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  چکیده 
ازی است که بسیاری از اندیشمندان این رشته را به بحث فضای شهری، از دغدغه های بسیار پر جاذبه ای در حیطه شهر س

در طول تاریخ، همواره تصور بشر و به تبع آن تعریف وی از فضا و . سوی خود جذب نموده و توجه آنان را به خود معطوف داشته است
ف شناخته می شود؛ امروزه اساساً فضای شهری بعدی اجتماعی از تعریف فضای صر. فضای شهری دچار تغییرات شگرفی گشته است

هرچند هنوز هم عمده شناخت، تحلیل و طراحی فضا در شهر ها بیشتر با تاکید بر جنبه های زیبایی شناختی و با تکیه بر نظریات 
  .  صورت می پذیرد و به محتوا کمتر توجه می شود4فرمالیستی

ارچوب نظری فضا و فضای شهری با تاکید بر جنبه  و نظریات اندیشمندان، چی بر آن است تا با مراجعه به آرادر این مقاله سع
 ارزش های این چارچوب نظری، تعریف فضای شهری توسعه یافته و ارایه شود و از سویی دیگر با ارایههای اجتماعی و فرهنگی آن 

نیروهای محتوایی را عمومی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی فضای شهری از دیدگاه های صرف زیباشناختی مبتنی بر فرمالیسم خارج شده 
د؛ نیروهایی که به سبب جنبش های اجتماعی جامعه به خلق فضای ویایی فضای شهری هستند در بر گیرکه تداوم بخش زندگی و پ

  . بنابراین، فضای شهری نه فقط با فرم بلکه با محتوا تعریف می گردد. شهری منجر می شوند
 

 . اعی، جامعه، فرهنگفضا، فضای شهری، اندیشه اجتم :واژه های کلیدی

                                                 
  )مسئول مکاتبات(* واحد علوم و تحقیقات تهرانری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی دکتآموختۀ  دانش-1
   واحد علوم و تحقیقات تهران اسالمی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد-2
  . واحد علوم و تحقیقات تهراناسالمی معماری دانشگاه آزاد دانشیار دانشکده هنر و-3
بازنمایی .  فرم- و ج(Expression) فرانمایی - ب(Representation) بازنمایی -الف:  سه نظریه در بحث زیبایی شناسی مطرحند که عبارتند از-4

فرانمایی که با وجود داشتن پیشینه ای در تفکر یونان باستان، در . انداز دوره افالطون مطرح بوده و هنر را نسخه برداری یا تقلید از جهان واقع می د
 در نظریه فرم نیز که از اواخر قرن نوزدهم بسط یافت،.  هنر را بیان عواطف و احساسات می دانداواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اهمیت یافت،

  .ی ارزش گذاری اثر هنری می باشندکیفیات فرمی، مبنا
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  مقدمه

نقصان ها و   مطالعۀ منابع مختلف همواره از گسست
بسیاری از . دکن ریف فضا و فضای شهری حکایت می در تعهایی
ندان در طول تاریخ همواره تالش نمودند تا تعریفی شماندی

 ارایهمناسب و جامع  از فضا و در حیطۀ شهر، از فضای شهری 
ده هرگاه صرفاً در محدودۀ فضا جستجو  شارایهتعاریف . دهند

 -ه دیدگاه هاجملاز ی مختلف دیدگاه هاگشته، طیف وسیعی از 
گرفته تا ... ، واقعی و ی فیزیکی، روان شناسانه، ذهنی، مجازی

 شناختی و فلسفی را به خود ی جغرافیایی، جامعهدیدگاه ها
د اختصاص داده است و هرگاه در حیطۀ شهر و فضای شهری وار

، مدنی و جامعه مورد بحث ه  بیشتر در قالب های اجتماعیشد
منتقد و نظریه پرداز معماری 1  برونو زوی.قرار گرفته است

  اما ).1(».فضا جوهر معماری و شهرسازی است«اعتقاد دارد که 
 معمار 2منظور از جوهر فضا چه  می تواند باشد؟ برنارد چومی

وصیفی فضا و جوهر فضا بعد ت«: گوید برجسته معاصر می
از . )1(».موضوعی برای مباحث فلسفی، ریاضی و فیزیک است

 که بدون دریافت ماهیت فضا و نحوۀ  ادراک همان گونهاین رو 
توان به بعد هنجاری فضا دست یافت، لذا برای دریافت  آن نمی

اما فضا از . باشد فضای شهری نیز نیاز به تعریف ماهیت فضا می
آیا فضا حقیقی است تا  : این کهت؛ چند جنبه قابل تعریف اس

یا محدود؟ آیا تعریف وری؟ بسیط است یا مرکب؟ کلی است تص
گیرد؟ و در   فرهنگی جامعه تاثیر میزمینهو ادراک فضا از 

 موضوع قابل شناخت و واسطۀ به عنواننهایت فضای ادراکی 
: 3کند؟ چرا که به گفته دیوید کانتر شناخت چگونه معنا پیدا می

ل فضای شهری مستلزم تدوین چارچوب نظری است که تحلی«
ها را با زندگی و تجربه مردم مربوط ببینند و به رابطه بین  مکان

کنند و یا در  ه خلق میهای آنان و فضاهایی ک مردم با فعالیت
   .)2(کنند ناظر باشد  میآن سکونت 

شود تا تعاریف گوناگون ارایه  از این رو در این مقاله سعی می
 از سوی صاحب نظران در دو حیطۀ فضا و فضای شهری شده

مورد  بررسی و طبقه بندی و تحلیل قرار گرفته و با تدوین 

                                                 
1 - Bruno Zevi 
2 - Bernard Tchumi 
3 - David Canter 

ضای شهری، عوامل و نیروهای چارچوب نظری برای شناخت ف
گذار بر آن شناسایی گردد تا حرکتی مفید در جهت تعیین تاثیر
  .  تر باشد کارهای تولید فضای شهری مناسب راه

  قیقش تحرو
 بنیادی: نوع تحقیق -1

 کـه در    حاضر از نـوع تحقیـق بنیـادی اسـت          تحقیق
 های مرتبط، به صورت     هآینده و با کمک سایر تحقیقات در زمین       

