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مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی

مطالعة مقایسهای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع
*
در تهران
علیرضاعینیفر**،1آزادهآقالطیفی

2

 1دانشیاردانشکدهمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران.
 2دانشجویدکترایمعماری،دانشکدهمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/2/6:تاریخ پذیرش نهایی)90/5/3:

چکیده:
ساماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصههای خصوصی و عمومی و ایجاد سلسله مراتب فضایی میسر میشود و
عرصههای تعریفشدة زندگی نیز ،احساس تعلق به محیط را افزایش میدهد و به محیطهای مسکونی هویت میبخشد .این
مقاله مفهوم قلمرو را بهمنزلۀ یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسان با محیط مسکونی ،موردتوجه قرار داده است .برای
این منظور ،عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در مجموعههای متداول مسکونی گسترده در سطح و ارتفاع تحلیل شده است .دو نمونه از
این الگوهای سکونت در شهر تهران ،شامل بخشی از شهرک اکباتان و شهرک غرب ،برای آزمون نتایج انتخاب شده است .روش
تحقیق کیفی و رویۀ عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل نقشهنگاری ذهنی است .نتایج حاصل از پیمایش نشان میدهد که
درصورت تأمین خدمات و فضاهای سبز و فضاهای جمعی الزم ،گسترش در سطح و ارتفاع ،تاثیر چندانی در رضایت از قلمروهای
اولیه ،ثانویه و عمومی ندارد .در عین حال گسترش در ارتفاع و هماهنگی کالبدی بناها ،ضمن ایجاد قلمرو عمومی و تقویت هویت
محلی ،قدرت قلمروهای ثانویه را کاهش میدهد .همچنین بررسیها نشان میدهد ،محدوده قلمروهای طراحیشده بر قلمرو ذهنی
ساکنان منطبق نیست و عالوه بر آن از نظر ساکنان نقش عوامل ادراکی-روانی ،اجتماعی ،جغرافیایی -فرهنگی بیشاز دیگر عوامل
ازجمله عامل کالبدی ،در رضایت از قلمروهای مختلف مؤثر است.

واژه های کلیدی:
قلمرو ،مجموعه مسکونی ،فضای عمومی -خصوصی ،شهرک اکباتان ،شهرک غرب.
* این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری نگارنده دوم با عن وان “تبیین الگوی تعامل انسان و خانه معاصر در ای ران” به راهنمایی
آقای دکتر علیرضا عینی فر و مشاوره آقای دکتر عیسی حجت است که بدینوسیله از زحمات ایشان قدردانی م یشود.
** نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: aeinifar@ut.ac.ir ،021 -66402444 :

18
نشریههنرهایزیبا  -معماریوشهرسازی شماره 47پاییز1390

مقدمه
دیدگاههای تعاملی در مکاتب روانشناسی بر این باورند که
انسان با محیط ارتباط برقرار مینماید ،در آن دخل و تصرف
میکند و از آن تأثیر میپذیرد .از سوی دیگر نیاز انسان به خانه
بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است .با تاکید بر دیدگاههای
اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان ،محیط
زندگی از کیفیت الزم کم بهر ه میماند و ساکنان محیطهای
مسکونی با کم شدن حس تعلق به محیط زندگی ،دچار نوعی
بیهویتی میشوند .عالوه بر این ،به دلیل مشکالت موجود در
شهرهای بزرگ ،گریزی از گسترش مجموعههای از پیش طراحی
شده و انبوه وجود ندارد و پرداختن به جنبههای انسانی طراحی
چنینمجموعههاییضرورتمییابد.محققانباتمرکزبرنیازهای

چیستیقلمرو
فرهنگ دهخدا قلمرو را اسم مرکبی با معنی ملک ،مملکت و
والیت متصرفه معرفی کردهاست .ملک و والیتی که در آن نوشته
قلم پادشاهی رود و مردم آنجا نوشته او را قبول نمایند ( 1فرهنگ
دهخدا ،ذیل واژه قلمرو) .همچنین قلمرو را معادل واژه انگلیسی
 Territoryقرار میدهند .فرهنگ وبستر ،این واژه را “از ریشه
عالوه بر محدوده

 Terraبهمعنی زمین معرفی میکند و آن را
تحت تملک ،معادل زمین یا آب تحت اختیار یک ملت ،کشور یا
قانون و نیز محدود ه مشخصشده برای فضای خاص فعالیت
یا جریان فکری میداند”(.)Webster Dictionary, 1977, 1884
بنابراین مفهوم قلمرو ،از منظر زبان در حیطه اختیارات ،متصرفات
و تملکات قرار میگیرد؛ با نگاه تاریخی نیز خواهیم یافت که از
همان ابتدای سکونت انسان و ایجاد سرپناههای اولیه ،شکلدهی
آگاهانه به محیط زیست سبب نوعی نشانهگذاری هدفمند شده
است که از تحت تملک قرار دادن محدودهها حکایت دارد .این
نشانهگذاری را میتوان در غارهایی متعلق به  30000سال پیش،
بهصورت دیوارنگارهها مشاهد ه نمود (راپاپورت)6 ،1382 ،؛ این
شواهد حکایت از نشانهگذاری محل سکونت و اهمیت حریمگذاری
و تعیین قلمرو نزد انسانهای نخستین دارد.
ن است که
بررسی مورخان و جامعهشناسان نیز نشانگر آ 
رفتار قلمروگرا  2یا قلمروپایی و پیامدهای آن مانند مالکیت و دفاع
ی گروههای انسانی میتوان
فعال را در طول تاریخ و در تمام 
مشاهده نمود .هرچند رفتار قلمروگرا ،فرآیندی پیچیده است که
بر حسب شرایط و مقتضیات زمان تغییر میکند؛ با این وجود
این رفتار سبب شده است که انسانها یک نشانه و مکان را برای
هویت یگانه خود در جهان برگزینند؛ این نشانه و مکان برای هویت
شخصی و هویت اجتماعی قاب ل رویت است و نوعی حس مالکیت
همراه با دفاع را بهوجود میآورد (.)Lawson, 2001, 167
استفاده از مفهوم قلمرو در علوم امروزی ،سابقهای کمتر

فضایی انسان در محیط زندگی ،موارد متعددی را مهم دانستهاند
که ازجمله میتوان به امنیت فضایی ،روابط اجتماعی ،خوانایی،
خلوت ،حرمت انسانی و هویت اشاره کرد .بسیاری از این نیازها
جز با عرصهبندی محیط زندگی قابل تامین نیستند .عرصهبندی
محیطهای مسکونی ،نیازمند سلسله مراتب فضایی ،عملکردی،
اجتماعی و غیره است که با مفهوم قلمرو ارتباط ناگسستنی
دارند (بحرینی .)1378 ،در این مقاله با این باور که ارتباط انسان
و محیط به عوامل مختلف و متعددی وابسته است ،موضوع قلمرو
را به منزلۀ یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت ارتباط انسان و
محیط مسکونی ،دردو مجموعة در سطح و ارتفاع در شهر تهران
(شهرک اکباتان و شهرک غرب) بررسی و تحلیل میشود.

