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 مقدمه -1

واژه نماد ، تعاریف مختل ی را در بر می گیرد .نماد 

به معنای شی یا موجودی است که معرف چیزی مجرد 

( . یا یک اصالح یا یک  01و  01: 0631باشد )معین ، 

نام یا نمایه ای که افزون بر معانی قراردادی و آشکار 

روزمره ی خود ، دارای معانی متناقضی نیز یاشد ) یونگ 

. به تعبیری ، سمبول عبارت است از هنر  ( 01: 0631، 

خرده ، تا آن که  –یاد کردن چیزی به صورت خرده 

وصف حالی برمال شود یا برعکس ، هنر انتخاب چیزی 

:  0631یا وصف حالی را از بیرون کشیدن ) جه دیک ، 

( یا مقایسه ی انتزاعی یا عینی در حالی که به یکی از 0

معیارهای مقایسه به طور ضمنی اشاره شود)درونیه ، 

                                                           
Semi Logy 0 

Syntactical Logical 2 

0631  :01.) 

  0انه اید ها وشناخت نظریه های نشعلم به نما

بحثی گسترده است که در این جا مجال بیان آن نیست. 

توضیح مختصر آن که این شاخه از علم شامل سه بخش 

پیوند نمادها و آن  2ند نمادها و نشانه ها با یکدیگرپیو

و پیوند میان  6ه که این نمادها را معنی می دهندچ

یی که آن ها را  به کار نمادها ، معنای آنها و انسان ها

 میشود. 4می برند

 مبانی نظری -2

ویکتور هوگو در تعریف شهر می گوید : شهر هم 

چون نوشته ای است ؛ آن کسی که در شهر سرمی برد 

خواننده ی آن نوشته است که بنا بر تعهدات و جابه 

Logical Semantic 6 

Logical Pragmatic 4 
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 جایی اش بخشی از آن را برمی گزیند.

میان هنر و نمادسازی همواره ارتباط تنگاتنگی 

چراکه هنر ریشه در حس تجرد و به خود برقرار است. 

آگاهی رساندن روح مطلق ناخودآگاه در انسان دارد) 

(. نمادها در معماری و شهرسازی 20، 0636شریعتی، 

نیز تجلی آن روح تجردگرایانه در متن زندگی انسان 

هستند. به عبارتی ، اگر تعبیر ما از معماری ، انعکاس 

ی بستر انعکاس این فرایند جاری زندگی باشد ، معمار

فرایند جاری و پویا خواهد بود و شهرسازی تیز تجلی 

 بعد اجتماعی آن تلقی می گردد.

چنان چه شهر به عنوان یک پدیده تلقی شده و 

مورد بررسی قرارگیرد، از دیدگاه پدیدارشناسانه دو 

 ویژگی کلی برای آن می توان قایل شد:

ی شهر فرمی است امتزاج یافته از ت اوت ها -1

فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در 

گذر زمان شکل می گیرد.لذا ، معنای شهر را می 

توان در البه الی کالبد شکل گرفته از ترکیس 

 تقابل های فوق با نیازهای معشیتی یافت .

 "زمان "شهر فرمی است دارای سه بعد که  -2

آن افکنده است . لذا ، قرائت رنگی بر سطوح 

 سترده تر از سایر هنرها می یابد.م هومی گ 0آن

لذا معماری و شهرسازی به عنوان بخشی از 

هنرهای تجسمی  ، انعکاسی نمادین از حرکت و پویایی 

زندگی خواهد بود و آرمان های جمعی ساکنان را در 

 ظریف ترین روابط خود بیان می دارند.

ساختار محلی شهر و نظام حاکم بر آن ، خود می 

یک نشان شهری مطرح شود. ) مانند فرم  تواند به عنوان

شعاعی یا بافت شطرنجی یا خط شکل گیری شهر(. 

در این خصوص می گوید ساختار شهر  "شوای  "خانم 

این اجازه را می دهد که نقش تسهیل کننده و پاالیش 

کننده ی نمادها را داشته باشد. این ساختار ، نمادها را 

                                                           
 0پدیدار شناسی شهری

اف او را تضمین می ساده کرده و روابط فرد و جهان اطر

طبیعه پیوند می دهدو ند. او را با جامعه و دنیای ماورالک

رابطه میا مردگان و زندگان را مشخص می نماید. به 

طور خالصه ، ساخت شهر خود را با راهبردهای 

اجتماعی درگیر و سیستم سازنده یا مرکز اقل معنایی 

 آن میشود.

