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  چكیده
ضای شهری چیست؟انسان نخستین از چه زمانی به فکر ایجاد سر پناه و اجتماع شد؟سیر تکمیلی فضای شهری شهر و ف

بررسی سواالت مطرح شده و دالیل نیاز به فضای شهری در جوامع بشری در طول تاریخ به این با  چگونه بوده است؟

های شناخته شده انسان به دنبال فضاهایی بوده که در آن آرامش یابد به رسیم که از همان ابتدای تمدننتیجه می

فضا همراه با تکامل شخصیت انسان بوده  و در تمام طول تاریخ این تکامل نیازهایش پاسخ دهد و به تکامل و تعالی برسد

در کشور ما ودر شهرهای ما در طول تاریخ از زمان های دور و دراز شاهد بهترین فضاها  .و به اقتضای زمان بوده است

شود و بیشتر به سمت راه اما در دوران جدید توجهی به این مهم نمی اقلیم و فرهنگ هر جامعه بوده ایم متناسب با نوع

 .ایم نه شهرسازی برای زندگیسازی برای ماندن حرکت کرده اماده

 

 

 سیر تاریخی شهرشهر، سیر تاریخی، فضای شهری،كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
باشد. ساده است از این نظر که در زندگی هر شخصی ملموس است در ای هم ساده و هم پیچیده میشهر، مسئله

علل بوجود آمدنش و شهر شناخته  ،های پیرامون شکل شهرده از این نظر که نظریهکند و پیچیکند و درکش میآن زندگی می

 پردازیمجودی شهر و مرور تاریخی آن میوبرای درک بهتر چیستی شهر به مطالعه فلسفه  باشند.شدن یک مجتمع بسیار می

  کتهواژه تمدن به این نتی از نگاه به مطالعه تاریخ تمدن انسان مستلزم مطالعه فضای زیستی وی نیز هست. ح

 civilizationهمینطور در التین نیز  ریشه بودن واژه تمدن و مدینه، نشانگر نزدیکی میان این دو است.توان پی برد. هممی

اینکه در شرق و غرب بین تمدن و شهرنشینی شاهد چنین پیوند نزدیکی  دهد.نشان می cityهمین قرابت و خویشاوندی را با 

د دلیل بر اهمیت شهرنشینی در تمدن است. نه تنها زبان بلکه عینیت تاریخ نیز نشان می دهد که شهرنشینی هستیم، خو

نشینی و به طبع آن شهر، در مطاللعه تاربخ تمدن انسانی حائز اهمیت پس مطالعه تاریخ شهر .[1]مالک و معیار تمدن است

ن از همه ابعاد تمدن بشر اعم از فزهنگ و آداب و رسوم و مذهب تا های تاریخ تمدبا این همه در اکثر نوشتار بسیاری است.

ویژگی های اقتصادی و تکنیکی و شرایط سیاسی و نظامی حاکم و حتی تک عناصر ساخته بشر چون آثار بدیع معماری سخن 

این در حالی  آمده است.رفته، اما کمتر از بزرگترین و پایدارترین اثر ساخته شده بشر یعنی فضاهای زیستی وی سخن به میان 

های مختلف نه تنها ارتباط بین شرایط زمانی و کیفیت فضای زیستی را نشان می است که فضای کالبدی زیست انسان در دوره

پس در نگاه ما به تاریخ  تواند برخی دالیل بنیادین نحوه شکل دادن امروز ما به فضاهای زیستی را روشن کند.دهد، بلکه می

 ها مطرح نیست، بلکه الزم است که با انواعهای کمی آنگیری شهرها و ویژگیشهرسازی، تنها مسئله شکلنشینی و شهر
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ها و شرایط وجود گیری این معلول را دریابیم. روابطی که میان این فرمفضاهائی که حتی االمکان علت یا علل موثر بر شکل

ای زیستی به شرایط حاکم بر جامعه شکل دهنده و ساکن در آن پی دارد را بیابیم و از آنجا قادر گردیم تا از شکل فضاه

 .[1]ببریم

 

 تمدن های اولیه -2
ها با تغییرات هر یک از این دوره های شهری سه دوره اصلی قابل تشخیص هستند.در سیر تاریخی اولین تمدن

ود و چنان افزایش جمعیتی را به دنبال داشته های معیشت جوامع پیشرفته همراه بوهبنیادی و انقالبی در ابعاد اقتصادی و شی

نخستین سه تمدن جهان  داد. ای را بر روی نمودار جمعیتی نشان میهای عمدهاست که اگر آمار دقیقی در دست بود، جهش

ن سه های مرده مشهور بوده و تمدن غربی نیز از همیبر اساس زمان آغاز آنها، بین النهرین، مصر و هند هستند که به تمدن

از زمان ظهور اولیه انسان تا آغاز عصر نئولتیک، وی همانند سایر حیوانات می زیسته، واحد اجتماعی  تمدن نشات گرفته است.

سال قبل از میالد هنوز هیچ واحد پایدار فیزیکی  140000وی خانواده بوده اما اجتماع وی الزاما متحرک بوده است. تا حدود 

شدن آخرین عصر یخبندان انسان انقدر مجهز شده بود که خود و سایر حیوانات اهلی شده را از  وجود نداشته است. با نزدیک

پروفسور گوردن چایلد متذکر  .بینیممیمهلکه نجات داده و در غارها پناه گیرد. در اینجاست که نخستین مساکن حقیقی را 

و مشابه همان چیزی است که لویس مورگان آن را توحش آوری و یافتن غذا استوار بوده شود که این معیشت بر پایه جمعمی

 نامیده است.

 ها را اولین حرکت برای شهری شدن نامید.اش در غاری انسان نخستین برای ادامه زندگیهاشاید بتوان اولین تالش

ی طبیعی و فطری هاترین نیازهای زیستی اولیه در پاسخ به یکی از اساسیبشر از همان ابتدای پیدایش جوامع و مجتمع

این کنترل که با توسل به وسائل گوناگون  خویش سعی کرده است محیط و دنیای ساخته شده خود را تحت کنترل در آورد.

