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  چكیده
، کریرلئون ای تطبیقی با نظریات  راه اشارهبه هم ایرانی، شهری ت هایباف گرای است بر درون مختصریاین نوشته 

فضای شهری واجد چه همچنین تالش دارد به بررسی این مسئله بپردازد که :  اندیشمند ونظریه پرداز شهر سازی . معمار،

 خصوصیاتی است، چه مشابهت و وجه اشتراکی میان فضای شهری در فرهنگ ایرانی وفضای شهری در غرب وجود دارد؟

گذارد. فرهنگ در اشیاء، کلی قوانین حاکم بر روابط فرهنگی مردمان یك جامعه را در خود به نمایش می شهر به طور

های شهری، طراحی خانه ها و ساختارهای عمومی بطور شود و طراحیاشکال، ترسیمات، ابزار و محیط فیزیکی ظاهر می

فرهنگ مستقیماً از طریق نظام فعالیت ها و با ارائه باشند. از اینرو ها و اعتقادات یك فرهنگ میصریح بازتاب ارزش

گذارد و فضای شهری را محصولی ها مستقیماً بر فضا و محیط شهری تاثیر میهای معین ناظر بر انجام فعالیتدستورالعمل

 نمایاند. فرهنگی می

به تعاریف مختلف ارائه شده در در این مقاله سعی گردید تا با پرداختن  صورت گرفتهتحلیلی  –مطابق مطالعات توصیفی 

، عوامل اصلی و پایه درون گرایی بافت شهریی در حیطهذکر شده  صاحبنظردو فضای شهری از سوی طراحی  مورد فضا و

ناشی از را ی شهری هافضاهر دو صاحبنظر و این نتیجه بدست آمد که :  قرار گیرد ررسیفضاهای شهری مورد ب طراحی ای

. فضای شهری نتیجه اندیشه اجتماعی است و بیش از آنکه بوجود آمدن آن تحت تاثیر مسائل ی دانندم ای اجتماعیاندیشه

اقلیمی، فنی یا کالبدی باشد متأثر از تعامالت اجتماعی و مشارکت مدنی مردم آن جامعه است که بر اثر نیروی این 

 گیرد.تعامالت اجتماعی شکل می

 

 ، معماریی، شهرسازی، بافت شهریشهر، درونگرایی شهر کلیدی: هایواژه

 

 

  مقدمه

 قاجار فاصله گرفت.در زمان صفویایران به تدریج از اوج شکوفایی تمدن، صنعت، اقتصاد، شهرسازی و هنر خود در زمان 

نابسامانی هایی در اقتصاد کشور پدیدار شد که قراردادها و واگذاری گوشه هایی از خاک سرزمین ایران و دادن امتیازاتی در 

ها به آن دامن زدند. از طرف دیگر قدرتهای استعماری در یك چنین محدوده زمانی  شور به بیگانگان و شیوع جنگداخل ک

پدیدار شده، رشد کرده و سلطه خود را بر دنیا اعمال کردند. علم وصنعت در این جوامع به اوج خود رسید.به دنبال آن دنیای 

بکر سلطه استعماری خود را بر جهان سوم تحمیل کرد. ایران نیز تحت تاثیر  سرمایه داری در پی کشف منابع جدید و بازارهای

 (65: 1731 -)مشهدی دهاقانی، ناصر این تحوالت قرار گرفت.

تغییرات عمده مهمی را موجب شد، روند صنعتی شدن  بود، که باعث ظاهر شدن  پدیده ای که دگرگونی عظیمی را پدیدآورد و

 ی غربی ،در شکل شهر نشینی جدید شد.الگوی های اقتصادی، اجتماع
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الگوهای به دنبال رسیدن موج فرا گیر  دچار دگرگونیها و تحوالت گوناگونی شد. دوره جدید، برنامه ریزی شهری در ایران در

ت این اقدامات از زمان به حکوم اقداماتی نیز در شهرهای ایران صورت گرفت. شهرسازی جدید بعد از انقالب صنعتی به ایران،

شهرهای  روند شهرسازیر از تغییراتی که د ادامه پیدا کرده است.به تبعیتز و تا به امرو شروع شده( 1731)رضا خانرسیدن 

شکل تازه ای را  ایران صورت گرفت، سیمای شهرها نیز عالوه بر حفظ بعضی خصوصیات گذشته، ویژگی های جدید راپذیرفته و

 (116: 1732 -)حبیبی، سید محسن پدید آورد. 

