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  چكیده

خاص خود  میبه لحاظ ابعاد مفاه ش،یمخاطبان خو یجامعه  یتعامالت اجتماع یریبه عنوان بستر شکل گ یجمع یفضا

 یکالبد یها یژگیو جادیدر ا یطیمح ستیز طیو شرا یوستگیها، طول، پ یدسترس تیاست. جدا از اهم یقابل بررس

شوند. گذشته از آن ادراک  یبالقوه در فضا م یریذدر آن باعث اجتماع پ یجار یدادهایو رو هایمساعد، تنوع کاربر

مخاطبان مؤثر  انیاز خود ارائه دهد در نمود و بروز فضا م یشده ا فیکه درک موثر و تعر یفضا به نحوه ا کی یریپذ

ارتباط که  نیسازد. ا یبرقرار م شیست که مخاطب با ادراک خو یآن چه الزم است رخ دهد ارتباط خالق تیاست. در نها

 یهرش یاز فضاها یاریرا از بس یجمع یست که فضاها یتیگردد، ماه یخالق در جامعه م یتعامل یبه رفتارها منجر

با آن که اغلب به  ،یمذهب یها دانیو م یحکومت یها دانیم  رانیا یگذشته  یجمع یفضاها انیکند. در م یم زیمتما

جامعه از  کیمشترک  ریشده و تصو داریاز خود، پا موثرادراک  یفایو ا یمهم در ساختار شهر ارینقش بس یفایعلت ا

بخش  اتیح یاز رفتارها ییتنوع باال یعیشهر بستر بروز طب یعموم یها دانیهمچون م کنیل سازند، یشهر خود را م

ها  تیکم نیهمه ا تیباشد که با رعا یتیفیک جادیا یتواند راهگشا یابعاد م نیاز ا کیهر تی. شناخت از اهمستندیشهر ن

 گردد. یم سریم

 ادراک، ارتباط، اجتماع ران،یا ،یجمع یفضا کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

چون  یعموم یمفهوم گذران اوقات فراغت در شهر را با حضور مردم در فضاها یچه در دوران باستان و چه در دوران اسالم رانیا

فضاها با توجه به ساختار خود و نوع ارتباط با شهر  نیم از اکه هر کدانیتجربه کرده است. ا هادانیها و مابانیخ ها،هیها، مساجد، تکبازار

است که جستار در شناخت  یهی. بدردیگیقرار م یست که مورد بررس یموضوع ر،یخ ایشوند  یتلق یجمع یتوانند به عنوان فضایم

دهد، چرا که وجود  میاقسام آن فضا تعم یهیتواند شناخت خود را بر کلینوع فضا نم کی یکل یهایژگیو یبا بررس ران،یا یجمع یفضاها

عملکرد فضا را پس از  یرو نحوه شیپ لیتحل گر،ید یآن باشد. از سو یجداگانه برا یلیتحل ازمندینفضا ممکن است  کیخاص در  یامکان

نبوده  یخصوص گری، دشدن یستیپس از تور یحکومت یپردازد. به طور مثال باغیآن م هیکند و به حالت اولینم یشدن آن بررس یستیتور

 یخاطرات مشترک برا یبا تداع خود، تیاز عموم یکند و جدا دایپ یف متفاوتی،لذا ممکن است تعار کند،یم دایپ یعموم یو جنبه

 متاثر گردد. یمخاطبان، از ادراک متفاوت

 

 یشهر یها در فضاتیفعال یگستره -2
افراد جامعه است.  یو مکان یزمان یازهایدارد ن تیآنچه اهم ،یشهر یفضا کینامطلوب به  ایصفت مطلوب  صیتخص یبرا

 یها به طور کلتیفعال نیکند. ا نیها را تامبروز آن یالزم برا یهاضرورت دیبا یشهر یهاتیبه عنوان ظرف فعال یشهر یفضا
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شوند، یالزم بودن انجام م و یاند که به سبب ضرور تیو با اهم یضرور یهاتیالاول فع یشوند. دسته یم میبه سه دسته تقس