تحقیـق بنیـادی تحقیقـی      .کاربردی نیز قابل استفاده خواهد بود     
هـا و روابـط بـین       ه   پدیـد   ، است که بـه کـشف ماهیــت اشــیا       

 و با آزمون نظریه ها     تارها پرداخته   خ سا متغیرها، اصول، قوانین و   
  .دانش رشته علمی کمک می نماید مرزهای بـه توسـعه

 کیفی: طرح تحقیق -2

توجه به معانی، دیدگاه ها و ادراکات برای فراتر رفتن          
، تأکیـد   حی و درک بینش عمیق تری از موضوع       از الیه های سط   

یـک  ویژگی های   مهم ترین   بر واقعیت های تجربی و مشاهده از        
پژوهش کیفی است که به همین منظور رویکرد انتخابی در ایـن            

  . پژوهش می باشد
 کـه  ریـزی و طراحـی   تحقیق علمی ـ برنامه در کتاب 

 : چنـین آمـده     ، یکی از کتب مرجع در مورد روش تحقیق اسـت         
امروزه وقتی که اطالعات محدودی در مـورد موضـوعی وجـود            «

  مربـوط  نظـری   یـا پایـه   دارد، زمانی که متغیرها نامعلوم هستند       
توانـد بـه      ناقص، ناکافی و یا وجود ندارد، طرح تحقیق کیفی می         

ه بایـد   چـ  آن  دیگـر   به عبـارت   یا  ، مهم است که  ه  چ آنتعریف  
 موضـوع ایـن   ایـن کـه   به لحاظ   .  )3( ».تحقیق شود، کمک کند   

 ، معمـاری و   ، اجتمـاعی  تاریخی، فرهنگـی  های    پژوهش در حوزه  
وصیف و اسـتنباط هـر یـک از ایـن           شود و ت    شهرسازی بحث می  

مقوالت نیاز به تحلیل تفسیری دارد، لـذا طـرح تحقیـق کیفـی              
  . انتخاب شده استتحقیقبرای انجام این 

روش سه ، از  جهت تحقیقطرح شده راهبردبراساس 
روش زیر مجموعه طرح تحقیق کیفی سه تحقیق که هر 
در روش تحقیق مورد استفاده سه . شده استهستند، استفاده 
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، تحقیق پدیدار 1ای این تحقیق شامل تحقیق موردی و زمینه

  . باشد  می3 ، و تحقیق تاریخی2شناسانه

  مروری بر دیدگاه های مختلف از تعریف فضا 
  فالسفه  دیدگاه -1

فضا همواره در طول تاریخ مورد توجه اندیشمندان 
های مختلف علوم بوده و چیستی ماهیت آن همواره  شاخه

 تعریف آن عمرش به ارایهمتفکران بوده است و دغدغه فکری 
معرفی » حالتی ناپایدار« فضا را 4پارمنیدز. عهد باستان می رسد
 معتقد است فضا اگرچه از نظر جسمانی 5می کند و لوسیوس

افالطون فیلسوف بزرگ یونان . لیکن حقیقی است، وجود ندارد 
چه  آن«باستان فضا را واقعیتی مستقل نمی داند و از نظر وی 

که فضا را به وجود می آورد روابط بین اشیایی است که در یک 
جا نمودن ه ب   بنابراین فضا با جا).4(» .مکان مستقر گردیده اند

 خالدر « فضایی شکل نخواهد گرفت و به تعبیر دیگر یاین اشیا
  این تعبیر حاکی از اعتقاد ).5(» .فضایی شکل نخواهد گرفت

از فضا می باشد که مصداق عالم مثال افالطون به بعدی ذهنی 
ارسطو شاگرد افالطون معتقد است . در تصورات افالطون است

فضا، ظرف تمام اشیا و به این ترتیب فضا به عنوان مفهومی 
از نظر .  را مطرح می کند6نظریه توپوسمطلق می باشد و 

ارسطو، فضا مجموعه ای از مکان هاست و زمینه ای پویا با 
مشابه همین تفکر در میان اندیشمندان . متفاوتاعراض کیفی 

در فرهنگ معارف اسالمی در . اسالمی نیز مشاهده می شود
اصطالحی فلسفی است و «: تعریف این موضوع چنین آمده است

عبارت است از امری و چیزی که چیزی دیگر در آن نهاده و یا 
ا   همچنین ابوعلی سینا در مورد فضا ب).6(»  بر آن تکیه کند

مکان جای بود و او را چند «: کلمه مکان چنین عنوان می کند
 به سویخاصیت است به اتفاق همه یکی از جنبنده از وی بشود 

جای دیگر که آرمیده اند و یکی از وی بایستد و دوم که اندر 

                                                 
1- Case Study  
2- Phenomenology  
3- Historical Study  
4 - Parmenides 
5 - Lucius 
6 - Topos 

یکی از دو چیزی نگنجد که تا آب از کوزه نشود سرکه اندر 
یند که ه بود و چهارم که گونیاید و سوم که زیر و زبر اندر جایگا

از عبارت فوق چنین استنباط . )7(»مرجسم را که اندر وی است
  :می شود که ابوعلی سینا معتقد است که

  ماهیت فضا ذاتی است، .1
 حدود فضا قابل تعیین و مشخص است ، .2

 فضا آن چیزی است که از چند وجه محصور باشد و  .3

 دیگر ی یا آن چیزی می داند که توسط اشیافضا را خال .4
 .  دیگریبر جای مانده و ظرفی است برای اشیا

فیلسوفان اسالمی دیگری نیز در مورد فضا و ماهیت 
که ...) ابوالبرکات، مالصدرا، میرداماد و (آن به بحث پرداخته اند 

 ذیل به صورتدر مجموع نظر اندیشمندان اسالمی در مورد فضا 
  :قابل تقسیم بندی است

ست که توسط سطوح محدود  آن چیزی ا لزوماً فضا، .1
  .شده است

اجسام و احجام به فضا شکل می دهند و فاصله مشخص  .2
 . و معین بین اجسام را فضا می نامند

 به عنوانفضا کیفیتی ظرف گونه دارد و حضورش در آن  .3
  . مظروف به ماهیت فضا شکل می دهد

فارغ از اندیشه های ارسطو و نظریات فالسفه اسالمی 
ه های بعدی به هندسه اقلیدسی اتکای تعریف فضا در دور

