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مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی
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چکیده:

ساماندهی محيط زندگی با تعريف روشن عرصه های خصوصی و عمومی و ايجاد سلسله مراتب فضايی ميسر می شود و 

عرصه های تعريف شدة زندگی نيز، احساس تعلق به محيط را افزايش می دهد و به محيط های مسکونی هويت می بخشد. اين 

مقاله مفهوم قلمرو را به منزلة يکی از عوامل تأثيرگذار بر کيفيت ارتباط انسان با محيط مسکونی، موردتوجه قرار داده است. برای 

اين منظور، عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در مجموعه های متداول مسکونی گسترده در سطح و ارتفاع تحليل شده است. دو نمونه از 

اين الگوهای سکونت در شهر تهران، شامل بخشی از شهرک اکباتان و شهرک غرب، برای آزمون نتايج انتخاب شده است. روش 

تحقيق کيفی و روية عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحليل نقشه نگاری ذهنی است. نتايج حاصل از پيمايش نشان می دهد که 

درصورت تأمين خدمات و فضاهای سبز و فضاهای جمعی الزم، گسترش در سطح و ارتفاع، تاثير چندانی در رضايت از قلمرو های 

اوليه، ثانويه و عمومی ندارد. در عين حال گسترش در ارتفاع و هماهنگی کالبدی بناها ، ضمن ايجاد قلمرو عمومی و تقويت هويت 

محلی، قدرت قلمروهای ثانويه را کاهش می دهد. همچنين بررسی ها نشان می دهد، محدوده قلمرو های طراحی شده بر قلمرو ذهنی 

ساکنان منطبق نيست و عالوه بر آن از نظر ساکنان نقش عوامل ادراکی-روانی، اجتماعی، جغرافيايی- فرهنگی بيش از ديگر عوامل 

ازجمله عامل کالبدی، در رضايت از قلمرو های مختلف مؤثر است. 
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چیستی قلمرو

فرهنگ دهخدا قلمرو را اسم مرکبی با معنی ملک، مملکت و 
والیت متصرفه معرفی کرده است. ملک و والیتی که در آن نوشته 
قلم پادشاهی رود و مردم آنجا نوشته او را قبول نمایند 1  )فرهنگ 
دهخدا، ذیل واژه قلمرو(. همچنین قلمرو را معادل واژه انگلیسی
Territory قرار می دهند. فرهنگ وبستر، این واژه را “از ریشه 
Terra به معنی زمین معرفی می کند و آن را عالوه   بر محدوده 
تحت تملک، معادل زمین یا آب تحت اختیار یک ملت، کشور یا 
قانون و نیز محدوده  مشخص شده برای فضای خاص فعالیت 
 .)Webster Dictionary, 1977, 1884(”می داند فکری  جریان  یا 
بنابراین مفهوم قلمرو، از منظر زبان در حیطه اختیارات، متصرفات 
و تملکات قرار می گیرد؛ با نگاه تاریخی نیز خواهیم یافت که از 
همان ابتدای سکونت انسان و ایجاد سرپناه های اولیه، شکل دهی 
آگاهانه به محیط زیست سبب نوعی نشانه گذاری هدفمند شده 
است که از تحت تملک قرار دادن محدوده ها حکایت دارد. این 
نشانه گذاری را می توان در غارهایی متعلق به 30000 سال پیش، 
به صورت دیوار نگاره ها مشاهده  نمود )راپاپورت، 1382، 6(؛ این 
شواهد حکایت از نشانه گذاری محل سکونت و اهمیت حریم گذاری 

و تعیین قلمرو نزد انسان های نخستین دارد.
بررسی مورخان و جامعه شناسان نیز نشانگر آن  است که 
رفتار قلمروگرا 2 یا قلمروپایی و پیامد های آن مانند مالکیت و دفاع 
فعال را در طول تاریخ و در تمامی  گروه های انسانی می توان 
مشاهده نمود. هرچند رفتار قلمروگرا، فرآیندی پیچیده است که 
بر حسب شرایط و مقتضیات زمان تغییر می کند؛ با این وجود 
این رفتار سبب شده است که انسان ها یک نشانه و مکان را برای 
هویت یگانه خود در جهان برگزینند؛ این نشانه و مکان برای هویت 
شخصی و هویت اجتماعی قابل  رویت است و نوعی حس مالکیت 

 .)Lawson, 2001, 167( همراه با دفاع را به وجود می آورد
استفاده از مفهوم قلمرو در علوم امروزی، سابقه  ای کمتر 

دیدگاه های تعاملی در مکاتب روان شناسی بر این باورند که 
انسان با محیط ارتباط برقرار می نماید ، در آن دخل و تصرف 
می کند و از آن تأثیر می پذیرد. از سوی دیگر نیاز انسان به خانه 
بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است. با تاکید بر دیدگاه های 
اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط 
بهره  می ماند و ساکنان محیط های  از کیفیت الزم کم  زندگی 
مسکونی با کم شدن حس تعلق به محیط زندگی، دچار نوعی 
بی هویتی می شوند. عالوه بر این، به دلیل مشکالت موجود در 
شهرهای بزرگ، گریزی از گسترش مجموعه های از پیش طراحی 
شده و انبوه وجود ندارد و پرداختن به جنبه های انسانی طراحی 
چنین مجموعه هایی ضرورت می یابد. محققان با تمرکز بر نیازهای 

فضایی انسان در محیط زندگی، موارد متعددی را مهم دانسته اند 
که ازجمله می توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، 
خلوت، حرمت انسانی و هویت اشاره کرد. بسیاری از این نیازها 
جز با عرصه بندی محیط زندگی قابل تامین نیستند. عرصه بندی  
محیط های 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 منزلة 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 می شود.