 روابطساختار کالبدی و شالوده ی محالت شهر بر 

نهادینه شده ی جامعه استوار شده و با آن ارتباطی دو 

سویه می یابد. ساخت شهر ، دهکده و ... با قوامی که در 

طول سال ها می یابد ، برای همه دارای معنایی ویژه 

است و در کلیت ساخت و عناصر سازنده برای مردم 

 متضمن معناست.

بنابراین ، پیوسته تقابلی معنی دار میان 

وندان و ساخنار نظام های شهری برقرار خواهد بود شهر

وجدان "شهر را در عبارت  "کوین لینچ ". چنانچه 

می جوید و تصویر شهر را در بیان شهروندان  "بیدار

 جست وجو می نماید.

گاهی نیز نشانه ها در قالس تک نشانه یا اساطیر 

بیان می شوند. شکل گیری این نشانه یا تحت تاایر 

زمان است یا به صورت تاریخی ، اجتماعی  حکومت های

است که بیانگر زبانی مشترک است یا جنبه فردی می 

 یابد.

گاه یک نماد را دارای چنان قدرتی  "راپاپورت "

می داند که می تواند دال بر تمام شهر باشد . وی معتقد 

شهر خود به عنوان نمادی از یک ایده است  "است که 

ور یافته و آن قدر غنی است که در فرم فیزیکی آن تبل

. ) راپاپورت، "که مناطق وسیعی را به نظم درمی آورد

0633  :03.) 

که یکی از شهرسازان معتقد به  "کوین لینچ"

 "اهمیت نشانه ها در شهر است ، چنین بیان می دارد: 

بین نشانه های شهری ، گ تاری وجود دارد که خود 

سخن می  حقیقتا یک زبان است . شهر را ساکنانش

گویند، ما از شهرمان صحبت می کنیم و آن را در ورای 
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چ، ) لین "دیدن ، سکونت و گشت وگذار درک می کنیم.

(. وی در ادامه مساله اساسی را چگونگی 01: 0630

دست یابی از یک مرحله ی کامال استعاری و مجازی به 

مرحله بیان زبان شهر می داند و معتقد است ، بیان 

ا ساده است و جهش واقعی علمی ، استعاری شهره

زمانی عملی است که بتوان بدون استعاره و مجاز سخن 

 از زبان شهر نمود.

لذا ، نمادهای واقعی در ساختار مجتمو های 

زیستی ، انتزاعی از سنت معشیت ساکنان است که 

آگاهانه یا ناآگاهانه از زندگی ساکنان آن برخاسته و 

ند . نمادها در شکل فردیت ها در آن کم رنگ شده ا

گیری مجتمو های زیستی ، از عوامل گوناگونی هم 

چون سنت ها ، اعتقادات مذهبی و فرهنگی ، اقتصاد ، 

جغرافیا ، اقلیم ، روابط اجتماعی ، مناسبات سیاسی و 

... ناشی شده است که همه با هم به وحدتی دست می 

یابند که به صورت یک روح نمادین و نه فقط یک عنصر 

مادین بر محل حاکم می شوند. چنین نمادهایی تنها ن

حاصل کنکاش ذهنی یک هنرمند نیست که در قالس 

یک شهر یا تابلو جلوه گر باشد؛ بلکه حاصل ت کرات 

 جمعی است که سیمایی غالس به محیط می بخشند.

نشانه به سه شکل عالمت ، تمثیل و نماد وجود خارجی 

یانی نما"می یابد . نشانه ، بنا به تعریف عبارت است از 

کی یتی در شیئی که به احتمال بسیار ، تصویری روشن 

( این تمیز 21)همان: "در ذهن هر ناظر بوجود می آورد.

، از طریق  عناصر بصری و ساختاری ، هم چون شکل و 

و سامان ، ت اوت مصالح با بافت اطراف ، رنگ ، نظم 

ت اوت زاویه ی ساخت ، ت اوت مقیاس ، قرارگیری در 

مکانی مسلط بر منطقه ، تضاد رنگی ، عملکرد یا قدمت 

بنا شکل می گیرد. به هر حال ، نکته ی مهم این است  

که نشانه ها نه تنها قابل رویت هستند، بلکه ، به شدت 

حواس آدمی عرضه می دارند) و وضوح تمام خود را بر 

( ؛ اما م هوم نماد تنها به ساختار کالبدی 043همان ، 

محله و تمیز آن از ساختار کالبدی محیط برنمی گردد. 
                                                           

Object 0 

م هوم نماد در یک محله ، مشتمل بر روح حاکم بر آن 

است؛ گرچه ساختارهای متمایز و شاخص می توانند 

نها یند، اما تارتباطی صریح و عمیق با مخاطس برقرار نما

به عنوان بخشی از جلوه ی نمادین محل ظاهر می 

تالش در جست و جوی معنا ، حرکتی است که  شوند.

