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و در زمیــن، جــای ]مناســبی[ بــه شــما بخشــید 
کــه از مــکان هــای همــوارش بــرای خــود قصرهــا بنــا 
مــی کنیــد، و از کــوه هــا خانــه هایــی مــی تراشــید، 
پــس نعمــت هــای خــدا را یــاد کنیــد و در زمیــن 

تبهکارانــه آشــوب برپــا نکنیــد.
آیه 74 سوره اعراف

به نام یگانه معمار هستی
از  مملــو  را  شــهرم  جمــات،  ایــن  خوانــدن  بــا 
آشــوب  کــردن  برپــا  و  نعمــت  در  قدرنشناســی 
نباشــد،  تبهکارانــه  شــاید  کــه  آشــوبی  دیــدم. 
امــا بــه دور از هویــت و معنــا، و حتــی بــه دور 
کــردن  حرکــت  دنیــا  در  غالــب  تفکر هــای  از 
عنــوان  بــه  آن  از  همیشــه  کــه  شــهرهایی  آن، 
موجــودات زنــده یــاد می شــده را بــه موجوادتــی 
بــا چنــد هویــت-و یــا حتــی بــی هویــت-، کــم معنــا 

اســت. کــرده  تبدیــل  جــان  نیمــه  و 
کــه بایــد ســعی در احیــا و اصــاح و بهبــود ســلول 
بــه ســلول و شــریان بــه شــریان آن داشــت، تــا بتــوان 

در رســیدن بــه ایــن مهــم نقشــی را ایفــا کــرد.
امــروزه معمــاران مــا در حــال فاصلــه گرفتــن از 
ــرای معمــاران  جامعــه خــود، و ایجــاد جامعــه ای ب
می باشــند کــه همپوشــانی بــا جامعــه نداشــته و 
از رســالت خــود در حــال دور شــدن اســت و نیــاز 
هــای جامعــه خــود را بــه دســت فراموشــی ســپرده 

اســت.
کوچک تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  تــا  آنیــم  بــر 
ایــن  بــا  اعضــای جامعــه معمــاری و شهرســازی، 
هنرجویــان  و  دوســت داران  توســط  کــه  ســطور 
نوبــه  بــه  نــگارش شــده،  قــم  معمــاری دانشــگاه 
خــود، در بهبــود ســلول ها و شــریان های شــهرمان 

از همیشــه فعالیــت کنیــم. تــر  جــدی 
پس از گذشــت حدود دو ســال از انتشــار شــماره 
اول ایــن نشــریه، بــا تــاش جمعــی از دوســتانم بــا 
هــدف رشــد دانشــجو و بــا رویکــرد، تفکــر و تیمــی 
جدیــد فعالیــت نشــریه را از ســر بگیریــم، تــاش 
مــا -گاهــی بــا قصــور- در نشــریه »خشــت اول« 
بــا ایــن دغدغــه بــوده و ســعی در نزدیــک کــردن 
جامعــه معمــاران بــه نیاز هــای جامعــه بوده ایــم.

سخــــــــــــن سر دبـــــــــــــــــــــیر
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بافت فرسوده قم و اقدامات صورت 
گرفته برای احیاء آن

اکنون که یکی از دغدغه  های کنونی کلیه 
شهرداری های کشور به ویژه  کان شهرها بافت های 
فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در شهرها بوده، 

کانشهر قم از این موضوع مستثنی نیست.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم  نیز 

تاکید کرد بررسی بافت کالبدی شهر قم از مجموع 
12 هزار و 900 هکتار محدوده این شهر، بیش از 4 
هزار هکتار ویژگی ها و شاخصه های بافت فرسوده 
و ناکارآمد )ریزدانگی، نفوذپذیری و ناپایداری( را 

دارا است . 
رفع مشکل این بافت ها توجه جدی و تشویق 

کنشگران، ذی نفعان و ذی نفوذان مدیریت شهری 
در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را 

می طلبد.
مطالعات انجام شده در دهه 90، 2 هزار هکتار 
را به عنوان بافت فرسوده در بافت میانی شهر، 

پیشنهاد داد .
در نهایت هزار و 74 هکتار از این بافت در سال 85 

به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
رسید و به منظور اجرا به شهرداری اباغ شد.

تاکنون در این محدوده 2 هزار و 350 فقره پروانه 
تجدید بنا با ارائه مکانیزم های تشویقی از قبیل 
یک طبقه مازاد بر طرح تفصیلی و بخشودگی و 

تخفیفات عوارض و وام مسکن و تسهیات ارزان 
قیمت صادر شده است .

به نظر می رسد این حجم صدور پروانه روند 
رو به رشدی نیست پس بدین منظور محدوده 

پیشنهادی دیگری به مساحت 674 هکتار در سال 
91 به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید و برای طی 

مراحل تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران ارسال شد.

با پیگیری های شهر و استان و حمایت های 
استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل 

راه و شهرسازی استان، خوشبختانه در تاریخ 16 مهر 
امسال در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

این افزایش به تصویب رسید و برای اجرا به استان و 
شهرداری اباغ شد.

جانقربان با بیان اینکه محدوده پیشنهادی 674 
هکتاری در حوزه نفوذ مناطق یک، دو، سه، پنج، 6 و 

هفت است ،ادامه داد :
از تاریخ اباغ این مصوبه امکان صدور پروانه با 
مشوق های طبقه تشویقی و تخفیفات عوارض و 

تسهیات بانکی ارزان قیمت وجود دارد.
آقای الریجانی  با بیان اینکه درقم بافت فرسوده 

زیادی داریم ،افزود : 
اگر بخواهیم زودتر به نتیجه برسیم راهش این 

است که از300 میلیارد تومان اوراقی که برای 
شهرداری درنظر گرفته شد باید برای خرید 

خانه هااستفاده کنیم.پیشنهاد من این است که 
استانداری و شهرداری دراین زمینه فعال شوند و من 

هم دراین زمینه به شما کمک میکنم.
پس از افزایش خط محدوده بافت فرسوده از 1074 

هکتار به 1748 هکتار، امیدواریم شاهد اتفاقات تازه 
در این بافت ها که عموماً از نظر شاخص ناپایداری، 

استحکام بنا و ریزدانگی رنج می برند باشیم.
منابع:

1(اداره کل روابط عمومی و بین المللی شهرداری 
قم

2(معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم
3(رییس مجلس شورای اسامی

امسال 8 مجموعه فرهنگی ورزشی در 
شهر احداث می شود

امروزه نیاز مردم به فضاهای ورزشی بیش از پیش 
شده است.به همین دلیل تصمیماتی برای احداث 

فضاهای ورزشی درهر منطقه گرفته شده است .
پیش بینی شده درهر منطقه یک تا دو فضای 

ورزشی احداث شود تا بتوان برنامه فرهنگی و 
ورزشی را دراین مناطق افزایش داد.

3مورد ازاین پروژه ها در مناطق 2،3و6 آغاز شده و 
طبق برنامه 9تا10ماهه اجرائی خواهد شد که برای 
هرکدام بالغ بر 30 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی 

شده است و مجموعاً تمام پروژه بااعتبار 25 میلیارد 
تومان دراختیار مردم قرار خواهد گرفت .

احداث این پروژه برای رفع نیازمندی های مناطق 
شهری و محات در حوزه فرهنگی و ورزشی بوده 

است که اگر اعتبار بیشتری تأمین شود تعداد این 
فضاهای ورزشی نیز افزایش خواهد یافت .

منابع:
1(معاونت شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری قم

2(خبرگزاری موج

كسب رتبه نخست شهرداري قم در 
پروژه سند چشم انداز 1414 

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری قم از كسب رتبه 
نخست پروژه سند چشم انداز 1414 و برنامه راهبردي 
و عملياتي 5 ساله شهرداري قم در جايزه ملي مشاور 

مديريت بزرگمهر خبر داد.
با توجه به اظهارات اقای مجید رضاخانی تنديس 

سيمين در همايش ساالنه شوراي بين المللي 
مشاوران مديريتي آسيا و اقيانوسيه 2018 كه سوم و 
چهارم ارديبهشت برگزار شد به شهرداري قم تعلق 

گرفت.
وی خاطرنشان كرد: براي اهداي جايزه ملي 

بزرگمهر هر سال برترين پروژه  هايي كه در حوزه هاي 
سيستم هاي مديريتي در كشور در قالب سيستم 

دولتي، غير دولتي و نهادهاي عمومي اجرا مي شود 
از نظر شاخص ها و استانداردهاي بين المللي 

سنجيده مي شود.
وی با بيان اينكه كارايی و اثربخشی در مجموعه ها 

در نهايت با تشكيل هيأت داوران و اساتيد حوزه 

مديريت كشور بررسي و پروژه برتر مشخص مي شود، 
گفت: سند چشم انداز 1414 شهر قم و برنامه 

راهبردي شهرداري قم که در تدوين آن از روش هاي 
نوين علم مديريت استراتژيک و بومي سازي اين 

روش ها با ساختار فرهنگي و مديريتي شهر قم 
استفاده شد، در سال 95 تدوين شد و در سال 96 در 

بخش مسابقه جايزه ملي بزرگمهر شرکت كرد و طي 
سه مرحله ارزيابي حائز رتبه اول شد.

در اين همايش چهره هاي مطرح مديريت شركت 
مي كنند كه از كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه 

هستند و در مجموع 6 پروژه حايز امتياز شده بودند 
كه دو مجموعه تنديس سيمين را دريافت كردند و 

به باقيمانده لوح تقدير اهدا شد.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری قم خاطر نشان 

کرد برگزيدگان اين مسابقه براي رفتن به جايزه 
كنسانتين كانديد مي شوند كه جايزه بين الملي است 

كه پروژه هاي مديريت در كشورهاي مختلف را 
در آنجا مقايسه و جايزه به پروژه برتر در دنيا اعطا 

مي شود.
رضاخانی با بيان اينكه كسب اين جايزه شهرداري 

نشان دهنده كيفيت پروژه هاي مديريتي است، 
گفت: انتخاب سند چشم انداز و برنامه راهبردي 
شهرداري قم نقطه عطفي در پياده سازي و اجراي 

سيستم هاي نوين مديريتي در شهرداري است.
منابع:

مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری قم

اخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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تکمیل تقاطع حصرت خدیجه و پیامبر 
اعظم تا پایان سال

با توجه به صحبت های مدیرکل نظارت بر پروژه 
های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم تقاطع 

حضرت خدیجه و پیامبر اعظم )ص( تا پایان سال 
تکمیل می شود.

این پروژه در بخش زیرگذر برای رفاه حال 
شهروندان و زائرین به بهره برداری رسید.

حلوائی زاده  نیز تاکید کرد بافاصله اجرای رمپ 
ها در دستور کار سازمان توسعه و عمران قرار گرفته 
و تاکنون بخش عظیمی از آن تکمیل شده است که 

جهت اجرای این پروژه 20 میلیارد تومان اعتبار ، 
پیش بینی و در نظر گرفته است.

با توجه به اولویت ترافیکی و واریانت هایی که در 

این مسیر وجود دارد رمپ های از جمکران به سمت 
بلوار شهید کبیری و بلوار حضرت خدیجه به سمت 

جمکران در دستور کار اول قرار گرفت و شمع ها 
و آرماتوربندی و بتن ریزی عرشه به اتمام رسیده 
و پیمانکار در حال خاکبرداری و اجرای دیواره ها 

است.
تاکنون  دو رمپ ازاین پروژه تکمیل شده است .
عباس حلوائی زاده با تاکید بر اینکه تقاطع بلوار 

حضرت خدیجه)س( و بلوار پیامبر اعظم)ص( یکی 
از مسیرهای اصلی رینگ سوم شهر قم می باشد 

تصریح کرد: بخش اصلی مشکل تاخیر تکمیل این 
رمپ ها معارضین تاسیساتی بوده که پیگیر رفع آنها 

برای تکمیل پروژه هستیم.
مدیرکل نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی 
شهرداری قم با تاکید بر اینکه در ادامه رمپ های 

سه و چهار پروژه دسترسی از بلوار شهید کبیری به 
حرم مطهر و از حرم مطهر به سمت بلوار حضرت 

خدیجه در اولویت بعدی است وی افزود: این پروژه 
به طور کامل تا پایان سال در اختیار مردم قرار می 
گیرد و برای حفظ تراز خط عبور عابر پیاده در این 

محور هر چهار رمپ به صورت غیرهمسطح اجرایی 
می شود . عبور خودروها در این پروژه از زیر مسیر 

عابر پیاده صورت گرفته و به کندرو منتقل می 
شوند.

 منابع:
1(اداره کل روابط عمومی و بین المللی شهرداری 

قم
2(مدیر کل نظارت بر پروژه های عمرانی و 

ساختمانی شهرداری

پروژه شهید کاظمی به کجا رسید؟

پروژه شهید کاظمی پروژه ای برای تأمین پارکینگ 
مورد نیاز هسته مرکزی در خیابان صفائیه بود، اما 
در تصمیمات بعدی به یک مجتمع تجاری 9 طبقه 

تبدیل شد.
پروژه شهید کاظمی از سال 82 در دستور کار 

شهرداری بود و هدف این طرح این بود که بر اساس 
طرح تفصیلی از مقابل پل شهید مصطفی خمینی 

یک خیابان تا خیابان سمیه بازگشایی شود. این 
معبر، خیابان صفاییه و فاز پنج عمار یاسر را که 

هنوز احداث نشده قطع می کند و به خیابان سمیه 
می رسد.

شهرداری تصمیم گرفت این طرح به شکل یک 
پارکینگ عمومی برای خیابان صفائیه و هسته 

مرکزی شهر دربیاید.
شهرداری تملک را شروع می کند و در مدت 10 

سال یعنی از سال 82 تا 92، 34 قطعه معادل 6 هزار 
متر مربعح تملک می کند در حالی که کل این طرح 

31 هزار متر مربع مساحت داشت.
همین کندی روند تملک موجب می شود که 

شهرداری در حاشیه این شهر کاربری های تجاری 
تعریف کرده و بخش خصوصی را وارد میدان کند 
که شرکت باریابان مطمئن وارد این عرصه می شود 
و قراردادی تنظیم می شود که شهرداری در آن 30 
درصد سهم و سرمایه گذار 70 درصد از کاربری ها 

دارد.
از آنجا که شهرداری اصرار داشته تا خود در 

تجاری های این پروژه سهم قابل توجهی داشته باشد، 
طرح این پروژه ناچار به سوی یک مجتع تجاری بلند 

مرتبه رفت. بر اساس قراردادی که همان زمان با 
سرمایه گذار نوشته شد، مجوز تا 14 طبقه ارتفاع 

روی 5 طبقه زیرزمین با 250 هزار متر مربع زیربنا به 
سرمایه گذار می رود.

پایان سال گذشته طرح این پروژه در کمیسیون 
ماده پنج استانداری با 9 طبقه ارتفاع و هزار درصد 

تراکم به تصویب می رسد.
پیگیری رسانه ها درباره ساخت یک مجتمع تجاری 

9 طبقه در خیابان صفائیه و مشکات شهرسازی، 
ترافیکی و سیما و منظری که این پروژه می تواند 

برای خیابان صفائیه به وجود بیاورد، موجب شد تا 

در جلسه شورای شهر، رئیس کمیسیون حقوقی و 
نظارت درباره این پروژه از شهرداری توضیح داد .
طبق گفته های آقای سعادت طلب این پروژه از 
بزرگ ترین پروژه های شهر با 252 هزار متر زیربنا 

است .
این پروژه مباحث شهرسازی و طرح تفصیلی جدی 

داشت و بحث های بسیاری در مورد آن صورت 
گرفت و حتی در مقطعی دکترحناچی که معاون 

وزیر راه و شهرسازی هستند بحث هایی درباره آن 
داشتند داشتند که با پشتوانه کمیسیون ماده پنج 

استانداری طرح آن تصویب شد .
از آنجا که طرحی که برای این پروژه انتخاب 

می شود بسیار مهم است، یک کمیته فنی تشکیل 
شده تا از کسانی که صاحب نظر هستند استفاده 

کند برای انتخاب طرح ساختمان .
رییس کمیسیون امورزیربنایی شورای شهر قم نیز 
خواستار ملی شدن این طرح شد و این طرح در کل 

کشور به مسابقه گذشته شده و داوران هم سطح 
ملی انتخاب خواهند شد.

 بعضی از عوامل از جمله اقای سعادت طلب 
درصدد کنار کشیدن از این پروژه بودند تا نفرین 

آیندگان درباره این پروژه شامل حال آنها نشود 
اما تصمیم گرفتند وارد عرصه شوند تا بتوانند  از 
عوارض این پروژه کم کنند و در واقع از آبرویشان 

برای پروژه شهید کاظمی گذشتند.
آنها هرچه بحث کردند که مسائل ترافیکی این 

پروژه را در کمیسیون ماده پنج حل کنند به دلیل 
فشارهایی که بود نتوانستند .

اقای شایسته نیک نیز طی صحبت هایی خاطر 
نشان کرد شاید پروژه شهید کاظمی از نظر ساختمان 

سازی خوب مدیریت شود ولی پیش بینی می 
شود که به خاطر تراکم هزار درصد مشکات شدید 

ترافیکی در آن محدوده به وجود بیاورد.
اینکه شهرداری از فسخ قرارداد چقدر ضرر می کند 
تا اینکه ساخت این پروژه چقدر برای شهر ضرر دارد 

دو موضوع قابل توجه است. اگر ضرر شهر بیشتر 
باشد باید ضرر شهرداری را به جان بخریم.

حتی اگر این هزار درصد ساخته نشود، اتصال 
پروژه شهید کاظمی به نیروگاه ترافیک جدی به 

وجود خواهد آورد و شهرداری در مدل های ترافیکی 

می تواند این واقعیت را به دست بیاورد.
ساخت این پروژه خیابان های اطراف را از نظر 
ترافیکی قفل خواهد کرد و باید ببینیم که اگر 
قرارداد با سرمایه گذار لغو شود چقدر خسارت 
داریم و اگر ساخته شود چقدر خسارت خواهد 

داشت.باید ظرفیت معابر و تقاطعات برای پذیرش 
این تراکم آماده کنند  تا در آینده دچار نفرین و ناله 

مردم نشوند.
نعمت الله عواطف رستمی، سخنگوی شورای شهر 
قم هم با طرح این سئوال که اگر با اجرای این طرح 

در آینده مشکل بزرگی برای مردم ایجاد شود چه 
کسی پاسخگو خواهد بود؟ 

گفت: هنوز کاری انجام نشده است و نهایت 
کاری که می توانیم انجام دهیم این است که معامله 

را فسخ کنیم.
این قضیه از سال 84 شروع می شود و یک سری 

مسائل حقوقی روی دست شهرداری و شورای شهر 
گذاشته است. ندیدن این مسئله و پرداختن به 

آن ندیدن سوابق تاریخی است و قضاوت درستی 
نیست.

کمیسیون ماده پنج به این طرح به طور کامل 
پرداخت و حتی در سمتی از ساختمان که مشرفیت 

به دفتر رهبری داشت، مجوز را از دفتر حفاظت 
گرفت و اکنون برای اینکه این پروژه رها نشود یک 

کمیته راهبری شکل گرفته است.
محیط خاکی خیابان صفائیه مردم را اذیت می کند 

و علما هم نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی 
می کردند.

تمام این دغدغه هایی که در سه یا چهار کلمه 
خاصه می کنیم در جلسات پی در پی مطرح شده 
وبه جمع بندی رسیده که کمیسیون ماده پنج روی 

آن نظر دارد و مشاور تأیید کرده است.
هم چنین باید توجه کرد که سرمایه گذاری که 
میلیاردها تومان در این پروژه پول خرج کرده به 

راحتی پولش را نمی گیرد و از این طرح خارج شود 
پس به هر صورت مسئله را باید حل کرد در غیر این 

صورت الشه این طرح سالیان دراز روی دست قم 
خواهد ماند.

منبع:
خبرگزاری مهر
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پنجمین دوره مسابقه معمار برتر 1396 :
– حادثه آتش سوزی ساختمان پاسکو یکی از غم انگیز ترین حوادث 

ساختمانهای شهری در سی سال گذشته کشورمان بود.
– ساختمان 54 ساله پاسکو که نمادی از آغاز شهرسازی و معماری 

مدرن کشورمان بود در میان بهت و حیرت و غرق در شعله های آتش 
فروریخت…

– پاسکو فرو ریخت و پرسش های اساسی در مورد وضعیت ساختمان 
های قدیمی شهر تهران از منظر معماری و سازه و ایمنی بر روی خرابه های 

آن جوانه زد.
– با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع این ساختمان شورای 

سیاستگذاری مسابقه معمار برتر سال 1396 ، موضوع مسابقه را به این مهم 
اختصاص دادند.

– در این رابطه با توجه به فعالیت های انجام شده در رابطه با طراحی 
ساختمان پاسکو ، شورای سیاستگذاری از منظر دیگری به مسئاله پاسکو 
توجه کرد و موضوع مسابقه را طراحی یک المان موقت در سایت پاسکو 

مد نظر قرار داد.
– این المان موقت می تواند تا زمان ساخت ضمن کمک به زیبایی بصری 

سایت ، از جنبه های مختلف به حادثه پاسکو بپردازد.

عنوان مسابقه:
تا پاسکو …

طراحی المان موقت در سایت ساختمان پاسکو

داوری:
در دو مرحله صورت می گیرد:

مرحله مقدماتی:
بررسی کلیه آثار ارسالی و ارزیابی آنها و انتخاب 3 اثر برتر.

مرحله نهایی:
در روز اختتامیه مسابقه ضمن نمایش آنها ، 3 اثر برتر در حضور داوران و 

مدیر مسابقه ، به مدت 20 دقیقه امکان معرفی و دفاع نهایی از اثر ارسالی 
خود را داشتند.

هیئت داوران پس از ارائه معرفی آثار توسط طراحان و نقد آثار نفرات اول 

تا سوم را انتخاب کردند.

جوایز مسابقه:
نفر / تیم اول: 000/000/70 ریال )000/000/35 ریال نقد و 000/000/35 ریال 

اعتبار کارت باشگاه دانشجویان مرکز معماری ایران
نفر / تیم دوم: 000/000/45 ریال )000/000/20 ریال نقد و 000/000/25 ریال 

اعتبار کارت باشگاه دانشجویان مرکز معماری ایران
نفر / تیم سوم: 000/000/30 ریال )000/000/10 ریال نقد و 000/000/20 ریال 

اعتبار کارت باشگاه دانشجویان مرکز معماری ایران
هیئت داوران 123 اثر دریافت شده از دانشجویان مشتاق در این عرصه 

در پاسخ به فراخوان مرحله اول مسابقه مورد بررسی قرار دادند و در نهایت 
53 اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

در طول اختتامیه ،نمایشگاهی از آثار ارسالی برگزار شد و پنج گروه آثار  
منتخب خود در طول 20 دقیقه تحلیل نموده و به طور کامل ارائه دادند . 

هیئت داوران پس از ارائه معرفی آثار توسط طراحان و نقد آثار نفرات اول تا 
سوم را انتخاب نمودند.

اسامی برندگان به شرح زیر می باشد:
رتبه اول:

میثاق مدنی
رتبه دوم:

محمد حسین فروزان فر )فارغ التحصیل رشته ی مهندسی معماری 
دانشگاه قم(
رتبه سوم:

دنا خاکسار،فریده یوسفی مقدم

برتــر معمــار  مســابقه  دوره  پنجمیــن 

مسابقه معمار برتر با هدف تشویق دانشجویان معماری برای طراحی معماری مبتنی بر ایده  پردازی و خاقیت از سال 1392 توسط مرکز معماری ایران و 
همکاری صاحب نظران معماری و شهرسازی برگزار می شود.

موضوع خاقیت و ایده و آنچه باعث ایجاد نظر، و بینش در میان دانشجویان معماری می شود، امری است که کمتر به آن پرداخته می شود. به همین 
خاطر برگزار کنندگان و شورای سیاست گذاری مسابقه معمار برتر، موضوع مسابقه را هر سال با در نظر گرفتن مقوله خاقیت و مسأله کاوی و با تأکید 

بر اصاح وضع موجود و ساماندهی معماری موجود انتخاب می کنند.

 تقدیر شدگان:
امید محمدی

نوبهاره حیدریان
نوید اعتصامی فرد
امیرحسین موسوی

نیلوفر شادی امینی
پریسا کانتری

مازیار گل طینتی
صدف باغدوست

فربد فربان
علی نظری

هیئت داوران:
حبیبه مجد آبادی 

)معمار(
مهرداد ایروانیان 

)معمار(
علی هنرور )مجسمه 

ساز(

احمد ستار، منیره حسینی، ریحانه عادلی

اخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار



11

رتبه اول:
میثاق مدنی

رتبه سوم:
دنا خاکسار،فریده یوسفی 

مقدم

رتبه دوم:
محمد 

حسین فروزان 
فر )فارغ 
التحصیل 
رشته ی 

مهندسی 
معماری 

دانشگاه قم(

اخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار



12

تیر ماه 1396 مجله eVolo معماران، دانش آموزان، مهندسان، طراحان و 
هنرمندان را از سراسر جهان دعوت کرد تا در مسابقه آسمانخراش 2018 
شرکت کنند. این مسابقه آسمانخراش ساالنه در سال 2006 تاسیس شد، 

یکی از معتبرترین جوایز جهان برای معماری بلندمرتبه است. این مسابقه 
ایده های برجسته ای را که طراحان آسمان خراش از طریق اجرای فن 

آوری های نوین، مواد، برنامه های زیبایی شناسی و سازمان های فضایی 
با مطالعات در مورد جهانی سازی، انعطاف پذیری، سازگاری و انقاب 

دیجیتال، تعریف می کنند، به رسمیت می شناسد. این انجمن است که 
رابطه بین آسمان خراش و دنیای طبیعی، آسمان خراش و جامعه، آسمان 

خراش و شهر را بررسی می کند.
شرکت کنندگان باید به پیشرفت تکنولوژی، اکتشاف سیستم های پایدار 

و ایجاد روش های جدید شهری و معماری برای حل مشکات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شهر معاصر توجه کنند، از جمله کمبود منابع - 

طبیعی و زیرساخت ها و شاخص های افزایش ساکنان، الودگی، تقسیم 
اقتصادی و گسترش شهری برنامه ریزی نشده.

این مسابقه تحقیق در مورد فضای عمومی و خصوصی و نقش فرد و گروه 
در ایجاد یک جامعه عمودی پویا و سازگار است. این نیز پاسخ به اکتشاف 

و سازگاری زیستگاه های جدید و سرزمین ها براساس یک تعادل پویا بین 
انسان و طبیعت است، نوع جدیدی از طراحی پاسخگو و انطباقی که قادر 

به رشد هوشمندانه از طریق تنظیم سیستم های خود است.
هیچ محدودیتی در مورد سایت، کاربری یا ابعاد وجود ندارد. هدف 

این است که حداکثر آزادی را برای شرکت کنندگان فراهم کند تا بتوانند 
بدون هیچ گونه محدودیتی در راه خاق ترین پروژه شرکت کنند. یک 

آسمان خراش در قرن 21 چه مفهومی دارد؟ مسئولیت های تاریخی، متنی، 
اجتماعی، شهری و محیطی این سازه های بزرگ چه هستند؟

مجله eVolo خود را متعهد به ادامه تخیل طراحان در سراسر جهان 
می داند، متفکرانی که گفتمان معماری جدیدی را برای مسئولیت های 

اقتصادی، زیست محیطی، فکری و ادراکی آغاز می کنند که می تواند در 
نهایت آنچه را که ما به عنوان یک آسمانخراش معاصر درک کنیم، تاثیرش 

را بر روی برنامه ریزی شهری و روی بهبود روش زندگی ما اصاح می 
کنند.