مقدمه

تحلیل های  در  می توان  را  مفهوم  این  دارد. ظهور  قرن  یک  از 
جامعه شناختی زندگی شهری )در دهه 1920( جست و جو کرد. 
زمانی که مصاحبه گران، کارکرد گروه های اجتماعی را بررسی 
می کردند، به  طور مداوم به قلمروهایی برخوردند که با مکان هایی 
مجزا می شدند تا گروه هایی اجازه ورود به قلمرو گروه های دیگر 
را نداشته باشند )آلتمن، 1382، 127(. گاه این قلمروها رنگ وبوی 
نژادی می گرفت و گاه به رده اجتماعی خاصی تعلق داشت. برخی 
عالمت گذاری شده بودند و برخی تنها از طریق رفتار قلمروگرا 

قابل شناسایی بودند.
در این میان بررسی و مطالعه رفتار قلمروگرای حیوانات 
تاریخچه   ای طوالنی تر دارد و دلمشغولی پژوهشگرانی همچون 
از  نایس5  و   1950 دهه  در  کارپنتر4   ،1920 دهه  در  هاوارد3 
دهه 1940 تا 1960 بوده است )لنگ، 1384 و بحرینی، 1378(. 
درک مفهوم قلمرو در زندگی حیوانات، ساده تر است. برخی از 
متخصصان مانند برت6  قلمرو را قسمت دفاعی محدوده النه 
می دانند )Burt, 1943(. برخی دیگر مانند کارپنتر، آن را پیچیده تر 
دانسته و معتقدند که مفهوم قلمرو نظام رفتاری پیشرفته   ای است 
که بر حسب زمان و مکان تعریف می شود. این قلمرو حدود 30 
نقش، از جمله فضاسازی مناسب یک جمعیت حیوانی، نظارت بر 
رشد بچه ها، کاهش پیکار بر سر جفت، امنیت و دفاع را برآورده 

می کند )آلتمن، 1382، 131(.
از  می توان  را  حیوانات  و  انسان ها  قلمروگرای  رفتار های 
جنبه هایی به یکدیگر شبیه و متفاوت دانست. از شباهت های این 
دو می توان به عالمت گذاری 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 گروه های 
معدود و انسان ها متعلق به گروه های زیادی هستند و در هر 
دوره   ای از زندگی خود نقش های اجتماعی متفاوتی دارند که هریک 
از این نقش ها قلمرو متفاوتی می طلبد )همان، 133(. عالوه برآن، 
قلمرو برای انسان ها نه تنها مفهومی مکانی است، بلکه محصول 
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ساخته ها و انگاره های ذهنی است )لینچ، 1384، 170(.
مفهوم قلمرو تنها موضوعی فضایی نیست، بلکه یک پدیده 
اجتماعی نیز هست. درحقیقت قلمرو را می توان موقعیت و مکان یک 
اجتماع در فضا دانست )Lawson, 2002, 168(. الزم به ذکر است 
که در مقابل، بسیاری از رفتارهای اجتماعی نیز دارای جنبه های 
قلمروگرا هستند که باید به صورت فضایی تعریف شده و با توجه 
به مکان ها تغییر یابند. در حقیقت، قلمرو ابزاری شاخص برای گذر 
از یک فضای ساده است که می توان آن را یک سازوکار پشتیبان 
برای نیازهای اصلی زندگی مانند هویت، انگیزش و امنیت دانست. 
بنابر تحقیقات متخصصانی مانند آردری، قلمروپایی از نیازهای 
 .)Ardrey, 1967 in Lawson, 2001, 167( 7اصلی اکثر موجودات است
لذا می توان ادعا نمود که قلمرو نقش اساسی در زندگی انسان دارد 
و این امکان را فراهم می نماید که فضای اطراف خود را ساماندهی 
نموده و به آن هویت فردی یا جمعی دهد. قلمروپایی با امکان تغییر 
محیط و به نوعی شخصی سازی آن تاثیر به سزایی در ایجاد حس 

.)Roberts & Russel, 2002, 17(هویت دارد

 انواع قلمرو و عوامل شکل دهنده به آن

با وجود اینکه مفهوم قلمرو در شرایط متفاوت ابعاد دقیق و ثابتی 
ندارد، تالش های متعددی صورت گرفته است که گونه های مختلف 
قلمرو را شناسایی نماید. یکی از اساسی ترین گام ها در تشخیص 
انواع قلمرو، توجه به عرصه بندی  در محیط های مسکونی است. 
الکساندر و چرمایف در یک تقسیم بندی، سلسله مراتب فضاهای 
عمومی شهری، فضاهای نیمه  عمومی  شهری، فضاهای عمومی 
یک گروه، فضاهای خصوصی یک گروه، فضاهای خصوصی 
یک خانواده و فضاهای خصوصی افراد را معرفی کرده اند. چنین 
تقسیم بندی را می توان به صورتی کلی تر، یعنی فضاهای عمومی، 
نیمه عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی معرفی نمود )بحرینی، 
1378، 21(. در این راستا داگالس پورتیوس سه مقیاس فضایی را 
در درون هم تعریف کرده است، مقیاس اول فضای شخصی است 
که منظور از آن محدوده ای غیر قابل رویت در اطراف فرد می باشد 
که مزاحمی به آن راه ندارد؛ مقیاس بعدی، فضای متکی به خانه 
است که از آن به طور فعال دفاع می شود و مقیاس آخر، فضای 
دردسترس خانه می باشد که مکان رفتاری زندگی فرد است )لنگ، 
1384، 170(. به همین صورت الیمن و اسکات نیز دو نوع قلمرو، 
یعنی قلمرو »خانه« و »تعاملی« را معرفی کرده اند )آلتمن، 1382، 
140(. حسین الشرکاوی 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 می کند 

)لنگ، 1384، 170(.
چنین تقسیم  بندی در شهرهای قدیمی ایران نیز به واسطه وجود 
سه نوع فضا با خصوصیات متفاوت قابل شناسایی است. این 
سه نوع فضا فضاهای عمومی به صورت گذر و میدان، فضای 
نیمه خصوصی- نیمه عمومی به صورت یک بن بست اختصاصی 

یا یک هشتی که به چند خانه راه داشته است و فضای خصوصی 
حیاط و عناصر در بر گیرنده آن را شامل می شود. بدین ترتیب 
قلمرو را می توان به قلمرو یک محله ، قلمرو چندین واحد مسکونی و 
قلمرو یک واحد مسکونی تقسیم بندی نمود8  )توسلی، 1369، 68(. 
با توجه به آنچه گفته شد، پژوهشگران، انواع قلمرو را برمبنای 
سلسله مراتب دسترسی، مقیاس و یا مفاهیم مرتبط، مشخص 
می کنند. ایروین آلتمن با درنظر گرفتن این عوامل، دسته بندی 

جامعی از قلمرو را به ترتیب زیر ارائه کرده است:
استفاده  و  مالکیت  تحت  اولیه  قلمروهای  اولیه:  قلمرو   •
انحصاری فرد یا گروه خاصی است، دیگران نیز آنها را مالک این 
قلمروها می شناسند؛ به شکلی دائمی  تحت اختیار افراد هستند و در 
زندگی روزمره نقش اساسی دارند. براور9  نیز این نوع را قلمرو 