و  ینشیگز یهاتیدوم فعال یبه بانک. دسته ایفراهم نباشد. مانند رفتن به محل کار، مدرسه و  شانیبرا یمناسب طیولو شرا

در  یروادهیشوند. مانند نشستن در پارک، پیممناسب و منوط به رغبت مخاطبان انجام  طیهستند که تنها در شرا یانتخاب

 یها و فضاتیفعال ریدهد که از سایم لیتشک یاجتماع یها تیسوم را فعال یمنظره. دسته کی یمکث و تماشا ایو  آزاد یهوا

 یبرقرار هاآن نیترشوند که مهمیفعل اطالق م کیاز وقوع  یخاص طیها به شراتیگونه فعال نیگردند. ایمتاثر م یاجتماع

از  یگروه نیارتباط ب یوقوع آن برقرار یجهیشود که علت و نتیانجام م یاونهاست. به طور مثال نشستن به گ یروابط اجتماع

 [.1مشترک است] یافراد ناآشنا با حس

 

 یجمع یفضا -3
روابط مختلف  وندیموجود امکان پ ییو معنا یکالبد یهالیپتانس لهیاست که به وس یشهر یفضا کی یجمع یفضا

 یتیفیبه ک یو منته دهیشهر را تداوم بخش یها، معناا به هم دوختن خاطرات نسلفضا ب نیکند. ایم جادیرا در خود ا یشهر

 یهاازیکرده و ن دایاحساس تعلق خاطر پ گریکدیاز هم، به  میتقو مس یشود که در آن افراد بدون داشتن شناخت جزئیم

 لیتشک گر،یکدی نیب یو اشتراکات گروه متشکل که با وحدت کی یعنیجامعه  فیتعر نیدر ا". ابندییخود م نیرا ب یمشترک

نبوده و  یجمع یفضا کیآن لزوما  یو افراد استفاده کننده یشهر یهر فضا بیکه ترک حیتوض نیبا ا "[.2دهند]یکل م کی

 باشد. یخصوص یفضا کی فیدر مقابل تعر یعموم یفضا کیممکن است تنها 

از افراد که ارتباط  ییهاگروه ایبه صورت فرد و  ایربران را وکا دهدیبه کاربر م یفرد یگاهیکه جا یعموم یبرخالف فضا"

تصاحب فضا با اشغال آن  .آن ها است یهاتیمحصول تصاحب فضا توسط اعضا و فعال یجمع یفضا ند،یبیندارد م یچندان

 یاند واحدهاهحب کردحاضرند و آن را تصا یجمع یکه در فضا ی. افرادستیمهم ن یجمع یمتفاوت است. تعداد افراد در فضا

دارد.  یمشترک ابعاد مختلف ییتجربه فضا نیمشترک دارند و ا ییفضا یتجربه ها یانسان ی. واحد هادهندیم لیتشک یانسان

نحوه حضور در فضا از  ایحضور در فضا و  لیدل ایافراد و  یهاتیفعال قیو از طر ستین یکیزیف یجمع یحضور افراد در فضا

 "[.2د ]شویم زیمتما یعموم یفضا

بود و  یدر مقابل توده شهر یباز شهر یگرفت تضاد فضاآنچه از ابتدا مورد توجه قرار ،یجمع یتکامل مفهوم فضا ریس در

باز  یفضاها یتجربه یگذارنبودن مالک قرار گرفت و ارزش یفضا مد نظر بود. پس از آن خصوص یکیزیتنها جنبه ف یبه عبارت

 یمتفاوت تیفیاجتماع شد، توجه به ک دیو هدف تول یجمع یفضا تینچه باعث شناخت ماهآ تیدر نها و افتی تیمختلف اهم

 . زدیو کارکرد فضا را رقم م یزندگ یهابه چهارچوب یدهو شکل یبود که سامانده

 آن، یجهیآورد تا در نتیبه وجود م یادراک یفضا یشهر، نوع ییساختار فضا یاز عناصر اصل یکیبه عنوان  یجمع یفضا

خود را در معرض  یو اجتماع یمعنو اتیکرده و تجرب جادیروابط متقابل اخود در شهر،  یکردن نقش مدن فایا یافراد برا

