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صفیه واحدیان

به نام آنکه زمین را برای ما بسرتی گسرتدو 
آسامن را بنایی برافراشته ساخت 

بایاری خداوند و تالش جمعی از دانشجویان 
و اساتید،شامره سوم نرشیه خشت اول تدوین 

شده و به چاپ رسید.

در این راه با توجه به وجود نرشیات مختلف 
و متنوع و اینکه در عرص ارتباطات،دسرتسی 
به اطالعات در دنیای مجازی به رسعت غیر 

قابل باوری رسیده منترش کردن نرشیه ای 
گاهنامه با اما و اگر های فراوانی روبروست.

آن چه که باعث شد علیرغم چالش های 
پیش رو انتشار نرشیه در اولویت قرار گیرد 

و فرصتی ناب تعبیر شود،این است که 
دانشجویان محلی برای بیان نظرات و اندیشه 

های خود داشته باشند،اساتید و دانشجویان 
در آن به تعامل برسند،محلی برای نقدو 

بررسی آرا و عقیده های موجود باشد و مهمرت 
از همه حضور پررنگ دانشجویان در عرصه 

های علمی و پژوهشی محسوس باشد.

 » خشت اول« در نظر دارد دارای نقشی بی 
بدیل در جهت دهی مثبت به تحوالت فکری 
دانشجویان و سایر افراد با تکیه بر اطالعات 

دقیق و همه جانبه ، از نیازها و انتظارات 
مخاطبان خویش باشد و بسرت ساز توسعه ی 

همه جانبه ی تفکرمعامری و هموار کننده ی 
راه رشد و بسط خالقیت واندیشه های نو در 

جامعه دانشجویی باشد. 

امیدواریم که با کمک خداوند و یاری دوستان 
پر تالش و مستعد به این اهداف ارزشمند 

رسیده باشیم.

سخــــــــــــن رس دبـــــــــــیر
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گونه و گونه شناسی از مباحث مهم معامری در دوره ی معارص 

است. که میتوان آن را از لحاظ اهمیت در کنار دو موضوع دیگر 

مباحث نظری معامری یعنی فضا و شکل یا فرم قرار دارد.

درنگی در فهم گونه مسکن: 	 

الف(مسکن: مسکن یک پدیده است. مکان سکونت انسان 

نخستین تنها در حکم رسپناهی بوده که ابزار سازی و افزایش 

تسلط برش به محیط باعث تبدیل رسپناه به مسکن شده 

است. سکونت کردن رابطه ایست که توسط فعالیت خودآگاه 

و هدفمند انسان میان کارکردهای حیات وی نظیر اقتضائات 

معیشتی،رفتار های اجتامعی و حیاط خصوصی او و یک مکان 

خاص برمیگردد. این رابطه مولد مفاهیمی بنیادی است که هر 

یک درجای خود، مقوم مفهوم سکونت به شامر می رود.

ب(گونه: واژہ تیپولوژی یا گونه شناسی در فرهنگ غربی از 

ریشه تایپ گرفته شده است که واژہ ی تایپ نیز خود از ریشه 

یونانی تپس و تیپس در زبان التین است.در زبان انگلیسی معادل 

واژه های مدل، منونه، فرم، دسته، مناد ویژگی قرار دارد. در زبان 

فارسی واژہ گونه یا تیپ را میتوان به گروه خاصی با یک ویژگی 

یا عالمت مشخص نسبت داد که از اواسط قرن هجدهم در 

معامری و باستان شناسی از گونه شناسی به عنوان ابزاری برای 

دسته بندی و شناخت بهره گرفته شد. 

گونه شناسی در عرصه معامری :	 

اشاره و توجه به گونه شناسی درنوشته های قدیمی درآثار 

نویسندگان و دانشمندان دیده میشود.ویرتویوس در اثر مشهور 

خود با عنوان ده کتاب معامری گونه های بناهای مختلف یونانی 

شامل خانه ها معابد و ساختامن های عمومی را گروه بندی 

منوده است. هرکدام از اینها به زیر گروه هایی تقسیم شده اند 

برای منونه خانه ها به دسته های حیاط دار و بدون حیاط و یا 

براساس مکان قرار گیری آنها درشهر و روستا آمده است.

الژی در قرن18 به ریشه های معامری می پردازد و رسپناه 

های ساده را مورد مطالعه قرار میدهد. دوران در اوایل قرن 19 

برای دسته بندی بناهای مختلف بر مبنای شکل کارشیو یا پالن 

آنها از گونه شناسی شکلی بهره گرفت. دی کانسی در فرهنگ 

تاریخ معامری درباره ی گونه و مدل به بحث میپردازد.او گونه را 

یک طرح یا شام میداند که قابلیت آن را دارد که در ذهن هرنمند 

تاثیر بگذارد اما مدل ،شیءیا ایده قابل تقلید و تکرار است.

معامران مدرن به ظاهر مخالفت شدیدی با فکر گونه و گونه 

ه های هم دوره ــ�ت دس�ت سا�خ
نرگس احمد بيگی - فاطمه بونگالون - فاطمه رسوری
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شناسی ابراز منودند.گونه و کاربرد آن در طراحی ،به دلیل اینکه 

مانعی مهم در خالقیت معامر و دانشجوی معامری به وجود می 

آورد منی توانست مورد استفاده قرار گیرد که جان کارلودکارلو به 

آن استدیو تایپ یا گونه مانع یا گونه انجامد کننده نام میدهند. 

اما هنگام بحث تولید انبوه یک طرح که در دوران مدرن معامری 

کاربردی رایج داشته و دارد .موضوع گونه بندی یا تیپ منودن 

مطرح میشود وبه وسیله معامران مدرن به کار گرفته میشود.

تفسیر های گوناگون درباره گونه شناسی :	 

گونه یک شام یا طرحواره است که در آن میتوان ویژگی های 

مشرتک یک گروه از بناها را دید. سوال اصلی در اینجا نوع 

نگاه به ویژگی های مشرتک است.آیا ویژگی های مشرتک نوع 

مصالح است؟ شکل پالن است؟شکل پوشش است؟و... هرکدام 

از محققین یکی از این ویژگی ها را برای کار گونه شناسی خود 

انتخاب را دارند. این نوع نگاه ها به نگاه شکلی و نگاه معنایی 

که فرهنگی و اجتامعی را نیز در بر میگیرد قابل دسته بندی 

شدن است. 

گونه شناسی و تفسیر اجتامعی :	 

در بنا ها روابط اجتامعی مردمان آن زمان را به شکلی روشن تر 

میتوان خواند سازنده یا معامر بنا هرچند شکلی واحد را به وجود 

می آورند اما برای رسیدن به آن شکل واحد فضاهایی را در کنار 

هم انتظام داده اند.این فضاها جهت کارکردهای خاص برای مردم 

و مرصف کنندگان آن شکل میگیرند .هر فضا نوعی ارتباط خاص 

بین مرصف کننده و فضای مورد نظر را بوجود می آورد بنابراین 

میتوان با شناخت ارتباط فضایی ،روابط اجتامعی افراد مرصف 

کننده آنها را بازشناخت .فهم ارتباط فضایی در اینجا به معنی 

بررسی ارتباط هر واحد فضایی در یک مجموعه فضای همجوار 

است. مانند بررسی یک واژه داخل یک منت.

یکی از اهداف گروه محققین فهم الگو ی زیستی پنهان 

)جنوتایپ(و فنوتایپ یا گونه کالبدی است. جنو تایپ یا الگو ی 

زیستی به قوانین انتزاعی نهفته در یک فرم فضایی گفته میشود 

و معنای کلی ان مجموعه اطالعاتی است که درون یک گونه یا 

نوع موجود است که این اطالعات درونی بر فرم شی حکومت 

دارد . گونه زیستی در معامری نیز هامن اطالعات درونی است 

که در فضای معامری نهفته است.در فضای معامری روابط 

اجتامعی کهه از رفتارباشندگان و یا مرصف کنندگان آنها ناشی 

شده قابل بازشناخت میباشد.

ظاهر یا جسم موجود فنوتایپ،کالبد یک بناست که خودرا در 

قالب یک گونه نشان میدهد فنوتایپ در شکل های گوناگون 

قابل تغییراست در حالی که میتوان در این شکل های گوناگون 

یک گونه جنوتایپ است)مانند اقلیم(بنابراین تعداد جنوتایپ 

ها میتوتند کمرت از فنوتایپ باشد.مطالعات موردی گوناگون در 

مقیاس معامری و به خصوص مسکن با روش نحو فضا صورت 

گرفته است. 
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ج(گونه مسکن: ما به ازای کالبدی تعامل انسان و محیط منجر 

به تثبیت و توسعه شکل کالبدی پایه که میتوان از آن به گونه 

پایه تعبیر کرد،میشود.لذا گونه اولیه رسمشقی میشود برای گونه 

های متکامل بعدی که از آن گونه های منشعب شده اند.گونه 

نخست،ساده و شکلی ابتدایی را در برمیگیرد که با تغییر در 

شیوه زندگی ،فرهنگ متفاوت ،تغییر جمعیت ساکنین و ازدیاد 

افراد ساکن گونه های بعدی شکل خواهد گرفت.بخاطر روش 

های گوناگون روزمره و رشایط محیطی بی اندازه متغیر، شیوه 

های سکونت وبه تبع آن ،گونه شناسی خانه از ترکیب و پیچدگی 

بسیار بیشرتی نسبت به سایر ابنیه برخوردداراست. ازنظر شکلی 

،خانه نخستین و خانه امروزی بسرتتفاوتی بنیادینی نبوده اند 

چراکه اجزای آنها کامبیش ثابت مانده اما آنچه که آنها را از 

یکدیگر متامیز میکند بیش از آن ، ریشه در توپولوژی یا منطق 

استقرار و ارایش فضایی اجزاست که به فراخور زمان،محمل تغییر 

و تبدل بسیاری بوده است. بدین ترتیب گونه شناسی خانه، بیش 

از سیام شناسی کالبد و پیکره آن در تأثر از شیوه های سکونت 

داشته و در مقیاسی دیگر به چگونگی ارتباط آن با محیط می 

پردازد.

روش های گونه شناسی مسکن به دسته زیر تقسیم شده اند:

1.     دسته بندی گونه های مسکن بر اساس یک یا چند 

شاخص اثرگذار بر شکل گیری مسکن

در این نوع نگرش موضوع اصلی عوامل محیطی)اعم از محیط 

طبیعی و انسانی(و تأثیر آن بر مسکن به عنوان حاصل تعامل و 

یا تقابل عوامل مذکور است.زمینه های بررسی مسکن بومی در 

سطح جهان را بر اساس سه عامل به رشح زیر است:

محیط طبیعی شامل اقلیم ،دسرتسی  به آب ، نوع خاک و 	 

پوشش گیاهی 

براساس این جدول 

مجموعه عوامل 

موثر درشکل گیری 

گونه ها و رابطه انها 

بایک دیگرنشان داده 

شده است.
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زمینه های مشابه انسانی شامل گرایش های فرهنگی و 	 

اجتامعی ،تراکم جمعیت،اقتصاد،دین و زبان

مرز های سیاسی که گرچه دارای اهمیت و تأثیر گذار 	 

هستند اما گونه های مسکن در دو بسرت پیشین بهرت درک 

میشود.  

تقسیم بندی انواع گونه های مسکن بر اساس معیار های 

مختلفی که ریشه در عوامل سه گانه فوق دارند:

مصالح ومنابع	 

شکل بنا:فرمهای پایه پالن های دوار و حیاط 	 

مرکزی ؛همچنین شکلهای مختلف سقف به انواع 

مسطح ،شیروانی دو و چهارطرفه و طاق تقسیم 

شده اند.ساختامنهای چند طبقه،ساختامنهای چند 

طبقه،ساختامنهای جمعی و بونگالوها نیز به عنوان 

فرمهای دیگر ذکرشده اند. همچنین شکل بنا میتواند 

متأثر از اقلیم باشددر نتیجه در دسرتس بودن و انتخاب 

مصالح و فنون ساخت تاثیر بسیار عمیقیرب شکل ساختامن 

دارد زیرا ساختامن باید پاسخگو به تنش های فیزیکی 

اقلیمی،گرما،رسما،تابش،و روشنایی باشد همچنین از نظر 

سازه ای پاسخگو به نیروهای مکانیکی ،جاذبه،باد،باران و 

برف باشد.

2.     پدیدار شناسی تاریخی و فرایند شکل گیری مسکن

3.     رویکرد مبتنی بر حل مسئله در شکل گیری مسکن

در این رویکرد آنچه که در شناسایی گونه های مسکن مهم 

تلقی میشود ،راهکار ارائه شده برای حل مسئله سکونت گزینی 

است که متامی جنبه های کالدی وغیر کالبدی موثر بر زیست 

انسان را دربر میگیرد.

گونه شناسی معامری در ایران :	 

معموال گونه شناسی توصیف ساده ای از ویژگی های یک بنا 

را شامل میشود.کاربرد بنا،شکل پالن و اشرتاک در یک عنرص 

ساختامنی مبنای گونه شناسی در مطالعات ایرانی میباشد.