کرده خود را بصورت نوعی نظم، الگو و شکل محیط زیست انسان منعکس مذهبی و عملکردی تحقق پیدا می ای،افسانه طبیعی،

ریشه این  شود.یک اصل اساسی و بنیادی است که عامل اصلی کنترل و ادامه بقاء هر چیزی می بنابراین نظم  نموده است.می

ای بطور کلی نظم شاید تنها خصیصه [.2های بشر رسوخ پیدا کرده است]نظم از طبیعت ناشی شده و از آنجا به تمام فعالیت

توان گفت که نظم وجه درحقیقت می زه آنها مشاهده کرد.ها، صرف نظر از شکل، عملکرد و انداوان در کلیه نظامتباشد که می

 [.3]ها استمشترک نظام

های زیستی بمنظور تامین مقاصد خاص و معینی برای ساکنان ایجاد شدند تر مجتمعها و یا به عبارت صحیحشهر

بدیهی است که اهداف و  های فوق کمک می کند.تر هدفتر و آگاهانهتواند به حصول موثرتر، مستقیمو طراحی شهری می

اجتماعی )مثل توزیع جمعیت،تمرکز و عدم تمرکز و -مقاصد شهرها در اثر ظهور تکنولوژی، رشته و توسعه سازمان اقتصادی

قانونی و اداری همواره در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول  های سیاسی،های آموزشی و فرهنگی و نیروتراکم(، انگیزه

گرا شده اسناد و مدارکی موجود حاکی از آن است که بشر خیلی به کندی و به تدریج شهر .[2]اساسی گردیده است

ولی نهایتا  گرفتند.اند که برای مراسم دینی و افسانه ای مورد استفاده قرار میاست.شهرهای اولیه شرقی مراکز مقدسی بوده

تخصصی و متمرکز آید، تولید والت کشاورزی بوجود میمازادی در محص کنند.نشینان بطرف شهرها مهاجرت میهکشاورزان و د

 [.4] .یابدسائل و امکانات خاص خود ادامه میشده و با پیشرفت تکنولوژی و ادامه این روند شهرنشینی شروع و با م

های زیستی بعنوان یک های زیستی به عنوان یک هنر و یا ایجاد اصالح و تغییر در مجتمعفعالیت طراحی مجتمع

 سال قبل از میالد بوسیله سومریها آغاز شد. 5000های زیستی اولیه در ناحیه بین النهرین حدود انسانی با ایجاد مجتمععمل 

ها ساخته شد عموما دارای هیچگونه نظام از پیش حساب ها و چینیهندی ها،ها که بعدها نیز بوسیله مصریینگونه مجتمعا

گونه رشد اورگانیک به این معنی بود که هیچ شود.وز بنام رشد اورگانیک خوانده میای نبود این همان چیزی است که امرشده

این اساس بر شد.پیش تعیین شده دنبال نمی ها و مقاصد ازیابی به هدفتصمیمات آگاهانه و با منظور و مقصودی برای دست

سنجیده و ارادی حقیقتا  یک فعالیت آگاهانه،طراحی شهری به عنوان  گیری کرد که در این دوره،شاید بتوان چنین نتیجه



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

 ها بر اساس هیچ یک از اصول طراحی شهری بنا نشده بود،البته الزم به تذکر است که گرچه این مجتمع وجود نداشته است.

جریان  بایستی بهر حال درای، اجتماعی، نظامی و محیطی خاصی وجود داشته که میافسانه های مذهبی،ها و انگیزهلیکن نیرو

ها در آغاز به عنوان مراکز مقدسی که آید که شهراز مطالعه تاریخی چنین بر می گرفت.ساختن این شهرها مورد توجه قرار می

سپس نمایش غرور آمیز شکوه و افتخار و هیبت و عظمت نیز توسط  ای در آنها نهفته بود ایجاد شدند.عوامل مذهبی و افسانه

به  شود. و باالخره بعدها شهرها بصورت بازار یا مراکز خرید و فروش،های فوق اضافه میران به هدفهان و امپراطواپادش امرا،

سیاسی و  اداری، های تجاری،عنوان پایتخت پادشاهان و امپراطوران و بصورت شهرهای محصور که بترتیب نمایانگر هدف

 [.5] .امنیتی جوامع بود در آمدند

بیان کرد که در دوره باستان دو نوع مجتمع زیستی وجود داشته است نوع اول که  توانبنابراین بطور خالصه می

خود نظام یافته و اورگانیک بوده است. نوع دوم که  بدون طراح، های زیستی این دوره بوده است خود بخودی،نوع غالب مجتمع

 دفاعی، -رسد، بر اساس نیازهای نظامیالبته اطالق کلمه شهر یا مجتمع زیستی در مورد بعضی از آنها صحیح بنظر نمی 

اداری و یا نشان دادن قدرت و جاه طلبی پادشاهان و امپراطوران و باالخره نیازهای مذهبی طراحی شده و ساخته  -حکومتی

ئی هاتوان نمونههای تاریخی میشوند و در تمام دورهشهر نیز نامیده می -از خصوصیات اینگونه شهرها که گاهی قصر شوند.می

ریزی شده و سپس دقیقا به های آن از پیش برنامهاز آن را یافت این است که شهر دارای نظمی تحمیل شده بود و کلیه قسمت

 هائی از اینگونه شهرها هستند.شهرهای پرسپولیس، اکباتان، بابل و بغداد نمونه آید.مرحله اجرا در می

 

 یونان  -3
نویسد که سیمای شهر تجلی واقعی شیوه زندگی و بینش زی یونانی میپروفسور آنتونی کرایرز در کتاب شهرسا

-های سیستماتیک شهرسازی معرفی میکشور در یونان بود که برای اولین بار روش-همزمان با پیدایش شهر ساکنان آن است.

شود هرگز بر اساس ده میبا این حال شهرهای طراحی شده یونانی با وجود آن نظم و روابط ظاهری که بین ساختمانها دی شود.

در حقیقت تا این زمان یک مجموعه مدون برای  قوانین و اصول مدرن و آکادمیک شهرسازی و طراحی ساخته نشده بود.

داد در هر مورد ای از تصورات و مفاهیم کلی و عملی بود که نشان میبجای آن مجموعه تئوری طراحی شهری وجود نداشت.

 توان عمل کرد.چگونه می

شهر  مثال ارسطو چند نکته ساده و کلی در این مورد بیان کرده است.ی از این مفاهیم جنبه فلسفی داشت، عضب

باید طوری ساخته شود که شادی و امنیت شهروندان را تامین کند. تا این زمان حرفه طراحی شهری اساسا بعنوان یک هنر 

 .[6]گرفتندلی هنری را برای طراحی محل مورد نظر بکار میعملی مطرح بود به این ترتیب که اصول و قواعد ساده و عم

شاید بتوان اولین فضاهای شهری را در تمدن یونان به معنی واقعی آن دانست، موقعیت خاص اقلیمی که با فضای 

ند به در فرهنگ یونان واژه شهرو باز و نگرش اجتماعی بر زندگی سبب شده خود موجب رشد و توسعه دموکراسی یونان گردید.

تمامی شهروندان یونان  کرد،شد که هر روزه زمانی را برای گردش در شهر و معاشرت با دیگران سپری میکسی اطالق می

امکان گردهمائی شهروندان در مکان و زمان معین در طی سال،  حداقل در ظاهر حق اظهار نظر درباره امور دولت را داشتند.

