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گیری فضای شهری بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل  

  **احمدعلی نامداریان* علی سلطانیدکتر 
  3/5/89:   تاریخ دریافت مقـاله
                                       17/8/89: تاریخ پذیرش نهایی

  
  

  چکیده 
  

ـ  یندی است که از سال   آساختار شهرهای امروزی حاصل فر     بافت و  سیار دورآغـاز شـده و تحـت تـاثیر     های ب
بافت  این ساختار و. است شکل گرفته  نیروی اجتماعی واقتصادی، سیاسی   داری،  ا زمان،   ، از قبیل  نیروهای مختلفی 

، لـذا  .  محل تجلی نیازها و اراده ساکنان آن بوده است         ،واقع شهر  در جوابگوی دوره های گوناگون تاریخی بوده و      
حوالت شهری، کیفیت فضاهای شهری را متـاثر از چگـونگی تعامـل ایـن نیروهـا                 تر  ضمن معرفی نیروهای موثر ب    

با مراجعـه بـه نظریـه       . گردیده است  و بر باز تعریف فضای شهری به عنوان مکان گفت و گوی نیروها تاکید                دانسته
 کـه   عنوان نمود وان  ت  می ،»مثابه فرایند آشنایی زدایی و باز آشنایی نیروها       ه   ب ،گفت و گو  «: کنش ارتباطی هابرماس  

این فرضـیه بـا ارائـه       .  فراهم گردد  در حد بیشینه   امکان تعامل نیروها     دبرای دستیابی به فضای شهری با کیفیت، بای       
  . مورد بررسی قرار می گیردهای موردی از شهرهای تاریخی ایران مثال

  
  
  

   های کلیدی واژه
  نیرو، تحول، فضای شهری، مکان، گفت و گو

  
           E-mail: soltani@shirazu.ac.ir)مسئول مکاتبات(دآبا راحی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز، گلدشت معالیاستادیار ط *
                      E-mail: Ahmadnamdarian@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان **
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  مقدمه
منجر های گوناگون می تواند  دورهطی  رشد شهر  تاریخی     مرور

سیاسی  شرایط اجتماعی، اقتصادی و اطالعات جامعی ازبه دریافت 
 حاصل رابطه متقابل تغییر شرایط و، این امر. در هر دوره باشد

با است که توانسته با اعمال این تغییرات و  تجدید ساختارهای شهر
  وهساختار از تغییرات اجتماعی عقب نماند روز رسانی بافت وه ب

 تغییرات چند سده .نمایدفراهم به نحو مطلوبی شرایط زیست را 
دچار تغییر و تحوالت را  شهرها متاثر از مدرنیسم و پس از آن،اخیر 

 این تغییرات  صاحبنظران، که به اعتقاد اکثرای کرده گسترده
. نها نبوده استآی اجتماع جوابگوی بسیاری از نیازهای زیستی و

ارزیابی های انجام شده از وضعیت شهرها، بسیاری را در پایان 
هزاره دوم، متوجه وجود ناهماهنگی در فرایند تغییر و تحول شهرها 

به . )Bently, 1999(با خواست ها و نیازهای ساکنین آنها نمود 
تغییرات و دگردیسی شهرها  شتاب رابطه متقابل  دیگر،عبارتی

 به شهری و شرایط اجتماعی، بافت متقابله و رابطه مختل شد
ناهماهنگی،  این حاصل.  هر کدام منجر شده استگفتگوی

  . استبوده سرگردانی و بحران هویت برای ساکنان 
ی موثر بر تحوالت این نوشتار، با هدف بررسی و تحلیل نیروها

شهری ارائه شده و در بخش اول به معرفی این نیروها همراه با 
در بخش دوم، مفهوم فضای . پردازد امنه و حوزه اثرگذاری آنها مید

های مختلف بازخوانی می شود و پس از آن، در  شهری از دیدگاه
بخش سوم مفهوم گفت و گو با تاکید بر نظریه کنش ارتباطی 

بخش چهارم، .  مورد مداقه قرار می گیرد)1989(یورگن هابرماس 
ضای شهری ارائه می دهد و تعریف جدیدی از مفهوم و ماهیت ف

برهمین اساس، در بخش بعدی تفاوت فضای شهری و مکان را 
های  برای درک بهتر، این بخش با ذکر مثال. واکاوی می نماید