ویژگی های گونه ساختامن های کوتاه مرتبه باتوجه به اقلیم  

بسرت آنها در ایران: 

اقلیم معتدل و مرطوب)نواحی اطراف دریا خزر(:

برون گرایی ساختامن 	 

احداث بام های شیبدار ایجاد فاصله بین کف ساختامن 	 

و سطح زمین

ایجاد ایوان در اطراف بنا 	 

حداکرث استفاده از کوران و تهویه 	 

نوع مصالح بوم آورد)چوب کاربردی ترین نوع مصالح(  	 

اقلیم رسد و خشک)نواحی اطراف رشته کوه های الربز و 

زاگرس(:

درونگرا با حیاط مرکزی کوچکرت نسبت به اقلیم گرم و 	 

خشک

بام های مسطح	 

دارای زیرزمین هایی باسقف کوتاه	 

پالن های مرتاکم و فرشده 	 

اتاق هایی با ارتفاع کم و بازشو های کوچک	 

حداقل استفاده از کوران وتهویه	 

جهت گیری اتاق ها رو به جنوب	 

نوع مصالح بوم آورد با مقاومت حرارتی باال)سنگ 	 

کاربردی ترین نوع مصالح(

اقلیم گرم و خشک)دشت های فالت مرکزی(:

بناهای کامال درونگرا با حیاط مرکزی واستفاده از آب و 	 

پوشش گیاهی

تعبیع کف بناها پایین تر از سطح معابر	 

استفاده از طاق های گنبدی	 

پالن های مرتاکم و فرشده	 

ایجاد رسداب	 

خانه های چهار فصل)ایجاد زمستان نشین و تابستان 	 

نشین(

استفاده از بادگیر	 

حداقل استفاده از کوران و تهویه	 

نوع مصالح بو آورد با ظرفیت حرارتی باال)گل،خشت و 	 

آجر کاربردی ترین نوع مصالح( 
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اقلیم گرم و مرطوب)سواحل جنوبی ایران(:

بناهای نیمه درونگرا با حیاط مرکزی	 

ایوان های وسیع و مرتفع	 

عدم ایجاد زیر زمین	 

استفاده از طاق های مسطح	 

پالن های بسته و مرتاکم	 

استفاده از بادگیر	 

ایجاد اتاق ها باارتفاع زیاد	 

نوع مصالح بوم آورد با ظرفیت حرارتی کم)چوب 	 

کاربردی ترین نوع مصالح(

گونه شناسی مسکن جمعی با معیار همنشینی فضای باز 	 

و بسته:

فضای باز به فضای منفرد یا مجموعه ای از فضاهای سامان 

یافته، آراسته و واجد رشایط اطالق میشود که میان سطوح ساخته 

شده قرار گرفته و بسرتی برای فعالیت ها و رفتار های انسانی 

است. فضای باز به عنوان متعادل کننده و تعمیم دهنده در 

فضای شهری مورد استفاده قرار میگیرد.فضاهای باز در شکل 

فضاهای ارتباطی بین فعالیت های مختلف است که استخوان 

بندی درون شهر نامیده میشود و بخشی از ساختار یا فرم شهر 

را در بر میگیرد.ترکیب فضاهای باز و بسته در مجتمع های 

مسکونی به صورت ذیل است:

بلوک های خطی: در اوایل قرن20 مطرح شد وبه طور ویژه 

در بخش هایی در اروپا مرسوم بوده است.و جهت گیری فضای 

زندگی به سمت نور خورشید اولویت دارد پشت اپارمتانها رو به 

بخش جلویی آپارمتان دیگر است یا آپارمتانها رسارس خیابان یا 

مسیر پیاده رو رو به همدیگرند.

بلوک های محیطی: 

بلوکهای محیطی با فضای باز مشرتک:حیاط نیمه 	 

خصوصی در مرکز ساختامن قرار میگیرد

بلوکهای محیطی با حیاط های خصوصی و فضای باز 	 

مشرتک:در اینگونه آپارمتتپان های طبقه همکف میتوانند 

در بخش پشتی خود حیاط های خصوصی داشته باشندو 

ساکنان طبقات دیگر به فضای باز عمومی دسرتسی داشته 

باشند.

بلوکهای پراکنده یا نقطه ای: مبتنی براینکه الگوی مسکن کم 

طبقه باعث هدر رفنت زمین میشود.

بلوکهای متمرکز

ابر بلوکها: در این طراحی بلوکهای پیرامون سایر بلوکها را 

احاطه کرده یا از آنها حفاظت میکند اینگونه طراحی محیط ایمن 

و ساکت تری را ایجاد میکند. 

منابع 	 

راهب،غزال ،1394 . واکاوی مفهوم گونه در مسکن بومی و تبیین 

رویکردی برای دسته بندی گونه های مسکن روستایی در ایران. 

نرشیه مسکن و محیط روستا   شامره 150

معامریان ، غالمحسین . 1373. آشنایی با معامری مسکونی ایرانی 

گونه شانسی برونگرا. انشارات علم و صنعت.

قره بگلو،مینو،نوید خالقی مقدم. 1394. گونه شناسی مجمتع 

های مسکونی گامی موثر در طراحی با کیفیت مجموعه های 

مسکونی معارص. فصلنامه ی دانشگاه هرن شامره 14

سلطان زاده، حسین. 1384. از خانه تا آپارمتان. فصلنامه معامری 

و فرهنگ شامره23 154-142

راهب، غزال. 1393. گونه شناسی پهنه های شکل گیری مسکن 

در سکونتگاه های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی. 

نرشیه هرنهای زیبا-معامری و شهرسازی 

معامریان، غالمحسین، طربسا محمدعلی. 1392. گونه و گونه 

شناسی معامری. نرشیه علمی پژوهشی انجمن علمی معامری 

وشهرسازی ایران شامره 6
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مهمرتین مبحثی که در حوزه معامری و شهرسازی و البته نه 
فقط در این حوزه بلکه در همه حوزه ها، مورد غفلت واقع 

شده و تا پیش از حل و فصل جدی آن با مشکالت اساسی روبه 
رو هستیم، بحث هویت است؛ از زمین تا آسامن مبحث هویت، 
از نازل ترین مراتب عینی و ملموس تا عالی ترین و رفیع ترین 

مراتب فرهنگی و ماهوی.

 پس از تأمل فراوان درباره این موضوع، این نتیجه گرفته شد 
که تا وقتی مراتب زمینی و ملموس و عینی بحث هویت حل و 

فصل نشده، از سویی مقدمات ورود به مراتب آسامنی فراهم 
نیست و از سویی دیگر اکتفا کردن به بحث درباره مراتب 

آسامنی هویت بیشرت به مثابه گریز از واقعیت است.البته تا قله 
مراتب آسامنی هویت فتح نشود "بی قراری و آشوب فرهنگی 

جامعه ایرانی" آرام منی گیرد اما بسیاری از آنچه متنای عموم اهل 
فن و منتقدان معامری وشهرسازی ایرانی است با حل و فصل 

مرتبه زمینی مبحث هویت حاصل می شود.

از همین رو مهندس سید محمد بهشتی بر این باور است که 
ابتدا الزم است در کشور ما و در همه عرصه ها، از جمله در 

حوزه معامری و شهرسازی، این مرتبه از بحث هویت به صورت 
شفاف و عینی تبدیل به گفتامن عمومی اهل فن و صاحبان نظر 

بشود.آیا همه قبول نداریم که اگر ساختامنی می سازیم در وهله 
نخست باید استوار باشد، سقفش روی رسمان خراب نشود، از 
جهت اقتصادی به رصفه باشد، پاسخ نیاز های جاری زندگی را 

بدهد، اصل رصفه جویی انرژی در آن مراعات شود، در هامهنگی 
با محیط طبیعی باشد و ضایعاتی به جا نگذارد و ... 

همین طور شهرهایی که می سازیم متناسب با زندگی جاری 
در آنها باشد، فضای مطلوب و مطبوع زندگی را برایامن فراهم 

مناید، ارزان ساخته و اداره شود، در هامهنگی با محیط و حافظ 
ثروت های طبیعی و هم قواره وجوه گوناگون کیفیت زندگی 

جاری درون خود باشد، امن، برخوردار از منابع زیستی و مصون 
از تهدیدات باشد. تازه بعد از حل و فصل این امور است که می 
توانیم به مراتب آسامنی هویت بپردازیم؛ وقتی هنوز در دیکته 
غلطهای فاحشی داریم چگونه می توانیم انشای پرمغز و زیبایی 

بنویسیم؟

سیامی شهر	 

متاشای شهر هر چقدر هم که مناظر آن معمولی باشد، دلپذیر 
تواند بود. شهر نیز مانند یک بنای نفیس معامری ساختامنی 

است که در فضا قد بر می افرازد با این تفاوت که مقیاسی بزرگرت 
دارد و تنها با گذشت زمان، شکل و سیامی نهایی خود را می یابد. 

از این رو میتوان گفت که طرح شهر فی املثل موسیقی هرنی 
است که به زمان بستگی دارد اما برخالف موسیقی منی توان در 
طرح شهر، زمان را تنظیم کرد یا بر فواصل آن حدی متصور بود. 

توجه خاص ما بر یک کیفیت برصی شهر متمرکز خواهد گشت: 
وضوح برصی یا خوانایی سیامی شهر. 

غرض ما از خوانایی این است که به آسانی اجزای شهر را 
بتوان شناخت و بتوان آن را در ذهن در قالبی به هم پیوسته به 

یکدیگر ارتباط داد. درست هامن گونه که با دیدار یک صفحه 
چاپی اگر خوانا باشد تصویری از سمبل های شناختی به هم 

پیوسته ای در ذهن ما نقش میبندد. به راستی محیطی که در 
ذهن واضح و مشخص باشد نه تنها احساس امنیت بهوجود 

میآورد بلکه عمق و شدت تجارب انسانی را افزون میکند، اگرچه 
با وجود آشفتگیهای برصیای که در شهرهای جدید موجود است، 
زندگی در آن ها هنوز به حد غیر ممکن نرسیده، اما اگر زندگی 

در زمینه ای روشن تر و مشخص تر صورت پذیرد معنایی تازه 
می یابد. به نظر می رسد برای هر شهری تصویر و سیامئی کلی 
موجود باشد که با تصویری که اشخاص مختلف از آن در ذهن 
دارند کامال مطابقت نکند يا شاید بتوان گفت چندین » تصویر 
کلی« از هر شهر موجود است که هر کدام آنها در ذهن شامر 

زیادی از ساکنین آن به وجود آمده است؛ تصویری که هر فرد از 
سیامی شهر دارد، منحرص به فرد است و پاره ای از قسمتهای آن 
هرگز و یا به ندرت به دیگران القاء گشته است . با این همه تا 

اندازهای شبیه تصویر کلی از سیامی موجود شهرها است و ممکن 
است کم یا بیش جذاب و یا کم یا بیش ناراحت کننده باشد.

چرا خوانایی یک مشکل است؟	 

در عرص و عرصه مدرن میزان خوانايی مکانها در هر دو سطح 
فرم ضعیف است. از مقایسه شهر سنتی با همتای مدرن آن به 

آسانی میتوان این واقعیت را مالحظه منود.

�ت ی هو�ی هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر �ب سش
حمیده کریمی - فاطمه آمره
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شهر سنتی	 

قبل از قرن بیستم شهرها از بُعد خوانایی، خیلی خوب کار می 
کردند. مکان هایی که مهم به نظر می رسیدند واقعا مهم بودند 

و مکان هایی که جنبه همگانی داشتند به راحتی تشخیص هویت 
می شدند. این مطلب هم درباره فضاهای همگانی و بیرونی و 

هم درباره ساختامن ها به طور عام صادق بود. معموالً بزرگرتین 
فضاهای عمومی با مهمرتین تسهیالت یا خدمات عمومی ارتباط 

و پیوند داشتند. معموال ساختامن هایی که به دلیل اهمیت بیشرت 
از سایر ساختامن ها متامیز می شدند واجد باالترین ارتباط و 

پیوند با کارکردهای همگانی بودند. در جاهایی که از نظر امنیتی 
و محرمیت مانعی وجود نداشت عابرین اجازه می یافتند که 
فعالیت های داخلی بسیاری از ساختامن ها را رؤیت منایند.

شهر مدرن	 

شهر مدرن فقط از این جنبه که »ساختامن ها منی توانند 
دروغ بگویند« خوانایی دارد. بلوک های اداری بزرگی که تحت 

مالكيت رسمایه داران بزرگ و رشکت های بیمه در نقاط کلیدی 
شهر جلوه گری می کنند، تبیین کنندگان قدرت نهادهای عظیم 

مالی هستند. این قدرتهای دیوان ساالر که کارکردشان غالباً با 
ذائقه کارکردی بسیاری از مردم شهر همخوانی ندارد چنان از 

نظر برصی بر مکان ها و تسهیالت همگانی مسلط شده اند که 
الگوهای فعالیتی مهم را نیز آشفته منوده اند.

منظر شهری	 

معامری و شهرسازی در هر شهر و کشوری تصویر عینی و 
واقعی از رشایط ذهنی، تفکر، فرهنگ و اعتقادات مردم آن شهر 

است و شهر تنها مکانی است که در آن فرهنگ از طریق فعالیت 
و ارتباطات اجتامعی شهروندان با یکدیگر به جریان در می آید 

در این راستا شهر باالخص مناهای شهری این تصویر را عینی کرده 
و به بازمنایی آن پرداخته اند، و فرهنگ و سنت های هم زیستی 
را منود بخشیده اند. مناها جداره های خارجی هستند که عملکرد 

داخل ساختامن را از محیط خارج جدا کرده و چون با فضاهای 
عمومی در ارتباط هستند باید با ساختامن ها و محیط اطراف 
همگون و سازگار باشند. اما امروزه ناهمگونی و ناسازگاری در 

شهرهای ما بخصوص در مناهای شهری که یکی از مهمرتین عنارص 
شکل دهنده مناظر شهری هستند به وضوح به چشم می خورد 

و علت آن عدم توجه به فرهنگ، هویت، ارزش ها و باورهای 
مردم است؛ مفاهیمی که از نکات قابل تأمل و حائز اهمیت در 

معامری و طراحی شهری هستند.

مناهای بی هویت شهر	 

رشد رسیع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی، تقاضای 
فزاینده ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع 

در پی خود مشکالت عدیده ای در زمینه توسعه شهری به وجود 
آورده است. ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این 

مسأله، وضعیت نامطلوبی را به صورت بی مسکنی، بد مسکنی 
و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده 
است. مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین برش، ابتدایی 
ترین سؤالی بوده که انسان سعی در یافنت پاسخی مناسب و 

معقول برای آن بوده است، اما همیشه در برنامه ریزی های ملی 
به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی 
و ذهنی، بلکه فقط به عنوان یک مشکل اقتصادی برخورد شده 

است.

سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به دلیل اینکه به دنبال 

فروش رسیع و بازگشت رسمایه خود هستند، سعی در هر چه 
بیشرت مطرح کردن خود در محله مسکونی و منایشی متامیز از 

بنای خود دارند و به همین دلیل یکی از داليل عمده ناهامهنگی 
منای ساختامن ها در سطح شهر هستند.

در رابطه با مسکن تعاونی رشایط بدتری وجود دارد. به دلیل 
وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان به دنبال 
فروش ساختامن نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر مناسازی 
مورد استفاده قرار می گیرند و یا با کمرتین هزینه و بدون طراحی 

منا، حجم و کالبد ساختامن رها می شود، البته در سال های اخیر 
در شهر تهران هیچ ساختامنی بدون مناسازی نبوده است، لیکن 

این مساله در شهرستان ها همچنان انجام می شود.

