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پذیري فضا در بر اجتماع بررسی تأثیر الگوهاي کالبدي نظام استقرار
  معماري هورامان 

 *** جلیل سحابی  ، ** قادر بایزیدي ، * یوسف حمه جانی   



  03/10/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  21/12/1396                                                                                                           تاریخ پذیرش مقاله:                                       

  چکیده  
 هايویژگی از متأثر بر کیفیت زندگی، مؤثر هايمؤلفه از یکی عنوان به زندگی، هايدر محیط جمعی تعامالت از مناسبی سطح برقراري

هاي اجتماعی شدن و آوردن زمینه هاي متنوع مردم، با بوجودتعامل اجتماعی با یکدیگر و مشاهده فعالیت باشد. می ساختنانسا محیط
هاي انسانی و دلیل ورود مظاهر نوگرایی به بسیاري از سکونتگاه اما امروزه به  کندپذیري به رشد فردي و اجتماعی انسان کمک میاجتماع

تبع آن  هاي محلی و بهون براي نوسازي و بهسازي، شاهد تغییرات کالبدي در فضاهاي باز و از بین رفتن بافتعدم وجود الگویی مد
مشکالت اجتماعی نظیر کاهش حس باعث کاهش تعامالت اجتماعی هستیم. فقدان ارتباطات اجتماعی عالوه بر تأثیرات مخرب فردي، 

بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و . شودمی  ی، کاهش سرمایه اجتماعی و ... خیزي، کاهش اعتماد اجتماعسرزندگی، افزایش جرم
چراکه   باشد تخت میپذیري فضا در ساختارهاي معماري هورامانها بر اجتماع تدوین الگوهاي کالبدي نظام استقرار و چگونگی تأثیر آن

روش   اساس این ند تأثیرات مثبتی بر میزان تعامالت اجتماعی داشته باشد. برتواهاي آتی نوسازي و بهسازي میها در برنامه استفاده از آن
 که دهدمی نشان مقاله این است. بخش نهایی میدانی مشاهدات نیز و مطالعات اسنادي بر مبتنی و تحلیلی -توصیفی پژوهش حاضر

تنهایی   دارد و الگوهاي این نظام گاه به کالبدي فضاهاي یريپذاجتماع بر ارتقاي معناداري اثر ساختانسان محیط در نظام استقرار چگونه
  گذار باشند.پذیري فضاهاي عمومی در هورامان اثرتوانند در کمیت و کیفیت اجتماعو گاه در ترکیب با یکدیگر می

  
  
  

  .تختپذیري، تعامالت اجتماعی، هورامانساخت، اجتماعنظام استقرار، محیط انسان کلمات کلیدي:
  

 .واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایران گروه معماري، *
  q_bayzidi@iausdj.ac.ir. واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران استادیار گروه معماري، **

 .استادیار گروه اجتماعی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران ***
فرهنگی (مطالعه موردي: ساختارهاي  شناسیمعنا کاوي در معماري از منظر نشانه«ي نویسنده اول تحت عنوان ارساله دکتر این مقاله برگرفته از

که به راهنمایی دکتر قادر بایزیدي و مشاوره دکتر جلیل سحابی در دانشکده فنی و مهندسی   است» معماري هورامان تخت کردستان ایران)
  .سنندج به انجام رسیده است دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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  مقدمه   
شده در  هاي فضاي معماري ساختهکنکاش در قابلیت

 چـرا   اي اسـت هاي انسانی داراي اهمیت ویژهسکونتگاه
در  اجتمـاعی  تعـامالت  از مناسـبی  سـطح  برقـراري  کـه  

بـر   مـؤثر    هـاي فـه مؤل از یکی عنوان به زندگی هايمحیط
 سـاخت انسـان  محیط هاي ویژگی از متأثر کیفیت زندگی

) و 27: 1390فـر،   بحرینی، عینـی  (دانشگرمقدم،  باشد می
سـاخت و روابـط   با درك چگونگی ارتباط محیط انسـان  

تـوان معمـاران و طراحـان را در    اجتماعی میان افراد می
  جهت طراحی مناسـب چنـین فضـاهایی یـاري رسـاند     

). شهر بستري است کـه  79: 1394اللهی، دي، آیت(محم
سـکونتگاهی اجتمـاعی    .سازدوقوع دیدارها را میسر می

ترین تعامالت و مـراودات انسـانی در آن   است که عالی
ها و فضـاهاي عمـومی،   واقع عرصه پذیرد. بهصورت می

هایی که زمینـه رفـع نیازهـاي انسـانی را     عنوان گستره به
واسـطه   ها بهاند. این عرصه شده  ختهآورند، شنافراهم می

زیسـت   ایجاد ارتباط و تعامل منطقی میان انسان و محیط
پویایی، سرزندگی و آرامـش    طبیعی و مصنوع اطراف او

  هـایی  دهنـد. محـیط  روحی را به انسان امروزي هدیه می
  براي  هر انسانی  آورند کهمی  فراهم  سازنده که بستري را

 اما نیاز دارد.   آن  و محیط اطرافش بهخود   موقعیت  درك
 هیچ دیگر است مشاهده  قابل شهرها در اکنون هم آنچه

 رفتـه  و نـدارد  شـهري  فضـاي  واقعـی  معناي به شباهتی
 تنهـا  و شـده  آن کاسـته  اجتماعی و معنایی بعد از رفته

نـژاد،   (علیمردانی، مهـدي   استمانده   باقی آن از کالبدي
 عدم حضور  واسطهبه شهري ضاهايف ). 5: 1394افهمی، 

 را خـود  اجتمـاعی  بعـد  مرورزمـان،  بـه  شـهروندان 
 را مردم که آن جاي به فضاها این واقع اند. در داده ازدست

 دعـوت  اجتماعی مراودات برقراري حضور و  ،مکث به
 بـا  برخورد تجربه دیگر ند وکن می تشویق عبور به کنند،

  چهره به ي چهرهدیدارها جامعه، به تعلق حس دیگران،

(شجاعی، » افتدنمی اتفاق درستی به اجتماعی تعامالتو 
ــوي،  ــه94: 1394پرت ــین، ب ــاهر  ). همچن ــل ورود مظ دلی

هـاي انسـانی و عـدم    نوگرایی به بسـیاري از سـکونتگاه  
وجود الگـویی مـدون بـراي نوسـازي، شـاهد تغییـرات       

هـاي محلـی   کالبدي در فضاهاي باز و از بین رفتن بافت
تبع آن کـاهش تعـامالت اجتمـاعی هسـتیم. فقـدان       و به

ارتباطات اجتماعی عـالوه بـر تـأثیرات مخـرب فـردي،      
سـرزندگی،   مشکالت اجتماعی نظیر کاهش حسباعث 

خیـزي، کـاهش اعتمـاد اجتمـاعی، کـاهش      افزایش جرم
اساس و با توجـه   این شود. برمی سرمایه اجتماعی و ... 