ها بر پیکره بافت قدیمی  این خیابان عمود بر هم بود.و شطرنجی أ ایجاد خیابانهای عریض و اکثر اولین اقدامات شهر سازانه،

نتایج این امر از هم پاشیده  در پی این اقدامات هیچ گونه توجهی به ویژگیهای بافت قدیمی نشده. شهرهای ایران تحمیل شدند.

 کالبدی شهرهای ایران و از هم گسیختگی محالت قدیمی بود.شدن شالوده و اساس بافت 

شهرهای ایرانی دارای عناصر و فضاهایی بودند که تا قبل از ورود فرهنگ غربی، اتومبیل و رواج الگوهای جدید، دست نخورده 

 عناصر و آثار الم کهاس ظهور از پس بویژه ایران معماری مشخصه بارزترین نخست، نگاه در بوده و ویژگی های خاصی داشتند.

 های سنت و رسوم آداب، از هم خصیصه این .شود می دانسته "گرایی درون" است مانده یادگار به آن از بیشتری معماری

 و عناصر گیری شکل .دارد آن تبعی الزامات و محیط اقلیمی های ویژگی در ریشه هم و شده ناشی سرزمین این مردم فرهنگی

 و محصور طبیعتی و سازد می ناممکن را بصری اشراف هرگونه که مرکزی  و اندرونی حیاط یك نپیرامو در معماری فضاهای

 ابنیه و عناصر فضایی سازماندهی بر گرایی درون تأثیرات از دهد، می قرار ساکنین و برداران بهره اختیار در را شده کنترل

 می بافتی گیری شکل به محله یك سطح در ریمعما های سلول و جواری واحدها هم از حاصل ترکیب .است بوده سنتی

 محالت با آن فضایی و عملکردی ارتباط پیچ در پیچ و تودرتو گذرهای و ارگانیك ساختاری با و دارد درون به رو که انجامد

 .گردد می برقرار شهر یا محله مرکزی فضای یا و همجوار

در مورد درون گرایی  دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهراندانشیار و استاد گروه آموزشی شهرسازی ،  توسلی محمود دکتر

ای یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونهبافت شهری ایران بر این عقیده است که، 

سرا، د یك یا چند میانهای ساختمان در گرداگردهی اندامگرا ساخته است. معماران ایرانی با سامانمعماری ایران را درون

در شهر های ایران  . وی معتقد استدادکردند و تنها یك هشتی این دو را به هم پیوند میساختمان را از جهان بیرون جدا می

می توان کمال هماهنگی و آمیختگی و یکپارچگی اجزائی مانند مسجد ، مدرسه، بازار و میدان را در هیئت یك کل به رأی 

ائی که در کل به خوبی محو شده اند .به عبارتی، این اجزاء نیستند که بافت شهر را تشکیل می دهند، بلکه بافت  العین دید، اجز

شهر شامل اجزائی چون مسجد و مدرسه و خانه است .ورای عناصر و اجزء شهری که کنار هم قرار می گیرند، چیز دیگری 

را در هیئت مجموعه به صورت یك کل باعث می شود .این مجموعه ها به  وجود دارد و آن ارتباط است، ارتباطی که پیوند اجزاء

رغم همبافتگی یا پیچیدگی و نظم در آنها حس زیبایی شناسی انسان را ارضا می کند. ترکیب و اتحاد اجزاء مختلف در یك کل 

 (27: 1732 -)توسلی، محمود  هماهنگ همان چیزی است که به شهر سیمای  بصری مطلوب می بخشد.

اصول سازماندهی فضا های  (1756)شهری و فضاهای مسكونی در ایران طراحیاصول و روشهای کتاب در  توسلی دکتر

 شهری را به شش اصل تقسیم می کند، که عبارتند از:
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 : اصل پیوستگی فضاییالف( 

یابانهای اصلی، مرکز شهر در میان عناصر مجموعه، یعنی میدان ، خ سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی

نامنظم پیوند فضایی میان محالت، مراکز آنها و مجموعه مرکز شهر  است. معابر اصلی به صورت شطرنجی مراکز محالت استوار

 .است را برقرار می کرده

 : اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسكونیب( 

دهند.  می ای را تشکیلاند و مجموعه یکپارچهزی به یکدیگر پیوستهواحدهای مسکونی یا حیاط مرک در شهرهای قدیمی ایران،

