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  Abstract     چکیده

امروزه به دلیل عدم توجه کافی طراحان به مسایل کیفی و روانشناختی در  

فضاهای سکونتی، احساس سرزندگی کاهش یافته است. افراد بیش از پیش 

تر ها نیز در محیط زندگی کماند و حضور فعال آنبا محیط خود بیگانه شده

رسد مولفه امنیت به عنوان عاملی اساسی در ارتقای شود. به نظر میدیده می

های کالبدی موثر باشد. در حقیقت فقدان  میل افراد به حضور دوباره در محیط

امنیت در فضاهای سکونتی موجب کاهش حضور ساکنین در این فضاها و در 

-مهم  است. بنابراین اولین ونتیجه عدم رضایتمندی و سرزندگی محیطی شده

های ساخته شده لزوم برقراری ترین گام برای پدیداری سرزندگی در محیط

امنیت در آن است. در این پژوهش فرض بر آن است که نحوه طراحی فضاهای  

گرفتن و یا عدم استفاده افراد از آن فضا تواند در مورد استفاده قرارکالبدی می

پیش پژوهش  از  باشد. هدف  داشته  بسزایی  از رو  تاثیر  دسته  آن  شناسایی 

آورد. دو خانه میعواملی است که موجبات امنیت را در فضای سکونتی فراهم  

با   آن  مقایسه  و  آمده  بدست  ایجابی  بررسی عوامل  نیز جهت  بومی گرگان 

است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است.  شرایط کنونی انتخاب شده 

توصیفی نیز  اطالعات  گردآوری  بخ_ روش  و  صورت تحلیلی  به  آن  از  شی 

ها نیز مبتنی بر ارزیابی و استدالل منطقی صورت  میدانی است. تحلیل داده

به گرفته امنیت  مولفه  که  است  آن  از  پژوهش حاکی  این  یافته های  است. 

ایجاد احساس سرزندگی و رضایتمندی در محیط   عنوان متغیر مستقل در 

 های سکونتی ایفا نقش می کند. 

 Today, due to the lack of attention of designers to qualitative 
and psychological issues in residential spaces, the sense of 
vitality has decreased. People are more and more alienated 
from their environment and their active presence in the 
living environment is less visible. It seems that the security 
component is effective as a basic factor in promoting 
people's desire to be present again in physical 
environments. In fact, the lack of security in residential 
spaces has reduced the presence of residents in these 
spaces and as a result, lack of satisfaction and environmental 
vitality. Therefore, the first and most important step for the 
emergence of vitality in the built environment is the need to 
establish security in it. In this research, it is assumed that the 
design of physical spaces can have a significant impact on 
whether or not people use that space. The purpose of the 
upcoming research is to identify those factors that provide 
security in the residential space. Two native houses of 
Gorgan were also selected to examine the positive factors 
and compare them with the current conditions. This 
research is practical in terms of purpose. The method of 
collecting information is descriptive-analytical and part of it 
is field-based. Data analysis is also based on evaluation and 
logical reasoning. The findings of this research indicate that 
the security component plays a role as an independent 
variable in creating a sense of vitality and satisfaction in 
residential environments. 

   کلمات کلیدی
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 Keywords  
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 مقدمه -1

  یلبه مسا   ی عدم توجه کاف  یلبه دل  ی مسکون   های   یطامروزه در مح

در نحوه   یدچار مشکالت اساس یندر فضا ساکن یو روانشناخت یفیک

امن جهت    یی مسکن نه تنها فضا  کلی  طور   به .  اند  خود شده  یزندگ

  یه اول  یازهای و رفع ن   یجو  شرایط  مقابل   در  انسان  داشتن  محفوظ نگه

  یجابیاست. از عوامل ا  یزاو ن   یی شکوفا  برای  ی بلکه مکان   باشد،   یاو م

  یها  یازن   ی مختلف پاسخگو  ی ساخته شده الزم است جنبه ها  یطمح

شامل    یسکونت  یطاساسا مطالبه کاربر در مح  ینکاربران باشد. بنابرا

تام به  به عنوان    یزیولوژیکی ف  یازهاین   یندو بخش است که مربوط 
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  ین است. ا   یروانشناخت  تمطالبا  ینمربوط به تام  یگرسرپناه و بخش د

