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  خالصه

 

یکی از ، به شهرسازی به خصوص باعث گردیدکه که در حوزه شهرسازی  مهمیهای نظریه بیاندر دوران معاصر 
ی فضای شهری عناوینی همچون تراکم، در طراح د.وای داده شمهترین مباحث آن یعنی طراحی فضای شهری اهمیت ویژه

تاثیر الگوهای رفتاری بر روند شکل گیری فضای  کهدر این مقاله سعی برآن شده است  رح میگردد.مط مقیاس و... ،تنوع

دنبال می کند شامل:  پژوهشاین به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در این حیطه بررسی گردد. اهدافی که  شهری

برطبق نتایج شکل گیری فضای شهری. و اثر گذاری آن بر نحوه  محیط زندگیو  افرادتعامل  برشناسایی عوامل مؤثر 
ی تعامل بین محیط و انسان و ؛ حاصل شده از این پژوهش اگر در روند طراحی و شکل گیری فضای شهری، طراحی بر پایه

تواند پاسخگوی فعالیتهای انسان در تمامی محدوده های رفتار فضایی او صورت پذیرد، فرآیندی حاصل میشود که، می

ار با اهداف و ارزشهای اثر گذار بر  اجتماع و فضای عمومی باشد. همچنین عواملی مانند خلوت، ازدحام، رفتاری او و سازگ
. روش تحقیق مورد استفاده برای انجام این فضای شخصی و ...برای دستیابی به این فرآیند، باید در نظر گرفته شوند

 تحلیلی میباشد. -پژوهش توصیفی
 

  تعامالت اجتماعی. ،طراحی محیط، فضای شهری ،یالگوهای رفتارکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

های سیاست ثیر بسیار در تدوین اهداف وشناخت رویکردهای مختلف به طراحی وشکل دهی به فضا های شهری تا

یری شکل گ رباشد که می تواند به درک بهترفتار شناسی انسان در محیط یکی از این رویکردها می. [1[طراحی شهری دارد
ید این ؤفرایند شکل دهی به فضاهای شهری م" .فضای شهر کمک نماید و از بروز آشفتگی ها و ناهنجاری های فضا بکاهد

تعامالت  .[1["نظر است که تعامل بین انسان و محیط در ساخت محصول نهایی که همان فضای شهری است، مؤثر است

قرارگیری، طراحی و ساخت کالبد فضاهای شهری دارد، چنانکه ی نحوه صورت گرفته در فضای شهری رابطه مستقیمی بر
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اگر فضا بر اساس ارزشها و فرهنگ جاری در جامعه طراحی و اجرا گردد میتواند  باعث افزایش امنیت و کاهش اثرات ناشی 

 از آن باشد. 
سپس در بخش دوم آن در بخش اول این پژوهش از الگوهای رفتاری و ابعاد گوناگون آن سخن به میان آمده است و 

فضای شهری و روند شکل گیری آن توضیح داده شده است. در بخش پایانی به بررسی تاثیر الگوی رفتاری بر روند شکل 

 پرداخته شده است.گیری فضای شهری 

 
 

 پژوهش تحقیق روش.2 

 

 نوع از ماهیت به ابن حاضر تحقیق .است اسنادی روش از گیری بهره با تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش تحقیق روش

بر روند و رفتارهای انسانی در محیط تاثیر آن را بر الگوهای رفتاری  بررسی ضمن تا دارد نظر در صرفا و است کاربردی

 بیان نماید. طراحی فضای شهری

    

 

 الگوی رفتاری    .3

 
 فضاهای در رفتارشناسی نآ دنبال به و شناختیمفهوم انسان عمومی، فضاهای با ارتباط در مهم مباحث از یکی  

 ساکنان اجتماعی زندگی که است مشکالتی از مهمترین یکی اجتماعی تعامالت کاهش و انزواطلبی امروزه شهری است.

