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چکيده
خانـه ايرانـی مهمتريـن عنصر شـکل گیری شـهر از مناظر گوناگون قابل بررسـی 
و تامـل اسـت. بـه طورکلـی زندگی خصوصـی و اجتماعی به-هم پیوسـته اسـت 
و نمی تـوان آنهـا را از يکديگـر تفکیـك و جـدا نمـود. تاکیـد بر محیط مسـکونی 
بـه جـای مسـکن نیز بـه همین دلیل اسـت؛ حتـی بهتريـن خانه اگـر در محیط 
نامطلوبـی از نظـر کالبـدی، فرهنگـی، و اجتماعـی قرار گیـرد، قضاوت ارزشـی را 
دگرگـون می کنـد. بسـیاری از اهدافـی را کـه يـك خانـه دنبـال می کنـد مانند 
امنیـت، محرمیـت، و مشـرفیت را نمی تـوان تنهـا در خانـه جسـتجو کـرد، لـذا 
مطالعـه خانـه بـه عنـوان جزئـی از يـك سیسـتم بزرگتر ضـروری اسـت. ارتباط 
اجتماعـی خانـواده با ديگرگروه هـای جامعه مانند اقوام، همسـايگان و افراد محله 
در پاسـخگويی نیـاز بـه روابـط اجتماعی اسـت. در اين میان »واحد همسـايگی« 
و پـس از آن »محلـه« کـه نوعی قلمرو فیزيکـی - اجتماعی و فرهنگی اسـت، در 
پاسـخگويی بـه ايـن نیـاز مهـم در سـاختار کالبدی شـهرها جايگاهی مهـم دارد. 
بسـیاری از خانواده ها نسـبت به محله مسـکونی، همان احساسـی را دارند که به 
خانـه خويـش دارند و با ورود بـه محله، خود را در منظر شـهری )هنر يکپارچگی 
بخشـیدن بصـری و سـاختاری( يـك محیـط آشـنا و خـودی می بینند و نسـبت 
بـه واحـد همسـايگی خود اگـر در طراحی شـهری لحاظ شـده باشـد حس تعلق 
خاطـر دارنـد. در ايـن نوشـتار بـا روش توصیفـي- تحلیلـي، در ابتـدا در مفاهیـم 
واحـد همسـايگی و محلـه بـه عنـوان عناصر مهم در سـاختار اجتماعـی و محیط 
کالبـدی شـهر تامـل نمـوده و به دنبـال آن، رابطه و نسـبت خانه بـا مفاهیم فوق 
جسـتجو مـي شـود. يافته هـاي تحقیق نشـان مي دهـد که اگـر خانـه عرصه ای 
بـرای زندگـی يـك خانواده اسـت، می تـوان محلـه را عرصه ای بـرای زندگی يك 
خانـواده بـزرگ فـرض نمـود. خانـواده ای که همزيسـتی مسـالمت آمیزشـان بر 
اسـاس ارزشـها و ويژگیهای مشـترک شـکل می گیـرد و نقش و جايـگاه هر عضو 

آن مشـخص می گـردد.                                                                                                                                
واژگان كليـدی: معمـاری، خانـه، واحـد همسـايگی، محلـه، عرصـه اجتماعـی، 
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The continuum between the house and the city: the 
Iranian home part of the neighborhood and the 
neighborhood, with emphasis on the values of the Is-
lamic city
Abstract
Iranian House of the diverse landscapes are an important element 
in shaping the city’s consideration. In general, private and social 
life is interconnected and they can not be separated and removed. 
Emphasis on residential environment instead of housing is also 
the reason why. Even the best home if the unfavorable environ-
ment in terms of physical, cultural, and social placed a value 
judgment changed. Serves many purposes such as security and 
privacy that a home can not be traced only at home.  The home 
study is required as part of a larger system. Family relationship 
with other community groups, such as relatives, neighbors and 
the community to meet the need for social relations. The “neigh-
borhood” and then “neighborhood” that a physical realm - So-
cial and Cultural Rights, to respond to this important need in the 
physical structure of cities has an important place. Many families 
than in residential neighborhoods, as they feel that their home 
and the neighborhood itself in the urban landscape (art visual and 
structural integrity up) and automatically see a familiar environ-
ment and to your neighborhood if in urban design terms because 
there is a sense of belonging. this paper, descriptive - analytical 
method, initially in the context of neighborhood and community 
as an important element in the social structure and reflect the 
city’s physical environment. And then, the relationship and the 
meaning of the concepts home to be searched.
The findings show that if the home arena for the life of a family, 
the neighborhood can be assumed to be an arena for the life of a 
large family.
Keywords: architecture, home, neighborhood, neighborhood, 
social field, the values of the Islamic city.
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مقدمه
»خانه ايرانی« مهمترين عنصر شـکل گیری شـهر اسـت. 
شـهر ايرانـی با تمام زيبايی و شـکوه، عظمـت و وقار خود 
را مديـون هويـت خانـه هـا و نحوه چینـش و رابطـه آنها 
در کنـار يکديگـر در سـازمان کالبدی محالت می باشـد. 
در حیطـه ی معمـاری، داسـتان فضـای زندگی يـا همان 
خانـه هـر چنـد از منظـر طراحـی معماری بسـیار سـاده 
و سـهل انگاشـته می شـود، امـا از  جنبه هـای نظـری 
بسـیار پیچیـده، ژرف و قابـل تامـل اسـت. مبحـث خانه 
بـه لحاظ حساسـیت و پیچیدگی از منظرهـای گوناگونی 
قابـل بحـث، گفتگو و پژوهش اسـت. آنچـه در اکثر جنبه 
هـای نظـری فضـای زندگی ارتبـاط تنگاتنگ بـا مباحث 
اصلـی پیدا می کند شـکل و شـیوه زندگی انسـان اسـت. 
بدون ارائه تعريف درسـت از شـکل خوب و شـیوه درست 
زندگـی نمی تـوان از مقولـه شـکل خوب خانـه و کیفیت 
مطلـوب فضای زندگی صحبت نمود. انسـان موجودی دو 
بعـدی اسـت و بـرای تعالـی، هم بـه زندگـی خصوصی و 
هـم بـه زندگـی اجتماعی نیـاز دارد؛ چـرا که بسـیاری از 
قابلیتهـای آدمـی در زندگی جمعی شـکوفا می شـود. به 
طـور کلـی زندگی خصوصـی و اجتماعی به هم پیوسـته 
اسـت و نمـی تـوان آنها را از يکديگر تفکیـك و جدا نمود. 
زندگـی خصوصـی در عرصه خانـه ويژگیها و خصوصیاتی 
دارد کـه شـکل خانـه، ارتباطات فضايـی، کیفیات فضايی 
و عرصـه بنـدی ها و مفاهیمـی از اين دسـت را متاثر می 
سـازد و زندگـی اجتماعـی ما نیـز دارای ابعادی اسـت که 
در رابطـه بـا شـکل سـکونت گاه و نظام کالبـدی محالت 
و شـهر معنـی پیـدا می کنـد. زندگـی در پشـت در خانه 
هـا متوقف نمی شـود و تـا ورای سـکونت گاه ادامـه دارد. 
تاکیـد بر محیط مسـکونی به جای مسـکن نیز به همین 
دلیل اسـت. در اين گفتار سـعی بر آن اسـت تا در امتداد 
در مبحـث همسـايگی، مختصـری در مورد مفهـوم واحد 
همسـايگی مـورد مداقه قـرار گرفتـه و بر لـزوم نگرش به 
همسـايگی از زاويـه فرهنگ خودی تاکید گردد و سـپس 
محلـه بـه عنـوان يـك گـروه اجتماعی مـورد تامـل قرار 
می گیـرد. در ايـن مقالـه به هم پیوسـتاري خانه و شـهر؛ 
خانـه ايرانـی جزئی از نظام همسـايگی و محله با تاکید بر 

ارزشـهاي شـهر اسـالمي نگاهي انداخته میشود.
ادبيات نظري

همسايگی
همسـايگی در اکثـر جوامـع کنونـی دسـتخوش تغییر و 
تحـول شـده اسـت و اين تغییـرات  بـه علل گوناگـون از 
جملـه سـنن، آداب و رسـوم و روابـط فـردی و اجتماعی، 
آموزشـی، تکنولـوژی و غیـره بسـتگی دارد. هـر فرهنگ، 
همسـايگی را دارای حـق و حقوق خاص خـود می داند. از 
ابتـدای پیدايـش واحد همسـايگی در غرب که بـه دنبال 
تقويـت کردن زندگی جمعی در شـهرهای آمريکايی بود، 
طرح واحد همسـايگی به اشـکال مختلف و برداشت های 
گوناگـون در عرصـه ی معمـاری و شهرسـازی بـروز کرده 
اسـت.  صاحب نظرانـی کـه در ايـن زمینـه کار کـرده اند 
واحد  همسـايگی را شامل خصوصیاتی دانسته اند و از آن 
تعاريـف گوناگـون ارائه داده اند. امـا همگی آنها يك هدف 
کلـی را دنبـال می-کردنـد و آن بهبـود و ارتقـاء کیفیـت 
زندگـی فـردی و جمعـی بیـن انسـانها و بین خانـواده ها 

)کوچکتريـن عضو همسـايگی( بود.
تاريخچه واحد همسايگی در غرب

از اواسـط قـرن نوزدهـم، در پـی چاره جويی بـرای هويت 
بخشـیدن بـه نظـام شـهری، يکـی از موضوع هايـی کـه 
مـورد توجـه قـرار گرفت سلسـله مراتب شـهری و انتظام 
آن بـود. با آنکـه گارنیه، هاوارد و ديگران در طرح هايشـان 
گرايـش بـه ايجـاد مجموعه هايـی از اماکن مسـکونی در 
حـول يـك مدرسـه ابتدايـی را شـروع کـرده بودنـد، در 
عمـل، طـی دهـه 1920 در شـوروی مجموعه هايـی از 
سـاختمانهای مسـکونی مجهز به خدمات جنبی سـاخته 
شـد. مـوج مذکـور بـه آلمان نیـز کشـیده شـد و در دهه 
30 ايـن نگـرش در خانه سـازی آلمـان بـه طور گسـترده 
دنبـال گرديـد )میـرزا محمـدی، 1377، ص 6(. مفهـوم 
واحـد همسـايگی از مطالعـات جامعه شناسـان شـیکاگو 
در سـالهای بیـن دو جنـگ جهانـی به دسـت آمـد. »اين 
مفهوم بر اين باور اسـتوار بود که محلی سـاختن امکانات 
و تسـهیالت بـه تماس چهره به چهره بیشـتر بیـن مردم، 
شرکت بیشـتر در امور اجتماعی و در نتیجه به ناهنجاری 
اجتماعـی کمتـر و روابط اجتماعی بهتر منجر می شـود« 
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)عینی فـر، 1386، ص 179(.
مهم تريـن انگیـزه محققـان و صاحب نظـران از جملـه 
آرتورپـری، اثبـات لزوم ايجاد خدمات اساسـی بود که بايد 
در نزديکی سـاختمانهای مسـکونی مسـتقر می شدند. از 
ايـن رو عرصه اسـتقرار اين خدمات همسـايگی خانوادگی 
نـام گرفـت. ايـن مجموعه هـا می توانسـتند واحد هـای 
بنیـادی در سلسـله مراتـب شـهری نیـز به حسـاب آيند. 
همچنیـن پری دريافـت که کـودکان عامل اصلـی برقرار 
کننـده ی روابـط بیـن خانـواه هـا مـی باشـند، از ايـن رو 
عناصـر واحـد همسـايگی را حـول مـدارس ابتدايـی و يا 
کودکسـتان )در نظريـه خود( قـرار داد. انگیـزه ديگر پری 
از مطـرح کردن واحد همسـايگی تقويـت زندگی جمعی 
در شـهر هـای صنعتـی آمريکا بـود که به صـورت تهديد 

آمیـزی دچـار ضعف شـده بود.
و  مخاطـرات  و  اتومبیـل  وجـود  آرتورپـری  کالرنـس 
مزاحمت هـای ناشـی از آن را خطـری بـرای انسـانها و 
زندگـی جمعی آنها می دانسـت و پیشـنهاد مـی کرد که 
مسـیر های دسترسـی به خدمات نبايد توسط خیابانهای 

اصلـی قطـع شـوند )پاکـزاد، 1369، ص 26(.
طـرح واحدهـای خوديـار را اولیـن بـار پـری مطـرح و 
آمريـکا در همـه کشـورهای غربـی  از  به تدريـج پـس 
اسـتفاده شـد. وی مشـخصه هـای خاصـی را بـرای واحد 
هـای خوديـار از جمله:هماننـدی مشـخصات اجتماعی و 
فیزيکـی مـردم و نیـز انجام فعالیتهـای اجتماعـی اولیه و 
ابتدايـی در محـدوده ی معیـن قايـل بـود. بطـور خالصه 

مـی تـوان گفت فاکتـور رابطـه و ارتبـاط، مهمترين اصل 
در نظام همسـايگی به شـمار مـی رود. بـا نگاهی اجمالی 
بـه طبقه بندی جامعه شناسـان برای جوامـع امروزی می 
تـوان روابـط اجتماعی را بر حسـب مدت زمـان اين روابط 