 الیتناهی و متجانس به صورتاین هندسه فضا را . بیشتری یافت
هزار و هشتصد «. و به عنوان یکی از ابعاد اساسی جهان در آورد

 بار دیگر، فضا را به عنوان پایه و مرجع درک 7سال بعد، کانت
). 4(«انسانی، متمایز و مشتمل از ماده مورد توجه قرار داد

دیدگاه ثنویت دکارتی، واقعیت را در فلسفه و علوم غربی به دو «
عالم فکر و اندیشه و عالم بعد و . قلمرو متمایز تقسیم کرده است

این از ). 8(» فضا که صرفاً منطبق با جهان ماده فرض شده است
 بعد از بررسی نظریات مختلف در شاخه فلسفه به بررسی رو

  . ه علم پرداخته می شودنظریات اندیشمندان در حوز

  

                                                 
7 - Kant 
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  دانشمندان علوم مختلف دیدگاه  -2
 از تاثیر گذارترین اندیشمندان قرن هفدهم، در 1دکارت

حد فاصل بین دوران شکوفایی کلیسا از یک سو و اعتالی 
در نظریات او به . فلسفه اروپا از سویی دیگر، می باشد

ال خصوصیات متافیزیکی فضا تاکید شده است، ولی در عین ح
او با تاکید به فیزیک و مکانیک، اصل سیستم مختصات راست 

 به کاررا برای قابل شناسایی کردن فاصله ها ) دکارتی(گوشه 
در روش . برد که نمودی از فرضیه مهم اقلیدس درباره فضا بود

دکارتی همه سطوح از ارزش یکسانی برخوردارند و اشکال به 
تا پیش . رح می شوندعنوان قسمت هایی از فضای نامتناهی مط

از دکارت، فضا تنها اهمیت و بعد کیفی داشته و مکان اجسام به 
نقش عمده وی، دادن بعد کمی به «. کمک اعداد بیان نمی شد

  ) 5(» فضا و مکان بود
 از طرفداران نظریه فضای نسبی بود و اعتقاد 2الیپنیتز

داشت که فضا صرفاً نوعی سیستم است که از روابط میان چیز 
او فضا را به عنوان . های بدون حجم و ذهنی تشکیل می شود

نظام اشیای همزیست با نظام وجود برای تمام اشیایی که 
 به فضایی 3ز، نیوتنتیبر خالف الیپن. ان هستند، می دیدهمزم

متشکل از نقاط و زمانی متشکل از لحظات باور داشت که وجود 
ها  ود که در آناین فضا و زمان، مستقل از اجسام و حوادثی ب

ل به مطلق بودن فضا و زمان یدر اصل، او قا. قرار می گرفتند
فضا و زمان اشیایی  به عقیده نیوتن. بود) نظریه فضای مطلق(

  . واقعی و ظرف هایی به گسترش نامتناهی هستند
از دیگر دانشمندان که به تعریف فضا پرداخته است 

 مقابل نظریه وی نظریه هایی در.  می باشد4جیوردان برونو
، بی نهایت 5او با استناد به نظریه کپرنیک. ارسطو عنوان می کند

فضا از «به عقیده وی، . را پایه اصلی فلسفه اش قرار می دهد
 در آن قرار دارد درک می شود و به فضای چه آنطریق 

فضا مجموعه ای است . پیرامون یا فضای ما بین تبدیل می گردد

                                                 
1- Descartes 
2- Leipnitz 
3- Newton 
4- Jiordano Bruno 
5-Copernicus 

گونه که ارسطو بیان داشته حتماً نمی  از روابط میان اشیا و آن
بایست که از هر سمت محصور باشد و بدین سان اجباری نیست 

  .)1(» .که همواره نهایتی داشته باشد
به عقیده .  می پردازیم6در انتها به نظریات انیشتین

 مادی در یانیشتین، فضا به عنوان کیفیت جایگاه جهانی اشیا
و به این است  مادی یه تمام اشیابرابر فضا به عنوان دربرگیرند

ردد و بر اساس نظریه نسبیت ترتیب نظریه نسبیت مطرح می گ
 طول ها و زمان ها بسته به ناظر و چارچوب سنجش خاص

طلق، آفریده های آزاد هر دو فضای نسبی و م. تغییر می کند
 تر تجارب حسی ابزار هایی برای فهم آسان. اندتخیل انسان 

ت انیشتین با جایگزین کردن یک فضای سه  نسبینظریه«. مان
بعدی به جای مفهوم قبلی، ما را از یک رشته رویدادها فراتر 

  ) .8(» برده و در یک فضای چهار بعدی زمانی نشانید

  معماران  دیدگاه -3
 اندیشمندان به تعاریف برخی از یدر ادامه بررسی آرا

 از این جهت این امر. معماران در مورد فضا نیز پرداخته می شود
که دست مایه اصلی کار معماری، فضا می باشد و نیز از این 
جهت که بسیاری از معماران در طول تاریخ دست به طراحی و 

 ولی با کمال .ز اهمیت استیساخت فضاهای شهری زده اند حا
تعجب با مطالعه و مرور منابع متوجه نکته مهمی می شویم و 

 مستقل و صرف به به صورت معماران بسیار اندکی این کهآن 
 تعریف از فضا پرداخته اند و بیشتر تعریف آن را موضوعی ارایه

بسیاری از معماران با فرض روشن و . بدیهی فرض نموده اند
بدیهی بودن تعریف فضا، به تعریف موارد دیگر به کمک فضا 

 معمار معروف 7جانسون به طور مثال فیلیپ. اند نمودهاقدام 
ضا به تعریف معماری می پردازد و معماری را معاصر به کمک ف

 خود فضا چه این کهتعریف می کند ولی » هنر خلق فضا«
در این میان معماران . تعریفی دارد بدان اشاره ای نمی کند

؛ ارایه کرده اند بسیار سطحی تعاریفی از فضا به طوردیگری نیز 
ه  باین کهفضا، فضا نیست مگر «:  می گوید8مثالً لوئی کان

                                                 
6- Einstein 
7- Philip Johnson 
8- Louis Kahn 
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روشنی قابل تشخیص باشد که چگونه به وجود آمده است و 

» .ذات فضا چیزی را باز می نمایاند که فضا می خواهد باشد
: ارایه می کند چنین 1تعریف واضح در مورد فضا را یورگ گروتر

