسکن ب

 الذکر است. از جمله:های فوقپایداری محله است. پاسخگویی واحدهای مسکونی نیازمند توجه به تغییرات در شاخص

 یر در بعد خانوار و سن ساکنین(.تغییرات در ساختار جمعیتی ساکنین )نظیر شاخص زیربنای متنوع به تبع تغی -

 نشینی، ویالیی و سنتی و معیارهای زیبائی شناسانه ساکنین(.تغییرات در شرایط اجتماعی و فرهنگی )نظیر الگوهای آپارتمان -

 جویی در زمین(.محیطی )ضرورت افزایش تراکم و صرفهتغییر در شرایط طبیعی و زیست -

 های مختلف اقتصادی )نظیر مسکن کوچک(.ها در دهکا در دهکدهتغییر در شرایط اقتصادی خانواره -

 های شغلی.تغییر در نوع فرصت -

 تغییر در سرانه مالکیت خودرو -

ها و سازی، مصالح ساختمانی متنوع، و تنوع در سیستمسازی، مقاومو تغییر در شرایط فناوری )نظیر امکانات بلند مرتبه -

 های مختلف حمل و نقل(.گزینه

 

 دسترسی 

ترین تفاوت حرکت و دسترسی در تواند در قالب اهداف متنوع خود ابعاد مختلفی را در برگیرد. عمدهحرکت در محله می

مقیاس محله در مقایسه با واحدهای بزرگتر از آن )نظیر شهر، منطقه و کشور( ارتباط محسوس و مستقیم آن با زندگی و 

توان از آن فضایی با عملکردهای متنوع را نیز انتظار رای رفت و آمد نیست، بلکه میخانوارها است. دسترسی در محله تنها ب

توانند فضایی برای لذت بردن از فرایند حرکت باشند. برای مثال، میدان تجلی کیفیت شهرنشینی بوده و ها میداشت. دسترسی

هایی را ز مکان و حس فضا است. نظیر چنین ادراکهای پیرامونی خود، در برگیرنده مفاهیمی ابا شکل، مقیاس و کیفیت محیط

های مختلف در شهرهای مهم جهان دید. از جمله این میدان سن مارکو در ونیز، دومو در میالن، تایمز در توان در میدانمی

در این  (. 6731من در پکن، هنزالس در پراگ و میدان سرخ در مسکو نام برد )چپمن: نیویورک، کنکورد در پاریس، تیان

راستا، مسیرهای پیاده بسیاری در شهرهای جهان نیز عملکردهای مختلف در رابطه با تعامالت اجتماعی، بازار و تفریح را دارند 

(barton,2003.) 

های ارتباطی و معابر در مقیاس محله که عملکردی فراتر از فضای صرف تردد داشته ریزی، طراحی و احداث شبکهدر برنامه

 توان مد نظر قرار داشت، از آن جمله:ل و معیارهایی را میباشند، اصو

ها )داخل و خارج محله( با تاکید بیشتر بر استفاده کنندگان بدون دسترسی: دسترسی آسان برای همه مردم به فعالیت -

 توان حرکتی.اتومبیل و یا افراد کم

ها و سترسی راحت پیاده به مراکز خدماتی، ایستگاهراحتی دسترسی: دسترسی مستقیم و راحت به وسایل نقلیه عمومی، د -

 ای.سایر تجهیزات محله

های خلوت )امنیت ها و بدون گوشههای خیابانی، وجود نظارت از ساختمانامنیت: کاهش تصادفات، کاهش ترس از جرم -

 شبانه(.

