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 چكيده 

ــت و از جايگاهى منحصر به فرد در ساختار و نظام توسعه شهرى  ــهرى اس حس زمان يكى از مهمترين مولفه هاى زمانى طراحى ش
ــهرى وابسته به اين موضوع است. در اين راستا با روش تحليل  ــت. هدف اين بحث توجه به مفاهيم و الزامات طراحى ش برخوردار اس

محتواى كيفى متون تخصصى طراحى شهرى سعى در ارائه نظامى از توجهات طراحى شهرى با محوريت حس زمان دارد.
يافته هاى تحقيق نشان مى دهد حس زمان در طراحى شهرى از سه جنبه واجد اهميت است. شناسايى الگوهاى فعاليتى در دوره هاى 
ــاختارى شهر و حفظ آنها و در نهايت يادگيرى مديريت زمان و زمانبندى اجرا در پروژه هاى توسعه شهرى؛  ــناخت عناصر س زمانى، ش
مهمترين عوامل و مولفه هاى مورد نظر در رويكرد طراحى شهرى زمان محور است. ارائه راهبردهايى براى چگونگى پاسخگويى به 

اين توجهات از ديگر دستاوردهاى تحقيق به شمار مى رود.
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مقدمه

ــهرى به مثابه حرفه ـ دانش ساماندهى كيفى عرصه هاى  طراحى ش
ــوفان نيز  ــروكار دارد. بعد چهارم كه برخى فيلس بيرونى با چهار بعد س
بر اهميت آن در روند ادراك تغييرات و تكامل هستى تأكيد دارند، بعد 
ــهرى نيازمند ادراك شرايط  ــت. از آنجا كه هر نوع توسعه ش زمان اس
ــت، كاربرد و اهميت اين بعد  ــى در دوره هاى متفاوت زندگى اس زمان
ــازى و معمارى و به صورتى ويژه در اين بحث مشهود  در نظام شهرس
ــه بعد زمانى و به  ــتگاه و الزامات مورد نظر در توجه ب ــت. اما خاس اس
ــناخت مبانى و  ــى كه از زمان ادراك مى گردد، نيازمند ش تبع آن حس
ــهرى است. مرورى بر انتشارات و متون  كاربردهاى آن در طراحى ش
تخصصى حاكى از آن است كه به جز برخى انديشمندان مشهور حوزه 
ــون، ديگران  ــچ، كارمونا، گروتر و جكس ــهرى همچون لين طراحى ش
ــاد و جنبه هاى  ــى ابع ــتقل و مجزا به بررس ــه اى مس ــب مطالع درقال
ــنايى  ــد. بنابراين با اين هدف و به منظور آش ــاوت آن نپرداخته ان متف
ــهرى با مفهوم حس زمان و الزامات قابل توجه آن  ــتر طراحان ش بيش
ــد. دربخش اول خالصه هاى  دركاربرد حرفه اى اين بحث تدوين ش
ــاى بعدى، الزامات و  ــان و حس زمان و در بخش ه ــم زم از مفاهي
ــهرى با  ــد در كاربرد طراحى ش ــد اهميت اين بع ــه هاى واج جنب
ــت. روش اصلى مقاله در  ــده اس ــى ـ تحليلى ارائه ش ــى توصيف روش

ــت.  جمع آورى و تحليل داده ها، تحليل محتواى كيفى بوده اس

 ابهام هاى تعريف زمان 
ــى در معانى متفاوتى چون: 1)جريانى پيوسته،  زمان در ادبيات فارس
ــى انجام كه طى آن حوادث  ــر قابل انقطاع، رونده و بى آغاز و ب غي
ــته به حال تا آينده رخ مى دهد، 2) مقطعى  ــت ناپذير از گذش برگش
ــه، فلك، 4) موقعيت و فصل  ــك جريان، لحظه، 3) روزگار، زمان از ي
ــب براى انجام كارى، موقع، هنگام (انورى، 1382). به كار مى رود.  مناس
دائرة المعارف هاى انگليسى تعاريف متفاوتى از زمان را ارائه داده اند. 
ــفورد تعاريف خود را با تعريف عام از زمان شروع  دائرة المعارف آكس
ــود، رويدادها و نظاير آن در  ــرفت نامعين و متداوم وج مى كند. پيش
ــف زمان همواره به  ــه عنوان يك كل. تعري ــته، حال و آينده ب گذش
ــوفان،  ــخت و بى نتيجه فيلس عنوان يك تمايل طوالنى مدت اما س
ــت. همانطور كه از تعاريف  ــتان تا كنون، مطرح بوده اس از عهد باس
ــيارى از آنان تعاريف چرخشى را  ــت، بس ــينيان قابل دريافت اس پيش
ــا ايده زمانى ارائه داده اند. "تصوير در حال حركت  از زمان مرتبط ب
ــت و جابجايى با درنظرگرفتن  ــى" (افالطون)، "تعداد حرك از جاودانگ

ــال حركت و در  ــتجوى در  ح ــتوتل)، "ماهيت جس ــل و بعد" (آريس قب
ــر" (پلوتينوس)  ــه مرحله ديگ ــا تجربه ب ــك مرحله ي ــال عبور از ي ح

 .(Madanipour,2007

ــن واژه به كاربرده  ــز معانى متفاوتى براى اي ــى ني در متون انگليس
ــاعت ها، 2. سرساعت، 3. فرصت (موقعيت)،  مى شود: 1. دقايق، س
ــد، 5. دوره زمانى، 6. زمان موجود  ــه اتفاقى مى افت ــه اى ك 4. لحظ
ــور كلى مى توان گفت زمان گاه به  (Longman, 2003,1738). به ط

ــه لحظه اى در  ــخصى به كار مى رود ك ــت و هنگام مش ــاى وق معن
ــت و گاه به معناى دور و عهد كه يك دوره زمانى را نشان  زمان اس

مى دهد.
ــوال را مطرح كرده است  ــتين نيز در اين مورد اين س ــنت اگوس  س
ــد، مى دانم. اگر  ــت؟ اگر هيچ كس از من نپرس كه «پس زمان چيس
بخواهم آنرا براى كسى شرح دهم، نخواهم دانست» (هايدگر، 1388، 39). 
ــتين زمان را پديده اى كامال ذهنى مى داند و  ــنت آگوس در واقع س
ــطه ادراك  ــته، حال و آينده را به واس ــه حالت حضور يعنى گذش س
ــتر اكهارت، زمان آن  ــد. از ديد مايس ــن پديده ذهنى مى شناس همي
ــت كه تغيير مى كند و منبسط مى شود، ابديت به سادگى  چيزى اس
ــرات مارتين  ــان، 78) همچنين در تفك ــد. (هم ــى كن ــود را حفظ م خ
ــتى  ــش هاى اصلى چيس ــز، زمان به عنوان يكى از پرس ــر ني هايدگ