صورت ظاهر ساختامن و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، 
در واقع بااهمیت ترین قسمت ساختامن در برابر عابران و سایر 
افراد غیر استفاده کننده از ساختامن است. هامن طور که عنوان 
شد منای ساختامن ها، منای شهری را ایجاد می کند، اما به دلیل 
ضعف قوانین موظف کننده طراح و سازنده، منای ساختامن در 
کمرتین میزان اهمیت قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای 

بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ویژہای در ارتباط با سیام و کالبد 
شهر وجود دارد و گروهی از برجسته ترین افراد، باتخصص های 
مرتبط هرن زیباسازی و زیبایی شناسی به کنرتل طرح های بزرگ 
و کوچک معامری و شهری از نقطه نظر هامهنگی منای بیرونی 

ساختامن ها و محیط شهری یعنی از جنبه های رنگ، حجم، 
مصالح مناسب، فضای پر و خالی منا، رعایت اصول هامهنگی و 

تناسبات و... می پردازند.

آنچه برای عالقه مندان به این موضوع نگران کننده است 
پاسخگویی باشتاب به نیازی کامال محسوس است. در این 
ساخت و ساز پرشتاب نیاز به بررسی طرح های ارائه شده 

توسط جمعی از صاحب نظران و مسئوالن در مراکز تایید پروانه 
های ساختامنی رضوری به نظر می رسد. بررسی میدانی طرح 

ساختامن ها با بناهای اطراف از لحاظ کیفیت طرح معامری، منای 
ساختامن، تناسب حجم آن با ساختامن های اطراف، زیبایی طرح 

و مصالح مورد استفاده و... نیز گامی مؤثر در باال بردن کیفیت 
مناهای شهری است. با در نظر گرفنت موارد ذکر شده و القای آن 

توسط شهرداری هر شهر، می توان شاهد ارتقای کیفیت شهرها و 
زیباسازی منای شهری بود.

سیام و منظر شهری قم	 

هر فرهنگ و اقلیمی معامری خاص خود را می طلبد؛ قم نیز 
باید الگوی معامری خودش را داشته باشد. این شاه بیت متام 
حرف هایی است که در مورد سیام و منظر شهری در قم می 

شود گفت. امروزه تأثیر سیامی شهر بر روان مردم و رفتار آنها 
بر کسی پوشیده نیست. هیچ کس هم منی تواند منکر این معنی 

باشد که سیام و منظر شهر نشان دهنده هویت آن است. اگر 
شهری مذهبی است، این معنی باید در سیامی شهر ظهور و بروز 

داشته باشد. وقتی می گوییم قم مرکز تفکر شیعی است، این 
مفهوم را قبل از هر چیز باید بتوان در خیابانها، پل ها، فضاهای 

شهری و متام املان های شهری دید. 

»امیر خرسو خودکار« از کارشناسان معامری و شهرسازی و 
استاد دانشگاه معتقد است شهر قم باید الگوی خاص خودش را 

در معامری با توجه به پیشینه تاریخی، رشایط روز و موقعیت 
جهانی تبیین کند. وی بر این باور است که منی توان برای خوب و 
بد استفاده از مناهای شهری با مصالح خاص در متام شهرها فرمول 

خاصی ارائه داد و فرهنگ و اقلیم دو عاملی هستند که تأثیر 
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مستقیم در معامری دارند. خودکار، همچنین با اشاره به اینکه 
تحول در معامری امری فرهنگی است، چنین بیان میدارد که: خود 
معامری در واقع یک محصول فرهنگی محسوب می شود و برای 

امور فرهنگی منی توان دستور و بخشنامه صادر کرد بلکه باید 
با ترویج آن مفهوم فرهنگی، جامعه را برای رفنت به سوی رشایط 

ایده آل تشویق کرد. وی معتقد است حتی الگوی شهری مانند 
اصفهان در قم سازگار نیست. باید طراحان و معامران دست به 

کار شده و الگویی خاص برای قم تدوین کنند که در آن استفاده 
از مصالح جدید و تکنولوژی های روز به خدمت انتقال مفاهیم 
و هویت تاریخی و مذهبی آمده باشد. او بر این باور است که 

معنای معامری اسالمی این نیست که خانه کاهگلی بسازیم بلکه 
این است که شهر، فضایی داشته باشد که کالبد و سیامیش ایهامی 

از مفاهیم معنوی و تاریخی خاص را با خود یدک بکشد. طوری 
که هر مسافر یا ساکن در این شهر بدون اینکه خودش متوجه 

باشد، تحت تأثیر این پیام های معنوی قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به استفاده از مصالح جدید برای 
ساختامن ها میگوید: این مصالح از آنجا که ارزان تر هستند 

و کار کردن با آنها تخصص خاصی منی طلبد، امروزه رواج پیدا 
کرده اند اما در واقع باید دید چه اندازه استفاده از آنها با محیط 

اطراف همخوانی دارد. خودکار با اشاره به نبود یک الگوی 
مشخص برای معامری در شهر قم اظهار میکند: کارفرمای قمی به 
تهران سفری می کند و از نوعی از منا و سیامی ساختامن خوشش 

می آید و می خواهد همین را در قم نیز اجرا کند درحالی که 
رشایط متفاوت است. در تهران رسانه فضای سبز بیشرت است 

و بسیاری از مناها خود را میان سبزی درختان و زیبایی گل ها 
نشان می دهند اما کنار هم قرار گرفنت هامن مناها در شهر قم 

معنای متفاوتی دارد. نهادهای مرتبط باید متام تالش خود را 
برای فرهنگ سازی در این زمینه انجام دهند تا اهمیت موضوع 

برای مردم جا بیفتد. وی با اشاره به نقش اقلیم یک منطقه 
در مصالحی که استفاده می شود بیان میدارد: بسیاری اوقات 

مشاهده می کنیم مصالح جدید با اقلیم شهر قم همخوانی ندارد 
اما تنها به این علت که جدید هستند و حس متفاوت بودن به 
کار فرما می دهند، در ساختامن به کار می رود. به عقیده این 

کارشناس متفاوت بودن در مسئله معامری به تنهایی یک امتیاز 
نیست، بلکه هر ساختامن باید هامهنگی با محیط اطراف خود و 

ساختامن های مجاور داشته باشد.

نتیجه  

متأسفانه امروزه آنچه را بزرگان جامعه ایرانی در طول 
تاریخ روی پیشخوان فرهنگی این جامعه گذاشته اند به مثابه 
یادگار هایی که یادآور خویشنت ماست و می توانیم از طریق 
آن ها عمیق ترین و پایدار ترین مرتبه هویت  فرهنگی خود 
را بشناسیم، بهجا منی آوریم. ما خود را مخاطب این آثار منی 
دانیم و شبیه به کسی که اسرتاق سمع می کند، سخن یکی را 
به دیگری در زمین و زمانی دور، دزدانه می شنویم و احساس 

می کنیم در این آینه ها مردگانی دیده می شوند که هفتاد کفن 
پوسانده اند. هرچند نسیان ما در شتاب و تیزی تیری که از چله 

کامن فردوسی، موالنا، سعدی، حافظ و... رها شده خللی وارد 
منی کند، هنوز هم پرتیراژ ترین کتاب ها پس از قرآن ومفاتیح، 
دیوان حافظ و مثنوی موالناست. هنوز هم آثار فاخر معامری 

باقی مانده از گذر قرون و هزاره ها ما را زمین گیر میکند و در 
برابر آنها دامن از کف می دهیم. هنوز هم خط خوش میرعامد، 
درویش عبدالحمید طالقانی و میرزا غالمرضا حال ما را خوش می 

کند و موسیقی مقامی و دستگاهی با جان ما سخن می گوید. اگر 
این آینه ها را بهجا منی آوریم و تصاویر منعکس در آن ها را از 
آن خود منی انگاریم , مهم نیست زیرا آینه ها ما را می شناسند 
و به نام می خوانند. ما غزلیات حافظ را از رس اسرتاق سمع منی 
خوانیم  بلکه خود را مهامن رس سفره او می دانیم. این مرتبه از 
هویت فرهنگی، سختجان ترین مراتب هویت فرهنگی است و 

هزاران شاهد برایش وجود دارد. 

مهمرتین  آسیب  این مرتبه از هویت فرهنگی  نسیان است  و 
مهمرتین  داروی این بیامری تذکر و آگاهی.
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مردم به هامن اندازه که محصول محیط اجتامعی هستند، ساخته ی 
محیط فیزیکی نیز به شامر می روند. این جمله که توسط یونگ گفته 

شده ما را به این نکته معطوف میکند که باید به محیط به عنوان 
یک عامل دقت کنیم و عمل این عامل را مورد بررسی قرار دهیم. از 
طرفی دیگر خانواده به عنوان مهمرتین نهاد اجتامعی یک جامعه که 
تأثیرزیادی را برای بهداشت روان و پایداری جامعه دارد در محیطی 
به نام خانه شکل می گیرد؛ در نتیجه ، این بررسی عامل در مهمرتین 

محیط یعنی خانه حتام بایستی مورد تأمل قرار گیرد. برای این کنکاش  
خانه وارطان به طراحی وارطان هوانسیان معامرمدرن ایرانی در که در 

سالهای 1327-1325 ساخته شد ؛ خانه زینت امللک ، خانه ای سنتی 
قاجاری که در سالهای 1252-1263 بنا شد رهگذری هستند تا ما به 

فهم رابطه ی انسان و عامل محیط خود )دراینجا فضای داخلی خانه( 
در سه زمینه رفتارمحیطی ، ادراک وشناخت محیطی و زیبایی شناسی 
محیطی دست پیدا کنیم. در ابتدا مبانی نظری بحث به طور مخترص 

و البته ناقص گفته شده و سپس به صورت کارکردی بر روی منونه 
موردی بحث خواهیم کرد.

ــــــــــــــــه ا�خ �خ لی  دا�خ ــــــــــــــــــــــای  �خ �خ
محمدحسني برشی - فائزه محمدی

اتاق خواب در طبقه 

اول

ناهار خوری در 

زیرزمین

حیاط

به  منظر  با  اطاق 

گلخانه در زیر زمین

کلفت خانه در ضلع 

جنوبی حیاط
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آلتمن چهار مفهوم خلوت، فضای شخصی ، قلمرو و ازدحام 
را پایه و اساس رفتار های فردی و اجتامعی انسان در ارتباط با 
محیط می داند. مثالً در مورد تأمین خلوت می گوید : » تأمین 

خلوت به قدری اهمیت دارد که در خانواده های پرجمعیت که 
در واحدهای کوچک آپارمتانی زندگی میکنند ، کسانی هستند که 
از حامم و توالت برای مطالعه کردن یا فکرکردن استفاده میکنند، 

زیرا این قسمت یکی از معدود قسمت های خانه است که فرد 
میتواند مطمنئ باشد حداکرث خلوت را دارد.« از سویی دیگرقرارگاه 

رفتاری به عنوان واحدهایی از محیط که فرد در زندگی روزمره 
آنها را تجربه میکند و با انجام و تکرار رفتارهای مشخص ، درون 

آنها قرار می گیرد، در واقع وضعیت های مختلفی هستند که فرد 
طی زندگی روزمره با آنها درگیر میشود و در هریک رفتار متناسب 

با آنرا انجام میدهد. به گونه ای که با گذر از یک وضعیت به 
وضعیت دیگر رفتارش تغییر میکند این قرارگاه رفتاری طبیعت 
فراشخصی دارد ، اجزاء قرارگاه رفتاری سینومرفی)همساختی( 

دارند قرارگاه رفتاری خود تنظیم گر و  نقش دهنده است این نظر 
بارکر است در مورد رفتار انسان در محیط.

درشاخه ای دیگر در علم  ادراک با چهار نظریه روبرو هستیم:

الگوی عدسی برانسویک ؛ دسته های پراکنده اطالعات . 1
پاالیش شده و ادراکی منظم را تشکیل میدهند؛ در این 

نظریه جزئیات فضا مثال نحوه ی چیدمان مبلامن به 
زیبایی واقعی )Actual Beauty( و میزان سودمندی و 

 Perceived( راحتی هر یک از اجزاء به زیبایی درک شده
Beauty( تعبیر شده است

نظریه کنش متقابل ادراک ؛ اطالعات فرد از محیط . 2
ماهیتی احتامل گرایانه دارد که به اعامل و رفتار فردی 
بستگی دارد ؛ این نوع نگاه به دلیل وابستگی متقابل 

اجزایش رصفا به تفسیر می پردازد

نظریه گتشالت ادراک ؛ دنیا در کل های معنی دار تجربه . 3
میشود و محرک های جداگانه منی بینیم ؛ که در شامره 

قبل در آن کنکاش کردیم

نظریه ی اکولوژیک ادراک )الگوی بوم شناختی گیبسون( . 4
؛ متام استفاده های بالقوه معانی احتاملی یک شیء به 
طورمستقیم در شعاع دیدگانی و یا در ساختار اطالعات 

غیربرصی و قابل دریافت توسط نظام های دیگر ادراکی 
قابل درک هستند. فرد باید بداند و در بیشرت موارد 

می آموزد که به دنبال چه چیزباشد، ادراک معنا مبتنی 
برطرح واره های ذهنی است و در نهایت ادراک مبتنی 

بر اطالعات از محیط )که می توان گفت معامری حواس 
گفته شده توسط یوهانی پاالسام بر اساس این نظریه 

است ( ؛ نظام های اکولوژیک ادراک به رشح ذیل است: 
نظام شنوایی، نظام المسه، نظام چشایی-بویایی، نظام 

بینایی

و درنهایت در علم محدود و بدون توسعه زیبایی شناسی با 
مفهوم زیبایی ، زیبایی شناسی ، معنای محیط و حس مکان روبرو 

میشویم که با نگاهی عقلگرا تر به مسئله رابطه انسان و محیط 
پرداخته اند.