محصور کننده اطراف، اندازه اجزای حیاط  جهت استقرار واحدهای مسکونی، تعیین اندازه فضای حیاط نسبت به حجم فضای

 .یمون بوده استتابع نظم و پ ایوانها، اندازه اتاقها و در و پنجره ها، مانند حوض و باغچه ها، اندازه تاالر و

 : اصل محصور کردن فضا یا محصوریتپ( 

فضا باید به شکل مطلوبی محصور شود و در واقع میتوان گفت نخستین اصل حاکم  دستیابی به یك مکان شهری جذاب، یبرا

 .است محصوریت های شهری، مکان بر طراحی

کننده فضا می باشند. براساس این اصل،  حصوربه طور معمول، عناصر م واحدهای مسکونی عناصر شهری، محله ای و یا .

 یابد که فضای بینمقیاس انسانی یابد. این اصل هنگامی نمود می انسان مهمترین رکن فضا محسوب می شود و فضا باید

ه بودن فضایی با پیوستگی بدنه محصور کننده فضا ارتباط دارد، بدین مفهوم ک احساس انسانی را برانگیزد. محصور ساختمانها

  .گرددمتعدد بین بدنه ساختمانها و اختالف فاحش بین نماها موجب تضعیف فضای محصور می وجود فواصل

فضاهای محصور ارتباط پیدا می کند.  عالوه بر این، محصوریت با سادگی شکل در کل و جزء و همچنین ایستایی و پویایی

که عناصر مختلف را در شهر و در مرکز آن به هم پیوند  میدان مانند فضاهای ارتباط دهنده یعنی معابر اصلی و فضاهای

خیابان پویا  شرایط خصوصیت پویایی و ایستایی هستند. در این صورت، میدان و میدانچه ایستا و گذر و دهند، واجدمی

 باشند. می

پایه  این رابطه بر .توار استارتفاع بدنه محصور کننده فضا اس احساس محصور بودن در فضا اساساً بر رابطه فاصله چشم ناظر از

و مقیاسهای  می باشدبدنه مورد بحث  زاویه بین خط عمود از چشم ناظر بر بدنه و خط و اصل میان چشم ناظر و لبه باالیی

است. در نسبت یك به یك ، احساس محصوریت کامل به چشم داده میشود.  در این خصوص مطرح شده 1/1،  7/1، 2/1، 1/1

چهار  ستانه احساس محصوریت است. در نسبت یك به سه حداقل احساس محصوریت، و در نسبت یك بهآ نسبت یك به دو،

 .احساس محصوریت در فضا ایجاد نمیشود

 : اصل مقیاس و تناسبت( 

ای که از اندازه مستقل است. برای مثال اضالع یك فضا یا یك شیء است، رابطه رابطه میان ابعاد مختلف یك تناسب منظور از

و عرض فضا،  ساختمانها ارتفاع نسبت بین می باشد. در مورد فضا، 1به  1مستقل از اندازه واقعی آن مربع دارای نسبت  بع،مر

  .بحث تناسب را تشکیل میدهد کامالً محصور و یا نیمه محصور باشد، اعم از اینکه فضا

مربوط می شود. می توان گفت که یك فضا یا  اطراف آن به رابطه بین اندازه یك فضا یا یك شیء با فضاها یا اشیای مقیاس اما

باشد. اگر اندازه یك فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته باشد اطراف خود می یك بنا در مقیاس یا خارج از مقیاس با محیط

ماس بصری با اطراف باشد که ت می شود که آن فضا دارای مقیاس انسانی است. هر فضا به تنهایی، نه باید خیلی بزرگ گفته

 .محصور و تنگ به انسان دست دهد ضعیف شود و نه خیلی کوچك که در آن احساس ترس از مکان
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 : اصل فضاهای متباینج( 

و ارتفاع از یك سو، و عناصر و اجزای محصور کننده از سوی دیگر، با  فضاهای متباین، فضاهایی هستند که از نظر طول، عرض

ارتباط دهنده را کاهش  واقع باید گفت که ارزش فضاهای متباین در این است که یکنواختی فضاهایدارند. در  یکدیگر تفاوت

  .میدهد

ایران، پهن و باریك شدن فضا و سرباز و سربسته شدن آنها می  دو خصوصیت عمده فضاهای متباین در بافت قدیم شهرهای