 ملزومات از یکی به روانی نیازهای رفع و تعامالت اجتماعی برای هاییمکان به مردم نیاز رو، این از کند،می را تهدید شهرها

 هستند رفتاری هایناهنجاری بیشترین شهرها، کانون در عمومی فضاهای اینکه به توجه است. با شده شهری تبدیل زندگی

 آورند، فراهم خود مخاطبان رفتاری هنجاری و الگوهای و نیازها سازماندهی برای را مناسب هایتوانسته اند زمینه کمتر و

 فضاهاست اینگونه برای مدیریت شهری و ریزیبرنامه ازهاینی مهمترین جمله از رفتار، کارآمد مدیریت راهبرد یک طراحی

ها در مجموعه زیستی است. به عنوان مثال شهری [. الگوی فعالیت ها شامل تیپ، مکان، تراکم، جهت و زمان فعالیت2[

یا مراکز ها در یک جهت خاص و در ساعاتی خاص باشد، مانند مراکز تجاری و ممکن است دارای الگوی متراکمی از فعالیت

های فصلی و یا ادواری باشند مانند، شهر مکه، که سالی یکبار در ها ممکن است دارای سیکلمذهبی. البته بعضی فعالیت

   [.3 [ ایام حج دارای باالترین میزان تراکم و تجمع زائرین خانه خدا میگردد

 

 

 شهری فضای در رفتاری الگوهای. 4

 
 هایضرورت و شهری هایفعالیت ظرف جامعه، فرهنگی و اجتماعی های ارزش بودن دارا عین در شهری فضای

 گروه سه در توانمی عمومی فضاهای در را مردم هایگهل فعالیت نظر با . مطابق[4[ گرددمی محسوب نیز آن بر طمرتب

 انتخابی هایفعالیت ضروری، هایفعالیت دارند؛ نیاز کالبدی محیط در متفاوتی های ویژگی به یک  هر که کرد بندی طبقه
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 را ضروری هایفعالیت نخست دسته :شوندمی شامل را متفاوت طیف سه هافعالیت کلی حالت در .اجتماعی هایفعالیت و

 از را تأثیرپذیری کمترین آنها وقوع و میافتند اتفاق شرایطی هر تحت و دارند اجباری کمابیش حالتی که شوندمی شامل

 دسته این در روزمره و عمومی هایفعالیت سایر و خرید کار، سر یا مدرسه به رفتن مانند هاییدارد. فعالیت اطراف محیط

 تشکیل انتخابی و گزینشی هایفعالیت را شوندمی انجام شهری فضای در که هاییفعالیت از دوم دسته .گیرندمی جای

 زمینه آورنده فراهم نیز مکان و زمان و باشد داشته وجود آنها انجام به تمایل که پذیرندمی صورت زمانی تنها که دهندمی

 دسته گیرند.می قرار دسته این در جذاب هایمکان در استراحت و نشستن پیاده روی، چون هاییباشند. فعالیت مساعد

 در را افراد متقابل روابط از ای گسترده طیف شهری فضای هایویژگی به بسته که هستند اجتماعی هایفعالیت سوم

 تأثیر تحت را هافعالیت این ،که هستند ... و کردن بازی خوردن، نشستن، ایستادن، برای فضاها خاص گیرند. شرایطرمیب

 در اما پذیرند،می انجام ضروری هایفعالیت تنها باشد، برخوردار پایینی کیفیت از محیط که هنگامی دهند.می  قرار خود

 صرف برای تمایل بهتر شرایط وجود دلیل به بلکه شوندمی انجام ضروری هایفعالیت تنها نه باال، کیفیت دارای محیط

 .[5[یابدمی افزایش نیز هافعالیت این برای بیشتری زمان

 

 

 محیط  در رفتاری الگوهای .5 

 

 هایانسان شده و ساخته محیط میان رابطه که است مفهومی شهری، دیدگاه طراحی در انسان، فضایی رفتار

 بد" فضایی رفتار که حالی در است، موفق شهری طراحی شاخص "خوب" فضایی رفتار کند.می توصیف را نآ در ساکن

 در مهمی محیط جایگاه شناسی روان که آنجایی ساکنان باشد. از نارضایتی دلیل و منابع شدن ضایع شاخص تواندمی"

 گانه بررسی جدا موجودیت صورت به را افراد یا محیط که است هاییمخالف روش دارد، محیط و انسان میان تعامل مطالعه

 محیط [. در واقع6[کرد  توجه ارتباط وابستگی به باید مشکالت محیطی درک برای است، معتقد علم این رو این از کند.می

 فیرفتارهای مختل محیط، با برخورد در فضا در مظروف عنوان به هاانسان .باشدمی مطرح مظروف صورت به انسان و ظرف

نحوه  و نوع در اساس، این کرد. بر بندی دسته مختلف اساس رویکردهای بر را آنها توانمی که رفتارهایی دهند؛می نشان

 ویژگی تمام با( فرد  و  )ایم آورده دست به آن از )اطالعاتی که  هستند: محیط تأثیرگذار مهم، بسیار عامل دو رفتار انجام

