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انسان نسل حاضر و نسل  یزندگ تیفیمترادف با باال بودن ک یکل یاز نظر فرهنگ  در معنا یاجتماع یداریپا

به عنوان  یداریهمه اقشار است. امروزه پا یازهایاو و برآوردن ن یها تیبا درنظر گرفتن استعدادها و ظرف ندهیآ

 ریتأث یباشد .  شاخصه اصل یم یو معمار یشهر یدر عرصه فضاها ژهیعرصه ها، بو هیاز مباحث در کل یکی

گذاران  هیسرما قیاز طر یبه تعادل برسد. اقتصاد گریکدیدر کنار  یو اجتماع یطیمح ستیز ،یگذار: اقتصاد

به فراخور هر جامعه  زین یطیمح ستیز رد،یگ یاغلب به حد افراط مورد توجه قرار م ،یمال یها زهیبه علت انگ

 تیکمتر مورد عنا ی. با توجه به اجتماعردیگ یباشد. که مورد توجه قرار م یم نیضوابط مع یخود دارا یبرا

ه امروزه فرهنگسراها ک یدر طراح یاجتماع یداریهمگان قرار گرفته شده است. در پژوهش حاضر، اصول پا

 تیعار یداریپا نیبه ا لین یقرار گرفته است. برا یباشد مورد بررس یم یفرهنگ یعرصه ها نیاز مهم تر یکی

 ریو سا یاجتماع تیو رشد کودکان، هو تیامن ش،یو آسا یراحت ،یباشناسی: عدالت، مسائل زلیاز قب ریز

است  یفیتوص یلیباشد  در مقاله حاضر، روش تحل یم قیاست. روش تحق یضرور یمرتبط امر یشاخص ها

اصول انجام  نیا نیب روابطو  یداریمختلف به کشف اصول پا یاسناد یاز منابع کتابخانه ا جیو استخراج نتا

 یاز فرهنگ گرای یشود. تعاریف متفاوت یم نییفرهنگسراها تب یاجتماع یداریاصول پا تی. در نهاردیگ یم

 وجود دارد

 ، نظریه های فرهنگی مجتمع های زیستیمنظرشهری  فرهنگ، کالبد و طراحیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

ارتبـاط متقابل همه فرهنگ ها امکان انتخابی گسـترده در اختیـار انسـان می گـذارد، و بـه وی فرصت می 

پژوهش همانطـور کـه در الگوی  عالوه دهد تـا در آن واحـد در حیطه هـای گوناگـون حاضر باشـد؛ به 

علمی، در عیـن آن کـه پدیده هـا از هـم جـدا نیسـتند و جزئـی از مجموعـه ای وسـیع اند، ناچاریـم برداشـتی 

تقلیلـی اتخـاذ کنیـم تـا جنبه هـای گوناگـون یك پدیـده را به تفصیـل و در جزئیـات دریابیـم، در حیطـه 

ناگزیریـم تـا دو گونـه عملیـات مقـارن نخسـت فرهنـگ خـاص و متمایـزی 1 فرهنگی نیز  انجـام دهیـم .

که را کـه از آن خـود اسـت را شـناخته و آن گاه بـه هر طریق کـه می توانیم ایـن فرهنـگ را در قلمرویـی 

  (84:1388)حبیب،در آن همه فرهنگها دم می آمیزند تا حافظه ای جمعی بیافرینند که از آن کل بشریت است 

از عوامل  یباشـد. کالبـد و بافـت شـهر یم« کالبـد و بافت شـهر» ،یهویت شـهر یامهمترین شـاخص ه

 یاز مهمتریـن عناصـر منظـر شـهر «یباشـد. کالبـد شـهر یعمـده شـهرها از همدیگـر م یمهم در تفاوت هـا

دار خواهـد بود کـه  یمعنـ یزمانـ یدهـد. هویـت شـهر یشـهر را شـکل م یباشـد کـه بعـد بصـر یم» 

باشـد.  یاز هویـت شـهر یو فیزیـك شـهر نمـاد یدر فیزیك شـهر داشـته و در واقـع کالبد بیرون یعینـتبلور 

 یشـهرها را شـکل م یاز مهمتریـن ابعـاد هویتـ یشـهرها یکـ یفضایـ -یو سـاختار مکانـ یبافت کالبـد

فعالیت ها و سـطح فرهنـگ  هـا،متاثـر از اندیشـه ها، باور یشـهر یالبـدبافـت ک یدهـد، زیـرا شـکل گیر

 ،یجامعه اسـت. از این رو شـناخت ایـن بخش از شـهرها میتواند بـه شـناخت بیشـتر سـایر ابعـاد اجتماع

 یشـهرهویـت  یامـکان بازشناسـ ینیـز بیانجامـد. واقعیـت آن اسـت کـه بافـت کالبـد یو فرهنگـ یاقتصـاد

اهمیـت  یفراهـم و بـه همیـن دلیـل از میـان سـایر ابعـاد هویتـ یـربرآمـده از فرهنـگ را بـه صـورت بص

مانند هر پدیده انسان ساخت دیگر همه مراتب وجود لـذا شـهر نیـز (45:1388ی دارد.) نوفل و دیگران بیشـتر

ستی و هنجارهای جاری در اندیشه مردمانی خود حضور و اندیشه انسان و نمادی از ارزش ها ،سنت های زی

است که عالوه بر برخورداری از اصول فرهنگی مشترک به واسته تعلق به یك قلمرو فرهنگی ،در باورهای 

جمعی به تبع آن درروابط اجتماعی خود به مرتبه ای از همبستگی و توافق رسیده اند و بر این مبنا به مکان 

ل داده اند . به بیان دیگر شهر در معنای حقیقی محل زندگی جامعه شهری سکونت و استقرار مشترک خود شک

است شهر به واسطه ان شانهای آفریننده آن در ارتباط مستقیم با فرهنگ ،ارزش ها و اعتقادات و ویژگی های 

تاثیر  اجتماعی مردمان یك سرزمین شکل گرفته ومعنا  می یابد ،در این مقاله به بررسی ابعاد و تناظرات نظری

فرهنگ بر کالبد و معماری شهر پرداخته و بعد از ارائه مبانی نظری مرتبط در این رابطه ،بررسی دیگاه فرهنگ 
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در باره تاثیر فرهنگ بر شهرها معطوف  شده و در پایان به مطالب و راهکارهایی در باره اثر بخشی  گرایان  

 می شود . فرهنگ بر کالبد و معماری منظر شهروضرورتهای آن اشاره

امروزه طراحی فضاهای  (1392 ،یزنوز زقلمیت دیو سع یاکبر صارم یعل دی, راحله؛ سیبار اول: )زمان یبرا

شهری متناسب با نیازهای انسان و افراد استفاده کننده از آن مکان ها، یکی از مسائل مطرح در زمینه معماری و 

جهت مشخص نمودن عوامل مؤثر در طراحی طراحی شهری است و بررسی ها و تالش های فراوانی در 

فضاهای متناسب با نیازهای انسان الزم است. بنابراین، در این مقاله مدل های ارائه شده توسط چند نظریه پرداز 

در زمینه نیازهای انسان مطرح شده تا بدین طریق اهمیت توجه به این موضوع مشخص شود . با توجه به 

ای انجام شده و بررسی این مدل ها، می توان به پیچیدگی و وابستگی این  پژوهش ها و مطالعات کتابخانه

نیازها در تبیین فعالیت های انسانی و یا همان عملکرد فضاهای معماری دست یافت. نتایج حاصل نشان می 

دهد که در این مدل ها، عملکرد که مبنای آن نیازهای انسانی است می تواند ابعاد مختلف اجتماعی و 

شناختی را در هر لحظه در برگیرد پس اگر این مسائل مدنظر قرار بگیرد بطور یقین طراحی فضاهای شهری روان

به سمت محیط های مناسب و متناسب با احتیاجات افراد جامعه پیش خواهد رفت و عالوه بر آن، شناخت 

بطه انسان با مکان که محیط نیازهای انسانی عاملی خواهد بود درجهت شناخت بهتر رابطه انسان با انسان و را

 .رفتاری را شامل می شود

 .تعاریف فرهنگ؛ماخذ  یافته های تحقیق بر اساس منابع مورد اشاره1جدول 

باورها ،نظامهای  فکری ،فنون علمی ،راه روش های زندگی ،رسم ها ،سنت ها ،تمامی  هیلر 

ی شود )آشوری شیوه های کردار که جامعه بدان سازمان می بخشد ،فرهنگ نامیده م

 (49،ص1388

فرهنگ به سادگی عبارت است از کلیت یکپارچه ای شامل وسایل و کاال های مصرفی  مالینوسکی 

ویژگی اساسی گروه های اجتماعی گونا گون ،پیشه ها وباورها و رسم های 

 (.49،ص 1388بشری)آشوری 

عامل  گریمتقابل و از طرف د یطرف، محصول روابط اجتماع كیفرهنگ را از  دهیپد تالکت پارسونز 

مردم شناسان ،پارسنز فرهنگ آموزش . به پیروی از سنت داندی روابط م نیتعیین کننده ا

  (85ص1390)پژوهنده ، پرورش انتقالی مشترک می داند 

جامعه است و  ایباهمستان،  كیگروه،  كیمشترک در   یفرهنگ، صورتهای رفتار عادت یانگ 

 (.63ص1388)آشوری ،از عوامل مادّی و غیرمادّی ساخته شده است
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فرهنگ دو جنبه دارد و بر روی هم ثابت و خواستار حفظ ارزشهای مکتسب جامعه  شومبار دولو 

سرمشق  یعنیساز  سلیقه ،یاست و هم خالق و نوپرداز فرهنگ به عنوان میراث ، فرهنگ

سیر تحول و راهبر تغییرات است  ۀبه عنوان تغییردهند و الگوی رفتار و سلوک است و

 .(96 ص1376)ستاری،

لباس  یچگونگ شود؛یجامعه اطالق م كیاعضای  یفرهنگ به مجموعة شیوه زندگ آنتونی گیدنز 

و  یالگوهای کارشان، مراسم مذهب یخانوادگ یپوشیدن آنها، رسمهای ازدواج و زندگ

 (76ص1378)گیدنز ،گیردی سرگرمیهای اوقات فراغت، همه را دربر م

عالئم و  لیاست نه حرف تحم ینه علم شناخت نماد ها و سمبل شهر یمنظر شهر (1389ی)منصور ریام دیس

 قیصاحبان آنها و نه ذوق تزر یبه جا یساختمان ها ینما شیبه کالبد شهر ،نه دانش آرا یخیتار ینشانه ها

 خیاست طول تار یدانش شناخت مفهوم شهر نزد شهروندان ی. منظر شهر یشهر یسبز وآب به بافت ها یفضا

 اتیکرده اند که در تداوم ح دیتول ییارتباط معنا طیو مصنوع مح یعیطب یاند و با کالبد ها ستهیز طیمح رد

 د.دار یمعقول نقش اساس

آفریننـده آن در  ی. شـهر بـه واسـطه انسـان هااسـت یجامعه شـهر یمحـل زندگ یحقیقـ یشـهر در معنـا

مردمـان یـك سـرزمین شـکل  یاجتماعـ یهـا یارتبـاط مسـتقیم بـا فرهنـگ، ارزش هـا، اعتقـادات و ویژگ

تاثیـر فرهنـگ بـر کالبـد و  نظـرییابـد. در ایـن مقالـه به بررسـی ابعاد و تناظـرات  یگرفتـه و معنـا م

پرداختـه و بعـد از ارائـه مبانـی نظـری مرتبط در ایـن رابطـه، به بررسـی وجه به منظر شهری با تمعماری شـهر 

دیـگاه فرهنـگ گرایـان درباره تاثیـر فرهنـگ بـر شـهرها معطـوف شـده و در پایـان بـه مطالـب و 

 شـهر و ضرورتهای آن اشـاره می شود. معمـاریراهکارهایـی دربـاره اثربخشـی فرهنـگ بـر کالبـد و 

یـك  یفکـر یو ژرفـا یمعنـو یپیشـرفتها یعام کلمه به معنا یرا به معنا« فرهنگ»ادبیات تحقیق فرهنگ 

از ارزشـها، هنجارها، آداب و رسـوم، مذهب، سـنن،  یقـوم، قبیلـه یـا ملت در طـول تاریـخ و مجموعه ا

داننـد.  یبـه یـك ملـت یـا قـوم م وطابـزار و اشـیاء مربـ ،ینـر و معمـاره ،یزبان، ادبیات، قوانیـن اجتماع

تعریف هـای »تعریفهـا را بـا توجـه بـه تأکیدهـای خاصـی کـه از کاربرد آنها نشـأت گرفته اسـت، می توان . 

