


 

 1 

 سازماندهی قلمرو های عمومی

  تجاری شهر مشهد-های مسکونی در محیط 

 

 2، جعفر طاهری1*عاطفه طبری فرد

و  ،مشهد میدان پارک، دانشگاه فردوسی، دانشکده معماری و شهرسازی الملل دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد معماری پردیس بین -1

  هنر اسالمی

مشهد میدان پارک، دانشگاه فردوسی، دانشکده معماری ری دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار گروه معما -2

 و هنر اسالمی و شهرسازی

 

  چکیده
بهره گیری از مفهوم سلسله مراتب و عرصه بندی قلمرو های فضایی یکی از سازوکار های دستیابی به خلوت در 

ر می رود. خلوتی که حد مطلوب آن یکی از بنیادی ترین مفاهیم در تعامل انسان و محیط معرفی محیط مسکونی به شما

شده است. لزوم توجه به این خلوت و بهره گیری از راههای دستیابی به آن در مجموعه های مسکونی بر همگان آشکار 

سانها با کاربری های دیگری همچون تجاری است. این اهمیت در مجموعه هایی که بنا به ضرورت حاکم بر زندگی امروز ان

ترکیب شده و این ترکیب امکان خدشه دار شدن خلوت قلمرو مسکونی را بیشتر می کند، دو چندان می شود. این نوشتار 

از طریق بررسی و تحلیل نمونه هایی از مجتمع های مسکونی و تجاری موجود در  و تحلیلی –با استفاده از روش توصیفی 

، الگوهای سازماندهی قلمرو های آنها را در ارتباط با شهر استخراج نموده است. نتایج نشانگر آن است که نحوه شهر مشهد

عرصه بندی و تخصیص فضا به هریک از دو کاربری در چنین مجموعه هایی بر سلسله مراتب قلمروهای فضایی و کیفیت 

ضای هم تراز خیابان به کاربری تجاری اختصاص پیدا کرده ، های محیطی آنها تاثیرگذار است. در نمونه هایی که تمام ف

فضای باز از سلسله مراتب دسترسی حذف شده و فضای نیمه عمومی کیفیت الزم را دارا نیست. در این مجموعه ها 

اختصاص فضای باز طبقات به هر یک از دو کاربری تجاری و مسکونی کیفیت های متفاوتی را بوجود آورده است. در 

بل در مجموعه هایی که سهم بخش مسکونی از فضای هم تراز خیابان بیشتر بوده و امکان بهره گیری از آن در سلسله مقا

 مراتب قلمروها ایجاد شده، خلوت مطلوب تری برای ساکنان رقم خورده است.
 

 

  تجاری –اختالط کاربری ها ، مجتمع مسکونی  سلسله مراتب، قلمروهای فضایی، های كلیدی:واژه
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 مقدمه -1
وجود نظام ترتیب و توالی فضاها از این باور نشئت می گیرد که در سیر تدریجی فضاها، تا رسیدن به فضای مقصد، درک و 

احساس در یک جریان پیوسته رشد و کمال و آماده سازی برای نیل به شاهد مقصود قرار می گیرند. اهمیت این توالی در سیر 

انسانی ، و درجهت رسیدن به خلوت مطلوب انسانی، بیش از پیش نمایان می شود.خلوتی که رسیدن به خصوصی ترین فضای 

به زعم پژوهشگران روان شناسی محیط، کلیدی ترین مفهوم در ارتباط انسان با محیط خویش محسوب می شود. این امر 

زادگاهی که سلسله مراتب کارکردهای خصوصا در مسکن انسانها که امروز دیگر نه به عنوان سرپناه صرف ، بلکه به عنوان 

 [ ، نمود پررنگ تری می یابد.1مختلف سکونت کردن یا زندگی کردن را برای همیشه در لوح وجود انسان حک می کند]

امروز که گسترش شهرنشینی زندگی در مجموعه های از پیش طراحی شده و اشتراکی را در قالب مجتمع های مسکونی 

بی کیفیتی بی توجهی به خلوت و اثرات نا مطلوب ناشی از آن ظاهری پررنگ تر به خود گرفته است. به الزام تبدیل نموده، 

ناشی از این بی توجهی، و دلزدگی انسانها از محیط مسکونی خود ، طراحان را برآن داشته تا با بررسی دقیق تر ارتباط انسانها با 

در این اثنا، بهره گیری از مفهوم قلمرو، و به  انسانها برآیند.محیط مسکونی خود، درصدد کیفیت بخشی به محیط مسکونی 

 کارگیری آن در نظامی سلسله مراتبی، به عنوان یکی از سازوکار های دستیابی به چنین خلوتی معرفی شده است.

اربری لزوم توجه به مفهوم قلمروهای فضایی در مجموعه های مسکونی از یک سو، و موضوع ترکیب این مجموعه ها با ک

از سوی دیگر،   –[ 2]که امروز یگانه راه جان بخشی به شهرهای متروک معرفی می شود  -های دیگری همچون کاربری تجاری

 حفظ خلوت خانه مسکونی افراد و صیانت از قلمرو آن را بیش از پیش ضروری می سازد.

