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فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-1
بهار 1396

بازآفرینی اندیشه اسالمی در دگرگونی مسکن تهران

مریم کامیار 1،  علی اکبر تقوایی 2،  رضا خزاعی 3

چکیده 
کــرده اســت.  اســتفاده از الگــوی غیــر اســالمی وارد شــده بــه معمــاری مســکونی ایــران،  متــن معمــاری مســکونی را دچــار گســیختگی 
ایــن شــرایط در مناســبات اجتماعــی دیــده شــده: رضایتمنــدی بصــری،  تغییــر ترکیــب و نحــوه توزیــع بافــت مســکونی در قالــب تخلیــه 
مرکــز شــهر و محــالت قدیمــی،  رشــد حاشــیه نشــینی بــدون توســعه شــهروندی جنبه هایــی از گســیختگی فضــای شــهری هســتند. 
کنین را از تحــوالت کالبــدی محلــه نشــان می دهــد. در ایــن تحقیــق  ک بصــری شــهروندان اســالمی،  جهــت گیــری ســا تحلیــل ادرا
ک ناظــر،  بــا توجــه بــه معیارهــای فرهنــگ اســالمی انتخــاب شــده و بــا تحلیــل پدیده هایــی از قبیــل: فراوانــی  مولفه هــای ارزیابــی ادرا
رخدادهــای ضــد اجتماعــی و غیــر اســالمی،  کاهــش تعلــق خاطــر،  گســیختگی بافــت،  نابســامانی و آشــفتگی محیــط بررســی شــده کــه 
کــه بــه  در مجمــوع ارزش کیفیــت محیــط را بیــان می کننــد. مطالعــات آمــاری در گونه هــای نویــن ســاختمان های مســکونی تهــران 
صــورت مجتمع هــای بلنــد مرتبــه طراحــی شــده انــد،  دنبــال می شــود. تحقیــق انجــام شــده در جزییــات ناهنجاری هــای اجتماعــی 
مســکن بــا روش عاملــی تحلیــل شــده انــد. بررســی شــامل فضاهــای ســکونتی اســت کــه تحــت تأثیــر جوامــع غیــر اســالمی وارد طراحــی 
کنین خانه هــای تــک خانــواری،  خانه هــای چنــد  شــهری ایــران شــده اســت و هنجارهــا و مغایرت هــای مشــاهده شــده  در رفتــار ســا
ــه مجتمع هــای مســکونی بلنــد مرتبــه  ک واحــدی و باالخــره مجتمع هــای مســکونی مقایســه شــده اســت. نتیجــه نشــان می دهــد 
گــر عــوارض و دســتاوردهای توســعه مســکن را در دو دســته متمایــز قــرار دهیــم  بــا رفتارهــای ضــد اجتماعــی قریننــد. بدیــن ترتیــب ا
کــه یکــی  و رونــد تغییــرات آن هــا را در طــول زمــان بررســی کنیــم مجموعــه آن هــا همچــون دو جریــان متضــاد بــه نظــر خواهــد رســید 
گســیختگی آن اســت. همچنیــن بافت هــای محلــه ای بــدون هویــت شــاخص  فراینــد پویایــی زندگــی شــهری  و دیگــری فراینــد 
فرهنــگ اســالمی دارای ناهنجاری هــای اجتماعــی هســتند و در صــورت عــدم برنامــه ریــزی کالبــدی می توانــد بــه بحــران هویتــی در 

شــکل اجتماعــی منجــر شــود.
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kamyar@iecf.ir   - mpkamyar@gmail.com گروه هنر و معماری،  بنیاد دانشنامه نگاری ایران،  تهران،  ایران ،  پژوهش هنر،  دکتری ،  دانشگاه تربیت مدرس  1 استادیار ،  
taghvaea@modares.ac.ir  ) گروه شهرسازی ،  دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران ،  طراحی شهری، دکتری، آدالید استرالیا)نویسنده مسئول 2 دانشیار ،  

