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 چکیده 

عنوان یکی از ارکان هویت ساز شهرهای ایرانی در طول سالیان متمادی تحت تاثیر آموزه ها و فضای شهری به 

یاسی و س-اقتصادی-اداری-الگوهای فکری وهنری اسالم شکل گرفته و تحت تاثیر نیروهای مختلفی از قبیل زمان

ی فرایند طراحی وخلق نیروی اجتماعی بوده لیکن در عصر حاضر با تغییر وتحول در عرصه ی معماری وشهرساز

اسالمی را تبیین می نماید. موضوع این -فضای شهری به افول گراییده ونقشی معیوب از هویت معماری ایرانی

(. شناختیگیری شهر)بانگرش زیباتاثیرات نیروهای موجود در شکل مقاله بیان چهارچوب نظری فضای شهری و

اری میرساند. بی توجهی به اصول طراحی و عدم تطابق شناخت فضاهای شهری ی این چارچوب مارا در تحلیل و

توان عنوان نمود که برای دسترسی به می اصول و معیارها با شرایط فرهنگی روزبخشی از مساله این مقاله است.

فضای شهری با کیفیت باید امکان تعامل نیروها درحد بیشینه فراهم گردد از سوی دیگر فضای شهر توسعه یافته 

 بایست واجدکند که نه فقط میفرهنگی و کالبدی معرفی می -اجتماعی-ه مثابه عرصه ای عمومیوآن را ب

های زیبایی شناختی باشد بلکه باید به عنوان فضای شهری بستر حیات مدنی شهر باشد.به این ترتیب فضای ویژگی

 گردد.شهری نه تنها با فرم بلکه بامحتوایش کامل می

 

 ری ، مکان،  نیروهای اجتماعی وفرهنگی ،زیبا شناختی فضای شه  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

از آن جا که پیدایش شهرها و آغاز شهرسازی و شهرنشینی با نیاز با جمع و در جمع بودن و در یک کالم، اجتماعی بودن 

د، ضاهایی مخصوص به خود دارپذیری نیاز به فگیری و تعاملی تنگاتنگ دارد، و از سوی دیگر این روابط برای شکلها رابطهانسان

فضای شهری محل ظهور و تجلی روابط اجتماعی انسان ها در طول تاریخ بوده و حتی نوع و کیفیت فضاهای شهری کامالً در تجلی 

زمان ست که در طول زمان و همترین عناصر بافت شهری، فضای شهریگردیده است. بنابراین، یکی از مهماین روابط مؤثر واقع می

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ها شکل گرفته و همواره در حال تحول بوده است. در واقع، فضای شهری مرکز فعالیتتاریخ ملت با

و سیاسی شهرها بوده و گاه چنان با حیات جوامع انسانی عجین بوده است که خود آن فضای شهری به عنوان بخشی از تاریخ آن 

ی آن شهر و حتی آن ملت تبدیل شده است. این گاهی حتی آن فضای شهری به نماد و نشانه شود وها و جوامع قلمداد میملت

مرور  .(1999)طغیانی، باشدی اهمیت فضای شهری در زندگی و حیات مادی و معنویِ جوامع در طول تاریخ میمسأله نشان دهنده

ات جامعی از شرایط اجتماعی،اقتصادی وسیاسی در تمام تاریخی رشد شهر طی دوره های گوناگون می تواند منجر به دریافت اطالع
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دوره ها باشد. فضاهای شهری،درتاریخ شهر وشهرسازی ایران و به ویژه بعد از ورود اسالم به این کشور ، دارای هویت واعتبار خاصی 

 بوده و همواره متأثر از فرهنگ وتمدن غنی ایران واسالم بوده است .

زیبایی شناسی ، بررسی و تحلیل نیروهای موثر  فضای شهری، ازن بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از همین رو، این مقاله ضم 

 .گردددر پایان نیز نتایج مطالعات انجام گرفته ارائه میبر تحوالت شهری ارایه شده و دامنه و حوزه اثرگذاری آن می پردازد .