اسامی مکان ها به 

ترتیب:

1.اتاق در پشت 

ایوان غربی

2.ایوان رشقی

3.در ورودی

4.ایوان رشقی

اسامی مکان ها به 

ترتیب

1.وردی

2.کریدور بعد از 

ورودی

اسامی مکان ها به 

ترتیب:

1.زمستان نشین در 

ضلع جنوبی

2.تاالر آیینه تابستان 

نشین

3.تابستان نشین در 

ضلع شاملی

حوضخانه در 

زیرزمین

حیاط
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افسانه اکربی - ساختامن بوعلی سینا

شمیم خوش طالع - سالن شهید بروجردی

افسانه اکربی - سالن هامیش شیخ مفید
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محمد حسین رادکانی - دانشکده فنی و مهندسی

فاطمه صنعت - مسجد و مزار شهید گمنام

شمیم خوش طالع - فرهنگرسا
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مریم خلیفه شوشرتی - ساختامن پروفسور حسابی

محمد علی نقیب زاده - ساختامن معصومیه و مزار شهید

مریم خلیفه شوشرتی - رسدر ورودی دانشگاه
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مهدیه سادات میرشفیعی - کتابخانه آیت الله قاضی

مهدیه سادات میرشفیعی - سالن هامیش شهید بهشتی

نرگس احمدبیگی - خوابگاه الغدیر
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رابطه انسان و محیط رابطه ای دو جانبه است.هامنگونه که 
انسان ها بر محیط اثر میگذارند، محیط نیز بر آن ها تأثیرگذار 

است.

از آنجا که ادراک انسان از محیط پدیده ای پویا است و با 
افزایش سن و آگاهی و تجربه تغییر میکند پس تأثیری که محیط 

بر انسان دارد در هر سنی متفاوت است.سنین کودکی به دلیل 
اینکه دوران شکل گیری پایه های شخصیتی ماست از اهمیت 

خاصی برخوردار است بهویژه اینکه انسان ها در دوران کودکی 
تأثیرپذیرترند و تجربه های محیطی در متام طول زندگی همراه 

ان ها خواهد بود، بنا براین محیطی که برای کودکان طراحی می 
شود باید با توجه به ویژگی های خاص این دوره طراحی شود.

برای رسیدن به یک طراحی مطلوب الزم است که معامر ویژگی 
های کودکان را کامال بشناسد و بتواند مثل یک کودک فکر کند 

تا فضایی که در نهایت خلق می شود پاسخگوی نیازهای کودکان 
باشد.

مطالعه در حوزه روانشناسی رشد می تواند راه خوبی برای 
شناخت کودکان باشد.

روانشناسی رشد	 

روانشناسی رشد یا روان شناسی تحولی، که در سال های گذشته 
با عنوان روان شناسی ژنتیک شناخته می شد؛ شاخه ای از علم 

روان شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول 
زندگی فرد می پردازد و از رشته های مختلف زیست شناسی، 

جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی کمک می گیرد. اگر چه 
روان شناسی رشد به متام مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ 

می پردازد، اما بر کودکی و نوجوانی تأکید دارد.

رشد یک فرایند چند بعدی است. این رشد شامل رشد جسمی ، 
Cognitive Develop- )رشد زبانی ، رشد عاطفی ، رشد شناختی 

ment( ، رشد اجتامعی ، رشد اخالقی و رشد شخصیتی است و 
توجه به مطالعه در مورد متام این جنبه ها یکی از اهداف روان 
شناسی رشد است. اهمیت این توجه به متام ابعاد رشدی باعث 

آگاهی و شناختی متعادل و چند بعدی در مورد کودک می شود و 
والدین و سایر افراد مرتبط با کودک را در درک و رفتار صحیح با 

کودک یاری می مناید.

تنوع زیادی از نظر رشدی درمیان افراد وجود دارد. این اصل به 
مفهوم تفاوتهای فردی در میان انسان ها اشاره می کند. همچنانکه 
می دانیم ویژگیهای ژنتیکی هر انسان منحرص به فرد می باشد لذا 

هر فرد با توجه به هامن ویژگیها و تاثیر محیط می تواند شکل 
واحدی در رشد داشته باشد با این حال برای راحتی در تحقیقات 
و ارائه الگو به یک سطح در رشد اشاره می شود و باید این نکته 
را در نطر بگیریم که همیشه یک فرد دارای ویژگیهای مخصوص 

به خود می باشد با این حال در خیلی از ویژگیها با گروه خود 
مشرتک می باشد.

پس اگرچه کودکان شخصیت های متفاوتی دارند ویژگی های 
مشرتکی نیز دارند که این ویژگی ها باید مبنای طراحی قرار 

گیرند.

مهم ترین ویژگی های کودکان که به بررسی آن ها میپردازیم 
عبارتند از:

متایل زیاد به بازی کردن و فعالیت

خالق بودن

نیاز به احساس امنیت

روحیه جستجوگر و کنجکاو

نیاز به طبیعت و فضای باز

امنیت	 

به گفته روانشناسان، اولین و مهم ترین فاکتوری که باید به 
آن پاسخ داده شود، تأمین و ایجاد فضایی است که کودک در 

ــــــــــــــــــد  اسی رسش ــــــــــــــــــــــــــ�خ �ش روا�خ
مطهره فاطمه نقوی - معصومه عظيمی - فرزانه امرالهی
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آن احساس امنیت داشته باشد. زیرا کودک تا قبل از وارد شدن 
به مهد کودک، متام وقت، در خانواده و در کنار پدرو مادرش 

بوده است. محیطی امن، شاد و صمیمی که همیشه مرکز توجه  
والدین بوده است.زمان وارد شدن به مهد، اگر فضا سختگیرانه 
و بدون انعطاف طراحی شده باشد، کودک در اولین قدم دچار 

ترس شده و این ترس، گاهی تا سالیان سال با او همراه می شود 
و همیشه در ناخودآگاهش یک ترس ناشناخته ای همراه اوست. 

کودک در محیط و فضایی که احساس امنیت نکند، احساس 
راحتی ندارد و به طور طبیعی و زنجیره وار مشکالت بعدی از 

جمله بازی نکردن، بی حوصله بودن، ترسیدن، پرخاشگری و 
عصبی شدن و ...به وجود می آیند. حال باید ببینیم که معامری 

چه پاسخی به این نیاز می دهد. اولین و راحت ترین پاسخ، 
ایجاد یک فضای بسته و دنج و گوشه است، اما نه فضای کامال 

بسته که کودک عصبی یا دچار ترس شود. فضای شیشه ای، 
فضایی با حفره های تو خالی، و یا حتی می توان امکاناتی برای 

ساخنت مکان در اختیار کودک گذاشت تا خود مکانی مطابق میل 
و سلیقه خود برای بازی یا مطالعه یا اسرتاحت انتخاب کند و 

بسازد. فضاهایی انفرادی و گروهی. 

مساله مهم دیگر،که در حفظ پیوند کودک با محیط و ایحاد 
حس امنیت روانی برای او موثر است،" وضوح و خوانایی محیط 

براي کودک" می باشد، محیطی که آن را به سهولت درک و تعبیر 
مناید. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های محیط مناسب، انطباق 

داشنت با توانایی شناختی و ادراکی کودکان است.

خالقیت	 

»تخيل از دانش مهمرت است، چرا که دانش محدود است، در 
حالی که تخيل همه ی علم را در بر میگريد« آلربت انیشتین

ــود دارد  ــردن وج ــق ک ــرای خل ــزه ای ب ــودک انگي ــر ک »درون ه
کــه آمــاده بيــدار شــدن اســت، امــا بــه وجــود آوردن رشايــط بــه 
منظــور حاميــت از تالشــهای خالقانــه ی کــودکان بــه مــا بســتگی 

ــرز دارد.« کارل راج

روان شناســان اظهــار میدارنــد: اگــر قــرار اســت انســان خالقانــه 
ــاز  ــی ني ــی و آزادی روان ــت روان ــی امني ــه دو ويژگ ــد، ب ــل کن عم

خواهــد داشــت.بايد بــه ايــن نکتــه توجــه منــود کــه زيبايــی تفکــر 
ــل  ــا درنظــر کــودکان قاب ــودن آن اســت. دني ــد ب کــودک در نامقي
انعطــاف و مطابــق اراده آنهــا قابــل تغيــري اســت، کــودک بــا قــوه 
ــرده  ــه ک ــات غلب ــر محسوس ــد ب ــی می توان ــوی خود،حت ــل ق تخي
ــاورد. ــا را بــه هــر شــکل کــه بخواهــد در بي و درذهــن خــود دني

با بررسی آراء دانشمندان چنین استنباط می شود که آنان تا 
حدودی در نکات ذیل اتفاق نظر دارند : 

اول آنکه خالقیت چون دیگر استعدادهای برش تا حدود زیادی 
اکتسابی است و مختص افراد ویژه نیست. 

دوم آنکه رشد خالقیت محتاج رشایط و طی مراحل آموزش و 
پرورش ویژه است.

گفته می شود که تخیل کودک اساس خالقیت اوست. کودکان 
قدرت تخیل شگفت انگیزی دارند که در سن 7-4 سالگی به اوج 
خود رسیده و با استفاده از چنین قوه تخیلی قادرند واقعیت ها 
را مطابق آنچه در درونشان است تغییردهند. این تغییر واقعیتها 

می تواند برای کودک خوشایند یا هولناک باشد. در صورت 
خوشایند بودن سهم بزرگی را دررشد خالقیت کودک دارد.

کنجکاوی که از محرک های مهم در امر یادگیری است، 
خصوصیتی است که با تحریک آن می توان خالقیت را در فرد 
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تقویت کرد.این ویژگی باعث میشود، کودک در جهت کشف و 
شناخت گام بردارد و قوه تخیل او تحریک شود. مطالعات درباره 

محرومیت از تحریکات حسی نشان میدهد که محروم کردن 
افراد از تحریکات حسی موجب اضطراب شدید و ناهنجاری 

های روانی میشود. برخی نظریه پردازان هم پیشنهاد میدهند 
گاهی اوقات محیط باید پیچیده وتحریک کننده باشد وهیجان 
را بازآفرینی کند وبه افراداحساس کشف کردن محیط را بدهد  
بنابراین”پیچیدگی”و”تحریک کنندگی” محیط های ساخته شده 

ازجمله خصوصیات مؤثربرخالقیت کودک هستند.ایجاد فضای 
باز در کنار فضاهای بسته داخلی، استفاده از عنارص متحرک در 
جداره ها و کف،استفاده از فرم های جدید، ایجاد اختالف سطح 

در فضا،گشودگی در و دیوار و ایجاد دید به فضاهای دیگر، ایجاد 
تضاد در رنگ آمیزی و نورپردازی)فضای تاریک در کنار فضاهای 

روشن و بالعکس( و استفاده از مصالح با بافت های متفاوت 
منونه هایی از ایجاد تنوع و تغییر ناگهانی در فضاست.

بازی	 

مهم ترين مشغوليت كودک در زندگي بازی است. كودک در 
جريان بازی و در يک زمان پرورش فكری، عاطفي جسمی و 

اجتامعی میيابد و آنچه او از طريق بازی به دست مي آورد به  طور 
مثبت كسب میكند، زيرا اساس آن تجربه است. اين تجربه ای 

است كه از طريق عضالت و حواّس خود كودک، به دست آمده 
است.

 بازی ييك از مهم ترين موضوعات تربيتی است كه بسيار مورد 
توجه روان شناسان و علامی تعليم  و تربيت قرار گرفته است. با آن 

 كه از زمان "ميشل متني" فيلسوف و مربی بزرگ فرانسه در دوره 
رنسانس مورد توجه خاص قرار گرفته است، ويل در هيچ عرصی 

به اندازه زمان ما بازی مورد مطالعه و تحقيق دقيق روان شناسان 
واقع نشده است. تحيقات جديد نشان داده است كه بازی تأثري 

بسياري در رشد بدين و ذهني كودكان دارد. بنابراین طراحی 
فضای بازی اهمیت زیادی دارد.

شاید یکی از مهمرتین قسمت طراحی، طراحی فضای بازی 
باشد. زیرا کودک هم نیاز به فعالیت های حسی و حرکتی دارد 
و هم فعالیت های تخیلی و ذهنی را باید تقویت کرد.کودکان 
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احساساتی چون ترس، اندوه، شادی و عصبانیت خود را از طریق 
بازی بیان و به این ترتیب احساس امنیت و ارزشمند بودن می 

کنند.

استفاده از بازی و فضایی که دارای سناریو باشد، سیال بودن 
و استفاده از فرم های ساده برای دکوراسیون فضای بازی، 

فضاهای پیچ در پیچ و در کل بهرت است از فضاهایی که خالقیت، 
کنجکاوی، حس همکاری و ... را درگیر می کند، دقت و مترکز را 

باال می برد، استفاده شود. 

طبیعت و فضای باز 

ادوراد ویلسون)1993( اظهار کرده است که طبیعت غنی ترین 
منبع اطالعاتی است که انسان ها در طول زندگی شان با آن 

برخورد می کنند. به عالوه این ماده خام به شکلی مداوم و خود 
به خودی در دسرتس متامی کودکان قرار دارد.برخی از تحقیقات 
روانشناختی پیرامون ترجیحات محیطی افراد، نشان می دهد که 

شهروندان و به ویژه کودکان، به طور کلی محیط های طبیعی 
و سبز شهر را به محیط های مصنوع شهری ترجیح می دهند. 
همچنین تحقیقات نشان می دهد سطح بازی و خالقیت بازی 

کودکان در اماکن دارای درخت و زمین چمن کاری شده دو 
برابر می شود. متایل عمومی کودکان به فضاهای طبیعی شهر و 
مضاعف شدن خالقیت آنان در فضاهای پردرخت و سبز نشانه 
سازگاری فیزیکی و روانی کودکان با محیط های طبیعی است. 
بنابراین طراحان به طرق مختلفی می توانند از این امکان برای 

رشد خالقیت کودکان استفاده منایند و محیطی برانگیزاننده ایجاد 
منایند که توانایی ها و مهارت های متناسب سن رشد ان ها را به 

چالش بطلبد.

پاركاش نیر که از معامران پیرشو در ایجاد تغییرات در طراحی 
مدارس است در مورد اهميت ارتباط درون و بريون در فضاهاي 

آموزيش مینويسد: " موجودات زنده به طور طبيعي طوري خلق 
شده اند كه نيازبه ارتباط با فضاي بريون دارند و اين نياز به 

ويژه در سنني پايني مشهود است . بنابراين بايد از هر فرصتی 
براي ارتباط فضاهاي درون و بريون استفاده منود".وی همچنني 

در مورد اهميت چشم اندازهاي داخلی و خارجی در مدارس 
نيز عنوان میكند:"به اين دليل كه بيشرت يادگريی در  مدارس در 

فضاهاي محدودشده اتفاق میافتد الزم است كه افقهاي ديد 
دانش آموزان را به وسيله خلق خطوط قابل ديد تا حدی كه 

ممكن است به بريون كالس بسط دهيم .مناظر 15 مرتی يا بيشرت 
به ما فرصت تغيري ديد را میدهد كه هم برای سالمت چشم و 

هم براي آسايش مهم است.