.reza.khazaei64@gmail.com 3 کارشناس ارشد ایرانشناسی ،  تاریخ،  دانشگاه یزد،  یزد،  ایران 
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1. مقدمه
توســعه و مفاهیــم مشــتق از آن در دوران معاصــر و در مقیــاس 
وســیع نــه تنهــا در علــوم اجتماعــی و در چارچــوب نظام هــای 
مختلــف راهبــردی،  بلکــه در تفکــرات کاربــردی معمــاری نیــز بــه 
عنــوان یکــی از باالتریــن معیارهــای ســازماندهی بــه کار مــی رود. 
از ایــن رو شــاخص های رفاهــی موجــود در جوامــع توســعه یافتــه،  
الگوهــای آرمانــی شــده اســت کــه بــه نســبت آن کمتــر توســعه 
یافتــه هســتند و دســتاوردهای علمــی و فنــی ایــن جوامــع،  مــورد 

ــرار می گیــرد. در خواســت کشــورهای در حــال توســعه ق

آن  تحــوالت  و  تغییــر  و  شــهری  زندگــی  کیفیــت  بررســی 
توســعه  کــه  می دهــد  نشــان  ایــران  اخیــر  دهه هــای  در 
مجتمع هــای مســکونی در تهــران دارای دو روی متضــاد اســت 
کــه آن هــا را می تــوان بــه رویه هــای مثبــت و منفــی توســعه 
کــرد. وجــوه مثبــت توســعه در شــاخص هایی ماننــد   تعبیــر 
تنــوع یافتــن خدمــات ،  رشــد تکنولــوژی ســاخت و غیــره دیــده 
می شــوند] 1، 2[. ولــی وجــه منفــی توســعه نیــز در شــهر تهــران در 
پــاره ای شــاخص ها بــه روشــنی قابــل مشــاهده اســت : فراوانــی 
کاهــش تعلــق و عالقه منــدی  رخدادهــای ضــد اجتماعــی ،  
شــهروندان نســبت بــه محیــط زندگیشــان ،  فقــدان فضاهــای 
فراغــت،  نابســامانی و آشــفتگی ســیمای محیــط جنبه هــای 
مختلفــی از وجــه منفــی توســعه شــهری در بافــت مســکونی 
تهــران هســتند. پــس توســعه انــواع مختلــف مســکن شــهری در 
ــیختگی  ــی گس ــعه بحران ــوان "توس ــی می ت ــور کل ــه ط ــران را ب ته
مســکن" نــام نهــاد] 3، 4[. موضــوع ایــن تحقیــق بــه بحــث 
دربــاره یکــی از وجــوه منفــی توســعه ،  یعنــی بررســی ارتبــاط و 
بافــت  طراحــی  نــوع  و  رفتــاری  ناهنجاری هــای  ریشــه های 
مســکونی شــهری در تهــران اختصــاص دارد.ایجــاد هویــت 
کنــش بــه  مشــترک از اهــداف شــهری اســالمی اســت] 5[. وا
ــزی و  ایــن موضــع،  بســیاری از نظریه هــا و رویه هــای برنامــه ری
ــه مقیاس هــای کیفــی،  کوچــک و مشــخص  طراحــی شــهری ب
انســانی در قلمــرو اجتمــاع محلــی،  را مــورد تحلیــل قــرار داده 
کیفیــت محیــط  کــه  و یافته هــای تحلیلــی نشــان می دهنــد 
زندگــی،  بــدون ایجــاد اجتمــاع باهویــت و فضــای تعریــف شــده 
کــه بــا فرهنــگ همخــوان باشــد،  دســتاوردی ضعیــف دارد  ای 
کــه رضایتمنــدی  ] 6، 7،8[ . ســوال اصلــی پژوهــش ایــن اســت 
گی هــای فرهنــگ  بصــری و حــس تعلــق شــهروندان،  بــا ویژ
اســالمی،  بومــی و غیــر مدرنیســتی محیــط در محلــه،  چگونــه 
مرتبــط اســت؟ بایســته های رضایتمنــدی بصــری،  در بســتر 
بــا هویت یابــی  شــکل گیری شهرســازی و معمــاری اســالمی 

دارد؟  ارتبــاط 

هویــت در شهرســازی اســالمی را می تــوان بــر اســاس ویژگی هــای 
آن شــناخت. زیــرا یکــی از بهتریــن راه هــای شــناخت،  بررســی 

