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 چکیده

ای از   گسـترده  طیـ   بـا  طبیعـی  جهـا   بـا  منسـم   ارتباط در ویژه شهری( انسانی )به های سکونتگاه
هـا در   ایـ  چـالش   اسـت  ضـروری  شـهرون.ا   زیسـتی به هسـتن.  بـرای   رو روبه مختل  های چالش

 مـرد،،  حیـاتی:  بُعـ.  پـن   و اقتصـادی  و اجتماعی محیطی، زیست یعنی پای.اری رک  چارچوب سه
پای.ارنـ. موردتوجـه قـرار     توسـع   اهـ.ا   مهـ   مفـاهی   که از مشارکت و صلح رفاه، زمی ، سیارۀ

 ارائـه  را شـهرها  علـ   بـر  مبتنـی  ادای پـار  تغییـر سازما  ملـ  متحـ.   ج.ی.  شهری کار گیرن.  دستور
 نـواحی  بهسـازی  و مـ.یریت  توسـعه،  سـاتت،  ریزی، برنامه اصولی را برای و استان.اردها و ده. می

 شـهری،  مقـررا   و قـوانی   شـهری،  هـای  سیاسـت : آ  اجـرای  اصـلی  رکـ   پـن   امت.اد در شهری
کن.   می محلی طرح م.یریت و شهرداری، امور مالی و محلی اقتصاد شهری، طراحی و ریزی برنامه
 باعـ   گیـر  همـه  بیمـاری  گذاشـت  ایـ    تـثییر  جهـا   سراسـر  در زنـ.گی  بر 19-کووی. گیری همه

 تعام  نحوۀ های شهری ش.ه است  همچنی  بر پذیری سکونتگاه زیست شاتص در زیادی نوسانا 
ز دیگـر  اسـت  ا  گذاشـته  تـثییر  جهـا   سراسـر  شـهرهای  در عمـومی  بـاز  فضـای  از اسـتفاده  و مرد،

 جهـا   سـطح  در شـهری  منـاط   در روانی های بیماری و افسردگی استرس، تثییرا ، افزایش میزا 
 گیـری   ویـژه در عصـر همـه    هـای شـهری بـه    هـای سـکونتگاه   است  در ای  مقاله ضم  بیـا  چـالش  

 ریـزی و طراحـی   برنامـه  شـهرها داشـته، بـه رویکـرد     پـذیری  زیسـت  و تـثییراتی کـه بـر    19کووی. ـ 
گیـری   ترمیمـی در مواجهـه بـا تـثییرا  ایـ  همـه       آین.ه در چارچوب شـهر  شهرهای به ورمح انسا 

 شود  پرداتته می
 پذیری شهری، شهر ترمیمی  ، زیست19گیری کووی. ـ های شهری، همه چالش های کلیدی: واژه
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Abstract 

Human settlements (especially urban ones) face a wide range of challenges in 

connection with the natural world. These challenges should be in the framework of 

three pillars of stability (namely environmental, social and economic) and five vital 

dimensions (namely people, the Earth, prosperity, peace and participation) to be 

considered for the well-being of citizens.; these are important concepts of 

sustainable development goals. The New Urban Agenda, on behalf of United 

Nations Organization, presents a paradigm shift based on the science of cities and 

lays out standards and principles for the planning, construction, development, 

management and improvement of urban areas along its five main pillars of 

implementation: national urban policies, urban legislation and regulations, urban 

planning and design, local economy and municipal finance, and local 

implementation. The Covid-19 pandemic affected life around the world. This 

pandemic has caused many fluctuations in the viability index of urban settlements. It 

has also affected the way people interact and use public open space in cities around 

the world. Other effects include increased stress, depression and mental illness in 

urban areas around the world. This article addressed the challenges of urban 

settlements, especially in the era of the Covid-19 pandemic, and the effects on the 

livability of cities; it also discussed the human-centered planning and design 

approach to future cities within the restorative city framework in confronting with 

the effects of this pandemic. 

Keywords: urban challenges, Covid-19 pandemic, urban livability, 

restorative city 
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 مقدمه
 غلبـه بـر   شـاه.  1970 دهـ    ای  بوده پزشکی تاریخ در مه  روی.اد دو شاه. گذشته قر  نی 

 هـای  ویرانـی  بـا  2020 و ده  آبله، جهانی کنی ریشه با بشر بیماری بالهای تری  ق.ی  از یکی
هاسـت   آ  تـری   قـوی  19-کوویـ.  کـه  ای ، بوده مواجه ج.ی. ویروسی های بیماری گیر همه

 ریـزی،  برنامـه  سـاتتار،  بـر  19-کوویـ.  گیـری  همـه   (2022و همکارا ،  1)اسمالم  ـ رینور 
 و( شهری ویژه به) انسانی های سکونتگاه م.یریت و اقتصادی فعالیت اجتماعی، رفتار سعه،تو

 را تـود  تـا   های چالش ه  کرونا بیماری ت.او، است و تثییرگذاشته ها آ  پذیری زیست
؛ کاویـانی و  1399؛ غالمی و همکارا ، 1399و کیانی،  سردری کرد )ساالری تواه. ایماد

 انسـانی  هـای  ها و مسائلی کـه در مطالعـ  سـکونتگاه    یش از ای  چالشتا پ  (1400همکارا ، 
انـ.   مطرح بوده و همچنا  است عبار  جها  مختل  مناط  در شهری(، و روستایی )اع  از

 بـه  روسـتایی  از انسـانی  هـای  هویـت سـکونتگاه   تغییـر  رونـ.  ه.ایت و باع  عواملی چه: از
 فراینـ.  ایـ   آیا شود؟ شهرها می کال  و هرهاش ها، شهرک به روستاها و ها دهک.ه از شهری،

 روسـتایی  زنـ.گی  بـرای  ای آینـ.ه  آیـا  چرا؟ و چگونه است، متفاو  مکا  و طول زما  در
 و تیـر  یـا  اسـت  پـذیر  امکـا   روسـتایی  هـای  سـکونتگاه  در صـنعتی  توسـع   آیا دارد؟ وجود

 شهرنشـینی  حـال  در روستایی مناط  آیا ده.؟ می رخ 2«شهری ش.  کوچک» چرا چگونه؟
( تـ.ما   بـ.و   هـای  زاغـه  شـک   به) «ش.  روستایی» حال در شهری مناط  اینکه یا هستن.

 چگونـه  و چیسـت  هسـتن.،  مواجـه  آ  بـا  «بـزر   شـهری  منـاط  » کـه  هـایی  چالش هستن.؟
 انسـانی  های سکونتگاه در اقتصادی پویایی باع  چیزی چه کرد؟ رسی.گی ها آ  به توا  می
توسـع    بـرای  تـالش  بـه  پاسـخ  تنهـا  شهرنشـینی  بر مبتنی اقتصادی رش. پارادای  آیا شود؟ می

 و بازسـازی  و سـو  یـک  از اقتصـادی  رشـ.  بـی   تعـادل  ایمـاد  بـه  مبرمی نیاز یا است، پای.ار
 دارد؟ وجـود  انسـانی  هـای  بو، زیست آین.ۀ پای.اری برای دیگر سوی از اکوسیست  حفاظت
 کمـک  انسـانی  هـای  سکونتگاه در   پای.ارتوسع به دستیابی به ج.ی.ی فناوری چه و چگونه

 هـای  سـکونتگاه  کنـونی  رانـی  حکـ   و مـ.یریت  ریـزی،  برنامـه  در تغییراتی نوع چه کن.؟ می
 بالیـای  تطـرا   افـزایش  و هوا و آب ازجمله تغییر حال در محیط با رویارویی برای انسانی
 انسـانی  های گاهسکونت در که ج.ی.ی «فرهنگی ـ اجتماعی  فضاهای» است؟ موردنیاز طبیعی
 با کنن.؟ می تغییر زما  طول در چگونه و دارن. فردی منحصربه ویژگی چه شون.، می پ.ی.ار

                                                                                                                                        
1.  Smallman-Raynor 

2.   urban shrinkage 
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 زنـ.گی  رفـت   ازبـی   بـه  ج.یـ.  «شهری فضاهای» آیا روستایی، های سکونتگاه ش.  شهری
 حفـ   بـه  چگونـه  چیـزی و  چـه  شـود؟  مـی  منمـر  «فرهنگی ـ اجتماعی  فضاهای» و روستایی

 شـود؟  مـی  منمـر  در حـال شـهری شـ.     جهـا   در روسـتایی  «ی ـ اجتماعی فرهنگ فضاهای»
 گــذارد؟ مــی تــثییر آ  بــر عــواملی چــه و چیســت شــهر و روســتا ارتبــاط نوظهــور ماهیــت
 مطالعـ   طریـ   از انسـا  ـ محـیط ـ فرهنـ        ممموعـ   درک بـه  کـه  نوظهـور  هـای  دیـ.گاه 

 مـا  درک چگونـه  و ان. ا،ک. کنن.، می کمک مرتبط های اکوسیست  و انسانی های سکونتگاه
 برابـر  در دیگـری  چیز چه دهن.؟ می تغییر یک  و بیست قر  در فرهنگی ان.ازهای چش  از را

  (2022، 1داهیااست؟ ) ج.ی. احتماالً یا آین.ه، در و اکنو  انسانی های سکونتگاه

 در مـا   زنـ.گی  چگـونگی  و چرایـی  بـه  مربـوط  هـای  پرسش به پاسخ وجوی جست
 ارتبـاط  ایمـاد  و انسـانی  هـای  سـکونتگاه  بهبـود  بـرای  ای مق.مـه  کنی ، می زن.گی که جایی

 بـا  انسـانی  هـای  سکونتگاه که مختلفی های چالش طی  درک  است طبیعی جها  با منسم 
 محیطـی،  زیست یعنی پای.اری رک  سه با ای   است ضروری ما رفاه برای هستن. رو هروب آ 

 نیـز  توسع  پایـ.ار  مفهو، پن  عنوا  به که است تبطمر حیاتی ع.بُ پن  و اقتصادی و اجتماعی
 ،مشـارکت )سـازما  ملـ  متحـ.     و صـلح  رفـاه،  زمـی ،  ۀسـیار  مـرد،،  یعنی شود، می شناتته
 دهن. میتشکی   را متح. مل  سازما ( SDGs) توسع  پای.ار اه.ا  مه  مفاهی  ای   (2015

ج.یـ.   شـهری  کـار  وردسـت   دهنـ.  تغییـر جهـت مـی    طبیعـت  بـا  هماهن  جهانی سوی به و
 معرو ) پای.ار توسع  شهری و مسک  درمورد متح. مل  سازما  کنفرانس در که )هما (،

 پـارادای   تغییر یک» رسی.، تصویب به 2016 اکتبر 20 در اکوادور، ،3کیتو در( 32 هبیتا  به
 سـاتت،  ،ریـزی  برنامـه  اصـولی را بـرای   و استان.اردها و ده. می ارائه را شهرها عل  بر مبتنی

 های سیاست: آ  اجرای اصلی رک  پن  امت.اد در شهری نواحی بهسازی و م.یریت توسعه،
 امـور مـالی   و محلـی  اقتصاد شهری، طراحی و ریزی برنامه شهری، مقررا  و قوانی  شهری،

 ایـ    (2020 ،4سـازما  ملـ  متحـ.   ـ   )هابیتـا   «کنـ.  مـی  محلی طرح م.یریت و شهرداری،
 ه.   برنام ویژه به ،توسع  پای.ار اه.ا  «ۀدهن. شتاب» عنوا  به ی همچن جهانی کار دستور

 پذیر انعطا  ایم ، فراگیر، را انسانی های سکونتگاه و شهرها: کن. می عم  توسع  پای.ار 11
  (2021 ،)سازما  مل  متح. کنی. پای.ار و