طرح اول
Pańczyk Piotr ,Kulisa Jakub ,Granosik Damian 

لهستان
Skyshelter.zip: آسمان خراش فشرده برای مناطق بحرانی

بایای طبیعی ساالنه در سراسر جهان اتفاق می افتد. اغلب اوقات 
مدیریت بحران در برابر اینگونه بایای قدرتمند، نا کارآمد عمل می کند. 
به هر حال این مناطقی که با زلزله، سیل یا طوفان آسیب می بینند نیاز به 

کمک دارند. این طرح تاش می کند تا با ارائه پیشنهاد ساختاری که با 
ارائه طبقات بیشتری از سطح مقطع کوچکتر، حمل و نقل آسان برای هر 

نقطه و با حداقل زمان و نیازهایی که به نیروی انسانی نیاز دارد، بتواند به 
این مسائل پاسخ دهد. 

طرح دوم
Leung Tony

هنگ کنگ

eVolo 2018 ــانخراش ــابقه آسمـــــــ مس

طرح دوم

احمد ستار، منیره حسینی، ریحانه عادلی
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از چندین تکنولوژی نوین در یک برج ایجاد کند. آلودگی هوای تهران یک 
مسئله ده ساله است که در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته 

است. به طور متوسط، هر دو ساعت یک نفر به دلیل آلودگی می میرد. 
مهمترین علل آلودگی در تهران، تعداد زیادی وسیله نقلیه، مقررات بازرسی 

نامناسب، مهاجرت باال از روستاها به پایتخت، بنزین غیر استاندارد و 
مهمتر از همه توپوگرافی تهران است. توپوگرافی عمیق به دلیل کوه های 

اطراف شهر است و این دلیلی بر به دام افتادن هوا در این منطقه می 
باشد. این سایت در مرکز تهران انتخاب شده است که در آن آلودگی هوا 

متمرکز است و کم ارتفاع ترین منطقه در توپوگرافی شهر است.
با این هدف، آسمان خراش پیشنهاد دهنده یک سیستم زنجیره ای جدید 

بین »گوشی های هوشمند«، »آلودگی« و »معماری« خواهد بود. مهمترین 
عامل، تاثیر مردم در ظاهر آسمان خراش و میزان داده های دریافت شده از 

سوی مردم )از طریق گوشی های هوشمند خود( برای مبارزه با »آلودگی« 
است. این برنامه، خدمات مختلف بیرونی وهای هوشمند فراهم می کند. 

داده های دریافت شده از جهت مختلف می تواند به نماد »معماری« 
ترجمه شود. برای مثال مقدار آلودگی به طور مستقیم بر روی دیده شدن 

آسمخراش تاثیر می گذارد. و یا با افزایش آلودگی، آسمنخراش به منظور 
مبارزه با آلودگی از طریق انتشار مبدل های کاتالیزوری تزریق شده در یک 

کپسول فعال می شود.

Shinto Shrine / آسمانخراش شهری کشاورزی برنج
هدف از این پیشنهاد، بازگرداندن تعامات سنتی بین »جینجا« و مردم 

محلی با استفاده مجدد از محله گینزا گوشه شلوغ شهر توكیو، با یک 
مجتمع عمودی مختص به کشاورزی برنج می باشد. در گذشته، جینجا و 

کشاورزی برنج، هسته اصلی اقتصاد ژاپن بودند.
طرح سوم

Arias Araya .C Claudio
شیلی

Waria Lemuy / آسمانخراش جلوگیری از آتش سوزی
آتش سوزی جنگل یکی از بزرگترین عوامل تخریب اکوسیستم در جهان 

است. امروزه اکثر افراد جامعه از پیامد های این پدیده آگاه هستند.
در فصل آتش سوزی جنگل 2016-2017، رکوردی بی سابقه در جنوب غربی 

شیلی ثبت شد. این پیشنهاد به دنبال یک راه جدید برای زندگی در این 
قلمرو، از طریق یک سیستم ساختمان در ارتفاع و اجتناب از اثرات مدل 

سکونت قدیمی است. 
طرح ایرانی تقدیر شده

Azandaryani Momeni Faranak ,Afshar Mayel Golnaz
ايران

Synctopia / آسمان خراش تصفیه هوا برای تهران
آسمان خراش قصد دارد یک راه حل برای آلودگی هوای تهران را با استفاده 

طرح اول

طرح ایرانی تقدیر 

شده

طرح سوم
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این جایزه معادل جایزه ی نوبل در معماری است که برنده ی آن 100000 
دالر آمریکا، یک گواهی استناد و یک مدال برنز دریافت میکند که این 

مدال توسط لوییس سالیوان طراحی شده 
است و روی آن به زبان التین سه کلمه 

ی »دوام« ، »ابزار« و »زیبایی« حک 
 firmitas, utilitas, :شده است )التین

 firmness, :و انگلیسی venustas
.)commodity and delight

هر معمار رسمی میتواند به صورت 
شخصی خود را کاندیدای این جایزه کند 
، تنها کافیست اثر خود را به همراه موارد 

ذکر شده در وبسایت این موسسه ارسال نماید.
این جایزه هرساله از سوی بنیاد هایت به یک معمار زنده داده میشود. 
در سال 1979 جی آرتور پریتزکر پایه گذاری شد و توسط خانواده پریتزکر 

مدیریت میشود.

2018 Pritzker
فرایند نامزدی از طریق نظرسنجی و پیشنهاد از سوی جامعه معماران، 
دانشگاهیان و برندگان دوره های گذشته انجام میشود. پذیرش نظرات 
و پیشنهادات در خصوص نامزد ها، از طریق مکاتبه با دبیرخانه ی این 

رویداد، همه ساله از اول نوامبر آغاز میشود.
پس از این مرحله هیات داوری جایزه پریتزکر به ارزیابی نامزدهای 

پیشنهاد شده پرداخت و در نهایت یک نفر را با عنوان معمار برگزیده سال 
در ماه مارس میادی به دریافت مدال ویژه پریتزکر مفتخر کرد.

:Pritzker هیئت داوران جایزه معماری
Glenn Murcutt )رئیس(: معمار و برنده جایزه معماری Pritzker در 

سال 2002، سیدنی، استرالیا.
Stephen Breyer: دیوان عالی کشور آمریکا، واشنگتن.

André Aranha Corrêa do Lago: سفیر فعلی برزیل در ژاپن.
Lord Peter Palumbo: حامی معماری، مامور ارشد امداد رسان، رئیس 

سابق شورای هنر بریتانیا، لندن، انگلستان.
Richard Rogers: معمار و برنده جایزه Pritzker در سال 2007، لندن، 

انگلستان.
Benedetta Tagliabue: معمار و معلم، بارسلونا، اسپانیا.

Ratan N. Tata: مامور ارشد Tata sons و شرکت برگزاری Tata، هند.
Kazuyo Sejima: معمار و برنده جایزه Pritzker در سال 2010، ژاپن.

Wang Shu: معمار و برنده جایزه Pritzker در سال 2012، جمهوی خلق 
چین.

Martha Thorne )مدیر اجرایی(: رئیس مدرسه معماری و طراحی، 
مادرید، اسپانیا.

معرفی برنده جایزه معماری Pritzker سال 2018
بالکریشنا دوشی معماری هندی است که بیش از 70 سال است به عنوان 
معمار فعالیت میکند و امسال هیئت داوران او را به عنوان برنده ی جایزه 

ی معماری معرفی کرده اند. معماری شاعرانه ی دوشی بر روی تاثیرات 
شرق برای ایجاد بدنه ای برای زندگی هر طبقه ی اجتماعی-اقتصادی ، 

تاکید میکند.
در بیش از 100 پروژه که در طول عمر معماری اش تکمیل شده است، در 
گسترش تعدادی از خانه های کم هزینه فعالیت کرده است. این خانه ها 

حیاط ها و مسیر های شبکه ای که در سال 1989 تکمیل شد ، خانه هایی را 
برای بیش از 80000 نفر از مردمانی که درامد متوسط یا کم داشتند ، فراهم 
کرد و برای دوشی جایزه ی معماری aga khan را در سال های 1995-1993 

به ارمغان آورد.

دوشی می گوید: آثار من، گسترش زندگی من است. فلسفه و رویاها 
تاش می کنند تا گنجی از روح معماری را بسازند. من این جایزه معتبر را 

به معلمم لوکوربوزیه تقدیم می کنم. تعلیمات او من را به شناخت سواالتم 
سوق داد و من را به کشف بیان معاصر منطقه ای جدید برای زیستگاهی 

پایدار، مجبور کرد.
 

این معمار هندی در سال 1927 در هند در شهر Pune متولد شد و 
مطالعاتش را در حوزه معماری در سال استقال کشور خود، در سال 1947 

آغاز کرد. بعد از یک دوره در لندن، او به فرانسه نقل مکان کرد تا زیر 
نظر لوکور بوزیه فعالیت کند و از انجا به هند برگشت تا روی طرح های 
لوکوربوزیه برای چاندیگارا و پروژه های وی در احمدآباد مثل ساختمان 

انجمن مالکان Mill در سال 1954   و خانه Shodhan در سال 1956 نظارت 
کند. دوشی همچنین با لوئی کان بر روی پروژه موسسه هندی مدیریت در 

احمد آباد که در سال 1962 آغاز شد، همکاری کرد.

Pritzker Architecture Prizeجایزه پریتزکــر

بالکریشنا دوشی

احمد ستار، منیره حسینی، ریحانه عادلی
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بیانیه هیئت داوران
معمار هندی، بالکریشنا دوشی، به طور پیوسته اهداف جایزه معماری Pritzker را 
با باالترین درجه به نمایش گذاشته است. او هنر معماری را تجربه کرده و مشارکت 

اساسی را در پیشرفت بشریت برای بیش از 60 سال نشان داده است. با اعطای 
جایزه او در سال جاری، هیئت داوران این مسابقه، معماری استثنایی دوشی را که 
در بیش از 100 ساختمان طراحی شده به دست وی، منعکس شده، تعهد و خدمت 

به کشورش، تاثیرش به عنوان یک معلم و نمونه های بسیاری که برای معماران حرفه 
ای و دانشجویان سراسر جهان در طول حرفه اش، تنظیم کرده است را به رسمیت 

شناختند. دوشی، همانطور که توسط همه کسانی که وی را می شناسند نامیده می 
شود، با دو استاد مسلم قرن بیستم – لوکوربوزیه و لوئی کان- همکاری کرده است. 

بدون شک، همانطور که در فرم های بتنی به کار گرفته توسط وی، مشاهده می شود، 
دوشی تحت تاثیر این دو معمار برجسته بوده است. اگر چه، دوشی زبان ساختمان ها 

را از چیزی فراتر از نمونه های اولیه برداشت کرده است.
با درک و فهمی از سنت های عمیق معماری هندوستان، او پیش ساخته ها و دست 

ساز های محلی را متحد کرد و یک فرهنگ لغتی در هماهنگی با تاریخ، فرهنگ، سنت 
های محلی و تغییر زمان کشورش هندوستان را گسترش داد. در طول سال ها، دوشی 

همیشه معماری ای جدی ایجاد کرده و هر گز به دنبال ترند ها و معماری نمایشی 
نبوده است. با  توجه به حس عمیق مسئولیت و همچنین تمایل به کمک به کشور 
و مردمش با معماری ای با کیفیت و معتبر، او پروژه هایی را برای ادارات دولتی و 
تاسیسات، موسسات آموزشی و فرهنگی و همچین ساختمان های مسکونی و غیره 

ساخته است. همانطور که در باال ذکر شد او اولین پروژه خود را برای خانه های ارزان 
در دهه 1950 انجام داد و سوگند یاد کرد که خانه هایی مناسب برای قشر پایین 

جامعه طراحی کند و این سوگند باعث ایجاد خانه هایی نظیر Aranya در Indore در 
سال 1989 و پروژه هایی در احمد آباد در سال 1982 و بسیاری موارد دیگر شد. مسکن 

به عنوان سرپناه تنها یکی از جنبه های این پروژه هاست. برنامه ریزی کل جامعه، 
مقیاس، ایجاد فضاهای عمومی و نیمه عمومی و فضاهای خصوصی، شاهد او در درک 

چگونگی فعالیت شهرها و اهمیت طراحی شهری است. این معمار هندی کاما از 
زمینه ای که ساختمان هایش در آن واقع شده بود، آگاه است و راه حل هایش ابعاد 

اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را در نظر می گیرد و معماریش کاما پایدار می 
باشد. با به کار بردن پاسیو، حیاط و پیاده روی های پوشیده -برای مثال در موردی 

از مدرسه معماری در سال 1966 یا  Madhya Pradesh Electricity Board در سال 
1979 و یا موسسه هندی مدیریت در بانگار در سال 1992-، دوشی فضاهایی را خلق 
می کند که از نور شدید خورشید محافظت و رطوبت را کم کند و همچنین محیطی 

راحت و لذت بخش در اطراف ساختمان ها به وجود آورد.

در استودیو شخصی این معمار که در احمدآباد هندوستان واقع است، ما کاما می 
توانیم رویکرد و درک معماری این معمار را ببینیم. Sangath که واژه ای سانسکریت 

است به معنای همراهی کردن و یا حرکت کردن است و به عنوان یک صفت برای 
چیزی که مناسب است استفاده می شود. سازه ها نیمه زمینی هستند و کاما با 

کاراکتر سایت ادغام می شوند. جریانی از تراس ها، تاالب های منعکس کننده، تپه 
ها و طاق های منحنی وجود دارند که از عناصر رسمی متمایز می باشند. تنوعی 

در فضاهای داخلی وجود دارد که دارای کیفیتی متفاوت در نور، فرم های مختلف 
و همچنین استفاده های مختلف اند ولی در عین حال تمام شان با استفاده از بتن 

متحد شده اند. دوشی یک تعادل و صلح را در میان تمام مولفه ها- مادی و غیر 
مادی- ایجاد کرده است که درآن نتیجه کلی بسیار بیشتر از جرئیات است.

دوشی دائما نشان می دهد که معماری و برنامه ریزی خوب، نه تنها باید هدف و 
ساختار را متحد کند، بلکه باید آب و هوا، سایت، تکنیک و صنایع را با درک و فهمی 
عمیق از زمینه ها در حوزه گسترده تر ادغام کند و پروژه ها باید فراتر از عملکرد، با 

روح انسانی از طریق شاخه های شاعرانه و فلسفی ارتباط برقرار کند.
برای کمک های متعدد، دوشی، به عنوان یک معمار، برنامه ریز شهری، معلم، برای 

تاش های پایدارش به عنوان نمونه از یکپارچگی و مشارکت خستگی ناپذیرش در 
هندوستان و حتی فراتر از آن، هیئت داوران جایزه معماری Pritzker را در سال 2018 

به بالکریشنا دوشی اهدا می کنند.

آثار بالکریشنا دوشی
هفت نمونه از کارهای دوشی که نمایانگر احترام وی به فرهنگ شرق و نشان دهنده 

ی اشتیاق او برای پیشرفت کشورش است ، بدین شرح میباشد :

سنگا
این اثر استودیوی کار دوشی است و به عنوان اثری هنری شناخته میشود که راهبرد 

ها و شگرد های کار وی تا حدود زیادی در آن جمع شده اند. در این اثر طاق های 
پوشیده شده با موزاییک چینی و تراس های ترکیب شده با آبنماها نشان دهنده ی 

ارتباط بین طبیعت و فرد است.

خانه سازی شرکت بیمه عمر 
این پروژه برای شرکت بیمه عمر در احمدآباد در سال 1973 طراحی شد که شامل 

234 واحد دوبلکس تراس دار است.
در این اثر، ایجاد حس روشنی از نظم مورد نظر طراح بوده است و تراکم باال و ارتفاع 

کم بلوک ها در طرح رعایت شده.

سنگا

اخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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تاالر یادبود تاگور
به عنوان اکتشافی در یکی از عایق دوشی ، یعنی بروتالیسم، تاالر یادبود تاگور یکی 
از مهمترین طراحی های وی میباشد. در سال 1996 تکمیل شده است و دارای آمفی 

تئاتری با ظرفیت 700 صندلی میباشد. دیوارهای بتن مسلح آن با صفحاتی شکسته 
شده اند تا عرصه های روشن وتاریک را ایجاد کنند.

گالری آماداواد نی گوفا
یکی از تجربه گرایانه ترین کارهای دوشی است. این نمایشگاه و گالری هنری 

غارگونه، برای نمایش کارهای هنرمندی به نام »مقبول فدا حسین« ساخته شده 

خانه سازی شرکت 
بیمه عمر 

تاالر یادبود تاگور

گالری آماداواد 
نی گوفا

گالری آماداواد نی گوفا

اخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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است. بسیار شبیه به استودیوی سنگا ، ساختاری گنبدی که فضای نمایش آثار نیز 
هستند با موزاییک ها پوشانده شده اند. در فضای داخلی آثار به طور مستقیم بر روی 
دیوارها نصب شده اند و مجسمه های فلزی در برابر ستون هایی با فرم نامعمول قرار 

گرفته اند.

خانه سازی ارزان قیمت آریانا
این پروژه که جایزه ی آقاخان را دریافت کرد، طرحی بود که با هدف ایجاد »جامعه 

ی پایدار«، جایی که ترکیبی از طبقات اقتصادی میتوانستند در کنار هم زندگی 
کنند. این پروژه درسایتی مستطیلی با مساحت 86 هکتار قرار دارد که بیش از 80هزار 

نفر را در 6500 واحد مسکونی جامیدهد.

CEPT دانشگاه
 در سال 1966 تکمیل شد که مرکزی برای طراحی و برنامه ریزی محیطی و تکنولوژی 

است. در این اثر از الگوی طراحی پان آزاد بهره گرفته شده است، همراه با طراحی 
دقیق سایت تا استودیوها به خوبی از نور خورشید برخوردار شوند.

انستیتوی مدیریت هند، بنگلر
انستیتوی مدیریت هند در بنگلر که در سال 1983 تکمیل شد ، تجربه ای در طراحی 
کاس های داخلی و بیرونی است. مجموعه ی IIMB به مثابه مکانی برای زیست در 
نظر گرفته شده بود. با توجه به این پروژه دوشی گفته است: یک مجموعه کمپ باید 

پیچ و خم داشته باشد و ارتباط دهنده باشد.

انستیتوی مدیریت 
هند، بنگلر

TPEC دانشگاه

خانه سازی ارزان قیمت آریانا
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دراین مقاله پژوهشی تحقیقی و شماره های بعدی آن به بحث راجب 
نمای ساختمان وجایگاه آن در فضای شهری میپردازیم.در نمای یک 

ساختمان موارد مختلفی قابل بحث هستند که از این موارد می توان  به 
زیبایی و رنگ و متریال و قرارگیری آن درفضاهای شهری وهویت و....

پرداخت. 

در این شماره به بحث راجب مبحث زیبایی شناسی و تعریف فضای 
شهری تعریف هویت وقرارگیری نما در فضای شهری می پردازیم.

بامگارتن فیلسوف آلمانی دراواسط قرن 18 ابتدا میان دو نوع معرفت 
و منبع آنهاتمایز قائل میشود که یکی عقل و منطق است که بایدحقایق 

کلی و ضروری را به واسطة روش منطق و تفکرمنطقی کسب کند و دوم 
تجربه ها و ادراکات حسی است، از نظر وی جنس علمی که مد نظر اوست 

شناخت وفصل آن »احساس«است.پس به طور خاصه زیبایی شناسی 
»شناخت امر محسوس « است.

ازنظر وی ادراک حسی سنخی از دانش است که تا زمان او هنوز با یک 
اسم وعنوان مشخص رسمیت پیدانکرده بود وی نخستین بار برای این 

معرفت عنوان »استیتکا« »Aesthetica« رو وضع کرد که صورت التینی 
شده واژه یونانی »aesthesis« به معنای ادراک حسی است.اما نگارش 

این اثر آغاز تامات فلسفی درباب زیبایی نبوداین تامات 22قرن قبل ازآن 
توسط افاطون مورد توجه عمیق قرارگرفته بود.    

افاطون معتقد به دونوع زیبایی بود:از سویی زیبایی طبیعت وموجودات 
زنده و از سویی دیگر زیبایی هندسه خط ودایره.او معتقد بود که زیبایی 

طبیعت نسبی است در حالی که زیبایی هندسی یاآنچه به دست بشر 
ساخته شده است مطلق است.

در دیدگاه هیوم زیبایی نه به عنوان ویژگی ای در اشیاءبلکه به 
معنای»کیفیتی انسانی«است.لذا زیبایی امری قائم به نفس می باشد. 
هیوم در رساله ای»درباره ی معیارذوق«در خصوص ماهیت زیبایی می 

نویسد:  »زیبایی کیفیتی در خود اشیاء نیست، بلکه فقط در ذهنی وجود 
دارد که درباره اشیاء می اندیشد و هر ذهنی،زیبایی متفاوتی را می 

فهمد«

کانت، با جمع آوری آراء دیگران درباره ذوق، معتقد است که این ذوق 
است که حکم میکندچه چیزی زیبا باشد یا نباشد. 

هگل در مقدمه بر مبحث زیبایی شناسی، معتقدهست که منازعه ای 
در بکار گیری لفظ زیبایی شناسی ندارد اما معنای متفاوتی از آن در نظر 

دارد و تصریح می کندکه»فلسفه هنرزیبا«معنای شایسته ای برای زیبایی 
شناسی است.

زیبایی ازمنظر هستی شناسی ماصدرا دارای موارد زیر است:

اصالت زیبایی_شمول زیبایی_حرکت اشتدادی زیبایی

الکساندر گوتلیپ بامگارتنر مفهوم زیبایی شناسی راهم ردیف اخاق 
و منطق به میان آورد همان نقشی را که عقل در علم اخاق دارد، ذوق و 

سلیقه درعلم زیبایی شناس ایفا می کند. ذوق، احساس وقریحه به تازگی 
وارد آموزه های زیبایی  شناسی شده اند.

هایدگر برای زیبایی اصالتی حقیقی قائل نیست وتنهاهستی را در بعد 
ظاهری مطرح می داندکه خوشایند انسان باشد.بنابراین نظر هر فرد 

درمورد زیبایی متفاوت حواهد بود.

عامه که از مبرز ترین مفسران قرآنند، اولین رجوع ایشان راجب زیبایی 
به معنای حسن است.به نقل ازراغب اصفهانی در المفردات فی الفاظ قرآن 

راغب حسن راچنین تعریف کرده است:الُحسن یا زیبایی عبارت است از 
هر اثر بهجت آفرین یاشادی بخش که مورد آرزو باشدو بر سه گونه است :

اّول :آن گونه که زیبایی و ُحسنی که مورد پسند عقل و خرد است)زیبایی 
معقول(

دّوم، زیبایی و ُحسنی که از جهت هوی و هوس نیكوست)زیبایی 
هوسناک(

سّوم ، زیبایی و ُحسنی محسوس که طبیعتاً زیبا و خوب است)زیبایی 
محسوس(

مطهری : وی معتقد است چیستی زیبایی،همانند چیستی هنر برکسی 
شناخته نشده است وزیبایی را نمیتوان تعریف کرد.انواع زیبایی 

ازنظرایشان عبارتنداز:1(زیبایی های محسوس2(زیبایی های معنوی3(
زیبایی های معقول

زیبایی شناسی در معماری 

سليقه در معماري از مشاهده ي خصوصيات ظاهري بنا اغاز، و در فرايند 
ادراك حسي و كار كرد در وجوه مختلف معماري، در پيوند با  جريان هاي 

مد روز به انتخاب بناي مطلوب مي انجامد.

تـــعریف زیــــبایـــی ور زیبایـــــــــــی 
معمـــــــــــــــــاری در  شناســـــــی 

مریم مدرس مطلق، فاطمه آمره

دپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتمان



19

سلیقه و مد 

اگر سليقه را تمايز گذاري شيوه هاي زندگي و سلسله مراتب اجتماعي كه 
از سوي موقعيت اجتماعي نمايندگان خود تعيين ميشود در نظر بگيريم 

مد ها ميتوانند سليقه هاي طبقات اجتماعي فرض شوند كه معموال از رده 
هاي باالتر جامعه سر چشمه ميگيرند 

پيروي در مد در معماري به دو گونه است: 

1(افرادي كه ميخواهند در يك اليه اجتماعي و مشخصات پايگاهي نمادين 
تعريف شوند و از طريق تقليد خود را بر ان اليه اجتماعي قرار دهند مثا 

ساخت ساختمان هاي كاسيك در تهران ابتدا در شمال شهر ديده ميشد و 
كم كم در كل شهر رواج پيدا كرد. 

2(دسته ي دوم افرادي كه به دنبال ارزش هاي مد نظر خود هستند مثا 
افرادي كه سعي در تداوم بخشي معماري كذشته ي ايران با نگاه معاصر 

هستند 

تعریف زیبایی از دیدگاه معماران 

پیتراسمیت انواع مختلفی برای احساس زیبایی قائل است و معتقد به سه 
نظام زیبایی شناختی است

نظام اول زیبایی شناختی:نظامی است براساس تعادل و هماهنگی.نظم 
تعادل وتناسب را بیننده نیز به طور خودکارو همینطور که هست درک می 

کندوآن رانیز زیبا تشخیص می دهد.این نوع پیام ها نظم یافته اند.

نظام دوم زیبایی شناختی:پیام های پیچیده را نمی توان مستقیم درک 
کرد.در این موردبایستی به روشی مقدار اطاعات راکم کرد.پس طرحواره 

تشکیل می شوندو این فرآیندی ارضاکننده است طبق گفته ی فرانک امکان 
تشکیل طرحواره یکی از مهم ترین شرایط اولیه برای ادراک زیبایی است. 

نظام سوم زیبایی شناختی:بخشی از قسمتهای مغز می تواند بدون 
مراجعه به شعور در مقابل تحریکات خارجی عکس العمل نشان دهد.برای 

احساس زیبایی کردن باید اجزای بسیارزیادی را درکنار هم دید که این اجزا 
به علت پیچیدگی آشفته ای که دارند از نظر عقلی نظام پذیر نیستند وتنها 

به طریقی که گفته شد قابل احساسند.آگهی های تجارتی در خیابان های 
اصلی شهرهای بزرگ نمونه ای از این نوع ادراک هستند.

آندره پاالدیو نیز نظرش رابر بنیان ویتروویوس گذاشته بودو »زیبایی را به 
همراه کارآیی و ایستایی یکی از سه عاملی می شمرد که »یک بنا را قابل 

ستایش می کنند«این مفهوم زیبایی را نیز پاالدیو از آلبرتی به عاریت 
گرفته است که »سرچشمه زیبایی وجود فرم های قشنگی است که در 
هماهنگی با فرم کلی قرار دارند.هماهنگی موجود بین اجزاء از طرفی و 

اجزاء با کل از طرفی دیگرباعث می گردد که ساختمان چون پیکری واحد 
به نظرآید«برای پاالدیو زیبایی مفهوم ذهنی نداشت بلکه تنها عینیتی بود 

که در ارتباط با معماری قابل تجربه بود.