 

 و نظریه ها  فضای شهریمفهوم 

آن در تاریخ اندیشه شهرسازی سابقه طوالنی دارد و عمر آن تقریبا به عهد باستان می رسد.  موضوع فضای شهری و تولید

مطالعه تاریخ فضاهای شهری نشان می دهد این موضوع در عهد باستان به عنوان محصولی زیباشناختی هیچگاه از مقصودی که این 

ک اثر هنری اندیشیده شده بود که امری عملکردی. از اواخر فضاها در جهت آن ساخته می شدند جدا نبوده است و شهر همان قدر ی

قرن هجدهم مفهوم فضای شهری دگرگون شد و گسستی بین شکل ساخته شده از عمل انسانی در بین معماران رواج یافت)پارسی، 

، کوبیسم، اکسپرسیونیسم (. در ابتدا قرن بیستم با رشد جنبش ها و اندیشه های گوناگون اعم از جنبش زیبا سازی، فوتوریسم،1991

قرن بیستم تا کنون  27کونستروکتیویسم و سپس مدرنیسم، تلقی از مفهوم فضای شهری دستخوش دگرگونی شد. از آغاز دهه 

مفهوم فضای شهری با رجعت به کامیلوسیته، گدس، مامفورد و سایر فرهنگ گرایان و طرفداران آمایش انسانی در شهر که در زنده 

وم و اثر فضای شهری خدمت بزرگی کرده بودند، متکی به این استنباط است که : فضای شهری جزیی از ساخت نگه داشتن مفه

ید می باشد. این فضا با "دارای بدنه محصور کننده"و از حیث فیزیکی  "که از کلیت هماهنگ و پیوسته برخوردار بوده"شهر است 

مان پیدا کند و هم بخشی از ارگانیسم زنده شهر است که با شرایط اجتماعی واجد نظم و زیبایی بوده و برای فعالیت های شهر ساز

 و اقتصادی و فنی در حال تغییر مرتبط است.

، ی آن مصر باستانهنمون که نخست یمرحله .کرد مطرح توانمی را مرحله سه معماری، تاریخ طول در فضا از تلقی و برداشت در

ی تر توجه شده است. در مرحلهشود و به فضای داخلی کمها ساخته میجایی و بازی حجمابهسومر و یونان است، فضای معماری با ج

ی ی داخل ساختمان است. مرحلهی دوم تمدن رومیان آغاز شده، فضای معماری مترادف با فضای مجوف شدهدوم، که در نیمه

ز که منجر به انقالبی بصری شد، درک و استنباط ما ا سوم، در آغاز قرن بیستم شکل گرفت که با برچیدنِ دید منفرد پرسپکتیوی

ین ی فضا، و همچنهای منفرد و مجزای ساطع کنندههای ساختمانی پذیرفتن و ستایش از کیفیتفضای معماری و شهری، به مثابه

 (.1903:5-15پور، مدنی)ی نخستین و باستانیِ درک فضا از نتایج بنیادی این تحول بود. یافتن قرابتی با مرحله

 نندگانک ارائه بینیجهان به وابسته کامالً که اندشده ارائه گوناگون منظرهای از نیز شهری فضای مورد در شده نقل تعاریف اما 

  اند.هایی از این تعاریف آورده شدهدر این جا نمونه .است تعاریف این

 معیارهای تحمیل بدون را شهری فضای مفهوم بخواهیم اگر»: گویدمی چنین شهری فضای و مفهوم تعریف یدرباره کریر راب

ها، فضای شهری قلمداد کنیم. این فضا از هرها و دیگر مکانش در را هاساختمان بین فضاهای ناگزیریم کنیم، روشن زیباشناختی

است که به ما  های زیباشناختی آنهای هندسی و کیفیتشود. فقط وضوح ویژگینظر هندسی با نمادهای گوناگون محصور می

دهد، آگاهانه فضای باز بیرونی را فضای شهری تلقی کنیم. فضای باز بیرونی به منظور تحرک در هوای آزاد و با تقسیمات اجازه می

 (.1905:15کریر، )« شودعمومی، نیمه عمومی و خصوصی تعریف می

 قواعد رب استوار و انسانی هایفعالیت برای البدیک صورت به نظم واجد و آراسته یافته، سازمان ساختاری را شهری فضای زوکر

ی هم شکل و یکدست، های محصور کنندهی ساختماناند از: ارتباط میان شکل و بدنهداند؛ که این قواعد عبارتشن میرو و معین