بخش پایانی در .  همراه استایرانموردی از برخی شهرهای 
  .عنوان گردیده استبندی مباحث مطرح شده  گیری و جمع نتیجه

  
  تحوالت شهریی موثر بر نیروها

    عوامل و نیروهای مختلفی در تحول و تغییر شکل کالبدی 
در صورتی که شهر، متشکل از ساخت اصلی و . شهرها موثر هستند

 هر دو بخش تحت تاثیر )1382بذرگر، (ساخت غیر اصلی فرض شود 
عواملی چون شرایط طبیعی و اقلیمی، نیروهای اقتصادی و مالی، 

تی و نیروهای اجتماعی و فرهنگی دچار نیروهای سیاسی و مدیری
بدیهی است هدایت تحوالت شهر در قالب . گردند تحول و تطور می

های توسعه شهری، نیازمند دانش کافی از چگونگی  اجرای طرح

از طرفی دیگر، . تاثیر این عوامل در تولید فضاهای شهری است
یی یکی از محورهای آشنایی با ساز و کار تغییرات شهری، شناسا

نیروهای موثر بر تغییرات شهری، شناسایی نیروهای موثر بر 
تغییرات شهری و آگاهی از بازتاب های این نیروها بر بافت کالبدی 

در این زمینه نیروهای تاثیرگذار بر تحوالت کالبدی . شهرهاست
شهرها را می توان به پنج نیرو و مولفه تفکیک نمود که به صورت 

  . ، بافت کالبدی شهرها را متاثر می سازدمجرد یا در ترکیب با هم
نیروی ) Kostoff،1991 (ی کوستوف   به گفته،نخستین نیرو    

 ،این نیرو.  تاثیر فرهنگ و گذشته تاریخی استیا همانزمان 
ها تجربه ساکنین و توجه به شرایط اقلیمی و  محصول سال

 هر ساخت و ساز جدیدی بر اساس سابقه. های اجتماعی است ارزش
ها و نیازهای اجتماعی و زیست محیطی صورت  تاریخی، خواست

ی آن، ظهور بافت های انداموار شهری است که در  گیرد و نتیجه می
یکی . توان آن را مشاهده نمود اغلب بافت های سنتی و قدیمی می

های این بافت ها، وجود نوعی همگنی و تناسب بافت با  از ویژگی
است که منعکس کننده هویت شهری های طبیعی  ها و ویژگی ارزش
ی نیروی زمان،  معتقد است در نتیجه) Bently, 1999(بنتلی  .است

بافت کالبدی شهرها همراه با تحوالت فرهنگی و اجتماعی تغییر 
بر اساس این دیدگاه، شرایط تاریخی نیازهایی دارد و از . کند می

حقیقت کند و فرم شهر، در  قوانین غیر قابل انعطافی پیروی می
  ).1385موریس، (پاسخی است منطقی به این نیازها 

دومین نیرو در توسعه بافت کالبدی شهرها را می توان نیروی      
شهری سعی می کند توسعه ی ها طرحاداری نامید که با تهیه 

  احداث شبکه .کنترل های اداری را جایگزین نیروهای تاریخی کند
توسط شهرداری و نظارت های شطرنجی، صدور پروانه ساختمانی 

بر ساخت و سازها از جمله ساز و کار اداری در توسعه و گسترش 
ظهور بافت های منظم شهری . بافت های جدید محسوب می شود

این گونه . حاصل تاثیر نیرو های اداری بر بافت کالبدی شهرهاست
به . نامید)  طرح و نقشهواجد(توان شهرهای دیاگرامی  شهرها را می

 لینچ، شهرهای دیاگرامی بیانگر نگاه آرمانی و محصول اعتقاد
شهرهای دیاگرامی معموال غیر . تحمیل نظم از باال به پایین هستند

 چرا که صرفا محصول نظم و ترتیب ذهنی طراح بوده ،انسانی بوده
  .)1376لینچ، (و از تمایالت ساکنان به دور هستند 

  وت و سازشدت گرفتن میزان و تنوع تقاضا برای ساخ   
شهری در هدایت موزون شهر توسعه های  طرحهای  محدودیت

فنی و موجب ظهور فشارهای اقتصادی برای عدول از ضوابط 
های   به باور مدیران شهری، ضعف طرح.استه  شداستانداردها