 ما رفتار بنابراین است؛ توأم صورت فردی به خصوصیات و محیط هایویژگی ما، فتارر اساس و پایه خود(. در عمل های

 ایم، ساخته خود برای ازمحیط که است معنی نهایت در و ذهنی تصویر ادراک، محیط، ها، قابلیت انگیزه نیازها، از برآیندی

بگیرد  خود به مختلفی تواند اشکالمی فردی( و محیطی( عوامل این تأثیر تحت ما هایکه فعالیت است واضح رو این از
 فضاهای و وهوا آب صدا، سرو از جمله گون گونا فیزیکی است. عوامل یکدیگر با دو این تعامل و محصول محیط [. رفتار7[

 رفتار هاو واکنش حرکات گذارند. اینمی تأثیر زند، می سر وی از که حرکاتی و در انسان مداوم، طور به شده محصور

غیرفیزیکی  و وجود دارد( فضا در( فیزیکی عوامل شامل باشد،مهم می رفتار بررسی تعریف در [. آنچه8[شوند می نامیده

 و عوامل عمومی فضای نظریات و مفهوم بررسی با فیزیکی عوامل این راستا است. در دارد( وجود افراد در خصوصیات(

 محیطی عوامل به بتوان تا شناخت را رفتار باید بنابراین آیند؛ت میدس به رفتاری الگوهای و رفتار نظریات بررسی با انسانی

 [.2[یافت  دست رفتار در مؤثر و فردی

 
 

 رفتار الگوی با محیط تطبیق. 6
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 زیبا های سلیقه یا هافعالیت تغییر به پاسخ برای کالبدی محیط تغییر شامل رفتار، الگوی با محیط تطبیق فرایند

 رفتاری الگوهای را محیط طراحی اهداف ؛بنابراین .است کالبدی محیط و موارد این بین سازگاری دایجا برای یا و شناختی

-برنامه یا و حرکت و زمان محققان قبیل از طراحی، با مرتبط های رشته کارشناسان شاید. کنندمی تعیین مردم نیاز مورد

 بتوانند شناسند،می را رفتار بر شده ساخته محیط ثرا چگونگی هم و فعالیت هاینظام ماهیت هم هک افرادی یعنی انزری

 مورد در یگیر تصمیم زمان در اغلب و گیرد می شکل ذهنی صورت به بیشتر فرایندی چنین .کنند تعین را اهداف این

 نوع بیانگر اهفضا اسمی است، نوشته( 1771) *پرین تکنستان که گونه همان. شود می انجام ناخودآگاه طور به فضاها

 پیش فنون از فرایند ساختن تر عینی برای سهولت ریزانبرنامه و معماران شود می انجام ها آن در که است هاییعالیتف

 .کنند می هداستفا رفتاری علوم رفته

 این در. است طراحان ویژه ازحقوق بخشی و شود می انجام طراحی مرحله در آسایش و زیباشناختی مسائل به پرداختن

 هایروش و شناسی زیبایی برای تعمیمی قابل و روشن اثباتی نظریه که زمانی تا .شود می توجه اصلی مسائل به تنها درموا

 زیبایی اثباتی فهم هک حالی در. داشت خواهد ادامه وضعیت این نشود، تدوین طراحی زیباشناختی هایارزش لیتحلی

 قرار طراحی یا تحلیل هایروش نظری مبنای که نشده لمتحو ایاندازه به ولی کرده زیادی رشد اخیر سالهای در شناسی

 [.2[ گیرد
 

 

 شده ساخته محیط و انسان رابطه بنیادین مفاهیم. 7
 

 از بعضی و دارند درونی ای رابطه باهم که است فرهنگی و شده، ساخته جغرافیایی، هایویژگی دارای محیط

 را ایبالقوه محیط ویژه موقعیت یک در محیط های قابلیت از ای مجموعه .کنندمی تأمین همسان هایراه از را رفتارها

 ادراک های قابلیت تمام از و شوند نمی ادراک مردم توسط ها قابلیت این تمام. کندمی ایجاد مکان آن در انسان رفتار برای

 شرکت از مردم دریافت قابل  پاداش و  هزینه و ها، ارزش تجارب، ها، انگیزش مردم، وضعیت .شود نمی استفاده نیز شده

 ادراک، فرایندهای .کندمی تعیین را محیط از استفاده میزان اطراف، محیط از هاآن شناختی زیبا تفسیر یا و ها فعالیت در

 تطبیق مخلوقی انسان .اندشده ساخته محیط ساختار و گروهی و فردی هایشایستگی تأثیر تحت فضایی رفتار و شناخت،

