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Blurring boundaries between public and private spaces
To promote community interactions in residential area

Abstract
In recent decades human living spaces have been interrupted 
by cultural aspects of multi media era. Human scale of 
cities and as a consequence, citizen’s satisfaction can be just 
achieved when an interactive dialogue between citizens arise 
in cultural, social and economical aspects of community. So, 
privacy is a key component of this procedure to satisfy a desire 
to express levels of individuality on citizens dwelling.
This paper research and analyses successful historic case 
studies of housing projects in different countries and historic 
dwellings of Iran to evaluate relationships between dwellings 
and public spaces that offer progressive levels of privacy.
This paper conclude that there should be a multiple 
transitional spaces between the street and interior of 
dwelling that provide varying degree of privacy in a 
community-oriented environment that encourages family 
and community values, contributes to the healthy living 
of residents without depriving their privacy, implement 
controlled public spaces and visual permeability to be able 
to supervise children and promote safety.
Keywords: Public Space, Dwelling, Private Space, Social 
Interaction.  

چكیده 
امروزه فضاهای زیستي انسان دچار دوپارگي ها و آشفتگي هاي ناشي از رشد 

رس��انه ها و مظاهر تمدن عصر ارتباطات گردیده است. مقياس انساني شهرها و 
در پي آن رضایت ش��هروندي، تنها زماني مي تواند ایجاد ش��ود كه انسان فارغ 
از ظواه��ر و نمودهاي ش��هري نوی��ن در موقعيتي چهره به چهره ب��ا دیگران به 
تعامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زیستي رسيده باشد. اصل محصوریت در 
فضاهاي س��کونتي، یکي از ابعاد این روند قلمداد مي شود؛ كه در سایه تعریف و 
فهم آن در جوامع فرهنگي مختلف، مي توان به وجوه رضایت مندي ش��هروندي 

ساكنان دست یافت. 
تحقي��ق حاضر با تکيه ب��ر مطالعات ميداني و اس��نادي به بررس��ي یافته هایي 
در س��کونت گاه هاي س��نتي ایران و نمونه هاي كش��ورهاي  دیگر پرداخته و به 
دسته بندي الگوهاي به كار رفته در این مجموعه هاي سکونتي اقدام نموده است. 
مي ت��وان از تجزیه و تحليل مطالب به  این نتيجه رس��يد كه فضاهاي پيراموني 
مورد نظر مي بایس��ت قابليت برآوردن خواس��ته هاي س��اكنان، قابليت كنترل و 
قابلي��ت نظارت بصري بر فعاليت كودكان و ایج��اد امنيت در محيط عمومي را 

داشته باشند.

واژگان كلیدي: 
طراحي مسکوني، سکونت گاه، فضاي جمعي پایدار، كنش اجتماعي.
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مقدمه
انس��ان متمدن در جهان عجيب و آشفته اي زندگي مي كند. 
آدم��ي مي توان��د در ارتباط با جهان باش��د، بي آنکه از محل 
س��کونت خود قدمي فراتر بگذارد. واژه با هم بودن و مفهوم 
آن را ممکن اس��ت زیاد جدي نگيریم، اما جدایي روزافزون 
آدمي��ان از یکدیگر و از س��ایر مظاهر حيات در این س��ياره 
مس��أله اي جدي اس��ت. هر انسان انس��ان هاي دیگر را به 
مقي��اس خود كمتر مي بيند. باید آدم ه��ا را در ميان جمعيت 
شهر، بر شاهراه ها و یا بر صفحه دوبعدي تلویزیون یا سينما 
تماش��ا كرد. در حقيقت، مردم زماني  كه خود را در شهرهاي 
قدیمي، ش��هرهایي كه آغاز، رش��د و مقصود خاص شهر در 
چهره و مظاهر كالبدي آنها مرئي و مش��هود است، مي یابند 
احساس لذت و رضایت  خاطر مي كنند. سيماي شهر، مظهر 
منحصر به ف��رد زندگي و فعاليتي اس��ت كه در ش��هر جریان 