گاهــی بــه نقــش محیــط ایرانــی- نتایــج حاصــل از آن اســت. آ
ــق  ــدی و تعل ــه رضایت من ــان ب ــدن انس ــل گردانی ــالمی و واص اس
خاطــری کــه از تبعــات وصــول انســان بــه هویــت محیــط اســت   
بایســته های  عنــوان  بــه  کنین  ســا بصــری  ک  ادرا  .  ]10  ،۹  [
دســتیابی بــه عوامــل موثــر در رضایتمنــدی شــهروندان اســالمی  
ــر،   ک ناظ ــی ادرا ــای ارزیاب ــود] 11[ . مولفه ه ــه می ش ــر گرفت در نظ
کــم انتخــاب شــده و بــا تحلیــل  بــا معیــار اصــول اســالمی حا
پدیده هایــی ماننــد فراوانــی رفتارهــای ضــد اجتماعــی و غیــر 
گســیختگی بافــت،   کنین،   کاهــش تعلــق خاطــر ســا اســالمی،  
کــه در مجمــوع  نابســامانی و آشــفتگی محیــط بررســی شــده 

کیفیــت محیــط و وصــول بــه هویــت را بازگــو می کننــد. ارزش 

2. چارچوب نظری
الگوهــا  و روش هــای غربــی در معمــاری  از  بــرداری  نســخه 
ــا  ــرای انطبــاق ب مســکونی ایــران،  بــدون تنظیــم و تعدیــل آن ب
ــد ]12،13[   ــه وجــود آورده ان زمینــه شــرایط بومــی،  عوارضــی را ب
گــون دیــده می شــود: مصــرف منابــع ســبز  گونا کــه بــه صــور 
گیــری بافت هــای ناهنجــار و  بــرای توســعه شــهری،  شــکل 
آشــفتگی نمــای مســکونی شــهری ،  بــه هــم ریختگــی مفاهیــم و 
بنیادهــای ســازمان فضــای مســکونی ؛ نظیــر محــالت ،  نواحــی 
گســیختگی بافــت محــالت مســکونی  مناطــق و مرکــز شــهر ،  
و چنــد پــاره شــدن ســازمان های فضایــی بــه هــم پیوســته،  
توســعه کمــی پدیده هــای مختلــف شــهری در برابــر فقــر کیفــی 
آن هــا،  تکــرار و تکثیــر ســاختمان ها و فضاهــای فاقــد طراحــی 
کالبــدی  گســیختگی  از  گونــی  گونا مطلــوب،  شــاخص های 

شــهر هســتند]14 ، 15 ،16[ . 

از ســوی دیگــر،  وجــود عــوارض ذکــر شــده الــزام تحقیــق در مــورد 
ــه وجــود مــی آورد. ارتبــاط بیــن  ناهنجاری هــای اجتماعــی را ب
کیفــی فضاهــای مســکونی و عــوارض اجتماعــی محــور  فقــر 

اصلــی بررســی حاضــر را تشــکیل می دهــد.

مطالعــات انجــام گرفتــه در مســکن تــک خانــوار،  مجتمع هــای 
کمتــر از شــش طبقــه و بلنــد مرتبــه شــهر تهــران ،   مســکونی 
ــای  ــی و متغیر ه ــد اجتماع ــار ض ــن رفت ــتگی بی ــر پیوس ــی ب مبتن

طراحــی مســکن تهــران اســت.

طیــف  محیطــی،    رضایت منــدی  عــدم  میــزان  ارزیابــی 
مجمــوع  در  کــه  در  بر می گیــرد  را  مؤلفه هــا  از  گســترده ای 
. درایــن   ]1۹  ،18  [ بازگــو می کننــد  را  کیفیــت محیــط  ارزش 
تحقیــق،  هــدف ارزیابــی نارضایتــی شــهروندان،  بــا اســتفاده 
از مؤلفه هایــی چــون انحطــاط محیــط،  تبهــکاری ســکونتی،  
یافتــن  و  آشــفتگی ها    ، آتش افروزی هــا  فروپاشــی خانــواده،   
تأثیــر هریــك از ایــن مؤلفه هــا بــر روی متغیــر“  رضایتمنــدی“ 

