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 چکیده
اه رتحقیق حاضر با هدف تحلیل رابطه میان هویت فرهنگی و اثر آن بر ایجاد میل و رغبت کاربران در استفاده از پیاده

دهد، رفتارهایی که ناشی از محیط است با گذر از محیط های جدید انجام شده است. پیشینه این پژوهش نشان میشهرک

 ندر کنار آواضح است که فرهنگ در رشد و تعالی فرد، و باشد، گیرد و متاثر از فرهنگ و اجتماع میروانی انسان شکل می

رد چه به نحو مثبت و چه به نحو منفی کنشی اجتماعی و فرهنگی است. ذهن رفتار هر ف. استموثر رشد جامعه، بسیار 

گونه که به دنبال آرامش و انس با محیط است دارای کنجکاوی نیز باشد، همانانسان به دنبال تطابق و بازشناسی می

ای عمومی را متعلق به نماید و زمانی که مردم فضاهباشد، رعایت این نکات احساس تعلق و آرامش بیشتری ایجاد میمی

ر گیرند و احساس تعلق دکنند و مسئولیت حفظ آن را به عهده میخودشان بدانند، از فضای پیاده راه بیشتر استفاده می

ی هاهای شهرکراهشود. با استفاده از روش تحقیق استنادی و میدانی، ارزیابی پیرامون مطلوبیت پیادهها تقویت میآن

شهرک جدید اندیشه( انجام پذیرفته است. یافته مستقیم این پژوهش این است که رابطه تنگاتنگی جدید )نمونه موردی 

گذارد راه و طراحی آن وجود دارد که بر ایجاد حس مکان مطلوب در کاربر اثر میگیری پیادهمیان هویت فرهنگی و شکل

نسان( و فرهنگ )دین و سنت، آداب و رسوم و و در نهایت فضای مطلوب شهری با در نظر گرفتن هویت )اجتماع و روح ا

کند. با شود. انجام ارزیابی و آثار محیطی، اجتماعی و ترافیکی و غیره به یافته پژوهش کمک مینیازهای انسان( بررسی می

هبود بها را باز تعریف نمود و به توان فعالیتاستفاده از انسجام هویت فرهنگی و یافتن فرهنگ مشترک میان کاربران می

 رو سازی یاری رساند.پیاده

 
 هویت، هویت فرهنگی، پیاده راه، شهرک های جدید، شهرک اندیشه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
شویم. از در ایران معاصر با سلطه حرکت سواره بر فضاها و معابر شهری، روز به روز از انسان محور بودن شهرها دور می

شود، حرکت پیاده انسان و ارتباط که سبب سر زندگی و پویایی این فضاها می در فضاهای شهریی مهم حضور انسان هاجنبه

دادن کاربری به  ،باشد. برای هویت بخشیدن به یک فضای عمومی بهترین راهقراری تعامل فرهنگی میبا جامعه و برملموس 

هویت یک احساس درونی است که انسان  .یابدهویت میکه دارای سازماندهی و گرایشات بنیادین است،  ایهر جامعه اماکن است.

های دور جامعه بشری همواره مورد توجه ش برای بازیابی هویت، از گذشتهبخشد. کاوها و نمادها به آن حقیقت میبوسیله نشانه

 بوده است.

 اعی و یا خصوصیات فردی را درتواند نقش حیاتی روابط اجتمکس نمیهیچ باید گفت ،های انجام شده در این مقالهبا بررسی

توان نقش شرایط کالبدی را بر حس خوشایند کاربران پیاده راه ندید گرفت. با بررسی فرهنگ یافتن رضایت انکار کند و نمی

. در ها زدراهتوان برای هر منطقه مشخص با هویت فرهنگی مشخص دست به اصالح پیادهمشترک عابرین و نیازهای آنان می

و بنا بر انتخاب ، اندهای مختلف دور هم جمع شدههای مختلف با فرهنگها از مکانجدید مثل شهرک اندیشه انسانهای شهرک

ر طراحی دها ر نظر گرفتن تمامی این مولفهبنابراین دباشند. توان گفت که دارای نقاط اشتراک فرهنگی میخود می یمحل زندگ

ه در مطالعاتی کهای پیاده مطالعات متعددی پذیرفته شده اما بیشتر نگ انسانفضای شهری امری ضروریست. درباره حضور کمر

 الوهع است. تعامل اجتماعی افراد با یکدیگر جمع در یافتن رشد و حضور با فردانجام شده، مبتنی بر جنبه اجتماعی  مقالهاین 

سایرین دارای خاطره مشترک  با و ر داردنیز در ب جمعی هویتفرهنگ مشترکی و  و اجتماعی منزلت فردی، هویت بر القای

 و تاریخ به متعلق که است معاصر هایآدم تمام و او میان مشترک تاریخ آن وجود انسان، عنوان به فرد هر وجود الزمه. گرددمی

 (1331 ،)پاکزاد. هستند مشترک فرهنگ

رسد که مساله اصلی، ولی به نظر می .مل عابر و پیاده راه مطرح شده استأتهای زیادی در مورد مساله قابل هرچند که بحث

های پیاده راه است. جستجوی چگونگی حضور انسان در محل لنگر به مفهوم انسان و شرایط فرهنگی حاکم بر محءنگاهی جز

رهنگ فها ها دارد. بر اساس این گفتهنریشه در ایجاد فضایی دارد که مناسب و پاسخده به نیازهای انسا ،پیاده راه شهرهای معاصر

 هایدهد. در واقع یکی از ارکان اساسی و ابعاد مهم هویت توجه به شاخصهای مهم این تحقیق را تشکیل میبخش از عامه، یکی

ها یتشخصباشد. بنابراین بررسی ویژگی های فرهنگی شامل نژاد و قومیت، باورها، مشاهیر و ها و فرهنگ عامه میریشهفرهنگی، 

ای های مذهبی و آئینی و غیره از اهمیت ویژه، جریانغیرهعاد علمی، ادبی، هنری، تفریحی و های رسمی و فرهنگی در ابجریان

 باشد.برخوردار می

 

 روش تحقیق -2

 خابانت از پس روش، این در و بهره گرفته شده است (2از نوع روش مقطعی) 1پیمایشی تحقیق روشتهیه این مقاله از  در

 انجام ایپرسشنامه ه میدانی و تهیهدمشاه شیوه به هاداده آوریجمع مطالعه، مورد نمونه حجم تعیین و تحقیق آماری جامعه

