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تحقیق دربارة مبادي فضاهاي شهري رفتارگرا و دموکراتیک؛ 
 سازي نظریاتیکپارچه

An Inquiry Concerning the Principles of Behavioral and Democratic 

Urban Spaces; Integrating the Theories 

2، مجید زارعی1مانی ستارزاد فتحی
3پوررحیم هاشم، (نویسنده مسئول)
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 چکیده

کنندگانِ از فضـاهاي شهري، سمت و سویی دموکراتیک و  امروزه بهتر اسـت تا فرایند طراحی بر اسـاس رفتار اسـتفاده   
الی است این در ح نحوِ غیرجبري و غیرمغرضانه لحاظ شوند.ها، بتوانند بهانسـانی به خود بگیرد تا رفتارهاي گوناگونِ انسان 

هاي طراحی شـــهري کشـــورمان، همچون معضـــلی غیر قابل دموکراتیک و رفتاري در فرایند هايتوجهی به ارزشبی که
در چنین موردي، دیگر . محیطی و اجتماعیِ فضــاهاي شــهري ندارد هاي اي جز تقلیل و اضــمحالل کیفیتتحمل، ثمره

فضایی، مکانی و انسانیِ خود را از دست داده و  هايخاصیت ایمانشهرهبازند و تبعاً اندرکاران شهري نیز قافیه را میدسـت 
آن  سبب، این مقاله برشـوند. بدین  می پوپولیسـتی تکراري و جبري و رفتارهاي طیفی از  شـهروندان مجبور به انجام مکرر 

ها و معیارهاي بلکه شامل شاخصه اسـت تا با پیروي از نظریات مربوطه، به یک چهارچوب منطقی و پاسخده دست یابد که 
غایبِ نظامِ شـهرسـازيِ حال حاضـر کشـورمان باشد و بتواند به منظور طراحیِ دموکراتیک فضاهاي شهري رفتارگرا به کار     

هاي فضاهاي شهري رفتارگرا تبیین شده و سپس بتدا با کنکاش نظریات اندیشـمندان، شــاخصه آید. در همین راسـتا، در ا 
هاي پاسخده) و اجتماعی معیارهاي کلیِ الزم براي نیل به طراحی شـهري دموکراتیک، به تفکیک دو بعد محیطی (کیفیت 

طراحیِ دموکراتیک «ن دو موضوع، مسیرِ (حق به شـهر و مشـارکت عمومی) ارائه گشـته اسـت. همچنین نهایتاً با ادغام ای    
اي است که ایضاح شده است. در واقع همِّ نهایی، تسهیلِ روند خلق آن دسته از فضاهاي شهري» فضـاهاي شهري رفتارگرا 

منظور تجلیِ شــوند و بهگانی مترتب میســازي و تصــمیم گیريِ همهبر پایۀ حق انتخاب و آزاديِ عمل و همچنین تصــمیم
 .ی از رفتارها و دموکراسی شهري در وضعیت حال حاضر کشورمان شدیداً الزم هستندطیف وسیع

 :هاي کلیديواژه

 .مدار، معیارهاي کیفیفضاهاي شهري، رفتارهاي غیرجبري، دموکراسی، طراحی مردم
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 مقدمه -1

اگر در ممـالـک غربی، بـه دوران قبل و بعد از دو جنگ    
ــاهد بی جهانی بنگریم، می ــکارا ش ارِ اعتناییِ به رفتتوانیم آش

هاي کنندگانِ فضـاهاي شهري و پایمال شدن ارزش اسـتفاده 
. در این دوران به موجب وقوع و و دموکراتیک باشیم انسـانی 

ــپس گذار از این دو رویداد دلخراش و تالش براي احیاي  سـ
ــده، بر کمیت بیش از کیفیت تأکید   ــهرهـاي تخریب شـ شـ

ــد (کمیتمی ــرف، خالقیت را از بین میشـ برد) و گراییِ صـ
ر تروانی مشهود -چیرگیِ توده بر فضا و نقض نیازهاي روحی

). بیزاري از این 1390و  1386؛ پاکزاد، 1375حرینی، بود (ب
ــتگیِ   ــم و برجس موقعیت، موجب نقد وجوه خشــک مدرنیس
جوانبِ مشـارکتی و اختیاريِ موضـوعِ رفتار شـد. با شـکست     

و  راگیتکلهاي کمیـت در مقابل کیفیت، ناکارآمديِ گرایش 
ــت و در دهۀ   گراییِ ، دوران کیفیت1970جبري اثبـات گشـ

نیازها و  با شــهري فضــاهاي تطبیق دهندگی بهکاندرخور ام
زاده و ؛ رســتم1395(لنگ،  1انســانی شــروع شــد  رفتارهاي

 ). 1389همکاران، 

ــیاري از ــت  امروزه بس ــیاس ــهريِ س ــورهاي هاي ش کش
 »اي از محیط شهريدنباله«مثابه ، انسـان را به 2یافتهتوسـعه 

پوشــانی شــمارند و اهمیت طراحی بر اســاس رفتار، همبرمی
ــامل مینیازمنظمی را با پیش ــود تا هاي دموکراتیک شـ شـ

ــهر حتمیتحققِ ارزش تر گردد هاي اجتماعی در مقیاس شـ
)Çelebican, 2011; Söderholm, 2008; Nielsen, 2013 .(

فرهنگیِ منبعث از  -این در حالی اســت که جبریت اجتماعی
ــرمایه  ــنتنظـام سـ هاي بازدارنده و منافع داريِ محدود، سـ

شوند ، موجب می3کشورهاي در حال توسعهشخصیِ حاکم بر 
عمومی و «گونه از کشــورها، ماهیت ي شــهريِ اینفضــاهاتا 

ــت بدهند (در واقع همان ارزش 4»مـدنی  ها و خود را از دسـ
ــان بنابراین، محیط  ها)؛نیازهاي دموکراتیک و همگانیِ انسـ

ــترده ــهري، دیگر طیف گسـ ــتفـاده اي از شـ کنندگان و اسـ
ها همچنین تعامالت جمعی و رفتارهاي متنوعِ وابســته به آن

تباه  5»آزادي در عمل و رفتار«کند و لذا مفهومِ را تقبل نمی
اي بر ايهانگیزنیز مردم ها، گونه از کاستیشود. به تبع اینمی

تنها بر اســاس جبریت  حضــور و فعالیت در فضــا نداشــته و
 . کنندي عمل میحاکم بر نظام شهر

اکنون نیاز اسـت تا چند صــباحی دربارة اقدامات شهري  
کشورمان بحث کنیم. خوشبینی در مجموع یک اصل اخالقی 
است و لذا فرضِ خیرخواهانه بودن نیت شهرسازان کشورمان 

نماید؛ اما بســیاري از منابعِ علمی حاکی از آنند که واجب می
عادالنه، مشـــارکتی و اجتماعیِ گرا، مایۀ کثرترغم درونعلی

هاي جامع و اســتراتژیک شــهري کشور ایران، اکثریت برنامه

ــدة آن ها غیر منعطف، تمرکزگرا و غیر اجتماعی بعد اجرا شـ
اسـت و ناقض اصـل و اســاسِ فضاهاي شهري بوده و درخور   

 ,.Maghsoodi Tilaki et alباشــند (هاي رفتاري نمیارزش

هــا و ). مثالً در اکثر مواقع، کــاربري1387پیرزاده،  ؛2014
ــنهـاديِ طرح  پهنـه  ــده براي هـاي پیشـ هاي جامعِ تهیه شـ

شــوند و پس از شـهرهاي کشــورمان با دقت الزم تنظیم نمی 
ــویبِ طرح  ــیلیِ مربوطه، مغایرتمرحلـۀ تصـ هاي هاي تفصـ

هاي جامع به وجود هـاي اجرایی و طرح فراوانی بین واقعیـت 
وضـوع، از بسیاري از مسائل ضروري  آید و به تبع همین ممی

 شود. پوشی میباالجبار چشم

ــیاري از پروژه ــورمان در واقعیت، بسـ هاي مســـکنِ کشـ
منعطف و  (همچون مســکن مهر)، در حومه و به صــورت غیر

اي هشوند و شامل تنوع فعالیتی و فضاغیر مشارکتی اجرا می
 ,Barzegaran and Daroudi(شـهري واجد کیفیت نیستند  

؛ مانند مساکن عمومیِ در حال ساخت در شهر جدید )2015
پرند، پردیس، هشــتگرد و غیره که تنها بستري را براي سوء 

هاي سازنده و کارفرمایان و پیمانکاران فراهم اسـتفادة تعاونی 
آورند (مانند فروش عرصۀ مسکن مهر که جز سوء استفادة می

آورد) و پس مالی از شــهروندان، چیز دیگري را به همراه نمی
از اتمامِ مراحلِ ســاخت و ســاز، مشــکالت حقوقیِ فراوانی در 

ــیاري از آنها رخ میآن ــوده دهد و بسـ ــرعت فرسـ ها به سـ
ــوند و به مرحلۀ اخذ پایانمی ــند. کار نیز نمیشـ  احداثرسـ

ــتقیمِ يهاخیـابان هـاي ارتبـاطیِ عظیم و   پـل   عریض و مسـ

 هاي(همچون پروژة صدر و بزرگراه نواب) نیز نمونه رواتومبیل

هاي ناکارآمد شــهري کشــورمان محســوب   دیگري از طرح
شوند که بدون توجه به بافت اجتماعی و انسانیِ موجود و می

ــونــد هــاي مردم محلی علم میطور نظرات و نیــازهمین شـ
ــروا،   ــام ). Bahrainy and Aminzadeh, 2007؛ 1392(ک

هاي اجتماعی و زوال عملکرد عابران ب گرهطور، تخریـ همین
ــر)، موجب پیدایش      پیـاده (مـاننـد زیرگـذر چهارراه ولیعصـ

ــده و کیفیت نفوذپذیريِ زمینه هاي اجتماعیِ فاقد ارزش شـ
عمومی و دسـترسـیِ به فضـاهاي شهري کشورمان را گرفتار    

ــت (توکلی ــلی عمیق کرده اسـ ؛ 1394نیا و همکاران، معضـ
 ). 1395شماعی و همکاران، 

ــائـل بـاعـث تنزل ارزش    هـاي رفتاري و جایگاه  این مسـ
ــان ــورت و محتواي ها میدموکراتیک انس گردند و نتیجتاً ص

هایی از بســیاري از کالن شــهرهاي کشــورمان به مجموعه  
هاي متراکم کیفیت و ساختمانجمعیت صـرف و فضاهاي بی 

هاي شهريِ دهد. پروژهداراي ماهیت ماشینی تغییر شکل می
کالن و پرهزینه، نشـانۀ عظمت و شـکوه شهري نیستند و به   

ــهريِ ناقضِ کیفیت 1385قول براتی ( هاي )، فراینـدهاي شـ
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ه سازِ وابسته بهاي مختلف و دوراناعتنا به عرصهانسانی و بی
شوند تا شهرهاي هاي جهانی، در حقیقت باعث میپیشـرفت 

یِ رغبتبدل شـــوند و رخوت و بی 6»ناشـــهر«کشـــورمان به 
توان از جملۀ زیباي اجتمـاعی بـه بـار آیـد. بـا این همه نمی     

شهر عاملی « گوید،) غافل شد که می2003( 7جوزپ راموندا
اسـت براي اسـتقاللِ فردي، فضایی براي آزادي، مکانی براي   

ــات مذهبیِ مختلف و البته   مفـارقـت کثرت   گرایـانـۀ گرایشـ
اضمحالل نمودي از تکسر فرهنگ که ممکن است به واسطۀ 

  .»تفکر منطقی عارض شود

ــهرها، نمونه  ــتند که مـا معتقدیم که این ناشـ هایی هسـ
زور چیزي به ما خواهند بهمان، گویی میرغم میل باطنیعلی

ا، هسیستماتیک موجود در آن بفروشند و بر خالف تنوع غیر
همه چیزشــان تکراري اســت. بر این اســاس، مطالعۀ حاضــر 

ســازيِ نظریات با بررســی و یکپارچهکوشــد تا حد امکان می
 9»گرایینخبه«و  8»خواهیتمامیت«مربوطه، مســیر پرهیز از 

ــت ارزش  ــورمان و کاربس ــهري کش هاي رفتاري و در امور ش
مفاهیم دموکراتیک در روند طراحی فضاهاي شهري را روشن 

هاي الزم براي ترین شاخصهترین و جامعسـازد؛ اینکه اصـلی  
ها هستند؟ معیارهاي فضـاهاي شهري چه  تحققِ بعد رفتاريِ

الزم براي ظهور بعد انســانیِ شهرهایمان و تجلیِ فرایند کلیِ 
و  ؟باشــدطراحی شــهري دموکراتیک شــامل چه مواردي می

ــوند، پس  نهـایتـاً اگر این معیـارهـا بتواننـد جمع      بنـدي شـ
هاي فضــاهاي چهارچوب نظريِ حاصــل از انطباق شــاخصــه

ــهري رفتار ــهري دموکراتیک گرا و شـ معیارهاي طراحی شـ
ــخچگونه می ــمن پاسـ دهی به انواعِ تواند تدوین گردد تا ضـ

اي شــمول، براي بروز طیف گستردههاي همهنیازها و فعالیت
 سازي شود.از رفتارهاي دموکراتیک شهري نیز زمینه

روش و رویکرد تحقیق -2
 وتحلیلی -توصــیفی وعاز ناین مقاله داراي ماهیت کیفی و 

ــه  ــت. روشِ تحقیقِ آن از نوع تحلیــل محتوا و مقـایسـ اي اسـ
ــورت رویکرد تحلیلیِ این مقاله به ها بوده و تناي غیرمداخلهصـ

ه ک اســتنکاتی ها و الگومند نظام برجســته کردن و بیانِ براي
ــده پراکندههـا  اي از متندر مجموعـه   گردآوريِ لذا در اند؛شـ

ــناد مطالعۀ منتظمِ از روش اطالعات، اي و مدارك کتابخانه اس
هاي تحقیق، در پیروي شــده است. الزم به ذکر است که یافته
ــکال ارائه می ــود.قالبی از جداولِ تطبیقی و اشـ همچنین  شـ

) 1شــود: (ســاختار مطالعۀ حاضــر در ســه بخش خالصــه می 

) وارسی و تحلیلِ 2بررسـیِ ادبیات موضوع و مفاهیم کلیدي؛ ( 
اســی شــهري به منظور اســتخراجِ   مطالعات رفتاري و دموکر

) ادغام موارد مستخرج از 3ها و معیارهاي مورد نظر؛ (شـاخصه 
مطالعات رفتاري و دموکراتیک شــهري براي تدوین چهارچوب 

 طراحی دموکراتیک فضاهاي شهري رفتارگرا.