وجود محسوب شده است.
"همراه فلسفه آكسفورد"1، زمان را به عنوان بعدى از تغيير تعريف مى كند. 
ــازد. ارتباط زمان با  ــه بعد فضا، متمايز مى س واقعيتى كه تغيير را از س
ــت. ارتباط ميان  فضا به عنوان يكى از مهمترين ويژگى هاى زمان اس
زمان و تغيير معنى داراست؛ چنانچه بسيارى از متخصصين، در دوره هاى 
مدرن و قديم، به اين باور رسيده اند كه زمان نمى تواند فارغ از حركت، 
ــينى و رزاقى اصل، 1387). به عنوان مثال ارسطو به رابطه  ــود (حس تصور ش
متقابل درك زمان و حركت پرداخته و اين طور تفسير نموده كه اين دو 
ــان  را در عرض يكديگر درك مى كنيم و زمان و حركت در ادراك انس
ــبند و رنجبر،  ــر همديگرند و آن ها را باهم در مى يابيم (پورنقش ــق ب منطب

 .(21-18 ،1388
ــط دايرة المعارف  ــتقيم ميان زمان و اندازه گيرى، توس ارتباط مس
ــت كه طول  ــان مفهومى اس ــت:" زم ــده اس مك ميالن عنوان ش
ــا را ازهم جدا مى كند،  ــدت رويدادها و دوره هايى را كه آن ه م
ــينه  اندازه گيرى مى كند." (Madanipour,2007, 150-151). پيش
ــتين  ــكل گيرى نخس ــال پيش، مقارن با ش ــت زمان 10000س ثب
ــوان واحد پايه  ــوم روز به عن ــت. مفه ــرى اس ــكونتگاه هاى بش س
ــب در ادراك  ــه دو واحد نورروز (حضور آفتاب) و ش ــيم آن ب وتقس
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صفحات     5-15
 مفهوم حس زمان وكاربرد آن در طراحى شهرى

ــان به مثابه  ــه عبارتى ديگر زم ــت (Ibid).  ب ــان مطرح بوده اس زم
ــده  ــناخته ش ــر براى فهم جهان ش ــتين ابزارهاى بش يكى از نخس

ــت (فالمكى، 1381، 23). اس

 دسته بندى زمان
ــه شكل از زمان بندى  ــتلز در كتاب عصر اطالعات خود س  مانوئل كس
ــى زمانى و زمان  ــاعتى، زمان ب ــت: زمان س را از هم متمايز نموده اس
ــت،  ــاعتى كه ويژگى عصر مدرن اس ــى. در تعريف وى زمان س نجوم
ــان بر  ــاختن رفتار انس با توالى تقويمى رويدادها و همچنين منضبط س
اساس برنامه از پيش تعيين شده مشخص مى شود. زمان بى زمانى كه 
ويژگى فرايندهاى مسلط در جوامع امروزى است، هنگامى رخ مى نمايد 
ــاى متن و زمينه معينى، يعنى پارادايم اطالعاتى و جامعه  كه ويژگى ه
شبكه اى، نظم توالى دار پديده هايى را كه در اين متن و زمينه به اجرا 
در مى آيند با اختالل سيستميك مواجه سازد. به عقيده او در جوامع ما 
فرايندهاى مسلط و كليدى در زمان بى زمانى ساختار مى يابند، اما اكثر 
مردم تحت سيطره زمان ساعتى هستند. كستلز صورت ديگرى از زمان 
ــود: زمان  را معرفى مى كند كه در عمل اجتماعى ادراك و ارائه مى ش
ــر از دير باز بر مى گردد.  ــان و بش نجومى. اين نوع زمان به رابطه انس
ــت ما براى آميختن با خويشتن كيهانى مان، در وهله  ــتلز معتقد اس كس
اول نيازمند تغيير دادن مفهوم زمان و حس كردن زمان نجومى هستيم 

كه در زندگى ما جريان دارد (كستلز، 1384، 163).
ــنى تعريفى از آن ارائه  ــان به عنوان مفهومى كه نمى توان به روش  زم
داد، به زير مولفه هايى قابل تقسيم است. يكى از اين دسته بندى ها، 
ــبى زمان  ــانى را در مركز ارائه مجدد به منظور توليد ايده نس افراد انس
ــته ـ  ــتركى از گذش ــته ها در حس مش قرار مى دهد. به طورى كه دس
حال ـ آينده يا در زمان نسبى اين شتاين، تغيير مطابق مكان و سرعت 
مشاهده گر قرار مى گيرند. در نظريه نسبيت بر خالف مكانيك نيوتنى 
كه به فضا و زمان به عنوان كميت هاى مستقل و مطلق مى نگرد، فضا 
ــته چهار  ــته اند و يك چارچوب يا يك محيط پيوس و زمان به هم پيوس

بعدى به نام فضا - زمان را تشكيل مى دهند (ناصرى، 1383، 39-20).
ــردى و در غالب يك  ــارج از ذهنيت ف ــيم بندى، خ ــكل ديگر تقس ش
ــت.  ــود، مطرح اس ــاخت عمومى مولد كه بر زمان تحميل مى ش زيرس
ــاعت ها، روزها، ماه ها  به عنوان مثال زمان جهانى ثانيه ها، دقايق، س
ــكل رياضى، بعدها براى تقسيم بندى هاى بيشترى  ــال ها. اين ش و س
ــيم بندى  ــد. تقس ــى دارى اجتماعى و اقتصادى به كارگرفته ش از معن
ــاى اجتماعى ـ  ــتراحت  و يا به نيازه ــان به كار و اس ــردى از زم عملك

اقتصادى،  نيازهاى زيستى و زمان آزاد اختصاص مى يابد. 