ايـن گونه دسـته بنـدی نمود:
1. روابط دراز مدت: خويشاوندی، خانوادگی و غیره؛

2. روابـط میـان مدت: دوسـتی، همسـايگی و همکاری و 
غیره؛

3. روابـط کوتـاه مدت: شـامله کلیه روابـط خدماتی نظیر 
فروشـندگان و غیره؛ 

بديـن ترتیـب می تـوان دريافت که خانـواده و به طبع آن 
خانـه مهمترين عضو همسـايگی و عنصر سـازنده شـبکه 

اجتماعی واحد همسـايگی به شـمار مـی رود. 
 روابط اجتماعي در واحدهاي همسايگي

حیـات جمعـی فرصتـی جهـت رهـا شـدن از تنش های 
زندگـی روزمره، گـذران اوقات فراغـت، تعامالت اجتماعی 
و گردهمايـی افـراد و گـروه های مختلف و بسـتری برای 
حضـور، آزادی بیان و ابزار آنها در فضاسـت. حیات جمعی 
در فضاهـای عمومـی در گـرو ترويج تعامـالت اجتماعی، 
 ،)1980،Whyte( جـذب افـراد و گـروه هـای مختلـف
»امنیـت اجتماعـی«  و در نتیجـه ترغیـب بـه افزايـش 
»جامعه پذيـری  فضـا،  در  مختلـف  گروه هـای  تحمـل 
بیشـتر«  )Marcus & Francis،1998( و ايجاد فضايی 
فعال و سـرزنده است. اجتماع پذيری در فضاهای عمومی 
بـر پايه نیـاز مـردم به »حس تعلـق اجتماعـی«  و تعامل 

نمودار 1. )باال( جمعبندي كاپن از اركان طراحي معماري بر اساس نظريه ويتروويان؛ ماخذ: بمانيان، 1389، ص 
90. و نمودار 2. )پايين( فرايند خلق معماري از منظر اسالم؛ ماخذ: نقره كار و رييسي، 1391، ص 9.
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بـا يکديگـر قـرار دارد و اين امـر در يك فضـای اجتماعی 
حمايت کننده میسـر خواهد بـود. )Lang،1994(. تعامل 
اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط، می توانـد يـك موضـوع 
فیزيکـی، يـك نـگاه، يـك مکالمـه و ارتبـاط بیـن افـراد 
باشـد. افـراد به برقـراری رابطـه اجتماعی نیاز ذاتـی دارند 
و بـه همیـن دلیـل موقعیـت هايـی فراهـم مـی آورند تا 
بتواننـد آن را تجربـه کننـد. رابطـه اجتماعـی بـا اهـداف 
خـاص صـورت مـی گیـرد، يـا عاطفـی اسـت که شـامل 
دوسـتی، خويشـاوندی و روابط همسايگی است يا عقالنی 
اسـت که در جسـت و جوی به حداکثر رسـاندن شـانس 
افـراد در رسـیدن بـه هدف اسـت. نظام فرهنگـی و روابط 
اجتماعـی به هم پیوسـته انـد. بدين معنی که برقـراری و 
تـداوم روابـط اجتماعی سـبب تقويت ارزشـها و هنجارها 
يـا فرهنـگ مـی شـود؛ و از سـوی ديگر، فرهنگ شـرايط 
و نحـوه شـکل گیـری روابـط اجتماعـی را تعییـن مـی 
کنـد. رابطـه اجتماعـی و فرهنگی در فضا اتفـاق می افتد. 
بنابرايـن فضا مجموعـه ای از روابـط اجتماعی و فرهنگی 
میـان گروه خـاص و مکان خـاص را در بر مـی گیرد. اين 
روابـط مدت زمان خاصـی دارد، بنابراين زندگی اجتماعی 
در فضا و زمان واقع شـده و توسـط آن محدود می شـود. 
نـوع روابطـی کـه در فضا برقرار می شـود و شـدت آن، به 
فضـا معنـی مـی دهـد )طالبـی، 1383، ص 162(. قوام و 
دوام جامعـه بـه روابـط اجتماعـي و کمیـت و کیفیت آن 
بسـتگي دارد. روابـط اجتماعـي اشـکال متنوعـي به خود 
مـي گیـرد کـه در قالب دو الگـوي کالن روابـط مبتني بر 
تفاهـم و روابـط مبتني بر تضاد قابل دسـته بندي اسـت. 
عوامـل متعـددي بر هـر يك از الگـو ها، روابـط اجتماعي 
و کیفیـت آن موثـر اسـت. روابط اجتماعي بـه عنوان يك 
فراينـد در شـهرهاي بـزرگ بـا وجـود کثـرت جمعیت و 
افزايـش مـداوم آن و همچنیـن بـا گسـترش گـروه هاي 
اجتماعي و سـازمان هـاي گوناگون پیچیده تر مي شـود. 
گاه گسـترش اين رويدادها به پیامدهايي منجر مي شـود 
کـه بالقـوه بـراي تمامي جامعه شـهري مخرب اسـت. در 
ايـن شـهرها تعامـالت انسـان ها بسـیار زيـاد اسـت و به 
همان نسـبت که جمعیت افزايش مي يابد، ناهمگني نیز 
زيادتر مي شـود. برخـي از صاحبنظران به ابعاد مثبت اين 

خصیصه اشـاره مي کنند که بر طبق آن شـهر زمینه اي 
مسـاعد بـراي گونه هـاي جديد زيسـتي و فرهنگي ايجاد 
کـرده و مـردم نـه بـه دلیل همفکـر و همگن بـودن، بلکه 
بـه دلیل تفاوتشـان از يکديگر به حال هـم مفید واقع مي 
شـوند . سـودمندي و کارايـي در روابط بین افراد شـهر به 
پیشـرفته تريـن شـکل خـود در قالب حرفه ها و مشـاغل 
تخصصي متعدد قابل مشـاهده اسـت. تخصصي شـدن بر 
پايـه وجـود بازاري گسـترده، صورت مي گیـرد که به نوبه 
خـود بـر تقسـیم کار متکي اسـت. در میان انديشـمندان 
علـوم رفتـاری که بـه موضوعات شـهری توجه کـرده اند، 
امـس راپاپـورت فـردی اسـت که بـا طرح موضـوع کنش 
متقابـل انسـان و محیـط را مطرح کرده اسـت. بـه نظر او 
هـر محیـط شـهری مجموعـه ای از ارتبـاط متقابل میان 
عناصـر محیطـی و مردم اسـت، ارتباطاتی کـه از الگوهای 
معینـی پیـروی مـی کننـد و به ايـن اعتبار معمـوال قابل 
پیـش بینـی و سـازماندهی انـد. راپاپـورت دو ويژگـی بـر 

اينگونـه محیط هـا قائل می شـود:
1- »اول- تعـدد محیـط ها«: هر محیط شـهری مجموعه 
ای از محیـط هـای فیزيکـی، اجتماعی، فرهنگـی و غیره 

است.
2- »دوم- پیونـد میـان تغییرات محیـط فیزيکی با ديگر 
محیـط هـا«: بـا کسـب چنیـن شـناختی، در گام بعدی، 
راپاپـورت لـزوم آگاهی از چگونگی کنش منقابل انسـان و 
محیـط را بـه هنگام سـازماندهی هر گونه محیط شـهری 

متذکر می شـود.
برای سـهولت چنین مطالعه ای بافت محیط شـهری را به 
اجزای سـاختاری اش تجزيه کـرده و آنها را در قالب چهار 

سـازمان طبقه بنـدی و معرفی می کند:
1- »سـازمان محیـط فضايی محیط«: به اعتقـاد او روابط 
متقابـل در محیط های فیزيکی، در وهلـه اول فضايی اند. 
زيـرا اصـوال مـردم و اشـیا از طريـق جدايی توسـط فضا با 

يکديگر ارتبـاط دارند.
2- »سـازمان مفهومـی محیـط«: کـه با مفاهیمـی که از 
طريـق فـرم هـا، جنـس هـا و اجـزای کالبـدی محیـط 
درک مـی شـوند ارتبـاط دارد. در اينجا تاثیرات نشـانه ها، 
رنگ هـا، دورنماهـا، مصالـح و  غیـره مورد توجـه قرار می 
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گیرند.
3- »سـازمان زمانـی محیـط«: بـه معنـی شـدت و ريتم 
فعالیت های انسـانی و سـازگاری يا عدم سـازگاری آنها با 
يکديگر اسـت. بـه اعتقاد راپاپـورت، مردم همـان طور که 
از نظـر فضايـی از يکديگر جدا هسـتند، از نظـر زمانی هم 

مـی توانند مجزا باشـند.
4- »سـازمان ارتباطـی محیط«: شـامل ارتبـاط محیط و 
مـردم و ارتبـاط مـردم و مـردم در محیـط اسـت. از نظـر 
راپاپـورت در محیـط های شـهری، ايـن سـازمان از دوراه 
قابل درک اسـت: پیوسـتگی با سیستم های جابه جايی و 
ابزارهـای ارتباطـی مثل تابلوها و هم چنین روابط انسـانی 

رودرو )پرونـد، 1372، ص 150(.
راپاپـورت معتقـد اسـت اين چهـار جنبه محیط شـهری 
بـا وجـود آنکـه دارای کنش متقابل بـا يکديگرند، هر يك 
از قواعـد منظمـی پیـروی می کننـد که قابل شناسـايی 
اسـت. سـازمان يك محیط شـهری در واقع حاصلی است 
از اجـرای ايـن قواعد که در نهايت منعکس کننده مفاهیم 
متفاوتی از کیفیت محیطی اند. از سـوی ديگر، از آنجا که 
برنامـه ريزی و طراحی شـهری، از ديد وی تالشـی اسـت 
بـرای شـکل دادن بـه برخی تصـورات از يـك محیط ايده 
آل، بـه منظور ايجاد محیطی سـازگار از نظـر ايده و عمل، 
داشـتن ايده هايـی از کیفیت محیطـی، در آغـاز کار برای 
برنامـه ريـز و طـراح ضـروری اسـت. وی کیفیـت محیط 

شـهری را از دو جنبـه قابل بررسـی می داند:
محیـط  بیوشـیمايی  و  مـادی  جنبه هـای  »اول-   -1
فیزيکـی«، کـه جنبـه سـاده تـر محیطـی را تشـکیل 
می دهنـد مثل آلودگیهـای هوايی، صوتی، بصـری، تراکم 

جمعیـت و غیـره.
بـه  محیطـی  کیفیـت  پیچیده تـر  تعبیـر  »دوم-   -2
محیـط«  فرهنگـی  و  اجتماعـی  روانـی،  جنبه هـای 
برمی گـردد کـه کمتر قابـل تعريف و بیشـتر متنـوع اند. 
عواملـی کـه از نظـر آثار مثبـت و منفی که بر احسـاس و 
رفتـار مـردم برجای می گذارنـد با رضايت آنهـا از محیط 

ارتبـاط دارد )پرونـد، 1372، ص 151(.
»مـارگارت میـد« در مقالـه اي تحـت عنوان همسـايگان 
سـازگار معیارهايی برای کیفیت محیط ارائه نموده اسـت. 

اين معیارهـا عبارتند از:
»حـس محلـه، حس تداوم، آگاهي از بیوسـفر و احسـاس 
سرنوشـت مشـترک، حفاظت اکولوژي. عالوه بـر اين وي 
خصوصیاتـي چون تنوع، گمنامي، تحـرک، انتخاب محل 
سـکونت، اجتنـاب از جدايـي اجتماعي و امکان گسسـته 
شـدن از پیوندهـاي اجتماعـي را مطـرح کـرده اسـت« 

