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پوشه / زمین لرزه

چکیده 
محالت به عنوان مهم ترین عنصر شهرى و هم چون عرصه ى نیمه عمومى، نقش پر رنگى در ایجاد زمینه ى رشد و سالمت انسان و 
پرداختن به آرمان هاى انسانى جامعه دارد. امروزه گسست موجود در طراحى ساختار فضایى محالت، از بین رفتن هویت کالبدى و نادیده 
گرفتن نیازهاى افراد، سبب از بین رفتن ساختار اجتماعى پیوسته میان ساکنان و ارزش هاى انسانى جامعه شده است و بسیارى از محالت 
دچار اختالل در روابط اجتماعى شده اند و عدم رعایت عدالت اجتماعى باعث اختالل در پاسخ گویى به نیازهاى مادى و معنوى ساکنان محله 
شده است. مطالعه ى حاضر بر اساس تحلیل اسناد، کتاب ها و مقاالت، به بررسى مفهوم محله و ویژگى هاى دو رویکرد مرتبط با طراحى 
محالت پرداخته است: رویکرد « نخبه گرا و قطعیت نگر» و رویکرد « نوعملکردى». این تحقیق با هدف ایجاد زمینه اى براى بهینه سازى 
و انسانى کردن روش طراحى محالت، به معرفى رویکرد « انسان محور»، که در واقع مبتنى بر رعایت ترکیبى از اصول این دو نگرش 
است، مى پردازد و در قالب رویکرد انسانى به بررسى مهم ترین عوامل مؤثر در طراحى محله ى انسان محور پرداخته مى شود که در نهایت 
راه کارهایى براى طراحى مناسب محالت پیشنهاد شده است. در این راستا، بر توجه به رعایت اصول محله ى انسان محور در عرصه هاى 
نیمه عمومى تأکید شده است تا بتوان با رعایت اصول و مفاهیمى هم چون حس امنیت، زیبایى شناسى، تعامالت اجتماعى و هویت که 

مهم ترین عوامل ارتقاى ارزش هاى اجتماعى و رفع نیازهاى اساسى انسان است، زمینه را براى ایجاد محله ى انسان محور فراهم آورد.

واژه هاي کلیدي: طراحى محله، ارزش اجتماعى، نیاز مادى و روانى، رویکرد انسان محور.

طراحى محله 
با بررسى رویکردهاى انسان محور1  

سوگل شمتوب
دکتراى معمارى

احمد ترکمان
دکتراى معمارى

الهه آرچین
کارشناس ارشد معمارى

1.   این مقاله قبًال در همایش ملى پژوهش هاى کاربردى در افق هاى نوین عمران و معمارى که در دانشگاه آزاد اسالمى واحد بوشهر برگزار شده است، ارائه ى شفاهى شده است.
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طراحى محله، با بررسى رویکردهاى انسان محور 

1- مقدمه 
در میان عرصه ى عمومى شهر و خصوصِى خانه، عرصه ى نیمه عمومى 
محله جایى است که از دید شهرسازِى جدید، کم اهمیت و گاهى مغفول 
مانده است و نیازهاى فردى و اجتماعى انسان را به درستى پاسخ گو نبوده 
است؛ در واقع این  گونه فضاها به جاى آن که مردم را به مکث و حضور، 
تشویق  فرار  به  را  آن ها  کنند،  دعوت  آرامش  و  تفکر  اجتماعى،  مراودات 
مى کنند و دیگر تجربه ى برخورد با دیگران، حس امنیت، زیبایى شناسى، 
تعامالت اجتماعى، هویت و... که از مهم ترین عوامل ارتقاى ارزش هاى 

انسانى و رفع نیازهاى اساسى او است، به درستى اتفاق نمى افتد. 
نیازمند  به فضاهاى شهرى  یا شکل دهى     تجزیه و تحلیل و طراحى 
شناخت انسان، انگیزه هاى او و توجه به چگونگى ارضاى این نیازها در 
تعامل با محیط کالبدى است. آگاهى از قابلیت هاى بالقوه ى محیط کالبدى 
(شکلى، معنایى، زیست محیطى، فرهنگى و عملکردى) و چگونگى تعامل 
انسان با آن قابلیت ها، ما را به شناخت فرایند آفرینش و طراحى فضاها و 

مکان هاى شهرى هدایت مى نماید. 
   اگرچه انسان ها از نگاه جغرافیایى زیستى و محیط فرهنگى در بستر 
زمان در شرایط متفاوت به سر مى برند، اما در بسیارى از نیازهاى اساسى 
به  توجه  شهرى،  طراحى  به  انسانى  رویکرد  دارند.  اشتراك  وجه  خویش 
نیازهاى مشترك مردم در بستر زمان را در جهت توسعه ى پایدار فضاهاى 
شهرى در فرهنگ ها و اقلیم هاى متفاوت سرلوحه ى اقدامات خویش قرار 
مى دهد. توجه برنامه ریزان و طراحان شهرى به نقش خواست هاى انسانى 
در توسعه ى زندگى جمعى، آن ها را قادر مى سازند تا در جهت توسعه ى 
را  الگوهاى مناسب  اقتصادى  و  پایدار کالبدى، فرهنگى، زیست محیطى 

ارائه نمایند. 

2-  مبانى نظرى

1-2- تعاریفى از محله و ابعاد آن
فضاى  یا  حوزه  با  شهر  فرهنگى  کالبدى  بندى  تقسیم  از  بخشى  محله 
تعلق  احساسات،  ها،  عالقه  ها،  وابستگى  جامعه ى  مشخص،  جغرافیایى 
اجتماعى، روابط همسایگى و الگوى مشترك زندگى است که در استیالى 
بر  همگونى  داراى  اغلب  محالت  دارد.  قرار  شهر  فضاى  مراتب  سلسله 
یا  و  اقتصادى  هاى  ارزش  مسکن،  نوع  قومى،  هاى  ویژگى  مبناى 
ارزش هاى فرهنگى اجتماعى این واحدها است، در صورتى که با دگرگون 
تامیلسون،  رالف  مى شود.  آشکار  محالت  میان  تمایز  متغیرها،  این  شدن 
زیاد،  یا  کم  پیوستگِى  تجمع،  از  محله  مى کند:  تعریف  این گونه  را  محله 
معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگى و اتحاد غیر رسمى میان گروهى 
از مردم به وجود مى آید و براى تشکیل یک محله ى شهرى شرایط زیر 

را الزم مى داند:
1- دارا بودن یک حوزه ى جغرافیایى از شهر با وسعت کم یا زیاد؛ 
2- پیدایش یا تکوین یک اجتماع کوچک گروهى از مردم شهر؛ 