یی در مجتمع های مسکونی و تجاری ، با این مقاله با هدف شناسایی و طبقه بندی الگوهای سازماندهی قلمروهای فضا

استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، به بررسی چند نمونه از این مجموعه ها پرداخته و در پی شناخت انواع قلمروها در این 

است. این تحلیل ها بر اساس نقشه های طراحی کالن )ارتباط مجتمع و شهر( مجتمع ها و الگوهای سازماندهی آنها در مقیاس 

شده آنها ، مطالعات میدانی و مشاهده حضوری صورت پذیرفته است. در این راستا، در بخش نخست به بررسی مفهوم قلمرو و 

مفاهیم وابسته به آن پرداخته خواهد شد. بخش دوم به معرفی سلسله مراتب قلمروهای فضایی در مجتمع های مسکونی و 

ز الگوهای سازماندهی قلمروها در مقیاس کالن ، در چنین مجموعه هایی تجاری اختصاص یافته و در بخش نهایی نی -مسکونی

 معرفی و به اجمال تحلیل خواهد شد.

 

 قلمرو  و قلمروپایی  -2
 مردم و رود یپادشاه قلم نوشته آن در که یتیوال و ملک است.  متصرفه تیوال و مملکت ملک، یمعنقلمرو در لغت به 

هر  رد؛یگ یم قرار تملکات و متصرفات ارات،یاخت طهیح در زبان منظر از قلمرو، مفهوم [3]. ندینما قبول را او نوشته آنجا

 . موجود زنده بنا بر خصلت خود مدعی قلمروی خاص شده و از آن در مقابل اعضای دیگر گونه ها دفاع می نماید

 به آگاهانه یده شکل ه،یاول یها سرپناه جادیا و انسان سکونت یابتدا همان از که افتی میخواه زین یخیتار نگاه با

لئون  [. 4] دارد تیحکا ها محدوده دادن قرار تملک تحت از که است شده هدفمند یگذار نشانه ینوع سبب ستیز طیمح

 آن از ها گروه و افراد که است یا شده محدود یفضا ،یمکان قلمرو»پاستاالن قلمرو مکانی انسان را اینگونه تعریف می کند : 

 و تیمالک احساس با و ابدی می یروانشناخت تیهو مکان، کی با قلمرو. کنند یم دفاع و استفاده یاختصاص محدوده عنوان به

 [.5] «دیآ می در نماد صورت به یکالبد بیترک

از منظر فلسفی نیز ، هایدگر معتقد است اجزاء اصلی قلمرو جنبه خصوصی و مشخص بودن آن و نیز مسأله دفاع 

 .[7]است قلمرو از دفاع و تجاوز مسئله شده اشاره آن به فیتعار از یاریبس در که یا نکته ن می توان گفت. بنابرای [6]است

 وج ود  زی  ن امک ان  نی  ا اما کنند، یم انیب مالکانه یها یگذار نشانه با توأم و یحقوق تیمالک از منبعث را قلمروها اغلب

 از مشترک یفهم براساس ای[ ، 8] یکالبد یفضا به نسبت تیمالک احساس براساس و یقانون تیمالک بدون قلمروها که دارد

 .  شوند ریدا یاجتماع امر کی
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 کنت رل  یبرا یدیتجر اشکال از یشکل و ردیگ یم نشئت مکان به انس و تعلقاز  که است یحس ،ییقلمروگرا از حد نیا

 و تض اد  از رهگ ذر،  نی  ا از و ک رده  لیتس ه  را راداف ۀرابط ،یاجتماع تعامل بر نظارت قیطر از رفتار نیا  [6] باشد یم فضا بر

بنا بر این معرفی رفتار قلمروپایی ، به عنوان نتیجه قلمروگرایی ذات ی هم ه   . [7] کند یم یریجلوگ یاجتماع نادرست ارتباط

 موجودات زنده و بررسی نتایج آن خالی از لطف نخواهد بود.  

  دف اع  و تیمالک مانند آن یها امدیپ و ییقلمروپا ای قلمروگرا رفتار که است  آن نشانگر شناسان جامعه و مورخان یبررس

 اس ت  دهی  چیپ یندیفرآ قلمروگرا، رفتار هرچند. نمود مشاهده توان یم یانسان یها گروه  یتمام در و خیتار طول در را فعال

 مک ان  و نش انه  کی ها انسان هک است شده سبب رفتار نیا وجود نیا با کند؛ یم رییتغ زمان اتیمقتض و طیشرا حسب بر که

 و اس ت  تی  رو  قاب ل  یاجتم اع  تیهو و یشخص تیهو یبرا مکان و نشانه نیا نند؛یبرگز جهان در خود گانهی تیهو یبرا را

 میتنظ یبرا است یکار و ساز ،پاییقلمرو رفتارمعتقد است  آلتمن[. 9]وجود می آورد به را دفاع با همراه تیمالک حس ینوع

 انی  ب گ روه  ای   فرد کی به آن تعلق و ءیش کی ای مکان کی یگذار نشانه ای و یساز یشخص با که گرانید و خود نیب میحر

بسیاری از رفتارهای اجتماعی دارای جنبه قلمرویی هستند که باید به صورت فضایی تعریف شده و با توجه ب ه  [. 5] شود یم

فاع شده هستند. رفتارها نیز به این صورت مشخص می گردن د  مکان ها تغییر یابند. قلمرو ها مشخص شده ، نظارت شده و د

 دهن د،  یم شکل را( یا منطقه و) یمل یوفادار ینوع که رفتار از یسطوح تا یشخص یفضا اسیمق از یقلمرو یرفتارها[ .6]

ده ب رای  کوش ش ه ای انج ام ش     [. 11] دارن د  افراد به یبخش تیهو در مهم یزش نقشیانگ و تیامن یادیبن یایزام کنار در

تشخیص گونه های قلمرو انسانی، به دلیل پرداختن به تمایالت انسانها در کنترل و شخصی سازی فضا و رفت ار، م ورد عالق ه    

طراحان است.یکی از معیارها برای دسته بندی قلمروها، مدت زمان استفاده از آنها می باشد. بر ای ن اس اس، قلمروه ا را م ی     

و قلمروهای دائمی تقسیم نمود. قلمروهای موقت مبین تصاحب موقت و کنترل یک قرارگ اه  توان به قلمروهای فضایی موقت 

 [5]رفتاری در مقابل مکان های رفتاری دائمی هستند . 