شخصی نامیده و نمونه آن را خانه می داند.
• 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 استفاده کنندگان ثابت است. در حقیقت این مفهوم، فضای 
نیمه خصوصی و نیمه عمومی الکساندر، فضای تعاملی الیمن و 
اسکات و فضای حامی الشرکاوی را نیز در خود جای داده است. 
• قلمرو عمومی: این  قلمرو محدوده ای موقتی است و تقریبًا 
هرکسی به آن دسترسی و حق استفاده از آن را دارد. این قلمرو 

را آزاد و اختیاری نیز نامیده اند )آلتمن، 1382، 138 تا 145(.
از  بخشی  می شود،  دیده   1 جدول  در  که  همان گونه 
نظمی  قلمرو  مفهوم  تبیین  برای  شده  انجام  دسته بندی های 
سلسله مراتبی دارند و بخشی دیگر بر اساس مفاهیم ادارکی محیط 
مرتب شده اند. در این پژوهش با استفاده از دسته بندی آلتمن، درک 
بهتر عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در سلسله مراتب عمومی، ثانویه 
و اولیه در محیط های مسکونی موردنظر است. از آنچه گفته شد 
می توان دریافت که قلمرو مفهومی پیچیده است، معنای ثابتی ندارد 
و در عرصه های گوناگون محیط زندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی 
قرار می گیرد )بحرینی، 1378، 20(. برخی از عوامل تاثیرگذار بر 
درک مفهوم قلمرو، عوامل اجتماعی، ادراکی-روانی، کالبدی و 
کارکردی را شامل می شوند. عوامل جغرافیایی-فرهنگی و عامل 
زمان، بستر تاثیرگذاری عوامل قبلی را فراهم می سازند. توضیح 

این عوامل به شرح زیر است:  
• عوامل اجتماعی. هر قلمرو می تواند واحدهای اجتماعی نظیر 
گروه ها و نظام های اجتماعی بزرگ تر را در خود جای دهد؛ مکانی 
برای روابط اجتماعی مهیا  سازد، نشانه ای از هویت افراد را فراهم 
Law-(ککند و به نحو بی نظیری به تمام آن جمع یا گروه تسری  دهد 

son, 2001(. همچنین بسیاری از رفتارهای اجتماعی دارای جنبه 

قلمروگرایی هستند که باید به صورت فضایی تعریف شده و با 
توجه به مکان ها تغییر یابند. قلمرو ها مشخص شده، نظارت شده 
و دفاع شده هستند؛ رفتارها نیز به این صورت مشخص می شوند 
)بحرینی، 1378، 20(. بنابراین می توان برقراری روابط اجتماعی، 
هویت جمعی، نظارت اجتماعی و مشارکت جمعی )چه در دفاع 
از حریم قلمرو و چه در فعالیت های اجتماعی( را جزء عوامل 
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اجتماعی دانست.
عوامل ادراکی- روانی. یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر   •
مفهوم قلمرو در محدوده های مختلف، مسائل ادراکی- روانی آن 
است که به دلیل وجود انسان به عنوان کاربر فضا، اهمیت می یابد. 
در سلسله مراتب نیازهای انسانی10، امنیت و آرامش خاطر جایگاه 
ویژه ای دارد که در هر محیط خصوصی و عمومی، قابل بررسی 
است. به جز موضوع احساس امنیت، حس تعلق به فضا، خوانایی 
محیط، نیازها و انگیزه های حضور در محیط نیز در این دسته 

جای می گیرد.
• عوامل کالبدی. عوامل کالبدی، از مهم ترین عوامل موردنظر 
طراحان معمار و شهرساز هستند. از عوامل کالبدی می توان به 
نظم فیزیکی و بصری، تعادل در محیط های باز و بسته، شاکله 

کلی محدوده، ساختار مرزبندی کالبدی و مانند اینها اشاره کرد.
• عوامل کارکردی. یکی از اساسی ترین گام ها برای تعیین 
قلمروها، توجه به نظم سلسله مراتبی عرصه بندی هاست )بحرینی، 
1378، 21(. این عامل می تواند در قالب سلسله مراتب عملکردهای 

مختلف و یا سلسله مراتب دسترسی ها 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 می شوند. منظور از عوامل جغرافیایی، ویژگی هایی مانند 
اندازه، وسعت و مکان قلمرو می باشد )آلتمن، 1382، 138( که به 
نوعی بر فعالیت در هر قلمرو تاثیرگذار است. همچنین معمواًل 
قلمروها با دو جنبه پراهمیت تر  تعریف می شوند 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 می شود. هر 
دو جنبه ذکر شده از عوامل جغرافیایی به شمار می روند. 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 می پردازند. رفتارهای متداول در هر قلمرو، بازتاب هویت 

فرهنگی مردم است.
• عامل زمان. زمان عاملی است که می تواند بر عوامل مختلف 
سایه افکنده و آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سویی مدت زمان 

استفاده از قلمرو می تواند بر ماهیت آن تأثیرگذار باشد؛ به گونه ای 
 که می توان برخی از قلمروها را موقتی تر )مثل صندلی اتوبوس( و 
برخی دیگر را دائمی تر )مثل خانه( دانست )آلتمن، 1382، 138(. 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 1- مدل پیشنهادی عوامل موثر بر شکل گیری مفهوم قلمرو.

بخشی از عوامل شش گانة )کالبدی، کارکردی، اجتماعی و 
ادراکی- روانی، جغرافیایی- فرهنگی و زمان( موثر بر شکل گیری 
مفهوم قلمرو، بیشتر به فضای عینی و بخشی به فضای ذهنی 
مربوط اند. همان گونه که در مدل پیشنهادی )تصویر 1( نشان 
داده شده است، نحوة تأثیر تمامی این عوامل یکسان نیست. عامل 
جغرافیایی- فرهنگی به صورت بستر دیگر عوامل عمل نموده و 
زمان نیز نه تنها به واسطة 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 محیط های مسکونی محدود شده است و به همین دلیل در 
ادامه به طور خاص به مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی 

می پردازیم.