سـاخت  ط انسـان هـاي محـی  کـه یکـی از ویژگـی   به این
باشــد، هــدف اصــلی ایــن  الگوهــاي نظــام اســتقرار مــی

پژوهش شناسایی و تدوین الگوهـاي کالبـدي ناشـی از    
نظام استقرار در ساختارهاي معماري هورامان و بررسـی  

 باشـد. بـدین   پـذیري فضـا مـی   آن با میزان اجتماع  رابطه
 ایـن  مـذکور،   درك رابطـه  پـی  در حاضر نوشتار ترتیب
. کـدام  1کـه:   نمایـد مـی  مطـرح  را اساسـی  هـاي پرسش

تخت الگوهاي کالبدي نظام استقرار در معماري هورامان
هاي این نظام . هرکدام از ویژگی2شناسایی هستند؟  قابل

پـذیري و میـزان   هـاي اجتمـاع   استقرار چگونه بر مؤلفـه 
  گذارند؟ تعامالت اجتماعی در هورامان تأثیر می

  

 پژوهش شناسیروش
 بـر  مبتنی و تحلیلی -توصیفی روش با رحاض پژوهش

شده است  انجام میدانی مشاهدات نیز و مطالعات اسنادي
هـایی  مورد پژوهی است چراکه شـامل روش   و از شاخه

هـاي  است که هدف آن توصیف کردن شرایط یـا پدیـده  
بـا اسـتفاده از   بررسی است و تحلیلی اسـت زیـرا    مورد

هـاي   ري مؤلفـه پـذی میـزان تـأثیر    ،روش پژوهش موردي
را  پــذیري از الگوهــاي کالبــدي وضــع موجــود اجتمــاع

نظــري و  . در گــام نخســت، مبــانیبررســی مــی کنــد
 مطالعـات  پذیري فضا از طریقهاي مؤثر بر اجتماع مؤلفه
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و با استناد به منابع معتبر داخلـی و خـارجی    ايکتابخانه
استخراج گردیده و در ادامه با استفاده از پیمایش میدانی 

تخت)، الگوهاي در یک نمونه موردي (معماري هورامان
تـدوین و در   ،مطالعـه  استقرار فضایی در محدوده مـورد 

از طریق تحلیل و بـه روش اسـتدالل منطقـی     گام نهایی
پـذیري  هاي اجتمـاع  تأثیر الگوهاي نظام استقرار بر مؤلفه

 موردسنجش و ارزیابی قـرار  ،و میزان تعامالت اجتماعی
  گرفت.

  نه و مبانی نظري تحقیقپیشی
پذیري فضا متـأثر از عوامـل گونـاگون و    میزان اجتماع

کالبدي، اجتماعی و فعالیتی (شجاعی و پرتـوي،    پیچیده
هاي گونـاگونی در مـورد   باشد و پژوهش ) می99: 1394

سـاخت و روابـط   چگونگی ارتبـاط بـین محـیط انسـان    
کـه  اجتماعی، از سوي افراد مختلف انجام گردیده است 

پیکربندي فضا و انتظام فضایی، بـه چگـونگی      مطالعه با
تعامـــل آن بـــا ســـاختارهاي اجتمـــاعی و رفتارهـــا و 

 & Hillerانـد (  یافتـه   هاي کاربران فضا دسـت  فعالیت
Hanson, 1984هــاي ). شــناخت و معرفــی ویژگــی

هـاي اصـلی    عنوان یکی از مؤلفه کالبدي فضاي جمعی به
پذیري فضا و ارتقاي اجتماعدر ایجاد تعامالت اجتماعی 

هـاي بسـیاري را بـه    جمله مباحثی است که پـژوهش  از
 & Alexander, 1968خود اختصـاص داده اسـت (  

Hall, 1982 & Lang, 1994 1384، 1و شــولتز ،
و شـجاعی و   1387، گـل،  1386دانشپور و چرخچیـان،  

عنـوان یکـی    امنیت بهدر مورد )، همچنین 1394پرتوي، 
هاي ایجاد امنیـت و   سی هر اجتماع، مؤلفهاز نیازهاي اسا

از  پـــذیري بررســی ارتبـــاط بـــین امنیــت و اجتمـــاع  
زیـاد بـه آن    ،کمـی   لحـاظ  هـایی اسـت کـه از    پژوهش

 & Howard, 1999شـــده اســـت (  پرداختـــه
Newman, 1996  ،ــاکزاد ــدل1385و پ ، 1387، 2، مان

). مطالعاتی نیـز  1394و ایزدي و حقی،  1388، 3جیکوبز

 پـذیري اجتمـاع  در کالبـدي  عوامـل  نقـش  بـه بررسـی  
 رسـمی و ارائـه راهکارهـایی بـراي    غیـر  هـاي سکونتگاه

ساماندهی کالبـد فضـاهاي عمـومی در جهـت حضـور      
هـا  پذیري و ارتقاي تعامالت اجتماعی در این سکونتگاه

ــه ــجاد پرداخت ــاجر، س ــد (علیت ــار و  ان ــعادتی وق زاده، س
 هايمؤلفه یارزیاب و شناسایی  ). همچنین1395شهبازي، 
اجتماعی عنوان پژوهشی است که  تعامالت بر تأثیرگذار

در آن  و انجام شـده  ) 1392فر و طهماسبی ( توسط بهزاد
هاي طراحی محیط کالبـدي و کیفیـت   بر نقش و قابلیت

عملکردي فضا در ارتقاي تعامالت اجتماعی تأکید شـده  
 )1391و همکـاران (  4متیو کارمونـا  چون و افرادي  است

 فضـاي  بـا  بعد اجتماعی معیارهاي رابطه به خود آثار در
 طراحـی  در معیارهـا  ایـن  از استفاده و چگونگی شهري

)، 1392پـور (  مـدنی  علـی  )،1985( 5انـد. بنتلـی  پرداخته
 شـهري  طراحان از بسیاري و  )1387( 6تیبالدز فرانسیس

  ، شـهري  فضـاي  بـر  آن تـأثیر  اجتماعی و بعد اهمیت به
 بـه  شـکل دادن  انسـانی در  و ادراکـی  ممفـاهی  از استفاده
مـدار  انسـان  شـهري  ایجـاد  درنهایـت  و شـهري  فضـاي 
اما الگوهاي نظـام اسـتقرار یکـی از مـواردي       اندپرداخته

پـذیري  است که توجه به نقش و جایگـاه آن در اجتمـاع  
فضا مغفول مانده و کمتر مورد کنکاش قرارگرفته است. 

د کالبـدي متـأثر از   پژوهش حاضر بـر ابعـا    اساس این بر
پـذیري فضـا   ها بر ارتقاي اجتماع نظام استقرار و تأثیر آن

  در محدوده پژوهش تمرکز دارد.
 پذیريهاي مؤثر بر اجتماع مؤلفه

امروزه ابعاد انسانی فضاهاي عمومی بیش از هر زمـان   
ــورد ــه دیگــر م ــزان و طراحــان شــهري  توجــه برنام ری

حضور و مشـارکت در  گرفته و مردم نیز مشتاقانه به  قرار
). Gehl, 2004(  انـد  چنین فضاهایی پاسـخ مثبـت داده  

هـاي  فضاهاي عمومی فضاهایی هستند که افراد و گـروه 
نظر فعـالیتی   و از«مختلف اجتماعی در آن سهیم هستند 
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توانند جهـت تـأمین یـک فعالیـت ویـژه طراحـی و       می
کـه ماننـد میـادین و پالزاهـا     ریزي شـوند و یـا آن  برنامه

پـذیري  راي تنوع کالبدي و فعالیتی و درنتیجه اجتمـاع دا
 بزرگ پردازنظریه ). جیکوبزCar, 1982» (بیشتر باشند

آمریکـا،   بزرگ مرگ شهرهاي و زندگی کتاب در شهري
امنیت را از فاکتورهاي اصلی ارتقـاي حیـات اجتمـاعی    

 شـهري  ناحیـه  یـک  هـاي نشانه است از داند و معتقدمی
 بیگانگـان  از مملـو  هايدر خیابان فرد است که آن موفق

 کنـد. وي همچنـین   و اطمینـان  فـردي  امنیـت  احسـاس 
مطـرح   محـیط  امنیـت  افـزایش  بـراي  را ناظر هايچشم

 اجتماعی طبیعی نظارت مسئله ). 1388(جیکوبز،   دکن می
 جـین » خیابـان  هـاي  مچشـ «نظریـه   در که طور همان نیز

 ثیرگـذار تأ اجتمـاعی  عوامل از جیکوبز اشاره شده است
 و کنتـرل  نظـارت  فراینـد  بر که است امنیت احساس در

ــا ــت فض ــابطیان،   دارد دالل ــن ). در46: 1387(ض  ای
 شکل هاياز مؤلفه را کنترل و نظارت نیز لینچ خصوص