فرانک لویدرایت اززیبایی در رابطه با گلها سخن می گوید و آنهارا چنین 
وصف می کند»بافت طبیعی از فرم کلی خود به سوی بافتی خاص تکمل 
می یابدتا آن شکوفایی را که ما را به خود جلب می کند پیدا کند ودر فرم 

هایش به ما طبیعتی را بازشناساند که پدیدآورنده اوست.ما با طبیعت 
گیاهی  سر و کار داریم.قانون و نظم مبنای ظرافت وزیبایی تکامل یافته 

اند.زیبایی تظاهر تناسبی است اصولی به صورت خط فرم و رنگ.تناسبی 
چنان صادقانه که گویی فرم ورنگ علت وجودی خود را به نمایش گذارند 

طرحی ازلی می جوید.تنها تنوع فرم .رنگ طبیعت نیست که رایت را 
به تحسین واداشته است بلکه قانونمندی نظم تعادل و وحدت مستتر در 

طبیعت است که وی را شیفته کرده است.رایت در ادامه نظریات خود می 
گوید»وقتی که چیزی را زیبا می دانیم به نحوی غریزی »صحت« آن را نیز 

تایید می کنیم. 

آدولف لوس می گوید»زیبایی برای ما باالترین حدتکامل است به این 
دلیل این مطلقا غیرممکن است که چیزی که عملی نباشد بتواند زیبا 

باشد«و ادامه می دهد»هدفی که انسان به سوی آن می رود این است که 
زیبایی رادر فرم جستجو کند و آن را از تزئینات مبرا کند«

لوکوربوزیه در سال 1923زیبا شناختی معماری و زیباشناختی مهندسی را 
قیاس کرده»زیباشناختی معماری و زیباشناختی مهندسی در اصول  اولیه 

یکی هستند ویکی متعاقب دیگری آمده است اما یکی در نهایت شکوفایی 
و دیگری با واپس گرایی شرم آور.مهندس به تبعیت از قانون صرفه جویی 

و با هدایت محاسبات ما را به سوی وحدت با قوانین چهان هستی سوق 
داده و به هماهنگی دست می یابد ولی معمار در بازی با اشکال نظمی را 

به وجود می آورد که تنها زاییده ذهن اوست.

معمار به کمک فرم ها به طور مداوم درصدد برانگیختن ذهن ماست در 
حالی که ارتباطی که او ایجاد می کند در ما تنها طنین مخالف ایجاد می 

کنداو می خواهد به ما مقیاسی را بنمایاند که به وسیله ی آن بایستی نظام 
دنیا رو سنجید.اومی خواهد تغییرات روحی و قلبی ما رو تعیین کندو از 

این طریق زیبایی را به ما تحمیل کند.

زیبایی شناسی و منظر شهری

چهار رویکرد معرفی شده توسط پورتئوس در حوزه مطالعاتی زیبایی منظر 
شامل انسان گرایان تجربه گرایان، عمل گرایان و برنامه ریزان میشود. به 

نظر وی ما میتوانیم با نگرشی خوش بینانه تر به دستیابی به سرزمینی زیبا، 
جذاب و سالم بنگریم ،به شرط اینکه متخصصین عام نگرتر، محافظ کارتر 

فعالتر و کل نگرتر عمل کنند.

از دست دادن کیفیت منظر زیبا و موثر باچند عامل می تواند در ارتباط 
باشد:فقدان تنوع.فقدان طبیعی بودن.فقدان هویت منطقه ای و فقدان 

کیفیت چشم انداز.

تعریف منظرشهری: آن بخش از محیط یا فرم شهر است که بر روی کنش 
و واکنش شخص و نتایج اعمال وی موثر است.در منظرشهری است که 

اطاعات بالقوه محیط به کیفیتی مستقیما محسوس تبدیل می شود بدین 
ترتیب منظرشهری جنبه ی عینی یا قابل ادراک محیط می باشد که به نوبه 

ی خود دارای فرم عملکرد و معناست. منظر شهری ازجنبه های بصری 
کالبدی و همچنین غیربصری محیط)صداها بوها بافت ها و غیره(شکل می 

گیرد. 

سیمای شهر:اطاعات پردازش شده در ذهن)تصویرذهنی از محیط یا 
فضای مورد ادراک(را سیما گویند.تصویرذهنی شهر یا سیمای شهر در واقع 

کلیت به هم پیوسته ای از نمادها و نشانه هاست که به مفاهیم ارزش ها 
معانی و چیزهایی شبیه آن واقعیت می بخشد.

مطلوبيت و زيبايي شناسي نماي ساختمان مسكوني در 
نظر معمار ها و غير معمار ها

ميزان مطلوبيت موضوع از نظر معمار ها وجود توازن،هارموني متريال و 
ايده ساده در عين حال خاص و مدرن است و از نظر افراد غير معمار ستون 

هاي مرتفع نشان دهنده ي صابت و انسجام تناسبات و متريال سنگ و 
نور پردازي شده و پنجره هاي متعدد حائز اهميت است.

هم چنين متريال هايي از جمله چوب و آجر و پنجره هاي افقي مورد پسند 
معماران و متريال سنگ و پنجره هاي عمودي و وجود ستون در نما مورد 

پسند غير معماران است.

فضای شهری

هويت شهري در نماي ساختمان هاي معاصر 

تناقض بين جنبه ي شهري و بيان فردي نما در صورتي مي تواند از بين 
رود كه ساختمان ها ، ميدان ها و ... جزيي از شهر در نظر گرفته شود و 

ارتباط با محيط چند جانبه باشد همچنين نما تابع عوامل همبستگي با نما 
هاي اطراف باشد.

عوامل تاثير گذار بر طراحي نما هاي شهري 

1 - پيوستگي در نما هاي شهري :

قانون شباهت – قانون مجاورت – قانون ادامه خوه – قانون ترميم يا 
تكميل- مواد و مصالح همگون در نما – قانون زمينه و شكل –سلسله مراتب 
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در نما هاي شهري – مقياس – سطوح پر و خالي – خطوط قالب در نما – 
خط زمين و اسمان 

2 - هويت: 

هويت هر شهر تجلي فرهنگ در محيط است . هويت يعني حدي كه 
شخص مي تواند يك مكان را به عنوان مكاني متمايز از ساير مكان ها مورد 

شناسايي قرار دهد .

صفات معماري ايراني اسامي
آشنايي:به علت پيشينه ي الگو هاي ايراني اسامي اين مناظر به چشم 

شهروندان آشنا و دوست داشتني است.

امنيت: توجه به اشراف و حريم ها ، سلسله مراتب و... خوانايي : نشانه 
گذاري از طريق عناصر شاخص مانند مسجد ، گلدسته و... 

اما اكنون در شهر هاي ما زبان مشتركي بين نما ها وجود ندارد . نه 
فرهنگ مشتركي ، نه مصالح يكساني و نه سبك مشخصي...در واقع هر يك 
از نما ها در شهر نشانه ي وضعيت اقتصادي و اجتماعي سازنده است در 
حال حاضر غالبا طراحي نما بدون ضابطه و بدون توجه به شرايط اقليمي و 

همجواري هاي بنا انجام مي شود و حتي زيبايي شناسي و ارزش هاي اصيل 
معماري ناديده گرفته مي شود.

مولفه هاي تاثير گذار در بي هويتي نما هاي ساختمان  :  

اعمال سليقه هاي شخصي – كپي برداري نا مناسب-تعريف نا درست از 
معماري اسامي –

 مولفه هاي تاثير گذار بر هويت بخشي به نماهاي ساختمان:

طبيعت – بهره گيري از نور ورنگ – استفاده از مصالح طبيعي 

این مقاله ادامه دارد...

منابع 

1( مقاله مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی شناسی درقرآن_حسن بلخاری 
قمی

2(مقاله تحلیل مفهومی زیبایی ناظر برحقیقت هستی شناختی آن مبتنی 
بر آرا ماصدرا_مهدی امینی.محمد فنایی اشکوری.عبدالله فتحی

3(مقاله مقایسات تطبیقی تاثیرات اندیشه فاسفه وجودگرای شرق وغرب 
بر اصول زیبایی شناسی معماری)بارویکرد بررسی اندیشه های ماصدرا و 

هایدگر(_آرزو محتشم.مهدی حمزه نژاد

4(مقاله زیبایی شناسی اسامی و آموزه های آن در منظر شهری_
رضاجعفری ها.مجتبی انصاری.محمدرضابمانیان

5(مقاله شناسایی مولفه های عینی و ذهنی موثر بر طراحی نما در جهت 
ارتقاء هویت منظر شهری و افزایش حس تعلق شهروندان_امیررضاکریمی 

آذری.مهساصفرنژاد

6( مقاله بررسی اختاف زیباشناسی نمای ساختمان مسکونی بین معمار و 
غیرمعمار_صبا فاح

7( مقاله بررسی هویت شهری در نمای ساختمان های معاصر_سوسن 
هاشمی.جعفرنصیری المه جق.سیدمحمد جامی ادهمی.امید رشیدی زاده

8(مقاله تصویر شهر در آرمانشهر توماس مور_ایلقار اردبیلچی

9(مقاله مبادی سلیقه درمعماری_نادیه ایمانی.سویل ظفرمندی

10(کتاب زیبایی شناسی در معماری_یورک کورت گروتر 
ترجمه:دکترجهانشاه پاکزاد مهندس:عبدالرضاهمایون

استاد راهنما:
دکتر رئیسی
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ــه ســزایی  ــر ب ــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور، تاثی ــوان ب حضــور فعــال بان
در ســامت روانــی جامعــه دارد، در نتیجــه طراحــی مناســب فضاهــای شــهری 

میتوانــد بــه حضــور پررنگ تــر آنــان در جامعــه کمــک کنــد.

یکــی از نیــاز هــای بنیادیــن انســان ها و جوامــع کــه در هــرم مازلــو نیــز بــه 
آن اشــاره شــده، نیــاز بــه امنیــت اســت. نیــازی کــه بــرآورده نشــدن آن منجــر 
ــش  ــان در محیط هــای عمومــی، افــت ســرزندگی و افزای ــه کاهــش حضــور زن ب

ــوع جــرم میشــود. ــی و وق ناامن

زنــان بــه نســبت مــردان تــرس بیشــتری تجربــه میکننــد و بــه طــور ثابــت تــرس 
از جــرم در زنــان ســه برابــر مــردان اســت.

از دالیل این ترس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1 - زنان به لحاظ جسمانی توان کمتری در دفاع از خود دارند.

2- نگهــداری و حفاظــت از کــودکان، آنــان را بیشــتر مســتعد تــرس از جــرم 
مــی ســازد.

3- زنــان کنتــرل کمتــری بــر حیطــه ی خصوصی شــان دارنــد، از ایــن رو بیشــتر 
میترسند.

ــرار  ــه ســایر آســیب ها بیشــتر در معــرض تعــرض جنســی ق ــان نســبت ب 4- زن
دارنــد، و نســبت بــه تهدیــدات عکس العمــل واقــع گرایانــه ای نشــان میدهنــد.

)SECURITY(امنیت

رهایــی از خطــر تهدیــد، آســیب، اضطــراب، نگرانــی یــا وجــود آرامــش، اطمینان 
و آســایش است.

امنیت دارای دو مفهوم ذهنی و عینی است.

بــرای  بــه معنــای ایجــاد شــرایط و موقعیــت امــن  از بعــد عینــی؛ امنیــت 
اســت. ملــی  حیــات  و  اصولــی  ارزش هــای  گســترش  و  حفاظــت 

از بعــد ذهنــی؛ امنیــت بــه معنــای احســاس امنیــت اســت. امنیــت از بعــد 
و  آســیب پذیری  از  و  مــردم  ادراک  و  ذهنیــت  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  ذهنــی 

دارد. امنیتــی  تهدیــدات 

مقصــود از احســاس امنیــت اجتماعــی زنــان، جنبــه ی ذهنــی امنیــت اســت 
کــه زنــان در ارتبــاط بــا دیگــر افــراد جامعــه و در فضــای عمومــی شــهر احســاس 

میکننــد.

امنیــت در ایــن بحــث بــه منظــور همــان امنیــت اجتماعــی اســت کــه بــا 
آرامــش و مصونیــت همگانــی از تهدیــد مجــرم در فضــای عمومــی جامعــه 

همــراه اســت.

از مقیــاس  بــاالی جمعیــت، فعالیت هــای خــارج  تراکــم  بــه دلیــل  شــهرها 
ــه  ــی ماشــین ها، از شــاخص های امنیــت فضــای شــهری فاصل انســانی و فراوان

گرفته انــد.

در گذشــته ی مــا شــهر و فضــای شــهری بیشــتر در خدمــت انســان هــا بــود و 
همیــن موضــوع امنیــت بیشــتری را بــه ارمغــان مــی آورد.

در فضــای هــای شــهری آن دوره وجــود محــات و روابــط اجتماعــی حاکــم 
بــر آن و حضــور مــردم، نقــش عمــده ای در ایجــاد امنیــت شــهر داشــت. بــه 
طوریکــه همــه ی افــراد محــل خــود را موظــف بــه حفــظ جــان و مــال و نوامیــس 

ســاکنان محلــه می دانســتند.

محلــه بــه عنــوان یــک واحــد اجتماعــی در ایجــاد امنیــت و هویــت نقــش 
مهمــی دارد و باعــث احســاس امنیــت و تعلــق میشــود.

و  ســواره ها  بــه  طراحــی  محوریــت  و  خدمــات  مــا  امــروز  شهرســازی  در 
پیاده هــا! نــه  دارد  توجــه  خودروهــا 

امــروزه شــهر، محلــی بــرای حضــور غریبه هــا و انجــام امــور اقتصــادی اســت؛ 
ــط اجتماعــی و فرهنگــی. در نتیجــه فضــای عمومــی و حضــور  ــه ایجــاد رواب ن

ــد. مــردم در شــهر کمتــر و امنیــت نیــز کاهــش می یاب

ــرای عمــوم مــردم در  فضاهــای عمومــی، فضاهــای شــهری مــی باشــند کــه ب
همــه ی زمان هــا و بــرای انــواع فعالیت هــای عمومــی قابــل دسترســی باشــد.

در چنیــن فضاهایــی مــردم مــی آموزنــد ســایرین را در برخــورداری از فضــا 
و  نداشــته  کامــل  آزادی  اعمالشــان  انجــام  بــرای  افــراد  و  بداننــد  ســهیم 

بگیــرد. نظــر  در  را  جامعه شــان   هنجارهــای 

بــر پایــه ی پژوهــش علــوم اجتماعــی و جامعه شناســی، رابطــه ی مســتقیمی 
بیــن امنیــت محیطی)فضــای شــهر امــن( و درک امنیــت و خوانایــی و طراحــی 

محیــط وجــود دارد.

مولفه های کالبدی و اجتماعی موثر بر احساس امنیت

1- انــدازه و فــرم فضــا 2- آســایش بصــری و محیطــی 3- ســازمان فضایــی و 
نفــوذ پذیــری 4- عدالــت 5- تعــاون 6- تنــوع کاربــری 7- خوانایــی محیــط 

8- فعــال بــودن فضــای شــهری 9- شــهرت فضــا 

بررسی خیابان بوعلی قم

ــم را از لحــاظ شــاخصه های فضــای  ــی شــهر ق ــان بوعل ــه خیاب ــوان نمون ــه عن ب
شــهری امــن بررســی و بــرای بهبــود شــرایط کنونــی آن راهــکار ارائــه کرده ایــم:

ــا فلکــه ی صــدوق می باشــد و  ایــن خیابــان حدفاصــل میــدان دفــاع مقــدس ت
کاربری هــای مختلفــی را داراســت؛ از جملــه: مذهبی)جامعه الزهــرا(، درمانــی 
بیمارســتان علی بن ابی طالــب، دندانپزشــکی مرکــزی، درمانــگاه لیزیــک چشــم 

و... تجــاری، تفریحــی و ... 

1-اندازه و فرم فضا:

الــف( معیــار انــدازه ی فضــا: مقیــاس و احســاس ازدحــام شــاخصه های آن 
ــرای برقــراری روابــط اجتماعــی در فضــای شــهری، محدودیــت در  هســتند. ب
انــدازه ی فضــا و تراکــم جمعیــت ضــروری اســت. چراکــه درفضاهــای شــلوغ 

عوامــل موثــر بر امنیــت زنان در فضای شــهری
وبررســی )نمونه ی مــوردی: خیابان بوعلی قم(

الهام کرباسی، زهرا اصفهانی
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فرعــی،  فضاهــای  از طراحــی  پرهیــز  میشــود.  بیشــتر  ناشــناس  افــراد  احتمــال حضــور 
تعبیــه ی مســیرهای ورودی و خروجــی مناســب، اســتفاده از مبلمــان مناســب، انتخــاب 

درســت مصالــح و... همگــی در دعــوت مــردم بــه فضــای عمومــی تاثیرگذارنــد.

ب( معیــار فــرم فضــا: پوشــش گیاهی)انتخــاب نــوع گیــاه بــه منظــور رویت پذیــری 
محیــط اطــراف شــایان توجــه اســت(، جانمایــی مناســب مبلمــان شــهری،عدم طراحــی 
بــه عمومی تــر شــدن فضــای شــهری کمــک  اختــاف ســطح افقــی نامناســب، همگــی 
ــی  ــه مکان های ــل عــدم شــفافیت بصــری ب ــه دلی میکنند.کنج هــا و ســطوح U و L شــکل ب
تبدیــل می شــوند کــه طیــف وســیعی از ناهنجاری هــا در آن رخ می دهــد؛ لــذا بایــد از 

طراحــی چنیــن فضاهایــی پرهیــز کــرد.

2-آسایش بصری و محیطی:

الــف( آلودگــی نمــادی: نمادهــا و عایــم یــا بــه عبــارت دیگــر نشــانه ها از عوامــل مهــم در 
تشــخیص قســمت های شــهر هســتند و افــراد، علی الخصــوص غریبه هــا، از طریــق برقــراری 
ارتبــاط بــا آنهــا احســاس امنیــت میکند.ایــن عائــم بایــد خوانایــی مناســب داشــته و بــه 
تعــداد کافــی در سرتاســر فضــا قــرارداده شــود. همچنیــن ورودی، خروجــی و مســیرهای 

ارتباطــی را بــه وضــوح مشــخص کننــد.

ب( آلودگــی دیــداری: اغتشــاش بصــری در شــکل شــهر میتوانــد بــر روی رفتارهــای 
اجتماعــی تاثیــر گذاشــته و اغتشــاش رفتــاری را در فضــای شــهری بــه وجــود بیــاورد.
هماهنگــی نــوع و رنــگ مصالــح در نمــا، تراکــم ســاختمانی نزدیــک بهم)تعــداد طبقــات(، 

خوانایــی کالبــدی و کارکــردی فضــا و... از عوامــل درخــور توجه انــد.

ج( آلودگــی نــور: فقــدان روشــنایی مناســب در فضــای شــهری و عمومــی منجــر بــه 
افزایــش تخلفــات و ناهنجاری هــا میشــود.جانمایی مناســب و کیفیــت بــاالی نورپــردازی، 
اســتفاده از المــپ در گوشــه ها و کنج هــا، نــور کافــی جهــت تعییــن مســیر پیــاده و ســواره، 

همگــی در شــب تاثیرگــذار هســتند.

د( آلودگــی محیطــی: وجــود فاضــاب و زبالــه در محیط هــا و فضاهــای شــهری موجــب 
کاهــش کیفیــت محیــط میشود.پیشــنهاد میشــود از تاسیســات بهداشــتی مناســب و 

ســطل زبالــه بــه تعــداد کافــی در فضــا اســتفاده شــود.

3-ســازمان فضایــی و نفــوذ پذیــری: شــفافیت و وضــوح مــرز بیــن فضاهــا و قلمروهــای 
خصوصــی، نیمه خصوصــی و عمومــی از یکدیگــر، موجــب افزایــش نظــارت اجتماعــی و 
پیشــگری از جــرم میشــود. الگوهــای ســاماندهی مناســب حتــی بــر رفتــار اجتماعــی مــردم 

هــم تاثیرگذارنــد.

4-عدالــت: امــروزه اکثــر فضاهــای شــهری تنهــا بــرای اســتفاده مــردان طراحــی میشــوند، 
یعنــی عمــا دربرابــر تحــرک آزادانــه ی زنــان اعمــال محدودیــت میکنــد. طراحــی فضــا 

ــه شــکل گیری فضــای امــن کمــک میکنــد. ــرای اســتفاده یکســان زن و مــرد ب ب

5- تعــاون: مشــارکت مــردم و واگــذاری فضاهــای بــزرگ عمومــی بــه گروه هــای کوچــک، 
محیــط را امن تــر میکنــد.

6- تنــوع کاربــری: عوامــل محیطــی، تنــوع کاربری هــای پیرامــون و ســاعت  فعالیــت 
آنهــا، بــا افزایــش حــس امنیــت زنــان رابطــه ی معنــاداری دارد.همانگونــه کــه گفتــه شــد در 
خیابــان بوعلــی کاربری هــا متفــاوت بــوده و تــا ســاعات پایانــی شــب هــم بــه فعالیــت خــود 
ــز اهمیــت  ادامــه میدهند.البتــه چگونگــی کنــار هــم قرارگرفتــن ایــن کاربری هــا هــم حائ

اســت.

7- خوانایــی محیــط: درجــه ا ی از درک فضــا و وضــوح آن را خوانایــی می گوینــد. وقتــی 
ــا  ــوان ب ــی را میت ــی و امنیــت کمــک میکند.خوانای ــه احســاس راحت ــی خواناســت ب فضای
افــزودن عائــم و نشــانه ها، اســتفاده از مصالــح متناســب بــا فضــا، تکــرار مناظــر آشــنا، 

وضــوح فضــا و... افزایــش داد.

8- فعــال بــودن فضــای شــهری: طراحــی فضاهــای موجــب حرکــت، تعــدد کارکردهــا، 
ــای بافت هــای راکــد،  ــط، احی ــات شــبانه محی ــان و حفــظ حی اســتفاده ی مســتمر از خیاب

همگــی مولفه هایــی جهــت ســاخت یــک محیــط شــهری مطلــوب میباشــند.

9- شــهرت: خوش نامــی یــا بدنامــی فضاهــا یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر احســاس امنیــت 
زنــان است.بخشــی از بلــوار کــه بیــن میــدان شــیخ صــدوق و شــهید دســتغیب قــرار دارد 
کــه بــه لحــاظ خــوش نامــی ،خوانایــی فضــا ، عدالــت اجتماعــی )حضــور نســبتا برابــر خانــوم 
هــا و اقایــون در محیط(،فعــال بــودن فضــای شــهری و تحــرک و پویایــی در شــب )حیــات 
شــبانه(،عدم وجــود الودگــی فضایــی ،و وجــود نــور کافــی فضــای نســبتا مناســبی را بــرای 
رفــت و آمــد زنــان فراهــم کــرده اســت .قســمت دیگــری از بلــوار کــه مــا بیــن میــدان شــهید 
ــه آن  ــان کــه پیشــتر ب دســتغیب و فلکــه ی ســاالریه قــرار دارد و فاکتــور هــای امنیــت زن

اشــاره کردیــم در آن حضــور کمرنــگ تــری دارد . 

ابتدا به آنان اشاره کرده و سپس راه کار متناسب با آن را ارایه میدهیم .

1-نبــود تابلوهــای کافــی معرفــی کننــده ی فضــا ،کــه موجــب گیجــی و احســاس غریبگــی 
بــا فضــا را بــه کاربــران )مــن جملــه زنــان میدهــد( و باعــث کاهــش حضــور زنــان در محیــط 
) بوعلــی ســینا  )بلــوار  تابلــوی  از  بلــوار  انتهــای  و  ابتدا،وســط  اســت در  میشــود.بهتر 

اســتفاده بشــود.

2-فقــدان نورپــردازی مطلــوب بــرای معابــر و تمرکــز نورپــردازی بــرای خیابــان باعــث کــم 
تــردد شــدن پیــاده روهــا و احســاس تــرس  میشــود.نصب چــراغ هــای بــرق بیشــتر  بــا فاصلــه 
هــای اســتاندارد کــه باعــث روشــن شــدن مســیر پیــاده رو وقابــل رویــت بــودن انتهــای 

مســیر بــرای کاربــران باشــد.

3- کمبــود تنــوع کاربــری بــه دلیــل مســکونی بــودن اکثــر واحدهــا کــه رفــت و امــد 
کــه موجــب کاهــش حضــور زنــان میشــود.فضا ســازی مناســب و بهــره گیــری از طراحــی 
هایــی کــه موجــب دعــوت شــوندگی افــراد و افزایــش تــردد در قســمت هــای تجــاری ایــن 

محــدوده مــی شــود .

4-عــدم خوانایــی کــه مــی تــوان بــرای آن بهــره گیــری از طــرح هــای اســلیمی یــا ســنتی بــر 
روی دیــواره هــای قســمت انتهایــی بلــوار نامبــرد کــه موجــب ایجــاد امنیــت در کاربــران 

مــی شــود.

ــا فراهــم ســاختن زیرســاخت هــای مشــارکت اجتماعــی  ــش مشــارکت مردمــی ب 5-افزای
ماننــد ســرای محلــه و پویاســازی فعالیــت هــای مردمــی در اعیــاد و مناســبت هــای ملــی 

و مذهبــی در مناطــق مســکونی

منابع 

ــان ،حســنا ،صالحــی ،بهــروز ،عوامــل ایجادکننــده امنیــت بانــوان در فضاهــای  1-نوروزی
شــهری اســامی

2-  حاجــی بصری،ســما ، قزلجــه، عبدالظاهــر، اولویتبنــدی عوامــل موثــر بــر افزایــش 
حضورپذیــری زنــان در فضاهــای شــهری )حدفاصــل میــدان انقــاب تــا چهــارراه ولیعصــر 

تهــران(

3-شــیرین نیــا ،مهتــا ،آقایــی ،ســولماز ، ارتقــای احســاس امنیــت اجتماعــی زنــان در 
فضــای عمومــی بــا بهــره گیــری از طراحــی شــهری

استاد راهنما:
مهندس قادری
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شــهر قــم عــاوه بــر اینکــه مهمتریــن پایــگاه مذهبــی جهــان تشــیع اســت دومیــن مرکــز زیارتــی کشــور نیــز میباشــد و توانمنــدی تبدیــل بــه یکــی از مراکــز 
گردشــگری مذهبــی و فرهنگــی را دارا میباشــد . ایــن امــر نیــاز بــه تغییــرات بنیــادی و یــا ســاخت و ســاز هــای گــران قیمــت نیســت بلکــه میتــوان حتــی بــا اندکــی 

تغییــر در یــک فضــای شــهری را بــه حــد اکثــر رســاند.
در شــهر قــم کــه یکــی از قطــب هــای مذهبــی کشــور اســت مــی تــوان بــا تــا کیــد بــر گردشــگری مذهبــی عــاوه بــر تامیــن نیــاز هــای زائریــن نیــاز هــای شــهروندان 

را نیــز برطــرف کــرده و هــم فضــای شــهری بــا کیفیتــی را پدیــد میــاورد.