تعریف هـای ».  به چند دسـته تقسـیم کرد: کـه تکیـه بـر میـراث اجتماعی در طـول تاریـخ جامعه1«: تاریخی

تعریف هـای »بر الگو و روش تسـهیل سـازگاری بـا محیط و جامعـه دارد؛  کیهکـه ت«: روان شـناختی

«: شـده ها توسـط اجتماع بشـری را دارد؛ تشـریحی 4تعریف های »کـه در آن تأکیـد بـر ایجـاد . «: سـاختاری

ـه در قالـب جـدول زیر تعاریـف از فرهنگ اشاره تاکید بـر عناصر تشـکیل دهنده فرهنگ را دارد. در ادام

 شـده است.
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کنـد. در قـدم نخسـت  یتوضیح رابطـه فرهنگ گرایی، مفهوم  م یبرا« راپاپـورت» یمفهوم فرهنگ گرای

یـك  ینگـرش اعضـا یکنـد. جهان بینـ یقلمـداد م یجهـان بینـ یرا نوعـ 1فرهنـگ را تجزیـه 2فرهنگ 

اسـت. ارزشـها، دربرگیرنـده  یشناسـ یجامعـه بـه تمـام موضوعـات مرتبـط به هست فرهنـگ خـاص در یـك

را شـامل  یاز ایده آلها و آرمان هاسـت که هنجارها و قوانین یص ا (.10ص ،ی)پوردیهیمـارزش ها  مجموعـه

شـود. بـه  یدهد کـه کلیـه فعالیت هـا بـر اسـاس آن تنظیـم م یرا شـکل م یروش زندگ یشـود. نوع یم

 یاسـت بـه نحو یفرهنگ یمحیط مصنوع تابـع ارزش هـا و هنجارهـا یعبارت دیگـر، کیفیت انتظام بخشـ

 یسـازد از بنا یآنچـه انسـان م واقـعآن فرهنگ داشـته باشـد. در  یرا بـا مدل آرمانـ یکـه بیشـترین همخوان

اسـت. به نظر راپاپـورت  یفرهنگـ یده آل هـااز آرمان ها و ای ییـك خانـه گرفته تـا یك شـهر، تجسـم

 یآن هـا در یـك جهان بینـ یکـه ایده آل ها و آرمان هـا یمجموعـه ارزش ها و عقایـد مردم»فرهنگ بـه 

                                                           
باشـد و شـکل دهنده محیـط بـوده انـد. به بیـان دیگر محیط مصنوع با سـمبل ها و تناسـب و اجزا و نشـانه ها و  یجامعـه م یجهان بینـ - 1

شـکل گرفتن آن شـده اسـت و هم اینکه اصول و  یاسـت که بان یو فرهنگ یشـکل و رنـگ و دیگـر بارزه هایـش، هـم بیانگـر جهان بین

نماید. محیـط و فرهنگ بـر یکدیگر تاثیر متقابـل  ینقش مـ یایفا یدر تحوالت فرهنگـ یآن را بـه انسـان القـا نمـوده و بـه نوعـ یارزش هـا

متفکـران  یدور و از منظر بسـیار یاو از گذشـته ها یشـخصیت و رفتارها یدارنـد. تاثیـر محیـط )به طور عام( بر انسـان و بر شـکل گیر

 یجامعه شناسـ ،یشناسـ یزیبای ،یمختلـف علـوم )روان شناسـ یبـوده اسـت و در عصـر حاضـر نیـز نظـر متفکران رشـته هـا همـورد توجـ

 و فلسـفه( را بـه خـود جلب نموده اسـت.

 
.1393:59و عباس زاده یقم یگذار بر کالبد شهر ،ماخذ نار ریفرهنگ تاث یاجزا 1نمودار   
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در عین  یزیسـت یشـود. بر اسـاس این اصـول و قواعد اسـت که مجتمع ها یاطـاق م« شـکل گرفته اسـت

آینـد و قابلیت تمییـز  یدر مـ« تمامیت با هویـت»مختلـف بـه صـورت یـك سـاخته شـدن بـه دسـت افـراد 

را پیدا می کنند  زمینه فراهم شدن شکل گیری مجتمع های زیستی با ارزش های فرهنگی با از دیگر نمونه ها

 (17:1366ایده ها و آرمان ها برتر ایجاد می شوند .  )راپاپورت ،

فرهنگ » یوجـود دارد، ولـی از منظـر صاحبنظـران چندفرهنگـ یگرایـ از فرهنگ یگرچـه تعاریـف متفاوتـ

 یت هـا را شـامل دانـد بلکـه آن دسـته از تفاوت هـا و هو یرا ناظـر بـر هرگونـه تفـاوت و هویت نم «یگرایـ

 کـه گروه هـا و مـردم خویش یاتـمجموعـه عقایـد و اقدم یبـه معنـ -شـود کـه ریشـه در فرهنـگ یمـ

نوع تدارد. ایـن  -دهنـد یخـود را بـا ان هـا سـازمان م یو جمع یفـرد یو زندگ یجهان فهمـ ،یفهمـ

 در یـك یفرهنگـ

 یـوع فرهنگـبه تن یراهـ یچندفرهنگ گرایـ یریشـه دارد. بنابرایـن و یو مشـترک و تاریخـ ینظـام معنایـ 

ر جوامـع د یتنـوع فرهنگ یقلمـداد کرده اسـت. لذا و یفرهنـگ و نه هـر تفاوت بر یمبنت ییـا تفاوت هـا

 مـدرن را بر پایه سـه نوع تنوع تشـریح کرده است:

بـا فرهنگ مسـلط  یو معنای یضمـن اشـتراک ارزشـ یفرهنگـ اعضای چنین «یتنـوع خـرده فرهنگـ»-1 

 سـاختارمتفـاوت یـا  یـسـبك زندگ یبـرا یفضایـ ،«یفرهنگ فضایـ»اشـند تـا در چهارچـوب همـان بدر 

در صورتی در شهر شاهو چنیین تنوع خرده فرهنگی وجود ندارد جامعه نامتعـارف ارائـه کننـد؛  یخانوادگـ

 یك دست با زندگی شهر نشینی که تازگی به شهر تبدیل شده است 

فرهنـگ حاکم به  یجامعـه نسـبت بـه اصـول و ارزش ها یاعضـا یکـه برخـ یزمانـ :«یتنـوع نگرشـ» -2

یـا جامعـه  یتنـوع انجمنـ»را جایگزیـن آن نماینـد؛ و  یدیگر یشـدت منتقـد بـوده و درصددند ارزش هـا

و اجتماعـات کـم و بیـش سـازمان یافتـه  یخودآگاهـ یمدرن تـوام با نوع جوامـعدر  یشـامل گروه هایـ: «یا

و نگرشی منسجم و یدک دست کنند. یخـود زیسـت مـو عمـل خاص  یاسـت کـه بـر طبـق سیسـتم اعتقـاد

 می باشد این باعث به وجود آمدن مجتمع های زیستی در این شهر شده است 
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 Rapoport،2008شهر ؛ماخذ ., یو كالبد یفرهنگ و نسبت آن طراح یاجزا.2نمودار 

 منظر شهری 

منظر شهری، ترکیب نسبتاً جدیدی است که پیش از آنکه دست اندرکاران علم و نظر به تبیین آن بپردازند، در 

کوین »، که کتاب  50در دهه « مزینی»میان مردم و حرفه مندان مورد استفاده واقع شد. نخستین بار مرحوم دکتر 

ترجمه کرد، این مفهوم را در ادبیات « یمای شهرس»)یا تصور شهروندان از شهر( را « تصویر شهر»به نام « لینچ 

های بسیار، سیمای شهر تنها واژه برای صحبت کردن ای و علمی ایران مطرح ساخت. از آن پس تا سالحرفه

درباره مفهوم، معنا و صورت شهر بود و در ابتدا بیشترین کاربرد مفهومی این واژه، ریخت شهر و فیزیك 

س از آن اصطالح منظر شهری پیدا شد. این اتفاق در ابتدا بیشتر متکی بر تنوع زبانی ها بود. دو دهه پساختمان

ای و تجربی تعریف های ایران، سطح حرفهبود تا عمق فلسفی. اما با تشکیل کرسی آموزش منظر در دانشگاه

و اشتراکات آن با طراحی ها پیرامون سیما یا منظر منظر به مرتبه علمی ارتقا پیدا کرد. اگرچه هنوز دامنه مناقشه
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شهری، فضای سبز، مرمت شهری، محیط زیست و امثال آن کم و بیش جریان دارد، اما پشتوانه محکم علمی و 

تازه پدید آمده را پاسخ می دهد. اگرچه استوارشدن معنای  پرسشهای نظریه های مبنایی منظر به سهولت، 

خصص و رواج شهرت، تالشی بیشتر از آنچه در دنیا معمول صحیح از پدیده ها در ایران به دلیل رایج نبودن ت

سیما و منظر شهری، تجارب »است، نیاز دارد. در نخستین همایشی که وزارت مسکن و شهرسازی تحت عنوان 

ها برگزار کرد، با مدیریت گروه بزرگی از اساتید شهرسازی دانشگاه 1382در سال « انداز آیندهجهانی و چشم

منظر شهری عینیتی است که مستقل از انسان “ارائه شد :  -مثابه خشت اول که کج نهاده شد ـ بهاین تعریف

(. بعداً همین تلقی نادرست خطاهای دیگری را به 1383)باغ نظر، ” وجود دارد و توسط او ادراک می شود

، چیزی است عینی  آید. منظرمنظر شهری، واقعیتی عینی است که در مشاهده هر فرد به دیده می“همراه آورد: 

و منظر ذهنی معنایی نخواهد داشت جز چیزی که به چشم آید ولی به چشم دل. منظر حوزه قابل رؤیت از کی 

نقطه ، کی مسیر و مکان ویژه است. بستر منظر شهر؛ هندسه فضا ، کالبد و به عبارت دیگر ، فرم کالبدی است. 

ورت می گرفت؛ اگرچه نویسندگان آنها تالش می کنند همه این تلق یها با رواج تعریف ارسطویی از شهر ص

تعبیر قدیمی را با آرایش جدید و ادبیات روز عرضه کنند، اما حاکمیت تلقی کالبدی از شهر در متن تعابیر آنها 

 سید امیر منصوری .”پیدا است

 مفهوم كالبد معماری شهرها 

 اشـهر در هویت شـهر ر یو کالبـد یسـاختاراست. اهمیت بعـد  یاز سیر تکامل شـهر یکالبد شـهر نشـان 

 :و باعث زیبایی طراحی منظر شهری مجتمع های زیستی خواهد شد  کرد یتـوان از  چنـد وجه بررسـ یم

و  یدادن آثـار تاریخـ یشـهر بـا جـا یو بافت قدیمـ یبافـت تاریخـ ؛یو قدیمـ یالـف( بافـت تاریخـ 

از مهمتریـن عناصـر تشـکیل  یدر آنجـا یکـ یدر خـود و وقـوع  اتفاقـات و حـوادث مهـم تاریخـ یمعمـار

تواند عنصـر هویت بخش یك شـهر باشـد؛  یم یخود بـه تنهایـ ودنبـ یدهنده هویت شهرهاسـت. تاریخـ

 دارند. یهویـت شـهردر  یبعنـوان جلوه تاریخ شـهر اهمیت بسـیار یتاریخـ یو بافت هـا یپس آثـار تاریخ

باشـد: مصالح  یب( بافت جدید شـهر؛ بافت جدید شـهرها نشان دهنده سـیر پیشـرفت و توسعه شـهرها م 

ها، مراکـز  تانو شـکل شـهر، پارک هـا و پارکینگ هـا و بیمارسـ یبکار رفتـه در آثـار سـاخته شـده، طراحـ

شهر شاهو با وجود یکی از شهرهای که تازه صـر و مدرن نشـانگر تاریـخ معا یو.... همگـ یخرید و تفریحـ

 به شهر تبدیل شده است نیازی به برنامه ریزی دارد .
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کـه اغلب در  یفرسـوده شـهر یفرسـوده و حومـه شـهر؛ بافـت هـا یشـهر هاست. ج( بافـت هـا شـدن

شـوند نتیجـه حرکات  یکیل مشـهرها و صنایع و یا در حومه شـهرها تشـ یو مرکز یکنـار بافت هـا تاریخ

 یهـا یو نابرابـر رتمهاجـ ،ینتیجـه فقـر شـهر یفرسـوده شـهر یدرون شـهر اسـت، بافـت هـا یاجتماع

بیشتر مهاجرین به شهر شاهو عشایر روستاهای اطرف می باشند که محل سکونت شـهرها اسـت. یاجتماع

 تاریخی در این شهر وجود نداردخودرا در این شهر انتخاب کرده اند و بافت فرسوده و 

اسـت. این امر نشـان دهنده  یو اجتماع یطبقاتـ یهـا یشـدن نابرابـر ینتیجـه مکانـ یکالبـد و بافـت شـهر

 یاسـت. هویت کالبـد و هویت اجتماع یشـهر بر کالبد شـهر یو اقتصاد یفرهنگ - یتاثیـرات هویـت اجتماعـ

کالبـد در یـك شـهر عـاوه بـر اینکـه  ویـتگذارنـد. ه یل بـر هـم تاثیر مجامعـه بـه طـور متقابـ یو فرهنگـ

 یدیگـر در ارتباط با حیـات اجتماع یدهـد. از سـو یرا شـکل م یاز هویـت شـهر یبخـش مهمـ یاز سـوی

شـکل دهنده هویت کالبد نشـان دهنده   یارزش هـا یدهد. پربار یبدسـت م یآن شـهر اطاعات یو فرهنگـ

اسـت  یاجتماع یشـهر اسـت؛ بخاطر اینکـه هویـت مشـترک، بناهـا در یو فرهنگ یحیات اجتماع یر بارپ

   (p ,2010 ;Kaypak329 ).است تشـکیل شـده  یشـدن حیـات اجتماع یکه به واسـطه مکانـ

 52،1380جدول شماره . نیازهای انسانی در کیفیت طراحی کالبد شهر ؛ماخذ:

 کیفیتهای طراحی مربوطه  نیازهای انسانی 

تسهیالت وتجهیزات کافی ،آسایش)دما،آفتاب  نیاز فیزیولوژیك 

،باران،تنظیمی اقلیمی خرد (استحکام تعادل مبتنی بر 

 بوم شناسی 

ایمنی معابر ،نظارت و مراقبت ،محرومیت  نیازهای ایمنی 

 ،نفوذپذیریو انعطاف پذیری ،مدیریت بحران ،...