3- وابستگى اجتماعى میان گروهى از مردم. 
   به طور کلى، مفهوم محله مى تواند از ابعاد مختلف اجتماعى، ذهنى، 
تعاریف  مختلف،  ابعاد  از  هریک  شود.  تعریف  سیاسى  و  کالبدى  ادراکى، 
خاص خود را از محله ارائه مى دهند. از سوى دیگر، این تعاریف در جوامع 

و مقاطع مختلف مى تواند متفاوت باشد. [1]

 نظریه ى لینچ
برخوردارى  دلیل  به  که  است  وسیعى  منطقه ى  محله  لینچ،  اعتقاد  به     
از  محله  است.  شناسایى  قابل  خاص،  و  مشترك  خصوصیات  برخى  از 
ادراك  با  اجتماعى،  نظر  از  مرزهاى مشخص؛  و  راه  دیوار،  با  ادارى  نظر 

ساکنان محلى؛ از نظر عملکردى با حوزه هاى خدمات محلى؛ از نظر زیست 
محیطى با خصوصیات ترافیکى کیفیت و امنیتى و از نظر زیبایى، با داشتن 
ویژگى هاى مشخص یا عمر و سِن توسعه، تعریف مى شود. اجزاى تشکیل 
دهنده ى سیماى محالت مطابق نظریه ى کوین لینچ گره، مسیر، لبه، نشانه 

و حوزه هستند. [2]

2-2-  مشخصه هاى محله:
- محله داراى سابقه ى تاریخى است؛ 

خالقیت هاى  ظهور  و  بروز  براى  باز  و  عمومى  فضاهاى  داراى  محله   -
فرهنگى اجتماعى است؛ 

- محله داراى نمادها و زیر ساخت هاى خاص خود است؛ 
- امکان اعمال نظر و نظارت عمومى در محله وجود دارد؛ 

- محله داراى اجتماع قانون مدار و یا ارزش مدار است؛ 
- در ساکنان محله احساس مالکیت وجود دارد؛ 

- محله داراى ساخت اجتماعى و سیاسى است، مانند شوراى محله؛
- تعلق اجتماعى در محله وجود دارد؛

- در محله انسجام و پیوستگى وجود دارد؛
- توانایى شناخت و حل مسایل محله در حیطه ى قدرت افراد محله است؛ 

- در محله آرامش، امنیت و آزادى وجود دارد؛ 
- با نظام هاى اقتصادى- فرهنگى- اجتماعى و سیاسِى شهر پیوند دارد. 

[3]

3-2- عناصر و ارکان تشکیل دهنده ى محله:
و  سالمت  از  بنیادین  طور  به  که  خانواده اى  سالم:  شهروند  و  خانواده   -

آرامش روانى، جسمى و معنوى هر یک از اعضا حمایت مى کند؛ 
- نمادهاى متمایز کننده؛

- تشکل ها، اجتماعات محلى و پیشروان محلى؛
- امکانات و منابع محله اى ( زیر ساخت هاى محله)؛

- نهاد تصمیم ساز و ناظر بر قوانین محلى.[4]
     

4-2- جایگاه مفهوم محله در شهرسازى:
مفهوم محله در برنامه ریزى و طراحى شهرى از آن روى جایگاهى ویژه 
مى یابد که با القاى هویت به آن مى توان حس تعلق به مکان و به نوعى 
حِس جا و هویِت شهروندان را تقویت نمود. بخش مهمى از سطح شهرها را 
ساختمان ها و محله هاى مسکونى مى پوشاند. از این رو، کیفیت آن ها تأثیر 
مهمى در سیما و منظر عمومى شهر دارد. در واقع، در نگاه اول، هر شهر را 
از ویژگى هاى محله هاى مسکونى آن مى توان شناخت. روند توسعه هاى 
موجود در شهرهاى ما، به ویژه شهرهاى بزرگ نشان مى دهد که مناطق 
مسکونى به دلیل توسعه ى نابسامان و مغشوش در معرض از دست دادن 
شخصیت و هویت دیرینه ى خود قرار گرفته اند؛ لذا شهرساِز امروِز ایران 
باید عالوه بر وظایف همیشگى یک شهرساز، کاستى هایى که در دهه هاى 

اخیر به فراموشى سپرده شده اند را جبران کند. [5]
   پایدارى هویت در محله با ارجاع به ریشه ها و خاستگاه هاى قدیمى 
آن قابل دستیابى است. به عبارت دیگر، منظور همان ارزش هاى محیطى 
اُنس  آن  با  مردم  و  داشته  وجود  گذشته  مسکونى  مناطق  در  که  است 
و  اى  محله  و سیماى  فضا  خوانایى  خالى،  و  پر  فضاهاى  نظم  گرفته اند. 
کیفیت بصرى مناطق مسکونى گذشته، از جمله ارزش هایى هستند که در 
ذهن مردم نقش بسته اند. در واقع، مجموعه ى این ها هویت محله هاى 

مسکونى را شکل مى دهند و نیاز به بقا و پایدارى آن ضرورى است. [6]
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3- چشم اندازى انسانى به طراحى فضاهاى 
شهرى

رویکرد  بر  مبتنى  شهرى  طراحى  موضوع 
ساخته  فضاى  به  دهى  شکل  همانا  انسانى، 
شده ى مبتنى بر خواست هاى انسانى2  است 
که در برنامه ى طراحى و یا شرح خدمات ارائه 
مشاور  مهندسان  یا  شهرى  طراحان  به  شده 
در  اصلى  رویکرد  دو  امروز  شود.  مى  آشکار 
طراحى  و  ریزى  برنامه  و  توسعه  انداز  چشم 
آگاهانه ى فضاهاى شهرى، بستر الزم را براى 
دستیابى به رویکردى انسانى فراهم آورده اند:

1- رویکرد نخبه گرا و قطعیت نگر؛
2- رویکرد نو عملکردگرا.