                                                                                                                                        
1 . Dahiya 

2 . Habitat III 

3.  Quito 

4.   UN-Habitat 
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 ک سـا  اکثریت شود، با می نزدیک میلیارد هشت مرز به جها  جمعیت که طور هما 
 هـای  محـیط  ایـ   بـا  انطبـا   برای ما توانایی (،2020 ،1شهری )دفتر مرجع جمعیت مناط  در

 و شـهرها   اسـت  گرفتـه  قـرار  دقیـ   موردتحقیـ   ای فزاینـ.ه  طـور  به انسا  توسط ش.ه ساتته
 وری بهـره  بـاالتر  سـطوح  براسـاس  کـه  هستن. پویایی اقتصادهای دارای اغلب شهری مراکز
 را شـهری  درو  نـابرابری  و فقـر  رشـ.  بـه  رو سـطوح  همچنی  ها آ   شون. می ایماد عوام 
 بـه  کـه  باشـن.  آلـوده  و شلوغ ح. از بیش دارن. تمای  شهری مراکز و شهرها  دهن. می نشا 

 (  تکام  الگوهای2021 ،2شود )واح. اطالعا  اکونومیست می منمر ضعی  پذیری زیست
 یافتـه،  توسـعه  تـازه  هـای  سـکونتگاه  از هـ   و تـاریخی  های سکونتگاه از ه  انسانی، سکونت
 بـه  همچنـی   امـر  ایـ    انـ.  کـرده  تبـ.ی   اقتصـادی  طبقـا   بـه  را سـنتی  تـواه  برابری جوامع

 تغییــر و جمعیتــی گــذار  اســت شــ.ه منمــر روســتایی انــ.ازهای چشــ  ۀگســترد شهرنشــینی
 قـ.ر   مراکـز  شـهرها   کن. می دشوار را شهر ب.و  دنیای تصور شهر، به روستا از مهاجر 
 سیسـت   یعنـی  کننـ.،  می عم  م.ر  فرهن  های قطب عنوا  به و دهن. می تشکی  را سیاسی
  سازد می را جامعه ساتتار که شهری

 

 بندی آن شهری و رتبه پذیری زیستچالش 
 و بهتـری   جهـا   سراسـر  در هـا  مکـا   کـ.ا،  اینکـه  ارزیابی: است ساده پذیری زیست مفهو،
 از دارد، را کاربردها از وسیعی طی  پذیری زیست ارزیابی  دارن. را زن.گی شرایط ب.تری 
 هـای  بسـته  از بخشـی  عنـوا   بـه  سختی  هزین کمک تخصیص تا توسعه سطوح ارزیابی معیار
 بنـ.ی  رتبـه  ایـ   از تواننـ.  مـی  شـهری  گـذارا   سیاست و شهری مقاما   مهاجرا  جایی هجاب

 توان. می بن.ی رتبه ای   کنن. استفاده برتر شهرهای برابر در ه.  شهرهای معیار تعیی  برای
 در را بنـ.ی  رتبـه  دارای شـهرهای  و هـ.   شـهرهای  بـی   شـکا   تـا  کنـ.  کمـک  ها آ  به

 گـذاری  هـ.   و هـا  سیاسـت  تنظـی   بـه  بای. تود  نوب به ای   کنن. درک مختل  های دسته
  کن. کمک گذارا  سرمایه

 ممکـ   کـه  هـایی  چـالش  اکونومیسـت،  اطالعـا   واح. پذیری زیست بن.ی در رتبه
  مقایس مکا ا گیری و ان.ازه شود ارائه معی  مکا  هر در فرد یک زن.گی سبک برای است

 و کمـی  عامـ   سی از بیش برای ساده امتیازی شهر هر به  شود می فراه  ها مکا  بی  مستقی 

                                                                                                                                        
1 . Population Reference Bureau 

2.   Economist Intelligence Unit 
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 و آمـوزش  زیسـت،  محیط و فرهن  به.اشتی، های مراقبت یبا ،: کلی  دست پن  در کیفی
 قبــول، قابــ  صــور  بــه شــهر یــک در عامــ  هــر  (1اســت )جــ.ول  شــ.ه رســاتت دادهزی

 هـای  شاتص برای  شود می بن.ی رتبه تحم  غیرقاب  یا نامطلوب کنن.ه، ناراحت تحم ، قاب 
 بنـ.ی  رتبـه  شـهر،  در کنن.گا  مشارکت و متخصص تحلیلگرا  تی  قضاو  براساس کیفی،
 نقـاط  از تعـ.ادی  نسـبی  عملکـرد  براسـاس  بن.ی هرتب کمی، های شاتص برای  شود می اعطا
    شود می محاسبه تارجی ۀداد

 مح.ودۀ در امتیازی تا شون. داده می وز  و آوری جمع امتیازها در مرحل  سو،،
 درنظـر  ایـ.ئال  100 و امتیـاز  تحمـ   غیرقابـ   1 آ  امتیـاز  در که دست آی. به 100 تا 1

 بـرای  امتیـاز  صور  به ه  و کلی نمرۀ  صور به ه  پذیری زیست رتب   شود می گرفته
پـذیری بـه ترتیـب زیـر      بن.ی درجا  زیست در ای  رتبه  شود )هما ( می ارائه دسته هر

 است:
 دارد  وجود زن.گی استان.اردهای برای کمی های چالش ،100تا 80امتیازـ 
 هـای  جنبـه  از برتـی  امـا  اسـت،  تـوب  کلی طور به روزمره زن.گی ،80تا 70امتیاز ـ 

  باش. داشته همراه به را مشکالتی است ممک  ن.گیز
 گذارد  می تثییر روزمره زن.گی بر منفی عوام  ،70تا 60امتیاز ـ 
 است  مح.ود ای مالحظه قاب  طور به پذیری زیست ،60تا 50امتیاز ـ 
  است )هما ( ش.ه مح.ود ش.  به زن.گی های جنبه بیشتر تر ک  یا 50 امتیازـ 
 

 اطالعـا   واحـ. )ها بر حسب درص.  اکونومیست و وز  آ  اطالعا  واح. پذیری ای زیسته شاتص   1جدول 
 ( 2021 اکونومیست،

 

 ها از نمرة کل ها و درصد وزن آن شاخص

 درصد( 25ثبات )
مراقبت بهداشتی 

 درصد( 20)
فرهنگ و محیط 

 درصد( 25زیست )
 10آموزش )
 درصد(

 20ها ) زیرساخت
 درصد(

 متغیرها

جرای   میزا  شیوع
 ترد

دسترسی به 
های  مراقبت

 به.اشتی تصوصی

دسترسی به آموزش  میزا  رطوبت / دما
 تصوصی

 ها راه  کیفیت شبک

میزا  شیوع جرای  
 تش 

ِهای  کیفیت مراقبت
 به.اشتی تصوصی

 ب.ی آب و هوا
 برای مسافرا 

کیفیت آموزش 
 تصوصی

کیفیت حم  و نق  
 عمومی

دسترسی به  ته.ی. ترور
ای ه مراقبت

 به.اشتی عمومی

های  شاتص اداری فساد میزا 
 آموزش عمومی

های  کیفیت لینک
 المللی بی 



 305       19گیری کووید ـ شهری در عصر همه های های سکونتگاه چالش

 

 1جدول ادامة 

 

 ها از نمرة کل ها و درصد وزن آن شاخص

 درصد( 25ثبات )
مراقبت بهداشتی 

 درصد( 20)

فرهنگ و محیط 
 25زیست )

 درصد(

 10آموزش )
 درصد(

 20ها ) زیرساخت
 درصد(

 

ته.ی. مناقشه 
 امینظ

های  کیفیت مراقبت
 به.اشتی عمومی

 و ممیزی میزا 
 سانسور

دسترسی به مسک   
 با کیفیت توب

ته.ی. تشونت/ 
 ناآرامی م.نی

دسترسی به 
داروهای ب.و  

 نسخه

های  دسترسی
 ورزشی

 انرژی تثمی کیفیت  

های  شاتص 
های  مراقبت

 به.اشت عمومی

های  دسترسی
 فرهنگی

 آب تثمی کیفیت  

 از کیفیت ارتباطا   نوشی.نی غذا و  
 دور راه

کاالها و ت.ما    
 مصرفی

  

 

 پذیری شهرها بر زیست 19کووید تأثیر
ــه 19-کوویــ. گیــری همــه ــثییر دلیــ  ب ــر آ  ت  و به.اشــتی هــای مراقبــت هــای زیرســاتت ب

 فرهن  به.اشت، های بخش که ها دولت توسط ش.ه اعمال  قرنطین اق.اما  و ها مح.ودیت
 از بسـیاری  در زنـ.گی  شـرایط  اسـت،  داده قـرار  فشـار  تحـت  را آمـوزش  و ستزی محیط و

 بـرای  ج.یـ.  هـای  شـاتص  معرفـی  بـا  گیـری  همه تثییر  است داده قرار تثییر تحت را شهرها
 پـذیری  زیسـت  کلـی  امتیـاز  در شـهر،  هـر  بـرای  ها مح.ودیت و استرس سطوح ای  ارزیابی
  است ش.ه گنمان.ه
 ؛به.اشتی ایه مراقبت منابع بر استرسـ 
 ؛محلی ورزشی روی.ادهای در مح.ودیتـ 
 ؛تئاترها و سینماها در مح.ودیتـ 
 ؛موسیقی های کنسر  در مح.ودیتـ 
 ؛شبانه های کلوپ و ها شاپ کافی ها، کافه ،ها آ رستور در مح.ودیتـ 
  آموزشی مؤسسا  در مح.ودیتـ 
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 شـهر  140 پـذیری  زیسـت  شـاتص  در زیـادی  نوسـانا   باع  19کووی. گیری همه
 و فرهنـ   آمـوزش،  به.اشـتی،  هـای  مراقبـت  یبـا ، : بنـ.ی  رتبه ۀحوز پن  ارزیابی درمورد
 است: ش.ه ها زیرساتت و زیست، محیط

 از قبــ  امتیـاز  میــانگی  بـا  مقایسـه  در جهــانی پـذیری  زیسـت  ۀنمــر کلـی  میـانگی   ●
   است یافته کاهش امتیاز هفت گیری، همه

 ویـروس  گیـری  همـه  تـر  سریع مهار برای شهر توانایی  دلی به نیوزیلن.، در اوکلن.، ●
 سراسـر  در دیگـر شـهرها   تـال   بـر  ها، مح.ودیت برداشت  درنتیمه و( 19-کووی.) کرونا
  دارد قرار اکونومیست اطالعا  واح. پذیری زیست بن.ی رتبه ص.ر در جها ،

 هسـتن.،  ااسترالی یا نیوزلن. در 2021 مارس نظرسنمی در برتر شهر ده از شهر شش ●
 داشته عادی نسبتاً زن.گی تا است داده را مکا ا ای  ساکنا  به مرزی ش.ی. کنترل که جایی
  باشن.