 که داشت توجه باید حال عین در .است گرفته انس آن با که است چیزهایی تأثیر تحت محیط از وی کادرا اما است، پذیر

 .کنندمی پیدا تطبیق نیز دنکنمی تخریب به تهدید را انسانی هایارزش که شرایطی با مردم

 قرارگاه این. دارند شترکیم فصول هم با و گرفته قرار یکدیگر درون که است، رفتاری هایقرارگاه ایمجموعه شامل محیط

 کالبدی ساختاری فیزیکی محیط .فیزیکی محیط یک و رفتار شاخص الگوی یک اند،اساسی عنصر دو دارای رفتاری های

 فضا  چیدمان  هااتاق ها،ساختمان سبز، و باز فضاهای که خاص الگوهایی در متشکل و هم به مرتبط سطوح از مرکب است،

 .شوندمی روشن مختلفی طرق به و اند،شده ترکیب مختلف های دانه رنگ و  هابافت مواد، از سطوح این .دهندمی تشکیل را

 قابلیت .کندنمی تأمین را دیگری چیزهای و کندمی تأمین بالقوه کنندگان استفاده برای را چیزهایی فضایی ترکیب یک

 محیط توسط هافعالیت تامین مستقیم، قابلیت ثالم. هستند تقسیم قابل مستقیم غیر و  مستقیم دسته دو به محیط های

 و مرجع یک با الگو همبستگی به که باشدمی نمادین معانی چون چیزهایی شامل مستقیم غیر قابلیت که حالی در است،

 [.4[ دارد بستگی الگو یک سودمندی
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 الف: خلوت

 

 امنیت، چون دیگری نیازهای ارضای به و دارد عمومیت انسان در پایی قلمرو و شخصی فضای خلوت، به نیاز

 .دارد ربط نفس عزت و خودشکوفایی،

 نمی برآورده بخوبی را قلمروپایی و خلوت به نیاز اند شده تحسین معماران توسط که هایی ساختمان از بعضی

 رفتار یک شناخت بدون. کنند می بروز ه ناخودآگا طور به ها رفتار این موارد اغلب در .است هساد مسئله این دلیل .سازند

 وظایف از یکی .گرفت نظر در طراحی در را آن توان نمی رفتار یک شناخت بدون .گرفت نظر در طراحی در را آن توان نمی

 اهداف از یکی .است طراحی در ها آن گرفتن نظر در چگونگی و رفتارها گونه این به طراحان توجه جلب شناسان رفتار

 محیط طراحی اهمیت و رفتارها این به محیط کالبدی ترکیب پاسخگویی چگونگی ینتبی و توصیف محیط، طراحی نظریه

 .ندباش می ها آن کننده حمایت و کننده تامین ،که ست هایی

 کرده پشنهاد را مفهومی مدلی آلتمن ایروین .دارند نزدیکی ارتباط هم با شخصی فضای و پایی قلمرو خلوت، مفاهیم  

 کنند می تالش مردم د.ان شده قلمداد خلوت به یافتن دست اصلی کارهای و ساز لمروییق و شخصی فضای آن در که است

 .[4[دارد زیادی اهمیت خلوت مفهوم و معنا دانستن نتیجه در .یابند دست خلوت از مناسبی سطح به ها فعالیت انجام در

 

 

  ازدحامب: 

 
 شود می گیری اندازه (هکتار در نفر مثلح) سط حدوا در جمعیت میزان با معموال که جمعیتی تراکم باازدحام      

 که است کنترلی میزان از فرد ادراک تاثیر تحت و است؛ همراه محیط بر کنترل عدم احساس با ازدحام .است متفاوت

 مزاحمت اتومبیل آمد و رفت صدای به نسبت اثاث حمل یا رادیو صدای  بنابراین، .دارند خود هایمزاحمت بر دیگران

 جا جابه تری مناسب زمان در توان می را منزل اثاث و است کردن کم قابل رادیو صدای که است آن دلیل دارد، یبیشتر

 .[4[شود می منفی رفتارهای موجب اجتماعی فشار به مستقیم ربط دلیل به ازدحام .کرد
 

 

 فضای شخصیج: 

 
 شخصی فضای با نباید شخصی ضایف .است خلوت به یافتن دست اصلی سازوکارهای از یکی شخصی فضای تامین

 قابل غیر ای محدوده شخصی فضای " شوند استفاده یکدیگر جای به واژه دو این است ممکن چه اگر شود، اشتباه شده