م  یاز ن  را  کم  ی ها  دسته  دو  در  ک  ی توان  و    یزیولوژیکی ف  یا   یفیو 

تقاضا   یشبا توجه به افزا  یراخ  یکرد. در سال ها یمتقس یروانشناخت

و  ی برا سازها  مسکن  و  ا  یساخت  در    ی طراح  یفیت ک  یران، فراوان 

عدم ارتباط افراد با  [.  1]کرده است    یداکاهش پ  یمسکون   یها  یطمح

  ی موجب عدم شاداب   یگیروابط در سطح همسا  یفیو کاهش ک  یکدیگر

  یها  یطمح  ینو نشاط در افراد و ساکن  ی کاهش سرزندگ  یو به عبارت

ا  یم  یمسکون  در  عوامل    ینگردد.  که  است  ذکر  به  الزم  ارتباط 

  یفی کاهش ک  یزو ن   یکدیگربا    یگاندر کاهش ارتباط همسا   یمتعدد

مسکن    یکالبد  یط عوامل مح  یناز ا  یکیکند.    ینقش م  یفاا   طرواب   ین ا

 یموارد متفاوت  یرنده دربرگ  ی معمار  یدر فضا  یاست. بحث سرزندگ

  یط ان از محکاربر   یتمندی رضا  یشآن موجبات افزا  ین است که با تام

 . سازد می  خود را فراهم یسکونت

امن   زسا   ینهزم  یطدر مح  یروانشناخت  ای  یدهبه عنوان پد  یتمولفه 

مولفه خود    ین است. ا   ینساکن  یتمندیو رضا  یحس سرزندگ  یجادا

  ی،اجتماع  ی،اقتصاد  یتچون امن  یگوناگون   های  بندی  دسته  یدارا

پژوهش صرف   ینتمرکز ا[. 2] موارد است  یگرو د یمل ی،شغل ی،فرد

  ه آن است؛ ک  یو فرد  یعوامل اجتماع  یت،امن  های   جنبه  یگر نظر از د

.  شود  یم  ینتام  یادیتا حد ز   یساخته شده و کالبد  یطمح  یقاز طر

مولفه در فضا افراد به احساس    ینا  ین با تام  رسد  یبه نظر م  ینبنابرا

احساس    ین تام  یجه . در نتکنند  یم  یدادست پ  یطآرامش خاطر در مح

.  شد  خواهد     افراد سرزنده  ی برا  یطدر فضا، آن مح  یتو امن  یشآسا

  ی و بوم  یسکونت  یها  یطافراد در مح  یسرزندگ  اگر  یگرد  یبه عبارت

آنگاه الزم است رابطه    ییمشهر گرگان را به عنوان مطالبه دنبال نما

  ی. بخشیردمورد توجه قرار گ یو سرزندگ یتعوامل موثر بر امن یانم

ابعا امناز  رعا   یتد  به  ن   یطراح  یاستانداردها  یتمربوط    یازهای و 

چارچوب   یتیکم در  که  ع  یاست  مل  نوانتحت  ساختمان    یمقررات 

. بخش  یردمورد توجه طراحان قرارگ  بایست   یمطرح شده است و م

  یت اهم  یدارا  باشد،  یم  یو روانشناخت  یابعاد ذهن یآن که دارا  یگرد

  ی آن دسته از عوامل  یافتن پژوهش به    ین در ا   یناست. بنابرا  یشتریب 

گذار باشد    یرتاث  یتمولفه امن  یروان   های  جنبه یندر تام  تواند  یکه م

 . شود یپرداخته م

 یق تحق روش -2

داده ها به صورت    یاست. گردآور  ی از لحاظ هدف کاربرد  یق تحق  این 

صورت گرفته است.    یدانی از آن به صورت م  ی و بخش  یلیتحل-یفیتوص

ا پ  یندر  بررسارتباط  از  مفاه  یس  طر   یافتهو    یمسوابق،  از    یق ها 

اطالعات به دست آمده پرداخته    یابیو ارز یهبه تجز  یاستدالل منطق

 .شود یم

   یقتحق پیشینه -3

کل  به پژوهش  یطور  زم  های  اکثر  در  بررس  یتامن  ینهموجود    ی به 

بزهکار  یم جرا جرم    ی رابطه جفر  این   در.  اند  پرداخته  یاجتماع  یو 

امر  نظر  یکاییشناس  طر   یشگیریپ    یهدر  از  جرم    ی طراح  یقاز 

  یهنظر   این .  است  پرداخته  یتموضوع امن  ی ( به بررسCPTED)  یطیمح

. به  پردازد  یم  یشهر  یل و مسا  ها   فرم و کالبد ساختمان  ی به بررس

 ینم  یدجرم را فراهم نسازد جرم پد  یجادفرصت ا  یطگفته او اگر مح

  یکالبد  یط مطلوب مح  ید است با طراحمعتق  ینهمچن  ی . جفرآید

افراد را کاهش داد و    یاضطراب، ترس و نگران   یادیتا حد ز   توان  یم

  ی در کتاب   یکوبزج  ینج[.  3]  یدرا بهبود بخش  یطمح  یفیت ک  یجهدر نت

به انتقاد از تفکر    یکایی امر   ی در شهرها  ی تحت عنوان مرگ و زندگ

 یمجزا م  های  ی کاربر  یمطلوب را دارا  یمعاصر که شهرها  یشهرساز

پرداخت. او نظارت مداوم کاربران در سطح شهر، فعال بودن    دانست

  یت امن  یجاددر ا   جهشفاف را از عوامل مورد تو  یو مرزبند  ها  یابانخ

 .  داند یم یطمح

افراد متفاوت را به استفاده از آن   تواند  یم ها  یتنوع و اختالط کاربر

  ی و کالبد  یدو عامل اجتماع  یزن  یومناسکار ن   [.2]دعوت کند    یطمح

او اندازه   یده . به عقداند یم  یطمح یت بر امن  یتاهم یزرا از عوامل حا 

  یمیمستق  یرتاث  تواند   یدرآمد آنها م  یزانو م  ینساکن  ارکت فضا، مش

  پژوهش  یلتکم  یدر راستا  یز کالرک ن [.  3]مولفه داشته باشد    ین بر ا

.  کند  یم  یدکوچک تاک  های  به گروه  یط مح  یبه واگذار  یومن ن   های

  در را    یتشکسته مولفه امن  های  پنجره    یهدر نظر   ینگو کل  یلسون و

بررس  یطمح در    ی قرار دادند. آنها وجود آشفتگ  ی ساخته شده مورد 

.  دانند  یم  یطمح  یناامن  یدر راستا   زسا  ینهزم  یرا عامل  یمنظر بصر

نگهدار  یدتاک  یقتدر حق به  مراقبت و نظارت مداوم افراد از    ی،آنها 

  ای ه  یهنظر  ینشدر کتاب آفر  یزجان لنگ ن   [.4]خود است    یطمح

. به گفته  کند  یم  یرا بررس  یتموضوع امن  یگر د   ای  به گونه  ی معمار

چون قلمرو    یعوامل  یقاز طر  یروان  یشو احساس آسا   یتامن  یناو تام

است    ی فضاها  یی،پا ممکن  خلوت  و  دفاع    یستوفر کر   [.5] قابل 

ن  رازجاودانگ  یتحت عنوان معمار  ی در کتاب   یزالکساندر    طور   به  یو 

ب   سرزندگی موضوع    تخصصی عق  کند  ی م  یان را  تام  یده و    ین دارد 

  او.  باشد  در آن فضا    یسرزندگ  ساز  ینهزم  تواند  یم  یطدر مح  یتامن

  یت و در نها  یتشفاف  ینجهت تام یتوده و فضا را عامل  یحصح  چینش

تحت    ای  نامه   یان در پا  یلرب[.  6]  داند  یم  یکالبد  یط در مح  یتامن

را در   یت موضوع امن یعموم  ی فضاها  یتامن ی برا ریزی  عنوان برنامه

  ی قرار داد. او با مطالعه بر نحوه طراح  یمورد بررس  ینگاه کالن شهر

برل مو  ینشهر  مالک  یاردبه  مکان  یت، چون  مکث،    های   تنوع 

  یت امن  یدر راستا  یو تنوع کاربر  یدسترس  ی،تنوع بصر  ی،نورپرداز

 [.7] کند  یاشاره م  یشهر
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 یط مح یدر سرزندگ  یتوجود مولفه امن ضرورت  -4