 و فرهنگـی  رویـ.ادهای  محـ.ود کـرد    با کانادایی و اروپایی شهرهای از بسیاری ●
  ان. کرده سقوط بن.ی رتبه در ،ها ا رستور و م.ارس بست  و ورزشی

 ان.  بوده شاه. را یتر ک  تغییرا  بن.ی رتبه پایی  های رده ●
 جهـا   شـهرهای  اکثـر  در گیـری  همـه  شـروع  از پس به.اشتی های مراقبت نمرا  ●
 و آسـیا   منطقـ  و غربـی  اروپـای  در ان. دی.ه را آسیب ی تر ک  که شهرهایی و یافت کاهش

  ان. ش.ه متمرکز اقیانوسیه
 

 توسعة شهریشهرنشینی و  ةآثار کرونا بر حوز
 و شهرسـازی، شهرنشـینی   شـهری،  حـوزۀ  هـا و مسـائلی در   چـالش  کرونا، وسویر گسترش

 و اقتصـادی  اجتمـاعی،  گونـاگو   ابعـاد  در فزاینـ.ه  تـراک   تبعـا    واسـط  هبـ  توسع  شـهری 
گیری  جمله آیار ای  همهازشهری به همراه دارد    جامع سالمت و به.اشت و محیطی زیست
مـوارد زیـر   ( 1399زیربنـایی،   مطالعـا   دفتـر  اسـالمی،  شـورای  مملس های پژوهش )مرکز
 است:

گـذاری اجتمـاعی،    ه مانـ.  و رعایـت الزامـا  فاصـله    ـدر تانـ  ت:ـــ ـ الگوی سکون
لحاظ نبود فضـای مناسـب کالبـ.ی در واحـ.های      های اجتماعی به برتی آسیب ۀدهن. شک 

 ناشـی از آ ، ایمـاد بـا، سـبز،      سکونتی است  برای ایـ  چـالش و مسـائ   مسکونی و فضای 
بـاز، مشـاعا     نظر گرفت  بالک  در تمامی واح.های مسکونی با دسترسی به فضای کامالًدر
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 شود  با دسترسی با محیط بیرو  و فضای ام  باز کودکا  پیشنهاد می

نـوع طراحـی و شـک  شـهر بـر انتقـال        محـور:  های خودکفا و شهرسازی محلـه  ـ محله
شـود    بیشتر مرد، و گسترش آ  منمـر مـی  و ایر فر، شهر به تعام  است داشته  تثییرویروس 

هــای طراحــی تمرکزگــرا و  آمــ.ها در شــهر تــا حــ. زیــادی بــه شــیوه و کنتــرل رفــت مکـا  ا
گـرا باعـ  تشـکی       تمرکز ت.ما  در شهرهای تمرکزمتمرکز فر، شهری بستگی داردغیر

شــود  در مقابــ  در شــهرهای  هــای بــزر  و افــزایش احتمــال انتقــال ویــروس مــی  تممــع
کنـ.    آمـ.ها را محـ.ود مـی    و هـای شـهر، رفـت    رکز و تودکفایی هر یـک از بخـش  غیرمتم

مرکزی .مرکزی یا مرکزیت قوی به سـمت سـاتتار چنـ    بنابرای  تغییر ساتتار شهری از تک
ت.ما  در سطح محلـه یـا در    تثمی موجب کاهش اتکا به تودرو و حم  و نق  عمومی و 

 شود  های کوتاه می مسافت

ی شهری مانن. شـیوع کرونـا، تودکفـایی    ها ا در شرایط بروز بحر ـ نهادهای محلی:
کنـ.  اقـ.اما  ایـ      های شهر و مـ.یریت در مقیـاس محلـی اهمیـت زیـادی پیـ.ا مـی        محله

و نهادهـای اجتمـاعی همچـو  مسـاج.، مراکـز       هـا  ا سـازم  بـر  مبتنـی ای بایـ.   م.یریت محله
   بگیرد محله شک  گری توسع نیکوکاری، شورای محله، دفاتر تسهی 

در شرایط ابتال به کرونا سیست  حم  و نق  عمومی شهری بای.  ـ حمل و نقل شهری:
گـذاری در فضـاهای    هـا، عالمـت   گری بیماری در پایانه با شرایط ج.ی. سازگار شود  غربال

براسـاس تـراک    دهـی   تـ.ما   ۀهـا و نحـو   طراحی ایستگاه  استفاده و تغییرا  در زمینمورد
اجتمـاعی،    با ه.  تروی  فاصـل  ها تیابا تمهی.ا  هستن.  بازطراحی  ای   جملجمعیت از

و  روهـای ج.یـ. و ایمـاد    ی شـلوغ و تمـاری، سـاتت پیـاده    هـا  مکا روها در  تعریض پیاده
 جمله دیگر اق.اما  هستن. تعریض تطوط دوچرته از

 

 روان سالمت و شهری محیط بین ةرابط
 از جلـوگیری  و کامـ   جسـمی  سـالمت  ارتقـای  در شـهری  ۀشـ.  سـاتته  محیط ق.ر  نفوذ

 19-کوویـ.  گیـری  همـه   شهری اسـت  طراحی و ریزی برنامه اصلی های پایه از یکی آسیب،
 موردتوجـه  گسـترده  طـور  به روا  سالمت بر شهری طراحی و ریزی برنامه تثییر تا باع  ش.

    گیرد قرار
 طــول در جوامـع  و مـرد،  از محافظـت  بـرای  شـ.ه  طراحـی  هـای  سیاسـت  از بسـیاری 

 و تعامـ   ۀنحـو  بـر  عمیقـی  تـثییر  اجتمـاعی،  گـذاری  فاصـله  ویـژه  بـه  ،19-کووی. گیری همه
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 بـرای  شـهری  طراحـی  اصـول  بـا  مسـتقیماً  تـثییر  ایـ    اسـت  داشته یک.یگر کنار در زن.گی
 قـرار  جسـمی  هـای  بیمـاری  تـثییر  تحت نفر ها میلیو  که درحالی  است مرتبط روا  سالمت
 بـوده  شـناتتی  روا  جها  جمعیت اکثریت برای گیری همه ای  غالب شخصی تثییر گرفتن.،

 و اضـطراب  اطمینـا ،  عـ.،  از مختلفـی  درجـا   با 19ـ  کووی. افراد، از بسیاری برای  است
 تعامـ   توانـایی  همـه،  از تر مه  و زن.گی های برنامه امنیت، و معیشت عزیزا ، داد  ازدست
 کـه  روانـی  سـالمت  عواقـب  بـا  وانـی ر سالمت مشکال   ش. می جها  مشخص با نامح.ود

   (2021 ،1ش. )روی و مک کی تش.ی. و آغاز باش.، داشته ادامه ها سال شود می بینی پیش
 در اجراشـ.ه  شـهری  طراحی اق.اما  و ها ریزی برنامه ها، سیاست بیشتر اصلی ه. 

 عمـومی،  فضـاهای  در تغییـرا   که درحالی  بود 19-کووی. انتقال کاهش گیری، همه طول
 سـالمت  بـر  فراگیر تثییر آ  جانبی  عارض یک شود، باع  می را ویروس برابر در محافظت

 ورزشـی  فرهنگی، تفریحی، اشتغال، تماری، مراکز ش.  مح.ود یا بسته با  است افراد روا 
 هـای  فرصـت  یکـ.یگر،  بـه  فیزیکـی  نزدیکـی  در قـانونی  هـای  مح.ودیت با و دانشگاهی، و

 روا  سـالمت  از شـ. تـا   محـ.ود  ورزش و بـازی  معاشـر ،  هـایی ماننـ.   فعالیت در شرکت
 اجتمـاعی  گذاری گذاری روی زمی  برای رعایت فاصله نشانه مانن. اق.اماتی  شود محافظت

 جوامـع  و منـاط   بـا  افـراد  تعامـ   ۀنحـو  ایم ،  فاصل در روی پیاده تسهی  برای ها بست  راه و
  داد تغییر را تود محلی

 تـر  کننـ.ه  روشـ   و تـر  دلخراش شهر، باالی تراک  ۀان.از به محیطی هیچ در تغییر ای 
 را شـهری  وآمـ.های  رفـت  یابـت  ریـت  ویـروس   گیـری  همـه  جها ، سرتاسر در  است نبوده

  کـرد  تغییـر  شـهرها  از مـرد،  ۀاسـتفاد  هـای  روش کـار،  ایـ   انما، با و داد کاهش یا متوق 
 أمبـ.  تنهـا  گیـری  همه از پیش که ن.ش. محبوس هایی محله و ها تانه در ناگها  نفر ها میلیو 
 طـول  در کـه  محـ.ودی  فضـای  در  بـود  شـهر  سراسـر  در تفـریح  و کار برای ها آ  حرکت

 و یافـت  افـزایش  محلـه  و تانـه  اهمیـت  آمـ.،  وجود به 19 -کووی. مختل  های مح.ودیت
 چـه  و گـذارد  مـی  تـثییر  فـردی  سالمت بر روزمره های محیط چگونه اینکه از  فزاین.ه طور به

  ش. شود، روشنگری ایماد می احساسی
 است هایی سیاست به پاسخ ایماد ش.، شهری طراحا  و ریزا  برنامه برای که چالشی

 مـرد،  چگونـه : هستن. روا  سالمت حف  حال عی  در و ویروس انتقال کاهش تواستار که
 در گـرفت   قـرار  افـزایش  بـ.و   تواننـ.  مـی  چگونـه  و ه ؟ از ج.ا اما باشن.، ه  با توانن. می

                                                                                                                                        
1.  Roe & McCay 
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 بازیـابی  و محافظـت  بـه  که باشن. داشته دسترسی هایی فعالیت و ها محیط به ویروس، معرض
 ریـزا ،  برنامـه  گـذارا ،  سیاسـت  کنـ.؟  می کمک دشوار دورا  ای  در ها آ  روانی سالمت
  فاصـل  حفـ   بـرای  توانـ.  اقـ.اماتی مـی   که دریافتن. یکسا  طور به جامعه اعضای و طراحا 
 فضـاهای  بـه  دسترسـی  بـه  نیـاز  همچنـا   شـوی ،  شکوفا بخواهی  اگر اما شود، انما، فیزیکی
 اجتمـاعی  ارتباطـا   از بـرد   لـذ   حواسـما ؛  اسـتفاده از  بـرای  داریـ ؛  آبـی  و سبز طبیعی

 مشـارکت  احسـاس  و ایمـ ؛  بـازی  و سـواری  دوچرتـه  روی و پیاده توانایی مه ؛ و معمولی
 نسـبتاً  همگـی  کـه  ما  متنوع نیازهای و ها ویژگی ها، هویت با شهرما ، زن.گی در داشت  در

    هستن. حمایت و احترا، موردتوجه،
 نقاط به مرد، که بود ای  19-کووی. تحمیلی های مح.ودیت بارز پیام.های از یکی

 مثبـت  ایـرا   بـه  تـا  کردنـ.  پیـ.ا  گـرایش  هـا  رودتانـه  حاشیه و ها پارک مانن. محلی زیبای
نکتـه را تـاطر    تقاضاها ایـ   افزایش  باشن. داشته دسترسی رفاه و روا  سالمت برای طبیعت

 ،هـا  آ  کیفیت و کمیت دسترسی، مقاب  در طبیعی یها مکا  برای چق.ر که نشا  می سازد
 آنقـ.ر  بـازی  هـای  زمـی   و هـا  پارک از برتی  هستی  قائ  شهر ارزش ساکنا  برای ویژه به

 از بـیش  ازدحا، از جلوگیری برای ها آ   بست به ممبور شهرها که ان. مورد توجه قرار گرفته
 و امتیـاز  از نمـادی  بـه  هـا  باغ مانن. سبز فضای به تصوصی دسترسی میا  ای  در  هستن. ح.
 عـ.الت  برقـراری  در عمـومی  یهـا  ا بوسـت  نقـش  آ ، بـه  پاسـخ  در و شـ.  تب.ی  ع.التی بی

 سراسـر  در ای فزاین.ه طور به که تقاضا ای  به تر مناسب پاسخ  یافت بیشتری اهمیت اجتماعی
 سـازی  مکـا   هـای  راهبـرد  پذیرش بلکه نیست، موجود های پارک بست  ش.ه، پذیرفته جها 
 عمـومی  فضاهای سایر و شهر یها تیابا  در را سازگار و ج.ی. مانن. پارک فضاهای که بود

 بـرای  تقاضـا  احتمـاالً  19-کوویـ.  گیـری  همـه  طول در ها بینش درازم. ، در  داد گسترش
 ای، محلـه  هـای  پـارک  بـه  تـر  گسـترده  محلی دسترسی و ها تانه برای بیشتر های باغ/ها ک بال
   (2021 ،کن. )روی و مک کی می ایماد را سبز فضاهای دیگر و ها باغچه ها، باغ

