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بازطراحی فضاهای جمعی و خصوصی مسکن 
در ساختار شهر ایرانی - اسالمی
مطالعه موردی مجتمع بهارستان2 سنندج

رحمت محمدزاده1، کاوان جوانرودی2

چكیده 
مقالــه ی حاضــر بــه بازطراحــی فضاهــای جمعــی و خصوصــی مجتمــع بهارســتان2 ســنندج بــا رویکــرد ارتقــاء ســالمت اجتماعــی در 
كــه اغلــب ســکنه »مجتمــع بهارســتان« از كوچــک و دلگیــر  ســاختار شــهر ایرانــی - اســالمی مــی پــردازد. مطالعــات بیانگــر آن اســت 
ــم فضاهــای خصوصــی و عمومــی  ك ــی  ــگاری تباینــات فرهنگــی و اجتماعــی و در نتیجــه تجانــس و همگرائ ــده ان ــودن فضاهــا، نادی ب
كنین و طبعــًا افزایــش ســازگاری بــا رویکــرد طراحــی  ناراضــی هســتند. از ایــن رو،كاهــش نســبی مشــکالت، ارتقــاء زیســت  اجتماعــی ســا
ــوار بــه عنــوان  ــه را تشــکیل مــی دهــد. مطالعــه موجــود بــه روش پیمایشــی انجــام گرفــت و 30 خان معمــاری هــدف اصلــی ایــن مقال
افــراد نمونــه بــه روش تصادفــی در دســترس انتخــاب شــدند. عــالوه بــر پرسشــنامه، بررســی مــدارک، نقشــه هــا و برقــراری جلســات نقــد 

كنین ســاختمان از ابزارهــای دیگــر روش مطالعــه بــود.  بــا تعــدادی از ســا

پــس از تبییــن دقیــق مســائل و مشــکالت، بــا اســتفاده از نقشــه هــای دو بعــدی، گزینــه هــای مختلــف ارائــه و پــس از بحــث و بررســی 
و برگــزاری جلســات متعــدد، گزینــه نهائــی در چارچــوب شــهر ایرانی-اســالمی انتخــاب شــد و در نهایــت نســبت بــه طراحــی جزئیــات 
كــه الزمــه طراحــی و معمــاری ســالم توجــه خــاص بــه نیازهــا،  كیــد شــد  گردیــد. بــه عنــوان نتیجــه بــر ایــن نکتــه تأ فضاهــا اقــدام 
كــه  كنین بــه عنــوان صاحبــان اصلــی مجتمــع مســکونی مــی باشــد. طبیعــی اســت  خواســته ها، الگوهــای اجتماعــی و عمومــی ســا
بــا گفتگــو و ایجــاد تفاهــم و برجســته نمــودن مشــتركات مــی تــوان بــه ســهم خــود بــه توســعه جامعــه ایرانی-اســالمی كمــک نمــود. 

واژه های کلیدی:فضاهای جمعی و خصوصی،  سالمت اجتماعی، آپارتمان های دولتی، سنندج.
 تاریخ دریافت: 95/02/18
تاریخ پذیرش: 95/05/24
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1. مقدمه
ــتی  ــای زیس ــع ه كن مجتم ــب مســا ــوی غال ــته الگ ــر در گذش گ ا
ــا راحتــی  كنین مــی توانســتند ب ــود و ســا كشــور، تــک واحــدی ب
و لــذت خاطــر بــه فعالیــت هــای فــردی و خانوادگــی خویــش 
جــای  بــه  اســت.  كــم  حا دیگــری  شــرایط  امــروزه  بپردازنــد، 
كن بلنــد مرتبــه، میــان مرتبــه، كوتاه  مســکن تــک واحــدی، مســا
ج، مســکن اســتیجاری، مســکن اجتماعــی و نظایــر  مرتبــه، بــر
اینهــا مرســوم شــده و شــهرها، بســته بــه وضعیــت اجتماعــی، 
اقتصــادی و صنعتــی خویــش، الگــوی خــاص خــود را توســعه 
مــی دهنــد. بــا ایــن حــال، در بیشــتر آنهــا بــا تبدیــل شــهرها 
گســترش  آپارتمانــی  فضاهــای  ســاختمانی،  كارگاههــای  بــه 
كوچــه 8-6 متــری همــان برجــی را مــی  مــی یابنــد. در یــک 
ــان جمــع كننــده انتظــار مــی رود.  ــه در یــک خیاب ك ــد  ــوان دی ت
ــط و معیارهــای شهرســازی چنــدان جــدی گرفتــه نمــی  ضواب
شــود. بخشــی از ایــن ســاختمان هــا بوســیله بخــش خصوصــی 
و بخــش دیگــر بــه وســیله بخــش دولتــی احــداث مــی شــوند. بــه 
كن بخــش خصوصــی )غالبــا مبتنــی  جــز طراحــی و اجــراء مســا
كن بخــش دولتــی در اثــر تقاضــای زیــاد، ســرعت  ــازار(، مســا ــر ب ب
فقــدان  و  نظــارت  ناچیــز، ضعــف  اعتبــارات  ســاخت و ســاز، 
كنین براســاس الگــوی از پیــش تعییــن شــده  همیــاری ســا
رشــد مــی یابنــد. صــرف نظــر از كمبــود زیرســاخت هــا، احــداث 
مجتمــع هــا غالبــًا بــه اجــرای پــالن هــای معمــاری محــدود مــی 

شــوند. 

اقتصــادی  دیــدگاه  بــه  توجــه  بــا  ســاز  و  ســاخت  نــوع  ایــن 
كنین  كم،نــه تنهــا تــوان ارضــای نیازهــای روحــی و روانــی ســا حا
را نــدارد بلکــه خــود كانــون آســیبهای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز 
كــه نمــاد آن مجموعــه ی  مســکوني  خواهــد بــود. رویکــردي 
پروئیــت ایگــو1 در ســنت لوئیــز ایالــت میســوری بــود. بــا آنکــه 
پــروژه مزبــور در ســال 1951 جایــزه ی طراحــی انجمــن معمــاران 
كــرد  كســب نمــود و بــا طراحــی خــاص ســعی مــی  امریــکا را 
ــا نحــوه  كنین دیکتــه كنــد لیکــن نتوانســت ب ــه ســا خلــوص را ب
ــد.  كنین ارتبــاط برقــرار نمای ی زندگــی، اهــداف و آرزوهــای ســا

رفتــار آنــان بــه جــای خلــوص بــه درگیــری انجامیــد]1[. 

كــه ایــن مســئله متعلــق بــه چنــد دهــه گذشــته  بدیهــی اســت 
كشــورها  و خــاص ایــاالت متحــده امریــکا نبــوده و در بیشــتر 
بــا وجــود ســعی ســازندگان بــه بررســی و فهــم خواســته هــای 
ســکنه و ایــده آل هــای آنهــا، در عمــل ارتبــاط صحیحــی میــان 
زندگــی  وضعیــت  و  ســکنه  هــای  خواســته  و  نهایــی  ح  طــر
كنین وجــود نــدارد و بیشــتر اهــداف و خواســته هــای ســکنه  ســا
گردنــد]2[. در اغلــب  در محــدوده تفکــر خــود محبــوس مــی 
مــوارد، بــه منظــور صرفــه جویــی در هزینــه هــا، توســعه فضاهــای 
جمعــی چــون راه پلــه، البــی ورودی، راهــرو، پاركینــگ، انبــاری و 

كاًل عرصــه نیمــه خصوصــی چنــدان مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد. 
آنکــه در جهــت انبســاط فکــری و راحتــی  از  فضاهــا، پیــش 
كننــد، عمــاًل بــه محدودیــت و حتــی درگیــری  كنین عمــل  ســا
كنین مــی انجامنــد. بــه تعبیــر لــی2 ]3[ بــا ســوق یافتــن  ســا
ــش  ــی افزای ــی اجتماع گرائ ــواری، وا ــمت چاردی ــه س كنین ب ــا س

مــی یابــد. 

كشــور مــا بــا رنــگ باختــن شــهر و معمــاری  ایــن مســائل در 
ســنتی و سیاســت عمــودی ســازی در اغلــب مجتمــع هــای 
قابــل  متوســط  حتــی  و  بــزرگ  شــهرهای  جدیــد  مســکونی 
مشــاهده اســت. بنابرایــن، ضــرورت پاســخ گوئــی بــه مشــکالت، 
نقــش و رســالت مركــز آموزشــی و پژوهشــی را دوچنــدان نمــوده 
و بایســتی اقدامــات الزم صــورت پذیــرد. خــاص بــر اینکــه در 
برنامــه مصــوب پنجــم قانــون توســعه جمهــوری اســالمی ایــران 
كیــد  بــر احیــاء اصــول معمــاری و شهرســازی بطــور خــاص تا

گردیــده اســت.