به دس ت م ی    یمسکون یها طیمح در یبند عرصه به توجه با قلمرو، انواع صیتشخ در معیارها نیتر یاساس از یکیاما  

 مرات ب  سلس له  ،یبن د  میتقس   کی   در فیچرم ا  و الکس اندر  ل و نظارت افراد شکل می گی رد. آید که بر اساس میزان کنتر

 یفض اها  گ روه،  کی   یخصوص   یفضاها گروه، کی یعموم یفضاها ،یشهر  یعموم  مهین یفضاها ،یشهر یعموم یفضاها

 یعن  ی ت ر،  یکل یصورت به توان یم را یبند میتقس نیچن. اند کرده یمعرف را افراد یخصوص یفضاها و خانواده کی یخصوص

 [6] نمود یمعرف یخصوص مهین و یخصوص ،یعموم مهین ،یعموم یفضاها

 اس ت  یشخص   یفض ا  اول اسیمق است، کرده فیتعر هم درون در را ییفضا اسیمق سه وسیپورت داگالس راستا نیا در

 یمتک   یفضا ،یبعد اسیمق ندارد؛ راه آن به یمزاحم که باشد یم فرد اطراف در تیرو قابل ریغ یا محدوده آن از منظور که

 یزن دگ  یرفت ار  مک ان  که باشد یم خانه دردسترس یفضا آخر، اسیمق و شود یم دفاع فعال طور به آن از که است خانه به

 یمرک ز  ،(ف رد  ب ه  متعلق ییفضا حباب) وستهیپ قلمرو عنوان تحت را یمکان قلمرو چهارگونه زین یالشرکاو نیحس. است فرد

( یعم وم  یفض اها ) یرامونیپ و( یخصوص مهین و یعموم مهین یفضاها) یحام( خانه و اتاق مانند یشخص شدت به یفضاها)

 :است کرده ارائه ریز بیترت به را قلمرو از یجامع یبند دسته ، آلتمن نیرویا[. 5] .کند یم یمعرف

 نی  ا مال ک  را آنه ا  زین گرانید است، یخاص گروه ای فرد یانحصار استفاده و تیمالک تحت هیاول یقلمروها: هیاول قلمرو 

نی ز ای ن ن وع     ب راور . دارند یاساس نقش روزمره یزندگ در و هستند افراد اریاخت تحت  یدائم یشکل به شناسند؛ یم قلمروها

 .داند یم خانه را آن نمونه و دهینام یشخص قلمرو را

 یبرخ  . است یشناس جامعه در هیثانو یها گروه ادلمع و دارد یانحصار و یمرکز نقش کمتر هیثانو قلمرو: هیثانو قلمرو 

 نی  ا ق ت یحق در. اس ت  ثاب ت  کنن دگان  اس تفاده  نظ ارت  تحت هم و عموم دسترس در هم واحد، آن در هیثانو یقلمروها از

 خ ود  در زین را یالشرکاو یحام یفضا و اسکات و منیال یتعامل یفضا الکساندر، یعموم مهین و یخصوص مهین یفضا مفهوم،

 .است داده یجا
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 نی  ا. دارد را آن از اس تفاده  ح ق  و یدسترس آن به یهرکس بایتقر و است یموقت یا محدوده قلمرو  نیا: یعموم قلمرو

 [.7] اند دهینام زین یاریاخت و آزاد را قلمرو

 

 سلسله مراتب قلمروهای فضایی -3
اشکال متفاوتی به خود می گیرد. به عب ارت   اگرچه بسیاری از خواسته های بشر فطری است اما تجسم آن در کالبد محیط

دیگرساختار کالبدی محصول مستقیم جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. از نکات مهم در ط رح زیس تگاههای بش ری،    

توجه به اصل سلسله مراتب است که دارای ابعاد گوناگون فضایی، عملکردی، دسترسی اداری و اجتماعی اس ت. چن ین سلس له    

[. آنچنان که پیش از این نیز اشاره شد، قلمرو بعن وان یک ی از اص لی ت رین     6با مفهوم قلمرو ارتباطی ناگسستنی دارد ] مراتبی

[. برای نیل به این مقصود و تامین خلوت م ورد نی از ف رد، رفت ار قلم رو      7سازو کار های دستیابی به خلوت محسوب می شود ]

این رفتار در فضای معماری نیازمند رعایت یک سری موازین و ارزش های سلس له    پایی در انسان شکل می گیرد و نمود کالبدی

 مراتبی خواهد بود.

سلسله مراتب تضمین تفاوتها است. تفاوت میان درون و برون . برون راآدابی است که درون فاقد آن است. با احوال ب رون  " 

ی ک    بندد. فاصله میان درون به برون، یک خ ط نیس ت ،    نمی توان به درون شد.  این تحول احوال را سلسله مراتب نقش می

در حقیقت، سلسله مراتب، با برقرار نمودن نظمی سیستماتیک بین اجزاء نظام [. 11] "فاصله هم نیست ، فاصله در فاصله است

و همچن ین  یافته ، تشکیل یک کل را میدهد. این نظم سلسله مراتبی در تعریف و تعیین موقعیت و ارزش ه ر ج زء ی ک ک ل     

به ره گی ری از ویژگ ی چن ین نظم ی در      [ 12]ارزش یک کل به تنهایی و در نسبت با سایر مجموعه ها ، نقشی اساس ی دارد.  