دارد. 
خيابان ها در دوران گذش��ته شهرس��ازي ایران، مکان زنده 
ش��هري جهت تعامل اجتماعی-فرهنگ��ي و تفریح و تفرج  
س��اكنان بود ولي امروزه تضاد حل ناشده بين پياده  و وسایل 
 نقليه به  همراه مشکالت حاصل از آلودگي هاي زیست محيطي 
و صوت��ي، خيابان را به ص��ورت غير قابل اس��تفاده  درآورده 
 اس��ت. در حقيقت، امروزه فضاي بين ساختمان ها در زندگي 
ش��هري، به  اندازه خود س��اختمان ها اهميت دارد)چرمایف، 
1371: 25(. ه��ر واحد مس��کوني باید چ��ون جزئي زنده و 
طبيعي از محيط هاي بزرگتر در نظر گرفته شود. خانه، جزئي 
از كالبد یک ش��هر اس��ت و براي آنکه بتوان��د وظيفه خود 
را به شایس��تگي انجام دهد، به سيستم هاي جریان دهنده و 
ارتباطي وابسته است. با این تعریف، خانه همبسته  مسکوني 
نقاطي مشخص در تسلسل   مراتب عرصه هاي كالبدي شهر 
به وج��ود مي آورند. خانه ها خواه در امتداد خيابان قرار گيرند، 
خواه بر گرد محوطه اي جمع  ش��ده باش��ند، مجموعه اي را 
پدید  خواهند  آورد. اندازه و ش��ماره  دقيق عرصه هر چه قدر 
كه باش��د، پيوس��تگي درون عرصه باید كاماًل حفظ شود و 
سلس��له  مراتب بين عرصه ها باید به ميزان  بس��يار به تأثير 
روابط بي��ن عرصه ها به وجود آید. به عب��ارت   دیگر مفاصل 
بي��ن عرصه هاي متوالي یا مجاور، ميزان جدایي آنها، ارتباط 
دقي��ق آنها با یکدیگر، نوع تح��ول و جابه جایي كه بين آنها 
صورت پذیرد، صرف  نظر از اندازه خاص عرصه ها یا شماره 

آنها اهمي��ت حياتي دارد. با كاربس��ت  مفصل بندي و ایجاد  
 ش��بکه اي  از فضاه��اي هماهنگ و در  عين  ح��ال متباین، 
زمينه عينيت یافتن مفاهيمي چون محرميت، سلسله  مراتب، 
مقياس، قلمرو، س��ادگي، پيچيدگي، تمركز و عدم تمركز در 

محله فراهم مي آید)توسلي، 1376: 32(.
ه��دف از این مطالعه دس��تيابي ب��ه راهکارهایي در طراحي 
مجموعه مس��کوني اي اس��ت كه با از ميان برداشتن وضوح  
مرز مي��ان فضاي  عموم��ي و خصوصي در آن به زیس��تي 

اجتماعي دست یافت.

روش تحقیق:
و  كتابخان��ه ای  مطالع��ات  اس��اس  ب��ر  حاض��ر  مقال��ه 
پژوهش هاي اس��نادي صورت پذیرفته اس��ت. براي نيل 
به این هدف الزم ش��د ت��ا نمونه هایي كه در آن ارتباط 
موفق��ي ميان فضاي مالکيت خصوصي با فضاي عمومي 
ایجاد ش��ده، جهت معرفي موارد كلي��دي و پارامترهاي 
مؤثر، در ایجاد ارتباط بين فضاي داخل و خارج بررس��ي 
كرد و با توجه به اصول ایجاد سلس��له مراتب عرصه هاي 
مختلف در شهرسازي كهن ایران، به نتایجي تطبيق پذیر 

با این اصول دس��ت یافت.

بررسي مفاهیم به صورت عام
س��اختار بس��ياري از ش��هرهاي كه��ن ایران ب��ر پيوند 
فضایي مي��ان عرصه ه��اي مختلف از طری��ق گذرهاي 
اصل��ي و فرعي اس��توار اس��ت. در این رابطه از ش��ش 
عرص��ه مي توان ی��اد ك��رد: فضاهاي عمومي ش��هري، 
نيمه عموم��ي، فضاهاي عموم��ي خاص یک  فضاه��اي 
گروه، فضاه��اي خصوصي خاص یک گ��روه، فضاهاي 
خصوص��ي خان��واده و فضاه��اي خصوصي ف��رد. پيوند 
كالبدي ميان عرصه س��وم و پنجم همان پيوندي اس��ت 
كه بين عرصه مس��کوني )فض��ای خصوصي خانواده( و 
محيط��ي گش��وده تر )فضای عمومي خ��اص یک گروه( 
موجود اس��ت و معمواًل به عنوان ارتباط و پيوند بين خانه 

و ش��هر از آن یاد مي ش��ود)چرمایف، 1371: 45(.
چني��ن تقس��يم بندي را مي ت��وان به ص��ورت كلي ت��ر نيز 
مط��رح نم��ود؛ یعن��ي فضاه��اي عموم��ي، نيمه عمومي، 
نيمه خصوص��ي و خصوص��ي. گاه عرصه ه��اي مختلف با 
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 یکدیگر مرز مش��تركي مي یابند كه خ��ود بر تعيين اندازه 
نس��بي عرصه هاي مجاور یکدیگر مؤثر اس��ت. اما آنچه 
مهم است، پيوس��تگي دروني عرصه هاست كه باید حفظ 
شود و سلس��له مراتب بين آنها تحت تأثير روابط متقابل 