صرفًا  اى  مقوله  توسعه  اول،  رویکرد  در     
تحمیل  موجود  نظام  و  شده  تلقى  بیرونى 
و  مشترى  عالیق  رویکرد  این  در  مى شود. 
هاى  ارزش  و  دارد  قرار  اولویت  در  کارفرما 

حرفه اى را بر ارزش هاى پایدار جمعى و انسانى برترى مى بخشد (گاتمن). 
لذا  و  قرار گرفته  توسعه  تکنولوژى هدف  رویکرد،  این  در  این،  بر  عالوه 
تولید انبوه فضاها و بناهاى شهرى مورد توجه است. توجه و برترى دادِن 
اتومبیل بر انسان در فضاهاى شهرى، شکل فضاهاى شهرى را تحت تأثیر 
قرار داده و ایجاد سازمان هاى بزرگ در قالب بناهاى حجیم سیماى شهر 
را دگرگون مى سازد. این رویکرد بر جنبه هاى هنرى، زیبایى شناختى و 
شکلى متمرکز بوده [7] و از این رو، تنها به توسعه ى ابعاد کالبدى فضاها 
و  پانتر   ) گمارد  مى  همت  «تماشایى»  فضاهایى  خلق  به  و  دارد  تکیه 
کارمونا)؛ لذا به شدت نخبه گرا است و فضاهایى شهرى را نه براى عموم 
مردم، بلکه تنها براى درك گروه خاصى از مردم خلق مى کند. طراحان 
در این رویکرد، غالبًا ماهیتى خرد ورز( خرد گرا ) داشته و توجه خود را به 

محصول نهایى توسعه و طراحى متمرکز مى کنند (شکل1). 
   این نگره طیف وسیعى از چشم اندازهاى مختلف در طراحى شهرى را 
شامل مى شود که در قالب تفکرى خردگرا بیان مى شود. خردگراها و اخیراً 
نو - خردگراها در طراحى شهرى، به طور کلى در صدد آفرینش دنیایى 
با  البته  نو که مبتنى بر جامعه اى آرمانى است، پیشنهادهاى خود را که 

تفکرات و نگرش فردِى طراح تناسب کامل دارد ارائه مى کند. 
   عمده ویژگى هاى این نگرش به طراحى شهرى به طور خالصه شامل 

موارد ذیل است:
1- ایجاد فضاهاى باز وسیع و تهى از انسان در فضاهاى شهرى به گونه اى 

مکانیستى؛
2- تفکیک فعالیت ها؛

3- نگاهى مکانیستى به جهان واقعى مانند نگاه عدسى دوربین عکاسى 
به فضاهاى شهرى؛

4- ایجاد تجسمى قوى از فضاهاى آرمانى؛
5-توجه به مسایل محیطى براى رفع نیازهاى جسمانى چون کوران هوا 

و نور؛
6- توجه به انسان متفکر و اندیشمند در طراحى شهرى، به جاى توجه به 

عموم مردم و رفتارهاى روزمره ى آن ها؛
7-توجه به زندگِى مبتنى بر بهداشت و سالمت جسمى و تقویت قواى بدنى؛

8- توجه به تکنولوژى در جهت توسعه ى اجتماعى؛ 

براى  نگرى  قطعیت  و  کالبدى  نگرى)  (معنى  جبرگرایى  به  اعتقاد   -9
دستیابى به محصول طراحى شهرى.[8]

    نهضت هاى مختلف و طراحان شهرى گوناگون تحت تأثیر این تفکر 
به آفرینِش شکل و فرم مجتمع هاى زیستى در قرن بیستم پرداخته اند. از 
این جمله مى  توان در قالب نهضت مدرن در طراحى شهرى، به کارهاى 
لوکوربوزیه و گروه ارشیگرام (و یا طرفداران سازه هاى بزرگ) و متابولیست ها، 
اشاره کرد. در قالب نهضت پست مدرن،  باك مینستر فولر و پل ردولف 
کارها و اندیشه هاى افرادى چون ریکادوبوفیل، آلدو روسى(1988)، کالین 
مثال  براى  هستند.  ذکر  قابل  کوتز(1978)  نیکل  راو،  کالین  راو(1975) 
آلدوروسى، شهر را یک اثر هنرى و حاصل خالقیت فردى که به قول او 
محور عمده ى فهم هنرى از طراحى شهرى است، تلقى مى کند؛ زیرا از نظر 

او، فضاها و ابنیه ى مهم شهرى چیزى جز مصنوعات هنرى نیستند. [9]
تأثیر  تحت  اگرچه  است؛  درونى  اى  مقوله  توسعه  دوم،  رویکرد  در      
عوامل بیرونى نیز قرار مى گیرد. در این نگره توجه به تمامى طیف نیازهاى 
انسانى مانند نیازهاى جسمانى، ابعاد ذهنى و روحى یا معنایى انسان مورد 
در  مردم  مشارکت  و  محیطى  پایدار  توسعه ى  به  رویکرد  این  است.  نظر 
فرایند شکل دهى به شهر اهمیت خاصى قائل بوده و لذا کیفیت محیطى 
را بر مبناى ایجاد کیفیت زندگى فردى و جمعى مردم در ارتباط با محیط 
زیست استوار ساخته است. به جاى توجِه تنها به نیاز متفکران و نخبه ها 
در طراحى شهرى، به رفتارهاى روزمره ى مردم در فضاهاى شهرى توجه 
ویژه دارد. به جاى توجه قطعى به محصول و شکل آن، به فرایندى منعطف 
و پویا براى دستیابى به محصول، اهمیت داده و به فرایند حل مسئله در 
طراحى شهرى معتقد است؛ زیرا فرایند و چگونگى حل مسئله را مقدم بر 
طراحى شهودى قرار مى دهد. در این رویکرد، خردگرایى جاى خود را به 
تجربه گرایى در شناخت و شکل دهى فضاهاى شهرى مبتنى بر تجربیات 
متأثر  فرم محیط ساخته شده  و  حسى فضاهاى شهرى مى دهد و شکل 
و  است  محیطى  زیست  و  اقتصادى  اجتماعى،  فرهنگى،  زمینه هاى  از 
خواست هاى انسانى به گونه اى در قالب شکل شهر سامان مى یابد، تا جایى 
که محیطى قابل زندگى را در شهر به جاى محیطى صرفأ براى تماشا خلق 
معتقد  و  مى کند  رد  را  کالبدى  نگرى)  (معنى  جبرگرایى  به  اعتقاد  نماید. 
است که محیط کالبدى تعیین کننده ى رفتار آدمى نیست و تنها محیط بر 
اساس ارزش ها و نیازهاى انسانى، فرصت هاى الزم را براى بهره گیرى از 

شکل 1: شهر برازیلیا، بر اساس دیدگاهى خردگرا و مبتنى بر نگرشى نخبه گرا و هنرمند محور، به وسیله ى 
لوسیو کاستا و اسکار نیمایر در میانه ى قرن بیستم ایجاد شد و فضاهایى تماشایى را به نمایش گذاشت. این 
شهر زمینه ى الزم براى آزمایش نظریه هاى اعالم شده در کنگره ى سیام را که در سال 1933 در آتن برپا 

شده بود، فراهم کرد. [9]

