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  چكيده
 یشهر نحااطرو  انیزر برنامه ،لینئومس تا گشته سبب نشینی نتمارپاآ هپدید رظهوو  شهرها جمعیت یشافزو ا شهرنشینی

ر دآن کنند. موضوع سالمت و آرامش از گذشته تا کنون مورد توجه بوده است اما  یسبز و طراح یبه فضا یشتریتوجه ب

 یشهر طیو مح ینیماش یاز آن مربوط به زندگ یکه بخش عمده ا یو روان یبروز مشکالت روح نیو همچن ریدوران اخ یط

 ی. طراحمیپردازیسبز م یاز انسان، شهر و فضا یا یکل فیمقاله به تعر نیرا به وجود آورده است. در ا ییها یاست نگران

 .گذاردیبر روح و روان انسان م یمثبت راتیبلکه تاث ستین ینیتز یسبز نه تنها موضوع یفضا

 

 شهر، فضای شهری، فضای سبز، سالمت كليدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
و  عتیچگونه طب نکهیا ینهیاطالعات در زم شیدارند؛ افزا ییانسان نقش به سزا یو روان یدر سالمت روح یعوامل متعدد 

 یبهتر فضاها یطراح یبه کمک طراحان برا تواندیانسان شود، م هیسالمت و روح شیموجب افزا تواندیسبز م یفضا یطراح

 یانسان ها، فضا یشدن زندگ ینیماش نیفراوان و همچن یساخت و سازها لیامروز به دل یایمتاسفانه در دن شود. یسبزشهر

در  راتیموضوع عالوه بر تاث نینقاط به حومه شهرها منتقل شده است. و ا شتریخود را از دست داده است و به در ب گاهیسبز جا

سبز  یفضا یبرنامه بودن در طراح یب نیا نیگذار خواهد بود. همچنریزتاثیشهرها ن یو سالمت و آرامش انسان بر چهره یزندگ

 .شودیانسان ها م انیرفتن حس تعلق در م نیشهرها باعث از ب
 

 

انسان_2  
 

را  ییها رفتار ها ازیپاسخ به ن یبرا شود؛یدر او م ییها ازین جادیبودن باعث ا دهیچیپ نیاست، و ا دهیچیپ یانسان موجود

 یآن به رفتار ها میمهم است. استفاده از هرم مازلو و تعم اریطراحان بس یرایانسان  یها ازیرو شناخت ن نیاز ا دهد،یانجام م

 .را به طراح دهد طیتعامل و ارتباط انسان و مح یبررس یبرا یراهکار مناسب تواندیم یهرو ش یمعمار یانسان در فضاها
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تعریف شهر  _3  

شهر واقعیتی فضایی با "کرده است:  انیب ملیگئورک ز  "به شهر دنیسازمان بخش"با عنوان  یمایکل مونینگر در مقاله ا 

 (1373نگر،ی. )مون"پیامدهای جامعه شناختی نیست بلکه واقعیتی جامعه شناختی است که حدود فضایی به خود میگیرد

به  یاز افراد و نهادها دهیچینظام پ کیشده است شهر را  درآن واحد  یزیر هیاسمال پا ونیکه توسط آلب کاگویمکتب ش در

مساعد  یا نهیزم ییگرا گانهیها و بآمدن خرده فرهنگ دیکه درآن پد ینظم اجتماع کیهم وابسته در نظر گرفته و هم 

 (1383،ی.)فکوهافتییم

شهر را  به عنوان بزرگترین دستاورد بشری ، پیامد کاری ارادی میدانست. او به این باور بود که این برآیند  کنیب ادموند      

شکل شهر همواره شاخص بی رحم "تصمیمات مردم شهر است که شکل شهر را تعیین میکند و این بیانیه را صادر میکند که؛ 

 (1376کن،ی.)ب"ستدرجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. پس شهر هنر مردم ا

آن شکل گرفته است تا انسان  نیها و رفتار ساکن تیها و فعال ازیاست که بر اساس ن یکالبد یاز فرهنگ یشهر مجموعه ا 

مختلف  یکند. شهر و فضاها یخاص خود را عرضه م یرفتار یکرده و الگو ها تیخود فعال یگروه ای یفرد یها ازیها بسته به ن

 یرفتار یو الگوها تیبه نحوه فعال یدیشد یآنها وابستگ اتیبالتبع فضاها و خصوص اقاتاتف نگونهیا یبرا هستند یآن بستر با ظرف

 (1389 ینیاستفاده کنندگان آنها دارد)بحر

 یدر شهر ها یدر شرق و غرب بوده اند و حت هیاول یمنجر به ظهور شهرها یو اعتقاد یدر شاکله مذهب یاسیعوامل س غالبا