اســت.
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کنــش بــه بحــران حاصــل از عــدم رضایتمنــدی محیطــی را  وا
کــه در ســطوح منطقــه ای،   می تــوان در ظهــور هویت هایــی 
بــا مشــخصه از خــود  شــهری و محلــه ای ظاهــر می شــوند،  
کــرد ] 1۹[ . بافت هــای شــهری  بیگانگی هــای جمعــی مشــاهده 
تقلیــدی  بــه ســوی فرهنگ هــای موقتــی و  از پیــش  بیــش 
کــرده و می توانــد شــهروندان را دچــار  اســتحاله  جهت گیــری 
کنــد،  و آن هــا را هــر چــه بیشــتر از هویــت متناســب  هویتــی 

کنــد. فرهنگــی دور 

نگاهــی تاریخــی بــه تجربیــات جهانــی در زمینــه اتخاذ سیاســت 
الگوبرداری هــای اقتباســی محلــه ای،   نشــانگر بــروز معضــل از 
کــه  میــان رفتــن مفهــوم حیــات جمعــی در ایــن محــالت اســت 
نقــش انــکار ناپذیــری در از بیــن رفتــن حــس تعلــق و در ادامــه از 

دســت رفتــن ســرمایه اجتماعــی در الگــوی محلــه دارد. 

در  ســاختمانی  و  جمعیتــی  کــم  ترا بــاالی  ســطح  وجــود 
محــالت می توانــد بســتر و زمینــه ی مســاعد بــرای شــکل گیری 
و  ســاخته  فراهــم  را  اجتماعــی  آســیب های  و  ناهنجاری هــا 
افــراد از میــزان امنیــت و ایمنــی  بــر ادراك  به طــور مســتقیم 
محیــط ســکونت خــود تأثیرگــذار باشــد. مجموعــه ایــن مســائل 
و عــوارض،   اتخــاذ تصمیم هــا و راهکارهــای علمــی و مؤثــر بــرای 
ــه منظــور کاهــش آســیب پذیری آن  ــد ســاختار محیــط ب تجدی

را بــه ضرورتــی انکارناپذیــر بــدل می ســازد ] 20، 21، 22[ .

3.پیشینه تحقیق
بــرای ســنجش میــزان رضایــت از نواحــی ســکونتی و عوامــل 
کمتــری  تأثیرگــذار مربــوط بــه آن،  بــه دیــدگاه رفتــاری توجــه 
کالبــدی اشــاره  شــده  شــده اســت و بیشــتر بــه مؤلفه هــای 
کارکرده انــد،    زمینــه  درایــن  کــه  افــرادی  جملــه  از   اســت. 
کــه در ســال 1۹۹7  گونــز2 و امریگــو3 اشــاره کرد  می تــوان بــه آرا
تحقیقــی درخصــوص رضایت منــدی و ارزیابــی ســکونتی افــراد 

.  ]23 انجام دادنــد]  سکونتی شــان  محیــط  از 

از  یکــی  به عنــوان  بصــری  رضایت منــدی  ایــن،   از  پیــش 
ح  معیارهــای کلیــدی ســنجش میــزان کیفیــت محیطــی مطــر
محیــط  کیفیــت  اهمیــت،   ایــن  چارچــوب  در  کــه  شــده،  
کــه احســاس  بــاال  کیفیــت  بــا  بــر “یــك محیــط  را مشــتمل 
کــه  گی هایــی  رضایتمنــدی بــه جمعیتــش را بــه واســطه ویژ
ممکن اســت فیزیکــی،   اجتماعــی یــا ســمبلیك باشــند،   منتقــل 

. ]26  ،25  ،24  [ می کنــد“ تعریــف  شــده اســت 

ح مسئله 4.طر
در  آن  تحــوالت  و  تغییــر  و  شــهری  زندگــی  کیفیــت  بررســی 
محلــه  توســعه  کــه  می دهــد  نشــان  ایــران  اخیــر  دهه هــای 
دارای دو روی متضــاد اســت کــه آن هــا را می تــوان بــه رویه هــای 

مثبــت ومنفــی توســعه تعبیرکــرد. وجــوه مثبــت توســعه در 
ــوژی  شــاخص هایی ماننــد تنــوع یافتــن خدمــات،  رشــد تکنول

ســاخت و امثــال آن هــا می تــوان مشــاهده نمــود.

