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 چکیده

 ،یجمع یفضااا نیا در .شودمی ناشای  طراحی جزئیات و معماری یآگااانه بکارگیری از ،یامگان یفضاااا  در افراد اجتماعی یتجربه

 سترب در یمعمار جیرا یقهیسل از یانشانه به یجمع یفضااا ،یرو نیام از و دارد وجود ساکنین سوی از فضا در بهسازی و تغییر امکان

 یطراح یبرا یلیتکم یروند ،یشااناختجامعه لیتحل و یدانیم یااداده افتیدر با تا اساات آن درصاادد پژواش نیا اند.شااده بدل خود

 یمعمار نقش به ااپژواش غالب در .دینما شیپا را یمعمار یتخصص یحوزه به یعموم نگرش و کرده دیتول یامگان خدمات یفضااا

 ،یلمحصو و وارهعادت عنوانبه یمعمار به نگرش اما ؛شودیم ادی «طیمح یشناسروان» نام با آن از که شاده  پرداخته یانساان  یرفتاراا بر

 (ینی/عی)ادراک تیماا رییتغ دچار یجمع یرفتاراا از برآمده تواندیم و شودیم یدگرگون دچار کاربر، حضور و زمان گذشات  از پس که

 رمؤث یاامؤلفه و معمارانه ادراک و برداشت که شودمی مطرح سؤال این حال است. گرفته قرار بحث مورد کمتر که است یموضوع شود،

 در تواندیم ،یمعمار از یعموم ادراک و برداشاات یالگو نیتدو کند؟یم یرویپ ییالگو چه از کاربران دگاهید از یعموم یفضااا فهم در

 روی بر پژواش این یمطالعه به توجه با .گردد واقع مؤثر ،کاربران فعال حضاااور بر یمبتن یطراح یااروش دیا تول در و یطراح زماان 

 در ،اجتماعی اایاویت گفت توانمی ،امگانی فضااااای معماری موضااو  از افراد اایبرداشاات پایش و نفری 1711 آماری یجامعه

 هک دارند معماری یمسئله از مختلفی اایخوانش گروای، و فردی اایشاخص .برندمی سر به معماری موضو  از متفاوتی ادراکی فضای

 گردد.می تبدیل عمومی فضااای طراحی برای الگویی به ساختمان، در موجود پارامتراای منظر از اا،آن بندیگونه

 

 .یامگان یفضااا ی،معمار یهقیسل ،یمعمار یشناسجامعه فضایی، برداشت کلیدواژگان:

 

                                                           
 71 افراد: موردی یمطالعه امگانی؛ خدماتی فضااای گیری شکل در فضایی اای برداشت نقش» عنوان با معماری دکترای رساله از هبرگرفت مقاله این .1 

 دانشکده مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری گروه در متین مهرداد دکتر راانمایی به «شیراز زند چهارراه ی محدوده در ساله 01 ىلا

 .است شهرسازی و معماری

 ir.. aciauctb@. matinmeh: (مسئول نویسنده) .2 
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 مقدمه

 مصرف ای تولید قابل تنهایی به که است ایمسائله  ،«انری یسالیقه » موضاو   آن از تبعیت به و «فرانگی یسارمایه »

 ارک به را آن زمانی-اقتصادی یازینه صرف با و بخشیده شکل را آن مناساب  و خاص ایشایوه  به ارکسای  و نبوده

 ما، دیعقا به حمله از شیب ما، یااقهیساال به حمله» نویسااد:می 7اندرزاا کتاب در 1الروشاافوکو رو، امین از بندد.می

 سبک بر پیرامونی، موضوعات از شاخصای   برداشات  و سالیقه  .(3۱1 :131۱ )بوردیو، «کندیم دارحهیجر را غرورمان

 یهرابط از معماری اثر نهایی کیفیت رود.می شاامار به آنان اجتماعی طبقات از اینشااانه و نموده داللت افراد زندگی

 نهایی، یارایه از پیش صاااری  اثرگذاری وجود با ،معمااران  آن، تبع باه  و گرددمی معین کااربر  باا  محصاااول میاان 

 و اربرک میان تعامل از برآمده ساختمان ضامنی  و نهایی یوجهه زیرا بود. نخوااند فضاا  موقعیت قطعی یکنندهتعیین

 ترجی  معماران» ارچند آورد. خوااد پدید را معماری از اجتماعی و ذانی یشاااکله پیوسااتگی، امین و بوده کالبد

 یاجتماع موعل (.27 :1312 )جنکز، «ببخشند بهبود را اسات  موجود چهآن تا داند تغییر را موجود محیط که نددامی

 طراحان اریاخت در را ییاافرصاات مسااهله نیا .فهماندیم ما به ااروش از یامجموعه شااکل به را یمعمار معمارانه،

 و سازند برآورده را کنندگانمصارف  و کار صااحب  الزامات که داند رییتغ یطور را خود یکرداایرو تا دادیم قرار

 دو در معماری رو، امین از .(1۱ :1310 )لوکاس، کنند میترس دوباره ار ااساختمان تصرف و یطراح شارو ،  ندیفرآ

 بخشد.می شکل اجتماعی روابط به ام و شودمی شناخته اجتماعی محصولی عنوان به ام نمایاند:می را خود ماایت

 ایفضاا در حاضر کاربران از یشناختجامعه لیتحل و یدانیم یااداده افتیدر با تا است آن درصادد  پژواش نیا

 یحوزه به یعموم نگرش و نموده دیتول را فضااااااا  گوناه  این ارزیاابی  و یطراح یبرا یلیتکم یروناد  ،امگاانی 

 اصااول از برآمده و کاربران یجامعه خواساات با متناسااب جمعی، اایمکان تا دینما شیپا را یمعمار یتخصااصاا 