جدول 1- دسته بندی های  ارائه شده برای انواع قلمرو.
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قلمرو در مجموعه های مسکونی

زندگی در مجموعه های مسکونی از پیش طراحی شده را 
می توان از مهم ترین تحوالت در فرآیند سکونت در شهرها دانست. 
گذر از مرحله ای که هر ساختمان مناسب با شرایط یک خانواده 
طراحی می شد و رسیدن به مرحله ای که ساخت مسکن را همگام 
با برنامه ریزی متناسب با شرایط عمومی ساکنان می داند، هرچند 
ساده و بدیهی به نظر می رسد، ولی تحولی بنیادی است. نتیجه 
این نوع برنامه ریزی طیف وسیعی از مجموعه های مسکونی با 
تراکم کم تا مجتمع های مسکونی متراکم را شامل می شود. در 
این نوشتار منظور از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی است 
که تحت عناوین مختلف به گونه ای یکجا و همزمان، برنامه ریزی، 
طراحی و اجرا می شوند. مقیاس این مجموعه ها معموالً از چند 
واحد مسکونی تا ساختمان های بلند و حتی مجموعه های بزرگ 
که به صورت ناحیه ای  از شهر در آمده اند، متغیر است )عینی فر، 

.)110 ،1379
و  بوده  گسترده  بسیار  مسکونی  مجموعه های  موضوع 
پژوهش های متعددی نیز در آن به انجام رسیده است. لیکن آنچه 
در این نوشتار شایان توجه است، الگوهای شکل گرفته در این 
مجموعه هاست. منشأ مجموعه های مسکونی به شکل امروزین را 
می توان در دوران پس از انقالب صنعتی یافت. در نیمه دوم قرن 
نوزدهم، از دست رفتن بهداشت و بحران های مداوم و برخوردهای 
برای  اندیشیدن  به  را  اجتماعی  متفکرین  فراوان،  اجتماعی 
انتظام بخشی به وضعیت نامطلوب شهرها وادار نمود )عزیزی، 
1386، 28(. در ادامه و در ابتدای قرن بیستم، در کنار انتشار اثر 
هاوارد11  در مورد باغشهرها12  و مطالعات تونی گارنیه13 در مورد 
ایده شهر صنعتی )Schoenauer,2000, 473(، دو جریان فکری 
در طراحی مسکن شکل گرفت که هر دو آثار اجتماعی و کالبدی 
مهمی بر طراحی مجموعه های مسکونی بعدی گذاشتند. یکی از 
پیشنهادی  همسایگی14”  “واحدهای  می توان  را  جریان  دو  این 
کالرنس پری15 دانست که توسط کالرنس اشتاین و هنری رایت16  
در رادبرن نیوجرسی آمریکا تجربه شد )اوستروفسکی، 1378، 
محیطی  به منزله  را  همسایگی  واحد  پری،  کالرنس   .)93-114
اجتماعی- کالبدی برای توسعه مناطق مسکونی پیشنهاد نمود 
که شامل یک مدرسه ابتدایی، پارک یا زمین بازی، فروشگاه های 
کوچک و ترکیبی از ساختمان ها، خیابان ها و خدمات عمومی 
با دسترسی ایمن پیاده بود. جریان دوم همان “مجموعه های 
خوداتکا” یا واحدهای مسکونی پیشنهادی لوکوربوزیه17  بود که 
در شهر مارسی فرانسه به اجرا درآمد )عینی فر، 1386، 40(. این 
واحدها در ساختمان های مرتفع با امکانات خرید و خدمات نظیر 
مهدکودک ها در طبقات میانی و پشت بام است )همان، 41(. این 
دو الگو یعنی شکل گیری در سطح و ارتفاع،  به عنوان اصلی ترین 
الگوهای طراحی مجموعه های مسکونی تا به امروز مطرح بوده 

است.
در ایران نیز همگام با روند رشد شهرنشینی، سیاست تولید 
مسکن انبوه در قالب مجموعه های مسکونی به عنوان یکی از 

یافت. آغاز  نیاز مسکن به سرعت گسترش  به  راه های پاسخ 
دهه 1330 مصادف با آغاز بلندمرتبه سازی در تهران از یک سو 
و رواج ایده احداث کوی ها و شهرک های مسکونی برای اسکان 
مهاجران و اقشار کم درآمد )نظیر چهارصد دستگاه و نازی آباد( 
بوده است. از دهه 1340 احداث مجتمع های مسکونی برای اقشار 
میان درآمد، با مشارکت بخش خصوصی مورد توجه واقع  شد 
که از این دست می توان به ساخت شهرک اکباتان اشاره نمود. 
در ادامه با رواج بلندمرتبه سازی در دهه 1350 همراه با رونق 
اقتصادی بخش مسکن، احداث مجتمع های 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
به طور کلی در طراحی مجموعه های مسکونی، سه مقیاس عمده 
مطرح می گردد. نخست، در مقیاس پیوند بیرونی مجموعه های 
مسکونی با محیط های مجاور؛ در این مقیاس مهمترین مسائل، 
محیط  با  مجموعه ها  کالبدی- اجتماعی  پیوند  و  تداوم  ایجاد 
اطراف و ایجاد هویت و شناسه محلی است. دوم، در مقیاس 
روابط درونی مجموعه ها؛ در این مقیاس ایجاد تعادل میان خلوت 
و تعامل اجتماعی، چگونگی برقراری امنیت، جهت یابی و تنظیم 
دسترسی از مسائل مهم طراحی است. سوم، مقیاس واحدهای 
مسکونی؛ در این مقیاس روابط و نسبت فضاهای درونی مسکن 
است  طراحی  نظر  مورد  و سنت سکونت ساکنان  فرهنگ  با 

)عینی فر، 1379، 110(.
با وجود سه مقیاس ذکر شده، مفهوم قلمرو در شرایط مختلف، 
شکل های گوناگونی به خود گرفته و دارای هویت متفاوت می شود. 
به نحوی که در بررسی این مفهوم در مجموعه های مسکونی، به 
موضوعاتی برمی خوریم که برخی از آنها، این محدوده ها را در 
جایگاهی متفاوت از دیگر نقاط شهر، قرار می دهد. به طورمثال، در 
مجموعه های مسکونی بزرگ )یا آنچه معموالً در ایران »شهرک« 
خوانده می شود( با تقسیم  بندی متفاوت از تقسیم بندی های رایج 
با نام »فاز« که  در شهر روبرو هستیم. این تقسیمات معموالً 
نشانگر اولویت های محدوده موردنظر در روند اجراست، خوانده 
می شود. گاهی نیز این تقسیمات با نام »بلوک« تطابق دارد که جهت 
شناسایی و آدرس دهی از آن بهره  گرفته می شود. گاه نشانه هایی 
از تعلقات اجتماعی و هویتی در این قلمروها )فاز یا بلوک( رویت 
می گردد که حتی آن را تاحدی قابل قیاس با محله بندی  های شهری 
می نماید. زیرا در مجموعه های مسکونی، روابط اجتماعی خاصی 
حکمفرماست؛ این روابط عموماً از حدود خاصی تجاوز نمی کند 
و عمدتاً به روابط موجود در محالت قدیمی )روابط همسایگی( 
تطابق ندارد )رفعت جاه، 1386، 47(. نظارت اجتماعی و سطح 