از یک قرن دارد .ظهور این مفهوم را میتوان در تحلیلهای
جامعهشناختی زندگی شهری (در دهه  )1920جست و جو کرد.
زمانی که مصاحبهگران ،کارکرد گروههای اجتماعی را بررسی
میکردند ،ب ه طور مداوم به قلمروهایی برخوردند که با مکانهایی
مجزا میشدند تا گروههایی اجازه ورود به قلمرو گروههای دیگر
را نداشته باشند (آلتمن .)127 ،1382 ،گاه این قلمروها رنگ وبوی
نژادی میگرفت و گاه به رده اجتماعی خاصی تعلق داشت .برخی
عالمتگذاری شده بودند و برخی تنها از طریق رفتار قلمروگرا
قابل شناسایی بودند.
در این میان بررسی و مطالعه رفتار قلمروگرای حیوانات
تاریخچهای طوالنیتر دارد و دلمشغولی پژوهشگرانی همچون
هاوارد 3در دهه  ،1920کارپنتر 4در دهه  1950و نایس 5از
دهه  1940تا  1960بوده است (لنگ 1384 ،و بحرینی.)1378 ،
درک مفهوم قلمرو در زندگی حیوانات ،سادهتر است .برخی از
متخصصان مانند برت 6قلمرو را قسمت دفاعی محدوده النه
میدانند ( .)Burt, 1943برخی دیگر مانند کارپنتر ،آن را پیچیدهتر
دانسته و معتقدند که مفهوم قلمرو نظام رفتاری پیشرفتهای است
که بر حسب زمان و مکان تعریف میشود .این قلمرو حدود 30
نقش ،از جمله فضاسازی مناسب یک جمعیت حیوانی ،نظارت بر
رشد بچهها ،کاهش پیکار بر سر جفت ،امنیت و دفاع را برآورده
میکند (آلتمن.)131 ،1382 ،
رفتارهای قلمروگرای انسانها و حیوانات را میتوان از
جنبههایی به یکدیگر شبیه و متفاوت دانست .از شباهتهای این
دو میتوان به عالمتگذاری جهت نشان دادن مالکیت ،دفاع از
قلمرو و تعلق فردی یا گروهی اشاره کرد؛ ولی عمده تمایز در
تنوع نسبی عضویت گروهی انسان است .حیوانات در گروههای
معدود و انسانها متعلق به گروه های زیادی هستند و در هر
دورهای از زندگی خود نقشهای اجتماعی متفاوتی دارند که هریک
از این نقشها قلمرو متفاوتی میطلبد (همان .)133 ،عالوه برآن،
قلمرو برای انسانها نه تنها مفهومی مکانی است ،بلکه محصول
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ساختهها و انگارههای ذهنی است (لینچ.)170 ،1384 ،
مفهوم قلمرو تنها موضوعی فضایی نیست ،بلکه یک پدیده
اجتماعی نیز هست .درحقیقت قلمرو را میتوان موقعیت و مکان یک
اجتماع در فضا دانست ( .)Lawson, 2002, 168الزم به ذکر است
که در مقابل ،بسیاری از رفتارهای اجتماعی نیز دارای جنبههای
قلمروگرا هستند که باید بهصورت فضایی تعریف شده و با توجه
به مکانها تغییر یابند .در حقیقت ،قلمرو ابزاری شاخص برای گذر
از یک فضای ساده است که میتوان آن را یک سازوکار پشتیبان
برای نیازهای اصلی زندگی مانند هویت ،انگیزش و امنیت دانست.
بنابر تحقیقات متخصصانی مانند آردری ،قلمروپایی از نیازهای
اصلی اکثر موجودات است.)Ardrey, 1967 in Lawson, 2001, 167( 7
لذا میتوان ادعا نمود که قلمرو نقش اساسی در زندگی انسان دارد
و این امکان را فراهم مینماید که فضای اطراف خود را ساماندهی
نموده و به آن هویت فردی یا جمعی دهد .قلمروپایی با امکان تغییر
محیط و به نوعی شخصیسازی آن تاثیر بهسزایی در ایجاد حس
هویت دارد(.)Roberts & Russel, 2002, 17

انواع قلمرو و عوامل شکلدهنده به آن
باوجوداینکهمفهومقلمرودرشرایطمتفاوتابعاددقیقوثابتی
ندارد ،تالشهای متعددی صورت گرفتهاست که گونههای مختلف
قلمرو را شناسایی نماید .یکی از اساسیترین گامها در تشخیص
ی در محیطهای مسکونی است.
انواع قلمرو ،توجه به عرصهبند 
الکساندر و چرمایف در یک تقسیمبندی ،سلسلهمراتب فضاهای
ی شهری ،فضاهای عمومی
عمومی شهری ،فضاهای نیمهعموم 
یک گروه ،فضاهای خصوصی یک گروه ،فضاهای خصوصی
یک خانواده و فضاهای خصوصی افراد را معرفی کردهاند .چنین
تقسیمبندی را میتوان به صورتی کلیتر ،یعنی فضاهای عمومی،
نیمه عمومی ،خصوصی و نیمه خصوصی معرفی نمود (بحرینی،
 .)21 ،1378در این راستا داگالس پورتیوس سه مقیاس فضایی را
در درون هم تعریف کرده است ،مقیاس اول فضای شخصی است
که منظور از آن محدودهای غیر قابلرویت در اطراف فرد میباشد
که مزاحمی به آن راه ندارد؛ مقیاس بعدی ،فضای متکی به خانه
است که از آن به طور فعال دفاع میشود و مقیاس آخر ،فضای
دردسترس خانه میباشد که مکان رفتاری زندگی فرد است (لنگ،
 .)170 ،1384بههمین صورت الیمن و اسکات نیز دو نوع قلمرو،
یعنی قلمرو «خانه» و «تعاملی» را معرفی کردهاند (آلتمن،1382 ،
 .)140حسینالشرکاوی نیز چهارگونه قلمرو مکانی را تحت عنوان
قلمرو پیوسته (حباب فضایی متعلق به فرد) ،مرکزی (فضاهای به
شدت شخصی مانند اتاق و خانه) حامی (فضاهای نیمه عمومی
و نیمه خصوصی) و پیرامونی (فضاهای عمومی) معرفی میکند
(لنگ.)170 ،1384 ،
چنینتقسیمبندیدرشهرهایقدیمیایراننیزبهواسطهوجود
سه نوع فضا با خصوصیات متفاوت قابل شناسایی است .این
سه نوع فضا فضاهای عمومی به صورت گذر و میدان ،فضای
نیمهخصوصی -نیمه عمومی به صورت یک بنبست اختصاصی