 مروري بر ادبیات موضوع و مفاهیم کلیدي -3

 چیستیِ فضاي شهري   -3-1

ــهري، طیفی  ها، میادین و غیره را از خیابانیک فضــاي ش
ــخده به نیازهاي گیرد و تجلیدر بر می ــۀ جمعیِ پاس  گاه عرص

ــان، اجتماعیو فیزیکی مختلف  روي، آرامش،پیاده مانند انس

؛ Carr et al., 1992شود (مشـارکت فعال و غیره محسـوب می  
 هايسازمان و یا افراد ...] توسط[ «)؛ فضایی که 1378حبیبی، 

ــود ونمی کنترل خصــوصــی  »اســت عموم براي رو این از ش

)Madanipour, 1996: 144-145(.   اندیشــمندانِ بســیاري از
ــهري ، مفهوم فضــاي01کریر رابقبیل  ــاختار را ش ــاسِ س  اس

ــهر (کریر،  آنتونی دیگر نیز مانند برخی ) و1384کالبديِ شـ
تواند ابعاد ســیاســی و شــهر (که می اجتماعیِ ، بســتر11گیدنز

. در )1384گیدنز، (اند را نیز در بر گیرد) قلمداد کردهفرهنگی 
 اییپوی رابطۀ یک فضاي شهري، فیزیکیِ و اجتماعی واقع ابعاد

ــاي ــاي   با یکدیگر دارند و لذا فض ــکل از دو فض ــهري، متش ش
). 1(تصویر  )Madanipour, 1996( است 21فیزیکی و اجتماعی

ایســتی به بنابراین، در روند طراحی فضــاهاي شــهري همواره ب
ــاي فیزیکی) و گونــه اي یکپــارچــه، بر دو بعــد محیطی (فضـ

 ها تأکید شود.اجتماعی (فضاي اجتماعی) آن

 

   
Fig. 1 Two main dimensions of urban space 

 

 فضاي شهري اهمیت و نقشِ -3-2

ــهري به ــاي شـ بخش غیر قابل «عنوان  اهمیت یک فضـ
ــهر  ، بـه دلیـل ارتبـاطی اســـت کـه میان دو بعد     »تملـک شـ

ــهر برقرار می »اجتماعی-تعاملی«و » کـالبدي « نماید. یک شـ

آن،  ساکنان جمعی و فردي خالقیت مسلماً در شهر یک ارزش
 نهفته است ،41هادر معرفت توده 31لوئیس آلبرشتسیا به قولِ 

شهري فراهم  فضاهاي که هاییفرصت طریق از این خالقیت و
 Short, 1989; Albrechts, 2008;شــود (می شــکوفا کنند،می

   + =Social Space Physical Space Urban Space 
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ــهري،  مهم .)1386گودســـل،  ترین نقشِ یــک فضـــاي شـ
 اســــت مــداخلــه و ارتبــاط تحرك و ســــازي برايزمینــه

)Madanipour, 1999( ؛ بستري که فرصت را براي مشارکت در
 زدسااسـتفاده و خلقِ دو بعد فیزیکی و اجتماعی شهر مهیا می 

)Engwicht, 1999; Aghostin Sangar, 2007.(  

کالبديِ  بنديِحیطه شهري، نقش بعد فیزیکی یک فضاي
 هايرغم فراهم کردن کیفیتاي اســت که بتواند علیصــحنه

 تمرکز امکان متقابل باشد و هايپذیراي کنش محیطی الزم،

ــازد  مهیا نحوي هر به را متعامل اجتماعی برخوردهـاي  سـ
 ). همچنین بعد اجتماعیِ یک فضاي شهري1369(توســلی، 

ــعۀ مواردي از قبیلِ تبادل  ــتی در توسـ  اطالعات، نیز بـایسـ

 یکپارچۀ هايعملکرد اجتمـاعی،  آگـاهی  گفتمـان عمومی، 

مؤثر واقع  اخالقی هايرفتار و مردمی، برخوردهـاي متعامل 
ــود  ــرآبادي و همکاران،  (شـ -1390Crowhurstبختیـار نصـ

Lennard and Lennard, 1987, 1995;(ــایی  . لذا چنین فض
بسـتري را براي زندگیِ همگانی (نگاه جهانی نسبت   تواندمی

ــورپذیري و تجربۀ محیط (حرکت و مکث)،  ــهر)، حضـ به شـ
 و نمادها ها)، نمایشایده برخورد اقشار مختلف جامعه (تبادل

ــم و یا تظاهرات) هايبـازخورد   و به طور کلی جامعه (مراسـ

ــهري فراهم آورد ( هايفعـالیت   ;Whyte, 1988مختلف شـ

Lofland, 1998.(   ــت که عالوه بر ــح اسـ بنـابراین، پر واضـ
 هانیازهاي کالبديِ فضاهاي شهري، روند توسعۀ اجتماعی آن

نیز بایسـتی به دور از تمایالت انحصارطلبانه و بر اساس انواع  
-Vernezابط اجتماعی و تنوع رفتاري مغتنم شمرده شود (رو

Moudon, 1991; Southworth and Ben-Joseph, 1997; 

Langdon, 1997; Frank et al., 2003 .( 

 رفتار و فضاي شهري -3-3

اي از یک فعالیت تواند زیرمجموعهکلیـت یک رفتار می 
ــمار آید و برآیندي بالفعل از انگیزهخـاص به  نیازها، ها، شـ
). 1385هاي محیطی و تصویر ذهنی انسان (پاکزاد، قابلیت

ــهحـال بنـابر     و اختیاري، هاي اجباريفعـالیـت  گروه  سـ
 توانند انواع مختلفی، رفتارهاي بروز یافته نیز می51یاجتماع

). فضــاي شــهري بستري است 1387به خود بگیرند (گل، 
؛ 1375، شود (بحرینیکه رفتارهاي انسان در آن نمایان می

هاى افراد و گروه...] [«)؛ به طوري که در آن 1395لنـگ،  
ــهرونـدان  متجـانسِ   ،هدفى که دارندبنا به [نیاز و یا]  شـ

(خطیبی،  »دهنــدرفتــارهــاى گونــاگونى را از خود بروز مى

 و رفتار ارتباط، 61راپـاپورت آموس بـه بیـان    .)67: 1392
که فضاهاي  شودمی بندىطبقه گونۀ نظري در سـه  محیط

ــهري نیز از آن مســتثنی نیســتند. در ابتدا، وي نظریۀ    ش
 کالبدي مطلقِ محیطرا بر پایۀ تسلط  71جبرگرایی محیطی

ــیدن نظریۀ  کند.مطرح می رفتار بر همچنین با پیش کشـ
ــتري ،81دهندگی محیطیامکـان  براي ایجاد  محیط را بسـ
و  کندبراي بروز رفتار قلمداد می محـدودیـت   یـا  و امکـان 

اظهار نیز  91محیطی دهندگیاحتمالنهـایتـاً با ارائۀ نظریۀ   
ــرایط خاص در تبعیت از کـه محیط  داردمی  کالبدي، شـ

ــبت به دیگر رفتارها  را رفتارهااز  برخی بروز احتمـال  نسـ
). البته بر خالف دیدگاه Rapoport, 1977دهد (افزایش می

 ،حیطمتقریباً روانشــناســانۀ راپاپورت، بایستی آگاه بود که 
افراد عامل خود  است و هانسانهسـتى و شـخصیت ا  ۀ ادام

ــرف ةو نـه پـذیرنـد   انـد  تغییر محیطایجـاد و   ثیرات أت صـ
. پس در حقیقت، بخشِ اختیاري و اجتماعیِ محیط محیطى

اســـت که در این میان  و فضـــا و همچنین فعالیت و رفتار
 یابد. اهمیت ویژه می

 مفهوم دموکراسی -3-4

راه رسیدن به  توان ابزار داشت که دموکراسیمختصراً می
و  دممر قدرت یک مدینۀ فاضـله نیست، بلکه به مفهوم حفظ 
؛ 1380 پوپر،( استفاده از آن در قالبی از قوانین عادالنه است

Purcell, 2016.(  ،ــیبنابراین جایگاه تحکیم  ۀالزم دموکراسـ
. ماهیت این آیدبه حساب می خودمردم در تعیین سرنوشت 

مطلق مردم، و یا مردم بر مردم  مفهوم بـه معنـاي حاکمیت  
 هایینیســـت، بلکه شـــامل طیفی از انواع باورها و ایدئولوژي

آمیز در جوار یکدیگر عمل اســـت که به صـــورت مســـالمت
ــی،). 1380 پوپر،(کنند می یک قرارداد غیر  پس دموکراسـ

یست که االنسانی اقابل تغییر نیست، بلکه نقطۀ اشتراك بین
 کنش و عقالنیتبایستی امروزه تحت لواي هنر گفتمان و یا 

ــکل گرفته و از آن یاد می 12هابرماسکه  02ارتباطی کند، شـ
). در واقع انسانِ خردگرا، خرد 1394تعریف شود (هابرماس، 

ــت. رویکردي که همواره به دنبال  خود را مدیون دیگران اسـ
بیان امر مطلق باشد، خطا آفرین است، لذا دوري از این خطا 

گذاريِ صحیح، نیازمند فرایندي درخور گفتمان و و سـیاست 
ــت؛ فراینـدي که در آن      اگرچه تنها «مبـاحثـۀ انتقـادي اسـ

اي اندك ممکن اســت مبدع ســیاســتی باشــند، ما همه  عده
 .)25: 1380 پوپر،( »کنیم توانیم دربارة آن داوريمی

 مثابه بستري براي تحقق دموکراسیشهر به -3-5

دموکراســی در خلوت افراد مفهومی ندارد؛ بدین معنا که 
یه، (بشیر »واحد دموکراسی فرد نیست، بلکه گروه است...] [«

ــه51: 1392 ــی، ب عنوان یــک قرارداد  ). تحقق دموکراسـ
هاي مردمی است. االنسـانی، نیازمند بسـتري شامل گروه  بین

تواند بهترین بستر براي تحقق این موضوع بنابراین، شـهر می 
ــد (  )، چراکـه انواع تعامالت و برخوردها و  King, 2004بـاشـ
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ــانی را در قــالبی از گروه هــاي مردمی در بر ارتبــاطــات انسـ
 دموکراســـی به طور مشـــخص،به. Wirth, 1938)گیرد (می

ــد    جامعۀ تواند اجتماعی، می ةعنوان یـک مزیـت بـدیهی شـ
دهد  ءرا به سـطحی باالتر از امر مطلوب انسانی ارتقا  شـهري 

)Sennett, 1998; King, 2004.( توان از آگورا بــه مثالً، می
عنوان اولین نمونۀ فضاي باز عمومی در یونان باستان نام برد 

ســـاالرانۀ متضـــاد، در کنار یکدیگر در که در آن عقاید مردم
ــتند (کریمیان و  قالبی از د ــتقیم برخورد داش ــی مس موکراس
ــوي ــی 1392نیا، موسـ ). به مرور زمان، با گذار از دموکراسـ

ــتقیم  ــی غیر مسـ ــتقیم و ورود به دموکراسـ ، مفاهیم 22مسـ
قلمرو )، Oldenburg, 1999( 32مکان ســوممانند  بســیاري به

 ,Habermas( 52عرصۀ عمومی)، Lofland, 1998( 42عمومی

)، براي تعیین Mitchell, 2003( 62اجتماعیقلمرو  )، و1989
جنس و نوع فضاهاي دموکراتیک شهري مطرح شدند.