از  پدیده هایــی  در  روشــنی  بــه  را  توســعه  منفــی  وجــوه 
کاهــش تعلــق  قبیــل: فراوانــی رخدادهــای ضــد اجتماعــی،  
زندگی شــان،   بــه محیــط  نســبت  وعالقه منــدی شــهروندان 
فقــدان فضاهــای فراغــت مناســب،  نابســامانی و آشــفتگی 
ســیمای محیــط،  جنبه هــای مختلفــی از وجــه منفــی توســعه 
شــهری در بافــت مســکونی هســتند] 27،  28، 2۹ ، 30[ پــس 
بــه  را  شــهری  توســعه  در  مســکن  مختلــف  انــواع  توســعه 
ناهنجاری هــای  بحران هــای  “توســعه  می تــوان  کلــی  طــور 

نهــاد  نــام  اجتماعــی” 

موضــوع ایــن تحقیــق بــه بحــث دربــاره یکــی از وجــوه منفــی 
توســعه،  یعنــی بررســی ارتبــاط و ریشــه های ناهنجاری هــای 
نــوع طراحــی  از  رفتــاری،  رضایتمنــدی بصــری شــهروندان 

بافــت محلــه اختصــاص دارد.

در  اجتماعــی  ضــد  رخدادهــای  فراوانــی  تحقیــق،   ایــن  در 
گونــه مســکن شــهر تهــران محاســبه شــده اســت. ایــن  ســه 
مطالعــات میدانــی بــر اســاس جمعیــت مســتقر در مســکن تــک 
ــکونی  ــد مس ــر از 10 واح ــکونی کمت ــع مس ــکنی،  مجتم ــد س واح
در  ســکونتی  واحــد   10 از  بیــش  مســکونی  مجموعه هــای  و 

منطقــه دو تهــران را شــامل می شــود. 

مطالعــه مــورد نظــر  115 بلــوک مجتمع هــای مســکونی بیــش 
کــه شــامل 1465 واحــد اســت را در بــر  از ده واحــد ســکونتی 
گرفتــه و بنابرایــن در حــوزه بررســی مســکن،  مطالعــه مــورد نظــر 
جمعیتــی بالــغ بــر 5860  نفــر را پوشــش می دهــد. در بخــش 
مجتمع هــای مســکونی کمتــر از 10 واحــد ســکونتی،  جمعیــت 
کن در 270 بلــوک بــوده انــد و در 1350 واحــد  مــورد تحلیــل،  ســا
کن  آن 5400 نفــر   مســکونی مســتقر شــده انــد و جمعیــت ســا
می باشــند. تحلیــل جمعیــت مســتقر در مســکن تــک خانــوار 
معــادل  جمعیتــی  کــه  اســت  مســکونی  واحــد   870 شــامل 
شــده  انجــام  می شود.بررســی های  شــامل  را  نفــر   5220 بــر 
گرفتــن ســطح متوســط معیشــتی جامعــه  بــر مبنــای در نظــر 

گرفتــه اســت )جــدول  1(. مســکون در تهــران صــورت 

اندازه گیــری میــزان عــدم رضایــت از محیط پیرامــون،  مقوله ای 
پیچیــده  اســت و بــه بســیاری از عوامــل فــردی و غیــر فــردی 
ــه  ــط  محل ــت در محی ــث کیفی ــر بح ــوی دیگ ــتگی دارد. از س بس
گی هایــی  ویژ از  ســکونت گاه ها  ایــن  برخــورداری  دلیــل  بــه 
کــم بــاالی جمعیتــی،  فاقــد ارتبــاط هویتــی بــا  ماننــد ســطح ترا
کنان،  حساســیت و پیچیدگــی مضاعفــی را نســبت بــه ســایر  ســا

بافت هــای مســکونی دارد.
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نقـــش 
ن جهـــا
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نتیجه گیری
ح هــا و برنامه هــای غیــر همخــوان  بــه دلیــل الگوبــرداری از طر
گی هــای فرهنگــی و اجتماعــی  بــا فرهنــگ اســالمی-ایرانی؛ ویژ
بــه طــور عــام و بایســته های هویــت ســاز بــه عنــوان یکــی از 
مهم تریــن نشــانه های ارزش اســالمی بــه طــور خــاص،  مــورد 
توجــه نبوده انــد. در حالیکــه تحقــق محلــه ای هماهنــگ بــا 
ــا رویکــرد  ــی ب ــه توســعه یاب فرهنــگ اســالمی،  مســتلزم توجــه ب

فرهنــگ اســالمی اســت. 