 جايگاه حس زمان در ابعاد طراحى شهرى
 تا كنون پژوهشگران بسيارى به اهميت حس زمان در طراحى شهرى 
ــاره داشته اند، به عنوان مثال: بر اساس "مدل مكان پايدار"، كيفيت  اش
ــه ى كيفيت  ــه مولف ــوان به عنوان برايند س ــهرى را مى ت ــى ش طراح
ــت محيطى  ــناختى و كيفيت زيس ــردى، كيفيت تجربى ـ زيباش عملك
شهرها نتيجه گيرى نمود (گلكار، 1380، 55). بر اساس مدل مذكور، حس 
ــناختى محسوب مى شود كه  زمان از جمله مولفه هاى تجربى ـ زيباش
ــش گانه طراحى  ــا و همكارانش آن را به عنوان يكى از ابعاد ش كارمون
شهرى مطرح نموده اند. آنها  بعد زمان را در سه وجه بررسى مى نمايند، 
ــازه هاى تغييرات  ــت ب ــت زمانى فعاليت ها در فضا،  درك درس مديري

زمانى و درك محيط شهرى در حال تغيير. 
ــت هاي مؤثر و  ــى تاثير فعالي ــن لينچ نيز به بررس ــتا كوي در اين راس
خواسته هاي دروني بر تصوير ذهني از حس زمان مى پردازد. به اعتقاد 
وى احساس روشن از زمان حاضر با اتصال به گذشته و آينده، حساسيت 
ــاط دارد. در اين زمينه  ــه تغييرات و قابليت مديريت و لذت از آن ارتب ب
ــاره نمود كه تفاوت  ــه مطالعات يان گل و همكارش نيز اش ــى توان ب م
ــتفاده كنندگان از فضا و چرخه هاى زمانى در فصول مختلف  ادراك اس
ــت (Carmona,et al., 2003,171). همچنين جيمز  ــوده اس را مطرح نم
ــازى منظر اين طور عنوان نموده اند  كرنر2 و همفكرانش در بحث شهرس
ــت آمده  ــهر درك كاملترى از اين پديده به دس كه در نگاه جديد به ش
ــهر طى  ــوع با وارد نمودن مفاهيم حركت و درك منظر ش ــن موض و اي
ــتگى ادراك با زنجيره حركات  ــت. اين امر وابس زمان صورت گرفته اس
ــت هاى ناظر در حال حركت در قالب بعد زمان عرصه عمومى  و موقعي

.(Girot,2006,94-102) مطرح مى شود
ــد زمانى، چه در تصور ادراكى و ذهنى  ــن ترتيب چه در قالب بع بدي
ــناختى مكان ،  ــه در زيرمجموعه مولفه تجربى ـ زيباش از زمان و چ
ــت كه  ــهرى اس كيفيت حس زمان2 از مولفه هاى كيفيت طراحى ش
ــناختى و ترجيحات محيطى افراد در قبال  با دريافت هاى ادراكى، ش
ــور تبيين مفهوم  ــر و كار دارد. بنابراين به منظ ــهرى س فضاهاى ش
ــپس  ــدا مفهوم حس زمان و س ــهرى، ابت ــس زمان در طراحى ش ح

ــت. ــهرى مورد مداقه قرار گرفته اس ارتباط آن با فضاى ش

 مفهوم حس زمان
 حس زمان با مفاهيمى همچون ادراك زمان3 و يا تجربه زمان4 مرتبط 
ــت و زمان  ــت. حس زمان يك فرد، يك حس و تجربه درونى اس اس
اندازه گيرى شده (زمان ساعتى)، يك چارچوب بيرونى براى ارتباطات 
ــه عبارتى ديگر حس زمان  ــت (Madanipour,2007,158). ب و كار اس
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ــخصى از ادراك زمان است.  مانند حس مكان يك تجربه درونى و ش
اين ادراك به عوامل متنوعى مرتبط است. به عنوان مثال حس زمان 
به ادراك تغييرات و رويدادهاى واقع در زمان وابسته است. يعنى همان 
طور كه ما پديدها و رويدادها را درك مى كنيم، زمان وقوع آن ها را نيز 
حس مى كنيم. ارنست پوپل (1978) مولفه هاى حس زمان را مواردى 
از قبيل: طول مدت زمان، غير هم زمانى، نظم، گذشته و حال و تغيير 

.(Poppel,1978) شامل گذشت زمان، بر شمرده است
ــتى مطرح  ــوع ديگرى از حس زمان تحت عنوان حس زمان زيس ن
ــورت ريتم ها و  ــه ص ــال تكرارى و ب ــوع در اعم ــن موض ــت. اي اس
ــود، مانند  ــتى كه با آن زندگى مى كنيم، ادراك مى ش الگوهاى زيس
ــس منظم، چرخه هاى تولد و مرگ، همچنين در واقعيات ريتميك  تنف
بيرونى مانند روز و شب و چرخه هاى فصول قابل مشاهده است. اين 
ــت  ــوارد همگى براى ايجاد نظم عملكردى در دنيا، واجد اهميت اس م

 .(Madanipour,2007,160)

ــن چرخه ى حس  ــوند اصلى تري ــا و همكارانش متذكر مى ش  كارمون
زمان بر پايه ى چرخه هاى طبيعى استوار است. بارز ترين نمونه ى آن 
ــت كه روى فعاليت هاى متناوب انسانى،  گردش 24 ساعته زمين اس
مانند خوابيدن و بيدار شدن تأثير مى گذارد. ساير فعاليت هاى انسانى 
ــد كار، گذراندن اوقات فراغت و غذا خوردن نيز تحت تأثير همين  مانن

.(Carmona and Tiesdell,2003,193) ــت چرخه ى اصلى اس

 ارتباط زمان و فضاى شهرى
 در باب اهميت و نقش زمان در ادراك و شكل گيرى شهرها و فضاهاى 
ــته اند. به گفته «سوكليفورد»5  آن ها متخصصين مطالب زيادى نگاش
زمان دوره اى از عمر است كه انسان بيشتر از مكان فريفته آن خواهد شد.
ــهرها در يك بعد زمانى را توضيح  «پاتريك گدس»6 اهميت درك ش
مى دهد. وى عنوان نموده: يك شهر بيشتر از يك مكان يا فضا است، 
ــت در زمان. «لوئيس مامفورد»7 نيز مى نويسد:  ــهر يك نمايش اس ش
ــتند كه زندگى  ــتند.آنها قالب هايى هس ــان هس ــهرها محصول زم ش
ــود ، و به وسيله هنر  ــده و سخت مى ش ــرد ش ــان ها در آن ها س انس
ــكل ثابتى مى گيرند (Cowan, 2005, 395). پاتريك گدس با اشاره  ش
ــد: "يك  ــهرى مى نويس ــه اهميت ارتباط ميان زمان و فضاهاى ش ب
ــت، شهر در حقيقت نمايشى از  ــهر چيزى بيش از مكانى در فضا اس ش