ــهري، تنها    ــی ش ــود که دموکراس البته نباید فراموش ش
د رونگیرد. در واقع بایستی در مسـائل اجتماعی را در بر نمی 

ــا طراحی، مهیا عمل اجتماعی  ةاید ت مفهومیِخنه تنها سـ
یز ن ي و محیطیِ قابل لمسکالبد بعدالزم است تا  شود، بلکه

ــهاي طراحی گردد تا گونهبه  براي عمل اجتماعیرا اي عرصـ

 همینطور). Madanipour, 2003 ;1386گودسل، ( فراهم کند

 و عمومی تناقضات خصوصی و اختالفات کردن برطرف براي

 نیازي و دموکراتیک، شمولشهريِ همه زندگی سپس خلق و

 لکهب نیست، اجتماعی و سیاسی نظام در اسـاسی  تغییرات به

آزاد (مانند نهادهاي مردمی و  ارتباطات ایجـاد محلی درخور 
ــادگی می   ــهري)، به س ــاهاي باز ش تواند کمک کند تا یا فض

 ,Berman( مردم مشـکالتشان را در بین خودشان حل کنند 

1986: 476.( 

 نحوة برخورد دموکراتیک با اقدامات شهري -3-6

گزار خدمتیک  در نقشهاي دموکراتیک، دولت دولتدر 
بنابر درخواست هاي عملکردي را تا ضرورت کوشدمی عمومی
هاي غیر دولتهـد. در حـالی که در   یـت قرار د ولودر اعموم 

تمرکز قــدرت، توان ایجــاد  دلیــل بــههمواره  ،دموکراتیــک
ــهردارد و  وجودتغییرات بزرگ  ــ ،کــالبــد شـ ظهور  ۀعرصـ

ــودیم هـایی اقتـدارطلبی  ــا را تحت ت شـ  عقایدثیر أکه فضـ

امکان حضــور جمعی را  و حاکمیت به مصــرف بنا رســانده 
ــالت فرد،  .کندحداقل می لذا فارغ از جوانب مثبت مفهومِ اص

یابد که بتواند فقط فضــایی در مقیاس شــهر اهمیت نمود می
ــایی مبتنی بر   ــد؛ فضـ ــایی براي همگان باشـ و نه  »ما«فضـ

ــهري، به دنبال حفظ حقوق . ما در 72»من« ــی شـ دموکراسـ
ــتیم. حقوقی که هم در بعد محیطیاقلیت فیزیکی و -ها هسـ

هم در بعد اجتماعی شــهر بایســتی مورد توجه قرار گیرد و  
ــیت   هاي اخالقی بهجنبه ــخص ــتقالل و ش مانند اختیار و اس

 شهروندي را تقویت نماید.

ــیري بر به امروزه ــی، مس اي خاطر اهمیت مفهوم دموکراس
شرایط زمانی و  به نسـبت  تا مختلف فراهم شـده  اندیشـمندان 

ــفی و خوانشِ خاص خود، ــی  رویکرد فلسـ دموکراتیک نگرشـ
بنابراین، نیاز به آزادي از یک سو و نیاز  ؛زندمطرح سانوینی را 
ــویی دیگر، موجب میبه بهره ــود تا مفهوم مندي از آن از س ش

 یطراحز قبیل هاي شهري ادموکراسـی در بسـیاري از گرایش  
 عنوان ي، بسط داده شود. بعالوه، طراحیِ فضاي شهري بهشهر

ــلی ــتی بر دو بعد  اص ــهري، بایس ترین وظیفۀ حرفۀ طراحی ش
هاي اجتماعی و محیطی بپردازد و صالح بر این است تا گرایش

ــهري دموکراتیک نیز بر این   ــته به آن از قبیل طراحی ش وابس
 ).  2اساس مورد کند و کاو قرار گیرند (تصویر 

 

 

Fig. 2 Two main dimensions of democratic urban design 

 

هاي شــهري؛ اســتخراج مطالعات رفتاري در گرایش -4
 28هاي فضاهاي شهري رفتارگراشاخصه

گیريِ مطالعات رفتاري در فلسفه، بررسی اجمالی شکل -4-1
 روانشناسی و شهرسازي

تقریباً نخستین  92گراییتداعی مکتبِاز نقطه نظر تاریخی، 
فرم  ترینترین و اولیهبود که رفتارگرایی را به ســـاده نگرشـــی

بنیان نهاد (شعاري نژاد، و ارســطو ممکن در اظهارات افالطون 

عنوان  به( 03رفتارگرایی اصـــلیِ ةشـــالودطور، همین .)1380
ــاس ــمی) را اقدامی براي پیوند تجربه و احسـ  ۀتوان در اندیشـ

ین روانشناسان ، و همچن 18و  17گراي قرن تجربه فیلسـوفانِ 
ــتجو کرد 19قرن  ها . آن);Magee, 2005 1379(کدیور،  جس

شود و معرفت واقعی از راه حواس حاصـل می که  معتقد بودند
پیرامون،  ادراك ا و ها واقعیتبارتباط انسان  ۀتنها وسیلمحیط

ــا، گرفته  جهانی اســـت که او را در بر به مرور  .)1374(پارسـ

Democratic 

Urban Design 

Social 

Dimension 

Environmental 

Dimension 



66 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 10, NO. 18 

FALL & WINTER 2020 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران

 66 1398 پاییز و زمستان، 18شماره  ،10دوره 
 

 

 

مورد استقبال شدید روانشناسان قرار  زمان، رویکرد رفتارگرایی
هی دعامل رفتار و شکل سازيِگرفت و مسائلی از قبیل شرطی

اما دیري  به رفتار توســط این اشــخاص مورد بحث واقع شــد. 
ــمت مطالعۀ 20نپـاییـد که در قرن    ، این نوع از نگرش، به سـ

رفتارهاي طبیعی و هشـیار و خالص انسـانی در بستري به دور   
ــپس  ــرطی تغییر جهت داد. س از تغییرات و عوامل جبري و ش

رفتــارگرایی بر  ، رویکرد20در گــذر زمــان و در اواســـط قرن 
شناسی و غیره شـناسی، انسان بسـیاري از علوم همچون جامعه 

ــتهتأثیر عمده هاي اي گذاشـــت. این تأثیر در طول زمان رشـ
بهره نگذاشت و دیگري از قبیل معماري و شـهرسازي را نیز بی 

ربط هاي ذيشناخت و طراحی بر اساس رفتار انسان در محیط
   مورد تأکید قرار گرفت.

 بررسی و واکاويِ نظریات -4-2

زمانیِ نظریات، ســعی بندي در این بخش عالوه بر تقســیم
) 1ها در سه جدول (شده تا با معرفیِ اصول و نکات کلیدي آن

)، پرده از ابهام این موضـوع وسـیع برداشــته شود و   3) و (2و (
هاي فضاهاي شهري رفتارگرا از طریق جداول و سپس شاخصه

کُدگذاري استخراج گردد. البته هستند بسیاري که در مقیاس 
ن و خطا در حوزة شهرسازيِ سالمت و کالن به پژوهش و آزمو

اند اما ارتباط چندانی به مطالعۀ حاضــر نداشته و روان پرداخته
باشند. به همین دلیل از این رو از حوصــلۀ این بحث خارج می

ــی جزئی آن ــده اســـت. از این قبیل از بررسـ ها خودداري شـ
ــکـار نیومن توان بـه  می ، »امنیت«و مفـاهیمی از قبیل   13اسـ

ــاس تعلق«و  »نظـارت « ــپیگــل ؛ »احسـ حس «و  23اریکـا اشـ
ــاندر میچرلیخ؛ و همچنین »توطن  »تعهد«و دو مفهوم  33الکس

 ).  1390، 1389اشاره نمود (پاکزاد،  »روانگاه«و 

43میالدي 60دهۀ  -4-2-1
 

ــال  ــار کتاب ، 1960در س ــیماي «کوین لینچ با انتش س
موفق شد تا دریچۀ نوینی را بر روي مسائل ادراکی در  »شهر

هاي شـهري بگشاید. تالش وي بر این بود تا با مطرح  گرایش
کردنِ تعدادي محور عملکردي براي شــکل فضایی و سیماي 

ــتفاده   ــهر، الگوهـاي رفتـاري و ادراکیِ اسـ کنندگان را با شـ
بصـري شهر هماهنگ کند و در نهایت   -هاي فیزیکیکیفیت

به ذهن سپرده شود و سبب  به دید آید،شهري خلق شود که 
اندکی بعد، فیلیپ ثیل،  ).1395(لینچ،  شـــادي خاطر گردد

گیري و شــمارش اندازه«، روشــی را با عنوان 1961در ســال 
ــا ــکال  »فض ابداع نمود. وي بر این بود تا با منتظم کردن اش

وســط شــخصِ در حال حرکت، زبان  ت درك شــدهکالبديِ 

ــترکی را براي طراحی بعـد رفتـاريِ حرکت   هاي عابران مشـ
عنوان یکی از  هاي وي بهپیـاده تـدوین نمـاید. امروزه تالش   

هاي حرکتی ترین اقدامات در راســتاي تســهیل فعالیت مهم
، 1964). سپس در سال 1391شــود (بحرینی، شــناخته می

-گذارانِ مطالعات بصــري ترین پایهدانلد اپلیارد، یکی از نامی

ید از د«یر، در کتاب رفتاري، کوشید تا با همکاري لینچ و می
ــیع »جاده هاي ترین مطالعات رفتاري را در محیطیکی از وس

شــهري از دید عابر ســواره انجام دهد. در این کتاب، در کنار 
ها در روشـن کردن سـاختار یک شهر،   تأکید بر نقش بزرگراه

بــاشـــد پیــاده نیز مورد توجــه می عــابرانادانــۀ حرکــت آز
)Appleyard et al., 1964 در این میان، پژوهش دیگري بر .(

 1966اساس روش تعقیب، توسط وینکل و ساسانف در سال 

سازي در داخل ساختمان موزة تاریخ و صنعت و از راه شـبیه 
ــیــاتــل، براي تحلیــل و پیش بینی رفتــارهــاي حرکتی سـ

 از این فضا انجام شد؛ بن مایۀ این تالش بهکنندگان استفاده

) Winkel and پیاده است عابراننحوي تأکید بر دسـترسـی   

Sasanoff, 1966).  

به » بعد پنهان«، ادوارد تی هال در کتاب 1966در ســـال 
رفتارِ فضــایی، ادراك انســان، فرهنگ، معماري، شــهرســازي و 

ــناختی مربوطه میپدیده ــانیِ  بر پردازد وهاي روانش روابط انس
فضـاي شــخصــی و اجتماعی و درك  بی حد و مرز در قالبی از 

ــا  ــان از این دو فض ــال ). Hall, 1966( کندتأکید می انس در س
ــاهاي   اروینـگ گـافمن  ، 1967 از طریق مطـالعۀ رفتار در فضـ

تر نزدیکبه یکدیگر را ها انسانعمومی، سـعی بر این داشت تا  
تقویت نماید. وي به میزان کثیري را و تمایالت اجتماعی کرده 

ــاس رفتـار تـأکید می   کند و اهمیت روابط و بر طراحی بر اسـ
(بحرینی، سازد را خاطر نشان می هاي اجتماعی و جمعیارزش
پرداز ، راجر بارکر نظریه1968). دو ســال بعد، در ســال 1375

 و هاي رفتاريروانشــناســیِ محیطی، کوشــید تا مفهوم قرارگاه
ــتمرار فعالیت و  مواردي از قبیل  ــاختارِ محیط و اس قلمرو و س

را تشــریح نماید؛ از نظر او این بازة زمانی انجام فعالیت و غیره 
ــتند که براي برخوردمثابه محلیهـا به قرارگـاه  هاي هایی هسـ

به ها و رفتارهاي بخصــوص اجتماعیِ مشــخص و انجام فعالیت
، رابرت 1969پس در سال سـ  ).Barker, 1968( آیندوجود می

و  دهشطراحی فضاي با افراد سـومر کوشـید تا چگونگیِ ارتباط  
رفتار افراد را مورد بررسی قرار دهد.  بر تأثیر طراحی فضا نحوة

ــلۀ بین طراح و    ــارکت براي کاهش فاصـ وي رعـایـت امر مشـ
د دانکننده را رمز موفقیت طراحی بر اســاس رفتار میاســتفاده

)Soomer, 1969 .( 
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Table 1: Behavioral theories and practices in urban development; the 60s 