نین ی مورد تحقیق و همچبرای تبیین بهتر مسئله .شد استخراج تحقیق در مؤثر عواملها داده تحلیل و تجزیه از پس و پذیرفت

ی این دو، بیشتر به نظر اندیشمندان توجه شده است و همچنین نموداری ی و شهر و نیز رابطهبرای شناخت بهتر هویت فرهنگ

 کمک شود.ارتباطات میان محورها به درک بهتر ترسیم شده تا 

 

 

                                                      
1 Survey Research 
2 Cross Sectional 
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 3هویت -3
 ویمعنی لغ -3-1

 ارسیف و است ربیع ایواژه هویت .(1331 ،)معینی معنا شده استچیز حقیقت ذات، شخصیت،واژه هویت در فرهنگ معین، 

 . نهاد و چیستی هستی، کیستی، شناسه، نشان، و نام: شودمی آن

 

 های پیرامون هویتنظریه -3-2

 را مینزسر یک نگذشتگا تا است ایپیوسته بهم و همواره در حال تغییر است نماز رگذ در که قابلیت دگرگونی دارد هویت

 دیفر هویت دارای ابعاد مختلف است هویت. (1333 ،)حبیب و همکاراندـکن لصـمت ندگاـینآ هـب را نیشاا و لحا 4نباشندگا به

 قتیو ملی هویت. باشدتر میکه جامع یـمل هویت( در نهایت جامعهشناختی مباحث) جمعی هویتو  (شناختیروان مباحث)

و  عجتماا ارتباط بادر  ادفرا هویت ایرز ؛باشند شتهآن دا هندزاـس ایجزاز ا ستیدر رتصو جامعه یعضاا متما که دمیگیر شکل

 هویت ینابنابر ؛ستا خویش نشناساندو  شناسیدخو ایبر ننساا طبیعی یهازنیا جمله،از  هویتو  دمیگیر شکل فرهنگ

 .(1333 ،)پرویزیستا ادفرا جتماعیا تعامل لمحصو

ا شناخته و ی هامکان ا به عنوان مکان متمایزی از سایرر یمکانتواند که شخص می اینمعتقد است هویت یعنی  5کوین لینچ

نظیر و حداقل مخصوص به خود را دارا شود. اکثر مردم بودن در ای که شخصیتی خاص و بینماید. به گونه رای خود یادآوریب

 ،هاات شخصی، احساسخاطرکه  هستند مناسب از این لحاظیک مکان خاص را تجربه کرده اند. مکانهای معنی دار و قابل درک 

  .(1334 ،)لینچکندها و فرهنگ بر آن تکیه میارزش

 شرایط در که داندمی محیط از خصوصیتی را هویت او .است دیگر عنصر از عنصری تشخیص وسیله تهوی ،6راپاپورت نظر از

 یاغیره  و ختمانىاس بکس ،تزیینات ،ابعاد ،کلــش نظیر محیط فیزیکى خصوصیاتشامل  تواندمی و نمیکند تغییر مختلف

 محیط در هویت عقیده دارد که 3الکساندر  .(1333 ،)قطبیباشند محیط یک هاى عملکرد یا و محیط در جارى خاص فعالیتهاى

                                                      
3 Identity 

  کاربران ،ساکنین 4
5 Kevin Lynch 

6 Amos Rapaport 

7 Christopher Alexander 

 : روش پژوهش                             مأخذ: نگارندگان1رنمودا
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 محیط و فرد بین هنگامی .باشد شده حاصل محیط و فرد بین منطقى و طبیعى ارتباط که دهدخودش را نشان می هنگامی

 بتـنس آن تمایز درک توان و باشد آن عمیق شناخت به قادر که آمد خواهد وجود هـب خاطر تعلق احساس و ارتباط زندگىاش

 3بور والتر است نظر صاحب محیطى هویت زمینه در که دیگرى خصـش. (1336 ،)توالییشدبا داشته نیز را دیگر هاىمحیط به

 محیط قابل درک بودن و مکان یک ناختــبازش باعث که است بزرگی و کوچک تفاوتهای همان هویت ،وی نظر از .تــاس

 جذابیت و تنوع وجود ،خت نبودنیکنوا معنی به محیط هر بودن خاص. میآورد وجود به را محیط به دلبستگی حس و میشود

هویت  .(1333 ،)قطبیباشد داشته وجود بایدمی نیز ها کاربری در و فضاها به دسترسی طرز و فضاها گیریقرار نحوه در و است

 هویت نیست و چونباشد و هیچ فردی بیهر پدیده باید گویای اصل وجود خودش باشد و به معنای اوییت و آنیت آن پدیده می

به دنبال ثبات یا پیدا کردن آن درون خود است. به دلیل این که انسان موجودی اجتماعی است و نیاز انسان دغدغه هویت دارد 

دریابد. بنابراین عالوه بر هویت فردی، هویت جمعی تواند هویت را در خود به صورت جدا از دیگران به برقراری ارتباط دارد نمی

تواند هویت شخصی خود را مهم است فرد تا در اجتماع قرار نگیرد نمی هویت جمعی از این نظر .گیردنیز مورد توجه قرار می

همچنین معماری فضاها نه تنها برای مد و امثال آن است بلکه باعث زیبایی و آرامش  .(1331 ،)دهقانیروشن و مشخص سازد

اما هنگامی که فضا ویژگی های  .(1334 ،)شرکت لولین دیویسکندشود و نوعی هویت فرهنگی اجتماعی در فضا ایجاد میمی

 .(1331 ،)پاکزادآیدمعنایی خود را از دست داده باشد از بحران هویت سخن به میان می

 
 هویت و اجتماع  -3-3

در  1سنرندا بندیکت .(1311 ،)آیوازیانکنند باید هویتشان را تثبیت کنند آرامش و ثبات زندگیمردم برای اینکه بتوانند در 

در این مبحث بیان ، کرد که بسیار مورد عالقه واقع شد نظریه جوامع تخیلی را بیان 1133لاسدر  رىتصو معاجو پرتأثیر بکتا

 هستند که چکىهای کوگروه قعىوا ىهاهوگر. تخیلى یا رىتصو ىهاهوگرو  عىقوا ىهاهوگر .اندها دو نوعشود که گروه انسانمی

 که ،گترربز تجتماعاا ىعضا. اآنها مانندو  هد ،محله ،هادنواخ مانند ،دارندرودررو  بطروا یکدیگر با ىعضاا ،نآکم  سعتو ببـس به