به وج��ود آی��د  )بحرین��ي، 1378: 27(.
 از آن رو كه خانه براي سکونت خانواده مورد  استفاده قرار 
مي گيرد بهتر است طراحي آن در ارتباط مستقيم با طبيعت 
باش��د. به همين ترتي��ب خانه متش��کل از گروهي عرصه 
مي گردد كه با اندیشه اي نظام مند استقرار یافته و هر كدام 
در خود واجد پيوس��تگي باش��ند. در ای��ن بينش هر عرصه 
درون��ي خانه معادلي در بيرون داش��ته و تنها از این طریق 
مي توان فضاي زیس��ت فردي آدمي را از چهارچوب بسته  
خانه به سوي زندگي مشترك اجتماعي در فضایي عمومي 

كه بدان احس��اس تعلق داش��ته باش��د س��وق داد. 
خلق نظام حركت��ي به عنوان ني��روي پيوند دهنده، با توجه 
به ش��بکه اي  بودن ساختار، بس��يار  پيچيده است كه توضيح 
چگونگي آن امکان پذیر نيست. یکي از دسته بندي هایي كه 
جهت ایجاد نظام تعاملي هم زمان و درزمان به عنوان نيروي 
س��ازمان دهنده عرصه ها بيان ش��ده به صورت زیر خالصه 

شده است :
 ایج��اد، تقوی��ت و تداوم مح��ور اصلي، ایجاد ش��بکه اي از 
مراكز برحس��ب سلسله مراتب فضایي كالبدي، ایجاد وحدت 
ش��کلي از طریق پيمون  بن��دي، ایجاد نماده��اي مرتبت با 
یکدیگر )هماهنگ و متباین(، تركيب عملکردها براي ایجاد 
وحدت فضایي، ایجاد عرصه عمومي به عنوان بس��تر روابط 
اجتماعي، تنظيم سلس��له مراتب فضای��ي، تقویت گذر اصلي 

پياده)حبيبي، 1382: 39-32(.

سلسـله مراتب عرصه هاي مختلف در شهرسازي 
ایران

به منظ��ور آگاه��ي از چگونگي سلس��له مراتب عرصه هاي 
مختلف از عمومي تا خصوصي ترین عرصه در شهرس��ازي 
كهن، بررسي اجمالي برخي از اجزای تشکيل دهنده ساختار 
كالبدي ش��هرهاي س��نتي به صورت هر چند اجمالي بيان 

شده است. 
1- محله: محالت مس��کوني با حریم مشخص و گاه كاماًل 

بسته از مشخصات اصلي ساختار شهرهاي اسالمي به شمار 
مي روند. محله مجموعه اي از خانه ها و ش��بکه معابر بود كه 
با توجه به امکانات س��اكنان، كاربري ه��اي عمومي در آن 

پيش بيني شده و مجموعه را خودكفا مي ساخت.
2- خانـه: خانه بویژه در ش��رق )به س��بب ارجحيت زندگي 

خصوصي و خانوادگي( واحد اصلي زندگي شهري محسوب 
مي ش��ود. خانه به عنوان نمادي از جه��ان متمركز به بافت 
ش��هري شکل مي داد، كه حياط مركزي از عناصر اصلي آن 
به ش��مار مي رفت. درونگرایي منتج از حس س��نتي و دیني 
از مکان بوده اس��ت، مکان فيزیکي یک مسلمان در ارتباط 
 .(Ardalan, 1973: 32)تنگاتنگ ب��ا تن وي اس��ت
آنچه در اش��کال متفاوت استقرار بنا در زمين واحد مسکوني 
مش��ترك اس��ت، توجه به سلس��له مراتب فضایي از محيط 
خصوص��ي و امن خانه به عرصه عمومي ب��ا در نظرگرفتن 
حریم هاي دیداري، ش��نوایي، امنيتي و رواني اس��ت. فضاي 
س��ردر ورودي معمواًل با عقب نشستگي از لب گذر، ماهيت 
نيمه عمومي اي داش��ت كه فضاي مناس��بي براي استراحت 
عابران و گفتگوهاي دوس��تانه صاحب خانه با دیگران ایجاد 
مي نم��ود. پس از ورودي، هش��تي به اش��کال مختلف قرار 

اصول سازمان دادن فضاهای شهری

تعادلالگو

وحدت و كثرتمركزیت

رابطه انسان و محيطحریم

معاني بيان و استعارهتضاد

رفتار انسانيدوگانگي

سلسله مراتب

)جدول شماره1( اصول سازمان دادن فضاهاي شهري )مأخذ: بحريني( 
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مي گرفت ك��ه عمومي تری��ن فضا در عرص��ه  خصوصي 
خان��ه  ب��ود  .