نده، میزان محصوریت )کامالً محصور و نیمه محصور(، تغییر خصوصیت، تغییر در شکل بدنه محصور کن باشد. عالوه بر این دو

 .شوند متباین توانند منجر به ایجاد فضاهایمی عناصر محصور کننده و تغییر در مقیاس فضا )بزرگ و کوچك شدن میدان(،

 : اصل قلمروح( 

  .لبته خصلت فطری او می باشدکند که ادر آن زندگی می این اصل، یعنی معلوم و مشخص بودن حدود مرز فضایی که انسان

واسط  صورت عمومی و خصوصی قابل شناسایی است، اما در بافت قدیم شهرهای ایران حد فاصل و قلمرو فضایی معموالً به دو

یعنی قلمرو یك حیاط ، بوده است.  این فضاها نیز تعریف شده است. فضاهای خصوصی شامل حیاط و عناصر در برگیرنده آن،

اختصاصی یا یك هشتی که به چند خانه راه داشته است، قلمرو  بستمی ـ نیمه خصوصی به صورت یك بنفضای نیمه عمو

به  .مجموعه همسایگی بوده و فضاهای عمومی به صورت گذر و میدان قلمرو یك محله بوده است چندین واحد مسکونی یا

 .قلمرو ایجاد میکند درخت و کاشت پلوجود آوردن اختالف سطح، پیچ،

  اصل ترکیب:د( 

کننده آنهاست. در صورتی که بناهای مختلفی با هم ترکیب شوند و فضایی را  منظور از ترکیب، ترکیب فضاها و بدنه محصور

کننده، علی رغم  الزم است بین این بناها چنان هماهنگی از نظر وحدت شکل برقرار باشد که بدنه محصور محصور کنند،

میان بناهای مختلف محصور کننده فضا  صورتی پیوسته پیدا کند. در صورتی که تشکیل شدن از ساختمانهای مختلف،

هر ساختمان، حداکثر برای خود بدون ارتباط با ساختمانهای مجاور  ناهماهنگی شکلی باشد و عناصر ترکیب کننده نمای

یکسانی نیست و  ی همشکلی ومجموعه فاقد ترکیب است. نکته قابل توجه این است که هماهنگی به معنا طراحی شده باشند،

 ها می توانند در عین هماهنگی متفاوت نیز باشند.بدنه

که عناصر واجزای که در شهر های تاریخی ایران وجود داشته اند در رابطه  آنچه که از این شش اصل بر می آید،این است

بر پیوند روشن  تر به خود گرفته و شکلی خوانا  این ارتباطمتقابل با هم، دارای یك ارتباط یکپارچه و بهم پیوسته ای بوده اند.

مراکز محالت از طریق گذرهای اصلی به مثابه عناصر پیوند دهنده ، استوار شده است. این ویژگی نه تنها در کل  تر مرکز شهر و

اجزاء آن مبتنی بر وحدت شکلی بوده به گونه ای که  شهر بلکه در اجزاء آن یعنی مراکز محالت  نیز آشکار است. ساختار شهر و

میان عناصر مجموعه از مسجد ومدرسه و مرقد گرفته تا بازار و تیمچه، حسینیه وخانه  صورتی از پیوستگی و ارتباط فضایی 

ه صورت خیابان ب .باید دانست که وسعت و مقیاس نامتناسب ارزش های زیبا شناسی را از بین می برد وجود داشته است .

کانالی که برای حرکت اتوموبیل است با مفاهیمی که این مکان به عنوان فضای شهری می تواند داشته توافق ندارد. ارزش های 

پیاده است تعلق  بصری خیابانی که فقط برای عبور و مرور اتوموبیل در نظر گرفته شده با خیابانی که به سواره و پیاده و یا صرفأ

خصوصیات درونگرایی معماری ایرانی در مقایسه با ویژگی برونگرایی معماری غربی، تجربه طراحان غربی را دارد، متفاوت است .