 نآدر  که جتماعىاز ا ىتصویر ننداتومی، فقط باشند شتهرودررو دا بطروا یکدیگر با نندانمىتو عجتماا دایز سعتو سبب به

 امقوا متما، جدید عصردر  ملى ها و دولت هایملت شامل تخیلى جامعه ممفهو ینابنابر. ندورآ پدید دخو هندر ذ ،نددار عضویت

در زندگی اجتماعی، ما و ذهن  .(1311 ،)احمدیشودمی آنها یخرتا لطودر  محلىاى و منطقه  تاـجتماعو ا تـپرجمعی یفاطوو 

داند. در ابتدا هر گونه که خود را معرفی ما خود را متعلق به گروه خاصی مثل ما ایرانیان، ما مسلمانان، ما شرقی ها و غیره می

 ی استجمعهویت  آن محدوده از زندگی اجتماعی، نشانه کنیم بنابراینبر آن هویت جمعی احساس مسؤلیت میاکنیم در بر

ها میتوان ادعا کرد که مردمی که در یک محله همگون و هم ارزش)به گفته با توجه به این گفته .(1331 ،فرخوش و )شارع پور

 10تحقیق ترنس لیتری از محله خود داشته باشند. تری و تصویر ذهنی روشنکنند هویت جمعی قویلینچ محله( زنگی می

 .(1313، )لنگکنداین قضه را تایید می ( در بریتانیا1130)

 

 هویت و روح انسان  -3-4

گیاهی و جانوری است. هویت در مقام فردی،  ، مجزا از جهان فیزیکی، کانی، 11هویت در مقام انسانی، با نام علمی افراد بشر

در واقع هر فردی یگانه است.  فردی است، و مجزا از گروه و دیگران است، از آزادی و شخصیتکه در بر گیرنده حد و مرزی 

 محسوس باشند. فقط کافی استریف و ناظنسبتا خصوصی یا  دها می تواننگوید: شاخصخاص چنین می تراپاپورت در مورد هوی

ها که برای خلق طرح مفیدند و به بهترین العات مربوط به رفتار انسانباید تمام اط. (1311 ،)آیوازیان شخص آشنا، آنها را بشناسد

هایی از یک نظام کلی هستند که مکان و دهند را مورد مطالعه قرار داد. مردم و رفتارهایشان بخشنحو به نیازهای آنها پاسخ می
                                                      
8 Walter Bohr 
9 Benedict Anderson 
10 Terrence Lee 

11 Homo sapiens 
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باید باشند به همین ترتیب مکان را نتفکیک می ای که این رفتار و محیط از دیدگاه تجربی غیر قابلمحیط را در بردارند به گونه

کنیم و اهداف و جدا از رفتارهای انسان ارزیابی کرد. بدون شناخت و درک از رفتار عابران که پیاده راه را برای آنها طراحی می

یه ه پرداخت این قضتوان به تحلیل و ارزیابی یک محیط طراحی شدگیرند، نمیهایی که مورد حمایت مکان قرار مینوع فعالیت

 روش مهمترین رویپیاده. (1313 ،)دورک گیرد( سرچشمه می1151رفتار راپاپورت )-بر اساس الگوی اکولوژیک از رابطه محیط

 ادهـپی. تـاس هریـش محیط در نهفته هایجاذبه و هاشارز کشف و زندگی و ورـش احساس و هافعالیت ،هانمکا مشاهده برای

 شهر چهره. است محیطی های کیفیت دریافت و محیط به تعلق احساس ،اییـفض تـهوی ادراک در یـاساس تـاهمی دارای روی

 یراه ادهیبهبود درک مکان، پ یبرا یبه طور کل. (1331 ،)پاکزادشودیـم اسـاحس هریـش ایـفض در زدن قدم طریق از بیشتر

 ،یربص ،یانهیشناسانه، زم ختیر ،ییبوم شناسانه، فضا یهاجنبه ،یافتیو در یذهن یهاطلوب است که در آن افزون بر جنبهم

 عتیند طبمان ییهاارینوشتار مع نیهدف، ا نیبه ا دنیرس یبه مکان پاس داشته شوند. برا وابسته ینشیو گز یکارکرد ،یاجتماع

 ،یصربدنه ها با گذر، تنوع ب یختگیآم یگذر(، چگونگ ییها و بسته و باز بودن  فضا )اندازه ییگذر، تنوع فضا یزگیو گذر، پاک

 ییبه آنها و کارآ یدسترس هها، نحویتنوع کاربر ،یکنش مردم ش،یو آسا تیآرامش، امن ،یربصریغ یهاافتیها و درادمانی

 ،یفیک یهااریاز مع یبرخ ایکردن همه  داد به کمک نهادشیتوان پیم نیکرده است. همچن یمردم را بازشناس ینشیگز یرفتارها

 یهاجنبه یترازو هم یبستگانجام  شود. هم یرانیا یشهرها یمیقد یهادر بخش ژهیگذر به و یابیو با کم ارز یگروه کارشناس

 ادهیپ حیصح یزینها به برنامه ربا آن نه تتوان گسترش داد تا یرا م یابیارز نیاست. ا یافتنیستار، دست ج نیبراساس ا زیمکان ن

های مختلف مکان .(1312 ،)رضاییدیبخششهر بهبود  یعموم یهاعرصه شتریب ای یبلکه حس مکان را در تمام د،یرس یراه ساز

جتماعی خاص به های دست انسان که چشمگیر هستند نوعی هویت فرهنگی و اشخصیت و هویت خاص خود را دارند. ساخته

  .(1334،)شرکت لولین دیویس شودآورند، تنوع معمارانه فراتر از مد و امثال آن است و سبب تنوع و چشم نوازی محل میوجود می

 

 12فرهنگ -4

 یتلق یکیالکتید ینسبت توان حاصلیرا م تیاست. هو یاز ارتباط هر دو مفهوم با کنش اجتماع یو فرهنگ ناش تیرابطة هو

 رییظ، تغحفدر  یانقش برجسته یفرهنگ طیمح .کندیبرقرار م یذهن خود و شبکه روابط اجتماع ییشبکة معنا نیکرد که فرد ب

ها ساخت نیدهد اما همیجهت م فرد به کنش کنشگرانه از اراد رونیمستقل و ب ینیع یهادارد. اگرچه ساختار تیو تحول هو

 ینمحقق. (1331روحانی,  و)آشنا شودایجاد می )طبیعت ثانوی( و اجتماعفرد  انیاز رابطة مبرآمده  یاجتماع نیاز خالل تکو زین