مطالعات نشان داده اند که کودکان محیط های طبیعی را برای 
بازی ترجیح میدهند.سوبل تحقیقاتی را در مورد زمین های بازی 
طبیعی بازبینی کرد و فهمید که این زمین های بازی دارای تاثیر 
مثبت روی رشد ارزش های زیست محیطی کودکان است و هر 
قدر تنوع مناظر محیط بیشرت باشد، درک کودکان از طبیعت و 
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تجاربشان در مورد آن افزایش می یابد. 

زمین های بازی طبیعی بیشرت می توانند در آموزش دادن مؤثر 
باشند. در جریان آموزش از طبیعت، کودک از طبیعت به عنوان 

محلی برای شناکردن، ماهی گیری، دیدار دوستان، باالرفنت از 
درختان، بازی با ماسه ها و غیره استفاده می کند. به عنوان مثال 

وجود یک جویبار در زمین بازی، موجب می شود تا کودک با 
فروبردن بدنش در جریان آب حرکت آب را احساس کند.

فضای منعطف	 

یکی از مهم ترین آیتم هایی که باید به آن توجه شود، انعطاف 
پذیر بودن فضا هاست. فضا باید هم از نظر محیطی و هم از 

نظر عملکردی منعطف باشد. 

یعنی بهرت است محیط و مکان دارای خط های منحنی و 
مالیم باشد که سازگار با روحیه کودکان است. و منظور ازفضای 

منعطف عملکردی این است که، فضا قابلیت اجرا و تبدیل شدن 
به فضای دیگری را داشته باشد. به طور مثال بتوانیم با حرکت 

دادن دیوار متحرک فضاهای کوچک، آنها را بزرگرت کرده و به 
عنوان یک سالن منایش یا فعالیت های گروهی استفاده کنیم. یا 

یک کالس می تواند دارای چند عملکرد همزمان باشد.

بررسی یک منونه	 

مهدکودک فوجی، مهدکودکی است که کامال بر اساس نیاز و 
روحیه کودکان شکل گرفته است.

مهد کودک فوجی

مهد کودک فوجی، ساخته شده در توکیو ژاپن، یکی از 
مهدکودک هایی است که بر اساس نیاز و رفتارهای کودکان 

ساخته شده است. طراحی این مهدکودک  در سال 2017 جایزه 
بین املللی Moriyama RAIC را برنده شده است. جایزه ای که 
در آن کاری از میان کارهای معامران معرفی می شود که ” درون 
بافت اجتامع خود قابل تغییر باشد “. در ادامه با این مهدکودک 

بیشرت آشنا خواهیم شد.

)Takaharu Tezuka( معامر: تاکاهارو تزوکا

مساحت بنا: 183 مرتمربع

سال امتام ساخت: 2007

مهد کودک فوجی در سال 2007 در اطراف یک درخت و با 
استفاده از شیشه و آهن و چوب ساخته شده است .این مهد از 

روشmontessori پیروی می کند؛ یک روش آموزشی که در آن به 
کودکان آزادی داده می شود تا در اطراف کالس های درس حرکت 

کنند و از طریق جستجو و اکتشافات به یادگیری بپردازند.

تزوکا کانسپت طرح خود را آینده نوستالژیک نامیده است 
جایی که او به شیوه ای توجه می کند که کودکان به طورطبیعی 

تصمیم می گیرند و بدون هیچ ابزاری بازی می کنند.

از ویژگی های خاص این مهد کودک توجه به طبیعی بودن 
محیط آن است.  در فضای آموزشی این امکان فراهم شده است 

تا درختان در هرجای که رس از خاک بر آورده اند به رشد خود 
ادامه دهند بنابراین مشاهده ی تنه ی درخت در کالس پدیده ای 

کامال طبیعی در این طراحی است. 

به گفته تزوکا:"من در فضای مهد کودک سعی کرده ام با متام 
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کلیشه های سنتی که در ساخت مهد رعایت می شد مبارزه کنم 
به همین دلیل آن را به شکل بیضی ساختم. طراحی آن به گونه 

ای است که شامل یک سقف دایره ای است و فضای روی سقف 
ساختامن هم به عنوان یک مسیر دویدن کاربرد دارد . یک حلقه 
ی بی انتها که کودکان می توانند به دنبال یکدیگربدوند. طبیعت 
در همه جای فضای اموزشی گسرتانیده شده است. تنه ی درختان 

از کالس ها رشوع شده و از سقف رسدرآورده اند و روی سقف 
به وسیله ی تورهای بزرگی فضای خالی پوشانده شده است . 

این تور به جایی برای بازی و باال و پایین پریدن کودکان تبدیل 

شده است. این فضای نامحدود برای بازی کودکان به گونه ای 
است که حس اشتیاق را دامئا در آن تازه نگه می دارد.

نرده های دور تا دور سقف به عنوان یک محافظ امن عمل 
میکنند و حیاط داخلی را به میدان بزرگ مرکزی تبدیل کرده اند، 
نرده ها به اندازه کافی نزدیک به هم هستند که بچه ها نتوانند 
رس خود را از آن عبور دهند اما به اندازه ای از هم فاصله دارند 

که بتوانند پاهای خود را از میان آن رد کرده و آویزان کنند.

پنجره های اطراف ساختامن از داخل به سمت درختان باز 
میشوند بنابراین بچه ها میتوانند از داخل آن در متام اوقات 
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درختان را ببینند، در زمان تفریح یا زمانی که منتظر اتوبوس 
هستند میتوانند روی سکو های اطراف درخت بازی کنند.

نورگیرهای سقفی که روی زمین عرشه، دیده می شوند، باعث 
ورود نور طبیعی به کالس های درس همکف می شوند و کودکان 

می توانند از این سوراخ ها همکالسی خود را بینند. این به این 
معنی است که سقف کالس ها به شکل پنجره ای است و کودکان 

هم میتوانند آسامن را نگاه کنند و هم بازی دوستانشان روی 
سقف را.

پنج کانال آب، آب باران را درون مخازن آب ریخته و آن ها را 
لربیز میکند در نتیجه کودکان میتوانند در آب و هوای مرطوب 

زیر ریزش آبشار مانند آنها بازی کنند.

با از بین بردن مرزهای بین فضاهای درونی یک مرکز آموزشی 
با فضای بیرونی ،فضای نشاط آوری برای کودکان فراهم شده 

است و یک فضای نامحدود بازی و یادگیری آزادانه برای کودکان 

به وجود آمده است.

تزوکا در توضیح ایده ساخت زمین بازی گفته است:

میخواستیم هیچ مرزی بین کالس های درس و بازی وجود 
نداشته باشد،ما منیتوانیم از کودکان بخواهیم رسشان را با کتاب 

و درس گرم کنند و فقط چند ساعتی آنها  را برای بازی به حیاط 
بفرستیم. زمین های بازی کودکان میتوانند اشکال هندسی 

گوناگونی داشته باشند که کودکان در آنها ریاضی یاد بگیرند. 
بازی های دسته جمعی ،میتواند حس تعاون و همکاری را در 
آنها تقویت کند و شعر نویسی بر روی دیوارها میتوانند آنها 

را با ادبیات آشتی دهد؛ بنابراین در این مهدکودک هیچ گونه 
تجهیزاتی برای بازی نصب نشده است و به جای آن خود معامر 

فضا را به عنوان یک زمین بازی بزرگ ،توصیف میکند که کودکان 
میتوانند آزادانه در این محیط امن حرکت کنند، بیفتند یا خیس 

شوند.
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فضای داخلی به گونه ای طراحی شده که کودکان در مرکز و یا 
قلب آن قرار دارند، درهای کشویی در طبقه همکف اجازه می 

دهد که کالس های درس در روزهایی با آب و هوای خوب، رو به 
عنارص بیرونی باز باشند.

به جای استفاده از دیوار برای جداسازی فضاها، معامران جعبه 
هایی را با ابعاد مناسب برای کودکان ایجاد کرده اند که از چوب 

سبک و با لبه های گرد ساخته شده اند و میتوان آن را روی 
یکدیگرچید تا قفسه ها و فضا هایی برای منایش شوند.

با باز نگه داشنت کالس های درس، صدای 600 دانش آموز، 
رسو صدای مثبت و سفیدی را که می توان در طبیعت یافت، 

تولید می کند. Tezuka زمانی به این ایده رسید که آهنگ ساز و 
زیست شناس مولکولی Tsutomu Ohashi را مالقات کرد.

معامر با گوش دادن به یک اجرای موسیقی اندونزیایی 
که Ohashi به او پیشنهاد کرد، متوجه شد که صوت مذکور 

توسط رسوصدای جنگل نامفهوم شده بود، چیزی که او به طور 
ناخودآگاه می توانست در زمان متاشای منایش فیلرت کرده و 

نشنود.

Tezuka در این باره توضیح داده است: ” درست شبیه به یک 
ماهی که منیتواند در آب تصفیه شده زندگی کند، بچه ها هم 

منی توانند در یک محیط متیز و دست نخورده، آرام و کنرتل شده 
زندگی کنند.“

و همچنین این فضا برای جلوگیری از بروز اسرتس و نگرانی 
در کودکان طراحی شده است؛ زیرا بررسی شده وقتی کودکان 

در محیطی بسته ملزم به ساکت بودن میشوند دچار اسرتس می 
شوند.

طراحی زیبا و هوشمندانه فضای آموزشی موجب بروز عکس 
العمل مثبت و بهبود روابط بین کودکان خواهد شد هچنین 

این امر در باال رفنت سطح یادگیری و میزان کسب موفقیتشان 
در زمینه ی مورد عالقه شان نیز تاثیر قابل مالحظه ای خواهد 

داشت.

هنگامی که بچه ها برای اولین بار رشوع به برقراری ارتباط و 
تعامل با ساختامن کردند، یک لحظه به شدت عاطفی بود”!

Tezuka :« ساده بود؛ آن ها رشوع به دویدن کردند. این فراتر 
از انتظارات ما بود. من در کنار مدیر مهد کودک نشسته بودم و 
همه اشک می ریختند. شگفت انگیز بود، یک واکنش رسیع به 

فضا!« 

نتیجه گیری	 

هامنطور که دیدیم روحیات کودک به خصوص در سالهای اولیه 
به شدت حساس و تأثیرپذیر است، و توجه به هر یک از مواردی 

که گفته شد حائز اهمیت است.

 متأسفانه امروزه کمرت به این مسائل توجه می شود و در 
محیط اطراف خود می بینیم ،فضایی که تا به امروزعملکرد 
مسکونی داشته، یک شبه، با چسباندن چند استیکر شاد و 

کودکانه و گذاشنت چند تاب و رسرسه، تبدیل به مهدکودک می 
شود. بدون آنکه بدانند که این محیط چه تأثیری در روح و روان 

کودک دارد.  "ادوارد تی هال" یکی از کارشناسان ارتباطات در 
نظریه مهم خود به نام زبان خاموش معتقد است که فضا سخن 
میگوید و زمان حرف می زند و این بدان معناست که یادگیری 
تنها در کالس درس اتفاق منی افتد وبلکه در و دیوارمدرسه نیز 

هامنند کتاب و معلم برای دانش اموزان حامل پیام هستند و با 
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کودکان سخن می گویند.

به طور خالصه می توانیم بگوییم که فضایی که برای یک 
مهدکودک باید طراحی شود باید دارای ویژگی های زیر باشد: 

1( رسشار از حس امنیت 

2( انطباق محیط با توانایی شناختی و ادراکی کودک

3( ارتباط درون با بیرون )طبیعت( 

4( پیچیدگی و تحریک کنندگی محیط 

5( دارای اختالف سطح در فضا 

6( تضاد در رنگ آمیزی و نورپردازی 

7( طراحی فضای بازی 

8( فضایی منعطف از نظر جابه جایی مبلامن و تغییر کاربری 
و عملکرد فضا

9( و ...

مواردی که ذکر شد، خالصه ای از نیازهای یک مهدکودک 
استاندارد است،چون اگر بخواهیم هر کدام را به تفصیل بحث 

کنیم چند ده صفحه و ساعتها زمان احتیاج داریم. 

بنابراین قدم اول شناخت نیازهای کودک است، حال بعد از 
شناخت، به مرحله پاسخگویی به این نیازها می رسیم که این هرن 

یک معامر است که چطور و چگونه بتواند به این نیازها پاسخ 
حداکرثی بدهد. 
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تفکر همسایگی به عنوان واحد تحلیل اجتامعی و پایه بست 
قلمرو برای یک گروه اجتامعی حامی شکل گرفته است. به دلیل 
اینکه که واحد فضایی محدود شده یا هامن همسایگی با شبکه 

ارتباطات اجتامعی همخوانی نداشته با کاهش سطح تعامالت 
اجتامعی و در نتیجه کاهش امنیت و کیفیت زندگی همراه شده 
است. پس با افزایش این تعامالت اجتامعی خواهیم توانست به 
امنیت ، بهداشت روانی  و کیفیت زندگی بهرت دست پیدا کنیم. 

در مقاله همسایگی و جامعه، مبنای تفکر همسایگی و همچنین 
چهار نگاه به مسئله ی جامعه را بررسی کردیم و از آن رهگذر 

سعی در افزایش تعامالت داشتیم. اما در این پژوهش سعی 
داریم با کنکاش در دو نظریه احساس اجتامعی شدن   و در 

ادامه نظریه تعامل گرایی منادین )که هر دو نگاهی شیء گونه به 
جامعه دارند( به فهم رابطه ی محیط ، اجتامع بپردازیم تا قدمی 
دیگر در مسیر افزایش تعامالت اجتامعی در همسایگی برداریم 

؛ در این مسیر برای فهم بهرت و درک رابطه ی نظام مند به بررسی 
سه منونه موردی می پردازیم؛ مجتمع مسکونی اکباتان با مقیاس 
متوسط اجتامعی ، پروژه باغ ونک با مقیاس کوچک اجتامعی و 

نیز مجتمع مسکونی آریا با مقیاس کوچک اجتامعی.