هویت ،حس مکان ،تسهیالت اجتماعی   نیاز به تعلق داشتن

 ،خوانایی،تناسب بصری ،فرهنگی بومی محلی ...

حس تعلق به فضا ،ماندگاری  کنار اقوام فامیل و  نیاز به قدر احترام 

 خویشاوندان ،فردیت و تعلق داشتن به گروه ..

 

فرصت های برای شخصی سازی فضا ومشارکت در  نیاز به شکوفایی

 طراحی ،تنوع 

 نماو منظر ،غنا ،زیباشناسی،معماری  منطقه  نیاز به زیبایی
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 در معماری و شهر  یاجتماع -ینگرش فرهنگ

 یدر شـکل گیر امـلرا تعیین کننده تریـن عو یفرهنـگ، باورهـا و روش زندگـ ،یاجتماعـ یدر دیدگاه هـا

 یدو به شـمار م یدانند و سـایر عوامل چون اقلیـم، اقتصاد و غیـره را جـزو عوامـل درجـه  یم یمعمـار

 یطراحـ»را چنیـن تعریـف نمـود:  یپایدار بـه لحاظ اجتماعـ یتـوان طراحـ یآورند. بر اسـاس ایـن نگـرش م

 یزمـان ممکـن هم خوانـ حداکثـر یاانسـان بـر یزندگـ یکـه بـا فرهنـگ، رفتارهـا و روش هـا یفضاهای

 یرا فراهـم کنـد؛ چنان کـه کیفیت فضای یطوالنـ یزمان هـا یبـرا یداشـته باشـد و بسـتر مناسـب زندگـ

بنابراین ناگفته « او را تضمیـن کنـد. یانسـان هماهنگ باشـد و کیفیت زندگـ یدر طـول زمان با نیازهـا

 یافـراد جامعـه در محـدوده  یبرگرفتـه از ایدئولـوژ یجتماعـا یپایـداربـا رویکـرد  یپیداسـت کـه معمار

و  یکـه با درنظـر گرفتن اوضـاع فرهنگـ یا یآن هاسـت. از ایـن رو معمـار یجغرافیـا و پیرامون زندگ

 زا یبـه نیازهای یپاسـخگوی یرا برا یشـود و ظرف مناسـب یسـاخته م یایدئولوژیك حاکم بر جوامع انسـان

مخاطـب به  یایجاد حـس تعلق خاطـر و عاقه مند یبـرا یآورد، بالطبع بخت بیشـتر یفراهم مـ این دسـت

کیفیت آن را  ،یباید در کنـار تقویت جریـان زندگـ یپایـدار بـه لحاظ اجتماعـ یخـود خواهد داشـت. فضـا

گیـرد که بـا توجـه بیـش از حـد بـه  یشـکل م ینیز بهبود بخشـد؛ چراکه ایـن رویکـرد در مقابـل جریاناتـ

 یسـاختمان را به عنـوان ماشـین یـا تندیـس م کـهو غیـره  یخـارج از معمـار یها یمسـایل فرمـال، تئور

در  یاسـتفاده کنندگان از فضا، نقشـ یدهد و زندگ یآن ها پاسـخ م یمحض هنـر یبیننـد که بـه نیازهـا

که بـا فرهنـگ و  یدر چنیـن فضاهای یتـوان امیـدوار بود بـا زندگ یرتیب مآن ندارد. بـه این ت یشـکل گیر

تقویـت گـردد  یارتباط انسـان و معمار ،یزندگ یکیفـ یانطبـاق دارد و تأمین اسـتانداردها عاجتمـا یرفتارهـا

کـه بـا  یعاجتما یکه پایـدار یارتقـا یابد. از آن جایـ ینسـبت بـه معمـار یو فرهنـگ و ادراک عمومـ

تواند بـه  ینم یانسـان یابـه رفتاره یوابسـتگ یدر درون فضـا سـر و کار دارد، به واسـطه  یاتفاقـات جـار

در  یاجتماعـ یکـه پایـدار یا یزمانـ یتضمین شـود. بـه عبارت دیگـر، گسـتره  ،یکالبد یمیـزان پایـدار

در  یاجتماعـ یباشـد. از همیـن رو پایـدار یاش م یپـردازد، کوتاه تـر از نـوع کالبـد یبـه آن م یتئـور

بیشـتر بـر منطبق سـاختن فضـا بـا  ،یطوالنـ یسـال ها یبـرا قـاتاتفا یمقابـل پرداختـن بـه پایدارسـاز

ی اجتماعی نتیجه پایدارکند. یتمرکـز م یزمـان حـال و افزایـش کیفیت جریـان زندگ یرفتـار یالگوها

تر شـدن  یهرچـه طوالن یامـا برا پایداری مجتمع های زیستی شهری برای رفاه حال شهروندان می باشد .

 منطبق یباید بـه فضا این قابلیـت را داد که خـود را بـا تغییرات در روش زندگ ،یدوام ایـن جریـان زندگ

در نظر گرفت کـه فضـا را انعطاف پذیر نمایـد. به این  یرا در طراحـ یسـازد یا به عبـارت دیگـر معیارهایـ
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 یتواننـد در ظـرف فضایـ یکننـد، هم چنان  در ً م یتغییـر م یرفتار یترتیـب در طول زمـان کـه الگوهـا

. در ایـن راسـتا، معمـاران در دوران معاصـر در دگردن یگرفتـه بودند، جـار یکـه قبا آن جـا یانعطاف پذیر

 ،یاز علـوم مختلـف ماننـد زیست شناسـ یمختلـف از آن چـه در بخش هایـ یو زمان هـا مکان هـا

گـذرد، بهـره گرفتـه  یغیـره مزیبا شناسی و منظر شهری و آینده نگری و  یفلسـفه، دین شناسـ ،یروانشناسـ

گرفته آن ها را به ابزاری ،بهره گـذرد یم یرمعما ینگاه بـه آن چـه در دنیـا یبـرا یو آن هـا را بـه ابـزار

(پس از فروکش کردن تب 8:1384برای نگاه به آن چه در دنیا ی معماری می گذزد ،تبدیل نمود )معماریان ،

سبك های که در ده های اخیر در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند نیز ،توجه به معماری انسان گرا ،به 

ای انسان شهر نشین در ابعاد مختلف باشد منجر به شکل گیری رویکرد عنوان تولیدی که باید پاسخ گو ی نیازه

هایی شد که عنوان رویکرد اجتماعی شناخته شد و زیبایی منظر شهری و رویکرد اجتماعی می باشد .)رئیسی 

،6:1386) 

ـن شـود، در حقیقـت برخاسـته از همی یمطـرح م یدر معمار «یاجتماع یپایـدار»آنچـه امروزه با عنوان 

اسـت و در ایـن نگرش تأثیـر رفتارهـا، اعتقـادات و فرهنگ  یدر معمار یاجتماع -یفرهنگ یرویکردهـا

پیـش تاکنون، محققیـن  لسـا یاز حدود سـ»گیرد.  یدر درجـه نخسـت اهمیـت قـرار م یجامعه در معمـار

خـود به موضـوع  یاجتماع -یگـبـا نگرش خـاص فرهن«  پـاول الیـور»و «  آمـوس راپاپـورت»چـون  ینامدار

از هنگام ظهور علم تاریـخ هنر،  ،ییادمانـ یفرهنـگ و جامعـه پرداخته اند. به اعتقـاد آن ها معمار ،یمعمار

زیسـته اند کـه  یم یاز مـردم گذشـته در بناهایـ یکـه بسـیار یمورخـان بـوده اسـت؛ درحال یموضوع اصل

ایـن  ینبوده انـد. ثمـره  ییادمانـ یبناها یشناسـ یو زیبای یهنـر یارزش ها یاز نـگاه مورخان هنـر دارا

گذشـتگان بـود کـه تـا آن زمان نادیـده  یاز معمار یتوجـه به بخش بزرگـ ،یانسـان یسـاخته ها یمرزبند

ن اسـت. یـك سـرزمی 250فرهنگ شناسـان فهـم فرهنـگ مردم   یاصلـ یشـد. بنابراین دغدغـه  یم نگاشـتها

دشـوار است. محققین معمـار بیشـتر از میـان  یامـا بـا توجـه بـه حـدود تعریف ارائه شـده، این کار بسـ

دینی  که پدیدآورندگان افکار و ،یاعـاجتم یتعاریـف متعـدد فرهنـگ، بـر آداب و رسـوم، سـنت ها، کردارهـا

بـه نتایـج مـورد نظـر در  یدسـت یاب یود. بـراشـ یتوجـه م آن ها دارای سنت های خاص دینی بوده اند ،

مـورد  یبه جامعـه  یموجـود در علـوم اجتماع یاز روش هـا یمحقـق بـا بهره گیـر ،یاجتماعـ یدیگاه هـا

پردازد.)معماریان  یم ینظـر خـود وارد شـده و بـا ابـزار خـود بـه سـنجش رفتارهـا و روابـط اجتماعـ

 (1368:1384و369،
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هسـتند.  یبـا عنـوان ظـرف مکان ید توجـه کرد کـه این رفتارهـا و رابطه هـا و فعایت ها نیازمنـد بسـتربایـ

دارد. مقیـاس ایـن ظرف هـا گوناگـون اسـت. ظـرف  ینیـاز بـه یـك ظـرف مکانـ یهر رابطـه اجتماعـ

 یباشـد. از ایـن رو نگـرش اجتماع یم یو ملـ یبنـا، شـهر، منطقـه، بیـن منطقـه ا یدر برگیرنـده  یمکانـ

پـردازد. بـه ایـن صـورت کـه، در هـر  یآن هـا م یرابطـه فعالیت هـا و ظـرف مکانـ یبـه مطالعه و بررسـ

 یظـرف مکان

در  این نگرش بیشترین اهمیت را بر تاثیر رفتارهای فرهنگی و اعتقادات برای جامعه معمار دارد . رویکرد 

نیستند بلکه ابتدای کار بر اساس معیارهای شکلی یا اقلیمی و یافضایی و محیطی یك بنا  اجتماعی پژوهشگران

را تحلیل کنند :بلکه مخاطب خود با دنیای فرهنگی و با معنای آشنای بزرگ معماری و طراحی منظر شهری 

 (376:1384معرفی و تحلیل می کنند )معماریان ،

 ی...( معلولتاالر عروسی )در اینجـا خانـه، مسـجد و  یکانـمحققیـن فرهنگ گـرا معتقدنـد شـکل ظـرف م

و  یاکولوژیکـ ،یاقتصـاد ،یدیگـر، بـه رد نظریه اقلیمـ یعلـل آن جامعـه. بـه سـخن یاسـت از فرهنگ  هـا

داننـد. بنـا بـر نگـرش  یبنـا م یاز ایـن علـل را عامل شـکل گیر یپردازنـد کـه هـر کـدام یکـ یغیـره م

 ،یجهان بینـ یاسـت کـه در ارتبـاط بـا طبیعـت، اجتمـاع، ایدئولـوژ یبنا محصولـ ،یاجتماعـ -ینگـفره

و  یمنابـع اقتصاد ،یو گروهـ یفـرد ینیازهـا ،یمـاد ینیازهـا ،یروانـ یاجتماعـ ینیازهـا ،یروش زندگـ

 گیرد . یفنون قابل دسـترس شـکل م

بنا را به دو گـروه عوامل تعیین  یبـر شـکل گیرار تأثیرگذ ینیروهـاصاحب نظـران نگـرش فرهنگ گـرا، 

گفته  ینماینـد. عامل هـا بـه نیروهـا، شـرایط و تأثیرات یو عوامـل تعیین کننـده تقسـیم م یغیرمـاد یکننده 

 یایـن پـخـاص در بـر داشـته باشـد. بنابر یشـود کـه بـا دیگر چیزها عمـل نموده و حاصـل آن نتیجه ا یم

در شـکل و کالبـد از وظایف محقـق این  یو فرهنگـ ینیروهـا، شـرایط و تأثیـرات اجتماعـ مبـردن و فه

(.با توجه به چنیین تعریفی  می توان پی برد که مطالعات 372-376،:1389)معماریان باشـد یموضوع م

 ی و نیروی انسانی خبره داشته است.روانشناسی محیط نیز تاثیر به سزایی در پژوهشات بر نگرش های اجتماع

پیشینه پایداری اجتماعی در روانشناسی محیط ،معقول و منطقی به نظر می رسد . روانشناسی است که تعامل 

و روابط متقابل تجربه ها و فعالیت های  انسانی در محالت شهری از نظر منظر شهری و مجتمع های زیستی 

 (.canter.2:1981محیط و کالبد اطراف تجزیه و تحلیل می کند )جنبه های متناسب  اجتماعی و فیزیکی 
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در روانشناسی با مفهوم جامعه ،یکی از مفاهیمی است که در جامعه شناسی کاربرد زیادی دارد . فرهنگ با 

ارزش هایی که اعضای یك گروه معین بدان باور دارند . هنجارهای که از آن پیروی می کنند و کاالهای مادی 

ی کنند . فرهنگ مجموعه قواعدی را می آفریند که شکل ساخته شده ،بازتابی از آن است .جامعه شهر تولید م

نشینی با مجموعه فرهنگ  ارزشها ،باورها ،جهان بینی و نظام های نمادین مشترک ،به محیط خود معنی  می 

 (152،1386و توالیی،Rapoport)،1977_دهند .و فضاهای خالی را به مکان تبدیل می کنند .