 /اجتمـاعی  گـذاری  فاصله ایماد برای زیرساتتی تغییرا  توجه قاب  شتاب دیگر، پیام.
 و پیـاده  عـابرا   تعـ.اد  افزایش با  است ش.ه الزامی ها دولت از بسیاری توسط که است فیزیکی
 نقـ   و حمـ   هـای  ایسـتگاه  و راننـ.گی  و راهنمـایی  هـای  چـراغ  در ازدحا، و سوارا  دوچرته
 امکـا   هـا،  مکـا   از بسـیاری  در کـه  شـ.ن.  مواجـه  معما ای  با طراحا  و ریزا  برنامه عمومی،
-کوویـ.  است  غیرممک  ه  و ضروری ه  عمومی در فضاهای ایم  فاصل  در مرد، حرکت

 چنـ.ی    طلبـ.  مـی  را فوری های ح  راه که کرد را ایماد شخصی فضای برای ج.ی.ی نیاز 19
 بـه  بـاز  فضـای  در تفـریح  و روی پیـاده  بـرای  محور مرد، های تیابا  به دستیابی برای موانع دهه
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: ارائـه شـ.ن.   هرنشینیش م.  کوتاه راهبردهای  ش. برطر  جها  سراسر شهرهای در سرعت
 در  آرا، و راه پیـاده  هـای  تیابـا   و سـواری،  دوچرته ج.ی. تطوط افزود  روها، پیاده تعریض
 رسـی.  مـی  نظـر  بـه  کـه  طـور  آ  تغییـر  کـه  انـ.  کـرده  یابـت  شـهرها   ایماد ش.ن. جها  سرتاسر

  دارد وجود راهی دارد، وجود اراده که جایی: نیست غیرممک 

 ازجملـه  ،هـا  آ  آوری تـاب  کـه  شون. متوجه شهرها تا ش.ه باع  19-کووی.  تمرب
 هایشـا   دارایـی  از حـ.اکثری  ۀاسـتفاد  بـرای  هـا  آ  پـذیری  انعطـا   به اقتصادی، آوری تاب

 طـور  بـه  که تفریحی و فرهنگی ورزشی، اشتغال، آموزشی، ا مکانهمه ا ای  با  دارد بستگی
 تـر  تالقانـه  کـرد  را ممبـور  شهرها ،دارن. قرار ضعی   تهوی با سرپوشی.ه فضاهای در سنتی

 فکـر  بیرونـی  تصوصـی  و عمومی فضاهای و ها تیابا  از وجب هر از بهینه ۀاستفاد درمورد
 آزمـایش  بـرای  ابـزاری  عنـوا   بـه  را واقعـی  شهرسـازی  پیشـرفت  گیـری  همـه  شـرایط   کنن.
 تغییـر  بـرای  هزینـه  صـر   از پـیش  رفـاه  و سـالمت  ارتقـای  بـرای  موقـت  فضـایی  های ای.ه

 شــهری راهبردهــای در جوامــع مشــارکت  اســت ســرعت بخشــی.ه دائمــی هــای زیرســاتت
 ممـ.د  طراحـی  در چـه  را اجتمـاعی   سـرمای  و توانمن.سـازی  مشـترک،  طراحی و تاکتیکی
 اجـرا،  فضـاهای  بـرای  هنـر،  بـرای  بـازی،  برای سواری، دوچرته و روی پیاده برای ها تیابا 
 جلسـا   و بـاز  فضـای  در درس هـای  سکـال  بـرای  حتـی  معاشـر ،  برای غذاتوری، برای

  (2021 ،داد )روی و مک کی فعالیت ارتقا برای ج.ی. یها مکا  گشود  برای و کاری،
 نیازهـای  و مـرد،  زنـ.گی  مختلـ   هـای  شـیوه  درمـورد  ج.یـ.ی  بیـنش  19-کووی.

 کـه  افـرادی   کـرد  آشکار را های نابرابری از بسیاری است؛ داده ارائه شهر در ها آ  متفاو 
 زنـ.گی  عمـو،  دیـ.  معـرض  در مه  مشاغ  با و باغچه، ب.و  و شلوغ های تانه در فقر، در
 معرض در بیشتر دارن.، معمولی و آسا  عمومی ونق  حم  وسای  به بیشتری نیاز و کنن. می

 از گـاهی  بفهمنـ.،  را رسـمی  زبـا   توانسـتن.  نمی که افرادی  بودن. ویروس ای  به ابتال تطر
 بـه  مبتالیـا   و مسـ   افـراد  بـرای  تنهـایی  تطـر   شـون.  مـی  حذ  ومیعم به.اشتی های پیا،

 ویـژه  هـای  مراقبـت  و تانه در مان.  به ممبور را ها آ  ش.ن. که مشخص تا  های بیماری
  شـود  نمـی  برآورده اغلب اما ،است ش.ه شناتته کودکا  بازی و اجتماعی نیازهای  کرد می

 نیازهـای  دلیـ   بـه  بینـا  کـ   افـراد  و کردنـ.  مربهت را ماسک از ناشی ارتباطی موانع ناشنوایا 
 از بسـیاری  در 19-کوویـ.  گیری همه  داشتن. جایی هدر جاب موانعی اجتماعی، گذاری فاصله

 زیـادی  افـراد  کـه  موضوع ای  درک و کرد، آشکار را مختل  های پذیری آسیب کشورها،
 بـر  ایـ   و شـود  نمی رآوردهب کنونی ریزی برنامه و طراحی با نیازهایشا  که هستن. شهرها در

 مشارکت گیر، همه بیماری ای  فرد منحصربه موضوع اما  گذارد می تثییر ها آ  روا  سالمت
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 ۀاســتفاد عادالنــه، و داوطلبانــه همکــاری فراگیــر، و تــر متنــوع شــهری طراحــی در را جامعــه
نبـود    مکـ  م سیاسـی  نظـر  از قبالً سرعت بخشی. که هایی ای.ه آزمایش و فضا، از تر عادالنه
 بیـنش،  امـا  شـود،  داد  ازدسـت  و اضـطراب  اطمینـا ،  عـ.،  باع  است ممک  19-کووی.
    دارد همراه به نیز انگیزه الها،،

 

 
 گیـری  همـه .یگر و جایگـاه ریسـک ناشـی از    کـ هـا بـر ی   هـا و بحـرا    گذاری ریسکتثییرارتباط و  ۀنحو   1شکل 

 (11: 1400، ا تهر شهر ریزی برنامه و مطالعا  مرکز)ها  مارییب
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 1شهرسازی ترمیمی
انـ.  بـرای مثـال،     شهرهای جها ، به ویژه در آسـیا، بـرای رشـ. چشـمگیر آمـاده شـ.ه       کال 
میلیـو  نفـر    45درصـ. افـزایش بـه     129با  2050شود که جمعیت پک  تا سال  بینی می پیش

.گی، ها نفـر دیگـر زنـ    درص. از جمعیت جها  در مماور  میلیو  69، 2050برس.  تا سال 
هـای روانـی نیـز در منـاط       اما میزا  استرس، افسردگی و بیمـاری  کار و بازی تواهن. کرد 

جملـه  هـای اجتمـاعی )از   شهری در سطح جها  در حال افـزایش اسـت  تغییـرا  در شـبکه    
های حمایـت اجتمـاعی در شـهرها بـه انـزوا و تنهـایی        های اجتماعی( و سیست  افزایش رسانه

تعام  مرد، و استفاده از فضای باز عمـومی در   ۀبر نحو 19-ی کووی.گیر شود  همه منمر می
شـود:   ال اساسی مطرح میؤگذاشته است  با رش. شهری یک س تثییرشهرهای سراسر جها  

چگونـه بتـوانی     میلیو  نفر دیگر زنـ.گی کنـی ؟   45بتوانی  در مماور  « توبه»واقعاً چق.ر 
 یک انسا  شکوفا شوی ؟ عنوا  هبآمیزی داشته باشی  و  موفقیت زیستی  ه 

 انبـوه  شهرنشـینی  هـای  چالش با مقابله چگونگی یادگیری معنای به 2050 شهر تصور
  شهرهاسـت  اجتمـاعی  و اقتصـادی  سیاسـی،  بافـت  درمورد دقی  تفکر مستلز، امر ای   است
 عظـی   جمعیـت  ای  که است روانی به.اشت های چالش گرفت  درنظر امر ای  اساسی بخش
 حمایـت  بـه  توان. می که هایی زیرساتت به روزافزو  نیاز و ش. تواهن. مواجه آ  با شهری

در  چـارچوبی   شـود  مـی  نیـز  شـهرهایما   طراحی ۀنحو شام  ای   کن. کمک روانی رفاه از
  است «ترمیمی شهرسازی» م.ل مقابله کن.، ها چالش ای  با توان. که می شهر طراحی

 و معمـارا   تـاریخ،  طـول  در  نیسـت  یکـ   و بیسـت  قـر   فـرد  منحصـربه  چـالش  ای 
 مشـابهی  سـؤاال   بـه  گویی پاسخ برای را شهری آرما  اصلی های طرح رویایی، ریزا  برنامه
 تـود  به را امروزی شهری طراحا  ذه  همچنا  که ان. کرده طراحی «پذیری زیست» ۀدربار

)روی و  انـ.  نش.ه ق مح بای. که طور آ  ها دی.گاه ای  از گرچه بسیاری  است کرده مشغول
   (1 ،  2021 ،مک کی
 بــرای گرایانــه آرمــا  طرحــی عنــوا  بـه  را «شــهر بــاغ» هــاوارد ابنــزر ،1900  دهـ  در

 بـا   کـرد  پیشـنهاد  لنـ.   جمعیت از پر و شلوغ های زاغه به مستقی  پاسخی و ج.ی. ای جامعه
ازجملـه بـاغ شـهر    ) لن.  روستایی ۀدورافتاد مناط  در ج.ی.ی شهرهای او، دی.گاه از الها،

  آم.نـ.  وجـود  بـه ( 2ش.ه ابسـفیت  ان.ازی راه مم.داً شهر باغ امروز، و ،1920  ده در ولوی 

                                                                                                                                        
1.  restorative 

2.   Ebbsfeet 
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 حـس  هرگونـه  فاق. «فرهنگی یها ا بیاب» و «روح بی های حومه» عنوا  به ج.ی. شهرهای ای 
 ( 2015 ،1گیلیبران.) شون. می توان.ه «روح» یا مکا 

 بـا  شـهری  کـرد،  را پیشـنهاد ( تابـا   شهر) دیگری طرح لوکوربوزیه، ،1920  ده در
 وسـیع  تـالی  زارهـای  چمـ   با ان.، ش.ه متص  ه  به آسمانی های پ  با که ای شیشه های برج
 ایتالیـایی  معمار توسط طبقه چن. شهرهای از مشابهی تصاویر  ان. ش.ه پراکن.ه ها برج بی  که

 محصـول  متـروپلیس،  برای ساتت فیل  3 الن فریتز بخش الها، که ش. ارائه 2الیا س  آنتونیو
  ها مونوری  و آسانسورها مرتفع، های گذرگاه با شهری از نگر آین.ه ان.ازی چش  بود؛ 1927
 بخـش  الهـا،  بعـ.اً  ایـ  اصـول   اگرچه ،نرسی.ن. نتیمه به هرگز شهری آرما  های دی.گاه ای 

بـاز   یـک  امـروز،  و .همتحـ  ایـاال   و بریتانیـا  در جنـ   از پـس  اجتماعی  بلن.مرتب مساک 
 چـی ،  در انحصـاری  و تصوصـی ( عمـ.تاً ) هـای  توسـعه  بـرای  م.رنیستی ان.از تصویر چش 

 آسـمانی  هـای  بـاغ  بـا  ـــ  نگـر  آینـ.ه  «عمـودی  شـهرهای » ایـ    سنگاپور شـ.  و کن  هن 
 و کننـ.  مـی  حمایـت  انسـانی  تعل  از ها آ  چگونه ساتت؟ تواهن. دنیایی چه ـــ سرسبزشا 