2. یکى از انواع طبقه بندِى خواستهاى انسانى را مازلو انجام داده است که در آن، عالوه بر نیازهاى مادى انسان به مفاهیم غیر مادى نیز اشاره شده است.
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قابلیت هاى محیطى فراهم مى آورد. نه تنها به سالیق فردى و تأثیر آن 
در شخصى سازى فضا معتقد است؛ بلکه نیازهاى جمعى را در اولویت اول 
خویش در طراحى و شکل بخشى به فضاهاى شهرى قرار مى دهد. این 
بر  مبتنى  از عملکرد  نو  تعریفى  نگرش در شکل دهى فضاهاى شهرى، 
تمامى نیازهاى انسانى ارائه کرده است و لذا گستره ى معناى «عملکرد» را 

ژرفایى خاص بخشیده است. [7]
   پشتیبان این رویکرد، نگرش « تجربه گراى» به شکل دهى 
و طراحى شهرى است که در انتهاى قرن نوزدهم و در ابتداى 
قرن بیستم در قالب دو مرحله ى فکرى و عملى تجلى یافت:

1. حرکت ایجاد باغ شهرهاى ابنزرهاوارد (1898) در انگلستان 
پرى(1929)،  کالرنس  همسایگى  واحد  نظریه ى  همراه  به 
آمریکا شروع  در  که  رایت  و هنرى  اشتاین(1987)  کالرنس 
شد و سپس در سراسر قرن بیستم ادامه داشت و به خصوص 

در آمریکاى شمالى و اروپا گسترش یافت؛ 
آن  دنبال  به  و  شمالى  آمریکاى  در  شهرها  زیبا  نهضت   .2
نهضت شهرگراها که وام دار تفکر نظریه پردازانى مؤثر چون 

جین یاکوبز (1961) و کریستوفر الکساندر (1977) بود. 
در ساخت  به طبیعت  توجه  و  از شهر  گریز  به  اول  گروه     
فضاهاى شهرى و گروه دوم توجه به خرد فضاهاى شهرهاى 
زمان شکل  طول  در  انسانى  نیازهاى  با  متناسب  که  موجود 
افراد  بر  عالوه  دوم  گروه  در  دادند.  قرار  مدّ نظر  را،  گرفته اند 

نام برده، آثار گوردن گالن (1971، 1377)، رابرت ونچورى و دنیس اسکات 
براون(1972) و آثار اخیر نو - سنت گرایانى چون لئون کریر، قابل تأمل 
است. سهم عمده ى تئورى پردازانى چون کوین لینچ، شولتز، اسکار نیومن 
و جان لنگ در تبیین و توضیح این رویکرد، غیر قابل انکار است. طرح هاى 
اخیر نو - شهرگرایانى چون پیتر کالتوروپ، دوانى و زایبرگ نیز در جهت 
توسعه ى شهرهاى جدید در آمریکاى شمالى در این چارچوب فکرى قابل 

بررسى است. 

 شکل 2: باغ شهرهاى ابنزرهاوارد (1898)

به طور کلى، این نگرش در طراحى شهرى در قالب گزاره هایى هنجارى 
بر مسایل زیر تأکید دارد:

1- مى توان براى توسعه ى دانِش طراحى شهرى آن را بر علوم دیگر و 
هم چنین پدیدار شناسى استوار کرد؛ 

2- مى توان نگرش سنتى و کالسیک در طراحى شهرى و الگوبردارى از 
معمارى عامیانه را دنبال کرد؛ 

3-مى توان گونه هاى مختلف موجود در طراحى شهرى را دسته بندى و 
مورد استفاده قرار داد؛ 

4- مى توان به جاى به کارگیرى روشى شهودى، بر روش حل مسئله در 
طراحى شهرى تأکید کرد؛ 

5- باید به تلفیق کاربرى ها در معنابخشى به فضاهاى شهرى توجه کرد؛
6- توسعه ى جمعى باید مبناى توسعه ى فضاهاى مسکونى و شهرى قرار 

گیرد؛
7- باید به جاى مشترى محورى، به استفاده کننده از فضاها و مشارکت 

مردم در طراحى شهرى توجه خاص کرد. [10]

شهرى،  طراحى  در  شهرگرایى  نو  نهضت  یا  و  گرایى  سنت  نو   شهر   :3 شکل 
از مقیاسى انسانى به  شکل دهى به فضاهاى شهرى را در قالب بهره جویى 
آزمایش گذاشته است. کارهاى اخیر افرادى چون «دوانى» و»پلیتر زایبرگ» 
که با مشورت «لئون کریر» در شهر جدید «سى ساید» صورت گرفت، شروع 
مجددى بر نگرشى انسانى به طراحى شهرى است. طراحان به جاى استفاده از 
تفکرى مدرن  بر  مبتنى  که  کاربرى ها  و جداسازى  منطقه بندى  روش معمول 
از  با استفاده  و  پویا  و  از ضوابط طراحى منعطف  با استفاده  و خردگرا است، 
کوچک  قطعات  توسعه ى  به  توانستند  ها  کاربرى  تلفیق  و  فشردگى  مفهوم 
زمین پرداخته و پارادایم جدیدى را در توسعه و طراحى فضاهاى مسکونى در 

 آمریکاى شمالى معرفى کنند. 
شکل باال دورنمایى از یک خیابان در سى ساید را نشان مى دهد. [11]
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                   جدول 1:  ویژگى هاى رویکردهاى موجود در طراحى[8]

همان گونه که در جدول 1 آمده است، تفاوت هاى بسیارى در دو رویکرد 
باال قابل مشاهده است. نگرش نخست، بر بُعد فن آورانه ى طراحى شهرى 
تأکید مى ورزد؛ در صورتى که نگرش دوم، ابعاد انسانى و فرهنگى را مد 
را  الهامى  و  شهودى  ابعاد  اگرچه  دومى  و  محور  هنرمند  اولى  دارد.  نظر 
نفى نمى کند، اما دانشمند محور است. در نگرش نخست، وجوه جسمانى 
نیازهاى انسانى مورد توجه قرار دارد در حالى که در نگرش دوم، عالوه 
بر ابعاد زیبا، شناختى، ابعاد نمادین و نشانه اِى فضاهاى شهرى نیز اهمیت 
مى یابد. در نگره ى نخست، دستیابى به محصول نهایى از مسیر آفرینِش 
مى یابد،  فراوان  اهمیت  محصول  لذا  مى شود؛  فراهم  «چشم انداز»  یک 
گذر  از طریق  تنها  به محصول  دستیابى  دوم،  نگره ى  در  که  در صورتى 

اولى، شناخِت  در  لذا  است؛  میسر  و هدفمند  بینى شده  پیش  فرایندى  از 
گونه هاى کالبدى و استفاده از آن ها ترجیح داده مى شود و در دومى، گونه 

