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 : پیشگفتار

 يبه عنوان محل رخداد تعامالت اجتماع ریاجتماع پذ يعموم یفضاها دیو بازتول جادیا

 ریاخ یاست كه در دهه ها ياز اهداف يکی دار،یپا یشهر یها طیخلق مح یدر راستا

با توجه به پراكندگي دفاتر اصناف در شهر كرمان مورد توجه قرار گرفته است.  اریبس

ي جهت تعامالت اجتماع کردیخانه اصناف كرمان با رو يطراحتحقیق حاضر با موضوع 

بررسي وشناخت رفتارها و تعامالت اجتماعي اصناف، تجزیه و تحلیل مشکالت و 

های ساختاری خانه اصناف و  دستیابي به الگوی مرجع برای طراحي  بازشناسي جنبه

خانه های اصناف كه مي تواند در سطوح مختلف از كالن شهر ها تا شهرهای كوچك 

مورد استفاده قرار گیرد انجام شد. با توجه به مباني نظری در مورد اتاق اصناف و 

ان طراحي صورت گرفت كه رویکرد تعامالت اجتماعي و نیز شرایط اقلیمي شهر كرم

مردم شهر كرمان با داشتن فضایي یکپارچه و مناسب جهت رسیدگي به امور صنفي 

 خود از آن استفاده كنند.





 

 

 

 

 فصل اول  

 مقدمه 

 و كنند مي طراحي شخصي های ایده با را بناهایي گاه معماران ست ا هنر یك معماری

. شوند مي طراحي اجتماعي نیازهای به توجه با ها ساختمان بیشتر ولي سازند، مي حتي

 مشخص مکان یك در را مشخص ساختمان یك كه رود مي انتظار معماران از معموال

 مقدار به شوند؛ مي درگیر زیادی افراد ساختمان یك ساخت روند در. كنند طراحي

 قوانین همچنین.است نیاز معمار جز به دیگری های تخصص به و منابع و سرمایه زیادی

 یك طراحي در .كند مي محدود را معمار های گیری تصیمیم ساختماني های نامه ایین و

 اثر او های تصمیم بر كارفرما های درخواست و قوانین جامعه، خواست معمار ساختمان

 كه امروزه حتي. افتد مي ها ساختمان نمای و ظاهر مورد در نیز مشابه اتفاقي. گذارند مي

 ویژه به شهرها از بسیاری در شود، مي استقبال ظاهری ناآشنای و جدید های تجربه از

 بیافتند جا شهری قالب در جدید های ساختمان تا دارد وجود مقرراتي تاریخي شهرهای

 شود نشان خاطر باید فوق موارد با رابطه در .كنند پیروی ظاهری مشترک زبان یك از و



 اجتماعيطراحي خانه اصناف كرمان با رویکرد تعامالت                  17

 