آداب رسوم )شیوه های عملکرد مرسوم خو کرده ( باعث عرفها ها و پایداری آداب رسوم مهم تری که داللت 

های  مهم شایست و ناشایایست  دارند( ازجمله روش هایی  هستند که به بروز هنجار  ها  منجر شده و فرهنگ 

ید در یك فرهنگ خاص وجود داشته باشند  را می سازد  یك هنجار به معیار تثبیت  شده ای آز آنچه که با

.اطالق می شود . به شهری که در انها حتی طراحی  و منظر شهری هنجارهای و معیار استفاده  قرار می گیرد 

. که گفته می شود   که دارای ساختار هنجارمند است  و فرهنگ و مجتمع های زیستی و طراحی منظر شهری 

و منطقه توریستی می شود از جمله شهر شاهو از آن دسته های است  باعث ایجاد فضای مناسب گردشگری

( بر 185:1386که الحاق شهر قشالق و منصور آقایی  باعث به وجود آمدن  شهر شاهو شده است )کوئن ،

اساس یافته های از ارزشها،آرمان های انتراغی هستند ،حال آنکه هنجارها ،اصول قواعد معنا داری هستند که 

ی رودمردم آنها را   رعایت کنند ،باعث جذب شهرها   قرار می گیرند )باید ها ( و) نبایدها(  در زندگی انتظار م

سـاختار هنجارمند  یکه دارا ی. در اجتماعاجتماعی هستند و آداب رسوم عرف و سنتها  را به وجود می آورند 

 یرفتـار یناگـون چـه الگوهـاگو یآمـوزد کـه در موقعیت هـا یشـدن م یاسـت، فرد از طریق اجتماع

ناشایسـت چیسـت. نظـارت  یرفتار یشایسـته و الگوها یرفتار یاسـت و تفـاوت میـان الگوها یپذیرفتنـ

 یشـود. این نظـارت به روش هـا و وسـایل یشـدن اطاق م یاجتماعـدر واقـع بـه بسـط فراگرد  یاجتماعـ

یـك  یشـوند تا افـراد را وا دارند که خودشـان را با چشـم هـا یمرتبط اسـت کـه در جامعه به کار بسـته مـ

در خصـوص  یك یاعضـا یگـروه یـا جامعـه خـاص تطبیـق دهنـد. به گفتـه گیدنـز )فرهنـگ( به شـیوه زندگ

در  یو توجـه آن به محیط شـهر یاثر معمـار یبر نحـوه شـکل گیـر ینحـوه تأثیر فرهنگ و نظـارت اجتماع

 یشـود. سـامانده یهماهنـگ و منسـجم پرداختـه م یشـهر یو طراح ییك معمـار یشـکل گیر فرایند

 یفضـا را بـه شـکل مجموعه هایـ رت،تـوان دیـد. راپاپـو یم« صحنـه»عوامـل چهارگانـه فضـا را در مفهـوم 

 یتهـا را درون خـود جـااز فعالی یاز فضاسـت کـه نظامـ یمحـدوده ا»دانـد. صحنـه  یپویـا از صحنه هـا مـ

صحنه »قابـل انتظـار به وجـود آورد.  یکـه رفتارهـا با محیـط درون آن فضـا روابطـ یدهـد بـه صورتـ یم

شـوند و کاما چراکـه هر  یاز یکدیگر  تحت تأثیر فرهنگ هسـتند؛ ً تفکیك م یارنشـانه گذ یهـا با نظـام ها
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یابد. بسـتر  یم یرددر صـور مختلـف فرم، عملکـرد و معنا تجلـاز فضـا و زمان دا یدرک متفاوت یفرهنگـ

باشـد.  ییك تمدن م ییك جامعه که بیانگر فرهنگ و شـیوه شـهر نشـین یاجتماع یو ارتقا زندگ یشـکل گیر

 یمعنایـ یدر زمینـه ا ،یکالبـد یدر بسـتر ،یاسـت برخاسـته از تلفیق روابـط اجتماعـ یعینیت یشـهر یفضا

شـود نـه  یامـروز مـا دیـده م ی. آنچـه در شـهرهایانسـان یمورد نیـاز جمع یعملکردهایـ یسـتاو در را

مانـده از توده  یباق یمحصـول کنار هـم قـرار گرفتن بناهـا و تکه هـا یخالـ یکـه فضاهای یشـهر یفضـا

د. شـاید اینگونه باشـد که در شـهر؛ اول کنن یرا بـه ذهن متبادر م یهسـتند کـه کمتـر معنـا و مفهومـ یهایـ

اسـت. مهمترین ابـزار درجهـت  یشـهر یماند، فضـا یم یشـوند و آنچـه باقـ یسـاختمانها سـاخته مـ

هـای عمومی اسـت و اما در میـان عرصه هـای عمومـی، فضـای -تقویت  جامعـه مدنـی تقویـت عرصه

اجتماعی اش مـی تواند عرصه مطلوبـی برای رشـد  ـردی و کارکشـهری فضایـی اسـت که بـا سـاختار کالبـد

و بالندگی جامعه مدنـی ارائه دهـد. فضایی که مکان تعامـات اجتماعی، برخوردهـای اجتماعـی، تبـادالت 

 (.1380برای این نوع فعالیت ها  است. )حبیبی  لـیحاجتماعـی و م

انسـان بـر همدیگـر تأثیـر متقابـل دارنـد. ایـن تأثیـر بـه گفـت کـه محیـط و رفتـار در مجموع می توان 

ایـن مـوارد، از فرهنـگ، اعتقـادات و  یدارد کـه هـر دو یفـرد یها یو شایسـتگ یمحیطـ یقابلیت هـا

از محیط اسـت و بـا گـذر از محیـط  یکه رفتار ناشـ یگیرنـد. از آن جایـ یجامعـه سرچشـمه م یارزش هـا

باشـد. فـرد چه به  نحـو مثبت و در  یگیـرد، به شـدت تحـت تأثیـر فرهنـگ و اجتمـاع م یکل مشـ یروانـ

و در ضدیت با ایـن دو رفتار کند، رفتـار او  یاجتمـاع و فرهنگ و چـه بـه نحو منفـ یارزش ها یراسـتا

موضوعـات مـورد نظـر  ارتبـاط فرهنـگ و کالبـد شـهری ازی ،یـا فرهنگ یاجتماعـ یپیوسـته معلـول علتـ

. -1و نظـم اندامـواره یـا سـازمند در مرمـت  یمنظـر سـاز اندیشـمندان فرهنگ گرا بـوده کـه در ادامه به آن

مربـوط به آنهـا از تعامل  یتاریخ یاسـت شـهرها و بافـت هـاشده راسـکین معتقد : «ینظریـه منظرسـاز»

بایـد از قوانین  یـود آمده انـد. بنابراین در امر مرمت شـهربه وج یطبیع یانسـان سـاخت و فضـا یفضـا

مـورد اسـتفاده قـرار  شهرینظم اندامـواره یا »کهن .  یبهره حسـت و سـپس آنها را در بافت ها یمنظر سـاز

آنهـا از یـك نظـم انـدام واره  یشـده، برخـوردار یبافـت کهـن شـهر یآنچـه باعـث زیبایـ«: داد؛ سـازمند

بر  راسـکینسرچشـمه گرفتـه اسـت.  یانسـان و هسـت  القه و میل به زیبایی اسـت. ایـن نظـم از قدیت خ

: «یاصـل فناپذیـر»-3را مطرح سـاخت کـه در امرمرمت موثر واقع شـدند؛   ینظرات فـوق، اصول یمبنـا

 یو در طـول عمـر اثر صـورت پذیرد تـا ورود بـه دنیا یاسـت کـه بایـد بـه آرامـ یو بطئ یآیین یمرمت امـر

رسـیده باشـد بایـد  ییـا پیر یبه دوران کهنسـال یبافتـ اکـه بنا ی یرا بـه تعویق بیانـدازد. در صورتـ یکهنسـال
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هایـش را بکشـد؛ در سـاخت  دخالت صنعت«: اصل عدم تکـرار»-4آخرین نفس .  یاجـازه داد تا به آرامـ

باعـث خلق اشـکال یکسـان و غیـر متنـوع شـده اسـت اشـکال یکسـان توسـط  یشـهر یفضاهـا بنـا و

نمایدو انسـان  ینیسـتند و انسـان بـر اسـاس طبیعـت منتـوع خو گرفتـه و عمل مـ کذهـن انسـان قابـل در

«: اصـل عمر اعتبـار» -5نـد؛ ک یفکـر م ییـادواره هـا یاندیشـد بلکه به  بناهـا ینمـ یمعمولـ یبـه خانـه هـا

 یو بلکه سـاخت همیشـگ بودهیك نسـل ن یسـاخته تنها برا یمـ یکـه انسـان تـا قبـل از انقـاب صنعت یآثـار

دارد؛   یك تسل کمتـر از  یسـازد، عمـر یاسـت. لیکـن آنچـه انسـان معاصـر مـ یداشـته و اصـل برجاودانگـ

گذشـته تنهـا متعلق به نسـل امـروز نیسـتند. بلکه بـه آینـدگان  ییـادواره ا یبناهـا«: اصـل عـدم دخالـت» -6.

اصـل »-7تنهـا در خصـوص سـهم خود حق اظهـار نظـر دارد. 7و گذشـتگان نیـز تعلـق داردند. هر نسـل  .