مشارکت مردمی نیز در هر مورد متفاوت است.
افزایش جرائم نیز، ساکنان شهرها را به طور فزاینده ای نسبت 
به امنیت نگران کرده است. در این راستا مطالعات اسکار نیومن 
در مجتمع های مسکونی ارزان قیمت، نشان داد که یکی از مسائل 
کلیدی این محدوده ها نیمه عمومی بودن  قسمت هایی از ساختمان 
و میزان نظارت بر آنهاست. نیومن این قسمت ها را »قلمروهای 
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جنبه های  البته   .)142  ،1382 )آلتمن،  می نامد  دفاع«  غیر قابل 
روانشناختی احساس امنیت در محیط های مسکونی باید در هر 
فرهنگی به درستی مطالعه و شناخته شود؛ با این وجود بهتر 
است، مجموعه های مسکونی از نظر امن بودن یا نبودن قلمروها، 
مورد بررسی قرار گیرند. مرز قلمرو مجموعه های مسکونی نیز، 
یکی از عوامل هویت ساز است که می تواند به صورت کامالً بسته 
بوده و مجموعه را با محدوده های سخت، از بقیه شهر مجزا نماید. 
همچنین می تواند به نوعی، ارتباط محیطی خود را حفظ نموده 
و در عین حال حریم و قلمروی مربوطه را حفظ کند18. با توجه 
به آنچه ذکر شد، مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی گستره 
وسیع و عوامل مؤثر متعددی دارد. در این مقاله مفهوم قلمرو 
در دو نمونه شکل گرفته در سطح و ارتفاع بررسی و مدل نظری 
موردی،  پژوهش  در  می شود.  آزموده  )تصویر1(  پیشنهادی 
ضمن سنجش عوامل موثر بر مفهوم قلمرو و نحوه تاثیرگذاری 
این عوامل بر یکدیگر، به مرزبندی هایی نظیر فاز یا بلوک و نیز 

موضوعات تاثیرگذار چون امنیت توجه خواهد شد. 

پژوهش موردی

مسکونی  مجموعه های  در  قلمرو  مفهوم  بررسی  برای 
نمونه هایی هدفمند از دو الگوی متعارف در سطح و در ارتفاع، 
گزینش شد. پس از جست و جو از میان نمونه های احداث شده 
در شهر تهران، شهرک اکباتان و شهرک غرب انتخاب گردید. 
علت انتخاب این دو مجموعه، احداث در یک دوره زمانی نزدیک، 
ویژگی های 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.

شهرک اکباتان، از بزرگ ترین مجموعه های مسکونی خاورمیانه 
می باشد و در غرب تهران قرار گرفته  است. این مجموعه در دهه 
1340 با هدف اسکان اقشار با درآمد متوسط و تحصیل کرده 
تأسیس شد و متقاضیان سکونت در آن زمان، افرادی تجددگرا 
بودند که به سکونت در واحد های آپارتمانی مدرن تمایل داشتند. 

محدوده این شهرک به سه فاز تقسیم شده است. هر فاز شامل 
چند بلوک و هر بلوک شامل چند ورودی است که در مجموع 
می توان 33 بلوک را در آن مشاهده کرد. محدودة بررسی شده در 
این مقاله، از فاز یک مجموعه انتخاب شده است که دارای 10 بلوک 
بوده و در مقایسه با فاز دو و سه، از امکانات مناسب و فضای 
خدماتی و تجاری متنوع تری برخوردار است. سابقة سکونت در 
این محدوده بیش از فازهای دیگر است و ساکنان از یکدستی 

بیشتری برخوردارند )رفعت جاه، 1386، 47(.
شهرک غرب در شمال غربی تهران واقع است. این مجموعه، 
در سال 1340 در زمین های تقسیم شده اطراف روستای تاریخی 
و  جدید  سبک  به  آمریکایی  مهندسان  طراحی  با  »خوردین« 
کامالً متفاوت با تهران قدیم ساخته شد. در  آن  زمان تعدادی  از 
متخصصان و صنعت گرانی که برای گسترش فعالیت های علمی و 
صنعتی به ایران آمده بودند، در آن ساکن شدند و به همین دلیل 
این منطقه شهرک غرب نامیده شد )آذرگشت، 1386، 11(. اجرای 
برنامه هایی با عنوان »مدرنیزاسیون پایتخت« در زمان پهلوی دوم 
نقش موثری در شکل گیری این محله داشته است. شهرسازی 
متفاوت، برج های مدرن و خانه های ویالیی مجللی که به سرعت 
در این سال ها بنا شدند، شهرک غرب را به یکی از نمادهای شهری 
جدید ایران تبدیل کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و برخی 
جابجایی های جمعیتی در تهران، بافت جمعیتی شهرک غرب به 
ترکیب نقاط دیگر شهر نزدیک تر شد. نمونة بررسی شده از فاز 

چهارم شهرک انتخاب شده است.

انجام پژوهش

در این بخش برای سنجش مدل پیشنهادی و با هدف انجام 
یک پژوهش کیفی پرسشنامه ای طراحی و پیمایش از ساکنان 
دو مجموعه مسکونی انجام پذیرفته است. نظر به اینکه هدف، 
شامل 19  پرسشنامه ای  است،  بوده  کیفی  نتایج  به  دستیابی 
پرسش با پاسخ های گزینه ای، تشریحی و ترسیمی، طراحی و 
در اختیار 60 نفر از ساکنان قرار گرفت. محتوای پرسشنامه را 
می توان در چهار دسته کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اطالعات 
به حدود  دوم  بخش  می دهد،  تشکیل  را  پرسش شونده  فردی 

تصویر2-تصویر هوایی شهرک اکباتان.

تصویر2-تصویر هوایی فاز 4 شهرک غرب.
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قلمروهای سه گانه پیش گفته از نظر هر نفر می پردازد، بخش 
سوم سنجش هریک از عوامل موثر بر شکل گیری مفهوم قلمرو 
)حاصل از مدل پیشنهادی تحقیق( است و در نهایت بخش چهارم 
را نقشه نگاری های ذهنی پرسش شونده از قلمرو های عمومی و 
ثانویه تشکیل می دهد. همچنین تالش شد تا برای هر پرسش، 
حداقل یک پرسش پشتیبان در نظر گرفته شود تا برای دقت در 
نتیجه گیری، پاسخ ها با هم مقایسه شوند. عالوه بر آن، نقشه نگاری 
ذهنی به صورت مجزا تحلیل شد و در عین حال با پاسخ های هر 
فرد در پرسش های قبلی نیز مقایسه گردید. برای نظم بخشیدن به 
جامعه آماری و اطمینان از نتایج حاصل، افراد پرسش شونده از 
گروه سنی میان سال )میانگین سنی پاسخگویان 52/3( برگزیده 
شده اند تا نه تنها افراد سابقه سکونتی بیشتری را تجربه کرده 
باشند، بلکه امکان مقایسه بین این محله با دیگر محالت نیز وجود 

داشته باشد. 