در قرن اخیر توجه شاخه های مختل ی از علوم را به 

سمت خود جلس کرده است . این گرایش به خصوص 

پس از جنگ جهانی دوم و زیر سوال رفتن ارزشهای 

. رات نسبی گرایانه تقویت شدانسانی به همراه رشد ت ک

گرایشات معناشناسانه ، علومی هم چون زبان شناسی ، 

فلس ه ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی و 

هنر را متاار نمود. در شهرسازی نیز شناخت معنا در 

فضاهای کالبدی توجه بسیاری از شهرسازان را به خود 

 جلس نمود.

 0واقعیت خارجیه شهر به عنوان یک با نگاه ب

دریافت قرائت صحیح از شهر یا به عبارت دیگر جست 

و جوی معنا ، نیازمند دو کی یت شکل دهنده ی شهر 

است : فضا و نشانه های شهری چنانچه پیش تر اشاره 

شد ، با گسترش م هوم نشانه می تواند م هوم فضا را به 

 عنوان یک نماد و نشانه شهری در برگیرد.

در توسعه ی محله ای قابل  دو رویکرد اصلی

 عملکردی  و-بررسی است. رویکرد سنتی و رویکرد نو

انسانی. مول ه های مورد تاکید در این دو رویکرد در 

شکل یک جهت بررسی و مقایسه آمده است . رویکرد 

سنتی ، توسعه را مقوله ای میداند که از طریق عوامل 

ق یموار بیرونی صورت می پذیرد. این رویکرد به عال

مشتری و ارزش های حرفه ای معتقد بوده و در ماهیت 

خویش ، خرد گرا است. توجه خود را به محصول نهایی 

توسعه متمرکز ساخته و تنها بر نیازهای زیباشناختی 

طراح یا مشتری تاکید می ورزد و از این رو تنها به ابعاد 

کالبدی توسعه می اندیشد. رویکرد انسانی ، در دیگر 

تمامی نیازهای انسانی می پردازد) چرمایف و  سوی ، به

؛  0131؛ هال 0611؛ گوتن 0616،0136الکساندر 
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؛ اپلیارد و همکاران 0133؛ پورته آوس  0131مرسر 

؛ کوپر مارکوس و سارکیسیان  0114؛ هستر  0112

؛ مطلبی  0113؛ پانتر و کارمونا  0114؛ لنگ  0111

( 0611اسالمی (، به توسعه از درون توجه دارد ) 0111

و بر توسعه ی پایدار محیطی ، به مشارکت بهره وران، 

کی یت محیطی و کی یت زندگی فردی و جمعی و 

 خواست های مردم یا بهره وران واقعی تاکید میکند.

رویکردهای موجود در توسعه  .1جدول 

 محله ای
 رویکرد انسانی و نوعملکردی رویکرد سنتی

 درونتوسعه از  توسعه از بیرون

 پایداری شهری گری

 نیازهای مشترک انسانی نیازهای زیبایی شناختی فردی

 کی یت محیطی ظاهر خارجی محیط کالبدی

 محیطی که در آن زندگی کنند محیطی که به آن نظر کنند

 مبتنی بر سلیقه بهره وران مبتنی بر سلیقه روشن کران

 تجربه گرایی خردگرایی

 حرفه مندی حرفه ای گرایی

 مشکل گشایی الهام

 فرایند محصول

 طراحی گروهی طراحی فردی

 خواست ها و مشارکت مردم خواست های مشتری

 