است  یبنا محصول ،اجتماعی – یست از فرهنگ آن جامعه. بنا بر نگرش فرهنگا یمعلول ،یظرف مکان شکلگرا معتقدند فرهنگ

 ،یو گروه یفرد یازهاین ،یماد یازهاین ،یو روان یاجتماع یازهاین ،یروش زندگ ،ینیجهان ب ،یدئولوژیا عت،یدر رابطه با طب که

 .(1334 ،)معماریان13ردیگیو فنون در دسترس شکل م یمنابع اقتصاد

تواند میمحل است که دلبستگی به نوشته 15یو تنوع فرهنگ یعموم ی: فضایشهر یپارک ها یشیبازاند در کتاب 14وستها لو

شیده بخخاص  یفضا کیموثر به و  یعاطف مولفه های ،یاز لحاظ فرهنگ باشد کهشکل گرفته توسط مردم  اجتماعی روابطهمان 

باورها  شامل .است یتجربه عاطف کیاز  شیمکان ب حس تعلق به ن،ی. بنابراارتباط افراد با محیط و درک آن است اساسکه  است

فرهنگ معماری ابزاری است  ،از دیدگاه موتسیوس .(E. Cross, 2001)اندیافته یفرهنگ وندیبه محل پ ،است که مردم رفتارهاو 

 .(1310 ،)گروترز نظم و سازماندهی باشدای امعماری باید آمیزه و برای ارزیابی فرهنگ هر ملت

ه است که ب یو گفتمان یها و روابط منطق شهیفرهنگ همان عالئم، اند یاصل هتوان گفت جوهر یم یکاربرد فیتعر کیدر 

نشگر، ک ،یکنش ارزش ،یفن، نفع معرفت ف،یشوند: تمثال، شخص، نماد، باور، ارزش، تکلیم میدر دوازده حوزه تقس یلیطور تحل

 یرهنگف تیو هو جوامع هستند نیمشترک ب یعناصر و اجزا ،یاشتراکات فرهنگ کرد،یرو نیبا ا. یگفتمان رابطه ،یرابطة منطق
                                                      
12 Culture 
13 Rapaport: 1969 

14 Setha Low 
15 Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity 
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 ییهااز مؤلفه یفرهنگ تیشناسان هوانسان دگاهیدر د سازد.یم زیجوامع متما ریجامعه است که آن را از سا یژگیاز و یبخش زین

 .(1331روحانی,  و)آشنا شودمیزبان و دین تشکیل  ،یاسیس یایچون ملت، قلمرو جغراف

 

 دین و سنت -4-1

در  .)لغت نامه دهخدا(معنا شده است نهاد ،رسم ،نییآ ،روش ،قانون ،قهی. طرمعنا شده است راه و روشسنت از لحاظ لغوی 

 .لغت نامه معین()ه باشندو صحابه به آن عمل کرد امبری. آن چه که پرتی، روش، سهرالغت نامه ای دیگر 

 سخن از اصول تبدیل ناپذیر با منشا آسمانی و سخن از کاربردشان در مقاطع مختلفی از زمان و مکانرا  نصر سخن از سنت

 سنت حکم نیکه ا یآن قوم نشات گرفته از دنمادام که تم ،عام است یعنصرش مذهب به معنا نیتریسنت که ضرور .داندمی

سازگاری با روح معماری سنتی  هایویژگیاز  .(1334 ،)معماریانبقا ودوام خواهد داشت دارندیدارد پا شانیااصل رهنمون را بر

در تمامی مظاهر یک  های مقدس نمودار است. هنر و زیباییکم در مظاهر اصلی آن مانند مکان و این سازگاری دست است سنت

ر هنر از فلسفه و عرفان دشمول به طوری که  ،دارد و به زیبایی اهتمام تجلیهندو و یا یک بودایی(، لمانیک مس)سنتی زندگی

ای زندگی سنتی بیشتر است. معماری سنتی نتیجه تجلی وحدت در ساحت کثرت است و توازن و هماهنگی ناشی از آن جلوه

دهد تا وجد و نشاط بی حد و حصر تقرب به خدای و به او امکان میسازد رهایی بخش دارد که انسان را از بند کثرت رها می

های مبتنی بر آیات قرآن و امثال، اشعار، سلمان سنتی در وحله اول از گرایشیگانه را تجربه کند. روح و ذهن هنرمند و معمار م

د، ترکیب یافته است، و این به سازنترین وجه ارزشها و آداب اسالمی را منعکس میتخیالت، نقش ها و اشکال بصری که عمیق

 (1333 ،)اکرمی، همچنان تداوم خواهد داشتمیزانی که اسالم سنتی زنده است

 آداب و رسوم -4-2

باشد و به سختی می توان برای آداب و رسوم ایرانی یکپارچگی و یک فرهنگ و تمدن در ایران بسیار گسترده و متنوع می

 تلفکل واحد فراگیر در نظر گرفت. مثال میان آداب و رسوم شهر نشینان اصفهانی و شهروندان تهرانی که شاهد عوامل مخش

توان بیان کرد که آداب و رسوم در هر زمان در ای میتوان یافت. به گونهاند تفاوت فاحشی میسیاسی در گذشته و اکنون بوده

شمه چهای اوست که سرآداب و رسوم ایران همان سنت (1334 ،)دوفوشه کورگیردیزمینه زمانی و مکانی ویژه خود جای م

 اینهاخزاز  تکلما ریختیاا بنتخاا ایرز ،دمیشو بمحسو قومی بیارد موثقترین نباز گرفته از دین زرتشتی و اسالم است.