ر ــی در نظئا را خلــ تعریف این می باشد که فضنزدیکترین«
دهد و یا از چیزی بگیریم که می تواند شیئی را در خود جای 

فضا موجودیتی نیست که تعریف دقیق و مشخصی . آکنده شود
  ).9 (» حال قابل اندازه گیری استبا این  داشته باشد،

با مطالعه نظریات اندیشمندان مختلف عرصه های 
فلسفه و علوم مختلف در مورد فضا و با جمع بندی آراء، پنج 

 که به صورت استمفهوم کلی درمورد فضا قابل طبقه بندی 
  . ارایه می باشد قابل 1جدول 

 شده، ارایهبر اساس طبقه بندی این جدول و مباحث 
اش در  »ارگانیک«فضای پرآگماتیک، بشر را با محیط طبیعی 

 به صورت فضای ادراک اساس شناخت و هویت بشر، .می آمیزد
 بشر را به یک کلیت فرهنگی و ،فضای هستی. یک فرد است

 مفهوم فضای قابل شناخت این است .ی دهداجتماعی پیوند م
که انسان قادر به تفکر درباره فضا می باشد و باالخره فضای 
منطقی وسیله ای را برای تشریح و توصیف فضاهای دیگر در 

این مراتب نمایشگر یک تجرید در حال . اختیار می گذارد
 فضای منطقی در به سویاز عالم پراگماتیک در حد پایین  رشد،
  . اال استحد ب

از روزگاران قدیم، اقدام بشر درباره فضا، تنها منحصر به 
به شناخت آن نبوده است بلکه او فضا را درک نموده، در فضا 

 آمده و درباره آن تفکر نموده است، ولی باز هم برای بیان وجود
انسجام دنیای خود به صورت تصوری واقعی از جهان، دست به 

ان این ابداع را توصیفی یا فضای می تو. آفرینش فضا زده است
هنری نامید که از نظر درجه بندی در حد باال و در کنار فضای 

 در بخش بعدی به بررسی این رواز . قابل شناخت قرار می گیرد
این از .  می شودهمفاهیم مرتبط با فضا در ساحت شهر پرداخت

فضا در مفهوم موجود خویش به « می توان چنین انگاشت که رو
 آنایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند ولی به محض تنه
 معنای ، یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی مطرح کندکه

                                                 
1- Jorg Grutter 

از این پس فضا بستری برای بیان . نمادین فضا پدیدار می شود
فعالیت و رفتارهای انسانی می گردد؛ محلی برای تخیل و 

 ).11(» واقعیت

  
ه اندیشمندان بررسی تعاریف فضای شهری از دیدگا

  مرتبط با علوم شهری 
در راستای شناخت فضای شهری، به  در بخش قبلی،

جستجوی معناهایی برای فضا گشتیم و فضا را در مجموع در 
 حیطه قابل تمیز 5سه حالت فیزیکی، ذهنی و اجتماعی و در 

در این بخش به تعاریف مختلف از دید . دسته بندی نمودیم
  .  شهری خواهیم پرداختاندیشمندان در مورد فضای

بسیاری عقیده دارند که فضای شهری از دو جنبه «
. کالبدی و اجتماعی مورد ارزیابی اندیشمندان قرار گرفته است

بدین معنا که بررسی های کالبدی بیشتر از نگاه معماران و 
بررسی های اجتماعی از دید جامعه شناسان شهری، برنامه 

تا قبل از قرن ). 12(» .ده استریزان و جغرافی دانان شهری بو
بیستم که میان هنر، فلسفه و علم و نهادهای اجتماعی جدایی 
نبوده است، فضای شهری نشان دهنده اجتماع بوده و تفاوتی 

با شروع قرن . بین فرم فضای شهری و عملکرد آن نبوده است
بیستم و اشاعه بیش از پیش تفکر مدرن، مدرنیسم، فضای 

ری عملکرد های اجتماعی که در شهر اتفاق شهری را نتیجه جب
  . می افتد دانست

جنبش مدرن با تکیه بر عملکرد گرایی، جدایی عناصر 
شهری، منطقه بندی و تقسیم شهر به چهار عملکرد اصلی 
سکونت، کار، فراغت و رفت و آمد، فضای شهری را به فراموش 

ه دار  که داعی2 شده از سوی لکوربوزیهارایهدقت در بحث . سپرد
 نماینده متفکران مدرن در عرصه شهرسازی انتخاب به عنوانو 

 نشان از قطع رابطه فضای شهری با هر گونه ،شده است
در . اطالعات اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناختی و تاریخی دارد

واقع مدرنیسم بر اساس تفکر نوگرایی خود، وجود هرگونه 
ا نه تنها زاید اطالعات فرهنگی و تاریخی در فضاهای شهری ر

بلکه مضر می داند و تمامی تالش آن در جهت پاک نمودن این 

                                                 
2- Le Corbusier 
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رات می باشد و این دستاورد خردگرایی مدرن در دوران ــاث
 کلی فضای به طوربنابراین در تفکر مدرنیست ها . مدرن است

شهری مفهوم چندانی ندارد و ایشان در اکثریت، تمایزی بین 
فضا در نظر این عده «. ستندل نییفضای عمومی و خصوصی قا

به گونه ای که کوبیسم ترکیبی یادآور می شود در اطراف مراکز 
همسایگی متعدد سازمان داده می شود و چون به گفته 

 لذا زاویه گرایی اصل ،لکوربوزیه فرهنگ نیز تفکر زاویه دار است
طالیی روابط بین بناها را با آمد و شد تعیین می کند؛ یعنی 

د گرایی و همان اصول زیباشناسی خردگرا، مفهوم همان عملکر
عناصر ترکیب بناهای پراکنده شده در فضا را نیز شکل می 

 اندیشه های به ویژهبنابراین در تفکر مدرنیست ها ). 13(» دهد
 یک فضای شهری چیزی جز عملکرد به عنوانلکوربوزیه خیابان 

 و عبور و مرور نیست  و فضای شهر فضایی بیکران و مجرد
به گفته . انتزاعی است که صرفاً جداکننده ساختمان هاست

این یک عادت تفکر در شهر مدرن گردیده بود که «: الکساندر
ساختمان ها باید حجم های ساده ای باشند در دریایی از 