3- شـبكه معابر: بافت ارگانيک محالت قدیمي حکایت 

از وجود سلس��له مراتب دقيق و منظمي در ش��بکه معابر 
داش��ت كه از خصوصي ترین معابر ت��ا عمومي ترین آنها 
را با ظرافتي خاص به یکدیگر پيوند داده و آس��تانه ها را 
به دقت تعریف مي كرد. چنين سلس��له مراتبي را مي توان 

به صورت جدول ش��ماره1 تقس��يم بندي نمود.
4- مركز محله: مرك��ز محله، عمومي ترین عرصه محلي 

و مح��ل تجم��ع و برخ��ورد هم محله اي ه��ا، محس��وب 
مي ش��ود. از آنجا كه مركز محله، مکاني بود كه بسياري 
از برخورده��ا و تظاه��رات اجتماع��ي در آن نم��ود پيدا 
مي ك��رد و پاس��خگوي ني��از س��اكنان محل ب��ود، زنده 
و فعال ب��ودن آن، نش��ان از انس��جام اجتماع��ي افراد و 
عالقه من��دي ایش��ان به حف��ظ و ارتقای محل��ه و یا به 
عبارت��ي قلم��رو خوی��ش و كس��ب هویت��ي اجتماعي و 

مکاني براي آن داش��ت.

فضایي براي زندگي همگاني 
به منظور ایجاد زیس��تي اجتماعي در محيط مس��کوني 
نمونه های��ي ك��ه در آن ارتب��اط موفق��ي مي��ان فضاي 
مالکي��ت خصوصي ب��ا فضاي عمومي، به عنوان بس��تر 
روابط اجتماعي ایجاد ش��ده، ارتب��اط بين فضاي داخل 
و خ��ارج در جهت ایج��اد وحدت فضای��ي، را می توان 
بررس��ي كرد. گر چ��ه پروژه ها در نق��اط مختلفي اجرا 
ش��ده اند ولي اصول موفقيت آنها را در هر كجا مي توان 

به كار بس��ت.

1- خانه هاي بالپور1 در بمبئي نو2 : 
هدف اصلي این پروژه دستيابي به عدالت شهري با جادهي 
بي��ش از 90 درصد از منحني درآمد بمبئ��ي بوده و با درنظر 
گرفت��ن درآمدهاي متفاوت اس��تفاده كنندگان، خانه هایي در 
اندازه هاي مختلف براي اقشار مختلف از فقير تا غني ایجاد 
ش��ده اس��ت (Rewal, 2000: 25) )تصویر شماره1(. 
فضاي باز نيمه عمومي ایجاد ش��ده مانند حایلي ميان فضاي 
عموم��ي و خصوصي قرار گرفته كه باعث تعامل بين داخل 

و خارج مي گردد.

 
)تصوير شماره1( تجمع 7خانه به دور يك حياط 8 در  

(Goodman, 2003: 19) 8متر

به این ترتيب س��طوح مختلف��ي از محرميت و فضایي قابل 
كنترل در خارج با محوریت كودكان به منظور ایجاد تقابالت 
اجتماعي در محيطي با تراكم باال خلق گردیده است)تصویر 
ش��ماره2(. این پروژه مي كوش��د تا نش��ان دهد كه در یک 
گونه شناس��ي كم ارتفاع نيز مي توان به تراك��م باال با وجود 
 Goodman,) فضاي باز و دیگر خدمات دس��ت یاف��ت

.(2003: 19
 

)تصوير  شماره 2( بررسي گرافيکي ارتباط فضايي 

(Goodman, 2003: 19) مجتمع مسکوني

2- پروژه خانه هاي هوتوآینن هالِِمر3  آمستردام: 
آتليه معماري هرمان هرتزبرگر4  این پروژه را با هدف ایجاد 
مکاني براي تماس اجتماعي و یک اتاق زندگي همگاني، كه 
باعث تعامل ميان ساكنان مي شود طراحي كرد تا وابستگي  
متقابل برنامه ریزي شده اي ميان س��اختمان و خيابان ایجاد 
كن��د (Bergeijk, 1997: 66). ارتب��اط پيچيده ميان 
فض��اي داخل و خارج از طریق دسترس��ي هاي عمودي كه 

1- Belapur
2- New Bombay
3- Haalemmer  Hout-
tuinen  
4- Herman Hertz-
berger
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پي��ش از ورود به درون خانه به یک فضاي ایوان خصوصي 
راه مي یاب��د، همپوش��ي زیركانه اي مي��ان فضاي عمومي و 

خصوصي ایجاد كرده است)تصویر شماره3(.
 