ایی که هی گذرها یا خیابانویهها نسبت به پهنا و درازای فضایی که در میان گرفته شده، و زاها، ابعاد مطلق بدنهبا متنوع بودن آن

أکید ها تتوان بر آنها یا عناصر سه بعدی دیگر که مینماها و قوارهرسند، و سرانجام موقعیت و محل بناهای تاریخی، آببه میدان می

  (.توسلی، بنیادی )کرد
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 جایی که»کند: و چنین بیان میکند داند و از همین تعریف برای فضای شهری پیروی میو زوی فضا را ذات معماری میبرون

اند که فضایی اند یا طوری تعریف شدهاند که محدود شدهها همگی فضاهایی خالیهای بازی و باغها، زمینها، پارکها، میدانخیابان

 (.1903:17پور، مدنی)« ست.محصور پدید آورند، این همان فضای شهری

 زندگی عمومی هایفعالیت که ستایصحنه مفهوم به شهری فضای»: تاس آمده چنین شهری، فضای از دیگری تعریف در

: )بحرینی «.دهندمی شکل را انسانی هایفعالیت شهر یک هایپارک و هامیدان ها،خیابان. پیوندندمی وقوع به هاآن در شهری

1900:919.) 

 به وجهت با انسان که ستادراکی حقیقت در فهوم،م آن و شود ارائه شهری فضای مفهوم از تواندمی نیز دیگری در نهایت تعبیر

شهر  از انسان ذهنی و معنایی ادراک و معنوی و معنایی هویت عنوان به مفهوم این. دارد خویش ذهن در شهر یک از جهات جمیع

گذرد. ان یک واحد میست که در کلیت شهر به عنوها و آداب و هنجارهاییها و اتفاقات و فعالیتباشد که مشتمل بر ویژگیمطرح می

توانند کلیات فضای شهر را به ای از ذهنیات و اتفاقات تاریخی، وقایع اتفاقیه، انتظارات و خاطرات که میبه این ترتیب، مجموعه

عنوان یک پدیده تعریف کنند، به نحوی فضاهای جزئی در شهر و یا آنچه را که تاکنون فضای شهری نامیده شده است، تحت تأثیر 

 (.1992:101زاده، نقی)دهندمی قرار

 فضای بیرونی عرصۀ و داخل شهر عمومی فضاهای از دسته آن شهری فضایبنابراین می توان این گونه برداشت کرد که ؛ 

 عینی تبلور بستری برای و باشد فضاها سایر به نسبت زیباشناختی های برتری و خاص کالبدی ویژگی های دارای که است معماری

 تمام در و بصری، فیزیکی دسترسی آن به بتوانند مردم عموم و آورد فراهم روی مردم در رو ارتباطات و اجتماعی امالتتع ملموس و

 .1باشند داشته رایگان طور به و سال ایام و اوقات

 

 مکان شهری و تفاوت آن با فضای شهری

ست که به وسیله ی شخصی یا چیزی اشغال شده در حالی که فضا را گستره ای باز و انتزاعی می بینیم، مکان بخشی از فضا

است ،همراه با امنیت وپایداری که در « ارزش محسوس»(.مکان مرکز1991،91است و واجد بار معنایی و ارزشی است )مدنی پور،

بدون »آن نیاز های زیست شناختی برآورده می شود. هویت یک مکان آمیزه ای خاص است از روابط اجتماعی و بدین علت ،همواره 

(. به عبارتی دیگر و چنانکه تا کنون در میان طراحان شهری مرسوم 1991،99می شود)مدنی پور،« ثبات،مجادله ای و چندگانه 

بوده است ، مکان تکامل یافته ی فضا است. یک فضای خام، تبدیل به مکانی سرشار از معنا و اشاره می شود و با منطقی حسی و 

 .(RelphT1976)چکتری می شود که با مداخله ی انسانی تغییر کرده و مفهومی خاص یافته استمعین، مکان به عنوان جزو کو

رسالت معماری و شهرسازی را می توان در این موضوع دانست که فضای خام را به مکان تبدیل می کند که به مفهوم بالفعل سازی 

توان مکانی دانست که در آن نیروهای گوناگون به گفته گو (. فضای شهری را می 1997،15محتوای بالقوه محیط می باشد )شولتز ،

می پردازند. بنا براین، ممکن است حوزه ای شامل تعریف مکان باشد ولی فضای شهری را پوشش ندهد و برعکس. اگر حوزه ای 

شهرها حتی مکان  بخواهد فضای شهری باشد هم باید مکان باشد وهم محل گفت و گو وتعامل نیروها. بسیاری از فضاهای کنونی

 شهری نشده اند و هنوز فاصله زیادی تا فضای شهری دارند.