بایست در فضای باز صورت پذیرد، ها میاین گردهمائی ونانیان بود، را بوجود آورد.شکل خاص حکومتی که از ابداعات خود ی

تنها در اواخر دوره حکومت یونان پیشرفت تکنیک ساختمانی به حدی رسید که تشکل مجالس نمایندگانی آن دوره را در سالن 

باز و آدیتوریا که دارای شیبی مناسب و ای چون بولیتریون میسر ساخت. همچنین مراسم بزرگ تئاتر در فضای سر پوشیده

-طبیعی بود انجام می یافت و به همین جهت بود که اولین فضاهای شهری تحت عنوان آگورا که شکل امروزی آن میدان می

توانست ای بود که در آن شخص میشد که بیشترین فاصلهو محدوده آگورا به این شکل تعیین می باشد به منصه ظهور رسید.

داشتن آرامش  و دوری از تشویش ذهن مراجعین بوده  ،رترین فاصله چهره شخص دیگری  را تشخیص دهد دلیل این کاردر دو

است به طور کلی در بین مردم یونان باستان تعامل و تبادل نظر اهمیت بسزایی داشت در این فرهنگ برای نخستین بار شاهد 

توان ریشه دموکراسی شهرنشینی و شهرشورایی مدرن را در یونان باستان باشیم شاید بانجام نظر سنجی در امور کارها می
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اندیشیدند تا برونگرایی و خودنمایی و یافت. فرهنگ و نوع معماری و شهرسازی آنها درونگرا بود و بیشتر به روابط درونی می

های گروه ،از فشار رشد جمعیت لوگیریجمله، برای جزااند یونانیان خدمات بس مهم به تاریخ شهری عرضه داشته نمایی.قدرت

تقریبا همزمان با این حرکت، تکامل دو  شدند تا شهرهای جدیدی را در دیگر مناطق مدیترانه بنیان نهند.مهاجری گسیل می

-آکروپلیس به عنوان مرکز مذهبی و آگورا به عنوان قلب تپنده شهر که فعالیت ای شهرهای یونانی نیز انجام می پذیرد.هسته

سازان یونانی به عنوان های شطرنجی توسط شهردیگر خدمات آنها استفاده از شبکه دهد.های گوناگونی را در خود جای می

-می« ساختندچکونه یونانیان شهر می»در واقع ویچرلی در کتابای سیستماتیک برای سازماندهی شهرها می باشد.اساس شیوه

نظریه خاصی در این رابطه وجود نداشته است.این امر با توجه به نظریاتی مختلف  گوید تا آنجت که بر ما روشن است هیچگونه

اورند، در شهروند یک پلیس را بوجود نمی 10شود.ارسطو معتقد است که در باره جمعیت مناسب برای شهر آرمانی مشخص می

اش را بر اساس تئوری ریاضی بوجود آمده، هزار شهروند نیز دیگر آن مکان پلیس نیست.افالطون که نظریه10حالی که با وجود 

-هزار نفره مطلوب خود را به سه گروه تقسیم می10گوید، در حالی که هیپوداموس جمعیت قطعه زمین سخن می 5040از

کند:مقدس، عمومی و خصوصی(به طور کلی کند:صنعتگران، کشاورزان و نظامیان)او همچنین زمین را به سه بخش تقسیم می

است که جمعیت دولت شهرها باید خودکفا باشند تا بتوانند زندگی مناسبی طبق شیوه یک اجتماع سیاسی  ارسطو معتقد

ها بر گیری در مورد مسائل عدل و عدالت و به منظور تقسیم مسئولیتنمود که برای تصمیمو چنین استدالل می داشته باشند.

 وصیات شخصی یکدیگر آشنا باشند.طبق شایستگی و لیاقت اشخاص الزم است که شهروندان با خص

عناصر اصلی شهر یونانی عبارتند از:آکروپلیس، حصار شهر، آگورا، محالت مسکونی، یک یا چند محل تفریحی و 

فرهنگ، یک منطقه مذهبی، اسکله بندر و احتماال یک منطقه صنعتی. بنابراین فرم شهری یونان نتیجه کاربرد اصول ساده 

 و متاثر از قبول بدون جون و چرای این نکته است که شهرسازی در واقع هنری عملی است.بور بوده های مزشهرسازی در مکان

 

 روم و امپراتوری: -4
ها با این پندار که کپی معمولی از کارهای یونانی است، نادیده معماری و شهر سازی رومیدر گذشته آثار هنری، 

هنرمند به معنای کامل کلمه شناخته شده بودند، رومیان تنها به عنوان مهندسان  که یونانیان به عنوانشود.در حالیانگاشته می

پاول زوکر در کتاب شهر و میدان اعتقاد دارد شد. شناسی خاص و مهمی نداشتند نگریسته میگونه نظریه زیباییعملی که هیچ

و مجسمه خود ارزشهای کامال جدید و اصیل هنری  اند، اما در معماریکه هر چند رومیان از زبان هنری یونانیان استفاده کرده

در دوران امپراطوری روم تعدادی  رومیان تمدن شهری را در سراسر سرزمین اروپا تا راین و دانوپ گستراندند. آفریدند.

احی های عمده این دوره مقیاسی بود که در شهرسازی و طرآید، یکی از این موفقیتمعیارهای هنری کامال جدید بوجود می

آیند و گرفت.در این دوره بر خالف تمدن یونان شهرها بصورت بخشی از یک امپراطوری بزرگ در میمورد استفاده قرار می

شد، طراحی شهری ایجاد نظمی هندسی را بصورت فوق العاده تجویز بجای شهرسازی اورگانیک که در تمدن یونان تجویز می

 گردد تا قدرت امپراطوری را منعکس نماید.رچه بیشتر مورد استفاده قرار مینماید. قرینه سازی خشک و محور سازی همی

 .[7]عی در هنر و معماری پدید می آیدانضباط و نظم شدید و قاط

و نظم رسمی بسیاری از  شهرهای کوچکتر رومی حتی از اختالف نظم شهر رم تضاد بارز میان رشد ارگانیک و بی

 عدد یونان بعد از عهد هیپوداموس بارزتر است.میان آتن و شهرهای طراحی شده مت

ترین ترکیب شهری دوره باستان بوده است.رومیان به منظور اعمال حاکمیت و حفظ رم اعجاب انگیزترین و پیچیده

 بایستی درکه میها آن در پهنه چنین امپراطوری وسیعی هزاران اردوگاه نظامی محصور به نام کسترا بنا نهادند.این اردوگاه

کوتاهترین مدت مورد بهره برداری قرار گیرند بدون استثناء بر اساس طرح شطرنجی که حصار دفاعی مربع شکل پیرامون آن 

 شدند.نیز از پیش تعیین شده بود، بنا می

همه اسکانهای شهری پایدار، چه کسترا و چه شهرهائی که از منشائی خاص سرچشمه گرفته بودند، بطور همانند 

برای اولین بار با محوطه ای بودند. شکل شهر معموال مربع یا مستطیل بوده در داخل این ای استاندارد و سادههدارای طرح
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مانوس و کاردو به شویم که دکومواجه میهم به صورت شبکه شطرنجی و عمود برمفهوم خیابان سازی و تقسیم بندی آن 

های ساختمانی معروف به اینسوال را طرنجی را کامل کرده و بلوکطرح ش فرعیهای خیابانو بقیه  عنوان صلیب و محور اصلی

های نوبنیاد، میونیسیپا موسوم به آورند. سه گرووه اصلی شهرهای امپراطوری عبارتند بودند از: کلنیا موسوم به اسکانبوجود می

جاری و اداری و قبایل محلی که به شد و سیویتاتس موسوم به مراکز تای مهم که موقعیتی رسمی بدان تفویض میمراکز قبیله

 شکلی رومی درآمده بودند.