شهر    یک  یرااست. ز  یشهر  یفیتک  یک   یقتدر حق  یسرزندگ  نظریه

. یردگ- یدر بر م  ها  یتو فعال  ی را در حوزه علوم رفتار  یعوامل متنوع

  یفیتک  های   از جنبه  یکیآن به عنوان    یت اهم  یل موضوع به دل  یناما ا

  ی مسکون   ی ها-یطساخت چون مح  های   حوزه  ی افراد در تمام یزندگ

است    یپردازان   یه نظر   یناز اول  یکی  ینچل  یناست. کو  یقابل بررس  یزن 

قرار داده است.   یمورد بررس  ی را در حوزه شهر یکه موضوع سرزندگ

 یاشاره م  یمولفه کارآمد جهت ارتقا سرزندگ  7رابطه به    یناو در ا

معن  کند شامل  دسترس  ی،که  اخت  ی،تناسب،  و    ییکارا  یار،نظارت، 

ب   4  یزن   یکوبزج  ینعدالت است. ج از دو کارکرد    یشعامل محدوده 

با سن    یی از ساختمان ها  یبیارتفاع، منطقه ترک  کم  های   بلوک  ی،اصل

شرا کاف  یط و  تراکم  و    یمتفاوت،  حضور  علت  از  نظر  صرف  مردم 

در   ی بنتل یان  [. 8] داند  یراستا م ین در ا ی را از عوامل اساس یی خوانا

  یشهر  ی فضاها  یفیتک  یبررس  بهپاسخده    های   یطبا عنوان مح  یکتاب 

تنوع،    یری،عامل نفوذپذ  7راستا به    ین . او در ا پردازد  یم  ی و همگان 

.  کند  یاشاره م  ییو خوانا   یبصر   یغنا، سازگار  سازی،  ی شخص  یتقابل

  داند   یم  یط مح  یفیت ک  یارتقا  ساز   ینهعوامل را زم  ین وجود ا   یبنتل

  ی م  یمعرف  یسرزندگ  یرا در راستا  موثر  یارمع  9  یچارلز الندر  [.9]

امنیت،    کند و  ایمنی  دسترسی،  تنوع،  افراد،  مفید  تراکم  که شامل 

هویت و تمایز، خالقیت، ارتباط و تشریک مساعی، ظرفیت سـازمانی  

تحت عنوان    ای  در مقاله  یزدکتر کوروش گلکار ن[.  10]و رقابت است  

مولفه را در    16  ی،شهر  یدر شهر به کمک طراح  ینشاط و سرزندگ

ک بهبود  م  ی رزندگو س  یطمح  یفیتجهت  مولفهداند  یموثر    های   . 

حس  یتشخص  یی،خوانا غنای  زمان،  حسن  تعلق،    ی،بصری،  رنگ 

و حرکت، اختالط کاربری و فرم، همه شمول    یری نفوذپذ   ی، آموزندگ

انعطاف    یت، و امن  یمنیا  یمی،اقل  یش آسا   ی، عرصه همگان   یفیتبودن، ک

طب  یری، پذ با  پاک  ییکارآ  -انرژی    یعت،همسازی    یطی،مح  یزگی و 

ک  ای  یدهپد نام  م  ی طراح  یفیتبه  را  بنابراینندآفر  ی شهری  با    ین. 

پردازان و معماران   یه به نظرات و موارد عنوان شده توسط نظر   ینگاه

  ی در تمام  یمنینظارت و ا   یی،چون خوانا  یکه عوامل  یافتدر  توان  یم

  یتوجود مولفه امن  یتاهم  یزان موضوع م  ین. اهستند  مشترک  ها  آن

 [. 11] کند یعنوان م یرا به خوب   یطمح یحس سرزندگ ی در ارتقا
 [ 8]مأخذ: نگارنده به اقتباس از  ی،موجود در سرزندگ یها یدگاهد 2 جدول