 نیام شود؛یم جادیا افراد عموم یازااین برآوردن ادف با یمعمار .گیرند قرار اساتفاده  مورد و شاده  ایجاد معماری،

 یجامعه افتیدر و ادراک زانیم توانیم چگونه :کندیم طرح را قبیل این از یمتنوع یپژواشاا یااپرسااش مساائله

 هک شده پرداخته یانسان یرفتاراا بر یمعمار تهثیر به ااپژواش غالب در داد؟ قرار شیپا مورد را یمعمار از یعموم

 و زمان گذشاات از پس که ،یمحصااول عنوانبه یمعمار به نگرش اما ؛شااودیم ادی «محیط یروانشااناساا» نام با آن از

 ،شااود )ادراکی/عینی( تیماا رییتغ دچار یجمع یرفتاراا اساااس تواندیم و شااودیم یندگرگو دچار کاربر، حضااور

 است. گرفته قرار بحث مورد کمتر که است یموضوع

                                                           
1 La Rochefoucauld 

7 Maxims 



 384... همگانی فضاهای شناسیجامعه

 ریکدیگ کنار در اجتماعی متفاوت اایجریان و فرانگی تنو  حضااور برای فرصااتی امگانی، فضااااای معماری

 به بدل جمعی فضااای روی، امین از و دارد وجود انری آراء تکثر و نوآوری امکان جمعی، فضااای این در است.

 ایشیوه که ،1مبسوط اجتماعی محیط پدیدارشناسی منظر از اند.شده خود بستر در معماری رایج یسالیقه  از اینشاانه 

 مندینظام مفهومی اایداللت بررسی به توانمی اسات،  شادن  فردی و ازجاکندگی درباره مردم اایروایت فهم برای

 محیط مفهوم بررسااای با معماری شاااناسااایجامعه دیدگاه، این از کنند.می مرور را ااییروایت چنین که پرداخات 

 ضعیتو پایداری و اساتمرار  مبنای بر آن در فرد که معنااا و ااکنش از پایداری نسابتا   پیکربندی» عنوان به اجتماعی،

 ارایه به ،«کندمی تجربه مندیوضعیت از حسای  انعنو به و نمایدمی حفظ را معمولی امور و ااوارهعادت شاخصای،  

 (.۱4 :1310 )دورشمیت، پردازدمی فضا تدوین در رااکاراایی

 در رفتهگ صااورت میدانی تحقیق به مربوط مسااتندات یمطالعه بر مبتنی و کیفی یشاایوه به پژواش این انجام روش

 یمعمار به بخشاایشااکل جهت یاجتماع طیمح در فرد ییهاول تیاام به و اساات معماری شااناساایجامعه یزمینه

 فراام را یشناسگونه کی یریگشکل امکان ،مطالعه مورد صاورت  کی عنوان به یاجتماع ینهیزم یبررسا  .پردازدیم

 هشد استفاده نظر مورد متغیراای توصیف جهت مقطعی روش از نظر، مد آماری یجامعه پیمایش جهت لذا .سازدیم

 طریق از جامع بصااورت آزمایشاای، پایش از پس و تهیه کارشااناسااان نظر با ایپرسااشاانامه منظور امین به اساات؛

 تجاری، )مراکز خُرد اقتصااااد یحوزه شاااامل مطالعه مورد اایکاربری اسااات. پذیرفته انجام جامعه از گیرینمونه

 اا،کافه و اارساااتوران تغذیه، فضاااااای )شاااامل فراغتی یحوزه و تجاری( اایمجموعه و بزرگ اایفروشاااگاه

 یامعهج تفصیلی مشخصات شدند. انتخاب سینمااا( و تئاتر اایسالن )شامل فرانگی فضااای و و...( ااشاا  کافی

 راز،یش زند خانمیکر ابانیخ یمحدوده پژواش، مورد یشهر یحوزه است. دهشا  ارایه 1 یشاماره  جدول در آماری

 وبمحس انهیم بافت ،یشهر یفرانگ و یاقتصاد منظر از که شده انتخاب ،یشهردار دانیم تا ینماز دانیم فاصال  حد

 زبان یوسیله به آن زیاد حجم دلیل به فوق اایداده تحلیل .است داده یجا خود در را الزم یتیجمع تنو  و گرددیم

 ماریمع سالیق و افراد مشخصات میان ارتباط وجود که است گرفته قرار تحلیل و ارزیابی مورد 7پایتون نویسیبرنامه

 است. شده تبدیل 03×03 ماتریسی صورت به پایش، و تحلیل از پس ااداده اساس، امین بر داد.می نمایش را

 پایش مورد آماری یجامعه مشخصات :۱ جدول

 درصد آماری یجامعه مشخصات درصد آماری یجامعه مشخصات

 20۴۱ رازیش ساکن اقامت محل 34۴4 سال 7۱ یال 1۱

                                                           
1 Extended Milieux  

2 Python 
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 یبازه

 سنی

 73۴7 رازیش از خارج ساکن 3۱ سال 3۱ یال 70

 تعداد 13۴4 سال 4۱ یال 30

 دفعات

 از استفاده

 فضا

 32۴0 فتها در شتریب ای بار کی

 77۴4 ماه در بار دو 4۴۱ سال ۱۱ یال 40

 11۴۱ ماه در بار کی 7۴۱ سال ۱۱ از شتریب

 71۴۱ ماه سه ار در بار کی 40۴1 انیآقا جنسیت

 امرااان ۱3۴1 ااخانم

 ادافر

 3۱۴7 دوستان امراه

 31۴3 تنها 71۴1 پلمید از کمتر التیحصت

 31۴۱ خانواده امراه 33۴4 لمپیدفوق ای پلمید

 انتخاب 31 یکارشناس

 اامجموعه

 41۴۱ یقبل یتجربه حسب بر

 ای ارشد یکارشناس

 باالتر

 7۱۴2 گرانید شنهادیپ با ۱۴2

 ینما ای تابلو دنید با 1۴۱ یمعمار

 مجموعه

74۴۱ 

 در شاااااااغااال شغل نوع

 آزاد یاابخش

۱0۴3  

 71۴7 کارمند

 73۴۱ لیتحص حال در

 1312 پژواش، اای یافته منبع:

 و معمارانه یاادگاهید شناخت ،یعموم یفضااا در کاربران لیتما و واکنش شناخت شاامل  شاده  اساتنتاج  موارد

 شیپا و اامصاحبه اا،پرساشانامه   از حاصال  جینتا در اسات.  محل در یاجتماع یااکنش و یعموم یجامعه یطراح

 در یطراح یاامؤلفه عنوان به ریز موارد یدانیم یاابرداشااات از برگرفته اطالعاات  نیچنام و کااربران  اقاداماات  

 شد. مشخص یامگان یفضااا یمعمار

 مبانی نظری

 بسیار هگذشت اایسال در و کنندمی ارایه فکری مختلف ااینظام ارتباط از متفاوت تعریفی ایرشتهمیان اایپژواش

 ییکارآ (،یکیتکن )وجه ساختار م،یینما یبازخوان را یمعمار به نسبت کیکالس دگاهید اگر اند.گرفته قرار توجه مورد

 به یاسخپ تنها یمعمار باشد. یمعمار ابعاد یتمام انگریب تواندینم (یشاناخت ییبایز )وجه ییبایز و (یعملکرد )وجه



 384... همگانی فضاهای شناسیجامعه

 یعمارم یاصل ادف» خالصه بطور ای بوده، یانسان ییفضاا  سااخت  مسائول  بلکه سات، ین کاربران یمقدمات یازااین

 که ییاج ،یانسان ینهاداا مقررات و یفرانگ یفضا یتجربه است... یانسان یاستفاده یبرا یاجتماع ییفضا سااخت 

 دانش و یعیطب علوم از برآمده ییفضااا در دیجد یایدن علوم (.12: 7114 ،فریتاگ) «ابدییم یقیحق یصااورت هجامع

 یخال ااآن در یشناختانسان یاانگرش یجا که اسات  آن یداندهنشاان  موضاو   نیام و اندافتهی توساعه  یاجتماع

 یشااهرساااز و یمعمار در را ااتناقض که اساات هجامع با ارتباط در یانسااان تیماا از ییتمرکززدا نیا اساات. مانده

 عبارات با که باشد، «متناسب» ای «یعلم» ،«گراواقع» ،«یعملکرد» بوده قرار مدرن یمعمار» داد؛یم  یتوضا  را مدرن

   (.71: 7114 ،فریتاگ) «شودیم فیتعر یمنطق تناسبات ای ییفضا خلوص

 شناسانجامعه منظر از اجتماعی فضای تشریح :2 جدول

 عنوان پردازنظریه

 متن/نظریه

 کلیدی مفاهیم

 جرررررر 

 ۱زیمل

 برای بساااتری

 یمااطااالااعااه 

 تاااماااایااازات

 تضاد اجتماعی،

 اخااتاایااارات و

 فردی

 ملیز یشناسجامعه ؛است گرفته قرار ملیز یاانگرش بطن در فضا

 ت،یکل کی عنوان به جامعه اسااات؛ جامعه از مفهوم چهار شاااامال 

 یموضاااوع عنوانبااه اجتمااا ، ایاا متقاااباال یااااکنش از یناادیفرا

 نشدا و روزمره اتیتجرب نهیزم مثابه به تینها در و یبااشااانااخت  یز

 ،یمیمفاا نیچن با (۱4 ،1313 تس،یلنی)ژ آن. در کنندگانشااارکات 

 نیشیپ پردازانهینظر برخالف فضاا،  یشاناسا  جامعه در ملیز نظرگاه

 رو نیا از و اساات فضااا از ما یآگاا بر یمبتن ساامیمدرن نقد خود،

 لیحلت کی یجساااتجو در که میبدان یگذارانیبن تنها را او میتوانیم

 جامعه،» او اعتقاد به اساات. فضااا تیاام درک در نقادانه و یاجتماع

 رارق گریکدی با متقابل ارتباط در افراد از یاعده که اسااات ییجا آن

 (.314 11۱1۴ زیمل،) «رندیگیم

                                                           
1 Georg Simmel 
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 یهرررنرررر

 ۱لوفور

 یفرآورده فضا

 روابااط مااادی

 )امر اجتماااعی

 و انضااامامی(

 روابااط ناامااود

 انتزاعی( )امر

 و شاااالوده عنوان به دیآیم وجود به زودتر که یزیارچ فضاااا در»

 یفضاااااا یااشااارطشیپ .کندیم عمل یبعد یاادهیپد اسااااس

 یفضاااا کی داخل در یواقع یبقا و یداریپاا  ناه یزم در یاجتمااع 

 گونه]امان معماران فهیوظ دارند. را خود خاص یااوهیشااا خاص،

 و ن نیا لیتحل و  یرتشااا [کندیم  یتشااار را اشپروژه لوفور کاه 

 اا،هیال از یااسااتعاره ریتعاب دنبال به اغلب آن در که اساات یداریپا

 (771 ،1111لوفور،) «.است آن رینظا و اانشستته

 دیررویررد

 2یهارو

 فضااای اامیت

 یدتجد فیزیکی،

 در فضا ساخت

 شاااهرنشاااینی

 و اماااااروز

 امید فضااای

 هک دادیم پرسش نیا به را خود یجا ست؟یچ فضا درباره پرسش»