یا یک هشتی که به چند خانه راه داشته است و فضای خصوصی
حیاط و عناصر در بر گیرنده آن را شامل میشود .بدین ترتیب
قلمرو را میتوان به قلمرو یک محله ،قلمرو چندین واحد مسکونی و
قلمرو یک واحد مسکونی تقسیمبندی نمود( 8توسلی.)68 ،1369 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهشگران ،انواع قلمرو را برمبنای
سلسله مراتب دسترسی ،مقیاس و یا مفاهیم مرتبط ،مشخص
میکنند .ایروین آلتمن با درنظر گرفتن این عوامل ،دستهبندی
جامعی از قلمرو را به ترتیب زیر ارائه کرده است:
• قلمرو اولیه :قلمروهای اولیه تحت مالکیت و استفاده
انحصاری فرد یا گروه خاصی است ،دیگران نیز آنها را مالک این
ی تحتاختیار افراد هستند و در
قلمروها میشناسند؛ به شکلی دائم 
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زندگی روزمره نقش اساسی دارند .براور نیز این نوع را قلمرو
شخصی نامیده و نمونه آن را خانه میداند.
• قلمرو ثانویه :قلمرو ثانویه کمتر نقش مرکزی و انحصاری
دارد و معادل گروه های ثانویه در جامعه شناسی است .برخی از
قلمروهای ثانویه در آن واحد ،هم در دسترس عموم و هم تحت
نظارت استفادهکنندگان ثابت است .در حقیقت این مفهوم ،فضای
نیمهخصوصی و نیمه عمومی الکساندر ،فضای تعاملی الیمن و
اسکات و فضای حامی الشرکاوی را نیز در خود جای داده است.
• قلمرو عمومی :اینقلمرو محدودهای موقتی است و تقریب ًا
هرکسی به آن دسترسی و حق استفاده از آن را دارد .این قلمرو
را آزاد و اختیاری نیز نامیدهاند (آلتمن 138 ،1382 ،تا .)145
همانگونه که در جدول  1دیده میشود ،بخشی از
دستهبندیهای انجام شده برای تبیین مفهوم قلمرو نظمی
سلسلهمراتبی دارند و بخشی دیگر بر اساس مفاهیم ادارکی محیط
مرتب شدهاند .در این پژوهش با استفاده از دستهبندی آلتمن ،درک
بهتر عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در سلسلهمراتب عمومی ،ثانویه
و اولیه در محیطهای مسکونی موردنظر است .از آنچه گفته شد
میتوان دریافت که قلمرو مفهومی پیچیده است ،معنای ثابتی ندارد
و در عرصههای گوناگون محیط زندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی
قرار میگیرد (بحرینی .)20 ،1378 ،برخی از عوامل تاثیرگذار بر
درک مفهوم قلمرو ،عوامل اجتماعی ،ادراکی-روانی ،کالبدی و
کارکردی را شامل میشوند .عوامل جغرافیایی-فرهنگی و عامل
زمان ،بستر تاثیرگذاری عوامل قبلی را فراهم میسازند .توضیح
این عوامل به شرح زیر است:
• عوامل اجتماعی .هر قلمرو میتواند واحدهای اجتماعی نظیر
گروهها و نظامهای اجتماعی بزرگتر را در خود جای دهد؛ مکانی
برای روابط اجتماعی مهیاسازد ،نشانهای از هویت افراد را فراهم
کند و بهنحو بینظیری به تمام آن جمع یا گروه تسریده د (�Law
 .)son, 2001همچنین بسیاری از رفتارهای اجتماعی دارای جنبه
قلمروگرایی هستند که باید به صورت فضایی تعریف شده و با
توجه به مکانها تغییر یابند .قلمروها مشخص شده ،نظارتشده
و دفاع شده هستند؛ رفتارها نیز به این صورت مشخص میشوند
(بحرینی .)20 ،1378 ،بنابراین میتوان برقراری روابط اجتماعی،
هویت جمعی ،نظارت اجتماعی و مشارکت جمعی (چه در دفاع
از حریم قلمرو و چه در فعالیتهای اجتماعی) را جزء عوامل
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ی ارائه شده برای انواع قلمرو.
جدول  -1دستهبندیها 

اجتماعیدانست.
• عوامل ادراکی -روانی .یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر
مفهوم قلمرو در محدودههای مختلف ،مسائل ادراکی -روانی آن
است که به دلیل وجود انسان به عنوان کاربر فضا ،اهمیت مییابد.
در سلسلهمراتب نیازهای انسانی ،10امنیت و آرامش خاطر جایگاه
ویژهای دارد که در هر محیط خصوصی و عمومی ،قابل بررسی
است .به جز موضوع احساس امنیت ،حس تعلق به فضا ،خوانایی
محیط ،نیازها و انگیزههای حضور در محیط نیز در این دسته
جای میگیرد.
• عوامل کالبدی .عوامل کالبدی ،از مهمترین عوامل موردنظر
طراحان معمار و شهرساز هستند .از عوامل کالبدی میتوان به
نظم فیزیکی و بصری ،تعادل در محیطهای باز و بسته ،شاکله
کلی محدوده ،ساختار مرزبندی کالبدی و مانند اینها اشاره کرد.
• عوامل کارکردی .یکی از اساسیترین گامها برای تعیین
قلمروها،توجهبهنظمسلسلهمراتبیعرصهبندیهاست(بحرینی،
 .)21 ،1378این عامل میتواند در قالب سلسله مراتب عملکردهای
مختلف و یا سلسله مراتب دسترسیها و غیره بررسی شوند.
• عوامل جغرافیایی -فرهنگی .این عوامل که به نوعی بستر
عوامل دیگر هستند ،خود از دو بخش عوامل جغرافیایی و فرهنگی
تشکیل میشوند .منظور از عوامل جغرافیایی ،ویژگیهایی مانند
اندازه ،وسعت و مکان قلمرو میباشد (آلتمن )138 ،1382 ،که به
نوعی بر فعالیت در هر قلمرو تاثیرگذار است .همچنین معمو ً
ال
قلمروها با دو جنبه پراهمیتترتعریف میشوند که یکی مرز هر
قلمرو با قلمروهای مجاور و دیگری مرکز هر قلمرو است .در
مقیاس ملی اولی با مرزها و دومی با پایتخت تعریف میشود .هر
دو جنبه ذکر شده از عوامل جغرافیایی بهشمار میروند .عوامل
فرهنگی نیز از دسته عواملی هستند که تا حدی با عوامل اجتماعی
مربوط بوده و به هویت فرهنگی ،آداب و رسوم و یا اعتقادات و
باورها میپردازند .رفتارهای متداول در هر قلمرو ،بازتاب هویت
فرهنگی مردم است.
• عامل زمان .زمان عاملی است که میتواند بر عوامل مختلف
سایه افکنده و آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد .از سویی مدتزمان

استفاده از قلمرو میتواند بر ماهیت آن تأثیرگذار باشد؛ بهگونهای
که میتوان برخی از قلمروها را موقتیتر (مثل صندلی اتوبوس) و
برخی دیگر را دائمیتر(مثل خانه) دانست (آلتمن .)138 ،1382 ،از
سوی دیگر ،عامل زمان در عوامل غیرثابت مانند عوامل ادراکی-
روانی بسیار تاثیرگذار است .برای مثال ،قلمرو بازی کودکان در
اطراف خانه ،در روز و شب متفاوت است.

تصویر  -1مدل پیشنهادی عوامل موثر بر شکلگیری مفهوم قلمرو.