)رفیعیـان و احمـدی و اورنـگ، 1386، ص 6(.
همبستگی اجتماعی

همبسـتگی اجتماعـی از جملـه مفاهیمی اسـت کـه در 
دهه هـای اخیـر در میـان نويسـندگان و نظريـه پـردازان 
رشـته هـای مختلـف در زمینـه های علـوم انسـانی رواج 
پیدا کرده اسـت. اصطالح »همبسـتگی اجتماعـی«  برای 
نخسـتین بـار توسـط »امیـل دورکیـم« جامعـه شـناس 
فرانسـوی مطرح شد )کورز، 1387، ص 191(. همبستگی 
اجتماعی در واقع شـاخصی برای شـناخت میـزان وحدت 
و انسـجام گروه و جامعه اسـت و بعبارتی کشش )احساس 
تعلـق و هـم سرنوشـتی( بیـن اعضـای گـروه و جامعه را 
نشـان مـی دهـد. همبسـتگی اجتماعـی عاملـی اسـت 
برای تسـهیل ارتباطـات اجتماعی با وجـود چنین عاملی 
شـهروندان مـی توانند با يکديگـر روابط متقابل داشـته و 
از پیامدهـای مثبـت آن سـود ببرنـد. از ايـن مفهوم تحت 
عنـوان چسـب اجتماعی نیـز نام برده می شـود کـه افراد 
و گروههـا را در کنـار يکديگـر نگـه می دارد. اين چسـب 
در واقـع همـان ارتباطـات میـان افراد يك گروه اسـت که 
شـامل تعامالت، شـبکه هـا و ظرفیت ها می شـود. بدون 
چنیـن چسـبی مـا در واقـع فقـط بـا يـك گـرد همآيی 
انسـانها در کنار يکديگر مواجهه هستیم )موسوی، 1386، 
ص 76(. به نظر می رسـد که همبسـتگی اجتماعی دارای 
معنای گسـترده ای بوده وابعاد و سـطوح مختلفی را در بر 
گیرد. همبستگی اجتماعی را در سطح محله ای در سطح 
شـهری و در سـطح ملی می توان بررسـی کرد. همچنین 
می توان همبسـتگی اجتماعی را در پیوندهای همسايگی 
و شـبکه های اجتماعی و مشارکت های مدنی شهروندان 
جسـتجو کرد. در همبسـتگی های ملی معیارهای کالن، 
چـون ارزشـهای ملـی و مذهبی مشـترک، اهـداف، زبان، 
تاريخ، فرهنگ، مذهب و ملیت مشـترک عواملی هسـتند 
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که سـبب ايجاد همبسـتگی اجتماعی در سطح کالن می 
شـوند، در حالـی کـه در سـطو ح خـرد و میانی عـالوه بر 
عوامـل فـوق الذکر عوامـل ديگری نیز دخیل می باشـند. 
در سـطح محله ای همبسـتگی اجتماعـی در قالب روابط 
فـردی و شـبکه هـای ارتباطـی بیـن افـراد و هنجارهـا و 
ارزشـهای غیر رسـمی حاکم بـر آنها مطرح می شـود. در 
مقیاس خرد همبستگی اجتماعی را با گروه ها و نهادهای 
محلی همچون انجمن ها، باشـگاهها و تشـکلهای مردمی، 
ويژگی هـای اجتماعـی و فرهنگـی سـاکنان يـك محله، 
میزان و شـدت پیوندهای همسـايگی، وجود شـبکه های 
اجتماعی رسـمی و غیر رسـمی در محله، مشـارکت های 
مردمـی در محلـه و وجـود اعتمـاد اجتماعـی میـان افراد 
محلـه ارزيابی می کنند )الوانی و سـید نقـوی، 1382، ص 
11(. انسـجام اجتماعی از مولفه های اصلی سـرمايه های 
اجتماعی بشـمار می رود. امروزه سـرمايه هـای اجتماعی 
موتور محرکه برای حرکت بسـوی توسـعه پايدار به شمار 
مـی رود. در ايـن تحقیق همبسـتگی اجتماعی بـه عنوان 
متغیر وابسـته بوده و از طريق سـه شاخص روابط دوستی 
و همسـايگی، مشـارکت های اجتماعی و میزان اعتماد به 
افـراد و گـروه هـای مختلف مـورد ارزيابی قـرار می گیرد.

احساس تعلق به واحدهاي همسايگي و محله
احسـاس تعلـق به گـروه، جامعه و مکانی خـاص از جمله 
احساسـات ضـروری در زندگـی اجتماعی انسانهاسـت. از 
ديدگاه روانشناسـی اجتماعی حس تعلـق اجتماعی، زبان 
و چارچوبی را به وجود می آورد که بوسـیله آن ما نسـبت 
بـه  نحـوه عملکـرد افـراد در گروههـا و اجتماعـات دانش 
وآگاهـی پیـدا کنیـم. وجـود ايـن حـس سـبب می گردد 
از يـك سـو فـرد در جامعـه و محیـط به شـکل بالنـده و 
پويـا عمـل نمايـد. از سـوی ديگـر موجـب می گـردد که 
فـرد، گـروه و جامعـه و مـکان )محلـه، شـهر و غیـره( را 
متعلـق به خود دانسـته و در جهت اعتال، ارتقاء و توسـعه 
آن بکوشـد. داشـتن حـس تعلـق منجـر بـه ايجـاد حس 
داشـتن سرنوشـت مشـترک می شـود، حسـی که از نظر 
روانشناسـی موجب ايجاد همکاری، تعاون و مشـارکت در 
میـان اعضـاء يك گـروه و جامعـه می گـردد. حس تعلق 
بـه محیـط و مـکان )محله و شـهر( نیز نوعی از احسـاس 

تعلـق اسـت. وجود اين حس ضمن اينکه بـرای فرد نوعی 
تشـخص و بالندگی را به همراه دارد سـبب می شـود که 
سـاکنان در فعالیت هـای اجتماعی مربوط بـه مکان مورد 
نظـر احسـاس مسـئولیت کـرده درآن مشـارکت نمايند؛ 
به عبارتـی حس تعلـق مکانـی میـزان مشـارکت پذيری 
افـراد يك محلـه يا شـهر را در امور مربوط بـه آن افزايش 
می دهد )موسوی، 1386، ص 68 (. حس تعلق محله ای 
بـا تاثیر گذاشـتن بر روی میزان مشـارکت های اجتماعی 
در محله باعث تسـريع و تسـهیل در جريان توسعه محله 
ای مـی شـود. از ايـن رو می تـوان گفت حس تعلق خاطر 
محلـه ای در کنـار عامل همبسـتگی اجتماعـی در محله 
می تواند نقش مهمی در توسـعه کالبـدی و اجتماعی آن 

داشـته باشد.
بـر ايـن اسـاس مي تـوان بـه مـوارد زيـر در حـوزه روابط 
اجتماعـي در واحدهاي همسـايگي و محالت اشـاره کرد:

فضـای اجتماعـی و روابـط اجتماعی؛ رابطـه اجتماعی در 
فضـا و زمـان اتفـاق می افتـد. مجـاورت می توانـد علـت 
شـروع رابطه اجتماعی باشـد، اما شـرط کافی آن نیسـت 
و میزانـی از تجانـس بـرای حفـظ ايـن روابط الزم اسـت. 
سـاختار فیزيکی و تقسیمات عملکردی فضا ممکن است 
گشـاينده يـا محدود کننـده فرصت ها برای ارتباط باشـد 
)طالبـی، 1383(. رابطه اجتماعی و فرهنگی در فضا اتفاق 
می افتـد. بنابرايـن فضا مجموعـه ای از روابـط اجتماعی و 
فرهنگـی میـان گروهخـاص و مـکان خـاص را در بر می 
گیرد. رابطه اجتماعی و فرهنگـی مدت زمان خاصی دارد. 
بنابرايـن زندگـی اجتماعـی در فضـا و زمـان واقع شـده و 
توسـط آنهـا محـدود می شـود. نـوع روابطی کـه در فضا 
برقـرار مـی شـود و شـدت آن، بـه فضـا معنـی مـی دهد 
)طالبـی، 1383(. »ديـر«  و »والـش«  معتقدند که روابط 
اجتماعـی مـی تواننـد در فضا شـکل بگیرنـد و همچنین 
توسـط شـکل فضـا، مـورد تهديـد قـرار گیرند.)کارمونا و 

.)1388 همکاران، 
 تعامـالت اجتماعی؛ يکی از مهمترين نیازهای انسـان در 
فضای عمومی، نیاز به برقراری تعامل و ارتباط با سـايرين 
و عناصر محیطی در فضای عمومی شـهری اسـت. فضای 
شـهری ظـرف و مکان بروز زندگی اجتماعـی افراد جامعه 
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اسـت که بر اسـاس پايه های فکری خردگرايانه، مشارکت 
مدنـی آحـاد جامعـه و رفتارهـای جمعی شـکل گرفته بر 
پايـه ارزش هـای انسـانی شـکل مـی گیـرد. ايـن تعامل 
اجتماعـی و مشـارکت مردمـی را می تـوان عنصر اصلی و 
اساسـی محتوای فضای شهری برشـمرد که روابط انسانی 
و فعالیـت هـای شـهری را تحت تاثیر خود قـرار می دهد.  
میـل بـه پیونـد بـا ديگـران و نیـاز بـه بـودن با ديگـران، 
انگیـزه ای اسـت تـا فرد را در بسـتر فضای عمومی شـده 
و در دسـترس همـگان قـرار داده شـده، به تعامل با سـاير 
افـراد انسـانی و نیز بـا محیط اطـراف خويـش وادارد و در 
اين کنش ها و واکنش های انسـانی و محیطی اسـت که 
مـکان عمومی در قالب )فضای شـهری( نمايان می شـود 
)منصـوری و همـکاران، 1390(. مفهـوم تعامل اجتماعی 
معطـوف به مجموعـه پويش ها، گرايش هـا و نگرش هايی 

اسـت که برپايه عقالنـی تجمعی، باورهای مردمسـاالری، 
خودبـاوری، خردگرايـی و قانون گرايـی اسـت )پارسـی، 
1381( و )سـتارزاده و همـکاران، 1389(. فضاهايـی بـه 
لحـاظ تعامـالت اجتماعـی موفـق اند کـه از تعامـل پويا، 
تبـادل اطالعـات، کسـب تجـارب محیطـی، امـکان بیان 
خـالق افـراد و گروه هـای حمايت کنند که ايـن امر خود 
مـی توانـد منجر به افزايش حس همبسـتگی اجتماعی و 

در نتیجـه رضايت مندی بیشـتر گردد.
عوامـل موثر بـر بروز تعامـالت اجتماعـی در فضا عبارتند 

)2010،Lubis & other( :از
1- »اجتمـاع پذيری«: يکی از مهمتريـن ابعاد و ويژگی 
هـای عمومـی ايجـاد فرصـت هـای الزم جهـت تعامالت 
اجتماعـی مـی باشـد. هنگامـی که مـردم بـا سـاير افراد 
جامعـه تعامـل می کنند، رابطه قويتری بـا مکان و جامعه 

گويه ها شاخص ها
تمیـزی آب و هـوا؛ پاکیزگـی محیـط محلـه؛ امـکان 

پیـاده روی و دوچرخـه سـواری
ويژگی های زيست 

محیطی

طی
حی

ت م
یفی

ک

رها
تغی

م

دسترسـی بـه فضـای سـبز؛ دسترسـی بـه خدمـات 
آموزشـی  فضـای  بـه  دسترسـی  روزمـره؛  تجـاری 
موردنیـاز؛ دسترسـی بـه فضـای بهداشـتی و درمانی؛ 

دسترسـی بـه ايسـتگاههای حمـل و نقلـی

دسترسی

وجـود سـروصدای ناشـی از ترافیـك موتـوری؛ وجود 
جـرم و سـابقه جـرم در محله

ايمنی و آسايش
احسـاس تعلـق به محله؛ وجـود رويـداد تاريخی مهم؛ 

وجـود مـکان تاريخی مهم ت
هوي

هماهنگـی محیـط بـا فرهنـگ سـاکنین؛ هماهنگی 
سـاختمان هـا بـه لحـاظ فـرم؛ مناسـب بـودن نمـی 
سـاختمان هـا؛ میـزان زيبايـی محله از ديد سـاکنین ری

 بص
ديد

حـل  بـرای  شـوراياری ها  و  سـازمانها  بـا  همـکاری 
محلـه مشـکالت  روابط رسمی

عی
تما

ط اج
رواب

کمـك در رفـع مشـکالت محلـه؛ میـزان ارتبـاط بـا 
همسـايگان؛ تمايـل کمك به همسـايگان و يـاری در 

مشـکالت حل 

روابط غیر رسمی
)مشارکت(

جدول 1. متغييرها، شاخص هاي بررسی كيفيت واحدهاي همسايگي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته های تحقيق.
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خود احسـاس مـی نمايند.
2- »فعاليـت و كاربـری«: رويدادهـای اجتماعـی، نوع 
فعالیـت هـا و کاربری هـای موجود درون فضـا و توان آنها 
در جـذب افـراد و گروه هـای مختلـف، مهمتريـن عامـل 
درپويايـی فضاهـای عمومی و فعال بودن آن در سـاعات و 
فصول مختلف اسـت و شـاخص ارزيابی اين بعد، میزان و 
دفعـات مراجعه افـراد به فضا و مشـارکت در فعالیت های 

مختلف اسـت.
3- »دسترسـی و ارتبـاط«: ايـن ويژگـی مـی توانـد 
در امنیـت و عملکـرد مثبـت فضـا موثـر اسـت. امـکان 
دسترسـی، تـداوم حرکت و حضـور گروه هـای اجتماعی 
ويـژه در نقاط مختلف فضا، از جمله شـاخص های تعیین 

کننـده می باشـند.
4- »تصويـر ذهنـی و آسـايش« : تصويـر ذهنـی بـا 
چگونگـی سـامان دهی کالبـدی فضـا و دريافت آسـايش 
ذهنـی از فضـا، در ارتباط اسـت. تشـخص و خوشـايندی 
بصـری فضـا در جذب مـردم موثرند که سـبب می گردد 
مـردم آن را جهـت توقف، قدم زدن و تجربه حیات جمعی 

انتخـاب نمايند )دانشـپور و همـکار، 1386(.
بعـد اجتماعـی فضاهـای عمومـی مبتنـی بـر مثلثـی از 
انسـان، فضا و حیات جمعی می باشـد که پاسـخگويی به 

ابعـاد مذکـور مسـتلزم توجـه به مـوارد زير اسـت:
- شـناخت نیازهـای انسـان در رابطـه بـا فضا و شـناخت 

گـروه هـای مختلـف اسـتفاده کننده؛
- شـناخت ابعاد کالبدی فضای عمومی و قابلیت های آن 

در رابطـه با بعد اجتمـاع پذيری فضا؛
- شـناخت ابعـاد موثـر در حیـات جمعـی در نمونه های 
موجـود و تامیـن مـا بـه ازای کالبدی و فرصت هـای الزم 
جهـت بـروز فعالیت هـای اجتماعـی )دانشـپور و همکار، 

.)1386
خانه كوچکترين عضو همسايگی

گروه خويشـاوندی بطور کلی عبارت اسـت از مجموعه ای 
از افـراد کـه بر اسـاس قرابت نسـبی يا سـببی بـا يکديگر 
پیونـد دارنـد و روابـط اجتماعـی، اقتصـادی و عاطفـی 
خاصـی آنهـا را مرتبط می سـازد. اين گروه يا شـبکه، تابع 
سنت هاسـت و مجموعـه ای از تعهـدات و مسـئولیتهای 