مرتبه بندی قلمروهای فضایی می تواند به عنوان پاسخی به رفتار قلمروپایی انسان در معماری قلم داد گ ردد. ب دین معن ا ک ه      

ی یک فرد بعنوان مثال، اتاق خواب، به فضای عمومی مجتمع یا شهر، نیازمند طی زمانه ا  دستیابی به خصوصی ترین نقطه زندگ

و مکانهای متوالی و قطعی است. همچنانکه در حال و هوای حاکم بر یک میدان شهری با یک فضای باز در ب ین بلوکه ا و ت وده    

شخص از فضای زن دگی خ ود دل زده ش ده و رو ب ه       های مسکونی، تفاوتهای فاحشی وجود دارد، با نادیده انگاشتن این تمایزات

برای حفظ چنین سلسله مراتبی احتیاج به یک سری فضاهای واسط احساس  [. 13]ناهنجاری های اخالقی و رفتاری می آورد 

ن د پ ر   می گردد که از آنان به فضاهای بینابینی نام می بریم. این نقاط بعنوان کلهایی که بین دو حوزه ی ا عرص ه ق رار گرفت ه ا    

اهمیت و ویژه اند. در این مکانها ما شاهد تحول و خروج از یک فضا با خصوصیات مخصوص به خود به فضای دیگر با شخص یت  

آنچنان که جین جیکوب نیز بیان می دارد، باید یک حدود واضح میان فضای خصوصی و عم ومی باش د.   [. 14]متفاوت هستیم

 [.2شرطها برای ایجاد ناحیه های مستقل است]وضوح در باب عملکرد هر فضای خاص، یک از 

مفاصل پیوندی بین عرصه های گوناگون زندگی در واقع تالشی است در جهت س امان دادن و حف ظ ت وازن ب ین زن دگی      

جمعی و زندگی خصوصی و فردی . یکی از اصلی ترین دالیل وجود چنین الزامی در طراحی، ضرورت حف ظ سلس له مرات ب در    

 [5شهری و اجتماعی به عرصه بندی سکونت خصوصی و یا همان شهر به محل سکونت است. ]عرصه بندی های 
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 سلسله مراتب قلمرو ها در محیط های مسکونی -3-1

در دو قرن اخیر ، به دنبال رشد فزاینده شهر نشینی الگوی تولید مسکن در کشورهای مختلف به تدریج تغییر یافته اس ت.  

، در واق ع یک ی از چ اره    [15]که از مهم ترین تحوالت فرایند اسکان بشر طی این س الها ب ه ش مار م ی رود،     آپارتمان نشینی 

 از گ ذر [. 2]اندیشی ها برای اقتصادی شدن مسکن و کاهش بهای زمین از طریق مشترک نمودن آن میان چند خ انوار اس ت   

 ب ا  همگام را مسکن ساخت که ای مرحله به رسیدن و شد می طراحی خانواده یک شرایط با مناسب ساختمان هر که ای مرحله

. اس ت  بنی ادی  تح ولی  ول ی  رس د،  م ی  نظر به بدیهی و ساده هرچند داند، می ساکنان عمومی شرایط با متناسب ریزی برنامه

 م ی  لش ام  را مت راکم  مسکونی های مجتمع تا کم تراکم با مسکونی های مجموعه از وسیعی طیف ریزی برنامه نوع این نتیجه

 [16] .شود

از سوی دیگر، طراحی محیطی امن و  مطلوب در قالب مجموعه ای مسکونی، برای انسان امروز که در جهانی آشفته و پ ر         

[ .آنچن ان ک ه   6از هرج و مرج زندگی می کند، نیازمند دستیابی به شیوه هایی است که بتوان د پاس خگوی نیازه ای وی باش د]    

ره گیری از نظام سلسله مراتب در قلمروهای فضایی محیط مسکونی، برای پاسخگویی به نی از خل وت در   پیشتر نیز ارائه شد، به

 انسان می تواند یکی از این شیوه ها باشد.  

 بیرون ی  پیون د  مقی اس  در نخس ت، . گ ردد  م ی  مط رح  عمده مقیاس سه مسکونی، های مجموعه طراحی در کلی طور به

 مجموع ه  اجتم اعی  -کالبدی پیوند و تداوم ایجاد مسائل، مهمترین مقیاس این در جاور؛م های محیط با مسکونی های مجموعه

 تع ادل  ایج اد  مقیاس این در ها؛ مجموعه درونی روابط مقیاس در دوم،. است محلی شناسه و هویت ایجاد و اطراف محیط با ها

 س وم، . اس ت  طراح ی  مه م  مس ائل  از رس ی دست تنظیم و یابی جهت امنیت، برقراری چگونگی اجتماعی، تعامل و خلوت میان

 نظ ر  م ورد  ساکنان سکونت سنت و فرهنگ با مسکن درونی فضاهای نسبت و روابط مقیاس این در مسکونی؛ واحدهای مقیاس

 [.16]است طراحی

 

 تجاری-سلسله مراتب قلمرو ها در محیط های مسکونی -3-2

مراکز شهری ، گسترش پراکنده  ری، در پی نگرانی از زوالترکیب محیط مسکونی با سایر کاربری هااز جمله کاربری تجا

جوامع محلی و تسلط اتومبیل بر فضای شهرها، از سوی گروهی از معماران و شهرسازان آمریکایی که از آنها ب ه عن وان پای ه    

ت از اص ول  ، مطرح شد. کاربری مختلط و متنوع و مسکن ترکیبی، در حقیق  [17]گذاران جنبش نوشهر گرایی یاد می شود، 

. این موضوع بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفت. یکی از معروفترین طراح ان  [18]بنیادین این جنبش محسوب می شوند. 

