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 مقدمه
 نقش رفتارهاى انسانى  به موازات عناصر فيزيكى درساخت كالبد 
شهر مهم هستند، منشأ اين تاثير  در اين خالصه مى شود كه انسان 
ــتر رفتارى دارد و اين بستر با آستانه  براى هر فعاليت نياز به يك بس
ــود،  امروزه مولفه رفتار انسانى درطراحى،  و حريم آن تعريف مى ش
مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است به طورى كه درترسيم حريم 
ــناختى و نظام اجتماعى همچون الگويى  فعاليت ها از رويكرد بوم ش
ــانى  ــت پيچيده روابط محيط و فعاليت هاى انس ــد كه با ماهي كارآم
ــت،  ــتفاده  مى گردد. آن چه كه داراى اهميت اس همخوانى دارد اس

مرتضى رهبر 
كارشناس ارشد معمارى منظر

عـدم توجه به حرمت 
شـخصى  حقـوق  و 
يـك  در  انسـان ها 
محيط شهرى، نه تنها 
آن ها را نسـبت به آن 
فضا بيزار مى كند بلكه 
ديدگاه رفتارى ايشان 
را در مواجـه با سـاير 
شـهرى  محيط هـاى 
اطراف آن مكان را نيز 

شكل مى دهد.

براى هر شهروندى محيط و منظر شهرى، جنبه  عينى و ذهنى دارد. به  گونه اى  كه اين محيط 
را در كاوش هاى احساسى و شناختى خود درك و دريافت مى كند. اين ادراك كه هم به طور 
خودآگاه و هم ناخودآگاه صورت مى گيرد، بر احوال و احساسات  افراد تاثير مى گذارد. 
در هنگام گذر افراد از يك فضاى شــهرى، عوامل محيطى مختلفى، ذهن آن ها را به خود 
مشغول مى كنند. هر چند احساسات و شرايط درونى  انسان ها، در نوع نگاه ايشان به محيط، 
تاثير زيادى دارد، اما تجربه ثابت كرده است كه تاثير محيط و فضاى اطراف نيز در ايجاد 

واكنش هاى انسان ها -تشديد و يا كاهش احساسات لحظه اى- تاثير قابل مالحظه اى دارند.
هرپديده منظر در يك محيط شهرى، مجموعه اى از محرك هاى محيطى است. اين محرك ها 
اطالعاتى را باخود به همراه دارند كه ادراك فضا را در ذهن افراد مقدور مى ســازند. طبق اين اطالعات و 
ادراكات است كه انسان ها  نسبت به آن فضا، محيط و حتى نسبت به آن زمان قضاوت هاى خود را انجام 
مى دهند. احساسات افراد در اين محيط شكل مى گيرند و رضايت و عدم رضايت را به وجود مى آورند. 
اين محرك ها توسط حواس دريافت شده و فرآيند ادراك به صورت ذهنى پردازش مى شود. اين اطالعات 
نه تنها شامل فرم، عملكرد و معناى محيط هستند، بلكه شامل فاصله ها، مرز هاى كنش متقابل و در حقيقت 
آستانه و حريم هاى يك فضا نيز مى باشند. تمامى اين محرك ها منشاء احساساتى هستند، كه در گذر، يا در 
استفاده از يك فضاى شهرى در انسان به وجود مى آيد. اين احساسات مى توانند در نهايت منجر به احساس 
رضايت و يا عدم رضايت از يك محيط گردند و يا در كل هدف از حضور انسان در يك محيط شهرى را 
تغيير دهند. اين تغيير هدف ممكن است مثبت و يا منفى باشد. آن ها مى توانند افراد را جلب و يا دفع كنند و يا 

حتى آن ها را ترغيب به عملى مناسب و يا نامناسب كنند.
حضور مكرر در يك محيط شهرى، در پيش زمينه ذهن افراد، رفتارهاى محيطى اين افراد را شكل مى دهد و 
اين همان رفتار هائى هستند كه به صورت ناخودآگاه توسط اشخاص در ساير بافت هاى شهرى اطراف آن 
محيط بروز مى كند. عدم توجه به حرمت و حقوق شخصى انسان ها در يك محيط شهرى، نه تنها در آن ها 
نسبت به آن فضا احساس بيزارى به وجود مى آورد، بلكه ديدگاه رفتارى ايشان را در رويارويى با ساير 
محيط هاى شهرى اطراف آن مكان را نيز شكل مى دهد. بنابراين يكى از مهم ترين اصول طراحى محيط هاى 

شهرى، توجه به آستانه حريم و فعاليت هاى انسانى در آن محيط ها است. 