شناسِى «فرایندهاى طراحى» مهم تر تلقى مى گردند. [8]
   ابعاد زیست محیطى در نگرش اول کم رنگ بوده ولى در نگرش دوم 
براى دستیابى به محیط پایدار، توجه به ابعاد زیست محیطى اهمیت مى یابد. 
اگرچه نگرش اول به اقلیم در جهت شرایط مناسب اهمیت مى دهد، اما 
براى دستیابى به محیط پایدار از جنبه هاى عملکردى، اجتماعى، فرهنگى و 

اقتصادى برنیامده است؛ زیرا توسعه را صرفًا امرى بیرونى مى داند. 
به فضاهاى شهرى عالوه     در مجموع، مى توان گفت که شکل دهى 
براى  اتکا  قابل  چارچوبى  که  دوم  نگرش  در  ارائه شده  ابعاد  به  توجه  بر 
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به  مى دهد،  ارائه  انسانى  خواست هاى  بر  مبتنى  فضاهاى شهرِى  ساخت 
از  با بصیرت  قدرت تخیل و ساخت تصویر، تجسم، چشم اندازى قوى و 
فضاهاى شهرِى مبتنى بر معیارهاى زیبایى شناختِى ارائه شده در نگرش 
اول، نیازمند است. به نظر مى رسد مى توان تلفیقى مناسب از مؤلفه هاى 
بر  تأکید  با  به فضا  براى نظام بخشى  را  اول  انتخابى موجود در رویکرد 
تفکرى تجربه گرا، مبتنى بر جنبه هاى انسانى فضاهاى شهرى موجود در 
انسان  تلفیقى را مى توان «رویکردى  رویکرد دوم، به دست داد. رویکرد 
محور» به شکل دهى فضاهاى شهرى یا طراحى شهرى نام برد، که در آن 
محصول در تعامل با فرایند طراحى شهرى اهمیت خویش را باز مى نماید 
و لذا نگرشى گونه اى - برنامه اى به طراحى و شکل دهى فضاهاى شهرى 

دارد. [12]

4-مهمترین عوامل مؤثر در طراحى محله ى انسانى
که  باال  نگرش  دو  زاده ى  واقع  در  که  محور  انسان  رویکرد  به  توجه  با 
پیش تر راجع به آن صحبت شد، است؛ نیازهایى اساسى در انسان وجود 
دارد که در همه شرایط به خصوص محل زندگى او حایز اهمیت است و 
در طراحى محله باید توجه و بر مبناى آن برنامه ریزى شود. بر این اساس، 
رویکرد انسانى بر چهار شاخص اصلى تأکید دارد که عبارت اند از: حس 
و  زیباشناسى  اجتماعى،  هویت  اجتماعى)،  تعامالت  (ارتقاى  گرایى  جمع 

امنیت.

1-4 تعامالت اجتماعى (حس جمعى) 
(مانند  افرادى هستند که در یک مکان مشترك  از حس جمعى،  منظور 
همسایگى) حضور داشته و عالوه بر آن، ارتباط (مانند ارتباط معنوى) میان 
آن ها حاکم است. حس جمعى از مهم ترین اهداف روان شناسى اجتماعى 
و از عوامل تأثیرگذار در ارتقاى ارزش و جایگاه انسانى است که در صورت 
عدم وجود آن در محیط زندگى انسان، انزوا سایه مى افکند، روح زندگى و 
اصالت اجتماعى کم رنگ مى شود و به مرور زمان از بین مى رود و مردم 

با خود و محیط اطراف خود بیگانه مى شوند. [2]
   لنگ در کتاب آفرینش هاى نظرى مى گوید که اگر مردم به تماس 
اجتماعى نیاز داشته باشند، در هر محیطى زمینه ى آن را فراهم مى کنند. 
پیوند جویى  به  انسان  نیازهاى  به  براى پاسخ  رابطه ى متقابل اجتماعى 
و احساس تعلق به مکان یک ضرورت است که دلیل بر مطلوب بودن 
چنین  به  یافتن  دست  براى  فرصتى  هر  لذا  است؛  اجتماعى  تعامل 
منظورى مثبت ارزیابى شده است. دلیل دیگر این است که فعالیت هایى 
چون تعامل با دیگران و مشاهده ى فعالیت هاى مردم یا به وجود آوردن 
زمینه هاى اجتماعى شدن و اجتماع پذیرى به رشد فردى انسان کمک 

مى کنند. 
   کریستوفر الکساندر، مالقات گاه به گاه و غیر رسمى را زمینه ى توسعه ى 

دوستى ها و روابط روزمره ى مردم دانسته است. تعامل اجتماعى، نگرش 
افراد را با پیشینه ى ذهنى و ویژگى هاى متفاوت به یکدیگر نزدیک مى کند. 

2-4-هویت اجتماعى
به  است؛  جامعه  یک  به  بستگى  هم  و  تعلق  احساس  اجتماعى،  هویت 

گونه اى که عضو یک جامعه از سایر جوامع متمایز باشد و فرد در مقابل 
امور  در  و  تکلیف  و  تعهد  احساس  خود،  جامعه ى  ارزش هاى  و  معیارها 
مختلف آن مشارکت کند، انتظارات جامعه از خود را پاسخ دهد و در مواقع 

بحرانى، سرنوشت جامعه براى او مهم باشد. 
و  رشد  باعث  و  دارد  تأکید  صمیمى  محیطى  ایجاد  بر  مفهوم،  این     
شکل گیرى روابط اجتماعى در سطح محله مى شود و دایره ى آشنایى هاى 
امنیت بخش را وسعت مى بخشد که مى توان با این تعریف، از محله ى 
اجتماعى به عنوان یک خانواده ى اجتماعى یاد کرد که بیش ترین ارتباطات 
یک خانواده را شامل مى شود و این ارتباطات، نوعى رشد دو سویه را به 
همراه خواهد داشت که سوِى اول آن، رشد اجتماعى و سوى دیگر آن، 