Key points Basis of the theory Year Theorist Code 

Highlighting the perceptual matters; considering 

the elements of city image as the factors 

affecting behavioral patterns of users in urban 

spaces 

The image of the city 1960 Kevin lynch A-1 

Catching and analyzing the multiple functions of 

urban spaces dedicated to low-speed pedestrian 

movements; highlighting the pedestrian 

dynamics 

Measuring and counting 

the space 
1961 Philip Thiel A-2 

Studying the urban highways; focusing on free 

pedestrian movement besides the motorized 

vehicles 

The view from the road 1964 
Appleyard, 

Lynch, and Myer 
A-3 

Evaluating and estimating the behaviors of users 

of Seattle Museum; acknowledging the 

pedestrian dynamics and mobility as the most 

important and inseparable part of a building or 

space 

Studying the behavior 

through tracking method 
1966 

Winkel and 

Sasanoff 
A-4 

Stressing the unlimited open-ended human 

relations in personal and social spaces, as well as 

human perception of these two spaces 

The hidden dimension 1966 Edward T.Hall A-5 

Strengthening the social relations by bringing 

people together; accentuating the importance of 

public relations and societal values 

Investigating the 

behaviors in public spaces 
1967 Erving Goffman A-6 

Explaining some concepts such as behavior 

settings, continuity of activity, the 

environmental territory and structure, the period 

of activity, and so forth; introducing the behavior 

settings as the places for crystallizing social 

interactions and doing specific behaviors and 

activities 

Behavior settings 1968 Roger Barker A-7 

Reducing the gap between designer and user 

through supporting the process of 

predevelopment participation as a way of 

reaching successful behavior-based designs 

Personal space: the 

behavioral basis of design 
1969 Robert Soomer A-8 

 

 میالدي 70دهۀ  -4-2-2

میالدي، عرصۀ کامالً جدیدي فراهم گشت تا  70در دهۀ 
ر ســان دینبدهرچه بیشــتر بر مطالعات رفتاري تأکید شــود. 

ــعی در   هاي ایجاد محیطمعمـاري منظر، الرنس هالپرین سـ
 ۀعنوان عرصــشــهر بهشــهري داشــت. وي با تمرکز بر  خالق

ــاناجتماعیِ  تکاپو و فعالیت  زندگی تکاپوي و پویایی، هاانس

ــاختار حرکتی به را وابســته شــهري  داند و در اینمی آن س

ــواره، حرکت عابرین پیاده را نیز    میـان، عالوه بر حرکـت سـ
کرات به حذف خودروهاي شخصی و شمارد. وي بهمغتنم می

در همین  .کندپیاده تأکید می حرکت بدیلبی ارتقاء کیفیت
و حوزة  مکان شهري«دوران ملوین وبر با ارائۀ اثرش با عنوان 

هاي شهري را در هاي انسانیِ محیط، جنبه»مکانشـهري بی 
هویتی دهد و جبریت محیطی و بیمرکز توجـه خود قرار می 

 داندهاي اجتماعیِ شهر میرا عوامل زوال روابط و همبستگی

). در حوزة مطـالعـات نظري، جـان لنـگ با     1375(بحرینی، 
ــار کتـابی تحــت عنوان   ــان؛ طراحی براي رفتـار  «انتشـ انسـ

ــال » معمـاري و علوم رفتاري  ، تالش کرد تا به 1974در سـ
ــهري بپردازد. گرچه دیدگاه وي    کنکـاش در رفتـارگراییِ شـ

ریزي منطبق بر روانشــناســی محیطی اســت و طراحیِ برنامه
ــان براي عامل رفتار را مغتنم   ــصـ ــوي متخصـ ــده از سـ شـ

 اجتماعی مشکالت شمارد، اما در کلیت امر، با پرداختن بهمی

هاي شهري و معماري را محیطی، به طرز مناسـبی گرایش  و
 .(Lang, 1974) کندبر اساس رفتار تئوریزه می

، باعث شد 1974هاي استوارت چپین در سال بررسـی 
ــر در  جمعیت فعالیتیِ حد و مرزِ الگوهايبی تا تنوع حاض

با  تر از گذشته مشخص شود. ويفضـاهاي شـهري، واضـح   
فعالیتی، علت این تنوع را در مســائل پیش تأکید بر تنوع 

 ,Chapin(داند انسانی می ترجیحات و نیازها و در از وقوع

سـپس اروین آلتمن، روانشناس اجتماعی، در سال   .)1974
هاي منتج از تعامالت ها و ارزشبـا تأکید بر تفاوت  1975

ــاي و رفتـارهاي اجتماعی، مفاهیمی از قبیل   خلوت، فضـ
ه توانند بکه می کندتشریح میرا  زدحامشخصی، قلمرو و ا

هایی براي بررســیِ رفتارهاي ناشی از روابط عنوان مقیاس
ــوند (آلتمن،     و برخوردهـاي اجتمـاعی در نظر گرفتـه شـ

ــاپورت، یکی از 1382 ــویــی دیــگــر، آموس راپ ). از سـ

 گـذاران مطـالعـات رفتـارِ محیطی، نیز بـا تأکید بر     پـایـه  
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رابطۀ متقابل میان انســان و هاي انســانی، به تحلیل ارزش
ــال محیط می ــیــار  1977پردازد. او در سـ در کتــاب بسـ

، به مباحث »وجوه انسانی شکل شهر«گستردة خود با نام 
ــت، محیط،  عمــده ــالی اي از قبیــل فرهنــگ، ادراك، فع

پردازد و گرایی فرهنگی میهــاي رفتــاري و کثرتقرارگــاه
ــت و فضــاهاي     ــهر، هنر مردم اس ــت که ش آن معتقد اس

ــتی تمامیِ کیفیت هاي حرکتی، تعاملی و فعالیتی را بایسـ
 ).Rapoport, 1977(در بر گیرد 

 
Table 2: Behavioral theories and practices in urban development; the 70s 

Key points Basis of the theory Year Theorist Code 

Considering the city as a context of dynamism 

and social human activities; emphasizing the 

free movement of pedestrians 

The methods of creating 

creative environments 

Early 

70's 
Lawrence Halprin B-1 

Acknowledging the importance of public 

relations and social solidarity on an urban scale 

The urban place and the 

non-place urban realm 

Early 

70's 
Melvin Webber B-2 

Researching and theorizing on the behavior-

based design of urban environment; remarking 

the social and environmental drawbacks as the 

main problems of behavioral sciences 

Designing for human 

behavior: architecture and 

the behavioral sciences 

1974 Jon Lang B-3 

Stressing the importance of diverse activities in 

urban spaces, deriving from the people’s needs 

and preferences 

Studying various types of 

human activities in the 

city considering the time-

space scale 

1974 Stuart Chapin B-4 

Describing some social concepts, such as 

privacy, personal space, territory, and crowd, 

which can influence human behaviors; studying 

the differences and values related to social 

interactions 

Studying the social 

behaviors 
1974 Irwin Altman B-5 

Honoring the relation between activities, 

environment, behavior settings, cultural 

pluralism, and pedestrian movement in urban 

surroundings; acknowledging urban spaces as 

the platforms for the actualization of urban 

movement, interaction, and activity 

Human aspects of urban 

form 
1977 Amos Rapoport B-6 

 

 میالدي تا به امروز 80دهۀ  -4-2-3

مطــالعــات رفتــاري در امور از میالدي نیز  80در دهــۀ 
، ویلیام وایت با 1985شـهري اسـتقبال فراوان شـد. در سال    

ه ، ب»زندگی اجتماعی فضاهاي شهري کوچک«انتشـار کتاب  
وجود و یا  هاي مردم عادي در خیابان و یافتنبررسی فعالیت

ها پرداخت. وي در این عـدم وجود نظمی خاص در رفتار آن 
ــعکتاب  ــناخت الگوهاي رفتاريِ ی میسـ کند تا از طریق شـ

موجود در فضــا، فضاهاي شهري را نقد کرده و نقشِ عواملی 
ــهري از قبیـل تعامالت اجتماعی را در بهبود کیفیت  هاي شـ

، 1981ســپس در ســال  ).Whyte, 1980(تر نماید برجســته
دانلد اپلیارد با همکاري گرسون و لینتل، مسائل رفتاري را از 

ــی کیفیـت  ها در ایجاد هـاي کالبدي و تأثیر آن طریق بررسـ
ها به پذیر مورد مطالعه قرار داد. آنهاي امن و زیســتخیابان

ــر خیابان را به  ــخص عنص مثابه محلی درخور آزادي طور مش
 بستري براي مالقات و حرکت پیاده، ایمنی و امنیت نسبی، و

). Appleyard et al., 1981(کنند تجمعات عمومی قلمداد می

آفرینش نظریۀ «سپس جان لنگ با گردآوري اثرش با عنوان 
، تالش کرد تا به مباحثی از قبیل 1987در ســال » معماري

محیط و رفتار انسان، الگوهاي فعالیتی و همچنین نقش علوم 

 محیط بپردازد. بــه بیــان وي،رفتــاري در نظریــۀ طراحی 

 از شده، محیط و یا فضـاي ساخته  ویژة الگوهاي هايقابلیت

و  آن در ساخت رفته کار به مصـالح  و مواد آن، طرح چگونگی
شــود و عمالً می هاي مردمی حاصــلنحوة انتســابش به گروه

، لنگ( دهدتنوع کـالبـدي و فعـالیتی را مورد تأکید قرار می   
ــتاي  يهمچنین تئور). 1395 هـاي نظري یان گل، در راسـ

هاي اجباري، ســازي ســه گروه عمدة فعالیتتبیین و شــفاف
، باعث شد تا اهمیت اختیاري و اجتماعی در فضاهاي شهري

ــهري هاي محیطی و انواع فعالیترابطـۀ بین کیفیت  هاي شـ
تر شــود و ارزش تنوع فعالیتی در فضــاهاي شــهري برجســته

اصــول طراحی فضا، مورد تأکید ترین عنوان یکی از اصــلیبه
  ).1387(گل،  قرار گیرد

توان با ، اســتفان کاپالن بیان کرد که می2000در ســال 
طور مکـث در  تـأکیـد بر آزادي حرکـت عـابر پیـاده و همین     

فضاهاي شهري، باعث تقویت و ایجاد حس مکان و در نتیجه 
). Kaplan, 2000انگیزي و بروز رفتارهاي جمعی شد (خاطره

 لزوم بر ، بینستوك و همکارانش با اتفاق نظر2003سـال  در 

ــور ــاها   در مردم حض ــهري، بیان کردند که فض ــاهاي ش فض
ی اجتماع -بایستی در راستاي تقویت حس و رفتار شهروندي
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ــون ــویی دیگر،  ).Bienstock et al., 2003د (طراحی ش از س
در جهت  در رسالۀ دکتري خود، 2006در سال  مهتاویکاس 
رابطۀ بین محیط انسان ساخت و رفتارهاي اجتماعی بررسی 

هاي ۀ فعالیتســه دست هاي شــهري را دردر خیابان، فعالیت
هاي اجتماعی و فعالیت هاي طوالنی،فعالیت، ثـابـت و پایدار  

ــیم  هــاي فیزیکی، بنــدي کرد. وي تقویــت کیفیــتتـقسـ
ــهري را هاي کاربري زمین و کیفیتکیفیت هاي اجتماعی ش

د دانکنندة این سه دسته از فعالیت میو حمایت عوامل مؤثر
)Mehta, 2006.(  با انتشــار  2010لنگ و مولســکی در ســال

ند ، سعی کرد»بازشــناسی کارکردگرایی«کتابی تحت عنوان 
 نشـان دهند که مردم در محیط پیرامونشان، چگونه و چه  تا

نقطۀ تمرکز  کنند.می با همنوعان خود برقرار روابطی را نوع
ــانها آن ــازيِ توجه بیش از حد به تنوع عملکردي و همس س

هاي پراکنده در محیط و فضــاهاي شهري در مقیاس فعالیت
طور در همین). Lang and Moleski, 2010باشد (انسانی می

دهند  ، چوي و سرداري سیار کوشیدند تا نشان2012سـال  
 به برخوردار باشند، که هرچه مناطق شـهري از تنوع باالتري 

 حرکتی عابرین پیاده گسترة فعالیت و رفتارهاي همان میزان

 نهـایت  این امر در کـه  تر خواهـد بود تر و آزادانـه نیز متنوع

و حس  منطقه در حرکت قابلیت منجر بـه ارتقاء  توانـد می
 ,Choi and Sardari Sayyar( اشـتیاق به بودن در فضا شود 

2012( .  