ــتانه وحريم فعاليت هاى انسانى درارزيابى  توانايى تشخيص اين آس
محيط است. هدف اصلى  در اين مقاله ارائه راهكار جهت توجه هر چه 
بيشتر به طراحى منظر شهرى (منطبق بر رفتار انسانى) مى باشد. در 
اين راستا ابتدا به مبحث محيط و منظر شهرى پرداخته و سپس بحث 
انسان، حريم و نياز هاى انسانى در محيط شهرى مطرح مى گردد. در 
اين رابطه سعى شده است  ارتباط بين  نيازها، تمايالت و شيوه هاى 
رفتارى فرد در تبين حريم  فعاليت ها به تصوير كشيده شود و با ارائه 
مطالعات تئوريك و  ميدانى در بافت هاى شهرى چند نمونه متفاوت از 

مناظر شهرى مورد نقد و بررسى قرار گيرد.  
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تاريخچه
ــط  ــانى اولين بار توس ــتانه و حريم فعاليت هاى انس نظريه آس
ــد. اين صاحب نظر به مبحث  "ادوارد هال" در دهه 1950 ارائه ش
ــديداً بر توجه به رفتار انسان  ــاره دارد و ش ــانى اش رفتار هاى انس
ــهرى تاكيد دارد.  ــه ويژه در يك فضاى ش ــى يك فضا ب در طراح
نظريه پردازان ديگرى نيز بر اهميت حريم هاى انسانى در فضا هاى 
شهرى تاكيد كرده اند اما از ميان همه آن ها ديدگاه "كورت كافكا" 

از اهميت خاصى برخوردار است.   
ــهرى را مى توان با 4 نوع  از ديدگاه كورت كافكا  يك محيط ش

نگرش مورد بررسى و تحليل قرار داد: 
نگرش كالبدى : نگرش به يك محيط از ديدگاه عوامل جغرافيايى 

و عناصر محيطى آن.
ــط از ديدگاه نهادها، افراد و  ــرش اجتماعى: نگرش به يك محي نگ

گروه هاى استفاده كننده از آن محيط. 
نگرش روانشناختى: نگرش به يك محيط از ديدگاه تصاوير ذهنى 

حاصل از آن محيط.
ــدگاه مجموعه عوامل  ــرش رفتارى: نگرش به يك محيط از دي نگ

محيطى كه فرد نسبت به آن واكنش نشان مى دهد.
آن چه كه مى توان از اين تقسيمات چهارگانه دريافت اين است 
كه كورت كافكا بين جهان حقيقى يا عينى اطراف انسان با جهان 
ــناختى تفاوت قائل شده است. محيطى كه خود آگاه يا  پديدار ش
ــاى روحى مردم  ــاى  رفتارى و واكنش ه ــود آگاه بر الگوى ه ناخ
ــهرى  ــر مى گذارد. با توجه به اين مفاهيم بايد يك محيط ش تاثي
ــكل گرفته  ــى كرد كه در چه نظام اجتماعى و فرهنگى ش را بررس
است. مطمئناً در نظام هاى اجتماعى مختلف تعاريف مشخصى از 
ــود دارد. در واقع مى توان  ــانى وج فاصله، حريم ها و احترامات انس
گفت كه در هنجارهاى فرهنگى و اجتماعى است كه روابط انسانى، 

به الگوى مشخص خود دست مى يابند. 

نقش انسان و حريم هاى موجود در طراحى محيط هاى 
شهرى

ــواره در يك  ــه حقوق عابرين پياده به موازات حقوق س توجه ب
ــفانه عدم  ــت. متاس ــهرى از اهميت خاصى برخوردار اس محيط ش
مالحظه حقوق اين دو گروه در طراحى فضاهاى شهرى باعث بروز 
ــكالت حركتى و در نتيجه ناهنجارى هايى در فضاهاى شهرى  مش

شده است. اوج اين ناهنجارى ها بيشتر در بافت هايى قديمى  رخ 
مى دهند كه هويت شهرى خود را تحت ورود غير معقول و طراحى 
نشده دنياى مدرن از دست داده اند. تضاد عملكرد، منظر و هويت 

شهرى به وضوح در اين مناطق ديده مى شود. 
ــق ظرفيت تحمل پائين  ــكالت اين مناط يكى از بزرگترين مش
ــه اين نكته و عبور  ــت. عدم توجه ب آن ها جهت حضور خودرو اس
ــانى در اين  خيابان از اين مناطق بزرگترين لطمه را به حريم انس