)تصوير  شماره3( خيابان به عنوان اتاق زيست شهري 

(Goodman, 2003: 22)

 
ای��وان خصوص��ي خارجي ب��ا داش��تن اختالف ارتف��اع با 
خيابان ش��خصيتي عموم��ي پيدا كرده اس��ت. این مجتمع 
با ارتفاع متوس��ط و تراكم باال، فضاي  عمومي مناس��ب به 
عن��وان فضاي جمعي خلق كرده)تصویر ش��ماره4( تا قلمرو 
عموم��ي غني ت��ر و در  عين ح��ال دوس��تانه تري ایجاد كند             

.(Goodman, 2003: 20)
 

)تصوير  شماره4( تحليل گرافيکي ارتباط فضايي 
)32 :2003 ,Goodman(

3- سویگني لِ تمپل5  در سنارت فرانسه:
88 واحد مس��کوني براي اقش��ار كم درآمد در گوشه پاریس 
توس��ط آليان سرفتي6  به عنوان پروژه اي با ارتفاع متوسط و 

تراكم باال به شکلي شهري – حومه اي طراحي شده است. در 
این پروژه خيابان به یک عنصر عمومي بدل ش��ده كه تنوع 
ساكنان را از طریق تجارب بصري بسيار مختلف به نمایش 
مي گ��ذارد و فرصتي ب��راي بروز عالیق ف��ردي در فضاي 
عمومي منجر به توس��عه هویت  جمعي ش��ده است )تصویر 
شماره5(. این تنوع چندفرهنگي با حفظ محرميت و مالکيت 

ایجاد شده است. 
 

)تصوير  شماره 5( تحليل گرافيکي ارتباط فضايي 

(Goodman, 2003: 120)

اقشار كم درآمد  براي  بر خالف خانه س��ازي هاي معمول 
ك��ه داراي س��اختي س��اده و تأثي��ري یکنواخت كننده 
ب��ر زندگ��ي  جمع��ي اس��ت، ای��ن خانه ه��ا ب��ا ایج��اد 
بس��تري ماجراجویان��ه ب��ا حف��ظ اس��تقالل در واحدها 
و ورودي هایش��ان، ریت��م متغي��ر و متض��اد معمول در 
خيابان ه��اي تاریخ��ي مانن��د نرم و خش��ن، ش��فاف و 
م��ات، قدیم و جدی��د، خصوصي و عموم��ي را به وجود 
آورده اس��ت (Goodman, 2003: 25 ) )تصویر 

ش��ماره6( .

 )تصوير  شماره6( سايت پالن
(Goodman, 2003: 125) 

5- Savigney –Le 
–Temple
6- Alian Sarfat
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4- پروژه خانه سازي خیابان الكساندرا7  لندن: 
ای��ن پ��روژه س��ابقًا به خاطر نداش��تن بافت ب��ارز و رفتاري 

بي تفاوت نسبت به خيابان، مورد  نقد قرار مي گرفت.
 

)تصوير  شماره7( سايت پالن 

(Goodman, 2003: 210)

بعدها به خاطر ارتب��اط متقابل واحدها با بيرون و بهرمندي 
از فضاي واسط یک بالکن باز، این پروژه مطرح شد)تصویر 
شماره7(. عالوه بر شرایط نورگيري خوب، این ساختمان ها 
نمایش��گر ابع��اد و اندازه ه��اي متناس��بي هس��تند و ف��رم 
ساختمان ها سبب ایجاد فضاي عمومي كنترل شده اي  گشته 
 اس��ت (Goodman, 2003: 30). پروژه مورد  اش��اره 
داراي ش��خصيتي واحد اس��ت و اجزا مختلف آن را مي توان 
بخش هاي قابل تعریف كل فرهنگي و هویتي دانست)تصویر 

شماره8(.
 