گیری نیروی  های نسبی مکانی موجب شکل شهری در توجه به مزیت
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) یا نیروی سرمایه( اقتصادی شود که می توان آن را  نیروی سومی می
نیاز روزافزون شهرداری ها به منابع مالی جدید، زمینه را برای . نامید

ریچارد راجرز معتقد است، . حضور پررنگ تر این نیرو فراهم می کند
بسیاری از محصوالت معماری و شهرسازی امروز، تولید برآمده از 

یده و عمل برنامه نیروهای اقتصادی و بازار سرمایه است تا حاصل ا
 در واقع، در این نگرش، ).1387راجرز، (ریزان  و معماران شهری 

معماران و شهرسازان تنها به صورت ابزاری در دست نظام اقتصادی و 
اثرات منفی نیروی اقتصادی و گرایش های . تمایالت آن خواهد بود

تالن در نقد .  نیستایرانسرمایه ساالری مختص شهرهای 
جامعه مشتری محور و «: روز آمریکا چنین می نویسدشهرسازی ام

رسانه مدار ما شهری را تولید کرده است که  آن را می توان واقعیت 
ثانویه نامید و  این محصول، واقعیت اولیه را بیش از همیشه گیج 

در این میان، گرایشات تجاری به تشدید این تجربه و . کننده می کند
  ).Ellin, 2006, 109(» .دگرگونی کمک می کنند

شهر، مکان های . است نیروی سیاسیرا می توان چهارمین نیرو    
تجلی قدرت و به تعبیری دیگر نمادی از شکوه و جالل حکومت ها 

 مکان و ،کند تا محیط میتالش قدرت در هر جامعه ای . می باشد
شهر فضایی است که توسط قدرت . فضا را تحت کنترل قرار دهد

های بی قدرت اند که در عمل آن را  تودهگرچه این امدیریت می شود 
 شهرهای قدرتمدار به گواه تاریخ، .(Fiske, 1993) اشغال می کنند

معموال باسبکی با شکوه و از مصالح ساختمانی مرغوب ساخته شده 

در ورای این شکوه و جالل، حضور حکمرانانی قوی احساس . اند
 شهری گویای شود، به طوری که، ساختمان های چنین می

قالب شدن نیروی سیاسی . های نظام سیاسی حاکم می باشند ویژگی
. در توسعه کالبدی شهرها معموال با ظهور بافت دوگانه همراه است

بخشی از شهر که توسط نیروی سیاسی احداث می شوند و در جهت 
 بافت زیبا، محکم واجدنشان دادن شکوه و عظمت حکومت می باشد، 

 باقیمانده شهر بسته به قدرت مالی و فنی جامعه و پایدار است و
  . متفاوت با بخش اصلی ساخته می شوند

 حاکمیـت نیروهـای اجتمـاعی       .، نیروی اجتماعی است    نیرو پنجمین   
حاصل ضرورت توجه به ارزش های اجتمـاعی و مـصالح بلنـد مـدت               

آنچه که در بافت های شهری حاصل از حاکمیت نیـروی          . جامعه است 
می توان مشاهده نمود، نقش ایـن بافـت هـا در سـاماندهی              اجتماعی  

احــزاب سیاســی ، (نظــام اجتمــاعی و ایجــاد تــشکل هــای جمعــی  
به عبارتی دیگر،   . در محیط های شهری است    ) های غیر دولتی   سازمان

تاثیر نیروهای اجتماعی موجب می گـردد تـا بافـت کالبـدی شـهرها،               
اجتمـاعی و در نتیجـه      امکان و بستر الزم را بـرای تقویـت مناسـبات            

. )1385همکـاران،   اردشیری و   (احساس تعلق به اجتماع ساکن فراهم نماید        
  .پردازد  به جمع بندی موارد فوق می1جدول 

  
  نگارندگان:               مأخذ                                                نیروهای موثر بر تحوالت شهری، ویژگی ها و نحوه تاثیر بر بافت کالبدی شهرـ1جدول       

  
نیروهای موثر بر 
  تحوالت شهری

  نحوه تاثیر نیروها بر بافت کالبدی شهر  ویژگی نیرو

محصول تجربه ساکنین، توجه به شرایط اقلیمی و ارزش های   نیروی زمان
  اجتماعی

ظهور بافت انداموار، همگنی و تناسب بافت با ارزش ها و ویژگی های 
  طبیعی

های جامع و تفصیلی، احداث شبکه های شطرنجی، صدور پروانه  طرح   طرح و نقشه، ذهنی، تحمیلی از باال به پایین و آرمانیواجد  ارینیروی اد
  ساختمانی توسط شهرداری ها و نظارت بر ساخت و سازها