بافت ها زده است.   
ــق، اولين قدم،  ــهرى اين مناط درجهت ارتقا كيفيت مناظر ش
ــت. اين هدف جز از  ــاق حقوق عابرين پياده اس ــالش جهت احق ت
طريق ايجاد طرح هاى منطقه اى حركت خودرو و توجه بيشتر به 
ــهرى -جهت حضور هر چه بيشتر انسان در  عرصه هاى عمومى ش

فضاهاى شهرى- ميسر نمى شود. (تصاوير شماره 1 و2).
ــهرى  ــط هاى ش ــانى در محي ــوق انس ــا و حق ــظ حريم ه حف
ــود. توجه به  ــايش روانى مى ش ــاس امنيت و آس باعث ايجاد احس
ــهرى و توجه به اين  ــاس تعلق آن ها به محيط ش ــهروند و احس ش
ــهرى اند، از اهميت  ــه كه آنان در واقع حافظان اين فضاى ش نكت
ــا طراحى فضاهاى  ــتاى تحليل و ي ــت. در راس بااليى برخوردار اس
ــتقيم به انسان  ــتقيم و يا غير مس ــهرى بايد حريم هايى كه مس ش
ــتگى دارد مورد توجه  ــاى آن بس و فعاليت ه
ــا عبارتند از: حريم  قرار گيرد. اين حريم ه
گروه هاى اجتماعى، حريم زيست محيطى، 

حريم كاربرى ها و حريم تاريخى.
ــى اين حريم ها  ــر به اختصار به بررس در زي

مى پردازيم.
حريم گروه هاى اجتماعى در محيط هاى 

شهرى
ــى پويا و  ــهرى بايد فضائ يك محيط ش
ــالت اجتماعى  ــى براى تجمع و تعام كانون
ــاره  ــه پيش از اين اش ــد. همان طور ك باش
ــهرى توجه  ــد اصل در طراحى مناظر ش ش
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: پياده رو خيابان سعدى تهران تصوير شماره 2

حفظ حرايـم و حقوق 
انسانى در محيط هاى 
شـهرى باعـث ايجاد 
و  امنيـت  احسـاس 
آسايش روانى مى گردد.
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ــوال مطرح است كه چگونه  ــانى است. حال اين س به نياز هاى انس
ــان ها پاسخ گفت؟ بدون شك گروه هاى  مى توان به نياز همه انس
ــك محيط انتظار  ــاى متفاوتى را از ي ــف، نياز ه ــى مختل اجتماع
ــد.  ــخ ده مى باش ــد و در واقع هدف ما طراحى يك محيط پاس دارن
ــتا بايستى در اولين قدم گروه هاى اجتماعى مختلف و  در اين راس
نياز هاى آن ها را شناسائى كنيم. توجه به گروه هاى سنى، جنسى، 
ــات ابتدائى در  ــادى و اجتماعى مختلف از ضروري فرهنگى، اقتص
طراحى فضاهاى شهرى است. براى مثال توجه به حضور معلولين 
در بافت هاى شهرى اهميت خاصى در طراحى دارد. طراحى كليه 
عناصر منظر شهرى (مبلمان، فضاى سبز، فضاى حركت، پاركينگ 

و ...) بايد در راستاى بر آورده كردن نياز اين گروه ها باشد.
در تصاوير شماره 3 و4 مى توان رويكرد هاى متفاوت نسبت به 
منظر يك پياده رو را مشاهده كرد. در تصوير شماره 3 بى احترامى 
به حقوق شهرى عابران پياده را در خيابان ملت مشاهده مى كنيد.  
ــخگويى  ــماره 4،  طراحى در جهت پاس ــل در تصوير ش و در مقاب

ــت. در طراحى پياده رو خيابان  ــانى اس و احترام به نياز هاى انس
وليعصر، طراح سعى نموده به نيازهاى جسمى و روحى گروه هاى 

مختلف اجتماعى پاسخى مناسب ارائه نمايد.  

حريم زيست محيطى در محيط هاى شهرى
ــت انسانى داراى  ــهرى، به عنوان محيط هاى زيس فضا هاى ش
ــت محيطى خاص خود هستند. در اين  ــتاندارد و ضوابط زيس اس
ــاى موجود را به نحوى از بين برد تا  ــا بايد تمامى آلودگى ه فضاه
ــتانداردهاى  ــالم را ايجاد كرد. در اين ميان توجه به اس محيطى س
ــت. ميزان  ــورى از اهميت خاصى برخوردار اس ــتانه صوتى و ن آس
ــين ها و محيط اطراف نبايد از حد  ــده توسط ماش صداى توليد ش
ــكارى جهت برطرف  ــد بايد راه ــاز خود بگذرد و اگر چنين ش مج