 	)SOC( sense of community ،احساس اجتامعی شدن

قابل قبول ترین معنی احساس اجتامعی شدن از نظر مک ویلن 
 )David W. McMillan and David M. Chavis( و چاوییس

در سال 1989 ارائه شده است؛ »احساس تعلق به یکدیگر و 
در نهایت تعلق به گروه،و یک اعتامد مشرتک که به سبب این 

اعتامد، نیازهای اشخاص از طریق تعهد به همکاری با یکدیگر ، 
روبه رو میشوند« که چهار شاخص اصلی برای بررسی احساس 

اجتامعی شدن وجود دارد : 

عضویت در گروه )membership(؛ حریم هایی که به مردم 
حس تعلق داشنت را می دهد

ارتباط عاطفی مشرتک )shared emotional connection(؛ 
جایی که احساسات ، ادراکات و عهد های معنوی نقش بازی 

می کنند

تاثیر متقابل روی یکدیگر )influence(؛ احساس متقابل بین 
فرد و اجتامع

 integration and fulfillment of( یکپارچگی و برآوردن نیازها
needs(؛ ایده قابل توجه در اینجا به اشرتاک گذاشنت ارزش هاست 

، اعضا باید قادر باشند همدیگر را درمورد نیازهایشان راضی 
نگهدارند و بتوانند اهداف ، اولویت ها و اعتقاداتشان را باهم به 

اشرتاک بگذارند.

دامنه احساس اجتامعی شدن	 

احساس اجتامعی شدن دارای طیفی به شکل زیر است که 
نشانگر میزان این احساس می باشد؛

 :  )community attachment( به هم پیوستگی اجتامعی
مشخص شدن بوسیله اجتامع ؛ رضایت اجتامعی ، ارتباط کم ، 

حس فردیت ، یکپارچگی محلی بلند مدت

هویت اجتامعی )community identity( : تعریف هویت 
بوسیله اجتامع ؛ انطباق ، انسجام ، تداوم ، منحرصبه فرد

تعامل اجتامعی )social interation( : مشارکت داشنت در 
اجتامع ؛ همسایه بودن، برخورد اجتامعی اتفاقی و گهگاه ، 

مشارکت در اجتامع ، حامیت اجتامعی

پداسرتیانیسم )pedestrianism( : آشنا بودن با اجتامع ؛ حمل 
و نقل انبوه 

ارتبــاط بیــن احســاس اجتامعــی شــدن و عوامــل اجتامعی 	 
شناختی ـ 

سطح اقتصادی یکسان،پایین بودن سطح تحصیالت، خلوت و 
محلی بودن، احتامل اینکه بیشرت در آن اجتامع خواهند ماند )رد 
اجاره نشینی( ،امید به زندگی طوالنی در جامعه،امنیت و ایمنی 
)رابطه با SOC دوری( ،داشنت بچه در خانواده )زیرا برای بازی 
نیاز به فضای باز دارند( ،یاری اجتامعی و مشارکت در فعالیت 
های اجتامعی بر تقویت احساس اجتامعی شدن موثر هستند. 

همچنین زنان به صورت کالسیک از مردان SOC  بیشرتی دارند. 
بعالوه در سنین باال نیز SOC پرنگ تر است. 

کاهش و زوال سطح اعتامد را می توان مهمرتین عامل 
اجتامعی- شناختی کاهنده SOC دانست. 

د�خ ـــــــــــــــــــــماعی سش �ت ا��اس ا�ب
فائزه بذرگری - محمدحسني برشی

1
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ــن املــان هــای معــامری و احســاس اجتامعــی   ــاط بی ارتب
شــدن

وجود فضاهای عمومی،معامری نوآورانه و طراحی سایت،تراکم 
و مقیاس مناسب و زمین های ترکیب شده می توانند به تقویت 
احساس اجتامعی شدن کمک کنند. فضاهای عمومی و فضاهای 

سبز برروی کیفیت تعامالت و سالمت ذهنی و در نتیجه احساس 
اجتامعی شدن تأثیر شدیدی دارند؛همچنین دسرتسی آسان به 

پیاده روها، داشنت حیاط جلویی، انواع امکانات تفریحی،تجاری 
و خدمات آموزشی بر تقویت احساس اجتامعی شدن بی تأثیر 

نیستند.

 Symbolic interactionism،تعامل گرایی منادین

جرج سیمل )george simmel( در 1903 برای نخستین بار روی 
ارزیابی تأثیر محیط فیزیکی برروی افراد تحقیق کرد.اومعتقد 

است که فرد و محیط فیزیکی دو عامل  هستند که روی یکدیگر 
اثر مستقیم می گذارند.

در ادامه جرج هربرت مید )George Herbert Mead( اعتقاد 
داشت که اشیاء چه غیر متحرک و چه متحرک معناهای منادینی 

در محیط دارند  و این معنا ها بر رشد خود )self( و تعامل با 
محیط مؤثر اند.

براساس تحقیقات بالمر )Blumer( در 1969 اشیاء به سه 
دسته ی اجتامعی،انتزاعی و فیزیکی تقسیم می شود که در این 

پژوهش اشیاء اجتامعی افراد یا ساکنان ،اشیاء انتزاعی احساسات 
و عواطف ساکنان و اشیاء فیزیکی فضاهای عمومی و محیط 

ساخته شده  هستند.

هر شیء برای ما معانی خاصی دارد و این معانی بین فرد و 
شیء می تواند ارتباط، رفتار و تعامل را تغییر دهد. منادها به ما 
کمک میکند که وضعیت را تعریف کنیم و این تعریف به نوبه 

خود به ما میگوید که چگونه عمل کنیم. این عمل میتواند سبب 
ایجاد تعامالت مثبت وشکوفایی احساس اجتامعی شدن در بین 
مردم شود. اشرتاک معانی سبب ایجاد مرز بین شخص و فرد و 

درنتیجه تقویت احساس اجتامعی شدن میشود.از نظر تعامالت 
منادین تشویق مردم به تعامالت بیشرت در جامعه، همکاری، 

اشرتاک منادها سبب تقویت احساس همبستگی، افزایش احساس 
اجتامعی شدن و افزایش امنیت می شود.محیط فیزیکی مؤثرترین 

عامل بر ایجاد احساس امنیت و رضایت از همسایه ها است که 
با حمل معانی منادینی که به آن ها اختصاص می دهد سبب 

پیرشفت های شخصی وایجاد تعامالت می گردد.

مجتمع مسکونی اکباتان 

مجتمع اکباتان در منطقه ای متوسط)به لحاظ اقتصادی ـ 
اجتامعی( در تهران واقع شده است. اکباتان یک شهر برنامه ریزی 

شده به عنوان یک پروژه ی آپارمتانی مدرن، به منظور تأمین 
مسکن ارزان برای کارکنان دولت در بخش غربی شهر در اوایل 
دهه 50 طراحی شد. هدف از پروژه ایجاد خانه های مسکونی 

مدرن در ایران براساس پالن های شهری اروپا و آمریکا و به 
منظور کنرتل جمعیت تهران بود. اکباتان یکی از بزرگرتین 

مجتمع های مسکونی در خاورمیانه با 500, 15 واحد برای000,0 
7 ساکن در سه فاز با متام امکانات رفاهی اعم از مدرسه،بیامر
ستان،کتابخانه،مسجد،مغازه و مرکز خرید طراحی شد.فاز یک 

این مجتمع که قدیمی ترین فاز در بین دیگر فازهای این مجتمع 
است قبل از انقالب اسالمی در سال 1357 تکمیل شد و پس از 

انقالب برخی از فضاها در این مجتمع تغییر کردند.

اکباتان بیشرتین احساس اجتامعی شدن را دربین همه 
ی منونه های موردی داراست)69 درصد SOC(  و در دامنه 

هویت اجتامعی؛ متامی اجزای احساسات جامعه اعم 
از:عضویت،نفوذ،ادغام،تحقق نیازها و ارتباط عاطفی مشرتک در 

بین زنان و افراد جوان بیشرت از مردان است.

پارامرتهای معامری همچون کیفیت باالی فضاهای عمومی و 
فضاهای سبز،طرح بندی های ساختامن،پیاده روها و امکانات 

عمومی مانند مغازه،مرکز خرید،مدرسه،کتابخانه،مرتو،مسجد و 
ورزشگاه ها نقش قابل توجهی در افزایش کیفیت تعامالت مردم 

عوامل اجتامعی - 

اقتصادی و معامری 

که سبب soc )حس 

اجتامعی شدن( 

میشود

مدل تعامل گرایی 

منادین

2
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،ارتباطات و احساسات مثبت در بین اجتامع را ایفا می کنند؛ و 
متام این امکانات رفاهی که سبب ایجاد شانس تعامل بیشرت در 

بین مردم،ارتباط با یکدیگر،پیوسنت به معانی و تقویت مرزها 
می شود .

دسرتسی به همه ی رسویس ها و آن چه که مردم بدان نیاز دارند 
سبب می شود که آن ها را در جامعه نگه دارد و به آن ها کمک 
می کند که به گونه ای رفتار کنند که مانند یک خانواده ی بزرگ 

هستند.

 عالوه بر این عوامل فیزیکی،سطح اقتصادی_اجتامعی مشابه 
ساکنان،مدت سکونت،احساس ایمنی و امنیت،داشنت فرزند،یاری 

اجتامعی،سطح تحصیالت مشابه و سن عوامل مهم دیگری 
هستند که در تقویت احساس اجتامعی شدن در این مجمتع 

کمک می کنند.

مجتمع مسکونی باغ ونک	 

مجتمع مسکونی باغ ونک در سال 89 در منطقه ده ونک )یکی 
از مناطق نسبتا مرفه تهران( ساخته شد. ایده ی اصلی طراحی باغ 
ونک بهبود احساس اجتامعی شدن شهروندان و احیای احساس 

قدیمی بودن مکان به روش استعاری است.به همین منظور 
از درختان قدیمی به عنوان مجسمه های چوبی و شکل گیری 
باغچه های منادین در رسارس مجتمع استفاده کردند همچنین 
از معامری حیاط مرکزی و آب منای کوچک در مرکز حیاط که 

شاخصه ای از معامری سنتی و کهن ایرانی است استفاده کردند.

اگرچه در ساختامن از پارامرتهای زیادی مانند استفاده از 
مرتیال های سنتی در ساخت،ایجاد فضاهای سبز،محل های 

کوچک برای نشسنت در هرطبقه،گیاهان معلق،پرسپکتیو های 
مناسب و... برای بهبود کیفیت تعامالت انجام شده اما علی رغم 

وجود این فضاهای عمومی با کیفیت باال،مجتمع مسکونی باغ 
ونک کمرتین احساس اجتامعی شدن را در بین منونه های دیگر 

داراست.)39 درصدSOC( و در دامنه بهم پیوستگی اجتامعی.

در این مجمتع مردان بیشرت از زنان در تقویت احساس 
اجتامعی شدن مؤثرند. عدم وجود احساس عضویت و اشرتاک 

ارتباط های عاطفی در بین ساکنان بیشرتین تأثیر را بر روی 
تضعیف احساس اجتامعی شدن دارد.

عموماً ساکنان این مجتمع از حیاط مرکزی و مکان های عمومی 
استفاده منی کنند و فقط خانوادههایی که دارای فرزند هستند از 
این امکانات استفاده می کنند که آن هم به دلیل مزاحمت هایی 
که به دلیل بازی های کودکان و رس و صدای آنان برای همسایه ها 

ایجاد می شود خانواده ها ترجیح می دهند که فرزندان خود 
را برای بازی و تفریح به محلی خارج از مجتمع بربند. در این 

مجتمع مسکونی ویژگی های معامری تأثیری بر احساس اجتامعی 
شدن و ایجاد تعامالت ندارند. 

شاید بتوان گفت سطح باالی اجتامعی ـ اقتصادی و رشایط 
مناسب زندگی، افراد را مستقل تر کرده و  بنابراین نیاز افراد به 

یکدیگر کمرت و در نتیجه میزان تعامالت آن ها کاهش یافته است. 

مجتمع مسکونی 

اکباتان

مجتمع مسکونی 

اکباتان

مجتمع مسکونی 

باغ ونک
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از سویی دیگر،از آن جا که این مجتمع تقریبا نوساز است،طول 
مدت کم سکونت ساکنان در این مجتمع سبب کم تر شدن 

تعامالت و همچنین کم شدن احتامل ایجاد احساس اجتامعی 
شدن شده است.

مجتمع مسکونی آریا 

مجتمع مسکونی آریا در محدوده ی ساخت مسکن اجتامعی 
مهر می باشد که به گفته ی ساکنین 3 سال از افتتاح نهایی آن 

می گذرد. این مجموعه در منتها الیه جنوب غربی شهرپردیسان قم 
قرار داشته و دارای 6 بلوک در راستای شامل رشقی ـ جنوب غربی 
می باشد. این مجتمع با بلوک های سفید و قرمز خود را از بافت 

البته شکل نگرفته آن منطقه جدا کرده است. فضا های عمومی 
با هندسه ی شبکه ای طراحی شده است. در این مجتمع برخالف 

عمده مجتمع های همجوار فضای پارکینگ تعبیه نشده است. این 
مجمتع دو درب ورودی داشته در رشق و غرب که درب رشقی 

رصفا نگهبانی دارد.

طبق افکارسنجی انجام شده توسط نگارندگان این مجتمع با 
56 درصد SOC بر اساس تست SCI از حد متوسط حس اجتامع 

برخوردار است که مردان حس اجتامع بیشرتی نسبت به زنان 
دارند که بیشرت در تعامالت اتفاقی است )و در دامنه تعامل 

اجتامعی(. عمده ی افراد در این مجمتع درآمد کمی داشته و 
همین امر هم سبب جمع شدن این افراد در مجتمع است در 

نتیجه شبکه ارتباطات اجتامعی افراد در کنار هم قرار گرفنت آنها 

تأثیری نداشته است. بیشرت تعامالت در مردان در نگهبانی و درب 
ورودی رشقی و برای زنان در مرکز مجموعه رقم می خورد ؛ در 

اهمیت تعامالت در درب ورودی می توان این دلیل محکم را آورد 
که دو درب ورودی باعث شده تا تقریبا دو همسایگی به صورت 
نهان داشته باشیم. اثرگذاری ، مهم ترین شاخص حس اجتامع در 
این مجمتع است. فضای سبز کم کیفیت ، عدم تعبیه فضای بازی 

بچه ها ، عدم ایجاد مرکز و فضای سکون برای همسایگی ، نبود 
طراحی فضای نیمه خصوصی، غیرانسانی بودن مسیرهای پیاده و 
الیه بندی نادرست آنها، عدم تعبیه فضای پیاده تا خارج مجتمع 

و تداخل آن با مسیر خودرو ، نور کم در شب که مهم ترین زمان 
حضور مردان در مجتمع است را میتوان از عوامل کالبدی مخل 
در ایجاد  SOCنام برد. سطح ضعیف اقتصادی و در نتیجه نیاز 

افراد به همدیگر برای حل مشکالت، و ارزش های مشرتک )به 
عنوان مثال هیئت و چای دادن شب جمعه( و عالیق مشرتک 

را می توان عوامل اصلی تعامالت در این مجتمع نام برد. عنرص 
کالبدی شاخص مؤثر بر حس اجتامع را می شود در مرز مشخص 

آن )دیوار( با محیط اطراف مشاهده کرد.