 ردیف
نظریه 

 پردازان 
 ها در حوزه سرزندگینظریه

 کوین لینچ  1
معنی ، تناسب، دسترسی، نظارت،اختیار،کارایی،  

 عدالت 

 چارلز الندری  2
دسترسی، ایمنی، امنیت، هویت، خوانایی،  تنوع، 

 خالقیت، مشارکت، ظرفیت سازمانی 

3 
کوروش 

 گلکار

خوانایی، شخصیت بصری، حس زمان، غنای  

حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، نفوذ پذیری، تنوع 

کاربری و فرم، تنوع کاربر، آسایش اقلیمی،  

ایمنی، امنیت، انعطاف پذیری، سازگار با محیط،  

 ا تنوع فعالیت ه

 جین جیکوبز  4
تنوع در فرم، تنوع در کاربری، بلوک ها کوتاه،  

 حضور مردم، خوانایی، تنوع فعالیت ها 

 بنتلی  5
سازی، غنا،  نفوذپذیری، تنوع، قابلیت شخصی

 سازگاری بصری و خوانایی 

 ی سرزندگ  مفهوم -1-4

 یذهن  یفیتک  یو نوع  یدرک حس  یک  یقتدر حق  یسرزندگ  احساس 

  یناست. ا  یهم معن  یات و ح  ی با واژه نشاط، شادمان   یفیتک  ین است. ا 

  یفیت واژه ک  یگزینتوان آن را جا   یاست و م  vitalityواژه حول مفهوم  

است    یبه حد  یوجود سرزندگ  یتاهم  یدانست. به طور کل  یزندگ

حوزه در  تنها  نه  شهر  نتیسکو  های  که  در حوزه کالن    یز ن   یبلکه 

بزرگ سقراط مطرح    یلسوفبار توسط ف  ینواژه اول  ینمطرح است. ا

  ین انسان را تام  یستیز   یطشهر و مح   یجادا   ی . او هدف اساسیدگرد

 [. 12] دانست یاو م ی سرزندگ

 یت و امن سرزندگی -2-4

کل  به تام  یسرزندگ  یطور  ک  یکم  یازهاین   یبرخ  ینحاصل    یفیو 

  ین ساکن امنیت  حفظ  ها  آن ترین  یاز اساس یکیکه   باشد یم  یانسان 

امن عنوان    یتفضا است.  ن   یکیبه  اهم  یازهایاز    در دسته   یتمورد 

  یازهای که بعد از رفع ن   ای   مدل مازلو عنوان شده است. به گونه  بندی

  یدهمولفه در واقع پد  ین قابل توجه است. ا  سان ان  یزیولوژیکیو ف  یهاول

  یداری، چون ثبات، پا یمیاست که به مفاه یاجتماع- یروانشناخت یا

مرتبط است.    ینعناو  یگر و د  یتحما  ی، از ترس و نگران   یی نظم، رها

که    یاست به گونه ا یو ذهن ینیع یا  یدهپد یقت در حق یفیتک ین ا

به    ابتدای  از  ها  انسان  یتمام دارند. همانند    یش گرا   آنخلقت خود 

  یازمند اعمال روزانه خود ن   یگرغذا خوردن و د   ی،که هنگام باز  یکودک

تا پد  یروان   یتامن  ینتام به    ای  یدهاست  را    به .  نزند  هم  آرامش او 

شخص  انگیزش  کتاب   در   مازلو   آبراهام   گفته ن   یت،و    یازمند انسان 

است تا در آن به رشد و    یقدق  ریزی  با برنامه  یافته   سازمان  یطیمح

پ  ییشکوفا  آشفتگ   یدادست  وجود  نا  یکند.  جامعه    بسامانی  و  در 

  ی روان   های  که جنبه  ای  نه. به گوشود  یاو م  یموجب اضطراب و نگران 

م  ین ا جسمان   تواند  یموضوع  درد  ن   یاز  او  ا   یشترب   یزدر    ین باشد. 

اوقات    یشتر که انسان ب   یبه عنوان مکان امن  یسکونت  ی موضوع در فضا

 [. 13]است  گیری چشم  یتاهم یگذراند دارا-یخود را در آن م

 یط مح یتگذار بر امن یرتاث عوامل -5

که در قالب    یو سرزندگ  یتموجود در حوزه امن   های  یهتوجه به نظر   با

امن  یاز عوامل   یکی عنوان شد،    2و    1جدول   را در    یتکه موجبات 

  یی و خوانا  یطدر مح  یتوجود شفاف  سازد  می  فراهم    یکالبد  یطمح

ب   ین است. ا    یط در مح  ها،  یبردن ابهامات و سردرگم  ینمولفه با از 

می ا  کنندگی   دعوت  یت خاص فرم    یی خوانا.  کند  یجاد  دو سطح  در 

  ی در آن مطرح است. زمان   یجار   یتفعال  یساختمان و الگوها  یکالبد

افراد قابل دسترس و شفاف باشد و حرکت    یتمام  یبرا  یطمح  یککه  

  ی افراد م  ی امن برا  ی به مکان   یل تبد  یط در آن قطع نشود آن مح  یادهپ

ره دارد  اشا   یطمح  یکنبودن   یابودن  یرکه به نفوذپذ   یهنظر  ین. اشود

برا  یبستر  تواند  یم فعال  یمناسب  و   یاجتماع  های  یتوقوع 

ساکن  یتمندی رضا  طورکل  یندر  به  کوچکتر    های   مجموعه  یباشد. 

  ی م  ینکالن تام  های  را نسبت به مجموعه  یشتریب   یری امکان نفوذپذ 

مطرح شد به    یزو کالرک ن   یومن موضوع که توسط ن   ینا  [.14]  کنند

  ی ارتقا  یخردتر در راستا  های  مجموعه کالن به بخش   یک   قسیمت

قابل دفاع    یفضا  یی، بحث قلمروپا[. 4]کنترل افراد اشاره دارد    یزانم

خلوت   تاک  یت محرم  یا و  آن  وجود  به  لنگ  جان    کند،   یم  یدکه 
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  یجه. در نتآورد  یخاص را فراهم م  ای  موجبات تعلق داشتن به منطقه