 
Table 3: Behavioral theories and practices in urban development; the 80s to the present 

Key points Basis of the theory Year Theorist Code 

Criticizing the urban spaces based on behavioral 

patterns within the space; proposing the 

reinforcement of social relations as a way of 

promoting the urban qualities 

The social life of small 

urban spaces 
1980 William Whyte C-1 

Considering the street as a place of public 

meetings and gatherings, which requires some 

qualities such as freedom, safety, and security 

for pedestrians 

Livable streets 1981 

Appleyard, 

Gerson., and 

Lintell 
C-2 

Stressing some concepts, including the 

environment and human behaviors, activities 

and the environment, and the role of behavioral 

sciences in environmental design theory; 

emphasizing the diversity of activities in urban 

spaces and the environment 

Creating architectural 

theory 
1987 Jon Lang C-3 

Introducing three major types of activities in 

urban spaces, namely necessary, optional, and 

social activities; honoring the diversity of 

activities and their vital roles in designing the 

urban spaces 

Life between buildings 1987 Ian Gehl C-4 

Stressing the freedom of pedestrian movement 

and staying in the space as the main influential 

factors in creating social memories and 

collective behaviors 

Environmentally 

responsive behaviors 
2000 Stephen Kaplan C-5 

Underlining the importance of public presence 

in urban spaces in order to strengthen citizenship 

and social behaviors 

Citizen behavior and 

urban qualities 
2003 

Bienstock, 

Demoranville and  

Smith 
C-6 

Investigating urban activities and the need for 

their diversification; considering the physical 

qualities, land use qualities, and social qualities 

as the factors affecting and supporting urban 

activities 

Analyzing the relation 

between the built 

environment and social 

behaviors 

2006 Vikas Mehta C-7 

Studying the necessity of variety in activity and 

matching scattered activities in urban spaces on 

a human scale 

Functionalism revisited; 

behavioral sciences in 

architecture and urban 

design 

2010 Lang and Moleski C-8 

Highlighting the importance of diversity in the 

environment and activities in urban spaces as the 

factors strengthening the urban behaviors and 

encouraging people for staying in space 

The urban diversity and 

pedestrian behaviors 
2012 

Choi and Sardari 

sayyar 
C-9 
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 هااستخراج و تبیین شاخصه -4-3

هایی که براي لحاظ کردن طیف در این بخش، شــاخصــه
باشـــند، از رفتارها در فضـــاهاي شـــهري الزم میوســـیعی 

ــوند. اکنون بندي میجمع ــاسبشـ و مطالعات نظریات  ر اسـ
ــین ــده در بخش پیشـ طور بنابر وجوه ، و همینبررســـی شـ

توان سـه شـاخصـۀ کلی را به مثابه    ها، میمشـترك میان آن 

هاي یک فضــاي کارآمد و موفق شــهريِ رفتارگرا ارائه ویژگی
ــت که گرچه کتاب ). ا4نمود (جدول  ــایان ذکر اسـ لبته شـ

ا شود، املینچ منبع بسیار مهمی محسوب می» سیماي شهرِ«
در این مقاله تنها به دلیل اهمیتش دربارة تشـــریح مســـائل 

ها مورد ادراکی مورد توجه قرار گرفته و در استخراج شاخصه
 استفاده واقع نشده است.

 

Table 4: Extracting the common characteristics of behavioral urban spaces 

Characteristic Common concept Common codes 

Pedestrian access 
Emphasis on free movement 

of pedestrians 

(A-2);(A-3);(A-4);(B-1);(B-6);(C-1);(C-2);(C-

5);(C-9) 

Variety of activity 
Emphasis on wide range of 

urban activities 
(B-4);(B-6);(C-3);(C-4);(C-7);(C-8);(C-9) 

Social interactions Emphasis on human relations 
(A-5);(A-6);(A-7);(B-2);(B-3);(B-5);(B-6);(C-

1);(C-2);(C-5);(C-6);(C-7);(C-9) 

 

راي ي باتوانند به عنوان پایهاکنون این سه شاخصه می
طراحی فضـاهاي شـهري رفتارگرا محســوب شوند (تصویر   

ــی عـابر پیاده  ). در واقع، در نظر گرفتن 3 ــترسـ و  35دسـ
شود تا انسانِ حاضر در حرکت آزادانه در فضــا، موجب می

فضـا بتواند محیط و فضاي شهري پیرامونش را بهتر درك  
 رفتار داشته باشد؛ چراکهکند و تمایل باالیی به بروز انواع 

ــان خالص ترین رفتارهایش را به هنگام ترین و طبیعیانسـ
ــرعت کم انجام می  دهد. پس با لحاظ کردن حرکـت با سـ

ــیعی از اولویـت حرکـت عابر پیاده، می   توان به طیف وسـ
رفتارهاي آزاد و غیر یکنواخت در فضــاهاي شــهري دست 

وع تنر اساس ریزي و طراحی ببرنامه یافت. از سـویی دیگر 
کنندگان از فضاهاي شـود تا اســتفاده سـبب می  36فعالیتی

ــبت به انجام فعالیت ــهري، نس هاي غیر یکنواخت و غیر ش
ــالیتی،    ــا افزایش تنوع فع ــد، زیرا ب خـطی اهتمــام ورزن

ــان طیفتر خواهد بود و بدینرفتارهاي تابعه نیز متنوع  س

نهایت اي از رفتارهاي شهري لحاظ خواهد شد. در گسترده
در فضــاهاي شهري،  73تعامالت اجتماعینیز ارج نهادن به 

هاي اي از رفتارعامل بســیار مهمی در بروز طیف گســترده
شود؛ چرا که تعامالت و برخوردهاي اجتماعی محسوب می

 ــازندة اجتماعی به عنوان عامل تقویت کنندة ارتباطات سـ
ایی شود تا فضاهچهره به چهرة انســان با انسان، باعث می

اجتماعی و ســیاسی داراي آزادي در انجام فعالیت و رفتار 
هاي جمعی و همگانی شــهر به وجود آیند و لذا خصــیصــه

 تقویت شود.

 

 

Fig. 3 Three main characteristics of behavioral urban spaces 
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ــهري؛  دموکراتیـک در گرایش مطـالعـات    -5 هـاي ش
 استخراج معیارهاي طراحی شهري دموکراتیک

 بررسی و واکاوي نظریات -5-1

بنابر اظهارات پیشین، رابطۀ شهرسازي و دموکراسی، در 
ــت؛ در حقیقت  دو بعد اجتماعی و محیطی قابل کنکاش اسـ

توان رونـد طراحی را دموکراتیـک خطاب کرد که   زمـانی می 
ــهري ترجیحـات همگان  ی در دو بعد اجتماعی و محیطی شـ

ــود.  ــفانه تحقق بعد محیطی اقدامات لحاظ شـ امروزه متأسـ
شود، شـهري کشورمان ارجحتر از بعد اجتماعی آن تصور می 

در حالی که بایستی به این دو بعد به صورت یکسان پرداخته 
شود و چه بسا که بعد اجتماعی آن شاید از اهمیت بیشتري 

در این بخش تالش شده تا اصول و نکات لذا  د.برخوردار باش
کلیديِ نظریات مرتبط در دو بعد اجتماعی و محیطی بررسی 

هاي داراي ) به تفکیک ردیف6) و (5شــوند و در دو جدول (
ــبت به   ــترك ارائه گردند تا در ادامه بتوان نسـ مفـاهیم مشـ

 استخراج معیارهاي طراحی شهري دموکراتیک اقدام شود. 

 بعد اجتماعی -5-1-1

ــهر، دو مفهوم  ــهردر بعد اجتماعی یک شـ و  38حق به شـ
ترین شـــروط تحقق دموکراســـی مشـــارکت عمومی، اصـــلی

شــوند. نظریۀ تولید فضایی و مفهوم حق به شهرِ محسـوب می 
ــتنـد که در آن    ها به هـانري لوفور، تقریبـاً اولین مواردي هسـ

دو  تقویت بعد اجتماعی شـــهر پرداخته شـــده اســـت. در این
ــکیـل نهـاد     محلیِ هايکنندة ویژگیهـاي تقویت نظریـه، تشـ

ــهري (تنها براي     درون ــاهـاي شـ زاد و حق بـه بـازتولیـد فضـ
یک دیار) از اهمیت بسزایی برخوردار است  شـهروندان رسـمی  

(Lefebvre, 1991, 1996, 2002) .ــپس هاروي و مریفیلد با  س
ــتر بر تمرکز ــهروندي،   هرچه بیش ــهري و ش مفهوم حقوق ش

 مردم و مشارکت شهري و شمولیِ حقوقمسـائلی از قبیل همه 

 هاروي(دهند را پیشنهاد می عمومی فضاهاي از اسـتفادة برابر 

. به مرور زمان، مفهوم مشارکت مردمی به )1392و مري فیلد، 
معناي حق رأي مسـاوي در خلق فضـاهاي شهري و همچنین   

 یش ازقدرت تشکیل جوامع مدنی و اعتراض به وضع موجود، ب

در این میان، . (Mäntysalo, 2004) پیش مورد توجه قرار گرفت
پاول دیویدف با مطرح کردن مفهوم شهرسازي وکالتی، موجب 

 ,Davidoff)گشــت تا مفهوم مشــارکت عمومی تقویت شــود 

اي نیز توســعۀ شــهري میان رشــته ســپس طرح انگارة .(1973
ري ابعاد باالت توسـط دانلد اپلیارد باعث شـد تا امر مشارکت به  

گرایی در امور شهر صــعود کند؛ تمامیِ هدف وي اعمال کثرت
در ادامه با مطرح شـــدن مفهوم  .(Appleyard, 1976) اســـت

کنش ارتبـاطی توســـط یورگن هابرماس، ارزش هنر گفتمان  

همگانی و نهادهاي اجتماعی ارتقاء یافت؛ کلیت پیشــنهاد وي، 
ــاد بـا موف    قیت مبتنی بر منافع توافق متقـابـلِ عمومی در تضـ

بتوانند فضاهاي عمومی ) تا 1394هابرماس، شـخصـی اسـت (   
بر اســـاس منافع و مصـــالحۀ عمومی براي گفتگو بســـتري را 

 ).Habermas, 1989( نی فراهم نمایندهمگا

ــل بـا نقـد دیدگاه لوفور و همچنین     اخیراً مـارك پورسـ
را  39جهانی حق به شـــهر ، تئوريشـــهروندگرایی نئولیبرال

همچون نگرشــی دموکراتیک متکی بر همۀ ســاکنان و حتی 
ــیت ــهروندان در انواع جنسـ ها و ها و نژادمهاجران و غیر شـ

مستقیم در  و مشارکت برداريتخصیص و بهره به حق داراي
 ,Purcell, 2002( کرده است خلق و استفاده از فضا، پیشنهاد

یک کند که در این میان، دان میچل بیان می. )2016 ,2003
اي اي براي خلق شود تا عرصهگونهفضـاي عمومی بایستی به 

ــی به وجود آید  حفظ و تقویت عدالت اجتماعی و دموکراسـ
)Mitchell, 2003با مطرح  ). از ســـویی دیگر، ادوارد ســـوجا

ــایی، به  ــی به  کردن عدالت فض ــترس برابري و آزادي در دس
 و )Soja, 1996, 2010( کندتأکید میامکانات موجود در فضا 

ري هیبرت نیز بــا تمرکز بر دو مفهوم ارتبــاطــات عمومی و 
عنوان بهترین زمینه دموکراسی، بر اهمیت فضاهاي شهري به

ــحـه می     ,Hiebertگذارد (براي تقویـت روابط اجتمـاعی صـ

 شهري را فضاهاي ). همچنین آتکینسون و بلندلی نیز2005

ــري مهم  اجتماعی لذت تعامالت الزمۀ تحقق بخش و عنصـ
کنند اجتماعی شـــهري قلمداد می هاي مهمبراي حل بحران

)Atkinson and Blandly, 2005.( 

ــانوف با طرح دموکراســـی مشـــورتی و  اخیراً، هنري سـ
با تمرکز  ، نیک ویتز(Sanoff, 2007, 2008, 2010)مشارکتی 

 همکاري و صداقت و شفافیت و داراي اجتماعی بر مشـارکت 

با تأکید  حمدي و نبیل )(Wates, 2000, 2008 شــمولیهمه
از  خود مراقبتی و ســازماندهی خود و شــهري بر تعامالت

اند موجب شــده، )Hamdi, 2004, 2010(هاي اجتماعی ارزش
عام و  بعد اجتماعی طراحی شـــهري بر پایۀ منافع تا اهمیت

و بر اســاس نحوة اســتفاده و نه مالکیت، بیش از پیش  خاص
ســوزان فاینشــتاین پیشــنهاد  در ادامه .مورد توجه قرار گیرد

ــارکت و می ــتر مشـ کند که در راســـتاي تقویت هرچه بیشـ
ا ب، بایسـتی عدالت شهري  اسـتفادة برابر از فضـاهاي شـهري   

ــی تمرکز  بر تنوع، عقالنیــت ارتبــاطی مبتنی بر دموکراسـ
 .)Fainstein, 2014( توسعه یابد و عدالت فضـایی  ،مشـورتی 