 .(Ibid)"زمان است
ــكل گيرى نظريه هاى نسبيت  ــده كه از زمان ش  مدنى پور متذكر ش
ــه روز به مفهوم  ــا و زمان روز ب ــم مجزاى فض ــام و خاص، مفاهي ع
ــد. به باور وى بحث اصلى در  ــده ان تركيبى فضا ـ زمان نزديك تر ش

ــت و  ــجام با زمان اس ــى به فضا در انس رويكرد به فضا، مفهوم بخش
ــى كه مى توان بعد چهارم (زمان) را به شكلى معنادار به فضا وارد  روش
نمود، اين است كه توجه را به فرايند تكامل و تحول فضا معطوف نمود. 
دنبال كردن خط سير ساخته شدن و دگرگون شدن فضا اجازه مى دهد 
ــت در  ــن بعد را به درك فضايى خود بيفزاييم. او تجربه زيس چهارمي
ــت (مدنى پور،  ــه زمان در آن نهفته اس ــته ك ــا را از مواردى دانس فض
ــه وضوح وجوه فضايى و زمانى تأثير متقابل برهم دارند.  1384،32). ب
يكديگر را تحت تأثير قرار مى دهند. به عبارتى مردم در فضا ـ زمان 

زندگى مى كنند (راپاپورت، 1384، 197).
ــت و بدون زمان انسان قادر به حركت نيست،   هر حركتى نيازمند زمان اس
محيط زندگى انسان اعم از طبيعى و مصنوع به طور دائم در حال تغيير است. 
تغييراتى كه يك ناظر متوجه آن مى شود ممكن است كالبدى باشد (تخريب 
يك بلوك مسكونى) و يا مانند دگرگونى هايى كه در اثر تغييرات نور يا آب و 
هوا در ساعات مختلف روز و شب و فصول مختلف سال ايجاد مى شود، تنها 
ــته باشد. لذا نوع سوم تغييرات محيطى، تغييراتى است كه  جنبه ادراكى داش

ناگزير زمان هستند (استهالك، پيرى) (پاكزاد، 1385، 67).
ــت  ــهرها طى زمان و هويت آنها معتقد اس  گروتر در ارتباط با تغيير ش
ــديد اجتماعى و فرهنگى را موجب  ــرات كالبدى اغلب تغييرات ش تغيي
ــش از تغييرات كالبدى به  ــن نوع از تغييرات به مراتب بي ــوند. اي مى ش
ــدى با توجه به  ــن دليل بايد تغييرات كالب ــان احتياج دارند. به همي زم
ــاختار فرهنگى ـ اجتماعى صورت پذيرد. چرا كه در غير اين صورت  س
ــتگى  ــد و اين امر موجب سرگش باعث اختالل و نابودى آنها خواهد ش
انسان شده و نهايتًا قدرت تطبيق هويت او با هويت تغيير يافته محلش 
ــان را سبب  ــگى و بى هويتى انس ــت مى رود و اين امر بى ريش از دس

خواهد شد (گروتر، 1375، 407). 
ــهرى» كامل ترين  ــا در كتاب «مكان هاى همگانى، فضاهاى ش  كارمون
ــاد وى طراحى  ــت. به اعتق ــه ارائه نموده اس ــى را در اين زمين بررس
ــد چهارم آن  ــت كه بع ــد چهار بعد اس ــت كلى واج ــهرى در حال ش
ــا تبديل به  ــان، فضاه ــت زم ــت با گذش ــت. او معتقد اس ــان اس زم
ــان دارد. اين فضاها  ــوند كه زندگى در آن ها جري ــكان هايى مى ش م
ــتند، معناى بيشترى مى يابند  ــته به زمان هس با كيفيت هايى كه وابس

.(Carmona and Tiesdell,2003,193)

ــهرى نيز به طور مداوم و بى وقفه در  ــوى ديگر محيط هاى ش  از س
حال تغيير هستند. آنها همراه با تغييرات فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
ــوند. كارمونا هر گونه دخالتى را در بافت كالبدى  و فنى ساخته مى ش
ــتى  يك مكان عاملى مى داند كه تاريخ آن را به طور غير قابل برگش
ــاختمان يا هر عنصر مصنوع در  ــر مى دهد. از نظر وى هر نوع س تغيي

الهام سورى، دكتر سينا رزاقى اصل، محسن فيضى
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صفحات     5-15

محيط هاى شهرى متعلق به گونه، دوره و زمانى مشخص است و در 
ــاس هر شهر مى تواند به  ــت. براين اس واقع بيانگر روح زمان خود اس
ــر اليه ويژگى هاى دوره و  ــود كه ه عنوان متنى چند اليه خوانده ش
ــان مى دهد. محيط هاى شهرى بيوگرافى تغييرات  زمان خاصى را نش

   .(Ibid,196) شهرى هستند
ــلم است، براى جلوگيرى از نابود شدن تاريخ هر دوره و از بين  آنچه مس
رفتن روح آن نياز به كنترل و هدايت تغييرات است كه الزمة آن بازنگرى 
ــت. از جمله  ــتم هاى اقتصادى، اجتماعى، و فنى اس ــى در سيس اساس
سياست هايى كه كارمونا به آن اشاره نموده، حفاظت و نگهدارى است.  
 كارمونا معتقد است بيشتر رويكرد هاى اخير طراحى شهرى مى كوشند 
تا حس مكان موجود را تشديد و تداوم بخشند و ارتباط آن را با گذشته 
ــخصيت و هويت مكان  ــظ كنند. آنها از اين طريق موجب تثبيت ش حف
ــوند. اين ثبات در طراحى شهرى به تحقق كيفيت-هايى كمك  مى ش
مى كند كه به فضا معنا مى بخشند و به عنوان نمودى از گذشت زمان 
ــم مى يابند (Ibid,199). لينچ در بحث حفاظت  و خاطره اجتماعى تجس
به نكته ى مهمى اشاره دارد؛ هدف از حفاظت و نگهدارى بايد اين باشد 
ــيم و  ــتفاده مى كنند را ارتقاء بخش كه حس زمان افرادى كه از آن اس
ــط نهادهاى دولتى و ديگران تصميم گيرى شود  نبايد اين موضوع توس