نتايج پژوهش

در بخش های مختلف پیمایش، قلمروهای مختلف )منتج از 
مطالعات ارائه شده درمورد چیستی و انواع قلمرو، جمع بندی شده 
در جدول 1( و نیز عوامل موثر بر آنها )مطابق مدل پیشنهادی 
در تصویر 1( سنجیده شد. در گام نخست برای شناخت قلمرو 
عمومی و درک ذهنی ساکنان از محدودة محله و مشخصات 
نیز  ابتدا  از  همان طورکه  پرسش شد.  محلی  هویت  نیز  و  آن 
پیش بینی می شد، هویت محلی در این دو مجموعه، از سطح باالیی 
برخوردار است. با این وجود، تفاوت هایی نیز مشاهده می شود. 
در پاسخ به سوال “نام محله شما چیست؟”، در شهرک اکباتان، 
بارزترین پاسخ “ اکباتان ” با  73/3% بوده است، این در حالی است 
که در شهرک غرب، بیشترین پاسخ ها به بخشی از محله مانند 
خوارزم و زرافشان تعلق داشته که 63% را به خود اختصاص 
داده و تنها 10% از پاسخ دهندگان، محله خود را “شهرک غرب” 
معرفی کرده اند. الزم به ذکر است، در سوال پشتیبان، از اهلیت 
محلی پرسش شده است که بیشترین پاسخ ها، نام مجموعه ها 
بوده است )شهرک غرب با 40% و شهرک اکباتان با 46/7%(. این 
خود نشان از هویت محلی این محدوده ها در مقایسه با محله های 

قبلی ساکنان بوده است.

با مقایسة نتایج حاصل از دو پرسش مطرح شده می توان 
مجموعه  دو  هر  در  قوی  محلی  هویت  وجود  با  که  دریافت 
مسکونی، در نمونة شهرک غرب، زیر محالت هویت مستقل تری 
دارند. این در حالی است که در شهرک اکباتان هویت کلی شهرک 
در ذهن مردم غلبة بیشتری دارد. از سوی دیگر برای درک عوامل 
موثر بر شکل گیری قلمرو عمومی، پرسش دیگری طرح شده است 
تا ضمن شناخت ویژگی های محله از دیدگاه ساکنان، بتوان به 
این عوامل دست یافت. طبق آمار به دست 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 داده اند. 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 پاسخ ها را 

تشکیل می دهد.

این  اکباتان  شهرک  پرسش نامه های  در  توجه  قابل  نکته 
است که باوجود شاخص بودن ساختمان های شهرک در ذهن 
اکثر ساکنان تهرانی، ساختمان های بلند این شهرک، تنها از نظر 
معرفی  این محله  ویژگی  عنوان  به  از پرسش شوندگان،   %10
شده اند.  همچنین در پرسش از محدودة محله مشخص شد که 
با وجود بیان قوی هویت محلی در دو مجموعه، تفاوت هایی بین 
محدوده های مشخص شده وجود دارد. در شهرک غرب حدود 
27% از پرسش شوندگان، محدوده محله خود را کل فازهای 
3، 4 و 5 عنوان کرده اند )این سه فاز در یک سمت میدان اصلی 
مجموعه قرار گرفته اند(؛ این در حالی است که تنها 16/7% از 
پاسخ دهندگان کل محدوده شهرک غرب را محلة خود معرفی 
کرده اند. 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 
دسته بندی فرادست برای فازهاست. هریک از فازهای مطرح شده 
دارای هویت مستقل و مجزا هستند؛ به نوعی که هیچ یک از ساکنان 
خود را متعلق به دو فاز ندانسته و محدوده محله را مجموعة دو 
فاز نمی دانند. اشارة 63% ساکنان به کل شهرک اکباتان در پاسخ 
به این پرسش، شاهد این مدعا است. 10% فاز یک، 6/7% مجموعه 
چند بلوک و 10% محدوده بلوک محل سکونت خود را به عنوان 

نمودار 1- مقایسه محدوده قلمرو عمومی در مجموعه.

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

مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی
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محله معرفی کرده اند.
در ادامه با پرسش های مختلف، دیگر انواع قلمرو و مرز آنها 
نیز در این مجموعه ها مشخص گردید. همان طور که ذکر شد، بنا 
به میزان خصوصی و عمومی  بودن، نظارت و کنترل و مانند 
اینها، انواع مختلف قلمرو شکل می گیرد. مرز بین این قلمروها 
می تواند محدودکننده و محصورکننده باشد؛ یا با نشانه گذاری 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، حریم ها از طریق 
دسترسی ها جدا شده و فضاها به تدریج خصوصی می شوند. 
ایجاد ایستگاه های نگهبان محله، مرزهای سختی را پدید آورده که 
ورود به قلمرو یک کوچه یا دوربرگردان را معین می کند. در مقابل 
در شهرک اکباتان، این فرم ساختمان ها هستند که فضاهای بین 
آنها را از هم تفکیک می کنند؛ عالوه بر آن مرزبندی بین قلمروهای 
مختلف از طریق دروازه های ورودی برای دسترسی سواره و 
نیز نگهبانان ورودی ها برای تردد پیاده، کنترل می شوند. همچنین 
مقایسه پاسخ ها حاکی از مشخص تر 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؛ کوچه ها و دوربرگردان ها، حکم قلمرو 
ثانویه یا نیمه عمومی- نیمه خصوصی را داشته و خیابان هایی مانند 
خوارزم به قلمرو عمومی محله تعلق دارند. این در حالی است که 
این سلسله مراتب خصوصی و عمومی، با معادل خود در شهرک 
اکباتان متفاوت است. در شهرک اکباتان مرز قلمرو اولیه منطبق 
با درب آپارتمان ها بوده و فضاهای نیمه عمومی- نیمه خصوصی، 
راهروها، پلکان، ورودی، فضای جمعی میان بلوک و گاه کل 
بلوک را شامل می شود. با وجود اینکه از نظر برخی از ساکنان، 
راهروها مانند کوچه ها در دیگر محالت عمل می نمایند، ساکنان 
امکان هیچ گونه دخل و تصرف، حتی در ورودی آپارتمان ها را 
ندارند. در عین حال در شهرک اکباتان، حس تعلق به فضاهای 
جمعی میان بلوک ها سبب شده است که این فضاها اصلی ترین 

قلمروهای ثانویه محسوب شوند.