پابرجا و زنـده  اگـر بنـا، بافـت یـا مجموعه به طـور مـداوم مـورد مرمت قرار گیـرد، همیشـه: «یمرمـت آیینـ

 یکهـن، بهبـود کالبـد بدون دخالت مسـتقیم و بـارز م یماند. هدف راسـکین از دخالـت در بافت ها یم

 یشـد کـه امـروزه مـا آن را طراح یماشـین، سـرآغاز تفکـر یگـذارد. این جنبش بـا وجود امتناع از کاربر

و روزمـره انسـان هـا بـود.  یمحصـوالت معمولـبـا سـاخت  ینامیـم. هـدف آن انطبـاق اصـول هنـر یم

تعریف شـده، از  یو فضاها او سـاخت مبلمان مکان ه یدکوراسـیون داخل یطراحـ یویلیام موریـس بـرا

او کار خـوب بیـان یـك فرهنـگ  یبـرا»خواسـت.  یم یدوسـتان و همـکاران نقـاش و پیکر تراش خود یار

معناسـت. مبـداء هنـر، مبداء  یاه اندوختـه ویـژه طبقـه زحمتکش نباشـد، بکـه هـرگ یکامـل اسـت، فرهنگـ

هفد از طراحی منظم و فاصله زمان را کم کردن مسیر روزمره در طراحی شهری می باشد )شوای «مردم اسـت

،171:1384) 

  یشهر یفضاها یراپاپورت و ابعاد فرهنگ

اش تجزیـه کـرده و آنهـا را  یسـاختار یتوان شـهر را بـه اجـزا یم یسـهولت مطالعـه  کیفیت محیط یبرا

 ی، در وهلـه اول فضای«سازمان محیط فضایی محیط» -1کند: یم یو معرفـ یقالـب چهار سـازمان طبقه بند در 

 -2.فضا با یگدیگر در ارتباط دارندتوسـط  یُمتقابـل در م انـد. زیـرا اصـوال مـردم و اشـیا از طریق جدای

شـوند ارتباط دارد. ُ و  یدرک م حیطکـه از طریق فرمها، جنسـها ُم یکه بـا مفاهیم« مفهومی محیط سـازمان »

گیرند؛.  ینشـانه ها، رنگ هـا، دورنماها، مصالح غیـره مـورد توجه قرار م یراتدر اینجـا تاث یکالبد یاجـزا

 ییـا عدم سـازگار یسـازگارو یانسـان یت هاشـدت و ریتم فعالی یبـه معن«: حیـطم زمانی وسـازمان »-3

از یکدیگـر  ـراز یکدیگ یآنها با یکدیگر اسـت. به اعتقـاد راپاپـورت، مـردم همان طـور که از نظـر فضای

شامل «ی محیطسـازمان ارتباطـ» (150:1390)پژوهنـده، مجزا باشندتوانند  یهـم م یجـدا هسـتند، از نظـر زمان
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در محیط است .از نظر راپاپورت در محیط شهری، این سازمان و مـردم و ارتبـاط مـردم و مـردم ارتباط محیط 

دو راه قابل درک است. پیوستگی با سیستم های جابجایی و ابزارها ی ارتباطی مثل تابلو و همچنین روابط 

سمان و دور نمایی این انسانی رو در رو قرار می گیرند در این  مقاله شهر شاهو با معماری سنگی و وخط آ

در طرح 6200شهر و شهروندان با توجه آمار و مساحت مجتمع های زیستی طرح تفسیلی فرهنگی و هنری 

،شبکه ارتباطی 2642و حمل نقل انبار داری 12000ورزشی 6344تفسیلی شهر شاهو می باشد و مذهبی 

ده است نیاز به برنامه ریزی مجتمع ش 1390الحاق دو روستا سبب به وجو آمدن شهر شاهو  در سال  268654

 (150:1390زیستی است )پژوهنده ،

 تحلیل معناشناخت فرهنگ بر شهرها

 یآغاز کرده و از آن جمله از انسان شناسـ یبه مطالعـه معن یعموم یراپاپـورت بـا اشـاره بـه افزایـش عاقمنـد 

 :شـود یراه شـیوه مختلف انجام ماز خال سـه  یبـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنـ ینـام م

تکیـه -2کـه آن روزهـا بسـیار رایـج بـوده، .  یزبان شناسـدر موجـود  یمعناشناسـ یاسـتفاده از مدل هـا-1

رشـته  که  غیر کالمی  یدر نهایـت، اسـتفاده از مدل هـا-3.  وجود داشته کـه از گذشـته هـم  یبـر نمادشناسـ

نسـبت بـه  یـکننـد ول یاغلـب از آن اسـتفاده م یشناسـالق و اخ یو روان شناسـ ینظیـر انسان شناسـ یهای

مفصل تـر هرکـدام از ایـن روش  یبرخـوردار اسـت. او سـپس بـه معرفـ یدو مـورد دیگـر، از رواج کمتـر

کنـد،   یاسـتفاده م یبسـیار از مدل هـا و مفاهیـم زبان  شناسـ ،یشناسـ یگوید که معن یهـا پرداختـه و م

هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه ها صحبـت کـرده  ـوصـرف و ً مثـا نح یهمان طـور کـه جمـات زبـان، دارا

 دیگـر تحلیـل کـرد.  یاز نشـانه ها یو معناشناسـان معتقدنـد کـه هـر نشـانه را بایـد در سیسـتم

وان بنیادین تریـن مسـئله راپاپـورت را پرسـش از درخصـوص رابطـه انسـان و محیـط مصنـوع، شـاید بتـ 

سـازند؟ آیـا همان طـور کـه نظریـات  ی. انسـان ها چرا محیط مصنـوع را منسـتدا یعلـت سـاختن و معمار

 یدهـد؟ سـرپناه یگوینـد، نیـاز بـه سـرپناه اسـت کـه آن هـا را بـه سـمت سـاختن سـوق م یموجـود م

دیگـر و نیـز  یحملـه حیوانـات و انسـان ها ،یآب وهوایـ یهـا در مقابـل فشـارهاآن  یکـه حافـظ بقـا

 ینم یباشـد؟ هیچ کـدام ایـن اسـتدالل ها  نظریه خودش را ً راپاپـورت را راضـ یماوراء طبیعـ ینیروهـا

آمـده اسـت. از  «یزیسـت یکند، نظریه مجتمع هـا یبنا م یمنشـاء فرهنگ»که شـرح آن در  یکنند و نهایتـا ا

داننـد که معتقد بود انسـان، قبـل از آنکه  یم زدیـكاین منظـر، آراء راپاپـورت را بـا آراء لوئیـس مامفـرد ن

اسـت چـون بسـیار پیش از آن کـه در سـاخت ابـزار مهـارت « نمادسـاز» یباشـد حیوان« ابزارسـاز» یحیوان
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ادامـه بـه تحلیل منشاءشـناخت شـهرها اشـاره می شـود. تحلیل  را سـاخت. در مذهـبپیـدا کنـد اسـطوره و 

گیری شـهرها  راپاپـورت ً می توانـد  منشاءشناخت فرهنگ بر شهرها از دیـدگاه فرهنگ گرایـان منشـا شـکل

سـاخته شـده توسـط دیگـران  یمحیط هـا ینظـم بخشـی قلمـداد شـود، مثـا مطـرح می کنـد: چـرا برخـ

 یاسـت کـه بـا مشـاهده  نقـاط مختلـف جهـان بـرا یاز مهم تریـن سـوال های ینظـم هسـتند؟ ایـن، یکـ یب

تـوان پذیرفـت  یرا از خـود  م یشـود؟ او در مواجهـه بـا ایـن سـوال، سـوال دیگـر یراپاپـورت مطـرح م

 ینظم هسـتند؟  آیا چنین قضاوت یه، بغریب صنـوعم یشـهرها و محیط هـاال پرسـد: آیـا اصـ یً م یکـه برخـ

ایـن دیدگاه را  ینویسـد نادرسـت یکـه راجـع به نظم شـهر م یدرسـت اسـت؟ او سـپس در ً و اصـا مقاالتـ

وجـود نظم  ،ینظمـ یصحبـت از نظـم در مقابـل ب یگیـرد: بهتر اسـت بـه جـا یاسـتدالل کـرده و نتیجه م

 یاتیك، قابل درک نباشـند امـا بـرا یما و در رویکرد یکـه شـاید برا یظم هایـن پذیریـم،گوناگـون را ب یهـا

رسـتند. بنابرایـن طبـق نظـر کامال دو یـك دارنـد قابـل درک  یدرون یکه نسـبت بـه آن ها رویکـرد یافراد

 یت که ماسـ یموضوعات ننظم خـاص خـودش را دارد و مطالعـه ایـن نظـم، از مهم تریـ ،یاو، هر شـهر

 یدربـاره آن فرهنـگ بـه ما بدهد. گذشـته از مسـئله منشـا نظم، فرآیند و چگونگ یتوانـد اطاعـات بسـیار

 یاین اندیشـمند حوزه فضا وسوسـه انگیز اسـت. بـه همیـن جهـت هـم بخشـ یایجـاد و اعمـال آن نیز بـرا

گویـد محیط زیسـت  یدهـد. او م یایجاد نظم اختصـاص م یـااز ایـن مجلد خـود را به توضیـح مکانیزم ه

 یاسـت، نظم یبیـش از نظـم فضایـ یمـردم و اشـیاء نیسـت و نظـم آن نیـز چیـز یحاصـل ترکیـب اتفاقـ

گیری شـهرها نظـم  در اصـل، منشـا شـکل یآیـد؛ ولـ یکـه اغلب تنهـا نظـم قابـل مشـاهده بـه حسـاب م

از آن  یتعابیـر مختلفـ«: بـه یـك شـهر، منظـم کـردن چهـار عامل است: فضـا یدهـ  مفـرض شـده و نظ

دهند .شهر شاهو با مردمان و زبان  یبـه آن را انجـام م یعمومـا طراحـان، کار نظم ده 1» . یوجـود دارد ولـ

هر کنار هم با نظم و محلی خود سورانی می باشد و اخالق مردم منطقه و رفتار اقوام وآشنایان و در محالت ش

معماری منطقه و نظلم این شهر نشانه فرهنگ و مشارکت مردم اجرای طرح و رعایت  حریم قانونی شهر ی و 

 نظم بخشیدن فضای شهری و منظر شهری و محیط زیست تعبیر می شود .

 راسکین و ابعاد فرهنگی فضاهای شهر

منحصـر بـه ایـن بـود که توسـط  یوالت صنعتـکار محصـ»بایـد در نظـر داشـت کـه در زمـان راسـکین 

 را تقلید کننـد بدون اینکـه متحمل خرج یدسـت ییك اثر بسـیار غنـ یو ریـزه کاریها یماشـین،  شـکل ظاهر

کـه هـم (. صنعتگران اشیاء را به گونه ای می ساختند 1378،287بنه ولو ،«)یا زحمتی مناسب با آن بشوند 

پیچیـده  یو هـم شـبیه آثار اسـتاد کاران باشـد. بدیـن ترتیـب ترکیبات گرانبهـا و طراح شـبیه مـواد گرانبهـا
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متوسـط در  یکـه سـابقا عامـت مرغوبیـت بـود و بـه طبقه اعیـان اختصـاص داشـت اینـك بـا هزینه ا

 یو اسـتقبال طبقـه مرفـه نوپـا قـرار م رشدرنـگ مـورد پذیـ یگرفـت کـه بـ یدسـترس همـه قـرار مـ

و اتخاذ آن  یمتوجـه تعیین مناسـبترین شـکل تاریخـ یو مباحثات روشـنفکر یگرفـت. اگرچه تحقیقات علم

 یگذشـته را در جسـتجو یفرهنگهـا یجدید بـود،  تولیـد کننـدگان اصول سـبك شناسـ یسـبك ملـ یبـرا

 ی. در نتیجـه، اسـتفاده ناشـیانه از تزئینـات در اغلـب مـوارد بـه ایجاد شـکافـدبردن ینـو، بـه یغمـا مـ یچیـز

خدمـت دیگـر »کـرد.  یشـد. نبـود طراحان تعلیـم دیـده وضـع را بدتـر م یبیـن سـبك و کارکـرد منجـر مـ

ماننـد  یـیعاز عناصـر طب یبعضـ یفرمـال رو یمطالعات علمـ« هنر کاربسـته»راسـکین بـه جنبش اصـاح 

بـه مطالعـه آنهـا  یو یـا شـناخت زیبایـ یصخـره هـا، درختـان و ابرهاسـت کـه تنهـا از جنبـه علـوم طبیعـ

انهـا را کـه اسـاس تاثـرات  یکند بـا کمك علـوم،  سـاختمان درونـ یمـ یپـردازد بلکـه راسـکین سـع ینمـ

و نقاشـان رمانتیـك « تورنـر»تحـت نفـوذ سـبك  هاو هرچنـد ک یاسـت،  مشـخص کنـد. نقشـها یهنـر

چـه  یشـود و بـه ایـن ترتیب ماننـد مقدمه ا یبه آثار آبسـتره نزدیك مـ یطرح شـده اسـت گاه به طور عجیب

 یتجسسـات آرتنـوو که به همیـن صـورت از توجـه بـه عناصـر طبیع یمجموعـه موریـس و چه برا یبرا

 یم یناشـ

با توجه به این که شهر شاهومسیر عبور مرور  هورامان می باشداین شهر در وسط « می آیند شوند ،به شمار 

جنگل های بلوط قرار دارد که فضای طبیعی شهر با توجه به محیط زیست و زیبایی شهر  فضاهای مصنوع 

 (.287،1378کمتر استفاده شده است و )بنه ولو 

بناها و بافت  یپیشـنهاد یکاربر ،یباشـد. بـه عقیـده وعمدهراسکین با اقدامات خود پایه گذار دو نظریه 

خود داشـته  یهم سـنخ با عملکرد قبل یبایـد عملکـرد یباشـد، یعن یکهـن بایـد در جهت تـداوم تاریخ یهـا

به مرمـت محتاطانـه  یاسـت؛ زیـرا و یبهسـاز ،یتاریخـ یباشـد. شـیوه اقـدام او در بناهـا و بافـت هـا

بنـا نهاده شـده  یتزیینـ -یداشـت. روش مداخلـه راسـکین، بیشـتر بر پایه روش حفاظتـ تقـاداع یتاریخ

را اینگونـه تعریـف  یموریـس، معمـار ،یاسـت. موریس و ابعاد فرهنگی فضاهای شهری در یـك تعریـف کلـ

 یکه جزئـ یگیرد و تـا زمان یبشـر را در بر م یاسـت کـه زندگ یشـامل تمـام محیط فیزیک ؛یکند: معمار یم