گریفین و همکـارانش، معیارهایی از قبیل برابري،   طورهمین
ــارکت و خالقیت را به  ــی، تنوع، مش ــترس عنوان انتخاب، دس

 کننداصــول بهبودبخش و حامی عدالت شــهري قلمداد می  

)Griffin et al., 2015 .( این مسئله تا جایی ادامه داشته است
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پیوند نظریۀ عدالت شــهري و که نهایتاً ســاســکیا ســاســن با 
 یم ســیاســی در مقیاس جهانی، از فضــاهاي شــهري بهمفاه

هـاي اجتمـاعی و مطالبۀ   عنوان محلی براي حـل پیچیـدگی  

حقوق سـیاسـی در تقابل با معناي ســنتی فضاي شهري یاد   
 .)Sassen, 2011کند (می

 

Table 5: Criteria for democratic urban design; social dimension 

Criteria Key points Nature of theory Theorist Row 

Establishing public 

institutions (i.e. places 

suitable for participating 

in the process of public 

design and development) 

Citizen participation in creating the 

space; emphasis on social institutions 
The right to the city Henry Lefebvre 1 

Public participation; considering all-

inclusive urban rights 
The right to the city 

Harvey and 

Marifield 
1 

Public participation in preparing 

comprehensive programs and plans 
Advocacy planning Paul Davidoff 1 

Focusing on public discourse to achieve 

a collective mutual agreement rather 

than personal interests 

Communicative action Jürgen  Habermas 1 

Public participation as a way of 

achieving human values 

Participatory and social 

design 
Nabeel Hamdi 1 

Public participation as a way of 

achieving common and coherent views 

and also raising public awareness 

Participatory and social 

design 
Nick Wates 1 

Public deliberation and collaboration; 

stressing public institutions 

Participation in design 

practices 
Henry Sanoff 1 

The right to participate directly in the 

creation of urban spaces for various 

social groups 

Democracy and the right 

to the global city 
Mark Purcell 1 

Communicative rationality based on 

consultative democracy as a way of 

reaching urban justice 

Urban justice Susan Fainstein 1 

Equality, participation, and belonging as 

the criteria for realization of urban 

justice 

Urban justice 
Griffin, Cohen, and 

Maddox 
1 

Creating public open 

spaces (i.e. places 

suitable for reclaiming 

the right to the city and 

also reinforcing social 

interaction and presence) 

Equality and inclusiveness in the use of 

space 
The right to the city 

Harvey and 

Marifield 
2 

Creating public environments in order to 

reach social interactions 

Pluralistic and 

multidisciplinary 

planning 

Donald Appleyard 2 

Emphasizing the social role of public 

spaces as a context for reaching mutual 

discourse in a disinterested fashion 

The public sphere and 

democracy 
Jürgen  Habermas 2 

Public open space as an area for gaining 

social justice and democracy 
Social justice Don Mitchell 2 

Stressing public aspects of urban spaces, 

such as the best platform for providing 

and strengthening public communication 

Public communications 

and democracy 
Ray Hiebert 2 

Urban spaces as the areas suitable for 

the realization of social and local 

interactions and solving urban social 

crises 

Enclavism and 

controlling the urban 

communities 

Atkinson and 

Blondly 
2 

Equality and freedom in access to space 

and its facilities 
Spatial justice Edward Soja 2 

Public interactions as the main factor of 

realizing a context for self-organizing 

and also preserving social values 

Participatory and social 

design 
Nabeel Hamdi 2 

Urban space as a suitable place for 

solving social complexities and 

reclaiming political rights on a global 

scale 

Globalizing the concept 

of urban space 
Saskia Sassen 2 

The universal right to allocate and use 

urban spaces for all residents belonging 

to different social spheres and groups 

Democracy and the right 

to the global city 
Mark Purcell 2 
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 بعد محیطی -5-1-2

دموکراتیک بسیاري  تا به امروز در بعد محیطی، مضامین
ــا نـاخودآگاه،   ــمان ناظر به خیابان« نظیر چـه بسـ  40»چشـ

), 1961Jacobs(، »ــل ــخص  اص  ،)1391 بیکن،( 41»ثانیش
 پاسخده هايمحیط ،)Rowe and Koetter, 1978( کوالژ شهر

دهندگیِ و غیره، براي ارتقاء پاسخ )1391بنتلی و همکاران، (
ــده ــهري مطرح شـ ــخمحیط شـ دهندگیِ اند. تمرکز بر پاسـ

عنوان یک ارزش دموکراتیک، در راســـتاي جبران محیطی به
هـایی از قبیـل اختالط کـاربري و اختالط اجتماعی و    ویژگی

ــهري، با نقد جین جیکوبز ا ــاهاي شـ ز طراحی منعطف فضـ
از سویی دیگر،  ).Jacobs, 1961(شـهرسـازي مدرن آغاز شد   

مفهوم ساختارگرایی، و کیفیت وحدت در عین کثرت، و همه 
از سوي آلدو فن آیک  شـمولی در طراحی فضـاهاي شـهري   

)، توجـه بـه هنر و دخـالت مردمی در خلق    1390(پـاکزاد ،  
ــهر به ــري از طرف ادموند  پدیدة ش ــول ارادة بش عنوان محص

)، توجه به نگرش مختلط در طراحی بعد 1391(بیکن، بیکن 
ــط راب کریر (کریر،  )، و 1384فعالیتی و کاربري زمین توسـ

گرا در بیان مفهوم طراحی شهري تدریجی و منعطف و زمینه
خواه از طرف رو و کوتر جانبه و تمامیتمقـابـل طراحی همه  

)Rowe and Koetter, 1978( ،اهمیت این موضوع را دوچندان 

تواننــد نمود. همچنین، برخی از معیــارهــاي دیگر نیز می
عنوان پیش فرض تحقق دموکراســی در بعد محیطی شهر به

ــوند. از این قبیل می ــور شـ  يتلی و معیاریان بنتوان به تصـ
مثابه عاملی براي ایجاد قابلیت نفوذ همچون نفوذپـذیري بـه  

ــري  رايطور معیار گوناگونی عاملی بکـالبدي، و همین  -بصـ

ــاس نیـاز همـه، و معیار انعطاف   پذیري عاملی طراحی بر اسـ
از  پذیري و پتانسیل باال در استفادةتغییر براي در نظر گرفتن

، و در نهایت معیار پاکیزگی و طبیعت محوري محیط شهري
ــایش عمومی    همچون عـاملی براي تقویـت حس رفاه و آسـ

ل، کوین . به همین منوا)1391بنتلی و همکاران، (اشاره کرد 
ــرزندگی، نظارت و اختیار،  لینچ نیز معیارهایی را از قبیل سـ

ــی براي گروه   ــترسـ هاي مختلف گونـاگونی، عـدالت در دسـ
 ).1390کند (لینچ، اجتماعی، کارایی و غیره مطرح می

مارك فرانسـیس معیارهاي پاسخدهندگیِ محیطی را در  
گرو تحقق دســـترســـی ایمن و آزاد، تنوع، قابلیت مداخله و 

ــویی دیگر، Francis, 1987داند (غییر میت ــیس ). از س فرانس
اختالط کاربري، مقیاس انســانی،  معیارهایی از قبیلتیبالدز 

ــی براي همه، ماندگاري و   ــترسـ آزادي حرکـت پیاده و دسـ
ــول به       پـایـداري، قـابلیـت کنترل و تغییرات را الزمـۀ حصـ

ــازي مردم ــهرسـ ــهروندگرا میشـ تیبالدز، (پندارد مدار و شـ
. امروزه با گره خوردن مسائل پایداري به امور شهري، )1387

 ها برايمفاهیمی مانند تخصــیص فضــاییِ یکســان فعالیت  

باشد. بدین ترتیب، پیتر کاهش ســفرهاي شــهري مطرح می
کلتورپ با تأکید بر طراحی حمل و نقل محور و رابرت سرورو 
ط با تمرکز بر حمل و نقل و تخصیص کاربري، بر ایجاد اختال

ــهري تأکید دارند (   ,Calthorpeکـاربري در نقاط پرتردد شـ

1993; Cervero, 1996طور، هاتن و هانتر با پرداختن ). همین
ــهري، کیفیت به مفهوم پایداري هایی از قبیل نفوذپذیري، ش

عنوان پـذیري، امنیـت و طراحی ارگانیک را به  تنوع، انعطـاف 
ــخده قلمداد هـاي محیط ویژگی ــهري پاسـ کنند میهاي شـ

), 1994and HunterHaughton  .( مضاف بر این، بحث ایجاد
ــخدهندگیِ محیطی، در    اختالط کـاربري براي تقویـت پاسـ
اظـهــارات دوانــی و همکــارانش نیز تحــت عنوان رویکرد  

). از سویی Duani et al., 2000نوشـهرسـازي مشهود است (  
ــا و همکــارانش، معیــارهــایی از قبیــل   دیگر، متیو کرمون

ــ ــترس ــمولی را دس الزمۀ تحقق ی، اختالط و تراکم و همه ش
ــخده میمحیط ــهري پاسـ کرمونا و همکاران، ( دانندهاي شـ
1391 .( 

ــی در      اخیراً دیویـد برین بـا تـأکیـد بر رعایت دموکراسـ
طراحی بعد کالبدي شهر، به اصولی همچون اختالط و تعادل 

ــوح و انعطاف  ــایش بخش فعـالیتی، وضـ پذیري، و در پخشـ
ــاره میگرطبیعـت  ). در نهـایـت   Brain, 2006کنـد ( ایی اشـ

ســودارشــان تیواري، اصــولی از قبیل دسترسی آزاد، مقیاس 
انســانی و مبلمان شــهري کارآمد را الزمۀ تحقق فضــاهاي   

ــوص خیابان   ــخده و بخص ــهري پاس ــهري قلمداد ش هاي ش
 ). Tiwari, 2017کند (می

 
Table 6: Criteria for democratic urban design; environmental dimension 

Criteria Key points Nature of theory Theorist Row 

Applying 

visual and 

physical 

permeability 

Permeability Responsive environments Bentley and colleagues 1 

Permeability Criticizing the modern urbanism Jane Jacobs 1 

Permeability Sustainable cities Haughton and Hunter 1 

Accessibility The good city form Kevin Lynch 1 

Easy and safe accessibility Democratic streets Mark Francis 1 

Accessibility Public places- urban spaces Carmona and colleagues 1 

Free public accessibility People-friendly design Francis Tibbalds 1 

Free public accessibility Democratic street Sudarshan Tiwari 1 



74 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 10, NO. 18 

FALL & WINTER 2020 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران

 74 1398 پاییز و زمستان، 18شماره  ،10دوره 
 

 

 

Developing 

mixed land-

uses 

Diversity Responsive environments Bentley and colleagues 2 

Variety Sustainable cities Haughton and Hunter 2 

Variety Democratic streets Mark Francis 2 

Mixed land-use Criticizing the modern urbanism Jane Jacobs 2 

Mixed land-use Transit-oriented development Peter Calthorpe 2 

Mixed land-use New urbanism Duani and colleagues 2 

Mixed land-use Urban space Rob Krier 2 

Mixed land-use Mixed land-uses and commuting Robert Cervero 2 

Mixed land-use People-friendly design Francis Tibbalds 2 

Mixing and density Public places- urban spaces Carmona and colleagues 2 

Mixing and balance 
Democracy in physical aspects of 

urban design 
David Brain 2 

Applying 

flexibility and 

variability 

Control and freedom The good city form Kevin Lynch 3 

City as the human product Structuralism Edmund Bacon 3 

Spatial flexibility Criticizing the modern urbanism Jane Jacobs 3 

Flexibility Responsive environments Bentley and colleagues 3 

Flexibility Sustainable city Haughton and Hunter 3 

Intervention and alteration Democratic streets Mark Francis 3 

Flexibility Piecemeal design Rowe and Koetter 3 

Controlling and change People-friendly design Francis Tibbalds 3 

Clarity and flexibility 
Democracy in physical aspects of 

urban design 
David Brain 3 

All-inclusive 

design 

Human scale People-friendly design Francis Tibbalds 4 

Human scale Democratic street Sudarshan Tiwari 4 

All-Inclusiveness Structuralism Aldo Van Eyck 4 

All-Inclusiveness Structuralism Edmund Bacon 4 

All-Inclusiveness Public places- urban spaces Carmona and colleagues 4 

Efficiency and justice The good city form Kevin Lynch 4 

Providing the 

sense of 

comfort and 

security 

Cleanliness and naturalism Responsive environments Bentley and colleagues 5 

Vitality The good city form Kevin Lynch 5 

Safety and environmental 

health 
Democratic streets Mark Francis 5 

Safety and organic design Sustainable city Haughton and Hunter 5 

Sustainability and durability People-friendly design Francis Tibbalds 5 

Creating efficient urban 

elements 
Democratic street Sudarshan Tiwari 5 

Nature-based design 
Democracy in physical aspects of 

urban design 
David Brain 5 

 