  ). 12(» بیکرانگی فضا
در دهه شصت، نگرش مدرن به فضاهای شهری که آن 

 مورد تردید قرار ،ی کردرا چیزی نامتناهی و انتزاعی فرض م
گرفت و تلقی مدرنیستی از فضای شهری به زیر سوال رفت و از 
آن زمان به بعد فضای شهری به معنای واقعی بار دیگر مطرح 

و ما توانستیم به مفهوم فضای شهری «: می گوید1کولکوهن. شد
خوش آمد گوییم و ضرورت آن بازسازی شهر به عنوان یک 

از این دوره به بعد دوباره تالشی در ). 14(» بافت پیوسته است
در دیدگاه های جدید، .  تعابیر جدید آغاز گردیدارایهجهت 

وغی جمعیت و در ــام و شلــفضای شهری، فضایی پر از ازدح
بر دارنده کاربری های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی است و در بردارنده برداشت جدیدی از فضای ادراک در 

ه های اندیشه های فلسفی، روان شناسی و جامعه شناسی حیط
، 5، کاستلز4، پیاژه3، ادواردز2افرادی نظیر مرلوپونتی. می باشد

                                                 
1- Colquhoun 
2- Merleau-Ponty 
3- Edwardes 
4- Piyaje 
5- Castelles 

در این دوره «. ، در این جنبش نقش مهمی ایفا کرده اند6آلتوسر
 و راجر 9، کامیلوسیته8، ادموند بیکن7گروهی مانند راب کریر

). 15(» تباط می دانند فضای شهری را حاصل هنر ار10ترانسیک
راب کریر «این برداشت به حدی تاثیر گذار عمل می کند که 

تمام انواع «می داند و » فضای خارجی«فضای شهری را 
و » فضاهای میان ساختمان ها در شهر ها و دیگر مکان ها

). 12(» عناصر پایه فضای شهری را خیابان و میدان نام می برد
 نیز تعاریف مشابه 11مانوئل کستلزدر ضمن افراد دیگری مانند ا

 معتقد 12پاتریک گدس.  می دهندارایهدر مورد فضای شهری 
حرکت، جوهر زندگی است و حرکت حیاتی شهر با «است 

دگرگون کردن آهنگی که خالقیت در مکان ایجاد کرده و در 
» ماً ادامه می یابدیذهنیت زمان دوباره به کار گرفته شده دا

 آمدن شهر را در جریان به وجودایند پاتریک گدس فر). 13(
گذار  از اعمال به حقایق و از آن به اندیشه ها و از اندیشه ها به 

فضا را در فرایند / این دیاگرام مکان. واقعیت توضیح می دهد
خوبی نشان داده و ه  جایگاه انسان مدنی ببه عنوانتبدیل شهر، 

فرآیند شکل رابطۀ اعمال، احساسات، حقایق، اندیشه ها را در 
 1959 در سال 13پل زوکر. گیری مکان شهری نشان می دهد

، فضای شهری را از بعد »شهر و میدان«در کتاب خود با عنوان 
از نظر زوکر بهترین . شناختی مورد بررسی قرار می دهد روان

راه ادراک فضای شهری نگاه دقیق به تجربه فضا در طول تاریخ 
سزایی ه ی و اقتصادی تاثیر باز نظر زوکر شرایط اجتماع. است

در شکل گیری فضای شهری دارد و نیروهایی را در شکل گیری 
اقلیم،  عوارض زمین،: فضای شهری دخیل می داند که عبارتند از

عوامل ملی، آثار متغیر سبک دوره زایش و نیروهای ایستا و پویا 
 از دیگر اندیشمندانی است که از نظر وی 14کوین لینچ). 16(

هری یکی از عناصر بسیار مهم در خوانایی شهر است و فضای ش

                                                 
6- Althusser 
7- Rob Krier 
8- Edmund Bacon 
9- Camillo Sitte 
10- Roger Transick 
11- Manuel Castelles 
12- Patrick Geddes 
13- Paul Zucker 
14- Kevin Lynch 
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خوانایی از نظر لینچ کلید درک شهر و رابطه اصولی شهروند و 

  ). 17(شهر است 
فضای « مدرن، -، دیگر اندیشمند پست1از نظر مامفورد

فضا ارکان ). 18(» شهری نمود اهداف انسان ارگانیک است
بدین ترتیب از نظر . خاص انتقال میراث فرهنگی از گذشته است

مامفورد، فرم فضای شهر در طول تاریخ محصول عملکرد فضا 
کنزو تانگه یکی از اندیشمندان . است و فضا بعد فرهنگی دارد

عرصه معماری و شهرسازی است که شهر را به مثابه موجودی 
. زنده تلقی می کند که توسعه آن بر پایه رشد ساختار آن است

 فضا میدانی برای فعالیت های فیزیکی انسان 2از نظر کنزو تانگه
. و میدانی برای برقراری ارتباطات به شیوه های نمادگرایانه است

 جنبه فضا، ایجاد میدانی برای شکل بخشیدن به مهم تریناما 
، فضای شهری را در بردارنده 3امس راپاپورت) 19. (انسان است

ارد کردن وی با و). 20(» مجموعه ای از ارتباطات می داند
فرهنگ در لیست موارد تاثیر گذار در شکل گیری فضاهای 
شهری گامی به جلو بر می دارد و حلقه گمشده فضای فیزیکی 
و فضای ذهنی را از طریق هنجارهای فرهنگی به هم پیوند می 

شهر گرایی و نشانه «فرانسوا شوای در مقاله ای بنام . زند
از .  جامعه می کند رابطه فضا وموردبحث مفصلی در » گرایی

نظر وی هر اجتماعی در هر سطح از تکامل تاریخی خود 
برخوردار از نظام نهادهای دینی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی 

در این میان ساختار کالبدی شهر، بر «. و خویشاوندی است
این انطباق ). 21(» شالوده روابط نهادی جامعه استوار می شود

 بلکه ساخت ،سویه ندارد نفصل و یکساختار کالبدی، الگویی م
شهر با قوامی که در طول سال ها پیدا می کند، برای همه 
دارای فضایی ویژه است و در کلیت ساخت و عناصر  سازنده 