بخشی از عوامل ششگانۀ (کالبدی ،کارکردی ،اجتماعی و
ادراکی -روانی ،جغرافیایی -فرهنگی و زمان) موثر بر شکلگیری
مفهوم قلمرو ،بیشتر به فضای عینی و بخشی به فضای ذهنی
مربوطاند .همانگونه که در مدل پیشنهادی (تصویر  )1نشان
داده شده است ،نحوۀ تأثیر تمامی این عوامل یکسان نیست .عامل
جغرافیایی -فرهنگی به صورت بستر دیگر عوامل عمل نموده و
زمان نیز نه تنها به واسطۀ مدت زمان استقرار قلمرو بیشترین
تأثیر را دارد ،بلکه خود به صورت یک بستر ،بر دیگر عوامل موثر
است .در این مقاله بررسی مفهوم قلمرو و تعاریف آن ،به زندگی
در محیطهای مسکونی محدود شده است و به همین دلیل در
ادامه بهطور خاص به مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی
میپردازیم.
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قلمرو در مجموعه های مسکونی
زندگی در مجموعههای مسکونی از پیش طراحی شده را
میتوان از مهمترین تحوالت در فرآیند سکونت در شهرها دانست.
گذر از مرحلهای که هر ساختمان مناسب با شرایط یک خانواده
طراحی میشد و رسیدن به مرحلهای که ساخت مسکن را همگام
با برنامهریزی متناسب با شرایط عمومی ساکنان میداند ،هرچند
ساده و بدیهی بهنظر میرسد ،ولی تحولی بنیادی است .نتیجه
این نوع برنامهریزی طیف وسیعی از مجموعههای مسکونی با
تراکم کم تا مجتمعهای مسکونی متراکم را شامل میشود .در
این نوشتار منظور از مجموعههای مسکونی ،مجموعههایی است
که تحت عناوین مختلف بهگونهای یکجا و همزمان ،برنامهریزی،
طراحی و اجرا میشوند .مقیاس این مجموعهها معمو ً
ال از چند
واحد مسکونی تا ساختمانهای بلند و حتی مجموعههای بزرگ
ی از شهر در آمدهاند ،متغیر است (عینیفر،
که به صورت ناحیها 
.)110 ،1379
موضوع مجموعههای مسکونی بسیار گسترده بوده و
پژوهشهای متعددی نیز در آن به انجام رسیده است .لیکن آنچه
در این نوشتار شایان توجه است ،الگوهای شکلگرفته در این
مجموعههاست .منشأ مجموعههای مسکونی به شکل امروزین را
میتوان در دوران پس از انقالب صنعتی یافت .در نیمه دوم قرن
نوزدهم ،از دست رفتن بهداشت و بحرانهای مداوم و برخوردهای
اجتماعی فراوان ،متفکرین اجتماعی را به اندیشیدن برای
انتظامبخشی به وضعیت نامطلوب شهرها وادار نمود (عزیزی،
 .)28 ،1386در ادامه و در ابتدای قرن بیستم ،در کنار انتشار اثر
هاوارد 11در مورد باغشهرها 12و مطالعات تونی گارنیه 13در مورد
ایده شهر صنعتی ( ،)Schoenauer,2000, 473دو جریان فکری
در طراحی مسکن شکل گرفت که هر دو آثار اجتماعی و کالبدی
مهمی بر طراحی مجموعههای مسکونی بعدی گذاشتند .یکی از
این دو جریان را میتوان “واحدهای همسایگی ”14پیشنهادی
16
کالرنس پری 15دانست که توسط کالرنس اشتاین و هنری رایت
در رادبرن نیوجرسی آمریکا تجربه شد (اوستروفسکی،1378 ،
 .)93-114کالرنس پری ،واحد همسایگی را بهمنزله محیطی
اجتماعی -کالبدی برای توسعه مناطق مسکونی پیشنهاد نمود
که شامل یک مدرسه ابتدایی ،پارک یا زمین بازی ،فروشگاههای
کوچک و ترکیبی از ساختمانها ،خیابانها و خدمات عمومی
با دسترسی ایمن پیاده بود .جریان دوم همان “مجموعههای
خوداتکا” یا واحدهای مسکونی پیشنهادی لوکوربوزیه 17بود که
در شهر مارسی فرانسه به اجرا درآمد (عینیفر .)40 ،1386 ،این
واحدها در ساختمانهای مرتفع با امکانات خرید و خدمات نظیر
مهدکودکها در طبقات میانی و پشت بام است (همان .)41 ،این
دو الگو یعنی شکلگیری در سطح و ارتفاع ،به عنوان اصلیترین
الگوهای طراحی مجموعههای مسکونی تا به امروز مطرح بوده
است.
در ایران نیز همگام با روند رشد شهرنشینی ،سیاست تولید
مسکن انبوه در قالب مجموعههای مسکونی به عنوان یکی از

راههای پاسخ به نیاز مسکن به سرعت گسترش یافت .آغاز
دهه  1330مصادف با آغاز بلندمرتبهسازی در تهران از یکسو
و رواج ایده احداث کویها و شهرکهای مسکونی برای اسکان
مهاجران و اقشار کمدرآمد (نظیر چهارصد دستگاه و نازیآباد)
بوده است .از دهه  1340احداث مجتمعهای مسکونی برای اقشار
میاندرآمد ،با مشارکت بخش خصوصی مورد توجه واق ع شد
که از این دست میتوان به ساخت شهرک اکباتان اشاره نمود.
در ادامه با رواج بلندمرتبهسازی در دهه  1350همراه با رونق
اقتصادی بخش مسکن ،احداث مجتمعهای لوکس برای اقشار
پردرآمد شدت گرفت که با وقوع انقالب اسالمی از سرعت آن
کاسته و پس از حدود یک دهه ،مجدداً از سر گرفته شد(عزیزی،
.)28 ،1386
بهطورکلیدرطراحیمجموعههایمسکونی،سهمقیاسعمده
مطرح میگردد .نخست ،در مقیاس پیوند بیرونی مجموعههای
مسکونی با محیطهای مجاور؛ در این مقیاس مهمترین مسائل،
ایجاد تداوم و پیوند کالبدی-اجتماعی مجموعهها با محیط
اطراف و ایجاد هویت و شناسه محلی است .دوم ،در مقیاس
روابط درونی مجموعهها؛ در این مقیاس ایجاد تعادل میان خلوت
و تعامل اجتماعی ،چگونگی برقراری امنیت ،جهتیابی و تنظیم
دسترسی از مسائل مهم طراحی است .سوم ،مقیاس واحدهای
مسکونی؛ در این مقیاس روابط و نسبت فضاهای درونی مسکن
با فرهنگ و سنت سکونت ساکنان مورد نظر طراحی است
(عینیفر.)110 ،1379 ،
با وجود سه مقیاس ذکر شده ،مفهوم قلمرو در شرایط مختلف،
شکلهای گوناگونی به خود گرفته و دارای هویت متفاوت میشود.
به نحوی که در بررسی این مفهوم در مجموعههای مسکونی ،به
موضوعاتی برمیخوریم که برخی از آنها ،این محدودهها را در
جایگاهی متفاوت از دیگر نقاط شهر ،قرار میدهد .بهطورمثال ،در
مجموعههای مسکونی بزرگ (یا آنچه معمو ً
ال در ایران «شهرک»
خوانده میشود) با تقسیمبندی متفاوت از تقسیمبندیهای رایج
در شهر روبرو هستیم .این تقسیمات معمو ً
ال با نام «فاز» که
نشانگر اولویتهای محدوده موردنظر در روند اجراست ،خوانده
میشود .گاهی نیز این تقسیمات با نام «بلوک» تطابق دارد که جهت
شناسایی و آدرسدهی از آن بهرهگرفته میشود .گاه نشانههایی
از تعلقات اجتماعی و هویتی در این قلمروها (فاز یا بلوک) رویت
میگردد که حتی آن را تاحدی قابلقیاس با محلهبندیهای شهری
مینماید .زیرا در مجموعههای مسکونی ،روابط اجتماعی خاصی
حکمفرماست؛ این روابط عموم ًا از حدود خاصی تجاوز نمیکند
و عمدت ًا به روابط موجود در محالت قدیمی (روابط همسایگی)
تطابق ندارد (رفعتجاه .)47 ،1386 ،نظارت اجتماعی و سطح
مشارکت مردمی نیز در هر مورد متفاوت است.
افزایش جرائم نیز ،ساکنان شهرها را بهطور فزایندهای نسبت
به امنیت نگران کرده است .در این راستا مطالعات اسکار نیومن
در مجتمعهای مسکونی ارزانقیمت ،نشان داد که یکی از مسائل
کلیدی این محدودهها نیمهعمومی بودنقسمتهایی از ساختمان
و میزان نظارت بر آنهاست .نیومن این قسمتها را «قلمروهای
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غیرقابل دفاع» مینامد (آلتمن .)142 ،1382 ،البته جنبههای
روانشناختی احساس امنیت در محیطهای مسکونی باید در هر
فرهنگی به درستی مطالعه و شناخته شود؛ با این وجود بهتر
است ،مجموعههای مسکونی از نظر امن بودن یا نبودن قلمروها،
مورد بررسی قرار گیرند .مرز قلمرو مجموعههای مسکونی نیز،
یکی از عوامل هویتساز است که میتواند به صورت کام ً
ال بسته
بوده و مجموعه را با محدودههای سخت ،از بقیه شهر مجزا نماید.
همچنین میتواند به نوعی ،ارتباط محیطی خود را حفظ نموده
و در عین حال حریم و قلمروی مربوطه را حفظ کند .18با توجه
به آنچه ذکر شد ،مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی گستره
وسیع و عوامل مؤثر متعددی دارد .در این مقاله مفهوم قلمرو
در دو نمونه شکلگرفته در سطح و ارتفاع بررسی و مدل نظری
پیشنهادی (تصویر )1آزموده میشود .در پژوهش موردی،
ضمن سنجش عوامل موثر بر مفهوم قلمرو و نحوه تاثیرگذاری
این عوامل بر یکدیگر ،به مرزبندیهایی نظیر فاز یا بلوک و نیز
موضوعات تاثیرگذار چون امنیت توجه خواهد شد.