 هـا  آ  سـواب   کـه  شـ.  تواهنـ.  موف  جایی در ها آ  آیا و کنن.؟ می نزدیک ه  به را مرد،
 اجتمـاعی  بافت بتوان. شهری شناسی گونه ای  که دارن. تردی. برتی است؟ تورده شکست

   (85 ،  2019 ،4کن. )کونزی  پشتیبانی را ما شهرهای موردنیاز اقتصادی و
 رویکـردی  در  نـ.ارد  نگرـ آین.ه یا ـ رادیکال ان.از چش  یک به نیازی آین.ه سال  شهر

 و شـهری  ریـزی  برنامـه  مقـ.،  تـط  در زنـ.گی  کیفیـت  و تن.رستی روا ، سالمت «تر آرا،»
را بنیـا    ترمیمـی  هـای  محـیط  تحقیقـا   اصـول  ایـ  رویکـرد    گیرد می قرار شهری طراحی

 شـهری  طراحـی  چگونـه  ده. می نشا  که کن. را تقویت می علمی شواه. کن. و گذاری می
 شـهرهای  شـام   ترمیمـی  شهرسـازی  هـای  مشخصـه   کنـ.  حمایت روا  سالمت از توان. یم

 شـهری؛  فـر،  در بـاال  کیفیـت  بـا  شناسـی  زیبـایی  مـؤیر؛  یـابی  راه هـای  سیسـت   و ه  به متص 
 بـه  و کن.؛ می پشتیبانی مرد، ۀروزمر های فعالیت از است که چن.عملکردی و پویا های محله

 لحظـا   بـرای  شـرایط محیطـی   بـه  همچنـی   ایـ  مـ.ل    ده. اجازه می شهر  هست در طبیعت
 یـک  یـا  فرهنگیچنـ.  جـوش  و پرجنـب  بازار یک  تمرب مانن.،: شهری زن.گی «اپیزودیک»

   (2 ،  2021 ،)روی و مک کیتوجه دارد  اجتماعی تعام 

                                                                                                                                        
1.  Gillibrand 

2.   Antonio Sant’Elia 

3.  Fritz Lang  
4.  Kunzig 
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 در جـا  همـه  در روا  سالمت مشکال  بار روان: سالمت برای جدید شهری پارادایم
رو بـه افـزایش    هـای  نرخ با است، افزایش حال در یکسا  طور به فقیر و رفهم کشورهای میا 

 تشـونت  افـزایش  با که سانحه، از پس استرس اتتالل و افسردگی اضطراب، مانن. شرایطی
 حقـو   نقـض  و تفرقـه،  و سیاسـی  های درگیری ساز، انسا  و طبیعی بالیای از ناشی آسیب و

 سراسـر  در نـاتوانی  اصـلی  عامـ   افسـردگی (  2018 ،همکارا  و 1پات ) شود بشر تش.ی. می
 زنـ.گی  از مقطعـی  در نفـر  یـک  نفـر  چهار هر از و( 2015 ،همکارا  و 2ووس) است جها 
 اقتصـادی   هزینـ (  2001 ،سازما  به.اشت جهانی) شود می روا  سالمت مشک  دچار تود

 بـه  2030 سـال  تـا  دشو می بینی پیش و است زیاد بسیار جامعه برای روانی های بیماری جهانی
 کـار  شـرایط محـیط   تثییر دلی  به بیشتر که ،(2018 ،همکارا  و پات ) برس. دالر تریلیو  16

ــرای ــزر  ب ــاال  ب ــکال  دارای س ــالمت مش ــت روا  س ــی  اس ــه دسترس ــت ب ــای مراقب  ه
 مزایـای  کـه  حـالی  در(  همـا  ) اسـت  ناکـافی  اغلـب  جهـا   سراسر در مناسب پزشکی روا 

  تمربـ  تطـر  ،(2008 ،3دای) دارد وجود یروتمن. افراد برای ویژه به ،شهری زن.گی سالمتی
 افـزایش  شـهر  در زنـ.گی  بـا  اسکیزوفرنی، تا افسردگی از روا ، سالمت ج.ی اتتالل یک
 قرار افزایش دلی  به تطر ای  که است ای  بر اعتقاد(  2011 ،و همکارا  4ل.ربوگ ) یاب. می

 ازدحـا،  معـرض  در بیشتر گیری قرار ازجمله رها،شه در اجتماعی استرس معرض در گرفت 
  است جنایت و جر، و تشونت ح.، از بیش

 کـافی  سـادگی  بـه  آ  حـ   بـرای  موجـود  هـای  زیرسـاتت  له،ئمس مقیاس به توجه با
 از یکـی   اسـت  موردنیاز روا  سالمت از حمایت برای ج.ی.ی های پارادای  بنابرای   نیست
 «ترمیمـی  شهرسـازی » را آ  کـه  اسـت  ج.ی. روا  متسال شهرسازی پیشنهادی، های حوزه
  (5 ،  2021 ،)روی و مک کی نامن. می

 عملکـرد  و تمربـه  به که است ای پیچی.ه ساتتار روا  سالمت روان: چیستی سالمت
هـای   روش بـه  که) روا  سالمت وجود(  2001 ،5دسی و رایا ) شود می مربوط فرد هر  بهین

 و نگـر  کـ   مفهـو،  یـک ( شـود  مـی  تعریـ   شـناتتی  روا  رش. و سالمت برحسب مختل 
 ،(لــذ  و شــادی ماننــ.) جویانــه لــذ  بهزیســتی اصــلی  لفــؤم از ســه و ترکیبــی عــ.یچن.بُ

                                                                                                                                        
1.  Patel 

2.  Vos 

3.  Dye 

4.   Lederbogen 

5.   Ryan & Deci 
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 روابط و ارتبـاط  مانن.) اجتماعی بهزیستی و( کمالو  معنا، آمال، مانن.) گرا فضیلت بهزیستی
 از حـالتی  عنـوا   به را روا  سالمت( WHO) به.اشت جهانی سازما   است (دیگرا  سال  با

 بـا  بتوانـ.  کنـ.،  درک را تودۀ بالقو های توانایی فرد هر آ  در که کن. می تعری  بهزیستی
 بـه  بتوانـ.  و باشـ.  داشـته  یمـربخش  و مول. کار بتوان. بیای.، کنار زن.گی عادی های استرس
 میـزا   عبـار  دیگـر شـام     هبـ (  2004 ،به.اشـت جهـانی   سـازما  ) کنـ.  کمـک  اش جامعه

 و رضـایت  میـزا   و عالی  تنوع ما، اجتماعی روابط کیفیت ما، عاطفی وضعیت ما، عملکرد
 است  زن.گی از ما توشحالی

 روا  سـالمت  مشـکال   «رفـع » برای تالش بر تمرکز که است معتق.( 2007) 1کییز
 از حمایـت   کـرد  نخواهـ.  حفـ   را شکوفا  جامع یک تنهایی به و است نادرست رویکردی
 به نیاز ای  کار(  2019 ،کییز) است مه  ان.ازه هما  به روانی ه  رفاه برای سا ان شکوفایی

 بـر  تمرکـز  شـهرها،  طراحی ۀنحو برای( سالمت ارتقای) «2سالوتوژنیک» واقعاً رویکرد یک
ــای ویژگــی ــا را بهزیســتی کــه اجتمــاعی و فیزیکــی ه ــی ارتق ــ.، م ــی  و دهن ــا  همچن  درم
 روا  سـالمت  ج.یـ.  شهرسـازی  یـک  بـه  توجـه   دارد روانـی  سـالمت  تا  های تشخیص

 ایسلن. به و نیوزلن. بوتا ، مانن. ها دولت از برتی زیرا کن.، می پی.ا اهمیت ای فزاین.ه طور به
 روا  انـ.  سـالمت   تمای  پی.ا کرده ملی ناتالص رفاه با معیار اجتماعی پیشرفت گیری ان.ازه

 شـود کـه   گرفتـه مـی   درنظـر  انسـا   اییشـکوف  وجود ه  و روانی بیماری فق.ا  عنوا  به ه 
  نیستن. یک.یگر متقاب 

 شـک   در مهمی عواملی اجتماعی تعامال  و تماس اجتماعی: روانی چیستی سالمت
 میـر  و مـر   افزایش با اجتماعی انزوای  هستن. ها آ  جوامع و افراد روانی بهزیستی به داد 

 ؛2018 همکـارا ،  و 3سـو  الگ) اسـت  مـرتبط  جسـمی  و روانـی  سـالمت  تـر  پایی  سطوح و
 کـه  هسـتن.  جـ.ی  تطر عوام  اجتماعی تعل  فق.ا  و تنهایی(  2017 همکارا ، و 4ریچارد

 از بخشـی  احسـاس  شـام   اجتمـاعی  بهزیسـتی (  2005 ،5جـوینر ) دارنـ.  نقش تودکشی در
 در شـهری  طراحـی  نقـش   شـود  جامعه بود  مـی  آ  از مه  عضوی به اعتقاد و جامعه بود 

 بـا  تمـاس   اسـت  نوظهـور  موردتوجـه  حـوزۀ  یـک  اجتمـاعی  روانـی  سالمت ارمه یا تقویت

                                                                                                                                        
1.  Keyes 

2.  salutogenic  
3.   Laugesen 

4.   Richard 

5.   Joiner 
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 امـا   اسـت  همـراه  اجتمـاعی  سـرمای   افـزایش  و باالتر اجتماعی بهزیستی با شهرها در طبیعت
 عم  جوامع بی  سرزمینی مرزهای عنوا  به توانن. می شهری سبز فضای و بزر  های پارک
   کنن. 

 

 روان سالمت به سیستمی رویکرد
 رویکـردی  نیازمنـ.  و شـود  پرداتتـه  آ  بـه  بایـ.  کـه  اسـت  ای پیچیـ.ه   لئمسـ  روا  متسال

 بـه  رویکـرد  ایـ    اسـت  تفکـر سیسـتمی   دیـ.گاه  از اسـتفاده  بـا  عمومی سالمت به یکپارچه
 کنـ.  مشـخص مـی   متصـ   ک  یک در را ه  به وابسته( متغیرها یا) موارد از بسیاری سالمت

 کـه  کنـ.  مشـخص مـی   عمومی سالمت به سیستمی کردروی یک(  2017 ،همکارا  و 1راتر)
 شـک   تغییـر  با بلکه کرد، ح  ای م.اتله رویکرد یک با توا  نمی را پیچی.ه به.اشتی مسائ 
دسترسـی   کار شـام   ای  روا ، سالمت درمورد  سیست  بای. انما، شود درو  متقاب  عوام 

 بـا  مخالفـت  آمـوزش،  بهبود ابری،نابر و فقر با مبارزه مناسب، روانی به.اشت های مراقبت به
 ماننـ.  غیربـالینی  تـ.ما   از اسـتفاده  مثـال  بـرای ) اجتمـاعی  تـ.ما   و تبعیض، و تشونت
 هر(  2018 ،همکارا  و پات ) شود می (محله یک در اجتماعی ت.ما  و داوطلبانه ت.ما 
 متسـال  پیامـ.های  تعیی  در شهری طراحی نقش شناسایی به نیاز همچنی  یکپارچه رویکرد

  شود می گرفته نادی.ه ش.ه ساتته محیط نقش اغلب گرچه  دارد روا 
 عوامـ    اسـت  مهـ   روا ، سـالمت  کـار  دستور مم.د تنظی  برای ش.ه ساتته محیط

 در گـرفت   قرار کاهش ،سال  و ایم  مسک  تثمی : از ن.ا عبار  پیچی.ه سیست  ای  در مؤیر
 تحلیـ   را شـناتتی  منـابع  کـه ) هـوا  یی پـا  کیفیـت  مانن. محیطی، زای استرس عوام  معرض