ازدواج  افـراد آن وجـود دارد.  اجتماعـی و مالـی میـان 
درون گـروه از خصوصیـات اصلـی آن اسـت و ابعـاد ايـن 
شـبکه در روسـتاها و شـهرها و در میـان طبقات مختلف 
اجتماعـی متفـاوت اسـت. اين شـبکه موجوديـت قانونی 
نـدارد ولـی يـك واقعیـت اجتماعی اسـت که بـر خانواده 
هـای هسـته ای و خانـواده های گسـترده مسـلط اسـت 
و بـر آنها سـنگینی می کنـد )جمشـید، 1350، ص 47(. 
بـا کمی دقـت در مفهـوم خانـواده می-تـوان دريافت، آن 
چیزی را که بنیانگذاران واحد همسـايگی در جستجويش 
بودنـد همچون امینیت، آسـايش، بهبود روابط سـاکنین، 
و  معمـاری  تمهیـدات  بـا  تنهـا   ... و  آسـان  دسترسـی 
شهرسـازی و خلـق فضاهـای مـورد نیـاز ايـن واحـد هـا 
تامیـن نمـی شـود، بلکـه ريشـه در مفاهیمـی عمیـق تر 
فرهنگـی و اجتماعـی دارد، همانطوری کـه فضای زندگی 
يـا خانـه صرفا با خلق فضـای کالبدی معمـاری جوابگوی 

کلیـه نیازهـای جسـمی و روحی انسـانها نخواهـد بود.
مفهوم همسايگی در فرهنگ ايرانی

همسـايه و همسـايگی در زندگـی اجتماعـی مـا قـدر و 
شـانی باال داشـته و هنوزهم بسـیاری از کارکردهای خود 
را بـه عنـوان يـك گـروه اجتماعـی به انجـام می رسـاند. 
ضرب المثل هـای موجـود در فرهنـگ عامـه و همچنیـن 
توصیه هـای دينـی دربـاره رعايـت حقـوق همسـايگی، 
حاکی از اهمیت و جايگاه اين گروه اجتماعی اسـت. تاثیر 
کیفیت هـای طراحی محیط در فراهـم آوردن زمینه های 
الزم بـرای روابـط اجتماعـی را نمـی تـوان انکار کـرد، اما 
بايـد نسـبت بـه حـدود و قابلیتهـای محیـط زيـاده روی 
نکـرد. چه بسـا ارزشـهای مشـترک پايـگاه اجتماعـی و 
از عوامـل فرهنگـی و اجتماعـی  اقتصـادی و بسـیاری 
نقـش بسـیار موثرتـری را در تعامل اجتماعی بـازی کند. 
مفهوم »همسـايگی« با مفهـوم »واحد خوديار« شـباهت 
زيادی دارد اما اين مسـئله نبايد باعث غفلت از خاسـتگاه 
فرهنگی و اجتماعی چنین مفهومی شـود، اساسـا حرمت 
همسـايه و همسـايگی در جامعه ما با غرب تفاوت زيادی 
دارد کـه خود ناشـی از تفاوت در نظامهای ارزشـی اين دو 
اسـت. بـه عنوان مثـال ادوراد تی هال که همجـواری ها را 
مـورد مطالعه قـرار داده اسـت در کتاب خود می نويسـد:  
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»در انگلسـتان قرابـت و نزديکـی مفهومـی نـدارد. ايـن 
واقعیـت که شـما در همسـايگی خانواده ديگـری زندگی 
مـی کنیـد بـه ايـن معنی نیسـت که شـما حـق مالقات 
يـا برقـراری ارتبـاط اجتماعی بـا آنهـا را داريـد و يا اينکه 
بچـه های شـما حق بـازی با بچه هـای آنها را دارنـد. زيرا 
روابـط انگلیسـی ها نه بر پايـه همجواری در فضـا بلکه بر 
پايـه پايـگاه و وضعیـت اجتماعـی افـراد طرح ريـزی می 

شود.« 
در جامعـه سـنتی مـا نظـام عشـیره ای، نظـام شـغلی، 
مذهـب و ... نقشـی اساسـی در به وجـود آوردن قلمروها و 
همسـايگی داشته اسـت که می توان، نمود آن را در حوزه 
بنـدی محالت سـنتی شـهرهايی همچون يزد مشـاهده 
نمـود. اگـر تمايلی بـرای ارتباطات اجتماعی نباشـد، نمی 
تـوان از محیـط فیزيکـی انتظار بااليـی داشـت، و در واقع 
ترکیب جمعیتی، ارزش ها و هنجارهای آنها و بسـیاری از 
عوامـل فرهنگـی و اجتماعی نقش عمـده ای در موقعیت 
قلمـرو همسـايگی خواهـد داشـت. برنامه ريـزی عالمانـه 
بـر اسـاس مطالعـات جامعه شناسـی، مـردم شناسـی و 
روانشناسـی بـرای جمعیتـی کـه قـرار اسـت بـه عنـوان 

همسـايه در کنـار يکديگـر زندگـی کنند ضروری اسـت. 
مجـاورت مکانی به تنهايی نمـی تواند به تعامل اجتماعی 
افـراد بیانجامـد. برنامه ريزی اجتماعی نقش تعیین کننده 
ای در روابـط اجتماعـی داشـته و آن طـرح و برنامـه ای 
موفـق تـر خواهد بود کـه مکان و اجتمـاع را با يکديگر در 

نظر گرفته باشـد.
انگیزه هـا، نیازهـا و روابطی که زمینه های همسـايگی در 
قديـم بـوده انـد امـروزه تغییر کرده اسـت. زمانـی بود که 
همسـايگان به سـبب نیازهای فوری خود و بـا قرض مواد 
غذايـی و يا لـوازم زندگی غیر ضروری روابط گسـترده ای 
بـا هم برقـرار می کردند کـه اکنون اين گونـه روابط کمتر 
ديـده می شـود. لـذا درک انگیزه هـای مردم بـرای برقرار 
روابط همسـايگی می تواند کمك شـايانی در زمینه سازی 
کالبدی و اجتماعی برای روابط همسـايگی باشـد. »امروزه 
ابتـدا مجموعه های مسـکونی يـا همان واحد همسـايگی 
سـاخته می شـود و سـپس خانواده هايی از اقصی نقاط با 
ويژگی  هـای متفاوت اجتماعی و اقتصـادی و فرهنگی در 
آنها سـاکن می گردنـد و لذا تعامل اجتماعی برقرار شـده 
بیـن چنیـن افرادی را نمـی توان با يك واحد همسـايگی 

زيرمعیارمعیار

کالبدی
نفوذپذيـری، دسترسـی بـه مراکز مهـم، تراکم مناسـب،کفايت خدمـات محلی، اختـالط کاربری 
ها، سـازگاری و مطلوبیت کاربری ها، مقیاس انسـانی، شـبکه دسترسـی، سلسـله مراتب فضايی، 

محصوريـت مناسـب، خوانايی محیط، پايداری و اسـتحکام بناهـا و غیره.

اجتماعی و 
فرهنگی

سـرزندگی، هويـت و تعلـق خاطـر، کنتـرل و نظـارت اجتماعـی بر فضاهـای عمومی، دسترسـی 
عادالنـه بـه فرصت ها، محوريت عرصه های عمومی، تحقق مشـارکت شـهروندان در امور، شـکل 

گیـری جامعه محلـی و غیره.

بهـره وری اقتصادی از زمین، هزينه های دسترسـی به مراکز خدمات و اشـتغال، تنـوع درآمدی و اقتصادی
در نتیجه تنوع مسـکن در سـطح محله، خودکفايی و خوداتکائی محله يا شـهر و غیره.

کنتـرل محورهـا و کريدورهـا، تنوع بصری، سـازگاری بصری، تنـاوب بصری، وحدت اجـزاء، تنوع زيبائی شناسی
رنـگ، کاربرد عناصر بومـی و نمادين 

زيست محیطی
زمینـه سـازی بـرای حفاظت از اکوسیسـتم ها، سـبزينگی، کارآيـی مصرف انرژی، سیسـتم دفع 
پسـماندهای خانگـی، تعـادل محیـط طبیعی و مصنوع، عـدم آلودگی هـوا، عـدم آلودگی صوتی، 

تراکم بهینه جمعیتی و سـاختمانی.

جدول 2. ارزش های مؤثر بر كيفيت واحدهاي همسايگي و محالت؛ مأخذ: روشن و شکيبائی، 1390
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ارگانیـك کـه به تدريـج و منطبق با ارزش های مشـترک 
شـکل گرفته، مقايسـه نمود. عالوه بر اين امروزه مسـکن 
بـه عنـوان يـك کاالی مصرفی در آمده اسـت کـه مرتب 
تعويـض مـی شـود و لذا بـر تغییراتی کـه در بافـت های 
اجتماعـی به وجـود می آيد شـدت می بخشـد« )اکبرپور، 

.)1381
اکنـون افزايش درآمد باعث می شـود در شـهرهای بزرگ 
خانواده هايـی کـه در محـالت قديمـی می زيسـته اند به 
محـالت مرفه و اعیان نشـین کشـانده شـوند. اين تحرک 
مکانـی چند مرحله ای در درون شـهر و توالـی گروه ها در 
همسـايگی های مختلـف در شـهرهای بزرگ چشـمگیر 
اسـت. در گذشـته همسـايگی تحـت شـرايط اجتماعـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی زمـان خـود کارکـردی مناسـب 
به عنـوان سـکونتگاه در قالب سـلولهای شـهری ارائه می 
داد و تغییراتـی کـه در طول زمان در عناصر متشـکله آن 
به وجـود آمـد، ناشـی از تغییـر در مناسـبات اجتماعـی و 
اقتصـادی بطور اعم و تغییر شـرايط محلـی به طور اخص 

بوده اسـت.
خانه جزئی از نظام محله

اگـر چـه خانـواده، خـود به عنـوان يـك گـروه اجتماعی 
اسـت، امـا در يـك جامعه سـالم سلسـله ای زنجیـروار از 
گـروه هـای اجتماعـی کوچـك و بـزرگ وجـود دارد کـه 
هـر کـدام از آنهـا کارکرد و وظايـف خاص خـود را دارند و 
اختـالل در کارکرد يکی ديگر گروه ها را نیز دچار مشـکل 
مـی کند. نقش پذيری خانه و سـکونتگاه در برابر وظايفی 
کـه بـر عهـده دارنـد در هـر جامعـه و فرهنگـی متفاوت 
اسـت. اگـر چه در بررسـی هـای عملی ناچـار به تفکیك 
زندگی خصوصی و اجتماعی هسـتیم، اما در عمل چنین 
تجزيـه ای امـکان پذيـر نیسـت، چراکـه ايـن دو به هـم 
پیوسـته و درهم تنیده اند. پژوهشـی کـه بخواهد به رابطه 
زندگـی اجتماعـی و شـکل سـکونتگاه )در مقیاس هـای 
متفاوت همسـايگی، محله، شـهر و ...( بپردازد هر چند در 
حـوزه طراحی شـهری قـرار می گیـرد، اما تاکنـون کمتر 
ديـده شـده کـه بـه ارتبـاط ايـن دو در فرهنـگ و جامعه 
مـا بـا نگاهی فراتر از نگاه زيبايی شناسـانه پرداخته شـود. 
نگاهـی کـه به رفتارهای اجتماعی بیشـتر از شـکل توجه 

گـردد و تنهـا بـه تجزيـه و تحلیل هـای بصـری پرداخته 
نشـود. اگرچـه اين چنیـن نگاه هايـی می توانـد اطالعات 
ارزشـمندی را در اختیـار مـا قرار دهد، اما غفلـت از رابطه 
محیـط کالبـدی و زندگی روزمـره و اجتماعی مردم خطر 
بزرگی اسـت که ناشـی از در نظر گرفتن شـکل سکونتگاه 
بـه عنـوان اثـر هنـری صـرف بـوده اسـت. همانطـور کـه 
مفهـوم واحـد همسـايگی در غـرب بـر پايـه مطالعـات 
جامعـه شناسـان شـکل گرفت بـرای بررسـی رابطه خانه 
و محلـه مطالعـات جامعه شناسـی برای شـناخت زندگی 
اجتماعـی و خصوصـی مـا مـی تواند کارسـاز باشـد و اگر 
بخواهیـم بنـا بـه ماهیـت میان رشـته ای بـودن معماری 
از دانـش جامعـه شناسـی کمـك بگیريـم، فراهـم آوردن 
زمینه هـای الزم جهـت همکاری اين رشـته ها با يکديگر 
امـری ضروری اسـت. بافت های سـنتی ما بـا اينکه کوچه 
هايـش انـدودکاری شـده و به زيبايـی بصری آنهـا افزوده 
می شـود، امـا روز بـه روز زندگـی در آنهـا بـی رنگ تر می 
شـود و ايـن عالمتـی از عـدم توانايی مجريان از شـناخت 
نیازهـای اجتماعـی و واقعی مردم در زندگی روزانه اسـت.