 بلکه كرد نگاه معماری با مرتبط های چنبه تمامي عنوان به ها جنبه این به توان نمي كه

 بیشتری اهمیت از نیز دیگری عوامل است ممکن پروژه هر های ویژگي به بسته

 همانا كه پروژه این خاص ویژگي كه كرد اشاره باید مثال عنوان به.  شوند برخوردار

 دیگر سوی از و یکسو از باشد مي گوناگون های نبهج از مختلف اصناف با ارتباط

 كه شده باعث باشند داشته اصناف با را مشکالتي است ممکن كه مراجعیني با ارتباط

 ها پروژه دیگر به نسبت زیادتری بسیار اهمیت از پروژه این در اجتماعي تعامل نبهج

 این  اصلي ویژگي و تمایز وجه عنوان به كه رویکردی دلیل همین به.  شود برخوردار

 این در افراد حضور . باشد مي اجتماعي تعامل رویکرد همانا  شده گرفته نظر در پروژه

 آنکه حال. فضاست موفقیت جهت در عاملي و عمومي پذیری جتماعا به منجر فضاها

 عدم و موفق عمومي فضاهای معیارهای و ویژگیها نداشتن هم، به مقیاسهای نزدیك

 . گرددفضا شدن ورانده خالي به منجرنباید  فضاها اجتماع پذیری جهت معیارهایي

 و مختلف اصناف های كار جایگاه به توجه با كه كرد نشان خاطر ید با رابطه دراین

 مناسبي محل یا پایگاه داشتن میگذارند شهری هر فرهنگ و اقتصاد روی بر كه اثری

 یا و شکایات به رسیدگي و اعمال و گذاری قانون و ها درخواست به رسیدگي برای

 های مجوعه زیر و اصناف رهبران  به موثر و كافي اطالعات دادن برای مناسب محلي

 اصناف اینکه به نظر .است ضروری و الزم كارایي و توان حداكثر حصول برای اصناف

 داشتن است شده ساخنه است مختلفي فرهنگ و تحصیالت سطح با مختلف افراد از
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 نیازمند باشد داشته كارایي و مطلوب متفاوت های نیاز با افراد تمامي برای كه محلي

 جلوگیری كاستي و كوتاهي هرگونه از تا باشد مي زیاد رسیدگي و تحقیق و بررسي

 (.0211)نیکبخت،شود

 فضا  دراین پذیری اجتماع ارتقادهنده و ایجادكننده معیارهای شناسایي لحاظ این از

 درفضاهای پذیری اجتماع به پرداختن ضرورت میتوان خالصه طور به. است ضروری

 : كرد بیان زیر های مقوله در را عمومي

 های عرصه در شهروندان حضور حس ،ارتقاء مراجعین میان در اجتماعي تعامالت ارتقاء

 افراد تعلق حس ،ارتقاء وشهروندان كسبه عاطفي و رواني نیازهای شهری،تأمین اقتصاد

 از جلوگیری و مختلف مقیاسهای در همفکری و تعاملي فضای نقش فضاها؛تحکیم به

 (.0،3119)دهاكافضا شدن رانده و خاموشي

 اجتماعي تالتعام محل رخداد عنوان به پذیر اجتماع عمومي فضاهای بازتولید و ایجاد

 اخیر های دهه در كه است اهدافي از یکي پایدار، شهری محیطهای خلق راستای در

جمله  از مختلف لدالی به كه است حالي در این. است گرفته توجه قرار مورد بسیار

 واسطه به شهر تغییرچهره و نقلیه وسایل گسترده حضور ماشیني، زندگي به گرایش

 از مردم جداییگزیني جابهجایي، فزایش سرعت شهری، فضای بر اتومبیل چیرگي

                                                           
1- Dhaka 
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 درفضاهای نهفته هویتي و فرهنگي اجتماعي، ارزشهای عمومي، نادیدهانگاری فضاهای

 این از برخي پیشین، های دردهه جمعي حیات ارتقای و حفظ به توجهي بي عمومي،

 فضاها این. داده اند دست از را خود نقش و اهمیت مختلف شهری مقیاسهای در فضاها

 تنها مردم و نبوده پاسخگو به درستي اجتماعي موجود یك عنوان به انسان نیاز به غالبا

 واسطه به عمومي فضاهای. نگرند مي گذر برای عنوان مسیری به شهری فضاهای به

 واقع در. دادهاند دست از را خود اجتماعي بعد زمان، مرور به شهروندان حضور عدم

 اجتماعي مراودات برقراری ضوروح و مکث به را مردم كه آن جای به فضاها این

 به تعلق حس دیگران، با برخورد تجربه دیگر و میکنند تشویق عبور به كنند، دعوت

 از استفاده.افتد نمي اتفاق درستي به اجتماعي تعامالت چهره، به چهره دیدارهای جامعه،

 به عمومي وفضاهای است روزمره زندگي از مهمي بخش وادارات عمومي فضاهای

 (0،3110)الرس و جليكنند مي عمل مردم برای مراودات مکانهای عنوان

 لذا است، مردم حضور بسترسازی و فراهمسازی ،و اداری موميع فضای اصلي عملکرد

)رفیعیان و خدایي ، است برخوردار ویژهای جایگاه از آن فرهنگي و اجتماعي ابعاد

0211.) 