توجه به مزیت های نسبی مکان، عدول از ضوابط پیشنهادی   نیروهای اقتصادی
  های جامع و تفصیلی طرح

بی نظمی و ناهمگنی در ساخت کالبدی، اختالل در خط آسمان، 
سیمای شهری نامتجانس، پراکمدگی عناصر اصلی شهر و تاثیر سرمایه 

  در توسعه شهر
  ظهور بافت دوگانه در شهر، بافت زیبا، محکم و پایدار  مبتنی بر اراده دولت مرکزی، نماد شکوه و عظمت حکومت  نیروی سیاسی

ساماندهی نظام اجتماعی و ایجاد تشکل های جمعی، تقویت مناسبات   توجه به ارزش های اجتماعی و مصالح بلند مدت جامعه  نیروی اجتماعی
  اجتماعی، ایجاد احساس تعلق
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    فضای شهریمفهوم
تعریف فضای شهری الزم است حوزه این تعریف مشخص در    

ای شهری دارند شناسان از فض به عنوان مثال تعریفی که جامعه. باشد
. متفاوت از تعریفی است که معماران و شهرسازان از این موضوع دارند

ی، فراتر از و شهرسازی معمارفضای شهری به باور اندیشمندان 
فضای شهری در یک .  و مولفه های هندسی آن استکالبدیفضای 

تعریف عام، شامل فضای زندگی شهروندانی است که آگاهانه یا 
  . )1375پاکزاد، (شود  رسیدن به مقاصد مختلف طی میناآگاهانه برای

ها، پارک های شهر به انضمام  ها،  بلوارها، میدان ماتین خیابان     
اند جزء فضای شهری   که آن فضا را تعریف نمودهینماهای ساختمان

لنگ نیز . )1378گلکار، ( داند و در حیطه مطالعات طراحی شهری می
ها و نیز  ضای بین ساختمانعرصه عمومی را متشکل از ف

. )Lang 1995 ,(داند ها می هایی از فضای داخلی ساختمان قسمت
فضای شهری، فضای خالی بین ساختمان ها نیست، بلکه مفهومی 

، فعالیت ها، رویدادها و روابط کالبدیی محیط  ست دربرگیرندها
از نظر کالن، فضای شهری مهمترین . )1384مدنی پور، (میان آنها 

های  ن برای نمایش دادن و اهمیت بخشیدن به رویدادها و واقعهمکا
بیکن عقیده دارد جوهر مطالعه و بررسی . )1377کالن، (اجتماعی است 

آثار با ارزش معماری و شهرسازی همان خصوصیت فضایی است و 
تا زمانی که درک نشود سرگردانی در طراحی فضاهای شهری و 

یت فضایی در واقع جوهر روابط معماری ادامه دارد؛ چرا که خصوص
تر؛  به بیانی روشن. های شهروندان است فرهنگی، اجتماعی و فعالیت

ای وزین، حالی  فضا، مکانی است در همه ادوار، استوار بر گذشته
بنابراین امروز هم باید از فضاهای . پذیر برای آینده  زنده و انعطاف

توان با مهارت و گذشته استفاده کرد و اگر جوابگو نیست، باید ب
طور که تاریخ تکوین فضا  استادی، فضاهایی نیز به آن افزود، همان

نکته کلیدی در  .)1389فرسایی، (دهد خوبی نشان می این امر را به 
بدون حضور . موفقیت فضای عمومی، وجود یک بستر تبادل است

فعالیت های اقتصادی در سطوح و الیه های مختلف نمی توان 
 از آنجا که تبادل فقط در .ری ایجاد کردفضای موفق شه

های تجاری خالصه نمی شود فضاهای عمومی شهر بایستی  فعالیت
کارمونا (امکان ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورند 

  ).195 ،1388،  همکارانو
  

  مفهوم گفت و گو
 وی با مراجعه به نظریه کنش ارتباطی هابرماس خواهیم دید که      

مفهوم عقالنیت و ارتباط آن را با کنش، روابط بین موضوعی و تغییرات 

کنش وسیله ای برای دستیابی به . سی می کندراجتماعی و سیاسی بر
هدف . یک هدف و کنش ارتباطی برای دستیابی به تفاهم ارتباطی است