محله، عنصر سازنده ساختار اجتماعی و کالبدی شهر
بسـیاری از قابلیت هـای انسـان از طريـق روابط اجتماعی 
بـا ديگران گسـترش و توسـعه می يابـد و در حقیقت نیاز 
بـه روابـط اجتماعـی نیازی فطری اسـت. مفهـوم کلیدی 
تمـام مباحـث طراحـان محیط بر سـر اين مسـاله اسـت 
کـه چگونـه مـی تـوان با پیـش بینی رفتـار های انسـانی 
محیطـی به وجـود آورد کـه در آن، زمینـه بـرای فراهـم 
شـدن روابـط اجتماعـی مطلـوب فراهـم گـردد. زندگـی 
انسـان محدود به زندگی شـخصی و خصوصی او در خانه 
نمـی شـود و تا شـعاعی در سـکونتگاه او امتـداد می يابد. 
در واقـع در يك زمینه اجتماعی اسـت کـه زندگی او معنا 
مـی يابـد و همـواره خانـه در تعامـل نزديـك بـا محیط و 
بسـتر فرهنگـی و اجتماعـی و کالبدی کـه در آن قرار می 
گیرد اسـت. محله کـه نوعی قلمرو فیزيکـی- اجتماعی و 
فرهنگی اسـت در پاسـخگويی به نیـاز و ارتباط اجتماعی 
خانواده در سـاختار کالبدی شـهرهای سـنتی مـا جايگاه 
مهمـی دارد. هـر چنـد بـا تغییـر در شـرايط اجتماعـی، 
اقتصـادی، تکنولوژيکی و فرهنگـی مفهوم محله نیز دچار 
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دگرگونی هايـی شـده اسـت اما ايـن مفهوم همچنـان به 
عنـوان اصلـی ترين تفکر حاکم بر شهرسـازی مـا در خور 
توجـه و تامل اسـت. اگر خانه عرصه ای بـرای زندگی يك 
خانـواده در فرهنـگ ماسـت، محلـه نیـز عرصـه ای برای 
زندگـی يك خانـواده و گروه اجتماعی بزرگتر اسـت. گروه 
اجتماعـی که همزيسـتی مسـالمت آمیزشـان بر اسـاس 
ارزشـها و ويژگی های مشـترک شـکل می گیرد. ضروری 
اسـت کـه پیـش از آنکـه بـه مسـائل کالبـدی و فیزيکی 
محلـه پرداخته شـود، مفاهیم اجتماعـی و خصیصه های 
ايـن گـروه اجتماعـی بـه دقـت بررسـی و مطالعـه شـود. 
بـه عبـارت ديگـر برنامهريـزی اجتماعی يـك محله قبل 
از طراحـی کالبـدی آن الزامـی بـه نظـر می رسـد. محله 
به مثابه سـلول اصلی شـهرهای سـنتی، سـکونتگاه قوم، 
نـژاد، مذهب يا فرقه ای خاص اسـت. جامعه شـهری رنگ 
گرفتـه از نظام اجتماعی عشـیرتی، در روند شـکل گیری 
خـود مجموعه هايـی را ايجـاد کـرد که به محلـه معروف 
شـدند. از ابتـدای بنـای شـهرهای اسـالمی و حتـی قبل 
از اسـالم، هـر قـوم و قبیلـه ای تحـت شـرايط خانوادگی، 
منافع مشترک و شـبکه های خويشاوندی، خود محله ای 
جداگانه در شـهر بنـا می کرد. نیاز به همبسـتگی داخلی 
از طرفـی، تهديد گروه اجتماعی خـودی در مقابل ديگران 
از سـوی ديگـر، لـزوم خوکفايـی نسـبی را در زمینـه ی 
خدمـات و تاسیسـات الزم توجیـه می کـرد. همبسـتگی 
اجتماعـی- فرهنگـی سـبب ايجاد عامـل روانـی تعلق به 
محله و پیروی افراد از آداب و رسـوم واحد و نیز احسـاس 
تمايـز نسـبت به سـاکنان ديگر محالت بـود. به طوری که 
در چهارچـوب روابـط اجتماعی ارگانیك آن چنان تجانس 
فرهنگـی ای در هـر مرحلـه وجـود داشـت کـه اختـالف 
طبقاتـی بیـن فقـرا و ثروتمندان، بعـد فیزيکی کـه امروز 
شـاهد آن هسـتیم، نمی يافت. محالت شـهرهای سـنتی 
مـا ماننـد بافـت قديم شـهر يـزد بر پايـه وجوه مشـترک 
مذهبـی )مانند محالت زرتشـتی نشـین( و يـا معیارهای 
شـغلی )ماننـد محلـه سـهل بـن علـی کـه بـرای تجـار 
بـوده( و يـا بـر اسـاس نظـام عشـیره ای )ماننـد مجموعه 
فامیلـی شـیرازی ها و مجموعـه عرب هـا( و قومی شـکل 
می گرفتـه اسـت. در واقع وجوه مشـترکی را می تـوان در 

محـالت در معیارهـای محله نشـینی و تعريف قلمروهای 
محلـه يافت. امـا امروزه بـر اثر تغییـرات اجتماعی صورت 
گرفتـه در اعتبـار ايـن معیارها بـرای جامعه امـروزی بايد 
احتیـاط نمود. امـروزه معیارهای شـغلی در محل انتخاب 
مسـکن جای خود را بـه جايگاه اقتصادی و میـزان درآمد 

خانواده داده اسـت. 
سـنتی  بافتهـای  در  ارزش  بـا  محـالت  ديگـر  ويژگـی 
وجـود فعالیتهای مشـترک بین افـراد محلـه و واحدهای 
همسـايگی است. وجود فضاهای عمومی همچون مسجد، 
تکیه، مدرسـه، بازارچه و حسـینیه در داخل محالت و در 
فاصلـه ای بالفصـل بـا خانه هـا، همسـايگی ها و محـالت 
دلیـل روشـنی بـرای ايـن مدعا اسـت چراکـه زمینه های 
مناسـبی بـرای فعالیتهای مشـترک اجتماعـی و گروهی 
چـون نماز جماعت، مراسـم عزاداری ماه محـرم، برگزاری 
مراسـم عید، خريـد و غیره را فراهم مـی آورد. يقیناً لحاظ 
نمـودن و طراحـی چنیـن فضاهايـی در طراحی شـهری 
محالت دارای اهمیت اسـت اما مهمتـر از آن انگیزه کافی 
بـرای انجـام چنیـن فعالیتهـای اجتماعی اسـت چـرا که 
بـدون حیـات و زندگی اين فضاهای گروهـی نمی توان به 
موفقیت محیطی محله امید بااليی داشـت. »نکته مهمی 
کـه بايـد در نظـر گرفتـه شـود و طراحان می بايسـت در 
طـرح و خلـق ايـن دسـت فضاهـا در نظر داشـته باشـند 
اين اسـت که حوزه ی درگیر در مسـائل طراحی فضاهای 
جمعی محالت و شـهر فراتـر از طراحی فرمال می باشـد. 
برنامه ريـزی اجتماعـی و طراحـی درسـت  از  ترکیبـی 
براسـاس شـناخت عمیق الزم اسـت تا طراحی در مسـیر 
تقويـت جريـان وزندگـی فضـای عمومی محالت و شـهر 

قـرار گیـرد« )دشـتی، 1389، ص 4(.
فرامـرز رفیع پـور به عنوان جامعه شـناس يك خصوصیت 
محلـه  جملـه  از  اجتماعـی  گـروه  هـر  بـرای  را  مهـم 
برمی شـمارد در آن احسـاس تعلق خاطر است )رفیع پور، 
1389، ص 109(. جدای از نقشـی که فعالیتهای گروهی 
محله نظیر مراسـم اعیاد، مراسـم عزا، مراسـم عروسی در 
بـاال بـردن حـس تعلـق خاطـر به گـروه اجتماعـی محله 
دارنـد و در مـواردی تعلـق گـروه آنچنـان اسـت کـه عده 
ای علـی رغـم برخـی از مشـکالت حاضـر بـه تـرک افراد 
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آشـنای محـل نمی باشـند، از تعلـق بـه مـکان نیـز نبايد 
غافـل شـد. هنـوز عـده ای آنچنان بـه محله پـدری خود 
و محلـه ای کـه در آن بـزرگ شـده انـد احسـاس تعلـق 
می کننـد کـه حتـی پـس از سـالها حاضـر بـه تـرک آن 
نیسـتند. تعلـق به مـکان در تقويت احسـاس تعلق خاطر 
موثر اسـت. اين عالقه به محله و سـاکنین محله در قديم 
باعث شـده بود که افراد نسـبت به هم و سرنوشـت محله 
حسـاس باشـند. اصطالح عامیانـه  »بچه محل ماسـت«،  
و پشـتیبانی از بچـه های محلـه در واقع بـروز ناراحتی در 
تايید اين مطلب اسـت. سـاکنین محله نسبت به يکديگر 
و بـه محلـه نوعـی احسـاس »مـا« شـدن داشـتند. خود 
را جزئـی از جمـع، وبقـا و آسـايش خـود را در کارائـی و 
قدرت مجموعه می ديدند. احسـاس همبسـتگی شـديد، 
کمـك يار هـم بـودن و خودکفايـی گروههـای اجتماعی 
محله انسـجام و همگنی خاصـی به بافت کالبدی محالت 
داده بـود. روابـط اجتماعـی مذکور بصورت بسـیار ظريفی 
در شـکل گیری و اسـتخوان بندی محلـه موثـر بـود و 
شـبکه ارتباطـی و مرکـز محلـه و ديگـر عناصـر کالبدی 
ماننـد آب انبـار، مسـجد، حسـینیه، سـقاخانه و حمـام را 
تعريـف می نمـود. يکـی از عوامـل مهـم در ايجـاد حـس 
تعلـق، هويت و شناسـه بخشـیدن به محله اسـت. هويت 
هرکـدام از اجـزای محلـه يعنـی خانه هـا و خانواده هـا تا 
حـدود زيـادی وابسـته و درگرو هويت و شـخصیت محله 
اسـت. در حوزه طراحی شـهری عوامل بسـیاری را جهت 
هويـت بخشـی به مراکـز شـهری و محالت نـام می برند. 
يکـی از مهمترين عوامـل هويت دهنـده در بافت محالت 
سـنتی کـه ارتبـاط تنگاتنگ بـا کوچکترين عضـو محله 
و واحـد همسـايگی برقـرار می کنـد، سلسـله مراتب در 
صورت بنـدی فضاهای دسترسـی اسـت. ارتبـاط هر يك 
يـا چنـد خانـه و واحـد مسـکونی بوسـیله ی بن بسـت 
خصوصـی و يـا فضای نیمه خصوصی ای کـه همان کوچه 
اسـت برقـرار می شـود. بـا عبـور از کوچه هـا و گذرهـا و 
رسـیدن بـه راسـته های اصلـی و میدانچه هـا، برخوردها 
و بـه دنبـال آن روابط اجتماعی سـاکنین محله بیشـتر و 
بیشـتر می شـود. در ارتباط با خانه و محـالت و واحدهاي 

همسـايگي توجـه بـه نـکات زير نیـز قابل تامل اسـت:

امنیـت در ارتباط خانه و محله؛ يکی از مهمترين نیازهای 
انسـانی در حـوزه روانـی اسـت و از عواملـی اسـت کـه تا 
حـدودی در شـکل گیری کالبدی فضاهـا بايد مورد توجه 
و دقـت قـرار گیـرد. در آمريـکا نظريه فضاهـای قابل دفاع 
توسـط اسـکار نیومن با مشـاهدات انتقادی خود در رابطه 
با سـاختارهای موجود بود او عقیده داشـت: »فضاهای که 
امـکان ديـدن و ديده شـدن در آنها بیشـتر باشـد، امکان 
کمـی بـرای فـرار فراهـم مـی کنـد و در ضمن پتانسـیل 
کمتـری برای فعالیت مجرمـان فراهم می کند« )علیخواه 
و ربیعـی، 1385، ص 115(. او سـه فاکتـور را در افزايـش 
جرم در مناطق مسـکونی مهم می شـمارد: الف( بیگانگی؛ 
ب( عـدم وجـود نظارت؛ و ج( در دسـترس بـودن راه فرار. 
بنابرايـن نیومـن معتقـد اسـت کـه بـا اسـتفاده از سـاز و 
کارهای نمادين شـکل دادن عرصه های تعريف شـده می 
تـوان يك ُمحیط کنترل شـده را فراهم سـاخت )مديری، 
1385، ص 16(. ايـن نظريـه از چهـار اصـل اساسـی زيـر 
تشـکیل شـده اسـت: قلمروداری؛ مراقبت طبیعی؛ تعین 
مـرز و تصويـر و ُمحیـط اجتماعـی و فرهنگی مـکان ها و 