 جهت بستری مناسب نیازمند شهری فضاهای پویایي در عامل مهمترین به عنوان انسان

 تأمین و انسان اجتماعي نیازهای پاسخگویي به. است عمومي فضاهای در مؤثر حضور

                                                           
1- Lars & Gehle 
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 قرارگاه و فضا وجود مستلزم وی، اجتماعي تجارب زمینه كسب در الزم فرصتهای

 در انسان از حیات جنبه این به پاسخ در عظیم ظرفیتي عمومي فضای و كالبدی است

 تالش و تعلق همبستگي، نوعي ایجاد معنای به مشاركت میشود محسوب شهری جوامع

.  است جتماعي عادالنه نظام یك به نیل منظور جامعه به افراد میان جمعي دسته

 تن دو میان تنها یا و گیرد بر در را گروه كاری یك اعضای همه تواند مي مشاركت

 خاص موضوعي درباره گروه كاری، یك همه اعضای كه هنگامي.  شود پدیدار

 های اندیشه و شود مي گذاشته آنان ، اختیار در بیشتری اطالعات كنند، مي مشاركت

 (.0229)طوسي، گردد مي ارائه گروه اعضای سوی از متفاوتي

 كه گونهای به است گروهي موقعیتهای در اشخاص عاطفي و ذهني درگیری مشاركت

 كار مسؤلیت در و دهند یاری گروهي، هدفهای به دستیابي برای تا انگیزد برمي را آنان

 (.0،3112)دیوید و بارت شوند  شریك

.  باشد مفید درگیر طرفهای تمام برای افراد، منافع تضاد وجود با تواند مي مشاركت

 مشاركت دیگر عبارت به. است استراتژیك گانه دو معني با پیچیده فرایند یك مشاركت

 نقش تواناییهای به و است اجتماعي – اقتصادی سیستم وضع بهبود برای استراتژی یك

 و بحث نگرش یك و كند درک را متضاد منافع و ارزش تا نیازدارد اجتماعي آفرینان

 (.0211اجتماعي به كار گیرد )رهنورد، سیستم بهبود برای را گفتگو

                                                           
1- Davies & Burt  
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 راه دنبال به كوچك شهری فضاهای در زندگي اجتماعي كتاب در " 0وایت ویلیام"

 پروژه در و بوده فضاهای شهری در مردم حضور و سرزندگي افزایش هایي برای

نگاری  قوم شناسي، انسان ههای زمین را پروژه اصليمایه  درون "خیاباني زندگي"

 نمود تعریف چنین را زندگي خیاباني نهایت در و قرارداد فرهنگي مطالعات و علمي

 و"دارند های طوالني خداحافظي یا زنند مي حرف هم با ها مردم ساعت آنجا در "كه

 (.0911)وایت، شود مي  شهری رفتارهای رشد باعث این

 بیاني با یك هر و داشته توافق فضاهای شهری در مردم حضور لزوم بر شهری طراحان

. اند كرده شهری پیشنهاد رفتارهای ایجاد جهت حضور این افزایش رابرای راهي روشن

 بیشترتحقیقات اولیه ، دارد ارتباطي چه شهروندی با رفتار شهری فضاهای مورداینکه در

 آنها اصلي هدف كه دهد، مي نشان انجام شده محیط و شهروندی رفتار زمینه در كه ای

 رفتارهای و اند داده انجام ونهادها ها سازمان در افراد كه بوده رفتارهایي برای شناسایي

 تحقیقات ولي این گرفته قرار غفلت مورد اولیه ارزیابیهای در وجوداینکه با شهروندی

  (.3،3112)بین ایستك بودند موثر شهری جامعه ، رفتارهای بخشي اثر بهبود در

 آن به وابسته صنفي فعالیتهای و سازمان نقش دیرباز در این میان باید خاطر نشان كرد از