 بارزترین و »کار«از نظر مارکس . هر دو کنش چیرگی بر وسیله است 
کنش «ین پدیده اجتماعی است در حالی که هابرماس فراگیرتر
 عقالنیت .)1384هابرماس، ( داند را بارزترین پدیده بشری می» ارتباطی

، »زبان«حضور واسطه ارتباطی، کنش طبیعی در انسان است که به 
زبان به عنوان . کند امکان عقالنیت و عقالنی کردن جهان را فراهم می

مواره این توانایی بالقوه را داراست که به یک ابزار ارتباط و استدالل، ه
اما فعلیت چنین توانایی وابسته به امکان و .  مفاهمه تن در دهدمتقابل

اخالق گفتمان ریشه در همین عقالنیت . ابزارهای این مفاهمه است
هابرماس، گفتمان را استداللی که در وضعیت آرمانی . ارتباطی دارد

اما وضعیت . )1373احمدی،(یف می کند گفتار و سخن پیش می آید تعر
یا برابری » تقارن«شرایط : آرمانی گفتار و سخن شامل شرایطی است

حقوق و قدرت میان همه مشارکت جویان در گفتمان و پذیرش اینکه، 
این تقارن . این دو دسته افراد یکی هستند از اصول اخالق گفتمان است

د ارتباطی آنان هر گونه اجبار یا برابری باید چنان باشد که ساختار قواع
درونی یا بیرونی به استثنای نیروی استدالل برتر را حذف کند و بدین 

ی جستجوی مشترک و همیارانه  ها به استثنای انگیزه ترتیب همه انگیزه
آلش در  هابرماس اخالق گفتمان  را در شکل ایده. حقیقت را خنثی کند

ند که در آن فضایی ک فرض می» گستره همگانی«یک » همگانیت«
پدید می آید تا مکالمه، بحث و اظهار نظر به شکل آزادانه و باز برگزار 

  .گردد
فرایند آشنایی «،     منظور از گفت و گویی که در اینجا مطرح شد

پس حد . )1387، پورنجاتی(» زدایی و بازآشنایی در عرصه عمومی است
 سخن ،کهنخست آن. و رسم موضوع به این صورت مشخص می شود

درباره یک کنش اجتماعی در عرصه عمومی است و نه یک ابتکار یا 
 گفت و گو پیش از هر ،دیگر آنکه. اقدام شخصی در قلمرو خصوصی

و . کند چیزی کاخ تصورات پیشین دو طرف را از هم ویران می
 هر طرف ، به غایت عریانی و بی پردگی در رخسار تمام عیار،سرانجام

چنین فرایندی صرف . ن طرف دیگر نمایان می سازدرا در برابر دیدگا
تفاهم و اشتراک نظر دو طرف گفت و گو ، نظر از اینکه به نزدیکی

منجر شود یا نه، مجال ارزشمندی برای عرصه عمومی فراهم 
 که البته ،مهمترین هدف گفت و گو. نمایدسازد تا درست انتخاب  می

مفید ترین نتیجه آن نیز به شمار می رود، همین فرصت سازی برای 
اگر بخواهیم هدف های کوچکتر را . انتخاب در عرصه عمومی است

: شود برشماریم به این ترتیب پیشنهاد می در فرایند گفت و گو
، پورنجاتی(فهم مشترک  و باز آشنایی دیگری، آشکارسازی خویش

1387(.  
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   شهری، مکان شهریمفاهیم فضای
  فضای شهری

به عنوان فرضیه اصلی      در اینجا، تعریفی متفاوت از فضای شهری،
 مکان تعامل و گفت و ،ضای شهریف«: مقاله ارائه می شود

و تاثیرگذار بر روند تحوالت شهری  نیروهای مختلف گوی
، برخوردار فضای شهریاطالق عنوان شرط ابتدایی برای . »است
تعامل با یکدیگر ری است که در آن نیروهای گوناگون  بستبودن از

ها و مفاهمه ها در گفت و گواز انجا که چنین . )1شکل  (داشته باشند
 برخی را اعتقاد بر آن دادهبیشتر در خیابان ها و میدان ها رخ  تاریخ یط

 به اجزای اصلی فضای شهریرا  خیابان و میدان  تنها بایداست که
  ).1375؛ کریر، 1387ماتین، (حساب آورد 