 فرهنگی نتیجهو در  هیوگر منسجاا لمحصوو  هندزسا ،گفتگو ثرو ا اربزا مثابه به نباز .زدمیسا بعیدرا  فیدتصا ارتکر سیعو

 هایمناسبت داشتنیبرپا ،یقمر سـال بـراساس یشمارو گاه یاسالم دوگاهنامه نشیگز .(1333 ،احمدی و)رضوانی است

هایی و همچنین آیین از بزرگان اسـالم یاریبسز والدت یا شهادت ؛ عزاداری ماه محرم و سالرومانند عید فطر و قربان یاسالم

 یهاجشن و حال آنکه همزمان را موجب شده است، است عهیبـازتاب مفهوم شهادت در اسـالم شـکه  یخوانهیتعز سنتمانند 

 .(1334 ،)دوفوشه کوراندمـانده یـجاب است هـمچنان یـرانیا یدیخـورش یشمارکه سازگار با گاه مانند نوروز سـرشت یـرانیا

 

 انسان -4-3

ویژه در دوران معاصر انسان شناسان، جامعه شناسان،  به ، ودارندتر از همه دغدغه پرداختن به موضوع انسان را فیلسوفان پیش

توان گفت تمام این افراد به نوعی سعی اند. میان پرداختهنیز، به تعریف دوباره و بررسی انس غیره عالمان دین، سیاستمداران و

  .شناسی دارنددر شناختن انسان یا انسان

 (1334)معماریان, مآخذ:                              اصول سنت: 1ودار نم
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 تریاتیح یازهایهرم ن ترنییطبقه است. طبقات پا 5 یداده است که دارا یهرم جا کیانسان را در  یاساس یازهاین 16ازلوم

ورد توجه م یباالتر فقط وقت یهاطبقه یازهای. ندهندیرا نشان م یاتیحکمتر  یول تردهیچیپ یازهایتر و طبقات باالتر نو ساده

طبقه  یازهایباالتر حرکت کرد، ن به طبقه یفرد هرگاه .برطرف شده باشند ترنییپا یهابقهط یازهایکه ن رندیگیفرد قرار م

معتقد بود که ما موجودات  13راجرز .(p. schultz & ellen schultz, 2005)او نخواهد بود یچندان مورد توجه اصل ترنییپا

 یناخودآگاه شناس یروهایبه ن یادیز تیراجرز اهم. هستیم یتجرب دنیایو  ندرک آگاهانه از خودما کی فرمانعاقل تحت 

بول قرا رد کرد. اگر چه او  اشنداثر داشته بحاضر بر رفتار  تصور که حوادث گذشته نیا نی. او همچننبودقائل ین ریسا ای 13دیفرو

راجرز اصرار داشت که احساسات و عواطف  اما ، گذاردیم ریتاث و خودمان طیمح از ما بر درک یدوران کودک اتیکه تجربداشت 

کرد  دشنهای، پرا داشت حالبر خودآگاه و  دیتاک نیا او از آنجا که. باشدمی تیبر شخص یشتریب ریتاث یحال حاضر دارا زمان در

 تیبا واقع شهیتصور هم نیراجرز اشاره کرد که ا. از نظر خود ما درک شود ما یبر اساس تجارب ذهن تواندیفقط م تیکه شخص

اولین قدم فرهنگی بشر را ساختن مکانی  ای دیگردر نظریه فروید .(p. schultz & ellen schultz, 2005)ستیمنطبق ن ینیع

داند. فرهنگ تنها برای این بوجود نیامده که مورد استفاده انسان قرار بگیرد. به عنوان مثال گرایش به زیبایی رای زندگی میب

 .(1310 ،)گروترتظارات و عالیق شخصی و عمومی بودباشد. که هدف آن تفاوت میان اننمایانگر نظم و قاعده به وجود آمده می

طبق  .(1310 ،)گروتردهد که میان عناصر موجود، هیچ نظم و قاعده ای وجود نداشته باشدآشفتگی و هرج و مرج زمانی رخ می

 دخو فرهنگ با ننساا و توان ابراز کرد که ساخت محیط توسط معمار تاثیر فراوانی بر ذهن و روح مخاطب داردها میاین گفته

 متناسب ییاهدکررکاو  ندزاـمیسرا  دخو صخا یهانمکا نگوناگو یافرهنگه. ستا ارتأثیرگذ هانمکا نقشیابیو  یکلپذیرشدر 

 ینقشپذیر. بیافریند صخا هایینمکا نداتومیآن  نظایرو  فرهنگی ،سیاسی ،نظامی، دیقتصاا یهادکررکا. میبخشندآن  هـب

 اقفترا مهم ملاعواز  فرهنگ ،ینابنابر. ستاو یـفرهنگ یاـلگوهاز ا متأثر تیماتصم ینو ا ستا ننساا تتصمیمااز  تابعی هانمکا

 .(1333 ،احمدی و)رضوانی هاست نمکا
 

 مطلوبیت فضای شهری -5

 مولفه های زیست محیطی -5-1

 تضایعاو  کاهشرا  یرشه ییرساختهاز ،صنعتیی فعالیتها شگسترو  هاشهر توسعه سریعدر چند دهه گذشته 

 هبویژ، ارناگو یهاانبحر ضمعرای در هیندافزطور  بهو  نداهشد معنی مـه شدر اـب شهرها را افزایش داده است. تمحیطیـیسز

 سترسید انفقد د،موجو ییربناهاز ولنز ی،شهر تخدما انفقد ،یستز محیط تخریب ،رــفق. هستند توسعه لحادر  یهارکشودر 

 یهاوقلمرو  دبعاا عیتـضو یندر ا یشهر یفیااجغر هستند. عموضو ینا به طمربو یهاانبحر جملهاز  ،مناسب هسرپنا و مینز به

 ،ساسیا یهازنیا به شهرها دممر سترسید کیفیت ،جتماعیا لتاعد م،سو نجها یشهرها مهم مسایل سیربر ابو  یابدمیای زهتا

 ی،شهر یهاحوزه و طقامندر  اریپاید یهازهحو مشخصهاز  یکژکولوو ا ییافض تحلیلو  بیایارز ضمن ،هغیرو  عیاجتما یهازهحو

 بیبه ترک 11تیرا لیتما .(1331 ،مؤیدفر و)سرایی آورد همافر شهرها نساکنا ایبر بیمناس یشهر یستز محیطدارد  سعی

 ینایدر سال پا داد ویخبر م عتیخود به طب ادیز یلبستگمانند خانه آبشار از د یادیز یخانه ها یدر طراح یبا معمار عتیطب

ر از پ عتیطب. خاتمه داد یتوجه به امواج بلند مرتبه ساز بدون ،خود را یگراعتیطب اتی، تجرب میکارش با طرح موزه گوگنها

                                                      
16 Abraham Maslow 
17 Richard Rodgers 

است که ما در  یتمام افکار، احساس و اعمال رندهیذهن در برگ اریکرد. بخش هش میتقس اریو ناهش اریذهن را به دو قسمت هش دیفرو  18

 یهازهیانگ ار،یناهش د،یروف  دهیعقه ما پنهان است. ب یشخص یاست که از آگاه ییزهایشامل چ اری. ناهشمیدار یآن آگاه حال حاضر از