ایــن  از  آپارتمانــی بهارســتان2 ســنندج نمونــه ای  مجتمــع 
مــوارد مــی باشــد. ایــن مجتمــع در ســال 1386 بــه دنبــال 
گــذاری بخــش وســیعی از اراضــی منطقــه دگایــران بــه منظــور  وا
حــل مشــکل مســکن اقشــار كــم درآمــد بــه وســیله بنیاد مســکن 
شهرســتان ســنندج احــداث شــد.در ایــن مجتمــع، اغلــب پــالن 
هــای مســکونی بــا وجــود شــیوه هــای زندگــی متفــاوت ســکنه، 
دارای طراحــی و معمــاری مشــابه هســتند. فضاهــای معمــاری 
در اثــر نبــود تنــوع و انعطــاف پذیــری، عملکردهــای مناســب 
ندارنــد. واحدهــای مســکونی عــالوه بــر كوچــک بــودن، فاقــد 
فضاهــای جمعــی مناســب هســتند. راهروهــای ســاختمانی 
بــا محدودیــت فیزیکــی مواجــه  بــر مشــکل نورگیــری  عــالوه 
هســتند. فضاهــای عمومــی چــون فضاهــای ارتباطــی، البــی 
ورودی، راهــرو ســاختمان، فاقــد تــوان انگیزشــی الزم جهــت 
كنین  بســط روابــط فــردی و اجتماعــی مــی باشــند.گرچه ســا
ــا توجــه  ــی ب ــد ول ــرده ان ــه تغییــرات ب در حــد مقــدورات دســت ب
بــه مشــکالت موجــود، احتمــااًل ایــن تغییــرات در آینــده نیــز 
ادامــه مــی یابــد. یکنواختــی بیــش از انــدازه ســاختمان هــا و 
شــبیه بــودن بلــوک هــای فــاز اول و دوم عــالوه بــر آشــفتگی و 
خوانائــی كــم بــه كاهــش احســاس تعلــق فــرد در رابطــه بــا مــکان 
مفهــوم  تقلیــل  رویکردي،ضمــن  چنیــن  اســت.  انجامیــده 
گرائــی را  مســکن بــه ســاختمان،  رویکــردي مکانیکــي و جــزم 
كــه نتیجــه ی  آن رشــد فضاهــاي بــی روح،  بــه مســکن داده 
كنــده از مشــکالت اجتماعــي وفرهنگــی بــوده  یکنواخــت و آ

اســت.

كــه مســائل مجتمــع مســکونی بهارســتان 2، غالبــا  از آن جــا 
گــر از ایــن مــوارد بــه عنوان مشــکالت  جنبــه عــام دارد، بنابرایــن ا
ناشــی از ســالمت اجتماعی در چارچوب شــهر ایرانی -اســالمی 

تابستان 1395
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عنــوان شــود، مطلــب خــالف واقــع عنــوان نگردیــده اســت. 
كنین عــالوه  طبعــًا، مداخــالت علمــی و منطقــی بــا مشــاركت ســا
بــر كاهــش هزینــه هــا، مــی توانــد نویــد بخــش فضاهــای زیســتی 
مناســب گــردد. پیــدا اســت مداخلــه در پــالن هــای معمــاری بــه 
دلیــل انعطــاف پذیــری كــم و طبعــا هزینــه اجرایــی قابــل توجــه، 
چنــدان امیدواركننــده نیســت ولــی اصــالح فضاهــای جمعــی با 
كنین و مشــاركت اجتماعــی از توجیــه  توجــه بــه تــوان مالــی ســا

بیشــتری برخــوردار اســت. 

2. چارچوب نظری
مســکن بــه عنــوان محــل ســکونت و آســایش یکــی از نیازهــای 
كــه انســان همیشــه  اولیــه بشــری و از نخســتین مســائلی اســت 
ســعی در یافتــن پاســخی مناســب و معقــول بــرای آن داشــته 
اســت]4[. باشــالرد3 ]5[ خانــه را قبــل از هــر چیزی، فضــا و مکان 
درونــي مــی دانــد. درونــي بــودن آن در رابطــه بــا بیــرون یعنــی بــا 
كوچــه و خیابــان، رودخانــه و مزرعه، گســتره هاي روســتا یــا شــهر، 
دریــا و زمیــن و آســمان، طبیعــت و جهــان و ســرانجام همــه 
هســتي معنــا و ارزش مي یابــد. بــراي او مهــم  تریــن حســن خانــه 
كــه رویــا را در خــود مي پرورانــدو در نهایــت خانــه بــه  ایــن اســت 
كــه در آرامــش در خیــاالت خــود  انســان ایــن امــکان را مي دهــد 
كــه هایدگــر4 بحــران واقعــی  غــرق شــود. بــا چنیــن بینشــی اســت 
كمبــود آن بلکــه در جســتجوی آدمــی بــرای  مســکن را نــه در 

ســکونت مــی پنــدارد ]6[.

را  ســکونت  خــود،  كتــاب  آغازیــن  مباحــث  در   ]7[ شــولتز5 
ــا بیــن انســان و محیطــی مفــروض«  ــدی پرمعن ــراری پیون »برق
ــت  ــالش در جه ــی از ت ــد را ناش ــن پیون ــد. وی ای ــی كن ــف م تعری
ــته  ــکان دانس ــک م ــه ی ــر ب ــق خاط ــاس تعل ــی و احس ــت یاب هوی
كــه  و مــی نویســد: انســان زمانــی بــر خــود وقــوف مــی یابــد 
ــت  ــان تثبی ــود را در جه ــتی خ ــه، هس ــده و در نتیج ــکن گزی مس
گونــچ و همــکاران6 ]8[ بــه نقــل از راپوپــورت7 كــرده باشــد. 
كالبــدی باشــد  می نویســند: خانــه بیــش از آنکــه ســاختاری 
بناهــا  راپوپــورت  مختلــف.  عملکردهــای  بــا  اســت  نهــادی 
را بــه عنــوان تبلــور همبســتگي انســان هــا بــا ســاختار زیســتی 
ــناختي،  ــي و روانش ــاي اجتماع ــي، نیازه ــان بین ــي، جه اجتماع
گــروه هــا، تركیــب بیــن محیــط زیســت  الزامــات اشــخاص و 
و اقلیــم، مصالــح و تکنولــوژي در نظــر  گرفتــه و در تبییــن فــرم 
خانــه، بــه جــای نگــرش جــزم انگارانــه ناشــی از اقلیــم، مصالــح، 
تکنولــوژی و اقتصــاد، عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی را برجســته 

مــی نمایــد. 

ریشــه  از  شــده  برگرفتــه   Health انگلیســی  واژه  از  ســالمت 
Heal بــه معنــی كامــل بــوده و نشــان دهنــده مقولــه تندرســتی 

گرچــه  اوســت.  آســایش  و  صحــت  تمامیــت،  فــرد،  كامــل 

ســالمت موضــوع مشــترک فرهنــگ هاســت لیکــن هــر جامعــه 
كنــد]9[. ســازمان بهداشــت  مفهــوم خاصــی از آن مــراد مــی 
ــرای همــه،  ــر ب جهانیمــواردی چــون امنیــت، فرصــت هــای براب
ارضــا شــدن نیازهــای ابتدائــی )غــذا، تحصیــالت، آب ســالم، 
بهداشــت و مســکن مناســب(، امنیت شــغلی و نقش اجتماعی 
مفیــد، اراده سیاســی، حمایــت اجتماعــی و عمومــی را بعنــوان 
ح مــی نمایــد]10[. بدیهــی اســت  نیازهــای ابتدائــی ســالمت طــر
كــه در ایــن نگــرش ســالمتی فقــدان بیمــاری یــا ناتوانــی نیســت 
بلکــه حالــت بهزیســتی كامــل جســمانی، روانــی و اجتماعــی نیــز 
مــی باشــد. از ایــن دیــد، هــر فــرد عضــوی از افــراد خانــواده و عضــو 
یــک جامعــه بزرگتــر بــه حســاب مــی آیــد. ســالمت و ســعادت 
ســعادت  و  ســالمت  و  دیگــران  ســعادت  و  ســالمت  بــا  فــرد 