گردد یم زیمتما یعموم یفضاها ریاز سا ییهایژگیبه سبب داشتن و یجمع ی[. فضا3قرار دهند] گریکدی یشناخت و استفاده

 شوند.یداده م حیکه در ادامه توض

 

 یجمع یفضاها یهایژگیو -4

خود هستند،  یها صهیدر خص ییهاقوت و ضعف یدارا کینبوده و هر  کسانیمختلف هرچند  یجمع یفضاها یهایژگیو

منجر به  کیکه فقدان هر یبه طور بوده، یجمع یفضا یوجود یالزمه ها،یژگیو نیاز ا یاما وجود و بروز قدرتمند برخ

عبارت  هایژگیو نی. ادینمایم جادیحس تعلق ا یست که در روابط شهر ییبه عنوان فضابه هدف خود  لیشکست آن فضا در ن

 اند از: 

 یکالبد یهایژگیو-1

  یریاجتماع پذ -2
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 مؤثر یادراک پذیر -3

 شیامکان ارتباط متقابل مخاطب با ادراک مؤثر خو-4

 

 یکالبد یهایژگیو -4-1

 یفضا رد،یگیها قرار مکه در مقابل توده یمفهوم ته "[.4شهر است]در  «یته» کی یجمع یاز نظر شکل و کالبد، فضا"

شکل  یتوان اسکلت اصلیرا م یشهر یهایته نی. بالعکس، استیها نتوده یریگود آمده حاصل از در کنار هم قراربه وج یمنف

 ریو سا نیادیمها، ها که شامل راهیته نیدهند. ایکرده و ساختار شهر را شکل م ارها را بر خود سودهنده شهر دانست که توده

به ساختار  یدهدر شکل یشتریارزش ب هاراه ریبه سا یدسترس زانیو م یوستگیشوند، بنا به طول، پیارتباط دهنده م یفضا

ود. در خواهند ب ایدر دسترس، در معرض، زنده و پو د،از عبور افرا ییباال کیعلت با دربرگرفتن تراف نیکرده و به هم دایشهر پ

اقشار  یرا برا قیاز عال یعیوس فیکه ط یخود، مجهز گردد، به طور یهادر جداره یمتنوع یهایبا کاربر ،یته نیکه ا یصورت

بستر  ،یبدتواند به لحاظ کالیم د،ینما نیرا تام یمناسب یطیمح ستیز تیو ظرف تیفیپاسخگو باشد و ک یمختلف شهر

 یهایژگیو ازمندین دنیبه فعل رس یبالقوه، برا یشهر یفضا نیا کنیشود. ل یتلق یجمع یفضا کی یریگشکل یبرا یمناسب

 ها اشاره خواهد شد.ست که در ادامه به آن یگرید

 

 یریاجتماع پذ -4-2

« عملکرد» یاست و الگو یو عموم یبا ابعاد اجتماع یرفتار انسان یها« عملکرد» جهینت یشهر یجا که فضااز آن"

 ینظام تعامل نیآن که ا یبراحال "[.5اجتماع و فرهنگ جامعه است ] انیم یو حاصل نظام تعامل جهینت یماعاجت یهاتیفعال

 یهادادیو رو یگونه فضاها که بستر هنجار نیالزم است. ا ریاجتماع پذ و یمدن ییگردد، فضا یجمع یفضا کی جادیمنجر به ا

 یو بستر دهیگرد یتعامالت جمع بیو ترغ قیکرده است، موجب تشو زیفضاها متما ریها را از ساآن یخاص یِرفتار یِجار

 دهند.یارائه م یتعامالت اجتماع یریگشکل یمناسب برا

 

 مؤثر یادراك پذیر -4-3

فراد در ارتباط است. براساس محیط ادراک پذیر، آن چیزی است که در پیرامون قرار دارد و به صورت بالقوه با ا"

شود. محیط بالقوه محیطی است که هر دو دستة موثر و بالقوه تقسیم می فته محیط پیرامون انسان بهبندی کلی انجام گرطبقه