ها بوده، اکتنوس که هر بار تنها یک پیاده شدند: اینترا که گذرهائی فقط برایگذرهای روم به سه دسته تقسیم می

ساخت. دو نوع کلی مسکن گاری قادر به عبور از آن بود و باالخره ویا که عبور دو گاری از کنار هم و یا در کنار هم را میسر می

در شهر وجود داشت:دومیوس که به اسکان تک خانواری ممتازانه اختصاص داشت و اینسوال که به تعدادی آپارتمان یا سناکوال 

باشد. در این دوران برای شک ریشه معماری و شهرسازی مدرن و مدرنیته وام گرفته از تمدن روم باستان میبی شد.تقسیم می

های شهری جدید شد آگروای یونان بشر دانش ساخت بتن را به دست آورد و همین نیز گامی مؤثر در ایجاد فضااولین بار 

رکولوسئوم ساخته شد حمام در شهر برای اولین بار جزیی از فضای شهری شد تباستان جای خود را به فروم رومی داد ،مرکز تئا

 .[8]گرمی رومیان هستیمو شاهد ایجاد سیرک ها  به عنوان بزرگترین مرکز سر

 

 :ن وسطیوقر -5
به گفته زوکر، جز در چند شهر طراحی شده، سازمان یک شهر در کلیت آن برای سازندگان قرون وسطی نه مفهوم 

باشد.از فضاهای جدید که در قرون وسطی شاهد آن هستیم فضای باز ای مناسب از موقعیت میبوده و نه مطرح، بلکه خالصه

ت که به پارویس شهرت دارد. پارویس یا فضای مقابل کلیسا در قرون وسطی را نباید با زمین قبرستان اشتباه مقابل کلیسا اس

گرفت چرا که زمین قبرستان چنانکه در انگلیس متداول بوده معموال چسبیده به کلیسا بوده است. پارویس به هیچگاه قصد 

کنیم دو سطی تلفیقی از شهرهای طراحی شده و اورگانیک را مشاهده میبازار را نداشته است. در دوره قرون ورقابت با میدان

دانست و دیگری بینش جدید این دوره که خداوند نوع بینش کامال  متفاوت، یکی بینش کالسیک که انسان را ایده آل خود می

سطی این دو نوع جهان بینی در داد با یکدیگر برخورد کردند. با گذشت زمان و به پایان رسیدن قرون وآل قرار میرا ایده

های رنسانس با خصوصیات متفاوت خود)دوره اول، میانی و آخر هیکدیگر ادغام شده و یک بینش جدید را بوجود آوردند. دور

-رنسانس( حاصل یک چنین روندی بود. بطور خالصه از خصوصیات دوره قرون وسطی تسلط کلیسا، وجود طبقات اقتصادی

و استثمار است. قرون وسطی در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است. در این دوره شهرهای ارگانیک اجتماعی و استعمار 

کند، شکل غالب شهرهای اروپایی را بوجود می که دارای نظم طبیعی بوده و به طور خود به خودی و تدریجی رشد پیدا می

گیرد.پروفسور هوفر رین عامل نظم دهنده یا کلیسا قرار میآورند. لیکن به هر جهت شکل این شهرها بشدت تحت تاثیر مهمت

ساخت اقتصادی)صنایع دستی، تجارت(، ساخت اجتماعی، ساخت وسطی نتیجه ارتباط میان شش جنبه  می گوید، شهر قرون

اشته و هوفر تعاریف عددی و آماری شهر را قبول ند باشد.میکالبدی، موقعیت قانونی، موقعیت جغرافیایی و حیات سیاسی 

مهمترین عوامل  معیار ده هزار نفر جمعیت را به عنوان مرز میان شهر و روستا به عنوان معیاری نامعقول و پوچ رد کرده است.

های ارتباطی بوده است. های مالکیت و راهتعیین کننده فرم شهرهای ارگانیک در انگلیس و بطور کلی در سرتاسر اروپا، محدوده

عناصر و  ض زمین عمال فرم شهرهای ارگانیک را تعییین کرده اند.رهای طبیعی عواهمراه محدودیت این دو عامل مصنوع به

ها و سایر های مربوطه،خیابانقرون وسطایی بطور کلی عبارتند از حصار با برجها و دروازه اجزای اصلی تشکیل دهنده شهر

گرفت.کلیسا که معموال در محل خاص خود تجاری را در بر می فضاهای تردد، فضای بازار که احتماال بازار و سایر ساختمانهای

 ها و باغات خصوصی مربوطه شهر.قرار داشت و بطور کلی ساختمان

 

 رنسانس -6



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 6 

نشینی با آغاز این حرکت در اوایل قرن پانزدهم در ایتالیا شروع و تا پایان قرن دوران رنسانس در تاریخ شهر

شود کرامبی، در واقع نقطه شروع و پایان این دوره کمی دیرتر از آنچه گفته میاتریک ابربه گفته سر پ هجدهم ادامه میابد.

-های مستحکم را بنا میهای زیبا بپردازد، ساختمانهست، چرا که این سخن ادموند بیکن که انسان پیش از آنکه به ایجاد باغ

رفته، آغاز شده و تا مدتی نیز در قرن نسانس کامال پیشسازی هنگامی که رمحوطه سازی نیز صادق است.در مورد محوطه نهد،

خستین ن 1401های ممتاز لورنزو گیبرتی برای درهای جدید تعمیدگاه کاتدرال فلورانس در سال طرح نوزدهم ادامه میابد.

پو برونلسکی نخستین اثر معماری به سبک رنسانس بیمارستان فولدینگ به طراحی فیلی ک است.نشانه رنسانس در هنر پالستی

-نخستین شهرسازی رنسانس زنی 1470ویانوا در جنوا در سال  کار ساختن آن در فلورانس آغاز گردید. 1419است که در سال 

در اواخر رنسانس صنعت به صورت عامل  محسوب می شود.-ها بر اساس طراحی از پیش تعیین شدهنظم اگاهانه  ساختمان

های هنری کالسیک رنسانس، ایتالیا الگوئی را بدعت گذاشت که اساس آن احیاء شکل در دوره مهم رشد شهر نشینی در آمد.

بر خالف قواعد خشک و عینی زیبائی شناسی متداول در دوره رم و  یونان و روم باستان بود. رنسانس در ایتالیا بارور گردید.