.(Banerjee and Southworth, 1990,630)

ــاخت عمومى، به اين معنا است كه زمان  اهميت زمان به عنوان زيرس
فضاى شهر را شكل مى دهد. فعاليت هاى ساكنانش را چارچوب مى بخشد. 
ــى قصد فرار از شهر را ندارد  ــد كه انگار كس ــهر مى بخش نظمى به ش

.(Madanipour,2007, 179-180)

 حس زمان در طراحى شهرى
بعد زمانى9

 بسيارى انديشمندان طراحى شهرى را واجد چهار بعد دانسته اند؛ بعد 
ــت. چرا كه معتقدند با گذشت زمان، فضاها تبديل به  چهارم زمان اس
ــت. اين  ــوند كه جريان زندگى در آن ها برقرار اس مكان هايى مى ش
ــط كيفيت هاى وابسته به زمان، معناى بيشترى مى يابند.  فضاها توس
ــان در محيط هاى  ــت، گذر زم ــان طور كه لينچ عنوان نموده اس هم

ــود: ــهرى از دو راه تجربه مى ش ش
ــوند، مانند  ـ از طريق عواملى كه به طور منظم و متناوب تكرار مى ش
ضربان قلب، تنفس، خوابيدن و بيدار شدن، گرسنه شدن، چرخش ماه 

ــيد، تكرار فصل ها.  و خورش
ـ از طريق عواملى كه متناسب نيستند و به طور متصاعدى دچار تغيير 
ــوند، مانند رشد كردن و پير شدن. اين عوامل مجدداً و به طور  مى ش

متناوب تكرار نمى شوند بلكه به مرور زمان دچار دگرگونى مى شوند.
ــه جنبه از بعد زمانى  ــته اند و معموًال س زمان و فضا كامًال به هم وابس

ــهرى مورد بحث قرار مى گيرد. در طراحى ش
ــتند و محيط ها در  - از آنجا كه فعاليت ها در زمان و فضا جارى هس
ــيوه هاى متفاوتى مورد استفاده قرار مى گيرد،  زمان هاى مختلف به ش
ــى را درك نموده و از  ــهرى چرخه هاى زمان ــت طراحان ش الزم اس

مديريت زمانى فعاليت ها در فضا آگاهى يابند.
ــوند. درجه تداوم  ــديداً دچار تغيير مى ش - محيط ها در طى زمان ش
ــت طراحان  ــى دارد. پس ضرورى اس ــا ارزش باالي ــدارى آن ه و پاي
ــرات را درك نموده و  ــى اين تغيي ــرات محيط و چگونگ ــهرى تغيي ش
ــكل  ــد چه چيزها طى زمان تغيير نموده و چه چيزها به همان ش بدانن
ــهرى بايد بتوانند محيط  اوليه باقى مى ماند. عالوه بر اين طراحان ش
ــى از گذشت زمان طراحى و مديريت كنند را براى تغييرات ناگزير ناش

.(Vernez Moudon,2007) 
- همان طور كه محيط هاى شهرى طى زمان تغيير مى كند، پروژه هاى 

شهرى نيز به مرور زمان اجرا شده و به مرحله عمل درآيند.

چرخـه هـاى زمانـى10
در فضاهاى شهرى كه امكان تعامالت اجتماعى وجود دارد، استفاده ى 
ــيار حائز اهميت است. به عنوان مثال  مطلوب از چرخه هاى زمانى بس
ــهرى در فصول مختلف مى توان به اين  با كمى تأمل در فضاهاى ش
نتيجه رسيد كه هنگام زمستان در فضاهاى شهرى شهرهاى سردسير 
مردم بسيار تند قدم زده و كمتر از فضاهاى شهرى استفاده مى كنند. 
ــت.  توقف مردم در اين فضاها كوتاه، مختصر و فقط در موارد لزوم اس
ــتان مردم زمان بيشترى پياده روى كرده، سرعت  در حالى كه در تابس
ــان را  ــت. مردم اغلب اوقاتش ــن آنها كم و با فراغت خاطر اس راه رفت
ــتان نسبتًا دو  ــهرى مى گذرانند و به طور كلى در تابس در فضاهاى ش
ــهرى استفاده مى كنند.  بنابراين تسهيل  برابر زمستان از فضاهاى ش
ــهرى نيازمند فهم تأثيرات چرخه هاى  ــويق كاربرد فضاهاى ش و تش
ــب و روز، فصول و چرخه هاى مرتبط فعاليتى است. در زمان هاى  ش
ــهرى به طرز متفاوتى ادراك و  ــب، محيط هاى ش متفاوتى از روز و ش

استفاده مى شوند. 
 برخى از چرخه هاى زمانى اصلى كه ساختار اصلى زندگى را تشكيل 
مى دهند و بر اساس آن ها فعاليت هاى زندگى روزانه تنظيم مى گردد، 
ــاختار  ــاط كمترى با چرخه هاى طبيعى پيدا كرده اند و امروزه س ارتب
ــمت هاى زندگى روزانه ما را "زمان هاى مكانيكى"10  بسيارى از قس
ــازند (Jackson, 1994,160).  به عنوان مثال، امروزه بيدار شدن  مى س

 مفهوم حس زمان وكاربرد آن در طراحى شهرى
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ــيد انجام نمى گيرد.  ــاس طلوع و يا غروب خورش و يا خوابيدن، بر اس
ــاى ارگانيك و طبيعى  ــدن از چرخه ه ــه طور افزونى در حال جدا ش ب
ــتيم و به جاى آن چرخه هاى مكانيكى اى را جايگزين نموده ايم  هس
كه از عواملى مانند جداول برنامه ريزى، تقويم و ساعت تبعيت مى كند.