بلــوار پیامبراعظــم بــه دلیــل قرارگیــری بیــن حــرم حضــرت معصومــه و مســجد 
جمکــران از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت بــه دلیــل آنکــه عمومــا گردشــگران 
اســتان بــه قصــد زیــارت ایــن دوبنــا بــه قــم ســفر کــرده و دیگــر آنکــه وجــود 
ــل  ــه دالی ــا ســایر افــرادی کــه ب مراســم خاصــی هماننــد پیــاده روی اربعیــن و ی
مختلفــی نــذر میکننــد تــا ایــن مســیر را پیــاده طــی کننــد حائــز اهمیــت اســت.
لــذا ایــن مســیر بایــد عــاوه بــر فراهــم کــردن امکانــات مــورد نیــاز بــرای زائریــن 
ســواره امکانــات رفاهــی زائریــن پیــاده را نیــز فراهــم آورد و همچنیــن بــا توجــه 
ــوار بایــد تمهیداتــی در جهــت شــکل گیــری  بــه  موقعیــت قــرار گیــری ایــن بل
ــرای  ــوار تنهــا محلــی ب ــا ایــن بل اقدامــات فرهنگــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود ت
عبــور و مــرور نباشــد بلکــه عــاوه بــر برطــرف کــردن ایــن نیــاز نقشــی در رشــد و 

شــکل گیــری فرهنــگ مذهبــی زائریــن نیــز داشــته باشــد
وضعیــت کنونــی بلــوار بــه ایثــن صــورت اســت کــه دارای دو الیــن ســواره و دو 
الیــن پیــاده در طرفیــن ســواره رو میباشــد کــه بــه عبــور و مــرور عابریــن پیــاده 
اختصــاص داده شــده اســت امــا ایــن پیــاده رو امکانــات الزم و متناســب بــا نیاز 
زائــر را دارا نمــی باشــد بــرای مثــال ایــن پیــاده رو کــه در تمــام طــول مســیر بلوار 
ادامــه دارد و زائریــن عمومــا ایــن مســیر را پیــاده و گاهــا بــا پــای برهنــه طــی مــی 
کننــد ولــی کــف ســازی خاصــی بــرای ایــن معبــر در نظــر گرفتــه نشــده و کــف 
آن آســفالت اســت و کوچکتریــن توجهــی بــه زائرینــی کــه ایــن مســیر را پیــاده 

طــی میکننــد نشــده اســت
یــا ســنگ هــای مقــاوم  از ســنگفرش و  ایــن مشــکل  بــرای رفــع  تــوان  مــی 

نشــوند مشــکل  دچــار  روی  پیــاده  هنــگام  زائریــن  تــا  کــرد  اســتفاده 

از دیگــر مشــکات ایــن بلــوار میتــوان بــه عــدم توجــه بــه قضیــه ی ســایه 
افکنــی اشــاره کــرد بــا توجــه بــه اینکــه شــهر قــم در اقلیــم گــرم و خشــک واقــع 

ــاز ضــروری اســت . حــال  ــک نی ــر ی ــن ســایه در معاب ــه تامی ــاز ب شــده اســت نی
بــرای رفــع ایــن نیــاز  میتــوان از درختــان بــا تــاج گســترده و یــا گیاهانــی رونــده 
ــان  ــا اســتفاده از داربســت در طــول مســیر ســایه ب اســتفاده کــرد کــه بتــوان ب
هایــی هماننــد آنچــه در گذشــته بــه ســاباط معــروف بــوده ایجــاد کــرد بــا ایــن 
تفــاوت کــه اینبــار بــه کجــای اســتفاده از مصالــح از گیاهــان رونــده اســتفاده 
ــر جذابیــت مســیر افــزود و هــم و ســبب  ــق هــم ب ــن طری شــده اســت کــه از ای

ــل گرمــا میشــود . تعدی
ازدیگــر احتیاجــات ایــن مســیر پیــاده رو تعبیــه ســرویس بهداشــتی و آبخــوری 
در طــول مســیر اســت بــه خصــوص کــه برخــی زائریــن بــه صــورت پیــاده مســیر 
راطــی میکننــد و ممکــن اســت بــرای چنــد ســاعت در طــول مســیر پیــاده روی 
کننــد لــذا در نظــر گرفتــن یــک ایســتگاه اســتراحت در طــول مســیر کــه دارای 
ســرویس بهداشــتی آبخــوری و فضایــی جهــت نشســتن باشــد ضــروری اســت. 

ــه  ــر اســت راجــع ب ــد بهت ــان آم ــه می ــوار ســخن ب ــن بل ــت ای ــه از اهمی حــال ک
افزایــش  در  هــم  آن  تاثیــرات  کــه  شــود  صحبــت  نیــز  آن  گیاهــی  پوشــش 
جذابیــت مســیر و هــم در تعدیــل هــوا کامــا مشــهود اســت امــا نکتــه ای کــه 
دربــاره ی انتخــاب پوشــش گیاهــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه عمومــا بــه 
آن توجــه نمیشــود اوال توجــه بــه ایــن نکتــه کــه گیاهــی کــه کاشــته میشــود 
حتمــا بــا اقلیــم همخوانــی داشــته باشــد و همچنیــن قداســت فضــا را نیــز یــادآور 
شــود شــاید ایــن نکتــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گیــرد امــا همــان گونــه کــه در 
ــه  ــح ب ــا در انتخــاب مصال اماکــن مقدســه از هــر رنگــی اســتفاده نمیکنیــم و ی
ایــن نکتــه توجــه داریــم کــه مصالــح حتمــا حرمــت فضــا را  نشــان دهــد در 
انتخــاب پوشــش گیاهــی در ایــن اماکــن نیــز بایــد نهایــت دقــت بــه کار گرفتــه 
ــر اینکــه از لحــاظ زیبایــی و اقلیمــی کمــک  ــاه مــورد نظــر عــاوه ب ــا گی شــود ت
کننــده باشــد حرمــت فضــای مــورد نظــر را نیــز حفــظ کنــد . حــال بــا توجــه بــه 

بهبـــود کیفیـــت بلـــوار پیامبــــر اعظــــم 
مذهبـــــی گردشــــگری  محــــوریت  بــا 

بهار شکرالهی

دپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتمان



24

ــم اســتفاده  ــوار نمیتوانی ــن بل ــرای ای ــوس ب ــی چــون اکالیپت ــا از گیاهان ــا م ــه قطع ــن نکت ای
کنیــم و یــا گیاهانــی از ایــن قبیــل . از جملــه گیاهانــی کــه بــرای چنیــن بلــواری مناســب 
مــی باشــند عبــارت اســت از : یــاس رونــده و زیتــون درخــت نخــل و ســرو و گل محمــدی 
میباشــد . مثــا گل یــاس منســوب بــه حضــرت زهــرا )س( اســت و گل محمــدی منســوب 
بــه رســول اکــرم اســت درخــت زیتــون نمــاد صلــح و درخــت ســرو نمــاد آزادگیســت و 
درخــت کــه همــواره یادبــودی ممالــک اســامی بــوده اســت از جملــه دگیاهانــی هســتند 
ــن  ــه حفــظ قداســت ای ــوازی ب ــر چشــم ن ــوار عــاوه ب ــن بل ــا در ای کــه  کــه اســتفاده از آنه

ــوار کمــک میکنــد. بل
از دیگــر مــواردی کــه میتوانــد بــه بهبــود بهــره وری ایــن بلــوار کمــک کنــد متوانــد ایجــاد 
مغــازه هــا و غرفــه هایــی باشــد جهــت ارائــه ی کاالهــای مــورد نیــاز زائــران اعــم از ســوغات 

کتــاب و محصــوالت فرهنگــی مــی باشــد.
همچنیــن میتــوان در همجــواری ایــن بلــوار محــدوده ای جهــت ســاخت زائرســراها و هتــل 
هــا درنظــر گرفــت چــون هــدف گردشــگران از ســفر بــه قــم زیــارت حــرم حضــرت معصومــه 
و جمکــران اســت و ایــن امــر ســبب دسترســی آســان زائریــن بــه دو حــرم میشــود و هــم آنکــه 

از ترافیــک محوطــه ی اطــراف حــرم میکاهــد. 
ودیگــر آنکــه چنیــن بلــواری بــا چنیــن جایگاهــی نیازمنــد یــک المــان خــاص میباشــد تــا آنــرا 
از ســایر بلــوار هــا متمایــز کنــد وباعــث مانــدگاری آن در ذهــن هــا شــود و همــواره تمایــز 

آن را خاطــر نشــان شــود.
ســخن آخــر : شــاید چنیــن تغییراتــی هزینــه هــای زیــادی در بــر نداشــته باشــد امــا نقــش 
بــه ســزایی در رشــد صنعــت گردشــگری در شــهر قــم خواهــد داشــت چــرا کــه پیشــرفت 

همــواره نیازمنــد هزینــه هــای هنگفــت نیســت بلکــه نیازمنــد ایــده ای مناســب اســت.

استاد راهنما:
مهندس قادری
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معرفی کلی

)HAMM معمار: آلفورد هال موناگان موریس )گروه معماری

موقعیت: لندن، انگلستان

وضعیت: ساختمان آموزشی چهار طبقه، سالن ورزشی، ساختمان هنر

مساحت زمین: 230.000 مترمربع

مساحت بنا: 21.405 مترمربع 

سازه: اسکلت بتنی

سال اتمام ساخت: 2014

هزینه ساخت: 40.9 میلیون یورو

اختصــار   بــه  یــا   Allford Hall Monaghan Morris نفــره  چهــار  گــروه 
AHMM شــامل ســیمون الفورد/جاناتــان هال/پائــول مونــاگان و پیتــر موریــس 

کــه در ســال 1989 تشــکیل شــده اســت معمــاران ایــن مدرســه انــد.

دفتــر مرکــزی ایــن گــروه در لنــدن قــرار دارد و بیــش از 200 کارمنــد دارد کــه 
روی پــروژه هــای مختلــف اموزشــی اداری هنــری و ... کار میکننــد.

بــه گفتــه خودشــان آن هــا ســاختمان هایــی مــی ســازند کــه اســتفاده از ان هــا 
لــذت بخــش و رضایــت بخــش ، دیدنشــان زیبــا و درک کردنشــان اســان اســت.

آثار:

)2007( Westminster academy

)2008( The yellow building

)2010( Barking central

)2012( North London hospice

)2012( Royal court theatre

)2013( new burlingtan street 10

)2016( New  Scotland yard

)2010( White collar factory

مدرســه  Burntwood واقــع در جنــوب غربــی لندن،یــک مدرســه راهنمایــی 

دخترانــه اســت کــه 2000 دانــش آمــوز و 200 کارمنــد دارد. هــدف ایــن بــود 

ــا امکانــات آموزشــی جدیــد و همچنیــن  کــه "محوطــه ای کامــل و منســجم" ب

امکانــات ورزشــی مــدرن و هنرهــای نمایشــی همــراه بــا فضاهــای ســبز متعــدد 

و میــدان هــای عمومــی ایجــاد شــود.بر اســاس طــرح جدیــد تمامــی ســاختمان 

هــای موجــود غیــر از اســتخر و آمفــی تئاتــر تخریــب و  بازســازی شــدند. همــراه 

کــردن چشــم انــداز موجــود بــا 6 ســاختمان جدیــد، فضایــی شــاد و کارآمــد 

برجــای گذاشــته اســت. ایــن ســاختمان هــای آموزشــی عبارتنــد از: ســاختمان 

هنــر و تکنولــوژی، ســاختمان ارتباطــات، ســاختمان بدنســازی و ســالن اســتخر، 

ســاختمان علــوم و ریاضیــات، مرکــز مهــارت هــای کســب و کار، ســاختمان هنر 

نمایشــی و ســالن غذاخــوری. 

جالــب اســت بدانیــد کــه بــرای طراحــی ایــن مدرســه دانــش اموزانــی از هــر 

پایــه تحصیلــی بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب شــدند و نظــرات و ایــده هــای خــود 

ــه  احتیــاج بــه فضاهــای خصوصــی  ــا معمــاران در میــان گذاشــتند.از جمل را ب

بیشــتر کــه در طراحــی مدرســه لحــاظ شــد. شــعار ایــن مدرســه " بهتریــن 

ــان آینــده" اســت.  آمــوزش امــروز بــرای زن

معمــاران مدرســه، کانســپت خــود را در رابطــه بــا مدرســه برنــت وود اینگونــه 

بیــان کــرده انــد کــه: "زیبایــی را در ســادگی نیــز میتــوان پیــدا کــرد".

ــی  ــای آموزشـــ ــل فضــــــــ ــد و تحلیــ نقـ
لنـــــدن  وود  برنــــــــــــــــت  مـــدرسه 

مطهره فاطمه سادات نقوی، فرزانه امراللهی
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1-ساختمان هنر و تکنولوژی
2-ساختمان ارتباطات

3-ساختمان علوم و 
ریاضیات
4-سالن استخر و بدنسازی
5-سالن ورزشی

6-سالن گرئ همایی 
7-مرکز مهارت های 
کسب و کار

8-ساختمان هنرهای نمایشی 
و سالن غذاخوری

9-ورودی اصلی دانش 
آموزان 
10-جاده خدماتی

11-ورودی فرعی دانش 
آموزان و ورودی سالن ورزشی
12-ورودی کارکنان
13-پارکینگ

14-زمین بازی 
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فضاهای آموزش 
سلولی

کاس آموزشی بزرگتر: 
کاس های معمولی 
درس می توانند برای 
ایجاد یک فضای بزرگتر 
با یکدیگر ترکیب شوند.

فضای منعطف بزرگ: 
ایجاد فضای بزرگتر برای 
ایجاد پتانسیل بیشتر 
برای یادگیری مبتنی بر 
پروژه ها

فضاهای انتقالی: 
ایجاد فضا برای آموزش 
و عملکردهای مختلف 
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نمای شرقی

نمای شمالی
استفاده از رنگ های 
متضاد و خیره کننده 
در راه پله های مدرسه 
باعث جذابیت بصری 
ان ها شده است.

برش از ورودی فرعی
سیرکوالسیون 

عمودی
همانگونه که در 

برش ها مشخص است 
دسترسی عمومی به 
طبقات تنها از طریق 

پله میسر است.

نمای غربی

برش از ورودی اصلی

دپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتمان



33

سیرکوالسیون افقی
 طبقه همکف 
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پان طبقه اول

برش از جبهه شمالی

نمای غربی
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`فضای شاد کافه 

نمای شرقی

نمای شمالی

رمپ مرتبط کننده 
دو ساختمان
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در این برشی که از 
قسمت کتابخانه زده 
شده است همه چیز 
واضح و گویا هستند.  

اســت  ذکــر  بــه  الزم 
طــرح هــای گرافیکــی کار 
مدرســه  تمــام  در  شــده 
بخــش  خصــوص  بــه 
 garoM کتابخانــه توســط
hguocsreyM کار شــده 
از  اســتفاده  و  اســت 
باعــث  شــاد  هــای  رنــگ 
بــا  گیــرا  تضــادی  ایجــاد 
رنــگ هــای خنثــی بتــن و 
اســت. شــده  شیشــه 

دپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتمان



37 دپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتمان

استاد راهنمامـ
مهندس پورگلیان
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مطالعات باستان شناسان نشان مي دهد نخستين برج جهان حدود 11 هزار 
سال پيش در شهر » اريحا « واقع در کرانه ي باختري رود اردن که اولين 
شهر باستاني زنده ي دنيا به شمار مي رود، ساخته شده است. پلکان اين 

برج به گونه اي طراحي شده بود که چشم انداز باالترين نقطه ي آن، تمامي 
شهر و تپه هاي مشرف به آن بوده است. البته اين برج نه براي سکونت، 

بلکه به اعتقاد باستان شناسان به عنوان پلکاني براي رسيدن به بهشت 
ساخته شده است.

پيش از اين تصور مي شد احداث اين برج و قلعه ي مستحکم اطراف شهر 

براي حفظ آن در برابر سياب ها بوده است؛ عده اي ديگر ساخت آن را 
اعام قلمرو توسط ساکنان آن و نشان دهنده ي ثروت و قدرت مردمان اين 

منطقه مي دانستند تا اين که براي نخستين بار باستان شناسان در سال 
2008 ميادي به بررسي اين برج به عنوان نمادي از فلسفه ي انتظام گيتي 
پرداختند. آن ها مي گويند اين برج دقيقاً در محلي ساخته شده است که 
با غروب خورشيد در بلندترين روز سال، سايه ي تپه هاي اطراف نخست 

روي برج، سپس روي قلعه حافظ شهر و در نهايت بر تمامي شهر مي افتاده 
است؛ بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که از نظر اهالي شهر، برج 

تاریخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه

غار، کهن ترين سرپناهي بود که طبيعت به انسان اوليه ارزاني داشت. با گذشت زمان، انسان براي دستيابي به زندگي بهتر به خانه سازي روي آورد. در 
آن دوران مسکن با مصالح موجود در طبيعت مثل شاخه ها، پوست درختان، ني و کاه ساخته مي شد؛ ولي بعدها مسکن عاوه بر حفظ و حراست انسان 

از گرما و سرما با توجه به ويژگي هاي ديگري مانند استحکام، امنيت، زيبايي و... نيز اهميت پيدا کرد؛ بنابراين شکل و شيوه ي ساخت آن براساس 
نيازهاي جديد تغيير يافت تا هم پاسخ گوي نيازهاي اجتماعي و هم به اندازه ي کافي مقرون به صرفه باشد.

مدینة-أریحا

طاهره رستگاری، نرگس احمد بیگی، ماندگار آتش تر،  افسانه اکبری

پرونده:آپارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان
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عنصر زميني اتصال به نمادي ماورايي يا بهشتي مانند خورشيد بوده و ساخت آن از 
اعتقاد به فلسفه ي انتظام گيتي ناشي شده است. 

به نظر مي رسد بشر از قديم به داليل متفاوت به ساختن بناهاي عمودي روي آورده 
است؛ از جمله اين داليل مي توان از به نمايش گذاشتن قدرت، ثروت و اقتدار و گراني 

و کمبود زمين نام برد. در روم باستان مردم بناهايي با طبقات سنگي و چوبي به 
بلندي يک ساختمان 20 طبقه ساخته اند. در قرون وسطي خانه هاي سه و حتي چهار 
طبقه وجود داشته است. نخستين مجموعه ي بزرگ مسکوني در سال 1848 ميادي 

در فرانسه براي اسکان 400 خانواده ي کارگري ساخته شد.
در اواخر قرن نوزدهم ساختمان هايي جديد و بلندمرتبه با اسکلت فوالدي و پنجره 

هاي بسيار ساخته شد که تحولي عظيم در صنعت ساختمان به حساب مي آمد. اين 
ساختمان ها که بيشتر توسط شرکت هاي بزرگ و سازمان هاي دولتي و به کاربري 

اداري ساخته مي شد، » آسمان خراش « ناميده شدند. در واقع واژه ي » آسمان 
خراش « از نظر تخصصي براي نخستين بار در مورد ساختمان هاي بلند با اسکلت 

فوالدي و دست کم 10 طبقه به کار گرفته شد که در اواخر قرن نوزدهم، در شهرهاي 
بزرگ مانند » شيکاگو «، » نيويورک « و » ديترويت « ساخته شدند.

در هر حال ساخت برج ها و ساختمان هاي بيش از 20 طبقه در نيمه ي اول قرن 
بيستم در آمريکا انجام مي شد. همچنين از سال 1970 به بعد از فن آوري هاي جديد 

و ربات ها براي ساخت آسمان خراش ها استفاده شد.
در ايران نيز در گذشته ساختمان هاي بلند و چندين طبقه وجود داشته است؛ براي 

مثال در سال 1271 ه .ق. در داخل محدوده ي شهر بوشهر ساختمان هاي مردم دو، 
سه و حتي چهار طبقه بوده که از سنگ هاي فسيلي و ماط گچ و ساروج و بعضاً 

کاه و گل و پوشش تير چندل ساخته شده و درب و پنجره ها نيز از جنس چوب ساج 
بوده که در برابر موريانه و رطوبت کامًا مقاوم بوده اند و احداث خانه هاي کپري و 

غيراستاندارد در داخل محدوده ي شهر ممنوع بوده است. 

نگاهي گذرا به تاريخچه ي بلندترين ساختمان هاي تهران نيز خالي از لطف نيست: 
در 200 سال از تاريخ 250 ساله تهران به عنوان پايتخت، بلندترين ساختمان شهر، 

شمس العماره بود که چون شاهان قاجار در باالي برج 20 متري آن قرار مي گرفتند، 
همه شهر را نظاره مي کردند که به ندرت ساختمان دو طبقه داشت. رضاخان بعد از 
به سلطنت رسيدن، بلواري در شمال تهران کشيد و مردم را تشويق کرد تا اطراف آن 
بلوار خانه بسازند و به کساني که چهار طبقه مي ساختند، جوايزي از جهت دريافت 

آجر و معافيت از عوارض تعلق مي گرفت. با اين همه نيمي از اطراف اين بلوار )انقاب 
فعلي ( در زماني که رضاخان ساقط شد، هنوز خالي بود.

ساخت بلندترين ساختمان تهران در پايان دهه ي بيست و بعد از جنگ جهاني دوم، 
توسط علي اکبر علمي ناشر در خيابان شاه آباد آغاز شد و بعد از 28 مرداد افتتاح 

گرديد. اين ساختمان با 14 طبقه و حدود 40 متر ارتفاع بلند ترين ساختمان ايران بود 
و به جهت آن که در پايان دهه ي 30 يک شرکت تبليغاتي براي تبليغ کااليي بر باالي 
آن يک بادکنک بزرگ ) فيل ( به هوا فرستاده بود، معروف بود که باالي اين ساختمان 

فيل هوا کرده اند.
در سال 1342 با پايان کار ساختمان 16 طبقه ي » پاسکو «، دومين ساختمان بلند 

تجاري به سبک ساختمان هاي آمريکايي در محل تقاطع خيابان فردوسي و جمهوري 
ساخته شد. سومين ساختمان بلند تهران، » برج بانک کار « در خيابان حافظ رو به 

روي پارک هتل بود که آن هم در سال 1342 توسط بانک کار ساخته شد و نه تجاري، 
بلکه اداري بود. اين ساختمان 19 طبقه و 68 متر ارتفاع داشت. 

مطالبي که تا اين جا بيان شد، بيشتر در رابطه با ساختمان هاي تجاري و اداري بود؛ 
اما آپارتمان نشيني پديده ي نسبتاً جديدي است که سابقه ي آن به حدود 50 سال 
قبل برمي گردد؛ بزرگ ترين مجموعه ي آپارتمان سازي بخش خصوصي که در دهه 
ي 50 آغاز به کار کرد، مجموعه ي اکباتان بود. همزمان با آن شهرک هاي آپارتماني 

متعددي براي کارکنان نيروهاي مسلح و واحدهاي دولت در تهران، آبادان، بندرعباس، 
اصفهان، شيراز و مشهد آغاز شده بود.

نخستين ساختمان بلند مسکوني در تهران در بلوار کشاورز ساخته شد و آن سه برج 
سامان با 22 طبقه و 72 متر ارتفاع بود که در سال 1348 به بهره برداري رسيد. در 

زمان پيروزي انقاب ساختمان هاي مسکوني اسکان ) 70 متر ( و پارک پرنس ) 72 متر( 
بلندترين ساختمان هاي مسکوني و ساختمان وزارت کشاورزي ) 62 متر ( بلندترين 

ساختمان دولتي بودند و از اين ها بلندتر ساختماني در تهران نبود. 
مجموعه ي بهجت آباد نيز از نخستين آپارتمان هاي مسکوني تهران بود که در دهه 

ي 40، بيت خيابان حافظ و وليعصر ساخته شد. همچنين از مجموعه هاي ساخته شده 
در چهارصد دستگاه نازي آباد، شهرزيبا و شهرک آپادانا، مي توان به عنوان نخستين 

مجتمع هاي مسکوني نام برد. به طور کلي در تهران پس از دهه ي 60 به علت افزايش 
قيمت زمين و آغاز فروش تراکم از سوي شهرداري، آپارتمان سازي بسيار گسترش و 

توسعه يافت.

برج آلتون مشهد

شهید چمران شیراز
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عوامل توسعه ي آپارتمان نشيني
بيش از نيم قرن از آغاز آپارتمان سازي در کشور مي گذرد. داليلي زياد و متفاوتي 
براي اين موضوع بيان شده است؛ از جمله زياد شدن جمعيت، کمبود زمين براي 
احداث خانه هاي تک واحدي، امنيت بيشتر در مجتمع هاي مسکوني، توان مالي 
شهروندان و بسياري داليل ديگر که بر افزايش آپارتمان سازي و توسعه ي آپارتمان 

نشيني تأثير مي گذارند. هر چند تمامي داليل بيان شده به طور مستقيم و غير 
مستقيم با اين موضوع ارتباط دارند، ولي با اندکي دقت در روند توسعه ي کان 
شهرهاي کشور به ويژه تهران در دهه هاي اخير مي توان دو عامل اصلي را براي 

افزايش تعداد ساختمان هاي بلندمرتبه و مجتمع هاي مسکوني شناسايي کرد؛ نخست 
مهاجرت و دوم افزايش زاد و ولد و در نتيجه افزايش جمعيت.

فرآيند گسترش آپارتمان سازي
در 50 سال گذشته افزايش مهاجرت و نرخ زاد و ولد به افزايش جمعيت شهرها و 

کاهش فضاي مورد نياز جهت سکونت و زندگي منجر شده اند که از آن با اصطاح » 
کمبود مسکن « ياد مي شود. از اين مرحله به بعد اقداماتي براي حل مشکل کمبود 

مسکن شکل گرفت که نه تنها اين مشکل را حل نکرد، بلکه موجب تشديد آن شد. 
کمبود مسکن از يک سو افزايش قيمت زمين را به دنبال داشت و از سوي ديگر 

سياست گذاران و مسئوالن را وادار به چاره انديشي کرد؛ راه حل ارائه شده اين بود: 
رشد عمودي شهر و به عبارت ديگر آپارتمان سازي. بر اين اساس فروش تراکم در دهه 

ي شصت افزايش يافت و همين امر باعث شکل گيري فضا و فرصتي مناسب براي 
فعاالن بخش خصوصي در ساخت و ساز مسکن شد.

آپارتمان سازي و احداث ساختمان هاي بلند مرتبه و مجموعه هاي مسکوني، 
پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زيادي به دنبال داشت که خود به افزايش 

توسعه ي عمودي شهر منجر شد؛ براي مثال در بعد اقتصادي براي مالکان خانه هاي 
ويايي فرصتي مناسب جهت به دست آوردن منافع مالي فراهم شد؛ در بعد فرهنگي 

- اجتماعي، زندگي در آپارتمان به ويژه در اوايل شکل گيري اين سبک از زندگي، به 
عنوان يکي از شاخص هاي ثروت و پايگاه اجتماعي اهميت زيادي پيدا کرد؛ همچنين 

زندگي در آپارتمان مزايايي از قبيل امنيت بيشتر را براي ساکنان به دنبال داشت.
در هر حال، تمامي موارد ياد شده دست به دست هم دادند و به توسعه ي عمودي 

شهر انجاميدند؛ بدون اين که برنامه ريزي مناسبي به ويژه در ابعاد فرهنگي و حقوقي 
در اين رابطه صورت بگيرد که اين امر نيز سبب بروز چالش ها و مشکات بسياري 

براي ساکنان مجتمع هاي مسکوني شده است.

چالش هاي آپارتمان نشيني
بسياري از مردم معتقدند زماني يک زندگي نسبتاً آرام و بدون دغدغه خواهند 

داشت که از نعمت داشتن خانه اي مناسب در مکاني مناسب بهره مند باشند؛ اين 
در حالي است که رشد جمعيت روستايي و شهري و مهاجرت سريع مردم به سوي 
شهرهاي بزرگ، افزايش ساختمان هاي چند طبقه، مجتمع هاي مسکوني کوچک و 

بزرگ و برج هاي بلندمرتبه را در پي داشته و جامعه را با پديده اي به نام » آپارتمان 
نشيني « مواجه کرده است.