  
  نگارندگان: أخذم        فضای شهری، نیروهای موثر بر تحوالت شهری-1شکل 

  
پس فضای شهری فضایی است که در آن نیروهای موثر بر روند       

برای انتخاب را تحوالت شهری به گونه ای قرار گرفته اند که فرصت 
 در این بیان شدهعموم فراهم کنند و ضمن اینکه هر یک از نیروهای 

پردازد و در  فضا خود را آشکار می کند، به بازآشنایی دیگری هم می
آید  گونه بر می  این،از این تعریف .نائل می شودنهایت به فهم مشترک 

هر یک از نیروهای موثر بر تحوالت شهری خویشتن خویش را در که 
 با تعریف ،ینا. یابد  و مفهوم میجوید قالب گفت و گو با دیگر نیروها می

این  وجود هر یک از. )1386محمدی ماکرانی، ( شهر تناسب داردماهوی 
تعریف نخواهد کرد را نه تنها فضای شهری مناسبی  به تنهایی، نیروها

 آشکار آنو هویت خواهد شد بلکه خود این نیرو نیز به درستی تعریف ن

 ت، الزم است نخسماهیت هر یک از نیروهابرای بررسی . شود مین
 ارتباط ،از اینجا. گیردفضاهای شهری آن شهر خاص مورد مداقه قرار 

. شود  نیروها و نیاز هرکدام به دیگری به خوبی مشخص میمتقابل
وحدت تشکیکی وجود یا وحدت در  چیزی که در حکمت متعالیه آن را،

 هر نیرو در جهت آشکار 3.عین کثرت و کثرت در عین وحدت می گویند
. کند به دیگری نیازمند است و به آن نیز کمک میساختن هویت خود 

باختین معتقد است که انسان در رابطه با غیر معنا می یابد و انسان از 
بروس کوئن . )1384انصاری، (کند  دریچه چشم دیگری به خود نگاه می

ترین نوع روابط انسانی در اجتماع  را مهم» رابطه گفت و گویی«نیز 
  ).1383کوئن، (داند  می
 ر یک ارتباط پدیدا، باشد که ارتباط نیروها آنشاید صحیح تر      

 به این مفهوم که نیروی اجتماعی به معنای صرف فرض شود،شناختی 
 در قیاس با دیگر نیروها مفهوم  نسبی بوده وبلکه این نیرو. وجود ندارد

فضای شهری این فرصت را فراهم می سازد که نیروها به باز  .یابد می
نمی تواند به به صورت مجرد  نیرو  یک همدیگر بپردازد و گرنهآشنایی

ابراز شخصیت خود بپردازد، زمانی که دیگر نیروهایی که در تحوالت 
پس اگر در . )1384ریخته گران، ( وجود نداشته باشد شهری موثر هستند

زمینه برای شکل  یکی از این نیروها وجود داشته باشد ، تنهایک مکان
یعنی فضای شهری پدیدار  .مناسب نخواهد بود ری شهفضایگیری 

از مزایای نگاه پدیدار  .شناسی نیروهای موثر بر تحوالت شهری است
شناختی به فضای شهری این خواهد بود که از تفکیک  و جداسازی  
حوزه های مختلف که سبب کاهش کیفیت فضای شهری می شود 

های   کاربریجلوگیری می کند و دیگر اینکه به اختالط حداقلی
  .)Duany et al., 1992( گوناگون خواهد پرداخت

   و تفاوت آن با فضای شهریمکان شهری
بینیم، مکان بخشی  ای باز و انتزاعی می در حالی که فضا را گستره     

 بار واجداز فضاست که به وسیله شخص یا چیزی اشغال شده است و 
ارزش «ان مرکز  مک).32، 1384مدنی پور، (معنایی و ارزشی است 

است، همراه با امنیت و پایداری که در آن نیازهای زیست » محسوس
هویت یک مکان آمیزه ای خاص است از . شناختی برآورده می شود
بدون ثبات، مجادله ای و «، همواره علتروابط اجتماعی و بدین 

 به عبارتی دیگر و چنانکه تاکنون ).33 ،1384مدنی پور، (شود  می» چندگانه
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. ر میان طراحان شهری مرسوم بوده است، مکان تکامل یافته فضا استد
شود و با  یک فضای خام، تبدیل به مکانی سرشار از معنا و اشاره می
شود که با  منطقی حسی و معین، مکان به عنوان جزو کوچکتری می