ــاعته»12 را به عنوان  ــاس مبحث «جامعه ى 24 س كريتزمن بر اين اس
ــبت به جهان مطرح كرده  ــه اى براى نوع متفاوتى از نگرش نس فرضي
است. اين ايده بر اساس شكستن ساختار زمان شكل گرفت و در نتيجه 
ــتفاده از زمان و الگوهاى فعاليتى، به طور متنوعى گسترده  آن اس
مى شود. يك جامعه ى 24 ساعته آزادى و فرصت هاى بيشترى براى 
ــتفاده از فضا و فعاليت ها محدوديت  افراد فراهم مى آورد، الگوهاى اس
كمترى داشته و بيش تر پاسخگوى نيازها و خاستگاه هاى فردى است 

.(Krietzman,1999,2)

 مديريت زمان13 در فضاهاى همگانى
ــرف طراحى و  ــا و هزينه هايى كه ص ــه حاصل تالش ه ــى ك  نتايج
ساماندهى فضاهاى همگانى مى باشند، بايد در حد امكان در بيشترين 
زمان ممكن مورد استفاده قرار گيرد. چراكه صرف هزينه هاى هنگفت 
در طراحى فضاهايى كه ساعات بسيار كمى مورد استفاده قرار مى گيرند، 
به دور از منطق است. مهم ترين راهكار افزايش زمان استفاده از فضاهاى 
ــت. مهم ترين  همگانى تقويت زندگى اجتماعى و فعاليت همگانى اس
ــت. البته  ــتيابى به اين راهبرد، اختالط كاربرى هاس ــت در دس سياس
ــد، فعاليت ها نيز  ــاى مختلف كنار هم قرار مى گيرن ــى كاربرى ه وقت
ــند. نواحى اى كه واجد  ــد از تنوع الزم (ازنظر زمانى) برخوردار باش باي
ــتفاده قرار  ــتند فقط در يك زمان خاص مورد اس يك نوع كاربرى هس
ــه كاربرى هاى 24  ــكونى را از جمل ــى گيرند. كارمونا كاربرى مس م
ــاعته مى شمارد كه طى 24 ساعت شبانه روز در حال فعاليت است  س
ــطح فعاليتى نسبتًا خوبى را در سطح  و ساكنين واحدهاى مسكونى س
حوزه برقرار مى كنند. البته ساكنينى كه شاغل هستند نيز در روزهاى 
ــت كه در محيط مسكونى خود  ــب اس كارى فقط هنگام عصر و يا ش

فعاليت دارند.
ــاعته اين  ــت يكى از جنبه هاى منفى جامعه 24 س  كارمونا معتقد اس
ــا و زمان كاهش  ــورد تصادفى مردم را در فض ــت كه احتمال برخ اس
ــن عامل موجب تجزيه جامعه و گروه هاى  ــى دهد. به اعتقاد وى اي م
اجتماعى مى شود كه مردم را دور هم جمع مى كند. او الزم مى داند 
ــايى  ــهرى شناس ــهرى الگوهاى فعاليتى را در فضاهاى ش طراحان ش
ــويق فعاليت هاى  كنند تا از اين طريق بفهمند چگونه مى توان به تش
ــكل گيرى فعاليت  مختلف در دوره اى زمانى مختلف پرداخت و از ش

ــرد و همچنين چه طور به  ــخص جلوگيرى ك خاصى در يك زمان مش
انرژى آزاد شده14 ناشى از شكل گيرى فعاليت ها در فضاها و زمان هاى 

.(Carmona,2006,195) مشابه دست يافت
ــت " زمان بندى فعاليتى"15 به همان اندازه ى  لينچ در اين باره معتقد اس
"فضابندى فعاليتى"16 اهميت دارد و ما بيشتر به سمت زمان بندى كردن 
ــت ها پيش مى رويم. وى كاربرد اصطالحاتى مانند تعطيالت آخر  فعالي
ــاعت اوج ترافيك را گواهى بر اين مدعا مى داند  ــاعات كارى، س هفته، س

 .(Lynch,1981,452)

ــتفاده قرار مى گيرند  ــيارى از فضاها فقط در زمان خاصى مورد اس بس
ــتفاده هستند. جين جيكبز معتقد است  ــاير اوقات خالى و بال اس و در س
ــت كه مردم در زمان هاى مختلف در  يك خيابان مطلوب، خيابانى اس
آن حضور داشته باشند. در هر حال، زمان بندى فعاليتى نياز به مديريت 

.(Jacobs,1961) صحيح دارد
ــدن تضاد و تعارض در  ــگيرى از به وجود آم ــه اعتقاد لينچ براى پيش  ب
ــان هاى خاصى محدود  ــت فعاليت ها در زم ــهرى بهتر اس فضاهاى ش
ــوند تا موجب كاهش تراكم در  ــوند، از نظر زمان وقوع فعاليت جدا ش ش
ــود تا فعاليت ها فقط در يك دوره ى زمانى  ــود. يا اجازه داده ش فضا ش
ــند تا ارتباطات الزم شكل بگيرد و  ــخص با هم فعاليت داشته باش مش
ــبى از استفاده كنندگان در فضا به وجود آيد (به عنوان مثال  تراكم مناس
بازارهاى هفتگى) در حقيقت فعاليت ها مكمل فضاهاى شهرى هستند 
ــوند. پس بهتر است اين  ــتفاده مى ش و بدين طريق براى مردم قابل اس
ــند تا از محدود شدن  ــته باش ــانى داش فعاليت ها از نظر زمانى هم پوش

فعاليت ها در يك دوره كوتاه زمانى جلوگيرى شود.
به زعم كريتزمن الزم است در يك جامعه ى 24 ساعته چند ساختمان 
و فعاليت وجود داشته باشد كه به طور دائمى فعاليت دارند. چرا كه زمانى 
كه مى توان به طور طبيعى فضاهاى همگانى را با جمع شدن و پراكنده 
شدن مردمى سرزنده كرد كه به دنبال مشغله هاى روزانه خود مى باشند، 
ــرزندگى  ــده اى كه «س ــيده ش مثًال از طريق طرح هاى از پيش انديش
ــويق مردم به  ــى توان موجب تش ــم مى كنند م ــى17» را فراه فرهنگ
 .(Krietzman,1999,2) ــد ــاهده فضا و استفاده طوالنى تر از آن ش مش
مونتگومرى نيز معتقد است اين برنامه ها شامل تنوع زيادى از اتفاقات 
و فعاليت هاى فرهنگى است كه مى تواند در هر فضا بسته به موقعيت 
مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين زمانى كه مردم جذب فضايى مى شوند، 
ــت،  ــى درآن فضا در حال روى دادن اس ــراى اينكه بفهمند چه اتفاق ب
ــهرى به وجود مى آيد و اين خود موجب تحريك بيشتر  ــرزندگى ش س
ــهرى با حضور مردم در فضاها و كافه ها  ــود. عرصه هاى ش افراد مى ش
ــتيابى به  ــت كه براى دس ــود. كارمونا معتقد اس ــرزنده مى ش فعال و س