 ( 1385س،یبارز داشته است.)کوچک خوشنو یشاخصه نمود نیا زین یرانیو ا یونانی یآرمان

 اتیدر آن است. شهر، مکان ابراز نظر یو انسان یارتباطات و تبادالت مردم یشهر در چگونگ یمعنا ،یواجتماع یازلحاظ فلسف"

در رابطه با فرهنگ و  یو انسان یروح یوندهایبرخورد، گفتگو و پ یکننده فضاها جادیو ا گرانیبا د یزندگ یها دادیو تبادل رو

 (1380 با،ی)د"است. یتمدن بشر

 در شهرها قائل است: یعموم یفضا یبرا یوارد تامپسون دو نقش اصل

 .کندیساکنان و گردشگران در شهر فراهم م یرا برا ریپذدل یطیمح یعموم یکه فضا ،ی.نقش مشخص و کارکرد1
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کردن جامعه  زهیمشترک به منظور دموکرات یوجوان در تجربه ا ریو پ یو غن ریدن فقکه هدف آن قرار دا ،ی.نقش آرمان2

 (1380است.)تامپسون،
 

 مفهوم فضای شهری_3_1

فضای شهری فضای شهری را می توان مجموعه ای بزرگ از کنارهم قرار گرفتن معماری ها با کاربردهای گوناگون دانست.       

 کیهای فردی است، در  تیجواری هو ضمن آنکه محل هم عنییروابط و رفتارهاست.  انیدر مفهومی عام، ارتباط متقابل م

فضای  نیمی گذارد. عالوه بر ا ریبوده و بر رفتارها و روابط انسانی تأث تیعامل احراز هو نیزندگی شهری خود به مثابه مهم تر

هاست،  ست های فردی و اجتماعی انسانها و خوا شهیبخشی اند اتیفضای عمومی محل ظهور و ح کیشهری، به عنوان 

را  تییپراهم اریجوامع نقش بس در توسعه انسانی لیدل نیبه هم دیمرکز ادراکات اشتراکی آدمی است و شا نیمهم تر عنیی

پس معماران ( 1377هر ساختمان آدمی است در مقیاس بزرگ با همان خصوصیات. )اردالن و دیبا، "( 1385)صدری ، داراست

 .محیطی را برای مردم طراحی کنند که بتواند پاسخگوی نیاز ها و تمایالت آنها باشدباید 

 فضای سبز _4

رنگ  اصوال یروانشناس دارد. رنگ سبز از نظر تیمتنوع است اما رنگ سبز در آنها حاکم یسبز سرشار از رنگها یفضا      

تجمع کرده اند قابل تحمل تر  یکه در مراکز انسان یمردم انبوه یبرا یمربوط را از نظر روان یتواند فضا یاست و م یآرامبخش

ها آب و نغمه پرنده یو صدا ندیب یرا م بایز یآورد و درختان سر سبز و گل ها یم یرو عتیفرد به طب کیکه  ی. هنگامدینما

انجام گرفته نشان  قاتیتحق سبز یدرختان و فضا یاثرات روان نهیگردد. در زم یم جادیاو ا یبرا یریدلپذ یشنود لحظه هایرا م

کاهش می دهد.)شامقلی و  %8و دوره نقاهت را تا  را کوتاه مارانیب یسبز دوره بستر یمطلب بود که فضا نیدهنده ا

 (1384همکاران:

 و اکسیژن تولید از آن چندجانبه بشر دارد. خواص زندگی در العاده فوق نقش دارد که ای چندگانه خواص با سبز فضای      

ذرات معلق مضر و موادآلوده کننده هوا  21مضر با تولید فیتونسید، از جذب انواع  موجودات کشندگی خاصیت تا گرفته ازت

کنندگی شرایط محیطی از برقراری توازن اکولوژیک در محیط گرفته تا خاصیت تعدیل کنندگی  گرفته تا خاصیت تعدیل

ط گرفته تا خاصیت جذب صدای ناهنجار، از ایجاد محیط امنیت و آسایش، شرایط محیطی از برقراری توازن اکولوژیک در محی

تفریح و تفرج گرفته تا مرکز تجمع انسانها و... در واقع زمینه تونع را در ذهن تداعی میکند. از طرفی پایه تکامل حیات، نظم 

 (1371ناشی از آنست و فضای سبز که جزئی از مجموعه حیات است.)حکمتی،

 فضای سبزانواع _4_1

باشند و برای عموم مردم برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استاده فضاهای سبز عمومی واجد بازدهی اجتماعی می     

شود. در واقع فضای سبز عمومی )اجتماعی( شامل فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و استو معموال پارک نامیده می

عمومی دارای بازدهی اکولوژیکی هستند اما تعداد استفادهکنندگان آنها محدود است.  گردد. فضاهای سبزنیمهتسهیالت می

های پیرامون بزرگراهها باشند. فضاهای میادین و یا زمینمحوطه باز پادگانها، ادارات و بیمارستانها، نمونه هایی از این فضا می