گسســتنی پیــدا مــی كنــد.  جامعــه ارتباطــی نا

در یــک مجتمــع زیســتی، انگیــزه هــای اساســی چــون ثبــات 
كاهــش تضــاد و آســیب هــای اجتماعــی، تقویــت  اجتماعــی، 
محــرک هــای اجتماعــی یــا شــاید حمایــت از محلــی بــودن 
]11[ در مقالــه ای  دارای اهمیــت خــاص مــی باشــد. میــد8 
تحــت عنــوان »مــا چــه نــوع مجتمــع مســکونی مــی خواهیــم؟« 
عواملــی چــون همســایگان ســازگار، حــس محلــه و حــس تــداوم، 
گاهــی از بیوســفر و احســاس از سرنوشــت مشــترک را ذكــر مــی  آ
ــر ایــن، وی خصوصیاتــی چــون تنــوع، اجتنــاب از  كنــد. عــالوه ب
ک  جدائــی اجتمائــی، همگرائــی اجتماعــی، همزیســتی، اشــترا
در ارزش هــا، فقــدان تنــش اجتماعــی، عــدم ممانعــت بــرای 
ــب  ــت، ترغی ــس مالکی ــل، ح ــا مح ــهروندان ب ــد ش ــعه، پیون توس
همــکاری، ایمنــی، امنیــت و اعتمــاد، مصونیــت از تصادفــات، 
دزدی و خرابــکاری، بازخــورد، مشــاركت، نقــش اســتفاده كننده 
بــاز،  گیــری  گیــری هــا، برنامــه ریــزی و تصمیــم  در تصمیــم 
مکانیــزم هــای كنتــرل فعــال و خدمــات مناســب را نیــز عنــوان 

مــی نمایــد. 

كــه محیــط اجتماعــی بایــد بــا ارزش هــای  ایــن در حالــی اســت 
محــل ســازگار باشــد. نــه افــراد را بــدون هیــچ كنتــرل و نظــارت 
كنــد و نــه آنهــا را تحــت فشــار قــرار داده و از محــرک هــای  رهــا 
الزم محــروم نمایــد. انســان بایــد بتوانــد خــوب ببینــد و خــوب 
بشــنود و بــا دیگــران در ارتبــاط و تعامــل باشــد. ایــن امــر بــه 
كــودک نقــش مهمــی دارد. عناصــر  خصــوص در رشــد صحیــح 
و اجــزاء محیــط نظیــر در، راهــرو، اطــاق، پلــه و شــیب بایــد بــا 
باشــند]12[.  منطبــق  ســکنه  اجتماعــی  و  فــردی  نیازهــای 
كــه از نظــر ســالمت اجتماعــی  لویــن9 ]13[مــی نویســد: آنچــه 
ــی  ــوال اساس ــن س ــه ای ــخ ب ــد پاس ــی نمای ــاب م ــل اجتن ــر قاب غی
ــا  ــز ی ــه ســبک طبیعــی )مســالمت آمی ــوان ب ــا مــی ت ــه آی ك اســت 

ســازگار( و قابــل قبــول، زندگــی را بــا دیگــران ادامــه داد.
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ســالمت اجتماعــی یــک مجتمــع مســکونی، هنگامــی تامیــن 
كنین عــالوه بــر تامیــن نیازهــای عمومــی  كــه ســا مــی شــود 
خــود، از اختــالالت جــدی یــا پیــش بینــی شــده و نشــده مصــون 
ــرژی، بســتر رشــد  ــا ان ــا حداقــل نیــرو ی باشــند و بدیــن ترتیــب، ب
و توســعه فرایندهــای زیســتی و اجتماعــی را فراهــم ســازند. در 
كــم تــوان نیــز ممکــن  چنیــن محیطــی، یــک شــخص معلــول یــا 
یــا جســمی  بــر ناتوانــی روحــی  بــا احســاس ســالمتی  اســت 
نداشــته  حســرت  در  اینکــه  بــدون  و  نمایــد  غلبــه  خویــش 
هــای خــود باشــد، بــه ســهم خــود از منابــع و امکانــات موجــود 
ــود.  ــوان نم ــوان عن ــی ت ــم م ــه را ه ــن قضی ــس ای ــرد. عک ــذت ب ل
ــا وجــود برخــورداری  ــه ظاهــر ســالم ممکــن اســت ب ــرد ب یــک ف
از منابــع، امکانــات و موقعیــت هــا، آزرده و افســرده باشــد و در 
نتیجــه از مواهــب زندگــی فــردی و اجتماعــی موجــود محــروم 
ــد  ــی ده ــان م ــر10 ]14[ نش ــات چیپوئ ــه تحقیق ــردد. همچنانک گ
ــه  ــوع افــراد، احســاس محرومیــت و مبتــال شــدن ب كــه در ایــن ن
اختالالتــی ماننــد تنهایــی، افســردگی، اضطــراب، و عصبانیــت 
گروههــا مــی باشــد. در حقیقــت، همچنانکــه  بیشــتر از ســایر 
مالحظــه مــی شــود، ســالمت اجتماعــی بــا توانائــی و عملکــرد 
افــراد در یــک فراینــد مســالمت آمیــز یــا ســازگار در رابطــه قــرار 
گروههــای اجتماعــی مختلــف  گیــرد و بــا عمــل یــا اقــدام  مــی 
ــر كاهــش  محــک مــی خــورد. بنابرایــن، نظــام ســالمت عــالوه ب
ک، میــزان ســازگاری بــا خــود و دیگــران  موقعیــت هــای خطرنــا
و نیــز تقویــت تعامــل و پذیــرش و پاســخ گوئــی آزاد بــه محــرک 
هــای فــردی و اجتماعــی ســکنه و نقــش محیــط در فعــال كردن 
ســطوح ممتــاز تعامــل اجتماعــی اســت. بــه تعبیــر اریکســون و 
همــکاران11 ]15[ ســالمت اجتماعــی، ضمــن تعــادل یــا پایــداری 
در سیســتم رفتــاری، خــوب بــودن جســمی، ذهنــی و اجتماعــی 

ــز مــی باشــد.  نی

بــه محــرک هــای محیطــی و  ســازگاری فــرد در پاســخگوئی 
اجتماعــی، نشــانه آن اســت كــه ســالمتی حاصــل گشــته و خــواه 
ــر مــواردی چــون كمــال، یکپارچگــی، پذیــرش، بــی  ــا ناخــواه ب ی
ماننــد شــدن و حتــی دوســت داشــتن دیگــران صحــه گذاشــته 
و بــا غلبــه بــر مســائل و مشــکالت، خــود را بــا جریــان زندگــی 
همســو مــی ســازد. چنیــن شــخصی، زندگــی را نــه در آینــده و نــه 
كــه در اثــر  كنــد؛ چــرا  در گذشــته بلکــه در حــال جســتجو مــی 
كــه بــا پذیــرش تغییــرات  سیســتم ســازگاری دنبــال ایــن اســت 
موجــود، از فرصــت هــا و موقعیــت هــای منحصربفــرد موجــود 
نهایــت بهــره را ببــرد. او در هــر لحظــه چیزهایــی بیشــتر از آنچــه 
كــه بطــور معمــول وجــود دارد مــی بینــد و یــا مــی شــنود. روی و 
مکلیــود12 ]16[در تتــوری ســازگاری مــی نویســند: پاســخ مثبــت 
كــرده و منجــر  بــه تغییــرات محیط،همــه ی وجــود فــرد را حفــظ 
بــه ســالمت مــی شــود. عــالوه بــر معنــا و جهــت دهــی بــه زندگــی 

ــه رشــد و تکامــل  و خلــق ســبک خــاص و همیــن طــور كمــک ب
انســان، موجــب خــوب بــودن، ســالمت ایــده آل، بــاال رفتــن 

كیفیــت زیســت و حتــی مــرگ راحــت فــرد نیــز مــی شــود.