در قالس رویکرد انسانی به توسعه ، دو نگرش 

مت اوت اما مکمل را میتوان تشخیص داد. نگرش اول 

فرهنگ مبنا و نگرش دوم انگیزه مبناست. در اولی 

تمامی عناصر و جنبه های کالبدی و اجتماعی  توسعه 

ی محله ای متاار از فرهنگ است اده کنندگان از آن 

ی مثال ر.ک.راپاپورت مکان و قابلیت هایش میباشد) برا

(. در این مدل انسان در قالس فرهنگ ، که خود 0131

حاصل تالش ذهن و دست اوست ، تعریف گردیده و 

هویت می یابد.در نگرش دوم این انگیزه های انسانی 

است که جهت تبیین و درک محیط برنامه ریزی یا 

طراحی آن مبنا قرارگرفته است ولی در هر صورت 

رهنگ  میتواند تاایرات مهمی در معتقد است که ف

فرایند شکل گیری زندگی جمعی و چگونگی شکل 

کالبدی مجتمو های زیستی داشته باشد. در این نگاه 

انگیزه ها و نیازهای انسانی است که مبنای تحوالت و 

علت اصلی ایجاد تغییرات در قابلیت های محیط یا 

وا و گا توسعه پایدار آن قرار می گیرد) الکساندر ؛ ایشا

؛ 0114؛ لنگ 0133؛ راپاپورت  0133سیلوراشتاین 

( . در این مدل ، انسان بجای اینکه از 0111مطلبی 

پیش پای بند فرهنگ و متاار از آن گردد انگیزه های 

الزم را در جهت ایجاد محیط اجتماعی احساس نموده 

و سپس به ساخت فرهنگ مبتنی بر آن انگیزه ها 

این ، میتوان گ ت که رویکرد مبادرت مینماید. بنابر

انسانی به طراحی و توسعه سکونت گاههای انسان ، 

اگرچه با نگره ی فرهنگ مبنا در توسعه ی محله ای در 

تباین نیست ، اما تالش خود را جهت دستیابی به 

محیطی بهتر و مبنای بنیادی ترین رفتارهای درونی 

ستوار انسان که همانا انگیزه ها و نیازهای او است ، ا

در توسعه ی مردم محور و درون زا ،  ساخته است.

برخالف توسعه های عمودی و متکی بر حاکمیت و 

 "یا حرکت از  "باال به پایین "قدرت با جهت حرکت از 

، تاکید بر انتظام ساختاری افقی و  "پایین به باال 

مسئولیت آفرین بوده و در آن توجه به نوع چهارم 

نسبت به دیگر انواع  "ه سازهاآیند "مدیریت ، یعنی 

مدیریت برتری دارند. در این مدل ، ضمن احترام به تک 

تک نظرات و آرای مردم در توسعه ی محله ی خود ، 

کلیه فعالیت های آنان را ، چه به صورت کالن و چه به 

صورت خرد، با مشارکت و اشتیاق درونی آن ها تعقیس 

 می کند. 

ما برای تشخیص مشکالت ، به فلس ه و جهان 

بینی نیاز داریم و برای حل آن ها ناگزیر هستیم تا از 

علم و فن آوری است اده کنیم. در راستای به کارگیری 

این عناصر بار دیگر فلس ه و جهان بینی مورد نیاز ما 

(. لذا ، سازمان دهی راهبردها 0134خواهند بود ) آکف ، 

خاذ شده از تالش های علمی تجربی و و راه کارهای ات

نمایش آن در مدلی فلس ی ، علمی و منطقی ضروری 

به نظر می آید. هرچند دست یابی به چنین مدل ها و 

تعمیم محصوالت برنامه ای آن ها کاری است نه چندان 
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سهل ، لکن با ارایه ی یک نمونه ی جامو منعبث از 

ایند فر "منطق پیرس ، علت های ارسطویی و اصل 

توسعه ی درون زا ، در ادامه ، تالش خواهد شد  "تولید 

، تا زمینه ی الزم برای پژوهشگران توسعه ی محله ای 

 فراهم گردد.