)تصوير  شماره  8( تحليل گرافيکي ارتباط فضايي 

(Goodman, 2003: 250)

5- خانه هاي عمومي ِرد هوك8 نیویورك:
ای��ن پروژه مرتفع ب��ا تراكم باال در محيطي ش��کل گرفت 
كه اعتي��اد به مواد مخ��در و جرم و جنایت بي��داد مي كرد. 
متوليان مسکن نيویورك تعریف مجدد فضاي عمومي ایمن 

را به عنوان اصلي ترین اس��تراتژي در پيش گرفتند. تحليل 
چگونگي اس��تفاده مجرمان از فضاهاي فاقد كنترل منجر به 
تعریف مرزها به گونه اي ش��د ك��ه فضاي عمومي به عنوان 

بخشي از محدوده  مسکوني شکل گيرد.
 

)تصوير  شماره9( زمين بازي فعال جديد  

(Goodman, 2003: 255)

ای��ن هدف ب��ا اس��تفاده از پياده روهاي محص��ور،  فضاهاي 
س��بز كنترل ش��ده و خصوصي��ات جدید زمين ه��اي بازي 
ب��راي تركيب فضاي باز با اجتماع به وقوع پيوس��ت)تصویر 
ش��ماره9(. نيمکت ها به منظور از بين بردن هر گونه ابهام در 
مالکيت فضا و جلوگيري از اس��تفاده نامتعارف و تشویق به 
گذران  وقت س��اكنان در فضاهاي عمومي به دقت مکانيابي 

شد)تصویر شماره10(.
 

)تصوير  شماره10( سايت پالن

(Goodman, 2003: 247)

 از مفاهيم��ي كه منجر به موفقيت پروژه ش��دند مي توان به 
مواردي چون تعریف مالکيت، اس��تفاده از فضا، نفوذپذیري 
بص��ري و جلوگيري از جنایت به وس��يله چش��مان ناظر بر 

.(Goodman, 2003: 43) خيابان اشاره نمود 7- Alexandra
8- Red Hook
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6- شوشتر نو:
شوشتر  نو جهت اسکان چهل هزار نفر در كنار شهر  قدیم شوشتر 
برنامه ریزي شد. طراحي شهر بر اساس معيارهایي چون رعایت 
ویژگي هاي طبيعي محل، بافت اجتماعي-اقتصادي شهر موجود 

و ساختار كالبدي آن تکيه داشته است )تصویر شماره11(.

 )تصوير  شماره11( زمين بازي فعال جديد )مأخذ:2(
 

ش��هر جدید بر اساس الگوي ش��هري شوشتر كهن با بافتي 
متمرك��ز و متراكم حول بازار طراحي گردید. شوش��تر نو در 
طول یک محور  اصلی پياده می باشد كه تمام ساختمان هاي 
عمومي مانند بازار و مسجد ميدان اصلي در راستاي آن قرار  
داده  ش��ده  است)حبيبي، 1376: 72(. فرم ها و مراكز تجمعي 
این سکونتگاه، نمونه موفق انطباق فرهنگ سنتي و بومي-
فرهنگي مردم محلي در اس��تفاده و مشاركت در بافت نوین 

مي باشد)تصویر شماره12(.  

)تصوير شماره12( ساكنان 

7- محله سیروس: 
محله س��يروس محل��ه ای در منطقه12 تهران اس��ت. این 
محله یکی از محالت قدیمی ش��هر می باش��د، كه به دليل 
فرس��ودگی بافت، عدم امکان دسترس��ی مناس��ب و وجود 
بافت های ریزدانه با مش��کالت عدیده ای مواجه ش��ده بود. 
متوليان طرح س��اماندهی این محله با اولویت دادن به س��ه 
عامل خواس��ت و نياز مردم، ميزان بازگشت اقتصادی طرح 
و ميزان تأثيرگذاری در بافت های پيرامونی، اقدام به اجرای 
طرح نمودند . برای جلب همکاری های مردمی س��عی شد با 

انجام اقدامات زیر بر ميزان مشاركت ها افزوده شود: 
همکاری. همدلی با مردم   -1

2-  ایجاد دفتر محلی 
آگاهی دادن به مردم و روشن ساختن طرح برای آنان   -3

حساس نمودن مردم نسبت به سرنوشتشان   -4
اعتمادسازی در ميان مردم، نظير قانون تملک برای   -5

عده ای و دادن امتيازهای مثبت )سودآوری( 
دادن وام با شرایط ویژه به ساكنان)پورجعفر، 1387،   -6

79 و 80(

راهبرد ها
ب��ا بررس��ي نمونه هاي م��ورد  اش��اره در مطالب باال، 
2 دس��ت یافت. این جدول  مي توان به جدول  ش��ماره
نش��انگر اه��داف و چگونگي دس��تيابي ب��ه آن در هر 