در ساختمان هایی که رو به میدان یا خیابان دارند، غنی تر کرده است. معماری ایران از بیرون بسیار ساده بوده و نمود اصلی 

رغم تقارن محوری در بیشتر موارد، در مقایسه با بدنه محصور کننده فضای بدنه حیاط های قدیمی ایران علیه، اش در درون بود
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)توسلی،  .میدان ها از تنوع شکلی بیشتری برخوردار است. معماران قدیمی در طراحی فضا های خصوصی آزاد تر عمل کرده اند

 (11: 1731 -محمود 

متولد شد . وی به دلیل عالقه به معماری  لوکزامبورگدر  1415در سال  معمار،اندیشمند ونظریه پرداز اطریشی، لئون کریر

 1454آلمان شروع به تحصیل در این رشته کرده . ولی به یکبار در سال  استاتگردر دانشگاه  1453و شهرسازی در سال 

به تدریس پرداخت و همزمان با آن در دفتر  دانشكده رویالتحصیل را رها کرد، پس از مدتی در بخش هنر و معماری 

وی می کوشد مشکالت و بناها وشهر های امروزی را عمیقأ، اما به ، در لندن نیز مشغول به کار شد .جیمز استرلینگمعماری 

زبان معماران، روشن کند. ریشه آنها را معلوم کند؛ و راه حل های طراحی برای آنها پیش رو نهد.کریر معتقد است که اصالح 

  ست گذاری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و معماری کالن و خرد صورت گیرد.باید در همه مراتب قانون گذاری، سیا

او بیشتر این مشکالت را ناشی از جنبش مدرن می داند و معتقد است مدرنیسم حتی به اصول مدرنیته خیانت کرده است. به 

و شهر ها و روستاهایی برای زندگی بهتر نظر او انسان ها در طی قرون می دانستند که چگونه بهتر زندگی کنند و چگونه بناها 

پدید آورند؛ اما جنبش مدرن، با ادعا های متکبرانه اش، این دانایی را از آنان گرفت و آنان را واداشت که به داشته های درونی و 

باید امیدوارانه  بیرونی شان پشت کنند. به نظر وی نباید وضع کنونی را سرنوشت مقدر انسان این روزگار دانست و بدان تن داد.

 (1734 -لئون، کریر ) کوشید و گذاشت تا درخت فرهنگ و معماری انسان از ریشه های کهن آن دوباره بروید.

اصول سازماندهی  در مقاله ی شهر چند کانونه ی اجتماع های شهری،( 1734)معماری اختیار یا سرنوشتوی در کتاب  

 فضا ی شهری را اینگونه می شناساند:

 اصرساختاری : عنالف( 

انتخاب ها ست.شهر وحومه مفهوم های متضاد هم  حومه ها تا حد وسیعی نتیجه اندیشه ها و و صورت ظاهری شهرها و ساختار

باید حدودی معین داشته باشد.باید اندازه اش از نظر حداکثر و حداقل  مانند هر موجود زنده ی طبیعی دیگری، اند.شهر،

شهری  محله نیز از نظر شمار ساکنان و فعایت هایی که درآن می گنجد مشخص باشد. ان، ومساحت و حجم، پالن و خط آسم

نمود ساخته شده جامعه ای با منافع گروهی و شخصی است. این عنصر اصلی هر شهر حقیقی است.اگرچه محله شهری درون 

در نهایت مادر شهر است.محله  شهر،و طقه،حد زیادی  خودبساست.باز هم عضوی از خانواده گسترده من از این رو تا شهر است و

هم بی  کاربری ها هم به قاعده و کار کرد ها و کانون جغرافیایی ای در اندازه معین است که همه فعالیت های شهری،

 تفریحی را در برمی گیرد.و  آموزشی  مسکونی، تولیدی، خصوصی ، تجاری، قاعده،عمومی و

 ساختار وصورت محله شهری:ب( 

 بی نظم نباشد.محله شهری باید سلسله مراتب روشنی از خیابانها و پراکنده و ریختی خوشایند داشته باشد و ری بایدمحله شه

میدانها داشته باشد که شبکه ای به قاعده،شبکه بی قاعده،یا ترکیبی منسجم از این دو را تشکیل دهد.کیفیت شهری محله تنها 

بلوک هایی که محله درآنها  و میدانها،، تگی ندارد. این کیفیت بسته به تعداد خیابانهابه تراکم فعالیتها یا به حجم بناهایش بس

یك خیابان اصلی دارد که ستون فقرات شبکه  تنوع بسیاری دارد.هرمحله دست کم یك میدان مرکزی و سازمان یافته است،

 تشکیل شود که پیوندهای خوبی به معبر ها و و میدان ها را تشکیل میدهد.در کل حدود شهر باید ازگردشگاه هایی خیابان ها
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مسیر هایی داشته باشد که برای گردش در نواحی بیرون شهر بدون توسل به جاده های سواره رو مناسب است.باید از تسطیح 