مالک  دافرا برانسبت    یشتریب   یت احساس  و  دارند    ی به منطقه خود 

خاص    یگروه  یا هر فرد و    ین . بنابراکنند  یاز آن تالش م  ی نگهدار

  یده متعلق به خود را دارد. به عق  یهدر ناح  یتامن  ی برقرار  یتمسئول

تام بر  عالوه  مذکور  عوامل  نها   یتامن  ین لنگ  موجبات    یتدر 

نظارت    [.5]  آورند  یفراهم م  یزو عزت نفس در افراد را ن   ییخودشکوفا 

را از احتمال بروز    یط مح  تواند   یم  یطمداوم توسط افراد حاضر در مح

عار ن   یجرم  اسکار  عنوان    یدر کتاب   یومنسازد. همانگونه که  تحت 

 یم  ید شدن افراد در فضا تاک  یده و د   یدنقابل دفاع به لزوم د   یفضاها

اکند او  افزا  ین.  را در جهت  اطم  یشعامل  در فضا مورد    ینانحس 

وجود    ساز   ینهزم  تواند   یعوامل مذکور م  ین بنابرا  [.7]   داند  یم  یتاهم

عوامل    یناز ا  یکهر    یفباشد. در ادامه به تعر  یکالبد  یدر فضا  یتامن

 .  شود  یبه صورت جداگانه پرداخته م

 خوانایی -1-5

است که موجبات قابل درک شدن و به خاطر    یکالبد  یفیتیک  خوانایی 

مردم چگونه   ینکها[. 15] آورد یسپردن فضا توسط مردم را فراهم م

بنا طرح  به  م  یینسبت  م  یناش  کنند   یقضاوت  و    یتشفاف  یزاناز 

در ارتباط    بایست   یکه م  یعوامل   ترین   آن است. از جمله مهم  یی خوانا

  ین وده و فضا است. بدمناسب ت  ینشدر نظر گرفته شود، چ  ییخوانا   با

  خوانایی   ها،   آن  ین مناسب ب   ی که در صورت وجود تناسب و طراح  گونه

باز    یفضا  یژهبنا به و   یککه    ی. زمان یابد  یم  یشفضا افزا  یتو شفاف

افراد    ینخواهد داشت. بنابرا  یگمشده کمتر  یآن خوانا باشد، فضاها

ا   یشتریب   یلتما به هم  ین به حضور در  و    ین فضاها خواهند داشت 

 [.14]  کنند یم یداکاهش پ یزن   یمستعد ناامن های مکان یبترت

 ییروشنا-2-5 

  ییبه نور و روشنا   یالکساندر انسان به طور فطر  یستوفر گفته کر  به 

  ی قدم بردارد که دارا  ییدر فضا  دهد  ی م  یحدارد. کاربر ترج  یشگرا

  ینبنابرا[.  16]است    یشمناسب جهت درک و احساس آسا  ییروشنا

  ییروشنا   آورد،   یرا فراهم م  یت که امن  ی عوامل  ترین   از ملموس  یکی

  یطی مح  کلی   به طور  تاریکی  در  شده  گم  های  است. مکان  امناسب فض 

را فراهم م  ینهناامن هستند و زم بزه    . در مجموعه آوردند  یجرم و 

  به  ها   خانه  یداخل  یدر فضا  ین که شب هنگام ساکن  یمسکون   های

.  هستند  ها   مکان  یناز جمله ا   یکگمشده و تار  ی فضاها  برند،  می  سر

چن  یزندگ  بنابراین محدوده  هم  یبرا  ضاییف  یندر  با    یشهانسان 

به    ییروشنا   یزانحداقل م  سازی   و ترس همراه است. فراهم  ینگران 

  یجهو در نت  ینندهتوسط ب   یتدر فضا احساس حما   یری پذ   یت منظور رو 

و کاهش   یتامن ین ر تامعالوه ب  یی. روشناآورد یرا به وجود م یتامن

  کمک  یز فضا ن  یری و دلپذ  یتموقع یصتشخ یابی،   به جهت  ی بزهکار

 [.8]کند -یم یانی شا

 چشم ناظر -3-5

حضور همه افراد است    ی برا  ی که محل  ی عموم  یمه و ن   یعموم  فضاهای

ناامن  ی برا  یمکان   تواند   یم خارج از    یراباشد. ز   یزن   یارتکاب جرم و 

  یطیکمتر است. در شرا   یارخانه است و کنترل خانواده بر آن بس  یم حر

ا  به درست  یتفضاها قابل رو  ین که  باشند،    یفتعر  ینباشند و  نشده 

  یموضوع م ین اجتناب از ا  ی . لذا براسازند  یفراهم م ار  یناامن ینهزم

  یابان که بر آن نظارت کنند. در خ  یرندقرار گ  یدگانیمقابل د  بایست

. هستند  آن   بر   ناظر   چشمان   ها   پنجره  ی، مسکون   های   و محوطه  ها

  تواند  یم  یستاده،پشت پنجره ا   یا بالکن خانه خود و    یکه بر رو  فردی

ب  بب  یروناتفاقات  بروز حادثه به موقع اقدام کند.    درو    یندرا  صورت 

تراس مبه وج  دفاعی  یب   فضاهای   شوند   حذف   ها   اگر  که    آید   یود 

  یکوبز ج  ین. جدهد  یمورد حمله قرار م  یز را ن   ی شهر  ی زندگ  یفیتک

جهت باال بردن    یابانچشمان، بر گشودن چشم ناظر به خ  یهدر نظر 

شفاف و خوانا    یمرز بند  یینکند. تع  یم  یدتاک  یطو کنترل مح  یتامن

پ  یابانخ  یانم مداوم  استفاده    دیگر  از  کاربران  توسط  ها  راه   یادهو 

 [.4] کند ی به آن اشاره م یکوبز است که ج یموارد

 

 
چشم ناظر به معبر در مجموعه تقوی گرگان، مأخذ: نگارنده  1 شکل  

 

 
 چشم ناظر به معبر در مجموعه تقوی گرگان، مأخذ: نگارنده  2 شکل

 تقسیم اجزا -4-5

کند.  وسعت زیاد یک مجموعه به طور کلی کنترل بر آن را دشوار می

مانند و یا فاصله آنقدر  که بسیاری از نقاط کور و خارج از دید میچرا  

نمی فراهم  را  اتفاقات  از  درستی  درک  که  است  بنابراین  زیاد  آورد. 

تواند  تر میهای کوچکتبدیل یک مجموعه مسکونی بزرگ به بخش

ارتباطات آن شبکه را تقویت کند. با خرد کردن فضا، درک افراد از  

ه و  بیشتر شده  مالکیت  آن  احساس  محیط خود  به  نسبت  مچنین 

پیدا می به  بیشتری  و مشارکت  برای حضور  تمایل  نتیجه  کنند. در 

از محیط کالبدی   عنوان عضوی فعال در جهت نگهداری و مراقبت 

-کند. ساختارهای پراکنده در مقابل این نوع تقسیمافزایش پیدا می

گونه به  دارند،  قرار  ب بندی  شفافی  مرز  هیچ  که  محیطای  های  ین 

کالبدی وجود ندارد و افراد جز در منزل انفرادی خود به محیط خارج  

بزرگ فضا  اندازه یک  هرچه  داشت.  نخواهند  تعلق  آن  به  از  بوده  تر 
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نباشد حکم فضایی بیای که قابل تشخیص و شخصیگونه -سازی 

کند.  صاحب را خواهد داشت و بنابراین هیچ فردی از آن مراقبت نمی 

که باشد،    زمانی  کمتر  فضایی  در  و حضور  مشارکت  به  افراد  تمایل 

می برداشته  آن  روی  از  نیز  کنترل  و  ترتیب  نظارت  همین  به  شود. 

 [. 17]رود امنیت آن محیط از بین می 

 

 
[ 18] محله قدیمی نعلبندان در شهر گرگان -3شکل   

  

 
   [19] ساختار پراکنده و فاقد مرز شفاف تهران -4شکل 

 قلمروپایی -5-5

-مفهوم قلمروپایی در کنار مفهوم مالکیت و شخصی سازی معنا می

جایی،   یا  چیزی  بر  مالکیت  داشتن  دلیل  به  که  بدین صورت  یابد. 

انسان و حتی حیوان احساس داشتن قلمرویی نسبت به آن را دارد. 

ای خاص را مشخص کند که در صورت  تواند محدودهاین قلمرو می

احساس خطر کرده و ناامن شود. به گفته آلتمن    تجاوز غریبه به آن،

کنترل قلمرو با در اختیار گرفتن فضایی خاص به واسطه نشانه گذاری  

تواند  این قلمرو می  [.5]  شودپذیر می ای مشخص امکاندر محدوده

همچنین   باشد.  عمومی  و  عمومی  نیمه  خصوصی،  نیمه  خصوصی، 

هایی از  نماد یا نشانه  بندی مناسب، بایست دارای تقسیمقلمروها می

آن بر  شخص  آنمالکیت  در  امنیت  تا  باشند  شود.  ها  احساس  ها 

نیز می نیمه عمومی و عمومی  برای ساکنان قابل  قلمروهای  بایست 

 [. 20]رویت باشند تا در صورت وجود خطر، افراد سریعا اقدام نمایند  

 محرمیت-6-5

باشد،  مطرح می ترین مسایلی که در بسیاری از جوامع  از جمله مهم

شکل به  عامل  این  است.  محرمیت  درجات  موضوع  و  مختلف  های 

می بروز  جوامع  متنوع  در  است.  فرهنگ  به  وابسته  به شدت  و  کند 

بر این موضوع بیشتر است. به گونه ای که حفظ  اسالمی، حساسیت 

در   است.  فضا  کاربر  به  دادن  شانیت  و  گذاشتن  احترام  نشانه  آن 

ع ایران  قدیم  نحوه  معماری  و  جلوخان  هشتی،  متنوعی چون  ناصر 

بود. این عناصر  سلسله مراتب فضایی تامین  کننده محرمیت در فضا 

ساختند  فضاهای عمومی و خصوصی یک خانه را به خوبی تفکیک می

حالت است. حالت اول تنهایی    4به طور کلی محرمیت دارای    [.21]