 را فضااا از یخاصاا میمفاا یانسااان عمل متفاوت یااوهیشاا چگونه

 ینداایفرا و ییشهرگرا درک ...داند؟یم قرار استفاده مورد و ساخته

 ما که اسااات نیا ازمندین ،ییفضاااا فرم موضاااو  با امراه یاجتماع

 جادیا ار ییفضا خاص میمفاا به ازین یانساان  تیفعال چگونه میبفهم

 قیعم ظاار به لیتساااه امراه به را روزانه یاجتماع عمل چگونه و

 یتماعاج ینداایفرا نیب روابط و فضا تیماا رامونیپ یفلسف اسارار 

 (.14 ،1123 ااروی،) «دینمایم حل ،ییفضا یاافرم و

 .1313 ،تسیلنیژ منبع:

 رتباطا به بوردیو ماند،می باقی پذیرش قابل نظریاتی ساااط  در ااروی و لوفور زیمل، وبلن، نظریات کهحالی در

 نیز پژواش این لذا ؛پردازدمی عملی ایشااایوه به و جزئی شاااکل به مصااارفی عملکرداای و اجتماعی یطبقه بین

 مطالعاتی، یحوزه این اایچالش از یکی اسااات. داده قرار بوردیو دیدگاه مبنای بر را مطالعاتی و نظری چاارچوب 

 تولید هب منجر که است بوده بررسی مورد اجتماعی بساتر  در بوردیو دیدگاه از «فرانگی یسارمایه » مفهوم بکارگیری

 اایگروه که اساات این شااودمی روشاان راه این از چهآن شااود.می زندگی ساابک فضااای و اجتماعی اایموقعیت

 عملکرداای از خاص آمیزشااای و تناقض دونب دنیایی در اما کنند،می زندگی متفااوت  ظااار  باه  مختلف اجتمااعی 

 از اصخ حسی ایجاد حال در پیوسته که اساتند  خودکفا نسابتا   دنیایی از متهثر چنینام ااآن .دارند حضاور  فرانگی

 فی،مصر کنش ار دیگر، بیان به کنند.می مصارف  که اسات  ااییروش و چیزاا از خاصای  ترکیبات میان در واقعیت

                                                           
1 Henri Lefebvre 
2 David Harvey 
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 نیاز هک اسااات معنااایی کمیابی با آن کردن متناساااب» تمایز، این یفایده و کندمی بازتولید را اجتماعی اایتفاوت

 پدید اجتماعی بازی در ایمیانه موقعیت جااین در .(03 :1312 )کوریگان، «است مناساب  و مختلف فرانگی تولیدات

 جدید اایحوزه به بخشااایدن مشاااروعیت شاااکل به ااآن کنش اساااتند؛ جدید بورژوااایخرده امان که آیدمی

 که اساات ... و مردمی فرانگ ورزش، تعطیالت، طراحی، مد، عوامانه، موساایقی مانند ااییتخصااص در روشاانفکری

 نوستالژی ،خویش سبک به عموم یعالقه ترویج و تهیه بیشتر بلکه نبوده، خاص اایسبک آن ترویج اصلی یمسائله 

 (.00 :)امان است جدید اایسبک جذابیت و پیشین اایسبک برای

 معماری شناسیجامعه هایپژوهش

 یاامیاراداپ از یعیوس یگستره به و شده لیتبد یارشاته انیم دهیپد کی به قتا یحق یمعمار یتئور 1101 داه انهیم از

 صورت یمعمار قهیسال  و یشاناسا  جامعه مورد در ییااپژواش (.1۱ :1310 ت،ی)نساب  اسات  شاده  وابساته  یانتقاد

-مروود جوانا ،7نمنیکل کنت کوشش به یمقاالت مجموعه که (،7117) 1ماندیم که یاقهیسال  کتاب جمله از اند؛گرفته

 از سپ یافهحر کار قه،یسل میتعال و ااروش قه،یسل مسئله لیقب از یموضوعات به و است 4نتهالیو سیلو و 3یساالزبر 

 مورد یشااناساا ییبایز با مواجهه در قهیساال و بوده یداخل یطراح بر تمرکز کتاب نیا در .پردازدیم قهیساال آموختن

 مندانحرفه دگاهید یمبنا بر ینظر چارچوب هیارا و یداخل یطراح دربااره  یانتقااد  مطاالعاات   .ردیگیم قرار لیا تحل

 لیتحل خیتار گذر در را یمعمار قهیساال با یشااناسااییبایز توازن عدم تا دارد قصااد و داده شااکل را کتاب چارچوب

 .دینما

 و یعلم مطالعات و یمعمار یشناس جامعه ارتباط جامعه؛ و تیماا ،یمعمار نام با یکتاب در (711۱) ۱شمنیر و مولر

 و ااارزش ،یمعمار» عنوان با یامقاله در (7112)0انکویب نویل .اندنموده یمعمار یشاناس جامعه یبررسا  به ،یتکنولوژ

 یشهر یجامعه و معماران یسو از معاصر یمعمار یااارزش و ادراک یبررسا  به ،«یگرانیب و تیواقع انیم ادراک:

 با تعامل در کاربر تجارب و احساااسااات ساانجش» عنوان با خود مقاله در (7112) ۱کیم یئونگ و 2چو اون .پردازدیم

 ضاییف و داشته نظر مد اافرم کارکرد اندازه به را کاربر احسااسات  که اندپرداخته فضاایی  طراحی موضاو   به ،«فضاا 

                                                           
1 After Taste 
7 Kent Kleinman 
3 Joanna Merwood-Salisbury 
4 Lois Weinthal 
۱ Anna-Lisa Müller & Werner Reichmann 
0 Lino Bianco 
2 Myung Eun Cho 
۱ Mi Jeong Kim 
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 1انکوفسااافر انای .یابدمی بسااط کاربر تجربه و شااده ایجاد فضااایی اایرابط براین،عالوه و کندمی تولید چندحساای