صرف نظر از ست که دوگانگی دکارتی ، نویسنده 

بر این باور است  که رابطه قوی و گسست ناپذیری بین 

...  قالس و محتوا ، نظر و عمل ، فرضیه و مورد مطالعه و

وجود دارد. سوبژه و ابژه را می توان به دو انتهای یک 

تکه چوب تشبیه کرد که تشخیص مرز جداکننده ی آن 

ها ناممکن است. اگر محصول فعالیت های علی انسان 

 را در پوسته ی خارجی یا در پایین یک مدل و اهداف ، 

م اهیم ، نظریه ها و خواست های او را در مرکز یا 

تصور نماییم ، آن وقت می توان گ ت که در باالی آن 

کلیه م اهیم ذهنی برای عینی شدن به سلسله مراتس 

نیاز دارند. ارسطو با زبان فلس ه آن را به صورت علت 

های غایی ، فاعلی ، مادی و صوری پیشنهاد نموده که 

در نمودار شماره یک ، همراه با م اهیم مستخرج از 

 شده است. منطق پیرس در چرخه تولید منعکس

 روش تحقیق -3

بر اساس مدل پیشنهادی ، می توان نوع پژوهش 

های قابل انجام در زمینه های مربوط به توسعه ی محله 

ای را به دو دسته شاخص تقسیم بندی نمود : پژوهش 

و پژوهش های قابل  "روش کی ی  "های قابل انجام با 

 ."روش کمی  "انجام با 

یی کی ی هستند در مدل پیشنهادی ، پژوهش ها

که جهت حرکت شان از پایین به باال است. در این روش 

، برای رویارویی با مسایل و حل آن ها عموما از تئوری 

های برخاسته  از زمینه است اده می شود. محصول این 

تالش می تواند در شکل گیری نظریه های جدید موار 

 افتد. روش تحقیق کمی در پی اابات فرضیه ها و تبدیل

آن ها به نظریه بوده و حرکت از باال به پایین را برای 

آزمایش و تجربه ی آن ها تعقیس می کند. الزم به 

یادآوری است که هر دو روش دارای اعتبار هستند و به 

صورت جداگانه یا هم زمان در زمینه های مت اوت می 

توانند به کار گمارده شوند. برای مثال ، در نمودار شماره 

تاکید بر نوع برنامه و اهداف آن و در ارتباط با  ی دو با

توسعه ی محله ای ، نحوه ی مشارکت برنامه های 

باالدستی با برنامه های کاربردی و اجرایی معین شده 

 است.

 یافته های پژوهش -4

سرانجام ، پس از ت کیک خواست ها و نیازها ، 

نظارت و همبستگی مردم و مسوولین ، مقصد و مبدا 

معلول ها و علت ها و... . به اصل سازگاری نیز  حرکت ،

اشاره ای مختصر می نماییم که مسلما در هر برنامه ای 

از اهم واجبات بوده و ضامن پایداری در شرایط مت اوت 

است. اگر موضوع توسعه ای محله ای را که در میان 

فعالیت های مت اوت اقتصادی ، سیاسی و همانند 

در میان سیستم های فراگیر  سیستمی از عملیات ارادی

دیگر ) محیط موجود ( ، اعم از تاریخی یا جغرافیایی ، 

( برای دست 0130تصور کنیم ، آن وقت پیشنهاد آکف )

یابی به آینده ای سالم و پایدار از طریق سازگاری میان 

 این دو چنین خواهد شد: 

 

دیگری  -در نوع اول سازگاری ؛ یعنی ، سازگاری دیگری

ا تبدیل و اصالح محیط نسبت به تغییر خارجی سیستم ب

عکس العمل نشان داده یا پاسخ مناسس آن را آماده می سازد. 

برای مثال ، وقتی که شخص کولر را ، در اتاقی که برای 

کارکردن او خیلی گرم شده ، روشن می کند از این نوع 

سازگاری است اده می نماید که هدف او ، در حقیقت ایجاد 

اسس در محیط است . در این نوع استراتژی بهینه شرایط من

سازی وضو موجود موردنظر می باشد. تغییر محیط و ح ظ 

ارزش های سیستم در این ت کر مهم تر از عوامل دیگر است 

؛ یعنی ، بیش تر از آن چه در تعریف و تغییر سیستم فکر 

کنیم ، به سازگاری محیط با سیستم فکر می کنیم و در 

ل پایدار را در نظر داریم . در موضوع مورد بحث ، نهایت تعاد

پرداختن به زیرساخت و توانمندسازی مراکز محلی برای 

پاسخ گویی به نیازهای مردم محله از جمله ساخت و ساز 
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 فضایی موردنظر می باشد.