 فضـای  در شـ.ه  انمـا،  بـ.نی  فعالیـت  یعنی) «سبز ورزش» برای ها فرصت افزایش و ،(برد می
 تـر  بـزر   سیسـت   یـک  در عوامـ   ایـ   اما  است مرتبط افسردگی میزا  کاهش با که( سبز
 در بزسـ  فضـای  افـزایش  نـ.ارد   وجـود  افسردگی برای دلی  واح.ی هیچ دارن.؛ کنش بره 
 نشود منمر ض. افسردگی های نسخه فوری کاهش به تود تودی به است ممک  محله یک

 تعامـ   یـک  با که ده. انما، زمانی را کار ای  است ممک  اما ،(2018 ،همکارا  و 2هلبیچ)
 کـه  محله، در یک روی پیاده مکا افزایش ا مثال، برای ،شود ترکیب دیگر عوام  با پیچی.ه

 و روا  سـالمت  بـی    رابطـ   دهـ.  مـی  افـزایش  را اجتمـاعی  تعامـ   های فرصت تود  نوب به

                                                                                                                                        
1.  Rutter 

2.   Helbich 
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  اسـت  سیسـت   ایـ   از ـــ  شـ.ه  گرفتـه  نادیـ.ه  اغلـب  و ــ ناپذیر ج.ایی بخشی زیست محیط
 و تر پیچی.ه سیست  ای  در مهمی نقش اما نیستن.، تطی اگرچه محیط و روا  سالمت روابط
  (8 ،  2021 ،)روی و مک کیدارن.  پویا

 مسـک   مثال، برای  است مشهود کامالً شهر بافت کیفیت و روا  سالمت بی  باطارت
 عنـوا   بـه  اجتمـاعی،  اسـترس  به همگی سروص.ا، و جنایت و جر، کیفیت، بی های محله ب.،
 ایـ    کننـ.  مـی  روا ، کمـک  سـالمت  مشـکال   ایمـاد  بـرای  ش.ه شناتته تطر عام  یک

پیونـ.   ایـ    هسـتن.  تر گسترده محیطیـ   ماعیاجت پیون. از بخشی محیطی زای استرس عوام 
 یعنـی  ؛اسـت  شـهر  هـر  ی(سـالمت  بهبـود )زا سالمت های ویژگی برای نقشی شام  همچنی 
 را استرس افراد کنن.، می حمایت سال  رفتارهای از که فرهنگی و اجتماعی کالب.ی، شرایط
  نظریـ  از تفکـر  ای   کنن. می کمک روا  سالمت در آوری تاب ایماد به و دهن. می کاهش

 از پیشـگیری  جـای  بـه  کـه  نظـری  دیـ.گاهی : گرفته ش.ه( 1979) 2آنتونوفسکی 1سالوتوژنز
 هـای  استرس وجود با توانن. می افراد چگونه: پرس. می  دارد تمرکز سالمت ایماد بر بیماری
 بیمـاری  عامـ   بـا  مقایسـه  در تـوب  سـالمتی  ایمـاد  باعـ   چیزی چه بمانن.؟ سال  زن.گی

 و اسـت  محـور  دارایـی  پزشـکی،  زیست کمبودهای بر تمرکز جای به رویکرد ی ا شود؟ می
 سـالمت  ایماد به فعال طور به توان. می اجتماعی و فردی منابع و ها توانایی ک.ا، که پرس. می

 شهر، ی(سالمت بهبود)زا سالمت های ویژگی(  2005 ،3لین.سترو، و اریکسو ) کن. کمک
 و میـادی   ها، پارک نقش شام  ها ویژگی ای : دارن. رارق ترمیمی شهرسازی اصلی  هست در
 و هـا  تیابـا   تعاملی، هنری تثسیسا  و سازی؛ مکا  برای تالقانه های تالش شون.؛ می ها باغ

 ویژگـی  هر ، وتر مس  افراد و جوانا  کودکا ، برای بازی های فرصت روی، پیاده مسیرهای
)روی و کنـ.   مـی  ایمـاد  را روا  سـالمتی  و .کن می پشتیبانی قوی اجتماعی های شبکه از که

  (9 ،  2021 ،مک کی
 

 19-کووید گیری ترمیمی در مقابل همه شهرسازی
 ریـزی  برنامـه  مقـ.،  تط در را زن.گی کیفیت و تن.رستی روا ، سالمت ترمیمی شهرسازی

 براسـاس مفهـو،   ایـ    ده. می قرار 19-کووی. گیری در مقاب  همه شهری طراحی و شهری

                                                                                                                                        
 نگر سالمت   1

2.   Antonovsky 

3.   Lindström and Eriksson 
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 نشـا   کـه  است ترمیمی های محیط نا، به تحقیقا  از ای ممموعه از تمربی شواه. و تئوری
 و اسـترس  افسـردگی،  ذهنـی،  تسـتگی  بهبـود  باعـ   تاصـی  یهـا  مکـا   چگونـه  دهـ.  مـی 

 کـه  اسـت  جهانی ج.ی. شهری راهکار یک براساس همچنی  برنامه ای   شون. می اضطراب
 گیـری  همـه  کـه  کنـ.،  مـی  ادغـا،  شـهری  ریـزی  برنامـه  تر وسیع بافت در را برابری و سالمت
  (9 ،  2021 ،روی و مک کیاست ) کرده متمرکز آ  بر را بیشتری توجه 19-کووی.

 قلـب  را در سـالمت  برابـری  و سـالمت » کنـ.  مـی  توصـیه  سازما  به.اشـت جهـانی  
 سـی  در طـول (  2016 ،سـازما  به.اشـت جهـانی   ) «قرار دهی. [شهر] ریزی برنامه و م.یریت

 سراسـر  در شـهر  1000 از بـیش  در کـه  سازما  به.اشت جهـانی،  سال  شهرهای  رنامب سال،
 کـرده  تروی  را سالمت برای سیستماتیک و جامع ریزی برنامه و ها سیاست ش.ه، اجرا جها 
 اسـت  داشـته  تـوجهی  قابـ   های پیشرفت جنبش ای (  2014 ،سازما  به.اشت جهانی) است

 دوسـت.ار  شـهر  و سـالمن.  سـال   شـهر  بـرای  طراحـی  و رانـی  حکـ   برد پیشمورد در ویژه به)
  اسـت  داده نشـا   زنـ.گی  طـول  در روا  سـالمت  پیامـ.های  بـه  کمـی  توجـه  اما ،(کودک
 و( 2018 ،پاتـ  و همکـارا   ) روا  سـالمت  درمـورد  ج.یـ.  جهـانی  گویو گفت با اکنو ،
 یرو بـر  گـذاری  سـرمایه  بـرای  فرصـتی  ،19 -شـرایط کوویـ.   در عمـومی  بـاز  فضای نقش

 ملـ   سـازما   توسع  پای.ار اه.ا  از یکی  دارد وجود تر گسترده شهری جهانی های راهبرد
 هـوا  کیفیـت  عمومی، نق  و حم  ای، جاده ایمنی به اشاره با( ب 2016 ،سازما  مل ) متح.

 سـال  تـا  را شـهرها » کـه  اسـت  ایـ   فراگیرو  ام  عمومی و سبز اماک  به دسترسی افزایش و
کـه بیـا  شـ.     طـور  همـا  (  11 هـ.  ) «کنـی   پایـ.ار  و پـذیر  انعطـا    ،ایم فراگیر، 2030

 تصـویب  بـه  ،2016 سـازما  ملـ ، کیتـو    3کنفرانس هابیتـا    توسط ج.ی. شهری مانیفست
سـازما   ) اسـت  گنمانـ.ه  پای.ارتر و بهتر ای آین.ه برای ان.ازی چش  در را سالمت که رسی.
 و سـال   زنـ.گی  تضـمی  » توسـع  پایـ.ار   بـرای  مل  سازما  2030 کار دستور(  2017 ،مل 

 توسـع  پایـ.ار   اه.ا (  ال 2016، سازما  مل ) است «سنی  تما، در همه برای رفاه ارتقای
توسـع    بـرای  جهـانی  اسـتان.اردهای  تعیـی   ــ شهری ج.ی. کار دستور و متح. مل  سازما 
 35 شهری

 درمـورد  ه.اشـت جهـانی  سازما  ب با گسترده همکاری با ــ پای.ار و فراگیر عادالنه،
 در سـالمت  ادغـا،  چگـونگی  درمـورد  عملـی  هـای  دسـتورالعم   انتشـار  و شهری، به.اشت

سـازما    و سـازما  ملـ    3 هابیتـا  ) جها  اسـت  سراسر در رانی حک  و شهری ریزی برنامه
 ( 2020 ،به.اشت جهانی
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 «ترمیمـی » شهرسـازی  برای حمایتی چارچوب یک جهانی سیاست های محرک ای 
 مـ.ل  بـ.انی   کـه  اسـت  مهـ   همچنـی    دهن. می ارائه روا  سالمت نتای  بر تمرکز با ج.ی.

 شـهری  های چارچوب دیگر با که کن. می عم  تر بزر  سیست  یک ترمیمی در شهرسازی
 سـیاره  سالمت که است کرب  ک  و کارآم. منابع با شهری یعنی) «بازآفری  شهر» شام  که
 و پایـ.ار  رشـ.  طری  از توان. می که  )دارد پوشانی ه  «ورآ تاب» شهر و( ده. می افزایش را

 مقابـ   در و کن. سازگار ساز انسا  یا طبیعی بالیای مانن. آین.ه، های شوک با را تود فراگیر
 ( کن. می کمک روا  سالمت به تود  نوب به که کن.، مقاومت آ 

 کنـ.  مـی  مـک ک مـا  به که شود می گفته محیطی هر به ترمیمی محیط ترمیمی: محیط
 روزمـره  زنـ.گی  هـای  تواسـته  و استرس ذهنی، تستگی از و کنی  تنظی  را تود احساسا 

 یـا  فیزیولـوژیکی  روانـی،  رفته تحلی  منبع یک از بهبود فراین. عنوا  به ترمی   شوی  تال 
 ادبیــا  بــر حاضــر حــال در نظریــه دو(  2007 ،هارتیــ ) اســت شــ.ه تعریــ  اجتمــاعی

ART) توجه ترمی   نظری: هستن. بغال ترمیمی های محیط
1

 و( 1989 ،کـاپال   و 2کـاپال  ) (
 بـر  هـا  محـیط  تـثییر  بـر  توجـه  تـرمی    نظری(  1983 ،4اولریچ) 3(SRT) استرس کاهش نظری 

 بـر  هـا  محـیط  تـثییر  بـه  اسـترس  کاهش  نظری که درحالی دارد، تمرکز شناتتی های تواسته
  پردازد می فیزیولوژیکی استرس بهبود و عاطفی سالمت

 از غنـی  ذاتـاً  طبیعی شرایط که معتق.ن. کاپال  و کاپال  توجه، ترمی   نظری م.ل در
 هـیچ  بـ.و   را مـا  توجـه  و هسـتن. ( درتـت  شـاته  شک  بر ، نقوش) جذاب های محرک
 مکـا  ا مـا  بـه  کـه  یفراینـ.  کننـ.،  جلـب مـی  ( غیرارادی توجه عنوا  به ش.ه تعری ) تالشی

 کـافی   عالق ،«مالی »العاده  فو  جذابیت با شرایط، ای  کنی   غلبه ذهنی تستگی بر ده. می
 فضـای  که آنق.ر نه اما کنن.، جلب تود به را فرد توجه تا کنن. می ایماد را اطرا  محیط به

 یهـا  تیابـا   مانن.) انسا  توسط ش.ه ساتته شهری های محیط مقاب ، در  ببرن. ازبی  تثم  را
 و کننـ.  مـی  جلب چشمگیری طور به را ما( مستقی ) توجه( ص.ا و سر و ترافیک از پر شهری
 الز، ذهنی تالش تحریک، بر غلبه برای درواقع، گذارن.؛ نمی باقی بازتاب تفکر برای جایی
  (10 ،  2021 ،روی و مک کی) برن. می تحلی  شناتتی نظر از را ما و است