نمونه مي باش��د.
اس��تراتژي   موف��ق  ی��ک  ب��ه  دس��تيابي   منظ��ور  ب��ه 
عموم��ي در اجتم��اع مس��کوني، فهم اینک��ه فضاهاي 
عموم��ي چگون��ه رفتار ك��رده، چ��ه مزیت هایي براي 
جامعه ش��ان داش��ته و چ��ه مؤلفه هایي آنه��ا را موفق 
ك��رده، ضروري اس��ت. از جمله  ای��ن مؤلفه ها، حدود 
تعریف ش��ده مش��خص و نفوذپذیري بصري اس��ت كه 
در مطالعات مس��کن پوش��يده مي مان��د. از موارد مهم 
دیگ��ر، ایج��اد ح��س صميمي��ت و گش��ودگي ، ایجاد 
س��ایه ، امکان نشستن و در دس��ترس بودن فضا براي 
كاربران اس��ت. ب��ه عالوه ارتباط مس��تقيم ب��ا محيط 
طبيعي موقعيت هاي آموزش��ي و ب��ازي را مطابق طبع 

جس��تجوگر و تجربه گ��راي ك��ودكان مهي��ا مي كن��د.
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)جدول  شماره2( تحليل اهداف، راهبردها و راه حل هاي طراحي در نمونه هاي مورد بررسي )مأخذ:نگارندگان(

طراحيمالحظاتراهبرداهداف پروژهنام پروژه

بالپور
دستيابي به عدالت 

شهري

جادهي بيش از 90 درصد از منحني 

درآمد شهر

درنظرگرفتن درآمدهاي 

متفاوت استفاده کنندگان

خانه هایي در اندازه هاي 

مختلف متناسب با 

درآمدها

هوتوآینن هالِِمر
ایجاد مکاني جهت 

تماس اجتماعي
ایجاد تعامل ميان ساكنان

وابستگي  متقابل برنامه-

ریزي شده اي ميان 

ساختمان و خيابان

ارتباط پيچيده ميان 

فضاي داخل و خارج 

از طریق دسترسي هاي 

عمودي

سویگني لِ تمپل

تنوع ساكنان را از 

طریق تجارب بصري
ارتفاع متوسط و تراكم باال به شکلي 

شهري-حومه اي

تنوع چندفرهنگي با حفظ 

محرميت و مالکيت

حفظ استقالل در 

واحدها و ورودی ها

 

خيابان الکساندرا
ایجاد فضاي عمومي 

كنترل شده 
ارتباط متقابل واحدها با بيرون 

بررسي بخش هاي قابل 

تعریف كل فرهنگي و 

هویتي

نورگيري خوب 

ساختمان ها و فرم 

ساختمان ها 

 ِرد هوك
مبارزه با اعتياد به مواد 

مخدر، جرم و جنایت
تعریف مجدد فضاي عمومي

تحليل چگونگي استفاده 

مجرمان از فضاهاي فاقد 

كنترل

- استفاده از پياده روهاي 

محصور و  فضاهاي سبز 

كنترل شده 

- زمين هاي بازي 

شوشتر نو
اسکان چهل هزار نفر در 

كنار شهر  قدیم شوشتر

رعایت ویژگي هاي طبيعي محل، بافت 

اجتماعي-اقتصادي شهر موجود و 

ساختار كالبدي آن

تحليل اقتصادي و پيشينه 

شهرنشيني و شهرسازي 

شوشتر قدیم

بافتي متمركز و متراكم 

بر اساس الگوي كهن

بهسازی بافتمحله سيروس

- همکاری. همدلی با مردم 

- ایجاد دفتر محلی 

- آگاهي دادن به مردم و روشن ساختن 

طرح برای آنان 

- حساس نمودن مردم نسبت به 

سرنوشتشان 

- اعتمادسازی در ميان مردم نظير 

قانون تملک برای عده ای و دادن 

امتيازهای مثبت )سودآوری( 

- دادن وام با شرایط ویژه به ساكنان

- خواست و نياز مردم 

- ميزان بازگشت 

اقتصادی طرح

- ميزان تأثيرگذاری در 

بافت های پيرامونی

تجدید نظر در بافت 

معيوب موجود
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از دیگر عوامل مي توان به ش��ناخت نحوه اس��تفاده مردم از 
فضاي خصوصي بيروني، س��طح تعامل مقبول آن با فضاي 
نيمه عمومي و عمومي و ماش��ين رو و ميزان خصوصي بودن 

مورد  نياز براي استفاده بهينه اشاره كرد.