که محیط موثر، محیطی خودآگاه است، گذارد. در صورتیگیرد و بر آن تاثیر میه صورت ناخودآگاه از آن تاثیر میموجودی ب

 یبالقوه در واقع فضاها یهاطیمح"[.6کند]درستی درک می محیطی که انسان از تاثیرات متقابل آن آگاه است و آن را به

ارتباط آن قدر مؤثر و آن  نیا کنیل د،توانند با او ارتباط برقرار کننینبوده و م گانهیهستند که هرچند با مخاطب ب یمعنادار

که یکند. در حال جادیا یمعج یخاطره  کی جادیا یمتفاوت برا یریفضاها نبوده تا تاث ریسا یاز معنا زیمعنا آن چنان متما

 نبالبه د گریکدیتعامل با  یهستند که برا یاافراد جامعه یفهم مشترک، مفصل و ارتباط دهنده کی جادیموثر با ا یهاطیمح

 گردند.یخود م انینقاط مشترک م

 

 شیامكان ارتباط خالق مخاطب با ادراك مؤثر خو -4-4

کند و معتقد است که محیط کالبدی تعیین به جبریگری کالبدی را رد می درویکرد نوعملکردگرای طراحی شهری اعتقا"

ری از قابلیت های گینسانی فرصت های الزم را جهت بهرهکننده رفتارآدمی نیست و تنها محیط بر اساس ارزش ها و نیازهای ا

ان درک مشترک از فضا جمعی، امکیابی فضای ترین عامل در مکانی جمعی به عنوان مهمخاطره "[.7آورد ]محیطی فراهم می

کند، اما ایجاد یک درک ثابت به معنای دیکته کردن و اجبار مخاطبان به تبعیت از آن معنا، بروز ادراک خالق را را ایجاد می

یک فضای جمعی کند. به بیان دیگر،رنگ میای نقش تعاملی با محیط کممحدود کرده و به این طریق سهم مخاطب را در ایف
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آید، الزم است بستری مناسب برای معناپذیری نیز باشد تا مخاطب بتواند فعاالنه ی معنا به شمار میقدر که تداعی کنندهن هما

درک مشترک خود را با جامعه پیدا کرده و به ظهور برساند. همان قدر که فهم تاریخی و یا خوش نام بودن فضا در ایجاد درک 

 برای ایفای نقش مخاطب نیز با اهمیت است.  موثر از آن اثر دارد، ایجاد امکانی

ریزان و است که توسط طراحان شهری، برنامهشود، ورای عملکردهای رسمی ی که باعث ایجاد یک فضای جمعی میجریان

شوند. منظور از این جریان عملکردهای غیر دست اندرکاران امور شهری، از قبل برای یک فضای شهری در نظر گرفته می

و اقتصادی در فضای  از پیش تدوین شده، برخواسته از رفتارهای اجتماعی هکه به طور خود به خود و در نبود برنام رسمی است

خاطبان بوده و آیند. این عملکردهای غیر رسمی و یا ادراکات خالق از یک فضا، ضامن ایجاد رنگ تعلق برای مشهری پدید می

های شخصی خویش را در آن فضا ایجاد کند. به بیان دیگر ها و نشانهالیق، ارزشتواند محیطی برآمده از عدر نتیجه جامعه می

 [.5همان طور که ذهنش از آن متأثر گردیده، بر آن فضا تاثیر گذارد و حیات آن را رقم بزند ]

 
 

 رانیگذشته در ا یجمع یشناخت فضاها -5
با توجه به "که  رندیگیقرار م یسوال مورد بررس نیگذشته به جهت روشن شدن ا یعموم یاز فضاها یبخش تعداد نیدر ا    

فضاها و  نیا یداریعلت پا"صورت،  نیا ریدر غ "بوده است؟ حیبه آن ها صح یجمع یاتالق نام فضا ایمطرح شده، آ یهایژگیو

ها، ه، که شامل بازارمورد مطالع یفضاها "ست؟یمخاطب چ اکو ادر یها بر ساختار شهرشگرف آن ریتأث ای

