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 :مقدمه

فضاي شهري ،موضوعي است كه در اغلب شهرهاي كشورمان به فراموشي سپرده شده است و شـايد نتـوانيم در بـين مـديران                        
فضاهاي شهري محل برخورد رفتارها، افكار و در عـين حـال محـل رفـع برخـي از                   . اجرائي كشور تعريف درستي از آن را بيابيم       

سر زندگي، شادابي و پويائي شهرها در فضاهاي شهري بخوبي محسوس اسـت و ايـن فـضاها           .  روزمره شهروندان است   نيازهاي
 نقش بسيار مهمي در نگهداري اين سر زندگي دارند

در حال حاضر با رشد روز افزون ارزش زمين و ميل به درآمدزائي ،  اهميت توجه بـه فـضاهاي شـهري در شـهرداريها كـاهش                 
 .ا جائيكه اهميت طراحي و احداث فضاهاي شهري بطور كامل به فراموشي سپرده شده استيافته ،ت

در اين شماره ابتدا به ارتباط انسان با فضاي شـهري و ضـرورت              .اين مقاله سعي دارد با نگاهي گذرا به طرح اين موضوع بپردازد           
نده سعي خواهد شد در خصوص تعريف فـضاي شـهري،           پردازيم و در آي     توجه به ويژگيهاي انساني در طراحي اينگونه فضاها مي        

 .هاي آن و معيارهاي كيفي سنجش فضا ، مطالبي هر چند مختصر نگاشته شود انواع آن، عناصر تشكيل دهنده آن، مؤلفه
شهر و فضاي آن بستري است براي بروز فعاليتهاي گروهي و يا فردي شـهروندان و سـاكنين آن و فـضاهاي شـهري بـه تبـع                            

 .شود هاي مختلف دستخوش تغيير و تحول مي كند ، طي دوره ها بروز مي  كه در اين فعاليتتغييراتي
كشد، با اين تفاوت كه مقياس بزرگتر دارد و تنها بـا              شهر نيز مانند يك بناي نفيس معماري، ساختماني است كه در فضا قد مي             "

ول كار سازندگاني است كه به طور مـداوم سـاختمان           چرا كه شهر محص   )1 ("يابد  گذشت زمان شكل و سيماي نهائي خود را مي        
هائي است كـه يكـي پـس از ديگـري خلـق               دهند و نتيجة اين تغييرات ، ايجاد دوره         آن را بسته به احتياج و اميال خود تغيير مي         

 .كنند شوند و شكل شهر و فضاي آن را دستخوش تغيير مي مي
ئله تنها تهيه پرسپكتيوهاي زيبا و تصاوير هنرمندانه از فضاهاي شـهري            اند كه مس    در طراحي فضاي شهري بعضي بر اين عقيده       

گروه ديگري مسئله را عملكردها و بخصوص در درجه اول تأمين دسترسي براي وسائل نقليه و بعد از آن دسترسي بـراي                      . است
 و بـه يـك       لف ارتباط برقرار كرده   متأسفانه شهرسازي كالسيك تا كنون نتوانسته است بين نقطه نظرهاي مخت          . دانند  ها مي   پياده

هـا،    تئوري منسجم دست يابد ، به همين علت است كه مهندسين ترافيك همچنان با ديد يك بعدي خـود بـه طراحـي خيابـان                        
گرا نيز همچنان اقدام به تهيه پرسپكتيوهاي زيبا و مناظر باشـكوه              دهند و معماران و شهرسازان سنت       ها ادامه مي    ها و اتوبان    جاده

 (2. (كنند  فضاي شهري مياز
تري از فضاي شهري در بين مهندسين شهرساز وجود دارد و آن ديدگاهي است مبتني بـر تطبيـق فـضاهاي        امروزه ديدگاه جامع  

بدين ترتيب ، رفتار شهروندان ، مؤثر بر نحوه طراحي و شـكل فـضاي شـهري                 . شهري با رفتارهاي استفاده كنندگان از آن فضا       
بعنـوان  . گر الگوهاي رفتاري خود تابعي از فرهنگ جامعه است و فرهنگ جامعه مؤثر بر نحوه استفاده از فـضا                  از سوئي دي  . است  