ــتند.  ــا هس ــرک ه ــواع مح ــروز ان ــع ب ــانی منب ــای انس ــع ه مجتم
كلیــت حیــات فــردی و اجتماعــی  ایــن محــرک هــا، همــواره 
كــه حاصــل آن ســازگاری یــا  كننــد  را تامیــن یــا تهدیــد مــی 
ناســازگاری اســت. بعضــی ســازگاری هــا موفقیــت آمیــز و برخــی 
الگوهــای  بیمــاری  و  آمیــز هســتند. ســالمت  غیــر موفقیــت 
تغییــر ســازگاری هســتند. مهمتریــن كار فــرد، حفــظ ســازگاری 
و تمامیــت در مواجــه بــا محــرک هــای شــخصی و اجتماعــی 
كســب خــوب  اســت. از معیارهــای ســازگاری موفقیــت آمیــز، 
بــودن اجتماعــی و از معیارهــای ســازگاری غیــر موفقیــت آمیــز، 
عزلــت و گوشــه نشــینی یــا قطــع ارتبــاط بــا دیگــران اســت. در 
یــک محیــط مســکونی، ســالمت اجتماعــی عبــارت اســت از 
حضــور فعــال و موثــر در جمــع و نیــز كمــک بــه افــراد بــه منظــور 
بازیابــی توانایــی و قــدرت خویــش و نیــل بــه ســطح باالیــی از 

دقــت و توجــه، هوشــیاری و حــس مســئولیت. 

كــه در محیــط هــای خصومــت  كســانی  تجربــه نشــان داده 
ــر كاهــش مــراودات اجتماعــی،  ــی مــی كننــد عــالوه ب ــز زندگ آمی
در ارتبــاط بــا محیــط نیــز دچــار مشــکل حــاد مــی گردنــد ]17[. 
كــه آنهــا شــرایط زیســت آرام یــا  ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت 
مناســب نداشــته و از محیــط اطــراف خــود ناراضــی هســتند. 
كنین یــک مجتمــع مســکونی  گــر ســا كاپلــن13]18[ مــی نویســد: ا
كــه  بــه عنــوان یــک نفــر و یــا عضــوی از یــک اجتماع،حــس كننــد 
از قــدر و ارزش الزم برخــوردار نیســتند و یــا حــس كننــد كــه در اثــر 
نبــود كنتــرل و نظــارت بــه حریــم یــا قلمــرو خانــه یــا محــل زیســت 
ــل  ــواع عوام ــا ان ــته ب ــته و ناخواس ــود خواس ــی ش ــاوز م ــان تج ش

ــد.  تنــش زا مواجــه مــی گردن

ــالمت،  ــوم س ــه مفه ك ــد  ــالش ان ــن ت ــر ای ــان ب ــی از كارشناس برخ
شــعار »بهداشــت بــرای همــه«، را بــا زمینــه هــای اجتماعــی و 
كالبــدی پیونــد بزننــد. آنــان بــر ایــن باورنــد از راههــای مهــم 
ارتقــاء ســطح ســالمت توجــه بــه بســترهای محیطــی و كالبــدی 
مســکن چــون راه پلــه، فضــای ارتبــاط عمــودی هــر طبقــه و البی 
ورودی طبقــه همکــف بــه عنــوان فضاهــای جمعــی مــی باشــد. 
ــه  ــی رابط ــالمت اجتماع ــا س ــی ب ــط فیزیک ــرش، محی ــن نگ در ای
ــا بهبــود شــاخص هــای كیفیــت  ــد. ب مســتقیم برقــرار مــی نمای
كاهــش آن، ســالمت  محیــط، ســالمت اجتماعــی بیشــتر و بــا 

ــردد ]3[. گ ــد واقــع مــی  اجتماعــی مــورد تهدی

بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از تســهیل روابــط اجتماعــی، افزایــش 
حــس تعلــق بــه مــکان و توســعه روابــط همســایگی بــا ایجــاد 
پــالن  ایــن مفهــوم در  بنابرایــن،  شــبکه هــای فعــال اســت، 
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معمــاری پیشــنهادی بــه صــورت البــی جهــت ارتبــاط و تعامــل 
روزانــه ســکنه نســبت بــه هــم بــه جــای توســعه صــرف فضاهــای 
گــردد. همچنیــن بــا طراحــی فضــای  خصوصــی، نمایــان مــی 
مناســب و افــزودن مبلمــان در فضاهــای ورودی ســاختمان 
مــی تــوان فرصــت تعامــل را بیشــتر نمــود. ضمــن اینکــه تركیــب 
اجتماعــی طبقــات و انعطــاف پذیــری نیــز مــی توانــد در امــور 
مختلــف و تعامــل اجتماعــی ســکنه ســاختمان بســیار موثــر 

واقــع شــود)جدول یــک(.

3. روش تحقیق
بازطراحــی فضاهــای جمعــی و خصوصــی مجتمــع مســکونی 
بهارســتان 2 ســنندج، بــا رویکــرد افزایــش ســالمت اجتماعــی از 
مــدت هــا قبــل بــه دنبــال آشــنایی اولیــه بــا پــالن هــای معماری، 
ــا ایــن  ح بــود. ب كنین مطــر تجربــه زیســت و درک مشــکالت ســا

هــای نقــد و بررســی بــا اعــالن عمومــی و بــا حضــور تعــدادی از 
ــوار و هیئــت مدیــره ســاختمان طــی ســه  سرپرســت هــای خان
جلســه برگــزار شــد. عــالوه بــر ایــن، جهــت ســنجش نظــرات 
ســکنه از پــالن هــای موجــود و اصالحــی، 30 خانــوار بــه صــورت 
گردیدنــد. اطالعــات مربــوط  تصادفــی در دســترس انتخــاب 
 SPSSبــه پــالن هــا و فضاهــای جمعــی بــا بکارگیــری نــرم افــزار
گرچــه ماهیــت ایــن تحقیــق بیشــتر  نســخه 17.0  آنالیــز شــد. 

ــی،  ــات میدان ــار و اطالع ــتفاده از آم ــل اس ــه دلی ــا ب ــود ام ــی ب كیف
تلفیقــی از روش هــای كمــی و كیفــی مــورد اســتفاده قــرار گرفت.

پــس از تبییــن دقیــق مســائل و مشــکالت، بــا اســتفاده از نقشــه 
گردیــد. پــس از  گزینــه هــای مختلــف ارائــه  هــای دو بعــدی، 
بحــث و بررســی و برگــزاری جلســات متعــدد پرســش و پاســخ 
از میــان  گروههــای هــدف،  بــا  ارتباطــی  پــل هــای  ایجــاد  و 
طرحهــای مختلــف، 4 پــالن بــا مشــاركت ســکنه پذیرفتــه شــد و 
در نهایــت نســبت بــه طراحــی جزئیــات پــالن هــا و فضاهــا اقــدام 
ــه  ك ــود  ــن ب ــی ای ــای اصالح ــی طرحه ــرض اصل ــش ف ــد. پی گردی
ــا تقلیــل هزینــه هــای ناشــی از مداخــالت، میــزان فشــار مالــی  ب
بــر ســکنه بــه حداقــل ممکــن كاهــش یافتــه و از قبــل آن میــزان 
كنین افزایــش یابــد. ســپس بــا تنظیــم  مشــاركت اجتماعــی ســا
پرسشــنامه تصویــری شــامل 4 پــالن منتخــب، وضــع موجــود و 
پــالن هــای اصالحــی ســنجش شــد و نتایــج در قالــب نمــودار 

ــد. ــه گردی ــتخراج و ارائ ــش اس ــر بخ ــه ای در ه ــای میل ه

4. بررسی و ارزیابی مجتمع مسكونی بهارستان2 
نزدیــک  دگایــران  منطقــه  توابــع  از  بهارســتان2  مجتمــع 
شــهرک پردیــس گریاشــان در شــرق شــهر كوهســتانی ســنندج 
واقــع اســت )نقشــه یــک(. از اوایــل دهــه 80 بخــش عظیمــی 
گــذار  از اراضــی ایــن منطقــه توســط بنیــاد مســکن ســنندج وا
كنــون چندیــن مجموعــه مســکونی دولتــی در  شــد و هــم ا
حــال احــداث مــی باشــد. مجتمــع مســکونی 140 واحــدی 
كــوی مســکونی 240 واحــدی بنیــاد  بهارســتان2، بخشــی از 
كنــون حــدود 80  مســکن شهرســتان ســنندج اســت. هــم ا
واحــد ایــن مجموعــه در مرحلــه بهــره بــرداری و 80 واحــد دیگــر 
آمــاده بهــره بــرداری مــی باشــد. دسترســی اصلــی بــه ســایت از 
طریــق انشــعابی از خیابــان گریاشــان در امتــداد بلــوار هــادی 
ضیــاء الدینــی صــورت مــی پذیــرد. دسترســی دوم بــه ســایت از 
طریــق جــاده ســاحلی، انشــعابی از خیابــان ترمینــال و منتهــی 

گیــرد )نقشــه دو(. بــه خیابــان پاســداران صــورت مــی 

نفــر   260 حــدود  بهارســتان2،  مجتمــع  حاضــر،  حــال  در 
و  ضعیــف  طبقــه  جــزء  مجموعــه  كنین  ســا دارد.  جمعیــت 
كثــر متوســط ســنندج مــی باشــند. بررســی هــای محلــی  حدا
كــه ســطح تحصیــالت حــدود 80 درصــد  كــی از آن اســت  حا
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ج آد ظضرآا زا یآت ادلآمییآ
هزسا  آهاآجروفآا  ک آیک  آ
آسامآج آر سیآج آمیروفآماشس آ

جاش ر

یامیآمیاشآهیآ
پوف

ااوحآطیحآ واشآیامیآ
ج آمحاظآنیارثسرشآآسزک آآوآ
ک آ پایسوآمرآهیآط خ ؛آج آآحضشآ
ادکافآایسیاح آوآت ادلآمیاشآ

ثیمم. ک سیآ یاهمآ یا

و ومشآ
یاقسزافآ
رپارتزاآل

آصبآب   آآاد آوآت  س آیطلآ
هاشآرشغافآوآیانیآتس سوتآ
ک سیآمرآط خ آ ک آیا ر اهلآ

اوفآج آد ظضرآا زا یآت ادوتآ
ط س لآجاآ کر  یآآسامآمارآر.