 اند.گذران اوقات فراغت بوده یمحسوب شده و محل اصل یرانیشهر ا یعناصر اصل گردند،یو... م مساجدها،ابانیخها،دانیم

 

 شده و منظم( یطراح نیادی)م دستوری یهادانیم -5-1

که محل مالقات شهروندان با  شدیم لیکتش یدر مقابل امارت حکومت یدانیاصفهان م ایاز شهرها چون بخارا و  یاریدر بس

 یمراکز اقتصاد ایو  شتریب یادار یهاساختمان جیکرد، به تدریم دایشهر را پ یکه حکم مرکز ادار دانیم نیحاکم بود ا

به  زینخاص  یبرنامه ایبود، در زمان لزوم به منظور جشن و  افتهیکه  یتیعلت اهم هب تیداد و در نهایرا به خود راه م یمتعدد

دور هم جمع  یبرا یبه وجود آمده بودند و محل تشانیپراهم یهایبه علت وجود کاربر هادانیم نی[. لذا ا8شد ]یکار گرفته م

 .ندارند یعبور و مرورند شباهت محلکه تنها  یکنون یهادانیلحاظ به م نیمکث داشتند و از ا یفضا ایشدن 

مجاور، مسجد  یمسکون یبازار، واشدگاه محل ها یچند راه مهم چون راسته ها دنیها محل به هم رسدانیگونه م نیا

با  یته کی زین یبه لحاظ کالبد نیشدند. عالوه بر ایم یتلق عیوس ییفضا یها بودند و به لحاظ گسترههیتک ایجامع و 

از  یعیوس فیچرا که ط ،بودند ریپذاجتماع نیادیم نیآمدند. ایبه شمار م اهیاز کاربری و طول مناسب با تنوع یدسترس

از مراسم  یاریبس یبرگزار یصحنه ،یحکومت تیریاطراف را از خود عبور داده و به سبب مد یهاتیاز فعال کیکاربران هر

کرده و  ریپذاز خود را امکانموثر  یکها در شهر، به عنوان قلب شهر، ادرادانیم نیبه علت ممتاز بودن نقش ا نیبودند. همچن

امکان  جادیکند، عدم ایجدا م یجمع یفضاها یها را از زمرهدانیم نیزدند. به هر حال آن چه ایمشترک جامعه را رقم م فهم

 یهاقدرتمند عمارت ریدر مقابل تاث یدانیم نیاست. هرچند مخاطب در چن شیارتباط خالق مخاطب با ادراک موثر خو

 یمبتن یخاص استیفضا که بر حسب س نیا کنیداد، لیرا انجام م کیسب با هر ها، رفتار متنایکاربر گرید ای یمذهب ،یتحکوم

از آن که  شتریها، بتیکرد که فعالیبر احترام به حکومت ساخته شده بود، آن قدر قدرت خود را بر درک مخاطب سوار م

 نقش جهان. اندی، مانند مگذاشتباقی نمیخالق  یفعل جامان یبرا ییبوده و جا یشیباشند، فرما ینشیگز



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

 

 
ازار و محالت مسكونی این شهر میدانی هندسی و منظم که شكافی در ب، میدان نقش جهان اصفهان: 1شكل 

 .[9]است

 

 یمذهب یهادانیم -5-2

به  یمتعدد یهایدسترس ت،یهستند که با وجود محصور دانیاز م یاژهیشکل و ،یرانیدر شهر ا ایمساجد جامع و تکا

و فشرده  کیصحن مسجد جامع در بافت ارگان یبه لحاظ کالبد ".کردندیم جادیمراکز محالت ا ایها رراهداخل بافت، تقاطع چها

 یت اجتماعالتعام تیو تقو یریگفضا، شــکل نی. پس از عبور از معابر، در اکندیعمل م یمحلــ دانیواشــدگاه و م کیمانند 

با  تیمطلوب صحن، از جمله هندسه و تناسبات مناسب، محصور ییو فضا یکیزیف اتیفیشود. با توجه به کیم ریپذامکان

 شودیممکن م یاجتماع یهاتیو فعال دادهایو آرام بخش، رخ دادن رو بایآسمان به عنوان ســقف فضا و خط آســمان ز