حتي طريقه اسـتفاده از خـودرو و        . هاي جاري در آن ، در كشورهاي مختلف كامالً متفاوت است            مثال استفاده از خيابان و فعاليت     
كشورهاي اروپائي كامالً متفـاوت بـا كـشوري مثـل      در... رات عبور و مرور و گاهي شكل آن به لحاظ ابعاد و اندازه، رعايت مقر

 (3.(ايران است
كنند كه ارزيابي اين نكته تنها بـا معيارهـاي            از سوئي ديگر برخي از رفتارهاي اجتماعي مطلوب و برخي ديگر نامطلوب جلوه مي             

لـذا  . گي شهرنـشيني در كوتـاه مـدت امكانپـذير نيـست           همچنين تغيير معيارهاي فرهن   . فرهنگي جامعه شهري امكانپذير است      
اي طراحـي كننـد تـا در تـشويق و ترغيـب               طراحان شهري همواره اين موضوع را مد نظر دارند كه فضاي شـهري را بـه گونـه                 

معابر، بعنوان مثال ، عدم استقرار واحدهاي تجاري خطي در حاشيه           . رفتارهاي مناسب و در تحديد رفتارهاي نامناسب مؤثر باشند        



بست و تو در تـو و         هاي بن   ها، احداث كوچه    عدم تأمين روشنائي مناسب براي معابر عريض و مستقيم بودن بيش از اندازه خيابان             
 .تواند در ترغيب و يا تحديد برخي رفتارها مؤثر باشند احداث پارك با درختان متراكم ، هر كدام مي

شي است كه وظيفه آن ارتقاء كيفيت زنـدگي شـهري ، بـا توجـه بـه نيازهـاي              يابيم كه طراحي شهري ، دان       بدين ترتيب در مي    
 رواني افراد جامعه و رويكرد آن بررسي و پاسخگوئي به رابطه متقابل انـسان و محـيط اسـت و در ايـن رابطـه شـناخت                            -روحي

 .گيرد ها، نحوه ادراك و رفتارهاي انسان براي طراح شهري در اولويت قرار مي نيازها، فعاليت
 :پردازيم هاي انسان مي بنابراين بصورت بسيار گذرا به شناخت اين چند مقوله از ويژگي 

انسان داراي دو دسته نياز زيستي و اجتماعي است ، اين نيازها از ابتدائي تا پيچيده ، داراي سلسله مراتبـي هـستند كـه                         ) : 4(نياز
رت دارد و تصور اينكه ارضاي نيازهاي پيچيده نسبت بـه نيازهـاي             برآورده شدن هر كدام از آنها در جاي خود به يك اندازه ضرو            

كننـد ولـي رفتارهـائي كـه بـراي            ابتدائي در اولويت هستند تصوري نادرست است، همچنين اين نيازها بصورت غريزي جلوه مي             
 .ود انسان استدهي و برقراري تعادل در بين نيازها بر عهده خ كنند آموختني است و وظيفه نظم ارضاء آنها بروز مي

هـا   برخـي از ايـن فعاليـت   . گيرد  ها عموماً افعالي هستند كه براي برآورده شدن يك يا چند نياز انسان صورت مي            فعاليت: فعاليت
گيـرد مـرتبط بـا فـضاي          هائي كه در فضاي عمومي و در حضور ديگران صورت مي            فعاليت. فردي و برخي ديگر عمومي هستند     

ها را    هاي انساني، رواج مكان وقوع ،طول مدت، زمان و تواتر آن فعاليت             ، هميشه در بررسي فعاليت    اند و يك طراح شهري      شهري
 .مد نظر دارد