كردن اين نقيصه ارائه گردد. 
از طرف ديگر نور موجود در خيابان ها و نور حاصل از خودرو ها 
نبايد باعث خيرگى و آزار عابرين شود. ساير آلودگى هاى محيطى 
ــتگى نيز مى كنند و  ــان را دچار خس ــالوه بر ايجاد بيمارى، انس ع

احساس گريز از فضا را در انسان افزايش مى دهند. 
ــائل مورد  ــهرى، بايد اين مس ــن رو در طراحى فضاهاى ش از اي
ــهرى بايد با درنظر  ــتا طراح منظر ش توجه قرار گيرد. در اين راس
گرفتن حريم هاى زيستى شهروند، محيطى را ارائه دهد كه آن ها 
بتوانند به دور از هرگونه آلودگى محيطى در آن بنشينند و در آن 

به گفتگو بپردازند و تفريح كنند. 
ــبز و استفاده از نقاط عطف در طراحى منظر  توجه به فضاى س
ــايان  و حضور آب به عنوان عامل آرامش بخش مى تواند كمك ش

توجه اى به طراحى كند. ( تصاوير 5، 6، 7، 8 )
حريم كاربرى ها در طراحى يك منظر شهرى

ــهرى نقش  ــت ها و كاربرى هاى موجود در يك فضاى ش فعالي
ــزايى در طراحى آن فضا دارند. بدون شك نگرش به طراحى  به س
منظر شهرى در يك محيط مسكونى با يك محيط ادارى يا تجارى  3 تصوير شماره

4:  پياده رو خيابان وليعصر تهران (محدوده پارك ملت) 4تصوير شماره

توجه به فضاى سبز و 
استفاده از نقاط عطف 
در طراحـى منظـر و 
حضور آب بـه عنوان 
عامـل آرامـش بخش 
مى تواند كمك شايان 
توجه اى به طراحى كند.
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كامًال متفاوت است. اين تفاوت نشئت گرفته از اختالف در نياز هاى 
ــال در طراحى بافت هاى  ــت. براى مث ــان در اين محيط ها اس انس
ــت گياهان و ...  ــكونى، حريم خيابان، حريم پياده رو، نوع كاش مس
همه بايد به گو نه اى باشند كه نهايت آسايش و احساس امنيت را 
براى ساكنين آن به ارمغان آورد. بيشتر مشكالت اساسى بافت هاى 
ــهرى ما در جائى رخ مى دهد كه تداخل بى نظم كاربرى ها را  ش
ــم و با توجه به اينكه هر كاربرى براى خود حريم ويژه اى نياز  داري

دارد، آشفتگى هاى محيطى  در اين نقاط رخ مى دهد.
ــى كنيد مغازه  ــاهده م ــماره 9 مش همان طور كه در تصوير ش
ــتيك فروشى با قراردادن الستيك ها در خيابان يك حريمى  الس
ــت. اين حريم كه در واقع  ــراى كاربرى خود تعريف كرده اس را ب
يك حركت عرضى از داخل مغازه به سمت خارج آن مى باشد با 
حركت طولى پياده در پياده رو تداخل دارد. در اين مكان الگوهاى 
ــى عابرى پياده از جلوى اين  ــود. وقت رفتارى داراى تناقض مى ش
ــور ناخودآگاه خود  ــى عبور مى كند به ط ــتيك فروش مغازه الس
ــعى مى كند هر چه  ــم اين مغازه مى بيند و س ــه حري را در عرص
ــت  ــود. و اين در حالى اس ــريع تر از اين حريم كاذب خارج ش س
ــاده در محيط هاى  ــزو الينفك حقوق عابرين پي ــه پياده رو ج ك

شهرى است.
ــفتگى بصرى  تداخل غلط نظام هاى كاربرى، منجر به ايجاد آش
توام با تصوير ذهنى نامطلوب از محيط مى گردد. همان طور كه در 
ــاهده مى كنيد اختصاص قسمتى از فضاى  ــماره 10 مش تصوير ش
ــفتگى در نظام  پياده رو به پاركينگ موتور منجر به ايجاد يك آش

حركتى شده است.