 باید ویژگی های متمایز هر زمین را تقویت کرد. کاهش شیب ها یکسره پرهیز کرد.برعکس، و پرکردن دره ها، تپه ها،

 قرار دادن بناها در میدان ها و خیابان ها و بلوک ها :پ( 

ملی راباید  عمومی که کاربری محلی دارند را باید در درون محله قرار داد.بناهای دارای اهمیت مادر شهری ومنطقه ای و بناها

لح وحجم را باید متناسب با مناطق شهر قرار داد.تمایز در مقیاس، مصا بولوارهای مرزی محله ها و خیابان ها و در میدان ها و

 نباید فقط به تطور معمار یا مالك یا فقط به ضرورت های فنی وابسته باشد. شأن شهر تنظیم کرد و گونه بنا و

 گونه، ریخت، و ویژگی های فضا های شهری :ت( 

ارد.فضاهای عمومی را صفحاتی خاص د صورت ها و خألی ساختار یافته یا ساختار دهنده، که ابعاد و فضای عمومی خأل است،

چه در مرتبه مادر شهر باشد  فقط می توان به صورت خیابان) فضای خطی( و میدان )فضای گرهی( ساخت. فضاهای عمومی،

چه کیفیتی خودمانی و محلی داشته باشد، باید مبین شخصیتی پایدار وآشنا، با ابعاد و تناسباتی مبتنی برتجربه ی بلند مدت و

در طرح های منتظم و نا منتظم و شبکه خیابان های اصلی، بلوارها، خیابان ها، میدان ها، کوچه ها، باشد.فضاهای عمومی 

در محوطه ها و توقفگاه ها، پارک ها و باغ ها شکل میگیرد.باید از نظم بیش از حد و بر عکس آن، از بی قاعدگی تحمیلی 

 فضاهای عمومی پرهیز کرد.

 ند زمینی :بلوک های تک زمینی ،بلوک های چج( 

گونه و حجم و معماری بنا تا حد زیادی با تقسیم بلوک با یك یا چند قطعه زمین تعیین می شود. باید از تکرار عقب نشستگی 

ها پرهیز کرد و این عقب نشستگی ها فقط باید برای بخشی از نمای همه خیابان مجاز شمرده شود و خانه های که عقب می 

ه هایی بلند داشته باشند تا نمای شان با معماری دیوار های مجاور دارای انسجام باشد.تقارن یا نا نشینند باید دیوارها یا نرد

متقارنی هر نما باید توجیه گونه شناسانه داشته باشد و معماری نمای هر خیابان باید تا اندازه ای نشان دهد که آیا آن بلوک 

 شهری از یك قطعه زمین تشکیل شده است یا چند قطعه.

 منطقه بندی چند کانونه کارکردها:ح( 

کاربری ها باید به صورت شطرنجی در سطح محله پراکنده شود، به طوری که در هر بلوک، کاربری های مسکونی با دیگر 

 کاربری ها در آمیزد، یا در هر قواره و یا در هر طبقه.

 سلسله مراتب فضا های عمومی وسلسله مراتب گردش:د( 

فضا های عمومی وسلسله مراتب گردش، کریر بر این باور است که جابجایی های سواره وپیاده به فضا های  از نظرسلسله مراتب

 عمومی با مقیاس ها وهندسه های مختلف نیاز دارد و میدان مرکزی محله را باید برای پیاده ها نگه داشت.

ی، انسانیت، طبیعت و زیبایی بستگی دارد. و فقط معماری بیشتر به عملکرد، دوام، رده بندلئون کریر بر این باور است که 

بینشی کلی، فلسفی، فنی، فرهنگی، اخالقی، اقتصادی و زیبایی شناسانه می تواند ما را قادر سازد تا بر ضرورت هایی که محیط 

با سعی در فرهنگی و طبیعی را شکل می دهد اثر بگذاریم.امروزه وجاهت و حقانیت معماری و شهر سازی را تنها می توان 

 جستجوی راه حل هایی در سیاق بوم شناسی بازیابی کرد.