سـاختمانها )بیات و ديگـران، 1387، ص 60(.  
در يـك تئـوری ديگر که توسـط »ويلسـون و کلینگ«  با 
عنـوان نظريـه نامدنیت يا پنجره ای شکسـته  بیان شـده 
اسـت آنهـا اشـاره مـی کننـد کـه محله هـای کـه در آن 
نشـانه هـای از بـی توجهـی و خرابـی نظیر تلنبار شـدن 
زبالـه ها، نمای بیرونی ناموزون سـاختمتنها و پنجره های 
شکسـته وجـود دارد حاکـی از آن اسـت که سـاکنین آن 
محله آسـیب پذيری بیشـتری دارند و قصد دارند خود را 
از حضور، مشـارکت و محافظت اجتماع خود کنار بکشند. 
اين شـاخصها می توانند زمینه ايجـاد جرم را فراهم کنند 
)علیخـواه و ربیعـی، 1385، ص 116(. اصـول کلـی کـه 
طراحـان شـهری بر مبنـای اين نظريـه برای ايجـاد تغیر 
ُمحیطـی بکار برده اند عبارتند از: الف( کنترل دسترسـی؛ 
ب( مراقبـت؛ ج( فعالیتهـای حمايتـی؛ و د( پیشـگیری 
از ُمحّرکهـا. در واقـع CPTED  بنابـه گفتـه اشـنايدر، 
مطالعـه همه جانبـه و طراحی ُمحیطی بـرای ايجاد رفتار 
مطلـوب، افزايش کارآمـدی و کاهش بـروز رفتارهای ضد 
اجتماعـی اسـت )اشـنايدر، 1385، ص 13(. اگرچـه ايـن 
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دسـتورالعملها از سـال 1960 وجـود دارد امـا اسـتفاده 
و توجـه بـه آنهـا در فرآيندهـای طراحـی زيـاد به چشـم 
نمی خـورد دسـتورالعملهای CPTED نقـش مهمی را 
در دلبسـتگی بـه مـکان دارنـد اگر اسـتفاده کننـدگان از 
ُمحیـط آن را ناامـن اِدراک کننـد آنها قصد دلبسـتگی به 
ُمحیط را نداشـته و در نتیجه سـطح تعامالت نیز کاهش 

خواهـد يافت.
خوانايـی و تجربـه هـای زيباشـناختی در ارتبـاط خانـه و 
محله؛ شـاخصه وضوح و خوانايی نشـانگر میزان اطالعاتی 
فضايـی اسـت کـه که مـی توان به صـورت بصـری از يك 
فضا به دسـت آورد بنابراين وضوح و خوانايی شـهر ارتبط 
مستقیمی با مفهوم بازسازی کل شهر در ذهن و کنار هم 
چیـدن اين قطعـات در کنار يکديگـر دارد بنابراين وضوح 
رابطـه ای میـان ويژگـی هـای محلـی و فراگیـر فضـای 
شـهری مـی باشـد )Hiller،2007;32-40(. خوانايـی در 
دو سـطح اهمیـت پیدا می کنـد: فرم کالبـدی و الگوهای 
فعالیـت. مکان هـا ممکـن اسـت در يکی از اين دو سـطح 
خوانـا و قابـل فهم باشـند اما بايـد آگاهی از فـرم کالبدی 
و الگوهـای فعالیـت به تکمیل يکديگر بپردازنـد. از جمله 
مهمتريـن فاکتورهـای موثـر در خوانايـی، کاراکترهـای 
کالبـدی و طبیعـی، تنـوع و پیچدگی، پیـاده روی و پیاده 
محوری می باشـد کـه عوامل کالبدی مؤثـر در خوانايی و 
اِدراک ودريافت احساسـات عابرين شـامل شیب و انحنای 
معابـر، تغییـر موقعیـت ناظر، ثبات و پیوسـتگی مسـیر و 
جهت، تغییر و تناوب مسـیر، امکان حرکت مطلوب پیاده 

و تصمیم گیری در فضای شـهری امـکان اِدراک ُمحیط و 
بهـره گیری از ارزشـهای بصری، فرهنگـی و اجتماعی نیز 
افزايش پیدا می کند. پژوهشـگران بسـیاری سعی نمودند 
تـا محتـوای تصويـر ذهنـی مـردم را از فضاهـای کالبدی 
کشـف کنند. آنان با اسـتفاده از تکنیکهای مختلفی چون 
مصاحبـه و کنـکاش درباره چگونگـی جهت يابی و جهت 
گیـری در مـکان و يـا تقاضا از مـردم برای ترسـیم کردن 
نقشـه ای از مکان مورد تحقیق، آنگونه کـه در ذهن دارند، 
 :Lynch( تصـور ذهنـی مـردم از مـکان را کشـف کننـد
1972(. مـردم موقعی می تواننـد از منافع گزينه هايی که 
آن کیفیـات را عرضـه می دارنـد بهـره گیرند کـه بتوانند 
سـامان فضايـی مـکان و آنچـه را کـه در آنجـا می گـذرد 
درک کننـد. خوانايـی- کیفّیتـی که موجبـات قابل درک 
شـدن يـك مـکان را فراهم مـی آورد- عنوانی اسـت که از 

ايـن پس مـورد بحـث قـرار می گیرد.
فضای سـبز در ارتباط خانه و محله؛ سـرانة فضاهای سـبز 
عمومـی از قبیـل پارکها در سـطوح مختلف معمـوالً بین 
7 الـی 14 متـر مربـع پیش بینی مـی گردد. سـرانة فوق 
بسـتگی به معیارهايی از قبیـل اقلیم، وضعیت جغرافیايی 
و مسـايل ديگر مورد مطالعه دارد )وزين، 1378، ص 95(. 
کارکرد فضای سـبز شـهری، بويژه در کالن شـهرها بسیار 
مهـم بـوده و وجـود آنها بخـش جداناپذيـری از مجموعه 
شـهرها تلقـی مـی شـود. بـه طـوری کـه در بسـیاری از 
متـون شهرسـازی از فضای سـبز شـهری بعنـوان يکی از 
شـاخص های مهم شـناخت کیفّیـت ُمحیط های انسـان 

نمودار 3. ارتباط مفهومی بين فضای سبز شهری، كيفّيت زندگی و شهر پايدار؛ ماخذ: نگارندگان.

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

356

سـاخت يـاد می کننـد )زيـاری و ديگـران، 1388، ص 
.)290

 کويـن لینچ بـا کتاب »سـیمای شـهر« )1960( تحقیق 
تجربـی در مـورد شـیوه هـای اِدراک و اسـتفاده مـردم 
عـادی از شـهرها را بنیـان گذاشـت. کارهـای او مشـوق 
انجـام تحقیقـات اجتماعـی در مـورد موضوعـات عمـده 
برنامـه ريـزی همچون فضاهـای قابل دفـاع و اسـتفاده از 
فضاهـای عمومـی بود. مشـاهدات دقیـق ويلیـام وايت در 
مـورد روشـهای واقعی اسـتفاده مردم از پارکهـا، میدان ها 
و پیـاده روهـا و پیشـنهادهای منتـج از آن بـرای مردمـی 
کـردن فضاهـای عمومی نیـز باعث عمومی تر شـدن اين 
شـیوه ها و تحقیقـات گرديد )اعتمـاد و ديگـران، 1391، 
ص 346(. هر چند که از عملکرد فضای سـبز در سـاخت 
کالبـدی شـهر و عملکرد زيسـت ُمحیطـی آن مـی توان 
انتظـار بازدهی اجتماعی و روانی داشـت لیکن در طراحی 
فضای سـبز به منظور دسـتیابی به آثار اجتماعی و روانی 
پـارک های شـهری، هـدف اصلی هـر چه نزديـك کردن 
انسـان و طبیعـت به يکديگر اسـت. هر انسـانی تحت هر 
شـرايطی روزانـه به چند سـاعت آرامـش نیـاز دارد و اين 
نیـاز بـا فشـردگی جمعیـت در محـل مسـکونی زندگـی 
آپارتمان نشـینی در آينده بدون شـك بیشـتر هم خواهد 
شـد )زيـاری و ديگـران، 1388، ص 297(. فضاهای سـبز 
عمومـی )پارک هـای عمومـی( فضاهايـی هسـتند کـه 
بیشترين سهم از فضای درون شهری را به خود اختصاص 
می دهنـد. و ايـن يك نسـبت منطقی نیز هسـت. چراکه 
اکثريـت جامعـه معمـوالً افـرادی تشـکیل می دهنـد که 
سـن بـاالی هیجـده سـال دارنـد. اين گـروه از انسـان ها، 
طبعاً عاليق منطقی تر و متناسـب با سـن خـود دارند. در 
پارکـی که متعلق به آنهاسـت، پارکی عمومی اسـت، بايد 
کتابخانـه ها و تفرجگاههای عمومی وجود داشـته باشـد. 
جاهايـی بـرای آرامش و اسـتراحت و تفريـح خانواده ها و 
بازی هـای مخصـوص آنها، ايـن پارک ها نیـز بايد نزديك 
مناطـق مسـکونی احداث شـوند. در طرح شـهر آيندگان، 
پـارک های عمومی شـهری دارای همة امکانات فرهنگی، 
ورزشـی، تفريحی اعم از سـینما، تئاتر، موزه، نمايشـگاهها 
و کتابخانـه هـا و غیره می باشـند )خـوروش، 1377، ص 

35(.  اسـتفاده از فضای سـبز شـهری به عنوان بخشـی از 
زندگـی روزانه اسـت که جنبـه های اجتماعـی کاربران با 
فضـای سـبز در تعامـل می باشـد. و يـك ارزيابـی تعامل 
اسـت بیـن کاربـر و فضـا. و بـه دنبـال نظـرات کاربـران و 
شناسـايی عوامـل مثبـت و کمـك بـه اسـتفاده از آنهـا و 
چـه عواملـی منفـی و دلسـرد کننـدة اسـتفاده کنندگان 
می باشـد )Bjerke and others، 2006،38( .تحـرک و 
جدايـی فضايـی )يعنـی فواصل واقعـی خیابان هـا و خط 
مسـتقیم(، هـر منطقـه ويژگـی هـای منحصر فـرد خود 
را دارد. کـه مـی توانـد بـرای برنامـه ريزی آينـدة امکانات 
عمومـی مفید باشـد و بـا مـدل سـازی آن در GIS، يك 
مرجـع مفیـد بـرای کمـك بـه برنامـه ريـزان شـهری در 
 Chang and( توزيـع عادالنـه تر امکانـات عمومی باشـد

 .)2011،370  ،Liao
تصـورات ذهنـي از محیط کالبـدي خانه و محلـه؛ با آنکه 
مطالعات محیطـي در ابتدا تحت تأثیـر رويکردهاي صرفاً 
روان شناسـانه تنهـا بـر دانـش و بـاور وشـناخت متمرکز 
بودنـد، و بـه ابعـاد و ماهیـت خـود محیط فیزيکـي توجه 
خاصـي نداشـتند؛ اما مطالعـات بعدي با تعريـف و تبیین 
مفاهیمـي چـون فضـاي شـخصي، ازدحـام، مـکان هاي 
مقـدس و ماننـد آنهـا ويژگي هاي کالبـدي و ابعاد محیط 
را نیـز در مطالعـات وارد کردنـد. فريتـز اسـتیل عوامـل 
کالبـدي تأثیرگذار در ادراک و حـس مکان را اندازه، درجه 
محصوريـت، تضـاد، مقیـاس، تناسـب، مقیـاس انسـاني، 
فاصلـه، بافـت، رنـگ، بـو، صـدا و تنـوع بصـري معرفـي 
میکنـد. از سـويي ديگر مؤسسـه معتبـر پژوهشـي پروژه 
فضاهـاي عمومـي حداقـل دو مـورد از چهـار کیفیتي که 
بـراي مکانهـاي موفق ذکر مي کند، مسـتقیماً به کیفیت 
طرح و کالبد فیزيکي اشـاره دارند. اين موارد به دسترسـي 
و نفوذپذيـري و نیـز راحتـي و تصويـر کالبـد فیزيکي مي 
پردازنـد. بـا تکیه بر آن پژوهش ها و با دقت در بافت محله 
هاي مسـکوني، شـاخص هاي ادراک ذهني شـهروندان از 
کالبـد ومحیـط فیزيکـي محالت مسـکوني شـهري را به 
عنـوان يکـي از مؤلفه هاي مؤثر بر حس مکان شـهروندان 
مطـرح مـي کنیـم. با توجـه به بافـت فیزيکي نـوع محله 
هاي مسـکوني شـهري شـاخص هـاي ارزيابـي ادراکي از 
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کالبـد فیزيکي مـي توانند بر کیفیت ادراک شـهروندان از 
جذابیت منظر شـهري و طبیعي، مبلمان شـهري، نظافت 
و تمیزي، دسترسـي به خدمات شـهري و محله اي، و نیز 

دسترسـي به حمـل و نقل عمومي باشـد.
تصـورات ذهنـي از محیط اجتماعي محلـه؛ مکانها گاهي 
بـه عنـوان ظرف و بسـتر ارتباطـات اجتماعـي و فرهنگي 
قلمـداد شـده انـد، تـا آنجـا که برخـي مطالعـات تعلق به 
مـکان را بیشـتر بـه آن ارتباطهـا منتسـب کرده انـد تا به 
ماهیـت فیزيکـي مـکان  هرچنـد برخـي از مطالعـات در 
صفـت انحصاري و حتي تفضیلي نقش تعامالت اجتماعي 
در ايجـاد و تقويـت حس مکان و تعلق به مکان تشـکیك 
کـرده انـد؛ امـا صـرف اهمیـت وافـر روابـط اجتماعـي در 
شـکل گیـري و بسـط حس مکان کـه در قريب بـه اتفاق 
مطالعـات مکاني منعکس شـده، سـبب تثبیـت تصورات 
ذهنـي از محیـط اجتماعي بـر ابعاد حس مـکان به مثابه 
يـك اثرگـذاري مهـم در مـدل تأثیر سـنجي ابعـاد حس 
مـکان اسـت. ملیـگان دو مفهـوم در فرآينـد ارتباطـات 
اجتماعـي را مطرح و تعريف مي کند. تعامالت گذشـته و 
قابلیت تعاملي. نخسـتین تعبیري از تجربه هاي اجتماعي 