 فیت زندگی و تقویت احساس جامعه محلی.های مردم برای افزایش تعامالت اجتماعی، ارتقاء کیفضای اجتماعی: محل مالقات -

 سواری با هر دو منظور ورزشی و تفریحی.روی و دوچرخهتفریحی: امکان استفاده از معابر با قصد پیاده -فضاهای ورزشی -

 های صوتی و کاهش مصرف انرژی.های ناشی از حمل و نقل، کاهش آلودگیمحیط زیست: کاهش آلودگی -

 هزینه جابجائی. اقتصادی: کاهش زمان و -

 های عمومی و خصوصی.پارکینگ -فضای پارکینگ کافی: پارک کنار خیابان -

 تعادل: تعادل و توازن بین انواع حرکت )پیاده، دوچرخه، اتوبوس و خودرو شخصی برای اهداف مشخص(. -
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 بررسی مفهوم همسایگی -4

باید محیط پیرامون آن را نیز در برگیرد: زیرا نی، میبرای تامین رشد اجتماعی، عرصه مسکن، عالوه بر خود واحد مسکو

تواند نیازهای طبیعی ساکنان خود را مسکنی که در محیط نامناسب قرار گیرد، حتی اگر خود دارای شرایط مناسبی باشد، نمی

ن در سطوح تامین کند. ایجاد یک فضای مسکونی مناسب، نیازمند شناخت نیازهای خانواده در رابطه با محیط مسکونی آ

 مختلف خواهد بود که اولین حلقه در بردارنده مسکن، در این نظام سلسله مراتبی، همسایگان است.

 61-5به مجموعه  (. 6711شوند )شکویی، کنند، همسایه گفته میدر محالت افرادی که بر پایه خانه مجاور هم زندگی می

 شود.خانه کنار یکدیگر یک همسایگی گفته می

 عنوان یک مجموعه خردتر درون محله همسایگی به -

دانستند، دارای ابعاد معین و ای که ساکنان تعدادی خانه خود را همسایه یکدیگر میدر گذشته وسعت و اندازه محدوده

مشخص نبود، بلکه به تعدادی عوامل متعدد از جمله خصوصیات کارکردی و کالبدی معبری که چند واحد مسکونی در آن قرار 

و نیز خصوصیات اجتماعی و معیشتی مردم هر شهر بستگی داشت. همچنین کیفیت رابطه میان همه ساکنان  گرفته بود

های دیوار دارای بهترین روابط همسایگی هایی که همسایه محسوب می شدند،یکسان نبود. در حالت عمومی، همسایهخانه

ی روابط مستحکمی با یکدیگر بودند. در مرحله بعد همه بست قرار داشتند داراهایی که در یک کوچه بنبودند، سپس همسایه

آمدند. بنابراین کیفیت روابط همسایگی بیش از هایی که در یک کوی قرار داشتند، همسایه یکدیگر به شمار مییا بیشتر خانه

ه استفاده از آن با ها در تعیین سرنوشت کوی خود و نحوها بستگی داشت. همسایههر عاملی به رابطه مکانی فضایی بین خانه

ها و معابر محدوده مسکونی یکدیگر همکاری داشتند و به صورت ضمنی همه آنان به طور مشترک خود را صاحب اختیار راه

توانستند با یکدیگر آمدند، میشمار میای که ساکنان آنان همسایه یکدیگر بههای متعلق به محدودهدانستند. مثال بچهخود می

ای دور حتی های یک کوچه به کوچهر بازی کنند، بدون اینکه کسی معترض آنان شود، در حالی که اگر بچهدر محدوده مزبو

کردند، ممکن بود که مورد اعتراض ساکنین آنجا قرار گیرند. بنابراین ساکنان رفتند و در آنجا بازی میواقع در محله خود می

ها اختیار گذر و کوی محدوده خود و همسایهها، صاحبهمسایه هر واحد مسکونی، نخست خودشان را به صورت مشترک با

های متعلق به محله خود سهیم دانستند و در مرحله بعد خودشان را در تعیین سرنوشت محله و نحوه استفاده از راهمی

 (.6731شمردند )سلطانزاده،می

مراتب حرکتی از گذرهای عمومی به هاصل محرمیت به صورت کالن نیز در واحدهای شهری، به خصوص در محله سلسل

خصوص حکم فرما بود. به عنوان نمونه گره همسایگی و نحوه قرارگیری واحدهای مسکونی در یک محله براساس سلسله مراتب 

بست، مفهوم شبیه آنچه از بست و شبکه بیگرفت؛ در واقع در واحد سازنده اصلی به نام بنعمومی به خصوصی شکل مینیمه