حريم تاريخى در فضا هاى شهرى
ــيارى از كشور ها و نيز در  ايران خيابان هاى مركز شهر  در بس
ــود درختان قديمى،  ــل مالحظه اى دارند. وج ــت تاريخى قاب قدم
ــرى و تزيينات و يا حتى  ــى با مصالح آج ديوار هاى منظم هندس
ــا حس و حال و هويت خاص خود را  ــذر نهر آب به اين مكان ه گ
ــائل و استفاده از اين پتانسيل ها در  مى دهد. با احترام به اين مس
ــهرى، مى توانيم اين محيط را به يك مكان و مقصد  يك محيط ش

شهرى تبديل كنيم. 
ــاهده  ــدان امير چخماق يزد را مش ــماره 11 مي ــر ش  در تصوي
مى كنيد. در اين ميدان سعى شده است با حفظ حريم تاريخى اين 
اثر، و همچنين ارتقا كيفيت منظر آن از طريق آبنما و نورپردازى، 
ــود. در تصوير  ــهرى ايجاد ش تصوير ذهنى پايدارى از اين بافت ش
شماره 12 ساختمانى تاريخى با نمائى زيبا را در خيابان سپهساالر 
ــاهده مى كنيد. متاسفانه نه تنها حريم تاريخى اين اثر  تهران مش
رعايت نشده بلكه با قرار دادن محل كيوسك نگهبانى و سطل هاى 
ــطح كيفى منظر در اين نقطه از  زباله در لبه اين بنا باعث تنزل س

شهر شده اند.
ــود منطقه  ــاهده مى ش ــماره 13 مش همان طور كه در تصوير ش
ــت. طراح مى تواند  ــاالى تاريخى و فرهنگى اس ــيل ب داراى پتانس
ــهرى  ــطح كيفى منظر ش ــن بناها، س ــهرى اي ــا احياء نقش ش ب
ــح آلكوباند  ــينما با مصال ــا دهد. وجود س ــق را ارتق ــن مناط در اي
ــت منطقه را  ــت و هوي ــته اين فضا نيس ــه به هيچ عنوان شايس ك
ــفانه از اين گونه موارد  ــت. متاس ــودى قرار داده اس ــرض ناب در مع
ــود. ــراوان ديده مى ش ــهرهايمان ف ــى ش ــاى تاريخ ــته ه در هس
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بيشتر مشكالت اساسى 
ما  شـهرى  بافت هـاى 
در جايـى رخ مى دهد 
بى نظـم  تداخـل  كـه 
كاربرى هـا را داريـم و 
بـا توجه بـه اين كه هر 
خـود  بـراى  كاربـرى 
حريم ويژه اى نياز دارد، 
محيطى   آشفتگى هاى 
در اين نقاط رخ مى دهد.
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جمع بندى و نتيجه
ــت كه  ــوان نتيجه گرفت اين اس ــه از مباحث باال مى ت ــه ك آن چ
ــائل فيزيكى و  ــهرى نبايد صرفا به مس در طراحى محيط هاى ش
ــانى و حريم هاى  كالبدى آن توجه نمود، بلكه بايد رفتارهاى انس
آنها را نيز مورد توجه قرار داد. توجه به رفتار هاى انسانى و حريم 
آنان مستلزم دانش كافى نسبت به نظام هاى فرهنگى و اجتماعى 

حاكم بر آن است. 
ــان ها و ايجاد  ــهرى بايد مراكزى براى تجمع انس ــط هاى ش محي
تعامالت اجتماعى باشد. بدون شك سطح كيفى منظر شهرى، در 
گرايش شهروندان به اين بافت ها از اهميت بسيار باالئى برخوردار 
ــهرى به ارتقا سطح كيفى  ــت. لذا بايد در طراحى بافت هاى ش اس
ــود. ارتقا سطح كيفى مناظر شهرى فراتر  منظر آن توجه كافى ش
ــد. به عبارت  ــهرى مى باش از نگاهى تك بعدى به عناصر منظر ش
ــهرى كليه عوامل فيزيكى و انسانى بايد  ديگر در طراحى منظر ش
يكجا مورد توجه قرار گيرند. پروژه هايى كه فقط به عوامل فيزيكى 
همچون پوشش گياهى، مبلمان شهرى، بدنه ها و... توجه مى كنند 
و به نياز هاى انسانى و حريم فعاليت هاى انسانى توجه اى ندارند، 

ــت كه  ــاب مى آيند. اميد اس ــت خورده به حس طرح هايى شكس
ــهرى  ــعى و خطا در طراحى فضا هاى ش امروزه با عبور از دوران س
ــاير ملل،  طرحى  ــته خود و س و با نگاهى دقيق به تجربيات گذش

جامع و مانع را براى محيط هاى شهريمان ارائه نماييم.
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پروژه هايى كه فقط به 
عوامل فيزيكى همچون 
پوشش گياهى، مبلمان 
شـهرى، بدنه هـا و... 
توجـه مى كننـد و به 
و  انسـانى  نياز هـاى 
فعاليت هـاى  حريـم 
انسانى توجه اى ندارند، 
طرح هايى شكسـت 
حسـاب  بـه  خـورده 

مى آيند.