رشد شخصیت فردى است. [13]
نخستین  شرط  را  هویت  اجتماعى،  هویت  پردازان  نظریه  از  جنکینز     
زندگى اجتماعى مى داند و معتقد است که هویت فردى که وجه تمایز 
فرد از دیگران است، در جامعه تکوین مى یابد. اجتماعى شدِن نخستین و 
تعامالت اجتماعى که در همه ى طول عمر روى مى دهند، سبب مى شود 
افراد بتوانند در پرتو ى آن ها خود را تداعى کنند. درعین حال، خود مفهومى 
و  تعاریف درونى  آن،  پویا که در سرتاسر عمر تحول مى یابد و در  است 
بیرونى ترکیب مى شوند. از دیدگاه او، پیوند و پویایِى ابعاد درونى و بیرونى، 
سازنده ى خویشتن یا هویت است؛ اما در نهایت، وى معتقد است شناختن 
خویش زمانى حاصل مى شود که فرد بتواند خود را در موقعیت دیگرى قرار 
یافتن مضمون هاى  ترکیب  اجتماعى،  معتقد است که «هویت  دهد. وى 
درهم آمیخته و جدایى ناپذیر شباهت ها و تفاوت انسانى در خالل عمل 
اجتماعى است. هویت هاى اجتماعى جمعى، بر شباهت ها تأکید مى ورزند 
او یادآور مى شود که  و حتى آن را مى سازند. در کتاب هویت اجتماعى 
اجتماعى  موجودات  عنوان  به  ها  انسان  همه ى  ویژگى  اجتماعى  هویت 
است و یا این که از مفهوم عام «هویت» گرفته شده است، از آن فاصله 
دارد؛ زیرا هویت تمامى موجودات، مواد و اشیا را در بر مى گیرد و قلمرو 
آن گسترده تر از بشریت است. او در تعریف کلى از هویت اجتماعى، تمرکز 
بسیارى بر دو اصل شباهت و تفاوت دارد. به نظر وى، هویت اجتماعى به 
شیوه هایى که افراد و جماعت ها از آن طریق در روابط اجتماعى خود از 
افراد و جماعت هاى دیگر متمایز مى شوند، اشاره دارد و کاربرد آن براى 
برقرارى و متمایز ساختن نظام مند نسبت هاى شباهت و تفاوت میان افراد، 
جماعت ها و میان آن هاست. شباهت، خواه واقعى و خواه ناشى از میل و 

گرایش باشد اهمیت کم ترى نسبت به تفاوت ندارد. [10]

3-4-زیبایى شناسى
این حس جزو ناشناخته ترین نیازها است. مازلو معتقد است که این نیاز در 
بعضى افراد وجود دارد. این گونه افراد با دیدن زشتى (به طریق خاصى) 
بیمار مى شوند و با قرارگرفتن در محیطى زیبا بهبود مى یابند. این حس 

جدول2: نظریه ى اندیشمندان راجع به حس اجتماعى[4]
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در ارتقاى کماالت انسانى نقش به سزایى دارد که در تعریف آن، به سه 
موضوع اشاره مى شود: ارزش، لذت و تعجب.

   ارزش: هر زیبایى داراى ارزش است و مقصود از ارزش، ارزش مبادله اى 
آن نیست؛ زیرا قسمتى از زیبایى هاى طبیعت قابل نقل و انتقال و تملک 

نیست. 
   لذت: هر نمودى که توقعات ما را برآورده کند، زیبا مى دانیم (زیبایى) 
هر  که  نیست  معنا  آن  به  این  ولى  است؛  بخش  لذت  زیباست،  هرچه  و 
احساس لذتى معلول درك و دریافت زیبایى است، حتى گاهى ما از یک 
با درون ما دارد لذت مى بریم، مانند  نازیبا که رابطه ى خاصى  منظره ى 
منظره ى ساختمانى مخروبه که خاطرات شیرین کودکى خود را در آن به 

یاد مى آوریم. 

   تعجب: عبارت است از حالت ذهنى اى که ناشى از توقف ذهن آدمى 
در برابر موضوع یا رویدادى که بیرون از دایره ى قوانین و اصول شناخته 
شده و معمول است. در برابر زیبایى ها نوعى از تعجب و شگفتى به وجود 
مى آید، چه زیبایى هاى طبیعى و چه هنرى. براى به وجود آمدن تعجب، 
زیبایى باید در حدى باشد که مافوق نمودهاى معمول زیبایى جلوه کند. 
اگر چه کم و بیش موجب لذت مى شود، ولى از آن سو که ذهن آن را در 
گروه شایسته هاى معمولى تلقى کرده، موجب تعجب و شگفتى نمى شود. 
   نکته ى مهم در زیبایى شناسى، تنوع طلبى است. انسان با داشتن مغز و 
روان از یکنواختى محیط احساس رکود و افسردگى مى کند؛ اگرچه محیط 
او زیباترین منظره یا اثر هنرى باشد. جاى تردید نیست که هر انسان و 
هر قوم و ملتى با نظریه ى چگونگى تفسیر و توجیهى که در حیات خود 

جدول3: تبیین شاخص هاى احساس امنیت در فضاهاى عمومى[15]
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دارند و با توجه به فرهنگى که در آن زندگى مى کنند، حقایقى را به عنوان 
آرمان و ایده هاى اعال براى خود پذیرفته اند. این آرمان ها اگر از سنخ 
عظمت هاى معقول مانند عدالت، آزادى، نظم، صدق، اخالق، فداکارى و 
سایر تجلیات تکاملى روح بوده باشد، تحقق و انطباق آن در زندگى عینى 
انسان ها، زیبایى عقالنى نامیده مى شود و اگر از سنخ ترکیبات و کیفیات 

محسوس باشد، زیبایى حسى نامیده مى شود. [8]

  4-4-حس امنیت: 
احساس امنیت مقوله اى جداى از امنیت بوده و بنا بر نظر اکثر محققان، 
روابط  سایر  بر  احساس  این  که  چرا  دارد،  بیش ترى  اهمیت  آن  به  توجه 
مازلو،  نظریه ى  طبق  دارد.  مستقیم  تأثیر  اقتصادى  و  فرهنگى  اجتماعى، 
نیازهاى ایمنى بعد از نیازهاى زیستى مهم ترین نیازهاى انسانى به شمار 
مى رود، که از لحاظ روان شناختى بیان گر نیاز انسان به آرامش درونى و 
آسایش روانى و پرهیز از آشفتگى و بى نظمى ساختارى جامعه است. [14]

نظریه ى  پر خشونت،  نیومن در کتاب مردم و طراحى در شهر  اسکار     
فضاى قابل دفاع را مطرح مى کند و پیشنهاد تغییر ساختار محیط شهرى 
را به گونه اى مى دهد که جامعه نه به وسیله ى پلیس، بلکه به وسیله ى 
افرادى که در عرصه هایى خاص سهیم  اند، تعریف مى شود. نیومن سه 

فاکتور افزایش جرم در محله هاى مسکونى را چنین بر مى شمرد:
- بیگانگى: مردم همسایگان شان را نمى شناسند؛ 

- عدم وجود نظارت: مکان هاى وقوع جرم، ارتکاب جرم را به راحتى و 
بدون آن که مجرم دیده شود، ممکن مى کند؛ 

- در دسترس بودن راه فرار: امکان ناپدید شدن مجرم از صحنه ى جرم را 
به سرعت ممکن مى سازد. 