جا فرم ساختار کالبدی بر  در این. برای مردم متضمن معناست
حسب الگوی کلی ساخت منطبق بر روابط نهادی، می تواند 

  .یرداشکال مختلفی بگ
  

                                                 
1- Louis Mamford 
2- Kenzo Tange 
3- Amos Rapoport 

 4از دیگر نظریه پردازان عرصه شهر، امانوئل کستلز
به . کند فرانسوی است که با دیدی مارکسیستی به شهر نگاه می

عقیدۀ وی، مفهوم فضا از دوران یونان باستان تاکنون مطرح 
فضا یک محصول مادی است، در رابطه با سایر . بوده است

قش و محتوا ها، به فضا شکل، ن  در این میان، انسان.عناصر
 نمود جامعه نقطۀ به عنوانلذا در نظر گرفتن شهر . دهند می

 از فضا وجود نظریه ایآغاز و مقدماتی است و بر این پایه هیچ 
.  عمومی اجتماعی نباشدنظریهندارد که بخش واحدی از یک 

به  فضای شهری، شکلی از اشکال فضایی است که این رواز «
ماهیت این . ارای ساخت است اتفاقی سازمان نیافته و دطور

 اشکال فرهنگی تلقی کرد و در به عنواناشکال فضایی را باید 
  ).22(» نتیجه این اشکال نوعی بیان ایدئولوژی است

از نظر کستلز فضا بازتاب جامعه نیست بلکه خود 
فضا بعد مادی جامعه است و اگر آن را مستقل از «. جامعه است

ست که ماهیت را از  ا، مانند آنروابط اجتماعی در نظر بگیریم
جسم آن جدا سازیم و اولین اصل هر علم اجتماعی را نادیده 

بنابراین اشکال . روح و جسم با هم ارتباط متقابل دارند. بگیریم
فضایی کره خاکی ما، همانند سایر چیزها توسط عمل انسانی 

در نتیجه از نظر کستلز، فضا از دو بعد ). 22(» گیرد شکل می
یکی و اجتماعی برخوردار است و او بعد ذهنی فضا را در فیز

، برای وی رابطۀ عمده. دهد قرار میای بعد از اجتماعی  مرتبه
رابطۀ فضا و ایدئولوژی است و فضای فیزیکی و اجتماعی را از 

از  «. داند ها را ابعاد یک موضوع می کند بلکه آن هم جدا نمی
لذا تغییر محیط به جا که فضا چیزی جز جامعه  نیست،  آن

  ).22(» معنای تغییر روابط اجتماعی است
  

های   شده در حوزهارایهاستنتاجات از نظریات .  3-2
  مختلف مفهوم فضا

با جمع بندی مجموع نظریات افراد مختلف در خصوص 
 شده در حوزه فضا ارایهفضای شهری و نیز با توجه به نتایج 

توان  می) انواع فضا، جدول مربوط به طبقه بندی 4-1-1بند (
ای است از فضا که در  نتیجه گیری نمود که فضای شهری، حوزه

                                                 
4- Manuel Castelles 
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با توجه به . شاخۀ سوم یعنی فضای هستی قابل تعریف است
 شده در بخش قبلی، فضای هستی در شاخه ارایهطبقه بندی 

ای تقسیم بندی گردید که ارتباط بشر را با یک کلیت فرهنگی 
ای از   فضای شهری حوزهاین رواز زند و  و اجتماعی پیوند می

های پس از  ل این موضوع  از سا. فضای هستی فلسفی است
های  جنگ دوم جهانی همواره بحث اصلی اندیشمندان رشته

، 1981: هربرت(دانان  جمله جغرافیازمختلف بوده است و 
، ) 1963: لوی اشتراوس(، مردم شناسان ) 1961 :هاروی

، جامعه شناسان )1972: ، اکو1978: هولدر(باستان شناسان 
: ، بنتلی1971: کستلز(و برنامه ریزان شهری ) 1981: گیدنز(

رسد که   میبه نظر چنین این رواز . اند بدان پرداخته) 1999
 چه عواملی در شکل گیری این کهبرای شناخت فضای شهری و 

توان از آن   باید به چند عامل توجه نمود که می،آن تاثیر دارند
هایی که به تاثیر زندگی اجتماعی بر سازمان  به رشتهجمله 

 فضای شهری بستر این کهپردازند اشاره نمود و نیز  فضایی می
شود و همچنین باید با  زندگی عمومی و اجتماعی مردم تلقی می

تاکید بر تاثیر نیروهای اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری 
 خاطرنشان فضای شهری، نقش این عامل را در درجات باالتری

های اصلی فضاهای شهری را  بنابراین عواملی که بنیان«. نمود
، فرهنگی، اجتماعی، دهند، برآیند نیروهای اقتصادی میشکل 

جایی که  و از آن). 23(» هستند... حقوقی، دینی، سیاسی و 
باشند که در طول  فضاهای اجتماعی حاوی اطالعات تاریخی می

اند،  فرهنگی منتقل شدهزمان پدید آمده و توسط عناصر 
بنابراین فضاهای شهری در بردارندۀ شاخص های تاریخی 

 فضاهای شهری، عامل انتقال میراث فرهنگی این روهستند و از 
جامعه در طول زمان هستند و همین کیفیت فضای شهری 

کند  ای عمل می  بزرگ برگزینندهسازوکاربه عنوان «است که 
رادی را که برای زندگی در که به گونه ای خطا ناپذیر، اف

و به ). 8(» نماید ترند، گزینش می محیطی خاص از همه مناسب
 فضای این روزند و از  همین جهت دست به ایجاد اجتماع می

شود و در سایۀ  ای اجتماعی محسوب می شهری، حاصل اندیشه
های مربوط به آن است که این  تفکر اجتماعی و سایر شاخص

، »عملکرد«های  ها در بخش ن شاخصای. گیرد فضا شکل می

مورد بحث » تعامل بین فرهنگ و اجتماع«و » تعامل اجتماعی«
  .شود واقع می

  
  ای اجتماعی فضای شهری ، اندیشه.  4
  عملکرد. 4-1

عملکردهای فضاهای شهری، دارای ابعاد گوناگونی 
لکردهای انسانی با ابعاد های عمومی نتیجۀ عم باشد و مکان می

این عملکردهای انسانی دارای . عمومی استو اجتماعی 
. یابند های چند بعدی هستند و ضرورتاً در فضا شکل می خصلت