ادراك آن فرآيند ذهني يا رواني است كه گزينش و سـازماندهي اطالعـات حـسي و نهايتـاً انطبـاق بـا معـاني ذهنـي را                      : ادراك
ها به دو صورت      گيرد كه اين گيرنده     توسط اندامهاي حسي يا گيرنده صورت مي      اين عمل در انسان     . اي فعال بر عهده دارد      بگونه

بلكه ذهن فرد، پيامهاي    . پذيرد  ادراك بدنبال احساسهاي مجزا از يكديگر صورت نمي       . كنند  با فاصله يا بالفاصله انجام وظيفه مي      
 .دياب دار و در ارتباط با هم در مي اي معني در يافتي آنها را بعنوان مجموعه

عوامـل مـؤثر بـر      . ادراك انسان محصول تعامل تمام حواس است و توجه صرف به يك حس ، عواقب ناگواري بـه همـراه دارد                    
فرد همواره فـضا را از درون       . گردد  ادراك ، از يك طرف به گيرنده ، يعني انسان و از طرف ديگر به فرستنده ،يعني محيط بر مي                   

 .باشد شود، منظر فضا مي آن و آن بخشي از فضا كه توسط انسان ادراك مي رونكند، نه از باال و يا بي آن ادراك مي
رفتار شهري تنها در حضور ديگران امكانپذير است و پسنديده بـودن يـا نبـودن آن در                  . رفتار نحوه انجام يك فعاليت است     : رفتار

در واقـع   . يابند و نه فعاليت آنـان       ينيت مي رفتارهاي انساني هستند كه ع    . نظر عموم ربطي به موجوديتش در فضاي شهري ندارد        
  .آيند بندي انتزاعي براي رفتارها بشمار مي ها نوعي دسته فعاليت

هـا و هنجارهـاي خـود و     ها ، هاله از طرفي هر اجتماعي الگوهاي رفتاري خود را داراست ، در واقع اجتماع از طريق تعريف حريم        
 .د و فرهنگ، اجتماع، زمان و فضا بر بروز رفتارها تأثير گذارندده توقعاتش ،رفتارها را تحت تأثير قرار مي

توانند فضا را دگرگون كنند ، اما تصور فضاي بدون انسان ، همچون كالبد بدون روح خواهد بود، فـضا                      انسانها و رفتارهايشان مي   
 .تواند با القائات خود بر رفتارهاي اجتماعي تأثير گذارند مي

 پاورقي
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هاي متعدد و متنوع است كه در نتيجه انـواع بـو،    در هندوستان خيابان در درجه اول مكاني براي وقوع معجوني از فعاليت ... -3
 .آورد صدا و مناظر عجيب و غريب را بوجود مي

اي در    انات، انسانها، موتور، دوچرخه، كاميون، اتوبوس و غيره از هر طرف در حال حركتند كه بـه طـرز ماهرانـه                    مخلوطي از حيو   
هـاي گونـاگون در حـال رفـت و آمـد، نشـستن، ايـستادن،                  ها و قيافه    فضاها پر است از مردم با لباس      . اند  كنار يكديگر بافته شده   

ا پختن، غذا خوردن، اصالح كردن، لباس شستن و كارهـاي ديگـري از تعميـر                چمباتمه زدن، لميدن، دراز كشيدن، خوابيدن، غذ      



 دوچرخه گرفته تا پنچري و صنايع دستي و خياطي و بازي كردن، حرف زدن، بحث و مجادله كردن، چانه زدن، عبادت كردن و
...  

فاوت است، تا آنجائيكه در بعـضي از        در حاليكه در بسياري از شهرهاي جديد يا محالت جديد در مغرب زمين ، وضعيت كامالً مت                
در اينگونـه شـهرها     . آيـد   روي و پرسه زدن در خيابانها عملي ناپسنديده و مشكوك بشمار مـي              پياده)1(شهرهاي كشورهاي غربي  

عبور و مرور در خيابانهاي مركزي شهر در روزهاي تعطيل و ساعات بعد از آن، نه تنها خوش آينـد نيـست ،بلكـه ممكـن اسـت                            
 .اني و مالي هم در پي داشته باشدخطرات ج
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