در استراتژی نوع دوم ، سیستم از طریق تبدیل یا اصالح خود 

ده یا پاسخ مناسبی به تغییر خارجی عکس العمل نشان دا

برای آن جست وجو می کند. مثال ، وقتی که شخص از گرما 

 -به اتاق دیگر وخنک تر می رود. این نوع سازگاری را دیگری

خودی نام گذاری نموده اند. در این نوع استراتژی مهاجرت 

به مکان و زمان مناسس ، محور اصلی توسعه می گردد و 

ود نیست . لذا ، پرداختن اصراری برای بهینه سازی وضو موج

به پدیده ی  مهاجرت افراد ، شناسایی ساخت و ساز آن ها و 

مسایل مربوط به اشتغال آموزشی و ... ، سامان دهی مالکیت 

ها و ساخت و سازها و ... مورد توجه قرار می گیرد که همه 

نشان دهنده ی تغییر در سیستم با هدف تطبیق با سیستم 

ت. در این روش ، استرتژی ، محور ، های فراتر یا محیط اس

 روش تحقیق و برنامه های متنج از آن نتیجه گرا می باشد.

در استراتژی نوع سوم ، سیستم در برابر عکس العمل وپاسخ 

به تغییر داخلی محیط را تبدیل یا اصالح می کند . برای 

مثال ، شخص به علت سرماخوردگی ، درجه ی بخاری اتاق 

 دیگری نام گذاری -. این نوع سازگاری خودیرا باالتر می برد

 شده است.

در استراتژی نوع چهارم ، در پاسخ به تغییر داخلی سیستم ، 

با اصطالح و تبدیل خود ، نشان می دهد که فارغ از محسز 

بیرونی است . برای مثال ، می توان به شخص سرماخورده 

ه درجاشاره نمود که برای بهبود خود این باز به جای تغییر 

ی  حرارت اتاق ، از دارو است اده کند. در این مورد خوداتکایی 

و خودک ایی سیستم اهمیت بیش تری از نحوه ی سازگاری 

آن با سیستم های دیگر و محیط پیرامون دارد. این سازگاری 

خودی نامیده می شود. به اعتقاد نویسنده ، جریان  -خودی

زا با این نوع  توسعه از سیستم به محیط است و مدل درون

سازگاری همراه می باشد . بررسی دقیق سیستم و رشد 

استعدادهای آن با فرض قرارگیری آن در محیط های مت اوت 

موردنظر است. با چنین تعری ی ، بومی بودن به معنای منطقه 

ای بودن نیست و می بایستی به دنبال هویت سیستم بود که 

و جغرافیایی . بیش تر زمانی و تاریخی است تا مکانی 

موضوعاتی از قبیل خودسازمان دهی ، خودکنترلی ؛ 

خوداتکایی ، خودتوسعه اس و ... در این استراتژی بیش تر 

مورد توجه قرار می گیرند که در آن راهبردها و راه کارها 

ه د و نیازی بتوسط خود سیستم و از درون تعیین می گردن

 .دخالت بیرونی نیست

 پیشنهادگیری و نتیجه -5

با توجه با مطالس گ ته شده و نگاهی کلی از مبانی 

ذکر شده می توان به موارد زیر به عنوان خروجی و 

راهکارهای این مقاله با رویکرد انسانی رسید که هر کدام 

 از این موارد در جایگاه خود قابل بحث می باشد:

می توانیم برای طرح های توسعه بویژه بافت  -0

ناپایدار به بخش طبیعی و های فرسوده و 

زیست محیطی آن توجه داشت به شکلی که 

بتوان آن را با طراح اصلی ادغام کرد و نتیجه 

 ای با نگاه انسانی دریافت نمود.

توجه به نیاز های انسانی در بعد های مختلف  -2

و خروج از طرح های تصویبی تک بعدی و 

 کالبدی محض.

ین احترام و دقت نظر بر خواسته های ساکن -6

محالت در دست توسعه برای ایجاد معنا در 

فضاهایی که برای تعامالت اجتماعی در نظر 

 گرفته شده است.

که  "معنا  "ایجاد بخشی در طرح به نام  -4

بیانگر ایجاد حس معنایی برای ساکنان 

محله خواهد بود و طراح و ایده پرداز این 

فضا ها افرادی هستند که ساکن محله می 

 باشند.

موار و کاربردی به سازگاری بر  توجه ای -1

محیط در طرح ها و توسعه محالت به صورت 

 پایدار.

تهیه نقشه های سازگاری با تل یق معنای  -3

فضا در محیط برای زنده سازی بیشتر 

 محالت مورد نظر قرار گیرد.

تل یق توسعه مردم محور با توسعه پایدار و حرکت 

 ی.یک سو به جه ارتقائ رفاه ساکنین محالت شهر
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