دحروم آدسصلآج آ
واحرآهزسا  ل

قومآیاقسزافآ
رپارتزاآل

ارائ آطیحآاآ طافآپذنیآمیاشآ
 واهاشآقاملآیاقسزافآج آ
د ظضرآپایخ وئلآج آآسامهاشآ

کلآدجسزع ک سیآوآ یا

جدول 1: تعریف عملکردی طراحی جهت افزایش سالمت اجتماعی]3[

حــال، بررســی علمــی و عملــی آن، از اواخــر ســال 1389 شــروع 
گشــت. مطالعــه حاضــر بــه روش مــوردی و بــا تکنیک پیمایشــی 
انجــام گردیــد. ســاختار مطالعــه دربرگیرنــده دو بخــش نظــری 
)شــامل مقــاالت، كتــب، نشــریات تخصصــی، مشــاوره بــا اســاتید 
كارشناســان( و عملــی )بررســی نقشــه هــا، مــدارک، تنظیــم  و 
كنین  پرسشــنامه، برقــراری جلســات نقــد بــا تعــدادی از ســا
ســاختمان، تهیــه عکــس و رولــوه( بــود. در مــورد اخیــر، كارگاه 
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خانوارهــا دیپلــم و یــا باالتــر مــی باشــد و از نظــر ســواد جــزو 
ــوار حــدود  طبقــه متوســط شــهر هســتند. همچنیــن بعــد خان
كنین، مــی  كــه بــا توجــه بــه میانگیــن ســنی ســا 4 نفــر مــی باشــد 
تــوان ســکنه را جــزو جمعیــت جــوان شــهر ســنندج ارزیابــی 
میلیــون  تــا 3/5  میلیــون  بیــن 2/5  بیشــتر ســکنه  نمــود. 
ریــال در مــاه درآمــد دارنــد. مجتمــع بهارســتان2 بــا توپوگرافــی 
ــیب  ــاحت دارد. ش ــع مس ــزار مترمرب ــدود 15 ه ــود، ح ــاص خ خ
آن از شــرق بــه غــرب تقریبــا 10 الــی 15 درصــد اســت. در ایــن 
ــرای پیــاده  مجتمــع، بلــوک هــا از طریــق مســیرهای 6 متــری ب
ــرای ســواره هــا ارتبــاط مــی یابنــد. واحدهــای  هــا و 10 متــری ب
تجــاری بــا مســاحت 85 متــر مربــع در شــرق مجموعــه واقــع 
هســتند. تاسیســات مجموعــه نیــز شــامل 48 متــر مربــع اســت. 
كــه ایــن  ایــن مجتمــع از 5 بلــوک ســاختمانی تشــکیل شــده 
پژوهــش بــه دلیــل تکــراری بــودن احجــام و رعایــت اختصــار، 
بــر بازطراحــی فضاهــای عمومــی بلــوک اول )A( متمركــز مــی 
باشــد. در قســمت زیــر بــا توجــه بــه اهــداف عملیاتــی، هریــک از 
فضاهــا، ابتــداء توصیــف و ســپس آنالیــز و در نهایــت پــس از ارائــه 
ح هــا، بــر اســاس نظــرات و خواســته هــای ســکنه، ارزیابــی و  طــر

گردیدنــد. انتخــاب 

1-4  فضاهای جمعی
در مجتمــع بهارســتان2، فضاهــای جمعــی شــامل راهروهــای 
عمومــی، فضاهــای انتظــار و در نهایــت البــی طبقــه همکــف 

باشــند. مســاحت فضاهــای مشــاع هــر طبقــه حــدود  مــی 
10×4 متــر مربــع بودهکــه بــا احتســاب 230 متــر مربــع مســاحت 
پاركینــگ و انبــاری در مجمــوع مســاحت فضاهــای جمعــی هــر 
ــم و كیــف ایــن  ك ــر  ــع اســت. در قســمت زی ــر مرب بلــوک، 270 مت

ــد. ــی گیرن ــرار م ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا، م فضاه

1-1-4 راهروهای عمومی طبقات
 راهروهــای ارتباطــی بــا 2/4 متــر عــرض و 5/4 متــر طــول بــدون 
نورگیــری طبیعــی هســتند )نقشــه ســه(. همچنیــن عــرض پلــه 
گردهــا 1/2 متــر مــی باشــد. ورودی كلیــه واحدهــای  هــا 1 و پا
چهارگانــه طبقــات از ایــن راهــرو مــی باشــد. بیشــتر ســکنه از 
راهروهــای ســاختمان بــه دلیــل عــدم نورگیــری مناســب و نبــود 
فیزیکــی  نمودند.محدودیــت  نارضایتــی  ابــراز  انــداز،  چشــم 
كنین باشــد. همچنیــن  نمــی توانــد جوابگــوی اســتفاده ســا
باشــدبه  مــی  خصوصــی  فضاهــای  فاقــد  مجموعــه،  راهــرو 
كنین از ایــن فضاهــا بیشــتر بــه عنــوان فضــای  همیــن جهــت ســا
كننــد. فضــای راهــرو بــه دلیــل  گــذری اســتفاده مــی  صرفــا 
نیمــه جمعــی و جمعــی طراحــی شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، 
كــه از جعبــه پلــه اســتفاده مــی كننــد و قصــد رفتــن بــه  افــرادی 
طبقــات باالتــر را دارنــد، بــه ورودی هــر واحــد دیــد مســتقیم 
كنین خدشــه دار  داشــته؛  و بدیــن ترتیــب حریــم خصوصــی ســا

گــردد.  مــی 

ــه  براســاس نتایــج آمارگیــری 70% ســکنه از فضاهــای مربــوط ب
راهروهــای ارتباطــی ناراضــی و 17% راضــی بــوده انــد )نمــودار 
كــه  یــک(. مطالعــه نیومــن14 در نیویــورک نشــان مــی دهــد 
ــا  ــه آنه ــبت ب ــه نس ك ــت  ــی اس ــم در فضاهای خ جرای ــر ــن ن باالتری
كنتــرل و نظــارت ناچیــزی وجــود دارد. راه پلــه هــا، آسانســورها، 
قســمت هــای غیــر قابــل دیــد فضاهــای ورودی، راهروها، پشــت 
بــام هــا و هــر گونــه فضــای بــدون عملکــرد نامطمئــن تلقــی مــی 
گــروه خــاص  كــه بــه فــرد یــا  گردنــد. اینهــا، فضاهایــی هســتند 
از وضــع  نارضایتــی ســکنه  بــه  توجــه  بــا  ندارنــد]19[.  تعلــق 
ح اصــالح راهــرو طبقــات بــا ایجادگلخانــه در راهــرو  موجــود، طــر
وافزایــش نورگیــری از راه پلــه و نیــز توســعه ســالمت اجتماعــی 

نقشه 1: موقعیت منطقه دگایران )سایت مورد مطالعه( در شهر سنندج

نقشه 2: سایت مجموعه بهارستان 2

راهــروی  اصالحــی  و  )راســت(  موجــود  وضــع  هــای  پــالن   :3 نقشــه 
) چپ ( نی ختما ســا