فضای    ترین حالت محرمیت است. حالت بعدی و خلوت که خصوصی

. محرمیت عمومی در فضای  است  باشد که عمومی نشده مصنوعی می

دهد. بدین معنی که حتی در  های عمومی رخ میعمومی و فعالیت

قابلیت حفظ آن و جلوگیری    بایست می فضاهای باز و بسته عمومی نیز  

حساس و  نهایی  حالت  باشد.  داشته  وجود  غریبه  ورود  نوع  از  ترین 

انی است. در تعیین درجات محرمیت و حفظ  محرمیت نیز محرمیت رو

و نگهداری آن سلسله مراتب دسترسی به فضا و بحث اشراف دارای  

 [.8]ای است اهمیت ویژه

 

 
های اندرونی و بیرونی در وجود فیلتر ورودی و تفکیک بخش 5شکل 

 [ 22] خانه باقری گرگان

 

 

 
بیرونی خانه های  نقش محرمیت در تفکیک فضاهای اندرونی و  1نمودار 

 [ 22] گرگان

 

 نفوذپذیری -7-5

این   است.  مکان  یک  به  رجوع  عدم  یا  رجوع  معنای  به  نفوذپذیری 

رساند، نمایش  های موجود که مخاطب را به مقصد میعامل تعدد راه

های موجود در آن  دهد. جهت نفوذپذیر بودن یک مجموعه، مسیرمی

پذیری  جمله عواملی که نفوذبایست قابل رویت و خوانا باشند. از  می
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کارگیری سلسله مراتب،    های بزرگ در بهدهد، مقیاسرا کاهش می

سازماندهی فضایی و جدایی سواره و پیاده است. الزم به ذکر است  

ترین  شود. مهمهای بصری و کالبدی می که نفوذپذیری شامل جنبه

ترل آن  شود، قابلیت کنعاملی که در ارتباط با نفوذپذیری مطرح می

بایست از  گونه که عالوه بر ایجاد حس دعوت کنندگی میاست. بدین 

ورود بیگانگان نیز ممانعت به عمل آورد. بنابراین در وهله اول تعدد  

بایست محدود و کنترل شود  های ورود به نسبت کل مجموعه میراه

[14.] 

 

 
محدودسازی و کنترل دید در عین وجود نفوذپذیری در خانه   6شکل 

 باقری گرگان، مأخذ: نگارنده 

 

 

 
محدودسازی و کنترل دید در عین وجود نفوذپذیری در خانه   7شکل 

 باقری گرگان، مأخذ: نگارنده 

 

 حذف فضاهای غیر قابل دفاع-8-5

رابطه با امنیت  جان لنگ در کتاب آفرینش نظریه های معماری در  

کند. این نوع فضاها تشخیص و کنترل  به فضاهای قابل دفاع اشاره می

های  کنند. بر اساس گفتهانواع فعالیت ها را برای کاربران تسهیل می

اسکار نیومن در کتابی تحت عنوان فضاهای قابل دفاع، این دسته از  

وجود این فضاها،  فضاها به خودکفایی مردم تاکید دارند. بدین معنا که  

به میزان مشارکت مردم برای کاهش جرم و همچنین برقراری امنیت  

در این مناطق بستگی دارد. به عقیده او همچنین فضاهای قابل دفاع  

فرصت و  روشن  مراتب  سلسله  نمادین،  موانع  و  مرزها  های  دارای 

بایست دارای تراکم متوسط باشند تا  فضاها می  نظارتی هستند. این 

نوان فضایی آشنا شناخته شوند و ساکنان بتوانند آن را در دست  به ع

-راجر ترانسیک نیز فضاهای غیرقابل دفاع را فضایی می [.5] بگیرند 

آند از  که  نمی اند  استفاده  کافی  اندازه  به  اینها  در    شود.  فضاها 

به طور حقیقت هیچ ندارند و  بر محیط و کاربر  اثر مثبتی  کلی  گونه 

های  ضعیفی هستند. فضاهای غیر قابل دفاع ویژگی  دارای مرزبندی 

نظمی  دیگری از جمله کمبود نور و روشنایی، رویت پذیری محدود، بی 

های زیاد،  های نامناسب، پیچ و خمفیزیکی، نظارت کم، کنج و گوشه

محصوریت، عدم وجود مرز و محدوده، توالی و امتدادهای زیاد، تراکم  

یا استفاده مستمر، ازدحام یا خلوت  ساختمانی نامناسب، عدم حضور 

   [.23]باشند نظمی فعالیتی را دارا می نامتعادل و بی 

 بررسی عوامل ایجابی امنیت در معماری بومی گرگان  -6

نام به  به عنوان    و باقری  های خانه تقوی دو خانه بومی شهر گرگان 

انتخاب شدهنمونه پژوهش  این  از  های مورد مطالعاتی در  اند. هدف 

بناها بررسی عوامل ایجابی امنیت در بناهای قدیمی و  گزی نش این 

این   است.  کنونی  سکونتی  فضاهای  با  آن  محله    2مقایسه  در  بنا 

قدیمی از  یکی  که  گرگان  می نعلبندان  شهر  این  باشد  ترین محالت 

میراث   ثبت  و  قاجار است  به دوران  متعلق  بناها  دارند. ساخت  قرار 

های بومی در گرگان  به طورکلی خانه  .[24]باشند  فرهنگی استان می

بودند  مرکزی  طراحی    دارای حیاط  برونگرا  به صورت  اما ساختمان 

ای محصور و چهار طرف باز قرار  شد. در حقیقت بنا درون محوطهمی

ها به صورت نیمه درونگرا و یا درونگرا بودند  داشت. بنابراین عمده آن

بر این موضوع تاثیر داشت.  که شکل و نحوه ارتباط حیاط با ساختمان  

های متعدد بودند که هر یک در  غالب بناها دو طبقه و دارای حیاط

مجموعه   داشتند.  قرار  متفاوت  عملکردی  با  و  خاص  گروهی  دست 

باقری  5تقوی دارای   ورودی    4حیاط با    7دارای    حیاط و مجموعه 

د.  هستند. معموال تعداد بازشوها در همکف کمتر از طبقات فوقانی بو

ها که در استفاده طبقه مرفه جامعه قرار داشتند، دارای  برخی از خانه

اندرونی و بیرونی، فضای تابستان نشین و زمستان نشین نیز بودند.  