های انسانی در عرصه های اجتماعی،  عملکردها ناشی از فعالیت
باشند و  اقتصادی و فرهنگی بوده و معطوف به هدف معینی می

ضامن بقای جامعه و تداوم بخش زندگی عمومی و اجتماعی 
 مهم ترینبنابراین انتظام عملکرد، . باشند مان آن جامعه میمرد

مهم وجه فضای شهری است و شناخت آن به منزلۀ شناخت 
انتظام عملکرد است که در « وجه فضای شهری بوده و ترین

و از ). 19(» شود آمیختگی رفتارهای انسانی جامعه را باعث می
اساسی و تنظیم عملکردهای شهری، از عناصر «ست که این رو

نظر درالبته باید ). 24(» آید اصلی طراحی شهری به حساب می
داشت که تنظیم عملکردهای شهری به خودی خود جزو اصول 

های مردم و  صرف بوده و ترتیب آن باید با رفتارها و فعالیت
در . نحوۀ استفاده آنان از محیط سازگاری و مطابقت داشته باشد

ای صورت  شهری به گونهضمن باید دسته بندی عملکردهای 
یک .  دهندۀ رفتار مورد نظر مردم باشدگیرد که همواره نشان

تواند با تقسیم بندی عملکردهای مختلفی که  فضای معین می
مردم مختلف، کارهای مختلفی . در طول روز دارد مشخص گردد

تواند تضادها و برخوردهایی  ها می دهند و بین آن انجام می
ها و  ا به ندرت ممکن است بین فرموجود داشته باشد، ام

  .عملکردها، تطابق وجود نداشته باشد
ها  عملکردهای شهری، براساس هم پیوندی میان آن«

ها است که  پس از طبقه بندی آن نیز قابل طبقه بندی است و
این . )19(» رسد ها می نوبت به تحلیل پیوندهای میان آن

شند که یا توانند دارای دو حالت کلی با عملکردها می
، عملکردهای رسمی، یا غیر رسمیعملکردهای رسمی هستند و 
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، برنامه ریزان و دهایی هستند که توسط طراحان شهریعملکر

دست اندرکاران امور شهری از قبل برای یک فضای شهری در 
 عملکردهای غیر رسمی، در حالی کهشوند در  نظر گرفته می

 بلکه ،ور نمی رسندای به ظه مکان معین و از پیش تعیین شده
این عملکردها به طرق . گیرند در فضای عمومی شکل می

خود و ارگانیک و یا در نبود برنامۀ از ه مختلف به طور خود ب
پیش تدوین شده، برخاسته از رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در 

  .شوند فضای شهری حاصل می
  تعامل اجتماعی. 4-2

تماعی افراد فضای شهری ظرف و مکان بروز زندگی اج
، مشارکت های فکری خرد گرایانه هجامعه است که براساس پای

ارزش مدنی آحاد جامعه و رفتارهای جمعی شکل گرفته بر پایۀ 
این تعامل اجتماعی و مشارکت . گیرد  انسانی شکل میهای

توان عنصر اصلی و اساسی محتوای فضای شهری  مردمی را می
 های شهری را تحت تاثیر بر شمرد که روابط انسانی و فعالیت

در باز شناسی مفهوم تعامل اجتماعی به . دهد خود قرار می
این مفهوم معطوف به «عنوان عنصر پایدار فضای شهری 

ها و نگرش هایی است که بر پایۀ  ها، گرایش مجموعۀ پویش
، خردگرایی  باورهای مردم ساالری، خود باوریعقالنیت جمعی،

 عبارت دیگر، اگر پیشرفت تمدن به ).2(»و قانون گرایی است
شهرنشینی و شهرگرایی جامعۀ بشری را در طول تاریخ معطوف 
و در ارتباط با رشد روابط انسانی و تعامل اجتماعی افراد جامعه 

جایی که تعامالت اجتماعی در کامل  در نظر بگیریم و از آن
ترین تعریف خود، در تمامی ابعاد قابل طرح در بستر فضاهای 

 می این رورسد، از  ، در فضای شهری به منصۀ ظهور میعمومی
توان فضای شهری را مکان ظهور تعامل اجتماعی قلمداد نمود و 

چنین است که فضای شهری عالوه بر تاثیر پذیرفتن در  این
دهد  شکل گیری خود از تعامالت اجتماعی، به آن شکل نیز می

کل  محتوای شبه واسطۀست که فضای شهری این رواز «و 
دهندۀ خود، مرکز نمادین پایداری ارزش های مردمی است که 

پردازند و آن را در فضا متبلور  به بیان قدرت خویش می
  .سازند می

  

  تعامل بین فرهنگ و اجتماع. 4-3
شهر به طور کلی قوانین حاکم بر روابط فرهنگی 

فرهنگ در . گذارد مردمان یک جامعه را در خود به نمایش می
شود و  ل، ترسیمات، ابزار و محیط فیزیکی ظاهر می، اشکا اشیا

به های شهری، طراحی خانه ها و ساختارهای عمومی  طراحی
از . باشند ها و اعتقادات یک فرهنگ می  صریح بازتاب ارزشطور

 ارایه فرهنگ مستقیماً از طریق نظام فعالیت ها و با این رو
تقیماً بر فضا ها مس های معین ناظر بر انجام فعالیت دستورالعمل

گذارد و فضای شهری را محصولی  و محیط شهری تاثیر می
، به ذا فضای شهری با رویکردی اجتماعیل. نمایاند فرهنگی می

آید  عنوان فضایی ساخته شده، محصولی فرهنگی به شمار می
که تحت تاثیر نیروهای برخاسته از فرهنگ و اجتماع شکل 

ین و هنجارهای نهادینه این نیروها مجموعۀ قوان. گرفته است 
شده جامعه است که به واسطه ارزش ها از قدرت و نیروی الزم 

 و همین نیروها به هنجار کردن مردم برخوردار استبرای 
هستند که در تعامل بین فرهنگ و اجتماع به خلق فضای 

یکه توسلی در این خصوص به طور ،شوند شهری منجر می
فرهنگی و اجتماعی است که همین نیروها و تعامالت «: گوید می

» در طول اعصار به شکل گیری توده و فضا منجر شده است
توان در شکل گیری فضاهای شهری  مثال این مورد را می). 25(