از  ین بخشمفهوم مذهب بود. مسجد جامع به عنوا تینشانگر اهم یاز تسلط حکومت مرکز شیها بدانیگونه منیا "[.10]

با  میمستق یکارکرد و رابطه  لیآن به حساب آمده که به دل یشالوده یکننده نییتع یاز عناصر اصل یکیشهر  کیساختار 

 یریپذو اجتماع یبه لحاظ کالبد ،یو خدمات یبازرگان ،یمسکون یهابا بافت یکالبد وندیو پ ییفضا لشک ،یاقشار اجتماع

به علت بروز درک موثر از خود به عنوان مفصل مقدس و  نیا دارد. مسجد جامع هم چنمناسب ر یجمع یفضا کی لیپتانس

با  ییکه دارد، بنا یقداســت لیبه دل دانینوع م نیا کنیدهد. لیاز خود ارائه م یو متفاوت ژهیو ریتصو،یشهر اسالم کی یمذهب

ه از تبرخواس ییبه بروز رفتارها یچندان یداده و اجازه متناسب با خود را ارائه  ییخاص خود است. هنجارها یها میو حر نیقوان

هرچند امکان ارتباط  ده،یدگر جادیخاص خود ا یفضا به منظور کاربر نیجا که ا[. از آن10د ]دهیادراک متفاوت افراد نم

 یه و جامعهارتباط خالق نبود نیا کنیکند، لیست را فراهم م یمذهب یکاربر مسجد با ادراک موثرش که ادراک متقابل

 یاما برا د،یآیمهم از اسکلت شهر به حساب م یبخش و مفصل اتیفضا هر چند از عناصر ح نیکند. ایمحدود م زیمخاطب را ن

 گردد. یتلق یجمع ییتواند فضاینم جامعهتمام اقشار 
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 [.11]مرکز محل شكل گرفته در کنار تكیه شهر، نراق: 2شكل 

 

 میدان های عمومی -5-3

 یریگدر طول روند شکل ک،یخاص از شهر به صورت ارگان ییهامکان ایشهر و  یورود یا که در مقابل دروازههدانیم نیا

 نیخاص به عنوان بدنه بودند. ا یعناصر ای یسبب فاقد نظم هندس نیگرفتند به همیآن شکل م یعیبا رشد طب یشهر و همپا

 یاست. درک موثر افتهی یدیاجتماع پذ نیخود را به سبب هم اتیعلت ح هبوده ک یمکث یفضا ایها محل جمع شدن و فضا

 گانهیو  تیپراهم دانیم کی فیاطراف آن و تعر یهایکاربر یکرده اند تنها به سبب تنوع باالیم جادیها ا دانیم نیکه ا

روابط است.  نیمنطبق بر ا یکالبد رافراد با تظاه انیبا روابط گسترده م یااز جامعه یریتصو یادار خاطرهدرک وام نی. استین

کرده  جادیبروز ارتباط خالق را ا روزمره است که امکان یچندعملکرده با هدف زندگ یفضا کیدرک موثرِ ممتاز، از  نیهم

 ایروان و  یها در جوبچه یتنآب ،یتواند برپایى مراسم آیینى و مذهبى، گپ و گفت چند همکالسیارتباط م نیاست، حال ا

 باشد که چند زن را دور هم جمع کرده است. ییهاظرف نشست
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مرکز محله ای در کنار آب انبار و زورخانه که برگزاری مراسم هاس مذهبی از سنت های آن ، فهادان: 3شكل 

 [.12]است

 

 رانیحال حاضر در ا یجمع یفضاها -6
 تیموجود ظرف یجمع یت. فضاهاخود اس یکیزیبه رشد و گسترش ف ریکشور در حال توسعه، ناگز کیبه عنوان  رانیا      

 یبه عنوان محل برقرار یجمع یفضا یگم شدن معنا انیم نیامروز را ندارند. در ا یافتهیتنوع  یهایپاسخ به کاربر یبرا یکاف