 که است آورده ،«یشهر یفضاا  و یمعمار در یشاناسا  روان و یشاناسا  جامعه وجوه» عنوان با یپژواشا  در (7110)

 شااکل را یآت یشااهراا داریپا یتوسااعه ،یشااهر و یمعمار یفضااا در یشااناسااروان و یشااناسااجامعه یااتیکم

 اویت بر که است «3سلیقه شناسیجامعه» نام با 7گرونو یوکا سوی از سلیقه موضو  در دیگر مهم پژواش .بخشندیم

 است. متمرکز زندگی اایسبک و برتر جایگاه در قرارگیری به میل و اجتماعی طبقات افراد، منزلت و

 زا عمومی فضای فهم در مؤثر اایمؤلفه و معمارانه یسلیقه و برداشت است: شده عنوان چنین پژواش این پرساش 

 عوامل )شامل معماری سالیقه  مساتقل  متغیر میان که اسات  آن بر فرض کند؟می پیروی الگویی چه از کاربران دیدگاه

 ؤثرم اایمؤلفه و فضا( ارتقاء و توسعه اایشایوه  و عملکرد ه،یتهو ،یداخل یطراح صادا،  نور، رنگ، ،یزیتم ،ییبایز

 و شغل الت،یتحص امرااان، د،یبازد دفعات سکونت، محل ت،یجنس سن، شامل فردی اای)مشخصه فضا ادراک در

 به لتمای افراد، سایر حضور انگیزی،خاطره فرانگ، با تناسب شامل اجتماعی اایمشاخصه  و فضاا  انتخاب یوهیشا 

 دارد. وجود معنادار یرابطه ،معماری از ذانی الگواای و (مراجعه و بیشتر حضور

 معماری فضای از عمومی ادراک و برداشت الگوی

 انجام کمتر کشاااور از خارج یا داخل در محیط، با کاربر تعامل و معماری یسااالیقه حوزه در گرفته شاااکل نظریات

 که ایریهنظ ترینمهم است. گرفته را ایسلیقه اایبرداشات  جای معماری فضاای  ارزیابی موارد بیشاتر  در و پذیرفته

 «۱ذوقی اایقضاوت اجتماعی نقد تمایز:» عنوان با وی جامع مطالعات و بوده 4بوردیو یرپی توسط است شاده  مدون

 هب اثر نیا در او است. داشته سلیقه از اجتماعی الگواای گیریشکل در مهمی نقش شاده،  منتشار  1111 ساال  در که

 بخش سااه از که پرداخته «یذوق یااقضاااوت» و «یاجتماع یااتیموقع» کیتفک رقابلیغ یهرابط ساااختن آشااکار

 «یزندگ یااسبک و یطبقات یااقهیسل» و ،«عمل اقتصااد » ،«یذوق یااقضااوت  یاجتماع نقد» اسات:  شاده  لیتشاک 

 در انری، قرای  و سااالیق و نداشااته وجود شاامولامه و عام یساالیقه نو  یک بوردیو، دیدگاه از .(131۱ )بوردیو،

 اما اساات، ابعمن نابرابر توزیع و طبقاتی زاتتمای از برآمده تکثر این ارچند اسااتند. متمایز اجتماعی، مختلف طبقات

 تبدیل اریک اجتماعی اویت فرانگی نماد به آن ااینشاااانه که اسااات ااییارزش از پوشااایده فرانگی قلمرواای

 و ری؛یادگی محصول یا استند طبیعی موابتی ساالیق  این که نمود معلوم توانمی انری، انجاراای پایش با اند.شاده 

 البدشناسیک در بوردیو ساخت. عیان را معماری( ویژه به )و انری آثار درک طبقاتی توزیع پنهان یطشرا ترتیب این به

                                                           
1 Jana Šafránková 
7 Jukka Gronow 
3 The Sociologie of Taste 
4 Pierre Bourdieu 
۱ Distinction : A Social Critique of the Jugement of Taste 
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 و 110۱ و 1102 ،1103 اایسال طی شده،انجام مصاحبه و پرساشانامه   ازار از بیش از خود ااییافته ارائه به 1ذائقه

 نحوه و فرانساااوی فرانگ اعمال و ااذائقه از کامل نمودی مطالعه این پردازد.می دولت رسااامی آماری اطالعات نیز

 از ویردبو کند.می ارائه مدارس مشخصا  و رانگیف نهاداای توسط فرانسه جامعه فرانگی اجتماعی تقسایمات  تقویت

 است الیام و مجسم یااسرشت از یامجموعه که دیگویم سخن یثانو عتیطب ای ملکه خصلت، ختار،یر واره،عادت

 )وبسااتر، کندیم یساااماندا را آن به شااخص واکنش و خود اطراف یاجتماع جهان از شااخص ادراک یچگونگ و

 و،ی)بورد شااودیم منتج افراد یااوارهعادت از یاجتماع ساااختار دیبازتول که اساات نظر نیا بر ویبورد .(11 :1310

 اننشاا مشااابه یااواکنش و کنش یفرانگ امر برابر در ه،مشاااب یاانهیزم و نهیشاایپ واسااطه به افراد معموال  .(11۱2

 و اندتهسیز آن در که یتیواقع ،یشخص تجارب از یبازتاب و دیآیم دست به دیتقل قیطر از وارهعادت چراکه ،داندیم

 .است شانشدن یاجتماع ندیفرا

 ی مورد مطالعهمحدوده

 و پایه طرح چونام مواردی برای تصرف( از پس )ارزیابی POE یشیوه در شاده  طرح معیاراای از ارزیابی، این در

 فضا، از )استفاده رفتاری عوامل و داخلی فضای فیزیکی مشخصات سااختمان،  کلی فرم درک روش فضاااا،  چیدمان