تابستان 1395
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ح  گرچــه 23% از ســکنه مخالــف طــر ارائــه شــد )نقشــه ســه(. 
بودنــد لیکــن 53% موافــق و 24% نیــز نظــر ممتنــع داشــتند.
ح اصالحــی موجــب افزایــش پیونــد ســکنه  ازنظرموافقان،طــر
)نمــودار  گــردد  مــی  آنهــا  نشــینی  وگوشــه  تنهایــی  وكاهــش 
یــک(. پاســخ هــای منفــی نیــز بیشــتر بدلیــل ســروصدا یبیشــتر، 
ــم خصوصــی و قرارگیــری فضــای عمومــی  شکســته شــدن حری
ح  در برابــر خصوصــی بــود. آنهــا نســبت بــه مشــکالت آتــی طــر
فضــای  بــرای  مزاحمــت  امــکان  دلیــل  وبــه  بــوده  نگــران 
ح توســعه پــالن راهــرو در طبقــات،  بــا طــر خصوصــی خــود، 

كارانــه نشــان مــی دادنــد.  برخــوردی محافظــه 

از مهمتریــن دالیــل پاســخ هــای منفــی، عــدم نیــاز بــه تغییــرات 
بــا توجــه بــه هزینــه اجرایــی و نیــز احتمــال شــلوغ بــودن فضــای 
ــی15  اظهــار مــی دارد  ــه گریــن ب ك ــود. همچنــان  ح ب انتظــار طــر
مهــم ایــن اســت كــه فضــا چگونــه بــرای پاســخگویی بــه ازدحــام 
ســازمان داده شــده اســت. ازدحــام و شــلوغی بــا ســایر مســائل 
اجتماعــی ارتبــاط دارد. یکــی از عوامــل موثــر در ایجــاد تنــش در 
كــم، تعــداد افــراد واحدهــای  مجموعــه هــای مســکونی پــر ترا
مســکونی اســت. بــه همیــن دلیــل كاهــش فعالیــت هــا بــه نوبــه 

خــود مــی توانــد بــه آرامــش بیشــتر فضــا كمــک نمایــد

3-1-4 البی های طبقه همکف
ــی  ــد الب ــتان2، فاق ــع بهارس ــکونی مجتم ــای مس ــاختمان ه س
ورودی هســتند )نقشــه پنــج( و ایــن مســئله موجــب نارضایتــی 
85% ســکنه در برابــر 5% موافــق شــده اســت )نمــودار ســه(. در 
ــول  ــر و ط ــرض 1/2 مت ــه ع ــردی ب گ ــی، دارای پا ــع، درب اصل واق
قابلیــت  ایــن فضــای محــدود، عمــاًل  باشــد.  مــی  متــر   2/4
بــه البــی و افــزودن تســهیالت الزم از قبیــل  تبدیــل شــدن 
جعبــه نامــه، ســطل هــای زبالــه، تابلــو اعالنــات و غیــره را نــدارد. 
ورودی دوم مجتمــع هــم یــه صــورت دو درب پاركینــگ واقــع در 
ح توســعه البــی آپارتمــان با  طبقــه همکــف ظاهــر مــی شــود. طــر
كنین و افزایــش تعامــل  هــدف كاهــش هزینــه ی اضافــی بــر ســا
كنین( ارائــه شــد )نقشــه پنــج( و  ســکنه )فرصــت مالقــات ســا
ورودی پاركینــگ و ورودی اصلــی بــا تســهیالتی ماننــد صنــدوق 

نمودار 1: وضع موجود و اصالحی راهروهای عمومی

2-1-4 فضاهای انتظار طبقات
ــه طوركلــی ســاختمان، فاقــد فضــای انتظــار در طبقــات مــی   ب
باشــد )نقشــه چهــار(. بــه همیــن جهــت، اغلــب مالقــات هــای 
ــا دشــواری مواجــه اســت.  روزمــره و تعامــل اجتماعــی ســکنه ب
كــه 73% ســکنه از ایــن وضــع  بررســی هــا نشــان مــی دهــد 
ناراضــی، 21% راضــی بــوده و 6% نیــز نظــر ممتنــع داشــته انــد 
)نمــودار دو(. بــا توجــه بــه ناچیــز بــودن فضــای راهــرو بــه عنــوان 
كنین نیــاز بــه فضایــی  بخشــی از فضــای نیمــه جمعــی، ســا
كــه باعــث تفکیــک فعالیــت هــا و همچنیــن تعامــل  دارنــد 
ح فضــای انتظــار هــر طبقــه در راه  گــردد. طــر بیشــتر ســکنه 
ــم خصوصــی ســکنه  ــا هــدف جداســازی حری پلــه ســاختمان ب

گردیــد. ســاختمان بــا افــراد غریبــه و ناآشــنا ارائــه 

كــه بــا ایجــاد فضــای مناســب، مــی  كنین بــر ایــن باورنــد  ســا
تــوان بیــن ســکنه رابطــه صمیمــی و مناســب برقــرار نمــود. 
ح پاســخ مثبــت،  ــه ایــن طــر كنین ب نتایــج نشــان داد 50 % ســا
36 % پاســخ منفــی و 14% رای ممتنــع داده انــد )نمــودار دو(. 
ح، ضمــن كاهــش حضــور ســرزده افــراد غریبــه  در واقــع ایــن طــر
بــه حــوزه نیمــه عمومــی هــر طبقــه، موجــب افزایــش امنیــت 

كنین هــر طبقــه مــی شــود.  اجتماعــی ســا

نقشه 4: پالن وضع موجود )راست( و اصالحی فضای انتظار)چپ(

نمــودار 2: وضعیــت موجــود و اصالحــی فضاهــای انتظــار برحســب پاســخ 
ســكنه براســاس پرسشــنامه تنظیمــی )نگارنــدگان(
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گانــه، فضــای پاركینــگ  پســتی، ســطل هــای زبالــه بازیافــت جدا
دوچرخــه، فضــای ســبز مصنوعــی كوچــک و تعــداد محــدودی 
داد  نشــان  آمــده  بدســت  نتایــج  گردیــد.  طراحــی  نیمکــت 
ح مزبــور موافــق، 20 درصــد  كنین بــا طــر كــه حــدود 74% ســا
كنین بــر ایــن  مخالــف و 6% نیــز ممتنــع بودنــد )نمــودار سه(.ســا
ح باعــث ایجــاد روابــط حســنه میــان  كــه ایــن طــر بــاور بــوده انــد 
كــه تســهیالت  ســکنه مــی شــود و دســته دیگــر عنــوان داشــتند 
در نظــر گرفتــه شــده مــی توانــد بــه كیفیــت زندگــی در مجتمــع 
كنین  كمــک نمایــد. ایــن مســئله نشــانگر اهمیــت دادن ســا
بــه تامیــن نیازهــای روحــی، احســاس راحتــی، افزایــش تعامــل 
ــد.  ــی باش ــاختمان م ــی س ــه ی عموم ــود وجه ــی و بهب اجتماع
ــا بــه ســروصدای زیــاد، مشــکالت  پاســخ هــای منفــی نیــز عمدت
مدیریــت فضاهــای عمومــی، نظافــت و نگــه داری مربــوط مــی 
كارگیــری راهبردهــای  كــه بــه  شــد. تجربــه نشــان داده اســت 
بازطراحــی بــا مشــاركت مــردم مــی توانــد بــه موفقیــت نســبی 

طرحهــا،  یــن  البتــه  بیانجامــد.  مســکونی  هــای  مجموعــه 
ــه ای  كــه فضــا بــه گون ــت  هنگامــی نتیجــه موثــر خواهنــد داش
كــه واحدهــا چنــدان دارای در ورودی یکســان  تغییــر یابــد 
تــازه وارد  بــه اشــخاص  اهالــی نســبت  نباشــند. همچنیــن، 
كنین  ــا ــک از س ــر ی ــرانجام، ه ــند. س ــته باش ــبی داش ــد مناس دی
نســبت بــه حریــم خــود و آنچــه در مســئولیت دیگــران اســت 
گــر مــردم محیــط خــود را بطــور صمیمانــه ارزیابــی  گاه باشــند. ا آ
و بــا احســاس غــرور از محــل خــود یــاد كننــد، میــزان خرابــکاری 

كاهــش پیــدا مــی كنــد]19[.