پژوهش موردی
برای بررسی مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی
نمونههایی هدفمند از دو الگوی متعارف در سطح و در ارتفاع،
گزینش شد .پس از جست و جو از میان نمونههای احداث شده
در شهر تهران ،شهرک اکباتان و شهرک غرب انتخاب گردید.
علت انتخاب این دو مجموعه ،احداث در یک دوره زمانی نزدیک،
ویژگیهای شاخص از نظر کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی ،شاکلة
کلی متحد و سابقة سکونت باال بوده است .همچنین با توجه به
گستردگی این دو شهرک ،محدودة مشخصی از هر یک انتخاب و
مورد پیمایش قرار گرفت .از شهرک اکباتان ،فاز یک و از شهرک
غرب ،فاز چهار درنظر گرفته شد .علت این انتخاب سابقه بیشتر
سکونت و یکدستی ساکنان بوده است.

محدوده این شهرک به سه فاز تقسیم شده است .هر فاز شامل
چند بلوک و هر بلوک شامل چند ورودی است که در مجموع
میتوان  33بلوک را در آن مشاهده کرد .محدودۀ بررسی شده در
این مقاله ،از فاز یک مجموعه انتخاب شده است که دارای  ۱۰بلوک
بوده و در مقایسه با فاز دو و سه ،از امکانات مناسب و فضای
خدماتی و تجاری متنوعتری برخوردار است .سابقۀ سکونت در
این محدوده بیش از فازهای دیگر است و ساکنان از یکدستی
بیشتری برخوردارند (رفعتجاه.)47 ،1386 ،
شهرک غرب در شمالغربی تهران واقع است .این مجموعه،
در سال  ۱۳۴۰در زمینهای تقسیم شده اطراف روستای تاریخی
«خوردین» با طراحی مهندسان آمریکایی به سبک جدید و
کام ً
ال متفاوت با تهران قدیم ساخته شد .د ر آنزمان تعدادیاز
متخصصان و صنعتگرانی که برای گسترش فعالیتهای علمی و
صنعتی به ایران آمده بودند ،در آن ساکن شدند و به همین دلیل
این منطقه شهرک غرب نامیده شد (آذرگشت .)11 ،۱۳۸۶ ،اجرای
برنامههایی با عنوان «مدرنیزاسیون پایتخت» در زمان پهلوی دوم
نقش موثری در شکلگیری این محله داشته است .شهرسازی
متفاوت ،برجهای مدرن و خانههای ویالیی مجللی که به سرعت
در این سالها بنا شدند ،شهرک غرب را به یکی از نمادهای شهری
جدید ایران تبدیل کرد .پس از پیروزی انقالب اسالمی و برخی
جابجاییهای جمعیتی در تهران ،بافت جمعیتی شهرک غرب به
ترکیب نقاط دیگر شهر نزدیکتر شد .نمونۀ بررسی شده از فاز
چهارم شهرک انتخاب شده است.

تصویر-2تصویر هوایی فاز  4شهرک غرب.

انجام پژوهش
تصویر-2تصویر هوایی شهرک اکباتان.

شهرکاکباتان،ازبزرگترینمجموعههایمسکونیخاورمیانه
میباشد و در غرب تهران قرار گرفتهاست .این مجموعه در دهه
 1340با هدف اسکان اقشار با درآمد متوسط و تحصیلکرده
تأسیس شد و متقاضیان سکونت در آن زمان ،افرادی تجددگرا
بودند که به سکونت در واحدهای آپارتمانی مدرن تمایل داشتند.

در این بخش برای سنجش مدل پیشنهادی و با هدف انجام
یک پژوهش کیفی پرسشنامهای طراحی و پیمایش از ساکنان
دو مجموعه مسکونی انجام پذیرفته است .نظر به اینکه هدف،
دستیابی به نتایج کیفی بوده است ،پرسشنامهای شامل 19
پرسش با پاسخهای گزینهای ،تشریحی و ترسیمی ،طراحی و
در اختیار  60نفر از ساکنان قرار گرفت .محتوای پرسشنامه را
میتوان در چهار دسته کلی تقسیم نمود :بخش نخست ،اطالعات
فردی پرسششونده را تشکیل میدهد ،بخش دوم به حدود
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قلمروهای سهگانه پیش گفته از نظر هر نفر میپردازد ،بخش
سوم سنجش هریک از عوامل موثر بر شکلگیری مفهوم قلمرو
(حاصل از مدل پیشنهادی تحقیق) است و در نهایت بخش چهارم
را نقشهنگاریهای ذهنی پرسش شونده از قلمروهای عمومی و
ثانویه تشکیل میدهد .همچنین تالش شد تا برای هر پرسش،
حداقل یک پرسش پشتیبان در نظر گرفته شود تا برای دقت در
نتیجهگیری ،پاسخها با هم مقایسه شوند .عالوه بر آن ،نقشهنگاری
ذهنی به صورت مجزا تحلیل شد و در عین حال با پاسخهای هر
فرد در پرسشهای قبلی نیز مقایسه گردید .برای نظم بخشیدن به
جامعه آماری و اطمینان از نتایج حاصل ،افراد پرسششونده از
گروه سنی میانسال (میانگین سنی پاسخگویان  )52/3برگزیده
شدهاند تا نه تنها افراد سابقه سکونتی بیشتری را تجربه کرده
باشند ،بلکه امکان مقایسه بین این محله با دیگر محالت نیز وجود
داشته باشد.

نتایج پژوهش
در بخشهای مختلف پیمایش ،قلمروهای مختلف (منتج از
مطالعات ارائه شده درمورد چیستی و انواع قلمرو ،جمعبندی شده
در جدول  )1و نیز عوامل موثر بر آنها (مطابق مدل پیشنهادی
در تصویر  )1سنجیده شد .در گام نخست برای شناخت قلمرو
عمومی و درک ذهنی ساکنان از محدودۀ محله و مشخصات
آن و نیز هویت محلی پرسش شد .همانطورکه از ابتدا نیز
پیشبینی میشد ،هویت محلی در این دو مجموعه ،از سطح باالیی
برخوردار است .با این وجود ،تفاوتهایی نیز مشاهده میشود.
در پاسخ به سوال “نام محله شما چیست؟” ،در شهرک اکباتان،
بارزترین پاسخ “اکباتان” با  %73/3بوده است ،این در حالی است
که در شهرک غرب ،بیشترین پاسخها به بخشی از محله مانند
خوارزم و زرافشان تعلق داشته که  %63را به خود اختصاص
داده و تنها  %10از پاسخ دهندگان ،محله خود را “شهرک غرب”
معرفی کردهاند .الزم به ذکر است ،در سوال پشتیبان ،از اهلیت
محلی پرسش شده است که بیشترین پاسخها ،نام مجموعهها
بوده است (شهرک غرب با  %40و شهرک اکباتان با  .)%46/7این
خود نشان از هویت محلی این محدودهها در مقایسه با محلههای
قبلی ساکنان بوده است.