به علت عدم همکاری شکل گرفته در مسائل حتی مرتبط با 
نیازهای اولیه  مجتمع ، راه حل های طراحانه رصف برای بهبود 
مجتمع با احتامل باال شکست خواهدخورد ؛ حتی به طور مثال 

اگر با نیرویی خارجی کیفیت فضای سبز را افزایش دهیم در 
نهایت برای نگهداری آن قطعا به مشکل برمی خوریم یا مثالً اگر 
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با رجوع به طرح کلرنس پری )رجوع کنید به مقاله همسایگی 
و جامعه در شامره 2 نرشیه( سعی در ایجاد فضای تجاری 

برای درآمدزایی مجموعه بکنیم به علت تراکم پایین ، آن نهاد 
اقتصادی به سوددهی نخواهد رسید و پایدار نخواهد ماند. پس 

نیاز به فهم درست این جامعه ی همسایگی داریم ، هامنگونه 
که در مقاله همسایگی و جامعه در مورد آن بحث کردیم ؛ بر 
آن مبنا برای ایجاد حس اجتامع در این مجتمع کارهای زیر را 

می توان انجام داد؛ مترکز بر بر روی ارزش های مشرتک ، استفاده 
از تکنولوژی ، مترکز بر روی میزان جرم و امنیت  به صورت شئ 
گونه ، فهم فاصله طبقاتی اقتصادی ، که برای ایراد طرح نیازمند 

بررسی دقیق تر آن مجموعه خواهد بود.

پایان 

عوامل معامری مثل فضاهای عمومی و فضاهای سبز تأثیر 
زیادی روی ایجاد و تقویت احساس اجتامعی شدن دارند ولی 

وجود این عوامل به تنهایی کافی نیست؛بلکه متغیرهای اجتامعی 
برجسته مانند طول اقامت،سن،جنسیت،عوامل اجتامعی ـ 

اقتصادی و داشنت فرزند هم در تقویت و تضعیف احساس 
اجتامعی شدن موثرند.

 معامران معموال منیدانند که برای چه کسانی با چه نیازهایی 
طراحی می کنند.این رویکرد،رشایط اجتامعی را که دریک مکان 

و فرهنگ مشخص قرار دارد،از بین می برد. به طور مثال در این 
مقاله مجتمع مسکونی باغ ونک یک مثال بارز از طراحی های 
خودمختار است به طوری که مکان های عمومی در آن بیشرت 

شبیه  به یک منایشگاه هرنی بوده و کمرت از آن استفاده می شود. 
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ساختامن های دولتی و هم سویی تجدد 

بنا های عمومی بیانگر خصوصیات ، روحیات و آمال یک 
جامعه هستند از این رو منی توانند رصفاً موضوعی کامالً سلیقه 

ای و یا منایانگر سبک و مدی خاص باشند ؛ چرا که این ها 
موضوعاتی گذرا هستند و کمرت مورد اقبال عمومی قرار می 

گیرند. فضا در معامری بحثی پایدار است که اگر گیرا ، قوی و 
بدیع باشد کهنه منی شود و می تواند روح مکان را تغییر دهد. 

بنا های عمومی مهم که غالباً در کتب تاریخی معامری ثبت 
شده اند ، اغلب در تحول مفهوم مکان نقش داشته اند. منظور 
از مکان الگوی ذهنی و عملی ترصف و تصاحب فضا از طرف 

کسانی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بنا رس و کار 
دارند.

بخش عظیمی از ساختامن های ساخته شده دولتی پس از 
انقالب توسط معامران نسل دوم معامری معارص ایران طراحی 
و اجرا شده اند. عمده دغدغه معامران در طراحی پروژه های 

دولتی تلفیق تکونولوژی معارص با سنت و فرهنگ ایرانی است. 
در این راستا کار های بسیار مهمی طراحی و ساخته شده اند 

ولی آنچه این ساختامن ها را جدا از سایرین قرار می دهد و به 
نحوی نقطه ضعف آن ها می باشد ، زبان کلیشه ای و منسوخ 

آن ها است ؛ که این ضعف را می توان نتیجه خالء سی ساله ای 
که میان معامران ایرانی و تحوالت معامری و تکنولوژی روز دنیا 

افتاده است ، دانست.

در این میان ساختامن دفرت کار منایندگان مجلس شؤرای اسالمی 
با متام ریزه کاری های خود بنایی مدرن و مکعب مستطیلی شکل 
است که با پذیرفنت نشانه هایی مایل است خود را بنایی تاریخی 

نشان دهد. 

ساخت برج ها و ساختامن های بلند مرتبه  

واقعیت این است که بخش مهمی از هزینه های ساختامنی در 
جهان رصف کنرتل کیفیت می شود و در ایران چون کارفرمایان نه 
دغدغه تکنولوژی تولید مصالح و نه دغدغه کنرتل کیفیت را دارند 

، ساخت برج های بلند ، سود آور است.

در ایران در حال حارض ساخت برج های بلند مرتبه تجاری 
مسکونی و مختلط بیش تر در شامل شهر در حال انجام است.

دو علت ارزانی نیروی کار و عدم رعایت استاندارد ها و 
مقررات معامری و شهرسازی می تواند باعث کمرت شدن هزینه 

برج سازی در ایران نسبت به دنیا باشد. در احداث ساختامن باید 
تخصص های الزم و مراجع کنرتل کننده خاص دخالت مستقیم 

داشته باشند مثل شهرداری ، آتش نشانی ، وزارت نیرو ، مخابرات 
، مسکن ، رشکت گاز و ...

نخستین ساختامن بلند ایران دارای 10 طبقه در سال 1328 تا 
1330 توسط هوشنگ خانشقاهی )نوه ی ممتحن الدوله اولین 

معامر تحصیل کرده ی ایرانی( در تهران خیابان شاه آباد )جمهوری 
اسالمی( ساخته شد.

ساختامن پالسکو با 16 طبقه اولین ساختامن بلند مرتبه با 
اسکلت فلزی در ایران است. ساختامن تجاری 13 طبقه آلومینیوم 

، ساختامن بانک کار ، برج سامان و مجموعه مسکونی بهجت 
آباد از ساختامن های بلند مرتبه معروف قبل از انقالب بودند. 

بعد از انقالب در سال های پایانی دهه 70 در پس افزایش قیمت 
زمین در تهران و فروش تراکم در شهرداری آغاز شد ؛ لذا آن چه 

مهم است چگونگی ساخت و رعایت مقررات و استاندارد ها 
است که برای قانون مند کردن کارهای ساختامنی نیاز به تجربه 

اندوزی داریم.

شکل گیری معامری آکادمیک و تحول طراحی مسکن  

در ایران سال های 1340 تا 1350 خورشیدی گرایش به معامری 
مدرن از طریق دو عامل » بانک ساختامنی « و فارغ التحصیالن 
معامری دانشگاه های داخل و خارج از کشور با شعار »ساخت 

خانه های ارزان  قیمت« بیدار گردید.

ساختامن 10 

طبقه از هوشنگ 

خانشقاهی

خیابان جمهموری 

)شاه آباد (

1.سال 1394

2.سال 1342

ـــــــــــــــما�خ ها و  ار�ت ری آ�پ کل گ�ی را�خسش ــــــما�خ های مدر�خ در ا�ی �ت سا�خ
رضوان فتحی - افسانه اکربی - ماندگار آتشرت - الهام کرباسی
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بانک ساختامنی که بعد ها با نام سازمان مسکن فعالیت کرد 
، نقش به سزایی در رفع مشکل عمده آن دوران یعنی گرانی 

مسکن ، کرایه خانه ها و ناتوانی افراد بی بضاعت در پرداخت 
اجاره خانه ها داشت. از جمله مسائل آن دوران این بود که 

رسمایه داران رسمایه خود را عوض این که در کار های تولیدی و 
صنعتی به کار برند و به بنیه اقتصادی کشور کمک کنند ، متام 

رسمایه های خود در معامالت خانه و زمین به کار برده و هر روز 
با باال بردن قیمت خانه و زمین عرصه را بر طبقات مردم کم مایه 

تنگ کرده بودند ؛ به حدی که تهیه مسکن برای این طبقه از 
مردم تقریباً نامقدور شد. در این میان بانک ساختامنی با رسمایه 

وزارت کشاورزی و رشکت سهامی بیمه ایران با هدف تهیه مسکن 
طبق اصول فنی و تنزل مال االجاره ها تأسیس گردید و مقداری 
اراضی اطراف تهران که از دستربد مصون مانده بود و همچنین 

اراضی نازی آباد به عنوان رسمایه در اختیار این بانک گذاشته شد 
و در هامن ابتدای تأسیس ، این بانک توانسته بود تا اندازه ای 

مقدمات حل این مشکل بزرگ را در کشور فراهم مناید.

 از سویی دیگر تأثیر گذار ترین گروه ها در تثبیت اصول و 
مفاهیم معامری مدرن در ایران ، عمدتاً در خانه های مسکونی 

معامران تحصیل کرده در خارج از کشور و فارغ التحصیالن 
دانشکده هرن های زیبای دانشگاه تهران بعد از دهه 40 

خورشیدی بودند. هر چند این دو گروه از نظر تأثیر گذاری با 
هم قابل مقایسه نیستند چراکه اصول مفاهیم معامری مدرن در 

ایران عمدتاً از مجرای فارغ التحصیالن معامری دانشگاه تهران 
هدایت می شد. 

همچنین افرادی چون : وارطان هوانسیان ، گابریل گورکیان 
، محسن فروغی و علی اکرب صادق در پی خلق معامری مدرن 
ایران بودند و با اینکه با تکه پاره هایی از یک پیشینه معامری 
سنتی رو به رو بودند با به کارگیری اصول و مفاهیم معامری 

توانستند با تجدیدی کردن پالن و منا ها ، بنا ها را به صورت یک 
شیء مستقل ، رصفاً با بررسی عملکرد و روابط مفاهیم و عنارص 

و ... طراحی منایند.

در این بین وارطان هوانسیان شاید از با نفوذ ترین و پرکار 
ترین معامر گروه نسل اول در حیطه طراحی خانه باشد. ویژگی 
منحرص به فرد خانه های او هم از لحاظ زیبایی و هم عملکرد 
بسیار موفق و تأثیر گذار است . او استفاده از فرم های مدور ، 
پنجره های پیش آمده کامنی ، بالکن های کامنی و تجربه خود 
را از کار با معامر فرانسوی آنری سوواژ ، و از جمله جلوه های 

خاص آرت نوو ، که در کار سوواژ شهرت داشت وارد طرح خانه 
ها ، آپارمتان های تجاری-مسکونی خود کرد.

آپارمتان نشینی 	 

به علت دارا بودن رسویس های خدماتی درب منزل و رشد 
فراگیر صنایع مواد غذایی تفاوت رسویس هتل ها و شهر های 

مدرن در این حیث به حداقل رسیده است و هرچه این تفاوت 
به صفر نزدیک تر شود ، کل شهر فارغ از فرم ظاهری خانه ها و 
ساختار حمل و نقل و ترافیک و غیره را می توان به یک آپارمتان 

یا هتل تشبیه منود.

از لحاظ ظاهر آپارمتان ها هم که بخواهیم در نظر بگیریم 
سبک مدرن خانه ها را به سمت و سوی صورت تجملی و لوکس 

سوق داده و از حقیقت خود به عنوان خانه فاصله گرفته اند.

از آنجایی که کار و روابطی که به وسیله کار برقرار می شود ، 
بنیاد های راستین جامعه اند ؛ بنابراین بررسی عمیق تر مسئله 

آپارمتان نشینی بدون طرح این مهم ممکن نخواهد بود. به تدریج 
با ایجاد مشاغل در کارخانه ها و فاصله افتادن میان محل کار و 

محل زندگی و کشاندن افراد از کاِر خانه به سمت کار در کارخانه 
ها ، خانه ها محلی برای خواب شبانه و اسرتاحت فرد شد تا 

دوباره از فردا در محل کار خود حارض شود. به این ترتیب شور 
و حال زندگی از خانه گرفته شد و مقدمات تبدیل آن به آپارمتان 

را فراهم آورد. 

منبع 	 
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سقف پارچه ای کششی:	 

سازه ی پارچه ای کششی آن چه را که یک فرد معمولی ممکن 

است چادر بنامد  توصیف می کند. واژه ای که اهل صنعت با 

بی میلی از آن اجتناب می کنند؛ زیرا مفاهیمی نظیر قابلیت 

شعله ورد شدن، بی دوام بودن و مردمان کوچ نشین پر از گرد و 

خاک را در ذهن تداعی می کند. با این وجود سازه های پارچه ای 

کششی پوشش ها یا تعریف کننده فضا های محصوری هستند که 

در آن ها پارچه از قبل شکل داده شده و پیش کشیده می شود تا 

فرمی را ایجاد کند که تحت تاثیر انواع بارها در محیط پایدار باشد 

و ویژگی همیشگی آنها جاذبه شان است. سازه های پارچه ای 

کششی با جرات و جسارت ارائه کننده اشکال منحنی در جهانی از 

زوایای قائم هستند و در محیط معامرانه ای مملو از به کارگیری 

ماهرانه الیه ها و نازک کاری ها برای مخفی کردن رفتار یک 

ساختامن، اشکالی های تک هستند که ساختار، نحوه رفتار و حتی 

اتصاالت خود را جسورانه در معرض منایش می گذارند. 