شکل جديد زندگي در واحدهاي کوچک با همسايگان ناآشنا، محدوديت جا و مکان، 
پله هاي زياد، وجود قسمت هاي مشترک از قبيل حياط، پارکينگ، انباري، آسانسور، 

لزوم استفاده از خدمات مشترک از جمله آب، برق، گاز، موتورخانه و به طور کلي 
سبک زندگي در مجتمع هاي مسکوني متفاوت بوده و افراد را با چالش هايي مواجه 

مي سازد؛ کاهش نسبي ارتباطات و وابستگي هاي اجتماعي، کم شدن حمايت و 
پشتيباني اجتماعي از سوي آشنايان و همسايگان در مجتمع ها، عدم دسترسي به 
اقوام و فاميل در مواقع ضروري، احساس بي پناهي رواني و اضطراب و تنش ناشي 
از سازگاري با شرايط تازه، همه و همه از جمله چالش هاي زندگي در مجتمع هاي 
مسکوني هستند که موجب نگراني و دلواپسي در مورد آينده ي زندگي در شرايط 

جديد شده اند.

مشکات و مسائل سکونت در آپارتمان
ديگر دوره ي سکونت در خانه هاي وسيع و باغ ها گذشته و ضرورت هاي زندگي 

شهرنشيني بسياري از افراد را وادار کرده است تا در آپارتمان ها زندگي کنند. اختاف 
نظر و تفاوت در سليقه، امري طبيعي و از پيامدهاي غيرقابل اجتناب زندگي اجتماعي 
است؛ ولي زماني که گروهي با هم در يک محيط محدود زندگي مي کنند، عدم توجه 
به حقوق يکديگر سبب بروز مسائل و مشکاتي خواهد شد که ممکن است زمينه ساز 

تضاد شود.
بررسي ها نشان مي دهد توافق نداشتن ساکنان در مورد استفاده از بخش هاي 

مشترک ساختمان، وجود خرده فرهنگ ها و سليقه هاي گوناگون و تفاوت هاي زباني، 
قومي و اجتماعي ميان ساکنان، نبودن ضوابط و مقررات به روز براي طراحي، ساخت و 

بهره برداري از مجتمع ها از جمله مشکات مهم آپارتمان نشيني هستند.
براساس يکي از نظرسنجي هاي انجام شده در تهران، 39 درصد از پاسخ گويان، سر 
و صدا و رفت و آمد زياد در طبقات، 27 درصد محدوديت فضا و عدم استقال، 13 
درصد عدم تفاهم فکري و سليقه اي ساکنان با هم، 12 درصد نداشتن فضاي تفريح 
و بازي و 27 درصد دخالت و مزاحمت همسايگان را از معايب و مشکات آپارتمان 

نمایی از برج های دو 
قلوی شهر تهران

برج شهران
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نشيني عنوان کردند. ) خبرگزاري جمهوري اسامي » ايرنا « 13/09/89 (
يکي ديگر از پژوهش هاي انجام شده، مشکات و مسائل آپارتمان نشيني در شهر 

زاهدان را به شرح زير دسته بندي کرده است: ) ابراهيم زاده و سرگزي، 1389 (
مسکن امروزی به طور کامل با خانه های سنتی تفاوت دارد. متمرکز شدن خانواده 

در محیطی با ساختار بسیار دلباز و دلنواز، نوعی گشادگی و آرامش را به اهل خانواده 
منتقل می کرد و فاصله در خانه تا محل نشستن اعضای خانه، فرصتی به شخص می 

داد تا خود را با محیط درون خانه همگون و متناسب سازد.
شخصی که بدون هیچ مقدمه ای وارد محیط خانه می شود، دوگانگی محیط درون 
و بیرون، او را در برقراری ارتباط متناسب دچار سردرگمی می کند. در فضا و ساختار 
خانه های سنتی، شخص قبل از آنکه وارد محل اصلی ساختمان شود، حیاط طوالنی و 
داالن ورودی، کم کم فضای متفاوتی را برایاو ایجاد می کند و فضای خاص خانه، او را 

برای رو به رو شدن با اهل خانه و ارتباط روحی و معنوی با آنها آماده می سازد.
اعضای داخل خانه نیز همین حالت را دارند. آنها قبل از ورود مهمان به خانه، خود را 
آماده پذیرایی و روبه رو شدن با میهمان می کنند و این فضا به آنها کمک می کند، از 

حریم خویش به خوبی محافظت کنند.
در ساختار سنتی، فضای پهناور، حیاط بزرگ و نوع زندگی در این خانه ها به کودکان 

فرصت بیشتری می داد تا حس کودکانه خود را ارضا کنند و از این راه بتوانند با 
اجتماع ارتباط بهتری برقرار کنند و خود را آماده پذیرش نقشهای مشارکتی در جامعه 

سازند.
در خانه های آپارتمانی، فرزندان و کودکان در محیطی بسته، مجبورند برای رعایت 

کردن حال همسایگان، خود را با فضای موجود سازگار کنند و با خاموش کردن احساس 
کودکانه، فشار روانی زیادی را تحمل کنند. جدای از این مسئله، باید به بایدها و 

نبایدهای پدر و مادر نیز گردن نهند.
در خانه های آپارتمانی، نان آور خانه به محض ورودش، تنها با باز شدن در، فاصله 

بیرون و درون خانه را می پیماید و در نتیجه، آثار خستگی کار بیرون از خانه، در 
چهره، رفتار و نوع برخورد او باقی می ماند و زمینه ناخوشایندی را در خانه پدید می 

آورد.

آنچه گفته شد، در علم روانشناسی امروز جایگاه ویژه ای دارد و دارای اهمیت 
است. زندگی آپارتمان نشینی، از صفا، صمیمیت، عفت، نجابت، آرامش و اطمینانی 

که در زندگی سنتی موج می زد، کاسته است و سبب رو آوردن افراد به گوشه 
نشینی، تجمل گرایی و بیگانگی همسایگان از یکدیگر شده است.

توجه نداشتن به روحیه ایرانی و اسامی مردمان کشور و تقلید کورکورانه از فرهنگ 
غرب، ما را به سویی کشانده که مانند غربیان درساخت خانه ها، تنها به فیزیک خانه، 

معماری و دکوراسیون آن توجه کنیم، در صورتی که ما خانه را دارای روح و جان می 
دانیم و برای خانه و خانواده، جایگاه واالیی قائلیم.

اعتراف ساکنان مجتمع های مسکونی، گویای این مطلب است که امروزه آپارتمان 
نشینی از روابط عاطفی میان همسایگان کاسته و معماری جدید، امنیت افراد را به 
خطر انداخته است. قلمرو و حریمهای خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی، تعریف 

نشده است و اِشراف غیرارادی بر فضای مسکونی، همواره اعضای خانواده را در برابر 
دید بیگانه قرار می دهد. این ویژگی در معماری رایج امروز در شهرهای بزرگ،به ویژه 

تهران، مشاهده می شود.
همه این مسائل، در تربیت نسل جدید تأثیر بسزایی گذاشته و نوع اخاق و رفتار آنها 

را با نسلهای گذشته، که در آن ساختار سنتی حاکم بود، متفاوت کرده است.
خانه های مدرن، تفاوتهای زیادی با خانه های قدیمی دارد؛ در خانه های قدیمی، 

بین فضاهای خصوصی و مشترک، تمایز وجود دارد، ولی اکنون در خانه های مدرن، با 
باز کردن دِر خانه، وارد زندگی خصوصی صاحبخانه می شویم

آفت مهمان گریزی نیز از دیگر ویژگی های این نوع سبک جدید زندگی است که 
حاصل تجمل گرایی، فخرفروشی و خودنمایی است و سبب می شود افراد، کمتر به 

دیداریکدیگر بروند و از هم خبر بگیرند؛ برخاف زندگی قدیم که بی آالیشی، سادگی 
و صمیمیت، آنها را به یکدیگر نزدیک کرده بود.

منابع و مآخذ 
خبر گزاری ایرنا

مشکات آپارتمان نشینی-ابراهیم زاده
کتاب مفهوم سکونت- کریستیان نوربری شولتس)امیر یار احمدی(

مسکن حومه و شهر-نوربرت شوئنوئر)شهرام پور دیهیمی(
Plunz Richard-a history of housing in new York city

استاد راهنما:
 مهندس محق

مهندس واحدیان

برج گرگان
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»نمی توانید درختان را در جنگل ببینید؟«
ما در این مقاله سعی بر آن داریم که از نگاه ادراک به فضا نگاه کنیم 

و در این مسیر به راه های حداقلی برای افرایش کیفیت فضاهای داخلی 
آپارتمان های امروزی به وسیله علم ادراک دست پیدا کنیم.         

ادراک مجموعه فرآیندهایی است که ما از طریق آن ، اطاعات حسی 
دریافتی از محرکهای محیطی را بازشناسی و سازماندهی می کنیم  و به 

آنها معنا می بخشیم.دراین مطلب ما بر ادراک دیداری تمرکز خواهیم 
داشت.

روان شناسان برای دستیابی به اطاعات درباره برخی از پدیده های ادراکی 
غالباٌ موقعیت هایی را مطالعه می کنند که برای درک معنای اطاعات 

حسی ما مشکاتی پدید می آورند.
مثال گاو نشان داد که برخی از اوقات ما نمی توانیم آنچه را که وجود 

دارد ، درک کنیم ، گاهی نیز چیزی را درک می کنیم که وجود ندارد.
حتی در مواردی ، چیزی را ادراک می کنیم که اساساٌ نمی تواند وجود 

داشته باشد.
وجود خطاهای ادراکی نشان می دهد که آنچه را )در اعضای حسی خود( 

حس می کنیم ، الزاماٌ چیزی نیست که )در ذهن خود( ادراک می کنیم.
هزاران سال است که تشخیص داده شده آنچه را که ادراک می کنیم غالباٌ 

با محرکهای حسی خطی مستقیم که به ما می رسند، تفاوت دارد.

     از احساس تا بازنمایی
»اگر درختی در جنگل بیفتد و کسی اطراف آن نباشد که صدای آن را 

بشنود ، آیا صدایی تولید می کند؟«
مفاهیم اساسی ادراک

شئ دور یا خارجی شیئی است که در دنیای بیرونی وجود دارد
رسانه اطاعاتی ؛ انعکاس نور ، امواج صدا، مولکولهای شیمیایی یا 

اطاعات المسه ای دریافت شده از محیط

تحریک مجاور )محرک مجاور( ؛ برخورد اطاعات با دریافت کننده های 
حسی مناسب ) چشم ،گوش،بینی،پوست ،دهان(

شئ ادراکی ؛ وقتی ادراک اتفاق می افتد که یک شئ ادراکی دورنی به 
نحوری منعکس کننده خصوصیات دنیای خارج باشد.

ادراک زمانی اتفاق می افتد که اشیای محیطی ساختارهایی از رسانه های 
اطاعاتی را که نهایتاٌ وارد دریافت کننده های حسی می شوند، صادر کنند 

و منجر به تشخیص درونی شئ می شوند.

»اگر درختی در جنگل سقوط کند و کسی در اطراف نباشد که صدای آن 
را بشنود، هیچ صدای ادراک شده ای پدید نمی آید ولی صدا ایجاد میشود«

ــَظِر ِادراک از َمنـــــــــــــــــــــــــــــ

پلکان ادراکی

در این شکل به آسانی 
می توان مثلثها را 

مشاهده کرد یا اینکه 
مثلثها صرفا خطای 

بصری هستند

شکل ادراک شده از 
یک شئ به رغم تغییر 

جهت آن حفظ می شود 
و لذا در تصویر شبکیه 
ای نیز ثابت می ماند. 
به نظر می رسد نقاطی 
که نزدیک لبه بیرونی 
در هستند سریع تر از 

نقاطی که به لبه درونی 
در نزدیک اند ، به طرف 

ما حرکت می کنند. 
با وجود این ما ، در را 
به همان شکل ادراک 

می کنیم.

شئ ادراکیتحریک مجاوررسانه اطاعاتیشی خارجی

شنوایی-صدا)سقوط 
درخت(

صدای ایجاد شده در 
اثر سقوط درخت

انتقال امواج صوتی به غشای 
صوتی، سطح دریافت کننده 
درون حلزونی گوش داخلی

درخت در 
حال سقوط

فائزه محمدی، محمد حسین بشری موحد
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-------
ما هیچگاه نمی توانیم باحواس بینایی ، شنوایی،بویایی،چشایی یا المسه 

خویش خصوصیات محرکی را که قبا تجربه کرده ایم ، دقیقاٌ به همان 
صورت تجربه کنیم. پس چگونه  است که در برابر این بی ثباتی در سطح 

دریافت کننده های حسی،ثبات ادراکی را کسب می کنیم.
در واقع به نظر می رسد با توجه به ماهیت دریافت کننده های حسی 
، تنوع ادراکی امری ضروری باشد. در پدیده انطباق حسی ، سلولهای 

دریافت کننده از طریق توقف جریان الکتریسیته تا زمانی که تغییری در 
تحریک رخ دهد ، خود را با تحریکات ثابت تطبیق می دهند. این سازوکار 

ما را مطمئن می سازد که اطاعات حسی دائماٌ در تغییراند. چشمهای 
ما به دلیل انطباق حسی در شبکیه )سطح دریافت کننده چشم( دائماٌ 

حرکات ریز و سریعی را انجام می دهند. این حرکات جهش نامیده می شود 
، موجب تغییرات ثابتی در محل تابش تصویر در داخل چشم می گردد.

دانشمندان با ایجاد تصاویر ثابتی که حرکات جهشی چشم را دنبال می 
کرد این فرضیه که تحریک ثابت سلولهای شبکیه موجب می شود که آن 

تصویر،ناپدید شده به نظر برسد را ثابت کردند.

 ثبات ادراکی
در فضای داخلی خانه ی خود هستید که دو نفر از اعضای خانواده روی 

صندلی نشسته اند و باهم مشغول صحبت اند. به آن ها نزدیک می شوید. 
وقتی شما در حال نزدیک شدن به آن ها هستید مقدار فضای شبکیه که 

به تصاویر آن ها اختصاص یافته به صورت فزاینده افزایش می یابد. از یک 
طرف، نشانه حسی مجاور به شما نشان می دهد که اعضای خانوده تان در 

حال بزرگتر شدن هستند از سوی دیگر شما این ادراک را دارید که آن ها در 
همان اندازه باقی مانده اند.

ثبات ادراکی زمانی اتفاق می افتد که ادراک ما از شئ ، حتی اگر 
اطاعات حسی مجاور ما از شئ خارجی تغییر کند ، یکسان باقی می ماند.

 ثبات ادراکی ، ادراکی است که شئ اندازه خود را به رغم تغییر اندازه 
محرک مجاور حفظ می کند. یک شئ واحد در دو فاصله متفاوت ، 

تصاویری با اندازه های متفاوت را برروی شبکیه می اندازد ؛ وقتی حواس و 
سامانه های ادراکی به وسیله اطاعاتی گمراه می شوند که معموالٌ به ما در 
ثبات اندازه کمک می کنند ، برخی خطاهای باصره عجیب اتفاق می افتد. 

ثبات اندازه به پس زمینه آن نیز بستگی دارد به طور مثال اگر گلدان ها 
از دیوار دور تر باشد کوچکتر ادراک می شوند و اندازه آن نسبت به دیوار 

ادراک میشود.
ثبات شکل عبارت از این است که شئ به رغم تغییر شکل محرک مجاور ، 

شکل خود را حفظ می کند.
ثبات رنگ تمایل به ثابت دیدن رنگ اشیا ، ثبات رنگ با جدا کردن شی از 

پس زمینه قبلی ممکن است از بین برود
در پرانتز : رنگهای مات معموال روشن تر از رنگ های براق به نظر میرسند 

این ویژگی برای روشن تر شدن فضای داخلی مناسب به نظر می رسد ، 
البته به شدت نورهای مختلف طبیعی یا مصنوعی بستگی دارد ،با کم و 

زیاد کردن نور میتوان شدت رنگ را کم و زیاد کرد

 عمق ادراک
وقتی فاصله را نگاه می کنیم ، به بعد سوم یعنی عمق می نگریم. عمق 

فاصله از سطح است، معموالٌ وقتی از ادراک عمق صحبت می کنیم از بدن 
خودمان به عنوان سطح مرجع استفاده می کنیم. دقت کنید که وقتی به 

نحوی در دنیای سه بعدی خود موضع می گیریم چه اتفاقی می افتد. وقتی 
تصمیم می گیرید دوست خود را که در اتاق مجاور یا در جای دیگر خانه 

است صدا کنید ، میزان بلندی صدای خود را با استفاده از عمق تعیین 
می کنید.

وقتی محرک مجاور بر روی شبکیه فقط تابشی دوبعدی از چیزی است که 
می بینید ، چگونه فضای سه بعدی را ادراک می کنید؟

به طور کلی ، نشانه های عمق ، تک چشمی یا دوچشمی اند. نشانه های 
عمق تک چشمی را می توان با دو بعد ارائه داد و با یک چشم مشاهده کرد. 

نشانه های عمق دوچشمی از موقعیت مکانی نسبی چشمان استفاده 
می کنند.

چشمان به علت دور بودن از هم دو نوع اطاعات ناهمخوانی دوچشمی 
و همگرایی دوچشمی را به مغز شما می فرستند. در ناهمخوانی 

ستونهای معبد 
پارتنون در وسط کمی 

محدب است تا گرایش 
دیداری ما به ادراک 

خطوط موازی مستقیم 
به صورت مقعر را 

جبران کند. به همین 
دلیل صورت ، خطوط 
افقی تیرهایی که در 

باالی ستونها و پله 
باالی ایوان قرار گرفته 
اند، کمی به طرف باال 

برآمدگی دارندتا گرایش 
به ادراک آنها به صورت 

کمی متمایل به پایین 
را جبران کند.بعاوه ، 
باالی ستونها کمی به 

طرف داخل رفته است 
گرایش ما را به ادراک 
آنها به طرف بیرون  ، 

وقتی به باالی آنها خیره 
می شویم جبران کند. 
ویترویوس در کتابش 

در مورد معبد پارتنون 
طراحی شده ی معماران 

یونانی اکتینوس و 
کالیکریتس این موضوع 

را بیان کرده است.

شکل ادراک شده از 
یک شئ به رغم تغییر 

جهت آن حفظ می شود 
و لذا در تصویر شبکیه 
ای نیز ثابت می ماند. 
به نظر می رسد نقاطی 
که نزدیک لبه بیرونی 
در هستند سریع تر از 

نقاطی که به لبه درونی 
در نزدیک اند ، به طرف 

ما حرکت می کنند. 
با وجود این ما ، در را 
به همان شکل ادراک 

می کنیم.

در این خطای حسی 
نیز ما گرایش داریم دو 

پاره خط با طول برابر 
را متفاوت ببینیم. در 

صفحه c  که منظره 
بیرونی یک ساختمان 

است ، به نظر می رسد 
اضاع از ما دور 

می شوند و کاهش 
می یابند. در حالی 
که به نظر می رسد 

در صفحه d   ، منظره 
داخلی یک ساختمان 

، اضاع به طرف ما 
می آیند.

نشانه های ادراکی مختلفی به ادراک ما از دنیای سه بعدی کمک می کنند.

نشانه های ادراک 
عمق

دورتر به نظر می رسدنزدیک تر به نظر می رسد

نشانه های عمق تک چشمی

اجزای ریزتر ، به هم نزدیک تراجزای درشت تر، دور تر از همشیب

کوچک تربزرگ تراندازه نسبی

تا حدی جلوی سایر اشیاء را همپوشی
می گیرد.

سایر اشیاء تا حدی جلوی آن را 
می گیرند.

با دور شدن خطوط موازی چشم انداز خطی
از افق ، ظاهراً از هم دور 

می شوند.

با نزدیک شدن خطوط موازی 
به افق ، ظاهراٌ به هم نزدیک 

می شوند.

تصویرها شفاف ترند ، خیلی چشم انداز فضایی
بهتر قابل تشخیص اند.

تصویرها مبهم ترند، کمتر قابل 
تشخیص اند.

باالی افق ، اشیاء در صفحه مکان در صفحه تصویر
تصویر باالترند؛ پایین افق 
، اشیاء در صفحه تصویر 

پایین ترند

االی افق ، اشیاء در صفحه 
تصویر پایین ترند ؛ پایین افق ، 

اشیاء در صفحه تصویر باالترند

تفاوت در جهت 
حرکت

اشیایی که به سمت ما می آیند 
با سرعت فزاینده ای بزرگ تر 

می شوند.

اشیایی که از ما دور می شوند 
با سرعت کاهش یابنده ای 

کوچک تر می شوند.

نشانه های عمق دو چشمی

چشمها به طرف داخل)بینی( همگرایی دو چشمی
کشیده می شوند.

چشمها به طرف بیرون 
)گوشها( از هم باز می شوند.

بین تصویرهایی که چشم چپ ناهمخوانی دوچشمی
و راست می بینند ، تفاوت 

بزرگی وجود دارد.

بین تصویرهایی که چشم چپ 
وراست می بینند،تفاوت 

ناچیزی وجود دارد.
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دوچشمی،چشمان شما به صورتی فزاینده ، تصویرهایی متفاوت از اشیائی 
که به طرف شما می آیند به مغزتان می فرستند. مغز شما میزان اختاف را 
به عنوان نشانه فاصله شئ از شما تفسیر می کند. در همگرایی دوچشمی، 
چشمان شما با نزدیک شدن شئ به شما ، به صورت فزاینده به طرف داخل 

حرکت می کنند.مغز شما این حرکات عضانی را به عنوان نشانه های فاصله 
از شما تفسیر می کند. 

ادراک عمق مثال خوبی از این است که چگونه نشانه ها ، ادراک ما را 
تسهیل می کنند. اندازه نسبی دارای هیچ خصوصیت ذاتی نیست که 

نشان دهد چرا شیئی که از ما دورتر است ، کوچکتر به نظر می رسد ، بلکه، 
مغز با استفاده از اطاعات زمینه ای نتیجه می گیرد که اشیای کوچکتر، 

دورترند.

رویکرد های موجود به ادراک اشیاء و اشکال
رویکرد ناظر-محور در برابر شئ-محور

االن اگر به مبلمان نشیمن نگاه کنیم نتایج آنچه را می بینیم به صورت 
بازنمود های ذهنی نمایش می دهیم. این بازنمود های ذهنی چه شکلی به 

خود می گیرند؟ در پاسخ به این سوال دو موضع رایج وجود دارد.
موضع اول ، بازنمایی ناظر-محور است ، یعنی فرد شئ را آنطور که به 

نظرش می آید ذخیره می کند. بدین ترتیب ، آنچه مهم است شکل ظاهری 
شئ برای ناظر است ، نه ساختار واقعی شئ.

موضع دوم ، بازنمایی شئ-محور است ، یعنی فرد نوعی بازنمایی مستقل 
از ظاهر شئ را ذخیره می کند.

برای مثال  مبلمان پذیرایی را در نظر بگیرید. در بازنمایی ناظر-محور 
مبلمان را می بینیم که در 130 درجه از گستره ی اطرافمان قرار گرفته 
است اما در بازیابی شئ محور مبلمان را می بینیم که در کناره ی دو 
دیوار عمود بر هم قرار گرفته است. آشتی بالقوه ای که بین دو رویکرد 

وجود دارداین است که هر دو نوع بازنمایی را ممکن است خود فرد مورد 
استفاده قرار دهد.

به طور کلی ، تفکیک شئ به اجزای آن برای تشخیص به طور مثال 
تفاوتهای موجود بین اتاق پنج دری و فضای نشیمن یک آپارتمان مفید 
خواهد بود اما ممکن است برای تشخیص تفاوتهای ظریف بین فضای 

نشیمن دو آپارتمان مفید نباشد در اینصورت ممکن است ادراک ناظر-
محور نقش مهم تری داشته باشد.

رویکرد گشتالت
 براساس قانون طرح گرایی گشتالت ، گرایش ما این است که هر آرایه 

بصری را به نحوی ادراک کنیم که عناصر متفاوت را به ساده ترین وجه 
در قالب شکلی ثابت و منسجم سازماندهی کنیم. بدین ترتیب ، ما صرفاٌ 

مجموعه ای در هم ریخته از اطاعات حسی غیرقابل فهم و بی سازمان 
را تجربه نمی کنیم. برای مثال، ما گرایش داریم تصویر مورد نظر و سایر 

اطاعات حسی تشکیل دهنده زمینه آن تصویر را ادراک کنیم.
توجه کنید که وقتی وارد اتاق ای آشنا می شوید ، چه اتفاق ای می افتد. 
شما چیزهایی را به صورتی برجسته ادراک می کنید )مثٌا ،چهره هایی را 
در عکس ها ویا پوسترها( بقیه چیزها )مثٌا ، دیوارهای غیرتزیین شده یا 

کف اتاق( در زمینه محو می شوند ]چهره یا شکل چیزی است که برجسته 
و همواره در برابر یا در تضاد با زمینه های فرورفته و غیربرجسته ادراک 

می شود[
هریک از این اصول از قانون فراگیر طرح گرایی حمایت می کنند. لذا هر 

کدام نشان می دهد که چگونه ما گرایش داریم آرایه بصری را به نحوی 
ادراک کنیم که به راحتی عناصر متفاوت را به صورت شکلی ثابت و 

منسجم سازماندهی کنیم.
ایده های طراحی گسترده ای برمبنای رویکرد گشتالت داده شده  اند 
و ما هم در اینجا بنا بر مطلوبمان که افزایش کیفیت فضاهای داخلی 

آپارتمان های است راهبردها و ایده هایی را ارائه می دهیم.
بنا بر شیوه ی زندگی ایجاد شکل-زمینه بین فضاها ، یعنی اگر فضای 

جمعی اهمیت دارد شکل آن فضا شده )اتاق خواب( و زمینه بقیه ی فضاها 
)نشمین،آشپزخانه و ...( ، و با استفاده از چینش فضاها در پان ،دریافت 

نور طبیعی، در صورت امکان اختاف ارتفاع در برش و استفاده از رنگ 
)طبیعی،مصنوعی( ، بافت ، مبلمان ،فضای نیمه باز ،محل رفع نیازها و... 

فضاهای جمعی را تبدیل به شکل می کنیم مثا فرض کنید در یک خانه 
نشیمن در مرکزیت خانه قرار دارد و فضای نیمه باز هم به آن وارد می شود 

و رنگ تمام فضا ها باهم مشابه باشند و رنگ نشیمن متفاوت در این 
صورت شکل با استفاده از سه تضاد نورطبیعی وسایه ی آن ، رنگ و محل 

قرارگیری که مرکز است نه حاشیه تبدیل به شکل شده و مطلوبیت ادراکی 

نشانه های ادراکی که در این فضا به درک عمق کمک می کند

کف سازی و شیب تراکمی و چشم انداز خطی بند 	 
های آن 

همپوشی قسمت های شکسته شده نسبت به هم 	 
هم باال و هم پایین خط افق شئ وجود دارد و مکان های 	 

متفاوت در صفحه ی تصویر  
وجود اجزای متمایز منجر به درک بهتر اندازه نسبی و 	 

چشم اندازفضایی
ایوان باعث شده است که بتوان از نور طبیعی و عمق 	 

حیاط برای ادراک بوسیله نشانه های عمق دوچشمی استفاده 
کرد.