بست ساده است به صورت یک واحد همسایگی که رابطه غنی داد. اولی که بنرود را به ما ارائه میایگی انتظار میگره همس

بست از رابطه شود. در اغلب موارد این فضا به صورت پاتوق زنان همسایه بود. اما شبکه بیاجتماعی و کالبدی دارد مطرح می

ای را به خوبی در آن مشخص است و هنوز هم واحدهای مسکونی شبکهتری برخوردار است ولی وجه همسایگی پیچیده

 (.6731مسعود، توان همسایگی نامید )بانیمی

 

 الگوی روابط اجتماعی -

اگر خانه را به مثابه درون و جامعه را به مثابه محیط بیرون در نظر بگیریم، همسایگی در واقع فضای انتقال است که این تداوم 

بیرون در تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فرد و جامعه، نقشی بسیار مهم دارد. در واقع پس از نهاد خانواده، رشد از درون به 

گیری هویت اجتماعی فرد اولین تأثیر را پس از همسایگی اولین نهاد اجتماعی است که فرد درون آن پا کی گذارد و بر شکل

 خانواده دارد.

های گذارد و روابط اجتماعی همسایگی، یکی از جنبهثرهای متقابل مهمی به جای میایجاد روابط همسایگی برای شهرنشینان، ا

های گرایی نمادین، بر اهمیت گروهپایدار زندگی شهری است. دیکنز نیز مانند متفکران پدیدارشناسی، بویژه رویکرد تعامل
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مکانی است. اعتقاد بر این  -ذ اجتماعی محلیکند و تاثیر همسایگی، شکلی از نفومرجع در قالب تاثیرات همسایگی تاکید می

 (.6733گذارد )افروغ، ها اثر میهای اجتماعی مردم، بر شیوه تفکر و عمل آنهای محیطاست که ویژگی

یابد. حتی در اغلب معموال بعد از ازدواج، تولد کودکان، بزرگ شدن کودکان به تدریج احساس وابستگی به محله افزایش می

 (.6731شود )پوردیهیمی، ها و همسایگان میکودکان سبب آشنایی و دوستی خانواده موارد، دوستی

باشیم همسایگان مشابه ما هستند، رضایت از سکونتگاه بیشتری است. عامل مرتبط با این همچنین هنگامی که قبول داشته

یم که تعادل مناسبی از جدایی و دههایی را ترجیح میموضوع میزان خصوصی در عین حال اجتماعی محله است. ما خانه

 (.6733همگرایی با همسایگان مناسب حال ما در آن فراهم شده باشد )گیفورد، 

نماید و اغلب کودکان مسائل سالگی مهم می 61های موجود میان محالت شهری برای تربیت کودکان به ویژه تا سن تفاوت

گیرند. محله مسکونی و زمین بازی، در عین حال ن مجاور فرا میها و همسایگامحیط اجتماعی خود را از دوستان، همبازی

تر هر کودکی به شدت تحت تاثیر خرده فرهنگ منطقه مسکونی خود ها است. به سخن سادهمحل یادگیری و یا انواع بدآموزی

 (.6711گیرد )شکویی، قرار می

ها و جوامع قومی بسته اثر عامل اجتماعی بچههای ترسد، مجاورت کارکردی بیش از همه بر زمینههمچنین به نظر می

ای مسکونی بزرگساالن یکدیگر را نشناسند، کودکان ممکن است به خوبی با هم آشنا باشند. گذارد. حتی اگر در منطقهمی

له جریان ها یعنی جایی که بخشی از زندگی اجتماعی محروها و خیاباناند. کودکان در پیادهای واقعیها هم محلهمعموال بچه

 (.6736کنند )لنگ، دارد، بازی می

شوند و از طریق آن تواند به مثابه یک جهان کوچک باشد که در آن کودکان اجتماعی میبه این ترتیب یک واحد همسایگی می

 (.madanipour,2003گیرند )قرار می« یافتن هویت خویش»درون فرایند 

موجب تقویت نظارت افراد بر محیط زندگی خویش و ایجاد امنیت بیشتر  تقویت روابط همسایگی از طریق ساختار فیزیکی،