های مرفه بودند که در  ی تقوی و باقری جزو این دسته از خانهخانه

ها یک فضای  استفاده تاجران گرگانی تبار قرار داشتند. اغلب این خانه

عمق بود و  باز اصلی داشتند و سه طرف دیگر به صورت فضای باز کم

ها  شد. عمده ساختمانصرفا برای نورگیری و تهویه از آن استفاده می

ها و حصارها معموال چوبی بودند. از آنجایی که  از مصالح بنایی و نرده

پهنه  در  گرگان  کوهپایه شهر  قسمت  در  استان  دارد،  بندی  قرار  ای 

بن  باال  بیشتر  با ظرفیت حرارتی  و  آجر، خشت  با  این منطقه  اها در 

با توجه به تعاریف مذکور و عوامل بررسی شده  [.  22]  اند ساخته شده

تحت عنوان عوامل ایجابی مولفه امنیت، جدول زیر جهت بررسی این  

یا عدم وجود سرزندگی در معماری   اثبات وجود  عوامل در راستای 

 ه است.بومی استان گلستان تنظیم شد
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 های بومی گرگان، مأخذ: نگارنده تاثیر عوامل ایجابی امنیت در خانه 3جدول 

 شکل و دیاگرام استراتژی  عوامل ایجابی 

 خوانایی 
نوع طراحی، سیرکوالسیون حرکتی و چیدمان عناصر 

 ها دارای مرزبندی شفاف است موجود در این خانه

 

 روشنایی 
در طول روز به دلیل تعدد بازشوهای موجود نور کافی 

های  شود. شب هنگام نیز با ایجاد نوروارد فضا می

 مصنوعی دارای روشنایی مطلوبی است. 

 
 نمایی از خانه باقری 

 چشم ناظر
توان به فضای بیرونی  به علت برونگرایی بنا، می

 ساختمان دید مطلوبی داشت. 

 

 کوچک کردن اجزا

های اعیانی بومی گرگان مانند خانه تقوی، به جای خانه

چند بخش  ای، دارایواحدی بزرگ به صورت مجموعه

رسانی نیز بهتر صورت کوچکتر بودند. بنابراین خدمات

 گرفت. می

 
 پالن خانه تقوی 

 قلمروپایی 

حفظ حریم بین معبر و خانه که قلمرویی خصوصی  

ین دلیل تفکیک  شد بسیار مهم بود. به هممحسوب می

کرد. همچنین در فضایی و نفوذ به آن اهمیت پیدا می

خانه نیز بسته به عملکرد هر فضا، هر یک از ساکنان 

 قلمروی مربوط به خود را داشتند. 

 

 وجود مرزبندی بین فضاها با ایجاد اختالف ارتفاع.  قلمروپایی 

 
 خانه باقری 

 محرمیت 
های تقوی معموال ورودی های اعیانی مانند خانه در خانه

رسید  جانبی به صورت سلسله مراتبی به فضای اصلی می 

 تا حریم خانه حفظ شود. 
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 نفوذپذیری
به دلیل بافت فشرده و ارگانیک در محالت بومی و  

 ها قابل کنترل بود. قدیمی گرگان، نفوذپذیری به خانه

 
 خانه تقوی 

حذف فضاهای غیرقابل  

 دفاع 

جمع شده و ایجاد فضاهای گمشده را توده به دور فضا 

غیر ممکن کرده است، عدم وجود پخی و گوشه های 

 غیر قابل کنترل در فضا. 

 امکان نظارت توسط بازشوهای موجود در سراسر بنا.
 

 خانه تقوی 

 نتیجه گیری  -7

عنوان  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر مولفه امنیت به  

محیط سرزندگی  ارتقای  در  تاثیرگذار  صورت  عاملی  کالبدی  های 

گرفته است. با استناد به نتایج به دست آمده از طریق مقایسه نظرات  

عامل خوانایی، روشنایی، قلمروپایی،    8و مدارک موجود در این زمینه  

تقسیم اجزا، محرمیت، فضای قابل دفاع، چشم ناظر و نفوذپذیری به  

های ساخته شده شناسایی  رد موثر در برقراری امنیت محیطعنوان موا

-بومی گرگان می اند. همچنین با بررسی این عوامل در دو خانه شده

های قدیمی بیش  توان به این نتیجه دست یافت که سرزندگی در خانه

خانهاز مسکن داشته است.  کنونی وجود  با  های مدرن  و محالت  ها 

ن آسایش و امنیت کاربران خود با رعایت  معماری قدیم قادر به تامی

نکاتی چون محرمیت، خوانایی و دیگر موارد بودند. وجود امنیت در  

ارتباط عمیق  محالت سکونتی قدیمی همچنین موجب شکل گیری 

می همسایگان  و  بین  آسایش  محل  را  خانه  قدیم  در  انسان  شد. 

اما معماریشکوفایی خود می پوشیدانست  با چشم  از    های کنونی 

این  به تامین  به  قادر  سرزندگی،  و  امنیت  در  موثر  عوامل  کارگیری 

آرامش نیستند. بنابراین افراد برای رفع نیازهای کیفی خود و حس  

می  پناه  خانه  از  بیرون  به  رستورانرضایتمندی  متاسفانه  ها،  برند. 

های موقت فقط بخش کوچکی از این  ها و دیگر مکانها، هتلپارک

سازند. بنابراین برای دستیابی به رضایتمندی و  طرف مینیازها را بر

گیری عوامل  بایست به شکلدر نهایت احساس سرزندگی پایدار می

های سکونتی توجه کرد. وجود مولفه امنیت به عنوان  مذکور در محیط

تواند آن فضا را به مکانی  ترین نیاز کاربران یک فضا میایاولین و پایه

 تبدیل کند. سرزنده برای افراد 

 منابع  -8

 شیبر افزا  یمسکون   یباز مجتمع ها  یفضاها  ریتاث  . (1392س. )   ،یموریس. و ت  ،یزدانی [1]

 .83-92، (15، ) 7  .شهر  تیهو هینشر. نیساکن  یتعامالت اجتماع

تحقیقی در سنجش عوامل تاثیرگذار بر احساس  (.  1387بمانیان، م، ر. و محمودی نژاد، ه. ) [2]

 . 71-59،  (19)  .فصلنامه مدیریت شهری. موردی: شهر کرمانامنیت شهری نمونه 

تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای  (.  1390نژاد، ف. و عظیمی، آ. )  سعدیادیبی   [3]

بابلسر(  آمایش محیط.  پارامترهای کالبدی و طراحی )مورد شهر  -81(،  15، ) 4.  نشریه 

051 . 