 بـر  ). تأکیـد 1395، 7شـمارد (لیـنچ   مـی  بـر  شـهر  خوب
عامـل  ، عمـومی  فضـاي  پـذیري اجتماع در پیاده حرکت
 خاسـتگاه  راپـاپورت  مـوس آ .رودمـی  شـمار  بـه  مهمـی 

 و دانـد هـا مـی   آن ذهنـی  هـاي نقشـه  را مـردم  تصورات
شناخت  عامل ترین مهم شروع نقطه را محیط در حرکت
 بـراي  ویـژه بـه   ،شناسـد می ذهنی  نقشه ساخت و محیط

 از تـر کامـل  تصـاویري  برداشـت  امکان پیاده که حرکت
 کننـده ). دعـوت Rappaport, 1980( دارد را محـیط 

 بر فضاها این آسان به دسترسی و عمومی اهايفض بودن
 دارد. دسترسـی بـه   بسـزایی  تـأثیر  فضا در مردم حضور

 اجتمـاعی  حضور پذیرا بودن معناي به عمومی فضاهاي
ــراد ــود اف ــت ( در خ ــین Car, 1982اس ). همچن

پذیري فضا و دسترسی بصري بـه آن بـا توجـه بـه      نفوذ
 را نـامطلوب  يهافعالیت یا جرم از اجتناب امکان که این
ـ  مـی  فـراهم  و کودکـان  زنان در ویژه به (شـجاعی و    دکن

تبـع   امنیت و بـه   کننده تواند تأمین) می96: 1394پرتوي، 
فـرم، هندسـه،    پذیري فضا گردد. هاي اجتماع آن از مؤلفه

ــاد و    ــوع ابع ــارمونی، تن ــاهنگی، تشــخّص، ه نظــم، هم
ــایی  ــاد زیب ــایر ابع ــبات و س ــانه تناس ــپور   شناس و (دانش

ارتباط فعال با محیط و عناصر  ) و 25: 1386چرخچیان، 
(محمـــدي و   طبیعــی در مجـــاور فضــاهاي فعـــالیتی  

)، از عوامل کالبدي مـؤثر بـر بعـد    79: 1394اللهی،  آیت
هـا و  مشخصه دیگر   عبارتی به  .پذیري فضا هستنداجتماع
هاي فضاها در ارتباط بـا بسـتر طبیعـی، حضـور     ویژگی

انـدازهاي طبیعـی، ادراك   فضـا، چشـم   عناصر طبیعی در
مستقیم رویدادهاي طبیعی در فضـاي فعالیـت، آسـایش    
متأثر از تعادل متغیرهاي فیزیکی محیط مانند دما، تهویـه  

  اسـاس جـوهره   طبیعی و ...، استفاده از مصالح طبیعی بر
هاي جمعـی  بر موقعیت و کیفیت کانون فعالیت ،مصالح

  گذارنـد ی تـأثیر مـی  در سطح خانواده در فضـاي زنـدگ  
  ). همچنـین 33: 1390فر، بحرینی و عینی (دانشگرمقدم،

پــذیري در فضــاهاي عمــومی، در یــک فضــاي اجتمــاع
کننــده در کنــار تــأمین آســایش    اجتمــاعی حمایــت 

چنـد   میسر خواهد بـود.    )Lang, 1994فیزیولوژیکی (
تـرین   عملکـردي بـودن فضـاهاي شـهري یکـی از مهـم      

باشد. این کیفیـت فضـایی    ضاها میعوامل موفقیت این ف
ــی ــاســبب م ــه ب اي از وجــود طیــف گســترده گــردد ک

هاي متفاوت بـه فضـا جـذب    هاي مختلف، گروه فعالیت
گردند و فضا از دیدگاه افراد گوناگون مطلـوب ارزیـابی   

دلیـل   هاي متفاوت در کنـار هـم بـه   وجود کاربري  .گردد
ح و خریـد،  شهروندان مانند تفری  تأمین نیـازهاي روزمره

سبب افزایش مطلوبیـت فضـاي شـهري و رضـایتمندي     
(بهارستانی و چرخچیـان،    گرددکاربران از این فضاها می

). همچنین برخی از صاحبنظران مانند یان بنتلی و 1393
خوانـایی را   ،هـاي پاسـخده  همکارانش در کتاب محـیط 

هاي پاسخده بیان هاي ایجاد محیط عنوان یکی از مؤلفه به
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کـه  وجـود آن  ). بـا 1382انـد (بنتلـی و همکـاران،    کـرده 
اي از مباحـث  پردازان این حوزه، به طیف گسـترده  نظریه

اند، اما با توجه پذیري پرداختهو مسائل مربوط به اجتماع
وجهی بودن آن تاکنون توافق عملـی  به گستردگی و چند

هاي اساسی این بعد از فضـا حاصـل نشـده     بر سر مؤلفه
اصـلی کـه در      تمسـک بـه چنـد مؤلفـه      ایـن براست. بنا

رویکردهاي مختلف این حـوزه داراي اهمیـت بیشـتري    
بوده است و بر آن توافق نظر نسبی وجـود دارد، ممکـن   

  ).1گردد (جدول شماره می
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  محدوده پژوهش
جغرافیــایی   تـاریخی هورامـان یـک محـدوده      منطقـه 

کیلومترمربـــع  1840تی برابـــر کوهســـتانی، بـــا وســـع
بخشی از آن در ایـران،   ) است که 38: 1395(محمودي، 

هاي کردستان و کرمانشاه و بخش دیگـر آن در  در استان
  شـده اسـت   شرق اقلیم کردستان در کشـور عـراق واقـع   

). هورامــان 21: 1397جــانی، بایزیــدي، ســحابی، (حمــه
دو  استان کردستان واقـع در شهرسـتان سـروآباد شـامل    

تخت به مرکزیت شهر هورامـان تخـت و   بخش هورامان
تخـت داراي دو  بخش هورامـان  باشد. هورامان ژاورود می

هـا در   سـت کـه تقریبـاً اکثـر آن    ا دهستان با یـازده روسـتا  
اند. مطالعـه حاضـر بـه    گرفته اطراف رودخانه سیروان قرار

تخــت اختصـاص دارد کــه شــامل پــنج  دهسـتان هورامــان 
ویسـیان،   انـد از:  سامی این روسـتاها عبـارت  ست. اا روستا

  .)1 شماره وري (تصویرتخت، کَماله، ريسرپیر، هورامان
  مدل مفهومی تحقیق

در جهت نیل به اهداف پـژوهش و شناسـایی الگوهـاي    
تخت و بررسـی تـأثیر   استقرار در ساختار معماري هورامان

مـدل مفهـومی    پـذیري فضـا،  هـاي اجتمـاع   ها بر مؤلفـه  آن
 قابل تدوین است. 1 شماره قیق به شکل نمودارتح

  ها و بحثیافته
شاید در اولین برخورد با معماري کوهسـتان، چیـزي کـه     

رسد، ساخت فضاي حـداقل بـراي یـک زنـدگی     به ذهن می
هـاي عمیـق، وجـود یـک هـوش      اما در کنکـاش   ساده باشد

جمعی کارآمد و زیبا، در پس کالبـد ایـن معمـاري، مشـهود     
و  که هر امري از چندین زاویـه بررسـی شـده   نانچاست. آن
(معماریـان، عظیمـی،     شـود مـی  گزینـه اجـرا   تـرین مناسـب 
  اي نیسـت کـه از اجـزا   روستا مجموعه ). 56: 1393کبودي، 

واحد اسـت. محـدودیت   ه باشد. بلکه یک پدید تشکیل شده
  روش مطالعه علمی، ما را مجبور به تجزیه روسـتا بـه اجـزا   

بنـدي  گیـري کالبـد روسـتا و طبقـه    در شـکل  و عوامل مؤثر
). بـر همـین   31: 1386(حاجی ابراهیم زرگـر،    کند ها می آن