ــه یــک تصــور ذهنــی  ك لینــچ ]12[ در ایــن رابطــه معتقــد اســت 
خــوب از محیــط، احســاس هماهنگــی را بــه وجــود مــی آورد. 
وجــود ایــن احســاس در شــخص بــه امنیــت روحــی كمکمــی 
گــم شــدن و از دســت دادن موقعیــت  كنــد. در مقابــل، تــرس بــا 
گویــد مــردم مــی خواهنــد قلمــرو خانــه  همــراه اســت. او مــی 
كــه متعاقــب  آنهــا مشــخص باشــد. مــدارک و شــواهد بســیاری 
مطالعــات لینــچ توســط متخصصــان در مــورد عالقــه مــردم بــه 
تفســیر نقشــه و نمــای محــل خــود جمــع آوری شــده همگــی 
مویــد ایــن نکتــه مــی باشــد. جالــب اســت بدانیــم تعصــب 
در مــورد مــکان زندگــی، باعــث مــی شــود اهالــی یــک بلــوک 
كننــد خــوش ظاهــر تــر از  كــه در آن زندگــی مــی  ســاختمانی را 
گــر طــراح بتوانــد  كــه ا بقیــه بدانند.ایــن بــدان معنــی اســت 
كــه مــورد عالقــه و باعــث غــرور افــراد باشــد،  محیطــی خلــق كنــد 
كنین آن مــکان آن را متعلــق بــه خــود خواهنــد دانســت. بــا  ســا
كنین و بازدیدكننــدگان  ایــن چنیــن دركــی، ســطح ایمنــی ســا
ــکاری كاهــش مــی  ــاال رفتــه و هزینــه نگهــداری و میــزان خراب ب

یابــد ]20[.

2-4 پالن های مسكونی
كــه عنــوان گردیــد، بلــوک هــای ســاختمان مجتمــع  همانطــور 
بهارســتان 5 طبقــه در 2 تیــپ مــی باشــند. از ایــن دو تیــپ، 
دو واحــد یــک خوابــه بــه مســاحت 45 مترمربــع و 2 واحــد دو 
خوابــه بــه مســاحت 70 مترمربــع هســتند. واحدهــای تیــپ 
ســرویس  پذیرایــی،  آشــپزخانه،  خــواب،  اتــاق  دو  شــامل   ،1
بهداشــتی و حمــام و واحدهــای تیــپ 2، شــامل یــک اتــاق 
خــواب، آشــپزخانه، پذیرایــی، ســرویس بهداشــتی و حمــام مــی 
باشــد )جــدول دو(. ورودی تیــپ اول دارای فضــای كفــش كــن 

نقشــه 5: پــالن هــای وضــع موجــود )راســت( و اصالحــی البــی )چــپ( 
)نگارنــدگان(

نمــودار 3: وضعیــت موجــود و اصالحــی البــی هــای طبقــه همكف برحســب 
پاســخ ســكنه براســاس پرسشــنامه تنظیمی )نگارندگان(

دساح آکل واشآدیطوباتاقآقوابآ2اتاقآقوابآااللرشپزقاآ پذنیان نوع پالف

19/56/9127/6670تسپآاوف

645-17/56/410تسپآموم

جدول 2: ابعاد فیزیکی پالن های مسکونی مجتمع بهارستان) برحسب مترمربع( )نگارندگان( 

تابستان 1395
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و ســرویس بهداشــتی بــوده و مســتقیما بــه پذیرایــی مــی رســد. 
كامــال بــا هــم درگیــر بــوده و  فضــای پذیرایــی و آشــپزخانه نیــز 
ــاق  ــه ات ــی ب ــوند. دسترس ــی ش ــدا م ــم ج ــری، از ه ــوار 1 مت ــا دی ب
ــای  ــده فض كنن ــی )جدا ــه خصوص ــک هالچ ــق ی ــواب، از طری خ
گیــرد.  حمــام و اتــاق خــواب از عرصــه مهمــان( صــورت مــی 
ورودی تیــپ دوم تــا حــدی بهتــر طراحــی شــده و فضــای كفــش 
كــن، ســرویس هــا بــه صــورت مســتقل از ورودی اشــپزخانه و 
اتــاق هــای خــواب در نظــر گرفتــه شــده اســت. رعایــت حریــم 
خصوصــی و عمومــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای طــراح بــوده 

اســت )جــدول ســه(.  

ســکنه  بیشــتر  میدانــی،  مطالعــات  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
پــالن هــای مســکونی ناراضــی و %27  از  ســاختمان )%67( 
راضــی بــوده و 6% نیــز نظــر ممتنــع داشــته انــد )نمــودار چهــار(. 
كنین بــر ایــن باورنــد كــه پــالن هــای  بــه همیــن دلیــل، بیشــتر ســا
كنین را تأمیــن  موجــود نمــی تواننــد فضــای زندگــی مناســب ســا
كننــد. از جملــه دالیــل افــراد مخالــف مــی تــوان بــه دشــواری 
تطبیــق ســبک زندگــی و تفــاوت هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
بــا پــالن هــای ثابــت، تداخــل ورودی ســرویس و آشــپزخانه 
و تداخــل عرصــه خصوصــی و عرصــه مهمــان در تیــپ 1، دیــد 
بــه ورودی حمــام از فضــای پذیرایــی در تیــپ 2 و همچنیــن 
نبــود حــق انتخــاب در هنــگاه خریــد آپارتمــان اشــاره نمــود. 
چهــار پــالن جدیــد بــا هــدف كاهــش مســائل و مشــکالت هــر 
ــالن پیشــنهادی  ــد )نقشــه شــش(. در پ طبقــه پیشــنهاد گردی
ــه واحدهــا  اول، فضــای انبــاری كوچــک در مجــاورت حمــام، ب
ــای دارای  ــواده ه ــی خان ــا بدیــن ترتیــب راحت ــد؛ ت ــه گردی اضاف
وســایل اضافــی و یــا ســکنه غیــر عالقمنــد بــه اســتفاده از فضــای 
ح پیشــنهادی دوم،  گــردد. در طــر انبــار در زیرزمیــن بیشــتر 
افزایــش  رعایــت  هــدف  بــا  ســرویس  فضــای  ورودی  مــکان 
ســطح بهداشــت تغییــر یافــت. در پــالن ارائــه شــده ســوم، بــا 

بــه منظــور كاهــش هزینــه هــا، هدایــت و كنتــرل بهینــه تغییــرات 
افزایــش ســازگاری و تعامــل اجتماعــی در  از همــه مهمتــر  و 
ســطح مجتمــع زیســتی، جهــت بازطراحــی فضاهــای مســکونی 

گردیــد.  بهارســتان ارائــه 

بــه تبــع مشــکالت موجــود در عرصــه هــای جمعــی و خصوصــی، 
كلیــه اطالعــات مربــوط بــه مجتمــع مســکونی بهارســتان 2 
كنین  ــا مشــاركت و همفکــری مســتقیم ســا آنالیــز و در نهایــت ب
بــا در نظــر گرفتــن تــوان مالــی و اقتصادی آنهــا، اصالحــات انجام 
ــاز  ــر ب پذیرفــت. بــرای مثــال در عرصــه راهروهــای ســاختمان، ب

نمودار 4: وضعیت پالن های مسكونی موجود و اصالحی

برحسب پسخ سكنه براساس پرسشنامه تنظیمی )نگارندگان(

توضسحاتپوفعیا آقرداتعیا آعزودلعیا آقصوالدساح جلوک
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طراحــی فضــای مکــث و گــذری، توســعه فضــای آتریــوم جهــت 
ــه  ــاد عرص ــبز، ایج ــدوده س ــاد مح ــتقیم و ایج ــر مس ــور غی ورود ن
بنــدی فضایــی جهــت افزایــش ســالمت اجتماعــی، اصــالح فــرم 
كاهــش مســاحت واحدهــای ســاختمانی و در  راهــرو بــدون 
عرصــه ی  البــی ورودی بــر طراحــی فضــای مکث و فضــای گذر و 
ایجــاد عرصــه بنــدی فضایــی جهــت افزایــش امنیــت اجتماعــی 
كیــد گردیــد. در توســعه فضــای البــی ورودی ارائــه تســهیالتی  تا
ماننــد فضــای پــارک دوچرخــه، صندوق پســتی، ســطل بازیافت 
گــپ زدن و در نهایــت در توســعه  زبالــه، فضــای نشســتن و 
ســالن انتظــار ســاختمان بــا ایجــاد شکســتگی در دیــوار راه پلــه 
جهــت افزایــش ورود نــور طبیعــی بــه فضــای انتظــار، تعریــف 
ح توســعه و ایجــاد عرصــه  گــذر در طــر فضــای مکــث و فضــای 
بنــدی فضایــی جهــت افزایــش امنیــت اجتماعــی پیشــنهاد 
ــر مــواردی  ــالن هــای معمــاری ب ــد. همچنیــن در عرصــه پ گردی
چــون افــزودن انبــاری كوچــک در مجــاورت حمــام واحــد اول، 
تغییــر مــکان ورودی فضــای ســرویس بــا هــدف افزایــش ســطح 
بهداشــت در واحــد دوم، ایجــاد فضــای واســطه میــان عرصــه 
عمومــی و خصوصــی در واحــد ســوم، افــزودن فضــای صبحانــه 
خــوری در واحــد چهــارم اقــدام شــد )جــدول چهــار(. بــاور بــر 
كــه یــک فضــای مســکونی ســازگار بــا ابعــاد متوســط  ایــن اســت 
كوچــک ارجــح تــر از یــک فضــای مســکونی ناســازگار،  و حتــی 