 

 نیروهای موثر بر تحوالت شهری

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

یر عواملی چون شرایط طبیعی واقلیمی ،نیروهای اقتصادی ومالی (. هر دو بخش تحت تاث1991ساخت غیر اصلی فرض شود )بذرگر،

نیروهای سیاسی و مدیریتی ونیروهای اجتماعی وفرهنگی دچار تحول وتطور میگردند. بدیهی است هدایت تحوالت شهر در قالب 

هری است.  نیروهای اجرای طرح های توسعه ی شهری ، نیازمند دانش کافی از چگونگی تاثیر این عوامل در تولید فضاهای ش

اجتماعی و فرهنگی مجموعه موازین و هنجار های نهادین جامعه است که به واسطه ارزش ها از قدرت و نیروی الزم برای به هنجار 
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کردن مردم بر خوردار است . لذا کلیه رسوم ، آداب اجتماعی ، سنن ، تشریفات مناسک ، قوانین ، مقررات ، اخالقات ، دانش های 

فرهنگی هستند. این عناصر که از کارکرد  _آگاهی ها ، شیوه های قومی و ارزش های ناظر بر آنها جز نیروهای اجتماعی عامه ، 

فرهنگی  _های منظم نهادها هستند ، هم دارای جنبه ی عمومی اند و هم می توانند گروهی و طبقاتی باشند . نیروهای اجتماعی 

ی افراد و گروه ها یکی کرد . بسیاری از متفکران مانند هاروی با تاکید بر جنبه ی طبقاتی را نباید با مصادیق و عاملین نیرو یعن

جامعه ، ایدئولوژی طبقاتی را نیروی اصلی می داند و اشکال فضایی را بیان ایدئولوژی طبقاتی بشمار می آورند ، در حالی که افرادی 

. به هرصورت ، ایدئولوژی به عنوان مجموعه اندیشه ها و اصول به هم پیوسته مانند گیدنز نهاد ها را عامل و نیروی اساسی می دانند 

حقوقی ، اقتصادی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی مدون و نهاد به عنوان الگوی فعالیت ها که مجموعه ای از آداب و موازین ، آنها را 

 در بر گرفته ، جوانب تعریف فوق اند.

توای درونی سه کارکرد دارد : اول به عنوان مضمون دوران ، دوم به عنوان عامل تعیین نیروی اجتماعی و فر هنگی بر حسب مح

 کننده نظام فعالیت و سوم به عنوان عامل تعیین کننده پایداری فضا .

 نیروی اجتماعی و فرهنگی در مقیاس تاریخی و جهانی با شکل بوم شناختی جوامع رابطه ای مستقیم وجود دارد .

اجتماعی جدیدی را به ارمغان  _بیست و یکم جهان ما به تدریج به عصری پا می گذارد که مضموم تاریخی  در سر آغاز قرن

فضا و محتوای فضای شهری عصری قاطع دارد . کثرت گرایی ، مشارکت فعال و همه جانبه مردم ، قانون  _می آورد که ترکیب توده 

افراد جامعه و خود باوری و مانند آن مضمون واقعی این نیروهاست و تشکل گرایی ، عقالنیت ، مردم ساالری و توجه به استعداد 

فضای شهری بستر آن زندگی عمومی و اجتماعی جامعه است که  فضای شهری عمیقا از آن تاثیر می پذیرد و در آن موثر می افتد.

اسطه بن مایه های خرد گرایانه مشارکت اجتماعی به یک زندگی اجتماعی و روان شناختی ، به و _در فرایند تحویل زندگی زیستی

 آگاهانه و فعاالنه نظری و عملی ، واجد کیفیتی عالی از ارزش های انسانی ومدنی شده است.