قبلـي در محیـط و اشـاره اي ضمني به خاطرات اسـت؛ و 
قابلیـت تعاملـي بـه ويژگـي هايـي ناظر اسـت که محیط 
بـراي ايجـاد و تقويـت و تحـت تأثیـر قـرار دادن تعامالت 
ادراک جمعـي ايجـاد مـي کند. تصورات ذهنـي از محیط 
اجتماعـي، تمايـل بـه تعامـالت اجتماعي و مشـارکت در 
تصمیـم گیريها و فعالیتهاي جمعـي در کنار تصور ذهني 
از شـأن اجتماعـي سـاکنان محلـه مـي توانند  بـه عنوان 
شـاخص هاي ارزيابـي ادراک و تصور ذهني شـهروندان از 

محیـط اجتماعي محله سکونتشـان مطرح شـوند.
تصـور ذهني از محله به مثابـه تداعي کننده معنا؛ »فريتز 
اسـتیل« به خصوصیاتي مانند تاريخ، تخیـل، توهم، رمز و 
راز، شـگفتي، شـور و خاطـره به مثابه اسـباب ايجاد رابطه 
متمرکـز بـا مـکان هـا ياد مـي کنـد. رلـف نیز تصـورات 
ذهنـي را مؤثرتريـن عامـل هويـت مـکان مـي شناسـد 
و معتقـد اسـت: تـا زمانـي کـه معناي مـکان ها تنهـا در 
سـاختار فیزيکـي و فعالیتهايـي کـه در آن رخ مـي دهـد 
جسـتجو شـود، چیـزي يافت نمي شـود؛ بلکـه بايد معنا 
را در تصويرهـاي ذهنـي و تجربه هاي انسـان هـا از مکان 
جسـتجو کرد. بـر اين اسـاس، ادراک و تصـورات ذهني از 

نمودار 4. وجوه مختلف معماري اسالمي در شهر اسالمي؛ ماخذ: حجازي و مهديزاده، 1393، ص 8.
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پیوندهـاي معنايـي بـا محیط محله مسـکوني مـي تواند 
بـا شـاخص هـاي تداعي خاطـرات گذشـته و نیـز تداعي 
معانـي سـمبلیك فرهنگـي و مذهبـي ارزيابي گـردد. در 
انتهـا بـه نظر می رسـد که جنبـه معنايـی و مفهومی نیز 

بـر همپیوسـتگي خانه، محله و شـهر تاثیـر دارد.
 محله در شهر اسالمي

کوی، محله )محلت( و َربْع در بخش  بندی های شارسـتان 
و ربـض )بیرونـی(، بیان کننـدة يـك واحـد جغرافیايـی، 

تصاوير 1 و 2. تسلسلي از دسترسي هاي غيرمستقيم و شکسته در ارتباط محله و خانه تا شهر؛ سمت راست: شهر الجزيره و 
سمت چپ: شهر سنندج؛ ماخذ: عيزاده و ديگران، 1393، ص 73.
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اجتماعی- جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی اسـت 
که با مشـخصه هايی از ديگر محله ها متمايز می شـود. در 
منابـع تاريخـی و جغرافیايی به زبـان فارسـی واژة کوی و 
گاه در کنـار آن صـورت عربی آنـ  محلهـ  به کار می رفته 
اسـت. در ترجمـه ای کـه از تاريخ بخـارا بازمانده اسـت، از 
واژة کـوی بـرای توصیف بخش های شـهر اسـتفاده شـده 
اسـت )نرشـخی، 1363، صـص  79- 73(. واژة محلـت 
)محله( در منابع سـده های چهارم و پنجم قمری بیشـتر 
از کـوی ديـده می شـود کـه دلیـل آن نیز کاربـرد صورت 
عربـی چنین اصطالحاتی اسـت. کوچـه، گـذر، میدانگاه، 
عناصـر کالبـدی و فضاهـای عمومـی اسـت کـه پیونـد 
دهنـدة اجـزای هـر کوی بـه يکديگـر و به ديگـر کوی ها 
بـود، گاه در کنـار واژة کـوی يـا محله معنـای کلی تری از 
شـکل کارکـردی آن بیـان می شـد از اين رو زمانـی که از 
»کـوی و کوچـه و محلـه ای « سـخن گفته می شـد، همة 
آن اجـزا و کلّیت محله مورد نظر بود. »کال« واژه ای اسـت 
کـه امـروزه و بويژه در شـهرهای شـمالی ايـران به معنای 
محلـه، روسـتا و يا يك واحد مجزای شـهریـ  روسـتايی 
از واحدهای همجوار آن به کار می رود. در دوران اسـالمی، 
واژه های ارگ، ارک، دژ و کهندژ بیشـتر به صورت کهندژ، 
کهنـدز، کنـدز، قهنـدز و قلعـه بـه کار رفته انـد کـه البته 
بايـد توجه داشـت قلعه گسـتره ای فراتـر از ارگ و کهندژ 
را در بـر می گیـرد. قلعه )کال( واژه ای اسـت برگرفته از کال 
فارسـی کـه کارکردی به تناسـب متفـاوت از ارگ داشـته 
اسـت َربْـع اگـر چـه در دوران اسـالمی، در معنـای کوره، 
ناحیـه و يـا کرسـی های يـك اسـتان بويـژه در خراسـان 

بـرای هر يك از بخش های )حصه ها( چهارگانه اسـتعمال 
می شـد و خراسـان را به چهـار »َربْع« )مرو، بلـخ، هرات و 
نیشـابور( تقسـیم می کردند )اصطخری، 1340، ص 203؛ 
ابـن حوقـل، 1345: 163(. امـا َربْـع در معنـی »محلـه« 
يـا بخش هـای يك شـهر، معنـی بارزتـری داشـت. حاکم 
نیشـابوری در تقسیم بندی شهر نیشابور از هر دو اصطالح 
محلـه و َربْـع در دو مرتبه تقسـیم بندی، بهره برده اسـت: 
»ارباع نیشـابور چارسـت: ريوند، مازل، شامات، بشفروش«. 
ايـن چهـار ربـع »از حـدِّ مسـجد جامـع« جدا می شـدند 
و مجموعـه ای از محله هـای شـهر، روسـتاها و قريه هـای 
پیرامونـی را تـا بخش هـای سـواد شـهر دربـر می گرفتند 
)حاکـم نیشـابوری، 1375، ص 214(. در واقع ربع را فراتر 
از محله دانسـته و در معنای بخش بیان کرده، که هر ربع 
چندين محله و روسـتا را شـامل می شـده اسـت؛ چنانچه 
محله هـای شـهر را چهـل و هفـت عـدد بـر می شـمارد. 
کال، کالت، کالتـه ريشـه در زبـان فارسـی میانـه )پهلوی 
ساسـانی( دارد و بـه همیـن صورت در برخـی متون مانند 
کارنامـة اردشـیر بابـکان )1386، صـص 75 - 74( نیز به 
کار رفتـه اسـت. در زبـان ترکـی، ايـن واژه به صـورت قال 
بـه کار رفتـه کـه در نـام آق قـال )قلعة سفید/سـفید قلعه( 
می توان نمونـة آن را يافت. همچنین در گويش مازندرانی 
بـر سـر نـام  مکان هـای بسـیاری بـه صـورت کال و کالت 
بـه کار رفتـه اسـت، که بیشـتر شناسـة روسـتا تـا محله 
)باسـتانی راد، 1388، ص 41( اسـت. برخـی محله هـا 
نیـز چنـان بـزرگ بودند کـه ماننـد »محلـة جوالهگان« 
)بافنـدگان( »سـیصد کوچـه زيـادت داشـت«. همچنین 

نمودار 5. )سمت راست( معناني منبعث از جهانبيني اسالمي؛ ماخذ: بمانيان، 1389، ص  43. و نمودار 6. )سمت چپ( معناي 
توحيد در جهانبيني اسالمي كه بر ساختار و همپيوستگي خانه و شهر تاثير گذاشته و همه را براي يکي )وحدت در كثرت( 

مي كند؛ ماخذ: بمانيان، 1389، ص  42.
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حاکم نیشـابوری اشـرف محله های نیشـابور را »مقام اولیا 
و بازارِ حیره اعظم، اعظم اسـواق شـهر« خوانده که درازای 
آن يـك فرسـخ بـوده و تمام بازار سرپوشـیده بوده اسـت 
)حاکم نیشابوری، 1375، ص 200(. ابن فندق بیهقی نیز 
در تاريـخ بیهـق اين شـهر را با روسـتاها و ديه هـای آن به 
دوازده َربع تقسـیم کرده اسـت که هر ربـع مجموعه ای از 
محله هـا و روسـتاها را دربر می گرفت )ابـن فندق بیهقی، 

1968، صـص 65- 54(.
  در شـهرهای سـنتی، نواحـی مسـکونی بـه محلـه های 
مختلـف تقسـیم می شـدند و افـراد بـا عاليق مشـابه در 
محلـه هـای خود بـرای تأمیـن راحتی، حمايـت و امنیت 
بیشـتر گـرد هـم مـی آمدنـد. دردوران معاصـر، بـا رواج 
يافتـن اقدامـات شهرسـازی جديد، محالت تازه تاسـیس 
شـهری با بی توجهی به ماهیت محالت سـنتی و تسـلط 
ماشـین بـر انسـان مفهومی کامـال غريب و بـی معنا پیدا 
کرده اند و تنها در حد يك واحد تقسـیمات شـهری بکار 
گرفتـه مـی شـوند. از طرفـی بـا توجـه به اينکـه محالت 
شـهرهای اسـالمی، روزگاری محل تبلور پويايی اجتماعی 
و اقتصـادی در حیـات شـهری بوده اند و اکنون به سـبب 
عـدم معاصرسـازی کالبـد و فعالیتهای موجود، با آسـیب 
هـای متعـددی روبرو شـده انـد؛ نیاز بـه بازآفرينی مفهوم 

محله امـری ضـروری تلقـی می گردد. 
 محـور اصلـی بحث نقـش اجتماعی محله در شـهر های 
اسالمی اسـت. يافته های باستان شناسـان و انديشمندان 
تاريـخ تمدن، بین النهرين و کناره های نیل را پیشـاهنگ 
تمدن و شـهری شـدن جهان دانسـته اند. از نظر کالبدی 
سـه عامـل سیاسـی، اقتصـادی و مذهبـی زمینه سـاز 
پیدايـش شـهرها در منطقه خاورمیانه بوده اسـت. اسـالم 
بـه عنـوان يـك ايدئولـوژی فراگیـر، کلیـه ابعـاد زندگـی 
اجتماعـی و انسـانی را متاثـر سـاخت بـه طـوری کـه در 
شـکل گیری مهم شـهر اسـالمی چهـار عنصـر حکومت، 
امـت، اصنـاف )بـازار( و محـالت اسـت. محلـه بـه عنوان 
يـك واحـد اصلـی روابط اجتماعی در شـهرهای اسـالمی 
بـوده و از اجزا اصلی و فرعی تشکیل شـده اسـت و عوامل 
فضايی، فرهنگی و اقتصادی در آن دخالت داشـته اسـت.

 

نمودار 8. اولويت بندی و ارتباط بين مؤلفه های هويت اسالمی 
در شهر اسالمي مبتني بر ارتباط خانه، محله و شهر؛ ماخذ: 

اخوت، 1391، ص 83.
نتيجه گيري  و جمعبندي

خانه به عنوان اولین مکان زيسـت در طول تاريخ از ارزش 
و قـرب بااليـی برخوردار بوده اسـت. خانه بعنوان معماری  
کـه مکان زندگی انسـان در طول حیات بـوده و نیز اولین 
فضايی اسـت که انسـان را بـا تمام ويژگیهـا، خصوصیات 
و پیچیدگیهـا در خـود جای می دهـد هـم دارای ارزش و 
جايگاهـی خـاص اسـت و هـم از زوايای متفـاوت کالبدی 
و نظـری قابـل بررسـی و تجزيه و تحلیل اسـت. بسـیاری 
از اهـداف نظـری خانـه را می بايسـت در نظامـی فراتـر از 
خانه و در سیسـتمی بزرگتر از فضای سـکونت )مسـکن( 
دنبـال کرد چرا که انسـان خواسـته ها و نیازهايی دارد که 
بـرای تامیـن آن نیـاز بـه بازکـردن درب خانه و خـروج از 
خانه و ورود به حوزه ای وسـیعتر با نام همسـايگی و محله 
و شـهر اسـت. بـدون شـك اين عناصـر رابطـه نزديکی با 
يکديگـر دارنـد که می تـوان آنـرا در ورای روابـط کالبدی 
جسـتجو نمـود. رابطـه اجتماعـی خانـه و همسـايگی و 
همچنیـن محلـه می توانـد بسـیاری از مشـکالتی کـه 
درحـوزه ی مسـکن بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیم 
را تـا حـدودی مرتفع سـازد. تمام مفاهیمی کـه در مقوله 
مسـکن چـه کالبـدی  و چـه نظـری، تئـوری پردازهـا به 
دنبـال آن هسـتند در محالت قديمی ايران وجود داشـته 
و تـا حـدودی وجـود دارد. توجـه بیشـتر بـه خصوصیات 
و عملکـرد خانه هـا، همسـايگی ها و محـالت ايرانـی بـا 
توجـه به نیازهـا و خصوصیات جديد انسـانها و خانواده ها 
و جامعـه جديـد ايرانـی می توانـد بـا شـکلی جديـد در 
صـورت، و تاملـی عمیـق در معنـا در خدمـت طراحـان و 
صاحبنظـران قـرار گیـرد. هدف از نوشـتار فـوق پیچیدن 
نسـخه ای برای موضوع مسکن و واحد همسايگی و محله 
نبـوده، بلکـه حاصل کالم تاکیـد بر شناسـايی ويژگیهای 
اجتماعـی نیازهـا و فرآيندی اسـت که مـردم از طريق آن 
بـا يکديگـر و معماری مسـکن از آن طريق با شـهر رابطه 
برقـرار می کننـد. عوامل موثـر بر تقويـت روابط اجتماعی 