جود استحکامات و استفاده از توپ نقش بسیار های طراحی شهری در این دوره گردید. واصول نظامی حاکم بر فعالیت یونان،

بعدها این اصول از ایتالیا به فرانسه و  گیری شهرهائی که در دوره اول رنسانس ساخته شد بعهده داشت.موثری در شکل

 انگلیس و باالخره به تمام اروپا رسوخ پیدا می کند.
از  1893که البته تا پیدایش چنبش جدید در تلفیقی از تمام این قواعد طراحی شهری بعدا به آمریکا برده شد 

 ها و امپراطوران و پادشاهان در اروپا است.بطور خالصه دوره رنسانس دوره تسلط کاخ اهمیت چندانی برخوردار نگردید.

رسد و دهی تصنعی به اوج خود  مینظام های ایستائی در هنر و معماری رشد پیدا می کند.خردگرائی اوج می گیرد و جنبه

انسان خود را  دهد.پیچیدگی و حالت مرموز قرون وسطائی جای خود را به استدالل و صراحت می گردد.سازی متداول میقرینه

بینی و خودخواهی تمام مفاهیم فضائی شهر گیرد و بخصوص این خودداند  و این اساس هرچیز دیگری قرار میمرکز جهان می

رود. شهر جنبه هنری پیدا ها و همه شهر بکار میدهد.مرکزیت در فضا، ساختمانها، میدانمی را در این دوره تحت الشعاع قرار

شود و باالخره میکل آنژ بعنوان انسان دوره رنسانس که هم عالم است و هم کند و به عنوان یک واحد معماری مطرح میمی

بیش از هر دوره دیگری طراحی شهری بعنوان معماری  ت که در دوره رنسانسفنماید. شاید بتوان گهنرمند خود را معرفی می

 در مقیاس وسیع مطرح بوده است.
 

 عصر جدید-7
ها ای نیز به دوره باروک بشود.در این دوره تسلط کاخهای قبل از انقالب صنعتی بد نیست اشارهدر انتهای دوره      

نعتی یعنی مرحله انتقال از صنایع دستی به صنایع بزرگ لیکن مرحله مهمی از تولید ص یابد.و پادشاهان همچنان ادامه می

های خشک و بیروح گذشته را رها کرده و به یک آزادی نسبی در امر طراحی دست اروپا تا حدودی قید و بند آید.بوجود می

خت طراحی دهد و معیارها و قواعد خشک و سیابد.طراحی کلی یا جامع شهر جای خود را به طراحی بخشی یا موردی میمی

برخالف گذشته تمایل به فضاهای باز بوجود آمده و فضاهای  دهد.تا حدود زیادی اهمیت و مطلوبیت خود را از دست می

 افتد. و باالخره رشد پویای شهر جای رشد ایستا را می گیرد.متراکم و بسته از  اهمیت می

خصوصیات این دوره تقسیم کار، تحوالت انقالب صنعتی نقطه عطف عظیمی در شهرنشینی بوجود می آورند. از 

داری است. اثرات این خصوصیات تکنولوژی)بخصوص راه آهن(، تولید انبوه، تسلط صنعت و تجارت و حکومت منافع سرمایه

اختناق، جنایات و  ها،نشینی، بوجود آمدن محالت فقیر نشین، مسائل رفت و آمد، آلودگیعبارتست از گسترش شهرها، حاشیه

-های زیستی و بخصوص شهرهای صنعت زده پدید مینظمی در مجتمعروانی و غیره. بر این اساس دوره جدیدی از بیمسائل 

 تجربه جنبش بارون هاسمان گواه بر این ادعا است.ا آید که سامان دادن آن از عهده هنرمند و طراح سنتی کامال خارج است.

که بارون هاسمان شهردار پاریس با حمایت ناپلئون سوم صدها خانه و به این ترتیب  نگیزه این جنبش از پاریس ناشی شد.

کار هاسمان بعدها سرمشق و الگوی بسیاری از  نماید تا بلوارهای جدیدی بسازد.ساختمان را در مرکز پاریس تخریب و صاف می
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سازی شهر اشکال اصلی این طراحان و مقامات شهری در سرتاسر دنیا گردید که منجر به تشکیل نهضتی شد بنام نهضت زیبا

طراحان و شهرسازان این نهضت  های آن بر اساس فریضه غلط جبریت محیطی بنا نهاده  شده بود.نهضت این بود که تمام ایده

آلی آل رم بسازند، در این صورت جامعه کامل و ایدهبر این عقیده بودند که اگر بتوانند شهرهای خود را مطابق شهرهای ایده

 هد آمد.پدید خوا

آن نوع شهرسازی  کند:هاسمان آن نوع نظمی را که در طراحی شهر پاریس هدف قرار داده بود چنین توصیف می

بخشد. و این نظم جدید با یک نقشه خالص و شماتیک نشان دهد که ب نظمی را نظم که هدف واضح آن این است که شهر بی

عقاید هاسمان، طراحان شهری . [9].گذشته و حال هستند از آن بزداید هایهای شکستماندههای شهر که رسوبات و تهتفاله

ای از شود نمونهدر نمایشگاهی که در شیکاگو تشکیل می 1893دهد بطوری که در سال آمریکا را بشدت تحت تاثیر قرار می

شود.این راحان شهری واقع میآل را با عنوان شهر سفید عینا می سازند تا بتواند مدلی برای دیگر شهرها و طشهرهای ایده

 پاید.کند که البته عمر آن دیری نمینمایشگاه  مکتب کالسیک جدید را پایه گذاری می

تری از انقالب سوخت که مرحله مهمهنوز دنیای غرب در تب و تاب انقالب صنعتی و مسائل مبتال به آن می

پیوندد. در طراحی و تر و عمیق تر از انقالب صنعتی بوقوع میصنعتی بنام انقالب اطالعاتی با آثار و نتایجی بمراتب شدید

 ریزی، روشهای کمی و تجزیه و تحلیل و استدالل جای خالقیت هنری را می گیرد و بعلت ماهیت مسائل ظاهر می شود.برنامه

 و این خود آغاز نوعی دوگانگی در حرفه طراحی شهری است.

هری بعنوان یک هنر مطرح بود که متکی به اصول و قواعد خاصی بود دیدیم که تا شروع انقالب صنعتی، طراحی ش

ها و رفع نیازهای هدف طراحی شهری تامین هرچه بیشتر این هدف گرفت.ها و نیازهای خاص جامعه نشات میکه از ارزش

ین بار، مفهموم شهروند و در این دوران برای نخست ها، زیبائی محیط بود.تعیین شده بود.مهمترین و متمایز ترین نوع این هدف

ژاک روسو ، برنارد مندویل، شارل منتسکیو، دنیس دیدرو، هانری اولباک، داالمبر و همچنین جامعه مدنی را متفکرانی چون ژان

ها را نیکال دو کندورسه و کلود آدرین هلوسیس مطرح کردند. بزرگترین فیلسوف دوران مدرن ایمانوئل کانت بود، وی ساختمایه

درآمیخت و به جهان -همسنگ اندیشه اقالطون-و در بزرگترین دستگاه فکری دگرایان، تجربه گرایان و روشنگران برگرفتاز خر

ی هیجدهم تا نوزدهم ی پس از روشنگری در سدهی فالسفهتمام دغدغه عرضه نمود.با کانت عصر مدرنیته رسما آغاز شد.