اکبر  یخداداد  ق.،  ،یمطلب [4] و  ف.  قلعه،  )  ،یآق  امن  ریتاث  . (1395ع.  بر    تیاحساس 

ناز  یدر مجتمع مسکون   یسکونت  یتمند یرضا اساس مدل   یهزار دستگاه  بر  تهران    آباد 

(C.P.T.E.D) .67- 78، (1)،  21 . بایز یهنرها هینشر. 

چاپ    .طیمح  ینقش علوم رفتاری در طراح   -معماری  هینظر  نشیآفر  .(3138لنگ، ج. ) [5]

 .انتشارات دانشگاه تهران :هرانفر، ت ینیع رضایترجمه عل  م.چهار

نظم  . (1390)  . الکساندر، ک [6] اکبری  ترجمه  . سرشت  علی  صبری،  سیروس    :تهران  . رضا 

 انتشارات پرهام نقش. 

از نگاه    یعموم  یدر فضاها  یشهر   تیامن  یها  یتئور  یبازشناس  . (1400سلیمی، ا، ر. ) [7]

 . 101-95،  (19، )3  .نشریه معماری شناسی   .پردازان هینظر

  نیساکن  یسرزندگ  جادیعامل ا  یمؤلفه ها  .(1396ا. )  ،ص. و سادات، س  ،طلوع دل، مطاهر   [8]

 .47-60، ( 1، ) 5.  داری پا یو شهرساز یمعمار ه ینشر  .یستیز یفضاها

های پاسخده.  محیط(.  1398بنتلی، ا، ی.، الکک، آ.، مورین، پ.، گلین، س. و اسمیت، گ. ) [9]

 . تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران. فر. ترجمه مصطفی بهزاد چاپ چهاردهم

سع [10] و  م.  )  ،یرضوان  ید ی خستو،  سرزندگ  .(1389ن.  بر  موثر   .یشهر  یفضاها  یعوامل 

 .63-47، (6، )4  .شهر تیفصلنامه هو

  ی پژوهش   -یعلم  هینشر  .یشهر  یطراح   تیفیسازنده ک  یمولفه ها  .( 1379)   .گلکار، ک [11]

 .38-65، (32)  .صفه

.  شهرنگار  هینشر .یشهر یدر شهر به کمک طراح ینشاط و سر زندگ  .( 1386گلکار، ک. )  [12]

7، (39) ،24-38 . 

موسسه  مشهد:    ،یترجمه احمد رضوان . چاپ دوم.  تیو شخص  زش یانگ  .( 1369مازلو، ا. ا.  )  [13]

 . یچاپ و انتشارات آستان قدس رضو

[14] ( م.  مح  یشهر  یطراح   یارهایمع(.  1385طباطبایی،  مق  یطی و  مختلف    یها  اسیدر 

 . 76-66(، 18و  17. )های شهرسازینشریه جستار. ییفضا

)   ،انیبمان  و   م.  ، گانهی  .،م   ی،شهباز [15] سرزندگ  یغربالگر  .( 1398م.  در    ی طیمح  ی عوامل 

  ت یریفصلنامه مد   .یفاز  کیشهر تهران با استفاده از تکن  یمسکون  یباز مجموعه ها  یفضاها

 . 168–147 ،(54) ،یشهر

[16] ( جاودانگ  یمعمار  .( 1390الکساندر، ک.  راز  ب  -یو  ساختن  یراه  مهرداد    .زمان  ترجمه 

 . یبهشت   د یانتشارات دانشگاه شه :تهران  .یدهند یب یومیق

) یگل،   [17] فضا  ی زندگ  .( 1396.  ها   انیم  یدر  ش   .ساختمان  سازمان    ، یشصت  مایترجمه 

 .تهران  ،یانتشارات جهاد دانشگاه

.  یفرهنگ راثیگردشگران و دوستداران م یبرا  یگرگان، بهشت میبافت قد   (.9513ایسنا. ) [18]

https://www.isna.ir/news/95040111865/  :دسترسی تاریخ   .

(10/8/1400 .) 

تهران  ییهوا  ریتصاو(.  1395نورد، س. )  صحرا [19] .  " http://fna.ir/V5JQRG"،  شهر 

 (. 1400/ 10/8تاریخ دسترسی: ) 

مجتمع    یدر طراح   تیامنارتقا    یراهکارها  یبررس(.  1396هاشمی، س، س. نقی زاده، م. ) [20]

 . 4.  کنفرانس ملی معماری و شهرسازی. یمسکون یها

[21]  ( م.  م،  یزدی،  نبوی  و  منتظرالحجه، م.  ا.،  معمار  تینقش محرم(.  1394اغنیایی،    یدر 

 ، دانشگاه علم و هنر یزد.1. همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران. یرانیا-یاسالم

 یمعمار  یکارکرد-یساختار کالبد   یگونه شناس  .(1390م. )  ا،ین  یسلطان زاده، ح. و قاسم [22]

 . 15-1 ،(7)، 4  . آرمان شهر  یو شهرساز یمعمار . ناستان گلستا ی مسکون

وس   ،یقهرمان  ،ع.،  یزیتبریمحسن [23] )  ،اهکی  .  شهر  یب  یفضاها  .( 1390س.  و   یدفاع 

  . یکاربرد  یجامعه شناس   هینشر  .(دفاع شهر تهران  یب  یفضاها  یخشونت )مطالعه مورد

22 ، (4 ,)70-51 . 

[24]  ( م، س.  وموسوی،  ط.  شجاع،  م.،  دهداری،  ر.،  خ،  معمار  ریس (.  1395بزی،    یتحوالت 

کنگره پیشگامان . گرگان( ،یخانه باقر  ی)نمونه مورد  یاسالم -یرانیا یدر شهرها یشهر

 . 10.  پیشرفت
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