شرط اصلی را برای خلق تنوع ب ارور در خیاب ان    4او [. 2]حامی استفاده چند منظوره از فضاهای شهری ، جین جیکوبز است 

 به قعوا درمیکند که اولین آنها تنوع کاربری ها و آخرین آنها تنوع فعالیت ها می باشد. ها و در نتیجه سرزندگی شهری بیان 

آورن د و   می پدید را فعالیت ها که هستند ها یبررکا ینا لبتها ؛شتدا هداخو لنباد به را ندگیزسر فعالیت ها، عتنو او دعتقاا

 تاعا   س در هد   هکنن   جعامر ادر   فا عو   تن آن نتیجه در و درو می باال نیز فعالیتی عقطعا تنو ،مختلط یها یبررکابا وجود 

 [.19]آنهاست.  عتنو و مختلط یبررکا دجوو ن،خیابا ندگیزسر تماوملز از یکی ینابنابر. مییابد یشاز فا روز وتا متف

ش هری ب ر    میالدی ، معیارهایی ب رای مح الت پای دار    71امروزه با ظهور عصر پایداری در پی بروز بحران انرژی در دهه 

 معتق د اس ت   "ب ن ه م ک ارتر   "در هم ین راس تا ،    [.21]شمرده شده که اختالط کاربری ها از جمله این معیار ها می باش د 

 ش تر یب ده د  یم   امک ان  م ردم  به یاجتماع یها رساختیز و یحیتفر ،یمسکون یها مکان ها، یفروش خرده کردن کپارچهی

 [.21]ابدی شیافزا محله به تعلق حس و افتهی کاهش ییجا جابه به ازین و کرده یسپر خود محله درون در را خود وقت

 زیسا دلمتعا و دیقتصاا توسعه، ندگیزسر یشافزا ، طبیعی منابع و سبز یفضا حفظ، تومبیل ا به بستگیوا کاهش

 و عتنو خلق،  بیشتر جتماعیا اوداتمر ایبر فرصتهایی دیجاا ،ساکنین  به جتماعیا کترمشا حس یلقاا ،مسکن قیمت

 [.22]ط از دیگر مزایای اختالط کاربری ها به شمار می رودمحی کیفیت یتقاار
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با این تفسیر، اختالط کاربری ها و در رأس همه آنها اختالط کاربری مسکونی با سایر کاربری ه ا ، ب ه اف زایش کیفیته ای     

به گون ه ای ک ه موض وع ج دایی مح یط      محیط مسکونی کمک شایانی می نماید که چشم پوشی از آن را غیر ممکن می سازد 

شهری ، هم از نظ ر اجتم اعی و ه م از نظ ر      های مسکونی از محیط های اداری و تجاری برای خلق فضاهای مطلوب و ایده آل

 اقتصادی امروز دیگر قابل دفاع نیست.

از سوی دیگر، با توجه به عملکرد مطلوب محیط های چند عملکردی در گذشته ، هیچ دلیلی برای عدم ادامه ای ن رون د   

در آینده وجود ندارد. رفت و آمد ساکنان و وجود پنجره های واحد های مسکونی از طبقات به مح یط ه ای اط راف، حض ور     

د، به ای ن ترتی ب نظ ارت و مراقب ت دائم ی س اکنان واح د ه ای         انسان در طی زمان های مختلف در آنها را تضمین می کن

مسکونی بر محیط نیز فراهم می شود. لذا چند عملکردی شدن فضاها و ساختمان ها عالوه بر صرفه اقتصادی، امنیت رانیز به 

رصه ه ای  این در حالیست که عدم جدایی حریم عرصه های خصوصی محیط های مسکونی از ع [.2]محیط ها باز می گرداند

عمومی اداری و تجاری و تداخل آنها و نیز عدم تفکیک مناسب ورودی ها و فضاهای باز آنها و یا تعریف نا مناسب مرز هری ک  

از قلمروهای آنها، موجب خدشه دار شدن این قلمروها و درنتیجه مخدوش شدن حس خلوت ساکنین ای ن مجموع ه ه ای و    

شود. بنا بر این بهره مندی از مزایای این اختالط ک اربری ه ا ، ج ز ب ا تعری ف      عدم رضایتمندی آنان از محیط مسکونی می 

قلمرو عرصه های مختلف فضاهای مسکونی ، روشن بودن نحوه تعامل این دو کاربری و طراحی اصولی فضاهای بین ابینی ک ه   

 پیشتر نیز به اهمیت آنها اشاره شد، میسر نخواهد بود.

ربری مسکونی ، در بسیاری از جنبه ها تاثیرگذار است . یکی از مهم ترین جنبه هایی ک ه  افزوده شدن کاربری تجاری به کا

تحت تاثیر این اختالط قرار می گیرد، سلسله مراتب قلمروهای فضایی است. حضور کاربر عمومی در محیط مجتمع ، لزوم به ره  

در جه ت   ابینی را بیش از پیش آشکار م ی س ازد.  گیری از نظام سلسله مراتب قلمروهای فضایی و تعریف و تحدید فضاهای بین

مس کونی ب ه تفص یل معرف ی و      –شناخت بهتر قلمروهای فضایی، در ادامه سلسله مراتب این قلمروها در مجموعه های تجاری 

 بررسی خواهد شد.