. Relph, 1976)(مداخله انسانی تغییر کرده و مفهومی خاص یافته است 
 که فضای توان در این موضوع دانست و شهرسازی را میرسالت معماری 

خام را به مکان تبدیل کنند که به مفهوم بالفعل سازی محتوای بالقوه 
تر گفته شد، فضای   چنانکه پیش).45 ،1380شولتز، (باشد  محیط می

توان مکانی دانست که در آن نیروهای گوناگون به گفت و  شهری را می
ین، ممکن است حوزه ای شامل تعریف مکان بنابر ا. گو می پردازند

ای  اگر حوزه. باشد ولی فضای شهری را پوشش ندهد و برعکس
 مکان باشد و هم محل گفت و گو بایدبخواهد فضای شهری باشد هم 

بسیاری از فضاهای کنونی شهرها حتی مکان شهری . و تعامل نیروها
  . اند و هنوز فاصله زیادی تا فضای شهری دارند نشده

  
 های موردی نمونه

 ،یران در شهر های تاریخی ا،یکی از نمونه های خوب فضای شهری    
 ی تواند م،ی حضور نیروهای گوناگون بازار به عنوان صحنه. بازار است

 و تیمچه و راسته محل ، حجره.دویک فضای شهر کامل محسوب ش
 همچون با حضور عناصری ،حضور نیروی اقتصادی بوده و از دیگر سو

و مدرسه، بستر برای حضور نیروهای اجتماعی فراهم  رمابه، مسجدگ
 و ناظر به واسطه حضور قوی دولت به عنوان صاحب سرمایه. ده استبو

داشته است نیروی سیاسی نیز در این مکان حضور بر تنسیق امور، 
و به ه  رفت و آمد داشتفضا این به زیادی نیز شهروندان .)1383حبیبی، (

و همه این عوامل به است بوده ار برنامه ریزی نشده  محل دید،نوعی
های  راسته .نموده است میمک قوی کهویت محلی شکل گیری یک 
.  داشته استبرای دسترسی های همجواررا  معبر نقشبازار تا اندازه ای 
از فضای شهری ای موفق مونه را ن می توان بازار ،به همین دلیل

فضای شهری  ذکر شده برای تعریف برخی معیارهای بنابراین، . ستناد
و محصوریت  )Jacobs, 1995( بودن و مسقف نبودن بازهمچون 

   .است قابل بازنگری )1371، همکارانتوسلی و (فضایی 
فرح بخش و  به عنوان یک مکان تاریخی هویت ساز ،حافظیهآرامگاه 

بیشتر به حافظیه . در سطح کشور و چه بسا جهان شناخته شده است

مکان شهری از آن رو  ؛و نه فضای شهریمی ماند  شهری یک مکان
شهروندان  بخشی از هویت ،کند ذهنی قوی می ست که ایجاد تصویرا
ولی . ندآسای با آن حضرت می  دمی راند ون حضور پیدا می کن آ در،ستا

بر این  محل گفت و گوی نیروها نیست و ،همان طور که ذکر رفت
 یک پارک :ست از این گونه ا.ندارد شرط فضای شهری رااساس، 

که همه در شیراز  )ع (شاهچراغمتبرکه حضرت شهری یا بقعه 
 فضای شهری در تعریفهای شهری مهمی هستند ولی  مکان

 که هر کدام از این ها خود مکان های شود مشاهده می. گنجند مین
اگر بقعه . شهری مهمی هستند ولی لزوما فضای شهری نیستند

 با حفظ مقیاس، د فضای شهری تبدیل گردد بای بخواهد بهغشاهچرا
های دیگر شهری اتصال  ای به مکان این مکان مهم شهری را به گونه

داد که فرصت حضور و تعامل نیروهای گوناگون تاثیرگذار بر تحوالت 
  .شهری فراهم شود

فضای شهری الگوی خوبی از میدان نقش جهان از طرفی دیگر،      
اهد گفت و گوی نیروهای موثر بر روند تحوالت  ش،در این میدان. است

شهری با همدیگر به زیباترین شکل هستیم که در کمال احترام به 
از یک طرف بازار .  همزیستی دارندیکدیگر و بدون سعی در غلبه بر هم

. قیصریه به عنوان نیروی اقتصادی شمال میدان را در اختیار گرفته است
عنوان نماینده حاکمیت و نیروی در سمت غرب کاخ عالی قاپو به 