 (. 6737تواند یکی از اهداف طراحی قرار گیرد )طالبی، شود. این امر میمی

 یابد.ها افزایش میشود و تعاون و همیاری آنهمچنین ارتباط همسایگان، به هنگام نیاز و بحران بیشتر می

طور کلی کیفیت فیزیکی و اجتماعی محله در هر افتد. بهها نیز در روابط همسایگی موثر میاز طرفی ترکیب سنی خانواده

 (.6711کند )شکویی، شرایطی که باشد، گذشت زمان و مدت اقامت به افزایش روابط اجتماعی همسایگان کمک می

ای مهم و قابل توجه در رابطه همسایگی در جوامع بزرگ کنونی دستخوش تحوالت مهمی شده است. ولی در عین حال هنوز

، در حد پیشرفته و ترقی فرهنگی و تکنولوژی که باشد، انسان در کنار شود؛ زیرا در هر جامعهجامعه بشری محسوب می

کند و ناگزیر به برقراری حداقل رابطه همسایگی بویژه در مورد شکل خاص زندگی آپارتمانی، قابلیت های دیگر زندگی میانسان

 توان به شرح زیر بیان کرد:دارد که بسیار فعال و صمیمانه باشد. عوامل موثر در نوع رابطه همسایگی را میآن را 

 های دیگر برخوردار هستند.اقتصادی مناسب، افراد واقع در پایگاه باال، از همسایگی بهتری نسبت به گروه -پایگاه اجتماعی -

ی رابطه همساگی بهتری هستند، در حالی که افرادی که وقت خود را صرف افرادی که اوقات فراغت بیشتری دارند، دارا -

 تری دارند.کنند، همسایگی نسبتا ضعیفهای سمعی بصری میمطالعه یا سرگرمی

 شود.تعداد فرزندان بر نوع همسایگی موثر است و با افزایش تعداد فرزندان از قوت همسایگی کاسته می -

شود و افرادی که از نظر سن، شغل و یا تحصیل دارای وضعیت همسایگان به یکدیگر می ها سبب نزدیگیوجود همسانی -

 نمایند.یکسان هستند، روابط بهتری با یکدیگر برقرار می

شود. بدین نحو یک یابد و با افزایش فاصله از میزان آن کاسته میروابط همسایگی بر اثر نزدیکی واحدها افزایش می -

 (.wallance,1969است که هم از نظر فیزیکی و هم ذهنی در خاطر مردم شهر تعریف شده باشد ) همسایگی زمانی موفق
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 های کالبدیالگوی-

در اوایل قرن بیست میالدی در حوزه طراحی مسکن،دو عدد دیدگاه اصلی نهضت مدرن،که توسط برخی پژوهشگران به 

جزای محله و مجموعه های خود اتکا را پیشنهاد کرده اند.بر اساس خردگرایی و تجربه گرایی تعبیر شده اند،دو صورت کامال م

هر دو دیدگاه مقصود اصلی طراحان استقرار نهاد اجتماعی محله در محیط های کالبدی طراحی شده بوده است.این دو دیدگاه 

و اثار اجتماعی و کالبدی فکری در جریان نهضت باغ شهر ها و کنگره معماری مدرن به دو طریق مختلف تدوین شده اند و هر د

مهمی بر طراحی مجتمع های مسکونی بعدی گذاشته اند. واحد همسایگی کالرنس پری،که توسط استاین و هنری رایت در 

های این دو قطب متضاد توانند مثالرادبرن به اجرا در آمد و واحدهای مسکونی پیشنهادی لوکوربوزیه در مارسی فرانسه می

 (.6731فر، عینیمعماری محسوب شوند )

های قبلی ای محلی پیشنهاد کرد؛ او تحت تاثیر نظریهشناس امریکایی الگویی کالبدی برای سکونت جامعهکالرنز پری جامعه

ها بر های بازی کودکان، واحدهای همسایگی و تاثیر آن( بود که بر اهمیت گروه نخستین خانواده، گروه6111چارلز کولی )

و ایجاد الگوهای هنجاری رفتار تاکید داشت. کولی معتقد بود که روابط چهره به چهره و احساس جامعه ها اجتماعی شدن بچه

 محلی، به ویژه برای کودکان اهمیت زیادی دارد.