الهام سورى، دكتر سينا رزاقى اصل، محسن فيضى
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صفحات     5-15

سرزندگى مطلوب در فضاى شهرى توجه به زير ساخت هاى نرم مانند  
ــاخت هاى سخت  اتفاقات، برنامه ها و فعاليت ها به همان اندازة زير س

مانند ساختمان ها، فضاها، خيابان ها حائز اهميت است.
 بعضى فضاها هنگام شب كمتر مورد استفاده قرار مى گيرند و نمى توانند 
گروه هاى اجتماعى را جذب كنند. به صورت كلى نيز يك دوره مرده 
ــهرى وجود دارد و آن زمانى است كه بين زمان پايان كار  در مراكز ش
روزانه و شروع زندگى شبانه است كه مردم براى تفريح و سرگرمى به 
شهر باز مى گردند. شهر 24 ساعته و توسعه اقتصاد وابسته به زندگى 
ــبتًا يكى از ديدگاه هاى جديد جهت بازگرداندن سرزندگى  ــبانه نس ش
به مراكز شهرى است (Bianchini,1994; Montgomery, 1995). اين 
ــت هاى  ــى كه از دهه 1970 سياس ــهرهاى اروپاي ــوم در ش دو مفه
فرهنگى اى را براى سرزندگى دوباره زندگى شبانه شان اتخاذ كردند، 

بسيار نفوذ كرده است.
ــيله اى براى تجديد حيات و خلق  ــاعته" به عنوان وس  مفهوم "24 س
ــتفاده قرار مى گيرد. اگر سياست هاى  ــهرى امن تر مورد اس مراكز ش
ــترده و به عنوان  ــهر 24 ساعته» به طور گس ــبانه» و «ش «اقتصاد ش
اصول اساسى مورد استفاده قرار گيرند، از مرد مدارى فضاهاى شهرى 
جلوگيرى شده و موجب خواهد شد زمانى براى بزهكارى در فضاهاى 
ــته  ــن دو مفهوم به اين موضوع وابس ــردد. البته اي ــهرى فراهم نگ ش
ــرگرمى الزم و امكان حضور همه گروه هاى اجتماعى  ــتند كه س هس
 .(Carmona and Tiesdell,2007,196) در فضاهاى شهرى فراهم شود

 گذشت زمان  
ــت  ــوند، متوجه گذش ــور كه چرخه هاى زمانى تكرار مى ش همان ط
ــى ماند ولى آينده  ــته ثابت م ــويم. زمان مى گذرد، گذش زمان مى ش
پيش رو است. گاهى اوقات آرزو مى كنيم به دوران كودكى و لحظات 
ــتيم.  جذاب آن باز گرديم، در حالى كه هرگز قادر به چنين كارى نيس
ــهرها به تدريج تغيير شكل مى دهند. ساختمان هاى جديد ساخته  ش
ــد و يا تغيير  ــى را خراب مى كنن ــاختمان هاى قديم ــوند و س مى ش
ــداوم و بى وقفه  ــهرى نيز به طور م ــكل مى دهند. محيط هاى ش ش
ــتند. همراه با تغييرات فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و  در حال تغيير هس
ــدى اغلب تغييرات  ــوند. همچنين تغييرات كالب ــى دچار تغيير مى ش فن
ــوند. هر گونه دخالتى  ــخصيتى و فرهنگى را موجب مى ش ــديد ش ش
ــت كه تاريخ آن را به طور غير  در بافت كالبدى يك مكان عاملى اس
ــتى تغيير مى دهد. بسيارى از صاحبنظران معتقدند هر نوع  قابل برگش
ــاختمان يا هر عنصر مصنوع در محيط هاى شهرى متعلق به گونه،  س
دوره و زمانى مشخص است و در واقع بيانگر روح زمان خود است. بر 

ــاس هر شهرى مى تواند به عنوان متنى  چند اليه خوانده شود  اين اس
ــان مى دهد.  ــاى دوره و زمان خاصى را نش ــه هر اليه ويژگى ه ك

محيط هاى شهرى بيوگرافى تغييرات شهرى هستند.
ــد، حفاظت و  ــاره كن ــى كه كارمونا به آن اش ــت هاي ــه سياس  از جمل
ــر نگهدارى آنچه به  ــت. از نظر او داليل زيادى مبنى ب ــدارى اس نگه

ــته تعلق دارد، وجود دارد: گذش
ــناختى، 2) ارزش هاى ناشى از تنوع و تضاد   1) ارزش هاى زيبايى ش
معمارانه، 3) ارزش هاى ناشى از تنوع و تضاد محيطى، 4) ارزش هاى 
ــمندى منابع، 6) ارزشمندى ناشى  ــى از تنوع عملكردى،  5) ارزش ناش
ــته، 7ـ ارزش هاى اقتصادى و  از تداوم خاطره فرهنگى و ميراث گذش

.(Carmona et al., 2006) ــارى تج

 تداوم مكان18  
ــند تا حس مكان  ــهرى مى كوش ــتر رويكرد هاى اخير طراحى ش بيش
ــند و ارتباط آن را با گذشته حفظ كنند.  ــديد و تداوم بخش موجود را تش
ــوند  ــخصيت و هويت مكان مى ش آن ها از اين طريق موجب تثبيت ش
(Norberg-Schulz, 2007). اين ثبات در طراحى شهرى به تحقق كيفيت هايى 

كمك مى كند كه به فضا معنا مى بخشند و به عنوان نمودى از گذشت 
ــم مى يابند. بنابراين الزم است طراحان  زمان و خاطره اجتماعى تجس
شهرى بدانند محيط چگونه خود را با زمان و تغييرات ناشى از آن تطبيق 
مى دهد و مهم تر از آن، چرا برخى از محيط ها بهتر از محيط هاى ديگر 