این کیفیت که چیزی جز مدنیت و حیات مدنی جامعه نیست ، به این ترتیب ، عنصر ذاتی محتوای فضای شهری است و روابط 

در بازشناسی مفهوم حیاتی مدنی به عنوان عنصر پایدار فضای شهری ، این مفهوم  تاثر می سازد.انسان ها و فعالیت های شهری را م

معطوف به مجموعه پویش ها ، گرایش ها و نگرش هایی است که بر پایه ی عقالنیت جمعی ، باورهای مردم ساالری ، خود باوری ، 

دن همان پیشرفت هایی است که با رشد زندگی شهر نشینی و شهر به عبارتی، اگر بپذیریم که تم خرد گرایی و قانون گرایی است.

، کثرت گرایی ، قانون گرایی ، رعایت قانون اهضمن عقالنیت جمعی در رفتار انسانگرایی پدید آمده است . چون رشد شهر گرایی مت

عرصه ای بهتر از فضای شهری  و در یک کالم معطوف به حیات مدنی و چون هیچ فضا عرصه ای از عرصه های عمومی شهردیگران 

برای حیاط مدنی و عناصر آن ندارد . بنا بر این فضای شهری نوعی فضای عمومی است که کانون بستر بروز حیات مدنی و شهر 

 گرایی است.

 از سویی دیگر ، از آنجا که حیات مدنی مجموعه ای از نگرش ها و گرایش هایی است مبین باور های عالی و مشترک عالی  و

مشترک جماعت است و آنها از طریق نظام نمادین انتقال میابد  و نماد عنصر فرم دهنده که عامل تداوم باورها و ارزش های جمعی 

و مدنی مردم و حاوی میراث فرهنگی تاریخی جامعه است و ارز این روست که فضای شهری به واسطه این محتوا مرکز نمادین 

ه بیان قدرت خویش می پردازند و آن را در فضای متبلور می سازند . به این ترتیب محتوای پایداری ارزش های مردمی است که ب

فضای شهری متضمن دو بخش پایدار و متغییر که با یکدیگر پیوند متبلور و این یک پایداری دیگری یاری می رساند فرم دهنده 

بنا بر این تا زمانی که روحیه دمتراتیک و مدنی در نظام   فضاست و مساله جدایی فرم از محتوا تنها به اتکای آن قابل حل است.

ه رغم جوانب ب ˚فعالیت ها وآمیختگی روابط انسانی در فضاهای عمومی تبلور نیابد و مردم فرصتی برای بیان خویش در فضا نیابند 

و باور های عالی و مدنی  هنوز فضای شهری خلق نشده است زیرا فرم فضا نیز صورت خارجی و تجلی نگرش ها ˚زیبا شناختی 

 انسان هاست و می تواند قالب هندسی خاصی نداشته باشد . 
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 پویش شهر نشینی شهرگرایی

های توسعه شهری وشهر نشینی به عنوان پویشی جهانی و شیوه معینی از زندگی بر وضع نهادهای موثر وتحولی عظیم فرآیند

فعالیت ها در عرصه فضاهای شهری بدون مالحظه روند شهرنشینی ممکن نیست  در ایجاد کرده است لذا درک فرایند و الگوی نظام

.به هر صورت ازآن جاکه پویش شهر نشینی مستقیما بر وضع نهادها وبه تبع آن نظام فعالیت ها موثر است با تحول وگسترش شهر 

ینی غالبا شهر نشینی وافزایش جمعیت شهر نشنشینی غالبا الگوی فعالیت تغییر یافته و قضا تجدید ساخت می یابد .فرایند توسعه 

شیوه زندگی متناسب خود را طلب میکند .لذا مجموعه ای ازنگارش ها ،موازین ،اندیشه ها ،هنجارها وارزش ها ومانند آن را در روابط 

ای دارند لذل با  انسان ها توسعه می دهد .که به نام شهریت یا مدنیت ویا حیات مدنی در فرهنگ شهری انسان ها جایگاه ویژه

توسعه شهر گرایی به عنوان شیوه ی اززندگی عنصر حیات مدنی در فرهنگ شهری توسعه می یابد بنابراین این پویش شهر نشینی 

 وشهر گرایی از مهمترین عوامل موثر در محتوای فضای شهری به شمار می آید.