هاي معمـاري هورامـان،   در این پژوهش یکی از جنبه  اساس
 تحت عنوان الگوهاي نظام استقرار و میـزان تأثیرگـذاري آن  

  بررسی قرار گرفت. پذیري فضا، موردبر اجتماع

  معیار  مؤلفه ابعاد 

ا
ماع

جت
ري

پذی
  

  انسانی

  اجتماعی
  دسترسی اجتماعی

  اشتیاق مردم به حضور در فضا
  یافته)تعامالت اجتماعی (تصادفی و سازمان

  ادراکی

  امنیت
  خوانایی (ادراك عمومی و بصري)

  آسایش روانی
  زندگیسر

  -  عملکردي

  فعالیت پذیري
  اختالط کاربري

  شمول بودن همه
  پذیريانعطاف

  اشتغال فعال

  کالبدي

-کالبدي
  فضایی

  راحتی فیزیکی
  انسجام فضایی

  پذیري بصري (خوانایی)نفوذ
  دسترسی کالبدي

  بصري)  کیفیت زیبایی (جاذبه
  تشخّص

  ساختمحیط انسانادراك طبیعت در 

  آسایش اقلیمی  پایداري
  تعامل با محیط طبیعی

  
پـذیري  ها و معیارهاي مؤثر بر اجتماع ابعاد، مؤلفه. 1 ج

  .فضا. مأخذ: نگارندگان
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  تحلیل کالبدي الگوهاي استقرار
هاي متقابل عوامـل متعـدد طبیعـی و محیطـی و     کنش

 ها، از فاکتورهـاي اصـلی در چگـونگی    آن  پیچیده  رابطه
منطقه،  باشند. در این هاي روستایی میاستقرار سکونتگاه

ساخت در یک بستر طبیعـی و در تعامـل و   محیط انسان
با در نظرگـرفتن   سازگاري کامل با عوامل و عناصر آن و

و طبیعت   شناختی شکل گرفتهمالحظات هنري و زیبایی
ناپذیر از معماري تبدیل شده اسـت. در  به بخشی جدایی

ــه در    ــتاي موردمطالع ــنج روس ــاري پ ــاختارهاي معم س
تخت، سه الگـوي کلـی نظـام اسـتقرار،     دهستان هورامان
  الگوهـاي کلــی اســتقرار بافــت،   -الــف :تحـت عنــاوین 

الگوهاي اسـتقرار   -ي استقرار دسترسی و جالگوها -ب
 هـه در ادامـ ـد کـ ـی و تدوین گردیـ ـاکولوژیکی، شناسای

  هـزمین ق درـهاي این تحقی ترین یافته اي از مهمخالصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

پـذیري منـتج از   هاي کالبدي و معیارهاي اجتماع مؤلفه
 بندي آن در جـدول گردد که جمعاین الگوها تشریح می

  ارائه شده است. 2شماره 
  الگوهاي کلی استقرار بافت -الف

هاي تند رو قرارگیري بافت عمومی روستاها در شیب
  به جنوب

ــان ــت پیچیــده   در هورام ــت، روســتاها باف اي از  تخ
اما   اند گرفته قرار شیب کوه هایی هستند که بر دامنه خانه

تجربه و خـرد جمعـی در طـول زمـان، عامـل        نتیجه در
شیب به یک فرصت تبدیل و بافت عمومی   ودکنندهمحد

هـاي  روستاها در هماهنگی با عوامل محیطـی، در شـیب  
تند رو به جنوب استقرار یافته و کلیتی متمایز کـه داراي  

ایـن الگـوي کلـی     .اندانسجام فضایی است، خلق نموده
نظـر اکولـوژیکی    استقرار، ضمن سازگاري بـا محـیط از  

  .52: 1396جانی، بایزیدي، سحابی، نقشه موقعیت جغرافیایی روستاهاي محدوده موردمطالعه. مأخذ: حمه. 1 ت

  .ل مفهومی و چارچوب نظري تحقیق. مأخذ: نگارندگانمد. 1 ن
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هاي مسکونی با دارا بودن دیـد  باعث شده است تا واحد
  و منظر مناسب نسبت بـه منـاظر طبیعـی ضـلع شـمالی     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صورت یک کلیت واحـد و   استقرار بافت روستایی به
  الگو مدار براي ناظر خارج بافت

مطالعه ضمن دارا بـودن تـراکم    بافت روستاهاي مورد
 گیـري و زیاد از الگوي خاص و منسجمی جهت شـکل 

  هـا در سـایت،  اند. الگوي این بافتتوسعه پیروي نموده

گونه اشرافیتی نسبت به واحدهاي مسـکونی   روستا، هیچ
  دیگر نداشته باشند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي تنـد رو بـه    پیروي از خطوط میزان محـدب شـیب  
ــوب و در مقطــع الگــوي پلکــانی اســت (تصــویر         جن

موجـب خواهـد شـد تـا      ). این الگوي سـاختاري 2شماره 
  بـاره و یکجـا قابـل    یـک  بافت مذکور براي ناظر خارجی به

مشاهده بوده و از تمامی جهات داراي یکپـارچگی بصـري   

الگوهاي کالبدي نظام استقرار در ساختارهاي معماري 
هاي  پذیري محقق شده از مؤلفهمعیارهاي اجتماع  هاي کالبدي منتج از الگوي استقرار مؤلفه  تختهورامان

  کالبدي

ت
 باف

لی
ر ک

قرا
است

ي 
وها

الگ
  

هاي تند رو  بقرارگیري بافت عمومی روستاها درشی
  به جنوب

  سازگاري اکولوژیکی با محیط
  دید و منظر مطلوب

  معماري پلکانی

  آسایش اقلیمی
  بصري)  کیفیت زیبایی (جاذبه

  (عدم اشرافیت) آسایش روانی
صورت یک کلیت واحد و  استقرار بافت روستایی به

  تشخّص  انسجام کالبدي بافت  الگو مدار براي ناظر خارج بافت

ساخت در طبیعت و در تعامل محیط انسان استقرار
  با عناصر طبیعی

  ترکیب معماري با طبیعت
  انطباق بر خطوط میزان

تعامل با  ساختادراك طبیعت در محیط انسان
  محیط طبیعی

اشتراك بخشی از سازه بین واحدهاي مسکونی 
  جتماعی)اجتماعی بودن ساختار معماري (تعامالت ا  مشترك  وجود سازه  شمالی و جنوبی

توجه به خط آسمان و گستردگی زاویه دید براي 
  ناظر داخل بافت

  دید و منظر مطلوب
  ارتباط مستمر بصري با طبیعت

  بصري)  کیفیت زیبایی (جاذبه
  خوانایی (ادراك عمومی و بصري)

هاي جنوبی احداث باغات و مزارع در دامنه
  هاسکونتگاه

  دید و منظر مطلوب
  با طبیعتارتباط مستمر بصري 

  کیفیت زیبایی (جاذبه بصري)
  زندگیسر

  ساختادراك طبیعت در محیط انسان

سی
ستر

ر د
قرا

است
ي 

وها
الگ

  

  انطباق بر خطوط میزان  همخوانی معابر اصلی با شیب
  ایجاد سهولت در دسترسی

  تعامل با محیط طبیعی
  دسترسی کالبدي

استقرار ردیف بناهاي مسکونی در میان دو معبر 
  دسترسی کالبدي  افزایش سطح معابر  جنوبیشمالی و 

  افزایش سرانه فضاهاي حرکتی  عنوان معبر عمومی (معبر/بام) استفاده از بام بناها به
  تنوع عملکردي

  دسترسی کالبدي
  اختالط کاربري

عنوان حیاط واحد شمالی  کاربرد بام واحد جنوبی به
  (حیاط/بام)

  معماري اجتماعی
  تنوع عملکردي

  بودنشمول  همه
  تعامالت اجتماعی

جوار و معبر  عدم مرزبندي بین حیاط واحدهاي هم
  عمومی (حیاط/معبر)