که  .ردیگیشده است، را در بر م یریجلوگ اریها به ذهن هشکه از نفوذ آن یاضطراب آور یهاجانیها و هخاطره زیو ن ما یزیو غر ییابتدا

 ست.از کودکی شکل گرفته ا

19 Frank Lloyd Wright 
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که خواص  یدانیمیش و چون یآسمان خراش ساز یاهویو به دور از ه تیمانند را زین 20جنگل و چوپ فنالند موجب شد که آلتو

مطرح شود نام آلتو  یکه هر جا استفاده از چوب در معمار ی، به حد ردیبه کار گ یدر معمار یداند آن را به استادیچوب را م

، رار نداردق عتیمقابل طب یمعتقدند فن آور، شده است جیرا ستمیب هسد یانیتک که در دهه پاسبک اکو عماراند. میآیم ادیبه 

زجمله ا. دارد یانسان جا شیآسا نیتأم یبرا یطیاز امکانات مح شتریهرچه ب یموازات و در کنار آن به منظور بهره بردار بلکه به

 .(1336 ،محتشم و)شرقی نام برد 21راچرز و نورمن فاستر چاردیآنان از ر

 

 )فرمی و نمادین( مولفه های زیبایی شناختی -5-2

اند و این چنین تعریف بر گرفته شده Formaفرم و شکل ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. هر دو از واژه التین  مفاهیم

شوند: شکل عبارتست از نمایان شدن یک جسم گویا، روشن، محصور و دارای وحدتی کامل و مستقل. در زیبا شناسی، فرم می

یافت زیباشناسی از پدیدار آن. هر دو عبارت، در رابطه با ظهور و نمایان عبارتست از نمایان شدن حسی و گویای یک جسم و در

 فرم و شکل یکسان نیستند. شکل، در مورد طرح 22کانباشد. از دیدگاه لوییشدن یک جسم بوده ولی با این وجود، یکسان نمی

فرم را با یک زبان، مورد مقایسه   23رولی فرم عبارتست از تجسم عناصر و اجزای تفکیک ناپذیر. فیلیپ دباشد وو چهار چوب می

ه های اولیشود، ایجاد فرم های فیزیکی هم بستگی به تصورات ذهنی و فرمقرار داد: همان طور که افکار توسط زبان بیان می

، پیامد آن هم چنین شد که شدکلی دور هنر از واقعیت های روزمره به وقتی زیگفرید گیدیون اعتقاد دارد  .(1310 ،)گروتردارد

اش را از دست داد. دانش و صنعت به طور مداوم در حال پیشرفت و ترقی بودند، در حالی که در زندگی، تمامیت و تعادل درونی

جان راسکین با مثالی بیان  .(1313 ،)لنگچنین زمانی، حیطه بسته و سرشار از انزوای احساسات دچار تزلزل و نوسان شده بود

کند که این وظیفه زیبایی شناختی است که به شما نشان دهد مزه و رنگ یک هلو زیبا و دلپذیر است و ثابت کند که چرا می

قد است که بعضی افراد با دیدن و مازلو معت باشدهای ناشناخته مینیاز زیبایی شناختی جزو نیاز. (1313 ،)لنگاین گونه است

هر موردی که توقعات و نیازهای مارا بر آورده کند زیبا یابند. شوند و با قرار گرفتن در محیط زیبا بهبود میزشتی ها بیمار می

که  شود زمانی هستتعجب و شگفتی انسان بر انگیخته میدر مواقعی که  .دانیم و هر چیزی که زیباست لذتبخش هم هستمی

از  یکی دیشا .(1331 ،)پاکزادآیدها نوعی از تعجب و شگفتی به وجود میو در برابر این نوع زیبایی ز دایره قوانین خارج استا

 یهاابانیکه خ یهنگام»باشد  کوبزیج نیارائه شده است، گفته ج یو منظرشهر ابانیخ تیکه در وصف اهم یعبارات نیترقیدق

 هدآور به خاطر آورو خسته کننده باشد، آن شهر مالل شهر زشت یهاابانیکه خ یو جالب باشند آن شهر سرزنده و زمان بایشهر ز

 یطراح فیاوقات در تعر یاست که برخ یشهر، به اندازه ا دهیانسان و پد انیبه عنوان واسطه م یمنظر شهر تیاهم«. خواهد شد

 .(1331 ،)گلکار( استیو ذهن ینی)منظر عیمنظر شهر تیریمد یشهر یاند: طراحگفته یشهر
 

 مولفه های عملکردی -5-3

گردد. هنگامی عملکرد یک شوند، برای هر نوع نیاز ذهن انسان به دنبال فضایی مشخص مینیازهای انسان در فضا رفع می

ت بیشتری انسان با ارزیابی مکان نیازهایش را رفع کند و در محل احساس تر و با سرعشود که راحتمحیط مطلوب ارزیابی می

هنیت ذ با آرامش و به دور از ترافیک سواره طی مسیرتوقعات انسانی باشد. پاسخگوی  بایدراحتی کند. محیط مطلوب و با کیفیت 

اول اینکه  کندمی ذکر عابرین ایمنی درک برای را اصل دو 24بویس دکتر .(1331 ،)پاکزادگذاردبتی در ذهن عابر به جای میمث

 یا و پناهگاه بودن دید درو دیگری  آن به واکنش برای زمان داشتن و خطر تشخیص منظور به مناسب فاصله در اجسام مالحظه

 زا خاطر اطمینان باعث زمین بر نورپردازی ارچگییکپ حداقل رعایت طور همین .دارد دربر را اصول این اشیاء و افراد باشد.می امن مکان

                                                      
20 Hugo Alvar Henrik Aalto 
21 Norman Robert Foster 
22 Louis Kahn 
23 Philip Drew 
24 Dr. Peter Boyce 
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 امن هایمکان و ناظر بین کردن ترواضح با صورت و بدن بر مالیم و الیت نورپردازی .خطر زمان در مراجعه خطری شودمی این

کم توان جسمی از ر جامعه شامل افراد باید دقت داشت که اقشا .(Miller, Koltai, & McGowan, 2013)است نشده مخفی

باشد. پیاده راهی که بتواند پاسخگوی نیاز همه آنها به طور یکسان باشد سالمندان و کودکان نیز می ،بینایاننا ،ینلولجمله مع

بینند، نها را بی راه بروند که رانندگان و سایرین آیهامردم دوست دارند در پیاده رو توان گفت محیطی است با عملکرد مطلوب. می