« واحد همسایگی»ای به عنوان نقطه عطف نواحی مسکونی کامل کرد. ( نظریات کولی را با پیشنهاد مراکز محله6113پری)

 (.6736شکل وسیعی در سراسر دنیا به کار گرفته شد، ولی میزان موفقیت آن متفاوت بود )لنگ،  پیشنهادی او به

وی همچنین چهار عنصر اصلی رابرای چنین محیطی تعریف کرد که شامل یک مدرسه ابتدایی، پارک کوچک یا زمین بازی، 

دسترسی ایمن پیاده نمود. اندازه کنترل شده،  ها و خدمات عمومی باها، خیابانهای کوچک و ترکیبی از ساختمانفروشگاه

های گیری خیابانهای روشن و تفکیک شده، فضاهای باز، فضاهای اداری، خدمات تجاری در مقیاس محله و نظام شکلحریم

 (.6731فر، اند )عینیداخلی شش ویژگی کالبدی پیوند دهنده چهار عنصر اصلی محله

برد. اول رویکرد های اخیر در الگوهای طراحی مسکن در نیمه دوم قرن بیستم نام میر دههفر از دو رویکرد جدید ددکتر عینی

ها بر اساس عملکرد بندی نمونهشناختی طراحانی چون راب کریر و اندره دوانی و الیزابت پالتر زیبرک که هدف آن دستهگونه

شناسی فضاهای شهری های مسکن و گونهه گونههای زیادی برای تشخیص پیشینیا ویژگی خاص است و در این جهت کوشش

های پیاده و طراحی های شهری در کشورهای مختلف و طراحی مجموعههای با عنوان دهکدهانجام شده است. طراحی مجموعه

س شناختی است که اسادهند. دومین رویکرد، رویکرد بوممحله سنتی جدید در امریکا بعضی از این الگوهای عام را تشکیل می

های مسکونی بیشتر به ها مطالعه زندگی مردم در فضای زندگی روزمره است و با مطالعه تجربه مردم در محیط مجموعهآن

فضایی پایدار باشند. مطالعه و طراحی مشارکتی فضاهای محله، ضوابط راهنمای  -هایی اتکا دارند که از نظر اجتماعیحلراه

های پاسخده بعضی از این های مسکونی تدوین شده و مطالعه محیطدر محیط طراحی که براساس مطالعه تجربه ساکنین

 (.6731فر، دهند )عینیها را تشکیل میحلراه

یک همسایگی زمانی هویت قوی خواهد داشت که از یک ترافیک سنگین در امان باشد، دونالد اپلیارد و  مارک لینتل دریافتند 

ها محل گیرند. آنجا را به عنوان حوزه خانه در نظر میاشند، مردم کمتر آنتر بکه هرچه ترافیک یک منطقه سنگین

 (.wallance,1969دانند تا یک جای خصوصی و شخصی )شان را یک خیابان میزندگی

های همسایگی ایجاد یک هسته شهری و فضای عمومی مرکزی مانند یک میدان، پارک، مسجد یا مدرسه در طراحی مجموعه

ساکنان را در کنار یکدیگر گرد آورد و به ایشان احساس تعلق به یکدیگر را ببخشد، ضروری است. این فضای برای اینکه 

گیری و برقراری روابط اجتماعی و تعهدات کند و یک کانون برای شکلعمومی در واقع قلب مجموعه همسایگی را تعریف می

های جدید مسکونی، گرایش مجدد به ایجاد طراحی مجموعه(. بنابراین نکته مهم در madanipour,2003گردد )جمعی می

 اجتماعات کوچک محلی از طریق طراحی است.
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 لزوم سازگاری اعضای کالبدی و اجتماعی -

آید. معنی مکان در آگاهی افراد شوند، رابطه جدیدی بین فضا و جامعه به وجود میدر دوران مدرن که فضا و زمان دگرگون می