نمودار  -1مقایسه محدوده قلمرو عمومی در مجموعه.

با مقایسۀ نتایج حاصل از دو پرسش مطرح شده میتوان
دریافت که با وجود هویت محلی قوی در هر دو مجموعه
مسکونی ،در نمونۀ شهرک غرب ،زیرمحالت هویت مستقلتری
دارند .این در حالی است که در شهرک اکباتان هویت کلی شهرک
در ذهن مردم غلبۀ بیشتری دارد .از سوی دیگر برای درک عوامل
موثر بر شکلگیری قلمرو عمومی ،پرسش دیگری طرح شده است
تا ضمن شناخت ویژگیهای محله از دیدگاه ساکنان ،بتوان به
این عوامل دست یافت .طبق آمار بهدست آمده در مورد ویژگی
محله در شهرک غرب ،فضای سبز ،آب و هوای مناسب و آرامش
و سکوت و نیز وجود ساکنان یکدست و با فرهنگ مشترک و
تراکم جمعیتی پایین (فضاهای خلوت) بیشترین موارد را به خود
اختصاص دادهاند .این در حالی است که در شهرک اکباتان ،عالوه
بر فضای سبز مناسب ،امکانات رفاهی ،ساکنان یکدست و با
فرهنگ مشترک ،آرامش و سکوت و امنیت اولویت پاسخها را
تشکیلمیدهد.

نمودار  -2ویژگی های محله (قلمرو عمومی) در دو مجموعه.

نکته قابل توجه در پرسشنامههای شهرک اکباتان این
است که باوجود شاخص بودن ساختمانهای شهرک در ذهن
اکثر ساکنان تهرانی ،ساختمانهای بلند این شهرک ،تنها از نظر
 %10از پرسششوندگان ،به عنوان ویژگی این محله معرفی
شدهاند .همچنین در پرسش از محدودۀ محله مشخص شد که
با وجود بیان قوی هویت محلی در دو مجموعه ،تفاوتهایی بین
محدودههای مشخصشده وجود دارد .در شهرک غرب حدود
 %27از پرسش شوندگان ،محدوده محله خود را کل فازهای
 4 ،3و  5عنوان کردهاند (این سه فاز در یک سمت میدان اصلی
مجموعه قرار گرفتهاند)؛ این در حالی است که تنها  %16/7از
پاسخدهندگان کل محدوده شهرک غرب را محلۀ خود معرفی
کردهاند .بنابراین از نظر بخشی از ساکنان ،کل شهرک بر حسب
موقعیت جغرافیایی به تقسیمات دوگانه و سپس به تقسیمات فازی
قابل تفکیک است .در مقابل ،نکته قابل تأمل در شهرک اکباتان ،عدم
دستهبندی فرادست برای فازهاست .هریک از فازهای مطرح شده
دارای هویت مستقل و مجزا هستند؛ به نوعی که هیچیک از ساکنان
خود را متعلق به دو فاز ندانسته و محدوده محله را مجموعۀ دو
فاز نمیدانند .اشارۀ  %63ساکنان به کل شهرک اکباتان در پاسخ
به این پرسش ،شاهد این مدعا است %10 .فاز یک %6/7 ،مجموعه
چند بلوک و  %10محدوده بلوک محل سکونت خود را به عنوان
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محله معرفی کردهاند.
در ادامه با پرسشهای مختلف ،دیگر انواع قلمرو و مرز آنها
نیز در این مجموعهها مشخص گردید .همانطور که ذکر شد ،بنا
ی بودن ،نظارت و کنترل و مانند
به میزان خصوصی و عموم 
اینها ،انواع مختلف قلمرو شکل میگیرد .مرز بین این قلمروها
میتواند محدودکننده و محصورکننده باشد؛ یا با نشانهگذاری و
تعیین حریم غیرکالبدی ،مرزی منعطف و نرم را پدید آورد .در
هر دو مجموعه ،انواع این مرزها قابل شناسایی است .در شهرک
غرب با توجه به سلسله مراتب ایجاد شده ،حریمها از طریق
دسترسیها جدا شده و فضاها بهتدریج خصوصی میشوند.
ایجاد ایستگاههای نگهبان محله ،مرزهای سختی را پدید آورده که
ورود به قلمرو یک کوچه یا دوربرگردان را معین میکند .در مقابل
در شهرک اکباتان ،این فرم ساختمانها هستند که فضاهای بین
آنها را از هم تفکیک میکنند؛ عالوه بر آن مرزبندی بین قلمروهای
مختلف از طریق دروازههای ورودی برای دسترسی سواره و
نیز نگهبانان ورودیها برای تردد پیاده ،کنترل میشوند .همچنین
مقایسه پاسخها حاکی از مشخصتر بودن قلمروها در شهرک
غرب نسبت به شهرک اکباتان است .اگر در شهرک غرب (طبق
گفته ساکنان) ،سردر ورودی به حیاط را مرز قلمرو اولیه (یا
خصوصی) در نظر بگیریم؛ کوچهها و دوربرگردانها ،حکم قلمرو
ثانویهیانیمهعمومی-نیمهخصوصیراداشتهوخیابانهاییمانند
خوارزم به قلمرو عمومی محله تعلق دارند .این در حالیاست که
این سلسله مراتب خصوصی و عمومی ،با معادل خود در شهرک
اکباتان متفاوت است .در شهرک اکباتان مرز قلمرو اولیه منطبق
با درب آپارتمانها بوده و فضاهای نیمهعمومی -نیمهخصوصی،
راهروها ،پلکان ،ورودی ،فضای جمعی میان بلوک و گاه کل
بلوک را شامل میشود .با وجود اینکه از نظر برخی از ساکنان،
راهروها مانند کوچهها در دیگر محالت عمل مینمایند ،ساکنان
امکان هیچگونه دخل و تصرف ،حتی در ورودی آپارتمانها را
ندارند .در عین حال در شهرک اکباتان ،حس تعلق به فضاهای
جمعی میان بلوکها سبب شده است که این فضاها اصلیترین
قلمروهای ثانویه محسوب شوند.

تحلیلنتایج
براساس مدل تحلیلی پیشنهادی(تصویر ،)1رابطۀ میان عوامل
مؤثربرمفهومقلمرو،عواملکالبدی،کارکردی،اجتماعی،ادراکی-
روانی ،جغرافیایی -فرهنگی و زمان به شکل مقایسهای به ترتیب
زیر در دو نمونۀ مطالعه شده تحلیل شدهاند.
• عوامل اجتماعی :همانگونه که ذکر شد ،هر دو مجموعه
مسکونی از هویت محلی مطلوبی برخوردارند؛ با این تفاوت که
در شهرک غرب ،هویت زیرمحلهها قابل درکتر و واضحترند.
این هویت با روابط اجتماعی خاصی همراه است؛ به نوعی که
افراد از سنین مختلف (بهویژه افراد میانسال و مسن) در
قرارگاههای رفتاری متعدد ،با یکدیگر روابط نزدیکی برقرار
نمودهاند .اصلیترین فضا برای ارتباطات اجتماعی ،فضاهای سبز