 

 و فلسفه آن شناسیزیبایی

 توان زیبایی، می تعاریف در مشترک وجه عنوان به که ای نکته .شده است ارائه ریبسیا تعاریف کنون تا زیبایی خصوص در

 که زیبایی آنجا .هست هم ای جاذبه نیروی یک کند می پیدا وجود که زیبایی جا آن» مطهری استاد نظر به .است جاذبه کرد مطرح

 و جنبش حرکت موجد زیبایی خود و هست هم جنبش و حرکت زیبایی هست که آنجا .دارد وجود هم طلب و عشق دارد، وجود

 .) 91 : 1990 خرقانی،(« است

زیبایی  که گاه آن با احساسات آدمی در ارتباط است، دیگر از طرف و است درک قابل که است حقایقی جزء طرفی از زیبایی»

 چنین گرایشی بر وی طبیعت و است زیبایی مجذوب و مفتون انسان .شود می کشیده آن طرف موجودی( به هر یا(انسان  شد درک

 ). 95 : 1992 توسلی و بنیادی،(«است شده سرشته

به عنوان  دهد.از یک واژهء یونانی گرفته شده که ادراک حسی معنا می (Aesthetics) تیکشناسی یا استهاصطالح زیبایی

مورد  به طور کلی شناسی،کهی زیباییبه برخی از اصول فلسف طراحی شهری الزم است که شناسیای برای بررسی زیباییمقدمه

 یشود.یعنی اینکه زیبایی،کیفیت یک پدیدهء عینمی قبول قرار گرفته،اشاره شود. ادراک زیبایی،تا حدود زیادی یک امر ذهنی تلقی

،یک طبیعیمثل یک منظرهء  است که از سوی فرد دریابنده به یک وجود عینی کنندهء آن نیست،بلکه ارزشیو مستقل از ادراک

به  ت،اس شود. بنابراین،اینکه چه چیزی زیبا و چه چیزی زشتشعر و یا یک آهنگ موسیقی افزوده می بنا،یک پردهء نقاشی،یک

عقل انسانی و گرایش مردمانی با تمدن واحد و اصول آموزشی یکسان به تفکری همانند،که  هایاما مشابهت عقیدهء فرد بستگی دارد.

ین امر چنانکه ا زیبایی شوند. انجامد، موجب شده که برخی از فیلسوفان قایل به عینیتنظر میاختی یکسان و اتفاقداوری زیباشن به

 .شهری دارد طراحانزیادی برای  خواهد آمد،اهمیت

 ارد.د است که مقبولیت عام اساس طراحی شهری و سیمای آیندهء شهرها، متکی به اعتبار آن دسته از معیارهای زیباشناختی 

حسی،معنایی یا  سازی و نقاشی، دارای کیفیت یا خصلتی است که با یک انگیزشبصری،یعنی معماری،مجسمه هنرهای

 شود.همین خاصیت اثر هنری است که انگیزشمی نحوی که باعث برانگیختن احساسات در بیننده زیباشناختی همراه است.به

آورد که تجربهء بیشتری از آن دارند و در نتیجه منجر به پیدایش معیارهای پدید می سانیزیباشناختی را به میزان زیادتر در میان ک

 .گرددذوق می

شاخص هایی از قبیل هدفمندی، وحدت، تناسب و توازن ، تنوع ، پیراستگی از عیوب،  آن، بودن بدیهی و جاذبه وجود به توجّه با

 (.1931زیبایی شناسی فضاهای شهری شناخته شده اند) نقی زاده و همکاران، تعادل و اثرگذاری به عنوان عوامل تاثیر گذار بر 
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 شهری فضای طرّاحی در شده تدوین اصول ارتباط  -6 جدول

 
 1931ماخذ:  نقی زاده و همکاران، 

 

است که  کار برده،کوشیده ء بهبیان عواطف زیباشناختی حاصل از یک شی را برای  (Sentiment)که اصطالح شور1هیوم