 یک نعنوا به معماری یسلیقه لذا اسات؛  گرفته قرار مطالعه مورد غیره( و فضاایی  موقعیت اجتماعی، ارتباط خلوت،

 مشخصات اب آن امبستگی و گیردمی قرار ارزیابی مورد مساتقل  طور به یعنی ،اسات  شاده  تعریف غیروابساته  متغیر

 رارق عملکردی یحوزه دو در شدند انتخاب مطالعه جهت که فضااایی است. گرفته قرار بررسی مورد کاربران فردی

 یتوسااعه و اجتماعی کار تقساایم بر زیادی حد تا شااهر در ثروت توزیع زیرا اقتصااادی،-کاری یحوزه اول، دارند:

 واحداای از مرکب جاریت مراکز و بزرگ اایفروشااگاه چونام تجاری، مراکز اساات. اثرگذار کاربردی فضااااای

 سریع دساترسای   امکان اسااس  بر معموال  ااآن مکان و اساتند  مصارفی  خردکاالاای توزیع و فروشای خرده کوچک

 خود، مختص فرانگی اایاویت و درونی فضااااای گیریشااکل با معموال  مصاارفی فضااااای این شااود.می انتخاب

 و متفاوت کاری اایحوزه با امجواری مراکز این در ارند.د خود پیرامونی بافت مابقی به نسااابت متفاوتی معمااری 

 ساااکن جمعیت و )راگذراا( متغیر و ناپایدار و ساایال اایجمعیت با چنینام و فراغتی اوقات و مسااکونی بافت

 الیقس یحیطه در خصوص به متفاوتی، فرانگی اایموقعیت و شناسیروان که دارد وجود فروشندگان( و )کارگران

 نظیر ایتغذیه فضاااااای بر تمرکز با فراغات  اوقاات  یحوزه دیگر، عملکردی یحوزه آورناد. می پادیاد   معمااری 

 صاتمشخ اساس بر شده تفکیک و شده قشربندی شدت به فضااای که است ... و ااشا کافی اا،کافه اا،رساتوران 

                                                           
1 Anatomie du goût (the Anatomie of Taste) 
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 مطالعه قابل و ساانگین اایریگذانشااانه و خاص معنایی باراای و اسااتند خود کنندگانمصاارف اجتماعی فرانگی

 نام فرانگی فضااااای نام به آن از توانمی که گرفت قرار مطالعه مورد حوزه این در دیگری یدسااته چنینام دارند.

 بر مطالعه هک استند ناپایدار سیال جمعیت دارای غالبا  فضااا این ... و اانمایشگاه سینمااا، تئاتر، اایسالن نظیر برد،

 است. مشکل کاری ااآن

 های پژوهشیافته

 و اختس فرآیند یا )محصول( شده ساخته محیط از بخشای  یا تمام ارزش تعیین بر عمدتا  معماری اایپروژه ارزیابی

 تدریاف و برداشاات مبنای بر معماری فضااااای ارزیابی پژواش این در شااود؛می متمرکز فرآیند( )ارزیابی مدیریت

 فردی مشااخصااات با ارتباط در داخلی طراحی از امگانی برداشاات و درک گردد مشااخص تا گرفته شااکل کاربران

  (.7 و 1 )نمودار کندمی تغییر چگونه کاربران

 فضاهای معماری طراحی موارد انتخاب در عمومی یسلیقه و فردی مشخصات میان رابطه وجود :۱ نمودار

 پایتون( نویسیبرنامه زبان بوسیله تولیدشده ماتریس) همگانی

 
 1312 پژواش، اای یافته منبع:

 معنای به 1 عدد و پارامتر دو میان ارتباط وجود معنای به 1 عدد اا،داده میان روابط تحلیال  باا  و فوق مااتریس  در)

 است( پارامتر دو میان ارتباط وجود عدم

 عمومی معماری یسلیقه عوامل با فردی مشخصات از هرکدام میان ارتباط وجود :2 نمودار
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سن 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

جنسیت 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

محل سکونت 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

دفعات بازدید 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

همراهان 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0

تحصیالت 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

شغل 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0

انتخاب فضا 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0

کف سازی داخلی 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

دیوارهای داخلی 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

سقف داخلی 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

مبلمان داخلی 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

تزئینات داخلی 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

رنگ فضای داخلی 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

نماسازی 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ابعاد مجموعه 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ترکیب فضاهای مجموعه 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

گسترش مجموعه 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فضای سبز 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

شیوه ی انتخاب 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

دسترسی شهری 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1



 344... همگانی فضاهای شناسیجامعه

 
 1312 پژواش، اای یافته منبع:

 و دستاورد علمی پژوهشی   یرگیجهینت

 :نمود خاذات کاربران بندیدسته از را ذیل نتایج توانمی امگانی فضااای در حاضار  کاربران از دریافتی اایداده بر بنا

 یلیقهساا و شااده بیشااتر اجتماعی محیط آمدن فراام به تمایل باشااد، بیشااتر فضااا یک از بازدید دفعات تعداد ارچه

 تعداد کاربران ارچه بالعکس و شااد، خوااد ترنزدیک مدرن معماری و معماران میان مرسااوم یساالیقه به معماری

 و جمالتت سمت به معماری یسلیقه و شده ترخصوصی فضا که دارند تمایل بیشتر نمایند، مراجعه محیط به کمتری

 مردان و شود اجتماعی و فرانگی تجمالتی، فضاا  که دارند تمایل بیشاتر  زنان چنینام رود.می پیش جزئیات افزودن

 معیج فضای به خانواده با امراه که افرادی اند.پرداخته خصوصی حرایم حفظ و فضا طراحی ساازی سااده  به بیشاتر 

 به ودخ دوستان با که افرادی ؛اندکرده اساتقبال  پرساروصادا   فضاااای  و طبیعی ل مصاا  با طراحی از کنندمی مراجعه