در هر دو مجموعه است .موثرترین فضای سبز در محدوده مورد
نظر در شهرک غرب ،پارک خوارزم است؛ بهطوریکه  %66.7از
پرسششوندگان ،بخشی از اوقات فراغت خود را در این پارک
سپری میکنند .در شهرک اکباتان ،این فضاهای سبز میان بلوکها
هستند که نقش اصلی را برای ایجاد تعامالت اجتماعی ایفا میکنند.
دید مستقیم و امکان نظارت ساکنان بر فضاهای سبز میانی ،سبب
شده است که اغلب ساکنان هر بلوک ،به آنها احساس تعلق خاطر
داشته باشند؛  %66/7از پرسششوندگان ،از این فضا به طور
مداوم استفاده کرده و به تعامالت اجتماعی در این مکان عالقه
نشان میدهند %53/3 ،افراد از این فضاها برای بازی کودکان
بهره میجویند و  %30از ساکنان علت رضایت خود را از محله،
وجود این فضاهای تعاملی میدانند.
• عوامل کارکردی :فعالیتها و کارکردها ،از اجزای الینفک هر
ط هستند که خود میتوانند قلمروهای مختلفی را پدیدآورند.
محی 
بدینجهت ضروریاست که چیدمان فعالیتهای مختلف در هر
مجموع ه مسکونی بهدقت برنامهریزی و طراحی شود .هر دو
مجموعه ،از امکانات و خدمات مناسبی برخوردارند؛ بهگونهای
که  %100خریدهای روزانه و  %93/3از خریدهای هفتگی اهالی
شهرک اکباتان و  %90خریدهای روزانه و  %56/7از خریدهای
هفتگی اهالی شهرک غرب در همان محله انجام میشود .همچنین
ت فراغت ساکنان دو مجموعه ،در داخل محله تامین
بیشتر اوقا 
میشود.
• عوامل کالبدی :عامل کالبدی که شکلدهنده بسیاری از دیگر
موارد مطرح شده است ،امکانی برای طراحی زندگی جریانیافته
در مجموعههای مسکونیاست .عامل کالبدی در دو مجموعه ،یکی
با تراکم کم و دیگری با بلوکهای یکشکل و بلندمرتبه ،کام ً
ال
متفاوت است .آنچه در این میان پراهمیت است ،تصور ساکنان
از این نوع بناهاست .همانگونه که ذکر شد برخالف تصور اولیه،
ساکنان شهرک اکباتان ساختمانهای بلندمرتبۀ محلۀ خود را
جزئی از ویژگیهای اصلی محله خود نمیدانند .این در حالی است
که در پاسخ به پرسش “آیا خانهها در محله شما ویژگی خاصی
دارند؟” ،خصوصیاتی نظیر سکوت و آرامش ،استحکام ،نورگیری
مناسب ،نقشه خوب ،امنیت و فضای سبز را نام بردهاند .در مقابل
در شهرک غرب %63/3 ،پاسخگویان به تراکم کم اشاره داشتهاند
و در اولویتهای بعدی ،به باز بودن اطراف ساختمانها ،متراژ
باالی زمینها و خلوتی محیط ،اشاره داشتهاند.
• عوامل ادراکی -روانی :بنا به آنچه گفته شد ،عامل ادراکی-
روانی یکی از تاثیرگذارترین عوامل موثر بر مفهوم قلمرو است که
حس رضایت ،تعلق ،امنیت ،خوانایی و مفاهیمی نظیر آنها را شامل
میشود .این مفاهیم در بخشهای مختلف نظرسنجی بررسی و
آزموده شد .در پاسخ به سوال میزان رضایت از محل زندگی،
 %96/7ساکنان شهرک غرب و  %93/3ساکنان شهرک اکباتان از
محل زندگی خود ابراز رضایت نمودهاند .علت رضایت در شهرک
غرب به ترتیب عواملی چون سکوت و آرامش ( ،)%30همسایگان
خوب و یکدست ( ،)%30هوای پاک ( )%20و تعداد طبقاتکم خانهها
( )%13/3بوده است .در حالیکه دالیل ساکنان شهرک اکباتان ،به
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ترتیب فضای سبز خوب ( ،)%30امنیت ( ،)%26/6وجود خدمات
رفاهی ( ،)%23/3سکوت ،آرامش و آسایش محیطی (،)%16/7
یکدست بودن ساکنان ،طراحی مناسب محوطه و درون خانهها و
در نهایت نورگیری مناسب ( )%10است .همچنین  %70از ساکنان
شهرک غرب و  %100ساکنان شهرک اکباتان ،از حضور در قلمرو
ثانویه احساس امنیت کامل داشتهاند .خوانایی 18از مفاهیم دیگری
است که در عوامل ادراکی -روانی جای میگیرد و در درک محیط،
ایجاد احساس امنیت و آرامش در ساکنان و افزایش حس تعلق
نقش اساسی دارد .در شهرک غرب ،بهدلیل تراکم کم واحدهای
مسکونی و وجود نشانههای محلی ،محیط واضحتر از شهرک
اکباتان است .این موضوع از طرف ساکنان اکباتان نیز مورد تاکید
قرار گرفته است .این ساکنان ادعا میکنند به علت سابقه طوالنی
سکونت با محیط کام ً
ال آشنا شدهاند ،ولی در اوایل سکونت ،در
میان بلوکها و ورودیها گم میشدند .نقشههای ترسیم شده
توسط ساکنان این دو مجموعه نیز میتواند تاحدودی گواه این
مدعا باشد (جدول .)2

نمایند .عالوه بر آن ،از مقایسه شاکله کلی ،اجزای تشکیلدهنده و
محدوده ترسیم شده در دو محله ،میتوان دریافت که ترسیمات
ساکنان شهرک غرب در مقایسه با ترسیمات ساکنان شهرک
اکباتان از جزئیات بیشتری برخوردار است .این تفاوت میتواند
نشانگر کاملتر بودن کیفیت نقشه ذهنی پاسخدهندگان شهرک
غرب نسبت به پاسخدهندگان شهرک اکباتان باشد .با مقایسه
ترسیمات ساکنان هر دو مجموعه ،میتوان دریافت که نقشهها
سطح کوچکتری از کل موضوع بیان شده را ،تشکیل میدهند.
به طور مثال با تطبیق پاسخهای پرسشهای مختلف در مورد
محدوده محله و محدوده اطراف خانه و حتی مرز این محدوده
ها با این ترسیمات ،به راحتی میتوان این عدم تطابق را دریافت.
عالوه بر موارد ذکر شده ،ترسیمات نشانگر آن است که
قلمروهای ذهنی ساکنان هر دو مجموعه ،با محدوده قلمروهای
برنامهریزی شده توسط طراحان این دو مجموعه منطبق نیست
و ساکنان محدودههای کوچکتری را شناسایی کرده و آنها را
درک میکنند.

جدول  -2نمونههایی از ترسیمات ساکنان شهرک غرب و شهرک اکباتان از محدوده محله و خانه.