بررســی  بــه صــورت مجــرد  متغیرهــای طراحــی نمی تواننــد 
شــوند و تاثیرهــای آن هــا ممکــن اســت بــا ســایر جنبه هــای 
نتیجــه  شــود.  وتشــدید  تقویــت    ، مســکن  نــوع  در  ح  طــر
کــه انــدازه و عمــر ســاختمان فــی نفســه  تحقیــات نشــان داد 
گرفتــه  نتیجــه    ، داده هــا  تحلیــل  از  امــا  نیســتند  مشــکل زا 
کــم جمعیــت وابســته  کــه رفتــار ضــد اجتماعــی بــه ترا می شــود 
اســت. از ســوی دیگــر تحلیــل نتایــج مشــخص می کنــد هــر چــه 
تعــداد طبقــات ،  واحدهــا ،  بلوک هــا ،  راهروهــای ارتباطــی 
وخیم تــر  اجتماعــی  وضعیــت  یابــد  افزایــش  فــرار  راه هــای  و 
شــده اســت. تشــدید وضعیــت ناهنجــار اجتماعــی متناســب 
کــه تامیــن  کــم جمعیتــی بازگــوی نــوع طراحــی اســت  بــا ترا
گرفتــه نشــده اســت.  خلــوت و فردیــت انســان  در آن در نظــر 
کــه  بــرای آپارتمان هــا و در صــدر همــه ،  اســتقرار حیاط هایــی 
کافــی و عمــق نامناســب آن ،   بــه جهــت عــدم تامیــن فضــای 
توانایــی ایجــاد  مکانــی دارای هویــت و مشــخصه های فــردی و 
طبیعــی  را ندارنــد؛ وجــود مشــکالت و ناهنجاری هــای رفتــاری 

بــارز اســت.

جدول 1  حوزه بررسی مسکن

اروم یوحو 
ننریتد 
مل رحل 
ننریز

جهریز ارووم یوحوارووم هلرک
ریتقس

ریشیگیی 
یفسوت 

ریتقس مل 
نک یوحو 

رینرید

رجتهع 
رینرید 
بیش وت 
10 یوحو 
رینرید

4 نفر11514655860

رجتهع 
رینرید 

کهتس وت 
10 یوحو 
رینرید

5 نفر27013505400

رینی اک 
یوحو

6 نفر8705220-

)منبع: نگارنده(

5. یافته ها
ارزیابــی و اســتخراج الگــوی محــدوده ی جمــع آوری داده هــا بــر 
ــت و  ــده اس ــاهده ش ــات مش ــده درآوردن اطالع ــه قاع ــاس ب اس
ــر مبنــای ســاز و کارهــای اجتماعــی در بخش هــای مســکونی  ب

محلــه بــه دســت آمــده اســت.

رخدادهــای  فراوانــی  بررســی  نظــر،   مــورد  تحقیــق  فراینــد 
اســت.  شــده  یــاد  حــوزه  چنــد  در  اجتماعــی،   ناهنجــار 

رفتــار ناهنجــار در آشــوب اجتماعــی و فضــای زیســت انســان،  
خــود بــه خــود بســط پیــدا می کنــد: هــر خالفــی ،  خالفــی دیگــر 
کنــدن تصادفــی زبالــه و هجــو نویســی بــر  را می ســازد،  از پرا
گرفتــه تــا قضــای حاجــت در  دیوارهــا و خرابــکاری عمــدی 
آسانســورها و ورودی هــا. مــوارد در نظــر گرفتــه شــده در تحقیــق 
مــورد نظــر،  عــالوه بــر مــوارد فــوق شــامل؛ دســتبرد،  آســیب 
کــردن بــه خــودرو،  بــد  رســانی بدنــی،  دزدی و خســارت وارد 
ــه عنــف و  ــودکان،  تخریــب امــوال عمومــی،  ورود ب ک ــا  رفتــاری ب

هجــو نویســی اســت.