تحلیل نتايج

براساس مدل تحلیلی پیشنهادی)تصویر1(، رابطة میان عوامل 
مؤثر بر مفهوم قلمرو، عوامل کالبدی، کارکردی، اجتماعی، ادراکی- 
روانی، جغرافیایی- فرهنگی و زمان به شکل مقایسه ای به ترتیب 

زیر در دو نمونة مطالعه شده تحلیل شده اند. 
• عوامل اجتماعی: همان گونه که ذکر شد، هر دو مجموعه 
مسکونی از هویت محلی مطلوبی برخوردارند؛ با این تفاوت که 
در شهرک غرب، هویت زیرمحله ها قابل درک تر و واضح ترند. 
این هویت با روابط اجتماعی خاصی همراه است؛ به نوعی که 
در  مسن(  و  میان سال  افراد  )به ویژه  مختلف  سنین  از  افراد 
برقرار  نزدیکی  روابط  یکدیگر  با  متعدد،  رفتاری  قرارگاه های 
نموده اند. اصلی ترین فضا برای ارتباطات اجتماعی، فضاهای سبز 

در هر دو مجموعه است. موثر ترین فضای سبز در محدوده مورد 
نظر در شهرک غرب، پارک خوارزم است؛ به طوریکه 66.7% از 
پرسش شوندگان، بخشی از اوقات فراغت خود را در این پارک 
سپری می کنند. در شهرک اکباتان، این فضاهای سبز میان بلوک ها 
هستند که نقش اصلی را برای ایجاد تعامالت اجتماعی ایفا می کنند. 
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؛ 66/7% از پرسش شوندگان، از این فضا به طور 
مداوم استفاده کرده و به تعامالت اجتماعی در این مکان عالقه 
نشان می دهند، 53/3% افراد از این فضاها برای بازی کودکان 
بهره می جویند و 30% از ساکنان علت رضایت خود را از محله، 

وجود این فضاهای تعاملی می دانند.
• عوامل کارکردی: فعالیت ها و کارکردها، از اجزای الینفک هر 
محیط  هستند که خود می توانند قلمروهای مختلفی را پدید  آورند. 
بدین جهت ضروری است که چیدمان فعالیت های مختلف در هر 
مجموعه  مسکونی به دقت برنامه ریزی و طراحی شود. هر دو 
مجموعه، از امکانات و خدمات مناسبی برخوردارند؛ به گونه ای 
که 100% خریدهای روزانه و 93/3% از خریدهای هفتگی اهالی 
شهرک اکباتان و 90% خریدهای روزانه و 56/7% از خریدهای 
هفتگی اهالی شهرک غرب در همان محله انجام می شود. همچنین 
بیشتر اوقات  فراغت ساکنان دو مجموعه، در داخل محله تامین 

می شود. 
• عوامل کالبدی: عامل کالبدی که شکل دهنده بسیاری از دیگر 
موارد مطرح شده است، امکانی برای طراحی زندگی جریان یافته 
در مجموعه های مسکونی است. عامل کالبدی در دو مجموعه ، یکی 
با تراکم کم و دیگری با بلوک های یک شکل و بلند مرتبه، کاماًل 
متفاوت است. آنچه در این میان پراهمیت است، تصور ساکنان 
از این نوع بناهاست. همان گونه که ذکر شد برخالف تصور اولیه، 
ساکنان شهرک اکباتان ساختمان های بلندمرتبة محلة خود را 
جزئی از ویژگی های اصلی محله خود نمی دانند. این در حالی است 
که در پاسخ به پرسش “آیا خانه ها در محله شما ویژگی خاصی 
دارند؟”، خصوصیاتی نظیر سکوت و آرامش، استحکام، نورگیری 
مناسب، نقشه خوب، امنیت و فضای سبز را نام برده اند. در مقابل 
در شهرک غرب، 63/3% پاسخ گویان به تراکم کم اشاره داشته اند 
و در اولویت های بعدی، به باز بودن اطراف ساختمان ها، متراژ 

باالی زمین ها و خلوتی محیط، اشاره داشته اند.
• 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 
می شود. این مفاهیم در بخش های مختلف نظرسنجی بررسی و 
آزموده شد. در پاسخ به سوال میزان رضایت از محل زندگی، 
96/7% ساکنان شهرک غرب و 93/3%  ساکنان شهرک اکباتان از 
محل زندگی خود ابراز رضایت نموده اند. علت رضایت در شهرک 
غرب به ترتیب عواملی چون سکوت و آرامش )30%(، همسایگان 
خوب و یکدست )30%(، هوای پاک )20%( و تعداد طبقات کم خانه ها 
)13/3%( بوده است. در حالی که دالیل ساکنان شهرک اکباتان، به 



25

ترتیب فضای سبز خوب )30%(، امنیت )26/6%(، وجود خدمات 
 ،)%16/7( )23/3%(، سکوت، آرامش و آسایش محیطی  رفاهی 
یکدست بودن ساکنان، طراحی مناسب محوطه و درون خانه ها و 
در نهایت نورگیری مناسب )10%( است. همچنین 70% از ساکنان 
شهرک غرب و 100% ساکنان شهرک اکباتان، از حضور در قلمرو 
ثانویه احساس امنیت کامل داشته اند. خوانایی18  از مفاهیم دیگری 
است که در عوامل ادراکی- روانی جای می گیرد و در درک محیط، 
ایجاد احساس امنیت و آرامش در ساکنان و افزایش حس تعلق 
نقش اساسی دارد. در شهرک غرب، به دلیل تراکم کم واحدهای 
مسکونی و وجود نشانه های محلی، محیط واضح تر از شهرک 
اکباتان است. این موضوع از طرف ساکنان اکباتان نیز مورد تاکید 
قرار گرفته است. این ساکنان ادعا می کنند به علت سابقه طوالنی 
سکونت با محیط کامالً آشنا شده اند، ولی در اوایل سکونت، در 
میان بلوک ها و ورودی ها گم می شدند. نقشه های ترسیم شده 
توسط ساکنان این دو مجموعه نیز می تواند تاحدودی گواه این 

مدعا باشد )جدول 2(.