ای تس هیل در  در مجتمع های مسکونی تجاری ، قلمرو های متعدد و متنوعی را از جنبه های مختلف می توان برشمرد. بر

مرتب ه مختل ف از    5برگزیده شده اس ت.  ب ر ای ن اس اس ،      "مقیاس"امر شناسایی و تحلیل این قلمروها ، در این نوشتار عامل 

 قلمرو ها در این مجموعه ها وجود دارند که عبارتند از :

 مرتبه اول : قلمرو های فضایی در ارتباط بین مجتمع و شهر

 درارتباط بین بخش مسکونی و واحد های تجاری مرتبه دوم : قلمرو های فضایی

 مرتبه سوم : قلمرو های فضایی در ارتباط واحدهای مسکونی یک مجتمع با یکدیگر  

 مرتبه چهارم : قلمرو های فضایی درارتباط هر واحد مسکونی با واحد های هم تراز خود در یک طبقه

 مرتبه پنجم : قلمرو های فضایی دریک واحد مسکونی

د چالش برانگیز بودن بحث قلمروهای فضایی در همه مراتب، در این نوشتار با توجه به گستردگی موض وع، تنه ا ب ه    با وجو

مرتبه اول این تقسیم بندی پرداخته خواهد شد. اهمیت این مرتبه ، در ارتباطی است که مجتمع با شهر برقرار م ی کن د. ای ن    

یاری باشد. شکل و نوع مرتبه بندی قلمروه ای عم ومی و خصوص ی در ای ن     ارتباط می تواند حائز جنبه های مثبت و منفی بس

مقیاس ، می تواند بر موضوعاتی نظیر کیفیت جداره های شهری، کیفیت بخشی یه فضای شهری به تناسب میزان فضای ب از از  

 تاثیر گذار باشد. یک سو و موضوعاتی نظیر حس هویت افراد به محیط مسکونی خود و یا امنیت مجموعه ، از سوی دیگر،
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 الگوهای سازماندهی قلمروهای فضایی در ارتباط مجتمع و شهر  -4

آنچنان که پیشتر نیز اشاره شد، سلسله مراتب قلمروهای فضایی در مجتمع ه ای مس کونی و تج اری، ک امال تح ت ت اثیر       

ی ب ه ای ن دو ک اربری و ه م در نح وه      اختالط کاربری ها قرار دارد. ریشه های این تاثیرات را می ت وان ه م در نح وه دسترس     

 تخصیص زمین به هریک از این دو کاربری جستجو کرد.

در بافت های شهری و روستایی تاریخی نیز که عموما دو نوع فضای ورودی به واسطه نوع عمومی ت بن ا )ابنی ه عم ومی و     

ار م ی یاف ت ک ه از فض اهای ب از و      خصوصی( قابل تشخیص است، معموال ورودی اصلی بناهای بزرگ و مهم در مک انی اس تقر  

[. اما در حوزه محالت و عرص ه س کونت، آنچ ه اهمی ت م ی یاب د نح وه         23راههای پیرامونی بنا به خوبی قابل مشاهده باشد. ]

 [.24تعامل دو عرصه خصوصی و عمومی و ایجاد محرمیت برای بناست]

د، نشان از الگویی یکسان در نحوه دسترسی به این بررسی و تحلیل نمونه ها ی مجتمع های مسکونی و تجاری شهر مشه 

دو کاربری در این مجموعه ها دارد. در همگی این نمونه ها ، دسترسی بخش تجاری ک ه عمومی ت دارد از خیاب ان اص لی ت ر و      

دسترسی بخش مسکونی به خیابان فرعی تر موکول شده است که از این حیث سلس له مرات ب قلمروه ا ک امال رعای ت ش ده و       

بخش خصوصی تر یعنی مسکن به بخش محرم تر شهر یعنی محله واگذار شده اس ت. ام ا در بح ث سلس ه مرات ب قلمروه ای       

فضایی در ارتباط بخش مسکونی و شهر ف تحلیلها نشانگر دو الگوی مختلف در برقراری سلس له مرات ب ای ن قلمروهاس ت ک ه      

 ر ادامه هریک از این الگوها معرفی و بررسی خواهد شد.ریشه در نحوه تخصیص زمین به هریک از دو کاربری دارد. د

 

در این الگو درصد باالیی از زمین در تراز هم سطح خیابان یه کاربری تجاری اختص اص یافت ه و س هم     -الگوی اول -4-1

الگ و  کاربری مسکونی، تنها به فضایی جهت دسترسی به فضای ارتباط عمودی محدود می شود. در مجتم ع ه ایی ک ه از ای ن     

پیروی می کنند، فضای عمومی شهر تنها به وسیله یک یا چند پله از فضای البی مجموعه، که در این مقیاس ، قلمرو خصوص ی  

 ( دیاگرام اتباط فضایی را در این الگو نشان می دهد.1مجتمع تلقی می گردد، جدا می شود. شکل)

 

 

 اول )منبع : نگارندگان(دیاگرام سلسله مراتب قلمروهای فضایی در الگوی   -1شکل 
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در حقیقت در چنین الگویی ، فضای پیش ورودی متشکل از پله ، پاگرد و درب اصلی مجموعه ، بعنوان فضای واسط می ان  