 یتوانیـم خـود را از حیطـه آن خـارج سـازیم، زیـرا کـه معمار یآییـم، نم یمتمـدن بشـمار م یاز دنیـا

کـره زمیـن ایجـاد  یانسـان، بـر رو ینیازهـا یاسـت که به اقتضـا یعبـارت از مجموعـه اصاحـات و تغییرات

توانیـم تمام منافع خـود  ینصیـب مانده انـد. ما نم یاز آن ب فعلـ آب و یب یشده اسـت کـه تنها صحراهـا

از مردمـان تحصیـل کـرده بگذاریم و آنهـا را مامور کنیـم  یدر اختیـار گـروه کوچکـ یرا در زمینـه معمـار
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کنیـم شـکل دهند و بعد  یرا که ما بایـد در آن زندگـ یمـا جسـتجو کننـد، کشـف کننـد، و محیطـ یکه برا

و کارکرد آن چیسـت.  یزده شـویم کـه ویژگـ مـا آن را سـاخته و پرداختـه تحویل بگیریم و سـپس شـگفت

را مدنظر قـرار  یو ارتبـاط آن بـا هنـر و زیبای یشناسـ یپدیـد آمـده در حیطـه زیبایـ یاجتماعـ الت او مشـک

با کار و تولید  یمحیط، بیگانگـ یودگـآن مانند آل یو پیامدهـا یسـاز یداد. موریس به وضوح مسـائل صنعت

آورد. او در  ینـوع بشـر بـه حسـاب مـ یبـرا یکیفیـت نـازل را بـه عنـوان دشـمن یدارا یانبـوه ابزارها

آورد.  یرو یواقعـ یکـرد بـه مبـارزه ا یروزمـره را تهدیـد مـ یکـه محیـط زندگـ یمقابل رشـد میکروب

 یعزلـت در برج عـاج خویش و خدمـت بـه طبقـه خاصـ یهنرمنـد به جـا کـهلیـام موریـس معتقـد بـود وی

انسـان ها شـرکت نمایـد و تمایـز میـان  یروزمره زندگ یاز اجتمـاع بایـد در تولید محصـوالت و اشـیا

هـر یـك از قواعـد ی ع دسـتهنرمنـد و صنعتگـر را فرامـوش کنـد. موریـس نام جنبـش خود را هنر و صنای

اسـت از  یاسـت. سـازمان در واقـع حاصلـ یُ قابـل شناسـای یکننـد کـه حیـط شـهر یم یپیـرو یمنظمـ

انـد. راپاپـورت  یاز کیفی حیط یایـن قواعـد کـه در ـت ّ نهایـت منعکس کننـده مفاهیـم متفاوتـ یاجـرا

خـودآگاه در مـورد یـك محیـط صحبـت کـرده یـا آن را  یرتـمعتقـد اسـت مـردم قبـل از ُم آن کـه بـه صو

کننـد و تصویـر  یپیدا م یناخودآگاه نسـبت به آن حسـ یقـرار دهنـد، بـه صورت یمـورد تحلیـل و ارزیابـ

کننـد  یبنـدد. بـه همیـن دلیـل احسـاس م یشـکل م هایش در ذهـن آن هـا یاز آن محیـط و ویژگ یکامل

اشـکال خانه هـا را دوسـت داشـته و یـا ندارنـد. منظور او اینسـت کـه  ییـا برخ یشـهر یاحنو یکـه برخ

کننـد. راپاپورت معتقد اسـت ذهن  یآن معن یانسـان ها قادرنـد محیط را با اسـتفاده از اشـاره ها و نشـانه ها

محیط پیرامونـش  یدسـته بند واست و بـه همین رو نیز دسـت بـه تمایز  یسـاز ییشـه درحال معنانسان هم

کنـد  یاز عملکرد نیسـت، بلکـه مهمترین جنبه آنسـت. همچنیـن تاکید م یجـدا ،یزنـد. از نظـر او معن یم

سـت.  از همیـن رو نیـز افـراد در ذهـن انسان ها ینداده انـد بلکـه معنـ یرا در خـود جـا یکـه چیزهـا معنـ

از  یرا از آن اخـذ کنند. بخشـ یمتفاوتـ یمختلـف، معانـ یبـه چیزهـا ـردنتواننـد بـا نـگاه ک یمختلـف م

توان جسـتجو  یمختلف م ینظرها و سـایق مـردم و معمـاران را نیز در همین مسـئله برداشـت هااختالف 

 یـامعن ن بلکه مدنظـر نقـادان و معمـارا یت اهمیـت دارد نـه معنـاکـرد. حـال آن چـه از نظـر راپاپـور

اسـت کـه اسـتفاده کنندگان از آن بنـا خواهنـد بـود و ایـن مسئله ایسـت کـه بـه زعـم او، ایـن روزهـا  یمردم

هسـتیم و همـواره،  یپوزیتیویسـت یگیرد چـرا که ما تحـت تاثیر رویکردها یقـرار م یتوجهـ یبسـیار مـورد ب

 یعلمـ یشـخصیت ها یشـود کـه معنـا یتصور م ـاناسـت. به عبـارت دیگـر، چن« بـودن یعلمـ»تاکید بر 

 یبـرد و تاکیـد م یدارد کـه راپاپـورت، ایـن مسـئله را زیـر سـوال م یبرتـر یمـردم عـاد ینسـبت به معنـا
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مذهـب را سـاخت. در ادامـه بـه تحلیل منشاءشـناخت  ن اسـتاسـتفاده کنندگا یکنـد کـه اصالـت، بـا معنـا

گیری  شـهرها اشـاره می شـود. تحلیل منشاءشناخت فرهنگ بر شهرها از دیـدگاه فرهنگ گرایـان منشـا شـکل

سـاخته  یمحیط هـا یشـهرها  راپاپـورت ً می توانـد نظـم بخشـی قلمـداد شـود مطـرح می کنـد: چـرا برخـ

مشـاهده  نقـاط  ااسـت کـه بـ یاز مهم تریـن سـوال های ینظـم هسـتند؟ ایـن، یکـ یـط دیگـران بشـده توس

را از  یشـود؟ او در مواجهـه بـا ایـن سـوال، سـوال دیگـر یراپاپـورت مطـرح م یمختلـف جهـان بـرا

نظم  یمصنـوع غریبه، ب یپرسـد: آیـا اصـا شـهرها و محیط هـا یً م یتـوان پذیرفـت کـه برخـ یخـود  م

 یکـه راجـع به نظم شـهر م یدرسـت اسـت؟ او سـپس در ً و اصـا مقاالتـ یهسـتند؟  آیا چنین قضاوت

صحبـت از نظـم  یگیـرد: بهتر اسـت بـه جـا یایـن دیدگاه را اسـتدالل کـرده و نتیجه م ینویسـد نادرسـت

 یما و در رویکرد یکـه شـاید برا یگوناگـون را بپذیریـم، نظم هایـ یوجـود نظم هـا ،ینظمـ یدر مقابـل ب

و امیـك دارنـد قابـل درک  یدرون یکه نسـبت بـه آن ها رویکـرد یافراد یامـا بـرا داتیك، قابل درک نباشـن

م، از نظم خـاص خـودش را دارد و مطالعـه ایـن نظـ ،یو کامـا درسـتند. بنابرایـن طبـق نظـر او، هر شـهر

. گذشـته از دهددربـاره آن فرهنـگ بـه ما ب یتوانـد اطاعـات بسـیار یاسـت که م یمهم تریـن موضوعات

این اندیشـمند حوزه فضا وسوسـه انگیز  یایجـاد و اعمـال آن نیز بـرا یمسـئله منشـا نظم، فرآیند و چگونگ

ایجاد نظم اختصـاص  یضیـح مکانیزم هـااز ایـن مجلد خـود را به تو یاسـت. بـه همیـن جهـت هـم بخشـ

 یمـردم و اشـیاء نیسـت و نظـم آن نیـز چیـز یقـگویـد محیط زیسـت حاصـل ترکیـب اتفا یدهـد. او م یم

در  یآیـد؛ ولـ یکـه اغلب تنهـا نظـم قابـل مشـاهده بـه حسـاب م یاسـت، نظم یبیـش از نظـم فضایـ

بـه یـك شـهر، منظـم کـردن چهـار عامل  یفـرض شـده و نظم  دهـاصـل، منشـا شـکلگیری شـهرها نظـم 

 یبـه آن را انجـام م یعمومـا طراحـان، کار نظم ده 1 یاز آن وجـود دارد ولـ یتعابیـر مختلفـ«: است: فضـا

 دند

 محدوده پژوهش 

 لیکرد  به دال یمغرب روانسراست که قبالجاده روانسر پاوه از وسط شهر عبور  یمتر لویک 35شهر شاهو در 

افتتاح  1390که از طرف شمال  شهر شاهو به طرف شهرپاوه و در سال  افتی ریتغ یجاده به کمر بند نیا گرید

است شهر شاهو از دو  یهم منف وهم مثبت  راتیتاث نیگذارد که ا یبر شهر شاهو گذاشت و م راتیشد تاث

به وجود آمده است شهر شاهو واقع در غرب استان کرمانشاه است از توابع  یقشالق و منصور آقا یروستا

دو  وستنیشرق پاوه است شهر شاهو به هم پ یمتر لویک 20غرب روانسر  یلومتریک35شهرستان روانسر است 

و  یبه کشاورز شتریآنها اسالم است مردم شهر ب مذهبو  تیاز دو هزار نفر جمع شیب تیو جمع  یروستا
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 یسلسله کوه ها یکیشهر در نزد نیپردازند چو ن ا یم یمشغولند البته جوانان شهر کمتر به کشاورز یباغدار

به پاوه و  ریمس یشهر به علت وجود راه ارتباط نیشد ا یشاهو واقع شده است و بنام شهر شاهو نام گذار

به علت عدم  شوندیشهر کمتر وارد م نیبه رفاه مسافران و اقامت آنها در ا ازین یاورامانات و منطقه گردشگر

 یم رییشهر شاهو و رفاه شهروندان و کمتر به بافت شهر تغ كیوجود رستوران و مسافر خانه و کمتر کردن تراف

جاده بوده  رین مسیوجود دارداکثر تصادفات در ا شیشهر و چند سال پ نیدر ا یخوش امد گو یکردو تابلو

هر موجب می شود مکان های مشخصی برای تحلیل مجتمع های زیستی و تاثیر مجتمع زیستی بر این ش است

شهرها  یکیزیبارز رشد ف یاز مشخصه هابرای رفاه حال شهروندان و کسانی که در این شهر مسقر می شوند 

توان عدم تعادل و توازن  یمساله را م نیا ی جهینت نیباشد . و مهمتر یآن م یاراض یو تحول در کاربر رییتغ

 یاز کاربر یخاص یآن الگو یمحدوده  شیشهر و افزا تیشهر دانست . با گسترش جمع یها یربرکا یبرخ

 شدن بوده است . یبه شهر  یاز تبدل بل.که قدیآ ینسبت به گذشته به وجود م

 : یمسکون یکاربر

و با سرانه 52241با تراکم  یمسکون یشدن شهر شاهو ، مساحت موجود کاربر  یشهر یط یکاربر راتییتغ

طرح جامع محله قشالق  یها دارد .و خدمات انتفاع یکاربر ریاز سا رییدرصد تغ نیشتریکه ب 96,7 یشنهادیپ

درصد است  0,3 یشنهادیپدرصد سرانه  نیو کمتر نیشتریدرصد ب 0,28 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ112265

 : یمسکون یتجار ی.کاربر

 نیشتریقشالق ب یشنهادیو سرانه پ نیشتریمتر مربع مساحت ب8198 ییمحله منصور آقا یمسکون یتجار یکاربر

 است. یشنهادیدرصد سرانه پ 4,8 ییدرصد و محله منصور آقا8,2با 

 :    یقاتیتحق یآموزش یکاربر

 یمتر مربع م  14683درصد در طرح جامع 6 یشنهادیدر محله قشالق  باسرانه پ قاتیآموزش تحق یکاربر

 وجود ندارد. یمحله منصور آقا ید در صورتباش

  یآموزش یکاربر

 842و در قشالق  یشنهادیسرانه پ نیشتریب یدر صد در منصور آقا 2,79آموزش دبستان با مساحت  یکاربر

 درصد است  .1 یشنهادیمساحت سرانه پ نیکمتر
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 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 10051مساحت در طرح جامع  نیشتریب1417 ییمنصور آقا ییراهنما یکاربر

درصد  1,2سرانه  نیکمتر 3974متر مربع و طرح جامع قشالق  1016 ییو راهنما ییدرصد در منصور آقا1

 است .