  افزایش سرانه فضاهاي عمومی
  ایجاد واحدهاي همسایگی

  تعامالت اجتماعی
  دسترسی کالبدي

نظارت اجتماعی طبیعی بر فضاهاي عمومی و   دسترسی بصري فضاهاي مسکونی به معابر عمومی
  امنیت  معابر

کی
وژی

کول
ار ا

تقر
 اس

اي
وه

الگ
  

هم تنیدگی واحدهاي مسکونی در بافت متراکم و در
  آسایش اقلیمی  بافت متراکم  بافت روستا

 سازگاري با محیط  غربی-هاي پیوسته بناها در امتداد شرقیردیف
  آسایش اقلیمی  طراحی اقلیمی

 تطابق با بستر  قرارگیري ضلع شمالی بناها در خاك
  با طبیعتترکیب معماري 

  آسایش اقلیمی
  تعامل با محیط طبیعی

اندازي بناهاي جنوبی بر معابر و بناهاي  عدم سایه
  شمالی

  اندازي عدم سایه
  آسایش اقلیمی  طراحی اقلیمی

  
  .پذیري منتج از الگوهاي کالبدي نظام استقرار. مأخذ: نگارندگانهاي کالبدي و معیارهاي اجتماع بندي مؤلفهجمع. 2 ج
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وارگی و تشخص کالبدي از خصوصـیات ایـن   باشد. نگین
کلیت واحد و الگو مدار اسـت کـه بـا دارا بـودن قابلیـت      

انـد یـک   توادراك و خوانایی از دید و مقیاس انسـانی، مـی  
  گاه خلق نماید.تذهنی مطلوب از سکون تصویر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساخت در طبیعت و در تعامل با استقرار محیط انسان
  عناصر طبیعی

جمعـی و   هـاي فعالیـت  چگـونگی  در کاوش و دقت
خـانواده و جامعـه در هورامـان نشـان      سـطح  در فـردي 

هاي  طفعالیت در زندگی روزمره محی هايدهد کانون می
 ادراك کیفیـت  کـه  دارند قرار فضا نقاطی از در مسکونی

 وضـعیت  ،فضـاها  آن طبیعـی در  عناصر و بیرون محیط
زنـدگی دارا هسـتند.    فضاهاي دیگر به نسبت را ايبهینه

هاي زینتی در هورامان،  لهمچنین استفاده از گیاهان و گ
 ها) کـه ها و لبه پنجرههایی از بناها (مانند بالکندر بخش

براي ناظر خارجی امکان رؤیـت آن وجـود دارد بسـیار    
ــان و    ــت درخت ــین کاش ــت. همچن ــج اس ــول و رای معم

اي مانند انگـور و پیچـک نیـز در    هاي باالروندهدرختچه
  مشاهده است.  معابر و چسبیده به بناها قابل

اشتراك بخشـی از سـازه بـین واحـدهاي مسـکونی      
  شمالی و جنوبی

تر معمـاري بـا شـیب و    در هورامان براي تعامـل بیشـ  
ــی از     ــتقرار برخ ــیوه اس ــین، ش ــداکثر از زم ــتفاده ح اس

اي است که بخشی  گونه واحدهاي شمالی در یک معبر به
از سازه و اسـکلت آن بـا واحـد جنـوبی مشـترك و یـا       

برخـی از   دیگـر   عبـارتی  شود. بهمستقیماً روي آن بنا می
اي واحدهاي مسکونی با واحـدي دیگـر، عناصـر سـازه    

ك دارند. وجود سـازه مشـترك بـراي دو یـا چنـد      مشتر
واحد مسکونی که در امتـداد عمـود بـر خطـوط میـزان      

اي از وجود نوعی تعامل بین سـاکنین  اند نشانهقرارگرفته
یک واحـد همسـایگی و اجتمـاعی بـودن سـاختار ایـن       

  معماري است.
توجه به خط آسمان و گستردگی زاویه دید براي ناظر 

 داخل بافت
شـک یکـی از    آسـمان زیبـا و مـنظم، بـی    وجود خـط  

مؤثرترین عوامل در نظم دهی به فضاهاي شهري اسـت.  
کلی خط آسمان باید منظم، خفتـه و بـه صـورتی     طور به

پیوسته باشد که با ایجاد یک کریدور دیـداري چشـم را   
به سمت عناصر شاخص هدایت کند. نحوه استقرار کلی 

کونی در بافت روستایی و تعداد طبقات واحـدهاي مسـ  
اي از اي است کـه نـاظر در هـر نقطـه     گونه این منطقه به

توانــد خــط آســمانی هماهنــگ و مــوزون را بافــت مــی
هـا در ایـن خـط    مشاهده کند. نقـاط شـاخص و نشـانه   

یـابی کمـک    ها هستند که به خوانایی و جهتآسمان کوه

هورامان تخت؛ مشابهت الگوي عمـومی اسـتقرار   . 2 ت
بافت روستاهاي موردمطالعه در سایت و چگونگی تعامل 

  .ها با عوامل طبیعی. مأخذ: نگارندگان آن
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ند. ختم شدن نگـاه نـاظر بـه ایـن عنصـر      کن میبسیاري 
ا ارتباط مستمر با طبیعـت در  گردد ت شاخص موجب می

اي از دید ایجاد گـردد. یکـی دیگـر از عوامـل     هر زاویه
ایجاد ارتباط بصري با طبیعت (باغات و مناظر اطـراف)،  

  باشد. گستردگی زاویه دید براي ناظرین می
ــه  ــزارع در دامن ــات و م ــوبی احــداث باغ ــاي جن ه

  هاسکونتگاه
یـابی   مکـان توجه به جایگاه رودخانه و باغات جنوبی در 

روستا، از وجوه نظام استقرار این معماري اسـت. احـداث   
ــه جنـــوبی   ــان مثمـــر در دامنـ باغـــات و کاشـــت گیاهـ

هاي روستایی در هورامان عالوه بر ایجاد ارتبـاط   سکونتگاه
مستمر با طبیعت و عناصر طبیعـی و خلـق دیـد و منظـري     
مطلـوب بــراي ســاکنین، مفـاهیمی همچــون مفیــد بــودن،   

، زایش مجدد، زندگی دوباره و نهایتـاً تمایـل   پربرکت بودن
  نماید.به حضور بیشتر و مستمر در فضا را تداعی می

  الگوهاي استقرار دسترسی
  همخوانی معابر اصلی با شیب

دلیـل برقـراري ارتبـاط     شبکه معابر درون بافت روستاها به
هـا مختلـف اهمیـت     بین انواع فضـاهاي فعالیـت و کـاربري   

اري ارتباطی مناسب و مؤثر بـراي جامعـه   زیادي دارند. برقر
روستایی در دستیابی به مقاصد درون بافت مسـتلزم در نظـر   
گرفتن معیارها و خصوصیاتی براي معـابر اسـت کـه عـالوه     
بر تمایالت جامعـه از عوامـل و شـرایط محیطـی نیـز تـأثیر       

پذیرند. الگوي شبکه معابر روستایی در فضـایی متـأثر از    می
ویژه شکل ناهمواري زمـین روسـتا    طی بهدخالت عوامل محی

و تمـایالت اجتمــاعی و اقتصـادي جامعــه روسـتایی شــکل    
هـاي  گیرد. استقرار همه روستاهاي موردمطالعه در شـیب می

اسـت تـا الگـوي شـبکه معـابر اصـلی درون        تند باعث شده
بافت، با حداقل دخالت در محیط طبیعی و بـا هـدف ایجـاد    

ر خطـوط میـزان بسـتر روسـتا     سهولت در دسترسی، کامالً ب
  ).3منطبق گردند (تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

استقرار ردیف بناهـاي مسـکونی در میـان دو معبـر     
  شمالی و جنوبی

ها، سبب شـده  گیري این سکونتگاهشیب زیاد بستر شکل
است تا واحدهاي مسکونی شـمالی و جنـوبی در دو تـراز    