قلمرو خصوصی و قلمروی عمومی شهر ، در نظر گرفته شده و در نقش قلمروی نیمه عمومی و نیمه خصوصی در سلسله مراتب 

به صورت شماتیک نحوه توزیع کاربری ها را در این الگو نمایش می دهد. در این الگ و   2می گردد. شکلفضایی ظاهر  قلمروهای

به سبب شیوه تفکیک و نوع توده گذاری ، فضای باز عمومی مجموعه در طبقات باالتر مجتمع شکل می گیردکه نح وه برخ ورد   

 غان می آورد که در ادامه به شرح آن پرداخته خواهد شد. طراح با این فضا خود کیفیت های گوناگونی را برای محیط به ارم

 

 نحوه تخصیص فضا به دو كاربری تجاری و مسکونی در الگوی اول )منبع : نگارندگان(  -2شکل 

 

 فضای باز با كاربری عمومی: -4-1-1

پی دا ک رده اس ت. در     در برخی از نمومه های بررسی شده، فضای باز شکل گرفته در طبقات،  به کاربری عمومی اختصاص

این نحوه برخورد، وجود چنین فضای باز گسترده ای که به محیط عمومی تجاری ترکیب شده اس ت، و در ارتب اط مس تقیم ب ا     

خیابان شهری قرار می گیرد، کیفیت های بسیار خوبی را به فضای تجاری می دهد و  م ی توان د آن را ب ه فض ایی تفریح ی ب ا        

 تصویری از این پویایی را به نمایش می گذارد. 3کند. شکل محیطی زنده و پویا تبدیل 

 

 

طرح مجتمع مسکونی تجاری زیست خاور، اختصاص فضای باز به كاربری عمومی و تركیب آن با فضای   -3شکل 

 عمومی شهر، پویایی این محیط را تامین نموده است.
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 س اکنان  پیون د  بستر بازی که از شکل می گیرد . فضایاما در سوی دیگر مجتمع، فضای مسکونی بدون بهره ای از فضای ب

[.که این ام ر ت اثیرات ن ا مطل وب بس یاری را در      25است] خانه بالفصل بیرونی مکان در فراغت اوقات گذران محل و طبیعت با

 کیفیت فضای مسکونی به دنبال خواهد داشت.  

تند و موجب فراهم آمدن موقعیت هایی ب رای رش د   در واقع فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هس

 برق راری  برای محلی عنوان به باز فضاهای به [. توجه26خالقیت ، زمینه معاشرت ، تقابل و تعامل اجتماعی ساکنین می شوند]

 نانس اک  در مس ئولیت  ح س  ایج اد  و اجتم اعی  امنیت افزایش نتیجه در و مردم حضور افزایش آن پی در و اجتماعی تعامالت

 [. که این مهم در این شیوه تفکیک فضایی نادیده انگاشته شده است.25است] ضروری خود زندگی محل به نسبت

 

 فضای باز با كاربری خصوصی: -4-1-2

در حالت دوم فضای باز ایجاد شده در طبق ات مجتم ع تج اری و مس کونی ب ه ب ه ک اربری خصوص ی اختص اص یافت ه و           

فضا در اختیار ساکنان بخش مسکونی قرار می گیرد. تخصیص این فضا به بخش مس کونی، در  کیفیتهای محیطی حاصل از این 

مقایسه با حالت قبل بسیار مطلوب تر است اما باید توجه داشت که مطابق ادبیات طراحی محیطی، محیط هارا نه تنها بای د ب ر   

رد ارزیابی قرار داد ، بلکه باید براساس میزانی ک ه آنه ا   اساس میزانی که آنها امکان عمل را برای کاربرانشان فراهم می آورند مو

قرارگی ری فض ای ب از در    [. 27اجازه و امکان برقراری شرایط الزم برای تعامل ساکنین را نیز فراهم می کنند ، ارزی ابی نم ود. ]  

ونی خود، حذف م ی نمای د.   طبقات باالتر، از لحاظ کارکردی، عمال این فضا را از سلسله مراتب دسترسی ساکنان به فضای مسک

این چنین فضای بازی اگرچه می تواند برای برخی از کاربری ها مفید باشد، اما بی شک چون حضور افراد در آن منوط به قص د  

قبلی است ، نمی تواند پویایی و زنده بودن فضای باز مجموعه را تامین کند. پویایی و زنده بودنی که الکساندر ای ن چن ین از آن   

 ی کند:یاد م

انسان فرزند عادت است. اگر هرروز ضمن زندگی روزمره اش از حیاطی عبور کند ، آن حیاط برایش مانوس می ش ود  "

جایی طبیعی می شود که باید به آنجا رفت و از آن استفاده کرد اما حیاطی که فقط یک مدخل داشته باش د، ج ایی باش د    

 [.28] "ی مانوس نیست و معطل و بی استفاده می ماند .که فقط هر وقت اراده کردید به آنجا بروید، جای

عالوه بر این، عدم پویایی و نظارت مداوم ساکنان بر این فضا، امنیت این فضای باز را نیز می تواند به مخاطره بیان دازد. در   

دنیای درون و بی رون   حقیقت آنچنان که اسکار نیومن معتقد است فضاهای باز عمومی مجموعه های مسکونی اگر مانند پلی که

 [.29]یک مجتمع را به یکدیگر متصل کنند ، عمل کنند، فضاهایی قابل دفاع محسوب می شوند
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در این الگو سهم بیشتری از فضای هم تراز خیابان به بخش مس کونی اختص اص پی دا ک رده و ای ن       –الگوی دوم  -4-2