 نیکمتر 3974درصد و محله قشالق  1,8 یشنهادیو سرانه پ ییمتر مربع منصورآقا  4610 رستانیدب یکاربر

 درصد است. 0,7 یشنهادیسرانه پ

 : یدرمان یبر کار

متر مربع و سرانه  2861طرح جامع  دیبا یکاربرد نیشتریمتر مربع ب 1779محله قشالق  یدرمان یکاربر

متر مربع مساحت و رح جامع 333 ییمحله منصور آقا یباشد در صورت یم نیشتریدرصد ب 1,7 یشنهادیپ

 سرانه دارد . نیباشد کمتر یدرصد م 0,1 یشنهادیمتر مربع سرانه پ222موجود 

 : یهنر یفرهنگ یکاربر

 3,3  یشنهادیو سرانه پ 4335مساحت وضع موجود و طرح جامع 122محله قشالق ،  یو هنر یفرهنگ یکاربر

مساحت دارد . طرح جامع  نیشتریمتر مربع ب352مساحت موجود  ییکه در محله منصورآقا یدرصد در صورت

 درصد است  . 0,1 یشنهادیو با سرانه پ نیکمتر 172با مساحت  یشنهادیپ

 : یمذهب یکاربر

مترمربع   2014 یشنهادیو طرح جامع پ ییمتر مربع در محله منصور آقا 2189مساحت موجود  یمذهب یکاربر

متر 1036مساحت وضع موجود در  محله قشالق  یباشد .در صورت یدرصد م 0,9  یشنهادیمساحت و سرانه پ

 باشد . یدرصد م 2,3 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 4610 یشنهادیمساحت و طرح جامع پ نیشتریمربع با ب

 : یورزش یکاربر

با مساحت  یشنهادیباشد و طرح جامع پ یمتر مربع م2087مساحت موجود در محله قشالق  یورزش یکاربر

فاقد وضع موجود و  یمحله منصور آقا یدرصد است در صورت 5,5با  یشنهادیمتر مربع و سرانه پ4563

است  یشنهادیسرانه پ نیشتریدرصد ب0,92 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ2241طرح جامع  یشنهادیمساحت پ

 : یادار ی.کاربر
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متر مربع و  8318با مساحت  یشنهادیفاقد وضع موجود و طرج جامع پ یدر محله منصور آقا یادار یکاربر

متر مربع و  2499 یو انتظام یوضع موجود ادار یدرصد است .محله قشالق درکاربر 2,7 یشنهادیسرانه پ

 درصد است . 4,4متر مربع و سرانه 5700 یشنهادیطرح پ

 : یصنعت یکاربر

 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ20106 یشنهادیطرح جامع پ یدر محله قشالق فاقد وضع موجود در صورت یصنعت

 است . یصنعت یفاقد کاربر یمنصور آقادر صد است .و محله  8,9

 : ساتیتاس یکاربر

متر مربع و سرانه 9488با مساحت  یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و طرح جامع پ ساتیتاس یکاربر

 یشنهادیمتر مربع و طرح جامع پ135  ییدرصد است .وضع موجود محله منصورآقا نیشتریب 7,6با  یشنهادیپ

 است .  نیدرصدکمتر 1,7 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 767

 : زاتیتجه یکاربر

متر مربع وسرانه 2258 یشنهادیفاقد وضع موجود و طرح جامع  پ ییدر محله منصورآقا زاتیتجه یکاربر

 3550 یشنهادیو طرح جامع پ یاست .در محله قشالق فاقدوضع موجود کاربر نیشتریدرصد ب 0,3 یشنهادیپ

 درصد است . نیکمتر 1,4 یشنهادیربع و سرانه پمتر م

 : ینظام یکاربر

متر مربع و سرانه  4362 یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و مساحت طرح جامع پ ینظام یکاربر

 است. ینظام یفاقد کاربر ییمحله منصور آقا یدرصد است .در صورت 2,4 یشنهادیپ

 حمل و نقل : یکاربر

متر مربع و  3470 یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و طرح جامع پ یحمل نقل و انبار دار یکاربر

 حمل نقل است . یفاقد کاربر ییمحله منصورآقا یدرصد است در صورت 1,5 یشنهادیسرانه پ

 : یحیتفر یکاربر
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متر مربع و با 5531 یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و طرح جامع پ یستیو تور یحیتفر یکاربر

 است . یستیو تور یحیتفر یفاقد کاربر یمحله منصور آقا یدرصد استدر صورت 1,9 یشنهادیسرانه پ

  یپارک جنگل یکاربر

طرح جامع فاقد طرح  یشنهادیفاقد وضع موجود و مساحت پ ییدر محله منصورآقا  یپارک جنگل یکاربر

درصد است.محله قشالق  1,3 یشنهادیمتر مربع به آن اشاره شده است و سرانه پ 3295 یلیجامع طرح تفص

 است . یپارک جنگل یفاقد کاربر

 پارک :. یبر کار

 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 29330 یشنهادیفاقد  وضع موجود و طرح جامع پ ییپارک محله منصورآقا یکاربر

متر مربع و 33347 یشنهادیوجود پارک و در طرح جامع پدرصد است .در محله قشالق فاقد وضع م 12,2

 است . یشنهادیدرصد سرانه پ نیشتریدرصد است که ب 15,8 یشنهادیسرانه پ

 : یخیتار یکاربر

فاقد طرح  یشنهادیمتر مربع مساحت و طرح جامع پ 5088موجود   وضعییدر محله منصور آقا یخیتار یکاربر

 یشنهادیمتر مربع وفاقد  طرح جامع پ 1620درصد است .محله قشالق با وضع موجود 2 یشنهادیو سرانه پ

 درصد است . 0,92 یشنهادیباشد و سرانه پ یم

 سبز : میحر یکاربر

 یشنهادیمتر مربع مساحت و فاقد طرح جامع و سرانه پ 9210وضع موجود  ییسبز در محله منصور آقا میحر

متر مربع مساحت  دارد و  2772 یشنهادیوضع موجود و طرح جامع پ  درصد است . محله قشالق فاقد0,87

 درصد است . 2,6 یشنهادیسرانه پ

 بستر رودخانه : یکاربر

و  یشنهادیمتر مربع مساحت و فاقد طرح جامع پ2378بستررودخانه در محله قشالق  وضع موجود یبر کار

متر مربع و فاقد طرح جامع  9210موجود وضع  ییدرصد است .و در محله منصورآقا 1,3 یشنهادیسرانه پ

 درصد است . 3,7 یشنهادیو سرانه پ یشنهادیپ
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 :  یشبکه ارتباط یکاربر

متر مربع است  93994 یشنهادیو طرح جامع پ ییفاقد وضع موجود در محله منصور آقا یشبکه ارتباط یکاربر

متر 162167 یشنهادیدرصد است . فاقد وضع موجود در محله قشالق طرح جامع پ51,4 یشنهادیو سرانه پ

 درصد است . 77 یشنهادیباشد و سرانه پ یمربع م

 یشنهادیو مساحت پ319748محله قشالق ،مجموع وضع موجود  یاراض یباال کاربر یتوجه به جدول ها با

است و در 2566 یشنهادیر مربع و سرانه پمت450107 یلیمتر مربع ومساحت طرح تفص441716طرح جامع 

جامع  طرحدارد و  یکاربر نیشتریمتر مربع که ب384312وضع موجود  یمجموع کاربر ییمحله منصور آقا

است .با توجه به  160,7 ینهاد شیباشد و سرانه پ یمتر مربع م 397393 یلیو طرح تفص388938 یشنهادیپ

باشد و طرح  یم ییوضع موجود در منصور آقا یکاربر نیشتریب ییدو محله قشالق  و منصور آقا تیوضع

 دارد . یشنهادیسرانه پ نیشتریباشد و ب یم ییو جامع محله منصور آقا یلیتفص یشنهادیپ

 ی جهینت نیباشد . و مهمتر یآن م یاراض یو تحول در کاربر رییشهرها تغ یکیزیبارز رشد ف یاز مشخصه ها

 شیشهر و افزا تیشهر دانست . با گسترش جمع یها یکاربر یتوان عدم تعادل و توازن برخ یمساله را م نیا

شدن  یبه شهر  یاز تبدل بل.که قدیآ ینسبت به گذشته به وجود م یاز کاربر یخاص یآن الگو یمحدوده 

 بوده است .

 : یمسکون یکاربر

و با سرانه 52241با تراکم  یمسکون یشدن شهر شاهو ، مساحت موجود کاربر  یشهر یط یکاربر راتییتغ

طرح جامع محله قشالق  یها دارد .و خدمات انتفاع یکاربر ریاز سا رییدرصد تغ نیشتریکه ب 96,7 یشنهادیپ

درصد است  0,3 یشنهادیپدرصد سرانه  نیو کمتر نیشتریدرصد ب 0,28 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ112265

 : یمسکون یتجار ی.کاربر

 نیشتریقشالق ب یشنهادیو سرانه پ نیشتریمتر مربع مساحت ب8198 ییمحله منصور آقا یمسکون یتجار یکاربر

 است. یشنهادیدرصد سرانه پ 4,8 ییدرصد و محله منصور آقا8,2با 

 :    یقاتیتحق یآموزش یکاربر



 2شماره 3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       

436 

 

 یم متر مربع  14683درصد در طرح جامع 6 یشنهادیدر محله قشالق  باسرانه پ قاتیآموزش تحق یکاربر

 وجود ندارد. یمحله منصور آقا یباشد در صورت

  یآموزش یکاربر

 842و در قشالق  یشنهادیسرانه پ نیشتریب یدر صد در منصور آقا 2,79آموزش دبستان با مساحت  یکاربر

 درصد است  .1 یشنهادیمساحت سرانه پ نیکمتر

 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 10051مساحت در طرح جامع  نیشتریب1417 ییمنصور آقا ییراهنما یکاربر

درصد  1,2سرانه  نیکمتر 3974متر مربع و طرح جامع قشالق  1016 ییو راهنما ییدرصد در منصور آقا1

 است .

 نیکمتر 3974درصد و محله قشالق  1,8 یشنهادیو سرانه پ ییمتر مربع منصورآقا  4610 رستانیدب یکاربر

 درصد است. 0,7 یشنهادیسرانه پ

 : یدرمان یبر کار

متر مربع و سرانه  2861طرح جامع  دیبا یکاربرد نیشتریمتر مربع ب 1779محله قشالق  یدرمان یکاربر

متر مربع مساحت و رح جامع 333 ییمحله منصور آقا یباشد در صورت یم نیشتریدرصد ب 1,7 یشنهادیپ

 سرانه دارد . نیباشد کمتر یدرصد م 0,1 یشنهادیمتر مربع سرانه پ222موجود 

 : یهنر یفرهنگ یکاربر

 3,3  یشنهادیو سرانه پ 4335مساحت وضع موجود و طرح جامع 122محله قشالق ،  یو هنر یفرهنگ یکاربر

مساحت دارد . طرح جامع  نیشتریمتر مربع ب352مساحت موجود  ییکه در محله منصورآقا یدرصد در صورت

 درصد است  . 0,1 یشنهادیو با سرانه پ نیکمتر 172با مساحت  یشنهادیپ

 : یمذهب یکاربر

مترمربع   2014 یشنهادیو طرح جامع پ ییمتر مربع در محله منصور آقا 2189مساحت موجود  یمذهب یکاربر

متر 1036مساحت وضع موجود در  محله قشالق  یباشد .در صورت یدرصد م 0,9  یشنهادیمساحت و سرانه پ

 باشد . یدرصد م 2,3 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 4610 یشنهادیمساحت و طرح جامع پ نیشتریمربع با ب
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 : یورزش یکاربر

با مساحت  یشنهادیباشد و طرح جامع پ یمتر مربع م2087مساحت موجود در محله قشالق  یورزش یکاربر

وضع موجود و  فاقد یمحله منصور آقا یدرصد است در صورت 5,5با  یشنهادیمتر مربع و سرانه پ4563

است  یشنهادیسرانه پ نیشتریدرصد ب0,92 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ2241طرح جامع  یشنهادیمساحت پ

 : یادار ی.کاربر

متر مربع و  8318با مساحت  یشنهادیفاقد وضع موجود و طرج جامع پ یدر محله منصور آقا یادار یکاربر

متر مربع و  2499 یو انتظام یوضع موجود ادار یدرصد است .محله قشالق درکاربر 2,7 یشنهادیسرانه پ

 درصد است . 4,4متر مربع و سرانه 5700 یشنهادیطرح پ

 : یصنعت یکاربر

 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ20106 یشنهادیطرح جامع پ یدر محله قشالق فاقد وضع موجود در صورت یصنعت

 است . یصنعت یفاقد کاربر یمنصور آقادر صد است .و محله  8,9

 : ساتیتاس یکاربر

متر مربع و سرانه 9488با مساحت  یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و طرح جامع پ ساتیتاس یکاربر

 یشنهادیمتر مربع و طرح جامع پ135  ییدرصد است .وضع موجود محله منصورآقا نیشتریب 7,6با  یشنهادیپ

 است .  نیدرصدکمتر 1,7 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 767

 : زاتیتجه یکاربر

متر مربع وسرانه 2258 یشنهادیفاقد وضع موجود و طرح جامع  پ ییدر محله منصورآقا زاتیتجه یکاربر