با اين تغييرات تطبيق مى يابند. 
طراحان شهرى بايد تشخيص دهند چه چيزهايى به روح مكان وابسته 
است و بايد باقى بماند و چه چيزهايى از اهميت كمترى برخوردار است 
ــد (Jackson,1994). پيش بينى ظرفيت الزم براى  ــى تواند تغيير كن و م
تطابق با تغييرات، نيازمند توانايى تحول در محيط هاى شهرى است به 
ــامد بگويد و حال را با توجه به تداوم گذشته  گونه اى كه به آينده خوش

 .(Burtenshaw et al.,1991, 159) لحاظ نمايد

 چارچوب هاى زمانى تغيير    
ــهرى كه  ــد زمانى طراحى ش ــاس و مهم در بع ــوارد حس ــى از م  يك
ــند، چارچوب هاى زمانى  ــهرى بايد بدان توجه داشته باش طراحان ش
تغييرات است (Carmona, 2006, 202). امروزه كمتر پيش مى آيد كه 
ــاخته شود. شهرها به تدريج  ــهر به طور كامل از ابتدا طرح و س يك ش
ــوند و  ــاخته مى ش ــاختمان هاى جديد س ــكل مى دهند، س تغيير ش
ــكل مى دهند.  ــاختمان هاى قديمى را خراب مى كنند يا تغيير ش س
جواب اين سوال كه ميزان تغييرات مجاز چقدر است و در چه فواصلى 
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ــهروندان در  ــهر و امكان اين همانى ش ــان بدون اينكه هويت ش از زم
معرض خطر قرار گيرد تابع عوامل مختلفى باشد (گروتر، 1375، 407).  به 
ــوال اساسى است كه بشر تا چه حد و از چه نوع  اين ترتيب اين يك س
ــاختار  ــت محيط خود را تغيير دهد بدون اينكه باعث نابودى س مجاز اس
فرهنگى و اجتماعى شود؟  بنابراين طراحان بايد بدانند كه چه چيزهايى 
ــد و چه چيزهايى در طول  ــكل باقى مى مانن طى تغييرات به همان ش

زمان تغيير مى كنند.
ــكيل دهنده ساختار و سازمان فضايى شهر،   به عنوان مثال عناصر تش
ــهر محسوب مى شوند  ــخصيت ش ــيرهاى اصلى، جزيى از ش مانند مس
ــاختمان هاى  ــى بمانند. اما س ــيار طوالنى ترى باق ــه بايد زمان بس ك
ــهر  ــى ثبات كمترى دارند. بنابراين هرگونه دخل و تصرف در ش معمول
ــاختمان ها  با دقت فراوان انجام گيرد. طى تخريب، تغيير و يا طراحى س
ــخصيت و  ــازنده ش ــهرى بايد دقت نمود عناصرى كه س و فضاهاى ش
ــاختار شهر طى زمان ثابت و بدون تغيير  ــهر هستندـ  مانند س هويت ش
ــم ترين تأثير را  ــر ديگر روى اين عناصر ك ــى بمانند و تغيير عناص باق
ــته باشد. اين مسأله از مهم ترين عواملى است كه موجب مى شود،  داش
برخالف تمام تغيير و تحوالت كالبدى، شهر يزد، يزد باقى بماند و شهر 

الهيجان، الهيجان.   

نتيجه گيرى

ــه عنوان رويكردى مهم در  ــه به كاربرد مفهوم زمان در طراحى ب  توج
ــده در مجامع تخصصى و كاربردى  ــى چند دهه اخير از روندى فزاين ط
برخوردار شده است. نتايج و يافته ها حاكى از آن است كه در تعاريف عام، 
زمان به عنوان مفهومى انتزاعى جهت ايجاد ارتباط ميان پديده ها استفاده 
ــت و وجود آن را نمى توان به تنهايى درك نمود بلكه بايد از  ــده اس ش
ــواهد به شناخت آن دست يافت. در واقع به دليل پيچيدگى اين  روى ش
ــبى  مفهوم و ناتوانى در ارائه تعريف كامل و همه جانبه از آن، نقص نس

نظريات موجود مشخص است.
ــت كه كيفيت حس زمان از جمله  يافته هاى پژوهش حاكى از اين اس
مولفه هاى تجربىـ  زيباشناختى طراحى شهرى است كه با دريافت هاى 
ــهرى  ــناختى و ترجيحات محيطى افراد در قبال فضاهاى ش ادراكى، ش
ــى از ابعاد طراحى  ــه همچنان ناظر به بعد زمان ــروكار دارد. اين مولف س
شهرى است. مطالعات اين مقاله حاكى از آن است كه زمان در طراحى 

شهرى از سه جنبه حائز اهميت است.
- از آن جهت كه الزم است طراح شهرى الگوهاى فعاليتى را در دوره هاى 
ــايى نموده و سياست هايى اتخاذ كند كه محيط در  زمانى مختلف شناس

زمان هاى مختلف براى افراد مختلف قابل استفاده باشد.
- دوم، از آنجا كه محيط هاى شهرى به سرعت در حال تغيير هستند، 
ــاختارى هر محيط به خوبى شناسايى شود و با  ــت عناصر س الزم اس
ــاختارى در طول زمان زمينه هاى  ــتن اين عناصر س ثابت نگه داش
ــازد. هم  ــخصيت و هويت را فراهم س ارتقاء حس مكان و تثبيت ش
ــن مديريت و طراحى عناصرى را كه در طول زمان تغيير مى كنند  چني

را به عهده بگيرد. 
- سوم اينكه مديريت و زمان بندى اجراى پروژه هاى طراحى شهرى را به 
نحوى انجام دهد كه در هر زمان از رسيدن صدمه جدى به كيفيت عرصه 

همگانى جلوگيرى نمايد. 
ــاس يافته هاى اين تحقيق،  ــد كه بر اس  در مجموع به نظر مى رس
ــت مفاهيم مطرح  ــى در كاربس ــاكان ابهامات ــر كاركردى كم از نظ
ــده در حوزه طراحى وجود دارد و پژوهش حاضر گامى ابتدايى و  ش
ــتاى شناسايى مفهوم زمان و كاربرد آن در طراحى  مختصر در راس
ــهرى است، و اين نوشتار ضرورت انجام مطالعات با توجه به ابعاد  ش
ــنهاد مى كند و  همچنين تدوين  كاربردى اين مفهوم در طراحى را پيش
ــط با مفهوم حس زمان از جمله  ــهرى مرتب و ارائه معيارهاى طراحى ش

مباحثى است كه نيازمند پژوهش هاى آتى است. 
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