 به دارند دوست مردم هاور، شوپن افسانه در تیغی جوجه مانند .ندارد راه آن به مزاحمی که است فرد اطراف در رویت

. نسازند آزرده را یکدیگر هک باشند دور ای اندازه به و کنند احساس را یکدیگر دوستی و گرما که باشند نزدیک ای اندازه
 حلزونی صدفی شبیه بلکه ،یابد می گسترش جهات درتمام مساوی طور به نه و دارد حجی شکل الزاما نه شخصی فضای

 احساس فرد شود، فضا این وارد ریدیگ شخصی اگر .است اکسیژن چادر یک یا و نورانی تشعشعی صابون از حبابی

 [.4[ "دهد می نشان را خود رضایت عدم و کند می مزاحمت
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 دفاع قابل فضاهاید: 

 

 :کند می تعریف گونه این ار دفاع قابل یفضا نیومن

 ذونف هایهحوز نمادین، و واقعی موانع شامل، فضایی هاینظام از ای سلسله بای است ایواژه دفاع قابل فضای

 یک در دفاع قابل فضای . آورد می در ساکنین کنترل به را محیط یک هم همراه به که بیشتر، مراقبت امکان و شده یفتعر

 .کند تامین را دوستان و همسایگان و هاخانواده امنیت که شود می داده سامان ایگونه به مسکونی محیط

 هم با ارز هم مسکونی هایواحد و معماری شیوه اندازه، با کالبدی هایمحیط در ساکن افراد که رسدمی نظربه

 ،که افرادی که است این فرض .تسنی مردم یک به یک و مستقیم ارتباط رابطه این دلیل .دارند بیشتری اجتماعی رابطه
 نطقهم یک در که مردمی. دارند بیشتری تعامل ها ارزش مگونیه دلیل به کنند می انتخاب زندگی برای را مناطقی چنین

 داشته خود محله ز ا روشنی ذهنی تصویر که دارد بیشتری احتمال کنند می زندگی محله یک در لینچ بیان به یا همگون

 .دارد طراحی برای حاصلی چه گیریتیجهن این که نیست روشن ولی باشند

 از یکی دارد وجود یاسا هایتفاوت باشند داشته اجتماعی تعامل چگونه و کجا ردمم اینکه در تربزرگ مقیاس در

 قرار که باال تراکم با یاهمحیط و محل امکانات از هامحلی .است زندگی شیوه در شهریکالن و محلی افراد ایه تفاوت

 به مند عالقه مردم. است مهم خدمات کارکردی مرکزیت هاآن برای .کنند می استفاه دارند یغن تاریفر هایمکان و هاگاه

-می شهری تحرک فقدان نتیجه یا و دیااقتص ضرورتی شخصی، ترجیح جای به را زندگی شیوه ینا شهریکالن زندگی

 به بیشتر اتکای و هادمآ در سطح تغییر لول است، بوده مریکاآ جمعیت از بزرگی بخش غالب شیوه محلی، زندگی .دندان

 .[4[ تسا داده تقلیل را مردم محلی نیازهای شخصی خودروی از استفاده

 

 

 :شهری فضای وممفه: 8
 

 مسکونی های بافت در ویژه به ساختمانی متراکم هایبافت میان در عطف نقاط بعنوان که بازی فضاهای کلی بطور

 قبیل این از و بافت فیزیکی فرم در تغییر و تنوع ، فرهنگ ارتقاء ، تراکم تعدیل مانند مختلف دالیل و ها مقیاس در و

 فضا میتوان را جملگی شوند می منظور شهری عطف نقاط بعنوان شهر مقیاس در که بازی فضاهای نیز و آیند می بوجود

 [.7[ کرد معرفی شهری های

 شهروندان که جایی یعنی اند، جمعی زندگی ماهیت تبلور نوعی به و شهرها وعمومی باز فضاهای از بخشی شهری فضاهای

  .[11[ دارند حضور آن در

 فضای بنابراین مصنوع؛ و شده ساخته فضای و اجتماعی فضای: کند می تعریف ونهدو گ به را شهری فضای واژه کوهن کل

 شده متبلور اجتماعی های فعالیت و روابط آن در که دانست شهری عناصر وسیله به شده محاط بستری توان می را شهری

 [.11[ یابند می شکل و
 زنده در که شهر در انسانی آمایش طرفداران و نگرایا فرهنگ سایر و مامفورد گدس، کامیلوسیته، نظرات به رجعت با

 از جزئی شهری فضای :که است استنباط این بر متکی بودند، کرده بزرگی خدمت شهری فضای اثر و مفهوم نگهداشتن