شده است. در این الگوفضای عمومی شهر ب ا فض ای ب از مجتم ع در     کاهش سطح در بخش تجاری، با افزایش ارتفاع آن جبران 

ارتباط قرار می گیرد و فضای البی مجموعه که پیشتر نیز بعنوان فضای خصوصی ساکنان معرفی شد، با این فض ای ب از ارتب اط    

 دیاگرام ارتباط فضایی را در چنین الگویی نشان می دهد. 4برقرار می کند. شکل 

 

 سلسله مراتب قلمروهای فضایی در الگوی دوم )منبع : نگارندگان( دیاگرام  -4شکل 

 

با این تفسیر می توان فضای باز مجتمع را بعنوان قلمروی نیمه عمومی در سلسله مراتب قلمروهای فضایی در نظر گرف ت   

ب ودن در مجموع ه،    و پیش فضای ورودی البی را بعنوان فضای نیمه خصوصی مد نظر قرار داد که در صورت وجود چند بل وک 

نمایش  این الگو به صورت شماتیک نحوه توزیع کاربری ها را در 5شکل  نشانگر ورود به قلمروی خصوصی هر بلوک خواهد بود.

 می دهد.

  
 نحوه تخصیص فضا به دو كاربری تجاری و مسکونی در الگوی اول )منبع : نگارندگان(  -5شکل 

 

مجموعه هایی نیز پیداست، وجود فض ای ب از می ان بلوکه ای مس کونی و ق رار       چنان که از نمای شماتیک الگوی چنین 

گرفتن این فضا در سلسله مراتب دسترسی فضایی، عالوه بر تعریف مناسب سلسله مراتب قلمروه ای فض ایی از خصوص ی ت ا     

 عمومی، دیگر کیفیتهایی را نیز به محیط می بخشد.

 از دانس ت،  اف راد  یخصوص   یزندگ یها عرصه و فضاها امتداد در یوعن به توان یم را مجتمع یک محوطۀدر حقیقت ،  

 نیس اکن  اکث ر  .گ ردد  لیتس ه  یدسترس   ای ن  که شود گرفته نظر در یریتداب امکان یجا تا باید مجموعه یطراح در رو این

 در[. 31] هن د  د یم   نش ان  تمای ل  ش تر یب است تر نزدیک شان یزندگ طیمح به که یعموم یفضاها از دسته آن معموال به

 تیمیص م  ب ه  آن ارزش بلکه ست،ین آن بودن بزرگ یا و تیاهم به یمسکون مجتمع یک یعموم و باز یفضاها ارزش قتیحق

 ة توانندگردآورن د  یم   که یفضاهای عنوان به باز و سبز یفضاها[. 31]  است یخصوص یگ زند طیمح به آن ینزدیک و یفضای

 و یفرهنگ   تعامالت ایجاد رد تواند یم مردم، مختلف طبقات یگردهمای .دارند یا ویژه تیاهم ، باشند جامعه مختلف طبقات

 ،یب از  فراغ ت،  اوق ات  گ ذران  ،یرو ه ادی  پ تفریح، ها، انسان نیب  مراوده امکان فضاها این. شود واقع مثمرثمر جامعه تعدیل

  آورد یم فراهم همگان یبرا را رهیغ و گفتگو، نشست، دیدار، تجمع،
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 گیرینتیجه -5
بررسی الگوهای سازماندهی قلمرو های مسکونی و تجاری ، در مقیاس کالن )ارتباط مجتمع و شهر( ، دو الگوی مختلف را 

آشکار می سازد که ریشه در نحوه برخورد به این دو کاربری و چگونگی تخصیص فضای هم تراز خیابان به هریک از آنها دارد. 

ابان تماما در اختیار کاربری تجاری قرار گرفته، سهم فضای نیمه عمومی از سلسله در مجموعه هایی که فضای هم تراز خی

 مراتب قلمروهای فضایی، در فضای پیش ورودی البی، متشکل از چند پله و پاگرد آنها خالصه می شود.

ر برخی این فضا به در این مجموعه ها با دو گونه متفاوت در نحوه برنامه ریزی برای فضای باز طبقات روبرو هستیم که د

کاربری عمومی)تجاری( و در برخی دیگر به کاربری خصوصی )مسکونی( اختصاص یافته است. اگرچه قرار نگرفتن فضای باز در 

سلسله مراتب قلمروهای فضایی از کیفیتهای بخش مسکونی آن کاسته ، اما در مقایسه با مجموعه هایی که اصوال از این فضا 

 ر جایگاه کیفی بهتری قرار دارد.بی بهره مانده اند، د

این در حالیست که در مجموعه هایی که بخش مسکونی سهم بیشتری از فضای هم تراز خیابان را به خود اختصاص داده، 

و امکان بهره گیری از فضای باز در این سطح فراهم شده، فضای نیمه عمومی و نیمه خصوصی در سسلسله مراتب قلمروها از 

هتری یافته اند و فضای باز مجموعه ، به عنوان حد فصل دنیای درون و بیرون مجتمع ، دد رنثش فضای نیمه یکدیگر تفکیک ب

عمومی، ظاهر شده است. تحلیل ها نشانگر این واقعیت است که از نقطه نظر بهره گیری از سلسله مراتب قلمروهای فضایی، 

، در جهت ایجاد خلوت مطلوب بخش مسکونی، بهتر عمل کرده و الگوی دوم که از فضای باز در تراز خیابان بهره می گیرد

 کیفیت های محیطی بیشتری برای این بخش ، به ارمغان می آورد.
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