  .[10]ها بودانسان مسئله خوشبختی و رفاه

بیان کرد و در  New Views of Societyرابرت اوئن برای نخستین بار نظریه محیط خود را با نام  1813در 

مطرح ساخت. او دریافته بود مرد خود کانسپت شهری خود را در گزارشی برای کمیته انجمن صنعتگری فرودستان  1817

یرفته بود ، خواب و خیالی بیش نیست.و نظریه و ساخته که اقتصادانان لیبرال آن را خلق کرده و افکار عمومی نیز پذ

اش همه سخن از پیشنهادات اندیشمندانی دیگر چون شارل فوریه که فاالنستر را پیشنهاد کرد و اتین کابه با شهر خیالی ایکاری

 رد.گیگیرد و انسان محور قرار میتابعیت کورکورانه را میتقلید و تفکر و تعقل و اندیشه جای این دارند که 

 
 

 شهریفضای -8
به چشم دیدیم همانطور که به صورت مروری با معماری و شهرسازی تمدن های اولیه تا عصر جدید آشنا شدیم و 

باشد انسان این پیشرفت در وجود انسان می دوران به دوران پیشرفت کرده است. ،میل به تجمع در انسان از کجا شروع شده

توان به این ها میباشد از نکات جالب و حائز اهمیت در تمام دورانسکون و در جا زدن بیزار میمیل به تعالی و تکامل دارد و از 

فضاهای شهری جدید آن دوره ایجا شده و همچنین فضاهای شهری  ،تضای زمان و شرایطاق نکته اشاره کرد که در هر دوره به

حاضر  فلسفه بوجود آمدن آن آشنا شده و در میابیم در حال با بررسی فضای شهری در ادوار مختلف با قبلی تکامل یافته است.

 نیازمند چه فضاهایی هستیم و در آینده چه فضاهایی الزم خواهیم داشت.
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هایی است که در مواقعی با فضا نیز همانند سایر مفاهیم در ترمینولوژی علوم اجتماعی دارای نسبیت و پیچیدگی

نیست و باید با نگاه خاص و دقیق به مفهوم  کند؛ در صورتی که واقعا این طورمیمفاهیمی همچون مکان و محیط هم پوشانی 

های فضا، مکان و محیط نگریست.فضا مفهومی به خودی خود بدیهی نیست. این مفهوم معنایی به مراتب هر یک از واژه

ی جهان گانهشود و به ابعاد سهی فیزیکی یا طبیعی که به طور ضمنی در مباحث مطرح میتر از تعریف نسبتا سادهگسترده

مفهوم فضا با این آمیختگی  .[11] .شود داردها و فاصله میان افراد و اشیا و میان اشیا اطالق میبیرونی یعنی به تواترها، جدایی

در حوزه و رسد اینکه مفهوم فضا ها، سبب شده است تا متفکران نتوانند تعریف کاملی از آن بیان نمایند. به نظر میپیچیدگی

یابد. است، معنی خاص خود را میاعم از جامعه شناسی، انسان شناسی، معماری، شهرسازی، حقوق،و...بکاربرده شدهای حیطه

هری امروز. از نظر های شها به عنوان کنشگران اصلی در سیستمهای انساندر علوم اجتماعی، فضا گره خورده است با فعالیت

شود، مختلف مورد مفهوم فضا به عنوان بعد مهمی از محیط بویژه در ارتباط با روابط انسانی ارائه میراپاپورت، نظریاتی که در 

دانند. بعضی معتقدند فضا کنند و روابط اجتماعی را در شکل دادن به آن مؤثر میاست. برخی فضا را بعد مادی جامعه فرض می

-بنابراین می .[12] کنند.س معیارهای فرهنگی خود آن را انتخاب میکند که مردم بر اسامیهایی ایجاد امکانات و محدودیت

ای است توان این گونه استنباط نمود که فضا یک مفهوم نسبی و مبهم است که مرزهای تحلیل آن نامحدود است. فضا گستره

 های گوناگون.سرشار از معانی، نمادها و نشانه

است. با وجود  دلیل است که شهر هم یک رویداد با لذت پیچیده اگر فضا یک مفهوم مبهم و پیچیده است، به این

این فضای شهری، چیزی نیست جز فضاهای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راه ، از 

با تاریخ یک ملت در فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همراه  .[13]شودمنزل تا محل کار ادراک می

های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی این عنصر که فعالیت شود.گیرد و دگرگون میآید، شکل میادوار مختلف به وجود می

چون بیشتر  تپیده و سرگذشت شهر را رقم می زده است.یا سیاسی همواره در آن جریان داشته، همیشه با قلب تاریخ شهر می

های گذشته تعلق دارد، بنابراین نباید گمان کرد فضاهای شهری عنصری است قدیمی و شهر زش به دورانفضاهای شهری با ار

روز را قدری در مگر زمانی برسد که آدمی از آن چه امروز هست تنهاتر شود، ساعت شبانهچنین نیست،  امروز بدان نیازی ندارد.

هایی به نام خیابان و مترو هدر بدهد و ما بقی را در محل کار سپری انالخانه بگذراند، قدری را در راه خانه و محل کار و در ک

اسفبارتر این است که در سیطره جامعه الکترونیک همه وقت در آپارتمانی محبوس بماند و سفارش خوراک و کتاب و  کند.

 .[14]زندگی شهری نیست پوشاک بدهد. یا حتی کار تحویل بگیرد و بدهد که این جز مرگ

ترین ناگزیر باید به فضاهایی روی آورد که همگانی اند و زنده تر بخشید،توان به ساخت شهر چهره انسانیمی ونهگچ

دهد که در گذشته علی رغم مشکالت زندگی شهری، زندگی  انسان دهد. تاریخ شهر نشان میحرکتهای شهری در آنها رخ می

ری به خود گرفته است. لذا فضاهای شهری و معماری شهرهای قدیمی تهای قدیمی شکل انسانیتر بوده در نتیجه شهرطبیعی

بهترین آزمایشگاه فراگیری و ادراک است.گرفتگی و اندوه در زندگی شهری امروز نیز نشان می دهد که باید به فعالیت و تحرک 

های تکنولوژی پیشرفتسرزندگی و تحرک شهری با دستاوردهای انقالب صنعتی و  اجتماعی و فرهنگی در شهر توجه داشت.