نشانه های ادراکی که در این فضا می تواند به درک عمق کمک کند

ابجاد همپوشی با ایجاد شکستگی ها و یا آویز هایی بر 	   
دیوار 

ایجاد شئ در باالی خط افق 	   
ایجاد اجزای متمایز منجر به درک بهتر اندازه نسبی و 	   

چشم اندازفضایی
ایجاد چشم انداز خطی با افزودن خطوط و یا الگوهایی 	   

در امتداد عمق با استفاده از کفپوش یا فرشی که داری شیب 
تراکمی می باشد می توان بر عمق ادراکی فضا افزود

با ابجاد سایبان بر روی پنجره و کنار زدن پرده ها و پدیدار 	   
شدن فضای بیرون می توان از نشانه های عمق دوچشمی 

استفاده کرد.

به علت اینکه در 
هیچ یک ، نشانه های 

غیرهمسازی در مورد 
عمق وجود ندارد 

بخشهای کوچک این 
تصاویر غیر ممکن 

، مناسب به نظر 
می رسند.

خانه  طباطبایی ها، 
کاشان
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بیشتری دارد.
در فضا ها چون گرایش داریم شئ های نزدیک به هم را به صورت یک گروه 

ببینیم پس بایستی در چینش شئ ها نزدیک هم یا اصول دیگر مثل تقارن، 
استمرار و مشابهت را را رعایت کنیم و یا می توانیم با ایجاد فضایی که 
تشخیص شکل-زمینه در آن مشکل است در ادراک اختال ایجاد کنیم.
اصول گشتالت درباره ادراک شکل  فوق العاده ساده اند. در عین حال 

بیشتر سازمان ادراکی ما را در برمی گیرند. اصول گشتالت ، بینش توصیفی 
با ارزشی درباره ادراک شکل و طرح فراهم می سازد اما درباره این پدیده ها 

یا توضیحی نمی دهد یا توضیحات آن کم است. برای اینکه درک کنیم 
چگونه و چرا اشکال و طرحها را ادراک می کنیم ضروری است نظریه های 

تبیینی ادراک را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم از این راه به راهبرد های 
طراحی در الیه های باالتر برسیم.

سامانه های بازشناسی طرح
انسانها دارای دو سامانه برای بازشناسی طرحها هستند. اولین سامانه 

دارای تخصص بازشناسی اجزای اشیاء و جمع کردن اجزاء در کلهای متمایز 
 )configurations( است. سامانه دوم در بازشناسی شکل بندی های

بزرگتر تخصص دارد. این سامانه مجهز به تجهیزات الزم برای تحلیل اجزای 
اشیاء یا ساختن اشیاء نیست.مثا اگر به کاغذ دیواری اتاق خواب و تمایز 

آن با دیگر قسمت های خانه دقت کنید از سامانه دوم یعنی شکل بندی 

استفاده کرده اید اّما اگر به اجزای آن مثل بافت، الگو ، رنگ ، میزان 
انعکاس نور و یا جنس آن دقت کنید از سامانه اول استفاده کرده اید.

در پایان نباید از این نکته غافل شد که در بسیاری از کتاب های 
روانشناسی محیط ایده های عام برای طراحی مبتنی بر رواشناسی رفتاری 

انسان ها داده شده است اما سعی ما در اینجا سعی ما صرفا ایجاد یک نوع 
نگاه فرادست و همانطور که در ابتدای متن گفته شد فهم اینکه ادراک ما 

از محیط متفاوت از واقعیت آن است و می توان از این مسئله به منظور 
کیفیت بخشی به فضاها استفاده کنیم.شاید در آینده در مورد همین 
ادراک ها و بازشناسی ها  و نقشه های  شناختی در ایجاد و یا تغییر در 

تصمیمات صحبت کردیم.

منابع
استرنبرگ ، رابرت . روان شناسی شناختی ، ترجمه کمال خرازی و الهه حجازی ، 

انتشارات سمت 1387
Nolen-Hoeksema ,Susan and Barbara L. Fredrickson and Geoff R. 

Loftus and Willem A. Wagenaar . Atkinson & Hilgard’s Introduction 
to Psychology 15 th , Wadsworth, Cengage Learning ,2009
Sternberg, Robert J. and  Karin Sternberg . Cognitive Psychology 6th 

, Wadsworth, Cengage Learning ,2012

اصول گشتالتی مجاورت ، مشابهت ، استمرار، تقارب و تقارن در ادراک شکل به ما کمک می کنند.

اصول 
گشتالت

شکلی که اصل را نشان می  دهداصل

وقتی میدان دیدی را ادراک می کنید، برخی از اشیاء )اشکال( برجسته به شکل- زمینه
نظر می رسند و سایر ابعاد میدان در متن )زمینه( محو می شوند.

وقتی مجموعه ای از اشیاء را ادراک می کنیم، گرایش داریم اشیای نزدیک مجاورت
به هم را به صورت یک گروه ببینیم.

ما گرایش داریم اشیاء را براساس شباهت آنها دسته بندی کنیم.مشابهت

ما گرایش داریم اشکال را به صورت جاری یا پیوسته و نه قطع شده و استمرار
غیرپیوسته ،ببینیم.

ما گرایش داریم اشیایی را که در واقع کامل نیستند، بسته و کامل ببینیم.تقارب

ما گرایش داریم اشیاء را به نحوی ادراک کنیم که حول محور وسط خود ، تقارن
تصویر معکوسی را تشکیل دهند.

پرونده:آپارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان



46

واحد همسایگی
یکی از اصطاحات پرکاربرد در حوزه ی طراحی محیط اصطاح همسایگی 

)neighborhood( است. که این اصطاح در موارد مختلف برای توضیح 
ویژگی های گروهی از مردم،یک محیط فیزیکی مشخص،یک محیط فیزیکی 

و ساکنان آن،استفاده شده است.با این حال پس از تولید نظریه ی واحد 
همسایگی از سوی کلرنس پری،اصطاح )neighborhood( بیشتر برای 

ارجاع به اصول مطرح شده در نظریه ی وی استفاده شده است.
در طول چند دهه پس از عرضه ی نظریه ی واحد همسایگی توسط کلرنس 
پری در دهه 1920، پژوهش های متعددی به توضیح و تبیین ابعاد مختلف 

این نظریه،چگونگی شکل گیری و نظریه های پشتیبان آن،سیر تحول و تطور 
نظریه ی واحد همسایگی در طول زمان و نیز انواع تجارب عملی مبتنی بر 

آن جوامع مختلف پرداخته اند.
از جمله پژوهش هایی که در تولید نظریه ی واحد همسایگی موثر 

بودند؛میتوان به پژوهش رابرت پارک از جامعه شناسان مکتب شیکاگو و 
هم چنین از پژوهش های دهه های بعدی میتوان به مقاله ی هربرت گنز 

اشاره کرد.
رابرت پارک در پژوهشی به عنوان شهر پیشنهادی برای تحقیق رفتار 

انسان در محیط شهری،ارتباط همسایگان را به ساده ترین و ابتدایی ترین 
شکل پیوند اجتماعی برای نظام دادن زندگی شهری دانسته است.همچنین 

هربرت در مقاله ی خود با عنوان طراحی و زندگی اجتماعی اشاره کرد 
که تحلیل مفیدی از چگونگی تاثیر متغیرهای موثر بر روابط اجتماعی 

همسایگان در اجتماعات حومه ی شهری عرضه می دارد.
مفهوم واحد همسایگی از نظر کلرنس پری

اصطاح واحد همسایگی را اولین بار کلرنس پری در دهه ی 1920 در 
نیویورک معرفی کرد. نظریه ی واحد همسایگی در واقع حاصل کار شش 

ساله ی پری و همکارانش از سال 1923 تا 1929 در بنیاد راسل سیج در حوزه 
های آموزش، تفریح و سرگرمی، جامعه شناسی و مهندسی ترافیک،برای 

تقویت زندگی جمعی و اصاح نظام شهری نیویورک،نظریه ی واحد 
همسایگی را با ترکیب نظریه هایی از حوزه های معماری،شهرسازی و 

جامعه شناسی ارائه نمود. پری در کتاب مسکن در عصر ماشین تصریح 
میکند که محاسن و معایب طرح فارسل هیل در شکل گیری ایده ی واحد 

همسایگی تاثیر داشته است.
ایده ی واحد همسایگی پری چهار رکن اصلی داشت:  1(مدرسه ی 

ابتدایی،2(مجموعه ای از پارک ها و فضاهای بازی کوچک،3(فروشگاه های 
محلی و 4(محیط های مسکونی.

مهم ترین هدف پری برای ایجاد محیط مسکونی با کیفیت مناسب 
برای زندگی جمعی خانواده ها بود.براین اساس،تصریح میکند که سایر 

مشخصات واحد همسایگی بایستی ذیل مفهوم محیط مسکونی تعریف شوند.

شش اصل واحد همسایگی
پری مشخصات کامل واحد های همسایگی را تشریح و شش اصل واحد 
همسایگی را معرفی کرد:1(اندازه ی سایت 2(مرزها 3(فضای باز 4(محل 

خدمات عمومی 5(فروشگاه های محلی 6(نظام خیابان های داخلی.
 از نظر پری حداکثر فاصله ی ساکنان از خدمات عمومی برای دسترسی 

آسان پیاده،یک چهارم مایل )400متر(بود .برای توضیح بهتر شش اصل واحد 
همسایگی،پری چهار دیاگرام از واحد همسایگی را نیز برای شرایط زمینه 
ای مختلف معرفی کرد.شناخته ترین دیاگرام مورد توجه اغلب محققین 

دیاگرامی است که مشخصات یک واحد همسایگی را برای توسعه های 
جدید در حومه ی شهر نشان میدهد. با این حال،توجه به سه دیاگرام دیگر 

برای درک عمیق تر نظریه ی پری بسیار مهم است. پری با پیشنهاد واحد 
های متفاوتی به لحاظ شکل،اندازه،تراکم جمعیتی،گونه ی مسکن،خدمات 
عمومی،و ... نشان میدهد که وی تحقق شش اصل واحد همسایگی را،در 

شرایط زمینه ای مختلف،به صورت های فیزیکی مختلفی دنبال کرده 
است.

نظریه ی کلرنس اشتاین و هنری رایت
کلرنس اشتاین و هنری رایت،مجموعه ی رادبرن را در 16 مایلی نیویورک 
طراحی و احداث کردند که اصول به کار گرفته شده در آن شباهت های 

زیادی به ایده ی واحد همسایگی پری داشت.رادبرن براساس ایجاد بلوک 
های مسکونی بزرگ با فضای سبز میانی،جداسازی مسیرهای سواره و پیاده 
و سلسله مراتب روشن معابر طراحی شده بود،هردو ایده در پیشنهاد اندازه 

ی ثابت و محدود برای واحدها،تعریف مرز برای هر واحد،پیشنهاد فضای 
باز معنی دار و ایجاد سلسله مراتب برای معابر برای کاهش تسلط ترافیک 

سواره مشترک بودند،با این حال تفاوت های مهمی نیز با هم داشتند.

تغییرهای وارده بر نظریه ی پری
کنگره ی سیام پیشنهاد داد تاخدمات عمومی واحد همسایگی که در 
پیشنهاد پری در مرز واحد همسایگی و خیابان های جداکننده ی واحد 
همسایگی قرار میگرفتند به داخل آن منتقل و خیابان ها صرفا به عبور و 

مرور تخصیص یافت.
سه تغییر عمده در طرح توسعه مسکن انگلستان:1(انتقال فروشگاه ها به 

ــه ــایگی و جامعــــــــــــ همســــــــــــ
فائزه بذرگری، محمد حسین بشری موحد

امروزه تعامات اجتماعی و زندگی جمعی در شهرهای کشورمان نسبت به گذشته بسیار کمرنگ شده است. ما در این مقاله سعی برآن داریم که 
برای رسیدن به راه حل های حداقلی برای افزایش تعامات اجتماعی در همسایگی های خطی امروزی و مجتمع های مسکونی تاش کنیم بدین منظور 

در ابتدا در مورد طرح واحدهای همسایگی کلرنس پری که به گفته خود او که یکی از مهم ترین انگیزه هایش تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی 
آمریکا بود که به صورت تهدید آمیزی دچار ضعف شده بود به عنوان یک نمونه تقریبا موفق صحبت کرده و پس از آن به بررسی همسایگی  به مثابه یک 

جامعه می پردازیم تا بتوانیم با فهم بنیان های یک جامعه به مقصود خودمان نزدیکتر شویم.
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محدوده ی مرکزی واحد همسایگی،2(انتقال فضاهای باز عمومی از مرکز واحد به 
پیرامون آن برای ایجاد حد فاصلی میان واحدهای هم جوار و3( در نظر گرفتن جمعیت 

1000 نفری برای هر واحد همسایگی

هدف واحد های همسایگی در مدل پری
هدف اصلی در همه ی واحد های همسایگی،به مثابه ی مجموعه های خود اتکا 

برای شکل دهی به مناطق مسکونی،کاهش فاصله ی میان خدمات عمومی و ساکنان 
از طریق تامین خدمات در واحد همسایگی،تامین ایمنی افراد پیاده و ایجاد زمینه ی 

بهتر برای تماس های اجتماعی بود.
بین سال های 1930 تا 1950 نظام واحد های همسایگی پری جایگاه ویژه ای در 

قوانین و استاندارد های توسعه ی شهری در شهرسازی غرب یافت و بر مبنای این 
نظام،استانداد های مربوط به سرانه ی کاربری های مختلف در پهنه های مسکونی 

شهرها تدوین و چگونگی تقسیم اراضی و توزیع زمین تعیین گردید.
دیویس و هربرت با مرور ادبیات مربوط به واحد همسایگی،سه بعد فضایی،اجتماعی 

و عاطفی را در تعاریف مختلف مربوط به همسایگی را تشخیص دادند.

رد شدن نظریه ی واحدهای همسایگی
شماری از منتقدین نظریه ی واحد همسایگی را زیر سوال بردند.از نظر آن ها واحد 

های همسایگی محدود کننده ی شبکه های دوستی و آشنایی در شهر مدرن هستند 
و هم چنین با پیشرفت تکنولوژی نیاز به مجاورت فیزیکی برای ارتباط )به منزله ی 

بنیان ساختار شهر و جامعه(را از بین میبرد و مردم هرکجا که باشند،میتوانند با گروه 
های مورد عاقه ی خود ارتباط برقرار کنند.

در دهه ی 1990 ایده ی واحد همسایگی را نو شهرساز ها احیا کردند و بسیاری از 
طراحان و برنامه ریزان الگوهای پیشین طراحی واحد های همسایگی را با شرایط جدید 

تطبیق دادند و با عناوینی جدید در طرح های معاصر به کار گرفتند.از جمله ی این 
الگوها میتوان به دهکده ی شهری،مجموعه های پیاده و همسایگی های سنتی اشاره 

کرد.

مشخصات یک واحد 
همسایگی را برای 

توسعه های جدید در 
حومه ی شهر
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مبانی جامعه
اگر بخواهیم مبانی یک جامعه را بر شماریم می توانیم از عناوین زیر یاد کنیم :

فرهنگ
جامعه

اجتماعی شدن
تعامل اجتماعی در زندگی روزمره

گروه ها و سازمان ها
جنسیت و جامعه

 انحراف

فرهنگ
همان شیوه ی زندگی است ) با سبک زندگی اشتباه نشود(. 

فرهنگ را می توان به دو قسمت تقسیم می شود ؛
 فرهنگ غیرمادی شامل تمامی ایده ها و افکاری که به وسیله ی اعضای جامعه 

ایجاد می شود.
فرهنگ مادی شامل تمامی چیزهای فیزیکی که به وسیله ی اعضای جامعه ایجاد 

می شود .
فرهنگ زاده ی تکامل آدمی برای زنده ماندن است

عناصر فرهنگ
نشانه ها ، زبان ، اعتقادات و ارزش ها ، هنجار ها )آداب و رسوم ، و عرف(

نشانه ها )Symbols( : هر چیز که معنای خاص سازماندهی شده ای را در بین 
مردمی با فرهنگ مشترک منتقل می کند. فرهنگ در شکل کلمات ، ژست ها و 

حرکات بدن و  اعمالی که برای بیان و رساندن معنا به کار می رود به نشانه ها وابسته 
است. واقعیت این است که نشانه ها می توانند با معنای های متفاوت همراه باشند 

که نشان دهنده ی ظرفیت ایجاد و کنش نشانه هاست. جوامع در تمامی زمان ها 
نشانه های جدید را ایجاد می کنند. 

زبان : سیستمی از نشانه ها که به مردم اجازه ی ارتباط با یکدیگر را می دهد. مردم 
از زبان استفاده می کنند )حرف می زنند و می نویسند( به منظور انتقال فرهنگ از 

یک نسل به نسل بعدی.
به علت تفاوت فرهنگ ، زبان ها کلماتی را دارند که در زبان دیگر یافت نمی شود.

اعتقادت و ارزش ها
ارزش ها ،  استاندارد هایی را تعریف می کنند که مردم وقتی می خواهند تصمیم 

بگیرند که چه چیزی پسندیده ، خوب و زیبا است از آن ها استفاده می کنند و 
بطورکلی یک چهارچوب کلی برای زندگی اجتماعی.

 اعتقادات، تفکرات یا ایده آل های خاصی هستند که مردم آنها را درست می دانند. 
به عبارت دیگر ارزش ها استانداردی انتزاعی از مطلوبیت می باشند و اعتقادات 

مسائل خاصی هستند افراد به درستی و نادرستی آن ها معتقدند.
ارزش ها ممکن است با یکدیگر در ناسازگاری باشند.

ملت های با درآمد پایین فرهنگ هایی با ارزش های مبتنی بر بقا و زیستن دارند 
مثل ایمنی جسمانی و امنیت اقتصادی همیچنین ارزش های سنتی مثل اهمیت 
خانواده و اعتقادات مذهبی. مردم در کشور های با درآمد باال فرهنگ هایی که 

دارای ارزش های فردی و ابراز شخصیت و خصوصیات خود باشد را توسعه می دهند. 
این کشور ها به جای توجه به چیزی به نام سبک زندگی ترجیه می دهند به شادی و 

 )rational thinking( فرح فردی بیشتر دست یابند.این کشور ها بریک تفکر منطقی

سکوالر به جای تاکید کمتر بر روابط خانوادگی و اعتقادت مذهبی اصرار دارند.

هنجارها 
نقش ها و انتظاراتی که به وسیله ی آن ها جامعه رفتار اعضایش را هدایت می کند

آداب و رسوم ؛ هنجار هایی که به صورت گسترده ای مشاهده می شوند و اهمیتی 
اخاقی دارند.

عرف ؛ هنجار هایی برای رفتار های معمول و غیر مهم
کنترل اجتماعی ؛ بوسیله ی جامعه انجام شده تا افکار و رفتار مردم را تنظیم کند.

گرچه گاها در برابر مطابقت مقاومت می کنیم ، می بینیم که این هنجار ها ارتباطات 
ما با دیگران را تنظیم و قابل پیش بینی تر می سازد. ارزش ها وهنجار ها رفتار واقعی 
را توضیح نمی دهند بلکه صرفا در مورد اینکه چطور باید رفتار کنیم بحث می کنند.

ما باید به یاد داشته باشیم فرهنگ ایده آل همیشه با فرهنگ واقعی چیزی که در 
زندگی روزمره اتفاق می افتد متفاوت است.

تنوع فرهنگی
ما در جامعه ای با تنوع فرهنگی زندگی می کنیم اما منبعی که به درستی مشخص 

کرده باشد که ریشه این تنوع در چیست مشاهده نشد اما چیز هایی که به طور 
اجمالی می توان به آن اشاره کرد ، مهاجرت ، تفاوت های منطقه ای ، طبقه اجتماعی 

است.
تعدادی از ارزش ها هسته مسیر زندگی مان هستند .اما الگوی های فرهنگی در 

جامعه مان مشابه نیستند. خرده فرهنگ ها تفاوتشان در عاقه مندی ها و تجارب 
زندگی می باشد.

چندگانگی فرهنگی تاشی برای فهم ارزش تنوع فرهنگی هست.
چندگانگی فرهنگی در واکنش به ایده اولیه melting pot )جایی که بسیاری از 

افراد و ایده های مختلف با یکدیگر همپوشانی دارند، مخلوط کردن و تولید چیزی 
جدید ( شکل گرفت  که به نظر می رسید که اقلیت ها هویت خود را از دست می 

دهند، چرا که الگوهای اصلی فرهنگی را پذیرفته اند.
ضدفرهنگ  الگو های فرهنگی که قویا در تضاد با چیز هایی هستند که به طور 

گسترده در جامعه پذیرفته شده اند. هر گروه ستیزه جو  که می خواهد جامعه را از 
بین ببرد، نمونه ای از ضد فرهنگ است.

تغییرات فرهنگی هستند نتیجه ی :
اختراع invention )مثا سازه های فلزی( ، کشف  discovery )مثا فهم این نکته 
که می شود خانه ها را در ارتفاع ساخت( ، انتشار diffusion )مثا محبوبیت رو به 

رشد زندگی در ساختمان های بلند و آپارتمان ها(
عقب افتادگی فرهنگی این واقعیت است که برخی از عناصر فرهنگی سریعتر از 

قسمت های دیگر تغییر می کنند و سیستم فرهنگی را مختل می کنند. 

ما چطور تفاوت های فرهنگی را می فهمیم و ارزیابی می کنیم؟
قوم مداری رویکردی ست که در آن ویژگی های اقوام دیگر را با معیارهای قوم خود 

بررسی کرده و اختاف های آنان را به حساب ناهنجاری شان بگذاریم.
نسبی گرایی فرهنگی نظری است که می گوید افراد نباید از استانداردهای خود جهت 

قضاوت رفتار افراد از فرهنگ دیگر استفاده کنند. اعتقادات و رفتار اشخاص را باید 
بر حسب فرهنگ خود فرد فهمید.
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نظریه های در مورد فرهنگ

مرد ها به دنبال مغازه هایی هستند تا بتوانند در آنجا ساعت ها به صحبت کردن 
و نوشیدن بگذرانند ؛ نوجوانان ، به ویژه پسرها، گوشه های مخصوصی را انتخاب 

می کنند، جایی که وقت را به بطالت بگذرانند و منتظر دوستشان باشند؛ افراد مسن 
عاقه به رفتن به مکان های مخصوصی دارند که فکر می کنند می توانند در آنجا 

دیگران را بیابند؛ بچه های کوچک به زمین های شنی، گل ، گیاهان و آب برای بازی 
کردن احتیاج دارند؛ مادر های جوان که برای تماشای بچه های شان می روند اغلب 
از فرصت بازی بچه ها، برای ماقات و صحبت با مادرهای دیگر استفاده می کنند. 
پس اگر بخواهیم تعامات اجتماعی را افزاش دهیم بایستی به این نیاز های مبتنی 
بر ارزشها و اعتقادات به صورت حداقلی پاسخ دهیم )که به خاطر عدم محصوریت 

فضاهای خارجی همسایگی ها که خود نیاز محسوب می شود بهتر است از فضای 
داخلی نیمه خصوصی استفاده کنیم(. که البته به خاطر ماهیت متنوع و تصادفی شان 

، آنها نیاز به فضایی دارند که توازن ظریفی میان مشخص بودن و نامشخص بودن ، 
برقرار ساخته باشد.

جامعه
چهار دیدگاه در مورد جامعه

)2015-1924( Gerhard Lenski   گرهارد لسنکی
جامعه و تکنولوژی : نظریات او اهمیت تکنولوژی در شکل دهی هر 
جامعه ای را نشان می دهد. او از اصطاح تکامل اجتماعی فرهنگی 

)sociocultural evolution( برای بیان تغییراتی که اتفاق می افتد 
تا جامعه تکنولوژی های جدید را رشد دهد استفاده کرد

برمبنای این نگاه تکنولوژی است که جامعه را شکل می دهد پس برای همین اگر 
بخواهیم برمبنای این نگاه تعامل اجتماعی در همسایگی را افزایش دهیم قاعدتا 

بایستی مطلوب تکنولوژی امروزه این باشد و سطح این رابطه و تعامل را هم همین 
تکنولوژی مشخص می کند..چیزی شبیه پروژه زیرساخت های همسایگی برای 

 MIT که توسط آزمایشگاه ریسک شهری دانشگاه )prephub( ریسایلنس بعد از فاجعه
کار شده است. که در مرحله تست آن در همسایگی ها البته در غیاب فاجعه نتایج 

خوبی در مورد ایجاد تعامل اجتماعی داده است.

نمونه هاسازمان اجتماعیالگوی کلنیمیزان جمعیتفناوری تولیدیدوره تاریخیگونه جامعه

جوامع شکار و جمع 
آوری

تا 12000 سال پیش وجود 
داشته اند ؛ تا چندین قرن 

پیش نیز وجود داشته اند ؛  
چندین نمونه امروز وجود 
دارند که با خطر انقراض 

تهدید می شوند

خانواده محور ، تخصص چادرنشین25-40 نفراسلحه های اولیه
محدود به سن و جنس است 

، کمی نابرابری اجتماعی

پگمی آفریقای مرکزی، 
بوشنهای جنوب غربی آفریقا، 
بومیان استرالیا، سامی مالزی، 

سرخپوستان کاسکو کانادا

جوامع باغبانی و 
روستایی

جوامع از حدود 12،000 
سال پیش، با کاهش تعداد 

پس از حدود 3000 پیش 
از تاریخ

جوامع باغبانی از ابزار 
دستی برای کشت 

گیاهان استفاده می 
کنند؛ جوامع روستایی 

بر اساس اهلی کردن 
حیوانات هستند.

کلنی های چند هزارنفره 
که از طریق روابط تجاری 

به کلنی های چندین 
هزارنفره ی دیگر متصل 

می شوند

باغداران، شهرک های 
دائمی کوچک را تشکیل 

می دهند؛ روستاییان 
چادرنشین هستند.

خانواده محور، سیستم 
مذهبی شروع به توسعه می 
کند؛ تخصص میانه؛ افزایش 

نابرابری اجتماعی

جوامع خاورمیانه در حدود 
5000 پیش از تاریخ.، جوامع 

مختلف امروز در گینه نو 
و دیگر جزایر اقیانوس آرام، 
یونومامو امروز در آمریکای 

جنوبی

از حدود 5000 سال پیش با جوامع کشاورزی
تعداد زیاد ، اما امروزه در 

حال کاهش است

شهرها مشترک هستند، میلیون ها نفرگاوآهن
اما معموال آنها فقط  

درصدی کوچک از 
جمعیت را تشکیل 

میدهند.

خانواده به دلیل وجود 
سیستم های مذهبی، 

سیاسی و اقتصادی از دست 
می رود ؛ تخصص گسترده؛ 

افزایش نابرابری اجتماعی

مصر در حین ساختن اهرام 
بزرگ، اروپای قرون وسطی، 

تعداد عمده از جوامع 
کشاورزی دنیای امروز

منابع پیشرفته انرژی؛ از حدود 1750 تا امروزجوامع صنعتی
تولید مکانیکی

شهرها عمده جمعیت را میلیون ها نفر
در برمی گیرند.