   لذا، نیومن معتقد است که با استفاده از ساز و کارهاى نمادین و شکل دادن 
عرصه هاى تعریف شده مى توان یک محیط را تحت کنترل ساکنانش 
درآورد. او فضاهاى غیر قابل دفاع را اماکن و فضاهایى تعریف مى کند که 
به کسى تعلق ندارند و بر حفظ و نگه دارى آن ها نظارتى نمى شود و حتى 

در مقابل دیدگان عمومى که معموًال نوعى ابزار نظارتى و عامل بازدارنده 
محسوب مى شود، قرار ندارند. بنابراین، وى فضاهاى شهرى را از نظر دارا 
بودن ویژگى هاى ایمنى به دو دسته فضاهاى قابل دفاع و فضاهاى غیر 

قابل دفاع تقسیم کرده است. 
   در فضاهاى شهرى، احساس امنیت شهرى به این معناست که شهروندان 
بتوانند آزادانه جا به جا شوند، با همشهریان خود ارتباط برقرار کنند و به 
فعالیت هاى اجتماعى بپردازند، بدون آن که تهدید شوند یا با خشونت و آزار 
امنیت  نابرابرى جنسى مواجه شوند. احساس  یا  و اذیت جسمى و روحى 
به معناى امنیت خاطر شهروندان از مال، جان و ... است که خود نشان گر 
(صانعى،  است  جامعه  بودن  ثبات  با  و  قانون مندى  یافتگى،  سازمان 
و  ها  احتیاج  ارضاى  آن  در  است که  امنیت حالتى  احساس   .(1385:150
خواسته هاى فردى و اجتماعى افراد، انجام و شخص در آن احساس ارزش، 

اطمینان خاطر و اعتماد به نفس کند. [7]

بحث و نتیجه گیرى:
نیازهاى  مانند  انسانى  متنوع  نیازهاى  به  محله  فضاى  مناسب  پاسخ 
عامل  و  حریم  (ایجاد  امنیت  احساس  و  روانى  آسایش  فیزیولوژیکى، 
هویت یابى) و نیازهاى اجتماعى و زیباشناختى (به عنوان واحد اجتماعى و 
فرهنگى)، مى تواند محیط زندگى را به عنوان بسترى براى اعتالى فکرى، 
روحى و روانى انسان تبدیل کند. دخالت هاى تحمیل شده بر اندام شهرهاى 
معاصر ایران مخصوصًا محله ها که بر اساس طرح ها و برنامه هاى رایج 
و عمدتًا در قالب طرح هاى جامع شهرى صورت پذیرفته اند، به دلیل عدم 
بهبود  براى  را  کارایى الزم  دیگر  انسانى  نیازهاى  تمامى  به  گویى  پاسخ 
شرایط محیطى از دست داده اند. تکرار دستورالعمل ها و ضوابط طراحى 
اجرایى منجمد شده در بستر زمان، شهرهاى ما را بدون هیچ بصیرت و 
تکرار شونده  روندى  در  و  در گذشته ى خود  تنها  آینده،  به  اندازى  چشم 
محدود ساخته است. امید به داشتن محله اى بهینه و انسان گرا، به عنوان 
عنصر مهم در طراحى شهرى، در شکل و محتوا، نیازمند اجراى طرح هایى 
جسورانه اما پویا و منطقى است که بتواند نقش پذیرى، تنوع بخشى، خلق 
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پیچیدگى، ابهام و ارائه ى چشم اندازى قوى از نظر کالبدى، عملکردى - 
کارکردى، معنایى و محیطى را در دستور کار خود براى آفرینش فضاهایى 
انسانى قرار دهد. از این رو، تلفیقى از رویکردهاى هنرمند محور و خالق 
با رویکردى عملکردى، نه در قالب اجراى طرح هاى جامع سنتى بلکه در 
چارچوب اهداف و برنامه هاى راهبردى، مى تواند راه گشا باشد، برنامه اى 
که در بستر آن امکان بهره گیرى از نیازها، رفتارها و مشارکت واقعى مردم 

در فرایند شکل دهى فضا بیش از پیش امکان پذیر مى سازد. 
   طراحان شهرى امروز باید توجه ویژه اى به شناخت روان شناسانه ى 
رفتارهاى انسان داشته باشند؛ زیرا این گونه رفتارها با محیط کالبدى ارتباط 
تنگاتنگى دارد. در طراحى محالت با رویکرد انسان محور، توجه به نیازها 
این رویکرد  قرار گرفته است.  انسانى مبناى حرکت  پایدار  ارزش هاى  و 
بسترى مناسب براى ایجاد تحول در نگاه طراحان و در نتیجه، شکل دهى 
به فضاهاى شهرى با ماهیتى انسانى فراهم مى آورد. در رویکرد انسانِى 
نیازهاى  با  متناسب  تغییرات  انجام  طریق  از  مکان  هویت  شده،  بررسى 
رو  این  از  یابد؛  معنا مى  کالبدى  قابلیت هاى محیط  با  تعامل  در  انسانى 
طراحى فضایى و غیر فضایى محله با رویکرد انسانى به عنوان نمونه اى 
از فضاى شهرى مؤثر، پیوند هاى ناگسستنى با خواست هاى انسانى دارد. 
در این رویکرد، نیاز مردم در دنیاى جدید، شناخته و در فضا تحقق مى یابد 
محیط  هر  نگرش،  این  در  یابد.  مى  وحدت  انسانى  کمال  محور  حول  و 
به  انسانى است و توجه  پایدار  از حضور خواست هاى  نمادى  ساخته شده 
نیازهاى روانى او در طراحى که بر تنوع، امنیت، اجتماع پذیرى و هویت 
بخشى به بافت ها تأکید مى ورزد، در اصول نگرش قرار مى گیرد و به چهار 
نیاز اساسى در انسان از قبیل حس ارتباط جمعى، زیبایى شناسى، هویت 
مناسب  پاسخ  قرار گرفته،  انسان محور  امنیت که رأس اصول طراحى  و 
فرهنگى،  زمینه ى  میان  را  تناسب  بهترین  بتواند  که  پاسخى  مى دهد، 
که  فضاهایى  آورد.  فراهم  کنندگان  استفاده  انتظارات  و  نیازها  کالبدى، 

عالوه بر حفظ هویت، به نیازهاى انسان امروز پاسخ دهد. 
   با توجه به عوامل و فاکتورهاى مؤثر در ایجاد جامعه اى انسانى، مى توان 
ادامه،  در  که  برد  کار  به  محله  طراحى  در  جهت  این  در  را  راهکارهایى 
راه کارهایى براى الگوى مکانى در مقیاس محله یا مجموعه ى مسکونى و 

کوچه و یا واحد همسایگى ارائه مى شود.
- درنظرگیرى سلسله مراتب براى ورود به هر فضایى در محله به وسیله ى 
بینابینى،  فضاهاى  بینى  پیش  درختان،  کاشت  جمله  از  مناسب  طراحى 
درجات مختلف نور و ... در محله ارتباط از فضاهاى بسته به باز و برعکس، 
ایجاد  از طریق فضاهاى سرپوشیده صورت مى گیرد که آمادگى در فرد 