اي که هر ردیف بنـاي   گونه هکامالً متفاوت احداث شوند. ب
یافته در جهت شرق به غرب، بین دو معبر شـمالی   گسترش

سـهولت در  موجـب  و جنوبی قرار گیرد و این امـر عمـالً   
  پذیري کالبدي بافت شده است.دسترسی و نفوذ

  عنوان معبر عمومی (معبر/بام) استفاده از بام بناها به
ستر طبیعی شیوه استقرار و تعامل سازنده با شیب تند ب

کالبد روستاها در هورامان باعث شده اسـت تـا سـاکنان    
بتوانند حداکثر استفاده را از فضاهاي منفی ناشی از ایـن  

مکانیابی و ساخت بناهـاي مسـکونی   شیوه استقرار ببرند. 
اي اسـت کـه بـام     گونـه  هاي تند بستر روستاها بـه در شیب

عنـوان   غربـی بـه  -شـرقی   پیوسته  هم هاي بهها در ردیف آن

هورامان تخت؛ مشابهت الگوي عمـومی  . 3 ت
مطالعه در مقطع.  استقرار بافت روستاهاي مورد

  .مأخذ: نگارندگان
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یک معبر عمومی براي حرکت و دسترسی به سـایر فضـاها   
گیـرد. تحقـق ایـن امـر     قرار مـی  استفاده ها موردو کاربري

موجب خواهد شد تا عالوه بـر افـزایش سـرانه فضـاهاي     
عمومی و حرکتی در بافت و ایجاد سـهولت در حرکـت و   

نظـر عرفـی داراي مالکیـت     دسترسی پیاده، فضـاي بـام از  
. احساس مالکیت عمومی فضـاي بـام باعـث    عمومی باشد

موجـب  تـر و بیشـتر از آن خواهـد شـد و     استفاده راحـت 
  حضور پذیري فضا و افزایش تعامالت خواهد شد.

عنوان حیاط واحد شـمالی   کاربرد بام واحد جنوبی به
  (حیاط/بام)

واحـدهاي مسـکونی از معـابر عمـومی     ساکنان عموم 
نجـام کارهـاي   عنـوان حیـاط و بـراي ا    جنوبی خـود بـه  

ــی و ورودي    ــین دسترس ــدماتی و همچن ــره و خ   روزم
این در حـالی اسـت کـه معبـر      ،نماینداصلی استفاده می

طور که در بـاال ذکـر گردیـد بـام      جنوبی هر واحد همان
تـر بـام   باشـد. بـه بیـانی سـاده     تـر مـی  واحدهاي جنوبی

عنــوان حیــاط و فضــاي فعالیــت  واحـدهاي جنــوبی بــه 
ــد  ــره واح ــدماتی روزم ــوردخ ــمالی م ــتفاده  هاي ش   اس

  گیـرد. حضـور پـذیري بیشـتر فضـاهاي بـاز و        قرار مـی 
ــین ســاکنین   بــه تبــع آن افــزایش تعــامالت اجتمــاعی ب

واحدهاي شمالی و جنوبی از پیامدهاي مثبـت ایـن امـر    
  گردد.محسوب می

جـوار و معبـر    عدم مرزبندي بین حیاط واحدهاي هم
  عمومی (حیاط/معبر)

ط واحدها و معبـر عمـومی بـه    عدم مرزبندي بین حیا
پـذیري عملکـردي بـوده و عمـالً سـرانه      معناي انعطاف

فضاهاي عمومی و حرکتی در بافت را افـزایش خواهـد   
هـا  داد و سهولت در حرکت و دسترسی به سایر کاربري

تر خواهد نمود. ترکیـب شـدن حیـاط و معبـر     را راحت
ذیري پـ هاي روزانه و نهایتاً اجتماعباعث افزایش مالقات

ــه  کــه دلیــل ایــن بیشــتر فضــا خواهــد شــد. همچنــین ب

هـاي خـدماتی روزمـره    ها محل انجام فعالیـت  حیاط/بام
گونـه مـانع بصـري و    واحدها هستند عـدم وجـود هـیچ   

هــا باعــث خواهــد شــد کــه حرکتــی در ایــن حیاط/بــام
ــیرهاي    ــداد مس ــددي در امت ــایگی متع ــدهاي همس واح

افزایش تعامالت ها براي دسترسی ناشی از این حیاط/بام
  اجتماعی بین همسایگان خلق شود.

  دسترسی بصري فضاهاي مسکونی به معابر عمومی
  شـده    مقطـع ترسـیم   با توجه بـه نحوه قرارگیري بناها 

  اي اسـت   گونـه  نسـبت بـه معـابر بـه     4در تصویر شماره 
که از بازشوهاي بر جنوبی واحـدهاي مسـکونی امکـان    

ــاهاي     ــر فض ــی ب ــاعی طبیع ــارت اجتم ــومی و نظ   عم
و احسـاس   راحتـی میسـر اسـت    معابر براي سـاکنین بـه  

در فضاي عمومی از پیامدهاي مثبـت ایـن نحـوه     امنیت
  باشد. استقرار می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــان. 4 ت ــاي   هورام ــابهت الگوه ــت؛ مش تخ
ــم در    ــه ه ــبت ب ــابر نس ــا و مع ــتقرار بناه اس

  .مطالعه. مأخذ: نگارندگان روستاهاي مورد
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  الگوهاي استقرار اکولوژیکی -ج
هم تنیدگی واحدهاي مسـکونی در  بافت متراکم و در

  بافت روستا
بافت  ،نیکوهستاق مناطدر هورامــان هماننــد ســایر   

بـرودت  مقابل در که د گیرشکل میاي  گونـه  بـه  هاستارو
ه مشاهدا باشد لذوم مقاا در فصـول سـرد سـال    وـهزیاد 

ست ده افشرو  ها کامالً متـراکم ستاروه بافت ـکد شومی
و واحدهاي مسکونی در اضالع غربی و شرقی چسـپیده  
به هم هستند تا مانع از اتـالف گرمـاي داخلـی و نفـوذ     

  سرماي خارجی شوند.
  

  غربی-هاي پیوسته بناها در امتداد شرقیردیف
یدگی واحـدهاي مسـکونی در اضـالع شـرقی و     بچس

اي از بناهـا را کـه   هاي پیوسـته غربی به همدیگر، ردیف
غربـی و همخـوان بـا    -ها در جهـت شـرقی   شیدگی آنک

وسـیله بدنـه   خطوط میزان است ایجـاد کـرده تـا بـدین    
جنوبی واحدهاي مسکونی، بیشـترین بهـره را از انـرژي    
ــمن     ــد و ض ــرد ببرن ــول س ــید در فص ــایی خورش گرم

نوعی آسـایش اقلیمـی و طراحـی     سازگاري با محیط، به
  اکولوژیکی دست یابند.
  بناها در خاك قرارگیري ضلع شمالی

همچنین ضلع شـمالی واحـدهاي مسـکونی، هـم بـه      
جهت تطابق بـا بسـتر و هـم در راسـتاي جلـوگیري از      

جـواري   گیـرد. هـم  اتالف انرژي در داخل زمین قرار می
هـواي سـرد     کننـده  نـوعی متعـادل   این ضلع با خـاك بـه  

  زمستان و هواي گرم تابستان است.
ـ   عدم سایه ابر و بناهـاي  اندازي بناهاي جنوبی بـر مع

  شمالی
دلیل اختالف سطح موجود بین تـراز نهـایی بناهـاي     به

 گونـه سـایه   جنـوبی، هـیچ  -مسکونی در مقـاطع شـمالی  
اندازي بر معابر و بناها وجود ندارد و در تمام طول روز 

هـاي جنـوبی و بـام    امکان تابش آفتاب بر معابر و بدنـه 
  بناها وجود دارد.
  الگوهاي نظام استقرارپذیري متأثر از تحلیل اجتماع