باید در فضای آموزشی که  مسئله اصلی ادراک فضای شهری است که تنها با آموزش عمیق میسر می شود. هیچ منافاتی ندارد.

گیرد.طراحی که به چنین ادراکی نایل شود، بی تردید اثرش در خط پیوسته تاریخ معماری و شهرسازی شهری با ارزش صورت ب

 .[14]قرار خواهد گرفت

زوکر معتقد است که اصطالح فضا بد تفهیم شده، به طوری که مفهوم اصلی خود را از دست داده است و کریر 

ایم.بهترین راه ادراک فضای شهری نگاه اعتقاد دارد که امروز ما ادراک سنتی خود را از فضاهای شهری گذشته از دست داده

های مقدس مانند آکروپلیس یا میدان آگورا، در ه در یونان با ایجاد تپهدقیق به تجربه طراحی فضا در طول تاریخ است.این تجرب

روم با فروم رومی، در ایران باستان با فضاهایی کنده شده در دل صخره ها یا یک چهار طاقی بنا شده در باالی تپه متجلی می 

 .[14]ی دوران قرون وسطی به اوج می رسدشود و سرانجام در فضاهای شهر
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تواند مارا در ایجاد این کار می د آثار با ارزش معماری و شهرسازی گذشته باید از نو مطالعه شوند.گویزوکر می

توان گفت که جوهر این مطالعه و بررسی همان خصوصیت فضایی است که ادموند بیکن می فضایی برای امروز یاری دهد.

در واقع آثار بزرگ معماری و شهرسازی  هری ادامه دارد.عقیده دارد تا زمانی که ادراک نشود سرگردانی در طراحی فضاهای ش

های تاریخی دارای یک ویژگی های معماری و شهرسازی مستقل از خصوصیات شکلی دورهمستقل از خصوصیات شکلی دوره

 ضعف طراحی مساجد به سبک جدید در ایران در چند دهه اخیر معلول همین عدم اند که همان کیفیت فضایی است.مشترک

 .[14]دراک فضایی از مساجد قدیمی استا

آراسته و واجد نظم، به صورت کالبدی برای فعالیت  زوکر معتقد است فضای شهری ساختاری است سازمان یافته،

های انسانی و بر قواعد معین و روشنی استوار است که عبارتند از : ارتباط میان شکل بدنه ساختمان های محصور کننده، 

متنوع بودن آنها، ابعاد مطلق این بدنه ها نسبت به پهنا و در ازای فضایی که در میان گرفته شده، زاویه  همشکل و یکدست یا

بناهای تاریخی، آبنماها و فواره یا عناصر سه بعدی رسند و سرانجام موقعیت و محل هایی که به میدان میگذرها یا خیابان

 .[14]توان بر آنها تاکید کرددیگری که می

 

 شهری در ایران ایفض -7

که شهروندان پیاده  های اقتصادی و اجتماعی چنان بوددر قدیم وسعت شهرها و فاصله میان مراکز گوناگون فعالیت

شد، سرعت و نحوه از یک نقطه به نقطه دیگر می رفتند و هرگاه که برای جابجایی افراد یا کاالها از چهارپایان استفاده می

شد. ها و فضاهای ارتباطی پیاده و سواره از یکدیگر احساس نمیالزاما نیازی به متمایز بودن راهای بود که حرکت به گونه

ها شامل ها و فضاهای ورودی هستند. راهها، میدانفضاهای شهری همان فضاهای باز و سرپوشیده شبکه ارتباطات یعنی راه

های اقتصادی در آن، کانون فضاها و و عالوه بر مرکزیت فعالیتد آمشود.بازار همیشه مرکز شهر به شمار میبازارها و معابر می

ای در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شهر داشت.هر های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی بود و نقش مهم و تعیین کنندهفعالیت

های مسکونی و ههای عمومی اختصاص داشت. اما معابر فرعی بیشتر مخصوص محلمعبر اصلی نیز کمابیش به فضاها و فعالیت

ها بود.دامنه معابر چنان گسترده و های نیمه عمومی بودند، چنانکه بیشتر این گونه معابر محل تجمع زنان و بازی بچهفعالیت

بسیار کم عرض موسوم به کوچه آشتی کنان برای آشتی دادن افرادی که میانشان  متنوع بود که در بعضی از شهرها از معابر

 کردند.استفاده میکدورت وجود داشت، 

های عمومی های گوناگون، از میدانها نیز از فضاهای مهم ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی بودند که در مقیاسمیدان

-های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در آنها صورت میهای مرکز محله، همواره تجمع مردم و استقرار فعالیتتا میدان

های اقتصادی و شهری نیز فضاهایی خاص و محل انجام بعضی از فعالیت-بناهای معماری . فضاهای ورودی شهر وگرفت

از یک سو محل تجمع مردم و  -های اصلی و مهمدروازه -هااجتماعی بودند. در مقیاس بزرگ، فضاهای ورودی شهر یعنی دروازه

ودند که در  بیشتر موارد، رشد و توسعه شهر از هایی بمکان استقرار بعضی از فضاهای تجاری و اجتماعی و از سوی دیگر محل

های مساجد جامع و بعضی از مزارهای بزرگ واقع در درون شد. در مقیاس محدودتر، جلوخانآنجاها و در امتداد جاده آغاز می

ها، انهشهرها محل تردد و تجمع مردم بودند. در مقیاس کوچکتر نیز فضای ورودی بسیاری از بناهای معماری و به خصوص خ

الذکر های عمومی در مقیاس شهر تنها به فضاهای فوقفعالیت البته همه ها بود.محل  گذران اوقات فراغت و تجمع ساکنان آن

جامع و سایر مساجد بزرگ، مزارها،  شهری مانند صحن مساجد –شد بلکه بسیاری از آنها به درون بناهای معماری محدود نمی

های یکی از ویژگییافت.ون بعضی از فضاهای سبز طبیعی واقع در پیرامون شهر و غیر آن گسترش میها و نیز به درقهوه خانه

های اقتصادی و اجتماعی بودند و به بسیار مهم فضاهای شهری پویایی و تغییر پذیری آنهاست.زیرا که این فضاها عرصه فعالیت

 شدند. داد، یا تحت تاثیر تغیرات کمی و کیفی شهر، دگرگون مییها رخ متبع تغییر و تحولی که در چگونگی انجام این فعالیت

های قدیمی، و آثار ها و عکسکرد. متون، طرحبندی توان به سه گروه طبقهمنابع شناخت فضاهای شهری را می

ه اندک و باقیمانده از بناها و فضاهای شهرهای تاریخی. اطالعات موجود در نخستین دسته از منابع یعنی متون ضمن آنک
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خصوصیات کالبدی افتاد، اختصاص دارد و در مورد ها و مراسمی که در آن فضاها اتفاق میناکافی است، بیشتر به شرح فعالیت

هایی است که از دوره صفوی به بعد از برخی دهند. دومین دسته از منابع شامل طرحهای اندک به دست میفضاها آگاهی

هایی که از دوره قاجار به بعد از انواع فضاها تهیه شده است. این تصاویر بسیاری از تصاویر ساند و عکفضاهای شهری تهیه شده

دهند، اما متاسفانه تعداد آنها اندک است و بیشتر به فضاهای موجود در چند کالبدی و کارکردی فضاهاش شهری را نشان می

آیند که روز به روز در اثر تحوالت شهری و بع سوم به شمار میاز فضاهای تاریخی، منآثار باقی مانده شهر بزرگ انحصار دارند.