 اجتماعي زندگي تحول. است بوده هویدا و برجسته كامالً شهری جوامع گیری شکل در

 و حرف ظهور موجب ضرورتاً شهرنشیني، زندگي به روستایي و عشایری مرحله از

                                                           
1- Wiliam  

2- Bienstock 
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 مشاغل، و حرف آن شاغلین خالقیت و استعداد و جامعه نیاز كه شد جدیدی مشاغل

 به عادت و انس اثر بر دیگر گروهي طرفي، از. افزود آن تنوع و باروی بر روز به روز

. دهند مي توسعه را آن و ساخته خود پیشه را حرفه آن و شده مند عالقه مشاغل برخي

 باعث كه آمده وجود به اشتراكي وجوه هستند كار نوع یك دارای كه افرادی میان

 تشکیل و ارتباط موجب اشتراک وجوه همین و شود مي یکدیگر به آنها نزدیکي

 .شود مي نامیده صنف كه شده همگون های حرفه با هایي گروه

  سازمانهای صنفي دارای شخصیت حقوقي حقوق عمومي بوده و به علت شركت در

  برخوردارند. ضمن اینکه باید توجه داشت كه قواعداعمال حاكمیت از اهمیت ویژه ای  

حقوقي حاكم بر سازمانهای صنفي نیز اختالطي از قواعد حقوق عمومي و بعضا قواعد  

خصوصي است و تبعیت از قواعد حقوق خصوصي در كنار قواعد حقوق    حقوق

نقشهای شخصیت آنها وارد نمي سازد. سازمانهای صنفي دارای    عمومي لطمه ای به نوع

در برابر دولت مي باشند. در برابر دولت سازمانهای صنفي    متقابل در برابر اعضاء و هم

دولت معموال مسائل كلي و طرحهای مربوط به    نمایندهء صنف محسوب مي شود و

مقامات مسئول مشورت و گاه خواستار    صنف را نزد سازمان مطرح مي سازد و با

صنف یا حرفه در برابر اعضاء    مان صنفي ناظم امورهمکاری سازمان مي گردد. ساز

آنها عبارتند از: صدور    است و به این جهت از اختیاراتي برخوردار است كه مهمترین

وضع آئین نامه های    پروانهء اشتغال به حرفه، اتخاذ تصمیمات انتظامي علیه اعضاء،
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سازمان و اعضاء    در قبالمربوط به حرفه و غیره. البته همانگونه كه سازمان صنفي 

نقشهایي را ایفاء مي    وظایفي را برعهده دارد دولت و همچنین اعضاء نیز در قبال سازمان

كاركردهای اتاق های اصناف ایجاد هم آمیختگي و تعامل میان مثلث كنند. از مهمترین 

و تقویت  زمینه برای تشکیل   كنترل سازمان و فراهم آوردنمردم ،بازاریان ودولت است ،

 قوانین رعایت نظامات و    سازمان و از مهمترین وظایف اعضاء، همکاری با سازمان،

و اداره كنندگان این    است . سازمانهای صنفي دارای تشکیالت خاصي مي باشند

كه همان آحاد مردم و اجتماع مردمي سازمانها معموال بوسیلهء اعضاء انتخاب مي شوند 

استثنایي دولت در آن دخالتي ندارد. در نهایت باید خاطرنشان    و جز در مواردهستند 

صنفي كه خود نمونهء خوبي از عدم تمركز خدمات    ساخت كه تشکیل سازمانهای

و انضباط در میان جامعهء حرفه ای كشور و    عمومي و فني است ، عالوه بر ایجاد نظم

در زمینه های اقتصادی و ا نیزمسئولیت دولت ر   تامین منافع عمومي، موجبات كاستن بار

   . فراهم مي سازد اجتماعي 

اما از آنجا كه این نهاد با اهمیت در هر شهر و استان دارای زیر شاخه ها و یا اصطالحا 

واحدهای كوچکتری به نام اتحادیه های صنفي میباشند وهر صنف به صورت مجزا با 

ن آجمعیت هر شهر واجتماع كسبه و پیشه های خاصي در ارتباط است.كه درصدی از 

در نتیجه میتواند نفش مهمي در جهت دهي اشتراكات این قشراعم از را تشکیل میدهند.