گرفتـه در خصـوص    هـاي انجـام  با توجـه بـه بررسـی   
هــاي مــؤثر بــر     الگوهــاي نظــام اســتقرار و مؤلفــه   

  گردید: حاصلپذیري فضا نتایج ذیل  اجتماع
الگوهاي نظام استقرار در این معماري با توسـل بـه    -

یک نوع طراحی اکولوژیکی و سازگاري با محیط در پی 
تبع آن، تأمین آسایش جسـمی   و به ایجاد آسایش اقلیمی

 تعـادل  از متـأثر  آسـایش  و آرامش روانی انسان اسـت. 
محیط و تداوم و پایایی آسایش افـراد   فیزیکی متغیرهاي

در محـــیط از عوامـــل ایجـــاد فضـــاهایی بـــا میـــزان  
  باشد. پذیري بیشتر براي انسان می حضور

 در طبیعـی  عناصـر  و محیط و دریافت تجربه امکان -
 چگـونگی  بـر  محیط مثابه قابلیت به ساخت سانان محیط
 مـؤثر  محـیط  رفتـاري در  هايسامانه و فعالیت هاينظام
کـه باعـث افـزایش هیجـان،      باشـد و عـالوه بـر ایـن     می

هاي خوشـایند  کنندگی و ایجاد تجربهسرزندگی، دعوت
 شود کـه فضا می در کیفیتی پدید آمدن گردد، موجبمی
 آن در ساکنین سوي از یجمع هايفعالیت به اشتیاق بر

 مؤثر است. فضا
انـدازهاي طبیعـی،   ایجاد دید و منظر مطلوب، چشم -

انسجام فضایی، خوانـایی محـیط کالبـدي و تشـخّص و     
  کننـده  تضـمین  و مولد ت،ساخ انسان وارگی محیطنگین

 زیبایی شناسانه و نمادین ادراکات و تجارب احساسات،
 را کـاربران  ادراکـات  محیط، در کیفیاتی مثابه که به است
گذار بر میـزان  دهند و از عوامل تأثیرقرار می تأثیر تحت

تبــع آن افــزایش تعــامالت  حضــور پــذیري فضــا و بــه
 باشند. اجتماعی می

امنیت که از فاکتورهـاي اصـلی در ارتقـاي کیفیـت      -
هاي یک سکونتگاه موفق است حیات جمعی و از نشانه
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بـر فضـاهاي عمـومی    نظارت طبیعی اجتماعی   واسطه به
 آرامـش  آنکه بر عالوه امنیت محقق شده است. احساس

 هـاي فعالیـت  تعـامالت و  سـطح  آورد،مـی  ارمغان به را
 نهایـت  در و مـی دهـد   افـزایش  نیز را ساکنین اجتماعی
هـا   در بـین آن  را محیطـی  رضـایت  و مطلوبیت احساس
 نماید. می تقویت

ـ  پذیري بصري و سهولت در حرکت مهـم نفوذ - رین ت
ویژه  عامل شناخت محیط و ساخت نقشه ذهنی است، به

تـر  براي حرکت پیاده که امکان برداشت تصاویري کامـل 
دیگر هر چه بافت یک محله   عبارت از محیط را دارد. به

گیـري  تر باشد در شکلتر و خوانا فهم  براي ساکنان قابل
تصویر ذهنی ساکنان و مقبولیت آنان مؤثرتر خواهد بود. 

 بـه  خـود  از خوانایی شـهر  ینان خاطري که شهرونداطم
 تبعـات   بلکـه   تبعـات روانـی   فقـط  نـه  آورد،مـی  دسـت 

  دارد. سیاسی نیز و اجتماعی، اقتصادي
  

عنوان بخشی  بام، به حیاط/ وجود الگوي ویژه معبر/ -
صـورت اختیـاري و بـراي     از فضاي عمومی، افراد را بـه 

  تمـاعی گـرد   هـاي روزمـره، معیشـتی و اج   انجام فعالیت
آورد و با داشتن قابلیت فعالیت پـذیري و امکـان   هم می

ــتالط کــاربري  ــف، محــل مناســبی را    اخ   هــاي مختل
بــراي برخوردهــاي چهــره بــه چهــره، ارتبــاط افــراد بــا 
یکدیگر و نهایتاً برقراري و ارتقـاي تعـامالت اجتمـاعی    

 کند. فراهم می
معبـر،    تخـت هـاي روسـتایی هورامـان   در سکونتگاه -

وآمد یـا   است و صرفاً محلی براي رفت "حضور"ضاي ف
در چنـین معـابري عناصـر     .آیـد شـمار نمـی   بـه  "عبور"

اجتماعی، تاریخی، شخصیتی، هویتی و طبیعی، ملموس 
ـ  مـی توجه بوده و معنا پیـدا   و مورد د و باعـث لـذت   کن

بردن از حضور در فضا و تداوم حضور اجتمـاعی فعـال   
  در آن خواهد شد.

  

  نتیجه
هاي متقابـل عوامـل متعـدد طبیعـی و محیطـی،      کنش

  پیچیـده   مناسبات معیشتی و تعامالت اجتماعی و رابطـه 
ــونگی   آن ــلی در چگ ــاي اص ــا، از فاکتوره ــتقرار  ه اس

باشند. در معماري هورامـان،   می هاي روستاییسکونتگاه
ساخت در یک بستر طبیعـی و در تعامـل و   محیط انسان

ر آن و با در نظر گرفتن سازگاري کامل با عوامل و عناص
شناختی اجتماعی، اکولوژیکی، هنري و زیبایی مالحظات

ناپـذیر از  است و طبیعت به بخشی جـدایی   شکل گرفته 
ــا   ــت. در اینج ــده اس ــدیل ش ــاري تب ــویی  معم ــر س ، ه

، یـا   انداز است و منظـر عمـومی یـا طبیعـت نـاب      چشم
ــه از عناصــر طبیعــت و در   "مکــانی" در دل طبیعــت ک

رؤیـت اسـت. در ایـن     آوا بـا طبیعـت قابـل   هـم ترکیبی 
شـود و  معماري، بافت در طبیعت پیرامونش مستحیل می

یابـد و  آوا با طبیعت و انسان هویت مـی  در گفتگویی هم
ــه،     ــاورت ابنی ــل مج ــتگی و اص ــت پیوس ــمن رعای ض

نهایـت بـاز را در افـق دیـد انسـان فـراهم       منظرهایی بی
ست بـراي تشـویق   اي انماید. معماري هورامان پدیده می

انسان به تعامل با دیگران و ترغیب او بـراي حضـور در   
ــت.     ــور اس ــاري حض ــاري، معم ــن معم ــس ای ــا. پ فض
حضــورپذیري و هویــت اجتمــاعی معمــاري هورامــان، 

افـزا از تجربــه و تفکــر  حاصـل ترکیبــی همگـون و هــم  
انســانی در تعامــل بــا طبیعــت و در جهــت ســودمندي  

آوایـی  ایـن هـم    بارتیع اجتماعی در طول زمان است. به
عناصر و عوامل طبیعی، مصنوعی و انسانی از منظر نظام 

اجتمـاعی را     استقرار، طرحی قابل تأویل از یـک پدیـده  
نـد کـه هـدف اصـلی آن افـزایش ســطح      کن مـی روایـت  

 هاجمعی انسان تعامالت اجتماعی و ارتقاي کیفی حیات
از  ). به بیانی دیگر، نتایج حاصـل 2 شماره ست (نمودارا

  این تحقیق حاکی از آن است که الگوهاي نظام اسـتقرار 
  

66 



 
 

 
ره 

شما
16

4
 ♦ 

ان 
مست

ز
97 ♦

   
 

ــان  ــاري هورام ــاختار معم ــته از  در س ــه دس ــت در س تخ
الگوهاي کلی استقرار بافت، الگوهـاي اسـتقرار دسترسـی و    