کرده و به نوعى احترام به دریافت حس انسان از محیط است. 
- نسب هاى میانه اى براى عرض کوچه هاى مسکونى و یا نسب هاى 
متعادلى از نظر اندازه براى فضاى باز واحدهاى همسایگى در نظر گرفته 
شود؛ زیرا به این ترتیب هم قلمروى فضاى نیمه خصوصى حفظ مى شود 
و هم از جرم خیز بودن محیط جلوگیرى مى شود و در نتیجه، حس امنیت 

القا مى شود. 
- طراحى مناسب فضاهاى باز در محله یا مجموعه ى مسکونى و اهمیت 

به آن به اندازه ى توده هاى ساختمانى و فضاهاى پر. 
- طراحى محله یا مجموعه ى مسکونى به گونه اى باشد که هرکدام از 
اتومبیل خود در کوچه ها رفت وآمد کنند، ولى فضایى  با  بتوانند  ساکنان 
تعریف شده و مجزا براى بازى کودکان، پیاده روى و…. ترتیب داده شود 
به نحوى که آسایش عابران پیاده فراهم آید و در نظر گرفتن حقوق همه ى 
معلول  قشر  جمله  از  مسکونى  مجموعه ى  یا  محله  در طراحى  ها  انسان 

جامعه، پیاده ها، سواره ها و ... .
- به کارگیرى طبیعت (آب، گیاهان، نور) در محله یا مجموعه ى مسکونى 
براى ایجاد زمینه اى براى تجمع و ارتباط بیش تر انسان ها و به این ترتیب 

جلوگیرى از فردیت بیش از حد انسان ها و دورى آن ها از یکدیگر. 
مجموعه ى  یا  محله  در  جمعى  فضاى  شکل  به  تمرکز  نوعى  ایجاد   -
مسکونى که باعث توجه به درون و مانع حضور افراد غریبه شود، به طور 
مثال مى توان با به کارگیرى گیاهان، عناصر طبیعى، درجات مختلف نور 
یا   محله  در  طراحى  آن،  بر  پرداخت؛ عالوه  فضا  کردن  محصور  به   ... و 
مجموعه ى مسکونى و ساختمان ها به گونه اى باشد که دسترسى مناسب 
همسایگان به یکدیگر را فراهم آورد، به طور مثال با طراحى فضاى مکث 
جوامع  تعریف  امکان  دیگر،  عبارتى  به  خانه.  یا  واحد  تعداد  چند  هر  جلو 
کوچک تر و در عین حال وجود هماهنگى، وحدت و یگانگى بین محله و 

فضاهاى عمومى و نیمه عمومى. 
- در نظر گرفتن هم زمان وحدت و هماهنگى و تنوع در تمامى ابعاد، ارتفاع، 
تزیینات و… از محله تا خانه، به خصوص در ارتباط با شکل کالبدى و نماى 

خانه ها در محله یا مجموعه ى مسکونى. 
- ایجاد مکانى مناسب در محله یا مجموعه اى براى مسجد که زمینه ى 

عبادات جمعى و در نتیجه، ارتباط بیش تر انسان ها را فراهم مى آورد. 
یا مجموعه ى مسکونى در حد رفع  - در نظرگرفتن چند مغازه در محله 
نیازهاى روزانه، مانند نانوایى، سوپرمارکت و میوه فروشى، براى خودکفایى 
ایجاد  سبب  که  شهر  سطح  در  بیهوده  وآمد  رفت  از  جلوگیرى  و  محله 

آلودگى هاى صوتى و ... در شهر خواهد بود. 
 

منابع
 [1] مدیرى، آ. جرم خشونت و احساس امنیت در فضاهاى عمومى شهر، فصل نامه ى 

علمى پژوهشى رفاه اجتماعى، سال پنجم، شماره ى 1385، 22. 
 [2] لینچ، ك. سیماى شهر- ترجمه ى منوچهر مزین، انتشارات دانشگاه تهران، 1387. 

[3] Lang J, «Creating Architectural Theory: The role of 
behavioral sciences in environmental design», Van Nostrand 
Reinhold, New York. 1987. 

[4] مازلو، ا. انگیزش و شخصیت، ترجمه ى احمد رضوانى، چاپ چهارم، مشهد، 1385. 
زیبا، شماره ى  به فضاهاى شهرى، نشریه ى هنرهاى  انسانى  [5] مطلبى، ق. رویکردى 

 .1385 ،27
[6] نعیمى، ف. طراحى واحدهاى همسایگى محلى با رویکرد ارتقاى اجتماعى - فرهنگى، 

پایان نامه ى کارشناسى ارشد معمارى، دانشگاه علم وصنعت، 1389. 
اجتماعى،  تعامالت  افزایش  رویکرد  با  ایجاد مرکز محله  م.  ، صلواتى،  [7] سیچانى، ع. 
ماهنامه ى علمى – تخصص - پژوهشى عمران – معمارى - شهرسازى، سال دوازدهم، 

شماره ى 58، 1392. 
در  باز عمومی  کالبدي فضاي  ویژگی هاي  تأثیر  اساس  بر  م. طراحی محله  ترابی،   [8]

افزایش تعامالت و رفتار اجتماعی، 
مهندسی  دانشکده ى  رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  نامه ى  پایان 

معماري و شهرسازي. 1391
نمونه ى  (خیابان)،  فضاي عمومی شهري  در  مفهوم هویت  بازشناسی  ع.  دانش پور،   [9]
موردي: تهران، خیابان انقالب، رساله ى دکترا در شهرسازي، دانشگاه تهران، دانشکده ى 

هنرهاي زیبا، 1392. 
[10] Laura E, The relationship of urban design to human 
health and condition,journal of Landscape and Urban 
Planning 64, 191–200. 2010. 
[11] ساروخانى، ب. امنیت اجتماعى خانواده و محل سکونت در تهران، فصل نامه ى علمى 

پژوهشى رفاه اجتماعى، سال پنجم، شماره ى 22، 1385. 
کاربردى   – علمى  همایش  اى،  محله  توسعه ى  به  انسانى  رویکردى  ق.  مطلبى،   [12]

توسعه ى محله اى چشم انداز توسعه ى پایدار شهر تهران، 1389. 
[13] پارسى، ح. شناخت محتواى فضاهاى شهرى، مجله ى هنرهاى زیبا، 1381. 

دانشگاه  انتشارات  ناقى،  انسان، ترجمه ى هوشنگ  آ. شهرسازى در خدمت  [14] گوتن، 
ملى ایران، تهران، 1385. 