افسون عوام وبهت معامران:	 

سازه های پارچه ای کششی از این جهت که فرم های شان تا حد 

زیادی از مالحظات سازه ای نتیجه می شوند و به شکل بسیار 

تاثیرگذاری جریان نیروها در سازه را انعکاس می دهند با بهرتین 

سازه های پوسته ای سنگی یا بتنی قابل قیاسند؛ همچنین طرح 

سازه آنها برخالف اغلب فرم های ساختامنی از بیان معامرانه شان 

جدایی ناپذیر است که اغلب موجب محو شدن مرز مشخص بین 

نقش های مهندس سازه و معامری می شود.

امروزه بخش عمده ساخت و ساز به دالیل عملکردی و 

فرهنگی مستطیل شکل است و از استفاده از شکل های منحنی 

اغلب خودداری می شود اما در سقف های پارچه ای کششی 

تقریبا متام فرم ها منحنی اند و زوایای کمی قامئه اند. معامران 

در چنین فرهنگ محدود و مقیدی از طراحی معارص به ندرت 

برای آن ها نقش پیدا می کنند و معموال کمرتین نقش برصی را 

برای آن ها در نظر میگیرند؛ همین عدم تجانس برصی سقف 

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ی �ش ه های عخ سارخ
فاطمه صنعت - محدثه تنها
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های پارچه ای با جریان اصلی معامری معارص تا حدی دلیل 

چشم پوشی از آن در مجالت معامری بوده است فرهنگ فرم 

های معامری همواره پر از ارجاعاتی به مذهب، جهان طبیعت، 

هندسه و خود تاریخ بوده است. جریان مدرن معامری از بسیاری 

از قیود رها شده اما حجم پروری دقیق فرم ها و الگوهای برصی 

منای ساختامن ها مملو از ارجاع های مستقیم به کار های خلق 

شده توسط هرنمندان و مجسمه سازان معارص است که این نیز 

یکی دیگر از دالیل کم توجهی به این نوع سازه است.

سازه پارچه ای کششی به دلیل نداشنت ویژگی هایی چون 

نقشامیه ی مذهبی و هندسه ی مجرد، از بسیاری از تاییدات 

فرهنگی که مبنای متون معامری را فراهم می کنند بی نصیب 

می ماند. آن ها چیزی ورای بیان برصی انتقال نیروهای کششی 

یا فشاری میان عنارص سازه ای تداعی منی کنند؛ با این حال این 

سقف ها مملو از اشاره به اسالف  خودشان یعنی چادرها هستند؛ 

اما به دلیل تداعی ضعف های چادر گذشته، این ارجاع متولیان 

صنعت را دلگرم منی کند.

درک سازه های پارچه ای کششی:	 

معامران اغلب به دلیل سیامی تندیسگون خالص سقف های 

پارچه ای به رساغ آن می روند. این سقف ها از راه شکل، رنگ 

و یا کیفیت عبور نور از سطوح آن ها در هر ساختامنی که به 

کار می روند شور و هیجان به ارمغان می آورند و هنگامی که به 

عنوان بخش کوچکی از یک زمینه  معامرانه بزرگرت استفاده می 

شوند؛ کانون معامرانه ای ایجاد می کنند. هنگامی که این مصالح 

به صورت مجسمه و تندیس برای تزئینات منایشی درون یک 

ساختامن استفاده شود؛ جنبه سازه ای پارچه تحت کشش کامال 

نادیده گرفته می شود. 

یکی از عوامل معامرانه که سقف های پارچه ای کششی را 

این چنین متاشایی می کند؛ بازی آزادانه آن ها در فضاست. آن 

ها همراه باد تکان می خورند و شکل هایشان از نقاط مختلف 

پیوسته تغییر می کند؛ هم چنین در برخی طرح ها به کمک 

قطع و وصل پارچه و یا کابل کشی بند بند، بیننده را با تصاویر 

همزمان نور و سایه، درون و برون، نهان و آشکار به بازی گرفته 

و به جلوه گری می پردازند. ضمنا معامران ممکن است از سبکی 

و نیمه شفافیت پارچه ها برای تسهیل و ترتیب انتقال از بیرون 

به درون استفاده کنند. برای مثال سایه بان های پارچه ای جز 

اصلی منای مغازه های خیابان های اصلی سنتی محسوب می 

شوند با این حال از این ویژگی پارچه ها در بناهایی نظیر )هرن 

های الکرتونیکی( در شهر ردوود کالیفرنیا)1( تبدیل به معامری 

واالیی شده است.

در بیشرت کارهای ساختامنی به تقریب کل انتخاب های زیبایی 

شناسانه بر عهده معامران است با این حال در سازه های پارچه 

ای کششی فرم و سازه یکی هستند و در حین حفظ پایداری 

سازه ای و قابلیت باربری آن دستکاری شکل فقط به میزان 

محدودی امکان پذیر است؛ به عالوه اتصاالت و جزئیات سازه 

ای به طور معمول منایان هستند؛ بنابراین در سازه های پارچه 

ای کششی تاثیر برصی کار مهندس سازه چشمگیر است و بیان 

سازه ای تا اندازه ای اجتناب ناپذیر می شود. در این جاست که 

اهمیت همکاری میان طراحان معامری و سازه ای بسیار پررنگ 

می شود و طرح های موفق نتیجه پیوند مناسبی از اهداف 

زیبایی شناسانه و عملکردی هر دو رشته می باشند.

 قوانین طراحی:	 

  برای ساده شدن درک فرض میکنیم یک سقف پارچه ای شبکه 

ای از نخ های منفرد است. یک نخ تحت کشش قوی و پایدار 

است اما برای مقاومت در برابر نیروهای فشاری یا خارج از 

صفحه ضعیف است و باید هندسه اش را تغییر دهد. این مسئله 

به یک مصالح پارچه ای بافته شده تامین داده می شود. بهره 

گیری از مزیت مقاومت کششی پارچه همزمان با مهار ضعفش 

در فشار و خمش محرک اصلی زمینه سازی قوانین شکلیابی 

سازه های پارچه ای کششی می شود. گاهی طراحان فوالد یا 

سایر اجزای متداول را برای تامین مقاومت فشاری و خمشی 

اضافه می کنند. تامین این مقاومت از راه اعامل انحنا و پیش 

تنیدگی به پارچه هم امکان پذیر است. در بیشرت موارد به کمک 

تامین انحنا در هر دو جهت داخل و خارج در متام نقاط سطح 

پارچه به شکل محدب و الیاف جهت دیگر به صورت مقعر قابل 

انجام است. به پارچه ها یا دیگر سطوح که دارای چنین انحنای 

مختلف  الجهتی هستند اشکال »آنتی کالستیک« گفته می شود.

منایش برداری 

نیروهای کششی و 

فشاری

رفتار سازه در برابر 

نیروی رو به باال باد
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تولید اشکال آنتی کالستیک:	 

 در نبود تکیه گاه هوای فرشده سقف های پارچه ای با اندازه 

های قابل توجه منی توانند بدون انحنای آنتی کالستیک بارهای 

متغیر را با اطمینان تحمل کنند. فرم هایی که به شکل آنتی 

کالستیک حاصل می شوند؛ می توانند به دو نوع زین اسبی و 

مخروطی طبقه بندی شوند. می توان این دو نوع را برای خلق 

کل دامنه اشکال سقف پارچه ای دستکاری و ترکیب کرد. اعضای 

فشاری که اغلب بیشرتین استفاده را برای نگه داشنت سازه های 

پارچه ای کششی دارند؛ عبارت اند از: پایه ها )عنارص فشاری 

خطی که در سازه های مخروطی استفاده می شود( و قوس ها 

)عنارص فشاری منحنی که سقف های زین اسبی را شکل می 

دهند(. سازه های متکی به پایه  متایل به فرم هایی دارند  که 

نوک تیز، بلند باال و هیجان انگیزند؛ در حالی که سازه های متکی 

بر قوس متایل به شکل هایی دارند که گسرتده، خفته و آرام 

هستند.

هرن طراحی:	 

 سقف های پارچه ای کششی هرن خلق فرم بر مبنای دستکاری 

ماهرانه رشایط تکیه گاهی است تا اشکالی خلق شود که از نظر 

زیبایی شناسی و عملکردی رضایت بخش و با رصفه اند، توانایی 

باربری مناسبی دارند و قابل  اطمینان اند. دام هایی که تحقق 

یک ایده طراحی را مشکل یا غیر ممکن می کند عبارت است از: 

انحنای ناکافی پارچه- انحنای ناکافی کابل- خامته نامناسب دیرک 

های پایه-  نسبت ابعادی بیش از حد )اختالف ارتفاع زیاد بین 

نوک سقف و تکیه گاه پیرامونی(- اعضای فشاری طویل- واژگونی 

انحنا- سازه تکیه گاهی ناپایدار.

 تنوع فرم یکی از شاخصه های ساختامن های پارچه ای 
کششی است؛ با این حال به دلیل الزامات مربوط به انحنای 

غشا، مناهای سازه های پارچه ای کششی نیمرخ بلند دارند و منی 
توانند با نیمرخ های صاف رایج مطابقت داده شوند. نیمرخ های 

صاف تنها در سازه های کوچک یا سقف هایی با سازه تکیه گاهی 
مدوالر کوچک استفاده می شود که بیشرت نقش یک پوشاننده را 
به عهده دارد تا یک عنرص سازه ای واقعی. از دیگر ویژگی های 

جالب سازه های پارچه ای کششی قابلیت بکارگیری آنها در طیف 
وسیعی از دهانه هاست )دهانه های بیش از 200 مرت(.

 با تکامل فناوری مصالح در نیمه دوم سده بیستم و معرفی 
پارچه های فایربگالس و روکش شده با پلی ترتا فلوئوراتیلن ، 

ویژگی های بنیادین ساختارهای پارچه ای دستخوش تغییرات 
اساسی شده است. 

در مجموع فایربگالس با روکش تفلون به عنوان با کیفیت ترین 
پارچه موجود جایگاه خود را حفظ کرده و در مواردی که قابلیت 
حمل یا هزینه کم، اولویت دارند،استفاده از آن توصیه منی شود. 

شاخص های کارایی پارچه 

خواص مکانیکی: خواص مکانیکی مهم پارچه های معامری 
عبارتند از: مقاومت کششی، مقاومت پارگی و سختی. آزمایش 

های مختلفی روی پارچه ها انجام می شود تا میزان کارایی پارچه 
های معامری بررسی شود. 

دوام: دوام یک غشای پارچه ای به عوامل مختلفی بستگی 
دارد؛ از جمله مقاومت در برابر تنزل کیفی ناشی از تابش 

فرابنفش؛ آسیب حاصل از پدیده جذب مویین،حمله از ناحیه 
جلبک ها یا دیگر مواد ارگانیک و مانایی مقاومت درزها. 
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انتقال نور: دسته های الیاف در یک پارچه سازه ای تراکمی 
دارند که آنها را به تقریب مات می کنند بنابراین سازه های 

پارچه ای کششی ، نیمه شفاف اند یعنی نسبتی از نوری که به 
سطح خارجی آنها برخورد می کند را به فضای داخل منتقل می 

کنند.

مقاومت در برابر آتش: قابلیت تأمین ایمنی در برابر آتش در 
سازه های پارچه ای کششی معارص بسیار بهرت از مصالح غیر 

سنتزی چادر های سنتی است. سنجش میزان آتش گیری غشاها را 
با آزمایش های زیر انجام میدهند:

 مشخصات سوخنت سطح مصالح ساختامنی)آزمایش  1. 
پخش شعله(

آزمایش های آتش پوشش های سقف)سوخنت نیمسوز یا . 2
گسرتش شعله(

رفتار مصالح در یک کوره لوله ای قائم در750 درجه . 3
سانتی گراد

آزمایش های آتش برای منسوجات و فیلم های ضد شعله. 4

مالحظات هزینه: قابلیت حمل ،اندازه بزرگ ، شکل های 
پیچیده، عدم تقازن و استفاده از آسرت از جمله عوامل افزایش 
هزینه یک سازه نسبت به مساحت پالنش است. هزینه های 
مهندسی سازه برای سقف های پارچه ای نسبت به بیشرت فرم 
های ساختامنی به دلیل تحلیل های پیچیده ی آنها و الزامات 

جزئیاتشان ، باالتر است. 

شکلیابی و تجزیه و تحلیل	 

روش ها شکلیابی غیر عددی : یکی از روش های مدل های 
فرای اتو)مهندس طراح آملانی( ساخنت با استفاده از حباب های 

صابون بود. این روش دوخاصیت جالب دارد: یکی اینکه آنها 
تنش هایی کششی در سطح غشا ایجاد میکنندکه در متام نقاط و 
در همه ی جهات آن مساوی هستند دیگر اینکه چنین سطوحی 
برای اتصال حباب به لبه ها و تکیه گاه هایش کمرتین مساحت 

را دارند. 

روش های رایانه ای: طرح دهکده املپیک مونیخ، اوج هرن 

طراحی سازه های کششی بر مبنای مدلسازی فیزیکی را به 
منایش گذاشت. نرم افزار های تحلیل سازه ی کنونی در مدلسازی 

هندسه غیر خطی عملکرد خوبی دارند اما اغلب توانایی 
مدلسازی رفتار غیر خطی مصالح پارچه ای را ندارند. در عوض، 

مهندسان برای رضیب ارتجاعی این مواد در جهات تار و پود، یک 
مقدار را در نظر میگیرند. مقادیر مناسب آنهایی خواهند بود که 
بیانگر میانگینی از سختی ماده در دامنه کاربردهای معمول آن 

باشند. 

مثرات شکلیابی و پیش تنیدگی دقیق: برنامه های شکلیابی، 
تجزیه و تحلیل و الگو کردن، همراه با هم، سه زکن ابزارهای 

محاسباتی را تشکیل می دهند که پیش بینی کارایی شکل های 
بسیار متنوع سقف های پارچه ای را محقق کرده اند. پیرشفت 
هایی که در زمینه فناوری محاسباتی از دهه 50 میالدی حاصل 

شده است، دقت کار را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است. 
چنانکه شکل سازه متام شده و تنش های پارچه،کابل ها و عنارص 

تکیه گاهی را تحت بارگذاری می توان به دقت پیش بینی کرد. 

منبع:	 

 سازه های غشایی ، نویسنده: سودا حسن زاده
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