 طبیعـت : کننـ.  مـی  تقویـت  را تـرمی   دور شـ. ،  حـس  ایمـاد  بـا  طبیعـی  های محیط

                                                                                                                                        
1.   attention restoration theory 

2.   Kaplan 

3.   stress reduction theory 

4.   Ulrich 
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 عـالوه،  بـه   کن. ایماد ما  روزمره های تواسته از جغرافیایی یا روانی  فاصل احساس توان. می
 و غنـی  کـافی  ۀانـ.از  بـه » محیطـی  توانـ.  مـی  طبیعت: است مه  انما، ای  کار، مکا میزا  ا
، 1995 ،کـاپال  ) «دهـ.  تشـکی   را کام  دیگـر  جها  یک که کن. ایماد ای گونه به منسم 

 متناسـب : دهنـ.  هـای گونـاگونی ارائـه مـی     قابلیـت  طبیعـی  هـای  محیط درنهایت،  (173  
  مقتضی شرایط محیطی یا تشوی  حمایت و مورد های فعالیت انواع و ما  اه.ا 

 پیشـنهاد  ترمیمـی   تمربـ  یـک  در را متـوالی   مرحلـ  چهـار  توجـه  تـرمی    نظری م.ل
 افکــار از «ذهــ  کــرد  پــاک» اول،(: 197-196 ،  1989 ،کــاپال  و کــاپال ) کنــ. مــی

 چهـار،،  ؛«شناتتی آرامش» یا تفکر فراین. سو،،  مستقی  توجه ظرفیت بازیابی دو،، مزاح ؛
 ایـ    اهـ.ا   و اق.اما  ا ،مکانا ها، اولویت زن.گی فرد، در تثم  ترمی ، تر عمی  وضعیت
 و اپال کـ ) اسـت  «تـری   موردنیـاز مطلـوب   زما  م.  و محیط کیفیت نظر از» م ،ثت فراین.
 باالتری نسبت با شرایط محیطی که ان. داده نشا  مطالعا  زیادی(  197 ،  1989 ،کاپال 

 بـه ( سـازگاری  و وسـعت  بـود ،  دور شـیفتگی،  یعنـی ) کننـ.ه  ترمی  کلی.ی ترکیبا  ای  از
 معـرض  در گـرفت   قـرار  مـورد در ویـژه  بـه  هـا  یافته  کنن. می کمک عاطفی و شناتتی ترمی 
 های گالری ها، کتابخانه ها، کافه) شرایط محیطی سایر برای نتای  برتی با ،طبیعی های محیط
 ( 2012 ،1استاتس) وجود دارد (شهر تاریخی مناط  و ها آکواریو، ها، موزه هنری،

 ،(1991 همکـارا ،  و اولـریش  ؛1983 ،اولـریش ) اسـترس  کاهش  نظری دو،،  نظری
 کـه  اسـت  شـناتتی  زیبـایی  و عـاطفی  سخپا یک محیط، به ما فوری واکنش که کن. می بیا 

 محـیط  یک بصری های محرک توسط عاطفی پاسخ  کن. می تحریک را ب.  استرس پاسخ
دوسـت  ـ   داشـت   دوسـت » فـوری  پاسـخ  یـک  شـام   و شـود  مـی  تحریک( «ترجیح» نا، به)

 اسـترس  های هورمو  و تو  فشار قلب، ضربا  در) فیزیولوژیکی تغییرا  با همراه «ن.اشت 
 یـا ) ترجیحـا   اولـریش،  نظـر  به  کن. می استرس کمک بهبود به که است( کورتیزول مانن.

 پاسخ به ای  کانونی، ای نقطه وجود و صحنه یک پیچی.گی شام  محیط، یک( های ویژگی
  کن. می کمک

 ماننـ. ) فـردی  سـطح  در روانـی  تـرمی   بر ترمیمی های محیط درمورد تحقیقا  بیشتر
 ای  فرض مطـرح  اتیراً،  است ش.ه متمرکز( فردی توی و ل ت و استرس شناتتی، بازیابی
 مزایـایی  که معنی ای  به ؛یاب. گسترش دیگر فرد به است ممک  فرد یک در ترمی  که است

                                                                                                                                        
1.   Staats 
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 ای (  2013 ،همکارا  و 1هارت ) گیرد می قرار تثییر تحت بالفاصله که دارد فردی از فراتر
 مثـال بـرای  ) باشـ.  دیگـری  مهـ   شـخص  ابـ  تم.ی.شـ.ه  ای رابطه شک  به است ممک  مزایا

 یـک  در اسـت  ممکـ   ای  مزایـا  یا ،«دوتایی ترمی » نا، به ،(ق.ردانی یا اعتماد حس افزایش
 ترمیمـی  محـیط  یـک  اینکـه  بـه  توجـه  بـا (  همـا  ) یاب. گسترش «جمعی ترمی » نا، به گروه

متوجـه   بیشتر ما  رافیا اط به نسبت را ما بتوان. دارد مکا ا کن.، می بازیابی را ما توجه ظرفیت
 تعمـی  ( مـا  همکاران یـا  تـانواده  دوسـتا ،  یعنی) ما نزدیکا  به است ممک  مزایا ای   سازد
 را یکـ.یگر  کـه  افـرادی  بـی   تصـادفی  برتوردهـای  از همچنی  جمعی ترمیمی مزایای  یاب.
 در د ز قـ.،  هنگـا،  هـا،  کافـه  در شـاد  تعـامال   از مثـال،  برای ؛آی. می دست به شناسن. نمی

 برتوردهـای  ایـ   در درگیـر  افـراد ( 2009) 2فینگـرم   و بـالو   جشـنواره  یک در یا پارک،
 در مهمـی  نقش ها آ  به و ان. کرده توصی  «بع.ی های غریبه» عنوا  به را پیرامونی اجتماعی

 نیـز  دهـ.  مـی  رخ آ  در کـه  یمکان کیفیت به برتوردها ای  کیفیت  دهن. می اجتماعی رفاه
 از را تـود  نگـاه  ق.یمی، ای محله در رفت  راه حی  در است ممک  مثال، برای  دارد بستگی
 نگـاه  اسـت  ممکـ   دلپذیر، شهری پارک یک در زد  ق.، با اما کنی ، منحر   عابرا سایر
 «بـود  فضـاها  » عنوا  به دومی  «سال،» بگویی  حتی کنی ، معطو  دیگری سمت به را تود

(  کننـ.  مـی  تشـوی   را اجتمـاعی  ارتبـاط  که ام  و اییپذیر فضاهای یعنی) شون. می تعری 
 شـرایطی  چنی  از ناشی مثبت عاطفی سرایت که دهن. می نشا ( 2013) همکارا  و هارتی 

 مـا  بـه  و دهـ.  افـزایش  را  مـا  ارتبـاطی  منـابع  است ممک  همچنی ( انبوه زای روا  سالمت)
 ق.ر  یا ــ جمعی ترمی  هنوز  ی کن اتخاذ تود اطرافیا  به تری هم.النه دی.گاه ده. مکا ا

 اسـت  نگرفتـه  قـرار  موردمطالعه تمربی طور به تعطیال  زما  در جز به ــ ب.اهه برتوردهای
 توانـ.  مـی  اجتماعی برتوردهای نوع ای  چگونه اینکه درک(  2013 ،همکارا  و هارتی )
 مس ، افراد انن.م) هستن. تطر معرض در بیشتر که کن. کمک افرادی در تنهایی با مبارزه به

 سـال  از ییهـا  ا زمـ  در متمرکـز  تالش و م.اتال  برد پیش کمک کن. به توان. می( جوانا 
 در افـراد  کـه (قرنطینـه  /بیمـاری  دلیـ   بـه  حبس تانگی زمانی های دوره ملی، تعطیال  مثالً)

  ن.پذیرتر آسیب تنهایی برابر
 شـکوفایی  بـرای  را ام اجتماعی ظرفیت که است ع.التی یک بی سالمت در نابرابری

  شـود  مـی  پایی  افراد انسانی پتانسی  از مانع آ ، سأر در( طمع و) یرو  و کن. می تضعی 

                                                                                                                                        
1.   Hartig 

2.   Blau & Fingerman 
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 رفـاه  و ضـعی   تحصـیال   ضـعی ،  مسک  نژادی، تبعیض با موضوع ای  جهانی، سطح در
 بـرای  عمر طول که است ای ( متح.ه ایاال  در مثال برای) نتیمه  است ش.ه تش.ی. ضعی 
 هـای  راه از یکـی  ترمیمـی  شهرسـازی   اسـت  کـاهش  حـال  در درواقع جامعه افراد  فقیرتری
 اجتمـاعی  برابـری  و سالمت ها مکا  از برتی رس. می نظر به  است سالمت نابرابری توجه به
 از بیشـتری  تعـ.اد  با ییها مکا  مثال، برای  کنن. می تقویت ها مکا دیگر  به نسبت را بیشتری

 کـاهش  را غنـی  و فقیر بی  روانی بهزیستی شکا  توانن. می شهری تفریحی و سبز ا مکانا
 بهزیسـتی  در اقتصـادی ـ   اجتمـاعی  نابرابری کشور در اروپا، 34 از نظرسنمی یک در  دهن.
 داشـتن.،  شـهری  تفریحی و سبز فضای ا مکانا به توبی دسترسی که افرادی میا  در روانی

 و میچـ  ) بـود  تـر  کـ   درصـ.  40 تن.،داشـ  تـری  ضـعی   دسترسـی  کـه  افرادی با مقایسه در
 فضاهای مثبت ایرا  ده. می نشا  دارد که مطابقت مطالعاتی سایر با ای (  2015 همکارا ،

 و( 2013) میچ   است تر قوی کنن. می تمربه را بیشتری فقر که کسانی برای سالمتی بر سبز
 ایـ   ایمـاد  بـه  که ییها محیط توصی  ان. برای کرده اب.اع را 1«همزاد» اصطالح همکارانش

 را همـزاد  هـای  محـیط  ایرا  ان.کی مطالعا  که درحالی  کنن. می کمک سال  برابری نوع
( هـا  ا بوسـت  بـه  دسترسـی  ازجملـه ) مکـا   های ویژگی از برتی رس. می نظر به ان.، داده نشا 
 رتـر فقی افراد سالمت از و دهن. «افزایش» ها مکا دیگر  از بیش را جمعیت سالمت توانن. می

 تواننـ.  می ییها مکا  نوع چه که است ای  در ترمیمی چارچوب اصلی کی.ثکنن.  ت حمایت
 تـوا   مـی  را هـا  مکا  از هایی ویژگی چه و کنن.؟ تر سال  «مساوی طور به» روانی نظر از را ما
  (12 ،  2021 ،روی و مک کی) کرد؟ توصی  یکسا  عنوا  به

 

 مرمتی شهر چارچوب
 از هـ   و( ونقـ   حمـ   هـای  زیرسـاتت  مـثالً ) کـال   منظـری  از هـ   ترمیمی چارچوب شهر

 زنـ.گی  اتوبـوس،  در زن.گی مانن.) ما ۀروزمر «2اپیزودیک» های فعالیت شام  ترد منظری
 شـهر » مفهـو، ( 1 شـک  ) ترمیمـی  شـهر  در چـارچوب   شـود  می (کافه در زن.گی می.ا ، در

: شـود  مـی  ادغـا،  دیگـر   گون شش با (ش. ذکر باال در که طور هما  همزاد، شهر )یا «فراگیر
 بـه  دسترسـی  رسان.  ح.اکثر به) آبی شهر ،(کن. می وارد شهر  هست به را طبیعت) سبز شهر

 اجتمـاعی  شـهر  ،(حـس  پـن   هـر  پوشـش داد  ) حسـی  شـهر  ،(بهزیسـتی  بـرای  آبـی  محیط