 به نهات که افرادی و اندکرده انتخاب را نورپردازی بر تکیه با مدرن طراحی با فضااای اندکرده مراجعه جمعی فضاای 

 )و ادآز مشاغل با افراد اند.داده قرار استقبال مورد بیشاتر  را فرانگی و تجمالتی فضاااای  اندکرده مراجعه اامجموعه

 بودن نمایشی بر تمرکز و جزئیات با امراه و تجمالتی طراحی خصوصی، حریم با فضاااایی  (قتصاادی ا برخورداری

 صرفا  و هنپذیرفت صورت زیادی تفاوت با بخشیاولویت ،کمتر( )برخورداری کارمند افراد میان در اند.کرده انتخاب را

 درآمد اقدف) محصلین و دانشجویان است. شده بانتخا بیشاتر  میانه تزئینات با مدرن فضاااای  که نمود اذعان توانمی

 نتخابا بیشتر را خصوصی حریم بر تمرکز با و شده نورپردازی مدرن، معماری مشاخصات  با فضاااایی  نیز مساتقل( 

 اند.نموده

  همگانی فضاهای در انتخاب هایاولویت و کاربران یشاخصه بر مبتنی هاسلیقه تنوع :۳ نمودار
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 1312 پژواش، اای یافته منبع:

 یساالیقه میان پیوند و داندهشااکل عامل که کرد برداشاات چنین توانمی مربوطه نموداراای و جداول تحلیل با

 دهش شرو  ناآشناست، به آشنا امر از گذار داندهنشان که ذان از بینابینی چهارچوبی در فردی، مشخصات و معماری

 طشاارای از بازتابی که اسااتند معاصاار شااهر الگویکهن ینمونه جمعی فضااای در حاضاار کاربران پذیرد.می پایان و

 صوراتت این فضاست. و مکان ستیز برای ایعرصه جمعی فضای از افراد تصورات روند.می شمار به شاهری  ناپایدار

 یندیر ساانت از بخشاای که کندمی تولید جمعی فضااای برای ااییبدیل و داده بازتاب را اجتماعی ناخودآگاه امیال

 مناسبات بر تهکید مدرن، اایرسانه در مجازی و دیداری مناسابات  حکمرانی رغم به داد.می شاکل  را شاهری آرمان

  دارد. حکایت عمومی یعرصه در چهره به چهره یتجربه ناشدنیکم اامیت از معاصر معماری در جسمانی

 برحساااب که اسااات ایجامعه افراد میان چشااامگیر تفاوت وجود عدم اسااات اامیت حائز میان این در چهآن

 از برخورداری الذکر،فوق آماری یجامعه یمطالعه در ؛شاااوندمی تفکیک بوردیو «فرانگی یسااارمایه» بندیطبقه

 و ت(اساا انر با ارتباط و فرانگی محصااوالت مصاارف تحصاایالت، شااامل بوردیو تعبیر به که) فرانگی یساارمایه

 از رداریبرخو متضاامن باالتر تحصاایالت از برخورداری و نداشااته اثباتی قابل یا مشااخص ارتباط معمارانه یساالیقه

 و وممرس اایساانت از میانی یجامعه گفت بتوان شااید  روی امین از نیسات.  انرمندان به نزدیکتر فرانگی یذائقه

 خانواده تحمای و مردساالری( )نگرش جنسیت فئودالی(، )نگرش اقتصادی یسارمایه  به بساته  و کرده تبعیت دیرین

 پردازند.می نیز معماری موضو  هب )قومیت(

 زا متهثر ،معماری شکل که نمود اذعان باید شایراز،  شاهری  یعرصاه  در پذیرفته صاورت  پژواش به توجه با لذا

 معیار) عملکردی کیفیت .است شده افراد ادراکی واقعیت از فاصاله  دچار بلندمدت، یتوساعه  راساتای  در و ااکمیت

 فهم در ؤثرم اایمؤلفه سلیقه، افراد، ذانی فضاای  از برآمده تجربی( )معیار بصاری  فضاایی  کیفیت و بودن( کاربردی

 اِعمال امگانی فضاای  در را سالیقه  این طراح، مقام در کاربران، از اریک و اسات  معماری از ذانی الگواای و فضاا 
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 معماری یلیقهس گیریشکل و فضایی فهم بر مؤثر متغیراای میان روابط ،پذیرفته صورت مطالعات مبنای بر کنند.می

 است: شده تصویر 4 نمودار در امگانی، معماری اایموقعیت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همگانی خدماتی فضاهای در معماری یسلیقه گیریشکل بر مؤثر متغیرهای مدل :۴ نمودار

 
 1312 پژواش، اای یافته منبع:

 ساااطوح در حداقل ،غیربومی مطالعات بر مبتنی و کالن اایروایت از دوری فعلی، وضاااعیت از رفتبرون رااکار

 ریزانبرنامه نگرش نیازمند خود البته که است، شهروندی اایمشاارکت  افزایش برای فرصات  ایجاد و رد،خُ مدیریت
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 و شهر معماری، خوانیام به شایانی کمک راه این در چهآن است. آن گیریتصامیم  سااختاراای  و قوانین و شاهری 

 است. کالن و خرد سالیق به بخشیاولویت و شهر در متعدد و موجود اایاویت شاناسایی  کرد، خوااد شاهروندان 

 امکان نیز کالن اایاویت و دارند شاااهری کوچک اایفعالیت در مشاااارکت برای بااالیی  توان ،خرد ااای اویات 

 در مشارکتی دموکراساای چنینام آورند.می فراام را جامعه معماری اایبرداشات  به داندهشاکل  مراجع شاناساایی  

 نماید خارج خصوصی ریداسرمایه یحیطه از را اجتماعی روابط و خدمات جمعی، فضااای تواندمی ،خُرد حوساط 