 این .است محصورکننده یبدنه فیزیکی دارای حیث از و بوده برخوردار پیوسته و هماهنگ کلیت از که است شهر ساخت

 از بخشی شهری فضای دیگر سوی از .کند پیدا سازمان شهر هایفعالیت برای و باشد زیبایی و نظم واجد باید فضا

 محیط یک شهری فضای .است مرتبط تغییر حال در فنی و اقتصادی اجتماعی، شرایط با که است شهر یزنده ارگانیسم
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 و شایعات مواد، کاال، اطالعات انرژی، یمبادله به هک است مردم میان روابط از های مجموع یدربردارنده که دارد اجتماعی

 .سازندمی متبلور فضا در را اجتماعی انسجام مختلف اشکال و میآیند گردهم کنند،می مالقات هم با میزنند، دست ...
 [.12[ شودمی مربوط اجتماعی راهبردهای کانون و قلب با که است شهر ساخت اساسی عنصر شهری، فضای بنابراین

 آن فیزیکی کالبد و داده جای آدمیان ذهن در خود از های خاطر زمان مرور به شهری فضاهای و معماری عنصر هر عملکرد

 شودمی صحبت شهری های حادث از اگر بنابراین .کندمی ریزیپی جامعه در را جدیدی فرهنگ و متحول زمان طول در

 این اگر .است بسته نقش ما ذهن در که افتاده اتفاقی یرمسکونیغ و مسکونی مناطق دل در و شهر وکنار هگوش در حتماً

 هر در شهری شاخص فضاهای .میشود تشکیل تاریخ نام به حجمی دهیم قرار هم روی و کنیم بندی الیه را خاطرات

 را هاآدرس و هانشانه ها،ت مالقا برخوردها، محل که هستند نقاطی فضاها این .دارند جای حجم این در باشند که مقیاسی

 متکی جامعه هر فرهنگ اصوال .دارندمی نگه زنده را پدران این پدر یا و پدران یاد که هستند نقاط همین .دهندمی تشکیل

 می صورت انسانی بینش و مبارزات اثر بر که فرهنگ ارتقای جز نیست، دیگری چیز هیچ تاریخ و است جامعه آن تاریخ به

 هایکنج و هامحیط این اندازه چه تا دید خواهیم کنیم، بررسی و مطالعه را گذشته تماعیاج ایهمحیط چنانچه لذا .گیرد

 [.7[ اندکرده ایفا توجهی قابل نقش اجتماعی رفتارهای و فرهنگی ارتقای ینتیجه در و تاریخ گیریشکل روند در شهری

 معنا بدین .است گرفته قرار اندیشمندان رزیابیا مورد اجتماعی و کالبدی جنبه دو از شهری فضای که دارند عقیده بسیاری

 و ریزان برنامه شهری، شناسان جامعه دید از اجتماعی های بررسی و معماران نگاه از بیشتر کالبدی هایبررسی که

 است، نبوده جدایی اجتماعی نهادهای و علم و فلسفه هنر، میان که بیستم قرن از قبل تا است بوده شهری دانانجغرافی

 و بیستم قرن شروع با ..است نبوده آن عملکرد و شهری فضای فرم بین تفاوتی و بوده اجتماع دهنده نشان شهری ایفض
 افتد می اتفاق شهر در که اجتماعی های عملکرد جبری نتیجه را شهری فضای مدرنیسم، مدرن، تفکر پیش از بیش اشاعه

 [.13[  دانست

 سکونت، اصلی عملکرد چهار به شهر تقسیم و بندی منطقه شهری، عناصر داییج گرایی، عملکرد بر تکیه با مدرن جنبش 

 به و دار داعیه که کوربوزیهل سوی از شده ارایه بحث در دقت .سپرد فراموش به را شهری فضای آمد، و رفت و فراغت کار،

 اطالعات گونه هر با شهری یفضا رابطه قطع از نشان است، شده انتخاب شهرسازی عرصه در مدرن متفکران نماینده عنوان

 .[14[  دارد تاریخی و شناختی جامعه فرهنگی، اجتماعی،
 

 ویژگی های فضای شهری: 9
 آورند.می بوجود را شهری هویت مسکونی هایبافت در شهری فضاهای -1

  . مؤثراند بسیار بافت هویت در مسکونی هایبافت درون در باز فضاهای -2

    احیا و طراحی برای ارزش با فضاهای جمله از شهری و حلیم هایشاخص عنوان به شهری فضاهای -3