کنان خانه هــای تــک  مقایســه رفتارهــای ناهنجــار بیــن ســا
خانــواری ،  خانه هــای چنــد واحــدی و باالخــره آپارتمان هــا در 

نمودارشــماره 2 نشــان داده شــده اســت.

ضــد  رفتارهــای  کــه  می دهــد  نشــان  جزییــات  در  تحلیــل 
واحــد  ده  از  بیــش  مســکونی  مجتمع هــای  در  اجتماعــی 
بیشــتر  ســکونتی  واحدهــای  تعــداد  افزایــش  بــا  و  ســکونتی 
از پیوســتگی  بیــن رفتــار  دیــده می شــود. نتایــج بررســی ها 
 1 شــماره  نمــودار  در  طراحــی  متغییرهــای  و  ضداجتماعــی 

اســت. شــده  داده  نشــان 

کــه عناصــر طراحــی  تحقیقــات بــه صراحــت نشــان می دهنــد 
بــه تنــاوب بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی زیــر روبــرو هســتند: 

انحطاط محیط )هجو نویسی ،  تخریب اموال عمومی(.

تبهــکاری ســکونتی ) ورود بــه عنــف ،  دزدی ،  آســیب رســانی 
بدنــی (.

خشونت با کودکان ،  همسر آزاری.

آشــفتگی روانــی )اختــالالت شــخصیتی ،  اعتیــاد ،  جنــون و 
افســردگی(.

بــا  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  ایــن  تمــام  نظــر می رســد  بــه 
 . باشــد  مربــوط  مســکن  انــواع  در  مدرنیســتی  گــی  ویژ پنــج 
گــی نــوع راهروهــای  نمــودار شــماره 1 ایــن ارتبــاط را بــا چهــار ویژ
دسترســی نشــان می دهــد و نمــودار 2 بــا عمــق حیــاط ورودی. 
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جدول 2   ارتباط ناهنجاری ها با انواع مسکن )درصد( 

تپشلاهشت هشی بیش وت 10 یوحو رینریدرجهرع  رینرید اش 10 یوحو رینریداک خشیرو ی

1/86-/8/1937 نختی تهشل 
کسوشد تهشل  هش 4/05/167/45پسو

2/15/02/76هجر یدنید
9/15/25/38اخ نب وررول عهررد

0/00/04/18قضشی حشجز

)منبع: نگارندگان(

کــه در مجتمع هــای  نمــودار 1- منحنــی جمــع ناهنجاری هــای اجتماعــی ،  نمایــش دهنــده هشــت نــوع قانــون شــکنی اســت 
گــزارش شــده اســت  مســکونی بلندمرتبــه واقــع در پنــج منطقــه مســکونی تهــران 

)منبع: نگارندگان(

ــد  ــای چن ــه در خانه ه ک ــون شــکنی اســت  ــوع قان ــده هشــت ن ــی ،  نمایــش دهن ــای اجتماع ــع ناهنجاری ه ــی جم ــودار 2 - منحن نم
گــزارش شــده اســت  واحــدی کمتــر از 10 واحــد مســکونی واقــع در پنــج منطقــه مســکونی تهــران 

)منبع: نگارندگان(
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ــد  ــای چن ــه در خانه ه ک ــت  ــکنی اس ــون ش ــوع قان ــت ن ــده هش ــش دهن ــی ،  نمای ــای اجتماع ــع ناهنجاری ه ــی جم ــودار 3- منحن نم
ــزارش شــده اســت گ واحــدی کمتــر از 10 واحــد مســکونی واقــع در پنــج منطقــه مســکونی تهــران 

)منبع: نگارندگان(

نمودار شماره )2(  ارتباط انحطاط محیط ) هجو نویسی ،  تخریب اموال عمومی ( با عمق حیاط ورودی 

)منبع: نگارندگان(

پی نوشت ها

11.Residential satisfaction theory
21.Aragones
31.Amerigo
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