ها و مانها و ساختلکه کافیست به خانهو نیازی نیست که طراحی این مسیرها بر اساس هندسه از قبل پیش بینی شده باشد ب

 . (1334 ،)شرکت لولین دیویسمقصدهایی که عابر در نظر دارد منتهی شود

 

 مطالعه نمونه موردی -6
 ' 3,55"عرض جغرافیایی شرقی و 51°1 ' 14,33"با طول جغرافیایی کیلومتری غرب تهران،  30در شه شهر جدید اندی

د رهای جدیترین شهاندیشه که از موفق. باشدبی با کرج دارای همسایگی میاز جنوب غربی با مالرد و از شمال غر غربی 41°35

 .توسعه این شهر را در خود جای دادبرنامه رح بینی شده در طکه به سرعت جمعیت پیش شودمی کشور محسوب

   

 

ر فاز بو پویاتر نسبت به  فازهای دیگر   فعالهای راهتمرکز و همچنین جامعه  آماری این تحقیق به جهت برخورداری از پیاده

اری است بافتی سنتی و تج و دارای باشدترین فاز این شهر میترین و پرجمعیتفاز یک اندیشه قدیمیباشد. مییک شهر اندیشه 

 .گرددطراحی و آغاز اجرای آن به قبل از انقالب بازمی و شودکه از آن به عنوان قطب درآمدزای این شهر یاد می

جنوبی است که همین امر باعث در امان ماندن این محور از باد غالب  -محور اصلی با کاربری تجاری این فاز، محوری شمالی

نکته قابل ذکر این است که این شهرک دارای طراحی  بری مسکونی دارند.رغربی که عمدتاً کا –شرقی  غرب نسبت به محورهای

یت اند و جمعان ویالها تبدیل به آپارتمان شدهباشد که مختص خانه های ویالیی بوده، که به مرور زمهوشمندانه و متفکرانه می

 یدارا یو فرع یاصل یابانهایباشند و همه خیمتر م 45تا  24عرض  یدارا یاصل یابانهایخ آن تا هم اکنون رو به رشد است.

پیاده رو ها در معابر  .سبز منظور شده است یفضا ضیعر یروها ادهیمتر( هستند. در طول پ 15تا  3)به عرض مناسب یرو ادهیپ

ی راه هایداری با گذاشتن بلوکو یا شهر فرعی دچار تغییرات سنتی توسط اهالی شده است که کاربری خود را از دست داده است

 باشد.قابل رویت می 3که در تصویر  را مسدود کرده

 

 محور های اصلی و فرعی شهرک اندیشه :2 ریتصو هرک اندیشههای شهمجواری :1 ریتصو

 راه فرعیهای پیادهناهنجاری :3ریتصو
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های نابینایان پیش بینی شده است که جزو مولفه هدایتهای محور اصلی برای افراد کم توان جسمی رمپ و خط رودر پیاده

هایی نمونه 4در تصویر  .نمایدعبور مرور را سخت می باشد. اما در بعضی نقاط شاهد اشتباهاتی هستیم کهمیمثبت این گذرها 

 باشد.قابل مشاهده می

 
 نداشتن راهنمای پایان مسیر                      اشتباه در خط هدایت نابینایان.              .   رمپ پیاده راه و مانع عبور : 4 ریتصو

م کشور در قالب محالت یا اجتماع اقوام به عزاداری یا ساکنین شهر اندیشه در مراسمات ملی و مذهبی مانند سایر مرد

ها دی کوچهبنتکیه های عزاداری و آذین ، پخش شیرینی و شربتایستگاه های صلواتی . برپایی پردازندبرگزاری جشن و سرور می

 باشد . میاز جمله این اقدامات در مراسمات گوناگون ها  و خیابان

 مراسمات ملی مذهبی :5ریتصو

 

. به کنندشب در اندیشه امری طبیعی شده است. که در کنار پیاده رو بساط پهن می 10ها بعد از ساعت وجود دستفروش

 .ها زده استهمین منظور شهرداری دست به تغییراتی در پیاده رو

 

 

 

 

 

 

 اصالح پیاده رو برای ساماندهی به دست فروشان  6ریتصو
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  مصاحبه ایارزیابی براساس مطالعات  -6-1

ذیرفته است, نتایج ذیل در خصوص ساکنین شهر جدید اندیشه بدست که به صورت جداگانه انجام پطبق مطالعات میدانی 

 آمده است :

  اند:قبالَ در تهران ساکن بوده %53از میان ساکنین شهر اندیشه  

 

 یوق تعلقحس کنند، ک محیط به دنیا آمده اند و اصالتشان از آنجاست و حاال در محیط دیگری زندگی میمردمی که در ی

به جامعه که در آن بزرگ  یقو یدلبستگ کیافراد  نی. به طور معمول ادارندمربوط به هر مکان  زیمتما تیبه دو مکان و اغلب هو

برای تایید صحت این نتیجه در  کردند.یم یبزرگسال زندگ کیعنوان  به جامعه آنها را در به همچنین و داشتند شده بودند

دند و کریم یدهه زندگ کی ینوادا برا شهرستان متولد و بزرگ شده. او در سکویدر سان فرانس لریتا تحقیقی بیان شده که

 (E. Cross, 2001)دارد.  شهیکند به شدت در هر دو مکان ریاحساس م

 :اندیشه به شرح ذیل اعالم شده استهمچنین میزان رضایت مندی از سکونت در شهر جدید 

 

 و باالی متوسط دارند. ساکنین اندیشه از سکونت در این شهر رضایت متوسط %35شود بیش از همانطور که مشاهده می

 درصد محل سکونت قبلی
 51 تهران

 21 کرج و شهریار

 6 روستایی در استان تهران

 6 های دیگرشهری در استان

 3 بی پاسخ

 یآمار نمودار :1 جدول

 درصد رضایت مندی از سکونت

 11,3 خیلی زیاد

 15,1 زیاد

 52,2 متوسط

 13,3 کم

 3,3 خیلی کم

 یآمار نمودار :2 جدول

 درصد دلیل انتخاب اندیشه برای سکونت

 23,1 آب و هوای مناسب

 21,5 ارزانی مسکن و امکان تملک

 23,3 نزدیکی به تهران

 13 سکونت خویشان و آشنایان

 3,3 امکان مهاجرت به تهران

 1,1 بی پاسخ

 یآمار نمودار :3 جدول

59%
21%

6%

6%

8%

تهران

کرج و شهریار

روستایی در استان تهران

شهری در استان های دیگر

بی پاسخ

11,3%

15,1%

52,2%

13,3%

3,3%

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

28%

21%28%

17%

4% 2%

آب و هوای مناسب

ارزانی مسکن و امکان تملک

نزدیکی به تهران

سکونت خویشان و آشنایان

امکان مهاجرت به تهران

بی پاسخ
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جه تواند مورد توه به خاطر نزدیکی به تهران و قیمت مناسب میتوان مدعی شد که شهرک اندیشبا توجه به این نمودارها می