از »کند کهمی اشاره«الگوها و اصولی»ذوق به دست آورد.او در کتاب مقاالت اخالقی، سیاسی و ادبی خود به معیارهای عامی برای

گوید که حس هایی سخن میاز پیشداوری او همچنین«.طریق توافق و تجربهء مشابه ملل در طول قرون و اعصار رواج یافته است

ق دهند،بدذو توانند عقیدهء خود را با معیارهای رایج انطباقنمی کند که کسانی کهسازد و یادآوری میاه میما را تب زیبادوستی

 .شوندمحسوب می

لذت و خرسندی به  جدا از هر مفهومی» کند کهزیبا را به عنوان چیزی تعریف می در کتاب نقد داوری زیباشناختی، 1کانت 

 هایخواند.کانت در همین کتاب ارزشمی«ذهنی اعتبار عام»کند که آن رااق نظر عمومی بحث میاتف وی از یک «آورد.وجود می

دوست داشتن چیزهای  های اخالقی برایدهد که برخی الزامسازد و چنین نظر میهای اخالقی مرتبط میزیباشناختی را با ارزش

د، تردید کردنبیستم،با این همه اختالف نظر،زندگی می و هیوم در قرن اند،وجود دارد.اگر کانتزیبا،که تحسین همگان را برانگیخته

 .دادندزیباشناختی مورد قبول عام،نشان می در ارائهء معیارهای بیشتری از خود،

او دالیلی برای  راهی مشابه را دنبال کرده است. (9931-در کتابی به نام زیبایی و اشکال دیگر ارزش)لندن 9ساموئل الکساندر 

داوران ارزش » :نویسدوی می .سازدغیرشخصی بودن ارزش زیباشناختی و نیز معیاری برای داوری زیباشناختی مطرح می خصلت

کند و زیبا چیزی است که این داوران را راضی احساس و انگیزهء زیباشناختی آنان را ارضا می زیباشناختی کسانی هستند که

ناختی زیباش صالحیت دارند،که واجد معیار حس به اشخاص صاحب صالحیت است و کسانی سازد.معیار حس زیباشناختی متعلقمی

 «.به عنوان مظهر پذیرفته شود مگر تا زمانی که گردد،هستند.این معیار نیز در هیچ فرد واحدی ظاهر نمی

اندکی،که در جامعهء نوین به نفع این سه فیلسوف و طرفداران آنان، تا حدی مورد پذیرش جامعه قرار گرفته و در قانونگذاری 

هری در زمینهء طراحی ش زیباشناختی صورت گرفته،تأثیر کرده است.نکتهء مهم این است که اگر وضع ضوابط و قانونگذاری عالیق

 .اساس فلسفی معیارهای زیباشناختی،به طور مرتب مورد بازبینی و وارسی قرار گیرد موجه باشد،الزم است که

هاچسن در  نخستین و دومین تقسیم کرد. و کانت به دو گروه،کامسآرای هاچسن توان برطبقشناختی را میهای زیباارزش

امس در رسالهء گوید.کمی اصیل یا مطلق و زیبایی نسبی یا تطبیقی سخن تحقیق دربارهء منشأ زیبایی و فضیلت از زیبایی کتاب

اشکال رنگین  ط دارای سه مرحله است، در نخستین مرحله، الگوی مجرد دو بعدیدریافت و ادراک محی مبادی نقد از زیبایی ذاتی
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 نمادین مربوط به هایقرار دارد و در مرحلهء سوم جنبه های آناحساس سه بعدی در فضا و حجم گردد.در مرحلهء دوممی ادراک

 .شودمی ریافتها و مدارس دها، ادارات،کارخانهها یعنی کلیساها،خانهکارکرد این حجم

 : بررسی محتوای فضای شهری و شاخص های موثر بر آن2جدول شماره
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 فعالیت های انسانی

 نوع فعالیت

 تراکم فعالیت

 تمرکز فعالیت

 مقیاس فعالیت

 زمان فعالیت

نحوه استقرار فعالیت 

 های شهری

ر مکانی معین و فعالیت های رسمی: که د

به ثبت رسیده جریان دارد و به طور پیش 

اندیشیده شده از سوی مسئولین شهر، و طبق 

 مقررات و ضوابط وضعی روشن دارند.