                                                                                                                                        
1.   Equigenesis 

2.   episodic 
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 طریـ   از عـاطفی  و شـناتتی  بهزیسـتی  از حمایت) فعال شهر ،(اجتماعی انسما، از حمایت)
 و تئـوری  ( سـنی    بـازی همـ   تالقیـت و  بـرای  هـا  فرصت  ارائ) بازی قاب  شهر و ،(حرکت

 عمـومی،  به.اشـت  شناسـی،  روا ) مختلـ   علو، ج.ی. تحقیقا  ای  چارچوب با های ای.ه
پشـتیبانی   «ترمیمـی » سیسـت   از جـز   هـر  بـرای ( شـهری  ریـزی  برنامـه  شناسی، مرد، جغرافیا،

   (13 ،  هما ) شود می
 و منظـر  معمـارا   معمـارا ،  ریـزا ،  برنامـه  شـهری،  طراحا  یمی مورد توجهشهر ترم

 هـای  گـروه  هنرمنـ.ا ،  بـازی،  زمی  طراحا  همچنی  اما است، عمومی به.اشت متخصصا 
 با اسـتفاده ) ها مکا  ایماد ۀنحو از بهتری درک کهمن.ن.  هکسانی ه  به آ  عالق و اجتماعی

   دارن. (اجتماعی م.اتال  یا مشهور،تاریخی  یا فرهنگی مصنوعا  هنر، از

 
 ترمیمی شهر چارچوب   2 شکل

 

 چگونـه  و اینکـه  کنـ.  می بیا  را شهری سبز فضای به دسترسی چگونگی :1سبز شهر
 عالئـ   شـ.   کاهش به و کرد کمک عمومی جمعیت در روانی رفاه از حمایت به توا  می
ADHDفعـالی )   بـیش  ـ توجهی ک  لو اتتال اسکیزوفرنی مانن. ج.ی یــروان های اریـبیم

2) 
   کرد کمک

                                                                                                                                        
1.   green city 

2.   Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
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 آبـی  هـای  پهنـه  هـ   ـــ  شهری آبی شرایط محیط نقش و «آبی سطوح» به :1شهر آبی
 ماننـ. ) طبیعـی  هـای  سیسـت   ه  و( شهری های فواره ها، کانال نماها، آب مانن.) ش.ه مهن.سی
 کـه  درحـالی   پـردازد  مـی  بهزیسـتی ذهنـی   از حمایـت  در ـــ ( ها برکه ها، دریاچه ها، رودتانه
 سـاحلی  هـای  محیط روی بر زیادی ح. تا «آبی سالمت» مزایای درمورد( توجه و) تحقیقا 
 ماننـ. ) پایـ.ار  شـهری  آب هـای  سیسـت   پتانسی  و تشکی در محصور مناط  است، متمرکز

 بـرای  مشـترک  منـافع  تـا  گیـرد  می ه  درنظر را (سبز های با،و  سبز، های با، بارانی، های باغ
  آور را ارائه کن. تاب های زیرساتت و روانی یستیبهز

 زنـ.گی  هـای  المسـه  و ها مزه ص.اها، بوها، ــ شهر یک حسی های نشانه :2شهر حسی
 بـه  و کننـ.  مـی  زنـ.ه  را مکا  یک ها ویژگی ای  چگونه اینکه و کن. می بررسی را ــ شهری
 آ  بـه  تـا   کـا  م یـک  در مـرد،  کـه  دهنـ.  توراک می( عاطفی و) اجتماعی هایفراین.

 از نشـ.ه اسـت کـه    روانـی  سـالمت  مزایـای  بـه  زیادی توجه تاکنو   دهن. می نشا  واکنش
 بـرای  شـهری  طراحـی  در «حـواس » بـه  توجـه  شود؛ می ناشی شهر یک غنی حسی های بافت

 ازجملـه  دارن.، حساس حسی نیازهای که کسانی برای طراحی همچنی   است مه  بهزیستی
  الز، است عق ، زوال و اوتیس  به مبتال افراد

 در دیگــرا  کنـار  در زنـ.گی  و زیسـتی   هـ   چگــونگی بررسـی  بـه  :3شـهر اجتمـاعی  
تـرمی    و بهزیسـتی  در کلیـ.ی  نقـش  زیسـتی   ه  ای  چگونه اینکه و پردازد، می ها همسایگی
 در را تنـوع  نـاهمگو   شـهری  هـای  محلـه  چگونـه  کنـ.  مـی  بررسی  دارد شهرون.ا  سالمتی
 و اجتمـاعی   سـرمای  جامعه، روح و کنن. می تقویت را اجتماعی مشارکت گیرن.، می آغوش
 ازجملـه  اجتمـاعی،  شـهر  ج.یـ.  هـای  مـ.ل  از برتـی   کننـ.  مـی  ایمـاد  را اجتمـاعی  انسما،

 بررسـی  و گیـرد  مـی  درنظـر  را( اجتمـاعی  مراقبت و مسک  مانن.) نسلی بی  گذاری اشتراک
 پذیر، آسیب های گروه ادغا، و حمایت هب توان. می شهری طراحی م.اتال  چگونه کن. می

  کن. کمک شهر یک زن.گی در تورده، سال جمعیت یا ها ا تانم بی مانن.
 فعالیـت  هـای  فرصـت  شـهری  شود چگونه طراحی در ای  گونه توجه می :4فعال شهر

 مشـترک  فوایـ.ی  بلکـه  رسـان.،  می سود جسمانی سالمت به تنها نه ده.، می افزایش را ب.نی
 ایـ   از کـه  اسـت  ای  ه.  مزایا، ای  برجسته کرد  با  ده. می ارائه نیز روا  تسالم برای

                                                                                                                                        
1.   blue city 

2.   sensory city 

3 . neighbourly city 

4.  active city 
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 کـه  شـود  اسـتفاده  «فعـال  طراحـی » ۀدربـار  تفکـر  در راهبردی تغییر یک تسریع برای ها داده
  ده. قرار اولویت در جسمانی سالمت ۀان.از هما  به را اجتماعی و روانی سالمت

 ازجملـه  ـــ  را سـنی   تمـا،  های بازی که کن. می رائها را ان.ازی چش  :1بازی قابل شهر
 ایـ    دهـ.  مـی  قرار اجتماعی تر منسم  و بهتر ارتباط با شهرهایی قلب در ـ شهری های بازی
 تعـامال   ایمـاد  آ  هـ.   کـه  اسـت  انسا  محوریت با ج.ی. شهری طراحی رویکرد یک
 و کنمکـاوی  پـرورش  و ج.یـ.،  تفکـر  بخـش  الهـا،  غافلگیرکنن.ه، که است شهری با بازی
 ،  2021 ،روی و مـک کـی  ) اسـت  سـنی   طـول  در روا  سـالمت  نفع به و مکا  با تعام 

14-16)  
 

 گیری بحث و نتیجه
 کــاهش و موجــود هــای ظرفیــت ارتقــای بــرای رویکردهــایی آوری و تــاب پــذیری زیســت
 محیطـی  مخـاطرا   هـا و  چـالش  انـواع  بـا  مقابلـه  در انسـانی  هـای  سـکونتگاه  پـذیری  آسیب

 هـای  سـال  در کـه  مخـاطراتی  و هـا  چـالش  تری  مه  از یکی راستا ای  در  شود می محسوب
بـا توجـه بـه      اسـت  19-کووی. ویروس گسترش داده، قرار تثییر تحت را جها  سراسر اتیر
 شـهر ترمیمـی   چـارچوب  در شـهری  ریـزی  برنامـه و  طراحـی  هـای  ، فرصـت گیـری  همهای  
 هـر  از را مـرد،  و دربرگیرنـ.  را هـا  بن.ی تقسی  بتوانن. اشهره تا کن. تقویت را تنوع توان. می

 نـابرابر  و قطبـی  فزاینـ.ه  طـور  بـه  کـه  دنیـایی  در  بیاورنـ.  هـ   گرد «فراگیر شهر» در ای طبقه
 در برابـری  ارتقـای  و شـکا   کـرد   پـر  بـه  توان. می شهری ریزی برنامهو  طراحی شود، می

 بـه  برابر دسترسی و چن.فرهنگی شهر یبرا نقشی شام  ای   کن. کمک روا  سالمت نتای 
 و شـلوغ  یهـا  تیابـا   بـه  دسترسـی  همچنـی   و تفریحـی  ا مکانـ ا و به.اشـتی  هـای  مراقبت

  است جوش و پرجنب یتیابان بازارهای
 بـه  محـور  انسـا   طراحـی  رویکـرد  و تالقیت و تخی  بخش الها، شهر ترمیمی، ۀای.

 کـه  کسانی و شهرها شهردارا  جامعه، اد،افر برای که امی. وجود دارد ای   است آین.ه شهر
 اجتمـاعی  و تـال   تخی  یک از تا باش. بخش الها، کنن. می رانی حک  ش.ه ساتته محیط بر

  کننـ.  اسـتفاده  زنـ.گی  کیفیـت  و ذهنـی  بهزیسـتی  منظـر  از شـهر  رشـ.  درمورد تفکر برای
 اتتهسـ ( «هـا  قسـمت » یـا ) کوچـک  قطعا  در  است ای توسعه م.ل یک ترمیمی شهرسازی

                                                                                                                                        
1.   playable city 
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 قابـ   محلـی  مختلـ   هـای  زمینـه  در کـه  است ان.ازی م.ل از شهر دارای چش  ای   شود می
 بـه  دستیابی برای تالش در پیچی.ه سیست  یک عنوا  به های شهری سکونتگاه  است دستیابی
 فضـا  و سـکونت  فعالیـت،  مراکـز  بـی   روابـط  بازتولیـ.  گیری به ج.ی. در ای  همه یک نظ 

  کن. گذاری می پایه را ج.ی.ی رفتار و الگوشود و  می تحول دچار
 و ریـزی  برنامـه  در رکـ   هر عناصر  از ه  ج.ا نیستن. ترمیمی شهرسازی رک  هفت

 از ردیفـی  بـا  دسـترس  قاب  و ام  ۀپیاد عابر شون.  مسیرهای کار گرفته می هشهری ب طراحی
 صـ.ای  طبیعـت،  از منـاظری ( آبـی  شهر) یک نهر آب کنار در( سبز شهر) ها گ  و درتتا 
 ایمـاد  (حسی )شهر دار طرح زمی  و گ  بوی آب، ش.  جاری و درتتا  تش تش مالی 
 بـه  را ممـاور  های محله و بود تواه. کالسکه و ویلچر برای دار سطوح شیب دارای کن.، می
 کنـ.  می فراه  گوو گفت و استراحت برای را هایی نیمکت ،(فراگیر شهر) کن. می متص  ه 
 عـابرا   برای را ایم  مسیرهای داشت، تواه.( همسایه شهر) داوطلبانه ازیپاکس روزهای و

  کرایـ  ماننـ.  مربوطـه  هـای  زیرسـاتت  ازجملـه  اسـکوتر،  کـاربرا   و سوارا  دوچرته پیاده،
 نماهـای  آب و عمـومی  هنـر  بـازی،  های پارک و( فعال شهر) پارکین  ا مکانا و دوچرته
  داشت هن.توا( بازی قاب  شهر) آب کنار در تعاملی
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 و آب و اقلـی   بـر  19-کوویـ.  کرونـا  ویـروس  تثییر  (1399) و لقما ،      ، مهردانش، س س ، حسینی،
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 بــر 19-کوویــ. گیــری همــه تــثییر  (1400) س ، سی.الحســینی، ، خ ، صــحا ، خ ، افضــلیا ، ا ، کاویــانی،
  15-1 ،(4)4 ،پای.ار شهر مشه.  شهر: موردی مطالع  عمومی فضاهای رفتاری کالب.ی ـ های ویژگی

 گسـترش  آیـار  (  بررسـی ابعـاد  1399زیربنـایی )  مطالعـا   اسالمی، دفتـر  شورای مملس های پژوهش مرکز
 شهرسازی   و شهری حوزۀ بر کرونا ویروس
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