فضای شهری آگورای . مختلف در طول تاریخ پیگیری نمود
یونان باستان، برخاسته از تفکرات فلسفی و نظرات اقشار عامۀ 

در روم .  یونان باستان بوده استمردم در جامعۀ آن زمان
باستان، تفکرات مردمی با نظر حکومتی در قالب فوروم خود را 

های محلی،  نمایاند و در قرون وسطی استقرار حکومت می
در دوران . نماید های متراکم و فشرده را متجلی می بافت

جمله ازرنسانس، رشد تفکرات علمی و کشف حقایق فیزیکی و 
کز عالم نبودن زمین، فضاهای شهری خاص کرویت زمین و مر

آورد که در آن میان تاثیرات بازرگانی و   میبه وجودخود را 
ی تجارت نیز در آن مشهود است و عناصر پیرامون میدان ها

، به ساختمان شهرداری و خانه شاهان شهری، از کلیساها و کاخ 
نه که در دوران انقالب صنعتی، روح زما. یابد بازرگانان تغییر می

 است، فضای شهری را فن آورانههمانا تحوالت شگرف صنعتی و 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  و همکارانستارزاده                                  89 زمستانعلوم و تکنولوژی محیط زیست،                                       182           
  

دهد و اکنون در ابتدای قرون  به شدت تحت تاثیر خود قرار می
حاضر فضاهای شهری، براساس تفکرات فرهنگی، اجتماع، 

، م ساالری، قانون گرایی، عقالنیتمشارکت های مردمی، مرد
گیرد و از  فته و شکل میها عمیقاً تاثیر پذیر برابری و همانند آن

جتماع ری حاصل و نتیجۀ تعامل فرهنگ و ا فضای شهاین رو
  .ای دو سویه با هم دارند  شود که رابطه می

  
  گیری نتیجه

های اصلی  موضوع فضا و فضای شهری همواره از بحث
خلق فضای .  معماری و شهرسازی بوده است مجامع علمی

، رهنگی، زیست محیطیهای اجتماعی، فشهری پویا که با نیاز
فیزیکی، روان شناسانه و اقتصادی مردم جامعه هماهنگ باشد 
همواره دغدغه کار بسیاری از دست اندرکاران امر طراحی فضای 

لیکن تعاریف شفاف کننده بحث فضا و فضای . شهری بوده است
 شده، عوامل موثر در خلق ارایهشهری و نیز براساس تعاریف 

سوی مکاتب مختلف و در طول تاریخ فضای شهری همواره از 
که فرم و   است و به لحاظ آنشدهدچار تغییرات بسیاری 

فرهنگ  ها، محتوای آن همواره متأثر از روح زمانه بوده و فعالیت
و تعامالت اجتماعی در شکل گیری آن موثر بوده است، لذا 

از آغاز دوران مدرن در .  استنشده ارایهتعریف دقیقی از آن 
 آمدن جنبش های به وجودقرن بیستم و همزمان با ابتدای 

مدرنیستی و گشوده شدن عرصۀ کار برای معماران مدرن در 
 آمدن تغییرات بنیادی در نهادهای به وجودبعد شهری و نیز 

اجتماعی جوامع غربی و رشد روز افزون شهرنشینی و توسعۀ 
شهری، دیدگاه های مدرن در مورد شهر و فضای شهری بسط و 

عه یافته و شعارهایی نظیر عملکرد گرایی، هندسه گرایی و توس
تقسیم شهر به مناطق مختلف عملکردی اعم از کار، تفریح و 
سکونت، باعث شد که رابطۀ بین توده و فضا و عمالً فضای 

در اوایل دهۀ شصت میالدی و . شهری به فراموشی سپرده شود
ری مدرن در ها و مشکالت ناشی از تفکرات معما با بروز بحران

مورد شهر و فراهم شدن مقدمات ظهور عصر پست مدرن، 
ولی در . فضاهای گمشدۀ شهری دوباره مورد توجه قرار گرفت

به این دوره نیز، به علت عدم توجه دقیق و کافی به عوامل 

 شکلی به فضای ر فضای شهری و صرفاً توجه آورندۀ پایداوجود
باقی  اهای شهری های اصلی در حیات دوبارۀ فض شهری، ضعف

بنابراین در این مقاله سعی گردید تا با پرداختن به تعاریف . ماند
صاحب  شده در مورد فضا و فضای شهری از سوی ارایهمختلف 
 شهری، عوامل اصلی و پایه مسایلهای مختلف   در حیطهنظران

ای حیات فضاهای شهری مورد بازشناسی قرار گیرد و نقش 
ی شهری بررسی گردید و این نتیجه اجتماع در شکل گیری فضا

ای اجتماعی  فضای شهری ناشی از اندیشه: به دست آمد که
فضای شهری نتیجه اندیشه : براساس موضوعات مطروحه. است

 آمدن آن تحت تاثیر به وجودکه  اجتماعی است و بیش از آن
 اقلیمی، فنی یا کالبدی باشد متأثر از تعامالت اجتماعی مسایل

ی مردم آن جامعه است که بر اثر نیروی این و مشارکت مدن
  . گیرد تعامالت اجتماعی شکل می

های رفتار انسانی با » عملکرد«فضای شهری نتیجۀ 
های  فعالیت» عملکرد«ابعاد اجتماعی و عمومی است و الگوی 

اجتماعی نتیجه و حاصل نظام تعاملی میان اجتماع و فرهنگ 
ز تعامل میان اجتماع و  آمده ابه وجودجامعه است و نیروهای 

 منجر ،فرهنگ جامعه در صورتی که فضایی مدنی موجود باشد
هر فضای این فضا بیش از . شوند ی شهری میبه تولید فضا

دیگری در شهر عرصۀ اعمال متقابل اجتماعی و غلبه هنجارها و 
 فرهنگی بوده و نیازمند منطق –موازین و ارزش های اجتماعی 

رکت مردمی است و بیش ال اجتماعی، مشگرایی در رفتار، کنتر
و ، هماهنگی  ر، تنوع، عرصه بیان آزادی، تکثمه چیزاز ه

خویشتن داری اجتماعی است که تماماً از پارامترهای وجود 
  .اندیشۀ اجتماعی در ظهور فضای شهری است
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