سیاسي اقتصادی و فرهنگي این قشر داشته باشد.لذا اهمیت تجمیع این اصناف و استفاده 
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هرچه بهتر از این پتانسیل كاربردی در شکل گیری تعامالت جهت دار اجتماعي كامال 

 وس مي نماید .ملم

ایجاد خانه اصناف میتواند محلي برای جمع آوری همه اتحادیه های صنفي و تجمیع و 

هم افزایي پتانسیل  این قشردر زمینه های آموزشي ،تفریحي ،مدیریتي ،سیاسي،اقتصادی 

به رویکرد اجتماعي آن و تعامل با و بخصوص اجتماعي باشد كه در این پژوهش 

 شد . اجتماع پرداخته خواهد

 خود كه است جمعي و شخصي های فعالیت از بسیاری انباشت و برخورد نقطه شهر

 زمان یك طي در اقتصادی و اجتماعي نیروهای وسیله به و داشته سنن فرهنگي در ریشه

 بستر و بوده ها انسان اجتماعي ارتباطات گاه تجلي روشهر این از. است گرفته شکل

 به امروزی شهرهای عمده اما. مي باشد اجتماعي تعامالت از ای عمده بخش تحقق

 ... و اطالعات و اشیا كاال، تبادل محل جمعیت، رشد و تراكم كانون

 فقر،) اجتماعي های نابرابری دامنه افزایش شهری، معضالت وجود از و شده تبدیل

 اجتماعي رفتارهای و هنجارها در تغییراتي حتي و ها تنزل ارزش...(  و بزهکاری

 بر. باشند مي رنج در نموده مختل را انسان شهرنشین آسایش و آرامش كه ساكنانشان

 به چهره دیدارهای دیده شدن، و دیدن تجربه جامعه، به تعلق حس دیگر اساس این

 انساني به نیازهای مهمترین از یکي عنوان به اجتماعي تعامالت نهایت در و چهره
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 كاهش جامعه به تعلق و اجتماعي مراودات به انسان تمایل و نپیوسته وقوع به درستي

 و اجتماعي علوم اندیشمندان از بسیاری نگراني مسائل این افزایش لذا روند. است یافته

 های نظریه امروزه كه آنجا تا. است نموده فراهم را های شهرسازی حوزه نظران صاحب

 سازی شهر علم توجه همچنین و شهرها اجتماعي شدن برای تالش جهت در بسیاری

 شناسایي برای جستجو این راستا در همچنین. گردیده ارائه اجتماعي تعامالت مقوله به

 دردستور اجتماعي تعامالت وقوع و جمعي ارتباطات برقراری برای مناسبي بستر

 (.0292)مویدی،.گرفت قرار شهری طراحان و ریزان كاربرنامه

 با تعامل و تعلق اجتماعي حس به مردم نیاز پایه بر عمومي فضاهای در ع پذیری اجتما

 آسایش تأمین كنار در كننده جتماعي حمایت فضایا یك در مر ینا وا داشته قرار یکدیگر

 خواهد بود میسر فضا، در عدالت دریافت و مالکیت حس قلمرو، ادعای فیزیولوژیکي

  (.0941)الکساندر و همکاران،

 ارتباط و مکالمه نگاه، فیزیکي، موضوع یك ارتباط، میتواند برقراری و اجتماعي تعامل 

 نتیجه نق در و متناسب تهای فعالي و رویدادها تعریف مستلزم خود باشد كه افراد بین

 است های اجتماعي شبکه و هها گرو در آنها عضویت و فضا در مردم شپذیری

 (.0214)دانشپور و چرخیان،