نمایند. عالوه بر آن، از مقایسه شاکله کلی، اجزای تشکیل دهنده و 
محدوده ترسیم شده در دو محله، می توان دریافت که ترسیمات 
ساکنان شهرک غرب در مقایسه با ترسیمات ساکنان شهرک 
اکباتان از جزئیات بیشتری برخوردار است. این تفاوت می تواند 
نشانگر کامل تر بودن کیفیت نقشه ذهنی پاسخ دهندگان شهرک 
غرب نسبت به پاسخ دهندگان شهرک اکباتان باشد. با مقایسه 
ترسیمات ساکنان هر دو مجموعه، می توان دریافت که نقشه ها 
سطح کوچک تری از کل موضوع بیان شده را، تشکیل می دهند. 
به طور مثال با تطبیق پاسخ های پرسش های مختلف در مورد  
محدوده محله و محدوده اطراف خانه و حتی مرز این محدوده 
ها با این ترسیمات، به راحتی می توان این عدم تطابق را دریافت. 
که  است  آن  نشانگر  ترسیمات  شده،  ذکر  موارد  بر  عالوه 
قلمروهای ذهنی ساکنان هر دو مجموعه، با محدوده قلمروهای 
برنامه ریزی شده توسط طراحان این دو مجموعه منطبق نیست 
و ساکنان محدوده های کوچک تری را شناسایی کرده و آنها را 

درک می کنند.

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

با وجود این  که به صورت کلی، عامه مردم آشنایی کاملی 
با ترسیم نقشه ندارند؛ همانطور که در نمونه هایی از ترسیمات 
ساکنان در جدول 2 نیز قابل مشاهده است، بین ترسیمات در 
شهرک غرب و شهرک اکباتان تفاوت قابل توجهی وجود دارد. 
اکباتان  شهرک  نمونة  در  پاسخ دهندگان  از   %53/3 طرفی  از 
نتوانستند هیچ نقشه ای 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، 
محدود گردد؛ به نحوی که محدوده محله در نظر بسیاری از ساکنان 
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 

مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی
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توسط ساکنان از محدوده محله و محدوده خانه است. در این 
ترسیمات هیچ یک از پاسخ دهندگان، کلیت شهرک غرب را ترسیم 
نکرده اند. با این وجود، فاز مربوط یا محدوده های کوچک تر از آن، 
کامالً درک و بازنمود شده است )جدول 2(. از بعد فرهنگی نیز به 
نظر می رسد ساکنان دو مجموعه، با شناخت کافی از وضعیت 
فرهنگی ساکنان و با انتخاب خود در مجموعه ها ساکن شده اند. به 
همین دلیل ساکنان، یکی از دالیل رضایت از دو مجموعه را سطح 
فرهنگی ساکنان توصیف می کنند. نیمی از پاسخ گویان در شهرک 

اکباتان، ویژگی محله خود را یکدستی فرهنگی ساکنان می دانند.
• عامل زمان. آخرین عامل بررسی شده، زمان است. این 
عامل را می توان از نظر مدت زمان استفاده از قلمروهای مختلف، 
میزان موارد بهره برداری از قلمرو مورد نظر و در نهایت، میزان 
بهره برداری در شب و روز، بررسی کرد. در هر دو مجموعه 

به  پاسخ گویی  حد  در  عمومی،  قلمرو  در  تعامالت  مسکونی، 
فعالیت های 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 می توان 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 بازارچه ها و فضاهای جمعی 

مانند پارک ها و فضاهای سبز میان بلوک ها، در جریان است.
یافته های مربوط به محدوده و مرز قلمرو و همچنین عوامل 
موثر بر شکل گیری قلمرو در جدول  3 و جدول 4 )صفحه مقابل( 

خالصه شده است. 

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

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 می توان 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 دسته  بندی نموده اند 
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 پیچیده ای 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 شکل گیری 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.

نتایج حاصل از تحلیل مفهوم قلمرو در دو نمونه از مجموعه های 
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. درعین حال نتایج 
حاصله را در سه مقیاس کالن، میانی و خرد می توان دسته بندی 
نمود. نتایج در مقیاس کالن، نشان می دهد که قلمروهای ذهنی 
ساکنان با محدوده قلمروهای برنامه ریزی شده توسط طراحان این 
دو مجموعه که بر اساس برداشت های عینی و مراجعه به سوابق 
طراحی انجام شده، منطبق نمی باشد که این موضوع توجه مضاعف 
برنامه ریزان و طراحان را به تصورات ذهنی ساکنان، می طلبد. در 
مقیاس میانی نتایج نشانگر آن است که در صورت تأمین خدمات، 

نتیجه
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جدول4- جدول مقایسۀ عوامل شش گانۀ 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 مجموعه ها، تاثیر چندانی در میزان رضایت از 
قلمرو های اولیه، ثانویه و عمومی ندارد. در عین حال بهره مندی از 
ساختمان های بلندمرتبه و نیز هماهنگی و یکپارچگی شکلی بناهای 
مسکونی، در ایجاد قلمرو عمومی و تقویت هویت محلی مؤثر است، 
لیکن غلبة قلمروهای ثانویه را )که باید درعین دسترسی برای 
عموم، تحت نظارت استفاده کنندگان بوده و حس نیمه خصوصی 
و نیمه عمومی را القاء کند(، کاهش می دهد. همچنین نتایج نشانگر 
تمایل پاسخ دهندگان به یکدستی فرهنگی در مجموعه های مسکونی 
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 مجموعه های مسکونی، فضاهای سبز نقشی 
بسترساز ایفا می کنند؛ 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 می نماید. در 
مقیاس خرد توجه به امنیت در قلمروهای عمومی و ثانویه و نیز 
پویایی زندگی شبانه و نیز تداوم بهره گیری از این فضاها، می تواند 

در شکل گیری و رضایت از قلمروهای مختلف موثر باشد.
همچنین، تحلیل نتایج نشان می دهد که در مجموعه های در سطح و 
در ارتفاع، نقش عوامل ادراکی- روانی، اجتماعی و جغرافیایی- فرهنگی 
بیش از عوامل دیگری چون عامل کالبدی، در رضایت ساکنان از 
قلمرو های زندگی روزمره مؤثر است. توجه طراحان به یکایک عوامل 
موثر بر مفهوم قلمرو علی الخصوص عوامل ادراکی- روانی، اجتماعی 
و جغرافیایی- فرهنگی، همچنین مقیاس این محدوده ها، می تواند به 
ارتقای کیفیت محیط های مسکونی کمک نموده و تأثیر قابل توجهی بر 

رضایت ساکنان مجموعه های مسکونی داشته باشد.

مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی
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