فعالیت های غیر رسمی که در فضای 

 عمومی شکل می گیرد.

فعالیت های شهری بر 

حسب هدف در 

 طراحی شهری

 تنوع بخشیدن به فضا

 ندگیایجاد سرز

 رونق اقتصادی

دار
پای

تا 
سب

ن
 

 حیات مدنی

 نگرش ها بر پایه

 عقالنیت جمعی

 باورهای مردم ساالری

 خودباوری

 خردگرایی

 قانون گرایی

 عوامل

 نهادها

 فرهنگ

 پویش شهرنشینی و شهرگرایی

 نیروهای موثر
 اجتماعی

 فرهنگی

 ماخذ: نگارندگان

 یجه گیری نت

 کالبدی آن، یکی-خلق فضای شهری مطلوب، پویا و سرزنده، به لحاظ کارکرد اجتماعی ، روانی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی

از اهداف راهبردی ارتقا کیفیت محیط مصنوع شهری و با راهبردهای اجتماعی پیوند دارد. با توجه به اینکه فضای شهری، بستر 

حوالت شهری است بنابراین نقش طراحان شهر در شناسایی این نیروها، مورد تاکید قرار میگیرد؛ چرا گفت وگوی نیروهای موثر بر ت

که خود این نیروها با گذشت زمان تغییر وتحول پیدا کرده ونیروهایی به این فرایند اضافه و کم می شوند و نیاز طراحی شهری به 

ر شهرها دگرگونی بسیار یافته اند، ولی این نیروهای گوناگون در گوشه دیگر تخصص ها، مشخص تر. امروزه، هرچند بافت و ساختا

 و کنار شهرها،زمزمه های ایجاد فضای شهری سر میدهند. 

از آنجا که حیات مدنی مجموعه ای از نگرش ها وگرایش هایی است که مبین باورهای عالی انسان و مشترک جامعه است و آنها 

ال می یابند ونمادها از مهمترین نشانه ها و عناصر فرم فضا به شمار می آیند لذا نمادها با وجه از طریق نظام نمادین جامعه انتق

فرمال خود صورت خارجی حیاط مدنی به شمار می آیند و فرم فضا را هدایت می نمایند . بنابراین در این چارچوب و به وساطت 
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وجه تمیز فرم و عملکرد منتفی خواهد بود و عامل مشترک در این بین نمادها بین فرم و محتوا تعارضی نخواهد بود و جدایی جدل آ

موجد شادابی و سرزندگی در فضاهای شهری است و در طراحی و برنامه ریزی برای شهر باید  است کهبه زیبایی شناسی شهری 

شرایط رسالت طراحی شهری آن مورد توجه قرار گیرد تا به تبع آن ساخت کالبدی برای عموم مردم قابل استفاده باشد. در این 

است که فضاهای شهری را به مکان ارتقا دهد تا در بستر این مکان های معنادار، ارزش های انسانی و اجتماعی امکان بروز یابند و 

 بحران فضای شهری را به کنترل درآورد. سرزندگی به معنای توان و قابلیت فضاهای شهری برای حفظ حیات جهت انجام فعالیت

ی خرد اقتصادی، اسکان و محیط های اداری می باشد. یک فضای سالم و پویای شهری می تواند یک محیط میزبان مناسب برای ها

یازها که رفع این نعابران پیاده باشد، به طوریکه نیازهای مختلف و کمبودهای فضایی را در فضاهای اصلی شهر برآورده سازد، نه آن

 .هر و محالت نوساز حواله کندرا تنها به مناطق مرفه نشین ش

 پاسخگو را انسان متفاوت نیازهای باید نخست زیبا و شهری مطلوب فضای نظری، چارچوب از آمده دست به نتایج به توجّه با

 های ارزش اساس بر شهری عناصر فضای و اجزا از یک هر که است این زیبا و مطلوب شهری های فضای ویژگی دیگر از .باشد

 پیش بینی مکان بهترین در شوند و ترکیب یکدیگر با کامل هماهنگی و سازگاری با و گیرند مردم شکل نیازهای و گفرهن جامعه،

 .آید حاصل واحد کل نهایت در که گیرند قرار فضا شهری بندی استخوان روی بر شده،
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