نتیجه گیري:
ب��ا  بررس��ي نمونه هاي یادش��ده اص��ول و الگوهاي حاصل 
مي توان به ضرورت طراحي بر  اس��اس ارتباط سکونت گاه ها 

با فضاي بيرون دست یافت.
مش��اهدات در محالت مختلف ، محرميت و س��ایه گيري را 
مهمتری��ن وجوه اس��تفاده از فضاي خ��ارج معرفي مي كند . 
عمده راه هاي دس��تيابي به محرميت، استفاده از حایل سبز 
می باشد، كه به طور  كامل فضاي خارج را جدا نکرده و حالت 
حجاب مانن��د دارد، و همچنين دیواره��اي جداكننده در بين 
همس��ایگي ها، كه محرميت و محصوری��ت ایجاد مي كند و 
سبب دستيابي به س��طوحي از خلوت و مجزابودن مي شود. 
در مکان هایي كه ترافيک وس��ایل نقليه وجود دارد سروصدا 
و فعاليت سواره باید به خوبي محافظت شود و بدین صورت 
خيابان ه��اي خودماني اي كه ترافيک اولي��ه در آنها محدود 
ش��ده، اس��تفاده بيش��تري از فضاي خارج را سبب مي شود. 
از دیگ��ر مؤلفه هاي مؤث��ر، آميختن اتومبي��ل درون محيط 
مسکوني است. این تأثيرات شامل: امنيت پياده، زیبایي هاي 
اجتماعي ، قابليت دسترس��ي، تأثير بر  روي نماهاي مسکوني 
و واكنش انسان به اتومبيل در فضاي عمومي است. بررسي 
نمونه هاي موفق ، دسترس��ي موفق ماش��ين با ایجاد جبهه 
مناس��ب مس��کوني و فضاهاي مبهم و منعط��ف و در عين 
حال فضاهاي اجتماعي و اختصاص یافته به پياده را نش��ان 
مي دهد. از دیدگاه برنامه ریزي اجتماعي ، جدایي ميان پياده 
و س��واره باعث ایجاد فضایي  اجتماع��ي در فضاي عمومي 
مي شود كه مردم در آن به راحتي با هم در تعاملند و فضایي 

امن و مناسب جهت بازي كودكان است.
یک��ي از نکات كليدي براي دس��تيابي به این هدف، تعریف 
مبه��م م��رز ميان فض��اي عموم��ي و خصوصي اس��ت. با 
منعطف ك��ردن این مرزه��ا از طریق چند الیه ك��ردن آنها و 
همپوشاني و ارتباط ميان فضاهاي مختلف ، مي توان سطوح 
مختلف��ي از محرميت با حفظ ت��داوم فضایي و ایجاد تعامل 
اجتماع��ي را ایجاد كرد . به عبارت دیگ��ر تأثيري متقابل از 

عمومي ترین تا خصوصي ترین قس��مت س��ایت بر  روي هم 
وجود دارد. ایجاد ارتباط ميان فضاي درون و بيرون س��بب 
ایج��اد احس��اس صميميت جمع��ي در محيطي س��الم تر و 
دوس��تانه تر مي گردد و باعث نظارت غيرمس��تقيم بر فضاي 
عموم��ي و فعاليت ك��ودكان بدون دخالت مس��تقيم والدین 
مي گردد . با ایجاد چندین الیه درون س��ایت ، ارتباطي ميان 
كل جامعه مورد مطالعه ایجاد ش��ده كه باعث حضور واضح 
س��ایت در خيابان مي گ��ردد، كه در آن مس��کن خصوصي 
بي حجاب نيست. با توجه به این معيارها، محله اي با ساكنان 
در س��طوح درآمدي مختلف ایجاد مي ش��ود كه به  دور یک 
فضاي عمومي شکل گرفته و در ادامه چندین الیه و فضاي 
مرتبط كنن��ده اي در بين آنها چه از نظر بصري و چه تجربي 
ایجاد مي گردد. بدین ترتيب حركت از عمومي ترین نقطه در 
خيابان تا خصوصي ترین بخش خانه تدریجي اس��ت . نتيجه 
اینکه مرز ميان فض��اي عمومي و خصوصي منعطف و نرم 
ش��ده و محيطي ایجاد مي گردد كه جهت گيري به س��مت 

آرمان خانواده و اجتماع )صميميت جمعي( دارد. 
در پایان مقاله از راهنمایي هاي روشنگرانه جناب دكتر مجتبي 
انصاري، عضو هيئت علمي دانشکده هنر و معماري دانشگاه 
تربيت مدرس، كه باعث قوام مطالب و جهت گيري هاي مقاله 

گردیدند كمال تشکر را ابراز می داریم. 
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