 در سمت جنوب و شرق میدان مسجد امام و مسجد شیخ ،سیاسی
  . اند اهللا به عنوان الیه های گوناگون اجتماعی  گرد هم نشسته لطف

  
  

نگارندگان: أخذم       فضای شهری، مکان تعامل و گفت و گوی نیروها-2شکل    
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  گیری  نتیجه
 از فضای شهری، به عنوان بستر گفت و با ارائه تعریف دیگری     

گوی نیروهای موثر بر تحوالت شهری، نقش طراحان شهر در شناسایی 
گیرد؛ چرا که خود این نیروها با گذشت  این نیروها، مورد تاکید قرار می

زمان تغییر و تحول پیدا کرده و نیروهایی به این فرآیند اضافه و کم 
 ،امروزه. تر ها، مشخص گر تخصصشوند و نیاز طراحی شهری به دی می

اند، ولی نیروهای  هر چند بافت و ساختار شهرها دگرگونی بسیار یافته
 زمزمه های ایجاد فضای شهری سر ،گوناگون در گوشه و کنار شهرها

شخصیت خویش را در گفت و گو با موجودیت و این نیروها . دهند می
موفق  شهری هنگامی می توان از طراحی .بینند دیگر نیروها می

صحبت نمود که ضمن شناخت نیروهای موثر بر تحوالت شهری هر 
بستر الزم برای گفت و گوی این نیروها را فراهم کرد و از بتوان دوره، 

 های شهری، فضای شهری و از ارتباط فضاهای شهری، تعامل مکان
  . نمودر مطلوب شهری ایجاد اساخت

را به یک مکان  شاید آن   اختصاص یک مکان برای یک کارکرد ویژه 
 از اینجا .کند به فضای شهری تبدیل نمیلزوما شهری تبدیل کند ولی 

 معماری در مقیاس ،ه طراحی شهریاین نکته تاکید کرد کمی توان به 
های شهری وظیفه ی معمار است  چرا که ایجاد مکان .بزرگ نیست

 با کهوده ی طراحی شهری ب ولی طراحی فضای شهری درحیطه
 .گیرد می ت از نیروهای موثر بر تحول و تکامل شهر صورتشناخ

توان مکانی دانست که در آن نیروهای گوناگون به  فضای شهری را می
بنابر این، ممکن است حوزه ای شامل تعریف . پردازند گفت و گو می

ای  اگر حوزه. مکان باشد ولی فضای شهری را پوشش ندهد و برعکس
 مکان باشد و هم محل گفت و باید میبخواهد فضای شهری باشد هم 

بسیاری از فضاهای کنونی شهرها حتی مکان . گو و تعامل نیروها
 تالش باید. اند و هنوز فاصله زیادی تا فضای شهری دارند شهری نشده

های گوناگون شهری فضاهای شهری مطلوب  شود از ارتباط مکان
های امروزی  تها و نامطلوبی  از ناهمگونیرخیدر واقع ب .ایجاد شود

ی   شبکهبایدشهر . های شهری است صحیح مکانناناشی از ارتباط 
تر باشد  هرچه این ارتباط قوی .ای از مکان های شهری باشد یکپارچه

های شهری به تنهایی  ساختار منسجم تری خواهیم داشت وگرنه مکان

و با تغییر نیرو ها فر که به مرور زمان و همان جزایر هویتی خواهند بود
از   فضای شهری و،از ارتباط مناسب مکان های شهری. یختخواهند ر

کید تأ. ارتباط فضاهای شهری، ساختار شهری حاصل خواهد شد
همانند الکساندر و دوشی، بیکن، کرین و بسیاری ازطراحان شهری 

همین نیاز  ناشی از )59-63، 1382بذرگر، (بر ساخت اصلی شهر آلدوروسی 
  .شهر است

  
  اه نوشت پی
به وحدت وجود و ) مالصدرا و هم مسلکان او ( حکمای حکمت متعالیه  -1

کثرت وجود و موجود قائلند؛ یعنی معتقدند اوّال اصالت با وجود است و 
ماهیّت اعتبار عقل است در خارج؛ یعنی هم وجود در خارج از ذهن ما 

  .هست هم ماهیّت ؛ لکن ماهیّت به عرض وجود موجود است
2- Phenomenology 
3- Intentionality 
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