 استخراج و تبیین معیارها -5-2

شود تا معیارهاي دموکراتیکی که در این بخش سعی می
ــخص   در جـداول مربوط به دو بعد اجتماعی و محیطی مشـ

ــدنـد، بـه تفکیـک ردیف    ــترك همـان دو بعد   شـ هـاي مشـ
به تحقق کلیت اولیۀ  بندي شوند. این معیارها که منجرجمع

توانند پاســخگوي شــوند، میطراحی شــهري دموکراتیک می
طراحی آن دسته از فضاهاي شهري باشند که بایستی بر پایۀ 

ــکل گیرند. ارزش ــانی و ترجیجات دموکراتیک شـ هاي انسـ
 چراکه این معیارها در بعد اجتماعی از طریق خلق فضاهاي

تحقق اصلِ مشارکت باز عمومی و نهادهاي مردمی، منجر به 
ــهر می    ــونـد و در بعد محیطی نیز  و رعـایـت حق بـه شـ شـ

هاي پاســخده اولیۀ مورد نیاز در فضــاهاي شــهري را کیفیت
شــمولی و انعطاف و کنند و آرامش و امنیت و همهتقویت می

ــه ارمغــان می ــد؛نفوذپــذیري و اختالط کــاربري را ب  آورن

راتیــک هــایی کلیــدي کــه براي تحقق جوانــبِ دموکارزش
فضـاهاي شـهري ضـروري هسـتند. اکنون با توجه به تصویر     

ــهري دموکراتیک را به   )، می4( توان معیـارهـاي طراحی شـ
  تفکیک هر بعد مشاهده نمود.
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Fig. 4 Democratic urban design criteria in both social and environmental dimensions 

 

ــازي نظریاتیکپـارچه  -6 ــاهاي س ؛ روند طراحی فض
ــهري رفتــارگرا  ــهري ش ــاس رویکرد طراحی ش بر اسـ

 دموکراتیک  

اي نظر بر اینکــه هــدف کلی این مقــالــه ایجــاد زمینــه
ــترده اي از رفتارهاي دموکراتیک براي لحاظ کردن طیف گسـ

 هاي فضاهايانسانی در فضاهاي شهري است، بنابراین شاخصه

شهري رفتارگرا، نیازمند برخی از معیارهاي کارآمدي است که 
ــنــد؛ عمالً طراحی مورد نیــاز می مرحلــۀبراي تحقق  بــاشـ

معیــارهــایی کــه در فراینــد طراحی بتوانــد نگرش آزادانــه بــه 
کنندة از فضا را توجیه کرده و پاسخگوي طیف وسیعی استفاده

از رفتارهاي مردمی باشـــند. اکنون، پس از مشـــخص شـــدن 
هاي فضــاهاي شــهري رفتارگرا و معیارهاي طراحی شــاخصــه

 سازيتوان نسـبت به ادغام و یکپارچه می شـهري دموکراتیک، 

ــت تا از   ــعی بر این اس این دو اقدام نمود. لذا در این مرحله س
هاي فضــاهاي شــهري طریق تطبیق و همپوشــانی شــاخصــه 

ــهري دموکراتیک، چهارچوب  رفتارگرا با معیارهاي طراحی شـ
 منطقی مورد نظر تدوین شود.  

ي رفتارگرا هاي فضاهاي شهرطبیعتاً هر کدام از شاخصه
با برخی از معیارهاي طراحی شهري دموکراتیک سازگارترند. 

ــه   7بدین منظور در جدول ( ــاخص ــده تا ش ــعی ش هاي )، س
ــهري    ــهري رفتارگرا با معیارهاي طراحی شـ ــاهـاي شـ فضـ
دموکراتیک بر حســب نیاز (اینکه هرکدام از معیارها در کدام 

ــه ــاخصـ ده کنند) انطباق داها بهتر ایفاي نقش مییک از شـ
ا ها و معیارهشوند. شایان توجه است که نحوة تطبیق شاخصه

بر اسـاس مشورت با اساتید و دست اندرکاران شهري بوده و  
 بندي شده است.در نهایت توسط نویسندگان جمع

 

Table 7: Synthesizing the characteristics of behavioral urban spaces and democratic urban design criteria 

Environmental dimension (responsive qualities) 

Social dimension (the right 

to the city and public 

participation) 

 

 

 

 Providing the 
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هاي توان به وضوح، نحوة تطبیق شاخصهاکنون می
فضاهاي شهري رفتارگرا و طراحی شهري دموکراتیک (فرایند 

) را در قالبی از 42طراحی دموکراتیک فضاهاي شهري رفتارگرا

هاي ) مشاهده نمود. این روند متکی بر شاخصه5تصویر (
هاي دموکراتیک فضاهاي شهري رفتارگرا و منطبق بر ارزش

 شهري است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 The democratic design of behavioral urban spaces 

 

 گیريبحث و نتیجه -7

ــی و     عـدم تحقق چهـارچوبی منعطف بر پـایۀ دموکراسـ
ــهري   ــورمان،  رفتـارهـاي غیرجبري در امر طراحی شـ کشـ

شــود. نباید به شــهروندان مبهم می ســاز تولید اهدافســبب
ــت و باید از دیدگاهموجوداتی بیهمچون  هاي اختیار نگریسـ

ــهري و  »انهخواهـ تمـامیـت  « ــاهاي شـ در روند طراحی فضـ
سازي شهروندان اجتناب کرد. مسلم است طور شـرطی همین

 تواند منجر به سردرگمیِکه در انتظار کیفیت الزمه بودن، می

ــالت الینحلِ اجتماعی و   ــود و در آینده، معض ــهروندان ش ش
پیشـــنهاد این عمیقی را در شـــهرهایمان رقم بزند. فرهنگی 

ــت که بتواند جاي خالیِ     تمرکز بر «مقـالـه، چهـارچوبی اسـ
را جبران  »هاي انسانی در روند طراحی فضاهاي شهريارزش

 اهرمی براي«عنوان  نه بهبایستی طراحی شهري کند. حرفۀ 

ــع ابزاري براي«مثابه ، بلکه به»اعمـال رادیکالِ قدرت   ۀتوسـ
 43هیلیمد نظر قرار گیرد؛ یا به قولِ  »ینانســاآمیزِ مشــارکت

 توسعۀ سکانِ ،که در آن اي مشـارکتی باشد )، شـیوه 2008(

ــی  هايایده ــیاس ــهري هايپروژه و س ــت در اجراییِ ش  دس

مداران؛ یا به نقل سیاست و ریزانبرنامه نه و باشد شـهروندان 
در آن،  )، همچون اقدامی باشــد که 2008( 44آلبرشــتساز 

ــت چیزيمی ریز و طراح بدانند کهبرنامه  داناخ از بیش بایس
تی؛ کش صرف پیشبرد و هدایت از فراتر شان،وظیفه و باشـند 

ها و رفتارهاي براي انواع نیـازهـا و فعالیت  تـا بـدین ترتیـب    
  سازي شود.کنندگان از فضاهاي شهري زمینهاستفاده

 گوید، بسیاري) است که می2002( 45اسکار گراورحق با 

 -غیرمادي چه و مادي طورِ به چه – شــهري  دیوارهاي از

 و بجاي سر بر ریزد فرو توسعه حال در کشورهاي در بایستی

ــال ترکیبــات آوردنِ هــا و گرا در بــافــتتجزیــه و گراانفصـ
ــهري، رابطه  علی ــاهاي ش ــوص فض هاي اي میان ارزشالخص

لویت یافتن وا رفتاري و دموکراســی و شــهر برقرار شــود تا با
ها و رفتارهاي مردم، واقعیت بعد اجتماعی و نیـازها و فعالیت 

 .فضــاهاي شــهريِ دموکراتیک نیز امکان تکوین یابد محیطیِ

ــاس عامل رفتار   ــاس رفتار همانا طراحی بر اس طراحی بر اس
است که عامل رفتار نیز چیزي جز انسان نیست. لذا طراحی 

گان از فضــاهاي شــهري، همانا کنندبر اســاس رفتارِ اســتفاده
، چراکه امکان هاي دموکراتیک استطراحی بر اسـاس ارزش 

ــیعی از رفتـارهـاي آزادانـه را بنابر ترجیحات     بروز طیف وسـ
  سازد.شخصی و عمومی در فضاهاي شهري ممکن می

ــان از آن دارد که  یـافتـه   ــر نشـ هـاي نظريِ مطالعۀ حاضـ
ــهري، امور در دموکراتیک و هاي رفتاريارزش متقوم از  شـ

ــورت ادغام می و یکدیگرند توانند در دو بعد محیطی و در صـ
ــترده اي از رفتارهاي اجتماعی، بســتري را براي بروز طیف گس

حرکتی کامالً آزاد لحاظ کرده، تنوع فعالیتی را به همراه آورده، 
ــازندة مردمی را تقویت کنند. طبیعتاً   و همچنین تعـامالت سـ

دهندگیِ محیطی سبب بروز ش احتمالهمین موضــوع با افزای
ــترده اختیــاري و «هــا و رفتــارهــاي اي از فعــالیــتطیف گسـ

 و بدین  شودمی »اجباري«در مقابل بخش صرفاً  »اجتماعی

  

Pedestrian 
Access

Variety of 
Activity

Social 
Interactions

1. Applying Visual and Physical Permeability 
 
2. Applying Flexibility and Variability 

 
2. All-inclusive Design 

 

3. Providing Comfort and Security 

1. Establishing Public Institutions 

2. Creating Public Open Spaces 

1. Developing Mixed Land Uses 

 

2. Applying Flexibility and Variability

 

3. All-inclusive Design 

Behavioral  

Urban 

Spaces
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هاي رفتاري فضاهاي شهري مورد نظر بر اساس ارزش طریق
ک طراحیِ دموکراتی«گیرند. بنابراین، و دموکراتیک شکل می

اي است که به پاسخ سازمان یافته »رفتارگرافضاهاي شهري 
کنندگان از فضـــاهاي هاي انســـانیِ اســـتفادهنیازها و ارزش

تر، این رویکرد باعث طور واضــح شــود. بهشــهري داده می
ــود تامی ــاس رفتار از حالت مبهم و  شـ روند طراحی بر اسـ

 مدنی غامض خارج شود و همچنین با تولید همکاري، زندگی

ــده و م  ــائـل احیـا شـ  و اجتماعی عدالت برانگیزِ چالش سـ
تا حدودي حل  دهندگی محیطی نیز شایدو پاسخ دموکراسی

شود تا هر گیريِ دموکراتیک همواره موجب میجهت .شـوند 
پاسـخ نهایی در امور شــهري به بحث گذاشــته شود و نهایی  
ــاهـاي باز و نهادهاي مردمی در بعد   تلقی نگردد. تحقق فضـ

ــبــب می گردنــد تــا مردم بتواننــد در مورد اجتمــاعیِ آن سـ
مشــکالتشــان به گفتگو بپردازند و هر چیزي را مورد ســوال  
ــتی     ــیده و بیاموزند که به راسـ قرار دهنـد و بـه تفـاهم رسـ

توانند معضالت شهریشان را از طریق مباحثه و انتقاد حل می
ــویی دیگر، تحقق بعد محیطی آن نیز  کنند. همچنین از سـ

ــتر باعث می ــود تا بس ــب و با کیفیتی براي  ش فیزیکیِ مناس
ارتقاء حضورپذیري و رفاه و آسایش مردم در فضاهاي شهري 
ــتن اقدامات فیزیکی و   ــش گذاش به ارمغان آید. البته به پرس
محیطی نیز پیش از اجرا ضـروري اســت و پس از اجرا شدن  

ترین دلیل براي نیز توجـه بـه پیـامـدهـاي نـامطلوب، موجه      
  هاست.اصالح آن

ــلطۀ کمیت در    بـه  ــخن نهـایی، بـه دلیل سـ عنوان سـ
کشــورمان (هم در اجرا و هم در نظریه)، بایســتی فرایندهاي 

ــهري از اعــداد و ارقــام طور کلی از  هــاي پیچیــده و بــهشـ
ــله گرفته و دیـدگاه  ــک و غیر منعطف غالب فاصـ هاي خشـ

ازه مردم اجبرکیفیت تولید مکان و فضــا متمرکز شــوند و به 
در فضاهاي شهري و به دور از هرج و مرج، دهند تا با حضور 

یابند، به فضاهاي بر اساس آزادي عملی که در بروز رفتار می
ــده بنابر نیاز و ذهنیت خود معنا داده و آن ایجاد ها را به شـ
هایی دموکراتیک تبدیل کنند و باري دیگر بر این جمله مکان

ــحـه بگـذارند که می  2003( 46جوزپ رامونـدا از  گوید: ) صـ
هویتی اســت، چراکه تنها هویت شــهر در حقیقت همان بی«

زمانی که مردم در بستري رفتارگرا  .47»هویت آن، تنوع است
توانند پاسخ سواالتشان و دموکراتیک حضــور یابند، آنگاه می

ــازندهرا بگیرند و عادالنه تر عمل کنند و از نقطه نظرِ تر و سـ
، و 50»چندگانگی«به تصریح تجربۀ  49اَش امینو  48ژیل دلوز

 ســیاز نگاهدر شــهرهاي  52»بودگیتلملمِ باهم«به  51دورن م
ــمنِ مردمانی کامالً غریبه و متفاوت االنفس (ویژگی بارزِ متض

: در واقع همان فرایند 53امروزيِ افراد شهرنشین) کمک کنند
ــیت«و  »اختیار«دادنِ  ــخصـ و پس گرفتنِ  »آزادي«و  »شـ

. بنابراین، صالح بر این »سازندگی«و  »احترام«و  »همکاري«
هاي رفتاري و دموکراتیک در روند شهرسازيِ اســت تا ارزش

تا روشـن شـود که    کشـورمان بیشـتر مورد تعمق قرار گیرند  
بایســـتی دغدغۀ اصـــلیِ اقدامات شـــهرســـازانه، چیزي جز 

گیريِ ســـازي و تصـــمیمبراي تصـــمیم هموارســـازيِ زمینه
سان، آیندة نباشـد تا بدین شـهروندان و اقشـار غیر شـهروند    

 شان باشد.تر از گذشتهشهرهایمان بتواند درخشان

 قدردانی

ــنــدگــان از دکتر  ــتنلی ویلکیننویسـ ، بــه جهــت اسـ
شـان در نگارش مقالۀ حاضــر و اصالح و  هاي ارزندهراهنمایی

 بازنویسیِ بخش انگلیسی متن، نهایت تشکر را دارند.