 (1381شود)جمشیدزاده، ابراهیموخیابانها را شامل می

 فضای سبز عملكرد_4_2
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فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش های بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر می       

باشد. در این خصوص، فضای سبز میتواند به عنوان لبه شهر، آرایش دهنده شبکه راهها و تفکیک کننده فضاهای شهری ایفای 

 (1371نقش نماید.)روحانی،غزاله،

 استانداردهای فضاهای سبز_4_3

جکوب، منتقد شهرسازی یابی آن میباشد.جینای که در خصوص فضای سبز از اهمیت باالیی برخوردار است، مکاننکته      

های بازرگانی و معاصر معتقد است که پارک باید درجایی باشد که زندگی درآن موج میزند، جایی که در آن فرهنگ و فعالیت

های  های شهری، دارای چنین نقاط کانونی ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجاد پارکعدادی از بخشمسکونی است. ت

 (1373رسند.)ایمانی،محمدرضا،محلی یا میادین عمومی، مناسب به نظر می

باید گفت سرانه  تعیین سرانه فضای سبز تا حد زیادی بستگی به خصوصیات بیوکلیماتیک منطقه و شهر دارد، بر این مبنا      

تواند شرایطی همانند با یک شهر ساحلی در استان مازندران فضای سبز در یک شهر کویری و یا یک شهر بزرگ مانند تهران نمی

ها به ها و خط مشیتواند به عنوان هدایتگرفعالیتداشته باشد. با وجود این، اطالع از استانداردهای فضای سبز می

 (1374ک،شمارآید.)مجنونیان،هنری

در مجموع آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد، میزان فضای سبز عمومی است. یعنی      

فضای سبزی که رفت و آمد عموم مردم در آنها بدون مانع باشد، یا به تعبیر دیگر فضای سبز اجتماعی. بنابراین مفهوم رسانه 

کار رود که برای گذراندن اوقات فراغت، بازی و تفریح مهیا شده برای آن نوع فضای سبز بهتواند فضای سبز تنها می

 (1369سلطانی، کامبیز، است.)بهرام

 فضای سبز و ایجاد آرامش_4_4

شادی  کنند که این مواد روی انسان اثردر فضا رها می "فیتونسید"به نام درختانی مانند گردو، کاج و . . . از خود ماده ای      

بخشی را به انسان تواند تعادل بین دو نیم کره مغز را به خوبی برقرار سازد و حالت آرامشبخش دارد؛ به گونه ای که می

 (Salehifard,2012بدهد.)
 تعریف سالمت روان_5

رتیب، ویژگی های و بدین ت« کلیت داشتن یا مقدس بودن است»، سالم بودن به معنای «health»ی از نظر ریشه لغوی واژه      

اصوال تعریف سالمت روانی ممکن "(1389شود.)لطافتی،معنوی و فیزیکی ) ونه فقط قیزیکی( را شامل می

 ( 1376فر،)میالنی"نیست

که فرد بتواند از تفکر و توانایی های خود  طوریست، به دانبه معنی سالمت هیجانی و روانشناختی را میتوان  سالمت روان    

 شتابهد نمازسا داشته باشد و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد. درست و مناسب استفاده کند، در جامعه عملکرد

 دتضا حلو  جتماعیو ا دیفر محیط حصالو ا تغییر ان،یگرد با هماهنگو  زونمو طتباار قابلیت انعنو بهروان را  سالمت جهانی

 (1971عادالنه و مناسب تعریف نموده است.) لوییس کالپان ،منطقی رطو شخصی به تتمایالو  ها

سالمت روان مفهومی بسیار وسیع دارد و شامل: رفاه دهنی، احساس توامندی، کفایت، درک همبستگی بین نسلی و توانایی      

؛ به گونه ای که فرد یتواند توانایی هایش را شناخته، با استرس های باشدتشخیص استعدادهای بالقوه هوشی و عاطفی در فرد می

 معمول زندگی تطابق حاصل کند و از نظر شغلی سازنده و مفید باشد.

 محيط پيرامون و رفتار انسان_6
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توان مستقل از رابطه نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد. رفتار را محیط و رفتار آنقدر در هم تنیده شده اند که به سختی می      

( نظربه های زیادی در رابطه با تاثیر 1382درونی آن با محیط درک کرد، رفتار را باید در بستری محیطی تعریف کرد.)آلتمن، 

وینستون "محیط بر رفتار و سالمت انسان وجود دارد. در واقع زندگی انسان در محیط است و قطعا تاثیر مستقیمی بر انسان دارد.