ن که به صورت کلی ،عامه مردم آشنایی کاملی
با وجود ای 
با ترسیم نقشه ندارند؛ همانطور که در نمونههایی از ترسیمات
ساکنان در جدول  2نیز قابل مشاهده است ،بین ترسیمات در
شهرک غرب و شهرک اکباتان تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
از طرفی  %53/3از پاسخدهندگان در نمونۀ شهرک اکباتان
نتوانستند هیچ نقشهای از محله و محدوده زندگی خود ترسیم

• عوامل جغرافیایی -فرهنگی :وسعت زیاد این دو مجموعه
مسکونی سبب شده است تا قلمروهای اولیه ،ثانویه و عمومی،
محدودگردد؛بهنحویکهمحدودهمحله درنظر بسیاریازساکنان
شهرک غرب به چند فاز ،یا یک فاز و یا حتی یک خیابان کاهش
یابد .به همین ترتیب قلمرو ثانویه نیز تا یک خیابان و یا یک کوچه
یا دوربرگردان کوچک گردد .شاهد این مدعا ترسیمات انجام شده
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توسط ساکنان از محدوده محله و محدوده خانه است .در این
ترسیمات هیچیک از پاسخدهندگان ،کلیت شهرک غرب را ترسیم
نکردهاند .با این وجود ،فاز مربوط یا محدودههای کوچکتر از آن،
کام ً
ال درک و بازنمود شده است (جدول  .)2از بعد فرهنگی نیز به
نظر میرسد ساکنان دو مجموعه ،با شناخت کافی از وضعیت
فرهنگی ساکنان و با انتخاب خود در مجموعهها ساکن شدهاند .به
همین دلیل ساکنان ،یکی از دالیل رضایت از دو مجموعه را سطح
فرهنگی ساکنان توصیف میکنند .نیمی از پاسخگویان در شهرک
اکباتان ،ویژگی محله خود را یکدستی فرهنگی ساکنان میدانند.
• عامل زمان .آخرین عامل بررسی شده ،زمان است .این
عامل را میتوان از نظر مدت زمان استفاده از قلمروهای مختلف،
میزان موارد بهرهبرداری از قلمرو مورد نظر و در نهایت ،میزان
بهرهبرداری در شب و روز ،بررسی کرد .در هر دو مجموعه

مسکونی ،تعامالت در قلمرو عمومی ،در حد پاسخگویی به
فعالیتهای روزانه و نیز تجمع در فضاهای جمعی است .تجمع در
فضاهای جمعی در شهرک غرب به واسطه وجود عنصر حیاط
و فضاهای باز و نیمه باز خصوصی ،کمتر از فضاهای جمعی
در شهرک اکباتان است .مدت زمان حضور در قلمرو ثانویه یا
قلمرو نیمه عمومی -نیمه خصوصی ،در شهرک اکباتان بیش از
شهرک غرب است که میتوان علت آن را در وجود فضای جمعی
و نیز نظارت بر قلمرو ثانویه دانست .زندگی شبانه در هر دو
مجموعه ،بیشتر در مراکز خرید و بازارچهها و فضاهای جمعی
مانند پارکها و فضاهای سبز میان بلوکها ،در جریان است.
یافتههای مربوط به محدوده و مرز قلمرو و همچنین عوامل
موثر بر شکلگیری قلمرو در جدو ل  3و جدول ( 4صفحه مقابل)
خالصه شده است.

جدول  -3جدول مقایسۀ یافتهها در بارۀ محدوده و مرز قلمرو در دو نمونۀ موردی در سطح و در ارتفاع.

نتیجه

انسان نیازمند آرامش ،احساس امنیت در زندگی خصوصی
خود و محترم شمردن قلمرو خویش از جانب دیگران است .قلمرو
ابزاری برای گذر از یک فضای ساده است که میتوان آن را یک
سازوکار پشتیبان برای نیازهای اصلی زندگی دانست .متفکران
مختلف ،بنا به میزان خصوصی و عمومی بودن و نیز امکان نظارت
و دفاع از محدوده ،قلمرو را به انواع متفاوتی دستهبندی نمودهاند
که این مقاله سه دسته اولیه (خصوصی) ،ثانویه (نیمه خصوصی-
نیمه عمومی) و عمومی را مبنای تحلیل قرار داده است .قلمرو با
عوامل مختلف و پیچیدهای در ارتباط است که در مدل پیشنهادی
در این مقاله تدوین شده است .در این مدل شش دسته از عوامل
قابل شناسایی است که عوامل کالبدی ،کارکردی در حیطه فضای
عینی و عوامل اجتماعی و ادراکی -روانی در حیطه فضای ذهنی
به طور مستقیم بر شکلگیری مفهوم قلمرو موثرند .در عین حال

دو عامل جغرافیایی -فرهنگی و زمان ،به صورت بستری بر چهار
عامل قبلی و نیز کلیت مفهوم قلمرو تأثیرگذار خواهند بود.
نتایجحاصلازتحلیلمفهومقلمرودردونمونهازمجموعههای
مسکونی شاخص در تهران یعنی شهرک غرب و شهرک اکباتان،
نشانگر آن است که شاکله ،محدوده و مرز بین قلمروهای اولیه،
ثانویه و عمومی در این دو الگو ،متفاوت است .درعینحال نتایج
حاصله را در سه مقیاس کالن ،میانی و خرد میتوان دستهبندی
نمود .نتایج در مقیاس کالن ،نشان میدهد که قلمروهای ذهنی
ساکنانبامحدودهقلمروهایبرنامهریزیشدهتوسططراحاناین
دو مجموعه که بر اساس برداشتهای عینی و مراجعه به سوابق
طراحیانجامشده،منطبقنمیباشدکهاینموضوعتوجهمضاعف
برنامهریزان و طراحان را به تصورات ذهنی ساکنان ،میطلبد .در
مقیاس میانی نتایج نشانگر آن است که در صورت تأمین خدمات،
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جدول -4جدول مقایسۀ عوامل ششگانۀ موثر بر قلمرو (مستخرج از مدل پیشنهادی) در دو نمونۀ در سطح و در ارتفاع

فضاهای سبز و فضاهای جمعی الزم ،عامل کالبدی در سطح و
در ارتفاع بودن مجموعهها ،تاثیر چندانی در میزان رضایت از
قلمروهای اولیه ،ثانویه و عمومی ندارد .در عین حال بهرهمندی از
ساختمانهایبلندمرتبهونیزهماهنگیویکپارچگیشکلیبناهای
مسکونی ،در ایجاد قلمرو عمومی و تقویت هویت محلی مؤثر است،
لیکن غلبۀ قلمروهای ثانویه را (که باید درعین دسترسی برای
عموم ،تحت نظارت استفادهکنندگان بوده و حس نیمهخصوصی
و نیمه عمومی را القاء کند) ،کاهش میدهد .همچنین نتایج نشانگر
تمایلپاسخدهندگانبهیکدستیفرهنگیدرمجموعههایمسکونی
است که منظور از آن تبعیت کردن از فرهنگ و سطح اجتماعی
خاص بوده و با یکنواختی شغلی ،متفاوت است .عالوه بر آن برای
تعامالت اجتماعی در مجموعههای مسکونی ،فضاهای سبز نقشی
بسترساز ایفا میکنند؛ لذا از دو جنبه عوامل کالبدی و اجتماعی بر

کیفیت قلمروها مؤثر خواهد بود و این موضوع توجه ویژه طراحان
را به کیفیت فضاهای جمعی در قلمروهای ثانویه جلب مینماید .در
مقیاس خرد توجه به امنیت در قلمروهای عمومی و ثانویه و نیز
پویایی زندگی شبانه و نیز تداوم بهرهگیری از این فضاها ،می تواند
در شکلگیری و رضایت از قلمروهای مختلف موثر باشد.
همچنین،تحلیلنتایجنشانمیدهدکهدرمجموعههایدرسطحو
درارتفاع،نقشعواملادراکی-روانی،اجتماعیوجغرافیایی-فرهنگی
بیش از عوامل دیگری چون عامل کالبدی ،در رضایت ساکنان از
قلمروهایزندگیروزمرهمؤثراست.توجهطراحانبهیکایکعوامل
موثربرمفهومقلمروعلیالخصوصعواملادراکی-روانی،اجتماعی
و جغرافیایی -فرهنگی ،همچنین مقیاس این محدودهها ،میتواند به
ارتقایکیفیتمحیطهایمسکونیکمکنمودهوتأثیرقابلتوجهیبر
رضایتساکنانمجموعههایمسکونیداشتهباشد.
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فضاهای مسکونی در ایران ،جلد اول ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ،وزارت مسکن و شهرسازی.
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