ــزرگ و امکانــات مناســب مــی باشــد. ــا ابعــاد ب لیکــن ب

كــه الزمــه  كیــد شــد  بنابرایــن بــه عنــوان نتیجــه بــر ایــن نکتــه تأ
طراحــی و معمــاری ســالم، توجــه خــاص بــه نیازها، خواســته ها، 
ــان  ــوان صاحب ــه عن كنین ب ــا ــی س ــی و عموم ــای اجتماع الگوه
اصلــی مجتمــع مســکونی در ســاختار شــهر ایرانــی - اســالمی 
كــه در جهــان بینــی اســالمی،  مــی باشــد. بایــد توجــه داشــت 
شــهر صرفــا یــک مقولــه كالبــدی یــا فیزیکــی نیســت؛ یــک پیکــره 
كالبــدی بــا نظــام اجتماعــی  واحــد اســت. نظــام فضائــی و 
و فرهنگــی آمیختــه شــده اســت. در ایــن شــهر، فضاهــا از نظــر 
یــا  بــه چهــره  ارتباطــات چهــره  بــوده و زمینــه  روانــی فعــال 
مســتقیم برقــرار اســت. بنابرایــن توســعه حیــات اجتماعــی - 
گیــری تصویــر ذهنــی و خاطــرات جمعــی  اســالمی بــه شــکل 
بخواهیــم  ســازی  جهانــی  رونــد  بــا  گــر  ا نمایــد.  مــی  كمــک 
جامعــه خــود را از هجــوم و نفــوذ روزافــزون عناصــر بیگانــه حفــظ 
كنیــم و همچنیــن ابعــاد انســانی ¬ اســالمی الزم بــرای زندگــی 
در شــهر فراهــم ســازیم، توجــه و تامــل در وضعیــت بــه وجــود 
كنونــی در معمــاری و شهرســازی از بعــد اجتماعــی و فرهنگــی 

بــرای یافتــن راهــکار مناســب، اجنتــاب ناپذیــر مــی باشــد. 

ــر نظــام اجتماعــی تاثیــر  كــه طرحهــای معمــاری ب همانطــوری 
مــی گذارنــد، ســاختارهای اجتماعــی نیــز بــه نوبــه خــود بــر پــروژه 
گــذار هســتند. بنابرایــن چــاره ای جــزء  هــای معمــاری تاثیــر 

ایجــاد فضــای واســطه میــان عرصــه عمومــی و خصوصــی بــه 
گردیــد و در نهایــت  بــاز تعریــف عرصــه هــای معمــاری اقــدام 
در پــالن چهــارم، عــالوه بــر تغییــرات فــوق، فضــای صبحانــه 
خــوری نیــز اضافــه گردیــد.   بدیــن ترتیــب و بــدون صــرف هزینــه 
كاســته شــدن از متــراژ زیربنــای مفیــد واحدهــا، بــه  زیــاد و یــا 
ــا محیــط  ســکنه حــق انتخــاب و تطبیــق ســبک زندگــی افــراد ب
درصــد   70 كــه  داد  نشــان  نتایــج  گردیــد.  ارائــه  آپارتمــان 
ح اصالحــی نظــر موافــق و 24% نظــر مخالــف  ســکنه بــه طــر
ابــراز نمودنــد )نمــودار چهــار(. در میــان نظــرات موافــق، ایــن 
ــای  ــره وری فض ــش به ــث افزای ــد باع ــعه جدی ــه توس ك ــت  واقعی
ــود.  آپارتمــان خواهــد شــد، اصلــی تریــن دلیــل موافقــت آنهــا ب
احتــرام بــه حــس اســتقالل در رضایــت خودشــان، مــورد دیگر در 
انتخــاب ســکنه محســوب مــی شــود. مهمتریــن دالیــل ســکنه 
كنین  ح، رقابــت میــان ســا در ارائــه ی پاســخ منفــی بــه طــر
كــم درآمــد بــا قشــر متوســط ســکنه ســاختمان  ومقایســه افــراد 
كنین، ایــن  ــا ســا ــا ایــن حــال، براســاس نتایــج مباحثــه ب بــود. ب
ح عــالوه بــر افزایــش كارآیــی فضــای محــدود واحدهــا، مــی  طــر
توانســت بــه تقویــت حــس تعلــق بــه مــکان و همینطــور افزایــش 
حــق انتخــاب ســکنه كمــک نمایــد. بــا توجــه بــه اهمیــت تنــوع 
فضــا در نظــر قریــب بــه اتفــاق ســکنه، توجــه بــه ایــن اصــل در 

گــردد. برنامــه ریــزی آتــی بیــش از پیــش احســاس مــی 

6. نتیجه گیری

همچنــان كــه اشــاره شــد امــروزه شــهرها در اثــر افزایــش بــی رویــه 
جمعیــت، تغییــر الگوهــای زیســتی و بالطبــع تقاضــای زیــاد، 
بــه كارگاه هــای ســاختمانی تبدیــل شــده و جــای جــای آنهــا 
كنین  را فضاهــای آپارتمانــی دربــر گرفتــه انــد. در اثــر غیبــت ســا
در مراحــل مختلــف برنامــه ریــزی، طراحــی و اجــرا، مشــاركت 
و توســعه اجتماعــی و تجانــس فرهنگــی بــه حداقــل ممکــن 
كاهــش مــی یابــد. مجتمــع آپارتمانــی بهارســتان2 ســنندج 
نمونــه ای از ایــن مــوارد مــی باشــد. براســاس نتیجــه مطالعــات 
كنین از  كــه اغلــب ســا گفــت  و تجربــه زیســت موجــود، بایــد 

فضاهــای موجــود رضایــت نداشــتتند. 

بــرای مثــال، عرصــه هــای جمعــی )راهــروی عمومــی، البــی 
كارآمــد و در عیــن حــال  ورودی و ســالن انتظــار ســاختمان( را نا
كنین  فاقــد انگیــزش الزم جهــت بســط و گســترش روابــط ســا
كننــد. همچنیــن در عرصــه خصوصــی بــر ایــن  ارزیابــی مــی 
ــودن فضاهــا و  ــر كوچــک ب ــالن هــای موجــود در اث ــه پ ك ــد  باورن
بــه ویــژه نادیــده انــگاری تباینــات فرهنگــی و اجتماعــی نمــی 
تامیــن  كنین  ســا بــرای  را  مناســب  زیســت  فضــای  تواننــد 
نماینــد. گرچــه در طــی ایــن مــدت نــه چنــدان طوالنــی ، برخــی 
كنین دســت بــه تغییــرات زده بــوده انــد لیکــن ایــن مقالــه  از ســا

تابستان 1395
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گــذار در  كنین و عوامــل تاثیــر  كــه بیــن ســا ایــن نخواهــد بــود 
پــروژه هــای مســکونی، تناســب و همخوانــی قابــل قبولــی برقــرار 
شــود تــا بدیــن ترتیــب بــه توســعه اجتماعــی ســالم كمــک گردد. 
تردیــدی نیســت كــه طراحــی و معمــاری بــه تنهائــی پاســخگوی 
كنــار ایــن مهــم، بســیاری از عوامــل روانــی  مســئله نیســتند. در 
و اجتماعــی و فرهنگــی نیــز در نحــوه رفتــار مــردم نســبت بــه 
كــه بایســتی بــه نحــوی مقتضــی مــورد  محیــط نقــش دارنــد 
توجــه برنامــه ریــزان و طراحــان قــرار گیرنــد. ارتبــاط موثــر میــان 
كنین و طراحــان از اصــول بنیــادی معمــاری ســنتی ایرانــی  ســا
بــوده و ریشــه در تعامــالت انســانی و اســالمی دارد. بنابرایــن، 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــد گام ــی توان ــط م ــن رواب ــد ای ــاز تولی ب
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