دهد. معیارهای قدیمی رفتار نیز تحت این شرایط ر نتیجه معنی فضا عمل اجتماعی را تحت تاثیر قرار میاز بین رفته و د

گیرند. زندگی شهری محیطی شود، در نتیجه روابط اجتماعی منزلت خود را از دست داده و افراد از هم فاصله میدگرگون می

م خصوصی یعنی خانواده و حریم اجتماعی یعنی محیط شهری شود و شکافی بین حریشلوغ، ناشناخته و خطرناک محسوب می

ها از اجتماع و زندگی اجتماعی و حرکت به سوی زندگی منفرد و شود جدایی خانوادهای که حاصل میآید. نتیجهپدید می

کل واحدهای ای است. با این ترتیب خانواده نقش جدیدی میابد و خانه باید این نقش را تکمیل کند، لذا شخانواده هسته

یابد مسکونی منفرد و جدای از هم در شهر با شکل زندگی فرد که تمایل به جدایی از جامعه داشت، بسیار همخوانی می

 (.6731)پوردیهمی، 

آوری ارتباطات ممکن است بیش از این سازگاری بین فضاهای اجتماعی و کالبدی جوامع آینده را از میان ببرد. در عین فن

های اخیر الگوهای طراحی جوامع به شدت اری از مردم، جوامع محلی هنوز اهمیت دارد. روشن است که در سالحال، برای بسی

شناسان در مورد زندگی اجتماعی تحت تاثیر مفاهیم اجتماعی بوده است. همچنین روشن است که نتایج کلی تحقیقات جامعه

 (.6736 و محیط کالبدی نیاز به شفافیت و غنای بیشتری دارد )لنگ،

اش را از تجاوز و رقیق شدن های خاص زندگی، نیاز به مرزی در اطرافش دارد تا بتواند طبیعت ویژهیک گروه انسانی با شیوه

آفریند تا خرده نماید و هم فضایی میهای زندگی اطرافش حفظ کند. این مرز هم خرده فرهنگ را محافظت میتوسط شیوه

تواند به یک محدوده همسایگی نیز منتقل شود های خارجی در ارتباط باشد. این بحث میعالیتفرهنگ )زیر فرهنگ( بتواند با ف

ها نیاز به ردپایی عریض، شاید که خود یک خرده فرهنگ است؛ منتهی در مقیاس کوچکتر، یعنی وقتی مرز بین خرده فرهنگ

توان گفت محدوده تر باشد. حتی میتر و روشنساده تواند خیلیها میهای تجاری و یا صنعتی دارد، مرز همسایگیاز فعالیت

باشد. البته تعداد کمی مغازه ها یا امکانات اجتماعی میسر نمیها یا خیاباننفر به کمک مغازه 111یا  511ها با این همسایگی

مرز همسایگی باید قوی  در حد همسایگی مانند بقالی، کافه یا نانوایی و ... به تعریف یک لبه همسایگی کمک خواهد کرد. یک

 و قابل تعریف باشد. اگر مرز خیلی ضعیف باشد، همسایگی قادر به تعریف شخصیت خود نخواهد بود.

 مردم نیاز به یک واحد فضایی قابل شناسایی دارند تا به آن احساس تعلق کنند. سه نکته در مورد همسایگی حائز اهمیت است:

 باشند.ریف هستند دارای جمعیت محدود میهایی که قابل شناسایی و تعهمسایگی -

 پوشانند.منطقه کوچکی را می -

 کند.حضور یک راه اصلی در میان یک همسایگی آنرا تخریب می -

یابد. این تعداد محدود دسترسی ها به همسایگی محدود باشد، همسایگی اهمیت و تعریف خاصی میدر حقیقت اگر دسترسی

کنند. در واقع مرزهای همسایگی بخاطر درک گذاری میها به داخل یک همسایگی عالمتکه راه هایی بدل خواهد شدبه دروازه

 (.wallamce,1969ماند )ها توسط مردم در ذهنشان زنده میشدن دروازه

گ شود تا تعارض بین افراد که اغلب ناشی از تفاوت خرده فرهناین خرد شدن جمعیت در قالب مناطق کوچکتر بعالوه باعث می