  شناسایی و ارزیـابی اسـت   الگوهاي استقرار اکولوژیکی قابل
 گانـه هاي سـه هاي حاصل از ارزیابی هرکدام از دستهو یافته

هاي کیفی فضا همچـون امنیـت،    نظام استقرار با تحقق مؤلفه
پـذیري فضـا   خوانایی، آسایش اقلیمی و ... بر میزان اجتمـاع 
ایجـاد    واسـطه  و تعامالت اجتماعی تأثیر مثبـت دارنـد و بـه   

زیسـت طبیعـی و    ارتباط و تعامل منطقی میان انسان و محیط
حـی را  مصنوع اطراف او، پویـایی، سـرزندگی و آرامـش رو   

  دهند.به انسان امروزي هدیه می
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي تحقیق و جلوگیري از مخـاطرات  در راستاي یافته
مطالعـه مـوارد ذیـل     کالبدي در بافت روسـتاهاي مـورد  

  گردد:پیشنهاد می
شناخت، تـدوین و ابـالغ خصوصـیات الگوهـاي      -1

هـا بـر    تـأثیر آن   نظام اسـتقرار و تـدقیق میـزان و نحـوه    
ریـزان طراحـی و   یري فضا، به متولیان و برنامهپذاجتماع

  ساخت در منطقه موردمطالعه.
تعیین ضوابط مربوط به حفاظت و اجـراي الگوهـاي    -2

اصیل استقرار معماري هورامان، در جهـت حفـظ و تـداوم    
هـاي  هاي اجتمـاعی و حیـات مـدنی در ایـن بافـت     ارزش

  هاي توسعه و تغییر کالبدي.روستایی در برنامه
بخشــی بــه وجــه بــه کمیــت و همچنــین کیفیــتت -3

ــورپردازي   عرصــه   هــا و فضــاهاي عمــومی در بافــت (ن

ــت و     ــبز در درون باف ــاهاي س ــزایش فض ــب، اف   در ش
عنـوان   نصب سکوهاي مناسب بـراي نشسـتن و ...)، بـه   

ــتره ــه   گس ــه زمین ــایی ک ــانی را     ه ــاي انس ــع نیازه   رف
 آورند و تأثیرات مثبتـی در افـزایش تعـامالت    فراهم می

   اجتماعی دارند.
  نوشت پی   

1. Christian Norberg-Schulz 
2. Robert Mandel 
3. Jane Jacobs 
4. Matthew Carmona 
5. Ian Bentley 
6. Francis Tibbalds 
7. Kevin Lynch 
 

  منابع فهرست  
)، ارتقــاي 1394حقــی، محمدرضــا. ( ؛ســعیدایــزدي، محمــد -

ي از طراحـی  گیـر  احساس امنیت در فضاهاي عمومی بـا بهـره  
، 20معمـاري و شهرسـازي، دوره   -شهري، نشریه هنرهاي زیبـا 

  .5-12، صص 2شماره 
گلین، سو، اسمیت، ین، الکک، آلن، مورین، پال، مکبنتلی، اي -

طراحـان،   راهنماي هاي پاسخده: کتاب)، محیط1382گراهام. (
علم و صنعت،  پنجم، انتشارات بهزادفر، چاپ ترجمه: مصطفی

  تهران.
)، بررسـی نقـش   1393مـریم. (  ،چرخچیان ؛هارستانی، رضاب -

فضاهاي چند عملکردي در مطلوبیت فضاهاي شـهري؛ نمونـه   
اولین همایش ملی در جستجوي  موردي: خیابان مطهري رشت،

ایرانـی،   -شهر فردا واکاوي مفاهیم و مصادیق در شهر اسالمی 
  شرکت دیبا افق رایا، تهران.

)، شناسـایی و  1392ی، ارسـالن. ( طهماسب ؛فر، مصطفی بهزاد -
فصـلنامه   هاي تأثیرگذار بـر تعـامالت اجتمـاعی،    ارزیابی مؤلفه

  .17-28، صص 25، شماره 10علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 
 شهرسازي شهروندگرا، ترجمـه:  )،1387تیبالدز، فرانسیس. ( -

 نژاد، نشر خاك، اصفهان.احمدي محمد
ی در شـهرهاي بـزرگ   )، مرگ و زندگ1388جیکوبز، جین. ( -

، انتشـارات  آرزو افالطـونی ، حمیدرضا پارسـی امریکا، ترجمه: 
  دانشگاه تهران، تهران.

)، درآمـدي بـر شـناخت    1386حاجی ابراهیم زرگـر، اکبـر. (   -
معمـاري روسـتایی ایــران، چـاپ چهــارم، چـاپ و انتشــارات     

  ی، تهران.دانشگاه شهید بهشت

تأثیر الگوهاي نظام استقرار بر حیـات جمعـی و   . 2 ن
  .فردي در هورامان. مأخذ: نگارندگان
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). 1396جانی، یوسف، بایزیدي، قادر، سحابی، جلیـل. (حمه -
تخت از منظـر   هاي معنایی معماري هورامانمطالعه کیفی داللت

، شماره 14ماهنامه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره شناسی.نشانه
 .45-62، صص 57
 ؛بایزیدي، قادر ؛جانی، یوسفحمه -

 

). 1397سحابی، جلیـل. ( 
ــی پیــر شــالیار در منظــر فرهنگــی   شناســینشــانه مراســم آیین

، 67، شماره 15ماهنامه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره هورامان.
 .17-30صص 

)، فضاهاي 1386چرخچیان، مریم. ( ؛دانشپور، سید عبدالهادي -
فصـــلنامه علمـــی عمـــومی و عوامـــل مـــؤثر بـــر حیـــات جمعـــی،

 .19-28، صص 7، شماره 4پژوهشی باغ نظر، دوره 
فـر، علیرضـا.   عینـی  ؛انشگر مقدم، گلرخ؛ بحرینی، سید حسـین د -
طبیعتادراكازمحیط کالبدي متأثرپذیري)، تحلیل اجتماع1390(

شـهر   مسـکونی هـاي نمونهمورديساخت (مطالعهانسانمحیطدر
  .27-38، صص 45، شماره 3همدان)، نشریه هنرهاي زیبا، دوره 

)، عوامـل مـؤثر بـر   1394پرتـوي، پـروین. (    ؛شجاعی، دالرام -
هاي پذیري در فضاهاي عمومی با مقیاساجتماع يایجاد و ارتقا

نمونه موردي: فضاهاي عمومی دو محله و مختلف شهر تهران (
، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، تهران) 7یک ناحیه در منطقه 

 .93-108، صص 34، شماره 12دوره 
اري، حضور، زبان و )، معم1384شولتز، کریستیان نوربرگ. ( -

مکان، ترجمه: علیرضا احمدیان، انتشارات نیلوفر، تهران.
بـر مـؤثر عواملتحلیل و)، شناسایی1387الهام. (ضابطیان، -

نامـه منتشرنشـده   پایـان شـهري، محـیط درزنـان امنیتارتقاي
مدرس، تهران.تربیتدانشگاهارشد شهرسازي،کارشناسی

 ؛وقـار، پوریـا   ، سـعادتی ؛حسـن سـجادزاده،  ؛علیتاجر، سعید -
ــرداد. (  ــهبازي، مهـ ــدي در   1394شـ ــل کالبـ ــش عوامـ )، نقـ

ــذیري ســکونتگاهاجتمــاع ــه مــوردي:   پ هــاي غیررســمی (نمون
فصلنامه علمـی   هاي حصار امام خمینی و دیزج همدان)، محله

، 24، شـماره   7ریزي شهري، دوره پژوهشی پژوهش و برنامه -
 .61-82صص 

الدین، افهمـی، طلیعـه.   مهدي نژاد، جمالعلیمردانی، مسعود، -
تعـامالت    يمنظـور ارتقـا   )، رشد کیفی فضاي شهري به1394(
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