افراد به مقاصد مختلف مشکل را دو چندان کرده  یبه عنوان محل واپراکن یکیرافو اشتباه گرفتن آن با گره ت یتعامالت اجتماع

و  زیشده، منظم، تم یطراح مفصالً ز،یشوند نیم جادیا یتعامالت اجتماع نیا جادیکه به منظور ا ییاز آن فضاها یاست. جدا

بودن آن و  یخال ای است، کیارگان ریرفتار متناسب با آن و غ یکننده کتهیآن ها کامال د یطراح ایکه  یهستند. به طور یخال

فضاها مشاهده  نیدر ا یگردد. نه انسانیمخاطب م یثر براؤامکان درک م یباعث فقدان ارائه ،هایعدم ارتباط مناسبش با کاربر

گرفته به  علقگزاف ت ی نهیفضاها، هز نیا یزیاجتماع گر ایثر و ؤادارک م نیعدم وجود ا یجهی. در نتیشود و نه مشکلیم

افراد جامعه  یهوش عموم بر اساس ای ،گردندیم بیتخر ای فضاهااین  برباد رود.، نداکه آن قدر هم الزم نبوده ییهایطراح

  .گردند یعموم ییبه فضا لیتبد ازین ایبر حسب تصادف  ایو  مورد استفاده قرار گیرندنامطلوب  یممکن است به منظور

عدم  از یاشتواند نیانعطاف م نیاست، انعطاف فضا ست. ا شیثر خوؤارتباط خالق مخاطب با ادراک م کی اتیچه ضامن ح آن

خود سازد.  یزندگ شینما یتواند شهر را صحنهیم و درنتیجه باشد فضا چه در مفهوم و چه در کالبدوجود نیروهای دیکته گر

و زنده  ایاح یمناسب برا یشهر تیریمد رد،یگر کننده مورد توجه قراغواخاص و ا یهایطراح به جایآنچه الزم است 

 کیارگان یریگمناسب جهت شکل یفضاها و بسترساز نیا جادیا یبالقوه یهالیپتانس فتنای، موجود یجمع یداشتن فضاهاهنگ

  .فضاهاست نیا

کند، به یو تعلق را در مردم کمرنگ م یاز آن که حس همبستگ یشهروندان، جدا یبرا ینقش مدن یفایوجود بستر ا ءخال

گردد و یحس آرامش م یکرده و مانع ارضا جادیها ادر آنرا  نانیمعاشرت با جامعه حس عدم اطم ینهیبردن زم نیعلت از ب
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کارگرفته شود، منجر به خشونت و ارتکاب جرم در سطح شهر به تیبروز خالق یتوانست برایجامعه که م کی یانرژ تیدر نها

  گردد.یم

 
 [.13]فضای جمعی خالق پارك ، پارك آب و آتش تهران: 4شكل 

 

 گیرینتیجه -7

 یفضا یآن ها با فاکتورها یها یژگیو و طیشرا ی سهیمقا ران،یا یحکومت یها دانیو م یمذهب یها دانیم یدر مطالعه

موثر و خالء امکان ارتباط خالق  یو ادراک پذیر یریالزم، اجتماع پذ یکالبد یهایژگین آنچه مشترک است وجود و یجمع

از خود را  یداریمشترک و پا ریگاه چنان تصو رد،یگ یما را در بر م یشهر یاز فضاها یتیپراهم فیدو نوع فضا، که ط نیست. ا

به  یجمع یفضاها، هرچند به علت مذکور، فضا نیسازد. ا یشهر را به خود وابسته م یدر ذهن مخاطبان رقم زده است که معنا

 نیشوند. هرچند با شناخت ا یمعاصر محسوب م یدر منظر شهر یتیموثر و جزء پراهم یعموم یاما فضاها ندیآ یشمار نم

 یکیوجود و قدرت تنها  کنیاست، لاست وجود هر چهار فاکتور نامبرده  یضرور یجمع یفضا تیفیک جادیها، آنچه در ا تیکم

 کند. جادیرا ا  یشهر یفضا کیشده و  داریاست تا امکان پا یچهار فاکتور  کاف نیاز ا
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