ها نیز باید طوری کنار هم واقع شوند که تفاوت زیادی با هم نداشته باشند، هاست، نیز به حداقل برسد. البته خرده فرهنگ

های زندگی اعمال ها و شیوهچون داشتن تفاوت زیاد و غیر عادی، فشار قوی را بر مناطق مجاور به جهت مطابق نمودن ارزش

 (.6735کند )الکساندر، می
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 گیرینتیجه -۵

های مختلف مورد توجه توجه به اجتماعات محلی از رویکردهایی است که در طراحی شهرهای جدید پس از مدرنیسم به صورت

نماید و یکی از فاکتورهای اصلی در قرار گرفته است. احیای مفهوم محله و همسایگی به ثبت و حفظ جوامع از درون کمک می

. همچنین شرایط فیزیکی و اجتماعی محله و منطقه مسکونی هر یک به نحوی در میزان بحث توسعه پایدار اجتماعی است

 افتد. رضایت از همسایگی موثر می

کند، در حالی که طراحی شهری بر روی طراحی فضاهای مطالعات پیرامون مسکن معموال بر روی بحث خلوت تاکید می

ها تاکید کرد، در توان تنها بر یکی از این عرصهمعماری صحیح نمیعمومی تاکید دارد. این در حالی است که در یک طراحی 

دهد، و روابط اجتماعی محلی موقعیت مناسبی را برای اجتماعی شدن واقع فضای باز خصوصی روابط همسایگی را رشد می

نماید. در کشور اد ضروری میآورد، بنابراین توجه همزمان به هر دو نوع فضا برای تامین نیازهای اجتماعی افرکودکان فراهم می

مان امری است های همسایگی به عنوان یکی از ارکان اصلی شکل دهنده شهرهای سنتیما طراحی کالبدی محالت و مجموعه

 که سابقه درینه دارد. 

طح زندگی محلی، شیوه قالب بخش بزرگی از جمعیت کشور ما در گذشته بوده و در حال حاضر نیز با وجود اینکه تغییر س

درآمدها و اتکای بیشتر به استفاده از خودروی شخصی نیازهای محلی مردم تقلیل یافته است، این شیوه همچنان در فرهنگ و 

های خود را در زندگی مردم غلبه دارد همچنین سنت دیرپای ایرانیان در حفظ احترام به روابط همسایگی همچنان ریشه

 ن حفظ کرده است.فرهنگ و هنجارهای اخالقی مردم این سرزمی

ها متفاوت گشته اما اکنون از یک سو نهاد خانواده نیز دچار تغییر و تحول شده است و نیازهای اجتماعی افراد و نحوه تامین آن

کنندگان که در حقیقت معرف فرهنگ دهی فضاهای معماری الگوهای رفتاری استفادهاست و از سوی دیگر در طراحی و شکل

ها نیز ای شده است که دیگر نه تنها خانه، بلکه محلهگونهرد توجه قرار گرفته است. روند طراحی فضاها بهجامعه است، کمتر مو

 اند.هویت و عملکرد خودرا از دست داده

شدند. اشکال ها بنا میهای قدیم، هنگامی که سازنده خود استفاده کننده از محیط بود، مفاهیم رفتاری بر پایه سنتدر زمان

 کرد.یافت و همراه با پیشرفت  فرهنگی تغییر میها بر حسب نیازها و ملزومات اجتماعی و فرهنگی تکامل میانهسنتی خ

های ها و گردش مجموعهای طراحی کرد که با توجه به نحوه دسترسیهای همسایگی را به گونهتوان مجموعهبنابراین می

های مسکونی به عنوان یک محله عمل کند و ج روزانه، هر کدام از مجموعهمسکونی در اطراف فضای باز و ارائه خدمات و مایحتا

های اجتماعی و های گذشته را بار دیگر در محیطدر واقع بدین نحو مردم را به داشتن مستحکم همسایگی تشویق نمود و ارزش

 کالبدی دربر دارنده خانه، احیا نمود.
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