 شوند.پذیرند یا تخریب میحوادث طبیعی تغییر شکل میهای اجتماعی و اقتصادی یا ها و نیز به دنبال دگرگونینوسازی

ته است کنیم در تاریخ شهرسازی گذشته کشورمان فضاهای شهری نابی وجود داشبا نگاه به گذشته، مشاهده می

های ها و رودخانهشهری و فضای مجاور پل-بناهای معماری و معماری ها، فضاهای ورودیها، دروازهها، میدانکه عبارتند از :راه

ها شدند که هر کدام نیز تقسیمات جزئی تر خود را داشتند.میدانها خود به دو قسمت معبر و بازار تقسیم میدرون شهری.راه

ها نیز به دو دسته دروازهشدند.ای، ارتباطی و ورزشی تقسیم میهای عمومی، تجاری، حکومتی، نظامی، محلهاننیز به انواع مید

ها هم بر اساس کارکرد به شدند.فضاهای پلها نیز به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشدند.ورودیبیرونی و درونی تقسیم می

شدند. در گذشته فضاهای شهری و معماری شهری برای تامین بهترین می کارکردهای ارتباطی، اجتماعی و تاسیساتی تقسیم

گرفته و بیشترین تعامل و حضور مردم را های فرهنگی، اقلیمی، مذهبی انجام میشرایط نیاز شهروندان  و با توجه به شاخصه

مسجد فضاهای  به  شد به عنوان مثالمی تفکر برانگیز و درخور تمجید انجامهای دار بود فضاسازی ها نیز با ایدهدر خود سرمایه

شیخ لطف اهلل که به نوعی شاهکار فضاسازی و آماده سازی ذهن مراجعه کننده از فضای مادی بیرون برای ورود به فضای 

اصلی جذابیت معماری مسجد در تباین و تناسب دو فضای کامال متقابل و عمده،  راز .باید توجه نمود باشدمعنوی درون می

 میدان نقش جهان و دیگری فضای زیر گنبد و همچنین فضاهای حدفاصل این دو نهفته است.یکی 

میدان نقش جهان اصفهان تنها فضای شهری عمده است که نسبتا دست نخورده باقی مانده و تنها مثالی که به 

و یت محصور بودن است.عنوان نمونه فضای شهری در مقیاس شهر می تواند مورد بحث قرار گیرد.این میدان فاقد خصوص

باشد چیزی های فضای شهری در جهان را دارا میهزاران مثال دیگر که در مقایسه با کشوری همچون ایتالیا که بهترین نمونه

باشد و ما برای کم نداریم تنها مشکلی که در کشور ما در مقایسه با ایتالیا وجود دارد،عدم حفظ فضاهای شهری گذشته می

 باشیم.و یادگیری نسل جدید از تجارب قدیم دچار کمبود می مطالعه و بررسی

 گیرینتیجه-8
در حال حاضر هم فضاهایی که از  ایمما در کشورمان فضاهای شهری ناب و سازگار با فرهنگ و اقلیم خود داشته

فی روی موارد مذکور و های ساخت و ساز  جدید و همچنین عدم مطالعه کااما هجوم تکنولوژیهای قبل به یادگار داریم نسل

باعث شد در یک پروسه زمانی ما بیشتر این فضاهای شهری را از دست بدهیم  ساخت و سازهای جدیدقید و شرط پذیرش بی

 1286بیشترین ضربه را در دوره سلطنت پهلوی مخصوصا پهلوی اول متوجه فضاهای شهری غنی و تاریخی شدیم در سال 

به آن داده شد و به  1309لی قدرت اجرایی نداشت که قدرت اجرایی آن در قانون سال نخستین قانون بلدیه تصویب شد و

در صورتی هویت و استعماری بودیم رو صاف و بیهای ماشینرحمانه شاهد تخریب فضاهای شهری و ساخت خیابانهصورت بی

 مناسب و حضور پذیری دقت شده بود. اسالمی به ذات وجودی انسان برای راحتی و استفاده-که در آن فضاهای شهری ایرانی

ها و در حالت کلی اثار اختمانسترین حالت هر نسلی باید مسؤلیت کارهای خود را گردن بگیرد در خوشبینانه

باشد ولی چنان که مشاهده شد شود و بیشتر در معرض خطر تخریب مینسل حفظ می معماری کمی به صورت پایدار نسل به

بدو پیدایشش از بین برود مگر آن که آن تمدن از بین برود چون هیچ شهری ساخته نشد مگر آنکه  کمتر شهری بوده که از

های زیستی و به صورت خاص فضاهای اند شهر و به طور کلی مجتمعتمدنشان ساخته شد و یا بر اثر بالیای طبیعی از بین رفته

باشد زیرا در صورت نبود شهر و تجمع انسانی وتعامل و بشر می اختراع و دستاورد ترین و پایدارترینترین، مهمشهری پیچیده

ها و دستاوردهای دیگر بشر ارزش ندارد شهر زمینه ساز زندگی به سبک امروز و زندگی دسته جمعی هیچکدام از اختراع

جلو گیری  و بهبود  رایگردیم.بمیکند بر باشد و در صورت نبودش به بربریتی که مورگان اشاره میدستاوردهای جدیدش می
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هایمان ها بررسی شود و سعی شود در همه طرحفضاهای شهری ناب گذشته و دالیل ارائه طرحشود وضع موجود پیشنهاد می

یک بازه طوالنی مدت انتخاب شده  و مقرر نیاز های هویتی،اقلیمی،فرهنگی و مذهبی استفاده کنندگان مد نظر قرار گیرد، 

تا  عوامل هویتی های آتی نظرسنجی شود،از مردم در مورد توسعه اقلی از فضاهای گذشته رسیده،شود تا زمان مدنظر به حد

نیازهای جوامع گرایی نداشته باشد بلکه به ها و پیشنهادها صرفا جنبه مصرفطراحی احیاء و بازسازی شوند. حد امکان حفظ، 

ی فرانسیس تیبالدز مردم ، امنیت و همه نیازهای شهروندان به گفتهبه نیاز به آرامش، نیاز به دیده شدن، احترامتوجه ویژه شود.

تفاوت و دهند پس کاری کنیم نسل جوان و آینده به فضاهای ما رای بدهند نه اینکه بیهایشان به فضای شهری رای میبا قدم

 متروک بمانند.
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