 دهیم و بعدا ساختمان ها ما را.گوید: ما ساختمان ها را شکل میمی "لچرچی

 

 نتيجه گيری-7

توان گفت هرچه باشد و مییکی از دالیل عمده روحیه سالمتی روان انسان در گرو طراحی محیط شهری پیرامون وی می      

در روحیه و زندگی افراد مشاهده کرد. برای اینکه  توان تاثیر آن رامحیط پیرامون شهر از طراحی مناسبی برخوردار باشد؛ می

بتوان محیطی مناسب را طراحی کرد باید به عواملی چون اقلیم توجه کرد. عوامل متعددی در ایجاد سالمت و رفاه انسان مهم و 

 موثر هستند و محیط کالبدی و ساختمان ها و فضا های طراحی شده سهم ویژه ای در این خصوص دارند.

ز دیگر راهکارها برای سالمت انسان انجام دادن فعالیت های بدنی است و چه خوب است که اینگونه فعالیت ها در فضاهایی ا      

 نیز باشد. که تاثیرگذارتر ؛متناسب و طراحی شده و همچنین ادغام شده با فضای سبز باشد

توان به معماری درمانی نیز توجه کرد که زمینه ساز غیر از روش های درمانی موجود نظیر: رنگ درمانی نور درمانی می      

 سالمت جسمی و روانی انسان باشد.

 مراجع
 .13، شماره 1373( سازمان بخشیدن به شهر، ترجمه شهرزاد مهدوی، مجله آبادی، 1993مونینگر، مایکل، )[ 1]

 .چاپ اول ،یتهران، نشر ن ،یشهر ی(انسان شناس1383)صر،نایفکو.ه[ 2]

 .1376چاپ اول،  ران،یا یو معمار یشهرساز قاتیتهران، مرکز مطالعات و تحق ،یشهرها، ترجمه طاهر ی( طراح1967ادموند) کن،یب[ 3]

 .1377، دانشگاه تهران،"فرآیند طراحی شهری"(1389بحرینی، حسین)[ 4]

 .6باغ نظر، شماره  هینشر ران،یا یشهر یمفهوم فضا _یرانیا ی( دولت شهر آرمان1385امد) س،یکوچک خوشنو[ 5]

 .63و  62شماره  ،یوشهرساز یشهرها، مجله معمار یریچند درباره شکل گ ی( نکات1380داراب) با،ید [6]

 .30ها، شماره  یمجله شهردار ،یعیاز بوستون، ترجمه شف یتجار یعموم یفضا ی( در جستجو1380)امیلیتامپسون، و[ 7]

شهر برتر، طرح برتر، سازمان  یاللمل نیب شیهما نیاول ،یدر توسعه دموکراس یشهر ینقش فضاها ی( بررس1385)نیحس ،یصدر[ 8]

 .همدان یعمران و شهردار

 28و27شماره  ،یآب و گل، مجله آباد ی(آنسو1377داراب) با،یهوشنگ و د راردالن،یام[ 9]

 .شهروندان یو روان یبر سالمت روح یمنظر شهر راتیتاث یابی(مقاله ارز1384غالمرضا و همکاران) ،یشامقل[ 10]

 .باغ و پارک، انتشارات فرهنگ جامع ی( طراح1371) دیجمش ،یحکمت [11]

 .7سبز، شماره امیپ یو تخصص یسبز، ماهنامه آموزش یفضا یطراح ی( مبان1381)میابراه دزاده،یجمش[ 12]

 .سبز، انتشارات فرهنگ جامع، تهران یباغ و فضا ی( طراح1371غزاله) ،یروحان[ 13]
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جلد سوم،   ستیز طیسازمان حفاظت مح یفصلنامه علم ست،یز طیمح ریضرورت اجتناب ناپذ ی( جنگل کار1373محمدرضا) ،یمانیا[ 14]

 .شماره اول

 .سبز شهر تهران یارکها و فضاها، سازمان پسبز و تفرجگاه یپارکها، فضا رامونیپ ی( مباحث1374)کیهنر ان،یمجنون[ 15]

  .جلد سوم، شماره اول ،ستیز طیسازمان حفاظت مح یشهر، فصلنامه علم یمایوکلیسبز بر ب ی(، آثار فضا1369)زیکامب ،یسلطانبهرام [16]

]17  [ Salehifard, M. & khakpour, B. & Rafiyei, H. & Tavanghar, M. (2010). An Analysis on the Social 

Dimensions of Urban Green Spaces with an Emphasis 

 .چاپ پنجم، تهران: انتشارات قومس ،ی( بهداشت روان1376بهروز) فر،یالنیم[18]

]19  [ Kaplan L, Education and mental health, New York, Harper and Row, 1971, 105 

. تهران: انتشارات انینماز یقلمرو و ازدحام. ترجمه عل ،یشخص یخلوت، فضا ،یو رفتار اجتماع طی(. مح1382)نیرویآلتمن، ا [20]

 .یبهشت دیدانشگاه شه

 

 