 سااطوح بازتعریف» تواندمی اصاالی راابرد لذا داد. قرار مردمی اایساارمایه مشااارکت و مدیریت و نظارت تحت و

 باشد. معماری و شهر یعرصه در «آن فراینداای تدوین و مشارکتی

 ارایه راهکارهای اجرایی

 شهر به حق موضو  و مردمی مطالبات گیریشکل برای ربطذی نهاداای و رساانه  طریق از ساازی فرانگ لزوم-

 معماری؛

 معماری؛ موضو  از جامعه اایبرداشت در تهثیرگذار و داندهشکل نهاداای با وگوگفت و شناسایی 

 معماری؛ و شهر مدیریت اایگیریتصمیم در مردمی مشارکت اایشیوه ارتقاء و افزایش 

 اا؛دانشگاه و مدارس طریق از فضایی کیفیت تعریف و معماری یدرباره امگانی آموزش لزوم 

 ؛طراحی اایفرآیند طول در و عمومی ایاپروژه ساخت از پیش نآ اِعمال و کاربران نظرات پایش 

 کاربران. اایخواسته به توجه با موجود امگانی فضااای بهسازی و بازبینی 

 یسیو انگل یفهرست منابع فارس

 انر، پژواشکده پژواشی-علمی مجله ،«معماری در سالیقه  مبادی» ،(1310ساویل)  ظفرمندی، و نادیه ایمانی، .1

   .41-33 ،۱3 شماره چهاردام، سال نظر، شهرسازی و معماری

 ثالث. نشر تهران: چاوشیان. حسن ترجمه ،ذوقی اایقضاوت اجتماعی نقد تمایز: ،(131۱یر)پی ،بوردیو .2

 تعامالت بر رگذاریتهث یاامؤلفه یابیارز و ییشاااناساااا» ،(1317ارساااالن) طهماسااابی، و مصاااطفی ،بهزادفر .3

 .7۱-12 ،7۱ شماره دام، سال نظر، شهرسازی و معماری انر، پژواشکده پژواشی-علمی مجله ،«یاجتماع

 تهران: .نییمهرآ فرخ و یتلخاب درضااایحم ترجمه ،یشااهر تجربه و یشااهر هینظر ،(1312) مونیساا پارکر، .4

 .سایت انتشارات

 حنیف. احساااان ترجمه ،معاصااار معماری اایمانیفیسااات و اانظریه ،(1312کارل) کروپف، و چارلز کز،نج .5

 نو. فکر نشر تهران:



 344... همگانی فضاهای شناسیجامعه

 پور.قلی ساااوش و مرادی علیرضااا ترجمه ،جهانی شااهراای در روزمره زندگی ،(1310یورگ) ،دورشاامیت .6

 تیسا. نشر تهران:

 .721 – 721 شماره کتاب، جهان ماانامه ،««تمایز» با مواجهه در بوردیو» ،(1311)زاره روحی، .7

 مدیران انتشااارات تهران: شااورچه. محمود ترجمه ،اجتماعی نظریه و فضااا ،(1313لئون) یان آندژی ،تسیلنیژ .8

 امروز.

 انراای پژواشی-علمی مجله ،«آن یداندهشکل عوامل و مکان حس مفهوم» (.13۱۱محمدصاادق)  ،فالحت .9

 .00-۱2صص تابستان، ،70 شماره زیبا،

 پژواشگاه تهران: ی.لواسان یمدن ستهیشاا  ترجمه ،مصارف  یشاناسا   جامعه بر یدرآمد (،1312پیتر) کوریگان، .11

 .ارتباطات و انر فرانگ

 مرکز. نشر تهران: کیانپور. مسعود ترجمه ،سلیقه شناسیجامعه ،(1317یوکا) ،گرونو .11

 یمحمد سمانه و یزدیا دیمحمدسع ترجمه ،یعموم یفضا یزندگ یبررس ،(1314)تیگیب اساوار،  و انی ،گل .12

 آخر. و اول انتشارات تهران: ی.بریخ سمانه و

 .طحان تهران: .سامه رضا ترجمه ،معماری پژواش اایوشر ،(1310)رای ،لوکاس .13

 بایگی. خطیبی محمدحسن و قلیچ مرتضی ترجمه ،مصارفی  شاهراای  ،(1317مالکوم) مایلز، و اساتیون  ،مایلز .14

 تیسا. نشر تهران:

 .کسری کتابکده نشر مشهد: روحی. پویان ترجمه ،مدرنپست معماری تئوری ،(1310کیت) ،نزبیت .15

 فرانگی. علمی انتشارات تهران: مرزبان. پرویز ترجمه ،زیبایی معنی ،(1300اریک) وتن،ین .16

 نو. فکر نشر تهران: حنیف. احسان ترجمه ،معماران برای بوردیو ،(1310النا) وبستر، .17

 پژواک. تهران: .مقدم اقوامی عارف ترجمه ،مدرنیته پایتخت پاریس ،(1317دیوید) ااروی، .18

 کتابکده مشااهد: معتمد. مهشااید ترجمه ،خالق مخاطبان و معماران ؛معماری رخداداای ،(1310جاناتان) ایل، .19

 کسری. شهرسازی و معماری

 کیفیاات ارزیااابی و طراحی ریزیبرنااامااه بر درآماادی گرا:کیفیاات معماااری ،(1317وگااان) ون ووت، در ون .21

 کسری. شهرسازی و معماری کتابکده مشهد: باستانی. مهیار ترجمه ،عملکردی

21. Bianco, Lino. (2017). Architecture, values and perception: Between rhetoric and reality. 

Frontiers of Architectural Research (2018) 7, 92–99. 
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Sociology. Journal of Architectural Education, Vol. 45, No. 1 (Nov., 1991), pp. 36-40. 
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