 باشندمی

 . گردد می محسوب شهر هر اصالت و محیطی میراث عنوان به شهری فضاهای -4

 . دارند مؤثری نقش فرهنگی ارتقاء در شهری فضاهای -5

 . میشوند محسوب شهر اصلی های نشانه کالن های مقیاس در شهری فضاهای -6

 . آورند می در تصویر به را شهر هر تاریخ و تخاطرا شهری فضاهای -7

 .[15[  باشند می وآینده فعلی های نسل برای خاطرات دهنده انتقال شهری فضاهای -8
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 شهری فضاهای خلق و ایجاد نحوه :11
 

 چنین طراحی و مبانی از اصل چند به اینجا در شهر مختلف نقاط در فضاهائی چنین ایجاد لزوم به توجه با

 می مفهوم و معنی را آنها و داشته اساسی نقش فضاهائی چنین ایجاد نحوه در اصول این رعایت .میشود پرداخته ئیفضاها

 . بخشد

 بافت بویژه مختلف هایمحیط در فضاها این که معنی بدین هستند، اجرا قابل شهر گوناگون بسترهای در شهری فضاهای

 می ضروری ساختمانی تراکم و جمعیت تعدیل در و فرهنگی و جمعی هایمحیط ایجاد منظور به متراکم مسکونی های

 . باشند

 است سنتی مسکن طراحی های ایده همان مختلف های مقیاس در موجود شهری فضاهای احیاء رونق و نگهداری و حفظ

 آشفتگی از فارغ یعنی ،آرامش یعنی .شود دنبال و عمل ایران سنتی موسیقی های ردیف با منطبق میتواند نوعی به که

 رویت طریق از برتر هوشیاری به دستیابی .میسازد فراهم را روانی و ذهنی گوناگون اختالالت ساز زمینه که روزمره های

 .[15[ میباشد پذیر امکان نیز فرهنگی و اجتماعی های محیط

 

 

 روند شکل گیری فضای شهری : 11             

 
 گیرد:دوصورت انجام میگیری فضای شهری به روند شکل           

گیری خود طوالنی در بستر زمان و لذا شکل گیری فضا طی فرایندی نسبتاًطراحی و یا ساخت و شکل .1

 جوش و غیر رسمی فضا

 دهی به فضاای رسمی و آگاهانه یا به تعبیر دیگر شکلطراحی شهری به گونه .2

 :های زیر قابل بررسی استدر گونه اول ویژگی

 های محدود از لحاظ فرم و فضا د رجهت ساخت شهراستفاده از گونه .1

 یادگیری از طریق انجام کار و یا روش آزمون و خطا .2

 توسعه براساس تجربه .3

 وجود هنجارها و معیارهای ثابت در جهت ساخت شهر .4

 عدم تأکید بر خالقیت در طراحی و ساخت .5

 طراحی براساس ناخودآگاه انسانی طی زمانی نسبتاً طوالنی .6

 فرم و ظاهری یکدست و یکپارچه در شهر یابی بهدست .7

 ای ودر عین حال طبیعی در شکل شهر و یا مجتمع زیستیارائه نظامی غیر هندسی و شبکه .8

 های فردیهای جمعی به جای خواستتوجه و اولویت به خواست .7

 گیری از مصالح بومیبهره .11

 های زیستی و اقلیمیتأکید بر جنبه .11

 :های زیر قابل بررسی استفضاهای شهری ویژگی دهی بهدر گونه دوم یا همان شکل

 های فردی در طراحیتوجه به نمایش خالقیت .1

 های از قبل تدوین شدهنظم بخشی براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل .2
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 توسعه براساس برنامه .3

 توجه بر ارزش اقتصادی و مادی زمین جهت توسعه کالبدی شهر .4

 تهای جمعیهای فردی به جای خواستوجه به خواست .5

 های مختلف ساختمانی در طراحی فضاهای شهریگیری از گونهبهره .6

 دهی فضانقش ابزاری اقلیم در شکل .7

 کنترل شدید توسعه و ساخت شهر براساس قوانین موجود .8

 تغییرات و ساخت و ساز سریع در نظام کالبدی شهر .7

 ها و بافت شهرحاکمیت نظمی هندسی در ساختمان .11

 می سلسله مراتبی در کالبد و توزیع کاربری اراضیشکل شهر متاثر از نظا .11

های کهن شهری و روستایی، فضاها و بافت عالوه بر .هر دو گونه طراحی شهری در کشور ما و جود دارد در حال حاضر