و  آب دلیلافرادی قرار گیرد که محل کار آنها در تهران است ولی از لحاظ اقتصادی توان زندگی در تهران را ندارند. از طرفی به 

 تواند رضایتمندی بیشتری برای ساکنین به ارمغان بیاورد.می هوای مطلوب

 

 بر اساس مطالعه پرسشنامه ای ارزیابی -6-2
پرسشنامه با دو تیپ سوال طراحی شده که نتیجه آن را همچنین برای سنجش میزان تعلق خاطر ساکنین به پیاده راه ها 

 .کنیمیمشاهده م 4در جدول 

 

د کننخوب ارزیابی شود. افرادی که به صورت طوالنی در این شهرک زندگی می تواندیم شهرک اندیشه از لحاظ کالبدی

ادی که جدیدا به آن مهاجرت کردند دارند. ساکنین قدیمی تالش بیشتری در حفظ احساس تعلق بیشتری به محیط نسبت به افر

ه باشد حتی دست به بدمنظره کردن پیادای که فقط محل کسب آنها در اندیشه میهای شهرک میکنند ما کسبهروو آبادانی پیاده

 ( 3اند.)تصویر ها زدهراه

 

 

 

 پرسشنامهآمار  :4 جدول

خیلی  کم متوسط زیاد سوال 

 کم

 %20 %20 %33 %23 احساس آسایش و راحتی در پیاده راه ها 1

 %4 %23 %23 %50 یاده روی در مقیاس متعارف ) برای رسیدن به مقصد( به استفاده از اتومبیلترجیح پ 2

 %23 %35 %33 %0 آسایش اقلیمی ) در امان بودن از آفتاب و باد( در پیاده راه ها 3

 0 %2 %23 %65 ارزیابی عرض پیاده راه ها 4

 %23 %30 %35 %12 لف ) کودک، سالمند و...(رو و سواره برای اقشار مختامنیت معابر متقاطع پیاده 5

 

 
 

 سوال

 

 لهب

 

 خیر

 %54 %46 رضایت از روشنایی معابر در شب 6

 %20 %30 راه ها برای زدن تکیه اختالل در عبور و مرور در مناسبت ها و استفاده از پیاده 3

 %65 %35 رویهای شهر جهت هواخوری و پیادهراهمیزان عالقه جهت انتخاب پیاده 3

 %3 %12 مراقبت از مبلمان شهری هنگام استفاده 1

 %36 %64 رفت و آمد در مسیر توسط شخص جهت جمع آوری زباله تمایل 10

 نشان دهنده نداشتن حس مکان برخی ازکسبه 7 ریتصو
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 (3های خصوصی به تمایل افراد در اندیشه کمک کرده است.)تصویر زی و شرکتها نیز توسط شهرساسازیبرخی از زیبا

 

 

 نتیجه گیری -7
ش شود غیر قابل انکار است. تمامی تالباعث سرزندگی و شادابی شهر قلمداد می راهدر پیاده عابرین پیادهحضور این نکته که 

ها شکل دهند. اجتماعات بر اساس قوانین ی و اجتماعی انسانشهرسازان و معماران این است که شهر را بر اساس نیازهای فرهنگ

 توسط سالیق شخصی افراد محیط شهرهنگامی که سازمانی مجری قانون وجود نداشته باشد  و محلی مجاز به توسعه هستند

رامش شود و آداده حو حتی ممکن است که منافع شخصی بر منافع جمعی ترجی شودمی نامتناسب تغییر و رشد خوشدست

یافتگی باشد انسان از بودن در آن احساس آرامش کرده، دارای نظم و سازمان ،شهر  هنگامی کهعابرین مورد تعرض قرار گیرد. 

به ابد. یکند بیش از پیش در حفظ آن بکوشد و در آن فعالیت مثبت داشته باشد و به این شیوه هویت خود را باز میسعی می

ها در نظر بگیرد دیگر شاهد اختالل در ها و یا تجمع دستفروشمکانی را به عنوان برپایی مراسم های شهریطور مثال اگر ارگان

یاده مربوط به پ مسایلنخواهیم بود.  اندیشه شهرک یهاراهدر پیاده (که در نظر سنجی مورد تاکید ساکنین نیز بود)عبور مرور

یشتر تواند به زیبایی بهمین موارد می پرداختن بهکه  شده است کلی در این مقاله بررسیمختصر و  به صورتاندیشه  شهرک راه

ه همانگونه ک ،با ذهن مخاطب صحبت کند تا همیشه در ذهن او به عنوان محیط مطلوب بماند ییکمک کند و شهر با زبان زیبا

 یعمارم یو فضاها یبر آثار هنر یعوامل متعدد .باشددرصد باالی نتیجه نظرسنجی مراقبت از مبلمان شهری موید این نظریه می

، یگرهنف هویت بازیابیآشکار است.  ریو غ فیگاهی روشن و گاهی ظر ریتاث نیمجموعه فرهنگ هستند. ا ریگذارند که زمی ریتاث

مه اندیشه از ه کردر شهبا وجود اینکه . است عییطب یایبا دن زشیارتباط و آم، اجتماعی و ارتباط زنده کردن احساس مستلزم

 آنان که جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به خود حیات تاریخ طول در ایرانیان داشت توجه باید امااند اقوام دور هم جمع شده

. عواملی تاثیر گذار اندبرده سر به یکدیگر با فرهنگی دائم ستد و داد یک در بود، داده قرار گوناگونی ملیتهای و اقوام میان در را

شود. تشویق کننده مثل پاکیزگی، مبلمان شهری عوامل تشویق کننده عوامل بازدارنده تقسیم میو ادراک ما به دو دسته  بر فضا

احساس مطلوبیت،  جادی، با ادر مجموع احساس امنیت در فضا. و غیره. بازدارنده مثل عدم تناسب شهری، عدم امنیت و غیره

 . گرددیم نیتأم طیدر مح شیآسا جادیو اآرامش  یبرقرار
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