 نوشتپی

سال  ورزند. مثالً رِم کولهاوس درکیفیتیِ رشتۀ شهرسازي و به طور کلی شهرگرایی اصرار میالبته هنوز هم اندیشمندانی هستند که بر ناکارآمدي و بی .1
نویسد دهد و میخورده تشخیص میاي شکستعنوان رشته، شهرسازي را به»هر آنچه که براي شهرگرایی پیش آمد«در مقالۀ خود تحت عنوان  1995

رغم رواجِ شـهرنشینی، [...] نشانی از حرفۀ شهرسازي نیست و با این همه، این حرفه  چگونه بایسـتی این تناقض را توضـیح دهیم که امروزه علی  «که: 
 ». قطعی را براي شهرها در مقیاس جهانی بنیان نهد پیروزيکوشد تا یک همچنان می

2. Developed Countries 

3. Developing Countries  

4. Public and Civic  

5. Freedom in Action and Behavior 

6. Noncity  

7. Josep Ramoneda1949نگار اسپانیایی (زادة : روزنامه.(  

8. Totalitarianism 

9. Elitism 

10. Rob Krier1938پردازِ اهل لوکزامبورگ (زادة ساز، معمار، طراح شهري، و نظریه: مجسمه.( 

11. Anthony Giddens1938بریتانیایی (زادة  شناس: جامعه.( 

 هاي فیزیکی و قابل لمس است.همان محیط شهريِ معرف کیفیت، در اینجا منظور از فضاي فیزیکی .12

13. Louis Albrechtsریز شهريِ بلژیکی.: برنامه 
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 شده از باال.دستان در مقابل خالقیت تحمیلخالقیت پائین .14

هاي )، فعالیتStationary Activitiesهاي ثابت و پایدار (فضاهاي شهري را در سه دستۀ فعالیتدر نوع به نسـبت مشابه، ویکاس مهتا، فعالیت در   .15
 ).Mehta, 2006هاي اجتماعی مورد بررسی قرار داده است (ر. ك. به: ) و فعالیتLingering Activitiesطوالنی (

16. Amos Rapoport 1929: معمار لهستانی (زادة.( 

17. Environmental Determinism 

18. Environmental Possibilism 

19. Environmental Probabilism  

20. Communicative Rationality  

21. Jürgen Habermas) 1929: فیلسوف آلمانی.( 

) به معناي حکومت مردم به صورت مستقیم است و از سویی دیگر، تفاوتش با دموکراسی غیر Democracy Directدموکراسی مستقیم یا نیرومند ( .22
) در آن اســت که در یک ســیســتم دموکراتیک غیر مســتقیم، اگرچه  Democracy Representative or Indirect Democracyمســتقیم (

: 1392تواند توسـط دولت و یا مسئولین مربوطه به چالش کشیده شود (ر. ك. به: بشریه،  شـود، اما می ها و تصـمیمات توسـط مردم انجام می  انتخاب

178-182.( 

ــوم (به گفتۀ اولدنبرگ .23 ــایی اجتماعی از قبیل پاركThird Place، مکان س ــت که براي تحقق جامعۀ مدنی،  ها و یا کافه) فض ــهر اس ــتر ش ها در بس
 ).Oldenburg, 1999باشد (ر. ك. به: دموکراسی و مشارکت مدنی مهم می

24. Public Realm  

25. Public Sphere 

26. Social Realm  

گرایانه و نقض آزادي فردي نیست. در اینجا منظور هاي جمع، تبعیت از دیدگاه»ما«اي براي ظور از عرصهدر اینجا الزم است تا توضیح داده شود که من .27
اي بخصوص. البته جوزپ راموندا، هاي انحصـارطلبانه و خودخواهانه است؛ یعنی شهري براي همه و نه تنها عده ، دوري از دیدگاه»ما«از شـهري براي  

، که »مستقل«است و » مفرد«اي است براي هرآنچه شهر عرصه«نویسد: کند و میه طرز جالبی به شکلی برعکس بیان میاین جمله از مقالۀ حاضر را ب
شــود. و من جزء کســانی هســتم که تعریف می» ما«، در حالی که قلمروي اجتماع با »من«گیرد. شــهر قلمرویی اســت براي در مقابل اجتماع قرار می

ر د». گذاردشـکند و سر به تباهی می گوید، آزادي کمی بیشـتر می سـخن می » ما«شـود و یک فرد بنامِ  تبدیل می» ما« به» من«معتقدم، هرباري که 
که در » مایی«است که ما در این مقاله بدان اشاره داریم. به دیگر سخن، » مایی«گوید همان جزء الیتجزاي که راموندا از آن سـخن می » منی«اینجا 

 کنند.ها یاد میکه راموندا از آنهایی »من«ه، تجمیعی است از اینجا از آن یاد شد

28. Characteristics of Behavioral Urban Spaces 

ــت و فقط تجربۀ افراد را مالك ایجاد تفاوت)، معتقد به تفاوتAssociationismگرایی (مکتـب تداعی  .29 هاي هاي ذاتی و ارثی در اذهان عمومی نیسـ
   جبرگرایانۀ این رویکرد به کرات مورد انتقاد قرار گرفته است.داند؛ دیدگاه رفتاري می

30. Behaviorism 

31. Oscar Newman2004-1935ساز کانادایی (ریز شهري و مجسمه: معمار، برنامه.( 

32. Erika Spiegel2017-1925شناس آلمانی (: جامعه.( 

33. Micherlich Alexander :1982-1905شناس آلمانی (روانکاو و شهر.( 

نوشــت باشــند، از عنوان کردن این موارد در بخش پیهایی از مقالۀ حاضــر که اســامیِ اشــخاص و آثارشــان در جداول انگلیســی موجود می در بخش .34
 خودداري شده است.

35. Pedestrian Access  

36. Variety of Activity  

37. Social Interactions 

38. The Right to the City 

39. The Right to the Global City 

40. Eyes on the Street 

41. Principle of the Second Man  

یِ تر شدنِ چیستتوان در میان فضاهاي شهري یافت. براي ملموسهاي دموکراتیک و رفتارگراي بسیاري را میامروزه در کشورهاي توسعه یافته، نمونه .42
) از شهرِ کپنهاگ در دانمارك، Nørrebroۀ نوربو () در محلSuperkilen) سوپرکیلن (1فضـاهاي شهري رفتارگرا و دموکراتیک، فضاهایی از قبیلِ ( 

) در شهرِ ملمو City of Tomorrow) محلۀ شهرِ فردا (3) در نروژ و (Bjørvika) در شهر بیوریکا (Oslo Opera House) تاالر اپراي اُسلو (2(
 در سوئد را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید. 

43. Patsy Healey1940بریتانیایی (زادة ریز شهريِ : برنامه.( 

 .13نوشت شمارة ر. ك. به: پی .44

45. Oscar Grauer.طراح شهريِ بریتانیایی : 

 . 7نوشت شمارة ر. ك. به: پی .46

اي د؛ مسئلهکنالبته نباید این موضوع را با بحران هویت اشتباه گرفت. در اینجا تنوعی مد نظر است که به عنوان مثال از بروز نژادپرستی جلوگیري می .47
 ه در واقع خود عامل ایجاد و تشدید بحران هویت است.ک

48. Gilles Deleuze) 1995-1925: فیلسوف فرانسوي.( 

49. Ash Amin1995هندي (زادة  -اي و شهري آمریکاییریز منطقه: برنامه.( 
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Introduction and problem statement: Behavioral design of urban spaces should be 

considered as a democratic and human value in nowadays urban developments, in order 

to meet various human behaviors in a non-deterministic, impartial, and disinterested 

fashion. However, the inattention to democratic and behavioral values provides an 

intolerable problem in the process of urban design in Iran, ignoring the importance of 

multiple qualities and realities (social, cultural, political, economic, environmental, and 

even technological) of existing urban spaces. The deterministic urban projects, which 

is partly derived from limited and exclusionary capitalism, and also the deterrent 

traditional urban attitudes and personal interests in our country, literally jeopardize our 

urban spaces and cause them to lose their "Public and Civic" character  and essence. 

The urban environment, therefore, no longer accommodates a wide range of users, as 

well as the interactions and varied democratic behaviors associated with them, and thus 

the concept of “Freedom in Action and Behavior” is sorely neglected more than ever. 

As a result of these shortcomings, people have no incentives to take active roles in 

urban spaces and just do some mere necessities on the basis of this deterministic 

context, and, therefore, the correlation between human and city is fractured left and 

right. This problematical complicated situation leads to the emersion of degraded 

spaces with underdeveloped behavioral values and undemocratic contents. Thus, the 

shape and content of many of our cities (of course if we can call them cities because of 

the lack of articulation between “urbs” and “civitas”) are transformed into the 

collections of mere populations, substandard spaces, and dense soulless buildings. How 

beautiful Barati says “the cities of our country have become Noncity, which leads to 

social despair”. These statements actually shed a light on the fact that our current cities 

have lost their spatial, local, and humanistic features and thus people are mutually 

forced to reiterate repetitive and populistic behaviors. We should be aware of what is 

turn to a really important matter today, that the less we honor open and democratic 

urban societies and behavior-based spaces, the more we will face with disinterested and 

passive urban users.     

Purpose: This study seeks to find a rational responsive framework by scrutinizing the 

behavioral and democratic urban theories, an anti-elitism and anti-totalitarianism 

framework that might comprise absent characteristics and criteria of our urbanism and 

can crystalize some effective solutions in the process of democratic design of 

behavioral urban spaces for removing the widespread deep-rooted urban dilemma, 

which we are facing with.  
Research hypothesis: the actualization of behavioral-based and democratic realities of 

our urban spaces (which can be called the process of democratic design of behavioral 

urban spaces) can lead to more people-friendly and efficient urban structures. 
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Research method: This study is conducted through content analysis and comparative 

methods. The analyses and descriptions are also followed by a non-interventionist 

approach that solely tries to systematically highlight the scattered patterns and points 

throughout a set of texts. The required information is also collected through the 

structured study of related theoretical documents. 
Findings and conclusion: This study partly discovers that the urban design practices 

should not be seen as a lever to “Radical Exercise of Power”, but as a tool for achieving 

“Humanistic Participatory Development”. Accordingly, there are two important issues 

here: “Behavioral Freedom” and “Democracy”, which have to be perceived with big 

“B and F” and “D”, on a grand scale, in their purest nature and most fundamental and 

impressive forms. In this study, therefore, an attempt is made to collect the required 

characteristics of behavioral urban spaces, and to extract the general criteria for 

democratic urban design within two environmental (i.e. responsive qualities) and social 

(i.e. the right to the city and public participation) dimensions, to exactly integrate them, 

and subsequently attain the process of democratic design of behavioral urban spaces. 

The realization of this process may turn our urban environments to a suitable context 

for the manifestation of a wide range of “Voluntary and Social” activities, vis-à-vis the 

“compulsory” ones. Thereby, the urban spaces will be democratically formed based on 

behavioral and social values; in fact, people will absolutely utilize the practical freedom 

to make their places more democratic based on their needs, the kind of places that can 

bring “Multiplicity” and “Throwntogetherness” into action. 

Key words: 

Urban spaces, Non-deterministic behaviors, Democracy, People-oriented design, 

Qualitative criteria. 
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