یندی خودجوش، طبیعی و مبتنی بر آدر شهرها منعکس کننده فر« غیر رسمی»شهرهای حاصل از اسکان به اصطالح 

اند. این صورت پذیرفته« رسمی»ت از سوی دیگر ایجاد شهرهای جدید کامالً بر فرایند و طرحی آگاهانه گیری اسشکل

اند. بیشتر شهرهای کشور ما که دارای دوگونه از طراحی شهری در بستر زمان نیز امکان همنشینی را در فضای شهر یافته
های مختلف شهری گرفته و اکنون با اجرای )دخالت طرحبافت های کهن و تاریخی بوده و در بازده زمانی طوالنی شکل 

اند مثال خوبی از همنشینی هر دو گونه از طراحی شهری محسوب می گردند. این دو در کنار هم مفهوم جدید مواجه شده

ایش خویش با ای از پیداند. شهر تهران، برای مثال، در مرحلهای مانند ایران را فراهم نمودهشهر در کشورهای رشد یابنده
گیری به فرایندی مبتنی بر شکل دهی در دوران معاصر دست یافته است. در شهر تهران هر دو گونه از گذار از فرایند شکل

 [.15[ توان بازشناختریزی طراحی شهری را میبرنامه

 صورت به همواره وند،میش ظاهر تجربه، های عرصه عنوان به آنچه از فضایی – اجتماعی هایحقیقت مثابه به شهری فضای

 و هویت فرهنگی، هایمراوده متنوع، و متفاوت هایقالب و سبکها در بلکه شد، نخواهد ظاهر یکسان نیمرخ و کالبد
 و واقعی هایدرشکل هریش فضای تحقق معنای به فضایی چنین .آورد در تصور به را خود گران،کنش فضایی هایحکایت

 بازتولید و تولید اجتماعی نظر از چگونه شهری فضای اینکه بررسی در بنابراین .است  اجتماعی عمل در آن یافتن تجسم

 حال عین در میسازند، مشروط را یکدیگر اجتماعی عمل و  فضایی انتظام، که داریم سروکار راههایی گفتگوی با ما میشود،

  سازندمی ،خود خور در فضایی خود برای راه آن از اجتماعی گرانکنش که هستیم رو به رو نیز دیگری مبهم هایراه با

]1.] 

 
 

  شهری یفضا یدهنده تشکیل های الیه: 12
 

 میان روابط از ای مجموعه یبردارنده در که دارد اجتماعی محیطی که است شهر ساخت از جزیی شهری فضای "

 می هم گرد کنند می مالقات هم با زنند می دست ... و شایعات ، مواد ، کاال ، ،اطالعات انرژی ی مبادله به که است مردم

 شهر ساخت اساسی عنصری شهری فضای بنابراین :سازند می متبلور فضا در را اجتماعی انسجام مختلف اشکال و آیند

 [.12[ شود می مربوط اجتماعی های راهبرد کانون و قلب با که است
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 گیرینتیجه: 13

رفتار شناسی و روانشناسی فضاهای شهری است. نظر به اینکه الگوهای فضای عمومی  ییکی از مباحث مهم در حیطه
تواند فضای شهری را به سمتی سوق دهد که، مطابق و هماهنگ با رفتاری و شناسایی عوامل مربوط به این الگوها می

 گیرد، شهر طراحی شود.هایی که در فضا صورت میارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه و فعالیت

تعامل  یطراحی بر پایه نتایج حاصل شده از این پژوهش اگر در روند طراحی و شکل گیری فضای شهری،برطبق  

تواند پاسخگوی فعالیتهای انسان صورت پذیرد، فرآیندی حاصل میشود که، میرفتار فضایی او ؛ بین محیط و انسان و 
گذار بر  اجتماع و فضای عمومی باشد. همچنین در تمامی محدوده های رفتاری او و سازگار با اهداف و ارزشهای اثر 

 عواملی مانند خلوت، ازدحام، فضای شخصی و ...برای دستیابی به این فرآیند، باید در نظر گرفته شوند.

بر احیاء و  موثر توانندها میباشند که، این قابلیتفضاهای شهری در بستر های مختلفی قابلیت اجرایی شدن را دارا می
اشند. اگر روند طراحی فضای شهری به گونه ای آگاهانه و رسمی باشد، با شهری رو به رو خواهیم بود که، شهر برونق 

های رفتاری انسان و کالبد فضایی شهر دارای اهمیتی یکسان هستند و فضای شهری، هویت بخش خواهد در آن ارزش

 بود.
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