سیستم های مذهبی، 
سیاسی، اقتصادی، آموزشی 

و خانوادگی متمایز و مجزا 
؛ بسیار تخصصی ، نابرابری 
اجتماعی برجسته همچنان 

ادامه دارد و تا حدودی 
کاهش می یابد

اکثر جوامع امروز در اروپا، 
آمریکای شمالی، استرالیا 

و ژاپن، که بیشترین تولید 
صنعتی جهان را تولید می 

کنند

در دهه های اخیر در حال جوامع پساصنعتی
ظهور است

کامپیوترهایی که از 
یک اقتصاد مبتنی بر 

اطاعات پشتیبانی 
می کنند

جمعیت در شهرها میلیون ها نفر
متمرکز باقی مانده است 
اما شروع به تمرکز زدایی 

کرده

همانند جوامع صنعتی، با 
پردازش اطاعات و خدمات 

دیگر، به تدریج جایگزین 
تولید صنعتی می شود

جوامع صنعتی اکنون وارد 
مرحله پسا صنعتی می شوند

نظریه ساختاری-عملکردی
نظریه های تعارض اجتماعی و 

فمنیست
نظریه زیست 

جامعه شناسی

فرهنگ 
چیست؟

فرهنگ یک نظام رفتار است 
که اعضای جوامع برای 

پاسخگویی به نیازهایشان 
همکاری و تعاون می کنند.

فرهنگ یک نظام است که به نفع 
برخی افراد و به ضرربقیه است.

فرهنگ یک نظام 
رفتار است که تا 

حدی توسط زیست 
شناسی انسان شکل 

گرفته است.

بنیان های 
فرهنگ 

چیست؟

الگوهای فرهنگی در ارزش 
ها و اعتقادات جامعه ریشه 

دارند.

مارکس ادعا کرد که الگوهای 
فرهنگی در سیستم تولید 

اقتصادی جامعه ، ریشه دارند.
تئوری فمینیستی می گوید که 

تعارض های فرهنگی در جنسیت 
ریشه دارد.

الگوهای فرهنگی 
در تکامل 

بیولوژیکی انسان 
ریشه دارند.

هسته ی 
سواالتی که در 

مورد رویکرد 
پرسیده می 

شود چیست؟

چگونه الگوی فرهنگی به 
جامعه کمک می کند؟چه 
الگوهای فرهنگی در همه 

جوامع وجود دارد؟

چگونه یک الگوی فرهنگی برای 
برخی افراد سودمند است و به 

دیگران آسیب می رساند؟چگونه یک 
الگوی فرهنگی از نابرابری اجتماعی 

حمایت می کند؟

چگونه یک الگوی 
فرهنگی به یک 
گونه کمک می 
کند تا با محیط 

خود سازگار شود؟

  prephub پروژه
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اعضای جوامع پیش از صنعتی شدن که به وسیله ی سنت محدود 	 
شده اند و اعتقادات و ارزش ها از نسلی به نسل دیگر منتقل 

می شود
اعضای جوامع صنعتی-سرمایه داری به وسیله ی عقانیت هدایت 	 

می شوند. مسیری از فکر کردن که بر کنکاش کردن و محاسبه 
ی بهترین راه برای به انجام رساندن یک وظیفه ی خاص مبنی بر 

حقیقت امر تاکید می کند.
وبر روی رشد سریع سازماندهی های عقانی به عنوان مشخصه ی 	 

جوامع مدرن تمرکز کرد.
توسعه عقانیت ، انقاب صنعتی و سرمایه داری را افزایش داد.	 
پروتستانیسم ) به خصوص کالوینیسم( عقانیتی به دنبال ثروت 	 

ومنفعت فردی که زمینه ای برای افزایش روحیه صنعتی-
سرمایه داری می باشد را تشویق کرد و گسترش داد.

وبر از عقانیت بیش از حد بیم داشت چون با وجود اینکه موثر 	 
بودن را ترویج می کند ، خاقیت انسان را خاموش

در این نوع نگاه انسان ها به صورت منحصر به فرد مورد بررسی قرار 
می گیرند اما به همین سبب داده ها عمدتا کیفی است چون تفاوت در 

ویژگی های مستقل انسان ها مانع از ایجاد کمیت ها می شود.به طور مثال 
یکی از الگو های الکساندر در مورد معادالت و تعامات اجتماعی ؛ خصلت 

همگن بودن و غیرمتمایز بودن شهرهای امروزی ، تنوع سبک های زندگی 
را از بین برده و رشد ویژگی های منحصر به فرد را را متوقف می کند. 

مردم نیاز دارند به واحد مکانی مشخصی تعلق داشته باشند. واضح بودن 
مرز برای یک محله مسئله ای اساسی است ، اگر مرز واضح نباشد محله 
قادر نخواهد بود خصلت های هویتی خود را حفظ نماید. معادالت ساده 

اجتماعی زمانی به وجود می آیند که مردم شانه به شانه هم و کامّا رودررو 
در فضایی دلخواه ، با هم مشارکت داشته باشند. می توان گفت این 

رودرویی مثل نوعی چسب عمل می کند.

-1858( Emile Durkheim امیل دورکیم
)1917

جامعه و عملکرد
 امیل دورکیم ادعا می کند که جامعه یک وجود شئ 
گونه دارد که از اعضایی به صورت مجزا تشکیل شده 

است.
ساختار و عملکرد

دورکیم اعتقاد داشت چون جامعه از هرکداممان بزرگتر است ، آن است 
که عملکرد ما را در هر موقعیت اجتماعی معین دیکته می کند.

او اشاره کرد عناصر جامعه )مثل ُجرم( عملکرد هایی دارند که به بکار 
انداختن جامعه کمک می کنند

جامعه همچنین شخصیت هایمان را شکل می دهد و فراهم می کند انتظام 
اخاقی که هدایت می کند رفتارهایمان را و همچنین امیالمان را کنترل 

می کند

جوامع تکامل یافته
دورکیم سیر تکاملی تغییرات اجتماعی را با تفسیر مسیر های متفاوت 

جوامع در هدایت کردن زندگی اعضایشان را دنبال کرد.
در جوامع پیش از صنعتی شدن ، همبستگی مکانیکی و بدون تفکر ؛ 

)1883-1818( Karl Marx کارل مارکس
جامعه و تعارض : دیدگاه ماتریالیستی کارل مارکس 

ادعا می کند که جوامع با سیستم های اقتصادی شان 
تعریف شده اند  و کاالهای مادی تولیدی انسان، تجربه 

های خود را شکل می دهند.
تعارض وتاریخ

تعارض طبقاتی ، تعارض بین تمامی طبقات در طی توزیع قدرت و ثروت 
جامعه می باشد. مارکس تعارضات طبقاتی را در جوامع به عنوان ریشه و 

منبع تغییرات اجتماعی در طول تاریخ دنبال کرد.
در جوامع اولیه ، اساتید و بزرگان بر بردگان حکمفرما بودن

در جوامع ِملکی و کشاورزی ، نجیب زادگان و اشراف بر زارعان فقیر و 
بی زمین حکفرما بودن

در جوامع صنعتی-سرمایه داری ، سرمایه داران بر جوامع پرولتاریایی و 
کارگران تسلط دارند

)capitalism( سرمایه داری
مارکس بر نقش سرمایه داری در ایجاد نابرابری و تعارض طبقاتی در 

جوامع مدرن تمرکز کرد.
تحت نظام سرمایه داری ، طبقه حکمرانی و تصمیم گیر)سرمایه دار ها ، 

کسانی که شیوه ها و وسایل تولید را دارا می باشند( بر طبقه کارگری ظلم و 
تعدی می کنند )پرولتارین ها، که کارشان را می فروشند(

سرمایه داری کارگران را از عامل بودن ،از ایجاد کار، از دیگر کارگران 
)به علت تبدیل کار از امری تعاونی به امری رقابتی( و از پتانسیل های 

فردی شان بیگانه و منحرف می کند.
مارکس پیش بینی کرد که یک انقاب کارگری اتفاق خواهد افتاد که 

سرمایه داری را سرنگون می کند و سوسیالیسم جایگزین آن خواهد شد و 
یک سیستم تولید برای نیاز های اجتماعی همه فراهم خواهد شد.

)1920-1864( Max Weber ماکس ِوبر
عقانیت جامعه ؛  رویکرد ایده آلیستی ماکس وبر ، بر 

قدرت انگاره ها بر شکل دادن جامعه تاکید می کند.                                
انگاره ها و تاریخ

وبر انگاره ها – به خصوص اعتقادات و ارزش ها – که 
جوامع را در طول تاریخ شکل داده اند را بررسی و دنبال 

کرد

ماکس وبر با کارل 
مارکس موافق بود که 

جامعه مدرن برای
فرد بیگانه است و 
جامعه مدرن یک 

بیگانگی گسترده را
ایجاد می کند، ا ما 
آنها علل مختلفی را 

برای این مشکل
تعریف کرده اند. 

برای مارکس نابرابری 
اقتصادی و برای وبر،

مشکل جداسازی 
و فاقد احساسات 

انسانی کردن 
بوروکراسی

. وبر در مورد تلقی 
انسان به عنوان یک 
مورد و یا یک نمونه

به جای یک فرد 
منحصر به فرد 

هشدار داد.
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روابط اجتماعی بر پایه ی عواطف مشترک و ارزش های اخاقی ایجاد 
می شد

صنعتی شدن و تقسیم کار این روابط سنتی را تضعیف کرد تا آنجا که 
زندگی اجتماعی در جوامع مدرن با همبستگی سازمانی و روابط اجتماعی 

برپایه ی تخصص و وابستگی متقابل توصیف می شود.
دورکیم از افزایش آنومی )anomie( در جوامع مدرن نگران بود ، بطوریکه 

جامعه تنها مقدار اندکی هدایت اخاقی برای افراد فراهم کند.
با این نوع نگاه شاید بتوان گفت افزایش تعامل اجتماعی در فضای های 
عمومی باید نقش عملکردی داشته باشد چون به خودی خود صرفا نتیجه 
ی یک سیرتکاملی است . شاید بتوان گفت مهم ترین اشکالی که فضاهای 

عمومی و نیمه خصوصی در ساختمان های بلندمرتبه دارند ایجاد محیط 
برای ایجاد ُجرم می باشد به دلیل عدم  اشراف به فضاها و عدم شناخت 

افراد نسبت به هم.در این نوع نگاه داده ها عمدتا کمی است

همانطور که در نمودار ها نشان داده شده بیشترین میزان جرم در 
فضاهای عمومی داخلی است پس اگر در این فضاها بتوانیم با راه حل 

های حداقلی طراحی نوعی از تعامل اجتماعی را ایجاد کنیم این اتفاق 
ممکن است منجر به کاهش جرم شود. مثل قرار دادن فروشگاه و محلی 

برای بازی بچه ها در طبقات میانی در مجتمع مسکونی مارسی توسط 
لوکوربوزیه.

ما در این متن با واحد همسایگی و دو بنیان از جامعه آش    نا شدیم و 
تاش کردیم از آن ها برای افزایش تعامل اجتماعی و زندگی جمعی در 

محیط همسایگی استفاده کنیم . در مورد این موضوع کتاب های زیادی 
نوشته شده است که با یک پایگاه نظری  به ایده های کالبدی طراحی 

رسیده اند که می توانند مفید باشند اما نوع نگاه ما در اینجا متفاوت از 
دادن ایده های کالبدی بود زیرا این خود شاید نتیجه  ی نگاه شئ گونه به 

جامعه باشد.

منابع 
سرعلی ، رضا و شهرام پوردیهیمی . »همسايگى و همسايه بودن« ، در 

نشریه صفه شماره 72 ، صفحه های 5 تا 24 
عینی فر ، علیرضا . » نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های 

مسکونی معاصر« ، در نشریه هنرهای زیبا شماره 32 )زمستان 1386(، 
صفحه های 39تا 50

Alexander, Christopher . A Pattern Language: Towns  
Buildings Construction  ,1977
Banerjee, Tridib . Beyond the Neighborhood Unit , 

Springer,1984
Macionis,John J,Vincent N. Parrillo. Cities and Urban Life 

6th ,Pearson,2013
Macionis,John J. Sociology 16th ,Pearson,2017
Newman , Oscar . Creating Defensible Space , U.S. 

Department of Housing and Urban Development ,1996

ساختمان های بلند 
مرتبه و ماهیت 

فضاهای داخل و 
اطراف آنها

نمودار نشان دادن 
رابطه بین افزایش 

جرم و افزایش ارتفاع 
ساختمان و این جرم 

بیشتر در داخل 
فضاهای عمومی 

قرار دارد.

فضای خصوصی فقط در داخل واحد آپارتمان وجود دارد	 
سیرکوالسیون فضاهای داخلی و زمین ها عمومی هستند	 
هیچ رابطه ای بین ساختمان ها و خیابان ها وجود ندارد	 

فضای خصوصی تنها در داخل واحد آپارتمان وجود دارد 	 
البی های داخلی، پله ها و راهروها  نیمه خصوصی هستند	 
تمام خانواده ها در زمین سهیم هستند	 
فقط تعداد محدودی خانواده  )سه تا شش( سیرکوالسیون فضاهای داخلی و 	 

زمین را باهم سهیم هستند
خیابان در حوزه نفوذ زندگی است	 

ساختمان های 
واکآپ و ماهیت 
فضاهای داخل و 

اطراف آنها
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بستر طرح
این بنا شامل دو مدرسه، شهید شفیعی )دبستان دخترانه( و شهید نصیری 

)دبیرستان دخترانه( است و در خیابان قدوسی واقع شده است. دسترسی 
به این خیابان نیز از بلوار الغدیر)خیابان قاضی خرم آبادی( و نیز از شهرک 

قدس)بلوار شهید آوینی جنوبی( امکان پذیر می باشد. 
ورودی دبیرستان در خیابان قدوسی و ورودی مدرسه ابتدایی در کوچه 

پشت سایت قرار دارد و این کوچه 11 متر باالتر از سطح خیابان اصلی 
است. 

شهرقم آب و هوای گرم و خشکی دارد که رعایت موارد مربوط به اقلیم 
گرم و خشک در آن بسیار مهم است.ساختمان مدرسه نیز در راستای 

شمال غربی تا جنوب شرقی کشیده شده که از نظر موارد اقلیمی مورد 
مطلوبی است. 

بطور کلی محدوده ای که مدرسه در آن قرار دارد منطقه ای نوساز با 
بافت شهری امروزی ومدرن است. اکثر ساکنین این مناطق هم از نسل 
های جدید تر و جوانتر قم هستند و فرهنگ و سنت قدیم در آنها کمتر 

دیده می شود. بنابراین، بیشتر، فرهنگ جوامع مدرن ایرانی بر این منطقه 
حاکم است.

مصاحبه با معمار

شما برای طراحی این مدرسه چه ایده هایی را مد نظر قرار 	 
دادید؟

آموزش و پرورش در نظر داشت یک مجتمع آموزشی شامل تمامی پایه 
های تحصیلی در این سایت احداث شود. بخش بزرگی از این زمین که 

حدود ده هزار متر وسعت داشت به خاطر شیب زیاد کوه غیر قابل 
استفاده بود. طرح های بسیاری از قبل ارائه شده بود که ناکارآمد بود 

مانند خراب کردن کوه و ساختن مدرسه در سطحی هموار که نیاز داشت 
حجم عظیمی از سایت به ارتفاع یازده متر تخریب شود و دیوار حائل نیز 

حتما باید اجرا می شد. اجرای یک دیوار حائل یازده متری و این حجم 
تخریب هزینه های بسیار زیادی را در پی داشت و از لحاظ بحث ایمنی و 

زلزله نیز مشکل ساز بود.
تا اینکه پروژه به دست ما رسید و ما در صدد کنار آمدن با این مشکل 
سایت برآمدیم. ایده اولیه من سازماندهی دو مدرسه مانند خانه های 

ماسوله بود که مورد استقبال کارفرما قرار گرفت. ساختمان پایین بگونه 
ای بود که نگهدارنده کوه و پایه ای برای ساختمان باال باشد، از پشت بام 

ساختمان پایینی نیز بعنوان حیاط مدرسه باالیی استفاده می شود. از دیگر 
ویژگی های این طرح استفاده کامل از زمین بود.

ایده دیگری که در ذهن داشتم در زمینه استفاده بهینه از مدرسه بود.
بیشتر مدارس در ایران فقط در بخش کوتاهی از روز استفاده می شوند 

که با توجه به هزینه باالی ساخت آنها بهتر است استفاده بیشتری از آنها 

شود. ایده من این بود که در ساعات بعد از ظهر نیز از این فضا استفاده 
هایی بشود. مثا استفاده از حیاط برای فضای بازی کودکاِن محل یا خود 

دانش آموزان و یا استفاده سالن ورزشی در ساعات غیر اداری، که به 
دالیلی با این ایده ها مخالفت شد و در نهایت انجام نشد.

کارفرما برای این پروژه چه خواسته هایی را مطرح کرده 	 
است؟

آموزش و پرورش، برای هر سایت آموزشی، باتوجه به ویژگی های هرمنطقه 
و تراکم جمعیتی آن خواسته هایی را مطرح می کند؛ مانند تعداد کاس 

یا فضاهای جنبی مورد نیاز. که براساس نیازهای مطرح شده مدرسه را 
طراحی کردیم.

چگونگی پاسخ به نیازها با توجه به ایده اصلی؟	 

به طور کلی معماری شبیه به خیاطی است. در خیاطی باید متناسب با 
اندام و شخصیت)نیازهای( هر شخص لباسی دوخته شود. در کار معماری 

نیز طراح باتوجه به نیازها، مرحله به مرحله کانسپت را شکل می دهد.

باتوجه به سابقه تان در بحث طراحی مدرسه به نظر شما چه 	 
مشکاتی را در این زمینه وجود دارد؟

در بحث طراحی بخصوص طراحی مدرسه ایده ها و نقطه نظرات بسیار 

پروژه مدارس شــهید شفیعی و شهید نصیری

دسترسی از بلوار 
شهید آوینی

دسترسی از بلوار 
قاضی خرم آبادی

سایت مدرسه 
شهید شفیعی _ 

شهید نصیری

نمایی از ماسوله

حسن اکبری، احمد حاتمی
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حیاط مدرسه 
ابتدایی

خوبی توسط بسیاری از جوان ها ارائه می شود اما متاسفانه سازمان آموزش 
و پرورش بسیاری از این ایده ها را کنار می گذارد. مثا همین ایده چند 

بعدی بودن مدرسه و استفاده از آن بعنوان فضای دورهمی و یا بازی در هر 
محله، که با توجه به سرانه کم فضای ورزشی و تفریحی، ایده مناسبی به 
نظر می رسد؛ توسط این سازمان رد میشود. این درحالی است که درکنار 

این ایده می توان به آموزش های فرهنگی کودکان و جوانان هر محل 
پرداخت.

در پایان چه توصیه هایی برای دانشجوهای معماری دارید؟ 

متاسفانه ما مهندسان معمار در فرایند طراحی برای خواسته های کارفرما 
اهمیت کمتری قائلیم و سعی در گنجاندن این خواسته ها در ایده های 

خودمان داریم و حتی هیچ نقدی را نسبت به کانسپت مان قبول نمیکنیم. 
من در این چندسال تجربه ام به این نتیجه رسیده ام که خواسته های 
کارفرما می تواند مهم ترین بخش کار ما باشد. بعضی اوقات کارفرما 

حجمی ساده از به دور از ایده ها و کانسپت های پیچیده می خواهد اما 
مهندسین معمار برای تحمیل کردن ایده معمارانه شان به کارفرما تاش 

می کنند. به نظر من برای موفقیت بیشتر حتما مطابق خواسته های 
کارفرما، هرچند کوچک، رفتار کنید.

بررسی نمونه
این ساختمان به سال 1395 ، تحت نظر اداره کل نوسازی مدارس 

استان قم به بهره برداری رسید. اولین موردی که در این بنا توجه مارا به 
خود جلب می کند شیوه قرارگیری این دومدرسه در کنار هم و طریقه 

ساماندهی فضاهای آن است. اینکه طبقات دبستان باالی دبیرستان قرار 
گرفته خصوصا اینکه حیاط مدرسه باالیی بام مدرسه پایینی است، سریعا 

توجه را به خودش جلب میکند.
این دو مدرسه، که هرکدام 10 کاس دارند، به خوبی در چهار طبقه این 

بنا جای گرفته اند. طبقات همکف و اول مختص دبیرستان شهید نصیری و 
طبقات دوم و سوم مختص دبستان شهید شفیعی. 

در طبقه اول هرمدرسه)طبقات همکف و دوم ساختمان( چهارکاس و در 
دومین طبقه هرکدام)طبقات اول و سوم ساختمان( شش کاس وجود دارد 

و بیشتر فضاهای اداری در طبقه اول هر مدرسه قرار دارد. 
برای این مجموعه یک سالن ورزشی سرپوشیده هم در نظر گرفته شده که 

در کنار ساختمان دبستان جای دارد.
در این بنا معمار تا آنجا که توانسته سعی در تلطیف فضا داشته و با 

اعمالی مانند ایجاد باغچه پای هر ستون و یا ایجاد فضایی ایوان مانند در 
کنار حیاط  از صلبیت فضا کاسته است. از دیگر اعمال انجام شده در این 
راستا میتوان به شکستن حجم کلی بنا با استفاده از ایجاد پر و خالی های 

مختلف و همچنین ایجاد قسمت های بندی های مختلف با تغییر در بافت 
های بکار گرفته شده  اشاره کرد. البته بیشتر این کارها در بخش دبیرستان 

انجام شده و بخش دبستان ساده تر طراحی شده است. 
در هردو مدرسه بعد از ورودی فضایی مسقف  در نظر گرفته شده که 

فضایی است واسط میان حیاط و خیابان؛ همچنین چون این مدارس  
دخترانه هستند این فضاها از دید مستقیم به داخل  جلوگیری میکنند. 

در دبیرستان بعد از ورودی وارد  البی می شویم که در دوسمت انتهای 

آن دو راهرو وجود دارد که دسترسی به کاسها و بخش های اداری را میسر 
می کند. در انتهای هردو راهرو  هم پله هایی جهت دسترسی به طبقه باال 

تعبیه شده است . در اینطبقه معمار سعی کرده با استفاده از نورگیر سقفی 
به زنده شدن فضای راهروها کمک کند. 

در دبستان  درب  ورودی ساختمان مستقیما به یک راهرو بازمی شود که 
در دوطرف آن کاس چیده شده و در وسط و انتهای آن راه پله هایی برای  

دسترسی به طبقه باال وجود  دارد
از مسائل مهم در هر بنای معماری طریقه تامین نور برای فضاهای داخلی 

چگونگی حل شیبدار 
بودن سایت

حیاط دبیرستان

سایه اندازی 
طبقات باال روی 

پنجره های طبقات 
زیرین

جزییات نورگیر 
سقفی
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است،خصوصا اینکه در استان قم تابش نور بسیار اذیت کننده و گرم 
می باشد. به این منظور در این بنا ترفندهای مختلفی بکار گرفته شده؛ 

کاس های طبقات همکف و اول که پنجره هایی رو به جنوب دارند، 
عقب نشسته اند و سایه ی ایجاد شده مانع رسیدن نور مستقیم آفتاب به 
10 کاس این طبقات میشود. راهروهای طبقه اول هم که پشت کاس ها 

هستند و راه دسترسی به این کاس ها هستند، از نور گیر سقفی بهره می 
برند. 

در طبقات بعدی دو دسته کاس داریم؛ یکی آنها که از نور غیرمستقیم و 

مطلوب شمال بهره می برند و دیگر آنها که رو به جنوب هستند. در جلوی 
پنجره های جنوبی این طبقات ستون های عمودی نهاده شده که با سایه 
اندازی روی پنجره ها میزان تابش خورشید را تعدیل می کنند. این المان 

های عمودی بگونه ای نماد مدرسه نیز شده اند.
از نظر کالبدی حجم بنا با ترکیباتی راست گوشه، یادآور ترکیبات سبک 

های مدرن است. معمار سعی کرده با پر و خالی های حجم فضاهای 
مختلف و سایه اندازی های گوناگونی را ایجاد نماید. بیرون زدگی زیاد 
حجم دو طبقه باال بگونه ای بخشی از بنا را معلق در هوا نشان می دهد 
و فضای زیرین آن نیز ورودی خوبی را برای ساختمان دبیرستان تعریف 
میکند وهمچنین این فضا جای مناسبی برای گذراندن زنگ های تفریح 

است. 
بیشترین توجه معمار معطوف به دید از خیابان اصلی و ورودی دبیرستان 

بوده است تا ورودی دبستان که در کوچه پشت سایت قرار دارد. از خیابان 
اصلی، بازی باحجم و شکل خاص سایه اندازی روی پنجره ها و اتفاقات 

پارامتریک روی بدنه کاما قابل رویت هستند. اما از طرف دیگر ساختمان، 
یعنی ورودی دبستان، چیز زیادی از بنا معلوم نیست و بیشتر سوله ی 

سالن ورزشی خودنمایی می کند.

دید از خیابان  
قدوسی

دید از سمت 
ورودی دبستان
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در این مدرسه از المان های معماری سنتی در کنار برخی کارهای 
پارامتریک بکارگرفته شده که بیشتر در پوشش دیوارها و در های ورودی 

می توان آنها را دید. دربهای ورودی بطور خاصی طراحی شده اند تا 
خوردگی هایی روی سطح درها وجود دارد و در گوشه هرکدام جزییات 
مشبک کار شده است. در ورودی نیز دیواری با گره چینی آجری وجود 

دارد.
همانطور که در پیش آمد در نماکاری ساختمان در برخی دیوارها از 

کارهای پارامتریک برای پوشش استفاده شده است. آجرکاری ها و سنگ 
کاری ها به سادگی رها نشده اند و با استفاده از بیرون زدگی یک سانتی 

متری برخی آجرها)سنگ ها( پوشش های مختلفی برای دیوار ها اجرا شده 
اند.

استاد راهنما:
دکتر یوسفی

با تشکر از عوامل اداره کل نوسازی مدارس استان قم به خصوص مهندس 
پورگلیان و مهندس روحانی
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نگاهی به توسعه حرم در ادوار مختلف تاریخ

1.صفویه

در این دوره مسیر دسترسی به حرم مطهر تنها از طریق خیابانی که از 
میدان بازار )میدان مطهری کنونی(وجود داشته امکان پذیر بوده که در آن 

زمان سه صحن در مسیر این خیابان احداث شده که سلسله مراتبی برای 
دسترسی به ضریح ایجاد میکرده، این سه صحن امروزه به ترتیب قرارگیری 

مدرسه دارالشفا، مدرسه فیضیه و صحن عتیق نام گرفته و کاربری های 
مختص به خود دارند.صحن عتیق به شکل 8 ضلعی منتظم بنا شده است. 
عاوه بر این شاه بیگم دختر شاه اسماعیل صفوی بقعه حضرت معصومه را 
به صورت بنایی 8 پهلو تجدید کرد و گنبد حرم را مرتفع تر کرد و دو مناره 

در جلوی صحن عتیق بنا کرد.

2.قاجار

در زمان ناصر الدین شاه؛ نخست وزیر وی اتابک اعظم صحن اتابکی که 
امروزه به آن صحن امام رضا گفته میشود را در جهت گسترش حرم و 

راحتی زائرین احداث کرد که به شکل یک چند ضلعی نامنظم است و این 

صحن دارای 7 ایوان است که مشهورترین آن ایوان آینه است.

3.پهلوی

مسجد باال سر: در زمان محمدرضا شاه به دلیل کمبود فضا برای 
زائرین به در روزهایی که مناسبات مذهبی در حرم اقامه میشد و تجمع 

مردم برای انجام فرائض درون حرم افزایش می یافت. مسجد باالسر به 
عنوان طرح الحاقی به حرم افزوده شد. این مسجد که به صورت یک سوله 

بنا شد و در کنار بقعه حضرت قرار میگرفت در سال 1346 افتتاح شد.