 3550 یشنهادیو طرح جامع پ یاست .در محله قشالق فاقدوضع موجود کاربر نیشتریدرصد ب 0,3 یشنهادیپ

 درصد است . نیکمتر 1,4 یشنهادیربع و سرانه پمتر م

 : ینظام یکاربر

متر مربع و سرانه  4362 یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و مساحت طرح جامع پ ینظام یکاربر

 است. ینظام یفاقد کاربر ییمحله منصور آقا یدرصد است .در صورت 2,4 یشنهادیپ



 2شماره 3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       

438 

 

 حمل و نقل : یکاربر

متر مربع و  3470 یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و طرح جامع پ یحمل نقل و انبار دار یکاربر

 حمل نقل است . یفاقد کاربر ییمحله منصورآقا یدرصد است در صورت 1,5 یشنهادیسرانه پ

 : یحیتفر یکاربر

متر مربع و با 5531 یشنهادیدر محله قشالق فاقد وضع موجود و طرح جامع پ یستیو تور یحیتفر یکاربر

 است . یستیو تور یحیتفر یفاقد کاربر یمحله منصور آقا یدرصد استدر صورت 1,9 یشنهادیسرانه پ

  یپارک جنگل یکاربر

طرح جامع فاقد طرح  یشنهادیفاقد وضع موجود و مساحت پ ییدر محله منصورآقا  یپارک جنگل یکاربر

درصد است.محله قشالق  1,3 یشنهادیمتر مربع به آن اشاره شده است و سرانه پ 3295 یلیجامع طرح تفص

 است . یپارک جنگل یفاقد کاربر

 پارک :. یبر کار

 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ 29330 یشنهادیفاقد  وضع موجود و طرح جامع پ ییپارک محله منصورآقا یکاربر

متر مربع و 33347 یشنهادیوجود پارک و در طرح جامع پدرصد است .در محله قشالق فاقد وضع م 12,2

 است . یشنهادیدرصد سرانه پ نیشتریدرصد است که ب 15,8 یشنهادیسرانه پ

 : یخیتار یکاربر

فاقد طرح  یشنهادیمتر مربع مساحت و طرح جامع پ 5088موجود   وضعییدر محله منصور آقا یخیتار یکاربر

 یشنهادیمتر مربع وفاقد  طرح جامع پ 1620درصد است .محله قشالق با وضع موجود 2 یشنهادیو سرانه پ

 درصد است . 0,92 یشنهادیباشد و سرانه پ یم

 سبز : میحر یکاربر

 یشنهادیمتر مربع مساحت و فاقد طرح جامع و سرانه پ 9210وضع موجود  ییسبز در محله منصور آقا میحر

متر مربع مساحت  دارد و  2772 یشنهادیوضع موجود و طرح جامع پ  درصد است . محله قشالق فاقد0,87

 درصد است . 2,6 یشنهادیسرانه پ
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 بستر رودخانه : یکاربر

و  یشنهادیمتر مربع مساحت و فاقد طرح جامع پ2378بستررودخانه در محله قشالق  وضع موجود یبر کار

متر مربع و فاقد طرح جامع  9210وضع موجود  ییدرصد است .و در محله منصورآقا 1,3 یشنهادیسرانه پ

 درصد است . 3,7 یشنهادیو سرانه پ یشنهادیپ

 :  یشبکه ارتباط یکاربر

متر مربع است  93994 یشنهادیو طرح جامع پ ییفاقد وضع موجود در محله منصور آقا یشبکه ارتباط یکاربر

متر 162167 یشنهادیالق طرح جامع پدرصد است . فاقد وضع موجود در محله قش51,4 یشنهادیو سرانه پ

 درصد است . 77 یشنهادیباشد و سرانه پ یمربع م

 یشنهادیو مساحت پ319748محله قشالق ،مجموع وضع موجود  یاراض یباال کاربر یتوجه به جدول ها با

است و در 2566 یشنهادیمتر مربع و سرانه پ450107 یلیمتر مربع ومساحت طرح تفص441716طرح جامع 

جامع  طرحدارد و  یکاربر نیشتریمتر مربع که ب384312وضع موجود  یمجموع کاربر ییمنصور آقا محله

است .با توجه به  160,7 ینهاد شیباشد و سرانه پ یمتر مربع م 397393 یلیو طرح تفص388938 یشنهادیپ

باشد و طرح  یم ییوضع موجود در منصور آقا یکاربر نیشتریب ییدو محله قشالق  و منصور آقا تیوضع

 دارد . یشنهادیسرانه پ نیشتریباشد و ب یم ییو جامع محله منصور آقا یلیتفص یشنهادیپ

 نتیجه گیری و جمع بندی 

مجتمع های زیستی زمانی می توان آنها را درک کرد که ظاهر معماری و ساختمان هاو محیط  های مصنوع 

فرنگ بر ساخت  ساز  کمهمترین پرسش های برای  انجام میدهند که بسیاری از شکل کالبدی شهرها و تاثیر

هویت شهر و خانه محل سکونت نمایش داد. و تحلیل شناخت فرهنگ شهر مطالعات شهری )مسکن و 

سکونتگاه)و هویت یك شهر هستند که محموال تیپ شهرها و خانه تاکید می شود. که سکونت خانه های  در 

طراحی منحصر به فرده منطقه را نشان می دهد .و منشاءشناخت  محیط شهر منظر نشانه هویت شهری و معمار ی

فرهنگی شهر  سنتی دیرینه دارد و ریشه فلسفه و جغرافیا دارد که مطالعه پایدار شناسی جایگاه ویژه ای دارد 

که با ادراک ذهن و تخیالت ذهنی به سمت آرمان شهر و جهان هستی خود تاکید می شود .که شهر شاهو سابقه 

دو روستای قشالق و منصور آقایی به شهر شاهو تبدیل شده اند و از نظر تاریخی  1390ه ندارد که در سال دیرین

مکانهایآن چنانی  ندارد  ولی می توان با برنامه ریزی و نظم دهی به ذهن و منظم کردن مجتمع های زیستیکه 



 2شماره 3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       

440 

 

می و محلی است.هدف از ساختن تنها سقف زدن و دیوار کشیدن نیست بلکه نظم ذهن با محیط و شرایط بو

مجتمع های زیستی این است که ساختن تنها با سکونت سکونت صورت نمی گیرد و اغلب بناهای مذهبی 

اهمیت بیشتری دارند که با فعالیت انسان و اهمیت مطالعه آنها می باشد.که در گذشته بناهای مسکونی و غیر 

اخت ساز خانه که اکثر آنها از مصالح سنگ و آجر و مسکونی )به ویژه مقدس (دیده می شود  توجه به س

تیرچه ....با توجه به شیب زمین و نزدیکی به جنگل وآب و حمل نقل ...(متنوعی است و محل قرار گیری شهر 

شاهو و تاثیر توپوگرافی تعیین کننده خانه ها و نمای و سنت های مردی و خانه سازی بهتر می تواند تناسب 

 ندگی ساکنان حفظ کنند.بین خانه و سبك ز

 پیشنهاد و توصیه های راهبردی و اجرایی 

رویکرد مدیریتی و ارتباط فرهنگ و معماری زمینه خاص برنامه ریزی فرهنگی ،درک منطقه ایجاد فرصت های 

محیطی و حل خردمندانه شناخت مطلوبیتها و خواستها مسکن مورد نیاز برنامه ریزی مشارکتی است؛چرا که 

زی مشارکتی متکی بر دیگاه ها و تجارب طیف وسیعی از افراد دست اندر کاران فعالیت فرهنگی و برنامه ری

جامعه شناسی ضروری به نظر می رسد و سیاست فرهنگی طرح جامع مسکن و کاربری اراضی و معماری 

گسترش  2شهری عبارتند از :ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در میان دستگاهای مختلف اجتماعی اصیل است 

مشارکت و مباشرت مردم امور فرهنگی و هنری و علمی و حمایت از فعالیتهای غیر دولتی به منظور هماهنگ 

قدرت تفکر تعقل و انتخاب طراحی معماری در بخش  3شدن مسکن و فرهنگ و توسعه سازمانهای دولتی 

ی ساختمان ها از نظر مسکن ضروری و با توجه به خصوصیات و رنگ منطقه نمای ساختمانها و رنگ بیرو

دولتی خصوصی و فرهنگی در منظر شهری نمایان شود که برای هرکدام یك رنگ مخصوص انتخاب شود 

شناسایی مکان های مذهبی با یك طراحی و معماری اسالمی منطقه که نمادهای مذهبی نشان دهنده معماری  4

ده از دستاورد های علمی و فرهنگی بر شناخت فرهنگ شهر و تجربه بشر و استفا 5و خط آسمان شهری باشد.

تقویت هویت های اجتماعی در زمینه طراحی مسکن و جایگاه  6اساس هویت و معماری شهری و  مسکن 

باالخص  یمتول یدر دسـتورکار قـرار داد که ارگانها و سـازمانها یبـه عنـوان یك سـند فرادسـتآن در شهر 

الزم اسـت تـا نسـبت بـه انطبـاق بیشـتر مسـکن بـا  ،یاصلـ یبـه عنـوان متولـ یوزارت مسـکن و شهرسـاز

. لـذا، ایـن طـرح باید داردرا مبـذول  یدر مناطق کشـور ایران التفات بیشـتر یزیسـت بـوم و فرهنـگ بوم

مطالعـات  یشـامل جمعبنـد: «یسـند تحلیلـ»مختلـف فرض شـود: .  یشـامل اسـناد زیر در سـطوح زمانـ

سیاسـتها؛ صـول  2تلفیـق اهـداف، راهبردهـا و : «یسـند راهبـرد»اسـاس اسـناد و مطالعـات پشـتیبان؛ .  1بـر 

 یعبارتنـد از: بـرا1 یبخش مسـکن در ایـن رابطه . فراهـم سـاختن شـرایط و امکانات کاف یسیاسـت فرهنگـ
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از نتایـج آن در همـه زمینه هـا منجملـه  یبهره گیـرو  یفرهنگ یمطالعـه و تحقیـق در رابطـه با معمـار

مسـئول و  یاقدامات، تعیین نهادها یبنـد 3و منتـج از ت  یمبتنـ یو سـاخت مسـکن بومـ یطراحـ

 یاجرایـ یاقدامـات، و فرایندهـا 4کردن  یشـامل شـیوه منطقـه ا: «یسـند منطقـه ا»اجـرا کننده؛ .  یسـازمانها

انجام  یشـود در راسـتا یو نظـارت برنامـه هـا و اقدامـات. در انتها پیشـنهاد م یـوه بررسـبرنامه هـا و نح

و  در هورامان  یبومـ یفرهنگـ -یتاثـرات اجتماعـ یو مناسـب در زمینـه هماهنـگ سـاز ـهمطالعات بهین

کالبد  یحاکم بر آن در زمینـه مطالعـات فرهنگ یو رویـه اجرایـ یپژوهشـ یتدویـن طـرح ها یکارآمدسـاز

 اسـاختاری در نظـام اداری نهادهـو هورامان شـهرها و خاصه معمـاری مسـکن در مناطـق مختلـف ایران 

 متولـی تشـکیل و بـه ایـن مهم همت گمـارد.

                                                                                                                                                          و ماخذ  منابع

 یمعمار یفضاها جادیانسان جهت ا یازهاین ی( مقاله بررس1392 ،یزنوز زقلمیو ت یصارم ؛یزمان -1

 مناسب

 حوزه. شهیاند هیفرهنگ ،نشر یجامعه شناس یها شهی( اند1390) نیپژوهنده ،محمد حس -2

 ( تعریف ها و مفاهیم فرهنگ ،تهران ،نشر آگاه .1388آشوری،داریوش ) -3

(منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی ،ترجمه راضیه رضا زاده ،تهران 1366راپاپورت ،آموس) -4

 ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم صنعت .

،تهران انتشارات ( شهر سازی واقعیات و تخیالت ،ترجمه سید محسن حبیبی 1375شوای ،فرانسوا ) -5

 تهران .

 (درآمدی بر جامعه شناسی ترجمه محسن ثالثی ،نشرتوتیا.1384کوئن، بروس ) -6

 ( جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی.1278گیدنز ،آنتونی ) -7

 . 4(تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر،هویت شهر،شماره 1388حبیب ،فرشته ) -8

 رقدرت فرهنگ در غرب ،تهران ،نشر توس.(نزاع بر س1376ستاری،جالل) -9

(شهرسازی واقعیات و تخیالت ،ترجمه سید محسن حبیبی تهران ،انتشارات 1375شوای ،فرانسوا ) -10

 دادنشگاه تهران .

 .134(فرهنگ و مسکن ،مسکن و محیط روستایی ،شماره 1390پوردبهیمی ،شهرام ) -11

( بررسی و ارزیابی شاخص 1388ی )توفل ،سید علیرضا و پایین کلبادی و محمد رضا پور جعفر -12

 های موثر در 

 .3هویت شهر )نمونه موردی محله جلفا شهر اصفهان(،آرمانشهر ،شماره  -13
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