شهر ها و منظرها مظاهر ارزش های معنوی و مادی مایند. آنها نه تنها ارزش های ما را بیان می کنند، بلکه به آنها واقعیتی 

 (132:1734 -لئون، کریر )کنند. ملموس می بخشند؛ وراه استفاده یا حدر دادن انرژی، زمان و منابع زمینی ما را تعیین می 
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 نتیجه گیری: 

گذارد. فرهنگ در اشیاء، اشکال، شهر به طور کلی قوانین حاکم بر روابط فرهنگی مردمان یك جامعه را در خود به نمایش می

بازتاب های شهری، طراحی خانه ها و ساختارهای عمومی بطور صریح شود و طراحیترسیمات، ابزار و محیط فیزیکی ظاهر می

های معین باشند. از اینرو فرهنگ مستقیماً از طریق نظام فعالیت ها و با ارائه دستورالعملها و اعتقادات یك فرهنگ میارزش

نمایاند. فلذا گذارد و فضای شهری را محصولی فرهنگی میها مستقیماً بر فضا و محیط شهری تاثیر میناظر بر انجام فعالیت

آید که تحت تاثیر نیروهای اجتماعی ، به عنوان فضایی ساخته شده، محصولی فرهنگی به شمار می فضای شهری با رویکردی

برخاسته از فرهنگ و اجتماع شکل گرفته است . این نیروها مجموعة قوانین و هنجارهای نهادینه شده جامعه است که به 

ردار است. و همین نیروها هستند که در تعامل بین واسطه ارزش ها از قدرت و نیروی الزم برای به هنجار کردن مردم برخو

همین نیروها و تعامالت »گوید: شوند بطوریکه توسلی در این خصوص میفرهنگ و اجتماع به خلق فضای شهری منجر می

توان در شکل مثال این مورد را می.« فرهنگی و اجتماعی است که در طول اعصار به شکل گیری توده و فضا منجر شده است

 (15: 1732 -)توسلی، محمود گیری فضاهای شهری مختلف در طول تاریخ پیگیری نمود.

دو فضای شهری از سوی طراحی  بنابراین در این مقاله سعی گردید تا با پرداختن به تعاریف مختلف ارائه شده در مورد فضا و

قرار  ررسیفضاهای شهری مورد ب راحیط ، عوامل اصلی و پایه ایدرون گرایی بافت شهریی در حیطهذکر شده  صاحبنظر

. فضای شهری می دانند ای اجتماعیناشی از اندیشهرا ی شهری هافضاهر دو صاحبنظر و این نتیجه بدست آمد که :  گیرد

نتیجه اندیشه اجتماعی است و بیش از آنکه بوجود آمدن آن تحت تاثیر مسائل اقلیمی، فنی یا کالبدی باشد متأثر از تعامالت 

گیرد. فضای شهری نتیجة اعی و مشارکت مدنی مردم آن جامعه است که بر اثر نیروی این تعامالت اجتماعی شکل میاجتم

های اجتماعی نتیجه و حاصل نظام فعالیت« عملکرد»های رفتار انسانی با ابعاد اجتماعی و عمومی است و الگوی « عملکرد»

بوجود آمده از تعامل میان اجتماع و فرهنگ جامعه در صورتی که فضایی  تعاملی میان اجتماع و فرهنگ جامعه است و نیروهای

 شوند.مدنی موجود باشد منجر به تولید فضای شهری می

عناصر و اجزایی که در شهر های قدیمی ایران وجود داشته اند در رابطه متقابل با هم، دارای یك ارتباط یکپارچه و بهم  

اسالمی از فرم های منفرد و مجزا  -ی شهری متفاوت با شهر های غربی بوده و معماری ایرانیپیوسته ای بوده اند.مناظر و مزایا

مفاهیم جاری مربوط به فرهنگ غربی از قبیل خیابان، میدان، بنا و غیره را نمی توان در مورد شهر اسالمی به دوری می جوید. 

نای ویژه ای دارند ، تعیین کننده ی محتوای اجزای کار برد. به عکس مفاهیمی نظیر عمومی، خصوصی که در هر فرهنگ مع

مادی شهر هستند .شکل مکان در رابطه این شکل با معنای خاص هر مکان و نحوه ی استفاده از آن مکان ناگزیر بیانگر پیوند 

ل فعالیت آشکار شکل و فرهنگ است.این پیوند در فرهنگ های سنتی و چند جانبه است.زیرا در هر محیط سنتی به طور معمو

 (251: 1731 -)مشهدی دهاقانی، ناصر های متعددی انجام می شده است.
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