مسجد اعظم: این مسجد به دستور آیت الله بروجردی در دوره 
پهلوی ساخته شد.این مسجد با اینکه در نزدیکی حرم واقع شده ولی آن 
زمان فضایی کاما جدا از حرم با کاربری مخصوص به خود تلقی میشد 

ومدیریت مستقل از حرم داشت ولی امروز این مسجد جزو محدوده طرح 
توسعه حرم محسوب میشود و فضای آن متعلق به حرم است البته هنوز 

مانند گذشته مدیریت جداگانه دارد. 

4.پس از انقاب اسامی 

پروژه صحن شبستان امام خمینی: سال 1381 تولیت وقت آستان 
مقدس حرم حضرت معصومه )س( از سید محمد خاتمی )رئیس جمهور 

وقت( برای رفع مشکل کمبود فضا و امکانات برای زائرین درخواست 
کرد که طرح توسعه حرم به جریان بیوفتد که در دوره ایشان صحن امام 

خمینی که بزرگترین صحن حرم محسوب میشود در عرض دو سال ساخته 
شد. این صحن با مساحت 55 هزار مترمربع قابلیت اقامه نماز جماعت 

با ظرفیت 20 هزار نمازگزار را دارد و پررونق ترین صحن حرم محسوب 
میشود. عاوه بر این؛ صحن امام خمینی فضایی برای برپایی جلسات 

سخنرانی، مراسمات، دوره های قرائت قرآن و مهم تر از آن فضایی است 
برای دور هم بودن تمام اعضای خانواده و عبادت و استراحت زائرین عزیز.

پروژه صحن جواد االئمه: دسترسی و رفت و امد بخش غربی و 
به طور دقیقتر بخش شمال غربی شهر قم به حرم مطهر به دلیل عبور 
رودخانه قم از کناره حرم سخت بود وارتباط حرم با این بخش از شهر 

کاما قطع شده بود و فقط توسط پل هایی این ارتباط میسر بود. سقفی 

پروژه توسعه حرم حضرت معصـومه )س(
احمد ستار، پارسا عسگری، امیر حسین سلیمان پور، محمد حسین رادکانی،عکاس: علی مهندی
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روی بلوار و قم رود کشیده شد و روی این سقف صحن جواد االئمه ساخته شد تا 
ارتباط مردم با حرم تسهیل شود. قم رود عاوه بر بحث آبرسانی تنها مسیل شهر قم 

است و از این لحاظ حائز اهمیت است زیرا شهرقم در طول تاریخ بارها توسط سیاب 
های عظیم از بین رفته و نابود شده و برای این شهر سیاب های هزار ساله و ده هزار 

ساله پیش بینی میشود. به همین دلیل پروژه صحن جواد االئمه باید طوری ساخته 
میشد که قم رود مسدود نشود و به بستر آن دخل و تصرف نشود و اصالت رودخانه 
حفظ شود. از طرفی در صورت وقوع سیل و رانش تخریب نشود و فرو نریزد. از این 

حیث این پروژه از پرهزینه ترین پروژه های طرح توسعه است که سال 82 شروع و 
اوایل سال 85 افتتاح شد.

میدان امام خمینی: این میدان با مساحت 7 هزار مترمربع با فاصله ی 500 متری 
از حرم واقع شده است.میدان امام طوری طراحی شده و دسترسی آن به شکلی است 

که در روز های خاصی که جمعیتی زیادی از زوار مهمان حرم هستند جزو فضاهای 
حرم قرار میگیرد و کاربری خود را از دست میدهد و جمعیت مردم را در خود جای 

میدهد.اینگونه فضاهای الیه ای باعث انعطاف پذیری حرم میشود اینگونه که با 
افزایش جمعیت مردم به مساحت حرم می افزایند و حرم فضاهای بیشتری در اختیار 

مردم قرار میدهد.

پروژه خیابان پیامبر اعظم: این خیابان ارتباط دهنده حرم حضرت معصومه و 
مسجد جمکران دو نقطه عطف مهم و مرکز تجمع شهر قم است. این خیابان 110 متری 

با طول 7.2 کیلومتر به شدت استخوان بندی شهر قم را تحت تاثیر قرار میداد.این 
خیابان به صورت صاف و مستقیم طراحی شده که دو حرم را کاما در مقابل همدیگر 

قرار میدهد و از هر نقطه این خیابان میتوان این دو مکان متبرکه را مشاهده کرد.

دالیل ساخت پروژه: یکی از مهمترین فعالیت ها در زمینه گردشگری و توریسم 
شناخت تقاضا و نیازهای گردشگران در مراکز پربازدید و پاسخگویی به آن است. 

بیشتر رفت و امد زائرین به جمکران از سمت حرم حضرت معصومه است، زیرا یا 
زائرین حرم حضرت معصومه قصد زیارت جمکران میکنند یا از هتل ها و مهمانسراها 

که مرکزیت آنها هم نیز اطراف حرم است ولی در گذشته هیچ مسیر مستقیم و 
مشخصی از حرم به جمکران وجود نداشت و باعث میشد مردم برای رفتن به جمکران 

از راههای فرعی و کوچه پس کوچه ها اقدام کنند که چون این راه ها گنجایش الزم 
را برای این حجم از جمعیت نداشت مشکاتی چون بسته شدن معابر، ترافیک، شلوغ 
شدن محات و آزار اهالی آن و یا گم شدن مسافرین ایجاد میشد. نیاز به ساخت یک 

مسیر اصلی از حرم به جمکران برای راحتی شهروندان و زائرین احساس میشد که 
درسال 84 به دستور مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه ای پروژه خیابان 

پیامبر اعظم کلید خورد. این پروژه از میان بافت قدیمی ارک قم عبور میکند و برای 
ساخت آن بخشی از این منطقه تخریب شد که برخاف آنچه تصور میشود این قسمت 

از بافت تخریب شده توسط این پروژه، فاقد ارزشهای فرهنگی و گردشگری است و 
جزو مناطق فرسوده و غیر استاندارد قم محسوب میشد.

فضاهای شهری در اطراف اماکن متبرکه به خصوص خیابان های منتهی به این اماکن 
باید طوری طراحی شوند که حس آرامش و آسودگی را برای زائرین تداعی کنند و 

شرایط روحی برای ورود زائر به فضای معنوی حاصل گردد از این رو شیوه ساختمان 
سازی در اطراف خیابان به صورت پلکانی است به این شکل که ساختمان های که در 
کناره خیابان قرار میگیرند یک طبقه و با ارتفاع کم اجازه ساخت دارند و هرچقدر که 
از خیابان دور میشویم ساختمان های مرتفع تری میتوان ساخت البته حداکثر تراکم 
در محدوده خیابان پیامبر بیشتر از 8 طبقه نیست. دالیل پرهیز از مرتفع سازی در 
این خیابان این است که حس اضطراب، خفقان، آشفتگی به زائر القا نشود، آسمان 

به راحتی قابل دید باشد نقطه عطف خیابان حرمین طاهره باشند و ساختمان های 
اطراف خودنمایی نکنند.

از طرفی کاربری فضاهای اطراف این خیابان باید طوری باشد که نیازهای گردشگران 
را پاسخگو باشد و از طرفی طوری طراحی شود که این خیابان به عنوان یک فضای 

مونومنتال و خاطرانگیز از شهر قم در ذهن زائرین ثبت گردد. سالیانه چیزی حدود 24 
میلیون نفرمسافر به قم سفر میکنند که با احداث مجتمع های تفریحی فروشگاهها 

و هتل ها در این خیابان میتوان اقتصاد خدمات محور شهر قم را متحول کرد و از این 
حیث این خیابان یک راسته توریستی استراتژیک برای قم محسوب میشود.

صحن جامع فاطمی: طراحی فضاهای حرم با دو رویکرد صورت میگیرد اول رویکرد 
اهتمام به میانگین جمعیت و روزهای عادی سال دوم رویکرد اهتمام به جمعیت 
حداکثری و روزهای ویژه سال. این صحن با گنجایش 20 هزار نفر و با پیش بینی 

مساحتی حدود 3 هکتار برای جمعیت حداکثری و مناسبتها، اعیاد، میادها، شهادت 
ها، سخنرانیها طراحی شده و این صحن مسقف نیست و کاما فضایی باز است و در 
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زیر زمین دارای شبستان ده هزار نفری می باشد. این صحن یک حلقه واسط بین طرح 
پیامبر اعظم و فضای سنتی شهر قم و حرم مطهر است که سلسله مراتبی را برای ورود 
زائرین به فضای مقدس حرم ایجاد میکند. خیابان پیامبر اعظم، بست صحن فاطمی، 

صحن فاطمی و در آخر حرم حضرت معصومه روند این سلسله مراتب است که هر 
فضا نسبت به فضای قبل دارای آرامش و سکوت بیشتری است و از شلوغی و هیاهوی 

آن کاسته میشود و محیط بیشتر قالب معنوی زیارتگاه را به خود میگیرد. 

کارکردهای این صحن

1.امکان برگزاری مراسمات بزرگ و یکپارچه
2.جمع و پخش کننده کاروانهای مذهبی و گروههای مختلف زائرین

3.برپایی نمایشگاه های فصلی و مناسبتی
4.فضای دسترسی به کتابخانه مرکزی آستان مقدس و مدرسه آیت الله بروجردی 

با توجه به مطالب گفته شده میتوان گفت که صحن فاطمی یک فضای شهری است 
تا یک فضای متعلق به حرم زیرا این فضا کاربری های مختص به خودش دارد که 

بعضی از این کاربری ها در جهت یاری رسانی به فضاهای حرم مطهر است.

پارکینگ طبقاتی نیز برای این صحن طراحی شده است که قرار است زیر صحن 
احداث شود ولی هنوز طراحی آن صورت نگرفته است.

 این صحن از خیابان ارم دسترسی دارد خیابان ارم با قدمت 80 سال به دستور 
رضاخان برای عبور و مرور آسانتر زائرین و بازاریها ساخته شد. در گذشته خیابان ارم 
تا حرم و خیابان عماریاسر محل تردد و عبور ماشین ها بود که از بلوار امین و صفاییه 

و بازار وارد آن میشدند. در دستورات طرح جامع مسیر ماشین رو این خیابان باید 
محدود شود و به پیاده راه تغییر پیدا کند چون هم از این دیدگاه که این فضا یک 
فضای قدسی است نیاز است که سکوت و آرامش آن حفظ شود و هم ازاین نظرکه 
یک فضای شهری است ماحظات ترافیکی اجازه نمیدهد که تردد خودروها از این 

خیابان صورت گیرد. دسترسی سواره به حرم فقط از جانب خیابان عماریاسر امکان 
پذیر باشد که این امر با مخالفت شدید کسبه و تاکسی رانان و مردم مواجه شد سپس 

مدتی این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد و ورود ماشین به این خیابان ممنوع شد 
که بخاطر قطع شدن آلودگی صوتی ماشین ها، افزایش فضای گذر زوار و ایجاد آرامش 

و سکوت برای زوارداخل حرم این طرح با رضایت مردمی مواجه شد و دائمی شد.
این پروژه سال 83 طرح ریزی شد و 500 میلیون تومان بودجه توسط رییس جمهور 

وقت برای آن تخصیص داده شد. سال 88 این پروژه وارد فاز عمرانی شد مشاور پروژه 
شركت پیرراز بود که به خاطر طرحی ضعیفی که ارائه داده بود نتوانست در مقابل 

هیات داوران دفاع درستی از طرح داشته باشد و به خاطر ایراداتی که در ساخت به 
وجود اورد خلع ید شد و شرکت فجر وتوسعه به عنوان مشاور پروژه جایگزین شد.

طرح جامع حرم حضرت معصومه )س(
در گذشته توسعه حرم به صورت حسی، گاهی غیرمنطقی و جزیره ای اتفاق می 

افتاد هرگاه احساس میشد که حرم نیاز به گسترش دارد یک فضا با تحقیقات کم در 
اطراف حرم ساخته میشد امروزه با بررسی ها و مطالعات کارشناسی روی رفت و امد، 

سبک زندگی مردم، ساختار شهری قم و نیازهای شهروندان و زایرین این مهم پیش 
می اید که باید فضاهای با کاربری های مختلف مثل پارکینگ ها خیابان ها صحن 

ها ... برای حرم احداث شود. ازیک سو محدوده حرم یک ناحیه با اختاط کاربری 
های متفاوت است حوزه علمیه قم، مراکز خرید و بازار سنتی قم تجمع هتل ها و 

سالن های غذاخوری نمونه هایی از کاربری های مهم این ناحیه است. اجرا و طراحی 
درست این فضاها نه تنها چالش ها و معضات مردم را حل میکند بلکه باعث تحول 

اقتصاد و فرهنگ این شهر میشود. پس توسعه حرم امری مهم، پیچیده و دقیق است و 

1. سرسرای 
ورودی به 

صحن نجمه 
خاتون

2. تاالر 
جانبی

3. شبستان 
مرکزی

4. سرسرای 
ورودی
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نیاز به پیش بینی ها و برنامه های بلند مدت دارد که همه این گفته ها حاکی از نیاز 
اجتناب ناپذیر به یک طرح جامع توسعه حرم مطهر دارد.

از سال 1390 طرح جامع در دستور کار قرار گرفت. گروه مهندسین مشاور شرکت 
توسعه فجر و پیمانکار این پروژه شرکت رس است. بخش مطالعات این طرح به صورت 

کامل صورت گرفته و تمام اطاعات و آمارهای جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی به 
دست آمده افق این طرح سال 1420 است و در آن زمان حرم باید ظرفیت خدمات 

رسانی به 36 میلیون نفر در سال را فراهم آورد و مساحت زیربنای حرم از 7 هکتار 
به 19 هکتار توسعه یابد. با توجه به مصوبات کمیسیون ماده 5 استان قم بیشتر طرح 
توسعه حرم در ضلع جنوبی از خیابان شبستان تا مدرسه حجتیه از ضلع غربی از پل 

علیخانی تا پل حجتیه فضای باز روی رودخانه پوشیده میشود مثل صحن جواداالئمه 
)ع( و از سمت شرق تا تقاطع عمار یاسر صورت میگیرد. در مقابل طرح جامع توسعه 

موانعی نیز وجود دارد. یکی از موانع افراد ذی نفع در این ماجرا هستند که توسعه 
حرم به آنها ضرر و زیان مالی میرساند مانند کسبه و بنکدارها. مانع دیگر افراد 

ذی نفوذی هستند که به خاطر دالیل شخصی استدالل های غیرمنطقی، نادرست 

و منفعت جویانه به اصطاح شرعی و با داشتن قدرت موجب تحدید و تغییر طرح 
میشوند مانند برخی از علما و مسئولین. اینگونه مسائل باعث شده طرح ارائه شده تا 

کنون توسط هیئت داوران پذیرفته نشود.

منبع:
بر اساس مصاحبه ای با مهندس حسین سروش -مدیر اسبق دفتر فنی آستانه حرم 

حضرت معصومه-
مطالعات حرم مطهر)با تشکر فراوان از مهندس عباسی -معاون اجرایی آستانه حرم 

حضرت معصومه-(

استاد راهنما:
دکتر رئیسی
دکتر یوسفی

پیشنهاد 
شرکت فجر و 

توسعه
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BIM چیست؟
 Building یا مدل سازی اطاعات ساختمان )به انگلیسی BIM

information modeling( فرایندی است شامل تولید و مدیریت یک 
نمایش دیجیتال از ویژگی های فیزیکی و عملکردی یک بنا. BIM همچنین 

به محصول فرایند مدل سازی )Building Information Model( نیز 
اطاق می شود که یک نمایش دیجیتال از مشخصه های کالبدی و 

عملکردی یک بناست. این مدل یک منبع دانش به اشتراک گذاشته شده 
از اطاعات یک ساختمان است که به یک پایگاه داده ی قابل اتکا جهت 

تصمیم گیری در دوره ی حیات ساختمان مبدل می شود.
BIM در ابتدایی ترین حالت به تبدیل کردن خدمات ساخت و ساز به یک 

دیتابیس از دانش می پردازد که توسط معماران، مهندسان و پیمانکاران 
به اشتراک گذاشته می شود و اجزاء تشکیل دهنده ی بنا را به صورت 
یک طبقه بندی قابل جایگزینی و رو به رشد از عناصر ساختمان تجمیع 

می کند. BIM به انتخاب گزینه ها، نمایش تغییرات، پیشنهاد طرح های 
جایگزین، سنجش اثرات محیطی مانند صدا، نور و پایستگی، محاسبه ی 

زمان و هزینه ساخت و تهیه ی استراتژی هایی برای عملیات ساخت و 
مدیریت بهره برداری کمک می کند.

BIM می تواند نمایشی از اطاعات مربوط به وظایف و فعالیت های 
مختلف از مرحله ابتدایی طراحی و مدیریت ساخت تا مرحله بهره برداری 

را به همراه داشته باشد. این اطاعات مربوط به کل چرخه حیات پروژه، 
از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات فاز اول و دوم، 
تدارکات، ساخت و نصب، راه اندازی، دوره بهره برداری و حتی پایان آن 

می باشد.
BIM عوامل دو بعدی و سه بعدی که در طراحی یک ساختمان نقش دارند 
را به همراه عوامل خارجی مانند موقعیت جغرافیایی و شرایط طراحی بومی 
بصورت یک پایگاه اطاعاتی ترکیب می کند که منبع واحد و یکپارچه ای را 

برای کلیه اطاعات مربوط به آن ساختمان فراهم می نماید.
واژه BIM را می توان در سه سطح ساختار، کاربری و رفتار میتوان طبقه 

بندی کرد.
ساختار؛ به معنی آنکه چگونه سازماندهی شده است، چه اجزايی را شامل 

میشود و اين اجزا چگونه باهم کار میکنند.
کاربری؛ به اين مفهوم که چگونه میتوان آن را به يک محصول قابل 

استفاده تبديل کرد.
 رفتار؛ بیانگر آن است که اين محصول چگونه پاسخگوی محیط اطراف 

خود است. 

BIM را می توان به عنوان يک سیستم اجتماعی-فنی توصیف کرد، به اين 
دلیل که از هردو بعد فنی مانند مدلسازی های سه بعدی و بعد تاثیرات 
 BIM اجتماعی، مانند مهندسی مجدد فرآيندها را شامل می شود. روند

موجب تغییر در شیوه ی طراحی و کار پیمانکاران در پروژه و همکاری آنان 
شده است.

در صنعت معماری و مهندسی ساخت و ساز، برخی BIM را به اشتباه 
یک نرم افزار می پندارند. هرچند نرم افزار بخش پراهمیتی از اين فرآيند 

است، اما اين فرآيند چیزی بیش از يک سیستم نرم افزاری صرف است. 
وقتی از BIM سخن می گويیم مقصود راه و روش آن و يا فرآيندی است 
که ایجاد می کند. یک مدل نرم افزاری BIM به صورت کلی می تواند 
به دلیل جامع و چند وجهی بودن در فرآيندهای طراحی و ساخت وساز 

استفاده شود.
 BIM نگرش کلی طراحان و پیمانکاران را به چگونگی فرآيند ساخت يک 
ساختمان از جنبه های مختلف مانند طراحی های اولیه، مدارک ساخت 
وساز، ساخت وساز در دنیای واقعی و حتی مديريت و تعمیر و نگهداری 

ساختمان بعد از عملیات ساخت وساز را تغییر داده است و تا پایان 
عملیات تخریب با بنا همراه است.

BIM نیای CAD
CAD یا Computer-Aided Design )طراحی با کمک رایانه( به کمک 

گرفتن از رایانه جهت خلق، تغییر، تحلیل و بهینه سازی یک طراحی گفته 
می شود. مفهوم کد CAD به دو صورت 2D و 3D قابل دسته بندی 

است که در قالب نرم افزار هایی که به صورت تخصصی برای مهندسان 
و طراحان تولید می شود بروز یافته است. با پیشرفت CAD در معماری، 
مفهوم BIM به وجود آمد و می توان BIM را مولود CAD در نظر گرفت.

شاید مهم ترین نقطه در تاریخچه ی CAD، تاسیس شرکت گرافیسافت در 
دهه 1980 توسط گابور بویار1، فیزیک دان و برنامه نویس مجارستانی باشد. 
بویار با تاسیس یک شرکت خصوصی )بر خاف مقررات دولت کمونیستی 

شوروی( و با قاچاق چند دستگاه رایانه ی اپل به داخل پرده ی آهنین، 
شروع به نوشتن ُکد های اولیه ی نرم افزار AarchiCAD نمود و بدین 

ترتیب اولین نرم افزار CAD برای رایانه های شخصی به وجود آمد. 
ایده ی اصلی این نرم افزار یعنی »ساختمان مجازی« مفهومی بود که به 

خلق BIM منتهی شد. AarchiCAD با در نظر گرفتن عوامل محیطی و 
ویژگی های عملکردی ساختمان نه تنها اولین نرم افزار CAD دو بعدی و 

BIM آشنایی با مدل سازی اطالعات ساختمان
سید حمیدرضا کشفی، سجاد حاجی یزدی، محّمد بهرام پور
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سه بعدی برای رایانه های شخصی بلکه اولین نرم افزار BIM نیز به شمار می رود.
در دهه 2000 میادی با همکاری شرکت های آتودسک، گرافیسافت و بنتلی سیستم، 

که فعاالن اصلی در ارائه ی نرم افزار های BIM به شمار می روند، تعریف یکپارچه 
ای برای کلمه ی BIM به وجود آمد و نام های دیگر مانند »ساختمان مجازی« و 

»مدل جامع پروژه« جای خود را به BIM دادند.
 امروزه سازمان های دولتی در هر کشور برای تنظیم استاندارد های BIM تشکیل 

می شوند. در ایران نیز سند ملی مدل سازی صنعت ساختمان به عنوان یک استاندارد 
ملی برای BIM در دست تنظیم است.

BIM مزایا و کاربردهای
از آنجا که BIM امکان سنجش همه ی ابعاد کالبدی و کاربری یک ساختمان را 

به وجود می آورد، بسیاری از فرایند های مربوط به طراحی، ساخت و بهره برداری 
ساختمان با تکیه بر BIM ساده تر و سریع تر از پیش انجام می پذیرند. در جدول ذیل 

می توانید تعدادی از کاربرد های BIM و محدوده ی زمانی این فرایند ها را مشاهد 

کنید.
همچنین برخی از مزایای استفاده از سیستم BIM را می توان به صورت ذیل نام برد:

کاهش یافتن هزینه ها و ریسک نهائی کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین و 	 
البته طراحان. 

کاهش هزینه و زمان ساخت و افزایش کیفیت تولید ساختمان. 	 

افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در مرحله اداره و بهره برداری از پروژه.	 
ایجاد امکان اتخاذ و اعمال تصمیم گیری های سریع تر و صحیح تر با توجه به 	 

در دسترس بودن اطاعات همگون از پروژه.
کاهش هزینه های مطابقت پروژه با استانداردهای طراحی، ساخت و بهره 	 

برداری. 
افزایش ایمنی.	 
همکاری تیمی و یکپارچگی اطاعات تولید شده.	 
دید جامع و کلی نسبت به تمامی زوایای پروژه.	 
افزایش بهره وری.	 
تولید اسناد اجرایی دو بعدی و سه بعدی یکپارچه و جداول اطاعاتی دقیق.	 
جلوگیری از هدر رفت مصالح ، دوبار کاری و ادعاهای غیرمنطقی پیمانکاران.	 
امکان ورود آگاهانه به فاز بهره برداری و تضمین خدمات ساختمان.	 
بازاریابی قدرتمندتر به دلیل تولید ساختمان هایی با کیفیت باالتر و قیمت 	 

های رقابتی.
تفاوت عمده مدل BIM با یک مدل سه بعدی متعارف دو بعدی و سه بعدی َکد، 

ذخیره اطاعات مهم کل فرآیند ساخت با تمام اجزاء آن می باشد. این اطاعات شامل 
مواردی از قبیل مشخصات مصالح )وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق 

و ...(، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصوالت، الزامات نگهداری و 
تعمیرات، اطاعات قیمت اجزاء و .... خواهد بود.

BIM به عبارت فنی یک مدل َکد است که به یک پایگاه داده متصل می باشد، به 
نحوی که هر گونه اطاعات مربوط به پروژه را می توان در آن ذخیره کرد. بنابراین 
BIM به عنوان یک منبع مشترک اطاعات بین کل تیم طراحی و اجرائی ساختمان، 

عمل می کند. نتیجه این یکپارچه سازی اطاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و 
ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کار می باشد.

BIM چالش های پیش روی
کاربران BIM با طیف گسترده ای از موانع در مسیر پذیرش این مدل رو به رو 

هستند. BIM نیز مانند هر پدیده ی جدید دیگر توسط جامعه ی فنی به سختی 
پذیرفته می شود چرا که پروسه ی تغییر َرویه معموال با هزینه هایی همراه است. 

هزینه ها و زمان مورد نیاز جهت اعتماد سازی به این روش، آموزش ابزار های آن و 
تغییر نظام ارتباطی -که از الزامات BIM است- از جمله چالش هایی است که پیش 

روی گسترش استفاده از BIM قرار دارد.

BIM چالش های پیش روی
با توجه به اینکه یکی از اهداف به کارگیری ابزارBIM در پروژههای ساخت، کاهش 

هزینه و زمان و در نهایت افزایش کیفیت است، لذا در پروژه های بزرگ، پیچیده و 
توام با تجربه های جدید که ریسک پروژه در فاز اجرا زیاد است و دقت تصمیم گیری 

به دلیل پیچیدگی ها پایین می آید، اهمیت به کارگیری BIM برای کنترل زمان و 
هزینه بسیار بیشتر احساس میشود. به عبارت دیگر؛ باال رفتن ریسک در فاز اجرا و 

پایین آمدن دقت در تصمیم گیری، نه تنها مانع پذیرشBIM نمی شود، بلکه محرکی 
است که تمرکز هر چه بیشتر بر روی مدلBIM  را سبب می شود.

اما در پروژه های کوچک مقیاس، ممکن است هزینه های اولیه و زمان مورد نیاز 
برای استفاده از فرایند BIM در مقایسه ی با هزینه و زمان محدود پروژه درشت به 

نظر برسد و کارفرما تداوم روش روتین را به استفاده از BIM ترجیه دهد.

استاد راهنما:
دکتر یوسفی

BIM نمونه ای از تاش انسان برای به کار بستن ابزارها و فنون در دسترس برای نیل به نیاز های خود است. این فناوری نه تنها سهولت و سرعت را برای مهندسان و 
طراحان به ارمغان می آورد، بلکه با ایجاد ارتباط میان آن ها و پیمانکاران و کارفرما، به ارتقاء سطح کیفی ساخت یک بنا می انجامد.

BIM انباشت تمام تجربه های پس از عصر صنعتی شدن است که به کمک دانش مدیریت خاء های اجرایی معماری را پوشش می دهد. مفهوم BIM به بازار گره خورده 
است و به زودی استفاده از BIM برای داشتن مزیت های رقابتی در بازار ساختمان به یک الزام تبدیل خواهد شد.

بنابراین باید همگام با پیشرفت این دانش در سراسر دنیا، جامعه ساخت و ساز ایران نیز با بهره گیری از مدلسازی و مدیریت اطاعات در تولید ساختمانهایی با کیفیت ، 
ایمن و قیمت مناسب تاش نماید . باشد استفاده ی از این فناوری رونق دوباره ای به این صنعت بدهد و باعث افزایش کیفیت ساختمان ها در ایران گردد.
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