در سـاختار همپیوسـتگي خانه و محـالت عبارتند از:
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1. »گردهـم آوردن يا پراكندن«: توجه به مسـائلی که 
می توانـد پراکندن يا جمـع آوری مـردم و فعالیت ها را در 
مقیاس هـای مختلف موجب شـود. در چنین سـاختاری، 
فضاهـای عمومـی، مهم تريـن عناصر در نقشـه شـهر می 
باشـند و تمام عملکردهای ديگر، به طـور موثری در طول 
خیابانهـا و بـه طرف آنها قرار می گیرند. چنین سـاختاری 
را می تـوان در اغلـب شـهرهای قديمی يافـت. اين بخش 

مربـوط کیفیت و میزان مطلوبیـت فضا دارد.
2. »مخلـوط كردن يـا جداكردن«: به ايـن منظور که 
به فعالیتهـای گوناگون و گروه های مختلـف مردم، امکان 
عملکردهـای مختلف با يکديگر يا در کنار هم داده شـود. 
منظـور از جـدا کردن، يعنـی اينکه فعالیتها و گـروه های 

مختلـف مردم از يکديگر مجزا شـوند.
3. »دعـوت كردن يا دفع كـردن«: فضاهـای عمومی 
قابـل  به راحتـی  و  بـوده  دعوت کننـده  اسـت  ممکـن 
دسـترس باشـند. در ايـن حالت مـردم به حضـور در فضا 

تشـويق می شـوند. از سـوی ديگر فضاها می توانند دافعه 
ايجـاد کننـد کـه در اين صورت حضـور در فضـا کم رنگ 
می شـود. بنابرايـن، جـاذب يـا دافع بودن فضـای عمومی 
بسـتگی به شـکل قرار گرفتن فضای عمومـی در رابطه با 

فضـای خصوصـی و رابطه ايـن دو دارد.
4. »گشـودن يا بسـتن«: گشـوده بودن يا بسـته بودن 
فضا بسـتگی زيـادی به تجربیات حسـی انسـان دارد. اين 
انسـان اسـت کـه بـا رجـوع به حـواس خـود و بر اسـاس 
تجربیـات خـود از حضـور در فضـا، يـك فضـا يا مـکان را 

بسـته يـا گشـوده و باز می پنـدارد.
5. »پياده مـداری«: پیاده مداری در فضا يکی از شـروط 
مهـم در زنـده بـودن فضـا و تقويـت حیـات مدنـی مـی 
باشـد. عواملـی مانند نـوع فضاهای مجـاور، کیفیت فضا و 
همچنیـن فعالیت هـای موجود در فضا مـی توانند بر اين 

ويژگی تاثیرگذار باشـند.
 همچنین در رابطه با پیوسـتگي بیشـتر خانه با واحدهاي 

نمودار 7. مولفه هاي تاثيرگذار بر مفهوم خانه و محله در شهر اسالمي كه مي تواند بر ارتباط خانه، محله و شهر صحه گذارد؛ 
ماخذ: اخوت، 1391، ص 81.
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همسـايگي و محالت توجه به موارد زير ضروري اسـت:
محلـه اي،  يـا  هـر خانـه  نفوذپذيـری؛  چنانچـه   -1

به وسـیله هـر فـردی چه از جنبـه کالبدی و چـه از جنبه 
بصـری قابـل دسترسـی می-بـود محرمیـت خدشـه دار 

نمودار 9. الگوي پيشنهادي براي محله در شهر اسالمي در راستاي ارتقا رابطه خانه، محله و شهر بر اساس 
تئوري واحدهاي همسايگي؛ ماخذ: پورجعفر و ديگران، 1392، ص 19.

نمودار 10. مولفه هاي مربوط به هم پيوستاري خانه، محله و شهر؛ ماخذ: نگارندگان.
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می شـد. واقعیـت ايـن اسـت که فضـا ماهیتاً هـم قابلیت 
خصوصـی بـودن را دارد و هم قابلیت عمومی بـودن را، اما 
يکـی از اساسـی ترين منابـع قـدرت انتخـاب مـا در نحوه 
بهره گیـری از هـر دو وجه خصوصی و عمومـی، از قابلیت 
فضا سرچشـمه می گیـرد. در جهت بهره منـدی از چنین 
قابلیـت هايـی بايد هم عمومیـت و هم محرمیـت فضاها 

تقويت شـوند. بدين ترتیب نفوذپذيری شـدت فعالیتها را 
تحـت تأثیر قـرار می دهد. بنتلـی و همکارانـش در کتاب 
محیطهـای پاسـخده نفوذپذيـری را بـرای هـر نظامـی از 
فضاهـای همگانـی بـه تعـداد راه هـای بالقوه ای کـه برای 
عبـور از يـك نقطـه بـه نقطـه ديگردرنظـر گرفتـه شـده 
بسـتگی دارد، تعريـف کرده انـد و اين راه هـای بالقوه بايد 
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شـفاف و ديدنی باشـند. چـرا که در غیر ايـن صورت فقط 
کسـانی مـی تواننـد از آن سـود ببرنـد که از قبل نسـبت 
بـه حـوزه مربوطـه آشـنايی داشـته باشـند. هـر دو جنبه 
کالبـدی و بصـری نفوذپذيـری بـه اين بسـتگی دارند که 
شـبکه فضاهـای عمومـی چگونـه محیـط را بلوک بندی 
می کنـد. سـه مـورد از شـیوه هـای طراحـی ذيـل نمونه 
هايی هسـتند کـه موجبـات کاهـش میـزان نفوذپذيری 
فضاهـای همگانـی را فراهـم مـی نماينـد، بـزرگ در نظر 
گرفتـن مقیـاس سـاخت و سـاز، بـه کارگیری يـك نظام 
سلسـله مراتبـی در سـازماندهی فضايی عرصـه طراحی و 
جدايـی سـواره و پیـاده مـي باشـد. يکـی از مفاهم خیلی 
نزديـك بـه نفـوذ پذيـری، هـم پیونـدی  مـی باشـد. هم 

پیونـدی اصلـی تريـن مفهـوم در چیدمان فضا اسـت . 
2- خوانايـی ؛ شـاخصه وضوح و خوانايی نشـانگر میزان 
اطالعاتـی فضايی اسـت که که می تـوان به صورت بصری 
از يـك فضـا بـه دسـت آورد بنابرايـن وضـوح و خوانايـی 
شـهر ارتبط مسـتقیمی با مفهوم بازسـازی کل شـهر در 
ذهـن و کنـار هـم چیدن ايـن قطعـات در کنـار يکديگر 
دارد بنابرايـن وضـوح رابطـه ای میـان ويژگی های محلی 
و فراگیـر فضای شـهری می باشـد. خوانايی در دو سـطح 
اهمیـت پیـدا می کند: فـرم کالبـدی و الگوهـای فعالیت. 
مکان هـا ممکـن اسـت در يکـی از ايـن دو سـطح خوانا و 
قابل فهم باشـند اما بايد آگاهی از فرم کالبدی و الگوهای 
فعالیـت به تکمیل يکديگـر بپردازنـد. از جمله مهمترين 
فاکتورهـای موثـر در خوانايـی، کاراکترهـای کالبـدی و 
طبیعـی، تنـوع و پیچدگـی، پیـاده روی و پیـاده محوری 
مـی باشـد که عوامـل کالبدی مؤثـر در خوانايـی و ادراک 
ودريافت احساسـات عابرين شامل شـیب و انحنای معابر، 
تغییـر موقعیـت ناظـر، ثبات و پیوسـتگی مسـیر و جهت 
، تغییـر و تنـاوب مسـیر، امـکان حرکت مطلوب پیـاده و 
تصمیـم گیـری در فضای شـهری امـکان ادراک محیط و 
بهـره گیری از ارزشـهای بصری، فرهنگـی و اجتماعی نیز 
افزايش پیدا می کند. پژوهشـگران بسـیاری سعی نمودند 
تـا محتـوای تصويـر ذهنـی مـردم را از فضاهـای کالبدی 
کشـف کنند. آنان با اسـتفاده از تکنیکهای مختلفی چون 
مصاحبـه و کنـکاش درباره چگونگـی جهت يابی و جهت 

گیـری در مـکان و يـا تقاضا از مـردم برای ترسـیم کردن 
نقشـه ای از مکان مورد تحقیق، آنگونه کـه در ذهن دارند، 

تصـور ذهنـی مـردم از مکان را کشـف کنند.  
منابع و ماخذ

ابـن فنـدق بیهقـی، ظهیرالديـن ابوالحسـن علـی بـن  
بیهـق.  تاريـخ  1388ق(  )1968م/  زيـد  ابی القاسـم 
تصحیـح قاری سـید کلیـم اهلل حسـینی. حیدرآبـاِد دکن: 

العثمانیـه. دائرة المعـارف 
ابن حوقـل )1345( صـورة االرض. ترجمـة جعفـر شـعار. 

تهـران: بنیـاد فرهنـگ ايران.
اخـوت، هانیـه )1391( بازشناسـی مؤلفه هـای هويّتـی 
مسـکن سـنتی بـر اسـاس آيـات قـرآن و روايـات ائمـه 
معصومین، دو فصلنامه تخصصی پژوهشـهای میا نرشـت 

هـای قـرآن کريـم، سـال سـوم، شـماره دوم.
اکبرپـور، هادی )1381( قصه خانه حديـث ديروز و امروز، 

1381، پايان نامه کارشناسـی ارشد، دانشگاه يزد.
باسـتانی راد، حسـن )1388( واژه شناسـی تاريخ يشهر در 

ايران. فرهنگ. شـماره 72. زمسـتان.19-56.
محله هـای  مقايسـة   )1388( اشرف السـادات  باقـری، 
شـهری در گذشـته و امروز. در مجموعـه مقاالت همايش 
توسـعة محلـه، مفاهیـم و رويکردهـای نظـری توسـعة 
محلـه ای. جلد2. تهـران: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

شـهرداری تهـران و انتشـارات طـرح نـو. 88 - 53.
برومنـدی، بهرخ )1375( »ارزش تعـادل و توازن«، کنگره 

تاريخ معماری و شهرسـازی، ج 4، ص572.
بمانیـان، محمدرضـا )1389( انعـکاس معانـي منبعث از 
جهـان بیني اسـالمي در طراحـي معماري، شـهر ايراني- 

اسالمي، شـماره 2.
بیهقـی، ابوالفضـل )1374( تاريخ بیهقـی. تصحیح خلیل 

خطیـب رهبر. تهـران: مهتاب.
پاکزاد، جهانشـاه )1369( واحد همسـايگی، نشـريه صفه، 

تابسـتان 1369، شماره يك.
پورجعفـر،  محمدرضا و ديگران )13913942( انواع شـهر 
اسـالمی و اشـاراتی بـه نحـوه شاخص سـازی در راسـتای 
شـهری آرمانی- اسـالمی، پژوهش هاي معماري اسالمي، 

شماره 2.
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تافلـر، آلوين )1383( شـوک آينده، ترجمه شـهین دخت 
خوارزمی، حشـمت اهلل کامرانی، نشـر: علم.

تـی هـال، ادوارد )1388( بعـد پنهـان، ترجمـه منوچهـر 
طیبیـان، انتشـارات دانشـگاه تهران.

و  خانـواده  هـای  سـاخت   )1350( بهنـام  جمشـید، 
خويشـاوندی در ايـران، انتشـارات خوارزمـی، چـاپ اول.

حجـازي و مهديـزاده )1393( رابطـه معنـا، معمـاري، 
شـکل و سـازه در معماري اسـالمي، پژوهشـهاي معماري 

اسـالمي، شـماره 2.
دشـتی، فرشـاد )1389( فضای سـوم، شـناخت و شـکل 
دهی فضاهای عمومی شـهرهای ايران، همايش به سـوی 

نوين. معماری 
رفیـع پـور، فرامـرز )1389( آناتومی جامعـه: مقدمه ای بر 

جامعه شناسـی کاربردی، نشـر: شرکت سـهامی انتشار.
علیـزاده و ديگـران )1393( مفهـوم محرمیـت و فضـا در 
شـهر اسـالمي، پژوهشـهاي معماري اسـالمي، شـماره 2.

لنـگ، جان )1386( آفرينش نظريـه معماری: نقش علوم 
رفتـاری در طراحـی محیـط، ترجمـه علیرضـا عینـی فر، 

نشـر: دانشـگاه تهران، موسسه انتشـارات و چاپ.
میـرزا محمـدی، دارا )1377( رهنمـودی جهـت ارتقـای 
مطلوبیت واحد همسـايگی، پايان نامه کارشناسـی ارشد، 

دانشـگاه يزد
نقـره کار، حمیـد و منـان ريیسـي )1391( تحقق پذيري 
هويـت اسـالمي در آثـار معماري، شـهر ايراني- اسـالمي، 

.7 شماره 
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